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الشعر العربي والشعر العربي اإلفريقي
(دراسة مقارنة)

أحمدو سردونا
جامعة مروا  -الكاميرون

مقدمة
نشأ عبد اهلل بن فوديو في منطقة بالد السودان ،وكان ممن صح ططحالل لقح
"ر السيف والقلم" عليه وذلك على حقيقة الحال وليس على سبيل الزعم واالدعاء؛
ألن ححه ك ححان وزيح ح امر أل ي ححه ع،م ححان ب ححن محم ححد ،ومس ححاعدام ل ححه ف ححي س ححيير م ححر المملك ححة
اإلسالمية ال ي قاماه في سكو و حيث كان يقوم بواج منصبه نحو مور سياسحية
ححر ك ححان ص ححاح دواوي ححن شح ح رية
واداري ححة وج؛ ححاد ؛  ،ححم طن ش ححاعرنا م ححن جانح ح
ومؤلفات م نوعة في ال لوم ال ربية واإلسالمية.
لححف عبححد اهلل بححن فوديححو فححي كححل فححن مححن الفنححون ال ربيححة واإلسححالمية مححا ال يقححل
عن ك ا و ك ابين ح ى ذ الب ض يلقبونه بنادرة الزمحان وب ح( ال ربحي السحوداني)
لك،رة ما صنف باللغة ال ربية .سي ناول هذه الدراسة قصيدة من بين قصائده الكبرى
في ديوانه " زيين الورقحات بجمحب ب حض محا لحي محن األبيحات"؛ هحذه القصحيدة الجيميحة
ال ححي ق ححال عن؛ ححا ب ححض الب ححاح،ين( :والش ححك ن ه ححذه القص ححيدة م ححن روائ ححب عب ححد اهلل
الش ح رية لج ازلححة لفاو؛ححا وعمححل م اني؛ححا وصححفاء لغ ؛ححا) .1ححم ا يححار هححذه القصححيدة
إلج حراء د ارسححة حليلي حة مقارنححة ب؛ححدف ال ريححف بقيمححة اإلن اجححات الش ح رية الموجححودة
باللغححة ال ربيححة فححي منطقححة جنححو الصحححراء والم ،و،اني حام ب؛ححدف قري ح المسححافة بححين
 1الفححن الش ح ر فححي حزيين الورقححات ،عيسححى لبححي بححو بكححر ،شححارص ابححن دومقححوفر ،ع يححل صححك و،
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الق حراء ال ربيححة فححي ال ححالم ال ربححي وال ححالم اإلسححالمي ،و،ال ،حام لبيححان مححا ح ححو عليححه
القصيدة من ،روة نادرة في اللغة والبالغية كما بر عنحه صحاح القصحيدة بنفسحه.
وذلححك ألن اإلن اجححات ال ربيححة اإلفريقيححة فححي حاجححة ماسححة طلححى مححن ي ححرف النححاس ب؛ححا
سحواء كححان ذلححك فححي ال ححالم ال ربححي و فححي ال ححالم اإلسححالمي ل ح مكن مححن ال ححرو مححن
عزل ؛ا القومية طلى عالم وسب.
المحور األول :طبيعة الدراسات األدبية المقارنة
س ى الدراسات األدبية المقارنة طلى حقيل غايات ك،يرة من؛ا؛ بحب المسحارات
ال حي ان قلححت عحن طريق؛ححا ال ححأ،يرات األدبيحة مححن د لا ححر و محن كا ح لا ححر و
صححورة مححن الصححور مححن د طلححى ححر ،والححى غيححر ذلححك ،وفححي مجححال الد ارسححة ال ححي
نحححن بصححددها ف ن؛ححا س ح ى طلححى بححب ححأ،ير الصححور الفنيححة للش ح ر ال ربححي األصححيل
علححى الش ح ر اإلفريقححي المك ححو باللغححة ال ربيححة فححي منطقححة جنححو الصحححراء ،وذلححك
ب؛دف م حين ال القحات بحين األم حين؛ ال ربيحة واإلفريقيحة .وكمحا سح ى الد ارسحة ي حام
طلى البيان بأن األد ال ربي األصحيل واألد اإلفريقحي المك حو باللغحة ال ربيحة فحي
منطق ححة ب ححالد الس ححودان دب ححان ص ححالحان لاجح حراء المقارن ححة بين؛م ححا بغي ححة زي ححز رو
ال ارف بين األم ين من الناحية ال لمية وال،قافية كملة ل ارف؛ما الو،يل فحي مجحال
ال قيححدة والححدين ،وكمححا س ح ى الد ارسححة طلححى م رفححة األسححبا ال ححي كمححن وراء ال شححابه
واال الف في األدبحين بغيحة وسحيب مجحال االسح م اص األدبحي عنحد المبحدعين والقحراء
م ححا ،وف حالم مححن ذلححك كلححه س ح ى المقارنححة ال ححي نقصححدها اليححوم طلححى الوصححول طلححى
نورية دبية ك،ر رحابة و وسب طنسانية و كبر انف احام على طن ا اآل رين.
و مححا عححن مف؛ححوم المقارنححة ف نححه يقصححد بححه "المقارنححة" و بالد ارسححة المقارن حة؛ هححذا
الفرص من فروص الم رفة الذ ي ناول بالد ارسحة دبحين و ك،حر بحيحث ين محى كحل د
طلححى مححة و قوميححة غيححر األمححة و القوميححة ال ححي ين مححى طلي؛ححا األد اآل ححر؛ غيححر ن
مدارس المقارنة لحف فحي ريحف هحذا ال لحم وفقحا لمفاهيم؛حا طلحى راء عديحدة نحذكر
مح ححن هم؛ح ححا قح ححول؛م بح ححأن األد المقح ححارن هح ححو( :د ارسح ححة األد القح ححومي فح ححي عالقا ح ححه
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ال اري يححة بغي حره مححن اآلدا كيححف ا صححل هححذا األد بححذاك األد  ،وكيححف ،ححر كححل
من؛مححا فححي اآل ححر .ومححاذا ححذ هححذا األد ومححاذا عطححى .وعلححى هححذا فالد ارسححة فححي
األد المقححارن ص ححف ان ق ححاالم مححن د طل ححى ححر ،ق ححد يكححون االن ق ححال ف ححي األلف ححاو
اللغوية و في المو وعات و في الصور و في ال واطف واألحاسيس و فحي ر
2
ححرى) .
م ححين ره دي ح مححن األدبححاء فقلححده وج ححرى عليححه دبححاء ححرون فححي دا
ي ب ححر ه ححذا ال ري ححف م ححن ححمن ال ريف ححات ال ححي م ،ححل مف؛ ححوم المدرس ححة الفرنس ححية
المقارنة م المدارس النقدية وال ي يرجب طلي؛ا الف ل فحي أسحيس و أصحيل ال حوابط
ال لميححة إلجحراء الد ارسححات المقارنححة فححي اآلدا  ،غيححر ن الكا ح سححي مد فححي د ارسح ه
علححى المدرسححة األمريكيححة المجححددة لمف؛ححوم المقارنححة ،وال ححي ححت بك،يححر مححن ال وسححب
وال حرر في الفكر المقارن ومناهج البحث فيه.
وي حدد مف؛وم المقارنة وفقا للمدرسة األمريكيحة فحي قحول ححد زعمائ؛حا( :يحدرس األد
المقارن األد مس قالم عن حواجز السياسة والجنس واللغة ال يمكن ن ينحصر في
مححن؛ج واحححد .وال يمكححن للمقارنححة ي حام ن ق صححر علححي ال القححات ال اري يححة الف ليححة،
ألن ،مة وواهر م شاب؛ة في اللغحات و األجنحاس األدبيحة ذات قيمحة كبيحرة رغحم ن؛حا
ال ر بط اري يام ،م،ل دراسة ال أ،يرات ال ي يمكن اك شاف؛ا بالقراءة و ما يما،ل؛ا).3
ويقححول حححدهم فححي مو ححب ححر هححو( :د ارسححة األد فيمح حا وراء حححدود طقلححيم واح ححد،
ود ارس ححة ال الق ححات ب ححين األد ونح حواحي الم رف ححة األ ححرى بم ححا في؛ ححا الفن ححون الجميل ححة
والفلسفة وال اريخ ،وال لوم االج ماعية وال لوم ال جريبية والديانات وغيرها)4علحى هحذا
ي بححين لنححا بححأن المقارنححة نححي وفقححا لمف؛ححوم هححذه المدرسححة األمريكيححة الم حححررة :د ارسححة
ال الق ححات ب ححين دب ححين ق ححوميين و ك ،ححر ب ححدون اع ب ححار ال ح ح الف اللغ ححة و الص ححالت
ال اري ي ححة ب ححل طن مف؛ ححوم المقارن ححة ج ححاوز مج ححال د ارس ححة دب ححين ق ححومي ين و ك ،ححر،
ل شمل مجاالت ال لوم األ رى م،ل الفن والنحت والديانة وغيرها.
2
3
4

