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  :مدخل

�ǶƬē�ƢǸºǯ��ƨȈǸتنمية الطاقة البشرية من أهم ما تسعى إليه السياسة التعلي

بإيـجاد مواطن صاحل يعيش يف جمتمع يـمتاز بالعدالة والـمساواة أمام القانون، 

تركيز : ومـما يساعد على حتقيق تلك األغراض. وغرس عنصر االحتاد بني الشعب

السياسة التعليمية على إحياء الرتاث الثقايف ألبناء شعبها، وذلك من حيث 

  .دراسة تارخيه ولغاته

العربية جزء ال يتجزأ من التاريخ الفكري النيجريي؛ األمر الذي يدعو فاللغة 

�ƨȈǼǗȂǳ¦�©ƢǤǴǳ¦�ǺǷ�Ȇǿ�̄ ¤��ƨȇŚƴȈǼǳ¦�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ƨǇƢȈǈǳ¦�Ŀ�Ƣđ�¿ƢǸƬǿȏ¦�ń¤

�Ŀ�ǲǸŹ� ƢǟÂ�ŐƬǠƫ�ƢĔ¤Â��Ȃǻǂƥ�ƨǬǘǼǷ�Ŀ�¦ÈȂČǌǳ¦�§ǂǟ�Ƣđ�ª ƾƸƬȇ�Ʈ ȈƷ�ƨȈǴƸǸºǳ¦

  . كرين الشمالينيطياته جّل اإلنتاجات الفكرية والثقافية للمف

فهذه الورقة تتبعت السياسة التعليمية النيجريية لرصد مكانة اللغة العربية فيها، 

��ƨȇȂƥŗǳ¦�ƢȀǧ¦ƾǿ¢�ǪȈǬŢ�Ŀ�ƨǤǴǳ¦�ǽǀǿ�ƨȈǸºǿ¢�ǺǷ�ƢēƢǧ�ƢǷ�ƨǯ°ƾƬǈǷ إسهامًا لرفع

  :لذا تدور الـمقالة حول الـمحاور الثالثة اآلتية. الـمستوى الثقايف والفكري لـهذه األمة

 .مكانة اللغة العربية ووضعها يف الـمجتمع النيجريي)١(

 .فكرة عامة عن السياسة التعليمية النيجريية يف تعليم اللغة العربية)٢(

 .اللغة العربية يف الـمراحل االبتدائية واإلعدادية والثانوية)٣(

 .اخلـاتـمة)٤(



  

~٢~

  :مكانة اللغة العربية ووضعها في الـمجتمع النيجيري) ١(

، )١(القارة األفريقية تقريباً كـما يقول الدكتور علي أبوبكرتقع نيجرييا يف قلب 

فوجدت عالقة جتارية بني العرب . منذ القدمي يصل إليها التجار العرب

والنيجرييني وخاصة الشماليني؛ األمر الذي ساعد على انتشار اللغة العربية يف 

إىل  وأكرب من ذلك ما سّجله التاريخ من هجرة بعض قبائل العرب. الشمال

مـملكة كامن برنو، وهي من الـممالك القدمية اليت تقع يف الشرق من برنو احلالية 

يف منطقة بـحرية تشاد، وهي من أقدم الـممالك وأوسعها يف غرب أفريقيا 

تفيد الوثائق أن هذه الـمنطقة استقبلت عددًا من الوافدين العرب .)٢(ووسطها

استقرت يف هذه البالد، منذ أمد بعيد،

" باجري"الشرق إىل السودان مث وادي ون القبائل العربية الـمنحدرة من إ

.)٣(قد دخلت هذه البالد قبل القرن اخلامس عشر والسادس عشر" كامن"و

وتفاديًا من اخلروج عن الـموضوع فال يسع الـمجال أن نوسع احلديث عن 

العرب وفدت برنو، والذي يهمنا يف هذه الدراسة هو أن  –تاريخ مـملكة كامن 

�Ŀ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǂƯ¢�®ȂƳÂ�ȄǴǟ�¾ƾȇ�Äǀǳ¦�ǂǷȋ¦��Ƣđ�ƪ ǼǰǇÂ�ƨǬǘǼǸºǳ¦�ǽǀǿ�ȄǴǟ

تلك الـمنطقة عند أبنائها، مث إن بعض الروايات تفيد أن عرب ُشوا اليت تسكن 

�ƨǤǴǳƢƥ�ª ƾƸƬƫÂ��§ǂǠǳƢƥ�ǲǐƬƫ�ƢĔ¢�ËǮ ǋȏÂ��ǲƟƢƦǬǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ƢȇƢǬƥ�ǺǷ�Ȃǻǂƥ�Ŀ

رب قّح، ومن هنا تعترب العربية من لغات شعب فعرب ُشوا النيجرييون ع. العربية

وإضافة إىل ما سبق انتشرت اللغة العربية يف نيجرييا نتيجة دخول . نيجرييا

﴿ ِإنَّا : يقول احلق سبحانه وتعاىل. اإلسالم إليها، وكان القرآن الكرمي كتابًا عربياً 

ƂÈÀȂÉǴÊǬÌǠÈºƫ�ÌǶÉǰċǴÈǠÈǳ�ƢčȈ
ÊƥÈǂÈǟ�ƢÅǻ¡ÌǂÉºǫ�ÉǽƢÈǼÌǳÈǄÌºǻÈ¢

 )٤(.
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فلهذا التواؤم دخلت العربية يف مجيع الـمناطق الشمالية واجلنوبية، فأصبحت 

  .العربية لغة الثقافة الدينية والفكرية يف الديار النيجريية قبل قيام دولة صكتو

ومـما يثبت ما ذهبنا إليه من أن اللغة العربية جزء ال يتجزأ من الثقافة 

الشيخ عثمان بن فودي يف سنة النيجريية، قيام دولة صكتو حتت قيادة 

هذه الدولة الفودوية تتضمن فطاحلة العلماء والـمثقفني، إذ الشيخ ما . م١٨٠٤

فوزراء الدولة وحكامها . هو إال داعية قام بتجديد اإلسالم يف بالد هوسا

وأمراؤها علماء شبعوا بالثقافة العربية واإلسالمية، وتركوا تراثاً عربياً ضخما ال يزال 

. منه حىت اليوم مـخطوطاً مل يطبع ولـما يتناوله الباحثون بالدراسة والتحليلالكثري

نكاد نقول إن الـمستوى الثقايف والفكري ألنصار الدولة العثمانية يعد مفخرة 

مث إن الـمراكز التجارية القدمية اليت كان يفد . لنا يف العامل الثقايف والفكري اليوم

ى رأسها مدينة كنو اليت أصبحت مركزًا علميًا يف إليها العرب يف بالد هوسا عل

. الدراسات العربية واإلسالمية قد أسهمت يف تطور الثقافة العربية واإلسالمية

فدور كنو يف نشر اللغة العربية أمٌر ال حيتاج إىل تربير لـما صدر من نتاجات 

باللغة آثارها عربية بارزة من الكنويني، نبغ فيها الشعراء والكّتاب، ودّون تاريخ 

بالعربية أو  العربية، كـما كانت لغة رمسية لـملوكها، فجميع آثار قصر أمري كنو مكتوبة

  .ومثل ما رأينا يف كنو نراه نفسه يف إمارات هوسا األخرى. باحلرف العريب

وخالصة القول إن العربية من اللغات العريقة يف الديار النيجريية، إذ هي اللغة 

ة يف الشمال قبل جميء االستعمار الغريب، وللوصول إىل الرتاث الرمسية واإلداري

النيجريي وخاصة الشمايل، جيب اإللـمام باللغة العربية، مث إن العرب أصبحوا من 

.الـمواطنني يف الديار النيجريية نتيجة وجود عرب الشُّوا يف منطقة برنو

  .عربية يف سياستها التعليميةتفرض على الدولة االهتمام باللغة ال فهذه األسباب وغريها



  

~٤~

  :عن السياسة التعليمية النيجيرية متمثلة في تعليم اللغة العربيةفكرة عامة ) ٢(

تـهدف السياسة التعليمية النيجريية إىل غرس عنصر االحتاد يف نفوس 

النيجرييني حبيث يكون الشعب كجسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر 

ما تسعى إىل حتقيق العدالة والـمساواة واحلرية بني اجلسد باحلمى واألمل، كـ

�ƨȈǸǼƫ� ¦°Â�Äǂš �ƢĔ¤�Ľ��ÅƢƦȇǂǬƫ�ƨǴȈƦǫ�ƨƟƢǸǈŨ�ǺǷ�ǂưǯ¢�ǺǸǔƬȇ�Äǀǳ¦�Ƥ Ǡǌǳ¦

وبأسلوب آخر، السياسة . الشعب حىت يؤدي ما عليه يف ركب احلضارة العالـمية

  :التعليمية النيجريية ترمي إىل اآليت

 .إيـجاد جمتمع دميقراطي حر)أ (

 .تمع ميتاز بالعدالة والـمساواةمـج)ب (

 .مـجتمع فيه الثروة االقتصادية)ج (

.)٥(توفري فرص العمل لألفراد)د (

فاللغة العربية تؤدي دورًا إيـجابيًا يف حتقيق كل هذه األهداف، وذلك نظراً 

لـمكانتها بني الشعب، إذ لوال االستعمار لصارت اللغة العربية اللغة الرمسية 

.النيجريي، كـما كان ذلك قبل االستعمارواإلدارية يف الـمجتمع 

�ĿƢǬưǳ¦�ƢĔƢȈǯ�¦Ȃǳ¦±¢�Ǻȇǀǳ¦�ǺȇǂǸǠƬǈǸºǳ¦�ǲƦÊǫ�ǺǷ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƢȀǼǷ�ňƢǠƫ�Ŗǳ¦�̈Â¦ƾǠǳƢǧ

وحل حملها باللغة اإلجنليزية تعود إىل أسباب اقتصادية ودينية، مع علمهم مبا 

بوا النتاج الفكري تتحلى به العربية من الطاقة الفكرية وتنمية العلوم البشرية، إذ نـه

مث إن العربية لغة . والثقايف الذي أنتجه علماء هذه البالد بدخوهلم لالستعمار

للثقافة واحلضارة ألن بذور مجيع العلوم الطبية واجلغرافية واحلسابية كلها من نتاج 

.علماء العرب القدماء، أمثال ابن سينا وأيب حيان وغريمها كثري
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§���ƢȇŚƴȈǻويضاف إىل كل ذلك إن العرب ȂǠǋ�ǺǷ�Ƥ Ǡǋ�Ƣđ�ª ƾƸƬȇ�ƨǤǳ�ƨȈ

�ǪƷȐǳ¦�ǲȈŪ¦�ƢȀȈǳ¤�«ƢƬŹ�Ŗǳ¦�śȇŚƴȈǼǳ¦�©ƢǧƢǬƯ�ƢēƢȈǗ�Ŀ�ǲǸŢÂ��ǪƦǇ�ƢǸºǯ

من أبناء نيجرييا لتنمية تراثه وتطويره، وهي أيضًا هلا دور ملموس يف الشعب 

هي النيجريي إذ يدين الغالبية العظمى من النيجرييني بالدين اإلسالمي، والعربية 

فنظراً هلذه الظروف جيب على واضعي السياسة التعليمية أن يعيدوا . لغة اإلسالم

النظر يف وضعها يف برنامج التعليم يف املدارس النيجريية، ابتداء من الـمرحلة 

  .االبتدائية إىل الـمرحلة الثانوية

وفيما يلي نقدم مكانة اللغة العربية يف السياسة التعليمية طلبًا لـمواقع 

  .الستدراكات لـموقفهاا

  :اللغة العربية في الـمراحل االبتدائية واإلعدادية والثانوية) ٣(

:التعليم العريب يف الـمرحلة االبتدائية/ أ

تـم ذكر الـمواد الدراسية يف الـمرحلة االبتدائية حيث ُجعلت الدراسات اللغوية 

:يف الدرجة األوىل، فذكر أربع لغات

اللغة الـمحلية،) ١(

اللغة اإلجنليزية،) ٢(

اللغة الفرنسية،) ٣(

.)٦(اللغة العربية) ٤(

فهنا يتبني للقارئ تقدمي اللغة الفرنسية من حيث الرتبة على العربية، فهذه 

يدل على اهتمام السياسة باللغة الفرنسية أكثر من العربية اليت حيتاج إليها 

مكانة هلا عنده سوى اجلوار  الشعب لتطوير ثقافته وتراثه، بينما الفرنسية ال



  

~٦~

فال يكون الباحث بعيدًا عن . والعالقة الدبلوماسية وشيء من العالقة التجارية

  .الصواب إذا قال إن العربية أهم من الفرنسية للشعب النيجريي الـمسلم

مث إن السياسة التعليمية فّضلت اللغات الـمحلية للتدريس يف السنوات األوىل 

. بينما اإلنـجليزية والفرنسية والعربية مواد تدرس يف هذه الـمراحل والثانية والثالثة،

وأما يف السنوات الرابعة واخلامسة والسادسة فالتدريس يكون باللغة اإلجنليزية 

والفرنسية مادة تدرس يف هذه الـمرحلة، أما العربية فلم تلق لـها باًال يف هذه 

  .تدرس السنوات، فلم تذكر ال كلغة التدريس أو كمادة

فنظرًا إىل تراث الشعب النيجريي الشّك أنه حيتاج إىل الثقافة العربية إلحيائه 

فالـمفروض أن تكون العربية مادة إجبارية يف هذه الـمرحلة، وجيب . وتطويره

  .للربنامج أن يعيد النظر يف هذه القضية

:اللغة العربية يف الـمرحلة اإلعدادية/ ب

لـمرحلة تنقسم إىل مواد إجبارية وأخرى اختيارية، الـمواد الدراسية يف هذه ا

مواد، ثـمانية منها إجبارية والباقي  ١٠والطالب مطاَلب بأن يدرس على األقل 

  .مادة ١٣واحلد األقصى للمواد اليت يدرسها الطالب . اختيارية

  :والـمواد اإلجبارية تتضمن اآليت

 .اللغة اإلجنليزية)١(

 .اللغة الفرنسية)٢(

 .احلساب)٣(

 .ة الـمحليةواللغ)٤(

 ).إغبو –يوروبا  –هوسا (وإحدى اللغات الرئيسية )٥(

 .ومادة العلوم الـمتكاملة)٦(
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 .والدراسات االجتماعية)٧(

 .ومدخل إىل علوم التقنية)٨(

  :وأما الـمواد االختيارية فتحتوي على قائمتني؛ القائمة األوىل تشمل

 .علم الزراعة)١(

 .التجارة واألعمال)٢(

 .التدبري الـمنزيل)٣(

 .احلرف اليدوية)٤(

 .احلاسوب)٥(

 .فن الرسم)٦(

 .الـموسيقى)٧(

  :والقائمة الثانية هي

 .الدراسات الدينية)١(

 .الرتبية الصحية والبدنية)٢(

.)٧(اللغة العربية)٣(

فالطالب خيتار على األقل مادة من كل قائمة ليكمل ما جيب عليه من الـمواد 

  .اإلعدادية العشرة

دينية يف قائمة كـما يتضح من العرض السابق إن العربية قرنت بالدراسات ال

واحدة، حبيث لو اختار الطالب الدراسات الدينية فلن يضطر أن يدرس العربية 

والعكس بالعكس تـماماً، إذ ال تسمح له التعليمات أن جيمع بني مادتني من 

  .قائمة واحدة تكملة للعدد الـمطلوب؛ وهو عشر مواد
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:اللغة العربية يف املرحلة الثانوية/ ج

مواد إجبارية ومادة واحدة اختيارية  ٦بة يف هذه الـمرحلة هي والـمواد الـمطلو 

  ].ب[و] أ[كحد أدىن أو مادتني كحد أقصى من الـمجموعتني 

  :أما الـمواد اإلجبارية فتشمل اآليت

 .اللغة اإلجنليزية)١(

 .الرياضيات)٢(

).الـهوسا، اليوروبا، اإلغبو(إحدى اللغات النيجريية الرئيسة )٣(

).اء، الكيمياء، الفيزياء، الرتبية الصحية أو البدنيةاألحي(أحد هذه الـمواد )٤(

األدب اإلجنليزي، التاريخ، اجلغرافيا، أو الدراسات (أحد هذه الـمواد )٥(

 ).الدينية

 .مادة مهنية)٦(

) أ(أما الـمواد االختيارية فقد صنفت إىل جمموعتني؛ الـمجموعة األوىل 

  :تتضمن) أ(، فالـمجموعة )ب(و

 .علم الزراعة)١(

 .رباء التطبيقيعلم الكه)٢(

 .صيانة السيارات)٣(

 .السجالت والـمحاسبة)٤(

 .هندسة البناء)٥(

 .التجارة)٦(

 .علوم احلاسوب)٧(

 .اإلليكرتونيات)٨(
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 .الـمالبس واألقمشة)٩(

 .الطعام والتغدية)١٠(

 .إدارة الـمنزل)١١(

 .العمل الـمعدين)١٢(

 .الرسوم)١٣(

 .األعمال اخلشبية)١٤(

 .االختزال)١٥(

 .اآللة الكاتبة)١٦(

 .الفنون اجلميلة)١٧(

 .الـموسيقا)١٨(

  :من الـمواد االختيارية تشمل) ب(ة والـمجموع

 .األحياء)١(

 .الكيمياء)٢(

 .الفيزياء)٣(

 .الرياضيات الـمتقدمة)٤(

 .اللغة الفرنسية)٥(

 .الرتبية الصحية)٦(

 .الرتبية البدنية)٧(

 .األدب اإلجنليزي)٨(

 .التاريخ)٩(



  

~١٠~

 .اجلغرافيا)١٠(

 .دراسات اإلجنيل)١١(

 .الدراسات اإلسالمية)١٢(

 .اللغة العربية)١٣(

 .إدارة احلكومات)١٤(

 .االقتصاد)١٥(

...جريية لديها طريقة الكتابة واآلداب، إخلأي لغة ني)١٦(

فتبني لنا من خالل هذا العرض للمواد الـمدروسة يف هذه الـمرحلة أن اللغة 

من الـمواد العربية ال حمل هلا من اإلعراب، إذ وضعت ضمن القائمة الثالثة 

ت يف ذكر  إلسالميةاالختيارية مـجتمعة مع الدراسات اإلسالمية، علمًا بأن الدراسات ا

  .ات مع مواد أخرى اليت قد تسد الطالب عن الوصول إليهاقائمة االختيار 

ويلقى اللوم هنا على السياسة التعليمية لتجاهلها عن التوأمة الـملموسة بني 

كـما ينبغي أن ننتبه إىل هذه الدسيسة على . اللغة العربية والدراسات اإلسالمية

عنيني أن يعيدوا النظر يف صياغة بنت عدنان، وندعو بأعلى األصوات كل الـم

.هذه الـمناهج، ألن اللغة العربية عندنا ال تقل أهـمية عن الـمواد األخرى

  :الخاتمة

تناولت الورقة عالقة اللغة العربية بالـمجتمع النيجريي، إذ أن نيجرييا من 

تمثلة الـمواطن اليت استوطنها العرب يف التاريخ، وال تزال آثار العرب يف نيجرييا م

فالعربية بذلك من لغات الشعب . يف عرب الشوا الذين يسكنون منطقة برنو

  .النيجريي



ࡧל�ȲȄȯ ȿ�ɤɼࡧכȳʆȆɳʆࡧ/م٢٠١٥ɤɼכ ɑʊȋȲ١٤٣٦Ռɸࡧ

~١١~

كـما حتدثت الورقة عن التوأمة الـملموسة بني اإلسالم واللغة العربية وكثري من 

  .الشعب الـمسلم يف نيجرييا يعشق إتقان هذه اللغة للقيام بأعماهلا الدينية

Ƣǔū¦�Ƥ°̈�مث تطرقت إىل النتاجات الفكري ǯ°�Ŀ� ƢǸǴǠǳ¦�Ƣđ�ǶȀǇ¢�Ŗǳ¦�ƨ

العلمية من علماء الـمسلمني يف نيجرييا حتديداً قبل قيام الدولة العثمانية الفودوية 

وبعدها، إذ تركوا تراثًا ضخمًا يف مـجاالت علمية مـختلفة كلها مكتوبة باللغة 

اإلفريقي والعالـمي،  العربية، وهي اليت تـمثل الثقافة النيجريية القدمية يف الـمجتمع 

كـما تناول البحث السياسة التعليمية النيجريية لرصد مكانة اللغة العربية 

:ووضعها، فتوصل أخرياً إىل النتائج اآلتية

 .تعترب اللغة العربية لغة من لغات شعوب نيجرييا)١(

 .أن اللغة العربية وصلت إىل ديار نيجرييا منذ زمن بعيد)٢(

 .باللغة العربية يف نيجرييا وجود تراث ثقايف كثري مدّون)٣(

الرابعة واخلامسة والسادسة من الـمرحلة ال تدرس اللغة العربية يف السنوات )٤(

 .الفرنسية االبتدائية حسب السياسة التعليمية الوطنية، كـما هو احلال يف اللغة

عدم اهتمام السياسة التعليمية بتوأمة اللغة العربية والدراسات اإلسالمية )٥(

 .لتعليميةيف املناهج ا

.تقدمي اللغة الفرنسية على العربية؛ األمر الذي قد ال نـجد له مربراً )٦(

  :التوصيات واالقتراحات

توصي هذه الورقة بأن تعيد اجلهات الـمعنية النظر يف تعليم اللغة العربية يف 

الـمراحل االبتدائية واإلعدادية والثانوية، نظرًا لـموقفها عند الشعب النيجريي 

  .الـمسلم
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كـما تقرتح على واضعي الـمناهج التعليمية أن جيعلوا اللغة العربية من الـمواد 

اليت توجد فيها ) ج(اإلجبارية، وإذا تعذر ذلك فليفصلوها من الـمجموعة 

فاالثنان توأمان ال . الدراسات اإلسالمية حبيث يتأتى للطالب أن خيتار كليهما

  .يستغين أحدمها عن اآلخر

جهات الـمعنية أن ترفع هذه الـمالحظات إىل الـمجلس وأخريًا ينبغي لل

  .    األعلى للسياسة التعليمية النيجريية لتطبيقها وإعادة النظر يف الـموضوع

:الـهوامش والـمراجع

 .القرآن الكرمي-

.، دون معلومات النشركيف تكتب حبثاً علمياً ): الدكتور(أمحد شليب -

م، ١٩٦٠إىل  ١٧٥٠بية يف نيجرييا من ، الثقافة العر )الدكتور(علي أبوبكر )١(

  . ١٤: ، ص)م١٩٧٢( ١/ط

����ƢȇŚƴȈǻ�Ŀ�Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƨǯǂƷ)الدكتور(شيخو أمحد سعيد غالدنث )٢(

  . ٣٢: ، ص)م١٩٩٣/ه١٤١٤(، الـمكتبة األفريقية، ٢/ط

برنو، دار –، اإلسالم وحياة العرب يف إمرباطورية كامن )الشيخ(إبراهيم صاحل )٣(

  . ٧: ، ص)م١٩٧٢(، ١/الكتب، ط

  . ٢: سورة يوسف، اآلية)٤(
(5) National Policy on Education, 4th Edition, p. 5.
(6) Bello, A. B. (2007). "Education Reforms in Nigeria and the Position of

Arabic Language", Being a lead paper presented at the 6th Annual
National Conference of Nigeria Association of Teachers of Arabic in
Colleges of Education and Allied Institutions (NATACEDAI), 25th –
29th June, 2007.

(7) National Policy on Education, 4th Edition, pp. 14-15.
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:المقدمة

أنـزل  حـّب اجلمـال، وفطـر النفـوس علـىاحلمد هللا الذي أتقـن كـّل شـيٍء صـنعاً،

آيًة عظيمًة وجعَل من أوجـه إعجـازه اجلمـال البيـاّين هلـا اتسـم بـه مـن كتابَُه املعجز،

بالغـــــٍة رائعـــــة ال ترقـــــى إىل ِمْثلهـــــا بالَغـــــُة البلغـــــاء، وال فصـــــاحة الفصـــــحاء إنســـــهم 

والصـــالة والســـالم علـــى رُســـولِنا حمّمـــٍد خـــامت النبيّـــني واملرســـلني أفضـــل مـــن . وجـــنهم

فهـذه الورقـة . د، وعلى آله وصحبه وَمْن تـبعهم بإحسـان إىل يـوم الـديننطق بالضا

للـدكتور عيسـى ألـيب " الريـاض"بـصور من أساليب التشـبيه البليـغ يف ديـوان :املعنونة

أبــــوبكر دراســــة بالغيــــة تطبيقيــــة، يهــــدف الباحــــث فيهــــا النظــــر إىل التشــــبيه البليــــغ 

قــدرة يف إبــراز مــا يف نفســه مــن للشــاعر عيســى ألــيب أبــوبكر مث البيــان مــا لــه مــن امل

التعريــف : احملــور األول: املعــاين واألفكــار وســتحتوى هــذه الورقــة علــى ثالثــة حمــاور

: واحملــــور الثالــــث. معــــىن التشــــبيه البليــــغ لغــــة واصــــطالحا: بالشــــاعر، واحملــــور الثــــاين

 . قات لصور التشبيه يف ديوان الرياض للدكتور عيسى أليب أبوبكريتطب
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  :التعريف بالشاعر: ولاألالمحور 

م، ملــا رحــل أبــواه إىل دولــة ١٩٥٣الغانويــة عــام " ُكَماِســي"ولــد الشــاعر مبدينــة 

�ǢººǴƥ�ŕºƷ�½ƢººǼǿ�¾Ǆºȇ�ŃÂ��ǺǷǄººǳ¦�ǺºǷ�ƢººǼȈƷ�Ƣºđ�¦ǂǬƬººǇ¦Â�ƢºǻƢǣســت سـنوات مــن  االبـن

-:وينتمي الشاعر من جهة أبويه إىل قبيلتـني. )١(العمر ورجع مع أبويه إىل نيجرييا

إحـدى " كشـنة"ببلـدة إلـورن، وقبيلـة هوسـا مـن"َغْمـَربي"الساكنة حبارة"ُغُروَما"قبيلة 

.فوالده يرباوي إلوري ووالدته هوساوية كثناويةواليات نيجرييا الشمالية،

ونشأ الشاعر نشأة علميـة اإللـورن، وأول مـا بـدأ بـه قـراءة القـرآن الكـرمي بـدأ يف 

كــز التعلــيم العــريب اإلســالمي مث واصــل دراســته العلميــة مبر . الســنة التاســعة مــن عمــره

و  ١٩٦٥بَأَغيـَْغي الغوس حيث نال على شهاديت اإلعدادية والثانوية خالل عـام 

مث التحــق جبامعــة بــايرو كنــو وحصــل علــى شــهادة دبلــوم يف اللغــة العربيــة . م١٩٧١

م، وجبامعــة اإللــوري حيــث حصــل ١٩٧٩: والدراسـات اإلســالمية ولغــة هوســا عـام

م،  وعلــى شــهادة املاجســتري يف اللغــة ١٩٨٢: ســانس عــامالشــاعر علــى درجــة اللي

مث حصل على شـهادة الـدكتوراه يف اللغـة .  م١٩٨٨: العربية جبامعة بايرو كنو عام

�¿Ƣǟ�À°Ȃǳ¤�ƨǠǷƢŪ¦�Ŀ�Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦٢(م٢٠٠١(.

كـل مـا ذكرنـا سـابقا يـدل علـى املراحـل العلميـة للشـاعر عيسـى ألـيب وكلهـا مــن 

ǬƯ�¾Ƣºººǻ�ƢºººđÂ�ǾºººƫƢǻȂǰǷ��ȆºººǸǴǠǳ¦�ǂǟƢºººǌǳ¦�¦ǀºººǿ�ƨºººǧƢǬƯ�Ǻºººǟ�ǲƟƢºººǈǳ¦�¾Ƙºººǈȇ�ƾºººǫÂ��ǾºººƫƢǧƢ

 .تأخذ هذه املقالة الفرصة إجابة عليها

تثقــــف الشــــاعر بثقافــــة عربيــــة إســــالمية،يف مدينتــــه اإللــــورن مث يف مركــــز التعلــــيم 

ـــة اجلامعـــات  العـــريب واإلســـالمي يف أغيغـــي واليـــة الغـــوس، واســـتفاد أيضـــا مـــن بيئ

، ونبوغـــهوكـــل هـــذا تعـــّد عـــامال مـــن عوامـــل ثقافتـــه . املختلفـــة يف نيجرييـــا وخارجهـــا

ــــه  ــــأغيغ:مدرســــيت إىلوكانــــت لبعثت ــــر يف  ينــــور اإلســــالم ب ــــاإللوري أث ودار العلــــوم ب
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ـــة  ـــة الرتبي ـــة كـــوارا، وحماضـــرا يف كلي ـــة والتعلـــيم والي ـــوزارة الرتبي تقافتـــه وعـــّني مدرســـا ب

صـكوتو، وهـو بُِأوُرو،ومن ثقافته العلمية كونـه حماضـرا يف جامعـة عثمـان بـن فـودي

 االنفعــالأنــه ســريع : إمتــاز الشــاعر بصــفات منهــا. حاليــا حماضــر يف جامعــة إلــورن

.)٣(، حســن املعاشــرة، يبــدو كســوال وهــو جمــد، ولــه ذكــاء نــادر املثــالالفــيءســريع 

ومــرمي، ونبيلــة، وفاطمــة، ،آدم: تــزوج الشــاعر بزوجــة مثقفــة، ورزقــا بــاألوالد مــنهم

  .وحنة وغريهم

:مفهوم التشبيه البليغ :المحور الثاني

بتضعيف الباء، وقـد وردت الكلمـة يف " شبه"كلمة مشتقة من الفعل   :التْشبيه

فالنــــا  وأشــــبهت، التشــــبيه هــــو التمثيــــل، )٤(الصــــحاح يف اللغــــة للجــــوهريمعجــــم

ǾƬđƢǋÂ.

لُـُغ بُلوغـاً وبالغـاً، إذا وصـل وانتهـى إىل غايتـه، :والبليغ هـو مـن بلـَغ الّشـيُء يـَبـْ

��ǾºƬȇƢĔÂ�ǾºƬȇƢǣ�ń¤�ǾƬǴºǏÂ¢�¦̄¤��ÅƢºǤȈǴÌƦÈºƫ�ÉǾºÉƬǤċǴƥÂ��ÅƢºǣÈȐÈƥÂ�ÅƢºǣȐƥ¤�È Ȇºǌǳ¦�Éƪأب:وتقول ÌǤǴ

واألمــر البــالغ هــو األمــر الــذي وصــل إىل . )٥(ويقــال ذَكــٌر بــالغ، وأنثــى بــالٌغ وبالغــة

غايتــه فكــان نافــذا وبنــاء علــى هــذا فالرجــل البليــغ عنــد البيــانيني مــن يقــدر علــى أن 

مــن يعــرف و . ملقتضــى احلــال مــع فصــاحة مفرداتــه ومجلتــه يــأيت بكــالم بليــغ مطــابق

.)٦(الرجل البالغي هو الرجل البياين البديعي القواعد البالغية

التشــبيه الــذي حــذف منــه األداة يعتــرب التشــبيه البليــغ يف تعريفــه االصــطالحي،

مراتــب التشــبيه، وتظهــر قــوة املبالغــة يف إتيــان التشــبيه  أعــايلوهــو مــن . ووجــه الشــبه

ملــا فيــه مــن موضـعه الالئــق بــه، وملــا لـه مــن ادعــاء أن املشــبه هـو عــني املشــبه بــه، يف

اإلجيـــاز الناشـــئ عـــن حـــذف األداة والوجـــه معـــاً، وهـــذا اإلجيـــاز الـــذي جيعـــل نفـــس 
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هلــا بصــور شــىت مــن وجــوه التشــبيه،  وأقــرب  ويــوحيالســامع تــذهب كــل َمــْذهب، 

:)٧(دليل على هذا ما قاله أبو فراس

  وكل الذي فوق الرتاب تراب** لود فاملال هني إذا نلت منك ا

حيـث " الـذي فـوق الـرتاب تـراب"وحمال الشاهد لتشبيه البليغ يف هذا جنـده يف 

ادعـاء أن املشـبه هـو املشـبه بـه نفسـه، لـذلك  يفعِمد الشاعر إىل املبالغة واإلغـراق 

وأمهــل أمهـل األداة الـيت تــدل علـى أن املشـبه أضــعف يف وجـه الشـبه مــن املشـبه بـه، 

.)٨(ذكر وجه الشبه الذي ينّم عن اشرتاك الطرفني يف صفة أوصفات دون غريها

)٩(قات لصور التشبيه البليغ في ديوان الرياضيتطب: المحور الثالث

ـــة وعشـــر صـــورة موزعـــة يف  ـــديوان مائ ويبلـــغ عـــدد أســـاليب التشـــبيه البليـــغ يف ال

  :بداية من قوله. منها أبيات خمتلفة، وتقوم هذه الورقة بالتحليل عشرين صورة

)١٠(أخذوا احلديث من الغيب امللحد**هجروا حديثك وهو برء شقائهم

نظراً إىل هذا البيت جند أن الشاعر خياطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

ويتعجب عن الذين هجروا وابتعدوا عن التحدث عنه ومدحه صلى اهللا عليه 

ائله، مع أن ذكره أو مدحه هو وسلم وعن ذكر خصوصيات النيب ومناقبه، ومش

، واخلسرانالُربء والشفاء ألمراضهم احلسية واملعنوية وما كانوا عليها من الشقاوة 

لِتَـَعاَسٍة  شفاءوقد دخل الشاعر مباشرة إىل مدح الرسول وأشار إىل حماسنه وكونه 

يعانيها هؤالء القوم الذين أعرضوا عن مدح الرسول، ولذلك، ال يذكر الشاعر 

ابط التشبه ووجه شبه بني مدح الرسول صلى اهللا عليه وسلم وبني اللفظ الربء رو 

واجلمال البالغي للتشبيه . على سبيل ادعاء املبالغة" وهو برء"وإمنا قال . والشفاء

يف البيت تكمن يف تنبيه الشاعر بأن كون الصالة على النيب شفاء ملا يف الصدور 

Ĕ¢�̄¤�ƢǿŚǣÂ�̈ÂƢǬǋ�ǺǷ�µ ¦ǂǷȋ¦�ǺǷ ا تنقل املصلى على النيب من واد الشقاوة
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﴿َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ :إىل مكان السعادة األبدية لكونه رمحة للعلمني، قال تعاىل

  : وقوله]. ١٠٧:األنبياء[َرْمحًَة لِْلَعاَلِمَني﴾ 

) ١١(هو عند أهل اجلور أعمى أبكم** تبا لصاحب فكرة وقادة 

خيـاطبهم متعجبـاً عـن أهـل اجلـور اجلهلـة الـذين ينصح الشـاعر إخوانـه الشـعراء و 

أنزلوا صاحب فكرة جذابة منزلة أعمى أبكم وجعل الشاعر يبـالغ يف وصـف حـال 

فكـرة فعالـة بـني اجلهـال الـذين ال يـرون للشـعر وال للشـاعر قيمـة  ذيذلك الشـاعر 

ومل يـــذكر وجـــه الشـــبه بـــني صـــاحب الفكـــرة واألعمـــى األبكـــم علـــى ســـبيل ادعـــاء 

درك يف هذا البيت التشبيهان البليغان يف عبـارة ي، و "هو أعمى أبكم"فقال املبالغة 

والتشبيه يف هـذا البيـت رائـع خـّالب، واسـتطاع ". هو أعمى أبكم"واحدة يف قوله 

الشـــاعر تصـــوير منزلـــة الشـــعراء الـــذين يعيشـــون بـــني أهـــل اجلـــور ونقـــل التشـــبيه مـــن 

بصـــر فكـــان التشـــبيه ممـــا صـــورة غـــري مشـــاهدة إىل صـــورة مشـــاهدة حســـية مدركـــة بال

  .يؤثر يف حتريك النفس ومتكني املعىن يف القلب

  : ويف قوله

)١٢(إن اجلهالة أصل كل وبال** العلم نور واجلهالة ظلمـة 

يتحــدث الشــاعر هنــا عــن أمهيــة العلــم وفائدتــه، ووصــف العلــم بــالنور، واجلهالــة 

لـــم نـــور واجلهالـــة الع: "بــالظالم مـــن غـــري اســـتعمال وجـــه الشـــبه ادعــاء مبالغـــة فقـــال

مها تشبيه العلم بـالنور، وتشـبيه : ويوجد قي هذا البيت التشبيهان البليغان". ظلمة

ويظهــر جليــاً يف هــذا، براعــة الشــاعر ونبوغــه يف نقــل صــورة غــري . اجلهالــة بالظلمــة

ومـرة أخـرى . مشاهدة إىل صورة مشـاهدة، وممـا يـدرك بالعقـل إىل مـا يـدرك بـاحلس

  :حبديقة ذات مثار غزير يف قوله يبالغ يف تشبيه الكتب
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)١٢(غناء فيها كل غصن يثمر** هي حديقةوَصَلْت ِإَيلَّ اْلُكُتُب و

يف البيت تشبيه بليغ حيث شبه الشاعر الكتب حبديقة يقطف منها أطيب 

الثمار، ولعل ذلك يرجع إىل ما تعلق بذهنه الالوعي من احلنني إىل احلدائق 

أثناء طوافه ببعض مدن اإلفريقية والعربية فرأى ما نبه والغابات اخلضراء اليت زارها 

شعوره واستحوذ على خياله وحثه على قول الشعر، وإن صورة احمليط األطلسي 

�ƨȈǳƢưŭ¦�ǾƬȇ°ȂȀŦ�ǾȈǴǟ�Ǟƴē�Ŗǳ¦)قد أثرت عليه فمضى يستقضي أحوال ) أغيغي

اليت  ضراءاخلالبحر وأهواله، كما اسرتعت انتباهه مشاهد تلك احلدائق والغابات 

تعد من أشد الظواهر الطبيعية حضورا يف جنوب نيجرييا حيث عاش حياته 

) صكتو(األوىل، وصدفة وجد نفسه يف بيئة شبه صحراوية يف أقصى الشمال

  : وقوله. فجعل يرى الكتب كحديقة يقطف منها أطيب الثمار

)١٤(للمرء من لوم يشني ويوجع** واجلود والبذل الصحيح وقاية 

الـــــيت يتحـــــدث فيهــــــا عـــــن التعــــــاليم  اإلســــــالم�Ȃºººººǿ�¦ǀººººººđ�ƨºººººǻȂǼǠŭ¦�Ǿƫƾويف قصـــــي

 واإلنفـاقوآدابه ذكر الشاعر قسطا من ذلك مما يشمل اجلـود والسـخاء  ياإلسالم

�Ƣººđ�ǪººǴƼƬŭ¦�§ǂººǬƫ�ƢººĔ¢�śººƥ�Ʈ ººȈƷالفــوز باجلنــة والنجــاة مــن النــار وتباعــده مــن  إىل

�Ȃǟƾºȇ�Ŗººǳ¦�¼Ȑºƻȋ¦�¿°ƢººǰǷ�ǺºǷ�ƢººĔȋ�ǶȀǷƚºǋÂ�² ƢººǼǳ¦�¿Ȃºǳمصــداقا اإلسـالم هــاإلي ،

ــَواَهلُْم ِيف َســِبيِل اللَّــِه َكَمثَــِل َحبَّــٍة أَنـَْبَتــْت َســْبَع : لقولــه تعــاىل ﴿َمثَــُل الَّــِذيَن يُنِفُقــوَن أَْم

سـورة  َسَناِبَل ِيف ُكلِّ ُسْنبـَُلٍة ِمائَُة َحبٍَّة َواللَُّه ُيَضاِعُف ِلَمـْن َيَشـاُء َواللَّـُه َواِسـٌع َعلِـيٌم﴾

، وال خيفــى كــون التشــبيه يف هــذا البيــت بليغــا إذ أمهــل الشــاعر أداة )٢٦١: (البقــرة

" اجلـود والبـذل الصـحيح وقايـة"التشبيه ووجه الشبه يف وصـفه لتلـك الصـفات يف قولـه 

علــى ســـبيل ادعــاء املبالغـــة، وحمــل الشـــاهد يف هـــذا البيــت تشـــبيه اجلــود والبـــذل بالوقايـــة، ألن 

التشـــبيه البليـــغ بصـــورة  املعـــان واألفكـــار بصـــيغة الشـــاعر اســـتطاع أن يـــربز مـــا يف نفســـه مـــن
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رائعـة حيــث وصــف الغائــب اخلفـي بالظــاهر املرئــي حــىت ظهـر املعــىن واضــحا جليــا، 

  :وقوله. السخّي يكون يف مأمن من لوم الناس: ولو أراد غري ذلك لقال

)١٥(ليسلب أعمارا تفيد الورى سلبا** لياليه جيش ال يرد هجومه 

علــي عبــد القــادر أمــري إلــوري ويقــول إن الليــايل الــيت مــرت يرثــي الشــاعر األمــري 

عليه يف حياته هي اليت سلبت منه أعماره  وذلك بقـدر مقـدور لـه، مصـداقا لقولـه 

﴿َوِلُكـلِّ أُمَّـٍة َأَجــٌل فَـِإَذا َجـاَء َأَجُلُهــْم ال َيْسـَتْأِخُروَن َسـاَعًة َوال َيْســتَـْقِدُموَن﴾ : تعـاىل

تلك الليايل جبيش ضخم ال راد هلجومـه، وحسـن ويصف الشاعر ] ٣٤:األعراف[

التشبيه مـن هـذا البيـت يظهـر يف تشـبيه الليـايل بـاجليش ممـا زاد للكلمـة إيضـاحا يف 

فهـــم مـــا تفعلـــه الليـــايل مـــن ســـلب العمـــر وتقريـــب صـــاحبها إىل الفنـــاء واملـــوت، ومل 

:يذكر األداة ووجه الشبه، يل قال

  :قولهو . من باب التشبيه البليغ" لياليه جيش"

)١٦(حسدـفأنت طود م** طيب الذكر أبشر يا

ــــالغ باملــــدح ويشــــبهه باجلبــــال  ــــوري فيب ــــد اهللا اإلل ميــــدح الشــــاعر الشــــيخ آدم عب

العظام إشارة إىل أنه ذو درجة عالية يف قطره، وجند يف هذا البيت تشـبيهاً بليغـاً يف 

تشــبيهاً ذلــك ألنــه حــذف منــه مجيــع روابــط التشــبيه ممــا جعلــه " فأنــت طــود: "قولــه

  :ويف بيت آخر يقول الشاعر. بليغاً 

)١٧(فيما ترى ال تفند** وأنت جلة علم 

البيـــت أراد الشـــاعر أن يبـــني قيمـــة ومقـــدار شـــيخه يف العلـــم فلجـــأ إىل  اويف هــذ

التشبيه البليغ وشبهه بلجة علم مشريا إىل غاية مقدرتـه العلميـة بـني قومـه ومل يـذكر 

غـة، والقيمـة اجلماليـة هلـذا التشـبيه ترجـع إىل حسـن األداة ووجه الشبه ادعـاءا للمبال
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اختيار الشاعر لكلمة اللجـة يف توضـيح الدرجـة العلميـة لشـيخه ممـا يفهمـه اخلـاص 

  :قوله. والعام بدون تفكري عميق

)١٨(إخالصكم عنوان كل كمال** إخالصكم يف حبـه عز لكم 

ـــوا ويف كالمـــه عـــن واجـــب الشـــباب املســـلم نبـــه الشـــاعر الشـــباب علـــى أ ن كون

صــادقني يف ُحــبٍّهم لإلســالم، وهــو مــا يتوقــع مــنهم ال مــا اعتــاده أكثــر مــن ســبقهم 

وة، وحيــث الشـاعر شـباب املسـلم علــى امـن الشـبان مـن إظهــار احلـب وكتمـان العـد

ونظـرا إىل هـذا البيـت يوجـد فيـه تشـبيهان . أن يقدموا لإلسالم حبا صادقا وخملصـا

  :وقوله. وإصالحكم عنوان كل كمال إخالصكم يف حبه عز لكم،: بليغان ومها

�ǶǰǳƢǷ�ȄǯǄȇ�Ƣºđ�̈ƢǯǄǳ¦�À¤ **١٩(هي للحنان واحملبة منبـع(

يف وصــــفه للزكــــاة ودرجتهــــا يف اإلســــالم، وبــــّني الشــــاعر مقابــــل الزكــــاة عنــــد اهللا 

تعــاىل مــن حيــث التطهــري والتطييــب، وفقــا ملــا جــاء يف القــرآن الكــرمي حيــث يقــول 

jklmnopqsrtu﴿:تعــــــــــــــــــــــاىل

vxwyz{ ﴾]ــــــة ــــــت ] ١٠٣: التوب ــــــغ يف هــــــذا البي والتشــــــبيه البلي

روابط الــيظهــر جليــا حيــث شــبه الزكــاة مبنبــع احملبــة بــدون أن يســتعمل أي رابــط مــن 

  :وقوله". هي للحنان واحملبة منبع: "يف قوله. التشبيهية

  جاما كل من كان هائبا حم* ال لسؤدد وفخـار ــــــــــــليس أه

)٢٠(هو عندي يشابه األنعاما*  هو ظل لدى الرجـال ثقيل 

والشـــاعر يف هـــذين البيتـــني يفيـــدنا علمـــا رأيـــه يف الرجـــل اخلـــائف ويفضـــله علـــى 

وحمـال الشـاهد هنـا . رأي غريه حيث جعلوا اخلائف ظـال ثقـيال ولكنـه يـراهم أنعامـا

دق قصـــد الشـــاعر والقيمـــة البيانيـــة هلـــذا التشـــبيه ترجـــع إىل صـــ". ظـــلهـــو: "قولـــه
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بالتشـبيه حيــث اطلــع علــى نوايــا النــاس مـن زعمهــم أن اخلــائف ظــل ثقيــل، ولعلهــم 

  :وقوله. يقولون ذلك لسبب ما ينالونه لديه، ولعل الشاعر كان غنيا عن ذلك

  دلـوا أعالماــــــــداب حىت تب*   فاطلبوا العلـم واملعـارف واآل 

)٢١(ت فجانبوا آالماموت مو ـ *إمنـا اجلهل وهو قبل قدوم الـ  

حيــث الشــاعر يف البيــت األول قومــه علــى طلــب العلــم واآلداب، ويــذكرهم مبــا 

مث ذكــر يف البيــت الثــاين تشــبيها بليغــا يف . ينالونــه عــن طريــق العلــم مــن شــرف وكــرم

.، بـــدون ذكـــر أداة التشـــبيه ووجـــه الشـــبه علـــى التشـــبيه البليـــغ"اجلهـــل مـــوت:"قولـــه

وقـوع : ه يف إجرائـه التشـبيه بـني الشـيئني العقليـني ومهـاويظهر براعة الشـاعر وإجادتـ

اجلهــل الــذي مبعــىن عــدم العلــم واملعرفــة، واملــوت الــذي مبعــىن الفنــاء ممــا يــدل علــى 

انقضــاء النفــع مــن صــاحبه، وعــدم وجــود النفــع مــن اجلاهــل ممــا جعلــه هــو وامليــت 

  : وقوله. سواء

)٢٢(سقاماالم دوما يطارد األ** إمنـا العلم و هو برء من اآل 

و يصــف الشــاعر يف هــذا البيــت العلــم وصــفا يظهــر قيمتــه وتــأثره يف املــرء كمــا 

" العلــم بــرء: "فمحــل الشــاهد للتشــبيه البليــغ هنــا قولــه. يبــني قيمــة العــامل بــني غــريه

  :وقوله. حيث نقل املعىن اخلفي إىل املعىن الظاهر احلسي

)٢٣(اماأر تيها وال تكونوا نع** مث كونوا بعزمكم أسدا يز 

ويرغــب الشــاعر قومــه يف هــذا البيــت بــأن يكونــوا أســداً يف الشــجاعة وبــالغ يف 

¿ƢºǠǻȋ¦�¾ƢºŞ��ƢºȀǼǟ�Ƥ ǣǂȇ�Ŗǳ¦�ƨǳƢū¦Â��®ȂǇȋ¦�¾ƢŞ��Ƣđ�Ƥ ǣǂȇ�Ŗǳ¦�ƨǳƢū¦�ǾȈƦǌƫ.

ويعــرج الباحــث علــى بعــض الظــواهر الــيت تشــتمل علــى التشــبيه البليــغ الــذي حيقــق 

  : وصف القران عن التشبيه احلسيالغاية البيانية، من ذلك قوله يف 
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  هللا درك حتسن الرتتيـال  *  قف رتل القرآن صـــــــاح قليال

)٢٤(نيه وجنم ال يروم أفوال  *  حبر خضم حنن نسبح يف معا

يف هذا البيت يشبه عيسى الشاعر القران الكـرمي أوال ببحـر عظـيم وثانيـا بـنجم 

هــارا لنفعــه الواســع واعتمــادا علــى ال يغيــب أبــدا ميثلــه ويــربزه يف صــورة احملســوس إظ

العــرف مــن اعتقــاد العامــة عظــم البحــر وغزيــرة نعمتــه ودوام ضــوء الــنجم وعملــه يف 

﴿َوأَْلَقــــى ِيف اَألْرِض َرَواِســــَي أَْن َمتِيــــَد ِبُكــــْم  :ســــرعة اهلدايــــة إىل املــــراد كقولــــه تعــــاىل

سـورة النحــل، (بِـالنَّْجِم ُهـْم يـَْهتَــُدوَن﴾َوَعالَمــاٍت وَ .َوأَنـَْهـاراً َوُسـُبالً لََّعلَُّكــْم تـَْهتَـُدونَ 

أراد بــالنجم، الثريــا، وبنــات نعــش، والفرقــدين، واجلــدي، يهتــدي  ).١٦و١٥:اآليــة

�ƢººǷ�ƢººȀǼǷÂ�ƨººƬƥƢƯ�©ƢººǷȐǟ�ÀȂººǰȇ�ƢººǷ�ƢººȀǼǷ��ƨººǴƦǬǳ¦Â�¼ǂººǘǳ¦�ń¤�ǲººȈǴǳ¦�Ŀ�ǲººǧ¦ȂǬǳ¦�Ƣººđ

. يهتــدون بــه مــن أن تكــون يف جهــة يف الصــيف مــثال ويف جهــة أخــرى يف احلريــف

ـــه مـــن حســـن و  ـــة أخـــرى تقويـــه ملوقفـــه ملـــا يبدي قـــد يســـتأنس يف ذلـــك بصـــورة بالغي

الرتجــيح حــىت يتضــح اجتاهــه، فــيعظم الــذوق، ويثــري البيــان، ومــن ذلــك موقفــه يف 

ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ƣđ�Ǧ ǐȇ�̈ƾȈǐǫ�ǺǷ�ƢǿŚǣ�ȄǴǟ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƨȈǴǔǧ¢.

الـخــاتـمـة   

ة والســالم علــى خــامت األنبيــاء احلمــد هللا الــذي بنعمتــه تــتم الصــاحلات، والصــال

واملرسلني، لقد حاول الباحثان يف هذه املقالة املتواضـعة جهـدا نقاشـا عـن أسـاليب 

التشبيه البليغ الواردة يف ديوان الرياض للشـاعر الـدكتور عيسـى ألـيب أبـوبكر، وهـذه 

الظواهر كانت وسيلة إىل إبراز املعاين الكامنـة يف نفـس الشـاعر وإيصـاهلا إىل نفـس 

واضحة جلية، وبيان استخدم الشاعر التشبيه عن طريق نقل الصفات غـري  القارئ

املشــاهدة إىل الصــفات املشــاهدة، واالنتقــال بــالنفس مــن الشــيء الــذي جتهلــه، إىل 

  . شيء قدمي الصحبة
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  : ومن ذلك تنتج األمور اآلتية

 مل يكـــن عيســـى ألـــيب أبـــوبكر شـــاعرا فحســـب وإمنـــا هـــو خبـــري بأســـرار البالغـــة

 .صة التشبيه البليغوخا

  يزيـــد التشـــبيه البليـــغ للمعـــىن وضـــوحا ويكســـبه تأكيـــدا، وســـره للخيـــال نصـــيب

 . كبري يعمل عمل السحر يف إيضاح املعىن وجالئه

 ديــوان شــعر فحســب بــل تبــني أنــه ديــوان عيســى ألــيب أبــوبكر " الريــاض"ومل يكــن

�ǶēƢºººººƥƢƬǯ�Ŀليهـــــامملـــــوء بصـــــور البالغيـــــة الرائعـــــة ممـــــا حتتـــــاج طـــــالب العلـــــم أن يرجعـــــوا إ

.، وباهللا التوفيقاملدرسية وغريها

  :الهوامش

للمختـارات مــن ســباعيات الــدكتور دراســة حتليليــة "عبـد الفتــاح عبــد الــرحيم أولنــرو، )١(

 ٢٩: ص ،م٢٠٠٥املاجستري، جبامعة إلورن  رسالة " عيسى أليب أيب بكر

  ٢٠و  ١٩: ص تور عبد الباقي شعيب أغاكا على الديوان،الدكراجع تقدمي األستاذ )٢(

 يرواســيد رئــيس قســم اللغــة العربيــة بــ حممــد طــاهر/ مقابلــة مــع زميلــه الربوفيســور)٣(

 .كانو سابقا

التشـبيه  أقسـامومـن  ٦٩-٥٤: ص: راجع علم البيان للدكتور عبد العزيز عتيـق)٤(

حاصـل مـن ادعـاء أن وهو ما حذفت منه أداة التشبيه، وتأكيد التشـبيه : املؤكـد

مـــا ذكـــرت فيـــه أداة  وهـــو: املشـــبه عـــني املشـــبه بـــه ولكـــن دون البليـــغ، واملرســـل

ǲºǸĐ¦Â��ǾȈƦºǌƬǳ¦ :وهـو مـا ذكـر فيـه وجــه : مـا حـذف منـه الوجـه، واملفصـل وهـو

مــا كــان وجــه الشــبه فيــه صــورة منتزعــة مــن متعــدد،  وهــو: والتمثيلــي الشــبه،

واملشبه به يف صورة من صـور التشـبيه وهو تشبيه ال يوضع فيه املشبه : والضمين

.املعروفة، بل يلمحان يف الرتكيب
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تاج العروس مـن جـواهر القـاموس حملّمـد بـن حمّمـد بـن عبـد الـرزّاق احلسـيين، أبـو )٥(

الفــيض، امللّقــب مبرتضــى، الزَّبيــدي، موقــع الــوراق الكتــاب مــرقم آليــا غــري موافــق 

 ٥٦٤٧: ص ،للمطبوع  اجلزء األول

¢�ƨǰǷ��ň¦ƾÌȈŭ¦�ƨǰċǼÈºƦÈƷ�ǺǈƷ�Ǻŧǂǳ¦�ƾÌƦǠǳ�ƢĔȂǼǧÂ�ƢȀǷȂǴǟÂ�ƢȀǈǇ البالغة العربية)٦(

 ١٠٣: اجلزء األول، ص .م٢٥/٩/١٩٩٣/ هـ ٩/٤/١٤١٤ يفاملكرمة 

البالغــُة الواِضــَحُة لعلــي اجلــارم ومصــطفى أمــني، مجعــه ورتبــه وعلــق عليــه ونســقه )٧(

 ٣٣: علي بن نايف الشحود، اجلزء األول، ص

حبه الــدكتور عيســى ألــيب أبــوبكر الشــاعر وأخرجــه هــو ديــوان اخرتعــه ومجعــه صــا)٨(

ص حيمــل  )٢٢١( ويقـع هــذا الـديوان يف م،٢٠٠٥:مطبوعـا ألول مـرة يف عــام

�ƢººēƢȈǗ�Ŀ)فالبــاب : أبــواب) ٨(قصــيدة يف  )١٢٦(بيتــا موزعــة علــى  )٢٩٩٨

ـــا، )١٠٥٢(قصـــيدة و) ٣٨( وفيـــه): يف املـــدائح والتهـــاين:(األول والبـــاب  بيت

 :والبــاب الثالــث بيتــا،)٤٢٠(قصــيدة و )١٩( فيــه): يــاتيف األخالق: (الثــاين

يف : (والبــــــاب الرابــــــع بيتــــــا،)٥٨٩(قصــــــيدة و )٢٨( فيــــــه): يف الوصــــــف(

 فيـــه): يف الفخـــر: (بيتـــا، والبـــاب اخلـــامس )٢٦٦(و قصـــائد)٨( فيـــه):السياســـة

قصـــــائد  )٤(فيـــــه ): يف الغـــــزل( :بيتـــــا، والبـــــاب الســـــادس) ٢٩(قصـــــيدة و)٢(

بيتـا، )١٦٠(قصـيدة و) ١١( فيـه): يف الشكوى( :ابعوالباب الس بيتا، )٩٢(و

 .بيتا )٣٧٩(قصيدة و) ١٦( فيه ):يف املراثي( والباب الثامن

وختتلف قصائد الـديوان مـن حيـث الطـول والقصـر، وأطـول قصـيدة فيـه هـي 

�Ƣǿǂºǐǫ¢Â��ƢºƬȈƥ�śƬºǇÂ�ƨºȈǻƢť�ƢºēƢȈƥ¢�®ƾºǟ�ǢºǴƦȇÂ) ١( حتية املسجد اجلامع اجلديـد

وأمــا . ƢººȈƥ¢�Ǟºƥ°¢�ƢººēƢȈƥ¢�®ƾºǟÂ�̈ǂǗƢººǠǳ¦�°Ȃǘººǈǳ¦�ǚȇǂºǬƫ�Ȇººǿ©مـن حيــث األبيـات 

من حيث الوزن العروضي فإن الشاعر قـد اسـتعمل يف نظـم هـذه القصـائد أحـد 

الكامـــل، اخلفيـــف، : العـــريب التقليديـــة املعروفــة وهـــي عشــر حبـــرا مـــن أحبــر الشـــعر
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�Ʈ ºƬĐ¦��ǂǧ¦Ȃºǳ¦نسـرحالرمـل، البسـيط، املتقـارب، السـريع، الرجـز، الطويـل، وامل .

" مولـد النـيب"و) الكامـل(اخرتع الشاعر لقصائده أمساء موضـوعية كـالنيب األجمـد 

" العيــــــد العشــــــرون للمركــــــز"و) الكامــــــل"(ذكــــــرى اهلجــــــرة النبويــــــة"و) اخلفيــــــف(

احلـاج راجـي سـليمان عميـد مركـز التعلـيم "و) الكامـل"(شيخنا آدم"و) اخلفيف(

 .وغري ذلك) اخلفيف"(جالزوا "و) الرجز)" (م١٩٧٦(العريب اإلسالمي سابقا

ويفتـــتح وخيـــتم الشـــاعر قصـــائده بطـــرق خمتلفـــة بالبدايـــة باحلمـــد اهللا والـــدعاء     

  ):شعارنا( مثل قوله يف افتتاح قصيدته املشتمل على الصالة على النيب 

  إىل الصراط وباإلميان حميينا *   حنن الشباب محدنا اهللا هادينا 

  ):عةالشيخ يوسف مج(وقوله يف ختام قصيدته 

  وأقل أقدامنــــــــــــا من عثرات *     ـــا أصلح لنــــــــا أعمـــالنــــا ــــــــــــــربنـ

 اإلسالم هو(أو بذكر موضوع القصيدة مثل قوله يف اختتام قصيدته 

  ):السبيل

  إن الصراط إىل اهلدى اإلسالم  *قل للذي طلب السبيل إىل العال 

شيء من ذلك وال ما يشعر باخلتام كأنه مل ينته  وخيتتم بعضها بغري ذكر    

�ǾƫƾȈǐǫ�¿ƢƬƬƻ¦�Ŀ�ǾǳȂǫ�ǲưǷ�Ǯ ǳ̄Â�Ƣđ)األستاذ عبداهللا بن فودي:(  

  املاجد املتعايل"فتح اللطيف* "  يغمر أفقنا "ملح الربق"وسناك 

وأما من حيث الشكل فإن الديوان ميتاز بسهولة العبارات وسالسة      

ات اللفظية واللغوية كما يظهر فيه ثروة الشاعر األسلوب والبعد عن التعقيد

اللغوية والدينية ويتبني أيضا عمق الشاعر يف معرفة خصائص اللغة وأسرارها 

  .واألمثال العربية وحكمها واستخدامه لوزن اخلليلي املعروف

   ٣٩: املصدر السابق، ص: عيسى أليب أبوبكر)٩(

  ٦٨: املصدر السابق، ص: عيسى أليب أبوبكر)١٠(
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 ٧٢: املصدر السابق، ص: ليب أبوبكرعيسى أ)١١(

 ١١٤: املصدر السابق، ص: عيسى أليب أبوبكر)١٢(

 ١١٧: املصدر السابق، ص: عيسى أليب أبوبكر)١٣(

  ١٢٠: املصدر السابق،ص: عيسى أليب أبوبكر)١٤(

   ٢٠٩: املصدر السابق، ص: عيسى أليب أبوبكر)١٥(

  ٦٠: املصدر السابق، ص: عيسى أليب أبوبكر)١٦(

  ٦٠: ص السابق، املصدر: عيسى أليب أبوبكر)١٧(

   ١١٤: ص املصدر السابق،: عيسى أليب أبوبكر)١٨(

 ١١٧:ص املصدر السابق،: عيسى أليب أبوبكر)١٩(

 ١٠٣: ص املصدر السابق،: عيسى أليب أبوبكر)٢٠(

 ١٠٣: ص املصدر السابق،: عيسى أليب أبوبكر)٢١(

 ١٠٣: ص املصدر السابق،: عيسى أليب أبوبكر)٢٢(

  ١٠٣: ص املصدر السابق،: عيسى أليب أبوبكر)٢٣(
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:الـمـراجـع

الطبعـــة األوىل، مطبعـــة ديـــوان الشـــعر، " الريـــاض ):"الـــدكتور(ألـــيب، عيســـى أبـــوبكر 

  .)م٢٠٠٥(نيجرييا،–أليب، إلورن، كوارا 

، مكتبـــــة الشـــــروق ٤/ط املعجـــــم الوســـــيط،: وآخـــــرون) الـــــدكتور(أنـــــيس، إبـــــراهيم 

 ).م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥(الدولية، اجلمهورية املصرية 

  ). دت(، صباح يف علوم املعاين والبيان والبديعامل): ابن مالك(الدين  بدر

، بـريوت، دار اللـم ١/ط ¦�ƾºȇƾŪ¦�ƢºđȂƯ�Ŀ�ƨºȈƥǂǠǳ¦�ƨºǣȐƦǳ): الـدكتور(بكري، أمـني 

 ).م١٩٧٩(للماليني 

مراجعة وتدقيق شهاب الـدين أبـوعمرو،،قاموس الطالب: يوسف حممدالبقاعي،

 .م ٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧-١٤٢٦داراملعرفة، 

مكتبـــــــة العلـــــــوم واحلكـــــــم املدينــــــــة  منهـــــــاج املســــــــلم،: جـــــــابر كـــــــراجلزائـــــــري، أيب ب

  .٤/ط.املنورة

، موقــع أســاس البالغــة:الزخمشــري جــار اهللا، أبــو القاســم حممــود بــن عمــرو بــن أمحــد

  ]الكتاب مرقم آليا غري موافق للمطبوع[الوراق، 

الطبعــــة   املثــــل الســــائر يف أدب الكاتــــب والشــــاعر،): ابــــن األثــــري(ضــــياء الــــدين،

مكتبـــــــــــــــــة النهضــــــــــــــــة، مصــــــــــــــــر جالــــــــــــــــة ،األوىل

 ).م١٩٩٢/هـ١٣٨١(

دراسـة حتليليـة للمختـارات مـن سـباعيات :عبـد الفتـاح عبـد الـرحيم أولنـروالطالـب،

رسـالة املاجسـتري، جبامعـة الدكتور عيسى أليب أيب بكـر،

  ).م٢٠٠٦(إلورن،
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مكــة  ¦ƢººĔȂǼǧÂ�ƢººȀǷȂǴǟÂ�ƢȀººǈǇ¢�ƨººȈƥǂǠǳ¦�ƨººǣȐƦǳعْبــد الــرمحن حســن َحبَـنَّكــة املْيــداين، 

 .م٢٥/٩/١٩٩٣/ هـ ٩/٤/١٤١٤ يفاملكرمة 

ـــد العــــزيزعتيـــق، ـــدكتور(عب ـــان،): ال االتفـــاق  الطبعـــة األوىل، دارعلـــم املعـــاين والبي

 ).م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧(العربية مبدينة نصر، القاهرة 

، دارســة حتليليــة ملســائل البيــان: علــم البيــان): الــدكتور(الفتــاح بســيوين عبــدفيــود،

ــــــــــــــة، مؤس ــــــــــــــار بالقــــــــــــــاهرة، الطبعــــــــــــــة الثاني ســــــــــــــة املخت

 ).م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥(

الطبعــة الثانيــة، مـــؤسسة املختــار، اإليضــاح يف علــوم البالغــة،:القــزويين، اخلطيــب

  ).م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧(القاهرة 

-صـادر ، دار١طلسـان العـرب،):ابـن منظـور(،حممـد بـن مكـرم األفريقـي املصـري

). م١٩٥٦/ هـ١٣٧٥(بريوت للطباعة والنـشر،

الطبعـة األوىل، دار علوم البالغـة والبيـان واملعـاين والبـديع،: د مصطفىاملراغي، أمح

 .)م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠(اآلفاق العربية، القاهرة 

م جمـددة، دار /ج جـواهر البالغـة يف املعـاين والبيـان والبـديع،:اهلامشي، السيد أمحد

 ).م٢٠٠٨(الفكر

يــان، القـــاهرة، مكتبــة اإل قــاموس البالغـــة وأصــول النقــد والتـــذوق،:اهلــرواي، ســعد

 ).م١٩٥٥(
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  قدمةمال

الكالم إىل  إيصالسهم يف تعريقة  يةبيان وسيلةإىل أن التكرار  اإلشارةجتدر 

يل اآلذان مت ةجذاب موسيقيةنات حمن ش حتملها عرب م ةة فنية موحيقبطري املتلقي

.)١(باألحوال ومقامات اخلطا تقتضيه ا ملاقإىل مساعها وف

يف آي الذكر احلكيم، ويف  وروده العريبالم كالتكرار يف ال يؤيد أصالةومما 

األحاديث الشريفة، ويف نتاج العرب شعرا ونثرا، قدميا و حديثا، ما يربز فاعليته 

.)٢(الضاديف خدمة لغة 

هذا، ويهدف البحث إىل  إبراز خاصية التكرار أسلوبيا يف جيمية الشيخ عبد 

اهللا بن فودي، بغية كشف الغطاء عن دور هذه الطاقة املوسيقية يف نقل رسالة 

�Ƣđ�¿Ƣǫ�Ŗǳ¦�ƨǸȈǬǳ¦�©ƢǷƢȀǇȍ¦�ǺǷ�«¯ƢŶ�ǂȀǜȇ�ƢǷ��¥°ƢǬǳ¦�ń¤�ƨȈǼǨǳ¦�ǂǟƢǌǳ¦

فودي، لتطوير الثقافة العربية واإلسالمية يف عالمة السودان الشيخ عبد اهللا بن 

 .                  هذه البالد النيجريية

ومبا أن األسلوبية دراسة وصفية للنص عرب مستوياته الصوتية والرتكيبية 

والداللية، فإن الباحث يستعني مبنهج الدائرة الفيلولوجية إلبراز مكامن النص، 

ديب عرب متابعة السمات املتكررة يف النص ذلكم املنهج الذي يدرس اإلنتاج األ

بصفة مستمرة بغية اكتشاف اخلاصية النفسية لتلك السمة، كما يتفقد مزيدا من 

.)٣(مظاهر أخرى لبعض اخلصائص العقلية يف النص
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  التعريف بالشاعر       

هو أبو حممد عبد اهللا بن عثمان بن صاحل بن هارون بن حممد غورط بن 

بو بن ماسران بن أيوب بن بوب بابا بن موسى جكل من جب بن حممد ثن

رؤساء قبيلة توردب الفالنية اليت هاجرت من تنبكتو إىل ُفوتَا تُوُر من بالد 

السنغال منذ وقت قدمي مث هاجروا منها إىل كن من بالد جوس يف أواخر القرن 

.)٤(الثامن اهلجري

م، وقد ترىب ١٧٧٥فق بـــــ ه املوا١١٨٠ولد األستاذ عبد اهللا بن فودي السنة 

يف كفالة والده حممد بن عثمان ووالدته حواء، وعندمها بدأ تعلمه، مث عند أخيه 

الشيخ عثمان بن فودي، مث عند الشيوخ يف عصره، وخاصة الشيخ جربيل بن 

  :     و يعرب عن ذلك يف قوله. )٥(عمر

  منا القرآن وهــــــــــــــــــــــــو مؤديب                   معل*  نظم الشـــــــــــــــــــــــــيوخ صاح أوهلم أىب

)٦(سراجي يف علم الشريعة مذهيب* ومن بعده عثمان صنوي وعمديت 

  : ويقول يف شيخه جربيل بن عمر

  وق املبارز بالعلوم متوجـــــــــــــــــــف*    شيخ الشيوخ فريد دهر ظاهر    

)٧(منهجــــــــــــــدينا حنيفا مستقيم ال*  ه به لنا   ــــــــــــــــــــجربيل من جرب اإلل

هذا، وإن األستاذ عبد اهللا بن فودي من العلماء املشار إليهم بالبنان يف هذه 

ولقد عرب الدكتور على أبوبكر عنه بأنه أكرب عامل وكاتب عرفته . املنظفة النيجريية

فال غرابة أن يلقبه الناس بعريب "ر بقوله واستم. أفريقية الغربية أو ميكن أن تعرفه

�ȆǇƢȈǇÂ��̧°Ƣƥ�ƾƟƢǫÂ��ǪǴǨǷ�ǂǟƢǋ�ȂȀǧ�Ǯ ǳ̄�Ǻǟ�ȐǔǧÂ��°ƢƦŪ¦�ǽ®ȂȀĐ�À¦®Ȃǈǳ¦

.)٨("حمنك
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وقد . م، وعمره مخس وستون سنة١٨٢٩تويف الشيخ عبد اهللا بن فودي سنة 

خلف آثارا علمية كثرية تربو على مائيت كتاب ورسالة، كما ترك قصائد مجة يف

.األعراض الشعرية املختلفة وأشعار علمية عدة يف فروع علم الدين واللغة

  :دراسة تطبيقية للقصيدة الجيمية

القصيدة اجليمية  عبارة عن قصيدة حتتوى على أربعة وستني بيتا من حبر  

�Â�ǂǸǟ�Ǻƥ�ǲȇŐƳ�ǾƼȈǋ�ǂǟƢǌǳ¦�Ƣđ�¬ƾǷ�ǄƳǂǳ¦وال . أخاه الشيخ عثمان بن فودي

غرابة يف أن األستاذ عبد اهللا بن فودي ابن بار لعمود الشعر من حيث التزامه 

باألصالة يف أوزانه وقوافيه وأفكاره وأغراضه وأخيلته، كما يلمس القارئ يف هذه 

  . القصيدة اجليمية اليت تدرس هنا

الشاعر الطاقة التكرارية  وفيما يتعلق بفاعليه التكرار يف القصيدة، فقد وظف

  : بأساليب متنوعة وزعها الباحث على حنو ما يلي

  :التكرار الكلمي -١

ومبا أن اللفظ املكرر ميكن أن يكون كلمة واحدة أو يكون تركيبا غري تام، 

وميكن كذلك أن يكون مجلة تامة، أو نسقا من مجل ترابطت حىت صارت يف 

ذا املبحث يعاجل خاصية التكرار الكلمى السياق وحدة مكتملة ال تنفصم، فإن ه

ويكون ذلك بتتبع آثاره املوسيقية والداللية . يف شعر الشيخ عبد اهللا بن فودي

  .املعربة عن عواطفه وأحاسيسه

وجدير باالعتبار أن يلمس من الشاعر توظيف الطاقة التكرارية بغية جذب 

ء املمدوحني، وذلك عرب انتباه املتلقي إىل التأمل مبا يعرب عنه من كثرة األخال

:مرتني يف صدر البيت، حيث يقول" كم"تكراره اللفظة 



  

~٣٢~

  خلصاء مل أك بينهم مبزجل* كْم يل أخا بأبأته فيهم وكْم 

مبا فيهم ومل يأل جهدا يف توظيف الطاقة التكرارية يعرب عن مكانة املمدوحني 

من حسن اجلوار والغلظة ضد األعداء واملعاندين، فلجأ إىل ترديد الضمري 

:الدال على املمدوحني لتمكني املعىن واالحتياط له، حيث يقول" هم"املنفصل 

  عمل لغريهم أو يف جيي*  وهلم مكان ومبتدأ يف جارهم 

من الشاعر التنويع يف توظيف الكلمات املكررة من اسم وفعل ويلمس 

ولذلك يعي منه القارئ توظيف التكرار . وحرف وفقا ملا تقتضيه أحوال اخلطاب

�Äǀǳ¦�ǂǸǟ�Ǻƥ�ǲȇŐƳ�ƺȈǌǳ¦�̈°Ƣȇ±�ń¤�ǾǈǨǻ�µ ƢĔȍ�ǂǟƢǌǳ¦�ǲǠǨǼȇ�ƢǸǼȈƷ�«Â®Ǆŭ¦

ا يف مجهورية انتقل من مسكنه فودي ونزل بالوادي املسمى َمِج الذي يقع حالي

:أبدع الشاعر بقوله. النيجر، بعد رجوعه من أداء فريضة احلج

����ÇǂĎƴēÂ�ƢÅǠǷ�«ȏ®¤Â�ÃÅǂǈƥ*وتأوٌٍّب حىت تزيل شجى الشجى
)٩(

  قد زار مكة يف وفــــــــــود اجلجج*       بزيارة الَّلْذ زار طيبة بعد أن 

  فثــــــــــــــوى لديه وال أسري وال جيى*      من قد سىب قليب فتاه حببه   

تتمثل يف إظهار االهتمام باملمدوح " زار"والثمرة الداللية التكرارية للفظ 

َرَمِني، األمر ففي تكرار الفعل تأكيد ملا قام به املمدوح من زيارة احلَ . وتعظيم شأنه

الذي أضفي إىل املمدوح مزيدا من القيم اليت يُِكنـَُّها الشاعر جتاهه، وهذا ما 

".من قد سىب قليب فتاه حببه: "يستفاد من قوله

مدوح كما يلمس من واستمر الشاعر يوظف الطاقة التكرارية توحي تعظيم امل

 :                                                                               يف قوله" شيخ"تكرار لفظه 

  من حبر شيخ يف العلوم ملجج*   أحجى بأن حنجوا لديه ونرتوي 

 وم متوجــــــــــــفوق املبارز يف العل*    شيخ الشيوخ فريد دهر ظاهر   
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استعارة مكنية، وهى تتمثل يف تشبيه " ونرتوي من حبر شيخ"له ففي قو 

ونرتوي "والقرينة يف ذلك . املعقول باحملسوس، حيث شبه معارف الشيخ باملاء

 ".                           من حبر شيخ

وكما يستغل الشاعر الطاقة التكرارية على األسلوب احلقيقي، كذلك 

:¦ǾǳȂǫ�Ŀ�ǾǼǷ�ƲƬǼƬǈȇ�ƢǷ�¦ǀǿÂ�Ã±ƢĐ يستخدم هذه الظاهرة على النمط

  سود وجه الكفر بعد تبلجأو * فابيض وجه الدين بعد حماقه 

�Ǿǳ�¦ǀǿ�śǴƳ°�ƢǸĔƘǯ�ǂǨǰǳ¦Â�Ǻȇƾǳ¦�°ċȂǐǧ"وجه"أبيض وذلك له " وجه "

