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 ملخص البحث
 

تو وكنو و كو ص إنتاج أدباء موضوع هذا البحث هو :" املعارضات الشعرية يف األدب العريب النيجريي،
 وخامتة .لقد ضّم هذا البحث يف إطاره مقدمة وثالثة فصول  دراسة وصفية حتليلية ناقدة "، منوذجا،

حيث تتبع تراث األدب العريب  مفهوم املعارضة يف الشعر العريب، ناقش الباحث يف الفصل األول،   
مث أخذ وآراء بعض الباحثني فيه، قدميه وحديثه فاستخرج من منثوره أقوال األدباء جتاه هذا الفن،

بشعر الشعراء العرب  عروكيف تأثر هذا الش الباحث يلقي الضوء على الرتاث الشعري يف نيجرييا،
 تو وكنو .و كو ء صحلديث عن مفهوم هذا الفن لدى أدباوتناول أيضا ا القدامى واحملدثني،

وقد حاول  فعبارة عن دراسة مناذج من املعارضة حسب األغراض الشعرية، وأما الفصل الثاين،   
غرض املدح يف الباحث يف هذا اجلانب األديب حتليل ما حصل عليه من النصوص الشعرية حسب 

 ن النصني . مث املوازنة بيـ ودالية الشيخ حممد الناصر كرب، دالية النابغة الذبياين،
ودالية الشيخ عبد اهلل بن  الشيخ عثمان بن فودي، كما تناول احلديث عن املديح النبوي يف دالية   

أخرى حسب غرض وقام الباحث أيضا بعرض نصوص  مث أتبع ذلك باملوازنة بني النصني، فودي،
وبعد ذلك كّله قام  وهائية الشيخ حممد قن الغسوي، الوصف يف هائية عبد الرحيم الربعي اليمين،

 بعرض النصوص وحتليلها واملوازنة بينها .
، مناذج من املعارضة حسب غرض الفخرفإنّه يتطرق للحديث عن دراسة  أّما الفصل األخري،   

 ورائية الشيخ حممد البخاري، فخر يف رائية أيب فراس احلمداين،تناول الباحث غرض ال واحلب اإلهلي،
 وذلك بعرض النصوص وحتليلها مث املوازنة بني النصني .

 وكافية الشيخ أيب بكر عتيق، احملور األخري فإنّه ميّس جانب احلّب اإلهلي يف كافية ابن الفارض،أما    
 مث املوازنة بني النصني .
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ABSTRACT 

 

The topic of this research is: Poetic Comparisons in Nigerian Arabic Literature, the Works of 

Sokoto and Kano literary heavyweights as case study (Descriptive, Critical Analytical Study), 

and it contains three chapters and conclusion.

   In the first chapter the researcher discusses the definition of comparison in Arabic poetry at 

which he surveys the traditional and modern Arabic literature and heritage from which he 

deduces prosaic of the literary figures of this art, and the opinions of some of the researchers 

about this technique. He then explains the tradition of poetry in Nigeria and how it is 

influenced by the traditional and modern Arab poets. He shades more lights on this concept to 

the Sokoto and Kano literary heavyweights.  

   Chapter two is an examination of the case study of comparison based on the poetic themes. 

In this part the researcher tries to analyze poetic texts based on theme of: eulogy in the 

Daliyya of Nabigah Az-Zubyany and that of Sheikh Muhammad An-Nasir Kabara, and then 

compares between the two texts. 

   The researcher also talks about the eulogy of the noble Prophet (Peace Be Upon Him) in the 

Daliyyah of Sheikh Usman bin Fodi and that of Sheikh Abdullahi bin Fodi, and then he 

follows this with comparison between the texts. The researcher also brings forth, for analysis, 

other texts based on the theme of description in the Ha’iyyah of Abdur-Rahim Albar’iy Al-

Yamany, and that of Sheikh Muhammad bin Al-Ghasawy, after all this, he analyses the texts 

and compares the texts. 

   The last chapter is an analysis of the case study of some literary comparison based on the 

theme of pride, and mysticism. The researcher talks about the theme of pride in the Ra’iyyah 

of Abu Firas Al-Hamdany, and that of Sheikh Muhammad Al-Bukhari, he does this by 

presenting the texts, analyzing and comparing them. 

   The last part of the research presents the theme of mysticism or “Allah’s Love”, in Ibn 

Alfaridh’s Kafiyyah, and that of Sheikh Abubakar Atiq, and then analysis of them.  
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 الشكر والتقدير
 

 ىي وأسلم علوأصلّ  عليه ثناء يليق بوجهه الكرمي، والثناء ملن مسك السموات وبسط األرضني، احلمد
 .ه الكرمينبيّ 
: حممد بن خليفة بن ملدينة العاملية األستاذ الدكتورإىل معايل مدير جامعة ا والتقدير أتقدم بالشكر   

 اهلل تعاىل خري اجلزاء.جزاه ف راحة الطالب يف اجلامعة،حتقيق علي التميمي لسعيه يف سبيل 
األدب العريب والنقد   األستاذة املساعدة رئيسة قسمين أن أقدم جزيل شكري وتقديري إىليسرّ كما     

وتكّرمت النجاح  اخلري وإىل بيدي إىل تأخذ فهي اليت ،رة : هنلة عبد الكرمي احلرتاينالدكتو  األديب
أجده  مامل من اإلشفاق واإلحسان والتشجيع ايهلقد وجدت ف ،املتواضعهذا البحث  باإلشراف على
ه إنّ  اويغفر لوالديه ،ظهاوحيف ،اخطاياه اويغفر هل زاء،اجلخري  اجيزيه فاهلل تعاىل ،ايف أحد سواه

 .هوالغفور الرحيم
 ومجيع األساتذة بكلية اللغات خاصة، كما ال أنسى أن أقدم جزيل شكري إىل كلية اللغات،   

 والشكر موصول لعمادة الدراسات العليا. جبامعة املدينة العاملية عامة،ومجيع األساتذة 
: الدكتور رابع موسى  تقدير  إىل حاكم والية كنو حالياوال يفوتين أن أقدم خالص الشكر وال   

 فاهلل جيزيه خري اجلزاء . وهو الذي أمدين مبنحة ملواصلة هذه الدراسة، كونكوسو،
من أجل جناح  واملساعدة والتشجيع من زمالئي وإخواين،املعونة  إيّل يد وأخريًا أشكر كل من مدّ    

 هذا املشروع العلمي املتواضع.
 

 . خري جيزي اجلميع كلّ أن  اهلل تعاىلأسأل 
  

 
 
 
 
 



 ر

 

 اإلهداء
 

،وفاء وتقديراً حلقّ  أهدي هذا البحث املتواضع إىل والدّي،  هما عليَّ
 اللهم ارمحهما كما ربياين صغريا،

 اجلنة مثوامها ومثوانا .واجعل 
 آمني آمني
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 المقدمة
 

النذير بأوامر وأصّلي وأسّلم على مبّلغ الرسالة السماوية فصيح اللسان البشري  احلمد هلل رب العاملني،
ومل يزل يسأل ربّه متطلبات أمّته راجيا من اهلل تعاىل أن ميّن عليهم ويرشدهم إىل أفضل  اهلل ونواهيه،

 الطرق واألساليب صلوات اهلل وسالمه عليه وآله وأصحابه وسّلم تسليما كثريا .
 أما بعد : 

إنتاج أدباء صوكوتو وكنو  جريي،فهذا حبث بعنوان : ) املعارضات الشعرية يف األدب العريب الني   
املدينة ، جامعة لقسم األدب العريب والنقد األديبأقدمها منوذجا، دراسة وصفية حتليلية ناقدة (، 

 .العاملية  ماليزيا، للحصول على درجة املاجستري
الشك أن األدب النيجريي مل ينل حظه من الدراسات األدبية، على الرغم من مشول احلضارة    

البحث اإلسالمية، وهذه احلضارة قد رفعت عز املسلمني يف نيجرييا، وعلى هذا سوف يتناول هذا 
كتابنا وهذا الفن من الفنون اليت مل تتناوهلا أقالم   ي،رضات األدبية يف تراث الشعر النيجري حول املعا

فهذا البحث إن شاء اهلل  أثره يف أدبنا،م من أمهيته و على الرغحبث ميداين متميز، النيجرييني يف 
  .سوف يقوم بإماطة اللثام  عن هذا الفن

ة الرتكيز وذلك إلدراك الباحث أمهي ومن هنا جاء اهتمام الباحث ليقوم بالكتابة عن هذا املوضوع،   
وذلك إلظهار  نو األدبية الذين كانت هلم إسهامات يف فن املعارضة،تو وكعلى إنتاجات أدباء صوكو 

 .يف اإلملام مبرامي اللغة العربيةمدى طول ذراع أدبائنا وسعة باعهم 
من مكانة عظيمة وآثار ملموسة يف  –وخاصة الشعر  –ومن مث يتجلى لنا ما لألدب العريب    

 . احلفا  على كيان تراثنا األديبيساعد يف مع االعتقاد أّن كّل ذلك األدب العريب النيجريي،
 

 إشكالية البحث:
وإشكالية هذا البحث تكمن يف عدم  كما هو معروف لكّل حبث علمي إشكالية تدعو إىل حّلها،
كون هذه الدراسة لفن املعارضة األدبية  تركيز الباحثني على دراسة فن املعارضة يف األدب النيجريي،

والنيجريي خاصة على اختالف مما جيدر الرتكيز عليه، وهو لبنة قّيمة يف تاريخ األدب العريب عامة 
 . عصوره
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ومن هنا يود الباحث أن يكشف ويظهر هذه األسرار الكامنة يف الشعر العريب النيجريي بغية    
 أدبية قّيمة يف فن املعارضات.ما ألدبائنا من إنتاجات  الوصول إىل

 وعلى هذا ميكن أن تتلخص أسئلة البحث يف النقاط اآلتية :
 ماذا ميثله فن املعارضة يف الشعر النيجريي العريب، وما مدى تأثريه يف تطوير هذا األدب ؟ – 1
 ؟ األدبية ضة ( موجود ضمن إنتاجات أدبائناهل هذا الفن ) فن املعار  – 2
 

 أهداف البحث:
ا البحث إن شاء اهلل يهدف إىل تذليل الصعاب يف طريق الباحثني للحصول على مراجع ألدبنا هذ

إذاً فهو حياول قدر اإلمكان أن يأخذ بأيديهم كي يضعها على تراثنا األديب الضخم والذي  النيجريي،
 ؤنا النيجرييني .أورده أدبا

 وتندرج األهداف حتت النقاط اآلتية : 
 تأثر الشعر العريب النيجريي بالشعر العريب.لتعرف على مدى ا –1
 النيجرييني جتاه هذا الفن ) املعارضة ( . التعرف على مدى طول ذراع األدباء –2
 

 أهمية البحث:
 وتتمثل أمهية هذا البحث فيمايأيت :

فهو كشف عن فن من فنون الشعر العريب له  وجوه؛عدة دراسة املعارضة األدبية نافع من   – 1
 وله آثاره يف هتذيب النفوس . وله شعراؤه، قيمته،

 عشر إىل القرن العشرين . ر األدب النيجريي من القرن الثامنمعرفة تطو  – 2
إيقا  مهم الباحثني يف القيام مبراجعة ما استخدم من تراثنا العريب مربزين حملاسنه األدبية  – 3

 ومظهرين جلماله الفين .
كذلك مساعدهتم يف الوقوف على موارد  ادهتم هبا إفادة تامة،إثراء طالب اللغة العربية وإف – 4

 لى إنتاجاهتم األدبية .لذي يعني يف احلكم عاألمر ا ئنا الفنية ومصادرهم األدبية؛أدبا
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 :الدراسات السابقة
البحث  األوىل يف سبيل الدراسة والبحث، فموضوع هذا يعتقد الباحث أن هذا البحث هو اخلطوة

قل األديب موضوع مغاير وخمالف كّل االختالف عن املوضوعات اليت عاجلها بعض الباحثني يف احل
بإضافة عملية يف  بالشك قد قامه ي والكنوي ، فإذا حتقق للباحث كّل ذلك فإنّ النيجريي الصوكوتو 

 .امليدان األديب
 وهي كاآليت:   هذا البحث،فإيّن قد رأيت حبوثا هلا عالقة مبوضوع  ومهما يكن من أمر،   
، دراسة نقدية يف تاين منوذجاالشعر املوري " املعارضات الشعرية يف األدب العريب احلديث، – 1

رئيس  أبوه ولد أعمر، اه للباحثدكتور  رسالة وصف األسلوب الشعري يف األدب العريب احلديث "
، الفصل الثالث من م( 2111 سنة) ، كلية اآلداب جامعة نواكشوط،قسم اللغة العربية وآداهبا

 .الرسالة
 التمهيد يعرض لشعر املعارضات يف األدب العريب. –أ 

 املبحث األول شعر املعارضات يف األدب العريب احلديث. –ب 
  .املبحث الثاين شعرر املعارضات يف األدب املرتاين احلديث –ج 
أي أهنما يّتفقان يف   املعارضة (،ووجه العالقة اليت بني هذه الدراسة وحبثي هو دراسة ) فن    

فرسالته تتناول بعض مناذج من الشعراء املوريتانيني الذين كانت هلم  وخيتلفان يف النماذج، املوضوع،
 و وكنو .ثيت يدور حول إنتاجات أدباء صوكوتبينما حب إسهامات يف املعارضة،

ن فودي النيجريي " ، للدكتور حبث بعنوان : " الفن الشعري يف تزيني الورقات لعبد اهلل ب – 2
 عيسى ألىب أبوبكر، قسم اللغة العربية، جامعة إلورن نيجرييا.

فبحثه يتناول احلديث عن اجلوانب الفنية اجلمالية واملالمح البيانية يف ديوان ) تزيني الورقات (    
، ومن بني األدباء لعبد اهلل بن فودي، بينما حبثي يدور حول فن املعارضات إنتاج أدباء صوكوتو وكنو

 عبد اهلل بن فودي، حيث يتناول الباحث داليته يف جانب الدراسة.
كتاب " تاريخ املعارضات الشعر العريب "، لدكتور حممد حممود قاسم، الناشر دار الفرقان، سنة    – 3

اذ م، تناول الكاتب اجلانب التارخيي للمعارضة يف الشعر العريب، بينما حبثي يتناول بعض من 1972
  من املعارضة إنتاج أدباء صوكوتو وكنو.
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كتاب بعنوان : " املعارضات يف الشعر األندلسي، دراسة نقدية موازنة " ، تاليف يونس طُرْكي   –4
م، وباألصل رسالة تقدم هبا املؤلف إىل  2118سّلوم البخاري، دار الكتب العلمية بريوت، سنة 

م، وهي جزء من متطلبات درجة املاجستري يف  1988جملس كلية اآلداب يف جامعة املوصل، سنة 
 اللغة العربية وآداهبا.

فررسالته تتناول مناذج من املعارضة حول إنتاج شعراء األندلس، وأما حبثي يتناول مناذج من    
 املعارضة حول  إنتاجات أدباء صوكوتو وكنو.

فدراسته تناولت جانب معارضة ، املعارضات يف الشعر الناصري، ألبو ِحْسم   النتاسل  – 5
 ا فيه، وأما حبثي هذا خمتص من مناذج أدباء نيجرييا مدينيت صوكوتو وكنو.اصريون وما أسهمو الن
م " حبث  1981 –م  1951ـنة لنقائض الشعرية عند علماء كـنو من سحبث بعنوان : " فن ا –4

عداد الطالب : شيخ ، إنيجرييا العربية جبامعة " جوس " تكميلي لنيل شهادة املاجستري يف اللغة
 م . 1992، سنة عثمان بن أمحد

حبث بعنوان : " مظاهر تأثري قصيدة الربدة يف احلياة األدبية والروحية لدى بعض علماء كنو  –5
إعداد  نيجرييا " حبث مقدم لنيل شهادة املاجستري يف اللغة العربية جبامعة " بايرو " كنو نيجرييا،

 م . 1995سنة  بوبكر،: حممد آدم أالطالب
) فن ن الدراسة األوىل لـ: أ هاتني الدراستني املتقدمتني هووأما عن العالقة بني حبثي هذا وبني   

األمر الذي جعل البعض  وذلك للمشاهبة بني الفنني، النقائض ( هلا عالقة وطيدة مع فن املعارضة،
البحث تعني الباحث يف استخراج أوجه فمراجعة ذلك  حيملون الثاين على معىن األول أو العكس،

 االختالف بني الفنني .
فلها عالقة ببحثي هذا من حيث بيان أوجه تأثر األدب العريب  أما بالنسبة للدراسة الثانية،   

 النيجريي بالرتاث الشعري العريب .
دراسة  ان حيث كـوهنفإّن دراسيت هذه خمتلفة عن دراسات أخرى سبقتها م ومهما يكن من أمر،   

وموازنة النصوص هي  ففن املعارضة األدبية هو مناط هذا البحث، ،تخصصة يف األدب النيجرييم
 لّبها .   
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 :حدود البحث
تمام اخلاص مبا قام به شعراء مع االه وكنو، شعر العريب يف مدينة صوكوتويدور هذا البحث حول ال

 وسوف يكتفي الباحث باختيار بعض النماذج، من معارضة للشعراء العرب وغريهم، هاتني املدينتني
 وذلك لعقد املوازنة بني النصوص. مث دراستها وحتليلها حتليال أدبيا،

 منهج البحث:
فإّن البحث يكلف صاحبه مجع شتات هذا الفن وتنظيمه  أما بالنسبة للمنهج املتبع يف هذا البحث،

 يتبع ذلك التحليل األديب لنماذج مث يف صورة تعني الباحث على الدراسة من خالل منهج وصفي،
يف  تظهر أمام الباحثني براعة أدباء نيجرييال خمتارة من عينات هذا البحث لعقد موازنة بني النصوص،

 معارضة غريهم من الشعراء .
وبالنظر إىل طبيعة هذا املوضوع الذي يتطلب عرض النصوص ودراستها مث الكشف عن أوجه    

 " املنهج الوصفي التحليلي ".اخرتتفبسبب هذا وذاك  اِرض و املعار ض،التماثل بني النصني املع
  

 هيكل البحث:
، ية البحث، وأمهوإشكالية البحث، وأهداف البحث يتضمن هيكل هذا البحث: املقدمة،

وذكر قائمة  مث اخلامتة، وتقسيمات البحث، ومنهج البحث، وحدود البحث، والدراسات السابقة،
 وأخريا تأيت فهارس البحث. املصادر واملراجع،

 
 تقسيمات البحث:

 وذلك على النحو اآليت : مت تقسيم هذا البحث بعد املقدمة إىل ثالثة فصول وخامتة،
وتأثر الشعر النيجريي  والشعر العريب النيجريي، : مفهوم املعارضة يف الشعر العريب،الفصل األول
 وحيتوي على مبحثني : بالشعر العريب،

وفنون أخرى شبيهة  يتضمن احلديث عن مفهوم املعارضة يف الشعر العريب،: المبحث األول 
 وحيتوي على ثالثة مطالب  : وآراء بعض الباحثني يف فن املعارضة، باملعارضة،

 املطلب األول : مفهوم املعارضة يف الشعر العريب .
 املطلب الثاين : فنون أخرى شبيهة باملعارضة .
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 الباحثني يف فن املعارضة .املطلب الثالث : آراء بعض 
 وتأثر الشعر النيجريي بالشعر العريب، يتناول احلديث عن الشعر العريب النيجريي،: المبحث الثاني

 ويضّم ثالثة مطالب : تو وكنو،و كو ص أدباء ة لدىومفهوم فن املعارض
 املطلب األول : الشعر العريب النيجريي .

 بالشعر العريب .املطلب الثاين : تأثر الشعر النيجريي 
 تو وكنو .و كو ص أدباء الث : مفهوم فن املعارضة لدىاملطلب الث

والوصف ، وحيتوي على ثالثة ، يتناول دراسة مناذج من املعارضة حسب غرض املدحالفصل الثاني : 
 مباحث :

بني  املوازنة، و مد الناصر كربودالية الشيخ حم املدح يف دالية النابغة الذبياين،المبحث األول : 
 .النصني

 املطلب األول : دالّية النابغة الذبياين .
 املطلب الثاين : دالّية الشيخ حممد الناصر كرب .

 املطلب الثالث : املوازنة بني النصني .
ودالية الشيخ عبد اهلل بن فودي، واملوازنة  ح يف دالية الشيخ عثمان بن فودي،املد المبحث الثاني : 

 بني النصني .
 األول : دالّية الشيخ عثمان بن فودي .املطلب 

 املطلب الثاين : دالّية الشيخ عبد اهلل بن فودي .
 املطلب الثالث : املوازنة بني النصني .

 وهائية الشيخ حممد قّن الغسوي، الوصف يف هائية عبد الرحيم الربعي اليمين،: المبحث الثالث
 واملوازنة بني النصني .

 د الرحيم الربعي اليمين .املطلب األول : هائّية عب
 املطلب الثاين : هائّية الشيخ حممد قن الغسوي .

 املطلب الثالث : املوازنة بني النصني .
وحيتوي على  واحلّب اإلهلي، دراسة مناذج من املعارضة حسب غرض الفخر،: الفصل الثالث

 مبحثني:
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الشيخ حممد البخاري بن الشيخ عثمان ورائية  الفخر يف رائية أيب فراس احلمداين،المبحث األول : 
 واملوازنة بني النصني . بن فودي،

 املطلب األول : رائّية أيب فراس احلمداين .
 املطلب الثاين : رائّية الشيخ حممد البخاري بن الشيخ عثمان بن فودي .

 املطلب الثالث : املوازنة بني النصني .
واملوازنة بني  وكافّية الشيخ أبوبكر عتيق، احلّب اإلهلي يف كافّية ابن الفارض، :المبحث الثاني

 .النصني
 املطلب األول : كافّية ابن الفارض .

 بكر عتيق . بواملطلب الثاين : كافّية الشيخ أ
 املطلب الثالث : املوازنة بني النصني .

 نتائج البحث والتوصيات. وتشتمل على أهمّ الخاتمة : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



8 

 

 الفصل األول
 

الشعر العريب، وتأثر الشعر النيجريي ب والشعر العريب النيجريي، مفهوم املعارضة يف الشعر العريب،
 :وحيتوي على مبحثني

 
وفنون أخرى شبيهة  يتضمن احلديث عن مفهوم املعارضة يف الشعر العريب،: المبحث األول

 :وحيتوي على ثالثة مطالب املعارضة،وآراء بعض الباحثني يف فن  باملعارضة،
 املطلب األول : مفهوم املعارضة يف الشعر العريب .

 املطلب الثاين : فنون أخرى شبيهة باملعارضة .
 املطلب الثالث : آراء بعض الباحثني يف فن املعارضة .

 
 بالشعر العريب،وتأثر الشعر النيجريي  يتناول احلديث عن الشعر العريب النيجريي،المبحث الثاني : 

 ويضّم ثالثة مطالب : تو وكنو،و كو ص أدباءومفهوم فن املعارضة لدى 
 املطلب األول : الشعر العريب النيجريي .