طه ندا ،األد المقارن ،دار الن؛ ة ال ربية ،بيروت5995 ،م ،ص.30
حمد الطاهر مكي ،منشورات كلية دار ال لوم بجام ة القاهرة ،بدون اريخ النشر ،ص.74
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انطالق حام مححن هححذا المف؛ححوم ،نريححد ن نححدرس الش ح ر ال رب حي اإلفريقححي المك ححو
باللغة ال ربية دراسة مقارنة الف قاره للمكانة ال لمية المناسبة له فحي مجحال الد ارسحات
األدبيححة ال ربيححة اع قححادام منححا بححأن القليلححين الححذين ي رفونححه يقولححون :طنححه ش ح ر سححاذ
حديث النشأة قليل ال جربة ال ير قي طلى الر بة ال لمية المناسحبة ال حي ؤهلحه للحد ول
في المجاالت النقدية هذا ما ج ل؛م ال يقدرونه حل ال قدير؛ وفريل ر من األدباء
والق حراء فححي ال ححالم ال ربححي واإلسححالمي يج؛لححون وجححوده علححى اإلطححالل ،واذا حححد ،؛م
عنه اس غربوا من حدي،ك وعللحوا ذلحك ب لحل ك،يحرة كحأن لسحان ححال؛م يقحول لحك :لحيس
فيما بين يدينا من الش ر ال ربي األصيل ما فيه الكفاية؟ وقد ينكر الب ض حمن
شح ح ر ال رب ححي اإلفريق ححي لل ناص ححر الفني ححة وال لمي ححة المؤهل ححة ل ححه بال ححد ول ف ححي مج ححال
ال حليل والنقد ف الم عن المقارنة .وفي هذا يقول حد الباح،ين م ححد،ام عحن اإلن حا
ال لمححي واألدبححي فححي غححر طفريقيححا( :ورغححم ح امة هححذا اإلن ححا ال لمححي واألدبححي لححم
ي رف الم لمون على كنوزه سوى قليل ولم يقف ال لماء على ك،ير من ،اره ،ألنحه
و ححل حب ححيس الحقائح ح والص ححناديل ،فأكل ححت من ححه األر ححة والص ارص ححير والفئح حران م ححا
كلت ،و لفه الدهر بمطره وحرار ه ورطوب ه ما لحف ،طلحى ن جحاءت حركحة البححث
ال لمححي ،ف ححزم ب ححض بنححاء المنطقححة علححى الوقححوف عليححه بالد ارسححة وال حقيححل) .5ولمححا
كححان بححب ال ححأ،ير والصححور والمو ححوعات مححن د طلححى ححر مجححاالم مححن مجححاالت
الد ارسححات األدبيححة عامححة والمقارنححة بال صححوص اع مححدت د ارس ح نا عليححه ل بححب ححأ،ير
الشح ح ر ال رب ححي عل ححى الشح ح ر اإلفريق ححي لد ارسح ح ه ،وه ححي و ححاهرة دبي ححة وا حححة ب ححين
األدبين؛ وفي هذا يقول حد الباح،ين( :ولما كان الشح ر بحرز فنحون األد ال ربحي،
فلم يجد األفارقة بدام من ال أ،ر بالش راء ال ر  ،والنسحج علحى منحوال؛م فكحرة و سحلوبام،
مححب طبحراز صححال ؛م الفكريححة وموححاهر بيئح ؛م فححي روائ ؛ححم الشح رية) 6علححى هححذا قححول
بحأن الشح ر ال ربحي اإلفريقحي رغححم ا ححاده محب الشح ر ال ربححي األصحيل فحي اللغحة كححان
م مي امز عنه بأصالة فكرة مبدعيه وب صائص البيئات ال ي نشأ فيه هذا األد .
 5عمح حران كب ححا ،الشح ح ر ال رب ححي ف ححي غ ححر طفريقي ححا ،منش ححورات المنوم ححة اإلس ححالمية لل ربي ححة وال ل ححوم ال،قاف ححة.
طيسيسكو3055 ،م ،ص.1
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وي ححرف الشح ر ال ربححي اإلفريقححي الححدك ور كبححا عمحران بقولححه هححو( :الشح ر الححذ
نومححه األدي ح اإلفريقححي بمنطقححة السححودان الغربححي علححى نسححل وزان الش ح ر ال ربححي
األص ححيل لل بي ححر ع ححن رؤي ححه ال اص ححة ف ححي الحي ححاة ك ححي ي ححأ،ر ب ححه اآل ححرون)7؛ ه ححذا
ال ريححف مححن صح ريفححات الشح ر ال ربححي اإلفريقححي غيححر نححي الحححو بأنححه ريححف
جححاء مراعي حام المنطقححة ال ححي جححرى الباح حث فيححه د ارس ح ه ،ال وهححي دول غححر طفريقيححا
ال ي ش مل على مس عشرة دولة ولم ي وسب للمناطل اإلفريقية األ رى.
وال ريف المو وص على هذا الشكل ال يسم لمن كان ارجام من هذه الحدود
بالححد ول فيححه بسحح؛ولة؛ لححذا قححول طن الش ح ر ال ربححي اإلفريقححي هححو هححذا :الش ح ر الححذ نومححه
األدي اإلفريقي في طحدى مناطل القارة السوداء على نسل الش ر ال ربحي األصحيل
م ب امر عن جرب ه في الحياة .ول ل هذا ال ريف ن يفس المجال لكل من كحان فحي
غر و في وسط و في جنو القارة السوداء ليجد مكان ه في هذه المائدة األدبية.
طن أ،ر ش راء اإلفريقيين بش راء ال ر في نوم الش ر وقب بال شك ،عبر
المقررات الدراسية ال ي اع مد عليه كل واحد من؛م في منطق ه ل كوين ذا ه الشاعرة
واع مد عليه ي ام في صقيل موهب ه الش رية؛ لما كان اال صال المباشر بش راء
ال ر غير م ا للجميب و اصة في الوقت الذ كانت وسائل اال صاالت المرئية
و المسموعة و المك وبة ومواقب ال واصل االج ماعي غير م وفر في حيا ؛م اليومية.
كانحت المقحررات الد ارسححية يحر وسحيلة و يححر مصحدر للشحاعر اإلفريقححي للوصحول طلححى
عالم الش ر اصة والى كل ما هو عربي فصي عامحة ،فمحن حالل لحك المقحررات
ححرف كححل شححاعر علححى المو ححوعات الش ح رية و غ ار حح؛ا واألسححالي ال ربيححة ال ححي
ؤهل المبدعين للوصول طلى مرادهم.
نوعت المقررات الدراسية من منطقة طلحى حرى غيحر ن؛حا ال كحاد لحف فحي
م؛ححات الك ح ال ربيححة .لححذلك كححان م رف ححك لطبي ححة الش ح ر ال ربححي اإلفريقححي م وقف حام
على م رف ك للمقررات ال ي اع مد علي؛ا شح راء المنطقحة ،وج لوهحا مصحد امر ل؛حم فحي
شح ح ارهم وم ي ححا امر ل؛ ححم ف ححي طن ححاج؛م األدب ححي ،ح ححدث ال ححدك ور كب ححا عمح حران ع ححن ه ححذه
7
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المصادر بالدقة وال فصيل، 8م صنف؛ا طلحى لغويحة و دبيحة وشحرعية ،غيحر نحي سحأركز
علححى المقححررات اللغويححة واألدبيححة لشححدة ا صححال؛ما بمو ححوص د ارس ح نا م ب ح امر المقححررات
الشرعية المنوومة من؛ا والمن،ورة مقررات كميلية للملكة الفنية عند الشاعر.
فم ححن ححالل المق ححرر الد ارس ححي الم ححمن الشح ح ر الج ححاهلي ف ححي ك ححا " :م ححار
الشح ر الجححاهلي "9وجححد الشح راء اإلفريقيححون طريقححة اسح دام األلفححاو الجزلححة والبحححور
الطويلححة فححي شح ح ارهم ،وكمححا ححأ،روا ب ححه فححي الوقححوف عل ححى األطححالل والبكححاء علي؛ ححا
واف ححا القص ححيدة ب ححالغزل  ،ححم ال ححرو من ححه ب لط ححف حس ححن طل ححى الغ ححرض األساس ححي