لك ثنائية التضاد ويلمس منه كذ. أسود، على نسق االستعارة التشخيصية املكنية

وجه الدين والسواد يف وجه الكفر، كما يستنتج منه التناص : بني البياض يف

يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما ﴿بالقرآن، ألن السياق مقتبس من قوله 

. الذين اسودت وجوههم أكفرمت بعد إميانكم فذوقوا العذاب مبا كنتم تكفرون

فال غرابة . )١٠(﴾" هم فيها خالدونوأما الذين ابيضت وجوههم ففي رمحة اهللا

�Àȋ��ƨǟȂǼƬŭ¦�ƨȈǳȏƾǳ¦�©ƢǬǧƾǳ¦�ǺǷ�¶ƢŶȋ¦�ǽǀđ�ƨȇ°¦ǂǰƬǳ¦�ƨǫƢǘǳ¦�ǂƴǨƫ�Ŀ��¦Å̄¤

من خاصية التكرار، األخذ بذمام املبدع إىل تنويع معانية، حيث أنه يكرر الكلمة 

�ƨȇ±ƢĐ¦�̈°Ȃǐǳ¦�ȄǴǟ�Ãǂƻ¢�̈ǂǷÂ�ƨǬȈǬū¦�ǲȈƦǇ�ȄǴǟ�̈ǂǷ

  :تكرار بعض جملة

وتتمثل خاصية . يكون التكرار يف كلمة مفردة، كما يكون يف تركيب غري تام

هذا النمط التكراري عند الشاعر، يف تزويد القصيدة بشحنات إيقاعية رائعة،  

وهذا ما يلمس . كما تسهم يف تنويع معاين شعره وفقا ملتطلبات السياق املكرر

  :                           من قوله
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  وختالفت سنن النيب األدعج*    أرض عوائدها عدت   وطلعت يف 

  :وقوله

  وأسنة سنن النيب األدعج*    ه    ـــــــــــــــــــــــفقصمتها بالبيض من آيات

يلمس منه ثنائية النفي " سنن النيب األدعج"فالرتكيب غري التام من البيتني 

والبيت "  األدعجختالفت سنن النىب"ففي البيت األول سياق منفي . واإلثبات

ألن القضاء " سنن النيب األدعج.. .فقصمتها بالبيض"الثاين فيه سياق مثبت 

فالشاعر هنا، ميدح . على الكفر والبدع من سنن املصطفي صلى اهللا عليه وسلم

�ƨȈƷȐǏȍ¦�ǾƬǯǂƷ�Ŀ�Ƣđ�¿Ƣǫ�Ŗǳ¦�̈°ƢƦŪ¦�©¦®ȂȀĐ¦�ȄǴǟ��Ä®Ȃǧ�Ǻƥ�ÀƢǸưǟ�ƺȈǌǳ¦

خلرافات عن هذه البالد أثناء جهاده ضد الوثنيني املؤّدية إىل قمع البدع وا

  .                                                                     وسالطني هوسا

واستمر الشاعر يوظف هذا النمط التكراري للداللة على التأكيد واإلحلاح 

خرج يف على ما هو عليه من الوالء وحمبة الشيوخ، ملا يرى يف ذلك من امل

فبحبهم غفران ذنيب "، حىت يلمس التوسل يف الرتكيب الثاين املكرر "حبهم"

.ما يدل على أثر التكرار يف تنويع املعاين" أرجتى

  :تكرار جملة تامة

هي العمدة األساسية يف اإلفادة  جدير بالذكر أن اجلملة املفيدة التامة

وذلك ملا فيها من اإلمكانية الفعالة اليت متكن املبدع من نقل رسالته . واإلقناع

ملا فيها من اإلفادة " الكالم"وقد اصطلح النحاة تسميتها . الفنية إىل املتلقي

:                     وهذا ما يلمس من قول ابن مالك. فائدة حيسن السكوت عليها

)١١(واسم وفعل مث حرف الكلم*   كالمنا لفظ مفيد كاستقــــــــــــم  
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  وكــــلمـــــة بــــها كـــــالم قــد يؤم*     واحـــده كــــلـــمـــــة والــــقــــول عم  

مة يف جيمية األستاذ عبد اهللا بن وقد توصل الباحث إىل أن تكرار مجلة تا

ƾȈǯƘƬǳ¦�µ ǂǤǳ�̈ ƾƷ¦Â�̈ǂǷ�©®°Â�ƢĔ¢�Ʈ ȈƷ�̈°®Ƣǻ��̈ǂǿƢǛ��Ä®Ȃǧ . وذلك يف

  : قوله

مل خيــــــش يف إظهــــــار ديــــــن اهللا مــــــن

ــــــه شـــــــــبول نائـــــــــــبـــــــــون منــــابـــــــــــه ولــــــــــ

ـــــاعدا ـــــور الــــــــزمان مــــسـ فغــــدى لــــه نـــ

ــــــ ــــــار ديـــــ ــــــدوهإظـــــهــ ــــــن عـــــــ ن اهللا بيـــــ

ــــلمة ــــان مـــن قـــد جاءنـــا يف ظـــ عثـــــمـ

ـــــــــم مـــــــــتمجمج مســـــــــتهزئ أو الئ

والشـــبل عنـــد الســـرب مثـــل اخلـــزرج

ــــتح بــــاب مرجتــــى أو ســــاعدا يف ف

مل يلتفـــــــــــت ملكـــــــــــذب مـــــــــــتلجلج

فــــــأزاح عنــــــا كــــــل أســــــود دجــــــدج

ربيل بن تأكيد ملا قام به الشيخ ج" إظهارة دين اهللا"فيلمس من تكرار اجلملة 

عمر من نشر التعاليم اإلسالمية وقمع البدع الشيطانية، وأيده يف ذلك تلميذه 

فغدى له نور الزمان "الشيخ عثمان بن فودي الذي عرب عنه الشاعر بقوله 

على نسق االستعارة التصرحيية والقرنية املانعة من إرادة املعىن ..." .مساعدا

  ".مساعدا"احلقيقي قوله 

  : الخاتمة

مناص من االعرتاف بأصالة التكرار وقيمته الفنية يف الكالم العريب شعرا ال 

وذلك ألنه وسيلة بيانية تفرضه ضرورات التخاطب املتعلقة باجلانب . ونثرا

وقد ظهرت الطاقة التكرارية . النفسي والعقلي والشعوري يف احلياة العقلية واألدبية

ألدباء والشعراء من القدامى يف القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة ونتاج ا

واحملدثني، ما يدل على فاعليته يف نقل الرسالة إىل املتلقي، ومن اجلدير بالذكر أن 
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ال يأيت عبثا، وإمنا يرد ألغراض داللية معينة، كالتوكيد، والتهويل، " التكرار"

واإلفهام أو التشوق واالستعذاب، وغري ذلك، مما جيعله يف منعة أن يعاب، ألنه 

تكز على أمناط تعبريية مألوفة، كما ينبع من منابع نفسية مشرتكة، وفقا لسنن ير 

.)١٢(العرب ومذاهبهم يف فن القول

هذا، وقد توصل الباحث إىل أن التكرار يف جيمية الشيخ عبد اهللا بن فودي، 

ُوظٍّف إما للتأكيد، أو التعظيم أو اإلهتمام باملكرر أو التنبيه، وقد أسهم التكرار 

تزويد القصيدة بشحنات موسيقية مكملة لنغمات إيقاعاته اخلارجية املتمثلة  يف

وقد استخدم الشاعر الطاقات التكرارية عرب الكلمات املفردة، . يف الوزن والقافية

والرتاكيب غري التامة والكالم املفيد التام، ما أدى إىل التنويع يف معانيه الشعرية 

ارسني بأن يشمروا عن سواعد اجلد، وأخريا، يوصى الباحث إخوته الد

�Ƕē¦®ȂȀƴŠ�Ƣǧ¦ŗǟ¦��ƨȇŚƴȈǼǳ¦�®ȐƦǳ¦�ǽǀǿ� ƢǸǴǟ�©ƢƳƢƬǻ¤�Ŀ�Ƥ ȈǬǼƬǳ¦Â�Ʈ ƸƦǴǳ

 .    اجلبارة يف خدمة العلم

  : الهوامش

، التكرار بالغة، الشركة العربية، )الدكتور(اخلويل، إبراهيم حممد عبد اهللا )١(

   ٨٢- ١:م١٩٩٣القاهرة، 

  ٨٢:املرجع نفسه)٢(

ي، عبد اهللا، األسلوبية دراسة و تطبيق، اململكة العربية السعودية، العمر )٣(

  ١٠-٩:ه١٤٢٨

بوي، عمر حممد، توضيح الغامضات على كتاب تزيني الورقات، مطبعة )٤(

  ١٠):ت.ب(نيجرييا - األمني، صكتو
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تدن نفاوا، كبري آدم، املدخل إىل األدب العريب النيجريي يف القرن التسع عشرة )٥(

  ١٠٢:م٢٠١١نيجرييا،-األمة، كنو،، دار٢امليالدي، ط

����ƢȇŚƴȈǻ�Ŀ�Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƨǯǂƷ)الدكتور(غالدنثي، شيخو أمحد سعيد )٦(

  ٧٣:م١٩٩٣، شركة العبيكان، الرياض، ٢ط

  ٤١:بوي، عمر حممد، املرجع السابق)٧(

-، دار األمة، كنو٢يف نيجرييا، ط، الثقافة العربية)الدكتور(أبوبكر، علي )٨(

  ٣٠٣:م٢٠١٤نيجرييا، 

  ٤٩:بوي، عمر حممد، املرجع السابق)٩(

  ١٠٧-١٠٦:ل عمرانآسورة )١٠(

  ٣،)ت.ب(ابن مالك،حممد بن عبد اهللا، شرح ابن عقيل على األلفية، )١١(

         ٢٨:، املرجع السابق)الدكتور(اخلويل، إبراهيم حممد عبد اهللا )١٢(
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GSM: 08139289954

abubakar.nuhu57@yahoo.com

  :صخالمل

تسعى هذه الورقة إىل تسليط أضواء على أمهية استخدام املعاجم العربية 

نشر الدعوة اإلسالمية متخذة قاموس صخر اإللكرتوين كنموذج، اإللكرتونية يف 

فتبتدئ مبفهوم املعجم، مع . مستخدمة املنهج الوصفي  يف معاجلة هذه القضية

�² ȂǷƢǫ�ƢȀȈǧ�ƢŠ�ƢēƢǻȂǰǷ�Ƕǿ¢Â�ƨȈǻÂŗǰǳȍ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�ǶƳƢǠŭ¦�̈Ƙǌǻ�ń¤�ƨǘȈǈƥ�̈°Ƣǋ¤

إللكرتونية يف نشر مع بسط القول يف أمهية استخدام املعاجم العربية ا ،صخر

الدعوة اإلسالمية معتنية مبفهوم الدعوة اإلسالمية ووسائل نشرها، ومرتكزة على 

كما ختتتم بذكر أهم النتائج اليت توصل إليها . إيراد مناذج من قاموس صخر

.البحث، وذكر املراجع

مفهوم المعجم/ ١

مث " َأْعَجمَ "السلب زيد فيه اهلمزة لإلزالة و " عجم"اسم مشتق من " املعجم"

)معجمات، معاجم: وجيمع على"معجم: "بنيت على صيغة اسم املفعول

أزلُت :تابَ أعجمُت الك: ابن جينقال . ، أي أزال الُعجمة)أعَجمَ (:وقول

 ). استعجامه
ُ
مرتبة ترتيبا مفردات اللغةْعَجم كتاب يشتمل على عدد كبري من وامل

ئعة عند ومن األخطاء الشا.معينا، مقرونة بطريقة نطقها وشرحها وتفسري معانيها

ƨǸǴǯ�ÀȂǴǸǠƬǈȇ�ǶĔ¢�² ƢǼǳ¦�ǒ Ǡƥ"مرادفة لكلمة معجم، ومعىن القاموس "قاموس
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من اسم أشهر  توسبب هذه التسمية جاء. يف اللغة هو البحر، ال املعجم

فصار بعض الناس .الفريوز آباديملؤلفه  "القاموس احمليط"معجم عريب، وهو 

قاموس يف الولفظ .. ون كل معجم قاموساً مُّ لشدة شهرة القاموس احمليط ُيسَ 

على الكتب اليت فيها ترمجة كلمات لغة إىل لغة  اعيو ش هو أكثرالوقت احلاضر 

م لَ وس اسم عَ والقام .لكل أنواع املعاجم "معجم"كلمة الستعمل ي و .أخرى

)١(حصراً  الفريوز آباديملعجم حمدد، هو الذي ألفه 
.

نشأة المعاجم العربية اإللكترونية وأهم مكوناتها/ ٢

  : املعجم اإللكرتوين مفهوم/أ

فهو يتكون . املعجم اإللكرتوين هو نسخة حاسوبية معدلة من النسخة الورقية

املعلومات اليت ميكن من عدد كبري من املداخل حيتوي كل واحد منها على 

ختتلف هذه املعلومات من معجم إىل آخر حسب األهداف اليت . جتميعها حوله

.)٢(بين من أجلها وأصناف املستخدمني املستهدفني

  : نشأة املعاجم العربية اإللكرتونية/ ب

وقد اعتىن . يعترب املعجم من أهم روافد اللغة واملعرفة وميثل ذاكرة الشعوب

ب باملعجم من حيث احملتوى واهليكل منذ القرن الثاين اهلجري، اللغويون العر 

  . فازدهرت الصناعة املعجمية العربية وتعددت مدارسها

ودخول البشرية يف ما ) اإلنرتنت(ومع انتشار استعمال احلاسوب والشابكة 

، برزت على الساحة تطبيقات لغوية حاسوبية جديدة "جمتمع املعرفة"يسمى 

فعرف املعجم اإللكرتوين . تطبيقات تعتمد يف غالبها على املعجمهذه ال. ومتنوعة

تطوراً كبريا على صعيد اهليكلة وحمتوى املداخل، وكذلك اخلدمات ) أو احلاسويب(
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املتطورة اليت ميكن أن يسديها إىل املستخدم مستغال يف ذلك اإلمكانيات اهلائلة 

جمية وحتيينها وسرعة اليت يوفرها احلاسوب من طاقة ختزين للمعلومات املع

.البحث عنها واسرتجاعها، وقدرة على معاجلة البيانات متعددة الوسائط

فتطورت هذه الصناعة بسرعة فائقة وأصبحت تنافس بصفة جدية مثيلتها اليت 

.)٣(تنتج املعاجم الورقية

؛ )العشرين( وقد بدأ االهتمام باملعاجم اإللكرتونية منذ منتصف القرن املاضي

صر يف البداية استعمال هذه املعاجم كموارد لغوية للتحليل اآليل للغات حيث اقت

الطبيعية على املستوى الصريف والنحوي والداليل، فكانت املعاجم مبثابة قواعد 

وقد . بيانات حتتوي على معلومات مشفرة ال يفهمها إال الربنامج الذي يستغلها

ك من حيث اهليكلة ملواكبة تطورت وتنوعت هذه املعاجم من حيث احملتوى وكذل

تقطيع اجلمل، : تطور تطبيقات املعاجلة اآللية للغات الطبيعية اليت تستغلها مثل

اإلمالئي، و التدقيق و البحث عن املعلومات، و حتليل النصوص واسرتجاعها، 

فإذا أخذ على سبيل املثال املعجم . التلخيص اآليل للوثائق والرتمجة اآلليةو 

خيتلف متاما عن املعجم املصمم للتحليل  يدرك أنهمالئي املصمم للتدقيق اإل

فاألول يقتصر على قائمة كلمات اللغة، والثاين يستوجب متثيل . النحوي

قسم الكلم، التعدية واللزوم، أدوات : مثل(املعلومات الصرفية والنحوية 

  .بالنسبة لكل مدخل...) التعدية،

نات والربجميات املصاحبة، التطور الذي حصل على مستوى قواعد البياومن 

باإلضافة إىل تطور األجهزة احلاسوبية، قد ساعدا يف بداية الثمانينات على ظهور 

إىل اجلمهور العريض على سطح املكتب أو على  أول معجم إلكرتوين املتاح
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جة ـأو على األقراص املدم(سواء عن طريق االشرتاك أو مفتوح املصدر  )اإلنرتنت

)CD - ROM(  اص األخرىواألقر.  

أما بالنسبة إىل اللغة العربية فثمة تقصري واضح يف إعداد معاجم حاسوبية 

تليب حاجيات املستخدم العريب بالرغم من إتاحة أمهات املعاجم العربية على 

فهذه اخلطوة ليست كافية؛ ألن هذه املعاجم . أقراص املدجمة أو على اإلنرتنت

¤ǂů�ƢĔ®�. ة باملعىن احلديث للكلمةتفتقر ألبسط مقومات املعاجم احلاسوبي

ال ميكن ") HTML"أو "   Doc"يف صيغة (لتلك املعاجم الورقية " نسخ مرقمة"

Ait(االستفادة منها بالشكل املطلوب  Taleb،2005.( باإلضافة إىل ذلك، فاألدوات

" عجيب"يف املشاريع املعروفة مثل املصاحبة للبحث عن املعلومة بسيطة كما يتضح 

هذه السلبيات تعود ". القاموس احمليطو " / "لسان العرب"و" وكلمات) "ظام صخرلن(

.)٤(املعاجم أساسا إىل ضعف اهليكلة احلاسوبية اليت بنيت عليها مداخل هذه

  تصنيف املعاجم اإللكرتونية/ج

  : ميكن تصنيف املعاجم اإللكرتونية كما يلي

وي كل مدخل على املعلومات حيت. متكونة من عينة من املفردات: معاجم لغوية-

طريقة و تعريف الكلمة، خصائصها الصرفية والنحوية، : اللغوية األساسية التالية

. املعاين املختلفة مع أمثلة وشواهد ملختلف االستعماالتو ، )اإلمالء(الكتابة 

مثل : حتتوي على املفردات املستعملة لعلم ما أو فن :معاجم متخصصة-

قاموس احلاسوب، و قاموس االقتصاد، و س الطب، قامو و قاموس الرياضيات، 

. قاموس أمساء العلمو 

.معاجم متعددة اللغات تعطي ترمجة الكلمات إىل لغة أو لغات أجنبية-
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على جمموعة من الصور وأشرطة الفيديو مبّوبة حسب معاجم بصرية حتتوي -

.)٥(.)...بنايات، حيوانات، ألعاب، مالبس، وسائل نقل،(املواضيع اليت تعاجلها 

  :مزايا املعجم اإللكرتوين/د

للمعجم اإللكرتوين مزايا عديدة متأتية أساسا من التطور التكنولوجي الذي 

السنوات األخرية على مستوى سرعة معاجلة البيانات وسعة ختزين يف حصل 

هذه املزايا ميكن . املعلومات وكذلك على مستوى الربجمة ومعاجلة قواعد البيانات

  :قاط التاليةحصرها يف الن

ميكن ملستخدم املعجم اإللكرتوين أن يصل : تنوع طرق البحث عن املعلومة-

البحث (أو عرب املعىن ) البحث البسيط(إىل املعلومة عرب اجلذر أو اجلذع 

أرض "باستعمال املعىن اآليت " هضبة"مثال ميكن البحث عن كلمة ). املتقدم

املعجم باستعمال الروابط كما ميكن البحث عرب اإلحبار داخل ". مرتفعة

Hyper-text(النصية  links(.

طاقة التخزين الواسعة وتطور تقنيات قواعد املعطيات تتيح بناء معاجم كبرية -

هذه املعاجم . احلجم جتمع بني القدمي واملعاصر ومتعددة اللغات والوسائط

ƨȈǇƢǇȋ¦�ƢȀȈǻƢǠǷ�ƨǸǴǯ�ǲǰǳ�ǂǧȂƫ�ƢĔ¢�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƨȈǳȂǸǌǳ¦Â�ƨǫƾǳƢƥ�±ƢƬŤ

. والفرعية وتعطي لذلك أمثلة وشواهد متنوعة

ات بدون احلاجة إىل متثيلها يإمكانية التوليد اآليل لبعض الكلمات القياس-

أو (هذه امليزة يصعب . باملعجم وذلك باالعتماد على قواعد االشتقاق

توفريها بالنسبة إىل املعجم الورقي ألن إيراد املشتقات القياسية ) يستحيل

.ال املمثلة سيضاعف حجم املعجم وجيعله غري قابل لالستعمالجلميع األفع
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احتواء املعجم اإللكرتوين على عدة تطبيقات لغوية مهمة ميكن للمستخدم -

تصريف األفعال واألمساء، البحث عن املرتادفات، : أن يستفيد منها مثل

نطوق، التدقيق املاملعاجلة على املستوى الصويت لتحويل املكتوب إىل 

هذه اخلدمات غري متوفرة يف املعجم ...ئي لتصويب الكلمات املدخلة،اإلمال

.الورقي

سهولة تعديل املعجم اإللكرتوين بإضافة مداخل جديدة أو بتحيني مداخل -

هذه امليزة جيب التعامل معها بكل حذر للحفاظ على مصداقية . موجودة

.املعجم وجودته

ني وفق تراتيب مقننة تعديل حمتوى املعجم جيب أن يتم من طرف معجمي-

. تضمن متاسك احملتوى

من ) Multimedia(االعتماد على الوسائِل احلاسوبّيِة احلديثة املتعددِة الوسائط -

.نصوص، وأصوات، وصور ثابتة ومتحركة، وأفالم الفيديو لعرض املعارف

.)٦(هذه اخلاصية هلا تأثري إجيايب على استساغة وفهم املعارف املعروضة

  :بناء املعجم اإللكرتوينطرق /هـ

املعلوماتيون أو احلاسوبيون بالتصميم واهليكلة لضبط البنية الفوقية  فقد عين

)Macro-structure ( اليت تعىن برتتيب مداخل املعجم والبنية املصغرة)Micro-structure(

ƾƷ¦Ȃǳ¦�ǲƻƾŭ¦�©ƢǻȂǰǷ�Ƥ Ȉƫŗƥ�ǶƬē�Ŗǳ¦ .بتصميم الربامج الضرورية  ما عنواك

ل املعلومات املعجمية وحتيينها والبحث عنها وعرضها ولتوفري خمتلف إلدخا

. اخلدمات امللحقة باملعجم من تدقيق إمالئي وتصريف األمساء واألفعال وغريها
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ولبلوغ درجة عالية من الدقة واجلودة جيب أن يعمل أعضاء هذا الفريق بطريقة 

.)٧(متعاونة ومتكاملة وكذلك متوازية رحبا للوقت

  :ما يلي أهم طرق بناء املعاجم اإللكرتونيةويف 

   :الطريقة اليدوية/ و

تعترب الطريقة اليدوية من أسهل طرق بناء املعاجم لكنها مكلفة من حيث 

  .اجلهد والوقت واملال

  :يتم بناء املعجم باتباع املراحل التالية

انطالقا ) ترتيب املداخل وحمتوى كل مدخل(االتفاق على هيكل املعجم )١(

يسمى بكراس الشروط الذي حيدد اهلدف من بناء املعجم، املستخدم مما 

على الشابكة، (طريقة استغالل املعجم ...) مبتدئ، خبري،(املستهدف 

...).على سطح املكتب أو على قرص مضغوط،

اليت سيقع اعتمادها  ...) مدونات، معاجم ورقية،(حتديد املصادر اللغوية )٢(

.كمادة أولية

.ادة املعجمية من املصادر املذكورة يف جذاذات ورقيةانتقاء وجتميع امل)٣(

.تصميم وبناء قاعدة البيانات اليت ستحتوي املعجم)٤(

.بناء برجمية إلدخال املعلومات املعجمية يدويا من اجلذاذات الورقية)٥(

.إدخال املعلومات يدويا من اجلذاذات الورقية)٦(

.منه جتريب املعجم للتأكد من حتقيقه كافة الوظائف املطلوبة)٧(

  .تصويب األخطاء اللغوية والربجمية)٨(

�ƨȈǻƢưǳ¦�ƨǴƷǂŭ¦��śȈƥȂǇƢū¦�ǞǷ�ǪȈǈǼƬƥ�ÀȂȈǸƴǠŭ¦�Ƣđ�¿ȂǬȇ�ńÂȋ¦�ƨǴƷǂǸـال

�ǒ ǠƦƥ�Ƕǿƾŭ�śȈƥȂǇƢūƢƥ�ƨǻƢǠƬǇȏ¦�ƨȈǻƢǰǷ¤�ǞǷ�ÀȂȇȂǤǴǳ¦�Ƣđ�¿ȂǬȇ�ƨưǳƢưǳ¦Â
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األدوات اليت تساعدهم على حتليل وجرد املدونات أو القيام ببعض العمليات 

املرحلة السادسة يقوم . ¦ÀȂȈƥȂǇƢū¦�Ƣđ�¿ȂǬȇ�ƨǈǷƢŬ¦Â�ƨǠƥ¦ǂǳ¦�ƨǴƷǂŭ. صائيةاإلح

ƨƦƬǯ�Ƣđ.�ÀȂȈǸƴǠŭ¦�Ƣđ�¿ȂǬȇ�̈Śƻȋ¦�ƨǴƷǂŭ¦Â�ÀȂȇȂǤǳ�Ƣđ�¿ȂǬȇ�ƨǠƥƢǈǳ¦�ƨǴƷǂŭ¦

.)٨(واحلاسوبيون

:نبذة يسرية عن قاموس صخر/ ز

ة وحبجم بإصداره كامل فهو واحد من القواميس اإللكرتونيةقاموس صخر أما 

الربنامج يف غاية الروعة عريب إجنليزي أو إجنليزي ف.ميغابايت مقسمة وجمزأة ٣٠٠

:ملرادفات عريب إجنليزي والعكس ويشمل للعديد من امليزاتإضافة عريب

:القاموس حيوي أكثر من

  كلمة عربية٥٠٠,٠٠٠-

  جنليزيةإكلمة ٥٠٠,٠٠٠-

  جنليزيإمرادف عريب  ٢٧,٠٠٠و ٢٥,٠٠٠-

 اسطوانةباملختصر جنليزيةإكلمات متناقضة عربية و   ٥٠٠٠و ١٠,٠٠٠-

.)٩(هائلة بكل ما يف الكلمة من معىن جتدها هنا

:أهمية استخدام المعاجم اإللكترونية لطالب اللغة العربية/ ٣

املعجم اإللكرتوين ضروري للفرد العريب يف جمتمع املعلومات واالقتصاد القائم 

وسيلة عمل املعجم السنوات األخرية ليصبح يفة ظفقد تطورت و . على املعرفة

،بالنسبة للطالب ولألستاذ وللباحث وللمرتجم ولعدة فئات اجتماعية ومهنية أخرى

   .كوسيلة لدفع مجع املعلومات إىل اإلمام
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وتتضح هذه الضرورة أكثر إذا متعنا يف واقع صناعة املعاجم يف اللغات   

.العربية، خاصة اإللكرتونية منهاالعاملية، وقارناه بواقع صناعة معامجنا 

أمهيته بالنسبة إىل تعليم اللغة تكمن يف إقبال التالميذ أو الطالب على 

النسخة اإللكرتونية ملا توفره من إغراء على مستوى البحث عن املعلومة والعرض 

  .باستعمال وسائل متعددة الوسائط

ور اللغة العربية على التحديث السريع جيعل من املعجم اإللكرتوين مواكبا لتط

ƢēƢȇȂƬǈǷ�ǞȈŦ.

ف أخريا أن املعجم اإللكرتوين يسهل عملية بناء أنتولوجيا للغة اضيميكن أن 

Baccar(العربية  F. et al. 2011.(

  :أهمية المعجم للمعالجة اآللية للغة العربية

غات يعترب املعجم اإللكرتوين أداة ضرورية وأساسية لتطبيقات املعاجلة اآللية لل

جودة النتائج اليت تفرزها هذه التطبيقات مرتبطة كليا جبودة . الطبيعية بصفة عامة

يتضح . املعجم من حيث عدد مداخله ومشولية املعلومات اليت حيتويها كل مدخل

هذا الرتابط إذا متعنا مثال يف عمل املدقق اإلمالئي؛ فنجد أنه يعترب الكلمات 

يف املعجم الذي يعتمد عليه يف عملية  الصحيحة خاطئة إن مل جيدها ممثلة

كذلك عند التصحيح ال يقرتح كلمات غري موجودة باملعجم من بني . التدقيق

  .املرشحة للتصحيح

تعد املعاجم و لمفردات والكلماتلتعترب املزود األكرب للثروة اللغوية كما 

ƢēƢǫƢǬƬǋ¦�ƨǧǂǠǷÂ�ƨǸǴǰǳ¦�Ǧاإللكرتونية  ȇǂǐƫ�Ŀ�ƢȇȂŴ�ƢǠƳǂǷ�ƢǸǯمن امللكة  يزيد�

يعُد مرجعا يف و  ،األدبية لدى الباحث بوجود النصوص الشرعية والشواهد األدبية

  .التصحيح والتدقيق اإلمالئي
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والتفريق . .تعترب كذلك مرجعا حنويا يف ضبط املفردات بالشكل واحلركاتو 

هذا قليل من كثري بالنسبة ألمهية ..والرتتيب بني الكلمات اليت هلا نفس األحرف

.)١٠(العربية اإللكرتونية اجماملع

:نماذج بحث الكلمة في قاموس صخر

  .صورة قاموس صخر على الشاشة قبل الضغط لبحث الكلمة

وهذه صورة القاموس مفتوحة قبل البحث عن الكلمة، وكما ظهر أن 

جانبني اجلانب األمين  وهو منقسم كذلك إىل قسمني القاموس منقسم إىل 

أي : About" نبذة عن "أي إغالق القاموس، :Exit"وجخر "القسم األعلى لل

 وهو معىن الكلمة: Meaning" معىن"نبذة عن تاريخ القاموس وحقوق طبعه مث 

وأما  .املطلوبة كما تظهر ترمجة الكلمة املطلوبة باللغة العربية يف جانبه األسفل

 اجلانب األيسر  فهو خمصوص للبحث عن الكلمة يف الشطر األعلى وظهور 

  .ترمجة الكلمة املطلوبة باللغة اإلجنليزية يف الشاشة السفلى
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  .هذه صورة البحث عن تاريخ إصدار القاموس وحقوق طبعه

يف " قرأ"موذج عن حبث  الكلمة يف القاموس حيث ظهرت ترمجة كلمة ـن

  .اللغتني العربية واإلجنليزية كما أشري سابقا

  . العربية واإلجنليزيةيف اللغتني" َذَهبٌ "هنا ترمجة كلمة 
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.ƢȇȂŴ�ƢēȏƢǸǠƬǇ¦�ǾƳÂ¢Â�śƬǤǴǳ¦�Ŀ"َذَهبَ "وهذه صورة البحث عن كلمة 

يف اللغتني اإلجنليزية والعربية إذ القاموس يبحث فيه  " BOY"وهذه ترمجة كلمة 

  .كلتا اللغتني

السابق يف  مثالـالمن "  BOY"أحد معاين كلمة " غالم"وهذه ترمجة كلمة 

  .تنياللغ
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  :الخاتمة

  . معاجم اإللكرتونية نشأت وتطورت بكثرة استخدام احلاسوبـالبحث أن اليقر 

ومن النتائج اليت توصل إليها البحث أن طالب اللغة العربية له حاجة ماسة 

إىل املعاجم العربية اإللكرتونية  كحاجته إىل املعاجم العربية الورقية، ألن اإلنسان 

  .   ش فيهاابن بيئته اليت يعي

وقد أدرك البحث بأن املعاجم العربية اإللكرتونية تستخدم كوسيلة لفهم 

  .مفردات النص

وكما أقر البحث أن طالب اللغة العربية يتماشى مع تطور الزمن فينوع وسائل 

  .البحث عن الكلمة طبقا للحاجة

:لهوامش والمراجعا
(1) http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85 23/03/15
(2) http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009-02-10-09-35-28/473-2012-04-23-

07-51-25.html 20/03/2015
(3) http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009-02-10-09-35-28/473-2012-04-23-

07-51-25.html 20/03/2015

  املصدر نفسه والتاريخ)٤(

  املصدر نفسه والتاريخ)٥(

  املصدر نفسه والتاريخ)٦(

  املصدر نفسه والتاريخ)٧(
(8) http://manar9.mam9.com/t155-topic 23/03/2015

  املصدر نفسه والتاريخ)٩(
(10) http://www.zahrah.com/vb/showthread.php?t=37763 23/03/15
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  :الملخص

�ȆǫȂǋ�ƾŧ¢�� ¦ǂǠǌǳ¦�ŚǷ¢�ƨȈǼȈǇ�¾ȂƷ� ¦ȂǓ¢�ǖȈǴǈƫ�ń¤�ƨǳƢǬŭ¦�ǽǀǿ�» ƾē

¦�ǂǐǫ�Ƣđ�Ǧ ǏÂ�Ŗǳ¦�Ŗǳ¦�ÄŗƸƦǳ¦�ƨȈǼȈǇ�Ƣđ�µ °Ƣǟ�Ʈ ȈƷ�ǆ ǳƾǻȋƢƥ� ¦ǂǸū

Ãǂǈǯ�À¦Ȃȇ¤�Ƣđ�Ǧ ǏÂ. مهدت الورقة بنبذة عن كل من الشاعرين مث قارنت بني

–السينيتني وأخريا وصلت إىل أن كال من الشاعرين أبدع يف إبراز انطباعاته 

  .   لكال القصرين - وخاصة ما ميس اجلانب التارخيي

  نبذة عن أحمد شوقي

من أسرة ممتزجة العناصر، ) ١٨٦٨(أمحد بن على شوقي يف القاهرة عام ولد 

.)١(فأبوه كردي وأمه تركية وجدته ألبيه شركسية وجدته ألمه يونانية

بدأ تعلم القراءة والكتابة يف الرابعة من عمره، وبعد تفوقه يف الدراسة أرسل 

 مصر عني رئيسا وعند رجوعه إىل. إىل فرنسا ملتابعة دراسة احلقوق يف جامعتها

  .لقسم الرتمجة يف بالط اخلديوي توفيق

موفدا من قبل عباس ميثل مصر يف مؤمتر  اروبو مث قام برحلة زار فيها عواصم أ

م خلع ١٩١٥م ويف عام ١٨٩٤نيف عام جاملستشرقني الذين عقد يف مدينة 

لك عباس حلمي، فنفى شوقي إىل أسبانية ملكانته منه، واختار برشلونة له مقر وذ

ńÂȋ¦�ƨȈŭƢǠǳ¦�§ǂū¦�ƨȇƢĔ�ŕƷ)٢(.
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لقد عاد شوقي إىل مصر، ومل تعد له أية صلة بالقصر، وعاش يف بنيته يدير 

مث عني عضوا يف . أو لبنان اروبو أمالكه اخلاصة يسافر يف الصيف إىل تركية أو أ

  .جملس الشيوخ

ة من كل أقيم مهرجان كبري لتكرميه اشرتك فيه شعراء العربي) ١٩٢٧(ويف عام 

على الشعر ولكنه مال بنوع قطر، وفيه بايعوه بإمارة الشعر وظل عاكفا بعد ذلك 

بعد أن ترك ديوان يعرف . م١٩٣٢خاص إىل املسرحيات إىل أن تويف يف القاهرة عام 

خلف عددا من  حيتوي على ما يقرب تسعة آالف بيت من الشعر، كما" بالشوقيات"

.)٣("أسواق الذهب: "كتاب بعنوان  القصص واملقاالت األدبية مجعت يف

  نبذة عن البحتري

هو أبو عبادة الوليد بن عبيد الطائي، واشتهر بالبحرتي نسبة إىل قبيلة اليمنية 

  .األصل

ولد البحرتي بالشام مبدينة منبج ونشأ يف قبائل طيء، وتنقل بني سائر 

يفة املتوكل فقربه القبائل البدوية وتأثر بفصاحتها مث استقر يف بغداد واتصل باخلل

  .إليه ونال منه عطاءه

مثله ومل يتأثر  باحملسنات اولعم ومل يكنكان البحرتي تلميذا أليب متام 

.)٤(يف مجال التصوير والتعبريبرع ت عصره، بل دبالفلسفة اليت سا

  المقارنة بين القصيدتين

ية لقد كان شوقي مولعا مبعارضة املتقدمني من الشعراء، فقد عارض دال

ي وغريمها، واآلن أمام قصيدته السينية يف وصف احلمراء ري صو احلصري، وبردة الب
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ǽ°¦±�Ƣŭ�Ãǂǈǯ�À¦Ȃȇ¤�Ǧ ǏÂ�Ŀ�ÄŗƸƦǳ¦�ƨȈǼȈǇ�Ƣđ�µ °Ƣǟ�Ŗǳ¦ . وهلاتني القصيدتني

  .قيمة كبرية لدى النقاد

  :نفسية البحرتي

بنفيسة البحرتي ذلك اخلاطر الذي استوىل عليه حني هم بوصف  يعىن

أما ألوىل فهي اهلرب . إحدامها بداية القصيدة والثانية يف النهاية: علتنيل اإليوان

يف أكنافها حزنه   ىمن اهلموم ومن ظلم األقارب بالفزع إىل طلوع  اإليوان، ينس

:)٥(وبثه، ويستودع أساه وشجاه وذلك حيث يقول يف مطلع القصيدة

ت نفســـي عمـــا يـــدنس نفســـينصـــ

ومتاســــــــكت حيــــــــث زعــــــــزين الدهـــــــــ

مـــــــن صـــــــبابة العـــــــيش عنـــــــدي بلــــــغ

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــني وارد رف ــــــــــــــــد مــــــــــــــــا ب وبعي

وكـــــــــــــأن الزمـــــــــــــان أصـــــــــــــبح حممـــــــــــــو

واشــــــــــرتائي العــــــــــراق خطــــــــــة غــــــــــنب

ال تـــــــــــــــــزرين مـــــــــــــــــزاوال الختيـــــــــــــــــاري

وترفعــــــت عــــــن نــــــدى كــــــل جــــــبس  

ـــــه لتعســـــى ونكســـــي ر التماســـــا من

ــــــــف خبــــــــس ــــــــام تطفي طففتهــــــــا األي

علــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــربه ووارد مخــــــــــــــــــــس

ال هــــــــواه مــــــــع األخــــــــس األخــــــــس

بعـــــــد بيعـــــــي الشـــــــآم بيعـــــــة وكــــــــس

هــذي البلــوغ فتنكــر مــس إخل عنــد

:)٦(مث انتقل إىل املوضوع فقال 

حضـــــــــرت رحلـــــــــي اهلمـــــــــوم فوجـــــــــه

أتســــــــــلي عــــــــــن اخلطــــــــــوط وآســــــــــي

ذكـــــــــــــــرتنيهم اخلطـــــــــــــــوب التـــــــــــــــوايل

ت إىل األرض املــــــــــــــــدائن عــــــــــــــــنس  

محل مــــــــــن آل ساســــــــــان درسـلــــــــــ

ولقـــــــــد تـــــــــذكر اخلطـــــــــوب وتنســـــــــي



  

~٥٤~

�ƪ ǈȈǳÂ��À¦Ȃȇȍ¦�Ȅǰƥ�Ǿǻ¢�ǂǯǀȇ�̈ ƾȈǐǬǳ¦�ƨȇƢĔ�ĿÂ ال اجلنس الدار داره و

�ǶǿÂƾǷ¢�ƢŠ�ǽ¦Ȃǫ�¦ÂƾǋÂ�ǶȀǰǴǷ�¦Âƾȇ¢�ǶĔȋÂ��ǾǴǿ¢�ƾǼǟ�ȄǸǠǻ�ǾǴǿȋ�Àȋ��ǾǈǼƳ

:)٧(من الكتائب يف أيام القتال وذلك حيث يقول

عمــــــرت بالســــــرور دهــــــرا وصــــــارت

فلهـــــــــــــــــــــا أن أعينهـــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــدموع

ذاك عنـــــدي وليســــــت الــــــدار داري

غـــــــري نعمـــــــي ألهلهـــــــا عنـــــــد أهلـــــــي

أيــــــــــــــدوا ملكنــــــــــــــا وشــــــــــــــدوا قــــــــــــــواه

عهم والتأســــــــــــــــــيللتعــــــــــــــــــزي ربــــــــــــــــــا  

موفقــــــــات علــــــــى الصــــــــبابة حــــــــبس

بــــاقرتاب منهــــا وال اجلــــنس جنســــي

غرســــــوا مــــــن ذكائهــــــا خــــــري غــــــرس

بكمـــــــــــاة حتـــــــــــت الســـــــــــنور مخـــــــــــس

  :نفسية شوقي

أما شوقي فقد حتدث خاطره حني هم بوصف احلمراء، فرتك قطعة منثورة 

تصف حسه ووجدانه وهو يطوف بذلك البيت، استمع إليه وهو يقول بعد  

  :لته إىل األندلسكالمه عن رح

فانظروا إىل إيوان كسرى وسينية البحرتي يف وصفه، جتدوا اإليوان قد خرت "

�Ǿǻ¦Ȃȇ®�Ŀ�Ãǂǈǯ�Ƣđ�ȆǬƥ�ƾǫ�ÄŗƸƦǳ¦�ƨȈǼȈǇ�¦ÂƾšÂ�ǾƫƢǧǂǋ�©ǂǨǟÂ�ǾƫƢǨǠǋ

:)٨(وهذه السينية هي اليت يقول يف مطلعها. أضعاف ما بقي شخصه يف إيوانه

  دى كل جبســــــــــــــــــــــــــن وترفعت عن* صنت نفسي عما يدنس نفسي 

ǾǳȂǫ�ƢēƢȈƥ¢�ǺǷ�®ǂǨǳ¦�ǞȇƾƦǳ¦�À¢�ȄǴǟ�¦ȂǬǨƫ¦�Ŗǳ¦Â:

  ن يزجي الصفوف حتت الدر فساو *    ر ـــــوائل وأنو شــــــــــــــــــــــــمنايا مـوال

فكنت كلما وقفت حبجر أو طفت بأيتها واسرتحت من موائل العرب إىل  

�ƢǸȈǧ�©ƾǌǻ¢Â��ƢēƢȇ¡٩(بيين وبني نفسي(:



~٥٥~

ࡧל�ȲȄȯ ȿ�ɤɼࡧ֗ࡧࡧࡧכȳʆȆɳʆم٢٠١٥/�ɤɼכ ١٤٣٦Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

  وشفتين القصور من عبد مشس * وعظ البحرتي إيوان كسرى

مث جعلت أروض القول على هذا الروي وأعاجله على هذا الوزن حىت نظمت 

هذه القافية املهلهلة وأمتمت هذه الكلمة الريضة وأنا أعرضها على القراء راجيا 

ȍ¦�ǲȇ̄�ƢđȂȈǟ�ȄǴǟ�¦ȂƦƸǈȇÂ� ƢǓǂǳ¦�śǠƥ�ƢǿȂǜƸǴȇ�À¢غضاء"  

�ǾƬȈǈǳƾǻ¢�Ƣđ�ȆǫȂǋ�¿ƾǫ�Ŗǳ¦�ƨȇǂưǼǳ¦�ƨǷƾǬŭ¦�Ȇǿ�ǽǀǿ

لقد  ابتدأ يف الكلمة املاضية أن البحرتي سينيته بالتربم بالعيش وشكوى 

الزمان، والتنكر لظلم األقربني، وكان ذلك ألن نزعته مل تكن اجتماعية وإمنا  

احلنني إىل أما شوقي فقد ابتدأ سينيته بقطعة وجدانية تفيض ب. كانت فردية

مصر، وتزخر بالشوق إىل النيل، وهو كأمنا يتكلم عن نفسه، وحيدث الناس عن 

شجونه، ولكنه يف الواقع يتوجع ملا يعاين وطنه من وطأة الظلم ويتفجع ملا تقاسي 

بالده من قسوة االضطهاد  وأنه ليبلى مالعب شبابه وعهود صباه حني يقول يف 

:)١٠(مطلع هذه النسبة

هــــــــار والليــــــــل ينســــــــىاخــــــــتالف الن

وصــــــــــفا يل مــــــــــالوة مــــــــــن شــــــــــباب

عصـــــفت كالصـــــبا اللعـــــوب ومـــــرت

فـــــــــاذكرا يل الصـــــــــبا وأيـــــــــام أنســـــــــى  

صـــــــــورت مـــــــــن تصـــــــــورات ومــــــــــس

ـــــــــــــــذة خلـــــــــــــــس ســـــــــــــــنة حلـــــــــــــــوة ول

:)١١(مث يأخذ يف احلديث عن مصر فيقول

وسـال مصـر هــل سـال القلـب عنهــا

كلمــــــــــــــا مــــــــــــــرت الليــــــــــــــايل عليــــــــــــــه

ـــــــــــــــت مســـــــــــــــتطار إذا البـــــــــــــــواخر رن

ن املؤســـــــــــــــيأو أســـــــــــــــاجرحه الزمـــــــــــــــا

رق والعهــــــــــــــد يف الليــــــــــــــايل تقســـــــــــــــي

أول الليــل أو عــودت بعــد جــرس اخل



  

~٥٦~

ولقد كانت هذه النفثات مقدمة مجيلة لرثاء احلمراء، فقد مهد شوقي لوقفته 

�Ǯ Ǵŭ¦Â��Ƥ ǿ¦ǀǳ¦�ƾĐ¦� ƢǰƦǳ�ǆ ǨǼǳ¦�®¦ƾǟ¤�Ŀ�ƨȇƢǣ�Ȃǿ�¦ƾȈȀŤ�ƢŮȐǗ¢�ȄǴǟ

رب كما يذكر ملك العرب السليب، والنفس املصرية يذكرها جمد الفراعنة مبجد الع

  .مبلك الفراعنة والشجي يبعث الشجي

ومل يصنع البحرتي هذا الصنيع، وإمنا حدثنا عما طففت األيام من صبابة 

عيشه، وما كان من غبنه حني باع الشام واشرتى العراق، وظلم أقاربه إياه مث 

:)١٢(قال

 اهلمـــــوم فوجهـــــتيتحضـــــرت رحلـــــ

أتســــــــــلي عــــــــــن اخلطــــــــــوط وآســــــــــي

املـــــــــــــــــدائن عنســـــــــــــــــي إىل أبــــــــــــــــيض  

حملــــــــــــــل مــــــــــــــن آل ساســــــــــــــان درس

فلم يؤثر البحرتي التخلص يف قصيدته السينية، ! عني االقتضاب وهذا هو

وإمنا أثر االقتضاب، وال كذلك شوقي فقد أخذ يتكلم عن ويالت املمالك 

  :ونكبات الشعوب مث دخل املوضوع برق وهو يقول

أيـــــــــن مـــــــــروان يف املشـــــــــارق عـــــــــرش

ــــــــــرد عليهــــــــــا ســــــــــقمت مشســــــــــهم ف

ـــــت وكـــــل مشـــــس ســـــوى هـــــا مث غاب

ـــــــــوان كســـــــــرى وعـــــــــظ البحـــــــــرتي إي

أمــــــــــــــــوي ويف املغــــــــــــــــارب كرســــــــــــــــي  

نورهـــــــا كـــــــل ثاقـــــــب الـــــــرأي نطـــــــس

تيــــك تبلـــــى وتنطـــــوي حتـــــت رمـــــس

ــــد مشــــس وشــــفتين القصــــور مــــن عب

إن البحرتي ال لوم عليه يف أن خلت قصيدته من مثل هذه املقدمة املمتعة 

�ÄŗƸƦǳ¦�» ÂǂǛ�Àȋ�ȆǫȂǋ�̈ƾȈǐǫ�Ƣđ�ƪ ƸƬƬǧ¦�Ŗǳ¦ وقد ضاق به عيشه وظلمه

أهله غري ظروف شوقي وهو حياول العودة إىل وطن أسري حتالفت عليه الرزايا 

وهو قد خالف يف هذا الوطن أحالم شبابه وأوهام صباه، وترك . وتنكر له الزمان



~٥٧~
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فيه ما كان ميلك من أسباب احلياة، مث هو ال يدري إذا عاد يقر قراره يلقي عصا 

...وشاية جديدة، حتمله إىل املنفي من جديدالتسيار أم تعصف به 

ولو كان للبحرتي مثل هذا القلب املشرد، وهو يشد رحاله إىل اإليوان لكان 

.له شأن آخر، ولكانت شكواه مضرب األمثال

  :ومطلع البحرتي

  وترفعت عن ندى كل جبس* صنت نفسي عما يدنس نفسي 

قاطع الداللة على فيه ضعف واحنالل على ما يراه بعض النقاد، فليس ب

:اإلباء، وخري منه مطلع شوقي

  فاذكرا يل الصبا وأيام أنس* اختالف النهار والليل ينسى 

وإن كنا ال ندري مبن يستجد وقد نسي أيام صباه؟ يطلب شوقي من حيدثه 

  !.عن أيام عن أيام األنس يف عهد الشاب وإنه ملطل عجيب

  بين البحتري وشوقي

قدمته الوجيزة تكلم عن إيوان كسرى يصف تلك ولقد أخذ البحرتي بعد م

البقعة بالدروس ويذكر أنه ضل ومل يهتد إال بعد أن ركب خاطره الدهر ومع هذا 

  .مل يصل إال بعد توهم وحدس وتلك وثبة ومن وثبات اخليال

  :مث أخذ البحرتي يصف ما يف اإليوان من صور املعارك فقال

ــــــــــت صــــــــــورة أنطــــــــــا فــــــــــإذا مــــــــــا رأي

ل وأنــــــــــــــــو شــــــــــــــــرواملنايــــــــــــــــا موائــــــــــــــــ

يف إحضـــرار مـــن اللبـــاس علـــى أص

كيــــــــــــة ارتعــــــــــــت بــــــــــــني روم وفـــــــــــــرس

وأن يزجي الصـفوف حتـت الـدر فـس

ـــــــــــــــــــــــا يف صـــــــــــــــــــــــيغة ورس فـــــــــــــــــــــــر خيت



  

~٥٨~

وهذه القطعة من أدق ما قيل يف الوصف، يذكرانه شهد يف اإليوان صورة  

كسرى وهو حياصر أنطاكية وإنك لو رأيت هذه الصورة الرتعت من محلة الفرس 

يف يرتاع املرء وهو يشاهد صورة على احلائط؟ هذا هو الوجه على الروم وك

�ƢŶ¤Â�̈°ȂǏ�ƢĔ¤�Ǯ ǳƢƦƥ�ǂǘź�ȏ�̈°Ȃǐǳ¦�ǽǀǿ�Ãǂƫ�śƷ�Ǯ ǻ¢�ǂǯǀȇ�ȂȀǧ�Ǻǈū¦

حتسب لصدق التصوير أنك يف ميدان القتال واملنايا موائل أمامك وأنوشروان 

ثياب ومل يفته أن يصف ما على اجلنود من ألوان ال. يزجي الصوف حتت اللواء

ƢĔȂǴǸŹ�Ŗǳ¦�ƨƸǴǇȋ¦Â:

ƢººººººººȈƷ¢�ƾººººººººƳ�ǶººººººººĔ¤�śººººººººǠǳ¦�Ǧ ººººººººǐƫ

يغتلــــــــــــــي فــــــــــــــيهم ارتيــــــــــــــايب حــــــــــــــىت

ء هلـــــــــــــــم بيـــــــــــــــنهم إشـــــــــــــــارة خـــــــــــــــرس

تتقــــــــــــــــــــرا مهــــــــــــــــــــو يــــــــــــــــــــداي ملــــــــــــــــــــس

�ȄǴǟ�¾ƾȇ�ƢǷ�ǶēƢũ�Ŀ�Àȋ��©ȂǏ�ǶŮ�ƶǸǈȇ�Ń�À¤Â� ƢȈƷ¢�ƾƳ�Ƕǿ¦ǂȇ�ȂȀǧ

، أكتفائهم باإلشارة كما يكتفي اخلرس، مث يعود إىل نفسه فيذكر أنه أمام صورة

مث يغلب على حسه فريتاب فيما يراه فيلمس الصورة بيده ليعرف أحقيقة هي أم 

  خيال؟

ولقد حنا شوقي منحى البحرتي يف الوصف وإن اختلف املوصوف فقال وقد 

:)١٣(جتلت له تلك القصور

وكـــــــــــــــأين بلغـــــــــــــــت للعلـــــــــــــــم بيتـــــــــــــــا

قدســــــــــا يف الــــــــــبالد شــــــــــرقا وغربــــــــــا

والنــــــــــا(وعلــــــــــى اجلمعــــــــــة اجلاللــــــــــة 

ـــــــه مـــــــال العقـــــــول مـــــــن كـــــــل درس في

حجـــــــــة القـــــــــوم مـــــــــن فقيـــــــــه وقـــــــــبس

نـــــور اخلمـــــيس حتـــــت الـــــدرفس) صـــــر
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  :األبيات مع طوهلا

وهذه القطعة على طوهلا ال تسمو إىل ما وصلت إليه تلك النفثة البحرتية من 

فتنة القلب والوجدان، ولعل السر يف هذا أن البحرتي وجد يف اإليوان صورة 

�ǂū¦�̈°ȂǏÂ��¿Âǂǳ¦Â�² ǂǨǳ¦�śƥ�§ǂƸǴǳ�ǺǷ�ƢȀȈǧ�ǺǸǯ�ƢǷ�ń¤�ŚǌƫÂ�ǆ ǨǼǳ¦�Ǆē�§

عناصر القوة والفتوة، أما شوقي فقد وجد بالقصر آيات من القرآن مل يذكر 

  أكانت يف وصف اجلنة أم يف الدعوة إىل القتال؟

  :وما أبعد الفرق بني قول البحرتي

  وأن يزجي الصفوف حتت الدر فس *    منايا موائل وأنو شر ـوال

  :وبني قول شوقي

  نور اخلميس حتت الدرفس) صر *  والنا(ى اجلمعة اجلاللة وعل

  :ومن روائع وصف شوقي قوله يف وصف القصر

مرمــــــــــــــر تســــــــــــــبح النــــــــــــــواظر فيــــــــــــــه

 ¦ȂƬººººººººººººººººººººǇ¦�Ŀ�ƢººººººººººººººººººººĔƘǯ�°¦ȂººººººººººººººººººººǇÂ

ويطــــــــول املــــــــدى، عليهــــــــا فرتســــــــي

ألفـــــــــان الـــــــــوزير يف عـــــــــرض طـــــــــرس

وإن كان تشبيه سوارى القصر بألفات ابن مقلة فيه شيء من الضعف، إذا 

اخلط ال يتعدى احلسن إىل اجلالل والفرق بني احلسن الفاتن واجلمال  مجال

  .الرائع

  :وقول شوقي

  ورده غائبا فتدنو للمس* ومكان الكتاب يغريك ريا 

  :مأخوذ من قول البحرتي

  تتقرامهو يداي بلمس *    يغتلي فيهم ارتيايب حىت
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ن رأينا وبعد أ. وبيت البحرتي أجود من معناه وهو كذلك يقتضيه السياق

وصف البحرتي ملا رآه يف اإليوان، نذكر اآلن إنه انتقل من ذلك الوصف إىل 

¾ƢǬǧ�À¦Ȃȇȍ¦�Ŀ�Ƣđ�ƶƦǘǏ¦�Ŗǳ¦�ƨȇÂǂǳ¦�² Ƙǰǳ¦�Ǯ Ǵƫ�Ǻǟ�Ʈ ȇƾū¦:

ــــــو الغــــــو ــــــد ســــــقاين ومل يصــــــرد أب ق

مــــــــــن مــــــــــدام تقوهلــــــــــا هــــــــــي جنــــــــــم

وتراهـــــــــــــــــا إذا أجـــــــــــــــــدت ســـــــــــــــــرورا

أفرغـــت يف الزجـــاج مـــن كـــل قلـــب

تومهـــــــــــــــــت أن كســـــــــــــــــرى ابـــــــــــــــــروي

مطبــــــق علــــــى الشــــــك عيــــــين حلــــــم

ـــــــس ث علـــــــى العســـــــكر شـــــــربة خل

ـــــــــل أو جماجـــــــــة مشـــــــــس أضـــــــــواء اللي

وارتياحــــــــــــــا للشــــــــــــــلرب املتحســــــــــــــي

فهــــــــــــي حمبوبــــــــــــة إىل كــــــــــــل نفـــــــــــــس

ــــــــــــــــــذ أنيســــــــــــــــــي زمعــــــــــــــــــاطي والبلهب

أم أمــــــــــان غــــــــــرين ظــــــــــين وحدســــــــــي

وهذه القطعة ال جتد ما يقابلها يف سينية شوقي ألن صاحب الشوقيات مل 

هناك يف أكواب  الشمول كما فعل البحرتي وهو  يزر أطالل احلمراء ليغرق مهومه

فانظر كيف دارت اخلمر برأس البحرتي فتوهم أن كسرى ندميه، . يزور اإليوان

والبلهبذ أنيسه، وكيف تاب إىل رشده وأخذ يفكر أهو يف حلم أطبق عينه على 

الشك، أم هي أمان غرين ظنه وحدسه، ويف هذا الرتديد ما فيه من متثيل احلرية 

  .رتياب يف رأس املتعقل النشوانواال

  :أما شوقي فقد أخذ يبكي احلمراء بعد وصفها فقال

ـــــار الدهـــــ ـــــت بغب ـمـــــن حلمـــــراء جلل

كسنا الربق لو لو حما الضوء حلظـا

ــــــين األمحــــــ ـحصــــــن غرناطــــــة ودار ب

ـــــــــــــــــــرء ونكـــــــــــــــــــس   ر كـــــــــــــــــــاجلرمحن ب

ــــــون مــــــن طــــــول قــــــبس ملتحهــــــا العي

ـــــــــــدس ر مـــــــــــن غافـــــــــــل ويقظـــــــــــان ن
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مراء، وهي جملة بغبار الدهر وهذا خيال رائع، وهنا نرى شوقي يتمثل احل

مث إنه يتصور . وانظر كيف يذكر أن احلمراء أصبحت كاجلرح بني برء ونكس

  :مشى احلادث يف غرق احلمراء

ـمشـــــت احلادثـــــات يف غـــــرف احلمـــــ

هتكـــــــت عـــــــزة احلجـــــــاب وفضـــــــت

را مشـــــــــــى النعـــــــــــي يف دار عـــــــــــرس  

ســـــــدة البـــــــاب مـــــــن مســـــــري وأنــــــــس

وجالل، فهو يصور بطش احلوادث باحلمراء   ويف هذا ما فيه من روعة

  :أما قوله.. احلوادث ويصور مع هذا ما كان للحمراء من عزة وسلطان

وتـــــــــــرى جملـــــــــــس الســـــــــــباع خـــــــــــالء

ال الثريــــــــــــــــا وال جــــــــــــــــوارى الثريـــــــــــــــــا

مقفـــــــر القـــــــاع مـــــــن ظبـــــــاء وخـــــــنس  

ــــــــــــــــس ــــــــــــــــه أقمــــــــــــــــار أن ــــــــــــــــزلن في يتن

عن إيراده  فهو وصف انفرد به ومل يعرض ملثله البحرتي وكان عجبا أن يفعل

  .فإن القصور اخلالية تذكر اإلنسان فيما تذكر مبن كان يرتع فيها ويلعب

الفردوس ! وقد انفرد شوقي كذلك باحلديث عن خروج العرب من اجلنة

ومركز الثقافة  واحلضارة، نظر شوقي إىل .. مشع العلم واملعرفة...املفقود أندلس

  :خروجهم نظرة مملوءة بالدمع حني قال

د بــــــــــــاجلزيرة كانــــــــــــتآخـــــــــــر العهــــــــــــ

ريــــــــــــــة جــــــــــــــيش: فرتاهــــــــــــــا تقــــــــــــــول

ــــــــــــــــــد ملــــــــــــــــــك ومفاتيحهــــــــــــــــــا مقالي

خـــــــــــرج القـــــــــــوم يف كتائـــــــــــب صـــــــــــم

ركبــــــــــوا بالبحـــــــــــار نعشـــــــــــا وكانـــــــــــت

ــــــــــــــــــــــان هلــــــــــــــــــــــادم ومجــــــــــــــــــــــوع رب ب

بعـــــــد عـــــــرك مـــــــن الزمـــــــان وضـــــــرس  

بـــــــاد بـــــــاألمس بـــــــني أســـــــر وحـــــــس

باعهــــــــا الــــــــوارث املضــــــــيع بــــــــبخس

عــن حفــاظ كموكــب الــدفن خــرس

ـــــائهم هـــــي العـــــرش أمـــــس حتـــــت آب

ملخـــــــــــــــــــــسملشـــــــــــــــــــــت وحمســـــــــــــــــــــن 
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ومع أن شوقي أشار يف هذه األبيات إىل أن ضعف العرب يف أخريات 

أيامهم كان السبب يف خروجهم من تلك البالد، فقد أشار كذلك برفق إىل أن 

وعلى كل حال فقد ركب . عهدهم مل نقص إال بعد عرك من الزمان وضرس

خر مرة وهم العرب البحر وهم أقوياء فكان عرشا وركبوه وهم فاحتون مث ركبوه آ

  !.هاربون وما أبعد الفرق بني الفتح والغرار

  : وختم شوقي قصيدته بتوديع تلك الديار

ـــــــــــا وسلســـــــــــال أنـــــــــــس  يـــــــــا ديـــــــــارا نزلـــــــــت كاخللـــــــــد ظـــــــــال وجـــــــــــىن داني

  :إىل أن قال

حســـــــبهم هـــــــذه الطلـــــــول عظـــــــات

ــــــــــــــك التفــــــــــــــاات إىل املــــــــــــــا وإذا فات

مــــــن جديــــــد علــــــى الــــــدهور ودرس  

ضي فقد غاب عنك وجه التأسـي

  :ورمبا اقتبس شوقي هذه اخلامتة من خامتة البحرتي

عمـــــــرت للســـــــرور دهـــــــرا وصـــــــارت

فلهـــــــــــــــــــــا أن أعينهـــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــدموع

للتعــــــــــــــــــزي ربــــــــــــــــــاعهم والتأســــــــــــــــــي  

موفقــــــــات علــــــــى الصــــــــبابة حــــــــبس

واهللا . إال أنه كما يبدو أن خامتة أشد تأثريا يف النفوس من خامتة البحرتي

  .أعلم

:الهوامش
(1) https://ar.wikipedia.org/wiki/ Date visit 02/05/2016
(2) Ibid, same date.

، ١طاألدب والنصوص والبالغة، رمضان سعد القماطي، وغريه، )٣(

  .٢٥١، ص ٢م ج١٩٩٠مكتب اجلماهريية، : طرابلس

  .٩٠املرجع السابق، ص )٤(
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  ٧٢، ص١ديوان البحرتي،ج )٥(

  ٧٣،ص١املرجع السابق، ج)٦(

 ٧٤ص  ١لسابق، جاملرجع ا)٧(

  .٧٢، ص١املرجع السابق، ج)٨(

  ٧٢، ص١املرجع السابق ج)٩(

  ١٨٩، ص ١ديوان أمحد شوقي ج)١٠(

  املرجع السابق نفسه )١١(

  .٧٣، ص ١ديوان البحرتي، مرجع سابق، ج)١٢(

 .١٨٩، ص١ديوان أمحد شوقي، ج)١٣(

  :المراجع

 .م١٩٧٧. الدكتور زكي مبارك، اهليئة املصرية العامة للكتاب: أمحد شوقي)١(

دار اجليل . الدكتور أمحد قبش: عر العريب احلديثتاريخ الش)٢(

 .لبنان=بريوت

املؤلفون، منشورات مجعية الدعوة : األدب والنصوص والبالغة والنقد)٣(

 .م١٩٩٠. ليبيا - اإلسالمية العاملية طرابلس
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  :تقديم

 حتدها من أفريقيا، مجهورية السودان يف مشال شرق تقع

رية ومجهو  تشاد  ومن الغرب وليبيا،  مصر الشمال ومن  وإريرتيا،  إثيوبيا الشرق

أراضي  ǲȈǼǳ¦�ǂĔ  يقسم. جنوب السودان ومن اجلنوب دولة  أفريقيا الوسطى،

عند ملتقى   اخلرطوم  السودان إىل شطرين شرقي وغريب، وتقع العاصمة

ويتوسط السودان حوض . رافدا النيل الرئيسيني  األبيض األزرق  النيلني

.)١(النيل  وادي

بن عفان رضي اهللا عنه،  عثمان  إىل السودان يف عهد اخلليفة  اإلسالم  دخل

عبد اهللا بن أيب  اليت أبرمها البقط  ومن بينها اتفاقية ،كما تدل الوثائق القدمية

وقيل  والسودان،  مصر  هجرية لتأمني التجارة بني ٣١يف سنة   النوبة مع  السرح

دنقال، ومن املشهود أن   قبل ذلك ألن االتفاقية تضمنت االعتناء مبسجد

أواسط  مجاعات عربية كثرية هاجرت إىل السودان واستقرت يف مناطق البداوة يف

زدادت اهلجرات العربية او . ونشرت معها الثقافة العربية اإلسالمية  وغربه  السودان

.)٢(الفتوحات اإلسالمية  إبان

باإلضافة إىل بعض اللغات احمللية اليت   العربية  مسية والرئيسية هي اللغةواللغة الر 

اللغة  يف شرق السودان وتشمل البجا لغة منها لغات ٣٠٠تصل إىل أكثر من 

وحىت  دنقال  يف مشال السودان من مدينة النوبية واللغات. والبداويت التجرية
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ولغات غرب السودان ومنها . مصر  يف جنوب اسوان مدينة

وتتفرع اللغة العربية . والداجو واملساليت  والزغاوة والفور  واهلوسا  والفالتة،  اجلور

.)٣(وغريها  والشكرية  والبقارة  اجلعليني إىل هلجات عدة منها هلجة

أكرب دولة  غرب أفريقيا، وهي  وأما مجهورية نيجرييا اإلحتادية تقع يف

وتغطي . )٤(ن نسمةمليو  ١٤٠من حيث تعداد السكان، تزيد على   أفريقيا  يف

يف   بننيوهلا حدود مع . ميل مربع ٣٥٦٦٦٨مساحة 

يف  وخليج غينيا  يف الشمال،  والنيجر  يف الشرق، والكامريون  وتشاد  الغرب،

.)٥(م١٩٩١ منذ عام  أبوجا وعاصمتها هي. اجلنوب

من الباحثني واملؤرخني الذين كتبوا عن نيجرييا إىل أن اإلسالم  ثريكذهب  

دخل فيها فيما بني القرن احلادي عشر والرابع عشر امليالدي، قائلني بأنه دخل 

وأن أول من اعتنقه من ملوكها هو  ،يف مملكة كنم برنوا يف القرن احلادي عشر

لون إن اإلسالم دخل الذي مسى نفسه بعد إسالمه مبحمد، ويقو )٦(مهي جلمي

وأن أول من أسلم من ملوك هوسا هو ملك   ،يف بالد اهلوسا يف القرن الرابع عشر

.)٧(كنو علي ياجي، وانتشر اإلسالم يف عهده

، وجبانبها هناك بعض اللغات احمللية اليت ةواللغة الرمسية هي اللغة اإلجنليزي

وأكربها يف األمهية هي وأكثر هذه اللغات انتشارا . لغة ٢٠٠تصل إىل أكثر من 

لغات اهلوسا واليوروبا واإليبوا، إضافة إىل بعض لغات كبرية ولكنها عقل من هذه 

وهي الفوالتية وإجيو وكنوري وتيب وإيبيبيو . اللغات الثالثة يف األمهية واالنتشار

.)٨(فيونُ 
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بالرغم من تباعد الدولتني وعم وجود حدود مشرتكة بينهما كان هناك عالقة 

، ة بني الدولتني منذ عهد بعيد حيث كان احلجيج من نيجرييا ميرون بالسودانقوي

وكان بعض منهم يقوم أشهر أو سنوات ميارس فيها احلرفة اليت جييدها أو اليت 

تعلمها هنالك، وبعض آخر يتقلب بني علمائها يغرتف من حبور علمهم، وهناك 

لتعليم  –الكتاتيب  –رآنية من جيمع بني اثنتني، ومنهم من يؤسسون املدارس الق

أوالد املسلمني، وهذا قد أدى دورا كبريا يف انتشار قراءة القرآن الكرمي برواية ورش 

  .عن نافع يف السودان

وهكذا استمرت العالقة بني الدولتني إىل أن استعمر الغربيون إفريقيا وقسموا 

دولة إىل البالد إىل دول، وحددوا لكل دولة حدودا، وقللوا التنقالت من 

ويف ثالنينيات القرن العشرين . هنالك قلت التنقالت بني الدولتني. األخرى

  :جتددت العالقة بني الدولتني بشكل رمسي ألسباب من أمهها

  :إنشاء المدارس الحديثة

كانت أول مدرسة عربية نظامية حكومية أُنشئت يف نيجرييا، هي مدرسة 

Schoolبـ  )٩(العلوم العربية املعروفة for Arabic Studies,)SAS (  اليت أنشأها أمري

وجيء بالعلماء  ،)١٠(م١٩٣٤كنو احلاج عبد اهللا بايرو بعد عودته من احلج سنة 

وتؤد هذه املدرسة أُماً  .حتت قيادة الشيخ بشري الريا من السودان ومصر،

فة ، وإليها يرجع فضل انتشار الثقايف نيجرييا للمدارس العربية النظامية احلديثة

ولقد تتابع إنشاُء . وما بعده يف القرن العشرين امليالدي هاالعربية واإلسالمية في

هذه املدرسة إنشاَء مدارس عربية حديثة يف خمتلف أحناء البالد، وكان للعلماء 

وقد أنتجت هذه املدارس كوكبة من . السودانيني دورا فعال يف إنشاء هذه املدارس
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داريني والدبلوماسيني واخلطباء والشعراء، وما زالت واإل واألمراء العلماء والقضاة

  .هذه املدارس تؤيت أكلها كل حني

)١١(م أنشأت حكومة والية مشال نيجرييا كلية عبد اهللا بايرو١٩٦٠ويف سنة 

يف كنو ملا ملست احلاجة الشديدة إىل فتح فسم خاص يعد الطلبة لاللتحاق 

ولقد كان . )١٢(اسات اإلسالميةباجلامعة والتخصص يف اللغة العربية والدر 

املدرسون الذين يقومون مبهمة التدريس من مجهورية مصر العربية ومن مجهورية 

وكان . )١٣(ومن النيجرييني ،السودان، وكذلك من بعض البالد اإلسالمية األخرى

من الذين أسهموا يف تأسيس هذه الكلية األستاذ الدكتور عبداهللا الطيب من 

  .والذي كان مديرها األول مجهورية السودان

  :البعثة العلمية

كانت البعثة العلمية الرمسية األوىل من نيجرييا إىل العامل العريب هي بعثة ستة 

م، التحق هؤالء ١٩٤٥طالب إىل معهد خبت رضا بالدومي مجهورية السودان سنة 

انيني الطلبة بقسم تدريب مدرسي املدارس اإلبتدائية الذي يلتحق به الطلبة السود

وتؤد هذه البعثة . )١٤(الذين أكملوا الدراسة الثانوية واخنرط يف سلك التدريس

وغريه من اجلامعات واملعاهد  وإىل اللبنة األوىل للبعثات العلمية إىل خبت الرضا

  .العلمية العليا بالسودان

١٩٦٧�ƢđȐǘƥ�ÂǂȇƢƥ�ƅ¦�ƾƦǟ�ƨȈǴǯ�ƪويف سنة  ǴǇ°¢�¿ الذين خترجوا من اجلامعة

  .املساعدين يف الكلية إىل جامعة اخلرطوم لدراسة املاجستري ُفوا كاحملاضرينوُوظِ 

م حني أُِسس معهد اخلرطوم الدويل باخلرطوم حتت إشراف ١٩٧٤ويف سنة 

للمساعدة يف حل مشكلة تعليم اللغة  املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
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من كافة بالد املسلمني، وكان من  فتح أبوابه للطالب ،)١٥(العربية للناطقني بغريها

  .النيجريينيدوا بالفرص الدراسية يف هذا املعد الطالب االطالب الذين استف

�°�ǺȇǂǌǠǳ¦Â�Ä®Ƣū¦�ÀǂǬǳ¦�ǺǷ�ňƢưǳ¦�ƾǬǠǳ¦�ǞǴǘǷÂ�¾Âȋ¦�ƾǬǠǳ¦�ƨȇƢĔ�ĿÂأى 

كتسنة، وكنو، وسوكوتو، : بعض حكومات واليات مشال نيجرييا اليت منها

رسال الطالب إىل اجلامعات السودانية املختلفة للتحصص وكيب، وزمفر، أمهية إ

  .يف املواد املختلفة

  :التعاون العلمي بين الجامعات والمؤسسات األكاديمية

�ǂȇƢƥ�ƨǠǷƢƳ�ǂȇƾǷ�Ƥ ƟƢǻ�°¦±�ǺȇǂǌǠǳ¦�ÀǂǬǳ¦�©ƢǼȈǻƢť�ƨȇƢĔ�Ŀاألستاذ الدكتور  و

رات تعاون مذك تانامعاجلوقعت منزل جربيل جامعة األحفاد، ويف هذه الزيارة 

ومما اشتملت عليه هذه املذكرة أن ترسل جامعة األحفاد أستاذين يف كل . مشرتك

للدراسة يف مرحلة الدراسات العليا، وقد استمرت هذه  سنة إىل جامعة بايرو

  .البعثة ملدة عشر سنوات

م قررت جامعة إفريقيا العاملية توظيف الطلبة األجانب الذين ٢٠١٤يف سنة و 

 كاحملاضرين  أو جيد جدا يف حمنة التدريس االمتيازامعة بدرجة خترجوا من اجل

دراسية للماجستري، وكان من الطالب الذين فازوا  منحةوإعطائهم  املساعدين،

�Ƕǈǫ�Ŀ�ƨǠƥ°¢Â��ƨȈǷȐǇȍ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�Ƕǈǫ�Ŀ�śȇŚƴȈǻ�§ ȐǗ�ƨƯȐƯ�́ ǂǨǳ¦�ǽǀđ

اجستري يف معهد الشريعة، وواحد يف قسم الرتبية، وواحد من الذين أكملوا امل

.اللغة بدرجة جيدة

ويف السنة نفسها وقعت جامعة بايرو كنو مذكرات تعاون مشرتك مع بعض 

من اجلامعات السودانية اليت من بينها جامعة اجلزيرة، وجامعة أمدرمان 



~٦٩~

ࡧל�ȲȄȯ ȿ�ɤɼࡧ֗ࡧࡧࡧכȳʆȆɳʆم٢٠١٥/�ɤɼכ ١٤٣٦Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

ولقد زارت وفود من هذه اجلامعات حتت قيادة . اإلسالمية، وجامعة الدلنج

ويف املقابل أرسل مدير . ات خمتلفة يف السنة نفسهامدراءها جامعة بايرو يف أوق

جامعة بايرو كنو األستاذ الدكتور أبوبكر آدم رشيد وفدا بقيادة األستاذ الدكتور 

الطاهر حممد داود إىل مجهورية السودان حيث زار الوفد جامعة الدلنج، وجامعة 

وجامعة السودان  أمدرمان اإلسالمية، وجامعة إفريقيا العاملية، وجامعة املستقبل،

ومن القرارات اليت متخضت عن تلك . املفتوحة لتفعيل دور التعاون املشرتك

كإطار : السودانية ةالعالقات النيجريياللقاءات عقد مؤمتر دويل مشرتك حول 

  .للتعاون التنموي بني دول ساحل الصحراء

رة اليت ولقد أسهم هذا التعاون العلمي بني البلدين يف إنتاج الشخصيات اجلبا

أسهمت مسامهة بنائة يف نشر الثقافة العربية واإلسالمية يف الدولتني، وهنا نورد 

  :مناذج من هذه الشخصيات يف اجلدولني اآلتيني

  :الذين درسوا في السودان النيجيرييننماذج من 

١  ʎɭɽȡ ȮɽɮȨࢫ ɭࢫȳɡȋɽȉǷࢫȭ ʊȼ ɦȄ.ɝ ȍȷ כ ȣ؈فȆʆࢫ ʊɱࢫɤ ȆɮȻ ȒȆɄࢫ ɛۜܣࢫ Ȇɛع

٢  ɮȧ ǷࢫȄɽȬ ʊȻ ȰȆȗȷࢫȲɽȗɟȯɦȄࢫ ȯࢫכ

ȟ ɱȮֺ ɓࢫȯʊɐȷ

֗ࢫ ɽʆȮɽɗࢫɵ ɇ ɰࢫ ȆɮȝɏࢫȓɐɭȆࢫݍݨɤɼכ Ȅםȳʆȯࢫ

ȓʆȮɽɐȸࢫ ɦȄࢫȓʊȋȳɐɦȄࢫȓɡɨɮࢫםȆʆ؈فȣ ʊɱ؈فࢫɘȷ ɼ

  .سابقا

٣  �ɼȴȲɽɓࢫɯ ʊɸȄȳȉǻࢫɵ ȸ ȧ ȲɽȗɟȯɦȄɝࢫ ȍȷ כ ȓʆַࢫɽɳɟࢫ ɼࢫȒȆɄ ɛۜܣࢫ .Ȇɛع

٤  ʏڋ ɳȉࢫȳɨɨɸࢫȭ ʊȼ ɦȄȆʆ؈فȣ ʊɴȉࢫȭ ʆȆȼ ȯȧࢫȴȳȉǷࢫȄם Ƿ.

