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ࢫʏڤȆɗȲࢫȯɮȧ ǷࢫȈ ɽʆǷࢫȯɏȆȸ ɮՌɦȄࢫȰȆȗȷ ȳʈȳȨכ ȗɦȄࢫȹ ʋǾȲ

ɬȆɭל ȯʊɐȷࢫȯȍɏࢫȵʈȵɐɦȄࢫ        ّ  الـمحـّرر ȲɽȗɟȯɦȄࢫ

ࢫ/دȓݏݰɇ ȯɮȨࢫɽɱǻࢫ Ռɭ                       عضو    

د/ɰ ȸ؈ ȧ ȹࢫ ɭȆȫ ȯɮȨࢫ Ռɭ                     عضو     

�Ȳɽɀ ɳɭࢫʏڊ ȆɔɭࢫɼȮǵࢫɯ ɦȆɭ      عضو    

ɰ ɼȴɽȍʋȻࢫ ȯʊȸࢫ ɦȄ.ɽɠȄɽɱ           عضو    

ȳɮɏࢫȯɮȨ Ռɭࢫʏڴɏࢫɯ ɦȆɭࢫɽɄ ɏ

ࢫɯ ɦȆɭ�ɼȴȲɽɓࢫȯɮȧ Ƿࢫə ȷ ɽʆࢫɽɄ ɏ
   

 
ࢫ.د.أɪ ʊɏȆɮȷ ǻࢫɰ ȸ؈ ȧ ʃɘɈࢫ ɀ ɭɽɳɟ֗ࢫ ɼȳʆȆȉࢫȓɐɭȆȡ

ࢫ.د.أȳɮɏࢫʎɲȆȝɦȄࢫȯɮȨ Ռɭɽȗɡȿ ֗ࢫ ɽʆȮɽɗࢫɵ ɇ ɰࢫ ȆɮȝɏࢫȓɐɭȆȡ

ࢫ.د.أȆʈȲȄȴࢫɽɸɽɋ ɵࢫ ɇ Ȉࢫ ȳɓȆʈȲȄȴ֗ࢫ ɽ
Ք
ɨȉࢫȯɮȧ ǷࢫȓɐɭȆȡ        
ّ
             (

د.أ.ɽɳɟࢫɽɨɨȉࢫɯ ʊɸȄȳȉǻ                .     و ن ك   ،و   ر  ي ا ب   ة ع م ا ج  

د.أ.ȯȍɏݍݳࢫȆȿۗܣ م  و  غ   ة ي  ال   و    ،ي ف�؈ ش ك   ، ة ي ل ار  د ف ل ا   ة ع م ا ݨݍا

د.أ.ɽȸ ɓࢫȯɮȨ Ռɭࢫȯʊɐȷ                و ن ك   ،و   ر  ي ا ب   ة ع م ا ج    

د.أ.ʏڴɏو ن ك   ،و   ر  ي ا ب   ة ع م ا ج          معاذࢫ   

        و ن ك   ،و   ر  ي ا ب   ة ع م ا ج  
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محتويات العدد

ȳʈȳȨࢫ ȗɦȄࢫȓȀʊɸ........................................................................................ج

ȮȯɐɦȄࢫȔ ȆʈɽȗȨ ɭ......................................................................................د

ȮȯɐɦȄࢫȓɮɨɠ............................................................................................و

ȳȼ ɴɦȄࢫɆ ɼȳȻ.........................................................................................ز
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يسر هيئة التحرير أن تقدم إىل القرّاء األعزاء العدد الثالث من هذه 

  .الـمجلة الـميمونة

بعد صدور العددين األول  –ومن اجلدير بالذكر يف هذا الصدد أنه 

�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳƢƥ�ƨƥȂƬǰǸºǳ¦�ƢǸēȏƢǬŠ�ƨǴƴǸºǳ¦�ǽǀȀºǳ�ňƢưǳ¦Â–  أعادت هيئة

ة، لتشمل الـمقاالت التحرير النظر، وقررت توسيع نطاق الـمجل

ومن مث حتول . لغة هوسا، بغية تعميم الفائدةالـمكتوبة باللغة اإلجنليزية و 

مـجلة القلم يف :إىل " Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�ǶǴǬǳ¦�ƨǴů"اسم الـمجلة من 

  ,"الدراسات اللغوية واألدبية واللغويات

وعلى هذا صدر هذا العدد حامال بني ثناياه مقاالت أو حبوثاً 

 تاغللا هذđ ضوعات اللغوية واألدبية والنقديةعليمة يف خمتلف الـمو 

  .ثالثلا

وأملنا هو أن جيد القرّاء األعزّاء يف هذا العدد متعة فكرية وفائدة 

ونتقدم بالشكر اجلزيل إىل الباحثني الذين أمّدوا هذه الـمجلة . علمية

�ƾȇǄǸºǳ¦�ǶŮ�ȂƳǂǻÂ��ǶȀƯƢŞ¢Â�ǶēȏƢǬŠمن اإلنتاجات الفكرية والعلمية. 
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إن البحوث والدراسات الـمنشورة يف هذه الـمجلة تُعرض على 

حمكِّمني من أهل االختصاص واخلربة لفحصها والتأكد من وفائها 

ومن هذه . حرج يبشروط النشر، وكل ذلك يتم بسرية تامة دفعًا أل

  :الشروط

أن يتسم البحث باألصالة، مع وجوب مراعاة الـموضوعية يف)١(

العرض والتناول والدقة والوضوح يف اللغة واألسلوب واستيفاء 

التوثيق الـمنهجي للنصوص والـمقتبسات بذكر الـمصادر والـمراجع، 

 .وحتديد أرقام اآليات وختريج األحاديث

) ٣٠٠(صفحة بواقع  ٢٠أال يزيد عدد صفحات البحث عن )٢(

 .اتصفح ١٠كلمة للصفحة الواحدة، وأال يقل عن 

.البحث منشوراً من قبل، أو مقبوال للنشر جبهة أخرى أال يكون)٣(

أن ترسل النسخة األصلية من البحث للـمجلة، على أن تكون )٤(

مطبوعة على اآللة الكاتبة، مع الضبط والـمراجعة الدقيقة، عرب 

 .الربيد اإللكرتوين للمجلة

ختضع البحوث الـمقدمة للنشر للفحص والتقومي من ِقبل حمّكمْني )٥(

من األساتذة الـمتخصصني ذوي اخلربة يف نفس  على األقل

 .الـمجال



~ح~

وأخريًا جتدر اإلشارة إىل أن مجيع البحوث والـمقاالت الـمقدمة 

�Ä¢°�Ǻǟ�̈°ÂǂǔǳƢƥ�ËŐǠƫ�ȏÂ�ƢđƢƸǏ¢� ¦°¡�Ǻǟ��¾Ƣū¦�ƨǠȈƦǘƥ،تعّرب للنشر 

  .الـمجلة

�Ƣđ� ƢǬƫ°ȏ¦�ȄǴǟ�śǠȇ�À¢Â�ƨǴƴǸºǳ¦�ǽǀđ�ǞǨǼȇ�À¢�¾Ƙǈǻ�ƅ¦Â

.لتها العربية اإلسالمية على خري وجه، إنه مسيع جميبلتؤدي رسا
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  :المستخلص

تكاد الكتابة الصوتية الدولية حتظى بنصيب األسد من بني اجلهود 

احلديثة املتداولة بني املهتمني بالدراسات اللسانية احلديثة، الصوتية

وال خيفى أن قضية تعريف الدال مبسائله املختلفة تعد من أبرز 

حلديث، وقد الحظ الباحث من خالل جتربته قضايا علم اللغة ا

املتواضعة أن بعض البحوث العلمية اليت حتاول تعريف الدال من 

الناحية الصوتية ال ختلو من قصور؛ ألن التهجئة اجليدة هي 

ا لعجز ونظرً املطابِقة بني احلرف املكتوب والصوت املنطوق، 

 سعىفقد  نطوقةامل عن متثيل أصوات اللغةالعادية الكتابة اإلمالئية 

الدولية ملساعدة صوتية ال رموز الكتابةيف إجياد  صوتيون احملدثونال

من هنا يستهدف . القارئ على نطق األلفاظ بصورة متكاملة

الباحث تسليط الضوء على قضايا الكتابة الصوتية الدولية وأمهيتها 

االستقرائي : يف تعريف الدال، واستخدم الباحث املنهجني

قيق األهداف املرجوة، وخُلصت املقالة إىل نتائج من والوصفي لتح

أن رموز الكتابة الصوتية الدولية تساعد القراء على نطق : أمهها

األلفاظ بصورة صحيحة، على أمل أن تسهم نتائج هذه املقالة يف 

  .تطوير الدراسات اللغوية
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  :المقدمة

للعاملني، وعلى احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحة 

:آله وصحبه أمجعني، وعلى كل من اقتفى أثرهم إىل يوم الدين، وبعد

 الختالف املعروف الكتايب املظهر عن اللغة يف الصويت املظهر خيتلف

 اصطالحي رموزي نظام الثاين أن حني يف بذبذبات منجزول فاأل، بيعتهاط

إىل هذا أن  لتمثيل أصوات اللغة، يضاف خطية أشكاال بالتواضع يستعمل

الكتابة اإلمالئية مظهر حديث يف تاريخ اإلنسان واللغات كما سيتأيت ال حقا، 

ومها خمتلفان؛ ألن رموز الكتابة اإلمالئية ال تقيد فيها مجيع اخلصائص الصوتية 

رمز واحد من حيث الكتابة، لكن له نطقان، )r)  (ر(فرمز الراء  هلذا الصوت،

ذا كان علماء العرب القدماء مل يضعوا رموزا صوتية الرتقيق والتفخيم، وإ: ومها

�ǲȈưŤ�¦ȂǳÂƢƷ�ǶĔƜǧ�©¦ȂǏȋƢƥ�ǪǘǼǳ¦�Ŀ�̧ ȂǼƫÂ�» ȐƬƻ¦�ǺǷ�ǽȂǜƷȏ�ƢǷ�ǲȈưǸƬǳ

النون "و" اجليم اليت كالكاف"و" مهزة بني بني: "ذلك التنوع، فيقولون مثال

وات وهكذا، ولعل ذلك هو ما مهد للصوتيني احملدثون يف تناوهلم األص" اخلفيفة

.)١(اللغوية

من ّمث سعى الصوتيون احملدثون إىل معاجلة األمر بطريقة متكاملة على مر 

�ĿÂ��ƢŮȂſÂ�ƢŮƢǸƬǯ¦�Ŀ�ǂǌǟ�² ®Ƣǈǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ǀǼǷ�ǶēȏÂƢŰ�ƪ ƫÂƢǨƫÂ��°ȂǐǠǳ¦

ƨȇ®ƢǠǳ¦�ƨȈƟȐǷȍ¦�ƨƥƢƬǰǳ¦�Ǻǟ�ƢǿƾǠƥÂ�Ƣđǂǫ)جعل املعجميني ولعل ذلك هو ما ، )٢

كتابة الصوتية يف معاجم اللغات الغربية كاإلجنليزية رين لالستعانة برموز الطمض

  .مثال

اختار الباحث املنهجني االستقرائي والوصفي وسيلة لإلجابة عن تساؤالت  

:كانت املنطلق األساسي لفكرة البحث يف هذا املوضوع، وهذه التساؤالت هي
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وتية ما مدى حاجة البحوث اللغوية األكادميية إىل استخدام رموز الكتابة الص

 الدولية؟

كيف يستفيد متعلم اللغة الثانية من الكتابة الصوتية الدولية؟ 

حليل صوتًيا عن طريق استخدام رموز الكتابة لتل لغويما مدى قابلية النص ال

  الصوتية الدولية؟

؛ ر فكرة البحث يف هذا املوضوعيتصوّ الباحث بدأ انطالقا من هذه األسئلة 

�Â��¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǽȂǳƾƥ�ŅƾȈǳ يف ضوء  تكون املقالةشاء اهللا سبحانه وتعاىل أن

 :احملاور التالية

  نشأة الكتابة اإلمالئية وتطورها : احملور األول-

  نشأة رموز الكتابة الصوتية الدولية احملور الثاين -

اجتاهات العلماء األصواتيني العرب حنو استخدام الكتابة : احملور الثالث-

  الصوتية الدولية

ƢčȈƫȂǏ�ƨȈƟƢƦǨǳȋ¦�ǶǇ°�©ȏÂƢŰ :احملور الرابع-

   التقابل بني احلروف العربية وحروف الكتابة الصوتية: احملور اخلامس-

  أمهية الكتابة الصوتية الدولية يف تعريف الدال: احملور السادس-

  .اخلامتة-

.اهلوامش، وقائمة املصادر واملراجع-

  :نشأة الكتابة اإلمالئية وتطورها: المحور األول

نسانية أصوات تنتجها آلة النطق لدى اإلنسان، وتستقبلها أذن اللغة اإل

السامع فيفسرها عقله يف ضوء ما تعارف عليه أفراد مجاعته اللغوية من داللتها 
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على املعاين، وكانت تلك األصوات تذهب وتضمحل، وخيفى أثرها يف اهلواء قبل 

رون كثرية على أن يهتدي اإلنسان إىل وسائل لتسجيل أصوات اللغة، فقد مرت ق

البشرية قبل اخرتاع الكتابة اليت مرت مبراحل من التطور حىت استقرت نظمها 

¿ȂȈǳ¦�ŃƢǠǳ¦�Ŀ�ƨǧÂǂǠŭ¦�ƢēƢǿƢš ¦Â.)٣(

ومرت قرون طويلة أيضا قبل أن يصل اإلنسان إىل اخرتاع وسائل التسجيل 

ها من الصويت يف العصر احلديث، لكن هذه الوسائل مل حتل حمل الكتابة ومل خترج

االستخدام، بل ظلت الكتابة أهم وسيلة لتسجيل اللغة، وجاءت الوسائل 

.)٤(احلديثة األخرى مكملة لدور الكتابة يف حياة اإلنسان

وقد كانت الكتابة العربية يف أوائل عهدها خالية من الشكل والنقش، وبذلك 

 مث وضع بغض الشكل أبو األسود الدؤيل) قال ومال: (تستوي عندهم كلمتا

جاء أبو األسود الدؤيل إىل "وذلك عندما فشا اللحن باختالط العرب بالعجم، 

ابغين كاتبا يفهم عين ما أقول فجيء برجل من عبد القيل : زياد بن أبيه فقال له

إذا رأيتين قد فتحت فمي : فلم يرض فهمه، فأيت بآخر من قريش فقال له

نقطه نقطة بني يدي باحلرف فانقطه نقطة على أعاله، وإذا ضممت فمي فا

احلرف، وإذا كرست فمي فاجعل النقطة حتت احلرف، فإن أتبعته شيئا من ذلك 

.)٥("غنة فاجعل النقطة نقطتني ففعل، واختلف الناس إليه يتعلمون العربية

قبل اإلسالم لكن الكتبة أمهلوه فتـُُنوسي حىت نشأ )٦(وكان اإلعجام

لك بني مروان، فدعى احلجاُج بُن التصحيف والتحريف يف أيام خالفة عبد امل

يوسف الثقفي نصَر بَن عاصم الليثي وحيىي بن يعمر العداوين، وسأهلما أن يضعا 

عالمات متنع التصحيف والتصحيف، فقررا إعجام بعض احلروف وإمهال 

:، وبذلك انقسمت احلروف اهلجائية إىل قسمني)٧(بعضها
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خ ذ ز ش ض ظ غ  ب ت ث ج: (احلروف املعجمة، وهي: القسم األول-

  )ف ق ن ي

  ).ا ح د ر س ص ط ع ك ل م و ه ء( :احلروف املبهمة، وهي: القسم الثاين-

وقد اختلفت آراء الباحثني يف اإلنسان األول الذي بدأ الكتابة يف هذه 

األرض، وبأي لغة ابتدأت الكتابة، ويرجع سبب اختالفهم  إىل عدم وجود تاريخ 

:عتورت نشأة الكتابة مخس نظريات، منهاموثق ألصل اخلط العريب، حيث ا

 اجتاه املرويات العربية: االجتاه األول-

 اجتاه األحباث املعتمدة على النقوش: االجتاه الثاين-

)٨(االجتاه التوفيقي بني املرويات العربية واملكتشفات األثرية: االجتاه الثالث-

¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ǟǈȇ�ȏ�ƨǏƢƻ�©Ƣȇǂǜǻ�ƨǬƥƢǈǳ¦�©ƢǿƢš ȏ¦�ǺǷ�ǲǰǳÂ بذكرها، وملن

الكتابة العربية من النقوش : يريد املزيد من التفصيالت رجاء االطالع على كتاب

  ).م٢٠٠٣(إىل الكتاب املخطوط، تأليف صاحل بن إبراهيم احلسن 

  :وللكتابة ثالثة أنواع

 يف حتول احلياة العربية يف مجيع ريعلى أن لبزوغ نور اإلسالم األثر الكب

من عصر كان فيه انتشار القراءة والكتابة حمدودا  - جوانبها، فتحول العرب

إىل عصر يؤمر فيه أبناؤه مجيعا بدون استثناء  -  ومقصورا على بعض الفئات

بطلب العلم والتزود بسائل حتصيله من قراءة وكتابة، واآليات القرآنية اليت نزلت 

ة يف املفاهيم بالوحي على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  تشري إىل النقلة النوعي

واألفكار حول القراءة والكتابة، حيث جاء الَقَسم اإلهلي باقلم وما يسطره، قال 

، كما جاء األمر اإلهلي ١:﴿ن َواْلَقَلِم َوَما َيْسطُُروَن ﴾  القلم، اآلية: تعاىل
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ْنَسانَ ) ١(﴿ اقْـرَْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق : بالقراءة يف قوله تعاىل ِمْن َعَلٍق َخَلَق اْإلِ

، وهكذا ٤-١:الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم ﴾ العلق، اآلية) ٣(اقْـرَْأ َوَربَُّك اْألَْكَرُم ) ٢(

�̈°ƢƫÂ�ƶȇǂǐƬǳ¦Â�ǂǷȋƢƥ�̈°Ƣƫ�ƢĔƘǋ�ǶǜǟÂ�ƨƥƢƬǰǳ¦�ń¤�Śǌƫ�Ŗǳ¦�©Ƣȇȉ¦�ƪ ǳ¦Ȃƫ

�ȄčǸÈǈÉǷ�ÇǲÈƳÈ¢�Èńباإلشارة والتلميح ﴿ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَدايـَْنُتْم ِبَديْ 
Ê¤�ÇǺ

  .٢٨٢:البقرة، اآلية)٩(فَاْكُتُبوُه﴾

وكانت آن ذاك مناذج كتابية يف عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم واخللفاء 

رسائل الرسول صلى اهللا عليه وسلم اليت بُعثت إىل األمراء :الراشدين، منها

ů�ȆǿÂ�ƨȇǂƴū¦�³ ȂǬǼǳ¦�Ƣǔȇ¢�ƢȀǼǷÂ��̈°ÂƢĐ¦�ǶǷȋ¦Â�½ȂǴŭ¦Â موعة من النقوش

املكتوبة باخلط العريب على األحجار وغالبها نقوش تذكارية وأخرى شواهد 

.، وهكذا تواصل األمر إىل أن مثت كتابة املصحف العثماين)١٠(قبور

كتابة املصحف، ويكتب على ما رسم يف مصحف األمام وإن : األول

: ه تعاىليف قول) هذا(عن كلمة ) ل(خالف القواعد، مثل انفصال الالم 

الفرقان،  ﴾...﴿َوقَاُلوا َماِل َهَذا الرَُّسوِل يَْأُكُل الطََّعاَم َوَميِْشي ِيف اْألَْسَواقِ 

، والقاعدة تقتضي عدم فصل الالم عن اهلاء، فالرسم القرآين أمر ٧:اآلية

)١١(توقيفي مقصور على القرآن الكرمي وحده

الثاين :Ƣđ�· ȂǨǴŭ¦�Ƥ ǈƷ�Ƥ ƬǰƫÂ��ƨȈǓÂǂǠǳ¦�ƨƥƢƬǰǳ¦ ،دون التقيد بالقواعد

  .وهذه خمتصة بالكتابة العروضية

الكتابة االصطالحية، وهي الكتابة السائدة بني الكتب واليت : الثالث

)١٢(وضعت القواعد من أجل ضبطها وتثبيتها
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  :نشأة رموز الكتابة الصوتية الدولية: المحور الثاني

ينني أو احلاجبني أو أي شيء  إليه رمزا أومأ وأشار بالشفتني أو العرمز : "يقال

﴾: العزيز لكان ويف التنزي آل عمران، ﴿قَاَل آيـَُتَك َأالَّ ُتَكلَِّم النَّاَس َثَالثََة أَيَّاٍم ِإالَّ

وإىل الشيء بكذا دل به عليه وفالنا بكذا  ،ا وثبالظيب رمزانً رمز و  ،٤١:اآلية

.)١٣("أغراه

تابا وكتابة خطه فهو  كتب الكتاب كتبا وك"الكتابة مصدر كتب يكتب، و

االستيالء والغلبة والشيء املتداول : الدولة"و .)١٤("كتاب وكتبة) ج(كاتب 

ا ويتمتع بالشخصية ا معينً وجمموع كبري من األفراد يقطن بصفة دائمة إقليمً 

)١٥(")مج(املعنوية وبنظام حكومي وباالستقالل السياسي 

حدات الصوتية املوجودة يف والكتابة الصوتية الدولية نظام شامل جلميع الو 

International(اللغات البشرية، وهي من ابتكارات اجلمعية الصوتية الدولية 

Phonetic Association(Ƣđ�ǶǴǰƬŭ¦�©ƢǤǴǳ¦�Ŀ�©¦ȂǏȌǳ�ƾƷȂǷ�ǲȈưǸƬǯ)١٦(

�ƨǤǴǳ¦�©¦ȂǏ¢�ǲȈưŤ�Ǻǟ�ǄƴǠƫ�ƢĔƜǧ�ƢȀǸǜǻ�Ŀ�ƨǬȈǫ®�ƪ ǻƢǯ�ƢǸȀǷ�ƨƥƢƬǰǳ¦�À¤

ض احلروف وال تنطق، أو تكتب ولكنها تنطق بغري متثيال تاما، فقد تكتب بع

�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨǸǴǰǳ¦�Ǯ ǳ̄�¾ƢưǷÂ��Ƣē¦ȂǏ¢)Coffer(�ƢȈƫȂǏ�ƢȀƬƠƴē�®ƢǠƫ�Ŗǳ¦

وقد ترسم بعض ، )١٧(وهذا التباين قد يقود القارئ إىل اخلطأ) Kofr(بالكلمة 

األصوات برموز خمصصة ألصوات أخرى، كما أن بعض ظواهر النطق املصاحبة لنطق 

.)١٨(عنها ات الكالم كالنرب والتنغيم تعجز الكتابة اإلمالئية العادية عن التعبريأصو 

�ńÂȋ¦��ÀƢƬǴǰǌǷ�ǶȀƬǔĔ�ǂǐǟ�Ŀ�śȈƥ°Âȋ¦�ƨǤǴǳ¦� ƢǸǴǟ�ƪ ȀƳ¦Â�Ľ�ǺǷÂ

تتمثل يف نظمهم اإلمالئية غري املوفية مبتطلبات متثيل أصوات اللغة، خصاصة 
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حاجتهم إىل وسيلة لدراسة لغات اهلجاء اإلجنليزي واهلجاء الفرنسي، والثانية 

عدد من شعوب قاريت آسيا وأفريقيا، وذلك حني اختذت دوهلم تعمل على 

.)١٩(استعمار بلدان تلك الشعوب، ومن بينها لغات مل تدون من قبل

وقد عمل هؤالء العلماء على اخرتاع كتابة تتضمن من الرموز ما يستجيب 

ǫ�ȄǴǟ��ƢĔȂǇ°ƾȇ�Ŗǳ¦�ƨǤǴǳ¦�©¦ȂǏ¢�ǲȈưǸƬǳ��ƾƷ¦Â�©ȂǏ�ǲǰǳ�ƾƷ¦Â�ǄǷ°�̈ƾǟƢ

�ƨƥƢƬǰǳƢƥ�» ǂǠȇ�ƢǷ�©ȏƢƄ¦�Ǯ Ǵƫ�ƪ ǬưƦǻ¦�À¢�ń¤�ǽƢš ȏ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǶēȏÂƢŰ�©°ȂǘƫÂ

International()٢٠(الصوتية الدولية اليت أقرت اجلمعية الصوتية الدولية Phonetic

Association ( م، وتبع ذلك سلسلة من املؤمترات أضيف على ١٨٨٨يف سنة

د من الرموز كلما اكتشفت أصوات جديدة يف لغات العامل، وكان من أثرها املزي

م إال أن رموزا أخرى ما ١٩٨٩أهم تلك االجتماعات مؤمتر كيل بأملانيا عام 

زالت تضاف من حني آلخر، على أن أحدث تغيري على القائمة كان عام 

.)٢١(م٢٠٠٥

đ�Ƥ Ƭǰƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǼȈƫȐǳ¦�» Âǂū¦�ȄǴǟ�ƨƥƢƬǰǳ¦�ǽǀǿ�±ȂǷ°�ƾǸƬǠƫÂ ا معظم لغات

أوربا مع إضافة رموز من الكتابة اليونانية، وهناك عالمات تضاف فوق احلروف 

.)٢٢(أو أسفل منها، مثل النقطة أو اخلط الصغري لتمثيل صفات صوتية معينة

وال تصعب على الدارس معرفة سبب جلوء علماء اللغة الغربيني إىل الكتابة 

Â¢�̈ǂǏƢǬǳ¦�ƨȈǷȂǬǳ¦�ǶēƢƥƢƬǯ�ÀȂȀƳ¦Ȃȇ¾��الصوتية الدولية يف حبوثهم، فقد كانوا

�ǂǐǠǳ¦�Ŀ�ǶŮÂ®�ƢēǂǸǠƬǇ¦�Ŗǳ¦�§ȂǠǌǳ¦�©ƢǤǳ�ƨǇ¦°ƾǳ�ƨǴȈǇÂ�ń¤�ǶȀƬƳƢƷÂ

.)٢٣(احلديث ثانيا

ويعتقد الباحث أن استخدام تلك رموز الكتبة الصوتية الدولية يف دراسة 

 أصوات اللغات البشرية يساعد القارئ من أي لغة هو على نطق األصوات نظقا
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�ƢǸǯ��ƶȈƸǏ�ǾƳÂ�ȄǴǟ�Ƣē¦ȂǏ¢�ǲȈưŤÂ�©ƢǤǴǳ¦�ƨǇ¦°ƾǳ�ƨǴȈǇÂ��Ȃǿ�ǲƥ��ƶȈƸǏ

احتاج الغربيون أنفسهم إىل استخدام هذه الرموز كوسيلة لدراسة لغات الشعوب 

ǶŮÂ®�ƢēǂǸǠƬǇ¦�Ŗǳ¦.

  :رموز الكتابة الصوتية الدوليةمحاوالت رسم 

 العدول عن طريقة إال - يف علم األصوات  - جيد الباحثون املعاصرون مل

املنطوقة بطريقة  عن متثيل أصوات اللغة ��Ǆ̈ƳƢǟ�ƢĔȋالعاديةاإلمالئية الكتابة 

حديثة صاحلة االستخدام يف جمال تواضعية عن رموز كتابية  فبحثوا متكاملة، 

تسجيل األصوات  القارئ؛ حبيث يستطيع الباحث أو اللغات البشرية أصوات

مثة حماوالت كثرية منذ ، و الدقيقة يف النطق بالتفصيل، وإبراز التفاصيل لغويةال

:)٢٤(هاأوائل القرن التاسع عشر، ومن

املعروفة بالكالم املنظور، وقد استخدمها هنري سويت : حماولة جرهام بل-١

وهي طريقة صعبة الكتابة وكثرية النفقة يف الكتابة، يرسم فيها الفونيم برسم 

اسية يف تكوينه، ختطيطي مبسط واصطالحي لبعض أعضاء النطق األس

)٢٥(ولكن هذه الطريقة مل يقدر هلا االستمرار أو الشيوع

 حماولة ألف باء لندن املستعملة لكتابة اللهجات السويدية-٢

 حماولة ألف باء لبسيوس املستعملة لكتابة اللهجات األفريقية-٣

تينية تقوم رموزها على األلف باء الال: ية األمريكيةوجِ ولُ بُ رْ ثُـ نْـ حماولة اجلمعية األُ -٤

كإضافة خط أفقي صغري فوق   ،التقليدية مع إدخال تعديالت على بعضها

احلروف، أو نقطتني فوق بعضها، أو حتوير صور بعض احلروف، ومع 
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وإدخال حروف مأخوذة من األجبدية  ،إدخال بعض صور احلروف املكربة

 . اليونانية

يفها علماء، اليت اشرتك يف تأل) م١٩٨٩(ألف باء اجلمعية الصوتية الدولية -٥

كان و  .)٢٦(ودانيال جونز ،وبول باسسي ،منهم إليس، وهنري سويت

هدف اجلمعية الصوتية الدولية يف بادئ األمر حتسني تعليم اللغات 

م ١٨٨٨وضعت عام  ناألجنبية، وتعليم اللغة اإلجنليزية، ولكنها ما لبثت أ

صورة بعض األلف باء الصوتية العاملية و جاء هذا اجلدول أول األمر على 

ضيف إليه رموز دل مرات عديدة، وأُ لكنه عُ ،األلفباءات املوجودة آنذاك

.)٢٧(جديدة وكثرية

  : المحور الثالث

  اتجاهات العلماء األصواتيين العرب نحو استخدام الكتابة الصوتية الدولية

إن الناظر يف كتابات العلماء األصواتيني العرب جيد اجتاهات ومواقف من 

ة الصوتية، فالدكتور حممود السعران يدعو إىل تبين كتابة صوتية رموز الكتاب

تناسب العربية، فقال بعد أن حتدث عن تاريخ اخرتاع وتطور الكتابة الصوتية 

) ألف باء صوتية(فال بد من أن يصطلح العلماء املختصون عندنا على : "الدولية

اللغات، وعند يصلح استعماهلا عند دراسة العربية، وعند دراسة سواها من 

.)٢٨(الكتابة يف امليدان اللغوي بوجه عام

ومن بني الصوتيني العرب من فضل رموز الكتابة الصوتية الدولية يف دراسة 

: علم األصوات العام(أصوات العربية، فقد قال األستاذ يسام بركة يف كتابه 

اليت ورغم أن بعض الباحثني يفضلون استعمال الرموز ): "أصوات اللغة العربية
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 –وال يزال  –ميكن طباعتها على اآللة الكتابية، فإن هذا النظام الكتايب انتشر 

يف أوساط العلماء اللسانيني، ويعين هذا االنتشار الواسع لأللفباء الصويت العاملي 

وهو النظام الرمزي الذي . أن أفضل الوسائل املتداولة لتدوين األصوات اللغوية

.)٢٩("غوي يف هذا الكتاباتبعنا يف دراسة الصوت الل

ومنهم من اعتقد باستكمال رموز الكتابة الصوتية العربية مبتطلبات الدرس 

فالكتابة العادية ال تصلح للبحوث "الصويت العريب إذا أُْحسن استخدامها، 

الصوتية، مما دفع معظم اللغويني العرب املعاصرين إىل اللجوء إىل احلروف 

اليت مل تكن لتتضح لو كتبت كتابة عادية، وأرى  الالتينية لتوضيح بعض النقاط

حني تكتب ) يف الدراسات العربية على األقل(أن احلروف العربية تفي بالغرض 

)٣٠("بالطريقة اليت استعملت يف هذا الكتاب

ومن أجل هذا كله، فقد جلأت إىل كتابة احلروف العربية ".... ويقول أيضا 

، وجتعل هذه احلروف صاحلة للدراسة بطريقة تسمح بتجنب املساوئ السابقة

الصوتية، حبيث يكون لكل صوت لغوي رمز، سواء يف ذلك الصحاح والعلل 

الطويلة والعلل القصرية، أما الرموز اليت ال متثل أصواتا فتحذف، وتكتب الرموز 

متوالية على السطر بالرتتيب الذي تلفظ فيه، ويكون للصوت املشدد رمزان 

.)٣١("متواليان

:وظاتملح

أن جهود العلماء الصوتيني العرب يف وضع  –واهللا أعلم  –يبدو للباحث 

األجبدية العربية وإعجامها كانت خدمة للقرآن الكرمي مبا يف ذلك صيانة اللغة 

العربية من التصحيف والتحريف، ومل يكن هدفهم األساسي دراسة اللغة 
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دثني، ولذلك يرى الباحث اإلنسانية على حنو ما كان لدى الصوتيني الغربيني احمل

جدارة استخدام الكتابة الصوتية الدولية وأمهيتها يف جمال دراسة اللغات البشرية، 

فالبحوث العلمية األكادميية اليت تدرس اللغات حباجة إىل استخدام هذه الرموز  

كي تساعد القارئ يف نطق ألفاظ اللغة املدروسة على وجه متكامل، خاصة كون 

أن يستفيد بالدراسة  - من أي لغة هو  - ولية حبيث متكن القارئ هذه الرموز د

  .من الناحية الصوتية

تظهر أمهية جهود الصوتيني العرب يف إعجام بعض احلروف العربية وإمهال 

بعضها واضحة يف متييز الكالم بعضه من بعض،فإمهال املعجم وإعجام املهمل 

: الكالم حمتمال كما يف قولك يغري املعين، ويوقع يف لبس شديد، خاصة إذا كان

) أقذر(لو أعجمت فيها الدرال تصري ) أقدر(فإن كلمة " عمرو من أقدر الناس"

.)٣٢(واملعين يتقبلها

الكتابة اإلمالئية : هذا، وقد استنتج الباحث من خالله مقارنته كليت الكتابتني

  :والكتابة الصوتية الدولية ما يلي

درا من املعرفة بأصول أصوات اللغة الكتابة اإلمالئية تتطلب تتطلب ق-١

�ȄǴǟ�ǚƷȏ��Ǯ ǳ̄�ǺǷ�ƢƠȈǋ�Ƥ ǴǘƬƫ�ȏ�ƨȈƫȂǐǳ¦�ƨƥƢƬǰǳ¦�ƢǸǼȈƥ��ƢēƢǸǴǯÂ

حيث جاءت ) عصا –سعى، وعصى  –دعا : (سبيل املثال الكلمات

ألف املد فيها طويلة، وأحيانا مقصورة، على هذا االختالف يرجع إىل 

 .أصل األلف املنقلبة من الياء أو الواو

من الناحية الصوتية فال فرق بني مجيع األلفات السابقة سواء ممدودة  وأما 

.كانت أم مقصورة، حيث تنطق كلها فتحة طويلة
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الكتابة الصوتية أقرب إىل معرفة كيفية نطق الكلمة نطقا صحيحا ولعل -٢

مضطرين الستخدامها يف معامجهم اللغوية، يف هذا ما جعل املعجميني الغربيني 

األلفاظ نطقا صحيحا، اإلمالئية قد ال تعلم القارئ كيفية نطقحني أن الكتابة 

ذلك ألنه ليس كل ما يُكتب يُنطق، وليس كل ما ينطق يُكتب يف الكتابة 

:اإلمالئية العادية، وهذه أمثلة توضيحية على ذلك

:ما يُكتب إمالئًيا وال يُنطق

، الم األمر الساكنة ١١٤:طه، اآلية﴿َوُقْل َربِّ زِْدِين ِعْلًما﴾: قوله تعاىل-  أ

.وال تُنطق، وإمنا تدغم يف الراءُتكتب إمالئًيا)قلْ (يف 

وال تُنطقاأللف املزيدة بعد امليم ُتكتب إمالئًيا)ِمائَة(كلمة -  ب

.جتب كتابة األلف اليت قبل الم القمرية وال تُنطق يف حالة الوصل)ِمن الـَماءِ (-  ت

.وال تُنطقلف املزيدة بعد واو اجلماعة إمالئًياجتب كتابة األ)َذَهُبوا ِإَىل السُّوقِ (-  ث

:ما يُنطق وال يُكتب إمالئًيا

، النون ٢٠: القصص، اآليةَجاَء َرُجٌل ِمْن أَْقَصى اْلَمِديَنِة﴾وَ ﴿: قوله تعاىل-  أ

تُنطق وال ُتكتب إمالئًيا)رجلٌ (الساكنة اليت حلقت آخر االسم املنون 

النون الساكنة اليت حلقت آخر االسم املنون ) رِ َكَتْبُت رَِساَلًة ِإَىل املِديْ (-  ب

.تُنطق وال ُتكتب إمالئًيا)رسالةً (

ولعل ذلك من أهم األسباب اليت جعلت الدارسني جيمعون بني 

�ŀƢǠȇ�ƢÅȈƟƢǼƯ�ƢĔȂǯ�ƨǏƢƻ��ƾƷ¦Â�°ƢǗ¤�Ŀ�ƨȈƟȐǷȍ¦Â�ƨȈƫȂǐǳ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦
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) املكتوب(مالئي اهليئة اخلارجية للدال مسموًعا ومكتوبًا؛ ألن اجلانب اإل

.)٣٣()املسموع(من اللغة ما هو إال حماولة تقريبية متثل اجلانب الصويت 

الكتابة الصوتية هي اليت تزيل الغموض الذي يكون مع بعض األصوات -٣

ÀƢǬǘǻ�Ǿǳ�Ǻǰǳ�ƾƷ¦Â�©ȂǏ�ƢĔ¤�Ʈ ȈƷ��ȐưǷ�ƨǗȂƥǂŭ¦� ƢƬǳƢǯ�ƨȈƥǂǠǳ¦: تُنطق

:تاء، وأحيانا تُنطق هاء، مثال ذلك

 .هاء يف حالة الوقف) رمحة(حيث تُنطق التاء املربوطة يف  )هذه رمحة(-  أ

، ٥٦: األعراف، اآلية﴿ِإنَّ َرْمحََت اللَِّه َقرِيٌب ِمَن اْلُمْحِسِنَني﴾قوله تعاىل -  ب

 .تاء يف حالة الوصل) رمحة(حيث تُنطق التاء املربوطة يف 

: نطقا وكتابة) رمحة(ولعل ذلك ما جعل البعض خيطؤون يف كلمة 

(َرْمحَةْ :(نفيقولو  (Rahmat(  بصوت تاء ساكنة)t( وكثريا ما يرى الباحث من ،

) حفصة(نطقا وكتابة، فلو أن هؤالء أرادوا أن يكتبوا ) حفصة(خيطؤون يف 

ƞǗƢƻ�ǲǰǌƥ�ƢđȂƬǰȇ�Ƥ ǳƢǤǳ¦�Ŀ�ǶĔƜǧ�ƢÅȈǸȈǻȂǧ.

وجتدر اإلشارة هنا إىل أهم احملاوالت اليت قدمت حنو اخرتاع رموز الكتابة 

:الدولية، ومنهاالصوتية 

  : المحور الرابع

)٣٤(الدولية  التقابل بين الحروف العربية وحروف الكتابة الصوتية

الصوامت (يف هذا املبحث يورد الباحث جدوال تقابلًيا بني األصوات العربية 

  :ورموز الكتابة الصوتية الدولية على النحو التايل) والصوائت
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Ȕ ɽ ɀ ɦȄࡧɎɽ ɱȔ ɽ ɀ ɦȄࡧɯ ȷ ȄȌȳɐɦȄࡧȵɭȳɦȄࡧ  يȵɭȲࡧȓȉȆȗɡɦȄ

  صوتيةال

الصوائت 

  القصيرة

iـــــــِـــــــ  .الكسرة القصرية

uـــــــُـــــــ  .الضمة القصرية

aــــــــَـــــــ  .الفتحة القصرية

Ȕ ɽ ɀ ɦȄࡧɎɽ ɱȔ ɽ ɀ ɦȄࡧɯ ȷ ȄࡧȵɭȳɦȄ

ʎȌȳɐɦȄ

ȓȉȆȗɡɦȄࡧȵɭȲࡧ

  صوتيةال

الصوائت 

  طويلةال

 ī/ii  ي  .)ياء املد(الكسرة الطويلة 

 ū/uu  و  .)واو املد(ضمة الطويلة ال

 ā/aa  ا  .)ألف املد(الفتحة الطويلة 

Ȕ ɽ ɀ ɦȄࡧɎɽ ɱȔ ɽ ɀ ɦȄࡧɯ ȷ ȄʎȌȳɐɦȄࡧȵɭȳɦȄࡧȵɭȲࡧȓȉȆȗɡɦȄ

  صوتيةال

الصوائت 

  المزدوجة

عنصره األول ) مزدوج يائي(

فتحة، وعنصره الثاين من 

  .جنس الياء

ـــــــَــــ ي
ay

عنصره األول ) مزدوج واوي(

نصره الثاين من فتحة، وع

)٣٥(.جنس الواو

ـــــــَــــ و
aw
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Ȕ ɽ ɀ ɦȄࡧɎɽ ɱȔ ɽ ɀ ɦȄࡧɯ ȷ ȄʎȌȳɐɦȄࡧȵɭȳɦȄࡧȵɭȲࡧȓȉȆȗɡɦȄɦȄصوتية  

ʔ  ء  األلف  

b  ب  الباء

t  ت  التاء

 ṯ/θ  ث  الثاء

 ʒ  ج  اجليم

 ħ  ح  احلاء

 ḥ/x  خ  اخلاء

d  د  الدال

ð  ذ  الذال

r  ر  الراء

z  ز  الزاي

s  س  السني

 š/ʃ   ش  الشني

 ş  ص  الصاد

 ɠ  ض  الضاض

 ţ  ط  الطاء

 ᾷ  ظ  الظاء

ʕ  ع   العني 

ʁ  غ  الغني

f  ف  الفاء

q  ق  القاف

k  ك  الكاف

ال
ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ

ـــــــــــ
ــــــــــ

ــص
ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
ــــــــــــــ

ـــــــــ
امـــ

ــو
ــ

ـــ
ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
ـــــ

ت
ـــــــــــــ

ــــ
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l  ل  الالم

m  م  امليم

n  ن  النون

h  ه  اهلاء

w  و  الواو

y  ي  الياء

  دالأهمية الكتابة الصوتية الدولية في تعريف ال: المحور السادس
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فبها حيقق هدفه املتمثل يف إفادة القارئ، ومن هنا كان للكتابة الصوتية الدولية 

الدال يف املنظور املعجمي عبارة عن الوحدة "أمهية كربى يف تعريف الدال، و

يته الصوتية والصرفية والرتكيبية املعجمية بوصفها لفظا يتطلب توضيح هو 

.)٣٦("والتارخيية، قبل شرح مدلوهلا للقارئ

IPAاستعان الباحث يف كتابة هذه الرموز بربنامج  Unicode 1.1.1 Keyboard ،

حني  –فتتحول لوحة املفاتيح للجهاز , وهو برنامج حاسويب يُثبت على اجلهاز

لًما بأن هذه الرموز ليست مكتوبة ع ،الكتابة الصوتية العاملية رموزإىل  –ها ضغط

بعد إثبات  – وبعبارة أخرى يصبح اجلهاز له ثالث لغات ،على لوحة املفاتيح

، وهذا ورموز الكتابة الصوتية العاملية ،والعربية ،اإلجنليزية: وهي - هذا الربنامج

).www.autohotkey.com(:الربنامج متوفر على شبكة اإلنرتنيت، وموقعه
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وهنا يورد الباحث منوذجني لدراسة الدال من الناحية الصوتية مستخدما رموز 

الكتابة الصوتية الدولية ليظهر للقارئ مدى أمهية هذه الرموز يف الوصف 

  :الصرفصويت جلميع اللغات البشرية

).خضراءهذه : (النموذج األول

(َخْضرَاءُ (أصل كلمة  (َخْضرَاا) -ḥaɠ[بالكتابة الصوتية ) خ ـــــَــــ ض ر ــــَــــ ــــَـــــ)

raa[ َخْضرَاءُ (، متاثلت ألفان، فقلبت الثانية مهزة، فصارت الكلمة) خ ـــــَــــ ض )

، فالقارئ يستطيع أن ينطق )٣٧(]ḥaɠ-raa-ʔu[بالكتابة الصوتية ) ر ــــَــــ ــــَـــــ ء ــــُــــــ

  .حيحالكلمة على وجه ص

  .صليت المغرب في غرفته: النموذج الثاني

)غ ـــــُـــ ر ف ـــــــَـــــ ت ـــــــِــــ ه ــــــُــــ ــــــُـــــ()ُغْرفَِتهُ (:حمولة، وأصلها)ُغْرفَِتهِ (كلمة 

يف ) i) (ــــــِـ ـــــ(الكسرة القصرية  تأثر ، ]ʁur-fa-ti-huu[بالكتابة الصوتية 

فتحولت  ،)uu) (ــــــُــــــــ ــــــُـ ـــــ( )ـــهُ (ا بىن عليها ضمري الغائب مفردً يُ حركة الضم اليت 

غ ـــــُـــ ر ()ُغْرفَِتهِ (فصارت الكلمة بعد التحول , الضمة الطويلة إىل كسرة طويلة

[ف ـــــــَـــــ ت ـــــــِــــ ه ــــــِـــ ــــــِــــ (ʁur-fa-ti-hii[)٣٨(.

، والذي يقع عليه )Trigger" (املثرية"الذي يؤثر يف غريه بـــ ويسمى الصوت 

حركة أصلية يف  -يف احلركات  –، ويكون الصوت املثري غالًبا )اهلدف(التأثري بـــــ 

.)٣٩(يف حني أن احلركة اهلدف تكون يف امللحقات والزوائد, الكلمة

  :ويوضح ذلك املخطط التايل
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ــــــــــــــــــــــتِـــــــــــــــــــــــــــــــــهِ غُــــــــــــــــــــــــــْرفَ 

:الخاتمة

تناولت هذه الدراسة أمهية استخدام الكتابة الصوتية الدولية يف تعريف الدال،  

كما حاولت إلقاء الضوء على نشأة كل من الكتابة اإلمالئية والصوتية ومراحل 

يف مخسة حماور، أما احملور األول فعبارة وشاء اهللا سبحانه أن تكون تطورمها، 

، يف حني تناول احملور الثاين دراسة نظرية موجزة لنشأة الكتابة اإلمالئية وتطورها

احملور الثالث عن اجتاهات  ، كما حتدثنشأة رموز الكتابة الصوتية الدولية

ر الرابع ، واحملو  العلماء األصواتيني العرب حنو استخدام الكتابة الصوتية الدولية

وأخريًا تناول احملور اخلامس أمهية �ƢčȈƫȂǏ�ƨȈƟƢƦǨǳȋ¦�ǶǇ°�©ȏÂƢŰعبارة عن 

  :وتوصلت الدراسة إىل النتائج التاليةالكتابة الصوتية الدولية يف تعريف الدال، 

الصوتيون العرب القدامى هم الذين وضعوا أسس الكتابة الصوتية الدولية -

م األشكال، واملعاجم اللغوية العربية وذلك بإعجامهم احلروف، واخرتاعه

خري دليل على ذلك، فمحمد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي يف كتابة 

�ÈƨǸǴǰǳ¦�Ǿǧ¦®°Ɯƥ�ƨǴǷƢǯ�ƨƠƴē�©Ƣǯǂǳ¦�ƨƠƴē�Ǧ خمتار الصحاح ǐȇ�ÀƢǯ

ت : " املدرسَة بفعل منوذجّي، أو كلمة مشهورة من حيث النطق، يقول مثًال 

)٤٠("ج ر جتر من باب نصر وكتب

)Trigger(
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 ءساعد القرايف البحوث اللغوية يرموز الكتابة الصوتية الدولية استخدام إن -

 .نطق األلفاظ بصورة صحيحةمعرفة كيفية على 

العربية أرادوا  ركاتاحلاحلروف و تهجئة عندما قاموا ب الصوتيون العرب القدامى-

بذلك تعليم القارئ كيفية نطق األلفاظ بصورة متكاملة، يف حني إن 

«�®°¦ƢǤǴǳ¦�ƨǇ©� الصوتيني ƾđ�ƨȈǳÂƾǳ¦�ƨȈƫȂǐǳ¦�ƨƥƢƬǰǳ¦�±ȂǷ°�¦Ȃǟŗƻ¦�śȈƥǂǤǳ¦

Ƣē¦̄�ƾŞ�̈ƾƷ¦Â�ƨǤǳ�ǆ ȈǳÂ��ƨȇǂǌƦǳ¦.

البحوث اللغوية اليت ختلو من الكتابة الصوتية الدولية يقل عدد القراء الذين -

Ƣđ�ÀÂƾȈǨƬǈȇ .خاصة من الناحية النطقية لأللفاظ. 

ة والكتابة الصوتية الدولية عالقة اخللف العالقة بني الكتابة اإلمالئية العربي-

 .بالسلف

  :التوصيات

  :يوصي الباحث مبا يلي

-�¶ƢǬǻ�ȄǴǟ�» ȂǫȂǳ¦�» ƾđ��śƯƾƄ¦Â�ȄǷ¦ƾǬǳ¦�®ȂȀƳ�śƥ�ƨǻ°ƢǬǷ�ª ȂŞ� ¦ǂƳ¤

االتفاق واالختالف بينهما من ناحية، ومن ناحية أخرى تدّل مثل هذه 

العريب الرتاثي يف دراسة الدراسات املقارنة على مدى ما قدمه الفكر اللغوي 

 .اللغة اإلنسانية

شأن أي جهد يبذله  ،ال خيلو عمل إنساين من اهلفوات والعثراتهذا، و -

، فالكمال هللا وحده، فما كان من توفيق فمه سبحانه، وما كان من بشر

.خطأ فمين لقصوري، واحلمد هللا أوًال وآخرًا
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الهوامش، مع المصادر والمراجع

، دار صادر، لسان العرب)بدون(ابن منظور، محمد بن مكرم األفریقي المصري -)١(

  .٣:، ص١٠:بیروت، ج
، دار الجنوب للنشر، تونس، مدخل إلى الصوتیات) ت.د(عبد الفتاح إبراهیم -)٢(

  ٢٠: ص
منشورات المجمع بیة، المدخل إلى علم أصوات العر ) م٢٠٠٢(غانم قدوري أحمد -)٣(

  .٢٧: العلمي، ص
.المرجع نفسه، والصفحة نفسها-)٤(
، تحقیق محّمد أبو الفضل مراتب الّنحوّیین) هـ١٣٩٤(أبي الّطّیب الّلغوي -)٥(

:إبراهیم، دار الفكر العربي، القاهرة، ص
.یقصد به إزالة العجمة عن الحروف بنقطها لتمییزها فیما بینها-)٦(
، مكتبة الضیاء في قواعد الترقیم وإلمالء) م١٩٨١(ریب عبد المجید تافخ غ -  )٧(

  ٩-٨:األزهر، ص
الكتابة العربیة من النقوش إلى الكتاب ) م٢٠٠٣(صالح بن إبراهیم الحسن -)٨(

  .٦٠ -١٨: ، دار الفیصل الثقافیة، المملكة العربیة السعودیة، صالمخطوط
  .٥٠:المرجع نفسه، ص-)٩(
  .٧١- ٥٢:جع نفسه، صالمر -)١٠(
، اإلمالء العربي، نشأته وقواعده ومفرداته وتمریناته) م١٩٨٤(أحمد قبش، -)١١(

  ٧:دار الرشید دمشق بیروت، ص
  .٨ -٧: المرجع نفسه، ص-)١٢(
مجمع اللغة العربیة، :المعجم الوسیط، تحقیق)بدون(إبراهیم مصطفى وآخرون -)١٣(

  .٣٧٢:، ص١دار الدعوة، ج
  ٧٧٢:، ص٢جع نفسه، جالمر -)١٤(
  .٣٠٤:ص: ١المرجع نفسه، ج-)١٥(
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:مقالة على شبكة اإلنترنیت بعنوان-)١٦(
قضایا تعریف الدال ) م٢٠١٧(علي أبوالجي عبد الرزاق وزینب بنت خدة، -)١٧(

مقالة منشورة في مجلة القریة )باب الجیم نموذجا(وٕاشكاالته في معجم المنجد

  ١٨: زء األول، صالعالیمة، العدد األول، الج
  .٢٧: مرجع سابق، ص) م٢٠٠٢(غانم قروري أحمد -)١٨(
، عالم الكتب، القاهرة، دراسة الصوت اللغوي) م١٩٩٧(أحمد مختار عمر -)١٩(

  .٦٠:ص
مجموعة من علماء الصوتیات معظمهم من بریطانیا وفرنسا في باریس عام -)٢٠(

١٨٩٦.  
، مقالة منشورة على اإلنترنیت آخر ولیةألفبائیة صوتیة د) م٢٠١٩(ویكیبیدیا -)٢١(

  .١٩:٢٠م ٢٠١٩مارس  ١٠تعدیل بتاریخ 
  ٥٣: ، مرجع سابق، ص)م١٩٩٧(أحمد مختار عمر -)٢٢(
  .٢٩: مرجع سابق، ص) م٢٠٠٢(غانم قروري أحمد -)٢٣(
، المكتبة أصوات العربیة بین التحول والثبات) م١٩٨٩(النعیمي، حسان سعید -)٢٤(

.وما بعدها ٨١:ص الوطنیة، بغداد،
دار الجنوب للنشر، تونس، مدخل غلى الصوتیات، )بدون(عبد الفتاح إبارهیم -)٢٥(

ورقلة  –جامعة قاصدي مرباح –، نقًال عن  مجلة اآلداب واللغات ٢٠: ص

  .٦٢:العدد السابع، ص) م٢٠٠٨(الجزائر، 
.المرجع نفسه، والصفحة نفسها-)٢٦(
:، صالفونولوجیا–علم وظائف األصوات اللغویة  )م١٩٨٦(نور الدین، عصام -)٢٧(

ورقلة  –جامعة قاصدي مرباح –، نقًال عن  مجلة اآلداب واللغات ١٤٥- ١٤٤

 .٦٢:العدد السابع، ص) م٢٠٠٨(الجزائر، 
  .١٣١: علم اللغة ص -  )٢٨(
  ١٦٤:علم األصوات العام، ص-)٢٩(
  ٨:دراسات في علم أصوات العربیة، ص()عبده داود -)٣٠(
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  ١١:المصدر نفسه، ص-)٣١(
  .٩:مرجع سابق، ص)م١٩٨١(غریب عبد المجید تافخ -)٣٢(
إشكالة التعریف في المعاجم العربیة ) ه١٤٣١(علي أبوالجي عبد الرزاق -)٣٣(

، بحث أكادیمي لنیل درجة الماجتیر في اللغة العربیة، قسم اللغة العربیة الحدیثة

  .٤٢:وآدابها، جامعة الملك سعود، ص
، المكتبة العصریة، شركة الصوتیات والفونولوجیا) م١٩٩٨(حركات، مصطفى -)٣٤(

و النعیمي، . ١٥٦:أبناء شریف األنصاري للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ص

  .١٠٦:حسان سعید مرجع سابق، ص
,أبحاث في علم أصوات اللغة العربیة) م١٩٩١(أحمد عبد التواب ,الفیومي-)٣٥(

  .١٠٩:قاهرة، صال, مطبعة السعادة
  .١٨:مرجع سابق، ص) م٢٠١٧(علي أبوالجي عبد الرزاق وزینب بنت خدة، -)٣٦(
، دار األمة لوكالة دراسات في الفونولوجیا) م٢٠٠٩(عبد الرحیم شئت ,ثاني-)٣٧(

  .١١٦: المطبوعات، كانو نیجیریا، ص
Vowel"تجانس الحركات"ویسمى مثل هذا النوع من التجانس -)٣٨( Harmony. المرجع

  .١٠٥:ص, نفسه
 .١٠٢: ثاني، عبد الرحیم شئت، مرجع سابق، ص-)٣٩(
مختار الصحاح، تحقیق ) م١٩٩٥(الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر -)٤٠(

  ٣٢: محمود خاطر، مكتبة لبنان، بیروت، ص



:...  
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; +2348097204747jibrilumuhammad123@gmail.com

:ملخص

إىل توضيح خاصية املوسيقى الداخلية يف شعر  يهدف البحث

الشيخ أيب بكر عتيق الكشناوي، بغية الوقوف عند منهجه يف نقل 

ومما هو جدير بالذكر أن املوسيقى . الرسالة الفنية إىل املتلقي

لة ملوسيقى اإلطار يف الكالم املنظوم، وال  الداخلية ظاهرة مكمِّ

الشعر العريب فحسب، بل تنحصر قيمته يف الفاعلية الصوتية يف 

تتعدى إىل األثر الداليل الذي تنبض به ظواهر التكرار والتصدير 

واجلناس والتصريع والقوايف الداخلية الواردة وغري ذلك من عناصر 

: ومن التساؤالت اليت جييب عنها هذا البحث. املوسيقى الداخلية

ع ما اخلاصية الصوتية للموسيقى الداخلية؟ وما أمناط اإليقا 

الداخلي الواردة يف القصائد املدروسة؟ وما دورها يف نقل الرسالة 

إىل املتلقي؟ وكيف تؤثر دالليا يف إبراز منهج الشاعر الفين؟ 

وسيوظف الباحث املنهج الوصفي وفقا ملتطلبات األسلوبية، ذلكم 

املنهج الذي يدرس النص عرب مستوياته الصوتية والرتكيبية 

  .سة األلسنية احلديثةوالداللية، يف ظل الدرا
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:المقدمة

ومبا أن األسلوبية دراسة وصفية للنص عرب مستوياته الصوتية والرتكيبية 

والداللية، فإن هذا البحث يسعى إىل إبراز كيفية ورود أمناط من سياقات 

هدية "املوسيقى الداخلية الواردة يف ديوان الشيخ أيب بكر عتيق الكشناوي 

.  بيتا) ٢٨٦٠(توي الديوان على ألفني ومثامنائة وستني ، وحي"األحباب واخلالن

وتتمثل هذه األمناط املوسيقية، يف توضيح مناذج من بنية التكرار النابعة عن ترديد 

بعض األصوات والكلمات والرتاكيب، مث دراسة أمناط التصدير املتمثلة يف رد 

ني يف النطق أعجاز األبيات على صدورها،واجلناس الصادر عن متاثل الكلمت

وقد تناول . واختالفهما يف املعىن، بغية الوقوف عند أثره الصويت و الداليل

البحث التصريع و القوايف الداخلية، للوقوف عند منهج الشاعر يف توظيف 

وسيوظف الباحث . القصائد املصرعة، وأسلوبه يف استخدام القوايف الداخلية

  .الدراسات األلسنية احلديثة منهج علم األسلوب، ذلكم املنهج النابع عن

  :ترجمة الشاعر

بن احلاج أيب بكر بن موسى الكشناوي،  هو الشيخ أبو بكر عتيق بن اخلضر

ولد يف مدينة كشنة يف العقد . وكان أبوه وجده من أهلها. نسبة إىل مدينة كشنة

وعاش مبدينة كنو يدرس اللغة  م،١٩٠٩األول من القرن العشرين، و ذلك سنة 

م، وعمره مخس و ستون ١٩٧٤ة و الثقافة اإلسالمية إىل أن تويف سنة العربي

)١(.سنة

وقد أخذ العلوم عن مشايخ كثرية، منهم الشيخ حممد سلغ، والشيخ عبد اهللا 

خمتلف أحناء  و له تالميذ يف. ، وغريهم من األساتذةوَ يَـ نْـ سلغ، و الشيخ أبوبكر ِجمِ 



:...  

~٢٦~

ا، واملعلم حيىي اوَ سَ وْ خ علي احلرازم هَ الشي: هذه البالد و يف خارجها، ومن بينهم

ي، والشيخ أبوبكر رِ غُ دُ يْ علم طلحة رابع، والشيخ أمحد أبو الفتح مَ ا، واملنَ رْ جربيل كُ 

ورى، والشيخ سيوطي غُ لْ ا، والشيخ بوب فَـ ريوَ املسكني، و الشيخ عبد الرمحن زَ 

.ا، و غريهمجيغَ ، و الشيخ بالرىبمْ غِ نْ و، و الشيخ سهل رِ رُ ، والشيخ جتاين قِ ثِ بِ 

تناول الشيخ أبو بكر عتيق فنونا خمتلفة يف إنتاجاته األدبية شعرا و نثرا، منها 

الفخر والرثاء ، واملديح النبوي، ومدح الشيوخ، واحلب اإلهلي، و التوسل، و 

§���Â.الرحلة، و غري ذلك ®ȋ¦�Â�ƨǤǴǳ¦Â�ƨȈǼȇƾǳ¦�©ȏƢĐ¦�Ŀ�̈Śưǯ�ƢƦƬǯ�Ǧ ǳ¢�ƾǫ�Â

  . بأن مصنفاته تبلغ مخسني كتابا التصوف، حىت قيل

دراسة تطبيقية لنماذج من سياقات الموسيقى الداخلية الواردة في شعر 

  :الشيخ أبي بكر عتق

وإلبراز سياقات املوسيقى الداخلية من شعر الشيخ أيب بكر عتيق حياول 

:الباحُث النظَر إىل الظواهر التالية

:التكرار/ أ

.)٢("عبارة عن اإلتيان بشيء مرة بعد أخرى التكرار: "يف معجم التعريفات

:وعن التكرار كَلْوٍن إيقاعي يقول ابن رشيق

وللتكرار مواضع حيسن فيها، ومواضع يقبح فيها، فأكثر ما يقع "

التكرار يف األلفاظ دون املعاين، وهو يف املعاين دون األلفاظ أقل، 

، وال جيب فإذا تكرر اللفظ واملعىن مجيعاً، فذلك اخلذالن بعينه

للشاعر أن يكرر امسًا إال على جهة التشوق واالستعذاب إذا كان 

.)٣("يف تغزل أو نسيب
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�ǽ°Â®�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�čƢȈƥƢŸ¤�ÀȂǰȇ�°¦ǂǰƬǳ¦�À¢�ȄǴǟ�¾ƾȇ�ƢŶƜǧ� Ȇǋ�ȄǴǟ�¾®�À¤�¦ǀǿ

املوسيقي والداليل، إذا كان مصوغًا على جوانبه اللفظية دون املعنوية، ولقد 

واملعىن يف آن واحد باخلذالن، والكبوة عن مطابقة  وصف ابن رشيق تكرار اللفظ

ومنه . أسرع أسرع: الكالم مبقتضى حال اخلطاب، وذلك حنو قولك ملن تستدعيه

  :قول املتنيب

)٤(ملثلـــــــــي عنـــــــــد مـــــــــثلهم مقــــــــــام  ومل أر مثــــــــــــل جــــــــــــرياين ومثلــــــــــــي

�čƢȈǳȏ®�ÅȐǬƷ�ƾȈǨȇ��Ƣđ�ǲǷƘƬǳ¦�ƾǼǟ��Ƥ ȈǈǼǳ¦�Â¢�¾ǄǤǳ¦�Ŀ� Ƣũȋ¦�ǒ Ǡƥ�°¦ǂǰƫÂ

  .يتمثل يف تأكيد التشوق واالستعذاب إىل احملبوب

  :ويقول باحث آخر عن دور التكرار املوسيقي يف الشعر

ويسهم التكرار املوسيقي يف منح الشاعر القدرة على تنويع "

معانيه، وهو يستخدمه يف شعره بصورة خمتلفة، فقد يكرر الكلمة 

�ǲȈƦǇ�ȄǴǟ�Ãǂƻ¢Â��ƨǬȈǬū¦�ǲȈƦǇ�ȄǴǟ�Ƣđ�ļƘȇ�̈ǂǷ±ƢĐ¦")٥(.

ولنذهب إىل شعر الشيخ أيب بكر عتيق لعرض بعض األمثلة للتكرار ودوره 

  : اإليقاعي والداليل على حنو ما يلي

، وقد يأيت ألسباب إما : إن التكرار من األدوات الفنية األساسية للنصِّ

.للتوكيد، أو لزيادة التشبيه، أو التهويل، أو للتعظيم أو التلذذ باملكرر

تأمل يف الرتتيب التنازيل لورود التكرار يف شعر الشيخ أيب بكر عتيق وعند ال

�ǢǴƦƫ�ƢĔ¢�Ʈ ƷƢƦǳ¦�ǚƷȏ�Ʈ ȈƷ��ÅƢǟȂȈǋ�ǂưǯ¢�©ƢǸǴǰǳ¦�°¦ǂǰƫ�À¢�¥°ƢǬǳ¦�ǆ ǸǴȇ

من أبيات شعره، يلي ذلك تكرار العبارات بالدرجة الثانية، إذ تبلغ  ٪١٧،٥

  .٪١،٧، مث تكرار املقاطع الصوتية اليت تصل إىل ٪٧،١نسبتها 
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وفيما يلي مناذج ملوسيقى التكرار يف شعر الشيخ أيب بكر عتيق وفقًا للرتتيب 

  :السابق حيث يقول

يا سيدي أمحد التجـاين ُخـْذ بيـدي

أنــت العمــاد أيــا غــوثي ويــا ســندي

وأنـــت بـــاُب جنـــايت أنـــت منقـــذ مـــنْ 

أنـــــت املـــــالُذ فهــــــذا احلـــــاُل يف ضــــــيق

وأنـــت كهفـــي إذا مـــا كنـــت يف ضـــيق

ــيقِ قــد كــان مشــتبكاً  )٦(يف شــدة الضِّ

�ƨǸǴǯ�°¦ǂǰƫ�ǂƯ¤�čƢȈǟƢǬȇ¤�čƢȈƫȂǏ�ÅƢǠƥƢƬƫ�¥°ƢǬǳ¦�ǚƷȐȇ)حيث تكررت يف ) أنت

ثالث ) الضيق(األبيات مخس مرات تفيد االهتمام باملكرر، كما تكررت كلمة 

مرات، توحي دالليا تأكيد الشكوى على شدة ضيق احلال واألهوال اليت 

ال بالشيخ أمحد التجاين، ليكون له عونًا ومالذاً يكابدها الشاعر ويعانيها، متوسِّ 

وقد . ومنقذًا من املآزق اليت تعرقل سريَه قدمًا للوصول إىل حضرة الصاحلني

  .واليت تفيد نداء البعيد) أيا(مرتني جتانسها ) يا(تكررت كذلك 

ومما يربز للقارئ أيضًا توظيف الشاعر ملوسيقى التكرار يف سياق الكلمات 

  :ملديح النبويقوله يف ا

مــا مــن كمــال ســوى أوتيــَت أكملَــه

ــــه ــــَت ل ــــزُّ النصــــر كن ــــوم يِع والنصــــُر ي

ـــــه ـــــَت أمجَل ومـــــن مجـــــاٍل ســـــوى أوتي

شـــــفيَت عيـــــَينْ علـــــي إذ تفلـــــَت لـــــه

)٧(كذا قتادة إذ جا باكياً أسفا

وما يطابق الكلمة من اسم التفضيل ) كمال(يلمس تكرار الكلمات يف 

للداللة على تعظيم املمدوح، حيث يشري ) لأمج(يطابقها ) مجال(و) أكمل(

القارئ إىل أن كماله أكمل مما سواه من الكائنات، وكذلك مجاله أمجل من غريه 

وقد زاد يف ثراء موسيقى البيت تكرار مرتني ما يوحي حبصر مجيع . من املخلوقات
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صفات اجلمال والكمال وتقييدها لتكون خاضعًة ملا ميتاز به الرسول صلى اهللا 

.عليه و سلم ، لكونه أمجل وأكمل اخللق

  :ونعي كذلك تكرار الكلمات من قوله

واكبـــت عـــداها فمـــن أكببتـــه انكبتـــا

وشـــيَِّدْن ركَنهـــا األقـــوى الـــذي التفتـــا

وثبِّتَـْنهــــــــــــــــا فمــــــــــــــــا أثبتَّــــــــــــــــه أنثبتــــــــــــــــا

ـــــــاً هلـــــــا فمـــــــىت وداِوهـــــــا مث كـــــــْن عون

)٨(داويَتها صار ركن الدين مكتنفا

تية التكرارية، يلمس القارئ له آثارًا داللية يف وجبانب اإليقاعات الصو 

يف أن األفعال املكررة تفيد تأكيد توجيه األمر إىل ) انكبتا(، )أكبْبتَ (، )واكُبتْ (

املمدوح يف ردِّه أعداء السنة إىل الوراء حىت ينقادوا ويرجعوا بغيظهم مقهورين؛ 

Ƭǳ¦�®Ƣǧ¢�ƢǸǯ�Ǯ ǳ̄Â��¿ƢǷȋ¦�ń¤�¿ƾǬƬƫÂ�ƪ ƦưƬǧ�ƨǼǈǳ¦�ƢǷ¢Â�ƢēƢƦƯƜƥ�ǂǷȋ¦�ƾȈǯƘƫ�°¦ǂǰ

  .ومن ذلك تنقاد وتصري ثابتة). انثبتا(، و)أثبتَّه(، )ثبِّتَـْنها(

فاألوىل لتوضيح العالقة . مرتني) داوها(و) ركن(واستمر الشاعر يكرر كلميت 

وتوطيدها بني السنة والدين، فمىت قوي ركن السنة تبعه ركن الدين فيصري 

، )داويَتها(، )داِوها(يلمس القارئ تأكيد االستعارة ويف الثانية . مكتنفًا وحمفوظاً 

ƨȈǼǰŭ¦�̈°ƢǠƬǇȏ¦�ǖŶ�ȄǴǟ��ÃÂ¦ƾƫ�̈¢ǂǷ¦�ƢĔƘǯ�ƨǼǈǳ¦�°ċȂǐǧ.

ومن . %٧،١وأما تكرار العبارات فيأيت يف الدرجة الثانية لدى الشاعر بنسبة 

  :أمثلة ذلك قوله يف وصف أصحاب الرسول صلى اهللا عليه و سلم

ـــــــذا ضـــــــمن النـــــــيب هلـــــــم دخـــــــ والً ل

ــــــــوا ــــــــأن ميوت ــــــــيب ب ــــــــذا ضــــــــمن الن ل

لعلِّيــــــــــــــــــني يــــــــــــــــــا نعــــــــــــــــــم النعــــــــــــــــــيم

)٩(علــــــى اإلســــــالم مــــــا هلــــــم غمــــــوم
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�̈°ƢƦǠǳ¦�°¦ǂǰƫ�Ŀ�čƢȈǳȏ®Â�čƢȈǬȈǇȂǷ�Å ¦ǂƯ�¥°ƢǬǳ¦�ǆ ǸǴȇ"مرتني، " لذا ضمن النيب

ويفيد التكرار تأكيد إثبات السعادة األبدية لصحابته، ألن النيب  ضمن هلم 

يث ميتازون بأعلى درجة يف اجلنة بعد أن ماتوا على االنضمام يف سلك عليني، ح

  .اإلسالم ال خوف عليهم وال هم حيزنون

  : ومن تكرار العبارات قول الشاعر يف االستغاثة

شـــــــــــــيخي أبـــــــــــــا العبـــــــــــــاس ُجـــــــــــــدْ 

شـــــــــــــيخي أبـــــــــــــا العبـــــــــــــاس ُجـــــــــــــدْ 

ُجـــــــــــــــــــــــْد يل بفـــــــــــــــــــــــيٍض واصـــــــــــــــــــــــل

)١٠(بتكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم وتفضُّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 أثر صويت إيقاعي يزيد يف مرتني" شيخي أبا العباس ُجدْ "ففي تكرار العبارة 

�ǲċưǸƬȇ�čƢȈǳȏ®�Å¦ǂƯ¢�°¦ǂǰƬǳ¦�®Ƣǧ¢�ƾǫÂ".جْد يل بفيض واصل"موسيقاه صوت مواٍز 

فالشاعر يلحُّ يف طلب االستغاثة ".شيخي أبا العباس ُجدْ "يف االهتمام باملكرر 

بالشيخ أمحد التجاين أن ميده بفيض معريف غري منقطع، ويكون ذلك بتفضل 

  .و من دأب الكرماءوتكرم كما ه

:ولنستمع إليه يوظِّف الطاقة التكرارية ليعرب عن جواز رؤية النيب يف املنام

كيــــــــف بنــــــــا فــــــــذا املقــــــــام العــــــــايل

كيــــــف بنــــــا فــــــذا املقــــــام الســــــامي

ــــــــــــــــــــــــــه أكــــــــــــــــــــــــــابُر الرجــــــــــــــــــــــــــالِ  ينال

¿ƢººººººǷȍ¦�ÃȂººººººǇ�čƢººººººǬƷ�ǾººººººǳƢǻ�ƢººººººǷ)١١(

يب يف استخدم الشاعر موسيقى التكرار ليعرب عن موقفه يف جواز رؤية الن

ما : مرتني، لتأكيد صحة قوله بأنه" كيف بنا فذا املقام"املنام، وقد كرر العبارة 

دام شيوخنا الكرام وأكابر الرجال من الصوفيني يرون النيب يف منامهم، كيف بنا 

�ƢǷ�ń¤�ǲǐǻ�ƾǬǧ��Ƕǿ°ƢƯ¡�śǨƬǬǷ��ǶȀƴĔ�śǰǳƢǇ�ƢǼǷ®�ƢǷ�ƢǼǷƢǼǷ�Ŀ�ǽ¦ǂǻ�ȏ

  .وصلوا إليه
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فإن التكرار كما يكون يف العبارات يكون يف املقاطع  ومهما يكن من أمر،

١،٧الصوتية، وقد الحظ الباحث نسبة تكرار الشاعر للمقاطع الصوتية تصل

.، فهي نسبة ضئيلة إذا ما قورنت بغريها من تكراره للكلمات والعبارات٪

  : ولنستمع إليه يقول يف التوسل بأمساء اهللا احلسىن

مــــــــــــــــؤمن مالــــــــــــــــٌك يــــــــــــــــا مبــــــــــــــــني

ســــــــــــــــامع يــــــــــــــــا ســــــــــــــــالممسيــــــــــــــــع 

ــــــــــــــــــوُم قهــــــــــــــــــار يــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــدير قي

ويـــــــــــــــــا مهـــــــــــــــــيمن ويـــــــــــــــــا منيـــــــــــــــــب  

ـــــــــــب ـــــــــــا رقي ـــــــــــا ســـــــــــريع العطـــــــــــا ي أي

)١٢(قـــــــــــدوس قـــــــــــابض يـــــــــــا قريـــــــــــب

يالحظ القارئ يف البيت األول تكراره لسبع ميمات، ستة أحرف منها من 

] = ما[، وحرف واحد منها مقطعه طويل )ص ح(املقطع الصويت القصري برمز 

يوحي تكراره الشعور بتعظيم األمساء املذكورة،  فامليم متوسط جمهور). ص ح ح(

الندائية املكررة ثالث مرات، واليت تفيد إنزال القريب ) يا(لذلك نراها مصحوبة بـ

.)١٣(منزلة البعيد للداللة على أن املنادى عظيم القدر رفيع الشأن

) سامع) (مسيع(ويف البيت الثاين يالحظ القارئ تكرار السني أربع مرات 

يوحي ) ص ح= (، وهو حرف رخوي مهموس مقطعه قصري )سريع( )سالم(

تكراره اهلدوء واالبتهال تبعًا لصوته اخلفي جيري النفس عند النطق به لضعف 

) مسيع سامع سالم سريع العطايا(فاستخدمه الشاعر لنداء . اعتماده على املخرج

.الذي جييب املضطرَّ إذا دعاه

القاف ست مرات، مخس منها مقطعها أما يف البيت الثالث فيلمس تكرار 

وواحد منها مقطعه ). ص ح) = (قرييب) (قدوس) (قدير) (قهار) (قيوم(قصري 

، وهو حرف شديد جمهور، يوحي تكراره الصالبة )ص ح ح) = (قابض(طويل 



:...  
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وقد وظَّفه الشاعر متوسًِّال بالقيوم القهار القدير القدوس القابض . والغلظة

  .ة على أعدائهالقريب أن يرزقه السيطر 

وإذا كان التكرار ظاهرًة صوتيًة داللية توحي االهتمام باملكرر وإظهار العناية 

:به، فإن الشيخ أبا بكر عتيق نسج على هذا املنوال يف حنو قوله يف احلب اإلهلي

ــــاق حــــىت ســــلكت مســــالك العشَّ

�Ç² Ƙººººǯ�ƾººººǠƥ�čƢººººǬƷ�È² Ƙººººǰǳ¦�ƪ ƥǂººººǋ

وأســـكرين الشـــراب فِهْمـــُت ســـكراً 

đ¦ǂºººººººººǋ�ƪ ƥǂºººººººººǋ ُم فلـــــــــذا ســـــــــِكْرت

فـــــــــــــــزاد تعطُّشـــــــــــــــي ملـــــــــــــــا شـــــــــــــــربتُ 

ـــه ارتويـــتُ  )١٤(وكـــدُت أمـــوت إْذ من

، السني والشني،  /ت/، /ك/، /ش/، /س: /فقد تكررت احلروف املهموسة

:كل واحد منهما مكرر سبع مرات، فجاء السني يف مخسة مقاطع قصرية

، وصوت واحد )ص ح(برمز ) سكرا) (كأس) (الكأس) (سكرت) (سلكت(

، وصوت واحد يف مقطع متوسط )ص ح ح) = (مسالك(مقطع طويل منه يف 

  ).ص ح ص) = (أسكرين(

) شربت(وأما الشني فقد ورد مقطعه الصويت قصريًا يف مخس كلمات 

)Ƕđ¦ǂǋ) ) العشاق(، كما ورد طويًال يف مقطعني )الشراب) (شربت) (شربتُ )

ص ح = ( )ُعشْ (، كما ورد متوسطًا يف موضع واحد )ص ح ح) = (تعطُّشي(

مسالك : (والكاف مكرر مثاين مرات ورد صوته قصريًا يف ستة مقاطع). ص

ص ح، وجاء متوسطًا يف ) = كدت) (أسكرين) (كأس) (الكأس) (سكرت(

  .ص ح ص) = سكرا(، )سلكت(مقطعني 

�Ȑƻ�ǞǗƢǬŭ¦�ǞȈŦ�Ŀ�Å¦Śǐǫ�ƢēȂǏ�®°Â�ƾǬǧ� ƢƬǳ¦�ƢǷ¢)حيث ظهر مرة ) حىت

=حتْ (متوسطا    .ص ح ح) = تى(ة طويالً ص ح ص، ومر )
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ويف تكرار هذه األصوات املقطعية املهموسة ما يوحي بنشوة احلب، وارتياح 

�ǺǷ�śǧǂǘǳ¦�śƥ�čƢȈƫȂǏ�ǖǇȂƫ�¾Âȋ¦�ƪ.البال شوقًا إىل احملبوب ȈƦǳ¦�ǺǷ�śǌǳƢǧ

أمثة : ��Ƕđ¦ǂǋ(�čƢƸǴǷ�Åȏ£Ƣǈƫ�ƢǼȈǧ�Śưȇ�ļȂǐǳ¦�ǖƥ¦ǂǳ¦�¦ǀǿÂ(و) العشاق(البيت، مها 

العشق والشراب؟ ففي العشق إشارة إىل احلب، والعاشق هو احملب  عالقة بني

ما يرتاح إليه القلب وخاصة عند العطش، :الذي يرتاح بذكر احملبوب، والشراب

الذين سلك الشاعر مسالكهم وشرب " العشاق"يف سياق مواٍز بـ"Ƕđ¦ǂǋ"فنجد 

ƠǸǗȏ¦�ǾǼǷ�ÀȂǰȇ�Äǀǳ¦Â��ȆŮȍ¦�Ƥ ū¦�ń¤�¾ȂǏȂǳ¦�ƨȈǤƥ�Ƕđ¦ǂǋنان وراحة البال.  

والطريف أن الشاعر حينما أراد التعبري عن آالمه لفقد أستاذه الشيخ أيب بكر 

يَـَوا وظَّف الطاقة التكرارية الصوتية نفس التوظيف   :وذلك يف قوله. ِجمِنـْ

Ȅºººººººººººǰƥ�Å¦ǄºººººººººººǷ°�ƢºººººººººººēƢȈƥ¢�ȐǟƢºººººººººººƳÂ  ١٥(لفقــــــد إمــــــامي ممــــــدي مفيــــــدي(

جز البيت يؤكد شعور من ع) مفيدي(، )ممدي(، )إمامي: (فتكرار امليم

الشاعر بالقلق على وفاة شيخه أيب بكر جمنيو، والذي رثاه بالقصيدة الدالية، 

�ǆ ǨǼǳ¦�ƨȈǴǈƬƥ�ȆƷȂȇ�ƢǷ�̈°ȂȀĐ¦�©ƢǸȈŭƢƥ�¿ƢǸƬƬƻȏ¦�Ŀ�ÀƘǯÂ��ƪ ȈƦǳ¦�¦ǀđ�ƢȀǸƬƬƻ¦

وأمرها بالصرب والتحمل، وذلك بذكر فضائل امليت، والذي يلفت وْعَي املتلقي 

الكارثة، وكذلك من املشار إليه أن يف انتهاء الكلمات  إىل التفكر عن عظم

ص ح ح، ما يوحي باهلدوء، ] = مي. [ما. إ: باملقاطع الصوتية املفتوحة

  .والتخفيف عن آالم احلزن واألسى

ونلمس منه يف املديح النبوي يكرر األصوات املقطعية الطويلة، مما أكسب 

ƢǸƬǿƢƥ�ȆƷȂȇ�čƢȈǳȏ®Â�čƢȈƫȂǏ�Å ¦ǂƯ�ƪ ȈƦǳ¦ م الشاعر باملكرر والتلذذ بذكره، حيث

  : يقول
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ـــــــــــه ـــــــــــه وحبيب ـــــــــــده وخليل ـــــــــــل عب )١٦(وصـــــــفيُّه هـــــــو فـــــــاتح األغـــــــالقق

املكرر أربع مرات، صوت مقطعي طويل، وهو كذلك /ـهُ /فالضمري املتصل 

رخوي مهموس يوحي تكراره اهلدوء والتلذذ بذكر املكرر، وقد يزيد يف موسيقاه 

  ".هو فاتح األغالق"نفصل اتصاله مباشرة بالضمري امل

�čƢȈǳȏ®�Å ¦ǂƯÂ�čƢȈǬȈǇȂǷ�ÅƢȈƫȂǏ�Å¦°Â®�°¦ǂǰƬǴǳ�À¤��¾ȂǬǳ¦�ƨǏȐƻÂ . وقد يأيت إما

.للتوكيد، أو لزيادة التشبيه، أو التهويل، أو للتعظيم، أو للتلذذ باملكرر

:التصدير/ ب

ى رد أعجاز الكالم عل: "والتصدير منٌط من أمناط املوسيقى الداخلية يراد به

وذلك برتديد . ، فيدل بعضه على بعض، ويسهل استخراج قوايف الشعر"صدره

.)١٧(لفظ من ألفاظ البيت أو تكراره يف نظام املقاطع

  : وقد أطلعنا ابن رشيق على الفرق بني التصدير والرتديد فيقول

والفرق بينهما أن التصدير خمصوص بالقوايف ترد على الصدر، فال "

حيث وقع من كتب املؤلفني، وإن مل يذكروا جتد تصديراً إال كذلك 

.)١٨("فيه فرقاً، والرتديد يقع يف أضعاف البيت

ويقرر اخلطيب القزويين أن رد العجز على الصدر يقع يف النثر ويف الشعر على 

:السواء، مث يعرفه بقوله

وهو يف النثر أن جيعل أحد اللفظني املكررين أو املتجانسني، أو "

Ŀ��ƢǸđ�śǬƸǴŭ¦ǶŮȂǬǯ��Ƣǿǂƻ¡�Ŀ�ǂƻȉ¦Â��̈ǂǬǨǳ¦�¾Â¢� : سائل

أن يكون أحدمها يف : ويف الشعر... اللئيم يرجع ودمعه سائل 
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آخر البيت، واآلخر يف صدر املصراع األول، أو حشوه، أو آخره، 

.)١٩("أو صدر املصراع الثاين

�čƢȈǬȈǇȂǷ�Å ¦ǂƯ�ƪ ȈƦǳ¦�ȄǴǟ�ȆǨǔȇ�ǂȇƾǐƬǳ¦�À¢�°ƢƦƬǟȏƢƥ�ǂȇƾŪ¦�ǺǷÂ" يكسب

Â̈ȐǗÂ�ÅƨȈƟƢǷ�ǽƾȇǄȇÂ��ÅƨƳƢƦȇ®Â�ÅƢǬǻÂ°�ǽȂǈǰȇÂ��ƨČđÉ¢�ǾȈǧ�ÀȂǰȇ�Äǀǳ¦�ƪال ȈƦ")٢٠(.

�ǒ ȀǼȇ�ǾǻƜǧ�čƢȈǳȏ®�ǽ°Â®�ƢǷ¢"التمهيد للقافية، وتأكيد :بدورين أساسيـَّْني مها

.)٢١("املعىن من خالل الرتابط بني أطراف البيت وعناصر الداللة

دير وكيفية وروده يف الشعر، هذا، وبالرجوع إىل تعريف اخلطيب القزويين للتص

  : ميكن استخالص نتائج ما يلي

أن يكون أحد املكررين يف آخر البيت، والثاين يف آخر املصراع األول،  .١

 :كقول أيب متام

ومن كاَن كالِبيِض الكواِعـِب َمْغَرمـاً 

______________)_(

ـــالبيِض القواضـــِب مغرمـــاً  )٢٢(فـــإينِّ ب

______________)_(

هذا النمُط من التصدير بنسبة كبرية يف شعر الشيخ أيب بكر عتيق،  وقد ورد

، وهذا ما )٧٨(حيث الحظ الباحث وروده يف مثانية وسبعني بيتًا من شعره 

.، من جممل أبيات قصائده٪٢،٤: يساوي

  :ومن أمثلة ذلك قوله

)٢٣(يقندعوَك يا ربِّ حبسَّاِن الطــــــــريِق     فلَتهِدنا يا ربَّنا خري الطر .١

____________)_(__________)_(

)٢٤(إْذ فوَق علم كلِّ ذي علم عليم     ومنتهى العلم إىل اهللا العليم.٢

____________)_(___________)_(
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)٢٥(بكلِّ قـــــــــــطٍب يف طريــــــــــــــقٍة ظهر   من عصره لوقٍت ذي الفيض ظَهرْ .٣

____________)_(_____________)_(

)٢٦(ربِّ كما قد شتَّت اجلماعـــــــــــــــــــــــة   شتِّْت لـــــــــــــــــــــــه الِعياَل واجلماعــــــــــــــة.٤

____________)_(____________)_(

)٢٧(نا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حيٍَّة وعقربهوباجلــــــــــهين وذاك عقربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    فنجِّ .٥

____________)_(____________)_(

مما سبق ذكره يستنتج القارئ الرتابط الصويت والداليل بني الكلمات األخرية 

وعند املالحظة . من الشطر األول لألبيات، واألخرى من آخر املصراع الثاين

�Ƣđ�ƾǐǬÉȇ�ńÂȋ¦�À¢�¥°ƢǬǳ¦�ƾŸ�¾Âȋ¦�ƪ" الطريق"لكلمة  ȈƦǳ¦�Ŀ�śƫǂǷ�̈®°¦Ȃǳ¦

�®Ƣǰȇ�ļȂǐǳ¦�ǖƥ¦ǂǳ¦�ǺǰǳÂ��ǶȈǬƬǈŭ¦�Ǫȇǂǘǳ¦�Ƣđ�®¦ǂÉȇ�ƨȈǻƢưǳ¦Â��ƨȈǻƢƴƬǳ¦�ƨǬȇǂǘǳ¦

يضفي الرتادفية للكلمتني، إال أن مقتضى حال اخلطاب هو الفارق األساسي ملا 

يتوسل بشيخه حممد بن عبد اهللا  توحي إليه من حيث الداللة حيث جند الشاعر

فالطريق . أن يهديه اهللا إىل طريق مستقيم" حسان الطريق"العلوي، املعروف بـ

.األوىل من الناحية الصوتية جاءت متهيداً للقافية

من آخر املصراع األول للبيت الثاين يؤكد داللة ) عليم(وأن ورود كلمة 

ƢĔȋ�Ǯ) العليم( ǳ̄Â��ƪ ȈƦǳ¦�ǂƻ¡�Ŀ�̈®°¦Ȃǳ¦ ،ُمتهِّد أن فوق كل ذي علم عليم

وهذا ما . وهكذا يستمر األمر حىت ينتهي إىل منتهى العلم، ومرده إىل اهللا العليم

األوىل تؤكِّد داللة الثانية، ) ظهر(نستفيد به من البيت الثالث، حيث أن كلمة 

حني جند الشاعر يتوسل بكل عامل تقي ظهر يف طريقة صوفية يف كل عصر من 

فأكد لفظ الظهور بتكرار الكلمة يف آخر البيت، فصارت الداللة العصور، 

ومن البيت الرابع جند الشاعر يتوسَّل ويدعو . من األخرى إىل األوىل" دائرية"
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رب كما قد شتَّت "على أحد األمراء الذي ذمَّه الشاعر بتخريب املساجد والزوايا 

���ƾȈȀŤ�ƢĔƘǰǧ"قد شتت"، وباملالحظة إىل جرس الكلمتني من السياق "اجلماعهْ 

"شتِّتْ "، فنجد الكلمة "شتِّْت له العيال واجلماعهْ : ملا سيأيت من املصراع الثاين

الدعاء باالنتقام واملقت ضد األمري، كما توحي اجلماعة : بصالبتها توحي دالليا

  .األوىل التأكيد ملعىن الثانية

عًا جديداً، حيث أما يف البيت اخلامس واألخري، فنجد التصدير، يأخذ طاب

̧�¦Ƣđ�®¦ǂȇ�¾Âȋ"عقربهْ "جند الكلمة املكررة  ¦ǂǐŭ¦�Ŀ�©®°Â��: اإلنسان، وهو

توسَّل به الشاعر أن يعَصم من شر حية .عقربة اجلهين : الصحايب اجلليل

، فكأن التصدير ارتدى رداًء التجانس الصويت، حيث اتفق اللفظان يف "عقربهْ "و

.النطق، واختلفا يف املعىن

ومن التصدير ما يكون أحد املكررين يف آخر البيت، والثاين يف صدر .٢

:املصراع الثاين، كقول ذي الرمة

وإن مل يكـــــــــــــن إال معـــــــــــــرج ســــــــــــــاعة

_______________

)٢٨(قلـــــــــيالً فـــــــــإين نـــــــــافع يل قليلهـــــــــا

)_(____________)_(

ولقد نسج الشيخ أبو بكر عتيق على هذا املنوال، إال أن نسبة شيوع 

�ƨǠƦǇ�Ŀ�ǽ®Â°Â�Ʈالت ƷƢƦǳ¦�ǚƷȏ�Ʈ ȈƷ��ǽǂǠǋ�Ŀ�ƨǴȈƠǓ�ǖǸǼǳ¦�¦ǀđ�ǂȇƾǐ

  :ومن ذلك قوله. من جممل أبيات قصائده% ٠،٢:أبيات، ما يساوي

ƢºººººººººººººÈĔƢȈƥ�®¦±�śºººººººººººººƬȈƦǳ¦�ǾƷǂºººººººººººººǋ�ĿÂ

_______________

ــــــة   ــــــار فــــــنعم اهلداي )٢٩(هدايــــــة األخي

)_(____________)_(



:...  