 املطلب الثاين : تأثر الشعر النيجريي بالشعر العريب .
 .وتو وكنوكو ص لث : مفهوم فن املعارضة لدى أدباءاملطلب الثا
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 المبحث األول
وآراء بعض  وفنون أخرى شبيهة باملعارضة، املبحث مفهوم املعارضة يف الشعر العريب،يدرس هذا 

 ويندرج حتت هذا املوضوع ثالثة مطالب : الباحثني يف فن املعارضة،

 

 .مفهوم المعارضة في الشعر العربي :المطلب األول

للغة قدميا وحديثا وقد حاول أرباب ا إن للمعارضة يف اللغة معان متعددة، :المفهوم اللغوي –أ 
وعارضه  حتديد مدلوهلا: قال ابن منظور :"املعارضة : من عارضه يف السري إذا سار حياله وحاذاه،

، وهذه املسألة عروض هذه أي نظريها وفعل مثل ما فعل، أي أتى مبثل ما أتى به، مبثل ما صنع،
 " .1 ، واملعارضة املباراةم ومعارضيه كالم يشبه بعضه بعضاومعارضة الكال

وأخذ يف  قابله، وعارض الكتاب؛ وسار حياله، جانبه وعدل عنه، ويقول الفريوز أبادي:" عارضه:   
وعارض فالنا  وعارض اجلنازة: أتاها معرتضا يف بعض الطريق ومل يتبعها من منزله، عروض من الطريق،

 " . 2فعلهمبثل صنيعه: أتى إليه مثل ما أتى، ومنه املعارضة كأن عرض ِفعله كع ْرِض 
 ومعنوي يف القول وحنوه . ، وهو حّسي أوال يف السري والعمل،وهذه خالصة املعىن اللغوي

 " .3وقال علي بن حممد اجلرجاين : " املعارضة لغة : هي املقابلة على سبيل املمانعة 
يقوم عليه  والذي يف إدراك مدلوهلا الفين، –إىل حّد كبري  –فهذا املدلول اللغوي للمعارضة يعيننا    

 حبثنا هذا إن شاء اهلل .
لقد استعملت كلمة ) املعارضة ( قدميا للداللة على اجملاراة واحملاكاة يف : االصطالحي المفهوم –ب 

 فقد ورد يف كتاب األغاين أن أبا عبيدة واألصمعي كانا يقوالن عن  الشعر والنثر على حّد سواء،
 ." 4وم يعارضها وال جيري معها جمراهامبنزلة سهيل يف النج: " عدي بن زيد يف الشعراء عدّي بن زيد

                                                 

/  7، ’’عرض ’’ م ( ، مادة  1994) دار الصادر ، بريوت ،  3، ط  لسان العرب(  ابن منظور ، أبو الفضل ، مجال الدين بن حممد ،  1)
167 . 

 . 581، ’’ عرض ’’ م ( ، مادة  1994 -هـ  1421، )دار الفكر ، القاموس المحيط ( الفريوز آبادي ، جمد الدين ،  2)
 . 184، ’’ عرض ’’ ة د.ت(، مادة ، ) دار الفضيلة ، القاهر معجم التعريفات ( اجلرجاين ، علي بن حممد السيد الشريف ،  3)
 . 89/   2بريوت د.ت( ،  –، ) دار الفكر  2، ط األغاني ( أبو الفرج األصفهاين ،  4)
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ويف العمدة البن رشيق : " وملا أرادت قريش معارضة القرآن عكف فصحاؤهم الذين تعاطوا ذلك    
 ، قصد باملعارضة احملاكاة ." 1على لباب الرب وسالف اخلمر وحلوم الضأن واخللوة 

قد تكون يف الشعر كما تكون يف النثر الفين ؛ إال أن حبثنا التعريف يُلمس أن املعارضة وعلى هذا    
 هذا مقتصر على اجلانب الشعري منه تاركني اجلانب اآلخر لباحث الحق.

فنجد الدكتور طه وادي يعرّب عن املعارضة من "حيث يقدم الشاعر اجلديد قصيدة تدور على    
 قارب موضوعي يتصل مبضمون القصيدتني.ه للقصيدة املعار ضة باإلضافة إىل تنفساإلطار العروضي 

 " . 2وهذه الظاهرة األدبية قدمية يف تراثنا العريب على مستوى اإلبداع والنقد 
أما جمدي وهبة يف معجمه فهو يعّرف املعارضة بقوله : " أن حياكي األديب يف أثره األديب أثر    

 " . 3أديب آخر حماكاة دقيقة تدل على براعته ومهارته 
. يقول وضع شروطها وقواعدها إىل طرق شىتفقد ذهب بعض الباحثني والنقاد يف  ىل هذا،وإ   

إلتفاق يف البحر والقافية الدكتور علي العماري : " يرى بعض النقاد أن املعارضة ال تتحقق إال با
 " .4 ، ويرى آخرون أنه يكفي يف حتقيق املعارضة بني القصيدتني أن تتفقا يف الغرض والقافية والغرض

حيث بنّي أّن  وهذا الدكتور عبد املنعم خفاجي يلّخص لنا شروط املعارضة من خالل تعريفه هلا،   
وينظم قصيدة على منطها وزناً  أن ينظم شاعر قصيدة فيعجب هبا شاعر آخر،: " املعارضة هي 

به ما يراه وقافية وموضوعا ..  مستمدا من معاين الشاعر الذي يعارضه ومن صوره وأخيلته وأسالي
حماكاة شاعر يف قصيدة له  جديرا بإعجابه .. فمعىن املعارضة حماكاة وتأثري واحرتام من شاعر لشاعر.

فيتأثر الشاعر املعارض بالقصيدة اليت أعجب  يف قصيدة من قصائده، لشاعر معاصر له أو متقدم له،
ويف  وموضوعا يف بعض األحيان،بل  هبا ورغب يف حماكاهتا وزنا وقافية ومعاين وأخيلة وصورا شعرية،

 البعض كذلك يتأثر بأساليب القصيدة أو أكثرها وحياكيها يف قصيدته .
 فشرط املعارضة هي :

 االتفاق بني القصيدتني يف الوزن . -1

                                                 

 . 211/ 1م ( ، 1981 –ه  1411،) دار اجليل ،  5،ط العمدة في محاسن الشعر وآدابه ( ابن رشيق ،أبو علي احلسن بن رشيق ، 1)
 . 47م ( ،  1981، ) دار املعارف ،  2، ط  شوقي الغنائي والمسرحي شعر( طه وادي ، ) الدكتور (  2)
 . 213م ( ، 1969، ) مكتبة لبنان ، بريوت ،  معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب( جمدي وهبة وكامل للمهندُس ،  3)
ه /  1418اإلدارة العامة  للمعاهد األزهرية  ، )  التاريخ األدبي للعصرين العثماني والحديث ،( علي حممد حسن العماري،) الدكتور ( ، 4)

 . 179 –178م ( ،   1998
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 االتفاق بينهما يف القافية . -2
 .1"االتفاق بينهما يف املوضوع واخليال واملعاين والصور وأكثر األساليب  - 3

ويذهب الدكتور طه وادي إىل أنه ال ميكن االكتفاء بالوزن والقافية فقط وعّلل ذلك قائاًل : " وإذا    
فإّن هذا  إلثبات حسن املعارضة وآثارها، قلنا إّن اإلطار العروضي ) الوزن والقافية ( كاف وحده،

ولكن  ه،نفسلعروضي مردود عليه بأّن هناك قصائد لشعراء آخرين مثل املتنيب تدور على القالب ا
حىت مع وحدة املوضوع أحيانا  –الميكن أن حنكم عليها بأهّنا من قصائد املعارضة ... وهذا التماثل 

ال  –يف رأينا  –الميكن أن يكون كافيا للحكم على القصيدة بأهّنا من شعر املعارضة .. فالقصيدة  –
 " . 2لذي يعاجله كال الشاعرين تكون من شعر املعارضة إال إذا اتفقت يف الشكل واملضمون ا

: القول على النمط السابق يف الوزن والقافية : " املعارضةويزيد بعض الباحثني شروطا أخرى بأن   
. وذهبوا أيضا إىل أّن املعارضة تكون إذا وجد "3ويقصد بالقافية هناية الكلمة بآخر البيت  –والغرض 

ر ض ... فإذا بعد الشبه فقد حيمل على توارد اخلواطر ... فيها وضوح الشبه بني الشعر املعاِرض واملعا
 . 4"ولكن املقصود هنا املعارضة املقصودة قصداً  

: وضوح الشبه بني  أخريني من ظواهر املعارضة؛ أوهلاظاهرتني -على األقل –فمن هذا يربز لنا    
 : القصد والنية إىل املعارضة .واألخرى هي النصني،

يقول :"املعارضة إذا هي مرحلة يف التقليد األديب فيها كثري من إعجاب الالحق  -أيضا  -ونراه    
بالسابق وحماولة إلبداع الالحق أكثر من السابق مع اتفاقهما يف الوزن والقافية حتت غرض واحد .. 

وقد يقتبس منه عند املعارضة بتوارد  وبديهي أن املعارضة قد متأل خاطره بالنص الذي أعجب به،
 " .5 االشتقاق على األقل ... قد تظفر بعض األلفا  املتحدة يفو  طر بعض املعاين،اخلوا
يقول أمحد الشايب : " واملعارضة يف الشعر أن يقول شاعر قصيدة يف موضوع ما من أي حبر    

فيقول قصيدة من حبر  وقافية فيأيت شاعر آخر فيعجب هبذه القصيدة جلانبها الفين وصياغتها املمتازة،

                                                 

 – 26م (، 1982فنية احلديثة ، مد عبد املنعم خفاجي،) الدكتور (، ) املطبعة الحمل ، األصالة والتجديد في روائع الشعر العربيينظر ، (  1) 
27. 

 . 75 – 74،   والمسرحيشعر شوقي الغنائي ( طه وادي ، ) الدكتور (  2) 
 .   59( ،  2111، ) مؤسسة املختار ، القاهرة ،  1، ط كيف تكتب القصيدة ( عبد العزيز شرف ، ) الدكتور ( ،  3) 
 . 68( عبد العزيز شرف ، كيف تكتب القصيدة ، ص :  4) 
 . 59عبد العزيز شرف،كيف تكتب القصيدة،  ( 5) 
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حريصا على أن يتعلق باألول يف  ويف موضوعها أو مع احنراف عنه يسري أو كثري، وىل وقافيتها،األ
فيأيت  ودون أن يكون فخره صرحًيا عالنية، درجته الفنية أو يفوقه فيها دون أن ي عرض  هلجائه أو سّبه،

أو مجال  حسن التعليل،مبعاٍن أو صور بإزاء األوىل تبلغها يف اجلمال الفين أو تسمو عليها بالعمق أو 
 " .1أو فتح آفاق جديدة يف باب املعارضة   التمثيل،

لدكتور عبد العزيز شرف حيث فأساس املعارضة إذا هو اإلعجاب واالستحسان كما عرّب بذلك ا   
" وقدميا كانت املعارضة والسرقات مبنية على اإلعجاب والتأثر بالغرض أو املعىن أو األسلوب : قال

2. " 
مث إنّه يف كثري من األحيان تظهر يف املعارضة ظروف نفسية متشاهبة ... فاالتفاق ليس يف الشكل    

فاملثري واإلطار النفسي لكتابة القصيدة قد  -أو الدافع  –بل حىت املثري النفسي  واملضمون فحسب،
ت الشاعر املعارض ها اليت استثار نفسيكون متشاهبا إىل حد كبري مع الظروف اإلنسانية واملوضوعية

 .3كأن ينظم كّل من الشاعرين قصيدتني يف رثاء أمه ل ّما فاجأه موهتا  له،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 7م ( ،  1954، ) مكتبة النهضة املصرية القاهرة ،  2، ط  في الشعر العربي تاريخ النقائضشايب ، الأمحد  ( 1) 
 . 59عبد العزيز شرف ، املرجع السابق ،  ( 2) 
 . 48طه وادي ، شعر شوقي الغنائي واملسرحي،  ( 3) 
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 : فنون أخرى شبيهة بالمعارضة :المطلب الثاني
لذا يرى الباحث أنّه من األمهية  أن يورد بعضا  هناك فنون هلا مشاهبة بفن املعارضة من وجه آخر،

 ومن تلك الفنون مايلي : الوقوف على الفروق اليت بينها وبني املعارضة، منها حىت يتمكن القارئ من
هي فن جديد يف الشعر العريب ورمبا يعتربه آخرون امتدادا كما عرفها فاحل احلجية: " :المناقضة  –أ 

فالنقائض قصائد يف  إال أنّه يف الواقع اختذ طابعا جديدا، لشعر اهلجاء يف اجلاهلية وصدر اإلسالم،
 .1"تهى القوة والبالغة والعاطفة الشعرية من

أن  " واليت هي يف الشعر : وكلمة ) املناقضة ( من ناقضه يف الشيء مناقضة  ونقاضا أي خالفه،   
هي ذلك الفن الذي برع فيه الشعراء  ينقض الشاعر الثاين ما قاله األول حىت جييء بغري ما قال،

، أو را كبريا أيام بين أمية وتناشدها جرير والفرزدقازدها واليت ازدهرت الفطاحل منذ العصر القدمي،
 .2 " تناشدها جرير واألخطل كذلك

كما نلمح ذلك عند الدكتور  ) املعارضة ( ويريد هبا أحيانا املناقضة،ومن الباحثني من يطلق اسم    
قضات يف فقد أورد مناذج للمنا زكي مبارك يف معرض حديثه عن معارضات أيب نواس مع معاصريه،

 .3موضع املعارضة 
فاملناقضة كانت كّلها نوعا من اجلدل  ومهما يكن من أمر فإّن بني الفنني بونا بعيدا وفرقا كبريا،   

وقد فطن إىل ذلك الدكتور أمحد شايب   بينما يقوم فن املعارضة مقام إعجاب مث حماكاة، واملهارة،
فاملعاِرض  ا بني الفنني وإن مل تكن حامسة متاما،: "وبذلك جند فروقينهما بقولهفعزم على أن يفصل ب

ومناط املعارضة هو  أو املعرتف برباعته على كل حال، يقف من صاحبه  موقف املقلد املعج ب،
وال يلزم أن  يكون املتعارضان   وليس فيها هذا التساّب القبيح، اجلانب الفين وحسن األداء،

ويف  تفقا  يف وحدة  البحر والقافية  مث املوضوع غالبا،وإن ا متعاصرين  خبالف املناقضة  يف ذلك،
 " .4أهّنما فنَّا املنافسة واملباراة بوجه عام  

                                                 

 م . 2113 ، الشبكة اإللكرتونية،المناقضات والمعارضات والمطارحات والمطاردات الشعرية فاحل احلجية،  ( 1) 

http://www.ruowaa.com/vb3/showthread.php?t=37145 
 . 4-1أمحد شايب، تاريخ النقائض يف الشعر العريب ،ورد فيه هبذه العبارة ،  ( 2) 
 . 368م ( ،  1936ه  1355) الباين احلليب ،  2، ط  الموازنة بين الشعراءزكي مبارك ، ) الدكتور ( ،  ( 3) 
 . 7أمحد شايب،تاريخ النقائض يف الشعر العريب،  ( 4) 
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ونراه أيضا يقول: "... نرى أّن ) املناقضة ( يغلب عليها  تقابل املعاين  وشيوع  اهلجاء وذكر    
 " .1ـالف املعارضة  تحدي إىل القبائل واألحزاب خبوجتاوز ذلك ال الوعيد والفخر باألنساب،

أو قلت مثل  جاء يف لسان العرب : " حكيت فالنا وحاكيته فعلت مثل فعله،المحاكاة : –ب 
أي فعلت مثل  : ما سّرين أيّن حكيت إنسانا وأن يل كذا وكذا،ويف احلديث قوله سواًءا مل أجاوزه،

 " .2... وحياكيها مبعىنحيكي الشمس  حسنا : فالن فعله... واحملاكاة: املشاهبة، تقول
ويف منت اللغة : " حكى الشيء : أتى مبثله وعلى صفته . وحكى فالنا : حاكاه وشاهبه وفعل     

 " .3فعله أو  قال  قوله سواء... وحاكاه : ماثله  وشاهبه  وجرى على مثل فعله أو قوله  
عند اللغويني والذي ال يتعدى:  فبالنظر إىل هذا التعريف اللغوي نتوصل إىل إدراك معىن احملاكاة   

 مشاهبة ومشاكلة الشيء للشيء يف القول أو الفعل أو الصفة أو غري ذلك .
ا دما أراد أن حياكي شاعر فالشاعر عنعارض مفهومه لدى األدباء والنقاد، وهذا املعىن اللغوي الي   
ه جذوة أو بضعة ون كأنّ فإنّه يأيت بشعره على الطراز الذي أراد حماكاته وعلى شكله، حىت يك ما،
 . فإذا أراد إنسان أن حياكي الشعر القدمي مثال فإنّه حياكيه يف عناصر الشعر القدمي دون غريه؛منه

وما جرى على ألسنة  وصوره، ومعانيه، ومعىن ذلك أنّه حياكيه يف لغـته وديــــــــبـــاجـــتـــه، وموضوعاته،
 واستعارات .الشعراء األقدمني من خواطر ومن تشبيهات 

وهذا الدكتور حممد حسني هيكل يقلل من شأهنا فيقول: "وحماكاة اإلنسان لإلنسان ال حتتاج إىل    
وال تصل إىل مقام العبقرية وإن خلبت األنظار فجأة بألالء بريق  نبوغ وإن احتاجت إىل ذاكرة،

 " .4سرعان ما خيبو إذا تعرض للنقد الصحيح 
، شيء يقّلد يف كلّ  احملاكي يذهب بعيدا يف ضروب التقليد  واالحتذاء،أن  ونستنتج مما مضى؛   

خبالف املعاِرض فإنّه ال ميعن يف االحتذاء حىت ال يغض ذلك  شأنه يف ذلك شأن املمثل يف املسرح،
وال  يعارض وال يقّلد، واسع األفق، فاملعارض قوّي الشاعرية، وحىت ال ختفى فيه شخصيته، بشرفه،

 أو صاغه صياغة جديدة .   أضاف إليه،يأخذ معىن إال

                                                 

 . 11،  تاريخ النقائض في الشعر العربيشايب،الأمحد  ( 1) 
 . 954/  2ابن منظور ، لسان العرب ، مادة ) حكى (، ( 2) 
 . 141/  2، م (  1958 –ه  1377دار مكتبة احلياة ، بريوت ، ) ،  معجم متن اللغةأمحد رضا ، ( 3) 

 . 45، ) دار املعارف ( ،  ثورة األدبحممد حسن هيكل ، ( 4) 
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فهي ال  إّن احملاكاة حمض تقليد واحتذاء، –بكل صراحة  –ومن هذا املنطق إذًا يقول الباحث    
سبيلهم يف ذلك سبيل املردود املكرر ملاسبق قوله وإنشاده، سبيل الالحق   تأيت مبعىن مبتكر وال خمرتع،

 ملعارضة فإهّنا تصدر عن  أصالة  وابتكار وِجّدة .خبالف ا املستعري من  السابق املتقدم،
أن  :يف اللغة -إذ يعين ) املعارضة ( يبدو هذا املصطلح من ظاهره كأنّه حيمل معىن المباراة: –ج 

ا: أي يعارضه وفالن يباري فالن فاملباراة هبذا املعىن هي املعارضة، يفعل اإلنسان مثل فعل اآلخر،
ل ما يفعل صاحبه،  هذا ما قاله يتنافسان ويفعل منهما مث يتباريان:ومها  ويفعل مثل ما فعله،

 .1صاحب اإلفصاح 
 .2وقد فّسره هبذا املعىن كثري من أصحاب املعاجم العربية قدميا وحديثا 

فإّن الشعراء والنقاد يعنون به:  أن  وأما باعتبار املباراة كفن، هذا هو مدلول املباراة عند اللغويني،   
أي يريد أن يتفوق  ران بأمر املنافسة بينهما كّل يريد أن يتغلب على صاحبه ويعلو عليه،يقوم شاع

 ويأيت بأحسن مما أتى به صاحبه من غري تساّب وبدون أن ميّس من كرامة صاحبه شيئا .
وهذا  فاملباراة نوع من املسابقة اليت ال تتحقق إال بني اثنني، هبذا يُفهم ما للفنني من اختالف،   
أي أّن الشاعر  فهي نسيج واحد دون آخر، –وإن كانت بني نصني  –فاملعارضة  الف املعارضة،خ

هناك من  الثاين ) املعاِرض ( هو الذي يقوم بعقدها من دون شعور األول ) املعار ض ( بأنّ 
 .سيعارضه

 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 154/  1 ( ،دار الفكر ،  ، ) 2حلسني يوسف موسى وزميله، ط  ، اإلفصاح في فقه اللغة، ينظر ( 1) 

. = زين 48 م ، 2113ه  1324، المعجم الوجيز ، جممع اللغة العربية مبصر=  .167/  7، املرجع السابق ، ابن منظور ، لسان العرب ( 2) 
، ) مجهورية مصر وزارة الرتبية   مختار الصحاح زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادرالدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر ، = 

 . 21،  5ط  والتعليم (،
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 المطلب الثالث : آراء بعض الباحثين في فن المعارضة :

 لدى كثري من الباحثني والنقاد، ا قد وجدت قبواليف فن املعارضة يرى أهنّ إّن كّل من يدقق البحث 
حىت أّنك لتجد شاعرا  حيث يرون أهّنا ما هي إال ميدانا يظهر الشاعر فيه براعته يف حماكاة غريه،

عارض قصيدة شاعر فعزت قصيدته إىل املستوى الذي بلغت إليه األوىل، ورمبا تفوقت عليها يف بعض 
 . األحايني

فالشعر وإن كان له  فهي حماولة إلحياء الشعر العريب وبعثه، واملعارضة حتفظ للشعر العريب مكانته،   
 –ليالئم العصر  الذي يقال فيه  –قابليته للتعبري يف بعض أغراضه ويف شيء من شكله ومضمونه 

د ن إليه البارودي ) رائهذا ما فط طبيعته وفطرته اليت فطر عليها،ينبغي أال يتغري يف  فإنّه مع ذلك؛
 . 1الشعر العريب ( وشوقي و غريمها

 وذلك عن طريق استظهاره ومزاولته ألشعار الناهبني من الشعراء، مث جند املعارضة تسمو بالشاعر،   
قول الدكتور شوقي ي وجّلت من قدره، فاملطالعة الكثرية هي اليت مست بالبارودي ورفعت من شأنه

ها اليت كان يصطنعها نفس: " ... وعلى هذا النحو تكاملت للبارودي سليقته العربية بالطريقة ضيف
فإّن الشاعر  وأقصد العصرين اجلاهلي واإلسالمي؛ شعراؤنا يف العصور القدمية ويف أعمق هذه العصور،

وما يزال  ،حينئذ كان يعتمد يف تكوين سليقته على استظهار أشعار الناهبني من معاصريه وأسالفهم
يأخذ نفسه بروايتها وفهمها ومتييز مقاصدها وتبيني مواقع اجلمال الفين هبا حىت يسيل الشعر على 

دون أن حيول  ها، مذيعا مشاعره ومشاعر قومه،نفس واألنغامها واألحلان املطربةنفسلسانه بالصورة 
 " .2بينه وبني ذلك عائق من بديع أو غري بديع 

معارضات شعرية  املنعم خفاجي يقول :"وتكتنف األدب العريب قدميه وحديثه،وجند الدكتور عبد    
وتعتمدها الشعراء على اختالف إرهاصاهتم  وقّمة النضج الفكري والروحي، يف غاية الطرافة واجلّدة،

وكشف ما خياجلهم من فيض القدرات على معرضات  إلطالق ما يف نفوسهم من إحياءات الوجدان،
إضافة  على ترادف العصور، وأغنت دولة الشعر، ظالال مديدة على رياض األدب،ألقت  ومباريات،

                                                 

 .  74م (،  1971، ) دار املعارف  ، 1، ط فصول في الشعر ونقده ، شوقي ضيف ، ) الدكتور (ينظر  ( 1) 
 . 99 – 98( ، دار املعارف ،  ، ) 4ط  ، البارودي رائد الشعر الحديثشوقي ضيف ، ) الدكتور ( ، ( 2) 
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ومزايا التحليل  وخصائص التسامي والتهافت، إىل ما يف ذلك كّله من حتديد ملالمح التجديد والتقليد،
 " .1والتذبذب 

ونرى الدكتور حممد حسني هيكل ينادي شعراء العصر احلديث بأن يكّرسوا جهدهم عند بعث    
ه أثىن على فحول نفسويف الوقت ليعيدوا لألدب العريب جّدته، الشعر كما كان يف أزهى عصوره،

