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ب

  شروط النشر في المجلة

حولية تصدر عن قسم اللغة ) السلسلة اجلديدة(دراسات عربية 

�Ƣǿ®ƾǠǳ��ƨǴĐ¦�ǂȇǂŢ�ƨǼŪ�Ƥ.العربية جبامعة بايرو، كنو، نيجرييا ƷǂƫÂ

يف نطاق اللغة العربية مل يسبق نشرها، ،القادم، ببحوث علمية رصينة

Ƣđ¦®¡Â .مع االستعانة خببري لبحوث املقدمة للنشر ا ميو وتتوىل اللجنة تق

   .واحد على األقل خارج اللجنة

(A4)تطبع البحوث املقدمة للنشر على احلاسوب يف ورق مقاسه 

مع صفحة  ٢٠و ١٥يف حجم يرتاوح بني وعلى واجهة واحدة منه 

مراعاة هوامش كافية، وأن تكون الطباعة على مسافتني، ويتوقع من 

ثالث نسخ من البحث مع قرص حيمل يف طياته املسامهني تسليم 

¢�ǾǻƜǧ�¬Âǂǌǳ¦Â�ǞƳ¦ǂŭ¦Â�°®Ƣǐŭ¦�©ƢƦƯ¤�Ŀ�ƨǴĐ¦�ƲȀǼǷ�ƢǷ. البحث نفسه

يكون يف آخر البحث بتقدمي اسم املؤلِّف، فسنة النشر، فعنوان املؤلَّف 

وإذا كان حبثا يف . ، فدار النشر، فاملكان، فالصفحات)إن كان كتابا(

�ƨǼǈǳ¦�ǂǯ̄جملة فُيقّدم اسم ال �ǞǷ�ƨǴĐƢǧ��Ʈ ƸƦǳ¦�À¦ȂǼǠǧ��Ǯ ǳǀǯ�Ƥ ƫƢǰ

  .والعدد والصفحات

لتحقيق الرسالة امللقاة على  ماتكم العلمية ـمساه إىل أن توفينا

  .اكاهلن
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  إعداد

لول مـحمدعمر 
، كلية الرتبية الفدرالية كشنا العربيةبقسم اللغة أستاذ 

E-mail: umarmuhammedlawal@gmail.com

  :ملخص

�̈ǂǫƢºººƦǟ�¿Ȑºººǯ�ƢºººȀǴǸŹ�Ŗºººǳ¦�ƨºººǣȐƦǳ¦�ǽȂºººƳÂ�À¢�Ƣºººđ�ƨºººǧŗǠŭ¦�ƨºººǬȈǬū¦�ǺºººǷ

الشــعراء كثــريا مــا يقتبوســنه مــن كــالم اهللا علــى الوجــه الــذي يــنقض العــادة 

ولــذا كــان القــرآن أمشــل مــن كــالم البشــر، ملــا يتناولــه مــن ويبلــغ مــا فــوق الغايــة، 

يــب والصــور صــياغة ضــروب خمتلفــة ومتنوعــة يف املعــاين فقــد صــاغ األلفــاظ والرتاك

�ń¤�ƪ ºǨǳÂ�Ƥ ºȇǂǳ¦�̈ÂƢºǌǣ�Ƣºđ�ȄºǴƴƬƫ�ƢǫƢºǈǷ�Ʋºƴū¦�¼ƢºǇÂ��§ȂºǴǬǳ¦�ƢȀǼǷ�ƪ ǴƳÂ

آيـــات اهللا يف األرض والســـماء لفتـــا ال يـــزوغ منـــه إال مـــن يف قلبـــه عمـــى، بأمثولـــة 

بـــل ســـائر األدبــاء علـــى اخـــتالف  يتبــارى ىف تقلـــدها، لــيس الشـــعراء فحســب

فظ إبــراهيم كــان حمــور هــذا منــازهلم وأصــنافهم، اللهــم إال أن الشــاعر حــا

وســـتتناول هـــذه الســـطور حيـــاة شـــاعر النيـــل، . البحـــث وعمـــدة الدراســـة

  .امتةثقافته وشاعريته مث التناص القرآن يف ديوانه فاخل

mailto:lawal@gmail.com
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  :المبحث األول

:الّتناص بين مفهومه اللغوي ومدلوله اإلصطالحي

"الّتنـــاص :Intertextuality" ،فـــإذا وهـــو لفـــظ يـــرد لغـــة مبعـــىن االتصـــال

الّتناص .)١(Ƣđ�ǲǐƬƫ: أي" هذه الفالة تناص أرض كذا وتواصلها: "قيل

ويــأيت مبعــىن التَّــداخل أي تــداخل " تفاعــل"وهــو مصــدر الفعــل علــى وزن 

" تناص القوم: "الّنصوص، وقد يفيد معىن االنقباض واالزدحام، فإذا قيل

حي، وهــذا املعــىن يقــرتب مــن مفهــوم التنــاص اإلصــطال )٢(فمعنــاه ازدمحــوا

إال أن هــــذا . )٣(ألن تــــداخل النصــــوص قريــــب يف املعــــىن  مــــن ازدحامهــــا

املعىن آثار اإلختالف بني اللغويني، خاصة الذين يهتمـون بدراسـة الـّنص 

�ǺºǷ�Ëǲºǯ�ƨºǏƢƻÂ��ŘºǠŭ¦�ǆ Ǩǻ�ȄǴǟ�Ë¾ƾƫ�ǶēƢǨȇǂǠƫ�À¢�ȏ¤��́ ƢǼËƬǳ¦�ƨǬȈǬŞ

إىل قضــية  ¦ǾººƦǼƫ�ǺººǷ�¾Â¢�ƢººĔ¢�ÀȂưƷƢººƦǳ¦�ƢººȀȈǴǟ�ǪººǨƫ¦�ŕººǳ" جوليــا كرســتيغيا"

الّتنــاص يف دراســتها لثــورة اللغــة الشــعرية حــني رأت أن كــّل نــص يتشــكل 

مـــن تركيبـــة فسيفســـائية مـــن االستشـــهادات، وكـــّل نـــص هـــو امتصـــاص أو 

الّـــــذي يؤكـــــد عـــــدم " روالن بـــــارت"وكـــــذلك . )٤(حتويـــــل نصـــــوص أخـــــرى

�Ǻºǿ̄ �ǲºƻ¦®�ƨºǻÂǄƼŭ¦�́ ȂǐËǼǳ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ�ƨǴǐŰ�ǾËǻ¢Â��ǎ Ǽǳ¦�ƨȈǳȐǬƬǇ¦

والكتابـــة ال حتـــدث بشـــكل معـــزول أو فـــردي ولكّنهـــا ... فيقـــول املبـــدع،

اتباج لتفاعل ممتّد لعدد ال حيصى من الّنصوص املخزونة يف باطن املبدع، 



  

٤ 

ويــتمخض عــن هــذه النصــوص جنــني ينشــأ يف ذهــن الكتــاب ويتولــد عنــه 

.)٥(العمل اإلبداعي الذي هو الّنص

الذي متت " INTER-TEXT" وأصل مصطلح التناص ترمجة ملصطلح 

ترمجته إىل العربية ليدل على عملية وراثية للنصوص وعالقة الالحق 

بالسابق، وقد عاىن املصطلح من تعددية يف الصياغة والتشكيل قبل أن 

يتم االتفاق على تسميته بالتناص، فمن الباحثني من ترمجه بالتناصية أو 

أو تداخل النصوص أو النص الغائب أو التنصيص أو تفاعل النصوص 

.)٦(التداخل النصي وغري ذلك

ومن العرب من عرَّف الّتناص، مثل حممد مفتاح الذي يقول يف 

الدخول يف عالقة النصوص مع الّنص حدث " التناص هو تعالق"تعريفة 

بكيفيات خمتلفة، ويرى فيه ظاهرة لغوية على ثقافة املتلقي ومعرفته 

رات يف الّنص جتعله الواسعة وقدرته على الرتجيح مع اإلعتماد على مؤث

.)٧(يكشف عن نفسه

وقد حاول مجع غفري من الباحثني وبذلوا أقصى جهودهم حنو 

إنّه اعتماد نص من النصوص على غريه من : تعريف التناص ومن قائل

النصوص النثرية أو الشعرية القدمية أو املعاصرة الشفاهية أو الكتابية 

غ العالئقية والبنيوية والرتكيبية العربية أو األجنبية، ووجود صيغة من الّصي

التقاطع : "فمن قائل بأنه هو. )٨(والتشكيلية واألسلوبية بني الّنصني
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ومن قائل . )٩("والتعديل املتبادل بني وحدات عائدة إىل نصوص خمتلفة

ما يتضمن نص أديب ما نصوًصا أو أفكارًا أخرى سابقة عليه : بأنه هو

اإلشارة أو ماشابه ذلك من املقروء عن طريق االقتباس أو التضمني أو 

الثقايف لدى األديب حبيث تندمج هذه األفكار أو النصوص مع الّنص 

.)١٠(األصلي لتشكل نًصا جديًدا متكامالً 

ومن املالحظ أن أكثر هذه التعريفات تتفق يف املعىن الذى ترمي 

إليه، حبيث ميكن أن يستنتج من جمموعها أن التّناص يعين األخذ 

والتلفيق الضروري الذى يقوم به املبدع من النصوص السابقة وإدخاهلا 

يف عمله اجلديد، أو بعبارة أخرى، أن التّناص هو التبادل واإلحتاد 

فالّتناص بكل بساطة عبارة .)١١(والتفاعل بني النص الحق  ونص سابق

.)١٢("جمموع العالقات القائمة بني نص أديب ونصوص أخرى"عن 

  : نقاط تالية وتنهض حتت 

تداخل النص يف النص يف صورة مباشرة .  

تداخل النص يف النص األخر بصورة غري مباشرة.  

تضمني النص يف النص األخر لتغيري املعىن.  

توليد املعىن اجلديد يف النص من النص اآلخر.  

مراعاة ثفافة املتلقى حول النص املولد منه النص اجلديد.  



  

٦ 

املختلفني من حيث املكان والزمان  إمكانية التداخل بني النصني

  .والطبيعة

عدم وجود نص معني معزول عن آخر سبقه.  

اّتضح لنا يف السطور السابقة أن ظاهرة الّتناص تتصف باملفتاحية 

بقدر ما يتمري به من الشيوع والعاملية، وليس األخذ من املتقدم بعيب، 

لنص يبقى وال يهتم بصاحب الّنص، خاصة إذا كان من البشر، ألن ا

حني ال يبقى صاحبه أو نقول أن الّنص القدمي هو الذي ينتج الّنص 

اجلديد مما يوجب التناّص، ألن أفراد اجلنس البشري مجيعا يشرتكون يف 

��ƨđƢǌƬǷ�ǶȀǏȂǐǻ�ǲǠš �Ŗǳ¦�¾ȂȈŭ¦Â�©ƢƦǣǂǳ¦Â�°Ƣǰǧȋ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů

ƨǷƢǠǳ¦�°Ƣǰǧȋ¦�Ǻǟ�Ƣđ�ÀÂŐǠȇ�ƨǯŗǌǷ�ƨǤǳ�ǶŮ�ƪ ǻƢǯ�¦̄¤��ƨǏƢşÂ

.)١٣(والرغبات وامليول الّداخلية اليت مهما اختلفت فهي رغبات بشرية

  :المبحث الثاني

  :نبذة تاريخية عن حياة شاعر النيل

حياته:  

املهندس الشـهري حبـافظ إبـراهيم شـاعر  هو حممد حافظ إبراهيم فهمي

-٤هـــــــ فربايــــــر١٢٨٧ولــــــد باســــــيوط . مصــــــر القــــــومى ومــــــدوِّن أحــــــداثها

ىف زمــــــــن مجعــــــــت أطارفــــــــه فحـــــــــول شــــــــعراء هــــــــذا الزمـــــــــان  .)١٤(م١٨٧١

كالبــــارودي، والرصــــايف، وحممــــد عبــــد املطلــــب وحمــــرم، وشــــوقي ومطــــران، 



٧

م٢٠١٤أكتوبر من السلسلة الجدیدة              ٩مجلة دراسات عربیة، العدد 

وإيليــا، وجــربان، غــري أن أحــدا مــنهم مل ينــل مــن الشــهرة مــا نــال حــافظ 

سـعد حـافظ مـن فحـول الشـعراء املقـدمني . خال شوقي ومطران والرصـايف

رب من شعره وأقـوى، ولكنـه علـى يف العصر احلديث وإن كانت شهرته أك

أي حال شاعر له حطره، إذ كان حال زمانه يتحاشون سخطه لسـالطة 

  .!لسانه ىف شعره ونكتته

ولقــد طــرق حــافظ مجيــع أغــراض الشــعر الــىت طرقهــا معاصــروه كاملــدح 

والرثــاء والغــزل واهلجــاء والسياســة واالجتمــاع واإلخوانيــات وغريهــا، لكنــه  

�ǞƬǸĐƢººººƥ�ǲººººǐƬȇ�ƢººººǸȈǧ�ÀƢººººǯفحــــافظ إبــــراهيم  . والسياســــة الوطنيــــة أمهــــر

كشـــــاعر معاصـــــر عركتـــــه األيـــــام واحلـــــوادث، وحنكتـــــه احملـــــن والتجـــــارب، 

واختلفـــت عليـــه احلظـــوظ، فخرجـــت مـــن ذلـــك كلـــه شـــاعرية أحســـن مـــا 

.تكون نضوجا واكتماال، ومسا به أدبه إىل الذروة، واستطاع بلباقته الفـذة

.وذوقه اخلاص، أن يتبوا مكانته يف التاريخ

ويف ســـّن السادســـة عشـــرة يـــرىب نفســـه باملطالعـــة وحيفـــظ جيـــد الشـــعر 

قوله هو من الشعر، ال عمل له وال يويسمر به مع أصدقائه ويقلده فيما 

مدرســته الــيت أنشــأها بنفســه لنفســه، وكــان فيهــا وحــده املعلــم  مدرســة إال

، واملتعلم، وعلى النحو مضى يف حياته ال حيملها حممل اجلّد، فملَّه خاله

وأشـــعره مبللـــه، فابتـــأس وأحـــّس غـــري قليـــل مـــن األمل، وعـــزم علـــى أن يبـــدأ 
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حماوالته يف كسب قوته ونوَّه بذلك يف بيتني وجَّههما إىل حاله علـى هـذا 

  :النحو

أراها واهيهْ   يـإن   * ي ــتـــــؤنـــــت عليك مــلــــثـَقُ 

)١٥(داهيهْ توجِّْه يف ـم  *  ذاهب   يـــــإنــــرَْح فــــــــــفاف

ثقافته:  

ــ قلــق  هنشــأ شــاعر النيــل يف كــل هــذه األطــوار الــيت مــّرت بنــا مــن حيات

ثقافـة رمسيـة إن جـاز هـذا التعبـري ثقافـة حمـدودة،  ثقافتـه ضيق بعيشه وكان

مث دارســة فنيــة ومــا ابتدائيــة،  فهــي ال تعــدو دراســته يف مكتــب أو مدرســة

ثقافتـه، ووسـع معارفـه مـن نـواح تستلزمها يف املدرسة العربية ولكنه أكمـل 

متعددة، فقـد أكثـر مـن قـرأة كتـب األدب وأطـال النظـر خاصـة يف كتـاب 

األغاين فقد حدث أنّه قـرأه مـرات وحتـّدث هـو عـن نفسـه أنّـه كـان يطيـل 

النظــر يف دواويــن الشــعراء ويتخــري مــن شــعرهم وحيفــظ مــا خيــري مــن أمثــال 

وأيب متــام، والبحــرتي، شــعر بشــار بــن بــرد ومســلم بــن الوليــد وأيب نــواس،

األندلســـــي وابـــــن املعتـــــز، والعبّـــــاس بـــــن  ءوالشـــــريف الرضـــــي، وابـــــن هـــــاىن

.)١٦(األحنف، وأيب العالء املعّري

وأخـــريًا كــــان مــــن مصـــدر ثقافتــــه جتاربــــه الواســــعة فقـــد أتــــاح لــــه بؤســــه 

اج بغمار الناس وجمالستهم ومشاركتهم يف اخلـري والشـر ومطـارحتهم ز االمت

كمــــا مّكــــن لــــه ظرفــــه وأدبــــه أن يتصــــل بســــادة الّنــــاس النكــــات والنــــوادر،
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  .فيأخذ عنهم ويلتهب محاسة وميتلئ وطنية من وطنيتهم

شاعريته:  

أقرانــه اهللا حــافظ إبــراهيم عاطفــة قويــة، ونفســا فنيــة مســت بــه عــن  نحمــ

 العلـم والـّنظم، كـان رب القلـم كمـا كـان مـن نابتـة العصـر وزاده بسـطة يف
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لــه أســوة حســنة يف حممــود ســامي البــارودي تــه، وكــان ونضــارته وقوَّ  األوىل

حريــا حبــافظ أن يــدرك مــا نالــه البــارودي يف عهــد االســتقالل باشــا، وكــان 

الحــتالل، إذ كيــف يرضــى االحــتالل ال ميكــن أن ينالــه حــافظ يف عهــد ا

ـــــغ العظمـــــة يف اآلداب،  ـــــغ العظمـــــة يف احلـــــروب، ومبل ـــــغ أحـــــد مبل أن يبل

قلمـــه القـــوّي، حطـــم واالحـــتالل هـــو الـــذي حطّـــم ســـيف البـــارودي، بـــل 

عــرف  .م لــه قلمــا أخــر يشــكو بــه الــّدهر، ويبكــي علــى زمانــه الغــابروقــدّ 

نفسه يف ميدان الشعر ويفتخر مبلـك الشـعر وال حييـا بدونـه ويقـول معرتفـا 

  :ومفتخرا

  فيم اخلالف أمل يرشدكم اهللا  *   عر جائزة ــــــعلوا للشــقل لـألىل ج

  فالرمحان حاله حتلوه   إن مل   *   هـــــق بـليـــــها صدرًا تـإين فتحت ل

  ق إالهـــبـــــــســــــال ىت ما له يف ــــإال ف  * من أحد يف الشعر يسبقين أخش م ـل
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)١٧(والعّباس مثواه  اهللا وأكرم *   براعته   ذاك الذي حكمت فينا

خــري شــاعر يف مصــر إذا اســتثىن شــوقي ولعلــه  بأنــه هذا جهــز حــافظ ـلــ

مل يفضله بشاعريته، وإّمنـا فضـله " شوقي"كان يرى يف  أعماق نفسه أّن 

شــاعر األمــري ولــوال ذلــك ملــا فضــله ويشــري إىل هــذا بقربــه إىل القصــر وأنــه 

  :املعىن من طرف حفي يف هذه القصيدة نفسها إذ يقول

  وأكرم اهللا والعباس مثواه  *ذاك الذي حكمت فينا براعته 

 هم جيـــّدد شـــاعر النيـــل يف الّشـــعر القـــدمي وأوزانـــه، ومل جيـــّدد يف أســـلوبـلـــ

جـّدد ،يء هـو فـوق ذلـك كلـهبيانه وال تفكريه وخياله، وإّمنا جّدد يف شو 

يف موضــوعه وأغراضــه، فبــدالً مــن أن يــنظم يف موضــوعات امــري القــيس 

وطرفـــة، أو جريــــر والفــــرزدق، أو بشـــار وأيب نــــواس، نظــــم يف موضــــوعات 

فـإن فشـل يف  احلريـةعصره وأمانـّي قومه، وساعده على هذا اإلجتاه تربيتـه 

يشــــرع ســــّن حــــرب الســــيف فليحــــارب بــــالقلم، وإن تكســــر ســــّن رحمــــه فل

.)١٨(قلمه

�ǂƯƚȇ�ÀƢǯ�ƢǜǧƢƷ�ËÀ¢�¦ǀđ�ǲǐƬȇ�ƢŲÂ بإلقائـه بالقـدر الـذي يف اجلمهـور

يـــؤثر فـــيهم بـــنفس شـــعره، لقـــد كـــان يف نـــربات صـــوته وحســـن إجادتـــه يف 
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هـور مبقـدار مـا أجل هذا حيسن أال يقّوم شعر حافظ ومقدار أثـره يف اجلم

ارئ لديوانــه، فهــو بقراءتــه يفقــد جــزًءا كبــريًا مــن تــأثريه الســحرى قــيقيســه 
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ـــه  هنـــأالـــذي كـــان يرتكـــه يف ســـامعه، وك رّب الّشـــعر وخالقـــه، تأمـــل مـــا قال

الشــيخ أمــني تقــّي الــّدين األديــب الســوري حــني رزق بولــٍد ســـّماه حافظًــا 

  :وقال فيه

  رـــــشاعــــظ الــــــــــحافــب نا تَيمُّ   *   ظا ـــــميته حافـي ولٌد سـل

  نه يف الظاهرـــمل خلًقا مـأج *  كّنه ـل  إبراهيم ظ ـكحاف

)١٩(ماهرــإن مل يكن بالشاعر ال *  ) حافظ(ى ـعل  فلعنة اهللا

وعلــى هــذا النحــو كــان حــافظ يشــعر مبــا يشــعربه شــعبه شــعورًا دقيًقــا، 

الوقـت يف ختـري اللفـظ الـذي ألّن نفسه كانت مصـرية خالصـة كـان يطيـل 

حيســــن وقعــــه يف الّســــمع كمــــا يتخــــري اإلنســــجام فيتغــــىن بالبيــــت قبــــل أن 

يدخلــــه يف شــــعره وينصــــت إىل جرســــه ووقعــــه علــــى مسعــــه قبــــل أن يبــــدأ 

 ةمتينـــ ةطاع أن يصـــوغ هـــذا الّشـــعور يف جزلـــتواســـ ،بإيقاعـــه علـــى النـــاس

رنا صـــــياغة بـــــاهرة، وبـــــذلك يأخـــــذ نصـــــيبه ويتبـــــوأ مقعـــــده يف تـــــأريخ شـــــع

  .احلديث

م دعـا شـاعر مصـر القـومى ١٩٣٢ويف ليلة الواحد والعشرين من يوليـو

صـديقني مــن أصـدقائه لتنــاول الطعـام معــه، ولكنـه مل يســتطع مشــاركتهما 

ملــا أحــس مــن تعــب فاقتصــر علــى أن آنســهما حبديثــه، وبعــد انصــرافهما 

ازداد أملـــه، فأســـرع خادمـــه إىل خماطبـــة صـــديق لـــه ليحضـــر ومعـــه طبيـــب، 

حضــــرا كــــان حــــافظ يف النــــزع األخــــري بــــأن قضــــى اهللا عليــــه املــــوت  فلمــــا
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فبكــــاه الشــــعب وهــــو يف أعظــــم مراحــــل نضــــاله  )٢٠(وفاضــــت روحــــه إليــــه

الــوطين ضــد االحــتالل والقصــر، وطــوى مبوتــه أعلــى صــوت وطــين عرفتــه 

الشــرق، كمــا قالــت جملــة أبوللــو يف عــددها اخلــاصمصــر مــن فــوق منــرب

وكــان حــافظ ) ٢١(م١٩٣٢لوفاتــه يف يوليــو الــذي صــدر يف الــذكرى األوىل

لسان العصر الذى عاش فيه وصوت الشعب الذى أجنبه رحم اهللا شاعر 

  .نييالنيل يف دائرة املقربني املرقوم يف عل

  :المبحث الثالث

:من مالمح التناص القرآني في شعر حافظ إبراهيم

�ǲººººËǴŢ�ǶēƢȈººººǐƼǋÂ� ¦ǂǠººººǌǳ¦�µ ¦ǂººººǣ¢�ǲººººċǴŢ�ƢººººǷ�ȂººººŴ�ȄººººǴǟÂ�ǶēƢººººǿƢš ¦

ويوضَّح ما قد يكون يف أحد االجتاهات عند . اجلديدة الفردية واجلماعية

اجلذوبة الفنية فيه، مع بيان ذكتْ أشاعر معاصر من تأثريات عربية دينية 

مدى احتفاظه بشخصية شعرنا العريب على مـر العصـور وكيـف أنّـه مهمـا 

أوغـــل يف جتديـــده يـــرتبط بوشـــائج نفســـية وروحيـــة وفنيـــة تصـــل بينـــه وبـــني 

الّشــعر العــريب املــوروث وصــالً وثيًقــا ممــا يؤكــد إحساســه باألجيــال الســابقة 

.)٢٢(اجلمالية من ناحية األفكار واملشاعر ومن النواحي

وجيــّد يف القـرآن حظّــه ومـا مـن أديــب مـدقق شــاعرًا كـان أو خطيبًـا إالّ 

إّن عمـران بـن حطـان : نصـيبه فقـد روى اجلـاحظ عـن اهلشـيم هيأخذ منـو 
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طبتـه هذا الفىن أخطب العرب لو كان يف خ: فسمع رجًال يقول لبعضهم

.)٢٣(شيء من القرآن

عـن تطـور الشـعر العـريب يف عصـرنا احلـديث  شـة قانقّلما نفتح بـاب امل

إال ولشاعر النيـل دوره سـواء يف التعـابري الـيت أبرزهـا مـن خـالل أحاسيسـه 

أفــرغ يف إقامتــه مــا ميلــك مــن مواهــب وملكــات إىل  يأو البنــاء الفــين الــذ

أطلعنا أشعار حـافظ إبـراهيم يف شفافية روحه بألفاظ القرآن الكرمي، وإذا 

ومعانيــه الــيت  آنجاذبيتــه بصــيغ القــر و ديوانــه ســنجد فيهــا تضــاعف تــأثريه 

.متّصهاا

  :ومن ذلك قوله

لوها ألقى الناس سجًَّداــــإذا ما ت  * الشعر فّصلت  وجئت بأبيات من

  عداـــــام وأقــــــهوى منا أقــــــى الـوداع  *نا ــــتــــب رأيــــنسيــــــــنه الـــروا مــــــــــإذا ذك

صـورة  وهذان البيتان من حبر الطويل ونلحظ فيهما التناص القـرآين يف

مقتـبس مـن قولـه " الشـعر فّصـلت  بأبيات من": رحاب قولهاإلقتباس يف 

 ﴾الــر، كتــاب أحكمــت ءايتــه مث فصــلت مــن لــدن حكــيم خبــري﴿: تعــاىل

جعلنـــاه قرآنـــا أعجميـــا لقـــالوا لـــوال ولـــو ﴿: ، وقولـــه تعـــاىل)١: هـــود، أيـــة(

، يعـىن أن تـأثري أبيـات شـعره ىف )٤٤سـورة فصـلت، أيـة ( ﴾فصلت آياته

لســـان القـــارئ ويف قلـــب املســـتمع مثـــل تـــاثري اآليـــات القرأنيـــة، ىف توثيـــق 

ومغـــــزي . احلقـــــائق وتصـــــوير املعـــــاىن واملشـــــاهد تصـــــوريرا صـــــادقا حمسوســـــا



  

١٤

ǄººǠǳ¦�§°�¿Ȑººǯ�ŚƯƘººƫ�À¢�ǞººǷ�ƨđ̈�الداللــة هنــا تفيــد املبالغــة ىف فحــوى املشــا

ة يف يــاهر بالغو ومــن ظــ.  أقــوى وأصــدق مــن كــالم العبــد الســيما الشــعر

   .أقام وأقعدا: ق قولهباحملسنات املعنوية املطابقة حيث طو 

  :روعة ذلك ىف احياء االقتباس قولهومن 

  )يوسف(والعلم  كأّنك يف اإلفتاء *يتك يف اإلفتاء ال تغضب اِحلجا أر 

مقتبًسـا مـن " كأنـك يف اإلفتـاء": عجـز البيـتشـاعر نصـيبه يف اختـذ ال

يوسـف أيهـا الصـديق أفتنـا يف سـبع بقـرات ﴿قوله تعاىل يف سـورة يوسـف 

، والتنـاص القـرآين ىف عجـز البيـت جـاء )٤٦: سـورة يوسـف أيـة( ﴾مسان

: ومن مظاهر البالغة يف البيت التشبيه املرسل يف قولـه. يف صورة التلميح

تفوقــه ، حيـث شــبه األسـتاذ اإلمــام يف "اإلفتــاء والعلـم يوســفكأنّـك يف "

يف عليـــه الصـــالة والســـالم كيوســـف   بـــل  بـــالعلم واملعرفـــة  ّدين والعقـــلبالـــ

  .علمه وحكمته

  :ومن ذلك قوله

إزاَء األزالم واألنصاب ـه *مها اللـ عبد تلك الىت حيرّ 

يســـــر إّمنـــــا اخلمـــــر وامل﴿: ارنـــــا إىل قولـــــه تعـــــاىلظالبيـــــت يلفـــــت أن افهـــــذ

وذلـك يف عجـز  :البقـرة( ﴾رجس مـن عمـل الشـيطان واألنصاب واألزالم

والتنـاص القـرآين . ، والبيت من حبر املديـد"إزاء األزالم واألنصاب"البيت 

فيه مطابق ملايف األية السـابقة يف صـورة التضـمني، ينعـى الكفـرة نعيـا قويـا 
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داللــة حنــو عبــادة الشــيطان وارتكــاب الفــواحش مــاظهر منهــا ومــا بطــن، 

  .على ماجاء يف نفس التحرمي من آي الذكر احلكيم

  :ومنها قوله

وال تنسين غًدا أذكرين: لصاحبه* مل يقل ) ابن يعقوب(فلوكنت يف عهد 

قــد امــتّص الشــاعر يف الشــطر الثــاين مــن قولــه تعــاىل حكايــة يف ســورة 

ســورة يوســف ( ﴾اذكــرين عنــد ربّــك فأنســاه الشــيطان ذكــر ربّــه﴿يوســف 

   .والتناص القرآين هنا جاء ىف صورة اإلقتباس .)٤٢:آية

  :قوله ويومن التأثري املعن

  خمافة جيش من مواليك يغشاه* إذا سرت يوما حّذر النمل بعضه 

 يف صورة اإلقتباس وفيه التناص القرآين ،فهذا البيت من البحر الطويل

يف رحاب قوله تعاىل حكاية عن النمل حني رأى نـيب اهللا سـليمان مقـبال 

حـىت إذا أتـوا علـى وادى النمـل قالـت يـا أيّهـا الّنمـل ﴿: جبنوده قال املـوىل

 ﴾نو يشــــعر  ادخلــــوا مســــاكنكم ال حيطمــــّنكم ســــليمان وجنــــوده وهــــم ال

  )١٨:سورة النمل(

  :قوله ظ القرآنفاه شاعر النيل من ألتصّ مومما ا

  يوم احلساب وموقف اإلذعان* الكتاب وسيف مجعهم إىل وضع 

ضـــع وُ "ففـــي البيـــت حـــالوة قرآنيـــة رائعـــة حيـــث يشـــري شـــاعرنا بقولـــه 

ــــارًا عمــــا يكــــون يف البعــــث " الكتــــاب ــــه تعــــاىل إخب ــــوم إىل قول احلســــاب ي



  

١٦

: ســورة الكهــف آيــة( ﴾ǾººȈǧ�ƢººŲ�śǬǨººǌǷ�śǷǂººĐ¦�Ãŗººǧ باتــووضــع الك﴿

  .والبيت من البحر الكامل )٤٩

  :القرآن قولهـما استمسك بعروة معانيه يف وم

  منهما والّدين   يفيض جالل امللك *    مشت كعبة الدنيا إىل كعبة اهلدى

  ومغنما رحًبا الدَّارين   ىنبلغت مُ   * ي ـيتنــول بيل ـطعت الستي اسـفياليتن

)٢٤(ألسلما  يُّ ر السام ه ـــنــــوعب مــــول*  ه ــــنائـف ن ــــع  ىـــثننم اـث  به أطاف 

يف  قـــد تـــأثر حـــافظ إبـــراهيم يف أبياتـــه املعروضـــة مبعـــاين آيـــات قرآنيـــة 

وهللا علـى ﴿: على حد قولـه تعـاىل" استطعت السبيل"قوله صورة التلميح 

،"٩٧سورة آل عمران آية " ﴾الناس حّج  البيت من استطاع إليه سبيال

نّـــا قومـــك مـــن بعـــدك قـــال فإنّـــا قـــد فت﴿: كمـــا اختـــذ مـــن مـــرآة قولـــه تعـــاىل

  .)٨٥: سورة طه، آية( ﴾وأضّلهم السامري

  :ومن التناص القرآين يف ديوانه قوله

  على نوم كأصحاب الرقيم** أقفنا بعد نوم فوق نوم 

حيــث  يف صــورة االقتبــاس يوجــد يف الشــطر الثــاين تــأثره بلفــظ القــرآن

أهـــل الكهـــف ويضـــرب املثـــل بطـــول نـــومهم ": كأصـــحاب الـــرقيم"يقـــول 

 وا وازدادنيكهفهــــم ثــــالث مائــــة ســــن ولبثــــوا يف﴿: إشــــارة إىل قولــــه تعــــاىل

حنـــو قولـــه  ويف ذلـــك التشـــبيه املرســـل ).١١:ســـورة الكهـــف آيـــة( ﴾تســـًعا

."كأصحاب الرّقيم"
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  :ومنه قوله

  أمره بالوحي يصدعما ي) ÀÂ°Ƣđ* (قد جاء قبله ) كليم اهللا(فهذا 

يف  بــالنص القــرآين ىف صــورة التلمــيحنلحــظ يف هــذا البيــت أنّــه متــأثر 

واجعــل يل وزيــرًا ﴿: صــلى اهللا عليــه وســلمســورة طــه حكايــة عــن موســى 

جـــاهر بـــه و يعـــين صـــدع بـــاألمر  ﴾يمـــن أهلـــي هـــارون أخـــي أشـــددبه أزر 

.مصرًعا، والبيت من البحر الطويل

  :ومما اغرتفه من القرآن قوله

فقل يف  مقام الشكر ياربَّ أوزع*لَت على نيل اخللود فنلته عم

قولــه تعــاىل حكايــة  مقتبســا مــن يف الشــطر الثــاينمــتّص الشــاعر وقــد ا

فتبسم ضاحًكا ﴿: عن سليمان بن داود عليهما السالم، يف سورة النمل

: آيــــة ،ســــورة النمــــل( ﴾مــــن قوهلــــا وقــــال رّب أوزعــــين أن أشــــكر نعمتــــك

" يــا رب أوزع"يف قولــه  الطلــيب اإلنشــاء: الغــة فيــهومــن مظــاهر الب). ١٩

.والغرض من األمر يفيد الّدعاء والتضرع، والبيت من البحر الطويل

  :قوله ما تأثّر به لفظًا ومعىنـوم

  فأكفف ويا أرض فابلعي هاويا ماء* وإن شئت عنا يا مساء فأقلعي 

 القــرآينويف ذلــك التنــاص كســابقه، والبيــت مــأخوذ مــن البحــر الطويــل  

وقيل يا أرض ﴿:  يف عجزه إىل قوله تعاىلريحيثما يش يف صورة التضمني

  .)٤٤سورة هود آية ( ﴾قلعياابلعي ماءك ومساء 



  

١٨

  :قوله ذلكومن 

  فأحلقنا بأصحاب الرقيم ) *ابن هانئ(واعملنا رأي 

أم ﴿: مــن قولــه تعــاىل اقتـبسمــن حبـر الطويــل والواضــح أنّــه  تفــهوهـذه ن

ويشـري  ،)٩: سورة الكهـف آيـة( ﴾ف والرّقيمصحاب الكهن أحسبت أ

ƨǴȇȂǗ�̈ËƾǷ�Ƕē°ƢǤǷÂ�ǶȀǨȀǯ�Ŀ�ǶȀǷȂǻ�ń¤�ǂǟƢǌǳ¦.

  :ما يلمح فيه معىن القرآن قولهـوم

ما الذي يقض الرّئيس* يا رئيس الشعر قل يل 

فالبيـت مــن البحـر املديــد، وقولـه يقضــي أي يصـنع ويعمــل، ويف ذلــك 

فقضــاهّن ســبع ﴿: قولــه تعــاىل إىلإشــارة يف صــورة التلمــيح التــأثر املعنــوي 

  .)١٢: آية ،سورة فصلت( ﴾مسواٍت يف يومني

  :جلي يف قولهتالتناص القرآين وصوره ي

  من مارج النار تصوير الشياطني*   من كّل قاف كأّن اهللا صّورها 

ختّص سبحانه بالكاف والّنوناو * القافات يعلكها بقد خّصه اهللا 

مــن امــتص حــافظ إبــراهبم ر األّول فالبيتــان مــن حبــر الكامــل ويف الشــط

وخلــق اجلــاّن مــن *خلــق اإلنســان مــن صلصــال كالفّخــار ﴿: قولــه تعــاىل

، وقولـــــه يف الشـــــطر الثـــــاين)١٥ :ســـــورة الرمحـــــان آيـــــة( ﴾مـــــارج مـــــن نـــــار

مـأخوذ مـن عــدة آيـات وردت يف القـرآن الكـرمي، ومنهــا  "الكـاف والنـون"

 ﴾لــــه كــــن فيكــــون لنقــــو إّمنــــا قولنــــا لشــــيء إذا أردنــــاه أن ﴿: قولــــه تعــــاىل
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إّن مثــل عيســى عنــد اهللا كمثــل ﴿: وقولــه تعــاىل )٤٠آيــة: ســوزرة النحــل(

) ٥٩: آيـــة ، آل عمـــران( ﴾آدم خلقـــه مـــن تـــراب مث قـــال لـــه كـــن فيكـــون

ســورة ( ﴾إّمنــا أمــره إذا أراد شــيئا أن يقــول لــه كــن فيكــون﴿: وقولــه تعــاىل

ن أك": قوله ومن أساليب البالغة فيه التشبيه وذلك يف ،)٨٣: آية ،يس

كـــن "واملقصـــود بالكـــاف والنّـــون قولـــه ســـبحانه جـــّل وعـــال "اهللا صـــّورها

والتنـــــــاص القـــــــرآين يف هـــــــذا وذاك جـــــــاء يف صـــــــورة االقتبـــــــاس  ."فيكـــــــون

  .والتضمني يف الصور والرتاكيب

  :قوله هومن

إّين ال أحّب األفلني: قال** ذا ريب فلما أفلت : قال

هللا تعـاىل يف القـرآن الكـرمي عـن يرجع بعض ألفاظ البيت إىل مـا قّصـه ا

فلمـا رأى ﴿: قوله تعاىل ويف صدر البيت إشارة إىلعليه السالم، إبراهيم 

الشمس بازغة قال هذا رّيب هذا أكرب فلما أفلت قال يا قوم إين بـرئ ممـا 

: وأخــذ الشــطر الثــاين مــن قولــه تعــاىل "٧٨ســورة األنعــام آيــة" ﴾تشــركون

أحــّب  ال قــال هــذا ريب فلمــا أفــل قــال فلمــا جــّن عليــه الليــل رأى كوكبــا﴿

ــــــني ــــــة ،األنعــــــام(. ﴾األفل ــــــت جــــــاء يف صــــــورة ) ٧٦ :آي ــــــاص يف البي والتن

  .لبيت من حبر املديداو التضمني 

  :قوله مالمح ذلك ومن

عشر والفجر غري راعي الّذمام*أنت والشمس والّضحى واللياىل الـ 
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لقرآنيــة قــد اّختــذ شــاعر النيــل بعــض تصــوراته مــن فــواتح بعــض الســور ا

 ﴾والشــــمس وضــــحاها﴿: ىلالفظًــــا ومعًنــــا، ويلفــــت أنظارنــــا إىل قولــــه تعــــ

: وتعـــاىلك وقولــه تبــار  ﴾والّضــحى والليــل إذا ســجى﴿: وقولــه جــّل شــأنه

والبيــت مــن حبــر املديــد، وفيــه  ﴾شــفع والــوترالو * يل عشــراوالفجــر والليــ﴿

والتنــــاص هنــــا جــــاء يف صــــورة . تــــأمالت بالغيــــة مــــن االســــتعارة والتشــــبيه

  .قتباساال

  :قوله القرآينالتناص  ومن 

جتّلى على عرشه واستوى* مجال الطبيعة يف أفقها 

م صـــور مـــن مالمـــح التنـــاص القـــرآين يف مضـــمون ييوجـــد يف هـــذا اليتـــ

العـــــرش  الرمحـــــان علـــــى﴿ : الشـــــطر الثـــــاين حيـــــث يشـــــري إىل قولـــــه تعـــــاىل

  ).٥:آية ،سورة طه( ﴾استوى

  :ومن ذلك قوله

  روى  ا قدـّنم مـــــــجه روى عن *    الّلظى شديد  وم ــويا رب ي

  وىــــــة للشــــــزاعــــــــن مســــــبه الش *  وه ــــوجــلل  ةــــــّقاحــــل  حـــــريـبه ال

  وجسمي شواه اللظى فاشتوى* النجاة   جزيرة أبغىـقصدت ال

ȈºǏ�ǺºǷ�ƨǘƦǼƬºǈǷ�¦Å°Ƣºǰǧ¢Â�ƢºȈǻƢǠǷ�ƢºēƢȈǗ�Ŀ�©ƢȈƥȋ¦�ǽǀǿ�ËÀ¤القـرآن غ،

روى عــن جهــّنم مــا قــد "أّوالً يف البيــت األّول جنــاس تــام علــى حــّد قولــه 

ويف البيـــت الثـــاين والثالـــث صـــور مـــن مظـــاهر البالغـــة حيـــث يكـــىن  "روى
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وصــف بعــن شــّدة احلــّر ويشــري إىل التنــاص القــرآين "نزّاعــة للشــوى"بقولــه 

 ﴾للشــوى ƨºǟ¦ËǄǻ�Ȅººǜǳ�ƢºËĔ¤�Ȑººǯ﴿: بقولــه تعـاىليف صــورة االقتبـاس جهـّنم 

  .والبيت من البحر الطويل )١٦ :آية ،سورة املعارج(

  :ومنه قوله

  قدماءــــمها والّذنب للـــحريــــت  *  من  تمشمولة لوال التقى لعجب

  الءـــــحكمة وجـنزل الكتاب ب * قربوا الّصالة وهم سكارى بعدما 

ح ففى الشطر الثاين حالوة قرآنيـة رائعـة يف مخريـات الشـاعر كمـا يتضـ

ــــوا التقربــــوا الصــــالة وأنــــتم ﴿: يف رحــــاب قولــــه تعــــاىل يــــا أيهــــا الــــذين أمن

والواقـع ىف ). ٤٣ :آيـة ،سـورة النسـاء( ﴾سكارى حـىت تعلمـوا مـا تقولـون

والبيتــــان مــــن حبــــر  صــــدر البيــــت هــــو التنــــاص القــــرآين يف صــــورة التلمــــيخ

  .الكامل

  :ومن تأثره بألفاظ القرآن قوله

  عرس من خدود املالمح يف يوم  *  عصروها  هم ـمخرة قيل إن

  ويأس ¦�čǶǿ�śƥ�Ǻƴǈǳ  وهو يف *  ى العزيز مناما ـها فتآر  ذم

تضــمن البيتــان القصــص القرآنيــة وتكــاد ترتينــا اللمحــة مــن اللمحــات 

أن رؤيــا اخلمــر يف املنــام أســعدت فــىت عليــه الســالم، حنــو حكايــة يوســف 

أس وحنـس وذلـك يف العزيز بالنجاة وخبدمته للملك بعد ما كان فيه من ي

يـــا صـــاحيب الســـجن أمـــا أحـــدكما فيســـقي ربّـــه مخـــرًا وأمـــا ﴿: قولـــه تعـــاىل



  

٢٢

 ﴾انياآلخر فيصلب فتأكل الطري من رأسه قضي األمـر الـذي فيـه تسـتفت

  .والبيتان من البحر املديد )٤١:سورة يوسف، آية(

  :ومنه قوله

  نـــالناظري تسرُّ    ألوان  ذات *     ولة ـمشم ى ـإل  وتواثبنا

  نـفاعلي  وكنا  تعاهدنا  ما *  على  تعاهدنا  ربَّ ليل قد

  أيدى الكرام كاتبني سطَّرْت   *  ما ـب حنفل  ومل  فقضيناه 

صــور مــن التنــاص القــرآين يف صــورة االقتبــاس نلحــظ يف هــذه األبيــات 

ســورة البقــرة (يف  تعــاىلحيــث يتبــوأ شــاعر النيــل مقعــده واقتــبس مــن قولــه 

ǂººǬƥ�ƢººËĔ¤�¾ȂººǬȇ�ǾººËǻ¤�¾Ƣººǫ�ƢººĔȂǳ�ƢººǷ�ƢººǼǳ�ËśººƦȇ�Ǯ̈� قــالوا ادع﴿ )٦٩آيــة  ººËƥ°�ƢººǼǳ

ǺȇǂǛƢººËǼǳ¦�Ëǂººǈƫ�ƢººĔȂǳ�ǞǫƢººǧ� ¦ǂǨººǏ﴾.  مث أخــذ معــىن البيــت الثــاين مــن قولــه

يـــوم نطـــوى الّســـماء كطـــّي الّســـجل ﴿ ١٠٤تعـــاىل يف ســـورة األنبيـــاء آيـــة

ــا فــاعلني ويعــود  ﴾للكتــب كمــا بــدأنا أّول خلــق نعيــده وعــًدا علينــا إنّــا كّن

وإّن ﴿ )١١ســـورة االنفطـــار آيـــة(خـــري إىل معـــىن قولـــه تعـــاىل يف البيـــت األ

فالبيتــان األّوليـان مـن البحــر املديـد، وأّمــا  ﴾علـيكم حلـافظني كراًمــا كـاتبني

 االبتــدائي مــن رباألخــري مــن البحــر الكامــل، ومــن مظــاهر البالغــة فيــه اخلــ

  .البيتني السابقني

  :ظ القرآن قولهالفأومن تأثره ب

  األمثال يوم اإلثابة عشرة  * هم ـإحسان لى محسنون هلم عـوال
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عّد وعن وزن وعن مكيال*جيّل عن  محسنني ـال رّب  وجزاء 

 "١٦٠آيــة  ســورة األنعــام "فالبيتــان ترجعــان إىل معــىن قولــه تعــاىل يف 

ســورة هــود آيــة "وقولــه تعــاىل يف  ﴾مــن جــاء باحلســنة فلــه عشــر أمثاهلــا﴿

والتنــاص القــرآين هنــا تفصــيالً ملــا   ﴾وامليــزانويــا قــوم أوفــوا املكيــال ﴿ "٨٤

.كان جممالً يف كالم رب العزة يف صورة التضمني

  :قولهاللفظي ومن التأثر 

  تتأهب هم ـوحبال وسياطهم *   د ـــــــــــــــــــــــــمرصـون بـتهم والقاسطـحلي

فكّل امرئ رهن مبا هو كاسبه* ذق ما أذقتهم  :يناديه صوت احلقّ 

ــــة  فالبيتــــان يتضــــمنان معــــىن القــــرآن مــــن أفكــــار اآليــــة يف صــــورة موحي

وكالمهــا مــن البحــر الطويــل، وقــد أخــذ معــىن البيــت األّول مــن قولــه تعــاىل 

وأنّــا منّــا املســلمون ومنّــا القاســطون فمــن ﴿ "١٥-٤١آيــة ســورة اجلــنّ "يف 

: مث أخــذ معــىن البيــت الثــاين مــن قولــه تعــاىل ﴾أســلم فأؤلئــك حتــروا رشــًدا

̄°�ǺºǷ�ǶǿƢºǼƬǳ¡�ƢºǷÂ�ǶȀƬȇ آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإميان أحلقنا لذينوا﴿ �Ƕđ

   .﴾عملهم من شيء كّل امرئ مبا كسب رهني

  :قولهالتناص ومن 

إثر عفريت من اجلّن ترامى* أبراجها   ما جنوم الرجم من

  ونار اك من شهٍب ـت هن*   ت تلك الراصدا ــأم خف
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فالبيتـــان مـــأخوذان مـــن البحـــر الكامـــل، وقـــد تـــأثر الشـــاعر بـــالقرآن يف 

ولقـد زيّنـا ﴿ "٥سورة امللك آية "قوله تعاىل يف واقتبس من  البيت األّول 

الســماء الــّدنيا مبصــابيح وجعلناهــا رجوًمــا للشــياطني وأعتــدنا هلــم عــذاب 

يــأيت علــى حــّد قولــه تعــاىل حكايــة عــن الثــاين وتــأثره يف البيــت  ﴾الســعري

وأنّــا كنّــا نقعــد منهــا مقاعــد للســمع فمــن ﴿) ٩آيــة (اجلــّن يف ســورة اجلــّن 

والتنـــاص القـــرآين فيهمـــا جـــاء يف  .﴾يســـتمع اآلن جيـــد لـــه شـــهابًا رصـــًدا

  .صورة االقتباس

  :ومن التناص القرآين يف ديوانه

  ي سكونوه يستعمر األسواق *  شعبك وادًعا  قد كان يف برلني 

  ونـه ورزقه مضمـف عليــــــــــــــــــــوق*  فسبيلها  ها ــأبواب ه ـــــــــــــــفتحت ل

هـو أنشـأكم ﴿: قوله تعـاىل يف رحابفالبيتان من حبر الكامل فاألول 

مــــــن األرض واســــــتعمركم فيهــــــا فاســــــتغفروه مث توبــــــوا إليــــــه إّن رّيب قريــــــب 

:فالبيـــت الثـــاين امتّصـــه مـــن قولـــه تعـــاىل )٦١:آيـــة ،ســـورة هـــود( ﴾جميـــب

﴿ ƢƳ�¦̄¤�ËŕºººººƷ�¦ÅǂºººººǷ±�ƨºººººËǼŪ¦�ń¤�ǶºººººËđ°�¦ȂºººººǬƫ¦�Ǻȇǀºººººǳ¦�ǪȈºººººǇÂوفتحـــــت  وهـــــا

Ƣºººđ¦Ȃƥ¢﴾ )والتنـــاص القـــرآين فيهمـــا إمنـــا هـــو يف صـــورة  .)٧٣: الزمـــر، آيـــة

  .التلميح

  :ومن تأثره بألفاظ القرآن قوله

  للرأي فيها واحلجا أفسحوا* وأسسوا دارًا لنوا بكم 
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بيــت مــن حبــر الكامــل وقــد أخــذ الشــاعر قولــه يف الشــطر الثــاين مــن فال

�ƅ¦�ƶºººǈǨȇ�¦ȂƸºººǈǧƢǧ�ǆ﴿: ه تعـــاىليـــقول ǳƢºººĐ¦�Ŀ�¦ȂƸºººËǈǨƫ�Ƕºººǰǳ�ǲºººȈǫ�¦̄¤

 "فسـحواا"ومـن مظـاهر البالغـة يف قولـه  ).�ƨºȇ¡�ƨºǳ®ƢĐ¦�̈°ȂǇ١١( ﴾لكم

.التنبيه، والتناص القرآين هنا يف صورة التلميح األمر هنا يفيد

  :فيه معىن القرآن قوله ما يلمحـوم

  يف احلسن قدرة فالق اإلصباح * يوم يريك جالله ورواّوه 

  يـماح أبد اآلبيد فما له من  *  لوحه  ي ـاهللا أثبته لنا ف

ǾºǳȂǫ�ƢºȀǼǷ�ƨºȈǻ¡ǂǬǳ¦�©Ƣºȇȉ¦�ŘºǠǷ�ƢǸē¦Ȃƻ¤�Ŀ�ÀȐǸŹ�ÀƢƬȈƦǳƢǧ :﴿ فـالق

العزيـز اإلصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمـر حسـبانا ذلـك تقـدير 

فالبيــــت الثــــاين مقتــــبس مــــن قولــــه  )٩٦: آيــــة ، ســــورة األنعــــام( ﴾العلــــيم

) ٣٩:الّرعــد  ( ﴾ميــح اهللا مــن يشــاء ويثبــت وعنــده أّم الكتــاب﴿: تعــاىل

  . والتناص القرآين هنا جاء يف صورة التلميح والتضمني معا

  :ومن التأثر اللفظي بالقرآن قوله

  ثريت وأنت تسبح يف األ *أم غار منك الساحبا 

: األخـــــري مـــــن حبـــــر الكامـــــل والشـــــاهد فيـــــه قولـــــه تعـــــاىل تفهـــــذا البيـــــ

واهللا تعـــاىل  ،يف صـــورة االقتبـــاس) ٣:النازعـــات  ( ﴾والســـاحبات ســـبًحا﴿

  .أعلم
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  الخاتمة

الــيت أحاطتــه  ،حممــد حــافظ إبــراهيم العميقــة ةويف اخلتــام أدركنــا عبقريــ

ذات موســـيقي ، بالغـــة القـــرآن ويســـتمّد منـــه درر األلفـــاظ وبـــديع املعـــاين

مـــؤثرة، يف ألفـــاظ منتقـــاة ينظمهـــا يف عبـــارات رائعـــة التقســـيم، يقـــع فيهـــا 

خـالل دراسـتنا يف السـطور  أحيانا سجع مجيل وأساليب البديع املختلفة،

 اهللا يف شــعره وتــأثره بــه عــن مــدى مــا نفــخجتــاه التنــاص القــرآين  ،الســابقة

وهدفــه مــن  .ئيفيــه مــن روحــه، ويتنــوّع أســلوبه يف ذلــك بــني اخلــرب اإلنشــا

وراء ذلك التنويـع هـو اقتنـاص املعـاين واأللفـاظ املوحيـة املعـربة عـن حقيقـة 

املوقـــف، وهـــذا مـــا مـــال إليـــه قلمنـــا يف هـــذه اجلولـــة ولشـــاعرالنيل جوانـــب 

وعلــــى البــــاحثني أن . لغويــــةو فنيــــة  بالغيــــة عديــــدة فكريــــة أدبيــــة ونــــواحي

مـــن مـــاء ســـائغ شـــرابه لفظًـــا ومعنًـــا، بالغـــة  فيشـــربوامـــن القـــرآن، يغرتفـــوا 

.وبراعة مجلة وتفصيالً 
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:الـهوامش

لسان "جمال الدین عبد اهللا بن محمد بن المكرم بن منظور، :اإلفریقي)١(

".نصص"دار الحدیث، الفافرة، مادة "العرب

تاج العروس من "الزبیدى مرتضى أبو الفیض محمد بن محمد،  )٢(

.مصطفى الحجازي وآخرون، تحقیق "جواهر القاموس

التناص األدبي ومفهومه في النقد "، )م٢٠١١(میرزائي، حسین، )٣(

، مقال منشور على اإلنترنیت، ثم استرجاعه من موقع "العربى الحدیث

www.diwanalarab.com/spip.php?anteur2200 م ٢٠١٢ن، یونیو  ١٥بتاریخ

 .٢:ص

"أنس حسام النعمي /منجد مصطفى لهجت)٤( االقتباس والتناص من :

، مجلة األدب اإلسالمي، مجلة السمة "القرآن الكریم لدى شعراء

 .٢٥٦-٢٦٨: العالمیة، جامعة بحرین، ص

:جامعة القاهرة، ص"معاییر النصیة"الشامي، محمد أشرف عبد العال  )٥(

٤٧٧. 