للقصيدة؛ من محد و اف حار و نححوه .ومحن هحذا النمحوذ نقحر قصحيدة عبحد اهلل بحن
فوديو في المد حيث يقول:
واشر من األنشا ماء الزعبج
عج نحو وا األحبة من مج
واشف الجنان من ال؛موم الدمححج
،ج الدموص على منازل؛م ب؛ا
حوجاء و لو جاء ر ي من شجي
قف عند ها سل من ب؛ا ف سى ج
 8فححي اللغححة :األجروميححة لامححام ابححن جححروم وشححرحه "ال حفححة السححنية "لمحمححد محيححي الححدين وملحححة
اإلعح ار لامححام الحريححر  ،وقطححر النححدى وشححذور الححذه البححن هشححام واأللفيححة والميححة األف ححال البححن
مالححك ،وانفححرد هححل السححنغال بد ارسححة احم حرار األلفيححة البححن بونححه ،والمقدمححة الككيححة للشححيخ مححور ج
كم  ،وس ادة الطال للشحيخ حمحد بمبحا ال حديم كمحا انفحرد هحل نيجيريحا بد ارسحة منوومحات الشحيخ
عبد اهلل بن فود  :كالبحر المحيط في النحو ،والحصحن الحصحين ( لفيحة فحي الصحرف) ،واللؤلحؤ المصحون،
وف اللطيف الوافي ل لمي ال روض والقوافي .وب ض مؤلفات الشيخ ع،مان بن فود و باعه.
فححي األدبيححات :الشح راء السح ة الجححاهليون للشححن مر و الم لقححات ،والميححة ال ححر للشححنفر  ،والميححة ال جححم
للطغ ارئحي ،والميحة الحورد البحن عمحر ،وقصحيدة "بانحت سح اد" لك ح بحن زهيحر ،ومقصحورة ابحن دريححد،
ومدائ البوصير فحي ديوانيحه :البحردة وال؛مزيحة ،ومحدائ بحي زيحد الفحازاز فحي ديحواني ال شحرينيات
والوسائل الم قبلة ،و ميس هذا األ ير البن م؛يح  ،ونيحل األمحاني الم حروف بالداليحة لامحام بحي
علي الحسن ،وال زرجية في ال روض ل بد اهلل ال زرجي األندلسي ،ومقامات ال؛مذاني ،ومقامات
الحححر ر  ،وعقححود الجمححان للسححيوطي ،و حفححة النوححار للرحالححة المغربححي ابححن بطوطححة ،واألرجححوزة
الشمقمقية ألبي ال باس .حمد الونان .وعند هل غانا :البدر المنير في علم ال بير ألبي ال باس
حمد ابحن ن محة وانفحرد هحل السحنغال ومحا جاورهحا ب ح :بصحرة األذهحان فحي نكحت علحم ال بيحان البحن
بونه ،وعقود الجمان لامام السيوطي ،و ل يص المف ا لل طي القزويني وكل؛ا في البالغة.
 9مصطفى السقا ،م ار الش ر الجاهلي ،المك بة الش بية5919 ،م :يش مل الك ا على م ار
ش ار س ة من كبار ش راء الجاهلية.
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،م يقول ب د ذلك لي ر من هذه المقدمة:
ال بن السرى ال سر سير الدعلج
دص عححنك ذا عد للذ منب الكححرى
ف،وى لديه فال س ح ح ححير وال يج ح ح ححي
مححن قد سبا قلبي فح ح حاه ب ح ح حححبه
10
ومن هذا النموذ نقر للشاعر عبد الرحمن باه من غينيا حين يقول:
و يم اهلل حبك قد براني
يا سلمى الم قاط يني
هموم هيجت بي مت عاني
وطالت بي ليالي واع ر ني
وان زم ت صرمي وام ؛اني
دعي هذا ال دلل ف عني
فيصفو الجو في نيل األماني
ف؛ل لي مطمب في الوصل يومام
اف قر المقرر الدراسي في بالد السودان من روائحب الشح ر األمحو عامحة وشح ر
النقائض اصة لو الش ر ال ربي اإلفريقي في مجمله من فن النقائض ،وقل م،ل
ذلححك فححي الش ح ر ال باسححي طال مححا كححان م ص حالم بفححن المقامححات .ومححن ححالل المقححرر
الد ارسححي الم ححمن لفححن المححدي النبححو فححي ك ححا "الن حواف ال طريححة فححي حححل لفححاو
ال شرينية في مد ير البرية للفزاز  ،"11ومن ك ا "بحردة البوصحير " نجحد شح ا امر
ك،يرة في هذا الغرض ،ومنه قول محمد الطاهر ال لبي في المدي النبو :
يا سيدا نت المناجى سرمدا
يا سيدا قبل ال الئل ساجدا
يا سيد السادات جئ ك قاصدا
سماك ربك حمدا ومحمدا
نرجو ر اك ونح مي بحماك
وبف ل جودك كل ليل س سا
من نور وج؛ك للصبا نفسا
نت الذ بنورك البدر ا س ا
سجدوا طليك األنبياء بمقدس
12
والشمس مشرقة من نور ب؛اك
 10كبا عمران ،الش ر ال ربي في الغر اإلفريقي ،مرجب سبل ذكره ،ص.389
 11مرجب ساسي في فن المدي النبو ؛ صدرت طب ة جديدة من مطابب الزهراء لاعالم ال ربي،
3007م.
 12حمد ابو  ،م ارات من األد ال شاد باللغة ال ربية؛ منشورات نحدوة ك حا ال شحاديين ،نجامينحا،
3009م ،ص.79
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ومن هذا الغرض نجد قول عبد اهلل بن فوديو:
ير ال المين وصادعا
بمدي
بسم اإلله بد ت قولي شاف ا
هل لي مسير نحو طيبة مسرعا
مس ف؛ما نيل الوصول وذا دعا
13
ألزور قبر ال؛اشمي محمد
فمححن ححالل مححا سححبل اإلشححارة طليححه مححن م،لححة ونمححاذ ي بححين جليححا بححأن الش ح ر ال ربححي
اإلفريقي قد أ،ر بالمقررات الد ارسحية ال حي وصحلت فحي بحالد السحودان طلحى ححد كبيحر؛
ف؛ذه ،ار باقية وجلية لمن أمل؛ا بالدقة ومب ذلك ول مح فوا بأصالة بيئ حه و،قافحة
ش صي ه ،وذلك عند ما أمل الش ر ال ربي اإلفريقي و جده اليا من ال؛جاء.
يرجب سب لو الش ر ال ربي اإلفريقي من ال؛جاء والغزل الصري عنحد األقحدمين
مب وفر الغر ين في األش ار ال ربية كون الش راء علماء وقدوة فحي بالدهحم ،وهحم
فححي المقححام األول هححل الفقححه وال وحيححد و ئمححة المسححاجد والجوامححب؛ هححذه المنزلححة ال لميححة
قيدهم و من ؛م ال وض في ب ض المسالك القولية.
المحور الثاني :عرض وتحليل القصيدة
يسح ى هححذا المحححور طلححى بيححان مححا ححمن ه القصححيدة مححن عناصححر الجمححال الم طلح
فححي كححل طن ححا ش ح ر س حواء كححان ذلححك مححن ناحيححة الشححكل و مححن ناحيححة الم ححمون؛
غيححر ننححي سححأركز علححى الناحيححة البالغيححة ال ححي قصححدها الشححاعر بنفسححه فححي المقححام
األول قبل كل عنصر جمالي ر .كان زيين القصيدة بالبالغة ال ربية م؛ما لحدى
الشاعر لما كان يس ش ر من شدة اح يا الناس طلى هحذا الفحن ال ربحي األصحيل فحي
بالد السودان عامة وفي طن ا األدباء اصة ألنه من هم األدوات ال ي يج على
الدارسححين والمبححدعين مححن الش ح راء والك ححا ا قان؛ححا ،كححان هححذا فححي ح ح غال ح الوححن ح ح
غر ه من حلية قصيد ه بجميب مسائل علم البالغة.
واليكم القصيدة وهي مؤلفة من رب ة وس ين بي ام على البحر الكامل:
13