ࢫʎɲȆțࢫ  ٥ ȯɮȨ ɭࢫ ȲɽȗɟȯɦȄࢫ ȰȆȗȷ כ

ɵ ʆȯɦȄࢫȳɸȴ

ɨɐȗɦȄɼࢫȓʊȉفɦȄࢫȳʈȴɼࢫȳʆȯɭɼࢫ ɽ֗ɳɟࢫȓʆַ ɽȉࢫɯ ʊ

ɬȆȡࢫȓɳʆȯɭࢫ ࢫɬȆɭǻɼࢫ Ȇ֗ɜȉȆȷ ȓɐɭȆȡࢫɼȳʆȆȉࢫ

ʏڲȆݍݰȄࢫɽɳɟ.

ʎɠȳȷࢫ  ٦ ࢫ ȲɽȗɟȯɦȄࢫ ȰȆȗȷ ȓɐɭȆȣࢫɼȳʆȆȉࢫכ ȉࢫȓʊȋȳɐɦȄࢫȓɔɨɦȄࢫɯ ȸ ɛࢫȹ ʋǾȲ



  

~٧٠~

ɯ ʊɸȄȳȉǻ.سابقا.  

٧  ʏڊ Ȇɜȉࢫɰ ȆɮȝɏࢫȲɽȗɟȯɦȄࢫȰȆȗȷ ȣ؈فȆʆࢫכ ʊɱࢫ ȓʈȲɽɺɮȡ ࢫ ȹ ʋǾȲࢫ ȑ ǾȆɱࢫȲȆȼ Șȸ ɭ

ȆɜȉȆȷ Ȉࢫ ȄɽɳɦȄࢫȹ ɨȣ ɭࢫʏࢫࢭɽɄ ɏɼ֗ࢫ ɝ ȍȷ .כ

ۗܣ  ٨ ʊȉࢫȠ ȆݍݰȄفاروقࢫ.ɝ ȍȷ כ ȑࢫȄɼڲʏࢫɽɳɟࢫ ǾȆɱ.

ʎɲȆȝɦȄۜܣࢫ ɽɳȸ؟ ɦȄࢫȯɮȨ ɭ؈فࢫɭࢫ.כȆɜȉȆȷ ࢫ ʅ؈فȣ ʊɳɦȄࢫ ʅȵɟȳםȄࢫ ɣ ɳȍɦȄࢫ ȳʆȯɭ

ʏڲȆݍݰȄࢫɽɳɟ؈فࢫɭǷɼ.

٩  ȓɨɠɼࢫȯɮȨ ɭࢫɯ ʊɸȄȳȉǻࢫȰȆȗȷ ȑࢫȄɼڲʏࢫȄȳɘɭȴࢫȄݍݰȆڲʏ.כ ǾȆɱ.

ɰࢫɟف  ١٠ Ȇɮȝɏࢫȭ ʊȻ ȓɐɭȆȣࢫ.ȲɽȗɟȯɦȄࢫ ȉࢫ ȓʊȋȳɐɦȄࢫ ȓɔɨɦȄࢫ ɯ ȸ ɜȉࢫȳɃ ȆȨ Ȅם

ɽɳɟࢫȄɼȳʆȆȉ.

ࢫ  ١١ ɰ ࢫɭǷ؈ ȲɽȗɟȯɦȄࢫɪ ʊɏȆɮȷ ǻ

ʏڦȆɓȆȷ

ɰࢫ ɼǺȼ ɦȄࢫ ʏࢫࢭ ɝ ȍȷ כ ࢫɽɳɟࢫ ʏڲȄɼࢫȲȆȼ Șȸ ɭ

ȓɐʉȳȼࢫ ɦȄࢫ ɯ ȸ ɜȉࢫ ȳɃ ȆȨ ɭɼࢫ ȓ֗ʊɮɨɐɦȄ

ɽɳɟࢫɼȳʆȆȉࢫȓɐɭȆȡ ȓʊɭֺࢫ ȷ ל Ȕࢫ Ȇȷ ȄȲȯɦȄɼ.

١٢  ɰ ɼȲȆɸࢫʏڴɏࢫȲɽȗɟȯɦȄࢫȓʊɱǵȳɜɦȄࢫ Ȕ Ȇȷ ȄȲȯɦȄࢫ ȵɟȳɭࢫ ȳʆȯɭࢫ ȑ ǾȆɱ

ɽɳɟࢫɼȳʆȆȉࢫȓɐɭȆȡ.

١٣  ȄȲɼȮࢫȯɮȨ ɭࢫȯʊɐȷ ȓɐɭȆȡࢫȲɽȗɟȯɦȄࢫ ȓʊɭֺࢫ ȷ ל Ȕࢫ Ȇȷ ȄȲȯɦȄࢫɯ ȸ ɛࢫȹ ʋǾȲ

ۜܢࢫ .ȳɮɏȄɼȯɏȳʆࢫɽɭ؟

١٤  ʏڦȆʆǷۜܢࢫ ȓɐɭȆȡࢫȲɽȗɟȯɦȄ�ɼȳʆȆȉࢫʎɲȆțࢫɽɭ؟ ɑɭȆȡࢫ ȑࢫɬȆɭǻࢫ ǾȆɱ.

ɚࢫ  ١٥ Ȇܥݰ ǻࢫȳɘɐȡ ȟࢫ ɦȆțࢫȲɽȗɟȯɦȄࢫȓɐɭȆݍݨȆȉࢫ ȓʊȋȳɐɦȄࢫ ȓɔɨɦȄࢫ ɯ ȸ ɛࢫ ȹ ʋǾȲ

ȓɳȼ Șɟࢫȓʊɭֺ ȷ .ל

١٦  Ȇʊȍȡ ȲɽȗɟȯɦȄ�ȳɃࢫɏڴʄࢫ ȆȨ ȓʊȷࢫࢫȄם Ȇʊȸ ɦȄࢫ ɬɽɨɐɦȄࢫ ɯ ȸ ɜȉ

.ȓɐɭȆȣࢫ�ɼȳʆȆȉب

١٧  Ȅɽȍȡ ۜܢࢫ Ȇȿݍݳࢫɽɭ؟ ȓɐɭȆȣࢫȓʈȳɦȄࢫȲɽȗɟȯɦȄɱǻࢫ ȉࢫȳɃ ȆȨ   .دنوسياȄם

١٨  ʏڴɏࢫȶ ȆʊɦǻࢫȰȆȗȷ ɝכ ȍȷ כ ȓȷࢫɬɽɨɐɦȄࢫȓʊȋȳɐɦȄࢫ Ȳȯɭࢫȯʊɮɏ.

ࢫɰɽɦࢫ  ١٩ ɵ ɮȧȳɦȄࢫ ȯȍɏࢫ ȲɽȗɟȯɦȄ

أدورو

ȓɐɭȆȡࢫȳɮɏࢫ ɯࢫȓɔɨɦȄࢫȓʊȋȳɐɦȄࢫ ȸ ɛࢫȹ ʋǾȲ

ɝ ȍȷ כ ۜܢࢫȄɼȯɏȳʆࢫ .ɽɭ؟



~٧١~

ࡧל�ȲȄȯ ȿ�ɤɼࡧ֗ࡧࡧࡧכȳʆȆɳʆم٢٠١٥/�ɤɼכ ١٤٣٦Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

:)١٦(الذين درسوا في نيجيريا نيالسوداني نماذج من

ɵࢫ  ١ ȸ ȧ ࢫȳɡȉȆȉࢫ ȲɽȗɟȯɦȄࢫ ȰȆȗȷ כ

�ʅȲȆɭȲȯɛࢫȯɮȨ ɭ

Ȉ ȄȮך ࢫ ȓʊɨɠࢫ ȯʊɮɏࢫࢫȯʊɮɏɼࢫ ɝ֗ ȉȆȸ ɦȄ

ȓɐɭȆȣࢫȆʊɜʈȳɗǻࢫ ȉࢫȆʊɨɐɦȄࢫȔ Ȇȷ ȄȲȯɦȄࢫȒȮȆɮɏ

ʏڲȆݍݰȄࢫȓʊםȆɐɦȄ.

Ȇȿݍݳࢫ  ٢ ȯɮȨࢫ ɭࢫȲɽȗɟȯɦȄࢫȰȆȗȷ כ

ɰ ȸ؈ ȧ.

ȓʊɭֺ ȷ ל ɰࢫ ȆɭȲȯɭǷࢫȓɐɭȆȣ ȉࢫȳɃ ȆȨ ɭ.

٣  Ƞ ȆݍݰȄࢫȯɮȨ ɭࢫȲɽȗɟȯɦȄ�ɼȳʆȆȉࢫȓɐɭȆȣ ȉࢫɝ ȍȷ כ ȭࢫ ʈȲȆȗɦȄࢫɯ ȸ ɛࢫȹ ʋǾȲ.

٤  ȯʊɐȷ ۜܣࢫ ȯɮȧࢫȄםȳع ǷࢫȲɽȗɟȯɦȄ.Ȇɱɼȯɟࢫȓʆַ ɼࢫȓɐɭȆȣ ȉࢫȳɃ ȆȨ ɭ.

ȯɮȧࢫال  ٥ Ƿࢫ ʅȲȆȍɦȄࢫ ɯ ȸ ɛࢫ Ȳɽȗɟȯ

ʏڴȡɽɠ.

Ȕࢫ Ȇȷ ȄȲȯɦȄɼࢫ ȓɐʉȳȼ ɦȄࢫ ɯ ȸ ɜȉࢫ ȳɃ ȆȨ ɭ

ɽɳɟࢫɼȳʆȆȉࢫȓɐɭȆȡ ȓʊɭֺࢫ ȷ .ל

٦  �ȲɽɳɦȄࢫɵ ȸ ȧ ȯɮȨࢫ ɭࢫȲɽȗɟȯɦȄ.ࢫɽɳɟࢫɰ ȓɐʉȳȼࢫȓʊɨɠࢫɭǷ؈ ɦȄࢫɯ ȸ ɜȉࢫȳɃ ȆȨ ɭ

�ɰɽɱȆɜɦȄɼࢫȓɐʉȳȼ ɦȄࢫȓȷ ȄȲȯɦ.

Ȇȿݍݳ  ٧ ȯɮȨࢫ ɭࢫȵɐםȄࢫȲɽȗɟȯɦȄ.

٨  ɝ ʆȯȿ ȯɮȨࢫ ɭࢫȲɽȗɟȯɦȄ.

ȯɮȨࢫ  ٩ ɭࢫɞ ȲȆȍםȄࢫȯɮȨ ɭࢫȰȆȗȷ כ

ْيَنةالتُّ 
ّ

.ك

  :األدبية نماذج من إنتاجات النيجيريين الذين درسوا في السودان

أنتج النيجرييون الذين درسوا يف السودان نصوصا أدبية مجيلة يف خمتلف  

:األغراض، ومن مناذج هذه النصوص ما يلي

:النص األول

ه حني  اليت قاهلا وهو حين إىل وطنالشيخ أيب بكر حممود جومي أبيات من قافية 

:)١٧(كان ببخت الرضا يف السودان
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ــــدفق ــــدمع العــــني مــــين ت بكيــــت ل

تطول الليايل وهي سـجن وزهرهـا

أناغمهــــــــا مستأنســــــــا بابتســــــــامها

أزودهــــــا نظــــــر الــــــوداع إذا هــــــوت

فهـــل علـــم احملبـــوب بؤســـي لبعـــده

ــــــذكري ألوالدي الكــــــرام يهــــــزين ب

أقــول أيــا ســرب القطــا مــن يعــريين

وكنـــــا ومـــــا نـــــدري الفـــــراق ولوعـــــه

ــــــاســــــبتين  وطــــــارت يب تفــــــرق بينن

ــــــــــأعرق ــــــــــيال ف تســــــــــاورين األحــــــــــزان ل

تبطـــــــــــــئ ســـــــــــــريا يف الـــــــــــــدجا تتـــــــــــــألق

كمـــــــــا ابتســـــــــمت أم البنـــــــــني حتـــــــــدق

ومرت على مـن كنـت أهـوى وأعشـق

وهـــــــــــل كـــــــــــان فيمـــــــــــا نـــــــــــالين يرتقـــــــــــق

إلـــــــــــــيهم حنـــــــــــــني والنهـــــــــــــى تتفــــــــــــــرق

جناحــــــــــا إىل مــــــــــن طيــــــــــبهم أتنشــــــــــق

ومــــــــا مســــــــنا ضــــــــر نطــــــــوف ونغــــــــرق

علــــــــــــى حســــــــــــد طيــــــــــــارة تتشقشــــــــــــق

:لثانياالنص

:)١٨(المية الشيخ أيب بكر حممود جومي يف رثاء أمري كنو احلاج عبد اهللا بايرو

ـــــه عاشـــــرت قومـــــك باإلحســـــان غايت

ـــــد مت كـــــل مـــــىن أقســـــمُت بـــــاهللا أن ق

مجـــــــع العلـــــــوَم مـــــــع التقـــــــوى وقدرتـــــــه

ــــــــــــه ــــــــــــرمحن جنت أمل يكــــــــــــن وعــــــــــــَد ال

أما بىن جامعا مـن خـري مـا اكتسـبت

ـــــوارث قـــــول النـــــاس فيـــــه علـــــى أمـــــا ت

لـــــيس موتـــــا يف احلقيقـــــة بـــــل،فموتـــــه 

الحـــــــــزن إال فـــــــــراق البـــــــــني عنـــــــــه أال

ـــــــــــــاد اهللا دورهـــــــــــــم ـــــــــــــاهللا حيـــــــــــــي عب ف

حـــــىت أحبـــــك أعـــــداء النـــــاس واخنـــــذال

ضــــمرَت مــــا خفــــُت حنثــــا ال والخــــال

بــــــــــــالعفو ســــــــــــاعده األوالد واعتــــــــــــدال

لكـــــل مــــــن خافـــــه فيمــــــا نـــــوى عمــــــال

ــــــــــــــــدال ــــــــــــــــه ب يــــــــــــــــداه هللا ال يبغــــــــــــــــي ب

اه يف تفصـــــــيلها مجـــــــال؟حســـــــىن وزكـــــــ

رقــــــــــــاه رُب العــــــــــــال لعــــــــــــاله فــــــــــــانتقال

ومل نفارقــــــــه أصــــــــال فــــــــانظروا، ُفضــــــــال

وال خيـــــــــــالف وعـــــــــــُد اهللا مـــــــــــا جعـــــــــــال



~٧٣~

ࡧל�ȲȄȯ ȿ�ɤɼࡧ֗ࡧࡧࡧכȳʆȆɳʆم٢٠١٥/�ɤɼכ ١٤٣٦Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

ـــــــه مـــــــثالأمســى السنوســي إمامــا كــان ســيدكم يف كـــــــل خـــــــري ومل تنســـــــب ل

  : النص الثالث

�ȄǇȂǷ�ňƢƯ�°ȂƬǯƾǴǳ�ƨƠǼē�ƢŮƢǫ�Ŗǳ¦�ƨȈƟ¦ǂال الدكتور حممد الثاين الفاتكيقصيدة 

:، واليت منهايف جامعة إفريقيا العاملية درجة الدكتوراهأياغي مبناسبة مناقشته لنيل 

مــــــــــــــــــرورا باألحبــــــــــــــــــة يف الــــــــــــــــــديار 

شــــخص(لنـنـــــزل عنــــد ثــــان أيــــاغي 

ونشـــــــــرب غـــــــــري مـــــــــزدمحني فيضـــــــــا

ـــــــــــــوض ـــــــــــــده في حمـــــــــــــيط كـــــــــــــان ترف

ميـــــــــــــــد وال خيـــــــــــــــاف لـــــــــــــــه نفـــــــــــــــادا

فشـــب علـــى فضـــائل مـــن خصـــال

�ƢººººººººººººǈȈƟ°�ǶȀƬººººººººººººǼŪ�ǾººººººººººººƬƦƼƬǻ¦�Ƣººººººººººººđ

وجلنــــــــــة دارســــــــــي التفســــــــــري رأســــــــــا 

تركــــــــــت رؤوســــــــــا  وجـــــــــاز مــــــــــراحال

 -وخالقنـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــدير –وملتـــــــــــــــــه  

ـــــــى حبـــــــوث  وكـــــــان إذا أضـــــــاف عل

يزيــــــــــــــد علــــــــــــــى حماســــــــــــــنه مجــــــــــــــاال

أحـــط عصـــا الرتّحـــل عـــن محـــار ي

) عظـــــــيم القـــــــدر يف ســـــــن الصـــــــغار

مـــــــن البحـــــــر املمـــــــد علـــــــى البحـــــــار 

ــــــف الســــــتار ــــــرمحن مــــــن خل مــــــن ال

وتكلــــــــــــؤه اليــــــــــــدان مــــــــــــن الشــــــــــــرار 

رمتـــــــــــه اليـــــــــــوم يف ســـــــــــلك اخليـــــــــــار 

ملنــــــــــــــار علــــــــــــــى أدبــــــــــــــاء جامعــــــــــــــة ا

°Ƣºººººººººººǘŭ¦�ȂºººººººººººŴ�ƢĔƘºººººººººººǋ�» ǂºººººººººººǌǷÂ

ــــــــــــــــار ــــــــــــــــال غب مغــــــــــــــــربة الطــــــــــــــــراز ب

كشـــــــعر الطفـــــــل يف شـــــــهر الوقـــــــار  

بـــــــدا مثـــــــل الطـــــــالء علـــــــى اجلـــــــدار

°ƢººººººººººººººººººººȈĔȏ�µ ǂººººººººººººººººººººǠƬǳ¦�ǾºººººººººººººººººººȈǸŹÂ

:النص الرابع

:¦Śǌƥ�ňƢƴƬǳ¦�ƾŧ¢�ǾǴȈǷ±�Ƣđ�ȄƯ°�Ŗǳ¦�ȆǣƢȇ¢�ňƢƯ�°ȂƬǯƾǳنونية 

ينوفصـــــــــــل وتوضـــــــــــيح ودون تـــــــــــوابصـــــــــدق وإخـــــــــالص لكـــــــــل حنـــــــــان



  

~٧٤~

دعوتــــــك يـــــــا نفــــــس جـــــــودي، فإنـــــــه

أيــــــــــا هــــــــــذا الــــــــــرياع فــــــــــإنين وأذعــــــــــن

وصــــــــريين يف وحشـــــــــة بعـــــــــد دهشـــــــــة

ـــئن كانـــت الوحشـــات حلـــت بســـاحيت ل

فلســــــت مبــــــن يبكــــــي ويلطــــــم خــــــده

هـــــــــــــو اهللا موالنـــــــــــــا وحنـــــــــــــن عبيـــــــــــــده

أيـــــا أيهـــــا األحبـــــاب مـــــن كـــــل جهـــــة

فــــــال تيئســــــوا بــــــل بشــــــروا إن أمحــــــدا

فهــذا الــذي يرجـــى لــدى كــل مســـلم

ــــــلى خـــــري مرســـــل صـــــالة وتســـــليم عـ

ــــــــوم نطــــــــم بيــــــــان حــــــــري علــــــــي الي

ـــــــــــت مبـــــــــــوٍت هـــــــــــزين ودهـــــــــــاين نعي

ــــــآين كــــــأين نعــــــاين الوجــــــد حــــــني ن

وصــــــــــــادفها وجــــــــــــد بــــــــــــدا وبــــــــــــراين

وينســـــــــى قضـــــــــاء املالـــــــــك الـــــــــديان

لــــــــه امللــــــــك والتصــــــــريف كــــــــل أوان

ويـــــا مـــــن لـــــه القـــــرىب مـــــن اإلخـــــوان

ـــــد حـــــني تفـــــاين لقـــــد حقـــــق التوحي

فمـــــــن نالـــــــه قـــــــد نـــــــال كـــــــل أمـــــــان

ـــــــــــدور زمـــــــــــا ـــــــــــاب بـــ نوآل وأصــحــ

:النص الخامس

نونية أخرى نظمها الدكتور حممد الثاين موسى أياغي، شوقا إىل السودان، وحنينا 

:إىل جامعته اليت درس فيها، وتذكارا لزمالئه الذين صاحبهم هناك

ـــــــــــــــــــــــــــــودان يشـــــــــــــــــــــــــــــتاقُ  إىل السُّ

َحـــــــــــَوْت ســـــــــــاحاتُه ِعلـــــــــــَم الـــــــــــدْ 

ـــــــــــــــــــــــه مســـــــــــــــــــــــت باجلـــــــــــــــــــــــا َمدائُن

ُذَرى اخلــــــــــــــــــــــــــــرياِت واألجمــــــــــــــــــــــــــــا

ºººººººººººººººººººººººººººººººººººººē�Ǧ ȈǬưċƬǳƢºººººººººººººººººººººººººººººººººººººƥÂذيًبا

ـــــــــــــــــــ إىل اخلرطــــــــــــــــــوم طــــــــــــــــــار القْل

ــــــــــــــــ حيـــــــــــــــّن هـــــــــــــــًوى جلامعـــــــــــــــة اْل

ــــــــــــــــــــــــــان فــــــــــــــــــــــــــؤادي كــــــــــــــــــــــــــلَّ أحي

دَُّىن والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين كنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزان

ـــــــــــــــــــــــــثِّ عرفـــــــــــــــــــــــــان معـــــــــــــــــــــــــات لَِب

ِد تُعِطـــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــلَّ إنســـــــــــــــــــــــان

تُنــــــــــــــــــــــــــــادي كــــــــــــــــــــــــــــلَّ أزمــــــــــــــــــــــــــــان

ُب ذاك وأمُّ درمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

أَفَـــــــــــــــــــــــــــــارِِق كـــــــــــــــــــــــــــــلَّ حتنـــــــــــــــــــــــــــــان



~٧٥~

ࡧל�ȲȄȯ ȿ�ɤɼࡧ֗ࡧࡧࡧכȳʆȆɳʆم٢٠١٥/�ɤɼכ ١٤٣٦Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

ƢººººººººººººººǧÌǂǠǳ¦�ǺººººººººººººººǷ�Ƣººººººººººººººđ�ƪ ȈǬººººººººººººººÉǇ

َفِصـــــــــــــــــــْرُت لـــــــــــــــــــذا َمـــــــــــــــــــِديًنا أن

ـــــــــــن صـــــــــــاحٍب َخاَلطْــــــــــــ وكـــــــــــم مِّ

ولِلتّــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكار شــــــــــــــــــــــــــــــــــــّجعين

وآخــــــــــــــــــــــــــــــــــُر إن رآين أْشـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ƢººººººººººººººººººººčǬƷ�ŖƦƸººººººººººººººººººººǏ�ÉǲººººººººººººººººººººǷƢÈǠÈºƫ

فــــــــــــــــال أنســــــــــــــــاَك يــــــــــــــــا ســــــــــــــــودا

ُـــــــــــــــــــــــذَكِّرُنيَك كـــــــــــــــــــــــلَّ اْليـــــــــــــــــــــــو ي

ُـــــــــــــــــــذَّكرُنيَك ركـــــــــــــــــــُب السْيــــــــــــــــــــ ي

نيَك إطالعــــــــــــــــــــــــــــــــــييُــــــــــــــــــــــــــــــــــذَكِّرُ 

فلـــــــــــــن أنســـــــــــــاَك مـــــــــــــا ِعشـــــــــــــتُ 

صـــــــــــــــــــــــــــــــــــالُة اهللا والتسليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وآٍل مث أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحابٍ 

ِن مـــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــــزداد إميــــــــــــــــــــــــــــاين

ـــــــــــــــــــــــــــــان َر مـــــــــــــــــــــــــــــنَّ مّن ـــــــــــــــــــــــــــــكِّ أَُش

ـــــــــــــــــــــــــــــاينتُـــــــــــــــــــــــــــــُه لِْلعلـــــــــــــــــــــــــــــ ِم َوصَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتعليم أوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاين وب

َتِكـــــــــــــــــــــــي جـــــــــــــــــــــــاين وواســـــــــــــــــــــــاين

ـــــــــــــــــــــــــُل خـــــــــــــــــــــــــِري إخـــــــــــــــــــــــــوان تـََعاُم

َن عــــــــــــــــــــــزٍّ مســــــــــــــــــــــكين الثــــــــــــــــــــــاين

ِم َذرُّ الشـــــــــــــــــــــــــــــمس ســـــــــــــــــــــــــــــودان

ِر مــــــــــــــــــــع صــــــــــــــــــــيحات طــــــــــــــــــــريان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍب ودي إىل كت

ولـــــــــــــــــــــــن ينســـــــــــــــــــــــاك وجـــــــــــــــــــــــداين

ُم للمختـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدناين

وتَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابِِعِهْم بإحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

: السادسالنص 

التىي مساها مأساة ) أبو يسرى(تائية الدكتور ثالث إسحاق جعفر أبيات من

ŔǨǳ¦�Ƣđ�ǲƷ�Ŗǳ¦�®ȐƦǳ¦�ǒ ǠƥÂ�Ȃǻǂƥ�Ƣđ�ȄƯ°�Ŗǳ¦Â��Ȃǻǂƥ)١٩(:

ـــــــــرى لغـــــــــة القـــــــــرآن إنغـــــــــال دوحـــــــــة ق

هــــــــــــي اليــــــــــــوم ورق نــــــــــــوحتين مؤرقــــــــــــا

حبيـــــــــــيب ذاكـــــــــــر شـــــــــــنفوين خبلقكـــــــــــم

وال تشمت األعداء يب صـاحيب فكـن

ـــــــــــــت عشـــــــــــــيا وغـــــــــــــدوة   بالبلهـــــــــــــا غن

حتـــــــول مـــــــيس الغصـــــــن قبســـــــا ومجـــــــرة

أعزيـــــــك حـــــــاال حـــــــري العقـــــــل دهشـــــــة

نصـــــــوحا معينـــــــا يل أكـــــــن لـــــــك جنـــــــة



  

~٧٦~

ببـــــــوث وميـــــــدغري ويـــــــويب كـــــــذا بيـــــــو

�ƨººººººººººººǸƟ¢�ÀȂūƢººººººººººººǐǳ¦�ƢººººººººººººǼȈǧ�Ǯ ººººººººººººǴĔ¢

دن اهللا برنـــــــــــو شـــــــــــفاعةشـــــــــــفاعة مـــــــــــ

ŖºººººººƦƷ¢�ƢºººººººȀȈǧ�©¦®Ƣºººººººǈǳ¦�̈®ƢºººººººǇ�Ƣºººººººđ

ـــــــيهم غـــــــري أن دعـــــــاءهم ـــــــب ف وال عي

ــــــذين قــــــد ــــــا تصــــــيب ال ــــــاتقوا فتن أال ف

تغــــــــــــريت األوضــــــــــــاع ســــــــــــلما وفتنــــــــــــة

ـــــث ـــــدت فينـــــا اخلبائ ـــــى، إن ب كثـــــرة  بل

ســـــــقى عمـــــــرك املغمـــــــور رب شـــــــفاءة

وال عيـــــب فـــــيهم ثـــــارت الفـــــنت عامـــــة

ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــا رخـــــــــــــــــــاء ورأف يغـــــــــــــــــــري بلوان

بــــدا ظلمهــــم جهــــرا ومــــن كــــان أســــوة

:النص السابع

�ǾƳ¦Ȃƫ�Ŗǳ¦�ƨǳƢū¦�Ƣđ�Ȅǰƥ�Ŗǳ¦�Ȃǈǣ�ĺ°Ȑƥ�ƺȈǋ�ǪȈƬǟ�°ȂƬǯƾǳ¦�ĺǂǠǳ¦�ƾǸŰ�ƨȈǳ¦®

  :املسلمني من الضعف والوهن

تبـــــــــــــــــــــــــارك ريب عـــــــــــــــــــــــــال قـــــــــــــــــــــــــدره

ــــــــــه علــــــــــى املصــــــــــطفىوصــــــــــلى  اإلل

وبعـــــــــد أخـــــــــي مـــــــــن غـــــــــدا عصـــــــــره

تـــــداعت قــــــوى الظلـــــم حقــــــا علينــــــا

بضــــــــــــــــــرب وشــــــــــــــــــتم وذل وقتــــــــــــــــــل

ويرتفـــــــع الصـــــــوت مـــــــن كـــــــل حـــــــي

وهـــــــــل مـــــــــن ســـــــــبيل فنخـــــــــرج منـــــــــه

¦ȂºººººººººººººººººººººººººǻǄŢ�ȏ�Ľ�¦ȂºººººººººººººººººººººººººǼē�Ȑººººººººººººººººººººººººǧ

جبـــــــــــــــــــــــد وعـــــــــــــــــــــــزم أرى واحتـــــــــــــــــــــــاد

وال يغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــررك تقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهم

أال اعتصـــــــــــموا بالرســـــــــــول األمـــــــــــني

لـــــــــــــه مـــــــــــــا يشـــــــــــــاء جبـــــــــــــل العبـــــــــــــاد  

حبيــــــــــــيب وأســــــــــــوة أهــــــــــــل الرشــــــــــــاد

بعصــــــــر التحــــــــدي وعصــــــــر العنــــــــاد

لضـــــــــــعف ووهـــــــــــن مجيـــــــــــع الـــــــــــبالد

ـــــــــــــاد ـــــــــــــن العب وســـــــــــــلب خلـــــــــــــري ودي

غيـــــاث وهـــــل مـــــن جنـــــاد فهـــــل مـــــن

وهـــــل مـــــن خبـــــري وهـــــل خـــــري حـــــاد

فإميــــــــــــــانكم خــــــــــــــري عــــــــــــــون وقــــــــــــــاد

تنــــــــــــــالون حقــــــــــــــا قــــــــــــــوي العمــــــــــــــاد

ـــــــــــــــــــــــــــــع املعـــــــــــــــــــــــــــــاد إىل اهللا ريب مجي

فهــــــــو أســــــــوة النــــــــاس خــــــــري العبــــــــاد



~٧٧~

ࡧל�ȲȄȯ ȿ�ɤɼࡧ֗ࡧࡧࡧכȳʆȆɳʆم٢٠١٥/�ɤɼכ ١٤٣٦Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

خـــــــــــــــــذوا أمـــــــــــــــــره واقتفـــــــــــــــــوا إثـــــــــــــــــره

ف مـــنهمفمـــا خـــاب طـــاه ومـــا خـــا

ـــــــــــــدعوا إىل اهللا يف كـــــــــــــل حـــــــــــــني وي

تعلــــــــــــــــم منــــــــــــــــه ســــــــــــــــبيل الرشــــــــــــــــاد

فقـــــــــــادوا األنـــــــــــام وصـــــــــــاروا ملوكـــــــــــا

أال يارجـــــــــــــــال الصـــــــــــــــالح تعـــــــــــــــالوا

وأنـــــــــــــتم رجـــــــــــــال الســـــــــــــالم وأنـــــــــــــتم

وعاشـــــــــــــق كـــــــــــــل النظـــــــــــــام تعـــــــــــــالوا

ـــــــــــــــــه خلـــــــــــــــــري نظـــــــــــــــــام فـــــــــــــــــدين اإلل

ـــــــــــــــوب وأول شـــــــــــــــيء صـــــــــــــــفاء القل

وإخــــــــــــــــالص أعمــــــــــــــــالكم إلهلــــــــــــــــي

ـــــــــــــــا نصـــــــــــــــوحا ـــــــــــــــوا إىل اهللا توب وتوب

ــــــــــــــــــــاديكم ــــــــــــــــــــام ومــــــــــــــــــــدوا أي يف وئ

وخـــــــــــري مثــــــــــــال لكــــــــــــم يف ذراكــــــــــــم

خـــــذوا حـــــذركم وانفـــــروا يـــــا رجــــــايل

ـــــــــــــذي كـــــــــــــان بـــــــــــــاغ ـــــــــــــوا لل وال تركن

فشــــــــــدوا الوثــــــــــاق وقومــــــــــوا مجيعــــــــــا

فــــــــأنتم لــــــــذا العصــــــــر عــــــــون مجيــــــــل

ـــــــادي ـــــــني األي ـــــــيكم وب وهـــــــا هـــــــو ف

ـــــــــاد ـــــــــدى أمـــــــــره رغـــــــــم مجـــــــــع العن ب

ويــــــــــــنب األســــــــــــاس خلــــــــــــري الـــــــــــــبالد

صـــــــــــــــــــــحابته فهـــــــــــــــــــــم بالســـــــــــــــــــــداد

ـــــــع الفســـــــاد ـــــــد بعـــــــدوا عـــــــن مجي وق

نــــــــــــتم رجــــــــــــال العــــــــــــال والرشــــــــــــادوأ

لَِبالبشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية راح وغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد

شـــــــــــهود السياســـــــــــة أمـــــــــــن الـــــــــــبالد

وخــــــــــــــــري طريــــــــــــــــق وخــــــــــــــــري جنــــــــــــــــاد

وتطهريهــــــــــا مــــــــــن مجيــــــــــع الفســــــــــاد

ــــــــــــــاد ــــــــــــــا ومنشــــــــــــــي العب ــــــــــــــه الرباي إل

فيــــــــــا فــــــــــوز مســــــــــتغفر مــــــــــن عنــــــــــاد

إىل كـــــــــــــــــل داع لســـــــــــــــــن الرشـــــــــــــــــاد

ـــــــــا مـــــــــن رشـــــــــيد وهـــــــــاد مـــــــــن األنبي

®¦ȂºººººººººƦǳ¦�Ŀ�ȄºººººººººưƳ�ǺºººººººººǷ�¦ȂđƘºººººººººƫ�ȏÂ

وادوال تيأســــــــــوا مــــــــــن عطــــــــــاء اجلــــــــــ

فنصــــــــــــر اإللــــــــــــه جيــــــــــــي باأليــــــــــــادي

ــــــــاد ــــــــا ومــــــــا كــــــــان ب ملــــــــا غــــــــاب عن
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  :الخاتمة

بالرغم من تباعد الدولتني السودان ونيجرييا جغرافيا، كان هناك عالقة قوية 

ولقد استمرت العالقة بني . بينهما منذ ما قبل االستعمار الربيطاين للدولتني

وهذه العالقة قد  –مية وخاصة العالقة العل –الدولتني حىت بعد االستعمار 

نتاجا  –جبانب الرسائل والبحوث اجلامعية  –أنتجت شخصيات كبرية أنتجت 

وهذا . أدبيا جيدة أدى دورا كبريا يف نشر الثقافة العربية واإلسالمية يف الدولتني

املقال تتبع بعض اجلوانب التارخيية هلذه العالقة من ناحية التعاون العلمي، مث أتى بنماذج 

ولقد أسفر املقال . ة اليت أنتجتها الشعراء النيجرييني الذين درسوا يف مجهورية السودانشعري

لذا أتى . جدا لتنميتهما على النتائج اليت من أمهها أن التعاون العلمي بني الدولتني مهم

  .الباحث بالتوصيات اليت ميكن استعماهلا يف حتقيق هذا اهلدف املهم

  :التوصيات

  :يتيوصي الباحث باآل

  .توطيد التعاون العلمي بني الدولتني-

.بني جامعات نيجرييا وجامعات السودان ع مذكرات تعاون مشرتكيوقت-

  .تبادل األساتذة بني جامعات السودان وجامعات نيجرييا-

إرسال الطالب من أقسام اللغة العربية والدراسات اإلسالمية باجلامعات -

ة ألسنتهم، وباملقابل إرسال الطالب النيجريية إىل اجلامعات السودانية لتقوي

  .من أقسام اللغة اإلجنليزية باجلامعات السودانية لنفس الغرض

أن تنشر اجلامعات السودانية والنيجريية الرسائل اجليدة اليت ُكتبت حول -

  .الدولتني
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  :الـهوامش

  .السودان: ويكيبيديا، املوسوعة احلرة)١(

.املرجع السابق)٢(

  .املرجع السابق)٣(
(4) BBC News, "Population in Nigeria Tops 140m" Last updated Friday, 29

December 2006, 17:42 GMT. At:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6217719.stm

  .نيجرييا: ويكيبيديا، املوسوعة احلرة)٥(

إلى  ١٧٥٠فة العربية في نيجيريا من الثقا) م١٩٧٢(علي أبوبكر )٦(

.٥٣: ص. م عام االستقالل١٩٦٠

حركة اللغة العربية وآدابها في ) م١٩٩٣(شيخو أمحد سعيد غالدنثي )٧(

  .٢٧: ص. نيجيريا
(8) Toyin Falola and Matthew M. Heaton (2008) A History of Nigeria.

Cambridge University Press. Pg: 4.

مث ُغري االسم ". مدرسة الشريعة الكبرى"ة عند إنشائها كان اسم هذه املدرس)٩(

  .فيما بعد إىل مدرسة العلوم العربية
(10) A.B. Fafunwa (1995) History of Education in Nigeria. Ibadan: NPS

Educational Publishers Limited.

.وذلك قبل إنشاء جامعة أمحد بللو" كلية أمحد بللو"كان امسها عند إنشائها )١١(

  .٢٣١: صاملرجع السابق،) م١٩٩٣(يخو أمحد سعيد غالدنثي ش)١٢(

.٢٣٤: صاملرجع السابق،)١٣(

.٢١٠: صنفس املرجع،)١٤(

  .معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية: ويكيبيديا، املوسوعة احلرة)١٥(

وجد الباحث هذه األمساء من األستاذ الدكتور الطاهر حممد داود والدكتورين )١٦(

  .نورقسم الباري كوجلي وحممد حسن ال
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.٢٦٢: املرجع السابق، ص) م١٩٩٣(شيخو أمحد سعيد غالدنثي )١٧(

  .١٥١: املرجع السابق، ص)١٨(

جملة مجعية معلمي اللغة العربية  ".مأساة برنو") م٢٠١٣( ثالث إسحاق جعفر)١٩(

  .١٩٧- ١٨٩: فرع والية كنو، العدد األول، ص –نتائس  –والدراسات اإلسالمية 

  :المراجع

جملة مجعية معلمي اللغة العربية ساة برنو مأ) م٢٠١٣(ثالث إسحاق جعفر

:فرع والية كنو، العدد األول، ص –نتائس  –والدراسات اإلسالمية 

١٩٧-١٨٩.

 حركة اللغة العربية وآدابها في ) م١٩٩٣(شيخو أمحد سعيد غالدنثي

.نيجيريا

 إلى  ١٧٥٠الثقافة العربية في نيجيريا من ) م١٩٧٢(علي أبوبكر

.٥٣: ص. لم عام االستقال١٩٦٠

السودان: ويكيبيديا، املوسوعة احلرة.  

معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية: ويكيبيديا، املوسوعة احلرة.  

نيجرييا: ويكيبيديا، املوسوعة احلرة.  
 A.B. Fafunwa (1995) History of Education in Nigeria. Ibadan: NPS

Educational Publishers Limited.
 BBC News, "Population in Nigeria Tops 140m" Last updated Friday, 29

December 2006, 17:42 GMT. At:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6217719.stm

 Toyin Falola and Matthew M. Heaton (2008) A History of Nigeria.
Cambridge University Press.
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  الملخص

من خالل القرآن الكرمي اسم املرة  البحث إىل دراسةهذا يهدف 

 .صدراملاستخراج اآليات القرآنية اليت احتوت على ب ،بصورة تطبيقية

 كما أورده  املرة اسموصفية حتليلية دراسة منهجية ويسري البحث على 

لمرة منذ القدم وحىت لرصد املصطلحات اليت استخدمت و  ،العلماء

شرح أقوال النحاة يف صياغة ل يتعرض البحث، كما ديثعصر احلال

للوقوف على اآليات  آلي الذكر احلكيم ئيةاستقرا مث دراسة. رصدامل

وشرحها وتصنيفها وتوضيح الصور اليت  رصداملاليت احتوت على 

ج ائنتيف اخلامتة يعرض الباحث أهم ما توصل إليه من و  .وردت عليها

.توصيات وما يقدمه من

  المقدمة 

مرتبطة بعضها ببعض كلها مكونات  لغوية أنظمة على اللغة العربية حتتوي

النحوي الذي خيتص برتكيب  نظاموال ،للمعىن، أمهها النظام الصويت وقوانينه

النظام الصريف و  الداليل املعجمي الذي خيتص مبعاين املفردات، نظاماجلملة، وال

 ىل أكثر من مئيت اشتقاق أوإد تصل الذي يبىن على جذور واشتقاقات مطردة ق
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تتسع بالزوائد واحلذف واإلعالل واإلبدال و  ،تصريف حمفوظ للجذر الواحد

وتعاور احلركات وقوانني مجع التكسري والنسب والتصغري والتثنية واجلمع والتذكري 

ويسعف  ،نظام مرن مفتوح يستوعب كل معىن جديد ملواكبة التطور يف ،والتأنيث

)١(بداعيةإلملعربني وغريهم يف التعبري عن مقاصدهم العلمية وااملبدعني وا
.

هو جزء من النظام اللغوي الذي اصطلح علماء  الصريف نظامإنَّ الوعليه، ف

اليت  علم بأصول تعرف به أحوال أبنية الكلم العريب": العربية على تعريفه بأنه

يعرتيها  لمة، وما، إذن علم الصرف يدرس بنية الك)٢("ليست بإعراب، وال بناء

من تغريات لفظية، ومعنوية، فهو خيتص باألمساء املعربة، واألفعال املتصرفة، فهو 

يركز على دراسة بنية الكلمة من حيث األصالة، والزيادة، ومن حيث اإلعالل، 

واإلبدال، واإلدغام، واالشتقاق، واملشتقات، وامليزان الصريف، وتصريفات 

بنية الكلمة العربيَّة، وقوالبها وصيغها، فكّل ما سبق األفعال، وكّل شيء يتعلق ب

  .يعترب املوضوعات اليت تدخل يف املستوى الصريف

، وخاصة ما يتعلق جبانب األساسية علم الصرفموضوعات  من اسم املرَّة دعيُ و 

، واستنباط ذلك مما ورد يف آيات القرآن غري الثالثيو  الثالثي سم من الفعلهذا االصياغة 

. علم الصرفيف تقنني قواعد  لصرفيون األوائلاملصدر األول الذي احتكم إليه ا الكرمي

   .الفقرات اآلتية هذا ما يسعى إليه البحث خالل ما سيتم عرضه يف

اسم المرَّةمفهوم 

وهو يف حقيقته ،)٣(هو اسم يدل على حصول وحدوث الفعل مرة واحدة

العام، ولكن الفرق بينهما مصدر يدل على احلدث، شأنه يف ذلك شأن املصدر 

أن املصدر العام يدل على احلدث جمردًا من الداللة على الكمية حيث يصدق 
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هذا، .على القليل والكثري، وأما اسم املرة فهو يدل على وقوع احلدث مرة واحدة

وكيف ، ى واحملدثنيماالنحاة القد ىدلهذا املوضوع  وجتدر اإلشارة هنا إىل مفهوم

  :ليي ك فيماذل ته، جنمل كلشرحوا طرق صياغ

 يفكمصطلح اسم املرة، وذلك "املرَّة الواحدة من الفعل"عبارة سيبويه  أورد

وإذا أردت : "من الفعل الثالثي حيث قالهذا االسم حديثه عن صياغة  معرض

فُيعترب اجلرجاين  أما .)٤("املرَّة الواحدة من الفعل جئت به على فـَْعلة على األصل

يف حتليالته الصرفية، وذلك "اسم املرَّة"مصطلح  وااستخدمذين من األوائل ال

.)٥("وإذا كان املصدر من الثالثّي على فـَْعلة بفتح الفاء يكون للمرَّة": قالحني 

للداللة على هذا املفهوم ، "املرَّة  " فقد استخدم مصطلح ابن احلاجب أماو 

واستخدم  .)٦("َضْربة وقـَْتلة:يه على فـَْعلة حنوǧ� Ƣƫ�ȏ�ƢŲ�®ċǂĐ¦�ȆƯȐưǳ¦�ǺǷ�̈ċǂŭ¦Â": فقال

.)٧("فـَْعلةواملرَّة من الثالثّي كلُّه على وزن: " هلو ق ، يف"املرَّة " كذلك  ابن مالك

فاستخدمه بكل " املرَّةاسم "األنصاري مصطلح ابن هشام  واتضح عند

واملرَّة من ،الفتحويدل على املرَّة من مصدر الفعل الثالثّي فـَْعلة ب": هلو ق وضوح يف

احلمالوي مصطلح  أوردو  .)٨("غري الثالثّي بزيادة التاء على مصدره القياسيّ 

"، فقال"اسم املرَّة" يصاغ للداللة على املرَّة من الفعل الثالثي مصدر على وزن :

.)٩("كجلس َجْلسة، وأكل َأْكلة،فـَْعلة بفتح فسكون

:صياغة اسم المرَّة

عل الثالثّي من الف تهصياغ: أوالً 

�À±Â�ȄǴǟ�®ǂĐ¦�ȆƯȐưǳ¦�ǲǠǨǳ¦�ǺǷ�̈ǂŭ¦�ǶǇ¦�¹Ƣǐȇ"َذْحبَة، وَضْربَة، : مثل ،"فـَْعَلة

"ِفْعلة"بضم الفاء، أو على "فـُْعَلة"ودَكَّة، وإذا كان املصدر األصلي على 
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ُخيَفة، وِخيَفة،تفتح الفاء يف كل منهما :ِخيَفة، أو على الوجهني: بكسرها مثل

.)١٠(ملرةللداللة على ا

أصًال، ُأيت بقرينة مقالية كالوصف بكلمة "فـَْعَلة"وإن كان املصدر على وزن 

.)١١("رمحة: أو بقرينة معنوية وذلك حنو" واحدة"

من غير الثالثّي  تهصياغ: ثانياً 

،يصاغ اسم املرَّة من الفعل غري الثالثّي بزيادة تاء على مصدره القياسيّ 

أكرم إكرامًا إكرامة، أحسن : األمثلة التالية وميكن توضيح ذلك من خالل

انطلق انطالقاً و احرتم احرتامًا احرتامة، ،إحسانًا إحسانة، كرَّم تكرميًا تكرمية

إذا كان للفعل غري هذا، و .)١٢(واجتماع اجتماعة، واستغفار استغفارةانطالقة، 

دحرج دحرجة : وخذ املصدر األكثر شهرة يف االستعمال، وذلك حنيؤ الثالثّي مصدران، 

.)١٣(قتالة :لاقيقاتلت مقاتلة واحدة، وال : يف، وكذلك "دحراجة"واحدة، وليس 

نماذج تطبيقيَّة على اسم المرَّة من القرآن الكريم

  "صيحة"كلمة : أوالً 

وأفاد معىن املرة " فـَْعَلة" يف القرآن الكرمي على وزن " َصْيَحة"لقد وردت كلمة 

  :الواحدة يف اآليت

: يس(َواِحَدًة فَِإَذا ُهْم َخاِمُدوَن﴾ َصْيَحةً ﴿ِإْن َكاَنْت ِإالَّ  :تعاىل قال)أ (

�ǾȈǴǟ�ǲȇŐƳ�Ƣđ�¬ƢǏ" إال صيحة واحدة"ما كانت العقوبة : أي ).٢٩

.)١٤(السالم
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َواِحَدًة تَْأُخُذُهْم َوُهْم خيَِصُِّموَن﴾َصْيَحةً ﴿َما يـَْنظُُروَن ِإالَّ  :قال تعاىل)ب (

.هنا مبعىن النفخة، وهي النفخة األوىل" الصيحة"ن يقال أ ).٤٩: يس(

يٌع َلَديـَْنا ُحمَْضُروَن﴾ َصْيَحةً ﴿ِإْن َكاَنْت ِإالَّ  :قال تعاىل)ج ( َواِحَدًة فَِإَذا ُهْم مجَِ

.)١٦(هي النفخة األخرية للبعث والنشور ).٥٣: يس(

: ص( ا َهلَا ِمْن فـََواٍق﴾َواِحَدًة مَ َصْيَحةً ﴿َوَما يـَْنظُُر َهُؤَالِء ِإالَّ  :قال تعاىل)د (

أي من توقف مقدار " ما هلا من فواق: "هي النفخة األوىل، وقوله ).١٥

.)١٧(فواق، وهو ما بني احللبتني، أو ال رجوع وترداد

﴾ َواِحَدًة َفَكانُوا َكَهِشيِم اْلُمْحَتِظرِ َصْيَحةً ﴿ِإنَّا أَْرَسْلَنا َعَلْيِهْم  :قال تعاىل)ه (

  .)٣١: القمر(

جربيل صاح يف طرق منازهلم فتفتتوا ومهدوا وصاروا كهشيم احملتظر،  يروى أن

ǂƴǌǳ¦�ǺǷ�ǶǔēÂ�ƪ ƬǨƫ�ƢǷ�ȂǿÂ)١٨(.

وهو  ،"فـَْعَلة"على وزن " َصْيحة "اسم املرَّة يف اآليات السابقة يظهر جلياً أن 

صيحة : تعين هذه الصيغة يف اآليات، و يصيح صيحة صاح: الثالثيمن الفعل 

يف البعض نفخة إسرافيل عليه السالم، : وتعين ، يف بعضهاجربيل عليه السالم

.وكلها تدل على املرَّة الواحدة من الصيحةاآلخر، 

"َكرَّة" كلمة : ثانياً 

  :مبعىن املرة الواحدة يف اآليت" فـَْعَلة" يف القرآن الكرمي على وزن " َكرَّة"لقد وردت 

ُهْم َكَما تـَبَـرَُّءوا ِمنَّا  َكرَّةً َأنَّ لََنا  ﴿َوقَاَل الَِّذيَن اتـَّبَـُعوا َلوْ  :قال تعاىل)أ ( فـََنَتبَـرََّأ ِمنـْ

َكَذِلَك يُرِيِهُم اللَُّه َأْعَماَهلُْم َحَسرَاٍت َعَلْيِهْم َوَما ُهْم ِخبَارِِجَني ِمَن النَّاِر﴾ 
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¦Â¢ŐƬȇÂ�ƅ¦�¦ȂǠȈǘȇ�ŕƷ�ƢȈǻƾǳ¦�ń¤�̧ȂƳǂǳ¦�¦ȂǼŤ�ǶĔ¢�řǠŭ¦�). ١٦٧: البقرة(

لو : ، أي"فنتربّأ"�Ŀ� ƢǨǳƢƥ�Ƣđ¦ȂƳ� ƢƳÂ�řǸƬǴǳ�ƢǼǿ" لو"خرة، ومنهم يف اآل

.)١٩(أن لنا أن نرجع فنتربأ

َفَأُكوَن ِمَن َكرَّةً ﴿َأْو تـَُقوَل ِحَني تـََرى اْلَعَذاَب َلْو َأنَّ ِيل   :تعاىل هلو قو )ب (

لو أن يل رجوع أومن وأحسن العمل، : املعىن ).٥٨: الزمر(اْلُمْحِسِنَني﴾ 

.)٢٠(ملفس ال ختلو من هذه األقوال حتّيىاً وتعلالً مبا ال طائل حتتهوقيل أن ا

قيل أن  ).١٢: النازعات(َخاِسرٌَة﴾ َكرَّةٌ ﴿قَاُلوا تِْلَك ِإًذا   :تعاىل هلو قو )ج (

إن صحت فنحن : ̄¦©�Ä¢��ƢđƢƸǏ¢�ǂǇƢƻ�Â¢�À¦ǂǈƻ: "معىن اآلية

ǶȀǼǷ� ¦ǄȀƬǇ¦�ȂǿÂ��Ƣđ�ƢǼƦȇǀǰƬǳ�ÀÂǂǇƢƻ�À̄¤")أخرى، أنه إن وبعبارة .)٢١

.كان رجوعنا إىل القيامة حقاً فتلك الرجعة ردة خاسرة

 ).١٠٢: الشعراء( فـََنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنَني﴾َكرَّةً ﴿فـََلْو َأنَّ لََنا   :تعاىل هلو قو )د (

يا ليت : Ä¢��Ƣđ¦ȂƳ" فنكون"هنا أشربت معىن التمين و" لو"الظاهر أن 

.)٢٢(لنا رجوعاً فنكون مؤمنني

وهو من الفعل  ،"فـَْعَلة"على وزن  "كرَّة " ة يف اآليات السابقة اسم املرَّ 

، الثالثي   املرَّة الواحدة من : يف اآليات" كرّة" وتعينيكّر من باب ضرب، كرَّ

  .الرجوع أو العودة

  :جاءت في" الرجفة" كلمة : ثالثاً 

 ).٧٨: األعراف(اِمثَِني﴾ َفَأْصَبُحوا ِيف َدارِِهْم جَ الرَّْجَفةُ ﴿َفَأَخَذتْـُهُم  :تعاىل هلو ق)أ (

 ).٩١: األعراف( َفَأْصَبُحوا ِيف َدارِِهْم َجاِمثَِني﴾الرَّْجَفةُ ﴿َفَأَخَذتْـُهُم  :تعاىل هلو قو )ب (
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بُوُه َفَأَخَذتْـُهُم  :تعاىل هلو قو )ج ( فََأْصَبُحوا ِيف َدارِِهْم َجاِمثَِني﴾الرَّْجَفةُ ﴿َفَكذَّ

 ).٣٧: العنكبوت(

رجفت األرض ترجف رجفاً :ة الشديدة، يقالهنا الزلزل" الرجفة"معىن    

ورجيفًا ورجفاناً، وقيل الرجفة الطامة اليت يتزعزع هلا اإلنسان 

وأفادت يف اآليات الثالث إهالك هؤالء القوم ملا ظلموا . )٢٣(ويضطرب

��ƨǨƳǂǳ¦�ǽǀđ�ŁƢǏ�¿Ȃǫ�½Ȑǿ¤�ń¤�̈°Ƣǋ¤�ńÂȋ¦�ƨȇȉ¦�ȆǨǧ��ǶȀǴǇ°�¦ȂǐǟÂ

Ƥ ȈǠǋ�¿Ȃǫ�Ƣđ�Ǯ ǴǿÉ¢�ƢǸǼȈƥ يف آييت الثانية والثالثة    . 

﴿َواْخَتاَر ُموَسى قـَْوَمُه َسْبِعَني َرُجًال ِلِميَقاتَِنا فـََلمَّا َأَخَذتْـُهُم  :تعاىل هلو قو )د (

قَاَل َربِّ َلْو ِشْئَت َأْهَلْكتَـُهْم ِمْن قـَْبُل َوِإيَّاَي أَتـُْهِلُكَنا ِمبَا فـََعَل الرَّْجَفةُ 

�ƂÉ ƢÈǌÈƫ�ÌǺÈǷ�Äالسَُّفَهاُء ِمنَّا ِإْن ِهيَ 
ÊƾÌȀÈºƫÈÂ�É ƢÈǌÈƫ�ÌǺÈǷ�ƢÈ

Êđ�ČǲÊǔÉƫ�ÈǮÉƬÈǼÌºƬ
Êǧ�ċȏÊ¤

   ).١٥٥: األعراف(

خالفوا الوعد، قيل الرجفة هنا هي رجفة اجلبل اليت صعق منها بنو إسرائيل ملا 

، ويعين أن الرجفة هنا مل تكن مهلكة، خالفًا لليت يف )٢٤(مث فاقوا بعد ما تاب اهللا عليهم

املواضع األربعة  اسم املرَّة يفهذا، و . ث السابقة يف قوم صاحل وشعيباآليات الثال

  .الزلزلة الشديدة: أياملرَّة من الرجف، :من الفعل رجف، والرجفة تعين"الَرْجفة"

  "زجرة" كلمة : رابعاً 

  :وردت يف معىن املرة يف

َا ِهَي  :تعاىل هلو ق)أ (  ).١٩: الصافات( ُروَن﴾َواِحَدٌة فَِإَذا ُهْم يـَْنظُ َزْجرَةٌ ﴿فَِإمنَّ

أي صيحة واحدة، من زجر الراعي غنمه إذا صاح " زجرة واحدة"قيل 

.)٢٥(هنا هي النفخة الثانية" زجرة"عليها وأمرها يف اإلعادة، و
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َا ِهَي " :تعاىل هلو قو )ب ( فإمنا هي : أي ).١٣: النازعات ( "َواِحَدةٌ َزْجرَةٌ فَِإمنَّ

اسم مرَّة يف املوضعني  "َزْجرة "ه، فـ وعلي. نفخة واحدة، النفخة الثانية

النفخة : والزجرة تعين ،)٢٦("فـَْعَلة"الثالثي من باب نصر وزنه  لفعل زجر

ǪƟȐŬ¦� ƢȈƷȍ�ǲȈǧ¦ǂǇ¤�Ƣđ�ƅ¦�ǂǷƘȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǻƢưǳ¦.

  "جلدة: " خامساً 

:وردت يف معىن املرة يف

ُهَما ِمائََة ﴿الزَّانَِيُة َوالزَّاِين فَاْجِلُدوا ُكلَّ وَ  :تعاىل هلو ق)١( َوَال َجْلَدةٍ اِحٍد ِمنـْ

�ƂÊǂÊƻ Ìȉ¦�Ê¿ÌȂÈºȈÌǳ¦ÈÂ�
ÊǾċǴǳƢÊƥ�ÈÀȂÉǼÊǷÌƚÉºƫ�ÌǶÉƬÌǼÉǯ�ÌÀ

Ê¤�ÊǾċǴǳ¦�ÊǺȇÊ®� ÊĿ�ÆƨÈǧÌ¢È°�ƢÈǸ
ÊÊđ�ÌǶÉǯÌǀÉƻÌƘÈƫ

  ).٢: النور(

﴿َوالَِّذيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُمثَّ ملَْ يَْأتُوا بَِأْربـََعِة ُشَهَداَء  :تعاىل هلو قو )٢(

﴾ َوَال تـَْقبَـُلوا َهلُْم َشَهاَدًة أَبًَدا َوأُولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ َجْلَدًة ْجِلُدوُهْم َمثَاِنَني فَا

مبعين " جلد"من الفعل الثالثي اسم مرَّة يف املوضعني " جلدة" ).٤: النور(

مفعول مطلق نائب عن املصدر فهو " مثانني/مائة"ضرب بالسىوط، و

.صوبمتييز من" جلدة"عدده، و

.مائة مرة عقوبة للزاين، ومثانني عقوبة للقاذف الضرب بالسوط :تعين نياآليت ويف

  "موتة: "سادساً 

:وردت يف معىن املرة يف

ِبَني﴾َمْوتـَتَـَنا﴿ِإالَّ  :تعاىل هلو ق)أ (  ).٥٩: الصافات( اْألُوَىل َوَما َحنُْن ِمبَُعذَّ

 .خطاب املؤمنني للمشركني يف مشهد القيامة
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: الدخان(اْألُوَىل َوَما َحنُْن ِمبُْنَشرِيَن﴾ َمْوتـَتـَُنا﴿ِإْن ِهَي ِإالَّ  :ىلتعا هلو قو )ب (

مضاف إىل ضمري املتكلم " موتة"يف املضعني اسم مرّة " موتتنا" ).٣٥

َمْوتـَتـَُنا﴿ِإْن ِهَي ِإالَّ هذا، ومعىن .، وموتة من الفعل الثالثي مات"نا"

ما العاقبة : شركني منكري البعث، أييف اآلية الثانية، خطاب املاْألُوَىل﴾

ƨȇȂȈǻƾǳ¦�̈ƢȈƸǴǳ�ƨǴȇǄŭ¦�ŅÂȋ¦�ƨƫȂŭ¦�ȏ¤�ǂǷȋ¦�ƨȇƢĔÂ.

  "تارة: " سابعاً 

  :وردت يف معىن املرة يف

﴿أَفََأِمْنُتْم َأْن َخيِْسَف ِبُكْم َجاِنَب اْلبَـرِّ أَْو يـُْرِسَل َعَلْيُكْم  :تعاىل هلو ق)أ (

ُأْخَرى فـَيـُْرِسَل تَارَةً أَْم أَِمْنُتْم َأْن يُِعيدَُكْم ِفيِه ،وَِكيًال َحاِصًبا ُمثَّ َال جتَُِدوا َلُكْم 

َنا ِبِه  َعَلْيُكْم قَاِصًفا ِمَن الرِّيِح فـَيـُْغرَِقُكْم ِمبَا َكَفْرُمتْ ُمثَّ َال جتَُِدوا َلُكْم َعَليـْ

 ).٦٩: اإلسراء(﴾ تَِبيًعا

َها َخَلْقَناُكْم َوِفيَها نُعِ  :تعاىل هلو قو )ب ( َها ُخنْرُِجُكْم ﴿ِمنـْ ُأْخَرى﴾تَارَةً يدُُكْم َوِمنـْ

تأر، الثالثي مصدر مرَّة، وهو من الفعل  يف املوضعني" تارة" ).٥٥: طه(

اآليتني املرَّة من التأر أو احلني واملرَّة، ويف :وخفف اهلمز، والتارة تعين

.املرة األخرى بعد املوت، وهو البعث:تعين

"ثامناً  "مّرة:

  :عىن املرة يفوردت يف م

َمرَّةً ﴿اْستَـْغِفْر َهلُْم َأْو َال َتْستَـْغِفْر َهلُْم ِإْن َتْستَـْغِفْر َهلُْم َسْبِعَني  :تعاىل هلو ق)أ (

فـََلْن يـَْغِفَر اللَُّه َهلُْم َذِلَك بِأَنـَُّهْم َكَفُروا بِاللَِّه َوَرُسولِِه َواللَُّه َال يـَْهِدي اْلَقْوَم 

 ).٨٠: التوبة( اْلَفاِسِقَني﴾



  

~٩٠~

اسم املرَّة يف  ).٣٧: طه( ُأْخَرى﴾َمرًَّة ﴿َوَلَقْد َمنَـنَّا َعَلْيَك  :تعاىل هلو قو )ب (

املرَّة :، واملرَّة تعينميرّ مرَّ  الثالثي ، وهو من الفعل"مرَّة: "هو قوله نياآليت

."فـَْعلة"وعليه ُبين وزن  لبيان العدد والتكرار: من املرَّة، وهو

  "قبضة: "تاسعاً 

ِمْن أَثَِر قـَْبَضةً ﴿قَاَل َبُصْرُت ِمبَا ملَْ يـَْبُصُروا بِِه فـََقَبْضُت : تعاىل هلو قوردت يف 

 ).٩٦: طه(الرَُّسوِل فـََنَبْذتـَُها وََكَذِلَك َسوََّلْت ِيل نـَْفِسي﴾ 

يقبض  قبض الثالثي وهو من الفعل" قـَْبضة: "هو قوله ةاسم املرَّة يف هذه اآلي

املرَّة من القبض للشيء، ويف اآلية  :ضة تعين، والقب)٢٩(فعلة"قبضة على وزن 

  .القبضة من الرتاب: تعين

  "ميلة: "عاشراً 

﴿َودَّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْو تـَْغُفُلوَن َع ْن َأْسِلَحِتُكْم َوأَْمِتَعِتُكْم  :تعاىل هلو قوردت يف 

َلةً فـََيِميُلوَن َعَلْيُكْم    .)١٠٢: النساء(﴾ َواِحَدةً َميـْ

َلةً " ٣٠،)٣٠("فعلة"على وزن ، مييل ميلة مالالثالثي م مرَّة من الفعل اس "َميـْ

  .محلة من اهلجوم على املسلمني: املرَّة من امليل، ويف اآلية تعين :وامليلة تعين

"نفحة: "الحادي عشر

ُهْم  :تعاىل هلو قوردت يف  ا ِمْن َعَذاِب َربَِّك لَيَـُقوُلنَّ يَا َويـَْلنَ نـَْفَحةٌ ﴿َولَِئْن َمسَّتـْ

  ).٤٦: األنبياء( ِإنَّا ُكنَّا ظَاِلِمَني﴾



~٩١~
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: فيه ثالث مبالغات"أدىن شيء، وذكر الزخمشري أن ": نفحة"قيل يف معين 

نفحه بعطية، أي بنائل :لفظ املس وما يف النفح من معىن القلة والنزارة، يقال

.)٣١("قليل، مث لبناء املرة منه

  .طرف من عذاب اهللاتعين  "نـَْفحة "  يف اآلية هنااسم املرَّة و 

  "لومة: "الثاني عشر

﴿يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن يـَْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف  :تعاىل هلو قجاءت يف 

وَن ِيف يَْأِيت اللَُّه بَِقْوٍم حيُِبـُُّهْم َوحيُِبُّونَُه أَِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِنَني َأِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِيَن ُجيَاِهدُ 

َالِئٍم َذِلَك َفْضُل اللَِّه يـُْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه َواِسٌع َلْوَمةَ َسِبيِل اللَِّه َوَال َخيَاُفوَن 

 .)٥٤: املائدة(﴾ َعِليمٌ 

لومة للمرة الواحدة، وهي نكرة يف سياق النفي  ﴾َالئِمٍ َلْوَمةَ َوَال َخيَاُفوَن ﴿

 الم الثالثي صدر من الفعلوامل .)٣٢("اللومفتعم، أي ال خيافون شيئًا قط من 

.املرَّة من اللوم تعينو  يلوم لومة، على وزن فعلة،

  "سكرة: "الثالث عشر

�ÌǶ﴿َلَعْمُرَك ِإنـَُّهْم َلِفي  :تعاىل هلو قجاءت يف 
ÊÊēÈǂÌǰÈǇ﴾احلجر( يـَْعَمُهوَن :

ني اخلطأ لفي غوايتهم أو شدة غفلتم اليت أزالت عقوهلم ومتييزهم ب: "أي ).٧٢

 سكرالثالثي لمرَّة من الفعل هنا لصدر امل ٣٣.)٣٣("والصواب الذي يشار إليهم

  .على وزن فعلة للداللة على املرة، يسكر سكرة وسكراناً 

  "همزات: "الرابع عشر



  

~٩٢~

 ).٩٧: املؤمنون(الشََّياِطِني﴾ َمهَزَاتِ ﴿َوُقْل َربِّ َأُعوُذ ِبَك ِمْن  :تعاىل هلو قيف 

 يهمز مهزالثالثي وهو من الفعل  "َمهْزة  " مفرده" مهزات "  ةاآلي اسم املرَّة يف

اهلمز من الشيطان عبارة عن حثه : "فقيلاآلية  أما يفاملرَّة من اهلمز،  تعينو  ،مهزة

مهز الشيطان : على العصيان واإلغراب به كما يهمز الرائض الدابة لتسرع، وقيل

.)٣٤("اجلنون

  "الخطفة: "الخامس عشر

: الصافات( فَأَتْـبَـَعُه ِشَهاٌب ثَاِقٌب﴾اخلَْْطَفةَ ِإالَّ َمْن َخِطَف ﴿ :تعاىل هلو قيف 

خيطف، وخطفة خطفالثالثي من الفعل " اَخلْطفة "  ةمصدر يف اآليالـ ).١٠

  .سرقة املالئكة اختالس كالملمرَّة من اخلطف، ويف اآلية تعين ل

  "نظرة: "السادس عشر

اسم املرَّة يف  ).٨٨: الصافات(ِيف النُُّجوِم﴾ َنْظَرةً فـََنَظَر ﴿ :تعاىل هلو قيف 

املرَّة من النظر، ويف اآلية :نظر، والنظرة تعينالثالثي من الفعل " َنْظرة" يةهذه اآل

يف النجوم؛ ليقول أنَّه سقيم، وقومه كانوا  - عليه السالم  –نظرة إبراهيم : تعين

.)٣٥(أهل تنجيم

  "نزلة: "السابع عشر

اسم مرَّة من "نـَْزَلةً " ).١٣: النجم( ُأْخَرى﴾نـَْزَلةً ﴿َوَلَقْد َرآُه  :تعاىل ولهقيف 

-املرَّة من النزول، ويف اآلية تعين أنَّ الرسول ، والنزلة تعينينزل نزل الثالثي الفعل

.مرَّة أخرى نازًال إليه –عليه السالم  –رأى جربيل  - صلى اهللا عليه وسلم 

  "وقعة: " الثامن عشر



~٩٣~
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 ).٢: الواقعة( َكاِذبٌَة﴾ِلَوقْـَعِتَها﴿لَْيَس  :تعاىل هلو قيف 

ويف اآلية تعين  ،يقع وقعة للمرة وقع الثالثي من الفعل "َوْقعتها "  ناصدر هامل

  .وقوع وحدوث صيحة يوم القيامة

  "البطشة: "التاسع عشر

 ).١٦: الدخان(َتِقُموَن﴾ اْلُكبـَْرى ِإنَّا ُمنْ اْلَبْطَشةَ ﴿يـَْوَم نـَْبِطُش  :تعاىل هلو قيف 

، على وزن فعلة،بطشةيبطش  بطشالثالثي من الفعل  اسم مرة" الَبْطشة "

.)٣٦(بدر لكفار قريشالقيامة أو ما وقع يوم يوم  ةميالعقوبة العظ يف اآلية تعينو 

  "أخذة: "العشرون

�ÌǶÉǿÈǀÈƻÈƘÈǧ�ÌǶ :تعاىل ولهقيف 
ÊďđÈ°�È¾ȂÉǇÈ°�¦ÌȂÈǐÈǠÈºǧƃ ً١٠: احلاقة(ًة﴾ رَابِيَ َأْخَذة.( 

 عين العقوبة الشديدةييف اآلية هو و  ،يأخذ أخذة اسم مرَّة من الفعل أخذ"َأْخَذةً "

.)٣٧(الزائدة كزياة أعماهلم القبيحة

  "فعلة: "الواحد والعشرون

: الشعراء(الَِّيت فـََعْلَت َوأَْنَت ِمَن اْلَكاِفرِيَن﴾ فـَْعَلَتكَ ﴿َوفـََعْلَت  :تعاىل هلو قيف 

يفعل الذي اختذه الصرفيون  اسم مرَّة وهو من الفعل فعلفـَْعَلة":فـَْعَلَتكَ " ).١٩

.)٣٨(عين قتل موسى عليه السالم للقبطيّ يويف اآلية  .رمزاً للميزان الصريف

"دّكة: " الثاني والعشرون

َتا  :تعاىل هلو ق َلِت اْألَْرُض َواْجلَِباُل َفدُكَّ  ).١٤ :احلاقة(﴾ َواِحَدةً دَكَّةً ﴿َومحُِ

ويف اآلية تعين تكسري ، يدكّ وهو من الفعل دكَّ "دكَّة : " قوله ةاآلي رَّة يفاملاسم 

  .اجلبال كسرة واحدة



  

~٩٤~

  "نفخة: "الثالث والعشرون

اسم املرَّة يف  ).١٣: احلاقة( "َواِحَدةٌ نـَْفَخةٌ ﴿فَِإَذا نُِفَخ ِيف الصُّوِر  :تعاىل هلو ق

على وزن  ،ينفخ نفخة نفخ الثالثي لفعلوهو من ا" نـَْفخة : " قوله يةهذه اآل

هي النفخة األوىل اليت : "هي نفخة الفزع، وقال ابن عباس: قيل، ويف اآلية فعلة

.)٣٩("حيصل عنها خراب العامل

الخاتمة

لقد أوضح هذا البحث من خالل ما ّمت عرضه، مفهوم اسم املرّة وقواعد 

غه من الفعل الثالثي وغري صياغته لدى العلماء القدامى واحملدثني، وبّني صي

الثالثي، مث قام البحث بتتبع مواضع صيغة هذا املصدر يف القرآن الكرمي، 

. واستنبط منها ما تفيده هذه الصيغ من املعاين والدالالت يف السياق القرآين

  :آليتا يف جمموعة من النتائج ميكن إجيازها وتوصل الباحث إىل

من الفعل الثالثي ومن غري  تهياغقاعدة صو  "اسم املرَّة"نَّ مصطلح أ)١(

.يف الدرس الصريف قدمياً وحديثاً  مطرد ،الثالثي

أن اسم املرة قد ورد يف القرآن الكرمي مبعان ودالالت خمتلفة حتددها قرائن )٢(

.السياق

توصل البحث كذلك إىل أن كل ما ورد يف القرآن للداللة على املرة، هو )٣(

.ال غريه من الفعل الثالثي ما ُأصيغ

، تكررت يف مخسة مواضع وأفادت "َصْيحة"وأن أكثر األلفاظ تكرارًا هو )٤(

.صيحة جربيل ونفخة إسرافيل عليهما السالم: معنيني

وأن أكثر معاين هذه الصيغ تتمحور حول ما أُنزل على الكافرين من )٥(

  . والعذاب والعقاب



~٩٥~
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  :الهوامش والمراجع

دراسة في : صرف العربينظرية ال، )كتورد ال(حممد عبد العزيز عبد الدامي )١(

،٢٠حولية اآلداب والعلوم االجتماعية، العدد (المفهوم والمنهج،

 .٣٧القاهرة، ص ) ٢٠٠١

معجم المصطلحات النحوية والصرفية،، )كتورد ال(حممد مسري البدي )٢(

 .١٢٥م ص ١٩٨٥دار الفرقان، عّمان 

 .٢١١املرجع السابق، ص )٣(

م ج ١٩٨٨، القاهرة اجنيكتبة اخلم ،الكتاب،سيبويه، عمرو بن عثمان)٤(

 .٤٥ص  ٤

مؤسسة ، المفتاح في الصرف، اجلرجاين، عبد القاهر بن عبد الرمحن)٥(

 .٦٥ص ١م ج ١٩٨٧ بريوت ،الرسالة

املكتبة ، الشافية في علم التصريف، ابن احلاجب، عثمان بن عمر)٦(

 .٢٩ص  ١ج  م١٩٩٥ ، مكةاملكية

عمادة ، التصريفإيجاز التعريف في علم  ابن مالك، حممد بن عبد اهللا،)٧(

 .٧١ص  ١م ج ٢٠٠٢ املدينة املنورة ،البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية

،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،ابن هشام، عبد اهللا بن يوسف)٨(

 .٢٠٧ص  ٣ج  )ب ت(، القاهرة دار الفكر

،مكتبة الرشد ،شذا العرف في فن الصرف، احلمالوي، أمحد بن حممد)٩(

 .٦٠، ص ١ج ) ب ت(الرياض

 .٢١١حممد مسري، مرجع السابق، ص )١٠(
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 .املرجع السابق والصفحة نفسها)١١(

 .نفس املرجع السابق والصفحة)١٢(

دار  ،شرح شافية ابن الحاجب،االسرتاباذي، حممد بن احلسن الرضي)١٣(

 .١٧٩ص  ١ج  )ب ت(، بريوت، الكتب العلمية

، دار إحياءأنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي، عبد اهللا بن عمر، )١٤(

 .٢٦٧ص  ٤ج ) ب ت(الرتاث العريب، بريوت 

 .٢٧٠ص  ٤املرجع السابق ج )١٥(

 .نفس املرجع السابق والصفحة)١٦(

 .٢٦ص  ٥نفس املرجع السابق ج )١٧(

، دار الكتب البحر المحيطأبو حيان، حممد بن يوسف األندلسي، )١٨(

 .١٨٠ص  ٨م ج ١٩٩٣العلمية، بريوت 

 .٦٤٧ص  ١املرجع السابق، ج )١٩(

 .٤٧ص  ٥البيضاوي، مرجع سابق ج )٢٠(

 .٢٨٣ص  ٥املرجع السابق ج )٢١(

 .٢٦ص  ٧أبو حيان، مرجع سابق، ج )٢٢(

الدر المصون في علوم الكتاب السمني احلليب، أمحد بن يوسف، )٢٣(

 . ٣٦٩ص  ٥ج ) ب ت(، دار الفلم، دمشق، المكنون

 .٣٦ص  ٣البيضاوي، مرجع سابق ج )٢٤(

 .٨ص  ٥املرجع السابق ج )٢٥(

 .٤١٣ص  ٨أبو حيان، مرجع سابق، ج )٢٦(
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وصرفه الجدول في إعراب القرآن ،مود بن عبد الرحيمصايف، حم)٢٧(

 .٢٢٧ص  ١٧ج  هـ ١٤١٨ دار الرشيد، بريوتوبيانه،

 .١٠٢ص  ٥البيضاوي، مرجع سابق ج )٢٨(

 .٤١٤ص  ١٥مرجع السابق ج  صايف،)٢٩(

 .١٥٤ص  ٥املرجع السابق ج )٣٠(

ج  م١٩٩٣مكتبة اهلالل بريوت كشاف،ال،الزخمشري، حممود بن عمرو)٣١(

 .٥٧٤ص  ٢

 .٥٣٥ص  ٣ن، مرجع سابق، ج أبو حيا)٣٢(

 .٢١٥ص  ٣البيضاوي، مرجع سابق ج )٣٣(

 .٣٨٧ص  ٦أبو حيان، مرجع السابق، ج )٣٤(

 .٣٥٠ص  ٧املرجع السابق ج )٣٥(

 .١٠٠ص  ٥البيضاوي، مرجع سابق ج )٣٦(

 .٢٤٠ص  ٥املرجع السابق ج )٣٧(

 .١٠ص  ٧أبو حيان، مرجع السابق، ج )٣٨(

  .٢٤٠ص  ٥البيضاوي، مرجع السابق ج )٣٩(
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Northwest University, Kano, Nigeria

  :ملخص الورقة

�ƨȈǷƢǇ��ƢȀǛƢǨǳƘƥ�ƨȇǂƯ��Ƣē¦®ǂǨǸŠ�ƨȈǼǣ�ƢȀǧÂǂƷ�ƨǴǫ�ȄǴǟ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�À¤

ǶȈǰū¦�ǂǯǀǳ¦�Ä¡�ƨǤǳ�ƢĔȋ�Ǯ! هابرتاكيبها، ورفيعة بأساليب ǳ̄ ! ذلكم الكتاب

ذلكم الكتاب الذي . اخلالد الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه

  .            إنا له حلافظون﴾و ﴿إنا حنن نزلنا الذكر وعد املوىل تبارك وتعاىل حبفظه 

كما أن . لغاتإن هذه اللغة املباركة هلا خصائص ومميزات متيزها عن سائر ال 

هذه اخلصائص واملميزات، وتلك . هناك عوامل أدت إىل تنميتها وازدهارها

واهللا من وراء . العوامل التنموية هي املدار الذي تدور هذه الورقة املتواضعة حوله

  .القصد وعليه التكالن

:مقّدمة

 والصالة والسالم. احلمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجا

سيّدنا حممد خري من نطق بالضاد، وعلى آله وصحبه الغر ،على أشرف املرسلني

  .امليامني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

�ǲǷ¦ȂǟÂ�Ƣē¦ǄËȈŲو خصائصها  :اللغة العربية« :حتمل هذه املقالة املتواضعة عنوان

:نتاول الكاتب فيها حديثاً عن النقاط اآلتية .»تنميتها

  . ربيةمفهوم اللغة الع)أ (
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  . خصائص اللغة العربية)ب (

  .عوامل تنمية اللغة العربية)ج (

  .اخلامتة)د (

:مفهوم اللغة العربية :أوال

  .إن هذه التسمية ترتكب من مصطلحني مها اللغة والعربية

ǶȀǓ¦ǂǣ¢�Ǻǟ�¿Ȃǫ�ǲǯ�Ƣđ�ŐǠȇ�©¦ȂǏ¢�řƳ�Ǻƥ¦�ƢȀǧǂǟ�ƢǸǯ�ƨǤǴǳƢǧ)وأما . )١

يت توحدها لغة واحدة هي اللغة األمة ال العرب همو العربية فنسبة إىل العرب، 

  . الواحد واحلضارة الواحدة العربية، والتاريخ

كثريون إىل  هاجر. ويعيش معظم العرب يف جنوب غريب آسيا ومشايل إفريقيا

وبعض البلدان  بلدان عديدة كالربازيل والواليات املتحدة وكندا وفرنسا وبريطانيا

 . اإلفريقية

¦�Ƣđ�ŐǠȇ�Ŗǳ¦�©¦ȂǏȋ¦�ƢĔƘƥ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳومن هذا املنطلق ميكن تعريف  

وهي إحدى اللغات السامية، نسبة إىل سام بن نوح عليه . العرب عن أغراضهم

 ٢٠٩حنو العريبالعامل وعلى نبينا الصالة والسالم، ويبلغ عدد العرب املقيمني يف

.)٢(مليون نسمة

  :خصائص اللغة العربية: ثانياً 

حّية، هلا مثل ما لغريها من اللغات األخرى، وهلا   اللغة العربية لغة عاملية 

وميكن حصر هذه اخلصائص . كذلك خصائص وممّيزات متّيزها عن تلك اللغات

:يف ثالث نقاط، هي كاآليت

  . اخلصائص الدينية: النقطة األوىل-
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  .اخلصائص اللفظية: النقطة الثانية-

  .يةاألسلوب/ اخلصائص املعنوية : النقطة الثالثة-

:الخصائص الدينية

ال خيتلف اثنان منصفان يف أن القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة مها 

املصدران األول والثاين على الرتتيب من مصادر التشريع اإلسالمي، وال خيتلفان  

﴿ِإنَّا أَنـْزَْلَناُه قـُْرآنًا : يقول الباري جل شأنه. كذلك أن هذين املصدرين عربيان

�čȈÊƥÈǂÈǟ﴾٣(ا َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلون(.