 شعراء عصره ملا صنعوه من معارضات فقال :
فليس من   نا نقّر للشعراء بفضل أّي فضل،" الريب يف أّن النظر إىل الشعر من هذا اجلانب جيعل

وتفوق  فوّفق يف معارضته أعظم توفيق، كربائهم إال من عارض أفخم قصائد كبار الشعراء يف املاضي،
 وشوقي، ، وإمساعيل صربي،وهــــــؤالء سامي البارودي يف بعض األحيان تفوقا ال سبيل إىل إنكاره،

ومل يكادوا يرتكون قصيدة من القصائد  العصر األخري، وأضراهبم من فحول شعراء وحافظ إبراهيم،
وسينية شوقي  فوفقوا وتفوقوا يف أحيان كثرية، العربية الكربى إال عارضوها وزنا وقافية ومعىن،

 " .2األندلسية اليت يعارض هبا البحرتي مشهورة ... 
ر إحسان عباس قول الدكتو ي وممن قام بدوره الفعال يف هذا الفن من القدامى ابن شهيد األندلسي،   

: "وألول مرة نرى ناقداً يقّر مبدأ  معيبة بل هي أساس التفوق (: ) املعارضة غرييف حديثه حتت عنوان
فنجد ابن شهيد ناقما على النقاد الذين كانوا يتولون ديوان الشعراء ألهّنم  املعارضة معيارا للتفوق،

 عبادة بن ماء السماء مع أن عبد الرمحن كان غزير املادة،أّخروا عبد الرمحن بن أيب الفهد وقّدموا عليه 
ويف كّل ذلك تراه  حىت إنّه مل يكد يبقى شعرا جاهليا وال إسالميّا إال عارضه وناقضه، واسع الصدر،

وكانت مرتبته يف الشعراء أيام بين أيب عامر مرتبة  الينيب وال يقّصر، مثل اجلواد إذا استوىل على األمد،
 " .3فأعجب  لزمان،عبادة يف ا

وأخريا نرى حسني املرصفي يف وسيلته األدبية يروي بعض معارضات البارودي ليثبت جودة شعره    
... وإنه ليعّلق على قصيدته الرائّية اليت عارض فيها قصيدة أيب نواس ) الرائية ( هومدى إحسانه وتفوق

 فأفردها بيتا بيتا جتد ظروف جواهر، ألبيات هذه القصيدة، ، هداك اهلل،رة، بقوله: " انظراملشهو 

                                                 

 . 25 م ( ، 1982) املطبعة الغنية احلديثة ،  ، األصالة والتجديد في روائع الشعر العربيحممد عبد املنعم خفاجي ، ) الدكتور ( ، ( 1) 

 . 51( حممد حسن هيكل ، ثورة األدب ، ص :  2) 
 .  477م ( ،  1983) دار الثقافة ،  4، طتاريخ النقد األدبي عند العرب ( إحسان عباس، 3) 
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... وأِكلك إىل وانظر مجال السياق وحسن النسق مث أمجْعها، أفردت كّل جوهرة لنفاستها بظرف،
 " . 1سالمة ذوقك وعلو مهتك إن كنت من أهل الرغبة يف االستكمال لتتبع هذه الطريقة املثلى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 

 . 274 – 273) دار املعارف ( ،  4، ط  فصول في الشعر ونقده( شوقي ضيف ،  1) 
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 المبحث الثاني
فن املعارضة لدى علماء ، ومفهوم ر الشعر النيجريي بالشعر العريب، وتأثالنيجرييالشعر العريب 
 :مطالب ، ويضّم ثالثةصوكوتو وكنو

 
 المطلب األول : الشعر العربي النيجيري :

نيجرييا كتابة الشعر باللغة العربية تقليدا للعرب وبرهانا لفهمهم ومعرفتهم  لقد اعتاد بعض أدباء
وقد اكتسبوا هذا احلظ الوافر عن طريق دراستهم الواسعة لألدب العريب  ب،ألساليب كالم العر 

 ،وأعطوا مفاتح نظم القصيدة ومراجعتهم ألشعاره عرب العصور حىت تكونت هلم ملكة قول الشعر،
 وأنشدوه يف حمافلهم وأعراسهم أو مناسبتهم الدينية.  فقّيدوه يف دواوينهم،

مث إهّنم مل  وال هو جبلة يف عروقهم، ورثوه عن آبائهم وأجدادهم، وهذا النوع من الشعر مل يكونوا   
فال يقصدون به أبواب امللوك،كما ال ينشدونه يف ميادين اللهو والشراب، كانت  سبون به،يتكيكونوا 

 واحلّب اإلهلي. والرثاء، معظم أغراضه املديح النبوي ومدح الشيوخ،
 نيجرييا بدأوا قول الشعر بعد أن رسخت أقدام اإلسالم وانتشرت ثقافته، أدباء وبطبيعة احلال إنّ     

مث الفنون العلمية  الفاحتني املسلمني كّلما فتحوا بلدا بدأوا يعلمون أهله أمور الدين، ومعلوم أنّ 
مّث إذا كثر حفظهم هلا واستظهارهم إياها ورويت قرائحهم  ومن بينها أدب العرب وشعرهم، املتنوعة،

وأتقنوا مع ذلك فنونا أخرى لغوية من  وأحاطوا بكثري من معاين لغتها، وتبحروا يف فنوهنا، عينها،من م
مث يتطور شيئا  ضعيفا، –عادة  –فيبدأ الشعر  أخذوا يف قرض الشعر، حنو وبالغة وعروض ...؛

 .1يقوى عودهوممارسة طويلة حىت  ودربة كثرية، تأخذ وقتا طويال، –بال شك  –وهذه العملية  فشيئا،
 ففي القرن التاسع عشر امليالدي،كثرت اإلنتاجات األدبية من أمثال الشيخ عثمان بن فودي،   

 والشيخ حممد األمني الكامني الربنوي وغريهم . وابنه حممد بلو، وأخيه عبد اهلل بن فودي،
اسع عشر : " يقول الدكتور غالدنث يف معرض حديثه عن األدب العريب النيجريي يف القرن الت   

 فدرسوا ما وصلهم من كتب األدب دراسة  وكان من بني العلماء نفر مالوا بطبيعتهم إىل األدب،

                                                 

 . 65م ( ، ص  2114ه /  5468، ) النهار للطبع والنشر والتوزيع ،الشعر الصوفي في نيجيريا يينظر ، شيخ عثمان كرب ،  ( 1) 
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ولكّنهم يف كّل ذلك مل يكونوا يدرسون األدب  وجعلوا يتذوقونه ويستلذونه وحياولون حماكاته، وافية،
 " .1يهدفون إليها...بل على أنّه جزء من تلك الثقافة الدينية اليت  بوصفه مستقال بنفسه،

وذلك مليلهم إىل  وعلى هذا كان شعراء هذا القرن يفضلون أن يؤلفوا أكثر مؤلفاهتم نظما ال نثرا،   
وأصبح الشعر العريب يف هذا القرن تكملة لنبوغهم العلمي حىت اختذوه سالحا يف  الشعر العريب،

 ميدان مناقضاهتم العلمية .
وكثرت اإلنتاجات األدبية يف  غري األمر أكثر مما كان عليه من قبل،وأما يف القرن العشرين فقد ت   

 ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــ: " إذا قارنا بني عدد العلماء الذييقول املرحوم الدكتور علي أبوبكر  الشعر العريب النيجريي،
لقرن العشرين ليسوا أكثر جند أن عدد الذين قالوه يف ا قالوا الشعر يف نيجرييا يف القرن العشرين،

ولكّنهم أكثر تنوعا يف أبواب الشعر وإن كان ليس من بلغت منزلته يف الشعر منزلة الشيخ  فحسب،
 ."2عبد اهلل 

القرن العشرين طرقوا األبواب الشعرية يف بعض قصائدهم اليت مل يطرقها  أدباء ومعىن ذلك أنّ    
القرن التاسع عشر يالحظ الفرق الواضح بينهما، فالدارس لألدب العريب النيجريي يف  أسالفهم،

منها ما يتعلق  ويرى د.على أبو بكر أّن بعض االجتاهات اجلديدة اليت ظهرت يف القرن العشرين،
ومنها ما يتعلق باألفكار الشعرية اليت دخلت بدخول النهضة العلمية العصرية  باألغراض الشعرية،

 .منها ما يتعلق باألسلوب الشعريو  احلضارية يف نيجرييا بعد االستعمار،
يف املناسبات الدينية وغريها  همقرن العشرين قد نظموا قصائدوبالنسبة ألغراض الشعرية، جند أدباء    

 .ةإّما شخصّية أو قومّية أو دوليّ  من املناسبات االجتماعية،
ة الوصف: قال ومن األغراض الشعرية اجلديد وهذا الغرض الشعري مل يطرق يف القرن املاضي،   

" فإنّه من املمكن أن يقال إن الشعر العريب النيجريي قد خطا  :شيخو أمحد سعيد غالدنث الدكتور
لقد بدأ الشعراء يشقون  خطوة ال بأس هبا إىل األمام يف وصف ما يسّميه البعض بالطبيعة امليتة،

 فرمسوا لنا صوراً  صادقاً،وجاء وصفهم  طريقهم حنو التجديد يف الوصف وكانت جتارهبم عميقة،
 فهي صور ليس فيها حماكاة عمياء للمعاين املطروقة  جديدة لبعض املناظر أو األشياء اليت شاهدوها،

 

                                                 

 . 111م ،  1993 –ه  1414،  2ط حركة اللغة العربية وآدابها فب نيجيريا ، ( شيخو أمحد سعيد غالدنث،) الدكتور (، 1) 
 .  351،  1ط الثقافة العربية في نيجيريا ، ( علي أبو بكر،) الدكتور (، 2) 
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 " .1وال تقليد منهم للقدماء 
الغزل الوجداين الذي يأيت استجابة لعواطف  ومن األغراض الشعرية املطروقة يف القرن العشرين:   

 .ف فيه وال تقليدكلّ الشاعر ومشاعره وال ت
وأما ما يتعلق باألفكار الشعرية اجلديدة اليت هي أيضًا نتيجة وصول النهضة العلمية العصرية    

فإهّنا تشتمل على  وحاول الشعراء معاجلتها معاجلة شعرية: احلضارية إىل نيجرييا يف القرن العشرين،
ومن أوضح األمثلة على  ان الفن،من ميدان العلم احلديث ال من ميد واصطالحاتأفكار علمية 

أبيات قصيدة األستاذ عمر إبراهيم يف وصف اضطراب العامل واالختالف السياسي بني الشرق  ذلك:
 :2ومنها قوله  والغرب عقب احلرب العاملية الثانية،

 جار يعادي جاره وأخ      يردى أخاه بقنبل ذري
 3ـــــــــــــــــــريبالطائرات وبالبنادق أو     دبابة ومبدفع جتـــــ

كلمات كّلها جديدة،  ومدفع، –ودبابة  –والطائرات  –قنبل ذري  نالحظ يف قول الشاعر:   
 .لقرن التاسع عشر عهد وال علم هباواصطالحات عصرية ليس للعلماء النيجريين يف ا

التقليدي أو فإّن بعض الشعراء بدءوا يبتعدون عن األسلوب  وأما ما يتعلق باألسلوب الشعري:   
 أو مقدمة غزلية يف أول القصيدة، املنهج القدمي الذي هو عبارة عن ذكر األطالل والبكاء عليها،

فراح الشاعر يقرض  يف كّل غرض من األغراض الشعرية املعروفة، بدأ الشاعر قصيدته بالغزلحيث ي
 .يدته بدون تلك املقدمة التقليديةقص

 . الشعر العريب النيجريي  والتجديدوهذه من أهم جوانب التطور 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 187، حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا ( شيخو أمحد سعيد غالدنث،) الدكتور ( ،  1) 
 . 367 – 365الثقافة العربية يف نيجرييا ، ،( علي أبو بكر  2) 
 ، قصيدة خمطوطة .وصف اضطراب العالم عمر إبراهيم ،  ( 3) 
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 .ثر الشعر النيجيري بالشعر العربيالمطلب الثاني : تأ
الشعرية  إذ إّن من يتتبع اآلثار إن تأثر الشعر النيجريي بالشعر العريب أمر ال خيفى على الباحث،

األغراض اليت فريى فنون الشعر العريب قدميها وحديثها يف تراثنا الشعري،كما يرى  ،يقف على ذلك
فمثال نرى كثريا من احملاكاة واملوازنات والتضمينات والتشطريات  طرقها الشعراء العرب يطرقها شعراؤنا،

بل وأكرب من ذلك كّله حني يقف على فن  والتخميسات والنقائض وغريها يسطع نورها يف أدبنا،
 .ة األدبية ينصب رايته وجيمع مجعهاملعارض

 ويكفينا أن ننظر إىل هذا التأثري من نواح ثالثة، أثر بالشعر العريب تأثريا بينا،فالشاعر النيجريي مت   
 .من حيث الشكل، ومن حيث املضمون، مث من حيث األغراض

 :من حيث الشكل – 0
فقد تأثر  واللغة هنا نعين هبا األلفا  واملفردات اليت هبا تتكون اجلمل وتتألف العبارات، اللغة : –أ 

باألدب اجلاهلي مبحاكاهتم يف استعمال الكلمات القاموسية حىت أصبح ذلك ظاهرة  أدباؤ نيجرييا
 .1من ظواهر أدهبم وال سيما يف القرن التاسع عشر 

ء وقد تأثر أدبا :2وجند اإللوري يقول ما نّصه يف كتابه مصباح الدراسات األدبية يف ديار نيجرييا    
قصائدهم بكلمات غريبة رمبا ضلت عن صاحب القاموس ومل بالدنا وماحوهلا هبذه الفكرة وأقحموا 

 قول الشيخ حممد بن إبراهيم اخلالدي يف " مائيت قاموس " ومطلعها : مثال ذلك يذكرها،
 تعزب ميت ما مل يكن تــــتـــطـــلـــــــــب    لعزبلة والعزب للكاب معقب 

 3الح سعلبواعسب إىل حنو العساب مقرطبا     كمن يثبت اجلر هاس إن 
 .كلمات القاموسية والوحشية الصعبةهذه القصيدة مشحونة بال

البوصريي يف قصيدتيه و  وغاية ما يف األمر أّن شعراء نيجرييا قد تأثروا بأفراد خمصوصني بالشعر،   
هاتان القصيدتان قد نالتا شرفا عظيما واحتلتا مكانا مرموقا يف الشعر العريب  (،)الربدة( و)اهلمزية

وكان نتيجة هذا التأثر أن ذهبوا يف احتذائها مذاهب  فقد تأثر علماؤنا هباتني القصيدتني، جريي،الني

                                                 

 . 91املرجع السابق ، ص :  أمحد سعيد غالدنث، شيخوينظر ،  ( 1) 
 . 27 – 26، )د.ت( ،  مصباح الدراسات األدبية في ديار نيجيريا( اإللوري ، آدم عبد اهلل ،  2) 
 .مأتي قاموس وهي قصيدة خمطوطة للشيخ حممد بن إبراهيم اخلالدي ، مساها بــ(  3) 
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فقّلما جتد شاعرا إال وله قصيدة أو قصائد حياكي هبا إحدى هاتني القصيدتني أو يوازهنا أو  شىت،
 .1يعقد معارضة هلا أو جينح إىل ختميسها أو تربيعها أو تشطريها

 : س الربدة فيقولإىل الشيخ حممد بلو بن الشيخ عثمان مثال وهو خيمّ  اقرأ
 يا ساهر الليلة األلياء مل تنم     وأصبح القلب أود إذا أمل

 وظل ذا قلق يبكي كذا ملم      أمن تذكر جريان بذي سلم
 2مزجت دمعا جرى من مقلة بدم              

فقد نالت قصائد البوصريي  دتان هذا الشرف والكرم،وعلى هذا ال غرابة إذ نالت هاتان القصي   
أكرب من ذلك يف األدب العريب عامة، يقول الدكتور بكري شيخ أمني: " أما أثر الربدة يف اللغة 

 -صحت أم مل تصح  –واألدب كبري، ذلك أّن هذه القصيدة مبا رافقها من أخبار وروايات وأخالم 
ورووها وحّفظوها أبناءهم وأحفادهم، وقرأوها يف املناسبات  س،أثّرت يف مجهور املسلمني فحفظها النا

فكثر شارحوها واملعلقون عليها، وهبذه الشروح والتعليقات  وأثّرت يف حركة التأليف، املفرحة واحملزنة؛
وجدت مالحظات علمية ولغوية قّيمة ما وجدت لوال وجود القصيدة؛ وأثّرت يف الدراسات التارخيية 

فكثر تشطريها  وأثّرت يف احلركة األدبية، فون ما تضمنته من إشارات تارخيية ودينية؛حيث أظهر املؤل
وأوجدت فنا جديدا عرف باسم  ومعارضوها، وتعشريها، وتسبيعها، وختميسها، وتضمينها،
 ." 3البديعيات

 وحياولون معظم شعراء نيجرييا كانوا يفتتحون قصائدهم باألسلوب التقليدي املعروف، :البناء –ب 
فيقفون على األطالل قبل الوصول إىل  جاهلية معروفة لديهم، أن حياكوا املنهج التقليدي لقصيدة

على مذهب  –مثال  -وأحيانا يصفون سريهم الطويل والصعوبات اليت كابدوها يف الطريق   املمدوح،
املدح ويصفون الشعراء اجلاهليني قبل الوصول إىل غرضهم مث ينتقلون إىل غرضهم األساسي يف 

 ممدوحهم بصفات كان الناس حيسنوهنا مثل الكرم والشجاعة والتدريس والتقوى والدين وغري ذلك،
جربيل بن عمر وعثمان بن فودي ونأخذ مثاال جيمية الشيخ عبد اهلل بن فودي اليت مدح هبا الشيخ 

 :4وهي
                                                 

 . 71، املرجع السابق ، ص : الشعر الصوفي في نيجيريا ينظر ، شيخ عثمان كرب ،  ( 1) 
 . 43 ، خمطوط ديوان إفادة الطالبين ببعض قصائد أمير المؤمنين محمد بلو، الوزير جنيد (2)

 . 271م ( ،  1972 –ه  1392، ) دار الشروق ،  1، ط  مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني( بكري شيخ أمني ،  3) 
 . 32إىل  31املرجع السابق ، من  ، مصباح الدراسات األدبية في ديار نيجيريااإللوري ، آدم عبد اهلل ، ينظر  ( 4) 
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 عج حنو أضواج األحّبة من مج     واشرب من األنشاج ماء الزعبج
 1الدموع على منازلـــهم بـــــهــا     واشف اجلنان من اهلموم الدُّّمج ُثج  

 : ل نفسه لسابقيه ، يقول يف بائيتهوجند الشيخ حممد بلو قد سار على املنوا
 يا دار سلمة باللوى فالباب     فقرا لطول تراوح األقطاب 
  2ولقد وقفت هبا أسائل رمسها     إذ مل أجد متكلما جبواب 

فيجد القارئ فيها الوقوف على  وليس من الغرابة أن يدرك قارئ إنتاجاهتم األدبية هذا التأثر،   
مّث وصفوا اخليل وسرعتها   األطالل والبكاء عليها،كما وقف امرؤ القيس عليها وذرف دموعه عليها،

 كما وصف علقمة جواده وسرعته والفيايف اليت مّر هبا للوصول إىل املمدوح وغري ذلك.
لذا  إّن شعراء نيجرييا حمافظون بصورة كبرية على شكل الشعر العمودي القدمي، :الموسيقى –ج 

أصبحت أوزاهنم الشعرية هي األوزان التقليدية الستة عشر نفسها فلم خيرجوا عنها قيد شرب، فكأهّنم 
م حمافظون إن صح فه مل يطّلعوا على فن املوشح وال على شعر الشعراء املولدين وال على الشعر احلّر،

 .3ا التعبريهذ
إن أكثر قصائد الشعراء النيجرييني ال تتسم بروح الغموض أو التعقيد  :من حيث المضمون – 4

 بل كانوا ينّظمون أفكارهم تنظيما منطقيا متسلسال، وال جتد معانيهم مضطربة أو مستطردة، املعنوي،
بوضوح املعاين واألفكار بالتكلف وال تصّنع فيها حىت حُتّلى قصائدهم  وتنقاد إليهم املعاين طّيعة،

فكّل هذا وذاك  وكثريا ما ترد يف قصائدهم معاين من اآليات يقتبسوهنا من القرآن، حلفاوهتم باأللفا ،
 . 4يدل داللة واضحة على تأثرهم الكبري بالشعر العريب من حيث املضمون

 . 5أيب بكر متغزال فمن حيث املعاين واألفكار الِحظ المية حممد سنبو بن
 وإذا ما نلت مـــــــــنهـــــــا نــــــــــظـــــــــرة    أو دنّوا حتت أستار الكالل
 خلت بدرا شّق أذيال الدجى     حول األجنم شدت باحلبال

 فهذه الفكرة يف البيت الثاين مأخوذة من قول امرئ القيس يف معلقته :

                                                 

 21،والكتاب مطبوع بطريقة التصوير ،  تزيين الورقات( عبد اهلل بن فودي ،  1) 
 .  64، خمطوط ،  ديوان إفادة الطالبين ببعض قصائد أمير المؤمنين محمد بلو( الوزير جنيد ،  2) 
 . 41، ص :  مصباح الدراسات األدبية في ديار نيجيريااإللوري ، آدم عبد اهلل ، ينظر  ( 3) 
 . 361علي أبو بكر ، الثقافة العربية يف نيجرييا ، ينظر  ( 4) 
 . 45، خمطوط ، ص مجمع قصائد محمد سنبو حممد سنبو بن أيب بكر ،  ( 5) 
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 فــــيــــالك من ليل كأن نــــــــجومه     بكّل مغار الفتل شّدت بيذبل 
 1كأّن الثريا علقت يف مصامها     بأمراس كّتان إىل صّم جندل

ومن أمثلة ذلك نرى أبا فراس  وهو كثري يف الشعر العريب النيجريي، ونأخذ مثاال للتضمني،   
 :2احلمداين يف رائيته يقول 

 ذا جّد ِجدهم     ويف الليلة الظلماء يفتقد البدر سيذكرين قومي إ
، فيضّمنها الشطر األخري من 3فنرى حممد البخاري بن الشيخ عثمان بن فودي يأيت يف رائيتة له   

 البيت السابق فيقول : 
 4فحينئذ مل يطلبوا مثل مشهدي     ويف الليلة الظلماء يفتقد البدر

 و فيها جرير فيقول فيها :وكذلك نرى الفرزدق يف قصيدة له يهج
 5أولئك آبائي فجئين مبثلهم     إذا مجعتنا يا جرير اجملامع

قصيدته  فيقول يف فنرى الشيخ أبابكر عتيق يأخذ هذا البيت برمته ومن غري أن يقدم أو يؤخر،   
 :6واليت منها  اليت مدح هبا شيوخه وافتخر هبم،

 يا جرير اجملامعأولئك آبائي فجئين مبثلهم      إذا مجعتنا 
وقد   نيجرييا قد طرقوا أغراضا كثرية شيت يف أشعارهم، الشك أن أدباء :ضمن حيث األغرا – 3

كانت األغراض إىل ما قبل العقد األول من القرن العشرين مل تتجاوز األغراض التقليدية املعروفة اليت 
 .والتوسلواحلكم واألمثال،  واإلرشاد، والوعظ، وشعر اجلهاد، واهلجاء، والرثاء، املدح، هي:
واملدح،كما  فإذا نظرنا إىل أشعارهم يف القرن التاسع عشر نرى أهّنم أكثروا نظمهم يف اجلهاد،   

ولقد كانت الظروف السياسية والدينية واالجتماعية   ويف الشعر التعليمي، أكثروا يف الوعظ واإلرشاد،
ونرى أهّنم قد قّللوا من اهلجاء واإلنذار والذم  يف تلك احلقبة تقتضي إنتاج ذلك النوع من الشعر،