~٣٨~

  : وقوله

عـــــــــروُس مملكـــــــــة الـــــــــرمحن مرتويـــــــــاً 

________________

ـــــا ـــــه أي ـــــا نـــــور اإلل )٣٠(يـــــا أول اخللـــــق ي

)_(____________)_(

يستنتج القارئ ورود التصدير من البيتني السابقني، ففي البيت األول وردت 

مكررة مرتني، األوىل يف آخره، والثانية يف صدر املصراع الثاين، " هداية"كلمة 

�ŘǠǷ�®°�ǺǷ�ȆǠǻ�ƢǸǯ��čƢȈǬȈǇȂفزاد تقارب إحدى الكلمتني باألخرى ثراًء م

Ǿƥ�ƾǐǬȇ�čƢȈǳȏ®�Å ¦ǂƯ�ńÂȋ¦�ń¤�ƨȈǻƢưǳ¦�ƨǸǴǰǳ¦ : الرضا والقبول مبا حتمله الكلمة

األوىل من شحنة داللية، وذلك ألن الشاعر يعربِّ عن بيان الشيخ حممد بن حيىي 

جلميع األخيار، " هداية"حلرمة التدخني يف منظومة له، ففي شرحه البيتني منها 

.، مما يدل على الرضا والقبول"اهلداية"وإذا كان األمر كذلك، فمرحباً بتلك 

ويف البيت الثاين ورد التصدير كسياق إيقاعي مساعد يف ختفيف االحنباس 

، مما يسهِّل جريان النفس عند النطق )أيا(و) يا(الصويت، حيث تكرر لفظ النداء 

بأنه عروس مملكة الرمحن الذي  باملقطع املتوسط املفتوح؛ فوصف الشاعر الرسول 

.ارتوى من فيوضات رمحته، كما وصفه بأول اخللق، وأنه نور من اهللا

ومنه ما يكون أحد املكررين يف آخر البيت، واآلخر يف صدر املصراع .٣

:األول، حنو قول الشاعر

متنَّــــت ُســــلْيَمى أن أمــــوت صــــبابةً 

)_(_____________

وأهـــــــــون شـــــــــيء عنـــــــــدنا مـــــــــا متنَّـــــــــتِ 

_______________)_(

لقد نسج الشيخ أبو بكر عتيق على هذا املنوال التصديري بندرة يف شعره، 

وقد ورد .. حيث مل يقف الباحث على النمط املذكور، إال يف بيتَـْني من شعره

  :البيت األول يف حديثه عن اإلسراء حيث يقول
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~٣٩~

يــــا مــــن رأى والُكْنــــُه قــــد َخِفيـــــا

)_(____________

)٣١(مصــطفى اللهمــن بــني األنــام ويــايــا   

)_(___________)_(

يعي القارئ ورود حرف النداء يف آخر البيت، كوروده يف صدر املصراع األول 

وهذا ال يكون احنرافًا عن .على الرغم من وروده أيضًا يف صدر املصراع الثاين

لقوايف ترد التصدير خمصوص با: "النمط املألوف عند االعتبار بقول ابن رشيق

) يا(وقد يالحظ من البيت ثراء صويت من افتتاحه حبرف النداء ". على الصدور

واختتامه به، كما يالحظ ثراء داليل من تكرار احلرف يف البيت ثالث مرات، ما 

وهو الرسول الذي أسرى به ربه، ورأى :يوحي االهتمام باملناَدى والعناية بشأنه

د عجز العباد عن وصف كنه ما رآه الرسول، وق. ما رأى من آيات ربه الكربى

.وهذا ما يدل عى مكانته، فاهللا قد اصطفاه من بني عباده

  : والبيت الثاين قول الشاعر

�Ç² Ƙºººººǯ�ƾºººººǠƥ�čƢºººººǬƷ�È² Ƙºººººǰǳ¦�Éƪ ƥǂºººººǋ

)_(______________

)٣٢(فــــــــــزاد تَعطُِّشــــــــــي ملــــــــــا شــــــــــرِْبتُ 

______________)_(

ساسية اليت يعنيها الشاعر يف سياقات واملالحظ أن التصدير جيلي الصفة األ

الوصف، وهو ما يظهر يف البيت السابق؛ فالصفة األساسية للخمر الصويف، 

: يقصد به: والذي ذاقه الشاعر، ال يعين به اخلمر احلقيقي، بل هو مخر روحي

.احلب اإلهلي الذي ال يعربِّ عن حقيقته أحد إال من ذاقه

رين يف آخر البيت، والثاين يف حشو ومنه ما يكون أحد اللفظني املكر .٤

:املصراع األول، كقول الصمَّة القشريي



:...  

~٤٠~

متتَّـــــــــْع مـــــــــن مشـــــــــيم عـــــــــرار جنـــــــــدٍ 

_________)_(___

)٣٣(فمــــــــا بعــــــــد العشــــــــية مــــــــن ِعــــــــرار

_____________)_(

ورد هذا النمط من التصدير بنسبة ضئيلة يف شعر الشيخ أيب بكر عتيق، 

 يف بيتني من قصيدة خمطوطة حصل عليها حيث مل يقف عليه الباحث إال

الباحث من تلميذ الشيخ أيب بكر عتيق، وهي عبارة عن تشطري لقصيد الشيخ 

. ما يدل على ندرته. إبراهيم انياس الكوخلي، والذي ورد يف مثانية وأربعني بيتاً 

  :ومن ذلك قول الشاعر

ختـــــــــــــــــــــــــــــام اْهللا ســـــــــــــــــــــــــــــالم اهللاْ 

_____)_(____)_(

اب اهللاْ أيـــــــــــــــــــــــــــــــا مفتـــــــــــــــــــــــــــــــاح بـــــــــــــــــــــــــــــــ  

_____________)_(

  : وقوله

صـــــــــــــــــــــــــــالة اْهللا ســـــــــــــــــــــــــــالم اهللاْ 

____)_(_____)_(

)٣٤(مــــــــــــــــــــىت مــــــــــــــــــــا قيــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــا اهللاْ 

_____________)_(

ميتاز هذا النمط من التصدير بالقدرة على ربط أطراف البيت ويكسبه 

  .صوتية وداللية" دائرية"

على الربط بني  والسر يف قدرة هذا النمط من أمناط التصدير"

أطراف البيت، وبالتايل عناصر الداللة، هو أنه يكسب البيت 

يعود فيها آخر البيت على أوله، وهو ما يؤدي يف النهاية " دائرية"

�čƢȈǳȏ®�ƢȀǴǏ¦Ȃƫ�ń¤�Ä®ƚȇ�ÅƢǘƥ°��ƪ ȈƦǳ¦�©¦®ǂǨǷ�śƥ�ǖƥǂǳ¦�ń¤"٢٤.  

 والربط فقد أكد التصدير يف البيت األول إبراز مكانة الشيخ أمحد التجاين

بني فضائله، حيث أنه ختام أولياء اهللا يف علو الدرجة والرفعة، وأنه من الرجال 

الذين اصطفاهم اهللا، كما أنه مفتاح للوصول إىل باب اهللا، فحذف الشاعر أداة 
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~٤١~

التشبيه ووجه الشبه إشعارًا بتأكيد أثر املمدوح يف أنه يفتح الباب ملريد الوصول 

وقد استمد التأكيد عمقه من خالل تلك . تعاىلإىل حضرة اهللا سبحانه و 

من آخر البيت، فاتصلت باألوىل، مما " اهللا"اليت تتمثل يف لفظ اجلاللة " الدائرية"

وهذا ما يستنتج من البيت الثاين حيث اختتم الشاعر . أمثر إحلاحًا على املعىن

ائماً بالصالة والسالم على رسول اهللا وآله وصحبه، وأن يكون هذا الصالة د

داً مىت ذكر اهللا تعاىل .متجدِّ

ومهما يكن من أمر فإن للتصدير أمهية صوتية، وكانت هذه األمهية مستمدة 

من أمهية القافية اليت تكون آخر ما يتعلق بأذن السامع من البيت الشعري، واليت 

ǎ Ǽǳ¦�Ŀ�ƢĔƢȈǯ�°ƢǗȍ¦�ȄǬȈǇȂǷ�§ Ƣǈǯ¤�Ŀ�čƢȈǇƢǇ¢�ÅƢǘƥ¦°�ƾǠƫ
)٣٥(.

:الجناس/ ج

األثر الصويت للجناس منحصر يف نطاق اللفظني أو األلفاظ اليت يقع  إن

التجنيس بينها، إال أنه يتفوَّق يف تشكيل الداللة وإبداعها تشكيًال يؤدي إىل 

.لفت طاقات املتلقي واستثمار وْعِيه يف إدراك الداللة إىل أقصى حد

ǀǿ�ǺǰǳÂ��čƢȈƫȂǏ�ÀƢđƢǌƬƫ�śƬǈǻƢƴƬŭ¦�śƬǸǴǰǳ¦�Àȋ�Ǯ ǳ̄Â ا التشابه يكون

خادعاً؛ إذ ينطوي على تعارض داليل، وهذا هو مرد املفارقة واملفاجأة اليت ميتاز 

² ƢǼŪ¦�Ƣđ.

هذا ما يدل داللة واضحة على أن من فوائد اجلناس جذب انتباه املتلقي إىل 

فإن مناسبة األلفاظ حتدث ميًال وإصغاًء إليها، ألن اللفظ املشرتك إذا "اإلصغاء 

وذلك  . )٣٦("معىن، مث جاء واملراد به آخر، كان للنفس تشوق إليهمحل على 

  :كقول الشاعر



:...  

~٤٢~

ـــاس مـــن بُـــدِّ وَمسَّيتُـــــــه حيـــــــىي ليحيـــــــا فلـــــــم يكـــــــْن   ألمـــٍر قضـــاه اهللا يف الن

يفيد التجانس الصويت واحتاد اللفظني من ) ليحيا(، )حيىي(فإن ورود الكلمتني 

 يطغى عليهما، من حيث أن حيث املخارج والصفات، إال أن الفارق الداليل

فعل مضارع ): ليحيا(اسم معرَّف بالَعَلمية، والكلمة الثانية ): حيىي(الكلمة األوىل 

وهذا النوع من التجانس الصويت . مقصور ومقرتن بالزمن من حيث الداللة

التفاق الكلمتني يف نوع احلروف، وشكلها، " اجلناس التام"يصطلح عليه بـ

ومل يقف الباحث على هذا . اختالفهما يف املعىن املراد وعددها، وترتيبها مع

ولعل السبب يف ذلك يرجع إىل . النمط من اجلناس يف شعر الشيخ أيب بكر عتيق

.)٣٧(أن هذا النوع من التجانس الصويت ال يأيت عفواً إال على ندور وقلة

، وهو ما "اجلناس غري التام"وجبانب ما سبق نوع آخر من اجلناس يسمى 

تلف فيه اللفظان يف واحد من األمور األربعة السالفة الذكر، كقول ابن جبري اخ

  : األندلسي

فـــداؤك نفســـي كيـــف تلـــك املعـــامل  فيــا راكــَب الوجنــاء هــل أنــت عــاملٌ  

التجانس الصويت غري التام ) املعامل(و) عامل: (فيالحظ القارئ من الكلمتني

ما كذلك فارق داليل، ألن الختالف اللفظني من حيث عدد احلروف، وبينه

Ƣđ�®¦ǂȇ�ǞŦ�ƨȈǻƢưǳ¦Â�� Ȇǌƥ�ƨǧǂǠǷ�Ǿȇƾǳ�ƪ ǻƢǯ�Ǻŭ�ǲǟƢǧ�ǶǇ¦�ńÂȋ¦�ƨǸǴǰǳ¦:

  .العالمات

ومما جتدر اإلشارة إليه أن هذا النمط من اجلناس يأيت على درجات من حيث 

الثراء املوسيقي، وأشد هذه األمناط ثراًء ما كانت الكلمتان املتجانستان فيه 

 بيٍت واحٍد، حيث تكون الفرصة مهيأًة إلدراك التأثري الصويت، وقد واقعتني يف

.احنصر يف بيت واحد، فيسهل إدراكه، والوقوف على داللته
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~٤٣~

  : ومن ذلك قول الشيخ أيب بكر عتيق

ــــــد إىل املــــــراد ــــــا هــــــادي املري أي

____)_(____)-(

ـــــــــــــا للرَّشـــــــــــــادِ  ـــــــــــــا مـــــــــــــن قـــــــــــــد أتان )٣٨(أي

________________

  : وقوله

ـــــــــــوِّي ســـــــــــاعَدهْ أ ســـــــــــَأُل ريبِّ أن يَق

_____________)-(

)٣٩(يف ُنصــــرِة الشــــرع مــــع املســــاعدهْ 

______________)_(

  :وقوله

ــــــــــــــــــــــــــْن ســــــــــــــــــــــــــكَّاَن فــــــــــــــــــــــــــاسٍ  بلَِّغ

_____________)-(

)٤٠(قـــــــــــــــــل هلـــــــــــــــــم قلـــــــــــــــــيب قــــــــــــــــــاسٍ 

______________)_(

  : وقوله

ــــــــــــــــــالةِ  عليــــــــــــــــــك اإلكثــــــــــــــــــار بالصَّ

_____________)-(

ـــــــالتِ يف ا   ـــــــبح واملســـــــاء للصِّ )٤١(لصُّ

______________)_(

؛ "جناس االشتقاق"يف البيت األول ) املراد(و) املريد(فيالحظ من الكلمتني 

ألن الكلمتني من أصل واحد، إال أن األوىل جاءت على صيغة اسم الفاعل، 

ويربز منها ثراء صويت عميق، لقرب بعضها . والثانية على صيغة اسم مفعول

، حيث وردت الكلمتان يف حشو وآخر املصراع األول من بيت واحد،  ببعض

يهدي : كما يسهِّل التداين إدراك أثرها الداليل، حيث يعرب الشاعر أن ممدوحه

وقد أدَّى ذلك إىل اإلجياز، حيث اتضح املعىن يف مساحة . املريد إىل مراده

املمدوح وصل إىل  قصرية، ومهد ذلك ملا سيأيت يف املصراع الثاين، من أن هذا 

هادي (إىل تأكيد معىن ) للرشاد(كنو للرشاد، فُردَّت الكلمة األخرية من البيت 



:...  

~٤٤~

الربط : فيستنتج القارئ من ذلك. ، واليت وردت يف حشو املصراع األول)املريد

  .بني أجزاء البيت من حيث الداللة

)هْ ساعد: (ويف البيت الثاين يدرك القارئ التجانس الصويت بني الكلمتني

الذراع، أما الثانية فتدل على :��Ƣđ�ƾǐǬȇ�ńÂȋ¦�À¢�Ņȏƾǳ¦�Ƣǿ£¦ǂƯÂ)مساعَدهْ (و

ومفاد البيت يدعو الشاعر ألمري كنو حممد سنوسي بالعون والثبات من . العون

  .اهللا تعاىل

) فاس: (ويالحظ القارئ من البيت الثالث ورود اجلناس من الكلمتني

القادم إىل كنو من مصر، )بنُعمر(ديع الشيخ ، وقد وظَّفه الشاعر يف تو )قاس(و

وهي مدينة ): فاس(والذي أراد االرجتال إىل املغرب، فطلب منه أن يبلِّغ سكان 

فنلمس من الكلمتني . من آالم البَـْني والفراق مع األحبة) قاس(باملغرب بأن قلبه 

ƾƷ¦Â�À¡�Ŀ�čƢȈǳȏ®Â�čƢȈƫȂǏ�Å ¦ǂƯ.

، وهذا )الصِّالت(و) الصالة(من الكلمتني  أما البيت الرابع فيظهر اجلناس

اجلناس ورد ناقصاً الختالف اللفظني يف الشكل، واألثر الداليل من الكلمتني أن 

�Â�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�œǼǳ¦�ȄǴǟ�̈ȐǐǳƢƥ� Ƣǟƾǳ¦�Ƣđ�ƾǐǬȇ�®Ƣǐǳ¦�ƶƬǨȇ)الصَّالة(

والشاعر بكسر الصاد فتعين العالقة اليت تربط بني اجلانبني، )الصِّالتُ (أما . سلم

�śƥ�ƨǫȐǠǳ¦�ǖƥǂȇ��čƢȈǌǟÂ�Å̈ǂǰƥ�œǼǳ¦�ȄǴǟ�̈ Ȑǐǳ¦�ǺǷ�°Ƣưǯȍ¦�À¢�Ǻǟ�ďŐǠȇ

  .اإلنسان وحضرة النيب صلى اهللا عليه و سلم

��ǞǓ¦ȂǷ�ƨƬǇ�Ŀ�̈°Ȃǐǳ¦�ǽǀđ�² ƢǼŪ¦�ǺǷ�ǖǸǼǳ¦�¦ǀǿ�®Â°Â�Ʈ ƷƢƦǳ¦�ǚƷȏ�ƾǫÂ

  .من شعره ٪٠،٢ما يعادل 

  :د على النحو التايلويتوسط يف الدرجة من حيث الثراء الصويت إذا ور 

_____________________________)_(
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____________________________)_(

�ȄǬƦȇ�ƢǷ�ǂƻ¡�ƢĔ¤�̄ ¤��ƨȈǧƢǬǴǳ�ƨȈƫȂǐǳ¦�ƨȈŷȋ¦�ǺǷ�Å¦°ƾǫ�ƾǸƬǈȇ�Ǿǻȋ�Ǯ ǳ̄Â

  .بأذن السامع من البيت

  :ومنه قول الشيخ أيب بكر عتيق يف التوسل

ولرتزُقنــــــــــــــــــــا إهلــــــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــــــفاعةْ 

ــــــــــــلْ  ِفعــــــــــــاِيل بغــــــــــــري إضــــــــــــاعْة  واقب

وذنبنــــــــــــــا اغِفــــــــــــــْر بغــــــــــــــري إذاعــــــــــــــةْ 

واســـــــــــتـُْر قبـــــــــــاحي بغـــــــــــري إشـــــــــــاعةْ 

  : وقوله

يــــــــا ربَّنــــــــا اخــــــــتم لنــــــــا عنــــــــد نــــــــزْعٍ 

ــــــــــــــا كــــــــــــــل رْوٍع   ــــــــــــــا ربَّن ســــــــــــــهِّل لن

خبــــــــــــري قــــــــــــول ومــــــــــــن غــــــــــــري فــــــــــــزْعٍ 

)٤٢(جبـــــــــاه مـــــــــن جـــــــــاء خبـــــــــري فـــــــــرْعٍ 

) إذاعة: (متنييلمس هذا النمط من اجلناس من البيتني األول والثاين بني الكل

على صورة اجلناس الناقص، الختالف الكلمتني يف حريف الذال ) إشاعة(و

والشني؛ ومن البيت الثالث والرابع ورد اجلناس املصوغ يف حمل القافية بني 

���Ŀ�ǞǬȇ�ƢǷ�ǂƻ¡�ƢĔȂǰǳ�čƢȈƫȂǏ�Å ¦ǂƯ�ƨȈǧƢǬǳ¦�Ǿƫ®¦±�ƾǫÂ)فرع(و) فزع: (الكلمتني

أن يرزق الشفاعة واملغفرة : لشاعر بالرسولوقد توسَّل ا. اآلذان من األبيات

املستورة، كما توسل به يف البيت الثاين بأن يتقبل منه أعماله بدون إضاعة، وأن 

تسرت عيوبه؛ واستمر يف البيت الثالث يتوسَّل طلبًا حلسن اخلتام عند النزع بعيداً 

ع، عن الفزع، واختتم يطلب التسهيل من اهللا تعاىل، أن يبعده من كل روْ 

مستجريًا حبرمة من جاء من خري فرع، وهو الرسول صلى اهللا عليه وسلم الذي 

  .جاء من نسل بين هاشم



:...  

~٤٦~

�ǺǷ�ǞǓ¦ȂǷ�ƨǠƥ°¢�Ŀ�ǖǸǼǳ¦�¦ǀđ�¿ƢƬǳ¦�Śǣ�² ƢǼŪ¦�®Â°Â�Ʈ ƷƢƦǳ¦�ǚƷȏ�ƾǫÂ

  .من شعره ٪٠،١قصائد الشيخ أيب بكر عتيق، ما يساوي 

Ǵǰǳ¦�®ǂƫ�ƢǷƾǼǟ�čƢȈƫȂǏ�Å ¦ǂƯ�ċǲǫ¢�² ƢǼŪ¦�ÀȂǰȇÂ متان املتجانستان يف آخر

  :املصراع األول من البيتني فأكثر على حنو ما يلي

_______________)-(

_______________)-(

_______________

_______________

  :كقول الشيخ أيب بكر عتيق

هــا دمــُع عيــين لفــرط احلــبِّ فيــك مهَــعْ 

أم لــيس يل يــا إمــاَم الرْســِل منــك طمــعْ 

ز مبـــــا أرجـــــوه منـــــك َمجَـــــعْ فَهـــــْل أفـــــو 

إين توسَّـلت يـا خـري الـورى بـك مــعْ 

)٤٣(آل وصحب ومن لنهجهم حصلوا

śƬǸǴǰǳ¦�ǺǷ�čƢȇ®ȂǸǟ�ļȂǐǳ¦�ǆ ǻƢƴƬǳ¦�ǆ ǸǴȈǧ) من آخر ) َمجعْ (و) َمهعْ :

�̧Č±ȂƬǳ�čƢȈƫȂǏ�Å ¦ǂƯ�ǲǫ¢�ƢǼǿ�² ƢǼŪ¦�ÀȂǰȈǧ��ňƢưǳ¦Â�¾Âȋ¦�śƬȈƦǴǳ�¾Âȋ¦�̧ ¦ǂǐŭ¦

ولقد ورد على . مصراعي البيتني بدًال من البيت الواحد الكلمتني املتجانستني يف

، )َمهعْ (، )مجعْ = (صورة اجلناس الناقص الختالف اللفظني يف حريف فاء الكلمة 

فيعربِّ الشاعر عن أحاسيسه حنو حمبة الرسول ، بأنه ذرفت عيناه لكثرة احلب، 

، فاستخدم هل يكون ذلك وسيلة للفوز جبميع مراده ورجائه: مستفهمًا يف ذلك

  .يف معىن مجيع للضرورة الشعرية) مجعْ (

وقد ورد هذا النمط بندرة يف شعر الشيخ أيب بكر عتيق حيث الحظ 

  . الباحث توظيفه يف بيتني من جمموع قصائده

�Ŀ�čƢȈƥƢŸ¤�Å¦Â°®�Ƥ ǠǴȇ�ƨȇŚƦǠƬǳ¦�ȄǬȈǇȂŭ¦�¶ƢŶ¢�ǺǷ�² ƢǼŪ¦�À¤��¾ȂǬǳ¦�ƨǏȐƻÂ

وقد الحظ الباحث ورود . ملوسيقي والداليللفت انتباه املتلقي إلدراك ثرائه ا
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من % ٠،٤اجلناس يف اثين عشر بيتًا من شعر الشيخ أيب بكر عتيق ما يساوي 

  .جممل قصائده

:التصريع/ د

استواء آخر جزء يف "يعترب التصريع من أمناط املوسيقى الداخلية، ويعرَّف بأنه 

.)٤٤("عرابصدر البيت، وآخر جزء يف عجزه، يف الوزن والروي واإل

"وقد عرَّفه ابن رشيق بقوله ما كانت عروض البيت فيه تابعًة لضربه، تنقص :

وقد يرد يف مطلع القصائد ويف حشوها كما نلمس . )٤٥("بنقصه، وتزيد بزيادته

:ذلك من معلقة امرئ القيس، حيث صرَّع املطلع بقوله

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنـزل

_____________)-(

بــني الــدخول فحومــلبســقط اللــوى   

_______________)-(

  :ٍ وقال يف أثناء هذه القصيدة

ــــــل أال اجنــــــل أال أيهــــــا الليــــــل الطوي

______________)-(

بصــــبح ومــــا اإلصــــباح منــــك بأمثــــلِ 

______________)-(

إذا امتدَّ إىل عمق ومن اجلدير باالعتبار أن التصريع يزيد النص موسيقى ونغمة 

فيبعث بني احلني واآلخر موجات تتلوها موجات، األمر الذي "مطلعه، النص، متجاوزاً 

Ŀ�ƨƳÂ¦ǄƬǷ�ƨȈǬȈǇȂǷ�°ÂƢŰ�ǲǰǌȇ�čƢȈǸǤǻ�ÅƢǬǧ®�°¦ǂǸƬǇƢƥ�ƾǳȂȇ ٤٦("داخل النص(.

وقد الحظ الباحث أن القصائد املصرَّعة يف شعر الشيخ أيب بكر عتيق أربع 

، وهذه ٪٢٢،٧بنسبة عشرة قصيدة، حتتوي على سبعمائة واثنني ومخسني بيتاً، 

  .نسبة كبرية إذا ما قورنت بغريها من أمناط املوسيقى الداخلية
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�ňƢƴƬǳ¦�ƾŧ¢�ƺȈǌǳ¦�Ƣđ�¬ƾƬǷ¦�ƨǈǸű�̈ƾȈǐǫ�ǞǴǘǷ�Ŀ�ǾǳȂǫ�Ǯ ǳ̄�ƨǴưǷ¢�ǺǷÂ

  :حيث يقول

بشـــــــــراي قـــــــــد نلـــــــــت كـــــــــل التهـــــــــاين

______________)-(

الفـــــــــــــــــــــــــائزين بنيـــــــــــــــــــــــــل األمـــــــــــــــــــــــــاين

_______________)-(

ـــــة   أهـــــل التـــــداين إذ صـــــرت مـــــن مجل

_______________)-(

ــــــــــــــــــــق األمــــــــــــــــــــاين الســــــــــــــــــــالكني طري

_______________)-(

)٤٧(طريقة القطب شيخي التجاين

) التداين(و) التهاين(يلمس القارئ التصريع يف البيت األول من الكلمتني 

الوزن والروي واإلعراب؛ وقد وردت الكلمة األوىل : حيث اتفقتا يف أمور ثالثة

  .صدر البيت كما وردت الثانية آخر جزء من عجزه آخر جزء من

الواردة يف عروض ) األماين: (ويف البيت الثاين يالحظ القارئ أن الكلمتني

التصريع حيث : الواردة يف ضربه، توفرت فيهما صفتان األوىل) األماين(البيت و

) مايناأل(اجلناس، حيث أن :يُلمس فيهما مميزات التصريع السالفة الذكر، والثانية

.¦Ȃǿȋ¦�ǺǷ�ÉǺǷȋ¦�Ƣđ�ƾǐǬȇ�ƨȈǻƢưǳ¦¾) األماين(األوىل مجع أمنية، و

  :ويف حشو القصيدة يقول الشاعر

ربِّ ارزقــــــــــــــــــــــينِّ مقــــــــــــــــــــــام الواليــــــــــــــــــــــهْ 

_______________)-(

يــــــــــــــــــا ربِّ ربِّ ارزقـَــــــــــــــــــينِّ الوقايـــــــــــــــــــهْ 

_______________)-(

وعلِّْمـــــــــــــــــــــــــِين علـــــــــــــــــــــــــوَم الدرايـــــــــــــــــــــــــهْ 

_______________)-(

ــــــــــــهْ مــــــــــــن العــــــــــــد ى وارزقــــــــــــين احلماي

_______________)-(

)٤٨(من الشرور وكل امتحان
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~٤٩~

يف عروض ) الوالية(يلمس القارئ التصريع يف البيت األول من الكلمتني 

واإلعراب، وهو اجلر، والروي، ) فعولن(حيث اتفقتا يف الوزن ) الدراية(البيت و

) الوقاية(ني وكذلك نفس احلال يف البيت الثاين من الكلمت. وهو التاء

  ).احلماية(و

ولنستمع إىل الشاعر يف قصيدة أخرى مصرَّعة يتوسل فيها إىل اهللا سبحانه و 

:تعاىل مبا يف كتابه العزيز، حيث يقول

أدعـــــــــــوك يـــــــــــا مسيـــــــــــع يـــــــــــا بصـــــــــــريُ 

______________)-(

حبــــــــقِّ األمســـــــــاء الـــــــــيت يف البســـــــــملهْ 

______________)-(

مبـــــــــــــا حـــــــــــــوْت فاحتـــــــــــــُة الكتــــــــــــــابِ 

______________)-(

فــــــــــــــــــامسع نــــــــــــــــــدائي يــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــديرُ 

______________)-(

ـــــا ربِّ أجـــــب يل املســـــألهْ  أدعـــــوك ي

______________)-(

ــــــــوابِ  ــــــــرة الث )٤٩(ومــــــــا هلــــــــا مــــــــن كث

______________)-(

يف البيت األول، ) قدير(و) بصري(يلمس القارئ مناذج التصريع من الكلمات 

يف البيت ) الثواب(و) الكتاب(مث  يف البيت الثاين،) املسألة(و) البسملة(و

ƢđǂǓȋ�ƨǠƥƢƫ�©ƢȈƥȋ¦�ǒ ȇ°Ƣǟ¢�À¢�Ʈ ȈƷ��Ʈ ǳƢưǳ¦.بصري: (فمثًال الكلمتان (

يف البيت األول لو تأملنا كل واحدة منهما على حدة نراها على وزن ) قدير(و

على وزن ) يا قدير(و) يا بصري(، ولو مجعنا كل واحدة مبا قبلها تصريان )فعولن(

  ).مستفعلن(فتصري ) يل املسألهْ (و) يف البسملهْ (وكذلك ، )فاعالتن(

يتمثَّل يف إكساب البيت مزيدًا من "ويكمن األثر الصويت للتصريع يف أنه 

الكثافة الصوتية واإليقاع الصويت، فضًال عن وصل املصراع الثاين باملصراع األول 



:...  

~٥٠~

صدر لتمثل عن طريق التماثل الصويت لقافية الصدر والعجز، إذ تأيت قافية ال

املفصلة اليت تربط الصدر بالعجز، ويرتتب على ذلك انسجام موسيقى 

.)٥٠("مدهش

  :القوافي الداخلية/ ه

من مظاهر موسيقى احلشو أن تعزز القافية املتمثِّلة يف موسيقى اإلطار بقافية 

داخلية ختتلف مدى وعمقًا من مثال آلخر، فتتوفر يف البيت الواحد يف مواطن 

.)٥١(فة كما توافر يف بيتني أو أكثرمنه خمتل

وينبع الدور الذي تنهض به القافية الداخلية يف اإلنابة عن بعض جوانب 

�ƨȈǳƾƳ�ǺǷÂ��ƨȈƷƢǻ�ǺǷ�ȆǬȈǇȂŭ¦�ǶȈǤǼƬǳ¦�ǺǷ�ƾȇǄǷ�ª ¦ƾƷ¤�ȄǴǟ�Ƣē°ƾǫ�ǺǷ�ƨǳȏƾǳ¦

  .عالقتها بالقافية اخلارجية املشروطة سواء من حيث الصوت أو من حيث الداللة

باحث استخدام الشيخ أيب بكر عتيق للقوايف الداخلية على وقد الحظ ال

أمناط أربعة، منها اليت تتكون من خالل مصراعني من البيت يف صنف واحد،  

  :كما يف قوله يف املديح

قـــــــــــــل عبـــــــــــــده وخليلـــــــــــــه وحبيبُـــــــــــــه

ب____ ب ___ ب ___ 

ــــــــــــاتح األغــــــــــــالقِ  وصــــــــــــفيُّه هــــــــــــو ف

أ_______ ب ______ 

  : وقوله

مصــــــــــباحه هــــــــــو زينتــــــــــه مشــــــــــكاته

ب___ ب ___ ب ____ 

)٥٢(وزجاجــــه املخفــــي عــــن األرمــــاق  

أ_______ ب ______ 

والنمط الثاين ما كان على صنفني من القوايف الداخلية املتوزعة يف املصراعني 

  : ومثال ذلك قول الشاعر. من البيت
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~٥١~

ـــــــ ذو املعجــــــزات البــــــاهرات حممــــــد ال

ج____ ب ____ ب ___ 

ـــــمختار أمحـــــد طيِّـــــب األ )٥٣(عـــــراقـ

أ_______ ج ______ 

  :وقوله

منــــــــــــــري اهلــــــــــــــدى ومبــــــــــــــني الرشــــــــــــــادِ 

______ج ____ ب ___ 

ـــــدى ال ِجبـــــدِّ احلســـــام )٥٤(مبـــــري الِع

أ____ ج ____ ب ___ 

�ǺǷ�ƢǠǷ�Ǻȇǂǘǌǳ¦�ƢǸŮƢǸƬǋȏ�čƢȈƫȂǏ�Å ¦ǂƯ�ǂưǯ¢�ǽȐǟ¢�À¦°Ȃǯǀŭ¦�ÀƢǘǸǼǳ¦�ŐƬǠȇÂ

و الذي تتفق القافية الداخلية فيه يليهما يف الثراء الصويت منط ثالث، وه. البيت

�ǺǷ�Ǯ ǳ̄�ƶǔƬȇ�ƢǸǯ�čƢȈƫȂǏ�Å ¦ǂƯ�ǽƾȇǄȇ�ƢŲ��ÄÂǂǳ¦�©ȂǏ�Ŀ�ƨȈƳ°ƢŬ¦�ƨȈǧƢǬǳ¦�ǞǷ

  :قول الشاعر

َحـــــــــــــــــــْن ال وميـــــــــــــــــــزاين إهلـــــــــــــــــــي رجِّ

________ب ______ 

)٥٥(تؤاخـــــــذين مبـــــــا كســـــــبْت بنـــــــاين

أ_______ أ ______ 

وهناك . ع القافية اخلارجيةيف هذا الصنف اتفقت القافية الداخلية متامًا م

:صنف منه ال تتفق متاما بل يف بعض الظواهر منها، كما يف قوله

ولــــــــــــــــتجعلنَّ حــــــــــــــــرييت ودهشــــــــــــــــيت

أ________ أ ______ 

ــــــرحيت   )٥٦(فيهــــــا وفيهــــــا راحــــــيت وف

أ___ أ __ ب __ ب __ 

والنمط الرابع هو ما ينحصر جميء القافية الداخلية يف شطر واحد، وهو منط 

األوىل متثِّل ورود : وقد ورد يف صورتني. ¦ ƢǠǷ�Ǻȇǂǘǌǳ¦�ǲǸǌȇ�ƢŲ�čƢȈƫȂǏ�Åأقل ثر 

:القوايف الداخلية يف الشطر األول من بيت القصيد، ومثاله قول الشاعر

يـا شـيخنا يــا قطبنـا يـا غوثنــا

ب__ ب __ ب __ 

)٥٧(يـــــــــــــــا مفزعـــــــــــــــاً للخـــــــــــــــائف الوهلـــــــــــــــان

  أ__________________ 



:...  

~٥٢~

  :يف الشطر الثاين من البيت يف حنو قوله والثانية متثِّل ورودها

ويـــــــــــــدخلين يف جنـــــــــــــة اخللـــــــــــــد منعمــــــــــــــاً 

__________________

)٥٨(مع األنبيا واألوليا فأبشِّـرا

أ___ ب __ ب ___ 

والنمط الغالب على القافية الداخلية، هو ما ورد يف الشطر األول، وهو 

ات هلذه السياقات ومبتابعة اإلحصائي. السائد يف شعر الشيخ أيب بكر عتيق

:املوسيقية الداخلية، يلمس القارئ كمية ورودها يف اجلدول التايل

النسبة المئويةعدد ورودها  السياقات  الرقم

  ٪٢٦،٢  ٨٦٧  التكرار  .١

  ٪٢٢،٧  ٧٥٢  التصريع  .٢

  ٪٢،٤  ٧٨  التصدير  .٣

  ٪٢،٣  ٧٦القوايف الداخلية  .٤

  ٪٠،٤  ١٢  اجلناس  .٥

ة األوىل، يليه التصريع يف الدرجة الثانية، ومنه يستنتج ورود التكرار يف الدرج

مث التصدير يف الدرجة املتوسطة الثالثة، وبعده القوايف الداخلية يف الدرجة الرابعة، 

.مث أخرياً اجلناس، حيث ورد بنسبة ضئيلة يف شعر الشيخ أيب بكر عتيق

:الخاتمة

رس األلفاظ أن املوسيقى الداخلية تتمثل يف ج تبني فيما سبق من احلديث

فهي ظاهرة إيقاعية مكملة لفاعلية األوزان والقوايف يف الشعر . غري الوزن والقافية

وعليه، فإن الشيخ أبابكر عتيق وظف سياقات موسيقية داخلية . العريب العمودي

ترجع إىل رنني األلفاظ وجرسها من غري نظر إىل خصائص األوزان، مثل التكرار 
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~٥٣~

داللية مبا فيها من التوكيد أو العناية أو التعظيم أو الذي يوحي إىل حتقيق مسات 

التلذذ باملكرر، واجلناس املعرب عن االختالف الداليل، و التصدير الذي يضفى 

الداللية ألمناط من أبيات قصائده، وغري ذلك من الظواهر اإليقاعية،  " الدائرية"

املوسيقية أسهمت وال غرابة يف أن هذه  الطاقات . كالتصريع والقوايف الداخلية

  .يف الكشف عن دالالت شعر الشيخ أيب بكر عتيق ومشاعره

:هذا، و قد توصل البحث إىل نتائج، منها ما يلي

نسج الشيخ أبو بكر عتيق قصائده على منوال الشعر العريب العمودي من )١(

  .حيث االلتزام بالوزن والقافية

ق،حيث احتل التكرار ورد التكرار بنسبة كبرية يف قصائد الشيخ أيب بكر عتي)٢(

الكلمي الدرجة األويل من حيث الشيوع، يليه تكرار الرتاكيب، مث تكرار 

 .املقاطع الصوتية

جبانب اآلثار الصوتية،هناك آثار داللية لأللفاظ املكررة يف شعره،فهي ترد إما )٣(

.للتوكيد، أو التعظيم أو االهتمام باملكرر

ه الصويت اخلادع، إذ ينطوي على تنبع مجاليات اجلناس يف النص، إثر التشاب)٤(

 .ختالف داليل جذاب

وأخريا، يوصي الباحث إخوته الدارسني، بأن يشمروا عن سواعد اجلد، يف 

�ǶēƢƳƢƬǻ¤�ƨǏƢƻ�Â��ƨȇŚƴȈǼǳ¦�®ȐƦǳ¦�ǽǀǿ� ƢǸǴǟ�©ƢǨǳƚǷ�Ǻǟ�Ƥ ȈǬǼƬǳ¦�Â�Ʈ ƸƦǳ¦

� ƢȈƷȍ�̈°ƢƦŪ¦�Ƕē¦®ȂȀů�±¦ǂƥ¤�ƨȈǤƥ��°ȂưǼŭ¦Â�¿ȂǜǼŭ¦�¿Ȑǰǳ¦�ǺǷ�ƨȈƥ®ȋ¦ الرتاث

  .العريب يف هذه املنطقة



:...  

~٥٤~

  :الهوامش

عمر، محمد األمین، الشیخ أبوبكر عتیق ودیوانه هدیة األحباب و الخالن ، مطابع )١(

١٠) :ب ت (الزهراء، كنو، نیجیریا، 
الجرجاني، علي بن محمد السید الشریف، معجم التعریفات، دار الفضیلة، القاهرة، -)٢(

  .٥٩: م٢٠٠٤
  .١/١٣٤: ابن رشیق، العمدة، المكتبة الشاملة، اإلصدار الثالث-)٣(

٤ - www.aleman.com=19\02\2019

  .٢٦٠: شعریة عند األعمى التطیلي، مرجع سابقالشناوي، علي الغریب محمد، الصورة ال-)٥(
  .٣٥: عمر، محمد األمین، الشیخ أبو بكر عتیق ودیوانه هدیة األحباب والخالن، مرجع سایق-)٦(
  .١٩٢: نفسهالمرجع-)٧(
  .١٩٣: نفسهالمرجع -)٨(
  .٨٨: نفسهالمرجع-)٩(
  .١١٦: المرجع نفسه-)١٠(
  .٤٦ المرجع نفسه-)١١(
  .١٤٣: هالمرجع نفس-)١٢(
  .٧٧: م،١٩٩٩، مكتبة اإلیمان، مصر، ١طالهاشمي، السید أحمد، جواهر البالغة، -)١٣(
  .٢١٤: عمر، محمد األمین، الشیخ أبو بكر عتیق ودیوانه هدیة األحباب والخالن، مرجع سایق-)١٤(
، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، ١ط ،مجموعة أربعة كتب، )الشیخ(أبو بكر ، عتیق-)١٥(

  .١٠١: م١٩٧٢مصر، 
  .١٦٩: عمر، محمد األمین، الشیخ أبو بكر عتیق ودیوانه هدیة األحباب والخالن، مرجع سایق-)١٦(
، دار ١ط، األسلوبیة مدخل نظري ودراسة تطبیقیة، )األستاذ الدكتور(سلیمان فتح اهللا -)١٧(

  .٦٠ :اآلفاق العربیة، القاهرة
  .١/١١١: ابن رشیق، العمدة، مرجع سابق-)١٨(
  .٣٢٨: م٢٠٠٧، مصر الجدیدة، ٣القزویني، الخطیب، اإلیضاع، مؤسسة المختار، ط-)١٩(
  .١/١١٠: ابن رشیق، العمدة، مرجع سابق-)٢٠(

  .١٠٨: .)ط.د (، الصوت والصورة في الشعر الجاهلي،)الدكتور(شلبي، طارق سعد  - ٢١
  .١٦٠: )ت.د(روت، دار النهضة العربیة، بی، علم البدیع،)الدكتور(عتیق، عبد العزیز -)٢٢(
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~٥٥~

  .٦٢: عمر، محمد األمین، الشیخ أبو بكر عتیق ودیوانه هدیة األحباب والخالن، مرجع سابق-)٢٣(
  .١٠٢: المرجع نفسه-)٢٤(
  .١٢٧: المرجع نفسه-)٢٥(
  .١٢٨: المرجع نفسه-)٢٦(
  .١٥٩: نفسهالمرجع -)٢٧(

ا البالغیة  في تفسیر عبد الحمید، إبراهیم، خصائص بناء الجملة القرآنیة ودالالته - ٢٨

، بحث علمي مقدم إلي كلیة الللغة العربیة، قسم البالغة والنقد، جامعة أم "التحریر والتنویر"

  ١٦٠: م١٩٩٩\ه١٤١٩القرى، لنیل درجة الدكتوراه في البالغة، 

  .٥٦: نفسهالمرجع -)٢٩(
  .١٨٦: المرجع نفسه-)٣٠(
  .١٨٦: نفسهالمرجع -)٣١(
  .٢١٤: السابقالمرجع -)٣٢(
  .١٦٠: ، علم البدیع، مرجع سابق)الدكتور(عتیق، عبد العزیز -)٣٣(
عتیق، الشیخ أبو بكر، تشطیر قصیدة الشیخ إبراهیم الكولخي، مخطوطة حصل علیها -)٣٤(

  .٣٧ – ٣٤: الباحث من تلمیذ المؤلف
  .١١٢: نفسهالمرجع -)٣٥(
  .١٤٣: )ت.د(، بیروت، دار الفكرالسیوطي، الشیخ عبد الرحمن، شرح عقود الجمان، -)٣٦(
  .٣١١: م١٩٩٩، مكتبة اإلیمان، مصر، ١الهاشمي، أحمد، جواهر البالغة، ط-)٣٧(
  .١١٣: عمر، محمد األمین، الشیخ أبو بكر عتیق ودیوانه هدیة األحباب والخالن، مرجع سابق-)٣٨(
  .١٠٢: المرجع نفسه-)٣٩(
  .١٠٩: المرجع نفسه-)٤٠(
  .٤٢: نفسهالمرجع -)٤١(
  . ١٨٤ نفسهرجع الم-)٤٢(
  .١٥٦ :نفسهالمرجع -)٤٣(
الحموي، أبو بكر علي بن عبد اهللا، خزانة األدب وغایة األرب، مكتبة الهالل، بیروت، -)٤٤(

  .٢/٢٧٨: م١٩٧٨



:...  

~٥٦~

  .١/١٧٣: ابن رشیق، العمدة، مرجع سابق-)٤٥(
  .٢٧٤: ق، الصورة الشعریة عند األعمى التطیلي، مرجع ساب)الدكتور(الشناوي، علي الغریب -)٤٦(
  .١٩٦: عمر، محمد األمین، الشیخ أبو بكر عتیق ودیوانه هدیة األحباب والخالن، مرجع سابق-)٤٧(
  .١٩٦: نفسهمرجع ال -)٤٨(
  .١٢١: نفسهالمرجع -)٤٩(
شعر عبید بن :، الصوت والصورة في الشعر الجاهلي)الدكتور(شلبي، طارق سعد -)٥٠(

  .١٤٥ – ١٤٤: األبرص نموذجًا، مرجع سابق
  .١٥٤: المرجع نفسه-)٥١(
  .١٦٩: عمر، محمد األمین، الشیخ أبو بكر عتیق ودیوانه هدیة األحباب والخالن، مرجع سابق-)٥٢(
  .١٧٠: المرجع نفسه-)٥٣(
  .١٠٣: المرجع نفسه-)٥٤(
  .١٧٥: المرجع نفسه-)٥٥(
  .١٦٩: سابقعمر، محمد األمین، الشیخ أبو بكر عتیق ودیوانه هدیة األحباب والخالن، مرجع -)٥٦(
  .٢١١: المرجع نفسه-)٥٧(
  .١٦٩: عمر، محمد األمین، الشیخ أبو بكر عتیق ودیوانه هدیة األحباب والخالن، مرجع سابق-)٥٨(
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  :المقدمة

احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على َمن أويت جوامع 

الكلم نبينا وحبيبنا أفضل اخللق أمجعني حممد بن عبداهللا، وعلى آله وصحابته 

  .إىل يوم الدين ǶƴĔ�ȄǴǟ�°ƢǇ�ǺǷو الكرام 

األصل يف كل لغة أن يوضع فيها اللفظ الواحد للمعىن الواحد، أي ف :أما بعد

أن يطابق املعىن الواحد لفظا واحدا، وقد تنشأ ظروف يف اللغة تؤدي إىل تعدد 

عليه العلماء  أطلقاأللفاظ للمعىن الواحد، أو تعدد املعاين للفظ الواحد، فهو ما 

  .باملشرتك اللفظي

املقالة عبارة عن حماولة للكشف عن ظاهرة املشرتك اللفظي يف لغة  هذهو 

اهلوسا، فهي كغريها من اللغات تتجلى بالظواهر اللغوية كالرتادف واملشرتك 

هذه  حولواحملدثني  ىماالقد باحثنياللفظي وغريها، وقد تضاربت آراء ال

يف عدم بعض اآلخر الالظاهرة، وذهب بعضهم إىل وجودها يف اللغة، وذهب 

  .ولكل من املثبتني واملنكرين حججهم وبراهينهم. وجودها

اللغة  يف) املشرتك اللفظي( هذه الظاهرة  كشفإىل  املقالةهذه تسعى  ومن مث

  :املوضوعات التاليةمن خالل  لغة اهلوساالعربية و 



 

~٥٨~

والفرق بينه وبني التضاد املشرتك اللفظي مفهوم.

أسباب نشأة املشرتك اللفظي.

ات حول وجود املشرتك اللفظي يف اللغةاختالف.

ج املثبتني للمشرتك اللفظيجح.

املنكرون للمشرتك اللفظي وأدلتهم.

 لغة اهلوساو  اللغة العربية ملشرتك اللفظي يفمن امناذج.

اخلامتة.  

  :والفرق بينه وبين التضاد المشترك اللفظي مفهوم

ركة خمالطة الشريكني الش: أمحد الفراهيديبن  يقول اخلليل: املشرتك لغة

بن ربيعة العامري  واشرتكنا مبعىن تشاركنا ومجع شريك شركاء وأشراك  قال لبيد

   :يرثي أخاه أربدا

)١()ووترا والزعامة للغالم**تطري عدائد األشراك شفعا (

)٢(وتقول ألم املرأة هذه شريكيت ويف املصاهرة تقول رغبنا يف شرككم وصهركم

نفس ما ذكر اخلليل بن أمحد  "لسان العرب"تابه قول ابن منظور يف كوي

.)٤(بنفس املعىن ويف الصحاح للجوهري. )٣(الفراهيدي

قال العالمة : للمشرتك اللفظي حدود شىت أمهها ما يأيت :املشرتك اصطالحا

وقد حده أهل األصول بأنه اللفظ الواحد الدال على : "جالل الدين السيوطي

ويتبّني من هذا ")٥(على السواء عند أهل تلك اللغةمعنيني خمتلفني فأكثر داللة 

التعريف أن املقصود باملشرتك اللفظي أن يكون هناك لفظ واحد يشرتك يف داللته 
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وقال أمحد  .معنيان أو أكثر، وأن هذه املعاين تكون خمتلفة عند أهل تلك اللغة

.")٦(أن تكون اللفظة حمتملة  ملعنيني: االشرتاك: "بن فارس

  :ضاد اصطالحاالت

: للتضاد يف اصطالح العلماء تعريفات عدة منها ما قاله ابن سيده بقوله

.)٧(التضاد أن تكون لفظة واحدة لشيء وضده

  :الفرق بين المشترك اللفظي والتضاد

  :ومـما سبق ذكره يتبني الفرق بينهما يف النقاط اآلتية

فكل متضاد مشرتك إن املشرتك اللفظي أعم من التضاد، والتضاد نوع منه، )١(

.)٨(وال عكس

-أن املشرتك اللفظي يدل على عدة معان، وال يلزم أن تكون متضادة، )٢(

أما التضاد فيدل على معنيني، والبد أن يكونا  - )العني(كلفظ 

.)٩(متضادين

  :أسباب نشأة المشترك اللفظي

  :لنشأة املشرتك اللفظي أسباب عدة منها ما يأيت

.)١٠(القدمية اختالف اللهجات العربية)١(

)٢(Ä±ƢĐ¦�¾ƢǸǠƬǇȏ¦)١١(.

.)١٢(التطور اللغوي)٣(

.)١٣(اقرتاض األلفاظ من اللغات األخرى)٤(
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  :االختالف حول وجود المشترك اللفظي في اللغة

اختلف اللغويون قدميا وحديثا حول حقيقة وجود املشرتك اللفظي يف اللغة 

  .بني مثبت ومنكر

:وحججهم المثبتون للمشترك اللفظي

حيتج ، )١٤(زيد وغريهم وأبوسيبويه، األصمعي،وابن فارس، وأبو عبيدة، منهم 

  :املثبتون للمشرتك اللفظي مبا يلي

.أنه َواقٌع لنَـْقل أهل اللغة يف كثري من األلفاظ)١(

.إن املعاَين غَري متناهيٍة واأللفاظ متناهية فإذا ُوزّع لزم االشرتاك)٢(

ة واألفعال املاضية مشرتكٌة بني اخلَرب إن احلروَف بأْسرها مشرتكة بشهادة النَُّحا)٣(

والدُّعاء واملضارَع كذلك وهو أيضًا مْشتَـَرٌك بني احلال واالستقبال واألمساء  

.)١٥(كثٌري فيها االشرتاك

  :وأدلتهم المنكرون للمشترك اللفظي

:، ومن أدلتهم ما يأيت)١٦(وابن درستويه، وأبو هالل العسكري: منهم

عز وجل، واالشرتاك اللفظي واألضداد يؤديان إىل إن اللغة توقيف من اهللا )١(

�ƾǈǨÉȇ�ƢǷ�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�ǲǠŸ�ǾǻƘƥ�ƅ¦�ƨǸǰƷ�» Ȑƻ�¦ǀǿÂ��µ ȂǸǤǳ¦Â�¿Ƣđȍ¦

.)١٧(وظيفتها الرئيسية، وهو اإلفهام واإليضاح

اللغُة موضوعٌة لإلبانة عن املعاين فلو جاز وضُع لفظ واحد للداللة على )٢(

لآلخر ملا كان ذلك إبانًة بل تـَْعمَيًة َمْعنَـْيني خمتلفني أو أحُدمها ضدٌّ 

ƨǧ°Ƣǐǳ¦�ǺƟ¦ǂǬǳƢƥ�¾ÂǄȇ�¿Ƣđȍ¦�Àȋ�Ƥ الرأيولكن هذا . )١٨(وتْغطية ȈǠǷ)١٩(
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أنه ال ميكن إنكار االشرتاك  لوقوعه يف  لباحث أو القارئومما سبق يتضح ل

ألفاظ العربية، كما ال ميكن تأويل كل ما ورد منها بأن أحد املعاين حقيقة واآلخر 

وأنه من التعسف التوسع يف إثباته حبيث . ز وغري ذلك من وجوه التأويلجما

  .يشمل العديد من ألفاظ اللغة

  . اآلثار اإليجابية للمشترك اللفظي

وما . )٢٠(الدكتور صبحي الصاحل وللمشرتك اللفظي أثار إجيابية منها ما ذكره

القدمي  علم اللغة بني" أورده الدكتور عبد الغفار حامد هالل يف كتابه

.)٢١(واحلديث

  :لغة الهوساو  اللغة العربية في اللفظي نماذج االشتراك

  :اللغة العربية في اللفظي نماذج االشتراك

ُوجد املشرتك اللفظي يف اللغة العربية بصورة متعددة حيث أوردها كثري من 

غة اللغويني أثناء معاجلتهم للمفردات اللغوية، ومن مناذج املشرتك اللفظي يف الل

  :العربية ما يأيت

   :الشاعر قال الكثري اجلمع: أيضا والعم األب، أخو:  العم-١

)٢٢( )عما وجربت عما أفنيت *** عما يا مالك بن عامر يا( 

 قوما أفنيت به أراد الثاين والثالث والعم عماه، يا به أراد األول فالعم 

.)٢٣(وجربت قوما  آخرين

 عني: والعني الديدبان،: العني: رايبيقول الفا من األلفاظ املشرتكة:العني-٢

 ال أيام مطر: والعني. الدراهم من النقد: والعني. الشمس عني املاء، والعني



 

~٦٢~

 وعني. األخرى عن كفتيه إحدى رجحت إذا عني؛ امليزان يف: ويقال يقلع،

. بعينه درمهي إال أقبل ال: يقال نفسه،: الشيء وعني. خياره: الشيء

.)٢٤(أحد: أي عني،Ƣđ ما: ويقال. شيء أول أي عني، أول لقيته: ويقال

اخلايل، واملكان األم، أخي على فيطلق) اخلال(ومن األلفاظ املشرتكة -٣

الضعيف، واملنخوب الوجه، يف والشامة والدابة، واخليالء،املاضي، والعصر

 وثوب األسود، واجلبل واملخاالة،والسحاب،اليمن، برود من وضرب

والظن،الضخم، والبعري ماله، على القيام احلسن جلوالر  امليت، به يسرت

 والرجل الصغرية، واألكمة اجلواد، والرجل املتكرب، والرجل والتوهم،

)٢٥(...املنفرد

هالل السماء، والغبار، : هو أيضا من األلفاظ املشرتكة فيطلق على: اهلالل-٤

ة، وأول واحلجارة املرصوفة بعضها إىل بعض، وبقية املاء يف احلوض، واحلي

.)٢٦(املطر، وواحد األهلة وهي احلدائد اليت تضم ما بني قبائل الرحل

أنشد سالمة األنباري ما:لق هذه الكلمة على معان عدة، منهاتط: جلس-٥

  : يف شرح املقامات وقد أورد السيوطي يف املزهر

يقود من َبْطٍن َقِديٍد َجْلسا***د رأيُت َهْذرِيًا َجْلسا ــــــــــــلق

ًنا وَجْلساـــــــــــــــــــيش*** رقى من بعد ذاك َجْلسا  مث رب فيه لبـْ

ون هلْم َجْلساـــــــــــــــــــــــــوال يؤم***   مع رفْـَقٍة ال يشربون َجْلسا 

جبل، والرابع :َجَبل عال، والثالث:رجل طويل، والثاين:َجْلس األول

.)٢٧(جند: مخر، والسادس:عسل، واخلامس

  :وله تعاىلـــــــــــــــــحتم، ومنه ق: هي من األلفاظ املشرتكة فتأيت مبعىن :قضى - ٦

ME D C B A@ ? > = < ; : 9 8 7
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G FL
:أمر، يقول جل شأنه: وقضى مبعىن    )٢٨( 

Mon m l k j i h gL
وقضى .أي أعلمناهم)٢٩(

MU: ومنه قوله تعاىل. أعلم: مبعىن T S R Q PL
)٣٠(

M²±:والدليل على ذلك قوله تعاىل. صنع: وتأيت كذلك مبعىن ° ¯ ®L
 )٣١(

من األلفاظ اليت حتمل أكثر من معىن، ومن ذلك ما أنشده اخلليل : الغروب-٧

:يف ثالث أبيات على قافية واحدة يستوي لفظها وخيتلف معناها

  إذ رحل اجلريان عند الغروب   **يا ويح قليب من دواعي اهلوى 

  غروبــــــــودمع عيين كفيض ال     **  بعتهم طريف وقد أزمعواـــــــــــــــــــأت

  تفرت عن مثل أقاحي الغروب  **      وا وفيهم طفلة حرةــــــــــــــــــــــكان

وهو الدلو العظيمة : غروب الشمس والثاين مجع غرب : فالغروب األول 

.)٣٢(وهي الوهاد املنخفضة: والثالث مجع غرب  اململوءة

ْوىل :املوىل-٨
َ
ْعَتق، مجيعا:وامل

ُ
ْعِتق وامل

ُ
ْوىل، امل

َ
ْوىل.الَوِيلُّ :وامل

َ
ْوَىل ابن الَعم:وامل

َ
:وامل

ْوَىل .اجلار
َ
ْوىل.احلليف: وامل

َ
.)٣٣(الصِّْهر:وامل

·�¦Ƣđ�®¦Śǧ�ƨǯŗǌŭ: املسيح-٩ ƢǨǳȋ¦�ǺǷ :م، عيسى بن مرمي عليه السال

Ä¢��µ: واملسيح °ȋ¦�Ŀ�ÀƢƸǈŻ�ƢǸĔȋ�Ǯ ǳǀƥ�ƢȈũ��¾ƢƳƾǳ¦ : يسيحان

  :لبيد ومنه قول، )٣٤(العرق: واملسيح.القطعة من الفضة :واملسيح أيضا.فيها

)٣٥(فراش املسيح كاجلمان املثّقب**عال املسَك والديباج فوق حنورهم 

املغرم أيضا و .من الغرام املعذب باهلوى ،واملغرماملولع بالشيء، : املغرم- ١٠

.)٣٦(مملوء: إناء مغرم، أي: يقالاململوء، 
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  :لغة الهوسا فياللفظي نماذج االشتراك 

وأنه ورد بصفة ملحوظة، ،أن االشرتاك متوّفر يف لغة اهلوساا يُذكر ومم

ت املشرتكة يف لغة اهلوسا، اوالكلمات اآلتية تشكل ثروة لفظية أساسية من املفرد

·��ȄǴǟ�¾ƾƫ�ȏ�ŘǠŭ¦�ƨƥ°ƢǬƬǷوبعيدا كل البعد عن اآلرا ƢǨǳ¢�ƢĔƘƥ�¾ȂǬƫ�Ŗǳ¦� 

  :ا يأيتمومن األلفاظ املشرتكة يف لغة اهلوسا االشرتاك، 

هي أداة للنقل كبرية أو من األلفاظ املشرتكة يف لغة اهلوسا ف [Kura])ُكورَا(-١

كما   أي محل إبراهيم املاء يف العربة) عمر يَا طّكو ُروا أ ُكورَا :(يقال صغرية،

ǂƠƦǳ¦�Ŀ�ǲƦū¦�ǖǬǇ�ƢǷƾǼǟ�Ȃǳƾǳ¦�Ƣđ�ǂǬǼȇ�Ŗǳ¦�ƨǳȉ¦�Ǯ Ǵƫ�Ƣđ�®¦ǂȇ¾ȂǬƫ��:

ومن معاين   .أي أخذ عيسى الدلو باملنقار) عيسى يا طُوُْكْو ُغوَغا د كورَا(

عند  يءأيضا ذاك احليوان املفرتس، يشبه الكلب، جر  )كورا(كلمة 

.ان مفرتسمبعىن الذئب حيو ) كورا دبّا ثي َمي فـَْرَمكِ :(،تقولجوعه

زِنَا :(مثل قولك من األلفاظ املشرتكة، فهي تعين اجلماع،وهي  [Saduwa])َساُدَوا(-٢

�śƥ� ƢǬǴǳ¦�Ƣđ�®¦ǂȇ�ƢǸǯ. أي الزنا هي اجلماع بدون الزواج )إَت ثي َساُدوا بَا أوري

.اللقاء بيننا أي تعّذر)ساُدَوا َتاِي َوَهل:(ومن ذلك قوهلم االثنني

موسى : (ȂǬƫ�®ȂǇȋ¦�ÀȂǴǳ¦�ƢǇȂŮ¦�ƨǤǳ�Ŀ�ƨǜǨǴǳ¦�ǽǀđ¾ يراد[Baki])بَِقيْ (-٣

:ف ضد احلركة، يقالرْ وتعين أيضا احلَ كان موسى أسود اللون، )بَِقي ين

.احلروف اهلجائية أي تعلم موسى) وَيْن َبِقيموسى يَا َغَم كُ (

)يَوشي؟!!مرمي تَا َهْيُه، َكيْ :(للتعجب يف لغة اهلوسا يقال مثال[Kai])َكيْ (-٤

وَكْي أيضا مبعىن الرأس) مىت؟: ي أجنبت مرمي، فتعّجب من األمر فقالأ

وَكْي   .أي ضرب مرمي على رأسها) أْنَدِك مرمي أَكْنتَ :(ومن ذلك قوهلم

(كذلك للنداء، تقول .أي يا إبراهيم) َكْي إبراهيم:
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·�¦ȂǬƫ�ǂǷȋ¦�ÌǲÉǯ�Ƣđ�ŘǠÉȈǧ�ƢǇȂŮ¦�ƨǤǳ�Ŀ�ƨǯŗǌŭ¾[Ci])ِثيْ (-٥ ƢǨǳȋ¦�ǺǷ): ثي

أي ) رَايـَُوا تَا ِثي َغَبا( : حنواالستمرار ¢�Ƣđ�®¦ǂȇ�ƢǸǯ��¿ƢǠǘǳ¦�ǲǯ�Ä)أبِْنثِ 

.تقدمت احلياة

أي ) عمر يا ِثَكا: ( وهو املوت يقال  [Cika])ِثكا(فاظ املشرتكة أللومن ا-٦

أي امتلئ ) ِغَدن يا ِثَك دروا:(الشيء إذا امتلئ، تقول :أيضا) اثكَ ِ(تويف، و

. البيت باملاء

احلطب وهو ما يبس من األشجار وأصبح صاحلا لوقود [Kara])َكرَا:(اومنه-٧

�ƨŞǀŭ¦�Â¢�̈°ǄĐ¦�Ƣǔȇ¢�¦ǂǯÂطب،أي ضربه باحل) َكرَايا دَِكْيِش دَ (يقال  النار

ǄĐ¦�ǺǷ�ǶƸǴǳ¦�ƪ̈°)نَا َسيَـْو نَاما أ َكرَا:(تقول ȇŗǋ¦�Ä¢.

شرتكة يف لغة من األلفاظ امل - بإمالة الياء املكسورة - [Shayi])َشايِ (-٨

�Ƣǔȇ¢�ÄƢǋÂ��ƨǨǌū¦�ǺǷ�ƾǳȂǳ¦�ŚȀǘƫ�Ä¢�ÀƢƬŬ¦�Ƣđ�®¦Śǧ�ƢǇȂŮ¦ حالة من

.اخلوف وعدم اإلقدام على فعل ما

أي  ) عمر فري ين سوسي:(يف لغة اهلوسا اللون األبيض،تقول[Fari])َفرِيْ (-٩

نقطاع األمطار، أي عدم املطر ا موسم: ويُعىن أيضا) اللون بيضأكان عمر 

.لهوقلة نزو 

تعين هذه اللفظة يف لغة اهلوسا اهلجرة من مكان إىل  [Kaura]) قورا(- ١٠

�Ƣđ�®¦ǂȇ�ƢǸǯ. أي هاجر موسى) موسى يَاِي َقورَا:(مكان آخر، تقول

أي إعتقل الشرطي ) َطْن َسْنَدا يا َكاَم قورا عمر:(الصعلوك أو الفاسق يقال

.الصعلوك عمر
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: الخاتمة

لغة يف اللغة العربية و  املشرتك اللفظي تقدم احلديث يف هذه املقالة عن

ك، اشرت االاهلوسا، بدًا بتعريف املشرتك اللفظي يف اللغة مع ذكر أسباب نشأة 

�¦°ÂǂǷÂ��ƾƷ¦Ȃǳ¦�ŘǠǸǴǳ�ƾƷ¦Ȃǳ¦�ǚǨǴǳ¦�ǞǓȂȇ�À¢�ǲǏȋ¦�̄¤��ǲǏȋ¦�ƨǨǳƢű�ƢĔȂǰǳ

بسرد اختالفات العلماء حول وجود الظاهرة يف اللغة مع ذكر حجج املثبتني 

  .لغة اهلوساو  اللغة العربية يف االشرتاكتهاء بذكر مناذج ناملنكرين، وا وأدلة

  : وتوصل الباحث إىل النتائج أمهها

.اللغة العربيةإن املشرتك اللفظي ظاهرة ثابتة يف -

.إن املشرتك اللفظي ظاهرة ثابتة يف لغة اهلوسا-

ك اشرت الاتشرتك اللغة العربية ولغة اهلوسا يف كثري من الظواهر اللغوية ك-

.وغريها

تتفق اللغة العربية مع لغة اهلوسا يف وجود االشرتاك وإن كان يف اللغة العربية -

.أكثر

.، خالف اللغة العربيةاالشرتاك متوّفر يف لغة اهلوسا بصفة ملحوظة إن-

.ألف أهل اللغة العربية كثريا من األلفاظ املشرتكة خالف لغة اهلوسا-

  :الهوامش والمراجع

  .٢٠٠/، دار صادر بیروت، صدیوانه.)١(
الدكتو مهدي المخزومي والدكتور إبراهیم :، تحقیقكتاب العینالخلیل بن أحمد الفراهیدي، .)٢(

  ٢٩٣/ ، ص٥/ دار ومكتبة الهالل، ج:الناشرالسامري،
عبداهللا علي الكبیر ومحمد أحمد حسب اهللا وهاشم :، المحققلسان العربابن منظور، .)٣(

.٢٢٤٩-٢٢٤٨/، ص٤/محمد الشاذلي، دار المعارف، ج
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ار، أحمد عبد الغفور عط:، تحقیقالصحاح تاج اللغة وصحاح العربیةإسماعیل بن حماد الجوهري،.)٤(

  .١٥٩٣/ ، ص٤/ بیروت، ج-دار العلم للمالیین:م، الناشر١٩٨٧ - هـ١٤٠٧، ٤/ ط
فؤاد علي منصور، :، تحقیقالمزهر في علوم اللغة وأنواعهاالسیوطي جالل الدین، .)٥(

  .٢٩٢/، ص١/م، ج١٩٩٨- هـ١٤١٨: دار الكتب العلمیة، سنة النشر:الناشر
  .٦٩/ موقع الوراق، ص:مصدر الكتاب،الصاحبي في فقه اللغةابن فارس، .)٦(
:، تحقیقالمخصصابن سیده أبو الحسن علي بن إسماعیل النحوي اللغوي األندلسي، .)٧(

  .١٧٣/، ص٤/م، ج١٩٩٦، دار إحیاء التراث العربي ١/خلیل إبراهیم جفال، ط
ن خزیمة ، دار اب١/، طموضوعاته وقضایاه-فقه اللغة مفهومهمحمد بن إبراهیم الحمد، .)٨(

  . ١٨٧/م، ص٢٠٠٥
  .١٨٨/المرجع نفسه، ص.)٩(
-، المكتبة العصریة صیدافقه اللغة مناهله ومسائله،)الدكتور(محمد أسعد النادري .)١٠(

  .٣٠٨/م، ص٢٠٠٩-هـ١٤٣٠بیروت، 
:م، الناشر١٩٩٩-هـ١٤٢٠ ٦/، طفصول في فقه العربیة، )الدكتور(رمضان عبد التواب .)١١(

  .٣٢٧/طباعة والنشر والتوزیع، صمكتبة الخانجي لل
  .٣٣٢/المرجع نفسه، ص.)١٢(
  .٣١٠/ ، صفقه اللغة مناهله ومسائله، )الدكتور(حمد أسعد النادري .)١٣(
م، دار ١٩٨٢، مایو ١/ ، طفقه اللغة العربیة وخصائصها، )الدكتور(إمیل بدیع یعقوب .)١٤(

  .١٧٨/العلم للمالیین، ص
  .٢٩٣/، ص١/، جالمزهر في علوم اللغة وأنواعهاالسیوطي جالل الدین، .)١٥(
، ٠٧/٢٠١٧: ، العدد)الجزائر(حولیات التراث مجلة علمیة محكمة، جامعة مستغانم .)١٦(

  .١٣٨/، صالمشترك اللفظي في الدراسات العربیة المعصرةالدكتور عبدالقادر فیدوح، 
ى اللغة الفرنسیة عند أبي بكر األضداد وترجمتها في القرآن الكریم إللطرش محمد لمین، .)١٧(

  .٧: ، صحمزة
  .٣٠٣/ ، ص١/، جالمزهر في علوم اللغة وأنواعهاالسیوطي جالل الدین، .)١٨(
-هـ١٤٠٦، ٢/، طعلم اللغة بین القدیم والحدیث، )الدكتور(عبد الغفار حامد هالل .)١٩(

  .٢٩٠/ م، ص١٩٨٦
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  .٣٠٦: م، ص٢٠٠٩لعلم للمالیین، ، دار ا٢/، طدراسات في فقه اللغةصبحي الصالح، .)٢٠(
  .٢٨٧/ ، صعلم اللغة بین القدیم والحدیث، )الدكتور(عبد الغفار حامد هالل .)٢١(
)لم یذكر القائل. (٢٩٣/ ، ص١/، جالمزهر في علوم اللغة وأنواعهاالسیوطي جالل الدین، .)٢٢(
  .٢٩٣/ ، ص١/المصدر نفسه، ج.)٢٣(
الدكتور أحمد :تحقیق،معجم دیوان األدب،اهیم بن الحسن الفارابيالفارابي أبو إسحاق بن إبر .)٢٤(

  .٣٠٨/، ص٣/م، ج٢٠٠٣- هـ١٤٢٤مختار عمر، مؤسسة دار الشعب للصفاحة والطباعة والنشر القاهرة، 
  .٢٩٧/، ص١/، جالمزهر في علوم اللغة وأنواعهاالسیوطي جالل الدین، .)٢٥(
.١٧٧/م، ص١٩٩٦- هـ١٤١٧، في لهجات العربالمقتضب ، )الدكتور(محمد ریاض كریم.)٢٦(
  .٢٩٨/، ص١/، جالمزهر في علوم اللغة وأنواعهاالسیوطي جالل الدین، .)٢٧(
  .٤٢:سورة الزمر، األیة.)٢٨(
  .٢٣: سورة اإلسراء، األیة.)٢٩(
  .٤: سورة اإلسراء، األیة.)٣٠(
  .٧٢: سورة طه، األیة.)٣١(
  .٢٩٧/، ص١/، جعلوم اللغة وأنواعهاالمزهر فيالسیوطي جالل الدین، .)٣٢(
الدكتور أحمد :، تحقیقالمنجد في اللغةكراع النمل أبو الحسن علي بن الحسن بن الهنائي األزدي، .)٣٣(

  .٣٣٤/، ص١/م، عالم الكتب القاهرة، ج١٩٨٨ ٢/مختار عمر و الدكتور ضاحي عبد الباقي، ط
  .٣٣٠/، ص١/المصدر نفسه، ج.)٣٤(
  .٣٢/ ار صادر بیروت، ص، ددیوانه.)٣٥(
  .٣٣٢/ ، ص١/، جالمنجد في اللغةكراع النمل أبو الحسن علي بن الحسن بن الهنائي األزدي،.)٣٦(
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الملخص

�¾ƢĐ¦�ǺǸǓ�«°ƾǼƫ�Ŗǳ¦�¾ƢǸǟȋ¦�Ƕǿ¢�ǺǷ�ȆǸƴǠŭ¦�ǲǸǠǳ¦�ÀƢǯ�ƾǬǳ

معاجم األلفاظ : اللغوي وأدقها، وعرف العرب نوعني من املعاجم

و معاجم املعاين، فمعاجم األلفاظ هدفها األساسي هو شرح 

أللفاظ اللغوية، دون التطرق إىل شرح املصطلحات وبيان معاين ا

التخصصية، إال أن هناك بعض املعاجم اليت خاضت وتناولت 

تلك املصطلحات التخصصية مع بيان جماالت استعماهلا، ومن 

: املعاجم اليت أسهمت يف شرح و معاجلة املصطلحات التخصصية

ǂ̈ǿƢǬǳƢƥ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǞǸĐ�ǖȈǇȂǳ¦�ǶƴǠŭ¦.

املعجم قد أسهم مسامهة فّعالة يف شرح املصطلحات إن هذا 

التخصصية، ألن الباحث عندما يرجع إىل هذا املعجم جيده قد 

¢�ǞÉƦċƬÈƬǳ¦�ƾǠƥÂ��ƢēƢƸǴǘǐǷ�¬ǂǋÂ�ƢÅǐČǐţ�śǻƢť�ǺǷ�ǂưǯ طرقت

)مثامنئة وستة وستِّني( وجدت - والكمال هللا وحده–واإلحصاء 

يف اجلزء ) ٥٢١(مخس مئة وواحد وعشرون ) ٨٦٦(مصطلحا 
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يف اجلزء الثاين، وبالنسبة ) ٣٤٥(األول، و ثالمثئة ومخسة وأربعون 

من جمموع مادة املعجم الوسيط اليت بلغت حوايل ) ٪٢.٩(املئوية 

، ويدل هذا على أنك يف كّل ثالثني )٣٠،٠٠٠(ثالثني ألف مادة

  .تقريبا مادة جتد مصطلحا واحدا

سة ختصصات يف مخ -كنموذج–من اجلزء األول  ناوقد أورد

ومن  - الطب، اهلندسة، علم األحياء، النبات، الكيمياء- العلوم 

البالغة، –اجلزء الثاين مخسة ختصصات يف الفنون واآلداب 

 ةويف كل ختّصص مخس-العروض، النحو، املنطق، القانون

ات مع داللتها اللغوية والتخصصية والصفحة اليت وردت صطلحم

للغة العربية يف تدريس مجيع ا ةيدّل على سع هذاالكلمة، و 

Ƣđ�©ƢǐǐƼƬǳ¦.

آراء العلماء حول إدخال املصطلحات  ناوأخريا ذكر 

قسم : التخصصية يف املعاجم اللغوية حيث انقسموا إىل قسمني

يرى عدم إدخال تلك املصطلحات يف املعاجم اللغوية، وقسم يرى 

جواز إدخاهلا ألن تلك املصطلحات جزء ال يتجّزء من اللغة ومن

  .يل إىل الرأي األخريمت هذه الدراسةحياة األمة، و 

  :المقدمة

��ƢȀǫ®¢Â�ÄȂǤǴǳ¦�¾ƢĐ¦�ǺǸǓ�«°ƾǼƫ�Ŗǳ¦�¾ƢǸǟȋ¦�Ƕǿ¢�ǺǷ�ȆǸƴǠŭ¦�ÉǲǸǠǳ¦�ËƾǠȇ

شغل اإلنسان وما زال يشغله على مر العصور نظرا لقيمته املزدوجة العلمية 

املعجمي، ألن بداية ولقد اختلفت مناهج العلماء وطرقهم يف التأليف . والتعليمية
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مجع املادة اللغوية كانت قد بدأْت يف شكل رسائل كل منها ترصد مفردات حقل 

، كتاب إليهون موشي كتاب احلشراتو ، لألصمعي كتاب اخليل: معني، مثل

:مث ظهر عدد من املعاجم املرتبة حسب املعاين، مثل. لألصمعي خلق اإلنسان

اللغة البن سيده، وفقه اللغة وسر متخري األلفاظ البن فارس، واملخصص يف

) املعاين(ة حسب املوضوع بتر العربية أليب منصور الثعاليب، فهذه املعاجم كانت م

ظهرْت معاجم األلفاظ اللغوية اليت أول ما ظهرت على يد اخلليل بن مث. اخلاص

مث تتابعْت صناعة معاجم األلفاظ اللغوية على  -"العني"يف معجمه –أمحد 

  .ارسها منذ ذلك العصر إىل يومنا هذااختالف مد

�ÆǞÈƦÈºƫ�ƨǤǴǳ¦Â��ǾƬƠȈƥÂ�ǞǸƬĐ¦�» ÂǂǛ�Ƥ ǈƷ�®ƾƴƬƫ�ƢǸƟ¦®�̈ƢȈū¦�À¢�¿ȂǴǠŭ¦�ǺǷÂ

للمجتمع تتطور بتطوره وتنحطُّ باحنطاطه، ففي العصر احلديث ظهرْت علوم 

وفنون معاصرة اليت ْمل تكن معروفة من قبل، وهذه العلوم والفنون جاءْت 

  .اđة مل تكن للغة عهد مبصطلحات جديد

يف املعاجم اللغوية؟ وما هذه املصطلحات فما موقف العلماء من إدراج  

املعجم  ناإسهامات املعجم الوسيط يف شرح هذه املصطلحات؟ وملاذا اخرت 

الوسيط كنموذج هلذه الدراسة؟ فهذا املقال حياول أن جييب عن التساؤالت 

  :السابقة على ضوء النقاط اآلتية

.م الوسيط بني احملافظة والتجديداملعج-

.إسهامات املعجم الوسيط يف شرح املصطلحات التخصصية-

.موقف العلماء من املصطلحات التخصصية يف املعاجم اللغوية-

  .اخلامتة-
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والتجديد المعجم الوسيط بين المحافظة

صورة،  ٦٠٠ألف مادة، و  ٣٠املعجم الوسيط معجم لغوي يشتمل على  

صفحة من ثالثة أعمدة، أصدره جممع  ١١١٢تويان على حنو يقع يف جزئني، حي

م، كرغبة منها بأن ١٩٣٦اللغة العربية بالقاهرة بطلب من وزارة املعارف سنة 

يسعف العامل العريب، واللغة العربية خاصة مبعجم يليب حاجيات العصر، ويكون 

حمكم الرتتيب، واضح األسلوب، سهل التناول، مشتمال على صور لكل ما

.١حيتاج توضيحه إىل صورة، وعلى مصطلحات العلوم والفنون على منط حديث

معجم حمافظ وجمدد، ُميتُّ إىل املاضي بصلة وثيقة، ويـَُعربِّ  واملعجم الوسيط 

هذا هو السبب الذي دفع الباحث إىل اختياره هلذه –عن احلاضر أصدق تعبري 

ألفاظ اجلاهلية وصدر  يضع ألفاظ القرن العشرين إىل جانب(ألنه  - الدراسة

اإلسالم، ويهدم احلدود الزمانية واملكانية اليت أُقيمْت خطًأ بني عصور اللغة 

املختلفة، ويثبت أن يف اللغة العربية وحدة تضم أطرافها، وحيوية تستوعب كل ما 

ƨȈǸǴǟ�©ƢƸǴǘǐǷÂ��ƨưȇƾƷ�· ƢǨǳ¢�ǾȈǧ��ƢȀƦǳƢǫ�Ŀ�ǾǣȂǐƫÂ�Ƣđ�ǲǐƫ¦.(وقد  ٢

افظة والتجديد فما مدى مصداقية هذا الوصف؟ نعم إنه ُوِصَف هذا املعجم باحمل

:حمافظ و جمدد، والدليل على ذلك ما يلي

:في المعجم الوسيطمن مظاهر المحافظة 

من  ٪٨٠ّن نسبة ألاعتمد املعجم الوسيط على لسان العرب البن منظور، -

يف لسان دوَّنة يف املعجم تكاد تكون جمّرد تلخيٍص ملا املاّدة املعجمّية امل

.٣العرب، ولذلك يصّح أن يقال فيه إنه صورة مهّذبة للمعجم العريب القدمي
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استعانة اللجنة يف شرحها لأللفاظ باالستشهاد بآيات القرآن الكرمي، -

واألحاديث النبوية الشريفة، واألمثال العربية، والرتاكيب البالغية املأثورة عن 

].عصر الروايةخاصة قبل ويف [ ٤فصحاء الكّتاب والشعراء،

هي عماده، وإن أساس التعريف ) املعجم الوسيط(إن مجهرة املادة اللغوية يف -

٥.والشرح هو اللغة العربية الفصحى، مع مراعاة إيثار اللفظ السهل املأنوس

إن جلنة املعجم ْمل تدخل األلفاظ املولدة، أو احملدثة، أو املعرَّبة، أو الدخيلة -

.٦"ْت الضرورة إىل إدخالهما دع"يف منت املعجم إال 

بعد إمهال األلفاظ اجلافة  ٧ألف مادة ٣٠إن مدونة املعجم الوسيط بلغْت -

من بني  ٨¦�ƢēƾƟƢǧ�ƨǴǬǳ�Â¢�ƢȀȈǳ¤�ƨƳƢūالوحشية اليت هجرها االستعمال، لعدم 

:املواد اآلتية استثناءتقليدية، ذالك ب) ٪٨٩.٩(مادة  ٢٦٩٦١هذا العدد فإن 

ما أقرَّه 

  المجمع

المجموعالدخيلة٩المعرَّبةالمولدةحدثةالم

مادة  ١٢٨٣

)٤.٣٪(  

مادة ٦٥١

)٢.٢٪(  

  مادة ٥٣٥

)١.٨٪ (  

  مادة ٣٣٣

)١.١١ ٪(

  مادة ٢٣٧

)٠.٨٪(  

مادة ٣٠٣٩

)١٠.١٪(  

، من مادة املعجم ٪٨٩.٩وبالنظر إىل ما ورد يف هذا اجلدول يكشف لنا أن 

ن هذه املادة من فقط م ٪١٠.١الوسيط كانت من الكلمات القدمية، و 

ƨǟȂǸĐ¦�ǽǀǿ�ǲƻ¦®�ƨƥËǂǠŭ¦�©ƢǸǴǰǳ¦�°ƢƦƬǟƢƥ�ƨưȇƾū¦�Â¢�̈ƾȇƾŪ¦�©ƢǸǴǰǳ¦.

  :في المعجم الوسيطومن مظاهر التجديد 

-�ǞǸĐ¦�°ǂǫ" ،أن يفتح الباب للمْحَدثني بوسائله املعروفة من اشتقاق، وجتوُّز

".وارجتال
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"ْمل يـَُقسْ  إطالق القياس؛ ليشمل ما قيس من قبل وما"قرر أيضا -

حترير السماع من قيود الزمان واملكان؛ ليشمل ما ُيسَمع اليوم "وقرر أيضا -

�§ Ƣƥ°¢�ǺǷ�ǶǿŚǣÂ��śƟƢċǼƦǳ¦Â�Ǻȇ°ƢċƴǼǳ¦Â�Ǻȇ®¦ċƾūƢǯ��ǞǸƬĐ¦�Ǧ Ɵ¦ȂǗ�ǺǷ

".احلرف والصناعات

١٠"عن القدماء االعتداد باأللفاظ املولدة، وتسويُتها باأللفاظ املأثورة"أيضا وقرر -

ع يف املصطلحات العلمية الشائعة، مع الدعوى إىل األخذ مبا استقّر التوس-

١١.من ألفاظ احلياة العامة

من والتجديد  من ناحيةعلى وصف املعجم الوسيط باحملافظة  هذا يكفي دليال 

.ناحية أخرى

  إسهامات المعجم الوسيط في شرح المصطلحات التخصصية

عند  - التعميم والتخصيصحبسب –ميكن تقسيم عمل التأليف املعجمي 

  :العرب إىل صنفني

صنف يسمى باملعاجم املختصة، وهي غالبا معاجم ليست من وضع -

اللغويني بل هي من وضع العلماء، وهي إذن ال تشتمل على ألفاظ اللغة 

العامة، بل تقتصر على مصطلحات العلوم والفنون، فهي معاجم يف 

وقد ظهر جّلها يف العربية بعد .املصطلحات العلمية والفنية، أو فيهما معا

، وقد)عصر االحتجاج(العصر الذي مجُِعْت فيِه اللغة العربية الفصحى 

ارتبط ظهور جّل تلك املصطلحات بعلوم وفنون مستحدثة يف الثقافة 

١٢.العربية
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صنف يسمى باملعاجم اللغوية العامة، وهي معاجم قد عين مؤلفوها بتدوين -

ة اليت استعملتها الفصحاء من العرب سواء أكانت ألفاظ اللغة العربية العام

وهي أكثر . يف البوادي أم يف احلضر، مع ميل إىل استعماالت البدو أكثر

عدًدا، وأوسع انتشارًا، وأشهر ذكرًا، حلاجة الناس إليها وكثرة اعتمادهم 

فهذا الصنف هو جمال الدراسة يف هذه الورقة، ألن املعجم الذي ١٣.عليها

.ه يندرج حتت هذا الصنف وهو املعجم الوسيطّمت اختيار 

يعترب املعجم الوسيط من أوسع املعاجم العربية مصادر؛ حيث راجعت جلنة  

املعجم مجيع املعاجم العربية املطبوعة بال استثناء، حىت تاريخ مباشرة أعماهلا، 

ّمث أضافت إىل ذلك ماختاره أعضاء جلنة التأليف من مصطلحات علمية 

ية، وشروحات مستجدة يتطلبها املعجم العصري، كما استعانت وفنية وأدب

١٤.اللجنة يف شرحها لأللفاظ بالنصوص واملعاجم املعتمدة

إىل أن  - والكمال هللا وحده– واإلحصاءوقد توّصلت الدراسة بعد االستقراء 

املعجم الوسيط وإن كان معجما لغويا مل يقْف فقط على شرح مفردات اللغة بل 

ح وبيان املصطلحات من خمتلف التخصصات العلمية والفنية اليت تعّدى إىل شر 

وستة وستني  ةمثامنائختّصصا، يف ) ٨٢(بلغ عددها تقريبا حنو اثنني ومثانني 

من جمموع مادة املعجم الوسيط، ] ٪٢.٩[مصطلحا، وبالنسبة املئوية ) ٨٦٦(

طلحا واحدا مما يدل على أن الباحث يف هذا املعجم يف كّل ثالثني مادة جيد مص

  .التخصصات اليت تناوهلا املعجم بالدراسة واحد منل

على بعض التخصصات اليت أسهم املعجم الوسيط  فو قالو ومن املستحسن 

�¬ǂǋ�Ŀ�ǶƴǠŭ¦�¦ǀǿ�¿ƢȀǇ¤�ÃƾǷ�¥°ƢǬǴǳ�ǂȀǜȈǳ��ƢēƢƸǴǘǐǷ�¬ǂǋ�Ŀ
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وكذلك ليدرك الباحُث والقارُئ املصطلحات التخصصية وتقريبها إىل الدارسني، 

.ئمة اللغة العربية لتدريس أي ختّصص من التخّصصات العلمية أو الفنيةمدى مال

مصطلحات التخصصية، وقد ورد يف لل واجلدول اآليت عبارة عن منوذج

اجلدول األول مصطلحات العلوم يف مخسة ختصصات من اجلزء األول، ويف 

، اجلدول الثاين مصطلحات الفنون واآلداب يف مخسة ختصصات من اجلزء الثاين

مع الداللة اللغوية واالصطالحية لكل مصطلح، ورقم الصفحة يف املعجم 

  :الوسيط

مصطلحات العلوم في الجزء األول: الجدول األول
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  مصطلحات الفنون في الجزء الثاني: الجدول الثاني
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  المصطلحات التخصصية في المعجم اللغويالعلماء من موقف

تعترب املعاجم اللغوية مبثابة خزائن اللغة وكنوزها اليت ميكن ألي فرد أن يستمّد 

منها ما يُزيد حصيلته اللغوية وينميها وجيعلها مرنة طيعة سواء يف جمال استيعابه 

١٦.وفهمه ملا يقرأه أو يف جمال تعبريه وإبداعه ملا ينتجه
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توجه اهتمامها إىل فئة معينة من البشر، تقتصر على فوأما املعاجم املتخصصة 

�ƨȈƦǘǳ¦�ǶƳƢǠŭ¦�Ŀ�¾Ƣū¦�Ȃǿ�ƢǸǯ�ƨǏƢŬ¦�ǶēƢƳƢŞ�ȆÊǨÈƫ�Ŗǳ¦�©¦®ǂǨŭ¦�ǲȈƴǈƫ

.والفيزيائية والفلسفية والنقدية واهلندسية، وغري ذلك من التخصصات

علماء من إدخال ما موقف ال: فالسؤال الذي يتبادر إىل الذهن هنا هو

  املصطلحات التخصصية يف املعاجم اللغوية؟

يف املعجم اللغوي، ] العلمية والفنية[إن إدخال املصطلحات التخصصية  

، فانقسموا ]للمعجميني واللغويني[قضية دار النقاش حوهلا يف مناسبات عديدة 

١٧:إىل فرقتني

ترى أن  راكشيأبو القاسم حممد كرو، وحلمي خليل، وزهري امل -منهم- فرقة

ينبغي فصله عن املعجم اللغوي العاّم ] العلمي أو الفين[املصطلح التخصصي 

ألن معاجم األلفاظ اللغوية ُوِضعْت . ووضع كل منهما يف معجم متخصص

  .أساسا من أجل شرح وبيان مفردات اللغة ال املصطلحات التخصصية

احلمزاوي، وأمحد األستاذ إبراهيم السامرائي، وحممد رشاد  - منهم- وفرقة

ضرورة وضع تلك املصطلحات يف املعجم  ترىشفيق اخلطيب، وإبراهيم بن مراد 

�ȏ� ǄƳ�ƢĔȋ��ÄȂǤǴǳ¦يتجزأ �· ƢǨǳȋ¦�Ǧ ǐǻ�ƾȇǄȇ�ƢǷ�ǲďưÈŤ�ƢĔ¢�ƨǏƢƻ��ƨǤǴǳ¦�ǺǷ

، وكان املعجميون القدماء قد -)ƨȈǐǐƼƬǳ¦�©ȏƢĐ¦�Ŀ(-املْستَـْعملة حديثا 

، لذلك فكل مصطلح دخل احلياة اليوميَّة ]املوّلد[واليد َضمُّوا كثريا من أمساء امل

١٨.العاديَّة حيقُّ له أْن تتَضمََّنه املعاجم اللغوية

الرأى القائل بضرورة إدخال تلك املصطلحات يف إىل هذه الدراسة يلمتو     

:ألسباب تراها، منها املعاجم اللغوية
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  .العلوم والفنون تبعا لتطور ƢēǂȀǋÂ ذه املصطلحاته كثرة انتشار - 

  . أن املعاجم اللغوية أكثر تداوال وأيسر حصوال - 

  .قلة انتشار املعاجم املتخصصة إال لدى أصحاب التخصص - 

  :الخاتمة

باختتام هذا املقال الذي تضمن احلديث عن املعجم الوسيط من حيث 

غويا يف شرح املصطلحات التخصصية مع كونه معجما لاحملافظة والتجديد، وإسهاماته 

  :قولالميكن  أساسا، وآراء العلماء يف إدخال تلك املصطلحات يف املعاجم اللغوية،

إن املعجم الوسيط قد قّرب إىل الباحثني والدارسني املصطلحات التخصصية -

*اليت قد يصعب عليهم احلصول عليها إال بالرجوع إىل املعاجم املتخصصة،

.صصنيخاصة عند غري املتخ-وهي قليلة وغري مشهورة 

-�Ʈ ȈƷ�ǖȈǇȂǳ¦�ǶƴǠŭ¦�Ŀ�Ƣđ�² Ƙƥ�ȏ�ƨǻƢǰǷ�ƨȈǐǐƼƬǳ¦�©ƢƸǴǘǐŭ¦�ǲƬŢ

موزعة على مجيع التخصصات الواردة يف - بالنسبة املئوية ٪٢.٩بلغْت 

.ألف مادة ٣٠، من جمموع مادة املعجم الوسيط اليت بلغ عددها -املعجم

لحات تبّني أّن عدد املصط - والكمال هللا وحده–بعد االستقراء واإلحصاء -

التخصصية الواردة يف املعجم الوسيط قد بلغت حنو مثان مئة وستة وستني 

.مصطلحا) ٨٦٦(

-� ǄƳ�ƢĔȋ�Ä°ÂǂǓ�ǂǷ¢�ƨȇȂǤǴǳ¦�ǶƳƢǠŭ¦�Ŀ�ƨȈǐǐƼƬǳ¦�©ƢƸǴǘǐŭ¦�¾Ƣƻ®¤�À¤

من اللغة، ألن تلك املصطلحات كانت تزدهر وتتزايد حسب  يتجزأال 

.عصراالخرتاعات اجلديدة اليت تظهر نتيجة لطبيعة ال
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والفلسفية والكيماوية والعروضية  ةواالقتصاديإن املصطلحات الطبية والنحوية -

��ǖȈǇȂǳ¦�ǶƴǠŭ¦�Ŀ�©ƢǐǐƼƬǳ¦�ƨȈǬƥ�ǺǷ�ƢčǜƷ�ǂưǯ¢�ƨȈǨǈǴǨǳ¦Â�ƨȈǻȂǻƢǬǳ¦Â

�©ǀƻ¢�ƢĔȋبالنسبة املئوية من جمموع املصطلحات التخصصية  ٪٤١.٩

صات حنو اثنني وقد بلغ جمموع تلك التخص. اليت وردت يف املعجم الوسيط

.ختصًُّصا) ٨٢(ومثانني 

-ƢǼƫ�ƢĔ¢�¯¤�ǆ ȇ°ƾƬǳ¦�¾Ƣů�Ŀ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƨȈŭƢǟتدريس مجيع  سب

التخصصات العلمية والفنية واألدبية، كما مّر يف النماذج الواردة يف هذه 

. الورقة

  قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكرمي -

ى منتصف القرن الحادي المعجم العربي المختص حتإبراهيم بن مراد، -

.م، دار الغرب اإلسالمي، بريوت١٩٩٣، ١، طعشر الهجري

، ١٩٨٥الطبعة الثانية، المعاجم اللغوية بداءتها وتطورها،إميل يعقوب، -

.دار العلم للماليني، بريوت

، ١، طفي المعجمية العربية المعاصرةمجعية املعجمية العربية بتونس، -

.سالمي، بريوتم، دار الغرب اإل١٩٨٧-ه١٤٠٧

، العدد الرابع تونس-مجلة المعجميةمجعية املعجمية العربية بتونس، -

. م١٩٨٧

المعجم العربي بحوث في المادة والمنهج ، )الدكتور(زكي قاسم، رياض-

.م، دار املعرفة للطباعة والنشر، القاهرة١٩٨٧، الطبعة األوىل، والتطبيق



 

~٨٨~

، مقال ن المحافظة والتجديدالمعجم الوسيط بي) د. أ(العزيز مطر،  عبد-

. م١٩٨٦علمي قّدمه يف مجعية املعجمية بتونس، افريل 

المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة حممد أمحد أبو الفرج، -

م، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ١٩٦٦الطبعة األوىل، الحديث، 

.القاهرة

الطبعة ا وحديثا، من قضايا المعجم العربي قديمحممد رشاد محزاوي، -

.م، دار الغرب اإلسالمي، بريوت١٩٨٦األوىل، 

، دار ١٩٨٥، الطبعة الثالثة ،المعجم الوسيطجممع اللغة العربية بالقاهرة، -

.املعارف، القاهرة

،المتخصصة والمعاجماللغويةالمعاجمحسن يوسف، حممد -
4.htm-aaid.net/Doat/hasn/75www.s

:الـهوامش

م، دار ١٩٨٥الطبعة الثالثة، الوسیط،مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، المعجم -١
.١٣المعارف، القاھرة، ص

.١٤ص،مرجع سابق-٢
-ه١٤٠٧، ١س، في المعجمیة العربیة المعاصرة، طجمعیة المعجمیة العربیة بتون-٣

 .٦٥٥م، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، ص١٩٨٧
.١٧، صمرجع سابقالمعجم الوسیط، -٤
عبدالعزیز مطر، المعجم الوسیط بین المحافظة والتجدید، مقال علمي قّدمھ في  -٥

مرجع ، في المعجمیة العربیة المعاصرة، م١٩٨٦جمعیة المعجمیة بتونس، افریل 
.١١٧صسابق، 

.١٧صمرجع سابق،المعجم الوسیط،-٦
.١٤، صرجع سابقم-٧
.١٦، صرجع سابقم-٨
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بة من بین ھذه المجموعة ألنھا لم تكن عربیة األصل، وإنما دخلت  نااعتبر-٩ المعرَّ
من التغییر وإن كانت موجودة منذ العصور القدیمة إال أنھا في العصر  ءالعربیة بشي
.ال من ذي قبلتعمااسالحدیث أكثر 

.١٦صمرجع سابق،الوسیط،المعجم –١٠
.١٦الوسیط، صالمعجم –١١
إبراھیم بن مراد، المعجم العربي المختص حتى منتصف القرن الحادي عشر -١٢

.بتصرف. ٦-٥م، دار العرب اإلسالمي، ص١٩٩٣، ١الھجري، ط
  .٦المعجم العربي المختص، مرجع سابق، ص–١٣
، ١قاسم، المعجم العربي بحوث في المادة والمنھج والتطبیق، طكي زریاض -١٤

.٩٩ص،م، دار المعرفة للطباعة والنشر، القاھرة١٩٨٧

.٨٢التوبة ١٣
محمد حسن یوسف، المعاجم اللغویة والمعاجم المتخصصة، -١٦

4.htm-www.saaid.net/Doat/hasn/75 م، وقت الزیارة، الساعة 11/01/2019تاریخ الزیارة
03:43am.