 ٣: جع السابق، صمیرزائي، حسین، حسین، المر )٦(

تمام حسن، -ترجمة د"النص والخطاب واإلجراء":روبروت دى بوجرائد)٧(

 .١٠٤:عالم الكتب القاهرة، ص

، دار التنویر "استراتجیة النص"تحلیل الحطاب الشعري "محمد مفتاح )٨(

 ١٩٩-١٢١:للطباعة والنشر، الدار البیضاء، ص

الموقف األدبین مجلة "اقتحام الذات عالم آخر:التناص"فالح حسان، )٩(

 ١٠، تّم استرجاعه بتاریخ www.awu-dam.orgمتواجد على موقع : ٣٥٥

 .م٢٠١١أغسطس، 

http://www.diwanalarab.com/spip.php?anteur2200
http://www.awu-dam.org/
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تجلیات التناص في دیوان مختارات ) "م٢٠١٢(النعامي، ماجد محمد، )١٠(

مجلة الجامعة االسالمیة للبحوث اإلنسانیة، "من شعر انتفاضة األقصى

، متواجد على اإلنترنیت تم استرجاعه من موقع ١٠٠): ٢(٢٠

www.iugaza.edu.pslar/periodical/

 ١٦:ص" المرجع السابق"النعامي، ماجد محمد، )١١(

 ١:ص" المرجع السابق) "م٢٠١١(رعبوب، سمیرة، )١٢(

 ٤٨: السابق، صالشامي، محمد أشرف عبد العال ،المرجع )١٣(

"رمضان سعد القماطي)١٤( الجزء الثاني "األدب والنصوص والبالغة:

 .٢٥٧:للمرحلة الثالثة ، ص

"ممدوح الشیخ)١٥( مكتبة جزیرة الورد بالقاهرة، "دیوان حافظ إبراهیم:

 .١١:ص

"الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي)١٦( ، "األدب العربي المعاصر في مصر:

 .١١:دار المعارف بالقاهرة، ص

"دوح الشیخمم)١٧(  ٢٢:ص" دیوان حافظ إبراهیم:

"ممدوح الشیخ)١٨(  ٢٥:ص" دیوان حافظ إبراهیم:

"ممدوح الشیخ)١٩(  ٢٤:ص" دیوان حافظ إبراهیم:

 .٢٧:ص" المرجع السابق":ممدوح الشیخ)٢٠(

"ممدوح الشیخ)٢١(  .٢٨:ص" المرجع السابق:

 ٩٢:ص "األدب العربي الحدیث":الدكتنور عبد المنعم خفاجي)٢٢(

"دكتور شوقي ضیف)٢٣( البحث األدبي طبیعته، مناهجه، أصوله :

 .٦٨:، بدار المعارف، ص"ومصادره

"ممدوح الشیخ)٢٤(  .٣٠٥:ص "المرجع السابق:

http://www.iugaza.edu.pslar/periodical/
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  المراجعقائمة 

، مكتبة ابن ١ج "البيان والتبيني": أيب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ)١(

.م٢٠١٠سينا للنشر والتوزيع بالقاهرة، 

املكـــرم بـــن منظـــور،  مجـــال الـــدين عبـــد اهللا بـــن حممـــد بـــن: اإلفريقـــي)٢(

.دار احلديث، الفافرة"لسان العرب) "م٢٠٠٣(

البحــــث األديب طبيعتــــه، مناهجــــه، أصــــوله ": دكتــــور شــــوقي ضــــيف)٣(

.الطبعة التاسعة، بدار املعارف"ومصادره

األدب العــــريب املعاصـــــر يف ": الــــدكتور حممــــد عبــــد املـــــنعم خفــــاجي)٤(

.رخة، دار املعارف بالقاهرة، غري مؤ عالطبعة الساب "مصر

اجلــزء الثــاين  "األدب والنصــوص والبالغــة": رمضــان ســعد القمــاطي)٥(

.للمرحلة الثالثة غري مؤرخ

متام  - ترمجة د" النص واخلطاب واإلجراء: "روبروت دى بوجرائد)٦(

.١حسن، عامل الكتب القاهرة، ط

تـــاج "، )م١٩٩٠(الزبيـــدى مرتضـــى أبـــو الفـــيض حممـــد بـــن حممـــد، )٧(

مصـطفى احلجـازي وآخـرون، ، حتقيـق"العروس مـن جـواهر القـاموس

.دار إحياء الرتاث العريب بريوت 

"معايري النصية) "م٢٠٠٣(الشامي، حممد أشرف عبد العال )٨(

.جامعة القاهرة
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"اقتحام الذات عامل آخر: التناص"، )م٢٠٠١(فالح حسان، )٩(

، ّمت dam.org-www.awuمتواجد على موقع .جملة املوقف األدبني 

.م٢٠١١أغسطس،  ١٠اسرتجاعه بتاريخ 

اسرتاجتية "حتليل احلطاب الشعري ) "م١٩٨٥(حممد مفتاح )١٠(

.١، دار التنوير للطباعة والنشر، الدار البيضاء، ط"النص

مكتبـة جزيـرة الـورد بالقـاهرة، "ديـوان حـافظ إبـراهيم": ممدوح الشـيخ)١١(

٢٠٠٨.

االقتباس "، )م٢٠١٣(أنس حسام النعمي / منجد مصطفى هلجت)١٢(

جملة األدب اإلسالمي، ،"والتناص من القرآن الكرمي لدى شعراء

.جملة السمة العاملية، جامعة حبرين

التناص األديب ومفهومه يف النقد "، )م٢٠١١(مريزائي، حسني، )١٣(

، مقال منشور على اإلنرتنيت، مث اسرتجاعه من "العرىب احلديث

يونيون،  ١٥بتاريخ  www.diwanalarab.com/spip.php?anteur2200موقع 

م ٢٠١٢

جتليات التناص يف ديوان ) "م٢٠١٢(النعامي، ماجد حممد، )١٤(

جملة اجلامعة االسالمية  "خمتارات من شعر انتفاضة األقصى

مت ، متواجد على اإلنرتنيت ١٠٠): ٢(٢٠للبحوث اإلنسانية، 

 ١٣، بتأريخ /www.iugaza.edu.pslar/periodicalاسرتجاعه من موقع 

).م٢٠١٢(أغسطس 

http://www.awu-dam.org/
http://www.diwanalarab.com/spip.php?anteur2200
http://www.iugaza.edu.pslar/periodical/
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  إعداد

الدكتور مصطفى حسين إسماعيل
  كنو-قسم اللغة العربية، جامعة بايرو 

  :ملخص البحث

واللغويـــة والنقديـــة علـــى أن النابغـــة تعارفـــت املصـــادر واملراجـــع األدبيـــة 

الـــــذبياين هـــــو الـــــذي ســـــن للشـــــعراء يف العصـــــر اجلـــــاهلي ســـــنة التكســـــب 

بالشـــعر، فقصـــد بشـــعره امللـــوك؛ ملـــوك احلـــرية، وملـــوك غســـان، ألســـباب 

�Ƣººººđ�®Ƣººººǟ¢�ƾººººƟ¦Ȃǧ�ǺººººǷ�ǲººººǿÂ. وظــــروف خاصــــة تستقصــــيها هــــذه الدراســــة

رهـا تكسـبه تكسبه بالشعر إىل األدب والشعر وقبيلته، أم هنـاك مآخـذ ج

  بالشعر على األدب العريب؟

  :مقدمة

النابغــة الــذبياين شــاعر جــاهلي مشــهور، وهــو مــن الشــهرة يف املصــادر 

واملراجع من أمهات كتب األدب ونقـده، وبـني البـاحثني ودارسـي األدب 

وحبســـب املقـــام . العـــريب ونقـــده، حبيـــث يســـتغين عـــن الرتمجـــة والتعريـــف بـــه

ملنزلـة ورفعتهـا، ومـن الدرايـة بالشـعر حبيـث واملوقف أن يقال إنه مـن علـو ا

تنصبه القبائل حكما على شعرائها، فتعرض عليه أشعارها ليحكم بينها، 



  

٣٢

غري أنه استزل فتكسب بشـعره وقصـد بـه أبـواب امللـوك وأبـراجهم، فحـط 

وتعمد هذه الدراسة إىل استقصاء الدواعي اليت دعته إىل . ذلك من قدره

  . التكسب بالشعر

  :النايغة الذبيانيترجمة 

أحـــد األشـــراف الـــذين غـــض الشـــعر مـــنهم ووضـــع، وهـــو مـــن "النابغـــة 

الطبقة األوىل من شعراء اجلاهلية املقدمني على سـائر الشـعراء، وشـهد لـه 

وكــان النابغــة خاصــا بالنعمــان بــن . عمــر بــن اخلطــاب بأنــه أشــعر العــرب

عارفـــا  وكـــان". )١(...وكـــان مـــن ندمائـــه وأهـــل أنســـه. املنـــذر كبـــريا عنـــده

بالشـــعر، حيـــتكم إليـــه الشـــعراء، وتنصـــب لـــه قبـــة محـــراء يف ســـوق عكـــاظ 

  .وعد أول من تكسب بالشعر يف اجلاهلية. حاكما عليهم

  :العوامل الخاصة لتكسب النابغة الذبياني بالشعر

نعـــم، تكســـب النابغـــة بالشـــعر تكســـبا الفتـــا للنظـــر حـــىت عـــده بعـــض 

يف ذلــــك يقــــول ابــــن و . املصــــادر أول مــــن تكســــب بالشــــعر واحــــرتف بــــه

  : رشيق

وكانـت العــرب ال تتكســب بالشـعر وإمنــا يصــنع أحــدهم "

مـــا يصـــنعه فكاهـــة أو مكافـــأة عـــن يـــد ال يســـتطيع علـــى 

حــىت نشــأ النابغــة ... أداء حقهــا إال بالشــكر إعظامــا هلــا
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الــذبياين فمــدح امللــوك وقبــل الصــلة علــى الشــعر وخضــع 

منـــه مبـــن للنعمـــان بـــن املنـــذر فكـــان قـــادرا علـــى االمتنـــاع 

. حولـــه مـــن عشـــريته أو مـــن ســـار إليـــه مـــن ملـــوك غســـان

فســقطت منزلتــه وتكســب مــاال جســيما حــىت كــان أكلــه 

وشـــربه يف صـــحاف الـــذهب والفضـــة وأوانيـــه مـــن عطـــاء 

".)٢(...امللوك

يفهم مـن هـذا االقتبـاس أن النابغـة الـذبياين هـو أول مـن سـن للشـعراء 

لصـــلة واجلـــوائز واهلـــدايا بعـــده التكســـب بالشـــعر، وأنـــه قبـــل مقابـــل ذلـــك ا

اجلزيلة، حىت كان ال يأكل وال يشرب إال من آنية الـذهب والفضـة، وأنـه 

تــدىن لــدى النعمــان مــع أنــه يف وســعه أن ميتنــع منــه بقبيلتــه وعشــريته، وأن 

غـري أنـه مـن البـاحثني . ذلك أدى إىل احنطاط وسقوط منزلته االجتماعيـة

أن مدحيـه لـيس إال وسـيلة  من ينكر تكسب النابغة بالشعر، ويذهب إىل

�ǺǷƘººȈǧ�ǾººƦǻƢƳ�ń¤�ǲººȈŤÂ�®ƢººǬǼƫÂ�śººǴƬǧ�§ȂººǴǬǳ¦�Ƣººđ�ǂººǇƘȇ�Ŗººǳ¦�ǲƟƢººǇȂǳ¦�ǺººǷ

شــرها ويرتــاح إليهــا، ومــن هنــا اســتطاع النابغــة أن جيــد يف مدحــه للملــوك 

مأمنـــا وطريقـــا يلجـــأ إليـــه كلمـــا أعوزتـــه احلاجـــة إىل إرضـــائهم، أو جـــذب 

املــدح مــن مواهــب هــي يف  تأييــدهم، وذلــك العتقــاده القــوي مبــا يف هــذا

ǂƻ¡� Ƣǘǟ�Ä¢�ǺǷ�Ǻť¢�Ƣē¦̄")٣(.
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وأن تقبله اهلدايا من امللوك ليس معناه أن النابغة كان يتكسب 

بشعره، ألننامل جند يف ديوان النابغة كله قصيدة يف االستجداء، أو يف 

بيع شعره أو عرضه على امللك منتظرا منه هدية، وإمنا كان كما قلنا 

سبيل القبيلة اليت كان لصداقة غسان فضل كبري يف يرسل املدح يف 

�½ȂǴŭ¦�ƢǓ°�Ƥ ǈǰȇ�À¢�ƾȇǂȇ�Ǿǻȋ�½ȂǴŭ¦�¬ƾŻ�ÀƢǯÂ��ƢĔƢȈǯ�ȄǴǟ�ƨǜǧƢƄ¦

��Ǿǻȋ��½ȂǴŭ¦�Ƣđ�ǂǇƘȇ�ƨƦǿ�ǾƷƾǷ�À¢�Ãǂȇ�ÀƢǯÂ. وأن يضمهم إىل جانبه

كان يعلم أن سياسة التنافس بني الدول املتحضرة يف الشمال كانت 

�ÀƢǰǧ��ǶȀǧȐƬƟ¦Â�Ƕē®ȂǷ�ȄǴǟ�́تدعو امللوك إىل اجت ǂū¦Â�ǲƟƢƦǬǳ¦�§ ¦ǀ

�ƢēǂǏƢǼǷÂ�ǲƟƢƦǬǳ¦�§ ¦ǀƬƳ¦�ń¤�ÀȂǠǈȇ�Ǻȇǀǳ¦�Ƕǿ�ǶȀǈǨǻ¢�½ȂǴŭ¦

والتقرب منها يف نفس الوقت الذي كانت القبائل حترص على أن تضم 

إىل دولة عظيمة من هذه الدول اليت جتد إىل جوارها األمن 

.)٤(والطمأنينة

ن تكسب النابغة ليس لشيء إال لصاحل هذا، فحسب هذا املقتبس إ

�ƨƦǿ�ǶǿƢȇ¤�ǾƷƾǷ�À¢Â��½ȂǴŭ¦�ƢǓ°�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦Â��ƢĔƢȈǯ�ƨǜǧƢŰÂ�ǾƬǴȈƦǫ

�Ƣǿǂǋ�ǺǷƘȈǧ��ǾƦǻƢƳ�ń¤�ǲȈŤÂ�®ƢǬǼƫÂ�ǶđȂǴǫ�śǴƬǧ��½ȂǴŭ¦�Ƣđ�ǂǇƘȇ

  .    ويرتاح إليها

أما كونه أول من سن االحرتاف بالشعر والتكسب ففيه نظر، فإن 

 فرد بعينه على أنه هو الذي هذه يصعب أن يعنيَّ  ظاهرة ثقافية مثل
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وأما نيله الصلة واهلدايا واجلوائز . )٥(أحدثها، كما سيتضح لنا فيما بعد

من امللوك فإن واحدا من معاصريه، حسان بن ثابت رضى اهللا عنه، 

شهد له بذلك حيث قال إنه ال يدرى على ماذا يكون أشد حسدا له، 

.)٦(على مارأى من جزيل عطاء النعمان له ملا مسع من فضل شعره، أم

وأما سقوط منزلته االجتماعية خاصة وغريه من الشعراء اجلاهليني عامة، 

.)٧(فإن لدينا أسبابا أخرى لذلك أفردنا هلا حبثا مستقال

ومــــن البــــاحثني مــــن مل يلــــم النابغــــة علــــى أنــــه هــــو مــــن ســــن للشــــعراء 

أخــرى نتجــت عــن تكســبه التكســب بالشــعر فحســب، وأمنــا محَّلــه أوزارا 

Ȅºǌǳ¦�ǒ . بالشـعر ººǠƥ�Ǿºƫ®Ƣǧ¢�À¤Â�ĺǂººǠǳ¦�ǂǠºǌǳƢƥ�©ǂººǓ¢�ƢºĔ¢�ƢººȀǼǷ . وأمــا

�ƢººĔƜǧ�Ǿººǳ�Ƣǿ°¦ǂººǓ¢�Ʈ ººȈƷ�ǺººǷ" جعلــت الشــعر العــريب بعــده ينزلــق يف مهــواة

�ƢººººǻȂǼǧ�¦ȂººººǼƬǨȇ�À¢�Ǻººººǟ� ¦ǂǠººººǌǳ¦�ƪ ººººǫƢǟ�ƢººººĔȋÂ��¼ƢººººǨǼǳ¦Â��ǪººººǴǸƬǳ¦Â��ƶȇƾºººŭ¦

ń¤�¦ȂºººƬǨƬǴȇÂ��ǞºººǸƬĐ¦�¦ȂºººǇ°ƾȈǧ��ǂǠºººǌǳ¦�Ŀ�̈ƾºººȇƾƳ الشـــعب، بـــل انصـــرفوا

�śȀǷÂ�ŚǬƷ�ǲǯ�ȄǴǟ�ÀȂǼưȇ�ǶđƢǯ°�Ŀ�ÀȂǌŻ��½ȂǴŭ¦�ȂŴ�ǶȀƬȇǂǬƦǟ�ǲǰƥ

.)٨("من أفعاهلم

وأمـــا الفوائـــد الـــيت أفادهـــا الشـــعر العـــريب مـــن تكســـب النابغـــة بالشـــعر 

فتنحصـــر يف افتنـــان الشـــعراء يف توليـــد املعـــاين ومتجيـــد الصـــفات احلميـــدة 

مـثال "السـامية وهـم بـذلك قـد وضـعوا وتشجيعهم األغنياء على األعمال 

أضـف إىل ذلـك أن اهلـدايا وعطـاء امللـوك " )٩(عليا لألغنياء وذوي املكانة
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للشــعراء املـــادحني قـــد كفــت الشـــعراء الســـعى يف طلــب العـــيش واحـــرتاف 

�Ǧ ȈǳƢººǰƬƥ�ǶŮƢǤººǌǻ¦Â�ǶēƢººǰǴǷ�ǲººƬǫ�ń¤�Ƕººđ�Ã®ƚººȇ�ƾººǫ�ƢººŲ�ƨǠȈººǓȂǳ¦�ǺººȀŭ¦

هذا من حيث ما . )١٠(اقرتاض الشعراحلياة ورعاية الولد، وسد اخللة عن 

والالفـت للنظـر يف . استفاد منه الشعر العريب من تكسـب النابغـة بالشـعر

هـــذه القضــــية هــــو أن أصــــحاب هــــذا الـــرأي أصــــروا علــــى أن الضــــرر مــــن 

تكسبه على الشعر العـريب كـان أكثـر مـن النفـع، بـدليل أن ذلـك قـد لـوَّن 

م أن يتحـــرر مـــن ربقتـــه، بلـــون مـــادي رخـــيص، حيـــاول اليـــو "الشـــعر العـــريب 

وأما أنواع االستفادة اليت حظـي " )١١(ويسمو عن التزلف والرياء والكذب

ƢƸȈƸºººǏ�ÀȂºººǰȇ�ƾºººǫ�ǂǷƘºººǧ�Ƥ ºººǈǰƬǳ¦�¦ǀºººǿ�ǺºººǷ�ĺǂºººǠǳ¦�ǂǠºººǌǳ¦�Ƣºººđ . والـــذي

نرتيــث يف قبولــه هــو القــول بــأن تلــك األضــرار الــيت أصــابت الشــعر العــريب 

قتهــا، قــد كــان والــيت حــىت اليــوم، حســب قــوهلم، حيــاول أن يتحــرر مــن رب

وبعبارة أخرى إن يف ذلك لتبسيطا لقضية املدح يف الشـعر . سببها النابغة

العــريب، فهــي قضــية ثقافيــة واجتماعيــة أكــرب مــن أن يكــون فــرد بعينــه هــو 

ولعل ذلـك يتضـح لنـا جليـا حـني احلـديث عـن األسـباب . الذي اخرتعها

رنـــــا إىل ويهمنــــا اآلن أن نوجـــــه أنظا. العامــــة لتكســـــب النابغــــة واألعشـــــى

  . األسباب البيئية اخلاصة اليت دعت النابغة إىل التكسب بالشعر

فمــــا هــــي تلــــك املــــؤثرات والظــــروف البيئيــــة اخلاصــــة الحــــرتاف النابغــــة 

  . الشعر؟ ويبدو يل أن من هذه العوامل ما هو قبلي
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  : العامل القبلي

يـــذهب كثـــري مـــن البـــاحثني احملـــدثني إىل أن الباعـــث الـــرئيس لتكســـب 

بالشــعر قبلــي وسياســي، إذ القصــد منــه رعايــة مصــاحل القبيلــة عنــد النابغــة 

فحمل على عاتقه مسئولية السـفارة بـني . ممدوحيه من املناذرة والغساسنة

ويضرب بعضهم مـثال لـذلك أن مـا . قبيلته وبني ملوك املناذرة والغساسنة

حــدث بــني قبيلتــه والغساســنة هــو الــذي اضــطره إىل التوجــه إىل بالطهــم، 

ثـــر إيقـــاعهم بقبيلتـــه ذبيـــان وأحالفهـــا، ولتعـــديها علـــى مـــا محتـــه وذلـــك إ

�ȐȈººǰǼƫ�ƨǼººǇƢǈǤǳ¦�Ƕººđ�ǲººǰǼǧ. الغساســنة ومنعتــه مــن وادى أقــر اخلصــيب

فظيعا سبوا إثره نساءهم مبا فيهن بنت النابغة، مما تأمل منه النابغة وصوَّره 

فسعى إلـيهم ومـدحهم وطلـب مـنهم أن . )١٢(يف بعض قصائد مدحية له

أسراهم، وبقي عند عمرو بن احلارث األصـغر بـن احلـارث األعـرج يطلقوا 

ســـــفارته " بــــن احلـــــارث األكــــرب بـــــن جبلـــــة، وعنــــد أخيـــــه النعمــــان فـــــأكربا

لــديهما، فعفــوا عــن أســراه وكــان جزاؤمهــا مــن النابغــة مدحيــه الرائــع هلمــا، 

وظـــل عنـــدمها يبالغـــان يف إكرامـــه ويبـــالغ يف مـــدحيهما، وحمـــاوال بكـــل مـــا 

وهـذا كـان ". )١٣(يعودا إىل حرب قومه أو حـرب أحالفهـم استطاع أن ال

الســبب األول ملــديح النابغــة للملــوك دفاعــا عــن قبيلتــه ومصــاحلها وإنقــاذا 

وبعبــارة أخــرى بــدأ النابغــة مدحــه للغساســنة  . هلــا وأحالفهــا مــن بــين أســد
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وعـــاد . كحمـــد وعرفـــان هلـــم إلطـــالق ســـراح بنتـــه وأبنـــاء قبيلتـــه وأحالفهـــا

.)١٤("فوائد جليلة لقومه وأحالفهم"بعضهم  ذلك مبا اعتربه

�ƨººǤƥƢǼǳ¦�®ȂººǧÂ�Ǻººǟ�śưƷƢººƦǳ¦�ǒ ººǠƥ�ǽ°ǂººǬȇ�ƢººǷ�ȆººǴƦǬǳ¦�ǲººǷƢǠǳ¦�¦ǀººđ�ǪººǴǠƬȇÂ

علــى النعمــان بــن املنــذر، ملــك احلــرية ولزومــه لــه ميتــدح مناقبــه وعطايــاه، 

قبائل جنـد كانـت تـدين بـالوالء للمنـاذرة منـذ قضـوا علـى دولـة  "فيقول إن 

ذبيـــان يف هـــذا الـــوالء، فطبيعـــي أن يقصـــد شـــاعرها كنـــدة، وكـــان تـــدخل 

وســــر النعمــــان . النابغــــة النعمــــان بــــن املنــــذر، وأن يضــــفي عليــــه مدائحــــه

بوفوده عليه فقربه منه ونادمه، وأجزل لـه العطايـا والصـالت، حـىت أصـبح 

وهكذا ساقته ظروف بيئته يف بادئ األمـر، مت انتهـى بـه ")١٥(شاعره الفذ

  . إىل التكسب بشعره عندهماألمر بعد طيب املقام 

  : الطمع

قـــد يعـــد مـــن األســـباب النفســـية الشخصـــية لتكســـب النابغـــة بالشـــعر 

وقد يؤكد هذا الغرض ماروى من أنه سئل أبو عمرو ممـاذا امتـدح . طمعه

ال، لعمر اهللا : "النابغة النعمان؟ أفمن خمافته أو لغري ذلك؟ فأجاب قائال

ن يوجــه إليــه النعمــان جيشــا، ومــا  مــا ملخافتــه فعــل، إنــه كــان آلمنــا مــن أ

"كانــت عشــريته لتســلمه ألول وهلــة، ولكنــه رغــب يف عطايــاه وعصــافريه

نعـم، إن الطمـع، كمــا الحـظ بعـض القــدامى مـن النقـاد مــن الـدوافع الــيت 
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وعلــــى ذلــــك، فإنــــه مــــن . قــــد تبعــــث املــــرء أو الشــــاعر علــــى قــــول الشــــعر

وقــد قــال القــدماء مــن  .العوامــل العامــة الــيت يشــرتك فيهــا النابغــة واألعشــى

".)١٦(وليطمع فإنه يصنع... من أراد أن يقول الشعر" النقاد

  الخاتمة

نعم لقد تكسب النابغة الذبياين بالشعر، فخـص امللـوك مبدائحـه دون 

ودلـت املـدلوالت . العامة والسـوقة حـىت أصـبح مـن املقـرَّبني لـدى بعضـهم

اخلاصـة فمنهـا  أمـا. علـى أن تكسـبه بالشـعر كـان ألسـباب عامـة وخاصـة

  .ما هو قبلي وشخصي

وأمـــا العوامــــل العامــــة الحــــرتاف النابغــــة بالشــــعر فقــــد أفــــرد هلــــا دراســــة 

مســـــتقلة تقصـــــت األســـــباب والبواعـــــث العامـــــة، الداخليـــــة واخلارجيـــــة ال 

لتكســــبه بالشــــعر فحســــب، بــــل ولتكســــب األعشــــى ميمــــون، وذلــــك يف 

.)١٧(مقال سلم للنشر يف جملة القرطاس
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  :الـهوامش

, ٣٧٢: ص, الجزء األول,شرح العالمة التبریزي،دیوان الحماسة)١(
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 . ٢٧١ – ٢٧٠: العصر الجاهلي، ص)١٢(

 .٢٧١المرجع نفسه، ص )١٣(

.المرجع نفسه والصفحة نفسها)١٤(

 .٢٦٩: المرجع السابق نفسه، )١٥(

 . ١٤٩: ، ص١العمدة في صناعة الشعر ونقده، ج )١٦(

القرطاس، مجلة علمیة أدبیة فصلیة، ینشرها قسم اللغة العربیة )١٧(

بجامعة والیة كدونا، وسیظهر المقال في عددها األول إن شاء اهللا 

.تعالى
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  المصادر والمراجع

، العمــدة يف صــناعة الشــعر ونقــده: بــن رشــيق، أبــوعلي احلســن القــريواين ا

حتقيق وشرح مفيد حممد قميحـة، الطبعـة األوىل، 

/ هـــــــــــــ١٤٠٣دار الكتــــــــــــب العلميــــــــــــة بــــــــــــريوت، 

  .م١٩٨٣

، مطبعـــــة دار الكتـــــب ١٩ج  كتـــــاب األغـــــاين،:األصـــــفهاين، أبـــــوالفرج 

  .م١٩٣٦املصرية، القاهرة، 

أســـباب احنطـــاط منزلـــة الشـــاعر يف العصـــر : إمساعيـــل، مصـــطفى حســـني 

مقــــــال غــــــري مطبــــــوع، قــــــدم يف نــــــدوة اجلــــــاهلي،

عــــة الدراســــات العليــــا بقســــم اللغــــة العربيــــة، جام

  .م١٩٩٥بايرو، 

دار املعــــارف  تــــاريخ األدب العــــريب، العصــــر اجلــــاهلي،:ضــــيف، شــــوقي 

.مبصر، القاهرة، بدون تاريخ



  

٤٢

 

 


:إعداد

الدكتور شيخ عثمان أحمد
جامعة بايرو كنو ،قسم اللغة العربية

  :المدخل

تعترب مدينة كنو من أهم واليات هوسا اقتصاديا وسياسيا ودينيا، وال 

تزال مركزا جتاريا يف غرب إفريقيا، ويذهب أكثر الباحثني إىل أن اإلسالم 

ة عن طريق القوافل بواسطة التجار العربية دخال هذه املدين واللغة

وبناء على ذلك اشتهرت بثقافة عربية اسالمية، حىت أدت .)١(والعلماء

  .هذه الثقافة إىل فتح كثري من املدارس واملعاهد العلمية

  أنواع المدارس العربية في مدينة كنو

نمط القدمي، يوجد يف مدينة كنو نوعان من املدارس، نوع على ال

وتتمثل يف الكتاتيب، واحللقات العلمية، ونوع آخرعلى الطراز احلديث 

  .متمثلة يف املدارس النظامية

:النمط القدمي/ ١

�ǀȈǷȐƬǳ¦�² °ƾȇ�Ʈ ȈƷ�² °¦ƾŭ¦�ǺǷ�̧ ȂǼǳ¦�¦ǀđ�ȂǼǯ�ƨǼȇƾǷ�©ǂȀƬǋ¦

والطلبة شيئا من القرآن الكرمي، وكثري منهم من ىيحفظ القرآن عن ظهر 
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هذه املرحلة، هي أوىل مرحلة التعليم، ومن يريد جتاوزها قلب، وتعترب 

  .يلتحق باحللقات العلمية فيدرس العلوم اإلسالمية والعربية

�ƨǧƢǬưǳ¦�ǂǌǻ�Ŀ�ƨǳƢǠǧ�ƨŷ�ƢǈǷ�ƨǧƢǬưǳ¦�ǽǀđ�¦ȂǨǬưƫ�Ǻȇǀǳ¦�ǶǿƢǇ�ƾǬǧ

.العربية، فكتبوا كتبا كثرية، وقرضوا الشعر، وأسسسوا معاهد علمية

:الطراز احلديث/ ٢

ىف  –بدأت تظهر بعض املدارس النظامية يف هذه املدينة 

على يد بعض املثقفني املسلمني عند ما رأوا النظام  –اخلمسينيات 

احلديث الذي جاء به املستعمرون يف الرتبية والتعليم، فستعارت هذا 

النظام، فأسسوا املدارس العربية النظامية، وعلى رأسهم مدرسة الشريعة، 

  .خمتلفة للبنني والبنات مث مدارس عربية

  :خلفية تاريخية عن هذه الكلية

م ١٩٧٢تدعى هذه الكلية بكلية دراسات العليا والية كنو يف سنة 

مث ُغريِّ االسم يف السنة الالحقة إىل املدرسة اإلعدادية التابعة إلدارة 

. م١٩٧٣شؤون الدراسات العليا لوالية كنو يف 

املدرسة يف تلك اآلونة هو تقدمي والغرض األساس إلنشاء هذه 

�¦ÂƾŸ�À¢�ń¦�ƨȇȂǻƢưǳ¦�² °¦ƾŭ¦�§ Ȑǘǳ�» ƾē�Ŗǳ¦Â��ƨȇ®¦ƾǟȍ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦

ت أاملؤهالت الالزمة لإلحلاق بإحدى جامعات نيجرييا، وعلى هذا أنش



  

٤٤ 

احلكومة اإلدارية لالمتحان النهائي هلذه الكليات والذي مقره يف جامعة 

  .أمحد بللو زاريا

م قَِبلت احلكومة والية كنو االقرتاحات اليت قدمتها ١٩٧٦ويف سنة 

جلنة مَاْمل أمني كنو إلضمام هذه املدرسة اإلعدادية مع مخسة مدارس 

  .أخرى إلنشاء كلية التخصصات التقنية التابعة لوالية كنو

م استقلت مدرسة الدراسات اإلعدادية عن ذلك ١٩٨٧ويف سنة 

ومن مث أمرت احلكومة والية   الدمج، فحصلت على استقالهلا النهائي،

كنو إندماج قسم الدراسات العليا مع قسم الدراسات اإلصالحية، 

  .حتت أمرها املرسوم

  ىف هذه السنة. فأنشأت كلية األداب والعلوم والدراسات اإلصالحية

  المواد المدروسة في هذه الكلية

كانت هذه املدرسة كسائر املدارس العليا تقدم دراسات خمتلفة، 

  :يها أقسام كما يتضح فيما يليوف

I.J.M.B -شهادة الثانوية العامة املشرتك املؤقة لمجلس الـ/ ١

�ȄǴǟ�§ Ȑǘǳ¦�Ƥ ȇ°ƾƫ�ń¤�ǶǈǬǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�» ƾē

. احلصول على املؤهالت الالزمة إللتحاق بإحدى جامعات نيجرييا

لى وجامعة أمحد بللو هي اليت متتحن الطالب يف االمتحان النهائي ع

 .مثاهلاأجملس القبول املشرتك و  JAMBمراقبة 
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  :اآلتية أما بالنسبة ملادة اللغة العربية فيدرس فيها املواد

النحو والصرف : الورقة األوىل-

األدب والبالغة: الورقة الثانية-

  .االستيعاب والرتمجة واإلنشاء: الورقة الثالثة-

  :وتدرس يف هذه األوراق الفروع اآلتية

:األوىلالورقة 

مرفوعات األمساء، النواسخ، املعرب واملبين، اإلضافة، النكرة واملعرفة، 

ƨǬƬǌŭ¦� Ƣũȋ¦��ȆƯȐưǳ¦�ƾȇǄŭ¦Â�®ǂĐ¦�� Ƣũȋ¦�©ƢƥȂǐǼǷ��Ǟƥ¦ȂƬǳ¦.

:الورقة الثانية

أشعار احلكم لزهري بن أيب سلمى، قصيدة حسان بن ثابت يف الرد 

Đ¦��ǾǷƢǈǫ¢Â�ǾȈƦǌƬǳ¦��ŚĔ�Řƥ�ƾǧÂ�ȄǴǟ��ǾƥǂǓ¢Â�ŐŬ¦��̈°ƢǠƬǇȏ¦Â�±Ƣ

.اإلنشاء وأقسامه، اجلناس، االقتباس، السجع، التورية، الطباق

:الورقة الثالثة

العميد املبجل، مسرحية ملاذا يكرهوننا، قصيدة نانا أمساء بنت الشيخ 

.يف الرثاء، قصيدة عبد اهللا بن فودي يف رثاء حممد مثبو

.والعكس، كتابة الرسائل املختلفة من العربية إىل اإلنكليزية: الرتمجة



  

٤٦ 

  :دبلومالقسم 

  :ويدرس يف هذا القسم املواد التالية

DALE=املطالعة واملهارات، ورمزه   - 110

DALE=:اإلنشاء الوصفي والتحريري، ورمزه- 111

DALE=:النحو العريب، ورمزه- 112

DALE=:مقدمة يف األدب العريب، ورمزه- 113

DALE114  =        ورمزهالصرف، -

DALE115=:البالغة، ورمزه-

DALE=علم العروض، ورمزه - 124

DALE125=:طرق البحث واستعمال املكتبة، ورمزه-

-ǽǄǷ°Â�ƢȇŚƴȈǻ�Ŀ�Ƣđ®¢Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦:=DALE224

DALE222:األدب األندلسي واألدب يف العصر احلديث، ورمزه-
)٢(

أواخر كل فرتة دراسية حتت مراقبة جامعة وتـجري االمتحانات يف 

بايرو كنو يف السنوات السابقة، ولكن اآلن حولت إىل جامعة أمحد 

.)٣(بللو

  :قسم الدراسات التمهيدية

يقبل الطالب يف هذا القسم على حسب الدراجات اليت حصل 

عليها يف االمتحان النهائي الثانوي، فإن حصل على ثالث درجات، 
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ƾƷ¦Â�ƨǼǇ�Ƥ̈�" جيدة"اثنتان  ǳƢǘǳ¦�ȆǔǬȇ��Ƣđ�² Ƙƥ�ȏ�ƨƳ°®�Ãǂƻȋ¦Â

فقط، مث ميتحن يف االمتحان النهائي الثانوي مرة ثانية، وإن حصل على 

�ȆǔǬȇ� �̈ƾȈƳ�Ãǂƻȋ¦Â��ƢǸđ� ² Ƙƥ�ȏ�ÀƢǼƯ¦��©ƢƳ°®� ª ȐƯ

  :واملواد املدروسة ىف هذا القسم حيتوى على.سنتني

:النحو

.شارة واملوصولةالكالم وأنواعه، اجلمع وأنواعه، أمساء اإل-

املذكر واملؤنث، الالزم واملتعدي، العدد واملعدود، الفاعل وناءب -

.الفاعل، املصدر واسم الفاعل

:األدب

  ):أ(الفصل 

.النصوص العربية لغرب إفريقيا-

.عبد اهللا بن فودي وثالث قصائد من شعره-

.سليمان أمحد وثالث قصائد من شعره-

  ".اللغة العربية يف نيجرييامستقبل "مرتضى بدماصي وكتابه -

   ):ب(الفصل 

  .الشعر والنثر يف العصر احلديث-

.أمحد شوقي-

.إيليا أبو ماضي-



  

٤٨

.مصطفى لطفي املنفلوطي-

  ):ج(الفصل 

  .الشعر والنثر يف العصر اإلسالم-

.حسان بن ثابت-

.الفرزدق وجرير-

.خطبة حجة الوداع-أبو العتاهي-

.خطبة علي أيب طالب-

  ):د(الفصل 

  .والنثر يف العصر اجلاهليالشعر -

.عمرو بن كلثوم-

.زهري بن أيب سلمى-

.متاضر اخلنساء-

  ). جدار بيت اهللا(هاشم بن عبدمناف وخطبته -

ويوجد قسم خاص لتعليم العمال واملوظفني داخل وخارج هذه 

اال أنه مل يبق له .الكلية،ويسمى قسم تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها

ل حكومة املدرسة يف إدارة هذا القسم من اسباب ولعل تدخ. إال إمسا

  .الذي أدى اىل هذا
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جملة كلية الآلداب والعلوم والدراسات "ومن إسهام هذه الكلية إجياد 

، وهى جملة تنشر مقالتها باللغة العربية ولغة "التمهيدية للبحوث العلمية

  .وهى جملة حولية.هوسا ولغة اإلنكليزية

الذى تقدمه هذه الكلية شىء يستحق والشك أن هذا اإلسهام 

ƨȇŚƴȈǼǳ¦�©ƢǠǷƢŪƢƥ�¼ƢƸƬǳȏ�śǴǿƚŭ¦�ƲƬǼƫ�ƢĔƘƥ�ƢǸǴǟ�ǂǯǀǳ¦.

�śƥ�ǺǷÂ��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǆ ȇ°ƾƫ�Ŀ�ǲǯƢǌǷ�ǾƳ¦Ȃƫ�ƪ ǳ¦±�ƢǷ�ƢĔ¢�ȏ¤

  :هذه املشاكل ما يلي

  :المنهج

جمموع اخلربات الثقافية "املنهج كما يعرب عنه بعض الرتبويني هو 

¦�ƨǇ°ƾŭ¦�ǲƻ¦®�ƢǿǀȈǷȐƬǳ�ƨǇ°ƾŭ¦�ƢȀƠȈē�Ŗǳ¦�ƨȈǼǨǳ¦Â�ƨȈƷÂǂǳواالجتماعية و 

��ȆƷ¦ȂǼǳ¦�ǞȈŦ�ǺǷ�ǲǷƢǌǳ¦�ȂǸǼǳ¦�ȄǴǟ�ǶēƾǟƢǈǷ�ƾǐǬǳ�ƢȀƳ°ƢƻÂ

.)٣(وتعديل سلوكها

شبيه "فاملنهج كما يراه األستاذ الدكتور حممد طاهر سيد أيضا 

بالثوب، وكما جيب أن خياط الثوب ويفصل طبقا لقامة من خياط له، 

جيب أن يكون املنهج الدراسي على قامة البيئة واألمة اليت يراد  فكذلك

.)٤("وضع املنهج هلا وألبنائها



  

٥٠

 –على هذا األساس نرى منهج تدريس اللغة العربية يف هذه الكلية 

منهج سقيم، إذ أنه وضع خاصة  –على رغم اختالف أقسامها 

كتابا   –يف هذه الكلية  –فتجد مثال بني يدي الطالب .لطالب العرب

صعبا ، يصعب عليه هضمه، ألنه فوق مستواه العقلي، إما ألنه 

يتحدث عن بيئة غري بيئته أو عادة غري مألوفة عنده ككتاب األيام 

لقد  " ويف هذا السدد يقول املرحوم سويد. وأهل الكهف واملنتخب

كانت الكتب املقررة وال تزال مكتوبة ألقوام الذين اليعرفون ما يناسب 

، األمر الذي جعل معظم حمتويات هذه الكتب ال ميت إىل حياة أذواقنا

وهذا من شأنه أن يضعف من عزميتهم يف حماولة فهم ما . التالميذ بصلة

.)٥("وراء النصوص أو املفردات اليت قدمت إليهم

وال شك أن أمهية املنهج يف التدريس كان يف املرتبة الثانية بعد 

مله يعتمد على املنهج املستقيم، أما املدرس كما أن جناح املدرس يف ع

ويقرتح . املنهج السقيم إمنا يزيد النفور والقلق، ويسبب كراهة املادة

الباحث حلل هذه املشكلة على أن حتمل وزارة الرتبية والتعليم أو من 

يقوم مقامها مسؤولية وضع كتب خاصة لتدريس اللغة العربية باعتبارها 

لب النيحريي، ويرى إعادة النظر يف بعض لغة أجنبية تالئم مستوى الطا

الكتب املقررة حاليا ألن بعضها ال يتفق مع الغرض املنشود من 
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دراستها، وينادي بإعادة النظر جلميع يف كل سبع سنوات على األقل أو 

  ..عشرة على األكثر

  :قبول غير المؤهلين

هذه كثرت املدارس احلكومية وغري احلكومية يف هذه الوالية، فبعض 

��ƨȈǷȐǇȍ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǆ ȇ°ƾƬǳ�ƪ ǐǐƻ�ƢĔ¢�ƢǷ¤�² °¦ƾŭ¦

مث يضاف إليهما بعض املواد الالزمة، وإما أن اللغة العربية تدرس يف 

  .ضمن املواد املقررة يف املنهج

 -بنوعيها –ومهما يكن من أمر فإن مجيع هذه املدارس الثانوية 

لذين خترجوا يف املدارس ليست كافية ملئات، بل آللف الطالب، ا

االبتدائية، مث التحقوا باملدارس الثانوية، وبعد االنتهاء من الثانوية، 

بعضهم يواصلون الدراسة يف هذه الكلية إال أن بعض هؤالء الطلبة غري 

األكفاء لدراسة اللغة العربية، إما أن بعضهم حصلوا على درجة غري 

درسة وجدت نفسها جمبورة من املؤهلة اللتحاق بالكلية، لكن إدارة امل

قبل الزعماء والرؤساء على قبول مثل هذه الطلبة، فتجد يف فصل واحد 

وإما أن بعضهم انتقلوا من ثانوية انكليزية . مستويات متباينة جدا

فال شك أن مثل هذا املواقف السليب ال يشجع بل إنه يقف بينه .حمضة

  .ة الفصل إدارة كاملةفهذا ال ميكن للمدرس إدار .وبني اهلدف املنشود
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إن العدد من "ويف هذا السدد يقول الربوفسور حممد طاهر سيد 

يف هذه األيام حاملني شهادات  –الطلبة يلتحقون باجلامعة من الثانوية 

بال معرفة وألقابا بال حقائق، ودرجات فائقة بال أساس متنني، فيعجزون 

ǨȇÂ��ƨƸȈǐǨǳ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳƢƥ�ŚƦǠƬǳ¦Â�ǶǿƢǨƬǳ¦�Ǻǟ�°Ƣǰǧȋ¦�ȄǬǴƫ�ǶēȂ

�ƢĔ¢� Ƣǟ®Ƣƥ�ƨǇÂ°ƾŭ¦�¨®Ƣŭ¦�ƨȈǿ¦ǂǯ�ń¤�Ä®ƚȇ�ƢŲ��©¦ǂǓƢƄ¦�ǞƥƢƬƫÂ

.")٦(صعبة

  :وختاما هلذه املقالة حصلت على النتائج اآلتية

ال شك أن هذه الكلية تقوم بدور إجيايب يف نشر الثقافة العربية يف -

  .هذه الوالية

  .ة والطالبوما زالت هي الواسطة بني اجلامعات النيجريي-

فهي تنتج املؤهلني واألكفاء لدراسات خمتلفة يف اجلامعات -

  .النيجريية

-ȆǇ°¦ƾǳ¦�ƲȀǼŭ¦�ǺǷ� ¦ƾƬƥ¦�ƨǟȂǼƬǷ�©ȐǰǌǷ�ňƢǠƫ�ƢĔ¢

  .وما زالت حكومة والية كنو هلا يد الطوىل إلدارة هذه الكلية-

  .وما زال عدد قبول الطلبة يتزايد سنويا-

دد الطالب الذين سجلوا وقد أجرى الباحث دراسة إحصائية عن ع-

  :فحصل على  ٢٠١٣/١٤لدراسة اللغة العربية يف العام الدراسي 

I.J.M.B= 35 طالبا
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DIP 122 = 88 طالبا

REMIDIAL= 600  طالبا

REFER= 120 طالبا

  ٨٤٨الـمجموع الكلي 

ومن إسهامها أيضا إجياد جملة كلية اآلداب والعلوم الدراسات 

: هي جملة تنشر مقالتها بثالث لغاتو " اإلصالحية للبحوث العلمية

  .وهي جملة حولية. العربية ولغة هوسا، ولغة اإلنكليزية

وال شك أن هذا اإلسهام الذي تقدمه هذه الكلية شيء يستحق 

ƨȇŚƴȈǼǳ¦�©ƢǠǷƢŪƢƥ�¼ƢƸƬǳȏ�śǴǿƚǷ�ƢƥȐǗ�ƲƬǼƫ�ƢĔƘƥ�ƢǸǴǟ��ǂǯǀǳ¦.