وكذلك مل ينظموا كثريا يف الغزل إال ما جاء يف مستهل بعض قصائدهم على النمط  واالحتقار،
                                                 

م ( ، ط  2114ه /  1425بريوت ،  –،املكتب التعاوين للدعوة بالروضة  املكتبة الشاملة ، ) دار املعرفة ديوان امرؤ القيس  امرؤ القيس ،  ( 1) 
 . 5، ص :  1، ج  2
 . 67 – 64( ،  2113لبنان ،  –، ) دار الكتب العلمية ، بريوت  5، ط  ديوان أبي فراس الحمداني( أبو فراس احلمداين ،  2) 
 274( ،  2112زاريا ،  –) شركة غسكيا  1، ط  محمد البخاري وشخصيته األدبيةظوهو زاريا ،  ( طن 3) 
 . 36، خمطوط ،  ديوان اتحاف القارئ ببعض قصائد محمد البخاريالوزير جنيد ، (  4) 
 . 61، املكتبة الشاملة ، القسم الدواوين الشعرية ، ص : ديوان الفرزدق  الفرزدق ،  ( 5) 
 .146نيجرييا ( ،  –، ) زاوية التجانية  ،كنو  الشيخ أبوبكر عتيق وديوانه هدية األحباب( حممد األمني عمر ،  6) 



26 

 

وقد كان للوصف والفخر والعتاب والنصح واإلرشاد نصيب ال يستهان به يف اإلنتاج  التقليدي،
 .1الشعري النيجريي 

فهذا حممد البخاري ابن الشيخ عثمان ميدح  وعلى هذا ميكن أن نأخذ غرضني على سبيل املثال،   
 :2عّمه الشيخ عبد اهلل بن فودي 

 ولقد حباك الدهر شيخا ما له      يف العلم يف تلك األراضي ماثل
 أعين إما العصر عبد اهلل مـــــــــــــــن     ساد الشيوخ النبل مذ هو شابل 

واليت تسمى باملستجابة، يقول  و يف القصيدة اليت نظمها،لويف الشعر التعليمي جند مثاال حملمد بل   
 :3يف مطلعها 

 أناديك يا موالي يف السر واجلهر      بأمسائك احلسىن السنية كالدر
 وباملصطفى اهلادي الرشيد حممـــــد      وأصحابه واآلل والتابع الغــــــــــــــر  

فإّن الشعر مل يتغري يف كثري من صفاته عما كان من قبل وذلك  أما يف أوائل القرن العشرين،   
مث مل  فاألغراض هي األغراض املوروثة نفسها، فلم يتطور الشعر تطورا يعتد به، بدخول املستعمرين،

افية ميض من القرن نصفه حىت حصل تغيري يف اإلنتاج الشعري نتيجة عوامل سياسية وأخرى ثق
 .فطرأ تغيري يف املوضوعات الشعرية وحضارية،

 .نأخذ غرضني على سبيل املثال مها: املديح والغزل وميكن لنا أن
وقد حاز على أكرب كّم من شعرهم إذا  كثرة وأجادوا فيه،ء نيجرييا أبواب املديح بقد طرق أدبا    

فليس هلم شأن باملدح  ح الدينية،إال أن مدائحهم تعّد يف عداد املدائ قارناه باألغراض األخرى،
:"وهو أقرب ما يكون إىل املديح تور علي أبوبكر يثبت ذلك بقولهحىت نرى الدك التكسييب وال غريه،

فاملديح التكسييب املعروف عند شعراء العرب  الديين ألنّه يتناول مدح القرآن ورسوله ورجال الدين،
أّما العلماء فيرتّفعون يف الغالب عن  به غري العلماء، ويقوم معدوم يف نيجرييا إال باللغات احمللية،

 " .4املديح التكسييب ألنّه حيط مبنزلتهم 

                                                 

 . 116املرجع السابق ، ص ، حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا، خو أمحد سعيد غالدنثشيينظر ،  ( 1) 
 
 ، خمطوط . 17،  عثمان عرف الريحان في التبرك بذكر الشيخ( الوزير جنيد ،  2) 
 . 141م ( ،  1964 –ه  1383)  إنفاق الميسور في تاريخ بالد تكرور ،( حممد بلو بن عثمان بن فودي ،  3) 
 . 354( علي أبوبكر ، الثقافة العربية يف نيجرييا ،  4) 
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أّما فيما قبل القرن  وأما الغزل فهو قليل يف شعرهم سوى ما نراه اليوم عند شعرائنا احملدثني،   
، فهو عند زل الصريح بذاتهمث إنّه يف كثري من املواضع ال يعين به الغ فإّن غزهلم غزل عفيف، العشرين،

 .1أكثرهم غزل عذريّ 
 : 2و بن عثمان بن فودي بيات اليت حملمد بللومن القليل الذي قيل يف الغزل هذه األ

 وبيضاء خود زاهنا عـــــــــــــطل اجليد     إذا ما حتلت غريا بالعنا قيد
 يطيب شذاها وهي للطيب فارك     إذا عطّرت أتراهبا بالزراويد

 
 .مطلب الثالث: مفهوم فن المعارضة لدى أدباء صوكوتو وكنوال 

له آثاره وله مكانته بني  بل هي فن عريق وأصيل، إن املعارضة مل تكن فّنا مستحدثا يف األدب العريب،
يف أقوال الكتاب والنقاد  مصطلح ) املعارضة ( موجودو  وله مميزاته يف األدب العريب، الفنون العربية،

. ومعىن ذلك أن الفقهاء مثال يطلقون لفظ ناه الفين األديب ال غرياألقدمني منهم واحملدثني ومبع
واألدباء يطلقون الكلمة  املعارضة ويعنون به معىن آخر هو تعارض األدلة الفقهية بعضـها ببعض،

ي بنص آخر مثله جماراة له ومماثلة له يف ويعنون هبا هذا املعىن األديب الذي هو فن مقابلة نص شعر 
 الوزن والقافية ويف املوضوع يف كثري من األحيان. 

تو و كو مث أخذنا أدباء مدينيت ص نيجرييا وأدبائها عامة، رنا إىل مفهوم هذا الفن بني شعراءوإذا نظ   
وقد   و النثري،مل يرد كثريا يف تراثهم الشعري أموذج يظهر أن مصطلح ) املعارضة (وكنو خاصة كن

ولرمبا يرجع السبب يف ذلك  كتو وكنو،لكتاب واألدباء من أبناء مدينة صكان من املتوقع أن يذكره ا
شأهنم يف ذلك شأن الشعراء العرب  إىل كوهنم غري مهتمني بتحليل القضايا واملسائل النقدية األدبية،
دب من غري أن يقفوا  على حتليلها األقدمني حيث كانوا يضّمنون أشعارهم كثريا من فنون اللغة واأل

وه يف إنتاجاهتم مل يتحدثوا عن هذا الفن ومل يسم ؤناآل إليه احلال اليوم، فأدباأو تسميتها بامسها كما 
األدبية شعرها ونثرها فضال من أن يقوموا بإبداء آرائهم جتاه حتديد مفهوم هذا املصطلح أو يقوموا 

 .اد فيهحتليل أقوال األدباء والنقبنقد أو 

                                                 

 . 118السابق ، ص املرجع ، حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا، خو أمحد سعيد غالدنثشيينظر ،  ( 1) 
 . 68( الوزير جنيد ، عرف الرحيان يف التربك بذكر الشيخ عثمان ،  2) 
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هكذا استمر األمر حىت العقد الثاين من القرن العشرين، مث بدأ الكتاب والشعراء يستعملون هذا    
املصطلح يف متهيد قصائدهم ويبّينون فيها أهّنم يعنون بشعرهم هذا الفن، ومع ذلك فلم يقف الباحث 

 عارضة.ولو على أديب واحد قام بكتابة مقال أديب يتناول فيه احلديث حول فن امل
بل إن لديهم معرفة بذلك؛  هذا كّله ال يدّل على أن علماء صكتو وكنو ال علم هلم هبذا الفن،   

لديه  ث علمائنا األديب تظهر أمامه آثار هذا الفن وجتلو1ألّن كّل من أمعن النظر ودقق البحث يف ترا
 .معامله وتتمثل عنده قواعده

تو و كنو كذلك و كو وكما أن الباحث مل يقف على من حتدث عن هذا الفن من بني الكتاب يف ص   
. وال غرابة يف ذلك حيث إنه يف ناول هذا املصطلح بالذكر يف شعرهمل يصادف واحدا من شعرائهم يت

ي الوقت نفسه مل يقف على هذا املصطلح يف أشعار الشعراء العرب أنفسهم وإمنّا صادفه يف أيد
أشعارهم وأشعار غريهم وإن كان هؤالء الشعراء اعتادوا أن يعقدوا معارضة بني  الكتاب والنقاد منهم،

 .من الشعراء
اء فإذا كان هذا املصطلح ) املعارضة ( مل تتفوه به أفواه الشعراء العرب أنفسهم فال ينكر على شعر    

 فهؤالء تبع ألولئك.  لفظوا به،تإذا مل ي نيجرييا
بعض تو وكنو من أطلقوا اسم املوازنة على و كو ص من بني أدباء د  جِ يكن من أمر فقد وُ  اومهم   

 .قصائدهم وأرادوا به املعارضة
، وفالن كافأه ازنة يف اللغة: مبعىن  املعادلة، واملقابلة، واحملاذاة، وازنه أي عادله وقابله وحاذاهواملو    

 . 2على فعاله 
لبيان مابينها من أوجه  يكون بني شخصيات أو إنتاجات فكرية،: هي إجراء ويف االصطالح   

 التشابه واالختالف بينهما.
تو وكنو هلم معرفة بفن املعارضة األدبية وكانوا و كو ص أدباء األمر الذي يدّل داللة واضحة على أنّ    

 ه فيطلق عليها ظم قصيدتين 3فهذا الشيخ أمحد الرفاعي نوايل  ميارسوهنا إال أهنم يسموهنا باسم آخر،
 

                                                 

 . 111املرجع السابق ، ص ، حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا، خو أمحد سعيد غالدنثشيينظر ،  ( 1) 
 . 1597، ’’ وزن ’’ ( الفريوز آبادي ، جمد الدين ، القاموس احمليط ، مادة  2) 
وهي مقابلة  ( عامل وأديب من علماء كنو،له قصائد كثرية خمطوطة،ومن أشهرها تشطريه لديوان الشيخ إبراهيم إنياس،وهي قصيدة طويلة جدا. 3) 

 م ، الساعة الثالثة مساعا .  2113/  8/  23أجراها الباحث مع الشيخ يف بيته مبدينة كنو ، اليوم اجلمعة 
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 :، واليت منها1: ) اإلجادة واجلودة مبوازنة الربدة ( اسم
 أم هبت ريح الصبا من حنو مكة أو      من حنو طيبة مأوى املصطفى العلم

فلم يكونوا بدعا من  املعارضة باملوازنة ليس أمرا مستحدثا منهم، وتسمية بعض أدبائنا هذا،   
حني تطمح نفسه إىل معارضة وحماكاة المية كعب بن زهري يف مديح فهذا البوصريي  القائلني بذلك،

الرسول صّلى اهلل عليه وسّلم ينظم قصيدة طويلة يف حنو مائيت بيت على وزهنا وقافيتها ومساها ) ذكر 
 .  2واليت يعرتف فيها بفضل كعب بن زهري تواضعا محيدا منه  املعاد يف وزن بانت سعاد (،

 مشغول      وأنت عن كل ما قدمت  مسئول  إىل مىت أنت باللذات 
  3يف كل يوم ترجي أن تنوب غًدا     وعقد عزمك بالتسويف حملول

أو من جهة تسمية  هبذا نعلم أّن من األدباء من يسمون املعارضة باملوازنة على جهة تسمية جمازية،   
 .الوزن ركن مهم يف املعارضة الكّل باجلزء باعتبار أنّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ( بيتا على وزن الربدة وقافيتها وغرضها .  189)  ( قصيدة خمطوطة يف حوايل 1) 
 . 338 – 337، فصول يف الشعر ونقده ، شوقي ضيف ( 2) 

 . 219، املكتبة الشاملة ، القسم الدواوين الشعرية ، ص : ديوان البوصيري البوصريي ،  ( 3) 
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 الفصل الثاني 
 

 وحيتوي على املباحث اآلتية:  والوصف، دراسة مناذج من املعارضة حسب غرض املدح،
 

 .واملوازنة بني النصني ودالية الشيخ حممد الناصر كرب، املدح يف دالّية النابغة الذبياين،: المبحث األول
 : دالّية النابغة الذبياين.املطلب األول
 .الشيخ حممد الناصر كربة : داليّ املطلب الثاين

 .املطلب الثالث: املوازنة بني النصني
 

ية الشيخ عبد اهلل بــــــن فودي، واملوازنة ودال ح يف دالية الشيخ عثمان بن فودي،املد : المبحث الثاني
 .بني النصني

 .ة الشيخ عثمان بن فودي: داليّ املطلب األول
 .ة الشيخ عبد اهلل بن فودي: داليّ ثايناملطلب ال

 .املطلب الثالث: املوازنة بني النصني
 

 وهائّية الشيخ حممد قّن الغسوي، الوصف يف هائّية عبد الرحيم الربعي اليمين،: المبحث الثالث
 .واملوازنة بني النصني

 .ة عبد الرحيم الربعي اليمين: هائيّ املطلب األول
 .ة الشيخ حممد قن الغسوي: هائيّ املطلب الثاين

 .املوازنة بني النصنياملطلب الثالث: 
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 المبحث األول 
 واملوازنة بني النصني. ودالّية الشيخ حممد الناصر كرب، املدح يف دالّية النابغة الذبياين،

 
 1المطلب األول : دالّية النابغة الذبياني .

األثري: يقول ضياء الدين بن لذا  وهي من اعتذارياته، هذه القصيدة هي جاهلية لشاعرها املشهور،
وهّم بقتله ففّر إىل ملوك الشام  وُوشي به عنده، فيعتذر فيها إىل النعمان بن املنذر الذي تقّرب إليه،"

ائد رائعة كانت سببا يف عفوه فعاد يستعطف النعمان بقص ولكن مل يطب مقامه بالشام، ومدحهم،
 .2"عنه
وأوفاها بالتعبري عن حياته  ألغراض الشعر،من أبرز قصائده وأطوهلا وأمجعها الذبياين دالية النابغة و    

 :لباحث أن يقسمها إىل ثالثة أقساموميكن ل وتقع يف تسعة وأربعني بيتا، وفّنه،
ولقد استهل هذه القصيدة بنسيب رائع على عادة الشعراء  : وصف األطالل،القسم األول   

يسمع رجعا لندائه وال ردا منذ أمد بعيد فال  طالل وقد خلت من سكاهنافبدأ بذكر األ القدامى،
متكنه زيارهتم الوصول فيتوجع عليهم ويتأسف على ارحتاهلم عنها وابتعادهم عنه حىت ما  عليه،
 .3إليهم

 :                                          } البسيط {4يقول يف ذلك 
َوْت وطال عليها سالف األمــــــديا دار مّية بالعلياء  َـــّــنـــــــــــــد      َأقـْ  5فالــــــــــــــــــــــــسـ

                                                 

راجع احملاضرة  ، فهو ذبياين أبا وأما ." هو زياد بن معاوية بن ضباب بن جناب بن يربوع ، وأمه عاتكة بنت أنيس من بين أشجع الذبيانيني "(  1) 
 احلادية عشر ، املشري إليها يف أسفل اهلامش األول .

 .قب بالنابغة ، وهبذا اللقب اشتهروأيب مثامة ، ومها ابنتاه ، كما يل والنابغة من أشرف قبيلة ذبيان ، وأحد فحول شعراء اجلاهلية ، وكان يكىن بأيب أمامة
طبقة األوىل وكان النابغة حكما بني الشعراء يف سوق عكا  ، وهو ممن تكسب بالشعر يف اجلاهلية ، ولكنه آثر مدح امللوك . ويعد النابغة من شعراء ال

وزهري ، وقد أضاف إىل قياثرة الشعر وترا جديد مل يُعرف من قبله ، وذلك هو فن االعتذار ، يف العصر اجلاهلي يتبارى يف األسبقية مع امرئ القيس 
. راجع احملاضرة احلادية عده الكثريون من أصحاب املعلقات فهو نسيج وحده ، طـــــرق أبواب االعتذار مجيعا ، وطال عمره ومات قبل اإلسالم ، وي

-https://www.google.com/webhp?client=aff . 13بكة اإللكرتونية ، ص عشرة ، أشهر شعراء العصر اجلاهلي ، الش
maxthon-newtab&channel  

 . 12، ص  2، املكتبة الشاملة ، حتقيق : أمحد احلويف ، ) دار هنضة مصر للطبع والنشر ، ج المثل السائر ضياء الدين بن األثري ، ( 2) 
 . 244م (  ،  1994، حتقيق ، حممد إبراهيم سليم ، ) دار الطالئع ،  شرح المعلقات السبعالزوزين ، احلسني بن أمحد بن احلسني ،  ( 3) 
 . 18املكتبة الشاملة ، ص ديوان النابغة ، النابغة الذبياين ،  ( 4) 
 ( العلياء : املكان املرتفع . األمد : الدهر . 5) 
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ـــ ـــــــا ُأســـــــــــــائـــــلــها      َعّيت جوابا وما بالّربع من أحــــــــــــــد   وقفُت فيها ُأَصْيال نـــ
 1يــــــــــنـــــــهـــــــا      والنؤي كالخوض بالمظلومة الجلدإال األوارّي أليام مــــــــــــا أبــــــــ

 2ردت عليه أقــــــــــاصــــــــــيـــــــه ولـــــــــــبّـــــــــــده      ضرب الوليدة بالمحساِة في الثأد
شبه ويف هذا القسم ي ويقع يف ثالثة عشر بيتا، : خّصه بوصف الناقة والصيد،والقسم الثاين   

وأهّنا متحملة  فوصفها بأهّنا ذات خّف صلب شديد، الشاعر ناقته بصفات تدل على كرمها،
ملشقات السفر ووهيج اهلاجرة، وشدة احلر، ووصفها بثور وحشي منفرد إذا ريع من القناص فهو 

  :4فيقول.  3ما يكون يف املعركة ثباتا أسرع ما يكون حركة، وأجلد
 5بازُِلهــــــا     له صريٌف صريف الَقْعِو بالمســـــــــــــدِ مقذوفٍة بدخيس الّنحِض 

 كأّن رَْحلي وقد زاَل الّنهار بنـــــــــا     يوَم الجليِل على ُمستأِنٍس وِحـــــــــــــدِ 
 6من وحش وجرة موشيِّ أكارعـــــه     طاوي المصير كسيف الصيقل الفرد

 تزجي الشمال عليه جامد البــــــــــــــرد     سرت عليه من الجوزاء ساريـــــــــة
 وعدد أبياته ثالثون بيتا، وهو الغرض الرئيس هلذه القصيدة، والقسم األخري أطول األقسام وأمّهها،   

 ، فبدأ ميدحه ووصفه بصفات اجلود والكرم،على مدح النعمان واالعتذار إليه ويف هذا القسم عكف
 : 8فيقول 7،ال مياثله أحد يف ذلك إال سيدنا سليمان عليه السالموسعة امللك وقوة السطوة حيث 

 وال أرى فاعال  في الناس يشبهه      وال ُأحاشي من األقوام من أَحـــــدِ 
 9إالّ سليماَن إذ قــــال اإللـــه لـــــه       قم في البرية فاحددها عِن الفندِ 

 10َتدُمَر بالصُّّفاِح والــــــــــــعــــمد وخّيِس الِجّن إّني قد أِذْنُت لهم      يبنون

                                                 

 ( النؤي : حاجز من تراب يعمل حول البيت واخليمة . اجللد : األرض الغليظ .  1)
 . 18املكتبة الشاملة ، قسم الدواوين الشعرية ، ص ديوان النابغة ، النابغة الذبياين ،  ( 2) 
 . 244ص :  املرجع السابق ،،  شرح المعلقات السبعالزوزين ، احلسني بن أمحد بن احلسني ، ينظر ،  ( 3) 
 . 19إىل  18املرجع السابق ، من ص ديوان النابغة ، النابغة الذبياين ،  ( 4) 
 ( النحض : اللحم  . القعد : البكرة . 5) 
 ( املوشي : الشيء الذي فيه ألوان خمتلفة . طاوي : الضامر . 6) 
 . 246املرجع السابق ، ص : الزوزين ، احلسني بن أمحد بن احلسني ، ينظر  ( 7) 
 . 21النابغة الذبياين ، املرجع السابق ، ص  ( 8) 
 ( الفند : السفه . 9) 
 ( خيس : ذلل . تدمر : بلد بالشام . الصفاح : حجارة رقاق عراض . 10) 
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 فمن أطاعَك فانفعُه بـــــــطاعـــــته       كما أطاَك وادهلل على الــرشـــــــــــــــدِ 
 1ومن عصاَك فعاِقْبه ُمــــعاقـــــــبـــــة        تَنَهى الظَّلوِم وال تقُعْد على َضَمدِ 

 2ســـــابُقـُه       سبَق الجواد إذا استولى على األمدِ إالّ ِلمْثِلَك أو من أنت 
 أعطى لفارهة ُحلٍو تـــــوابـــــعـــــهــا       من المواهب ال تُعطي على نكـــــــــد

ويدعو على  ويتربأ مما رمى به، ويف آخر القصيدة يعتذر الشاعر لألمري باستعطاف له واستغفاره،   
ويرجو منه قبول  ويصّور ما جتّرعه من غضب النعمان، ل عنه الوشاة حق،نفسه بالشلل إن كان ما قا

 :3بقوله اعتذاره،
 ما قلت من  سيٍء مما أتيت به       إذا  فال رفعْت سوطي إلّي يدي 
 أُنِبْئُت أّن أبا قابوَس َأْوَعـــــَدنـــــــِي      وال قراَر على زأٍر من األســــــــــد 

 ال كـــــــفــــــاَء لــــــه      وإن تأثـَّفَك األعداُء بالرَّفَــــــــــــــدِ ال تقذفني بركٍن 
 ها إّن ذي ِعذرٌَة إالّ تكن نـََفَعْت      فإّن صاحبها مشارُك النكــــــــــــــدِ 
  

 4المطلب الثاني : دالّية الشيخ محمد الناصر كبر .
واختذ معلقة النابغة منهاجا  مدح شيخه الشيخ جمتىب،نظم الشيخ حممد الناصر كرب هذه القصيدة يف  

 .تقع القصيدة يف اثنني وستني بيتاو  له من حيث الشكل قاصدا بذلك معارضة هذه املعلقة،
وهي العادة اليت جرى  ففي بداية داليته املشهورة بدأ مبقدة غزلية،كعادة شعراء العرب القدامى،   

لكن الغزل الذي استعمله الشيخ هو غزل  فتتاح قصائدهم،عليها أغلب الشعراء النيجرييني يف ا
 .5وجنده يعيب عينيه لكثرة بكائها وسكبها الدمع ورمدها من أجل ذكرى حمبوبة له عذري،

                                                 

 ( ضمد : احلقد . 1) 
 ( األمد : الغاية . 2) 
 . 22إىل  21املرجع السابق ، من ص ديوان النابغة ، النابغة الذبياين ،  ( 3) 
يوم اخلميس  ( هو حممد الناصر بن حممد املختار بن ناصر الدين بن حممد ميـْز وري بن الشيخ عمر املعروف ) مبامل كرب ( ، ولد الشيخ يف ُغرنفاو ا ، 4) 

 (. م  1996ه ( ، من أكتوبر )  1416من مجادى األوىل سنة )  21م ( . ولىب نداء ربه يوم اجلمعة  1912ه /  1334يف شهر شوال سنة ) 
فولته ، وتعلم على نشأ حممد الناصر وترعرع يف أسرة كرمية متدينة متعلمة ، وهو يتيم األب فقام برتبيته خاله الشيخ إبراهيم ن ظُُغين ، ختم القرآن يف ط 