والرسول الكرمي صلى اهللا . )٤(﴿إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون﴾: ويقول

�ǞƟ¦ǂǋ�śƥ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ä¢�ƢđÂ��ĺǂǟ�À¡ǂǬǳ¦�¦ǀǿ�ǾȈǳ¤�ȆƷÂ¢�Äǀǳ¦�ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ

وكذلك من تتلمذ على يديه من الصحابة . القرآن وأوضح أحكامه، وفصل جممله

كل هؤالء  ... تعاىل عليهم، ومن جاء بعدهم من التابعني وتابعيهمرضوان اهللا 

كانوا عربا، وبالعربية غالبا أدوا مهمة نشر هذا الدين كما تلقوها من الرسول عليه 

الصالة والسالم، لذلك صار لزاما على كل من أراد أن يعرف هذا الدين معرفة 

đ�ƢǸǴǷ�ÀȂǰȇ�À¢��ƢǸȈǴǇÂ�ƢǬȈǫ®�ƢǸȀǧ�ǾǸȀǨȇÂ��ƨƸȈƸǏ ذه اللغة املباركة ألن فهم

الدين واجب بالضرورة على كل مسلم، وأنه ال سبيل إىل فهمه إال بالعربية، وما 

  .ال يتم الواجب إال به فهو واجب

كما أن اللغة العربية والدين اإلسالمي أليفان متجاوران، بل قرينان متالزمان، 

وعاصمته املدينة فمهبط اإلسالم مكة املكرمة، . إذ إن مسقط رأسيهما واحد

. وكالمها جزءان ال يتجزأ عن اجلزيرة العربية  اليت  هي موطن اللغة العربية ،املنورة

وال شك أن هذه العالقة البيئية املوجودة بني الدين اإلسالمي وبني لغة الضاد من 

!أوثق الروابط، فما بالك أن التنزيل العظيم عريب، وأن شارحه احلكيم عريب 
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إن اللغة العربية قد اختارها اهللا سبحانه وتعاىل لتكون لغة كتابه  وعلى العموم،

�ǶȈǠǼǳ¦�ƨǼƳ�Ŀ�ǾƟƢȈǨǏ¢�ƨǤǳ�ƢȀǴǠƳÂ��ŉǂǰǳ¦�ǾËȈƦǻ�ƨǤǳÂ��ƾȈĐ¦!فأّي ميزة كهذه؟

  :الخصائص اللفظية

إذ جتد فيها ! أما من الناحية اللفظية فإن اللغة العربية أعجوبة من األعاجيب 

  :فمن بني خصائصها اللفظية ما يأيت!! ها من  اللغات ما ال تكاد جتده يف غري 

حيث إن اللغة العربية . وتتمثل هذه الظاهرة يف التقليبات الصوتية: التمرن)١(

تتمتع باملرونة يف ألفاظها؛ إذ إنك تستطيع أن تقّلبها كيف تريد، مع 

م : " خذ على سبيل املثال هذه املادة. وجود معىن سليم لكل ما تصوغه

).َمالَ (إنك تصوغ من هذه األحرف الثالثة فعًال ماضياً، فتقول ف" ا ل 

�Ƣŭ�Ǯ̄¦���) ملا(كما تقول . امساً ) أمل(وتقول  ǳȂǫ�Ŀ�ƢǸǯ�ƢčȈǷƢȀǨƬǇ¦�ÅƢǧǂƷ

 .امسا) مالٌ (فعًال ماضياً  وتقول ) الم(وتقول أيضاً 

فإنك تصوغ منه . حرف حتقيق) قد(ومن أمثلة ذلك أيضا كلمة    

.ل ذلك كثري جداً يف هذه اللغة املباركةفعالً ومث)دقّ (

أنك جتد من األصوات ما ال جتده يف غريها، وذلك ومن خصائصها اللفظية )٢(

.ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Śǣ�Ŀ�ƾƳȂƫ�ȏ�©¦ȂǏ¢�ƢĔƜǧ/ ص/و/ ظ/، و /ض/مثل 

فألفاظها معتدلة جداً، . ومن خصائصها اللفظية أيضا االعتدال يف الوضع)٣(

ولعل ذلك راجع  إىل اعتدال . يفة ال ثقل فيهااألمر الذي جيعلها لغة خف

  . حروفها

إمنا فضلت العربية على غريها    :يقول الباقالين مشريًا إىل هذه احلقيقة

العتداهلا يف الوضع، لذلك وضع أصلها على أن أكثرها  هو باحلروف 
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والعربية أشد اللغات متكناً، وأشرفها تصرفًا وأعدهلا، ولذلك جعلت... املعتدلة

Ȃ̈ƦǼǳ¦�Ŀ�ƨǳȏ®�°ƢǏÂ�±Ƣƴǟȍ¦�Ƣđ�ǪǴǟÂ��À¡ǂǬǳ¦�ǶǜǼǳ�ƨȈǴƷ)٥(.

.)٦(وهذا هو نفس ما قاله ابن سنان اخلفاجي يف كتابه سر الفصاحة

  :األسلوبية/ الخصائص المعنوية 

  :أما خصائصها املعنوية فمن أمهها ما يليو 

 وهو  .مقّدر جيلبه العامل يف آخر الكلمة وأثر ظاهر أ وه ، )٧(اإلعراب)١(

ال توجد  –فيما يعلم الباحث  –هي ظاهرة و  .من أهم أبواب علم النحو

فاإلعراب احلد الفاصل بني  .مثاله ضرب زيٌد عمراً و  .إال يف اللغة العربية

 .املضروبو الضارب 

تغيري يطرأ على بنية :اصطالح الصرفيني وهو  ،من ذلك أيضًا التصغريو  )٢(

ن أوزان التصغري الثالثة اليت هيئتها نتيجة صياغتها على وزن مو الكلمة 

فـَُعيعيلو فـَُعيعــِل و  ،فـَُعيل :هي
 .عصيفريو دريهم و  ،مثاله بويبو . )٨(

مثال ذلك  و  .)٩(نقيضهو يراد به إطالق اللفظ على معىن و  .ومنها أيضا التضاد)٣(

  .على البارد من املاء أيضاو Ƣū¦�� Ƣŭ¦�ȄǴǟ�ǪǴǘƫ�ƢĔƜǧ°� .كلمة احلميم

.)١٠(ƢǠǷ�ƾƦǠǳ¦�ĿÂ�ƾȈǈǳ¦�Ŀ�ƨǴǸǠƬǈǷ�ƢĔƜǧ .املوىلمن أمثلته كذلك كلمة و 

إن اللغة العربية متتاز عن غريها من اللغات مبا أودعه اهللا فيها  ،وعلى العموم

الصرفية و أصوهلا اليت هي الناحية النحوية و من البناء الداخلي املتمّثل يف قواعدها 

  .علومهاو ه اللغة غري ذلك مما يتعلق بفقو املعجمية و البالغية و الصوتية و 

  :أمهها ما يأيت ،أما عوامل تنمية اللغة العربية فكثريةو 

يعىن به أخذ كلمة من أخرى مع تناسب بينهما يف املعىن و  :االشتقاق)١(

اسم و  ،الفعل واسم الفاعل :هي ،املشتقاتو . )١١(تغيري يف اللفظو 
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م اآللة اسو املكان و امسا الزمان و  ،اسم التفضيلو  ،الصفة املشبهةو  ،املفعول

.)١٢(املنسوب فملحقان مبا سبقو أما املصّغر 

يقصد به استعارة العرب القدامي يف عصر االحتجاج باللغة  و  :التعريب)٢(

،السندس وذلك حنو  .)١٣(استعماهلم هلا يف لغتهمو كلمات من أمة أخرى 

 .اإلبريقو الزجنبيل و 

معىن خمتلفاً أن يعطى اللفظ العريب البّناء يف اللغة احلديثة وهو  :التوليد)٣(

.)١٤(الطّيارةو السّيارة و  ،مثل اجلريدة ،عما كان العرب يعرفونه

كقوهلم بسمل إذا   ،أكثر وانتزاع كلمة جديدة من كلمتني أ وهو  :النحت)٤(

حوقل إذا قال ال حول و حيعل إذا قال حّي على الصالة و  ،قال بسم اهللا

.)١٥(ال قّوة إال باهللاو 

  :الخاتمة

  :األمور اآلتيةبعد هذا العرض تتضح 

 .حضارةو أن اللغة العربية لغة دين )١(

 أن تعلمها من الدين)٢(

)٣(Ǻȇƾǳ¦�ǶȀǧ�ń¤�ƨǴȈǇȂǳ¦�Ȇǿ�ƢĔ¢

)٤(¢�řȇ®�µ ǂǤǳ�ÀƢǰǷÂ�ÀƢǷ±��ǲǰǳ�ƨūƢǏ�ƢĔ¢إذ هي كما قال  ،دنيوي و

 :على لسان حاهلا )١٦(شاعر النيل

غايـــــةو وســــعت كتـــــاب اهللا لفظــــاً 

فكيــــف أضيـــــق عــــن وصــــف آلــــــة 

شائي الدر كـامنأنا البحر يف أح

عظـــاتو مـــا ضـــقت عـــن آي بـــه و 

ـــــــاء لـتنسيــــــــــق أسو  ـــــــاتـمـــ مختـرعــــــ

فهــل ســألوا الغـــّواص عــن صـــدفايت
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،اللغاتاإلعراب علي غريها من و أن اهللا سبحانه وتعاىل فّضل لغة الضاد )٥(

 .خري كتاب أنزل على خري نيب أرسلو  ،حيث اختارها لتكون لغة القرآن الكرمي

)٦(ǲǔǨƥ�ƢĔ¢  األسلوبية تفوق سائر اللغات و خصائصها اللفظية واملعنوية 

)٧(�ƢĔ¢ -  أوسع اللغات ثروة –رغم قلة أحرفها. 

)٨(�ǶǤǼǳ¦�¾ƢŦ�ǺǷ�ƢȀȈǧ�Ƣŭ�ƨȈǬȈǇȂǷ�ƨǤǳ�ƢĔ¢ روعة اإليقاعو. 

)٩(�ƨȇ±ƢĐ¦�©ȏȏƾǳƢƥ�ǚǨƬŢ�ƢĔ¢ احلقيقية بدون أي التباس بني املعنينيو. 

)١٠(Ů�°Ëƾǫ�Ŗǳ¦�̈ƾȈƷȂǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ȇǿ�ƢĔ¢�¿Ȃȇ�ń¤�ƨȈǫƢƥ�ǲǜƬǇ�ƢĔ¤�Ʈ ȈƷ�®ȂǴŬ¦�Ƣ

تعاىل وعد حبفظ و ذلك أن ربنا تبارك و  ،من عليهاو يرث اهللا األرض 

إنا له و ﴿إنا حنن نزّلنا الذكر  :أصدق القائلني وهو فقد قال ! القرآن 

 .حلافظون﴾

،سلم على أفضل من نطق بالضادو وصلى اهللا  ،ختماً و احلمد هللا بدًء و  ،هذا

  .ه الغر امليامنيصحبو على آله و 

  :المراجعو الهوامش 

القاهرة، -الشربيين شريدة، دار احلديث:، تاخلصائصابن جين، )١(

   ٧٦:هـ، اجلزء األول، ص١٤٢٨

.،حرف العني، مادة العرباملوسوعة العربية العاملية)٢(

   ٢: سورة يوسف،اآلية)٣(

  ٣:سورة الزخرف،اآلية)٤(

أمحد صقر، دار : ت ،إعجاز القرآنالباقالين أبوبكر حممد بن الطيب، )٥(

  ١١٨:ص ،م ١٩٥٤املعارف، مصر، 
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بتحقيق عبد املتعال الصعيدي، مطبعة حممد سر الفصاحة،ينظر يف كتابه )٦(

  ٩٦ - ٩٥: م، ص١٩٥٣علي صبيح، مصر، 

، دار ٢/ ،طأوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك :األنصاري ابن هشام)٧(

٣٤١ :، ص١/ م، ج ١٩٩٤ ،الكتاب العريب

مكتبة  ،١/ ن حممد، شذا العرف يف فن الصرف، طاحلمالوي أمحد ب)٨(

  ١١٣ :م،ص١٩٩٩ ،الصفا

/ ج ،قسم كتب اللغة ،املكتبة الشاملة ،خصائصهاو عناصر اللغة العربية )٩(

   ٥ :ص ،١

   .الصفحة أيضاو املرجع نفسه )١٠(

   ٦٥:ص ،املرجع السابق ،احلمالوي)١١(

   )بتصرف بسيط(الصفحة و املرجع )١٢(

   ٥ :ص ،مرجع سابق ،عناصر اللغة)١٣(

   .الصفحة أيضاو رجع نفسه امل)١٤(

   الصفحة كذلكو نفسه )١٥(

   .شاعر مصري من شعراء العصر احلديث وهو  .حممد حافظ إبراهيم وه)١٦(
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Mobile Phone: 08037036172
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  :الملخص

يف القرآن الكرمي نصوص كثرية حول احلقوق الزوجية، حقوق الزوج على 

الزوجة، وحقوق الزوجة على الزوج، ويف سورة الطالق عدد من هذه احلقوق 

وجاءت هذه النصوص يف أسلوب بديع جذاب يشتمل على . الزوجية للمرأة

وسيتناول هذا املقال . هر األدبية البديعةضروب من اللطائف البالغية والظوا

احلقوق الزوجية للمرأة الواردة يف هذه السورة كما سيتتبع اللطائف البالغية 

واملظاهر األدبية الكامنة فيها، باملناقشة والتحليل؛ وسيتم كل ذلك عن طريق 

ذكر مناسبة وجو النصوص أو أسباب نزوهلا كما يسميه املفسرون، ويلي ذلك 

  .اإلمجايل للنصوص مث التحليل البالغي واألديب الشرح

  :تمهيد

إن القرآن الكرمي هو املعجزة الكربى للرسول صلى اهللا عليه وسلم، أنزل إىل 

وحتداهم القرآن مع . أمة لسنة شاعرة فاقت غريها من األمم يف حلن القول

 أن فصاحتهم وبالغتهم على أن يأتوا مبثله وعجزوا عن ذلك، فما كان هلم إال

  ....".حوى بني دفتيه. "يسكتوا عند مساعه

ولقد أحسن الزيات وصفه للقرآن وسحر بيانه وفصاحته وعجز العرب عن 

  : اإلتيان مبثله حني قال
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القرآن أول كتاب دوِّن يف اللغة العربية؛ فدراسته ضرورية لتاريخ "

األدب؛ ألنه مظهر احلياة العقلية واحلياة األدبية عند العرب يف 

وهو واضع . اخر القرن السادس وأوائل القرن السابع للمسيحأو 

النثر الفين ومنبع املعاين واألساليب واملعارف اليت شاعت يف أدب 

نزل بأسلوب بديع ال عهد لآلذان وال لألذهان . ذلك العصر

مبثله؛ فال هو موزون مقفى، وال هو سجع يتجزأ فيه املعىن يف 

أسلوبه دون تقطيع وال  عدد من الفقر، وال هو مرسل يطرد

تسجيع؛ إمنا هو آيات مفصلة متزاوجة يسكن عندها الصوت، 

ويسكن الذهن الستقالهلا باملعىن وانسجامها مع روح القارئ 

فلما مسعه العرب وهم زعماء القريض وأمراء البيان . ووجدانه

أكربوه وأنكروه، وعجزوا عن أن يردوه إىل نوع من أنواع الكالم 

إنه شعر شاعر أو فعل ساحر أو سجع  : الوا مضطربنياملعروفة؛ فق

ووصفهم إياه بأنه نوع من هذه األنواع اليت تشرتك يف فتنة . كاهن

  ".العقل دليل على فعله القوي يف نفوسهم

  : ومن أحسن ما قيل يف وصف القرآن قول مصطفى صادق الرفاعي

"�ǽŚưǯÂ�ǾǴȈǴǫ�ǄƴǠȇ�ǖŶ�ȄǴǟ�ƨǤǴǳ¦�ǽǀđ�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�¾Ǆǻمعا :

فكان أشبه شيء بالنور يف مجلة نسقه، إذ النور مجلة واحدة، وإمنا 

يتجزأ باعتبار ال خيرجه من طبيعته، وهو يف كل جزء من أدجزائه 

ويف أجزائه مجلة ال يعارض بشيء إال إذا خلقت مساء غري 

السماء، وبدلت األرض غري األرض، وإمنا كان ذلك ألنه صفى 
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فجاء . ا يف ظاهرها على بواطن أسرارهااللغة من أكدارها، وأجراه

�ǺǷ�ǲŦ¢�ǪǴŬ¦�̈ ¦ǂǗ�ĿÂ��§ ƢƸǈǳ¦�ǺǷ�ȌǷ¢�¾ƢǸŪ¦� ƢǷ�Ŀ�Ƣđ

�Ŀ�Ƣǿ±ǂƥ¢�Ŗǳ¦�ƨǬȈǫƾǳ¦�ňƢǠŭ¦�ǺǷ�Ƣđ�¾ÂƢǼƫ�ƢŠ�Ȃǿ�Ľ��§ ƢƦǌǳ¦

�Ǿƥ�ƢȀƦǯ°�ƢǷÂ��±ƢĐƢƥ�ƢȀǬǘǻ¢Â�ƨǬȈǬūƢƥ�Ƣǿ°ȂǏÂ��±Ƣƴǟȍ¦�¾ȐƳ

اكيب إىل الرتاكيب، من املطاوعة يف تقلب األساليب، وحتول الرت 

قد أظهرها مظهرا ال يقضي العجب منه، ألنه جالها على التاريخ  

�¦ȂǼȈƦƬȇ�ȏ�ŕƷ�ƢŮ�¦ȂƬđ�¦ǀŮÂ��ǾƬǏƢş�§ǂǠǳ¦�ǲȈƳ�ȄǴǟ�ȏ�ǾǴǯ

�©ȂǏ�¿¢�ǲƦǬƬǈŭ¦�©ȂǏ�¿¢�ǂǓƢū¦�©ȂǏ�Ƣđ�ÀȂǠǸǈȇ�¦ȂǻƢǯ¢

�ƢŮ�ǢǔŻ�Ń�ƨǳ¦ǄƳ�Ŀ�ǺǰǳÂ��ƢĔȂǧǂǠȇ�Ŗǳ¦�ǶȀƬǤǳ�Ȇǿ�ƢĔȋ��®ȂǴŬ¦

  )١(.".وال قيصوم، ورقة غري ما انتهى إليهم من أمر احلاضرة شيح

  :أهمية الموضوع

أردوا "وتكمن أمهية هذا املوضوع إذ أخذ احلسبان دسيسة املستعمرين الذين 

�ȄǸǈȇ�ƢŠ�ƢȀǟ¦ƾƻÂ��Ƣǿ®Ƣǈǧ¤Â� ¢̈ǂŭ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ȆǷȐǇȍ¦�ǞǸƬĐƢƥ�Ʈ ƦǠǳ¦

م، واستغلوا جهل املرأة خاصة بالتحرر، والكلمات احللوة املعسولة واملمتزجة بالس

) ٢(".واملسلمني عامة، وزينوا احلق بالباطل وشككوا يف الدين واإلسالم

إن اإلسالم سوى بني الرجل واملرأة يف احلقوق ألول مرة يف تاريخ اإلنسانية، 

فخرم وأدها، ومزحها من امللكية للثروة، والتصرف فيها، وحق الوراثة، واختيار 

من احلقوق اإلنسانية والزوجية، فسورة الطالق من بني السور الزوج، وغري ذلك 

ƨȈƳÂǄǳ¦�̈¢ǂŭ¦�¼ȂǬƷ�ǺǷ�¦®ƾǟ�ƢēƢȈǗ�Ŀ�©ȂƷ�Ŗǳ¦ .. غري أنه ال ال تزال املرأة
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مضطهدة ومظلومة على الرغم من اإلتفاقيا العاملية على حقوقها، ويوجز القول 

  : يف ذلك حممد الزحيلي حيث بني أنه

ات، وعن معظم شعوب العامل القدمي شكك يف احلضارات واملدني"

الكثريون بأن املرأة إنسان، ومن اعرتف بإنسانيتها اعتربها أقل من 

الرجل، وال تساويه، وبقيت املرأة حىت القرن التاسع عشر حمرومة 

)٣(".من التعليم يف أوربا، ومنعوما حىت من قراءة الكتاب املقدس

وحرمان املرأة من املرياث، وكانت ويف اجلاهلية العربية شاع وأد البنات،

".املرأة كسقط املتاع، تباع وتشرتي، وينظر إليها بازدراء ومهانة

  ﴾سورة الطالق﴿

  :جـو السورة

ذهب بعض املفسرين إىل أن سبب نزول هاتني اآليتني هو أن الرسول صلى 

ره اهللا عليه وسلم طلق أم املؤمنني حفصة بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، فأم

وقد رويت أحاديث صحيحة يف ذلك، ومنها ما روى يف )٤(.اهللا تعاىل بإرجاعها

سنن ابن ماجه عن سعيد بن جبري عن ابن عباس عن عمر بن اخلطاب أن 

ويسمى . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طلق حفصة رضي اهللا عنها مث راجعها

ولعل الذي ). سورة النساء الصغرى أو القصرى(بعض املفسرين هذه السورة 

هداهم إىل تسميتها هذه التسمية هو كثرة ما تشتمل عليه السورة من أحكام 

  .الطالق وما يتعلق به من عدة ونفقة ورضاعة وغري ذلك
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:الحقوق الزوجية للمرأة في سورة الطالق

  :الشرح اإلمجايل

وهي حقوق مل . تنطوي سورة الطالق على عدد من احلقوق الزوجية للمرأة

ولقد استمع املوىل سبحانه وتعاىل إىل ما ترفعه . ¦Ƣđ�ǞƬǸƬƫ�ƨȈǴǿƢŪ¦�Ŀ�̈¢ǂŭتكن 

املرأة يف اجلاهلية من شكاوى من هضم حقوقها اإلنسانية مبا يف ذلك حق احلياة 

وال أدل على اهتمام اإلسالم حبقوق املرأة من وجود . نفسها إذ كانت تدفن حية

سورة (لطالق اليت مساها بعض العلماء سورة من أطول السور القرآنية، وسورة ا

كما توجد آيات عديدة يف كثري من السور القرآنية متنح املرأة ) النساء القصرى

ففي هذه السورة وحدها منَّ اهللا سبحانه وتعاىل على املرأة ما يلي . حقا أو آخر

حق الطالق على العدة وإحصائها ملا يف ذلك من مهلة : من احلقوق الزوجية

ويف ذلك . خالهلا رمحها، وحق البقاء والسكىن يف بيتها خالل العدة تستربئ

ال تدري لعل اهللا حيدث : ((وحكمة بينتها اآلية. فسحة هلا وللزوج ملراجعة األمر

، وحق اإلمساك مبعروف أو الفراق مبعروف، ويف إشهاد العدلني  ))بعد ذلك أمرا

ها، وحق السكىن من كذلك حق هلا إذ قد ينصح العدلني بإرجاعها إىل بيت

حيث يسكن الزوج، وحق عدم اإلضرار والتضييق، وحق اإلنفاق، وحق 

.اإلرضاع، وحق ائتمارها يف حتديد أجر الرضاعة

هذا، فكل من هذه احلقوق الزوجية للمرأة يستدعى حبثا مستقال حىت يستوىف 

حقه، وليس هنا حمل القيام بذلك والذي حنن بصدده يف هذه العجالة، هو 

  .تحليل األديب والبالغي لآلياتال

  :التحليل البالغي والفني األدبي
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اشتملت اآليتان الكرميتان على عدة أساليب إنشائية وخربية، وعليه فهي 

مجلة إنشائية استوظف فيها  ﴾يأيها النيب﴿: فقول اهللا تعاىل. مزيج من األسلوبني

 عليه وسلم وقربه إليه، اليت لنداء البعيد، ولكن لعلو منزلة الرسول صلى اهللا) يا(

إذا طلقتم النساء فطلقوهن ﴿: وأما قوله تعاىل. استعملت داللة على ذلك

ǺēƾǠǳ﴾  فهي مجلة شرطية كما يقول النحاة، فهي مجلة إنشائية طلبية يف صيغة

، فقل مثل ذلك ﴾وأحصوا العدة﴿: وكذلك قوله تعاىل. األمر املؤكدة بالفاء

Ǘ�ƨȈƟƢǌǻ¤�ƨǴŦ�ƢĔƜǧ��ƢȀȈǧلبية.  

فهي مجلة إنشائية طلبية مؤكدة  ﴾واتقوا اهللا ربكم﴿: وكذلك قوله تعاىل

مجلتان إنشائيتان  ﴾ال خيرجن﴿و ﴾ال خترجوهن﴿: وقوله تعاىل). ربكم(بالبدل 

 ﴾وتلك حدود اهللا، ومن يتعد حدود اهللا فقد ظلم نفسه﴿: وقوله تعاىل. طلبيتان

ويف قوله ). قد(لفاء وحرف التوكيد ويالحظ أن الثانية مؤكدة با. مجلتان خربيتان

مجل  ﴾فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو فارقهن مبعروف﴿: اىلعت

.إنشائية طلبية، األوىل مؤكدة بالفاء

، )فارقوهن(و) أمسكوهن(وفيها كذلك الطباق أو املقابلة، وذلك يف كلميت 

هدوا ذوي وأش﴿: ويف قوله تعاىل. وفيه طباق السلب إذ اختلف فيه الضدان

  . فيه إنشاءان طلبيان ﴾عدل منكم، وأقيموا الشهادة هللا

فقوله . وأما اآليتان الرابعة واخلامسة ففيهما عقد من أساليب اخلرب البديعة

 ﴾ئي يئسن من احمليض من نسائكم إن ارتبتم فعد هلن ثالثة أشهروالال﴿: تعاىل

Ŭ¦�ǾǼǸǔƬȇ�Äǀǳ¦�Ƕǰū¦�Ƥ ǗƢƼŭ¦�ƾȈǨƫ�ƢĔȋ��ƨȇŐƻ�ƨǴŦ�ǾȈǸǈȇ�ƢǷ�¦ǀǿÂ��Ő

فهي  ﴾ئي مل حيضنوالال﴿: وقل مثل ذلك يف قوله تعاىل. البالغيون فائدة اخلرب
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كذلك مجلة خربية تفيد املخاطب احلكم الذي تتضمنه، غري أن فيها حذف 

).ǂȀǋ¢�ƨƯȐƯ�ǺēƾǠǧ(أضمر اخلرب فيه وهو 

ك فهي كذل ﴾وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن﴿: وأما قوله تعاىل

وقوله . مجلة خربية تفيد املخاطب احلكم الذي تتضمنه، وعليه فهي فائدة اخلرب

، وهي كما يقول النحاة، مجلة ﴾ومن يتق اهللا جيعل له من أمره يسرا﴿: تعاىل

ذلك أمر اهللا ﴿: وقوله تعاىل. شرطية تفيد السامع املتلقي احلكم الكامن فيها

  . تتضمنهمجلة خربية تفيد احلكم الذي  ﴾أنزله إليكم

، فهي ﴾ومن يتق اهللا يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا﴿: وأخريا، فقوله تعاىل

كاجلمل السابقة خربية مفيدة للحكم الذي فيها، وهي متكونة من شرط 

وجوابني، واجلدير باملالحظة أن هذه األخبار جاءت كلها أو معظمها من نوع 

ŭ¦�ƾȈǨƫ�À¢�©®¦°¢�ƢĔȋ��̈ƾƟƢǨǴǳ�ƾȈǨŭ¦�ŐŬ¦خاطبني األحكام اليت جهلوا .  

œǴǘǳ¦� Ƣǌǻȍ¦�ǺǷ�Ƣǟ¦Ȃǻ¢�ƢēƢȈǗ�Ŀ�ÄȂƬŢ�ƨǠƥƢǈǳ¦Â�ƨǇ®Ƣǈǳ¦�ÀƢƬȇȉ¦Â.

مجلة إنشائية  ﴾أسكنوهن من حني سكنتم من وجدكم﴿: ؛ فقوله تعاىلأوال

طلبية، ال حتمل صدقا وال كذبا، بل تطلب حصول شيء مل يكن حاصال وقت 

ووسيلة اإلنشاء . حيث يسكن املطلق الطلب، أال وهو إسكان املطلقات من

 ﴾هن لتضيقوا عليهنو وال تضار ﴿: وأما قوله). أسكنو(فيها هي فعل األمر 

وإن كن أولت ﴿: وقوله تعاىل. فجملة إنشائية، ووسيلة اإلنشاء فيها صيغة النهي

فهي مجلة إنشائية طلبية متكونة من  ﴾محل فأنفقوا عليهن حىت يضعن محلهن

ويف . اإلنشاء فيها فعل األمر أنفقوا وقرن بالفاء للتوكيد شرط وجواب، ووسيلة

إنشاء طليب وسيلته فعل  ﴾فإن أرضعن لكم فئاتوهن أجورهن﴿: قوله جل وعال

  . ففيه اإلنشاء الطليب ﴾وأمتروا بينكم مبعروف﴿: ، وكذلك قوله)فئاتوا(األمر 
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ائدة فجملة خربية من نوع ف ﴾ فسرتضع له أخرىوإن تعاسرمت﴿: وأما قوله

مجلة  ﴾لينفق ذو سعة من سعته﴿: اخلرب مؤكدة بالفاء، يف حني أن قوله تعاىل

: وكذلك قوله تعاىل. إنشائية طلبية بوسيلة الفعل املضارع املقرون بالم األمر

فجملة شرطية جاء اجلواب يف صيغة  ﴾ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اهللا﴿

: وأما قوله. رون بالم األمر واملؤكد بالفاءإنشاء طليب بوسيلة الفعل املضارع املق

فجملة خربية، واخلرب فيها من نوع فائدة  ﴾ال يكلف اهللا نفسا إال ما ءاتاها﴿

  .اخلرب

مجلة خربية تفيد املتلقي بفائدة اخلرب  ﴾سيجعل اهللا بعد عسر يسرا﴿وأخريا، 

  . مؤكدة بالسني

Â�Ƣđ°�ǂǷ¢�Ǻǟ�ƪ°�﴿: ويف قوله تعاىل Ƭǟ�ƨȇǂǫ�ǺǷ�ǺȇƘǯÂ سله فحاسبناها حسابا

 –قرية (لطائف بالغية، منها استخدام النكرات  ﴾شديدا، وعذبناها عذابا نكرا

ومبينا  –ورسوال  –ورسوال  –وذكرا  –خسرا  –نكرا  –عذابا  –حسابا شديدا 

كلها نكرات جاءت إما لتفيد التعظيم والتفخيم من شأن ) ورزق –وجنات  –

مث ارجع إىل اآليات الثامنة . خويف والوعيدما خيرب عنه، وإما للتهويل والت

والتاسعة والعاشرة، فكلها مجل خربية مؤكدة بالفاء أو بقد، وهي كذلك من نوع 

وأما الثانية عشرة واألخرية، فهي إىل . اإلخبار باجلمل الفعلية ويف صيغة املاضي

كيف   وانظر. االمسيةمجلة خربية من باب اإلخبار باجلملة ) مثلهن(قوله تعاىل 

يتنزل األمر بينهن فهو : ويف قوله تعاىل). الذي(املوصول  باالسمالتوكيد فيها 

والحظ كذلك التجنيس يف إمسي . مجلة خربية من باب اإلخبار باجلملة الفعلية

أن اهللا على  ﴿وأخريا وليس آخرا، فاجلملتان . اجلاللة فهو من باب اجلناس التام
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فإخبار باجلملة اإلمسية  ﴾شيء علما كل شيء قدير، وأن اهللا قد أحاط بكل

. أكد اخلرب فيهما بأن وقد

ومن اللطاف البالغية يف هذه السورة الكرمية كثرة أسلوب الرتغيب والتشويق، 

ال ندري لعل اهللا حيدث بعد ذلك ﴿: ومن قبيل ذلك قوله تعاىل يف اآلية األوىل

مسكنها بعد فرغب املتزوجني يف عدم إخراج املطلقة وخروجها من  ﴾أمرا

ويف هذه اجلملة تنويه وتلميح جممل للحكمة فبقاء املطلقة يف بيت . الطالق

ويف . ومل تعدد اجلملة الفوائد ملا يف ذلك من بالغة اإلجياز. زوجها أيام العدة

بدال ) ال تدري(، وذلك يف كلمة االهتمامملزيد  االلتفاتاجلملة كذلك بالغة 

)٥().ال تدرون(من 

ملزيد  االلتفات ﴾ال تدري لعل اهللا حيدث بعد ذلك أمرا﴿: اىلويف قوله تع

). ال يدري(االهتمام، إذ ورد بطريق اخلطاب، واألصل أن يكون بطريق الغائب 

  . ولعل اخلطاب موجه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم كما كان يف أول السورة

ذلك حيث يقول ويلمس مثل هذه اللطيفة البالغية يف اآلية الثانية والثالثة، و 

ومن يتق اله جيعل له خمرجا، ويرزقه من حيث ال حيتسنب، ﴿: اهللا سبحانه وتعاىل

ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه، إن اهللا بالغ أمره، قد جعل اهللا لكل شيء 

فبني املوىل سبحانه وتعاىل وعدد الفوائد اجلمة يف خشية اهللا تعاىل يف . ﴾قدرا

وتشتمل تلك الفوائد جعل اهللا املخرج  .امتثال أحكامه يف أمر الطالق

للمتزوجني، والرزق من اهللا من حيث مل حيتسبا، والدعوة إىل اإلميان بالقدر يف  

  .كل شيء مبا يف ذلك أمور الزواج والطالق
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ومن يتق اهللا يكفر عنه ﴿: وقل مثل ذلك يف قوله تعاىل يف اآلية الرابعة

وفائدة  االهتمامنتباه املتزوجني ملزيد فلفت اهللا تعاىل إ. ﴾سيئاته ويعظم له أجرا

  . تكفري الذنوب وعظم األجر ملن اتقى اهللا يف امتثال هذه األحكام

ويبدو كذلك أنه من قبيل الرتغيب والتشويق وااللتفات ملزيد االهتمام قوله 

ال يكلف اهللا نفسا إال ما آتاها، سيجعل اهللا بعد ﴿: تعاىل يف اآلية السابعة

  .هذه اجلملة مزيد من البيان حلمل املتلقى على االمتثال باألمر ، فإن﴾عسر يسرا

هذا، فبالغة الرتغيب والتشويق وااللتفات ملزيد االهتمام تكمن يف محل 

¿ƢǰƷȋ¦�ǽǀđ�¾ƢưƬǷȏ¦Â�¿ƢȈǬǳ¦�ȄǴǟ�Ƥ ǗƢƼŭ¦.

، وقوله ﴾أو فارقوهن﴿و ﴾أمسكوهن﴿: ويف اآلية الثانية طباق يف قوله تعاىل

، وهو كما يسميه البالغيون من نوع الطباق املتكافئ أو ﴾اعسر يسر ال﴿: تعاىل

)٦( .املتصل، أو الطباق اإلجيايب

 ﴾وتلك حدود اهللا، ومن يتعد حدود اهللا فقط ظلم نفسه﴿: ويف قوله تعاىل

)٧(.اإلظهار يف موضع اإلضمار للتهويل

ي إجياز احلذف، إذ حذف منه اخلرب، أ ﴾والالئي مل حيضن﴿: ويف قوله تعاىل

Ƣǔȇ¢�ǂȀǋ¢�ƨƯȐƯ�ǺēƾǠǧ.)٨(

�Ƣđ�®¦°¢Â�ƨȇǂǬǳ¦�ǂǯ̄ ﴾وكأين من قرية﴿: وأما قوله تعاىل �̄¤��ǲǇǂŭ¦�±ƢĐ¦�ǾȈǨǧ

  .أهلها

.هذا، ويف السورة ضروب من اللطائف البالغية وأنواع من اإلبداع األديب

�ń¤�ƢŮÂ¢�ǺǷ�©¦°ƢƦƻȍ¦Â�©¦ Ƣǌǻȍ¦�ǺǷ�ƲȇǄǷ�ƢĔ¢�Ȃǿ�ƢȀȈǧ�ǂǜǼǳ¦�ƪ ǨǴȇ�ƢǷ�¾Â¢Â

  .وهذا التنويع نفسه غاية يف اإلبداع والبالغة. خرهاآ
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ويعد اإلخبار باجلملة الفعلية من باب اإلبداع األديب ملا يف ذلك من التوكيد 

زد على ذلك اإلخبار باجلملة الفعلية يف صيغة املاضي ملا فيه من محل املتلقي 

  ".إن أن ما هو كائن فكأن قد"على اليقني حبتمية وقوع ما خيرب عنه 

مث إن األخبار يف هذه السورة أخبار مبقتضى الظاهر، لكنها عند التأمل ما 

هي إال إنشاءات طلبية ترمي إىل محل املتلقي على امتثال ما خيرب عنه على وجه 

الوجوب، فإن البالغيني يدرجون مثل هذه األخبار يف أقسام اإلنشاء الطليب على 

)٩(.الرغم من ظاهرها املعاكس

علماء تعليالت لطيفة يف أسباب قلب صيغ اخلرب إىل اإلنشاء، إذ كما أن لل

يقودان املتكلم إىل العزوف عن األمر، والسيما "األدب والذوق، حسب قوهلم، 

  ".األمر العظيم

�ƨƯȐƯ�ǺēƾǠǧ�ǶƬƦƫ°¦�À¤�ǶǰƟƢǈǻ�ǺǷ�ǒوالال﴿ويف اجلملة  ȈƄ¦�ǺǷ�ǺǈƠȇ�ȆƟ

ففيها حذف يف . هورةظاهرة بالغية لطيفة مش ﴾ئي مل حيضنأشهر، والال

«�Ȃǯǀŭ¦�ƨǳȏƾǳ°�﴾ئي مل حيضنوالال﴿ ǀƸǧ��ǂȀǋ¢�ƨƯȐƯ�ǺēƾǠǧ�ŘǠŭ¦�Àȋ��

)١٠(.عليه

ترك الذكر : "وللبلغاء حتليل وجيه ملثل هذا احلذف أفاده اجلرجاين حيث قال

أفصح من الذكر، والصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة، وجتدك أنطق ما تكون إذا 

)١١(".كون بيانا إىل مل تنبمل تنطق، أمت ما ت

مييلون إىل أسلوب احلذف واإلجياز أكثر : "وأن البلغاء، كما يشري إليه بكري

��ƨǣȐƦǴǳ�Ƣǻ¦ȂǼǟ�¾Âȋ¦�ÀÂǂȇ�ǶĔȋ��§ ƢȀǇȍ¦Â�ǂǯǀǳ¦�§ȂǴǇ¢�ń¤�ÀȂǴȈŻ�ƢŲ

)١٢(.ومقياسا للذكاء، وقدرة فائقة على التعبري البديع
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فضيل القليل من الكالم على كثريه، إذا  ت(وأن للبلغاء فائدة ذهبية أال وهي 

، كما اشرتط أن يكون يف الكالم ما يدل )كان كل منهما حيمل املعىن نفسه

)١٣(.على احملذوفات

ذلكم يوعظ به من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر، ومن يتق ﴿: وأما قوله تعاىل

 فهو اهللا جيعل له خمرجا، ويرزقه من حيث ال حيتسب، ومن يتوكل على اهللا

عبارة عن سلسلة من  ﴾حسبه، إن اهللا بالغ أمره قد جعل اهللا لكل شيء قديرا

األساليب اخلربية حرج بعضها يف صيغ ما يسميه البالغيون فائدة اخلرب؛ ألن اهللا 

سبحانه وتعاىل إمنا أراد أن يفيد النيب صلى اهللا عليه وسلم وأمته األحكام اليت 

بعضها كذلك ابتدائي وبعضها اآلخر طليب، ملا تتضمنه هذه اجلمل اخلربية، وأن 

  .فيها من التوكيد بالفاء وإن وقد

�ƢǸĔ¢�śƬȇȉ¦�śƫƢǿ�Ŀ�ĺ®ȋ¦Â�řǨǳ¦�̧ ¦ƾƥȍ¦Â�ƨȈǣȐƦǳ¦�Ǧ ƟƢǘǴǳ¦�ǺǷÂ��¦ǀǿ

  . مزيج من األساليب اخلربية واألساليب اإلنشائية

لك يف ف التعبري بالفعل املاضي ملا سيحدث يف املستقبل، وذئومن تلك اللطا

وبيان ذلك عند  ﴾فحاسبناها حسابا شديدا، وعذبناها عذابا نكرا﴿: قوله تعاىل

املنتظر وعد اهللا ووعيده ملقى يف احلقيقة، وما هو كائن "علماء التفسري هو أن 

)١٤(".فكأن قد

ومن مظاهر اإلبداع الفين األديب يف هذه السورة أن معظم اجلمل اخلربية فيها 

). فائدة اخلرب(ت التوكيد، فكانت يف ما يسميه البالغيون جاءت خالية من أدوا

وذلك ألن السورة مدنية، والسورة املدنية تنزل وقد رسخ اإلميان يف قلوب 

.املسلمني، فال داعي إىل توكيد ما يوجه إليهم من اخلطاب
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ليخرج الذين آمنوا وعلموا الصاحلات من الظلمات إىل ﴿: ويف قوله عز وجل

ة لطيفة، استعار الظلمات للضالل والكفر، واستعار النور للهدى استعار  ﴾النور

)١٥(.واإلميان، وهو كما أشار الصابوين، من روائع البيان وجالل تعبري القرآن

ما من اسم حذف يف احلالة اليت ينبغي : "ونقل عن عبد القاهر اجلرجاين قوله

احلذف شجاعة  كما مسي ابن جين". أن حيذف فيها إال وحذفه أحسن من ذكره

)١٦( .العربية، ألنه يشجع على الكالم

)١٧(.وحقيقة االلتفات هو نقل الكالم من أسلوب إىل آخر

)١٨(.ويسمى بعض األدباء الطباق املطابقة

  :الخاتمة

تبني لنا أن اإلسالم سبق غريه من األديان والنظم الوضعية إىل منح املرأة 

ق الزوجية، فأثبت هلا حق احلياة، إذ حرم احلقوق اإلنسانية مبا يف ذلك احلقو 

وأدها، وأعطاها حق اإلرث، والتملكة، والتصرف فيما متلك، واختيار الزوج، 

والعدة يف بيت الزواج، والنفقة يف أيام العدة، وأجرة الرضاعة، وامتارها يف أجرة 

الرضاعة، وجاد كل ذلك يف السورة يف ضروب من اجلمل اخلربية واإلنشائية، 

  . ر بالغية وأساليب فنية أدبية بديعةوصو 

هذا، وال يفاد كل من هذه احلقوق الزوجية للمرأة، وهذه اللطائف البالغية 

  . والظواهر الفنية األدبية البديعة جيب أن يفرد لكل منها حبث مستقل
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  :الهوامش

  .٦٤: ص)١(

  .٢١٢: حقوق اإلنسان يف اإلسالم، ص)٢(

  .٢١١: ، صاملرجع نفسه)٣(

  .:    ص/     القرآن، م اجلامع ألحكام)٤(

  .٣٨٠: ، ص٣/صفوة التفاسري، م)٥(

  .٢٥٧: البالغة الواضحة، ص)٦(

  .٣٨٠: ، ص٣/صفوة التفاسري، م)٧(

  .٣٨٠: ، ص٣/صفوة التفاسري، م)٨(

)٩(«��ƾȇƾŪ¦�ƢđȂƯ�Ŀ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǣȐƦǳ¦/١١١: ، ص١.  

  .٥٥٧: ، ص٤/الكشاف، ج)١٠(

)١١(«��ƾȇƾŪ¦�ƢđȂƯ�Ŀ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǣȐƦǳ¦/١١٧: ، ص١  

.بق نفسه، والصفحة نفسهااملرجع السا)١٢(

.املرجع السابق، والصفحة نفسها)١٣(

  .:   ص/     واجلامع ألحكام القرآن، ج:، ص٤/الكشاف، ج)١٤(

  .٣٨٠: ، ص٣/صفوة التفاسري، م)١٥(

  .١٤٨: ، ص٣/اإلتقان يف علوم القرآن، ج)١٦(

  .٤٠١: حبوث منهجية يف علوم البالغة العربية، ابن عبد اهللا أمحد شعيب، ص)١٧(

  .٢٤٤: اعة الشعر ونقده، صالعمدة يف صن)١٨(
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.، املكتبة العصرية، بريوتاإلبداع البياني في القرآن العظيم: حممد علي الصابوين

، جملدات، الطبعة وبها الجديدالبالغة العربية في ث): الدكتور(بكري شيخ أمني 

.م، دار العلم للماليني، بريوت١٩٩٥الرابعة، 

  .٣/، أجزء، جاإلتقان في علوم القرآن): اإلمام(جالل الدين السيوطي 

هـ، ١٤٣١/ م٢٠١٠، إعجاز القرآن، والبالغة النبوية: مصطفى صادق الرافعي

  .يروت

وشرح ، حتقيق الشعر ونقده العمدة في صناعة: أبو علي احلسن بن رشيق القريواين

  . بريوت ١٩٨٣/هـ١٤٠٣مفيد حممد قميحة، الطبعة األوىل، 

، الطبعة اخلامسة، حقوق اإلنسان في اإلسالم): األستاذ الدكتور(حممد الزحيلي 

أبو عبد اهللا .بريوت –م، دمشق ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩

  .١٨/، جالجامع ألحكام القرآن: القرطيب

.٤/، مالكشاف: شري اخلوارزميأبو القاسم حممود بن عمر الزخم 

 



~١٢١~

ࡧל�ȲȄȯ ȿ�ɤɼࡧ֗ࡧࡧࡧכȳʆȆɳʆم٢٠١٥/�ɤɼכ ١٤٣٦Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

 

 


 
 

 :مقدمة

ارية اليت ازدهرت إن أولية اللغة العربية يف نيجرييا كانت عرب العالقة التج

ومع انتشار اإلسالم توسعت دائرة تعليم اللغة . وأصبحت جسرًا النتشار اإلسالم

وجتدر اإلشارة إىل أن الشعب النيجريي . العربية بني الشعب النيجريي املسلم

.)١(تعلم القراءة والكتابة إثر دخول اإلسالم يف نيجرييا

  :يةتعليم اللغة العربية في الجامعات النيجير 

م وهي أوىل جامعة يف نيجرييا قبل ١٩٤٧تأسست جامعة إبادن يف سنة 

االستقالل، ومل يكن فيها قسم للدراسات العربية واإلسالمية إال يف سنة 

م، وعلى الراغبني يف الدراسات العربية التوجه إىل جامعات أخرى خارج ١٩٦١

.)٢(نيجرييا جلامعة لندن وجامعات اجلمهورية العربية املتحدة

تواىل افتتاح جامعات كثرية يف نيجرييا بعد االستقالل تلبية لرغبة املواطنني يف 

التعليم اجلامعي يف التخصصات املختلفة، ويوجد اآلن ما يقرب إىل مائة وثالثني 

جامعة وطنية، ومن بينها عشرون جامعة فيها أقسام خاصة أو شعب ) ١٣٠(

Ǡǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǶȈǴǠƫ�ƢȀȈǧ�ǶƬȇ��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ��Ãǂƻ¢�ƨǤǴƥ�ȏ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳƢƥ�Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂ

  :وذلك على مستويات خمتلفة كما هو موضح يف اجلدول اآليت



  

~١٢٢~

ɯࡧȄݍݨȓɐɭȆرقم ȷ Ȅمستوى ـال/ȓʊɮɨɐɦȄࡧȓȡȲȯ ɦȄ

)١(ɽɳɟ֗ࢫ ɼȳʆȆȉࢫȓɐɭȆȡɷȄȲɽȗɟȯɦȄ֗ࢫ ȗȸ؈ف ȡ ȆםȄ֗ࢫ ȹ ɲȆȸ ʋɨɦȄ

)٢(ɽȗɡȷ ֗ࢫ ʅ Ȯɽɗࢫɵ ȉࢫɰ ȆɮȝɏࢫȓɐɭȆȡɷȄȲɽȗɟȯɦȄ֗ࢫ ȗȸ؈ف ȡ ȆםȄ֗ࢫ ȹ ɲȆȸ ʋɨɦȄ

)٣(ȧ ǷࢫȓɐɭȆȡȆʈȲȄȴ֗ࢫ ɽ
Ք
ɨȉࢫȯɮɷȄȲɽȗɟȯɦȄ֗ࢫ ȗȸ؈ف ȡ ȆםȄ֗ࢫ ȹ ɲȆȸ ʋɨɦȄ

)٤(ɰ ȲɽɦǻࢫȓɐɭȆȡɷȄȲɽȗɟȯɦȄ֗ࢫ ȗȸ؈ف ȡ ȆםȄ֗ࢫ ȹ ɲȆȸ ʋɨɦȄ

)٥(ɰ ȄȮȆȉǻࢫȓɐɭȆȡɷȄȲɽȗɟȯɦȄ֗ࢫ ȗȸ؈ف ȡ ȆםȄ֗ࢫ ȹ ɲȆȸ ʋɨɦȄ

)٦(�ʅȳɓȯʊɭࢫȓɐɭȆȡɷȄȲɽȗɟȯɦȄ֗ࢫ ȗȸ؈ف ȡ ȆםȄ֗ࢫ ȹ ɲȆȸ ʋɨɦȄ

)٧(�Օȶ ɽȡ ֗ࢫȓɐɭȆȡɷȄȲɽȗɟȯɦȄࢫ ȗȸ؈ف ȡ ȆםȄ֗ࢫ ȹ ɲȆȸ ʋɨɦȄ

)٨(ȶ ɽȡַ ȓɐɭȆȡȡࢫ ȆםȄ֗ࢫ ȹ ɲȆȸ ʋɨɦȄɷȄȲɽȗɟȯɦȄ֗ࢫ ȗȸ؈ف

)٩(ȓʊɮʆȮȆɠכ ȣ؈فȓʆࢫ ʊɳɦȄࢫɎ ȆɗȯɦȄࢫȓʊɨɠȹ ɲȆȸ ʋɨɦȄ

)١٠(Ȇȡ ɽȉǷࢫȓɐɭȆȡȹ ɲȆȸ ʋɨɦȄ

)١١(ȄɼȮǷȳʆۜܢࢫ ֗ࢫȓɐɭȆȡɷȄȲɽȗɟȯɦȄࢫȳɮɏࢫɽɭ؟ ȗȸ؈ف ȡ ȆםȄ֗ࢫ ȹ ɲȆȸ ʋɨɦȄ

ۗܣ)١٢( ɮɓࢫȓʆַ ɼࢫȓɐɭȆȡȹ ɲȆȸ ʋɨɦȄ

)١٣(ȄɼȄȳȸ ɲࢫȓʆַ ɼࢫȓɐɭȆȡɷȄȲɽȗɟȯɦȄ֗ࢫ ȗȸ؈ف ȡ ȆםȄ֗ࢫ ȹ ɲȆȸ ʋɨɦȄ

)١٤(Ȇɱɼȯɟࢫȓʆַ ɼࢫȓɐɭȆȡȹ ɲȆȸ ʋɨɦȄ

)١٥(�ɼࢫȓɐɭȆȡʏڦɽɠࢫȓʆַɷȄȲɽȗɟȯɦȄ֗ࢫ ȗȸ؈ف ȡ ȆםȄ֗ࢫ ȹ ɲȆȸ ʋɨɦȄ

)١٦(�ɼȳȕȆɭȮ֗ࢫ ɯ ʊɸȄȳȉǻࢫȈ ǷࢫȳɡȉࢫȓɐɭȆȡȹ ɲȆȸ ʋɨɦȄ

)١٧(ȄȲȄɽɠࢫȓʆַ ɼࢫȓɐɭȆȡȹ ɲȆȸ ʋɨɦȄ

)١٨(ɼȯɳɓ ֗ࢫ ۜܣ ȓʆַࢫɽȉء ɼࢫȓɐɭȆȡȹ ɲȆȸ ʋɨɦȄ

)١٩(Ȇɳȼ ɟ֗ࢫ Ȇɳȼ ɟࢫȓɐɭȆȡȹ ɲȆȸ ʋɨɦȄ

)٢٠(ɰ Ȳɽɦǻ֗ࢫ ȓɮɡݍݰȄࢫȓɐɭȆȡȹ ɲȆȸ ʋɨɦȄ)٣(

 نيجرييا، وهناك جامعات تعليم ونشر اللغة العربية يفتقوم هذه اجلامعات بدور 

  .أخرى حتت التأسيس نأمل أن يكون لدراسة اللغة العربية فيها نصيب



~١٢٣~

ࡧל�ȲȄȯ ȿ�ɤɼࡧ֗ࡧࡧࡧכȳʆȆɳʆم٢٠١٥/�ɤɼכ ١٤٣٦Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

  :أهداف تعليم اللغة العربية في الجامعات النيجيرية

]:.B.A[شهادة اإلجازة العالية الليسانس / ١

مدة الدراسة يف الربنامج ترتاوح ما بني ثالث سنوات دراسية و أربعة،   ويسعى 

)٤(لربنامج إىل حتقيق األهداف اآلتيةهذا ا
:

.تدريب الطالب على اكتساب الكفاءة يف اللغة العربية حتدثًا وكتابة

.متكني الطالب من معرفة تراثهم التارخيي واحلضاري، املسجل باللغة العربية-

-�ƨȈǼȇƾǳ¦Â�ƨȈǧƢǬưǳ¦Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ȏƢĐ¦�Ŀ�§ǂǠǳ¦� Ƣ̈ȈŞ�§ Ȑǘǳ¦�Ǧ ȇǂǠƫ

 .تجارية والسياسية لغرس التفاهم والتعاون الدوليني فيهمواالقتصادية، وال

تدريبهم تدريًبا يؤهلهم للعمل يف جماالت التعليم والبحث العلمي، والرتمجة -

الفورية وغري الفورية، واإلدارة العامة، والصحافة، والسلك الدبلوماسي، وهيئة 

.املهاجرة، واجلمارك، واألمن، واجليش

  :برنامج الـماجستير/ ٢

يقوم الربنامج على دراسة وحدات تعقبها امتحانات، مث تقدمي الرسالة، 

وتكون الدراسة متفرغة أو غري متفرغة، ترتاواح فرتة الدراسة يف الربامج املتفرغة 

بني ثالثة فصول دراسية على األقل، وستة فصول دراسية على األكثر، يف حني 

بني أربعة فصول دراسية على األقل ترتاوح مدة الدراسة يف الربامج غري املتفرغة 

.)٥(ومثانية فصول دراسية على األكثر

  :برنامج الدكتوراه/ ٣

جيمع الربنامج بني دراسة الطالب لوحدات دراسية مع االمتحانات مث تقدمي 

أطروحة، وترتاوح فيه مدة الدراسة املتفرغة غالبا بني أربعة فصول دراسية على 



  

~١٢٤~

على األكثر، يف حني ترتاوح الدراسية غري املتفرغة األقل، وعشرة فصول دراسية 

أما . بني ستة فصول دراسية على األقل وأربعة عشر فصًال دراسيا على األكثر

.)٦(التخصص الدقيق فيكون يف اللغة أو األدب

  :الدراسات العليا بين الرؤية والـمهمة

اسات تتمثل رؤية الربنامج يف تدريب الطالب للحصول على شهادة الدر 

ذات القيمة العاملية، حيث جيمع التدريب بني قيم ) الـماجستري والدكتوراه(العليا 

.الرتاث واحلداثة سعًيا لرتقية ُخلق الـمجتمع

:)٧(أما الـمهمة فتتلخص يف اآليت

.توسيع اآلفاق املعرفية يف جّو يتالءم مع حاجات البحث وخلق املعرفة-

 .لمجتمع قيمه وتساند سعيه إىل الكمالعلى إجياد قيم حركية حتفظ لالعمل -

توجيه اجلهود العلمية لدى الطالب حنو تلبية حاجات نيجرييا اجتماعيا -

.وثقافيا واقتصاديًا

 .التدريب املكثف للطالب يؤهلهم للعمل يف جمالس التعليم والبحث-

إيـجاد رحابة الصدر لدى الطالب وقبوهلم لآلخر بغض النظر عن خمتلف -

 .لعرقيةاالنتماءات ا

 :تعليم اللغة العربية في الجامعات النيجيرية من حيث كفاءة المدرسينمستقبل 

لقد أثبتت البحوث الرتبوية أن عملية التدريس الفّعال تعتمد بالدرجة األوىل 

�ȄǴǟÂ��Ƣđ�ǞƬǸƬȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǈȇ°ƾƬǳ¦�Ǿƫ°ƢȀǷÂ�ǾƟƢǯ̄Â�ǶǴǠŭ¦�ƨȈǐƼǋ�ȄǴǟ�ƢȀƷƢų�Ŀ

ة التعليمية هو املعلم الذي ميتلك املهارات هذا فإن العنصر األهم يف العملي

  .التدريسية والتدريبية على قدر ما ميكنه من توصيل ذلك العلم إىل طالبه



~١٢٥~

ࡧל�ȲȄȯ ȿ�ɤɼࡧ֗ࡧࡧࡧכȳʆȆɳʆم٢٠١٥/�ɤɼכ ١٤٣٦Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

  :أدوار الـمعلم في التخطيط

يقوم املعلم بتخطيط الدروس اليت يقدم حيث يفكر ويتدبر فيما سيدرسه، 

رفة خبصائص وكيف يدرسه، ويتطلب التخطيط السليم أن تكون لدى املعلم مع

�ǽǀǿ�ǞǷ�ǾǸȈǴǠƫ�Ǧ Ȉǰȇ�À¢�ǾǼǰŻ�ŕƷ��Ƕē¦°ƾǫÂ�ǶēƢƳƢȈƬƷƢƥÂ�§ Ȑǘǳ¦

املدخالت، وكذلك ينبغي أن يكون املعلم قادرًا على صياغة أهداف التعلم، 

وحيلل حمتوى املادة الدراسية إىل أوجه التعلم املطلوبة، وحتديد أفضل تتابع لتقدمي  

  .كل درس بنجاح

  :سأدواره في تنفيذ الدرو 

كما يقوم املعلم بتنفيذ ما خططه، ويتم تنفيذه بتفاعل مع الطالب، ويتطلب 

ذلك إىل إجادة جمموعة كبرية من املهارات الفنية املتخصصة، كمهارة العرض 

�ń¤�ƨƳƢŞ�Ǿǻ¢�ƢǸǯ��ǶēƢƥƢƴƬǇ¦�ǄȇǄǠƫÂ��§ Ȑǘǳ¦�ƨȈǠǧ¦®�̈°ƢƯ¤Â��ƨǴƠǇȋ¦�̈°ƢȀǷÂ

  .إنسانية جيدة مع طالبهإجادة إدارة الصف، ويعرف كيف يكون عالقات 

  :أدواره في تقويم الدروس

تأيت هذه املرحلة بعد تتم عملية التعليم والتعلم ملعرفة مدى حتقيق األهداف 

التعليمية وفاعليتها، واحلكم على مدى حتقق األهداف اليت سبق حتديدها، وهي 

مي عملية مستمرة تبدأ قبل أن يبدأ الدرس وتسري معه خطوة خبطوة، وهو تقو 

  .مرحلي

، والذي استخدم فيه أداة استفتاء جلمع )٨(نتيجة لبحث قام به كاتب املقال

�©ƢǠǷƢŝ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ȆǸǴǠǷ�ǺǷ�ÀȂǰƬŭ¦�Ʈ ƸƦǳ¦�ǞǸƬĐ�ƨȈǐƼǌǳ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦
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وهي جامعات بوالية كنو و كدونا وكشنا وسكوتو وزنفرا (مشال غريب نيجرييا 

ت، حيث كان العدد املتوقع للمعلمني جامعا) ١٠(البالغة عددها )  وجغاوا وكيب

وقد حاول الباحث . م٢٠١٤/٢٠١٥معلما، وذلك للعام الدراسي ) ١٥٠(

�Ƥ ƳȂƬǈȇ�ƨǟȂǼƬǷ�©¦Őƻ�ÀȂǴưŻ�ǶĔȂǯ�śǸǴǠŭ¦� ȏƚǿ�ǞȈŦ� ¦°¡�ǺǷ�̈®ƢǨƬǇȏ¦

الوقوف عندها لرفد البحث بكل ما هو مفيد لرصد املشكالت التعليمية، ومن 

  :ات الشخصية للعينة استنتج الباحث اآليتخالل حتليل نتائج البيان

:تحليل البيانات الشخصية

:توزيع مشاركة هيئات التدريس علي الواليات النيجريية

ɯࡧ ɛȲࡧɤɼȯݍݨȄ)٢ (Ȇʆ؈فȣ ʊɱࡧʎȌȳɓ ɤࡧ ȆɮȻ Ȕࡧࡧ Ȇʆַ ɼ:

ȓʈɽالتكرارالوالية ȀםȄࡧȓȍȸ ɴɦȄȓʊɮɟȄفɦȄࡧȓʈɽ ȀםȄࡧȓȍȸ ɴɦȄ

ȄɼȆɔȡ ȓʆַࡧ ɼ65.2%5.2

Ȇɱɼȯ ɟࡧȓʆַ ɼ2017.4%22.6

ɽ ɳɟࡧȓʆַ ɼ4640.0%62.6

Ȇɳʋȝɟࡧȓʆַ ɼ2320.0%82.6

ɽ ȕɽ ɡȿ ȓʆַࡧ ɼ2017.4%100.0

%115100.0املجموع

ɯࢫ ɛȲࢫɪ ɢȼ ɦȄ )١ (Ȇʆ؈فȣ ʊɱࢫʎȌȳɓࢫɤ ȆɮȻ Ȕࢫࢫ Ȇʆַ ɼ:



~١٢٧~

ࡧל�ȲȄȯ ȿ�ɤɼࡧ֗ࡧࡧࡧכȳʆȆɳʆم٢٠١٥/�ɤɼכ ١٤٣٦Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

أعاله جند أن توزيع التكرارات والنسب ) ١(والشكل رقم )  ٢(من اجلدول رقم 

من أعضاء هيئة التدريس للغة العربية باجلامعات حسب املئوية للمفحوصني باالستفتاء 

٪ من جمموعهم  ٤٠حيث إن والية كنو متثل . الواليات النيجريية اليت ينتمون إليها

  .٪٥،٢كأكرب نسبة، بينما متثل والية جغاوا النسبة األقل وهي 

هيئات تدريس اللغة العربية لجامعات شمال غربي نيجيريا المشاركين توزيع 

  ستفتاءفي اال

ɯࡧ ɛȲࡧɤɼȯݍݨȄ)٣ (Ȇʆ؈فȣ ʊɱࡧʎȌȳɓ ɤࡧ ȆɮȻ Ȕࡧ ȆɐɭȆȡ:

ȓɐɭȆݍݨȄالتكرارȓʈɽȀםȄࢫȓȍȸ ɴɦȄ
ȓȍȸࢫȄםȓʈɽȀࢫ ɴɦȄ

ȓʊɮɟȄفɦȄ

ȆʈȲȄȵȉࢫɽɨʊȉࢫɼȯɮȧ ǷࢫȓɐɭȆȡ2420.9%20.9

ɽɳɡȉࢫɼȳʆȆȉࢫȓɐɭȆȡ1513.0%33.9

Ȇɳʋȝɡȉࢫȓʊɭֺ ȷ ל Ȅ1210.4%44.3ݍݨȓɐɭȆࢫ

ȄɼȆɔȡ ȓʆַࢫ ɼࢫȓɐɭȆȡ65.2%49.6

�ַɼࢫȓɐɭȆȡȆɱɼȯɟࢫȓʆ1412.2%61.7

ȆɱɼȯɡȉࢫȓʊȋȳݍݰȄࢫȓʊɨɢɦȄ65.2%67.0

ɽɳɡȉࢫʎȌȳɔɦȄࢫɤ Ȇɮȼ ɦȄࢫȓɐɭȆȡ76.1%73.0

Ȇɳʋȝɡȉۜܣࢫࢫ ȓɐɭȆȡ119.6%82.6ࢫȳɮɏࢫɽɭ؟

والیة 
جغاوا

والیة 
كدونا

والیة كثیناوالیة كنو
والیة 
صكوتو

النسبة المئویة  5.2%17.4%40.0%20.0%17.4%

0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%

الوالیة
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ɵࢫɽʆȮɽɗࢫ ȉࢫɰ ȆɮȝɏࢫȓɐɭȆȡ

ɽȕɽɢɀ ȉ
1210.4%93.0

ɽȕɽɢȿ ȓʆַࢫ ɼࢫȓɐɭȆȡ87.0%100.0

%115100.0مجموعــال

ɯࡧ ɛȲࡧɪ ɢȻ )٢ (ɮȻ Ȕࡧ ȆɐɭȆȡȆʆ؈فȣ ʊɱࡧʎȌȳɓ ɤࡧ Ȇ:

أعاله جند توزيع التكرارات ) ٢-٣(والشكل رقم )  ٣-٣(من اجلدول رقم 

والنسب املئوية  لعدد املفحوصني باالستفتاء من أعضاء هيئة التدريس للغة 

Ƣđ�ÀȂǴǸǠȇ�Ŗǳ¦�©ƢǠǷƢŪ¦�Ƥ ǈŞ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǠǷƢƳ�À¢�¾ÂƾŪ¦�ǺǷ�ǂȀǜȇ�Ʈ ȈƷ��

جامعة 
أحمدو 
بیلو 
بزاریا

جامعة 
بایرو 
بكنو

الجامع
ة 

اإلسال
میة 
بكثینا

جامعة 
والیة 
جغاوا

جامعة 
والیة 
كدونا

الكلیة 
الحرب
یة 

بكدونا

جامعة 
الشمال 
الغربي 

بكنو

جامعة 
عمر 
موسي 
بكثینا

جامعة 
عثمان 

بن 
فودیو 
بصكو

تو

جامعة 
والیة 
صكو
تو

النسبة المئویة  21%13%10%5%12%5%6%10%10%7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

توزیع مجتمع الدراسة علي جامعات شمال غربي نیجیریا
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ࡧל�ȲȄȯ ȿ�ɤɼࡧ֗ࡧࡧࡧכȳʆȆɳʆم٢٠١٥/�ɤɼכ ١٤٣٦Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

�ƢđÂ��ƨȇŚƴȈǼǳ¦�ƨǠǷƢŪ¦�¿ƾǫ¢�ǺǷ�Ȇوه ٪٢١أمحد بلُّو احتلت النبسة الكربى 

  .برامج خمتلفة إلعداد وتكوين أساتذة اللغة العربية

  :خبرات هيئة تدريس اللغة العربية بجامعات شمال غربي نيجيريا

ɯࡧȄݍ ɛȲࡧɤɼȯ٤-(ݨ(  

ȒݍݵفȄالتكرارȓʈɽȀםȄࢫȓȍȸ ɴɦȄȓʊɮɟȄفɦȄࢫȓʈɽȀםȄࢫȓȍȸ ɴɦȄ

Ȕࢫࢫ٥-١ Ȅɽɳȷ4740.87%40.9

75.7%4034.78سنوات10-6

 91.3 %15.65 18 سنة15-11

 94.8 %3.48 4 سنة20-16

 95.7 %0.87 1 سنة25-21

ɚࢫ ɽɗ100.0 %4.35  5 سنةࢫ٢٦ 

%115100.00مجموعـال

ɪࡧɯɛȲࡧ ɢȼ ɦȄ)٣(  



  

~١٣٠~

�À¢�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǞǸƬĐ�ǂǜǼǳ¦�ƾǼǟ�ǚƷȐȇمن جمتمع هيئة التدريس %  ٧٥.٧

ي خربات ترتاوح بني السنة ذو من للغة العربية يف جامعات مشال غريب نيجرييا 

هيئة التدريس للغة  من جمتمع % ١٦بينما جند أن  ،الواحدة والعشرة سنوات

ǂǌǟ�ÃƾƷȋ¦�śƥ�Ƕē¦Őƻ�©¦ȂǼǇ�¬Â¦ŗƫ̈� االعربية يف جامعات مشال غريب نيجريي

جمتمع ¦ƢƬǨƬǇȏƢƥ�°ƢƬƼŭ¦�ǞǸƬĐ¦�À¢�ƾǯƚȇ�Äǀǳ¦�ǂǷȋ �،سنة  واخلمسة عشرة سنة

  .أيضا إىل مستقبل باهر لتعليم اللغة العربية يف اجلامعات النيجرييةويشري ذلك  .فيت

  :العلمية لهيئات تدريس اللغة العربية في جامعات شمال غربي نيجيرياالمؤهالت 

ɯࡧ ɛȲࡧɤɼȯݍݨȄ)٥ (ʎɮɨɐɦȄࡧɪ ɸǺɮՌɦȄ

ܣ ɨɐɦȄࢫɪ ɸǺםȄࢫالتكرارȓʈɽȀםȄࢫȓȍȸ ɴɦȄȓʊɮɟȄفɦȄࢫȓʈɽȀםȄࢫȓȍȸ ɴɦȄ

ȶ ɽʈȲɽɦȆɢȍɦȄ1412.2%12.2

ȗȸ؈ف ȡ ȆםȄ6556.5%68.7

41%

35%

16%
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ࡧל�ȲȄȯ ȿ�ɤɼࡧ֗ࡧࡧࡧכȳʆȆɳʆم٢٠١٥/�ɤɼכ ١٤٣٦Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

98.3%3429.6الدكتوراه

100.0%21.7أخرى 

%115100.0مجموعـال

ɪࡧɯɛȲࡧ ɢȼ ɦȄ)-٤(  

جامعات مشال غريب بـ٪ من جمتمع هيئة تدريس اللغة العربية ٨٦.١جند أن 

،املسحية من محلة شهادات املاجستري والدكتوراهالذين مشلتهم الدراسة نيجرييا 

  . الدراسةيف  يل أن اآلراء املقدمة يف الدراسة هلا وزن موضوعويد

  جامعات شمال غربي نيجيريا بنوع المؤهل العلمي لمجتمع هيئة تدريس اللغة العربية 

ɯࡧȄݍ ɛȲࡧɤɼȯ٦ (ݨ(  

ɪ ɸǺםȄࡧɎɽ ɱࡧالتكرارȓʈɽ ȀםȄࡧȓȍȸ ɴɦȄȓʊɮɟȄفɦȄࡧȓʈɽ ȀםȄࡧȓȍȸ ɴɦȄ

�ʅ ɽȋȳȕ6859.1%59.1

�ʅ ɽȋȳȕ؈فࢫɓ4740.9%100.0

%115100.0املجموع

ɪࡧɯɛȲࡧ ɢȼ ɦȄ)-٥(  

12%

57%

30%

2%
0%

20%

40%

60%

أخرىالدكتوراهالماجستیرالبكالوریوس

المؤھل العلمي
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٪ من ٦٠حوايل  نيبلغو  يف هيئة التدريس ويالحظ أن محلة املؤهالت الرتبوية

 تمما يؤكد املعرفة الغالبة بشؤون العملية التعليمية واملشكال الدراسة،تمع جم

ȆǸȈǴǠƬǳ¦Â�ÄȂƥŗǳ¦�ǺȇƾǠƦǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�Ǯ ǳ̄Â�Ƣđ�ƨǘȈƄ¦.