 .٦٥٦في المعجمیة العربیة المعاصرة، مرجع سابق، ص-١٧
.٦٥٧-٦٥٦صمرجع سابق،میة العربیة المعاصرة،جفي المع-١٨

وإن كان لمجمع اللغة العربیة بالقاھرة معاجم متخصصة في كل فن من الفنون العلمیة *
ال أنھا نادرة وغیر مشھورة بالنسبة للمعاجم اللغویة، خاصة عند غیر تقریبا إ

.المتخصصین



 

~٩٠~

 




 
aiuaradept@gmail.com; +2347036051414

  :ملخص المقال

ليط الضوء على مفهوم التفاعيل العروضية، يعىن هذا املقال بتس

واملقاطع اليت تتكّون منها، مث تطرق إىل احلديث عن التغّريات اليت 

فعرض آراء ) الزحافات والعلل(تطرأ على التفاعيل، واليت تعرف بــ 

العلماء املخلفة يف حكم التفاعيل بعد مزاحفتها، هل تبقى على 

�ȂǏ�ń¤�ǲǬǼƫ�Â¢��» ƢƷǄǳ¦�ƾǠƥ�Ƣē°ȂǏ رة بديلة أخرى تساويها يف

وبيان دواعي النقل وإجراءاته، مث ذكر املقاطع والنغمات املوسيقية؟ 

ويف األخري توّصل الباحث إىل بعض . وحماسنه النقل بعض مثالب

بني  ورينحم ومت تناول هذا املوضع عرب. النتائج وأوصى بتوصيات

 :على النحو التايلمتهيد وخامتة 

 التمهيد)١(

 .وتعدادها التفاعيل العروضيةمفهوم : احملور األول)٢(

 .بدائل التفاعيل بعض زحافها: احملور الثاين)٣(

  اخلامتة)٤(

  التمهيد

التفعيلة جزء من أجزاء البيت الشعري، أو نغمة موسيقية حتل مساحة معينة 

تلك الوحدة املوسيقية اليت "وقيل هي  .تتكون من عدد من احلركات والسكنات
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وتتألف التفاعيل من املقاطع  )١("كّونات البحراستخدمها العلماء لبيان م

،ومجلة هذه التفاعيل عشرة يف اخلط). األسباب واألوتاد والفواصل(العروضية 

ببعض التفاعيل تصاب و . سبعة العلماء وقد عّدها بعض،ومثانية يف اللفظ

 عدة تفاعيل فرعية تأيت على هيئة هاالزحافات والعلل أثناء اإلجراءات فتتفرّع من

ففي بعض األحايني تكون هذه . مغايرة لبنائها األصلي، إما بالزيادة أو النقصان

التفاعيل الفرعية ثقيلة أو غريبة، األمر الذي أّدى ببعض العلماء إىل إبداهلا بغريها 

ولكن بعض العلماء يرتكها بعد . املألوفة اخلفيفة اليت تتفق معها حركًة وسكونًا

ويف هذه الصفحات  .ثقيلة أو مألوفة أو غريبةمزاحفتها على أي شكل كانت 

�ǶǰƷÂ��ƢēƢǻËȂǰǷÂ�ǲȈǟƢǨƬǳ¦�ǽǀǿ�®ƾǟ�Ŀ� ƢǸǴǠǳ¦�¾¦Ȃǫȋ�ǲȈǐǨƫÂ�ǖǈƥ�ƨǷ®ƢǬǳ¦

  .نقلها إىل بدائها عندما تصاب بالزحافات والعلل

  .وتعدادها التفاعيل العروضيةمفهوم : ألولالمحور ا

، الشعريةقى البحور ملوسي ةاألوزان الضابط هي :علم العروض يفالتفاعيل 

،أو أفاعيل ،أو أفعال ،أو أمثال ،أو أركان ،أو موازين ،فواصل، أو أجزاء ىوتسم

العلماء  عندوالتفاعيل أشهر  )٢(أو مثاقيل، واخلليل يسميها التفاعيل واألفاعيل

خاصة يف العمليات التطبيقية يف علم العروض حيث يستعمل مفرده كل وقت أو 

أو فعًال، ،أو أفعولة ،أو مثاالً ،لما جتد من يستعمل ركناً وق ،)تفعيلة(غالبًا 

وكل تفعيلة ترتكب مما يسمى باملقاطع العروضية،  .ية هو اجلزءلواملشهور بعد التفع

.السبب والوتد والفاصلة، وكٌل ينقسم بدوره إىل نوعني:وهي ستة أنواع عموماً 

إن حترك واحد فقط فالسبب عبارة عن حرفني؛ إن حتركا معًا فسبب ثقيل، و 
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والوتد عبارة عن ثالثة أحرف؛ إن توسط ساكنها فوتد مفروق، . فسبب خفيف

وإن جاء املقطع بأربعة أحرف الثالثة األوىل متحركة . وإن تطّرف فوتد حمموعٌ 

والكربى ما كان فيها مخسة أحرف، األربعة . والرابع ساكن فهو الفاصلة الصغرى

مل أر على : "مثل العلماء على ذلك بقوهلمو . األوىل متحركة واخلامس ساكن

)٣("رأس جبلن مسكنت

مسكنتْ جبلنْ ظْهر  علىأرَ ملْ املقطع

٥////٥////٥/٥////٥/رمزه

امسه
سبب 

خفيف

سبب 

  ثقيل

وتد 

  جمموع

وتد 

  مفروق
فاضلة  فاصلة

واألحرف اليت يصاغ منها  ،عشرةٌ اليت تتكون من هذه املقاطع وجمموع التفاعيل 

¦�ƨǟȂǸĐ)  ل ـ م ـ ع ـ ت ـ س ـ ي ـ و ـ ف ـ ن ـ ا(وهي  كذلكعشرة   لتفاعيلا

خممسة يف بنائها ومها األوىل  ن هذه التفاعيلاثنان م) ملعت سيوفنا(يف قولك  

ļȉ¦�¾ÂƾŪ¦�Ŀ�ǂȀǜƫ�ƢǸǯ�Ƣē°ȂǏÂ��ƢǸȀÌƬǴƫ�ƢǷ�ȄǿÂ��ƨǠƦǈǷ�ǂÈƻÉȋ¦Â��ƨȈǻƢưǳ¦Â:

قمر   التفعيلة رموزها  مقاطعها مع رموزها

 ١  فـَُعْوُلنْ  ٥/٥//  ٥=//فـَُعْو   ٥= /ُلْن 

  وتد جمموع  سبب خفيف

 ٢  فَْاِعُلنْ  ٥//٥/  ٥= /فَاْ   ٥=//ِعُلْن 

سبب خفيف  وتد جمموع

ُلنْ  ٥/٥/٥//  ٥=//َمَفْا   ٥= /ِعْيـ   ٥= /ُلْن   ٣  َمَفْاِعيـْ

سبب خفيف سبب خفيف   وتد جمموع
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قمر   التفعيلة رموزها  مقاطعها مع رموزها

 ٤  ُمَفْاَعَلُنتْ  ٥///٥//  ٥=//ُمَفْا   ٥=///َعَلُنتْ 

  وتد جمموع  فاصلة صغرى 

٥=//ِعُلْن   ٥  ُمتَـَفْاِعُلنْ  ٥//٥///  ٥=///ُمتَـَفْا 

  فاصلة صغرى   وتد جمموع

/٥=/الُت  َمْفُعْوالتُ  /٥/٥/٥/  ٥= /َمْفـ   ٥= /ـُعْو  ٦ 

سبب خفيف  وتد مفروق سبب خفيف

ُمْستَـْفِعُلنْ  ٥//٥/٥/  ٥= /ُمْس   ٥= /تَفـْ  ٥=//ـِعُلنْ  ٧ 

سبب خفيف  وتد جمموع سبب خفيف

٥/ /٥/ ٥/  ٥= /ُمسـْ  /٥=/تـَْفِع    ٥= /ُلْن  ُمْستَـْفِع ُلنْ  ٨ 

سبب خفيف سبب خفيف  وتد مفروق

 ٩  فَْاِعالُتنْ  ٥/٥//٥/  ٥= /فَاْ   ٥=//ِعْال    ٥= /ُتْن 

سبب خفيف سبب خفيف  وتد جمموع

٥/٥/ /٥/ / ٥=/فَاِْع   ٥= /ال     ٥= /ُتْن  ١٠  فَاِْع الُتنْ 

سبب خفيف سبب خفيف   وتد مفروق

كل تفعيلة تبدأ بالوتد جمموعا كان أو مفروقاً تعترب من أصول التفاعيل لتقدم و 

�ǺđƢǇ¢�ȄǴǟ�Ǻǿ®ƢƫÂ¢.من األصول فروعاً أضافوهن إليهن يف الوزن  العلماء مث فرّع

Ǻđ� ٤(.سبب فهي من هذه الفروع وكل تفعيلة يتقدمها(
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ويتضح من هذا أن عدد التفاعيل الساملة من التغيريات الطارئة عشرة، ومن 

عّدها على هذا العدد فإنه يفرق بني ما آخره وتد جمموع وما آخره سبب 

«�" مستفعلن"خفيف، وذلك أن  ǀƷ�ǞǘǬǳ¦Â��ǞǘǬǳ¦�ǾǴƻƾȇ�̧ ȂǸĐ¦�ƾƫÂ�ǽǂƻ¡

ǴƦǫ�ƢǷ�śǰǈƫÂ�̧ȂǸĐ¦�ƾƫȂǳ¦�ǂƻ¡ آخره " مستفع لن"و".  مستفعلْ "ه فيسري به

سبب خفيف فيدخله القصر، وهو حذف ساكن السبب اخلفيف وتسكني ما 

�ȏ�Ʈ" مستفع لن"وكذلك ". مستفع لْ " ري به صقبله، فت ƬĐ¦Â�Ǧ ȈǨŬ¦�Ŀ�Ŗǳ¦

يدخلهما الطي، ألن احلرف الرابع فيهما ليس ثاين سبب وهو موضع الزحاف، 

Đ¦�ƾƫȂǳ¦�ǖǇÂ�Ȃǿ�ǲƥ�» Ȑş��̧ȂǸ "فإن الرابع فيها ثاين سبب " مستفعلن

، فإن آخرها سبب خفيف فال يدخلها )مستفع لن(وأما . فيجوز حذفها بالطي

وهو إسقاط ساكن (القطع، فاصطلحوا على ما يدخله من الزحاف بالقصر 

"فخبنها جائز، وأما شقيقتها " فاعالتن"وأما  ).السبب اخلفيف وتسكني ما قبله

اليت يف املضارع فال جيوز حذف ثانيها الساكن ألنه فيها وسط وتد " ن فاع الت

  .مفروق وليس موضع زحاف

فلم  واعترب بعض العلماء التفاعيل مثانية باعتبار اللفظ ال صورة الكتابة،

عدد  حكى اآلثاري يفو  .يعتربوا مبا بني مفروقي الوتد وجمموعيهما من الفوارق

)٥( :خالفاً فقال التفاعيل

فـــــــــــــــإن جتـــــــــــــــد بغريهـــــــــــــــا مباينـــــــــــــــة  ام أجــــــــــزا شــــــــــعرهم مثانيــــــــــةمتــــــــــ

ــــــــــــل  فــــــــذاك نائــــــــب ملــــــــا عنــــــــه قبــــــــل ــــــــــــد قب ــــــــــــة أو بزحــــــــــــاف ق لعل

ـــــــــا منهــــــــــــا بــــــــــــوجهني حلكــــــــــــم رتبــــــــــــا  وقيـــــــــل عشـــــــــر باللـــــــــذين ركب

 همنسب إليه بعضو ومعظم من روى عن اخلليل ينسب إليه عشرة تفاعيل، 

ائص عن اخلليل قائًال يف غرر اخلص ،كما حكى ذلك الوطواط-مثان تفاعيل 
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~٩٥~

وصاغ له من التفاعيل مثانية أجزاء ال خيرج شعر موزون عنها صريها له  "... 

كاملثاقيل وهي فعولن فاعلن مفاعيلن مستفعلن فاعالتن مفاعلنت متفاعلن 

)٦(."وهذه املثاقيل مركبة من سبب ووتد. مفعوالت

مث إنه َيرتكَّب "...  دهذا الصدويرى الزخمشري أن التفاعيل مثانية؛ فيقول يف 

اثنان منهما مخاسيَّان، وستَّة :منهما مثانية أجزاء، ُتسمَّى األفاعيل والتَّفاعيل

املفروقي " مستفع لن"و " فاع التن"مل يعترب ومن هنا يبدو أنه  )٧(."سباعّية

 يذهب و. خالفاً للجوهريا منه" مفعوالت"، بينما جنده يعترب من التفاعيل الوتد

واعلم أن أجزاء التفعيل اليت ال "  :يقولحيث  إىل أن التفاعيل مثانية ابن جين

واألمثلة اليت " :ويقول التربيزي مؤيدًا هلذا الرأي.)٨("زيادة فيها وال نقص مثانية

�ƨȈǻƢť�ǂǠǌǳ¦�Ƣđ�ǞǘǬȇ")٩(ǲȈǟƢǨƬǳ¦�Ƣđ�řǠȇ�ƨǴưǷȋ¦Â . ذهب فيابن احلاجب أما و

:)١٠(ل يف منظومته و قيال زيادة و  مثانية - أصالً -إىل أن التفاعيل 

ــــــــةٌ  ــــــــْعِر َمثَانَِي فََأْصــــــــُل اَألْجــــــــزَاِء ِيف الشِّ

ــــــــــــــاَعَلُنتْ  ــــــــــــــاِعيُلْن ُمَف ــــــــــــــاِعَالُتْن َمَف فـََف

َوبـَْعــــَد َذلِــــَك َمْفعُــــوالُت قَــــْد ُســــِبَعتْ 

ـــــــْد عُـــــــِدَال  ـــــــُه َق ـــــــرَُه فـََعْن ـــــــْد َغيـْ ـــــــِإْن جتَِ َف

ُمْســـــــــتَـْفِعُلْن ُمتَـَفـــــــــاِعُلْن ِلَمـــــــــْن َســـــــــَأَال 

فَـــــــــــاِعُلْن َوفـَُعـــــــــــوُلْن َمخَْســـــــــــًة َكُمـــــــــــَال وَ 

وسبب إمهاهلم التفعيلتني ذوايت الوتد املفروق واضح، وذلك أن العروض 

�ƨǷƾǬǷ�Ŀ�Ǿƥ°�ƾƦǟ�Ǻƥ¦�¾Ƣǫ�ƢǸǯ��ÅƨǯǂƷÂ�ÅƢǻȂǰǇ�Ƣđ�¼ȂǘǼŭ¦�©¦ȂǏȋ¦�ȄǴǟ�ƾǸƬǠȇ

)١١(:أرجوزته

أولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه واهللا أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعني

مــــــن كــــــل مــــــا يبــــــدو علــــــى اللســــــان

ــــــــــــك والســــــــــــكون أن يعــــــــــــرف التحري

ال كــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــا ختطــــــــــــــــــه اليــــــــــــــــــدان



 

~٩٦~

والعروض ركيزته املنطوق ال املكتوب، فاختالف الرسم ال يؤثر ما دام النطق 

:هو هو؛ ألنه وإن اختلف الرسم يف التفعيلة فعند الرتميز يعول كلٌّ إىل حقيقته 

 :كاآليت يظل ويبقى رمزمها واحداً )ُمْستَـْفِع ُلنْ (و  )ُمْستَـْفِعُلنْ (ف 

  ٥//٥/٥/  ْفِعُلنْ ُمْستَـ 

  ٥//٥/٥/  ُمْستَـْفِع ُلنْ 

فاع (ميكن قوله يف ) مستفع لن ( وكل ما صح قوله من مالحظات يف 

  ).التن

أنيس حيث يقول إبراهيم دكتور الومن احملدثني من يؤيد هذا املذهب مثل 

 )فاعالتن(تفعيلتني ومن  )مستفعلن(فنحن نراه قد جعل من " منكراً على اخلليل 

ني حرصا على أسبابه وأوتاده وما يصيبها حسب تقسيمه من زحافات تفعيلت

واحلقيقة أن مستفعلن سواء كتبت هكذا أو صّورت يف صورة أخرى مثل . وعلل

فهي هي من الناحية الصوتية كما حيللها العلم احلديث مبقاييسه " مستفع لن"

.)١٢("احلديثة

¦�ǞǸĐ¦Â�̈ǂǿƢǬǳ¦�Ŀ�ƨȈƥǂǠǳوقّدم الدكتور صفاء خلوصي مقرتحا إىل جممع اللغة 

:العلمي العراقي عن تيسري مصطلحات العروض والقافية، وكان مما اقرتح قوله

)١٣("وبوسعنا أن جنعل التفاعيل مثانياً بدًال من عشر"...

بعد " مفعوالت"وأما محاد اجلوهري فهو يرى أن التفاعيل سبعة، وذلك بإلغاء 

يهما ذوايت الوتد تعتبارمها سّيني مع شقيقبا". فاع التن"و" مستفع لن"إلغاء 

�̧ȂǸĐ¦)وأما مفعوالت فليس جبزء " : "مفعوالت" يقول يفو ) فاعالتن ومستفعلن

صحيح على ما يقوله اخلليل، وإمنا هو منقول من مستفعلن مفروق الوتد، ألنه 

.)١٤("لو كان جزءًا صحيحًا لرتكب من مفرده حبر كما تركب من سائر األجزاء
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وذلك بتقدمي سببيها على وتدها " فاع التن"فرٌع، وأصله " مفعوالت" أن يعين

ǀđ�ŐƬǠȇ�ȏ�®ƢËŧÂ¦� ."مفعوالت"اوي سالذي ي  "التن فاع" املفروق، فيكون

  ).مفعوالت(أساساً، وتبعا لذلك ال يبقى فرعه ) فاع التن( األصل

 .وهريص عدد التفاعيل إىل هذا احلد سوى اجلعلى من قلّ الباحث  وما وقف

ورأيه منطلق من أن كل تفعيلة ال تكّون حبرًا مستعمًال بوحدها فهي ليست من 

ن باقي التفاعيل السبعة يتكون من كل منها حبر معني، وأما أل. التفاعيل املعتربة

الثالثة الباقية فليست من التفاعيل املعتربة عنده لعجزها عن إنشاء البحور 

  :تكون من كل منها حبر هيوالتفاعيل السبعة اليت ي. بوحدها

 البحر املتقارب=  ٨× فعولن )١(

 حبر اهلزج=  ٦× مفاعيلن )٢(

 البحر الوافر=  ٦× مفاعلنت )٣(

 البحر الكامل=  ٦× متفاعلن )٤(

 حبر الرجز=  ٦× مستفعلن )٥(

 حبر الرمل=  ٦× فاعالتن )٦(

 حبر املتدارك =  ٨× فاعلن )٧(

السبب يف  فعلى هذا األساس يكون لنظر اجلوهري وجهة جذابة؛ وذلك أن

ألن كالمها ) فاعالتكَ (هو نفس السبب يف إمهال اخلليل ) مفعوالت(إمهاله 

تفعيلتان فرعّيتان، وينفكان من أصلني مكونني من ثالث مقاطع؛ ف 

من  )فاعالتك(و. وهي مكونة من وتد وسببني) فاع التن(من  )مفعوالت(

ال  اĔȋ)تكَ فاعال(اخلليل  وأمهل .وهي مكونة من وتد وسببني ؛)مفاعلنت(



 

~٩٨~

) مفعوالت(ن حبرًا صافيًا وفيه وقوف على متحرك، وهاتان عّلتان حتّققتا يف كوّ ت

�ÅƢȈǧƢǏ�Å¦ǂŞ�ÀȂǰƫ�ȏ�Ǯ ǳǀǯ�ƢĔȋ�ƢȀƬƻ¢�ƪ ȈǤǳ¢�ƢǸǯ�ȄǤǴƫ�À¢�ƾƥȐǧ���Ƣǿ£ƢǬƥ�ǶȈǨǧ

  .مستعمال وفيها وقوف على متحرك

ما  يف كل) فاعالتك(مع ) مفعوالت(يرّد على اجلوهري بأنه وإن اتفقت و 

من أجله اعترب اخلليل األوىل  رمبا�ÄǂǿȂƳ�ƾƷ¦Â�ǞǓȂǷ�Ŀ�ÀƢǨǴƬź�ƢǸĔإال أسبق، 

تشارك يف بناء بعض البحور وإن  )مفعوالت( أن  وهذا الفارق هو. وألغى الثانية

تشّكل ثلث تفاعيل البحر السريع واملنسرح واملقتضب، و مل تكون حبرًا بنفسها

  : كما يتضح فيما يأيت

َمْفُعْوالتُ ُمْستَـْفِعُلْن ُمْستَـْفِعُلْن =َمْفُعْوالتُ تَـْفِعُلْن  ُمْستَـْفِعُلْن ُمسْ :  السريع

ُمْستَـْفِعُلنْ َمْفُعْوالتُ ُمْستَـْفِعُلْن =ُمْستَـْفِعُلْن َمْفُعْوالتُ ُمْستَـْفِعُلْن : واملنسرح 

تَـْفِعُلْن ُمْستَـْفِعُلنُمسْ َمْفُعْوالتُ =ُمْستَـْفِعُلْن ُمْستَـْفِعُلن َمْفُعْوالتُ : واملقتضب

مفعوالت متطرفًة يف السريع، ومتوسطة يف املنسرح، ومتصّدرةً  يف  وقعت

وال شك أن هذا مرّجح قوي يف إثبات .)فاعالتكَ (يف غري موجود املقتضب، و 

ملشاركتها يف بناء حبور مستعملة، خالفاً ) مفعوالت(رأي اخلليل بإبقاء 

ولعل . تشارك يف بنائه ين حبرًا مستعمًال أواليت عجزت عن أن تب )فاعالتك(ل

ر حبرا، فأسقط تلك األحبر عشمن أجل هذا جعل اجلوهري البحور الشعرية اثنا 

يعّد العروض  -رمحه اهللا  - كان اخلليل... :قالو الثالثة وأنكرها على اخلليل 

ولعله فعل ذلك للشرح والتقريب، وإال.مخسة عشر بابًا وال يعد املتدارك منها

Ǧ ȈǨŬ¦�ǺǷ�Ʈ ƬĐ¦Â��ǄƳǂǳ¦�ǺǷ�Ƥ ǔƬǬŭ¦Â�¬ǂǈǼŭ¦Â��ǖȈǈƦǳ¦�ǺǷ�ǞȇǂǈǳƢǧ...)١٥(

التفاعيل مثانية، ألن األصل اعتبار بناء  مما سبق أن يرجح الباحثوميكن أن 

�ǒ ǤƥÂ��ƢȀȈǧ�ǲǴǠǳ¦Â�©ƢǧƢƷǄǳ¦�¾ȂǴƷ�ǲƦǫ�ƨŭƢǈǳ¦�ƨȈǴǏȋ¦�ƢēƢƠȈǿ�ȄǴǟ�ǲȈǟƢǨƬǳ¦
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ا يقتضي أال يكون مثة فرق بني النظر عن نوع هذه الزحافات ومواضعها، وهذ

مراعاة ) فاعالتن(مع ) فاع التن(و ) مستفعلن(مع ) مستفع لن: (التفعيلتني

لوضعهما األصلي وتركيبها الصويت؛ ألن العروض يهتم بالصوت امللفوظ ال الرسم 

) مستفع لن( عند مراعاة مواضع وقوع الزحافات ميكن أن يقال وحىت ،املكتوب

:مثالً 

Â¢�Ʈ" مستفعلن")١( ƬĐ¦Â�Ǧ ȈǨŬ¦�Ŀ�Ŗǳ¦

  أو. اليت ال جيوز طيها" مستفعلن")٢(

  أو. اليت تقبل الكف" مستفعلن")٣(

  أو. ذات الوتد املفروق" مستفعلن")٤(

  أو) عوالت مف(واليت هلا حكم )  مفعوالت(املنفكة من " مستفعلن")٥(

بدون إضافة أي وصف، لكن يظل ) مستفع لن(تكتب برمسها التأصيلي )٦(

�ȂǿÂ�ƾƷ¦Â�ÀȂǸǔǷ�ȄǴǟ�¼ƾǐƫ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨƬǈǳ¦�¾Ƣǰاعتبار كل هذه األش

  .)مستفعلن(

فال تضّر الوسائل مادامت الغاية واحدة، كما ال يهم تعدد األشكال ما دام 

مبستفعلن وفاعالتن؛  فيكتفي. املضمون واحد، واأللفاظ ما دام املعىن واحداً 

�Ǧ) مستفعلن(ونعرف أن األوىل  ǰǳ¦�ǲƦǬƫÂ�Ʈ ƬĐ¦Â�Ǧ ȈǨŬ¦�Ŀ�Ȇǘƫ�ȏ��ƢǸȀȈǧ

ال ختنب ) فاعالتن(ويف ما عدا ذينك البحرين جيوز طّيها وحيرم كفها، واألخرى 

ومثل هذه اإلحرتازات مصطلح يستعمل بكثرة يف . يف املضارع، وختنب يف غريه

يف املديد الواقعة يف  )فاعالتن(روي أن اخلليل مينع دخول الزحاف يف  و العروض؛ 

�Ǆƫ�ǽŚǣ�Ŀ�ƢĔ¢�ǞǷ�Ŀ�ǾǼǷ�ǲǫ¢�Â¢�Ǯ)١٦(صدر البيت، ǳ̄�ǲưǷ�¾ȂǬȇ�À¢�ǾǴǧ��Ǧ Ʒ¦



 

~١٠٠~

فيسرتيح ويريح ويتخلص من اخرتاع صيغة " ال ختنب فاعالتن يف املضارع"املضارع 

ويقول مثل ذلك يف ). فاع التن(أخرى للتفعيلة نفسها بإمالء أو رسم مغاير 

ƢǸȀȈǧ�Ǧ ǰƫÂ�Ʈ ƬĐ¦Â�Ǧ ȈǨŬ¦�Ŀ�Ȇǘƫ�ȏ�ƢĔƘƥ�ǺǴǠǨƬǈǷ.

غري سديد؛ ألنه يؤدي إىل إلغاء بعض البحور وأما اعتبارها سبعة فرأي 

.الشعرية املعتربة لدى عامة الدارسني، وهلا شواهدها يف كثري من الكتب األدبية

وطريقة الرتتيب هلذه التفاعيل العشر فمختلف بني العلماء، إال أن احمللي جزم 

، )١٧(شرةبأن الطريقة املثلى لرتتيبها هي أن يذكر األصل وما خيرج منه بعده مبا

ويتقدم الفرع الذي خيرج من أول السببني على الفرع الذي خيرج من آخرمها؛ 

فعولن، فاعلن، مفاعيلن، مستفعلن، فاعالتن، : فيكون الرتتيب بالوالء كاآليت 

مفاعلنت، متفاعلن، فاع التن، مفعوالت، ومستفع لن، ومن غّري هذا الرتتيب 

)١٨(.فقد أخطأ االصطالح

�ƢĔȋ�ǲȈǟƢǨƬǳ¦�ǽǀǿ�Ƥأن ه يرى الباحثو  Ȉƫǂƫ�Ŀ�ƢǿŚǣ�ǺǷ�ǲǔǧ¢�ƨǬȇǂǘǳ¦�ǽǀ

تراعي عملية التوليد يف التقليبات الصوتية مع االنطالق من األبسط إىل البسيط، 

رتب  ، حيثالعلماء يرتّبها عشوائيًا كما فعل املطريي ولكن بعض. وهكذا

بعدما لكن ورع، تقدمي األصول كلها أوال، مث يثّين بالفر  اةراععن طريق مالتفاعيل 

)١٩()فاعالتن قبل فاع التن( ب أيضاً  جاء )فعولن مفاعيلن مفاعلنت(جاء ب 

فرٌع وقع بني أصلني ومل يكن منفكًا من أحدمها، وال شك أن يف  )فاعالتن(و

)٢٠(.خلط وعدم املنهجية، وهو شائع يف كتب عروضية كثريةالرتتيب هذا 

 بدائل التفاعيل: ثانيالمحور ال

التفاعيل أن تبقى على هيئتها بعد دخول الزحاف عليها أو يف ل األصإن 

« ذاإ) فاعالتن(و. العلة ǀū¦�ƢđƢǏ¢  معظم الدارسني  لكنو ). فاعال(تبقى على
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والعلماء يرون أنه ميكن أن تقلب أمثال هذه املزاحفات إىل تفعيلة فرعية مألوفة، 

وتكون أخّف على شريطة أن تكون مساوية هلا من حيث احلركات والسكنات، 

بعد حذفها ) فاعالتن(فإن بناءًا على املثال السابق . اللسان وأحلى يف السمع

Ƣǯǂū¦�Ʈ©�،)فاعلن(فينقل إىل  ،)فاعال(تكون هيئتها  ȈƷ�ǺǷ�ÀƢËȈǇ�ƢǸĔȋ

  .والسكنات

إن العروضيني يغريون " فقال :وحكى العبيدي قول اخلليل يف هذه القضية

إذا : عليها بلفظ آخر حتسينًا للعبارة، قال اخلليل األفاعيل عند دخول التغيري 

حدث تغيري يف اجلزء فإن زال معناه ينقل إىل ما هو يف كالمهم كمفاعي حمذوفاً 

فينقل إىل فعولن؛ ألن يف كالمهم فعولن دون مفاعي، وإن بقي له معًىن مل ينقل  

هذا  وال شك أن )٢١(.كمفاعلن مقبوضًا من الطويل، وكمفاعيل مكفوفًا فيه

ضابط مهم يف هذا الباب، فلذلك حاول الساوي وضع الضوابط يف ذلك 

)٢٢(:فقال

ــــــالم أســــــكنت ــــــاه أو ال ومــــــا زال معن

إىل غـــــري ذاك اللفـــــظ وانقـــــل مســـــبغاً 

ومـــا قـــّل عـــنهم مثـــل فـــاعلنت و مـــفْ 

ـــــاء أو مـــــن علـــــة نصـــــب انقـــــال أو الت

ومســــــــتفعلن بــــــــاخلنب صــــــــار مــــــــتفعال

عــــــــالت و فــــــــاعيلن فيمــــــــا عــــــــداه ال

نقل حسب رأي اخلليل والساوي ليس جاريًا على إطالقه يف كل تفعيلة فال

مصابة بزحاف أو علة؛ بل ال بد من مراعاة هذه الضوابط السابقة املذكورة يف  

  :وهي مجلة ،كالمهما

 .أال يكون للتفعيلة املزاحفة معىن-

.أن يقّل استعمال صيغة التفعيلة املبدلة يف كالم العرب-



 

~١٠٢~

  .لبديلة أحسن وأحلى من األصيلة املبدلةأن تكون التفعيلة ا-

وقد جاء العلماء بعُد فاستغّلوا هذا النقل وأوجدوا لكل التفاعيل املزاحفة 

العلماء  ضصيغاً وبدائل خمتلفة دون مراعاة هذه الضوابط يف معظم األحيان، وبع

�ǂƫÂ���ǖƥ¦Ȃǔǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ń¤�Å¦ǂǜǻ�ǲǬǼǳ¦�ǪƸƬǈƫ�ƢĔ¢�¦Â¢°�Ŗǳ¦�ƢȀǔǠƥ�¦ȂǴǬǼǧ�¦ȂǘǇȂƫ كوا

.اليت مل يروا فيها حتققاً لذلك

:فابن جين ممن يرون النقل فيبدل وينقل املزاحافات، ويقول يف هذا الصدد

فينقل ِيف )  متفعلن(فَيبقى ) سينه(جيوز ِيف مستفعلن اخلنب َوُهَو حذف "...

فينقل ) مستعلن(َوجيوز ِفيِه الطي َوُهَو حذف فائه فَيبقى ) مفاعلن(التقطيع ِإَىل 

العقص َوُهَو حذف اْلِميم من )َخاصَّة(َوجيوز ِفيِه  ...) مفتعلن( التقطيع ِإَىل ِيف 

)٢٣() مفعول(يْنقل ِيف التقطيع ِإَىل ) فاعيل(فَيبقى ) مفاعيل(

فمما بّدل فيه تقطيعه هذا البيت حيث بّدل فيه أحياناً، بّدلوابن عبد ربه ي

  ":فعلن"ب " متفا"

دمــــــــــــن عفــــــــــــت وحمــــــــــــا معاملهــــــــــــا

ــــــــــــنمتفــــــــــــاعل ن، متفــــــــــــاعلن، فعل

هطــــــــــــل أجــــــــــــّش وبــــــــــــارح تــــــــــــرب

متفـــــــــــــاعلن، متفـــــــــــــاعلن، فعلـــــــــــــن

  :عند تقطيعه -مثالً  - يقولبّدل فوأحياناً أخرى ال ي

القلـــــــــب منهـــــــــا مســـــــــرتيح ســـــــــامل

مســتفعلن، مســتفعلن، مســـتفعلن

والقلــــــــــب مــــــــــّين جاهــــــــــد جمهــــــــــود

مســــــتفعلن مســــــتفعلن، مســــــتفعلْ 

   .لبعضكما فعل ا  )٢٤()فلم ينقل مستفعْل إىل مفعولن(

نْ حُ (فقوله : " ...لبيت السابقايقول يف تقطيع و والدماميين يستعمل النقل، 

 سَ 
ُ
هو الضرب، وزنه مفعولن، كان أصله ) جمهودو(وقوله . هو العروض) نْ امل

، فنقل إىل "مستفعلْ "فقطع حبذف النون وإسكان الالم فصار  "مستفعلن"
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الضرب، وزنه فاعالتان،  هو) َعْنِبُعسفان(وقوله " وقال أيضًا . "مفعولن"

)٢٥(.وبعضهم يعرب عنه بفاعلّيانْ 

أما سبب ": ǲȇÂƘƬǳ¦�¦ǀđورّجحه)فاعلّيانب(ممن يعّرب عنه " وحممد علي احمللي 

تسميته مسبغاً فألن أصله فاعالتن، زيد على سببه نون ساكنة، فلم ميكن النطق 

®ȂƳȂǳ�¾Ƣǘǧ��ÀƢƫȐǟƢǧ�°Ƣǐǧ��ÅƢǨǳ¢�ǺƫȐǟƢǧ�ÀȂǻ�ƪ ƦǴǬǧ��Ƣđ ،ثالث ألفات فيه

فقلبت التاء واأللف اليت قبلها ياءين، وأدغمت األوىل يف الثانية فصارت 

)٢٦(.)فاعلّيان(

فأما دعوى عدم إمكان النطق بنونني ساكنني فغري مسّلم، ألن اجتماع 

الساكنني إمنا حيظر يف درج الكالم، أما يف آخره فأمٌر معروف ومتفق على 

أيت إال يف آخر التفعيلة من البيت، وكثري من القوايف وقوعه، والتسبيغ علة ال ت

فيكفي إجراء تغيري ) فاعالتان(مث ملاذا ال يرتك على . املقيدة على هذ الشكل

واحد؟ فإن قال لوجود ثالث ألفات فيه ويف ذلك تطول التفعيلة وتبطؤ، أال 

فعيلة، يالحظ أن فيما نقلها إليه أمر غريب غري معتاد وهو وجود الشدة يف الت

ويف الشدة ثقل، وأيهما أخف بني الطول والشدة؟ فيبدوا أن الطول أخف من 

الشدة، ألن يف الطول خفة، ويف الشدة ثقٌل، والثقل أحق أن يعزف ويبتعد؛ ألنه 

من قواعد الكتابة العروضية فك املشدد، فكيف يدعو إىل عكس ذلك؟

ال ) فاعالتان(قى على بعد التسبيغ ينبغي أن تب) فاعالتن(رى أن أوعلى هذا 

  .خلفة األوىل وثقل الثانية وشذوذها) فاعلّيان(

وأما تسمية الضرب : وقال الدماميين يف ختريج الضرب املرفل يف جمزوء الكامل

، وهو سبب خفيف فصار )تن(مث زيد على وتده ) متفاعلن(مرفًال فألن أصله 
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وقال أيضًا عن . التنألفاً، فصار متفاع) متفاعلن(، فقلبوا نون )متفاعلن تن(

وثانيها التذييل فيصري ُمَتفاعلّن بتشديد النون فيعرب عنه "... التذييل 

.)٢٧("مبُتفاعالن

وأبو يعقوب السكاكي أيضًا يرى النقل يف التفاعيل بعد زحافها ويقول يف 

منقوال على  ) متفاعلْ (و )مفعولن(منقوال على  )مستفعلْ (وحنو "... املفتاح 

مى قطفا، وجيمع بني اإلضمار يف متفاعلن وبني إسقاط املسكن ويس )فعالتن(

وبني إسقاط  )مفاعلنت(ويسمى وقصا، وبني العصب يف  )مفاعلن(فينقل على 

، ويسمى عقال، وبني اإلضمار وبني الطي يف )مفاعلن(املسكن منقوال على 

فإن  )٢٨(..." متفاعلن فينقل على مفتعلن ويسمى خزال باخلاء املعجمة

اكي يف هذا املقتبس حاول إجياد بدائل ومقالب لكل هذه التفاعيل الساك

�ǲǬǼǳ¦�ǖƥ¦ȂǓ�» ȂƬǈƫ�Ń�ȂǳÂ�ƢȀǧƢƷ±�ƾǠƥ�ƢēƖȈǿ�ȄǴǟ�½ŗƫ�À¢�ǂȇ�ŃÂ�©ƢǨƷ¦Ǆŭ¦

  .السابقة

ومستفعلن له "...  :يرد التفاعيل املزاحفة إىل بدائلها، ويقولممن والزخمشري 

عْل، مفاعل، مفعولن، فعولن، مفاعلن، مفتعلن، فعلنت، مستف:  أحد عشر فرعا

صار . وقد ذكرنا اخلنب.املخبون: فاألول. مستفعالن، مفاعالن، مفتعالن، فعلتان

إسقاط ساكن ثاين سببيه، : والطي. املطوي: والثاين. متفعلن، فرد إىل مفاعلن

أن : واخلبل. املخبول: والثالث. وهو الفاء، فيصري مستعلن، ويرد إىل مفتعلن

. املسبغ: والعاشر...  والطي، فيصري متعلن، ويرد إىل فعلنتجيمع عليه اخلنب

واحلادي . والتسبيغ يف السبب كاإلذالة يف الوتد صار فاعالتان، فرد إىل فاعلّيان

يقول يف و واجلوهري كذلك ينقل، )٢٩(.فيصري فعلّيان. املسبغ املخبون: عشر

)٣٠() نفعلتا(وجيوز أيضاً خبله فينقل إىل "املذال ) مستفعلن(خبل 
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�ǲƥ�» ƢƷǄǳ¦�ƾǠƥ�ƢēƖȈǿ�ȄǴǟ�ǲȈǟƢǨƬǳ¦�ÀȂǯŗȇ�ȏ� ƢǸǴǠǳ¦�ǲÉƳ�À¢�ÂƾƦȇ�ƢǸǰǧ

حياولون نقلها إىل بدائلها اليت قد تكون أخف على اللسان وألّذ يف السمع وآلف 

نه من مثالب هذا النقل وإيهاماته التدليس يف اإلجراءات العروضية لك .يف املنطق

رها على الصورة الراهنة، وحيدث بسبب ذلك اليت متت يف التفعيلة قبل استقرا

ليست تفعيلة أصلية بل ) مفعولن( :التشابه واالختالط بني تفاعيل البحور، فمثالً 

، فرّد )فاِعيُلنْ (الذي خرم؟ فصار  )مفاعيلن(منقلبة عن أصٍل، فهل هذا األصل 

 )عولنمف(فينقل إىل  )مستفعلْ (وهو  )مستفعلن(أنه مقطوع  و؟ أ)َمْفُعوُلنْ (إىل 

؟ أي الذي سقط أحد متحركي وتده أو قطع أو )فاعالتن(أنه مشعث  وأيضاً؟ أ

أو  )فاعْلنت(أو  )فاالتن(أو  )فاعاتن(خنب  مث سكن أول حرف من وتده فيصري 

املعصوب املقصوم  )مفاعلنت(أنه  و؟  أ)مفعولن(فُرّد كل ذلك إىل إىل )فْعالتن(

املضمر املقطوع فصار  )متفاعلن(؟ أم أنه )وُلنْ َمْفعُ (، ويرّد إىل )فاَعْلُنتْ (فيصري 

حتذف آخر  اليتاملكشوفة، أي  )مفعوالت(؟ أم أنه .)َمْفُعوُلنْ (فرّد إىل )ُمْتفاِعلْ (

  ؟ )َمْفُعوُلنْ (ويرّد إىل )َمْفُعوال(متحرك وتده املفروق فيبقى 

Ǩǳ¦�¦ǀđ�ƢǼǿ�ǲưŶÂ��ǂưǯ¢�Â¢�©ƢƦǠǌƬǳ¦�ǽǀǿ�ǲưǷ�ƢŮ�̈Śưǯ�̧ Âǂǧ�½ƢǼǿÂ رع

للربهنة على أنه ال تتحّدد فيه اهلوية األصلية للتفاعيل ) مفعولن(الواحد فقط 

ǀǿ�ËĻ�Ƥ¦�يُعرف مث  .الفرعية املنقولة ǿǀǷ�Ä¢�ȄǴǟ�Ʈ ȈǠǌƬǳ¦�ƢđƢǏ¢�Ŗǳ¦�Ŀ

مذهب  يف ومذهب اخلليل؟ أيف " تنافاع" المحذف ال ثبتالتشعيث، هل 

على  و؟ أ"فاعْلنت"ملوسط الوتد ايف قطع ال و؟ أ"فاالتن"األخفش حبذف العني 

؟ ألن النقل يف كل هذه املذاهب إىل "فْعالتن"مذهب اإلضمار بعد اخلنب 

  "مفعولن"



 

~١٠٦~

األبرت " فعولن" نقلت؛ فهل كثري من التفاعيل  يف كيفية نقلواختلف العلماء 

" : وقد أشار إىل ذلك أحد الباحثني حيث يقول .، وهكذا"فلْ "إىل  وأ" فعْ "إىل 

لد عن مذهب العروضيني يف تغيري التفعيالت بعد مزاحفتها إو وهذا الباب متو 

بالوقص ) ُمفاعلنت(إعالهلا إىل صورة تبدو مقبولة يف وجهة نظرهم؛ كأن تتحول 

)َمفاعلن(باخلنب إىل ) مستفعلن(وكأن تتحول ). ُمفاعلن(بدال من ) َمفاعلن(إىل 

ومثل هذا التغيري ) لنمستع(بدًال من ) مفتعلن(، وبالطي إىل )متفعلن(بدًال من 

حيدث لبساً عند طالب هذا العلم يف األصل احملولة عنه التفعيلة، وفيما إذا كانت 

جراءرات إأن يف هذه التحويالت وثثمة يرى الباحث   )٣١("أصًال أو مغرية

، فينبغي أن وتكلفات مرهقة، وتعقيدات غري الزمةوإيهامات ملبسة، مسبسطة، 

  . اجةيقتصد فيها عندما تدعو احل

  :الخاتمة

تناولت املقالة احلديَث عن مفهوم التفاعيل العروضية واملقاطع اليت تتكّون 

مث تطرقت إىل احلديث عن . منها، وناقشت أقوال العلماء يف عدد التفاعيل

عرضت ) الزحافات والعلل(التغّريات اليت تطرأ على التفاعيل، واليت تعرف ب 

�ƾǠƥ�Ƣē°ȂǏ�ȄǴǟ�ȄǬƦƫ�ǲǿ��ƢȀƬǨƷ¦ǄǷ�ƾǠƥ�ǲȈǟƢǨآراء العلماء املخلفة يف حكم الت

الزحاف؟ أو تنقل إىل صورة أخرى تساويها يف املقاطع والنعمة املوسيقية؟ وذُكر 

ويف األخري توّصلت املقالة إىل بعض النتائج، ومن . يف املقالة مزايا النقل ومثالبه

  :أمهها

كيزته العريب  لعروض اأوىل وأرجح، ألن مثانيةً العروضية التفاعيل أن اعتبار -

ال يؤثر ما دام يف التفاعيل ، فاختالف الرسم ةال املكتوب ةاملنطوقاحلروف 
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شيء إىل  يرجع األمرفعند الرمز  هااختلف الرسم في ألنه وإنْ و ؛ واحدالنطق 

  )٥//٥/٥/(رمزمها ) ُمْستَـْفِع ُلنْ (و  )ُمْستَـْفِعُلنْ (ف  .واحد

�À¢Â��ƢȀƬǨƷ¦ǄǷ�ƾǠƥ�Ƣē°ȂǏ�ȄǴǟ�Ȅأن األصل واألفضل يف التفاعيل أن تبق-

ذلك أدعى إىل دفع التشابه واإليهام بني التفاعيل؛ ألن الزحاف يسّبب 

ƨǨǴƬű�ƢŮȂǏ¢�Ŗǳ¦�ǲȈǟƢǨƬǳ¦�śƥ�ƢđƢǌƫ.

العلماء يف ذلك ستئنس غالباً، ويعند الثقل التفعيلة املزاحفة النقل يف يتّم -

الصرفية جبامع اعتماد  ببعض إجراءات القلب والنقل والتعويض يف الدراسات

  .العلمني على الصوت

يف املنطق واملسمع وأخف أحلى تكون التفعيلة البديلة يف معظم األحايني -

.، وأدل على املعىن وأجرى يف كالم العربمن األصلية املزاحفة

بعد  اأوًال على هيئته زاحفةاملالتفعيلة  بكتتأن ويف األخري يرى الباحث 

، )مفعولن(: فاعيلن :يف القوسني، أو العكس مثًال  ابدهل االزحاف، مث يعقبه

 اجلمعفي ف .وهكذا )مفعولن( :فاعْلنت، )مفعولن(: مفعوال، )مفعولن(: مستفعلْ 

لإليهام واالختالط من ناحية، وجنوحًا إىل اخلفة على اللسان واللذة يف دفعٌ 

 - كذلك-ويوصي البحث  .السمع من ناحية أخرى، فاجلمع أوىل من الرتجيح

إىل إجراءات كثرية غري الزمة يف هذا النقل، بل يقتصر على تجنب الركونُ أن يُ 

  .األقل ما أمكن



 

~١٠٨~

  :الهوامش

  ١٤: م، ص٢٠٠٥اشعبان صالح، لموسیثى بین االتباع واالبتداع، دار غریب، -)١(
عبد اهللا بن عبد الكافي  العبیدي، الوافي في علمي العروض والقوافي ، تحقیق -)٢(

، ١هــ،  ج١٤١٩علیم العالي، جامعة أم القرى، صباح یحیى إبراهیم، وزارة الت

  ١٩٠ -١٨٩: ص
حسنى عبد :السید أحمد الهاشمي، میزان الذهب في صناعة شعر العرب، تحقیق-)٣(

  ٩: م ص١٩٩٧، ١:الجلیل یوسف، ط
شعبان صالح، . د: شفاء الغلیل في علم الخلیل، محمد بن علي المحلي، تحقیق-)٤(

  ٥١: یروت صب-، دار الجیل١٩٩١، ١\ط
,  ١ط, أبو سعید شعبان محمد اآلثاري، الوجه الجمیل في علم الخلیل،-)٥(

  ٦٢: ص١٩٩٨
، غرر الخصائص الواضحة، )الوطواط(أبو إسحق برهان الدین محمد بن إبراهیم -)٦(

ابراهیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة، :وعرر النقائض الفاضحة،تعلیق

  ٢٤٩: م، ص ٢٠٠٨ - هـ  ١٤٢٩ولى، األ: لبنان، الطبعة-بیروت 
أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار اهللا، القسطاس في علم -)٧(

، ٢لبنان، ط-فخر الدین قباوة، مكتبة المعارف بیروت:العروض، تحقیق

  ٢٨-٢٧: م، ص١٩٨٩
،٢أبو الفتح عثمان ابن جني، كتاب العروض، تحقیق أحمد فوزي الهیب، ط-)٨(

  ٦١:كویت، ص-، دار القلم١٩٨٩
الخطیب التبریزي، الكافي في العروض والقوافي، تحقیق الحساني حسن عبد اهللا، -)٩(

  ١٩: م، ص١٩٩٤القاهرة، الطبعة الثالثة، -مكتبة الخانجي 
، شرح قصیدة ابن الحاجب في )ابن التركماني(أحمد بن عثمان بن إبراهیم ، -)١٠(

محمود محمد العامودي، :عیوب الشعر، تحقیقعلم العروض والقوافي و 

  ١٣: ، طبع، بمطبعة المقداد غزة، ص٢٠٠٣الطبعة األولى 
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أحمد بن محمد بن عبد ربه، العقد الفرید، أبو عمر، شهاب الدین دار الكتب -)١١(

  ٢٧٧: ، ص٦ه ج١٤٠٤،،  ١:بیروت،ط-العلمیة 
: ص م١٩٥٢، ٢مصریة، طمكتبة األنجلو الإبراهیم أنیس، موسیقى الشعر، -)١٢(

٥٣ -٥٢  
بدیع إمیل یعقوب، المعجم المفصل في علم العروض والقافیة وفنون الشعر، دار -)١٣(

   ٢٠٦: م ص١٩٩١، ١لبنان، ط-الكتب العلمیة، بیروت
  ٤-٣: ، ص١٩٩٤محمد سعدي، :حماد الجوهري، عروض الورقة، تحقیق-)١٤(
لزمخشري جار اهللا، المرجع السابق، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، ا-)١٥(

  ٣-٢: ص
بدر الدین أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر الدمامیني، العیون الغامزة على خبایا -)١٦(

  ٤٤: م ، ص ١٩٩٤، ٢القاهرة، ط-الرامزة، مكتبة الخانجي 
وطریقة التفریع هي نفس نظریة التبادل والتوافق أو التقلیبات الصوتیة التي -)١٧(

، بحیث یقوم بتقلیب باقي مقاطع التفعیلة )العین(ا الخلیل في معجمه استعمله

إذا قّدم سببه الخفیف ونقل إلى ) فعولن(مثًال :األصلیة لینتج من ذلك فرعها

وتد مجموع، فهو +، وهو سبب خفیف )لن فعو: (األمام وتـأخر الوتد یصیر

+سبب خفیف من حیث الحركات والسكنات ألنه كذلك )  فاعلن(إذن یساوي 

وأما التفاعیل ). فاعلن(أصل البتدائه بالوتد، وفرعه ) فعولن(فهنا .وتد مجموع

:المركبة من ثالثة مقاطع فیتفرع منها تفعیلتان إلمكان حدوث تقلیبتین، مثالً 

هي أصل البتدائها بالوتد، ویتفرع منها عند تقدیم سببیها على )مفاعیلن(

من حیث )/0/0//0مستفعلن(ستوي مع وی)  /0/0//٥ِعیُلْن مفا(وتدها 

توالي السكنات والحركات، أي أن كّال منهما مركب من سببین خفیفین ثم 

وأما الفرع الثاني فیأتي من تقدیم السبب األخیر في أصل .الوتد المجموع

(التفعیلة ألن في كلیهما )فاعالتن(وهي تساوي )لن مفاعي(فینتج )مفاعیلن:

  .وهكذا) . /0//0/0. (سبب خفیف+ وع وتد مجم+سبب خفیف 



 

~١١٠~

شعبان صالح، :محمد بن علي المحلي، شفاء الغلیل في علم الخلیل، تحقیق-)١٨(

  ٦٠: بیروت، ص-، دار  الجیل١٩٩١، ١\ط
محمد بن صالح المطیري، القواعد العروضیة وأحكام القافیة العربیة، الطبعة -)١٩(

  ٢١: ، ص٢٠٠٤األولى 
دروس مختصرة في علمي :ي یالحظ فیها الخلط المذكور كتابمن الكتب الت-)٢٠(

العروض والقوافي للمبتدئین، والذي أّلفه البشیر عصام أبو محمد المراكشي، 

  ٠٩: ه، ص١٤٢٩ \١ط
  ١٩٧: عبد اهللا بن عبد الكافي  العبیدي، ـ ص-)٢١(
.المرجع السابق نفسه والصفحة نفسها-)٢٢(
  ٨٣: ، صأبو الفتح عثمان بن جني-)٢٣(
  ٣٠٦و   ٣٠٢: ص\٦أحمد بن محمد بن عبد ربه، المرجع السابق، ج-)٢٤(
:بدر الدین أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر الدمامیني، المرجع السابق، ص-)٢٥(

  ٦٥و ٦٣
  ١٩٧: ص: محمد بن علي المحلي، المرجع السابق، ص-)٢٦(
  ٢١١: ص: المرجع السابق، -)٢٧(
هـ، دار  ١٤٠٧،  ٢:ن محمد السكاكي، مفتاح العلوم، طیوسف بن أبي بكر ب-)٢٨(

  ٥٢٥:ص\ ١ج.الكتب العلمیة، بیروت لبنان
  ٣- ٢: ، المرجع السابق، ص-)٢٩(
  ١٧: حماد الجوهري،  المرجع السابق، ص-)٣٠(
  ١٦:محمد بن علي المحلي، المرجع السابق، ص-)٣١(
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: 


.. 

:ملّخص المقالة

�̈ƾȈǐǫ�ǲȈǴŢÂ�¬ǂǋ�ń¤�ƨǳƢǬŭ¦�ǽǀǿ�» ƾē" دمعات مع الشعب

 :وإظهار بعض صور بالغية استخدمها الشاعر الدكتور" األفغاني

املتلقني بواقع مع حبث يف العامل إبراهيم جالو حممد، إلفادة 

.اإلسالمي مس الدمار واالضطهاد الديين
Abstract:

This paper aimed to provide good explanation to Dr.
Ibrahim Jalo Muhammad’s poem titled: “Dama’atum –
ma’a – sha’abul - afghaneey”, and clearly state the
rhetorical aspect used in the poem for the effective use of
researchers and learners in our society.

  :المقدمة

احلمد هللا ويل املتقني، والصالة والسالم على سيدنا حممد صلى اهللا عليه 

  :وسلم وبعد

��ǲǿ¢�Ƣđ�ƢƯ°�Ŗǳ¦�ƾǸŰ�ȂǳƢƳ�ǶȈǿ¦ǂƥ¤�ƺȈǌǳ¦�ÄŚƴȈǼǳ¦�ǂǟƢǌǴǳ�̈ƾȈǐǫ�ǽǀȀǧ

حيث ذكر " دمعات مع الشعب األفغاين" عاصمة أفغانستان ومساها  –كابول 

ƢǐǼǳ¦Â�®ȂȀȈǳ¦�ǶǴǛ�ǺǷ�Ƕđ�ċŃÈ¢�ƢǷرى.  

  :تناولت املقالة هذه النقاط التالية



"...  
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. التعريف بالشاعر-

.عرض القصيدة-

.حتليل القصيدة-

.صور بالغية يف القصيدة-

.¦Ä±ƢĐ¦�¿ƢȀǨƬǇȏ¦Â� ¦ƾǼǳ. أ

.أساليب اخلرب. ب

:اخلامتة-

.البحثنتائج-

.التوصية واالقرتاحات-

الـهوامش-

.املراجعقائمة-

:شاعربال التعريف

) جالو(الو حممد بن أيب بكر بن حممد كولو امللقب بـولد أبو ياسر إبراهيم ج

) محتشي(تسمى ) مور(م ببادية قريبة من مدينة ١٩٦٩كانوري األصل سنة 

ومل جياوز مخس سنوات من  Traba)(احمللية بوالية تـَرَابَا )karim(حتت حكومة َكرِْم 

  .واستقروا يف حارة وغُ نْـ الِ حىت انتقلت به أسرته إىل مدينة جَ  هر مع

بني ) عاصمة والية ترابا بنيجرييا(نشأ إبراهيم جالو حممد يف مدينة جالنغو 

�ƨǤǳ�ȆǿÂ�ƨȈƫȐǨǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƢĔƢǈǳ�ȄǴǟ�Ƥ ǴǤƫ�̈ǂǇ¢�Äƾȇهذه أهلمن غالب ال 

  .املدينة



هـ١٤٣٨ربيع الثاني =م٢٠١٨ناير يعدد الثالث ال

~١١٣~

حفظ القرآن الكرمي، وهو يف التاسعة عشر من عمره، مث التحق بكلية معلمي 

حاليا، وخترج منها بشهادة ) آدماوا(ة يف والي (Song)غْ ونْ اللغة العربية ببلدة سُ 

وجد القبول  مث م،١٩٨٧ثانوية يف اللغة العربية والدراسات اإلسالمية سنة ال

الليسانس واملاجستري : ثالث شهادات ،وحصل علىامعة اإلسالميةاجلب

مع مرتبة الشرف األول يف الشريعة اإلسالمية، وذلك ) ازيمتإدرجة (والدكتوراه بـ

  . م٢٠٠٢سنة 

طاهر . ، و دمها حبكومة جالنغو احمللية الده، وألرماء إلياسو : من علمائهو  

ؤالء  وغريهمها من املدينة  الزهراين. الشيخ عبد احملسن، و د، و بَكُنو غرييم

:كثريون، وتتلمذ عنده الكثريون، منهم

: األستاذ، و والية تـَرَابَا- مها حبكومة احمللية جالنغو األستاذ حممد لون سليمان)١(

.أبو بكر خمتار يوال، وغريهم

  :املنثور إنتاجاته العلمية واألدبيةومن )٢(

  .م١٩٩٢أحكام صالة املسافر كتبه سنة )٣(

.م١٩٩٣القيافة آثرها وإثبات احلكم، كتبه سنة )٤(

  .وغري ذلك .°ǾǬȇƾǏ�Ƣđ�ƢƯ قصيدة."وهاأنا جالس ودموع عيين")٥(

  "دمعات مع الشعب األفغاني" نص القصيدة المدروسة

١/  

٢/  

٣/  

٤/  

ـــــــــــل يــــــــــا صــــــــــاح مــــــــــا للهــــــــــدوء سبيــــ

ـــــــا صـــــــاح إين متعـــــــب ال حـــــــول يل ي

يــا صــاح قــد أصــبحت شخصــا ثــاقال

ــــجد يـــا صـــاح هـــل مـــن منجـــد ومساـ

ـــــــــــل   واهلمـــــــــــوم بـــــــــــديل )١(أو للقالق

)٢(بــل غــارق يف احلــزن بــل مشــلول

)٣(مـــــا منـــــت نعفـــــي إنـــــين معـــــــــــلول

أو ناصـــــــــر نصـــــــــرا بـــــــــه تســـــــــــــــــهيل
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~١١٤~

٥/  

٦/  

٧/  

٨/  

٩/  

١٠/

١١/

١٢/

١٣/

١٤/

١٥/

١٦/

١٧/

١٨/

١٩/

٢٠/

٢١/

٢٢/

٢٣/

٢٤/

٢٥/

٢٦/

وضـــــعه وحــــــــياته )٤(أنـــــا مـــــن تـــــدهور

ــــباليـــا حســـريت مـــ )٦(يـــا هلفـــيت ن ذا الـ

ـــــــــينأيــــــــا حســــــــريت  ســــــــفا حلــــــــايل ليتــــ

أعرضت عن طلب املعاش وكيـف يل

ــــــاش إلخـــــويت كيـــــف املعـــــاش وال معــ

ـــــــــهاأدومــــــــا  رى كــــــــابول يقتــــــــل أهلــــــــ

ـــــــــوية ـــــــــابول كــــــــم مــــــــن غــــــــارة جــــــــ كــ

ــــــا كـــــابول كـــــم عانيـــــت جيشـــــا باغيـــــ

ــــادق كـــابول كـــم قاســـيت صـــوت بنـــــ

هـــــــشاكـــابول كـــم كابـــدت جرمـــا مد

كــــم أمطــــرت ظلمــــا عليــــك قــــذائف

وأقـــــول كـــــم شـــــاهدت ظلمـــــا ســـــافرا

يــــــــا قــــــــادة األفغــــــــان قــــــــاموا واعملــــــــوا

ـــــــــــكرمت ــــــــــو فـــــ ــــــــــا قــــــــــادة األفغــــــــــان ل ي

ـــــــــــارب ــــــــــو أن حــــــــــالتكم غــــــــــداة حتـ ل

فــــــدعوا اخلــــــالف فــــــإن فيــــــه خســــــارة

ال تقتلــــــــــــــوا أوالدكــــــــــــــم ونســائــــــــــــــــكم

ـــــــــــــعدا إن اجلهــــــــــــاد موجــــــــــــه حنــــــــــــو الـ

يــــــــا رب نرجــــــــو منــــــــك أمنــــــــا دائمــــــــا

يـــــــا رب أنقـــــــذ شـــــــعبنا األفغـــــــان يـــــــا

مـــــــــــحمدمث الســــــــــالم علــــــــــى النــــــــــيب 

أآلل والصــــــــــــحب الكــــــــــــرام وكلهــــــــــــم

عليـــــــه عـــــــدوه جمــــــــــــهول )٥(وســـــــطا

راه يــــــــــــــــــزولأهـــــــــــــز القلـــــــــــــوب وال 

ـــــــــول لــــــــو مل أكــــــــن حيــــــــا أرى واقـــــ

طلـــــــب املعـــــــاش ولـــــــيس مأهـــــــــــــول

األفغـــــــــــان إل البـــــــــــؤس والتقتـــــــــــــــيل

)٨(والتهويـــــل )٧(ويســـــودها التشـــــريد

ــــــــول )٩(عانيتهـــــــا دهـــــــرا وأنـــــــت ثكـــ

ومــــــــدمرا لــــــــألرض حــــــــني يصــــــــول

ǲȈǸººººººººººººººǟ�Ǻººººººººººđ�ȄººººººººººǬǳ¢�Ǧ Ɵ¦ǀººººººººººǫÂ

¾ȂººººººººȀĐ¦�½Âƾººººººººǟ�Ǯ ººººººººȈǴǟ�ȆººººººººǨǛÂ

ـــــــــــــــل فتاكـــــــــــــــة ونصـــــــــــــــول )١٠(وقناب

مفعـــــــــــــــــــــول اهللا أكـــــــــــــــــــــرب أمـــــــــــــــــــــره

بالعقـــــــــل أم مـــــــــا للرجـــــــــال عقـــــــــول

حقـــــــــا عـــــــــرفتم حـــــــــربكم لفصـــــــــول

¾ÂǄºººººººººȇ�®Ƣºººººººººǰǳ�ǲºººººººººƦƳ�Ƣºººººººººđ�ȆºººººººººǷǂȇ

¾ȂºººººǇǂǳ¦�Ǻºººººđ�ȄºººººǏÂ�Ŗºººººǳ¦�¦ÂǀºººººƻÂ

ــــــــــذالوا املــــــــــــعقول واســــــــــعوا هلــــــــــم ال

ال مــــــــــن لــــــــــه الصــــــــــلواة والرتتيــــــــــــل

يــــــــا مــــــــن لــــــــه التكبــــــــري والتهــــــــــليل

مــــــــــن لــــــــــه دومــــــــــا هــــــــــو املســـــــــــــــؤل

بعـــــــد الصـــــــالة ومـــــــن إليـــــــه ســـــــبيل

)١١(عــــــــدولحقــــــــا بتعــــــــديل اإللــــــــه 
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  :جو القصيدة وأفكارها

نظم الشاعر إبراهيم جالو هذه القصيدة مصورا لنا املواقع املؤملة اليت حدثت 

روسيا، ونصارى الغرب عام ألف ) يهود(يف أفغانستان املسلمة من ظلم 

، املوافق لعام ألف وتسعمائة وتسعة )هـ١٤١٧(وأربعمائة وسبعة عشر هجرية 

، ومت نظمها يف اليوم السابع من شهر مجادى آلخرة )م١٩٩٩(وتسعني ميالدية 

من العام اهلجري املذكور قصيدة حاول فيها الشاعر تصوير الظلم الفاحش الذي  

وما نقموا منهم إال أن يؤمنوا باهللا (كانت تنزله القوى الشريرة الباغية على أبرياء 

من حبر الرجز  وتتكون هذه القصيدة من ستة وعشرين بيتا،)١٢()العزيز احلميد

  ". دمعات مع الشعب األفغاين"مساها الشاعر 

واستهل الشاعر هذه القصيدة بوصف ما جييش يف صدره من حزن شديد ملا 

حيدث يف أفغانستان من ظلم الروس املضطهدين كما صورالشاعر تأسفه الشديد 

بع للحرب األهلية بني قادة األفغانيني، وأرشدهم ملا ينفعهم، ونادى صاحبه بأر 

نداءات يف بداية كل بيت من األُبيات األربعة اْألُول، يعدد كل نداء ما يعانيه 

أي يا صاحيب وهذا من باب ذكر اخلاص ....) يا صاح: (من املشاكل، فيقول

وإرادة العام، فاملقصود يا أصحايب وإخويت يف اهللا ليس للهدوء أو السكون 

قد تعبت من عبء املصائب سبيل، وال هلمومي وأحزاين بديل، ويا أصحايب ف

اليت ال حول يل وال قوة، بل إين غارق يف احلزن وأنا مشلول األعضاء وضعيف 

ويا أصحايب هل من منجد ومساعد أو معني ينصر النجد به إلزالة هلذه الباليا ؟ 

�Ŗǳ¦�Ƥ:مث يلفت أنظار وأصحابه إىل حقيقة أمره، فيقول ƟƢǐŭ¦�Ƕđ�ƪ ǳǄǻ�ǺŲ�Ƣǻ¢

�Ǯأثرت يف حيايت و  ǳ̄Â��¾ÂǄȇ�ǽ¦°¢�ȏÂ�§ȂǴǬǳ¦�ǄȀȇ��¾ȂȀĐ¦�ÂƾǠǳ¦�ǽǂȀǫÂ��Ņ¦ȂƷ¢
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لضعف املسلمني قوة وإميانا وبعدهم عن رب العاملني قصدا وعمال، ومن مث 

تشتت أهدافهم آراء وأحزابا، فيا حي يا قيوم يا كاشف البالء اكشف عنا هذا 

ين من قبل هذا، ليت..) يا حسريت أسفل حلايل: (البالء ولذا استمر الشاعر قائال

مل أكن حيا أمسع وأرى، واعلموا أيها األصحاب فقد أعرضت عن كل شيء 

  .حىت طلب املعاش

مث يتسائل كيف له أن يطلب املعاش وقد يئس من حصول املعاش؟ مث يفصل 

فهذه بداية موضوعه بعد تقدميه بثمانية أبيات ..) كيف املعاش: (الشاعر بقوله

يف بلده كمسلم وال يعيش إخوته األفغانيون إال يسأل كيف يعيش آمنا مطمئنا 

: يف البؤس والتنكيل ؟ واملؤمنون إخوة فال يليق مبثله الذي يتمسك بقوله تعاىل

واستمر الشاعر يعدد ما مينعه من طلب املعاش  )١٣(﴾..إمنا املؤمنون إخوة﴿

 عاصمة أفغانستان –دائما أرى أهل مدينة كابول ..) دوما أرى كابول: (ويقول

يقتلون ظلما ويقع عليهم الطرد واخلوف واجلزع مث خياطب املدينة ويقصد  –

أهلها يا كابول كثريا ما عنيت من غارات جوية زمنا طويال وأنت دائما تفقدين 

أبناءك األبرياء ظلما، وكثريا ما عنيت جيوشا باغية  تدمر األرض حني زلزهلا إىل 

بنادق والقذائف املزعجة املفزعة ساحتكم، ويا كابول كثريا ما قاسيت صوت ال

ويا أهل كابول كثريا ما كابدمت من جرائم مدهشة، . اليت ألقاها اخلائن الغاشم

�Ǧ ǏÂÂ��¾ȂȀĐ¦�ÂƾǠǳ¦�ǲƦǫ�ǺǷ�¬¦Â°ȋ¦�ǪǿǄƫÂ��§ ȂǴǬǳ¦�ÀǄŢÂ��¾ȂǬǠǳ¦�ǲǿǀƫ

الشاعر العدو بأنه جمهول لشدة إنكاره هلذه العداوة اليت ال مربر هلا، وإظهارا 

صنعهم هذا، وكثريا ما نزلت عليك القذائف والقنابل اهلدامة املهلكة  لعدم قبول

للحرث والنسل وأعظم به من فساد وظلم، مث ختم ذكر أسباب  منعته من طلب 

: بقوله –وقد عددها من البيت التاسع إىل البيت السادس عشر  –املعاش 
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: ا بيناأي أقول يا كابول كثريا ما شاهدت ظلم..) وأقول كم شاهدت ظلما(

أي فال شك أن هذا قضاء اهللا وقدره فنعوذ باهللا من سوء ) اهللا أكرب أمره مفعول(

  .قضائه ومشاتة األعداء

وانتقل الشاعر إىل فكرة أخرى وهي احلرب األهلية يف أفغانستان، ويقول 

الشاعر حمذرا للقادة األفغانيني مما هم فيه من اخلالفات والتحارب والشقاء، 

أيها ...) يا قادة األفغان قوموا: ( ما فيه خريهم وصالح أمتهمومرشدا هلم إىل

أليس منكم . القادة األفغانيون قوموا وتفكروا بعقولكم يف األعمال املفيدة النافعة

. رجل رشيد ؟ أما ينبغي أن تكونوا قادة اخلري أوىل األلباب ؟ فهذا إرشاد هلم

الكرام لو أنكم فكرمت، واستعملتم أيها القادة ) يا قادة األفغان: (واستمر مناديا

أفكاركم جيدا يف أمر حتاربكم هذا لعرفتم حقيقة أن حربكم األهلية ال فائدة 

وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ﴿فيها، بل فيها ضرر وفشل وتضعيف لقوة املسلمني 

�ǲǬƯ�ǺǷ�Ǿǯƾǳ�ǲƦƳ�Ƣđ�ȄǷǂȇ�ƨȈǴǿȋ¦�§ǂū¦�Ŀ�ǶǰƬǳƢƷ�À¢�ȂǳÂ)١٤(﴾...رحيكم

واعتصموا حببل ﴿رة مث نفرهم وحذرهم عن اخلالف فإن فيه خسارة احلالة الشري

املؤمن : (وخذوا بوصايا الرسول صلى اهللا عليه وسلم )١٥(﴾اهللا مجيعا وال تفرقوا

...) ال تقتلوا أوالدكم: (وقال الشاعر )١٦()للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا

د األوالد، ولذا ال ينبغي واملقصود هنا أن احلرب األهلية يف أفغانستان مبثابة وأ

فاملعقول عند ذوى العقول أن يسعوا يف . للعاقل أن يقوم مبثل هذا العمل الشنيع

سبيل راحة أهلهم، وأختتم التحذير واإلرشاد بإعالم القادة أن اجلهاد موجه حنو 

األعداء ال إىل الذين يقيمون الصالة ويتلون كتاب اهللا، وقد تناول الشاعر جالو 

  . رة من البيت السابع عشر إىل البيت الثاين والعشرينهذه الفك
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وختم القصيدة بأربع أبيات من البيت الثالث والعشرين إىل البيت السادس 

وختم . والعشرين، فدعا ربه عز وجل أن مين على األمة اإلسالمية باألمن دائما

مث . والتهليل أي يا من خيصه العباد بالتكبري..) يا من له التكبري والتهليل: (بقوله

دعا للشعب األفغاين خاصة أن ينقذهم اهللا مما هم فيه من الباليا، وأثين على 

  . الرب جل وعال بأنه تعاىل هو املسئول دائما

  :صور بالغية في القصيدة

.¦Ä±ƢĐ¦� ¦ƾǼǳ) أ(

.¦Ä±ƢĐ¦�ŐŬ) ب(

¦Ä±ƢĐ¦�¿ƢȀǨƬǇȏ) ت(

  :النداء المجازي

ىل املنادي ومىت نسخت هذه الصيغة صيغة النداء أصلها طلب إقبال املنادى إ

ƾ̈ȈǐǬǳ¦�ǞǴǘǷ�Ŀ�ǂǟƢǌǳ¦�¾ȂǬǯ�ƨȇ±ƢĐ¦�©¦ ¦ƾǼǳ¦�ǺǷ�ƾǠȇ�ŘǠŭ¦�Ǯ ǳ̄�ǺǷ.

  أو للقالقل واهلموم بديل* يا صاح مايل للهدوء سبيل 

وهذه النداءات ال يريد به ) يا صاح إين متعب: (وقوله يف البيت الثاين

اطب ليدركه فيها، ويبث ما يف أعماق الشاعر إقبال املنادى بل ليوحي إليه املخ

  .نفسه من احلزن القاتل واهلموم اليت سلبته اهلدوء والطمأنينة

يا كابول حيث حذف حرف : (وقوله يف األبيات من العاشر إىل الرابع عشر

النداء الذي خرج عن معناه احلقيقي إىل التمين إذ من املستحيل أن ينادي رجل 

بلدا أو أرضا وجتيبه، حىت لو   –عجزة أو الكرامة عادة إن مل يكن من قبيل امل- 



هـ١٤٣٨ربيع الثاني =م٢٠١٨ناير يعدد الثالث ال

~١١٩~

كانت املقصود أهل كابول فال ميكن عقال أن جييبوا، وهذا يشبه قوله يف البيت 

فإن الشاعر ال يدعو وال ينادي ) يا قادة األفغان: (السابع عشر والثامن عشر

رة واللهفة القادة جبمعهم ليقبلوا بل يتمىن ذلك، ومما يشبه هذا أنه ختيل أن احلس

أيتها احلسرة أن أوانك فتعايل وشاركيين : (إنسان عاقل يناديه فيجيب يقول

ليتين : (وبذلك صرح مبراده وقال يف البيت السابع)  واغمريين ألن الوقت وقتك

وحتري وظن أن له قلوبا ال قلبا، ولكنها ملئية بالكآبة ) مل أكن حيا أرى وأقول

  ) من ذا البالء هز القلوب: ( البيت السادسواحلزن، واستمع إليه وهو يقول يف

يا رب أنقذ (ومما أتى على نفس الدرب قوله يف البيت اخلامس والعشرين 

وهذه نداء خرج عن املعىن احلقيقي إىل دعاء إذ خالف اخللق ال يؤمر ) شعبنا

  . حقيقة ولكن يدعى فيستجيب

  :الخبر المجازي) ب(

وهو إخبار عن مشهد غري ناها احلقيقي، ومن اجلمل اخلربية اليت خرجت عن مع

يعلم معلوم لدى املخاطب أو عن شيء يريد املتكلم أن حييط املخاطب علما بأنه

  ). معلول وإين) (قد أصبحت شخصا ثاقال: (مضمونه اخلرب، قوله يف البيت الثالث

: وقوله يف البيت نفسه) أنا من تدهور وضعه وحياته: (ويف البيت اخلامس

) كم كابدت جرما مدهشا: (ويف البيت الرابع عشر) ȂȀĐ¦�ǽÂƾǟ�Ǿ¾وسطا علي(

فكل هذه أخبار ما حتمل ) من أمطرت ظلما عليك قذائف: (ويف البيت اخلامس

�̈ÂƢǬǌǳ¦Â�ǶƟ¦ƾǳ¦�ÀǄū¦�ƢȀǴǏ¢�Ŀ�ƨǴưǸƬǷ�ƨȇ±Ƣů�©¦ ƢŹ¤�ÃȂǇ�Ǻǰȇ�Ń�ƢēƢȈǗ�Ŀ

  . والضنك الدائمة
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  :االستفهام المجازي) ج(

�ƨǧǂǠǷ�Ƥومن الظواهر ال ǴǗ�Ǻǟ�ƪ Ƴǂƻ�Ŗǳ¦�Ä±ƢĐ¦�¿ƢȀǨƬǇȏ¦�®¦ǂȇ¤�ƨȈǣȐƦ

  .شيء غري حاصل وقت الطلب إىل إظهار التحسر واحلزن والتعجب املدهش

) هل من منجد ومساعد أو ناصر نصرا به تسهيل: (كقوله يف البيت الرابع  

ويف البيت . فإنه مؤمن بأال ناصر وال منجد وال منقذ سوى اهللا اخلالق العليم

�ƨƥȂǴǈǷ�ƢĔ¢�̄¤�¦ƾƥ¢�ǂǟƢǌǴǳ�̈ƢȈƷ�ȏÂ�³) كيف املعاش(لتاسع قوله ا ƢǠǷ�ȏ�Ä¢

  . ومفقودة من اإلخوة األفغانيني

  الخاتمة

أن الباحث حاول جاهدا إظهار عبقرية : وإن من طالع هذه املقالة جيد فيها

ير دقيق الشاعر يف مقدمة، وفكرتني، وأدعية، أما املقدمة ففيها بيان شاف وتصو 

حلقيقة ما حيس به الشاعر من حزن، وقلق، وتعب، ومما شاركه إلخوانه األفغانيني 

لب قصيدة الشاعر األوىل ذكر فيها ظلم الظلمة : املظلومني، والفكرتان مها

.الروس، وطغيان النصارى الغربيني على الشعب األفغاين املسلم

ن املتحاربني فيما بينهم، مث دعا والفكرة الثانية التحذير واإلرشاد للقادة األفغا

لألمة اإلسالمية، والشعب األفغاين باألمن الدائم، مث صلى وسلم على اهلادي 

البشري وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وعلى هذا أدرك 

الدارس أن هذه القصيدة حتث على احملبة بني املسلمني، كما أحب الشيخ جالو 

. دينيا حبا. أفغانيني

يف القصيدة نصور دقيق حلقيقة ما حيسه من حزن وقلق وتعب إخوانه )١(

.األفغانيني من الظلم والعدوان
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.إبداء ظلم الروس وطغيان النصارى على الشعب األفغاين املسلم)٢(

.حتذيره وإرشاده للقادة األفغاين احملاربني فيما بينهم)٣(

ء واالستفهامات واألخبار والقصيدة مليئة بظواهر بالغية كثرية وخاصة الندا)٤(

.الـمجازية

.التوصية واالقتراحات

.على املسلمني أن يتحدوا فيما بينهم)١(

.أن يقودوا روابطهم باإلخاء والود واإليثار)٢(

.أن يكونوا يدا واحدة على أعدائهم)٣(

الـهوامش

فالنا أزعجه، :قلقا حركه، واهلم وغريه، فالنا –من قلق الشيء : القالقل)١(

  ).٧٠٦: (املعجم الوسيط ص. لة إنفعالية تتميز باخلوفأي خ: القلق

  ).٤٩٢: (املرجع السابق ص. أصيب الشلل: شل العضو شلال: مشلول)٢(

املرجع السابق . أي مرض فهو عليل: فالنا عل/ من عل عال : معلول)٣(

  ).٧٢٣: (ص

®ǂǷ¢�ǶđÂ�¿ȂǬǳ¦:�Ƕǿ°®�¾ƢǬȇÂ��ǽÂǂǰǷ�Ƕđ�¾Ǆǻ�Ä¢�¦ǂǿ: من دهر: تدهور)٤(

  ).٣٩٩: (السابق ص املرجع. اجلزع

:بطش به وقهره، املرجع السابق ص: عليه وبه: سطوا وسطوة: وسطا)٥(

)٤٣٤.(  

  )١٤٣(حزن وحتسر، املرجع نفسه : هلفا –من هلف على قائت : هلفته)٦(
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فالن ذهب مطرودا، املرجع السابق : وشراة: شروة: من شرد: التشريد)٧(

  ).٤٧٨: (ص

  )١٠٠٠: (سه صخاف ورعب، املرجع نف: من هلل هوال: التهويل)٨(

)٧٨: (اليت ثكلت ولدها، املرجع السابق ص: التكول: ثكول)٩(

  ).٦٤٣: (املعجم الوسيط ص. شدة القتل: الفتاكة: فتاكة)١٠(

م٢٠٠٢هي من القصائد املخطوطة اليت قرضها الشاعر عام )١١(

)٨: (سورة الربوج اآلية)١٢(

)١٠(سورة احلجرات اآلية )١٣(

)٤٩: (سورة األنفال اآلية)١٤(

  ).١٠٣: (يةسورة آل عمران اآل)١٥(

)١٦(«�Ǟƥ¦ǂǳ¦�ƾǴĐ¦�Ä°ƢƼƦǳ¦�ƶȈƸǏكتاب األدب، باب تعاون املؤمنني ٧ ،

هـ ١٤١٤/  ٢ط) ١٠٦: (ص) ٦٠٢٦(احلديث رقم . بعضهم بعضا

.م١٩٩٤

قائمة المراجع

القرآن الكرمي.  

 علم البيان دراسة تحليلية لمسائل ، )م،٢٠١٥(عبدالفتاح فيود،،ينبسيو

  .ر للنشر والتوزيع  الطبعة الرابعةمؤسسة املختا :القاهرة .البيان

 الطراز " )هـ٧٤٥: املتوىف(احلسيين العلوّي الطاليب حيىي بن محزة بن علي

بريوت، ط –، املكتبة العنصرية"ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز

  .األوىل
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املكتبة األزهرية  "المنهاج الواضح للبالغة") م ١٩٨٠( ،حامد عوىن

للرتاث

بغية اإليضاح لتلخيص المفتاح في "، )م ٢٠٠٥(املتعال  عبد الصعيدي

    :السابعة عشر ، مكتبة اآلداب، ط"علوم البالغة

 ،البالغة - أساليب بالغية،الفصاحة"الصيادي أمحد مطلوب - 

   .ط األوىل:  الكويت – وكالة املطبوعات ،"المعاني

 ني والبديع البيان والمعا –البالغة الواضحة مصطفى أمني،  –علي اجلارم

. دار املعارف ،الطبعة السابعة )ت.د(.رس الثانويةاـ للمد

 علوم البالغة ،)هـ١٣٧١: املتوىف(املراغي أمحد بن مصطفى

.»البيان،المعاني،البديع«
 7-www.africanscholarpublications.com:
 Tahir Muhammad, Convection of rhetorical phrasing styles of Ibrahim Jalo

Jalingo, Proceedings of the academic conference of African scholar
publications & research international on challenge & prospects vol. 8 No.
3. 10th December, 2015
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Yahaya Mukhtar Mustapha
Department of Languages, Nigerian Defence Academy, Kaduna

abumusab10@yahoo.com; 08032696378

    :تمهيد

األجنبية دخوال إىل تعترب اللغة العربية يف نيجرييا لغة ثانية، وهي أقدم اللغات 

¦� Ȇů�ǲƦǫÂ�Ä®ȐȈŭ¦�ǞƥƢǈǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ǀǼǷ�ƪ Ǵƻ®�ƢĔ¢�Ǯ ǳ̄��®ȐƦǳ¦�ǽǀǿملستعمرين 

، وكانت هي اللغة الرمسية يف الدولة العثمانية الصكتية واإلمارات إىل نيجرييا

تستعمل ألغراض دينية، وأغراض اجتماعية، وأغراض ثقافية، و . التابعة هلا واسعة

�ƪبأمهية  يشعر اومم Ǵƻ®¢�ƢĔ¢�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦يف نيجرييا،احلديثة مناهج التعليم  يف

تدرس يف  تǻƢǯ�ƢĔ¢�ƢǸǯ. فأصبحت منشورة ومدروسة يف املدارس واجلامعات

ُعرفت يف هذه قد أن اللغة العربية   لكن مع. منذ عهد قدمي التقليديةاملدارس 

لعقبات والتحديات يواجه بعض ا ال يزال، إال أن تعليمها هد بعيدالبالد منذ ع

«ن أجل ذلك كله وم، يف املراحل التعليمية املختلفة ƾē إىل إبراز  قالةهذه امل

مشاكل تعليم وتعلم اللغة العربية نيجرييا، وذكر بعض من احللول هلذه املشاكل، 

قالة ل املمتوعليه تش. بغية لإلسهام يف تطوير عملية تعليم هذه اللغة يف نيجرييا

  :ليةعلى النقاط التا

 اللغة العربيةو اللغة  -

 اللغة العربية يف نيجرييا -

 تعليم اللغة العربية -

 تعليم اللغة العربية يف نيجرييا تمشكال -
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 املعلم واملناهج الدراسية -

 حقائق مهمة ينبغي اعتبارها عند تعليم اللغة العربية -

 خامتة -

ةاللغ

احلية، وهي من نعم ƢǼƟƢǰǳ¦�ǂƟƢǇ�Ǻǟ�ÀƢǈǻȍ¦�Ƣđ�±ƢƬǷ¦�ƨȇǂǌƥ�̈ǂǿƢ©ظاللغة 

. الرمحن علم القرآن: " ¢ńƢǠƫ�Ǫū¦�¾Ƣǫ��ÀƢǈǻȍ¦�ȄǴǟ�Ƣđ�ǶǠǻ اليت اهللا تعاىل

.)١("خلق اإلنسان علمه البيان

�ÀƢǯ�ƢǸȀǷ�ÄǂǌƦǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ǶǿƢǨƬȇ�Ƣđ��ÃŐǯ�ƨȈŷ¢�©¦̄�ÀƢǈǻȎǳ�ƨƦǈǼǳƢƥ�ƨǤǴǳ¦

Ŷ�ȄǴǟ�ŚƦǯ�°ƾǬƥ�ƾǟƢǈƫ�Ŗǳ¦�ȆǿÂ��ƢȈǫ¦°�Â¢�ƢȈƟ¦ƾƥ�ǞǸƬĐ¦�Ǯ ǳ̄ و الفكر اإلنساين

وهلذا ال غىن لإلنسان . ورقي حياته، بل هي أكرب فارق مميز لإلنسان عن احليوان

.)٢(عن اللغة

الفتوح عثمان ابن  من أشهرها تعريف أيبو لقد عرفت اللغة بتعريفات كثرية، 

¢�Ǻǟ�¿Ȃǫ�ǲǯ�Ƣđ�ŐǠȇ�©¦ȂǏ¢�ƢĔƜǧ�ƢǿƾƷ�ƢǷ: "هاجين، فقد قال يف حد

.)٣("أغراضهم

تعريف قدمي العهد، ومن أهم التعريفات للغة إال أنه يتضمن كثريا من هذا 

احلقائق العلمية، ويكاد يتطابق مع تعريفات العلماء احملدثني للغة، ألن هذا 

، )أصوات(التعريف قد اشتمل على وظائف اللغة املختلفة، كالوظيفة اللغوية 

  ).عن أغراضهم(كرية ، والوظيفة الف)Ȃǫ�ǲǯ�Ƣđ�ŐǠȇ¿(والوظيفة االجتماعية 

هذا؛ ومن تعريفات العلماء احملدثني للغة تعريف الدكتور إبراهيم أنيس حيث 

.)٤(اللغة نظام عريف لرموز صوتية يستغلها الناس يف االتصال بعضهم ببعض: يقول
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وهلذا تتسم اللغة خبصائص عديدة وخمتلفة، كالنظامية، ورموزية حتمل معاين، 

  .  وما شابه ذلك من اخلصائص وسلوكية قابلة لالكتسابوصوتية، منوية تطورية، 

  اللغة العربية

�ƨǤǳ�ƢĔƘƥ�Ƣǿ¦ȂǇ�Ǻǟ تميزت يإن اللغة العربية من اللغات احلية املشهورة، وه

�ǲȇȂǗ�ƺȇ°Ƣƫ�ƨƦƷƢǏ�ƢĔ¤Â��Ƣđ�¾Ǆǻ�ǄȇǄǠǳ¦�ƅ¦�§ ƢƬǯ�À¤�ǂƻ¡�ŘǠŠ��¿ȐǇȍ¦

يم اللغة العربية إىل متكني ولذا يهدف تعل. متصل وذات ثروة فكرية وأدبية واسعة

املتعلم من الوصول إىل املعرفة بتزويده باملهارات األساسية يف القراءة والكتابة 

�ǺǷ�ƢĔƘƥ�Ǧ" فاللغة العربية هي واملقوم يف بناء األمة العربية  .والتعبري ǏȂƫ�ƨǤǴǳƢǧ

��̈ƾȈǬǠǳ¦�ǲȈǏȂƫ�ǲȈƦǇ�ƢĔȋ��² ƢǇȋ¦�¿ȂǬŭ¦�Ȇǿ�Ǻǰƫ�Ń�À¤Â�ƨǷȋ¦�©ƢǷȂǬǷ

��Ƣēǂǯ¦̄�ƨȇƢŧÂ��ƢȀƴȈǈǻ� ƢǼƥ�̈®Ƣǟ¤Â��ƢǿŚǰǨƫ�ǖŶ�ǶȈǜǼƫÂ��Ƣđ�¾ƢǠǨǻȏ¦�ǪȈǬوحت

)٥(...وبناء سياجها الثقايف 

«��ƨȈũǂǳ¦�ƨȈƷƢǼǳ¦�ǺǷ�Ƣđباإلضافة إىل هذا كله فاللغة العربية لغة عاملية  ŗǠǷ

ها رت اجلمعية العامة لألمم املتحدة اختاذقأيف اهليئات العاملية واحملافل الدولية، و 

اإلجنليزية، والفرنسية، : املية اخلمس األخرى وهيعلغة رمسية يف مصاف اللغات ال

يف ) ٢٨ –د ( ٣١٩٠واإلسبانية، والروسية، والصينية، مبوجب قرارها ذي الرقم 

ومنذ ذلك التاريخ أصبحت . م١٩٧٣اجللسة العامة، املؤرخ يف ديسمرب عام 

�Ŀ�Ƣđ�» ŗǠŭ¦�©ƢǤǴǳ¦�ÃƾƷ¤�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�©ȏƢǯÂ�Ŀ�̈°ǂǬǷ�ƨǤǳÂ��̈ƾƸƬŭ¦�ǶǷȋ¦

، )اليونسكو(دة للرتبية والثقافة والعلوم حأخرى متخصصة مثل منظمة األمم املت

ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة العدل 

املنظمات اإلسالمية؛ كمنظمة املؤمتر وهي أيضا اللغة املعتمدة لدى  .الدولية
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بعض املنظمات اإلقليمية غري العربية كمنظمة الوحدة كذلك و  .اإلسالمي

.)٦(، وغريها)اإلحتاد اإلفريقي حاليا(اإلفريقية 

 يومل تكتسب اللغة العربية عامليتها هذه بسعة االنتشار وكسب الصراع اللغو 

ȋ�ǲƥ��ǖǬǧ�ƢĔ ية والعالقات السياسية لغة العلم والبحث واملراسالت الدولأيضا

واالقتصادية، كما كانت لغة اآلداب والفنون يف خمتلف الثقافات اليت اعتنق أهلها 

ولقد شهد الكتاب األجانب املنصفون بذلك فيما كتبوه عن تاريخ . اإلسالم

العلم يف العامل، وعن أصول النهضة األوربية، واعرتفوا بفضل اللغة العربية وثقافتها 

ȄǴǟ�Ƣđ¦®¡Â ٧(احلضارة الغربية(.