ؤلفا يف فنون شىت ، وعلى رأسها فن يد كبار العلماء واملشايخ يف مدينة كنو ، منهم خاله الشيخ إبراهيم ن ظُُغين ، الذي قرأ عنده ما يزيد على مخسني م
، ينظر، لشيخ عبد الكرمي ، وأمثاهلم كثريالتوحيد ، والشيخ إبراهيم قاضي قضاة كنو ، الذي أخذ منه علوما وفنونا كثرية وخاصة علوم اللغة ، ومنهم ا

 . 121، املرجع السابق ،  ص الشعر الصوفي في نييجيريا شيخ عثمان كرب ، 
 . 123عثمان كرب ، املرجع السابق ، ص ينظر ، شيخ  ( 5) 
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 :                                               } البسيط {1فيقول 
                               
 2رّمِد      ومن ُسُكوٍب وتـَْهَتاٍن ومن َسهدِ ياعيُن ويحِك من َهْمٍع ومن 

 3من ذكر َكاِسَلٍة َدْعَجاَء جــــــــازِلةـٍ      تساقُط الدُّرَّ من أَْلَمى ومن بــــرد

 4تسِقيَك بِالَباِرِد الّبّسام عن َحَبٍب      وعن َأقَاٍح وعن طَْلٍح وعن نََّضد
 َشْكــــــــــــاَلَء رانية َحْوراَء زانــــــــــيـٍة      عيناء غانية خرعوبة الــــــــجـــــــسـد 

مث انتقل الشيخ إىل غرضه الرئيس للقصيدة الذي مدح فيه شيخه فوصفه بصفات كرمية، حيث إنّه    
إال  األولياء يف خمتلف العصور،فمدحه بأنّه قد فاق الكثري يف ذلك من  كان فريد عصره وسند قومه،

 :5سّلم وعصر صحابته والتابعني فقالعصر رسول اهلل صّلى اهلل عليه و 
 قطب عليه مداُر األولياء ومنــــــــــــا      َحاَشْيُت منهم وأَْيُم اهلل من أحد

 دِ إالّ نجوَم الُهدى من عصر سيِّدنا      خير البرية من َأْعُصٍر ُجـــــــــــــــــدُ 
حىت أنّه   بل أنّه استمر مبدح شيخه ويصفه بغزارة العلم وسعة املعرفة، ،ومل يقف الشيخ من ذلك   

ـــــري ذلك من العلوم املختلفة وغـــــ والبالغة، واألدب، كان متفننا يف خمتلف العلوم كالنحو، والصرف،
 :6فقال

 كـــــــــالّ وال اأَلَزد  كم ّمارس العلم حّتى صار منفردا      الّ الفخُر ساواه ال
 كم مارس النحو حتى صار منفردا     مِّن سيبويه من الفرَّا من األســــــــــــــــد
 وفي البيان أديب الّ يماثلــــــــــــــــــــــــه     من كان كالنجم بل من كان كالَعُضد

 السُُّنوِسي الطبيب الَمْرَهم العتـدوفي الكالم َأرِْيٌب ال يماثلــــــــــــــــــــــه     مثل 
 : 7منها قوله ووصفه أيضا بصفات محيدة كالشجاعة والكرم والشرف والدعوة إىل الدين احلنيف،

                                                 

 . 38،  ديوان سبحات األنوار من سبحات األسرار( حممد ناصر كرب ،  1) 
 ( سهد : قلة النوم . 2) 
 ( دعجاء : سوداء . 3) 
 ( بسام : كثري االبتسام . 4) 
 . 38 املرجع السابق، ، ديوان سبحات األنوار من سبحات األسرارحممد ناصر كرب ،  ( 5) 
 املرجع نفسه ، والصفحة نفسها . ( 6) 
 . 39املرجع نفسه ، ص  ( 7) 
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 يهاب من شرر تــــــــرمــــيــــه بُـــنــــُدقُــــــُه      كما جهّنم إذ ترمى على حــــــــــــــــــــرد
 فتى يواليك ءاآلفا  مــــــــــــطــــــــــوقـــــــة      ال الَوِهُب الُكوم في أوبارها الّلبـــــــــــــد 
 فتى  عليه رََحا الّتْصريف دائـــــــــــــــــرة      في الّرفع والخفض واإلرشاد والمــــدد

 ــــــــــــصـــــــــــد وذا َأَودِ فتى  أحاطت بحكم الشرع َحْوطَُتُه      فصار يعرف ذا قـــ
َهى غيره ولكـــــــــــم      فجا المواريد بالتوصيل عن صــــــــــــــدد  قد كان َمْبَدُه َمنـْ

ى رسول اهلل صّلى اهلل عليه واختتم الشيخ قصيدته ببيان قصده من مدح شيخه وبالتسليم عل   
 : 1وسلم، فقال

 ـفاجـــئنــي       بالسَّقي والجذب والسُّلوك والمددأسَني الجوائز عندي أن تــــ
 حاشاك حاشاك أن يرجو حماك فتى      فينثني خائبا حاشاك صــــــــــــــــــفر يد

 سلِّم إلهي على َحاِميَم ما ُنِشــــــــدت       ياعين ويحك من همع ومن رمـــــــــــد
 

 .المطلب الثالث: الموازنة بين النصين
 :ومن تلك األمور ما يلي القصيدتني اتفقتا يف أمور كثرية،إن 
فية واحدة والروي فالقا : قد اتفقت القصيدتان يف القافية مبعناها العام واخلاص،يف القافيةاتفاق  – 1

 .واحد وهو الدال
 . فكلتا القصيدتني من البحر البسيط : واتفقتا كذلك يف الوزن، الوزناتفاق يف – 2
 .أساس املعارضةوهذه األمور الثالثة هي  : فكلتا القصيدتني من غرض املدح، الغرضاحتاد يف -  3
فكّل واحد شبه  : ففي القصيدتني ما ينم على تشابه األفكار،من حيث األفكار واملعاين – 4

 .ى أخريا يبدي حاجته كي ينال مناهمث أت ممدوحه بصفات حسية ومعنوية،
 :والشاهد على ذلك

 :فضله مجيع الربية فقال ة ممدوحه بأنّه الذي عمّ فقد وصف النابغ
 فتلك تبلغني النعمان أن له فضال      على الناس في األدنى وفي البعد

 وال أرى فاعال في الناس يــشبـــهــه      وال أحاشي من األقوام من أحد
 :ويصفه بالكرم فقال

                                                 

 41املرجع السابق،  ، ديوان سبحات األنوار من سبحات األسرارحممد ناصر كرب ،  ( 1) 
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 الواهب المئة المعطاء زيــــــــــــنـــهــــا      سعدان توضح في أوبارها اللبد 
 :وقال

 يوما ياجود منه سيب نــــــــــــافــــلــــة      وال يحول عطاء اليوم دون غد 
 :كما يصفه بالشجاعة

 أنبئت أن أبا قابوس أو عـــــــــدنـــي      وال قرار على زأر من األسد
 :يذكر أخريا حاجته فقالمث 

 ن صاحبها مشارك النكدذي عذرة إن لم تكن نفعت     فإ ها إنّ 
 : بصفات منها وصفه بالعلم الغزيرأما الشيخ حممد الناصر كرب فوصفه 

 كم مارس العلم حتى صار منفــردا     ال الفخر ساواه الكال وال األزد  
 قد كان فّكاك مرموز الكتاب ومكنـ    ون الحديث فيالسيد السنــــــــــد    

 قد كان وارث ما دون النــــبـــوة إذ     إرث النبوة معقول على الرصد    
 مث وصفه بالكرم :

 فتى يواليك ءاآلفا  مـــــطــــــــــوقـــــــــــة      ال الوهب الكوم في أوبارها اللبد
 :بالشجاعة مث وصفه

 يهاب من شرر ترميه بــــــــنـــــــدقـــــــه      كما جهّنم إذ ترمى على حرد
 وأخريا يذكر له حاجته إليه :

 أسني الجوائز عندي أن تفاجئـــــــــــني   بالسقي والحذب والسلوك والمدد
 ـــــــدحاشاك حاشاك أن يرجو حماك فتى   فينثني خائبا حاشاك صفر يــــــــــــــ

: الشك أّن الشاعر الثاين ) املعاِرض ( قد أخذ ألفاظا ومفردات من حيث األلفا  واملفردات – 5
 –فرد  –لبد  –برد  –نضد  –: ) أحد مثل، فمثال كلمات القافية من القصيدة األوىل ) املعار ضة (

ا قد وردت فإهنّ  أسد أو ُأسد ( وكثري غريها، –جسد  –يد  –لبد  –أود  –قود  –يصد أو تصد 
 .يف كال القصيدتني

: فقد افتتح كّل واحد قصيدته حبرف النداء الذي هو ) يا ( كما بدأ كّل واحد من حيث البناء – 6
مث تناول كّل واحد منهما هذا النسيب يف األبيات السبعة األوىل دون أن يزيد على  منهما بالنسيب،

 :ة الذبياينيقول النابغ مثال ذلك، ذلك أو ينقص منه شيئا،
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َوْت وطال عليها سالف األمد َـــّــنـــــــــــــد      َأقـْ  يا دار مّية بالعلياء فالــــــــــــــــــــــــسـ
ـــ ـــــــا ُأســـــــــــــائـــــلــها      َعّيت جوابا وما بالّربع من أحـــــــــد   وقفُت فيها ُأَصْيال نـــ

 ـــــــــا أبــــــــيــــــــــنـــــــهـــــــا      والنؤي كالخوض بالمظلومة الجلدإال األوارّي أليام مـــ
 ردت عليه أقــــــــــاصــــــــــيـــــــه ولـــــــــــبّـــــــــــده      ضرب الوليدة بالمحساِة في الثأدِ 

 :ويقول الشيخ حممد الناصر
 ومن ُسُكوٍب وتـَْهَتاٍن ومن َسهدِ  ياعيُن ويحِك من َهْمٍع ومن رّمِد     

 من ذكر َكاِسَلٍة َدْعَجاَء جــــــــازِلةـٍ      تساقُط الدُّرَّ من أَْلَمى ومن بــــرد
 تسِقيَك بِالَباِرِد الّبّسام عن َحَبٍب      وعن َأقَاٍح وعن طَْلٍح وعن نََّضد

 عيناء غانية خرعوبة الــــــــجـــــــســد    َشْكــــــــــــاَلَء رانية َحْوراَء زانــــــــــيـٍة  
فقد وصف النابغة ممدوحه بأنّه ال يضارعه أحد يف  وأمر آخر هو تشابه تفكريمها يف الوصف، – 7

سعة امللك وقوة السطوة إال سيدنا سليمان عليه السالم،كما وصف الشيخ حممد الناصر ممدوحه 
ليه وسّلم وأصحابه دون عصر الرسول صّلى اهلل ع بصفات ال يضارعه فيها أحد يف مجيع العصور

 .وعصر التابعني
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 المبحث الثاني
 واملوازنة بني النصني.  ودالّية الشيخ عبد اهلل بن فودي، املديح يف دالّية الشيخ عثمان بن فودي،

 
 1: دالية الشيخ عثمان بن فودي .المطلب األول

وقد افتتح  وتقع يف اثنني وستني بيتا، قصيدة عربية نظمها،دالّية الشيخ عثمان بن فودي هي أول 
ووصف عاطفة  ه الروحية، عن جتربتوعرّب  وشوقه للنيب صلى اهلل عليه وسلم، قصيدته بذكر غرامه،

وحتدث على طريقة شعراء الصوفية الذين اختذوا شخصية الرسول صلى اهلل عليه  احلب احملمدي،
 ذلك يف مخسة وعشرين بيتا،ذكر  وسلم موضعا حلّبهم وشوقهم،

 :                                    } الكامل {2يقول 
 هل لي مسير نحو طيبة مسرعا     ألزور قبر الهاشمي محمــــــــــد
 3لما فشا ريّاه في أكــــــنــــــــافــــهــا     وتكّمش الحجاج نحو محمد

 4شوقا إلى هذا النبي محمـــــــــدُغوِدرُت أنهمل الدموع موبـــــــال     
 5أقسمت بالرحمن مالي مفصـل     إال حوى حب النبي محمــــــــد

 من خالل هذه األبيات جند أّن الشاعر مشتاقا متفانيا يف حّب نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم،   
لقد زاد شوقه إىل  ة بروحه الطيبة،واملعطر  وال أمل له يف احلياة سوى زيارة قربه يف املدينة املنورة بأنواره،

 النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا رأى احلجاج أسرعوا يف السري حنو ذلك القرب.

                                                 

 ( هو عثمان بن حممد بن عثمان بن صاحل بن حممد بن هارون ، املعروف بابن فودي ، ولد الشيخ عثمان يف قرية تسمى مرة ، يوم األحد أواخر 1) 
 م . 1754ه املوافق من دمسرب  عام  1168صفر سنة 

أخرى عن شيوخ آخرين ، أمثال الشيخ عثمان املعروف بِِبْند ّو ترىب عند والده حممد فودي تربية حسنة وتعلم عنده قراءة القرآن الكرمي ، وأحذ علوما 
ب ِوي ، والشيخ جربيل بن عمر ، والشيخ عبد الرمحن وغريهم من مشاهري العلماء ، وقد تعلم علوما مجة رواية ودراية وإتقانا ، وبعد ذلك أخذ يدعوا  الك 

ت إليه اإلمامة وضربت إليه اإلبل شرقـــــــــــــــــــا وغربا ، وهو علم العلماء ورافع لواء الدين ، الناس إىل الشريعة ، وأقام دولة إسالمية يف بالد هوسا ، انته
م ، ملزيد من البيان راجع كتاب تزيني  1816ه املوافق  1233، وتويف يف سنة علوم ومجع بني احلقيقة والشريعة أحيا السنة وأمات البدعة ، ونشر ال

 . 14الورقات ، ص 
 . 45خمطوط ، مكتبة الوزير جنيد بصوكوتو ، ص ديوان عرف الريحان في التبرك بذكر الشيخ عثمان ، الوزير جنيد ، (  2) 
 ( تكمش : أسرع يف السري . ريّاه رحيه الطيبة . أكنافها : جوانبها . 3) 
 ( غودرت : خلفت وأبقيت . اهنمل : أفيض . موبال : املطر الشديد . 4) 
 نيد ، املرجع السابق ، والصفحة نفسها .الوزير ج ( 5) 
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إنّه لو قّدر له السري إىل مدينة الرسول صلى اهلل عليه  واستمر يعرب عن حّبه وشوقه إىل زيارة حبيبنا،   
 :نال غاية مطلبه، فقالوسلم ل

 1غـــــــايـــة مطلبي   متعفرا في ترب نعل محمـــــــــــــــــــدلوسرت طـــيــــبة نلت 
 2وضـــــــريح أحمد بالـــــــــعبـــير مقرمـــــــد   يزري بعرف المسك طيب محمد
 ما الشمس شيء والخسوف يزورها   ليس الخسوف لنور هذا السيــــــــد

 ديــــــــــــــاره    دمعى يفيض لفقد هذا السيــــــــــدأو طــــــار قلــــبـــــي أن أزور 
 3تــــــهمي دموعي إن ذكرت فــــنــــــاءه    قد ذابني حب النبي محمـــــــــــــــــد

وأبرز لنا ما يكّنه صدره من  هكذا يبني لنا الشاعر شّدة شوقه للمصطفى صلى اهلل عليه وسلم؛   
 .ومعان دقيقة لطيفة قوي، بأسلوب شعري عاطفة صادقة،

وذكر عشرين نوعا من  وجند الشاعر كذلك يبني لنا معجزات الرسول صلى اهلل عليه وسلم،   
 :نهانذكر بعضا م حتدث عن ذلك يف مخسة عشر بيتا، معجزاته،

 أخالقه لم يؤت خلق مــــــثــلـها     من ذا الذي يحوي كرامة أحمــــــد 
 ــــعــدهـــــــــــا     كالرمل كثرة معجزات محمــــــــــــــدآياته من ذا يقوم بـــــ

 من عرش رب العالمين جنوده     ما في الورى مثل النبي محمـــــــــد
 قد خط في التوراة نعت نبينــا     بل في الزبور صفات هذا المرشد

 4ـــــــدإنجيل عيسى شاهد بصـــفـــاته     در الشياه يدل من هو مهتـــــــــ
أخذ يبني لنا عجائب نبينا اليت  وبعد أن ذكر لنا الشاعر نبذة من معجزاته صلى اهلل عليه وسلم،   

 : من ذلك قوله فاستمر يف عشقه مبينا عجزه وعجز غريه عن ذلك، ال هناية هلا،
 ـــــــديامن يعد عجائبا لمحمــــــــــــــــد     أتطيق يا ذا كيل بحر مزبـــــــــــــــــ

 5يا من يعد الرمل في عرصاتهـا     فاقت لذلك معجزات محمـــــــــــــد
 

                                                 

 ( متعفرا : متمرغا ، عفره يف الرتاب ، أي مّرغه ودّسه فيه . 1) 
 ( مقرمد : مطلّي بالقرمد ، كل ما يطلى به للزينة مثل الزعفران وغريه . يزري : هتاون وحقر وعاب ووضع من حقه . 2) 
 . 45املرجع السابق ، ص : ديوان عرف الريحان في التبرك بذكر الشيخ عثمان ، الوزير جنيد ،  ( 3) 
 . 46الوزير جنيد ، املرجع السابق ،  ( 4) 
 ( عرصاهتا : أي كّل بقعة بني الدور ليس فيها بناء . 5) 
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 1ولقد علمت بأنني ال أحســــن     مدحا لخير العالمين محمــــــــــــــــــــــد
 2لكن هديت لحبه فجولتـــــــــــــه     ال لهو مني وال أنا مـــــــــــــــــــــــــــن دد

يف طلب  توسل بالنيب صلى اهلل عليه وسلم وخبلفائه الراشدين،آخر القصيدة جند الشاعر يويف    
ومن فتنة  والنجاة من أهوال يوم القيامة وعذاب النار، العفو واملغفرة من اهلل تعاىل والنجاة من اهلالك،

 :يقول وسلم، ويسّهل له زيارة النيب صلى اهلل عليه وأن يفتح اهلل له أبواب جوده، سؤال القرب،
 كن آخذا بيد العبيد المذنــــــــب       ياعمدتي ياموئلي يا مقصـــــــــد
 وأتيت بابك يا إلهي نجــــــنــــــــــــي       يوم القيامة من عذاب موقـــد
 يارب إن لم تعف حق لي الردي      وقني هناك عذاب نار موصد

 ياخالقي يا منقذي يا سيـــــــــــــد  كن لي مغيثا للنكير الــــمـــرهـب     
 3هون لنا من أن نزور نــــــبــــــيــــــنــــا       سهل أيا موالي زورة أحمــــــــــد

م، بلغة وهكذا عرّب الشاعر عن عواطفه وأحاسيسه املتزايدة جتاه ذات املصطفى صلى اهلل عليه وسل   
 .سهلة وألفا  لطيفة ممتعة

 

                                                 

 . 46الوزير جنيد ، املرجع السابق ، (  1) 
 كشفته .  معناهافجولته :وكلمة : 

 . 46املرجع السابق ، ص :  ديوان عرف الريحان في التبرك بذكر الشيخ عثمان ، الوزير جنيد ، (  2) 
 من دد : من لعب .وكلمة 

 .  47املرجع السابق ، ص : ، الوزير جنيد  ( 3) 
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 1: دالّية الشيخ عبد اهلل بن فودي .الثانيالمطلب 
مبينا صفاته  نظم الشيخ عبد اهلل بن فودي هذه الدالّية يف مديح الرسول صلى اهلل عليه وسلم،

 ومعربا عن شوقه إىل زيارة املدينة املنورة واألماكن املقدسة يف احلرمني الشريفني، وأخالقه الشريفة،
 يتا.وتقع هذه القصيدة يف مخسة وستني ب

الذين جاءوا وهم  ح قصيدته مبقدمة محد اهلل تعاىل فيها وشكره على إرسال رسله إىل الناس،تفتا   
 .فعلينا أن نتتبع آثارهم إلينا بكل اخلري،

 :                             } الكامل {2من ذلك قوله  
 هدحمدا وشكرا لإلله الواحــــــــــــد     الباعث اإلرسال تهدي من 

 3جاؤا بكل الخير دونك فاتبــــع     آثارهم وع قول داع مرشــــــــــــــد
 4دع قول من يلهو ويلهج بالدد     في ذكره طلال ببرقة ثهمــــــــــــــــد

 فيذكر طرفا من فضائله وصفاته، وبعد هذه املقدمة بدأ الشاعر مبدح الرسول صلى اهلل عليه وسلم،   
وصاحب الشفاعة والوسيلة  وحبيب رب العاملني، وحممود، وهو كرمي، را ومنزلة،منها أنّه أرفع قد

 :يقول واإلسراء ولواء احلمد،
 5فاِثن العنان إلى ثناء السيــد     رب السناء الهاشمي األمجد
 6ِعدة الخليل من اإلله تليده     وحبيب رب العالمين محمــــد

                                                 

ه  1181هو عبد اهلل بن فودي بن حممد بن عثمان التوردي املعروف بابن فودي ، ولد يف يوم االثنني ليومني مضيا من شهر مجادى األىل سنة  ( 1) 
وهو شقيق الشيخ عثمان بن فودي ، وأصغر منه سنا ، كان بينه وبني أخيه من األعوام حنو اثين عشر  م ، 1826ه املوافق  1245وتويف يف سنة  ،

 .3عاما ، كما صرح بذلك بنفسه يف كتابه " تزين الورقات جبمع مايل من األبيات " ص : 
بن عمر ، ترىب وتعلم القرآن الكرمي عند والده ، مث أخذ العلوم عند مشاهري العلماء يف عصره ، منهم أخوه الشيخ عثمان بن فودي ، والشيخ جربيل 

من بايع الشيخ عثمان بن فودي حينما قام حبركته اإلصالحية ، وأول وزير من وزرائه ، أصبح عاملا   والشيخ احلاج حممد بن راجي وغريهم ، وهو أول
سب ، ولكن لشموهلا ملعظم العلوم ، ملزيد من املعلومات ، متفننا وشيخا عبقريا مفكرا كاتبا تفتخر مبؤلفاته املكتبة العربية ال لكثرهتا وقيمتها فحكبريا 

. وكتاب ، انفاق امليسور يف تاريخ بالد تكرور ، حملمد بلو بن الشيخ عثمان بن  264يف نيجرييا للدكتور علي أبو بكر ، ص : راجع الثقافة العربية 
 .  211فودي ، ص : 

 . 21، خمطوط ، مكتبة الوزير جنيد بصوكوتو ، ص ديوان عبد اهلل بن فودي عبد اهلل بن فودي ، (  2) 
 وع : مبعىن حفظ .وكلمة : (  3) 
 عبد اهلل بن فودي ، املرجع السابق ، والصفحة نفسها .(  4) 

 يلهج : يغري به ويتأثر عليه . الدد : اللعب . الطلل : ما ظهر من رسوم الدار . برقة : اسم مكان .وكلمة 
 ( فاثن : انعطف . العنان : سري اللجام . السناء : الرفعة والضياء . 5) 
 عدة : االستعداد . تلد : مولد .. وكلمة :  21ع السابق ، ص عبد اهلل بن فودي ، املرج(  6) 
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 1الهدى ُسُجٌع كريم المحتــدردء به درء الّردي هام الندى   نور 
 2ريف اليتامى والضعاف ثَِمالهم  بحر الجدى يروى غليل الــُورَّد 

 إسراؤه ولواؤه والســـــــــــــــــــــــوؤددـــــــة   وشفاعة ووسيلة وفضـــيلــــــ
 3ومن السجايا والغرائز وُِكدت   لمالذ هذا الّطمل يوم الموعـــــد