  :جامعات شمال غربي نيجيريافي س اللغة العربية هيئة تدري جنس نوع

Ȅɯݍ ɛȲࡧɤɼȯ٧-( ݨ(  
�ːالتكرارالنوع ̸̻ Ǫ�ː˂ ˋ̑˸ ̱ Ǫ̤ː̾ ٵǪߞ Ǫ̤�ː ̸̻ Ǫ�ː˂ ˋ̑˸ ̱ Ǫ̤
ǵ̸ Ǵ̠10793.0%93.0
ǯ ԷȔǪ87.0%100.0
ǽ̸ ̫߽ Ǫ115100.0%

ɪࡧɯɛȲࡧ ɢȼ ɦȄ)6-3(

59.1%
40.9%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

غیر تربويتربوي

نوع المؤهل

93.0%

7.0%
0.0%

50.0%

100.0%

إناثذكور

النوع



~١٣٣~
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ة الذكور ٪ من جمتمع الدراسة بينما تبلغ نسب٧جند أن اإلناث متثل نسبة  

٪ منه وهي نسب رمبا ال تتفق مع الواقع الفعلي هليئات تدريس اللغة العربية  ٩٣

.جبامعات مشال غريب نيجرييا  إيل حد كبري

  :الخاتمة

  :توصل الباحث فيما سبق إىل النتائج اآلتية

٪ من جمموع معلمي اللغة العربية جبامعات مشال غريب ٤٠متثل والية كنو )١(

  .٪٥،٢ثل والية جغاوا النسبة األقل وهي نيجرييا، بينما مت

ئج الدراسة إىل أن جامعة أمحد بّلو احتلت النسبة الكربى اتشري نت)٢(

٪ من حيث توزيع هيئات تدريس اللغة العربية يف جامعات مشال ٢٠،٩

.غريب نيجرييا

٪ من جمتمع هيئة التدريس للغة العربية يف ٧٥،٧تؤكد نتائج الدراسة أن )٣(

 نيجرييا من ذوي خربات ترتاوح بني سنة واحدة جامعات مشال غريب

ȂǼǇ�¬Â¦ŗƫ�ǞǸƬĐ¦�ǆ¦©�١٦وعشر سنوات، بينما جند أن  Ǩǻ�ǺǷ�×

śƥ�Ƕē¦Őƻ إىل مخس عشرة سنة سنة إحدى عشرة.

٪ من جمتمع البحث من محلة ٨٦،١كما تشري نتائج الدراسة إىل أن )٤(

.شهادات املاجستري والدكتوراه

٪ من هيئة ٦٠ة املؤهالت الرتبوية ميثلون تؤكد نتائج البحث أن محل)٥(

.تدريس اللغة العربية جبامعات مشال غريب نيجرييا

٪ فقط هي نسبة اإلناث، بينما تبلغ نسبة ٧أسفرت نتائج الدراسة أن )٦(

.٪٩٣الذكور 
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أكدت نتائج البحث مستقبال يبشر باالزدهار لتعليم اللغة العربية يف 

�ǞǸƬĐ¦�ÀȂǯÂ��ƨȈǸǴǠǳ¦�©ȐǿƚǸºǳ¦Â�śǸجامعات نيجرييا من حيث خربة املعل

األمر الذي يؤثر على جودة  .حيمل شهادات يف الكفاءة العلمية و التدريسية

التعليم، وذلك ملا للمعلم الكفء من القدرة على إيصال املادة العلمية التعليمية 

إن مستقبل التعليم يف املؤسسات التعليمية يعتمد بالدرجة األوىل على  . ناجحة

.اءة املعلمني، مث املادة العلمية واجلو التعليمي املناسبكف

  :الـهوامش

.٩٣: ، ص١٩٦٥إلوري، آدم عبداهللا،)١(

.٣٥: م، ص١٩٧٢علي أبوبكر، )٢(

حيي إمام سليمان، اللغة العربية واملشكالت اليت تواجهها جامعات )٣(

املؤمتر الدويل الثاين للغة ، ورقة قدمت يف نيجرييا يف نشرها ومحايتها

�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ�ŅÂƾǳ¦�ǆبربية، الع ǴĐƢ ،١٢٢، ص ٢٠١٣  ديب.

- كنو- حممد رابع أول سعاد، مسامهة قسم اللغة العربية جامعة بايرو )٤(

املؤمتر الدويل ورقة قدمت يف  ، نيجرييا يف خدمة اللغة العربية ونشرها

�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ�ŅÂƾǳ¦�ǆبللغة العربية،  لثالثا ǴĐƢ ،ص ٢٠١٤  ديب ،

٥٠٠.

.املرجع السابقم، ٢٠١٤ ،سامهة قسم اللغة العربيةم )٥(

.الـمرجع نفسه)٦(

.الـمرجع نفسه)٧(

)م٢٠١٥مغاجي، ()٨(
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  المصادر و الـمراجع

  المصادر: أوال

  القرآن الكرمي)١(

  المراجع العربية : ثانيا

. بريوت). ١ط. (ʽʽالثقافة العربية في نيجيرياʼʼ. )م١٩٧٢(. أبو بكر، علي)٢(

.مؤسسة عبد احلفيظ البساط

دار . لبنان -اجلزء األول، بريوت.ʽʽالخصائصʼʼ.بن جين، أبو الفتح عثمانا)٣(

.ت،ط.الكتاب العريب، د

مشاكل اللغة العربية لدى الطالب ʼʼ). م١٩٨٣. (أغاكا، عبد احلميد شعيب)٤(

.شركة ترامي للطباعة. نيجرييا -كانو). ١ط. (ʽʽالنيجيري

.ʽʽفي نيجيريامستقبل اللغة العربية ʼʼ. )م١٩٩٦(. بدماصي، مرتضى)٥(

.مركز املطبوعات اإلسالمية. نيجرييا –الجوس ). ١ط(

حركة اللغة العربية في ʼʼ. )م١٩٩٣(. غالدنث، شيخو أمحد سعيد)٦(

  .العبيكان. الرياض). ٣ط. (ʽʽنيجيريا

  المنشورات العلمية في الدوريات: ثالثا 

مـــن تـــأثير منـــاهج اللغـــة العربيـــة فـــي توطيـــد اال" أبـــوبكر مغـــاجي عبـــداهللا، )٧(

جامعـة  )JISR(،جملـة البحـوث والدراسـات اإلسـالمية "والسالم فـي نيجيريـا

.٢٠١٣نيجرييا، ،زاريا_ أمحد بللو

)٨(�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ�ŅÂƾǳ¦�ǆ ǴĐ¦–جامعة بايرو  -مساهمات قسم اللغة العربية،

.الدكتور حممد رابع أول سعاد ،م٢٠١٣مايو  ،ديب ، - ٦كتاب املؤمتر 
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)٩(�ƨǤǴǳ�ŅÂƾǳ¦�ǆ ǴĐ¦ اللغة العربية والمشكالت التي تواجهها   –العربية

مايو  ،ديب ، -٧كتاب املؤمتر   -جامعات نيجيريا في نشرها وحمايتها 

.الدكتور حيي إمام سليمان ،م٢٠١٣

.ملف مناهج املدارس العربية. )م٢٠١٤(. الرتبية والتعليم، والية كانووزارة )١٠(

ة اللغة العربية إلى درجة النظر في رفع مكانيعقوب مـحمد األول يوسف، )١١(

، مجعية معلمي الدراسات العربية اللغة الرسمية الثانية في نيجيريا

  .١٣٩: م، ص٢٠١١، )NATAIS(واإلسالمية 

  الرسائل العلمية غير المنشورة: رابعا

مشكالت تعليم اللغة العربية في المدارس العربية أبوبكر عبداهللا، . مغاجي)١٢(

املناهج وطرق التدريس،  يفقدم لنيل درجة املاجستري، حبث مالثانوية في نيجيريا

.الرياض، اململكة العربية السعودية،م، جامعة امللك سعود٢٠٠٦

مشكالت تعليم اللغة العربية في الجامعات مغاجي، أبوبكر عبداهللا، )١٣(

املناهج وطرق  يف الدكتوراه، حبث مقدم لنيل درجة النيجيرية

.اخلرطوم، مجهورية السودانم،جامعة خبت الرضا، ٢٠١٥،التدريس

 فيمناهج وطرق تعليم اللغة العربية "إليغا، داود عبدالقادر إليغا، )١٤(

حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراة ىف املناهج وطرق  "الجامعات النيجيرية

.السودان ٢٠٠٦التدريس، جامعة النيلني، 

.ʽʽوضعية التعليم العربي في نيجيرياʼʼ. )م١٩٩٨(خالد حسن عبداهللا، )١٥(

. معهد اللغة العربية. قسم إعداد املعلمني.رسالة دبلوم عايل غري منشورة

  .جامعة امللك سعود
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:ملّخص البحث

منذ عصور موغلة يف بني اللغات  تفشو ظاهرة اللغوي االقرتاض

القدم، وهو أحد وسائل منّو الثّروة الّلغويّة؛ إذ ال تكاد ختلو لغة من 

��Ƣđ�śǬǗƢËǼǳ¦�śƥ�śǳÈ®ƢƦƬŭ¦�ǂËƯƘËƬǳ¦Â�ŚƯƘËƬǳ¦�ǲǠǨƥ�Ǯالّلغات من  ǳ̄

.فتقرتض الّلغة املتأثّرة ألفاظا، أو تراكيب، أو أصواتا من لغة أخرى

�ƨËȈǜǨËǴǳ¦�ƢēÂǂưƥ�ƨȈǨƬǰǷ�ǂǿËƾǳ¦�ǺǷ�Ƣوال تستطيع أّي لغة أن تبقى رَدحً 

Ãǂƻ¢�©ƢǤǳ�ǺǷ�ËȆƳ°Ƣƻ�ŚƯƘƫ�ƢȀȈǧ�ÀȂǰȇ�À¢�ÀÂ®�Ƣđ�ƨËǏƢŬ¦.
Abstract

Linguistics Borrowing is a natural phenomenon known among
the nations from time immemorial, which is a means of lexicon
richness growth; for hardly any language is devoid of that
because of the mutual impact and effect among native speakers.
Consequently, the affected language borrows words, structures
or sounds from another language. No any language can remain
for a long time satisfied with its verbal richness without foreign
influence from other languages.

:المقّدمة

الّسماواِت واألرِض واختالُف ألسنِتكم وِمْن آياتِه خلقُ ﴿ :احلمد هللا القائل

والّصالة والّسالم على نبّينا حمّمد، ،)١(﴾وألواِنكم، إّن يف ذلك آلياٍت للعاِلِمني

أفضل من أقرض اهللا قرًضا حسًنا، وعلى آله وأصحابه أهل البيان والّتبيان، ومن 

.تبعهم بإحسان إىل يوم الّدين



  

~١٣٨~

وخامتة  وثالثة مباحث،، ومتهيد،مةمن مقدّ  قالامل اتكّون هذفي: أما بعد

.ملراجعللمصادر وا ثبتا، مث واقرتاحات ن نتائج وتوصياتتتضمّ 

:التمهيد

شيء لغة القرآن الكرمي  الّلغة العربّية لغة ثقافة وحضارة، وهي قبل كلّ "

وكما يؤثّر اإلسالم يف سلوك امللتزم بآدابه وتعاليمه، ...واحلديث الّنبوّي الّشريف

�Śưǯ�µتؤثّر ¦ŗǫ¦�Ŀ�ƢƸǓ¦Â�Ǯ ǳ̄�ÂƾƦȇÂ��Ƣđ�ËǮ ƬŢ�Ŗǳ¦�©ƢǤËǴǳ¦�Ŀ�ƨËȈƥǂǠǳ¦�ƨǤËǴǳ¦

.)٢("من الكلمات العربّية

  :المبحث األول

:يّ معجمال االقتراض الّلغويّ مفهوم

أْخذ القْرض، وهو من باب اقرتَض فالٌن من فالن، يقرتُض : االقرتاض

عِطيه غريك من املال على أن يرّده إليك، ما تُ :والَقْرض.َأخَذ منه القْرضَ :اقرتاًضا

أو ما يـَُقّدم من عمل يـُْلَتَمُس عليه اجلزاء، وهو من باب قَرَض الشيء، يقرُِضه 

هذا هو األصل فيه، مث اسُتعِمل يف قطع الفأر، والّسَلف، والّسري، .َقطَعه:قْرضاً 

جازاة
ُ
كما يعرّفها ابن –َغة املنسوب إىل الّلغة، واللُّ :والّلغويّ .)٣(والشِّعر، وامل

".¢ǶȀǓ¦ǂǣ¢�Ǻǟ�¿Ȃǫ�Čǲǯ�Ƣđ�ďŐǠÉȇ�©¦ȂǏ: "هي – )٤(جّين 

يّتضح من املفهوم املعجمّى أّن االقرتاض الّلغوّي يعىن أخذ قْرض لغوّى من 

ومعىن ذلك أّن اإلجنليزيّة أخذت من العربّية قْرضًا لغويّا، غري أن . لغة إىل أخري

واستعمال لفظ االقرتاض يف هذه الظاهرة ليس . "احبهالَقرض يف الّلغة ال يرّد لص

إال من قبيل التجّوز، أو جماراة الصطالح الّلغوّيني احملَدثني، فليس اقرتاض 



~١٣٩~

ࡧל�ȲȄȯ ȿ�ɤɼࡧ֗ࡧࡧࡧכȳʆȆɳʆم٢٠١٥/�ɤɼכ ١٤٣٦Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

وليست الّلغة املستعرية مطالَبة برّد ما اقرتضته من ...األلفاظ اقرتاضا مبعناه الّدقيق

.)٥("ألفاظ الّلغات األخرى

ّية عرفت بني الّشعوب منذ عصور موغلة يف واالقرتاض ظاهرة لغويّة طبع

القدم، وهو أحد وسائل منّو الثّروة الّلغويّة؛ إذ ال تكاد ختلو لغة من الّلغات من 

��ƢǛƢǨǳ¢�̈ǂËƯƘƬŭ¦�ƨǤËǴǳ¦�µ ŗǬƬǧ��Ƣđ�śǬǗƢËǼǳ¦�śƥ�śǳÈ®ƢƦƬŭ¦�ǂËƯƘËƬǳ¦Â�ŚƯƘËƬǳ¦�ǲǠǨƥ�Ǯ ǳ̄

لغة أن تبقى رَدحا من وال تستطيع أيّ .أو تراكيب، أو أصواتا من لغة أخرى

�ǺǷ�ËȆƳ°Ƣƻ�ŚƯƘƫ�ƢȀȈǧ�ÀȂǰȇ�À¢�ÀÂ®�Ƣđ�ƨËǏƢŬ¦�ƨËȈǜǨËǴǳ¦�ƢēÂǂưƥ�ƨȈǨƬǰǷ�ǂǿËƾǳ¦

  .لغات أخرى

:يّ صطالحالا االقتراض الّلغويّ  مفهوم

�©¦®ǂǨǷ�¾ƢǬƬǻ¦�ń¤�ƢēƢǤǳÂ�§ȂǠËǌǳ¦�śƥ�ǂǋƢƦŭ¦�ŚǣÂ�ǂǋƢƦŭ¦�½ƢǰƬƷȏ¦�ÄË®ƚȇ

هدت أثناء احتكاكها الّطويل بالعاَمل العرّيب فالّلغة اإلجنليزية ش. من لغة ألخرى

دخول مفردات وألفاظ ومصطلحات عديدة من  –وال تزال تشهد  –اإلسالمّي 

ويعرف هذا االنتقال للمفردات من لغة ألخرى باالقرتاض . "الّلغة العربّية

ن وممّا ال شّك فيه أ.)٦("املعجمّي أو املفرداّيت، وقد يسّمي باالستعارة الّلغويّة

االقرتاض الّلغوّي من العربّية إىل اإلجنليزيّة أسهم يف تكوين الكثري من 

فاقرتاض األلفاظ عمل يقوم . "املصطلحات وتنميتها يف العديد من صنوف العلم

به األفراد كما تقوم به اجلماعات، ويف العصور احلديثة قد تقوم به اهليئات 

ƢŮƢưǷ¢Â�ƨËȇȂǤËǴǳ¦�ǞǷƢĐƢǯ�ƨËȈǸǴǠǳ¦ .ّن عمل الفرد هنا ال يظّل عمًال منعزًال عن على أ

الّناس، بل رغم أنه يبدأ كعمل فردّي ال يلبث يف غالب األحيان أن تقّلده 
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جمموعة من أفراد، مث قد يصبح ملكا للجماعة كّلها، ويكون حينئذ عنصرا من 

.)٧("عناصر الّلغة املستعرية

ويقّدر باحثون معاصرون .لعامّ ومل تكن العربّية لتشّذ عن هذا القانون الّلغوّي ا

كلمة، ومن الالّتينّية ) ٢٥٠(أن العربّية قد أخذت من اليونانّية مائتني ومخسني 

كلمة، كما أخذت من الفارسّية حنو ألف ) ٢٧٧(مائتني وسبعا وسبعني 

. كلمة) ٢٥٠(كلمة، ومن الّرتكّية حنو مائتني ومخسني ) ١,٤٠٠(وأربعمائة 

.)٨(لّية واإلجنليزيّة والفرنسّيةوأخذت حديثا من اإليطا

وال تزال العربّية يف الوقت الرّاهن تُقِرض وتقرتض من الّلغات املعاصرة حسبما 

متليه الّضرورة واحلاجة امللّحة، وهي ليست بدعا من الّلغات اإلنسانّية يف هذا 

.)٩("وهذا الّتقارض الّلغوّي من أوضح آثار التقاء احلضارات واحتكاكها. "األمر

  :المبحث الثاني

:ودوافعه االقتراض الّلغويّ  عوامل

تتصارع الّلغات بعضها مع بعض كما تتصارع الكائنات احلّية؛ وتكون 

śƬǤËǴǳ¦�śƥ�ƢÅǓ¦ŗǫ¦Â�ƢÅƳ±ƢŤ�Â¢��ƢÅǷ¦ǄĔ¦�Â¢��ÅƨƦǴǣ�ƢǷ¤�Ǯ ǳ̄�ƨǴȈǐƷ. وتتوّقف ِحّدة

:ذلك على عوامل ودوافع كثرية، أّمهها

-�ƢǷ�Ľ��ƢËȇ®ǂǧ�ÀȂǰȇ�ƢǷǶȀǔǠƥ�ƨƦǣǂǯ��ƢčȈǟƢŦ�ƶƦǐȇ�À¢�Ʈ ƦǴȇ يف اقرتاض

مفردات أجنبّية يف كالمه أمام اآلخرين، بغية متييزه نفَسه عنهم بإظهار إتقانه 

.لتلك الّلغة

وقد يكون الّدافع أحيانًا الّرغبة يف تقليد القوّي؛ ذلك أّن املغلوب موَلع -

ري اإلجياّيب، وهو ما وهذا ما ميكن أن يطلق عليه الّتأث.)١٠(بتقليد الغالب
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–وخباّصة الغربّية –عندما استعارت الّلغات األخرى -مثًال  –حدث 

.)١١(املفردات العربّية يف فرتة مخول الثّقافة والعلم واضمحالهلما هناك

ضعف الّلغة املنقول عنها نتيجة لضعف الّشعب أو األّمة اليت تستخدمها، -

ا؛ أو استحسان مفردة ما، فُتؤخذ وتصبح ومع ذلك يـُنـَْقل عنها ويـُْقتَـَرض منه

ومثل هذه احلال ما حدث يف فرتة االستعمار . من مكّونات الّلغة املقِرتضة

الغرّيب احلديث، عندما استعارت بعض لغات املستعِمرين عدًدا وفريًا من 

.)١٢(املفَردات، وهذا ما ميكن أن ُيَسّمى بالّتأثري الّسليبّ 

، أو اّتصال بعضها ببعض على أّي وجه، وبأّي فبتجاور الّشعوب: واراجلِ -

سبب، وألّي غاية حيدث االحتكاك، وباالحتكاك حيدث الّتأثري والتأثّر 

.)١٣(املتباَدلني؛ فتتأثر كلتا الّلغتني باألخرى وتؤثّر فيها

ضّيفة، ومبرور : اهلجرة-
ُ
فبهجرة الّشعوب إىل غري موطنها حتتّك لغتها بالّلغة امل

والّدينّية العالقات االقتصاديّة، والّسياسّية، واالجتماعّية، الّزمن، وبسبب 

·�®�ȏ�ȆǿÂ��ƢĔƢǗÂ¢�ń¤�®ȂǠƫ�Ľ��ƢȀǴǿ¢�ÀÂ.حيدث الّتأثري والتأثّر ƢǨǳȋ¦�ǂƳƢē�ƾǫÂ

أو  تسلم يف هذه اهلجرة الّطويلة من تغيري يف الّصوت، أو البناء، أو االستعمال،

.والّشيك،سانةوالرتّ ،املعىن، أو اهليئة، كما حصل للكحول

ويعّد تطّور الّلغة .هو أمر طبعّي حيدث يف لغات العامل كّلها:الّتطّور الّلغويّ -

.املستمّر مبعزل عن كّل تأثري خارجّي أمرا مثالّيا ال يكاد يتحّقق يف أّي لغة

تدعو حاجة الّناطقني بالّلغة إىل أن يقرتضوا ألفاظا من لغات أخرى : احلاجة-

واحلاجات . ¢ȂǴǠǳ¦�ǺǷ�ƢǷ�ǶǴǟ�©ƢƸǴǘǐǷ�ƢđƢǈƬǯȏ�Â¿ألداء غرض معّني 

:أنواع، منها
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-���ƨǓÊÈŗǬŭ¦�ƨǤËǴǳ¦�Ŀ�ƢǷ�ǎ Ǭǻ�Ëƾǈǳ�ƨƳƢūƢǯ��ƢčȈǟƢŦ�ÀȂǰȇ�ƢǷ

، و )اجلرب( algebra:كاقرتاض الّلغة اإلجنليزيّة لكلمات مثل

almanac )املناخ( و ،cotton )القطن( و ،sugar)الّسكر(.

من مظاهر الّتبادل الّتجارّي انتقال :ريّةحاجات اقتصاديّة وجتا-

مسّميات البضائع مع بضائعها من بقاع خمتلفة من األرض إىل 

موطن الّناطقني بالّلغة، وبذا تدخل هذه املسّميات بألفاظها 

�Śưǯ�¾ƢǬƬǻ¦�ǺǷ�ǲǐƷ�ƢǸǴưǷ��ǶȀƬǤǳ�ń¤�ƢȀǼǷÂ�ǶēƢȈƷ�ń¤�̈ƾȇƾŪ¦

إبان ازدهار املدن اإليطالّية من املفردات العربّية إىل الّلغة اإليطالّية

�§Âǂū¦�¿Ƣȇ¢�ǖǇÂȋ¦�¼ǂËǌǳ¦�ń¤�śËȈƦȈǴËǐǳ¦�ǲǬǼǳ�ƨƴȈƬǻ�Ƣē¦ÂǂƯ�̈®Ƣȇ±Â

.عْرب أراضيهاالّصليبّية، وعبور البضائع اآلسيويّة 

يؤّدي طول االحتكاك بني :حاجات سياسّية، وإداريّة، وعسكريّة-

لقوى الغالبة، إىل الّشعوب املغلوبة سياسّيا وإداريّا وعسكريّا، وبني ا

.انتقال العديد من األلفاظ واملسّميات إىل لغات الّشعوب املغلوبة

للعامل الثّقاّيف تأثري كبري يف االقرتاض الّلغوّي؛ :حاجات ثقافّية-

فبسببه ينتقل كثري من مفردات الّلغة، وخباّصة املفردات املتعّلقة 

لسفة، واحلكمة، مبظاهر احلياة احلضريّة، أو تلك اليت تتعّلق بالف

واألدب، والّدين، واالخرتاع، أو بأمور مل تكن مألوفة إىل الّلغات 

مساحة واسعة يف الّتأليف " اإلنرتنت"فقد احتّلت لفظة . األخرى

؛ ذلك أن "الّشبكة العنكبوتّية"العرّيب ما مل حيَظ به مصطلح 

  .االستعمال وكثرته مييل دوما حنو االختصار
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من الكلمات العربّية إىل الّلغة  مئاتّلغوّي إىل دخول لقد أّدى االقرتاض ال

، و )الكيمياء( alchemy:اإلجنليزيّة، حيث تنّوعت تلك األلفاظ بني علمّية مثل

alkali )القلي(وبني ألفاظ ترتبط بالّصناعة والّتجارة، مثل ،:tariff)و )الّتعريفة ،

magazine )املخازن(وأخرى تتعّلق بالّنبات، مثل ،:hashish )و )احلشيش ،

lemon)والشّك أّن هذا الكّم اهلائل من املفردات املقَرتضة ُيسهم يف .)الّليمون

ƢēƢǸǴǯ�̈®Ƣȇ±Â�ƨËȇǄȈǴųȍ¦�ƨǤËǴǳ¦�©ƢƸǴǘǐǷ�ƨȈǸǼƫ.

�ń¤�¼ǂËǌǳ¦�ǺǷ�ƨǓÈŗǬŭ¦�ƨËȈƥǂǠǳ¦�©ƢǸǴǰǳ¦�ǂƳƢē�À¢�ƨËȈǠƦǘǳ¦�°ȂǷȋ¦�ǺǷ�ÀƢǯÂ

وعلى . يف ذلك العصر أكثر تقّدما يف العاملَ الغرب، نظرًا لكون الّدول اإلسالمّية 

نفس الّنمط، تنسّل الكلمات اإلجنليزيّة إىل الّلغات األجنبّية يف الوقت احلاضر، 

�ËœǿËǀǳ¦�Ƣǿǂǐǟ�Ŀ�ƨËȈƥǂǠǳ¦�ƨǤËǴǳ¦�ƪ ǻƢǯ�ƢǸǯ��¿ȂǴǠǳ¦Â�ƨǟƢǼËǐǳ¦�ƨǤǳ�ƢĔȂǰǳ.

ألعوام القليلة ويف ا. وقد استمّر تدّفق الكلمات العربّية إىل الّلغة اإلجنليزيّة

ǲưǷ��Ƣē¦®ǂǨǷ�ǺǷ�¦Å ǄƳ�ƪ ƸƦǏ¢Â��ƢȀȈǳ¤�ƨËȈƥǂǠǳ¦�©ƢǸǴǰǳ¦�ǒ Ǡƥ�ƪ ǴǬƬǻ¦�ƨȈǓƢŭ¦:

al-Qaeda )على سبيل املثال ال احلصر  – )١٤(ويذكر حبيب سلوم. )القاعدة–  

، )احللوى( halva، و )الَفْتوى(fatwa، و )الكسكسيّ (couscous: كلمات مثل

تزال الّساحة العربّية تشهد تزايد الّسياحة الغربّية وال . )االنتفاضة( intifadaو 

واألمريكّية، واإلقبال على الّدراسات العربّية والّشرق األوسطّية بعد أحداث 

  .م٢٠٠١ عام الثالثاء، احلادي عشر من سبتمرب،

:االقتراض الّلغويّ  أنواع

واالقرتاض  االقرتاض املباشر،:ينقسم االقرتاض الّلغوّي إىل نوعني أساسني مها

فاالقرتاض املباشر هو الذي حيصل بال واسطة نتيجة احتكاك مباشر . غري املباشر
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احلملة الّصليبّية الثّالثة مثال،بني لغتني، كالذي حدث بني العربّية واإلجنليزيّة أثناء 

وأما االقرتاض غري  .األمر الذي أّدى إىل تسّرب كلمات عربّية إىل الّلغة اإلجنليزيّة

شر فكان سببا يف تسّلل الكلمات العربّية إىل الّلغة اإلجنليزيّة، وذلك عن املبا

الفرنسّية، واإليطالّية، واإلسبانّية، والربتغالّية، والالّتينّية، :طريق الّلغات اآلتية

.واليونانّية، والّرتكّية، والفارسّية، واهلنديّة، واألرديّة

  :لثالمبحث الثا

  :دالمعّرب والّدخيل والمولّ 

ويكاد احملَدثون ُجيْمعون على أن ". خيلالدّ "و" بعرّ امل"ض قرتَ ومن أنواع امل

على كّل كلمة أجنبّية دخلت العربّية قدميا، أو تدخل اليوم أو "املعرَّب"يُطلق 

ا، على أن تكون خاضعة ملقاييس العربّية وأبنيتها وحروفها، ويدخل فيه قسم  غدً 

صرون، ويسّمى هذا الّنوع معّربا؛ ألن الّروح العربّية كبري مما عرّبه القدماء أو املعا

على الّلفظة "الّدخيل"َسَرت فيه، وأصبح جزءا من البناء العرّيب، وأن يطلق 

األجنبّية اليت مل ختضع ملقاييس العربّية وبنائها وجْرسها، سواء أكانت قدمية أو 

لَّدون على غري استعمال فهو الّلفظ الذي استعمله املو "املولَّد"وأما . )١٥(حديثة

.)١٦(العرب

ومل يكن للقدماء مثل هذا الّتصور الواضح ألنواع املقَرتض؛ إذ اختلط مفهوم 

املعّرب مبفهوم مصطلح الّدخيل عندهم، فاستعمل مجهورهم املعّرب والّدخيل 

وقد أحصى إبراهيم بن مراد الكلمات املقَرتضة يف حرف الباء من . مبعىن واحد

البن منظور، فتبّني له أن املؤّلف غري مستقّر على تسمية واحدة " لسان العرب"

مرة، ) ١٧(سبع عشرة " معرَّب"لظاهرة االقرتاض الّلغوّي؛ فقد استعمل مصطلح 
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مرّات، ) ٥(مخس " أعجميّ "مرات، ومصطلح ) ٨(مثاين " دخيل"ومصطلح 

مرات، على أنه قد جيمع بني هذه ) ٤(أربع " أعجمّي معّرب"ومصطلح 

دخيل يف العربّية ): خبت(لفظ : ملصطلحات مجيعا يف وصف لفظ واحد، مثالا

ال أحسب : أعجمّي معّرب، كما أنه يستعمل تسميات أخرى عاّمة جّدا، مثل

.)١٧(ليس يف كالم العرب: الكلمة عربّية، أو

كما يرى   - ولعّل الّدافع وراء عدم الّتفريق بني املعّرب والّدخيل عند القدماء 

�ƨËȈǔǫ�ƢȀÌƬǴǷ¢�ƨËȈź°Ƣƫ�ƨȇÂ¦±�ǺǷ�µ-)١٨(ّمد خسارةممدوح حم ¦ŗǫȐǳ�¦Âǂǜǻ�ǶËĔ¢

«ƢƴƬƷȏ¦�°Ȃǐǟ�ƾǠƥ�ƨËȈƥǂǠǳ¦�ǾÌƬǓŗǫ¦�ƢǷ�ǲǯ�ËÀƜǧ��°ȂǜǼŭ¦�¦ǀđÂ��«ƢƴƬƷȏ¦
)١٩(

للّتمييز بني أنواع ال  –واحلالة تلك  –هو دخيل وليس حمّل استشهاد، فال أمهّّية 

.ب لغويّ يُبَىن على الّتمييز بينها أّي مطل

أما احملَدثون فقد حبثوا املسألة من منظور صرّيف صوّيت، إذ ليس املهّم عندهم "

احتجاجّية هذه الكلمة أو تلك، بعد أن فات عصر االحتجاج، بل املهّم هو 

مدى إمكانّية دْمج الكلمات املقَرتضة يف الّنظام الّصويت للعربّية، بعد أن صار 

.)٢٠("االقرتاض مما ال ميكن جتّنبه

:كتب المعّرب

:وأهّم هذه الكتب هي

 :ت(املعّرب من الكالم األعجمّي على حروف املعجم، للجواليقي -

.)٢١(مطبوعوهو،)هـ٥٤٠

.)٢٢(مطبوعوهو، )هـ٥٨٢ :ت(حاشية ابن برِّي على املعّرب للجواليقي -
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،)هـ٨٢٠:ت(للبشبيشي،الّتذييل والّتكميل ملا اسُتعمل من الّلفظ الّدخيل-

.لغة ٢٣١ط بدار الكتب املصريّة، حتت رقم خمطو وهو

وهو،)هـ٩١١:ت(للّسيوطياملعّرب،منالقرآنيفوقعفيمااملهّذب-

.)٢٣(مطبوع

،)هـ٩٤٠ :ت(باشاكمالالبناألعجمّية،الكلمةتعريبحتقيقيفرسالة-

.)٢٤(مطبوعوهو

.)٢٥(مطبوعوهو،)ـه١٠٦٨:ت(احلسيينالّرشيدلعبدالّرشيديّة،املعرّبات-

شفاء الغليل فيما يف كالم العرب من الّدخيل، لشهاب الّدين اخلفاجي -

.)٢٦(مطبوعوهو،)هـ١٠٦٩:ت(

ط بدار خمطو وهو،)هـ١١القرنيف:ت(املعّرب والّدخيل، ملصطفى املدين -

.لغة ٦٤الكتب املصريّة، حتت رقم 

الّدمشقياحمليباألمنيحملّمديل،الّدخمنالعربّيةالّلغةيففيماالّسبيلَقْصد-

.)٢٨(،)٢٧(مطبوعوهو،)هـ١١١١:ت(

،)هـ١١٨٦:ت(احلليبالّنهايلحملّمدواملعّرب،الّدخيليفاملذّهـبالطّراز-

، وحّقق )٢١٤١(ط خبّط املؤّلف يف مكتبة جامعة أّم القرى برقم خمطو وهو

اهلندّي، يف جامعة القسم األول من الكتاب حمّمد أكرم عاصم مشس الّدين

إىلأولهمن"واملعّربالّدخيلمعرفةيفاملذّهـبالطّراز(املدينة املنّورة، بعنوان 

.)وحتقيقدراسة–"املعجمةالّذالحرف

حسنحمّمدللدّكتوراملعرّبة،األلفاظمعاجممعواحلديثالقدمييفالّتعريب-

.)٣٠(،)٢٩(مطبوعوهوالعزيز،عبد
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،)م١٨٩٨:ت(رادف العاّمّي والّدخيل، لرشيد عطّية البناين الّدليل إىل م-

.)٣١(مطبوعوهو

.)٣٢(مطبوعوهو،)م١٩٠٨:ت(األلفاظ الفارسّية املعرّبة، للّسّيد أّدي شري -

وهو،)هـ١٣٣٧:ت(الّتقريب ألصول الّتعريب، لطاهر بن صاحل اجلزائري -

.)٣٣(مطبوع

وهو،)هـ١٣٤٢:ت(محد عيسى الّتهذيب يف أصول الّتعريب، للدّكتور أ-

.)٣٤(مطبوع

:ت(تفسري األلفاظ الّدخيلة يف الّلغة العربّية، لطوبيا العنيسي احلليب -

.)٣٥(مطبوعوهو،)م١٩٣٢

.)٣٦(مطبوعوهو،)هـ١٣٦٦:ت(االشتقاق والّتعريب، لعبد القادر املغريب -

مسعود بوبو أثر الّدخيل على العربّية الفصحى يف عصر االحتجاج، للدّكتور -

.)٣٧(مطبوعوهو،)م١٩٨٢:ت(

.)٣٨(مطبوعوهو،)م١٩٨٥:ت(املوّلد يف العربّية، للدّكتور حلمي خليل -

وهو،)م١٩٨٥:ت(املصطلح األعجمي، للدّكتور إبراهيم بن مراد -

.)٤٠(،)٣٩(مطبوع

عاِصر، للدّكتور عبد املنعم الكاروري،-
ُ
وهوالّتعريب يف ضوء علم الّلغة امل

.)٤١(مطبوع

الّتعريب ودوره يف بناء املعجم العرّيب احلديث، للدّكتور إبراهيم آدم إسحق، -

املكتبة (وهو رسالة دكتوراة غري منشورة، مبكتبة جامعة أم درمان اإلسالمّية 

).املركزيّة
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  :الخاتمة

وصيات، وهي على تائج والتّ النّ من اإلشارة إىل أهمّ  قالامل اال بّد يف ختام هذ

  :ايلتّ حو الالنّ 

:الّنتائج

:تمّثل فيما يأيتتخَلص الباحث إىل نتائج 

.أّن االقرتاض ظاهرة لغويّة طبعّية-

-�µ ¦ŗǫ¦�ń¤�ÄË®ƚȇ�ƢēƢǤǳÂ�§ȂǠËǌǳ¦�śƥ�ǂǋƢƦŭ¦�ŚǣÂ�ǂǋƢƦŭ¦�½ƢǰƬƷȏ¦�À¢

.مفردات من لغة إىل أخرى

.أّن الّتقارض الّلغوّي من أوضح آثار التقاء احلضارات واحتكاكها-

.اض الّلغوي عوامل كثرية ودوافعأّن لالقرت -

  .اقرتاض مباشر واقرتاض غري مباشر: أّن االقرتاض الّلغوّي نوعان-

الّلغة العربّية أثّرت تأثريًا كبريًا يف الّلغة اإلجنليزيّة من حيث إسهامها أّن -

Ƣē¦®ǂǨǷ� ¦ǂƯ¤�Ŀ�ǂǧ¦Â�Ƥ ȈǐǼƥ.�ǺǷ�¦ÅŚưǯ�ƢȀǓ¦ŗǫ¦�Ŀ�ƢčȈǴƳ�Ǯ ǳ̄�ǂȀǜȇÂ

وهذا إن دّل على شيء فإمنا يدّل على .يف ميادين متنّوعةالكلمات العربّية

�ƨǼȇƾǷ�ƢĔ¢Â��ƨËȇǄȈǴųȍ¦�ƨǤËǴǳ¦�ȄǴǟ�ǲǔǧ�ƢŮ�Ŗǳ¦�©ƢǤËǴǳ¦�ǺǷ�ƨËƦȇǂǠǳ¦�ƨǤËǴǳ¦�À¢

.لّلغة العربّية بإثراء معجمها الّلغويّ 

.أّن املعّرب والّدخيل واملوّلد من أنواع املقَرتض-

:الّتوصَيات

  :البحث حقّ تست ¦ƢËĔȋ��ƨȈƫȉالباحث الّنقاط  يقرتح

".مراحل االقرتاض الّلغوّي من العربّية إىل اإلجنليزيّة"-
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".االقرتاض املباشر وغري املباشر بني العربّية واإلجنليزيّة"-

".الّتطّور الّلغوّي والّدالّيل للكلمات اإلجنليزيّة املقَرتضة من الّلغة العربّية"-

االقرتاض الّلغوّي من  يف دلس وِصِقلَِّية وأثرهاحركات الّرتمجة يف بغداد واألن"-

".العربّية إىل اإلجنليزيّة

أن احلمد هللا رّب ﴿احلمد هللا الذي بنعمته تتّم الصاحلات، وآخر دعوانا 

.، وصّلى اهللا على نبّينا حمّمد وآله وصحبه وسّلم)٤٢(﴾نيالعامل

  :الهوامش فهرس

22:الّروم)١(

سلسلة آداب الّشعوب ،وسا اإلسالمىّ أدب اله،مصطفى حجازى ،السّيد)٢(

،م٢٠٠٠، الرّياض،، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمّية٤اإلسالمّية 

.٤٥ص 

ابن : راجع" االقرتاض"ملزيد من التفاصيل حول املفهوم املعجمّي لكلمة )٣(

الطّبعة ، لسان العربمنظور، مجال الّدين أبو الفضل حممد بن مكرم، 

م، حرف الّضاد، فصل ١٩٩٦/هـ١٤١٧ ،بريوت ، دار صادر،الّسادسة

القاموس القاف، والفريوز آبادي، حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم، 

حيىي مراد، مؤّسسة املختار للنشر :، حتقيق وتقدميالطّبعة األوىل، المحيط

م، باب الّضاد، فصل القاف، والزَّبيدي، ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩ ،القاهرة والتوزيع،

عبد : ، حتقيقتاج العروس من جواهر القاموسضى احلسيين، السّيد حممد مرت

، )م١٩٦٥/هـ١٣٨٥، الّستار أمحد فراج، مطبعة حكومة الكويت، الكويت

الّصحاح تاج الّلغة باب الّضاد، فصل القاف، واجلوهري، إمساعيل بن محّاد، 
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لم دار العأمحد عبد الغفور عطّار،:، حتقيقالطّبعة الرّابعة، وِصحاح العربّية

، والفّيومي، أمحد بن )قرض(م، حرف القاف، مادة ١٩٩٠ ،بريوت للماليني،

،المصباح المنير في غريب الّشرح الكبير للّرافعيحممد بن علي املقري، 

بدون تاريخ، كتاب ،القاهرة، املطبعة الكربى األمرييّةاجلزء األول والثّاين،

المنجد في ة الكاثوليكّية، القاف، فصل القاف مع الراء وما يثلثهما، واملطبع

، وجممع الّلغة )قرض(م، مادة ١٩٩١ ،بريوت ، دار املشرق،الّلغة واألعالم

،مكتبة الّشروق الّدولّية، القاهرةالطّبعة اخلامسة،، المعجم الوسيطالعربّية، 

).قرض(م، مادة ٢٠١١/هـ١٤٣٢

حممد : قيقحت اجلزء األّول،،الخصائصابن جّين، أبو الفتح عثمان املوصلي، )٤(

.٣٣بدون تاريخ، ص ،القاهرة، علي الّنجار، املكتبة العلمّية

، ، مكتبة األجنلو املصريّةالطّبعة الثّامنة، من أسرار الّلغة،إبراهيم، أنيس)٥(

.٩٧م، ص ٢٠٠٣ ،القاهرة

،مجّلة علوم إنسانّية، "املصطلحات والتنمَية اللغويّة العربّية: "عمر، هزاميه)٦(

http://www.ulum.nl:ينّ إلكرتو موقع  ،)٣٥(

.٩٨ص  املرجع الّسابق،،إبراهيم، أنيس)٧(

علم المصطلح وطرائق وضع المصطلحات في ،ممدوح حممد ،خسارة)٨(

.٢٣٨م، ص ٢٠٠٨ ،دمشق ،، دار الفكرالعربّية

.٢٣٨ص  املرجع نفسه،)٩(

.إلكرتوينّ موقع  ،الّسابقاملرجع، "ربّيةاملصطلحات والتنمَية اللغويّة الع: "عمر، هزاميه)١٠(

اقتراض الّلغات الهند أوربـّّية من :ظاهرة االقتراض الّلغويّ اهلادي، ، حنيش)١١(

.مركز دراسات املتوّسط، طرابلس، ليبيا:إلكرتوينّ موقع ، الّلغة العربّية
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.املرجع نفسه)١٢(

ر العلم ، داالطّبعة الّسادسة عشر، دراسات في فقه الّلغةصبحي، ، الّصاحل)١٣(

.٣١٥ص ، م٢٠٠٤ ،بريوت ،للماليني
(14) Salloum, H. (2008). The Impact of the Arabic Language and Culture

on English and other European Languages. Retrieved 2008, from
http://www.syriatoday.ca/salloum-arab-lan.htm

.٣٤٠ص  املرجع الّسابق،،ممدوح حممد ،خسارة)١٥(

.١٧ص املرجع نفسه، )١٦(

.٢٣٩-٢٣٨ص املرجع نفسه، )١٧(

٢٤٠-٢٣٩ص املرجع نفسه، )١٨(

وهي تلك الفرتة الّسعيدة اليت تشمل اجلاهلّية، وصدر اإلسالم، وعصر بين ")١٩(

ا موّلد ال أمّية، وتعّد جبميع ما فيها عربّية فصحى، وما عداها مما جاء بعده

،رمضان، عبد الّتواب: انظر. "يصّح، يستوي يف هذا الّتطّور والّتعريب اجلديد

، مكتبة اخلاجني للطّباعة والّنشر الطّبعة الّسادسة،فصول في فقه الّلغة العربّية

.٣٦٦ص ، م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، القاهرة، والّتوزيع

  .٢٤٠ص املرجع الّسابق، ،ممدوح حممد ،خسارة)٢٠(

.م١٩٦٩/هـ١٣٨٩ ،القاهرة ،الكتبمطبعة دار )٢١(

.م١٩٨٥/هـ١٤٠٥ ،بريوت ،مؤّسسة الّرسالة)٢٢(

،بدون تاريخ، ودار الغرب اإلسالمي،صندوق إحياء الّرتاث اإلسالمّي، الرّباط)٢٣(

.م١٩٨٢ ،بريوت

م، واملعهد العلمّي الفرنسّي للّدراسات العربّية، ١٩٩١ ،بريوت ،دار اجليل)٢٤(

.بدون تاريخ
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.م١٩٧٩ ،ةالقاهر  ،دار الثقافة)٢٥(

.م١٩٩٨/هـ١٤١٨ ،بريوت ،دار الكتب العلمّية)٢٦(

.م١٩٩٤ ،الرّياض،مكتبة الّتوبة للّنشر والّتوزيع)٢٧(

www.alfaseeh.com:الفصيح لعلوم الّلغة العربّيةموقع نقال عن )٢٨(

.م١٩٩٠ ،القاهرة ،دار الفكر العريبّ )٢٩(

www.alukah.net :األلوكةموقع نقال عن )٣٠(

.م١٨٩٨ ،بريوت ،مطبعة الفوائد)٣١(

.م١٩٨٨-م١٩٨٧ ،القاهرة ،العرب دار)٣٢(

.م١٩١٨ ،مصر ،املطبعة الّسلفّية)٣٣(

.م١٩٢٣/هـ١٣٤٢ ،القاهرة ،مطبعة دار الّسعادة)٣٤(

.م١٩٦٥/هـ١٣٨٤ ،القاهرة ،العرب دار)٣٥(

.م١٩٠٩-م١٩٠٨ ،القاهرة ،مطبعة اهلالل بالفجالة)٣٦(

.م١٩٨٢ ،دمشق ،قافة واإلرشاد القوميّ ثالوزرة )٣٧(

.م١٩٧٨ ،اإلسكندريّة،اهليئة املصريّة العاّمة للكتاب)٣٨(

.م١٩٨٥ ،بريوت ،دار الغرب اإلسالمي)٣٩(

www.alfaseeh.com:الفصيح لعلوم الّلغة العربّيةموقع نقال عن )٤٠(

.م١٩٨٦ ،اخلرطوم ،ّنشردار جامعة اخلرطوم لل)٤١(

١٠: يونس)٤٢(
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  المراجعو  المصادر فهرس

:المراجع العربّية

.م٢٠٠٣ ،القاهرة ،، مكتبة األجنلو املصريّةالطّبعة الثّامنة، من أسرار الّلغة،إبراهيم، أنيس

حممد علي  :حتقيقاجلزء األّول، ،الخصائصبن جّين، أبو الفتح عثمان املوصلي، ا

.بدون تاريخ ،القاهرة، علمّيةاملكتبة ال الّنجار،

، الطّبعة الّسادسة،لسان العرب، مجال الّدين أبو الفضل حممد بن مكرمابن منظور،

.م١٩٩٦/هـ١٤١٧، بريوت ،دار صادر

، الطّبعة الرّابعة، الّصحاح تاج الّلغة وِصحاح العربّيةاجلوهري، إمساعيل بن محّاد، 

،م للمالينيدار العلأمحد عبد الغفور عطّار، :حتقيق

.م١٩٩٠ ،بريوت

، دار علم المصطلح وطرائق وضع المصطلحات في العربّية،ممدوح حممد ،خسارة

.م٢٠٠٨ ،دمشق ،الفكر

:، حتقيقتاج العروس من جواهر القاموس، السّيد حممد مرتضى احلسيين، الزَّبيدي

،عبد الّستار أمحد فراج، مطبعة حكومة الكويت

.م١٩٦٥/هـ١٣٨٥ ،الكويت

سلسلة آداب الّشعوب ،أدب الهوسا اإلسالمىّ ،مصطفى حجازى ،سّيدال

،، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمّية٤اإلسالمّية 

.م٢٠٠٠ ،الرّياض

،، دار العلم للمالينيالطّبعة الّسادسة عشر، دراسات في فقه الّلغةصبحي، ، الّصاحل

.م٢٠٠٤ ،بريوت

، مكتبة اخلاجني للطّباعة الطّبعة الّسادسة،غة العربّيةفصول في فقه اللّ ،رمضان، عبد الّتواب

.م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، القاهرة، والّنشر والّتوزيع
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الطّبعة ،القاموس المحيط، الفريوز آبادي، حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم

مؤّسسة املختار للنشر حيىي مراد، :حتقيق وتقدمي ،األوىل

.م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩ ،القاهرة ،والتوزيع

 رح الكبيرالمصباح المنير في غريب الشّ الفّيومي، أمحد بن حممد بن علي املقري، 

، املطبعة الكربى األمرييّةاجلزء األّول والثّاين، ،للّرافعي

.بدون تاريخ ،القاهرة

،، مكتبة الّشروق الّدولّيةالطّبعة اخلامسة، المعجم الوسيطجممع الّلغة العربّية، 

.م٢٠١١/هـ١٤٣٢، القاهرة

  ١٩٩١ ،تو بري  ،دار املشرق ،المنجد في الّلغة واألعالمالكاثوليكّية، املطبعة 

:المواقع اإللكترونّية

اقتراض الّلغات الهند أوربـّّية من :ظاهرة االقتراض الّلغويّ اهلادي، ، حنيش

املتوّسط،  مركز دراسات :إلكرتوينّ موقع ، الّلغة العربّية

.طرابلس، ليبيا

www.alukah.net :األلوكةموقع 

www.alfaseeh.com:الفصيح لعلوم الّلغة العربّيةموقع 

،مجّلة علوم إنسانّية، "املصطلحات والتنمَية اللغويّة العربّية: "عمر، هزاميه

http://www.ulum.nl:إلكرتوينّ موقع  ،)٣٥(

:المراجع األجنبّية
Salloum, H. (2008). The Impact of the Arabic Language and Culture on English and

other European Languages. Retrieved 2008, from
http://www.syriatoday.ca/salloum-arab-lan.htm
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yahyagwani1@yahoo.com:البرید اإللكتروني

  :مقدمة

احلمد هللا الذي علم بالقلم، علم اإلنسان مامل يعلم، والصالة والسالم على 

أفصح العرب سيدنا وقدوتنا حممد صلى اهللا عليه وعلى ءاله وصحبه ومن تبعهم 

  .بإحسان إىل يوم الدين

بيلة عرضها، ومن أمهية للشعر منزلة رفيعة يف حياة العرب، وبه تصون كل ق

الشعر عند العرب إذا نبغ شاعر يف قبيلة تفرح القبيلة وتقيم األعياد وتعد الوالئم، 

�Ǻǟ�Ǟǧ¦ƾŭ¦��ƢǿǂƻƢǨŠ�ǪǗƢǼǳ¦�ƢĔƢǈǳ�©ƾƳÂ�ƢĔȋ��ƢȀƬƠǼȀƬǳ�ǲƟƢƦǬǳ¦�ƢȀȈǴǟ�ƾǧ¦ȂƬƫÂ

��ǞƟƢǫȂǳ¦�Ŀ�Ƣē¦°ƢǐƬǻ¦Â�ƢēȏȂǘƥ�ƺȇ°ƢƬǳ�ǲƴǈŭ¦��Ƣǿ®Ƣů¢ مهم والشاعر هو الذي يثري

.رجال قبيلته يف الغزوات والثارات، وبالشعر يبغض األعداء، ويذكرهم باآلالم

كان الشاعر ذا حكم نافذ، ولسان ماض، رمبا رفع يف البيت الواحد جمد 

�ǶĔȂǷǂǰȇÂ�� ¦ǂǠǌǳƢƥ�ÀȂǸƬȀȇ�ǲƟƢƦǬǳ¦� ¦ǂǷ¢�Ãǂƫ�¦ǀǰǿÂ��ǾǷƾǿ�Â¢�ƨǴȈƦǬǳ¦

ȈǳƢǤǳ¦�Ƣȇ¦ƾŮ¦�ǶĔȂǘǠȇÂ��ƨȈǳƢǟ�ƨǳǄǼǷ�ǶŮ�ÀȂǐǐźÂ ة ليدافعون عن ملكهم

ǶǿȂƴȀȇ�À¢�ǺǷ�ƢǧȂƻ�Ƣǔȇ¢Â��ǶȀƬǳÂ®�ÀȂǸǜǠȇÂ�ǶĔȂƷƾŻÂ��ǶǿǂǠǌƥ�ǶȀǴƟƢƦǫÂ.

يعيشون بفضل شعرهم يف حياة طيبة وترف، ويتشببون بالنساء، وهكذا الشعراء

  .وينظمون هلن القصائد
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فليس زي . وملنزلة الشعر أصبح الشعراء يلبسون لباسا خاصة، ويتزينون باحللية

يف بيته وهيئته فيما ينشد لنفسه كزيه يف يوم احلفل وبني األمراء، ويتميز  الشاعر

الشعراء جبهارة الصوت ووضوح املخرج، وال خيلو ذلك من الرتمن على اللحن 

§���ƢĔȂƦȈǐȇ�ƨǸǴǰǳ¦�¦Âǀƻ¢�ƢŠ°Â. الذي يتسمح به الطبع ƢǬǳƘƥ�§ǂǠǳ¦�ǶȀȈǸǈȇÂ

�Ʈ ȈŞ�ǾǴƟƢǫ�ȄǴǟ�ƢƦǬǳ�ƢĔȂǬǴǘȈǧ�ǂǠǌǳ¦�ǺǷ�ƪ Ȉƥ�Ŀتغلب على امسه وكنيته.  

الشعر كانت أسواق العرب اليت للتجارة أصال، قد أصبحت منتديات للقول وألمهية 

.الفصل مبا فيه من إنشاد للشعراء، وإلقاء للخطب، ومناظرات للمفاخرة، وبالغة القول

·��ƢĐ¦�ǞÂ��ƨǼůÂ±: وأشهر هذه األسواق Ƣǰǟ.  وعكاظ هو أشهرها، إذ

  .العرب وفصحاؤهم من كل فج كانت تفد إليه سادت

فهذه املقالة تتناول أغراض الشعر العريب يف العهد النبوي وأثرها يف إصالح 

جمتمع املدينة املنورة وتأثريها على شعراء مشال نيجرييا، ويتناول الباحث 

  :املوضوعات التالية

.مقدمة-

.موقع املدينة جغرافيا-

  .املدينة يف عصر الرسول صلى اهللا عليه وسلم-

الشعر العريب -

.الشعر يف العهد النبوي-

.أغراض الشعر يف العهد النبوي وأثرها يف بناء جمتمع املدينة املنورة-

.تأثري هذه األغراض على شعراء نيجرييا-

.خامتة-

  .قائمة املراجع واهلوامش-
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  موقع المدينة المنورة

ويفصل بني  واليمن،) العقبة(تقع املدينة يف إقليم احلجاز الذي ميتد بني أيلة 

ƾų�¼°ƢǌǷÂ�ƨǷƢē�ǖǇƢƦǷ . ويتميز احلجاز بكثرة ما يتخلله من جبال

.ومرتفعات، ووديان ومنخفضات

ومن يرجع إىل خمطط املدينة جيد يف مشاليها جبل أحد وجبل ثـَْور، ويف 

جنوبيها جبل َعْري، بينما حيفها من الشرق والغرب مرتفعان، يتألفان من حجارة 

.)١(حرتا واقم والوبرة سود خنَِرَة، ومها

المدينة المنورة في عصر الرسول 

كان أهل املدينة من األوس واخلزرج يف العصر اجلاهلي غارقني يف الدماء،  

��ǺǷ�ǶȀǈǨǻ¢�¦ȂǴǈǣ�À¢�¦ȂưƦǴȇ�Ń�ǶĔ¢�Śǣ��ƨȈǼƯȂǳ¦�©ƢǸǴǛ�Ŀ�śǫ°Ƣǣ�¦ȂǻƢǯ�ƢǸǯ

ل أحقادهم كل ذلك بأضواء الدين اجلديد، أال وهو الدين اإلسالمي الذي است

وقد دفعهم إىل دخول هذا الدين اجلديد . وسخاءهم، وجعلهم بنعمة اهللا إخوانا

أول األمر، ستة نفر من األنصار لقيهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مكة 

  .املكرمة فدعاهم إىل اإلسالم فأسلموا

ان مث رجعوا إىل املدينة فدعوهم إىل اإلسالم، ففشا اإلسالم فيها،  فلما ك

العام املقبل أتاه منهم اثنا عشر رجال، ستة أول خال جابر بن عبد اهللا، ومعهم 

مث . معاذ بن احلارث بن رفاعة وبياعوه، وهي اليت تسمى بيعة العقبة األوىل

انصرفوا إىل املدينة، وبعث معهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمرو بن أم 

هم القرآن الكرمي، ويدعوان إىل مكتوم، ومصعب بن عمري يعلمان من أسلم من
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اهللا عز وجل، فأسلم على يديهما بشر كثري، منهم أُسْيد بن اُحلضْري، وسعد بن 

معاذ، وأسلم بإسالمهما مجيع بين عبد األشهل الرجال والنساء، إال ُأصريم عمرو 

،مث رجع مصعب إىل مكة. بن ثابت بن وقش، فإنه تأخر إسالمه إىل يوم أحد

ذلك العام خلق كثري من األنصار من املسلمني واملشركني، وزعيم  وواىف املوسم

القوم الرباء بن معرور، فلما كانت ليلة العقبة الثلث األول من الليل تسلل إىل 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثة وسبعون رجال وامرأتان، فبايعوا رسول اهللا 

.)٢(الكربى صلى اهللا عليه وسلم،  وهي اليت تسمى بيعة العقبة

وبعد أن متت اهلجرة، أول ما قام به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو بناء 

فاشرتاه من غالمني يتيمني ،املسجد النبوي، واختار له املكان الذي بركت فيه ناقته

.كانا ميلكانه، وأسهم يف بنائه بنفسه، وكان ذلك مما زاد نشاط الصحابة يف العمل

أروع ما يأثره التاريخ، وهو عمل املؤاخاة بني املهاجرين مث قام بعمل آخر من 

واألنصار يف بيت أنس بن مالك، وكانوا تسعني رجال، نصفهم من املهاجرين، 

ونصفهم من األنصار،آخى بينهم على املواساة، ويتوارثون بعد املوت دون ذوي 

بعضهم  وأولوا األرحام﴿: األرحام إىل حني وقعة بدر، فلما أنزل اهللا عز وجل

  .رد التوارث إىل الرحم دون عقد األخوة )٣(﴾أوىل ببعض

ومعىن هذا اإلخاء أن تذوب عصبيات اجلاهلية، وتسقط فوارق النسب 

وكما قام  رسول . واللون والوطن، فال يكون أساس الوالء والرباء إال على اإلسالم

Ƿ�ƾǬǠƥ�¿Ƣǫ��śǼǷƚŭ¦�śƥ�̈Ƣƻ¦ƚŭ¦�ƾǬǠƥ�ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�ƅ¦��ƢǷ�Ƣđ�¬¦±¢�̈ƾǿƢǠ

كان بينهم من حزازات يف اجلاهلية، وما كانوا عليه من نزاعات قبلية جائرة، 

.)٤(واستطاع  بفضلها إجياد وحدة إسالمية شاملة
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بعد أن أرسى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قواعد جمتمع جديد وأمة 

ني املسلمني، بدأ إسالمية جديدة، بإقامة الوحدة العقيدية والسياسية والنظامية ب

والسعادة تنظيم عالقاته بغري املسلمني، وكان قصده بذلك توفري األمن والسالم 

السماح  واخلري للبشرية مجعاء، مع تنظيم املنطقة يف وفاق واحد، فسن يف ذلك قوانني

  .والتجاوز اليت مل تعهد يف ذلك العامل املليء بالتعصب واألغراض الفردية والعرقية

وهم وإن كانوا  ،ان جياور املدينة من غري املسلمني هم اليهودوأقرب من ك

يبطنون العداوة للمسلمني، لكنهم مل يظهروا أية مقاومة أو خصومة بعد، فعقد 

معهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معاهدة قرر هلم فيها النصح واخلري، وترك 

.)٥(سة اإلبعاد أو اخلصامهلم فيها مطلق احلرية يف الدين واملال، ومل يتجه إىل سيا

  الشعر العربي 

الكالم الفصيح املوزون املقفى : عرف احملققون من األدباء الشعر العريب بأنه

  .املعرب غالبا عن صور اخليال البديع

وإذا كان اخليال أغلب ماّدته أطلق بعض العرب جتّوزًا لفظ الشعر على كل  

جلريه وفق النظام املمثل يف صورة و . كالم تضمن خياال ولو مل يكن موزونا مقفى

الوزن والتقفية كان تأثريه يف النفس من قبيل إثارة الوجدان والشعور، بسطا وقبضا 

ولذلك . وترغيبا وترهيبا، ال من قبيل إقناع الفكر باحلجة الدامغة والربهان العقلي

وال . جيمل أثره يف إثارة العواطف وتصوير أحوال النفس ال يف احلقائق النظرية

ريب أن النفس ترتاع بصور احملسوس الباهر وما انتزع منه من اخليال اجللي، خلفة 

مؤونته عليها وإراحته هلا من املعاناة والكد، فكيف إذا انضم إىل ذلك نغم الوزن 
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والقافية، الشديد الشبه بتأثري اإليقاع والتلحني الذي يطرب له احليوان فضال عن 

.)٦(اإلنسان

سِّم الصورة يف وضع معني، بل هو حيركها يف أوضاع خمتلفة والشاعر ال جي"

تسعفه يف ذلك حلظات الزمن املتتابعة اليت يصور فيها صورته، وهي صورة تنبض 

املصورون يعلمون : فمثال. باحلياة وبالعواطف البشرية، ليست صورة جامدة

ا تالميذهم كيف يرمسون اجلسد وأعضاءه من عني وأنف وأذن وفم وقدم، أم

الشعراء ال يصنعون مثل فعلهم، وهم حيسون دائما أن ألفاظهم ال تستطيع القيام 

".)٧(بتصوير اجلمال، لذلك يعمدون إىل التشبيه واالستعارة واإلثارة بطرق خمتلفة

ويستطيع أن يثريه وحيرك كوامنه، . فالشعر هو ما خياطب الوجدان البشري

ون الشعري ومضمون النثر وفرق كبري بني املضم. بفضل مضمونه الشعري

التقريري القائم على جمرد تقرير حقائق أو وقائع أو قضايا منطقية أو علمية أو 

�ƢĔȂǴȇ�À¢�ǺǷ�Ǿǳ�ƾƥȏ�ƢȇƢǔǬǳ¦�ǽǀǿ�ǲưǷ�Ǻǟ�ǂǠǌǳ¦�Ʈ. اجتماعية ȇƾƷ�ƾǼǟÂ

بألوان عاطفية، أو أن يعمل على ربط هذه احلقائق بالوجدان اإلنساين على حنو 

هذا الوجدان فيستحق أن يسمى شعرا، وإال احناز إىل  مباشر أو رمزي لكي يهز

  .جانب النظم أو إىل جانب النثر رغم استقامة وزنه العروضي

ويبىن على هذه احلقائق اخلاصة باملضمون الشعري، متييز النقاد بني امللكات 

النفسية القادرة على خلق الشعر وامللكات األخرى اليت ختتص بالنثر، فالنفوس 

فوس حساسة بالضرورة، تولد فيها حقائق احلياة والوجود ومظاهر الشاعرة ن

انطباعات عاطفية، تثري مشاعرها، وحترك خياهلا الذي يستطيع أن  –الكون 

يقتنص الصور البيانية اليت يسكنها انطباعاته وأحاسيس وجدانه، كما أن الشعر 
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اطفية، فالشعر ال القوي حيتاج إىل ملكة الرتكيب والرتكيز والبلورة الفكرية والع

.)٨(يصدر عن عقل حتليلي يضع املقدمات ليستخلص منها نتائج

وينبغي أن يكون الشعر ممتازا يف تركيبه وتأليف ألفاظه، فإذا عارضته باملنثور 

من كالمهم رجح برونق العبارة واالختصار يف الداللة واستجماع الغرض من 

واألمة العربية من أمم . الكالم، حىت يصح أن يقال فيه إنه إحساس ناطق

الفطرة، فليس لديها من أسباب التعلم واألخذ عن األمم األخرى شيء، فال بد 

أن يكون شعرها كامال يف اللغة، فلم ينطقوا به حىت هذبت وصفيت وصارت إىل 

املطاوعة يف تصوير اإلحساس وتأديته على وجه األمت، وهذا شأن ال يكون يف 

طريقة تصريفها واشتقاقها مث يتناوهلا التنقيح، مث تستقل لغة من اللغات إال بعد أن

.)٩(ُجيمع عليها يف االستعمال، وقد جرت على ذلك لغة العرب

والعرب مل تعرف موازين الشعر بتعلم قوانني صناعة وتَعرُّف أصول وضعية، "

�ǽǀǿ�Ƕēƾǿ�ƾǫÂ.وإمنا كانت تنظم بطبعها على حسب ما يُهّيئه هلا إنشادها

إىل أوزان أرجعها اخلليل إىل مخسة عشر وزنا مساها حبورا، وزاد عليها الفطرة 

وسبب تسمية الوزن من أوزان الشعر حبرا أنه شبيه بالبحر، .)١٠(األخفش حبرا

فهذا يغرتف منه وال تنتهي مادته، وحبر الشعر يورد عليه من األمثلة ما ال حصر 

العرب رجزه وقصيده يبىن وشعر . وقد أكثروا النظم من بعضها دون بعض. له

.)١١("على قافية واحدة كيفما طال القول

الشعر في عهد النبي صلى اهللا عليه وسلم

. من يرجع إىل املدينة منذ العصر اجلاهلي جيد الشعر فيها كثريا كثرة مفرطة

قدم علينا رسول اهللا صلى اهللا : "روى ابن عبد ربه عن أنس بن مالك أنه قال
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وأنت أبا محزة؟ :  األنصار بيت إال وهو يقول الشعر، قيل لهعليه وسلم وما يف

ولعل مما يؤكد كثرة الشعر والشعراء يف املدينة حينئذ أن جند ابن . )١٢("وأنا: قال

سالم يتحدث يف طبقاته عن شعراء القرى العربية مكة واملدينة والطائف واليمامة 

يذكر أن شعراءها الفحول يف أشعر هذه القرى قرية املدينة، و :والبحرين، ويقول

:اجلاهلية مخسة، ثالثة من اخلزرج، واثنان من األوس، فأما شعراء اخلزرج، فهم

حسان بن ثابت، وكعب بن مالك، وعبد اهللا بن رواحة، وأما شاعرا األوس، 

.قيس بن اخلطيم، وأبو قيس بن األسلت: فهما

املدينة، واستمر له كان الشعر إذن أهم فنون األدب يف املرحلة اجلاهلية ب

شيء غري قليل من أمهيته يف ابتداء املرحلة الثانية بعد هجرة النيب صلى اهللا عليه 

�ȂƴȀȇ�ǺŲÂ��ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�ƅ¦�¾ȂǇ°�Ȃƴē�Ǌ ȇǂǫ�©ǀƻ¢�ƢǸǼȈƷ�ǶǴǇÂ

عبد اهللا بن الزِّبـَْعَرى، وأبو سفيان بن احلارث بن : الرسول صلى اهللا عليه وسلم

وعز ذلك عليه صلى اهللا عليه وسلم ال . )١٣(و بن العاصعبد املطلب، وعمر 

�ǺǷ�Ǟȇǀȇ�ƢŠ�ƅ¦�ǲȈƦǇ�Ǻǟ�ÀÂƾǐȇ�¦ȂǻƢǯ��ǶĔȋ�ǲƥ��Ƥ ǈƸǧ�ǾǻȂƴȀȇ�ǶĔȋ

ما مينع القوم الذين نصروا رسول اهللا : " شعرهم يف القبائل العربية، فقال لألنصار

أنا هلا، : فقال حسان )١٤("صلى اهللا عليه وسلم بسالحهم أن ينصروه بألسنتهم؟

وانضم إليه كعب بن مالك، وعبد اهللا بن رواحة، فاحتدم اهلجاء بينهم وبني 

شعراء مكة، وكان حسان وكعب يعارضان شعراء قريش مبثل قوهلم بالوقائع 

��ÀƢǰǧ��ǂǨǰǳƢƥ�ǶǿŚǠȇ�ƨƷ¦Â°�Ǻƥ�ƅ¦�ƾƦǟ�ÀƢǯÂ��Ƥ ǳƢưŭƢƥ�ǶĔ¦ďŚǠȇÂ�ǂƯƖŭ¦Â�¿Ƣȇȋ¦Â

ل عليهم قول قول حسان وكعب، وأهون القو يف ذلك الزمن أشد القول عليهم 

  .موا وفقهوا اإلسالم كان أشد القول عليهم قول ابن رواحةابن رواحة، فلما أسل
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وكان يشرك شعراء قريش يف التأليب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وأنصاره وأصحابه نفر من شعراء اليهود نكثوا ما عاهدوه من املوادعة وحقوق 

وا يهجونه هو واملسلمني، يريدون أن يطفئوا نور اهللا بأفواههم ويأىب اجلور، وأخذ

وكان من رءوسهم يف هذا الفساد كعب . اهللا إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون

ونساء  بن األشرف، وقد بلغ من سوء فعله أن كان يشبِّب بنساء رسول اهللا 

.)١٥(نصاراملسلمني، مما جعل حممد بن مسلمة يقتله يف رهط من األ

  الشعر العربي في العهد النبوي وأثرها في إصالح مجتمع المدينة المنورةأغراض 

اهلجاء، واالعتذار، والفخر واحلماس، :للشعر يف هذا العهد أغراض، منها

:واملدح، والرثاء، وسيتناوهلا الباحث بالتفصيل

لعادات، أو يقوم على تقبيح صورة الفرد، أو مجاعة، أو عادة من ا: "الهجاء

مظهر من مظاهر احلياة والوجود، وهو تعبري عن احتقار الشاعر للمهجّو، والرغبة 

.)١٦("يف احلّط من شأنه، واهلزء به

واهلجاء يف العهد النبوي يقصد به الدفاع عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

والدين اإلسالمي ضد الذين حياولون طعنه وهتك عرضه وإفساد رسالته وإيذاء 

  .صحابهأ

  :ومن أمثلته قول حسان بن ثابت يهجو أبا سفيان

ــــــــــغ أبــــــــــا ســــــــــفيان عــــــــــين" أال أبل

بـــــــــــأن ســـــــــــيوفنا تركتـــــــــــك عبـــــــــــدا

هجـــــــوت حممـــــــدا فأجبـــــــت عنـــــــه

فأنـــــــــــت جمـــــــــــّوف خنـــــــــــب هـــــــــــواء

 ƢºººººººººǷȍ¦�Ƣē®ƢºººººººººǇ�°¦ƾºººººººººǳ¦�ƾºººººººººƦǟÂ

وعنـــــــــــــــــــــــد اهللا يف ذاك اجلـــــــــــــــــــــــزاء
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هجــــــــــوت مباركــــــــــا بَــــــــــرا حنيفــــــــــا

فشــــــــــــــــركما خلريكمــــــــــــــــا الفــــــــــــــــداء

ـــــــــاءأ )١٧("مـــــــــني اهللا شـــــــــيمته الوف

كان أبو سفيان يهجو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل إسالمه، فرد عليه 

حسان بن ثابت يف هذه األبيات، ووصفه بأنه جبان خائف، وسيوف املسلمني 

Ƕē®ƢǇ� ƢǈǼǳ¦�ƪ ƸƦǏƘǧ�°¦ƾǳ¦�ƾƦǟ�ƪ ǯǂƫ�ƢǸǯ�ȐȈǳ̄�¦ƾƦǟ�ǾƬǯǂƫ�  مث أخربه بأنه

ليس   رسول صلى اهللا عليه وسلم، وسيجزيه اهللا، والرسول يرد عليه يف هجائه لل

.كفًأ له فهو خري ذو بركة وأمن

�ȂǨǠƬǈȇÂ��Ƣđ�ǶČē¦�Â¢�ǂǟƢǌǳ¦�ƢȀƦǰƫ°¦�ƨŻǂƳ�Ǻǟ�ȂǨǠǳ¦�Ƥ: االعتذار ǴǗ�Ȃǿ

ǾȈǴǟ�ŘĐ¦�ǺǷ.  واالعتذار يف العهد النبوي ترى فيه روح إسالمية، وحيتوي على

  .كلمات إسالمية

  :كعب بن زهري حني يعتذر لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ومن أمثلته قول

وقــــــــال كــــــــل خليــــــــل كنــــــــت آملــــــــه"

ــــــــالكم فقلــــــــت خلــــــــوا ســــــــبيلي ال أب

ـــــــــــــت أن رســـــــــــــول اهللا أوعـــــــــــــدين نبئ

مهال، هداك الذي أعطـاك نافلـة الـــ

ال تأخــــــــــــذين بــــــــــــأقوال الوشــــــــــــاة ومل

ال أهلينــــــــــــك إين عنــــــــــــك مشـــــــــــــغول

فكــــــــل مــــــــا قــــــــدر الــــــــرمحن مفعــــــــول

ــــــــد رســــــــول ا هللا مــــــــأمولوالعفــــــــو عن

ــــــــــرآن فيهــــــــــا مــــــــــواعيظ وتفصــــــــــيل ق

)١٨("أُذنـــب وإن كثـــرت ّيف األقاويـــل

أخاه كعب أن يسلم بعد إسالمه، ورفض وهجاه ونال من النيب " جبري"طلب 

صلى اهللا عليه وسلم، فلما مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم أهدر دمه، فخاف  

�¾ƢǬǧ��ƨǴȈƦǫ�ǲǯ�ƪ ǔǧǂǧ�Ƣđ�ŚƴƬǈȈǳ�ǲƟƢƦǫ�ń¤�ƘƴǴǧ��Ƥ Ǡǯ هذه القصيدة

يستعفو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ويأمل أنه صلى اهللا عليه وسلم يعفو 
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عنه، وأن اهللا مّن عليه هداية وأعطاه القرآن الذي يفصل بني احلق والباطل، 