عمر محمد بو  ،و ي الغام ات على ك ا
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عج نحو وا األحبة من مج
،ج الدموص على منحازل؛م ب؛ا
قف عندها سل من ب؛ا ف سى ج
واذا مررت مرت حي حي؛م
كم لي ا بأبا ه فيح؛م وكم
ومدارس نى بح ش؛حودها
وجحاج علماء يحل رفححدهم
ول؛م ككان ومب دا في جارهم
ولربما عملوا كحما من كف م ح ححن
ومواطن ش جى لفقحد رواب؛ا
دص عححنك ذا عد للذ منب الكححرى
وادرص دالص الح زم فححول قالصه
بححسرى وادال م ا و ؛جر
بزيارة اللححذ زار طححيبة بح ح حد ن
من قد سبا قلبي ف حاه بحبه
شمس ال حى بزغت بغر فان حت
م فنن م حبحر في عحلمه
سج طليل الوجحه هحين لححين
شجر طذا نزلت عليحه سفححنة
من جاءه يشكو ال حوائص ين،ني
ولسوف يروى منه كأسا سائغا
قمن جدير ن يحرى علمحاؤنا
حج بأن نحجو لديه ونحر حو
شيخ الشيوخ فريد دهر واهححر

ديسمبر 1028

واشر من األنشا ماء الزعححبج
واشف الجنان من ال؛محوم الدمج
حوجاء و لو جاء ر ي من شجي
وانشر علحي؛م لؤلؤا وزبحرد
لصاء لم ك بين؛م بم حزلج
في؛ا نجا حوائج الم حو
كل كبحر في ال حطا م مو
عمل لغحيرهم كلم وفي يجي
ي دوا و قوية ال حيف المل جي
ليست س ار في هواء سجسج
البن السرى ال سر سحير الدعلج
بمزاد صبر في الحموامي م حلج
و أو ح ى زيل شحجى الشجي
قد زار مكة في وفود الحححجج
ف،وى لديه فال سحير وال يجحي
للشرل شرل في قريش و حزر
م طف م لطف للم ححفج
للمس ححلمين ومزدر لل حم؛ج
لم ر حل عنه لفقححد ال رفج
عححنه بقل ذ انحش ار م،ححلج
صفى و حلى من كححؤوس الس مج
عنقا لبححر ال لم ف؛حو به حج
من بحر شيخ في ال لوم ملجج
فول المبارز بال لحوم م حو
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جبريل من جحبر اإلله بحه لححنا
اللة في ل ة
وافى وحز
فأ از عنه حنادس األعال مححن
لم ي ش في طو؛ار ديحن اهلل مححن
وله شبول نائبحون محنابحه
فغدا له نور الحزمان مساعدا
طو؛ار دين اهلل بيحن عدوه
ع،مان من قد جاءنا في ولحمة
ودعا طلى دين اإلله ولم ي حف
ف نصات لل حين صات لصو ه
بشرى ألمة حححمد ببالدنا ال
كم سنة حييح ؛ا و اللة
وطل ت في رض عوائدها عدت
اس مو ححم ؛ا هحل؛حا فاس حأسححدت
فاس نسرت بغ،ان؛ا و نحمرت
من راد دين اهلل يمحو عزها
فقصم ؛ا بالبيض من يا حه

دينا حنيفا مسح قيم المنح؛ج
والدين في وهد كححشيء ب؛ر
عادا ؛م وكسحاه حلة زبر
مسح ؛زئ و الئم م محجمج
والشحبل عند الحسبر م،ل ال زر
و سحاعدا في ف با مر حج
لم يل فحت لمكذ م لجلج
فأ از عنا كل سواد دج ححد
في ذاك لومة الئم و فجفج
وعال له صيحت فويل األبر
سودان في هذا الزمان المب؛ج
مد ؛ا جم ار ذكي ب حأجج
و الفت سنن النحبي األب؛ج
وصحدت دويحن الحدين بحا الولحج
جرذان؛ا رمي بنصل سلححمج
فقم ؛ا قمب القو األعححو
و سنة الس ح ححنن النبي األدعج

ولكل فرعون طغى موسى سطا

وق ية عاصت عححلي نحفج

والدين في عز ون؛ج من؛ج

والكفر في ذل ون؛ج من؛ج

صلى عليحه اهلل ما هز الصحبا

فحابيض وجه الدين ب د محافه
والسنة الغراء صب ينجلي

طمست م الم؛ا و لل ،وب؛ا
و فجرت للدين من بركا ه

عذبات غصن في الرياض بربج
واس ححود وجه الكفر ب د بلج
والبدعة السوداء ليل يدجي

والدين في درص يمحيس مدبج

عين الحياة ذل ماء الححشر
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للمشار

ح ى بر م،ل بدر طالب
و رو ة

ف؛قت

حكت ب؛ا زهارها

و عنقر و جنة و نجم

فأجادها جود جدى جود له

ف فرعت ق بانه و ساج حت
و كا،فت قصحبا ؛ا غلبا ل؛ا

و باهجت ف
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وعت رياح؛ا

وكأنما نواره بيحن المال

وكأن رزهم بجم ات ل؛حم

ماء يقول صفحاؤه هل من يحج

بليال صحو و صبا مبحلج

زهي ب؛ا عذبات غحصن عسحلج

ب ميلة و ربحوة و ححند

ه

الصبا من ب د محر ال زر

طيارها كالحشاعر الم ؛ز

فان من كل حب ه سلجلج

ب ارة مب

رة و أر

نوار روض و منائر صحولج

عكر سوام و ،الل ال،و

حمدا وشك ار للذ قد صنا

بزمان؛م مب حب؛م ذا م رجي

وبجاه من ير ى غدا بشفاعة

ك؛ف البرايا ف؛و عوم ملجج

صلى اإلله عليه ما نشر الصبا

ريا رياض وزرت ببنفسج

س د الزمان ب؛م وزايد حيره

وهو المسمى حمدا ومححمدا

وعلى الصحابة كل؛م مب ابب

فبحب؛م غفران ذنبي ر جي

مالي سوى شوقي له من كسبحج

ل؛م ب حسان ليحوم الم حر

سأركز في دراس ي على مسائل علحم البيحان نوح امر للفرصحة الم اححة لنحا فحي م،حل
هححذه األورال البح،يححة غيححر نححي شححير بأنححه مححا مححن بيححت مححن بيححات هححذه القصححيدة طال
و جد شاهدام على علم الم اني و علم البديب وذلك لمن أمحل القصحيدة حأمالم دقيقحام.
وعلححم البيححان المقصححود بالد ارسححة هححو ذلححك الححذ ي ححرف ب ح(طيحراد الم نححى الواحححد بطححرل
م لفة في و و الداللة عليه).14
 14ال طيح
ص.584