أن  -ألسف الشديد –معرفة  –أيضا  -وقد وصلت هذه الورقة اىل 

هذه الكلية مل يكن هلا مجعية خلرجييها مع عريقتها يف احلقل العلمي يف 

هذه الوالية،فكل احملاوالت إلجياد مثل هذه اجلمعية مل يكتب هلا 

  .النجاح

إال أن املقال أدرك أن بعض أفراد خرجيي هذه الكلية لعبوا دورا 

ويف كنو خصوصا ومن ملموسا يف شؤون اإلنسانية يف نيجرييا عموما 

  :بني هؤالء

  )١٩٩٢- ١٩٩٤(على سعاد بـُنـٌُنٌن ُكوُدو حاكم والية ِجَغَوا سبقا -



  

٥٤ 

دكتور منصور إبراهيم الذي عمل يف قسم حفظ التاريخ والعادات -

  .وهو اآلن حماضر يف جامعة والية كنو. لوالية كنو

دكتور على عبد والذي ما زال يعنل يف مستشفى أمني كنو  -

  .لطبكمتخصص يف ا

§�¦�Ņ¦°ƾȈǨǳ -ثالث مرات –فاروق َلَوُن وهو عضو - ¦ȂÉǼǳ¦�ǆ ǴĐ

  . النيجريي

:الهوامش

  .١٤: الثقافة العربیة في نیجیریا، ص:على أبوبكر)١(

  .٢٢٨: حركة اللغة العربیة وآدابها في نیجیریا، ص:غالدنث )٢(

(3) Student Handbook for Kano state College of Arts, Science and

remedial studies page3.

(4) Ibid, p 3.

(5) Fafunwa: History of Education in Nigeria page 59

  .٨: ، صمشكالت اللغة العربیة في جامعاتنا النیجیریة:محمد طاهر سید)٦(

  .٥: خواطر تدریس اللغة العربیة، ص:نائبي سوید)٧(
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:المراجع

مشاكل اللغة العربية لدى الطالب : أغاك، عبد احلميد شعيب

، حبث قدم  إىل قسم اللغة العربية النيجريي

  ).١٩٨٧(جامعة بايرو لنيل شهادة الدكتوراه 

نظام التعليم العريب وتارخيه يف العامل ): الشيخ(آدم، عبد اهللا اإللوري 

  ).١٩٨١(، دار العربية بريوت، اإلسالمي

، ƢȇŚƴȈǻ�Ŀ�Ƣđ®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƨǯǂƷ:غالدنثي، شيخو أمحد سعيد

)١٩٩٣.(  

مشاكل اللغة العربية يف املراحل التعليمية يف : سليمان أينال هارون

، ورقة قدمت يف املؤمتر الوطين جلمعية نيجرييا

: مدرسي اللغة يف كلية الرتبية واملعاهد املماثلة

  ).٢٠٠٤(يف نيجرييا 

، مقالة أمهية اللغة العربية لدى املسلم النيجريي: الشيخ عثمان أمحد

لندوة العلمية لكلية األداب والعلوم قدمت يف ا

  ).٢٠٠٦(والدراسات اإلصالحية كنو، 

، بدون معلومات النشر، من كنوز السنة: الصابوين، حممد علي

)٢٠٠٨.(  
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، مشكالت اللغة العربية يف جامعتنا النيجريية: حممد طاهر سيد

)٢٠٠٨.(  

، )ولمشاكل وحل(تدريس اللغة العربية يف والية برنو : حممد زكي عيسى

ورقة قدمت يف املؤمتر الوطين جلمعية مدرسي 

اللغة العربية يف كليات الرتبية واملعاهد املماثلة يف 

  ).٢٠٠٤(نيجرييا 

  ).١٩٧٣(، الثقافة العربية يف نيجرييا: علي أبوبكر

خواطر تطوير تدريس اللغة العربية ملدارس ما بعد : سويد، علي نائب

ة العربية ، جملة منظمة معلمي اللغاالبتدائة

.¦ňƢưǳ¦�ƾǴĐ. والدراسات اإلسالمية يف نيجرييا

  ).١٩٨١(العدد الثاين 

:الـمراجع األجنبية
(1) Arabic syllabus for Diploma (C.A.S) 2006.

(2) Arabic Syllabus for Interim Joint Matriculation Board

(3) Fafunwa, A. B, History of Education in Nigeria, London 1974.

(4) National Examination council Handbook

(5) Student Handbook for Kano State College of Art, Science and Remedial
Studies.

(6) Syllabus for Basic Arabic Certificate Course 1995.

(7) The West African Examination Council Regulation and syllabus for the
West African Senior School Certificate Examination, 2008.
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  إعداد

عمر ثاني فغي.د
  نيجرييا  -قسم اللغة العربية، جامعة بايرو، كنو 

  :مدخل/ ١

خالل ممارسة الباحث تدريس ماديت النحو والصرف يف مراحل 

خمتلفة من مراحل التعليم اجلامعى، الحظ أن كثرياً من الطلبة والدارسني 

يرتكون فجوة واسعة بني األحكام النحوية والصرفية وبني علم أصول 

النحوخالل التطبيق النحوى، ويطبقون تلك األحكام النحوية والصرفية 

وجاءت . لربط واإلرتباط بينها وبني أحكام أصول النحوبدون نظام ا

هذه الفجوة نتيجة عدم إلقائهم البال لعلم أصول النحو، وعدم التعمق 

يف مسائله وقضاياه، وعدم اإللتفات إىل العالقة الوثيقة بني العلمني 

وقلة النظرة الصائبة إىل  ))علم النحو وعلم أصول النحو((التوأمني 

وهذه األشياء اليت أنتجت هذه الفجوة . إىل الربط بينهمااحلاجة املاسة 

والفراغ هى الدافع األساس الذى دفع الباحث أن يبحث يف هذا 

املوضوع ليسد به هذه الفجوة والفراغ، وليلفت عناية الطلبة والدارسني 
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إىل علم أصول النحو وأمهيته، وضرورة اللجوء إليه حني اإلقامة بتطبيق 

  . قواعد النحو

يثبت بذلك أن علم النحو وضع على أصول وقواعد تضبطه وليس و 

علما عشوائيا، وهذه األصول والقواعد اليت تضبط النحوهى املسائل 

  .والقضايا اليت يتناوهلا علم أصول النحو

ويكون سد هذا الفراغ عن طريق تطبيق األحكام النحوية والصرفية 

تصحاب، ويشمل يف بعض آي الذكر احلكيم مقرونا مع ظاهرة اإلس

  :البحث النقاط التالية

 .بيان الدافع األساسى إىل اختيار هذا املوضوع للحبث)١(

  .      التعريف باإلستصحاب)٢(

 .الفرق بني اإلعراب األصيل والتطبيق النحوي)٣(

 .العالقة بني علم النحو وعلم أصول النحو)٤(

 .ي الذكر احلكيمآتطبيق قواعد اإلستصحاب يف بعض )٥(

 .اخلامتة)٦(

  :التعريف باإلستصحاب/ ٢

املصاحبة أوإستمرار الصحبة ويف : اإلستصحاب معناه لغة

أوإستدامة ما كان ثابتا  ،هري اإلصطالح بقاء األمر ما مل يوجد ما يغ

¢�Ŀ�ƨȈȀǬǨǳ¦�Ƣđ�¾ƾƬǈȇ�Ŗǳ¦�ƨǳ®ȋ¦�ƾƷ وهو )١(ونفي ما كان منفيا
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اع وهذه األدلة هي الكتاب والسنة واإلمج. استخراج األحكام الشرعية

  .حل املرسلة واإلستصحاب وما شاكل ذلكاوالقياس واإلستحسان واملص

�̧ƢŦȍ¦Â�¸ƢǸǈǳ¦�Ȇǿ�Ƣđ�ÀȂǳƾƬǈȇ�Ŗǳ¦�ƨǳ®ȋƢǧȂƸǼǳ¦� ƢǸǴǟ�ƢǷ¢

  .والقياس واإلستصحاب

 اوالسماع يتمثل يف القرءان وأن ما قُرَِء به سواء كان متواترا أوآحاد

يف احلديث الصحيح  أوشاذا جاز اإلحتجاج به يف العربية ويتمثل كذلك

وهوما ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم نقله على اللفظ املروي به 

  .وكالم العرب الذي ثبت عن الفصحاء املوثوق بعربيتهم

واإلمجاع وهواتفاق علماء النحو والصرف على مسألة أوحكم؛ واملراد 

لماء أوأكثر النحاة ال كل الع - البصرة والكوفة –بالعلماء أئمة البلدين 

  .العصوريف 

من وهو  واإلستصحاب هوإستمرار احلكم وبقاء ما كان على ما كان

 –أصل الوضع : وحتت اإلستصحاب أربعة أشياء )٢(األدلة املعتمدة

  .الرد إيل األصل –العدول عن األصل  –دة عأصل القا

احلرف عن طريق إختبار املخرج  تناولوأصل الوضع هوفكرة 

أن  ااة حينما رأو حه والندرافالة إحاحلرف يف  قوالصفات اليت حتدد نط

صوره حبسب موقعه ملا جاوره من احلروف كان  تاحلرف الواحد تعدد

أصال هلذه الصور املختلفة وأن جيعلوا الصور املختلفة ا عليهم أن جيردو 
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عدوال عن هذا األصل حسب مبادئ معينة للتغيري والتأثري كأثر اإلدغام 

أن الكلمة الواحدة  اوحني رأو  ،شاكل ذلك واإلخفاء واإلقالب وما

ريفها وإسنادها إيل الضمائر وتثنيتها ومجعها صتتغري صورها حبسب ت

خيضع للتغيري والتأثري  إقرتحوا هلا أصال ونسبها وتكسريها وتصغريها

أن اجلملة ال تثبت على منط تركيبيي  اوحني رأو . حبسب قواعد معينة

.)٣(رج عنه بالزيادة واحلذف واإلضمارواحد إقرتحوا هلا أصال منطيا خت

أصل احلرف وأصل الكلمة وأصل اجلملة بإسم جامع هوأصل  اومسو 

  .الوضع

 مثليود والتعريفات قة على القدة السابعدة هي القاعوأصل القا

دة رفع الفاعل ونائب الفاعل واملبتدء واخلرب وكون املبتدء معرفة عقا

.)٤(ذلك اعل وما إيلواخلرب نكرة وكتقدمي الفعل على الف

لغوي عند العرب أصحاب  فوق وعر ذهناك : والعدول عن األصل

السليقة جعلهم يكرهون توايل األمثال ويألفون توايل األشتات ويفرون 

يف تتابع صويت لكلمة ما عدل  قعن اإلستثقال فإذا استثقل النط

ومن  .)٥(ريفية  معينةصدة تعبالكلمة عن األصل إيل الفرع حبسب قا

  : دة ما يليعأمثلة هذه القا

: الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا وذلك مثل أو إذا حتركت الواو)١(

 .باع عَ يَ بَـ  –قال  لَ وَ قَـ 
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إثر ألف زائدة قلبت تطرفا حقيقيا الياء متطرفة  أو إذا وقعت الواو)٢(

.اءُ نَ يكون بِ اىُ نَ وبِ ،اءٌ سَ اويكون كِ سَ كِ : مهزة وذلك مثل

هوالوقوف على النصوص ورد ما عدل عن االصل والرد إيل األصل 

¾ÂƾǠǳ¦�Ƣđ�Ļ�Ŗǳ¦�ƨȈǨȈǰǳ¦�ǂǯ̄ �ƨǘǇ¦Ȃƥ�Ǯ ǳ̄Â�ǾǴǏ¢�Ņ¤�  والعلماء

وذهبوا  .جيعلون الرد مرادف التأويل ويستعملون يف التطبيق لفظ التأويل

والتأويل  ،)٦(الرد مرادف التأويل فمن أّول فرعا فقد رده إيل أصله إيل أن

عدول ُمطّرٍِد وهوعدول عن أصل اإلشتقاق أوأن هنا إمنا يكون عن 

التأويل من أصل اإلعراب أوبواسطة الّسْبِك وهذه النقطة األخرية أى 

عناصر اإلستصحاب هي اليت يقوم الباحث بتطبيقها يف بعض أي الذكر 

.ظاهرٍة من ظواهر اإلستصحاببمقرونا احلكيم تطبيقا حنويا صرفيا 

جيدر بالباحث أن يذكر الفرق بني  التطبيق صميم وقبل الدخول يف

  .عراب األصيل والتطبيق النحوي ليكون القارئ على بينة من األمراإل

  :حوينتطبيق الالو األصيل الفرق بين اإلعراب / ٣

اإلعراب خاصية من أبرز خصائص اللغة العربية بل سر مجاهلا 

, السليقةوضة عن عوامل ،وأمست قوانينه وضوابطه هي العاصمة من الزلل

ومعناه يف اللغة اإلبانة ويف اإلصطالح هوأثر ظاهر أومقدر جيلبه العامل 

.)٧(يف آخر اإلسم املتمكن والفعل املضارع
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وله عالمات أصلية وهي  ،الرفع والنصب واجلر واجلزم: وأنواعه أربعة

،ضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر والسكون للجزمال

واأللف والياء  ،وعالمات فرعية وهي الواو واأللف وثبوت النون للرفع

والياء والفتحة للجر وحذف حرف  ،والكسر وحذف النون للنصب

هذا اإلعراب هوالذي يقّوم اللسان عند النطق و العلة وحذف النون؛ 

  :وسيبسط الباحث القول حول الرفع كنموذج .والقلم عند الكتابة

ية وعالمات فرعية فأما العالمة األصلية للرفع الرفع له عالمة أصل

يف اإلسم املفرد مثل : فهى الضمة وتكون عالمة للرفع يف أربعة مواضع

MP:جاء زيُد، ومجع التكسري مثل قوله تعاىل O NL

$Mاملؤنث السامل مثل قوله تعاىل ومجع . ٤٦:األعراف #

%Lعن النواصب املضارع املتجرد والفعل .١٢:الممتحنة

.واجلوازم مثل يكتُب الطالب رسالة

فأما العالمات الفرعية فهى الواو واأللف، وثبوت النون، والواوتكون 

"Mعالمة للرفع يف مجع املذكر السامل وذلك مثل قوله تعاىل  !

#Lتكون عالمة للرفع يف التثنية وذلك مثل قوله  واأللف.١:المؤمنون

MÃ: تعاىل Â Á À ¿Lوثبوت النون يكون  .٢٣:المائدة

عالمة للرفع يف األمثلة اخلمسة املتجردة عن النواصب واجلوازم وذلك 

.مثل يكتبان، تكتبان، ويكتبون وتكتبون، وتكتبني
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ولإلعراب معين آخر يف التطبيق النحوي غري األثر الظاهر أواملقدر 

وهوذكر  –والفعل املضارع  الذي جيلبه العامل يف آخر اإلسم املتمكن

فاعل أومفعول به أومبتدء أوخرب أوحال أومتييز و ما يف الكالم من فعل أ

من  إعراب آيةب أن يقوم وإذا طُِلَب من أحد،)٨(أوبدل وما شاكل ذلك

املعين بذلك هو أوبيت شعري؛ املراد  من األحاديث أوحديث اآليات

املعين األخري لإلعراب  وهذااألخري لإلعراب الذي هوالتطبيق النحوي

هواملعين يف هذا البحث ألن هدف الباحث هوإلفات أنظار الدارسني 

ليتنبهوا للعالقة الوثيقة بني علم النحو وعلم أصول النحوحني يقومون 

  .بالتطبيق النحوي

  :العالقة بين علم النحو وعلم أصول النحو/ ٤

النحوتتضح يف أن علم العالقة الوطيدة بني  علم النحو وعلم أصول 

النحوبه يعرف حقائق املعاين وحيتاج إليه يف معرفة األحكام ويستدل به 

على الفرق بني احلالل واحلرام ويتوصل مبعرفته إيل ما يف الكتاب من 

.)٩(احلكمة وفصل اخلطاب

�ǖƥ¦ȂǓÂ�ǾǸǰŢ�¾ȂǏ¢�ǺǷ�Ǿǳ�ƾƥȐǧ�ƨȈŷȋ¦�ǽǀđȂƸǼǳ¦�ÀƢǯ�¦̄¤Â

اإلحتجاج على أصول وقواعد حمكمة تضبطه حيت يكون اإلستدالل و 

وهذه األصول والضوابط من وضع علم أصول النحوبأنه العلم الذي 
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يبحث فيه عن أدلة النحواإلمجالية من حيث هي وكيفية اإلستدالل 

.)١٠(به

آن األوان للشروع يف التطبيق النحوي إلظهار مكامن  ، وقدهذا

  .النحوالعالقة بني العلمني علم النحو وعلم أصول 

  :تطبيق قواعد اإلستصحاب في بعض آي الذكر الحكيم/ ٥

التطبيق النحوي يدور حول أربع آيات من آى الذكر احلكيم وهذه 

مؤكدة بنون توكيد غري مباشر وهي  الاآليات حتمل يف ثناياها أفعا

ياء خماطبة واآليتان  مجاعة أو ألف اثنني أو واو األفعال املسندة إىل

واواجلماعة األويل منهما فعلها  ه اآليات مسندتان إىلن من هذااألولي

 ية الثالثة فعلها مسند إىلمعتل الالم والثانية فعلها صحيح الالم واآل

  .ياء املخاطبة ألف اثنني واألية الرابعة فعلها مسند إىل

١.M² ± ° ¯ ® ¬ «

¾ ½¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³

Æ Å Ä Ã Â Á À ¿L١٨٦:آل عمران

٢.M¬ « ª © ¨ §¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡

º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² ± ° ¯ ®

Á À ¿ ¾ ½ ¼ »L٢٧:الفتح
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٣.M* ) ( ' & %$ # " !- , +

4 3 2 1 0 / .L٢٦:مریم

٤.M* ) ( ' & % $ # " !

, +L٨٩:یونس

حسان بقوله  متّامالدكتور وسيكون التطبيق حسب ما ذهب إليه 

تشتمل البنية الواحدة على عدد من التحوالت وطرق العدول عن 

القواعد لرتبة حمفوظة تلزم األصل اخلاضعة للقواعد فيخضع تطبيق هذه 

Ƣǫ�ǲǯ�Ƣđع�Ƣē¦Ȃƻ¢�ǺǷ�ƢĔƢǰǷ�̈ƾ١١(تأخريا تتعداه تقدميا أو ال(.

  :وهاك تطبيق اآليات

١/M«L:

  : ونصه، تأويلها: أوال

M«L ْن نَ  +ن +و +بلو +ت +ل: أصلها.

  : دةعطرق العدول عن أصلها وقواعد ذلك ورتبة كل قا: ثانيا

  "توايل األمثالكراهية : "دة األويلعالقا-

إلتقت ثالث نونات هي نون الرفع املفردة ونون التوكيد : هاتطبيق

  . املشددة

  . حذف ما ال معين له أويل: دة الثانيةعالقا-
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ǂĐ�ƢŮ�řǠǷ�ȏ�ƢĔȋ�Ǟǧǂǳ¦�ÀȂǻ�ƪ®�: هاتطبيق ǧǀƷإلعراب فالتقي ا

  .ساكنان

  . دة التخلص من إلتقاء الساكننيعقا: دة الثالثةعالقا-

ينبغي أن حيذف إما واواجلماعة أوإما نون التوكيد ولكن  : هاتطبيق

  .كليهما له معين

  . ال حذف إال بدليل: بعةرادة العالقا-

حتذف واواجلماعة لوجود الضمة قبلها لتدل عليها أما نون : هاتطبيق

  .بدليل يدل عليها بعد حذفها ظفرالتوكيد فلوحذفت فلن ي

ع  عد األخري وصل إيل الفر بعد تطبيق هذه القواعد األربع واحدة ب

M«L أويلهاتالكلمة اليت بدئ ب هو.  

M¨L

:تأويلها، ونصه: أوال

M¨Lْن َن  +نَ +وَ + دخل+ ت+ ل: أصلها

ƾǟƢǫ�ǲǯ�ƨƦƫ°Â�Ǯ¨: ثانيا ǳ̄�ƾǟ¦ȂǫÂ�ƢȀǴǏ¢�Ǻǟ�Ƣđ�¾ÂƾǠǳ¦�¼ǂǗ.

  .كراهية توايل األمثال : القاعدة األويل-

نون الرفع املفردة ونون التوكيد إلتقت ثالث نونات : تطبيقها

  .املشددة

  .حذف ما ال معين له أويل: القاعدة الثانية-
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§�: تطبيقها ¦ǂǟȍ¦�®ǂĐ�ȆȀǧ�ƢŮ�řǠǷ�ȏ�ƢĔȋ�Ǟǧǂǳ¦�ÀȂǻ�ƪ ǧǀƻ

  .فالتقي ساكنان

  .التخلص من إلتقاء الساكنني: القاعدة الثالثة-

واحد  ينبغي حذف إما واواجلماعة وإما نون التوكيد، ولكل: تطبيقها

  .منهما معين

  .ال حذف إال بدليل: القاعدة الرابعة-

حذفت واواجلماعة لوجود الضمة قبلها لتدل عليها : تطبيقها

  .فلوحذفت نون التوكيد ملا وجد ما يدل عليها بعد حذفها

  بعد تطبيق هذه القواعد األربعة واحدة تلواألخري وصل إيل الفرع

M¨Lوهوالكلمة اليت بدئ بتأويلها.

M'L

ْن نَ + ن+ ي+ رأي+ ت: أصلها M'L : ونصه ،تأويلها: أوال

ƾǟƢǫ�ǲǯ�ƨƦƫ°Â�Ǯ¨: ثانيا ǳ̄�ƾǟ¦ȂǫÂ�ƢȀǴǏ¢�Ǻǟ�Ƣđ�¾ÂƾǠǳ¦�¼ǂǗ.

تستثقل احلركات على حرف العلة اهلمزة تلني : القاعدة األويل-

  .فتلحق حبرف العلة

  .نقلت حركة اهلمزة إيل الراء فسقطت: هاتطبيق

  .إذا حتركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا: الثانيةالقاعدة -

  . قلبت الياء ألفا فالتقي الساكنان األلف والياء: هاتطبيق
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  . التخلص من إلتقاء الساكنني: القاعدة الثالثة-

  . حذفت األلف للتخلص من إلتقاء الساكنني: هاتطبيق

  . كراهية توايل األمثال: القاعدة الرابعة-

  . ثالث نونات هي نون الرفع ونون التوكيد املشددةإلتقت : هاتطبيق

  .حذف ما ال معين له أويل: القاعدة اخلامسة-

§�: تطبيقها ¦ǂǟȍ¦�®ǂĐ�ȆȀǧ�ƢŮ�řǠǷ�ȏ�ƢĔȋ�Ǟǧǂǳ¦�ÀȂǻ�ƪ ǧǀƷ

  .فالتقي ساكنان

  .التخلص من إلتقاء الساكنني: القاعدة السادسة-

 فيه مث حركتإلتقي الساكنان ياء الضمري والنون املدغم : هاتطبيق

  . بالكسرة للتخلص من إلتقاء الساكنني الياء

ع واحدة تلواألخري وصل إيل الفر  توبعد تطبيق هذه القواعد الس

M'Lوهوالكلمة اليت بدئ بتأويلها .  

M'L:

ْن نَ +نِ + ا+ تبع+ ت: أصلها: M'L:تأويلها، ونصه: أوال

��ƨƦƫ°Â�Ǯ: ثانيا ǳ̄�ƾǟ¦ȂǫÂ�ƢȀǴǏ¢�Ǻǟ�Ƣđ�¾ÂƾǠǳ¦�¼ǂǗكل قاعدة:  

  . كراهية توايل األمثال: القاعدة األويل-

إلتقت ثالث نونات نون الرفع املفردة ونون التوكيد : هاتطبيق

  . املشددة
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  . حذف ما ال معين له أويل: القاعدة الثانية-

§�: هاتطبيق ¦ǂǟȍ¦�®ǂĐ�ȆȀǧ�ƢŮ�řǠǷ�ȏ�ƢĔȋ�Ǟǧǂǳ¦�ÀȂǻ�» ǀƷ

  .فالتقي الساكنان

  .التخلص من إلتقاء الساكنني: القاعدة الثالثة-

  .األلف والنون املشددة: تطبيقها

  .ال حذف إال بدليل: القاعدة الرابعة-

ال حتذف ألف اإلثنني لعدم وجود ما يدل عليها وال نون : تطبيقها

التوكيد فلوحذفت ملا عثر على ما يدل عليها وحركت النون بالكسرة 

  .تشبيها هلا بنون التثنية

  عوصل إيل الفر  القواعد األربع واحدة تلواألخريهذه وبعد تطبيق 

M'Lتلك هي آليه العدول والرد  هاالكلمة اليت بدئ بتأويل وهو

  .   ومها ظاهرتان من ظواهر باب اإلستصحاب يف أصول النحو

قواعد اإلستصحاب خالل إعراب هذه اآليات األربع يبني على أن تطبيق 

ليس علما عشوائيا بل هوعلم منضبط بأصول حتكمه وقواعد تضبطه  النحو

.األصول والقواعد هي اليت تتمثل يف علم أصول النحووهذه 
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 :الخاتمة/ ٦

دار البحث حول تطبيق قواعد اإلستصحاب؛ لتطبيق النحوي 

ولتحقيق ذلك تناول احلديث عن معين اإلستصحاب يف اللغة 

والفرق بني اإلعراب الذي هوأثر ظاهر واإلصطالح وعن معين اإلعراب 

أومقدر على آخر الكلمات العربية بني اإلعراب الذي هوالتطبيق 

النحوي كما ربط العالقة بني علم النحو وعلم أصول النحو ومت خالله 

تطبيق قواعد اإلستصحاب يف أربع آيات من آي الذكر احلكيم لإلدالل 

منضبط له أصول حتكمه  بأن علم النحوليس علما عشوائيا بل هوعلم

    . وقواعد تضبط
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  :الـهوامش

.الناشر دار الفكر العربي. ٢٩٦: أصول الفقه ص:محمد أبوزهرة)١(

  .٢٧: ص: الیاقوت في أصول النحو:عبد اهللا بن سلیمان العتیق)٢(

األصول دراسة ابیستیمولوجیة للفكر اللغوي عند :تمام حسان –د )٣(

الهیئة :، الناشر١١٣: ص: البالغة. فقه اللغة.النحو: العرب

.المصریة العامة للكتاب

  .١٢١: ص: نفس المرجع)٤(

.١٢٠: ص: نفس المرجع)٥(

  .١٢٨: ص: نفس المرجع)٦(

:شذور الذهب في معرفة كالم العرب:عبد اهللا بن هشام األنصاري)٧(

المكتبة التجاریة الكبري، الطبعة الحادیة عشرة :والناشر. ٤٤: ص

.م١٩٦٨. ه ١٣٧٧سنة 

، ٣٣٤: ص: فقه اللغة مناهله ومسائله:محمد أسعد النادري –د )٨(

  . ه ١٤٢٩. م٢٠٠٨سنة .المكتبة العصریة

  .٢٧: ص:الیاقوت في أصول النحو:عبد اهللا بن سلیمان العتیق)٩(

.نفس المرجع والصفحة)١٠(

، ١٥٢: ص: ول دراسة ابیستیمولوجیة للفكر اللغوي عند العرباألص)١١(

  . م١٩٨٢سنة الطبع .الهیئة المصریة العامة للكتاب:الناشر
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  المصادر والمراجع

 .القرآن الكرمي)١(

نرهة الطرف يف علم الصرف، الطبعة : أمحد بن حممد امليداين)٢(

 .بدون تاريخ، األويل، الناشر املكتبة األزهرية للرتاث

حاشية السجاعي على قطر الندي، : أمحد بن أمحد الشجاعي)٣(

م ، والناشر مصطفي البايب ١٩٣٩ه ١٣٥٨الطبعة األخرية 

 .احلليب وأوالده مبصر

حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني، : أمحد الصاوي املالكي)٤(

 .بدون تاريخ مكتبة و ومطبعة املشهد احلسيين: الناشر

األصول دراسة ابيستيمولوجية للفكر : "الدكتور"متام حسان )٥(

سنة . اهليئة املصرية العامة للكتاب: اللغوي عند العرب، الناشر

 .م١٩٨٢الطبع 

شذور الذهب يف معرفة كالم : عبد اهللا بن هشام األنصاري)٦(

املكتبة التجارية الكربي، الطبعة احلادية عشرة :العرب، والناشر

 .م١٩٦٨. ه ١٣٧٧سنة 

، أصول النحو الياقوت يف ،مان العتيقعبد اهللا بن سلي)٧(
www.mohamedarabeea.com

:فقه اللغة مناهله ومسائله، الناشر: أسعد النادريمـحمد )٨(

  .ه ١٤٢٩. م٢٠٠٨سنة . املكتبة العصرية

http://www.mohamedarabeea.com/
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الدكتور يحيى إمام سليمان
قسم اللغة العربية، جامعة بايرو كنو، نيجرييا

dryis14@gmail.com; suleimany4156@buk.edu.ng

  :مقدمة

يعيش الطالب يف نيجرييا جتربة خاصة منذ صغره يف تعليم اللغة العربية، 

أن يقوم بتعلم ثالث لغات يف  - ذات تعددية اللغة  - إذ تفرض عليه الدولة 

اليت يرغب يف تعلمها ورمبا ، واللغة العربية )األم(لغته األصلية : آن واحد

فهذه . التخصص فيها، باإلضافة إىل اللغة اإلجنليزية؛ اللغة الرمسية للبالد

من الضوء حول مظاهر تعليم اللغة  قة البحثية تسعى إىل إلقاء مزيدٍ الور 

العربية يف نيجرييا بعامة وجامعة بَايـَُرو بشكل خاص، موضحة صفاء لغة 

رة من التعدية اليت قد تؤثر على اللغة العربية هذا التعليم ومتانتها، وحمذ

 - بعد املقدمة  -وتسري الورقة). مثل اهلجنة األعجمية والعامية(وسالمتها 

  :محاور اآلتيةـحسب ال

  نيجرييا وتعددية اللغة فيها - 

  محة عن مظاهر تعليم اللغة العربية يف نيجرييا عموماـل - 

  نوتعليم اللغة العربية يف جامعة بايرو ك - 

  .اخلامتة - 

mailto:dryis14@gmail.com
mailto:suleimany4156@buk.edu.ng
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واجلدير بالذكر، أن هذه الورقة أصلها مداخلة ُقدمت يف امللتقى 

تعليمية اللغة العربية الفصحى يف املؤسسات "الدويل األول بعنوان 

، نظمه مركز البحث العلمي "الواقع واستشراف املستقبل: التعليمية

ائر؛ فرأى والتقين لتطوير اللغة العربية جبامعة قاصدي مرباح ورقلة، اجلز 

¨ƾƟƢǨǳ¦�ǶȈǸǠƬǳ�ƨǴĐ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ǽǂǌǻ�Ʈ ƷƢƦǳ¦.

  :تعددية اللغة في نيجيريا: أوال

تقع مجهورية نيجرييا يف غرب القارة اإلفريقية، وحتدها مجهورية بنني 

غربًا، ومجهورية النيجر مشاًال، ومجهورية كامريون شرقًا، واحمليط األطلسي 

�ƨƟƢǷ�ƢĔƢǰǇ�®¦ƾǠƫ�ǢǴƦȇÂ��ƢÅƥȂǼƳ نسمة، وال تقل نسبة  ١٧٠وسبعني

  .٪٦٠املسلمني فيها عن ستني يف املائة 

تتسم نيجرييا بتعدد لغات مواطنيها، حيث تعترب لغات اهلوسا 

واليوربا واإليبو لغات القبائل الرئيسية الثالث يف نيجرييا لكثرة عدد 

�ȄǴǟ�Ƣǿ¦ƾƷ¤�ǺǬƬȇ�ÄŚƴȈǼǳ¦�Ƥ Ǡǌǳ¦�®¦ǂǧ¢�Ƥ Ǵǣ¢�ÀȂǯÂ�Ƣđ�śǬǗƢǼǳ¦

جتمعات قبلية أخرى ) ال هلجات(وتوجد إىل جانبها لغات  األقل،

تعيش قبيلة اهلَْوَسا . صغرية ال تقل عن أربعمائة يف بعض اإلحصاءات

ذات األغلبية املسلمة يف مشال نيجرييا، والُيورُبَا ذات نسبة مخسني يف 

من املسلمني يف جنوب غرب نيجرييا، واإليبو ذات األغلبية  ٪٥٠املائة 

  ).٩١: ٢٠٠٦محزة إشوال (ة يف شرق نيجرييا املسيحي
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ويضاف إىل ذلك وجود قبائل ذات عرق عريب أصيل تتحدث العربية 

املتواجدة " قبائل الشَُّوا"و" Baggaraالبقَّارة "منها قبائل . لغة أصلية هلا

Adamawaجبوار حبرية تشاد يف مشال شرق البالد، يف والييت أََدَماَوا 

.Bornoوبُوْرنُو 

فهذه التعددية فرضت على الطالب النيجريي االزدواج اللغوي يف 

  .مجيع مراحل التعليم

  :لمحة عن مظاهر تعليم اللغة العربية في نيجيريا عموما: ثانيا

ظهر التعليم العريب يف نيجرييا قبل جميئ االستعمار الربيطاين الغاشم 

ƢđȂǼƳ�ǺǷ� ǄƳÂ�ƢȇŚƴȈǻ�¾Ƣſ�ǪǗƢǼǷ�Ŀ�ƨǏƢƻÂ��ÀÂǂǬƥ . كان لدخول و

اإلسالم إىل ممالك بُوْرنُو وَهْوَسا يف وقت مبكر دورا بارزا يف ظهور 

التعليم العريب، و ساعد على انتشاره زيارة الوفود واألفراد لبعض ممالك 

فقد كان . هوسا اليت بدأ أثرها يظهر منذ القرن الرابع عشر امليالدي

 آخر طلبا للعلم العلماء يف تلك القرون الغابرة ينتقلون من بلد إىل

والتماسا للرزق واحلياة، وكانوا يدرسون ويتعلمون يف خالل تلك 

التنقالت اليت يصحبهم فيها بعض طلبتهم، فإذا مسعوا مبركز علمي أو 

جتاري قصدوه واتصلوا بعلمائه وملوكه، ومن الوفود الذين سجلهم 

وكان " يَاجِ علي "التاريخ وفد الونغراويني الذين دخلوا َكُنو أيام ملكها 
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لدخوهلم أثر واضح باملدينة، فقد أصبح اإلسالم هو الدين الرمسي بعد 

ومن األفراد الذين سجل ).  ٦٢-٦١: ١٩٩٣غالدنثي (تلك الزيارة 

التاريخ وصوهلم إىل أرض نيجرييا ومسامهتهم يف نشر التعليم العريب 

باقية يف  وما زالت ذريته[الشيخ حممد بن عبد الكرمي املغيلي التلمساين "

  ).١٤٧: ١٩٧٢علي أبوبكر " (والشيخ أمحد بابا التمبكيت] مدينة كنو

وبنجاح احلركة اإلصالحية اليت قادها الشيخ عثمان بن فودي ازدهر 

التعليم العريب يف البالد حيث اعتنوا بفتح كتاتيب ومعاهد علمية بكثرة 

العريب يف مجيع أحناء البالد، األمر الذي أدى إىل ازدهار التعليم 

اإلسالمي، وأصبحت العربية لغة رمسية يف إدارة شئون البالد؛ تستخدم 

حيىي إمام (يف الرسائل املتداولة بني األمراء واحلكام والقواد وسائر النواب 

٦٤٤: ٢٠١٤ .(�Ŀ�ÃǂŸ�ƢčȇƾȈǴǬƫ�̈ŗǨǳ¦�Ǯ Ǵƫ�Ŀ�ĺǂǠǳ¦�ǶȈǴǠƬǳ¦�ÀƢǯÂ

  .بيوت العلماء ودهاليزهم

اين سيطرته على مجيع أحناء بالد نيجرييا وملا بسط االحتالل الربيط

م حاول إزاحة اللغة العربية من الساحة، مستخدًما يف ذلك ١٩٠٣عام 

وسائل خمتلفة، ومستسلكا طرقا مباشرة وغري مباشرة؛ ففرض اللغة 

اإلجنليزية على البالد، فأصبحت هي اللغة الرمسية للدولة بصفة عامة، 

دارس ومعاهد على النظام احلديث وحاول حتويل دفة التعليم، ففتح م

ُمْقِحًما اإلجنليزية لغًة للتعليم، وأصبحت اللغات احمللية تكتب باحلرف 
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ُيستعمل يف   –منذ قرون  –الالتيين بدال من احلرف العريب الذي كان 

.كتابة لغة اهلَْوَسا وُفَالِن وَكانُورِي ويُورُبَا وغريها

ائد وفرض املعضالت ومع كل ما كان يبذله املستعمر من املك

واألراقيل يف حماربة اللغة العربية واستبدال تعليمها بالتعليم اإلجنليزي، مل 

جيد السهولة واليسر يف مشال نيجرييا، بل واجه مقاومة من العلماء 

واألمراء والشعب املعتزين بثقافتهم املوروثة من آبائهم وأجدادهم وال 

وثقافة أجنبيتني كان حيملها  يرون مربرا لالنصراف عنها واألخذ بلغة

احملتلون ومعاونيهم، حىت استطاع النيجرييون أن يشرتكوا يف رسم طريقة 

م حق ١٩٥١هلم لتعليم أبنائهم بعد أن أعطاهم الدستور اجلديد لسنة 

املشاركة يف سياسة الدولة؛ فشجعوا الكتاتيب واملدارس األهلية مقّدمني 

ملعاهد تعىن بالتعليم العريب، وقدموا إليهم املساعدات، ففتحوا املدرس وا

منحا دراسية للطالب املتفوقني، يسافرون إىل بعض الدول العربية 

�ƨȈƥǂǠǳ¦�ǶēƢǇ¦°®�ƨǴǏ¦Ȃŭ) ١٢٢: ٢٠١٣حيىي إمام.(  

وبفضل هذا، وجمهودات الطالب العائدين من جامعات عربية 

سون هلا عريقة، ازدهرت اللغة العربية وتعليمها يف نيجرييا، وأصبح الدار 

حيسبون باملاليني، لدرجة أنه قد جيتمع أفراٌد من قبائل خمتلفة ال يفهمون 

لغات بعضهم وال جييد بعضهم اإلجنليزية فيتخذون العربية لغة يتفامهون 

ǶȀǼȈƥ�Ƣđ.



  

٧٨

مإىل يومنا هذا، استمرت ١٩٦٠وهكذا منذ استقالل نيجرييا عام 

¦®±¦�Ʈ ȈƷ�ƢĔƢȈǯ�ǺǷ�ƞȈǌƥ�ƨǜǨƬŰ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦ د اهتمام الناس بالتعليم

العريب وصارت املدارس العربية ومعاهدها النظاميتان تسريان جنًبا إىل 

جنب مع الكتاتيب التقليدية اليت ال تزال منتشرة يف مجيع مناطق 

كما أُْنِشَئْت بعد االستقالل أقسام للدراسات العربية . نيجرييا

ا العربية إىل مرحلة واإلسالمية يف بعض اجلامعات النيجريية تدرس فيه

الدكتوراه، ناهيك عن نظائر هذه األقسام العربية واإلسالمية فيما يربو 

علي أبوالجي (على مخسمائة من كليات املعلمني واملعاهد العالية 

ونذكر يف اجلدوال التايل، على سبيل املثال ال احلصر، ). ٢: ٢٠١٤

غة العربية يف الوقت بعًضا من اجلامعات النيجريية اليت تعىن بتدريس الل

  :الراهن
 الموقع اإللكتروني







http://cms.buk.edu.ng







http://www.udusok.edu.ng







http://www.abu.edu.ng

http://cms.buk.edu.ng/
http://www.udusok.edu.ng/
http://www.abu.edu.ng/
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 الموقع اإللكتروني







http://www.unilorin.edu.ng







http://www.ui.edu.ng







http://www.unimaid.edu.ng







http://www.unijos.edu.ng

  



 http://www.nigeriandefenceacademy.edu.ng







http://www.unilag.edu.ng

http://www.uniabuja.edu.ng







http://www.umyu.edu.ng

http://www.gomsu.org







http://www.nsukonline.net

http://www.kasuportal.net

http://www.unilorin.edu.ng/
http://www.ui.edu.ng/
http://www.unimaid.edu.ng/
http://www.unijos.edu.ng/
http://www.nigeriandefenceacademy.edu.ng/
http://www.unilag.edu.ng/
http://www.uniabuja.edu.ng/
http://www.umyu.edu.ng/
http://www.gomsu.org/
http://www.nsukonline.net/
http://www.kasuportal.net/
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 الموقع اإللكتروني







http://myksuportal.com

http://www.baiu.edu.ng

http://www.kwasu.edu.ng

 http://bauuniversity.ipower.com

http://katsinauniversityportal.net

http://www.alhikmahversity.org

  :تعليم اللغة العربية في جامعة بايرو: ثالثا

تعترب جامعة بايرو بكنو، من أقدم اجلامعات النيجريية وأرقاها خدمة 

��ĺǂǠǳ¦�ǶȈǴǠƬǳ¦�Ŀ�ƢēƢŷƢǈŠ�̈ǂȀǋÂ��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ وَقلَّ أن جتد اليوَم جامعة

أو مركزا للتعليم العريب واإلسالمي يف مجيع أحناء البالد دون وجود بصمة من 

ƢēƢǸǐƥ .العربية، وميتاز هذا القسم غةومتتاز هذه اجلامعة بقسمها اخلاص لل

بتمسكه وحمافظته على اللغة العربية الفصحى وكثرة طالبه من بني سائر 

  .األقسام املماثلة له يف جامعات نيجريية أخرى

  :نشأة القسم ومالمح التطور

تأسس قسم اللغة العربية كواحد من مكّونات كليَّة عبد اهللا بَايـَُرو،  

م، وُمسيت فيما بعد بكلية اآلداب والدراسات ١٩٦٣كنو سنة 

. م١٩٦٢اإلسالمية التابعة جلامعة أمحد بّلو، زاريا اليت أسست عام 

http://myksuportal.com/
http://www.baiu.edu.ng/
http://www.kwasu.edu.ng/
http://bauuniversity.ipower.com/
http://katsinauniversityportal.net/
http://www.alhikmahversity.org/
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�Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�ȆǇ¦°ƾǳ¦�ƲǷƢǻŐǳ¦�ǶǈǬǳ¦�Ǻǋ®�ƪ ǫȂǳ¦�Ǯ ǳ̄�ǀǼǷÂ

وبعد فرتة وجيزة تطور ). الليسانس(على درجة اإلجازة العالية  للحصول

م حتت مسمى جامعة بايرو ١٩٧٥الكلية وصارت جامعة مستقلة سنة 

Bayeroكنو  University, Kano.�Ŀ��ƨǨǴƬű�ƨȈǸǴǟ�ƲǷ¦ǂƥ�Ƣđ�ƞǌǻ¢Â

الدراسات العليا إضافة إىل برامج احلصول على درجة الليسانس يف اللغة 

  ).٢١٤:٥٠٢حممد الرابع (�Ƣđ¦®¡Âالعربية 

وخالل فرتة عقد ونصف بعد النشأة استطاع القسم أن يقف على 

أساس علمي قوي، ويرجع الفضل يف ذلك إىل اجلهود املبذولة من قبل 

أساتذة عرب اشتغلوا يف القسم مديرين، وحماضرين، ومشرفني على 

ة الثقافية ومن ناحية أخرى يرجع الفضل إىل البيئ. البحوث العلمية

، فهي بيئة ذات عالقة طويلة )ȂǼǯ�ƨǼȇƾǷ�Ƣđ�ƾǐǬȇÂ( اخلصبة للقسم 

  .ومتينة باإلسالم واللغة العربية

ومبرور الزمن اعترب القسم، بصفة عامة، أهم مركز للدراسات العربية 

ومما يشهد على صحة هذا التقومي اإلقبال الشديد من . يف نيجرييا

للدراسة هناك، يضاف إىل ذلك أن  الطالب يف خمتلف أحناء البالد

طالب الدراسات العليا من بعض الدول يف الغرب األفريقي، وكذلك 

من السودان، وليبيا، والسعودية أجنزوا حبوثهم يف القسم خالل فرتات 

).٤: ٢٠١٣قسم اللغة العربية (خمتلفة 
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  :البرامج األكاديمية

:ييقدم القسم عدة برامج دراسية خمتلفة، وهي كما يل

Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�ǆ(شهادة اإلجازة العالية / ١ ǻƢǈȈǴǳ¦:(

��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨȇȂǻƢưǳ¦�̈®ƢȀǌǳ¦�ȄǴǟ�ÀȂǴǏƢū¦�ƨƦǴǘǳ¦�ƲǷƢǻŐǳ¦�¦ǀđ�ǪƸƬǴȇ

ومتتد فرتة الدراسة فيه إىل مثان فرتات، أي أربع سنوات دراسية، ويكون 

ومعظم  .الربنامج ختصصا انفراديا أو مزدوجا مبادة دراسية رئيسة أخرى

الطالب من النوع الثاين يأتون من قسمي الدراسات اإلسالمية والرتبية، 

واإلعالم، يف حني يدرس بعض الطالب العربية كمادة إضافية؛ وهؤالء 

يأتون غالبا من أقسام اإلجنليزية، واللغات النيجريية، والتاريخ، والعلوم 

.السياسية

أهداف البرنامج

:يف حتقيق ما يليتتمثل أهداف هذا الربنامج 

تدريب الطالب على اكتساب املهارات اللغوية األساسية األربعة يف -

.اللغة العربية، االستماع والقراءة والكتابة والكالم

متكني الطالب، عن طريق هذه املهارات اللغوية األساسية، على -

تقدير ماضيهم التارخيي واحلضاري منذ عهد ما قبل االستعمار، 

.اللغة العربيةومعظمه مسجل ب
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-��ƨȈǧƢǬưǳ¦Â��ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ȏƢĐ¦�Ŀ�§ǂǠǳ¦� Ƣ̈ȈŞ�§ Ȑǘǳ¦�Ǧ ȇǂǠƫ

والدينية، واالقتصادية، والتجارية، والسياسية، لرتقية التفاهم والتعاون 

.الدولَيني

تدريبالطالب تدريبا لغويا كافيا يؤهلهم للعمل يف جماالت التعليم -

فورية، واإلدارة العامة، والبحث العلمي، والرتمجة الفورية وغري ال

والصحافة، والسلك الدبلوماسي، وهيئة املهاجرة، واجلمارك، 

.واألمن، واجليش وغريها

رفع مستوى كفاءة الطالب العلمية لتأهيلهم االلتحاق بالربامج -

.املستقبلية

  :الدبلوم العايل يف اللغة العربية/ ٢

الذين  أسس هذا الربنامج ليُليبِّ حاجات أصناف من الطالب

حصلوا على شهادة الليسانس يف اللغة العربية بدرجة متدنية للتأهل يف 

أو مدرسي اللغة العربية . االلتحاق بربنامج املاجستري يف اللغة العربية

والدراسات اإلسالمية يف املدارس الثانوية، وكذلك القضاة يف احملاكم 

امل مع الشرعية والكوادر املساعدين هلم ممن يقتضي عملهم التع

ويستغرق هذا الربنامج فرتتني . النصوص القانونية املكتوبة بالعربية

  .دراسيتني أي سنة واحدة
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:أهداف البرنامج

:يسعى الربنامج إىل حتقيق ما يلي من أهداف

.ترسيخ قدرات الطالب يف الوحدات الدراسية اليت يتضمنها املنهج-

.بصورة أفضل بناء الكفاءة املهنية لدى الطالب لتفعيل أدائهم-

.تأهيل الطالب لاللتحاق بربنامج املاجستري يف اللغة العربية-

  :ماجستريـبرنامج ال/ ٣

جيري هذا الربنامج، على دراسة الطالب لوحدات مواد مقررة يف اللغة 

ƨǳƢǇǂǳ¦�ŉƾǬƫ�Ľ�©ƢǻƢƸƬǷ¦�ƢȀƦǬǠƫ��śƬȈǇ¦°®�śƫŗǧ�̈ƾŭ�Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦.