 4فح رحمة   وبسالة وبشاشة للمجتهـــــــــــــــــــدما فيه من صبر وص
إهّنا عظيمة  وجند الشاعر يعرب عن مشاعره حنو تربة ضّمت حبيبنا حممد صلى اهلل عليه وسلم،   

ويف هذه  وحّق علينا أن نطوف حول تلك اجلبال الشاخمة احلارة، وحرّي بنا أن نعّظم معاملها،
 :فقال ومساجد للقائمني والساجدين، ماكن الطواف للطائفني،األراضي املقدسة مناسك ديننا وأ

 5حق علينا أن نعظم تــــــــربـــــة      فيها معاهد ذا النبي الممجــــــــــــد
 6بيداءها وعقاربها وعفاءهـــــا      ونطوف في تلك الجبال الصخد

 7وسجـــــــــــــــــــــــدفيها مناسك ديننا ومساجد      للطائفين القائمين 
ويقول إهّنم خالفوا أمره وأنكروا  مث وصف الشاعر املنكرين لرسالة رسولنا صلى اهلل عليه وسلم،   

ورموه بكل  بل هو ساحر،كذبا وزورا، وقالوا إنّه شاعر، حسدا من عند أنفسهم، رسالته السماوية،
 قوله:  سبحانه وتعاىل واملالئكة الكرام،لقد شهد برسالته صلى اهلل عليه وسلم ربّنا  باطل،

 إن الذي شقوا وشاقوا أمــــــــــــــره     وشروا بهذا الخير شر المؤيد
 إذ أنكروا حسدا شموس رسالة     لنبينا خروا هنا بَله الغــــــــــــــــــد

 الــــــــــردقالوه سحر شاعر وتها تــــــــــــــروا     فيه وتهته فكر شرهم 
 8شهد اإلله كذا المالئكة الكرام    واألنبياء رسالة األحمـــــــــــــــــــــــد

                                                 

 ( ردء : عون . الردي : اهلالك  . سجع : اللني السهل . احملتد : األصل . 1) 
 ( ريف : رءوف . مثاهلم : مطعمهم وغياثهم . اجلدى : العطاء . 2) 
 ( السجايا : الطبيعة . وكدت : أكدت . الطمل : اخللق كلهم . 3) 
 بسالة : شجاعة . بشاشة : طالقة الوجه .. وكلمة  21، املرجع السابق ص ديوان عبد اهلل بن فودي عبد اهلل بن فودي ، (  4) 
 ( معاهد : املكان الذي ال يزال القوم يرجعون إليه . 5) 
 ( بيدائها : فالهتا . الصخد : شديدة احلر . 6) 
 . 21 عبد اهلل بن فودي ، املرجع السابق ، ص : ( 7) 
 . 22املرجع نفسه ، ص  ( 8) 
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ويف األبيات األخرى جند الشاعر يعرب عن حنينه وشوقه إىل زيارة الرسول صلى اهلل عليه وسلم    
وإىل من  البحر املزبد،يا قوم قوموا مسرعني إىل الذي يعطي عطاياه وعوارفه ك قائال وخماطبا إخوانه،

وسعى بقلب صاف  ،اته يف الدنيا واآلخرةوفاضت خري  طاف بيت اهلل احلرام طواف اإلفاضة خملصا،
 :يقول يف هذا املعىن ياقوم إىل خيف ِمىن  تأمنوا، وهو صفى اهلل ومأوى من طُرد من بلده، حنو الصفا،

 1عوارفه كبحر مزبــــــــــــــــــــــــــــــــدياقوم قوموا ناسلين إلى الـــــــــــــذي     يعطي 
 ولمن أفاض إلى اإلفاضة مخلصا     خير يفيض هنا وفي يوم الغـــــــــــــــــــد 
 وسعى بقلب قد صفا نحو الصفا     ونحي صفي اهلل مأوى المطـــــــــــــــرد

 بمّن الواحـــــــــــــــــــــــــــدسيروا لخيف كل ِخيف تأمـــــنــــــوا     ومنامكم ِبمَنى 
 2وذروا المقام فحـــــــــــــــــثــــــــــــثــــــــــــوا     ورضوا الحطيم على الحطام المفند
 3فوق المطايا عامدي أم القـــــــــــرى     وأراجلين بكل مور مبعـــــــــــــــــــــــــــــــــد

بأن يكونوا يوم القيامة  ه بالدعاء لقومه وشيوخه ووالديه وأحبابه وأبنائه،واختتم الشاعر قصيدت   
وأن يقدر اهلل له زيارة حبيبنا حممد صلى اهلل عليه وسلم،  حتت ظّل حممد صلى اهلل عليه وسلم،

 :لفقا
 يارّب قدر قومنا وشيوخـــنـا     يوم القيامة تحت ظل محمد

 هذا الهاشمي األمجديارّب يا رحمان يسر سيرنا     بمكان 
 وأتح إلهي أن يكون قبورنا     عند الحجون تجّل أو بالفرقد
   4والوالدين وهكذا أحبابــــنــا     أبناؤنا الفضال وكل موحــــــــــــــد 

 
 
 
 

                                                 

 ( ناسلني : مسرعني . 1) 
 ( احلطام : يعين حطام الدنيا ما فيها من مال كثري أو قليل يفىن وال يبقى . 2) 
 املطايا : الدابة اليت تركب .. و  23، املرجع السابق ص ديوان عبد اهلل بن فودي عبد اهلل بن فودي ،  ( 3) 
 املرجع نفسه ، والصفحة نفسها . ( 4) 
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 .لنصين: الموازنة بين االمطلب الثالث
اهلل بن فودي قد أعجب فالشاعر الثاين وهو الشيخ عبد  حتقق يف القصيدتني شروط املعارضة،

لذا نظم قصيدته على منط قصيدة الشيخ عثمان بن  بقصيدة أخيه وهو الشيخ عثمان بن فودي،
 من ذلك ما يأيت: فودي معارضا له،

 وهذا ركن أساسي يف عقد املعارضة.  : فكلتا القصيدتني من حبر الكامل،اتفاق يف الوزن – 1
أي احلرف الذي بنيت عليه القصيدتان هو  القصيدتني دالّية،: كّل قصيدة من اتفاق يف القافية – 2

 .من شروط املعارضة وهو شرط ثانٍ  ) الدال (،
 .أيضا ركن أساسي يف عقد املعارضة وهو ح النبوي،: فكلتا القصيدتني يف املد اتفاق يف الغرض– 3
الشاعرين افتتحا حيث إّن  : فقد سلك الشاعران يف افتتاح قصيدتيهما أسلوبا واحدا،البناء – 4

 قصيدهتما افتتاحا مباشرا من دون أن يقدم هلا باملقدمة اليت جرى عليها شعراء العرب القدامى،
 :يقول الشيخ عثمان بن فودي والشاهد على ذلك،

 هل لي مسير نحو طيبة مسرعا     ألزور قبر الهاشمي محمـــــــــد
 وتكّمش الحجاج نحو محمد  لما فشا ريّاه في أكــــــنــــــــافــــهــا   

 ُغوِدرُت أنهمل الدموع موبـــــــال     شوقا إلى هذا النبي محمــــــــــد
 أقسمت بالرحمن مالي مفصـل     إال حوى حب النبي محمـــــــــــد

 ويقول الشيخ عبد اهلل بن فودي :
 حمدا وشكرا لإلله الواحــــــــــــد     الباعث اإلرسال تهدي من هد
 جاؤا بكل الخير دونك فاتبــــع     آثارهم وع قول داع مرشــــــــــــــد
 دع قول من يلهو ويلهج بالدد     في ذكره طلال ببرقة ثهمـــــــــــــــد
 فاِثن العنان إلى ثناء السيــد     رب السناء الهاشمي األمجـــــــــــــــــد

ن القصيدة األوىل، فمثال القصيدة الثانية معظمها مأخوذة م: فاأللفا  يف األلفا  واملفردات – 5
، غد –املسجد  –املرشد  –يفيض  –السيد  –طيبة  –العيش  –حممد  –اهلامشي  –: قرب الكلمات

 .أيضا يف القـــــــصيدة الثانية فإهّنا وردت الواردة يف القصيدة األوىل،
ار واملعاين حيث كانت معظم األفكار واملعاين يف : اتفقت القصيدتان يف األفكاألفكار واملعاين – 6

 .وأفكار صوفية القصيدتني معانٍ 
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 وكذلك عرّب عن جتربته الروحية، فكّل من الشاعرين بنّي غرامه وشوقه للنيب صلى اهلل عليه وسّلم،   
 يف ذلك يقولو  ووصف عاطفة احلّب احملمدي ويطلب دائما طريقة الوصول إىل زيارته والتقرب منه،

 :الشيخ عثمان بن فودي
 هون لنا من أن نزور نبينا     سهل أيا موالي زورة أحمــــــــــــد

 :ويقول الشيخ عبد اهلل بن فودي
 يارب يا رحمان يسر سيرنا     بمكان هذا الهاشمي األمجد 
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 المبحث الثالث 
 واملوازنة بني النصني. الشيخ حممد قّن الغسوي،وهائّية  الوصف يف هائّية عبد الرحيم الربعي اليمين،

 
 1.ة عبد الرحيم البرعي اليمني: هائيّ المطلب األول

وغمرته هبجته  فإنّه قد أعجب هبذا البيت العتيق، نظم عبد الرحيم الربعي قصيدته يف التغين بالكعبة،
وأورد ذلك بطريق غزيل  مث أراد أن حيدث غريه هبذا كّله، وهباؤه وجليل قدره فأصبح يستطيب سناه،

 .وأربعني بيتا وتقع القصيدة يف ثالثة عفيف،
فقد وصف فيها  : وهذا هو الغرض الرئيس من القصيدة،ح الربعي قصيدته يصف فيها الكعبةافتت   

مساؤه  وأسىن الزمان وأصفاه، وأجّل وأمجل األماكن، فهي يف أحسن البقاع، الكعبة بأحسن الصفات،
 .يحاءنه فوبساتي برّاق،
 :                           } اخلفيف {2يقول 

 3اـــبعدها عن بناه  ا     ــاهـــــــــــمن لنفس  ثن
 4من جياد شجاها رق     ـــــــــــــكلما الح  ب

 وتراءت بنـــــجــــــــــــــد      روضة ومياهــــــــــــــا 
  5فاح مسكا ثراهـــا  وديارا للــــــــــيــــــــــــــــلى    

 ليت ليلى رعْت في      بعدها من رعاهــــا

                                                 

وهو شاعر بليغ ومتصوف  ه ، 813 ه ، وتويف 673هو عبد الرحيم بن أمحد بن إمساعيل الربعي نسبة إىل قبيلة برع ميين ، ولد يف سنة  ( 1) 
ر القصائد مشهور درس وقرأ الفقه والنحو على مجاعة من علماء عصره ، مث انتقل بالتدريس والفتوى واشتهر بالعلم والعمل ، وكان شاعرا جميدا له غر 

 . 48، ص :  1، جزء  لربعيأثناء ترمجته ل، لدكتور عبد اهلل الطيب راجع كتاب املرشد ل وأورعها يف مدح الرسول صلى اهلل عليه وسلم .
ق ، وقد يقول الزبيدي يف تاجه : " وبرع ... ) جبٌل بتهامة ( بالقرب من وادي سهام فيه قلعة حصينة ، وقرى عدة يسكنها الصنابر من محري وله سو 

يف أيدي الناس هو ديوانه الصغري ، وله مقام  نسب إليه من املتأخرين الشاعر املفلق عبد الرحيم الربعي مادح املصطفى صّلى اهلل عليه وسّلم ، واملوجود
 . 172،  5 جعظيم ببلدة وذرية صاحلة  " 

أثناء ترمجته للربعي : " الربعي من شعراء املتصوفة املتأخرين ، مل أجد أحدا ترجم له إال صاحب كتابه املرشد ، ويقول عنه الدكتور عبد اهلل الطيب يف  
 .51،  1 جع ، وزعم أن الذي بأيدي الناس من شعره هو ديـوانه الصغري  " يف مادة بر 172، ص :  5التـاج ، ج / 

 . 66/  1م ( ،  1992، ) املكتبة الثقافة ، بريوت ،  1، ط ديوان البرعي ( عبد الرحيم ، الربعي ،  2) 
 ( بناها : أقامها ورفعها . 3) 
 ( شجاها : شقها . 4) 
 ( ثرا : غزر وكثر . 5) 
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  1وتدانت لـــــــــصـــــب       ليس يهوى سواها
ومن هذه املقدمة اللطيفة أخذ يف التغين هبا، ويشبهها بامرأة يزور ربعها وجيدها مدلّلة جبماهلا خمتبئة    

ل ُلماها ويربد وحىت يقبّ  ،هو أو يراهافهو يتقّرب منها عّلها تراه مرة  ،والناس معتكفون يف خبائها،
 :2حواشيه بردائها

 يا خليلي عوجـــا      بي أشاهد رُباهـــــــــــــا
 وأحي مغانـــــــــــــي      ربع ليلى شفاهـــــــــــــا
 وتراني أْدنـــــــــــــــى      موضع من خباهـــــــــا

 ترانــــــــــي      مّرة أو أراهــــــــــــــــــــــــــا فعساها 
 إن راحي وروحي     حيث يحمي حماها
 وأماني قلبـــــــــــــي      قبلة من لماهـــــــــــــــــا

 بهجة الحسن كم من  عاكف في قباهـــــا
 3بردوا عن حشائي    بحواشي رداهـــــــــــــــــا

 مدح الرسول صّلى اهلل عليه وسّلم وأخذ يف تعداد مناقبه وذكر مـــــعــجـــزاته، فقال:مث انتقل إىل 
 سيد ساد من في      أرضه وسماهـــــــــــــــا

 فاق أهل المعاني      وعلى من عالهــــــــا
 تقصر الرسل طرا      عنه وجها وجاهـــــــا 

 باهــــــــــــــــاومنارا  وهديـــــــــــا       وعال  وانت
 فله معجـــــــــــــزات       بحرها ال يضاهى
 4إن سبع المثانــــي       ال يداني مداهــــــــا

وبعد أن قضى شوطا كبريا يف املديح النبوي نراه يأيت إىل االستغاثة والتشفع بالرسول صّلى اهلل عله    
 :فيقول يف ذلك وسّلم،

                                                 

 وانسكب .صب : احندر ( 1) 
 . 65، ص :  1م ( ، ج  1992ه /  1413، ) دار املعارف بريوت ،  المرشدينظر ، عبد اهلل الطيب ، الدكتور  ( 2) 
 . 67إىل  66املرجع السابق ، من ص  ،ديوان البرعي عبد الرحيم ، الربعي ،  ( 3) 
 . 68املرجع نفسه ، ص :  ( 4) 
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 ــا      في غد من لظاهـــــاياشفيع البــــرايــــــ
 كن لنفسي معينا      إن هوْت في هواها

 واكفها حّر نــــــــار      جرف هار سقاها
 1وارعها في ِجناٍن      دانيات جباهـــــــــــا

 : رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم وأخريا خيتتم القصيدة بالصالة على
 وصالة تحـــــي        خاتم الرسل طه
  2وتغشى رياضا        حّلها وارتضاهـــا

 
 3المطلب الثاني : هائّية الشيخ محمد قن الغسوي .

دار هجرة الرسول عليه أفضل الصالة  لقد نظم قصيدته ليبنّي فيها مدى إعجابه باملدينة املنورة،
فتقع هذه  فأخذ يصّورها تصويرا دقيقا يستغين القارئ بإدراك وصفها عن مشاهدهتا، والتسليم،

 .دة تدور حول وصف املدينة املنورةوهي خممسة ومجيع هذه القصي القصيدة يف أربعة وستني بيتا،
 .ه القصيدة بوصف املدينة املنورةبدأ هذ

 :                    } اخلفيف {4يقول  
 نعم طيبة طـــــــــــــــه     إنها قد وشاهـــــــــــــــــا

 5ـــــا     واهلل قد حل فيهــــــــانورها وبهاهــــــــــ
 6ضوء أزاها دجاها           

 إستنار سناهـــــــــــــا     فاستشار ذكاهـــــــــــــا
                                                 

 . 68املرجع السابق ، ص : ،ديوان البرعي عبد الرحيم ، الربعي ،  ( 1) 
 . 71املرجع نفسه ، ص  ( 2) 
م ، بدأ بتعلم القرآن وهو صغري يف مدينة ُغسو ، مث انتقل به إىل  1938ه املوافق  1358( هو حممد قن بن علي ، ولد يف مدينة ُغسو سنة  3) 

 قرية ) قرمنجي ( حىت واصل فيها تعلم القرآن إىل أن ختمه ، وبعد ذلك وصل إىل كنو ففيها نشأ وتعلم .
وهي مقابلة أجراها الباحث مع الشيخ  املدينة ، منهم معلم ثاين قوفر نائسا ، والشيخ عثمان القلنسوي ، وغريهم .وقد أخذ العلم على يد علماء هذه 

 م . 2/9/2113يف بيته بكنو ، ليوم االثنني 
 كان الشيخ حممد قن عاملا متفننا ، وشاعر صويف جتاين الطريقة ، وكانت له أشعار كثرية منها هذه القصيدة .

 .1، ص ، خمطوطة قصيدة في مدح المدينة المنورة بعنوان " نعم طيبة طه " قن ابن علي الغسوي ،  ( حممد 4) 
 ( هباها : حسنها ومجاهلا . 5) 
 ( أزا : حترك . دجا : انتشر وانبسط . 6) 
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 1صفوها قدعالهـا     سحائب الجود فيها
 يا اصطفاء ا أراها            

 ويح من قد أباها     تحسدا أو رماهـــــــــــــــــــــــــا
 أو دهاهــا     وذاك من أن فيهـــــــــــــــــــــابنقصة 

 طه وهو زهاها            
 إن ربي كالهـــــــــــا     عن كل ِخّب قالهـــــــــــــــا
 وكل عاد غطاهــا     فالشر ما كان فيهـــــــــــــــــا

 بل كل خير أتاها            
 ـــــــــــــــــــــــاسبحان من قد حباها  مراتبا ال تراهـــ

 فالخير قد بث فيهــــــاـــــــــــــــا  لعاصمات سواه
 وحّفها ومـــــــــــــــــــالها            

 قد ارتقى مرتقاها       وسمى مستماهــــــــــــــــا
 قد عال معتالهـــا       يانعم من كان فيهـــــــــا

 ـــــيراهاومن أتى لــــــــ            
 ُدّبجت بقباهــــــــــا       كللت بعالهـــــــــــــــــــــــــا
 ما خلى عن عالها    عطرها هاك فيهـــــــــــــــــا

 هواَءها وســــــــــــــــــــماها            
 آه لبعد مداهـــــــــا       ياليتني هل أراها

 قد هان إذ جل فيهاهنيهة لهناهــــــــــــــا       
 2محمد مـــــــــــــــــــــــعتماها        

مث  ن زارها،ا ويستطيب سناها ويبشر موهكذا استمر يف مجيع قصيدته يصف املدينة وجيّل قدره   
 :اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم فقال ويصّلي على رسول اختتم القصيدة بالتشفع هبا،

 
                                                 

 ( صفوها : نظامها . 1) 
 . 2، املرجع السابق ، ص  طيبة طه "قصيدة في مدح المدينة المنورة بعنوان " نعم حممد قن ابن علي الغسوي ،  ( 2) 
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 وحالهـــــــــــاأرجو النجاة وجاها      بجاهها 
 َمْن لي بشم صَباها      ليتي أرانِّّي فيهــــــــــــا

 مـــــــــــــــــــقبِّال  فا قباهـــــــــا            
 صالت ربٍّ دحاها       على رسول ثواهــا
 خير الورى مصطفاها    كذاك من نال فيها

 1بة طهفـــــــــــــــــــــــــــــوز ا بصح          
 
 .المطلب الثالث: الموازنة بين النصين  

حتقق شرط واحد من  وهنا فكلتا القصيدتني من جمزوء اخلفيف، اتفقت القصيدتان يف الوزن، – 1
 .شروط املعارضة

 .جيب توفره ، وهذا شرط ثانٍ واحتدت كذلك يف نوع القافية – 2
واملدينة املنورة ومها أشرف البقاع وصف الكعبة الشريفة  والغرض من كّل منهما هو الوصف، – 3

 . األمور الثالثة هي مناط املعارضةوهذه  اإلسالمية،
: فقد افتتح كّل من الشاعرين قصيدته مباشرة دون أن يقدم هلا بنسيب ودون أن يفتتحها البناء – 4

 بالصالة على رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم.
 ) املعاِرض ( استقى معظم ألفا  أبياته من القصيدة األوىل : إّن الشاعر الثايناأللفا  واملعاين – 5

فمثال  م واملوسيقى،فاحتد اجلرس واستوى الــنغ وتأليف ألفاظه، وهنج منهجه يف نسج عباراته،
 –قباها  –طه  –ثراها  -جاها  –ال تضاها  –شذاها  –أراها  –رُباها  –: محاها الكلمات التالية

وغريها واليت وردت يف النص األول  بناها، –وجاها  –ال يضاهى  –تناهى  –عالها  –شجاها 
 .الواحد ورمبا تكررت أكثر من مرة جندها نفسها ترد يف النص الثاين وباملعىن

: الوصف لت كلتامهافقد تناو  : هناك احتاد بني القصيدتني يف األفكار وسردها وترتيبها،األفكار  – 6
 .ى النيب على الرتتيبا الصالة علمث أخري  مث االستغاثة،



 

 
                                                 

 . 2، املرجع السابق ، ص  قصيدة في مدح المدينة المنورة بعنوان " نعم طيبة طه "حممد قن ابن علي الغسوي ،  ( 1) 
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 الفصل الثالث 
 :ب اإلهلي، وحيتوي على مبحثني، واحلمناذج من املعارضة حسب غرض الفخردراسة  

 
ورائّية الشيخ حممد البخاري بن الشيخ عثمان  الفخر يف رائّية أيب فراس احلمداين، :المبحث األول 

 .املوازنة بني النصنيو  بن فودي،
 .فراس احلمداين أيب: رائّية املطلب األول
 .البخاري بن الشيخ عثمان بن فودي : رائّية الشيخ حممداملطلب الثاين

 .املوازنة بني النصني :املطلب الثالث
 

املوازنة بني و  وكافّية الشيخ أيب بكر عتيق، احلّب اإلهلي يف كافّية ابن الفارض، :المبحث الثاني
 .النصني

 .ة ابن الفارض: كافيّ املطلب األول
 .بكر عتيق : كافّية الشيخ أيبطلب الثاينامل

 .املوازنة بني النصني: املطلب الثالث
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 المبحث األول
املوازنة و  ورائّية الشيخ حممد البخاري بن الشيخ عثمان بن فودي، الفخر يف رائّية أيب فراس احلمداين،

 .بني النصني
 

 1: رائّية أبي فراس الحمداني .المطلب األول
حيث جنده  افتتحها مبقدمة غزلية تقليدية، رائّية أيب فراس احلمداين تقع يف أربعة ومخسني بيتا،إن 

وعن وضعه  ق واملعشوقة،آالمه مع العشويذكر لنا  حيتفظ بكل مظاهر حّبه وشوقه سرا يف صدره،
 .يشعر به دون أن يعلم الناس عنهوالعذاب الذي  وبعض الصفات اليت ال يتنازل عنها،

 :                                                 } الطويل {2ل فقا 
 3أراك عصي الدمع شيمتك الصبر      أما للهوى نهٌي عليك وال أمـــــــــــــر
 بلي أنا مشتاق وعندي لـــــــــــــــوعة      ولكّن مثلي ال يُذاُع له ســــــــــــــــــــــــرّ 

  4يد الهوى   وأذللُت دمعا من خالئقه الكبـــــــــر إذا الليل أضواني بسطت
 5َتكاُد َتضيُء الناُر بين جوانحـــــــي      إذا هي أذكتها الصبابة والفكــــــــــــر
 6معللتي بالوصل والموت دانــــــــــــه      إذا مت ظمآنا فال نزل القطـــــــــــــــر