.وناشده أن ال حيكم عليه باألكاذيب، فعفا عنه الرسول

 خاضتها هو شعر يعد لوصف احلروب واملعارك اليت :الفخر والحماس

ƢȀȈǧ�Ƣē¦°ƢǐƬǻƢƥ�ǂƼƬǨƫÂ��ǲƟƢƦǬǳ¦ . حتت لواء الدين وملا جاء اإلسالم وانتظم العرب

  .أصبح شعر الفخر واحلماس يصف معارك اإلسالم وانتصار املسلمني فيها والفتوحات

  :ومن أمثلته قول حسان بن ثابت بعد وقعت بدر

فغادرنـــــــــــا أبـــــــــــا جهـــــــــــل صـــــــــــريعا"

ـــــــــــا يف رجـــــــــــال ـــــــــــد تركن وشـــــــــــيبة ق

م رســــــــــــــــــــول اهللا ملــــــــــــــــــــاينــــــــــــــــــــاديه

أمل جتــــــــدوا حــــــــديث كــــــــان حقــــــــا

فمـــــــا نطقـــــــوا ولـــــــو نطقـــــــوا لقـــــــالوا

ــــــــــــــــاجلَبوب ــــــــــــــــا ب وعتبــــــــــــــــة قــــــــــــــــد تركن

ذوي حســـــــــــب إذا نســـــــــــبوا نســـــــــــيب

قـــــــــــــــذفناهم كباكـــــــــــــــب يف القليـــــــــــــــب

ـــــــــــــــــــــالقلوب وأمـــــــــــــــــــــر اهللا يأخـــــــــــــــــــــذ ب

)١٩("صــدقت وكنــت ذا رأي مصــيب

ǲƬǫ�ƾǋ¢�Ǌ ȇǂǫ�ƾȇ®ƢǼǇ�¦ȂǴƬǫ�ǶĔȋ�śǸǴǈŭ¦�ƨǳȂƳ°�ÀƢǈƷ�Ǧ ǐȇ�ƢǼǿÂل أمثا�

أبو جهل وشيبة وعتبة وقذفوهم يف قليب بدر، وناداهم الرسول صلى اهللا عليه 

  . على ما جاء به وسلم فلم جييبوا ولو أجابوا لصدقوا الرسول 

يقوم على عاطفة اإلعجاب، ويعرب عن شعور جتاه فرد من األفراد، ":المدح

روح اإلكبار  أو مجاعة، أو هيئة، َمَلَك على الشاعر إحساسه، وأثار يف نفسه

  .واالحرتام ملن جعله موضع مدحه

أن ميدحه الشعراء إال مبا يتصف به  أما يف العهد النبوي قد رفض النيب 

ويدعو الناس إىل اعتناقه، من فضائل تصب يف خدمة الدين ومصلحة الرسالة، 
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، مادام صدقا ويرمى إىل غاية سامية، ومادام ال فاملدح مقبول برأي النيب 

.")٢٠( اخلريينجم إال

  :ومن أمثلته قول كعب بن الزهري

إن الرســــــــول لنـــــــــور يستضـــــــــاء بـــــــــه

يف عصـــبة مـــن قـــريش قـــال قـــائلهم

زالـــوا فمــــا زال أنكاســـا وال كشــــف

مهنــــــــد مــــــــن ســــــــيوف اهللا مســــــــلول  

زولــــــــوا: بـــــــبطن مكــــــــة ملـــــــا أســــــــلموا

)٢١("عنـــــد اللقـــــاء وال ميـــــل معازيـــــل

وسلم واملهاجرين، ويف هذه األبيات مدح كعب الرسول صلى اهللا عليه 

بن ثابت حسان  وقال.ووصفهم بالرجولة والشجاعة والثبات يف ميدان القتال

  : مدح به النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أحسن ما رضي اهللا عنه

وأحســـن منـــك مل تـــر قـــط عيـــين"

خلقـــــــت مــــــــربأ مـــــــن كــــــــل عيــــــــب

ــــــــــد النســــــــــاء   ــــــــــك مل تل وأمجــــــــــل من

)٢٢("خلقـت كمـا تشـاء كأنك قد

فيه الشاعر عن حزنه وتفجعه لفقدان حبيب، وهو يتلون  يعرب: "الرثاء"

بألوان خمتلفة تبعا للطبيعة واملزاج واملواقف، وإذا غلب عليه البكاء على الراحل، 

وبث اللوعة واحلزن، كان َنْدبا، وإذا غلب عليه تسجيل اخلصال احلميدة اليت متتع 

ǷƘƬǳ¦�ǾȈǴǟ�Ƥ Ǵǣ�¦̄¤Â��ƢǼȈƥƘƫ�ÀƢǯ��ǾƫƢȈƷ�Ŀ�ƾȈǬǨǳ¦�Ƣđ���̈ƢȈū¦Â�©Ȃŭ¦�ƨǬȈǬƷ�Ŀ�ǲ

.)٢٣("وقد جيتمع الثالث يف القصيدة الواحدة. كان عزاءً 

وقد استمر هذا الغرض يف العهد النبوي على ما ال خيالف الدين، كالعصر 

ومن أمثلته يف . اجلاهلي الذين يقومون ببيان عجز اإلنسان وضعفه أمام املوت

  :صلى اهللا عليه وسلم العهد النبوي قول حسان بن ثابت يرثي النيب

وما لـك ال تبكـني ذا النعمـة الـيت"

فجــــــودي عليــــــه بالــــــدموع وأعــــــويل

علــــى النــــاس منهــــا ســــابغ يتغمــــد

لفقد الـذي ال مثلـه الـدهر يوجـد
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)٢٤("وال مثلــه حــىت القيامــة يفقــدومــــــا فقــــــد املاضـــــــون مثــــــل حممـــــــد

  :وقال أبو سفيان بن احلارث يرثي الرسول صلى اهللا عليه وسلم

عظمـــت مصـــيبتنا وجلـــتلقـــد "

نــــــــيب كــــــــان جيلــــــــو الشــــــــك عنــــــــا

قـــد قـــبض الرســـول: عشـــية قيـــل  

)٢٥("مبــــا يــــوحى إليــــه ومــــا يقــــول

  تأثير األغراض على شعراء شمال نيجيريا

فكتبوا . فقد أثرت هذه األغراض الشعرية يف العهد النبوي على شعراء نيجرييا

، ومدحوا رسول اهللا شعرهم على خمتلف األغراض على منهج شعراء العهد النبوي

�¦Âǂǯ̄Â�ǶēȂǷ�ƾǠƥ�ǶǿȂƯ°Â��Ƣǔȇ¢�ǶēǀƫƢǇ¢�¦ȂƷƾǷÂ�¦Śưǯ�ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ

بأشعارهم أخالقهم احلميدة وخدمتهم للدين اإلسالمي، ودافعوا عن اإلسالم 

.دفاعا قويا، وحثوا الناس على الدعوة واجلهاد يف سبيل اهللا، وقاموا بالوعظ واإلرشاد

��ƢǷ�ȄǴǟ�ǶȀǟȐǗ¦�©ǂưǯ�Ȃǿ�µوسبب تأثر شعراء مش ¦ǂǣȋ¦�ǽǀđ�ƢȇŚƴȈǻ�¾Ƣ

كتبه الشعراء يف ذلك العصر، وحماولة اتباع أثرهم، كون معظم الشعراء يف مشال 

نيجرييا علماء الدين حىت ال تكاد تفرق بني العلماء والشعراء ألن هدف تعلم 

  . اللغة العربية يف الشمال هو تعلم الدين اإلسالمي وخدمته

لة شعرهم قول الشيخ عبد اهللا بن فودي بعد نصر أنصار الشيخ ومن أمث 

:عثمان بن فودي يف معركة كّتو على الكفار

ــــنا" ـــي جدلتـــه سهامــ وكـــم مـــن كمٍّ

ــــت وكـــم ذي جـــالل صـــرعته أكفـ

ـــــــــــ عوأسيافــــــــــــنا، واراه طــــــــــري وأضبـُـ

)٢٦("فجـزت فئــــوس رأســه يتقطـــــع

يصف الشيخ عبد اهللا قوة جيشهم وهذان البيتان عبارة عن الفخر واحلماس، 

. وكيفية استخدامهم السيوف والرماح على العدو يف ميدان املعركة
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  :وقال الشيخ الناصر كرب يف مدح الرسول صلى اهللا عليه وسلم

يـا مرجتــي اجلــاين يــا أمــن الــورى    "

ــــــث ومــــــذكر ــــــك مؤن شــــــوقي إلي

ـــــت الصـــــراط املســـــتقيم لقّصـــــد أن

ƾºǸŰ�ËǺºƳ�ÀȂǼĐ¦�» ǂǠȇ�À¢")٢٧(

يف البيتني، وناداه بالصراط املستقيم، ألنه فالشيخ حممد الناصر مدح النيب 

.أنار ألمته طريق اهلدى، مث ذكر لنا مدى حبه للرسول صلى اهللا عليه وسلم

:وقال حممد بّلو يف مدح النيب صلى اهللا غليه وسلم أسضا

أيـا طـاهر األوصـاف يـا طيـب احلــال

ويـــــا بــــــاب عفـــــو اهللا غــــــوث عبــــــاده

وصــــــــّل عليــــــــه اهللا مــــــــا ذكــــــــر امســــــــه

ويــــا غــــوث ملهــــوف طريــــد وملجــــاه

وجاهـــا عظيمـــا وهـــو جـــاه هـــو اجلـــاه

)٢٨(وآل لـه والصــحب مــا فــاه أفــواه 

وهكذا الشيخ حممد بّلو مدح الرسول يف هذه األبيات حيث نسب إليه 

  .األوصاف الطيبة وذكر عظمه ومنزلته

  :هللا بايرووقال الشيخ أبوبكر غومي يرثي أمري كنو عبد ا

عاشــرت قومــك باإلحســان غايتــه

أقســـمُت بـــاهللا أن قـــد مت كـــلُّ مـــًىن 

ــــوم مــــع التقــــوى وقدرتــــه مجــــع العل

ـــــــــه ـــــــــرمحن جّنت أمل يكـــــــــن وعـــــــــد ال

ـــا يف احلقيقـــة بـــل ـــيس موت فموتـــه ل

ـــــاس واخنـــــذال ـــــك أعـــــدى الن حـــــىت أحب

ضـمرَت، مـا خفــُت حنثـا، ال وال خــال

بـــــــــــالعفو، ســـــــــــاعده األوالد واعتـــــــــــدال

ــــــوى عمــــــاللكــــــل مــــــن خافــــــه ف يمــــــا ن

ــــــــانتقال )٢٨(رقّــــــــاه رب العــــــــال لعــــــــاله ف

�ƢȀȈǧ�ǂǯ̄ �Ʈ ȈƷ�©ƢȈƥȋ¦�ǽǀđ�ȂǼǯ�ŚǷ¢�ȆǷȂǣ�ǂǰƥȂƥ¢�ƺȈǌǳ¦�ȄƯ°�ƢǼǿÂ بعض

ǶȀǼǷ�ȂǿÂ��Ƣđ�ǽƢǬƫ¦Â�ǾǧƢƻ�ǺǷ�ƾǟÂ�ƅ¦�Àȋ�ƨǼŪ¦�ǲǿ¢�ǺǷ�Ǿǻ¢�ǂǯ̄ �Ľ��ƨƦȈǘǳ¦�ǾǫȐƻ¢.
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  :خاتمة

يف عهد النيب صلى اهللا تبني من خالل هذه املقالة تغري  أغراض الشعر العريب 

عليه وسلم، وأخذها لباسا جديدا، وهو لباس الدين اإلسالمي،كما تغريت األمة 

من طبيعتها اجلاهلية، وقد اتصف الشعر العريب بالتعاليم اإلسالمية، وبرأ من 

.الكذب، والغلو، وانتهاك األعراض، والفحش، وأصبح يناصر اإلسالم واملسلمني

ى شعراء نيجرييا لسبب اطالعهم على السرية النبوية وأثرت هذه األغراض عل

واألشعار اليت قيلت يف زمن الرسول صلى اهللا عليه وسلم، ولكن هناك بعض 

الشعراء يف نيجرييا يقولون بعض الكلمات يف أشعارهم هللا وللرسول اليت ال تليق 

Ƣǈƫ�ƢĔȋ�ÄȂƦǼǳ¦�ƾȀǠǳ¦�Ŀ�ƪ ƦƬǯ�Ŗǳ¦�°ƢǠǋȋ¦�ǽǀǿ�̈ ¦ǂǬƥ�ǶȀƸǐǻ¢��ƢǸđ عدهم

  .وأختم بالصالة والسالم على النيب صلى اهللا عليه وسلم. يف تصحيح أخطائهم

  : قائمة المراجع والهوامش

، الطبعة الشعر والغناء يف املدينة ومكة لعصر بين أمية ):الدكتور( شوقي ضيف)١(

.٩: صبدون تاريخ، الثالثة منقحة، دار املعارف مبصر، 

زاد املعاد يف هدي   :قيم اجلوزية وابن. ١٣:نفس املرجع، صشوقي ضيف، )٢(

 - هـ ١٤٢٣، الطبعة الثالثة، مؤسسة الرسالة بريوت لبنان، ٣/، جعبادخري ال

.، بتصرف٤٣ – ٤٠: م، ص٢٠٠٢

. ٧٥: سورة األنفال، األية)٣(

دار الوفاء املنصورة، ، الرحيق املختوم ):الشيخ( صفي الرمحن املباركفوري)٤(

.١٧٦ – ١٧٤: ص م،٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤

.١٨٠: نفس املرجع، صالرمحن املباركفوري،  صفي)٥(
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، طبعة جواهر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة العرب :السيد أمحد اهلامشي)٦(

.٤٠٧:صبدون تاريخ، جديدة حمققة ومنقحة، دار اجليل، 

بدون ، الطبعة التاسعة، دار املعارف، يف النقد األديب ):الدكتور( شوقي ضيف)٧(

.٩٥ – ٩٤: صتاريخ، 

��ǂǐǷ�ƨǔĔدار النشر  ،، الطبعة الثالثةاألدب وفنونه ):الدكتور( حممد مندور)٨(

  .٣٧- ٣٦: م ص٢٠٠٥يناير 

دار  ، الطبعة األوىل،٣/، جتاريخ آداب العرب :مصطفى صادق الرافعي)٩(

.١٥: ص ،م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١الكتب العلمية بريوت لبنان، 

،)فيةالعروض والقا(أهدى سبيل إىل علمي اخلليل ):األستاذ(حممود مصطفى)١٠(

وسيد أمحد اهلامشي، . ٣٦: م، ص٢٠٠٧ - ـهـ١٤٢٨املكتبة العصرية بريوت، 

والوزن الذي زاده األخفش هو املتدارك،  .٤١١ –٤١٠: املرجع السابق، ص

ǂǜǻ¦��ǲȈǴŬ¦�©Ƣǧ�ƢǷ�Ǿƥ�½°¦ƾƫ�Ǿǻȋ�ǶǇȏ¦�¦ǀđ�ǽƢũÂ: حممود مصطفى، أهدى

.٣٦: سبيل إىل علمي اخلليل، ص

.٧٠: ، ص، املرجع السابقاء يف املدينة ومكةالشعر والغن :شوقي ضيف)١١(

.٧١ – ٧٠:، صنفس املرجع)١٢(

، الطبعة ختريج الدالالت السمعية من احلرف والصنائع والعماالت: اخلزاعي)١٣(

.٢٢٢:، ص١٩٨٥بريوت لبنان، -األوىل، دار الغرب اإلسالمي

الطبعة احلادية  ،_العصر اإلسالمي – تاريخ األدب العريب :شوقي ضيف)١٤(

.٥٠و ٤٧: ، صون، دار املعارفوالعشر 

.١٠٩:صبدون تاريخ، ، دار اجليل بريوت، األدب العريب :فّواز الشعار)١٥(
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دار الكتب العلمية بريوت، ،، الطبعة الثانية،ديوان حسان بن ثابت :عبد مهنا)١٦(

٢١-٢٠: ص ،م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤

، مراجعة األدب للصف األول الثانوي دولة قطر، – وزارة الرتبية والتعليمجلنة من )١٧(

.١١٦ – ١١٥:م، ص١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥غصوب مخيس غصوب، الطبعة الرابعة 

.٢٥:، املرجع السابق، صعبد مهنا)١٨(

  .١٠٤و١٠٢:فواز الشعار، املرجع السابق، ص)١٩(

.١١٦:جلنة من وزارة الرتبية والتعليم، املرجع السابق، ص)٢٠(

.١٦:، بدون تاريخ، ص١/، جديوان الصبابة: ابن أيب حجلة)٢١(

.١١٦:، املرجع السابق، صفواز الشعار)٢٢(

، موسوعة الدفاع عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم: علي بن نايف الشحود)٢٣(

  .٧٦:، بدون تاريخ، ص٩/ج

.٦٩: ، املرجع السابق،صتاريخ األدب العريبشوقي ضيف، )٢٤(

إنفاق امليسور يف تاريخ بالد ): أمري املؤمنني(حممد بّلو بن عثمان بن فودي )٢٥(

.١٠٧:، صم١٩٦٤ –ه ١٣٨٣، التكرور

مجعه وترتيبه حسب  –شعر الشيخ حممد الناصر كرب : املتبويل شيخ كرب)٢٦(

حبث مقدم لنيل شهادة الليسانس إىل قسم اللغة العربية، كلية اآلداب ،موضوعه

.٧٣:م، ص١٩٩٤ –ه ١٤١٤جامعة بايرو،  –والدراسات اإلسالمية 

، ¦ƢȇŚƴȈǻ�Ŀ�Ƣđحركة اللغة العربية وآد): الدكتور(شيخو أمحد سعيد غالدنثي )٢٧(

.٢٥٩ – ٢٥٨: م، ص١٩٩٣ –ه ١٤١٤الطبعة الثانية، املكتبة اإلفريقية، 

  .١٥٢ – ١٥١: شيخو أمحد سعيد غالدنثي، املرجع السابق، ص)٢٨(
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Abstract
Taqdeem and Ta’akheer (which means to delay a word or phrase in
a given sentence which suppose to come first). In other word to have
started a sentence with a word that is suppose to come later. It gives
more emphasis on the words that are mention first; this is
irrespective of whether that very sentence consists of subject and
predicate or affirmative, it slightly change the meaning in the way
that not even ordinary Arabic learner can understand. Many
examples are cited from the Glorious Qur’an and Arab speeches and
also different opinions of scholars and their stance are equally
highlighted. In this regard, if you take that word or phrase and
exchange their positions in the sentence and without adding or
removing anything, the meaning remained unchanged, but there
are instances when the meaning changes, however, not everybody
notices the change in meaning. The objectives of this interchanging
are extensively discussed. The learners of Arabic and Islamic studies
at higher level are in a very much need to know the proofs from the
Glorious Qur’an and Arabic speeches which are elucidated therein
with relevant examples and supported by the great Arab scholars
and interpreters of the Glorious Qur’an. Preferences and
recommendations were made.

:المقدمة

والبلغاء واألدباء يف التعابري التقدمي والتأخري أمر اعتىن به العلماء  من النحاة 

وحىت كان من بينهم من ال يرى بني التقدمي . ونظم الكالم يف الشعر والنثر

ومعلوم أن احلروف عند أهل اللغة عبارة عن الوحدة . والتأخري فرقا يف املعىن

الصوتية خترج من أفواه الناس حىت إذا ُمجعت ُتكوُِّن كلمة ذات معىن يف الكالم، 
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أو داللة عن الذات خالية عن " الفعل " داللة عن حدث له زمن فهو إما تكون 

وإذا مجعت هذه الكلمات ُتكوُِّن مجلة إما امسية أو فعلية، " االسم " الزمن فهو 

ومعلوم أيضا أن ميزة الكالم خاصة . مجلة إنشائية أو خربية وما إىل ذلك

إال أن احلق جّل شأنه عّرب . باإلنسان إذ أنه هو احليوان الناطق فقط عند املناطقة

�¿Ȑǈǳ¦�ǾȈǴǟ�ÀƢǸȈǴǇ�ÀƢǈǳ�ȄǴǟ� ƢƳ�ƢǸǯ�ǪǘǼǳƢƥ�Ƕē¦ȂǏ¢�Â¢�Śǘǳ¦�¿Ȑǯ�Ǻǟ

MQ P O N ML K J I H G F E D C BA @ ?

RL والذي يعنينا الكالم املصدر من اإلنسان من باب نظم ١٦: النمل ،

وهذا قد يُنظر إليه . أخريالكالم وتغيري املعىن بسبب هذا النظم أي التقدمي والت

من جانب حنوي أو من جانب بالغي على وجه املقارنة واملوازنة والرتجيح بني 

والبحث سينحصر على . آراء العلماء من البلغاء والنحاة واملفسرين لكالم اهللا

 - التحليالت ورأي العلماء –أنواع التقدمي والتأخري - التعريف : النقاط اآلتية

  .وامللخص

:فالتعري

وقد يايت هذا .التقدمي لغة هو أن جتعل الشيء أوال قبل شيء آخر يف الرتتيب

: املدثر MÕÔÓÒÑÐÏLمبعىن املبادرة يف فعل اخلريات كما قال تعاىل 

  كما يف احلديث" املتأخر هنا هو من بطئ به عمله الذي مل يسرع به نسبه ٣٧

ى يف الشعر أو هو تقدمي كلمة أو عبارة أو مجلة قبل أخر : ويف االصطالح

وإن كان من جانب حنوي ينظر يف موقعه من اإلعراب مما ال خيل باملعىن، . النثر
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وإن كان من جانب التصنع وتزيني الكالم واقع يف احملسنات اللفظية، وإن كان 

  .)٢١٢ص حسن عباس(للضرورة فهو يف الشعر غالبا وتقدمي على غري نّية 

  : اجلانب النحوي. أ

�ƢēƢȈǗ�Ŀ�ǲǸŢ�©ƢǸǴǰǳ¦�Àȋ�ňƢǠŭ¦Â�°Ƣǰǧȋ¦�ǶȈǜǼƫ�ǽتنظيم الكالم معنا

�ƾȈǨƫ�ȏ�©¦ȂǏ¢�ƢĔȋ��ǾȈǧ�̈ƾƟƢǧ�ȏ�Ʈ ƦǟÂ�ȂǤǳ�ŘǠŭ¦�ÀÂƾƥ�ƨǸǴǰǳ¦Â��ňƢǠŭ¦

التقدمي ملقامات تقتضيه وإن أتى هذا " معىن، وعلى هذا قال بعض العلماء 

: األعراف MmlkjihLموافقا ألصله النحوي، مثل قوله تعاىل 

وقال إنه حال من ٢٤: املؤمنونMutsrqpLأخرى  ويف آية ٩٠

الفاعل قبله واملوصول بعده صفة له وجيوز أن يكون صفة له يف اآلية األوىل 

وأيضا إن كان للحال يكون جائز التقدمي أو التأخري كما )٨٠ص الصعيدي(

وقولك . جاء زيد ضاحكا و جاء ضاحكا زيد: أشار بعضهم، مثال أن تقول

فلك فيهما أن تقدمهما على املرفوع واملنصوب : وقال" فاً ضربت اللص مكتو "

  .)٣١٨ص أوضح املسالك(

MTUولكن جيب أن يتأخر احلال إذا كانت حمصورة حنو قوله تعاىل 

VWXZYLوأيضا إن صاحبهما جمرور حبرف جر  ٤٨: األنعام

إ  تقدمي اخلرب على املبتد" ƨǈǳƢƳ�ƾǼđ�©°ǂǷ"زائد أم أصلي، فتقول يف األوىل 

خرب : سالم٥: القدر M>@?ABLكذلك جائز مثاله قوله تعاىل 

.مبتدأ مؤخر، واجلملة امسية استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب:مقدم، هي

وهذا لو كان من كالم الناس الذي جيوز التصرف فيه  جاز لك أن تقول  

¬®»©M¨ª:وكذلك قوله تعاىل". هي سالم حىت مطلع الفجر"

°¯±Lوعلى اجلملة أن التقدمي جائز  )١٦٢ص قطر الندى( ٣٧: سي
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إذا مل يؤد إىل تعقيد يف الكالم، وأيضا التقدمي الذي جاء على أصله النحوي 

فهو عند بعضهم كتقدمي املبتدإ املعرف على خربه وتقدمي العامل على معموله 

  .)٨ص الصعيدي(

" أمحد أخوك"ثل قولك وأما التقدمي والتأخري على غري نية يعترب جائزا يف م

فيكون " أخوك أمحد"خرب فتقول عكسا " أخوك"مبتدأ و " أمحد"على أن 

خرب مقدم، ألن املعىن يف ذلك ظاهر ال غموض " أخوك"مبتدأ مؤخر و " أمحد"

  .)٢١٨ص حسن عباس(فيه ومل يؤد إىل تعقيد وال عدم الوضوح 

  أنواع التقديم والتأخير وأغراضها

ه يرجع إىل األغراض اليت أرادها املتكلم يف خطابه فيقدم التقدمي أنواع وتنوع

وقد قسمه بعضهم على . أو يؤخر على حسب تلك املهمة أو الغرض اخلطايب

  :النحو التايل

M2345Lحنو قوله تعاىل : تقدمي السبب على املسبب.١

ويف هذا تقدمي العبادة على االستعانة، إذ تقدمي الوسيلة قبل  ٥: الفاحتة

من ناحية املعىن " إياك نستعني وإياك نعبد"ولو قال . اجة أجنحطلب احل

وقال إن ذلك ال يسّد ذلك املسّد، أي معىن تقدمي الوسيلة . فهو جائز

.على احلاجة

M543678:حنو قوله تعاىل: تقدمي األكثر على األقل.٢

:9;=<>?@ABCFEDG
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HILعباد أكثر، ولو ،  هنا فالظامل لنفسه من ال٣٢: فاطر

.عكس فبدأ بذكر األقل لكان جائزا

./M-43210مثاله قوله تعاىل :األعجبف األعجبتقدمي .٣

65879;:=<>@?BAEDCJIHGF

KNMLL٤٥: النور.

وهو الغالب وأمثلته كثرية منها تقدمي االسم الذي هو : التقدمي لالهتمام.٤

®»¬©Mª: منصب االهتمام كتقدمي السالم يف قوله تعاىل

°¯²±´³¶µ¸»º¹L٢٥ – ٢٤: الذاريات ،

السالم "حية اإلسالم تقول ـوت ٥: القدرMBA@?>L: وقوله

:، وقال شاعر غري معروف"عليكم

  وليس عليك يا مطر السالم*   سالم اهللا يا مطر عليها

والتقدير أبدأ  M$#"!Lحنو :ومن ذلك تقدمي الفعل على االسم

M³´µ¸¶»º¹½¼Lىلباسم اهللا، وقوله تعا

MKJMLQPONSRL: وقوله تعاىل١٥١:األنعام

وقيل قّدم املخاطبون يف األوىل دون الثانية ألن اخلطاب يف  ٣١: اإلسراء

فكان رزقهم أهم عندهم من رزق " من إمالق"األوىل للفقراء بدليل قوله 

ك وقالوا يف ذل. أوالدهم فقدم الوعد برزقهم على الوعد برزق أوالدهم

التفاؤل واالهتمام إذا كان املسند لفظا حسنا يبعث على انشراح النفس 

  .)٥٦ص حممد بن علي الصامل وغريه. د(والتفاؤل 

ورمبا مسي االهتمام بالعناية ألن العناية بالشيء جيعل املتقدم تقدميه، 

وقال وقد وقع يف ظنون الناس  )١٨٠ص دالئل(وهذا ما أنكره اجلرجاين 
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إنه قّدم لالهتمام وألن ذكرهم أهم غري أن يُذكر من : أن يقالأنه يكفي 

أين كانت تلك العناية؟ ومب كان أهم لتخيلهم ذلك قد صُغر أمر التقدمي 

اخل   وكان طعنه ونقده يف ذلك ...والتأخري يف نفوسهم وهّونوا اخلطب فيه

ȇ�ŃÂ�¿ƢǸƬǿȏ¦Â�ƨȇƢǼǠǳ¦�ȄǴǟ�¦ÂǂǐƬǫ¦Â�ǾȇȂƦȈǇ�̈ǂǰǧ�ȄǴǟ�¦ȂǨǫÂ�ǶĔȋ تتبعوا

ويستقصوا كل تقدمي لبيان أسرار أخرى وعدم ذكر مصدر العناية وال سبب 

.)١٧٥ص الشادي(االهتمام وتركوا الكالم جممال ومبهما 

وهذا النوع قد قّسموه إىل فروع، كتقدمي املتعني : التقدمي للتخصيص.٥

والتقدمي  )٨٧ص الصعيدي(للتخصيص واحملتمل لالختصاص والنقدية 

التقدمي بأداة العموم على النفس، والتقدمي يف االستفهام كما و " مثل وغري"

.سنرى إن شاء اهللا

األغراض اليت ألجلها تأيت التقدمي غالبا تكون بالغية، مثال إذا ُقّدم 

: الغاشية MÆÅÄÇÉÈÊËL: املسند يف حنو قوله تعاىل

: هود Ma`bcdfegLوقوله  ٢٦ -  ٢٥

قد قّدم املسند على  ٤: الرومM¯°²±´³Lوقوله  ١٢٣

مسند، ) يف اآليتني(هللا  - علينا  -إلينا "املسند إليه، ألن الكلمات 

–¤�ǶđƢȇ"والغرض البالغي يف هذا النوع االختصاص مبعىن أن املسند إليه 

�ǶđƢǈƷÂ- معرفة غيب السموات واألرض يف اآلية الثانية، واألمر الذي

من قبل، وانتصار الروم على الفرس من أدى بانتصار الفرس على الروم 

ƢȀȈǧ�ƾƷȋ�ŚƯƘƫ�ȏ�Ƣđ�ńƢǠƫ�ƅ¦�ǎ Ƭƻ¦�°ȂǷ¢�ƢȀǴǯ��ƾǠƥ.
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وهذا النوع يأيت فيما إذا كان املسند إليه خاليا من : التقدمي للتقوية والتوكيد.٦

النفي، وكان املسند فعال مشتمال على ضمري يعود إىل املسند فيقّدم املسند 

أقوى " حممد جنح"فـــــ  ،"حممد جنح"و " جنح حممد"إليه ذكرا، حنو قولك 

يف التعبري عن جناح حممد من مجلة األوىل اليت قّدم الفعل على االسم ملا فيه 

) حممد جنح هو(يعود إىل حممد ) هو(من تقدير ضمري مسترت تقديره 

śƬǴŦ�ƢĔƘǯ�©°Ƣǐǧ . وهذا هو حاصل قوله تعاىلMOPRQ

YXWVUTSLجاء املسند إليه متقّدما هنا   ٢٠: النحل

).هم(واملسند إليه ضمري ) خيلقون(وكان املسند مجلة فعلية 

والتقوية يعين به تقوية احلكم : التقدمي احملتمل للتخصيص والتقوية معا.٧

وهو بناء الفعل على املسند إليه . املخصوص ويأتيان يف صورة واحدة

?@=<>M: املثبت غري املنكر مثل قوله تعاىل

CBADFEHGKJILNMLممن (قوله ١٠١: التوبة

أيضا ) ومن أهل املدينة(أثبت هلم النفاق، فعله ) حولكم من األعراب

)٨٧صالصعيدي (. فعله) مردوا على النفاق(

مثل قولك :أداة التشبيه وأداة االستثناء) مثل وغري(التقدمي الذي يأيت يف .٨

إليه يف الذكر مها مثلك  هنا قّدم املسند" مثلك ال يبخل وغريك ال يعطى"

وغريك، وأّخر املسند الذي هو البخل يف األوىل، والبخل منفيان بأداة 

).ال(النفي 

مل يقم كّل "تقدمي أداة العموم على النفي الذي يفيد تقوية احلكم، مثل .٩

ولكنهم قالوا أن هذا النوع ال صلة له بالبالغة بل راجع إىل اللغة " إنسان

)٩١ص الصعيدي(والوضع 
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وهذا النوع إما أن يفيد التخصيص أو تقوية احلكم : التقدمي يف االستفهام.١٠

MCBAEDGFLسواء فهو كغريه حنو قوله تعاىل 

وهذا إنكار قدرة غري اهللا على بث اإلميان يف قلب البشر فهو  ٩٩: يونس

على ) أنت(فقّدم ذكر املسند إليه الذي هو ضمري الفاعل . خمصوص هللا

ƢȀǨƬǇȏ¦�¦ǀđ�ǾǼǟ�ȆǨǼŭ¦�ÀƢŻȍ¦�ȄǴǟ�ǽ¦ǂǯ¤�°̈ƾǫ¿� املسند الذي هو

.)٩١ص الصعيدي(االنكاري، وأمثلته كثري 

  تحليالت عامة عن التقديم والتأخير وما ذهب إليه العلماء

التقدمي والتأخري أصالته يف اللغة والوضع والنظم للكالم وقواعد تركيبية 

وكما كان . تؤدي املعاين املرادة منهالكي  للُجمل والعبارات عند اللغويني إمنا تأيت

كذلك للبلغاء والنقاد فيه نظر يدققون فيه، . لعلماء اللغة يف ذلك دور يلعبونه

ƾǫ�ǶĔ¤Â وأن ترتيب األلفاظ يف النطق يرجع إىل ترتيب . خيتلفون فيها يتفقون أو

املعاين يف النفس وخيتلف من متكلم آلخر، بل حىت عند متكلم واحد إذا 

وقد مّثل بعضهم على أنك إذا أردت أن تنفي عن . املعىن يف نفسهاختلف 

ما أنا غششت يف "نفسك الغش يف االمتحان بدون أن تـُْثِبته ألحد فتقول 

يف هذه احلالة أنت تنفي عن نفسك وأنت تُِقّر حبدوثه من شخٍص " االمتحان

ملا يف كتاب ما، يف حال أن حروف الكلمات يف كال احلالتني سواء، َوَمَثُل أعلى 

وقوله ٢: الفاحتة M)('&Lرب العاملني، التقدمي يف اآليات حنو 

MONL٣٦: اجلاثيةM¢£¤L١٩: االنفطارM¯±°²³

´L وليس هذا كله سواء ٤: الروم.  
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ومما يفهم من خطر التقدمي فيه إظهار قدرة اهللا ونفي مثل تلك القدرة لغريه 

: ةالبقر  MJIKLMTSRQPONLحنو قوله تعاىل 

لكان املعىن سواء اهللا حييي ومييت، ألن " حييي ومييت ريب"وهنا لو قال ٢٥٨

النزاع يف تفرده تعاىل بذلك، فقّدم كلمة ريب لإلفادة بأنه هو فقط يستطيع ذلك، 

 :حنو قوله تعاىل" بل"ّخر يف اجلملة وجاء اإلضراب أوكذلك إذا قّدم الذكر و 

MhjionmlkrqputswvxLتعاىل وقوله  ٨: ص

MÎÍÑÐÏÓÒÔÕLقّدم الذكر يف الثانية وأّخر يف  ٢٥: القمر

وهكذا من باب تقدمي الفعل وتقدمي " بل"األوىل وجاء بعد ذلك اإلضراب 

الفاعل يف االستفهام التقريري واإلنكاري مثل قوله جل شأنه عن قول منرود 

MEDFHGIL٦٢: األنبياء �¦ȂǳȂǬȇ�Ń�ǶĔ¢�Ŀ�ƨȀƦǋ�ȏ�ǾǻƜǧ

له عليه السالم وهم يريدون أن يقّر هلم بأن كسر األصنام قد كان، ولكن  ذلك

MONMLKLبأنه منه كان وكيف؟ وقال هو يف اجلواب أن يقّر 

، وهذا "فعلت أو مل أفعل"هنا لو كان التقرير بالفعل لكان اجلواب ٦٣: األنبياء

كان الشك وإذا قلت أأنت فعلت فبدأت باالسم  "ما أشار إليه اجلرجاين بقوله 

فاملسؤول عنه هو املقّدم  )٢٨٢ص الدالئل(. يف الفاعل من هو؟ وكان الرتدد فيه

.ألن الشك فيه الفعل أو الفاعل، وهذا النوع من االستفهام حقيقي

  :فاالستفهام اإلنكاري له مزية وغاية اليت هي

تنبيه السامع لريجع إىل نفسه ويتفكر أنه ادعى قدرة على فعٍل ال يقدر .أ 

.، وعلى هذا فيخجل وترتدع ويعي باجلوابعليه

.وإذا ثبت على دعواه قيل له فافعل فيفضحه ذلك.ب 

.أو لكونه هّم بأن يفعل ما ال يستوصب فعله فإذا انتبه عرف اخلطأ.ج 
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أو لكونه جّوز وجود أمر ال يوجد مثله حىت إذا ثبت على جتويزه قّبح على .د 

ما أو يف حال أو أقم نفسه ويقال له يف آخر املطاف، فأرناه يف موضع 

وأمثلته كثري يف القرآن  )١٩٣ص اجلرجاين(شاهدا على وجوده يف وقت ما 

Medcba`Lالكرمي وكالم العرب حنو قوله تعاىل 

.أتصعد إىل السماء، وما إىل غري ذلك"أو تقول مثال ٤٠: الزخرف

وأما إنكار الفاعل بعد ما كان الفعل قد وقع استعمال اهلمزة فيه إمنا هو 

تقرير بفعٍل قد وقع وإنكار ِمل كان وتوبيخ لفاعله عليه، فيرتتب على ذلك 

ومثاله قوله تعاىل . اجتماع التقرير واإلنكار والتوبيخ يف استفهام واحد

MIHGFEDL)وإذا كان إنكار للفعل  )٦٠٦ص شاذي

وقوله  ٤٠: اإلسراءM576<;:98Lإمنا يأيت مثل قوله 

MÓÒÑÐL١٥٣: الصافات  

اءرأي العلم

يثبت وجود فرق بني التقدمي والتأخري على أنه ليس ما قّدم : اجلرجاين)١(

.وأّخر سواء،  املعىن خيتلف

هو باب   "ويرى أن للتقدمي والتأخري شأن كبري وفيه خطر عظيم يف مقولته )٢(

واستدل بأدلة كثرية " اخل.. .كثري الفوائد، جم احملاسن واسع التصرف

)٨٣ص دالئل اإلعجاز(

ينكر االستفهام اإلنكاري ويقول إنه تشبيه ومتثيل للحال يف : الزخمشري)٣(

ويقول خطاب  ٤٠: الزخرفM`acbdeLقوله تعاىل 
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رب العزة لنبيه صلى اهللا عليه وسلم حاشا أن يكون لإلنكار ملا فيه من 

)١٩٤ص شادي(احلدة واجلفوة 

إن طبيعة املقال واملعىن وحال املخاطب ونوع اخلطاب : ويقول شادي)٤(

ذه األمور هي اليت تتدخل يف حتديد نوع االستفهام تقريريا أو ه

والشادي أيضا يستشهد بقول الدكتور كامل اخلويل رمحه اهللا على .إنكاريا

للفعل سواه يؤدي على إنكار الفعل  أن إنكار الفاعل الذي ال فاعل

. بطريق اللزوم أي بطريق الكناية فيكون إنكار الفعل مؤكدا بالدليل

)١٨٧ص م شاديإبراهي(

السكاكي يرى أو يوافق رأي اجلرجاين على أن االستفهام يف اآلية سؤال )٥(

على أنه حقيقي ال إنكاري وال شيء،  ٦٢: األنبياء MFE...Lمنرود 

وحجته أنه ليس يف السياق ما يدل على أن قوم إبرهيم كانوا عاملني بأنه 

MËم هو الذي كّسر األصنام، وأجيب عليه بأن قوله عليه السال

ÌÍL وقوهلم  ٥٧: األنبياءM45687

9Lفيهما داللة على علمهم بأنه هو الذي كّسرها فال  ٦٠: األنبياء

.يصح محل سؤاهلم على حقيقته

التقدمي والتأخري الفين هو من قبيل التسايل واألحاجي : أميل بديع يعقوب)٦(

 ال واأللغاز، هذا عبث ال يليق بكالم اهللا، ألن التصرف يف كالم اهللا

وما جاء يف القرآن على سبيل الندرة ومصادفة العبارة، مثل قوله . جيوز

كّرب "وهذا على تقدير حذف الواو من اآلية  ٣: املدثرM¤£Lتعاىل

وقد تنزه القرآن الكرمي عن ذلك، القرآن الذي . فيكون املعىن سواء" ربك

ه بظاهر في يكتفيوأما يف كالم الناس الذي . هو قدوة البالغة والبلغاء
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الصياغة اللغوية مما يكلف فيه الكثري من الزمن واجلهد الذهين بال طائل 

يُعّد من املعابثات اللفظية املطلق عليه ما ال يستحيل باالنعكاس من 

لفظ هذا يكون مما يقرأ طردا وانعكاسا دون أن يتغري . احملسنات اللفظية

:ل شاعر غري معروفوال معىن سواء هو مجلة أو عبارة أو بيت شعر مثل قو 

يــــــدعي أخلـص حلّ   *  أيها الــــــمغرور فيمن

ورّب لّص حتت صلّ *رّب صّل حتت لصّ 

  احلية اخلبيثة أو ثعبان: اللص      

هنا لو عكست صدر بيت الثاين بعجزه يبقى املعىن واحلروف 

)١٠٣املعني يف البالغةص(والكلمات بدون تغيري 

«��ËǂƳذهب إىل جواز تقدمي: ابن مالك)٧( ǂŞ�°ÂǂĐ¦�ƢȀƦƷƢǏ�ȄǴǟ�¾Ƣū¦�

أصلي، ووافقه على ذلك بعض النحاة أمثال أبو علي الفارسي وابن برهان 

.فقالوا جائز مطلقا

.وذهب مجهور البصريني على عدم اجلواز مطلقاً )٨(

:والكوفيون أجازوا ذلك يف ثالث حاالت)٩(

فيجوز أن تقول " مررت بك ضاحكاً "¢�ȂŴ�ŚǸǓ�°ÂǂĐ¦�ÀȂǰȇ�À.أ 

"مررت ضاحكة بك"

�ƾƷ¢�°ÂǂĐ¦�ÀȂǰȇ�À¢�ǲưǷ�°ÂǂĐ¦�ȄǴǟ�ƢǸȀȈǻƢƯ�Ǧ.ب  ǘǟ�śũ¦" مررت

"مررت مسرعني بزيد وعمرو"فيجوز أن تقول " بزيد وعمرو مسرعني

�Ǯ: أن يكون احلال مجلة فعلية حنو.ج  ǳȂǫ�±ȂƴȈǧ��Ǯ Ƹǔƫ�ƾǼđ�©°ǂǷ

"ƾǼđ�Ǯ Ƹǔƫ�©°ǂǷ "٣١٢ص ألقية(. ومنعوه فيما عدا ذلك(
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بن جين وابن كيسان يف جواز التقدمي وابن مالك حبجة وذهب الفارسي وا)١٠(

.وروده يف القرآن الكرمي

  :الملخص

التقدمي والتأخري له غايته البالغية والنحوية عند العلماء مما ال يغين عنه 

النحاة يهتمون بالرتاكيب ونظم الكالم والبلغاء . املفسرون والبلغاء والنحاة

م والتنميق واملفسرون يصطادون املعاين يف ينظرون فيه من ناحية تزيني الكال

وكان . الكلمات سواء قّدمت أو أّخـرت فيحتاجون إىل دليل التقدمي أو التأخري

من دالئل إعجاز القرآن ما فيه من النظم اإلهلي على فم رسوله الكرمي مما يرى 

ىت اجلرجاين أنه ال يعجبك شيء من الكالم إال ملا فيه من التقدمي والتأخري وح

  .ذكر بعض الغايات لتلك األحوال وتبعه يف ذلك عدد من العلماء

التقدمي والتأخري إما بدخول املسند واملسند إليه،أو تقدمي الفاعل أو املفعول، 

أو على أداة التشبيه " مل يقم كل الناس " أو تقدمي بأداة العموم على النفي حنو 

أو يكون ) بخل وغريك ال يعطىمثلك ال ي" (غري"و " مثل"وأداة االستثناء حنو 

  . التقدمي يف االستفهام سواء إنكاري أو غريه

هو ومن تبعه يف هذا  وعلى هذا نرجح رأي اجلرجاين على أمهية هذا الفن

  .اجلانب على أن له غايات ومعان جيب النظر فيها والعمل مبقتضاها لغة وبالغة
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  االقتراحات

¬ŗǬǻÂ�¿ƾǬǻ�ƨǠǓ¦ȂƬŭ¦�ƨǳƢǬŭ¦�ǽǀđÂ ما يلي:  

على الطالب واملدرسني للغة العربية والدراسات اإلسالمية التعمق يف )١(

فنون علم البالغة واللغة مما فيهما جتد أن عبارة قد كانت ذات مجال 

.وحسن ومعىن زائد ال ألي شيء إال ملا فيه من تقدمي وتأخري

والبحث ينظر يف دالئل اإلعجاز للقرآن لتتبّني لنا هذه املعجزات )٢(

.كربى خالل دراستنا هلذه احلقائقال

كون القرآن الكرمي هو اخلزانة لعلوم اللغة ال بد للطالب مدارسة كتب )٣(

" و" الكشاف"التفاسري خاصة اليت تفّسر القرآن لغة وبالغة أمثال 

.وغريمها" صفوة التفاسري 

وعلى احلكومات إعداد مراجع كافية ومالئمة يف املكتبات إلعداد )٤(

رسني األكفة يف اللغة والبالغة والتفسري وسائر العلوم املعلمني واملد

  .الدينية واللغة العربية
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  :الهوامش والمراجع

القرآن الكرمي)١(

أميل بديع يعقوب، كتاب املعني يف البالغة، طبعة عامل الكتب، بريوت لبنان، )٢(

هـ١٤٢٠ -م ٢٠٠٠الطبعة األوىل 

يف مجال الدين بركات هبوت يوسف، شرح قطر الندى وبل الصدى، تأل)٣(

.عبداهللا ابن هشام األنصاري، طبعو دار الفكر، بريوت لبنان

اجلرجاين عبدالقاهر، أسرار البالغة، شرح حممد عبداملنعم خفاجي، طبعة )٤(

)ت.د(مصر  -مكتبة اإلميان، املنصورة أمام جامعة األزهر 

دار اجلرجاين عبدالقاهر، دالئل اإلعجاز، شرح الدكتور إبراهيم شادي، طبعة )٥(

)ت.د(مصر  -اليقني 

الصعيدي عبداملتعال، البالغة العالية، طبعة مكتبة اآلداب اجلامع األزهر، )٦(

)ت.د(مصر 

عبدالقدوس أبو صاحل و أمحد توفيق كليب، كتاب البالغة، الطبعة األوىل )٧(

هـ١٤٠٢

)٨(��Ǟȇ±ȂƬǳ¦Â�ǂǌǼǴǳ�ǆ ƟƢǨǼǳ¦�°¦®�ƨǠƦǗ��ƢĔƢǼǧ¢Â�ƢĔȂǼǧ�ƨǣȐƦǳ¦��² ƢƦǟ�ǺǈƷ�ǲǔǧ

.عمان -م األردن ٢٠٠٩سنة 

مد حميي الدين عبداحلميد، أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، طبعة دار ـحـم)٩(

م١٩٧٤الفكر، سنة 

وغريه، كتاب البالغة والنقد، طبعة ) الدكتور(حممد علي صامل  حمدـم)١٠(

.)د،ت(اململكة العربية السعودية 
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  :المقدمة

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيد اخللق أمجعني، وعلى آله 

  .وصحبه غر امليامني

وصلت اللغة العربية إىل ديار نيجرييا منذ وقت مبكر، ويرجع فإنه أما بعد؛ 

ينشرون هذه و ار العرب الذين يأتون من مشال إفريقيا،  ذلك إىل جتَّ  يف لفضال

لشعب، وبالتايل بني ابني  –وخصوصا فيما يتعلق بالشؤون التجارية  –اللغة 

، األمر الذي وطد عالقات جتارية، ودبلوماسية، وعلمية بني )١(الطبقة احلاكمة

ملغرب، واجلزائر، ومصر، وليبيا، هذه املنطقة وبعض الدول العربية فيما بعد، منها ا

فأدت هذه العالقة إىل قدوم بعض العلماء إىل بالد نيجرييا، منهم الشيخ عبد 

، فتطورت اللغة العربية تطورا ملموسا )٢(الكرمي املغيلي، وجالل الدين السيوطي

، حىت أصبحت جزءا من ثقافة شعب مشال نيجرييا، فكانت اإلسالمبعد انتشار 

والثانوية واملعاهد العلمية، مث اجلامعات، حىت  االبتدائيةارس تدرس يف املد

  .أصبحت جمال ختصص كثري من الطلبة والطالبات

عاجل لقضايا الدراسات العربية العليا يف جامعة بايرو، وضعت ت فهذه املقالة

  :خطتها على النحو التايل
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الدراسة العليا، املقدمة، تأسيس جامعة بايرو وقسم اللغة العربية، املواد ونظام

ج، خرُّ ة البحث وشروط التَّ باتشروط القبول وتسجيل الوحدات الدراسية، ك

.حتديات وآفاق املستقبل، مث اخلامتة وثبت املراجع واهلوامش

  :تأسيس جامعة بايرو وقسم اللغة العربية

هذه  مسلموتعلمها ي، اإلسالمياللغة العربية هي لغة القرآن الكرمي والدين 

منذ نعومة أظفارهم يف الكتاتيب واملدارس، وكانت لغتهم احمللية حبلى  املنطقة

احلكومة النيجريية أول  وبعد افتتاح.بالكلمات العربية يف جماالت احلياة املختلفة

، مث أدخلت هذه اجلامعة فيما )٣()م١٩٤٨(جامعة يف نيجرييا مبدينة إبادن  عام 

�ƨǤǴǳ¦�ƪبعد دراسات لغات اإلفريقية اليت هلا صلة ب Ǵƻ®Ƙǧ��ÄŚƴȈǼǳ¦�ǞǸƬĐƢ

يها، ومن األسباب أيضا أن جل الرتاث فالعربية من ضمن املواد املدروسة 

ماديا  اإلنسان، واجلامعة مكان خصص خلدمة )٤(اإلفريقي كان باللغة العربية

  .إن وجدت اللغة العربية فيها –إذن  –وروحيا، فال غرابة 

رالية والوالئية تزداد وتتكاثر إىل أن بلغ ومن ذلك التاريخ بدأت اجلامعات الفد

ثلث هذه اجلامعات هلا أقسام يف ومخسني جامعة، و  اأربع) م٢٠١٢(عددها عام 

)٥(.اللغة العربية

كلية عبد اهللا بايرو يف عام ونشئت   وبعد افتتاح جامعة أمحد بللو زاريا

قسم  يف، إذ ملست احلكومة الشمالية النيجريية احلاجة الشديدة )م١٩٦٠(

خاص يعد الطلبة لاللتحاق باجلامعة، والتخصص يف اللغة العربية والدراسات 

.جامعة أمحد بّلو من كليات، وكانت هذه الكلية اإلسالمية

أما بالنسبة لتأسيس قسم اللغة العربية فيقول األستاذ الدكتور حممد أول 

، حتت كلية )م١٩٦٣(تأسيس قسم اللغة العربية جبامعة بايرو كنو سنة : "أبوبكر
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عبد اهللا بايرو، وكانت يف ذلك الوقت إحدى كليات جامعة أمحد بلو زاريا، 

يكون قد أتى عليه نصف قرن  – ٢٠١٣ –ليوم االقسم إىل  تأسيسفمنذ 

سنة  –املاجستري  –تدشني برنامج الدراسات العليا  يف بدأت اجلامعة )٦(تقريبا،

.)٨("حثعلى نظام املواد الدراسية مع ا لب) م١٩٨٣(

:الدراسات العليا،تحت هذه الجامعة برامج

قسم الدراسات العليا التابع لشعبة اللغة العربية يف هذه اجلامعة يقدم ثالث 

.برنامج الدبلوم العايل، وبرنامج املاجستري، وبرنامج الدكتوراه،برامج

وال فربنامج الدبلوم العايل يتضمن الدراسة التمهيدية مع كتابة حبث متوسط، 

طالب  تني، أسس هذا الربنامج ليلىب حاجات أصنافييتجاوز فرتتني دراس

اللتحاق  يؤهلني الالعربية بدرجة متدنية  حصلوا على شهادة الليسانس يف اللغة

)٩(.رأسا بربنامج املاجستري يف اللغة العربية

ومناقشة داخلية مث  وبرنامج املاجستري جيري على دراسة متهيدية وكتابة حبث

، وتكون مدة الدراسة ما بني أربعة فصول دراسية على األقل وستة خارجية أخريا

ن من شقني كما أن برنامج الدكتوراه أيضا يتكوّ . فصول دراسية على األكثر

ستة  ربنامجرق الغتيسالدراسة التمهيدية، اليت تكون يف الفرتة األوىل فقط، و 

ويشرتط يف هذا الربنامج  .فصول دراسية على األقل وعشرة فصول على األكثر

مجيع أوراق االمتحانات يعينه جملس شيوخ اجلامعة مراجعة املمتحن اخلارجي 

جبانب مناقشات داخلية  )١٠(.يف آخر الفرتة الثانية اإلجاباتالنهائية وأوراق 

.وخارجية،كما أشار الباحث قريبا
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  :نظام الدراسة

  :يلالتاكان نظام الدراسة يف هذا القسم على النحو 

FULL-TIME لتفرغ الكليا)١(

(PART-TIME)نتساب الا)٢(

 ري¦Đ وه تفرغ نتساب حاليا، فنظام الالال كال يقدم القسم برنامج على ش

اإلنتهاء من الدراسة يف ذلك الوقت احملدد تفرغحاليا، وتطالب اجلامعة مجيع طالب ال

  .ه يفصل عن الدراسة، فإناحملددة لكل برنامج، فإذا عجز الطالب عن اإلكمال يف املدة

  :منها  )١١(ويشرتط إلجراء هذه الربامج بعض الشروط

درجة من  ٢٤جيب على طالب املاجستري أن حيصل على ثالثني درجة، -

.درجة لكتابة البحث ٦الدراسة التمهيدية، و

بعد  إالوال تعلن النتيجة  )١٢(.وجيب إجراء االمتحانات يف كل فرتة دراسية-

الفرتة األخري

.مجيع الربامج مخسني يف املائة يفدرجة النجاح لكل مادة تكون -

كل من رسب أكثر من ثلث جمموع الدرجات اليت سجلها الطالب للدراسة -

.يفصل عن الدراسة فإنه التمهيدية

من رسب أقل من ثلث جمموع الدرجات، فإنه يكرر هذه املادة اليت رسبها -

.مباشرة البحث حيول بينه وبني ولكن هذا ال.يف السنة القادمة

متحانات لعذر مقبول لدى جملس شيوخ اليعترب من مل يستطع أن يكتب ا-

فإنه يوضع يف حمل دراسة ناقصة، فيسامح من ذوي دراسة ناقصة،اجلامعة،

أما من مل يكن له عذر مقبول لدى . له أن يكتبها يف أي فرصة ساحنة

)١٣(.جملس شيوخ اجلامعة، فإنه يفصل عن الدراسة
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 ٣٠درجة على األقل، حيث تكون مثان وأربعني صل طالب الدكتوراه أن حي-

درجة  ١٢درجة للدراسة التمهيدية اليت حصل عليها يف مرحلة املاجستري، و

ندوتني درجة لتقدمي ال ٦للدراسة التمهيدية يف مرحلة الدكتوراه بينما تكون 

  .أثناء البحث

  :شروط القبول وتسجيل الوحدات الدراسية

  :لتحاق بربنامج الدراسات العليا جيب أن تتوفر لديه الشروط اآلتيةاللذي يود ااالطالب 

  :مرحلة الدبلوم العالي: أوال

سالمية من الأن حيصل على شهادة الليسانس يف اللغة العربية أو الدراسات ا-

ÂǂȇƢƥ�ƨǠǷƢƳ�Ƣđ�» ŗǠƫ�ƨǠǷƢƳ�Ä¢.

)١٤(.أعالهة تساوي ما ذكر يشهادة دراسحصوله -

  :حلة الماجستيرمر : ثانيا

أن حيصل الطالب على درجة االمتياز أو جيد جدا أو جيد يقارب درجته -

�ȏ�À¢�¶ǂǌƥ��ǆ ǻƢǈȈǴǳ¦�ƨǴƷǂǷ�Ŀ�¦ƾƳ�ƾȈƳ�ȆƟƢȀǼǳ¦�ȆǸǯ¦ŗǳ¦�̧ ȂǸĐ¦�ǲǬȇ

.٣.٠٠مرحلة الليسانس يف  – يف

ال تقل درجته و أن حيصل الطالب على درجة الدبلوم العايل بدرجة جيد، -

لطالب جامعات آخر  ٢.٧٧رجيي جامعة بايرو، أو خل ٢.٠٠النهائية عن 

ÂǂȇƢƥ�ƨǠǷƢƳ�Ƣđ�» ŗǠƫ.

-�ƢǷ�ÄÂƢǈƫ�ƢĔ¢�ƨǠǷƢŪ¦�ȂȈǋ�ǆ ǴůÂ�ƢȈǴǠǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ǆ Ǵů�Ƣǿ¦ǂƫ�̈®ƢȀǋ�ƨȇ¢

)١٥(.ذكر يف الفوق
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  :مرحلة الدكتوراه: ثالثا

أن حيصل الطالب على شهادة املاجستري من جامعة بايرو كنو، أو أية -

đ�» ŗǠƫ�ƨǠǷƢƳا جامعة بايرو.

.على األقل ٣.٥٠أن تكون جمموعة درجته النهائية ملرحلة املاجستري -

.عنوان أطروحته –مع استمارة الطلب  –أن يرافق -

امتحان حتديد املستوى،  ميارسجيب على الطالب املاجستري والدكتوراه أن -

)١٦(.٪ ٥٠ وحيصل على مخسني يف املائة 

  :أرقام المواد الدراسية

حبيث قة بني املراحل الدراسية التابعة للدراسة العليا، وضع رقم كل مرحلة تفر 

ر بالتاسع على هذا جستري بالثامن والدكتو اوامل) ٧(تبدأ الدبلوم العايل برقم 

   :الشكل األيت 

.ملرحلة الدبلوم العايل – ٧٠٠٠- ٧٩٩٩-

.ملرحلة املاجستري – ٨٠٠٠- ٨٩٩٩-

  .ملرحلة الدكتوراه – ٩٠٠٠ – ٩٩٩٩-

  :الدبلوم العالي: أوال

  :المواد اإلجبارية

PGA الفعل باعتبار زمانه، و النحو العريب الذي يتناول املبين واملعرب،:7301

.املفرد واملثىن واجلمع، منصوبات األمساءو 
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PGA منهج البحث الذي حياول تدريس الطالب منهج البحث، :7309

ري ذلك من مناهج كيفية تدوين املعلومات، وغو طرق مجع املعلومات، و 

.البحث

PGA .فقه اللغة: 7306

PGA .كتابة البحث املتوسط: 7400

PGA    .صدر اإلسالمبني أدب املقارن بني العصر اجلاهلي و : 7314

)١٧(.مادة ةبلغ عددها أربعة عشر يوهناك مواد اختيارية أخرى 

  :الماجستير: ثانيا

ARA .عربيةوية للغة البنيالتطورات التارخيية وال: 8301

ARA .التوجيهات القدمية واحلديثة يف فقه اللغة العربية: 8202

ARA .دراسات عميقة يف علم الصرف والعروض والبالغة: 8303

ARA .ية وصفية يف املادة واملنهج والتطبيقخياملعاجم العربية دراسة تار : 8204

ARA عصر السالم، و الاألدب املقارن يف العصر اجلاهلي وصدر ا: 8305

.األموي والعباسي

ARA .تطورات يف دراسة القصة العربية: 8207

ARA .دراسات يف األدب العريب احلديث: 8208

ARA .تطور النقد األديب القدمي: 8309

ARA .احلديث يف دراسة النقد العريب االجتاه: 8210

ARA   .منهج البحث العلمي: 8211
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  :الدكتوراه: ثالثا

ARA .هج حتقيق النصوصدراسة عميقة ملن: 9312

ARA )١٩(.دراسة عميقة ملنهج البحث العلمي: 9314

  :النهائي االمتحان

هذه  جناح الطالب أو رسوبه يفالطريقة الوحيدة اليت تستعمله اجلامعة ملعرفة 

القسم يقوم  الشفهي والكتايب، وعلى هذا فإن :طريق االمتحان املراحل هي

بينما . هلذه املراحل الثالثة –فرتة دراسية الكتايب يف آخر كل  االمتحانبإجراء 

وتكون ،الطالب من كتابة رسالته العلمية ينتهيتكون االمتحان الشفهي حينما 

أخرية من قبل  ومرة مرة تكون داخلية من قبل املمتحن الداخلي،:املناقشة مرتني 

، فيتمثل الطالب –خاص لطالب املاجستري والدكتوراه فقط  –املمتحن اخلارجي

املعني من قبل جملس شيوخ  مام جلنة املناقشة واليت يرئسها املمتحن اخلارجيأ

.، والذي يأيت من جامعة أخرىاجلامعة

  :كتابة البحث العلمي وشرط التخرج

بعد جناح الطالب يف املواد املقررة عليه يسمح له بتقدمي موضوع حبثه، ويعني 

 إجيازا يف الندوة، وبعد املشرف الذي يساعده على إعداد اخلطة وتقدميهله 

  .ينتهياخلطة، يبدأ بكتابة البحث حتت إشراف هذا املشرف إىل أن 

)٢٠(:والبد أن تتوفر يف هذا البحث املواصفات التالية

.نكليزيةالكتابة ملخص باللغة ا-

.للباحث اخاص البد أن يكون موضوع البحث عمال-
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يف هذه اجلامعة أو بعض أو جل هذا البحث لنيل درجة يف  تقدميأال يسبق -

. أخرىجامعة 

.قواعد إثبات املراجع واملصادر ةمراعا-

  . نكليزيةالترمجة عنوان البحث باللغة ا-

)٢١(:ا يليمموتتكون عناصر البحث 

  :أوال

.صفحة العنوان -      فالغال - 

  االعرتاف -     صفحة فارغة  - 

  التصديق -     اإلهداء - 

  الفهرس -     املوافقة - 

  مستخلص  - 

  :صلب البحث :ثانيا

.أساسيات البحث: املقدمة-

.املتناولة واألبوابالفصول -

.، ونتائج والتوصيات إن وجدتبحثلخص الماخلامتة، وفيها -

  .قائمة املراجع واملصادر-

  .االختصار فعلى الباحث أن يسلك مسلك البحث العلمي املعترب به عاملياوعلى 
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  :تحديات وآفاق المستقبل

م عموما والدراسات العليا خصوصا يف هذه األيام أكرب حتد يواجه القس

الراهنة، هو ذلك التقاعد، الذي أصاب القسم، فقد تقاعد بعض األساتذة 

ال ميكن أن  اهللا، جبانب انتقال بعض إىل رمحة،نوا يلعبون دورا ملموساكاالذين  

، وقد خترج كثري من–تتغافل عنه اللغة العربية يف اجلامعات النيجريية عموما 

برافسة العربية على أيدي هؤالء العلماء؛ بل إن شعبة اللغة العربية يف هذه 

اجلامعة مع ما فيها من قسم الدراسات العليا، بدأ وتطور تطور ملموسا على 

، كما أن هلم اليد الطوىل يف النشاطات العلمية والثقافية األساتذةرعاية هؤالء 

د على .احلصر املرحوم أ املثال الومن هؤالء على سبيل .داخل نيجرييا وخارجها

د بدماصي بلبل تندي مصطفى واملرحوم الدكتور حممد .تائب سويد، واملرحوم أ

والدكتور شيخ  أبوبكر، أولد حممد .، كما تقاعد أ.د أبوبكر بالريب.العاشر، وأ

  د سركي إبراهيم.وأ عثمان كرب،

مل تكن اجلامعة  اصةعامة ونيجرييا خاألزمة االقتصادية اليت يعانيها العامل 

منعزلة عنها، فقد تسربت إىل داخلها حيث جند من بني طالب الدراسات العليا 

فيضطر إىل طلب التضامن إىل السنة  ،من يصعب عليه دفع الرسوم املايل السنوي

عليهم توفر املراجع واملصادر  –أيضا  –املقبلة، فمثل هؤالء الطلبة يصعب 

عن  لج يف آخر املطاف مشكلة الرسوب أو اإلفصااألساسية، األمر الذي قد ينت

  . الدراسة

اكبون و قسم، فمنه جدية األساتذة الذين يأما آفاق املستقبل هلذا ال

قضية إال  –احلضارات والثقافة العلمية، فهم ال يرتكون يف احلقل العلمي واملعريف 

يف النشاطات �ÀȂǯ°Ƣǌȇ�ǶĔ¢�ƢǸǯ��̈®ƢǨƬǇȏ¦Â اإلفادةوتراهم يتداخلون فيها بغية 
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وبناء على ذلك نرجو للقسم اخلري . اإلفريقيةالعلمية داخل وخارج القارة 

  .ياألكادميوالسعادة والقيام بواجبه 

  :ومن املأخذ اليت تؤخذ على الكلية حينا واحملاضرين أو اإلدارة حينا أخر

ون الطالب ئفيبط البطؤ والتكاسل والتأخري بال داع من بعض املشرفني،)١(

يقدم الطالب جزءا أو فصال ويستغرق أسابيع أو  واجلادين، األذكياء

.يرجع إليه بال تصحح معترب وأحيانا ،إليهأن يرجع  شهور من غري

عدم مراجعة دقيقة وتصحيح إجيايب دقيق من بعض املشرفني،وقد يقدم )٢(

.عمل الطالب إىل طالب آخر ليتوىل التصحيح أو اإلشراف نيابة عنه

ملون الطالب كما اعيفال  ن بعض األساتذة،معاملة سيئة وغليظة م)٣(

.بل يراه كتلميذ صغري يف االبتدائية أو الثانوية ينبغي،

من قبل اإلدارة، فتجد طالبا ينتهي _ بال داع معترب  –وقد تصدر التأخري )٤(

بعد شهور ومل ترسل إىل املمتحن اخلارجي  إالمن عمله وال تناقش داخليا 

ت الستغرقت وقتا بني القسم والدراسات ولو نوقش ،إال بعد أشهر كثرية

العليا وجملس شيوخ اجلامعة،إذ أن من يويل مسئولية يعد هذا منصبا إداريا 

.وال يبايل مبا يدفع الطالب سنويا من الرسوم الدراسية .أو ملكيا

وقد تسرب العراقيل من الطلبة من تكاسل بعض وتساهل كثري وتكرب )٥(

  .تصوب أو تصحيح له بعض ممن يرى نفسه عالمة ال ميكن
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  :الهوامش

�ƢȇŚƴȈǻ�Ŀ�Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƨǯǂƷ :)الدكتور(غالدنثي، شيخو أمحد سعيد )١(

.٢٢١: م، ص١٤١٤/١٩٩٣، الطبعة الثانية، ١٩٦٦-١٨٠٤من سنة 

يف  اإلسالميةاإلمام املغيلي وآثارها يف احلكومة : اإللوري، آدم عبد اهللا)٢(

.١٦: م، ص١٣٩٤/١٩٧٤طبعة األوىل، القرون الوسطى يف نيجرييا، ال

.٢٢١: غالدنثي، مرجع سابق، ص)٣(

قضية التخصص : وأمحد الرفاعي أمني اهللا ،حيىي بن عبد الباقي بن زكريا)٤(

�Ŀ�ŅƢǠǳ¦�ǶȈǴǠƬǳ¦Â�Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦��ƢȈǴǠǳ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�Ŀ�ƨȈǇ¦°ƾǳ¦

:م، ص١٤٣٦/٢٠١٥إلورن،  –ة ألىب عنيجرييا، الكتاب الثاين، مطب

٤٠٠.

اللغة العربية يف اجلامعات النيجريية وحتديات : ناصر مرتضى. أمني يهوذا، ود)٥(

.١٧٦: العوملة اللغوية، ص

قسم اللغة  دراسات عربية حولية تصدر عن:)الربوفيسور(،حممد أول أبوبكر)٦(

- ١٩٦٣(مالمح عن مسرية نصف قرن : العربية جامعة بايرو، كنو

.٣: ، ص)م٢٠١٣

.الصفحةنفس املرجع و )٧(

مظاهر تعليم اللغة العربية يف ظل تعددية اللغة ): الدكتور(حيىي إمام سليمان )٨(

.٨٣: يف جامعة بايرو كنو النيجريية، ص

(9) Bayero University, Kano – Nigeria,: General Regulations Governing Post-

Graduate Studies. Sixth Edition, December, 2008, Page: 10.

.١١: جع، صنفس املر )١٠(

.١١: نفس املرجع، ص)١١(
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.١٢: نفس املرجع، ص)١٢(

.٣: نفس املرجع، ص)١٣(

.١٧- ١٦: نفس املرجع ص)١٤(

.١٧: نفس املرجع، ص)١٥(

.٢١: نفس املرجع ص)١٦(

(17) Bayero University, Kano – Nigeria,: General Regulations Governing Post-

Graduate Diploma in Arabic.(PGDEA), Page: 2.

.٣-٤: نفس املرجع ص)١٨(

.٤٣: نفس املرجع ص)١٩(

  .٤٨: نفس املرجع ص)٢٠(
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Mobile Phone: 08037036172

E-mail: chumrights_islam@yahoo.com

  :الملخص

يعد احلديث النبوي الشريف، بعد القرآن الكرمي، يف الدرجة الثانية ال فيما 

يتعلق بالدين والثقافة، وال يف كونه أغزر ينابيع التشريع يف العبادات واحلقوق أو 

يف كونه أقوم طريق إىل فهم القرآن فحسب، بل ملا تضمنه من لطائف بالغية 

هذا املقال يعمد إىل دراسة أحاديث خمتارة يف  ومظاهر الفصاحة، وعليه فإن

بعض احلقوق الزوجية للمرأة، وحتليلها حتليال بالغيا وأدبيا، بغية اكتشاف ما 

يكمن فيها من مظاهر البالغة والفصاحة، وما تزخر به من أنواع عناصر اإلبداع 

أو وينتهج يف ذلك إيراد نص احلديث املختار أوال، وذكر جوه . الفين األديب

ويتلوا ذلك الشرح اإلمجايل للحديث مث التحليل . مناسبته حيث كان ذلك ممكنا

» Ƣǘŭ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ĺ®ȋ¦Â�ȆǣȐƦǳ¦.

  :التمهيد

لقد وصف األدباء والنقاد بالغة النيب صلى اهللا عليه وسلم وفصاحته وصفا 

ول ومن ذلك ق. مل يرتك ملن يأيت بعدهم شيئا يزيد على ما سبقوا إليه من القول

�§ǂǠǳ¦�Ƥ ȇǀēÂ��ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�ǾƬƷƢǐǧ�Ǻǟ�Ʈ ȇƾū¦�®ƾǐƥ�ȂǿÂ�ȆǠǧ¦ǂǳ¦

الكالم وحذقه ومبالغتهم يف أحكامه وجتويده املبين على النظر املتقدم والروية 
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اليت يسموا إليها الفطرة "املقصودة والتكلف املستعان عليه بأسباب اإلجادة 

اهللا عليه وسلم كان أفصح العرب،  بيد أن رسول اهللا صلى: ، فقال"اللغوية فيهم

على أنه ال يتكلف القول وال يقصد إىل تزيينه، وال يبغي إليه وسيلة من وسائل 

)١(...الصنعة، وال جياوز به مقدار اإلبالغ يف املعىن الذي يريده

ولقد بلغ اجلاحظ الغاية واالستيعاب والشمول بشيء من اإلجياز يف وصف 

هو الكالم الذي قل : ليه وسلم وفصاحته حيث قالبالغة الرسول صلى اهللا ع

.)٢( إخل... عدد حروفه، وكثر عدد معانيه

ولقد عرب أمحد اإلسكندري وآخرون عن فصاحة الرسول صلى اهللا عليه  

  :وسلم وحرص املسلمني على حفظ آثاره ومجع كالمه الذي كان

من يف توضيح قرآن أو تقرير حكم، أو إرشاد إىل خري، أو تنفري 

�ǽƢȈǻ®Â�ǶȀǼȇ®�Ŀ�Ƣđ�² ƢǼǳ¦�ǞǨƬǼȇ�ƨǸǰƷ�Ŀ�Â¢��ǂǋ–  بعبارة أخرى

يف الفصاحة والبالغة واإلجياز والبيان بالدرجة الثانية بعد القرآن، 

ولذلك كان تأثريها يف اللغة واألدب باملنزلة التالية لكالم اهللا تعاىل، 

والسيما حكمه وجوامع كلمة اليت هي القدوة احلسنة لألديب، 

Ƥواحل ȈǘŬ¦Â�Ƥ ƫƢǰǳ¦�¿Ȑǯ�Ƣđ�À¦®Ǆȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǴ)٣(.

ومن قبيل بيان بالغة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وفصاحته قول أمحد 

رض احلديث عن أثر فصاحته صلى اإلسكندري وآخرين يف كتاب آخر وهم مبع

  :عليه وسلم يف اللغة فقالوا اهللا

بلغهم كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أفصح العرب هلجة، وأ

�ǶǿǄƳÂ¢Â��ƢưȇƾƷ�ǶȀǫƾǏ¢Â��ƢǸǴǯ�ǶǿǄǟ¢Â��ƢǸǴǯ�Ƕđǀǟ¢Â�ƨƴƷ
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فال جرم أن يكون املأثور عنه من احلديث صفوة اللغة وحلية ... عبارة

البيان بعد القرآن، يقتبس األديب من لفظه، وينتفع البليغ بصوغه، 

ويستمد مفسر القرآن من أثره، ويستكمل الفقيه األحكام الشرعية من 

يد اللغوي صرحا للغة من كلمه، ويستظهر احلكيم نصه، ويش

ولرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من جماز اللغة كلمات مل ... حبكمه

)٤( .يسبق إليها

نعم، وال أدل على استكمال الفقيه األحكام الشرعية من نصوص األحاديث 

Ǉ¤�Ǟȇǂǌƫ�Ǻǟ�̈°ƢƦǟ�ƢĔƜǧ��¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�̈°ƢƬƼŭ¦�Ʈ ȇ®ƢƷȋ¦�ǺǷ�ƨǨȇǂǌǳ¦ المي

.واضح حمكم تتحدث بنفسها عن نفسها، وال حتتاج إىل تأويل أو شرح

ومن أحسن ما قيل يف وصف وحتليل بالغة الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

ƢĔ¢�ǺǷ�©ƢȇǄǳ¦�ǾȈǳ¤�Ƥ ǿ̄ �ƢǷ�ƨǨȇǂǌǳ¦�Ǿưȇ®ƢƷ¢�ƨƷƢǐǧÂ:

موسومة بطابع البيان واإلهلام والعبقرية، لنشأته يف قريش، 

وهي أفصح القبائل العربية، وتضلعه من لغة واسرتصاعه يف بين سعد 

القرآن واطالعه على لغة العرب، وقدرته الفطرية على ابتكار 

األساليب العالية، ووضع األلفاظ اجلديدة ملا استحدث من املعاين 

)٥( ...الدينية والفقهية

  ويف مكان آخر بني أن أحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم وإن كانت

عفو البديهة، يبدو عليها أثر اإلهلام ومسة العبقرية فيض اخلاطر و 

�ń¤�ǾǼǷ�̈ȂƦǼǳ¦�ǂǐǟ�§ȂǴǇ¢�ń¤�§ǂǫ¢�ƢđȂǴǇ¢Â�ƨǣȐƦǳ¦�ǞƥƢǗÂ

أسلوب القرآن، وإمنا ميتاز بإشراق ديباجته والتساق عبارته وتساوق 

ألفاظه وفقره ألداء معىن واضح معني، ومطابقة مدلوله ملقتضى 



~٢٠٣~

ࡧל�ȲȄȯ ȿ�ɤɼࡧ֗ࡧࡧࡧכȳʆȆɳʆم٢٠١٥/�ɤɼכ ١٤٣٦Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

وأشد ما يكون ذلك ظهورا . طباحلال، ومالءمة لغته لغة املخا

حني خياطب الوفود، فالرسول يستعمل الغريب، ويلتزم السجع 

ويذكر ألفاظ من جمهور اللغات تبعا ملا جرى على لسانا لوافدين 

)٦( ...عليه

أما أكثر األحاديث فإن عليها رواء الطبع وجالل النبوة ورونق ... 