�ȄǴǟ�ƨȈǇ¦°®�¾Ȃǐǧ�ƨǠƥ°¢�śƥ�ƢēƾǷ�¬Â¦ŗƫÂوتكون الدراسة متفرغة 

األقل وستة فصول دراسية على األكثر، وغري متفرغة اليت ترتاوح مدة 

الدراسة فيها بني ستة فصول دراسية على األقل وعشرة فصول دراسية 

  .وتستعمل اللغة العربية الفصحى يف كتابة الرسالة وتقدميها. على األكثر

  :برنامج الدكتوراه/ ٤

الربنامج، كسابقه، جيمع بني دراسة الطالب لوحدات دراسية مع  هذا

�śƥ�ƢēƾǷ�¬Â¦ŗƫÂ�ƨǣǂǨƬǷ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ÀȂǰƫÂ. االمتحانات مث تقدمي أطروحة

ستة فصول دراسية على األقل وعشرة فصول دراسية على األكثر، وغري 

متفرغة اليت ترتاوح مدة الدراسة فيها بني مثانية فصول دراسية على األقل 

أما التعمق يف الدراسة فيكون . أربعة عشر فصال دراسية على األكثرو 
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يف اللغة أو األدب، بينما تكون اللغة العربية الفصحى هي اللغة املعتمدة 

  .يف كتابة األطروحة

:برنامج الدراسات العليا بين الرؤية والمهمة

تتمثل رؤية الربنامج يف تدريب الطالب للحصول على شهادة 

ذات القيمة العاملية، حيث جيمع ) املاجستري والدكتوراه(العليا الدراسات 

ǞǸƬĐ¦�ǪǴÉƻ�ƨȈǫŗǳ�ƢȈǠǇ�ƨƯ¦ƾū¦Â�ª ¦ŗǳ¦�ǶȈǫ�śƥ�Ƥ ȇ°ƾƬǳ¦ . أما املهمة

:فتتلخص فيما يلي

توسيع اآلفاق املعرفية يف جو يتالءم مع حاجات البحث وَخلق -

.املعرفة

ويساند سعيه العمل  على إجياد قّيم حركي حيفظ للمجتمع قيمه -

.إىل الكمال

توجيه اجلهود العلمية لدى الطالب حنو تلبية حاجات نيجرييا -

.اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا

.التدريب املكثف للطالب يؤهلهم للعمل يف جمايل التعليم والبحث-

إجياد رحابة الصدر لدى الطالب وقبوهلم لآلخر بغض النظر عن -

).١١: ٢٠١٣ية قسم اللغة العرب(خمتلف االنتماءات
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:عدد الطالب في البرامج الدراسيةالمختلفة حاليا

م يكشف ملف التسجيل للطالب ٢٠١٤/٢٠١٥يف العام الدراسي 

يف خمتلف الربامج الدراسية عن جممل ألف ومائة واثنني ومثانني 

:طالبا وطالبة كما هو مبني يف اجلدول التايل) ١١٨٢(

عدد الطالبالبرنامج

١٠٧٤)اللیسانس(العالیة اإلجازة 

١٧الدبلوم العالي في اللغة العربیة

٧٣الماجستیر

١٨الدكتوراه

١١٨٢العدد اإلجمالي

  :لغة التعليم

تقتضي حالة دولة كنيجريية ذات تعدد لغوي أن تعتمد االزدواجية 

وهذه الضرورة هي اليت أدت .يف تعليم اللغة العربية - ضرورة  - اللغوية 

إىل ازدواجية اللغة العربية مع اإلجنليزية يف قسم اللغة العربية جبامعة 

جنًبا إىل حيث ُتدرَّس العلوم العربية واألدبية فيه باللغة العربية،. بايرو

جنب مع بعض مقررات اإلعداد العام واملقررات املستعارة اليت تدرس 

ناهيك عن كون اإلجنليزية لغة املعامالت اليومية . باللغة اإلجنليزية

واإلدارية داخل احلرم اجلامعي وخارجه، بينما ال يتجاوز دور اللغة العربية 



٨٧

م٢٠١٤أكتوبر من السلسلة الجدیدة              ٩مجلة دراسات عربیة، العدد 

وكتابة البحوث  راسية،يف الغالب حدود قسم اللغة العربية، يف القاعة الد

العلمية، وتقدمي الندوات، وبعض األنشطة الطالبية وغريها داخل 

  .القسم

فهذه االزدواجية، ال شك، تفوِّت على دارسي العربية فرصتهم 

الذهبية إلثراء رصيدهم اللغوي بكم هائل من املفردات والرتاكيب 

إلدارية واملصطلحات املعّربة عن جوانب شىت من احلياة اليومية وا

والعلمية اليت ال غىن عنها للمتخصص يف اللغة العربية بوصفها لغة 

إضافة ). ٤٠: ٢٠٠٨قاي كوك (معاصرة وحيَّة، ال لغة كالسيكية ميِّتة 

إىل أن هذه املشكلة هي اليت أدت إىل ختريج أساتذة ودكاترة يف اللغة 

لتقيات العربية فصحاء عند إلقاء احملاضرات يف القاعات الدراسية وامل

والندوات واملؤمترات العلمية لكنهم جيدون صعوبة يف احلديث مع 

اآلخرين حينما يتجاذبون معهم أطراف احلديث عن الشؤون اليومية أو 

�ǺǷ�ǶēȏȂǐŰ�ƨǴǬǳ�Ǯ ǳ̄Â��ǎ ǐƼƬǳ¦�«°Ƣƻ�ƨǷƢǠǳ¦�ƨȇǂǰǨǳ¦�ƢȇƢǔǬǳ¦

املفردات والرتاكيب واملصطلحات العربية يف هذا الشأن؛ فيضطرون 

  .ىل استعمال البديل اإلجنليزي أو غريه ضرورةأحيانا إ

:مشكلة الهجين العامِّي

إن الصراع بني العامية والفصحى ليس جبديد أو طارئ، وإمنا هو 

فالنزعة إىل العامية وانتشار اللحن يف القرن . قدمي يف تاريخ اللغة العربية



  

٨٨

ور الثالث عشر امليالدي مها السبب يف وضع ابن منظور ملعجمه املشه

وذِلَك ِلَما رَأَيـُْتُه َقْد َغَلَب يف : "... يقول يف مقدمته". لسان العرب"

َهَذا األَواِن من اختالِف األْلِسَنِة واألْلَواِن، حىتَّ َأْصَبَح اللَّْحُن يف الكالِم 

يـَُعدُّ حلًَْنا مرُدوًدا، وصاَر النُّْطُق بالعربيَِّة من املعايِب َمْعُدوًدا، وتنافَس 

ُس يف تصانيِف التـَّْرُمجاناِت يف اللُّغة األعجميَِّة، وتفاصُحوا يف غري النَّا

اللُّغة العربيَِّة، فجمعُت هذا الكتاِب يف زمٍن أهُله بغري لَُغِتِه يفخُرون، 

  ).١٣: ابن منظور" (وصنعُته كَما صنَع نوٌح الفلَك وقوُمه منُه يْسخُرون

لعربية، واخرتقت بعض وهذه الظاهرة، وإن فشت يف كثري من الدول ا

املؤسسات التعليمية يف الوقت الراهن، إال أن املؤسسات التعليمية يف 

) يف الغالب(نيجرييا بصفة عامة، وجامعة بَايـَُرو بصفة خاصة تكاد ختلوا 

:وهذا ال مينع وجود بعض املخاوف منها، كاآليت. من هذه املشكلة

حيث جند بعض : استعمال اهلجنة األعجمية يف بعض األحايني) أ

أثناء حتدثهم بالعربية، تغلبهم الطالب بل األساتذة أنفسهم،

�ƢȀƳ°Ƣű�Śǣ�Ŀ�ƨȈƥǂǠǳ¦�· ƢǨǳȋ¦�ǒ Ǡƥ�ÀȂǬǘǼȈǧ�ƨȈǴƄ¦�ǶēƢǤǳ

فبعض . الصحيحة، مستخدمني أسهل لفظ مقارب هلا يف لغتهم

عبد الرهيم بدال من : اهلَْوَسوِيِّني مثال يستبدلون احلاء هاء فيقولون

م، واهلمد هللا بدال من احلمد هللا، أهبك يا هبييب بدال عبد الرحي

:كما يستبدلون الضاد راءًا أو الًما فيقولون. من أحبك يا حبييب
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وبعض . فرَّل يا أستاذ أو فلَّل يا أستاذ بدال من فّضل يا أستاذ

أووس باهللا من : اليـُْرَبوِيِّني يصعب عليهم نطق العني والذال فيقولون

أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم : وهم يقصدونالشيطان الرجيم 

وهذا فيما يبدو . مستبدلني العني واوا، والذال سينا وغري ذلك

�ƨȈǴǏȋ¦�ǶēƢǤǳ�Ŀ��ƨȈƥǂǠǳ¦�» Âǂū¦�ǒ Ǡƥ�®ȂƳÂ�¿ƾǟ�ÈƨƴȈƬǻ�ÈƾÊƳÉÂ

، وهي حروف الثاء واحلاء واخلاء والذال والصاد والضاد )األم(

لتدريب اجليد يف تعلم باإلضافة إىل عدم تلقي ا. والظاء والعني

وهذا األخري هو أكرب . النطق باحلرف العريب على الشَّكل املناسب

عامل لوجود مثل هذه اهلجنة إذا نظرنا إىل كثرة املتحدثني بالعربية 

�¿ȋ¦�ƨǤǴǳ¦�Ȇǿ�ƢĔƘǯ�ƢƸȈƸǏ�ƢǬǘǻ�ƢĔȂǬǘǼȇ�Ǻȇǀǳ¦�ƢȇŚƴȈǻ� ƢǼƥ¢�ǺǷ

م جتويد القرآن واحلمد هللا، بفضل انتشار مدارس تعلي. بالنسبة هلم

يف أحناء نيجرييا وتباهي الناس بقراءة القرآن وجتويده، أصبحت 

.هذه املشكلة تتضاءل من أوساط املؤسسات العلمية عامة

فمع وجود قبائل ذات عرق : اخلوف من تسرب اللهجة العامية) ب

عريب يف مشال نيجرييا تتحدث بالرطانة واهلجني العريب العامي، إال 

هلجنة العامية يف التعليم، هو أصال، لو استعملت أنه ال تستعمل ا

�ƨǤǴǳ¦�ȄǴǟ�¦ÂÉ®ċȂǠƫ�ǶĔȋ�§ Ȑǘǳ¦�ǶǜǠǷ�ǾǸȀǨȇ�ȏ�ȆǷƢǠǳ¦�śƴŮ¦

ولكن، نتيجة لتفشي اللهجة العامية واخرتاقها . العربية الفصحى



  

٩٠

بعض املؤسسات التعليمية يف بعض الدول العربية، هناك ختوف 

بعض البعثات العلمية  بنسبة ضئيلة من تسرب العامية عن طريق

فقد حدث قريبا خالل إلقاء حماضرات . بني نيجرييا البلدان العربية

م بقسم اللغة ٢٠١٤/٢٠١٥توجيهية للطلبة اجلدد للعام الدراسي 

العربية جبامعة بايرو كنو، أن قام أستاٌذ نيابًة عن أمني مكتبة 

اجلامعة ليجيب عن سؤال خيص استعمال املكتبة، وكان األستاذ

ما : "من خرجيي إحدى اجلامعات يف بلد عريب، فقال للسائل

فيش مشكلة أنت تيجي بس إىل املكتبة واحنا هنساعدك على 

؛ فتحري الطالب ومل يفهم مقصود "استعمال الفهارس اإللكرتونية

.األستاذ حىت أعاد األستاذ اجلواب خاليا من االستعمال العامي

كونه طالبا يف املعهد وقد حدث مع كاتب هذه السطور، أيام  

الثانوي، دخل إليهم أستاذ جديد يف مادة الرسم، وكان من 

" ارمسوا رجال وبيده شنطة: "إحدى الدول العربية، فقال للطالب

ملفظًا اجليم غيًنا؛ فتحريَّ الطالب ومل يفهموه، فكرر الألمر مرارا، 

فاجته إىل الصبورة وأخذ يرسم رجال وبيده . ومل يفهمه الفصل

يبة؛ ففهمه الطالب، وقال أحد الطالب نكتة لزمالئه، وهي حق

ملا كان سيدنا : مسعت من بعض األساتذة يقولون: يف نظره حقيقة

موسى طفال، أراد فرعون اختبار ذكاءه، فوضع مجرًة من النار على  
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كفه ومترًة على الكف األخر، وطلب من موسى أن خيتار واحدة 

يف فمه، فأحرقت لسانه؛ ومن منهما، فأخذ موسى اجلمرة ووضعه 

تلكم اللحظة صار موسى ال يستطيع نطق اجليم صحيحا وإمنا 

وهذا هو السبب يف أن أهل مصر ال يستطيعون . ينطقها غيًنا

  .نطق اجليم نطقا صحيحا

فهذان املثاالن يؤكدان ضرورة العمل يف حماربة تسرب االستعمال 

.ان العربية واإلسالميةالعامي يف املؤسسات العلمية يف جامعات البلد

  :الخاتمة: رابعا

استطاع الباحث خالل هذه الورقة إلقاء مزيدا من الضوء على 

التعليم العريب يف نيجرييا، متخذا قسم اللغة العربية جبامعة بايرو منوذجا، 

موضحا صفاء لغة التعليم فيها، ومشريا إىل ما يُتخوَّف منه من تسرب 

  : خيتم بالتوصيات اآلتية مث. اهلجني العامي األعجمي

ضرورة بناء جسر العالقة بني أقسام اللغة العربية يف جامعات )١

�¾®ƢƦƫÂ�©¦ŐŬ¦�¾®ƢƦƬǳ�ƨȈƥǂǠǳ¦�¾Âƾǳ¦�Ŀ�ƢēȐȈưǷÂ�ƢȇŚƴȈǻ

األساتذة املتخصصني يف الدراسات العربية، كما توجد مثل هذه 

العالقة حاليا بني قسم اللغة اإلجنليزية واللغات النيجريية 

.ƨȈƥÂ°Âȋ¦�©ƢǠǷƢŪ¦�Ŀ�ƢēȐȈومث
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تعزيز التواصل اللغوي السليم باللغة العربية الفصحى يف )٢

املؤسسات الرتبوية يف البلدان العربية، ألن هذه البلدان يف 

الشرق والشمال األفريقي هي قبلة دارسي اللغة العربية من 

.األفارقة عامة والنيجرييني خاصة

يف جامعات ) دون العامي(تشجيع االستعمال اللغوي الفصيح )٣

يُؤثِّر يف  –ال شك  –العامل العريب واإلسالمي، ألن هذا 

املتعلمني األجانب حبيث يكونون متمكنني يف العربية الفصحى 

ويكونون قادرين على استعماهلا جبدارة يف املؤسسات التعليمية 

��ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�©ƢǈǇƚŭ¦�Ŀ�ǶȀǨȈǛȂƫÂ�ǶĔ¦ƾǴƥ�ń¤�ǶȀǟȂƳ°�śƷ

.لوا معهم اهلجنة العاميةدون أن ينق

٤(�ǺǷ�Śưǯ�Ƥ ȇǂǠƬǳ�ƨȈƥǂǠǳ¦�À¦ƾǴƦǳ¦�Ŀ�ƨȇȂǤǴǳ¦�©ƢǠǸĐ¦�śƥ�ǪȈǈǼƬǳ¦

املصطلحات واملخرتعات احلديثة، حىت ال يضطر الطالب 

بالضرورة، من قلة املعربات، إىل استعمال البديل اإلجنليزي أو 

مع احلرص على تشجيع الكتاب واملؤلِّفني على استعمال . غريه

طلحات املعرَّبة دون اللجوء إىل املصطلحات الغربية يف املص

ǶēƢƳƢƬǻ.
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  :المراجع

، حركة اللغة العربية )الدكتور(غالدنثي، شيخو أمحد سعيد )١(

�ƨǼǇ�ǺǷ�ƢȇŚƴȈǻ�Ŀ�Ƣđ¦®¡Âم، ١٩٩٦إىل سنة  ١٨٠٤

.م، املكتبة اإلفريقية١٩٩٤

 ١٧٥٠، الثقافة العربية يف نيجرييا من )الدكتور(علي أبوبكر )٢(

ه ١٤١٤م عام االستقالل، الطبعة الثانية ١٩٦٠إىل 

.م، شركة العبيكان للطباعة والنشر، الرياض١٩٩٣=

، أمهية االستثمار يف اللغة العربية يف )الدكتور(حيىي إمام سليمان )٣(

، املؤمتر الدويل الثالث للغة العربية، ٣نيجرييا، كتاب املؤمتر رقم 

.م٢٠١٤ديب، مايو 

رزاق، االزدواج اللغوي وانعكاساته على علي أبوالجي عبد ال)٤(

فرع العلوم  –التعليم العريب يف نيجرييا، جملة جامعة جازان 

ƾǴĐ¦��ƨȈǻƢǈǻȍ¦م٢٠١٤يناير (ه ١٤٣٥صفر  ١العدد  ٣( ،

.اململكة العربية السعودية

، مسامهة قسم اللغة العربية )الدكتور(حممد الرابع أول سعاد )٥(

اللغة العربية ونشرها، كتاب املؤمتر  جامعة بايرو نيجرييا يف خدمة

.م٢٠١٤، املؤمتر الدويل الثالث للغة العربية، ديب، مايو ٣رقم 



  

٩٤

قسم اللغة العربية، كتيب التعريف بقسم اللغة العربية، جامعة )٦(

.م٢٠١٣بايرو، كنو نيجرييا 

محزة إشوال عبد الرحيم، اللغة العربية يف ظل الصراعات اللغوية )٧(

رييا، جملة منظمة معلمي الدراسات العربية والثقافية يف نيج

�¿Ƣǟ�ǞǇƢƬǳ¦�ƾǴĐ¦��ƢȇŚƴȈǼƥ�ƨȈǷȐǇȍ¦Âم٢٠٠٦.

قاي كوك، علم اللغة التطبيقي، ترمجة يوسف بن عبد الرمحن )٨(

.م٢٠٠٨الشميمري، الرياض، جامعة امللك سعود 

ابن منظور، لسان العرب، حتقيق عبد اهللا علي الكبري وغريه، )٩(

  .ةدار املعارف القاهر 



٩٥

م٢٠١٤أكتوبر من السلسلة الجدیدة              ٩مجلة دراسات عربیة، العدد 

 
 

  :إعداد

حسين مـحمد َلَون /كتوردال
  نيجرييا -قسم اللغة العربيـة جامعة بايرو،كنو 

  :المقدمة

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، وعلى 

.آله وصحبه والتابعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد

�ƺȈǌǳ¦�Ƣđ�ȄǴŢ�Ŗǳ¦�ƨȈƥ®ȋ¦�ƨǰǴŭ¦�Ǧمن دف فاهل  ǌǯ�ƨǳƢǬŭ¦�ǽǀǿ

  .ه الشعريالفازازي، وإبراز كيفية استعماله لصور التشبيه املفرد يف إنتاج

يف شعر الفازازي  - وخاصة املفرد منه  - كثر التصوير بالتشبيه   

األندلسي، وكان ذلك اعتمادا على ما للتشبيه من قدم راسخ يف تصوير 

املعاين وانعكاس بنيِّ ألحاسيس الشاعر ومشاعره وانفعاالته، ألن 

إمنا هي الطرق إىل املعاين احملتجبة يف : "التشبيهات كما يقول الزخمشري

.")١(األشياء حىت تربزها وتكشف عنها، وتصورها لألفهام

والتشبيه عنصر مهم من عناصر البيان، له خطره الذي الينكر يف 

إبداع العمل األدىب وإبراز معانيه ىف صورة واضحة، تتضح فيها املعاىن، 

�̧ȂǼƬǷ�ȂǿÂ��ƨȈƟǂǷ�ƨǇȂǈŰ�°ȂǷ¢�ƢĔƘǯ��Ǯ ǷƢǷ¢�ƨǴưǸƬǷ�Ƣǿ¦ŗǧ _ ىف مجلته



  

٩٦

ره، ومنه يأتى متنوعة أساليبه ومتعددة مقاصده، ومتشعبة أطرافه وأسرا_

  .التشبيه املفرد

 ةخطري  تساهم إسهاماتوأن التشبيه واحد من السمات البارزة اليت 

البالغيون، نظرًا _قدميًا وحديثًا _ يف إبداع العمل األديب عىن بدراسته 

إىل أنه جزء كبري تتكون منه الصورة العامة، وهو من أقرب الفنون 

ا وقوًة يف نفوسهم، فلذا درسوه البالغية إىل أفهام الناس، وأكثرها تأثريً 

وحددوه وقسموه أقساما، ووضحوا مسائله ومواطن الروعة والتأثري فيه مبا 

يفهم، وجعلوه شرطا من شروط اإلبداع، إذ به استطاع األدباء أن 

ƨȈǈǨǼǳ¦�ǶēƢƴǴƻ�Ǻǟ�¦ÂŐǠȇ�À¢Â��Ƕǿ°Ƣǰǧ¢Â�ǶǿǂǗ¦Ȃƻ�¦Â°Ȃǐȇ)فلذا . )٢

وعرض موجز عن حياة  مقدمة، أن تتكون هذه املقالة من الباحث اقرتح

الشاعر، ومفهوم التشبيه املفرد، ومناذج من صور التشبيه املفرد عند 

.الفازازي، مث اخلامتة

  :حياة الشيخ الفازازيلعرض موجز 

امسه عبد الرمحن بن أىب سعيد َخيُلفَنت بفتح الياء، وضم الالم، 

.)٤(ويقال بفتح الالم بدال من ضمه )٣(وسكون اخلاء والفاء املعجمتني

وكنيته أبوزيد، ولقبه )٦(بن التنفليت األندلسي ،)٥(ابن أمحد اليجفشي

، نسبة إىل جبل فازاز، جبل مشهور مبكناسة )الفازازى(املشهور 



٩٧
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الزيتون، وإليه ينتمي أصله، وأسرته تنتسب إىل جيفش إحدى قبائل 

.)٧(غلب عليهم الفروسيةزناتة، وبنوها أصحاب حرث ورعي ومجال، وت

ولد بعد  ألنهالقرن السادس اهلجري، ، ويفولد الفازازي يف قرطبة 

، يف عهد اخلليفة عبد املؤمن )٨()ه٥٥٠(اخلمسني واخلمسمائة للهجرة 

.)٩(املؤسس احلقيقي لدولة املوحدين) ه٥٨٠_٥٥٨(بن على املوحدي 

فحفظ القرءان الكرمي يف فرتة  وثقافة، علميف بيت  تهنشأكانت و 

مبكرة، مث رحل إىل تلمسان وتتلمذ على يد شيوخها حيث تعلم 

احلديث النبوي عند الشيخ احملدث عبد الرمحن بن عبد العزيز التجييب 

من أصحايب : "...، الذي يقول ىف حق تلميذهه٥٧٦:قبل سنة

اآلخذين عىن بتلمسان عند قدومي من البالد املشرقية، كتب عين

.)١٠(كثريًا

مث انتقل إىل فاس وقام فيها ما شاء اهللا ينهل وينعل من روافد شيخه 

وغريه من العلماء، مث واصل زحفه مباشرة ) ه٥٩٨:ت(على بن عتيق 

إىل األندلس، وطاف بالدها كإشبيلية ومالقة وغرناطة، وجتول يف ربوعها 

¦�©ƢǟȂǸĐ¦�ƨƥƢƬǯ�ƢȀȈǧ�Ǿƥ�ǶƬǿ¦�ƢǷ�Ƥ Ǵǣ¢�ÀƢǯÂ��ƨȈǸǴǠǳ¦ لشعرية والنثرية

) ه ٥٨١:ت(ذات الطابع الديىن، مث اتصل باحلافظ أيب زيد السهيلي 

وغريمها من فقهاء وحمدثي القرن ) ه ٥٩٠:ت(وأيب عبداهللا بن الفخار 

.اهلجري السابع ببلدة مالقة وأخذ منهم كثريًا من العلوم والفنون



  

٩٨

عليها يف الفازازي يف مراكش، بعد ثالثة أشهر من قدومه  كان وفاةو 

.)١١()ه٦٢٧:(شهر ذي القعدة، سنة

الوسائل املتقبلة يف مدح "بـ املسماة  ةالعشرينيمن مؤلفاته القصائد و 

وجمموعة القصائد العشرية يف النصائح ، "النيب صلى اهللا عليه وسلم

املعشرات و ، جمموعة قصائد الشوق والغرامو ، الدينية واحلكم الوعظية

وجمموعة ، الشاعر يف العبادات والنسك احلبية؛ وهي نظم كبري ألفه

نصوص أدبية أخرى مجعت نظما ونثرا قام جبمعها بعض تالمذة املؤلف 

، مث حققها وقدمها )آثار أيب زيد الفازازي األندلسي(يف حياته، ومساها 

    .عبد احلميد عبد اهللا اهلرامة

  : مفهوم التشبيه المفرد :ثانيا

هو ما اليدل جزء : واملفرد. مركب إن اللفظ ىف اللغة إما مفرد وإما

" اإلن"فإن " اإلنسان: "لفظه على جزء معناه الكلي املقصود مثل قولنا

.)١٢(اليدل كل جزء منهما على بعض معىن اإلنسان" سان"و

ويرى النحويون أن املفرد ما دل على واحد مطلًقا، أو ما ليس مثىن 

Ŭ¦� Ƣũȋ¦�ǺǷ�ȏÂ�ƢǸđ�ƢÅǬƸǴǷ�ȏÂ�ƢÅǟȂǸů�ȏÂ مسة أو الستة املبنية يف

زيد، ومفرًدا حكًما :النحو؛ وال فرق بني أن يكون مفرًدا حقيقًة حنو

كما ال فرق بني أن يكون عاقًال وبني أن يكون غري " الفريق : "حنو

.)١٣(عاقل



٩٩
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وأما البالغيون فيذهبون مذهًبا خمالًفا ملا ذهب إليه اللغويون 

باعتبار  -يقسمون التشبيه أوًال والنحويون يف مفهوم املفرد، وكانوا 

إىل مفرد ومركب، ويقصدون باملفرد  - وحدة وجه الشبه وتعدده وتركبه 

أمرًا بيًنا حمققا يف  -وهو الوصف املشرتك  -ما يكون فيه وجه الشبه 

شيء واحد ال حيتاج إىل تأويل وإعمال فكر وال صورة منتزعة عن 

أشياء، ألن املشبه فيه يشارك املشبه به ىف صفته، كتشبيه اخلد بالورد 

فوجه الشبه الذي يشرتك فيه اخلد والورد يف املثال األول . والرجل باألسد

الذي يشرتك فيه  أمر واحد حسي وهو احلمرة، كما أن وجه الشبه

.)١٤(وهو الشجاعةالرجل واألسد يف املثال الثاين، شىء واحد معقول 

فهذا النوع من التشبيه اليكون وجه الشبه فيه إال إما أمرًا واحًدا، أو 

ئم بذاته، فمثال األول قول إمريء أمرين، أو أمورًا متعددًة، كل منها قا

  :القيس

  بأنواع اهلموم ليبتليعلي * وليل كموج البحر أرخى سدوله 

تركيب فيه وال تعدد وهو الشدة أو  فوجه الشبه هنا شيء واحد ال

  :ومثال الثاين قول الشاعر. الصعوبة

جتتليك العيون شرقًا وغربًا *جم يف رفعة وضياء ــــــــــــــــــــأنت ن

فوجه الشبه فيه أمران متعددان مها الرفعة والضياء، وميكن لك أن 

  .دمها عن اآلخر أو تقدم أحدمها على اآلخر أو تؤخرهتستغين بأح



  

١٠٠

ويكون وجه الشبه متعدًدا حني نشبه مفرًدا مبفرد له صفات متعددة  

فوجه . كما يف تشبيه عائشة بأمها طوًال، وصوتًا، وحسًنا، وأخالقًا

الشبه فيه أشياء متعددة الخيتل التشبيه حبذف واحد منها أو بتقدميه أو 

أن يكون كل واحد منها وجه شبه على حدة   بتأخريه، بل يصلح

.)١٥(عائشة كأمها صوتًا: "كقولنا

  :من صور التشبيه المفرد عند الفازازي

فالتشبيه املفرد أسلوب كثري الورود يف الشعر والنثر، كما كان أكثر 

استعماًال ووروًدا من غريه من التصويرات البيانية األخرى عند الشاعر، 

وقد اختذه أداة إبانة وإفصاح عن املعاين اليت كان يريد إيصاهلا إىل 

بيهية  املتلقى وإقناعه مبضامينها وأفكارها؛ وهذا يعين أن الصورة التش

ألن التشبيه هو  .)١٦(نتاج الشعراء األندلسيني عامةإكثرية الورود يف 

"ƢȀƬǴǬǷ�ÀƢǈǻ¤Â��ƢđƢƦǳÂ�ƢǿǂǇÂ��Ƣē°ǀǟ�Ȃƥ¢Â��ƨǣȐƦǳ¦�ǂŞ)١٧(".

صورة بيانية غرَّاء يعتربها مالًذا وملجًأ _ عند الفازازي _ والتشبيه 

مل مجيع يركن إليها عند احلاجة إليها ليقضي حاجات النفس، ولذا اشت

�ǺǷÂ��ÃȂǼǠŭ¦�Â¢�Ȅǈū¦�ƢđȂƯ�Ŀ��Ƥ ǯǂǷÂ��®ǂǨǷ�ǺǷ��ƨȈǻƢȈƦǳ¦�ǾƥÂǂǓ

  :صور التشبيه املفرد عند الشاعر ما ورد يف



١٠١
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  :تصوير العيش الزائل/ ١

ومن روائع وبدائع التشبيه املفرد ما صور به الشاعر جتربة حيوية 

لذين أشار املوىل جل شأنه إليهما لأحاطت به بني حالىت العسر واليسر ا

:يف أواخر سورة الشرح، قال الشاعر

  ضدان هذا وهذا عندنا عـرض* والعسر يتلوه يسر إن صربت له 

)١٨(وسوف يلحق باإليقاظ مغتمض*  والعيش كاحللم أضغاث منوعـة 

وقد عايش الشاعر التجارب احليوية من جانيب العسر واليسر فأراد  

أن يرسم صورة كاملًة يف قالب صورة تشبيهية يصرب فيها املخاطب على 

املكروه املقدور الذي الدافع له وال مانع عنه إال اهللا، وحيثه على ترقب 

ه الفرج، ويذكِّره أن العسر الذي هو فيه من مقاساة شدائد احلياة فإن

يتلوه يسر إذ العسر مع اليسر، وأن الفرج مع الكرب، ومها ضًدان 

مفرتقان أًى تفرق، يعرض هذا ويزول، مث يعرض ذاك ويزول، وليست 

احلياة إال لعب وهلو وزينة وتفاخر يف األموال واألوالد، ومثلها كمثل 

احللم، فيما يتضمنه من أماين كاذبة، وكأن الشاعر يوصى املخاطب، 

�ª: ويقول له ƢǤǓ¢�¾ÂǄƫ�ƢǸǯ�ƨǴƟ¦±�ƢĔƜǧ�ƢȈǻƾǳ¦�ƨǌȈǟ�ǺǷ�°¦ǀƷ�°¦ǀƷ

أحالم، الثبات هلا والحقيقة فيها، فاستيقظ من نومك، وانتبه من 

غفلتك إىل هذه املواعظ، فالتقتل نفسك حسرات وندمات ملا يكدر 

  .احلياة



  

١٠٢

من خالل تشبيه العيش الزائل  - يف البيت الثاىن  -وينعقد التشبيه 

ددت وتنوعت أضغاثه، وتشبيه العيش باحللم يف زواهلا باحللم الذى تع

وعدم حتققها ودوام حاهلا داللة على أن الصورة التنفصل عن وجدان 

الشاعر، والتبتعد عن مشاعره وجتاربه احليوية الىت ساورته من كل 

جانب، وإمنا تأتى الصورة ممثلة ملا يشاهده يف حياته، ويف ذلك إشارة 

  .املرء يف العاجلة لآلجلةإىل إملامه مبا يعده 

وغاية ما يف األمر أن يف هذه الصورة التشبيهية تسلية لقلوب 

املعسرين املكدوحني املعذبني الذين الجيدون يف احلياة سعة الرزق، وفيها 

��ÅȐȈǴǛ�ÅȐǛ�ƢĔÂǂȇÂ��©¦ȂȀǌǳ¦�ÀȂǠƦƬȇ�Ǻȇǀǳ¦�ƢȈǻƾǳ¦�œǗƢŬ�ƾȇƾǋ�ŚǨǼƫ

 ذلك إثباتًا بأن هذه احلياة ويؤثرون الفانية على الباقية، كما أن يف

  .الدوام فيها والاستقرار

ويظهر من ضوء ما سبق أن املشبه هو العيش الزائل، وهو شىء 

مفرد معنوى، واملشبه به هو احللم وما يشتمل من أضغاث متنوعة، وهو 

شيء مفرد معنوى اليدرك حباسة، والرابطة التشبيهية مذكورة وهي 

رتك فيه الطرفان، وهو الزوال بسرعة، فا الكاف، والوجه عبارة عما اش

وأما نوعه فهو تشبيه . لتشبيه إذا تشبيه معىن مفرد جمرد مبعىن مفرد جمرد

.مرسل جممل، ألنه ذكر فيه األداة وحذف الوجه



١٠٣
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ويف البيت األول ظاهرة بديعية تنبغي اإلشارة إليها، وهي إحياء من 

ة لفظًا ومعىن، إذ لو فتحسنت الصور  -العسر واليسر  -ذكر املتضادين 

مثًال، ملا أدى املعىن ) اليسر(أو ) العسر(يف البيت بديل لكلمة  - وضع 

.املراد مع وجود الطباق، واهللا أعلم

  :تصوير الرسول صلى اهللا عليه وسلم بأنه شفاء/ ٢

_ الواقعة من الرسول  اتوقد ينبض الشاعر يف ذكر بعض املعجز 

عليه وعلى آله أفضل الصالة وأمت التسليم، فيخص بالذكر نبع املاء من 

بني أصابعه الشريفة، وإشباعه جيًشا عرمرًما من طعام اثنني أوثالثة، 

ه املرضى وذوي األسقام واآلهات، متوسًال باألسلوب التشبيهي، ئوإشفا

ء وبالطعام تارة، وباملاء استمع إليه يشبه يدي احملبوب األعظم بالسما

  :والشفاء تارة أخرى حيث يقول

  ماءــــويساره فهما س*     حمـــد  ــمني مـــأما ي

  مرعى لنا طعم وماء*  ما إن صوح الـ ـكلتاه

)١٩(م وغريه فهما شفاء * وإذا أضر بنا السقـا  

عليه وعلى آله أفضل الصالة  -محبوب األعظم ـيصف الشاعر ال

بأنه جزيل العطايا، واسع اجلود والكرم، يفيض معروفه  -  وأمت التسليم

على الناس قبل أن يسألوه متوسًال باألساليب التشبيهية البليغة، فيصف 



  

١٠٤

يديه الشريفتني بالسماء إذا انسكب مطرها، وبالطعام واملاء إذا ضنت 

�Ƥ ǐǼƥ�ÀƢǷǄǳ¦�ǶđƢǏ¢�¦̄¤�Ã°ȂǴǳ� ƢǨǌǳƢƥÂ��Ƣē¦ǂťÂ�ƢēƢƦǼƥ�Ȅǟǂŭ¦

  .وعذاب

ة من جودة وروعة يف تتابعخيفى ما يف هذه التشبيهات البليغة املوال

بالسماء يف بذل  -صلى اهللا عليه وسلم  -تشبيه يدي املصطفى 

املعروف وتوزيع اخلريات، وكثرة العطايا، ويف ذلك داللة واضحة على أن 

املمدوح كان باسط اليدين بالعطايا، قريًبا للسائلني واحملرومني، وعالوة 

ÂƾǸŭ¦�̈ŚǇ�Ŀ�̈ƾȇƾǌǳ¦�ǾƬƦǣ°Â�ǂǟƢǌǳ¦�¿Ƣŭ¤�ȄǴǟ�ǎ¬�على ذ Ǽƫ�ƢĔ¤�Ǯ ǳ

  .ومناقبه الذاتية

 - تعىن تشبيه شيئني حمسوسني مها اليدان  -بذا املعىن  -فالصورة 

بشيء واحد حمسوس وهو السماء، جبامع بذل الكثري  -اليمىن واليسرى 

 -يدي احملبوب األعظم : من كل ما فيه معىن اخلري واإلنفاق، فاملشبه

السماء، وأداة :عليه وعلى آله أفضل الصالة وأمت التسليم، واملشبه به

الفصل بني الطرفني حمذوف، ووجه الشبه كذلك حمذوف، وهو إفاضة 

ب والبعيد، وهذا موجود يف املشبه واملشبه به العطايا واإلحسان للقري

:ولنعد إىل األبيات مرًة ثانيًة لننتزع تشبيًها آخر عند قوله. حتقيقا

  مرعى لنا طعم ومـاء* كلتامها إن صوح الـ  



١٠٥

م٢٠١٤أكتوبر من السلسلة الجدیدة              ٩مجلة دراسات عربیة، العدد 

هنا يصور يدى املمدوح يف إشباعهما وإروائهما اجلياع والظمئان، 

عر فيما يبدو، ألن فشبههما بالطعام واملاء، وهذا من ابتكارات الشا

العرب مل تعهد به قبل، ويف ذلك إشارة إىل ما ذكره احملدِّثون واملؤرِّخون 

يف معجزاته صلى اهللا عليه وسلم، من تكثري الطعام وإشباع جيش عرمرم 

عليه الصالة والسالم  -بربكة دعائه على يديه الشريفتني، وقد صح أنه 

ودة، فأدخل يده فيها أطعم جيًشا من وسق متر جيء به يف املز -

رضوان  -وأخرج قبضًة، فبسطها ودعا هلا بالربكة، فأخذ يدعو الصحابة 

عشرًة عشرًة، يأكلون منه حىت شبعوا، وبقى التمر  -اهللا تعاىل عليهم 

ومدة حياة الصديق اهللا عليه وسلم، على حاله، يؤكل مدة حياته صلى 

ي النورين، فانتهب األكرب، وعمر الفاروق، إىل مقتل الشهيد عثمان ذ

.)٢٠(واحلديث يف ذلك مبسط يف كتب احلديث والسري. من صاحبه

الطعام واملاء، والرابطة :يدي احملبوب األعظم، واملشبه به: فاملشبه

ذوف، وهو احلالة اليت اشرتك فيهاالتشبيهية حمذوفة، وكذلك الوجه حم

وهذا يعين أنه  الطرفان، من إشباع وإرواء وغري ذلك مما يأتى به اخليال،

وهو  -حذفت األداة والوجه للداللة على أن عنصر التشبيه األول 

أصبح عني العنصر الثاين من التشبيه وهو املشبه به، فزالت  -املشبه 

الفروق بينهما وأصبحا شيًئا واحًدا من شدة املبالغة ودعوى اإلحتاد يف 



  

١٠٦

التشبيه الوارد يف وعندما تعود إىل األبيات مرًة ثالثًة، وتتأمل . الشبه

  :البيت األخري حيث يقول الشاعر

  م وغريه فهما شفـاء*  وإذا أضر بنا السقـا   

جتده جيعل يدي املمدوح األعظم عني الشفاء من كل مرض وسقام، 

وكأنه يدعو إىل التوسل واللجوء باملمدوح كلما أضر املرض والسقام، 

يء األمراض واألسقام أمهر األطباء يرب  - صلى اهللا عليه وسلم  -ألنه 

كانوا   -رضوان اهللا تعاىل عليهم  - ومجيع اآلهات، وصح أن الصحابة 

عليه الصالة والسالم، وذكر أنه أتى مباء قليل  -يستشفعون به 

فمضمض فاه، وغسل يديه وأسقى غالًمامل يتكلم، فربيء يف الوقت 

وصار ذي عقل يفضل عقول الناس؛ وقد مسح صدر ولد له جنون 

وقد ردَّ عني سيدنا قتادة يف حلظة حني مسحها بيده الشريفة،  فعقل؛

.)٢١(بعدما خرجت مقلتها

والتشبيه يف هذه الصورة ينعقد من خالل املشبه السابق، يف 

عليه وعلى آله  -محبوب األعظم ـوهو يدى ال - الصورتني السابقتني 

. والشفاء جبامع إزالة مجيع األمراض واألسقام - أفضل الصالة والتسليم 

الشفاء، فحذفت :يدا املمدوح، واملشبه به: ويفهم من ذلك أن املشبه

األداة والوجه جريًا وراء املبالغة واإلحاطة ىف الشبه، وللداللة على نفي 

.الفروق بني الطرفني، فأصبحا مستويني يف الشفاء وإزالة كل ضيم



١٠٧

م٢٠١٤أكتوبر من السلسلة الجدیدة              ٩مجلة دراسات عربیة، العدد 

هات البليغة جاءت لتبني لك مدى براعة ويبدو أن هذه التشبي

��¬ÂƾǸŭ¦�Äƾȇ�ȂǿÂ�ƾƷ¦Â�ǾƦǌǷ�śƥ�ƨđƢǌŭ¦�ƾǬǟ�Ŀ�ǾǫǀƷÂ�ǂǟƢǌǳ¦

�Ŀ� Ƣŭ¦Â�¿ƢǠǘǳ¦Â��ńÂȋ¦�̈°Ȃǐǳ¦�Ŀ� ƢǸǈǳ¦�ȆǿÂ��̈®ƾǠƬǷ�Ƣđ�©ƢȀƦǌǷÂ

وهلذه التشبيهات روعة . الصورة الثانية، والشفاء يف الصورة األخرية

أثري يدي املمدوح يف اإلشباع أخرى جاءت من أن الشاعر ختيل ت

�ƨǫ°Ƣƻ�°ȂǷ¢�ƢĔȋ��§ǂǠǳ¦�ƾǼǟ�ƨǧȂǳƘǷ�Śǣ�¾¦ȂƷ¢�ǽǀǿÂ�� ¦ǂƥȍ¦Â�ƨȇƢǫȂǳ¦Â

للعادة خرجت من باب املعجزات، وظف أرقى صيغ املبالغة التشبيهية 

نظريا، فأكد وأمجل وقارب اإلستعارة قصًدا للمبالغة وتوكيد املعىن، 

  .وهذاضرب بياين شائع يف آثار الرجل

، ونبه البالغيون على أن التشبيه الذي أتى حمذوف األداة والوجه فيه

ستعاري، ويدل على ال، ألن املعىن يكاد يقارب املعىن افهو تشبيه بليغ

يال ومسوه ومدى قدرته على تصوير املعاىن، والتعبري عنها يف خصب اخل

.)٢٢(صورة رائعة خالبة، فتتحقق اإلحاطة واالحتاد بني الطرفني

  :تصوير الشجاعة/ ٣

وقد يتوسل الشاعر باألسلوب التشبيهي يف رسم شجاعة من يهوى 

ومقاومته العدى وسداد رأيه بني املخالفني، ومن ذلك تشبيهه املمدوح 

  : بسيف الوصي حيث جيول يف معركة صفني يف قوله



  

١٠٨

)٢٣(سيف الوصي جيول يف صفني* يفري مقال خمالفيه كأنه  

شجاًعا فاتًكا سديد الرأي خيوض املعارك فالشاعر يرى املمدوح 

اللسانية الدائرة بينه وبني خمالفيه حياجيهم ويقاومهم بسالحه املنطقي 

احلاد، فيقطع ما أتوا به ويردهم باحلجج والرباهني القاطعة، تراه جيول 

بني صفوفهم كما جيول سيف اإلمام على بن أيب طالب كرم اهللا وجهه 

اعر عندما مسع حجاج املمدوح أمام يف معركة صفني، فقال الش

لوال التعصب مبذهبه املالكي ذلك املذهب : املخالفني، وارتداده إياهم

الفقهي املشهور الذى هو مذهب دار اهلجرة آلثر مذهب اإلمام املازين 

)٢٥(عن مذهب اإلمام سحنون -وهو مذهب املمدوح  - )٢٤(الشافعي

  .مذهبه -

كرم   -فقد شبه الشاعر املمدوح بسيف اإلمام على بن أيب طالب 

جبامع اخلوض واجلوالن بني صفوف املخالفني، وقطع  -اهللا وجهه 

أقواهلم وارتداد آرائهم باألدلة والرباهني القاطعة يف كل، فيفهم من ذلك 

كرم اهللا وجهه،   -صيف الوصي : املمدوح، واملشبه به: أن املشبه

كأن، ووجه الشبه حمذوف، وهو احلركة احلاصلة بني : يهيةوالربطة التشب

.املشبه واملشبه به، فالتشبيه مرسل جممل

وأنت تالحظ حسن هذه الصورة عند ما تالحظ الشبه بني طريف 

التشبيه يف احلركة واهليئة يف الوغى، ميثل كل طرف صاحَبه املشبَه به كأنه 



١٠٩

م٢٠١٤أكتوبر من السلسلة الجدیدة              ٩مجلة دراسات عربیة، العدد 

ويؤيد . يف احلركة واهليئةهو حركة وهيئة، فهذا يعين تشبيه شىء بشىء 

أحسن التشبيهات ما إذا انعكس مل : "هذا الرأى قول ابن طباطبا

ينتقض بل يكون كل شبه بصاحبه مثل صاحبه، ويكون صاحبه مثله 

ويضاف إىل ذلك قيمة أخرى تبدو من  )٢٦(..."مشبها به صورة ومعىن

 املشبه من املشبه إىل -حلظة  -خالل التوضيح والتبيني، فينتقل الذهن 

  .به بكل سهولة

سيف الوصي جيول يف : "ويالحظ الباحث أن يف قول الشاعر

إىل السيف، " جيول"إسناد فعل إىل غري فاعله، ألنه أسند الفعل " صفني

وهذا إسناد غري حقيقي، ألن السيف ليس من لوازمه التحرك والتجول 

يف، ألنه جامد الحياة فيه، وإمنا الذي يستحق الفعل هو صاحب الس

�̧Ƣǈƫȍ¦�Ŀ�ǾƬǣȐƥ�ÂƾƦƫ��ȆǸǰū¦�Â¢�ȆǴǬǠǳ¦�±ƢĐ¦�ȄǸǈȇ�ƢǷ�Ȃǿ�¦ǀǿÂ

.اللفظي، وجتاوزه حد احلقيقة إىل اخليال، فزاد الصورة حسًنا وإحسانًا

  :تصوير سير الناقة/ ٤

ومن املواقف اليت وقف عندها الشاعر يف شعره وصف سري الناقة، 

�ľ�ƨǴȇȂǘǳ¦�ƨǧƢǈŭ¦�Ǟǘǫ�ȄǴǟ�Ƣē°ƾǬǷ�ÃƾǷÂ¾ȂǬȇ�Ʈ ȈƷ�� ¦ǂǇȍ¦:

  يف مقود الشمال )٢٨(كالسحب*    حثيث سري   )٢٧(وللمطايا

)٢٩(ول يف الليايلــــــــــــــــــــــــفتغتنم الط*    قصر أيامها عليها  ــــــــــــــــــت



  