هذا، ومن الذين اعرتفوا بفضل ومتيز اللغة العربية عن غريها املستشرق 

موسوعة التاريخ املسيحي، وتاريخ اللغات : الفرنسي آرنست رينان صاحب كتايب

��ƢǿƢǼǣÂ�ƢēƢƦƯÂ�ƢǿǂǈȇÂ�ƢēƘǌǻ�Ŀ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨȈǏȂǐƻ�ÀƢǼȇ°�ǚƷȏ�ƾǬǧ. السامية

�©¢ƾƥ�Ŗǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƢĔ¢�ǂǯ̄Â�¦ǀǿ�À¢Â��¾ƢǸǰǳ¦�ǺǷ�ƨȇƢǣ�ȄǴǟ�̈Ƙƴǧ– يف نظره- 

.)٨(أغرب ما وقع يف تاريخ البشر، وصعب تفسريه

ال بد هنا من اإلقرار حبقيقة مهمة وهي أنه ليس هناك أفضلية للغة على 

�ǺǷ�ÀȂǴǏ¦ȂƬȇÂ�Ƣđ�ÀÂŐǠȇ���ƢȀǷȂǫ�ÀƢǈǳ�Ȇǿ�ƨǤǳ�ǲǯ�ǲƥ –أساسا  –أخرى 

كما أن اللغة هي املكون لكيانات . خالهلا، وهي جزء من هويتهم وشخصيتهم

   .الشعوب والقبائل

�Ƣē°ƾǫÂ�ƢȀƬȇƢǨǯ�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ǲǓƢǨƬƫ�©ƢǤǴǳ¦�À¢�ƢǼǳ�ƾǯƚȇ�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�ÀƜǧ�Ǯ ǳ̄�ǞǷÂ

على أداء وظائفها،  وما متلكه من أدوات تعبريية بسبب تارخيها وما حتمله من 

العربية  ƨǤǴǳ¦�©ǄȈŤ�¦ǀđÂ��ƨǧƢǬƯÂ�ǂǰǧ�ǺǷ�ǾǴǸŢ�ƢǷ�ȄǴǟ�ǲǓƢǨƬتأي . فكر وثقافة



 

~١٢٨~

��Ƣđ�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�¾Ǆǻ�ƨǤǳÂ�Ǻȇ®�ƨǤǳ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ÀȂǯ�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƥ. عن غريها

  .كما سبق اإلشارة إىل ذلك

 اللغة العربية في نيجيريا

�ƨȈƦǼƳȋ¦�©ƢǤǴǳ¦�ƪ اللغة العربية نيجريي ǬƦǇ�ƢĔ¢�Ʈ ȈƷ�ƨǬȈǸǟ�ƨȈź°Ƣƫ�ƨǸȈǫ

والدبلوماسية وغريها،  دمة يف جماالت التدوينخت هي اللغة املستوكاناألخرى، 

كان ألصحاب و . قبل جميء املستعمرين الدولة العثمانية الصكتيةخصوصا يف 

ن يف الشؤون ياملستشار خيتار احلكام ، إذ منهم دولةمكانة حمرتمة يف ال اللغة العربية

باإلضافة إىل الدور اهلام الذي كانوا يقومون به يف تسجيل  ،السياسية واإلدارية

ولذلك وجدت كثري من املخطوطات العربية اليت . رخيية ومكاتبة األمراءالوقائع التا

قام بتأليفها علماؤنا املتقدمون واملتأخرون يف هذه البالد حول املوضوعات 

.)٩(شىتالالعلمية 

لقد ازدهرت اللغة العربية يف "غالدنشي إىل ذلك األستاذ الدكتور أشار  وقد

ى عال يف نيجرييا، وال يقل مستوى بعض القرن التاسع عشر، ووصلت إىل مستو 

املؤلفات يف تلك الفرتة عن مستوى الكتب اليت ألفت يف الفرتة نفسها يف البالد 

.العربية، وأصبحت اللغة العربية هي اللغة الرمسية يف دولة سكتو ملدة قرن كامل

�®ȐƦǳ¦�½ȂǴǷ�ń¤�ƢȇŚƴȈǻ�½ȂǴǷ�Ƣđ�Ƥ Ƭǰȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǇƢǷȂǴƥƾǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ȇǿ�ƪ ǻƢǯÂ

.)١٠("ألخرىا

فإن هذه اللغة تدرس يف املراحل التعليمية املختلفة يف نيجرييا، فهي ،هذا

واإلعدادي  االبتدائيتدرس يف املدارس احلكومية واملدارس اخلاصة، يف املستوى 

©ƢǠǷƢŪ¦Â�ƾǿƢǠŭ¦�Ŀ�² °ƾƫ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��ÄȂǻƢưǳ¦Â. يف  هان أسلوب تدريسكل
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هنا هو أنه إليه واجلدير باإلشارة  .ت مناسبةنيجرييا حباجة إىل مراجعات وتقوميا

عملية تعليم وتعلم اللغة العربية يف هذه البالد، إال أنه  يف نجاح نوع من الهناك 

  .حيتاج إىل مراجعات وتقوميات سبق ذكرهكما 

  تعليم اللغة العربية

كاة بعد الوظيفي، إذ أن اللغة بنت احملا الالبعد املهم يف تعليم اللغة العربية هو 

واالحتذاء، ووليدة التقليد واملمارسة، ومن مث كان متهري املتعلم يف فنون اللغة 

متوقفا على حتديد أهداف واضحة للربنامج اللغوي، ترتبط ببيئة املتعلم، وحترتم 

ارسة من خالل مواقف تعليمية تتحقق من خالهلا مرصيده اللغوي، وتقوده للم

تضافر كل الروافد والقنوات املساعدة  ضافة إىلباإلالقدوة اللغوية من قبل املعلم، 

.)١١(على العودة لرتبية امللكة اللغوية لدى املتعلم

ن جمال تعليم اللغة شديد الصلة مبجال الدراسة اللغوية، ألن اللغة هي إ

اليت  وهذا يعين ضرورة معرفة مدرس اللغة باللغة. املوضوع الذي سنقوم بتعليمه

وتلك املعرفة إمنا تتحقق عن طريق علم اللغة، . عتهاحقيقتها وطبي:  يدرسها

تقتضي عملية تعليم . (الذي ال ميكن معرفة اللغة معرفة علمية دون االستعانة به

اللغة إملاما أوليا بقضايا اللغة، وذلك ألن من يرغب يف أن يعلم اللغة ال يكون 

فية باللغة وبطرق مبقدوره القيام بعمله على حنو فعال ما مل تكن له اخلربة الكا

من هذه الزاوية بإمكاننا التكلم عن العالقة بني األلسنية، أو علم اللغة . حتليلها

احلديث، وبني عملية تعليم اللغة، وهذه العالقة تبدو واضحة وطبيعية بالنسبة 

ألستاذ اللغة املطلع على جماالت األلسنية املتنوعة، وبطبيعة احلال؛ ال يدرك 

.)١٢(ƨǫȐǠǳ¦�ǽǀǿ�ƨȈŷ¢�©ȏƢĐ¦�ǽǀǿ�ȄǴǟ�ƾǠƥ�ǞǴǘȇ�Ń أستاذ اللغة الذي



 

~١٣٠~

وهذا يعين أنه ال يستطيع مدرس اللغة أداء عمله بشكل صحيح، إذا مل تكن 

فاقد شيء  :، وقد قيللديه دراية علمية باللغة، وإال كان عليه أن يعّلم شيئا جيهله

يم اللغة لغري ، فالعالقة يف جماالت علم اللغة احلديث ذو صلة بتعلال يعطيه

وليس "أبناءها، علما بأن تعليم اللغة لغري أبناءها يستفيد من دراسة اللغويني 

األمر مقصورا على اجلانب املعريف، بل إن علم اللغة يقدم لنا مادة وصفية ميكن 

يقدم لنا علم األصوات : استخدامها يف التعليم، يقول الدكتور حممد علي اخلويل

رج أصوات اللغة املنشودة أي اللغة اليت نريد تعليمها  النطقي وصفا جيدا ملخا

كلغة أجنبية، كما يقدم لنا هذا العلم وصفا ملخارج أصوات اللغة األم، وبذلك 

ميكن معرفة مواضع التشابه واالختالف بني النظام الصويت للغة املنشودة ونظريه 

.)١٣("، وكذلك احلال بالنسبة لعلم الصرف والنحو..يف اللغة األم

đ�¿ȂǬȇ�Ŗǳ¦�®ȂȀŪ¦�ȄǴǟ�̧ ومن ناحية أخرى ȐǗȏ¦�ƨǤǴǳ¦�² °ƾǷ�ȄǴǟ�Ƥ Ÿا 

�ǾǴǸǟ�¾Ƣů�ǺǷ�Ƣđ�̧ ƢǨƬǻȏ¦Â�ƨǤǴǳ¦� ƢǸǴǟ   أي جهودهم يف جمال تعليم اللغة

وهذا . وإال اتسم عمله بالقصور والنقص كالذي سبق ذكره يف الفقرة السابقة،

ولكن . (س اللغة وتأهيلهاجلانب اللغوي أحد اجلوانب الرئيسة يف إعداد مدر 

معلم اللغة ال بد أن يكون مؤهال لتلقي إرشادات عامل اللغة وراغبا يف تطبيقها 

ومهما كانت املعلومات اليت يقدمها له عامل اللغة فهي مفيدة . على تدريس اللغة

.)١٤( )يف وظيفته

  مشكالت تعليم اللغة العربية في نيجيريا

: التعلم والتعليم عموما تتمثل يف أربعة أوجه اإلشكاليات اليت تتعلق بعملية

وفيما خيص عملية . اف، طرق التدريس، املناهج التعليمية، طرائق التقوميداأله
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تعلم وتعليم اللغة العربية يف هذه البالد ؛ فإنه توجد مشكالت عامة تنطبق على 

صة عملية التعليم والتعلم جبميع مستويات التعليم، كما أن هناك مشكالت خا

ختتص بكل مستوى على حدة كاملستوى اجلامعي واملستوى الثانوي واملستوى 

يف هذا الصدد هو املشكالت العامة يف تعليم املقالة ، والذي تقف عليه االبتدائي

  .اللغة العربية يف هذه البالد

واملشكلة الرئيسة اليت جيب معاجلتها فورا "ذكر غالدنشي بعض هذه العقبات 

د كاف ملدرسي هذه اللغة يف كل املراحل التعليمية، وعدم هي عدم وجود عد

بري من مدرسيها، وخاصة يف املرحلة األولية، إذ ال يزال كثري كصالحية عدد  

، وإن كانت مشكلة قلة املدرسني للغة وهذا".  )١٥(منهم غري مؤهل للتدريس

ام مبهنة أنه ال بد من إجياد معلمني أكفاء للقي إال العربية يكاد ينتهي اآلن،

 االبتدائيةالسيما يف املدارس  –تدريس اللغة العربية يف خمتلف مراحل التعليم 

وكذلك إعدادهم إعدادا مناسبا وصاحلا لسد الثغرات املوجودة يف جمال  -والثانوية

علما بأنه قد توجد مشاكل أخرى مثل مشكلة  .التعليم العريب يف هذه البالد

اظبة بعضهم على التدريس بإخالص، وكذلك املدرسني غري األكفاء، وعدم مو 

عدم ختصيص القدر الكايف يف ميزانية الدولة لتمويل القطاع التعليمي، وغري ذلك 

  . من املشكالت

كيف يتم إعداد معلم اللغة : والسؤال الذي يطرح نفسه يف هذا الصدد هو 

  العربية؟

  :اسيةيتفق علماء الرتبية على أن إعداد املعلم له ثالثة عناصر أس



 

~١٣٢~

الثقافة؛ ويعين ذلك إملامه بثقافة جمتمعه وبيئته والثقافة : العنصر األول-

  .اإلنسانية عامة

هو العنصر املهين أو الرتبوي؛ ويشمل ذلك كل ما يتعلق : العنصر الثاين-

بنظريات وقوانني خاصة بالتعلم والتعليم واملناهج وطرق التدريس والوسائل 

  .هارات اللغوية للدارسنياملعينة على إيصال املعارف وامل

وهو العنصر التخصصي؛ ونعين به هنا األداء اللغوي : العنصر الثالث-

: التخصص يف اللغة العربية يشمل أمرين. والتخصص يف اللغة العربية

املعلومات املتعلقة باللغة، حنوا وصرفا وبالغة وأدبا وتذوقا وانفعاال مبا حتتويه 

أيضا إتقان مهارات اللغة حديثا وقراءة ويشمل . اللغة من قيم واجتاهات

  .واستماعا وكتابة على مستوى منوذجي

�ƢŻƾǬƫ�©¦°ƢȀŭ¦�ǽǀǿ�ǶǴǠŭ¦�¿ƾǬȇ�ÀƘƥ��Ƣē¦°ƢȀǷ�ǶȈǴǠƫ�řǠȇ�ƨǤǴǳ¦�ǶȈǴǠƫ�À¤

�À¢�ǾȈǧ�ȏ�ƢǸǸǧ��Ƣē¦°ƢȀǷÂ�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�ƢǨǠǓ�ňƢǠȇ�ǾǈǨǻ�ǶǴǠŭ¦�ÀƢǯ�ÀƜǧ. منوذجيا

ي يف إعداد معلم اللغة العربية بل إن اجلانب التخصص. فاقد شيء ال يعطيه

��Ƣđ�śǬǗƢǼǳ¦�ŚǤǳÂ�Ƣđ�śǬǗƢǼǴǳ�ƢȀǸȈǴǠƫ�¼ǂǗÂ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǂȇȂǘƫ�ȄǴǟ�Ǧ ǫȂƬȇ

.)١٦(ويتوقف على اجلانب التخصصي يف إعداد معلم اللغة العربية

 –هذا؛ ومن الذين أكدوا على أمهية اإلعداد اللغوي احلديث ملدرس اللغة 

ميكننا أن نقسم معرفة : (رجا نصر حيث يقول - انيةخاصة عند ما تدرس كلغة ث

معرفة عن اللغة اهلدف، ومعرفة عن لغة : العلوم اللغوية املطلوبة إىل أربعة أقسام

الطالب األم، ومعرفة عن التحليل املقارن، واملشاكل اللغوية اليت قد يواجهها 

ة لغوية مناسبة الطالب يف تعلم لغة اهلدف، وقدرة املعلم على كتابة مواد تعليمي

.)١٧( )وحتضريها
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لكي تكون عملية تدريس اللغة العربية ناجحة ومثمرة، فال بد من حسن 

ومن أهم جوانب تأهيل ذلك . إعداد املدرس الذي سيقوم بتدريس تلك اللغة

.املدرس اإلعداد اللغوي احلديث الذي ميّكنه من أداء عمله خري أداء

اللغة العربية يف هذه البالد أيضا، ومن املشكالت والتحديات يف تعليم 

مشكالت تتعلق باملنهج وطرائق التدريس، هذا؛ تعترب اللغة العربية يف نيجرييا لغة 

ثانية دخلت مع دخول اإلسالم، فعليه ينبغي أن يكون منهج وطريقة تدريسها 

مع أسلوب ومنهج تدريس اللغة لغري أبنائها ال كمنهج تدريس اللغة  نيمناسب

فمنهج تعليم اللغة  .ةǨǴƬű�ƨƠȈƦǳ¦�Àȋ��¿¢�ƨǤǴǯ�ƢĔȂǸǴǰƬȇ�Ǻȇǀǳ¦�§ǂǠǴǳالعربية 

Ƣđ�śǬǗƢǼǴǳ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǶȈǴǠƫ�ǞƥƢǗ�ǾȈǴǟ�Ƥ ǴǤȇ�Ȃǿ�ƢȇŚƴȈǻ�Ŀ�ƨȈƥǂǠǳ¦.

هذا، وشيء آخر ينبغي اعتباره يف الصدد هو أن أغراض تعلم اللغة األجنبية 

ب حسب هذا االعتبار، يف العصر احلاضر تتعدد، وعليه خيتار املنهج املناس

هناك طرق متنوعة لتدريس اللغات " وكذلك األمر بالنسبة لطريقة التدريس 

األجنبية، ولقد جرى حول كل منها جدال طويل، كما انتصر لكل طريقة بعض 

ومن أهم هذه . املتخصصني، فأبرزوا مزايا طريقة ما، وعيوب الطرق األخرى

والطريقة املباشرة، والطريقة السمعية طريقة القواعد والرتمجة، : الطرق أربع

.)١٨("الشفوية، والطريقة اإللقائية

تنظيم معني يتم عن طريقه : كلغة ثانية يقصد به ومنهج تعليم اللغة العربية

ركية اليت احل يةتزويد املتعلم مبجموعة من اخلربات املعرفية، والوجدانية، والنفس

�ǺǷ�ǶȀǼǰŤÂ��ǶēƢǤǳ�Ǻعية اليت ختتلف متكن املتعلمني من االتصال باللغة العرب



 

~١٣٤~

فهم ثقافتها، وممارسة أوجه النشاط الالزمة داخل املعهد التعليمي أو خارجه، 

.)١٩(وذلك حتت إشراف هذا املعهد

يبقى املعلم موجها أساسيا  ،مهما تقدمت التقنيات الرتبوية ووسائل االتصال

كما يعمل   ،صول على املعرفةللعملية الرتبوية فيعمل على توجيه الطلبة حنو احل

وهو املعين األساسي بتنفيذ  ،على توجيه األنشطة الرتبوية الصفية والالصفية

املهارات والقيم والعواطف، وهو  وإكساباملناهج وإيصال املعلومات واملعارف 

د هنا مسألة القدوة الرتبوية يتأكالذي يتعامل مع الطلبة على حنو مباشر، وبالتايل 

مسألة املعلم القائد الرتبوي، ومن هنا تنبع مسؤوليته يف إكساب طلبته  للمعلم أو

مهارات اللغة العربية الفصحى عنوان االنتماء والرتابط واهلوية العربية ويتجلى دوره 

ƨȈǳƢƬǳ¦�©ȏƢĐ¦�Ŀ:

 :المعلم والمناهج التربوية

املنهج عنصر أساسي يف الرتبية، فهو يشكل وسط التفاعل بني املعلم

واملتعلم، أو بني املتعلم واألشياء احمليطة به، وحيدد معامل الطريقة اليت ينبغي 

Ǿƫ¦Â®¢Â�ǾƬǨǈǴǨƥ�ǞǸƬĐ¦�ǾȈǳ¤�ȄǠǈȇ�Äǀǳ¦�» ƾŮ¦�¹ȂǴƦǳ�ƢȀǯȂǴǇ . واملنهج الرتبوي

يف التعليم هو احملدد ملا يقوم به املعلم، إال أنه يستخدم خرباته الشخصية عند 

 . ثر فأكثرتنفيذه للمنهج ليفيد طالبه أك

فاملعلم هو الطرف احلاسم بتنفيذ املناهج الرتبوية يف املواد الدراسية، وال شك 

أن هذه املناهج تنفذ باللغة العربية، وال ينحصر مفهوم املنهاج مبا ورد بني دفيت 

�ǪȈƦǘƬǳ¦Â�§ ƢǠȈƬǇȏ¦�» ƾđ�ǞǇȂƬǳ¦Â�ǪǸǠƬǳ¦�ǺǷ�ƾƥ�ȏ�¯¤�ȆǇ°ƾŭ¦�§ ƢƬǰǳ¦

.)٢٠(والتحليل والرتكيب والتقومي
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األسلوب والطريقة املناسبة  اختيارأما الطرائق واألساليب اليت منها ينبغي 

قد تكون على النحو  –كحالة نيجرييا مثال   –لتدريس اللغة العربية كلغة ثانية 

  :التايل

طرائق قائمة على جهد املعّلم وحده، ومتثلت هذه الطريقة بطريقة أسلوب )١(

.الطرائق اإللقائية، أو الطرائق التقليديةاحملاضرة، وغالبا ما يطلق عليها ب

ولعل هذه الطريقة تناسب الطالب يف املستوى اجلامعي واملعاهد العليا، 

 .أما الطالب يف املدارس الثانوية فقد ال تتناسب معهم

طرائق قائمة على جهد املعلم واملتعلم، وتعتمد على إشراك الطالب بعملية )٢(

علم واملتعلم، أو أسئلة، أو مناقشة، ومتثلت هذه التعلم يف صورة حوار بني امل

، وطريقة العرض واالستكشاف، مثل )احلوارية(الطريقة بطريقة املناقشة 

االستقراء، والقياس، وطريقة حل املشكالت، أو االستكشاف املوجه، وذلك 

بأن يقدم املعلم للطالب مشكلة مرتبطة حبياة الطالب، ويساعدهم على 

ها، مث يرتك األمر بعد ذلك للطالب جبمع كل البيانات إلقاء الضوء علي

�ƪ Ţ�µ ÂǂǨǳ¦�ǽǀǿ�ƨƸǏ�°ƢƦƬƻ¦Â��Ƣđ�ƨǏƢŬ¦�µ ÂǂǨǳ¦�ǞǓÂÂ��ƨǷ±Ȑǳ¦

دور إجيايب عن  –إذا  –فدور املعلم يف هذه الطريقة . إشراف املعلم وتوجيهه

 .طريق النشاط واجلهد الذي يقوم به حتت إشراف املعلم

لم، ويطلق عليها طرائق التعلم الذايت، وهي من طرائق قائمة على جهد املتع)٣(

أساليب التعليم املعاصرة، وفيها يقوم املتعلم بالتعلم مبفرده وفقا لقدراته 

واستعداداته، ويكون دور املعلم هي هذه الطريقة التوجيه واإلرشاد فقط 

.)٢١(للطالب



 

~١٣٦~

عربية يف هذا؛ وهناك نوع آخر من العقبات اليت تعرقل عملية تعليم اللغة ال

نيجرييا على وجهها األنسب، وهي عدم وجود وسائل مسعية وبصرية حديثة 

وكافية لتدريس هذه اللغة مثل الكتب والصور واألفالم والشرائط املعدة هلذا 

وإن وجدت مثل هذه الوسائل فغالبا ما جتدها غري عاكسة لبيئة  .الغرض

  .الدارس

  حقائق مهمة عن تعليم اللغة العربية

:مل في التعليمالتكا

�̧Âǂǧ�ń¤�ƨǸǈǬǷ�ƢĔ¢�ƾŸ�ƨǨǴƬƼŭ¦�ǶȈǴǠƬǳ¦�ǲƷ¦ǂǷ�Ŀ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ń¤�ǂǛƢǼǳ¦

وأن كل فرع من هذه الفروع يدرس مبعزل عن " إخل...أدب، بالغة، حنو، صرف"

 بعض ال رابط يضمها والعن باقي الفروع، وكأن هذه الفروع جزر منعزلة بعضها 

صل بني فروع اللغة يعد فصال تعسفيا ال يتفق مع صلة جتمعها، بيد أن هذا الف

  .طبيعة اللغة ووظيفتها يف احلياة

: تنطوي على فنون أربعة هيينبغي أن اللغة العربية تعليم فنحن نعلم أن 

االستماع، الكالم، القراءة، الكتابة، وأن هذه الفنون متكاملة بطبيعتها، يؤثر كل 

سواء  – استقباالوحني نتعامل مع اللغة . فن منها يف غريه من الفنون ويتأثر به

فإمنا نوظف   –سواء باحلديث أو الكتابة  –أو إرساال  –باالستماع أو القراءة 

  إخل...كل ما يعن لنا مما يتصل بفروع اللغة من تعبري أو إمالء أو قواعد أو خط

ى فمن منطلق النظر إىل اللغة باعتبارها كّال متكامًال ينبغي التعامل معها عل

�ƨǠƥ°¢�ÀȂǼǧ�ƢĔ¢"استماع، كالم، قراءة، كتابة"�́ ȂǐǼǳ¦Â�§ ®ȋ¦�ÀƜǧ�ƨƥƢưŭ¦�ǽǀđÂ

سيعدان من ألوان القراءة، كما سيشري التعبري الشفوي إىل فن الكالم ، كما أن 



هـ١٤٣٨ربيع الثاني =م٢٠١٨ناير يعدد الثالث ال

~١٣٧~

الكتابة ستتضمن التعبري التحريري واإلمالء واخلط، باإلضافة إىل فن االستماع، 

.)٢٢(ألعظم بني هذه الفنون مجيعاأما النحو فهو القاسم املشرتك ا

:الوظيفية في التعليم

� ƢǧȂǳ¦Â��Ƣǿ®¦ǂǧ¢�śƥ�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�ǪȈǬƸƬǳ�©ƢǠǸƬĐ¦� ¦̈®¢�ƨǤǴǳ¦�ƪ ǻƢǯ�¦̄¤

�ǾȈǴǟ�ǞǓ¦Ȃƫ�ƢŭÂ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�» ǂǠǴǳ�ƨǠǓƢƻ�ƪ ǻƢǯ�¦̄¤Â��ǶēƢƳƢȈƬƷ¦Â�ǶȀǓ¦ǂǣƘƥ

غيب عنا ȇÂ�ƢēƢȈǸǠǷÂ�ƨǤǴǳ¦�©ƢƸǴǘǐǷ�Ŀ�¶ǂƼǼǻ�ȏ¢�ȆǤƦǼȇ�¦ǀǳ��ǞǸƬأبناء كل جم

دور اللغة باعتبارها أداة للتواصل، ووسيلة للفهم واإلفهام، ومن مث كان علينا أن 

�ƢǼǓ¦ǂǣ¢�ǪǬŹÂ��ƨȈǠǸƬĐ¦�ƢǼƦǳƢǘǷ�œǴȇ�Ʈ ȈŞ��ǾȈǳ¤�ƨƳƢŞ�ǺŴ�ƢǷ�ƢǼưƷƢƦǷ�ǺǷ�°ƢƬŵ

  .يف احلياة

ويعرف املدخل الوظيفي لتعليم اللغة بأنه سلسلة من املهارات اللغوية املتصلة 

.)٢٣(لمها الطالب، بقصد استخدامها وتوظيفها داخل املدرسة وخارجهااليت يتع

�Ǧ ǫ¦Ȃŭ¦�ŕǋ�Ŀ�ƾǟ¦ȂǬǳ¦�Ǯ Ǵƫ�Ǧ ȈǛȂƬǳ�śǸǴǠƬŭ¦�¿ƢǷ¢�́ ǂǨǳ¦�ƨƠȈē�řǠȇ�¦ǀǿÂ

.احلياتية، حىت يتمكن الدارس من استخدامها حديثا وقراءة وكتابة

املتعلم ففي القواعد يتم اختيار املباحث واملوضوعات اليت حيتاج إليها 

ويف التحدث يتم التدريب على . للنهوض بأدائه اللغوي يف فنون اللغة األخرى

ويف التعبري . اخلطابة، وإدارة احلوارات واملناقشات والتعليق على كلمات تلقى

يتم التدريب على ملء االستمارات، وكتابة حماضر  –الكتابة  –احلريري 

والتظلمات إىل بعض اجلهات اجللسات، وكتابة الرسائل، وكتابة الشكاوى 

عتماد على استخدام املفردات ذات التاريخ احلي يف ويف القراءة يتم اال. وهكذا



 

~١٣٨~

ذاكرة التلميذ، واليت تتصل ببيئته وواقعه حبيث تكون سهلة ومأنوسة له، وال جيد 

.)٢٤(عناء يف التعرف عليها وتفهم معناها

اللغة، وكذلك اإلعداد اجليد  هذا؛ إن اتباع اخلطط الرتبوية املرسومة لتدريس

للمعلم، وكذلك التدريبات التأهيلية للمعلم واختيار الوسائل والطرق األنسب 

وتطبيقها يف تعليم اللغة العربية، كل ذلك تعد من أساليب تطوير تعليم وعلم 

ƅ¦� Ƣǋ�À¤�Ƣđ�ǀƻȋ¦�Ļ�¦̄¤�ƢȇŚƴȈǻ�Ŀ�² °¦ƾŭ¦�Ŀ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦.

�ƢȇŚƴȈǻ�²وعلى الرغم من حماوال °¦ƾǷ�Ŀ�ƢȀǈȇ°ƾƫÂ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ǌ ȈǸē�©–

وتبديلها من اللغة الرمسية قبل جميء االستعمار إىل  - وخاصة من قبل املستعمر

لغة غري رمسية، إال أن تلك احملاوالت ميكن أن نصفها بفاشلة إىل حد ما، ألن 

واملعاهد يف  اللغة العربية أصبحت اآلن تدرس يف املدارس النظامية ويف اجلامعات

  .نيجرييا

  :خاتمة

فيما تقدم من سطور هذه املقالة حاول الباحث إبراز املشكالت اليت تواجه 

، مث بينت -خاصة يف اآلونة األخرية  - تعليم وتعلم اللغة العربية يف  نيجرييا 

كل ذلك . املقالة بعض احللول اليت تكون كمثابة إنارة لتجنب تلك املشكالت

إىل مفهوم اللغة، ومكانة اللغة العربية يف نيجرييا وتعليها عرب جاء بعد التطرق 

�ƢĔ¢Â��ƾȈǠƥ�ǺǷ±�ǀǼǷ�ƪ. التاريخ Ǵƻ®�ǽǀǿ�Ŀ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�À¢�ń¤�ƨǳƢǬŭ¦�ƪ ǴǏȂƫÂ

لغة حمرتمة لدى الشعب النيجريي، وأن معلمي اللغة العربية كانوا أصحاب مكانة 

وال يزال حىت  -ستعمرين عالية لدى احلكام ولدى الشعب، خاصة قبل جميء امل

، وأن هذه اللغة تواجهت -هناك نوع من االحرتام الذي ُيكّن لعلماء هذه اللغة 
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بعض املشكالت بعد أن استبدل املستعمر اللغة العربية باللغة اإلجنليزية كلغة 

  :أوصي باآليت وأخريا.  رمسية

كفاء الذين األعلمني ملاالختيار املعدة رتبوية الاملعايري  طبق املعنيونينبغي أن ي)١(

حىت يتم تعليمها بأساليب  نايقومون بتدريس هذه اللغة يف مدارسنا وجامعات

 .أكثر فعالية

مراجعة تعليم اللغة العربية وكتبها يف نيجرييا، سواء أكانت كتبا دراسية أم  )٢(

 .كتبا للقراءة املوسعة

حىت يتفق مع  إعداد كتب دراسية مناسبة لتعليم اللغة العربية لغري أبناءها،)٣(

 .     بيئاتنا النيجريية والبيئات العربية

 .االستفادة من البحوث والدراسات اليت جترى من أجل تعليم اللغة العربية)٤(

  :الهوامش والمراجع

 ٣ -١القرآن الكرمي، سورة الرمحن، آيات )١(

skالطاهر حممد داود، التمهيد لدراسة علم اللغة، )٢( amodu printers kano ،

 ٩ :م، ص٢٠٠١

ابن جين، أبو الفتح عثمان، اخلصائص، دار اهلدى للطباعة والنشر، )٣(

 ٢٣: ، ص١بريوت ج 

دار املعارف، :إبراهيم أنيس، اللغة العربية بني القومية والعاملية، القاهرة)٤(

 ١١م، ص ١٩٧٠

إبراهيم السامرائي، يف شرف العربية، سلسلة كتاب األمة، الطبعة األوىل )٥(

  ٢٨: هــ، ص١٤١٥



 

~١٤٠~

عبد العزيز إبراهيم، أساسيات تعليم اللغة العربية للناطقني ، العصيلي)٦(

Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ª ȂŞ�ǄǯǂǷ��Ãǂƻ¢�©ƢǤǴƥ- جامعة أم القرى، الطبعة

 ٨٩: هـ، ص١٤٢٢األوىل 

من قضايا اللغة العربية املعاصرة، -مصطفى بن احلاج، عاملية اللغة العربية)٧(

 ٢٥٨: م، ص١٩٩٠تونس،  -لوماملنظمة العربية للرتبية والثقافة والع

دار : نايف حممود معروف، خصائص العربية وطرائق تدريسها، بريوت)٨(

 ١٩: النفائس، ص

أونييدي، داود عبد العزيز، التعليم العريب يف جامعات اجلنوب الغريب )٩(

النيجريي، املؤمتر الوطين الثالث والثالثون ملنظمة معلمي الدراسات العربية 

  ٤٠٣: م ،ص٢٠١٦ا، كتاب املؤمتر واإلسالمية يف نيجريي

)١٠(��Ȇưǻ®Ȑǣ�°ƢȀǼǳ¦��ƢȇŚƴȈǻ�Ŀ�Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƨǯǂƷ��ƾȈǠǇ�ƾŧ¢�ȂƼȈǋ

  ٢٣٦: للطبع والنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، ص

األطر واإلجراءات، -عبد اللطيف عبد القادر أبوبكر، تعليم اللغة العربية)١١(

طنة عمان، الطبعة األوىل السيب سل -مكتبة الضامري للنشر والتوزيع

 ٨: م، ص٢٠٠٤

)١٢(�ƲǿƢǼŭ¦� ȂǓ�Ŀ�Ƣđ�śǬǗƢǼǳ¦�ŚǤǳ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǶȈǴǠƫ��śǈƷ�ǾǗ�°ƢƬű

 ٦٣: م، ص٢٠٠٠احلديثة، الدار العلمية للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل

جامعة : حممد حسن عبدالعزيز، مدخل إىل علم اللغة، كلية دار العلوم)١٣(

 ١١٢: م، ص١٩٩١ة القاهرة، طبعة جديدة منقح

 ٦٣: حمتار طه حسني، املرجع السابق، ص )١٤(

 ٢٣٦: شيخو أمحد سعيد، املرجع السابق، صغالدنثي، )١٥(
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يوسف اخلليفة أبوبكر، اإلعداد اللغوي ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها، )١٦(

وثائق ندوة تطوير برامج إعداد معلمي اللغة العربية للناطقني بلغات 

 ٣: م، ص٢٠٠٠اخلرطوم  –الدويل أخرى، معهد اخلرطوم 

 ٦٧: خمتار طه حسني، املرجع السابق، ص)١٧(

األردن، -اخلويل حممد علي، أساليب تدريس اللغة العربية، دار الفالح)١٨(

  ٢٠: م، ص١٩٩٨

)١٩(�» ƢǈǠǳ¦�ƾǴĐ¦��ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦Â�ƨȈǻƢǈǻȍ¦�¿ȂǴǠǳ¦�©ƢǇ¦°®��ȄǨǘǐǷ�ƨȇ®Ƣǻ

 عمان –م، جامعة جودن ٢٠١٥ – ١، العدد ٤٢

جان حامد وعفاف لطف اهللا، مناهج وأساسيات تدريس أششديقات،)٢٠(

حنو تربية أفضل، املكتب التنفيذي :اللغة العربية، وثائق ندوة تربوية بعنوان

 م٢٠٠٩األردن،  - لنقابة املعلمني

نادية مصطفى، املرجع السابقالعساف،)٢١(

 ٢٢: عبد اللطيف عبد القادر أبوبكر، املرجع السابق، ص)٢٢(

خل واجتاهات حديثة يف تدريس اللغة العربية السيد، فايزة عوض، مدا)٢٣(

 م ٢٠٠٩مطبعة جامعة عني الشمس، -والدراسات اإلسالمية، القاهرة

 ٢٣: ، صالسابق عبد اللطيف عبد القادر أبوبكر، املرجع)٢٤(
 
 



 

~١٤٢~
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  :ملخص

من قرأ تاريخ غرب إفريقيا عموما أو دخول اإلسالم على  فىخي ال

يف  اإلسالمياللغة العربية والدين  الدور الذي لعبتهفيها خصوصا 

مجهورية يف وخاصة ما حصل  ،بشرية يف هذه البقعةتنمية احلياة ال

، القتصادينيجرييا الفدرالية من التقدم احلضاري والثقايف وا

حىت إذا . وأصبحت اللغة العربية فيها لغة رمسية حقبة من الزمان

على  الستعماريى ستاره اخوأر  )م١٧٠٤(جاء املستعمر الربيطاين 

بدل اللغة العربية فجلائرة وبالتايل استعمل سياسته ا ،أفق البالد

 وجدت أن نيجريياوعلى الرغم من . الرمسية بلغته اإلجنليزية

أذنابا تركوا وراءهم ن ياملستعمر إال أن ) ١٩٦٠(عام ستقالل الا

السري يف إطفاء نور حياة اللغة وأنصارا من أبناء الوطن ليواصلوا 

يف نيجرييا ديات تواجه اللغة العربية وأكرب حت. العربية واإلسالمية

، فتتخذ هذه يف هذا القرن ظهور مجاعة بُوُكو َحرَام اإلرهابية

ƾȇƾē�¾ƢǇ°ȍ�ƨȈũǂǳ¦�ƢȀƬǤǳ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƨǟƢǸŪ¦إىل ةرهابيإ ات 

وزد على ذلك وجود عراقيل . العامل عموما ونيجرييا خصوصا

من قبل  حىتمتنوعة وصعوبات خمتلفة من قبل أذناب املستعمرين و 

أن يتعرض هلذه القضايا احلساسة  حياول الباحث. عربيةالناطقني بال
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~١٤٣~

 .لعل اهللا حيدث بعد ذلك أمرا يف هذا املقال،اخلطرية بالدراسة 

�ǲȈǫ¦ǂǠǳ¦�ǒ Ǡƥ�±¦ǂƥ¤�ń¤�» ƾē�Ŗǳ¦��ǾƬǇ¦°ƾǳ�ȆǨǏȂǳ¦�ƲȀǼŭ¦�¦ǀƼƬǷ

اليت تقف أمام تطور اللغة العربية يف نيجرييا مع ذكر اقرتاحات 

  . حلل هذه العراقيل

  اقع اللغة العربية في نيجيريا وتحديات القرن الحادي والعشرينو من 

احلمد هللا الذي جعل تعدد اللغات نعمة لإلنسان، وخلق القبائل ليكون 

بينهم التعارف والتعايش، وجعل اللغة وسيلة التعلم والتعليم، والصالة والسالم 

روف،وعلى على من راعى حال املخاطب واملقام فخاطب كال مبا يناسبه من الظ

  .آله وصحبه أوىل الفصاحة والرباعة

ال خيفى على من قرأ تاريخ غرب إفريقيا عموما، ودخول اإلسالم فيها 

خصوصا الدور الذي لعبته اللغة العربية يف تنمية احلضارة البشرية فيها، وخاصة 

ما قدمته جلمهورية نيجرييا الفدرالية، وباألخص عندما كانت اللغة العربية فيها 

  .غة رمسية أحقابا من السننيل

  :تتناول هذه املقالة ما يأيت بشيء من االختصار

 اللغة العربية يف نيجرييا -

 عوامل انتشار اللغة العربية-

  حتديات-



 

~١٤٤~

  : اللغة العربية في نيجيريا: أوال

�ƢĔƘǌǧ��ƨȈǧ¦ǂǤŪ¦�Ƣǿ®ÂƾŞ�ȏÂ��ǶǇȏ¦�¦ǀđ�ŉƾǬǳ¦�ǺǷǄǳ¦�Ŀ�ƢȇŚƴȈǻ�» ǂǠƫ�Ƕºǳ

فاللغة العربية وضعت قدميها . أن مجيع البلدان اإلفريقية الغربيةيف ذلك الوقت ش

يف نيجرييا بواسطة القوافل التجارية أوال، والدعاة الواعظني وأهل الزوايا السلوكية 

  .ثانيا

وقد أشار بعض املؤرخني إىل عدة طرق للقوافل اليت كانت تنطلق من  

وب أفريقيا فتجتاز مراكش وتلمسان وتونس وطرابلس ومصر متجهة إىل جن

وهذا مما هيأ . ١.الصحراء الكربى، وتصل إىل املراكز التجارية الرئيسية يف نيجرييا

ألهل نيجرييا فرصة االحتكاك واالتصال بالعرب والعربية، فوقع بينهما التبادل 

احلضاري والثقايف والتجاري، ونتج عن ذلك دخول الكلمات والتعابري العربية، 

التجارة، وبطبيعة احلال إن اللغة العربية مل تتجاوز هذا احلد، ومل وخاصة املتعلقة ب

تتطور تطورا ملموسا، إذ اهلدف يف تعليمها أو تعلمها تزويد التاجر مبا يساعده 

.يف االحتكاك اللغوي، والثقايف والتجاري

شهدت اللغة العربية ازدهارا وتطورا يف القرن الرابع عشر إىل القرن الثامن  

فدخول اإلسالم يف هذه املنطقة هو الذي ميثل " انتشار اإلسالم  عشر بعد

وذلك بني القرن احلادي عشر  –نيجرييا  –البداية احلقيقية للغة العربية فيها 

منذ أن اعتنق أبناء هذه : " ويقول بعض الباحثني. ٢."والرابع عشر امليالدي

ل إىل درجة التقديس، املنطقة اإلسالم، حظيت اللغة العربية باالهتمام الذي وص

حيث احتضنها أهل املنطقة، واهتموا بتعليمها وتعلمها، واعتربوا ذلك واجبا من 

٣.واجبات الدين ووسيلة من وسائل تقدمهم الديين واحلضاري والثقايف
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~١٤٥~

هكذا كانت اللغة العربية تتمتع بكل حرية، وقد أحاطت جبميع نواحي 

، -  ١٩٦٠ – ١٩٠٤ –البغيض  ايناحلياة، حىت إذا جاء االستعمار الربيط

واستوىل على املنطقة، وكان من ضمن ما قام به من أعماله االستعمارية حماربة 

اللغة العربية، عن طريقة غري مباشرة وطمس معامل ثقافتها، ألنه أدرك متاما أمهيتها 

وعمق جذورها يف نفوس أبناء املنطقة، فبذل كل ما لديه من إمكانيات مادية 

حملو هذه الثقافة العربية اإلسالمية، وبالتايل استطاع بذلك أن يبدل اللغة ومعنوية 

  . العربية باللغة اإلنكليزية

وشاء اهللا تعاىل أن يتحرر الشعب النيجريي من قيود االستعمار إىل حد ما، 

يرأسهم نيجريي مثلهم، فسلك مسلكا مغايرا ملا سلكه  فإذا بالنيجرييني

العربية واملواد اإلسالمية تدرس يف مجع املراحل  املستعمر، وأصبحت اللغة

التعليمية، فتخرج يف املدارس واملعاهد والكليات واجلامعات طالب كثريون 

  .حاملني شهادات علمية خمتلفة يف الثقافة العربية واإلسالمية

  :عوامل انتشار اللغة العربية في نيجيريا

  : لوطن ما يليمن أهم عوامل انتشار اللغة العربية يف هذا ا 

.دخول اإلسالم، ومسامهة جتار العرب)١(

عناية أبناء هذا الوطن وخاصة أهل برنو وكنو وكشنه وصكتو من حيث )٢(

.العناية حبفظ القرآن عن ظهر قلب، وحماولة فهم معانيه

مسامهة املعاهد العلمية التقليدية، والسيما املعاهد الصوفية، الذين قاموا )٣(

الفنون العربية، وتكوين حلقات ثقافية، وقرض بتأليفات متنوعة يف مجيع 

  .قصائد عربية يف املدائح النبوية وإنشادها



 

~١٤٦~

وجود مدارس عربية حكومية وغري حكومية خصصت للدراسة العربية )٤(

  .واإلسالمية

  .إنشاء مجعيات لطالب اللغة العربية يف املدارس الثانوية واملعاهد واجلامعات)٥(

ة والدينية بني طالب املدارس لتنمية إجراء املسابقات الشعرية واألدبي)٦(

  .املهارات العلمية

  : تحديات القرن الحادي والعشرين

اللغة العربية قادرة على مواجهة حتديات القرن احلادي والعشرين، الذي ميتاز 

ƨǷȋ¦�̈ƢȈƷ�¿ƢǜǼǳ�ƨŦŗŭ¦��¿ȐǇȍ¦� ƢǟÂ�ƢĔȋ��ƨǠȇǂǇ�ƨȈƳȂǳȂǼǰƫ�©¦ŚǤƬƥ .  وقد

م ردحا من الزمان، وهي من أكثر اللغات اإلنسانية كانت لغة العلم والتعلي

ارتباطا باهلوية، وقد صمدت هذه قرون طويلة، وظلت سجال أمينا حلضارة 

وقد أكد بعض . وستبقى على هذا حىت يرث اهللا األرض ومن عليها. أمتها

املفكرين الغربيني أن اللغة العربية ستظل باقية ومتمسكة مبنزلتها ما بقي القرآن 

رمي، يقول جون فرن عندما كتب قصة خيالية بناها على أن سياًحا اخرتقوا الك

باطن الكرة األرضية، ووصلوا إىل باطنها، وخطر هلم أن يرتكوا هناك أثرًا يدل 

مل : على مبلغ وصوهلم، فرتكوا حجرًا نقشت عليه عبارة باللغة العربية، وملا سئل

٤".ǲƦǬƬǈŭ¦�ƨǤǳ�ƢĔȋ"ة ؟ أجاب اخرتت اللغة العربية من بني اللغات العاملي

أما التحديات القرن احلادي والعشرين، واملشكالت اليت قد تعرقل سري اللغة 

  : العربية يف نيجرييا فتتمثل يف النقاط التالية
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.وجود جماعة بُوُكو ًحًرام، وما كان أمر بُوُكو ًحًرام عنكم ببعيد / ١

وجود  –والسيما يف نيجرييا  –األيام  أكرب حتد يواجه اللغة العربية يف هذه 

الفرقة اإلرهابية اليت ظهرت يف نيجرييا تدعي اإلسالم "بُوُكو َحرَاُم "مجاعة 

سواء  –واختذت اللغة العربية لغة هلا، بينما كانت يف جانب آخر تقتل األبرياء 

ِت ُمثَّ ملَْ يـَُتوبُوا فـََلُهْم ﴿ِإنَّ الَِّذيَن فـَتَـُنوا اْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَنا - مسلم و غري مسلم

  ١٠: َعَذاُب َجَهنََّم َوَهلُْم َعَذاُب احلَْرِيِق﴾ الربوج

والشيء املؤسف جدا إن زعيم هذه الفرقة اختذ اإلسالم واللغة العربية وسيلة 

�ǺǷ�Śưǯ�Ǻǜǧ��ƢǏȂǐƻ�ƢȇŚƴȈǻ�ń¤Â�ƢǷȂǸǟ�ŃƢǠǳ¦�ń¤�ƨȈƥƢǿ°ȍ¦�Ǿƫ¦ƾȇƾē�ǂǌǼǳ

ة العربية لغة اإلرهاب واإلرهابيني، وقد كانوا من قبل مسيحي نيجرييا أن اللغ

�ǆ ǧƢǼƬǴǳ�Ǯ ǳ̄Â��ƨǏǂǨǳ¦�¦ÂƾƳÂ�ƢǸǴǯ�ƢĔÂ®°Ƣǘȇ�� ¦°Ǆǋ�̈ǂǜǻ�ƨǤǴǳ¦�ǽǀǿ�ń¤�ÀÂǂǜǼȇ

وزد على ذلك ما تواجهه اللغة العربية من قبل أذناب . الديين والسياسي

ة نظرة وهم أيضا ينظرون إىل العربي –وان كانوا من املسلمني  –املستعمرين 

.سلبية، والسيما يف جماالت احلياة

  :كراهية اإلسالم واللغة العربية من أعدائها  / ٢

الشك أن مثل هذه التصرفات من قبل املسلمني أنفسهم تسبب كراهية  

لإلسالم ولغته العربية، وقد خرب الباحث ذلك فعال من بعض مسيحي نيجرييا،  

يا يف أبُوَجا ومجعهما عمل وطين، ، التق٩إذ إنه جرى حوار بينه وبني مسيحي

وكان الباحث يف جلنة تتوىل شؤون اللغة العربية، بينما كان زميله املسيحي يتوىل 

وشاء القدر أن جتمع اللجنتني قاعة واحدة، وعندما مسع . شؤون اللغة اإلجنليزية



 

~١٤٨~

هذا املسيحي ما كان جيري يف جلنة الباحث من احلوار باللغة العربية أخذ يتعجب 

ƨǤǴǳ¦�ǽǀǿ�Ǻǟ�śȈƸȈǈŭ¦�ǾƟȐǷ±�¾Ƙǈȇ�À¢�®®ŗȇ�ŃÂ�¦ǀđ.

وقد شاء القدر أيضًا أن جيلس الباحث جبانب ذلك املسيحي يف الـمطعم، 

حيث جرت بينهما مناقشة وحوار حول اللغة العربية، ومفاد املناقشة هو أن 

كنتم تتحدثون يف جلساتكم بلغة وهي حقيقة تعجبين : "املسيحي سأل الباحث

�ƢĔ¤�Ņ�ǲȈǫ�Ǻǰǳ"قلت نعم، فقال " ! حقيقة " فقال الكاتب هي اللغة العربية، قال "

، فحاول األخ وبني له أن "لغة ِشيَكْو، وقد كنت وددت أن أتعلمهاهي اإلسالم وهي

  .كذلك  األمر ليس

�ÀÂǂƫ�ƢǸǯ�ȆǿÂ��ǾƬǤǳÂ�¿ȐǇȍ¦�¿ƾǿ�Ƣđ�ƾȇ°¢�œǴǈǳ¦�» ǂǐƬǳ¦�¦ǀǿ�À¢�Ǯ ǋȏÂ

đ�ƾȇ°¢�ǪƷ�ƨǸǴǯ�ƢĔ¢ا باطال.  

:أذناب المستعمرين / ٣

حتتل اللغة العربية مكانة مرموقة يف أوساط الناس، ولعل ذلك يعود إىل 

  .التكوين األصلي الذي يتلقاه الناس حول قيمة اللغة العربية باعتبارها لغة القرآن

استعمل الربيطانيون النظام القبلي، وتعدد األديان يف نيجرييا ليفرض عليها 

على الرغم من أن املستعمرين . بالتايل أصبحت لغة رمسية يف نيجرييالغته، و 

غادروا نيجرييا منذ أعوام، فال يزال تأثري احلملة العلمانية اليت زرعها موجودة يتوىل 

  .أمرها أذنابه من النيجرييني

:تعليم اللغة العربية/ ٤

تعليم وتعلم  ومن التحديات اليت تواجه اللغة العربية يف هذه األيام مشكلة 

ومن املعلوم بالضرورة أن العلم ال خيتص . اللغة العربية يف بعض املدارس العليا
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بلغة دون غريها، وال بأمة دون أختها، وإمنا جعل اهللا ذلك مشرتكا بني اللغات، 

�ǪƟƢǬū¦Â�©ƢǷȂǴǠŭ¦�¾Ƣǐȇȍ�ƨǴȈǇÂÂ��ǶǴǠǳ¦� ƢǟÂ�ƢĔ¢�±ÂƢƴƬƫ�Ń�¦Å̄¤�ƨǤǴǳ¦�ƨǸȀǸǧ

.ية، وهذا مما جيري وراء اإلسالموالثقافات اإلنسان

لكن خلفاء املستعمرين يف نيجرييا يرون خالف ذلك، ففي بعض أقسام 

�̈ ®ƢȀǋ�ǲǸŹ�Ƥ ǳƢǗ�ǲǰǳ�Ƕđ¦Ȃƥ¢�ÀȂǬǴǤȇ�ƨȇŚƴȈǼǳ¦�©ƢǠǷƢƳ"�řǗȂǳ¦�ǆ ǴĐ¦

للدراسات العربية واإلسالمية، زعًما منهم أن مثل هذا الطالب ال جييد اللغة 

" الذين حيملون شهادةجود عدد غري قليل من الطالب اإلجنليزية، وقد تناسوا و 

يرسبون يف املادة  –يف هذه الكليات واألقسام  –االمتحانات احلكومية لغرب إفريقيا 

¦ǀǿ�±ÂƢš �ǂǷȋ¦�À¤�ǲƥ��ƢǸȀǧÂ�ƢǬǘǻÂ�ƨƥƢƬǯ�ƢĔÂƾȈŸ�ȏ�ǶĔ¤�̄¤��ƨȇǄȈǴųȍ¦ إىل حد فصلهم

  .محلهم ذلك إال احلقد والكراهةمن اجلامعة، فنحن نرى األمر شيئا ِنسبًيا، وما 

فاملتخصصون يف اللغة العربية، ما مينعهم شيء من أن يقوموا خبدمة األمة 

النيجريية، كما يفعل قرناؤهم من أصحاب التخصصات األخرى، إال حرمان 

فاملتخصصون يف العربية هم أصحاب . الفرصة من قبل أذناب املستعمرين

وم املختلفة، فكيف تضيق عليهم اللغة اإلجنليزية، القراءات املتنوعة، وفرسان العل

  :والشاعر العريب يقول على لسان احلال

ـــــــة ـــــــاب اهللا لفظـــــــا وغاي وســـــــعت كت

فكيف أضيق اليـوم عـن وصـف آلـة

أنـــا البحـــر يف أحشـــائي الـــدر كـــامن

ومــــــــا ضـــــــــقت عـــــــــن آي وعظـــــــــات

وتنســـــــــــــيق أســــــــــــــماء لــــــــــــــمخرتعات

٥فهــل ســألوا الغــواص عــن صــدفايت



 

~١٥٠~

:ان الوظائف الحكوميةفي ميد/ ٤

ومن التحديات اليت تواجه اللغة العربية يف هذا العصر، هذه التخطيطات 

اليت خططها املستعمر ضد اللغة العربية والثقافة اإلسالمية جتاه الوظيفة احلكومية 

حيث حصرها يف القضاء والتدريس، وهذا بدوره ينًفر بعضا من طلبة العلم عن 

المية إىل غريها من املواد الدراسية اليت تتيح هلم فرص العمل الدراسة العربية واإلس

الطالب املنتهى من املرحلة الثانوية أو " "يقول أحد العلماء يف هذه املناسبة. أكثر

اجلامعية يقتحم كل عقبة، ويتحمل مشقة للتعمق يف العربية واإلسالمية، مث 

تاعب اليت عاناها يتخرج وهو كال على مواله، ال جيين شيئا من وراء امل

والصعوبات جتشمها والليايل اليت سهرها واجلهود اليت بذهلا، وقد قاسى أضعاف 

ما يقاسيه الطالب اإلجنليزي أو الفرنسي قبل أن يتخرج، مث ال جيد ما يضمن له 

.٦"املعيشة الضرورية، وال يشرئب إىل وظيفة أو مكانة تصبو إليها األنفس

:وقلة مطابعمشكلة تأليف كتب عربية / ٥

 مشكلة تأليف كتب عربية مناسبة متمشية مع روح العصر بأقالم النيجرييني 

هي مشكلة كبرية أمام تقدم اللغة العربية يف نيجرييا، بل يف غرب أفريقيا عامة، 

فال توجد على نطاق واسع وشامل كتب عربية يقوم بتأليفها نيجرييون أو 

ى بعض املصادر واملراجع ساس نر على هذا األ. مقيمون فيها زمنا بعد زمن

�ÄŚƴȈǼǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ÃȂƬǈǷ�Ƥ ǇƢǼƫ�ȏ�ƨȈǇ°ƾŭ¦ إما ألنه يتحدث عن بيئة غري بيئته

لقد كانت " يقول املرحوم سويد الصددويف هذا . عادة غري مألوفة عندهعن أو 

يعرفون ما يناسب أذواقنا، األمر الذي  الكتب املقررة وال تزال مكتوبة ألقوام ال

وهذا من . ظم حمتويات هذه الكتب ال ميت إىل حياة التالميذ بصلةجعل مع
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شأنه أن يضعف من عزميتهم يف حماولة فهم ما وراء النصوص أو املفردات اليت 

شبيه " فاملنهج كما يراه األستاذ الدكتور حممد طاهر سيد أيضا  ٧"قدمت إليهم

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

جيب أن يكون املنهج الدراسي على قامة البيئة واألمة اليت يراد وضع املنهج هلا 

٨."وألبنائها

مجيع املراحل منهج تدريس اللغة العربية يف  أن على هذا األساس نرى

̄�¢�ƨǏƢƻ�ǞǓÂ�Ǿǻ التعليمية ¤��ǶȈǬǇ�ƲȀǼǷ�Ǻǟ�ª ƾƸƬȇÂ��ƢǼǠǸƬů�Śǣ�ǞǸƬĐ

  .عادة غري عادتنا

قيل والعقبات اليت تواجه اللغة العربية يف نيجرييا ندرة املطابع العربية ومن العرا

أيضا مقارنة مبا يف البالد العربية، بل ندر الُكتاب الذين يكتبون اللغة العربية يف 

  .والغريب يف هذا أن مشال نيجرييا وصلت إليه الطباعة منذ زمن طويل. احلاسوب

:الحرب النفسانية/ ٦

النفسانية خلق العقدة النفسية إلضعاف القوة املعنوية يف يقصد باحلرب  

�Ǻǟ�¦ȂǠƳ¦ŗȈǧ�ǎ ǬǼǳƢƥ�¦ÂǂǠǌȇ�Ȇǰǳ�Ƕđ� ¦ǄȀƬǇȏ¦Â��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳƢƥ�śǬǗƢǼǳ¦�² ȂǨǻ

ومن ذلك استهزاء أبناء الـمستعمرين بكل من . مسايرة الركب احلضاري والثقايف

!! أستاذ ! أستاذ  : "يتحدث باللغة العربية، بواسطة انتشار مقولتهم الساخرة

﴿الَِّذيَن يـَْلِمُزوَن اْلُمطَّوِِّعَني ِمْن اْلُمْؤِمِنَني ِيف يريدون بذلك استهزاء به !!! أستاذ 

ُهْم َوَهلُْم  ُهْم َسِخَر اللَُّه ِمنـْ الصََّدقَاِت َوالَِّذيَن ال جيَُِدوَن ِإالَّ ُجْهَدُهْم فـََيْسَخُروَن ِمنـْ

  ٧٩: َعَذاٌب أَلِيٌم﴾ التوبة



 

~١٥٢~

  :لخاتمةا

تناولت السطور السابقة بعض القضايا احلساسة اليت تتعلق باللغة العربية يف 

نيجرييا إجيابا وسلبا، ومن اجلانب اإلجيايب ذكرت املقالة ما قام به مجاعة من 

الداخل واخلارج يف نشر الثقافة اإلسالمية والعربية يف غرب أفريقيا عموما ويف 

��ƢȇŚƴȈǻ�Ŀ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ƣđ�©ǂǷ�Ŗǳ¦�©¦ŗǨǳكما حتدثت عن ا. نيجرييا خصوصا

ƢȇŚƴȈǻ�Ŀ�ƢēƢȈƷ�ǺǷ�ńÂȋ¦�̈ŗǨǳ¦�Ŀ�¦®ȂǸŰ�¦°Ȃǘƫ�©ƾȀǋ�Ʈ ȈƷ . وبعد ذلك

�ǺǷÂ��ǶđƢǻ̄¢Â�ǺȇǂǸǠƬǈŭ¦�ƾȇ�ȄǴǟ�̈ŗǨǳ¦�ǽǀǿ�ƾǠƥ�ǂǬȀǬƬǳ¦Â�®ȂǸŪ¦�ǶǬǟ�ƢđƢǏ¢

ة بُُكو بني التحديات اليت واجهت اللغة العربية يف تلك احلقبة أيضا ظهور مجاع

���ƨȈƥƢǿ°¤�©¦ƾȇƾē�¾ƢǇ°ȍ�ƨȈũ°�ƨǤǳ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�©ǀţ¦�Ŗǳ¦�ƨǟƢǸŪ¦�Ǯ Ǵƫ�Ì¿¦ÈǂÈƷ

كما أن احلرب النفسانية من قبل أذناب املستعمرين من أكرب التحديات اليت 

  .يعانيها املتحدث باللغة العربية

  :وأخريا حصلت املقالة على النتائج اآلتية 

لة كبرية عملت وما زالت تعمل يف إبطاء سري كون قضية بُوُكو َحرَاْم عرق)١(

  . اللغة العربية والدين اإلسالمي

خلق عوامل وحواجز ملنع انتشار وتطور الثقافة اإلسالمية والعربية من )٢(

  .أعدائها داخليا وخارجيا

قلة أو ندرة من حيسنون استخدام احلاسوب من أساتذة ومعلمي اللغة )٣(

  . العربية

  .بتأليفات عربية ختص البيئة النيجريية قبل النيجريينيعدم العناية الكافية من )٤(
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  : الهوامش

، دار األمة لوكالة ١٩٦٠ - ١٧٥الثقافة العربیة في نیجیریا من :على أبوبكر)١(

  .٤٢- ٤١، ص ٢المطبوعات كنو نیجیریا ط 

  .٤٣المرجع نفسه ص )٢(

لمؤتمر جهود والیة كنو في نشر اللغة العربیة وثقافتها، كتاب ا:محمد عاشر أول)٣(

  .٢٧، ص ٢٠١٥الدولي الرابع للغة العربیة دبي، 

نظام التعلیم العربي وتاریخه في العالم اإلسالمي، ):الشیخ (اإللوري، آدم عبد اهللا )٤(

  .١٥٠: ، ص٢، ط٢٠١٥دار العربیة للطباعة والنشر والتوزیع بیروت، 

لي الرابع اللغة العربیة ومتطلبات العصر، كتاب المؤتمر الدو :عامر محمد أحمد)٥(

  .٧٣، ص ٢٠١٥للغة العربیة دبي، 

  .٥٦المرجع نفسه، ص )٦(

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

مشكالت اللغة العربیة في جامعاتنا النیجیریة ص :سید مـحمد طاهر)٨(

 



 

~١٥٤~

 
 

 


 
 

  :ملخص البحث

كما أن العرب قد تأثروا بغريهم ممن سبقهم ، فقد أثروا يف غريهم 

بعد أن متثلوا الثقافات األجنبية املتنوعة، وقد امتّد تأثريهم إىل 

.شعوب كانت أسبق منهم يف الدرس اللغوي، مثل اهلنود والسريان

ر يف اللغة اهلوسا منذ غة العربية أثّرت وال زالت تأثّ والشك أن الل

عن عرفت اللغة العربية طريقها إىل نيجرييا، ودول جماورة هلا، حيث 

توجد قبيلة اهلوسا وذلك عن طريق التجار العرب، حيث جند 

 البحث هذا ويهدف تأثريها واضحا جليا السيما يف الكلمات،

ويضم  اهلوسا، اللغة يف لعربيةا اللغة تأثري حقيقة على الوقوف إىل

ته مقدمة ونبذة خمتصرة عن قبيلة هوسا، ودخول االبحث يف طي

ة العربية يف اللغة  اللغرياللغة العربية يف مناطق القبيلة، وكيفية التأث

، سيتبع الباحث إن شاء اهللا املنهج الوصفي التحليلي، اهلوسا

ة وأهم النتائج ملناسبته يف مثل هذا البحث، وينتهي البحث خبامت

  .والتوصيات فاملراجع

  :مقدمة

من اجلدير بالذكر أن العالقات السياسية والتجارية واالجتماعية والثقافية  

القائمة بني الشعوب الناطقة بلغات خمتلفة، تؤدي مع مرور الزمن إىل حالة من 
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غة التأثري والتأثر بني لغات تلك الشعوب، وهذا ما حدث بني اللغة العربية والل

اهلوسوية، فال خيفى على أحد أن العرب واهلوسا لديهم ما لديهم من أمور كثرية 

مشرتكة كالدين والتجارة والثقافة، وكل هذه العوامل أدت إىل خلق حالة من 

التأثر بني اللغتني، حىت أصبح تبادل الكلمات بني اللغة العربية واهلوسا أمرا ال 

  .ينكره أحد

ة اللغة الرمسية للدولة اإلسالمية يف عهد الشيخ ولقد أصبحت اللغة العربي

�Ƣđ�¾Ǆǻ�Ŗǳ¦�Ȇǿ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ËÀ¢�Ǯ ǳ̄�ń¤�Ǧ Ǔ¢��ƢȇŚƴȈǻ�Ŀ��Ä®Ȃǧ�Ǻƥ�ÀƢǸưǟ

القرآن الكرمي، األمر الذي أّدى بدوره إىل انتشار اللغة العربية بني الشعوب 

ون باللغة اإلسالمية الناطقة باللغة اهلوسا، وبدأ العلماء من تلك الشعوب يهتم

  .العربية

  :نشأة اللغة العربية وتطورها

اللغة العربية هي إحدى اللغات السامّية الباقية اليت نشأت يف أقدم موطن 

للساميني وهو احلجاز وجند وما إليها، وهي أقدم اللغات احلية اليت حتتفظ 

 فقدتف ،خبصائصها األوىل، أما اللغات األخرى فقد طرأ عليها تعديل وحتريف

�ƢȀƦȇǀēÂ�ƢȀƴǔǻ�ǲƦǫ�ńÂȋ¦�ƢēƘǌǻ�ǲƷ¦ǂǷ�À¢�ȏ¤��ńÂȋ¦�ƢȀǐƟƢǐƻراء ذلك ج

غري معروفة، ألّن العلماء مل جيدوا آثارًا تلقي الضوء على حالتها األوىل قبل 

�ǲưŻ�Äǀǳ¦�ȆǴǿƢŪ¦�§ ®ȋ¦�Ȃǿ�ƢȀǼǷ�ƢǼȈǳ¤�ǲǏÂ�ƢǷ�¿ƾǫ¢Â��ƢȀƦȇǀēÂ�ƢȀƴǔǻ

ǯ�ÀȂǰƫ�ƢĔ¢�ǺǷ�ƾƥ�ȏÂ��ƢŮƢǸƬǯ¦Â�ƨǤǴǳ¦�À¦ȂǨǼǟ لغات أخرى مّرت مبراحل

.)١(التطّور



 

~١٥٦~

  :أصل قبيلة الهوسا

اختلف املؤرخون حول أصل قبيلة اهلوسا، وأكثر ما يتداول بينهم أّن نسبهم 

الذي ارحتل من  " باياجدا"يعود إىل األمري أيب يزيد  البغدادي، املعروف ب 

فنال اء، ورود املالناس من قتل احلية اليت كانت متنع ونزل يف دورا حيث بغداد 

اجلد " باوا"وأجنب منها ابنه وتزوجها " َدْورَامَ "إعجاب ملكة دورا الـمسماة بـ

متصل أيضا .... تاريخ املدن : يقول الدكتور علي أبوبكر  )٢(.األعلى للهوسا

قدم إىل ... بأسطورة مشهورة يف البالد اهلوسوية، وهي أّن رجال يُدعى أبا يزيد 

أكثر من ألف عام حيث أقام وتزوج من امرأة هناك بالد اهلوسا من بغداد منذ 

فأجنبت له أوالداً، وتُذكر األسطورة أن مخسة من أحفاده وسادستهم بنت 

كانو، ودورا، ورنو، وكتسنا، وزاريا، وغوبر، هم الذين انتشروا يف : وهم) حفيدته(

بالد اهلوسا، واستطاع كل واحد منهم أن ينشئ مدينة محلت امسه، مث بعد ذلك

)٣(.تطورت كل مدينة من تلك املدن إىل مملكة

الباحث أّن هذه املقولة ليس هلا أساس من الصحة، إذ إن كلمة  ىر يو 

تعين ال يسمع وال يفهم سابقا، معىن أّن أبا يزيد البغدادي، ال يفهم " باياجدا"

هوسا سابقا، وكيف يكون هو أصل قبيلة اهلوسا، وعلى كل فإّن قبيلة اهلوسا 

.يف العامل كله، وهي قبيلة معروفة ومشهورة تتشر ن غرب إفريقيا، مث اُعرفت يف

  :لة الهوساينشأة قب

توجد قبيلة اهلوسا يف مشال نيجرييا أساسا، وميتد انتشارها من جبل اهلواء 

جبمهورية النيجر، مشاال إىل منطقة جوس بالتو، وسط نيجرييا جنوبا، ومن حبرية 

هورية مايل غربا، واهلوسا أكرب التجمعات العرقية تشاد شرقا إىل مدينة جين جبم
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النيجريية إذ تبلغ نسبتهم حسب بعض التقديرات ربع سكان البالد، وقد دخل 

لة الدين اإلسالمي أفواجا منذ عهود قدمية، وتقدر نسبة املسلمني يأبناء هذه القب

  . ٪٩٨ بينهم

  :حدود قبيلة الهوسا

Ŀ�ǶēȐǬǼƫÂ�ƢǇȂŮ¦�ǺǗȂǷ�ƨǠǫ°�ƾƬŤ��ƢǻƢǣÂ��ǂƴȈǼǳ¦Â��ƢȇŚƴȈǻ�ƨȇ°ȂȀŦ�ǺǷ�ǲǯ�

والكامرون، وساحل العاج، وتشاد، ومايل، وبوركينا فاسو، وغينيا كوناكري، 

وموريتانيا، وليبيا، والسودان، والسعودية، ويصل عددهم إىل مائتني ومخسني 

مليونا، وقد انتقل اهلوساويون إىل مكة واملدينة، وجدة جتارًا وحجاجاً، واستقر 

)٤(.زء كبري منهم هناكج

  :األسباب والعوامل التي تؤدي إلى التأثير والتأثر بين اللغات

العالقات الثقافية واحلضارية بني الشعوب أثر عميق يف التبادل والتأثري )١(

 .والتأثر بني اللغات يف العامل

 راقيةحضارة وثقافة  غالبالغلبة واالنتصار يف الصراع وخاصة إذا كان لل)٢(

 .هزم شيء من ذلكوليس للمن

املعامالت التجارية، قد أثرت كثريا ونقلت أمساء األشياء املتبادلة وما )٣(

 .يلزمها

سبب رئيسي من أسباب التأثري أيضا ستعمار الاهلجرة القومية املكثفة، أو ا)٤(

 .والتأثر وانتشار اللغات



 

~١٥٨~

ونتيجة للتعايش بني اللغات يقع التأثري والتأثر بني اللغات املتمثل يف )٥(

اض األلفاظ، فيتسع حمل لغة وتتطور وتزداد حيويتها، وتلك سنة اللغات رت قا

)٥(.حني التعايش واالحتكاك والتجاور

  :ويةمل التي أدت إلى تأثير اللغة العربية في اللغة الهوساالعو 

منذ دخل اإلسالم إىل بالد اهلوسا يف القرن احلادي عشر : العامل الديين)١(

ض من اللغة العربية كلمات، فقد أخذت رت امليالدي بدأت لغة اهلوسا تق

 .٪٩٠اهلوسا من العربية ماال يقل عن 

فهو العامل األصلي واألساسي لدخول اإلسالم واللغة : العامل التجاري)٢(

العربية إىل بالد اهلوسا حيث يأيت العرب بالبضائع التجارية املتنوعة، ومن 

 .هنا فتح نطاق االقرتاض بني اللغتني

)٦(.حيث إن ثقافة أي أمة ترتبط ارتباطا وثيقا بنمط لغتها: العامل الثقايف)٣(

إّن العالقة الدبلوماسية القدمية كانت من العوامل اليت : العامل الدبلوماسي)٤(

ساعدت على  تأثري اللغة العربية على اهلوسا، إذ إن هذه العالقة كانت يف 

بني سائر  بدايتها بني مملكة كامن برنو، ومصر، وتوسع األمر إىل العالقة

هذه العالقة إىل  قادتمصر والسودان، والسعودية، و : الدول العربية مثل

إرسال عدد كبري من نيجرييا إىل هذه الدول لتلقي العلوم الشرعية 

)٧(.والعربية

  :في الكلمات ويةنماذج من تأثير اللغة العربية على اللغة الهوس

 :ومن أمثلة هذا النوع ما يلي: مجال الدينـال/ ١
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تعاىل بالعبادة، وجند توسيع  اهللا، ، وهو إفراد "التوحيد"توهيدي،)أ (

الداللة يف اهلوسا، حيث يطلق الكلمة على معىن التوكل يف اهلوسا، 

.فيقال فالن موحد ، أي شديد التوكل

لى اهللا، نفس املعين يف ع، وهو تفويض األمر "التوكل: "وكلمة  توكلي)ب (

 .ء ساكنةوتكتب يف اهلوسا بزيادة يا. اهلوسا

وهو التعظيم أو ما يقدر من القضاء، " القدر"قدرا : وكذلك كلمة)ج (

تغري جمال الداللة، وزيادة ألف ساكنة يف أخره، وتشديد الدال، بدال 

:من التخفيف، ويطلق اللفظ يف اهلوسا على سوء القضاء، يقال

وهو اإلتقان " اإلحسان"و . فالن نزل به القدر، أي نزل به املصيبة

، ويطلق الكلمة ...."أن تعبد اهللا كأّنك تراه"دة، ويف الشرع واإلجا

يف اهلوسا على العطاء أو أن متد لغريك ما تطيب به نفسه من 

)٨(.... اوهكذ. اإلحسان

  : جال التجارةـم/ ٢

ما ال شك فيه أّن اللغة العربية تأثرت يف اللغة اهلوسا، يف جمال التجارة، ـوم

للغة العربية دخلت نيجرييا عن طريق التجار العرب، ونلحظ ذلك إذا عرفنا أّن ا

السيما يف . فمن الطبيعي أن تكون اللغة املستعملة بني التجار هي اللغة العربية

عثمان بن فودي رمحه اهللا تعاىل، حيث تتمتع اللغة العربية مبكانة  الشيخ  عهد

، فتأثرت تلك عالية إذ يفد التّجار العرب ببضاعتهم وأمتعتهم إىل بالد اهلوسا

مثال، حيث جند ذلك التأثري إىل يومنا هذا، فتجد " اهلوسا"اللغة يف اللغة احمللّية 

بعض أمساء األمتعة املستوردة من البالد العربية واليت مل تكن معروفة يف الدولة، 
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احلرير، والزعفران، والسرج، وغريها،  : فتبقى تسمى بأمسائها العربية يف أسواقنا مثل

الغش :  ألفاظ العقود من عشرين إىل تسعني، أضف إىل ذلك األلفاظكما جند 

وهي كلمة " دّالل"واألمانة،  مستخدمان يف جمال البيع والشراء، كما جند كلمة 

  ..عربية تستخدم هكذا يف اللغة اهلوسا إىل يومنا هذا

  :ويف هذا يقول صاحب حركة اللغة العربية

احمللية وخاصة يف لغة أدخلت كلمات عربية جديدة يف اللغات "

اهلوسا اليت كانت وال تزال هي اللغة التجارية السائدة يف غريب 

إفريقية، أدخلت مثًال أمساء بعض البضائع املستوردة من البالد 

العربية واليت مل تكن معروفة عند أهل تلك الواليات قبل ذلك، 

احلرير، والزعفران، والسرج، وغريها، وكذلك أدخلت العقود: مثل

من األعداد من عشرين إىل تسعني، وبعض الكلمات اليت ال 

)٩(".يستغين عنها التجار، كالغش واألمانة، وأمثاهلما

��ƢËĔ¢�ǞǷ��ƢǇȂŮ¦�Ŀ�¿ƾƼƬǈƫ�ƨǸǴǰǳ¦�ǽǀǿ�ƾųÂ" الربكة"كلمة :  وكما جند مثل

كلمة عربية، ويطلق اللفظ على عدم الرضي أو القبول من البائع إذا قال البائع 

، يعين ما رضيت مبا ذكرت من سعر السلعة، والرجاء الزيادة "الربكة" للمشرتي

 .على ما ذكرت

:كما جند أيام األسابيع يف اللغة اهلوسا كما تستخدم يف العربية، فتقال 

األربعاء، " تالتا"، الثلثاء، "ليتنني"، االثنني، "هلدي"، األحد، "أسرب"السبت 

، ونالحظ بعض التغريات يف "جومعة، اجلمعة، "اهلميس"، اخلميس، "الربا"

  ....املستوى الصريف  وهكذا
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ومن املالحظ أّن اللغة العربية تأثرت يف اهلوسوية حىت يف الفرق بني املذكر 

على املرأة، وهي ) معلمة(تطلق على الرجل و) مامل: (واملؤنث فمثل كلمة 

  ).املعلمة(و ) املعلم(مأخوذة من 

وضمري املخاطب هو وهو "أنا "مبعىن " ين" هو وضمري املتكلم يف اهلوسا مثال

وهو " كي"بعد إسقاط أداة التوكيد، وضمري املخاطب هو "إّنين"قريب من  

)١٠(.بإسقاط أداة التوكيد أيضا" إنك"قريب من 

  :أثر اللغة العربية في الشعر والقافية

Ŀ�ƢĔ¦±Â¢�©°ƢǠƬǇ¦�Ǯ ǳǀǰǧ�ƢȀǷƢǫ°¢Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ǺǷ�ƢǇȂŮ¦�ƨǤǴǳ¦�©°ƢǠƬǇ¦  الشعر

وذلك أن رجال الذين ترمجوا مبادئ اإلسالم من العربية إىل اهلوسا مل يقتصروا 

  .على كتابتها بالنثر وحده بل بذلوا جهودهم يف ترمجتها بالنظم أيضا

واستعملوا كثريا من حبور الشعر العربية كالّطويل والبسيط والرجز واملديد 

هذه البحور لدى العامة فحاكوها،  والوافر والكامل واملتقارب وغريها، وانتشرت 

)١١(.كما انتشر معرفة نظام الشعر املثّلث واملخّمس واملسّبع

  :وأختم هذه النقطة بذكر منوذج من املخمس املنظوم باهلوسوية

َياِين  َمجََعا دُكوَنكي ُكْن ِجَيا أْفراين        ثُوُفودشيبا ددََّيْن صبـْ

يَـَوا إْخَواينُكوَذْن َفطَام نَبَنس َحّل جَرياِين   نَاثـُْرَت ثُوُرو َميـْ

َغابُو بـَُوْنَغ َدنِغَّين أْشَجاِين 

وإذا نظرنا إىل هذا املخمس جنده ينتهي بكلمات عربية، وهذا يدل على تأثري 

  .اللغة العربية حىت يف الشعر اهلوسوية
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  :الخاتمة

لعرب، وذلك قبل دخلت اللغة العربية يف بالد اهلوسا عن طريق التجار ا

�ƨȈǴƄ¦�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�©ǂƯƘƫ�ƢËĔ¢�ƢǸǯ��ƨǬǘǼŭ¦�Ǯ Ǵƫ�Ŀ�¿ȐǇȍ¦�¾Ȃƻ®"يف أول  "اهلوسا

  .األمر إىل يومنا هذا

:فقد توصل الباحث إىل عديد من النتائج من أمهّا

تأثري اللغة العربية يف اللغة اهلوسا تتعلق باألمور  العوامل اليت أدت إىل)١(

 :التالية

 .العامل الديين-  أ

 .لعامل التجاريا-  ب

 .العامل الثقايف والدبلوماسي-  ت

تأثري اللغة العربية يف اللغة اهلوسا يف جمال األلفاظ، ويف جمال الداللة )٢(

 .أيضا

إن اللغة اهلوسا أخذت من العربية كلمات غري قليلة، فقد أخذت  )٣(

 .٪ يف اللغة العربية ٩٠كلمات يف جمال الدين 

 .الفرق بني املذكر واملؤنث تأثرت اللغة العربية يف اهلوسا حىت يف)٤(

  :التوصيات

لغة اهلوسا، السيما من قبل أبناء بالتامة  العناية :يلي يوصي الباحث ما

.القبيلة، وهي شرفها وجمدها
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  :أهم المصادر والمراجع

)١(�°¦®��ƢȇŚƴȈǻ�Ŀ�Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƨǯǂƷ��Ȇưǻ®Ȑǣ�ƾȈǠǇ�ƾŧ¢�ȂƼȈǋ

  .م٢٠١٦، ٣نيجرييا، ط –األمة كانو 

،٢نيجرييا، ط–علي أبوبكر، الثقافة العربية يف نيجرييا، دار األمة، كانو )٢(

  .ت .ب

عمر الصديق عبد اهللا، تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، دار العاملية ، )٣(

  .م٢٠٠٨، ١ط

)٤(�¿ȂǗǂƻ��ǶȈŤ���ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦��ǶȈŤ�ǂǸǟ�ƾǸŰ�Ä®ƢŮ¦�ƾƦǟ

  .م١٩٩٧، ١السودان، ط

  .م١٩٧١، ٢اهللا األلوري، اإلسالم يف نيجرييا، ب م، طآدم عبد )٥(

  :الرسائل الجامعية والندوات :ثانيا

كبري حممد كوفا، الدولة اإلسالمية الفوالنية الفودوية ودور بعض زعمائها يف )١(

نشر اللغة العربية يف مشال نيجرييا، حبث تكميلي لنيل درجة ماجستري، 

  .م٢٠٠٧معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية، 

حممد هارون األلفاظ العربية املقرتضة يف لغة اهلوسا، حبث تكميلي لنيل )٢(

  .م٢٠٠٤درجة ماجستري، معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية، 

إبراهيم علي علي ، اإلشراف الرتبوي يف املدارس العربية االبتدائية احلكومية )٣(

يف تعليم اللغة نيجرييا، حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري  - يف والية كنو

  .م٢٠١١العربية للناطقني بغريها، معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية، 
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، ٢واقعه ومستقبله، إصدار جملة إفريقية  إفريقياالتعليم العريب اإلسالمي يف )٤(

  .م٢٠١٥، ١ط

:الـهوامش 

 

ریخ األدب العربي، العصر الجاهلي محمد واضح رشیدي الحسني ومحمد الرابع الحسني، تا)١(

  .م١،٢٠٠٢والعصر اإلسالمي، دار ابن كثیر،ط

(٢) www.aljazee.
نیجیریا،-علي أبوبكر، الثقافة العربیة في نیجیریا، دار األمة للنشر والتوزیع كنو)٣(

  .٤٢٧:م، ص٢،٢٠١٤ط
لنیل درجة محمد هارون، األلفاظ العربیة المقترضة في لغة الهوسا، بحث تكمیلي-)٤(

  .م٢٠٠٤الماجستیر، معهد الخرطوم الدولي للغة العربیة، 
.األوروبیةمحمد حامد، التأثیر والتأثر بین اللغات وتأثیر  اللغة العربیة في اللغات )٥(
  .٢١إبراهیم علي، مرجع سابق، ص)٦(
–كانو في نیجیریا، دار األمةوآدابهاشیخ أحمد سعید غالدنشي، حركة اللغة العربیة )٧(

  .م٢٠١٦، ٣نیجیریا، ط
.محمد هارون، مرجع سابق)٨(
–شیخ أحمد سعید غالدنشي، حركة اللغة العربیة وأدابها في نیجیریا، دار األمة كانو )٩(

م٢٠١٦، ٣نیجیریا، ط
.علي أبوبكر، الثقافة العربیة في نیجیریا، مرجع سابق)١٠(
.مع تصرف قلیل. ٤٢٥: صالثقافة العربیة  في نیجیریا، مرجع سابق، )١١(
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  :التمهيد

هذا عبارة عن اإلنتاجات الشعرية والنثرية ألدباء إّن األدب العريب النيجريي 

¦Äǀǳ¦�ǞǸƬĐاليت أزعجت  األحداث والوقائعوتتناول هذه اإلنتاجات . البلد

ƾē�Ŗǳ¦ǞǸƬĐ¦�¬ȐǏ®�وسعيا لصد تيار هذه األحداث  .يعيشون فيهأو  واعاش

وسيلة من الوسائل األدبية  الشعر الذي هو أَبْلغباستخدام األدباء هؤالء قام 

الفساد  حماربةإىل التنقيح االجتماعي و إرشادهم عواطف الناس و لتهييج 

يكون  ،لكربى موضوعا�ǞǸƬĐ¦�ƢȇƢǔǫ�ǺǷ¦ قضية وإذا اختذ األدب.  األخالقي

التغيري البطيء إىل األدب االجتماعي  دياجتماعّياً، وحينما يؤ أدباً  ذلك األدب

�ƢčȈǟƢǸƬƳ¦�ÅƢƥ®¢�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�§ ®ȋ¦�Ǯ ǳ̄�ÀȂǰȇ��ƶǐǼǳ¦Â�¸ƢǼǫȍ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ

.إصالحياً 

�ĿƢǬưǳ¦�¿Ȑǈǳ¦�ƾƦǟ�ÀƢǸưǟ�°ȂƬǯƾǳ¦�Ƣđ�¿Ƣǫ�Ŗǳ¦�Ȇǿ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨǸȀŭ¦�ǽǀǿÂ

  :    اليت مطلعها) يميةامل(قصيدته  يف



:...  
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)١(مُ ـــكَ حْ أَ وَ ـديَّ ــى لَـ كَ ذْ أَ ـمْ ـــكُ ـــلُّ كُ َو **مٌ ــدَّ ــقَ مُ ابِ بَ ى الشَّ كَ ذْ  أَ َىل  إِ اِيل ــــــــؤَ سُــ 

حىت  ،هذه القصيدة اإلعجاب واإلقبال لدى الواعظني من العلماء تنال

®Ƣǋ°ȍ¦Â�ǚǟȂǳ¦�ǆ ǳƢů�ľ��Ƣđ�ÀÂƾȀǌƬǈȇ�ǶĔ¢ .هذا املوضوع  وسيتم عرض

  :النقاط اآلتية حسب

.مفهوم الشعر االجتماعي-

 .تطور الشعر االجتماعي-

.الشعر االجتماعي يف نيجرييا-

.نبذة  يسرية عن حياة الشاعر-

.مناسبة القصيدة-

.عرض القصيدة -

 .مضمون القصيدة-

.أفكار الشاعر يف القصيدة-

.أسلوب الشاعر يف القصيدة-

.مقتطفات عروضية يف القصيدة-

.مقتطفات بالغية يف القصيدة-

.خصائص الشعر االجتماعي يف القصيدة-

.اخلامتة-

.املصادر واملراجع-
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  :مفهوم الشعر االجتماعي

�ǂǌǻÂ��ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨǳ¦ƾǠǳƢǯ�ǞǸƬĐ¦�ƢȇƢǔǫ�ǺǷ�ƨȈǔǫ�¾ÂƢǼƬȇ�Äǀǳ¦�ǂǠǌǳ¦�Ȃǿ

التعليم، ومشاكل العمل، وحماربة االحنالل اخلُلقي، واحلث على اإلصالح 

.بتحديد العّلة والداء، وتشخيص السبب واقرتاح العالجذلك ويكون . عموماً 

أسهمت كثريا يف نشر  ويتناول الشعر االجتماعي بعض املوضوعات األخرى اليت

لفت أنظار الناس إىل تبصري الناس بسبل التقدم يف احلياة و الوعي االجتماعي و 

اء إىل الرمز لنقد الناس الشعر يلجأ بعض و . لحضارة الغربيةلعمى األتقليد النبذ 

Ƕǿ®Ƣǋ°¤Â�ǶȀȀȈƳȂƬǳ�Â¢��ǶēƢǧǂǐƫÂ�ǶȀǨǫ¦ȂǷ�Ŀ.)٢(

ومن خصائص الشعر االجتماعي أنه شعر هادف، يرمي إىل إصالح 

:األوضاع االجتماعية باستعمال أساليب اإلقناع لتحقيق مراميهم، مثل

Ƣđ�ƨƦǳƢǘŭ¦�ǲƦǇÂ�ǶȀǫȂǬŞ�² ƢǼǳ¦�Ǧ ȇǂǠƫ.

٣(. نية يف صحيفة التاريختسجيل األحداث والوقائع الزم(

ȆǟƢǸƬƳȏ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�ƨǷƾǬƬŭ¦�§ȂǠǌǳ¦�ǒ Ǡƥ�Ǿƫ±ǂƷ¢�ƢǷ�ń¤�ǽƢƦƬǻȏ¦�ƪ Ǩǳ.