حيث جعل حديثهما على شكل  ابنة عمه ويتغرل هبا،وبعد ذلك جند الشاعر يتحدث عن    
 :7قائال وال متيز بينه وبني فتياهنا، فهي تسأله وتتظاهر بنكرانه لشحوب لونه، احلوار،

 8تسائلني من أنت وهي علـــــــــيمــة      وهل بفتى مثلي على حاله نكر 
                                                 

 .من احلمدانيني  م ، وهو شاعر 932ه املوافق  321سنة  احلمداين التغليب ، ولد( هو أبو فراس احلارث بن سعيد بن محدان ،  1) 
لعلماء واألدباء هناك نشأ أبو فراس احلمداين يف رعاية عمه سيف الدولة ، وهو الذي ضمه إىل عائلته ومحله معه إىل بالطه يف حلب ، حيث اتصل با

 ونية .، راجع أرشيف : التاريخ العاملي واإلسالمي ، بعنوان من هو الشاعر أبو فراس احلمداين ، الشبكة اإللكرت فأخذ عنهم 
 م . 968ه املوافق  357وتويف يف سنة 

 . 153م ( ،  1999، شرح خليل الدويهي ، ) دار الكتاب العريب ، بريوت ، ديوان أبو فراس الحمداني ( أبو فراس احلمداين ،  2) 
 ( الشيمة : اخللق . 3) 
 ( أضواين : أي أضعفين . خالئقه : صفاته . الكرب : العز . 4) 
 حني : أي بني صدره . الصبابة : آالم العشق .( بني جوا 5) 
 ( معلليت : أي متنيه بالوصل واإللتقاء . 6) 
 . 154، املرجع السابق ، ص أبو فراس احلمداين  ( 7) 
 ( النكر : الصعب . 8) 



53 

 

  فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى    فتيلك قالت أيهم فهــــــــم كثــــــــــــر 
 1فقلت لها لو شئت لم تتعنتــــــــــي       ولم تسألي عني وعندك لي خبـر

 فقالت لقد أزرى بك الدهر بعدنا      فقلت معاذ اهلل بل أنت ال الدهر 
غرضه الرئيس من القصيدة وهو الفخر بالنفس، وتعداد  الشاعر من مقدمته الغزليه إىل مث انتقل   

مرّويا  نزّاال بكّل خموفة، حيث إنّه كان قائدا للكتيبة، واالستعداد للتحدي واملواجهة، املزايا والصفات،
باذل النفس يف طلب  ومستعليا الصدر، مشبعا الذئب والنسر باللحم، البيض والقنا بالدماء،

 :3فقال ،2املعايل
 وإني لَجّراٌر لكل كتيبــــــــــــــــــــــــــــــة      معودٍة أن ال ُيِخلَّ بها النصــــــــــــــــــــر 
 4وإني لنزال بكل مخوفــــــــــــــــــــــــــة      كثير إلى نزالها النظر الشــــــــــــــــــــــــزر

 5ب حتي يشبع الذئب والنسرفأظمأ حتى ترتوي البيض والقنــا      وأسغ
 وال أصبح الحيَّ الَخلوف بغــارة      وال الجيش ما لم تأته قـَْبلي النـــذر

 ويا ُربَّ دار لم تخفني معينـــــــــــة      طلعت عليها بالردي أنا والفخـــــــــــر 
إال قضاء اهلل وقدرته يف أبيات أخرى خيربنا عن سقوطه، ويبني بأنه قد أسر وماذلك وجند الشاعر    

عليه وليس لضعفه، ألنه إذا أراد اهلل سبحانه وتعاىل انفاز قدره وقضائه على امرئ، فليس له من يقيه 
 : 7من ذلك قولهو ، 6يف بر وال حبر إال هو

 وما حاجتي بالمال أبغي وفــــــــــوره     إذا لم أفر عرضي فال وفر الوفر
 8وال فرسي ُمْهٌر وال ربه غمــــــــــــــــر  أسرت وما صحبي بُعزِل لدى الوغى

                                                 

 ( مل تتعنيت : أي تطلبني أمرا فيه مشقة يل وتعب يل . عندك يل خرب : أي تعلمني من أنا . 1) 
، قراءة أسلوبية حتليلية ، الشبكة اإللكرتونية  رائية أبي فراس الحمداني ينظر حممد صالح زيد ،  ( 2) 

،-maxthon-https://www.google.com/webhp?client=aff
newtab&channel.. 

 . 156، املرجع السابق ، ص  ديوان أبو فراس الحمدانيداين ، أبو فراس احلم ( 3) 
 ( الشزر : نظرة اإلعراض أو الغضب . 4) 
 ( النسر : طائر من اجلوارح حاد البصر قوي . 5) 
 املرجع السابق، ونفس الرابط .اينظر حممد صالح زيد ،  ( 6) 
 . 157، املرجع السابق ، ص أبو فراس احلمداين (  7) 
 (  الوغى : اجلبلة . غمر : جاهل ، الذي له قليل التجربة . 8) 

https://www.google.com/webhp?client=aff-maxthon-newtab&channel
https://www.google.com/webhp?client=aff-maxthon-newtab&channel
https://www.google.com/webhp?client=aff-maxthon-newtab&channel
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 1ولكن إذا ُحمَّ القضاء على امــرئ     فليس له بّر يقيه وال بحــــــــــــــــــــــــر
 وقال أَصْيحابي الفرار أو الّردي ؟     فقلت هما أمران أحالهما ُمــــــــــر

 2وحسبك من أمرين خيرهما األسر  ولكنني أمضي لما ال يَعيبُنـــــــــــــــــي   
 يقولون لي بعت السالمة بالردف     فقلت أما واهلل ما نالني َخْســـــــــــــــــر

 وأن أصحابه ما محلوا سالحا وهم حوله، حاول الشاعر أن يبني لنا أنّه قد أسر يف ساحة املعركة،   
فجنب، فكان جبنه  فقال هلم الفرار جناة، وإّما أن نلبث فنموت، : إما أن حنملك ونفّر فننجو،الواق

 .ى فيه اهلالك وهو األحلى واألمجلوالّرد مّر املذاق،
واستمر أيب فراس احلمداين يبني لنا حاله، ألن القوم يتهمونه ويقولون إنه يفر من املوت، مع أنه     

 :4يقول، 3كان على علم بأنه سيموت، لذلك جنده قد اختار دار اآلخرة ألنه هو دار البقاء
 هو الموت فاختر ما عال لك ذكره     فلم يمت اإلنسان ما َحِيَي الذكر

 وال خير في دفع الّردى ِبَمَذلــــــــــــــة     كما ردها يوما بسوءتـــــــه عمــــــــــرُ 
 ــــــــــــريمنون أن خلوا ثيابي وإنمـــــــــــــــــــــــــا     علّي ثياب من ِدَماِئهم ُحْمــــــ

 وقائم سيف فيهم اندق نصلـــــــــــــــه     وأعقاب رمح فيهم ُحَطَم الصَّدر
توجه أيب فراس احلمداين إىل قومه، حيث جند أنه يلومهم، وذلك لسبب أهنم قد تأخروا وبعد ذلك    

 :6، قوله 5يف فدائه بعد عن أسري، وكذلك أهنم مل يعطوه حقه وقدره، وسوف يطلبونه إذا افتقدوه
  7سيذكرني قومي إذا جد جدهـــــــم     وفي الليلة الظلماء يفتقد البـــــــــدر

 فإن عشت فالطعن الذي يعرفونه     وتلك القنا والبيض والضَّمَُّر الشقر
 ولو َسدَّ غيري ما سددت اكتفوا به   وما كان يغلو التبر لو نفق الّصفــــر

 :8فقال فإنّه يرى نفسه قطعة منهم، بقومه ويعتز هبم،واختتم القصيدة وهو يفتخر 
                                                 

 ( إذا حم : أي إذا وقع القضاء والقدر . 1) 
 . 157املرجع السابق ، ص  أبو فراس احلمداين ، ( 2) 
 ، املرجع السابق .رائية أبي فراس الحمداني ينظر حممد صالح زيد ،  ( 3) 
 . 157، املرجع السابق ، ص  فراس الحمدانيديوان أبو أبو فراس احلمداين ، (  4) 
 ينظر حممد صالح زيد ، والرابط نفسه . ( 5) 
 . 158، املرجع السابق ، ص :  أبو فراس احلمداين ( 6) 
 ( الظلماء :أي شدة حاجتهم له تساوي شدة حاجة الناس للبدر يف الظلماء . 7) 
 ، املرجع السابق، والصفحة نفسها . أبو فراس احلمداين ( 8) 
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 ونحن أناس ال توسط عندنــــــــــا      لنا الصدر دون العالمين أو القبــــــــــر
 1تهون علينا في المعالي نفوسنـا      ومن خطب الحسناء لم يغلها المهر
 أعز بني الدنيا وأعلى ذوي العال    وأكرم من فوق التراب وال فخــــــــــــر 

 
 2: رائية الشيخ محمد البخاري بن الشيخ عثمان بن فودي .المطلب الثاني

فمحمد البخاري من الذين ذاعت شهرهتم بني الناس بالعلم والشجاعة وغريمها من األخالق الفاضلة 
وال يرون أنّه  الناس يظلمونه وينتقصون درجته ويصفونه بصفات ال تليق به،ولكن  والصفات املمتازة،

لذلك نظم هذه القصيدة الطويلة دفاعا عن نفسه  يتهمونه باخلور وعدم اجلدارة، أهل للسيادة،
 . 3وتقع هذه القصيدة يف مخسني بيتا وإظهارا ألثر العتاب عليه،

مث وصف نفسيته كرجل ظاهره  وعاتكة، ،حمبوبتيه هرافتتح حممد البخاري قصيدته الغزلية بذكر    
فتذهب عنه نار الغرام حينا مث تعود  يتأجج بني ضلوعه مشتكيا إىل أصحابه، وباطنه مجر، صحو،

مع  ومل يرتك املعاصي والتصايب، وجنده كذلك حيّذر نفسه وقد عال الشيب رأسه، إليه حينا آخر،
 ذلك يصور احلّب بعد ظهور الشيب يف رأسه كالنار املشتعلة يف املفرق. 

 :                                               } الطويل {4فقال  
 5سمالك من هر وعاتكــــــــــــــــــة زور     فتقت لغي حين حان لك الزور

 
                                                 

 ( يف املعايل : يف سبيل اجملد . 1) 
م يف صكتو ، وترعرع  1794ه املوافق  1211( هو حممد البخاري بن الشيخ عثمان بن فودي ، ولد يف أواخر القرن الثامن عشر اهلجري عام  2) 

 بن فودي.فيها بني أبيه وأمه وإخوته ، مث انتقل إىل رعاية عمه عبد اهلل 
الوعظ  ترىب حممد البخاري على يد أبيه وهو صغري ، فنشأ بأخالق فاضلة وآداب سامية ، وتعلم منه مبادئ الدين اإلسالمي ، وتدرب عليه يف كيفية

، وسار على واإلرشاد ، مث انتقل إىل رعاية عمه الشيخ عبد اهلل بن فودي ، حيث مت نضجه واكتملت شخصيته ، وظهرت أمام الناس بشكل واضح 
ألدبية ، وتثّقف عليه خطى عمه العلمية والثقافية واحلربية واألدبية ، وتأثر به تأثرا ال يكاد أحد يفصل بينه وبني عبد اهلل بن فودي يف مهارته العلمية وا

 تثقيفا علميا ، ومتّرن مرنا ، وهنل مجيع فنون اللغة العربية واإلسالمية من حبر علم عّمـــــه العميق .
محمد راجع ، غرب طن ظوهو زاريا ،  م . 1839ه املوافق  1255وتويف حممد البخاري وهو يف اخلامسة واخلمسني من عمره يف مدينة متبول سنة 

 . 11، ص :  1زاريا ( ، ط  –، ) شركة غسكيا البخاري وشصيته األدبية 
 . 86ينظر ،املرجع السابق ، ص :  ( 3) 
، خمطوط ، مكتبة الوزير جنيد بن حممد ديوان اتحاف القارئ ببعض قصائد محمد البخاري بن الشيخ عثمان بن فودي ( الوزير جنيد ،  4) 

 . 35البخاري بصكتو ، 
 ( فتق : شق وفصل . الزور : الباطل والكذب . 5) 
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 1اقبه تبــــــــــــــروأصبحت صبا هائما ببرى الهوى     مقودا إلى ذيب عو 
 فيا عجبا من عاشق متــستــــــــــــــــــر     ظواهره صحو وباطـــــــنــــه جـــمــر
 2أفق فالصبي بعد القتير بعـــــــــارض     أوان وعار ثم نار لها ســــــــــــعــــر

ألّن الدنيا خائنة تصيد  واستمر حممد البخاري يعظنا بأن نغفل عن الدنيا ونزهد يف نعيمها،   
وينبهنا كذلك إىل أن ال نثق  فريستها من حيث ال حتتسب مثلما يصطاد الذئب أو األسد الشاة،

وأال نركن إىل كّل منّام يزّور قوله إيقادا لنار الفتنة  فإّن الوثوق هبم يؤدي إىل اهلالك واخلسارة، بالناس،
 ، ومن قوله:بني الناس والبغضاء

 خفي خداعـــــهــــا     وفخ زباها إن زينتها اليعــــــــــــــر توق من الدنيا
 وحاذر خداع الناس طرا وال تثق     بأكثرهم إن الوثوق بهم خسر 
 وأحسن إلى الحق الكريم وداره     فإن مدارات الكريم له أســــــــر

 3لوغـــــــــــــــــــروهد كل فتات يزور قولــــــــــــــــــــه     مكارا وإغراء ليقتد ا
من أنّه رجل ال  وجند حممد البخاري يف أبيات أخرى يبني لنا اهتام الناس له وعتاهبم زورا وافرتاء،   

وال يقدر على محاية جاره وأتباعه  اليصدر منه هني وال أمر، وكذلك أنّه عاجز عن الكالم، رأي له،
 ، فقال:التهمإن أملّ هبم ضر، فأخذ يدفع تلك املزاعم و 

 أيا قائال إن البخاري امــــــــــــــــــــع     يتبع أمر الحي ساؤه أم ســـــــــــــــــــــر
 وليس له رأي سوى ما رأوا لـــــه     وليس له في القوم نهي وال أمـــــــــر
 وليس بحام عن حماه ودافــــــــع     عن الجار واألتباع إن مسهم ضــر

 4العفو مكرمة فمـن     عفا فله فضل ومن ربه أجـــــــــــــــــــــــرهداديك أن 
 :ليقو  ناظرا إىل علو رتبته وأنّه عمدة قومه، مث نراه يتعجب من أقوال الناس عنه،

 فكيف يكون المرء عمدة قومه     ويأتيه منهم ما يضيق به الصدر
 

                                                 

 ( ترب : هلك . هائما : ضائعا وتائها . 1) 
القتري :  . وكلمة 35املرجع السابق ، ص ، ديوان اتحاف القارئ ببعض قصائد محمد البخاري بن الشيخ عثمان بن فودي الوزير جنيد ،  ( 2) 

 رؤوس املسامر يف حلق الدرع ، وأول ما يظهر من الشيب .
 الوغر : الضغن واحلقد والعداوة .و  .  36املرجع نفسه ، ص  ( 3) 
 هداديك : اسم فعل ، أي مهال بعد مهل ، رفقا وتأن .املرجع نفسه ، والصفحة نفسها . و (  4) 
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 1واهلل فيه وما بـــــــروافهذا ورب البيت فيه تناقـــــــص     فما صدقوا 
فيذكر أنه اليقتص مما رموه به ليس  مث أخذ يربز دثامة خلقه وكثرة حلمه على مجاعته وعشريته،   

كرمه حمتسبا إىل يصون عرضه ويظهر   ولكّنه حمض العفو واللني والصفح والصرب، خوفا منهم أو عجزا،
 :اهلل األجر، فقال

  2عاجـــــــــزا     وال جبنا وغال كما يحسب الغمرفال تحسبيني يا أميمة 
 3ولكن عفوي حسبة وتكرمــــــــــــــا     وصونا لعرضي أن يدنسه المـــــــزر
 4دعاهم إلى ظلمي وأغراهم بــــــه     وما علموا من أن شيمتي البــــــــــــر

وليس من طاقة أي  ع أفراد جمتمعه،ويذكر أقصى ما بلغ إليه من احللم م فالشاعر هنا يتعجب،   
        .حيلم ويصرب عليهم مثل حلمه وصربهإنسان أن 

فنجده يفتخر برأيه الصائب، وفصاحته  وبعد ذلك انتقل الشاعر إىل غرضه الرئيس وهو الفخر،   
م ومستعليا على بين موسى، ومين عليه وهيبة األعداء منه يف ميدان احلرب، وذكائه املفرط، الفّذة،

فإن ارحتل عنهم فسوف يذكرونه ويلتمسونه كما يلتمس  بأنّه هو أول من يواجه إن أمّل هبم منكر،
 :يقول القمر يف ليلة ظلماء،

 5لقد علمت بني موسى بأني جزيلهـا     المحكك إن أمر ألم بها أمــــــــــــــــر
 6رلقد علمت بني موسى بأني عذيقها     المرجب إما عضها البيض والسم
 7فحينئذ لم يطلبوا مثل مشهــــــــــــدي     وفي الليلة الظلماء يلتمس البــــــدر

واختتم القصيدة وهو يزمع على السفر إىل أمحد يف النيجر، مقتطعا البيداء واملفاوز، ألنّه  رجل مأل    
 :بقوله الدنيا بالعدل، وميدحه

 الكافور والندر والتبـــــــــــــــــريود شذاه ثم معشار نــــــوره     وقيمته 
 

                                                 

 املرجع نفسه ، والصفحة نفسها . ( 1) 
 ( جبنا : هتيب اإلقدام على ما ال ينبغي أن خياف . 2) 
 ( املزر : خيط يكون يف فم الكيس وحنوه إذا شّد أغلقه وإذا أرخي فتحه . 3) 
 . 37املرجع السابق ، ، ديوان اتحاف القارئ ببعض قصائد محمد البخاري بن الشيخ عثمان بن فودي الوزير جنيد ،  ( 4) 
 ( جزيل : عود تركز لتحتك اإلبل اجملرب به . احملكك : ما ينصب يف مبارك اإلبل لتحتك به اجلريب منها . 5) 
 ( عذيق : ذكي لبق . املرحب : املعظم واملهيب املخوف . 6) 
 . 37املرجع السابق ، الوزير جنيد ،  ( 7) 
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 1فها أنا مشتاق إليك وعازم     على السفر الموعود إن رجع التور
 

 .المطلب الثالث: الموازنة بين النصين
فالشاعر الثاين وهو الشيخ حممد البخاري كأنه طالع قصيدة  قد حتقق يف القصيدتني شروط املعارضة،

لذا نّظم أحاسيسه وأفكاره  واستفاد منها بالوزن والقافية واملعاين اجلزلة،أيب فراس احلمداين ودرسها 
 :من ذلك ما يلي على شكل قصيدة أيب فراس احلمداين،

ر أن تكون موسيقاه على البح : لقد اختار كّل منهما ) املعاِرض واملعار ض (،اتفاق يف الوزن – 1
 .الطويل

أي احلرف الذي بىن كل واحد منهما  يدتني رائّية،: كّل قصيدة من القصاتفاق يف القافية – 2
 قصيدته هو حرف " الراء " .

وهو شرط ثالث من شروط  : احتوت قصيدة املعاِرض واملعار ض على الفخر،اتفاق يف الغرض – 3
 .املعارضة

حيث إّن الشاعرين افتتحا  : لقد سلك الشاعران يف افتتاح قصيدتيهما أسلوبا واحدا،البناء – 4
فنجد أبا فراس احلمداين مثال يتغزل بابنة  تيهما مبقدمة جرى عليها شعراء العرب القدامى،قصيد
 .جنده يتغزل مبحبوبتيه هر وعاتكةوجيعل حديثهما على شكل احلوار، وكذلك حممد البخاري  عمه،

إن معظم املفردات اليت استخدمها الشاعر الثاين وهو الشيخ حممد البخاري يف القافية كأهّنا  – 5
اهلجر  –خرب  –قدر  –أسر  –: أمر ومثال ذلك متوافقة باليت صدرت من قافية أيب فراس احلمداين،

 .الصدر –غمر  –الضري  –البدر  –الفقر  –
قال أبو فراس  جز بيت أيب فراس احلمداين،وأيضا جند الشيخ حممد البخاري ضّمن نصف ع   

 :احلمداين
 سيذكرني قومي إذا جد جدهـــــــم     وفي الليلة الظلماء يفتقد البـــــــــــدر 

 :وقال حممد البخاري
 فحينئذ لم يطلبوا مثل مشهــــــــــــدي     وفي الليلة الظلماء يلتمس البدر

                                                 

 التور : الرسول بني القوم .املرجع نفسه ، والصفحة نفسها . و  ( 1) 
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حيث جند كل واحد منهما افتخر  القصيدتان يف األفكار واملعاين،: اتفقت األفكار واملعاين – 6
ومثال ذلك قول أيب فراس  وكثرة املشاهدات من الغزوات، والشجاعة والرأي واللسان، بنفسه وبقبيلته،

 :احلمداين
 النصــــــــــــــــــــــروإني لَجّراٌر لكل كتيبــــــــــــــــــــــــــــــــة      معودة أال يخل بها 

 سيذكرني قومي إذا جد جدهــــــم      وفي الليلة الظلماء يفتقد البـــدر
 ونحن أناس ال توسط عندنــــــــــــــــا      لنا الصدر دون العالمين أو القبر

 :ويقول حممد البخاري
 ــــــــــــــــرلقد علمت بني موسى بأني جزيلهـا     المحكك إن أمر ألم بها أمــ

 لقد علمت بني موسى بأني عذيقها     المرجب إما عضها البيض والسمر
 فحينئذ لم يطلبوا مثل مشهــــــــــــدي    وفي الليلة الظلماء يلتمس البــــــــــدر
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 المبحث الثاني
 .واملوازنة بني النصني وكافّية الشيخ أبوبكر عتيق، احلّب اإلهلي يف كافّية ابن الفارض، 

 
 1: كافية ابن الفارض .المطلب األول

فهو شديد  وذلك ليظهر هبا مدى اشتياقه للذات اإلهلية وفنائه فيها، نظم ابن الفارض هذه القصيدة،
فما كاد يلبث يف هذه احلالة حىت يصاب بالذهول  ويرتقب الوقت دائما ملالقاته، احلّب ملواله،

وقد اختذ وسيلته إىل هذا  تغي السمو بروحه إىل االتصال بالكائن األعلى،فهو دائما يب النفسي،
 وتقع هذه القصيدة يف ستني بيتا. التصوير الغزل بالذات اإلهلية غزال ظامئاً ال يروي صاحبه أبدا،

يقول يف  افتتح ابن الفارض قصيدته باحلديث عن جالل اهلل وقوته وجربوته فله اخللق واألمر،   
 } املديد {                                         :   2ذلك

 ته دال ال فأنت أهل لذا كــــــــــــــــا       وتحّكْم فالحسن قد أعطا كا 
 3الجمال قد وال كـــــــــــــــــــا فعليّ ولك األمر فاقض ما أنت قاض      

 به جعلت فدا كـــــاوتالفي إن كان فيه ائتالفــــــــــــــــي       بك عجل 

وبعد هذه األبيات حاول الشاعر أن يبني مدى تلذذه حبّب اإلله حىت أصبح يستعذب كّل مّر من    
 واهلوان من أجله فخر، فاهلوى قاتل له، فالذّل يف سبيله عّز، أجله كما حيتمل كّل أذى يف سبيله،

 :فيقول
 4اـــــــــــن فيه رضاكوبما شئت في هواك اختبرنـــــــي     فاختياري ما كا

                                                 