رسال احلكمة وللرسول قدرة عجيبة على التمثيل وإ. الفصاحة

وتلك ميزة الرسول من قبل وال سيما املسيح، ألن . وإجادة احلوار

املرسلني يف مقام املعلمني، وأجنح ما يكون يف التعليم طريقة التمثيل 

)٧( ...واحملاورة

نعم، يلمس من األحاديث املختارة مطابقة مدلوهلا ملقتضى حال املخاطب  

  .اطب ومزاجهكما يلمس فيها مالئمة لغتها لغة املخ

  :عوامل فصاحة الرسول

هلذه البالغة والفصاحة النبوية الشريفة؟  بيا ترى، ما هي العوامل واألسبا

نا إىل الرجوع إىل مالحظات وحتليالت جولعل اجلواب عن هذا التساؤل حيو 

وقد أحسن القول يف ذلك . األدباء والنقاد لبالغة الرسول صلى اهللا عليه وسلم

رض احلديث عن فصاحة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، حيث الرافعي وهو مبع

جعل يقارن بني فصاحة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وفصاحة قريش خاصة 

:والعرب عامة، فقال

قوه وبالغوا يف إحكامه وجتويده، فإن العرب وإن هذبوا الكالم وحذ

إال أن ذلك قد كان منهم عن نظر متقدم، وروية مقصودة، وكان عن 
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يستعان له بأسباب اإلجادة اليت مسو إليها الفطرة اللغوية  تكلف

مث هم يف باب املعاين ... فيهم، فيشبه أن يكون القول مصنوعا مقدرا

ليس هلم إال حكمة التجربة، وإال فضل ما يأخذ بعضهم عن بعض 

)١١( ...قل ذلك أو كثر

بيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان أفصح العرب، ...

أنه ال يتكلف القول، وال يقصد إىل تزيينه، وال يبغي إليه وسيلة  على

من وسائل الصنعة، وال جياوز به مقدار اإلبالغ يف املعىن الذي 

يريده، مث ال يعرض به يف ذلك سقط وال استكراه، وال تستزله 

الفجاءة وما يبده من أغراض الكالم عن األسلوب الرائع، وعن 

حملكمة حبيث ال جيد النظر إىل كالمه طريقا النمط الغريب والطريقة ا

يتصفح منه صاعدا أو منحدرا، مث أنت ال تعرف له إال املعاين ال 

تعرف له إال املعاين اليت هي إهلام النبوة، ونتاج احلكمة وغاية ال

عقل، وما إىل ذلك مما خيرج به الكالم وليس فوقه مقدار إ،ساين من 

Â�ǺǷ�Ǯ°¦ � البالغة والتسديد وبراعة القصد ǳ̄�ǲǯ�Ŀ� ȆĐ¦Â

)١٢( ...الغاية

وال نعلم أن هذه الفصاحة قد كانت له صلى اهللا عليه ومل إال ... 

توفيقا من اهللا وتوفيقا، إذ ابتعثه للعرب وهم قوم يقادون من 

فكان  )١٣( ...ألسنتهم، وهلم املقامات املشهورة يف البيان والفصاحة

على حقه، كأمنا تكاشفه أوضاع صلى اهللا عليه وسلم يعلم كل ذلك 

، وتبادره حبقائقها؛ فيخاطب كل قوم بلحنهم وعلى بأسرارهااللغة 

مذهبهم، مث ال يكون داال أفصحهم خطابا، وأسدهم لفظا، وابينهم 
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عبارة، ومل يغرف ذلك لغريه من العرب، ولو عرف لقد كانوا نقلوه 

)١٤( .وحتدثوا به واستفاض فيهم

ن ما خص به النيب صلى اهللا عليه وسلم فليس إال أن يكو ... 

من ذلك قد كان توفيقا وإهلاما من اهللا، أو ما هذه سبيله، مما ال 

كثرية   أشياءننفذ يف أسبابه، وال نقضي فيه بالظن فقد علمه اهللا من 

ما مل يكن يعلم، حىت ال يعيا بقوم إن وردوا عليه، وال حيصر إن 

م، يتكون احلجة به أظهر، سألوه، وال يكون يف كل قبيل إال منه

والربهان على رسالته أوضح، وليعلم أن ذلك له خاصة من دون 

�¾Ƣǐƻ�Ŀ�Ƕđ�ȆǨȇ�ƢǸǯ��ƨǼȈƦǳ¦�ƨǴǐŬ¦�ǽǀǿ�Ŀ�Ƕđ�ȆǨȇ�ȂȀǧ��§ǂǠǳ¦

)١٥(.أخرى كثرية

  :العوامل في فصاحة الرسول صلى اهللا عليه وسلم

اإلهلام من اهللا فإن العامل الرئيس حسب الرافعي يف هذا املقتبس هو املد و 

تعاىل وتوفيق وتوقيف منه، وما أمده به من حكمة وغاية يف العقل وليس فوق  

ولقد ردد هذه املقولة الزيات وهو مبعرض احلديث عن . كل ذلك مقدار إنساين

موسومة بطابع "احلديث النبوي، إذ ذهب إىل أن األحاديث النبوية الشريفة 

)١٦(".البيان واإلهلام والعبقرية

هناك عامل ثان لفصاحة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وبالغته، أال وهو  و 

:كونه من قريش، أفصح قبائل العرب، نعم لقد دلت املراجع على أنه



  

~٢٠٦~

قد نشأ النيب صلى اهللا عليه وسلم وتقلب يف أفصح القبائل 

�Ŀ�Ǿǳ¦Ȃƻ¢Â��ǶƟƢǿ�řƥ�Ŀ�ǽƾǳȂǷ�ÀƢǰǧ��ƢǻƢȈƥ�Ƣđǀǟ¢Â��ƢǬǘǼǷ�ƢȀǐǴƻ¢Â

ضاعه يف سعد بن بكر، ومنشؤه يف قريش، ومتزوجه يف بين زهرة، ور 

بين أسد، ومهاجرته إىل بين عمرو، وهم األوس واخلزرج من األنصار، 

مل خيرج هؤالء يف النشأة واللغة، ولقد كان يف قريش وبين سعد 

أنا : "وحدهم ما يقوم بالعرب مجلة، ولذا قال صلى اهللا عليه وسلم

ونشأت يف بين سعد بن  أفصح العرب، بيد أين من قريش،

)١٧(".بكر

وأما العامل الثالث يف بالغة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وفصاحته فهو 

ومن . نشأته يف بين سعد، وهي قبيلة اشتهرت بني العرب بالبالغة والفصاحة

عادة العرب يف اجلاهلية أن يبعثوا أوالدهم إىل البادية الكتساب البالغة 

  .يف البواديوالفصاحة لنقاء اللغة 

" تضلعه من لغة القرآن"ومن العوامل يف فصاحة الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

ويضاف إىل ذلك ما ركب اهللا سبحانه وتعاىل يف . الذي كان خلقه وخصلته

على ابتكار األساليب العالية، ووضع األلفاظ اجلديدة "رسوله من القدرة الفطرية 

)١٨(".هيةملا استحدث من املعاين الدينية والفق

  لماذا هذه البالغة والفصاحة النبوية؟

ملاذا هذه البالغة الفذة والفصاحة للسنة : ويطرح تساؤل آخر نفسه، أال وهو

يف النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ وقد تفضل الرافعي باجلواب عن هذا التساؤل 

  :وذلك يف قوله



~٢٠٧~

ࡧל�ȲȄȯ ȿ�ɤɼࡧ֗ࡧࡧࡧכȳʆȆɳʆم٢٠١٥/�ɤɼכ ١٤٣٦Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

ا بقوم إذا فقد علمه اهللا من أشياء كثرية ما مل يكن يعلم؛ حىت ال يعي

وردوا عليه، وال حيصر إن سألوه، وال يكون يف كل قبيل إال منهم؛ 

لتكون احلجة به أظهر، والربهان على رسالته أوضح، وليعلم أن ذلك 

�ƢǸǯ��ƨǼȈƦǳ¦�ƨǴǐŬ¦�ǽǀǿ�Ŀ�Ƕđ�ȆǨȇ�ȂȀǧ��§ǂǠǳ¦�ÀÂ®�ǺǷ�ƨǏƢƻ�Ǿǳ

Ś̈ưǯ�Ãǂƻ¢�¾Ƣǐƻ�Ŀ�Ƕđ�ȆǨȇ. )١٩(

 عليه وسلم، تليق بأمته اليت جزته صلى اهللاته فرع من معحنعم، بالغته وفصا

�Ƣđ�ÃƾƸƬȇ�ǽǂǐǠƥ�ǪȈǴƫ�̈ǄƴǠǷ�¾ȂǇ°�ǲǰǳ�À¢�ƢǸǯ��ƨǣȐƦǳ¦Â�ƨƷƢǐǨǳƢƥ�©ǂȀƬاش

  .كما أعطي القرآن ومثله معه) جوامع الكلم( فأعطي نبينا . قومه

  ):٢١٤٣(نص الحديث رقم 

�řƯƾƷ�ǶȈǰƷ�Ǻƥ�Ǆđ�ƢǻŐƻ¢��ƾȈǠǇ�Ǻƥ�ŜŹ�ƢǻŐƻ¢��°Ƣǌƥ�Ǻƥ¦�ƢǼƯƾƷ

قلت يا رسول اهللا نساؤنا ما نأيت منهن وما : أيب، عن جدي قال

ائت حرثك أىن شئت، وأطعمها إذا طعمت، واكسها إذا : "نذر؟ قال

".اكتسيت، وال تقبح الوجه، وال تضرب

تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا : "روى شعبة: قال أبو داود

  .}حسن صحيح{". اكتسيت

:الشرح اإلجمالي للحديث

ا احلديث الشريف للصحايب اجلليل السائل، ولغريه من املسلمني  يبني هذ

�ƢǸǨȈǯ�ƢȀǠǷƢŸ�À¢�Ǿǳ�ǲŹ�Ǿǻ¢�Ǿǳ�śƦǧ��ǞƳƢǔŭ¦�Ŀ�ƢēǂǋƢǠǷÂ��ƨƳÂǄǳ¦�ÀƢȈƫ¤�ƨȈǨȈǯ



  

~٢٠٨~

مث أوجب عليه النفقة مبا يف ذلك القيام . شاء، ما دام ذلك يف قبلها، ال يف دبرها

ȄǈƬǯ¦Â�ǶǠǗ�ŕǷ�ƢēȂǈǯÂ�ƢȀǷƢǠǗƜƥ.ƢĔ�¦Śƻ¢ÂƢđǂǓÂ�ƢȀȀƳÂ�ƶȈƦǬƫ�Ǻǟ�ǽ.

  :التحليل األدبي والبالغي

: فقوله صلى اهللا عليه وسلم. يشتمل احلديث على مجل إنشائية طلبية بديعة

" أطعمها"وكذلك قوله . ǂǷȋ¦�ǲǠǧ�Ƣē¦®¢�ƨȈƦǴǗ�ƨȈƟƢǌǻ¤�ƨǴŦ" إئت حرثك"

ا فهم" وال تقبح الوجه، وال تضرب: "وأما قوله صلى اهللا عليه وسلم". اكسها"و

ƨȈǿƢǼǳ¦�Ȑƥ�ÀÂǂǬŭ¦�̧°Ƣǔŭ¦�ǲǠǨǳ¦�ƢǸē¦®¢�ÀƢƬȈƟƢǌǻ¤�ÀƢƬǴŦ . ويف احلديث كذلك

لطيفة بالغية حيث شبه الرسول صلى اهللا عليه وسلم املرأة أو الزوجة باحلرث أي 

احلقل، ويف ذلك كناية بليغة، فكىن عن الزوجة باحلرث أو احلقل، وعن اجلماع 

الغة االلتفات، إذ جاء اجلواب من الرسول ويلمس يف احلديث أيضا، ب. باحلراثة

صلى اهللا عليه وسلم يف صيغة اخلطاب للمفرد بدال من توجيه اخلطاب إىل 

نساؤنا ما نأيت "املخاطب بصيغة اجلمع ليطابق السؤال الذي جاء بصيغة اجلمع 

  ؟"وما نذر

ومن بالغة احلديث وفصاحته ما فيه من اإلجياز والقصد يف استخدام األلفاظ 

فإن ألفاظ احلديث مل تتجاوز مقدار اإلبالغ يف املعىن املقصود الذي . الكلماتو 

  .أراده الرسول صلى اهللا عليه وسلم من التشريع وإصدار احلكم يف معاشرة النساء

  ):٢١٤٢(نص الحديث رقم 

حدثنا موسى بن إمساعيل، أخربنا محاد، أخربنا أبو قزعة الباهلي، عن 

ما حق ! يا رسول اهللا: قلت: ، عن أبيه قالحكيم بن معاوية القشريي

أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا : "زوجة أحدنا عليه؟ قال



~٢٠٩~

ࡧל�ȲȄȯ ȿ�ɤɼࡧ֗ࡧࡧࡧכȳʆȆɳʆم٢٠١٥/�ɤɼכ ١٤٣٦Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

���ȏ¤�ǂƴē�ȏÂ�ƶƦǬƫ�ȏÂ��ǾƳȂǳ¦�§ǂǔƫ�ȏÂ–أو اكتسبت  –اكتسيت 

  ".يف البيت

حسن {. قبحك اهللا: أن تقول" وال تقبح: "قال أبو داود

  .}صحيح

  :الشرح اإلجمالي للحديث

احلديث الشريف الزوج بإطعام زوجته إذا طعم أو من نوع ما طعم، يأمر هذا 

Ǿƥ�ȄǈƬǯ¦�ƢǷ�̧ Ȃǻ�ǺǷ�Â¢�ǾǈǨǻ�Ƣǈǯ�¦̄¤�ƢēȂǈǯÂ.�Ŀ�ǾƬƳÂ±�§ǂǓ�Ǻǟ�ǽƢĔ�Ľ

أعظم األعضاء وأظهرها، ومشتمل على أجزاء شريفة وأعضاء "الوجه ألنه 

ǺǷ�Ǯ)٨(".لطيفة ǳ̄�ȂŴ�Â¢�ǶƬǌǳ¦Â�ƶȈƦǬǳ¦�¾ȂǬǳƢƥ�ƢȀƟ¦ǀȇ¤�Ǻǟ�ǽƢĔ�ƢǸǯ  األلفاظ

�Â¢�¾ȂƸƬȇ�À¢�Ǻǟ�«ÂǄǳ¦�ȄĔ��¦ǂƻ¡�ǆ. والكلمات الدالة على اإلساءة ȈǳÂ�¦Śƻ¢Â

واهجروهن يف ﴿: حيول زوجته إىل دار أخرى هجرانا هلا لقول اهللا تعاىل

  .}٣٤: النساء، اآلية{. ﴾...املضاجع

  :التحليل األدبي والبالغي للحديث

�ƢĔ¢�Śǣ�ƨȇŐƻ�ƨȈǴǠǧ�ǲيتكون هذا احلديث الشريف من مجل يف ظاهرها مج

تطلب من السائل وغريه يف إجياز بديع، اإلنفاق . يف حقيقتها مجل إنشائية طلبية

فاجلملة . لزوجته إطعاما وكسوة والكف عن إيذائها ضربا وهجرانا غري شرعي

مجلة فعلية تتكون من فعل وفاعل تفيد اإلخبار يف ظاهرها " تطعمها إذا طعمت"

وقل مثل ذلك يف اجلملة . تلزم الزوج إطعام زوجته لكن يف حقيقتها طلبية



  

~٢١٠~

��ǄǴƫ�ƨǬȈǬū¦�Ŀ�ƢĔ¢�Śǣ�ƨȇ°ƢƦƻ¤�ƨȈǴǠǧ�© ƢƳ�ƢĔƜǧ¿�"وتكسوها إذا اكتسيت"

  .الزوج كسوة زوجته

"ǞƳƢǔŭ¦�Ŀ�ȏ¤�ǂƴē�ȏ"و" ال تقبح"و" وال تضرب الوجه: "وأما اجلمل

جته يف الوجه، فكلها مجل إنشائية طلبية توجب على الزوج الكف عن ضرب زو 

�̧°Ƣǔŭ¦�ǲǠǨǳ¦�ƨȈƟƢǌǻȍ¦�ǲǸŪ¦�ǽǀǿ�̈¦®¢Â��ǞƳƢǔŭ¦�Ŀ�ȏ¤��ƢĔ¦ǂƴǿÂ��ƢȀƸȈƦǬƫÂ

  .املقرون بال الناهية

�ƢƫƢǨƬǳ¦�ÀȂȈǣȐƦǳ¦�ƢĔȂǸǈȇ�ƨȈǣȐƥ�ƨǨȈǘǳ�Ʈ ȇƾū¦�ĿÂ)وذلك يف قوله صلى  )٩

ففيها التفات من الغيبة إىل اخلطاب " أن تطعمها، وأن تكسوها: "اهللا عليه وسلم

اهتماما بثبات ما قصد من اإلطعام والكسوة، يعين كان القياس أن يقول أن 

يطعمها إذا طعم، فاملراد باخلطاب عام لكل زوج أي جيب عليك إطعام الزوجة 

Ǯ ǈǨǼǳ�ƢǸȀȈǴǟ�Ǯ ƫ°ƾǫ�ƾǼǟ�ƢēȂǈǯÂ. )١٠(

  ):٢١٤٦(نص الحديث رقم 

حدثنا : حدثنا أمحد بن أيب خلف وأمحد بن عمرو بن السرح قاال

قال ابن السرح عبيد  –فيان، عن الزهري، عن عبد اهللا بن عبد اهللا س

قال : ، عن إياس بن عبد اهللا بن أيب ذباب قال–اهللا بن عبد اهللا 

فجاء عمر إىل ". ال تضربوا إماء اهللا: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ذئرن النساء على أزواجهن : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

§�Ƣǈǻ�ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�ƅ¦�ǲǇ°�¾Ɩƥ ��فرخص يف  ƢǗƘǧ��ǺđǂǓ

لقد طاف بآل حممد نساء : "كثري يشكون أزواجهن، فقال النيب 

  .}صحيح{". كثري يشكون أزواجهن ليس أولئك خبياركم



~٢١١~

ࡧל�ȲȄȯ ȿ�ɤɼࡧ֗ࡧࡧࡧכȳʆȆɳʆم٢٠١٥/�ɤɼכ ١٤٣٦Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

  .هو عبد اهللا بن عبد اهللا: قال لنا أبو داود

  :الشرح اإلجمالي للحديث

ǀȇ¤�Ǻǟ�ȄĔÂ�°ǀƷ�ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ¦ � يبني احلديث الشريف أن النيب صلى اهللا

مث اشتكى عمر رضي اهللا عنه عن جرءة . وهذا يف باد األمر. الزوجات بالضرب

النساء ونشوزهن وتغلبهن على الرجال، فاذن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف 

�ń¤�Ǯ. تأديبهن بضرب غري مؤذ ǳ̄�ǺǷ�śǰƬǋƢǧ�ǺđǂǓ�Ŀ�ǢǳƢƥ�ǒ ǠƦǳ¦�À¢�Śǣ

فأبدى ال رسول عدم موافقته على صنيع هؤالء . سلمالنيب صلى اهللا عليه و 

الرجال قائال إن نساء كثريات منزله اشتكني ذلك إىل أزواجه، وأن الذين يضربون 

² ƢǼǳ¦�°ƢȈƻ�ǺǷ�¦ȂǈȈǳ�ǶēƢƳÂ±.

  :ويستفاد من فقه احلديث

أن ضرب النساء يف منع حقوق النكاح مباح إال أنه يضرب ضربا "

نة على الكتاب يف الضرب حيتمل أن غري مربح، وأن وجه ترتب الس

�ÀǂƟ̄�Ƣŭ�Ľ��ƨȇȉ¦�¾ÂǄǻ�ǲƦǫ�ǺđǂǓ�Ǻǟ�ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�œǼǳ¦�ȄĔ

�§ǂǔǳ¦�Ŀ�¦ȂǤǳƢƥ�Ƣŭ�Ľ��Ǿǳ�ƢǬǧ¦ȂǷ�À¡ǂǬǳ¦�¾ǄǻÂ�ǺđǂǓ�Ŀ�À̄¢� ƢǈǼǳ¦

أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن الضرب وإن كان مباحا على 

وء أخالقهن وترك الضرب شكاسة أخالقهم، فالتحمل والصرب على س

)٢٠(".أفضل وأمجل

  :التحليل البالغي واألدبي

مجلة إنشائية طلبية " ال تضربوا إماء اهللا: "قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم

ƨȈǿƢǼǳ¦�Ȑƥ�ÀÂǂǬŭ¦�̧ °Ƣǔŭ¦�ǲǠǨǳ¦�Ƣē¦®¢ . وهذا األسلوب غاية يف النهي وسد
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�Â�ȆȀǼǳ¦�Ƥ ȈǳƢǇ¢�śƥ�ǺǷ�ǾǫȂǧ�ǆ ȈǳÂ��§ǂǔǳ¦�ƨǠȇ°̄�ƢȈĔ�ǢǴƥ¢Â�ǾǼǷ�ÃȂǫ¢�ǂȇǀƸƬǳ¦

) إماء اهللا(فية أخرى يف احلديث أال وهي استخدام كلمة يويلمس لط. وحتظريا

ما يدل على ضعفهن واحلاجة إىل ) إماء اهللا(فإن يف عبارة . بدال من كلمة النساء

�» Â£ǂǳ¦�ǾǬǴƻÂ�Ǿƫ®Ƣǟ�ȄǴǟ��ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�¾ȂǇǂǳ¦�ÀƜǧ��Ǻđ�Ǧ ǘǴǳ¦

خدم هذا األسلوب بغية التأثري يف أذهان السامعني ومحلهم الرحيم بأتباعه است

وأما ". رفقا بالقوارير: "كما قال يف مقام آخر. على الكف عن ضرب النساء

فجملة فعلية خربية مؤكدة بأدايت التوكيد " لقد طاف: "قوله صلى اهللا عليه وسلم

.، مما يدل على عظم األمر ومقت الشريعة له)الالم وقد(

لقد طاف "فة بالغية وأدبية أخرى يف احلديث وذلك يف اجلملة يطويلمس ل

ففي هذه اجلملة ". بآل حممد نساء كثري يشكون أزواجهن، ليس أولئك خبياركم

إذ " ليس أولئك خبياركم: "بالغة اإلجياز، وذلك يف قوله صلى اهللا عليه وسلم

لمس فيها أيضا كما ي. املعىن ليس أولئك الرجال الذين يضربون نساءهم خبياركم

أدب الدعوة واإلرشاد، وذلك يف عدم ذكر أمساء أولئك الرجال الذين يضربون 

أزواجهم ملا يف ذلك من اشتمال احلكم على الذين يضربون أزواجهم وإن مل 

  .يشتك أزواجهم إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ):٢١٤٤(الحديث رقم 

ا عمر بن عبد اهللا بن حدثنا أمحد بن يوسف املهليب النسيابوري، حدثن

رزين، أخربنا سفيان بن حسني، عن داود الوراق، عن سعيد بن 

أتيت : حكيم بن معاوية، عن أبيه، عن جده معاوية القشريي قال

أطعموهن مما : "ما تقول يف نسائنا؟ قال: فقلت: قال رسول اهللا 

.}صحيح{". تأكلون واكسوهن مما تكسون وال تضربوهن وال تقبحوهن



~٢١٣~

ࡧל�ȲȄȯ ȿ�ɤɼࡧ֗ࡧࡧࡧכȳʆȆɳʆم٢٠١٥/�ɤɼכ ١٤٣٦Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

  :ح  اإلجمالي للحديثالشر 

. هذا احلديث الشريف من جوامع الكلم يف معاشرة النساء يف احلياة الزوجية

فإنه جامع جلميع ما يكون حتت النفقة واملعاشرة الزوجية املشروع عليها من 

واحلب إطعام وكسوة وعناية صحية وحسن املعاشرة وما تشتمل عليه من املودة 

ما من  واجتناب الغلظة والعنف يف املعاملة والكف عن كلوالرأفة والرمحة ولني اجلانب 

  .شأنه اإلساءة واألذى من سب وكالم قبيح وغري ذلك مما يكدر احلياة الزوجية

  :التحليل البالغي واألدبي

: أما اجلملة األوىل. يتكون هذا احلديث الشريف من مجل إنشائية طلبية

ية، تطلب من السامع أو املتلقي ، فهي مجلة إنشائية طلب"أطعموهن مما تأكلون"

على وجه التكليف واإللزام القيام بإطعام زوجية من نوع ما يأكل، وأن طالب 

وهذا هو األمر احلقيقي حسب . الفعل أعظم وأعلى ممن طلب منه القيام بالفعل

وقل . وأداة هذا اإلنشاء الطليب أو صيغته هي فعل األمر. عبارة علماء البالغة

وال "وأما اجلملة الثالثة ". واكسوهن مما تكتسون"ملة الثانية مثل ذلك يف اجل

�Ǧ" تضربوهن ȈǴǰƬǳ¦�ǾƳÂ�ȄǴǟ�śǬǴƬŭ¦�ǺǷ�Ƥ Ǵǘƫ�ƨȈƦǴǗ�ƨȈƟƢǌǻ¤�ƨǴŦ�Ǯ ǳǀǯ�ƢĔƜǧ

واإللزام كذلك، الكف عن ضرب أزواجهن، وصيغته الفعل املضارع املقرون بال 

  ".وال تقبحوهن"ويقال مثل ذلك يف اجلملة الرابعة . الناهية

ومن لطائف هذا احلديث البالغية، إضافة إىل كونه من اجلمل اإلنشائية 

الطلبية، فإن مجله أتت يف صيغتني من صيغ األمر احلقيقي يعنب اإلجياب 
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وأخريا وليس آخرا، . أضف إىل ذلك السجع العضوي غري املقصود. والنهي

  .يالحظ فيه كذلك اإلجياز والقصد يف األلفاظ

  :الخاتمة

ليا أن األحاديث النبوية غاية يف البالغة والفصاحة، وقمة يف لقد ظهر ج

ديهة وفيضان اخلاطر، وأثر اإلهلام، كما جتلى فيها عفو الب. ين األديباإلبداع الف

العبارة، وتساوق األلفاظ وفقرها اليت  اقيوانسومسة العبقرية، وطابع البالغة، 

والقصد يف استخدام جياز ترصى إىل أداء معىن واضح معني، كما يلمس فيها اإل

هذا، ويستحسن أن يغرد لكل عنصر من عناصر . الكلمات ومطابقة لغتها لغة املخاطب

األحاديث النبوية الشريفة  الفصاحة والبالغة ومظهر من مظاهر اإلبداع الفين األديب يف

  . حبث مستقل يستقصى فيه هذه العناصر ويويف هلا حقها

  :اإلحالة

  .٢٢٩-٢٢٨: غة النبوية، صإعجاز القرآن والبال)١(

  .٢٢٩: املرجع السابق، ص)٢(

  .١٠٢: الوسيط يف األدب العريب، الطبعة السادسة عشر، ص)٣(

  .١٠٠: ، ص١/املفصل يف تاريخ األدب العريب للمدارس الثانوية، ج)٤(

 هـ١٤١٨تاريخ األدب العريب للمدارس الثانوية والعليا، الطبعة الرابعة، )٥(

  .٧٣: م، دار املعرفة بريوت، ص١٩٩٧/

  .٧٥: املرجع السابق، ص)٦(

  .نفس املرجع)٧(

  .٥: ، ص٤/عون املعبود،شرح سنن أيب داود، م)٨(
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أي : عند البالغيني، هو نقل الكالم من أسلوب إىل أسلوب آخر االلتفات)٩(

وعدد . من املتكلم أو املخاطب أو الغيبة إىل آخر منها بعد التعبري األول

تص بنكتة ولطائف ، وكل منها خيلاللتفاتعلماء البالغة ست صور 

فن مالكه الذوق "اسن عدة ألنه عندهم حمباختالف حملها، كما عددوا له 

، ألن فيه )بشجاع العربية(السليم، والوجدان الصادق، ولذلك لقبه البديعيون 

حبوث منهجية يف علوم ". ورود املوارد الصعبة واقتحام مضايق األساليب

  .٤٠٣- ٤٠١: البالغة العربية، ص

  .٥: ، ص٤/ود، شرح سنن أيب داود، معون املعب)١٠(

  .٢٢٨: إعجاز القرآن والفصاحة النبوية، ص)١١(

  .٢٢٩- ٢٢٨: املرجع نفسه، ص)١٢(

  .٢٢٩: املرجع نفسه، ص)١٣(

  .٢٣٠: املرجع نفسه، ص)١٤(

  .٢٣٠-٢٢٨: إعجاز القرآن والبالغة النبوية، ص)١٥(

  .٧٣: تاريخ األدب العريب للمدارس الثانوية والعليا، ص)١٦(

  .١٣١: املرجع السابق، ص)١٧(

  .٧٣: تاريخ األدب العريب للمدارس الثانوية والعليا، ص)١٨(

  .إعجاز القرآن والبالغة النبوية)١٩(

  .٨-٧: ، ص٤/عون املعبود، م)٢٠(
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– 

  :الـمدخل

تطرق هذا الـمقال يف هذه األسطر لصور من أساليب الـمشاكلة الـمتضمنة 

�ƢǷ��ƨȇȂƦǻ�Ʈ ȇ®ƢƷ¢�Ŀ�ŚǌƦƬǳ¦Â�ƾȇƾȀƬǳ¦�ǺǷ�̈ ƘǧƢǰǸºǳ¦Â� ¦ǄŪ¦�ňƢǠǷ�ƢēƢȈǗ�Ŀ

وهي ميزة من خصائص التعبري القرآين ومساته . حتتوي عليه من وجوه بيانية

ًا بالغًا يف تكوين بالغة الرسول وغين عن القول أنه قد أثر القرآن تأثري . البيانية

صّلى اهللا عليه وسّلم، وهذه العالقة الوطيدة مع أساليب القرآن هي السر يف 

هذا مبستبعد ألنه صّلى اهللا عليه وسّلم هو الـمتلقي ليس متانة ونصاعة أسلوبه، و 

األول للوحي وأقرب الناس مجيعًا إىل الكتاب اجلليل، كـما أنه هو الـمفسر األول 

ه وأكثر الناس تالوة ومؤانسة له، وعلى هذا فبدهي أن تتأثر أحاديثه صّلى اهللا ل

عليه وسّلم بأساليب القرآن، ويتمثل هذا بكثري يف خطبه وأحاديثه، وأنه كـما  

كانت خلقه القرآن فإن أحاديثه كذلك مصبغة بصبغات قرآنية، وُيصادف 

خرف اللفظي مع احلسن القارئ والباحث يف أحاديثه أساليب يلتقي فيها الز 

البياين من حيث تأديتها معاين جمازية، حيث يضطر الـمخاطب فيها إىل الفكر 

والروية كي يقف على الـمعىن الصحيح ولتحقق ما إذا كان إسناد كلمة إىل 

أخرى يف احلديث مـما يراد به الـمعىن األصلي الـمألوف الـمتبادر إىل الذهن أو 

معاين البيانية اليت تدعو إىل التأويل كـما يالحظ يف هو ما ترمي إليه إحدى الـ
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أساليب الـمشاكلة حيث يتلقي فيها احلسن اللفظي مع احلسن البياين من 

  . االستعارة والـمجاز العقلي والـمرسل والكناية

  : وحتتوي هذه الـمقالة على

.الـمقدمة، وهي عبارة عن كالم وجيز)١(

 .كلةالتعريف الـمعجمي واالصطالحي للـمشا -

 .نبذة وجيزة عن صور بيانية)٢(

 .اجلزاء والـمكافأة)٣(

 .حتليالت لصور من أساليب الـمشاكلة)٤(

 .التهديد-

 .التبشري-

 .اخلاتـمة)٥(

  :الـمعنى الـمعجمي واالصطالحي للمشاكلة/ ١

على وزن مفاعلة لتدل على الـمشاركة، والكلمة ترتكب " مشاكلة"ترد كلمة 

فـََعَل، معىن التبس كقول أحد التبس  وشكل على وزن" َشَكلَ "من أحرف ثالثة 

األمر، كـما أن رباعيه يأيت على وزن أْشكل مبعىن أشكل أيضا مثل قول أحد 

السجية والـمذهب كقوله " شاكلة"ومن صيغ الكلمة . أْشَكَل األمر أي إلتبس

. أي على مذهبه أو سجيته] ٨٤: اإلسراء[ ﴾كل يعمل على شاكلته﴿: تعاىل

.)١(]٥٨: سورة ص[ ﴾وآخر من شكله أزواج﴿عىن اجلنس وتأيت الكلمة على م

.وهناك معاين أخرى معجمية غري هذه، ويرجى أن تكفي هذه
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وأما املعىن االصطالحي، فهو ما ورد يف كتب الـمتأخرين من البالغيني حيث 

�Å¦ǂȇƾǬƫ�Â¢�ÅƢǬȈǬŢ�ǾƬƦƸǏ�Ŀ�ǾǟȂǫȂǳ�ǽŚǣ�ǚǨǴƥ� Ȇǋ�ǂǯ̄ �ƢĔ¢�ń¤�¦ȂƦǿ̄
وهو . )٢(

منتشر يف الكتب البالغية وخاصة الـمدرسية، جاء به السكاكي التعريف الـ

ǾƬƦƸǏ�Ŀ�ǾǟȂǫȂǳ�ǽŚǣ�ǚǨǴƥ� Ȇǋ�ǂǯ̄«: يف قوله) ه٦١٦( �ƢĔ¤« . مث زاد على

ويقصد بالشيء يف . )٣(ه، حتقيقًا وتقديراً ٦٦٤هذا التعريف تلميذه بدر الدين 

، وهي نوعان يعين ذكر الـمعىن بلفظ غريه الـموضوع له أصال. تعريفه الـمعىن

وجزاء ﴿: ومثال احلقيقة كـما يشري إليه هذا التعريف قوله تعاىل. حقيقية وتقديرية

آل [ ﴾ومكروا ومكر اهللا﴿: ، وقوله تعاىل]٤٠: الشورى[ ﴾سيئة سيئة مثلها

: البقرة[ ﴾¦Ƕđ�¥ǄȀƬǈȇ�ƅ. إمنا حنن مستهزئون﴿: ، وقوله تعاىل]٥٤: عمران

رية اليت تدل على معاين اجلزاء والـمكافأة، إذ وغريها من األمثلة الكث] ١٦- ١٥

�ƾȈǨƬǳ�© ƢƳ�©Ƣȇȉ¦�Ŀ�̈®°¦Ȃǳ¦��Ƕđ�¥ǄȀƬǈȇ�ƅ¦��ƅ¦�ǂǰǷÂ��ƨƠȈǇ: الكلمات

  .معاين بالغية لتصاحب معاين أخرى أصلية عربت بنفس اللفظ

صبغة اهللا ومن أحسن من اهللا ﴿: وأما الـمشاكلة التقديرية فقوله تعاىل

وعلى تقدير الـمشاكلة يالحظ أنه مل يذكر معها لفظ . ]١٣٨: البقرة[ ﴾صبغة

الصبغ، وإمنا سبب نزوله أن النصارى كانوا يصبغون أوالدهم يف ماء أصفر مسوه 

الـمعمودية، وزعموا أنه تطهريا هلم وبه يدخلون النصرانية، فالصبغة الـمذكورة هنا 

ة، فثمة جاءت يف صحبة صبغة النصارى ألوالدهم كـما هو سبب نزول اآلي

.)٤(مشاكلة تقديرية

وصلة وثيقة بني الـمفهوم الـمعجمي  اوبوسع القارئ أن يدرك ارتباط

واالصطالحي حيث أن الـمفهوم الـمعجمي واالصطالحي يشري إىل الـمماثلة 
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بدون قيد، ويهم الباحث يف هذه الـمقالة  ءوالـمجانسة يف الشكل الظاهر للشي

  .وجوه بيانية  قيقي وما حتتوي عليه منالـمشاكلة يف نوعها األول احل

  :نبذة عن الصور البيانية/ ٢

�ÀȂǰǳ�ƢĔȂǼǧÂ�ƨǣȐƦǳ¦�Ǻǟ�¿Ȑǰǳ¦�ƾǼǟ�̈°¦ƾǐǳ¦�ǲŰ�ÅƢǸƟ¦®�ÀƢȈƦǳ¦�ǶǴǟ�ǲƬŹ

وجوه الدالالت فيه متنوعة ومفتوحة ألنواع التخمينات واالفرتاضات اعتماداً على 

والـمعىن الفرعي البالغي حيث العالقة الـملحوظة بني الـمعىن األصلي الـمألوف 

�ǺǰŻ�ŕƷ�«ƢǷƾǻȏ¦�ƾƷ�ń¤�ƢȀȈǧ�ƨđƢǌǸºǳ¦�ƨǫȐǟ�ǢǴƦƫ�̈°ƢǠƬǇȏ¦�Ƥ ȈǳƢǇ¢�À¢�ƾš

وقد عرف اجلاحظ . اعتبار اآلخر بديًال عن اآلخر يسند إليه ما يسند لآلخر

ǾǷƢǬǷ�¿Ƣǫ�¦̄¤�ǽŚǣ�ǶǇƢƥ� Ȇǋ�ƨȈǸǈƫ�ƢĔƘƥ�̈°ƢǠƬǇȏ¦)إن «: وقال ابن قتيبة. )٥

ÂƢů�Ƥ°�العرب تستع Ʀǈƥ�Ƣđ�ȄǸǈǸºǳ¦�ÀƢǯ�¦̄¤�ƨǸǴǯ�ÀƢǰǷ�Ŀ�ƢȀǠǔƬǧ�ƨǸǴǯ�Ś

.)٦(»هلا أو مشاكل هلا

ويفيد تعريف ابن قتيبة بوجه خاص بأن العالقة بني املنقول له واملنقول منه ال 

�©ƢǫȐǟ�ƢȀȈǧ�ǲƻƾȇ�ƢǸºǷ�Ãǂƻ¢�©ƢǫȐǟ�ǲǸǌƫ�ǲƥ��ǖǬǧ�ƨđƢǌǸºǳ¦�ƾǼǟ�Ǧ Ǭƫ

Ǽǰǳ¦Â�ȆǴǬǠǳ¦�±ƢĐ¦Â�ǲǇǂǸºǳ¦�±ƢƴǸºǳ¦وقد قويت مالحظات العالقات يف . اية

، )٧(الـمجاز الـمرسل لدى الباحثني الـمتأخرين حىت بلغت سبعا وعشرين عالقة

ƢȀǘƥ¦ǂƫ�̈Ȃǫ�Ŀ�̈ƾƷ¦Â�ƨǴǯƢǋ�ȄǴǟ�ƪ ǈȈǳ�ƢĔȂǰǳ . ألن الـمالبسات بني الـمعىن

الوضعي واملعىن الفرعي البالغي فهي كـما تكون شديدة الظهور يف بعض 

نة اخلفاء يف أخرى، كـما أنه ميكن رد بعض هذه العالقات إىل العبارات تكون بي

بعضها واحتمال أن تكون من عالقات الكناية، لذلك يرى الباحث أن اللفظ 
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الواحد ميكن النظر إليه باعتبارات خمتلفة، فيعد من االستعارة إذا لوحظت فيه 

�¦̄¤�ƨȇƢǼǰǳ¦�Â¢�ǲǇǂǸºǳ¦�±ƢƴǸºǳ¦�ǺǷ�ƾǠȇ�ƢǸºǯ��ƨđƢǌǸºǳ¦�ƨǫȐǟ لوحظت فيه

ƨđƢǌǸºǳ¦�Śǣ�©ƢǫȐǠǳ¦�ÃƾƷ¤ .وثيابك ﴿: وقد اعترب ابن قتيبة قوله تعاىل

جمازًا مرسًال لعالقة الـمجاورة بني الثياب والبدن، يف حني ] ٤: الـمدثر[ ﴾فطهر

تكون جمازا مرسًال إذا كان الـمعترب من .)٨(أن جار اهللا الزخمشري يراها من الكناية

األمر متوقف على ذوق القارئ . ا كان الـمعترب أثراً من آثارهالـملتزمات، وكناية إذ

وعلى هذا األساس يعبرت الباحث صور الـمشاكلة اليت تدل على . أو الـمخاطب

  .معاين اجلزاء والـمكافأة يف القرآن الكرمي واألحاديث النبوية من الـمجاز الـمرسل

  :الـمجاز الـمرسل

 معناها األصلي لعالقة غري املشابعة وفد عرف بأنه كلمة استعملت يف غري

  . مع قرينة مانعة من إرادة املعىن األصلي

وقد الحظ الباحث توفر صور الـمشاكلة اليت جاءت جمازًا مرسًال يف 

  .األحاديث النبوية وتكاد معظمها تشري إىل معىن اجلزاء والـمكافأة

  :الجزاء والـمكافأة

أو كلمات متجاورات يف سياق   وهي ورود الصورة يف كلمتني متجاورتني

كالمي واحد مع العدول يف معىن إحدامها إشارة إىل تبادل الـمعاملة بني 

وهي تفيد رداً سريعاً ناشئًا عما . الـمعنيني مع الرد السريع بني الـمعنيني الـمقابلني

ينطويه معىن اآلخر، وتفيد صيغ الـمشاكلة هنا معاين التهديد أو االنتقام أو 
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وتفيد معاين التشريف والتكرمي والرتغيب . إذا كان الـمعىن الـمقابل مـمقوتا اإلهانة

.إذا كان الـمعىن املقابل طيباً وحسناً ومرغوباً فيه

  ):التبشير(الجزاءات والـمكافآت 

.)٩(»من اعتقل رمحا في سبيل اهللا عقله من الذنوب يوم القيامة«: عن أبي هريرة

:التحليل

عيد وافر وعناية ربانية للمؤمنني الذين يعدون ما احلديث تبشري حبظ س

: استطاعوا أن يعدوه من السالح يف سبيل إعالء كلمة اهللا كـما قال هلم تعاىل

، واالعتقال يف احلديث كـما ]٦٠: األنفال[ ﴾وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة﴿

، هو أن جيعل الراكب الرمح حتت فخذه ويـجر آخره على )٩(فسره العلماء

ألرض وراءه الدال على استعداده للحرب وصالبته أمام العدو الكافر، واحلديث ا

موجه إىل كل من آمن باهللا بدون استثناء، ويف ذلك فليتنافس الـمتنافسون كي 

حيصلوا على هذه الدرجة الشريفة وهي نظرة لطف منه تعاىل جتعل الـمؤمن يف 

. سبق أن ارتكب منها دائرة عنايته ويكون مصونًا من الذنوب ويكفر عما

والذنوب صورة مستهجنة تنتاب مرتكبها تسده وتعوقه وتـمنعه من دخول اجلنة، 

وقد سجل اهللا أنه من الناجني من عرقلة الذنوب يستعدون للحرب يف سبيل اهللا، 

�¿Ȃȇ�ƨǴǷƢǋ�ƨȈŮ¤�ƨǻƢȈǐƥ�ÀȂǻȂǐǷ�ǶĔƘƥ�Ʈ ȇƾū¦�¦ǀǿ�Ŀ�ÀÂǂǌƦǸººǳ¦�ǶǿÂ

.)١٠(القيامة

ه عقله، مبعىن محاه، جاءت الكلمة مشاكلة تصاحب كلمة الـمشاكلة يف قول

اعتقل، من قبيل ذكر جزاء الفعل باسم الفعل وجماز مرسل الذي أطلق السبب 

  .وأراد به الـمسبب جماز مرسل
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من أعتق رقبة مسلمة أعتق اهللا بكل عضو منها عضوا منه من النار «: عن أبي هريرة

.)١١(»حتى فرجه بفرجه

:التحليل

وقّلما . ول هذا احلديث الكالم عن إحدى الـمرغبات اليت يرغب اإلسالميتنا

يذكر اهللا تعاىل حسنة من احلسنات الـموصلة للمسلم إىل رمحته بدون ذكر هذه 

وهي الرقبة الـمسرتقة اليت يراد فكها . احلسنة وهي عتق ما ناله الرق من بين آدم

يرغب احلديث . ثري من غريهامؤمنة أو كافرة، وإن كان عتق الـمؤمنة أحسن بك

�ƨǼǈū¦�ƨǬȈǴŬ¦�ǽǀǿ�®ƢƬǟ¦�ǺǸºǳ�ċƾÊǟÉ¢�ƾǫÂ�Ǻǈū¦� ¦ǄŪ¦�¦ǀđ�śǸǴǈǸºǳ¦�ƨǷƢǟ

بالرمحة الربانية تنجيه من عذاب النار، وتعرض لذكر الفرح لكونه حمل أكرب 

.)١٢(الكبائر بعد الشرك والقتل

ار يعين به إنقاذ مشاكلة ألن إعتاق اهللا العضو من الن" أعتق اهللا"ويف قوله 

" أعتق"جاء التعبري . وحترير من قبضات العذاب، مـما يدل على رمحته تعاىل

من ِقبل ذكر جزاء الفعل باسم " أعتق رقبة"ليدل على جزاء الفعل األول، وهو 

.الفعل، وهو جماز مرسل عالقته سببية

وال يذكرني إال ال يذكرني عبد في نفسه إال ذكرته في مأل من مالئكتي : ((قال تعالى

.)١٣())ذكرته في الرفيق األعلى

:التحليل

احلديث كـما يبدو للقارئ حديث قدسي، يبشر اهللا تعاىل الذاكرين مبا أعّده 

وإنه من أكرب الوسائل اليت تزلف . هلم من أنواع العطايا اليت ال تعد وال حتصى

يكون جهرًا يف  وهو إما أن يكون خفيا يف النفس وإما أن. العبد إىل ربه الذكر

ولكل من هذين النوعني من الذكر جزاءه املالئم به يرفع به من درجة . الـمأل
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الذاكر عند اهللا تعاىل، والذكر األول اخلفي هو الذكر الذي بني العبد وربه، وهو 

يكون يف النفس، وال يطلع عليه إال اخلالق، ولـما يف هذا الذكر من اإلخالص 

 يشوبه رياء، يشهد اهللا الـمالئكة مبا أعد هلذا العبد من والتوجه إىل اهللا، حيث ال

وهو . الرمحة كـما أنه ال يذكر هذا العبد جهرة بني الذاكرين إال شرفه أيضاً 

  .يشتمل كل أنواع الطاعات من الثناء والتحميد وقراءة القرآن والقيام بأوامره

الشيئني إما ألن الذكر احلقيقي يكون بإحدى " ذكرته"الـمشاكلة يف قوله 

وبـما أن اهللا تعاىل ال مياثله شيء وكذلك ال ينسى . )١٤(باللسان أو خبطور البال

فالكلمة هنا تفيد التبشري بالتشريف والرمحة، وهي . حىت يوصف بالغفلة فيتذكر

من قبيل ذكر جزاء الفعل بالفعل على سبيل الـمشاكلة، حيث أطلق الذكر 

القة سببية، ألن الذكر من اهللا الذي هو ويقصد به جزاؤه وهو التشريف والع

إيـجاز لـما يف " ذكرته"اجلزاء السن جانب مسبب عن ذكر العبد، كـما أن يف 

الكلمة من الـمعاين الـمتوفرة حتته، تفيد صيغة الـماضي فيه تأكيد وتقرير بأن هذا 

  .التشريف من الرب ال مـحالة فيها وأن اهللا ال خيلف وعده

إذا تقرب إلي العبد شبرًا تقربت إليه ذراعاً، وإذا تقرب إلي : ((عالىعن سلمان، قال ت

))وإذا أتاني ماشياً أتيته هرولة.ذراعاً تقربت منه باعاً 
)١٥(.

:التحليل

يفهم من هذا احلديث مدى مالطفته تعاىل لعباده الصاحلني الذين استقاموا 

ل أنواع الوسائل الـمقربة إليه، على طريقته وامتثلوا أوامره وانتهوا بنهيه، وتزلفوا بك

ويف احلديث يبشر اهللا عباده بأن جمازاته هلم ال تقوم على أساس الـمثيل بالـمثيل، 

تعاىل اهللا عن ذلك بل على مضاعفة األجر حيث ال يقوم العبد بعمل من 
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أعمال الرب إال وإنه جيد من اهللا بأحسن مـما حيتسب من األجر، هذه احلقيقة قد 

سيم ويف صورة حسية، تربز احلقيقة الـمعنوية يف صورة حسية عرضت يف جت

إليضاح وإبراز ما يف الصورة الـمعنوية يف صورة حسية أنه ال يعمل عبد عمال 

وما ندفع إىل عمل خري ولو بنية إال . يستدعي رمحة إال وافته هذه الرمحة بأكثر

  .تقربت إليه رمحة الـموىل

مبعىن أوصلت مغفريت إليه جزاء المتثال أوامره " تقربت إليه ذراعاً : "ويف قوله

وكالمها من " تقربت منه باعاً "من أداء الواجبات، ونفس الشيء جتده يف قوله 

.تسمية جزاء الفعل باسم جنسه، جماز مرسًال من تسمية الـمسبب باسم السبب

 والـمراد" أتيته"كـما يستطيع القارئ أن يقف على مشاكلة ثالثة وذلك يف قوله 

ǽ®ȂǐǬǷ�ń¤�¾Ȃǐū¦�Ŀ�ǾƦǠƫ¢�ȏÂ�Ŗŧ°�¾ƢƴǇ�ǾȈǴǟ�ƪ ǫƾǣ¢�Ƣđ . وتستحسن

ƾȈǈƴƬǳ¦Â�ǶȈǈƴƬǳ¦�ȆǨǻ�©®Ƣǧ¢�Ʈ ȈƷ�̈ƾȈǬǠǳ¦�ÀȂǐƫ�ƢĔȋ�ƢǼǿ�ƨǴǯƢǌǸºǳ¦.

»تعّرْف إلى اهللا في الرخاء يعرفك في الشدة«: عن أبي هريرة
)١٦(.

:التحليل

 والشكر له، وما احلديث حث وترغيب ودعوة إىل االعرتاف بنعمة اهللا تعاىل

إن كانت النعمة، مـما ينفق  –الشكر على نعمه إال يف االمتثال ألوامره واإلنفاق 

�ƨǠǇÂ�ǶǴǠǳ¦�ǲǸǌȇ�Ʈ. يف سبيله – ȇƾū¦�Ŀ� ƢƳǂǳƢǧ�ƅ¦�ȆǓǂȇ�ƢǸȈǧ�Ƣđ�§ǂǬƬǳ¦Â

وكل هذه النعم، نعم مؤقتة، تزول .للمال، وطوال للعمر، والقوة يف العقل واجلسم

زواهلا يقتضي وحلول نقيضها من الضيق ووهن العظم والضعف يف بـمرور األيام و 

اجلسم والعقل، وانتهاء العمر، فال ملجأ إذا دارت األيام وتقربت األحوال إال إىل 
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اهللا، يعلم احلديث أن كل النعم فرصة لعاقل يستغلها حلياة سعيدة جيين مثارها 

  .عند زوال األصل ما دام أنه أحسن استعماهلا

مبعىن يفرج عنك وجيعل لك من كل ضيق خمرجا ومن كل " يعرفك" ويف قوله

ومصاحبة من " تعرف إىل اهللا"مشاكلة لقوله " يعرفك"استعمل كلمة . هم فرجا

ذكر اجلزاء باسم فعله، واملسبب بسببه على سبيل الـمجاز الـمرسل الذي عالقته 

  .سببية والغرض البالغي منه التبشري

»ة أخيه يكن اهللا في حاجتهمن يكن في حاج«: عن جابر
)١٧(.

:التحليل

يؤكد هذا احلديث حديثًا يقول فيه الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم يف عون 

العبد ما دام العبد يف عون أخيه واإلنسان مهما بلغ يف الرزق والسعة يف العلم 

واجلسم والـمال فإنه البّد له من حالة يفتقر فيها إىل من هو أطيب منه حاال 

ساعدة واإلسعاف، هذه هي سنة اهللا يف حلقه كي ال يتعاىل الفقري على للم

الغين، حيث احلديث األغنياء ومن هلم سعة يف الـمال أن يكونوا مسعفني للذين 

يأتون إليهم حاملني شكواهم وما يعانون من الشطف، وأن يسعوا غاية جهدهم 

ونه تعاىل هلم يف مساعدة الفقراء، ويبشرهم بأن جزاء من يفعل ذلك هو ع

.وقضاء حوائجهم يف الدنيا واآلخرة، مكافأة بالنعيم يف دار اخللد

مبعىن يقضي اهللا حاجته، مشاكلة لقوله يكن " يكن اهللا يف حاجته"ويف قوله 

يف حاجة أخيه، مشاكلة مصاحبة جماز مرسل من قبل ذكر الـمسبب باسم 

  .السبب
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.)١٩(»رتهمن أقال مسلما أقال اهللا عث«: عن أبي هريرة

:التحليل

وقد يصبح الـمرء يف يوم من األيام يف مأزق أو ورطة ويصبح يف حالة التهرت 

يستنجد مستغيثا من أحد يأيت وينقذه من ورطته، وكذلك الـمسلم قد يعقد 

عهدًا مع أحد يف البيعة أو يف إحدى الـمعامالت اجلارية بني الناس من يوم إىل 

فيتبني له اخلطأ بعد االتفاق يف الـمبايعة أو الـمعاهدة، يوم أو يبايع أحداً يف بيعة 

فاحلديث . ويرى الصواب يف النقص فيبدأ يف حماولة اإلفالت من هذه الورطة

يبشر من تشمر الـمساعدة ملن أصبح يف هذه الورطة وأنقذه منها، أو وافقه على 

عرب احلديث عن  يرفعه من شأنه ويعفو عن سيئاته، وقدنقض ما تعاهد عليه بأن اهللا 

مبعىن رفع اهللا من سقوطه وأعلى درجته جاءت  " أقال اهللا عثرته: "هذه البشارة بالقول

أقال مسلما بـمعىن وافقه على : يف قوله" أقال"مشاكلة لتصحاب  "أقال"كلمة 

الـمشاكلة من قبل ذكر الـمسبب باسم السبب جمازي مرسل  .)٢٠(نقض البيع

  .عالقته سببية

ما أحدث رجل إخاء في اهللا تعالى إال أحدث اهللا له درجة في «: دعن ابن مسعو 

.)٢١(»الجنة

:التحليل

إن األخوة  .يبشر اهللا الـمؤمنني وحيثهم على إجياد الـمودة واألخوة يف اهللا هللا

الـمألوفة هي اليت تكون بالنسب والعرق وهي اليت تتولد من عالقة الرحم، وقد 

و وحتث على حفظ هذه األخوة وتقويتها وردت أحاديث ونصوص دينية تدع

بصلة الرحم، ويف هذا احلديث يبشر اهللا الـمؤمنني وحيث على إجياد الـمودة 
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وهي األخوة اليت يربطها الدين واليت تقوم على أساس اتباع . واألخوة يف اهللا هللا

وهي أخوة ال تعرف احلدود اجلنسية أو اإلقليمية أو . أوامر اهللا واجتناب نواهيه

الطبقية، بل كل سيان أمام الرب، الرسول يبشر الذين يطورون هذه األخوة 

  .الدينية بالـمنزلة العالية يف اجلنة

جاءت كلمة " رفع اهللا له درجة"مشاكلة " أحدث اهللا له درجة: "وقوله

والـمشاكلة " أحدث رجل إخاء"يف قوله ما " أحدث"أحدث، مشاكلة تصاحب 

  .لـمسبب باسم السببهنا جماز مرسل من قبل ذكر ا

  :التهديد

هو الذي يكون الـمعىن فيه ردًا سلبيًا وحاسـمًا على الـمعىن : وأما التهديد

الـمقابل الكريه ويفيد معىن االنتقام الـمالئم، هيئة وكيفية، وليدل أيضًا على أن 

مساعي اإلنسان السلبية، ال يعود شّرها ووباهلا إال على صاحبها، وال يتعدى 

لفعل السيء إىل غري مرتكبه، وجمال اخليال هنا واسع، وباب الرأي والتأويل جزاء ا

أو اإلنذار، ومهما فيه كذلك مفتوح، وقد يراه البعض االنتقام أو اإلرصاد أو السخرية

�Ǻŭ�Å¦ƾȇƾēÂ��ƶȈƦǬǳ¦� ¦ǄŪ¦�ƾȈǨȇ�ƨǴǯƢǌǸºǳ¦�ǺǷ�̧ȂǼǳ¦�¦ǀǿ�ǲưǷ�Ŀ�ŘǠǸºǳ¦�ÀƜǧ�ǂǷ¢�ǺǷ�Ǻǰȇ

  :ومن أمثلته يف األحاديث النبوية. من العمل أن يتجنبه يتعاطى مثل هذا النوع
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أنفقي وال تحصي فيحصي اهللا عليك، وال توعي «: عن أسماء بنت أبي بكر

.)٢٢(»فيوعي اهللا عليك

:التحليل

إن هذا احلديث وإن كان موجهًا إىل أمساء بنت أيب بكر فالدرس الـمستفاد 

يرشد األمة إىل ما يصلح ذات بينهم  منه يعم مجيع الـمسلمني، إنه درس حممدي

عن طريق بسط اليد وبذل العطايا للمحتاجني، وأنه مهما كان اإلنسان حريصا 

يف البخل إعدادا لتجمع وتوفره املال، فإن هذا ال ينفع وليس التكالب يف تكاثر 

بل قد يكون هذا سبباً يف إتالفها وال يبخل أحد . األموال هو الذي جيلب الرزق

.ه خوفاً من الفقر إال أتت العواصف على ما يدخر ويتلفتهابأموال

والـمراد " فيحصي اهللا عليك: "الـمشاكلة يف احلديث جاءت مرتني األوىل قوله

، فهو "ال حتصى"به يضيق اهللا عليك ويغلق عنك أبواب الرزق مشاكلة لقوله 

ǀǳ¦�¼ȐǷȍ¦�ƨȈǌƻ�Ƣǿ ƢǐƷ¤Â�¾¦ȂǷȋ¦�°ƢưǰƬǇ¦�Ǻǟ�ǂȇǀŢÂ�̧ǂǫÂ�ƾȇƾē ي يؤدي

وهو من قبيل تسمية اجلزاء باسم الفعل جماز . يف معظم األحايني إىل البخل

: الثانية قوله. مرسل من قبيل تسمية الـمسبب باسم السبب، عالقته سببية

يسد اهللا، والـمراد به يسد اهللا عنك أسباب الـمزيد من " فيحصي اهللا عليك"

والـمشاكلة جاءت . ىن احلقيقيالذي يفيد املع" ال توعي"نعمه، مشاكلة لقوله 

  .جمازا مرسال عالقته سببية من قبيل ذكر املسبب باسم السبب
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ما من عبد يظلم رجًال مظلمة في الدنيا ال يقصه من نفسه إال أقصه «: عن أبي سعيد

.)٢٣(»اهللا تعالى منه يوم القيامة

:التحليل

ظلم، وأنه ظلمات وهو من األحاديث النبوية اليت حتذر بلهجة عنيفة عن ال

يوم القيامة حيث يلقى صانعه جزاءه مثيًال بـمثيل ويشري احلديث إىل إعالته تعاىل 

للـمظلوم الضعيف وهو القاهر فوق عباده، وأنه ال يغادر صغرية وال كبرية من حق 

الـمظلوم إال وافاه حقه ورده إليه يف يوم ال ينفع مال وال بنون، هذا كي ال يتوهم 

وأنه مهما طال الزمن فستدور الدائرة عليه حينما ينتقم . ناج بظلمهالظامل أنه 

يشمل الكافر والـمسلم  الـمنتقم منه، بعنف ال يستطيع اإلفالت منه، والـمظلوم هنا 

كل يتمتع بـهذه احلماية الربانية وما دام أنه تعاىل حرم الظلم على نفسه، فهو حرام على  

  .مقتدر ذه اهللا أخذ عزيزكل مسلم وال أحد يتجرأ عليه إال أخ

مشاكلة ومـجاز مرسل من قبل ذكر الـمسبب : "إال أقصه اهللا تعاىل: ويف قوله

جاء التعبري ليصاحب قوله . باسم السبب حيث سـمي جزاء الفعل باسم الفعل

  .وال يقصه

.)٢٤(»ما ضاّر ضاّر اهللا ومن شاّق شاّق اهللا عليه«: عن الحسن حسن بن علي

:التحليل

�ƅ¦�®ƢƦǠƥ�°ǂǔǳ¦�¼Ƣū¤�ǾǈǨǻ�Ǿǳ�ƪاحلدي ǟȂǗ�ǺǷ�ń¤�ÀƢȀƳȂǷ�ǂƳ±Â�ƾȇƾē�Ʈ

�ƨǠȈƦǘǳ¦�ǽǀđ�ȄǴŴ�ǺǷ�ǲǯ�ŚǐǷ�À¢Â�®ƢǏǂǸºƥ�ǶǬƬǼǸºǳ¦�ƅ¦�ÀƘƥ�Ȇǟǂǋ�ǪƷ�ÀÂƾƥ

سيأخذه بالضرر . وأن اهللا سيأخذه أخذ عزيز مقتدر. إىل عذاب اهللا وانتقامه

عن طرق شىت منها الظلم  البالغ ويشدد عليه عقابه، وإحلاق الضرر والـمشقة يأيت
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. واالستبداد من قبل احلكام حيث يستغل ذو ملك ملكه ليشق على الناس

وكاستبداد رب البيت بعياله كـما يشمل هذا األب البنه والسيد على عبده 

والزوج على زوجه مـما يصدر من الكبري إىل الصغري، يدعو احلديث إىل أن 

وم على أساس من العدل والسماحة العالقة بني السيد والـمسود جيب أن تق

  .واإلحسان

ويشاق اهللا به، وهي من قبيل تسمية جزاء الفعل مبثل " ضار اهللا به"ويف قوله 

لفظه، واالكتفاء بذكر السبب عن الـمسبب جماز مرسل وهو مشاكلة يف الـهيئة 

  .ال يف حقيقة الـمعىن ألنه بـمثابة مكافأة

ن، ما نقص مال من صدقة فتصدقوا ثالث أقسم عليه: عن عبداهللا بن عوف

�ȏÂ��¦Ǆǟ�ƅ¦�®Ǆȇ�¦ȂǨǟƢǧ�¦Ǆǟ�Ƣđ�ńƢǠƫ�ƅ¦�ǽ®¦±�ȏ¤�ƢȀǸǴǛ�ƨǸǴǜǷ�ǺǷ�ǲƳ°�ƢǨǟ�ȏÂ

  .فتح رجل على نفسه باب مسألة يسأل الناس إال فتح اهللا عليه باب فقر

.)٢٥(»من سّمع سّمع اهللا به ومن راءى راءى اهللا به«: عن ابن عباس

:التحليل

ديث أن اإلخالص يف كل شيء هو ما يريده اهللا، وأنه تعاىل ال ينظر يبني احل

�ǺǸǰȇ�ƢǷÂ�ǶđȂǴǫ�ń¤�ǂǜǼȇ�ƢŶ¤�ǲƥ�̈ǂǿƢǜǳ¦�¾ƢǸǟȋ¦�ǺǷ�² ƢǼǳ¦�°ȂǏ�Ŀ�ƢǷ�ń¤

فيها من إخالص أو غريه، فالقلب هو مصدر كل ما يرى يف الظاهر، وكل 

اهللا عليه حياسب حسب نيته اليت موطنها هو القلب يزجر احلديث كل من أنعم 

بالنعم كالعلم وغريه وابتغى به غري وجه اهللا ونّوه به لريى الناس ويـمدحوه 

�ƢǷ�ǲưǸºƥ�Ǿȇ±ƢŸ�ƅ¦�ÀƘƥ��ƨȇȂȈǻƾǳ¦�µ ¦ǂǣȋ¦�ǺǷ�ÅƢǓǂǣ�¦ǀđ�Ƥ ǈƬǰȈǳÂ��ǾǻȂǸǜǠȇÂ

.يصطنع وذلك بتفضيحه يوم احلشر أمام اخللق لكون عمله يف الدنيا رياًء ومسعة
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اس وتبجيلهم إياه يف الدنيا، كذلك يتعذب بذمهم فإنه كـما استمتع بـمدح الن

إياه واحتقارهم له يوم القيامة كـما يشمل هذا احلديث كل من اعتاد أن يذكر 

عيوب الناس فاهللا سبحانه وتعاىل يظهر عيوبه، وكـما ينطبق احلديث أيضا على 

م مبا  وإذا كان اَألمر بالـمعروف يقو . الذين يأمرون الناس بالرب وينسون أنفسهم

.كان يأمره يشهره اهللا بني اخللق باخلري يوم القيامة، يعطيه ثوابه ويدخله اجلنة

.وإذا كان يأمر باخلري ويأيت بضده فاهللا بشهره بالشر، ويكون جزاؤه النار

سـّمع اهللا به، وراءى اهللا به، بـمعىن فضحه وأشهره بني اخللق بالشر : ويف قوله

  .باسم الفعل جماز مرسل عالقته سببية مشاكلة من قبل ذكر جزاء الفعل

  .»من زنى زني به ولو بحيطان داره«: عن أنس

:التحليل

�ǞǼǋ¢�ǺǷÂ�ƢȈǻƾǳ¦�Ŀ�§ ƢǬǠǳ¦�ƅ¦�Ƣđ�ǲƴǠȇ�Ŗǳ¦�ǂƟƢƦǰǳ¦�Őǯ¢�ǺǷ�ƢǻǄǳ¦�À¤

ǽƾǈǨƫÂ�ÀƢǈǻȍ¦�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ÀƢȈǰǳ¦�¿ƾē�ƢĔȋ��µ ǂǠǳ¦�Ǯ Ƭē�Ŗǳ¦�§Ȃǻǀǳ¦.

الذميمة بأنه جبانب احلد الـمشروع الذي يهدد احلديث من اعتاد هذه اخلصلة 

: وهذا الزنا من وجوه. شرعه اهللا عليه يسلط على الزاين من يهتك عرضه بالزنا

وهكذا  . بزوجه أو ابنته أو أختهفإنه إما أن يرسل اهللا عليه من يالط به أو من يزين 

. جنبية أو مـحرمةأ Ƣđ�ŇǄǸºǳ¦�ÀƢǯ� ¦ȂǇ. الـمرأة الـمتزوجة إذا زنت تعاقب بزىن زوجها

.ويشمل كذلك العزوب والـمتزوج، بل يعاقب بالزنا جبدارة داره

وقد استثىن من هذا زنا العني، والقبلة والـمباشرة، فيما دون الفرج بل تقع 

. واهللا عزيز ذو انتقاممن قبيل جزاء سيئة سيئة مثلها " زىن به: "الـمشاكلة يف قوله

وهو . فعل مكافأة من إطالق السبب على الـمسببوهو تعبري عن جزاء الفعل باسم ال

Ŀ�ǾǷƢǬƬǻ¦�ƢȀȈǧ�ƅ¦�ǲƴǠȇ�©ƢȈȀǼǸºǳ¦�ǞǼǋ¢�ǺǷ�ƢǻǄǳ¦�ÀƜǧ�ƾȇƾē الدنيا.  
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من أشاد على مسلم عورة يشنيه بها بغير حق شانه اهللا بها في النار يوم «: عن أبي ذر

  .»القيامة

:التحليل

عن هتك عورات أخيه  يـحذر الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم يف هذا احلديث

الـمسلم يرفع الصوت بـما يكره صاحب العيب وتفضيحه أمام اخللق بقصد 

إيذاءه، وهي من األخالق الذميمة اليت تبطل أواصر األخوة والـمحبة بني الناس 

اليت أمر اهللا حبفظها، ويهدد هذا احلديث أنه ما من أحد اختذ هذه الذميمة 

جهنم ويضاعف له العذاب فيها بنوع من العذاب  ديدنا له إال أوقعه اهللا يف نار

مثيلة مبا اعتاده يف الدار األوىل من جرمية تفضيح الناس بغري حق شرعي وهتك 

Ƕē¦°Ȃǟ.

من قبل ذكر جزاء الفعل " Ƣđ�ƅ¦�ǾǻƢǋ"يف قوله " شانه"الـمشاكلة يف قوله 

فعل أو من قبل ذكر جزاء الفعل باسم ال" يشني"مصاحبة لقوله : باسم الفعل

  .الـمسبب باسم السبب جمازي مرسل

  :الخاتمة

ومتتاز األحاديث النبوية من بني الكالم البشري كـما شوهد يف هذه 

األحاديث بوضوح العبارة ونصاعة البيان جيدها القارئ دائمًا مفصولة الرتاكيب 

  –مهما طال الكالم  –يف اتساق ونظام، وال يكاد قارئها جيد يف ألفاظها 

�ǄƳȂǷ�§ȂǴǇ¢�Ŀ�© ƢƳ�ƢĔ¢�ƢǸºǯ�¶ƢǬǇȍƢƥ�̈ǂȇƾƳ –حشو وفضوالت كلمات 

�Â¢�¿Ƣđ¤�ń¤�Ä®ƚȇ�ȏ�±ƢŸ¤��ǶËǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄËǴǏ�Ǿưȇ®ƢƷ¢�Ŀ�±ƢŸȍ¦Â��ǞǼǬǷ

ارتباك أو تشويش، وال يكاد الباحث فيها كذلك يقف على كلمات وتعابري 
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حاديث السابقة مصطنعة، فإن مجيع ما فيها من تعابري ومعاين كـما لوحظ يف األ

صادرة من قلب هادئ عفو البديهة، إضافة إىل هذا أفكار سليمة مصونة من 

وإنه بوسع باحث أن يستخرج صور بالغية أخرى يف هذه األحاديث . عند اهللا

وغريها، وقد حظيت هذه األحاديث النبوية بدراسات فياضة من جوانبها 

هذا الوطن العزيز، ولكن الـمختلفة وخاصة فيما يتعلق بالشرع واألحكام يف 

. حظها يف الدراسات البالغية قليل بالنسبة لغريها من سائر النصوص العربية

ويرجى أن تكون هذه الـمقالة قد سامهت بشيء ولو موجز يف كشف بعض هذه 

�ƢƠȈǋ�ƪ ǧƢǓ¢�ƾǫ�ƢĔ¢Â��ǶËǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄËǴǏ�Ǿưȇ®ƢƷ¢�Ŀ�ƨǼǷƢǰǳ¦�ƨȈǣȐƦǳ¦�Ƥ ǻ¦ȂŪ¦

  .واحلمد هللا. ة البالغة النبويةإىل هذه الدراسة دراس
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  :الـهوامش

، بريوت، "شكل"الـمجمع اللغوي العريب، مادة : الـمعجم العريب احلديث)١(

 .م١٩٩٨

مفتاح العلوم، حتقيق الدكتور مـحمد : يوسف بن مـحمد: السكامي)٢(

 .٣١٢اهلندي، دار الكتب العلمية، صك 

 .الـمرجع السابق)٣(

 .١٢١: النهضة، القاهرة، صعلم البديع، دار :علي، أمحد علي)٤(

 .٣: كتاب مشكل القرآن، حتقيق صفر، ص)٥(

 .١٣: ، ص١/البيان والتبيني، ج)٦(

:العالقات والقرائن يف التعبري البياين، مكتبة الوهبة، ص:محدان، موسى)٧(

٤٦. 