١١٠

�ĺǂǠǳ¦�ƢǿƾǠȇ�Ŗǳ¦�ƢȇƢǘŭ¦�Ƣđ�Ǧ ǐȇ�̈ƾȈƳ�̈°ȂǏ�Ǟǔȇ�À¢�ǂǟƢǌǳ¦�®¦°¢

�ƢĔȂǨǛȂȇ�§ǂǠǳ¦�ǂƻƢǨǷ�ǺǷ�ȆǿÂ��ƢȀȈǴǟ�ǂǨǈǴǳ�ǾƟ¦ǂƸǏ�ƨǼȈǨǇ�ȆǴǿƢŪ¦

��ǶēȐǬǼƫÂ�Ƕǿ°ƢǨǇ¢�Ŀستعارها الشاعر هنا لكل ما يوصل إىل ا

املطلوب، ولذا وصفها بالسري احلثيث الذى يوصل اإلنسان إىل البغية 

وأشار إىل ذلك أبو نواس وهو يبالغ ىف مدح األمني حيث بكل سرعة، 

:جعله خري الناس مجيًعا، فقال

  فظهورهن على الرجال حرام* حمًدا  ـــــــــــــــــــــوإذا املطي بنا بلغن م

)٣٠(رمة وذمامـــــــــــــفلها علينا ح* قربننا من خري من وطيء احلصى 

ưū¦�Śǈǳ¦�Ƣđ¢®�ǺǷ�ƢȇƢǘŭ¦�ǽǀǿÂ�ÀƢȈƥ�¦ǀǿÂ��̈®ȂǌǼŭ¦�ƨȇƢǤǳ¦�ȂŴ�Ʈ Ȉ

�ƢĔƘǯ�̈Śǐǫ�̈ƾǷ�Ŀ�ǲȈǴǳ¦�ƶǼƳ�Ŀ�̈ƾȈǠƦǳ¦�ƨǧƢǈŭ¦�Ǟǘǫ�ȄǴǟ�Ƣē°ƾǬŭ

ها الرياح سريًا سريًعا على طريق مستقيم، حتسبها جامدًة  السحب تسريِّ

�¾Ƣǫ�ƢǸǯ�ȆǿÂ��ƢÅưȈưƷ�¦ÅŚǇ�ƨȇ°ƢǇ�ÅƨǨȈǘǳ�ƢȀǼǰǳÂ��ƢēǂưǯÂ�ƢȀǸǜǠǳ�ÅƨƬƥƢƯ

  : النابغة يف وصف جيش

�ǶĔ¢�Ƥ ǈŢ�®Ȃǘǳ¦�ǲưǷ�Ǻǟ°Ƙƥ*ƲǴǸē�§ Ƣǯǂǳ¦Â�«Ƣū�» ȂǫÂ)٣١(

بني املطايا املسرعة الىت يغتنم  -يف البيت األول  -وينعقد التشبيه 

صاحبها الطول يف اللياىل يف مدة وجيزة بالسحب املنتشرة يف مساء 

الدنيا، وهذه صورة متكونة من تشبيه حمسوس مبحسوس، تتسم 

يف وجهها إلمكانية انتقال الذهن من املشبه إىل  بالوضوح والظهور



١١١

م٢٠١٤أكتوبر من السلسلة الجدیدة              ٩مجلة دراسات عربیة، العدد 

املشبه به بدون مشقة ىف إعمال الفكر وال إعمال النظر، فاملشبه هو 

املطايا املسرعة، واملشبه به هو السحب اجلارية يف مقود الشمال، واألداة 

رولة هي الكاف، ووجه الشبه حمذوف، وهو احلركة املنشئة من شدة اهل

الوجه شيء أكسب الصورة قوة ومبالغة ترتك  لطرفني، وحذفامن 

للخيال جماله يف النفس الحتاد الطرفني يف جهات، مع احتاد الصفة 

.اجلامعة بينهما، وهي السرعة يف السري، فجاء التشبيه مرسالً جممالً 

والغرض من التشبيه بيان مدى ما تتصف املطايا به من السرعة يف 

طع املسافة البعيدة يف مدة وجيزة،  اإلسراء، وعدم التعب واخلجل يف ق

وهي دابة جسيمة حية _ كما يكشف عن إمكانية الشبه بني املطايا 

.وهي صورة غري حية، وغري ملموسة_ وبني السحب _ ملموسة 

  :تصوير مفاجأة الموت/ ٥

وقد يستعني الشاعر بالصورة التشبيهية لتصوير سرعة مفاجأة املوت 

  :ويصدق هذا الرأي قولهمن خالل تشبيهه بالسهام، 

  يؤول إذا اعتربت إىل الشتات *    أغرك مجع أنسك وهو مجع  

  موت يف كل اجلهاتـــسهام ال *  كأنك لست تبصر كل حني 

)٣٢(وهل طلب يصح بال متـات  *    خـاف نـارًا  ـــــــــــتؤمل جنًة وت



  

١١٢

خاصًة سبق الذكر يف ترمجة الشاعر أنه غلب على أدبه عامًة وشعره 

التصوف اإلسالمي والزهد، وهذه األبيات متثل وقفاته الزهدية حينما 

يصب فيها سياط العظات والنصائح والوصايا على من يغرت مبا مجع من 

حطام الدنيا اليت تؤول يوًما إىل الشتات من جاه ومال وأوالد وصحة 

وغري ذلك من األنعم اليت التعد وال حتصى، فهو يبصر سهام املوت 

واقعة يومًيا يف كل حلظة، مث تراه يتمىن دخول اجلنة والنجاة من عذاب ال

النار، ومل يدر أن ذلك اليتحقق إال عن طريق الوسائل املوصلة إىل 

.املطلوب، وهى اإلميان واألعمال الصاحلة وفق الشريعة اإلسالمية

حيث أضاف املشبه " سهام املوت: "ويعقد الشاعر التشبيه يف قوله

به به، يقصد بذلك تشبيه املوت بالسهام يف سرعة اإلهالك، إىل املش

يؤخر له بساعة وال يستقدم، بل  واملوت الخيطيء من جاء أجله وال

يعده من زمرة اهلالكني يف حلظة، كما أن السهام التبقي وال تذر املرمى 

إال أهلكته وأخرجته من حيز الوجود إىل حيز العدم، واألصل من 

بذكر طريف التشبيه وإمهال أداته ووجهه " املوت سهام: "الصورة أن تقول

جريًا وراء األسلوب التشبيهي البليغ؛ وتشبيه املوت بالسهام مبتذل تكرر 

يف إنتاج القدامى واحملدثني، وإنتاج األديب الفازازي، ومن ذلك ما أتى 

 على لسانه الزاهد الواعظ يف رسالة له إىل بعض أصحابه ينبهه وينبه

ومفاجأة مقدماته على الذي يتصمم عن  على خطر املوت،الغافلني 
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وقد وعظنا لو ":االتعاظ واحملافظة على حدود اهللا تعاىل، حيث يقول

نتعظ، واختلفت بيننا سهام املنية وحنن ال حنتفظ، وإنا هللا على قلوب عميت 

.")٣٣(بصائرها، وخبثت سرائرها، ووقف على الدنيا الدنية مسعها وناظرها

السحر البياين من خالل الكشف عن سرعة مفاجأة املوت ويتحقق 

على اإلنسان الغافل املغرت مبا مجع من حطام الدنيا ، فيأتيه بغتًة ومل 

يتزود من صاحل األعمال ما يلقى به ربه جل شأنه، فمثله كمثل األسري 

الذى تعرض على اهلالك وقد ختلى عن سالحه فأحرى أن يدافع به عن 

عنك من الفضل ماتراه يف الصورة من املبالغة يف  مث الخيفى. نفسه

التنبيه والزجر الذي شفى الصدر ودعا إىل الفكر وأشار إىل الغاية يف 

  .غرض املوت وسرعة مفاجأته من كل اجلهات

  :تصوير صفة املمدوح

ومن ذلك صورة بارعة يعدد الشاعر فيها مناقب من يهوى، ويشبهه 

إىل حسن خلقه وصفاء طبائعه احلميدة  باملاء يف احلسن والصفاء، نظرًا

  :حيث يقول

  ماء ما أثرت فيه يد الكدرـكال* أخ توخى املعايل يف الصبا فأتـى 

)٣٤(أغرى املشيب به يف غرة العمر* ونال ما شاء من جمد ومن كرم  

فهو يصف عظمة املمدوح ورفعة قدره وصفاء طبائعه، ويذكر أنه 

إلخاءة منذ كان يف باكورة حياته، قصد املعايل واملقامات العلية با



  

١١٤

فأصبح صفي احلال نقي الطبائع، فأتى كاملاء الصايف الذي مل تكدره يد 

الكدر، فنال ما متىن من جمد، ومن، وكرم، فعقد الشاعر أخوة دموية بني 

�Ľ��ǲȈȈƼƬǳ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�Ƣđ�ǾǧƢǐƫ¦�̈ƾǋ�ȄǴǟ�ƨǳȏƾǴǳ�ńƢǠŭ¦�śƥÂ�¬ÂƾǸŭ¦

من أمساء املعنويات غري مدركة حباسة، استعار للكدر يًدا، والكدر

فأخرج املعايل والكدر يف صورة مرئية حية ليدل على معىن زائد على 

  .املعىن األصلي وروعة بيانية التدرك باللغة املباشرة

وينعقد التشبيه من خالل تشبيه املمدوح باملاء الصايف الذي مل تؤثر 

كرمية، فوجه الشبه شيء فيه يد الكدر، بناًء على ما اشتهر به من خلق

معنوى موجود يف املشبه واملشبه به على سبيل التحقيق وهو احلسن 

والصفاء، فبقى التشبيه قريًبا مبتذًال القتضاء قرب املناسبة بني الطرفني، 

مفرد : فاملشبه إًذا. وسرعة انتقال الذهن من املشبه إىل املشبه به بسهولة

به به كذلك مفرد حمسوس وهو حمسوس وهو األخ أو املمدوح، واملش

الكاف، ووجه الشبه حمذوف وهو :املاء الصايف، والرابطة التشبيهية

.احلسن والصفاء، فالتشبيه إًذا مرسٌل جمملٌ 

ومن أسرار هذا التشبيه الكشف عن الصفات اإلجيابية اليت يتصف 

ƢÅȈǓǂǷ�ÅȐȀǯ�°ƢǏ�À¢�ń¤�ƢÅȈƦǏ�ÀƢǯ�ǀǼǷ�¬ÂƾǸŭ¦�Ƣđ : من شرف ورفعة

  . ومن وكرم وغريها من مراتب علية وجمد
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  :نفسيةالحالة التصوير / ٦

مشاعره عن تعبري الوقد يتخذ الشاعر الصورة التشبيهية وسيلة إىل 

�ǾǠƳȂƫÂ�ǽǂǈŢ�ÃƾǷ�±¦ǂƥ¤Â��ǽ¦Ȃē مبااحملزونة السيئة وتسلية نفسه املشتاقة 

:على مفارقة األحبة، وقد أتى هذا ىف مواطن منها قوله

  وقد فقدتك فقد العني للنظر*  عتب على القدر  ماذا أقول وال

)٣٥(فالعني جتمع بني الدمع والسهر*  وشتت البني مشالً كان جيمعنا 

�ȄǴǟ�Ƣƥ¢�ƺȈǌǳ¦�ǾƦȈƦƷ�Ƣđ�¬ƾƬŻ�ƨǴȇȂǗ�̈ƾȈǐǫ�ǺǷ� ǄƳ�ÀƢƬȈƦǳ¦�À¦ǀǿÂ

الشخصيات التلمسانية الصاحلة اليت التقى  ىحدإعمر بن عبد العزيز 

Ǘ�¼¦̄�Ľ��ÀƢǈǸǴƫ�Ŀ�Ƣđ�ǽŚƻ�°ƾǬǳƢƥ�ǺǷƚǷ�ǂǟƢǌǳƢǧ��ƢȀǼǟ�¼¦ǂǨǳ¦�ǶǠ

وشره، فال يعاتبه وال يرى ىف تصرفه بأًسا، بل يعلم أن كل ما قدر 

الرمحان مفعول، وإمنا يتحسر ويندم عن هذا الفراق، ويعرب عن مأساته 

الغزلية عن طريق التشبيه، فأخذ خياطب املمدوح من بعد، ويشبه فقدانه 

وهذا مشهٌد عظيٌم وجيٌع لصاحب العني، إياه بفقدان العني للنظر،

وذكر أن هذا الفراق فراٌق فاصٌل، ألن البني قد شتت الشمل الذي كان 

.جيمع بينهما، فاختذ العني سبيله إىل دوام اجلمع بني الدموع والسهر

ويشبه الشاعر فقدان من يهوى بفقدان العني للنظر جبامع الوجع 

ة موجودة يف املشبه واملشبه به عشنيوالتحسر يف كٍل، فوجه الشبه حالة 

حالة املمدوح عند فقدان ممدوحه، واملشبه :على طريق التحقيق، فاملشبه
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حالة العني عند ذهاب بصرها، والرابطة التشبيهية، ووجه الشبه : به

ًة ملا اوكل تشبيه أتى مضمر األداة والوجه يسمى بليًغا مراع. حمذوفان

از واخليال، فتذهب النفس كل مذهب يكنفه من قوة املبالغة واإلجي

للكشف عن وجوه الشبه، ملا فيه من اإلدعاء املطلق يف أن املشبه هو 

  .عني املشبه به

وجيعله " البني"ما زاد الصورة جودًة أن الشاعر يبث احلياة يف ـوم

."وشتت البني مشًال كان جيمعنا: "يسند إليه الفعل يف قولهحيا شخًصا 

تعبري " البني"إسناد جمازى عقلى، ألن " البني"إىل  "شتت"فإسناد الفعل 

معنويٌّ يقصد به الفرقة فهو اليشتت، والعالقة بني الفعل والفاعل 

�¦ǀǿÂ��ƨȈƦƦǈǳ¦�Ȇǿ�Ä±ƢĐ¦سلوب فصيح يدل على السعة يف اللغة أ

¾ƢȈŬ¦�ń¤�ƨǬȈǬū¦�®ÂƾƷ�±ÂƢš �ȄǴǟ�Ƣē°ƾǫÂ��ƨȈƥǂǠǳ¦.

ذاهب فنية يف وصف الدنيا وكان للشاعر األندلسي فنون عجيبة وم

:وذمها، استمع إليه يصفها باخلريدة املختالة التياهة يف البيت اآليت

)٣٦(تيًها فها هى كاخلريدة * الدنيا بكم   واختالت

فالشاعر يصور الدنيا الدنية ، ويبني أوصافها املذمومة، وينبه خماطبيه 

Ƿ�ǶȀȈǳ¤�ļƘƫ�Ʈ لىع ȈƷ�ƢȀȈǬǋƢǟ�½Ȑǿ¤�Ŀ�ƢǿǂǰǷÂ�ƢēƾȈǰǷًة تغطرس

خمتالًة تياهًة معجبًة بنفسها تطأ الثرى ومتشي على األرض مرحًة تظهر 

��ƢȀǼǈƷÂ�ƢŮƢǸŝ�¿ƢǿÂȋ¦�ŚŢ�ÆƨƸȈǴǷ�Æ̈ƢƬǧ�Â¢�Æǂǰƥ�ƢĔƘǯ�Ƣē°ƢǔǻÂ�ƢȀƬƴđ
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�ƨȇƢǣ�Ŀ�ƪ ǻƢǯÂ��ǖǫ�ǆ ǻ¤�ƢȀǈǸǘȇ�Ń�Ƣē°ƢǰƥÂ�ƢǿƢƦǏ�Ŀ�ȆǿÂ

.بنفسها، تراها مائلًة مميلًة من شدة كربها اإلعجاب

فالتشبيه يضع صورة بديعة جاذبًة تثبت إمكانية التشابه بني الدنيا 

�ƢÅǻƢȈǟ�Ƣē°ȂǏ�̈ƾǿƢǌǷ�ƨǳƢƸƬǇȏ�ÄȂǼǠǷ�ƾƷ¦Â�ǂǷ¢�ȆǿÂ��ƨǿƢȈƬǳ¦�ƨǳƢƬƼŭ¦

أمر مفرد _ أو تعرضها على إحدى احلواس، وبني اخلريدة، وهي أيًضا 

  .يه مفرد معقول مبفرد حمسوسحسي، فالصورة إًذا تشب

وعلى كل حال فإن الفكرة البيانية تدل على أن الشاعر استطاع أن 

جيسد صورة غيبية معنوية وخيرجها يف صورة حسية آدمية مزخرفة باحلياة 

واحلركة تقري العيون مبنظرها احلسن، أال ترى كيف صور لك الدنيا عن 

ĿÂ��̈ƾȇǂŬ¦�śƥÂ�ƢȀǼȈƥ�ƨđƢǌŭ¦�ƾǬǟ�ǪȇǂǗ ذلك داللة واضحة على أن 

  .مغزى التشبيه هو بيان صفة الدنيا بعد أن كانت جمهولة

ختالة التياهة، واملشبه به هو اخلريدة، وأداة فاملشبه هو الدنيا امل

التشبيه هي الكاف، ووجه الشبه حمذوف، وهو ما التصف به كل من 

رح يف ختيال واملالاملشبه واملشبه به من أوصاف بشرية مذمومة وهى ا

املشى أو غريه، وكل تشبيه ذكر فيه األداة يسمى مرسًال، والذي حذف 

منه الوجه جممالً، فالتشبيه إًذا مرسل جممل تظهر فيه سيمة املبالغة 

ودعوى اإلحتاد، فاستفيد التوكيد من جعل أحد الطرفني نفس اآلخر 

  .حبيث يطلق عليه



  

١١٨

  :الخاتمة

 نبذة تارخيية عن حياة األديب األندلسي ميتقدل املقالة تعرضت

عن مفهوم التشبيه  مث احلديثبعض آثاره األدبية، والعلمية، و الشخصية 

املفرد، مث ساقت منازج منه من شعر الشيخ الفازازي األندلسي، حبيث 

يدرك القاريء أنه مل يكن جمرد صويف عامل واعظ فحسب، وإمنا هو 

وأنه اختذ صور . ره باجلودة الشعريةأديب من أدباء األندلس، يتصف شع

أحاسيسه ومشاعره الوجدانية ملا هلا من دور عن التشبيه املفرد أداة تعبري 

خطري يف إبداع العمل األديب وإبراز مغزى النصوص األدبية يف صورة 

.واضحة، حبيث تدركها العقول بكل سهولة

على وأن هذه الصور التشبيهية اليت ساقها هذا األديب شاهدة 

منزلته األدبية الراقية ملا فيها من التصوير الفين الدقيق ملا تناوله فيها من 

  . صور بديعة
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  :المراجع والهوامش

الكشاف على حقائق التنزیل وعیون األقاویل فى وجوه التأویل، ألبي )١(

مصطفى .األخیرة:ط). جار اهللا(القاسم محمود بن عمرو بن أحمد 

 ٣/٣٥٨:ص. ه١٣٩٢:سنة.البابي

مكتبة : ؛ م١:محمد محمد أبو موسى، ط/دراسة فى البالغة والشعر، د)٢(

 ٧٨: ، صه١٤١١: القاهرة، سسنة_وهبة 

عصر الدول واإلمارات، للدكتور شوقي ضیف، _تاریخ األدب العربى )٣(

،٣٧٣: ، ص.)ت. د. (دار المعارف بمصر.). ط. د(

. ٢:ط. ١٨:ي، جصالح الدین خلیل بن أیبك الصفد.الوافي بالوفیات)٤(

، ٣٠٢:م، ص١٩٩١/ه١٤١١:سنة.دار النشر فرانز شتَّایز ِشتوتغارت

وبغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحات، لجالل الدین عبد الرحمن 

    ٩١:، ص١٣٩٩: ؛ سنة٢:السیوطي، ط

. ٥:عمر رضا كحالة، جل. معجم المؤلفین تراجم مصنفى الكتب العربیة)٥(

 .١٩٩:، صه١٣٧٧:ةسن.الترقي بدمشق.). ط. د(

قدمها یحیى إمام .سلسلة ندوات الدكتوراه.ترجمة الشیخ طن مسنه)٦(

 ٣:م، ص٢٠٠٤:عام. جامعة بایرو كنو.سلیمان إلى قسم اللغة العربیة

.). ط.د(، ١:نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق، لإلدریسي،ج)٧(

 . ٧١:، ص.)ت.د.).(م.د(

حمد المقري نفح الطیب من غصن األندلس الرطیب، ألحمد بن م)٨(

_دار صادر :؛ م.)ط. د.(الدكتور إحسان عباس:التلمساني، تحق

 .٤/٤٦٨:م، ص١٩٦٨/ه١٣٨٨:سنة.بیروت

 ٤٢:المرجع السابق، صعصر الدول واإلمارات،_تاریخ األدب العربي )٩(
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:آثار أبي زید الفازازي األندلسي، للشیخ عبد الرحمن الفازازي، تحقیق)١٠(

:دار قتیبة للطباعة والنشر، سنة:؛ م١:ة، طعبدالحمید عبد اهللا الهرَّام

 ١١: م، ص١٩٩١/ ه١٤١٢

األعالم قاموس تراجم الشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین )١١(

_دار العلم للمالیین . ٣:ط. ٤:والمستشرقین، خیر الدین الزركلي، ج

 ؛٣٤٢:ص. م١٩٧٩: بیروت، سنة

:الجرجاني، تحقیقالتعریفات، للعالمة علي بن محمد بن علي الحسني)١٢(

:القاهرة، سنة_شركة القدس للتصدیر : ؛ م١:نصر الدین التونسي، ط

 .٣٥٢:، ص٢٠٠٧

httl،١/١٤١اإلسم الموصول، :شرح ابن عقیل، باب)١٣( www. Alwarraq. Com

.المكتبة الشاملة، اإلصدار الثاني

).الدكتور(؛ بكرى، شیخ أمین ١:ج .البالغة العربیة في ثوبها الجدید)١٤(

 ٣٥:م، ص١٩٩٠: سنة.دار العلم للمالیین بیروت.). ط.د(

فضل حسن عباس، / د. علم البیان والبدیع_البالغة فنونها وأفنانها )١٥(

 ٦٩:ص م،٢٠٠٤/ه١٤٢٤:سنة.دار الفرقان للنشر والتوزیع. ٩:ط

دار الوفاق : ؛ م١: محمد عبید، ط/المكان في الشعر األندلسي، د)١٦(

 . ١٧٢: م، ص٢٠٠٧: العربیة، سنة

لإلمام یحیى .الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز)١٧(

.محمد عبد السالم شاهین:بن حمزة بن على العلوي الیمنى مراجعة

م، ١٩٩٥/ ه١٤١٥: سنة.بیروت_دارالكتب العلمیة :م. ١:ط

.٣٨٣:ص

٧٢:آثار أبي زید الفازازي األندلسي، المصدر السابق، ص)١٨(

  ١٥٤:آثار أبي زید الفازازي األندلسي، المصدر السابق، ص)١٩(
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القاضي عیاض .الشفاء بتعریف حقوق المصطفى صلى اهللا علیه وسلم)٢٠(

، .)س. د. (بیروت_ دار الفكر : م.). ط. د. (١:الیحصبي، ج

 ١/٢٩٦:ص

١/٣٢٤:اء بتعریف حقوق المصطفى صلى اهللا علیه وسلم، صالشف)٢١(

بسیوني عبد الفتاح فیود /دراسة بیانیة لمسائل البیان، د_علم البیان )٢٢(

 .٧٨: ص

:؛ الوصى١١٧:آثار أبي زید الفازازي األندلسي، المصدر السابق، ص)٢٣(

.كنایة عن اإلمام على بن أبى طالب كرم اهللا وجهه

من ) ه٢٦٤_  ١٧٥(اعیل بن یحیى الشافعي لقب لإلمام إسم:المزنى)٢٤(

)المختصر(كبار تالمذة اإلمام الشافعي وناشر مذهبه، توفي بمصر، له 

.رحمهما اهللا تعالى.وفیه خالصة الفقه الشافعي

هو ابن عبد السالم جامع المدونة في الفقه المالكي، وهو من أصحاب )٢٥(

.إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي اهللا تعالى عنهم

.طه الحاجري/د: محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي، تحق.عیار الشعر)٢٦(

:سنة.المكتبة التجاریة الكبرى بالقاهرة: ؛ م١:محمد زغلول سالم، ط/ود

 ٥١:م، ص١٩٥٦

جمع مطیة، وهي الناقة، ویستوي فیها الذكر واألنثى والبعیر والناقة، )٢٧(

تاج اللغة الصحاح:راجع.والمطایا على وزن فعالى، وأصله فعائل

:، إلسماعیل بن حماد الجوهري، تحقیق)مطا(وصحاح العربیة، باب 

؛ ٤:بیروت، ط–دار العلم للمالیین :أحمد عبد الغفور عطار، نشر

 .٦/٢٤٩٤،  ه ١٤٠٧: سنة



  

١٢٢

لسان .جمع سحاب أو سحلبة، وهى األجرام العظام فى السماء:والسحب )٢٨(

 ١/٤٦١العرب، المصدر السابق، 

 ١٦٦: لفازازي األندلسي، المصدر السابق، صآثار أبي زید ا)٢٩(

، .)س. د(دار المعارف بمصر، : ؛ م٢: المدیح، للسامي الَدَهان، ط)٣٠(

 ٢٥: ص

؛ ٣/٢٢٣: من شواهد تفسیر مدارك التنزیل ألبي البركات النسفي، ص)٣١(

 ١٠/٣٢١: وتفسیر روح المعانى لأللوسى، ص

:؛ والمتاب٧٦:آثار أبي زید الفازازي األندلسي، المصدر السابق، ص)٣٢(

.الوسیلة والحرمة والقرابة

؛ والمقطع ٤٦:آثار أبي زید الفازازي األندلسي، المصدر السابق، ص)٣٣(

جزء من رسالة طویلة له یخاطب فیها صاحبا له یزهده في الدنیا، 

.ویصف له أحوالها

 ١٢١:آثار أبي زید الفازازي األندلسي، المصدر السابق، ص)٣٤(

 ١٢١:ندلسي، المصدر السابق، صآثار أبي زید الفازازي األ)٣٥(

:؛ والخریدة١٤٨:آثار أبي زید الفازازي األندلسي، المصدر السابق، ص)٣٦(

البكر الخافضة التى لم تمس قط، وجمعه الخرائد وُخُرد وُخًرد، وهى 

:المنجد، ص:راجع.مستعارة من الخرود یعنى اللؤلؤة التي لم تثقب

١٧٣  
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)١(
 

أبوبكر نوح فنداوالـمتبولي شيخ كبر.د
mskabara.ara@buk.edu.ngabubakar.ara@gmail.com

.العربية، جامعة بايرو،كنوقسم اللغة 

  :مدخل

حتوت املقالة على التعريف بالناظمني، مث نبذة يسرية عن ا

املنظومتني، وبعدها نسبة أصل املنظومتني إىل اجلرجاين واختمت باملقارنة 

  . بني املنظومتني مث اخلامتة

  :التعريف بالناظمين

:أمير المؤمنين محمد بللو

بن فودي، ولد يوم األربعاء يف  بللو بن الشيخ عثمانمـحمد هو 

شهر ذي القعدة سنة مخس وتسعني ومئة بعد األلف من اهلجرة النبوية 

م من امليالد يف بيت حييطه العلم، وحتفه ١٧٧٩الشريفة، املوافقة سنة 

.)٢(املعرفة، ورائده الدعوة إىل العلم، ونشر الفضيلة

قليل من األساتذة قد تلقى أمري املؤمنني حممد بللو العلم عن غري 

Ä®Ȃǧ�Ǻƥ�ÀƢǸưǟ�ƾǿƢĐ¦�ƺȈǌǳ¦�ǽƾǳ¦Â�ǶŮÂ¢Â��ƢǿŚǣÂ�ǾƫǂǇ¢�ǺǷ�śǸǴǠŭ¦.



  

١٢٤

لقد أبرز أمري املؤمنني حممد بللو مقدرة علمية فائقة من نفسه يف 

ميادين خمتلفة من العلوم واملعارف حيث كتب يف الفقه والفرائض، 

.واحلديث واللغة واملنطق، والتاريخ، والطب وغري ذلك

، ومن أبرز كتبه كذلك "نظم العوامل النحوية"ومن كتبه هذا الكتاب 

وغريها من الكتب املخطوطة "إنفاق امليسور يف تاريخ بالد التكرور "

  .واملطبوعة

من  ١٢٥٣وقد تويف رمحه اهللا تعاىل يف مخس وعشرين من رجب سنة

اهللا، حممد ال إله إال : "وكان آخر كالمه يف الدنيا. اهلجرة النبوية الشريفة

.)٣(...."رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالث مرات

  :الشيخ محمد الناصر الكبري

هو الشيخ حممد الناصر بن حممد املختار بن حممد الناصر بن حممد 

َزْوري بن أمحد املختار الشهري    ".مبامل كرب"َميـْ

هـ املوافق ١٣٣٤يوم اخلميس يف شهر شوال عام  )٤(ولد يف ُغرِنغاوا

  .م١٩١٢ام ع

نشأ الشيخ يف بيت علم وأدب حيث بدأ تلقي القرآن الكرمي عند 

وبعد ذلك عكف . الشيخ حممد َغِجِريي وختمه وهو ابن تسع سنوات

كما تتلمذ على فطاحل . على الدرس عند مربيه الشيخ إبراهيم نظُُغين
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علماء عصره ومشاهري دهره، أمثال قاضي قضاة كنو الشيخ إبراهيم بن 

).َميـَْغرِي(ذ املعروف بـاألستا

 ٤هـ املوافق١٤١٧مجادى األوىل  ٢٠وقد تويف يف يوم اجلمعة ليال 

.)٥(رمحه اهللا رمحة واسعة. م١٩٩٦أكتبور 

وقد خلف وراءه إنتاجات قيمة تنبئ عن رسوخ أقدام صاحبها يف 

وقد تناولت خمتلف الفنون . العلم، وشفوف منزلته يف اجلد واالجتهاد

.لتفسري، والسرية، وعلوم القرآن، والنحو، وغري ذلكالعلمية مثل ا

والكتاب " إحسان املنان يف إبراز خبايا القرآن: "ومن مؤلفاته

نظم لكتاب العوامل املئة " فاكهة اإلعراب أو حتفة الطالب: "املدوس

  .أليب بكر عبد القاهر اجلرجاين

)٦(لومحمد بلمير المؤمنين نبذة عن نظم العوامل أل

إىل تقع هذه املنظومة يف مخسة وسبعني بيتا وقد قسمها صاحبها 

  :ثالثة أقسام 

القسم األول للعوامل وهي ستون عامال مث القسم الثاين 

  .للمعموالت وهي ثالثون والقسم الثالث لإلعراب وهو عشرة

ينقسم باب أنواع، الباب األول يف كل أبواب و  يف ملنظومةمث فصل ا

مث قسم اللفظية إىل  ؛العوامل املعنوية واللفظية :اإىل قسمني رئيسيني مه



  

١٢٦

فوضع يف النوع األول    ،والسماعية إىل مخسة أنواع ،مساعية وقياسية

®ƾǠǳ¦�Ŀ�ÀÂǂǌǟ�ƢĔ¤�¾ƢǬȇÂ�ƨǧƢǓȍ¦Â�ǂŪ¦�» ÂǂƷ .النوع الثاين وأما 

اليت تنصب األمساء وترفع اخلرب حيث أتى " ¤Ƣē¦Ȃƻ¢Â�À"تناول فيه  فقد

دأ ونصب اخلرب يف تمن رفع املب" ليس"تعمل عمل  باحلروف اليت

اختتم و ويف النوع الرابع حتدث عن نواصب الفعل املضارع، .الثالث

جبوازم الفعل املضارع يف النوع اخلامس من العوامل السماعية وذكر فيه 

  .القياسية إىل تسعة مث أوصل.جيزم فعلني ما ما جيزم فعال واحدا و 

القسم الثاين من هذا الكتاب وقد أورد فيه وأما الباب الثاين فهو 

  .املعمول باإلضافة واملعمول بالتبعية :إىل ضربني مها اوقسمه ،املعموالت

وأما الباب الثالث واألخري فقد تناول فيه اإلعراب حيث قسمه إىل 

  . ي واحمللي وأورد لكل نوع بيانا شافيار فظي والتقديلاإلعراب ال

:)٧(كبريالخ محمد الناصر لشيل العواملنظم نبذة عن 

 ناظمحها التافت) ٥٧(تقع هذه املنظومة يف سبعة ومخسني بيتا 

  : بقوله

مجتىب القادريـالكربي ال*الناصر بن الناصرتَ نْ قال ابن طَ 

  :وختمها بقوله

)٨(مودعــــة عوامــــل اإلعــــراب*ت حتفـــــــــة الطـــــــــالبضـــــــــهنـــــــــا تق
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حتفة "و" فاكهة اإلعراب" وقد أطلق الناظم على منظومته امسني مها

  : حيث قال" الطالب 

مسيتــــــــه فاكهــــــــة اإلعــــــــراب

أو مسهــــا بتحفــــة الطــــالب

*

*

ة مــــن جنــــة األعــــرابفـــمقطو 

مودعـــــــــة عوامـــــــــل اإلعـــــــــراب

ومل يكن هذا بدعا من القول عند الشيخ الكربي، بل كان من 

ديدنه أن يسمي بعض مؤلفاته بأكثر من اسم كما هو احلال يف شرحه 

، حيث مسى يف التوحيد للشيخ الطاهر فريمّ " نظم الكربى"على كتاب 

ربى شرى الكُ البُ "  وأ" عون املعبود يف معرفة املعبود "الشيخ الشرح بـ 

فني  من وهذه ظاهرة توجد يف غري هذين املؤلَّ ". ىبشرح نظم الكرب 

  .ؤلفاتهم

الذي ألفه " العوامل املئة"إن أصل املنظومة عبارة عن نظم كتاب 

الذي حاول حصر هذه العوامل يف مئة  )٩(اإلمام عبد القاهر اجلرجاين

عامل على طريقة الغلبة والشهرة يف االستعمال، وقد صرح الناظم بذلك 

  :يف قوله

نظـــــم عوامـــــل لعبـــــد القـــــاهر*د فالقصــــــد لعبــــــد الناصــــــروبعــــــ

ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه : والعامل يف اصطالح النحاة

.)١٠(خمصوص رفعا أو نصبا أو جرا أو جزما



  

١٢٨

هذه العوامل  -حسب ما ورد يف األصل -وقد قسم الناظم على 

إىل  ينقسمإىل لفظية ومعنوية مث ذكر أن كال من اللفظية واملعنوية 

  :قسمني

  .وقد أيت بكل هذه األنواع على حسب ترتيبها عند اإلمام اجلرجاين

:نسبة أصل المنظومتين إلى الجرجاني

حتدث الشيخ عبد اهللا أويس يف حماضرته عن مسامهة علماء مدينة  

كنو يف نشر الثقافة العربية فقال وهو بسدد ذكر هؤالء العلماء 

:)١١(ومسامهتهم

عن اهللا وهناك الشيخ أمري اجليش حممد ناصر كرب جزاه "

اإلسالم واملسلمني خري جزائه فقد ساهم هذا الشيخ 

مسامهة جبارة يف العلوم العربية، له كتب يف موضوع 

فقد نظم عوامل اجلرجاين، هذا كتاب . العلوم العربية

للطالب منثور ينسب للشيخ عبد القاهر اجلرجاين أبو 

أو مؤسس علوم  –كما يقولون   –البالغة  البالغة أو أيب

  .-كما يقولون  –البالغة 

أن يف نسبة ذلك الكتاب إىل اجلرجاين  أرى ولكن أنا 

  .في الحقيقة ليس للجرجانيفذلك الكتاب .خطأ
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هنا يف هذا البلد أعين يف نيجريا قام اثنان من علماء 

قام الشيخ . هذه البالد بنظم هذا الكتاب على األقل

بللو أمري املؤمنني ابن عثمان بن فودي بنظم هذا حممد 

الكتاب، وقام الشيخ حممد الناصر كرب بنطم ذلك 

الكتاب، ولكن إذا نظرت يف املنظومتني ترى اختالفا 

وكل منهما يدعي أنه نظم عوامل ا بينهما، واضحا بينّ 

ومعروف أن عوامل اجلرجاين كتاب واحد ال  . الجرجاني

  اخلطأ؟  كتابان، فأين يوجد هذا

قام الدكتور عبد اهللا آدم أبو نظيفة من جامعة اإلمام 

حممد بن سعود بالرياض بتحقيق ونشر نظم العوامل 

ويف مقدمة هذا التحقيق أتى حبجة . للشيخ حممد بللو

واضحة ليبني  على أن هذا الكتاب إمنا ينسب إىل 

اجلرجاين خطأ، ويف احلقيقة ليس للجرجاين وإمنا هو 

  .أحد علماء تركيا  )١٢(للربكوي

فالذي . وأنا أرى أن فيما قاله هذا الدكتور خطأ أيضا

وقع حسب دراسيت هو أن الشيخ عبد القاهر اجلرجاين 

ألف كتاب العوامل مث جاء الربكوي، ومعروف أن الشيخ 

، والربكوي ٤٤٤أو  ٤٧١عبد القاهر اجلرجاين تويف سنة 



  

١٣٠

ن علماء القرن فهو م ٩٧١من علماء القرن العاشر تويف 

البالد  –كما يقولون   -وهذا الربكوي من الروم. العاشر

إظهار  "اليت نطلق عليها اآلن اسم تركيا، ألف كتابه

يف النحو، مث جاء بعد ذلك وألف كتاب  "األسرار

فهما كتابان يطلق على كل منهما اسم كتاب . العوامل

عوامل الجرجاني واآلخر عوامل : العوامل، األول

قام الشيخ محمد بللو رضي اهللا عنه بنظم . يالبركو 

وقام الشيخ محمد الناصر كبر  ،عوامل الجرجاني

بنظم عوامل البركوي، ولكنه نسب خطأ إلى 

)١٣("...الجرجاني

لشيخ حممد لعن قصيدة عبد اهللا أويس وبعد ذلك حتدث الشيخ 

لإلمام السيوطي، "  املزهر" الناصر نظم فيها بابا من أبواب كتاب 

خ الناصر من يللش" نغمات الطار "وانصب اهتمامه على ما يف ديوان 

األخطاء املطبعية وهو توجيه وجيه سبق أن تفطن إليه الذين طبعوا 

ƨƸǬǼǷ�̈ƾȇƾƳ�ƨǠƦǗ�«¦ǂƻȍ�®¦ƾǠƬǇ¦�ȄǴǟ�Àȉ¦�ǶĔ¤�ŕƷ�À¦Ȃȇƾǳ¦.

  : عبد اهللا أويس التعليق على ما قاله الشيخ

  :على ما قاله الشيخ حول النقاط التالية هذه التعليقاتتدور 
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نظومة الشيخ مإنكار الشيخ عبد اهللا نسبة  أصل : النقطة األولى-

  .حممد الناصر إىل اجلرجاين

د بللو موحجته يف ذلك وجود االختالف بني منظومة الشيخ حم

جمرد وجود االختالف بني  يبدو أنومنظومة الشيخ حممد الناصر، و 

 مؤلفأن يكون حجة، ملا هو معروف من أن لكل املنظومتني ال يكفي 

ك يف بعض األماكن، كما اطريقته يف التأليف، فقد ينقص هذا ويزيد ذ

  :أشار إىل ذلك الشيخ حممد الناصر يف منظومته هذه بقوله

وغـــــــريه ممــــــــا حــــــــواه شــــــــرحيورمبــــــــا أزيــــــــد مــــــــا يف الشــــــــرح

من الشيخ حممد بللو والشيخ  مث دعوى الشيخ عبد اهللا بأن كال

، إذ ال تستند إىل حجةعي أنه نظم عوامل اجلرجاين دعوى الناصر يدّ 

أن الشيخ حممد الناصر هو الذي صرح يف منظومته بأنه قام بنظم 

عوامل اجلرجاين، أما الشيخ حممد بللو فلم يشر يف منظومته من قريب 

، بل ليس يف عوامل اجلرجاينلوال من بعيد بأن منظومته هذه نظم 

منظومته ذكر السم اجلرجاين من ألفها إىل يائها وإمنا املكتوب على 

العوامل يف " غالف النسخة املخطوطة اليت يف مكتبة جامعة بايرو هو

إىل مقدمته  تبدون إسناد األصل إىل أي واحد مث إذا نظر " النحو

:)١٤(حها بقولهتللمنظومة نرى أنه افت

مســك الســما وقــد بناهــا ســبعا*احلمــــد هللا الـــــذي قـــــد رفعـــــا



  

١٣٢

  :إىل أن قال

وبعـــــد ذا، فينبغـــــي للطالـــــب

معرفــــــــة املئــــــــة مــــــــن مطلبـــــــــه

*

*

يرغـــب يف اإلعـــراب ذي الرغائـــب

ـــــــــه ســـــــــتون تســـــــــمى عـــــــــامال فانتب

محلي ـوختم املنظومة باحلديث عن اإلعراب اللفظي والتقديري وال

  :قال مث

اهللاىاحلمـــــــــــــد هللا، وصـــــــــــــل

ـــــــــــه املنتخبـــــــــــني اخلـــــــــــرية وآل

*

*

ـــــــــــذي ارتضـــــــــــاه ـــــــــــى حممـــــــــــد ال عل

ـــــــربرة وصـــــــحبه ســـــــادات ركـــــــب ال

تهم فيُ ،فالشيخ حممد بللو مل يذكر أنه نظم عوامل اجلرجاين أو غريه

مثل هذا الشيخ نسند إىل وليس من باب العدالة أن  ،ه ادعى ذلكنبأ

وال ندري هل راجع الشيخ ! يهعمامل يقل أو أن نفرتي عليه ما مل يدّ 

حممد بللو قبل  أن يقول ما قاله أم ال، إذ لو  عبداهللا منظومة الشيخ

  .لديه هذه احلقيقة اليت أحملنا إليها تتصفحها التضح

ذكر أنه صرح الأما بالنسبة ملنظومة الشيخ حممد الناصر فقد سبق 

§ ƢƬǯ�ǺǷ�ƨǬưƦǼǷ�ƢĔ¢: "لإلمام اجلرجاين "أو مئة عامل" "العوامل املئة .

كثري النفع، أقبل عليه القراء والعلماء يف ،وهو كتاب صغري احلجم

ذكر منهم ، فشرحوه وبسطوه وعلقوا عليه ر،اصخمتلف األمصار واألع

حاجي خليفة اثين عشر عاملا ما بني شارح وناظم ومعرب ومعلق 

.)١٥(ومرتجم وخمتصر



١٣٣

م٢٠١٤أكتوبر من السلسلة الجدیدة              ٩مجلة دراسات عربیة، العدد 

بينما ذكر األستاذ أنور بن بكر الشيخي الداغستاين واحدا وستني 

نها باللغة الفارسية، وتسعة عشر منظومات، ومن شرحا للكتاب اثنني م

.)١٦(بينها واحدة باللغة الرتكية وأخرى باللغة الفارسية

أما بروكلمان  فقد عني ورقم له عشرات املخطوطات يف عدد كبري 

من املكتبات العربية واألجنبية، وذكر له ستة وثالثني شرحا، وتسع 

لنا العثور على نسخة الكتاب وقد حاو . )١٧(منظومات خمطوطة ومطبوعة

خمطوطة كانت أو مطبوعة فلم حيالفنا احلظ، إذ كل النسخ اليت بأيدينا 

إىل اجلرجاين  تلإلمام الربكوي ولكنها نسب" للعوامل النحوية"إمنا هي 

لكن أسعفنا القدر فوقعت أيدينا على . -كما سيأيت البيان الحقا  -

وهو من أنفسها  ،ا الكتابمن تلكم الشروح اليت كتبت جتاه هذ شرحٍ 

وهو اإلمام العالمة احملدث اللغوي بدر  ،نظرا ملكانة الشارح العلمية

وسائل الفئة "الذي مساه بـ  )١٨()ه٨٥٥ت (الدين حممود بن أمحد العيين

قسم  ،الذي قام بتحقيقه الدكتور حممود العامودي" مل املئةايف شرح العو 

  .إلسالمية غزةاللغة العربية كلية اآلداب اجلامعة ا

يف هذا البحث على هذا الشرح حيث  الباحثني وقد كان اعتماد

أنه  تبني هلماما بتتبع منت كتاب العوامل من خالل هذا الشرح فاق

وطابقت  ،شى مع منظومة الشيخ الناصر كرب من ألفه إىل يائهايتم

  .الذي يف هذا الشرح مطابقة النعل بالنعل املنظومة املنتَ 



  

١٣٤

الباحثان على نسخة مطبوعة من الكتاب من السودان وقد حصل 

وهي طبعة حمققة ومتميزة، قام . عن طريق واحد من اإلخوة يدرس هناك

وقد طبعت بـ . بتحقيقها األستاذ أنور بن أيب بكر الشيخي الداغستاين

. جبدة اململكة العربية السعودية ٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠عام " دار املنهاج"

تمد يف إخراج هذه الطبعة على ثالث نسخ حيث ذكر احملقق أنه اع

نسخة إحدى املكتبات : أوالها، نسخة املكتبة األزهرية، وثانيتها: خطية

نسخة مكتبة جامعة صالح الدين : اخلاصة يف داغستان، وثالثتها

مث نسخة رابعة مطبوعة طبعة قدمية، على هامشها . يف تركيا) أدرنة(بـ

ن، طبعت يف بلده ِمتِرخان شوري؛ تعليقات مفيدة لكبار علماء داغستا

  .عاصمة داغستان سابقا

الضوابط الكلية يف نظم العوامل "مث ذيل احملقق هذه الطبعة بكتاب 

هداية الفخام "للبوين، و"كفاية الكرام"للحنبلي، ومنظومة " اجلرجانية

وقد اعتمد يف إخراج هذه الكتب الثالثة . شرح كفاية الكرام لألنغدي

  .صفها يف الكتابعلى نسخ خطية و 

وقد قابلت هذه الطبعة مبنظومة الشيخ الكربي فطابقتها متام 

وكذلك املنظومتني يف ذيل الكتاب فإذا مها يستنريان من سراج . املطابقة

  . واحد مع منظومة الشيخ الناصر



١٣٥

م٢٠١٤أكتوبر من السلسلة الجدیدة              ٩مجلة دراسات عربیة، العدد 

¢�¦ǀđÂبأن العوامل اليت نظمها الشيخ الناصر هي  ثبت البحث

شيخ  ذهب إليه عكس ما ،يمل اجلرجاين ال عوامل الربكو اعو 

.)١٩(ثِ نْ يمَ لِ 

:النقطة الثانية -

خطيئ الدكتور عبد اهللا آدم أبو نظيفة فيما ذهب إليه من أن  ـت

بللو هو كتاب العوامل الذي  مـحمدمل الذي نظمه الشيخ اكتاب العو 

الدكتور  تىألفه الربكوي الكتاب العوامل الذي ألفه اجلرجاين، وقد أ

نظم "، حيث ذكر أنه قام بتحقيق )٢٠(عليها اعتمداليت حبججه 

م مشاركا به يف ١٩٨٥بللو منذ سنة  مـحمدللشيخ  "العوامل النحوية

بللو وأعماله  مـحمداملنتدى العلمي الوطين على حياة أمري املؤمنني 

وقد بىن حتقيقه آن ذاك على أن أصل هذا النظم هو . )٢١(جبامعة سكتو

هر اجلرجاين بناء على ما شاع بني كتاب العوامل للشيخ عبد القا

ة ألصل ي أنه قد بذل قصارى جهده ليجد نسخة خطّ ّني الناس، مث بَـ 

على نص مطبوع ضمن  قفلم يوفق يف ذلك، بيد أنه و فهذا النظم، 

ه حيث ١٣٦٩يب سنة لجمموع مهمات املتون مبطبعة مصطفى البايب احل

لنظم فوجده نسب إىل الشيخ عبد القاهر اجلرجاين، وقد قابل به ا

مطابقة كاملة، فعندئذ حقق أن أصل النظم هو كتاب العوامل  هيطابق

.)٢٢(اينجللجر 



  

١٣٦

بن سعود  مـحمدإىل جامعة اإلمام  أبو نظيفة وعندما جاء الدكتور

�Ƕǜǻ�Ǻǟ�ƢȀȈǧ�ƢưƷƢƥ�Ƣđ�ƨȇǄǯǂŭ¦�ƨƦƬǰŭ¦�ń¤�Ƥ،اإلسالمية بالرياض ǿ̄

بللو،  مـحمدني نظم الشيخ بغية املوازنة بينه وب، لكتاب العوامل النحوية

هداية "ل طلبه هذا  بالنجاح حيث حصل على نظمني أحدمها وقد كلّ 

لعثمان ابن سيد النجدي، املتوىف سنة  "احلريان يف نظم عوامل اجلرجاين

ملوسى بن " ňƢƳǂŪ¦�ǲǷ¦Ȃǟ�Ƕǜǻ�Ŀ�ňƢǷȋ¦�ƨȇƢĔ"واآلخر . ه ١٢٤٢

فلما قرأمها ظهر له أن أصل . ه١١٨٣أسعد احملاسين ، املتوىف سنة 

بللو،  مـحمدالنظمني واحد وأنه خمتلف عن األصل الذي نظمه الشيخ 

فحينئذ رأي ضرورة الرجوع إىل تلك املكتبة التساع دائرة البحث، فعاد 

رية هلذه املنظومات الثالثة، فوجد نسخا خطية  جيد أصوال نث هإليها علّ 

كثرية أصلية ومصورة ألصل منظوميت احملاسين والنجدي مجلتها واحدة 

وعشرون نسخة، وهي للعوامل املئة للعالمة عبد القاهر اجلرجاين، 

كما ألفى نسخا خطية  . وتضاف إليها النسخ ذوات الشروح املتعددة

رة نسخة، وهي أصل ملنظومة كثرية أصلية ومصورة، بلغت ثالث عش

بللو، وتضاف إليها النسخ املشروحة ومجيعها حتمل  مـحمدالشيخ  

وقال الدكتور أبو . الربكوي مـحمدالنسبة الصرحية إىل مؤلفها حمي الدين 

وبعد اطالعي على نسخ كثرية من املخطوطات املذكورة لكال : "نظيفة

عمالن متغايران ومها  الكتابني، ونسخي بعضا منها تأكدت أن الكتابني



١٣٧

م٢٠١٤أكتوبر من السلسلة الجدیدة              ٩مجلة دراسات عربیة، العدد 

لعاملني خمتلفي املنهج والتصور للموضوع النحوي الذي تناواله بالكتابة 

عمله على ذلك ىن فيه، فتصور اجلرجاين أن عدد العوامل لديه مئة فب

وهو رأي مجهور  –ليست مئة  –الربكوي أن عدد العوامل ستون  يورأ

.)٢٣("عملهفارتكز على هذا الرأي يف  –كما تقدم   –النحويني 

حول هذه القضية، وقد أبو نظيفة هذه هي وجهة نظر الدكتور 

بناها على أسس التنقيب والبحث والتحقيق العلمي، ورغم كون كالمه 

 –فيما يبدو  –املرجع الوحيد الذي اعتمد عليه شيخنا احملاضر هو هذا 

د يف هذا املوضوع، إال أنه نسبه إىل اخلطأ بدون أن يأيت بأدىن حجة تفن

أنا : "ه وبراهينه، بل اكتفى الشيخ بقولهجما قاله الدكتور وتدحض حج

اسيت ر حسب دوقع أرى فيما قاله هذا الدكتور خطأ أيضا، فالذي 

�ȆǟƾƬǈȇ�¾ƢĐ¦�À¢�ǞǷ��ƢȀǼǟ�ƲƬǻما اخل، فلم يبني هذه الدراسة و ...."