القزوينححي ،اإلي ححا فححي علححوم البالغححة ،مؤسسححة الم ححار للنشححر وال وزيححب3007 ،م،
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ويسح قبلنا فحي علحم البيحان بحا ال شححبيه المكحون محن رب حة عناصحر رئيسحية هححي
المشححبه والمشححبه بححه ويسححميان طرفححي ال شححبيه واألداة ووجححه الشححبه؛ ويقصححد بال شححبيه
ٍ
ٍ
صفات م ما،لحة و بيحان وجحود صحفة و ك،حر فحي
صفة و
اش راك شيئين فأك،ر في
و؛ر من صف ٍ
ٍ
َّ
َّ
المشبَّه به ،وي رفه البالغيون بأنه( :داللة
ات في
لما َي ْ َ
المشبَّه مشاب؛َة َ
15
على مشاركة مر آل ر في م نحى)  ،وهحذه المشحاركة كحون ب ححدى دوات ال شحبيه
ال ي هي الكاف و نحوها ملفووحة و ملحووحة .يقحب ال شحبيه علحى عحدة صحور من؛حا
ما يسمى بالمفصل والمجمل والبليغ وال م،ل وال مني طلخ .وردت مجموعة من هذه
األنواص المذكورة في القصيدة على النحو اآل ي:
والم :ال شححبيه المفصححل هححو مححا ذكححر منححه وجححه الشححبه وورد هححذا النححوص فححي عححدة مححاكن
من القصيدة ذكر على سبيل الم،ال قوله :
كل كبحر في ال طا م مو
وجحاج علماء يحل رفدهم
فوجه الشبه هنا "ال طاء" المحذوف منه ال؛مزة لل رورة الش رية ،شبه الشاعر
علماء بالده الكرماء بالبحر الم مو في ك،رة مائه طن؛م محن كحرام النحاس ي طحون
الغححالي والنفححيس ويبسححطون يححدي؛م للمح ححاجين؛ ،ححم يؤكححد لنححا هححذا الم نححى فححي مو ححب
ح ححر بلطيفح ححة نحويح ححة عقح ححد صح ححور ؛ا مح ححن المصح ححطلحات النحويح ححة نشح ححيطام ألذهح ححان
الدارسححين علححى غ حرار مححا ف لححه الحريححر فححي مقاما ححه مححن دبححاء ال ربيححة و أسححيام بححأبي
ي قو طبراهيم الكانمي من الش راء اإلفريقية ،وذلك في قوله:
عمل لغير هم كلم و في يج
ول؛م ككان ومب د في جارهم
يش ح مل هححذا البيححت علححى شححبي؛ات ،ال،ححة؛ شححبه عمححال؛م الرفي ححة فححي جي حران؛م
ب ح(كححان والمب ححد ولححم الجازمحة للف ححل الم ححارص)  :طن؛ححم يرف حون شححأن جيحران؛م ومححن
كان له صلة ب؛م رفب وحيم واجحالل ،ف؛حم محن الحذين يحؤ،رون غيحرهم علحى نفسح؛م.
وفححي مو ححب ححر ححذ ي حححدث عححن ع حوان الشححيخ جبريححل الححذين وقف حوا م ححه موقححف
الحزم في الدعوة طلى دين اهلل فقال:
15

القزويني ،المرجب السابل ص.589
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والشبل عند السبر م،ل ال زر
وله شبول نائبون منابه
ويقصححد بالشححبل؛ صححغير األسححد وال ححزر كبي حره : .طن للشححيخ جبريححل الححداعي
طلى دين اهلل في بالده عوان و نصار؛ هم في وقت الشدة شبول شجاعة واقدامام.
،اني حام :ال شححبيه المجمححل ،ف؛ححو مححا حححذف فيححه وجححه الشححبه؛ ووجححه الشححبه المحححذوف قححد
يكححون وا حححام وححاه امر ،وقححد يكححون دقيق حام في حام يح ححا فححي طد اركححه طلححى فكيححر و أمححل،
وعندئذ يج ن يذكر في ال بارة ما يرشد طليه .ورد ال شبيه المجمحل فحي قولحه وهحو يصحف
حالة الدين قبل قيام الشيخ جبريل والشيخ ع،مان بن فود بالدعوة طلى اهلل قائالم:
والدين في وهد كشيء ب؛ر
اللة في ل ة
وافى وحز
وذلك في قوله:
دينا حنيفا مسح ح ح قيم المنح ح ح ح ح ح حح؛ج
جبريل من ج ححبر اإلله ب ح ححه لح ححنا
والدين في وهد ك ح ح ححشيء بح حح؛ر
اللة في ل ح ححة
وافى وحز
عادا ؛م وكسح ح ححاه حلة زب ح ح ح ح ححر
فأ از عنه حنادس األعال مححن
مس ح ح ح ؛زئ و الئم م م ح ح ح ح ححجمج
لم ي ش في طو؛ار دي ححن اهلل مححن
 :جاء الشيخ جبريل في وقت طغيان ال اللة والغواية فحي الحبالد ،غيحر نحه
اس ح طاص بدعو ححه اإلصححالحية ن ي يححد للححدين مكان ححه السححامية ولححم ي ححش فححي طو؛ححار
دين اهلل لومة الئم.
،ال ،حام :نححوص ححر مححن ن حواص ال شححبيه وهححو ك،يححر المجححرى فححي فئححدة النححاس مححا يسححمى
بال شبيه البليغ؛ وهحو شحبيه ححذف فيحه األداة ووجحه الشحبه فحي ادعحاء ن المشحبه هحو
ذا ححه المشححبه بححه .سححمي هححذا النححوص مححن ال شححبيه بليغححا لبلوغححه ن؛ايححة الحسححن فححي القححوة
والمبالغحة ح ححى يححل طلحى الم اطح ن المشححبه هحو نفسححه المشححبه بحه ادعححاء ومبالغححة
و م،لة ذلك مس نبط من قوله وهو يصف الشيخ جبريل قائالم بأنه شمس سحاطب نحور
اهلل به البالد الذ كان في ولمة وفساد من مرها:
للشرل شرل في قريش و ح ح ححزر
شمس ال حى بزغت بغر فان حت
حيث شبه جبريل رحمه اهلل بشمس ال حى وحذف المشبه به واألداة .وذلك في قوله:
ف،وى لديه فال س ح ح ححير وال يج ح ح ححي
مححن قد سبا قلبي فح ح حاه ب ح ح ح ح حححبه
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للشرل شرل في قريش و زر
شمس ال حى بزغت بغر فان حت
م طف م ح ححلطف للم ح ح ح ح ح ح ح ححفج
م ح ح ح ححفنن م ح ح ح ححبحر في عح ححلمه
للم ح حس ححلمين ومزدر لل ح ح ح ح ح ححم؛ج
سج طليل الوجحه ه ح ححين ل ح ح ححين
لم ر حل عنه لفق ح ح ححد ال ح ح ح ح رفج
شجر طذا نزلت عليح ح ححه سف ح ح ح ححنة
وعطاء
ففي البيت األ ير شبيه بليغ شبه الشاعر شي ه بالشجرة الم،مرة كرمام
م
وال ححي نزلححت علي؛ححا طيححور جائ ححة فوجححدت مححن ط ام؛ححا مححا كفي؛ححا ،طن كححل مححن
يقصده بحاج ه ال ينصرف طال مق يام عليه حاج ه .و ي امر ،قوله:
والبدعة السوداء ليل يدجي
والسنة الغراء صب ينجلي
فححي هححذا البيححت شححبه الشححاعر السححنن الدينيححة ال ححي حياهححا الشححيخ ع،مححان بححين النححاس
ححياء وو ححاحة ب ححد ن كان ححت في ححة مولم ححة ،وك ححذا ح ححدث ع ححن الب ححدص
بالص ححب
وال رفات بولمة الليل في سواده .وينقسم ال شبيه ي ام مرة رى طلى م،يلي و مني:
راب ام :ال شبيه ال م،يلي ،يقول ال طي القزويني في ريفه (ما وج؛ه وصف من حزص
من م حدد محرين و محور) .16ف؛حذا ريحف جحامب وهحو محذه لجم؛حور البالغيحين،
ويقححول عبححد ال زيححز ع يححل( :وال يش ح رطون فيححه غيححر ركي ح الصححورة ،س حواء كانححت
ال ناصححر ال ححي ححألف من؛ححا صححور ه و ركيبححه حسححية و م نويححة) .17وكلمححا كانححت
عناصححر الصححورة ال ححي من؛ححا ي ححألف ال شححبيه مركب حام مححن عححدة مححور حسححية و م نويححة
كان ال شبيه ب د و بلغ ،كقول حدهم:
يكر على الرجال بكوك
و راه في ولم الوغى ف اله
قم ار ّ
( :الفارس الذ بيده سيف ال مب يشحل بحه وحالم
فالمشبه هنا هو صورة الممدو
غب ححار الح ححر  ،والمش ححبه ب ححه ص ححورة قم ححر يش ححل ولم ححة الف ححاء وي ص ححل ب ححه كوكح ح
م ححيء ووجححه الشححبه هححو الصححورة المركبححة مححن و؛ححور شححيء م ححيء يلححو بشححيء
م أللئ في وسط الوالم).18
16
17
18