 .الـمجاز الـمرسل: أمحد هنداوي. هالل، د)٨(

 .٩٩: أسرار البالغة، دار النهضة، ص)٩(

يض القدير، شرح اجلامع الصغري، للحافظ جالل ف: الـمناوي، عبد الرؤف)١٠(

 .٨٤٧٨الدين السيوطي، مكتبة مصر احلديثة، رقم 

 .٨٤٧٧الـمرجع السابق، احلديث رقم )١١(

 .٨٤٧٧الـمرجع السابق، )١٢(

 .١٠٥اجلامع الكبري، احلديث رقم :السيوطي، عبد الرمحن)١٣(

اجلامع ألحكام القرآن، دار احلديث، :القرطيب، مـحمد األنصاري)١٤(

 .٦٥: ، ص٤/هرة، جالقا

الـمرجع السابق،)١٥(
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 .٣٣١٧: الـمرجع السابق، احلديث رقم)١٦(

 .٩١١١الـمرجع السابق، احلديث رقم )١٧(

 .٤٨٩٤الـمرجع السابق، احلديث رقم )١٨(

 .٨٤٩٧املرجع السابق، احلديث رقم )١٩(

 .٧٧٨٨املرجع السابق، احلديث رقم )٢٠(

 .٢٧٤٧الـمرجع السابق، احلديث رقم )٢١(

 .٨٠٧٨ الـمرجع السابق، احلديث رقم)٢٢(

 .٧٨٢٤الـمرجع السابق، احلديث رقم )٢٣(

 .٧٨٥٩احلديث رقم )٢٤(

 .٣٢٩الـمرجع السابق، احلديث رقم )٢٥(

 .٧٨٢٣الـمرجع السابق، احلديث رقم )٢٦(

 .٨٤٣٩الـمرجع السابق، احلديث رقم )٢٧(
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  :خالصة

إن دراسة النص الشعري اجلاهلي يف الـمدارس الثانوية يف نيجرييا تتسم 

بالتقليد والـمحاكاة مـما يفقد النص الشعري حرارته العاطفية واخليالية، وجيعل منه 

كـما أن التدريس، .رافيا، قد ال يتصل باحلقائق التارخيية والروح األدبيةنصا خ

وهو فن تفاعلي، يتفاعل فيه الـمعلم والطالب؛ يف شىت املستويات ما زال يفقد 

الوسائل واخلصائص التعليمية، اليت تربط بني الدارس والـمعلم، كي تؤدي إىل 

هذه الظاهرة وترمي إىل حتديث لذا فإن هذه الـمقالة تعاجل . خمرجات إجيابية

التدريس والوصول بالدارس إىل مفاهيم معاصرة يف فهم النص الشعري، كـما 

  .تقرتح هذه الورقة وسائل حدية بغية حتليل تلك الـمشكالت الـملحوظة آنفا

  :مقدمة

الشعر إجناز إنساين جيسد حالة من الوعي احلضاري، يستعصى يف كثري من 

والتحليل، وقد ينفتح على القراءة والفهم إذا ما تغري أفق  األحوال على القراءة

 ̈¦ǂǬǳ¦�ƲĔÂ. وتغري األفق أو النهج يعين ضمنًا تغريًا يف التوقع والتاريخ، وبالتايل

تغريًا يف الفهم، وكلما تعددت آفاق القراءة اتسع النص انفتاحًا وتعددت قيمه 
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اور الفراغ فيه، ونشطت الـمخيلة الرمزية واختلفت اجتاهاته الداللية، وامتألت حم

  .يف جتسيد وعي النص

إن أفق الدراسة الوظائفية يربز قراءة مغايرة لـما ألفته الدراسات احلالية يف 

املدارس النيجريية، ويكشف عن وعي جديد يف التلقي ويف عمليات الفهم، ألنه 

شعر يسهم فعليًا يف إزالة كثري من الغموض الذي علق يف الشعر وخاصة ال

اجلاهلي، ويسد بعض الفجوات اليت تبدو خالله، كـما أنه يضيف إىل الـمتلقي 

وهذه القراءة اجلديدة تربز غري أفق من آفاق . جتربة جديدة يف القراءة والفهم

القراءة يسمح بتكوين حقول داللية، ألن مهمتها الوحيدة كشف الغطاء عن 

Ǩƫ�ń¤�ǎ Ǽǳ¦�ƾȈǠƫ�ƢĔ¢�Ä¢��ǎ Ǽǳ¦�Ŀ�ǪȈǫ®�ŘǠǷ�ƾƬǠȇ�ȏ�ŚǈǨƫ��ǂƻ¡�̧Ȃǻ�ǺǷ�Śǈ

إنه إذن تفسري . باللغة أو النمط البالغي وإمنا يعيد األسطورة إىل معناها األول

  ).التارخيي(اسرتجاعي يعيد الـمفردة أو الرتكيب إىل معجمه األسطوري 

�©ƢǸǴǯ�ƾǼǟ�ĺ®ȋ¦�ǎ Ǽǳ¦�ƨǇ¦°®�Ŀ�Ǧ ǫȂƬȇ�ȏ�À¢�ń¤�» ƾē�ƨǫ°ȂǳƢǧ�ǾȈǴǟÂ

ـمعلم من علوم اللغة كاألصوات والصرف والنحو والداللة النص، وما ميتلكه ال

فحسب، بل حياول النفاذ إىل ما وراء النص من عوامل معرفية ونفسية واجتماعية 

ين أن أمهية النص وهذا يع. وعمليات عقلية أخرى ناجتة عن النص والتفاعل معه

  .يقة مؤثرةفالبّد أن تكون الرؤية عم. يف القارئ أو الدارس همكمنة يف تأثري 

  :مفهوم النص: أوال

:رفعك الشيء، ونّص احلديث ينصه نصاً :أن النصّ : جاء يف لسان العرب

جعل بعضه على بعض، : ونص املتاع نصا... رفعه، وكل ما أظهر فقد نص

وأصل النص أقصى الشيء ... والنص التحريك... رفعها يف السري: ونص الدابة
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إذا استقصيت : نصصت الرجل: وقيل.. ماالتعيني على شيء : والنص.. وغايته

..مسألته عن الشيء حىت تستخرج كل ما عنده، ونص احلقائق هو اإلدراك

.)١(وانتصى الشيء إذا استوى واستقام

إن املعىن املعجمي للنص يدل على الظهور واإلظهار، وينطوي على معاين 

االنتصاب االستقصاء والتعيني والتحريك، وللكلمة دالالت أخر تدول حول 

واالرتفاع واالستخراج، وهي إن حللت ُردت إىل معىن الظهور، وهو املعىن الذي 

.)٢(يصلح هلذا املقام

إن الوقوف عند هذه املعاين يؤدي إىل فهم أن النص األديب ظاهرة لغوية هلا 

وجود متميز، كـما أنه من جهة الداللة إفصاح وإظهار وإبانة، أي أن النص كيان 

ىل وجود غري مرئي، هذا الوجود يفرض نشاطًا تأويليًا ألنه جتسد يف مرئي حييل إ

نص، والنص يف األصل بناء لغوي مؤلف من الكالم، وحديث يقع يف زمان 

ومكان معينني، ال يعيد نفسه إعادة مطلقة، وأنه تواصلي، ذو جتربة ووعي 

إمنا يتولد خاصني، يسعى إىل إفشاء وعيه، وهذا الوعي ال يأيت من فراغ أو عدم، 

  .من أحداث تارخيية ونفسية وتتناسل منه أحداث لغوية أخرى مرافقة له

وهذا يعين أن هناك وجودا ما قابعًا يف الوعي النفسي أو التارخيي أو 

االجتماعي ثابت يف النص أو متعني فيه أو ظاهر فيه، إن حضور هذا الوعي يف 

سميه العمل األديب، وهذا النص البّد أن يتخذ شكًال ما، هذا الشكل هو ما ن

الوعي الـمتشكل لغويًا خيضع لشروط اللغة، فاللغة حتجب وتومئ وتراوغ وتتسع 

  .وتضيف

والتلقي هو تلك العملية اليت تقيم حوارًا مع بنية النص، هذا احلوار جيعل 

النص وسيطًا بني الـمبدع والـمتلقي، وهو وسيط حي حيمل إىل وعي الـمبدع 
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متلقي ليفصح عن وعيه، ومن هنا تنشأ عمليات الرد ويكشف عن وعي الـ

واإلحالة فتكّون عالقات بني الـمبدع والنص والـمتلقي، وهكذا يؤسس العمل 

  .األديب بأنواعه الـمتعددة

  :أساليب تدريس النص األدبي

  :القراءة اإلبداعية للنص

  :تتمثل يف اآليت

  :قراءة النص بصوت عال/ ١

ثل الـمعىن ويعطيه إضاءات كثرية متنوعة، وهو إن قراءة النص بصوت عال مي

. التحليل الشفهي للنصوص األدبيةمن االعتبارات الـمهمة اليت تقودنا إىل مناصرة 

فاألداء يتطلب خلق صوت آخر بارز هو صوت النص ذاته، فالصوت مظهر من مظاهر 

الصامتة للنص،  إغفال القراءة وهذا ال يعين. العملية التعليمية، ويتطلب التدريب عليه

  .بل ال بد أن يكون للقراءة بصوت عال دور يف حتليل النصوص

  : العناية باألديب وحياته وبيئته والعامل الـمحيط بالنص/ ٢

.فهو يساهم يف فهم النص وأال يدرس النص جمرداً من حميطه واألبعاد اليت حوله

  :قراءة النص قراءة منهجية/ ٣

جاوز تعرف الكلمات وفهم النص واستيعابه، وهي عملية عقلية وجدانية تت

بل متتد لتتعمق فيه، حىت يتوصل القارئ إىل اكتشاف عالقات جديدة بني 

األشياء واحلقائق واألحداث الواردة يف النص، ويستطيع القارئ الـمبدع أن يولد 

.أفكاراً جديدة ومتنوعة، ويكتشف حلوال جديدة ومتنوعة أيضاً من خالل النص
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ألن عملية ة الـمنهجية تكّون قارئًا قادرًا على فهم دواخل النصوص، فالقراء

القراءة اإلبداعية ال تكمن يف وجود النص الـمبدع والكاتب الـمبدع فقط، بل البّد من 

´ ȂǐǼǳ¦�ǲȈǴŢ�Ŀ�ƨȈǟ¦ƾƥȍ¦�ƨȈǴǸǠǳ¦�ǲǸƬǰƫ�¦ǀđÂ��̧ ƾƦǸºǳ¦�¥°ƢǬǳ¦�®ȂƳÂ األدبية .  

:أهداف تدريس النص األدبي: ثانيا

  :من أهم أهداف تدريس النص األديب ما يلي

إكساب الدارس ذخرية لغوية كافية من حيث األلفاظ اجلزلة والرقيقة، )١(

.وإكسابه أيضاً تعابري لغوية إبداعية مراعياً يف ذلك قواعد اللغة

والنص، والـمتلقي من ) صاحب النص(تكوين عالقات أدبية بني الـمبدع )٢(

 .خالل العمل األديب

فعاالت الدارس حول إبداعيات ومجاليات النص، مـما جيعل الدارس إثارة ان)٣(

.مشدوداً ومتأثراً بتلك الفنيات

 .االرتقاء بالدارس وتزويده بقيم إنسانية تسمو به إىل مراتب التقدم والكمال)٤(

.توسيع خيال الدارس وتكوين أبعاد خيالية تزيد النص مجاالً وقوة واتصاال به)٥(

  :تباطها بالـمهارات اللغويةخصائص النص األدبي وار 

ضرورة يف استقبال النص األديب، وهذا يعين ضرورة : الفهم االستماعي)١(

امتالك الدارس للنص األديب مهارة الفهم القرائي االستماعي لتحقيق  

 .كفايات التواصل مع النص األديب

وهو يؤدي إىل جتسيد الـمعىن يف الشعر، وبذلك تكون مهارات : اإللقاء)٢(

 .من أهم كفايات التواصل مع اخلطاب األديباإللقاء 
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يعترب النص األديب تعبريا فنياً له خصائص اجلدة والقدرة على إثارة االنفعال، )٣(

وهذا يستدعي أن يكون لدى القارئ مهارات استجالء املعاين اخلفية، 

.ومهارات إنتاج الداللة، وإعادة بناء النص

، )النحو الداليل اإلبداعيو (النص األديب حمتوى مالئم لتدريس النحو )٤(

 .والتدريب على استخدامه يف املتحدث والـمكتوب

النصوص األدبية من الوسائل الـمعينة لتنمية القيم اخللقية يف نفوس الناشئة، )٥(

 .فاالرتباط وثيق بني األدب واألخالق

  : التحليل الوظائفي للنص األدبي

  :نـموذج من الشعر الجاهلي

ينطوي عليه النص من مضامني ومعاين وكيفية  التحليل الوظائفي أي ما

صياغتها كخطاب موجه إىل الـمتلقي، وعملية التحليل الوظيفي هي جمموعة من 

التقنيات اللغوية واإلحصائية وتقنيات تعليم اآللة اليت تسهم يف استخراج 

.الـمحتوى، فهو عملية تفكيك النص وجتزئته إىل عناصر على أساس وظائفي

احلدث الذي تقوم به : ا تعرفها األستاذة الكاتبة عبري هالل هيوالوظيفة كم

  .شخصية ما من حيث داللته يف التطور العام للنص وإبراز ما فيه من أحداث عملية

  :تحليل معلقة عنترة

  :األبيات

وحدة الطلل، : تتنوع الوظائف يف الـمعلقة على أربع وحدات بنيوية هي

وكل وحدة من هذه الوحدات . دة الذاتووحدة الناقة، ووحدة الغزل، ووح
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حتتوي على جمموعة من العوامل والعناصر اليت تتكون منها، وقد تتخلل بعض 

  .عناصر أو عوامل وحدة من الوحدات وحدة أخرى

  :التحليل الوظائفي

  :أهم خطوات حتليل النص األديب

  : مقدمة/ ١

 . فحص األديبعبارة عن أسطر حمددة، ثالثة مثال، تكون مدخال لعملية ال

  : انتماء النص/ ٢

عبارة عن بيان حمور النص وعرض معلومة وجيزة عن صاحب النص وبيئة 

 . النص وما حييط به من األحوال االجتماعية والسياسية

  : الفكرة العامة للنص/ ٣

  .فهم الـمحتوى العام للنص

  :ملخص األفكار األساسية يف النص/ ٤

اج الفكرة العامة أو التوحيد بني كتابة األفكار األساسية مث استنت)أ (

 .األفكار

االستفادة من العنوان أو مناسبة النص إن وجد، رمبا تكون الفكرة )ب (

  .    يف حمتواه

  :األفكار األساسية/ ٥

يقسم النص إىل وحدات أو إىل فقرات وهي تعرب عن فكرة ذات استقالل 

الـمعاين الـمكررة أما . جزئي يف معناها، لكنها تصب يف الفكرة العامة وختدمها

  .فيستفاد منها عند ترابط األفكار
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  :ترابط األفكار/ ٦

إن هناك دافع ما يثري مشاعر األديب، فيبدأ إبداعه به، وليس ألحد أن 

فإن أحس الـمعلم أو الـمحلل األديب بعدم . يفرض على األديب نقطة البداية

ويقدمها للدارس  ترتيب األفكار يف النص األديب، عليه أن يرتب هذه األفكار

  .بصورة منسجمة ومرتابطة

اجتماعية أو أما إذا كان الـموضوع ذا طبيعة عملية أو فلسفية أو حتليًال لقضية 

دينية أو سياسية، فيعرض على شكل مقدمات ويبين عليها النتائج مث يدعم كل ذلك 

  .ـمنطقيال بالربهان إلقناع اآلخرين بوجهة نظر األديب، وهذا ما يطلق عليه البناء

  :تدريس األدب بين التقليد والتجديد

  :الـمشكالت

 .االعتماد الكلي على الـمعلم)١(

االعتماد على املنهج اجلامعي الـمقرر للطالب دون اخلوض فيما وراء )٢(

 .ذلك

عدم رؤية واضحة وفلسفة تدريسية  مضيئة يتبناها الـمعلم يف تدريسه )٣(

 .لـمادة األدب

امعاتنا تعاين من إشكالية مواكبة التيارات ما زالت الدراسات األدبية يف ج)٤(

 .واتباع الـمناهج األدبية احلديثة

تدريس األدب ينتهج النهج التارخيي القدمي وهو حبيث يبدأ بالشعراء )٥(

.القدامى مروراً بالعصور اليت تليه مث الوقوف على العصر احلديث
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مقارنة عدم التوغل والتفنن يف الدراسات األدبية من حيث الدراسات الـ)٦(

والـمسابقات والـمناظرات  والـمطارحات والـمجالت األدبية اخلاصة 

 .بالطالب والتذوق األديب واملنافسات

انغالق الدارسني على الـمناهج الدراسية وعدم اكتساب الثقافة العامة يف )٧(

 .الـمجاالت األدبية الـمختلفة

توظيفه يف حصر تدريس األدب يف الـمعلومات اللغوية واالجتماعية، دون )٨(

 . الـمحاالت احلياتية األخرى

حمدودية الـمقرر الدراسي كمًا وكيفاً، حبيث ال تتجدد موضوعات )٩(

.الدراسة، وال يراعي العمق أو التوسع األفقي والرأسي يف الـمادة الدراسية

عدم مراجعة الـمناهج من جهات تربوية خمتصة وفق نظريات بناء الـمنهج،  )١٠(

.ال تقّوم تربوياً كـما أن معظم الـمناهج 

  :حلول ومقترحات

فتيار الغزل على سبيل املثال . تدريس األدب وفق التيارات واألغراض األدبية)١(

ينحدر من شعر امرئ القيس مروراً بالشعراء القدريني إىل أن يصل إىل الشعر 

احلديث فيمر بنزار فيأيت العذريني  فاروق جويدة، وهكذا يف الـمدح واهلجاء 

رورًا بـمراحل القوة والضعف هلذه التيارات، واملقارنة الـمستمرة ملن وغريمهاـ م

 .برعوا يف جمال من هذه الـمجاالت يف العصور الـمختلفة

توفري عنصر التكامل والتناسق واالنسجام والتسلسل الرأسي واألفقي يف )٢(

.موضوعات ومواد األدب يف الـمراجل الدراسية، الثانوية والعليا
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نهج على أسس وأساليب حتليل النصوص األدبية، كـما أن يشتمل الـم)٣(

يشتمل على مناهج دراسة األدب، وطرقه، حبيث تكون زادًا يساعد الـمعلم 

 .يف التدريس

فهم خصائص  النص األديب وارتباطها بالـمهارات اللغوية من قبل مدرسي )٤(

األدب، وهذا يعطيهم ملكة خاصة يف تدريس األدب، ويرفع من مستوى 

 .ني بصورة ملحوظةالدارس

أن تتضمن الدراسة التحليل الوظائفي للنص، مـما ميَكِّن الـمعلم والدارس من )٥(

² °¦ƾǳ¦�Ƣđ�ǞƦǘƬȇ�̈ƾȇƾƳ�©¦°ƢȀǷ�§ ƢǈƬǯ¦�ń¤�¾ȂǏȂǳ¦.

أن يقّوم منهج الدراسات األدبية بصورة متواصلة كي يواكب أحدث الطرق )٦(

 .وأساليبها

  :خاتمة

راء جديدة يف القراءة والتحليل، مـما الـمتوقع من هذه الدراسة هي إضافة آ

يؤدي إىل فهم جديد ناتج عن تلك القراءات والتحاليل األدبية، وذلك من 

خالل أساليب متعددة من أمهها أسلوب الـمهارات اللغوية وارتباطها بالنص 

.األديب مـما يعطي األدب توجهاً وظائفياً 

ة، ووقفت على كـما وضعت الورقة بعض األساليب التدريسية احلديث

الـمشكالت اليت تواجه تدريس األدب يف الـمدارس الثانوية، وبعض ما يواجه 

  .تدريس األدب يف املدارس الثانوية
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  :الـهوامش

 .مادة نصص: لسان العرب)١(

عاطف أمحد الدراسة، قراءة النص الشعري اجلاهلي يف ضوء نظرية التأويل، )٢(

  .٩٤ :م، ص٢٠٠٦، ١/عامل الكتب احلديث، األردن، ط

  :الـمراجع

قراءة النص الشعري اجلاهلي يف ضوء ): الدكتور(عاطف أمحد الدراسة )١(

 .م٢٠٠٦، ١نظرية التأويل، عامل الكتب احلديث، عمان، األردن، ط

جواهر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة العرب، دار : السيد أمحد الـهامشي)٢(

 .م٢٠١٢، ٢احلديث، القاهرة، ط

علم لغة النص؛ النظرية والتطبيق، مكتبة ): الدكتورة(عزة شبل مـحمد )٣(

 .م٢٠٠٩، ٢اآلداب، القاهرة، ط

 .م١٩٩٩، األردن، ١فن قراءة النص، دار الفارس، ط: قاسم الـمؤمين)٤(

 .نصص: لسان العرب، مادة: ابن منظور)٥(

.مواقع إلكرتونية، قراءات يف النص وحتليل النص األديب)٦(

حتليلها ونقدها، : بية، النصوص األ)الدكتور(علي عبد احلليم مـحمود )٧(

 .١٢: م، ص١٩٨٣، بريوت، لبنان، ٢ط
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:ملّخص الدراسة

�ƾǼǟ�Ƣđ®¢Â�ƨǴƷǂǳ¦�ǂǠǋ�̈ Ƙǌǻ�Ǻǟ�̈Śǈȇ�̈ ǀƦǻ�È°ƢȀǛ¤�ÉƨǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�» ƾē

.العرب، ابتداًء من العصر اجلاهلي إىل العصر احلديث

وسيعتمد الباحث على منهٍج مزدوٍج، حيث يستعمل املنهج التارخيي يف 

يف  الدرجة األوىل،والوصفي التحليلي إلمتام الزوايا اليت ال يغطّيها املنهج التارخيي

:وباجلملة فإنَّ هذه املقالة ترتّكز على العناصر التالية. الثانية

_®ƢËǬËºǼǳ¦�ƾǼǟ�Ƣđ®¢Â�ƨǴƷǂǳ¦�ǂǠǋ�¿ȂȀǨǷ

  الفرق بني الرحلة وأدب الرحلة_  

  أنواع أدب الرحلة يف األدب العريب_  

.صور شعر الرحلة ابتداًء من العصر اجلاهلي إىل العصر احلديث_

:تقديم

كان قبل أن يدخل الباحث يف تفاصيل ما يف هذه املقالة من من األمهية مب

املباحث أن يشري أوال إىل نقطة مهمة، وهي نبذة يسرية عن نشأة هذا الفن عند 

العرب ومن مث يتناول مفهوم شعر الرحلة وأقسامه ليكون ذلك كتقدمي ملا حنن 

 .بصدده
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 وقد عرفته العرب شعر الرحالت فن قدمي من الفنون األدبية يف األدب العريب

�ÀȂǼǰǈȇ�¦ȂǻƢǯ�ǺŲ�§ǂǠǳ¦�ǺǷ�ǂǨǻ�Ƣđ�¿ȂǬȇ�ÀƢǯ�Ʈ ȈƷ��¿ȐǇȍ¦�ǲƦǫ�ƨȈǴǿƢŪ¦�ǀǼǷ

ففي اليمن كان العرب . أطراف اجلزيرة العربية وحواضرها وخباصة يف اليمن

  .يتجرون منذ أقدم األزمنة مع املدن الساحلية البعيدة

أهل مكة يف الواليات  وأما يف احلجاز ومكة وسائر مناطق الشمال فقد ساح

البيزنطية الشرقية، بل زاروا عاصمتها ليقتبسوا من اليونانية والرومانية ويقفوا فيها 

رحلة إىل : ولذلك كان لتجار مكة رحلتان جتاريتان إحدامها. على احلركة الدينية

، وهي اليت أشار إليها اهللا )١(العراق وفلسطني، واألخرى إىل جنويب جزيرة العرب

إيالفهم رحلة الشتاء . ﴿إليالف قريش: ه وتعاىل يف كتابه العزيز بقولهسبحان

فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من . والصيف

وهذه السورة الكرمية أكرب دليل على قيام العرب يف جاهليتهم .  )٢(خوف﴾

معرفة هؤالء  لكن بعض األدباء واملؤرخني والباحثني الدارسني اختلفوا يف. بالرحلة

  .العرب أدب الرحالت مبعناه احلديث

�Ǯ ǳ̄�Ŀ�ǂǏÈƢǠŭ¦�ǶǇȏ¦�¦ǀđ�ǺǨǳ¦�¦ǀǿ�¦ȂǧǂǠȇ�Ń�ǶĔ¢�ń¤�ǶȀǼǷ�Śưǯ�Ƥ ǿǀǧ

العصر اجلاهلي ألنه مل تكن لديهم الثقافة العلمية جتعلهم يٌقّيدون احلوادث 

Ū¦� ȏƚǿ�Ǿƥ�¿Ƣǫ�ƢǷ�ǲǯ�À¤�¦ȂǳƢǫÂ�ǶȀƬǴƷ°� ƢǼƯ¢�Ƣđ�¦ÂǂǷ�Ŗǳ¦�ƾǿ¦Ȃǌǳ¦Â اهليون من

  .الرحالت إمنا هو رحالت لغوية فقط دون قصد

  :مفهوم الرحلة وأدبها عند النقاد:الـمبحث األول

�¾ƢǬƬǻȏ¦�ȆǿÂ��ÃŐǰǳ¦�ƨċȈďŷȋ¦�©¦̄�ƨȈƥ®ȋ¦�ÀȂǼǨǳ¦�ǺǷ�Ƣđ®¢Â�ƨǴƷǂǳ¦�ǂǠǋ�À¤

والكلمة مأخوذة . من مكان إىل مكان آخر، أو السري أو املشي راكبا أو راجال
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:وإذا قيل َرَحَل عِن املكاِن أي تركه يقال.ْرَحُل على َوَزِن فـََتَح يفَتحمن َرَحَل يَـ 

تـََرحََّل القوُم عن املكاِن أي انتقلوا :إرحتل عن املكان أي انتقل منه، كما يقال

..)٣(منه

ويطلق معىن الرحلة على منـزل الرجل ومسكنه، ورحل البعري يرحله رحال، فهو 

سار فمضى، مث : عل عليه الرحل وارحتل البعري رحلةج: مرحول ورحيل، وارحتله

والرِّحلة بكسر .ارحتل القوم عن املكان ارحتاالً : جرى ذلك يف املنطق حىت قيل

قربت رحلتنا : الشيء الذي يرحتل إليه، يقال:الراء اسم من االرحتال، وبالضم

كل شيء يعد للرحيل من وعاء للمتاع، ومركب للبعري،: والرحل. بالكسر

.والراحلة املركب من اإلبل ذكرًا كان أو أنثى، ومجعها رواحل. السرج: والرحالة

.)٤(واملرحلة املسافة اليت يقطعها املسافر يف حنو يوم، واجلمع مراحل

:)٥(ومما يؤيد هذا املعىن اللغوي قول الشاعر النابغة الذبياين

اَك َخبـََّرنَا الُغَداُف ْاَألْسَودُ َوِبذَ *َزَعَم اْلبَـَوارُِح َأنَّ رِْحَلتَـَنا َغًدا   

ومهما يكن من أمر فقد أفاد املعىن اللغوي بأن الرحلة عبارة عن السري أو 

الّسفر أو السياحة، وتشمل كل االنتقاالت واالرحتاالت من مكان إىل مكان 

  . آخر بقصد وبدونه

ƢĔƘƥ�ȆǸȀǧ�Ǻºŧǂǳ¦�ƾƦǟ�ƢȀǧǂǟ�ƾǬǧ�ȆƷȐǘǏȏ¦�ƢǿƢǼǠŭ�ƨƦǈǼǳƢƥ�ƢǷƘǧ" : عبارة

عن تسجيل فّين لتطّور اإلنسان الفكري والديين والعلمي والثقاِيف والسياحي 

:غايته التعبري اخلاص عن اإلنسان االجتماعي، واإلنسان املطلق، ووظيفته

البحث يف جوهر احلياة واكتشاف العامل وفهمه ودفع حركة التقدم اإلنساين 

.)٦(واستشراق مستقبل أفضل
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املغامرة احملفوظة باملخاطر ومعاناة "فيعّرف أدب الرحلة ب وأما أنيس منصور

بينما يرى الباحث أنه عبارة عن اآلثار .)٧("قسوة الطبيعة، واألرض، واإلنسان، أيضا

ǶēȐƷ°�ǾȈǴǟ�ƪ ǻƢǯ�ƢǷ�ǾȈǧ�ÀȂǐǬȇ��ǂǠǋÂ��ǂưǻ�ǺǷ�ÀȂǳƢËƷǂǳ¦�ƢȀǠǓÂ�Ŗǳ¦�ƨȈƥ®ȋ¦.

آة صادقة يعكس بيئته عبارة عن مر "هذا، فالرحالة األديب  كما يـَُقاُل 

وجمتمعه الذي يعيش فيه من حركاته وسكناته وصخبه وضجيجه، وهو كذلك 

معرب عن مجيع ما لقي به يف احلياة حضرًا أو سفرًا، إجيابًا وسلبا، وذلك ألّن 

عواطفه وخياله ومشاعره ال تسمح له أن يهمل جتارب حياته، أو يرميها عرَض 

ا وقع عليه بصره أو ما اكتشفه أو مسعه ممّا احلائِط ولذلك يقوم بتسجيل كل م

ملَس شعوره، فإذا صاغ ما سّجله بصياغة فنّـّية حبتة متصلة بدائرة األدب، شعرًا أو 

.)٨("نثرا، فهو نفس ما يسمى بأدب الرحلة

  :الفرق بين الرحلة وأدب الرحلة

ل يبدوا للباحث أّن هناك فرقا بني الرحلة وأدب الرحلة، يفهم ذلك من خال

تلك التعريفات املتقدمة، إذ أن االنتقال واالرحتال والسفر من مكان آلخر، راكبا 

أو راجال، يقظة أو مناًما بدون قصد وتأّمل وتفّكر، يدخل يف مدلول معىن 

  . الرحلة يف اللغة

وأما أدب الرحلة فإنه يتعدى ذلك التعريف السابق حيث يتمثل يف تسجيل 

ويالحظ كذلك أن بينهما عموما وخصوًصا أي . آثار الرحلة يف القالب األديب

".كل أدب الرحلة رحلة، وليس كل رحلة أدب الرحلة"

قيمة علمية، :هذا، فأدب الرحلة حسب نظر بعض الباحثني يعترب ذا قيمتني

وقيمة أدبية، وقد تظهر القيمة العلمية يف احتياط معظم هذه الرحالت على كثري 
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متت إىل اجلغرافيا والتاريخ بأوثق الصالت، وما قاساه من املعارف واملدّونات اليت 

ويضاف إىل ذلك أن الوضع . الكتاب من أنواع املشقات واملتاعب واألهوال

االقتصادي واالجتماعي والسياسي والعمراين للعرب ومن جاورهم من شعوب 

آسيا وأفريقيا، وشطر من أمم أوروبا كانت صورها، وتقاريرها موّفرة ومسّجلة 

ا، وكذلك وصف البلدان واملمالك واألصقاع واألقطار، واملسالك والطرق فيه

وغري ذلك مما يعترب مرجًعا جوهريًا يف دراسة وصف بعض البلدان اجلغرايف، 

والعمراين، واالجتماعي، واالقتصادي، وكل هذا وذاك ِقيم تعود إىل الناحية 

.)٩(العلمية يف أدب الرحلة

يف أدب الرحلة نظرًا إىل أن كثريًا مما أورده الرّحالون وأما القيمة األدبية فتظهر 

وذلك ألن اخليال مل يزل  –يف كتبهم ميكن أن يتصل بدائرة األدب متام الصلة 

يلعب دوره فيه، وهو من أرّق النماذج على الوصف الفين، ويضاف إىل ذلك أن 

قد ثبت و . العاطفة الصادقة املطلوبة يف كل عمل أديب كانت تؤدي حّقها فيه

عند النّقاد أن اخليال والعاطفة مها عنصران قويان من عناصر األعمال 

.)١٠(األدبية

:أنواع أدب الرحلة في األدب العربي

  :تنقسم الرحلة من حيث األصالة إىل ثالثة أقسام كالتايل

 :الرحلة الحقيقية: القسم األول

ǶǈǬǼƫÂ��¬Âǂǳ¦Â�ƾǈŪ¦�¾ƢǬƬǻƢƥ�ƨǬȈǬƷ�ǞǬƫ�ƢĔƜǧ-  إىل ثالثة أنواع؛  -أيضا

¦�Ƣđ�ƅ¦�ǽ°ƢƬƻ¦�Ǻŭ�ȏ¤�Ƣđ�¿ƢȈǬǳ¦�ǲȈƸƬǈȇ�Ŗǳ¦�ȆǿÂ��ƨǫ°ƢŬ¦�ƨǴƷǂǳ: النوع األول

رحلة النيب صلى اهللا عليه وسلم من بيت اهللا احلرام إىل : من الرسل الكرام، مثاهلا
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. وهي الرحلة اليت اشتهرت باإلسراء واملعراج. بيت املقدس، ومن مث إىل السماء

.هذه الرحلة نبينا حممد كل ما شاهده وما مّر عليه صلى اهللا عليه وسلموقّيد يف

�ƨǬǌŭ�ǆ: والنوع الثاين ǨǼǳ¦�ǒ ȇǂǠƬƥ�Ƣđ�¿ƢȈǬǳ¦�ǺǰŻ�Ŗǳ¦��ƨǫ°ƢŬƢƥ�ƨȀȈƦǌǳ¦�ƨǴƷǂǳ¦

تضاهي االنتحار بِإنـَْفاق أموال طائلة يف سبيل حتقيقها ومعىن ذلك أنه ال ميكن 

ƾǟƢǈǷ�ÀÂƾƥ�ƾƷ¦Â�ÀƢǈǻ¤�Ƣđ�¿ȂǬȇ�À¢ة احلكومة أو جمموعة من األفراد مثاهلا :

¦�ǲǰǳ�Ƣđ�¿ƢȈǬǳ¦�ǺǰŻ�Ŗǳ¦�ȆȀǧ��ƨȇ®ƢǠǳ¦�ƨǴƷǂǳ: النوع الثالث. الرحلة إىل القمر

فرد صحيح قادر على التجهيز هلا وهي اليت تقع يوميا على الناس يف األرض، وال 

¦čǂƥ�Â¢�¦ÅǂŞ�Â¢�¦čȂƳ�ƢǷ¤�ƨǴƷǂǳ¦�Ǻǟ�ŃƢǠǳ¦�ȂǴź.

 : رحلة الخياليةال: القسم الثاني

هي اليت تقع خياليا من غري االنتقال احلقيقي املذكور، وتشتمل كل قصة 

خيالية وجد فيها ارحتاالت أو تنقالت وسري، كرحلة ابن شهيد األندلسي سنة 

، )١١(إىل واد الشياطني يف كتابه التوابع والزوابع) ١٠٣٩-٤٣-١٩٩٢-٣٨٦(

 – ٣٦٢/٩٧٣(العالء املعري سنة ورحلة ابن القارح اليت ختَيـََّلَها أبو 

.)١٢(يف اجلنة) ٤٤٩/١٠٥٧

 :الرحلة المنامية: القسم الثالث

وهي رحلة تقع يف الرؤيا الصاحلة كرحلة نبينا حممد عليه الصالة والسالم 

املنامية اليت جاءت يف حديث مسرة بن جندب، ورحلة بعض الصوفيني يف عامل 

الب األدب قدميا وحديثا، وتلك الُكُتب األرواح، وقد سجل بعضهم رؤياه يف ق

املذكورة ُوجَدْت يف خارج نِيجرييا، ومل يطلع الباحث على أمثاهلا يف نيجرييا إال 
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رحلة واحدة من أحد علماء صكتو املسمى عبد القادر بن املصطفى، وقد 

.حّللها الدكتور َسرِْكي إبراهيم يف صورة كتاب صغري احلجم

  :صور شعر الرحلة

  :تقديم

قبل الشروع يف املبحث املذكور ، يقّدم الباحث َمْدَخًال ليوّضح مقصوده به 

،واحلديث عن صور شعر الرحلة الذي جاء يف هذه املقالة يقتضي أن يكون 

وسيلة إلظهار خصائص كلِّ َطْوٍر ،وليست هي الغاية ، بل لتكون من أهّم 

 :العوامل املطلوبة كما يلي

:الجاهليشعر الرحلة في العصر 

كانت حياة العرب يف العصر اجلاهلي حياة بدوية صرفة، ومل يكن العريب 

هذه الثالثة أهّم يشتغل فيها بشيء أكثر من التجارة والرعاية واحلرب، وكانت 

 Ƣǋ�Ʈ ȈƷ�ń¤�¦ÅǂŞÂ�¦čǂƥ�¼Ƣǧȉ¦�Ŀ�ÅȐǬǼƬǷ�ƶƦǏ¢Â�ǾǇ¢°�ǖǬǈǷ�ǺǷ�ǾƬƳǂƻ¢�Ŗǳ¦�ǲǷ¦ȂǠǳ¦.

:التجارة

من أهم دوافع الرحلة يف العصر اجلاهلي، فكانت العرب ترحل  كانت التجارة

�ƢǼǳ�ȄǰƷ�ŕƷ��ǶȀǼǟ�̈ ƾȈǠƦǳ¦Â�ǶŮ�̈°ÂƢĐ¦�ÃǂǬǳ¦Â�Àƾŭ¦�Ŀ�Ä°ƢƴƬǳ¦�¾®ƢƦƬǴǳ

﴿إليالف :القرآن الكرمي بعض هذه التجارة التارخيية، فقال تعاىل جّل من قائل

كان "... : قال إسـماعيل حقي )١٣(إيالفهم رحلة الشتاء والصيف﴾. قريش

ألن بالد ... لقريش رحلتان، يرحلون يف الشتاء إىل اليمن ويف الصيف إىل الشام



  

~٢٥٤~

اليمن حامية حارة، وبالد الشام مرتفعة باردة، ليّتجروا فيما بدا هلم من 

التجارات، فما ربح الغين قّسم بينه وبني فقرائهم، حىت كان فقريهم كغنيهم، 

يف العرب بـَُنو َأٍب أكثر ماال وال أعّز فجاء اإلسالم وهم على ذلك، فلم يكن 

.)١٤( "من قريش

:الرعاية والصيد

كانت الرعاية والصيد من أهّم ما يشتغل به العريب يف جاهليته، فكان يرحل 

حبثًا عن الكأل واملاء يفّر بغنمه من القحط إىل الرفد، وكانت املشقات تلحقهم 

حسنة املنظر يضطرون إىل وصف كل ذلك يف ذلك، ورمبا نزلوا روضة أو بلدة 

حيث كانوا ينقطعون عن كل شيء ويهجرون ديارهم إىل الفالة، .نثرًا أو شعرًا

:)١٥(ويف ذلك يقول امرؤ القيس ابن حجر. يقضون فيها أياًما أو شهورًا

)١٦(به الذئب يعوي كاخلليع املعيل* وواد كجوف العري قفر قطعته 

:الحرب

العرب حروب قبلية منذ عهد قدمي، واستمرت الغارات سنني كانوا  نشأت بني

�ǆ ȈǬǳ¦�£ǂǷ¦�¾ȂǬȇ�ƢǸǯ�¼Ƣǧȉ¦�Ŀ�¦ȂǧƢǗÂ�®ȐƦǳ¦�Ŀ�¦ȂǳƢƴǧ��¦čǂǧÂ�¦čǂǯ�ƢȀƦƦǈǳ�ÀȂǴŢǂȇ

  :بن حجر

)١٧(رضيت من الغنيمة باإلياب* وقد طوفت يف اآلفاق حىت 

الته مسّجلة يف هذه من أهم الدوافع اليت جعلت العريب راحًال، فكانت رح

شعره إن كان ممن يقرض الشعر، وال يزعم الباحث أن الشعر اجلاهلي يطلق عليه 

�Ŀ�ǶȀưȇƾƷ�¾Ȑƻ�ǶēȐǬǼƫ�ÀȂǨǐȇ�¦ȂǻƢǯ�ǶĔ¢�Ǯ)شعر الرحلة( ǳƢǼǿ�ƢǷ�ǲǯ�ǲƥ��



~٢٥٥~

ࡧל�ȲȄȯ ȿ�ɤɼࡧ֗ࡧࡧࡧכȳʆȆɳʆم٢٠١٥/�ɤɼכ ١٤٣٦Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

فّن ممدوحهم، أو إىل حبيبة مهاجرة أو شيء من هذا القبيل، وكيفما كان األمر 

ر البطل األول، فرسم املالمح األوىل ألدب الرحلة فإن الشعر اجلاهلي قد قام بدو 

عند العرب، يأخذ الباحث على سبيل املثال األبيات التالية اليت خيربنا فيها امرؤ 

  :القيس عن رحلته إىل قيصر

تـََقطَّْعـــــُت َأْســـــَباَب اللَُّبانَـــــِة َواْهلـَــــَوى

ــــــــَمنِّهِ  ـــــــُه ِب ـــــــوُد ِمْن ِبَســـــــْريٍ َيِضـــــــجُّ اْلُع

ــــ ــــُت ظََعائِنــــاً وَمل يـُْنِســــِين َم ــــْد َلِقي ا َق

بـَْيَشـــةٍ ِمـــَن ْاَألْعـــرَاِض ِمـــْن ُدوِن َكأَثْـــٍل 

*

*

*

*

َزرَا ـــــــــــــيـْ َـــــــــــــا َمحَـــــــــــــاًة َوَش َعِشـــــــــــــّية َجاَوْزن

َأُخـو اجلُْْهـِد الَ يـَْلـِوى َعلَـى َمـْن تـََعــذَّرَا

َوَمخْـــــــــالً َهلـَــــــــا َكـــــــــاْلَقرِّ يـَْوًمـــــــــا ُمــــــــــَخدَّراً 

ــــــرَ  )١٨(اَذُمـــــوٍل إََذا َصــــــاَم النَّهــــــاُر َوَهجَّ

 :ناقته إىل احلارث الوهاب يف األبيات التالية )١٩(وكما أعمل علقمة

ــــاِب أَْعَمْلــــتُ ِإَىل  َــــاَقِيت اْحلَــــاِرِث اْلَوهَّ ن

ُلغَــــــــِين َداِر اْمــــــــرٍِئ َكــــــــاَن نَائِيًـــــــــا لِتبـْ

ـــــــــــاَء الظِّـــــــــــَالِل َعِشـــــــــــيَّةً  تـَُتبِّـــــــــــُع أفْـَي

ـــَن َكـــاَن َوِجيُفَهـــا ـــَت اللَّْع ـــَك أَبـَْي إلَْي

ــــَك اْلَفْرقَــــَداِن َوالَ ِحــــبٌ َهــــَداِين   إِلَْي

*

*

*

*

*

ـــــــــــــــا َواْلَعْصـــــــــــــــَريـَْنيِ َوَجيِّـــــــــــــــبُ  ِلَكْلَكِلَه

ـــــــــُروبُ  ـــــــــْن نَـــــــــَداَك قـَ ـــــــــرَّبـَْتِين ِم ـــــــــْد قـَ فـََق

ــــــــــــــُبوبُ  ــــــــــــــى طُــــــــــــــُرٍق َكــــــــــــــأَنـَُّهنَّ ُس َعَل

بِــــــــــــــــــُمْشَتِبَهاٍت َهْولَــــــــــــــــــُهنَّ َمِهيـــــــــــــــــبُ 

لَــــُه فـَــــْوَق َأْصــــَواِء اْلَمثَــــاِن َعلُــــوبُ 
)٢٠(

من أن يصبح قتيل اهلوى، فإذا به ينتقل يف )٢١(ا خاف طرفة بن العبدأو كم

  :األبيات اآلتية

ــــــــــــــرُّهُ  ــــــــــــــرَاَر يَِق ــــــــــــــا رََأى أْن الَ قـَ فـََلمَّ

ـــــــَل ِمـــــــْن أَْرِض اْلعِـــــــرَاِق ُمـــــــَرقَّشٌ  تـََرحَّ

ِإَىل السَّْرِو أَْرٌض َساَقُه َحنَْوَهـا اْهلَـَوى

ـــــــــــوِدَر بِـــــــــــاْلَفْرَدْينِ  ـــــــــــةٍ :فـَُغ أَْرَض َنِطّي

*

*

*

*

َوأَنَّ َهــــــــَوى َأْســـــــــَماَء الَبُــــــــدَّ قَاتِلُـــــــــهْ 

ـــهُ  َعَلـــى طَـــَرٍب تَــــْهِوي َســـرَاًعا َرَواِحُل

َولَــْم يَـْدِر أَنَّ اْلَمـْوَت بِالسَّـْرِو َغائِلُـهْ 

)٢٢(َمِســريََة َشــْهٍر، َدائِــٍب الَ يـَُواِكلُــهْ 



  

~٢٥٦~

  : هعلى هذا املنوال كان الشاعر اجلاهلي، يسوق لنا أحاديث رحلت

ويتمثل ذكر مشاهدات الصحراء يف قصيدة لسويد بن أيب كاهل اليشكري، 

  :الذي يقول

ƢººººººººčǸÊȀÉǷ�ȄÈǸÌǴººººººººÈǇ�ÈÀÂÉ®�ƢººººººººÈǼÌǠÈǘÈǫ�ÌǶººººººººÈǯ

ِـــــــــــَها ِيف ُحــــــــــُروٍر يـَْنَضــــــــــُج اللَّْحــــــــــَم ب

ـــــــــــــْن َعـــــــــــــِدي َهـــــــــــــا ِم ـــــــــــــُت إِلَيـْ َوَختَطَّْي

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــى أَْعَالِمَه ُيْســــــــــــــــِبُح ْاآلُل َعَل

َناَهـــــــــــــــــــــــا َعلَـــــــــــــــــــــــى َجمُْهوِهلـَــــــــــــــــــــــ افـَرَِكبـْ

ـــــــــــــــَرى ـــــــــــــــاِت لِلسَّ ـــــــــــــــاِيل َعارَِف َكاْلَمَع

َعلِّـــــــــــــــــــــــــةً  ـــــــــــــــــــــــــا َعَصـــــــــــــــــــــــــًفا ُمنـْ فـَنَـرَاَه

*

*

*

*

*

*

*

ــــــــــــــــــعْ  ــــــــــــــــــوِر ِإَذا ْاآلُل َلَم َــــــــــــــــــازُِح اْلُغ ن

ـــــــــــائُِر ِفيَهـــــــــــا َكالصَّـــــــــــَقعْ  يَْأُخـــــــــــُذ السَّ

ِبزَِمــــــــــــــاِم ْاَألْمــــــــــــــِر َوالْـــــــــــــــَهمِّ اْلَكَنــــــــــــــعْ 

َوَعلَـــــــــــــى اْلبَـْيـــــــــــــِد ِإَذا اْليَــــــــــــــْوَم َمَتـــــــــــــعْ 

ْرِض ِفـــــــــــيِهنَّ َشـــــــــــَجعْ ِبَصـــــــــــَالِب ْاألَ 

ــــــــــــــْم بِالنََّســــــــــــــعْ  ُمْســــــــــــــنَـَفاٍت َملْ تـَُوشَّ

ــــــــــــعْ  ــــــــــــْنيِ َيْكِفيَهــــــــــــا اْلَوَق ــــــــــــاِل اْلَق بِِنَع

:شعر الرحلة في العصر اإلسالمي واألموي

�ƢÅǫǂǋ�ƨǴǏ¦ȂǷ�ǶēȐƷ°Â�ǶđÂǂƷÂ�ǶȀƬȇƢǟ°Â�Ƕē°Ƣš �ȄǴǟ�§ǂǠǳ¦Â�¿ȐǇȍ¦� ƢƳ

  :منها وغربًا، فإذا باإلسالم يدعو إىل التنقل ألسباب

  :الـحج/ ١

لقد فرض اإلسالم احلج على كل مسلم استطاع إليه سبيًال، وجعل له مركزًا 

معيًنا يتحتم التنقل إليه ألداء هذه الفريضة، خالفًا لسائر الفرائض اليت يؤديها 

قال تعاىل خماطبًا اخلليل إبراهيم عليه .اإلنسان يف بيته، كالصالة والصوم وغريها

وأّذن يف الناس باحلج يأتوك رجاًال وعلى كل ضامر يأتني من كل فج ﴿ :السالم

، فكان املسلمون يتدفقون إىل مكة كل سنة ألداء هذه الفريضة، )٢٣(عميق﴾

�ǶǜǠǷ�ÀƢǰǧ��Ƕđ¦®¡�Ŀ�Ǯ ǳ̄�°ƢƦƻ¢�ÀȂǴËƴǈȇ�¦ȂǻƢǯÂ��¦ÅǂŞÂ�¦čǂƥ��ƢÅǻƢƦǯ°Â�ÅȏƢƳ°
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ابن  –عند العرب  أدب الرحلة جاء عن طريق احلج، وذلك ألن شيخ الرحالني

قال شاعر . بطوطة نفسه كانت رحالته تبدأ من خروجه إىل أداء فريضة احلج

  :إسالمي

َحنُـــجُّ َونـََغـــُزواْ ُكـــلَّ َعـــاٍم ِإَذا َغـــَزْوا

ـــْأرَةٍ  ـــِديُّ َجـــاَء بَِف ِإَذا التَّـــاِجُر اْهلِْن

*

*

فَـــــَأىنَّ لَـــــــُهْم َوفْــــــٌر َوَلْســــــَنا بِـــــِذي َوفْــــــرِ 

اَحـْت ِفيُمَفـاَرقَِتِهْم َجتْـرِيِمَن اْلِمْسِك رَ 

:طلب العلم والّدعوة/ ٢

دعا اإلسالم أيضا إىل اخلروج للّتفّقه يف الّدين كما ورد ذلك يف سورٍة الّتوبة 

ُهْم طَآئَِفًة لَِيتَـَفقَُّهوا ِيف  ﴿وما كان املؤمنون لينفروا كآفَُّة فـََلْوَال نـََفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمنـْ

يِن َولِيـُْنِذُروا قـَْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعو ا )٢٤(إِلَْيِهْم َلَعَلُهْم َحيَْذُرون﴾ الدِّ

:لالعتبار/ ٣

¤�śǷǂĐ¦�ƨƦǫƢǟ�̈ƾǿƢǌŭ�®ȐƦǳ¦�Ŀ�ǂǜǼǳ¦Â�ǲǬǼƬǳ¦�ń –أيضا  –ودعا اإلسالم

﴿قل :واملكذبني آليات اهللا، وذلك إنذارًا وختويًفا من املوىل جّل شأنه حيث قال

ƂśǷǂĐ¦�ƨƦǫƢǟ�ÀƢǯ�Ǧسريوا  Ȉǯ�¦ÂǂǜǻƢǧ�µ °ȋ¦�Ŀ)٢٥(

  :الجهاد في سبيل اهللا /٤

وحّث اإلسالم كذلك إىل اخلروج يف إعالء كلمة اهللا حىت تكون كلمة اهللا 

وضربوا شرقًا وغربًا توسيًعا لنفوذ الدولة –فعًال –هي العليا، وقد خرجوا 

عاىل، وهو يؤاخذ املتخلفني عن اإلسالمية، وامتثاًال ألمر املوىل جّل شأنه، قال ت

  :اخلروج للجهاد



  

~٢٥٨~

وهكذا ضاعف اإلسالم دوافع الرحلة، وأخذت الرحلُة تتزايُد تزايًدا واسًعا، 

�Ǻǰȇ�ǶǴǧ��ȆǴǿƢŪ¦�ǂǐǠǳ¦�Ŀ�ǂǷȋ¦�ǾȈǴǟ�ÀƢǯ�ƢǷ�ȄǴǟ�ǂǸƬǇ¦�Ƣđ®¢�ǲȈƴǈƫ�Ǻǰǳ

أمام ميّثل لنا رحلة بعينها، بل جند ذلك يف أحاديثهم  -مثال –هناك شعر الرحلة 

يف القطعة التالية خيرق الليل إىل سعيد بن العاص  –مثال  –فالفرزدق . ممدوحهم

:فرارًا من زيّاد

فـََروَّْحـــــــــــــُت اْلَقلُـــــــــــــوَص ِإَىل َســـــــــــــِعيدٍ 

ُختَطـِّــــــــــــى اْحلُـــــــــــــرَُّة الـــــــــــــرِّْجَالَء لَـــــــــــــْيالً 

َــــــــادٍ  ــــــــَرْرُت ِمْنــــــــَك َوِمــــــــْن زِي إِلَْيــــــــَك فـَ

*

*

*

ـــــــــاَء ِيف ْاَألْرطَـــــــــاةِ  قَـــــــــاالَ ِإَذا َمـــــــــا الشَّ

ــــــــــــــــــاالَ  ــــــــــــــــــا نَِع ــــــــــــــــــُع ِيف َخمَارِِمَه َوتـَْقَط

َولَـــــْم َأْحِســــْب َدِمــــي َلُكَمــــا َحـــــَالالَ 

وعلى هذه الشاكلة يـجد الباحث جريًرا يقف أمام عبد العزيز بن الوليد يريد 

:أن ميدحه، ومل حيبذ سوى أن يقّص عليه طريقه إليه ويقول

بَــــــــــــــــــــَدأْنَا ِيف الزِّيَــــــــــــــــــــارَِة ُمثَّ ُعــــــــــــــــــــْدنَا

ـــــــــــبُّ َمجَـــــــــــاَد َرْهـــــــــــِيب َوقَـــــــــــ ْد ُكنَّـــــــــــا حنُِ

َــــــــــــا ــــــــــــْن َهَوان َــــــــــــْذُكُر ِم َوَســــــــــــْلَماِنَني ن

ـــــــــــــيجٍ  ـــــــــــــَغاِيَر ِمـــــــــــــْن فَِل َوَودَّْعَنـــــــــــــا السَّ

َلَقــــــْد طَيَّْبــــــُت نـَْفِســــــي َعــــــْن َصــــــِديقٍ 

َـــــــــــْيُكمْ  فََأْصـــــــــــَبْحَنا وَُكـــــــــــلُّ َهـــــــــــَوى إِل

ــــــــــــارِي ــــــــــــَيَمِن اْلَمَه ــــــــــــَن اْل ــــــــــــا ِم تـََقرَّبـَْن

نَّ َخـــــــــــْوصٌ ُجيَـــــــــــاِذْبَن الْـــــــــــَربِيَن َوُهـــــــــــ

*

*

*

*

*

*

*

*

فَـــــــالَ بَـــــــَدِئي َجَفـــــــْوُت َوالَ َمَعــــــــاِدي

ــــــــــــــادِ  ــــــــــــــِة َواْلَمَق ــــــــــــــْنيَ اْلَورِيَع ــــــــــــــا بـَ َوَم

َواِخِل ِيف اجلََْمــــــــــادِ  ِإَىل الــــــــــدُّوِر الــــــــــدَّ

�Ê®ƢººººººººººººÈǸċưǳ¦�ƢººººººººººººÈƷÈ°�ÈÀȂÉǼÉǰººººººººººººÌǈÈȇ�ƢºººººººººººčȈÈƷÈÂ

ُـــــَالِدي ـــــْن ب ـــــُت نـَْفِســـــي َع ـــــْد طَيَّْب َوَق

ـــــــــَو أَْرِضـــــــــُكُم عِ  ـــــــــُع َحنْ ـــــــــاِدييـَُقْعِق َم

ــــــــــــَن النُُّجــــــــــــِب الــــــــــــتََّالدِ  ــــــــــــِدَي ِم لَِعْي

ـــــــــــِد اجلََْعـــــــــــادِ  ـــــــــــَواِبَك الزَّْب ـــــــــــْرَن َش َيِط

هكذا استمّرت الرحلة على الصورة التقليدية، فكانت آثارهم كلبنة زائدة على 

  .اللبنات املوضوعة يف العصر اجلاهلي



~٢٥٩~

ࡧל�ȲȄȯ ȿ�ɤɼࡧ֗ࡧࡧࡧכȳʆȆɳʆم٢٠١٥/�ɤɼכ ١٤٣٦Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

�§ ®¢�ǾȈǴǟ�ÀȂǰȇ�À¢�ȆǤƦǼȇ�ƢǷ�ƢǼǳ�¦Â°ËȂǏ�ƾǫ�ǶĔƜǧ�ǂǷ¢�ǺǷ�Ǻǰȇ�ƢǸȀǷÂ الرحلة

.من وصف املطّية ووحشة الطريق

:شعر الرحلة في العصر العباسي

إىل العصر العباسي وجد الباحث تطورًا باهرًا ألدب الرحلة، ذلك ملا  وبالوصل

. أسلف من أنه مل يكن هناك يف العصور قبله أثر أديب خالص ميثل أدب الرحلة

ويعودون ويف جعبتهم آثار  أما يف هذا العصر فقد أخذ األدباء يرحلون هنا وهناك

�Ǻƥ¦��śǳƢƷǂǳ¦�ƺȈǋ�ǂǐǠǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƾƳȂȇÂ��ǶēȐƷ°�ǾȈǴǟ�ƪ ǻƢǯ�ƢǷ�ǎ Ǭƫ�̈ƾËǴű

وأمثال ابن جرير ) أبو عبداهللا مـحمد بن مـحمد اللوايت الطنجي(بطوطة 

  .واملسعودي

ظل يدفع أدباء هذا العصر إىل الرحلة ما دفع الذين قبلهم من الدوافع اليت 

فهم يرحلون للحّج والتجارة واالعتبار وطلب العلم، وإىل جانب ذكرها الباحث،

التجارة، وطلب العلم، واحلاج، يقوم الرّحالة احملرتف أو اهلادي، أي الذي يرحل 

من أجل الرحلة، فهو يرحل ال لشيء إال لالستطالع والنـزهة، وصادف أن كان 

:اخللفاء يشّجعون من يقوم بذلك

»...�Ŀ�ǶĔÂǂǯǀȇ�ǺŲÂ هذا الباب سالم الرتمجان الذي يقال إن

أرسله يف بعثة إىل بالد الصني ) م٨٤٧- ٨٤٢(اخلليفة الواثق سنة 

ليشاهد السّد الذي بناه اإلسكندر يف ديار يأجوج ومأجوج، وعادت 

.)٢٦(»...البعثة تقّص على الناس أخبار الصني وعجائبها
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ية األوىل من نوعها اليت وهذه الرحلة املذكورة هي الرحلة االستطالعية الرمس

أمحد سعيد، وقد حكى لنا تلك الرحلة يف كتابه : تداولتها يد األدباء ومن بينهم

  :بقوله

م أنفذ فيها ٨٤٧- ٨٤٢إن اخلليفة العّباسي الواثق باهللا يف سنة «

سالًما الرتمجان إىل حصول جبال القوقاز، وسبب الرحلة أن اخلليفة 

ي بناه ذو القرنني بينهم وبني يأجوج رأى يف منامه كأّن السّد الذ

ومأجوج قد انفتح، فطلب رجال خيرجه إىل املوضع فيستخرب خربه فقيل 

ما ها هنا أحد يصلح إال سّالم الرتمجان، وكان يتكلم ثالثني : له

أريد أن خترج إىل السّد حىت تعاينه وتأتيين :لسانًا، فدعا به الواثق، وقال

.)٢٧(»ووصله مبال وبرزق سنة وضم إليه مخسني رجال. خبربه

وبعد أن عاين سّالم السّد شرع يف وصف أساسه وعضادته وسكه، والباب 

من حديد، ومصراعيه وقفله، ويبلغ طول هذا القفل سبع أذرع يف غلظ باع يف 

وارتفاعه من األرض مخس وعشرون ذراعا، .االستدارة، وهو ال حيتضنه رجالن

مث . طوله ذراع ونصف واستدارته أربعة أشباروفوقه غلق، وعلى الغلق مفتاح 

يرجع إىل الباب فيذكر أن معه حصونا ورئيس تلك احلصون يركب يف كل يوم 

) عصا من حديد(االثنني واخلميس ومعه ثالثة رجال، على عنق كل رجل مرزبة 

�§ ƢƦǴǳ�À¢�śǼǯƢǈǳ¦�ǺǷ�ǾǨǴƻ�ÀƢǯ�ǺǷ�ǞǸǈȈǳ�̈Śưǯ�©¦ËǂǷ�ǲǨǬǳ¦�Ƣđ�ÀȂƥǂǔȇ

الرئيس وأعوانه الفرسان من أّن أولئك السكان مل حيدثوا يف حفظة، وليتيقن

.)٢٨(الباب حدثا

وهذا يعطينا دافًعا أساسًيا آخر يدفع الرّحالني إىل الرحلة فريحلون ويقضون 

سنوات يف الغربة، يتحملون كل املشقات ويشتغلون يف ذلك بأشياء كثرية، كل 
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معرفة أحوال بعض البلدان ومواقعها ذلك ال لشيء إال ليضعوا للراغبني كتًبا يف 

اجلغرافية، ولكن ال يتم ذلك إال بعد أن جيول الشاعر يف البلدان ويدخل األقاليم 

اإلسالمية مع لقاء العلماء وخدمة امللوك، وجيالس القضاة ويدرس على الفقهاء 

وخيتلف إىل األدباء والقراء واحملدثني وخيالط الزّهاد واملتصّوفة، وحيضر جمالس

القصاص والوّعاظ، وهو يف ذلك يالزم الّتجَّاَر يف كل بلد أقام فيه، ويعاشر 

الشاعر مع كل أحد، وحياول إعمال فكره وفهمه يف معرفة مساحة األقاليم 

أحسن التقاسيم يف معرفة (وأحوال البالد ولغة األلسن، كل ذلك ليضع كتابه 

.)٢٩()األقاليم

رافيون يضعون كتًبا يف الرحلة، حىت وجد وهكذا أخذ األدباء والتجار واجلغ

الباحث جّو هذا العصر العباسي ممتلئا بكتب الرحلة على اختالف أنواعها، 

  :وألفت من بينها ما يلي, ودرس معظمها الدارسون

  :رحالت جغرافية/ ١

�ǶĔƜǧ��ƨȈǧ¦ǂǤŪ¦�ƢŮ¦ȂƷ¢Â�®ȐƦǳ¦�Ǟǫ¦ȂǷ�Ǻǟ�Ǧ ǌǰƫ�Ŗǳ¦�Ƥ Ƭǰǳ¦�Ǻǟ�̈°ƢƦǟ�ȆǿÂ

ك على النقل مما كتبه اآلخرون، بل طافوا البالد وقّيدوا مل يعتمدوا يف ذل

ǶĔƢǿ̄ ¢�ǾƬǯ°®¢�ƢǷ�¦ȂǴËƴǈǧ�Ƕē¦ƾǿƢǌǷ .ومن أهم ما كتب يف هذا الباب:  

.املسالك واملمالك.ابن حوقل، أحد اجلغرافيني يف القرن الرابع اهلجري)أ (

أحسن التقاسيم يف معرفة .أبو عبداهللا مـحمد بن أيب بكر املقدسي)ب (

الذي يعتربه بعض املستشرقني، أعظم اجلغرافيني عند العرب يف .األقاليم

 .مجيع عصورهم
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نزهة .أبو عبداهللا مـحمد اإلدريسي أكرب جغرايف يف بالد املغرب واألندلس)ج (

.املشتاق يف اخرتاق اآلفاق

  :رحالت تجارية/ ٢

اهلندي يف  عربت قوافُل التُّجَّاِر العرِب البحَر األبيَض  املتوسَِّط واألمحَر واحمليط

�Ƕē¦ƾǿƢǌǷ�¦ȂǴËƴǇ�ƾǫÂ��°ƢƦǰǳ¦�Àƾŭ¦�ǺǷ�ƢǿŚǣÂ�¿Âǂǳ¦Â�ƾǼŮ¦Â�śǐǳ¦�ń¤�ǶȀǬȇǂǗ

:هلذه احمليطات، ومن أهّم ما خّلفوا لنا يف ذلك

�ƢȀǨËǳ¢�Ʈ)أ ( ȈƷ�ƨȇǂƸƦǳ¦�ǶēȐƷ°�ǺǷ�¦ȂǨËǴƻ�ƢǷ�¿ƾǫ¢�ËƾǠƫ�Ŗǳ¦�¼¦ǂǠǳ¦�°Ƣš �ƾƷ¢

.رحلة التاجر سليمان. م٢٣٧سنة 

عجائب اهلند .ُخَداه، أحد رّحايل القرن الرابع اهلجريلبزرك بن شهرباز النَّا)ب (

.برّه وحبره وجوائره

  :رحالت في األمم والبلدان/ ٣

أكثر من رحلة املشارقة  –على وجه العموم  –رحلة املغاربة إىل الشرق كانت 

إىل املغرب، فمركز احلج يف املشرق، ومدن العلم األوىل فيه، فكان من الطبيعي 

وهذا النوع من . )٣٠(ربة الشرق أكثر من زيارة املشارقة لبالدهمأن يزور املغا

:الرحالت أكثر إنتاجاً من غريه، ومن أهّم ما أّلف يف ذلك

حتفة األصحاب وخنبة أحد الرّحالة األندلسيني يف القرن السادس اهلجري، )أ (

،اإلعجاب، واملعرب يف عجائب املغرب

األمور املشاهدة واحلوادث  اإلفادة واالعتبار يف.عبد اللطيف البغدادي)ب (

املعاينة بأرض مصر
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.تذكرة باإلخبار عن اتفاقات األسفارابن جبري، )ج (

وهو أبو احلسن مـحمد إبن أمحد ) رحلة ابن جبري(اشتهرت هذه الرحلة باسم 

�Ƥ Ƭǰȇ�ÀƢǰǧ��ǲƳǂǳ¦�¦ǀǿ�Ƣđ�¿Ƣǫ�ƨǴƷ°�ȆǿÂ��Ȇǈǳƾǻȋ¦�ňƢǼǰǳ¦�ƾŧ¢�Ǻƥ

معها هو بنفسه، بل مجعها بعض تالميذه ومل جيت... تفاصيلها يف أوراق منفصلة

تذكرة باألخبار ظّن بعض الدارسني أن هذه «: ونشرها بعد وفاته باسم

كتبها أبو عبداهللا، مـحمد اللوايت الطنجي الذي اشتهر بلقبه ابن ... »الرحلة

ولكن يف احلقيقة إن ابن بطوطة مل يكن بالذي كتبها، كل ما .)٣١(»...بطوطة

ا اتصل بالسلطان أبو عتان، أعجب السلطان مبا يرويه من طرائف يف األمر أنه مل

يسمى مـحمد  –وهو أديب بارع  –األخبار، وغرائب األسفار، فأمر كاتًبا له 

وأخرج الرحلة ... «: بن جزّي برواية ذلك عن ابن بطوطة، فعكف على ذلك

وعجائب حتفة النظار يف غرائب األمصار (يف شكلها الذي نقرأه اآلن، ومسّاها 

.)٣٢(»...، وقد أضاف فيها إضافات مل ينقلها عن ابن بطوطة)األسفار

"شيخ رّحالني العرب"لقد افتنت الدارسون برحلة ابن بطوطة حىت أطلقوا عليه 

إذ قضى مثانية وعشرين سنة من عمره يتنقل يف أجزاء العامل، ومحلته أسفاره من 

عد أن أدَّى فريضة احلج زار إىل مصر مث إىل الشام، وب) مسقط رأسه(طنجة 

إيران، وبالد العرب، وشرقي أفريقيا، ودخل اْلِقْرَم وحاض اْلُعوْلَغا اْألَْدَىن، وعرّج 

على القسطنطينية، مث أمعن يف الرحلة شرقًا إىل خوارزم، وخبارى، وكردستان، 

يِف، وبعد عودته وأفغانستان، واهلند، والصني، َوُجُزِر اِهلْنِد الشرقية، َوُجُزِر اْلُمْنلِ 

إىل بالده عاوده احلنني إىل السفر، فزار األندلس، والسودان، وقد قطع يف أسفاره 
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إن رجًال هذا شأنه يعترب حبق شيخ الرّحالني . كيلومرتا  ١٢٠٠٠٠ما ال يقّل عن 

.)٣٣()الرابع عشر اهلجري(العرب، إطالقًا يف عصره، أي القرن الثامن امليالدي 

بدو يف العصر أّن الشعراء ما قرضوا شيئا عن شعر الرحلة وباجلملة على ما ي

  ).اجلاهلي واإلسالمي(على عكس ما يف العصرين السابقني 

:شعر الرحلة في العصر الحديث

استمرت كتابة الرحالت يف هذا العصر احلديث على النحو املتقدم لكنهم يف 

الدي اجتهوا حنو الذي يبدأ من القرن التاسع عشر املي –هذا العصر املذكور 

�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƢƥÂ°Â¢�Ŀ�ƨȇ®Ƣŭ¦�Ƕē¦ƾǿƢǌǷ�ÀȂǨǐȇ�Ǯ ǳǀƥ�ǶǿÂ��ǂưǯ¢�ƨǨǐƥ�ƢƥÂ°Â¢

تعلمهم فيها، نتيجة تلك البعثات العلمية أو نتيجة حضور مؤمتر هناك أو يف 

وقد ألّفوا كتًبا عدة نتيجة هذه األسفار، ومن أشهر ما خّلفوا يف . نزهتهم إليها

  :ذلك 

لطهطاوي أحد أعضاء البعثة التعّلمية األوىل إىل الشيخ رفاعة رافعي ا)أ (

م، صّور يف الكتاب مشاهداته املادية، والسياسية، ١٨٢٤باريس سنة 

والثقافية يف باريس تصويرًا حّياً، عّرب عن محاسته ومدى تأثري احلضارة 

ختليص اإلبريز يف تلخيص .الفرنسية يف عقليته املصرية الشرقية

 )باريس(باريز

ملوك العرب وقلب اين، زعيم الرّحالني يف القرن التاسع عشر،أمني الرحي)ب (

.العراق، وقلب لبنان، واملغرب األقصى

.إرشاد األلباب إىل حماسن أوروباعبد اهللا فكري، )ج (

.السفر إىل املؤمتر أمحد زكي)د (
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كشف السّم عن فنون أوروبا والوساطة يف معرفة أمحد فارس الشدياق،  )ه (

ر املذكورة إال إشارة بسيطة ترمز إىل كثرة وليست هذه اآلثا.أحوال مالطة

ما شاهدته دنيا األدب من اإلنتاج يف أدب الرحلة، وليقّرر الباحث 

�ǂƟƢǇ�śƥ�ǺǷ�Ǿƫ¦ǀƥ�ƢÅǸƟƢǫ�čƢǼǧ�©°ƢǏ�ǂǐǠǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨǴƷǂǳ¦�À¢�śǇ°¦ƾǴǳ

.)٣٤(الفنون األدبية

جلى على أنه ال خيتلف اثنان يف أمهية هذه الكتب املوضوعة يف الرحلة، وتت

هذه األمهية من الناحية التارخيية، حيث يعتمد عليها كثري من الراغبني يف 

الكشف عن أحوال بعض البالد، واألمم، واحليوانات، واجلبال، والبحار، بل 

وحىت جغرافية بعض النواحي، ومن جانب آخر تعترب هذه اآلثار مصدرًا للقصص 

�ÅƢǐǐǫ�śưƷƢƦǴǳ�ÀȂǠǔȇÂ�ƢĔȂوالبطولة والتسلية والذكرى، فنرى األدباء يراجع

أدبية ذات الطابع املذكور، وقد تتعدى األمهية ذلك إىل شيء أهم منها، وهو من 

الناحية السياسية، حيث الحظت بعض الدول أن السياحة والنـزهة ميكن أن 

تتخذ مصدرًا للًدخل القومي، فأقاموا وزارات متخصصة للسفر والسياحة، فكل 

ومل يطلع . ه ومصدر فكرته تلكم الرحالت املوروثةهذا ميكن أن يكون منبع

  .الباحث على رحلة شعرية يف هذا العصر املذكور أيضا
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  :الـهوامش

وخمتارات منشورات  أدب الرحالت وتطوره يف األدب العريب: سعيد أمحد)١(

.دار الشرق اجلديد، بريوت

 .سورة قريش)٢(

عة الكاثوليكية دار ، ماّدة راء كلمة َرَحَل، طباملنجد يف اللغة واألعالم)٣(

  ١٩٦ص. م١٩٦٠بريوت  –الشرق 

:، ص١١/ابن املنظور، لسان العرب، دار صادر، بريوت، بال سنة، ج)٤(

٢٧٤ .  

شاعر جاهلي، ومن قضاة الشعراء يف اجلاهلية، وهو من : النابغة الذبياين)٥(

  .أصحاب املعلقات

، )م١٩٧٦(، دار الشرق، رحالت السندباد السبععبد الرمحن فهمي، )٦(

  .١١٠:ص

، اهليئة املصرية للكتاب، أعجب الرحالت يف التاريخأنيس منصور، )٧(

  .٨٣: م، ص١،١٩٧٨/ط

أدب الرحلة عند الشيخ إبراهيم إنياس الكوخلي: إبراهيم احلاج كويرى)٨(

دراسة حتليلية لرحلتيه نيل املفاز بالعود إىل احلجاز وََكَناِكرِيَّة قدم هذا 

ايرو كنو يف مستوى املاجستري سنة  البحث إىل قسم اللغة العربية جامعة ب

  ٤: ص) هـ١٤٢٩/م٢٠٠٨(

  ٥: ، املرجع السابق، صأدب الرحلة عند الشيخ إبراهيم إنياس الكوخلي)٩(

، دار الشرق أدب الرحالت وتطوره يف األدب العريبأمحد أبو سعيد، )١٠(

  .٦- ٥: م، ص١٩٦١، ١/اجلديد، بريوت، ط



~٢٦٧~

ࡧל�ȲȄȯ ȿ�ɤɼࡧ֗ࡧࡧࡧכȳʆȆɳʆم٢٠١٥/�ɤɼכ ١٤٣٦Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

د، دار صادر، بريوت ، البن شهيالتوابع والزوابع: بطرس البستاين)١١(

  .١٤: م، ص١٩٨٠

–عائشة عبد الرمحن، دار املعارف / حتقيق وشرح: رسالة الغفراناملعري، )١٢(

  .٤١: ، صه١٣٨٨ ٥/القاهرة، ط

 ٢ - ١: سورة قريش اآلية)١٣(

، مطبعة عثمان بك تفسري روح البيان، )الشيخ(إمساعيل حقي الربوسوي )١٤(

  .٥١٩: ، ص١٠/م، مج١٩٢٨استنبول، سنة 

ابن حجر، ولقبه امرؤ القيس جلماله، يف زمانه وهو شاعر هو عمرو )١٥(

  .جاهلي ولد يف جند

، سنة ٣/، املكتبة الشعبية طخمتار الشعر اجلاهليمصطفى السقا، )١٦(

  ٥٦ص).م١٩٦٩(

 ٥٦:خمتار الشعر اجلاهلي، املرجع السابق ص)١٧(

  .٥٧: ، املرجع السابق، صخمتار الشعر اجلاهلي)١٨(

  .بالبنان يف ذلك العصر اجلاهلي شاعر جاهلي ممن يشار إليهم: علقمة)١٩(

  .٤٢: خمتار الشعر اجلاهلي، املرجع السابق، ص)٢٠(

  .هو شاعر جاهلي من أصحاب املعلقات ولد يف البحرين: طرفة بن العبد)٢١(

  .٣٥٦: ، املرجع السابق، صخمتار شعر اجلاهلي)٢٢(

  ٢٧:سورة احلّج اآلية)٢٣(

 ١٢٢: سورة الّتوبة)٢٤(

  ٦٩: النملسورة )٢٥(
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،  طُبَع ِبطبعة دار املعارف سنة التالرح، )الدكتور(شوقي ضيف )٢٦(

  . ٤٩: م ص١٩٥٦

، خمتارات ومنشورات أدب الرحالت وتطوره يف األدب العريبأمحد سعيد، )٢٧(

  .٢١: دار الشرق اجلديد، بريوت، ص

  .٢٣: أدب الرحالت وتطوره يف األدب العريب، املرجع السابق، ص)٢٨(

  .١٦: ،  املرجع اسابق صالرحالتشوقي ضيف، )٢٩(

، املرجع السَّابق اجلغرافية والرحالت عند العرب، )الدكتور(نقوال زيادة )٣٠(

  .١٦٧: ص

هو أديٌب ماهٌر وشاعٌر وخاصة يف الرحالت :أحد الرَّحَّالة األندلسيني)٣١(

.،اشتهر امسه يف القرن الّسادس اهلجري

، املرجع السابق أدب الرحلة عند الوزير جنيدالطاهر مـحمد داود، )٣٢(

  .٣٨ص

  .٩٨: ، املرجع السابق صحالتلر ، ا)الدكتور(شوقي ضيف )٣٣(

، املرجع السابق اجلغرافية والرحالت عند العرب، )الدكتور(نقوال زيادة )٣٤(

  .١٨٧: ص

  .٦: ، املرجع السابق صلرحالت، ا)الدكتور(شوقي ضيف )٣٥(
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  :مصادر البحث ومراجعه

القرآن الكرمي.  

األحاديث النبوية الشريفة. 

لـيس فيـه تـاريخ (، يـة األدبيـة والعلميـةالكتابـة العرب): الـدكتور(أشرف حممـد موسـى 

 ).الطبع والعام

ـــدكتور(أنـــيس منصـــور  ـــة املصـــرية للكتـــاب . أعجـــب الـــرحالت يف التـــاريخ): ال اهليئ

 ).م١٩٧٨(

  ).بدون تاريخ. (أدب الرحلة تارخيه وأعالمه: جورج

الطبعة الثامنة، املكتبة البوليسية، .تاريخ األدب العريب: خّنا الفاخوري

  ).ت.د(بنان ل –بريوت 

دار الشرق اجلديد،.أدب الرحالت وتطوره يف األدب العريب: سعيد أمحد

  ).م١٩٦١(بريوت    

–مادة راء كلمة رحل، طبعة الكاثوليكية دار الشرق : املنجد يف اللغة واألعالم

  ١٩٦: م، ص١٩٦٠ -بريوت    

  ملعارف ¦�ƨǠƦǗ��ǺǷƢưǳ¦�ƾǴĐ®¦°�¦.لسان العرب: ابن منظور األفريقي املصري

  .مبصر    

  ).م١٩٨١(دار الشروق . رحالت السندباد السبع: عبد الرمحن فهمي

  اهليئة املصرية للكتاب . أعجب الرحالت يف التاريخ): الدكتور(أنيس منصور 

  ).م١٩٧٨(  

أدب الرحلة عند الشيخ إبراهيم إنياس الكوخلي دراسة : إبراهيم احلاج كيوري
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العود إىل احلجاز وكناكرية، نيل املفاز ب: "حتليلية لرحليته

  .هـ١٤٢٩/م٢٠٠٨

  دار . ، حتقيق بطرس البستاينرسالة التوابع والزوابع: ابن شهيد األندلسي

  ).م١٩٨٠(صادر بريوت، سنة 

  حبث . حياته وديوان قصائده: األستاذ حممد لون آدم: موسى عبد اهللا حممد

يرو كنو، علمي لنيل درجة الليسانس يف اللغة العربية، جبامعة با

دار . رسالة الغفران: املعري، أبو العالء).م١٩٩٤(سنة 

  .القاهرة –املعارف 

ــــــدوي ــــــارات يف الشــــــعر العــــــريب احلــــــديث: مصــــــطفى ب ــــــريوت .خمت دار النهضــــــة، ب

  ).م١٩٦٩(

دار املعارف، : ؛ القاهرة٦/ط. البالغة تطور وتاريخ: شوقي ضيف

  ).م١٩٦٥(    

 ).م١٩٨٦. (الت عند الوزير جنيدأدب الرح): الدكتور(الطاهر حممد داود 

مقالة منشورة يف املنهل، .أدب الرحالت فّن متميز: عبد اهللا محيد احلقل

ذو احلجة، يونيو  ��٣٥¦٤١٦�ƾǴĐجملة العربية األدبية، العدد 

  ).ه١٤١٢(

حتفة النظار يف غرائب األمصار : ابن بطوطة، أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا

.وعجائب األسفار    