وتكرارها هنا " خطأ" وال ندري ملاذا آثر الشيخ الرمي بكلمة! ذلك

   حماضرته مع عدم وجود ما يلزم ذلك؟وهناك يف

التباس عمل الجرجاني وعمل البركوي على بعض : النقطة الثالثة-

:الدارسين

العوامل "كر أن اإلمام عبد القاهر اجلرجاين ألف كتاب سبق أن ُذ 

 "مل النحويةاالعو " الربكوي  مـحمدوألف اإلمام حمي الدين بن " املئة



  

١٣٨

جر  هو ما فنسبوا عمل الربكوي إىل اجلرجاين، وهذا  البعضهم و ولكن 

إىل اجلرجاين  بللو مـحمدالذين نسبوا أصل نظم العوامل النحوية للشيخ 

مل يصرح  بللو مـحمدالذي كان يف احلقيقة للربكوي، وإن كان الشيخ 

بالد، بل سرى إىل غريها ال هذه وهذا الوهم مل يكن شائعا يف.  بذلك

جاء الكتاب منسوبا إىل اجلرجاين ضمن جمموع من البلدان، فقد 

يب مبصر سنة لمهمات املتون الذي طبعته مطبعة مصطفى البايب احل

ونفس الشيء هو الذي تقف عليه حينما ترجع إىل هذا . ه١٣٦٩

�ƾƷ¢�ȆǴǟ�ƾǠǇ�ƾŧ¢�ƺȈǌǳ¦�ƶȈƸǐƬƥ�ǂǰǨǳ¦�°¦®�ǾƬǠƦǗ�Äǀǳ¦�̧ ȂǸĐ¦

متون النحو "وكذلك كتاب . م١٩٤٩ - ه١٣٦٩علماء األزهر سنة 

الذي عين جبمعه وضبطه " والصرف لطائفة من كبار علماء النحو

سليمان وحممود الغنام، ونشرته شركة القدس بالقاهرة  مـحمدومراجعته 

وأغرب من ذلك وجود طبعة لكتاب  .م٢٠١٠ –ه ١٤٣١سنة 

ولد فيه  الربكوي منسوب إىل اجلرجاين طبعت يف تركيا، البلد الذي

تركيا  –وهي طبعة مكتبة ايشيق إستنبول  .ته فيهقضى حياو  الربكوي

  . م١٩٧٥ -ه١٣٩٥سنة 

�Ȇǿ�ƢĔ¢�Ãǂȇ�Ŗǳ¦�§ ƢƦǇȋ¦�Ǻǟ�ƨǨȈǜǻ�Ȃƥ¢�°ȂƬǯƾǳ¦�ª ƾŢ�ƾǫÂ��¦ǀǿ

وحنن نرى أن  .)٢٤(الستة�Ƣđاليت سببت هذا االنزالق وعدها حىت بلغ 

¦�ȄǴǟ�Ƣđ�ƅالسبب الرئيسي يف ذلك يرجع إىل الشهرة العظيمة اليت منَّ 



١٣٩

م٢٠١٤أكتوبر من السلسلة الجدیدة              ٩مجلة دراسات عربیة، العدد 

الشيخ عبد القاهر اجلرجاين يف كافة أحناء املعمورة، واملكانة املرموقة اليت 

وباألخص النحو والصرف  ،لها يف ميدان صناعة بنت عدنانتحي

فاق، كما أن ه يف اآلوسرى دويّ "العوامل املئة"والبالغة، وقد ألف كتابه 

 فلما أتى الربكوي بعده حبوايل "عوامل اجلرجاين" الكتاب اشتهر بـ 

ذاب عمله يف حبار شهرة  ،مخسة قرون وألف عوامله هو اآلخر

   !ي كتابه بعوامل اجلرجاين حىت يف قعر دارهومسُ ،اجلرجاين

وقد جر هؤالء إىل هذا احلكم عدم االهتمام بالرجوع إىل 

خمطوطات كال الكتابني، واملوازنة بينهما، وقلة العودة إىل الفهارس 

من شارح إال صرح  ألنه ما ؛الكتابنياملتخصصة، والشروح املتعلقة ب

.)٢٤(ه مما يبعد  اخللط بني الكتابنيفباسم ما يشرحه، ونسبه إىل مؤل

  :المقارنة بين منظومتي الشيخين

املنظومتان املذكورتان اتفقتا يف بعض املواضع كما اختلفتا يف 

  :مواضع أخرى ومن ذلك ما يلي

كل من املنظومتني تعاجل   إن هاتني املظومتني اتفقتا يف املوضوع، إذ

�ƨŪƢǠǷ�ƾǼǟ�ƲȀǼŭ¦�Ŀ�ƢƬǨǴƬƻ¦�ƢǸĔ¢�ƾȈƥ��ƨȇȂƸǼǳ¦�ǲǷ¦ȂǠǳ¦�̧ ȂǓȂǷ

 .هذا املوضوع



  

١٤٠

 احتدتا كذلك يف أن كال منهما نظم لكتاب نثري أصال، حيث نظم

حملي الدين " العوامل النحوية"بللو كتاب  مـحمدأمري املؤمنني 

 آدم أبو نظيفة وإن الربكوي كما حقق ذلك حمقق املنظومة عبد اهللا

بللو ذلك يف نظمه وإمنا أُدرك ذلك باملقارنة  مـحمدمل يدّع الشيخ 

 مـحمدوأما الشيخ . بني نظمه ونثر كتاب العوامل النحوية للربكوي

للجرجاين كما صرح "العوامل املئة "الناصر الكربي فقد نظم كتاب 

 .بذلك بنفسه يف النظم

كل منهما عوامله إىل معنوية   احتدتا يف تقسيم العوامل حيث قسم

 .ولفظية واللفظية إىل قياسية ومساعية

 اختلفتا يف عدد أبيات النظم حيث بلغ عدد أبيات أمري املؤمنني

الناصر  مـحمدبللو إىل مخس وسبعني بيتا، وحصر الشيخ  مـحمد

 .الكربي نظمه يف سبع ومخسني بيتا

ملؤمنني ستني اختلفتا كذلك يف عدد العوامل، حيث جعلها أمري ا

عامال والشيخ الكربي جعلها مئة كما يدل ذلك عنوان األصل 

 ".العوامل املئة"

 افرتقتا يف تقسيم الكتاب حيث قسم أمري املؤمنني نظمه إىل ثالثة

أقسام القسم األول للعوامل، الثاين للمعموالت واألخري لإلعراب، 
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العوامل "يف حني أن الشيخ الكربي أوجز كتابه يف القسم األول 

 .كما يف أصل كتاب اجلرجاين"

 الناصر  مـحمدكثرة ذكر األمثلة املوضحة للقواعد عند الشيخ

، )٢٦(الكربي وقلة ذلك عند أمري املؤمنني، حىت ادعى احملقق عدمها

خذ على سبيل املثال  . واملتتبع للنظم يرى بعض األمثلة يف الكتاب

:)٢٧(قوله

زيــــد أربـــا إذ يتلــــوكنـــال *مث القيــــــاس تســــــعة فالفعــــــل

مثال موضح لعمل الفعل من العوامل " نال زيد أربا"ومجلة 

  .القياسية

 كون أمثلة الشيخ الكربي يطغى عليها اجلانب الصويف، ولعل

السبب يف ذلك كون الناظم يف اهليمان أثناء النظم أو ما يسمونه 

:بالسكر، وخذ مثال قوله

ليــت احلــبَّ عــنليــت كيــا مشــتاق *وأّن لكـــــــــن لعـــــــــل وكـــــــــأن

 مل يضع أمري املؤمنني حممد بللو امسا ملنظومته يف مقدمتها وال يف

خالف ما اعتاد  -خامتتها، ومل يشر إىل ما يدل عليه يف بيت منها

  . يف حني أن الشيخ الكربي وضع ملنظومته امسني.يف معظم مؤلفاته
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  : الخاتمة

خالل هذه اجلولة القصرية تراءت مجلة خمتصرة من كلتا املنظومتني 

وقورن بني املنظوتني بأصليهما، واستنتج أخريا عكس ما طنه احملاضر، 

وسائل الفئة يف "إذ وجد كتاب لشرح العوامل املئة للجرجاين املسمى 

شرح العوامل املئة لبدر الدين العيين، وبعد مقارنة نص املنت لنظم الشيخ

، وأن أصل "وافق شن طبقة"الناصر الكربي، طابقه متام املطابقة كما 

  . منظومة أمري املؤمنني حممد بللو هو عوامل الربكوي العوامل اجلرجاين

ومع كل ما شاع لدى بعض الدارسني من نسبة كتاب الربكوي إىل 

، إال أن  - كما اتضح ذلك أثناء البحث  - اجلرجاين حىت يف بلد الربكوي 

الشيخ حممد الناصر الكربي ملا صرح بأن نظمه منبثق من كتاب اجلرجاين 

ومل خيتلط .ظهر أنه حاول الوقوف على كتاب اجلرجاين األصلي فقام بنظمه

.عليه األمر، مما يدل على علو كعبه يف جمال التحقيق والتدقيق العلمي

�Ŀ�ƢǬǨƫ¦�ƢǸĔ¢�Ãƾƥ�Ʈ ȈƷ�śǸǜǼǳ¦�śƥ�ƨǻ°ƢǬŭƢƥ�Ʈ ƸƦǳ¦�¿Ƣǫ�ƢǸǯ

مع أن كل واحد من الشيخني قد بذل . أشياء واختلفا يف أمور أخرى

جهده يف تقدمي ما يساعد طالب العربية من أبناء أمتنا، خدمة هلذه 

فجزامها اهللا خبري ما جيازي به . اللغة املقدسة، لغة القرآن، ولغة أهل اجلنة

  .آمني. عباده املخلصني

.وصل اللهم وسلم على خري من نطق بالضاد



١٤٣

م٢٠١٤أكتوبر من السلسلة الجدیدة              ٩مجلة دراسات عربیة، العدد 

  :لهوامش والمراجعا

كنو أسبوعا ثقافیا نظمت جمعیة طالب اللغة العربیة بجامعة بایرو،)١(

تحت رعایة قسم اللغة العربیة بالجامعة  ٢٠١١/٢٠١٢للعام الدراسي

م وكانت من بین ٢٠١٢من نوفمبر  ٢١ -١٩،وذلك فیما بین 

المحاضرات التي ألقیت في ذلك المهجران الثقافي، محاضرة ألقاها 

"عبد اهللا أویس ِلیَمنِث في الیوم األول بعنوان الشیخ  مساهمة علماء :

وقد راقت هذه المحاضرة ورقت، "مدینة كنو في نشر الثقافة العربیة 

حیث نوهت بفضل صاحبها وما تتمتع  به قریحته في التمكن من علوم 

بنت یعرب، وهو بحق صورة نموذجیة لما كان علیه علماء معاهدنا

ولكن مع هذا .ضم متون اللغة وحفظها عن ظهر قلبالتقلیدیة من ه

فالشیخ قد اختلط علیه .وذاك فإن الجواد قد یكبو وٕان الصارم قد ینبو

األمر، وذلك حینما جاء یتحدث عن الشیخ محمد الناصر كبر ووقف 

عند منظومته التي نظم فیها العوامل النحویة لإلمام الجرجاني فادعى 

وٕانه لإلمام للبركوي ال .لجرجاني خطأأن نسبة هذا الكتاب إلى ا

.للجرجاني

فهدف المقالة هو إلفات أنظار الدارسین والباحثین إلى ما هو 

الصحیح والصواب في الموضوع فیضعون النقط فوق الحروف والیقعون 

وصنیع .في مهامه عدم التحقیق فیتوهمون الخطأ صوابا والصواب خطأ

.جال البحث العلميكهذا شيء ال تخفى أهمیته في م

نظم العوامل أمیر المؤمنین محمد بل بن عثمان بن محمد بن فودي،)٢(

الدكتور   عبد :لإلمام محي الدین بن محمد البركوي، تحقیق النحویة
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 -هـ ١٤٣٢القاهرة دار الهدایة،  ١اهللا محمد آدم أبو نظیفة، ط؛

 .٤٠م ص ٢٠١١

 .٦٠المرجع السابق، ص )٣(

ربي لمدینة كنو القدیمة وكانت هذه القریة في قریة تقع في الجنوب الغ)٤(

الماضي تبتعد عن مدینة كنو بحوالي خمسة أمیال تقریبا، ولكن عمران 

المدینة اآلن یكاد  بتصل بها، وكان بها مزارع أسرة كبر، ویطلق الشیخ 

 دار الذكر: علیها اسم

المتبولي شیخ كبر، صور بیانیة في شعر الشیخ محمد الناصر الكبري، )٥(

 ٨٠ص . م٢٠١٣/ ه ١٤٣٤شركة القدس سنة: ؛ القاهرة١ط

كتاب مطبوع قام بتحقیقه الدكتور عبد اهللا محمد آدم أبو نظیفة، طبع )٦(

 م٢٠١١/هـ ١٤٣٢في القاهرة بدار الهدایة سنة 

هذا الكتاب عبارة عن منظومة مخطوطة بخط الناظم موجودة في حوزة )٧(

.الباحثین

خیر للمنظومة نظرا إلى كونه ویبدو أن هذا البیت لیس هو البیت األ)٨(

أتى في آخر الصفحة من النسخة األصلیة بخط الناظم وعدم العثور 

على الورقة األخیرة من النسخة، إذ من عادة الناظم ختم منظوماته 

ومعظم قصائده بالصالة والتسلیم على النبي الكریم، وتارة مع زیادة ذكر 

.لقصیدة أو المنظومةاسمه وتاریخ النظم وأخرى بتكرار صدر مطلع ا

هو شیخ البالغة العربیة اإلمام أبوبكر عبد القاهر  بن عبد :الجرجاني)٩(

الرحمن بن محمد الجرجاني، نسبة إلى جرجان، المدینة الفارسیة العریقة 

التي تقع بین طبرستان وخراسان، ینسب إلیها عدد وافر من رجال العلم 

دته إال أن الراجح هو أنه واألدب والفقه والحدیث، اختلف في سنة وال
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م وقیل ١٠٧٨/هـ ٤٧١م وكانت وفاته سنة ١٠١٠/هـ ٤٠٠ولد سنة 

 .هـ ٤٧٤سنة 

قیل إنه لم یغادر جرجان إلى بلد آخر، من المهد إلى اللحد، وكان 

الطالب والوافدون إلیه یقصدونه من بالد بعیدة ویقیمون بقربه لالستماع 

للجرجاني شرح وتقدیم الدكتور یاسین ، زدال ئل اإلعجا.إلیه واألخذ عنه

 .٤٧-٤٤م، ص ٢٠٠٧األیوبي، المكتبة العصریة، بیروت 

أشعري، شافعي، نحوي، بیانین متكلم، :وقال عنه الحافظ الذهبي

سیر أعالم النبالء، للحافظ الذهبي، تحقیق "فقیه، مفسر، شاعر

األرنؤوط  ومحمد نعیم العرقسوسي، مؤسة الرسالة، بیروت 

 .٤٣٣ -١٨/٤٣٢،ج١٩٨٤

"ومن أشهر مؤلفاته  "دالئل اإلعجاز"و" أسرار البالغة :

محمود محمد العامودي، وسائل الفئة في شرح العوامل المئة لبدر . د )١٠(

 .١٥الدین العیني، ص 

نقل كالم الشیخ من الشریط الذي سجل فیه هذه المحاضرة وهو موجود )١١(

.في حوزة الباحثین

محمد بن بیر علي بن أسكندر البركلي، تولى هو محي الدین :البركوي)١٢(

التدریس في مدرسة بركي بتركیا فنسب إلیها، قال عنه عمر رضا 

محمد بن بیر علي البركوي الرومي تقي الدین صوفي، واعظ، :"كحالة

.نحوي، مفسر، محدث، فرضي، مشارك في غیر ذلك معجم المؤلفین "

بعة لوالیة بورصة بتركیا ؛ ولد بالیكسر وهي مدینة تا٦/١٦لعمر كحالة 

هـ في بیت علم وصالح فنشأ فیه وتفتحت عیناه في هذا ٩٢٩سنة –

وبدأ یطلب العلم في مسقط رأسه ثم درس في .البیت الطیب
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وكان شدید الورع والزهد، وقد خاض معارك علمیة شدیدة .القسطنطینیة 

رحمه اهللا –توفي .مع بعض معاصریه في بعض المسائل الفقهیة

 . هـ٩٨١في شهر جمادى األولى سنة  -لىتعا

وقد ترك كثیرا من المؤلفات في شتى العلوم والمعارف من تفسیر، 

"إظهار األسرار "و" إنقاذ الهالكین:"منها.وحدیث ونحو وفقه وغیر ذلك

نظم العوامل النحویة لإلمام محي الدین :انظر "العوامل النحویة "و

ر المؤمنین محمد بّل بن عثمان بن محمد بن محمد البركوي تألیف أمی

 . ٢٢-١٠فودي، تحقیق الدكتور عبد اهللا محمد آدم أبو نظیفة ص 

جّر  البحث إلى هذا االقتباس الطویل لكون التعلیقات كلها منصبة على )١٣(

ما قاله الشیخ، والقارئ في حاجة إلى أن یرى كل ما قال في هذا 

.الخصوص كما هو بحروفه

 .١٢٠ -١١٧، مرجع سابق، ص حویةنظم العوامل الن)١٤(

فهارس الكتب :، المكتبة الشاملة، القسمكشف الظنون.حاجي خلیفة)١٥(

)الكتاب مرقم آلیا غیر موافق للمطبوع(

األستاذ أنور بن :، تحقیقالعوامل المئةاإلمام عبد القاهر الجر جاني، )١٦(

:أبي بكر الشیخي الداغستاني، الطبعة األولى؛ جدة المملكة السعودیة 

 ١٤٣ -١٣٥م ص ٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠دار المنهاج، 

عبد الحلیم .نقله إلى العربیة د.تاریخ األدب العربيكار بروكلمان،)١٧(

 ٢٠٥ -٢٠٠ص ) ت.د( القاهرة، دار المعارف  ٥ط.النجار

ولد العیني سنة ستین وسبعمائة بعین تاب وهي من أعمال حلب )١٨(

بالشام، له مؤلفات جلیلة في علوم مختلفة كالحدیث والتاریخ والنحو 

"منها.والصرف والعروض  عمدة القارئ في شرح الجامع الصحیح :
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ومیزان "المقاصد النحویة في شرح شواهد شروح األلفیة " و"للبخاري

عقد الجمان في تاریخ أهل الزمان        " و" ض النصوص في علم العرو 

.اسم لحارة في داخل مدینة كنو، التي یسكن بها الشیخ)١٩(

 ٢٨ -٢٤، مرجع سابق ص نظم العوامل النحویةانظر )٢٠(

 .٢٥أمیر المؤمنین محمد بللو، المرجع السابق، ص )٢١(

 ٢٦المرجع السابق، ص )٢٢(

  .٢٦المرجع السابق، ص )٢٣(

 .٢٨ -٢٧المرجع سابق ص)٢٤(

 .٢٨السابق، المرجع)٢٥(

 ١٠٤المرجع السابق، ص )٢٦(

  .١٣٢المرجع السابق نفسه ص )٢٧(
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معاذ التجانيطاهر لون 
قسم اللغة العربية، جامعة بايرو كنو

dlmuaz.ara@buk.edu.ng

  :مقدمة

لقد أثبت الباحثون والكتاب وجود صلة وطيدة بني لغيت اهلوسا 

)١(والعربية من حيث اإلشتقاق وطرق توليد املعاين يف حبوث مستفيضة

لكننا . )٢(كما كشفوا أن لغة اهلوسا من أكثر اللغات أخذا من العربية

يف الصفحات التالية أمام جتربة أخرى، حيث نسعى وراء كشف ظواهر 

استخدام اللغة العربية يف الشعر اهلوسوي لدى الشيخ أيب بكر عتيق 

سنك عن طريق عرض مناذج من استخدام الشيخ ملفردات اللغة العربية 

ها، وكيف جنح يف إيصال رسالته من خالل هذا الزواج الذى وتراكيب

عقده بني اللغتني يف شعر واحد، وما هى الدوافع هلذه العملية وكيف 

أخذ مسات الشعر العريب من الوزن والقافية وطبقها على الشعر 

  : وللوصول إىل ما نرمي إليه قسمنا املقالة إىل النقاط التالية. اهلوسوى

. التمهيد-

. خ أبوبكر عتيق وحملة عن شعره اهلوسويالشي-

. استخدام اللغة العربية من حيث العناوين-

mailto:dlmuaz.ara@buk.edu.ng
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. استخدام اللغة العربية من حيث املفردات-

. استخدام اللغة العربية من حيث اجلمل-

. استخدام اللغة العربية من حيث الوزن والقافية-

  . اخلامتة-

  :الشيخ أبوبكر عتيق ولمحة عن شعره الهوسوي

).َمْي رَِساَلة(الشيخ أبو بكر بن حضر بن أيب بكر بن موسى هو 

تقريبا يف مدينة كشنا الواقعة يف  ١٩٠٩حوايل  )٣(م١٣٢٩ولد عام 

  . مشال شرق نيجرييا

يف حارة ) يَاَي بـَبَّهْ (نشأ الشيخ يف كفالة شقيقة جدته رمحة املعروفة بـ 

ا الشيخ َطْن َسْنَك حيث أخذ مبادئ العلوم اإلسالمية على يد زوجه

وملا شب بدأ خيتلف إىل املعاهد العلمية املعروفة يف كنو آن ذاك،  .فـَنَّهْ 

ومعهد الشيخ أيب  )٤(كمعهد َسْلَغ ملؤسسه الشيخ حممد َسْلَغ بن عمر

يَـَوا ، فنال )٦(كما أخذ عن الشيخ حممود بن احلسن،)٥(بكر بن حممد ِجمِنـْ

من الثقافة العربية واإلسالمية الشيخ أبوبكر عتيق من هؤالء قسطا كبريا 

فأنشأ هو . حىت صار علما من أعالم مدينة كنو علًما وتصوفا وتأليفا

، فتخرج على يديه فطاحلة من )٧(اآلخر معهدا علميا جبهوده الفردية

وتويف الشيخ أبوبكر عتيق عام . العلماء وال تزال زاويته قائمة إىل اآلن
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املريدين والطالب الذين  فخملفا وراءه عشرات الكتب وآال ١٩٧٤

�ÌȂÈǈÉǣ�Ĺ°Ȑƥ�ƺȈǌǳ¦Â�ƶƬǨǳ¦�ĺ¢�ȆǴǟ�ƾŧ¢�ƺȈǌǳƢǯ��ǶēǂȀǋ�ƪ ǟ¦̄

.والشيخ َبالَرِيب ِجىَغ والشيخ موسى سليمان والشيخ حممد قـَْوَرْن َأَشا

وبالنسبة للشعر اهلوسوى فله قصائد متنوعة يف املدح والوعظ 

فقد قام كاتب هذا املقال . واإلرشاد والتعليم وشعر املناسبات والُفكاهة

أي خدمي ) بـَرَا َغِتجَّاِين (جبمع هذه القصائد يف كتاب يصدر بعنوان 

التجاين، األمر الذى أتاح له الفرصة لقراءة هذه القصائد بدقة ومالحظة 

  . ظواهر استخدام اللغة العربية فيها بكثافة مما دفعه إىل كتابة هذا املقال

  :حيث العناويناستخدام اللغة العربية من 

على الرغم من أن القصائد املدروسة إال أنه مل يوجد فيها ما حظي 

فجميع قصائد الشيخ أيب بكر عتيق اهلوسوية واليت . بعنوان َهْوَسِوي

تبلغ أربعة عشر قصيدة معنونة بعناوين عربية، مما جيعل القارئ يشعر 

مسي  نعم، عند ما. ألول وهلة بأنه على وشك قراءة قصيدة عربية

فالعنوان يوحي  –مثال  –" إعانة البلداء باملنظومة الرقطاء"القصيدة 

ƨȈƥǂǟ�̈ƾȈǐǫ�ƢĔƘƥ.

وقد مدح الشيخ أبوبكر عتيق النىب صلى اهللا عليه وسلم والشيخ 

أمحد التجاين مؤسس الطريقة التجانية، فعنوان قصيدته يف مدح الرسول 

، ويف مدح "حتفة الفقرا يف مدح خري الورى"صلى اهللا عليه وسلم هو 
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عيبة "و" سعادة األحباب يف مدح قطب األقطاب: "الشيخ التجاين، له

ويف التعليم له قصيدة يف التوحيد أمساها ." دح خامت األولياالفقرا يف م

نصح "ويف الوعظ له " منجية النسوان والولدان من الوقوع يف هوا النريان"

ويف الفكاهة له ". اإلخوان وحضهم على التمسك بطريقة التجاين

�ƢÉĔ¦ȂǼǟ�ÊĹÈ°ȐÈƥ�ƺȈǌǳ¦�ǽǀȈǸǴƫ�ǞǷ�ƨǯŗǌǷ�̈ƾȈǐǫ" إعانة الشاكي بتاريخ

(kwaki)"ِكيُكَوا 
، ويف التاريخ له قصيدة مسيت باجلراد، حتدث فيها )٨(

  . عن حادثة تارخيية يف كنو وهي ما ابتلي به أهل مشال نيجرييا باجلراد

ومن الغريب أن العناوين الداخلية أو فصول القصائد عربية أيضا، 

فقد يقسم الشيخ قصيدته إىل أبواب أو فصول، فكل فصل حيمل عنوانا 

ففي قصيدة إعانة الشاكي فصول، حيث بدأ الشيخ بعد املقدمة  .عربيا

، مث حتدث عن )وهو نوع من األطعمة يف نيجرييا(بالتعريف بـ ُكَواِكى 

وكانت . رحلة هذا الطعام من بالده األصلية حىت نزوله يف كنو وهكذا

  . على هذا النمط أيضا" منجية النسوان"قصيدة الشيخ 

  :من حيث المفرداتاستخدام اللغة العربية 

ـــــوبكر عتيـــــق يف قصـــــائده اهلوســـــوية علـــــى اخـــــتالف  ـــــر الشـــــيخ أب أكث

أغراضــها مــن اســـتعمال املفــردات العربيــة، ولعـــل ذلــك يرجــع إىل ســـببني، 

  .والثاين القافية -اإلسالمية والعربية-األول الثقافة
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تظهــــر يف املــــرء مــــن خــــالل إنتاجاتــــه  -كمــــا هــــو معــــروف  –فالثقافــــة 

الفكريــة، والشــيخ عتيــق مثقــف بالثقافــة اإلســالمية والعربيــة فــال غرابــة أن 

  .جند هذا الكم من املفردات العربية يف قصائده اهلوسوية

والقــوايف أيضـــا ســاعدت كمـــا يقــول الـــدكتور علــي أبـــوبكر يف إدخـــال 

وســا والفالنيــة ألن القافيــة تســتلزم أن الكثــري مــن الكلمــات العربيــة إىل اهل

واللغتـــان ضـــيقتان  -يكـــون أواخـــر أبيـــات القصـــيدة الواحـــدة حرفـــا واحـــدا

فقصـيدة نصـح . )٩(استعانت كل واحدة منها بالكلمات العربيـة –نسبيا 

اإلخــوان تضــمنت مائــة وأربعــني بيتــا لكــن مجيــع كلمــات أواخــر األبيــات 

  .عربية إال يف أربعة مواضع

تا حيتوي على مخسة عشر كلمة من بينها سبع كلمات وقد جتد بي

.عربية، اقرأ معي هذا املخمس من قصيدة عيبة الفقرا

َغَذاتِيَنا أيا ِحبّ *أيا شيخي َكُوو جذب*َكَنبْ مددْنَك يا قطب

.وطَْنَد َكِبْنَك جتاين*َكَساِن ِإْنُذو ِثِكْن صحب 

هب يل املدد أيها " :فالذي يريد أن يقوله الشيخ يف هذا البيت هو

، ولتجعلّين يف أصحابك الذين  القطب، واجذب ذايت حنوك يا حيبِّ

فقد استغرقت املفردات العربية من هذا البيت  "اتبعوك يا شيخي التجاين

املدد، القطب، شيخ، : املكون من سبعة عشر كلمة ست كلمات وهى

جذب حب وصحب إضافة إىل حرف النداء يف قوله أيا شيخي، بغض 



١٥٣

م٢٠١٤أكتوبر من السلسلة الجدیدة              ٩مجلة دراسات عربیة، العدد 

باعتبارها كلمة هوسوية استعريت )  ذايت(أي ) َذاتِيَنا(النظر عن كلمة 

  . من العربية

وخري مثال ملدى تأثر الشعر اهلوسوي باللغة العربية من حيث 

إعانة البلداء باملنظومة "املفردات يف قصائد الشيخ أيب بكر عتيق قصيدة 

متا انسجام حيث عقد الشيخ فيها زواجا بني اللغتني، فانسج" الرقطاء

الراح باملاء، وهدفه من هذا تعليم املفردات العربية لذا مساها بالرقطاء، 

، )١٠(وتعين كلمة الرقطاء كما يف الصحاح سواد يشوبه نقط بياض

�®¦ȂǇÂ�µ ƢȈƥ�ǺǷ�Ǧ ċǳƚǷ�ÀȂǳ�ƨǘǫǂǳ¦Â�ƨǘǫ°�Ƣđ�ƨȈū¦�ǺǷ�§ǂǓ� Ƣǘǫǂǳ¦Â

ة اسم وهذا يعىن أن الشيخ اختار للقصيد. )١١(أو من محرة وصفرة

:الرقطاء ألنه مزج فيها بني العربية واهلوسا، استمع إليه

يعلم ياَسْن ما تقول َمْي َكثـى

إن قيل إن أنثى ومـا اإلنسـان

واعلــم َســِىن مث احفظــن ِكيــاىي

امش َتِفي ال تـرض َكـْرَك يـَـْرَدا

يقـــــــول يـــــــاثى األثـــــــاث تـَرَْكثــــــــــى

يَثــــــى ُمــــــُتم َويَـــــــْن ُعــــــَوا ِإخــــــــــوان

واكشـــــفن َكيايــــــىانظـــــر َكـــــُدوبا 

فامحلــه واطــرح طَــْوِك جيــَك يَــدَّا

والقصيدة كما ترى حماولة من الشيخ يف تعليم الصغار الكلمات 

لذا يذكر الكلمة العربية مث يعقبها مبا يقابلها يف اهلوسا أو ،)١٢(العربية

يفعل العكس فيبدأ باهلوسا ويأتى مبا هو مقابل هلا يف العربية انظر إىل 

  .    قوله
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َحـاِكِميسلطان َسـرِْكي واألمـري

ـــــــي ــــــربد َســــــْنِىي مث حــــــر َذافِـ وال

ضـــفدع َكـــاطُو مجعـــه ضـــفادع

شــرطي ُدوَغــرِي شــجاع َجــاُرِمي

ـــــــي حلــــــاف ُكــــــوُمثى َدِشــــــي َمَياِف

ـــــــــازع ــــــــه ال من ــــــــْو وفي ضــــــــب َدُم

ما هو جدير بالذكر هنا هو أن الشيخ استعمل احلروف العربية ـوم

واإلستثناء والتوضيح وحروف اجلر،  على اختالف معانيها من العطف

  :فمن ذلك قوله

  إهليا إليك قاراتا طوك نا*  بللي نيا كومي غمي تا رمحرك

إن رمحتك مشلت كل شيء حىت أنا، "واملعىن اإلمجايل للبيت هو 

«�¦ÂǂĐ¦�ǞǷ�ǂŪ°�" رفعت شكواي إليك يا إهلي ǂƷ�¿ƾƼƬǇƢǧ)إليك (

  :يف مثل قوله) من(وكذلك استخدامه حلرف 

بَِيانَاَغَرنْ يَاُذو العصر من* مسائي  َغوِْرِدنْ ُكو وقيت ُكَسن

واعلموا أن الوقت للورد املسائي من العصر، فقد أتى هذا ": واملعىن

)"يف الكتب(وقرأته 

�ƢǸǯ��®°Â�ƪ ǫÂ�Â� Ƣǈŭ¦�ƨǸǴǯÂ�̈°ÂǂĐ¦�ǂǐǠǳ¦�ŖǸǴǯ�ń¤�ƨǧƢǓ¤�¦ǀǿÂ

فة الفقرا يف مدح خري استعمل الظروف حنو عند وبعد، اقرأ قوله يف حت

  : الوررى

ُجمى عند ابراهم ياثى ونفسي

نفسـي ُجميُم َغموسى يَثـى نفـس

ُكجــى عنــد ُموَســمُّ ُكــو َذْي ِإيَــا

ُكجىــــُك َغعيســــى إذن َذْي ِإيَـــــا
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جمى عند عيسى يثمن نفسـي

ـــــا ُجمــــى ُغــــْن حممــــد خــــري الربايـ

ُكجــى عنــد أمحــد ِشــي َذْي ِإيَـــا

َذْي ِإيَـــــــــــايـَتَــــــــاِش يـَتَـــــــــْرُمي ِشــــــــي 

  : معىنـال

فنأيت إبراهيم فيقول نفسي فاذهبو إىل موسى فقد يستطيع، 

فنذهب إىل موسى فيقول لنا نفسي فاذهبوا إىل عيسى قد 

يستطيع، فنذهب إىل عيسى فيقول لنا نفسي فاذهبوا إىل أمحد 

هو الذي يستطيع فنذهب إىل حممد خري الربايا فيقوم 

.ويستقبلنا، فهو الذي يستطيع

األبيات استخدام احلروف والكلمات  فيظهر لنا من خالل هذه

  . العربية حبيث تنسجم مع اهلوسا وتصري كلغة واحدة

  :استخدام اللغة العربية من حيث الجمل

لقد طغت اجلمل والرتاكيب العربية يف مواضع كثرية من قصائد 

الشيخ عتيق اهلوسوية، فقد استعمل الشيخ املبتدأ واخلرب واجلملة اإلمسية 

�ǂĐ¦Â�°ƢŪ¦Â يقول الشيخ حيث . والصفة واملوصوف) شبه اجلملة(ور

  : استعمل املبتدأ واخلرب

�ǶēȂǷ�ǂǔŹ�°ƢƬƼŭ¦�ƢǼȈƦǻÂ*َمـمـَيا خليفا ُدو ُسُذو بُاُشّكا
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�ÀÂƾƥ�ÀȂƫƘȇ�ǶȀǴǯ� ƢǨǴŬ¦�Ǯ: "واملعىن ǳǀǯÂÂ��ǶēȂǷ�ǂǔŹ�°ƢƬƼŭ¦�ƢǼȈƦǻÂ

:ÂǂĐ¦Â�°ƢŪ¦�ȐǸǠƬǈǷ�¾ȂǬȇÂ°".أي شك

.فجربيل ياثى أََنْن نَاظََيا*رة املتنهى َسْي َفُسْنجى إىل سد

."فوصلوا إىل سدرة املنتهى فقال جربيل هنا أتوقف" - :املعىن

  . ويقول فيما استعمل اجلملة اإلمسية

.فـََباِش َكَما َدَحِلتَّ ِشَيا*تعاىل قدمي، وباق تعاىل 

وقال حيث استعمل  "فهو ال يشبه اخللق": ومعىن عجز البيت هو

  : اجلملة الفعلية يقول

.ُدوِمن نبيك رب َبْن َفَضَلرَْكا*رّجح مليزاين أيا رب الورى 

"جباه نبّيك هب يل فضلك يا رب: "ومعىن العجز من البيت هو

وتارة تكون اجلملة أو الرتكيب العريب املوجود يف البيت اقتباسا من 

  . احلديث النبوي حنو قوله يف نصح اإلخوان

َفَطْر بدأ اإلسالم يف كتب أعيان*فـََياُذو ِثِكْن َنصِّْن حديث منصطفى 

فالشاعر يشري إىل احلديث الذي رواه أئمة احلديث عن رسول اهللا 

بدأ اإلسالم غريبا وسيعود غريبا كما بدأ ((: صلى اهللا عليه وسلم قوله

فقال الشاعر . )١٣())وهو يأرز بني املسجدين كما تأرز احلية يف حجرها

يف  ..) بدأ اإلسالم: (فقد أتى يف نص حديث املصطفى قوله: "يف هذا

فاملالحظ هو إشارة الشاعر إىل احلديث ". كتب أعيان احملدثني
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بكلمتني من نصه، كما يالحظ أن مجيع كلمات البيت عربية إال  

وحىت احلرف . مبعىن داخل أو يف" َثِكنْ "، مبعىن أتى، و "ياُذو: "كلمتني

أدت وظيفتها كما يف العربية وهي العطف، أو " الفاء"األول يف البيت 

  . اإلستئناف

:وقد تكون اجلملة العربية دعاء، حنو قوله يف نصح اإلخوان

 َنِصيَح َغرُمي أي 
ْ
  أدرته جازاه ريب بفيضان* ُكُدوبَا نظيفي َىي

ريب انظروا إىل الشيخ النظيفي، فقد نصحنا يف درّته، فجازاه ":املعىن

الدرة "والدرة كتاب ألفه هذا الشيخ التجاين النظيفي مساه  "بفيضان

وقد بالغ الشيخ يف استخدام اجلمل ". اخلريدة بشرح الياقوتة الفريدة

واألساليب العربية فتجده خيصص صدر البيت أو عجزه للعربية فاألول 

  : مثل قوله يف إعانة البليد بشرائط ورد شيخنا السديد

َفِشيىن ِثُكوَنَس أي ُكْنِجَيا* رة عن كل عني كذا سرت العو 

!"فهو املتمم هلذا، أرجو أنكم تستمعون: "ومعىن الشطر الثاين هو

  : ومن الثاين قوله يف قصيدة نصح اإلخوان

.ومنقذ من يأتيه غرثان ظمآن* َكُسو شيخنا التجاين خامت أوليا 

وقد يكون ثلثا البيت أو  " أحبوا الشيخ التجاين خامت األولياء: "أي

:كله عربيا، سواء كان ذا مصراعني أو خممسا، فاألول قوله

  صالة تفوق احلصر مع كل حسباين* وصل على خري الربية مصطفى 



  

١٥٨

  ـانوآل وأصحاب له طـــول أزمـ* وسلم عليه يا إهلي وخالقـى 

  : ومن الثاين قوله يف عيبة الفقرا

  أيارباه يا صمـــــــــــــــــــــد*    أيا اهللا يا أحد 

  ويا من ال له ولـــــــــــد * ويا مواله يا فرد 

  ماينـويا ريب ورح

�ń¤�ƪ Ť�ȏ�ƢĔ¢�ȏ¤�ƨȇȂǇȂǿ�̈ƾȈǐǫ�Ŀ�ƪ ǻƢǯ�À¤Â�ƨǬƥƢǈǳ¦�©ƢȈƥȋƢǧ

  .دة من اهلوسااهلوسا بصلة إذ ال يوجد فيها ولو كلمة واح

  :استخدام اللغة العربية من حيث األوزان والقوافي

م تكن لغة اهلوسا تعرف األوزان والقوايف على ما هي عليه يف اللغة ـل

العربية إال بعد احتكاكها بالشعر العريب، فالشعر اهلوسوي التقليدي 

يعتمد على نظام املقطع والنغمات، فلما استعارت اهلوسا من العربية  

�ƪكل ƸƦǏƘǧ�Ƣđ®¢�ń¤�ƢȀƬǴƻ®¢Â�ƢȀȈǧ¦ȂǫÂ�ƢĔ¦±Â¢�ƢȀǠǷ�©°ƢǠƬǇ¦�ƢēƢǸ

أو الشعر اهلوسا (اهلوسا هلا منطان من الشعر ومها الشعر املنظوم 

RUBUTACCIYAR)) املكتوب WAKAR HAUSA)  والشعر التقليدي أو

WAKAR)البديهي   BAKA)  فمن األول مجيع قصائد الشيخ عتيق .  

يقول الدكتور على أبوبكر يف معرض حديثه عن تأثري اللغة العربية 

على لغيت اهلوسا والفالتية إن رجال الدين ترمجوا مبادئ اإلسالم من 
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وبذلوا جهودهم يف ترمجتها بالنظم واستعملوا كثريا ... العربية إىل اللغتني

والكامل  من حبور الشعر العربية كالطويل والبسيط والرجز واملديد والوافر

ومن بني هؤالء الرجال الشيخ أبوبكر . )١٤(واملتقارب وغريها يف أشعارهم

عتيق حيث نظم قصائده اهلوسوية بالبحور الشعر العربية املختلفة وعلى 

  : سبيل املثال إن قصيدته نصح اإلخوان من البحر الطويل منها

  يب وإخواينوأمي وأشياخي وصح* َكــــــــُوو َغافـََر يا ربنا أي غوالدي 

/**  مـــــــــفاعلن/فــــــــــعــولن / مفاعيلن/ فعولن

  مفاعلـــني/فـــــــــــــــــعولن/مفاعـــــــــــيلن/فــــــــعولن

  / ** غوالدي / بـًَنا أْي /فـَرَا يَا َرْب /كووغا

  وإخواين/ وصحيب/ وأشياخي /وأمـِْمي 

  : وقصيدته الرقطاء من الرجز يقول

  .عليه مع صحب له وآل*     َسنَّْن صاليت دائمي مجيلي 

َنْن صلـــا   وءاله / صحنب لـهو/ عليه مع* مجيلي / تـي دائمي/ َسنـْ

  متعلن/ مستفعلن / مستفعلن*  متعلن / مستفعلن/ مستفعلن 

  : وقصيدته حتفة الفقراء من املتقارب

فـََباِش َكَما َدَحِلتَّ ِشَيا* تعاىل قدمي وباق تعاىل 

فـََعلْ / فعولن/ فعول/ فعول* فعولن / فعولن/ فعولن/فعولن 

ِشـــــــــَيا/َحِلتـْــَتا/َكَمادَ /فـََباشِ * تعاىل / وباقن/ قدمين/تعالـى



  

١٦٠

  . وقصيدتا إجابة السائل وإعانة الشاكي من املتقارب وهكذا

وقد انتشرت هذه البحور لدى العامة كما يقول الدكتور على 

)١٥(،...معرفة نظام الشعر املثلث واملخمس واملسبع أبوبكر كما انتشر

والشيخ عتيق كما مّر بنا استعمل نظام املخّمس يف عيبة الفقرا كما قام 

، والثانية للشيخ ناصر  )١٦(بتشطري قصيدتني احدامها للشيخ حيىي النفاح

.)١٧(كرب القادري

Śưǰǳ¦�ƪ Ǵƻ®¢�Ŗǳ¦�ǲǷ¦ȂǠǳ¦�ǺǷ�ƢĔ¢�ƢǼƥ�ËǂǷ�ƾǬǧ�Ŀ¦ȂǬǳ¦�ƢǷ¢Â من 

الكلمات العربية إىل اهلوسا، فقد كانت مجيع قصائد الشيخ تأخذ طابعا 

عربيا من حيث القوايف لذا أكثر من استعمال الكلمات العربية يف بعض 

القصائد، وخاصة يف القصائد اليت كان رويها نونا كقصيدة عيبة الفقرا، 

تعمال ونصح اإلخوان، أما اليت كان رويها كافا أو ياء فأكثر من اس

الكلمات اهلوساية فيها كإعانة البليد، وسعادة األحباب، وحتفة الفقراء، 

.وقد مّرت األمثلة من كل هذه القصائد فينظر يف حملها
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  : الخاتمة

لقد تبني لنا يف السطور السابقة كيف تأثر الشيخ أبو بكر عتيق 

والرتاكيب باألسلوب العريب، بداية بالعناوين ومرورا باملفردات واجلمل 

وانتهاء بالبحور الشعرية العربية اليت استخدمها الشيخ يف قرض شعره 

اهلوسوي، كما رأينا كيف انسجمت اللغتان يف شعر واحد برباعة عالية، 

والدافع هلذا كما أسلفنا هو العامل الثقايف والعامل الديين، وطاملا قال 

كل طري "وي وجاء يف مثل هوس." الطيور على أشكاهلا تقع"احلكماء 

".يغرد على حسب تغريد جنسه



  

١٦٢

  :الهوامش

(راجع ما كتبه الفروفسور الطاهر محمد داوود في رسالته الدكتور)١( مدى :

مقدمة إلى قسم اللغة العربیة ).صلة القربى بین اللغة العربیة ولغة الهوسا

 . ٢٠٠١جامعة بایروا كنو عام 

أسهب الدكتور على أبوبكر في بیان وتحقیق الكلمات المستعارة عن )٢(

الثقافیة العربیة في "-:العربیة لكل من اللغة الفالنیة والهوسویة في كتابه

 .    ٤٦٩-٣٧١ص " نیجیریا

، ٢الفتوحات الودودیة بشرح الكافیة العتیقیة ص)الشیخ(ناصر كبر )٣(

.مخطوط بمكتبة الشیخ ناصر كبر كنو

أكابر شیوخ مدینة كنو في زمانه ترجم له الشیخ أبوبكر عتیق في هو من )٤(

.رسالة له سماها تحصیل الوطر بترجمة الشیخ سلغ بن الحاج عمر

 .هـ١٣٥٧وتوفى شهر ذي الحجة عام 

هو شیخ الصوفیة في زمانه بنة كنو ترجم له الشیخ عتیق أیضا في كتابه )٥(

 .هـ ١٣٦٦ى من عام الفیض الهامع وتوفى مجنیوا لیلة المولد النبو 

هو من أشهر علماء العربیة وعلومها في عصره بمدینة كنو ترجم له )٦(

.إزاحة الشجن بترجمة الشیخ محمود ابن الحسن-:الشیخ عتیق في رسالة

 .١٣٦٢وتوفى عام 

التجاني ،طاهر لون معاذ، األغراض الشعریة في قصائد الشیخ أبي بكر )٧(

قدم لقسم اللغة العربیة جامعة بحث تكمیلي لنیل اللیسانس معتیق سنك

 .٧:م  ص ٢٠١١بایرو عام 

نوع من الطعام یصنع من نبات مینهوت، كان معروفا  -:KWAKIكاكى )٨(

یوربا، ثم أدخلوه إلى بالد الهوسا في في جنوب نیجیریا وخاصة في بالد
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القرن العشرین وقد نظم الشیخ هذه القصیدة عند ما حدثت مجاعة في 

.م دورا فعاال فى قمعهاكنو ولعب هذا الطعا

 . ٣٨٠الثقافة العربیة في نیجیریا ص –دكتور على أبوكر )٩(

 . ٥١٩الجوهرى، الصحاح ص )١٠(

 ٢٧٣المعجم الوجیز مادة رقط ص )١١(

 ٨٤األغراض الشعریة في قصائد الشیخ أبي بكر عتیق سنك ص )١٢(

.، وغیره١٣٦بدأ اإلسالم غریبا الحدیث رواه مسلم في كتاب اإلیمان رقم )١٣(

 ٣٨٩العربیة في نیجیریا ص الثقافة)١٤(

 .٣٨٠المرجع السابق ص )١٥(

عالم من علماء مدینة كنو من ولد بحارة -:الشیخ یحیى النفاح بن محمد)١٦(

م له إنتاجات أدبیة متعددة، وانتقل ألسباب وظیفیة ١٨٧٥َشْرَفِطي عام 

إلى قریة َدَواِكْن ُكُد َحْیث قضى معظم حیاته وبها توفي ودفن عام 

المدیح في إنتاجات الشیخ  یحیى بن محمد النفاخ انظر فن. م١٩٥٤

رسالة الماجستیر قدمها الطالب محمد مدیح لقسم اللغة العربیة جامعة 

 م٢٠٠٣بایرو عام 

الشیخ ناصر كبر القادري شیخ الطریقة القادریة بمدینة كنو له مؤلفات )١٧(

م١٩٩٦عدیدة توقي عام 



  

١٦٤

 

 
 

أحمد قيطون.د
  اجلزائر –جامعة قاصدي مرباح ورقلة 
guitoun@yahoo.fr

  :مقدمة

اجليـل اجلديـد، أو جيـل احلداثـة الشـعرية كمـا ينعـتهم بـذلك  كثري مـن

وحياول أن يتحـاور معـه، ) النيب(بعض النقاد مييل إىل هذا املقدس الديين 

ليشـــكِّل نصـــا رؤياويـــا منفتحـــا علـــى قـــراءات عـــدة، ومتجـــاوزا اجلـــاهز مـــن 

األشكال واملضامني، إىل املختلف واملغـاير ألنـه يـؤمن بأنـه كحركـة شـعرية 

باتت حتمل على عاتقها هم البحـث عـن عـوامل جديـدة تسـكنها  جديدة

وقد أدىل كثري من  معاين النصوص اليت ولدت من رحم نصوص الغياب،

¾ƢºưǷ¢��¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǶǿȂǳƾƥ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦� ¦ǂǠǌǳ¦: عثمـان لوصـيف، والـزبري

.دردوخ، وأمحد عبد الكرمي، وعبد احلميد شكيل، وسيف امللوك وغريهم

«�¤�śȇǂººƟ¦ǄŪ¦�ǺººǷ�ƨȇǂǠººǌǳ¦�ƨººƯ¦ƾū¦�ǲººȈƳ�̈°ƾººǬǷ�±¦ǂººƥ¤�ńفهــذه املقالــ ƾººē�ƨ

��ÄǂǠºººǌǳ¦�ǶȀǷƢºººŮ¤�°®ƢºººǐǷ�ǺºººǷ�ƢčȈƼºººǇ�¦°ƾºººǐǷ�řȇƾºººǳ¦�ª ¦ŗºººǳ¦�̄Ƣºººţ¦�ȄººǴǟ