 ٤(.يف الغيِّ واالنصراف عنه التماديإجراء املوازنة بني نتائج(

:تطور الشعر االجتماعي

لقد كانت احلياة قدميًا تتمّيز بالبساطة، لذلك خلْت من املشكالت الكربى 

�ǺǷ�ÅƢǟȂǓȂǷ�¾ÂƢǼºƬºƫ�ƨǴǷƢǯ�ƾƟƢǐǫ�ƾšاليت تعرف �ƢǷ�¦°®ƢǻÂ��ƨưȇƾū¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ƢȀ

عصر صدر اإلسالم وعصر بين أمية والعباسيني واملماليك  يفوأما . هذا القبيل

والعثمانيني، فقد ساءت األحوال االجتماعية واالقتصادية، وانفجر الشعراء 

ألوضاع االجتماعية صاحلة ناظمني القصائد اليت يبثون فيها شعورهم لكي تكون ا
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�©¦ÂǂƯ�ȄǴǟ�¿Ƣǰū¦�Ǯ ǳƢē��¦ǀǿ�ń¤�Ã®¢�ƢŲÂ�ȆǬǴÉŬ¦�¾ȐŴȏ¦�ǺǷ�ƨȈǳƢƻÂ�ƨƟ®ƢǿÂ

قصيدته ) ه٧٨٥ت (الشعوب، ويف هذه الظاهرة قال شهاب الدين األعرج 

ففي عصر صدر . واصفا فيها تردي حالة الناس االقتصادية يف مصر وقتئذٍ 

�Â¢�Ǻƥ�ǺǠǷ�¾ȂǬȇ��©¦ǀǳƢƥ�¿ȐǇȍ¦�ǂǠǌǳ¦�ǞƥƢǗ�ȄǴǟ�ǶēƢǼƥ�ÀȂǔǤƦȇ�ǺǷ�Ŀ�²

  : االجتماعي يف نظرة اإلسالم إىل املرأة

  وفيهن ال تكذب نساء صواحل* رأيت أناسا يكرهون بناتـهم  

)٥(نـــوادب ال يـــمللــنه ونـــوائــــــــح*  وفيهن واأليام تـعثر يف الفىت 

غرب واملشرق ويف وشاع يف العصر احلديث الشعر االجتماعي وانتشر يف امل

�ǚǧƢƷÂ�ĿƢǏǂǳ¦�» ÂǂǠǷ�¾ƢưǷ¢�ÄǂǠǌǳ¦�µ ǂǤǳ¦�¦ǀđ� ¦ǂǠǌǳ¦�ǺǷ�ǂȀƬǋ¦Â��ǂƴȀŭ¦

إبراهيم وشوقي ضيف وخليل مطران وحممد العيد وإليا أبو ماضي، وتناولوا قضايا 

االجتماعي احلديث  ومن أهم موضوعات الشعر. اجتماعية باختالف أنواعها

ها حممد العيد واصفا ما عرف اجلزائريون من قضية الفقر والفقراء الذي قال في

  :) أيها الرافعون القصور (  م أمساه١٩٣١شظف العيش سنة 

)٦(وعادت سنو يوسف الغابرة  * فشا اجلوع واشتد عسر املعاش  

أما عــــندكــم من يد جابرة؟*    تـــفاقـــم كرب الفقـــري الكســري 

  فســـائر صفــقاتـها خاسـرة *  وعـــم الكساد عروض الـبــــالد 

)٧(:أما االحنراف اخللقي فقد تناوله خليل مطران بقوله

لننجو أو يقضى القضاء احملتم*  بين الشرق فلنفقه حقيقة حالـنا

جبيـش له يف كل ربع خميـــــم*   يصول علينا اجلهل غري مدافــع

  ني املقومويعــــوزنا اخللق املت*   اإلخالص يف كل مطلبويعوزنا 
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   :الشعر االجتماعي في نيجيريا

مل ينل الشعر العريب عناية بالغة هادفة يف الفرتات األوىل من دخول اإلسالم 

� ¦®¢�ȄǴǟ�ǶȀǼȈǠƫ�Ŗǳ¦�Ǻȇƾǳ¦�¿ȂǴǟ�¥®ƢƦǷ�ƨǇ¦°ƾƥ�¦ȂǸƬǿ¦�ǶËĔ¢�Ǯ ǳ̄Â��ƢȇŚƴȈǻ�Ŀ

ه العلوم الفرائض الدينية كالصالة والصيام والزكاة واحلج، وملا تيقظ نبوغهم يف هذ

الدينية درسوا ما وصل إليهم من الكتب األدبية كمقامات احلريري واملعلقات 

السبع وغريمها، وتذوقوا األدب العريب مبا فيه من الشعر والنثر، وتبَحروا فيهما 

ولكن مل تتجاوز موضوعات أشعارهم ما جبلوا عليها من . حىت أجادوا يف الشعر

وفة اليت هي املدح واهلجاء والرثاء واحلكم والوعظ األغراض الشعرية التقليدية املعر 

)  م١٩٩٩ – ١٩٦٠(ظهر يف عصر االستقالل  دولق  )٨( .واإلرشاد والتوسل

موسى عبد  كما عرب  االجتماعيبعض األغراض الشعرية ويف طليعتها الشعر 

يف مقالته اللغة العربية يف نيجرييا بني األمس ) الدكتور(السالم مصطفى أبيكن 

Ȑƻȋ¦�Ʈ¼��غوم، بأن هذا الوالي ȈƷ�ǺǷ�ÄŚƴȈǼǳ¦�ǞǸƬĐ¦�°Ȃǐȇ�Äǀǳ¦�Ȃǿ�µ ǂ

يت فـي  أو أضاف بأنه يـ. واخلطط، واملشكالت االجتماعية مع احللول هلا أحياناً 

.)٩(، على طراز النقد والتوجيه للمعنيني األحاينيكثري من 

باطال يف هذا نقد ما يرونه يف فـقـد قام عدد كبري من الشعراء بأدوار فّعالٍة 

�̈®ȂƳȂŭ¦�ƨȈƥ®ȋ¦�°ȂǐǠǳ¦�ďǂǷ�ȄǴǟ�ǞǸƬĐ¦لك يف أشعارهم االجتماعية وذ. افيه

ومن مث نيجرييا  يفأحداث ُتشوِّه الوضع االجتماعي عن فيها تذمرون اليت ي

التنديد باحلكومة : تلخصت موضوعات الشعر االجتماعي يف هذا البلد يف

وقتال املستعمرين، )١٠(لعصبية،ووصف الظروف االجتماعية ا االستعمارية

وسفور النسوان يف  ،)١١(والّدعوة إىل جهاد الكافرين واملفسدين يف األرض
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األسواق واحملافل، والدعوة إىل الثورة وجهاد املفسدين، وشكوى رؤساء الدولة 

، وإخفاق شركة )١٤(قلوب، وجروح ال)١٣(وحترمي شرب اخلمر، )١٢(النيجريية

وما إىل هذه من املوضوعات   )١٥( .املصانع والشركات وتعطيل ،الكهرباء الوطنية

ÄŚƴȈǼǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ� ¦ǂǠǌǳ¦�ƢȀºǳÂƢǼƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦.  ةيخيويف وجهة النظر التار  

�Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƨǯǂƷ�ǾƥƢƬǯ�Ŀ�Ȇưǻ®Ȑǣ�ƾȈǠǇ�ƾŧ¢�ȂƼȈǋ.كما عّرب عنه د

يف حادثة هبوط  يف نيجرييا، حيث قال بأن األديب عمر إبراهيم نظم قصيدته

، فهذه احلادثة هي )١٦(م١٩٦٩أول إنسان على سطح القمر يف شهر يوليو عام 

أضخم اكتشاف وإجناز تكنولوجي وقتئٍذ، فهذه تستهدف إىل تسجيل هذه 

  :يقول يف مطلع القصيدة. الواقعة يف سجل تاريخ األحداث حفظا من الضياع

وعَده الــمـنظـــر" جـون"ـت لـــــــ وفـي** نـزلَت نــزلـَت بـــــســــطـح الـقمر 

وعالوة على هذا التسجيل التارخيي، فإن الشاعر أظهر شعوره حنو احلالة 

االجتماعية اليت تعيشها بالده وقتئٍذ مبا فيها من الفساد الديين واخلُلقي من مجيع 

  :يقول الشاعر )١٧(.نواحيه الفردية والقومية

  لشاعركم قــطعـــة يـــعـــتـــمر**  عـــرضـــت عليكم بأن تـــأخذوا  

مقــــــام الـنَّفاق وحقــد وشر**   مــلــلت الــمقام بــهذا الـمـــــقام   

فكاد يــمـــيت مجــــيَع البشــر**رمى الــمال بالسم جلَّ العقول  

ـــوا بـــكــل جـــميل وبـــــ**   أباحـــوا القبيح لعشق النـــقود      روضحُّ

وهكذا ينموا هذا الغرض الشعري يف هذه املنطقة منو الغرس يف روضة خضراء 

حىت الوقت الراهن، وذلك لتوايل األحداث والوقائع االجتماعية اليت تتيح الفرصة 

. الذهبية ألدبائنا األفاضل
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  :نبذة  يسيرة عن حياة الشاعر

لورن اليت هي ه حممد هاجر إىل إهو عثمان بن عبد السالم بن حممد، وجدُّ 

اآلن أيام رواج جتارة النخاسة  وندُ وْ عاصمة والية كوارا من البلد املعروف بوالية أُ 

وأُّمه احلاجة صفية بنت ذي القرنني بن عثمان بن . واحلروب بني القبائل األهلية

-١٨٩١( ، الذي كان أمريا ملدينة إلورن من بنيالشيخ ماما أمري إلورن

ثقايف إذن يورباوي من جهة األب وفالين من جهة ، فالشاعر عثمان ال)م١٨٩٥

نسبة إىل مجعية الثقافة ) الثقايف(بلقب  املرحوم واشتهر الشاعر )١٨(. األم

م نتيجة لكثرة نشاطاته الثقافية واألدبية، ١٩٨٩اإلسالمية اليت أسسها سنة 

رية ولد هذا الشاعر بق .)١٩(وعرفت اجلمعية اآلن جبمعية الثقايف األدبية الكمالية

Ƣđ�̧م ١٩٦٠ا، والية كوارا عام سَ ى مبحافظة أَ وغِ رُ أَ  ǂǟǂƫÂ�ƘǌǻÂ . وبدأ حياته

التعلمّية منذ الصغر، بل يف الثامن من عمره عند شيخه عبد اهللا بابا يف قرية 

وبعد خترجه من املدرسة وإتقانه .  القريبة من قرية أبيه يف نفس احملافظةاِىل ينمَ دَ أَ 

بتدائية العربية اإلجنليزية بقرية ، أحلقه أبوه باملدرسة االالقرآن الكرمي مع التجويد

بتدائية إلورن سنة ، وانتقل منها بعد إغالقها إىل مدرسة الربكات االوَىي يفَ أَ 

)٢٠(.م١٩٦٦

ومن شدة حرصه على العلم مل يكتف باالبتدائية فقط بل واصل تعلمه يف 

خريج معهد  –�ȆǷƢē�ǾƼاملساء يف اللغة العربية والدراسات اإلسالمية عند شي

م التحق مبدرسة الزمرة األدبية ١٩٧٢ويف سنة . إلورن الديين األزهري ، إلورن

إلورن، ّمث مبعهد إلورن الديين األزهري جلمعية أنصار اإلسالم نيجرييا، وحصل فيه 

هذا الشاعر املفلق يف سري  واصلم، مث ١٩٧٦على الشهادة اإلعدادية سنة 
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ان مع زمالئه للحصول على شهادة الرتبية العامة على حياته حىت عقد االمتح

النضج حىت جنح  يفاملستوى العادي والعايل، وسجل هلا بصفة طالب ذكّي فريد 

للقبول يف جامعة عثمان بن فودي، قدم الطَلبَ  .بالتوفيق يف نتيجة االمتحان

�ƨǼǇ�Ƣđ�ǪƸƬǳƢǧ��ƢȇŚƴȈǻ��ȂƫȂǯȂǏونال.  م١٩٨٧م، وخترج منها سنة ١٩٨٤ 

ƢȈƬǷȏ¦�ƨƳ°ƾƥ�Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�ǆ±درج ǻƢǈȈǴǳ¦�ƨ . م التحق ١٩٨٩ويف سنة

ة درججبامعة إلورن، نيجرييا، ملواصلة الدراسات العليا، وحصل فيها على 

ة الدكتوراه يف نفس اجلامعة سنة درجم، وحصل على ١٩٩١املاجستري سنة 

لقد و . ®¦ƨǼǇ�Ǻȇǂǌǟ�ǀǼǷ�Ƣđوكان من محلة الدكتوراه يف اللغة العربية وآ. م١٩٩٨

عمل الشاعر معلًِّما يف املدارس احلكومية االبتدائية مبحافظة أسا بني سنوات 

م، ومدرسا يف كلية مدرسي اللغة العربية جيبا حتت رعاية وزارة ١٩٨٤ –١٩٧٧

الرتبية لوالية كوارا، وكان حمظوظا بكونه حماضرا جبامعة إلورن، قسم اللغة العربية،  

وتويف يف صبيحة يوم  )٢١(.م١٩٩٩متام دراسة الدكتوراه سنة إداب بعد كلية اآل

م بعد ٢/٢٠١٩ /٧(م ٢٠١٩اخلميس املوافق يوم السابع من شهر فرباير، عام 

.أن صلَّ بالّناس صالة الصبح يف مسجده

وإسهامات مثينة قـّيمة يف ميدان اللغة  خالدة آثار علمية عديدة وللمرحوم

¦Â��Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦ǽŚǣÂ�ƺȇ°ƘƬǳ¦Â��ƨȈǷȐǇȍ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ . وفيما يلي بعض أعماله

قصائد املعروف ، ضلااملواعظ اجلميلة ومدح الشيخ الف يفسراج العابد  :األدبية

، تائية الثقايف يف تنبيه األمة على األمور اهلامة، .اإلسالم يف غرب أفريقيا، واملنكر

سالمي إىل عصر ما بعد ريخ األدب العريب يف مدينة إلورن من العصر اإلات

رثاء أيب  المية الثقايف يف، ريخ اإلسالمي للمدارس الثانويةاخالصة الت، االستقالل

أضواء التهاين على ، املسابقات األدبية وحماكمها النقدية، يكِ َر بكر أولوصوال سَ 
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منهج اإلنشاء للمدارس اإلعدادية والثانوية وكليات الرتبية ، أعجوبة الزمان

يف  والتارخييةوله العديد من املقاالت العلمية واألدبية  .اإلسالمية العلياواملعاهد 

ƢȀƳ°ƢƻÂ�ƢȇŚƴȈǻ�ǲƻ¦®�Ŀ�©ȐĐ¦.  ارتقى على منصب األستاذ املساعد وكان

 .ينتظر قبيل وفاته موافقة جملس شيوخ جامعة إلورن لرتقيته على كرسي األستاذية

.تزّوج الشاعر ورزقه اهللا تعاىل بالبنني

  :مناسبة القصيدة

ا رأى الوضع ١٩٩٥قال هذا الشاعر املفلق هذه القصيدة سنة 
ّ
م، مل

يف  نغرق الفتيات االجتماعي يف مدينة إلورن على حاٍل غري معتاٍد، إْذ  إن بعض

الفساد من سفور يف األسواق واحلفالت ورقصهن فيها بدون حياء، وتداول 

 ن¦ȀǯƢǸĔ¦Â��À¦ƾƻȋ¦�̄Ƣţ¦Â��ÀƢËƬºǨǳ، ولبس الثوب هناألناشيد احملرمة على ألسنت

يف الزنا مع غري املسلمني، والسيما بيع أراضي املسلمني  لغريهم من املسيحيني 

وكان عـدد . لبناء الكنائس يف مدينة تعرف مبدينة الدين والعلم والعلماء الّصاحلني

.أبيات هذه القصيدة مخسة وعشرين بـْيـتاً 

  :عرض القصيدة

ــــــــؤَ سُــــ  ـــــــَكـــــــذْ  أَ َىل  إِ اِيل ـــ مٌ دَّ َقـــــــمُ ابِ بَ ى الشَّ

ــجِ أَ  ـــبَ شَ –وا يُب  ابَ ــــــ
ُ
يلِ ائِ َســمَ -نيَ مِ لِ ْســامل

ـــــــمْ ــــلَّ عَ ا تَـ اذَ َمــــــلِ  ـــــــضْ ا فَ َمــــــا وَ نَ ـــــــ ـــــــنَ مِ لْ عِ لُ ـ اـ

ــةِ ــــــدَ ـــــلْ  بَـ ى ِيف رَ  أَ اِيل َمــوَ  )٢٢(املِِ َعــخِ يْ الشَّ

ــــــسَ نِـ ى كَ ـــــــــــــلَ عْ أَ يـــــــدِ ى الــعِ لَ َصـــــمُ امَ َمـــــأَ  ةٍ يــ

ـــكَ  ـــتُـ سٌ ائِ َن ــــيْ  حَ َىن بـْ دُ اجِ ــــــــــسَ  مَ ـَىن ــبـْـــتُ ث ُ ـ

ـــــــــــكَ حْ أَ وَ يَّ ـــــــــــــــــــدَ ى لَـ َكــــــــــذْ أَ مْ ـــــــــــــكُ لُ كُ َو  مُ ــ

ـــــــــــمْ تُ نْـ أَ وَ   ارِ رَ ْســــــــــأَ بِ ـ
َ
مُ ـــــــــــــــــــــــــلَ عْ أَ لِ ائِ َســــــــــامل

ــــــــدْ فِ ــــــــــــيُ ا ملَْ ذَ إِ  ـــــــنَ ـ ـــــــلُّ ا ُك مُ لَّ عَ ـــــــــــــــــــــــــــتَ ا نَـ َم

مُ دَّ هَ ــــــــــــــــــتَـ تَـ الَ ى وَ َصــــــــــــــحتُْ الَ سَ ائِ نَــــــــــــــكَ 

ــــــــــرُ خِ ؤَ أُ  ــــــــــيدِ قْ تَـ ـــــــــــــــــنْ عَ ـــ مُ ـــــــــــــــدِ قَ أُ ا وَ هَ رِ ــــــــــ

ـــــــــــحَ فْـ ــنَ ا فَ َهــــــــــنْـ عَ ورُ تُ ْســــــــــلدُّ ا ناَ رُ يـِّ َصــــــــــيُ  مُ ــ
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ـــــــنَ ضُ رْ أَ ضُ رْ األَ وَ -ضَ رْ األَ يــــــعُ بِ ا نَ اذَ َمــــــلِ  اـــ

ــــــــولٌ هُ جَ وْ أَ ورٌ ُفـــــــكَ :الُ َقـــــــيُـ  ــــــــهَ ــــيعُ ـــبِ يَ ـــ اـ

ــــــــــــاهَ يـــــــعُ ـــبِ يَ ريٍ ـــــــــقِ فَ وْ أَ ينٍّ ِـ َغــــــنْ ِمــــــمْ َكــــــَو 

ـــــــا تَـ اذَ َمـــــــلِ  ــــــــا فَ مَ ا وَ نَ مْ ـلَّ ـــَع ــــــــنَ مِ لْ عِ لُ ْضــــــــ اــ

ــــــــــا غَ نَ اَســــــــــا سَ ذَ إِ  ـــــــــــفِ نَ احلَْ رَ يـْ ـــــــــــائِ جَ يِّ ــ ارً ــــ

ــــــــــيـِّ غَ يُـ  ــــــــــاعَ ضَـ وْ أَ رُ ـــ ــــــــــعَ تَـ دِ الَ الـــــــــبِ ـــ افً سُّ ـــــــــــــ

ـــــــــنُـ  ــــــــــكَ حْ أَ بِ دُ دِ َن ــــــــــدَ عْ بَـ هِ امِ ــ ـــــــــــــــصْ عَ ــــ هِ رِ ـــــــ

اَنـــــــمِ لْ عِ لُ ْضــــــا فَ َمـــــــا وَ ـــــــــنَ مْـ لَّ ـــعَ ا تَ اذَ ـــــــــمَ لِـــ 

ا؟نَ ــــــاؤُ سَ نِ فَ ْيــــكَ اقِ وَ ْســــ األَ َىل وا إِ ُشــــمْ تَ لِ 

ــــــــصْ قُـ رْ يَـ نَّ اهُ رَ نـَـــــــ ــــــــونً ـــنُ جُـ نَ ــ ــــــــارَ تَ ا وَ ــ ةً ـــــــــــــــــــ

لٍ َفـــــحمَْ لِّ  ُكــــِيف يِ زْ اْخلِــــبَ وْ ثـَــــــــــــنَ سْ بَ يلْ وَ 

ـــــــ ـَــــــانِ وَ زَ ابِ َجـــــــ احلِْ ِيف نَّ هُ ُضـــــــعْ ى بَـ رَ تـَ ـاــــيـ

ــــــــــــةً ـــيلَـ لِـ ذَ ـــــــــــــَىن غِ لْ لِ ـــــــــــــنَ تْ أَ نَّ هُ ـــــــــــــــــــــــــــــــنْ مِ وَ 

ـــــــمْ كَ َو  ـــــــةٍ ابَ شَ ـــ ــــــمِ ـــ ـــــــزَ ا تَ َن ــــــــــــيْ غَ جَ وَّ ــ انَ رَ ـــــــــــــــــ

 ابَ بَ شَ –ي ذِ هَ فَـ 
ُ
يـــــلِ ائِ ــــــسَ مَ -نيَ مِ لِ سْ امل

ــــــرِ الغَ رُ ائِ ا الطَّـــــنَـــــأَ  ــــــْنيَ بَ دُ يْ ـــ ـــــــــــكُ وِر ـــــــيُ طُ ــ مْ ــــ

ـــــــسْ لَ ــــفَ  ـِـــــتُ ــ ـــــــطْ ــــغَ تَ ينَ ـذِ الـَّــــــاحِ دَّ ـمَ بـ واسُ رَ ــ

ـــاجٍ ا هَـ نَــأَ الَ وَ  ىدَ ــــــــــتَ ي اهْ الــذِ الِ ـقَ ـــــاملَـ بِ ــ

ــــــــكِ لَ وَ  ــــــــريُ ــقـِــفَ ـ الينِّ ـــ ـــــــ، أَ ـ ــــــــدِ ائِـ ــــصَ  قَ ِين ْب يــ

ـــــــــــكُ لِـ  ـــــــــــيحِ ــسِ مَ لِّ ــ ـــــــــــضي يُ ــــــ ــــــــــظْ يَ وَ لُّ ـِـ مُ َل

ــــــكَ َو  ــــــسْ مُ مْ ـــــــــــ ــــــرَ ْـــ خَ مِ لِ ـــ ــِــــ يَ يــــ مُ تُ ْكـــــيَ وَ بيعُ ــ

ـــــذَ إِ  ــــــنَ لْـ ـأَ ا سَ ا َم (اهُ ــــ ـمُ ـَجـــــمْ ـجَ يُ ) ااذَ َمـــــلِ :

مُ ـلَّ تَعـــــــَـــ ا نَ َمــــــــلُّ ــــــــــــــــا كُ نَ ــــــــــدْ ــــفِ يُ ـــــــــــمْ ا لَ ذَ إِ 

ــــــــــتُ سْ دُ بِ  ــــــــــدِ يُـ يِّ وِ ْغـــــــــمُ الْ هِ ورِ ــ ــــــــــدِّ قَ يُـ وَ يرُ ــ مُ ـــ

ــــــــتُ كُ ــــسْ نَ وَ  ــــــــهُ نْ عَ ـ ــــــــمَ ـــــثَ يْ رَ ـ ــــــــكَّ تحَـ َــــ ا يَ ــــ مُ ـ

مُ ــــــــوِّ ــــقَ يُ نْ َمــــهِ دِ ـــــــهْ  عَ ِيف نْ ُكــــيَ ملَْ نْ أَ َكــــ

مُ ـــــــلَّ ـــعَ ـــتَ ا نَ َمـــــلُّ ـــــــــــــــــــــــــــــا كُ نَ دْ ِفـــــيُ ــــــــمْ ا لَ ذَ إِ 

واُمــــــهَّ فَ تَـ تَـ يْ َكــــــتِ الَ َفــــــ احلَ َىل ـــــــــوا إِ شُ متَْ وَ 

ــــــــــــنَّ اهُ رَ تَـ  ــــــــــــشِ نْ يُـ ــ ـَــــــــــنَ دْ ــ ــــــــــــحَ ا يُ يدً ـشِ نـ مُ رَّ ــــ

مُ لِّ َســـــــيُ ـــــــــمْ لَ ـــــــــــوْ لَ ا وَ انً ــــــــــدَ خْ أَ ْنبَ طلُ ــــــْــــ يَ وَ 

 ِيف ــــــــــــوكُ لُ ا سُ ذَ َهـــــــــوَ 
َ
مُ ــــــــــــــقَ لْ عَ ــــــــــــــةِ اقَ ذَ  امل

مُ ــــــــــــلِّ عَ يُـ يــــــــــــــبُ دِ ــــــــــــي أَ ـــيـــحِ سِ مَ ـنَ ـــــــــــــتْ أَ وَ 

مُ ـــــــظَّ ــعَ مَ ـــــــيمٌ لِ ا عَ ـــــــينَ فِ نْ ُكــــيَ ـــــــمْ لَ نْ ــــــأَ كَ 

مُ رِ ْكـــــــيُ وَ ابُ ـجَ ـــــــــا يُـــــــمَ الٍ ؤَ ُســــــــــــــــــرُ ــيْ خَ وَ 

ــــــــــهَ ـنْـ مُ وَ  ــــــــــعْ شِـ جُ ــ ــــــــــعٌ اسِ ي وَ رِ ـ ــــــــــظَّ نَ مُ وَ ـــ مُ ــــ

ــــــــــرُ مَ أَ ـــــــــــوْ لَـ وَ  ــــــــــلَّ عَ تَـ وْ وا أَ فُ ـــــــــــرَ شَ وْ وا أَ ــ وامُ ــــ

ـــــــــــــمٌ ّـ مِ ذَ مُ ــــــــــــيلٌ لِـ ذَ ـــــــــــدٌ بْـ عَ ـــــــــــــهُ نَّ أَ ـــــــــــــــــوْ لَ وَ 

مُ َهـــــفْـ أَ ا وَ ــــــــهَ ي بِ ـــــــدِ هْ ا ، أَ ــــــــهَ لِـ صْ ى أَ لَــــعَ 
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  :مضمون القصيدة

تعيشه  تأنشأ الشاعر هذه القصيدة لتغيري الوضع االجتماعي الذي كان

ل والنساء ينهمكون يف انتهاك مدينة إلورن وقتئذ حيث كان الشبان من الرجا

��ȄǴǟ� ¦ǂǷȋ¦�°ȂƳÂ��ƨǠȈǼǌǳ¦�ǶēƢǯǂƷÂ رماتح ƾ̈ǇƢǨǳ¦�ǶȀǫȐƻƘƥ�ńƢǠƫ�ƅ¦

  . املسلمني وقتئذ بنفوذهم الظامل

من  اء تامّ ذك لهمن كل استهّل هذا األديب ميميته بتوجيه سؤاله إىل  

ǶĔ¢�Ƕđ�ǾǼǛ��ǺǈƷ�ǞǷ��§ ƢƦǌǳ¦ منيّمث يستجب شباب املسل. أذكياء مجيعا،

ƨǧƾȀƬǈŭ¦�ƢȇƢǔǬǳ¦�śǷƢǔŠ�ÀȂŭƢǟ�ǶĔ¢�Ǯ ǳ̄ . مث يطرأ عليهم سؤاال آخر عن

إذا هم أمهلوا مجيع ما قد درسوا ومل  ،فضل مجيع ما قد تعلّـموا من العلوم

وجود الكنائس الكثرية يف بلدة الشيخ عامل من يستغرب الشاعر و . منهيستـفيدوا 

 وأعلى الكنائس أمام ُمصلَّى العيد، وتعدى املعروفة بالعلم والّدين، حىت بُـين أكرب

هؤالء املسيحيون إىل أن بنوا كنائسهم جانب بعض املساجد يف بعض املناطق يف 

وّجه ّمث .صميم مدينة إلورن، ويسكتنا دستور احلكم عن هذا الوضع البشيع

الشاعر سؤاال آخر إىل قومه عن بيعهم أراضيهم للمسيحيني الظاملني املضلني،

¦�ǽǀǿ�ÀȂǠȈƦȇ�Ǻȇǀǳ¦�Ƕǿ�Ƕǿ°ƢċǨǯÂ�ǶŮƢȀƳ�À¢�Ȃǿ�¾¦ƚǈǳ¦�¦ǀǿ�Ǻǟ�Ƕđوجو 

�ƢǿȂǟƢƥ�ǶĔ¢�ƢǼǨǌƬǯ¦�¦̄¤Â��śȇƢƷȋ¦�ǺǷ�Śưǯ�Ŀ�ƢȀǠȈƥ�ÀȂǸƬǰȇ�ǶȀǼǰǳÂ��ȆǓ¦°ȋ¦

فاع بل جيمجمون   .وسألناهم ملاذا باعوها للكفار فال يستطيعون الدِّ

إذا مل يستفـيدوا أعاد الشاعر سؤاله املقدم سابقا مرّة ثانية، عن فضل علمهم 

��Ǿƥ�¦ȂǴǸǠȇ�ŃÂ�¦ȂǸǴǠƫ�ƾǫ�ƢŲ�ǶĔ¦Ȃƻ¤�ȄǴǟ�ÀÂ°ȂŸ�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�¾ƢƳ°�ÀÂǂȇ�Ʈ ȈƷ

�¦ȂǴưƬŻ�ŃÂ��ƢȀǼǟ�ÀȂƬǰǈȇ�ǶȀǼǰǳÂ�ǶǴǜǳƢƥ�ƢĔȂǳËƾƦȇÂ�ƨǳ®ƢǠǳ¦�®ȐƦǳ¦�̧ ƢǓÂ¢�ÀÂËŚǨȇÂ
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ƾȈĐ¦�ǾƥƢƬǯ�Ŀ�¾ȂǬȇ�Ʈ ȈƷ�ńƢǠƫ�ƅ¦�ǂǷƘƥ" ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري :

وقوله صلى اهللا  )٢٣("وأولئك هم املفلحونروف وينهون عن املنكرويأمرون باملع

من رأى منكم منكرا فليغّريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل : " عليه وسلم

)٢٤("يستطع، فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان

نظهر مجيع ما قد حكموا جورا بعد انقضاء أيامهم ونفوذهم يف احلكم  مث 

إىل قضية اجتماعية  الشاعرومن هنا انتقل . من هو رشيدٌ ǶĔƢǷ±�Ŀ�Ǻǰȇ�Ń كأن

سؤاله املقدم  أخرى وهي قضية اختالل الرجال بالّنساء يف األسواق حيث أعاد 

�¦ȂǴǸǠȇ�ŃÂ��¦ȂǸǴǠƫ�ƾǫ�ƢŲ�ÀÂƾȈǨƬǈȇ�ȏ�ǶĔ¢�̄¤�ǶȀǸǴǟ�ǲǔǧ�Ǻǟ��ƨưǳƢƯ�̈ËǂǷ�ƢǬƥƢǇ

نشاهد فيها ما كانت يأمرنا يف هذا الوقت بالذهاب إىل أسواقنا وحفالتنا لو به، 

الفاسدة، تراهّن يف هذه األماكن راقصات كمن أصابه  األخالقنساؤنا عليه من 

�ǂŭ¦�Ŀ�Ƣđ�ƢƦƷǂǷ�ȏ�Ŗǳ¦�ƾȈǋƢǻȋ¦�©¦ƾǌǼǷ��ǺŪ¦�ǺǷ�Ëǆ ŭ¦ة والدين، متزينات وء

ومنهّن . غري املسلمنيلو كانوا تن الفضفاض، باحثات عن األخدان و ابالزي الف

�ǺēƢǯǂƷ�ǺǷ�Ƕǌƫ�Ǯجمموعة من النساء خب ǻƘǯÂ�ËǺēǂȇǂǇ�© ƢǇÂ�ǺȀǫȐƻ¢�ƪ ư

ŔǼǳ¦�ƨƸƟ¦ǂƥ�ƨȀȈƦǋ�ƨǻƢƼǇÂ�ƨƸƟ¦°�ǺēƢǧǂǐƫÂ.  وكم منهّن من تزّوجْت غري املسلم

  .بيننا علماء حمرتمني كأن مل يكن من

ويف البيت الواحد والعشرين، يقول الشاعر مواجها شباب املسلمني بأنه قد 

ǟ�§ ¦ȂŪ¦�ǶȀǼǷ�ǂǜƬǼȇÂ�Ǿǳ¦ƚǇ�ȄĔ¢اختتم الشاعر قصيدته بذكر أنه  .لى أسئلته

شاعر ُحّر مثل الطائر الــغـريد الذي يوسع خياله، ويصرح منهجه الشعري، وهو 

ǶȀǸǴǟ¢Â�ǶȀǷȂǫ�» ¦ǂǋ¢�ǺǷ�ǶĔ¢�ȂǳÂ�śȇÂƢǨǳ¦� ¦ǂǷȋ¦�¬ƾŻ�ȏ�Ǿǻ¢. كما أنه ال

ى وأنه ينظم شعره عل. ¦ƢËŲǀǷÂ�ȐȈǳ̄�¦ƾƦǟ�ÀƢǯ�ȂǳÂ�ǾǼȇ®�Äƾđ�ÃƾƬǿ¦�Äǀǳيهجوا 

ƢȀȈǧ�ÀȂǌȈǠȇ�Ŗǳ¦�̧ƢǓÂȋ¦�ǶȀǨƥ�² ƢǼǳ¦�Ƣđ�ÄƾȀȈǳ�ƢȀǴǏ¢.
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:أفكار الشاعر في القصيدة

يف هذه القصيدة، مثريا  الدكتور عثمان عبد السالم الثقايفاملرحوم كان 

نتيجة ملا كان عليها  لبعض االنفعاالت واإلحساسات واالنفجارات اخلُلقية،

فقام الشاعر . ان من األخالق الطاحلةوُشــبَّ ، وفقراء،مسلمو جمتمعه من أغنياء

ȐǏȎǳ�¼̄ƢƷ�ǂǰǨƥ�©ƢȈƥȋ¦�ǽǀđ¬�منفجرًا بنقد هذه األخالق الشنيعة

وهذه . وكان متحمسًا حبماسة الدين والدولة، ودعا قومه حبمايتهما. والتصفية

الفكرة، هي فكرة إسالمية محاسية وفكرة دولية إصالحية، وكلتا الفكرتني امتّدتا 

§�ƢǸđ�ƢǻǂǟƢǋ�ǶȀǧÂ�ǪČǸǠƬǳ�ƨǼǈǳ¦Â جذورمها من ƢƬǰǳ¦.

  :أسلوب الشاعر في القصيدة

هذا الشاعر األسلوب األديب املثري للعاطفة، حيث أنّه اختار من استخدم

�ƨǳȏ®Â�ÃǄǤǷ�ǞǷƢǈǳ¦�Â¢�¥°ƢǬǳ¦�Ƣđ�ǂǠǌȇ�Ŗǳ¦��ƢȀƸǓÂ¢Â�ƢȀǘǈƥ¢�· ƢǨǳȋ¦

الّتصويرية يف األداء ليقنع واعتمد على األمناط القصصية و . القصيدة يف أّول وهلة

املستهدفني وحيّرك شعورهم وعواطفهم لكي يتنّبهوا إىل ما كان يدعوهم إليه من 

ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨȈǨǐƬǳ¦Â�¬ȐǏȍ¦.،القصيدة حاوية لقوة العاطفة والشعور، ف فإذن

واألناقة يف التعبري، والفخامة ،واجلزالة يف الرتكيب ،للشاعر قوام تامٌّ يف األسلوبو 

  .األداء مع حسن املطلع واالختتام يف

  :القصيدة فيُمـْقـتـطـفــات عروضية 

أجرى الشاعر قصيدته على منوال حبر الّطويل املقبوض العروض والضرب كما 

  :يف تفاعيلها التايل



:...  

~١٧٨~

  اعـلـــنفـــعــولـــن مــفاعــيلـــن فعـولـــن مف   **    فـــعــولـــن مــفاعــيلـــن فعـولـــن مفاعـلـــن 

�ƨǸǔǳ¦�®ȂƳȂǳ�ƨǬǴǘǷ�̈ƾȈǐǫ�ƢȀȈǧ¦Ȃǫ�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƢĔ¢�̈ƾȈǐǬǳ¦�ǽǀǿ�©¦ǄȈǷ�ǺǷÂ

 يف آخر) م(قصيدة ميمية للزومها امليم ال فإن وباعتبار رويّها . الالزمة يف رويها

  . كل البيت

اجلودة باستعمال الكلمات من القمة حاول واستطاع الشاعر بلوغ وقد 

الوزن الشعري املستخدم يف ال سيما تالؤم �Â��Ƣđ�ƨǬƟاملناسبة يف األماكن الال

. عند العروضيني Ƣđ محسْ يُ ومل يقرتف من الضرورات ما ال تقبل وال . القصيدة

ومثال ذلك يف هذه  )٢٦(يف بعض األماكن،)٢٥(اللهم إّال أننا وجدنا احلشو

  :القصيدة كاآلتية

°َ°ََ    °َ°َ°ََ °ََ  °َ    َ َ°َ °َ    َ°ََ °   َ َ °َ° °َ  َ َ َ°َ َ°َ °َ  

وال يُـفسد الرتكيب الشعري )٢٧(.وهذا التغيري يسمى علة، وهو تغيري يلتزم

تماعية املمتازة مع وعلى الّرغم من هذا، كان هذا الشعر من األشعار االج.أبداً 

  . اخرةاألوزان والقوايف الزّ و إيقاع املوسيقي اجلّيد، مع توازنه 

:القصيدة فيُمـْقـتـطـفات بالغية 

ظاهر البالغية من البيان واملعاين املتناول الشاعر أنواع  يف هذه القصيدة

أتى  في البيت الثاين، واخلامس عشر،ف. والبديع مما زاد قصيدته رْونقـًا ومجاالً 

أجيبوا،  اتالشاعر بصيغة األمر الذي هو من مباحث اإلنشاء مثل استرياد كلم

وهو لتمشوا  وكل  اهي معطوفة على فعل األمر الذي سبقهو = لتمشوا، متشوا

وكلها مجل   )٢٨(ءهذه  إشارة إىل طلب حصول الفعل على وجه االستعال

  . إنشائية طلبـية تستدعى مطلوبا غري حاصل وقت الطلب
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ذا تصّفحنا هذه األبيات جيّـدًا نرى بعض املظاهر االستفهامية املختلفة، وإ

اليت متثل " ملاذا"الثالث، والتاسع، والعاشر، والرابع عشر جند كلمة بيت ففي ال

ويف البيت الثامن، والتاسع، والعشرين نرى كلمة . أداة  االستفهام لتفيد اإلنكار

�Ƣđ�Ƥ¦)كـمْ ( Ǵǘȇ�¿ƢȀǨƬǇȏ¦�̈ ¦®¢�ȆǿÂ يف البيت و  )٢٩(.عدد مبهميف لتعيني

يطلب ) كيف(اخلامس عشر، جند لونا آخر يف استعمال أداة االستفهام األخرى 

¾Ƣū¦�śȈǠƫ�Ƣđ�)أي حال نسائنا يف  جمتمعنا )٣٠.  

تلقي وعالوة على هذا، كان الشاعر يف البيت الثامن عشر يؤثّر يف نفس امل

، ويعّد هذا التشبيه  املذاقة إذ هو مرّ علقم يفباله سلوك شباب جمتمعه ـعندما شبَّ 

ّمث  تصّرف مثل هذا التصرف يف . لعدم وجود أداة التشبيه فيه )٣١(تشبيهًا مؤكدا

البيت الثاين والعشرين من القصيدة حيث شّبه نفسه بالطائر الغريد ويعّد هذا 

)٣٢(.اً التشبيه بليغ

-مصّلى(لمات ومن ألوان البديع املوجودة يف هذه القصيدة استعمال  ك

متقابلة يف ) فقري –غين (و) مساجد - كنائس (و) أقدم - أؤخر (و) كنيسة

، تعّد كل من هذه الكلمات يفبالّتوايلاخلامس، والّسادس، والتاسعبيت ال

)٣٣(.، إذ هو مجع بني معنيني متقابلنياً البالغة طباق

  :خصائص الشعر االجتماعي الموجودة في القصيدة

الشعر االجتماعي يسجل أحيانا بعض األحداث والوقائع  ومن املعروف أن

�Ŀ�ƨǷȋ¦�ƢȀȈǧ�Ǯ ǸĔ¦�ƢǷ�ǲȈƴǈƫ�ǂǟƢǌǳ¦�̧ ƢǘƬǇ¦�¦ǀđÂ��ƺȇ°ƢƬǳ¦�ǲƴǇ�Ŀ�ƨȈǼǷǄǳ¦

.  ذلك الوقت من املعامالت املشوهة اليت تدنس األوضاع االجتماعية حينذاك

واستهدف هذا القريض إىل لفت أنظار اجلميع خبواصهم وأعوامهم إىل ذلك 
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الوضع السّيئ، ودعاهم إىل اإلصالح باستخدام أساليب تعبريية مالئمة، وإشعال 

ǶŮ�ƨǼǿ¦ǂǳ¦�ǶēȏƢƷ�ǂȇȂǐƬƥ�ǶȀǨǗ¦Ȃǟ . حاول الشاعر املرحوم تصوير حالة املرأة

  .ملا كثر سفور النساء يف جمتمعه )٣٤(وقتئٍذ كما قد فعل أمري الشعراء أمحد شوقي

  :يقول الثقايف يف ميميته

لٍ َفـــحمَْ لِّ  ُكـــِيف يِ زْ اْخلِـــبَ وْ ثـَــــــــنَ ــسْ بَ يلْ وَ 

ـاــــيــَــــانِ وَ زَ ابِ َجـــــ احلِْ ِيف نَّ هُ ُضـــــعْ ى بَـ رَ تـَـــــ

ـــــــدَ خْ أَ ْنبَ طلُ ـــــْــــ يَ وَ  ـــــــمْ لَ ــــــــــوْ لَ ا وَ انً ــ مُ لِّ َســــــيُ ـ

 ِيف ـــــــــــوكُ لُ ا سُ ذَ َهـــــــوَ 
َ
مُ ـــــــــــــقَ لْ عَ ــــــــــــةِ اقَ ذَ  امل

ر التمثيل العريب برئاسة ا حضر حفلة نسائية انعقدت بدامَّ ــوقال أمحد شوقي ل

  :  م١٩٢٧السيدة هدی شعراوي سنة 

طغــــــــــــــی اَألســــــــــــــري:قــــــــــــــل للّرجــــــــــــــالِ 

ـــــــــــــــــــــــــ أوَهــــــــــــــــــــــــی َجَناَحيــــــــــــــــــــــــِه احلديــــــ

ذهـــــــــــــــــــــــب اِحلجـــــــــــــــــــــــاُب ِبَصـــــــــــــــــــــــربِهِ 

ــــــــــــــــــــماَء َجــــــــــــــــــــديرٌَة بِالـــــــــــــــــــــــــــــــــــ إّن السَّ

ـــــــــــــــاُث هلــــــــــــــا، ــــــــــــــَق اإلنــــــــ ّــــــــــــــٌة ُخِل ُحرّي

طـــــــــــــــُري احلجــــــــــــــــاِل متــــــــــــــــی َيطــــــــــــــــري؟

ــــــــــــــــــاقَ  ــــــــــــــــــُد، وَحــــــــــــــــــزَّ َس يِه احلريــــــــــــــــــرـ

ـــــــــــــــــــــــفور ــــــــــــــــــــــــَرتَُه السُّ ـــــــــــــــــــــــال َحيـــــ وأََط

ǂººººººººººººººººººººººººººȇÊƾÈƳ�ƢººººººººººººººººººÈ
Êđ�ÈȂººººººººººººººººººǿÈÂ��

ÊŚººººººººººººººººººËǗ

ـــــــــــــــــــِلَق الــــــــــــــــــذکور )٣٥(َکمــــــــــــــــــا ُخـــــــــــــــــ

  :الخاتمة

حاولت هذه الدراسة عرض الشعر العريب االجتماعي النيجريي الذي يكشف 

يف الغطاء عن إسهامات أدبية خالدة ألدبائن، وذلك إلظهار مدى تفننهم 

والتجأت إىل ذكر مفهوم الشعر االجتماعي وتطوره من النشأة . احلقل األديب

وذكرت السبب الذي دعى شاعرنا إىل تنبيه األمة . والنضوج، والسيما يف نيجرييا

ودرست فيها املالمح الفكرية والعروضية والبالغية مع بعض . مبيميته الشهرية
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�ǽǀđ�ǲƯƢǸŭ¦�«¯ƢǸǼǳ¦�®ǂǇ�Ǟاخلصائص االجتماعية املوجودة يف القصيدة م

  . اخلصائص يف شعر العرب

ىل بعض النتائج املهمة منها، أن األمة يف أشّد احلاجة إىل إتوصلْت الدراسة 

دراسة هذه القصيدة وأمثاهلا يف الفصول الدراسية واجللسات الوعظية لكي نغّري 

Ƿ�ǞǸƬĐ¦�ƢȀȈǴǟ�ÀƢǯ�ƢǷ�ÉƾÈǈÌǧÈ¢�Ȃǿ�̄ ¤��Ǻǿ¦ǂǳ¦�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ƢǼǠǓÂ ن األخالق

ولقد أسهم هذا اجلهد الغايل إىل تصفية . الطاحلة من السفور واالختالط

�®ȂǌǼŭ¦�ËȂƳǂŭ¦�ǞǸƬĐ¦�ǞǓÂ�Ŀ�ƨǯƢƬǨǳ¦�©ȐǷƢǠŭ¦Â�ƨȈǬǴÉŬ¦�©¦°¦ǀǬǳ¦)وامتد ) إلورن

جذور هذا التغيري والتصفية إىل غري هذه املنطقة حىت عّم النفع يف داخل نيجرييا 

  . وخارجها

ة أن هذه القصيدة تنتمي إىل الوصف أكثر من بقية أغراض ومن املالحظ 

عثمان مبثل ما قام به املرحوم الدّكتور فإذا قام أيُّ أديب. الشعر املألوفة املعروفة

عمله األديب عترب اĐ¦��ǽǂưǻ�Â¢�ǽǂǠǌƥ�ǞǸƬإصالح من عبد السالم حممد الثقايف 

.عمًال أدبياً اجتماعّياً  ذلك

  :المصادر والمراجع

.القرآن الكرمي)١(

، التقومي البالغي ملختارات )هـ١٤٣٣/م٢٠١٢(أبو بكر جامع السنوسي )٢(

رسالة . من اخلطب املنربية لإلمام الدكتور عثمان عبد السالم الثقايف

، جامعة إلورن، أكادميية مقدمة إىل قسم اللغة العربية، كلية اآلداب

đ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�ŚƬǈƳƢŭ¦�ƨƳ°®�ȄǴǟ�¾ȂǐƸǴǳا.  
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، علوم البالغة، شركة أبناء )هـ١٤٢٩/م٢٠٠٨(أمحد مصطفى املراغي )٣(

. شريف األنصاري للطباعة والنشر والتوزيع لبنان

حركة اللغة العربية ) هـ١٤١٤- م١٩٦٦( شيخو أمحد سعيد غالدنثي،)٤(

�ƨȈǬȇǂǧȍ¦�ƨƦƬǰŭ¦��ƢȇŚƴȈǻ�Ŀ�Ƣđ¦®¡Â الطبعة الثانية.  

والقافية، الشركة  ضم العرو عل) هـ١٤٢٤/م٢٠٠٤(عبد العزيز عتيق، )٥(

.الطبعة األوىل. الدولية للطباعة القاهرة

قصة األدب ) م٢٠١٠(ي عبد املنعم خفاج حممدو عبد اهللا عبد اجلبار  )٦(

.مكتبة الكليات األزهرية يف احلجاز،

مطبعة اإلسالم يف غرب أفريقي) م١٩٩٣(عثمان عبد السالم الثقايف)٧(

.١ط  ن،ناصر أَجْيتمايب، َغْمَربِي، إلور 

تأريخ األدب العريب يف مدينة ) م٢٠٠٨(عثمان عبد السالم حممد الثقايف )٨(

شركة :مطبعة. إلورن من العصر اإلسالمي إىل عصر ما بعد االستقالل

  . مصر الطبعة الثانية - القاهرة - العرب الدولية للطبع والنشر شارع عابدين

للطّبع مطبعة ألىب ) ديوان(الرياض ) م٢٠٠٥(بكر عيسى ألىب أبو)٩(

.١ط ،حارة ِمجَْبا، إلورن، والية كوارا، نيجرييا، والنشر

السباعيات، النهار للطبع والنشر . )م٢٠٠٨( عيسى ألىب أبو بكر )١٠(

.مصر -عابدين- شارع اجلمهورية ٧، والتوزيع

أيها  - حممد العيد آل خليفة،  كتاب ديوان حممد العيد آل خليفة -)١١(

-https://alاحلديثة،  املكتبة الشاملة - الرافعون القصور 

maktaba.org/book/32691/230#p14م٢٠١٩-٠٢-١٨:تأریخ زیارة الموقع.
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ووية يف حمي الدين أبو زكريا حيي بن شرف الدين النووى، منت األربعني النّ )١٢(

.مطبعة املسجد احلسيين القاهرةو  مكتبة   األحاديث الصحيحة النبوية،

اللغة العربية يف نيجرييا بني ) الدكتور(موسى عبد السالم مصطفى أبيكن )١٣(

 متوفر، مجلة مجمع اللغة العربیة األردني.األمس واليوم

.<htps://www.majma.org.jo/ojs/index.php/JJaa/article/view/565>يف

.م٢٠١٩ير، فرب  ١٨: تأريخ الوصول

الشعر االجتماعي وخصائصه  abbassiaمن طرف: املوقع االلكرتوين)١٤(
www.arab2-daz.arabepro.com.م٢٠١٩-٠٢-١٨:تأریخ زیارة الموقع

  :الـهوامش

تأریخ األدب العربي في مدینة إلورن من ) م٢٠٠٨(عثمان عبد السالم محمد الثقافي -)١(

شركة العرب الدولیة للطبع والنشر :مطبعة.العصر اإلسالمي إلى عصر ما بعد االستقالل

  . ٦٦-٦٥: ص. مصر الطبعة الثانیة -القاهرة -شارع عابدین
www.arab2-الشعر االجتماعي وخصائصهabbassiaمن طرف:ترونيالموقع االلك-)٢(

daz.arabepro.com.م٢٠١٩-٠٢-١٨: تأریخ زیارة الموقع
- م١٩٦٦( حركة اللغة العربیة وآدابها في نیجیریا،، ،غالدنثيشیخو أحمد سعید-)٣(

،١٦٨یقیة،الطبعة الثانیة،  ص،  المكتبة اإلفر ) هـ١٤١٤
تأریخ األدب العربي في مدینة إلورن المرجع السابق، ،عثمان عبد السالم محمد الثقافي-)٤(

.من العصر اإلسالمي إلى عصر ما بعد االستقالل

مكتبة قصة األدب في الحجاز،) م٢٠١٠(ي عبد المنعم خفاجمحمدو عبد اهللا عبد الجبار  -٥

.٤٦٨، ص ریةالكلیات األزه
-أیها الرافعون القصور-كتاب دیوان محمد العید آل خلیفة محمد العید آل خلیفة،  -)٦(

تأریخ زیارة https://al-maktaba.org/book/32691/230#p14. ٢٢٩المكتبة الشاملة الحدیثة، ص

.م٢٠١٩- ٠٢-١٨: الموقع
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www.arab2-تماعي وخصائصهالشعر االجabbassiaمن طرف:الموقع االلكتروني-)٧(

daz.arabepro.com.م٢٠١٩-٠٢-١٨: تأریخ زیارة الموقع

) هـ١٤١٤-م١٩٦٦( حركة اللغة العربیة وآدابها في نیجیریا،،غالدنثيشیخو أحمد سعید -٨

  . ١٠٤-١٠٣.  الطبعة الثانیة،  صالمكتبة اإلفریقیة،
اللغة العربیة في نیجیریا بین األمس )الدكتور(موسى عبد السالم مصطفى أبیكن -)٩(

.n،[.S.l]،مجلة مجمع اللغة العربیة األردني.والیوم 81،1094.-mar. 2017. ISSN متوفر 0258

:.https://www.majma.org.jo/ojs/index.php/JJaa/article/view/565jjaa.<في تأریخ ، ٢٥٩ص، >

.١٨feb: الوصول 2019.

  ٣٥. ص. المرجع السابق.عثمان عبد السالم محمد الثقافي-)١٠(
   ٦٥: المرجع نفسه، ص-)١١(
  ٦٨: المرجع نفسه، ص-)١٢(
،حارة ِجْمَبا، مطبعة ألبى للّطبع والنشر)دیوان(لریاض ا) م٢٠٠٥(عیسى ألبى أبو بكر-)١٣(

   ١٠١: ص.١ط .إلورن، والیة كوارا، نیجیریا
شارع  ٧، النهار للطبع والنشر والتوزیعالسباعیات،)م٢٠٠٨(عیسى ألبى أبو بكر-)١٤(

    ٩١: ص، ١ط مصر، -عابدین-الجمهوریة
    ١٥٦: ص ).اندیو (الریاض : )٢٠٠٥( عیسى ألبى أبو بكر-)١٥(
-م١٩٦٦( حركة اللغة العربیة وآدابها في نیجیریا،،غالدنثيشیخو أحمد سعید-)١٦(

،١٦٩.  الطبعة الثانیة، صالمكتبة اإلفریقیة،) هـ١٤١٤
  ١٧١ -١٧٠.المرجع نفسه، ص-)١٧(
، مطبعة ناصر اإلسالم في غرب أفریقي)م١٩٩٣(عثمان عبد السالم الثقافي-)١٨(

  ٣: ص ،١ط  ْیتمابي، َغْمَبِري، إلورن،أجَ 
التقویم البالغي لمختارات من الخطب ، )هـ١٤٣٣/ م٢٠١٢(أبو بكر جامع السنوسي -)١٩(

أكادیمیة مقدمة إلى قسم اللغة رسالة.المنبریة لإلمام الدكتور عثمان عبد السالم الثقافي

اجستیر في اللغة العربیة وآدابها، للحصول على درجة الم، جامعة إلورن،العربیة، كلیة اآلداب

  ١٢: ص
  ٤: ص  ،١ط ).م١٩٩٣. (ياإلسالم في غرب أفریقی-)٢٠(
  ١٦ – ١٥: ص. المرجع نفسه-)٢١(
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عان به أهل مدینة إلورن ضد الهجومات الحربیة، ولغزارة تهو الشیخ صالح ابن جنتا، اس-)٢٢(

.ه بالشیخ عالم فادة الناس به أصبح زعیما للمسلمین ولقبو تـعلمه واس
   ١٠٤سورة آل عمران اآلیة -)٢٣(
متن األربعین الننوویة في األحادیث محي الدین أبو زكریا یحي بن شرف الدین النووى، -)٢٤(

  .٤١- ٤٠مطبعة المسجد الحسیني القاهرة، صو  مكتبة،الصحیحة النبویة
خامس الساكن فى والحشو هو دخول القبض في الوزن الشعري الذى یؤدي إلى حذف ال - ٢٠

.َفـــُعــولُ فینقل إلى َفـــُعــولُــنْ :مثل
الشركة الدولیة للطباعة علم العروض والقافیة،) هـ١٤٢٤/م٢٠٠٤(عبد العزیز عتیق، -)٢٦(

    ٢٤: ، ص١ط . القاهرة
٢٥: ص. المرجع نفسه-)٢٧(
ناء شریف شركة أبعلوم البالغة،، )هـ١٤٢٩/م٢٠٠٨(أحمد مصطفى المراغي -)٢٨(

   ٦٤. ص. األنصاري للطباعة والنشر والتوزیع لبنان
  ٥٨: ص. عبد العزیز عتیق، المرجع السابق-)٢٩(
  ٥٨: ص. المرجع نفسه-)٣٠(
  ١٩٦: المرجع نفسه ص-)٣١(
  ١٩٦: ص. المرجع نفسه-)٣٢(
  ٢٦٩: ص. المرجع نفسه-)٣٣(

  .ءصر الحدیث، أمیر الشعراأشهر شعراء الع: يبن علی بن أحمد شوق يأحمد شوق-٣٤
، منبر حر للثقافة حجاب المرأة في شعر أحمد شوقيطاهر عبد الحسین جال درة، -)٣٥(

  . م٢٠١٩، ٢٠یر افبر :تأریخ الزیارةم، ٢٠١٠) مایو( ٨والفكر واألدب، السبت 
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  ملخص البحث

يهدف هذا البحث إىل التعرف على املتغريات االجتماعية وأثرها 

العصر اجلاهلي الشعر يف  يف ذلك على قتصرايف الشعر العريب، م

من  يف كل  اً واحد اً الباحث شاعر اختار العباسي، و العصر و 

 أمر ااهلي تار الباحث يف العصر اجلحيث اخ العصرين الـمذكورين،

ومنهج البحث يف ذلك هو . القيس، ويف العصر العباسي أبا نواس

املنهج املقارن حبيث يتم عن طريق املوازنة واملقارنة بني هذين 

ملتغريات االجتماعية يف االستخدامات بغية إبراز أكر االشاعرين، 

وعلى هذا . اللغوية واالستعماالت األسلوبية بني هذين الشاعرين

حث بعرض وحتليل ثالثة أغراض من الشعر مراعاة للمقام، قام البا

  :مرؤ القيس واصفا فرسها يقول - فمثال عند الوصف

قـــد أشـــهد الغـــارة الشـــعواء حتملـــين

كـــــأن صـــــاحبها إذ قـــــام يلجمهـــــا

إذا تبصــــــــــــــرها الــــــــــــــرَّاؤون مقبلــــــــــــــة

جــرداء معروقــة اللحيــني ســرحوب

مغـــذ علـــى بكـــرة زوراء منصـــوب

الحــــت هلــــم غــــرة منهــــا وجتبيــــب
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وماذا قال أبو نواس يف نفس الغرض؟ فنجد أبا نواس  عندما يصف تقلبات 

حياة الدنيا من سرَّائها وضرَّائها بألفاظ سهلة متداولة بني أفراد جمتمعه متأثرا من 

  ذلك لبيئته حيث يقول

ـــدنيا بشـــيء مـــىت ترضـــي مـــن ال

أمل تـــــر جـــــوهر الـــــدنيا املصـــــفَّى

ـــــــــــــــاملزاج إذا مل تـــــــــــــــرض منهـــــــــــــــا ب

ه مـــــــــن البحـــــــــر األجـــــــــاجوخمرجـــــــــ

وهنا سؤال يطرح نفسه ملاذا استخدم إمرؤ القيس هذه األلفاظ مثال وأبو 

:  وعلى هذا سوف يتمحور هذا البحث على حمورين أساسيني مها. نواس هذه

احملور األول يتمثل يف اجلانب النظري وفيه يستعرض الباحث املقدمات النظرية 

جلاهلي، واألدب العباسي، بينما كان حول علم اللغة االجتماعي، واألدب ا

احملور الثاين حمتويا على اجلانب التطبيقي من عرض وحتليل ومناقشة لثالثة أغراض 

الوصف، والغزل، واهلجاء، من الشعر اجلاهلي والعباسي عن طريق املوازنة : وهي

.واملقارنة بني الشاعرين، ومن مث الوصول إىل النتائج املتوقعة، والتوصيات

  قدمة م

�ǺǸǔƬȇÂ��ǞǸƬĐ¦�Ƥ ǻ¦ȂƳ�ǞȈŦ�ŚƯƘƫ�ƨǇ¦°ƾƥ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ƢȈǻƢǈǴǳ¦�ǶǴǟ�ǶƬȀȇ

ذلك املعايري الثقافية والتوقعات والبيئة وطريقة استخدام اللغة واآلثار املرتتبة على 

ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨǤǴǳ¦�¿¦ƾƼƬǇ¦ . ويدرس هذا العلم أيضا كيف ختتلف سن اللغة بني

اجتماعية معينة، مثل القرى والدين واجلنس  اجلماعات اليت تفصلها متغريات

واملستوى االجتماعي، ومستوى التعلم والعمر وما إىل ذلك، وكيفية استخدام 

��ƨȇ®ƢǐƬǫ¦�ƨȈǟƢǸƬƳ¦�©ƢǬƦǗ�Ŀ�®¦ǂǧȋ¦�Ǧ ȈǼǐƬǳ�Ƣđ�¿¦ǄƬǳȏ¦Â�ƾǟ¦ȂǬǳ¦�ǽǀǿ� Ƣǌǻ¤
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وكما خيتلف استخدام أي لغة من مكان إىل آخر، خيتلف استخدام اللغة أيضا 

  . الطبقات االجتماعية بني

من الطبيعي لكل معلم لغوي أو متعلم أو ميكن القول بأنه انطالقا مما سبق 

قارئ أو كاتب أو متكلم أن يتأثر ببيئته عند إنتاجه للكالم، سواء كان ذلك 

إذا كان من الطبقة و كانته االجتماعية، ويتأثر كذلك مبالكالم شفهيا أم حتريريا، 

ن ختتلف أمناط أساليبه الكالمية وعباراته التواصلية عن العليا فإنه ال شك أ

، وحىت أبناء الطبقة العليا خيتلفون متاما عند الطبقة السفلىاملتكلم الذي كان من 

  .حديثهم مع أبناء الطبقة الثانية أو الثالثة إخل 

 يفولذا يرى الباحث أن من اجلدير والبديهي أن يتأثر كل متكلم مبجتمعه 

ت اللغوية من األساليب املختلفة وفقا للمتغريات االجتماعية املتمثلة ماااالستخد

  . الدين والبداوة واحلضر واجلنس واملستوى االجتماعي والتعلم والعمر يف

ويرى الباحث أنه من الطبيعي لكل متكلم سواء شاعرا كان أو كاتبا، أ كان 

يتأثر عند إنتاجه لذلك  ذلك الكالم خطابا حواريا أو كتابيا أو شعريا أو نثريا أن

الكالم مبجتمعه الذي نشأ فيه وترعرع فيه، وهو ما يسمى بالتأثريات البيئية اليت 

ية، ري تنعكس لدى الفرد عند تصرفاته يف االستعماالت اللغوية واألساليب التعب

ولذلك جند اختالفا كثريا بني األفراد يف االستخدامات اللغوية، ويف حتديد 

ارفون عليه من اإلرشادات والرموز وغري ذلك، ومن املالحظ أن املصطلح وما يتع

اللغة املستخدمة يف البيئة الريفية ختتلف عن اللغة املستخدمة يف البيئة احلضرية 

ملتغري بيئي، فعندما يصف البدوي بعض األشياء يلجأ دائما إىل املناظر الطبيعية 

األشياء فتمثليه ال  البحتة، أي على ما تقع حواسه، وعندما ميثل لك بعض

يتجاوز احليوانات والطيور واجلبل والوهاد والبحر وغري ذلك، عكس احلضري 
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الذي كانت بيئته احمليطة به مليئة بالتكنولوجيا احلديثة فتكون على نصب عينيه 

Đ¦�©ƢǬƦǘǳ¦�ÃȂƬǈǷ�Ŀ�ÀƘǌǳ¦�Ǯ ǳǀǯÂ��ǲưŭ¦Â�Ǧ ǏȂǳ¦�ƾǼǟ�ƢǸƟ¦®�®¦ǂǧȋƢǧ��ƨȈǠǸƬ

ليبهم ملستوى طبقي، فمن املؤكد أن األفراد املنتمني يف أسا أيضا ليسو سواء

�Â¢�ƨȈǻƢưǳ¦�©ƢǬƦǘǳ¦�ÄÂ̄�ǺǷ�ƨȇȂǤǴǳ¦�ǶēƢǷ¦ƾƼƬǇ¦�ƾǼǟ�ÀȂǨǴƬź�ńÂȋ¦�ƨǬƦǘǴǳ

الثالثة كما أشرنا سابقا، وهكذا كان األمر جليا يف املستوى التعليمي، فاملثقفون 

علم، ومما مت اإلشارة بالثقافات التعليمية خيتلفون متاما من الذي مل يسبق هلم الت

إليه من تلك املتأثرات واملتغريات البيئية، سترتكز هذه املقالة حول الشاعر 

اجلاهلي إمرئ القيس والشاعر العباسي أيب نواس عن طريق املقارنة واملوازنة 

هما، و للمتتبع يف تراث هاتني تبينهما، ملا هلما من التشابه والتماثل يف شخصي

�ǂǯ̄Â��ÀȂĐ¦Â�ȂǤǴǳ¦Â�ȂȀǴǳ¦�ȂǿÂ�½ŗǌŭ¦�ǶǇƢǬǳ¦�ƢǸȀǼȈالشخصيتني جيد أن ب

أبو نواس للمحدثني،  : قال -شيخ أيب نواس - الذهيب يف سريه أن أبا عبيدة

:القيس للمتقدمني، لذا آثرمها الباحث للدراسة، وإليك احملاور كامرئ

  :الجانب النظري: المحور األول

المفهوم االصطالحي لعلم اللغة االجتماعي 

: بأنه علم يبحث التفاعل بني جانيب السلوك اإلنساين: يعرف فيشمان

)١(.استعمال اللغة والتنظيم االجتماعي للسلوك

socioمن مكونني األول ) sociolinguistic(وتتألف بينة املصطلح االجنليزي 

)٢(ويعين علم اللغة ) linguistic(جمتمع أو اجتماعي، والثاين : ويعين 

¦ȂǴǠǳƢƥ�Ǿǘƥǂƫ�Ŗǳ¦�ƨǬȈƯȂǳ¦Â�ǖƥ¦ǂǳ¦Â�ǞǸƬĐ¦�¾ƢůÂ�ƨǤǴǳ¿� ويدرس جمال"

)٣("االجتماعية بعامة



:  
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�Ǿǻ¤���ǞǸƬĐƢƥ�ƢēƢǫȐǟ�Ŀ�²" ويذكر كمال بشر  °ƾȇ�Äǀǳ¦�ǶǴǠǳ¦�Ǯ ǳ̄�Ǿǻ¢

ينتظم كل جوانب بنية اللغة ، وطرائق استعماهلا اليت ترتبط بوظائفها االجتماعية 

.)٤("والثقافية 

ة العالقة بني اللغة والظواهر االجتماعية وبيان أثر هو دراس"ويرى هدسن 

�ƨȇȂǤǴǳ¦�ǂǿ¦Ȃǜǳ¦�Ǧ ǴƬű�Ŀ�ǾƬȈǼƥÂ�ǾƦȈǯǂƫÂ�Ǿź°ƢƫÂ�ǾǸǜǻÂ�ǞǸƬĐ¦")٥(.

ويرى الباحث أن مجيع املفاهيم اليت وصفت علم اللغة االجتماعي تبني 

ƨǤǴǳ¦�śƥ�ƨǫȐǠǳ¦�À¢�ŘǠŠ��ǾȈǧ�ÀȂǰƫ�Äǀǳ¦�ǞǸƬĐ¦Â�ƨǤǴǳ¦�śƥ�ƨǫȐǠǳ¦�ǂǿƢǜǷ

�ƨǤǴǳ¦�ȄǴǟ�ǂƯƘȇ�ǞǸƬĐ¦�À¢�ƢƷȂǓÂ�ǂưǯ¢�̈°ƢƦǠƥÂ��ƨǳ®ƢƦƬǷ�ƨǫȐǟ�ƢĔƘƥ�ǶǈƬƫ�ǞǸƬĐ¦Â

ǞǸƬĐ¦�Ǯ ǳ̄�®¦ǂǧ¢�śƥ�ŅƢǐƫȏ¦�Â¢�ȆƟ¦®ȋ¦�Ƣǿ¦ȂƬǈǷ�ǺǷ�ƢȀƦǻ¦ȂƳ�ǞȈŦ�Ŀ.

  :نشأة علم اللغة االجتماعي

شهد القرن العشرين مولد علم جديد، هو علم اللغة االجتماعي 

sociolinguistics حصيلة  جهود علمني، مها علم اللغة وعلم االجتماع،  وهو

�ƢȀǼǷ�ǲǯ�ŚƯƘƫÂ��ǞǸƬĐƢƥ�ƨǤǴǳ¦�ƨǫȐǟ�ƨǇ¦°®��ȆǈȈƟǂǳ¦�Ǿǧƾǿ�ƾȇƾŪ¦�ǶǴǠǳ¦�ǲǠƳÂ

يف اآلخر، وتأثريه به أما علم اللغة االجتماعي فريتبط بعلم اللغة اليت حتكم 

العلمان يف  دراسة ملختلف اخلصائص واجلواهر االجتماعية ومنها اللغة فيتلقى

حبث مشرتك هو علم االجتماعي اللغوي الذي يتناول مدى العالقة القائمة بني 

�©ƢȈǘǠŭƢƥ�ƨȇȂǤǴǳ¦�Ƥ ȈǳƢǇȋ¦Â�¾Ƣǰǋȋ¦��ŚƯƘƫ�ÃƾǷ��¼®¢�ŚƦǠƬƥÂ��ǞǸƬĐ¦Â�ƨǤǴǳ¦

.)٦("االجتماعية، اليت تستعمل اللغة ضمنها 

ت املتحدة ، والواليااأوروبنشأ االهتمام باجلانب االجتماعي للغة يف 

األمريكية على حد سواء، وإن كان ذلك قد مت بصورة خمتلفة يف احلالتني، ففي 
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الذي ركز  Firithوعلى وجه التحديد يف بريطانيا، ظهرت مدرسة فريث   اأوروب

�ŃƢǟ�½ƢǼǿ�ÀƢǯ�ƢǰȇǂǷ¢�ĿÂ��ǞǸƬĐ¦Â�ƨǤǴǳ¦�śƥ�ƨǫȐǠǳ¦�ȄǴǟ�ǾƫƢǇ¦°®�Ŀ

، الذين sapirوسابري  boasلغة أمثال بوس االنرتوبولوجيا مالنوفيسكي، وعلماء ال

�Ŀ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©¦ǂƯƚŭ¦�ƨǜƷȐǷ�ń¤�ƨȈū¦�ǂǸū¦�®ȂǼŮ¦�©ƢǤǴǳ�ǶēƢǇ¦°®�Ƕē®Ƣǫ

.)٧(اللغة 

  : وظيفة علم اللغة

يتناول علم اللغة االجتماعي كثريا من القضايا املهمة ذات الطابع اللغوي 

ت والعالقات بني املرسل واملتلقي اخلطاب ومستوياته، اللهجا: االجتماعي مثل 

يف عمليات االتصال، واالستعمال اللغوي، والعوامل غري اللغوية اليت تؤثر يف 

�Ǻǟ�Ʈ(ذلك  ƸƦȇÂ��ǞǸƬĐ¦Â�ƨǤǴǳ¦�śƥ�©ƢǫȐǠǳ¦�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ƨǤǴǳ¦�ǶǴǟ�² °ƾȇ

طريق احملادثة اليت تستخدمها يف الظروف االجتماعية املختلفة، ويتناول موضوعه 

اللهجات املختلفة، ضمن منطقة جغرافية حمددة، وحتليل العوامل  كذلك دراسة

االجتماعية، اليت حتكم االستعماالت اللغوية املختلفة بني األفراد، ومنها على 

"سبيل املثال، العالقات احملددة بني املشاركني يف احلديث، وأسلوب التخاطب

دوار االجتماعية اليت رمسي أم غري رمسي، واملكانة االجتماعية لكل منهم، واأل

.)٨(يقومون بأدائها، وهدف احملادثة، وموضوعها، وما إىل ذلك 

بعد العرض السريع عن علم اللغة االجتماعي سينتقل بنا املقام إىل استعراض 

.اجلاهلي والعباسي عصريموجز عن األدب يف 
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  : العرب ولغتهم :األدب في العصر الجاهلي

ȍ¦�ǲƦǫ�ǶēǂȇǄƳ�Ŀ�§ǂǠǳ¦�³ Ƣǟ سالم حمصورين أو كاحملصورين ال يكادون

�ȆǨǧ�¾Ƣǐƫȏ¦�¦ǀǿ�ªيتصلون بغريهم، وال ƾƷ�À¤Â��Ƕđ�ǲǐƬȇ�ǶǿŚǣ�®Ƣǰȇ

أضيق احلدود، وكان العرب اجلاهليون يتكلمون هلجة سامية، ونسبت إليهم 

  . ومسيت اللغة العربية 

  :تحديد العصر الجاهلي

ىل عدة أعصر، تبدأ بالعصر ومؤرخو التاريخ األديب يقسمون األدب العريب إ

يزيد عمر أقدم املروي من موضوعاته عن مائيت عام قبل ظهور  اجلاهلي الذي ال

)٩(.اإلسالم

أما الشعر العريب فحديث : "وجند شوقي ضيف نقال عن اجلاحظ  يقول

�ǂƴƷ�Ǻƥ�ǆ ȈǬǳ¦�£ǂǷ¤�ǾȈǳ¤�Ǫȇǂǘǳ¦�ǲȀǇÂ�ǾǴȈƦǇ�ƲĔ�ǺǷ�¾Â¢��Ǻǈǳ¦�ŚǤǏ��®ȐȈŭ¦

مخسني  اإلسالمفإذا استظهرنا الشعر وجدنا له إىل أن جاء .. ومهلهل بن ربيعة 

)١٠("ومائة عام، وإذا استظهرنا غاية االستظهار فمائيت عام

  :أنواع األدب في العصر الجاهلي 

: فاألدب العريب املروي عن العصر اجلاهلي نوعان يءومهما يكن من ش

.)١١(الشعر أو النثر الفين

  : مميزات الشعر الجاهلي

�ǶǿǂǠǋ�ÀȂǸǜǼȇ�ǶǿǂǔŢ�¿ƾǟÂ��ǶēƢȈƷ�Ǧ ǜǋÂ���ǶȀȇƾƦƬǳ�§ǂǠǳ¦�ÀƢǯ�ƾǫÂ

من غري تكلف يف األسلوب، وال تعمق يف املعىن، وال مبالغة يف اخليال، مع 



هـ١٤٣٨ربيع الثاني =م٢٠١٨ناير يعدد الثالث ال

~١٩٣~

��ƨǬȈǬū¦�ǺǷ�ƢƦȇǂǫ�ÀƢǯ�ƢǷ�ȏ¤�Ä±ƢĐ¦�¾ƢǸǠƬǇȏ¦�ń¤�̧ÂǄǼǳ¦�¿ƾǟÂ�ƨǬȈǬū¦�ȆƻȂƫ

.)١٢(والبعد عن احملسنات البديعية إال مما جاء عفوا

  : أنواع الشعر الجاهلي

�ǶƟȐȇ�ƢŲ�ǶđȂǴǫ�ȄǴǟ�ǂǘƻÂ�ǶȀǇ¦ȂƷ�ǾƬǯ°®¢�ƢǷ�ǲǯ�Ŀ�ǂǠǌǳ¦�§ǂǠǳ¦�Ƕǜǻ

:بيئتهم وينتظم مع تنشئتهم، ومن أشهر تلك األغراض مايلي

اهلجاء  =٥الرثاء =٤املدح  =٣الفخر  =٢ويسمى التشبيب  –النسيب = ١

لفرس والظباء ومحر وا)١٣(الوصف، فوصفوا من احليوان اإلبل = ٧االعتذار =٦

  الوحش وغريها

وكانت أغراض الشعر أيضا ال خترج عن تصوير جمتمعهم البدوي كاحلل   

والرتحال، والنزاع على مواطن احلياة واألخذ بالثأر والتفاخر بالشجاعة، والكرم، 

.)١٤(ووصف بيئتهم املكانية من وهاد وجبال وشياه وحيوان

  :األدب في العصر العباسي

  لحياة السياسية واالقتصادية والثقافية في العصر العباسيلمحة عن ا

وكان لسقوط ه بعد سقوط الدولة األموية،١٣٢قامت الدولة العباسية عام 

وكراهية املوايل  ،الصراع بني األمويني وآل البيت: الدولة األموية أسباب كثرية منها

اخللفاء األمويني يف  وضعف ،لألمويني لتعصبهم للعرب والنزاع بني القبائل العربية

.)١٥(آخر أيامهم 

ه عندما استوىل التتار على ٦٥٦وامتدت الدولة العباسية يف الزمان حىت 

مه ومنهم من قسمه إىل يولطول العصر العباسي اختلف املؤرخون يف تقس .بغداد
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ومنهم من قسمه إىل قسمني فقط مها العصر العباسي األول  ،أربعة عصور

.)١٦()٦٠٦ -٣٣٢(العباسي الثاين  والعصر )ه٣٣٤ - ه١٣٢(

  الحضارة والثراء والترف من الحياة االجتماعية 

الثانية من و  ا يف األوىلم واثور  ،ومصر ،والشام ،إيرانو راق عملا فتح العرب ال

الساسانية والكلدانية واآلرامية وما يف الثالثة والرابعة من حضارات ضارات احل

خذوا يكونون من ذلك ومن تراثهم العريب بيزنطية وسامية قدمية ومصرية، وأ

�Ƕē°ƢǔƷ�ǎ ǳƢŬ¦اإلسالمية .  

،الدور والقصور ال فيها فحسب بناء امراء عن طريقسوقد كشف حضائر 

 فبل  أيضا يف بغداد، فقد يصل بني الدار والقصر وبني الشارع أو الدرب دهليز مسقو 

بواب تصنع من اخلشب اريع األواملرافق املنزلية، وكانت مص ضي إىل فناء واسع للسكىنفي

.بالنقوش  تيطااحمل خرفبالنقوش وتتألف النوافذ بالزجاج امللون، وتز  ىاحملل

 انتق الذي هيأ لكل الرتف فقد كغدني العوكانت خزائن الدولة هي امل

حتمل إليها محول الذهب والفضة من أطراف األرض حىت قالوا إن املنصور خلف 

  . همايونا من الدنانري وسبعمائة مليون من الدر عة عشرة ملب أر ويفت حينما 

ون على العلماء واألطباء والشعراء واملغنني، غدقوكان اخللفاء الوزراء والوالة ي

ذائع بشعر ورسم املهدي ملروان بن أيب حفصة مائة ألف درهم على مدحه 

Ƕē¦ȂǏ¢�ǒ ǠƦǳ�§ǂǘȇ�śƷ�śǼǤŭ¦�ǞǷ�ǾǈǨǻ�ǞȈǼǐǳ¦�ǞǼǐȇ�ÀƢǯÂ��°ȂȀǌǷ.

س  والثياب، وقد بلمليف ا قهذا اجلو الزاخر بالرتف التأنيف ع يشين وطبيعي أ

  .عم حينئذ بغداد لبس األزياء الفارسية 
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ة باحلضارات نو املشحويكتفي الباحث بذكر ما سبق من احلياة االجتماعية 

«�¦Ǆǳ¦األ ŗǳ¦�̈ƢȈƷÂ��̈°ÂƢĐ¦�¾Âƾǳ¦�ǺǷ�̈®°ȂƬǈŭ¦�ƨȈƦǼƳراء يف هذا العصرثر بالخ،

التأثريات هذه و  ،على األدب يف هذا العصرا كله نعكس هذيعي أن ومن الطبي

من جانب السياسية اليت ما ظلت  ممن جانب اللغة املستخدمة أ أكانت سواء

وعلومه  اإلسالماملشتملة يف تعليم  اإلسالميةتتبلور يف العصر ومن مث الثقافة 

والعروض وفقه اللغة و والصرف حتفسريا وحديثا وفقها وعلوم اللغة العربية من الن

  .واألدب وغري ذلك

العرض املوجز عن احلياة االجتماعية والثقافة عن هذا العصر هذا وبعد 

العصر أي هي نفس األغراض  ذلك أهم أغراض الشعر يف  عن سيعرض الباحث

  : كما كان األمر يف العصر اجلاهلي أم أن الوضع قد تغيري  وإليك 

  ي هذا العصر التجديد في األغراض والمعاني ف

  :ومن مظاهر التجديد يف الشعر العباسي

الشعراء العباسيون يف وصف  أ، فبدهتطور هذا الفن واتسعت آفاق: الوصف)١(

  . وصفوا  القصور ومظاهر العمران وكذلك الصيدو الطبيعة ، 

ن مقد كثرت احلكمة يف الشعر، الستفادة الشعراء عما ترجم : احلكمة)٢(

  . اليونان حكم األمم األخرى كاهلنود و 

ملعري وابن الرومي جماال اأصبحت قصائد الرثاء عند بعض الشعراء ك :الرثاء)٣(

يد إمنا هو منطلق ينطلق قللحديث عن فلسفة احلياة واملوت ، وكأن رثاء الف

  . أفكاره وخواطره  منه الشاعر إىل

  .كثر شعر اخلمر نتيجة لرواج شربه وجماهرة الشعراء بذلك : شعر اخلمر)٤(



:  

~١٩٦~

رع الغزل الفاحش املستهرت نتيجة لضعف الدين واالختالط شا: الغزل)٥(

.األخرى، كما وجد  يف هذا العصر الغزل باملذكر، والعياذ باهللا  باألمم

.½��ƨȈƥȂǠǌǳ¦Â�ÀȂĐ¦Â�ƨǫƾǻǄǳ¦Âر كثر شعر الش)٦(

الناس يف  والتوبة والندم بسبب ظهور املوبقات وانغماس دبرز شعر الزه)٧(

  . ملذات احلياة

ة اليت تصل إىل حد الكفر أو اخلروج عن املعقول سواء أكان ظهور املبالغ)٨(

  .أم غري ذلك و الوصفأو يف اهلجاء ح أذلك يف املد 

التجوز خللو املنظومات من  نظم العلوم وإدخاله يف الشعر إمنا هو من باب)٩(

)١٧(ال والعاطفة ياخل

  العصر  هذا في هالتجديد في لفظ الشعر وأسلوب

  : وتتلخص فيما يلي

  .ة بالتدريج باأللفاظ الغريهجر )١(

.ية فيه تطرفا، كما يف شعر أيب نواس جمعزيادة دخول الكلمات األ)٢(

  .قة األسلوب مع بقاء اجلزلة ووضوح املعىن ر )٣(

)١٨(ار من أنواعه ثاخرتاع البديع واالستك)٤(

القيس وأبي نواس امرئزنة بين االمو إجراء  :الثاني حورالم

ثالث أغراض فقط لكل من الشاعرين عن  يف هذا احملور سيتم فيه استعراض

طريق مقارنة وموازنة شعر أو أبيات الشاعرين للوقوف على مدى تأثري متغري 

ىل التحليالت األدبية، إاجتماعي عليهما، ومل يقصد الباحث يف تلك املوازنة 
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عليها، ع¦ǸƬĐوإمنا هدفه عرض األبيات واملقارنة واملوازنة إلبراز األسلوبية وتأثري 

وقبل الشروع  يف عرض تلك األغراض فإنه من اجلدير التطرق إىل ترمجة  كل من 

:الشاعرين، وهي

  :القيس الشاعر الجاهلي امرئترجمة : أوال

  : نشأته

، ولد بنجد، ةهو امرؤ القيس بن حجر بن احلارث الكندي من بين آكل املرار 

قنه املهلهل أو خمحالت السكاسك باليمن، وأمه أخت املهلهل الشاعر، فل

الشعر، فقاله وهو غالم، وجعل يشبب ويلهو ويعاشر صعاليك العرب، فبلغ 

حبضر موت موطن ) دّمون(هاه عن سريته فلم ينته، فأبعده إىل نذلك أباه، ف

آبائه وعشريته، وهو يف حنو عشرين من عمره، فأقام زهاء مخس سنني، مث  جعل 

رب ويغزو ويلهو، إىل أن ثار بنو ينتقل مع أصحابه يف أحياء العرب، يشرب ويط

القيس وهو جالس للشراب فقال رحم اهللا  امرأأسد على أبيه وقتلوه، فبلغ ذلك 

صغريا ومحلين دمه كبريا، ال صحو اليوم وال سكر غدا اليوم مخر أيب، ضيعين

�Ǯ ǳ̄�Ŀ�¾ƢǫÂ��ƾǇ¢�řƥ�ǺǷ�ǾȈƥȋ�°ƘƯ�ŕƷ�¾Ǆȇ�ǶǴǧ�ǽƾǣ�ǺǷ�ǒ ĔÂ��ǂǷ¢�¦ƾǣÂ

.)١٩(شعرا كثريا

  :مكانته الشعرية

أورد اجلمحي يف طبقاته األقوال املتضاربة عن أفضليته على الشعراء، وال يسع 

Ǯ Ȉǳ¤�Â�ƢȀǼǷ�ƢǔǠƥ�ǂǯ̄ ¢�ƢŶ¤Â��ƢȀǠȈŦ�ǂǯǀǳ�¾ƢĐ¦:



:  

~١٩٨~

أخربين يونس بن حبيب أن علماء البصرة كانوا يقدمون إمرأ : يقول اجلمحي

أهل احلجاز والبادية  القيس بن حجر، وأهل الكوفة كانوا يقدمون األعشى، وأن 

  .كانوا يقدمون زهريا والنابغة

أخربين شعيب بن صخر عن هارون بن إبراهيم قال مسعت : ويقول أيضا

زدق من أشعر الناس يا أبا فراس قال ذو القروح يعين إمرؤ ر قائال يقول للف

.)٢٠(القيس

  :موقف النقاد منه

عها، واستحسنها العرب، أشياء ابتدوقد سبق إمرؤ القيس إىل : يقول إبن قتيبة

  .املأخذ واتبعه عليها الشعراء، من استيقافه يف الديار، ورقة النسيب، وقرب

ويستجاد من تشبيهه قوله  

  لدي وكرها العتاب واخلشف البايل*** كأن قلوب الطري رطبا ويابسا 

وقد أجاد يف صفة الفرس

  كجلمود صخر حطه السيل من عل*** مكر مفر مقبل مدبر معا 

  ا يعاب عليه من شعره قولهومم

  تعرض أثناء الوشاح املفصل*** إما الثريا يف السماء تعرضت

)٢١(الثريا ال تعرض هلا، وإمنا أرى، أراد اجلوزاء فذكر الثريا على الغلط: وقالوا

  :ترجمة أبي النواس الشاعر العباسي: ثانيا

:نشأته

إبن وهب، ولد هو أبو علي  احلسن بن هانئ احلكمي رئيس الشعراء، وقيل

:باألهواز، وهو من موايل اجلرَّاح احلكمي، أمري الغزاة، وهو القائل
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ســــــــبحان ذي امللكـــــــــوت أيـــــــــة ليلـــــــــة

ــــــــــــــا ومهتهــــــــــــــا نفســــــــــــــها لــــــــــــــو أن عين

ــــــــف ــــــــوم املوق خمضــــــــت صــــــــبيحتها بي

)٢٢(مـــــا يف املعـــــاد حمصـــــال مل تطـــــرف

وكانت أمه أهوازية يقال هلا جلبان من بعض مدن األهواز، ومات والده وهو 

صغري، فنقله أمه إىل البصرة وهو إبن ست سنني، فأسلمته إىل الكتَّاب، فلما 

ترعرع، خرج إىل األهواز، فانقطع إىل والبة بن احلباب الشاعر، فأدَّبه وخرَّجه، 

فعشقه وأعجب به، وعين بتأديبه حىت خرج منه ما خرج، وكان مع كثرة أدبه 

ذلك حلو ظريف، وكان يسحر وعلمه خليعا ماجنا وفًىت شاطرا، وهو يف مجيع

الناس لظرفه وحالوته وكثرة ملحه، وكان من أسخى الناس، ال حيفظ ماله وال 

)٢٣(.ميسكه

:مكانته الشعرية

-أن نظم أيب نواس يف الذروة، حىت لقال فيه أبو عبيدة: ذكر الذهيب يف سريه

)٢٤(.القيس للمتقدمني كامرئأبو نواس للمحدثني،  : - شيخه

كان أبو نواس من آداب الناس وأعرفهم بكل : عتز يف طبقاتهويذكر إبن امل

شعر، وكان مطبوعا، ال يستقصى، وال حيلل شعره، وال يقوم عليه ويقوله على 

)٢٥(.السكر كثريا

وكان أبو نواس قوي البديهية واالرجتال، روي أن : وذكر ابن خلكان يف وفياته

مدافع يف الشعر، ولكنك ال أنت غري : اخلصيب قال له مرة وهو باملسجد اجلامع

:ختطب، فقام من فوره فقال مرجتال

أال فخــــذوا مـــــن ناصـــــح بنصـــــيبحنلـــــــتكم يـــــــا أهـــــــل مصـــــــر نصـــــــيحيت



:  

~٢٠٠~

ـــــــــــــــة )٢٦(أكــول حليــات الــبالد شـــروبرمـــــــــــــــاكم أمـــــــــــــــري املـــــــــــــــؤمنني حبي

  موقف النقاد منه

وشعره متفاوت، لذلك يوجد فيه ما هو يف الثريا جودة : قال عنه ابن املعتز

)٢٧(.ة، وما هو يف احلضيض ضعفا وركاكةوحسنا وقو 

وبعد عرض عاجل سريع عن ترمجة الشاعرين، حان للباحث انتقال إىل 

  :األغراض الشعرية وإليك

  في الوصف  :أوال

 اتتنوع اللغوية من ستخداماتالانظر كيف يصف امرؤ القيس الليل با

  .هناخمو  تهاأللفاظ  الدالة على طبيعة بيئي

   يقول إمرؤ القيس

ليـــــل كمـــــوج البحـــــر أرخـــــى ســـــدولهو 

بصــــــــــــلبه ىفقلــــــــــــت لــــــــــــه ملــــــــــــا متطــــــــــــ

ـــــــل ـــــــل الطوي ـــــــي أال أال أيهـــــــا اللي اجنل

ــــــــا ــــــــل كــــــــأن جنومــــــــه في ــــــــك مــــــــن لي ل

كــــــــأن الثريـــــــا علقـــــــت يف مصـــــــاومها

ــــــــــــــي بــــــــــــــأنواع اهلمــــــــــــــوم ليبتلــــــــــــــي عل

ــــــــــــــاء بكلكــــــــــــــل اوأردف أعجــــــــــــــاز  ون

ك بأمثـــــلفيـــــبصـــــبح ومـــــا اإلصـــــباح 

بكــــــل مغــــــار الفتـــــــل شــــــدت بيـــــــذبل

ــــــــــدلبــــــــــأمراس كتــــــــــان إىل صــــــــــم ج ن

هي وأنه طال وأسرف يف تنت وتصوير الليل هنا بسواده ومهومه كأنه أمواج ال

 ول حىت ليظن كأن جنومه شدت بأسباب وأمراس من اجلنادل واجلبال فهي الطال

  . تزال  تتحرك وال

مما يالحظ أن هذا الوصف وصف للطبيعة والبيئة من موج البحر والليل مع و 

ثريا، وهكذا كان دأب األديب يعكس أوضاع وال هانشراق عسواده والصبح م
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، مث أيضا لفاظ املستخدمة مولدة من البيئة والثقافة االجتماعيةاألجمتمعه مما جيعل 

من ناحية األلفاظ، فإن كلمة كلكل، وأمراس، وجندل، كلها ألفاظ شائعة 

ǞǸƬĐ¦�¦ǀǿ�®¦ǂǧ¢�śƥ�ƨǳÂ¦ƾƬǷ�¿¦ƾƼƬǇȏ¦ وال غرابة يف أي منها .  

واملقارنة  لموازنةهذا الغرض الشعري وهو الوصف ل يفنواس  أيب لتفت إىلنول

لتقاء بينهما وأخرى أوجه اختالف يف إهل هناك  أوجه و  ،بينه وبني امرئ القيس

  .هذا الغرض وما السبب املؤدي إىل وجود االختالف بينهما إن وجد

  قال أبو نواس 

هالصــــــــبح مـــــــــن حجابـــــــــ ىملــــــــا تبـــــــــد

ـــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــل إىل مآب وانعـــــــــــــــــــــــدل اللي

ــــــــا  ــــــــب طهجن ــــــــهابكل ــــــــا ب ملــــــــا هجبن

ـــــــــــــــــه لـــــــــــــــــدى نســـــــــــــــــرابه كـــــــــــــــــأن متن

كأمنــــــــــــــــــــــا األظفــــــــــــــــــــــور يف قنابــــــــــــــــــــــه

كنابــــــــــــــــــها  كــــــــــــــــــأن نســــــــــــــــــرا مــــــــــــــــــاتو 

حيتويـــــــــــــــه شتــــــــــــــرى ســــــــــــــرام الــــــــــــــوح

ة األمشـــــــــــــط مـــــــــــــن جلبابـــــــــــــهعـــــــــــــكطل

عـــــــــــــــن أنيابـــــــــــــــه كاحلبشـــــــــــــــيب افـــــــــــــــرتَّ 

ـــــــــــهســـــــــــف املقـــــــــــود مـــــــــــن كـــــــــــالَّ تين  ب

ابهييف انســــــــــــــــــ متنــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــجاع جلَّ 

موســـــــــــــــــى صـــــــــــــــــناع رد يف نصـــــــــــــــــابه

مــــــــن ثيابــــــــه  يعفــــــــو علــــــــى مــــــــا جــــــــرَّ 

أســــــــــــــــرى ظفــــــــــــــــره ونابــــــــــــــــه حنر يــــــــــــــــ

كثر استعماهلا يف جمتمعه لوصفه    انواس استخدم ألفاظ بانالحظ هنا أن أ

إن اللغة وليدة  لدى القارئ ظهر جليايالليل والنهار وتعاقب بعضه البعض مما 

Đ¦نواس اشرتاكا هنا  االقيس وأب امرأأن لالنتباه  ت أيضاومن الالف  ،مع والبيئةت

يف العبارات  كانا  ماختالفهبيد أن جوهر خه من النهار، انساليف وصف الليل و 

، هذا من ناحية املعىن، واأللفاظ املستخدمة للمؤثرات االجتماعية لدى كل منها

وأما من ناحية األلفاظ الواردة يف أبيات أيب نواس فإنه مل خيرج أيضا عن جمتمعه 
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كلمة احلجاب واجللباب   : يف استخدام األلفاظ املألوفة للتواصل اللغوي فمثال

�řȇƾǳ¦�ŚƯƘƬǴǳ�ǞǸƬĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƢȀǠǷ�ǲǷƢǠƬǳ¦�ǂưǯ�Ŗǳ¦�ǆ ƥȐŭ¦�̧ ¦Ȃǻ¢�ǺǷ�̧ Ȃǻ

املنعكس عليه، مث ننظر إىل كلمة احلبشي نسبة إىل احلبشة،  اليت هي من 

   .الكلمات األجنبية لالختالط باألجناس غري العرب

  :ات أخرىويف مثال آخر هلذا الغرض أيضا من الشاعرين يف أبي

  يقول إمرؤ القيس واصفا للغيث

دميــــــــــــــــة هطــــــــــــــــالء فيهــــــــــــــــا وطــــــــــــــــف

ختـــــــــــــرج الـــــــــــــودَّ إذا مـــــــــــــا أشـــــــــــــجذت

وتـــــــــــــرى الضـــــــــــــب خفيفـــــــــــــا مـــــــــــــاهرا

ــــــــــــــــــــــرى الشــــــــــــــــــــــجراء يف ريقــــــــــــــــــــــه وت

ســـــــــــــــــــــــاعة مث انتحاهـــــــــــــــــــــــا وابـــــــــــــــــــــــل

راح متريـــــــــــــــــــه الصـــــــــــــــــــبا مث انتحـــــــــــــــــــى

ّــــــــــــه ــــــــــــجَّ حــــــــــــىت ضــــــــــــاق عــــــــــــن آذي ث

قـــــــــــــــــد غـــــــــــــــــدا حيملـــــــــــــــــين يف أنفـــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــدر طبَّــــــــــــــــــــق األرض حتــــــــــــــــــــرَّى وت

ــــــــــــــــــــــــــه إذا مــــــــــــــــــــــــــا  تشــــــــــــــــــــــــــكروتواري

ثانيــــــــــــــــــــــا برثنــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــا ينعفــــــــــــــــــــــر

كــــــــــــرؤوس قطعــــــــــــت فيهــــــــــــا اخلمــــــــــــر

ســـــــــــــــاقط األكنـــــــــــــــاف واه منهمــــــــــــــــر

فيــــــــــــه شــــــــــــؤبوب جنــــــــــــوب منفجــــــــــــر

عــــــــــــــرض خـــــــــــــــيم فجفــــــــــــــاء فيســـــــــــــــر

)٢٨(الحــــق اإلطلــــني حمبــــوك غــــري ممــــر

وجند إمرأ القيس يف هذه األبيات يصف الغيث بأسلوب وعبارات وألفاظ 

ة الدمية، واهلطالء، كلم: عي ومل يشذ عنه، فمثالامتداولة يف حميطه االجتم

ف، والوّد، وأشجذت وغريها من األلفاظ الواردة يف تلك األبيات كلها صوالو 

�ǂǟƢǌǳ¦�¦ǀǿ�«ǂź�ŃÂ�ǞǸƬĐ¦�¦ǀǿ�®¦ǂǧ¢�śƥ�¾ƢǸǠƬǇȏ¦�ƨƦȇǂǣ�ȏÂ�ƨǴȇǄǣ�Śǣ�· ƢǨǳ¢

ǞǸƬĐ¦�ǾȈǴǟ�ƾȀǟ�ƢǸǟ.