القزويني ،المرجب السابل ،ص.351
عبد ال زيز ع يل ،علم البيان ،دار الن؛ ة ال ربية ،بيروت5983 ،م ،ص.81
المرجب السابل ،ص.81
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ورد في القصيدة من شبيه ال م،يل قوله وهو يصف الدين ب د و؛ور المصلحين:
والكفر في ذل ون؛ح ح ح ح ح ححج من؛ج
والدين في عز ون؛ج منح ح ح حح؛ج
والبدعة السوداء ليح ح ح ح ححل يدجي
والسنة الغراء صب ينح ح ح ححجلي
والدين في درص يمح ح ح ححيس مدبج
طمست م الم؛ا و لل ،وبح حح؛ا
عين الحياة ذل ماء الحححشر
و فجرت للدين من بركحا ه
ماء يقول صفاؤه هل من يححج
فجرى المذان للمشار ف؛قت
بليال صحو و صبا مبحلج
ح ى بر م،ل بدر طح ح ح ح ححالب
زهي ب؛ا عذبات غ ح ححصن عسحلج
و رو ة حكت ب؛ا زهارها
ب ميلة و رب ح ححوة و حح ح ح ح ح ححند
و عنقر و جنة و ن ح ح ح ح ح ححجم
بليال صحو و صبا مب ح ح ح ح ححلج
ح ى بر م،ل بدر طح ح ح ح ححالب
طنه شبه الدين في عز حه و من حه بحأمور م حددة من؛حا :البحدر الطحالب و ليحال صححو
و صبا مشرل منير و برو ة شجار و جنة من نجم ،وهو في كحل ذلحك ي قحد
ال شبيه في مور م ددة عناصرها.
ال نصححر ال،ححاني :المجححاز وهححو نححوص مححن نحواص طححرل ال بيححر عححن م نححى واحححد بطححرل
م لفحة وهحو فحي اللغحة محن الجحواز وهححو ال حد محن قحول؛م( :جحزت مو حب كححذا ،طذا
دي ه ،سمي به المجاز ألن؛م جازوا به مو ه األصلي ،و جاز هو مكانه الحذ
و ب فيه والم) ،19و ما في االصطال هو( :اللفو المس مل في غير ما و حب لحه
في اصطال ال اط ل ٍ
القة مان ة محن طرادة الم نحى الو ح ي) 20وينقسحم المجحاز
طلى مجحاز لغحو ومجحاز عقلحي كمحا هحو مو ح فحي ك ح البالغحة ال ربيحة .ورد فحي
القصيدة ما يسمى بالمجاز المرسل قوله:
واشر من األنشا ماء الزعح ححبج
عج نحو وا األحبة من مج
واشف الجنان من ال؛م ح ححوم الدمححج
،ج الدموص عل ح ححى منح ح ححازل؛م ب؛ا
حوجاء و لوجاء ر ي من شجي
قف عندها سل من ب؛ا ف سى ج
وانشر عل ح ح ححي؛م لؤلؤام وزبح ح ححرد
واذا مررت مرت حي حي ح ح ح حح؛م
 19حمد بن مصطفى المراغي ،البيان ،الم اني والبديب ،المك بة ال ربية ،بيروت ،بدون ت ،ص.378
 20حمححد بححن طبح حراهيم ال؛اشححمي ،جح حواهر البالغححة فححي الم ححاني والبي ححان والب ححديب ،المك بححة ال ربي ححة،
بيروت ،ت بدون ،ص.375
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ذكر المنازل ومر ب،ج الدموص علي؛ا، ،م مر بال حية على حياء األحبحة مجحا امز  :طلحل
المحل و راد هله الموجودين في المنازل واألحياء .وفي مو ب ر يقول:
وجحاج علماء يحل

كل كبحر في ال طا م مو

رفدهم

نالحو اس دام ف ل" :يحل " في غير مو ح ه األصحلي ليحدل علحى الكحرم والسح اء
والقرينة المان ة إلرادة الم نى األصلي هو قوله "رفدهم" وكذاك نجد كلمة "بحر" في
قولححه "كححل كبحححر فححي ال طححاء" اسح ملت مجححا امز للداللححة علححى الكححرم بقرينححة قولححه" :فححي
ال طاء" .ومنه قوله:
ف،وى لدية فال سير وال يج

من قد سبى قلبي ف اه بحبه

اسح مال الف ححل "سححبا" مجححا امز وم نححاه األصححلي :هححو األسححر و ريححد بححه هنححا :ح ح
من حبه قلبي والقرينة قوله" :قلبي" ،وكذلك في قوله:
شمس ال حى بزغت بغر فان حت

:

للشرل شرل في قريش و رو

كلمححة "شححمس" هنححا اس ح دمت كححذلك مجححا امز ألن م ناهححا فححي الحقيقححي كوك ح مححن الكواك ح
السححيارة ال ححي و؛ححر صححبحام و فححي وال القححة" :بزغححت بغححر " مححن ج؛ححة الغححر .
وكذلك في قوله:
كم سنة حيي ؛ا و اللة

مد ؛ا جم ار ذكي ب ححأجج

دم ؛ا

اسح ح مل الكلم ححين " حيي ؛ ححا" و" م ححد ؛ا" ،مج ححا امز ألن األص ححل ف ححي اإلحي ححاء للم ححو ى
واإل ماد للنار والقرينة هي قوله "سنة" و" اللة".