حيــــــث اســــــتمدوا مــــــن جتــــــارب األنبيــــــاء والشخصــــــيات املقدســــــة منــــــاذج 

 .وموضوعات وصورا أدبية

mailto:guitoun@yahoo.fr
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  :اهتمام الجيل الجديد باستدعاء شخصيات األنبياء في أشعارهم

اهتم شعراء السبعينات بشخصيات األنبياء كرموز دينية  فكما

�Ŗǳ¦�Ƕđ°Ƣš �Ǻǟ�ŚƦǠƬǴǳ�ǶȀǏȂǐǻ�Ŀ�©ƾǈš–  حسب قوهلم- 

اهتم اجليل . تقارب جتارب األنبياء، كالتهميش والعذاب، واالحتقار

�ǲȈƴǴǳ�ńÂȋ¦�Ã£ǂǳ¦�Ǻǟ�Ǧ ǴƬţ�Ã£ǂƥ�Ǻǰǳ�� ƢǟƾƬǇȏ¦�¦ǀđ�ƾȇƾŪ¦

مل موقفا وتدافع عن قضية، تساهم ذات رسالة حت"السابق، فحركتهم 

...يف التغيري برفضها الواقع القائم وحلمها بواقع جديد، أفضل وأمجل

وقد استفاد لتحقيق ذلك من الرتاث الديين القائم يف ضمريه، واحلاضر 

يف وعيه بتحويل النص الشعري إىل مشاهد أبرزت الذرى الشعرية، 

.)١("وألغت التقرير

من الشاعر املعاصر حبملها، من أجل التغيري كان هذه الرسالة اليت آ

يرى فيها أن جتربته تشبه جتربة النيب يف اشتماهلا على عنصر الكفاح 

والنضال من أجل تغيري الواقع، لذا كان التواصل بني التجربتني، جتربة 

الشاعر وجتربة النيب، ويتم هذا التواصل عن طريق استدعاء جتربة النيب 

مثال "اليت وقعت له يف املاضي، فشخصية النيب  من خالل األحداث

للعطاء والبذل ومحل الرسالة، وهي يف نفس الوقت منوذجا لتحمل 

املكابدة واجلحود والعذاب، وهذه الدراما العالية يتخللها عذاب شديد 



  

١٦٦

تصلح مثاال للنبل والسمو والفداء ورمزا لالغرتاب الفكري والوجداين 

.)٢("لبشرية وافتقادها للمثالودليال على نقصان احلياة ا

وهذا التواصل بني التجربتني يستلزم من القارئ دورا معرفيا كبريا 

أن "حىت يضمن التواصل بينه وبني املبدع من خالل نصه الشعري فعليه 

األزمنة  - أثناء حتليله أو تفسريه أو تأويله للنص الشعري  -يستحضر 

  . املوظفالثالثة اليت ميتد عربها املقدس الديين 

، زمن ...حادثة كان أو شخصية تراثية مقدسة: زمن حدوثه

اختماره داخل الذات املبدعة مند التلقي األول إىل فرتة اإلبداع، زمن 

.)٣("اإلبداع حيث تنعدم املسافات بني االزمنة الثالثة وتتداخل

  :الشخصيات الدينية في نصوص المعاصرين من شعراء الجزائر

ء اجلزائريــون املعاصــرون الــذين امــتألت نصوصــهم كثــريون هــم الشــعرا

بالشخصـــــيات الدينيـــــة وعلـــــى رأســــــها، األنبيـــــاء والرســـــل، الــــــذين وردت 

قصصـــهم يف القـــرآن الكــــرمي، واشـــتهروا بـــني قــــومهم بصـــفات ومعجــــزات 

�ǾºȈǴǟ�ȄǇȂǷÂ��ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�ƾǸŰ�ƢǻƾȈǇ�ǶȀǼǷ��ǶēȏƢǇǂǳ�̈ƾȇƚǷ

، وســـــليمان علـــــيهم الســـــالم الســـــالم، واملســـــيح عليـــــه الســـــالم، ويوســـــف

  .وغريهم من الشخصيات الدينية النسائية كمرمي وعائشة وآخريات
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وبلغــــــة التصــــــوف، " شــــــعاع"يف قصــــــيدته " عثمــــــان لوصــــــيف"فهــــــذا 

يســتدعي حممــدا عليــه الصــالة والســالم، رمــزا للعــارف بــأمور الشــهادة يف 

:عامل الكلمة، إذ يقول
ɤࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ Ȇɜʆַࡧ Ȇɭࡧɤɽ ɛֿ șࡧ ɜɨȫ

Ȼࡧࡧࡧࡧࡧ ʎȖȆȨࡧڲʏࡧ Ɉ...֚ɤɽ ȍȬ ȄȱࡧȄם ɸۘܣࡧ ɘȗȸ ʇࡧɵ ɮɗ

ȓʈɽࡧࡧࡧࡧࡧ ȍɳɦȄࡧɻȕȮȳȉࡧʏڴɏ ݵɑɨࡧ Ȇեʊȧࡧݍ Ȅȯࡧ ɮȨ ɭࡧɰ Ȇɠࡧɽ ɦ

ȹࡧȆɭɼȮࡧࡧࡧࡧࡧ ȄȱࡧǷݠݨ ɡɸ

ʅȳɐȻࡧȆɱǵȳɛࡧࡧࡧࡧࡧ ɰࡧ Ƿࡧș ɳɨɏֿ ʅࡧ ȯ ʆࡧɰ דࡧȉ؈ Ȉࡧ Ȇȗɟࡧɵ ɡʆࡧɯ ɦࡧɽ ɦ)٤(

�ƨºººƯ®ƢƷ�ȆǟƾƬºººǈȇ�ǾƫƢƸǘºººǋ�ǺºººǷ�ƨƸǘºººǌǳ¦�ǽǀºººđ" لوصـــيف"فالشـــاعر 

خلع النيب لربدته على الشاعر كعب بن زهري، اعرتافا منـه بشـاعريته، هـذا 

املوقــف اســتخدمه الشــاعر ليــربز مكانتــه الشــعرية بــني الشــعراء مــن خــالل 

هــذه االســتعادة الــيت حتيــل علــى أكثــر مــن حــدث أو قصــة وقعــت لشــاعر 

ن ثابــــت يفتخــــر بشــــعره بقولــــه وحبــــري ال تكــــدره قــــدمي، فهــــذا حســــان بــــ

  . الدالء

كمــا أن هــذا املقطــع حييــل علــى حادثــة املتنــيب مــع خصــومه وافتخــاره 

  .أمامهم بشاعريته اليت بلغت اآلفاق

  وأمسعت كلمايت من به صمم *أنا الذي نظر األعمى إىل أديب 

ســيدنا كـل هــذه اإلطـالالت كانــت حمورهـا الرئيســي حضـور شخصــية 

  .كرمز ديين من خالل حدث الشهادة على شاعرية الشعراءعليه السالمحممد 



  

١٦٨

�ƢđƢºººǌǷ�ȏƢºººǬǷ�ǶȀƯ¦ƾºººƷ¢Â� ƢºººȈƦǻȋ¦�ǺºººǷ�ǀºººƼƬȇ�ǂºººƻ¢�¦ǂǟƢºººǋ�ƾºººų�ƢºººǸǯ

ألحـــداث معاصـــرة، إذ لـــيس كـــل الشخصـــيات تصـــلح أحـــداثها ملواقـــف 

معاصـــرة لـــذا يتطلـــب املعرفـــة الواعيـــة باملقـــدس الـــديين والـــيت متتلـــك القـــدرة 

�ƢººĔƢǰǷÂ�ƢººĔƢǷ±�Ŀ�̈°ȂººǐĐ¦�ƨººǇƾǬŭ¦�ƨººȈƯ¦ŗǳ¦�ƨººȈź°ƢƬǳ¦�ƨººƯعلــى حتويــل احلاد

وهـــذا مـــا وجـــدناه عنـــد  )٥("إىل التعبـــري عـــن واقـــع جديـــد يف إجيـــاز وعمـــق

  ":مرثية آلخر خنلة"يف قصيدته " الزبري دردوخ"
ȄȳɄࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ȗɳɭࡧɰɽ ɏȳɗࡧɾȳɱࡧȳɀ ɭࡧɪ ɠࡧʏࡩ

ȳɈࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ȫ Ƚࡧɻɨɠࡧ ʋȣ ȉۜܢࡧ ɽ؟ ɭࡧȮֺ ʊɭ!!

Ȅɼȯࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ȼ ȧ ʎȖǸʊȷࡧɯɓȲࡧȆɭࡧ ۜܢࡧ ɽ؟ ɭࡧɵ ɡɦ

Ȳȯࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ Ȩ ɳʆࡧɖ ɽ ȷ ȳɀࡧ ɭࡧɰɽ ɏ ɼȳɗࡧɪ ɠɼ!!

ȓɄࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ɗȄȲࡧɝ ݰ ɪࡧȄݍ ʊȫ ɵࡧʆݏݨɯࡧȳɘɡɦȄࡧ ɦ)٦(

أن ينهـل مـن املعـني الصـحيح الـذي "  الـزبري دردوخ"اسـتطاع الشـاعر 

ال يأتيه الباطل بني يديه وال من خلفه وهو القرآن الكرمي، فصـور لنـا مـن 

خالل رمزين أحدمها حممود واآلخر مذموم، مشهًدا يتكرر يف كـل مرحلـة 

تارخييــــــة ويف كــــــل عصــــــر، وهــــــو مشــــــهد الظلــــــم واالســــــتعمار والعبوديــــــة، 

والذي رمـز لـه الشـاعر بفرعـون، إال أن هـذا املشـهد ال يـدوم ، والتسلط،

  ". فرعون"، ينتفض يف وجه "موسى"مادام هناك يف كل عصر 

إن هـــذه القـــراءة للواقـــع وللـــرتاث ، جعلـــت الشـــاعر يبتعـــد عـــن تلـــك 

املفــاهيم اخلاطئــة حــول شخصــية موســى عليــه الســالم، والــيت ارتبطــت يف 

�ƢºǷ�ȂºǿÂ��ǲºƬǫÂ�Ƥخميلة الكثري من الشعراء ببين  Ĕ�ǺǷ�ǽȂǧŗǫ¦�ƢǷÂ�ǲȈƟ¦ǂǇ¦



١٦٩

م٢٠١٤أكتوبر من السلسلة الجدیدة              ٩مجلة دراسات عربیة، العدد 

أكثـــر داللتهـــا شـــيوعا اســـتخدامها رمـــزا "رآه علـــى عشـــري زايـــد بقولـــه أن 

للشــــعب اليهــــودي املعتــــدي وهــــو تــــأول خــــاطئ لشخصــــية موســــى عليــــه 

كمـا جنـد منطـا آخـر مـن التوظيـف الرمـزي . )٧("السالم ينزلق إليه شـعراؤنا

ذكـــر األحـــداث الـــيت وقعـــت للمقـــدس الـــديين مـــن خـــالل االعتمـــاد علـــى 

ال كشخصــية " ســيدنا يوســف"لألنبيــاء، فهــذا أمحــد عبــد الكــرمي يســتدعي

دينية، هلا حضورهايف التاريخ، بل كصاحب حـدث غـري وقـائع معينـة، إذ 

  :يقول
ɰࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ȷ؈

ɰࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ɏ؈

ɤࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ȄȮ

ǴȆȕࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ

ȄɼǹȆȡ ɯࡧ ʊɦْڈ

ȆɺɦȆȻ ɏڴʄࡧ ȄɼǴȆȡࡧ ɰࡧ ȧ؈

Ȉ ȱ ɟࡧɬȯ ȉ

ȓɐʊȣ ɘɦȄࡧȆْڈʆǷࡧȆɱȆɭǷ

Ȳȯ ɜɦȄࡧȓʆȯ ɭࡧȆʆ

כȫ؈فȒࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ

ȳȫ ǵࡧș ɱǷࡧɪ ɸ

֚ɻȗɱȆɳɟࡧʏࡧࡩʃɜȍȕࡧȆɭ!

�ʅ ɽ ɏ Ƿࡧɽ ɦࡧȮɼǷ

ȒȴȆɘםȄࡧʏࡧࡩȩ ʈȳɦȄࡧȆɮɟ

)٨(...أود



  

١٧٠

ينفـــــتح نـــــص الشـــــاعر بـــــتمن مل يـــــرده أب الضـــــحية احلقيقـــــي ســـــيدنا 

اعر يغـــري مـــن ، بينمـــا الشـــ"يوســـف"يعقـــوب، إثـــر مساعـــه خـــرب مـــوت ابنـــه 

املوقــف األول للقصــة إىل موقــف آخــر، موقــف درامــي حــزين، أثــر مــوت 

  . أخته سعدى

لقــد اســتطاع الشــاعر أمحــد عبــد الكــرمي أن يتعامــل مــع القصــة الدينيــة 

برمزيـــة عاليـــة مـــن خـــالل صـــور شـــعرية حتيـــل عليهـــا بطريقـــة غـــري مباشـــرة  

الشعرية اجلميلـة أود لو أعوي، كما الريح يف املفازة، هذه الصورة : كقوله

فـاملتلقي مـرغم علـى "حتيل إىل عناصر القصة كالذئب، املفازة، دم كذب 

أن ميتح من نفس املصادر اليت استقى منها الشاعر ليتمكن من االنتقـال 

مــع الــنص وبــه مــن مســتوى تبليــغ البالغــة إىل بالغــة التبليــغ، حيــث ميتــد 

مقــــــه ويســــــتنبط الفهـــــم أفقيــــــا وعموديـــــا خمرتقــــــا الظـــــاهر حنــــــو البـــــاطن يتع

.)٩("معانيه

لقــد تعاملــت جمموعــة كبــرية مــن الشــعراء مــع شخصــية ســيدنا يوســف 

السـالم، مـن مواقــع خمتلفـة وبـدالالت متعــددة كاخليانـة والغـدر والكــذب، 

" يوسف"والرؤيا، فهذا الشاعر عبد احلميد شكيل، يستعيد مالمح قصة 

تـــه لصـــديقه بـــذكاء كبـــري ويعمـــل علـــى تلـــوين بعـــض املواقـــف لتناســـب مرثي

:إذ يلتقيان يف االسم، فيقول" يوسف شاوش"
ȓɨɐȻࡧȄݍݨȲȆɳɨࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ɽࡧ ɏ Ȇȉ

Ȳɽ֚ࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ɔȝɦȄɼࡧȳȉȆɐםȄࡧʏࡧࡩȔ ɽ ȄɼȳȼࡧȆɠם ȘɱȄɼ!



١٧١

م٢٠١٤أكتوبر من السلسلة الجدیدة              ٩مجلة دراسات عربیة، العدد 

ɝࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ʆȯ ɀ ɦȄࡧȆٱڈǷ֗ࡧ ə ȷ ɽ ʆ

ȆȬࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ʊɦɼȴࡧș ɨɭȳȕ"

ɵࡧɼݠݮࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ɭࡧɣ ɀ ʊɮɛࡧȔ ȯ ɛۘܣࡧ ɦȄ

ǴȆɠȱࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ɦȄ!

Ȓȯࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ʆȯݍݨȄࡧȳɀ ɭࡧȆɳȘɱȆȫ!؟  

Ȓɽࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ȫל ɼ:ɯ֗ ɸȳȡ Ȇɳȫ Ȅɽࡧ ɜȼ ȘɭȄ

ɏڴʄࡧʎɭȮ֚֚ࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ )١٠( !!ȄɼȳțȆɢȕɼࡧ

يف هذه املشهد الدرامي يستحضر عبد احلميد شكيل تيمات القصـة 

الدينيــة املتمثلــة يف الغــدر واخليانــة ليجعلهــا تالمــس موقفــا معاصــرا متمــثال 

يف الغــــدر واخليانــــة للمشــــهد اجلزائـــــري إبــــان العشــــرية الســــوداء، إن هـــــذا 

التوظيف الرمزي ألحداث القصـة الدينيـة جيعلنـا نؤكـد أن الشـعر اجلزائـري 

ملعاصــر ومــع اجليــل اجلديــد، اســتوعب جيــدا الــرتاث مبســتوياته املختلفــة، ا

  . وحقق تواصال بني الزمنني املاضي واحلاضر

إن الشعر اجلزائري املعاصر وثيقة عن أزمة الوطن، كما أنه مرجع يف "

التـــاريخ لكـــل حلظـــات الرهبـــة واخلـــوف، فكثـــريا مـــا نقـــرأ الفجيعـــة ونتـــابع 

نصــوص جيــل مـــن شــباب حيــرتق ويســـقط،  املتاهــة ونكاشــف الـــدمار يف

لكنــه يصــر علــى البقــاء والــدوام، وكأنــه طــائر الفينيــق األســطوري يعــود إىل 

.)١١("احلياة يف كل حلظة موت

وألن الفجـــائع واملواجـــع كثـــرية يف اجلســـد اجلزائـــري ، يواصـــل الشـــاعر 

سيف امللوك سكتة التجريب على اجلسد الشعري عله جيد مـا يضـمد بـه 



  

١٧٢

الــنص الــذي ســيلقيه علينــا علنــا / الــوطن مــن خــالل القمــيصجــراح هــذا 

.نبصر، ماقد ضاع منا
ǴȆɛȯࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ȿ כ ǷٱڈȆࡧ

əࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ȷ ɽ ʊɦࡧɁ ʊɮɛࡧʏࡧࡩɯ ɡȗȀȡ

ۚܣࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ɏ Ȓȯࡧ ʊɀ ɜɦȄࡧǴȆɮɏ ȹࡧȮȳʆࡧ ʋɦ

ɷȆɮɏࡧࡧࡧࡧࡧ șࡧȮȲǷࡧ ȸ ɦɼ

ۜܣࡧɷȆȗɗࡧࡧࡧࡧࡧ ɻȕȳȸࡧȄȳɡɦȄ؟ ɟۚܣࡧ ɇ ɼ

ۘܢࡧࡧࡧࡧࡧ ȧ Ȧࡧ ɼȳɦȄࡧɵ ɇ ɼ...

ɷȄȯࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ȿ ۘܣࡧ ɘȻ ɏڴʄࡧ Ʌࡧ ʊɘʆ

ʎǿȆɛȯࡧࡧࡧࡧࡧ ȿ Ƿ

Ȓȯࡧࡧࡧࡧࡧ ʊɀ ɜɦȄࡧȄɽ ɨȫ ȮȄ

ɵࡧȆɸࡧȆɳɸࡧࡧࡧࡧ ɭ

ʅࡧȆɱǷࡧࡧࡧࡧ ȮȄǺɗࡧɵ ɭ

ɰࡧǻڲʄࡧȆɭࡧɷȄȲǷࡧࡧࡧࡧ Ȅɽࡧɳɭǵ؈ ɨȫ ȮȄ)١٢(

الــنص الــديين مــن خــالل موقــف شــكَّل " ســيف امللــوك ســكتة" حيــاور

حــدثا معاصــرا يف اخلطــاب الشــعري اجلزائــري املعاصــر وهــو الرؤيــة والرؤيــا، 

فالشاعر يدعوا إىل االنتقال من الرؤية البصـرية إىل الرؤيـا البصـائرية حيـث 

  . القلب موطن املعرفة

ويف اســــتلهام آخــــر للشــــاعر عــــز الــــدين ميهــــويب لقصــــة يوســــف عليــــه 

�ƢºĔ¦ȂǼǟ�Ŗºǳ¦�̈ƾȈºǐǬǳ¦�ÄƾºȀȇ�Ʈ ºȈƷ��ǾºȈƯ¦ǂǷ�ǺºǷ�ƨºȈƯǂǷ�Ŀ�¿Ȑºǈǳ¦" مناجـاة

إذا " املــالك" ، والــذي حييــل إىل القصــة مــن خــالل لفظــة "املــالك الغائــب

العنـــوان هـــو العتبـــة األوىل لفهـــم الـــنص، أو البهـــو الـــذي منـــه "أدركنـــا أن 



١٧٣
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دهاليز نتحاور فيها مع النص وعواملـه املمكنـة، ميـدنا بـزاد مثـني  ندلف إىل

لتفكيكـــه ودراســـته، ويقـــدم لنـــا معونـــة كـــربى لضـــبط انســـجامه وفهـــم مـــا 

.¤ƢēƢǧÂ�ƾǠƥ�Ä®ȂǠǈǳ¦�ƢƼȈǳÂ±�Ȅǟƾƫ�̈¢ǂǷ¦�ń.)١٣("غمض منه

�Ƣºēȏȏ®�ǾºǴǸŢ�ƢºŠ�ÄƾºǬǻ�ȆºǟÂ�Ǻºǟ�Ǻºǰȇ�Ń�ƨǐǬǳ¦�°ƢǔƸƬǇ¦�À¢�ȏ¤

�Ŀ�ƨºǐǬǳ¦�©ƢȈºǐƼǋ�© ƢºƳ�ǲºƥ��ƨđƢºǌǷ�Ǧمن إضاءات معاصـرة ملوا ºǫ

��̈ƾȈºǐǬǳ¦�ƢǿǂºǏƢǼǟ�Ŀ�ŚƯƘºƫ�Ŀ�ÃƾºǏ�ƢºŮ�ǆ Ȉºǳ�̈ǂƥƢǟ� Ƣũ¢�ƢĔƘǯÂ�ǎ Ǽǳ¦

  : وهذا ما نستشفه من خالل هذا املقطع
ȓȬࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ʊɦɼȴࡧȆʆࡧȒȯ ʊɀ ɜɦȄࡧș ɱǷ

șࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ȸ ɦ"يوسف"  

ۘܢࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ȧ ַࡧ ɼַࡧ"ȵʈȵɐɦȄ"

ۘܢࡧࡧࡧࡧ ɗࡧɵ ɭفࡧ؆ɟǷࡧș ȸ ɦɼ...

ɖࡧࡧࡧࡧࡧ ɼȳݰ ǴɖࡧȄݍ ȮࡧɷȲȯ ȿ )١٤(ࡩʏࡧ

يف نـــص آخـــر حلضـــور يوســـف يف الشـــعر اجلزائـــري املعاصـــر يقـــدم لنـــا 

الشاعر ميلود خيزار حدثا آخر من أحداث القصة وهـو اشـتياق يعقـوب 

  :البنه يوسف من خالل رؤاه احلزينة إذ يقول
ȆɺɛȄɽࡧࡧࡧࡧࡧ Ȼ Ƿࡧɾ ǹȲࡧȆɸȮȳȼ ȖࡧʏڴȝɭࡧȓɮʊȘʈɼ

ȳʈȳɄࡧࡧࡧࡧࡧ ɦȄࡧə ȷ כ Ȯȳȼࡧ Șɟ

ȩࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ʈȳɦ"يوسف"  

ɚࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ȮȆȿ ȑࡧ ǾȰࡧɰ ȉȈ؈ ȆǾȰɼ)١٥(



  

١٧٤

حتيــــل اجلملــــة الشــــعرية األخــــرية إىل دالالت عــــدة منهــــا تشــــبه إخــــوة 

يوسف بالذئاب، وتربئة الذئب احلقيقي، هذا التشبه قد حييل إىل الوضع 

�ǲººƼǴţ�ǂººƯ¤��ÄǂººƟ¦ǄŪ¦�ǞººǸƬĐ¦�Ŀ�ƢȈººǌǨƬǷ�ǂǟƢººǌǳ¦�ǽ¦ǂººȇ�Äǀººǳ¦�ȆǟƢººǸƬƳȏ¦

  . العالقات األسرية

ياته إىل قصة يوسف عليه وباستثمار جيد للنص القرآين الذي حتيل آ

الســـالم حيـــاول الشـــاعر مشـــري بـــن خليفـــة يف ديوانـــه الـــذي حيمـــل بدايـــة 

ومؤسسا لنص حداثي تتقاطع نصوصه مـع ثقافـات عـدة  -سني-السؤال

، إحــدى النصــوص الــيت ترقــى "املعــراج"إذ يشــكل نــص . ومعــارف متنوعــة

ة إىل مســــتوى التوظيــــف الرمــــزي للــــرتاث الــــديين مــــن خــــالل اهلــــدم واعــــاد

البنـــاء، أو بعبـــارة أدونـــيس التجـــاوز والتخطـــي، حيـــث يســـتدعي الشـــاعر 

القصــة الدينيــة، لكــن مبالمــح معاصــرة وبتكوينــات أساســها رؤيــا الشــاعر، 

  :إذ يقول
ɵࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ȯٱڈ ʆǷࡧɵ ɐɈ ɛࡧȓɳʆȯ ǴȆȸࡧȄם ɲ

ɒࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ȄȳɘɦȄࡧɵ ɭࡧɰ ɨɈ؈ ȕࡧɣ ɳʆǷȲࡧȆם

ȸڥʄࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ʇࡧȮֺ ȍɦȄۜܢࡧ ɵࡧɛǷظ ɭࡧǴȆȡ ȯࡧ ɜɦࡧɵ ɨɛ

ۘܢࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ɘɦȄࡧɤ Ȇɛ:ȓȧ ȆȍȘȸ ɯࡧȄם ȣ ɱכ Ȉࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ɽ ȿ ɇ؈فࡧ ǷࡧʎɲȄȲǷࡧʎɲǻ

....................................

....................................

  :هكذا قال العراق
ȟࡧ( ɺɨȕࡧȓɳʆȯ ɵࡧȄם ɭࡧȒȄȳɭǻɼ..........ɣ ɦࡧș ʊɸ()١٦(
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هــي إذن صــبوات عاشــق حيــاول أن يالمــس نصــا دينيــا لتقــاطع بعــض 

تيماته مع تيمات نصه الشعري، كالرؤيـا والسـجن، والغـرية، لكـن املفارقـة 

الــيت جنــدها بــني العــاملني الــنص الشــعري والــنص الــديين، هــو التغيــري الــذي 

اســـتبدال هـــذا  حصـــل يف مضـــمون املقـــدس الـــديين، واجتهـــاد الشـــاعر يف

املضــمون بــآخر يوافــق جتربتــه الشــعرية، حيــث النســاء يقطعــن أيــديهن ملــا 

رأيـــن عاشـــقة الشـــاعر، عكـــس مـــا ورد يف الـــنص القـــرآين، حيـــث خـــروج 

يوســــف علــــى النســــوة هــــو الــــذي كــــان ســــببا يف تقطيــــع أيــــديهن، إال أن 

الشــــــاعر أدرك أوجــــــه الشــــــبه بــــــني الشخصــــــيتني فبــــــني يوســــــف وعاشــــــقة 

   .اجلمال الشاعر، عالمة

  : إذ يقول اهللا تعاىل

َعـْت ِمبَْكـرِِهنَّ أَْرَسـَلْت إِلَـْيِهنَّ َوأَْعتَـَدْت َهلُـنَّ ُمتََّكـأً  ﴿فـََلمَّا مسَِ

يًنا َوقَاَلِت اْخـرُْج َعلَـْيِهنَّ فـََلمَّـا  َوَآَتْت ُكلَّ َواِحَدٍة ِمنـُْهنَّ ِسكِّ

ْلَن َحاَش لِلَّـِه َمـا َهـَذا َبَشـرًا رَأَيـَْنُه َأْكبَـْرنَُه َوَقطَّْعَن أَْيِديـَُهنَّ َوقُـ 

ِإْن َهَذا ِإالَّ َمَلٌك َكرٌِمي﴾

لقــد اعتمــد الشــاعر يف نصــه هــذا علــى نصــني مقدســني فــاألول كمــا 

أمـــا الثانيـــة فيســـتدعي " يوســـف عليـــه الســالم"رأينــا يستحضـــر فيـــه قصــته 

  . فيها قصة وهذا ما يدل عليه السطر الشعري
ۜܢࡧɦȄࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ɵࡧɛǷظ ɭࡧǴȆȡ ȯࡧ ɜɦࡧɵ ɨɛʄڥȸ ʇࡧȮֺ ȍ



  

١٧٦

فـــالنص القـــرآين قـــد حـــدد املكـــان الـــذي جـــاء منـــه الرجـــل أمـــا الـــنص 

  "أقصى البالد"الشعري فرتك املكان مفتوحا بقوله 

مث جنـــد تغيـــريا آخـــر علـــى مســـتوى الرؤيـــا الـــيت قصـــها الســـجينان علـــى 

ـــــْجَن فـَتَـيَـــــاِن قَـــــاَل :يوســــف، حيـــــث يقـــــول اهللا تعـــــاىل ﴿َوَدَخــــَل َمَعـــــُه السِّ

زًا َأَحُدُمهَا  ُل فـَْوَق رَْأِسي ُخبـْ ِإينِّ أَرَاِين أَْعِصُر َمخْرًا َوقَاَل اْآلََخُر ِإينِّ أَرَاِين َأمحِْ

َنا بَِتْأِويِلِه ِإنَّا نـَرَاَك ِمَن اْلُمْحِسِنَني﴾ ُر ِمْنُه نـَبِّئـْ .تَْأُكُل الطَّيـْ

أمـــا الشـــاعر فجعـــل الرؤيـــا مغـــايرة حيـــث العـــروج حنـــو الســـماء يأخـــذ 

:مر، فهو انطلق من الواقع عند قولهمكان عصر اخل
ɰࡧࡧࡧ ɨɈ؈ ȕࡧɣ ɳʆǷȲࡧȆם...

تتشـــكل ممـــا "والـــذي ميثـــل الرؤيـــة العينيـــة للشـــاعر، هـــذه األخـــرية الـــيت

تقتنصــه العــني أو املعرفــة مــن حادثــة، أو موقــف، أو فكــرة، واختمارهــا يف 

الـــذات املبدعـــة هـــو الـــذي يعطـــي الشـــاعر املـــدد خللـــق الرؤيـــا الـــيت متلـــك 

.)١٧("اخرتاق الواقع، وتفكيكه وإعادة تركيبهالقدرة على 

هكــــذا إذن شــــكل الرمــــز الــــديين املتمثــــل يف شخصــــية يوســــف عليــــه 

الســـالم إحـــدى مالمـــح التجربـــة الشـــعرية اجلزائريـــة املعاصـــرة، مـــن خـــالل 

التوظيف املبين على حسـن اختيـار السـياق املناسـب، لعنصـر مـن عناصـر 

يريـــة والـــيت هـــي مســـة بعـــض القصـــة، وهـــو مـــا جعـــل الـــنص يبتعـــد عـــن التقر 

النصـــوص الشـــعرية الـــيت مل تـــراع الســـياق، ويتجـــه صـــوب التعـــدد والتنـــوع 

  . الداليل الناتج عن البناء الرمزي ألحداث القصة
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كــان الــرتاث الــديين يف كــل العصــور ولــدى كــل األمــم مصــدرا "فلقــد 

ســـخيا مـــن مصـــادر اإلهلـــام الشـــعري، حيـــث يســـتمد منـــه الشـــعراء منـــاذج 

فبالرجوع إىل التاريخ األديب لكل أمة، جند )١٨("ورا أدبيةوموضوعات وص

�Ƕđ°Ƣºš � ¦ǂºƯȍ�ŕºǋ�©ƢǟȂºǓȂǷ�ƨȈǼȇƾǳ¦�ƾǧ¦Âǂǳ¦�ǺǷ�¦ȂǬƬǇ¦�ƾǫ�Ƣǿ ¦ǂǠǋ�À¢

الشعرية، فأعطوا هلـا بعـدا روحيـا وقداسـة تتماشـى ونوعيـة املوضـوع الـذي 

استهدف، فهذا الشاعر األورويب، بأخذ من معتقداته الدينية ، بل وحىت 

ــــا يف مــــن  ــــك، حيــــث " دانــــيت"املعتقــــدات االســــالمية، ولن ــــل علــــى ذل دلي

حــديث املعـــراج للنــيب صـــلى اهللا " الكوميـــديا اإلهليــة"اســتلهم يف ملحمتــه 

  . عليه وسلم

فـــالنص الشـــعري املعاصـــر هـــو خلـــيط مـــن الرمـــوز املتنوعـــة والثقافـــات 

بــأن كــل نــص هــو "املتعــددة وهــو مــا عنــاه روالن بــارث يف نظريــة الــنص 

نصــي حتضــر فيــه نصــوص أخــرى، مبســتويات متفاوتــة وبأشــكال تــداخل 

ليس التعرف عليها أسهل وال أصعب، نصوص من ثقافـة سـابقة وأخـرى 

من الثقافة احمليطـة، فكـل نـص مـا هـو إال نسـيج جديـد مـن استشـهادات 

.، وهو ما اصطلح عليه مبصطلح التناص)١٩("تامة

�Ƣºººººđ�©ǄºººººȈŤ�̈Ǆاو التـــــداخل النصـــــي ميـــــ" احلواريـــــة"هكـــــذا إذن كانـــــت 

النصــــوص الشــــعرية اجلزائريــــة املعاصــــرة، هــــذا احلــــوار الــــذي كــــان مصــــدره 

الــــــرتاث الــــــديين أوال وباألســــــاس حــــــوار مــــــع األنبيــــــاء باعتبــــــار أفكــــــارهم 
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فكــان التعامــل مــع هــذه النصــوص املقدســة . وأحــداثهم نصوصــا مفتوحــة

يــتم حبــذر كبــري، نظــرا للــدالالت املتعــددة الــيت حتملهــا هــذه النصــوص إذ

كثــريا مــا حيــدث أن بعــض الشـــعراء يؤولــون مالمــح بعــض الشخصـــيات "

تــأويال خاطئــا، ويســتخدمون بعــض الشخصــيات يف التعبــري عــن معــان ال 

أو يشـــــرتك جمموعـــــة مـــــن  )٢٠("تصـــــلح هـــــذه الشخصـــــيات للتعبـــــري عنهـــــا

الشـــعراء يف توظيـــف شخصـــية دينيـــة واحـــدة، حيـــث تصـــري هـــذه األخـــرية 

�ǲºººººǸŢ�À¢�µ Ȃºººººǟ��ƾºººººƷ¦Â�¾ȂǳƾºººººǷ�©¦̄�̈®ƾºººººǠƬǷ�©ȏȏ®�ƢºººººēƢȈǗ�Ŀ" إذ

�ƨººȈƟƢŹȏ¦�ƢººēƢǫƢǗ�ǲººǯ�ƾººǬǨƫÂ��ƶǘººǈǷ�ÄȂººǤǳ�ǖººŶ�ń¤�ƨȈººǐƼǌǳ¦�¾ȂººƸƬƫ

¸ƢǠǋȍ¦�ȄǴǟ�Ƣē¦°ƾǫÂ")وهذا ما وجـد عنـد بعـض شـعراء السـبعينات )٢١ ،

أو ملــا اســتلهموا مــن عــذاب " الصــلب والصــليب"حينمــا تعــاملوا مــع رمــز 

  .أيوب معىن ومغزى واحد هو الصرب

اء اجليـــل اجلديـــد مـــع شخصـــيات دينيـــة عـــدة، كــــل لقـــد تعامـــل شـــعر 

حســب موقفــه مــن الشخصــية ومــا حتملــه مــن تيمــات ، فقــد حضــر النــيب 

حممد صلى اهللا عليه وسلم كرمـز لإلنسـان العـريب سـواء يف انتصـاره أو يف 

عذابه، كما كان ليوسف مقام يف الشعر جلزائري، إذ كـان اجلمـال والعفـة 

علـــت شـــعراءنا يفضـــلون يوســـف عليـــه والغوايـــة، هـــي املوضـــوعات الـــيت ج

السالم على غريه من الشخصيات أما الشخصيات األخرى اليت كان هلـا 

، هاتــــــان "قابيــــــل وهابيــــــل"حضــــــورا يف الشــــــعر اجلزائــــــري املعاصــــــر فهمــــــا 
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الشخصــــيتان كانتــــا حمــــل انتبــــاه مــــن طــــرف الشــــعراء، حلملهمــــا موضــــوعا 

بارمهــا ميــثالن جوهريــا مــن مواضــيع عالقــات اإلنســان مــع اإلنســان، وباعت

  .أول جرمية وقعت على سطح الكرة األرضية

فهـــذا الشـــاعر فـــاتح عـــالق حيـــاول أن يبحـــث يف كتـــاب الســـهو عـــن 

  . املوت كطريق البد من السري عليه
ȑࡧࡧࡧࡧ ȼ ݵ ɰࡧȄݍ ȫفࡧȆɱȆɢɭࡧȉ؈ Ȇɗࡧș ɱǷࡧș ʊɭ!!

ɝࡧȆɳɸࡧࡧࡧࡧ ʈȳɈ ɨɦࡧȓȝȡ

ɞࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ Ȇɳɸࡧȑ ɐȼ ɨɦࡧȓȝȡ

ܨݨȳࡧࡧࡧࡧ ɨɦࡧȓȝȡ

ȓȝȡࡧɨɦٔڈȳࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ

Ȧࡧࡧࡧࡧ ɼȳɨɦࡧș ɛɼַࡧ

ɰࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ Ɉ؈ ɨɦࡧș ɛɼַࡧ

ȑࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ȸ Șȧ Ȅɼࡧȓȝȡ ɪࡧǻڲʄࡧ ȫ ȮȆɗ

ɬȯࡧࡧࡧࡧࡧ ɦȄࡧɰ ȆɭȴࡧȄȱ ɸ

ɪࡧࡧࡧࡧࡧ ʊȉȆɸࡧɪ ȗɜʆࡧɪ ʊȉȆɛ

ȶࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ɼɼַ ɪࡧ ȗɜʆࡧȑ ʆȮɼǷ

ȑࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ȣ ȗȧ Ȅɼࡧȓȝȡ Ȉࡧǻڲʄࡧ ȳɸȆɗ)٢٢(

�ƢºººȀȈǧ�ǺºººǇ�Ŗºººǳ¦�ńÂȋ¦�̈°ǄºººĐ¦�ǲȈºººǏƢǨƫ�ǂǟƢºººǌǳ¦�ƾºººȈǠȇ�ƢȇƾºººȈƳ¦ŗǳ¦�ǽǀºººđ

قابيل وهابيل سنة القتل، إذ نالحظ كم كرر الشـاعر لفظـة جثـة إىل أربـع 

مـــرات، يف كـــل مـــرة كانـــت اجلثـــة تقـــيم يف مكـــان مـــا، وهـــذا دليـــل علـــى 
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وحشية اجلاين وعبثيته يف القتل وأي قتل؟ قتـل األخ الخيـه أو قتـل االبـن 

  . لوالده

هــذا املشــهد الــدموي، كانــت اجلزائــر مســرحا لــه، ممــا جعــل شــعراءها 

يعيدون تفاصيل املوت عرب أول جرمية وقعت على األرض بني أخ وأخيه 

خصوصـــا إن  ... فقابيـــل رمـــز لكـــل ســـفاح، ولكـــل قاتـــل، ولكـــل معتـــد"

.)٢٣("ضحيته ميت إليه بصلة ماكانت 

يف نصه بني رمز قابيل ورمز أوديـب لتكـون " عالق"لقد قرن الشاعر 

العملية أكثر احياء وأكثـر دراميـة عنـدما يتعلـق األمـر بقتـل اإلخـوة واآلبـاء 

  . خصوصا وباإلنسان عموما

  :خاتمة

فقـد رأينـا خـالل مـا سـبق أن اجليـل اجلديـد مـن الشـعراء اجلزائـريني قـد 

�Ʈاس ºȈƷ��ƨȇǂǠºǌǳ¦�Ƕđ°Ƣºš � ¦ǂºƯȍ�ċŕǋ�©ƢǟȂǓȂǷ�ƨȈǼȇƾǳ¦�ƾǧ¦Âǂǳ¦�ǺǷ�¦ȂǬƬ

يســــــتدعون يف أشــــــعارهم جتربــــــة النــــــيب مــــــن خــــــالل  -برباعــــــة  –كــــــانوا 

األحـــداث الـــيت وقعـــت لـــه يف املاضـــي، معتـــربين شخصـــيته مثـــاال للعطـــاء 

والبذل ومحل الرسالة، ويف نفس الوقت منوذجا لتحمل املكابدة واجلحـود 

  .والعذاب
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  :اعداد

الدكتور محمد الثالث يعقوب
  االسالمية والدراسات كلية أمحد الرفاعي للقانون

  نيجريياميسو والية بوتشى 

  : مدخــل

قــد شــهدت هــذه املنطقــة منــذ تواجــدها سلســلة مــن املــؤمترات حــول 

حسب األوضـاع السياسـية املختلفـة، قبـل االسـتقالل وبعـده إىل  الدستور

«� يومنا هذا ويتكون الدستور ǂºǠǳ¦Â��ǞºǸƬĐ¦�ƾºȈǳƢǬƫ�ǺǷ�ƢǸƟ¦®  والعـادات

األعضاء مـن خمتلـف املؤمترات يتمثل فيه  والدين بواسطة احلوار الوطىن أو

  .دوائر انتخابية يف البالد

بنــاءعلى ذلــك، جنــد مــن الشــعراء مــن يشــارك يف إبــداء آرائــه ومبادئــه 

�ǞººǸƬĐ¦Â�®ƢººǐƬǫȏ¦Â�̈ǂººǇȋ¦Â��ƨººƠȈƦǳ¦�©¦ǂƯƚººŭ�ƢººǠƦƫ�ƨȈººǇƢȈǈǳ¦�̧ƢººǓÂȋ¦�ǽƢººš

  . جتاه احلاكم واحملكوم

ومـــن الشـــعراء الـــذين حتـــدثوا عـــن الوضـــع الدســـتورى يف البالد،الســـيد 

وهــي مــن عشــرات انتاجاتــه الشــعرية  )١(دم بــن عثمــان يف قصــيدته الرائيــةآ

قرضـــها كـــرد الفعـــل علـــى املعارضـــني ومعـــاونيهم ضــــد الشـــريعة االسالميــــة 
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ــــــوطىن للدســــــتور ويعتــــــرب الشــــــاعر شخصــــــية  )٢(وموقفهــــــا أثنـــــــاء املــــــؤمتر ال

أدبيةوعلميــة معروفــة لــدى العامــة واخلاصــة ولــه مســامهات كبــرية يف حركــة 

)٣("بولـه جنغـراوو"اج األدىب يف خمتلف األغراض الشعرية، ولـد بقريـة االنت

م ونشــأ يف بيئــة دينيــة وعلميــة يتقلــب بــني ١٩٥٧عــام " غمــىب"يف واليــة 

والدينيــة اىل أن  )٤(الكتــاب حــىت حصــل علــى قــدركبري مــن العلــوم اللغويــة 

وختــرج يف . م١٠٧٩التحــق مبدرســة العلــوم العربيــة كنــو وختــرج  فيهــا عــام 

بالتخصـص يف الشـريعة والقـانون عــام " صـكتو"امعـة عثمـان بـن فـودي ج

١٩٨٦�¿Ƣººººººǟ�Ƣē®ƢȀººººººǋ�¾ƢººººººǻÂ�ƨººººººȇŚƴȈǼǳ¦� ƢººººººǔǬǳ¦�ƨººººººǇ°ƾǷ�Ŀ�§°ƾººººººƫÂ�¿

  .م١٩٨٧

وقد تقلـب السـيد آدم بـن عثمـان يف املناصـب احلكومـة بـوزارة العـدل 

ملــدة مثــان ســنوات إبتــداءا مــن نائــب املســجل، واملــدعى احلكــومى إىل أن 

جل العام للمحكمـة االسـتئنافية العليـا بواليـة بوتشـى ، مث عني نائب املس

ختلــى عــن العمــل واســس مكتبــا للمحامــاة، وفيمــا بعــد انتخــب عضــوا يف 

�¿Ƣººººººǟ�ŒººººººǸǣ�ƨººººººȇȏȂǳ�ȆǠȇǂººººººǌƬǳ¦�ǆ ººººººǴĐ¦وهــــــواآلن قاضــــــى يف  )٥(م١٩٩٩

  ."غمىب"احملكمةاالستئنافية لوالية 

�Â�ǲºººȈǴƸƬǳƢƥ�̈ƾȈºººǐǬǳ¦�ǽǀºººǿ�¾ÂƢºººǼƬƥ�¿ǄºººƬǴǻ��®ƾºººǐǳ¦�¦ǀºººđ�ǺºººŴÂ  الدراســـة

كنموذج من عشرات انتاجاته الشعرية الىت حتدث فيهـا عـن القضـايا الـىت 

  . متت اىل العمليات السياسية بالصلة



١٨٥
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متثـــل هـــذه القصـــيدة موقـــف الشـــاعرجتاه الوضـــع الدســـتورى يف احلـــوار 

تضــم أربعــني بيتــا  )٦(وهــي رائيــة مــن البحــر الكامــل .م١٩٨٩الـوطىن عــام 

  :اته السياسية وتتضمن النقاط التاليةأظهر فيها الشاعر مفهوم)  ٤٠(

  :المقدمـة) ١(

ابتــــدأ الشــــاعر قصــــيدته باملقدمــــة الدينيــــة حســــب ميــــول شــــعراء هــــذه 

  : البالد يف بداية قصائدهم وقال يف مطلعها

ـــــــــــارى ـــــــــــى الـبـــــ ـــــــــــد هللا العـلـ احلمـ

مــحمد رب صـل علـى الرسـول يا

وكفـــــى بشـــــرعته هـــــذا مســـــارى

ــــــه وصــــــحابه  ـــــــع آل ـــــــارمـ األخيـ

محـد اهللا مشريا إىل أنه العلى اخلالق وكفى بشرعته الىت وضـعها للعبـاد 

  .الىت هي رأى الشاعر ومساره

يـدعو ربـه بالصــالة علـى الرسـول حممــد صـلى اهللا عليـه وســلم مـع آلــه  

  .وأصحابه األطيار

وبعـــد البيتـــني، أنشـــأ الشـــاعر يظهـــر محاســـته بـــاهلجوم ضـــد املعارضـــني 

االســـالمية ويلعـــنهم بـــالتزام اخلســـران واهلـــالك والعـــار جلحـــودهم للشـــريعة 

بنعمــة اهللا ســـعيا وراء الفســاد، ممـــا أدى إىل خيبـــة أملهــم حيـــث مل تقـــض 

حــاجتهم الســيئة مشــريا إىل تأييــد الصــهاينة مــن خــارج الــبالد هلــم بــأموال 

:من الدوالرات وقاموا بإفشاء اآلراء املضادة للشريعة سرا، فأخذ يقول



  

١٨٦

Ƕºººººđ°�ƨºººººǸǠǼƥ�¦ÂƾºººººƸƳ�Ǻººººŭتـبـــــا

دعــــوا الصــــهاينة الــــذين إذا صــــحبوا

يتزامـــرون علـــــى النــــاس قــــل هلـــــم

وســعوا فســادا يــا هلــم مــن عـــار

ـــــدوالر للســــلم مـــــروا الكـــــف للــ

)٧(وقفـوا بشاطئ منهـل مـنـهــار

  :ذم المعارضين للشريعـة) ب(

انتقـــل الشـــاعر هنـــا يشـــري إىل بغيــــة مجاعـــة الكنـــائس يف الـــبالد أثنــــاء 

احلــوار مبحاولــة اســقاط الشــريعة ســرا بــدون تســرب األخبــار حيــث جــالوا 

�ƢǠººǇ¦Â�ƢººǻƢǰǷ�ǶȀººǈǨǻȋ�¦ÂȂººǇÂ�Ƕđ¦ǄººƷ¢�ǞººǸš �ǂººƯ¤�ƢǿƾººǓ�ǶȀƬººǴǸŞ�®ȐƦººǳ¦

�» ƾººđ�°ȂƬººǇƾǳ¦�¦ȂǘǳƢººƼȈǳ�ǆ ººǴĐ¦�Ŀ�ǶȀƟ¦°Ɩººƥ�¦Ȃǳ®¢Â�ƢººȀȈǴǟ� ƢººǔǬǳ¦�ǶººƟȐȇ

�ǾººƳ°ƢƻÂ�ǆ.لتصـويت للشـريعةمنـع ا ºǴĐ¦�ǲºƻ¦®�Ŀ�ƨºǟƢŦ�ǶººĔ¢�ń¤�°Ƣºǋ¢Â

�ƾººººǓ�®¦ƾººººǟȏ¦Â�ǄȈȀƴƬǳƢººººƥ�ƨǸȈǬƬººººǈǷ�ǶȀǧȂǨººººǏÂ�°ƢººººǨǰǳ¦�ǶēƾººººǸǟ�ƨººººǷƢǟǄƥ

جانب األبرار والصاحلني من املسلمني بآرائهم الـىت تنفـى تقاليـد االسـالم 

وثقافتهــــا ضــــمن مســــودة الدســــتور يف احلــــوار، فخاضــــوا ميــــادين النقــــاش 