.ولنعود إىل أيب نواس يف أبيات أخرى من هذا الغرض، وذا يقول فيه

  :ل أبو نواس واصفا للخمر وما أكثر هذا من ديوانهيقو 
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شـــــجاين وأبـــــالين تـــــذكر مـــــن أهـــــوى

يـــدل علـــى مـــا يف الضـــمري مـــن الفـــىت

ومــــــا كــــــل مــــــن يهــــــوى هــــــو صــــــادق

خطبنـــــــا إىل الـــــــدهقان بعـــــــض بناتـــــــه

ومـــــــــــا زال يغلـــــــــــي مهرهـــــــــــا ويزيـــــــــــده

رحيقــــــــا أبوهــــــــا املــــــــاء والَكــــــــْرُم أمهــــــــا

لســـــــــــاكنها دن بـــــــــــه القـــــــــــار مشـــــــــــعر

هـــــــل دينهــــــــاجموســـــــية قـــــــد فارقــــــــت أ

وألبســــــين ثوبــــــا مــــــن الضــــــر والبلــــــوى

تقلـــب عينـــه إىل شـــخص مـــن يهـــوى

ـــا أخـــو احلـــب نضـــو ال ميـــوت وال حيي

فزوَّجنــــــــا مــــــــنهن يف خــــــــدره الكــــــــربى

إىل أن بلغنـــــــا منـــــــه غايتـــــــه القصـــــــوى

وحاضــــــنها َحــــــُر اهلجــــــري إذا ميحمــــــى

إذا بـــــــرزت منـــــــه فلــــــــيس هلـــــــا مثــــــــوى

لبغضــــتها النـــــار الــــيت عنـــــدهم تـــــذكى

س يصف اخلمر يف أسلوب وعبارات وألفاظ الشائعة، وكلمات وهذا أبو نوا

لطيفة واضحة املعىن سهلة الفهم، مث من املالحظ أن تلك األبيات مشحونة برقة 

�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�¦ǀǿ�ǺǷ�ǞǸƬĐ¦�¦ǀǿ�Ǿƥ�ǎ Ƭƻ¦�ƢŲ�¦ǀǿ�ǲǯ��©¦°ƢǠƬǇȏ¦�ǺǷ��§ȂǴǇȋ¦

خري، مل تكن ردة يف البيت األاالو ) جموسية(اللغوي بني أفراده، وانظر إىل كلمة 

.من أصل العربية وإمنا هي الدخيلة، لالختالط باألجناس املختلفة بالعرب

  الغزل  : ثانيا 

  .ولننتقل إىل الغرض الثاين من هذه األغراض

  : يته املشهورب للفاطمةيقول امرؤ القيس 

فمثلــــك حبلــــى قــــد طرقــــت ومرضــــعا

أفـــــــاطم مهـــــــال بعـــــــض هـــــــذا التـــــــدلل

يقــــةوإن كنــــت قــــد ســــاءتك مــــين خل

ليتأغـــــــــــــرك مـــــــــــــين أن حبـــــــــــــك قـــــــــــــا

ـــــــــــفأهليتهـــــــــــا عـــــــــــن ذي متـــــــــــائم م لغي

وإن كنت قد أزمعت صـرمي فـأمجلي

فســــــــلي ثيــــــــايب مــــــــن ثيابــــــــك تنســــــــل

ـــــأمري القلـــــ ـــــك مهمـــــا ت يفعـــــل بوأن
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ــــــــاك إال لتقــــــــدحي ــــــــت عين ــــــلومــــــــا ذرف ــــــب مقت بســــــهميك يف أعشــــــار قل

  وماذا قال أبو نواس يف هذا الغرض؟ 

  : أبو نواسيقول 

عمــــــــــــري أفنيــــــــــــت نــــــــــــىنمل تــــــــــــر أأ

فلمـــــــــــــا مل أجـــــــــــــد ســـــــــــــببا إليهــــــــــــــا

ت وقلت قد حجت جنـانجحج

هـــــــــــــــــا عســـــــــــــــــريبطلممبطلبهـــــــــــــــــا و 

ين األمـــــــــــــــــــوريتـــــــــــــــــــيعــــــــــــــــــربنىي وأع

)٢٩(وإياهــــــــــا املســــــــــري  فيجمعــــــــــين

 حبيث جند أن كال ين،أعين الغزل بني الشاعر  ،وتتجلى املقارنة يف هذا الغرض

ح باسم صرَّ  القيس أنجد أن امر ف �Ƣđ شقويتغزل حببيبته ويعويلهو ا يشبب ممنه

يقول أفاطم  مهال بعد هذا التدلل، واستخدم  حبيبته وهي فاطمة عند ما

مما يدل داللة  لة بني أفراد جمتمعه يف موضوع الغزل،داو العبارات واأللفاظ املت

  .وكذلك العكستمع Đ¦�ÀÂƾƥ�ƨǤǴǳ¦�ȏÂ�ǞǸƬĐ¦�śǿ°�ƨǤǴǳ¦�Àعلى أواضحة 

لمشقة اليت ل مبينال حببيبته مصرحا و الغرض يتغز  فسد أبا نواس يف نبينما جن

إىل غري ذلك   ،ها لوالها ملا حجَّ بها ولطلبغيتومل يقصد احلج إال ل طلبا هلاالحقته 

فنجد إمرأ القيس مستخدما  . اللغوية خمالفة ملا كان يف اجلاهلية دلوالتاملمن 

Ƿ¦ƾƼƬǇ¦�ǂưǯ�· ƢǨǳ¢�ǺǷ�ƢĔȋ��ȆǷǂǏÂ��ƪ ǠǷ±¢Â��ǶƟƢŤ�Ǟ �ƨǸǴǯاƢǇÂ¢�Ŀ�Ƣē ط

�· ƢǨǳȋ¦�¾ÂƢǼƫ�Ŀ�ǆ ȈǬǳ¦�¥ǂǷȍ�¦ǂȇƢǤǷ�² ¦Ȃǻ�Ȃƥ¢�ÀƢǯ�ƢǸǼȈƥ��ȆǴǿƢŪ¦�ǞǸƬĐ¦

�· ƢǨǳ¢�ǂƴǿ�ǺǷ�ƨȇȂǤǴǳ¦�©ȏƢǸǠƬǇȏ¦�Ŀ�ȆƠȈƦǳ¦�ǾǘȈŰÂ�ǾǠǸƬĐ�ƢǬǧÂ�©¦°ƢƦǠǳ¦Â

الغريبة ونائية الفهم، وكل هذا يعزى إىل متغريات وتأثريات بيئية  للمجتمع مما 

  .  دهينعكس على اللغة املستخدمة بني أفرا

   .ويف مثال آخر هلذا الغرض

  ويتغزل إمرؤ القيس
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مســـــوت إليهــــــا بعــــــد مـــــا نــــــام أهلهــــــا

فقالــــــت ســــــباك اهللا إنــــــك فاضــــــحي

فقلــــــــــــت ميــــــــــــني اهللا أبــــــــــــرح قاعــــــــــــدا

حلفـــــــت هلـــــــا بـــــــاهللا حلفـــــــت فـــــــاجر

فلمـــــــا تنازعنـــــــا احلـــــــديث وأمسحـــــــت

وصــــــــــرنا إىل احلســــــــــىن ورقَّ كالمنــــــــــا

بعلهـــــا فأصـــــبحت معشـــــوقا وأصـــــبح

يغـــــــطُّ غطـــــــيط البكـــــــر شـــــــد خناقـــــــه

مصـــــــــابيح رهبـــــــــان تشـــــــــب لفقــــــــــال

مســـو حبـــاب املـــاء حـــاال علـــى حـــال

ألســت تــرى الســمار والنــاس أحــوايل

ولــــو قطعــــوا رأســــي لــــديك وأوصــــايل

لنــاموا فمــا إن مــن حــديث وال صــال

هصـــــرت بغصـــــن ذي مشـــــاريخ ميـــــال

وُرضــــــــت فــــــــذلَّت صــــــــعبة أيَّ إذالل

ـــــــام ســـــــيئ الظـــــــن والبـــــــال ـــــــه القت علي

ــــــــــــــين واملــــــــــــــرء لــــــــــــــيس بقتَّــــــــــــــال ليقتل

  وماذا يقول أبو نواس يف الغزل أيضا 

وناهــــدة الثــــديني مــــن خــــدم القصــــر

غالميــــــــــــــــــــة يف زيِّهــــــــــــــــــــا برمكــــــــــــــــــــي

وجههـــا كلفــت مبــا أبصــرت مـــن حســن

فمـــا زلـــت باألشـــعار يف كـــل مشـــهد

إىل أن أجابــــــــت للوصــــــــال وأقبلــــــــت

فقلـــــــت هلـــــــا أهـــــــال ودارت كؤوســـــــنا

فقالـــــــت عســـــــاها اخلمـــــــر أين بريئـــــــة

ت اشـــــريب إن كـــــان هـــــذا حمرمـــــافقلـــــ

فطالبتهــــــــــــا شــــــــــــيئا فقالــــــــــــت عــــــــــــربة

فمــا زلــت يف رفـــق ونفســي تقـــول يل

إىل اهللا أشـــكو حـــب مـــن جـــل نيلـــه

صـــــربت هلـــــا حـــــىت إذا مـــــا تفجـــــرت

ســـبتين حبســـن اجليـــد والوجـــه والنحـــر

مزوَّقـــــــة االصـــــــداغ مطمومـــــــة الشـــــــعر

زمانــا ومــا حــب الكواعــب مــن أمــري

ألينهــــــا والشــــــعر مــــــن عقــــــد الســــــحر

ــــــى غــــــ ري ميعــــــاد إىلَّ مــــــع العصــــــرعل

بشــــــمولة كــــــالورس أو شــــــعل اجلمــــــر

إىل اهللا مــن وصــل الرجــال مــع اخلمــر

ففـــــي عنقـــــي يـــــا رمي وزرك مـــــع وزري

ــــــــه ودمعتهــــــــا جتــــــــري أمــــــــوت إذن من

جويريــــــــــة بكـــــــــــر وذا جــــــــــزع البكـــــــــــر

علـــــــــــــى كـــــــــــــالم مـــــــــــــن وراء جـــــــــــــدار

عيـــــون اهلـــــوى حـــــويل وطـــــار مخـــــاري
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يف استعمال كل مهما ألفاظ  تظهر هذه املقارنة بني الشاعرين هلذا الغرضو 

ب مألوفة ومعهودة بني أفراد جمتمعه، دون اخلروج عن حد املألوف، فانظر يوأسال

نظرت إليها والنجوم  : القيس يف هذا الغرض اليت مطلعها هو امرئإىل أبيات 
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لك، هذا من واإلقدام يف مصارعة بعلها، وغري ذاره بالشجاعة نفسها، وافتخ

القيس  امرأناحية املعىن واملدلول، أما من ناحية األلفاظ الواردة يف األبيات فإن 

تعد أهلها  واليتهذا مل خيرج عن دأبه لالستعماالت اللغوية املتداولة يف جمتمعه 

من البالغة، فنجد بعض يف الغاية القصوى من الفصاحة ويف الذروة العليا 

الصايل، هصرت، ورضت، والقتام، ويغط، واملشريف، كلها : الكلمات فيها مثل

من األلفاظ الشائعة االستخدام يف هذا العصر، فالسؤال هنا هل مل يتغري الوضع 

االجتماعي من هذا النمط يف العصر العباسي؟ فلنرجع إىل أبيات أيب نواس يف 

 من خدم القصر، وفيها نيوناهدة الثدي: نفس الغرض اليت مطلعها هو

استعماالت لغوبة خمالفة الستعمال إمرئ القيس يف أبياته السالفة الذكر، مما يدل 

داللة واضحة أن اللغة تتطور وتندرث وفقا للتأثريات واملتغريات البيئية للمجتمع، 

ساليب  فنجد أبا نواس يتغزل مبفاتن النساء، مستخدما يف ذلك ألفظ السهلة واأل

كثر استخدمها يف هذا العصر تبعا للمتغري االجتماعي، ومن ناحية األلفاظ، 

القصر، وبرمكي، والسحر مبدلوله : استخدم أبو نواس بعض الكلمات مثل

، وكلمة الوزر مبعناها اإلسالمي اإلمياين االعتقاديمبدلوهلا ) اهللا(، كلمة إسالمي

�Â�ƨȈƠȈƦǳ¦�©¦ŚǤƬŭ¦�ń¤�ÃǄǠȇ�ƢŲ��Ȇǟǂǌǳ¦�ǞǸƬĐ¦�©¦ŚƯƘƬǳ¦للغة يف هذا  اإلسالمي

  .    العصر
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  الهجاء : ثالثا

  مرؤ القيس سبيع بن عوف إيهجو وفيه 

ـــــــــغ ســـــــــبيعا إن عرضـــــــــت رســـــــــالة أبل

أقصــــــــر إليــــــــك مــــــــن الوغيــــــــد فــــــــأنين

بكـــى صـــاحيب ملـــا أرى الـــدرب دونـــه

اإمنـــــــــتبـــــــــك عينـــــــــك  فقلـــــــــت لـــــــــه ال

يإين كظنــــــــــــك إن عشــــــــــــوت أمــــــــــــام

اميذا أالقــــــــــــــي ال أشــــــــــــــد حــــــــــــــممــــــــــــــ

قـــــــــــــن  أنـــــــــــــا الحقـــــــــــــان بقيصـــــــــــــراوأي

ذراتــــــــــنعفحنــــــــــاول ملكــــــــــا أو منــــــــــوت 

باألساليب املتنوعة يف االستخدامات هذا امرؤ القيس يهجو سبيع بن عوف 

اللغوية املستخدمة يف العصر اجلاهلي،

  وجند أبا نواس يهجو جعفرا بقوله 

أرى جعفـــــــــرا يـــــــــزداد لؤمـــــــــا ودقـــــــــة

وأعظـــــم زهـــــوا مـــــن ذبـــــاب كناســـــة

الـــــــــرزق عة ســــــــإذا زاده الــــــــرمحن يف

ل مـن كلـب عقـور علـى عـرفخبـوأ

ني البيتني جند أبا نواس يهجو جعفرا بن حيي بالعبارات واألساليب اتويف ه

ئ ر مإإذا نظرنا إيل أبيات ه، متأثرا ب ئيشائعة االستخدام يف جمتمعه وحميطه البي

إن أسلوبه جند  ،أبلغ سبيعا إن عرضت رسالة: اليت يقول يف مطلعها القيس

 ألفاظأيب نواس اليت تتميز باستخدامات  ئةلبي ةاظه املستخدمة فيها خمالفوألف

 ئيذلك السبب إىل التأثر البي ىويعز  السهلة، واهلجر من األلفاظ الغريبة، 

   .االجتماعي للغة

  :  ويف مثال آخر من هذا الغرض

  القيس يف أبيات أخرى هاجيا بين حنظلة امرؤيقول 

ـــــــــتهم ـــــــــد مـــــــــا لقي ـــــــــين زي وأبلــــــــغ بــــــــين لبــــــــىن وأبلــــــــغ متاضــــــــراأبلـــــــــغ ب
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ــــين ابنــــة منقــــروأ ــــغ وال تــــرتك ب بل

أحنـــــزل لـــــو كنـــــتم كرامـــــا صـــــربمت

ــــــــــــــــــــــابرا ــــــــــــــــــــــر ن ــــــــــــــــــــــرهم إين أفقِّ أفقِّ

وحطـــتم وال يلقـــى التميمـــي صـــابرا

***

  وجند أبا نواس يهجو حممد بن زهري يف أبيات أخرى

أعـــــــــدن يـــــــــا حممـــــــــد بـــــــــن زهـــــــــري

ـــــــيال وهـــــــذا يســـــــرق الســـــــارقون ل

صـــــــــار شـــــــــعري قطيعـــــــــة خليـــــــــار

ـــــــا عـــــــذاب اللصـــــــوص والشـــــــطار ي

يســــــــــرق النــــــــــاَس جهــــــــــرة بالنهــــــــــار

ــــــــــــــــــــــة األشــــــــــــــــــــــعار مل ملــــــــــــــــــــــاذا لقل

وتتجلى املوازنة يف هذا املثال، أن إمرأ القيس استخدم األلفاظ واألساليب 

اللغوية املألوفة يف هذا العصر كما مر بنا الكثري، بينما كان أبو نواس مستخدما 

ه وحميطه البيئي، مما يشري إشارة عط جمتماألساليب الشائعة االستعمال بني أوسا

ثرات البيئية هلا بالغ األثر يف تكوين األساليب اللغوية ؤ واضحة إىل أن امل

°ȂǐǠǳ¦�ǺǷ�ǂǐǟ�ǲǯ�Ŀ�ǞǸƬĐ¦�śƥ�ƨǷƾƼƬǈŭ¦�· ƢǨǳȋ¦Â�©¦°ƢƦǠǳ¦Â.

: وعلى هذا ميكن القول بأن اللغة تتغري مبتغريات اجتماعية بيئية من بينها

.، والعامل الديين، والتحضر والبداوة واالختالط باألجناس املختلفةالفاصل الزمين

  الخاتمة

 شعر امرئاملتغريات االجتماعية وأثرها يف احلديث عن هذا البحث تناول 

 :على احملورين األساسني مهاأيب نواس، وعلى هذا متحور البحث و القيس 

دب العباسي، استعراض املقدمات النظرية عن علم اللغة االجتماعي، واأل

ترمجة الشاعرين، وعرض وحتليل ومناقشة األغراض املتمثل يف اجلانب التطبيقي و 
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الثالثة اليت هي الوصف، والغزل، واهلجاء، ويف كل منها أتى الباحث مبثالني لكل 

.من الشاعرين، ومل يلتفت الباحث ولو حلظة إىل التحليالت األدبية

النتائج  زنة واملقارنة بني الشاعرين إىلبعد إجراء املواوقد توصل الباحث، 

ن اللغة تتغري مبتغري اجتماعي وهو الفاصل الزمين، حيث يتجلى ذلك يف إ: اآلتية

املدة الزمنية بني العصريني، ويتميز العصر اجلاهلي يف استخدام األلفاظ الغريبة، 

للغة ن اإ .لوفة ومعهودة االستخدامأبينما كانت األلفاظ يف العصر العباسي م

تتغري مبتغري اجتماعي وهو العامل الديين، وجند ذلك عند أيب نواس يف ألفاظه 

مثل كلمة احلج، والرمحن، السحر، اهللا، الوزر، الدين، وال يقصد الباحث أن 

الشعراء اجلاهليني مل يتطرقوا إىل هذه الكلمات يف أشعارهم، وإمنا املقصود تناوهلا 

ƨȈǟǂǌǳ¦�ƢēȏȂǳƾǷ�Ŀ. تتغري مبتغري اجتماعي وهو التحضر والبداوة ،وكان  ن اللغةإ

ذلك جليا بني الشاعرين، حيث كان إمرؤ القيس متمتعا بالبادية بينما كانت 

أن اللغة تتغري مبتغري .عيين أيب نواس متحدقة باحلضارة من القصور والزخرف

اجتماعي وهو االختالط باألجناس املختلفة، وجند ذلك عند أيب نواس يف 

¢ƨȈǇȂĐ¦Â��ȆǌƦū¦Â��ȆǰǷŐǳ¦.�ǞǸƬĐ¦�̈ƾȈǳÂ�ƨǤǴǳ¦�À: دام هذه الكلماتاستخ

  .   وتتطور وتندرس يف كنفها كاألم مع اإلبن

  التوصيات

يوصي الباحث اللغويني من العلماء والطالب على اهتمام مبثل هذه 

املوضوعات، ألنه موضوع حيوي، مت االعتناء به من قبل علماء اللغة الغربيني، ومل 

�ƢǸȈǧ�ǲȈǴǫ� Ȇǌƥ�ȏ¤�śȇȂǤǴǳ¦�§ǂǠǳ¦� ƢǸǴǟ�ǺǷ�¿ƢǸƬǿȏ¦Â� ƢǼƬǟȏ¦�¦ǀđ�ǚŹ

  .أعتقد



:  
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  المصادر والمراجع

، دار الفكر، بريوت لبنان ين الشعر و األدب ودوا: أيب الفرج األصفهاين)١(

بدون التاريخ ٢ج  ٢ط

، دار الشعر والشعراء أبو حممد، عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري،)٢(

بدون التاريخم١٩٩٥قاهرة، مصر احلديث ال

، وفيات األعيانابن خلكان، مشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم، )٣(

بدون التاريخ ٢حتقيق إحسان عباس، دار صادر بريوت، لبنان، ج

، حتقيق عبد طبقات الشعراء: ابن املعتز، عبد اهللا بن حممد العباسي)٤(

  لتاريخبدون ا. الستار أمحد، دار املعارف، القاهرة، مصر

ط   الوسيط عن األدب العريب وتارخيه: أمحد اإلسكندري ومصطفى عناين)٥(

بدون التاريخ دار املعارف ، القاهرة مصر ١٦

حتقيق  طبقات فحول الشعراء،اجلمحي، حممد بن سالم بن عبيد اهللا)٦(

بدون التاريخ، .حممود حممد شاكر، دار املدين جدة

بن أمحد، سري أعالم النبالء، الذهيب، مشس الدين  أبو عبد اهللا حممد)٧(

بدون التاريخ ،٩ج.حتقيق الشيخ شعيب، مؤسسة الرسالة، القاهرة مصر

املكتبة  ٢ج جواهر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة العرب: السيد اهلامشي)٨(

بدون التاريخ العصرية بريوت لبنان

املنتخب من عصور األدب من اجلاهلي : ذو النون املصري اجلمل وآخرون)٩(

بدون  ط دار عامل الكتب، الظاهرة مصر،١ج العصر احلديثحىت 

التاريخ
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دار  األعالم الزركلي، خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس،)١٠(

  .١٩٨٤املاليني، بريوت لبنان 

املعارف ، القاهرة ، ١، ج  ٢٨ط تاريخ األدب العريب شوقي ضيف)١١(

.م١٩٩٨ مصر،

ط  علم اللغة احلديث معجم مصطلحات: حممد حسن با كال وآخرين)١٢(

م١٩٨٢مكتبة لبيا 

ضوء�Ŀ�Ƣđ�śǬǗƢǼǳ¦�ŚǤǳ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǶȈǴǠƫ: خمتار الطاهر حسني )١٣(

م٢٠١١.الدار العاملية املكتبة السعودية ١ط املناهج

ط أ وكالة اجلامعة  ٦ األدب العريب وتارخيه:حممد بن عبدالراجي الزبيع )١٤(

.بدون التاريخ السعوديةلشؤون املعاهد العلمية اململكة العربية 

علم الكتب، القاهرة، ،علم اللغة االجتماعي: حممد حسن عبدالعزيز)١٥(

  . ٢٠٠٩.مصر

دار  ١ط علم اللغة االجتماعي، :الغين عياد هدسن ترمجة، حممد عبد)١٦(

.بدون التاريخم ١٩٨٧الشئون الثقافية العامة 
(17) Fishermen J A the sociology of language in society rowly, New bury

House 1972

  :الـهوامش

(1) Fishermen J A the sociology of language in society rowly, New bury House 1972 2, p1
٢١م ص ١٩٨٢ط مكتبة لبیا معجم مصطلحات علم اللغة الحدیث محمد حسن با كال وآخرین،)٢(
. ١٥ص. عللم الكتب، القاهرة، مصرعلم اللغة االجتماعيمحمد حسن عبدالعزیز، )٣(

دار الشئون الثقافیة العامة  ١ط علم اللغة االجتماعيهدسن ترجمة، محمد عبدالغني عیاد،)٤(

  ٤٣ض  م١٩٨٧
   ٥٢:هدسن ترجمة، محمد عبدالغني عیاد المرجع نفسه ص)٥(



:  
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الدار  ١تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بها في دور المناهج ط:مختار الطاهر حسین )٦(

٢٧١: العالمیة المكتبة السعودیة ص
٢٧٣مختار المرجع نفسه  ص )٧(
.المرجع السابق نفسه والصفحة :مختار ص )٨(
المنتخب من عصور األدب من الجاهلي حتى العصر :و النون المصري الجمل وآخرونذ )٩(

   ٧:ط دار عالم الكتب، الظاهرة مصر، ص١الحدیث ج
  ٣٨المعارف ، القاهرة مصر ، ص ٢٨شوقي ضیف تاریخ األدب العربي ط)١٠(
٨ذو النون المرجع السابق ص )١١(
٧ذو النون المرجع السابق ص )١٢(
دار  ١٦كندري ومصطفى عناني الوسیط عن األدب العربي وتاریخه  ط أحمد اإلس)١٣(

٤٨:ص.المعارف ، القاهرة مصر
ذو النون المرجع السابق والصفحة )١٤(
ط أ وكالة الجامعة لشؤون المعاهد  ٦األدب العربي وتاریخه :محمد بن عبدالراجي الزبیع )١٥(

  .٧العلمیة المملكة العربیة السعودیة ص
  ٧:السابق صالمرجع )١٦(
  .٢٠-١٨:محمد بن عبداهللا مرجع سابق ص)١٧(
المكتبة العصریة بیروت  ٢ج جواهر األدب في أدبیات وٕانشاء لغة العرب:السید الهاشمي)١٨(

  .٢٤٨: بدون التاریخصلبنان
الزركلي، خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، دار المالیین، بیروت لبنان )١٩(

.١٢- ١١:ص.١٩٨٤
الجمحي، محمد بن سالم بن عبید اهللا طبقات فحول الشعراء، تحقیق محمود محمد شاكر، )٢٠(

.٥٣-٥٢:بدون التاریخ، ص.دار المدني جدة
أبو محمد، عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري، الشعر والشعراء، دار الحدیث القاهرة، )٢١(

.١١٢-١١١:س.م١٩٩٥مصر 
اهللا محمد بن أحمد، سیر أعالم النبالء، تحقیق الشیخ الذهبي، شمس الدین  أبو عبد)٢٢(

.٢٨٠-.٢٧٩:، ص٩ج.شعیب، مؤسسة الرسالة، القاهرة مصر
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طبقات الشعراء، تحقیق عبد الستار أحمد، دار :ابن المعتز، عبد اهللا بن محمد العباسي)٢٣(

.١٩٥-١٩٤:ص.المعارف، القاهرة، مصر
.٢٨٠:الذهبي،المرجع السابق،ص)٢٤(
.المعتز،المرجع نفسه، ونفس الصفحةبن )٢٥(
ابن خلكان، شمس الدین أحمد بن محمد بن إبراهیم، األعالم، تحقیق إحسان عباس، دار )٢٦(

.٩٧:،ص٢صادر بیروت، لبنان، ج
.بن المعتز،المرجع نفسه، ونفس الصفحة)٢٧(
- ١٠٢:س. دار المعرفة، بیروت، لبناندیوان امرئ القیس، المطاوي عبد الرحمن،)٢٨(

١٠٣.
  ٧٢ص  ٢ج  ٢أبي الفرج األصفهاني ، دار الفكر، بیروت لبنان ط)٢٩(



 

~٢١٤~

 
 





ibnabdullahi32@gmail.com or ibnabdullahi32@yahoo.com

08035222857 or 08025912880

 الملخص

املقالة تنص عن اهتمام اجلامعات باملراجع األولية واملصادر 

ƫ�Ǧ ȈǯÂ��°Ƣȇƾǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ƾȈĐ¦�ȆǸǴǠǳ¦�¬ǂǐǳ¦� ƢǼƥ�Ŀ�ƨȈǇƢǇȋ¦ وّجه

أبنائها الطلبة إىل االعتماد على هذه الكتب، يف استنباط األحكام 

والقضايا، وجتعل هلم خمرجا يف املسائل اجلذرية وما يتفرع عنها من 

األمور املستجدة، وكيفّية الربط بينهما فيما يتعلق باللغة العربية 

وقد تطرق البحث إىل كيفية إنشاء . وعلومها مث املعاجم وأنواعها

سام اللغة العربية يف جامعات نيجرييا، والدوافع اليت حفزت ذلك أق

التأسيس، مث ذكر أدوار تلكم األقسام العربية يف توجيه الطلبة 

وإخراج العباقرة من الباحثني الذين قاموا خري قيام لتعّلم العربية 

وعلومها، واستفادوا من املعاجم العربية حىت أثّرت فيهم إىل حّد 

قد صّورت لنا شيئا عن وضع اللغة وعلومها قبل بليغ، بعدما 

وجود اجلامعات يف نيجرييا، ويوصي الطلبة يف خامتة املطاف مبا 

  .حيسن حال العربية وأهلها يف هذه الربوع
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 : المقدمة

ب اللغة العربية يف نيجرييا من طّال ل غري متوّفرةاملراجع واملعاجم اللغوية ت كان

أقسام اللغة  ولوال .عند باعة الكتب حّىت  عليها صولū¦�ƨƥȂǠǏÂ�Ƣē°ƾǼل، قبل

العربّية، ملا عرف طالب يا يف هذا البلد،اجلامعات وبعض املعاهد العل العربّية يف

ƪاللغة فضال عن االطالع عليها، األدب و  أمهات كتب ǳǀƥ�ƢËĔ¢�Ǯ ǳ̄Â  قصارى

 أصبحت واملصادر مبا فيها املعاجم العربّية، حّىت  هذه املراجع يف مجعجهودها 

وقد كان من اآلثار اإلجيابية هلذه اجلهود، وفرة أمهات الكتب .سهلة التناول هلم

واملراجع الالزمة للتخّصص الدقيق، يف شّىت جماالت اللغة العربّية، وهذا ما جعل 

البلدان  جامعات يف مستواها مستوى العربّية يف جامعاتنا، على إطار واحد مع

  .العربية

قالة تسعى إىل فصل القول عن دور أقسام اللغة العربّية يف ومبا أّن هذه امل

جامعتنا، بالنسبة لتطوير املراجع واملعاجم، فإن يرى أن يتناول باحلديث هذه 

  :النقاط التالية

..اللغة العربّية ومكانتها بني اللغات-

تعليم اللغة العربّية يف نيجرييا قبل إنشاء اجلامعات-

 تطوير املراجع واملعاجم اللغويّةدور أقسام اللغة العربية يف-

  .دراسة العربية وعلومها يف بعض جامعات نيجرييا-

  .اخلامتة-

 .اهلوامش-



 

~٢١٦~

اللغة العربّية ومكانتها بين اللغات

وهى . اللغة العربّية هي إحدى اللغات السامّية القدمية مثل السريانية والعربانّية

ŭ¦Â�¿ȐǇȍ¦�ƨǤǳ�ƢĔȋ��ƢȀǴǯ�©ƢǤǴǳ¦�ǲǔǧ¢Â�» ǂǋ¢وتتمّيز بني لغات . سلمني

العامل بأن قواعدها وضوابط التعبري فيها،تستند إىل أسس ومناهج سليمة منبثقة 

من القرآن واحلديث النبوي وكالم الصحابة مث أشعار  -يف الدرجة األوىل  –

  . العرب وخطبهم

ومن الثابت أّن العربّية أسهمت يف بناء احلضارة اإلنسانّية ويف نشر العلوم 

: ت:يقول ك. املعارف اليت أّدت وال تزال تؤدى إىل التطور احلضاري يف العاملو 

ليس هناك قوم أو أمة أسهمت يف العصور الوسطى يف تطور اإلنسان :" هيت

ويقول اإللوري مثبتا  )١("واإلنسانية أكثر مما قدمها العرب واملتكلمون بالعربية

:افتها، وأثرها يف األمم وعلوم الكونذلك ومشريا إىل بعض املزايا للغة العربية وثق

�Ƣđ�ǶǴǰƬƫ�ƺȇ°ƘƬǳ¦Â�¿ȂǴǠǳ¦�Ŀاللغة العربية لغة راقية ذات ثقافة عالية، وقدم راسخة "

أمة عظيمة من أمم آسيا وأفريقيا، ال يقل عددها عن مائة مليون نسمة، وهلذه األمة 

مهمة يف ميدان العلم  ولقد أدت وال تزال تؤدي أدوارا. مكانة مرموقة يف الصعيد الدويل

�Ǻȇƾƫ�Äǀǳ¦�¿ȐǇȍ¦�ƨǤǳ�ƢĔ¢�Ľ��̧ ƢǸƬƳȏ¦Â�ƨǇƢȈǈǳ¦Â�§ ¦®ȉ¦Â�ƨǨǈǴǨǳ¦Â�ƺȇ°ƘƬǳ¦Â

)٢(. "به أمة عظيمة من أمم األرض ال تقل عن ستمائة مليون

تعليم اللغة العربّية في نيجيريا قبل إنشاء الجامعات

م الّلغة العربّية ىف كّل من الثّابت أّن فهم اإلسالم ميثّل الغرض األساسي لتعلي

بلد من بالد املسلمني؛ إذ بفهم هذه الّلغة، يستطيعون القيام بأداء األعمال 

فاللغة العربية جزء " يقول اإللوري،. التعبدية كالصالة وقراءة القرآن وما إىل ذلك 
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من اإلسالم ال يتجزأ، وال ميكن فهم اإلسالم إّال بتذوق اللغة العربية، وال يتم 

�Ǯتذوق ǈǼǳ¦Â�©¦ȂǴǐǳ¦�Ä®ƚƫ�ȏÂ��Ƣđ¦®¡Â�Ƣǿ°¦ǂǇ¢�ȄǴǟ�ƢǷƢŤ�» ȂǫȂǳ¦�ÀÂƾƥ�ƢȀ

ال تكاد قدم اإلسالم و  )٥(."اإلسالمية على وجهها الصحيح إّال باللغة العربية

ل ثقافته يف أرضها، وال تلبث حىت تظهر فيها صتثبت يف بلد من البالد حىت تتأ

مدرسة العلوم : صغار، وثانيتهمااملدرسة القرآنية لل: أوالمها :مدرستان عربيتان

)٧(.")املعاهد(للكبار، 

ومنذ أن عرف أهل نيجرييا اإلسالم، أخذوا يتعلمون العربية بغية فهم 

اإلسالم، وكانت الكتاتيب، ومدارس الدهليز للكبار هي املدارس اليت خيتلفون 

با يف إمارات وقد ازدهرت هذه املدارس غال. إليها ألخذ العلوم العربّية واإلسالمّية

صكتو، وكنو وإمارة إلورن وغريها من اإلمارات اإلسالمّية اليت قامت يف هذا 

وكان أسلوب التعليم فيها قائما على منهج تقليدي خالص، كاجللوس . البلد

ƨǟËȂǼƬǷ�®¦ȂǷ�Ŀ�Ƥ Ƭǰǳ¦�Ǧ ǴƬƼŠ�ǶēǀƫƢǇ¢�¾ȂƷ�ǪËǴƸƬǳ¦Â��Śǐū¦�ȄǴǟ.

يدي، فقد كان خّرجيو هذه املدارس وعلى الّرغم من اتباعها هذا املنهج التقل

هم اّلذين توّلوا القضاء والّدواوين يف تلك اإلمارات، األمر الذي يدّل على مدى 

½¦ǀǻ¡�ƨǷȂǰū¦�Ãƾǳ�ƨËȈƥǂǠǳ¦�ƨǤËǴǳ¦�Ƣđ�ǞƬǸƬƫ�Ŗǳ¦�ƨËȈŷȋ¦.

ولـّما جاء املستعمرون، ورأوا ما كنت عليه هذه الّلغة من عز ورفعة، أنشأوا 

�ƢȀËƦƷ�ȂŰÂ�ƨËȈƥǂǠǳ¦�ƨǤËǴǳ¦�ƨƥ°ƢŰ�ƨȈǤƥ��ƨǷȂǰū¦�ƢēƾǻƢǇÂ�ƨȈƥǂǤǳ¦�ƨاملدارس النظاميّ 

ولكّن احلال خالف املتوقع، إذ استطاع علماء العربية أن . من قلوب املسلمني

يستغلوا تلك الفرصة بوعيهم وذكائهم ووسعوا مداركهم مبناهج املستعمرين، 

ǀƳ�ǺǷ�Ƕǿ°Ȃǐǫ�¦ȂǴǏƘƬǇ¦Â��ǶȀƬȇ¦ƾǿÂ�Ƕǿ°Ȃǻ�ǺǷ�¦ȂǈƦƬǫ¦Â�Ƣđ�¦ȂǴǸǰƬǇ¦Â��Ƣǿ°Â



 

~٢١٨~

�ǽƢǼǸƬȇ�ƢŲ�Ƥ ƴǟƘƥ�¦Ȃƫ¢Â��ƨǴȈǏȋ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�ǶȀƬǧƢǬƯ�ń¤�ƨǧƢǬƯ�ƨǧƢǓƜƥ��ǶĔƢǐǬǻ

منهم الغري، واستبدلوا الذي هو اخلري باألدىن، ومما عثر عند املستعمرين يف هذه 

الديار أو مناهجهم الدراسية تقسيم الطالب إىل الفصول حسب األعمار 

ت على كّل من املواد املدروسة، مث االمتحانات عقب كل واملدارك، وعقد التمرينا

الفصول الدراسية، مث منح الشهادات للناجحني من الطالب، كذا إنشاء املعاهد 

�ȄǴǟ�ƪ Ť�Ŗǳ¦Â��ƢđȂǠǋÂ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�¿Ƣǈǫ¢�ƢȀȈǧ�ƾƳȂƫ�ƢŲ�©ƢǠǷƢŪ¦Â�ƢȈǴǠǳ¦

يق، أو اجلمع يديها مواصلة أعمال السابقني بالبحث، والتحقيق، وبالشرح والتعل

والتأليف، وغريها من األساليب واملناهج اليت وضعتها اجلامعات للحصول على 

األلقاب العلمية، ما دامت ملتزمة مبناهج البحث وقواعده عند هذه املؤسسات 

يف إعداد الرسائل اجلامعية، وقد حاولت اجلامعات قدر االستطاعة باحلفظ 

إلحياء آثار السابقني، وإخراجها من واالحتفاظ على الرتاث، وعملت بكّل جدّ 

عامل املخطوطات، وينسخ ما كتب باملداد األسود وشكِّل باألمحر، ويضرب على 

حىت تشهد نور احلياة، ويصبغ بصبغة عصرية نازعة، ) الكمبيوتر(احلاسوب 

وتظهر يف ثوب قشيب تتماشى مع روح العصر، ويصحبها العمران، ويرفع 

إىل األفق العاملي، بعد ما ُحيَمل أخريا على اإلنرتنت  مستواها من اإلقليمي حىت

أو الشبكة العنكبوتية، يشهدها الطالب والكّتاب يف مجيع أحناء العامل، وحيصل 

الباحثون عليها يف مكتبات اجلامعات أو املؤسسات العلمية لالستشهاد واملراجعة 

أن يقّدموها مىت شاءوا، وأين شاءوا، وحىت يضيفوا إىل العلم ما شاء اهللا

للمجتمع البشري، وسيفّصل هذا البحث الكالم عن دور أقسام اللغة العربية يف 

°Ȃǘǈǳ¦�ǽǀđ�ǾǼȈƷ�Ŀ�ĺǂǠǳ¦�ǶƴǠŭ¦Â��ƨǤǴǳ¦�ǶǴǟ�°Ȃǘƫ.
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~٢١٩~

دور أقسام اللغة العربية في جامعات نيجيريا في تطوير المراجع والمعاجم اللغويّة 

والثورات املتتالية من قبل  وقد أنشأت اجلامعات يف نيجرييا إثر الدعوات

املواطنني املثقفني الذين أخذوا معارفهم يف إجنلرتا وأمريكا يف القرن التاسع عشر 

ومطلع القرن العشرين امليالديني، وعقب املؤمتر الذي عقد يف َأْكَرا بغانا سنة 

م وحضره عديد من هؤالء املثقفني املدافعني عن حريتهم وقومهم، ١٩٢٠

ملتاعب يف سبيل حترر بلدهم من العبودية وأحبولة املستعمرين وكافحوا عدة ا

�ń¤�ƾȇƾƸƬǳ¦�ǾƳÂ�ȄǴǟ�ƢđǂǣÂ�ƨǫ°Ƣǧȋ¦�ƨƳƢƷ�̧ ƢǸƬƳȏ¦�¦ǀǿ�Ŀ�¦ÂǂȀǛ¢Â��Ƕǿ®ȂȈǫÂ

اجلامعة بدون السفر إىل إجنلرتا أو أمريكا وغريمها من العامل الغريب، ومتت اإلجابة 

بلندن، وحولت أخريا إىل جامعة  بإنشاء الكلية يف إبادن التابعة جلامعة إجنلرتا

�Ƥ ǈǻ�ǺǷÂ��ƾǴƦǳ¦� ƢǼƥ¢�ǺǷ�Ƣđ�ÀȂËȈǼǠŭ¦�ƢĔȂƠǋ�ǂȇƾȇÂ��Ƣđ°Ƣǣ�ȄǴǟ�ƢȀǴƦƷ��ƨǴǬƬǈǷ

 جامعة أخريا أنشأت مث: " م، يقول القائل١٩٤٨عمادها إليهم، وذلك يف سنة 

 يف درسوا الذين املثقفني، بعض لطلب نتيجة م ١٩٤٨ة سن نْ ادَ بَ إِ  مدينة يف

 يف جامعة بإنشاء العشرين، القرن وأوائل عشر التاسع القرن يف مريكاوأ إجنلرتا

 الذي إفريقيا بغرب الربيطانية للمستعمرات القومي املؤمتر يف وذلك إفريقيا غرب

)٨("املثقفني أولئك بعض حضره حيثم ١٩٢٠ سنة بغاناأكرا يف عقد

بنيجرييا، ومن هذا القبيل أسست هذه اجلامعة بإبادن يف اجلنوب الغريب  

�©Ƙǌǻ¢�Ŗǳ¦�¥®ƢƦŭ¦�ȄǴǟ�́ ǂŢ�ƪ ǴǛÂ��ǶēƢƦǣ°�ƪ ƥƢƳ¢Â��ƢȀǴǿ¢�©¦Ȃǟ®�ƪ ƦǳÂ

ألجلها، يف بث العلوم واملعارف، واالهتمام بأحوال البيئة اليت وجدت فيها، وملا 

سكن الزاجر، وهدأت أمواج البحر، من ذلك احلني اشتدت احلاجة إىل معرفة 

، كذا عصورها السالفة، وأيامها يف شيء عن أحوال إفريقيا وعهودها السابقة

�Ǯ ǳƢǼǿ�Ǻǰƫ�ŃÂ��ƢđȂǠǋ�̈°ƢǔƷÂ��Ƣǿ®¦ǂǧ¢�ƨǧƢǬưƥ�ǶƬȀȇ�ƢǷ�Ľ��ǶǴǈǳ¦Â�§ǂū¦



 

~٢٢٠~

الرتاث وال الوثائق اليت تبّني تلك سوى الرجوع إىل املكتوبات العربية املوجودة يف 

�ª ¦ƾƷȋ¦Â�ƺȇ°¦ȂƬǳ¦�©ƾȈǫ�Ƣđ�¯¤��ƢȀǷȐǟ¢Â�ƢȀƟƢǸǴǟ�ƨǯǂƫ�Â¢��°Ƣȇƾǳ¦�ǽǀǿ

�Ǟǧ°Â��ǂǌƦǳ¦�²والوقا ƢǼƳ¢�Ǧ ȈǬưƫÂ��» °ƢǠŭ¦Â�¿ȂǴǠǳ¦�ǖƦǓ�Ŀ�ǪƦǇ�ƢđƢƥ°ȋÂ��ǞƟ

��Ƥ ȈƷǂǳ¦�ǂǤưǳ¦�¦ǀǿ�Ëƾǈǳ�À®Ƣƥ¤�ƨǠǷƢƳ�ǞȈǘƬǈƬǳÂ��ƨȈǧƢǬưǳ¦Â�ƨȈǸǴǠǳ¦�ǶēƢȇȂƬǈǷ

ومحل هذا العبء اجلليل، إذ تعّد من أساسيات اجلامعة ومهمات إنشائها 

ة البيئة اليت وجدت فيها االهتمام باملعلومات، وحتديات العصر ومقتضياته، وثقاف

تلك املؤسسات العلمية العليا، تلك هي األسباب املؤدية إىل إضافة قسم اللغة 

م بعد ما ناهزت ١٩٦١العربية إىل جامعة إبادن وإنشائها، وحدث ذلك سنة 

ثالث عشرة سنة من تأسيس اجلامعة، وقد بّني ذلك الربوفيسور غالدنث حينما 

س قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية يف يذكر األمور عن أسباب تأسي

افتقرواحينماماسةاحلاجةوظلتاحلالاضطربوملا: "جامعة إبادن، حني يقول

وذلكإليهاوالرجوعالعربيةإالبداجيدوافلمƢē°ƢǔƷÂإفريقياعنيءشمعرفةإىل

والدراساتةالعربيقسمإضافةبنيجريياجامعاتأوىلإبادنجامعةأنشأوابعدما

.)٩("املهمةهلذهإليهااإلسالمية

وقد حاولت هذه اجلامعة قدر االستطاعة أن تؤدي هذه املهمة، ومحلتها على 

عاتقها بكل نشاط وارتياح، وأنشئت فيها غرف وخمازن نشأت منها أخريا معهد 

الدراسات األفريقية، ومتحفا مجع فيه ذلكم الرتاث الذي عثر عليه عند بعض 

اء أو خلفائهم، وعنيت به اجلامعة كّل العناية حىت ال متسها يّد من غري العلم

الوجه املشروع، وقد صّور لنا بعض الكّتاب تأريخ نشأة قسم اللغة العربية يف 

جامعة إبادن، وذكر أمساء الرجال الذين كسبوا فضل السبق من احملاضرين يف هذا 

ƾǠƥ�Ƕđ�śǬƷȐǳ�ƨƦǐƻ�µ °ȋ¦�¦ȂǴǠƳÂ��ǶǈǬǳ¦.
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~٢٢١~

 بعد وذلك إبادن، جامعة يف اإلسالمية الدراساتو  العربية اللغة قسم أنشئ"

 إجابةم ١٩٦١ سنة يف وذلك تأسيسها من سنة عشرة ثالثحوايل  مضيّ 

 اإلسالمية والدراسات العربية اللغة تعلم يتعطشون الذين الطالب ورغبة لطلب

B.G.Martins مرتينس القسم هذا يف بدأوا الذين املدّرسني ومن .نيجرييا أبناء من

 حاليا وهو( �Ê½ÊȂǼÉĔȂJ.O.Hunwickج ،والسيد)املتحدة الوليات يف.د.أ حاليا وهو(

.F)املصري  فتح والسيد )املتحدة الوليات يف.د.أ El-masiri) يف.د.أ حاليا وهو 

.A.Rدحييِىن .ر.لسيدأاو  )بكنيا نريويب جامعة Dehaini )اللبنانية احلكومة مبعوث (

، القسم يف التدريسة هيئ من نيجريي أول كانالذي   عبدول أو .موسى والسيد

  بتصرف يسري )١٠(" ١٩٨٦ة سن توىف و النيجرييني من لقسمل رئيس وأول

واجلدير بالذكر يف هذا الصدد هو أن هذا الكاتب اهتم جبانب دون غريه، 

الديار،  وراعى يف هذا اخلطاب ما يتعلق بشأن طالب اللغة العربية يف هذه

وبغيتهم للدراسات العليا ممن ال يسعفهم احلظ للذهاب إىل اخلارج أو البلدان 

العربية للتخصص الدقيق يف العربية وعلومها، وهذا سبب أو جزء من العلل، 

�ȆǓƢǷÂ�ƢȀȈǓ¦°¢�Ǻǟ� Ȇǋ�ƨǧǂǠǷ�ń¤�ƢđȂǠǋÂ�ƨǷȂǰū¦�ƨƳƢƷ�ń¤�ǞƳǂȇ�ƢȀŷ¢Â

ȇǂǸǠƬǈŭ¦�¾ȂǴƷ�ǲƦǫ�ƢȀƬȈǟ°�¾¦ȂƷ¢Â��ƢǿǂǷ¢�¦ǀǿ��ƢȀȈǳ¤�ǶȀǷ¦ƾǫ¢�¼ǂǘƫÂ��Ƣđ�Ǻ

وهناك أمور أخرى أسرع يف تأسيس قسم العربية، وكانت حاجتهم إىل العربية يف 

  .تلك اآلونة ماسة من غريها من اللغات

ومما يستحق الذكر يف هذه العجالة منهجهم الدراسي يف قسم اللغة العربية  

ǳ¦�ǾȈǴǟ�ƪ ǻƢǯ�ƢǸǟ�Ǧ ǴƼƬȇ�Ń�ǶđȂǴǇƘǧ��À®Ƣƥ¤�ƨǠǷƢŝ�ȄǴǟ�ƢǷÂ��¦ŗǴų¤�Ŀ�ƨǇ¦°ƾ

شاكلتها من البلدان يف األخذ واألداء، أو من يتبعون الطريقة اليت رمسها 



 

~٢٢٢~

املستشرقون لتعّلم العربية بلغة أخرى، وظّلت العربية تدرس فيها باللغة اإلجنليزية 

خالفا للعادات املألوفة يف اجلامعات الشمالية من صكتو، وكنو، وإلورن وما 

�ƢēÂȐŞ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ÀǀƻƘȇ� ȏƚǿÂ��ƢǿŚǣÂ�©ƢȈǴǰǳ¦Â�ƾǿƢǠŭ¦�ǺǷحتاذى حذوها 

��ȄƸǐǨǳ¦�ƨȈƥǂǠǳƢƥ�ƢĔȂǇ°ƾȇÂ��ƢȀȇÂ̄�ǺǷ�ƨȈǳƢǟ�ƨŷÂ��ƨȈǸǴǟ�ƨǻƢǷ¢�ǲǰƥ�Ƣē°¦ƾƳÂ

�À¦ƾǴƦǳ¦�ÃƾƷ¤�Ŀ�ǾǻƘǯ�ƨȈǸǴǠǳ¦�ƨǠǴǬǳ¦�ǽǀđ�ȆǠǷƢŪ¦�ƢȀǷǂƷ�Ŀ�Ƥ ǳƢǘǳ¦�Ǌ ȈǠȇÂ

ه على املنهج الدراسي العربية أو ضواحيها، وقد نّص الدكتور لطيف أونريييت وغري 

�°Ȃǘƫ�ÀÂ®�ǲǫǂǠƫ�Ŗǳ¦�ǲǯƢǌŭ¦�ÃƾƷ¤�ǺǷ�¦ǀǿ�ǶđȂǴǇ¢�ËƾǟÂ��À®Ƣƥ¤�ƨǠǷƢƳ�Ŀ

العربية، وتنشئ دون نضوجها، وأشار يف الفقرة األخرية يف هذه الصدارة كيف 

حّلت هذه املشكلة يف بقية جامعات نيجرييا سوى الثالثة املذكورة يف كالمه، 

نثي يف تأييد مذهبه ألنه خبري، ومن الشهداء يف واستشهد الكاتب بقول غالد

 فهذه:" واقع أقسام اللغة العربية يف جامعات نيجرييا: "األمر، واملقالة بعنوان

 وجامعة إبادن، جامعة أمثال يف العربية اللغة أقسام من بعدد خاصة املشكلة

ليزية،اإلجن باللغة العربية اللغة تدرس حيث كوغى، والية وجامعة الغوس والية

 فأنشأت: بقولهي غالدنث يصفهي الذ هو الوضع وهذا. البحوث Ƣđ وتكتب

 منط على م١٩٦١ سنة اإلسالمية والدراسات العربية للغة خاصا قسما اجلامعة

 اللغة تعليم حول الدراسة تلك تدور حيث أوروبا يف واإلسالمية العربية الدراسات

 على هي كما ال، العربية الدراسات فيها وتدرس نفسها، اللغة تعليم ال ربية،عال

  "وناملستشرق يراها كما، بل  حقيقتها

 العربية كانت حيث، ريياجني يف الباقية اجلامعات يف املشكلة هذه احنلت وقد

¢Ǻē¦Ȃƻ بركب تلحق أن الثالث جلامعاتا ندعو، فيها والبحث التعليم لغة

)١١(".الديار هذه يف العربية لصاحل
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~٢٢٣~

وجيز يف تاريخ نشأة اجلامعة يف نيجرييا وتطورها فيها، هذا هو العرض ال 

�ń¤�ƢēƢƳƢƷÂ��ƪ ǈǇ¢�ƢȀǴƳ¢�ǺǷ�Ŗǳ¦�¿ȐƷȋ¦Â�¾ƢǷȉ¦�ǒ Ǡƥ�ǪȈǬŢ�Ŀ�ƢȀȈǠǇÂ

أقسام اللغة العربية وصنعها فيها، ودور تلكم األقسام يف إثبات األمل اجلامعي، 

.وأمنية ذويها يف هذه املنطقة، وطريقتهم يف التعّلم والتعليم

  : دراسة العربية وعلومها في بعض جامعات نيجيريا

�©ƢǠǷƢƳ�ËǲƳ�Ŀ�² °ƾƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǇƢǇȋ¦�®¦Ȃŭ¦�ǺǷ�ƢĔȂǼǧÂ�ƨȈƥǂǠǳ¦�¿ȂǴǠǳ¦�ƪ
ċǴǛ

�ǲȈǼǳ�Ƥ ǳƢǘǳ¦�Ƣđ�ƾǔƬǠȇÂ��ƢĔȂǼǧÂ�Ƣđ¦®¡�Ŀ�ǎ ďǐƼƬǳ�² °¦ƾǳ¦�Ƣđ�ǪƸƬǴȇ��ƢȇŚƴȈǻ

ǳ¦�ǾƟȐǷ±�½°ƢǌȇÂ��ƨȈŻ®Ƣǯȋ¦�ƢēƢȇȂƬǈǷ�ǞȈŦ�Ŀ�ƨȈǸǴǠǳ¦�§ ƢǬǳȋ¦ طلبة يف مجيع

األنشطة اجلامعية بدون التخلف وال االستثناء، وليس بأنّه ينكمش يف زاوية من 

� Ȃǈǳ�ǽȐȇÂ�ȂǰǌȇÂ��Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ƥ ǳƢǗ�ǾǻȂǰǳ�ǲƴƻ�ǺǷ�ƨǠǷƢŪ¦�Ƣȇ¦Â±

حظه فيما التحق باجلامعة من أجلها، وقد تعطيه الفرصة يف بعض اجلامعات 

�ǺǷ�ǽŚǣ�ȆǘǠȇ�ȏ�ƢǷ�°Ƣȇƾǳ¦�ǽǀđ الطالب ملكان العربية عند بعض عّمادها، أو

�Ŀ�́ ǂū¦�ǲǯ�ÀȂǏǂŹ�ǶȀǔǠƥ�ƾšÂ��Ƣē°¦®¤Â�ƨǠǷƢŪ¦�ÀȂƠǋ�Ǻǟ�śǳȂƠǈŭ¦

��ƨǨȈǛȂǳ¦�Ŀ�ƨȈǳƢǠǳ¦�Ƥ ƫ¦ǂŭ¦�ǺǷ�ƢȀȈǴǟ�¦ȂǴǐƷ�ƢǷÂ��ȆǸǴǠǳ¦�ǶĔƢǰǷ�ǞǷ�ƢȀƬǧǂǠǷ

�§ Ƣƥ�ǺǷ�ÀȂǰȇ�ƾǫÂ��ƢđȐǗ�ȄǴǟ�ǶËƷŗǳ¦�Â¢�¼ƢǨǋȍ¦�ȄǴǟ�ƨȈǤƦǳ¦�ǽǀǿ�ǶȀƬǴŧÂ

§�¦ǀǿ�¾Ȑƻ�ǺǷÂ��ǶȀȈǳ¤�ƢđȐǗ�ǽƢƦƬǻ¦�اإلحسا ǀŪ�̈ ǀƫƢǇȋ¦�ǒ Ǡƥ�ǾƦǯǂȇ�À

��ƨȇǂŞ�ǞƬǸƬƫ�ƪ ƸƦǏ¢Â��ƨȇƢǼǠǳ¦�ǺǷ�Ƣđ�ǪȈǴȇ�ƢǷ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƪ ǳƢǻ�ƾǬǧ��ȆŮȍ¦�Ƕǰū¦

�Ŀ�¿Ƣǈǫȋ¦�ƨȈǬƥ�ƢȀǘƦǤƫ��¦°ƢĔ�ȐȈǳ�̈ǂƻ¦±�ƢǿǂŞ�«¦ȂǷ¢Â��Ƣǿƾů�«Â¢�ƪ ǤǴƥÂ��ƨǴǷƢǯ

داوة والبغضاء هلا، يقبضون مثل هذا الوضع، والبعض يلهب يف صدورهم نار الع



 

~٢٢٤~

أيديهم على اجلمرة حلسدها، لكن مع ذلك فهي تأخذ صفوفها األمامية يف 

احلركات كلها، ولعل ذلك نتج العتبار ماضيها ودورها يف أرض نيجرييا، أو 

  .تنبض من نفس مشغوفة حبماسة دينية وأفادت منها لغتها العربية

يف اهتم هؤالء املسئولون بتقدم ولعّل القارئ هلذا العرض الوجيز يصّور ك

�Ƣđ�ÄÂǂȇ�ƢŠ��ƨǏƢŬ¦Â�ƨǷƢǠǳ¦�ƢȀȈǸǈǬƥ�ǶēƢƦƬǰǷ�¦ȂǼËƸǋÂ��ƢĔȂǼǧÂ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǇ¦°®

�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�ƨȇȂǻƢưǳ¦�°®Ƣǐŭ¦Â��ƨȈǇƢǇȋ¦�ǞƳ¦ǂŭ¦�ǺǷ�ƢȀȈǳ¤�ÀȂƳƢƬŹ�ƢŲ�ƢđȐǗ�ƨǴǣ

وعلومها، واألدب وفنونه، كذا املعاجم بأقسامها، وزوّدوها بعدة أمهات الكتب 

اللغوية واألدبية واملعجمية، إضافة إىل توظيف األكفاء من األساتذة ممن 

�̈ǂǸǠǷ�ǶȀǿ¦Ȃǧ¢Â��ƢǸǴǟ�ǶȀǇÂ£°�©ȌǷ�Ǻȇǀǳ¦Â��ƢĔȂǼǧÂ�ƨǤǴǳ¦�ǽǀŮ�ÀȂǈǸƸƬȇ

باللؤلؤ واملرجان من التبيان، وأهلمهم اهللا احلكمة وحسن البيان، وأحسنوا يف 

يد، تساعد املنتمني إليها أىن استخدام هذه الكنوز الثمينة، والرتاث العريب التل

�ƨǤǴǳ¦�ǽǀǿ�°Ȃǘƫ�Ŀ�ǶēƢƦǣ°�ÀÂǂȀǜȇÂ��ǶēƢǰǴƬŲ�Ëǲǰƥ�¿ƢǷȋ¦�ń¤�ƢȀƬǴƴǟ�ÀȂǠǧƾȇ

�ǶēǀƫƢǇ¢�¦Ȃǯ°Ƣǌȇ�ŕƷ��ǶŮȂǬǟÂ�ǶđȐǗ�² ȂǨǻ�Ŀ�¿ǄǠǳ¦�Ǯ ǳ̄�ÀÂǂƻƾȇÂ��ƢĔȂǼǧÂ

يف بناء الصريح الفصيح والشائق للعربية وعلومها، ينبئ عن املستقبل الباهر 

đ�ƨȈƥǂǠǴǳ�ǾƦǴǗ�¿Ƣȇ¢�Ƥ ƫƢǰǳ¦�ǾǌȇƢǟ�ƢǷ��®ƾǐǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƾǿƢǌǳ¦�ŚƻÂ��°Ƣȇƾǳ¦�ǽǀ

شعبة اللغة العربية (يف جامعة عثمان بن فودي صكتو ملرحلة الليسانس، 

Ƣđ¦®¡Â.( وكان أستاذهم يف مادة املعجم يومئذ متخّصصا وخبريا يف املادة، يظهر

شأنه أنه كان يكّلف عبقريته من منطلق حماضراته، وإنتاجاته تشهد بذلك، ومن 

الطلبة عقب كّل احملاضرة بالواجب املنزيل، وعليه دّرب طالبه، ومن حسن حظ 

الكاتب تعيني القسم هذا األستاذ مشرفا عليه يف مرحلة اللسانس واملشرف 

األساسي يف الدكتوراه، والزمه الكاتب مالزمة اهلدب للعني، أو ابن الّرب لوالديه، 
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تفادة، سواء من خربته ومكتبته، واقتبس من نوره وحكمته، واستفاد منه أّميا االس

وتعلق بآدابه، كما تعّلق بأدبه ودماثة أخالقه، ألنه قدوة حسنة، وإرشاداته غنم، 

فجزاه اهللا خريا، ومن هذا املنطلق استطاع الباحث أن يطّلع على بعض الكتب 

ƨǟƢǼǏ�Ŀ�Ľ��Ƣǿ°ȂǘƫÂ�ƢēƘǌǻ�Ŀ�Ǧ ǼǏ�ƢǷÂ��ƨȈǸƴǠŭ¦Â�ƨȇȂǤǴǳ¦ ،املعاجم

�Ƥ Ƭǰǳ¦�ǺǷ�Ǯ ǳ̄�ŚǣÂ��̈ǂǏƢǠŭ¦Â�ƢȀǼǷ�ƨŻƾǬǳ¦��ǶēƢǨǼǐǷ�Ŀ�śËȈǸƴǠŭ¦�Ƥ ȈǳƢǇ¢Â

اللغوية يف علم اللغة بقسميه النظري والتطبيقي، ومّن اهللا عليه أخريا حىت ختّصص 

فيه يف مرحلة الدكتوراه يف نفسه واجلامعة، كما استفاد بكثري يف مكتبة جامعة 

الكتب اللغوية أيام مجعه للمواد حينما يعّد رسالته بايروا بكنو، وشهد عدة 

  .للدكتوراه وغريمها من اجلامعات يف نيجرييا

وشهد الباحث أنواعا من األساليب، والنماذج حية من قبل األساتذة يف 

حتضري احملاضرات يف القاعات الدراسية، جتذب انتباه الدارسني، وتبث فيهم حب 

ستقبل الباهر للعربية، ومن املواد العربية اليت تدرس العربية وأهلها، ويفرش هلم امل

�ȆǸǼƫÂ��ƢēǀǷȐƫ�ƶƟ¦ǂǫ�Ƣđ�ǀƼǌȇÂ��̈°ƢȀŭ¦Â�̈®ȂŪ¦� ¦°Â�ƢȈǠǇ�©ƢǠǷƢŪ¦�ǶǰǴƫ�Ŀ

�ǶȀƬȈǐƼǋ� ƢǼƦǳ�ǶȀƠȈēÂ��ǶȀǫ¦Â̄¢Â�ǶŮȂȈǷ�ȂŴ�ǶēƢƦǣ°�Ƣđ�ƾǋǂƫÂ��ǶȀƦǿ¦ȂǷ�Ƣđ

 من العربية لقواعدا: يلاللغوية واألدبية يف البحث والكتابة، وهي على النحو التا

 البالغة وعلم والصوتيات، األصوات وعلم اللغوية، والتدريبات وصرف، حنو

مفتوح بالدراسة عن علم الفصاحة من حديه النظري والتطبيقي، مث : بأقسامه

 واألدب وفنونه، املختلفة بعصوره وتارخيه العريب واألدبوالبديع، ،املعاين، والبيان

،غرب إفريقيا يف العريب واألدب دلس،ناأل يف العريب ألدبوا املهجري، العريب

 العروض وعلم واإلنشاء،والرتمجة،�Ƣē°ƢȀǷÂ لقراءةاو  نيجريي،ال العريب واألدب
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واألدب اإلسالمي بفنونه  العربية، اللغة يفوالتحقيق  البحث وطرق ايف،و والق

داللة ال وعلم، املعاجمو  ،القدمي واحلديث األديب والنقد املقارن، واألدبوأغراضه، 

�ƨǇ¦°®Â��ƨȈƷǂǈŭ¦Â��ƨȇ¦Âǂǳ¦Â�ƨǐǬǳ¦�Ʈ ȇƾū¦�§ ®ȋ¦�ǺǷ�² °ƾȇ�ƢŲÂ��ƢēƢȇǂǜǻÂ

األشخاص، ويعّقد عدة املؤمترات الدولية واإلقليمية، واألندية العلمية واألدبية،  

كذا ورشة العمل حيضرها أصحاب العقول النّرية، والنفوس الثاقبة تروح وتغدو 

.ƢēƢȇƾŢÂ�ǂǐǠǳ¦�©ȐȇÂ�ǺǷإلنقاذ العربية 

 :الخاتـمة

قد تبّني للقارئ املكانة اليت تتبّوأها اللغة العربية بني سائر اللغات، وأّن 

الكتاتيب والدهاليز كانت هي اليت تقوم بتعليمها يف نيجرييا قبل إنشاء اجلامعات 

ات يف وتبّني كذلك أّن اللغة العربية أفادت من إنشاء اجلامع. واملعاهد العليا

نيجرييا، وعملت يف تطورها ودراستها، واستطاع أبناء نيجرييا أن يتخّصصوا يف 

) الدكتوراه(دراستها إىل مستوى عال، وللحصول على الشهادة العاملية العالية 

�Ƣđ�ǪȈǴȇ�ƢǷ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƪ ǳƢǻÂ��ƨȈƥǂǤǳ¦�Â¢�ƨȈƥǂǠǳ¦�À¦ƾǴƦǳ¦�Ŀ�ƢǷ¤�«°ƢŬ¦�ń¤�§ Ƣǿ̄ �ÀÂ®

ني عن شئون اجلامعات يف هذه الديار، واهتموا بنموِّها من العناية من قبل املسؤول

�Ƥ Ƭǯ�©ƢȀǷ¢�Ƕǿ¢�ƢēƢƦƬǰǷ�Ŀ�¦Âǂƻ®¦Â��ƢƥȂǠǋÂ�ƢǷƢǈǫ¢�ƢŮ�¦ȂËǈǇ¢Â��ƢȀǟȂȈǋÂ

اللغة واألدب، وأعطوا اخلرباء من األساتذة يدا يف احلكم، واستطاعوا أن يقّدموا 

الما يف البحث ألبنائهم الطلبة ما يناسب عقوهلم ومفاهيمهم، وظّلوا بعدئذ أع

���ǶēƢǰǴƬŲ�Ëǲǰƥ�ƢȀǷȂǴǟÂ�ƨȈƥǂǠǳ¦�Ǻǟ�ÀȂǠǧ¦ƾȇ�ȏƢƳ°�ƾǠƥ�ƢǸȈǧ�¦ȂǓ¡Â��ƨƥƢƬǰǳ¦Â

  .كما يدفعون عجلتها إىل األمام
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ولعل الكاتب من خالل هذا الوضع النبيل، والتأريخ الذي صنعته العربية يف 

ƸǏ¢Â��ƨǷȂǰū¦�ǺǷ�śǳȂƠǈŭ¦�Àƾǳ�ǺǷ�ŚŬ¦�Ƣđ�ȆǏȂȇ��ƢȀǴǿ¢Â�ƢȈǬȇǂǧ¢�̈ƢȈƷ اب

الفضيلة، واألثرياء، واخلرباء من العّمال، وأن يتغاضوا ويصفحوا عن العصبية 

والعنصرية، بل يعملون للعلم، والثقافة، وتقدم اإلنسانية، وحياولون يف إرجاعها 

إىل املكان الذي بوأته من قبل، ويُظِهرون لألجيال املتعاقبة األدوار اليت قد لعبتها 

ƨȇ®ǂǨǳ¦�ǶēƢȈƷ�Ŀ�ƨȈƥǂǠǳ¦�Ë®ǂƫÂ��Ƣǿƾů�ƢŮ�¦ÂƾȈǠȇ�À¢Â��̈°ƢǬǳ¦�ǽǀđ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦Â

  .عليهم فضلهم كما كان آبائهم باألمس

 :الهوامش
(1) Philip K. Hitti, The history of Arabs from the earliest to the present. 8th edition,

St. Martins press Macmillan & co ltd. New York. 1964, pp 4.

، مطبعة الثقافة اإلسالمیة أجیجي، ٣/عبد اهللا، الدین النصیحة، طاإللوري، آدم)٢(

  .١٠/ ص) ١٩٧٨(نیجیریا، 

، دون ٢/اإللوري، آدم عبد اهللا، اإلسالم في نیجیریا والشیخ عثمان بن فودي، ط)٣(

.٤٧ـ  ٤٦/ م، ص١٩٧١اسم المطبعة وال المكان، 

عام االستقالل،  ١٩٦٠إلى  ١٧٥٠أبوبكر علي، الثقافة العربیة في نیجیریا من )٤(

.٤٢/ م، ص٢٠١٤، دار األمة للطبع والنشر والتوزیع، كانو، نیجیریا، ٢/ط

  .١١/ اإللوري، آدم عبد اهللا، المرجع السابق، ص)٥(

جبل محمد حسن حسین ، المعجم االشتقاقي في المؤصل أللفاظ القرآن الكریم )٦(

العالقات بین ألفاظمؤصل ببیان

عانیها، المجلد األول، مكتبة اآلداب، القاهرة،وبین مبأصواتهاالقرآن الكریم )٧(

  ١٠ـ ٩/ص) ١٩٢٣(

   ٥٢اإللوري، آدم عبد اهللا، اإلسالم في نیجیریا، ص )٨(
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حركة اللغة العربیة وآدابها في نیجیریا من سنة ، راجع غالدنث أحمد شیخوا)٩(

   دار م،١٩٦٠إلى سنة  ١٨٠٤

  .٢٢٠ص) م١٩٨٣(، مصر،المعارف)١٠(

  . ٢٢٥/ ـ غالدنث، نفس المرجع، ص)١١(
(12) www.dic.ui.edu.ng. 27th Dec.2011

/أونیریتي لطیف إبراهیم وغیره، واقع اللغة العربیة في جامعات نیجیریا، ص)١٣(

.، في مكتبة الكاتب الخاصة١٣

  المراجع العربية

 الستقالل، عام ا ١٩٦٠إىل  ١٧٥٠أبوبكر علي، الثقافة العربية يف نيجرييا من

  .م٢٠١٤،  ٢/دار األمة للطبع والنشر والتوزيع، كانو، نيجرييا، ط

 ،اإللوري، آدم عبد اهللا، الدين النصيحة، مطبعة الثقافة اإلسالمية أجيجي

  .م١٩٧٨، ٣/نيجرييا، ط

 اإللوري، آدم عبد اهللا، اإلسالم يف نيجرييا والشيخ عثمان بن فودي، دون اسم

  .م١٩٧١ ٢/املطبعة وال املكان، ط

حممد حسن حسني ، املعجم االشتقاقي يف املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي ، جبل

¦�ƨƦƬǰǷ��ƢȀȈǻƢǠǷ�śƥÂ�Ƣē¦ȂǏƢƥ�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ العالقات بني ألفاظ مؤصل ببيان

�¾Âȋ¦�ƾǴĐ¦��̈ǂǿƢǬǳ¦��§ ¦®ȉ¦ م١٩٢٣   

غالدنث أمحد شيخوا���ƨǼǇ�ǺǷ�ƢȇŚƴȈǻ�Ŀ�Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƨǯǂƷإىل  ١٨٠٤

  .م١٩٨٣، مصر ،املعارف دار م،١٩٦٠سنة 

المراجع األجنبّية
 Philip K. Hitti, The history of Arabs from the earliest to the present. 8th edition,

st.martins press Macmillan & co ltd. New York. 1964

  المرجع اإللكتروني
 www.dic.ui.edu.ng.
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:ملّخص المقالة

ń¤�ƨǳƢǬŭ¦�ǽǀǿ�» ƾē حب الصحابة إميان، " شرح وحتليل لقصيدة

وإظهار بعض الصور البالغية اليت استخدمها " وبعضهم كفران

إبراهيم جالو حممد، إلفادة الدارسني وطلبة العلم : الشاعر الدكتور

  .عامة

  :المقدمة

احلمد هللا الذي أنزل القرآن  ليكون سراجا منريا، والصالة والسالم األمتان 

من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وأفضل األنبياء وسيد األكمالن على 

 –املرسلني نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الربرة 

ال تسبوا أصحايب، ولو أن أحدكم أنفق، مثل أحد ذهبا مل : " الذي قال عنهم

  .رمحة اهللا عليهم أمجعني )١("يبلغ ُمدَّ صحايب وال نصيفه 

طبيعية يف أي جمتمع بشري يتميز بسياق استعمايل معني، ومن حظ  كل لغة

�śƥ�Â¢�śȈǴǏȋ¦�ƢȀȈǬǗƢǻ�śƥ� ¦ȂǇ��ƨȈǳƢǸǠƬǇȏ¦�ƢēƢǫƢȈǇ�®ƾǠƬȇ�À¢�©ƢǤǴǳ¦�ǒ Ǡƥ

وهذا ما دعت العرب على احملافظة يف لغتها العربية وفصاحتها . الناطقني بغريها

ك ارتباطها بالقرآن الكرمي اليت كانت مصدرا من مصادر افتخارهم واعتزازهم، وذل
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��°ƢȀǼǳ¦Â�ǲȈǴǳ¦�Ƥ ǫƢǠƫ�ƢǷ�ƨȈǫƢƥ�ƨǛȂǨŰ�ǲǜƬǇÂ��ƪ ǴǛ�Ǯ ǳǀƥÂ��Ƣđ�¾Ǆǻ�Äǀǳ¦

ومنذ أن نزل القرآن الكرمي إىل اليوم ظل مصدرا أساسيا للعلوم العربية وغريها 

وكالم . الذي منا وترعرعا يف ظل القرآن الكرمي –السيما علوم النحو والبالغة 

كرام، والذين هم أفضل األمة بعد الرسول عليه الصالة والسالم وصحبه ال نبيه 

على األرض كافة، وملا بذلوا من قصارى جهدهم يف تثبيت هذا الدين املتني 

ǶȀƷ¦Â°Ƙƥ�ŕƷÂ�ƨȇȂǼǠŭ¦Â�ƨȇȂǤǴǳ¦�ǶēƢǫȏ¯Â�ǶȀƬǴƟƢǟÂ�ǶȀƬǟƢƴǋÂ�ǶŮ¦ȂǷƘƥ.

¦ǄȀƬǇȏ¦Â��ƨƥƢƸǐǳ¦�Ƥ Ǉ�̈ƾȈǬǟ�À¢�ȂǳƢƳ�ǶȈǿ¦ǂƥ¤�°ȂƬǯƾǳ¦�ǚƷȏ�ƾǫÂ��Ƕđ� 

والتفريق بينهم يف احلب والوالء تتسرب إىل قلوب شباب املسلمني بدعاية كاذبة 

�ƪ ǨǴȇ�À¢�®¦°Ƙǧ��ƨǳƢǔǳ¦�ƨǫǂǨǳ¦�Ƣđ�Ã®ƢǼƫ�ƢŲ�ƨǧǂǐǳ¦�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨǳÂƾǳ¦�ǆ ȈǇƘƫ�ǺǷ

أنظار الشباب إىل تلك الدسيسة، وينبههم، على أن غرضه األساسي هو مدح 

ēƢƳ°®Â�Ƕǿ°ƾǫ�ÀƢȈƥÂ���Â¢�ǶȀȇ̄ƚȇ�ǺǷ�ȄǴǟ�®ǂǳ¦Â��ƅ¦�ƾǼǟ�Ƕأصحاب الرسول 

  .يسبهم من أصحاب الفرق الضالة أمثال الشيعة

:واملقالة حتتوي على هذه العناوين

.التعريف بالشاعر-

.عرض القصيدة-

.شرح وحتليل لقصيدة-

:صور بالغية لقصيدة-

.أساليب االقتباس -

:اخلامتة-

الـهوامش-

.قائمة املراجع-
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:ترجمة الشاعر

) جالو(إبراهيم جالو حممد بن أيب بكر بن حممد كولو امللقب بـ ولد أبو ياسر

) محتشي(تسمى ) مور(م ببادية قريبة من مدينة ١٩٦٩كانوري األصل سنة 

ومل جياوز مخس سنوات من  Traba)(بوالية تـَرَابَا )karim(حتت حكومة احمللية َكرِْم 

  .وغُ نْـ الِ ه حىت انتقلت به أسرته إىل مدينة جَ ر عم

بني ) عاصمة والية ترابا بنيجرييا(راهيم جالو حممد يف مدينة جالنغو نشأ إب

�ȆǿÂ�ƨȈƫȐǨǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƢĔƢǈǳ�ȄǴǟ�Ƥ ǴǤƫ�̈ǂǇ¢�Äƾȇهذه أهلعند غالب اللغة ال 

  .املدينة

حفظ القرآن الكرمي، وهو يف التاسعة عشر من عمره، مث التحق بكلية معلمي 

حاليا، وخترج منها بشهادة ) دماواآ(يف والية  (Song)غْ ونْ اللغة العربية ببلدة سُ 

وجد القبول  مث م،١٩٨٧والدراسات اإلسالمية سنة . ثانوية يف اللغة العربية

الليسانس واملاجستري والدكتوراه : ثالث شهادات ،حصل علىامعة اإلسالميةاجلب

مع مرتبة الشرف األول يف الشريعة اإلسالمية، وذلك سنة ) امتيازدرجة (بـ

  . م٢٠٠٢

، و - نيجرييا -مها حبكومة احمللية جالنغو الده، وألرماء إلياسو : مائهمن علو  

مها مبدينة  الزهراين. الشيخ عبد احملسن، و د -بنيجرييا -بَكُنو غرييطاهر م. د

  .وغريهم املنورة

:وتتلمذ عنده الكثريون، منهم

، -جريياوالية تـَرَابَا بني-مها حبكومة احمللية جالنغو األستاذ حممد لون سليمان.١

.أبو بكر خمتار يوال، وغريهم: األستاذو 
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  :املنثور إنتاجاته العلمية واألدبيةومن 

  .م١٩٩٢أحكام صالة املسافر كتبه سنة .١

.م١٩٩٣القيافة آثرها وإثبات احلكم، كتبه سنة .٢

  .وغري ذلك .°ǾǬȇƾǏ�Ƣđ�ƢƯ قصيدة."وهاأنا جالس ودموع عيين".٣

القصيدة المختارة

"، وبغضهم كفرانحب الصحابة إيمان"

١/  

٢/  

٣/  

٤/  

٥/  

٦/  

٧/  

٨/  

٩/  

١٠/

١١/

١٢/

١٣/

١٤/

١٥/

١٦/

ـــــــــــــــادي أحــــــــــــــب اهللا خــــــــــــــالقي وهــــ

ومنقـــــــــذين مـــــــــن الظلمـــــــــات حـــــــــىت

ـــــــــــــــرا وأكــــــــــــــرمين حبــــــــــــــب نــــــــــــــيب خيـ

ـــــــــــــــــن نــــــــــــــــيب جــــــــــــــــاءين بــــــــــــــــأعز ديـــــ

ــــــــــــــــــعا فـــــــــــــــــريب خـــــــــــــــــري أمـــــــــــــــــة مجيـــــ

ـــــــــــــــــا فنــــــــــــــــالوا مــــــــــــــــن نبــــــــــــــــيهم رضــــــ

وا باجلهــــــــــاد بكــــــــــل صــــــــــــدقوقــــــــــام

حــرب )٢(هــم األبطــال حــني تثبــت

هــــــــم فتحـــــــــوا ربــــــــوع بـــــــــالد فـــــــــــرس

ـــــــــــهم رجــــــــــال ســــــــــجل التــــــــــاريخ عنـ

ــــــــــــآلى وحنـــــــــــن قلوبنـــــــــــا باحلـــــــــــب مــ

أبـــــــــا بكـــــــــر فـــــــــداك أبـــــــــــي وأمـــــــــــــــي

ــــــــي أبـــــــا حفـــــــص لـــــــك اإلكـــــــرام منــ

ـــــــــــــي أمــــــــــــري القــــــــــــوم ذا النــــــــــــورين أنــ

ـــــــــــــي أبــــــــــــا احلســــــــــــنني رابعهــــــــــــم علـــ

)٢(هلـــــــك شـــــــيعة الشـــــــيطان غيظـــــــا

ــــــــــــــــــطورا   وجاعـــــــــــــــــل نشـــــــــــــــــأيت طـــــــــــــــــورا فــــ

ǧ°Â�Ǿººººººººººººººȇƾđ�ƪ ȇƾººººººººººººººƬǿ¦ـــــــــــــــفرا ضــــــــــــــت كـــ

فكـــــــــــــــان مهمـــــــــــــــــيت محـــــــــــــــدا وشكـــــــــــــــــــــــرا

وخـــــــــــــــــــري رســـــــــــــــــــــــالة وخبيـــــــــــــــــــــــــر بشــــــــــــــــــــرا

دنيا وأخرى قش )٢(هم الصحب السرى

ــــــــــــــــــان أمـــــــــــــــــورهم خـــــــــــــــــريا فخــــــــــــــــــــريا فكــــ

ـــــــــــــــــــــــــرا ـــــــــــــــــــــــــزمية بــــــــــــــــــــــــرا وحبـــــ وكــــــــــــــــــــــــل عــــ

)٤(وحــــــــــني يــــــــــرى اجلبـــــــــــان حــــــــــري حـــــــــــريا

ـــــــــــــرا وهــــــــــــم فتحــــــــــــوا فــــــــــــرى شــــــــــــام ومصـ

نقــــــــــــــــــاط شجـــــــــــــــــــــاعة ســـــــــــــــــــــرا وجهــــــــــــــــــرا

ــــــــــــــــــــــــاب طــــــــــــــــــــــــراوبـــــــــــــــــــــــاإل  كرام لألصحــــ

ـــــــــــــــــــدرا ـــــــــــــــــــا وقـــ ـــــــــــــــــــم سنــ فأنــــــــــــــــــت كبريهــ

ـــــــــــــــــــرى ـــــــــــــــــــيت وأزيــــــــــــــــــد أخــــ وتلــــــــــــــــــك حتيــ

كفــــــــــــــــاين حـــــــــــــــــبكم جمــــــــــــــــــــــدا وفخــــــــــــــــــــرا

ـــــــــــــــــــاق إليــــــــــــــــــك تــــــــــــــــــرتى ـــــــــــــــــــايت تســــ حتيـــ

نقــــــــــــــــــــر حببـــــــــــــــــــــــــكم علنــــــــــــــــــــا وســــــــــــــــــــــــأرا
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١٧/

١٨/

١٩/

٢٠/

٢١/

٢٢/

٢٣/

٢٤/

ــــــــــــض أردتـــــــــــــــهم ــــــــــــو يــــــــــــا رواف فموت

ـــــــــــحق جنــــــــــد)٣(أمــــــــــا أن األوان لســ

وحقـــــــدا)٤(إحلـــــــادا جـــــــىن يف األرض

ــــــــــؤذون ظلــــــــــــما ــــــــــوغى ي أبطــــــــــال ال

)٥(تسّب الصحب يـا لومـان حقـدا

ــــــــمـتســـــــب صـــــــحابة نفـــــــ سي فداهــ

ومـــــن ســـــب الصـــــحابة دون ريــــــب

ومـــــــن اختـــــــذ الشـــــــتائم خـــــــري ديـــــــن

أســـــــــــــــرى )٦(بغـــــــــــــــيظ قلـــــــــــــــوبكم تعســـــــــــــــا

ســـــــــــــــــــعى يف األرض إفســـــــــــــــــــاد وكفـــــــــــــــــــرا

سراـسرا ويـــــــــــــعلــــــــــــى أهــــــــــــل التقــــــــــــى عــــــــــــ

لـــــــــــــــــــــــــــــك جرميـــــــــــــــــــــــــــــة واهللا كـــــــــــــــــــــــــــــربىفت

فتلـــــــــــــــك مصـــــــــــــــيبة ليســـــــــــــــت بصـــــــــــــــغرى

وهــــــــــــــــم باحلــــــــــــــــب واإلكــــــــــــــــرام أحــــــــــــــــرى

فقـــــــــــــد نبـــــــــــــذا اهلـــــــــــــدى واختـــــــــــــار شـــــــــــــرا

ســــــــــــــيقذف يف لظــــــــــــــى ويــــــــــــــذوق حــــــــــــــرا

  جو القصيدة ومضمونها

وغرض الشاعر األساسي هو مدح أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

ǈȇ�Â¢�ǶȀȇ̄ƚȇ�ǺǷ�ȄǴǟ�®ǂǳ¦Â��ƅ¦�ƾǼǟ�ǶēƢƳ°®Â�Ƕǿ°ƾǫ�ÀƢȈƥÂ أو يقدح يف بهم

ƨǠȈǌǳ¦�¾ƢưǷ¢�ƨǳƢǔǳ¦�¼ǂǨǳ¦�§ ƢƸǏ¢�ǺǷ�½¦̄Â�¦ǀǿ�śƥ�¼ǂǨȇ�Â¢�ǶēƢȈǐƼǋ والرافضة .  

�ǂǟƢǌǳ¦�¾ÂƢƷ��ƢƬȈƥ�ǺȇǂǌǟÂ�ƨǠƥ°¢�ƢēƢȈƥ¢�®ƾǟ�ǢǴƦȇ��ǂǧ¦Ȃǳ¦�ǂŞ�ǺǷ�̈ƾȈǐǬǳ¦

�¾ȂǇǂǳ¦�Ƕē°±¦ƚǷÂ��ǶēƢƳ°®Â�ǶȀȈǴǟ�ƅ¦�À¦ȂǓ°�ƨƥƢƸǐǳ¦�ƨǻƢǰǷ�ǂȇȂǐƫ�¦ƾǿƢƳ

م، وقيامهم مبجاهدة الكفار واملنافقني، وتأسيسهم الكرمي عليه الصالة والسال

الدولة اإلسالمية الراسخة اليت قهرت جبارة الفرس والروم، حىت دانت هلم ودخل 

�ǂǯ̄ �Ǻǟ�ǞȈƥ�ȏÂ�̈°Ƣš �ǶȀȈȀǴƫ�ȏ�®ȂǼƳ�ǺǷ�Ƕđ�ǶǜǟƘǧ��ƢƳ¦Ȃǧ¢�ƅ¦�Ǻȇ®�Ŀ�² ƢǼǳ¦

  . اهللا وإثبات احلق والعدل إذ ال خيافون يف اهللا لومه الئم

بت الشاعر يف قصيدته حبه هللا عز وجل ونبيه صلى اهللا عليه وسلم وحبه فأث

ألصحاب املصطفى عليه من اهللا الصلوات وأمت التسليم، فأعلن حبه للرب 



..."  

~٢٣٤~

سبحانه وتعاىل، ففي البيت األول إىل البيت الرابع وصف اهللا بأنه تعاىل هو 

رك اهللا أحسن فتبا - طورا بعد طور - الذي خلق اإلنسان وجعل نشأته أطوارا 

.اخلالقني، وهذا اإلله هو املعبود الذي ينقذ من ظلمات الكفر إىل نور اإلسالم

فرفض الكفر جبميع أنواعه، وأرشده اهللا تعاىل إىل حّب نيب اخلريات وأفضل اخللق 

فما عليه إذن إال احلمد باللسان والشكر . أمجعني تفضيال منه تعاىل وإكراما

رمي هو الذي جاءه بأعز دين وأفضله على اإلطالق كما باجلوارح وهذا النيب الك

جاء بأفضل الرسالة وأكملها وخري بشرى وأحسنها، فجعل الشاعر هذه األبيات 

متهيدا ملا يريد حتقيقه من أن الصحابة كلهم جديرون باحلب واإلكرام لتخرجهم 

اخلامس من املدرسة النبوية الشريفة، فلذلك وصف تربية الرسول هلم يف البيتني 

أي رباهم الرسول ....) فرىب خري أمته: (ǾǳȂǬƥ�ƨǯ°ƢƦŭ¦�ƨȈƥŗǳ¦�ǽǀđ�ƢƦǻƘǧ. والسادس

�Ƕǿ�Ǻȇǀǳ¦�ƅ¦�¾ȂǇ°�§ ƢƸǏ¢�ǶȀǧ���Ãǂƫ�Ƣƥ�Ƕǿ�ǺǸǧ��ǶȀƦȇ®Ƙƫ�ǺǈƷƘǧ�Ƕđ®¢Â

أفضل الناس بعد األنبياء أطهرهم وأطوعهم هللا عز وجل، وذوي الدرجات العلى 

  .ضا الرسول الكرمي فازدادوا خريا يف األمور كلهايف الدنيا واآلخرة، فنالوا بذلك ر 

مدح هؤالء الصحابة رضي اهللا عنهم مبا ويف البيت السابع إىل العاشر واصل يف 

قاموا به من جهاد لتكون كلمة اهللا هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى فجاهدوا 

تبور،، وهم األبطال حقا بكل صدق وأمانة، وبكل عزمية يف الرب والبحر، يرجون جتارة لن 

حني تشعل نريان احلرب، وحني ترتعش فرائض اجلبناء من اخلوف واجلزع واحلرية، فكان 

فكانوا يقتلون ويقتلون ضربوا  الصحابة أشداء على الكفار جياهدون يف سبيل اهللا

أعناق جبابرة الفرس الظلمة وفتحوا بالدهم كما ضربوا كفرة والظلمة إفريقيا 

ǫÂ��ƢǿȂƸƬǧÂ�ÀƢȈǼƥ�ǶĔƘǯ�śǧƢǏ��ƨȈǻȐǟÂ�¦ǂǇ�ǶȀƬǟƢƴǋ�Ǻǟ�ƺȇ°ƢƬǳ¦�ǲƴǇ�ƾ

  .وذلك يف البيت اخلامس إىل البيت احلادي عشر. مرصوص
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ويف البيت اخلامس عشر أعلن جازما أن قلبه بل مجيع قلوب املؤمنني ممتلئة 

حبب وإكرام مجيع الصحابة، مث فصل القول بذكر أمساء بعض إظهارا لفضلهم 

الصحابة، وقال أفديك يا أبا بكر الصديق األكرب فأنت أكرب  على الباقني من

ولك إكرامي يا أبا حفص : الصحابة سنا وأكربهم درجة وفضال،وثىن عليه قائال

وأمري القوم ذي النورين صهر رسول اهللا عثمان بن عفان وأبا احلسنني رابع 

  .مجع اهللا وإياكم يف سعادة الدارين - األربعة علي بن أيب طالب 

أما يف البيتني السادس والسابع عشر ففيهما هجوم على الضالة املضلني من و 

الشيعة والروافض انتقاما منهم ألئك الصحابة األجالء، ففي البيت الثامن عشر 

أما : إىل البيت الثاين والعشرين قال الشاعر مشجعا وحمرضا أمة اإلسالمية ؛ قائال

ون يف األرض فسادا وكفرا والذين حان الوقت إلهالك جنود الشيطان الذين يسع

أذنبوا وأساءوا األدب هللا حيث عدلوا عن احلق وجاروا وظلموا حقدا وحسدا من 

¦ƾƳ�̈ŚƦǯ�ƢĔ¢�Ǯ ǋ�ȏ�ƨƦȈǐǷ�Ǯ ǴƬǧ��¬Ȑǐǳ¦Â�ÃȂǬƬǳ¦�ǲǿ¢�ȄǴǟ��ǶȀǈǨǻ¢�ƾǼǟ.