ال نصححر ال،الححث :االسح ارة وهححي مححن هححم بحوا علححم البيححان و نححي فححي اللغححة (رفححب
الشححيء و حويلححه مححن مكححان طلححى ححر ،يقححال اس ح ار فححالن سحح؛مام مححن كنان ححه :رف ححه
وحولححه من؛ححا طلححى يححده .وعلححى هححذا يص ح ن يقححال اس ح ار طنسححان مححن ححر شححيئام،
ّ
بم نى ن الشيء المس ار قد ان قل من يد الم ير طلى المس ير لالن فاص به .ومحن
ذلك يف؛م منام ن عملية االس ارة ال ّم طال بين م ارفين جمب بين؛ما صلة ما).21
21

عبد ال زيز ال يل ،البيان والم اني والبديب ،مرجب سبل ذكره ،ص.514
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ما في االصطال  ،فقد عرف؛ا البالغيون ب ريفات ك،يرة من؛ا( :االس ارة هي
م ححا كان ححت عالق حححه ش ححبيه م ن ححاه بمح ححا و ححب لحححه) .22وف ححي ه ححذا يقحححول عب ححد القح ححاهر
الجرجاني( :االس ارة في الجملة ن يكحون لفحو األصحل فحي الو حب اللغحو م روفحا
ص به حين و ب، ،حم يسح مله الشحاعر و غيحر الشحاعر
د ّل الشواهد على نه ا ّ
23
فححي غيححر ذلححك األصححل ،وينقلححه طليححه نقححال غيححر الزم فيكححون هنححاك كال اريححة)  .هححذه
ال ريفات كاد فل في :ن االس ارة :ر من المجاز اللغو عالق حه المشحاب؛ة
بين الم نى الحقيقي والم نى المجاز  ،وهي فحي حقيق ؛حا شحبيه ححذف ححد طرفيحه،
و طلححل االس ح ارة علححى اس ح مال اسححم المشح ّحبه بححه فححي المشح ّحبه ،فيسححمى المشح ّحبه بححه
مس ا امر منه ،والمشبه مس ا ار له ،واللفو مس ا ار .وصنف البالغيون االس ارة من
حيححث ذكححر ح حد طرفي؛ححا طلححى :اس ح ارة ص حريحية ومكنيححة  .واالس ح ارة ال ص حريحية:
وهححي مححا صح ّحر في؛ححا بلفححو المشححبه بححه ،و مححا اس ح ير في؛ححا لفححو المشححبه بححه للمشححبه.
وذلك م،ل قول الم نبي وهو يصف د ول سفير ملك الروم على سيف الدولة:
طلى البحر يس ى م طلى البدر ير قي
و قبل يمشي في البساط فما درى
فححي ه ححذا البي ححت ،ش ححبه س ححيف الدول ححة ب ححالبحر ف ححي ال ط ححاء  ،ححم اسح ح ير اللف ححو ال ححدال عل ححى
المشبه بحه وهحو البححر والمقصحود بحه سحيف الدولحة علحى سحبيل االسح ارة ال صحريحية
والقرينة ال ي منب من طرادة الم نى الحقيقي هي "فأقبل يمشي في البساط" .ورد هذا
النوص من االس ارة في القصيدة عند وصفه لشيخ جبريل بالشمس قائالم:
للشرل شرل في قريش و زر
شمس ال حى بزغت بغر فان حت
شححبه الممححدو بالشححمس والمقصححود بححه :الشححيخ جبريححل حيححث حححذف المشححبه ،وذكححر
المشبه به وهو "شمس ال حى" على سبيل االس ارة ال صريحية والقرينة ال ي منب
مح ححن طرادة الم نح ححى الحقيقح ححي هح ححو قولح ححه "بزغح ححت بغح ححر فان حح ححت للشح ححرل" والمقصح ححود
بالغر  :بالد السودان؛ وم نى البيت :طن و؛ور جبريل في هذا الزمان ،يشبه بزوغ
الشححمس فححي الو ححو ألن النححاس كححانوا ي يشححون فححي وححالم و ححالل وب ح ٍحد عححن الححدين
والمن؛ج الصحي  .وكذلك في قوله حين يصف كرمه وعطائه قائالم:
22
23