القرار بعدم تطبيق الشـريعة االسـالمية يف الـبالد وأيـدهم حسب ميثاقهم ب

  : على ذلك مجاعة من الفجار بني املسلمني وقال

العـــام قــــد مهـــت جنــــود كنيـســـــة

¦Ƕººººđ¦ǄƷ¢��¦ÂƾººǼƳÂ�®ȐƦººǳ جــالوا

ƢºººººººǼƦǠǋ�ǆ ººººººǴĐ�ǶºººººººēƾºǠƥ�¦Ȃºººººººƫ¢Â

)٨(سحـق الشـريعة دون مامنشـار

ـــــــــار ـــــــــم هـــــــــجمة بالنــ ـــــــــوا يــالئـ جـ

)٩(ليلــّوثــــــــــوا دستــــــــــورنا باملنقــــــــــــار



١٨٧

م٢٠١٤أكتوبر من السلسلة الجدیدة              ٩مجلة دراسات عربیة، العدد 

مجــــــع بــــــداخله وآخــــــر خـارجــــــا

بـــزخرية الصـــفوف وزودوا ســـووا

النقــاش واعلنــواميــادين  خاضــوا

ÃǄººººººƬš �ȏ�Ƕºººººººē¦ ¦ǂºƳ¦Â�¦ȂºººººººǨǴƷ

قــــــوم إذا نطقــــــوا أثــــــاروا ضجــــــة

الشــــــريعة ال تـطبــــــق مـــــــرة قــــــالوا

أال لنخضــــــع للشــــــريعة أصلهــــــا

ذلقــــــوا بالســـــنة حـــــــداد مجعـنــــــــا

بزعامــــــــة مـــــــن عــمــــــــدة الكفــــــــــار

ــــــــــرار ترمـــــــــى وجتـــــــــرج أوجـــــــــه األبـ

أال شـــــــــــــــريعة أوثـقــــــــــــــــوا بـقــــــــــــــــــرار

ـــــــار ال خيضعـــــــون لسلطـــــــة األفكــ

كـــربى تصــــك مســــامع السمـــــار

ــــت بـــــذلك حشـــــدة الفـجــــــار قال

ــــــــار ــــــــدى التجـ ــــــــرك ودافــــــــعة لـ شـ

ــــــــار حـــــــىت عجــــــــزنا الــــــــرد باألبصــ

  : مشاعره نحو الشريعة اإلسالمية)  جـ(

أظهرالشــاعر هنــا تأييــده للشــريعة يف محلتــه وحيــتج لــذلك باإلشــارة اىل 

�ǾǸȀºººººǈƥ�ǲƻƾºººººƬȇ�ƾºººººƷ¢�ȏÂ�®ȐƦºººººǳ¦�Ŀ�ǶȀȈºººººǴǿ¢�ǞºººººǷ�śǸǴºººººǈŭ¦�ǪºººººƷ�ƢºººººĔ¢

داعيا للشعب اىل التمسك والتحالف هلا رغم أنف .بالضرب ضدها أبدا

واألحجـــــار مبنـــــع تطبيقهـــــا يف الـــــبالد املعارضـــــني الـــــذين حلفـــــوا باالجنيـــــل 

�ǲºǔǨȇ�ȂºǿÂ��Ƣºđ�ǂǨǯ�ǺǷ�ǲǯ�ȄǴǟÂ��ǶȀȈǴǟ� ƢǔǬǳ¦�ń¦�̧¦ǄƬǻȏƢƥ�µ ǂŹÂ

املوت واراقة الدماء دفاعا للشريعة من أن نعيش على مذاق الذلة واخليبـة 

يف حتقيـــق بغيتـــه الشـــرعية ضـــد غلبـــة املعارضـــني الكفـــار، مشـــريا إىل عـــدم 

  .التجاهل والتغافل عنها



  

١٨٨

ل عـــن آرائــه، وقـــد اســـند الشــاعر الـــيهم العجــزيف منعهـــا حيـــث بالتنــاز 

  .عمت حماكمهم يف مجيع أحناء البالد وهم غافلني

  :استمع اليه يقول

الشـــريعة حقنـــا مــــع أهلنـــا:قلنـــا

عضــــوا النواجــــذ ال تنــــازل بينـــــنا

هــم معجبــون بكنــزهم ومبكــرهم

ضــد الشـريعة جهــدهم وتعـاونوا

ـــنقلعن عـــروق مـــن كفـــروا Ƣºººđ ول

ل ان تـــــــراق دمـاؤنـــــــــاإنــــــا نفضــــــ

ــــــه ــــــا جبميعـ مـــــن أن نســــــلم دينـنـ

ǶĔƘººººǋÂ�śǸǴººººǈŭ¦�ǎ ººººź�ǂººººǷ¢

أىن هلــــم منــــع الشــــريعة حينمـــــــا

ــــــــاز بالـمنـقـــــــــار ــــــــم جتـت ــــــــدا ول أب

حلفـــــــوا بلنخيــــــــل واألحــجــــــــــار

الـبــــــارى هـــل يـــأمنون إذاءمكـــر

لـنحطمــــــــــن قــــــــــواعد األشـــــــــــرار

هــم مث مــن معهــم مــن األنصــار

علــــى مــــذاق مــــرار أوأن نعــــيش

قـهــــــرا عــــــلى أيــــــد مـــــن الكفـــــــار

لــــم يـجــــاز بــــــدون مـــا انـكــــــار؟

عمــــت حمــــــاكمها بكــــــل ديــــــار

  : إشادته بالمؤيدين للشريعة) د(

ختلــــص الشــــاعر اىل تصــــوير شــــكره العميــــق وإشــــادته لــــدور ســــادات 

احلكومة اإلجياىب جتاه فوز رأيه ومفهوماته للشريعة أثنـاء احلـوار الدسـتورى 

إثر التصويت لصاحل الشريعة حسب آراء املسلمني املـواطنني فخـاب أمـل 

�ǶǿȂǯ°ƢººǋÂ�ƨȈººǇƢȈǈǳ¦�ǶȀƬººȈǤƦǳ�ǶĔȂººȈǟ�ƪ ººǸǟ�Ǻȇǀººǳ¦�Ƕǿ°Ƣººǐǻ¢Â�śººǓ°ƢǠŭ¦
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ر وقــــد ذمهــــم الشــــاعر بالتصــــويت ضــــد الشــــريعة مبقابــــل األمــــوال يف األمــــ

مشــــــــريا يف ذلــــــــك إىل معارضــــــــته لشــــــــراء التصــــــــويت لصــــــــاحل ) الــــــــدوالر(

واستمر الشاعر يبني شعوره الـوطىن بالـدعوة اىل الـرتابط والتعـاون .الشعب

حــىت يعــرتف املســيحى حبــق املســلم، واملســلم أيضــا يعــرتف حبــق املســيحى 

وك، والبيئــة، والــدين لكــل مــن فئتــني عــرب مجيــع القــائم علــى أســاس الســل

احلركات السياسية، ومع تلـك املعارضـة قـد مت النصرللمسـلم بـدون مقابـل 

األموال حيث رفع احلصار والضيق وسيئت وجوه املعارضـني باهلزميـة، ومـا 

رحبـــت جتـــارة مكـــرهم ضـــد الشـــريعة الـــىت اعتربهـــا الشـــاعر أساســـا ملبادئـــه 

  : الالسياسية يف البالد، قائ

ǶººººĔ¤�ƨººººǷȂǰū¦�©¦®Ƣººǈǳ�¦ǂǰººǋ

شعبنـــا الشــريعة عــن ذوائــب نقلــوا

ǶºººººĔȂȈǠƥعمــت حــب الرياســة قــد

ــــــــة قالـــــــــوا إذا كــــــــنا نــريــــــــد شـريعـ

كــال، أنشــرى ملكنــا بنقــــود نــــــا

ƢººººººĔ¢�ƨºººǷȂǰū¦�ƪ ºººǼǬȇ¢�ǶººººƯ�ǺºººººǷ

ضـــربت بســـردها رؤوس طغاتنـــا

ــــــا قـــــد صـــــارت أمراحملـاكــــــم كلهـ

ــــا حـــني اعلـــن تلـــك الشـــريعة نقلهـــ

قطعــــــوا حبــــــال املتعــــــدى اجلبــــــار

تأســـــــا هلـــــــم، قـــــــد احلـــــــوا بالعـــــــــار

ـــــــــوار حـتـــــــــى حســـــــــبتهم مــــــــن الثــ

ــــــــــــــل الـــــــــــــــــدوالر فلـنـبـغــــــــــــــها مبقـاب

حبـــــــــق اجلـــــــــــار فليعـــــــــرتف جـــــــــار

مســــــؤولة عــــــن هـــــــــذه األصــــــمار

°Ƣºººººººººǈºƻȋ¦� ȂººººººººǇ¢�Ƕººººººē�ƾººººººƦǰƫÂ

ــــــوار عـــــنهم الســـــتهزاء حســـــن جـ

ــــــوار ســـــيئت وجـــــوه صـــــممت حلـ



  

١٩٠

قد ارغموا بالسـلم دون مقـابـــل

ƢººǼƦǠǋ�ľ¦Â�Ƕºǰū¦�¦ǀđ�ǺǈƷ¦

ـــــــا ال قـبـــــــح اهللا الـحكـومـــــــة إنـهـــ

ـــــــا ـــــــزلزل شعــبنــ لــــــوال تدخلهـــــــا لـ

مكــرهم رحبـت جتــارة ومــا هزمـوا

واألمـــــل جـــــاء برفـــــع أى حصــــــار

ـــــــــار حتــــــــت اخلــــــــراب وحتــــــــت غبــ

)١٠(وضـرار الـوغى أمخدت  نار قد

وراء حبــــــــــــار بتعــــــــاون مـــــــــــع مــــــــن

تلــــك الشــــريعة وهــــي رب الـــــدار

:المقطع الخاتمـة أو) هـ(

خــــتم الشــــاعر قصــــيدته وقطعهــــا باحلمــــد هللا ســــبحانه وتعــــاىل معرتفــــا 

بوحدانيتـــه وعــــدم الــــرد علــــى قضــــائه حيــــث مل يتخــــذ ولــــدا وال ناصــــر لــــه 

  :مبشورة عرب قضائه يف بيت واحد وقال

  محدا ملن مل يتخذ ولدا وال   يقضى مبشورة من األنصار 

  : األداء الفنى في القصيدة) و(

نالحــــــــــــــــظ يف أبيــــــــــــــــات القصـــــــــــــــــيدة أداء فنيــــــــــــــــا كثــــــــــــــــريا تشـــــــــــــــــمل 

األسلوب،والتصــــــويرواأللفاظ واملعـــــــاىن  إضـــــــافة اىل اســـــــتخدام املوســـــــيقى 

  .والقافية

تـداء قـد اسـتخدم الشـاعر ألفاظـا سـهلة يف اظهـار آرائـه  السياسـية باب

جيــد مـــوف للشــروط بـــدون ضــعف التـــأليف يف ابتــداء القصـــيدة حســـب 



١٩١
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إخبــارا للقافيــة الــىت يتخــذها  )١٢(إضــافة اىل التصــريع   )١١(مفهــوم النقــاد 

  : اقتداءا بالشعراء الفحل قائال

  احلمد هللا العلى البارى    وكفى بشرعته هذا مسارى

" تـأليف حنـوومل يستعمل الشاعر ألفاظا تدل على ضـعف االبتـداء وال

ونالحـــــظ فيـــــه نزعـــــات  )١٣(يف مطلـــــع القصـــــيدة " قـــــد"و" خليلــــي"و" أال

الشاعر السياسية على أساس بيئته وميوله ومـا حيـس بـه مـع االرتبـاط عـرب 

  .سطرى البيت الىت يالحظها القارئ باجلودة  والوضوح

ومــن القــيم الفنيــة يف القصــيدة، االجــادة يف الــتخلص مــن املقدمــة اىل 

يسى للقصـيدة بلطـف وانسـجام بـدون أن ينتبـه السـامع إال وقـد احملور الرئ

وقـــد  .)١٤(وقـــع فيـــه بتمـــام املمازجــــة وااللتئــــام بينهمـــا حســـب آراء النقـــاد 

وردت مقدمـة الشـاعر يف القصـيدة عـرب نزعاتـه وبيئتـه، وشـعوره الدينيــة يف 

  : عدد من األبيات حيث أخـذ يقول

يالبـــــــــــار ياحلمــــــــــد للــــــــــه العـــــــــل

مــحمد صل علـى الرسـولرب  يا

Ƕºººººđ°�ƨººǸǠǼƥ�¦ÂƾºººƸƳ�ǺǸºººǳ�ƢºººƦƫ

دعـــوا الصـــهاينة الـــذين إذا صـــحبوا

يتزامــــرون علــــى النــــاس بقوهلــــــم

ـــــــفى بشـرعتـــــــه هـــــــذا مســــــار  يوكـ

مــــــــع آلــــــــه وصـحـابــــــــه األخـيــــــــــار

وســـعوا فســــادا يـــا هلـــم مـــن عــــار

للســـــلم مــــــــدوا الكـــــــف للـــــــدوالر

ـــــــار وقفــــــوا بشـاطـــــــئ مـــــــنهل منهـ

  : مث انتقل بلطف اىل احملور الرئيسي قائال 



  

١٩٢

  العـام قد مهـت جنود كنيسـة   سحق الشريعة دون مامنشــار 

Ƴ���Ƕđ¦ǄƳ¢�¦ÂƾǼƳÂ�®ȐƦǳ¦�¦ȂǳƢƳـوا يـالئم هـجـمـة بالـنـــــارــــــــــــــــــ  

ººƬǇ®�¦ȂºƯȂºǴȈºǳ����ƢºǼƦǠǋ�ǆ ǴĐ�ǶēƾºǠƥ�¦Ȃºƫ¦Âـــارـورنا بالعــــــــــــــــــــ    

وهــذه بدايــة محلتــه ضــد املعارضــني للشــريعة االســالمية ودعايتــه هلــا يف 

التفــاوض الــوطىن حــول الدســتور وهــذا ختلــص  متصــل مبــا قبلــه بــدون أن 

  : يشعر به القارئ أثناء االنتقال اليه حيث تسلل الشاعر بقوله

  العام قدمهت جنود كنيسة   سحق الشريعة دون ما منشار 

حـــاول الشـــاعر انتهـــاء كالمـــه باالجـــادة وحســـن  ويف مقطـــع القصـــيدة

املميـــزات الــــىت أشـــار اليهــــا النقــــاد واألدبـــاء مــــن عذوبـــة اللفــــظ ورشــــاقته، 

وحســـن الســـبك، وحلـــو املعـــىن مشـــعرا بالتمـــام واال يكـــن البيـــت مقطوعـــا 

.)١٥(تتعلق به النفس

بنـــاءا علـــى ذلـــك، خـــتم الشـــاعر قصـــيدته بالثنـــاء واحلمـــد هللا يف بيـــت 

  : واحد مشريا اىل وحدانيته حيث قال

  محدا ملن مل يتخذ ولدا وال    يقضى مبشورة من األنصار 

القصيدة بالوحدة  والتزام التناسق، واالرتباط، واالتصال الوثيق  ومتتاز

ƪ ºººȈƥ�ǲºººǯ�ǲºººǐȇ�ŕºººƷ�̈Ȃºººƴǧ�ÀÂƾºººƥ�ƢºººēƢȈƥ¢� ¦ǄºººƳ¢�śºººƥ  غـــريه بتـــوفر حســـن

التخلص عند االنتقال اىل غرض آخر بدون أن يشعر القارئ بـه حسـب 

إن أجـود الشـعر مـا رأيتـه مـتالئم األجـزاء، سـهل املخـارج :" قول اجلـاحظ



١٩٣
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وذلـك يف   )١٦(فـتعلم بـذلك أنـه أفـرغ إفراغـا واحـدا وسـبك سـبكا واحـدا 

أســـلوب ســـهل جيـــد وبســـيط األلفـــاظ باالتصـــال بعضـــها مـــع بعـــض عـــرب 

  .االستهالل واخلروج اىل احملور الرئيسي للقصيدة

ونـــرى أن الشـــاعر قـــداختار يف وزن هـــذه القصـــيدة البحرالكامـــل دون 

غــريه مــن األوزان اخلليليــة ولعــل الســريف ذلــك أن الــوزن يعتــرب أمت  البحــور 

الســـباعية يصـــلح ألكثـــر املوضـــوعات الشـــعرية كاإلخبـــار حـــول احلـــوادث 

ƬĐƢººƥ�ǖȈººŢ�ŕººǳ¦�©ƢººǷ±ȋ¦Â وأنســب ملوضــوع القصــيدة وقــد كثــر  .)١٧(مع

دورانه يف الشعر العرىب وعلى ضوء ذلـك، فـإن اختيـار الشـاعر هلـذا الـوزن 

يف هــذا املقــام يــدل داللــة واضــحة حســب نظرنــا علــى شــاعريته، ورصــانة 

.أسلوبه قّوتا وطبعا وصدقا

ويف القصـــيدة كثـــري مـــن القـــيم الفنيـــة يصـــعب علينـــا حصـــرها يف هـــذا 

ولكنهــا يف نظرنــا وهــي حديقــة مرتاميــة الثمــرات واألزهــار يقتطفهــا املقــام، 

  .الباحث حسب ميوله وذوقه األديب وهكذا

  : الخاتمــة

ما أخــــــذنا يــــــدفعنا إىل االســــــتخالص بــــــأن القصــــــيدة سياســــــية يف ـمــــــ

�ƢȀƦººǈƬǯ¦�Ŗººǳ¦�ǾººƫƢǷȂȀǨǷÂ�ǽǂǟƢººǌǷÂ�ǂǟƢººǌǳ¦�̈ƾººȈǬǟ�² ƢººǇ¦�ȄººǴǟ�ƢĔȂǸººǔǷ

ة يف حياتــه ابتــدءا مــن الكتــاب مث الثــانوى مــن بيئتــه الدينيــة والعلميــة املــؤثر 



  

١٩٤

وقــد عــرب الشــاعر . واملرحلــة اجلامعيــة حيــث ختصــص يف الشــريعة والقــانون

يف القصــيدة عــن آرائــه وســلوكه السياســي مشــريا اىل موقفــه مــن الدســتور  

��ǪºǇƢǼƬǳƢƥ�ƨǴȀºǇ�· ƢºǨǳƢƥ�́ Ȑºƻȏ¦Â�¼ƾǐǳ¦Â�ǆ ǸƸƬǳƢƥ�ȐǠǧ�Ƣđ�ËŃ¦�ƢǸǯ

  .واالتصال بني أجزاء القصيدة

غايــة مــا يف األمــر أن القصــيدة تعكــس لنــا األوضــاع الدميقراطيــة ومــا 

�ŘǗȂºººǳ¦�ǂŤƚººŭ¦� ƢºººǼƯ¢�®ȐƦººǳ¦�Ŀ�ƨºººǟȂǼƬŭ¦�ƨȈººǇƢȈǈǳ¦�©ƢºººǧƢǬưǳ¦�ǺººǷ�Ƣºººđ�ǖȈººŹ

للدســــتور وهــــي كالســــكية يف شــــكلها وبنائهــــا حســــب حتديــــدات النقــــاد 

 واألدباء وزنا وقافية اضافة اىل الوحدة العضوية 

  : الهوامش والمراجــع

 .م١٩٨٨نظمها الشاعر عام )١(

 .م١٩٨٨وكان المؤتمر الوطنى للدستورعام )٢(

علــى بعــد ســتا "غمبــى"قریــة تقــع فــي الشــرق مــن مدینــة "بولــه جنغــراوو")٣(

".كیلو مترات

ظــــاهرة جدیــــدة فــــي الشــــعر العربــــى:"محمــــد الثالــــث یعقــــوب :انظــــر )٤(

رسـالة مقدمـة –عرض  ودراسة لشعر السـید آدم بـن عثمـان –النیجیري

الــى قســم اللغــة العربیــة بجامعــة بــایرو كنــو لنیــل شــهادة الماجســتیر عــام 

.وما بعدها ٢م ص ١٩٩٨

 .١١: المرجع السابق ص)٥(

.مرتین.متفاعلن متفاعلن متفاعلن:أوزان البحر الكامل هي )٦(
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ومنهـار موضـع فـي النهـره .مـورد=ومنهـل –یغشون اآلراء =یتزامرون )٧(

.یحتفره الماء

.اصابع یذرى بها البحر ونحوهخشبة ذات =منشار )٨(

المشي علـى أطـراف القـدمین لـئال یسـمع =والمنقار –لیخالطوا =لیلوثوا )٩(

.صوتهما

.الحرب= الوغى )١٠(

:الـــدكتور(أنظــر أحمـــد أحمـــد بـــدوى)١١( .أســـس النقـــد األدبـــى عنـــد العـــرب)

 . ٢٩٧م ص ١٩٩٦نهضة مصر للطباعة والنشر 

لضـربه، تـنقص بنقصـه هو ما كان عروض البیت فیه تابعة:التصریع )١٢(

الشعر العربى الحـدیثمحمد بنـیس :وتزید بزیادة، لزیادة االیضاح، راجع 

ــــة، ج ــــه وابــــداالتها التقلیدی ، ١/، ط)المغــــرب(دار توبقــــال للنشــــر،  ١/بنیت

 . ١٣٢: م ص١٩٨٩

١ط  ٢جالمعجم المفضـل فـي األدب، ، )الـدكتور(محمد التونجى :أنظر )١٣(

ومـــا  ٧٩٩لبنـــان ص –میـــة بیـــروت م دارالكتـــب العل١٩٩٩= هــــ ١٤١٩

.بعدها

.وما بعدها ٣٠٨المرجع السابق ص )الدكتور(أحمد أحمد بدوى )١٤(

:الدكتور(محمد التونجى :راجع )١٥(  . ٣٦٠المرجع السابق ص )

  ١١م ص ١٩٤٨القاهرة  –البیان والتبیین :أنظر)١٦(

 .٣٤٤المرجع السابق ص )الدكتور(أحمد أحمد بدوى :راجع )١٧(



  

١٩٦

 

  :إعداد

محمد منصور جبريل
قسم اللغة العربية جبامعة بايرو، كنو

:مدخل

أساسيًة، وعامًال فعَّاًال يف البنية الداللية للنصِّ يعترب التشبيه أيقونًة 

يقع بني شيئني بينهما : "وهو كما يعربِّ عنه قدامة بن جعفر. األديب

�ǲǯ�Ŀ�®ǂǨǼȇ� ƢȈǋ¢�Ŀ�¼¦ŗǧ¦Â��Ƣđ�ÀƢǨǏȂȇÂ�ƢǸȀČǸǠƫ�ÇÀƢǠǷ�Ŀ�½¦ŗǋ¦

وإذا كان األمر كذلك فأحسن . واحد منهما عن صاحبه بصفتها

ني الشيئني الشرتاكهما يف الصفات أكثر من التشبيه هو ما وقع ب

.)١("انفرادمها فيها

وقد تتبَّع الشيخ عبد القاهر اجلرجاين التشبيَه يف اعتباره عالقة ربٍط 

بني شيئني، حيث يرى أن التشبيه باعتبار املشبه واملشبَّه به يتمثَّل يف 

أحدمها أن تنزله منزلة الشيء تذكره بأمر قد ثبت له، فأنت ال : "ضربني

ر املشبه حتتاج إىل أن تعمل يف إثباته وتزجيته، وذلك حيث تسقط ذك

والثاين أن . رأيت أسًدا:من البَـْنيِ، وال تذكر بوجه من الوجوه، كقولك

جتعل ذلك كاألمر الذي حيتاج أن تعمل يف إثباته وتزجيته، وذلك حيث 
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زيد أسٌد، وزيٌد هو :جتري اسم املشبه به خربًا على املشبه فتقول

.)٢("األسد

بني املشبه واملشبه به، إن التشبيه عند اجلرجاين يثبت بربط العالقة 

إما حبذف املشبه املعلوم بإضفاء صورة املشبه إليه، أو بإثبات ذكر 

.املشبه، واإلخبار عنه باملشبه به، وهو ما يصطلح عليه بالتشبيه البليغ

عقد "وهذا إن دلَّ على شيء، فإمنا يدل على أن التشبيه يتمثَّل يف 

يف صفة أو أكثر، بأداة، مماثلة بني أمرين أو أكثر، قصد اشرتاكهما

.)٣("لغرض يقصده املتكلم

:التعريف بالشاعر

هو الشيخ احلاج أبو بكر عتيق بن خضر بن احلاج أيب بكر بن 

  . وكان أبوه وجده من أهلها. موسى الكشناوي، نسبة إىل مدينة كشنة

ولد مبدينة كشنة يف العقد األول من القرن العشرين، وذلك سنة 

ينة كنو يدرِّس اللغة العربية والثقافة اإلسالمية إىل م، وعاش مبد١٩٠٩

.)٤(م، وعمره مخس وستون سنة١٩٧٤أن تويف سنة 

أخذ العلوم عن مشايخ كثريين منهم الشيخ حممد سلغ، والشيخ 

يَـَو، وغريهم من األساتذة وله . عبد اهللا سلغ، والشيخ أبو بكر ِجمِنـْ

الشيخ :  ها، من بينهمتالميذ يف خمتلف أحناء هذه البالد ويف خارج



  

١٩٨

علي احلرازمي َهْوَساَوا، واملعلم حيىي جربيل ُكْرنَا، واملعلم طلحة رابع، 

والشيخ أمحد أبو الفتح بـَْرنُو، والشيخ أبو بكر املسكني بـَْرنُو، والشيخ 

عبد الرمحن َزرِيَوا، والشيخ بُوَب فـَْلُغورِي، والشيخ سيوطي ِبِث، والشيخ 

.)٥(ُل رِْنِغْم، والشيخ َبالَرِيب ِجيَغا وغريهمجتاين ِقُر، والشيخَسهْ 

منها الفخر، تناول الشيخ أبو بكر عتيق يف شعره فنونًا خمتلفة، 

  .وغري ذلك والرثاء، واملديح النبوي، ومدح الشيوخ، واحلب اإلهلي، والتوسل،

�ƨǤǴǳ¦Â�ƨȈǼȇƾǳ¦�©ȏƢĐ¦�Ŀ�Å̈Śưǯ�ÅƢƦƬǯ�ǪȈƬǟ�ǂǰƥ�Ȃƥ¢�ƺȈǌǳ¦�Ǧ ǳ¢

وف، حىت قيل إن مصنفاته تبلغ مخسني كتاباً ورسالة، ومن العربية والتص

، وهي أرجوزة تناول فيها الشاعر "إعانة البلداء باملنظومة الرقطاء"بينها 

بذل الندى يف حل "ترمجة معاين املفردات العربية إىل لغة اهلوسا؛ و

، وهي مقالة تناول فيها الشيخ حل "ألفاظ مقام لدى سدرة املنتهى

إبراز "ة مقام لدى سدرة املنتهى  الىت علق عليها؛ ومنها ألفاظ قصيد

، وهي مقالة تناول فيها الشيخ احلديث "الدقائق الكامنة يف النور البارق

.)٦(عن الرموز واإلشارات الصوفية وأنواعها

وقد أثىن عليه علماء كثريون منهم الشيخ حممد الناصر كرب، وأستاذه 

يَـَو، والش .يخ ِغربمي انـُْغُرو وغريهمالشيخ أبو بكر ِجمِنـْ

وفيما يلي دراسة ألمناط التشبيه الواردة يف شعر الشيخ أيب بكر 

  :عتيق
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:التشبيهات ذات األداة/ ١

�¿ƢŤ�ÀÂ®�¾ȂŹ�ǲƟƢƷ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�̈¦®ȋ¦�ń¤�ÀÂǂǜǼȇ�ÀȂȈǣȐƦǳ¦�ÀƢǯ

دخول املشبه يف جنس املشبه به، ألن وضع األداة هي الفاصل بني 

، فإن الكاف فاصلة تفِصل دخول زيد )زيٌد كاألسد(:الطرفني، إذا قيل

وهذا ما يدل على أداة . يف جنس املشبَّه به ىف كل وجه، وهو األسد

  .التشبيه إن وجدت تقوم بالربط بني الطرفني

وأدوات التشبيه متعدِّدة، منها ما هو حرف، كالكاف، وكأنَّ، ومنها 

ومياثل، ويُعاِدل، يشبه، "، ومنها ما هو فعل كـ"مثل"ما هو اسم كـ

وكل أداة من هذه األدوات تقوم بتشكيل الداللة طبًقا ".ويضارعُ 

.للسِّياق الواردة فيه

إن التشبيهات الواردة يف شعر الشيخ أيب بكر عتيق تبلغ أربعمائة 

تشبيهاً، ذكرت األداة منها يف مائة وواحد وأربعني ) ٤٦٦(وستة وستني 

ن مث فإن نسبة التشبيهات املضمرة وم. ٪٣٠،٣تشبيًها، بنسبة ) ١٤١(

  .٪٦٩،٧األداة تبلغ 

وظَّف الشاعر الكاَف يف مائة ومخسة وعشرين تشبيهاً، بنسبة 

مخس عشرة مرة، بنسبة " مثل"وقد استخدم . من بني تشبيهاته ٪٢٦،٨

مرًة واحدًة، ما يدل على أن الشاعر وظَّف "كأنَّ "، كما وردة ٪٣،٢

  .ئدهثالث أدواٍت تشبيهية يف قصا



  

٢٠٠

ومما هو جديٌر باالعتبار، أن التشبيهات املرسلة بالكاف تأخذ كميًة  

وقد سار الشاعر ِوْفقًا للنَّمط . كربى يف شعر الشيخ أيب بكر عتيق

فالكاف هي األداة األثرية عند الشعراء "املألوف يف الشعر العريب، 

:، حيث مل ترد إال مرًة واحدًة يف قوله)٧("العرب، تليها كأنَّ 

ــــــــيمُ تـَرَاُهْم قَاِصديَن إَىل املَساِجدْ  )٨(كــــــــأنـَُّهُم لُســــــــْرَعِتِهْم ظَِل

�Ã°Ƣǐǫ�ÀȂǳǀƦȇ�ǶĔƘƥ�ňƢƴƬǳ¦�ƾŧ¢�ƺȈǌǳ¦�§ ƢƸǏ¢�¬ƾŻ�Ǿǻ¤

�ǺǷ�Æ°Ȃǯ̄ �ǶĔƘǯ�ƨǬƟƢǧ�ƨǟǂǈƥ�ƾƳƢǈŭ¦�ÀȂČǷƚȇ�Ƕǿ¦ŗǧ��̈°ƢƦǠǳ¦�Ŀ�ǶǿƾȀƳ

للربط بني " كأنَّ "، فوظَّف "ǶȈǴǛ�ǶȀƬǟǂǈǳ�ǶĔƘǯ"النَّعام يف السرعة 

  .الطرفبني من حيث السرعة على نسق التشبيه املرسل

بالدرجة الثانية يف شعره، على " مثل"ويف توظيف الشاعر لألداة 

من  ٪٣،٢الرغم من ندرة ورودها يف الشعر العريب، فقد وظَّفها بنسبة 

  :وذلك يف حنو قوله. جممل تشبيهاته

ـــــــــــــــــــرا َجــــــــــــــــــَوازُُه علَـــــــــــــــــــى الصِّ

َمـــــــــــــــــــــرَّْت بِـــــــــــــــــــــه مالئِـــــــــــــــــــــكُ 

ـــــــــــــــــــُل َلْمـــــــــــــــــــِح الَبَصـــــــــــــــــــرْ  ِط ِمْث

طَـــــــــــــــــــــرْ 
َ
)٩(َكَمـــــــــــــــــــــرِّ بـَـــــــــــــــــــــْرِق امل

  : وقوله

َولَـــْو قَـــْد بَِقينَـــا َكِمثْـــِل احلََنايَــــا

َلمـــا َكـــاَن ذلِـــَك يـُْغـــِين ِبَشـــْيءٍ 

ألْجـــــــــــــِل التََّحـــــــــــــرُِّق َأْو كاَجلرِيـــــــــــــدِ 

نـََعــْم َمرَْكــُب الصَّــْربِ أَْعلَــى بَرِيــدِ 
)١٠(
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�ǺǷƚŭ¦�±¦ȂƳ�śƥ�ƨđƢǌŭ¦�ƾǬǠǳ�¾Âȋ¦�ƪ" مثل"وظَّف الشاعر  ȈƦǳ¦�Ŀ

.على الصراط يوم القيامة غمض البصر يف السرعة، فحذف وجه الشبه

لتصوير اآلالم النفسية اليت " مثل"ويف البيت الثالث ميلس أنه وظَّف 

يَـوَ "يُعانيها على إثر وفاة  نفسي ، فريبط العالقة بني هذا األمل ال"ِجمِنـْ

املعنوي املؤدي إىل الضمور واهلزال مثل عظام الصدر، أو كجريد النخل 

فيعرب يف البيت الرابع بأنه لو صار مثل ذلك حزنًا ال .يف تقوُّسه ويـُْبِسه

.يـُْغنيه بشيء، ألن الصرب عند املصيبة أبلغ زاداً 

وأما التشبيه بالكاف فهو أكثر شيوعاً يف شعر الشيخ أيب بكر عتيق  

. من بني تشبيهاته ٪٢٦،٨هو سالف الذكر، حيث ورد بسنبة كما 

  :ومن ذلك قوله

َواِطرِ فَتْحَظى ِبَفـْيٍض واكِـفٍ َسْرمداً والزِْم عَلى ذِْكِر  الَفريَدةِ 
َ
)١١(كـامل

  :وقوله

ــراطَ  ــُق الصَّ ــيُعُهمْ إذا َصــِعَد اخلَْل ْر ُمـُرورِي يـا إَهلِـيمجَِ )١٢(كطَيَــرَانِ فـََقـدِّ

  :وقوله

ــةِ َكطَــْريِ َشــْيُخَنافَأْعَمالُنــا مْعُهــم َكمــا قَــال َل )١٣(الَقطَــاِة أو َدبِيــِب ُمنَيـْ

يـُْلَمُس من األبيات السابقة توظيف الشاعر للكاف بغية ربط 

العالقة بني املشبه واملشبه به، ففي الصورة األوىل حيرض الشاعر املتلقي 

على مالزمة الذكر بالصالة الفاتح، ملا يف ذلك من األجر الكبري، 
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لكثرة األجر، وشبه هذا الفيض املنهمر بأنه " فيض"فاستعار لفظ 

  .وهو مجع املطر على نسق التشبيه املرسل ،"كاملواطر"

ويف الصورة الثانية يدعو الشاعر اهللا تعاىل أن يرزقه املرور على 

الصراط يوم القيامة، فيكون كالطريان يف سرعة املرور، على نسق التشبيه 

.املرسل املفصَّل

والصورة الثالثة يصف فيها الشاعُر مناقب الصحابة نقًال عن الشيخ 

بأن أعمال من أتى بعدهم لو " الياقوتة الفريدة"احب النظيفي ص

ُشبِّهْت بأعماهلم فال تكون إال كمثل طريان القطاة ومثل دبيب ُمنَْيلة من 

حيث التفاوت، فيـُْلَمُس منه بأنه أطلق األداة يف توظيفه للصورة 

ƨǴǸĐ¦�ƨǴǇǂŭ¦�ƨȈȀȈƦǌƬǳ¦.

:الحسي والعقلي: التشبيه بالنظر إلى طرفيه/ ٢

ما يسهم يف إبراز أبعاد تقنية التشبيه يف شعر الشيخ أيب بكر ـوم

عتيق النظر إىل طريف التشبيه من حيث انتماؤمها إىل احلسِّ والعقل، 

�ȆǿÂ��¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ� ƢǷƾǬǳ¦�ƢǿƾǏ°�ƨǠƥ°¢�©ƢǻƢǰǷ¤�ń¤�ǲǷƘƬǳƢƥ�Ǯ ǳ̄Â

  :على حنو ما يلي

 :تشبيه احملسوس باحملسوس/ أ

وقد ظهر هذا النمط من . ه به حسِّيـَّْني وهو أن يكون املشبَّه واملشبَّ 

من  ٪٤٢،٩التشبيه يف شعر الشيخ أيب بكر عتيق بنسبة كبرية تبلغ 
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ولعل السبب يف ذلك يرجع إىل قصد التوضيح . جممل تشبيهاته

للمتلقي، لكون الشاعر يسيطر على أسلوبه القالب التعليمي، فيكون 

  .رسالة إىل املتلقيتشبيه احملسوس باحملسوس أقرب وسيلة لنقل ال

  :ومن ذلك قوله

َهـــــــا أَعـــــــزُّ الَولِيـــــــدِ ولَــــْو قَــــْد َبَكْيــــُت َكَثْكلَــــى الـَّـــِيت  تـُـــــــُويفِّ َعنـْ
)١٤(

يُلمس تشبيه احملسوس باحملسوس من البيت السابق، حيث يشبِّه 

الشاعر بكاَءه على فقيده ببكاء املرأة اليت فقدت ابَنها؛ فكال الطرفـَْني 

ويريد الشاعر أن يعرب بأن البكاء ليس هو . حمسوس) به املشبه واملشبه(

.الشفاء من كارثته، بل الشفاء يف الصرب واإلنابة

  :ومن ذلك قوله يف املديح

ـــا بُـــُدوٌر َلَواِمـــعُ صـالٌة وَتْســِليٌم علـى املْصــَطفى الَّــِذي )١٥(َصـــَحابـَُته ِفيَن

  :وقوله

)١٦(الـوطَرُ يَا َمْن لبَـاِب عُـالُه يـَْنَتهـييــا َســيِّدي يــا أبَــا الَعبَّــاِس يَــا بَــْدرُ 

بعد الصالة على املصطفى صلى اهللا عليه وسلم، يشبه الشاعر 

��ǞǷ¦Ȃǳ�°Âƾƥ�ƨǷȋ¦�Ŀ�ǶĔƘƥ�ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�¾ȂǇǂǳ¦�È§ ƢƸǏ¢

ينريون الطريق ملن يقتفي آثارهم، فعقد الشاعر بالتشبيه بني الطرفني 

  ).البدور+ الصحابة = (احملسوسني 



  

٢٠٤

ويف البيت الثاين شبَّه الشاعر الشيخ أمحد التجاين رمحه اهللا بالبدر 

فيلمس يف ذلك . يف إنارة الطريق، وأن من اتصل ببابه ال يرجع خائباً 

+ أبا العباس (نسبة اجلود إىل املمدوح، وتشبيه احملسوس باحملسوس بني 

  ).بدر

 :تشبيه املعقول باحملسوس أو العكس /ب

يه املعقول باحملسوس بالدرجة الثانية يف شعر الشيخ أيب بكر يأيت تشب

؛ ويتمثَّل هذا النمط من التشبيه يف أن يكون املشبه ٪٤،٥عتيق بنسبة 

�čƢȈďǈƷ�Ǿƥ�ǾƦǌŭ¦Â�čƢȈǴǬǟ.ويـُْلَمس ذلك من قول الشاعر يف املديح:

طَرِ فـــــــــــــــــــــإنَّ َشـــــــــــــــــــــْيِخي أْمحَـــــــــــــــــــــد
َ
فـُُيوُضـــــــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــــــامل

)١٧(

  :وقوله

ــاِء ِمــنْ يـَْعُســوُب   وَمَقاُمـه يـَْعلُــو علــى الِكيــَوانِ َفْضــِلهِ كــلِّ األْولِي
)١٨(

يلمس القارئ من البيت األول أن الشاعر يريد أن يعقد تشبيهاً بني 

فاملعرفة شيء ". فيوضه كاملطر"معارف املمدوح واملطر من حيث الكثرة 

يتمثل يف والبعد الداليل هلذا التشبيه . معقول، واملطر شيء حمسوسق

  .إبراز غزارة معارف املمدوح ومكارمه

ويف البيت الثاين وصف املمدوح بأنه سيد وإمام مجيع األولياء، وقد 

شبَّه فضَله ومقامه بالكيوان من حيث علو الدرجة والرفعة، فيُلمس أن 
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الفضل واملقام معقوالن، والكيوان حمسوس، بل أشار الشاعر بأن مقام 

.وان، على نسق التشبيه املقلوباملمدوح يعلو على الكي

ما يربز للمتلقِّي ميول الشاعر صوب النزعة الصوفية براعته يف ـوم

وصف فضائل التجانيني، وخاصة ما يتعلق مبرورهم على الصراط يوم 

القيامة، حيث يلمس منه توظيف الطاقة التشبيهية لوصف منزلة املريد 

  :التجاين

ـــــــــــــــَمــــــــــــــــــــرَّْت بِــــــــــــــــــــه مالئِــــــــــــــــــــكُ  طَـــــــــــــــرْ َكَمـــــــــــــــرِّ بـَ
َ
)١٩(ْرِق امل

.فمرور املالئكة شيء معقول، يف حني أن مرور الربق يدرك باحلسِّ 

.والبعد الداليل من هذه التشبيه يتمثَّل يف وصف سرعة املرور

:البعد النحوبياني في التشبيه

وهناك زاوية أخرى للبحث عن التشبيه، تتمثَّل يف دراسة البعد 

. التشبيهات من حيث اإلطالق والتقييدالنحوبياين برصد سياقات 

ويقصد بالتشبيهات املطلقة أن تكون غري مقرتنة حبدث، ويقع املشبه 

.)٢٠(به فيها خرباً، أما إذا كانت مقيَّدًة حبدث فيكون املشبه به حاالً 

وبالرجوع إىل شعر الشيخ أيب بكر عتيق يلمس القارئ ورود 

يف حني أن التشبيهات  ٪٩٥،٩التشبيهات املطلقة بنسبة كبرية تبلغ 

  .٪٠،١املقيدة تبلغ 
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  :ومن أمثلة التشبيهات املطلقة قول الشيخ أيب بكر عيق

ُهْم بُــُدوٌر َلَواِمــعٌ  ــاُعُهم ِمــنـْ )٢١(وُكلُُّهم يا َصاِح ُدرٌّ وَجْوَهرُ وأَتْـَب

  :وقوله

أبـــــو الَعبَّـــــاِس َمْوالنَـــــا الَفِخـــــيمُ 

ـــْيضٍ  ـــاِء ُمِفـــيُض فـَ ـــاُم األْولِي ِخَت

ُممِــّدث األْولِيــا الُقطْــُب الَعِظــيمُ 

ـــــــه ِصـــــــرَاٌط ُمْســـــــَتِقيمُ  )٢٢(طرِيَقُت

ففي البيت األول يلمس القارئ التشبيه املطلق من قول الشاعر 

̧�¦Âƾƥ�ǶĔƘƥ�ƅ¦�Ǿŧ°�ňƢƴƬǳ¦�ƾŧ¢�ƺȈǌǳ°�" بدور زواهر" ƢƦƫ¢�ǾċƦǋ�Ʈ ȈƷ

احلدث على  زواهر على نسق التشبيه البليغ، وكان التشبيه جمرَّدًا عن

وإىل ذلك فإن املشبَّه به خٌرب للمبتدأ يفيد إجياز . نسق التشبيه املطلق

وكلهم يا صاح ُدرٌّ : "يلمس نفس الشيء من قوله. ثبات الصفة للمبتدأ

تشبيه بليغ " درٌّ "، وقوله "أتباعه"بدل من " كلهم"فقوله ". وجوهر

خرب ثان، " جوهر"و" كلهم"مطلق، ألنه غري مقرتن حبدث، وهو خرب لـ

  .وهو كذلك تشبيه بليغ مطلق

ويف البيت الثاين يعي املتلقي التشبيه املطلق من قول الشاعر 

حيث شبَّه املمدوح بالقطب وكان التشبيه جمردًا عن " القطب العظيم"

نعت ثان " العظيم"و. صفة للمدوح" القطب"احلدث، فصارت كلمة 

صراط "املطلق من قوله ويف البيت الثالث، يلمس القارئ التشبيه . له
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، حيث شبَّه الطريقة التجانية بالصراط املستقيم، وكان تشبيهه "مستقيم

  .غري مقرتن حبدث واملشبه به خرب للمبتدأ

إثبات الصفة للمشبَّه دون "فقيمة وقوع املشبه به خربًا تتمثَّل يف 

حاجة إىل طرف خارجي، خالفًا لوقوعها حاًال، فإن احلال يقيد إىل 

.)٢٣("ما اتصال املوصوف بالصفةحدٍّ 

وأما التشبيهات املقيدة حبدث، فريد املشبه به فيها حاًال، وقد يفيد 

 ٍ مبعىن أن الصفة قد تكون زائلًة عن .تقييد املوصوف بصفة يف زمٍن معنيَّ

  :ومن أمثلة ذلك قول الشاعر يف الوصف. املوصوف يف بعض األحايني

ُهُم يـَْعلُــــــــــــوه نُــــــــــــورٌ  وُكــــــــــــلٌّ ِمــــــــــــنـْ

ــــَلواِت َصــــفُّواإ َذا قَــــاُموا إَىل الصَّ

َســــاِجدْ 
َ
تـَــــرَاُهْم قَاِصــــِديَن إىل امل

وَزْمحَـــــــتـُُهْم إَىل األّذَْكـــــــاِر َســـــــْبقاً 

َهلُــــْم ِحلَــــٌق إَذا اْجَتَمُعــــوا لــــذِْكرٍ 

إَذا اْجَتَمُعـــــــــوا َكـــــــــأنـَُّهُم ُجنُـــــــــومُ 

�ÉŉÊǄºººÈǿ�ÉǶººº
ÊÊđ�ƢºººǷ�Ê§ǂºººÈū¦�ďǦ ºººÈǐǯ

كـــــــــــأنـَُّهُم ِلُســـــــــــْرَعِتِهم ظَِلـــــــــــيمُ 

ـــاِء ِهـــيمُ كَ 
َ
َمـــا إْن َجـــاَء َحنْـــَو امل

ـــة وَهلـُــْم َرِخـــيمُ  )٢٤(َكـــَداَرِة َحاَل

"Ȃų�ǶĔƘǯ¿"يأتى التشبيه املقيد من البيت األول يف قول الشاعر 

حيث شبَّه الشاعر أصحاب الشيخ أمحد التجاين عند الذكر بالنجوم، 

مؤقتة وكان التشبيه مقرتنًا بزمن، وهو يفيد اتصاَف املوصوف بصفة 

«��ƢǷ��¾¦ȂƷȋ¦�ŚǤƬƥ. قابلة للزوال ȂǏȂŭ¦�Ǻǟ�¾ÂǄȇ�ƾǫ�¿ȂƴǼǳ¦�ǶĔȋ

  .يعين بأن احلالة ال تثبت عندما يكونون فرادى وغري جمتمعني
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واستمر الشاعر يف البيت الثاين يعرب عن كيفية قيامهم إىل الصالة 

�śǠǷ�ǺǷǄƥ�ÀŗǬǷ�ƢǼǿ�ǾȈƦǌƬǳƢǧ��§ǂū¦�Ǧ Ǐ�ǲưǷ�Ǧ ǐǳ¦�ÀȂǸȈǬȇ�ǶĔƘƥ

يفيد إضفاء صفة مؤقتة على املشبه، ألن إقامة "ا كصفِّ احلربصفُّو "

.الصف مقيد بأداء الصالة، ال يتجاوز غريها

تراهم "ويف البيت الثالث يأتى التشبيه املقيد من قول الشاعر 

ǶȈǴǛ�ǶȀƬǟǂǈǳ�ǶĔƘǯ�ƾƳƢǈŭ¦�ń¤�ǺȇƾǏƢǫ ."اسم " قاصدين: "فقوله

الذهاب إىل املساجد وهم فاعل يعمل عمل الفعل، أي تراهم يقصدون 

.مثل الظليم سرعًة، يفيد إضفاء صفة غري ثابتة للمشبه

�ń¤�ÀȂǬƥƢǈƬȇÂ�ÀȂŧ®Ǆȇ�ǶĔƘƥ�ǂǟƢǌǳ¦�ŐǠȈǧ�Ǟƥ¦ǂǳ¦�ƪ ȈƦǳ¦�Ŀ�ƢǷ¢

جمالس الذكر، فيشبِّه هذا االزدحام والتسابق حبالة ذهاب اإلبل احلائر 

اإلبل العطشان، فاملشبَّه به ذهاب .أتى املاء وهو يف أمسِّ احلاجة إليه

واستمر يف ). هم(يفيد إضفاء صفة مؤقتة للمشبه وهو الضمري املتصل 

�ǽǀǿ�ǺǰǳÂ��ǂǸǬǳ¦�̈ǂƟ¦ƾƥ�ƨȀȈƦǋ�ƢĔƘƥ�Ƕǿ°Ƣǯ̄ ¢�©ƢǬǴƷ�Ǧ ǐȇ�ƪ ȈƦǳ¦

�ǂǯǀǳ¦�Ŀ�ǶĔȂǯ�¾ƢŞ�ƨƬǫƚǷ�ƨǨǐǳ¦"أما إذا كانوا "إذا اجتمعوا لذكر ،

  .خارج الذكر فقد يتغري احلال
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:خاتمة

يهدف إىل عقد املماثلة بني شيئني أو أكثر، فإن ومبا أن التشبيه 

�ƢȀČǴǤƬǈȇ�ƨȈƷȂǷ�ƨȈǳȏ®� ¦°¡�ƢÊēƢċȈǗ�Ŀ�ǲǸŢ�ƨǼċȈǠǷ�ǲƟƢǇÂ�ǾÊǷ¦ƾƼƬǇȏ

وقد تكون هذه . األديب للتعبري عن مشاعره يف خمتلف األغراض الفنيَّة

الطرق وفًقا ملقتضى حاالت اخلطاب، حيث يظهر األداة التشبيهية يف 

كما يلمس من دالالتِه تشبيه احملسوس . يف حني آخر حٍني، ويضمرها

وقد تكون السِّياقات .باحملسوس، واحملسوس باملعقول، وكذا العكس

التشبيهية مطلقة إذا كانت خاليًة من حدث، حيث يقع املشبَّه به خرباً، 

كما تكون مقيدًة حبدث، فيكون املشبَّه به حاًال كما اتضح ذلك يف 

  .عتيقشعر الشيخ أيب بكر 

وأخريا، يوصي الباحث إخوته الدارسني بأن يشمروا عن سواعد اجلد 

ىف البحث عن الكنوز املدفونة ىف مؤلفات علماء هذه البالد النيجريية 

.إحياًء لرتاثنا الثقايف



  

٢١٠

  :الـهوامش والـمراجع
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م٢٠١٤أكتوبر من السلسلة الجدیدة              ٩مجلة دراسات عربیة، العدد 
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