أتسب الصحابة الذين نفديهم بأرواحنا، والذين هم أحرى وأحق وأجدر باحلب 

  . من ملوم ومذموم واإلكرام ؟ فيا لك

�Ǯ ǋ�Ȑƥ�ǶĔ¢�ƨƥƢƸǐǳ¦�ÀȂƦǈȇ�Ǻȇǀǳ¦�ǶǰƷ�śƥ�ǺȇǂǌǠǳ¦Â�Ʈ ǳƢưǳ¦�ƪ ȈƦǳ¦�ĿÂ

وال ريب قد نبذوا اهلدى وخرجوا عن دائرة الشريعة الغراء واختاروا ألنفسهم 

��ƢǿǂƷ�¦ȂǫÂǀȈǳ�Ȅǜǳ�Ŀ�ÀȂǧǀǬȇ�ǶĔ¢�ǶȀƬƦǫƢǟ�ÀƢǰǧ��ÀƢȈǐǠǳ¦�¼ȂǈǨǳ¦Â�ƨǳȐǔǳ¦

ع عشر، فكل من اختذ السب والشتم وهتك وهذا هو املفهوم من البيت الراب

كال ﴿عرض وإساءة خري دين يدين به سيلقى يف لظى من أودية يذوق حرها 

Ȅǜǳ�ƢĔ¤ *١٠(﴾نزاعة للشوى(.
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  :صور بالغية في القصيدة

استخدم الشاعر صور بالغية رائعة يف سبيل الوصول إىل غايته املنشودة 

واإلجالل والتكرمي والتقدير ألصحاب  املمتلئة يف إبالغ شعوره النفسي من احلب

  :حممد صلى اهللا عليه وسلم مما دعا الشاعر إىل قرض القصيدة منها

  : أساليب االقتباس. ١

إن األساليب البديعية تقوم بتزيني األلفاظ واملعاين بألوان بديعية من اجلمال 

ن أو اللفظي واملعنوي، ومن ذلك االقتباس وهو تضمني القصيدة شيئا من القرآ

خالقي (كقول الشاعر   –احلديث من غري إشعار بأنه من القرآن أو احلديث 

والذي قدر * والذي خلق فسوى ﴿: مقتبس من قوله تعاىل) وهادي

مقتبس ) وجعل نشأيت طورا فطورا: (وقول الشاعر يف البيت األول )١١(﴾فهدى

  .فزان الكالم لفظا ومعنا )١٢(﴾وقد خلقكم أطورا﴿: من قوله تعاىل

�Ǿȇƾđ�ƪ –ومنقذين من الظلمات (: ويف البيت الثاين قول الشاعر ȇƾƬǿ¦�ŕƷ

اهللا ويل الذين ءامنوا خيرجهم من الظلمات إىل ﴿: مقتبس من قوله تعاىل) ورفضت كفرا 

) نيب جاءين بأعز دين خري رسالة وخبري بشرى: (وقول الشاعر يف البيت الرابع )١٣(﴾النور

ذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله هو ال﴿: مقتبس من قوله تعاىل

ويف البيت  )١٥(﴾وهدى وبشرى للمؤمنني﴿: ومن قوله تعاىل )١٤(﴾وكفى باهللا شهيدا

) فموتوا يا روافض إن أرمت بغيظ قلوبكم تعسا أسرى: (السابع عشر قول شاعرنا

)١٦(﴾دورقل موتوا بغيظكم إن اهللا عليم بذات الص﴿: مقتبس من قوله تعاىل

  . فهذه األساليب كثرية يف هذه القصيدة
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  :الخاتمة

حب اهللا سبحانه وتعاىل وحب نبيه صلى اهللا عليه وسلم والصحابة رضوان 

اهللا عليهم، ومدح الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني، وإظهار احلب هلم، ولوم 

من سبهم وأظهر بغضهم كما حث األمة اإلسالمية على مقاومة أصحاب 

دة سب الصحابة وأخريا وليس أخرا بني حكم من سب الصحابة رضوان اهللا عقي

  . عليهم وعاقبتهم

إبراهيم جالوا حممد النيجريي، : ومما بدا يف هذا العرض أن الشاعر الشيخ

من القصائد " حب الصحابة إميان، وبغضهم كفران"شاعر بارع وهذه القصيدة 

ȈǴǟ�ƅ¦�À¦ȂǓ°�ƨƥƢƸǐǳ¦�Ǻǟ�Ƣđ�Ǟǧ¦ƾȇ�Ŗǳ¦��ǶȀƟ¦ƾǟ¢�ƾȇƢǰǷ�Ǻǟ��ƢǠȈŦ�ǶȀ

وغرس حبهم يف قلوب كل مسلم رجال كان أو أنثا، ولذا بدأ بذكر فضلهم 

ومسامهتهم يف تطوير هذا الدين احلنيف والدفاع عنه و ذكر عاقبة كل من سبهم 

أو شتمهم، وما أدراك ما هي هذه املأوى؟ أال وهي جهنم وغريها، ونسأل اهللا 

.ا عن كل خطيئة، وأن يرشدهم إىل سبيل الرشاد أمنيأن حيافظ أنفسنا وألسنتن

  :الهوامش

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم )١(

وسننه وأیامه

المعجم الوسیط، ص –هو ما تكتمه وتخفیه –جمع السر :السرى)٢(

)٤٢٦ .(  

  ). ٤٧٠: (ص. المرجع نفسه–توقدت :شب)٣(

  ). ٣١١: (رجع نفسه صضل سبیله الم:حیرا)٤(
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  )٤٢٢(المعجم الوسیط، ص –الغضب :غیظ)٥(

  ).٨٥(عثر، فسقط، أهلك المعجم ص –تعس تعسا /تعساء )٦(

  ).٩٤٢(دقه أشد الدق أو أباله ص :سحقه سحقا:لسحق)٧(

  ). ٨١٧(جار وظلم ص :مال عن طریق القصد:لحد لحدا:إلحادا)٨(

  ). ١٨٧(معجم الوسیط ص .أضمر له العداوة:حقدا)٩(

  ).١٦(ورة المعارج اآلیة س)١٠(

  ).٢-١(سورة األعلى اآلیة )١١(

  ). ١٤(سورة نوح اآلیة )١٢(

 ). ٢٧٤(سورة البقرة اآلیة )١٣(

    ). ٢٨(سورة الفتح اآلیة )١٤(

  ). ٩٧(سورة البقرة اآلیة )١٥(

  ).١٩(سورة أل عمران اآلیة )١٦(

  :المراجع

  .القرآن الكرمي)١(

. احلديث الشريف)٢(

¦�ƲĔ�Ŀ�ǞȇƾƦǳبأسالي(، )م٢٠١١(كاظم احلميداوي، خالدمحيدي)٣(

اآلداب الكوفة،كلية، جامعة)البالغة

حممدالشيخشعريفاالقتباسمالمح" ،)م٢٠١٤(موسی،حممدصاحل،)٤(

).١٠(العلمية العدد خبت الرضاجامعةجملة" كبالناصر

-¦ǂǰǨǳ¦�°¦®��̈®ƾĐ:، ط"البالغةجواهر"، )م٢٠٠٨(أمحد اهلامشي،)٥(

  لبنان -بريوت
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الطراز " )هـ٧٤٥: املتوىف(الطاليب حيىي بن محزة بن علي  احلسيين العلويّ :)٦(

:بريوت، ط-، املكتبة العصرية"ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز

هـ ١٤٢٣ األوىل،

عبدالفتاح فيود، بسيوطي، علم البيان دراسة حتليلية ملسائل البيان، القاهرة )٧(

 -هـ ١٤٣٦بعة م، الطبعة الرا٢٠١٥مؤسسة املختار للنشر والتوزيع  –

.م٢٠١٥

عبد الرمحن جالل الدين السيوطي، العالمة املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، )٨(

.دار إحياء الكتب العربية
(9) www.africanscholarpublications.com: Tahir Muhammad, Convection of

rhetorical phrasing styles of Ibrahim Jalo Jalingo, Proceedings of the
academic conference of African scholar publications & research
international on challenge & prospects vol. 8 No. 3. 10th December, 2015.
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  ةالمقدم

، والصالة والسالم على العربية لغة العلم واألدبهللا الذي جعل اللغة  احلمد

  :وبعد .سيد البشر، وعلى آله وصحبه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم احلشر

هلا من املسلمني  تعاىل على اللغة العربية أن قيَّضفإن من نعم اهللا سبحانه و 

  .تها ونشرها عرب التعليم والتأليفقاموا خبدم علماء

والشيخ عبد القادر التالكي واحد من أولئك العلماء؛ فقد ألَّف يف هذه 

ƨǸȈǫ�ƢƦƬǯ�ƢĔȂǼǧÂ�ƨǤǴǳ¦ ,ومن أبرز وأهم  . بعضها منثورة والبعض اآلخر منظومة

  " .النهر الطافح للبيب الرابح"كتبه املنظومة كتاب 

�ń¤�ƨǳƢǬŭ¦�ǽǀǿ�» ƾēÂ عرض ودراسة هذا الكتاب بغية الكشف عن قيمته

وتستعني املقالة . ǾǨȈǳƘƫ�Ŀ�Ƣđ�ÀƢǠƬǇ¦�Ŗǳ¦�°®Ƣǐŭ¦Â, العلمية ومنهج املؤلف فيه

واملقالة مقسمة إىل حمورين أساسيني؛ إذ تتناول يف . يف كل ذلك باملنهج الوصفي

الثاين كتابه  وتتناول يف احملور. احملور األول شخصية الشيخ عبد القادر التالكي

.الذي يعترب حمور هذه الدراسة" النهر الطافح للبيب الرابح"
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  :الشيخ عبد القادر التالكي: المحور األول

:                                    نبذة تاريخية موجزة عن حياة الشيخ عبد القادر التالكي: أوالً 

عبداهللا بن حممد  ادر بن حممد بّلو بنقهو الشيخ أبو أمحد عبدال: نسبه

وأّمه . وبن أيب بكر بن عثمان بن حممد بايرو بن دابو ُغَواْندُ "محّاري"امللقب بـ

.١السيدة خدجية بنت حممد أجي

ولد الشيخ يف مدينة هطيجا، التابعة لوالية جغاوا حالًيا، وكنو : والدته

 وثالمثائة يوم اخلميس، اخلامس عشر من شهر ربيع األول سنة ألف.٢سابًقا

واثنيت عشرة  وتسعمائةاملوافق لسنة ألف ) ه١٣٣٣(وثالث وثالثني هجرية

)                                                   م١٩١٢(ميالدية

َدُلول "قرية تسمى كانت تسكن قي كان الشيخ من ساللة فالّنية  : نشأته 

بسبب بلدة هطيجا  مث تركتها واجتهت صوب الشرق حىت استقرت يف، "بايرو

يف أواخر " صونغاي"و" مايل"النزاعات وعدم األمن واالستقرار إثر سقوط دوليت 

رعاية املواشي والزارعة  ت هذه األسرةاختذقد و  - القرن السادس عشر امليالدي

ا بلغ الشيخ اخلامسة من عمره انتقل والده من بلدة  .امهنة هل
ّ
إىل " هطيجا"ومل

وتقع  .من اجلنوب الشرقي" هطيجا"¦ºǳ�̈°ÂƢĐ - سب إليهااليت ين- " تاليكو"قرية 

وفيها نشأ  .حالًيا" يويب"احمللية التابعة لوالية " جاُكْسُكو"هذه القرية يف حكومة 

فمارس الرعي والزراعة وأنواع األلعاب الرياضية اليت  ؛صافٍ وترعرع يف جوٍّ بدويٍ 

 ٣لك على تقوية بنيته اجلسمية�ǽƾǟƢǇ�ƾǫÂ��ƨȈǻËȐǨǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ¯غالبا متارس 

وقضى كل هذه األيام املشرقة حتت رعاية والده  .واحتمال املشقات احليوية

.الشيخ حممد بّلو
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:متعّلما الشيخ عبد القادر التالكي: ثانياً 

ن الكرمي على يده فحفظ القرآ, مه على يد والدهالشيخ عبد القادر تعلّ بدأ 

مبادئ الدين من وبعد ذلك أخذ على يديه من عمره،  ةقبل أن جياوز الثانية عشر 

ختميس الوسائل "فحفظ ؛ اللغة العربية وقرأ عليه دروس. فقه وحديث

بع قات السّ املشهور بالعشرينيات للشيخ ألفازازي األندلسي، وحفظ املعلّ "املتقبلة

حلريري، كما حفظ بعض مؤلفات الشيخ عثمان يف الشعر اجلاهلي، ّمث مقامات ا

:            كما يقول يف إحدى قصائده  ،٥بن فودي

ــــب البــــــــــــارع نشــــأت يف ظــــل األدي

ـــــسان هــــو الــــذي يف الرشــــد واإلحـــ

ـــــــب ـــــــؤّدب األريـــ ـــــــد الـــمــــــــــــــ الــــــــوالـــــــ

ــــي الســـــــ ــــي مــّن ــــزاه ربــّـــــ ــــالمجــــــــــ ـــــــــــــــــ

ماجد األصــــــل األمــــــني الطــــــائعـالــــــ

ومــــــن طريــــــــق الــعــــــــــــلم قــــــد ربّــــــــــــاين

ويف مجـــــــــــــــــــيع شــــــــــأنه العـــــــــــــــــــــجيب

ميف جنّـــــــــــــــــــة الفـــــــــــردوس والســــــــــــــال

الرحلة التعليمية خارج  دأاألساسية بالعلمية وبعد حصوله على هذه املبادئ 

حيث التحق مبعهد احلاج  ؛¦ǾƬȇǂǬǳ�̈°ÂƢĐ"َغَمَوا"فتوّجه إىل بلدة " تاليكو"قريته 

فالتحق بالشيخ عبد " أَزري"مث سافر إىل  .فأخذ عنه علم التوحيد" َوااَغمَ "علي 

اهللا َغَبارِي ومكث عنده سنة وبضعة أشهر يتابع حلقاته الدراسية فدرس عنده 

ونزل عند الشيخ حممد " هطيجا"ه إىل مسقط رأس رجعمثّ  .الفقه واللغة واإلعراب

أَبَرِي وأقام عنده ثالث سنوات درس خالهلا علوم الفقه اإلسالمي واللغة والرتبية 

  .                                                                                  الصوفية واألوراد التيجانية

، "هطيجا"ن العلوم واملعرفة يف مبا حصل عليه م الشيخ عبد القادر مل يكتف

أخذ يقرأ عليه ونزل عند الشيخ حممد سلغا، و " كنو"واصل السري إىل مدينة بل 

وملا تويف الشيخ حممد سلغا حتّول الشيخ عبد القادر إىل ابنه عبد ،خمتصر اخلليل
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يقرأ عنده , ٦قراءة الكتاب عنده ولزمه ملدة عشرين سنة تقريًباأكمل فسلغا  اهللا

  . ه والتفسري واحلديثالفق

الشيخ صاحل مامل أبوبكر الفقه وأصوله عند الشيخ عبد القادر أخذ  ويذكر أن

وترّىب عندهم " كنو"الشيخ مامل علي يف مدينة أخذ البالغة عند وعلم اللغة، و 

» ËȂǐËƬǳ¦�ǞǷ�ƨȈǼȇƾǳ¦Â�ƨȇȂǤǴǳ¦�¿ȂǴǠǳ¦�ÀȂǼǧ�ǺǷ�ǶȀǼǷ�¾Ƣǻ�ƢŠ�Ƕđ�ǂËƯƘƬǧ . كما أخذ

أمثال الشيخ أيب بكر يابو الذي أخذ عنه " ُصُكُتو"من اء لمعند بعض من الع

علم البالغة واإلعراب، والشيخ أيب بكر بيكا الذي أخذ عنه علم الصرف 

.٧والبالغة واإلعراب، ّمث الشيخ إبراهيم ظَاِيف الذي أخذ عنه علم احلساب

فلزمه ملدة ست  ُموِدبُّوا"الشيخ مامل ُشَوا امللّقب بــــيضاف إىل ذلك أنه أقام عند 

.والصرف علم التصّوف والبالغة والعروض وعلم اإلعرابيأخذ عنده  ٨سنوات

:الشيخ عبد القادر التالكي معلما ومدّرسا:ثالثاً 

بدأ يفكر عن ف ،األهلية للتعليم -التحصيل بعد فرتة–آنس الشيخ يف نفسه 

كان و " َغُشوَ "القدر إىل بلدة  داهمالئم للتدريس والدعوة إىل اهللا تعاىل فهمكان 

.٩اصوفي ربّياها مدرِّسا وداعيا ومقّر فيآنذاك ست وثالثون سنة، فاستعمره 

ميذ التال أخذو وسرعان ما شاع صيته  ورأى الناس ما له من علّو كعب يف العلم 

فمن التالميذ  .عنه العلم واملعرفة اليأخذو  ؛ون إليه من داخل البلدة وخارجهاأتي

من الزمه حىت خترّج على يديه ومنهم من أقام عنده بضعة أشهر أو سنوات 

   :                                                                                      من أبرز تالميذهقليلة، و 
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والية " َغُشوَ "، "سابُْن َغرِي"، الساكن يف )يوسف باشا(احلاج يوسف حممد 

-.  م٢٠٠٧املتويف " َغُشوَ "السيد احلاج حممد غمبوا، الذي سكن يف -. يويب

مامل حممد ُشوا الساكن -.فقيه ومفسِّر"  غشو"احلاج إبراهيم َغْمُبو الساكن يف 

احلاج - ".  َغُشوَ "بَـْربَري الذي سكن مامل عمر بَـ - .  والية يويب" َدماتـُُرو"يف 

"أُنـُْغَوْر ُكوَكا"عمر َنِدَجيْي، ).   ٢٠٠٨(املتوىف سنة" َغُشوَ "مامل بـََعاَدِيل -".َغُشوَ "

مامل أمحد تيلُكو الذي حصل على -".شيخو ُجو"مامل عبدالقادر امللقب بــــ- 

 -. ؤلفات الشيخمامل عبداهللا الكتَّاب الناسخ لبعض م- . اإلجازة من الشيخ

ُغو"من ) ِكَيارِي(السيد مامل أبوبكر حممد  الشيخ الصويف -". ترابا"والية " جالِنـْ

مامل عبداملؤمن - ". بـَْوِشي"والية " ُغُلوُلو"مامل تكر إمام ومدرِّس ومفيت بلدة 

".أَدماوا"مامل حممد ُجورِْنغا من والية -  ).٢٠٠١(املتويف " كنو"صاحل من والية 

:الشيخ عبد القادر التالكي مؤلّفا:رابعاً 

حيث بدأ به قبل  ؛التأليف مبلكةلقد رزق اهللا تبارك وتعاىل الشيخ عبدالقادر 

يف  منظوم ومنثوربني  كتابافأّلف أكثر من عشرين   .أن يبلغ الثالثني من عمره

كما أن , ن بعضا من كتبه قد تعّرضت للضياعويالحظ أ. فنون العلميةالخمتلف 

ا بعضً هنا ذكر ون .والبعض اآلخر خال من التاريخ, بعضها حيمل تاريخ التأليف

  :ه على ما يليمن مؤلفات

يف مئة وأربعني بيتا، هي أول منظومة أّلفها " حتفة اإلخوان"منظومة )١(

  .الشيخ

   .وقد ضاع "املنهل السيال يف ورد أفضل الرجال"كتاب )٢(
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ختميس قصائد الغوث العامل والقطب الواصل الشيخ إبراهيم "تاب ك)٣(

وسبعة وعشرين بيتا، من الــمجتث،  ثالمثائةيف ) ت.د" (إنياس الكوخلي

والكتاب , قام الشيخ فيه بتخميس ست قصائد للشيخ إبراهيم إنياس

  ). خمطوط(

يف مخس وثالثني قصيدة، مشتملة ) ت.د" (ديوان التالكي"ديوان مسّاه )٤(

لى ألف ومئة ومخسة وتسعني بيتا، وقد استخدم مجيع البحور الشعرية ع

يدور . نه يف علمي العروض والقافيةمما يدّل على متكّ  - يف هذا الديوان- 

الديوان حول مدح الشيخ أمحد التجاين وبعض األبيات يف مدح الشيخ 

  ).خمطوط(وهو , إبراهيم إنياس الكوخلي

يقع يف مخس عشرة ) ت.د" (عصىالعصا على رأس من طغى و "ب اكتــ)٥(

ب حول الدفاع عن تاويدور الك. صفحة، مزج فيه بني النثر والنظم

خاصة مجاعة إزالة البدعة - الصوفية والتصوف، والرّد على احلركة السلفية 

§�ȏ¯¸-وإقامة السّنة ȂǴǇƘƥ�ƨȈǧȂǐǳ¦�¼ǂǘǳ¦�ǶƳƢē�©¢ƾƥ�Ŗǳ¦ ,وهو 

         ).                                خمطوط(

تدور حول .يف سبعة وثالثني بيتا) ه١٣٦١" (مسائل العّدة"منظومة )٦(

إنفاذ "ّمث شرح هذه املنظومة بــعنوان .مسائل العّدة يف األحكام الفقهية

  ).ةخمطوط( وهي , "العّدة يف شرح مسائل العّدة

تقع يف )  ه١٣٦٦" (حتبري النقول يف معاين أصحاب العقول"منظومة )٧(

ر بيتا، من الـمجــتّث، يدور موضوعها يف قضايا وأحد عش ةستمائ

  ).ةخمطوط( وهي , الّتصّوف
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يف مثامنئة ) ه١٣٦٧" (تسنيم اجلنان يف ورد شيخنا أمحد التجاين"منظومة )٨(

وتدور املنظومة حول الطريقة التجانية والسرية . واثنني بيتا، من الرجز

  ).خمطوطة(وهي , الذاتية للشيخ أمحد التجاين

يف تسع وعشرين ) ه١٣٦٨" (ئة الُورّاد يف مدح خري العبادǼē"ديوان )٩(

. وتسعة وتسعني بيتا مثامنائةمشتملة على  -من خمتلف البحور-قصيدة 

وميتاز هذا الديوان بسهولة العبارة وسلس األسلوب والبعد عن التعقيد 

الثروة اللغوية واملعرفة باألساليب من  مبا للشاعريوحي كما   والغموض

برّمته عبارة عن مدح النّيب عليه الصالة والسالم الديوان و " ,التعبريية

    ).خمطوط(وهو "  مدح اخللفاء الراشدينيفأبيات  عةباستثناء بض

واثنني بيتا،  مائتنييف ) ه١٣٦٨" (تنبيه الساهي وتذكري الناسي"منظومة )١٠(

تدور املنظومة حول الوعظ واإلرشاد لألغنياء واألمراء . من الـمجتث

  ).خمطوطة( وهي , والعلماء والُقرّاءوالقضاة 

يف مئة واثنني وستني بيتا، من ) ه١٣٧٠" (علم الصرف"منظومة يف )١١(

 وهي, تدور حول مباحث علم التصريف يف اللغة العربية. الرجز

  ).خمطوطة(

وتدور . واثنني بيتا مائتنييف ) ه١٣٨٦" (حتذير علماء السوء"قصيدة )١٢(

منهم، وخصال علماء ربّانيني  حول ذكر خصال علماء السوء والتحذير

Ƕđ� ¦ƾƬǫȏ¦Â , خمطوطة(وهي.(  

يف ألفني وأربع مئة ) ه١٣٨٦" (العقد الفريد فيما حيتاجه املريد"منظومة )١٣(

وهي عبارة عن معجم معنوي لرتتيب مادته . وأربعة وستني بيتا، من الرجز

.)مل تزل خمطوطة إىل اليوم. (حسب املعاين ال على حسب حروف اهلجاءعلى 
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واثنني  مائتنييف ) ه١٣٨٨" (تنبيه املتغافل وحتذير املتجاهل"منظومة )١٤(

تدور املنظومة حول الوعظ واإلرشاد والرتغيب . بيتا، من الـمجتث

  ).خمطوطة(وهي , والرتهيب

يف مخسة وأربعني بيتا، ) ه١٣٨٨" (مدح الشيخ أمحد التجاين"قصيدة يف )١٥(

  ). طوطةخم(وهي , تدور حول املدح والتوسل. من الكامل

بيتا، تدور حول مفهوم  مائتنييف ) ه١٣٨٩" (تبيني ورد اخلتم"منظومة )١٦(

  ). خمطوطة( وهي, الطريقة التجانية

ذكر . يف أربعة وسبعني بيتا، من الرجز) ه١٣٩٠(" األمساء احلسىن"منظومة )١٧(

  ).خمطوطة( وهي, فيها أمساء اهللا احلسىن مع الدعاء املختّص لكل اسم

.يف تسعة وعشرين بيتا، من الرجز) ه١٣٩٠" (ئركتاب الكبا"منظومة )١٨(

  ). خمطوطة(وهي  ،تدور حول ذكر املهلكات السبع من الذنوب

سع تيقع يف ) ه١٣٩١" (الروح الرَّْوحانية يف هذه اجلثَّة اجلثمانية"ب اكتــ)١٩(

  ).خمطوط. (منثور يدور حول التوحيدوهو صفحات، 

مة وااخلصال املكفرة "أرجوزة )٢٠( رةللذنوب املتقدِّ يف ثالثة ) ه١٣٩٤" (ملتأخِّ

  ). ةخمطوط( .تدور حول ذكر اخلصال واألعمال اليت تكّفر الذنوب. وثالثني بيتا

اخلصال املكفِّرة للذنوب املتقدمة "شرح ألرجوزة " توضيح السؤال"كتَـيِّـب )٢١(

  .بنفسه قام بشرح األرجوزة. يقع يف سبع وعشرين صفحة) ه١٣٩٤" (واملتأخرة

منثور يقع يف وهو ) ه١٤٠٧" (ام على تضييع الصيامتنبيه العو "كتاب )٢٢(

يدور حول إبطال فكرة االعتماد على األخبار . تسع وعشرين صفحة

.اإلذاعية لرؤية اهلالل يف رمضان وشّوال
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أكثر شهرة وتداوال " ƢƦǠǳ¦�Śƻ�¬ƾǷ�Ŀ�®¦Ë°Ȃǳ¦�ƨƠǼē®"واجلدير بالذكر أن ديوان 

  .بني الباحثني والدارسني

:الشيخ عبد القادر التالكي ةوفا: خامساً 

بعد مرض البواسري ملدة من  - رمحه اهللا–الشيخ عبد القادر التالكي  توىف

الزمن ليلة اخلميس التاسع من شهر ذي احلجة، سنة ألف وأربع مئة ومخس عشرة 

، املوافق للعاشر من شهر مايو سنة ألف وتسع مئة ومخس )ه١٤١٥(هجرية 

صبيحة يوم " معّلم إبراهيم َظظَّاك"ى عليه ، وَصلّ )م١٩٩٥(وتسعني ميالدية 

.األضحى، مثّ ُدِفَن يف بيته

للشيخ " النهر الطافح للبيب الرابح"عرض ودراسة لكتاب : المحور الثاني

  :عبد القادر التالكي

  :كتابالتعريف بال: أّوالً 

كتاب منظوم على وهو  ) ه١٣٨٣(أّلف الشيخ عبد القادر هذا الكتاب سنة 

ومثان  مائتنييف  ،وسبعة أبيات وستمائةشتمل على ألفني وي -الرجز حبر 

يف مئة ومثانية وثالثني ) فقه اللغة(علم اللغة  ه الشيخفي يعاجل -وعشرين صفحة

كما وقد اعتمد يف تأليف هذا الكتاب على الكتب اللغوية القدمية  . موضوعا

   .ديث عن مصادره يف تأليف هذا الكتاباحلعند  سيتضح ذلك

  :يف مطلع الكتابيقول 

ــــــا البــــــــــــيانــــــــا محــــــًدا لـــــــمن عّلمن

ــــــــغات وخلـــــــق األَلُســـــــَن واللــــــــــــــــ

بفضـــــــــــــــــله وألْـهـــــــــــــــــــم التِـــْبـــــــــــــــــــــــــيانا

ــــــــــــــٍم يف القصــــــــــــــد بالغــــــــــــــات حلَِِك
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  :إىل قوله

ــــــيب األفصــــــحِ  صــــــالتُه علــــــى الّن

مـحّمـــــــٍد َمــــــــْن أُنـــــــــزَل الــــــــــــــــقرآنُ 

ـــــــــــغاِء والــــــــــــــــــصَّحابِ وآلــــــــِه البلـــ

ـــــــــــحِ  ـــــــــــي األبطـــــ العــــــــــريب اهلاشــــــمــــ

ـــــيانُ ١١واْنســــاقتْ عليــــه  ــــه الـــــــــــــــبــ ل

١٢مْنهــــُل أهــــل العلــــم  والّصــــوابِ 

:مثّ أشار باختصار إىل اسم الكتاب فقال

.١٤كتب الثقات١٣مجعتها يف* وبعد هذا النهر يف اللغات 

  :لهواختتم الكتاب بقو 

واهلــــــــاَجيَـْنيِ الـــــــــَموتـَتَـْنيِ هــــــــذي

عـــــــــام ثـــــــــالث ومثـــــــــانني كــــــــــُملْ 

مصــــــــــــــلًيا علـــــى النـــــيب األعظـــــم

وآلــــــــــــــــــــــــــــــــه وصـــــــحبه األطهـــــــارِ 

مقـــــــــاُهلم َريـَْعـــــــــْنيِ ُخـــــــــْذ ِإْنفــــــــــاَذي

ثــــــالث مئــــــة بعــــــد ألــــــٍف اْشــــــَتِملْ 

ـــــــــــــــرَّم ـــــــــــــــيدنا حممــــــــــــــد ُمكــــــــــــ ســـــــــــــــ

ــــــــــلني لغـــــــــَة األســــــــــــــــــــــرارِ احلام ١٥ــــــــ

  :منهج الكتاب: ثانيا

لقد انتهج املؤلف يف تأليف كتابه منهجاً علمياً رصيناً؛ استطاع من خالله أن 

  :اليةقاط التّ هذا املنهج يف النّ وميكن تلخيصَ . جديرة باالعتبار علميةً م مادةً يقدّ 

.ق إليهطرّ لتّ قبل ا لكل موضوعٍ وضع العناوين مستقلةً -

ل تقريباً؛ تعريفاً واضحاً وَ يف مطالع األبيات األُ موضوعٍ ه يقوم بتعريف كلِّ أنّ -

.ومبسطاً 

أّن املوضوعات اليت تناوهلا املؤّلف يف ثنايا الكتاب ختتلف فيما بينها طوًال -

.وقصراً؛ تبعاً لطبيعة كّل موضوعٍ 

.لمية أسلوباً واضحاً سلساً قد استخدم يف وصف وحتليل املسائل العأّن املؤّلف -
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عزَو األقواِل إىل ذويها؛ وذلك إّما  –قدر اإلمكان  –أّن املؤّلف حياول -

.باإلشارة إىل اسم املؤّلف أو اسم الكتاب

أّن املؤّلف يف سبيل حتليله ومناقشاته للمسائل العلمية حياول ترجيَح بعض -

.األقوى من غريهااملسائل العلمية مدعماً ذلك بأدلٍة علميٍة يراها هي 

أّن املؤّلف يف سبيل حتليله ومناقشاته للمسائل العلمية كذلك يورد األحاديَث -

Ƣđ�¥°ƢǬǳ¦�®ËÂǄȇ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦�ƨǴưǷȋ¦�ǺǷ�ÊŚưǰǳ¦�Ƥ ǻƢŝ��ÇƨǴưǷƘǯ�ÈƨǨȇǂǌǳ¦.

  :القيمة العلمية للكتاب: ثالثا

طاحل تعترب دولة نيجرييا من أكرب الدول يف الغرب اإلفريقي اليت متّيزت بف

العلماء الذين أسهموا بقسط وافر؛ فخّلفوا آثارا علمية واضحة املعامل  يف شىت 

غري أنه من الصعب مبكان العثور على كتاب من بينها على غرار كتاب . الفنون

للشيخ عبد القادر التالكي يف جمال فقه العربية مع " النهر الطافح للبيب الرابح"

ة؛ إذ العلماء يف هذا القطر اهتموا بفنون علمية إفراد حّيز كبري يف حقل علم اللغ

ƢǸǴǠǳ¦�ǲƦǫ�ǺǷ�Ǿƥ�ǪƟȐǳ¦�¿ƢǸƬǿȏƢƥ�¾ƢĐ¦�ǚŹ�ǶǴǧ �. أخرى غري فقه اللغة العربية

  .عند التأليف

- عبارة عن منظومة من الرجز وهو ) ه١٣٨٣(ألف الشيخ كتابه هذا سنة 

على ألفني فقه اللغة مشتملة جمال ومثان وعشرين صفحة يف  مائتنيتقع يف 

موزعة يف موضوعات متباينة أكثرها يف فقه العربية وقليل  وسبعة أبيات وستمائة

وال زال الكتاب مع ما يتمتع به من قيمة علمية إال أنه . منها يف جمال علم اللغة

  .ال زال خمطوطا
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؛ اللغوية القدمية صادراملمجلة من على  هيف تأليف كتاباملؤلف وقد اعتمد هذا،

ى شدة احتكاك املؤلف باملصادر القدمية وقوة ذاكرته على االستيعاب ما يدل عل

  .وحسن التنظيم والرتتيب للمادة العلمية

وقد وفق املؤلف يف صياغة الكتاب صياغة علمية رصينة؛ حيث استطاع من 

خالله حشد مجع جم من املسائل اللغوية الفريدة يف عبارات وجيزة وبطريقة 

غاية  –حبق  –فالكتاب . اإلطناب اململ واختصار خملسهلة ميسورة؛ بعيداً عن 

ǾǳƢů�Ŀ�ƨȇƢĔÂ�ǾƥƢƥ�Ŀ .فجاء مبا مل يسبقه إليه أحد يف هذا القطر.  

:موضوعات الكتاب مع مطلع كّل موضوع























   

     





 



  

 



    





    

 



    





 



   





 



   







... :  

~٢٥٢~

 



    





 



   

 



   





 



    





    





 



    





    





 



   





 



   

     





 



   

 



   





    





    

 



   

 



   







هـ١٤٣٨ربيع الثاني =م٢٠١٨ناير يعدد الثالث ال

~٢٥٣~

 



   





 



   

 



  





 



    





 



 



  

 





    





    

 



   

    

    

 



 



  





 



   





 



    





 



    





 



    





     





    



... :  

~٢٥٤~

    

 



   

 



   

    

 



   

    

 



   

 



   





    

 



 



 

 



   

 



    





      





 



     





 



    





 



     





 



     





      







هـ١٤٣٨ربيع الثاني =م٢٠١٨ناير يعدد الثالث ال

~٢٥٥~

      





 



    





 



   

 



     

 





      





 



     





      





 



     





 



   

 



     





 



    





 



   





 



   

 



    





    



... :  

~٢٥٦~

    





   

 





       

 





 



   

 



   

     





     





    

      





 



     





 



    

  





  



  

  





 



  





      







هـ١٤٣٨ربيع الثاني =م٢٠١٨ناير يعدد الثالث ال

~٢٥٧~

     

 





      





    





 



    





    

 





     

  





    

   

 





 



   





 



     





 



    

  





     

  





     







... :  

~٢٥٨~

     

  





     





    

     

 





 



     





    

    

 





     





    





    





 



    





   





 



     





 



  





 



     

  







هـ١٤٣٨ربيع الثاني =م٢٠١٨ناير يعدد الثالث ال

~٢٥٩~

 



   

  





   

 







   





 



  





 



     





 



     





 



    





 



  

 





     





 



   

 



    





 



   

  





     







... :  

~٢٦٠~

      



     

  





       



    

 





     

  





 



    

 

 





     

 





 



  

  





     

 







 



    





 



    







هـ١٤٣٨ربيع الثاني =م٢٠١٨ناير يعدد الثالث ال

~٢٦١~

النهر الطافح " كتابفي تأليف  الشيخ عبد القادر التالكي مصادر : رابعا

  ":للبيب الرابح

تضمنها أي كتاب ال تنبت أو تأيت من فراغ،من احملقق أن املعلومات اليت ي

وبناء . بل من املصادر واملراجع اليت اعتمد عليها املؤلف يف تأليفه ذلك الكتاب

قد الشيخ عبد القادر تاب النهر الطافح يدرك بأّن على هذا فإن املتتبع لك

 - جانب اقتباسه من القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة إىل  – هيف تأليفستعان ا

ومن . وقد ذكر أمساء مصادره  يف ثنايا الكتاب. املصادر العربية القدمية جبملة من

  :-لكرميعدا القرآن ا–حسب الرتتيب األلفبائي  ما يليأبرز هذه املصادر 

القرآن الكرمي)١(

:ومن أمثلة ذلك، قوله. األحاديث الشريفة)٢(

فقد لغى يف مجعة َحملُّهُ *ويف احلديث ما يدلُّ مثُلُه 

إذا قلت : (إشارة إىل رواية أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

) ٨٩٢(البخاري ) لصاحبك واإلمام خيطب يوم اجلمعة أنصت فقد لغوت

  ).٨٥١(ومسلم 

  :أشار إىل هذا املصدر يف قوله. البن قتيبة الدينوري ؛أدب الكاتب)٣(

موثوءة قـُْله وهذي نتجت* يف أدب الكاتب هذي وثت 

  :أشار إىل هذا املصدر يف قوله. لألصمعي ؛أصول الكالم)٤(

واألصمعي عن يونس أردتُّ *َفَسْأُت ثويب َفْسأً مَددتُّ 

  :ولهأشار إىل هذا املصدر يف ق. للثعلب ؛األمايل)٥(

ثوب خلق أْخالق أو أمسال* ويف أمايل ثعلب يقال 
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  :أشار إىل هذا املصدر يف قوله. للقايل ؛األمايل)٦(

  وهو إمام يف اللغات العايل* قال به من النحاة القايل 

  :أشار إىل هذا املصدر يف قوله. البن ِسكِّيت؛إصالح املنطق)٧(

  بوبُهنَـْيَدٌة وَحمَْوٌة حمَْ *وقال يف اإلصالح ذا َشُعوُب 

 :أشار إىل هذا املصدر يف قوله. البن دريد ؛مجهرة اللغة)٨(

ابُن ُدَرْيٍد َعَدًدا ُمْعَتَربه* يع ما أورده يف الـجمهره مج

أشار . ارايبفل؛ل)معجم لغوي( - ميزان اللغة ومعيار الكالم–ديوان األدب )٩(

  :إىل هذا املصدر يف قوله

لى الّصوايبتابُوَت حانُوَت ع* لفارايب اوزاد يف ديوانه 

أشار إىل هذا . لعبد اللطيف البغدادي ؛ذيل الفصيح وما يلحن فيه العامة)١٠(

  :املصدر يف قوله

غريُك كافة ُمساُت ذاين* وقال يف ذيل الفصيح جاين 

. ألمحد بن فارس ؛الصاحيب يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها)١١(

درين يف أشار إىل هذين املص. أليب الفتح عثمان بن جّين  ؛اخلصائصو 

:قوله

  بالوضع واصطالح قوم قاال* والفارسي وابن جّين ماال 

  :أشار إىل هذا املصدر يف قوله. للجوهري ؛الصَّحاح)١٢(

ِمـرِّيُد ِشـمِّري هو الصَّديق*ويف الصَّحاح جاءنا الـِخرِّيـُق 

أشار إىل هذا . لإلمام الّصاغاين ١٤؛العباب الزاخر واللباب الفاخر)١٣(

  :املصدر يف قوله

  ذوات كسر يف بنا املباين* وقال يف تأليفه الّصغاين 
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  :أشار إىل هذا املصدر يف قوله. بن أمحد الفراهيدي للخليل ؛العني)١٤(

وُحُضٌظ لذالك اجلليل* للخليل  الرُّتُّ والرُّتُوتُ 

أشار إىل . أليب عبيد القاسم بن سالم ؛)معجم للمعاين(الغريب املصنف )١٥(

  :هذا املصدر يف قوله

َسَباِت أْرٍض جاء للغريب* لصاحب الغريب  نَعاَمةٍ 

  :أشار إىل هذا املصدر يف قوله. للفريوزآبادي؛القاموس احمليط)١٦(

ُوجاء بلقلب على التَّْأسيس*وِقْشَبٌة والعْلُث يف القاموس 

  :أشار إىل هذا املصدر يف قوله. لسيبويه ؛الكتاب)١٧(

بِِقْلَعٍم وِضْفدٍَع لديه*وِعثْـَوٍر وزاد سيبويه 

  :أشار إىل هذا املصدر يف قوله. البن الكليب ؛اب الكىنكت)١٨(

خالة واخلضا لَشْيٍئ رطب*أخٌّ وأخٌَّت لدى ابن الكليب 

)١٩(ƢŷȐǯ�ǆ ȈȇƢǬŭ¦Â�ǲǸĐ¦أشار إىل هذين املصدرين يف . ألمحد بن فارس ؛

  :قوله

Ȑǟ�¦̄�ǲǸĐ¦�Ƥ*َميانَِيه َشئاِمَيه َشناِحيه  ƷƢǏÂ

باهلمز والنِّْدُن كذا َمزِيَّةُ *ُة قال ابن فارس كذا الـُمُروء

  :أشار إىل هذا املصدر يف قوله. البن سيده ؛احملكم واحمليط األعظم)٢٠(

ǽƾȈÊÈĔ�ǀƻ�ƨǴǸŪ¦�ǽǀǿ�ǺǷ*واللَّْيل باللِِّني لدى ابن سيده 

 ؛حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين من العلماء واحلكماء واملتكلمني)٢١(

  :ىل هذا املصدر يف قولهأشار إ. لإلمام فخر الدين الرازي

َألوٍَّل أُيَِّد باْلَيِقني* ومذهب اإلمام فخر الدين 



... :  
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  :أشار إىل هذا املصدر يف قوله. لإلمام السيوطي ١٥؛املزهر يف علوم اللغة)٢٢(

  حافلة جاءت بال تفريط* نَقْلُته يف مزهر السيوطي 

:أشار إىل هذا املصدر يف قوله. البن وّالد ؛املقصور واملمدود)٢٣(

َمْقصورُه ليس فعْلُت أْن يفي*ابُن وّالٍد خذا الباطل يف  قال 

  :أشار إىل هذ ا املصدر يف قوله. أليب عمرو الداين ؛املقنع)٢٤(

والنَّْصح ريٌّ لَُغٍة َمْرِضي*النَّْضُح دون الريِّ للّداين 

  :أشار إىل هذا املصدر يف قوله. البن األعرايب ؛النوادر)٢٥(

كى أتى ُمَتَخـتِّما األعرايبح* ويف املفاريد عن األعرايب 

  :أشار إىل هذا املصدر يف قوله. أليب عمرو الشيباين ؛الكبري رالنواد)٢٦(

وهو إمام حافظ ربَّاين* كذاك يف نوادر الشيباين 

  :الخاتمة

لقد مّر بنا يف هذه املقالة احلديث عن السرية الذاتية للشيخ عبد القادر 

مث تطرق احلديث عن كتاب , كر مؤلفاتهالتالكي وحياته العلمية والتعلمية مع ذ 

من حيث املنهج والقيمة العلمية للكتاب " النهر الطافح للبيب الرابح"

وموضوعات الواردة يف الكتاب مث املصادر اليت اعتمد عليها الشيخ عبد القادر 

نتائج العلمية تام استطاع البحث أن يصل إىل الاخليف و , يف تأليف هذا الكتاب

:آلتيةا

للشيخ عبد القادر التالكي " النهر الطافح للبيب الرابح"يعترب كتاب : أوال-

من أفخم وأضخم كتاب يف فقه اللغة العربية مما أّلفه علماء نيجرييا؛ ملا 

  .حوى من مادة علمية دمسة
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يف تأليف كتابه بأشهر وأفخم املصادر الشيخ عبد القادر لقد استعان : ثانياً -

  .أمساءها يف ثنايا الكتاب  العربية القدمية؛ حبيث يذكر

يف صياغته للكتاب بالرصانة والعلمية الشيخ عبد القادر يّتسم أسلوب :ثالثاً -

والّدقة؛ حبيث متّكن من تزويد القارئ مبادة علمية غزيرة يف عبارات وجيزة 

. وألفاظ وافية

:الهوامش

جلــــة التــــالكي حیاتــــه وٕانتاجاتــــه الشــــعري، م:محمــــد األول، عیســــى عبــــد المــــؤمن)١(

  .٦٤١م، ص٢٠٠٢األقالم، العدد األول، یونیو

دیـــوان التـــالكي فـــي مـــدح الشـــیخ الصـــمداني والعـــارف :یوســـف، یوســـف عبـــد اهللا)٢(

الرّبـــاني والبـــرزخ المختـــوم، أبـــي العبـــاس، الشـــیخ أحمـــد التجـــاني، تحقیـــق وتحلیـــل 

عروضــي، بحــث تكمیلــي لنیــل درجــة الــدكتوراه فــي اللغــة العربیــة، جامعــة عثمــان 

  .١٣ص. م٢٠١٣عام بن فودي،

دیـوان تهنئـة الـوّراد فـي مـدح خیـر العبـاد، للشـیخ عبـد القـادر :َمْي، محمد أبـوبكر)٣(

التالكي، مسح عام وتعلیق، بحث تكمیلي لنیل درجة الماجستیر في اللغة العربیة 

.بتصرف١٧-١٥م، ١٩٩٢وآدابها، جامعة بایروا، كنو، عام

  .٦٤المرجع السابق، ص:عیسى عبد المؤمن)٤(

  ١٥المرجع السابق، ص:یوسف عبد اهللایوسف،)٥(

دراســـة :شـــعر الرثـــاء عنـــد الشـــیخ عبـــد القـــادر التـــالكي:غمبـــو، عثمـــان عبـــد اهللا)٦(

، بحــث تكمیلــي لنیــل شــهادة اللیســانس فــي اللغــة "تعزیــة اإلخــوان"تحلیلیــة لقصــیدة 

  .١٥العربیة وآدابها، جامعة میدغوري، ص

 .١٦یوسف، یوسف عبد اهللا، السابق، ص)٧(

 ١٩مان عبد اهللا، المرجع السابق، صغمبوا، عث)٨(
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إســـهامات الشـــیخ عبـــد القـــادر التـــالكي فـــي نشـــر الثقافـــة :طـــنالدي، محمـــد ثالـــث)٩(

العربیـــة واإلســـالمیة فـــي بلـــدة غشـــو، والیـــة یـــوبي ، مجلـــة النـــون، المجلـــد األول، 

 .٢٨م، ص٢٠١٧العدد األول سبتمبر

تهنئـة الـُورَّاد فـي مـدح :التالكي، عبد القادر بن الحاج محمد بلله الفالتـي، الشـیخ)١٠(

 .٠٦خیر العباد، طبعة تصویریة، بدون معلومات النشر، ص

".تاء"بدون "وانساق"والصواب ,هكذا ورد في النسخة األصلیة)وانساقت()١١(

  .٢طبعة تصویریة، بدون معلومات النشر، ص"النهر الطافح للبیب الرابح"التالكي، )١٢(

 ".في"ولیس "من"اب والصو ,هكذا ورد في النسخة األصلیة) في( )١٣(

.السابق والصفحة)١٤(

 .٢٢٨السابق ص)١٥(

"النهــر الطـافح للبیـب الــرابح"ویبـدوا أّن الشـیخ عبــد القـادر اهتـدى إلــى اسـم كتابـه )١٦(

  .واهللا أعلم. باقتداء اإلمام الّصاغاني في هذا الكتاب

أكثــر مــن "النهــر الطــافح"اعتمــد الشــیخ عبــد القــادر علــى هــذا الكتــاب فــي تــألیف )١٧(

.ى بقیة المصادراعتماده عل

:قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكرمي)١(

.خمطوط، ƢƦǠǳ¦�Śƻ�¬ƾǷ�Ŀ�®¦°Ȃǳ¦�ƨƠǼē®،)الشيخ(التالكي، عبدالقادر )٢(

.خمطوط، للبيب الرابح النهر الطافح--------------- )٣(

، جملة حياته وإنتاجاته الشعري: التالكي، عيسى عبد املؤمن، حممد األول)٤(

.م٢٠٠٢وىل، العدد األول، يونيواألقالم، السنة األ

شعر الرثاء عند الشيخ عبدالقادر التالكي، دراسة ، غمبو، عثمان عبداهللا)٥(

، حبث تكميلي لنيل شهادة الليسانس يف "تعزية اإلخوان"حتليلية لقصيدة 

Ä°ȂǣƾȈǷ�ƨǠǷƢƳ��Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦م٢٠٠٥.
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الكي يف نشر الثقافة هامات  الشيخ عبد القادر التسإ، حممد الثالث طنالدي)٦(

، جملة النون، الـمجلد العربية واإلسالمية، يف بلدة َغُشَو، والية يويب، نيجرييا

.م٢٠١٧مرباألول، العدد األول، سبت

يف مدح خري العباد، للشيخ عبد القادر ®ċ°Ȃǳ¦�ƨƠǼē�À¦Ȃȇ¦®، َمْي، حممد أبوبكر)٧(

جستري يف اللغة ، حبث تكميلي لنيل درجة املاالتالكي، مسح عام وتقومي

ȂǼǯ��ÂǂȇƢƥ�ƨǠǷƢƳ��Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦م١٩٩٢.

ديوان التالكي يف مدح الشيخ الصمداين والعارف ، يوسف، يوسف عبداهللا)٨(

حتقيق وحتليل : الرّبَّاين، والربزخ املختوم، أيب العبَّاس، الشيخ أمحد التجاين

عثمان  ، حبث تكميلي لنيل درجة الدكتوراه يف اللغة العربية، جامعةعروضي

  .م٢٠١٣بن فودي
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_ 
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  :ملخص

، هذا املقال إىل إلقاء الضوء على بعض الظواهر اللغوية يصبو

لخطاب لاليت تشكل مالمح أو مسات أسلوبية  والوحدات الكالمية،

 إىل كما يسعى  ،النص الرحلي لدى ابن بطوطة الطنجيالسردي يف 

املؤشرات األسلوبية اليت ُمتيِّز خطابه عن  على بعض تلقيامل وضع يدي

 .وكتبوا عنها هذه املنطقة ، والذين زارواغريه من الرحالة العرب القدامى

بلورة مقدرة الرحالة املبدع يف التلوين يف  هداف املقالأهم أيكمن 

الرتاكيب األسلويب وتداولية اخلطاب السردي من حيث تكرار األلفاظ و 

ة ابن رحل خطاب مما جيعل وغريها، النحوية واخلطية والصوتية والداللية

خطابا سرديا فنيا _ °ƢȈǧ¦ǂǣÂǂưǻ¦Â¢�ƢȈǧ¦ǂǤƳÂ�ƢȈź°Ƣƫ�ƢǬȈƯÂ�ƢĔȂǯ�Ƕǣ بطوطة

حيتضن مجالية أسلوبية السرد املعاصرة احتضانا شديدا وعميقا، ال من 

ي التلقائي حيث أسلوب كتابتها الذي يقرتب من األسلوب الروائ

فحسب، بل من حيث امتالكها لبصمات األسلوبية احلديثة املصورة 

الستعمال اللغة يف حاالت أو مواقف مغايرة لوصفها العريف أو 

ويتوخي . املوروثي، طبقا ملا جنح إليه بعض النقاد احلداثيني املعاصرين

ويتضمن هذا  .املنهج الوصفي واالستقرائي ا املقالهذ الباحث يف

.ال مقدمة وثالثة مباحث وخامتةاملق
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:مقدمةالـ

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيد األنبياء واملرسلني، حممد 

  :أما بعد. بن عبد اهللا وعلى آله وصحبه ومن واالهم إىل يوم الدين

فمن املقوالت الشائعة يف األوساط العلمية املعاصرة قول العامل اللغوي 

إن : "ومل يقل )١("إن األسلوب من الرجل نفسه) "Buffon(ن الكنت دي بوفو "

لدى أفراد من  ه أو استعمالهكما شاع تداول  "األسلوب هو اإلنسان أو الرجل

بتلك املقولة العلمية الشائعة فهو " بوفون"أما ما يعين اللغويُّ .)٢(الباحثني

_ ذه الرؤية العلمية بناء على ه_ يبدو . )٣("النظام واحلركة املودعان يف األفكار"

ǶĔ¢�ȂǳÂ�ǽŚǣ�Ǻǟ�ÀƢǈǻ¤�ċǲǯ�ǄȈŻيف اإلنسان، خاصية طبعية أصيلة أن األسلوب

 ولذلك. من شعبة واحدة خرجوا أو ،يف بيئة واحدة أو يف جمتمع واحد عاشوا

كاتب   إنتاجاألسلوب بصمة نظامية وحركية شفَّافة تظهر على كل عمل أو  يعترب

اآلخرين جبدة الفكرة وروعة التنظيم وحسن  ه عن أعمالمتيِّز أعمالو  ،ديبأ أو

يعد شيوع كلمات أو عبارات معينة من " ولذا ،والصياغة الفنية الرائعة االختيار

الوسائل املؤدية إىل اكتشاف مؤلفي كتابات غري معنونة أو جمهولة املؤلفني، 

��ǶēƢǨǳƚǷهم املعهودية يفتونسبتها إىل مؤلفيها بواسطة سلوكهم اللغوي وأنظم

.")٤(املعروفة

دراسة بعض وحدات كالمية، أو ، حاول الباحث هناهذا النحووعلى 

عبارات لغوية معينة شائعة، وخالية من رتابة االستعماالت العادية يف رحلة ابن 

�ƨȈǼǨǳ¦�Ƣē¦ǂǋƚǷ�Ŀ�ƨǼǷƢǰǳ¦�ƢȀǼȈǷƢǔǷ أهم بطوطة الطنجي، بغية استكشاف

ƾǟƢǈȇ�ƢŲ��ƨȈǳƢǸŪ¦�Ƣē¦ǂǨǋÂ اإلجابات عن تساؤالت من ي على التمكن ملتلقا
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ه خطابات Ƣđ�ǄȈǸƬƫ�ƨȈخاصاألسلوبية يف رحلة ابن بطوطة  لمالمحلهل : هي

فنية مشرتكة بني الرحالة العرب أسلوبية وحدها، أم كانت خصائص  الرحلية

موقف هذا اخلطاب الرحلي الذي حنن بصدد دراسته من بني ما  .القدامى

 عربيةالرحالت ال منهلا  ةاملماثللرحلية األخرى بصفة عامة، و اخلطابات السردية ا

وستتجلى . إىل السودان الغريب خالل القرن الثامن اهلجري بصفة خاصة القدمية

   :األسلوبية يف املباحث اآلتيةأهم تلك املالمح 

:اللوازم الكالمية: األولالـمبحث 

هي عبارة عن ألسلوبية، و من أهم السمات ا idiolect الكالمية تعترب الالزمة

 وشخصيته الكتابية يف عمله ،بصمة لغوية لشخص معني جتعل كتابته متميزة

جمموعة "اليت هي عبارة عن  dialectاللهجة "فهي كما يقال تقابل  .متميزة كذلك

من السمات اللغوية املشرتكة بني أفراد مجاعة لغوية معينة يف حدود جغرافية أو 

للوازم الكالمية يف اخلطاب السردي تتجلى يف أشكال فا .)٥( "طبقية معينة

وهي تكرار ألفاظ معينة يف  - يرجع إىل اللفظية منها ما :متعددة وصور خمتلفة

.)٦(ومنها الرتكيبية النحوية واخلطية والصوتية، والداللية وغري ذلك - اخلطاب

ومن خالل عكوف الباحث على خطاب رحلة ابن بطوطة إىل السودان 

يب الحظ فيه أن هناك لوازم كالمية تداولية هائلة يتمثل أمهها يف الشكل الغر 

الرتكييب الداليل أو النحوي، حيث كانت ظاهرة تكرار بعض الرتاكيب والعبارات 

واردة فيها بصورة ملفتة للنظر، وخاصة يف تعابري أفعال احلركة والوصول واإلقامة، 

مثال جاء يف ثنايا خطابه " وصلنا"وكذلك يف أفعال الرحيل واالنتقال، فلفظ 

بصيغ خمتلفة وصور خمتلفة، بعضها ترد يف املقدمات االستهاللية ) مرة ٣٧(
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بصيغة ضمري املفرد املتكلم كما أن بعضها يأيت يف صورة ضمري املتكلم اجلماعي 

إلثبات حضور ذاتية املتكلم يف كل ما يرويه وحيكي مستهدفا بذلك إشعار 

ǀǿ�Ǧ¦�السامع أو املتلقي  ƟƢǛÂ�®ƾǠƫ�±¦ǂƥȍ�Ǯ ǳ̄Â��ǞƟ¦ǂǳ¦�řǨǳ¦�°Ȃǔū¦�¦ǀđ

 ضافة إىل وظيفته األساسيةاالستدالل أو املؤشرات يف اخلطاب السردي باإل

فالشواهد املمثلة للشكل األول كثرية ومتنوعة يف خطاب رحالة ابن ). اإلخبارية(

  :منها مثال يف الصيغ التالية وردبطوطة، نذكر ما 

يبدو ذلك : املتصل بضمري املتكلم املفرد" وصلتُ "يف عبارة  :الصيغة األوىل

فوصلت إىل مدينة سجلماسة وهي من أحسن املدن، : "جليا يف أقواله التالية

Ƥ Ȉǘǳ¦�Śưǰǳ¦�ǂǸƬǳ¦�ƢđÂ")فوصلت إىل مدينة مايل حضرة ملك : "وقوله. )٧

ƢēŐǬǷ�ƾǼǟ�ƪ ǳǄǼǧ��À¦®Ȃǈǳ¦)و وصلت إىل حملة البيضان،: "مث قوله. )٨

وقصدت حممد بن الفقيه، فوجدته قد اكرتى يل دارا إزاءه، فتوجهت 

مث وصلت إىل بلد أنسيت امسه له أمري فاضل حاج يسمى : " وقوله )٩("إليها

.)١٠("فربا سليمان

وقد : املتصل بضمري املتكلم اجلماعي" وصلنا"يف عبارة ـ: الصيغة الثانية

ȋ¦�Ƥ ȈǐǼǳ¦�Ƣē¦Ȃƻ¢�śƥ�ǺǷ�ƨǤȈǐǳ¦�ǽǀǿ�©ǀƻ¢ كرب من حيث الشيوع يف

:" االستعمال خالل خطاب ابن بطوطة ويتمثل بعضها يف أقواله التالية

.")١١(خري فيها فوصلنا بعد مخسة وعشرين يوما إىل تغازي وهي قرية ال

)١٢(مث وصلنا إىل تاسرهال، وهي أحساء ماء تنزل القوافل عليها: "وقوله

غرة شهر ربيع األول بعد سفر مث وصلنا إىل مدينة إيواالتن يف : "وقوله

مث وصلنا إىل بالد بردامة، وهي : وقوله  .")١٣(شهرين كاملني من سجلماسة



  

~٢٧٢~

�Ǯ ǳ̄�Ŀ�ǶǿƾǼǟ�̈¢ǂǸǴǳÂ�Ƕē°ƢǨƻ�Ŀ�ȏ¤�ǲǧ¦ȂǬǳ¦�Śǈƫ�ȏÂ��ǂƥŐǳ¦�ǺǷ�ƨǴȈƦǫ

.")١٤(يقيمون شأن أعظم من الرجل وهم رحالة ال

املتكلم املفرد أو املتجرد من ضمري " وصل"يف عبارات: الصيغة الثالثة

جاءت هذه الصيغة خالل خطاباته السردية بصورة متعددة . اجلماعي

وخمتلفة، يأيت بعضها تارة يف صيغة املاضي املفرد أو اجلماعي، وبعضها يف 

أو شروط باجلزم  ،أو جوازم ،شكل مضارع ومصدر مقرتنني حبروف نواصب

سلوبية اخلطابية السردية مما يتشكل منها الزمة من لوازمه األ ،أو بغري اجلزم

  . تارة أخرى

: " فالنماذج املمثلة للصورة املاضية كثرية ومتنوعة وترد مثال يف أقواله التالية

")١٥("فإذا وصل قرية جاء نساء السودان بأنلي واللنب والدجاج ودقيق النبق

فإذا وصل إىل البنيب وقف ينظر يف الناس، مث يصعد برفق كما يصعد ": وقوله

فلما وصل : وقوله )١٧("حىت وصل الغالمان باجلمل: وقوله )١٦("طيب املنرباخل

: وقوله. )١٨(تنبكتو أضافه أبو إسحاق الساحلي فكان من القدر موته تلك الليلة

.)١٩("ووصل الولد إىل مايل، واقتضى ماله وانصرف إىل ديار مصر

لما وصلوا إىل ميمة ف" أما بالصيغة املاضية اجلماعية فرتد مرة واحدة يف قوله 

.")٢٠( شكا إىل السلطان بأن األربعة آالف مثقال سرقت له من داره

،كثرية ومتنوعةفوأما الشواهد الدالة على الصورة املصدرية من خالل خطابه 

وترد مثال يف . الدرجة الثالثة من الرتتيب يف شيوع العبارات والرتاكيبيف وهي 

م يقتلونه قبل الوصول إليها مث ينحدر منها إىل Ĕȋ: يف حنو قوله: الصيغ التالية

وأكلنا بعد عشرة : وقوله )٢١("بالد النوبة وهم على دين النصرانية مث إىل دنقلة

أيام من وصولنا عصيدة، تصنع من شيء شبه القلقاس يسمى القايف وهي 
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آمرا يل الوصول إىل حضرته : "وقوله .)٢٢("عندهم مفضلة على سائر الطعام

وكان وصولنا إىل بالدهم يف شهر : "وقوله )٢٣(."على الفور وأمثلتهفقبلته  العلية

.)٢٤( "يغريون فيه وال يعرتضون القوافل ال مرمضان وه

قامة مبختلف صيغه وجتلياته يف النماذج املسبقة فهذا الفعل احملرك أو اإل

 "الوصول" أو لفظة " وصل/ وصلَنا /وصلتُ "يفصح إفصاحا واضحا أن عبارة 

بصفة عامة من العبارات أو األلفاظ اليت ترد بكثرة كاثرة يف خطابات الرحالة ابن 

شيوعها يف خطاباته يؤهلها لتكون الزمة من لوازمه فبطوطة بشكل ملحوظ، 

  .الكالمية

وال جيانب الباحَث الصواُب إذا عدد الظاهرة التالية من املالمح األسلوبية يف 

لسودان الغريب إىل جانب شيوع هذه العبارات خطاب ابن بطوطة يف رحلته إىل ا

أن لوازمه ليست يف ظاهرة  دواأللفاظ يف خطابه، فاملتأمل يف نصوصه جيدا جي

تكرار األلفاظ والتعابري أو الرتاكيب النحوية الداللية فحسب، بل تتجسد أيضا 

م يف تكرار احلركة التارخيية اليت تأيت يف صورة ذكر السنوات، والشهور، واأليا

لألحداث اليت يسردها أو املسافات املغامراتية اليت يقطعها، وخصوصا فيما 

القرى يف السودان الغريب  خيتص بذكر دخوله إىل إحدى املمالك أو املدائن أو

يالحظ القارئ واملتلقي بوضوح أن ابن بطوطة غالبا ما يهدف . وخروجه منها

إىل الرؤية املصداقية على عبوره  ميحوالتل ذكرُه ملثل هذه احلركة التارخيية باإلحياء

وانطالقه من مكان إىل آخر، مما يفيد بأن دخوله أو اخنراطه إىل تلك األمكنة 

فمن النماذج املمثلة هلذا . أسطورياأوخروجه منها كان واقعيا حقيقيا الخياليا 

  : النوع من العبارات أقواله التالية
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د مخسة وعشرين يوما إىل تغازي فوصلنا بع"قوله يف دخوله إىل مدينة تغازي 

وملا عزمت على السفر إىل : "مث قوله دخوله إىل مايل". )٢٥(خري فيها وهي قرية ال

وقوله من "  )٢٦(...،جدّ مايل، وبينها وبني إيواالتن مسرية أربعة وعشرين يوما للمُ 

وبعد مسرية عشرة أيام من إيواالتن، وصلنا إىل قرية : "وصوله إىل إيواالتن

وخرجت من تكدا يوم اخلميس " مث قوله من خروجه من تكدا"  )٢٧(ريزاغ

مث : و كذلك قوله" )٢٨(...احلادي عشر لشعبان سنة أربع ومخسني يف رفقة كبرية،

 Ƣŭ¦�Ƣđ�À¢�ȏ¤��Ƣđ�̈°ƢǸǟȏ�ƨȇǂƥ�ƢǷȂȇ�ǂǌǟ�ƨǈŨ�Ǯ ǳ̄�ƾǠƥ�ƢǻǂǇ)٢٩(".

�ǂƫ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔ¢�ƨȈƥƢǘŬ¦�ƨȈź°ƢƬǳ¦�ƨǯǂū¦�ǽǀǿ�ǺǷ�ǚƷȐŭƢǧ  يف  كبريد بشكل

ƾǐǷ�ƾȈǯȂƫ�ÃȂǇ�ǾȈǧ�ƾȈǨƫȏ�ƢĔ¢Â��ȆǴƷǂǳ¦�Ä®ǂǈǳ¦�ǎ Ǽǳ¦قية الرحلة والرحالة، ا

ŭ¦�ƨǗȂǘƥ�Ǻƥ¦�´ Ȃǐǻ�Ŀ�ƢēƢȈǴš �¸ȂȈǌƥÂعدها الباحث من لوازمه  ختارة

�Ƣđ�©ǄȈŤ�Ŗǳ¦�Ä®ǂǈǳ¦�ǾƥƢǘƻ�Ŀ�̈®°¦Ȃǳ¦�ƨȈƥȂǴǇȋ¦�ƶǷȐŭ¦�ǺǷ�ƢƸǸǴǷÂ�ƨȈǷȐǰǳ¦

حماولة الباحث للنظر يف هذا امللمح األسلويب  ويف. خطاباته السردية الرحلية

الذين مسعوا  ىوملمحني آخرين من خالل كتابات بعض الرحالة العرب القدام

أو زاروه وكتبوا عنه كتابة رائعة، أمثال ،عن السودان الغريب ووصفوه وصفا دقيقا

سن الوزان الشهري بليون اإلفريقي وأمحد فضل اهللا العمري وابن حوقل، احل

القلقشندي، واإلدريسي، وابن خلدون، للكشف عما إذا كانت اللوازم اليت و 

�ƨǳƢƷǂǳ¦�śƥ�ƨǯŗǌŭ¦�ƨȈƥȂǴǇȋ¦�ƶǷȐŭ¦�ǺǷ�ƨǗȂǘƥ�Ǻƥ¦�ƨǳƢƷǂǳ¦�ƨƥƢƬǯ�Ƣđ�©ǄȈŤ

العرب القدامى عامة، أو من السمات املميزة به دون غريه من الرحالة العرب 

  . القدماء

، "وصف إفريقيا"زان يف كتابه سن الو احلوعند مراجعة الباحث رحالت 

والبكري يف كتابه  ،"يف أخبار ملوك األمصار مسالك األبصار"والعمري يف كتابه 
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املسالك "البغدادي يف كتابه  وابن حوقل" واملغرب ةبالد إفريقي ذكراملغرب يف "

الحظ الباحث من خالهلا  ،السودان الغريب وغريهم مما تعرضوا لوصف" واملمالك

Ƭƫ�ȏ�ƢĔ¢�ǲǫȂƷ�Ǻƥ¦Â�ÄǂǸǠǳ¦�ƅ¦�ǲǔǧ�ǺǷ�ǲǰǳ�ÀƢǯ�À¤Â��ƨȇȂǫ�©¦ǂǋƚŠ�ǂǧȂ

والوزان طريقته اخلاصة يف الكتابة الرحلية، ولوازمه اخلاصة اليت متيز أسلوبه الكتايب 

ولعل من أجلى املالمح األسلوبية اليت يقف عليها القارئ يف كتابة أمحد . الرحلي

قد تعترب الزمة من لوازم املؤلف هو فضل اهللا العمري عن السودان الغريب واليت 

ظاهرة اخلطابات التجريدية اليت كانت عبارة عن خطاب موجه إىل الغري سواء 

أكان إنسانا أو غريه يف حالة احلضور أو الغياب لغرض مقصود أو ألثر داليل 

ويالحظ القارئ أن فائدته ترتبط بداللتها ومقاصدها اخلارجة عنها ال . ملحوظ

غالبا ما يأيت يف الكالم داللة "وهو  )٣٠(ستعملة يف ظاهر اخلطابباأللفاظ امل

.)٣١("على االلتزام بالعرف الكالمي أو نتيجة لدفع عاطفي مفاجئ

هلذا امللمح األسلويب يف كتابة العمري عن السودان  نماذج أو األمثالفمن ال

_ هذه اململكة علم أن ا" ه ومتلقيه يف وصف مملكة مايلءارَّ الغريب قوله خماطبا قُـ 

�ƨǼȇƾǷ�Ƣđ�Ǯ_ مملكة مايل  Ǵŭ¦�̈ƾǟƢǫ�ǖȈƄ¦�ǂƸƦǳƢƥ�ƨǴǐƬǷ�§ǂǤŭ¦�ƨȇƢĔ�§ȂǼƳ�Ŀ

وهذه اململكة شديدة احلر قشفة املعيشة قليلة أنواع األقوات وأهلها طوال يف . يين

.)٣٢(...."غاية السواد

ية، وإمنا فاخلطاب هنا ليس موجها إىل القراء واملتلقني، كما تفيده داللته احلرف

هو خطاب عام موجه إىل كل من حظي بقراءة كتابه من املتلقني، فاستعماله 

 تلقني مبعلومات جديدة ضافيةامل إلثراءللخطاب التجريدي يف هذه العبارة جاء 
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عظمة موقع مملكة مايل املتصل بالبحر امليحط وشدة سواد بشرة أهلها  عن

ƨǈƟƢƦǳ¦�ǶēƢȈƷÂ.

الوزان إىل السودان الغريب وخاصة رحلته إىل مملكة  سن احلأما بالنسبة لرحلة 

كامن برنو وإمارات بالد هوسا، فال يكاد الباحث يلحظ فيها وجود امللمح 

اليت ترتبط  "يلاملِ "و" ورالدُّ "األسلويب سوى ما ظهر فيها من تكرار كلمة 

داللتهما بأمهية املسافات اليت قطعها يف فلوات جنوب الصحراء الكربى، و 

�ƢēƢȈƷ�©ƢǻȂǰǷÂ�ƢȀǴǿ¢�ƾǿƢǋÂ�¦ǂƥƢǟ�¦�°ÂǂǷ�Ƣđ�ǂǷ�Â¢�Ƣđ�¾Ǆǻ�Ŗǳ¦�¾±ƢǼامل

جاءت يف عباراته حوايل " الدور"حيث كانت لفظة  ،االجتماعية واالقتصادية

. مبختلف صيغها ثالثني مرة تقريبا" ميل"حينما جاءت كلمة . عشرين مرة

يف : يف الصيغ التاليةفالعبارات املمثلة للفظة األوىل، كثرية ومتعددة ترد مثال 

��ƢĔȂǼǰǈȇ�Ŗǳ¦�°Âƾǳ¦�ǞȈŦÂ: "خطاب رحلته إىل مملكة جيين يف حنو قوله

يف خطاب رحلته إىل  .")٣٣(، مملوطة احليطان بالطني ومغطاة بالتنبخاألكوا ك

مبنية بأوتاد مملوطة  خودور تنبكتو عبارة عن أكوا : "مملكة تنبكتو يف حنو قوله

: يف حنو قوله )٣٥(ةري يف خطاب رحلته إىل مدينة كب." )٣٤(بالطني ومسقوفة بالتنب

"ƢǨǻ¡�ǶǿƢǻǂǯ̄ �Ǻȇǀǳ¦�ÀƢǰǈǳ¦Â�°Âƾǳ¦�Ǻǟ�ƢĔƢǰǇÂ�Ƣǿ°Â®�Ǧ ǴƬţ�ȏÂ)دورها ." )٣٦

قبيحة على العموم، إال أن البعض منها مجيل جدا حيث يسكن امللك 

.)٣٧(..."وحاشيته

صيغ عدة يف  وهي كذلك ترد يف" ميل"أما العبارات املمثلة للفظة الثانية 

معظم رحالته، حىت كان من الصعب للقارئ أن يعثر على خطاب من رحالته 

متتد هذه اململكة : " وقد يتمثل بعضها يف أقواله التالية. بدون هذه الظاهرة

)٣٨("على طول أحد فروع النيجر يف مسافة حنو ثالمثائة ميل" مايل"
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للهجرة،  ٦١٠ليمان عام وتنبكتو اسم مدينة بناها ملك يدعى منسا س:"وقوله

")٣٩(.على بعد حنو اثىن عشر ميال

بورنو غربا،وميتد شرقا إىل حدود مملكة ) كاوكاو(يتاخم هذا االقليم : "وقوله

نوبيا الواقعة على النيل، وينتهي جنوبا بصحراء تتاخم أيضا منعرجا للنيل، ويسري 

شرق على طول حنو مشاال إىل صحراء سرت وختوم مصر، مث ميتد من الغرب إىل ال

وتبعد هذه القرى بنحو ثالمثائة ميل جنوب نون، : "وقوله )٤٠("مخسمائة ميل

فيتضح من الشواهد . )٤١("ومخسمائة ميل مشال تنبكتو، ومائة ميل من احمليط

مبختلف صيغها على الوجه األخص من " امليل"وعبارة " الدور"املسبقة أن لفظة 

  . سن الوزاناحلة يف خطابات رحالت العبارات واأللفاظ اليت ترد بكثر 

أما بالنسبة لرحلة ابن حوقل وفضل اهللا املعمري والبكري إىل السودان الغريب 

وجود امللمح األسلويب قلَّ أو كثر، كما ال تشيع يف  افال يكاد يلحظ الباحث فيه

�Ƣđ�ĺȂǴǇȋ¦�ƶǸǴŭ¦�ǺȇȂǰƬǳ�°ƾŸ�ƢǟȂȈǋ�ƨȈƥȂǴǇ¢�©¦ǂǋƚǷ�ǶēȐƷ° _ باإلضافة

�À¦®Ȃǈǳ¦�ń¦�ǶēȐƷ°�Ŀ�ƨǏƢƻÂ�ƨȈǴǯ�ƨǴǸȀǷ�ǾƦǋ�ƪإىل  ǻƢǯ�ƶǷȐŭ¦�ǽǀǿ�À¢

يف خطابات ابن بطوطة  واردةولذا يقرر الباحث أن املالمح األسلوبية ال. الغريب

السودان الغريب خالل القرن الثامن اهلجري ليست املالمح األسلوبية املشرتكة  إىل

ل منهم كان يف فلك أسلوبه اخلاص بني الرحالة العرب القدامى إىل املنطقة بل ك

  .به يسبح ويطري

:يليةيالخطابات التذ_ ثاني الالـمبحث 

يلي إعادة املعاين بألفاظ أخرى أو األلفاظ املرتادفة على ييقصد باخلطاب التذ

ويعترب بعض . )٤٢(املعىن بعينه حىت يظهر ملن مل يفهمه ويتأكد عند من فهمه
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من ظواهر األرباض الُبعدية يف تداولية اخلطاب اللغويني املعاصرين أنه ظاهرة 

السردي وهو بنية اجلملة أثناء العملية التخاطبية واإلخبارية اليت ترتبط باملتخاطبني 

هو اجلملة اليت حتتل املوقع "وعلى حد تعريف الدكتور املتوكل . )٤٣(يف مقام معني

لومة داخل اجلملة أو لجملة، وحتمل املعلومات اليت توضح معلاألخري، أي املوايل 

فهو يقوم بوظيفة التوضيح أو التعديل أو التصحيح  )٤٤("هلا أو تصححهاتعدُّ 

ليميز يف وظيفة الذيل الواحدة ثالثة أنواع من الذيول يوافق كل منها عملية 

  : خطابية وهي

�ƨȇƢǤǳ�ƨƸǓ¦Â�ƪ: ذيل التوضيح)أ ( ǈȈǳ�ƢĔ¢�Ã¢°�ƨǷȂǴǠǷ�ǶǴǰƬŭ¦�¿ƾǬȇ�Ʈ ȈƷ

)ميكن أن يتعلق بضمري مبهم(±¦Ƣđȍ¦�ƨǳ¿�فيضيف معلومة أخرى إل

�ǖƦǔǳƢƥ�ƪ: ذيل التعديل)ب ( ǈȈǳ�ƢĔ¢�ǚƷȐȇ�Ľ��ƨǷȂǴǠǷ�ǶǴǰƬŭ¦�ȆǬǴȇ�À¢

.املعلومة املقصود إعطاؤها فيضيف أخرى ليعدهلا

�ƨǷȂǴǠŭ¦�ƪ)ج ( ǈȈǳ�ƢĔ¢�ń¤�ǾƦƬǼȇ�Ľ��ƨǷȂǴǠǷ�ǶǴǰƬŭ¦�ȆǘǠȇ�À¢�ƶȈƸǐƬǳ¦�ǲȇ̄

فتأخذ حمل األوىل يف  .املقصودة فيضيف معلومة أخرى قصد تصحيحها

ƨƸȈƸǐǳ¦�Ȇǿ�ƢĔȋ�°ƢƦƻȍ¦)وهي وظيفة كانت مرتبطة باملقام . )٤٥

املواطن اجلامعة، واملواقف احلافلة، ألن تلك املواطن جتمع "تستعمل يف 

الفهم والبعيد الذهن والثاقب القرحية واجليد اخلاطر فإذا تكررت  يءالبط

اللقن، وصح للكليل  د عند الذهنؤكاأللفاظ على املعىن الواحد ت

.)٤٦("البليد

يلي يذتوميكن أن يستنتج من خالل هذه التعاريف الدقيقة أن اخلطاب ال

خطاب موجه إىل املخاطب باستخدام تقنية تكرار املعاين بألفاظ أخرى لغرض 

ترتبط باأللفاظ  إثراء فهمه وثقافته، ويالحظ أن فائدة هذا النوع اخلطايب ال
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الثانية املوضحة يف ظاهر اخلطاب، وإمنا ترتبط ارتباطا قويا املرتادفة أو اجلملة 

بداللتها ومقاصدها اخلارجة عنها من حيث اإلقناع والربط الرجعي والتوسع يف 

الكالم وزيادة يف التشكيل اللغوي للخطاب أثناء عملية الكتابة أو ألثر داليل 

  .ملحوظ آخر

الغريب وجد الباحث أن وعند تصفُّح خطاب رحلة ابن بطوطة إىل السودان 

�Ƣđ�ǄȈŤ�Ŗǳ¦�ƨȈǳÂ¦ƾƬǳ¦�ƨȇ®ǂǈǳ¦�ƨȈƥƢǘŬ¦�©¦ǂǋƚŭ¦�±ǂƥ¢�ǺǷ�ƪ ǻƢǯ�̈ǂǿƢǜǳ¦�ǽǀǿ

�ǪȈǴǠƬǳ¦Â�©¦®ǂǨŭ¦�¬ǂǋ�ƾǼǟ�ƢǏȂǐƻÂ�̈ǂƯƢǯ�̈ǂưǰƥ�®ǂƫ�ƢĔ¢�Ʈ ȈŞ��ȆǴƷǂǳ¦�ǾƥƢǘƻ

بذلك تواصل وتفاعل  متلقيوتصحيح املعلومات اليت يتضمنها خطابه ليكون لل

ي أثناء العملية التواصلية اخلطابية بالفهم والكشف عن دقيق مع املنت السرد

الدالالت اخلفية وتصحيحها يف ذهن املتلقي، ولذلك عدَّها الباحث من الظواهر 

�ƨȇ®ǂǈǳ¦�ƨǗȂǘƥ�Ǻƥ¦�©ƢƥƢǘƻ�Ƣđ�ǄȈŤ�ƨȈƥȂǴǇ¢�©Ƣũ�Â¢�ƶǷȐǷ�ǲǰǌƫ�Ŗǳ¦�ƨȇȂǤǴǳ¦

: ليما يفمن النماذج املمثلة لذلك عنده . عن غريها
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يلية قد جتئ بعد يالذي يالحظ من خالل هذا اجلدول هو أن اخلطابات التذ

يؤها ليس بالتالعب باأللفاظ املرتادفة أو متام املعلومة األوىل يف اجلملة، فمج

�ȆǬǴƬŭ¦�¥°ƢǬǳ¦�̧ ƢǼǫ¤�ń¤�Ƣđ�ȄǠǈȇ�ÀƢǯ�ƢŶ¤Â��ƨǳƢƷǂǳ¦�ǲƦǫ�ǺǷ�ƨǈǻƢƴƬŭ¦�Ƥ Ȉǯ¦ŗǳ¦

مبا يقوله، وجلب انتباهه ونظره إىل عظمة الداللة واملعلومة اليت تضمنها خطابه 

ƻƘƫ�ƢĔ¢�Ǯ.يف اجلملة األوىل، مث إىل إثراء فهمه وثقافته ǳ̄�¼ȂǧÂاملتلقني  يذ بأيد

بعد املعلومة املقصود التدقيق فيها إىل وظيفة الربط الرجعي باملعلومات السابقة 

.)٤٧("املعىن يزداد بذلك انشراحا واملقصد اتضاحا"لتوضيحها أكثر،ألن 

وبالنظرة الفاحصة إىل ما خيص بالكشف عن مالمح التشارك بني ابن بطوطة 

السودان الغريب يف جمال السرد الرحلي من وبعض الرحالة العرب القدامى إىل 

خالل استعمال هذا امللمح األسلويب، ليست هناك مؤشرات قوية تدل على 

اشرتاك ابن بطوطة مع أقرانه من العرب الرحالة وخاصة الذين كتبوا عن السودان 

سن الوزان مع احلالغريب أمثال ابن حوقل وفضل اهللا العمري، والقلقشندي، و 
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�ƨǠȇǂǈǳ¦�ƨǠƳ¦ǂŭ¦�ƾȈǨƫ�̄¤��ƨȈǴƷǂǳ¦�ǶēƢƥƢƬǯ�ƢȀȈǴǟ�ǆوحدة املوضو  ǇƘƬƫ�Ŗǳ¦�©Ƣǟ

Ƣđ�¿Ƣǫ�Ŗǳ¦ الباحث ǀƬǳ¦�§ ƢǘŬ¦�®Â°Â�ƨƦǈǻ�À¢�ǶēȐƷ°�¾ƢȈƷي�ǶēȐƷ°�Ŀ�ȆǴȈ

�§ ƢǘŬ¦�ÀƘƥ�¾ȂǬǳ¦�ǎ Ǵź�ǽŚǣÂ�¦ǀđÂ��ƨǷÂƾǠǷ�Ǻǰƫ�Ń�À¤�ƨȈǴǯ�ƨǴǸȀǷ�ǾƦǋ

ب ابن بطوطة عن غريه Ƣǘƻ�Ƣđ�ǄȈŤ�Ŗǳ¦�ƨȈƥȂǴǇȋ¦�ƶǷȐŭ¦�ǺǷ�ƶǸǴǷ�ȆǴȈيالتذ

§�،من الرحالة العرب القدامى ƢǘŬ¦�Ŀ�ǾƥȂǴǇ¢�Ƣđ�» ǂǠȇ�ƨȇȂǤǳ�ƨǸǐƥ�ƢĔ¢Â

  . السردي الرحلي

:االستفهام المستدرك :ثالثال بحثالم

العبارة اليت تأيت آخر الرتاكيب على شكل  ستدرك تلكامليقصد باالستفهام 

رد الراوي أو على لسان األسئلة املتكررة، و كان غالبا يرد على لسان السا

وقد عده . الشخصيات أثناء سرد احلكاية وخاصة يف جمال احلوارات اخلارجية

اليت تواكب اجلملة " الدكتور املتوكل يف زمرة املكونات اخلارجية وهي املكونات

فهدا االستفهام املستدرك أو السؤال املتكرر  " )٤٨(دون أن تكون من عناصرها

مل يورد النحاة والبالغيون العرب مثل هذه "أنه كما يقول بعض الباحثني 

م عن االستفهام املعروف بأنواعه، ولعل هالرتاكيب يف معرض كالمهم وحديث

ذلك راجع إىل خلو اللغة العربية الفصحى من هذا الصنف من العبارات، أو إىل  

كون املنت اللغوي الذي درسه النحاة والبالغيون متنا مكتوبا أساسا يف حني أن 

فهذا االستفهام يؤدي  )٤٩("هذه العبارات من خصائص خطاب احملادثة الشفوية

تتضمن  ال"حبيث إن العبارة املستدركة  "التأكد"وظيفة خطابية رائعة أال وهي 

للجملة الواردة  ىو صالفحوى الق" تستنسخ"قائم الذات، بل  قصوىفحوى 

رج اجلملة اليت يليها واملالحظ من كل هذا أن االستفهام ما يقع خا )٥٠("قبلها
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�Ŀ�Ǟǫ¦Ȃŭ¦�ǀƻ¢�ń¤�ǾƫȂǟƾƥ��¥°ƢǬǳ¦�Ãƾǳ�ÀȂǰƫ�ƾǫ�ƢēƢƥƢƳ¤�©ȏ£Ƣǈƫ�ǲǰǋ�ȄǴǟ

قد جيعله حيس ويشعر ويعيش مع الشخصيات يف  خياليا مااملكان والزمان 

وكل االستفهامات املستدركة إذن تنم عن تكرار ملواقف وحاالت . عاملها

تصور القضايا اليت حتملها، وهي تتضمن شعورية، على القارئ أن يتمعن فيها ل

  .دعوة إلعادة قراءة اجلمل السابقة هلا

وبتصفح خطاب رحلة ابن بطوطة ظهرت للباحث هذه الظاهرة بكثرة كاثرة 

وخاصة خالل حواراته مع الشخصيات احلكائية، وكان يأيت على شكل السؤال 

الشواهد املنتخبة ف. املتكرر وبذلك عده الباحث ملمحا من مالمح أسلوبية عنده

تقرأ سورة يس  يا حممد بن بطوطة ملاذا ال" الدالة على ذلك تتجلى لنا يف قوله 

مث قوله عند ما دخل على السلطان منسى سليمان أخي  )٥١("يف كل يوم؟ 

ت ملوكها، ويل يبالد الدنيا ولق إىل إين سافرت" منسى موسى سلطان مايل 

عطيتين شيئا، فماذا أقول عنك عند ببالدك أربعة أشهر ومل تضفين وال أ

.)٥٢(السالطني؟

يالحظ هذا االستفهام أيضا خالل وصف ابن بطوطة لبعض عادات أهل 

السودان و أفعاهلم احلسنة املتمثلة يف شدة عنايتهم حبفظ القرآن الكرمي، حيث 

ȏÂ��ǾǜǨƷ�Ŀ�ŚǐǬƬǳ¦�ǶȀǼǷ�¦ȂǜƷȏ�¦̄¤�®ȂȈǬǳ¦�Ƕǿ®ȏÂȋ�ÀȂǴǠŸ�ǶĔ¢�Ãǂȇ  تفك

ولقد دخلت على القاضي يوم العيد وأوالده " وذلك يف قوله. م حىت حيفظوهعنه

وكما يالحظه كذلك، فيما جاء عند ابن . مقيدون فقلت هلم أال تسرحهم؟

 ال اليتبطوطة يف وصف سلوك اآلباء إزاء أوالدهم من حيث القسوة والرعونة 

ررت مرة بشاب وم: "وذلك يف قوله. تعرف رمحة وال هوادة حىت حيفظوا القرآن
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: منهم حسن الصورة عليه ثياب فاخرة ويف رجله قيد ثقيل فقلت ملن كان معي

  .ما فعل هذا أقتل؟

فهذه التساؤالت املتبادرة هنا على الرغم من حجم ورودها يف النص الرحلي " 

§�¦�ƨǯ°ƾƬǈŭ¦�©ƢǷƢȀǨƬǇȏ¦�ǺǷ�Ä®ǂǈǳ،عند ابن بطوطة ƢǘŬ¦�Ŀ�ŐƬǠƫ�ƢĔ¢�ȏ¤

Ƿ�Ǻǟ�ǶǼƫ�ƢĔȂǰǳ�ƢȇƢǔǬǴǳ�ƢēƢƥƢƳ¤�ń¤�̈Ȃǟ®�ƪ ǼǸǔƫ�ƨȇ°ȂǠǋ�©ȏƢƷÂ�Ǧ ǫ¦Ȃ

ƢēƢȈǗ�Ŀ�ƢȀǴǸŢ�Ŗǳ¦�ƨǇƢǈū¦Â�ƨǸȀŭ¦ . ممثلة هلذه الظاهرة و ة دمتعد شواهدفهناك

خوفا من اإلطالة اململة  اللمحات الطفيفة ǽǀđ�ȆǨƬǰȇإال أن الباحث  هيف رحالت

ملزيد اإلفادة " حتفة النظار"فلرياجع القارئ رحلته الشهرية بـــ .لطبيعة هذا املقال

  .واالستفادة من هذا امللمح األسلويب اجليد

  :الخاتمة

حاول الباحث من خالل هذه الدراسة املتواضعة توضيح اإلطار العام الذي 

انطلقت منه دراسة أسلوبية اخلطاب السردي لدى ابن بطوطة يف رحلة السودان 

ابية وأسلوب توظيفها بصورة يتمكن الغريب، وأبرز أنه قد امتلك ناصية اللغة اخلط

�ǪȈǫƾǳ¦�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�ȄǴǟ�· ƢǨū¦�Ŀ�ǾƬǯ°ƢǌǷÂ�ƨǳȂȀǈƥ�Ƣē¦ǂǨǋ�Ǯ ǧÂ�ƢȀȈǬǴƫ�ǺǷ�¥°ƢǬǳ¦

.بينه وبني وظيفة اخلطاب، مما يكسب تداولية اخلطاب يف رحلته حيوية ونشاطا

كما حاول الباحث كذلك تثبيت احلقيقة الواضحة أن هذه االنطالقات الفنية 

 هذا اخلطاب ليست من جانب سلوك ابن بطوطة اللغوي وتداولية املتبلورة يف

خطابه فحسب، بل إنه من حيث تقاطعاته مع أهم السمات األسلوبية احلديثة 

املتمثلة يف تكرار األلفاظ و الرتاكيب النحوية واخلطية والصوتية والداللية اليت 

أترابه الرحالني جعلت جمموعة من مساته اللغوية واألسلوبية غري مشرتكة بني 
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العرب القدامى، كما جعلت كتابته متميزة ببصمات فنية رائدة غري مشرتكة بني  

كتابات معاصريه من الرحالة املسلمني يف القرن الثامن اهلجري، األمر الذي 

عدها بالصراحة الزمة من لوازمه الكالمية يف اخلطاب السردي يجعل الباحث 

  . الرحلي القدمي

  :كن أن نستنتج من الدراسة ما يأيتوبناء على ذلك مي

مالمح السمات األسلوبية احلديثة يف اخلطاب السردي الرحلي مفاعلة -

موضوعية، اإلطار فيها مرتبط بتكرار ألفاظ معينة بأشكال متعددة وصور 

  .خمتلفة

ومرجعا جغرافيا مكثفا، إال  ةتارخيي ةطاب السردي الرحلي رغم كونه وثيقاخل-

يضفى و ز صاحبه وكتابته عن غريه يِّ مترات أسلوبية حديثة أنه كان غنيا مبؤش

  .عمله العلمي طابعا لغويا وأدبيا فنيا على حد السواء على

إن هذه الدراسة تربز حقائق التقاطعات الدقيقة بني النظريات السردية -

احلديثة واضحة مع العلوم اللسانية األخرى كاألسلوبية والشعرية واللغوية 

ثة، كما تؤكد أن نظرية اخلطاب السردي جسر يصل بني اللسانية احلدي

  .البحث األديب والبحث اللغوي

يلية متثل ظاهرا إقناعيا متميزا، يعكس أفكار وتصورات ياخلطابات التذ-

املخاِطب واضحة أمام املتلقني، كما جيلب انتباههم إىل عظمة الداللة اليت 

وثقافتهم مبعلومات جديدة  حيملها خطابه يف اجلملة السابقة مع إثراء فهمهم

�· ƢǨǳȋƢƥ�Ƥ ǟȐƬǳ¦�ǺǷ�ǆ Ȉǳ�Ǯ ǳ̄�À¢�ƢǸǯ�ǲƦǫ�Ǟ �ǺǷ�ƾȀǟ�Ƣđ�ǶŮ�Ǻǰȇ�Ń

.املرتادفة أو الرتاكيب املتجانسة لدى السارد أو املخاِطب



  

~٢٨٦~

ارتباط االستفهام املستدرك من حيث هو مسة أسلوبية وبصمة خطابية -

Ƭŭ¦�µ ƢĔ¤�Ŀ�ƨȇ°ȂǠǋ�ƨǳƢƷÂ�ƨȈƳ°Ƣƻ�ƨȈǈƷ�̈°Ȃǐƥ�̈ƾȇƾƳ لقي وربطه بأفكار

  .املبدع أو الشخصيات احلكائية بشكل الفت لألمور السابقة

إن هذه الدراسة تثبت أن الرحالة ابن بطوطة مل يسجل لنا الوظائف و -

األحداث اليت عايشها أو املناظر الطبيعية اليت عاينها يف رحلة السودان 

العلمية الغريب فحسب، بل إنه سجل فيها مقدرته اإلبداعية وملكاته 

. الوضع الثقايف للعصر الذي عاش فيه للكشف عنوالشخصية 

  :هوامش والمراجعـال
(1) BOULTION m. The anatomy of prose Routlcdge & kegan paul. London.

Henly and boston 1959 pp-8-9

م القاهرة، ص ١٩٤٥مطبعة الرسالة، دفاع عن البالغة، :أمحد حسن الزيات)٢(

٦٧.  