القزويني ،اإلي ا  ،مرجب سبل ذكره ،ص.300
عبد القاهر الجرجاني ،سرار البالغة ،المك بة ال وفيقة ،بدون ت ،ص.33
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لم ر حل عنه لفقد ال رفج
شجر طذا نزلت عليه سفنة
شححبه الشححيخ بالشححجرة ال ححي علي؛ححا ط ححام للطيححور (كنايححة عححن ك ،حرة علمححه وكرمححه لمححن
كان يقصده) حيث حذف المشبه وهو الشحيخ جبريحل ،وذكحر المشحبه بحه :شحجر علحى
س ححبيل االسح ح ارة ال صح حريحية ،و ححرك ش ححيئا م ححن لوازم ححه ي ححدل عل ححى المح ححذوف وه ححو:
"ال رفج" ما أكله الطيور النازلة على الشجرة الم،مرة .وكذلك في قوله:
و ساعدا في ف با مر ج
فغدا له نور الزمان مساعدا
شححبه الممححدو ال،ححاني ،الشححيخ ع،مححان بححن فححود بححالنور وذك حره علححى سححبيل االس ح ارة
ال صحريحية ،والقرينححة ال ححي منححب طرادة الم نححى األصححلي هححو قولححه" مسححاعدام و سححاعدام
صححب الشححيخ ع،مححان مسححاعدام لشححي ه جبريححل فححي طصححال
فححي ف ح بححا مححر ج"
الححدين وسححاعده األيمححن فححي الححدعوة طلححى اهلل .و مححا االسح ارة المكنيححة ،ف؛ححي مححا حححذف
في؛ححا المشححبه بححه و المسح ار منححه ،ورمححز لححه بشححيء مححن لوازمححه .ورد هححذا النححوص مححن
االس ارة في قوله:
كب ح حححر في ال ح ح ححطا م م ح ححو
وجحاج علماء يحل رف ح ح ححدهم
وردت االس ح ارة فححي قولححه "يحل ح رفححدهم" حيححث شححبه الشححاعر ال لمححاء بدابححة حلححو
درت ححرع؛ا لبن ححا ،وح ححذف المش ححبه ب ححه وه ححي الداب ححة الحل ححو  ،وذك ححر المش ححبه وه ححو
مير الجمب في "رفدهم" .و رك شيئا يدل على المحذوف وهو "يحل " علحى سحبيل
االس ارة المكنية .وكذلك في قوله:
ف،وى لحدية فال سير وال يحج
من قد سححبى قلبي ف اه بححبه
حيث شبه الشاعر حالة شوقه طلى الممدو باألسر وحذف فيه المشبه به وهو محل
َس َحر .وكمحا ذكحر
األسر و رك ما يدل على المحذوف وهو الف حل "سحبى" ال حي نحي َ َ
المشبه وهو " َم ْن" الموصولية شي ه .وشبه القل باإلنسان الحذ يقحيم فحي مكحان
،ححم ين قححل طلححى مكححان ححر ،ححم حححذف المشححبه بححه وهححو اإلنسححان و ححرك مححا يححدل علححى
قححام واس ح قر وذكححر المش حبه وهححو "قلبححي" علححى وجححه
المحححذوف وهححو الف ححل "،ححوى"
االس ح ارة المكنيححة .وفححي مو ححب ححر بححين ج؛ححود يححه ع،مححان فححي الححدعوة طلححى اهلل
وذكر طحياءه للسنة النبوية بين الناس ومحارب ه للبدص وال رفات في الدين قائالم:
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مد ؛ا جم ار ذكى ب أجج
كم سنة حيي ؛ا و اللة
شبه جديد السنة باإلحياء بجامب أكيد الوجود فحي كحل، ،حم ححذف لفحو المشحبه وهحو
جديد ،و قيم لفو المشبه به اإلحياء مقامه، ،م اش ل محن اإلحيحاء حيحا ،علحى سحبيل
االس ح ارة ال ص حريحية ال ب يححة  :شححبه الشححاعر السححنة باإلنسححان وحححذف المشححبه بححه
وهو اإلنسان وذكر المشبه وهو السنة ،و حرك شحيئام محن لوازمحه وهحو الحيحاة فحي قولحه
" حيي ؛ححا" علححى سححبيل االس ح ارة المكنيححة، ،ححم شححبه ال ححاللة بالنححار ال امححدة وحححذف
المشححبه بححه وهححي النححار وذكححر المشححبه بححه "ال ححاللة" و ححرك شححيئام يححدل علححى المحححذوف
في قوله " مد ؛ا جم امر" على سبيل االس ارة المكنية .وفي مو ب ر نجد قوله:
واسود وجه الكفر ب د بلج
فابيض وجه الدين ب د محاقه
حي ححث ش ححبه ال ححدين باإلنس ححان الجمي ححل وج؛ ححه و ح ححذف المش ححبه ب ححه (اإلنس ححان) وذك ححر
المشححبه وهححو الححدين و ححرك شححيئام يححدل علححى المحححذوف هححو "بيححاض الوجححه" علححى سححبيل
االس ارة المكنيحة وفحي كحذلك شحبه الكفحر باإلنسحان المسحود وج؛حه وححذف المشحبه بحه
وهو وذكحر شحيئا محن لوازمحه يحدل علحى المححذوف وهحو "سحواد الوجحه" علحى سحبيل االسح ارة
مناهجحه ومقاصحده للنحاس وا فحى ،حر الكفحر.
المكنية : .عوم مر الدين وو
ونقر في نفس السيال وهو ي حدث عن الشي ين في قوله:
فبحب؛م غفران ذنبي ر جي
س د الزمان ب؛م وزايد يره
شححبه الزمححان باإلنسححان وحححذف المشححبه بححه وهححو (اإلنسححان) و ححرك المشححبه وذكححر شححيئام يححدل
على المحذوف وهي الس ادة في قوله " َس َد الزمان ب؛م" على سبيل االس ارة المكنية.
س د الناس بو؛ورهم في هذا الزمان وبج؛ودهم المباركة في نصرة الدين.
ال نص ححر ال ارب ححب :الكناي ححة لف ححو طل ححل و ري ححد ب ححه الزم م ن ححاه ،م ححب جح حواز طرادة م ن ححاه
األصلي كقولحك فالنحة نحؤوم ال ححى ،وال يم نحب ن يحراد محب ذلحك النحوم فحي ال ححى
مححن غيححر أويححل .و نقسححم الكنايححة بحس ح المكنححى عنححه طلححى ،ال،ححة قسححام :كنايححة عححن
ٍ
صفة وكناية عن موصوف ،وكناية عن نسبة .ومن النوص األول قوله:
واشف الجنان من ال؛موم الدمج
،ج الدموص على منازل؛م ب؛ا
فقولححه،" :ححج الححدموص" و"واشححف الجنححان" فححي هححذا البيححت ،كنايححة عححن الحححزن وال حسححر.
ومنه قوله:
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بمزاد صبر في الموامي م لج.
وادرص دالص ال زم فول قالصه
"وادرص دالص ال ححزم" كنايح ححة ع ححن صح ححفة وه ححي ط ح ححالص الني ححة مح ححب ش ححدة ال ح ححزم فحححي
االس داد لزيارة الممدو في "مج" .ومن النوص ال،اني قوله:
واشر من األنشا ماء الزعححبج
عج نحو وا األحبة من مج
فقوله " :وا األحبة" في صدر البيت ،كناية عن واد اسمه مج .وكذلك في قوله:
قد زار مكة في وف ح ححود الح ح ححجج
بزيح ح ححارة اللذ زار طي ح ح ححبة ب د ن
فكلمة "طيبة" كناية عن المدينة المنورة باع بار اسم؛ا القحديم قبحل ال؛جحرة  : ،زار
الشححيخ جبريححل مكححة المكرمححة حاج حام ،ححم ححم رحل ححه بزيححارة المدينححة المنححورة .وكححذلك فححي
قوله مادحام الشيخ جبريل:
م ح ححطف م لط ح ححف للم ح ح ح فج
م فن ح ح ح ح ح ححن م ب ح ح حححر في علمه
للمح ح ححسلمين ومزدر لل م ح ح حح؛ج
سج طح ح ح ححليل الوجه هين لي ح ححن
لم ر ح ح حححل عنه لف ح ححقد ال رفج
شح ح ح ححجر طذا نزلح ححت عليه سفن ححة
ف رى ن جميب الصفات "م فنحن" "م بحر" "م حطف" "م لطححف" "سحج طححليل الوجحه"
"هين" "لي ح ححن للمحسلمين" و"مزدر لل مح؛ج" "شحجر" رجب طلى ممدو واحد وهحو الشحيخ
جبريل .وقوله ي ام:
فأ از ع ححنا كل س ح ح ح ححود دجد
ع،مان من قد جاءنا في ول ححمة
صححل الححدين وجححرده مححن
قولححه " سح ححود دجححد " ،كنايححة عححن البححدص وال ححالالت،
البدص وال رفات ال ي كانت شائ ة نذاك في بالد السودان .وكذا في قوله:
وق ية عاص ح ح ححت علي نفج
ولكل فرعون طغى موسى سطا
فكلمة "فرعون" كناية عن كل طاغية في األرض يسد السبيل طلى دين اهلل .ومنه قوله:
السودان في هذا الزمان المب؛ج
بشرى ألمة حمد ببالدنا
فح" مة حمد" كناية عن المسلمين.
الخاتمة
،ب ت هذه الدراسة طمكانيحة طجحراء المقارنحة بحين األد ال ربحي واألد اإلفريقحي
المك ححو باللغححة ال ربيححة ححذا بححر المدرسححة األمريكيححة المقارنححة ،وذلححك بغيححة م ححين
ال القات ال لمية وال،قافية بحين الشح بين؛ ال ربحي واإلفريقحي .الشح ر ال ربحي اإلفريقحي
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شح ح ر ح ححديث النش ححأة غي ححر ن ححه م ححزول ف ححي البيئ ححات اإلفريقي ححة ال ي رف ححه ك،ي ححر م ححن
األدبححاء ،وهححو ش ح ر يس ح مد صححور ه و لوانححه مححن المقححررات ال ربيححة واإلسححالمية ال ححي
وصلت في عمال القارة اإلفريقية منذ عصر الف وحات اإلسالمية األولى.
ي فاوت حوفر ال ناصحر الجماليحة فحي الشح ر ال ربحي اإلفريقحي محن شحاعر آل حر
ومحن بيئحة أل حرى ول؛حذا يمكححن ن نقحول بحأن القصحيدة ال ححي حم د ارسح ؛ا قصحيدة امححة
بناؤه ححا ححوفرت في؛ ححا ال ناص ححر ال لمي ححة والفني ححة .راد الش ححاعر ف ححي قص ححيد ه ن ي ححزود
الم لقي بجميب ال ناصر ال لمية الم لقة ب لم البالغة ال ربية فنج في ذلحك نجاححام
بححاه امر؛ هححذه المسححائل ال ححي شحرنا طلي؛ححا فححي علححم البيححان ،بححت وجححود نوائرهححا فححي علححم
الم اني وعلم البديب.
و م ححا م ححا ي ل ححل بال ناص ححر الفني ححة ف ححيمكن ن نش ححير طل ححى ب حح؛ا م ،ححل :ج ازل ححة
لفاو؛ححا وعمححل م اني؛ححا باإل ححافة طلححى نوعيححة مطل ؛ححا الطلليححة المشح مل علححى ب ارعححة
اس ؛الل؛ا وحسن الح لص وال ا محة .ويمكحن ن ن حيف طلحى ذلحك عنصح امر حر جحد
م؛ححم؛ قححائال بأنححه ،لمححا كانححت القصححيدة فححي غححرض المححد كانححت ال اطفححة و الش ح ور
والشححول طلححى الممححدو وححاه امر ملموسحام في؛ححا لححذا لححم ي ح ف شح ور الشححاعر وانف اال ححه
مححن ول القصححيدة طلححى رهححا .ف قححد القصححيدة بمححا يسححمى بالوحححدة ال ححوية كمححا هححو
الشحأن فححي قصحائد شح راء ال صحر الجححاهلي ألنححه و ح ؛ا علححى منحوال لححك القصححائد؛
و منت القصيدة لوانا من الحكحم واألم،حال والمصحطلحات اإلسحالمية وهحو محا يحدل
علححى س ح ة ،قافححة الشححاعر؛ فححال غححرو فححي ذلححك طذ هححو وزيححر ميححر الدولححة فححي سححكو و
وشيخ شيو ؛ا .هحذا محا ردت ،ول لنحا ن نجحد مناسحبة حرى لنقحدم لقحراء اآلدا فحي
ال الم ال ربي واإلسالمي ما ي لل باألد ال ربي اإلفريقي.
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