  .املرجع نفسه والصفحة نفسها: لزياتأمحد حسن ا)٣(
(4) Boultion m p:68

بعض الظواهر األسلوبية في كتابي اإلمام أحمد : حممد مي أبوبكر: مي أبوبكر)٥(

وكانم دراسة في ضوء _بن فرتوا عن غزوات السلطان إدريس ألوما في برنو 

و  ، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه خمطوطة جامعة باير األسلوبية الحديثة

٣٠٥ص . م٢٠٠٤كنو نيجرييا 

  .٣٠٦املرجع نفسه: مي أبوبكر)٦(

تحفة النظار في غرائب  .ابن بطوطة حممد مشس الدين بن عبد اهللا أبو حممد)٧(

، دار الكتب العلمية بريوت ٤حتقيق طالل حرب، ط األسفار واألمصار،

.٦٨٤م ص ١٩٨٠لبنان 

.٦٩١املصدر نفسه، ص : ابن بطوطة)٨(
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  .والصفحة نفسها ابن بطوطة املصدر نفسه)٩(

  .املصدر نفسه والصفحة نفسها: ابن بطوطة)١٠(

  .٦٨٤املصدر نفسه ص : ابن بطوطة)١١(

  .املصدر نفسه والصفحة نفسها: ابن بطوطة)١٢(

  .٦٨٧ابن بطوطة املصدر نفسه ص )١٣(

  .٧٠٤املصدر نفسه ص : ابن بطوطة)١٤(

  .٦٨٩املصدر نفسه ص : ابن بطوطة)١٥(

  .٦٩٣املصدر نفسه ص : ابن بطوطة)١٦(

  .٧٠٠ر نفسه ص ابن بطوطة املصد)١٧(

  .٧٠١املصدر نفسه ص : ابن بطوطة)١٨(

  .املصدر نفسه والصفحة نفسها: ابن بطوطة)١٩(

  .٦٩٩املصدر نفسه ص : ابن بطوطة)٢٠(

  .املصدر نفسه والصفحة نفسها: ابن بطوطة)٢١(

  .٦٩٠املصدر نفسه ص : ابن بطوطة)٢٢(

  .٧٠٦املصدر نفسه ص : ابن بطوطة)٢٣(

  .املصدر نفسه والصفحة نفسها: ابن بطوطة)٢٤(

  املصدر نفسه والصفحة نفسها : ةابن بطوط)٢٥(

  املصدر نفسه والصفحة نفسها: ابن بطوطة)٢٦(

  املصدر نفسه والصفحة نفسها: ابن بطوطة)٢٧(

  املصدر نفسه والصفحة نفسها:ابن بطوطة)٢٨(

  املصدر نفسه والصفحة نفسها: ابن بطوطة)٢٩(

  .٢٩٩مي أبو بكر املرجع السابق ص )٣٠(



  

~٢٨٨~

  )ن.م. د(  Abrams.OP.CIT.P ١٦١أبرامز )٣١(

مسالك األبصار في أخبار الملوك : فضل اهللا العمري شهاب الدين)٣٢(

  ٧٠ص ) ن.م.د.). (ن.د( ،واألمصار

دار الغرب اإلسالمي  ٤،ط وصف إفريقيا: ليون اإلفريقي احلسن بن الوزان)٣٣(

  .١٦٣ص . م١٩٨٣بريوت، 

  .١٦٥املصدر نفسه ص : الوزان)٣٤(

تنبكتو  وهي مدينة كبرية على شكل قرية مسورة بعيدة بنحو اثىن عشر ميال من)٣٥(

تاريخ السودان، مطبعة هودس، : عبد الرمحن السعدي: راجع. النيجر على

  .٢٥ص  م،١٨٩٨باريس 

  .١٦٨املصدر السابق ص : الوزان)٣٦(

  .١٦٩املصدر نفسه ص : الوزان)٣٧(

  .١٦٤املصدر نفسه ص : الوزان)٣٨(

  .١٦٥املصدر نفسه ص : الوزان)٣٩(

  .١٧٨املصدر نفسه ص : الوزان)٤٠(

  ١٦١املصدر نفسه ص : الوزان)٤١(

، دار الثقافة، الدار ١ط  الوظائف التداولية في اللغة العربية :د املتوكلأمح)٤٢(

  .١٧٤ص  ١٩٨٥البيضاء، املغرب 

  .١٧٥املرجع نفسه ص : أمحد املتوكل)٤٣(

  .١٧٣املرجع نفسه ص : أمحد املتوكل)٤٤(

:دمحون كاهنة الباحثة مث ينظر. املرجع نفسه والصفحة نفسها: أمحد املتوكل)٤٥(

أطروحة مقدمة لنيل درجة بين القديم والحديث  تداولية الخطاب السردي
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 م نقال من٢٠١٤الدكتوراه، خمطوطة جامعة مولود معمري تيزي وزو اجلزائر

  .٧٢مع تصرف يسري ص الباحثة 

مفيد .د: تعليق كتاب الصناعتين، الكتابة والشعر،:أبو هالل العسكري)٤٦(

  .٢٩٢م ص ٢٠٠٨قميحة، دار الكتب العلمية، بريوت، 

  .املرجع نفسه والصفحة نفسها: لعسكريأبو هالل ا)٤٧(

  .٩٢املرجع السابق ص : أمحد املتوكل)٤٨(

  .٩٣املرجع نفسه ص : أمحد املتوكل)٤٩(

  .٩٠املرجع نفسه ص : أمحد املتوكل)٥٠(

.٧٠٠املرجع نفسه ص : أمحد املتوكل)٥١(

.٦٩٢املصدر نفسه ص : ابن بطوطة)٥٢(



 

~٢٩٠~

»«

»« 

 


 
 

  مدخل

�̈ƾȈǐǫ�śƥ�ƨǻ°ƢǬǷ�ƨǇ¦°®�ń¤�ƨǳƢǬŭ¦�ǽǀǿ�» ƾē "ألمري الشعراء " نكبة دمشق

. للشاعر عيسى ألىب أبوبكر" نكبة دمشق الكربى "  أمحد شوقي، و بني قصيدة

إىل أّن القصيدتني متفقتان يف  –يف املقام األول  –وترجع خلفية هذه الدراسة 

املوضوع الرّئيس، وهو رثاء دمشق، وبالتايل، فإّن الشاعر عيسى يعارض بقصيدته 

زا وهذا يعترب حاف. ل شوقي" نكبة دمشق" ، قصيدة "نكبة دمشق الكربى " 

  .آخر هلذه املقارنة

�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƾǬǼǳ¦�ŃƢǟ�ń¤�¥°ƢǬǳ¦�ƾȈƥ�ǀƻƘƫ�ƢĔ¢�Ŀ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�ƨËȈŷ¢�ǂȀǜƫÂ

ما تقدمه من املقاييس النقديّة اليت ينبغي توظيفها ليس فقط يف الدراسة األدبّية 

.املقارنة، بل يف أي نوع أحر من الدراسة األدبية

حثني يف دراسة أشعار هذين وعلى الرغم من أنه قد أفاض كثري من البا

الّشاعرين، فإنه مل يسبق أن تطّرق باحث إىل دراسة هاتني القصيدتني، دراسة 

  .مقارنة

ويرى الباحث أن يتبع يف هذه املقالة املنهج الوصفي املقارن، حيث يقوم 

جبمع وحتليل معاين الشاعرين ومشاعرمها حيال نكبة دمشق مع إلقاء الضوء عن 

بعها الشاعران يف أداء تلك املشاعر، والتعريج على بعض الصور الطريقة اليت ات
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واألخيلة، ّمث الوزن والقافية اليت جاءت عليهما القصيدتان؛ مبّينا أوجه ما يف 

ذلك من أوجه االتفاق واالختالف، وهكذا تأتى هذه املقالة بني مقدمة و ثالتة 

  .حماور و خامتة

  نبذة عن الشاعرين: المحور األول

 شوقي  أحمد-

ينتمي من جهة األب إىل األصل . م١٨٦٩ولد أمحد  شوقي مبصر سنة 

درس يف مصر، ّمث أّمت .)١(العريب، ومن جهة األّم إىل اجلنس الرتكي اليوناين

بدأت عالمة النبوغ واملوهبة الّشعريّة تظهر فيه منذ أن كان يف . دراسته يف أوربا

غرافّية واجليولوجّية اليت كان يتعّلمها يف الّتجهيزيّة، إذ كان ينظم بعض املعارف اجل

قاعات الدرس، شعرا بديعا، على شاكلة قوله يف قارة إفريقية، مستلهما موقعها 

�ƾȇǂƫ��Ƣǿƾȇ�ƢȀȈǳ¤�ËƾŤÂ�ƢȀȈǴǟ�Ëǲǘƫ�Ƣƥ°Â¢Â��Ƣđ�Ǧ Ţ�ǽƢȈŭ¦�Â�Ŀ¦ǂǤŪ¦�ǖǘƼŭ¦�ȄǴǟ

Ƣǿ°ƢťÂ�ƢēƢƦËȈǗ�ËǲǯÂ�Ƣē¦Śƻ�Ëǲǯ�ƢȀƦǴǈƫ�À¢:)٢(

قيا قســـم مـــــــــــــن الوجـــــــــــــودإفـــــريـــــــــ

وذلـــــك العنقـــــود يف املـــــاء انغمـــــر

ــــــا ــــــدها أوربـــــــــــــ ــــــه يـــــ ــــــّدت إليــــ مـــــــ

ـــــــــــود   ـــــــــــه بالعنقــــ ـــــــــــه أشبــــــــ يف شكلــــــ

مـــــا أملـــــح املـــــاء ومـــــا أحلـــــى الّثمـــــر

ـــــــا ـــــــد احلبّـــــ ـــــــه كمــــــن يريــ مــــــن فـــــــوقــــ

ل حياته شاعر القصر، ال يقول الشعر إال يف مدح كان شوقي يف أو 

اخلديوي، ولكن فيما بعد وّىل وجهته حنو الّشعب املصري، وأخذ يتغىن بآالمه 

وقد خرب شوقي لونني من احلياة، وكان لكل منهما )٣(وآالم األّمة العربّية مجيعا

ƾǫ�ǺǷ�Ƣđ�ƢǷÂ��ƨËȈƥǂǠǳ¦�̈ƢȈū¦�Ȃǿ�¾Âȋ¦�ÀȂǴǳƢǧ��ǽǂǠǋ�Ŀ�ƶǓ¦Â�ǂƯ¢م وإميان .
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واللون الثاين هو احلياة الغربية اخلاضعة حلكم العلم وما يكشف عنه كل يوم من 

Ƣē¦ȂȀǋÂ�ƨËȇȂȈǻƾǳ¦�ǞƬŭƢƥ�¿Ƣŭȍ¦�ǺǷ�ǾƬŢ�ÄȂǘǼȇ�ƢǷÂ��ƾȇƾƳ . وديوانه حيمل بني

.)٤(ثناياه أشعارا شاهدة على هذين اللونني من احلياة

 عيسى ألبى أبوبكر-

بدأ حياته . كماسي يف مجهوريّة غانام، ب١٩٥٣شهد نور احلياة عام 

الّتعلمّية يف كّتاب الّشيخ حممد عيسى الغمربي، ّمث التحق مبركز الّتعليم العريب 

.واصل دراسته حّىت مرحلة الدكتوراه.اإلسالمي يف أغيغي، الغوس

وقد ترّىب عيسى ألىب أبوبكر على أخالق كرمية مثل احلياء والتواضع والعطف 

نكوبني، وحب عميق لإلسالم واللغة العربّية، وكان و ال يزال منذ واحلنان على امل

�ËǶē�ƢȇƢǔǫ�ƢȀȈǧ�ƢŠ�©ƢǟȂǓȂŭ¦�Ǧ ǴƬű�Ŀ�ǂǠËǌǳ¦�¾ȂǬȇ��ǾǸȈǴǠƫ�ǺǷ�ńÂȋ¦�ǲƷ¦ǂŭ¦

)٥(اإلنسان املعاصر، واملسلمني بصفة خاّصة

عرض القصيدتين:المحور الثاني

  ألحمد  شوقي" نكبة دمشق: "القصيدة األولى

ى أمري الشعراء أمحد شوقي هذه القصيدة يف حفلة أقيمت بتتبارو حديقة ألق   

  .م١٩٦٢األزبكّية إلعانة منكويب سوريا يف يناير 

ســــــــــالم مــــــــــن صــــــــــبا بــــــــــردى أرقّ 

ومعــــــــــــــذرة اليـــــــــــــــــــــراعة والقــــــــــــــوايف

وذكــــــــرى مــــــــن خواطرهــــــــا لقلــــــــيب

ويب ممّــــــــــــا رمتــــــــــــك بــــــــــــه الليــــــــــــايل

ــــــــقُ  ـــــــا دمشــ ودمـــــــع ال يكفكـــــــف ي

ــــــدقُّ  جـــــالل الـــــرزء عـــــن وصـــــف يــــ

إليــــــــــــــــــــك تلـــــــــــــفت أبــــــدا وخــــــــــــــفق

عمـــــــــــــــق جراحـــــات هلـــــا يف القلـــــب
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دخلتـــــــك واألصـــــــيل لـــــــه ائـــــــتالق

ºººººººš �°ƢºººººººĔȋ¦�Ǯ ºººººººǻƢǼƳ�ƪ ºººººººŢÂري

وحـــــــــــــــــــــوىل فتيــــــــــــة غــــــــــــّر صــــــــــــباح

Ǻººººººººǈǳ� ¦ǂǠººººººººǋ�Ƕē¦ȂȀºººººººººººººººººǳ�ȄººººººººǴǟ

رواة قصــــــائدي فاعجــــــب لشــــــعر

غمــــــــرت إبــــــــاءهم حــــــــّىت تلظّــــــــت

وضـــــج مـــــن الشـــــكيمة كـــــل حـــــرّ 

ووجهــك ضــاحك البســمات طلــق

ومــــــــــــــــــــــــلء ربـــــــــــــــــــــــــــــاك أوراق وورق

هلــــــم يف الفضــــــل غليـــــــــــــات وســــــبق

ــــــــــــــق ـــــــــــــاء بـلـــ ويف أعطـــــــــــــافهم خطب

بــــــــــــــكل حمــــــــــــــّلة يــــــــــــــــرويه خــلــــــــــــــــــــق

ــــــمدقُّ  أنـــــوف األســـــد واضـــــطرم الــــــ

ــــــّية ف ــــــن أمــــ ــــــيٌّ مــــ ــــــقأبــــــ ــــــه عثــــــــ يــــــــــــ

* * * * * *

ــــــــوالت ــــــــباء تــــــــــ ــــــــحاها الّلـــــــه أنـــــــ لـــ

يُفصـــــــــــلها إىل الـــــــــــــــــدنيا بـــــــــــــــــــــــريد

ــــــــها تكـــــــاد لروعـــــــة األحـــــــداث فيــ

ـــــــاريخ دكــــــت ـــــــعامل التــ وقيــــــل مـــــــــــــ

ألســــــت دمشـــــــق لإلســـــــالم ظئـــــــرا

صــــالح الــــدين تاجــــك مل جيمــــل

مـــن حلـــى املاضـــي كتـــابمســـاؤك 

ـــــــت الدولـــــــة الكـــــــربى وملكـــــــا بني

لـــــــــــه بــــــــــــــــــــــــالشام أعـــــــالم وعـــــــرس

ــــــــقُّ  ــــــــلى مســـــــع الـــــــويل مبـــــــا يشـــ عــــــــــــــ

ـــــــــــرق ـــــــــــاق بـ ـــــــــــجملها إىل اآلفــــــــ ويــــ

ــــــي صـــــدق ختـــــال مـــــن اخلرافـــــة وهــــ

¼ǂºººººººƷÂ�Ǧ Ǵºººººººººººººƫ�ƢđƢºººººººǏ¢�ǲȈººººººººººººººººººººººǫÂ

رضعة األبــــــــــــوة ال تــــــــعـــــــــــــــــقومـــــــــــــــــــــــ

ـــــــرق ومل يــــــوزن بــــــأزين مـــــــــــــــــــــــــــــــنه فــــــ

وأرضـــــــك مـــــــن حلـــــــى التـــــــاريخ رق

ــــــــق ــــــــضارتيه ال يــــــشــــــــــــــــــ غبـــــــار حــــــــ

ــــــــدق ــــــــس تــــــــــــــ ــــــــشائره بــــــــــــأندلــــ بــــــــــــ

* * * *

ربـــــاع اخللـــــد وحيـــــك مـــــا دهاهـــــا؟

وهـــــل غـــــرف احلنـــــان منضـــــدات؟

�ČǪºººººººººººººººººººƷ¢�ƪ ºººººººººººǇ°®�ƢºººººººººººËĔ¢�ǪºººººººººººƷ¢

ول لنعـــــــــــــيمهن كـــــــــــــأمس نســـــــــــــق؟



 

~٢٩٤~

وأيـــن دمـــى املقاصـــر مـــن حجـــال

بـــــــرزن ويف نـــــــواحي األيـــــــك نــــــــار

ــــــــق إذا رمــــــــن الســــــــالمة مــــــــن طري

ـــــــــــــــــــل للقـــــــــــــــــــذائف واملنايـــــــــــــــــــا بلي

إذا عصـــــــف احلديـــــــد امحـــــــّر أفـــــــق

ســــلى مــــن راع غيــــدك بعــــد وهــــن

-وإن أالنــــــــوا  -وللمســــــــتعمرين 

مــــــــى فرنســــــــارمــــــــاك بطيشــــــــه، ور 

إذا مـــــــــــا جـــــــــــاءه طـــــــــــالب حـــــــــــق

دم الثـــــــــــــــــــــــــوار تعرفـــــــــــــــــه فرنســـــــــــــــــا

جــــــــرى يف أرضــــــــها، فيــــــــه حيـــــــــاة

ـــــــــــحيا ـــــــــــالد مــــــــــات فتيتهــــــــــا لتـــــ بـــ

وحــــــّررت الشــــــعوب علــــــى قناهــــــا

بـــــــــــىن ســـــــــــريّة اطرحـــــــــــوا األمـــــــــــاين

فمــــــن خــــــدع السياســــــة أن تغــــــّروا

ــــل ــــك مــــن ذلي ــــدا ل وكــــم صــــيدا ب

ــــــوق امللــــــك حتــــــدث مث متضــــــى قت

ارانصــــــــــحت وحنــــــــــن خمتلقــــــــــون د

جيمعنــــــــــــــا إذا اختلفــــــــــــــت بــــــــــــــالد

وقفــــــــــتم بــــــــــني مــــــــــوت أو حيــــــــــاة

ولألوطــــــــــــــان يف دم كــــــــــــــل حــــــــــــــر

ــــــــــــــــــــق مهتكـــــــــــــــــــة وأســـــــــــــــــــرار تشـــــــــــ

ــــــــــــزقّ  وخلــــــــــــف األيــــــــــــك أفــــــــــــراخ ت

أتـــــــت مـــــــن دونـــــــه للمـــــــوت طـــــــرق

وراء مسائـــــــــــــه خطـــــــــــــف، وصـــــــــــــعق

ـــــــــه، واســ ـــــــــقعلـــــــــى جنبات ــــــــــوّد أف ـــــــــ

أبـــــــــني فـــــــــؤاده والصـــــــــخر فـــــــــــــــــــــــــرق

قلــــــــــــوب كاحلجــــــــــــارة، ال تـــــــــــــــــــــــــرق

ـــــه صـــــلف، ومحـــــق أخـــــو حـــــرب، ب

عصــــــــابة خرجــــــــوا وشــــــــقوا: يقــــــــول

ـــــــــق ـــــــــور وحـــــــ ّــــــــه نـــــــــــــــــــــــــــــــ وتعلــــــــم أن

كمنهـــــــــل الســـــــــــــــــماء وفيــــــــــــــــــه رزق

ــــــــــوا دون قـــــــــو  ــــــــــقواوزالـــــــ مهم ليبــــــــــــــــ

ـــــــــرقّ  ــــــــف علــــــــى قناهــــــــا تستــــــــــ فكي

وألقــــــــوا عــــــــنكم األحــــــــالم ألقـــــــــــــــوا

بألقــــــــــــاب اإلمـــــــــــــــــــــــــارة وهـــــــــــــى رق

كمـــــا مالـــــت مـــــن املصـــــلوب عنـــــق

ــــــــــــق وال ميضـــــــــــى ملختلفـــــــــــني فتــــــــــــــــــ

ـــــــــرق ـــــــــا يف اهلــــــــّم شــــــــ ولكــــــــن كلنــــــــ

ــــــــــقبيـــــــــان غـــــــــري خمـــــــــــــــــــت لف ونطـــــــــــ

فــــــإن رمــــــتم نعــــــيم الــــــّدهر فاشــــــقوا

ــــــــن مســــــــتحق ـــــــــت ودي ــــــــٌد سلفــــــــــ ي



هـ١٤٣٨ربيع الثاني =م٢٠١٨ناير يعدد الثالث ال

~٢٩٥~

ومــــــــن يســــــــقى ويشــــــــرب باملنايــــــــا

وال يبــــــــــىن املمالــــــــــك كالضــــــــــحايا

ففــــــــــي القتلــــــــــى ألجيــــــــــال حيــــــــــاة

وللحريـــــــــــــة احلـــــــــــــــــــــــــــــــــمراء بـــــــــــــاب

جـــــزاكم ذو اجلـــــالل بـــــىن دمشـــــق

ــــــــــرمت يـــــــــوم حمنتـــــــــه أخـــــــــاكم نصـــــــــ

بيــــــــل شــــــــرومــــــــا كــــــــان الــــــــدروز ق

ولكـــــــــــــــن ذاذة وقـــــــــــــــراة ضـــــــــــــــيف

ــــــــه شــــــــعاف ــــــــل أشــــــــم ل هلــــــــم جب

لكـــــــــــل لبـــــــــــوءة، ولكـــــــــــل شـــــــــــبل

كــــــأن مــــــن الّســــــموأل فيــــــه شــــــيئا

إذا األحـــــــــرار مل يســـــــــقوا وســـــــــقوا؟

ـــــــــــق وال يــــــــــدىن احلقــــــــــوق وال حيــــــــــــــ

ويف األســــــرى فــــــدى هلمــــــو وعثــــــق

ــــــــدق ـــــــــة ي ـــــــــد مضرجــــــــ ـــــــــل يـــــ بكـــــــــــ

ــــــــــق وعــــــــــــــــــــــّز الشـــــــــرق أّولـــــــــه دمشــــ

ـــــــــــقو  ــــــــــه حــــــ كــــــــــل أخ بنصــــــــــر أخي

ـــــــــــقوا وإن أخــــــــــذوا مبــــــــــا مل يستحـــــــــ

كينبــــــــوع الصـــــــــفا خشــــــــنوا ورقــــــــــــوا

مــــــوارد يف الســــــحاب اجلــــــون بلــــــق

تضـــــــــــال دون غايتـــــــــــــــــــــه ورشــــــــــــــــــــق

ـــــــــق فكــــــــل جهاتــــــــه شــــــــرف وخلـــــــــــ

  لعيسى ألبى أبوبكر" نكبة دمشق الكبرى: "القصيدة الثانية

أبوبكر هذه القصيدة تعبريا عن حزنه جتاه احلرب اجلارية يف كتب عبس ألىب   

سوريا بني جيش احلكومة واجليش املعارض، واليت ذهبت وال تزال تذهب 

:ضحّيتها نفوس كثرية وممتلكات عديدة

ـــــــدقُّ  ـــــــل يــــ أمــــــري الشــــــعر قلبــــــك هـ

ونكبتهــــــا الــــــيت قــــــد ضــــــقت ذرعــــــا

تفتـــــــــت قلبــــــــــــك الــــــــــــواهي عليهـــــــــا

وجهــــــــــك بعــــــــــد رزءتغــــــــــّري لـــــــــــــــون 

وقــــــد أقــــــوت بكــــــّل أســــــى دمشــــــقُ 

ــــــــــــما أرقّ  بـــــــــــــــها فـــــــوصفـــــــتــــــــــــــها ألــــ

ــــــــق وزلــــــزلــــــــــــه لــــــــــــــــها خـــــــوف وخفـــــ

ǪººººººººººǴǗÂ�ǂºººººǌƥ�Ƣºººººđ�ȄȀººººººººººººººƥ¢�ƾºººººººººººººǫÂ
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فقــــــدُت لرزئهــــــا األنكــــــى رشــــــادي

وتصــــــــــبح وهــــــــــى مقلقــــــــــة اجلنــــــــــان

ـــــــــــــّرواىب ــــــــــــــمزيّنة ال ــــــــــــــها الـــــــــــ وجّنتـــــــــ

ـــــــرّاؤون عنهـــــــا أصـــــــّدق مـــــــا روى ال

ــــــــــــــذّ  ــــــــــــــارهم مـــــــــــــا ال يلــــــ ويف أخبـــــــــ

قـــــــد أذّلوهـــــــا فصـــــــارت) ســـــــوريا(و

دقّــــــوا محاهــــــا –وحيهــــــم  –بنوهــــــا 

ƾººººººººººȈǠƥ�ǺºººººººººǷ�Ä®Ƣºººººººººǟȋ¦�Ƣºººººººººē Ƣƴǧ

فــــــــــــــــــــي أفعــــــــــــــــــــاهلم إين أراهــــــــــــــــــــمف

وقـــــــــــد رامـــــــــــوا سياســـــــــــتها بعنـــــــــــف

ـــــــــــهي ـــــــــــه إلـ ـــــــــــام امللــــــــــك يؤتيــــــــــــ زمـــ

أبـــــــــــــــــــني أســـــــــــــــودها ومعارضـــــــــــــــيها

إذا ســــــــــــألوك أّي الــــــــــــنظم خــــــــــــري؟

إذا ســــــــــــألوك أّي الــــــــــــنظم أعلــــــــــــى

لـــــــــــماذا قــــــــــــــــــّتلوا األبـــــــــــــــرار ظلمــــــــــا

ــــــــــراما ــــــــــماذا شـــــــــّردوا قومـــــــــا كـــــــــــــــــ ل

ــــــــــيهالــــــــــماذا أّميـــــــــو  ا النســـــــــوان فـــــــــــــــ

ــــــــــماذا أّميـــــــــوا األطفـــــــــال بغيـــــــــــــــــــــــا ل

ـــــــــهال ــــــــار جــــــــــــــ ــــــــروا اآلث ـــــــــماذا دّم ل

ــــــــــا ـــــــــّدين وجهـــــ ــــــــــماذا شـــــــــّوهوا لل ل

ســــــــكتُّ أســــــــى فــــــــأنَّبين ضــــــــمريي

ــــــــــــما تلقـــــــــــاه صـــــــــــعق ويف قلـــــــــــيب لـــ

ويف إمســــــــــــــــائها رعــــــــــــــــــــــــٌد وبــــــــــــــــرقٌ 

ـــــــــــــــأ ـــــــــــــــالها فجـــــ ة طــــــــــــــٌري وورقٌ قـــــــــ

ـــــــــارهم جــــــــدٌّ وصــــــــدق ففــــــــي أخبــــــــ

دمـــــــــــــــــاٌر شــــــــامٌل دومـــــــــــــــا ونـــــــــــــــــزق
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ـــــــــأيديهم وهــــــــم خــــــــرق ومحـــــــــــــــقُ  بــــ

ــــــــــــرق ويف أضـــــــــــالعها غـــــــــــيظ وحـــــــ

كمــــــــــن يف قلبــــــــــه فســـــــــــــــــــق وعــــــــــقّ 

ولــــــيس هلـــــــم إىل األخــــــالق سبـــــــــق

ــــــــدون تشــــــــاجر مــــــــن ـــــــــق ب يستحـــــــ

إذا مـــــــــا قيســـــــــت األضـــــــــرار فــــــــــــرق

فـــــــــــــــإن احلكــــــــــم بالشـــــــــــــــــــورى أدقّ 

ــــــــــها عـــــــــدل ورفـــــــــقُ  ــــــــــالها لــــــ فأعــــــــــ

ــــــم اللّـــــه رشـــــق ـــــيس لـــــــــــــهم وأيـــــــــ ول

ـــــــــرقُ  فلــــــــيس هلــــــــم إىل اإلرغــــــــاد طــــ

ولــــــــــيس هلــــــــــّن مــــــــــن حيمــــــــــى ورزقُ 

ـــــــــزقّ  ـــــــــراخ تــ ـــــــــر أفـــــــ وهــــــــم يف العمـــــ

أيف تفكــــــــــريهم رشــــــــــد وعـــــــــــــــــــمُق؟

ـــــــق؟( )ويف أعطــــــافهم خطبــــــاء بلـــــــــ

فقلــــــت الّشــــــعر كــــــي يرويــــــه خلــــــقُ 



هـ١٤٣٨ربيع الثاني =م٢٠١٨ناير يعدد الثالث ال

~٢٩٧~

ـــــــة(أبعـــــــد  جئـــــــت أبكـــــــي) األزبكّي

�Â�Ƣºººººººººººē°Ƣȇ±�Ŀ�Ƥ ºººººººººººǣ°¢¢)بـــــــــــردى(

ــــــــــا  ـــــــــّى حّقــــــــــــــــــ أن أراهـــــــــايعـــــــــّز عل

ـــــــــل ألســـــــــتار تشـــــــــقُّ؟) لســـــــــوريا( ب

يشـــــــــاب ومـــــــــاؤه كــــــــــــــــدٌر ورتــــــــــــــــــــقُ 

ــــــــــل الـــــــــدنيا تُـــــــــدقّ  بكـــــــــّل قنـــــــــــــابــــــــ

  ابقتيندراسة مقارنة بين القصيدتين الس: المحور الثّالث

.تدور املقارنة يف هذا الصدد حول املعاين اجلزئية اليت تتضّمنها القصيدتان

أّن الشاعرين تناوال يف قصيدتيهما،  –بعد تتبع واستقراء  –وقد الحظ الباحث 

وصف احلادثة، ووصف احلالة النفسّية حياهلا، وذكر الباعث لرثاء دمشق أو 

حبها من قيم تعبرييّة، والصور واألخيلة وهذه املعاين وما يصا. االهتمام بأمرها

و سيلمس القارئ . والوزن والقافية، هي اليت تشّكل قطب الّرحى هلذه الدراسة

  .ذلك بوضوح يف السطور التالية

  وصف حادثة دمشق/ أ

  :يقول أمحد شوقي يف وصف احلادثة

معـــــامل الــــــــتاريــــــخ دكـت: وقـــــــيل

حيـــك مـا دهـــــاهـــــــاربــــــاع اخللـد و 

ـــدات وهــل غــرف اجلنــان منــــضــــــ

وأيــن دمــى املقاصــر مــن حجــال

بـــــرزن و يف نـــــواحي األيـــــك نـــــار

ـــــريق إذا رمــــن الّســــــــالمة مـــــــن طــــ

ـــــــــل ǂºººººººººƷÂ�Ǧ¼: وقي ºººººººººǴƫ�ƢđƢºººººººººǏ¢

ـــــــــّق أنّ  ـــــــــقّ أحــــ ـــــــــها درســــــــت؟ أحـــ ـــ

وهــــــــل لنعــــــــيمهّن كــــــــأمس نســــــــق

ـــــــــــق ـــــــــــار تشـــــــــ ـــــــــــة و أستـــــــ مهـــــتكـــ

وخــــــــــلف األيـــــــــك أفــــــــــــراخ تــــــــــزقّ 

أتــــــت مــــــن دونــــــه للمــــــوت طــــــرق



 

~٢٩٨~

بلـــــــــــــيل للـــــــــــــقذائف و الــــــمنايــــــــــا

ـــــق ـــــد امحـــــّر أف إذا عصـــــف احلدي

وراء ســــــــــــــمائه خطـــــــــــف وخفـــــــــــق

)٦(علـــــى جنباتـــــه، و اســـــوّد أفـــــــــــق

  :ويقول الشاعر عيسى أبوبكر

ـــــــان وتصـــــــبح وهـــــــى مقلقـــــــة اجلن

هـــــــــــــــــا الــمـــزيّــنــــــــــــة الــــــــــروايبوجنــّــــت

ـــــرق ـــــد و بـــ )٧(و يف إمـــــــــسائها رعـــ

ـــــــــــــر وورق ـــــــــــــأة طيــ ـــــــــــــا فجــ قــــــالهـــ

  :ويقول يف موضع آخر من القصيدة

ــــــــــرار ظلمــــــــــا ــــــــــوا األب ـــــــــــماذا قّتل ل

لــــــــــــماذا شـــــــــــّردوا قومـــــــــــا كرامـــــــــــا

ــــــــــوا النســــــــــوان فيهــــــــــا ـــــــــــماذا أّمي ل

ــــــــــا ــــــــــوا األطفــــــــــال بغي ـــــــــــماذا أّمي ل

ــــــــــماذ ـــــــــار جهـــــــــالل ـــــــــروا اآلث ا دّم

ولــــــــــــيس هلــــــم وأيـــــــــــــم اللّــــــه رشــــــق

فلــــــــيس هلــــــــم إىل اإلرغــــــــاد طــــــــرقُ 

ولــــــــيس هلـــــــــّن مــــــــن حيمـــــــــى ورزقُ 

وهـــــــــم يف العمـــــــــر أفــــــــــــــــــراخ تـــــــــزقّ 

أيف تفكــــــــــــريهم رشــــــــــــد وعمــــــــــــُق؟

  :إىل أن قال

ـــــــة جئـــــــت أبكـــــــى أبعـــــــد األزبكّي

�Â�Ƣººººººē°Ƣȇ±�Ŀ�Ƥ ººººººǣ°¢�¢)بــــــردى(

ــــــــّقا أن ـــــــّى حـ ــــــــّز عل أراهـــــــــــــــــا يــعـ

ـــــــوريا( ـــــــشّق؟) لســـــ ـــــــار تـــ أم ألستـــــ

ـــــــق؟ يــــــــــشاب و ماؤهــــــا كــــــدر ورتـ

)٨(بكـــــــــّل قــــــــنابل الـــــــدنــــــيا تــــــــدقّ 

��ȄǈȈǟ�Â�ȆǫȂǋ�ǺǷ�čȐǯ�ËÀ¢�ƾŸ��©ƢȈƥȋ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ǂǜǼǳ¦�¥°ƢǬǳ¦�ǺǠǷ¢�¦̄¤

قي أّن األماكن األثريّة و يصف فداحة املصيبة اليت أملـّت بدمشق؛ يذكر  شو 

الّرتفيهّية، تعّرضت للّدمار والّتلف، وأّن الّناس الصبيان تعّرضوا للهالك،كما يذكر 

ƨȈƷƢǻ�ǲǯ�Ŀ�Ƣđ�» ǀǬƫ�Ŗǳ¦�ǲƥƢǼǬǳ¦�Ƥ Ʀǈƥ�ǪǌǷ®�ǞȈŦ�ËǶǟ�©Ȃŭ¦�ËÀ¢.

بسبب  - وعلى نقس الوترية، يذكر عيسى ألىب أّن دمشق تعيش اآلن جرّاء 

حياة مليئة باخلوف  -ا بني جيش احلكومة وجيش املعارضةاحلرب اليت جترى فيه
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�Ƕǿ°Ƣȇ®Â�ǶēȂȈƥ�ƪ ƸƦǏƘǧ��¦Â®Ëǂǌƫ�ǶȀǔǠƥÂ�¦ȂƫƢǷ�² ƢǼǳ¦�ǺǷ�¦Śưǯ�À¢Â��ǪǴǬǳ¦Â

خاوية على عروشها، كما أّن األماكن األثريّة و الّرتفيهّية، تعّرضت للّدمار 

.ألهلّيةوالّتلف، وأّن النسوان ترّملن والصبيان يتموا،جرّاء هذه احلرب ا

يتمّتع هذا الوصف عند كل من الّشاعرين بالّدقة، و يرجع ذلك إىل استخدام  

دُّكت، مهـــــتكــــة، ُتشــــــــــقُّ وما إىل :كلٍّ منهما ألفاظا موحية و مفعمة باحلركة مثل

مقلقة اجلنان، رعــــد وبــــرق، كدر ورتــق، تُدّق يف : ومثل. ذلك يف أبيات شوقي

وهذه األلفاظ هي اليت جتعل القارئ يتمّلى احلوادث، وجتعله، . يسىأبيات ع

�ǂËǷƾƫ�Â�» ǀǬƫ�Â��ƨƯ®Ƣū¦�Ƣđ�Ǧ ǐǠƫ��ǾǷƢǷ¢�ǪǌǷ®�ƾȀǌȇ�Â�Ãǂȇ�ǾËǻƘǯ�ǲËȈƼƬȇ

  . بالقنابل اليت جتعل عاليها سافلها

وبناءا على هذا يرى الباحث أنّه ينطبق على وصف الّشاعرين للحادثة، ما 

)٩(.الّدقيق، هو ما قلب الّسمع بصرايقوله النقاد بأّن الوصف

ومع ما ذكره الباحث من دقة الوصف لدى الّشاعرين، فإنه يالحظ أّن 

و . الوصف لدى شوقي، يتضّمن أبياتا، أدّق و أشّد تعرية للواقع املريع و املرير

بعبارة أخرى، يوجد يف الوصف لدى شوقي، أبيات تصّور شّدة القصف وإطالق 

ّتب على ذلك من استحالة اخلالص من املوت، بدرجة أكرب ممّا يف النريان وما تر 

ذلك أّن شوقي استخدم يف تلك األبيات صيغ األفعال الّدالة . أبيات عيسى

على الكثرة و املبالغة، و العبارات اليت تدّل على املفاجأة، كما يبدو ذلك جلّيا 

  :يف هذه األبيات

ــــــريق ــــــن طــــ ــــــالمة مــ إذا رمـــــن الّســـ

ــــــــيل للــــــــــــــقذائف و الــــــمنايـــــــــــا بلــــــ

أتــــــت مــــــن دونــــــه للمــــــوت طــــــرق

وراء ســــــــــــــمائه خطـــــــــــف وخفـــــــــــق



 

~٣٠٠~

ـــــــــقإذا عصـــــــف احلديـــــــد امحـــــــّر أفـــــــق علــــــــى جنباتــــــــه، و اســــــــوّد أفـــــ

و يف إمـــــسائها : " هذا، و يالحظ يف وصف عيسى أبوبكر، حيث يقول

8ذيب يف القرآن الكرمياستيحاء بعض آيات الّتع" رعــــد و بــــرق  7M:

L K JI H G F E D C B A @ ? > = < ;

N ML]١٩: البقرة.[

وصف كل من الشاعرين حالته النفسية تجاه الحادثة/ب

  :يقول الشاعر أمحد  شوقي    

)١٠(جراحات هلا يف القلب عمق*   ويب مـمـّا رمتك به الّليايل 

:ويقول الّشاعر عيسى أبوبكر

)١١(ويف قليب ملا تلقاه صعــق* رزئها األنكى رشادي فقدت ل

احلالة النفسّية اليت يعيشها  –بصدق و أمانة  –ينقل إلينا كل من الشاعرين 

حيال نكبة دمشق؛ ف شوقي يذكر أّن قلبه يتفطّر و يدمى، ملا خّيم فيه من 

  احلزن الذي أحدث فيها جرحا مستعصيا على الربء و العالج

ة، يذكر لنا عيسى أبوبكر، أّن قلبه خيفق و ينتابه الّذعر، وعلى نفس الوتري 

وأنّه يعيش من االضطراب النفسي، ما جيعله خيرج عن وعيه، جرّاء النكبة اليت 

ǪǌǷ®�Ƣđ�Ƥ ȈǏ¢.

وما من شك يف أّن الشاعرين قد جعالنا نشاركهما و نتعاطف معهما يف 

لكلمات املثرية لوجدان و يرجع ذلك إىل ما ورد يف البيتني من ا. حالتهما هذه

القارئ و شعوره، و اليت تعّد من خواص الّتعبري الّصادق؛ فاألديب الصادق ال 
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يقول . حيتاج إىل التهويل أو الفخفخة الكالمّية قبل أن يؤثّر يف القارئ أو الّسامع

:سّيد قطب

ملا " يا ناس إين بكيت" لو بقيت شهرا بل عاما أقول للّناس 

ـّمـا رّق حلايل خملوق، غري أّىن لو أدخلتهم بكى معي أحد، و ل

قليب، و قد خّيم احلزن فـــــــــــــــــــيه، و فتحت أمامهم أبواب نفسي، و 

قد علقت شراك اليأس، لتبّللت مع عيين  عيون، و النقبضت مع 

و هــــــــــذه هي مهمة . قليب قلوب،و ألكمدت مع نفسي نفوس

و كــــــم هـــــــــــم . ازن و ليس بشاعرالشاعر، إن قصر فيها، فهو و 

الشعراء بيننا الذين يستعيضون عن وصف عاطفة، بذكر نتيجتها 

، و إن فرحوا، قالوا " بكينا" اخلارجـــــــية، فإن حزنوا، قالوا 

، كــــــــــأن ال سبــــــــــــــيل لـــــــــوصف احلزن إّال بالدموع، أو "ضحكنا"

الفرح، إّال بالّصراخ، فما أغـــــــــــــزر الدموع يف مآقينا، و ما  لـــــــــوصف

)١٢(أسخى مآقينا بسكب الّدموع

تأثّر الشاعرين بأنباء الحادثة/ج

  :يقول  شوقي 

حلـــــــــــاها اللــــــــــــّه أنـــــــــــباء تـــــوالـــــــــــــــــت

يـــــــــــــــفّصلها إىل الــــدنــــيــــــــــــــا بــــــــــــــريد

يهــــــــاتكــــــــاد لروعــــــــة األحــــــــداث ف

ـــــــويل مبــــــا يشــــــقّ  ـــــــع الـــــ ـــــــلى مســـــــــ عـــــــ

ويـــــــــــجملها إلــــــــــى اآلفــــــــــــــــاق بــــــرق

)١٣(تـخال مـن اخلرافـة وهـى صـدق



 

~٣٠٢~

  :يقول عيسى

أصــــــــــّدق مــــــــــا روى الــــــــــرّاوون عتهــــــــــا

ويف أخبــــــــــــــــــــــــــارهم مــــــــــــــــا ال يلـــــــــــــــــــــــذّ 

ففـــــــــــــي أخبـــــــــــــارهم جـــــــــــــّد وصـــــــــــــدق

)١٤(ــــــــا ونـــــــــــــــزقدمـــــــــــــــاٌر شــــــامٌل دومـــــ

يتحدث كل من الّشاعرين أنّه ليس بشاهد عيان للحوادث يف دمشق، وإّمنا 

و لكن يالحظ أّن . اعتمد يف ذلك على األخبار اليت تصدر من وسائل اإلعالم

شوقي، سّجل لنا انطباعه و انفعاله النفسي، إذ يقول بأّن احلوادث اليت تنقلها 

عالمّية، بلغت من الفظاعة و الرهبة و الغرابة ، مبلغا اإلذاعة و بعض الوسائل اإل

ƨËȈǬȈǬƷ�ª ®¦ȂƷ�ƢĔ¢�ǞǷ��ŚǗƢǇȋ¦�ǺǷ�̈°ȂǘǇ¢�ƢĔƘǯ��ǲËȈƼƬȇ�ǾǴǠŸ.

أّما إذا نظر القارئ إىل قول عيسى أبوبكر عن تلك األخبار، فإنّه جيد أّن 

ريقة درجة التأثّر فيه ضئيلة، غاية ما يف األمر، أنّه حتّدث عن تلك األخبار بط

أقرب إىل التقريريّة أو املباشرة، فلم يلّهب إحساسنا أو مشاعرنا، و بعبارة أخرى، 

.أخفق عيسى أبوبكر، أن يظهر لنا ما لديه من رّد فعل عند تلّقيه أخبار الّنكبة

  األمر الحافز على رثاء دمشق أو االهتمام بأمرها/د

  :يقول  شوقي 

نصــــــحت و حنــــــن خمتلفــــــون دارا

ــــــــــــا إذا  ــــــــــــالدجيمعن اختلفــــــــــــت ب

ولكــــــــــــن كلنـــــــــــــا يف اهلــــــــــــّم شـــــــــــــرق

)١٥(بيــــــــــان غــــــــــري خمتلــــــــــف ونطــــــــــق

  :ويقول عيسى أبوبكر

)١٦(فقلت الّشعر كي يرويه خلق*سكت أسى فأنّبين ضمريي 

يذكر كل من الّشاعرين عنايته واهتمامه بأمر دمشق، كما يذكر مصدر أو 

تماء اجلنسي، أساس هذا االهتمام؛ فبينما ينحصر الباعث لدى  شوقي يف االن
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، نرى أّن الباعث لدى "ولكن كلنا يف اهلّم شرق" حسب املفهوم من كالمه 

عيسى أبوبكر، راجع إىل الّشعور اإلنساين؛ أراد أن يسكت و لكن ضمريه 

عن حزنه جتاه نكبة احلّساس أىب عليه ذلك، و أّحل عليه أن يقول شعرا يعّرب فيه 

عن الّنفس نساين مّزية؛ إذ مبقدار تعبري الّشعرو ليس من شك يف أّن للّشعور اإل. دمشق

.)١٧(اإلنسانية، يعّد شعرا رائعا و قويّا، و يعّد املعىن سليما ال عيب فيه

الّصورة أو الخيال

ومن ذلك . إستخدم الشاعران صورا وأخيلة للتعبري عن بعض املعاين املهّمة

  :قولقول  شوقي يف تصوير نفسّية املعتدين على دمشق، حيث ي

سلى من راع غيدك بعد وهن أبني فؤاده والّصخر فرق

�ƤËǳƘƫ�Ŀ�ÀȂǳÂƚǈŭ¦�ǶËĔ¢Â�śǴƫƢǬƬŭ¦�śȇ°Ȃǈǳ¦�§ ƢƬǟ�Ŀ�ȄǈȈǟ�¾Ȃǫ�Ǯ ǳ̄�ǺǷÂ

  :يقول. األعداء عليها

دّقوا محاها بأيديهم وهم خرق ومحقُ  –وحيهم  –بنوها  

ƾºººººȈǠƥ�ǺºººººǷ�Ä®Ƣºººººǟȋ¦�Ƣºººººē Ƣƴǧ

ــــــــهم إّين أراهـــ ــــــــمففـــــــي أفعالــــــــــ ــــ

ويف أضــــــــــــالعها غــــــــــــيظ وحــــــــــــرق

ـــــــــــقّ  كمــــــــــن يف قلبــــــــــه فســــــــــق وعــ

يالحظ القارئ أّن  شوقي يصف املعتدين على دمشق بقسوة القلب، كما 

يصف عيسى ألىب السوريني املتقاتلني بإهدار كرامة بلدهم وتقدميه رخيصا 

أّن وقد نقل الشاعران هذه املعاين من خالل الّصورة، إالّ . لالعتداء من األعداء

نظرة دقيقة توحي أّن  شوقي إلتجأ إىل املنطق الوجداين، بدال من التشبيه 

املباشر، وترك القارئ يقارن من خالل التأّمل والتصّور، بني قلوب املعتدين 
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أّما عيسى ألىب، فقد التجأ إىل التشبيه املباشر حيث شّبه أبناء دمشق . والصخر

  هيف إهدارهم كرامتها باإلبن العاّق ألمّ 

  بناء القصيدة

من املقّرر أّن القصيدة احلديثة تلتزم يف بنائها الوحدة املوضوعّية، حبيث ختضع 

.املعاين اجلزئّية فيها ملعناها الكّلى أو موضوعها الرئيسي

جيد القارئ أّن معانيهما اجلزئّية ) قيد البحث(وبنظرة دقيقة يف القصيدتني 

؛ إذ أنّه تربط بني هذه املعاين "شقنكبة دم"ختضع للموضوع الرئيس الذي هو 

.اجلزئّية خيط واحد من احلزن جتاه املصيبة اليت أّلمت بدمشق

  الوزن والقافية

يشّكل الوزن والقافية عنصر املوسيقى يف الّشعر؛ إذ ينشأ منهما اإليقاع العام 

.الذي يتناغم مع الشعور الذي حياول الشاعر تصويره للقارئ أو الّسامع

�ƾǬǧ��ǪǌǷ®�ƢȀȈǧ�©Ë®ǂƫ�Ŗǳ¦�ƨǳƢū¦�ǽƢšومبا أ  �ƢǸĔǄƷ�Ǻǟ�À¦ËŐǠȇ�À¦ǂǟƢǌǳ¦�ËÀ

جتود  –حسب ما قال بعض النقاد  –وحبر الوافر . اختارا حبر الوافر لقصيدتيهما

وهذا احلرف يوحى . وكذلك اختار حرف القاف رويّا للقصيدتني. فيه املراثي

اعران من غّصة احلزن، ألّن ترداده يف آخر أبيات القصيدتني مبا يعاىن منه الشّ 

القاف حرف خيرج من الّلهاة مع أقصى احلنك األعلى
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  الخاتمة/ هـ

حتّدث الباحث فيما سبق عن املعاين اليت اتّفق فيها الّشاعران  شوقي و 

ňƢǠŭ¦�Ǯ Ǵƫ�Ǻǟ�ŚƦǠËƬǳ¦�Ŀ�ƢǸđȂǴǇ¢�Ǻǟ�Â��ǪǌǷƾǳ�ƢǸȀƟƢƯ°�Ŀ��ȄǈȈǟ . و يرى

:ج اليت توّصل إليها يف الّسطور الّتاليةالباحث أن جيمل أهّم الّنتائ

إّال أّن درجة الدّقة يف شّدة تتمّتع كلتا القصيدتني بدقّة الوصف حلادثة دمشق، )١(

القصف وإطالق النريان وما ترّتب على ذلك من استحالة اخلالص من املوت يف 

الستخدامه صيغ  و ذلك. قصيدة  شوقي، أكرب منها يف قصيدة عيسى أبوبكر

.ل الّدالّة على الكثرة و املبالغة، و العبارات الّدالة على املفاجأةاألفعا

.من الّشاعرين بصدق العاطفة يف وصف حالتهما الّنفسّية جتاه احلادثةيتمّيز كل )٢(

  .الوجدان ويرجع ذلك إىل استعماهلما األلفاظ املوحية و املثرية للّشعور و

فعاله النفسي عند تلّقيه يتفّوق  شوقي على عيسى ألىب بذكر انطباعه و ان)٣(

  .ألخبار نكبة دمشق

إىل االنتماء  –يف ذكر الباعث على االهتمام بأمر دمشق  - يستند  شوقي )٤(

اجلنسي، بينما يستند عيسى أبوبكر إىل الشعور اإلنساين، و بذلك سجّل 

.تفّوقه على  شوقي يف هذا األمر

عض املعاين املهّمة،  أمحد  شوقي وعيسى ألىب الّصورة يف أداء باستخدم كل من )٥(

كما اختارا حبر الوافر وحرف القاف إطارا موسيقّيا عاما لتصوير شعورمها احلزين 

و بإبراز جتربته اخلاّصة يف استطاع الشاعر عيسى أبوبكر أن يستقّل بشخصّيته )٦(

وبذلك خرج من عداد الّشعراء اّلذين . معارضته لقصيدة  شوقي يف رثاء دمشق

.من الّشعراءهم، ويعيشون على فتات موائد سابقيهمتذوب شخصّيتهم يف غري 
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Editorial

It is our pleasure to present the third edition of Al-Qalam

Journal to our dear readers.

This edition is partially different from the first and second

editions, because it contains articles written in Arabic, Hausa

and English languages.

This new development came as a result of the decision taken

by the Editorial Board to change the name of the Journal

from “Al-Qalam Journal of Arabic Language and Literature”

to “Alqalam Journal of Language, Literature and Lingusitic

Studies”, in order to widen its scope.

It is our hope that readers will find from the well researched

and scholarly papers of this edition, ideas that will add to

their understanding and enrich their intellects.

Lastly, we thank our contributors for their support for the

Journal’s sustainance.

Dr. Ayuba Shehu Ahmad Rufa’i
Editor in Chief
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TRANSITIVITY AND CHARACTERISATION:
AN ANALYSIS OF MICHAEL ONDAATJE’S “THE ENGLISH PATIENT”

By
Dr. Sani Iguda Usman, PhD

School of General Studies
Kano University of Science and Technology, Wudil
E-mail: igudasani1979@gmail.com ; 08132942299

Abstract
This study reorients representation of characterisation in
Michael Ondaatje’s novel The English Patient in a more
focused way by subjecting it to Halliday’s transitivity
model of text analysis. The transitivity analysis showed how
Ondaatje employed this grammatico-semantic system on
the two types of characterisation, which upon cursory
glance, appears to tilt towards the main characters, the
English Patient and nurse, Hana through the choice of
process types that greatly affect the interpretation of
meaning. The analysis of the processes associated with the
main characters enabled to explore how their choices
influenced the perception of meaning by shaping the
characterisation in the novel. The finding through linguistic
tool of transitivity is based on the assumption that language
form is not fortuitous, but performs a communicative
function.

Keywords: transitivity, characterisation, process types, The English
patient

1. Introduction

Linguistic analysis of literary texts facilitates the examination of

linguistic choice of certain grammatical aspects found in narrative

discourse which affect characterisation and ideologically influence

perspective and interpretation of meaning. One of these grammatical

systems is the system of transitivity employed by writers to convey

different types of experiences. This grammatical system, which belongs

to the experiential metafunction of language, views language in terms of

processes realised by verbal groups. Each process involves a special
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category of participants typically presented by nominal groups, in

addition to circumstances associated with the process. The unique nature

of the transitivity as a semantic system provides a valuable means of

investigating how a reader’s or listener’s perception of the meaning of a

text is influenced by a choice of certain processes and their participants.

The main purpose of this paper is to investigate the choice of process

types in the construction of characters in the narrative discourse of

Michael Ondaatje's The English Patient (2002) by using the Systemic

Functional Linguistics (SFL) (Halliday and Mathiessen, 2014). The

focus of the analysis is to explore how the system of transitivity is

employed by the author through the choice of process types. The types

of processes selected for the narration involving the characters will be

analysed with a view to examine their impact on how the characters are

viewed and perceived.

2. The Choice of Process Types and the Writer’s World View

Speakers and writers represent meaning in the clause through the

transmission of their experiences of the world and their mental views of

reality. The most powerful impression of experience consists of a flow

of events, or goings-on, which is chunked into quanta of change by the

grammar of the clause and is modelled as a figure of happening, doing,

sensing, saying, being or having in the real or imagined world. They

express processes that involve participants and circumstances. These

processes are realised by the verbs. Each process requires a set of

participants that are represented by noun groups. In this way,

recognizing the kind of participants reveals the identity of the process.

Circumstances are generally realized by adverbs or prepositional

phrases, therefore, they are not limited to one kind of process, but are

used generally with different kinds of processes. Processes can be

classified according to whether they represent actions, speech, states of

mind or simply states of being (Simpson, 1993: 88). Thus, the

transitivity system mainly expresses “who (or what) does what to whom

(or what)” (Simpson, 1993; Halliday, 2004; Halliday and Mathiessen,

2014).
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As viewed by Montgomery (1993), this system blends both role and

event within a single framework of analysis. It would, therefore, appear

to offer an ideal tool for mediating between surface patterns of the text,

on the one hand, and broader considerations of semantic role, on the

other. Halliday (2004) and Halliday and Mathiessen (2014) classified

six process types; material, mental, verbal, existential, relational, and

behavioural. The participants involved in the material process are

“ACTOR, GOAL, SCOPE, ATTRIBUTE, RECIPIENT, and CLIENT”.

There should be at least one participant, someone or something to

perform the action (e.g. the “ACTOR” with intransitive verbs). For

example compare these two: ƒ

 The boy (ACTOR) ran (Material, Action: intention). ƒ

 The teacher (ACTOR) sent (Material, Action: intention) a letter

(GOAL) to the parents (RECIPIENT) yesterday (Circumstantial:

Time)

The mental process includes the three main categories of perception,

reaction, and cognition; and these are associated with two participants

the first of which is obligatory. These are a “SENSER”, a person who

performs the mental process, and a “PHENOMENON”, the entity that is

felt, thought about, or perceived. For example:

 He (SENSER) heard (MENTAL Pr.: perception) the news

(PHENOMENON) on the radio (Circumstantial: Place).

The third kind of process is the Verbal, which is associated with a

“SAYER” as the main participant in addition to a “RECEIVER” and

“VERBIAGE”. For example:

 The man (SAYER) told (VERBAL Pr.) the boys (RECEIVER) scary

stories (VERBIAGE).

The existential is another type of process that requires only one

participant, the “EXISTENT”. It is used with the expletive “THERE”,

which occupies an empty place. For example:

 There (…) was (Existential Pr.) a huge fire (Existent) in the building

(Circumstantial: Place).
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The fifth type is the relational process, which can be intensive,

possessive, or circumstantial. The relational is either attributive or

identifying and in both cases requires two participants; a “CARRIER”

and an “ATTRIBUTE” or a “TOKEN” and a “VALUE”. For example:

1. Identifying:

 That girl (Token) is (Relational Pr: Intensive) my sister (Value). ƒ

2. Attributive:

 This man (CARRIER) has (RELATIONAL Pr: possessive) a

beautiful house (ATTRIBUTE).

The last type of process is the Behavioural, which is accompanied by a

“BEHAVER” as the main participant but sometimes there may be a

“Behaviour” associated with it. For example:

 She (BEHAVER) stared at (Behavioural Pr.) her opponent

(Behaviour).

An important feature of transitivity is passivisation, which is not

permitted in some of these processes. For instance, the existential and

the attributive relational processes never occur in the passive voice,

whereas, the material includes a set of verbs that can be passivised and

others (intransitive) which cannot. The availability of all these different

types of processes provides a “network” of choices to express varieties

of experiences such as those of the outside “material” world or of the

person's 'inner' thoughts (Halliday, 2004). The options offered by the

transitivity aspect and the choices made can greatly affect the

interpretation of meaning. Kies (1995) points out that “literature is

experienced … through language; and it is the goal of … stylistics to

highlight the linguistic features that evoke those literary (and emotional)

experiences for the readers”. For this reason, models and frameworks for

the study of transitivity in literal and non-literal texts have been

developed as tools for both stylistics and critical linguistic analysis. In

fact, Halliday's analysis of William Golding’s novel The Inheritors

(1971) was the first study to actually undergo such linguistic analysis of

narrative texts, focusing on the transitive system of the language. After

this influential study, developments in the field of discourse analysis and
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in Systemic Functional Grammar brought about analytical tools that are

used by stylisticians and discourse analysts to study the working of the

transitivity system in the production of meaning. Among these studies

are Montgomery's (1993) analysis of character in Hemingway’s short

story ‘The revolutionist’ and Simpson and Montgomery's (1995)

analysis of Bernard MacLaverty's Cal.

3. The Choice of Process Types in The English Patient

In this study the choice of process types foregrounded for the main

characters in the first section (The Villa) of the narrative of Michael

Ondaatje's The English Patient (2002: 3-25) are analysed and compared.

The narration in this section introduces the two main characters of the

story; the English patient and his nurse, Hana. From the beginning of the

story, the English patient is seriously burned and is in a state of

inactivity and that Hana is young, active and restless. The purpose of

this study is to explore how the transitivity system is employed to

express and represent these two characters. The narration about each

character is analysed in terms of the processes chosen and their effect on

the construction of each character. A statistical analysis on the choice of

processes assigned for the English patient and for Hana is indicated in

table 1 below.

Table 1: The number of process types for the two characters in The

English Patient

Process
Type

Material
Process

Mental
Process

Verbal
Process

Relational
Process

Behavioural
Process

Total
Clauses

Hana 114 15 2 8 9 145

The
Patient

37 23 8 21 3 92

Table 1 shows the number of clauses for each type of process for these

two characters. It is observed that most of the processes involving Hana

are of the material type (about 114 clauses out of 144). On the other

hand, the English patient is narrated about using mainly material,

mental, and relational processes. The verbal and behavioural processes

are not significant in the narration of either character.
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3.1 Characters: Hana and The English Patient

An analysis of the processes involving Hana shows the heavy utilization

of the material process and the relative undermining of the other

processes such as the mental and the relational. This stylistic choice of

the material process in the representation of the character of Hana is

significant. Simpson (1993:97) points out that:

One of the stylistic consequences of the dominant

material paradigm, where mental and other processes

signifying reflection and deliberation are suppressed, is

that it creates a highly ‘Actional’ descriptive framework.

The material process can represent either an action or event and the

action can be of intention, when the ACTOR is performing the action

deliberately or of supervention, when the ACTOR is performing the

action involuntarily. According to Halliday (2004: 179),

…some input of energy" is necessary in this process and

one participant- the ACTOR- is "the one that brings

about the change.

An examination of the material processes involving Hana shows that

they are all action process of intention. In all these clauses she is in

control of her actions doing everything deliberately.

The following examples show this material/ action/ intention pattern:

1. She crosses the loggia and quickly enters the house. (p. 3)

2. Every four days she washes his black body, beginning at the

destroyed feet. (p. 3)

3. She wets a washcloth and holding it above his ankles squeezes the

water into him, … (p. 3)

Another point to consider is that over half of these material processes

(61 clauses) include more than one participant, which means that they

can be expressed using either the passive voice or the active voice.

However, the passivisation option has been suppressed. With the

exception of one clause, all the material processes are expressed in the

active voice. In these, Hana is always the ACTOR and is in the initial

position of the clause (subject).
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1. She closed the door and … (p. 13)

2. … and [she] replaced the seal of warning. (p. 13)

3. She opened the book. …(p. 13)

4. She would open a door and … (p. 14)

5. … she rolled up her mattress and … (p. 14)

6. … and [she] tied it into a wheel with string. (p. 14)

7. She had cleared just small sections of the villa, … (p. 16)

8. She lights a match in the dark hall and… (p. 16)

9. …and [she] moves it onto the wick of the candle. (p. 16)

The only clause that is in the passive voice is negative:

10. She would not be ordered again or carry out duties for the greater

good. (p. 15)

Although in the above agentless passive clause she is the GOAL not the

ACTOR, the use of the negative form of the passive along with the

modal shows that nothing happened or will happen to her. In the

material action processes that have more than one participant (transitive

verbs), the affected (entity) is either something or someone receiving the

action. In the case of the identified processes concerning Hana, these

entities are mostly unanimated objects, symbolising her control over the

surrounding world; the house, washcloth, calamine, the plum, the stone,

the flesh, soap and sheets, the door, the book and fresh air. Only a few

of the affects refer to someone (the English patient):

1. She would read to him and bathe him and give him his doses of

morphine… (p.15)

2. She lifted both of his hands to her face… (p. 8) or to her own body

parts:

3. She puts her hand into her pocket. (p. 4)

4. She brushed her hand over its skin. (p. 7)

5. … [she] moves her head from side to side … (p. 25)

The other material action processes identified for Hana are those with

only one participant, the ACTOR (Hana herself). This is recognised

through the use of intransitive verbs, which generally indicate the

description of actions which exist by themselves, and are not done on
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objects, things or people. However, it is worth mentioning that most of

these intransitive verbs are used with locative circumstances (adverbs

and prepositional phrases) that reflect a movement in different

directions, which contribute to the descriptive framework of action

drawn for the character Hana as illustrated in these examples:

1. She turns and moves uphill towards the house … (p. 3)

2. In the kitchen she doesn't pause but goes through it … (p. 3)

3. She leans forward… (p. 5)

4. If it is cold she moves carefully into the bed … (p. 6)

5. … she walked backwards… (p. 13)

6. She had gone into the library… (p. 14)

7. Within the village she would step from rubble to a candlelit alcove

… (p. 16)

8. She moves backwards a few feet and … (p. 16)

9. She moves farther and farther away from the light. (p. 16)

10. Till she leans back onto her heels and … (p. 16)

11. She leaps forward … (p. 16)

12. She leaps up … (p. 17)

In contrast to Hana's character, which is depicted as active and in control

of her actions through a fixed pattern of the material action process of

intention, the English patient is identified as inactive through the choices

of certain processes that contribute to the construction of his character.

These, as illustrated in Table 1, are material, mental, and relational

processes. In this study the material processes involving the English

patient are examined and compared to those of Hana. Then the mental

and relational processes related to the English patient character are

analysed to see how they shape the framework of inactivity. Thirty-

seven clauses about the English patient include verbs of material

processes. Of these, thirty have transitive verbs, involving more than one

participant, and the remainder have intransitive verbs with a single

participant for each ACTOR. By analysing the transitive verbs, it is

observed that they, like those for Hana, are all material action process of

intention. The difference, however, can be explained in the following

points: First, nine of these verbs are in the passive voice. Something is
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done to the English patient by other ACTORS (agents). The following

examples will illustrate this:

1. He was anointed. (p. 6)

2. He was carried in a palanquin of felt and branch. (p. 9)

3. He was carried towards something, … (p. 21)

4. He was moved forward again. (p. 22)

5. He was brought to each of the guns. (p. 22)

Second, some of the affected entities in these material action processes

are the patient's own body parts, which express a reflexive kind of

action.

1. …and he turns his head slowly towards her as she enters. (p. 3)

2. He turns his dark face with its grey eyes towards her. (p. 4)

3. He turns up his hearing aid to draw in a banging noise he still cannot

interpret or place. (p. 17) 4. … [he] inserted his finger to find no

bullet,… (p. 22)

4. … as when blind he moved his hand and … (p. 24)

5. … and [he] cut himself on a double-edged razor in the sand. (p. 24)

Third, since his body parts have the affect roles, they assume an ACTOR

role too as in the following examples:

1. …his body exposed to the breeze, … (p. 3)

2. His eyes lock on to the young woman's face. (p. 5)

3. If she moves her head, his stare will travel alongside her into the

wall. (p. 5)

4. His hands play with a piece of sheet, the back of his fingers

caressing it. (p. 5)

5. …his eyes open in the darkness. (p. 6)

6. … his blindfolded face looking straight ahead, … (p. 21)

7. … and his hand made to reach out a yard or so. (p. 21)

8. … and his hand sunk into a box of cartridges. (p. 22)

This reflects how the English patient is not in control of his own body

parts as the movement and the action is performed by them. This kind of

structure is known as middle sentences when active verbs are used

instead of passive ones to describe actions that are caused or done by an
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unknown agent and the unanimated affects resume an actor role. Fourth,

in addition to the ACTOR role of the English patient in the previous

examples, he, unlike Hana, occupies the roles of other participants (i.e.

GOALS, CLIENT and RECEPIENT) as well as circumstantial roles.

Things are happening and done to him by others without having control

over them. Examine the following examples. The first group shows the

participant roles and the second the circumstantial roles:

A. Participant roles:

1. She reads to him … (p. 5)

2. She would care only for the burned patient. (p. 15)

3. She would read to him and bathe him and give him his doses of

morphine-- …(p. 15)

4. In the morning they took him to the far reach of the siq. (p. 21)

5. Eight weapons formally handed to him. (p. 22)

6. … and taught him the game of Pelmanism. (p. 22)

7. …--her only communication was with him… (p. 15)

B. Circumstantial roles:

8. They unwrapped the mask of herbs from his face… (p. 9)

9. They spread the layers of grey felt over him. (p. 6)

10. … and came towards the burned pilot… (p. 10)

11. He crouched by the burned man. (p. 11)

12. They lifted the soft cloth off him, off the suck of his body. (p. 21)

13. They were talking loudly around him now. (p. 21)

14. The musicians sit across the fire from him. (p. 22)

Another pattern identified for the English patient is the mental process.

The stylistic use of the mental process shows an intrusion into the

characters thoughts, perception and affection. This mental process

pattern interweaves with verbal process and with speech and thought

presentation to express the patient's inner thoughts and consciousness.

These patterns are suppressed when dealing with Hana while utilized

with the English patient because they express and involve processes that

the English patient in his inactive state is capable of performing. In
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addition to that, the English patient is introduced as the central character

in this introductory section of the novel because access to his inner

thoughts is permitted through the devices of mental processes and

thought and speech presentation. This, though, is not available with

Hana as the use of verbs of mental process is very limited when

narrating about her.

The following are some examples of the mental processes identified for

the English patient in this section of the novel.

1. He remembers picnics, a woman who kissed parts of his body that

now are burned into the colour of aubergine. (p. 4)

2. During this time with these people, he could not remember where he

was from. (p. 6)

3. …and he imagined in his vanity hundreds of them around him … (p.

6)

4. Now he knows where he is. (p. 24)

5. At times he doesn't know if these are dreams… (p. 24)

1. Examples of mental process of Perception:

6. He could smell the oasis before he saw it. (p. 6)

7. He could sense the one silent man who always remained beside

him… (p. 6)

8. … he saw beside him the face that had come each night … (p. 6)

9. … as he listened intently or not … (p. 8)

10. One night he heard what seemed to be wind chimes high in the air,

… (p. 9)

The last significant pattern involving the English patient is the relational

process. This process shows the state of being, possessing or becoming.

It expresses one of these situations: 'x is y' (intensive), 'x is at y'

(circumstantial), or 'x has y' (possessive). With regard to the English

patient, two of these are identified in this section of the novel; the

intensive and the circumstantial. These two patterns help identify the

inactive patient through the use of either the circumstantial or the other

identifying devices to describe him and to signal his location as he is not
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free to move but held captive in bed because of his burns. Here are some

examples of the relational process:

A. Circumstantial:

1. The man lies on the bed, … (p. 3)

2. He was on an altar of hammock … (p. 6)

3. … while elsewhere the English patient reposed in his bed like a

king. (p. 15)

4. He was within the larger womb of the canyon. (p. 21)

5. He was here because of the buried guns. (p. 21)

6. He was there to translate the guns. (p. 22)

B. Intensive:

7. At night he is never tired enough to sleep. (p. 5)

8. Sometimes at two a.m. he is not yet asleep, …(p. 6)

9. Unclothed he was once again the man naked beside the blazing

aircraft. (p. 6)

10. … and he was asleep. (p. 8)

11. And he, now in this desert, was sane, … (p. 23)

Conclusion

Transitivity system along with other systems of the language such as

speech and thought presentations and modality provides options that can

contribute to the shaping of characterisation and influence the

interpretation of meaning. The above analysis demonstrates that

transitivity enriches the narrative analysis of characterisation by

focusing on both what is done and who is doing it, instead of just

focusing on the former. Therefore, it provides a valuable tool for the

analysis of narrative discourse. From all these examples and the

comparison made between the different choices available for the English

patient and Hana, it can be concluded that each character is shaped

differently through the use of the process types. One sentence from the

novel can summarise this difference in the choice of process types and

their effect on the characterization: She was living like a vagrant, while

elsewhere the English patient reposed in his bed like a king (p. 15). The
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action verb of material process in the sentence, expresses present

continuous tense, which expresses an on-going activity referred to Hana.
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Tsakure

A nazarin adabin Hausa, salo na xaya daga cikin

hanyoyin da ake bi wajen nazarin qagaggun labarai,

kamar yadda masana suka tabbatar. Salo hanya ce da

marubuta suke amfani da ita, domin su jawo hankalin

mai karatu ko mai sauraro don ya fahimci saqon da

rubutun yake xauke da shi. A qarqashin salo kuwa,

abubuwan da ake dubawa, sun qunshi yin amfani da

dabarun jawo hankali, wato irin su Ba-xoki da Xarsau

da hoton-zuci da sauransu, da kuma amfani da sarrafa

harshe, wato irin su karin magana da adon harshe da

aron kalmomi da amfani da sauqaqan kalmomi da

jimloli da amfani da daidaitacciyar Hausa domin

sauqin fahimta ga mai karatu ko sauraro. Binciken ya

yi amfani da ra’in Xangambo (2008) wanda ya nuna

cewa, a qarqashin salo da sarrafa harshe na rubutun

adabin Hausa ana duba abubuwan da dama, waxanda

ba-xoki da xarsau da aron kalmomi duk suna cikinsu.

Binciken ya gano cewa mawallafin littafin Duniya

Budurwar Wawa ya yi amfani da Ba-xoki da Xarsau

da aron kalmomi da dama a cikin littafin nasa, sai dai

aron kalmomi ne aka samu qarancin amfani da su a

littafin. Angano kalmomi biyar kawai mawallafin ya

yi amfani da su waxanda ba kalmomin Hausa ba.

Daga cikinsu uku na Larabci ne, xaya ta Turanci da
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kuma xaya daga Faransanci. Muna ganin cewa ya yi

amfani da kalmomin larabci ne, saboda tasirin zaman

da ya yi da Hausawa, kuma musulmai.

1.0 Gabatarwa

Nazarin salo na xaya daga cikin hanyoyin nazarin qagaggun

labarai na Hausa, kamar yadda masana suka tabbatar (Xangambo

2007; Mukhtar 2004; Yahaya da Xangambo 1986). Salo hanya ce

da marubuta suke amfani da ita, domin su jawo hankalin mai

karatu ko mai sauraro don ya fahimci saqon da rubutun yake

xauke da shi. Wannan kuwa ya qunshi yin amfani da dabarun

jawo hankali, wato irin su Ba-xoki da Xarsau da hoton-zuci da

sauransu, da kuma amfani da sarrafa harshe, wato irin su karin

magana da adon harshe da aron kalmomi da amfani da sauqaqan

kalmomi da jimloli da amfani da daidaitacciyar Hausa domin

sauqin fahimta ga mai karatu ko sauraro. Don haka, wannan

takarda, kamar yadda sunan ya nuna, za ta mayar da hankali ne

wajen nazarin Ba-xoki da Xarsau da kuma aron kalmomi a cikin

littafin “Duniya Budurwar Wawa”, tare da fito da su, da kuma

nuna bambance-bambancen da suke xauke da su. Wannan kuwa

ba zai yiwu ba, sai tare da tsokaci a kan ma’anar Salo ba.

1.1 Ma’anar Salo

Masana da manazarta a wannan fanni sun yi qoqarin bayyana

ma’anar Salo gwargwadon fahintarsu. Daga cikinsun kuwa akawai

Xanganbo (2008:82) wanda ya ce “Salo dabaru ne na isar da saqo

cikin armashi.” Shi kuma Muhammad (2003) ya bayyana Salo a

matsayin “Hanyoyin da mawallafi ya yi amfani da su wajen

gabatar da saqonsa”. Shi kuma Yahya (2001) cewa ya yi, “Duk

wata dabara ko hanya a cikin waqa wadda aka bi domin isar da

saqo. Ita wanna dabara ko hanya tana yi wa waqar kwalliya ta
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yadda saqon waqar zai isa ga mai saurare ko karatun waqa”.

Amma Mukhtar (2004:34) cewa ya yi:

Abubuwan da akan nazarta a qarqashin Salo

waxanda kuma daga kansu ake yanke hukunci a ce

Salon marubutcin ya qayatar, ya yi armashi ko

kuwa ragon Salo ne da shi sun haxa da: nazarin irin

kalmomin da ya yi amfani da su wajen gina

labarinsa da kuma adon magana da karin magana da

maganganun hikima da kuma tsarin ginin

jimlolinsa”.

A taqaice, za mu iya fahimtar cewa Salo na nufin duk wata hanya

da marubuci ya yi amfani da ita, domin ya jawo hankalin mai

karatu ko mai sauraro ya fahinci saqon da littafi yake xauke da

shi. Wannan kuwa ya qunshi yin amfani da dabarun jawo hankali,

wato irin su Ba-xoki da Xarsau da hoton-zuci da sauransu, da

kuma amfani da sarrafa harshe, wato irin su karin magana da adon

harshe da salon magana da aron kalmomi da amfani da

daidaitacciyar Hausa da kuma sauqaqan kalmomi da jimloli

domin saurin fahinta ga mai karatu ko mai sauraro da

makamantansu.

1.2 Taqaitaccen Tarihin Rayuwar Xan Fulani

An haifi John Hare wanda aka fi sani da Xan Fulani a tsakanin

shekara ta 1935 zuwa 1940, a gida mai lamba TN 174EU da ke

Unguwar School Farm na garin Kent a cikin Jahar Benenden a

qasar Ingila. Kuma a can ya taso ya yi karatunsa kamar yadda

Zaria (2011) ya faxi. Mr. John Hare ya yi aiki a qarqashin

Turawan Mulkin Mallaka; daga cikin wuraren da ya yi aiki akwai:

Adamawa, wato inda ya yi aiki a matsayin Divisional Officer

(D.O), ya kuma yi aiki a kamfanin Gaskiya Corperation da ke

Zaria da sauransu. Lokacin da aka kafa Kamfanin Huda-Huda
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Cooperation Publishers, Mr. John Hare ya yi ritaya ya kuma koma

qasar Ingila, sai ya nemi su yi hurxa tare da Kamfanin. A nan ne

har ya samu damar wallafa littattafai kamar su: Kowa Ya Kwana

Lafiya Shi Ya So da littafin Duniya Budurwar Wawa da littafin

Sauna Da Varayin Banka da sauransu.

Mr. John Hare ya samo sunansa na ‘Xan Fulani’ ne saboda ya ji

yaren Fulatanci kuma ya iya shi sosai, kai har ta kai idan suka

haxu da Fulani ba ya yin wani yare sai Fulatanci, don hake ne ma

yake cewa shi Bafilatani ne. Wannan bincike ya tabbatar cewa Mr.

John Hare yana nan a raye har zuwa shekara ta 2000 a gidansa da

ke unguwar School Farm a can qasar Ingila. Kuma a lokacin yana

da mata xaya da ake kira Mrs Hare da kuma ‘ya’ya uku kuma duk

mata ne.

2.1 Ba-xoki da Xarsau da Aron Kalmomi

Ba-daki da Xarsau na da ga cikin dabarun jawo hankali a cikin

nazarin salon qagaggun labarai na Hausa. Marubuta qagagun

labarai suna amfani da waxannan dabaru ne don su riqe tunanin

mai karatu, wato ya yi ta xokin ci gaba da karanta littafin. Haka

kuma, Aron kalmomi shi ma na daga cikin abubuwan da ake

dubawa a qarqashin nazarin salo, sai dai shi ba kamar Ba-xoki da

Xarsau ba, shi ana nazarinsa ne a qarqashin dabarun sarrafa

harshe.

2.1.1 Ba-xoki

Kamar yadda Xangambo (2008) ya bayyana, Ba-xoki dabara ce da

mawallafa kan yi amfani da ita a cikin labari domin riqe tunanin

mai karatu, wato inda za a ba da wani haske cewa lallai wani abu

zai faru a cikin labarin. Haka kuma, Ba-xoki zai iya zama Ba-

xokin gaske ko na giri. A Ba-xokin gaske, marubuci zai nuna wa

ko haska wa mai karatu ko mai sauraro cewa wani abu zai faru a
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nan gaba, don haka mai karatu zai yi ta karanta labarin tare da

xokin ya zo inda aka ba shi haske nan. Wato a kawo masa abin da

aka nuna masa zai faru. Misali, a cikin littafin Ruwan Bagaja na

Abubakar Imam, za mu ga cewa tun a farkon labarin aka nuna

mana cewa Alhaji Imam ya tafi neman Ruwan Bagaja, domin ya

kawo wa xan Sarki ya sha, amma ba a nuna mana cewar ya samu

Ruwan Bagaja ba sai a qarshen labarin. Irin wannan shi ake kira

da dogon Ba-xokin gaske. Saboda idan muka duba za mu ga cewa

tun a farkon labarin Alhaji Imam ya tafi nema ruwan, amma sai a

qarshen littafin aka nuna ya samo ruwan ya dawo gida. Har ila

yau, mawallafin littafin Kowa Ya Bar Gida ya kawo dogon Ba-

xokin gaske a cikin littafinsa. Wato a shafi na 71, ya nuna mana

cewa Ja’i ya bar Kaduna, amma ba su haxu da ‘yan’uwansa ba sai

a shafi na 138. Baya ga wannan, akwai kuma gajeran Ba-xokin

gaske, wannan shi ne wanda za a ba da hasken wani abu zai faru a

cikin labari, inda za a ba da shi a kamar shafi na 2 ko na 3 ko na 4,

amma kuma sai a kawo aukuwar abun a shafi na 6 ko na 7 zuwa

shafi na 10. Wato dai shi gajeran Ba-xokin gaske ba ya xaukar

lokaci ko shafuka da yawa ake kawo shi a cikin labari. Misali;

idan aka xauki littafin Komai Nisan Dare na Mahamud Barau

Bambale, za mu ga shi ma ya kawo gajeren Ba-xokin gaske a shafi

na 165, inda Saluhu ya tafi nemo wa mahaifiyarsa Binta magani,

saboda mawuyacin halin da ta shiga. Ba a yi nisa ba sosai, domin a

shafi na 170 aka nuna mana Saluhu ya dawo gida tare da mai

magani, kuma ya yi wa Binta magani ta warke.

Baya ga Ba-xokin gaske, akwai kuma Ba-xokin giri ko gangan.

Wannan shi ne wanda mawallafa suke ba da haske cewa wani abu

zai faru a gaba, amma idan aka karanta ko saurari labari tun daga

farko har qarshe sai a tarar ba a kawo aukuwar abin ba. Wannan

kuwa na faruwa ne saboda wani abu da ya sha wa mawallafin kai
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har ya manta, wani lokacin kuma mawallafa suna sane suke yin

haka, don kawai su riqe tunanin mai karatu.

2.1.2 Xarsau ko Xaga hankali

Xarsau ko xaga hankali: Wannan wata dabara ce da mawallafa

suke amfani da ita a cikin littattafansu, inda suke kawo wani abu

mai sosa zuciya, wato idan mai karatu ko mai sauraro ya zo wurin

sai zuciyarsa ta sosu. Kuma Xarsau yana faruwa ne ga wasu sassa

ko vangarori na jiki, misali akwai tsoratarwa ko tausayi ko ban-

dariya ko ban-haushi ko kuma zuga da sauransu. Alalmisali, idan

muka xauki littafin Komai Nisan Dare za mu tarar marubucin ya

kawo Xarsau lockacin da Tsigarallahu ta yi wa Salahu shairin sata.

Ga abin da akace daga littafin:

Abin da nake tsoro shi ne kada ya kawo musu

xabi’ar da yake yi; da aka tambaye ta wace irin

xabi’a ce, sai ta ce ‘xabi’ar sata mana.’ (shafi na

130).

Ka ga a nan, da ka ji an ce wane barawo ne, kuma kana zaune da

shi ba ka san yana da wannan mumunan hali ba, lokacin da ka fara

ji, sai abin ya baka mamaki ko; kuma zuciyarka sai ta sosu. Har ila

yau, mawallafin wannan littafin ya daxa kawo Xarsau na ban

tausayi a cikin littafin nasa, wato lokacin da Tsigarallahu ta je

gidan boka; da ya tambaye ta me take so a yi wa Binta, sai ta ce

“Na fi son a ba ta wahala sannan ta mutu.” (shafi na 155). Idan

muka dubi waxannan misalai, za mu ga cewa, Tsigarallahu ta faxi

maganganu waxanda za su sosa zuciyar mai karatu ko ma su

tsoratar da shi, ko kuma ya ji gabansa ya faxi.

2.1.3 Aron Kalmomi

Aron kalmomi na xaya daga cikin abubuwan da ake nazarta a

qarqashin dabarun sarrafa harshe. Wato a nan, ana dubawa a ga
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cewa, marubuci ya kawo wasu kalmomi da ba na harshen Hausa

ba, wato kamar kalmomin Ingilishi ko Yarabanci ko Igbo ko

Faransanci ko Barbanci da makamantansu. Alalmisali, idan muka

xauki littafin Ruwan Bagaja na Abubakar Imam, za a ga ya yi

amfani da kalmomin da suke ba na Hausa ba. Ga wasu misalai

daga littafin:

- Subhanalillahi (shafi na 11)

- Go away, you poor fool (shafi na 34)

- Latasal (shafi na 38)

- Alhamdu lillahi, Alhamdu lillahi (shafi na 44)

2.2 Ba- xoki a littafin Duniya Budurwar Wawa

Mawallafin Duniya Budurwa Wawa ya yi amfani da Ba-xoki da

yawa a cikin littafinsa don riqe tunani tare da jawo hankalin mai

karatu ko sauraro. Tun a shafi na 1, mawallafin ya fara amfani da

Ba-xoki, wato lokacin da Isa yake cikin jirgi. Ga abin da aka kawo

mana daga littafin:

Ya san cewa nan da ‘yan mintoci kaxan zai yi ido-

biyu da jami’an kwastom, muddin kuwa suka ga

xan qaramin xaurin takardar da ke tare da shi, ya

san kashinsa ya bushe, don kuwa ko tulin fam xin

Ingila da ke tare da shi ba zai fid da shi ba. (shafi

na 1).

Ka ga a nan marubucin ya kawo Ba-xoki, saboda mai karatu ko

mai sauraro zai so ya san me Isa yake xauke da shi, wanda har

yake fargabar haxuwa da jami’an kwastom? Kuma wannan dogon

Ba-xoki ne, saboda ba a bayyana mana abin da Isa yake xauke da

shi ba, sai a shafi na 34-35, inda aka nuna mana cewa agogo ya

xauko, amma da akwai wani abu muhimmi a cikin agogon. Ga

abin da Sule ya ce:
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“Abin da kake gani a tafin hannuna, Isa, xan’uwa

ne na qarfen Pilotoniyam.”

(shafi na 35).

Ko tantama babu, sai a nan ne aka bayyana mana abin da Isa ya

xauko tun daga London. Haka kuma, mawallafin ya sake kawo

wani Ba-xokin a shafi na 2, inda yake nuna mana cewar Isa yana

cikin damuwa. Ga abin da mawallafi ya ce:

“…. Kasancewar shi ma yana da nasa matsalolin.”

(shafi na 2).

Daga wannan maganar da mawallafin ya kawo, zai riqe tunanin

mai karatu ko mai sauraro don ya ji waxanne irin matsaloli ne Isa

yake da su? Har ila yau, mawallafin ya sake kawo Ba-xoki a shafi

na 24, wato lokacin da Aissa ta zo ta tarar da Isa yana qoqarin

tsinke igiyar da ta xaure shi da ita. Ga abin da ta ce wa Isa:

“Ashe har ka fara wasa da igiyar da aka xaure ka da

ita? To, ina maka kashedin ka yi hankali, idan kuwa

ka qi, to, za ka rataye kanka da ita, na ko tabbata ba

za ka so haka ba, don kuwa na tanadar maka

mutuwar da ta fi haka armashi.” (shafi na 24).

Ba shakka, mai karatu ko mai sauraro zai so ya ji shin wace irin

mutuwa aka tanadar wa Isa; har ake kiran ta da mai armashi?

Amma kuma, wannan Ba-xokin giri ne, saboda a cikin labarin

babu inda aka nuna mana cewar Aissa ta yi wani yunquri domin ta

halaka Isa, sai ma qoqarin kare shi da ta yi. Haka marubucin

littafin Duniya Budurwar Wawa yai ta amfani da irin wannan

dabara domin riqe tunanin mai karatu da sauraro. Domin kuwa, ko

a shafi na 30, lokacin da jirgin su Isa ya sauka a sansanin su Sule,

inda wilin jirginsu ya daki wani dutse, wanda hakan ya sa Aissa ta
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suma. Da direban ya fito, Yusufu yana ganin kamar ba za ta rayu

ba, sai direban ya ce:

“Ba komai, za ta rayu.” (shafi na 30). Da kuma ya

yi masa maganar jirginsu zai iya tashi, sai ya ce:

‘Qwarai kuwa, muddin dai za mu gyara wilin jirgin

yadda zai juya’.” (shafi na 30).

A nan ma, mai karatu ko sauraro zai so ya ji shin Aissa za ta rayu

kuwa? Kuma jirgin nasu zai gyaru har ya sake tashi? Don haka,

mai karatu zai ci gaba da karatunsa har ya zo wajan da za a sake

kawo maganar Aissa da jirgi. Waxannan Ba-xokin guda biyu,

duka na gaske ne, saboda an nuna mana cewa jirgi ya gyaru, kuma

Aissa ta ji sauki ba ta mutu ba. Baya ga waxannan misalai da

muka kawo a sama, mawallafin littafin ya kawo wani misali a

shafi na sha 32, wanda yake xauke da Ba-xoki haxe da Xarsau.

Wato lokacin da Yusufu yake zolayar Isa, a kan maganar bam. Ga

abin da ya ce

“Da alama saura misalin minti biyar bam xin nan ya

fashe.”

Amma wannan shi ma Ba-xokin giri ne, saboda ba wani bam da

ya fashe, kai hasali ma babu bam a kicin jirgin. Ya faxi haka ne

kawai don ya zolayi Isa. Haka kuma, mawallafin ya kawo Ba-xoki

a shafi na 33 da na 91 da sauransu.

Irin wannan dabarar, mawallafa suna amfani da ita ne don su riqe

tunanin masu karatu ko sauraro. Saboda idan suka nuna wa mutum

cewa akwai abin da zai faru a gaba, hakan zai riqe tunanin mutum

yai ta xokin ya zo wajan da abin zai faru. Haka kuma wannan

dabara da mawallafa suke amfani da ita a cikin littattafansu, tana

taimaka wa sosai, wajan bunqasa adabin Hausa. Saboda wasu
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marubuta littattafn Hausa suna tsintar kansu a cikin rubuce-rubuce

ne ta dalilin karance-karancen qagaggun labarai na Hausa.

2.3 Xarsau ko Xaga hankali a littafin Duniya Budurwar Wawa

Mawallafin littafin Duniya Budurwar Wawa, ya yi amfani da

Xarsau a wurare da dama a cikin littafinsa. Daga cikin wuraren da

ya kawo Xarsau sun haxa da shafi na 1, wato lokacin da Isa yake

cikin jirgin da ya taso daga Landon zuwa Kano, inda aka bayyana

irin halin da Isa ya sami kansa a cikin jirgin. Ga abin da aka kawo

mana daga littafin:

“Nan da nan sai gumi ya fara varko wa Isa, ba wai

don cikin jirgin ba sanyi ba, sai dai don tsabar

fargaba.”

Wannan shi ake kira Xarsau na tausayi, saboad mai karatu zai

tausaya wa Isa, a kan irin halin da ya sami kansa a ciki. A shafi na

2 ma, an kawo Xarsau, wato lokacin da Isa yake cikin jirgin da ya

taso daga Landon. Ga abin da aka kawo mana daga littafin:

“Ba zato ba tsammani sai ya ji an dafa kafaxarsa,

qiris ya rage ya yi tsalle ya faxi daga kan

kujerarsa!”

Wani misali na Xarsau da mawallafin ya kawo mana shi ne,

wanda aka kawo a shafi na 19-20. Wato a lokacin da Aissa ta buxe

wa fasinjojin jirgin qofa don su sauka. Ga yadda abin ya kasance,

daga littafin:

“Ji nan Ojo”, ta ce da shi “Idan na sake jin kalma

xaya ta fito daga bakinka, to kuwa zan harba

kunamar bindigar nan, harsashi ya ratsa tevarka. Yi

mana shiru, kuma yi waje!” Tana faxar haka, ta

janyo shi ta daki qofar fita ta ingiza shi waje! Isa ya

ji ihun mutumin lokacin da yake gangarowa.
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Wannan ma Xarsau ne na ban tausayi da tsoratarwa, saboda ta yi

haka ne don jan kunnen Ojo. Ka ga lokacin da mai karatu ya zo

nan, zai tausaya wa Ojo, kuma zai razana, saboda zai zaci Ojo zai

karye ko ma ya mutu lokacin da ta ingiza shi waje. Haka kuma,

marubucin ya sake kawo Xarsau a shafi na 26. Wato lokacin da

Aissa ta dawo da su Isa kan kujerun jirgin ta xaure su, sai ta ce:

“….Don haka kar ka manta, ba na so na ji uffan

daga bakinka. Ni ce mai magana, ku kuma masu

sauraro, idan na yi tambaya ku amsa. Ina kuma

tunatar da ku cewa, bindigata a xure take, ka san ko

za ka yi kyau da gwajin harbi!”

Wannan ma misali li ne na Xarsau na tsoratarwa, domin kuwa ta

faxi wannan maganar ne, don ta tsawatar wa da su Isa. Har ila yau,

mawallafin ya sake kawo wasu misalan na Xarsau a cikin littafin

nasa, Misali:

“A wannan karon ma, aka sake wurga yarinyar

sama, ta tashi kamar tsuntsuwa, kana ta faxo qasa!”

(shafi na 29).

“Ka ba mu dammar hallaka al’ummar Balayamo su

dubu hamsin cikin xan lokaci qanqani!” (shafi na

38).

“Kwaram sai ya ji sun tsaya. A nan ne za su jefar da

gawar? Sai jikinsa ya xau rawa don tsoro” (shafi na

51).

Kamar yadda muka nuna a baya cewa, mawallafin littafin ya yi

amfani da Xarsau da yawan gaske a cikin littafinsa, amma

waxanda aka kawo a sama, su ne ‘yan misalan da za a iya

kawowa. Amma idan aka duba littafin za a tarar cewa, mawallafin

ya kawo Xarsau a shafi na 68 da 71 da 77 da 78 da sauransu.
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2.3 Aron Kalmomi a littafin Duniya Budurwar Wawa

Marubucin littafin ya yi amfani da wasa kalmomi waxanda ba na

Hausa ba ne, wato na wasu harasan, waxanda suka haxa da

Larabci da Turanci da kuma Faransanci.

2.3.1 Kalmomin Larabci

- Alhamdu lillahi (shafi na 22 da shafi na 61),

ma’ana godiya ga Allah.

- Bawali (shafi na 46), ma’ana fitsari.

2.3.2 Kalmar Turanci

- Silinda (shafi na 68), ma’ana wata ‘yar qusa ce

da ake amfani da ita a jikin injina.

2.3.3 Kalmar Faransanci

- Nicht (shafi na 71), ma’ana bahago, wato

mutumin da yake yin amfani da hannun hagu,

wajen gudanar da aikace-aikacensa.

Waxannan su ne kamlmomin aro da mawallafin ya yi amfani da

su. Idan muka duba za mu ga cewa, ya fi amfani da na Larabci,

kuma waxanda suke da dangantaka da addini. Muna ganin wannan

na da dangantaka da zamansa da ya yi da Hausawa, kuma

Musulmai. Haka kuma yin amfani da kalmomin Turanci da

Faransanci, za su sa mai nazari ya fahinci cewa mawallafin ya san

wani abu daga harsunan da yai amfani da su a cikin littafin nasa.

3.0 Kammalawa

Ba-xoki da Xarsau a cikin rubutattun qagaggun labarai na Hausa,

abubuwa ne da mawallafa sukan yi amfani da su, domin su ja

hankulan masu karatu ko saurare tare da riqe tunaninsu da kuma

sa musu xokin karanta ko sauraron labarin. Yayin amfani da aron

kalmomi kan nuna tasirin da waxannnan kalmomin suke shi a

wajan mawallafin. Wato dai za a tarar cewa mawallafa sukan yi



Salo a Rubutun Qagaggun Labarai: Ba-Xoki da Xarsau … Ali Umar Muhammad

~ 333 ~

amfani da kalmomin da ba na Hausa ba a cikin labarunsu.

Kalmomin kuwa sun haxa da na harshen Turanci da Larabci da

Faransanci da Barbanci da Fulatanci da sauransu, domin wannan

takarda ta fito da waxannan abubuwan da littafin “Duniya

Budurwar Wawa”, ya qunsa. Binciken ya gano cewa, littafin cike

yake da Ba-xoki da Xarsau a cikinsa, amma kuma kalmomin da

aka yi amfani da su waxanda ba na Hausa ba, ba su da yawa.

Sannan kuma, a wasu wuraren, an samu inda ya kawo Ba-xoki da

Xarsau lokaci guda. Amma hakan ba ya nuna cewa, ba bambanci a

tsakaninsu. Wato, Ba-xoki wata dabara ce da mawallafa suke

amfani da ita domin riqe tunanin mai karatu ko sauraro, tare da sa

masa xoki da sha’awar ci gaba da karanta labarin. Xarsau kuwa

dabara ce da mawallafa suke amfani da ita a cikin littattafansu,

inda suke kawo wani abu mai sosa zuciya, wato idan mai karatu

ko mai sauraro ya zo wurin sai zuciyarsa ta sosu. Kuma Xarsau

yana faruwa ne ga wasu sassa ko vangarori na jiki, misali akwai

tsoratarwa ko tausayi ko bandariya ko banhaushi ko kuma zuga da

sauransu.
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