هو عمر بن أيب احلسن علي بن املرشد بن علي احلموي األصل ، وكنيته : أبو حفص ، وأبو القاسم ، وينعت بشرف الدين ويعرف بابن  ( 1) 
بالفارض  الفارض ، ويعىن هبذا اللقب الذي يكتب الفروض للنساء على الرجال ، وأن أبا الشاعر كان يقوم بإثبات هذه الفروض فغلب عليه التلقيب

 . نه بابن الفارض وعرف اب
( ه ، بالقاهرة ، وكان والده من أكابر علماء مصر ويلزم ولده باجللوس  576ولد ابن الفارض يف الرابع من ذي القعدة سنة ست وسبعني ومخسمائة ) 

 معه يف اجملالس احلكم ومدارس العلم .
اهتم بالزهد والتقشف والعبادة والقناعة ، وتثقف حتت إشراف والده وتفقه على ونشأ ابن الفارض يف بيئة عربية حبتة ، هتتم بالعلم واملدنية احلديثة ، و 

بريوت  –انظر وفيات األعيان لنب خلكان ، ) دار صادر  مذهب الشافعي ، وتويف بالقاهرة يوم الثالثاء من مجادى األولىسنة اثنني وثالثني وستمائة .
 . 454،  3(، ج 

 . 53م ( ،  1953 –ه  1372، ) املكتبة الشعبية ،  1، ط ديوان ابن الفارض سن بن املرشد ، ( ابن الفارض ، عمر بن أيب احل 2) 
 ( اجلمال : هو حتليه تعاىل بوجهه لذاته ، فلجماله املطلق جالل هو قهاريته للكل عند جتليه بوجهه فلم يبق أحد حىت  يراه .  3) 
 .وية بالتوجه إىل اجلهة السفلية ( اهلوى  هو ميل النفس إىل مقتضيات الطبع واإلعراض عن اجلهة العل 4) 
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 فعلى كل حالة أنت منّــــــــــــــــــــــــي      بي أولى إذ لم أكن لو ال كــــــــا
 1وكفاني عّزا بحبك ذلــــــــــــــــــــــــــــي      وخضوعي ولست من أكفاكــــــا

 2والكـــــــــــــــــــــــــاوإذا ما إليك بالوصل عــــــــــــزت      نسبتي عزة وصح 
 فاتهامي بالحب حسبي وأنـــــــــي      بين قومي أعّد من قتالكـــــــــــــــــــا
 لك في الحي هالك بك حـــــــي      في سبيل الهوى استلذ الهالكا

 3ـــــــــــــاعبد رقٍّ ما رقَّ يوما لعتــــــــــــــــــــــق      لو تخيلَت عنه ما خالّ كــــ
 4بجمال حجبته بجــــــــــــــــــــــــــــالل     هام واستعذب العذاب هنا كـــــــــا

 5وإذا ما أمن الّرجا منه أدنــــــــــــــــا      ك فعنه خوف الحجى أقصاكـــــــا
و يقف أمامه موقف فه وجند الشاعر يف أبيات أخرى يبني أنّه يعيش مع حمبوبه وهو بني خمافتني،   

 :يقول الراغب الراهب خياف منه ويطمع فيه،
 6فبإقدام رغبٍة حين يغشــــــــــــــــــــــــا      ك بإحجام رهبة يخشا كا

فهو دائما يتمىن أن يتصل  واستمر الشاعر يعرب عن مدى ما بلغ به احلّب واهليام واالنكسار،   
فليته يأخذه النوم  وعّز الغمض، وسهرت العني، ذلك، فقد ذاب القلب ألجل مبحبوبه جّل وعال،

 :7يقول لريى به طيف حمبوبه،
 ذاب قلبي فأذن له يتمنّـــــــــــــــــــــــــــا      ك وفيه بقية لرجا كــــــــــــــــــــــا

 أو ُمِر الُغمَض أن يمر بجفنــــــــــي      فكأني به مطيعا عصا كـــــــــــا
  8في المنام يعرض لي الوهـــْ     ُم فيوحي سرًّا إلّي ُسّرا كـــــــــافعسى 

                                                 

 ( من أكفاك : أي من أمثالك . 1) 
 ( عزت : صعبت . الوالء : النصرة . 2) 
 ( الرق : بالكسر من امللك ، وهو العبودية . ورق له : مال . 3) 
 ( اجلالل : هو احتجاب احلق سبحانه عنا بعزته أن نعرفه حبقيقته وهويته كما يعرف هو ذاته . 4) 

 وهام : من اهليمان ، وهو دوام احلرية وثباهتا ، وصوره ودرجاته إذا دامت واستقرت .
دناك : قربك . واحلجى : العقل . وأقصاك : أ. و  36، املرجع السابق ، ديوان ابن الفارض ابن الفارض ، عمر بن أيب احلسن بن املرشد ، (  5) 

 أبعدك .
 املرجع نفسه ، والصفحة نفسها . ( 6) 
 . 37، املرجع السابق ، ص  ديوان ابن الفارضابن الفارض ، عمر بن أيب احلسن بن املرشد ،  ( 7) 
 ( السرى : املشي يف الليل . 8) 
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 وإذا لم تـُْنِعْش بروح التمنـــــــــــــــــــي      رََمِقي واقتضى فنائي بقاكـــا
 وحمت ُسّنة الهوى ِسَنُة الغــــــــمـــ      ض جفوني وحرَّمت لقياكـــــا

 ـــــــــــــــــــا      قبل موتي أرى بها من رآ كاأبق لي مقلة   لعلى   يوم ــــ

 أين مّني ما رمت هيهات بل أيــــــ      ــن لعيني بالجفن ثم ثراكـــــــــــــــــــــا
 فـََبِشيِري لو جاء منك بعطـــــــــف      ووجودي في قبضتي قلت هاكا

 فاكــــــاقد كفى ما جرى دما من جفون      بك قرَحى فهل جرى ما ك
 فأجر من قالك فيك معنَّــــــــــــــــــــى     قبل أن يعرف الهوى يهواكـــــــــــــــا

فمنهم من ينكر عليه  وبعد ذلك أخذ الشاعر يبني موقفه من الذين يلومونه يف هذا احلّب واهليام،   
 :ل، فقاوهجرانه حبيبه ومنهم من يلوموه على تقصريه يف احلبّ  هذا اهليام ويعاتبه عليه،

 هْبَك أن الالحي نهاه بجهل      عنك قل لي عن وصله من نها كا
 وإلى عشقك الجمال دعـــاه      فإلى هجره ترى من دعاكــــــــــــــــــــــا
 أترى من أفتاك بالصَّدِّ عنِّـــي      ولغيري بالود من أفتاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 ساري ِبِذلّتي بخضوعـــي      بافتقاري بفاقتي بغناكـــــــــــــــــــــــــــــــــــابانك
 ال تكلني إلى قوى جلد خــا      ن فإني أصبحت من ضعفاكـــــــــــــا 
  1َشنََّع المرجفون عنك بهجري     وأشاعوا أني سلوُت هواكـــــــــــــــــــــــــا

 يف قوله:  مبينا موقفه من حبيبه، لى الذين يلومونه يف هذا احلّب واهليام،وجنده كذلك يرد ع   
 ما بأحشائهم عشقت فأسلـــــو      عنك يوما دع يهجروا حاشاكا

 كيف أسلو ومقلتي كّلمـــــــــا ال      ح بريق تلّفتت للقاكـــــــــــــــــــــــــا
 ت الريَح ِمْن أنباكــــــــاإن تنسمت تحت ضوء لثـــــــام      أو تسنم

 طبت نفسا إذ الح صبح ثنايــا     ك لعيني وفاح طيب شذاكــــــــا
 2فيك معنى حالك في عين عقلي   وبه ناظري ُمعنَّى حالكــــــــــــــــــــا

 
 

                                                 

 شنع : أذاع . وأشاعوا : أذاعوا . و  املرجع نفسه ، والصفحة نفسها . ( 1) 
 ( حالك : ألبسك حلية . وناظري : عيين . واملعىن : املتعب اجملهود . واحللى : مجع حلية : وهو ما يتزين به . 2) 
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 1فقت أهل الجمال حسنا وُحْسَنى  فبهم فاقة إلى معناكــــــــــــــــــــــــــا
الشاعر مرة أخرى يصور لنا مدى اهنماكه يف حّب حمبوبه وشّدة تعّلق قلبه به حىت ال يكاد عاد    

إذ إّن قلبه يرى أن االلتفات إىل غريه شرك وحاشاه أن  أحد يقدر يف أن يصرّفه عن حبيبه إىل غريه،
 : قوله يشرك فيه سواه،

 2سَّاكـــــــــاإن تولى على النفوس تولـــــــــــي      أو تجّلى يستعبد النُّ 
 فيه عوضت عن هداي ضالال      ورشادي غيا وستري انهتاكا
  3وحَّد القلب حبه فالتفاتـــــــــــــــي      لك شرك وال أرى اإلشراكــا

ويبني هلم بأهّنم لو شاهدوا ما  واختتم الشاعر قصيدته وهو يعتذر إىل الذين يلومونه يف هذا احلّب،   
 : ولشاركوه يف هيامه، فيقول يف ذلكيشاهده هو لكّفوا عن لومه 

ا عدمُت أخاكـــــــــا  4يا أخا العذِل َمن الحسن مثلي     هام وجد 
 اــــمن جمال ولن تراه سباكالذي سبانَي فيـــــــــــــــــه     أو رأيت 

 5لعينّي قلت هذا بذاكـــــــــــــاومتى الح لي اغتفرت شهادي     و 
 

 6: كافّية الشيخ أبو بكر عتيق .المطلب الثاني
                                                 

سان . والفاقة : فقت : علوت . واحلسىن : اإلح. و  38، املرجع السابق ، ديوان ابن الفارض ابن الفارض ، عمر بن أيب احلسن بن املرشد ، (  1) 
 الفقر .

 ( توىل األوىل : مبعىن حكم . وتوىل الثانية : مبعىن ذهب . واستعبد : اختذه عبيدا . والنساكا : مجع ناسك ، وهو عابد . 2) 
 املرجع السابق نفسه ، والصفحة نفسها . ( 3) 
 ( عدمت أخاك : أي فقدت أخاكة ، يعين ، العذل املذكور يف أول البيت . 4) 
 املرجع السابق نفسه ، والصفحة نفسها . ( 5) 
 ( هو الشيخ أبو بكر عتيق بن خضر بن أبو بكر بن موسى ، الكشناوي نسبة إىل مدينــــــــــة كشنه ، وكان أبوه وجده من أهلها . 6) 

 م . 1974 م ( ، وعاش مبدينة كنو إىل أن تويف سنة 1919ولد مبدينة كشنه يف أوائل القرن العشرين وذلك عام ) 
ايخ عدة ، نشأ الشيخ أبو بكر عتيق مبدينة كنو حتت تربية شقيقة جدته ) رمحة ( بنت الشيخ عبد امللك ، وتعلم العلوم عن أرباهبا ، فقد أخذ عن مش

وغري ذلك من العلوم املتداولة يف  واستفاد منهم علوما وفنونا مجة ، منها القرآن الكرمي ، والفقه ، واألدب ، واللغة ، والنحو ، والتصوف ، وعلم العقائد
نها ، عصره ، حىت شهد له بذلك أكابر علماء كنو ، أمثال الشيخ حممد سلغا ، الذي أخذ عنه علم الفقه واللغة واحلديث والتفسري ، فأجاد كال م

بو بكر عتيق هبما تأثرا عميقا يف السلوك وكيفية ومنهم الشيخ عبداهلل سلغا وهو الذي توىل التدريس يف معهد سلغا بعد وفاة أبيه ، فقد تأثر الشيخ أ
ومنهم أيضا الشيخ أبو بكر جمنيو ، الذي أخذ عنه علوم التصوف ومسائل الطريقــــــــة التجانية ، يقول الشيخ أبو ، دريس ، فأنشأ معهدا بعد وفاهتماالت

انظر بكر عتيق يف حقه : وهذا السيد أخذت عنه علوما وأسرارا وحكما وأنوارا ، وهو مرجعي يف علم هذه الطريقة ويف مجيع علوم أهل احلقيقة ، 
راجع حممد األمني عمر ، الشيخ أبوبكر عتيق وديوانه هدية األحباب واخلالن ، زاوية أهل  . 14إىل  5اجلامع ، جم أهل السر الفيض اهلامع يف ترا

  . 15نيجرييا ، د.م ، د.ت ، ص : الفيضة التجانية كنو ، 
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معارضا هبا  ليظهر مدى اشتياقه للذات احملمدية، لقد نظم الشيخ أيب بكر عتيق هذه القصيدة،
فهي تدل داللة واضحة على شّدة تعّلق قلب الشيخ بالذات  قصيدة ابن الفارض السابقة الذكر،

 وتقع قصيدته يف مخسة وثالثني بيتا. احملمدية،كما تّنم عن تعّمقه يف التصوف،
حني التقى  فبدأ يبنّي سروره والفرح الذي غمره،مبقدمة،  افتتح الشيخ قصيدته دون أن يقدم هلا   

فلّما صادفه أخذ يبنّي له  حببيبه الذي طاملا يرجتي الوصول إليه إاّل أّن الذنوب تعّوقه عن ذلك،
 .الص والفوز وخري اخلتامفهو يرجو منه النوال والقرب والوصل واخل حوائجه كي يقضيها له،

 :                                             } املديد {1يقول  
 فسالم عليك ممن أتــــــــــــــــــــــــــــــاك     يا حبيب اإلله يرجو رضاكـــــــــــا

 إليكــــــــــــــــم     لكن الذنب عاقه عن لقاكـــــــــــاطالما يرتجي الوصول 
 2أنت باب اإلله من جاك حضــــــرا     نال كل المنى وفاق السماكــــــــا
 3جئت أرجو النوال منك فجد لي     بالذي أرتجي وقل لي هاكــــــــــــا

  4كاأرتجي القرب أرجي الوصل أرجو    كل ما نال ذو المنى من عطا 
 5قيدتني عن النهوض ذنــــــــــــــــــــوب     حل عني القيود واألشراكـــــــــــــــا

صفات أكثرها  وبعد ذلك جند الشيخ يصف ممدوحه الرسول صّلى اهلل عليه وسّلم بصفات عدة،   
ا إال الذي صفات ال يدرك حقائقها إدراكا تام ذات معان صوفّية يكثر تداوهلا على ألسنة املتصّوفة،

وهو عني  وهو كاشف احلجب، وخري من يرجتي الفوز منه، فهو نور اإلله، نشأ يف حجر الصوفيني،

                                                 

 . 55، ، خمطوط ، مكتبة الشيخ أبو بكر عتيق بكنو ديوان هدية األحباب والخالن ( أبو بكر عتيق ،  1) 
 ( السماك : جنم يف السماء يضرب به املثل يف العبد . 2) 
( النوالة : كل ما ينيله احلق أهل القرب من خلع الرضا ، وقد يطلق على كل خلعة خيلعها اهلل على أحد . وقد خيص باألفراد ، معجم  3) 

 . 118االصطلحات الصوفية ، 
طلحات ( القرب : عبارة عن الفناء مبا سبق يف األول من العهد الذي بني احلق والعبد يف قوله تعاىل } ألست بربكم ؟ قالوا بلى { ، معجم االص 4) 

 . 161الصوفية ، 
يومية احلق لألشياء ، فإهنا تصل الوصل : هو الوحدة احلقيقية الواصلة بني البطون والظهور وقد يعرب به عن سبق الرمحة مبا حلمبة . وقد يعرب به عن ق

ء األمساء ، الكثرة بعضها ببعض حىت تتحد . وقد يعرب بالوصل عن فناء العبد بأوصافه يف أوصاف احلق ، وهو التحقق بأمسائه تعاىل املعرب عنها بإحصا
 . 77 – 76كما قال عليه السالم : } من أحصاها دخل اجلنة { ، معجم االطالحات الصوفية املرجع السابق ، 

 . 55املرجع السابق ، ص :  ،ديوان هدية األحباب والخالن أبو بكر عتيق ،  ( 5) 
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وهو الرؤوف مبناديه، وهو نور مطلسم  ورمحة للعاملني، وهو سيد األنام، وهو فيض اإلله، اإلله،
 :1يقول وهكذا،

 عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد      يرتجي الفوز منك من قد أتاكاأنت نور اإلله يا خير  
  2كاشف الحجب أنت كاشف حجابي     واجل عني الريون حتى أراكــــــــــــــا
  3أنت عين اإلله مجلي سنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاه      أنت كنز الرحمان من سواكــــــــــــا

 يض اإلله عين مفــــــــــــــــــــــــــــــــاض      ومفيض على األنام سناكــــــــــــــــــــاأنت ف
 4سدت كل األنام إنسا وجنــــــــــــــــــــــــــــــــا      أنبياء والرسل واألمالكـــــــــــــــــــــــــــــــا

 ـــــــــــــــــــــــان      يارءوفا بكل من ناداكـــــــــــــــــــــــــــــــارحمة العالمين نور كيـــــــــــــــــــــ
 .بوبه على حنو ما يفعله الصوفيونواستمر الشيخ يذكر الصفات األخرى اليت امتاز هبا حم

ويف ختام القصيدة جند الشيخ يستشفع مبمدوحه ويستغيث به، مث يصّلي ويسّلم على رسول اهلل    
 :م وعلى آله وصحابته الكرام، فقالاهلل عليه وسل صّلى

 فعليك السالم مني إليكـــــــــــــــم     وبها أرتجي مناي هناكــــــــــــــــــــا
 وعليك السالم خاتم رسل اللـــ     ـه فامنن أكون من أولياكـــــــــــــــا

 ثم من واالكا  وعلى آلك الكرام وســــــــــــــــالم     وعلى الصحب
   5وعليك السالم ما قال حـــــــب     فسالم عليك ممن أتاكــــــــــــــــــا

 
 

                                                 

 . 56أبوبكر عتيق ، املرجع السابق ، ص  ( 1) 
 ( احلجاب : يف اصطالحات الصوفية ، انطباع الصور الكونية يف القلب املانعة لقبول جتلي احلقائق . ويف اصطالحات ابن عريب  2) 
 ) احلجاب : كل ما سرت مطلوبك عن عينك ( .  294: 

 ،  سورة التطفيفكال بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون { ، والريون : مجع رين ، وهو احلجاب يف القلب . قال تعاىل : } 
 . 14اآلية 

لوالك ملا خلقت ( عني اهلل ، وعني العامل : هو اإلنسان الكامل املتحقق حبقيقة الربزجية الكربى ؛ ألن اهلل ينظره إىل العامل فريمحه ، كما قال : )  3) 
 . 151 :املرجع السابق ، ص معجم االصطالحات الصوفية ،راجع عبد الرزاق الكاشين ،األفالك ( ، 

ه /  1413) دار املنار ،  معجم االصطالحات الصوفية ،راجع عبد الرزاق الكاشين ،،  ة يف الغيب ، وهو أبطن كل باطنحديثة املكنونالكنز املخفي : هو اهلوية األ
 .  89 ، ص : 1م ( ، ط  1992

 .سلم األنام إنسا وجنا واألنبياء ( سدت : أي من ساد يسود ، وهو فعل ماض للمخاطب ، أي ساد النيب صّلى اهلل عليه و  4) 
 . 56املرجع السابق ، ص  ،ديوان هدية األحباب والخالن أبو بكر عتيق ،  ( 5) 
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 .مطلب الثالث: الموازنة بين النصينال
فالشاعر الثاين وهو الشيخ أبو بكر عتيق قد أعجب بقصيدة ابن  إن بني القصيدتني معارضة، 

 : والشاهد على ذلك مايلي معارضا له،الفارض فنظم قصيدته على منط قصيدة ابن الفارض 
 وهذا ركن أساسي لعقد املعارضة.  : فكلتا القصيدتني من البحر املديد،اتفاق يف الوزن – 1
أي أّن احلرف الذي بنيت عليه القصيدتان  : كّل قصيدة من القصيدتني كافّية،فاق يف القافيةات – 2

 .من شروط املعارضة هو )الكاف( وهو شرط ثانٍ 
فبني الغرضني  والثانية يف احلّب النبوي، احتاد يف الغرض: فالقصيدة األوىل يف احلب اإلهلي، – 3

 شيء من االحتاد.
فكّل من الشاعرين  البناء: الشك أّن الشاعرين قد سلكا أسلوبا واحدا يف افتتاح قصيدتيهما، – 4

يف افتتاح  ن أن يقّلد القدماءودو  افتتح قصيدته افتتاحا مباشرا من دون أن يقدم هلا مبقدمة تذكر،
 :مثال ذلك قول ابن الفارض قصائدهم،

 ته دال ال فأنت أهل لذا كــــــــــــــــا       وتحّكْم فالحسن قد أعطا كا 
 ولك األمر فاقض ما أنت قاض      فعلّى الجمال قد وال كــــــــــــــــــا

 :ويقول الشيخ أبو بكر عتيق
 ـــــــــــــــــــــــــــاك     يا حبيب اإلله يرجو رضاكافسالم عليك ممن أتـــ

  طالما يرتجي الوصول إليكــــــــــــــــم     لكن الذنب عاقه عن لقاكا
: فاأللفا  يف القصيدة الثانية معظمها مأخوذة من القصيدة األوىل، وال سيما  األلفا  واملفردات – 5

 –سناكا  –حىت أراكا  –أشراكا  –هاكا  –لقاكا  –رضاكا  –فمثال الكلمات  كلمات القافية،
ا وردت أيضا يف القصيدة فإهنّ  الواردة يف القصيدة األوىل، –واالكا  –إسراكا  –دعاكا  –غناكا 
 .الثانية

: اتفقت القصيدتان يف األفكار واملعاين حيث كانت معظم األفكار واملعاين يف األفكار واملعاين – 6
 .وأفكار صوفية نٍ القصيدتني معا

ويطلب دائما طريقة الوصول  فهو حيّبه حبّا مجا، فكّل من الشاعرين بني يدي اشتياقه إىل حمبوبه،   
 وإن كان هناك عائق يعوق بينه نيل مرامه، فهو دائما يسعى لتحقيق هذه األمنية، إليه والتقرب منه،

 :ويف ذلك يقول ابن الفارض
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 ـي      بك عجل به جعلت فدا كاوتالفي إن كان فيه التالقـــــ
 وبما شئت في هواك اختبرني     فاختياري ما كان فيه رضاكا

 :ل الشيخ أبو بكر عتيق يف ذلكويقو 
 طالما يرتجي الوصول إليكــــــــــــــــــم     لكن الذنب عاقه عن لقاكــــا
 أنت باب اإلله من جاك حضــــــــرا     نال كل المنى وفاق السماكا
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 الخاتمة
نبينا حممد وعلى آله  والصالة والسالم على من ختم الرسالة، احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات،

 .ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وصحبه وزوجاته الطاهرات،
 

 النتائج: 
إثبات أصالة فن املعارضة يف وهي  لقد تبني يف هناية هذا البحث النتيجة األساسية اليت نسعى إليها،

وإىل  وأنّه اليزال حيتل مكانة مرموقة بني الفنون األدبية إىل يومنا هذا، ،النيجريي الرتاث األديب العريب
 جانب ذلك ظهرت لنا نتائج أخرى نلخصها على النحو اآليت:

موجود يف   -املعارضات يف األدب العريب النيجريي    – أّن هذا الفنتبني لنا وعلى هذا فقد  – 1
 .يف تراثهم له آثاره ومكانته ومميزاته نيجرييا، تراث أدباء

تبني لنا أّن الشاعر النيجريي متأثر بالشعر العريب تأثريا بينا، وهذا التأثر جلّي يف قصائد علماء  – 2
أدىن ر شعراء نيجرييا يقف على ذلك دونثافاملتتبع آل نيجرييا من حيث الشكل واملضمون واألغراض،

 .قدميها وحديثها يف تراثنا الشعريفريى فنون الشعر العريب  شك،
حىت إّن  وأكثروا من شعر املديح النبوي، ء نيجرييا طرقوا األبواب الشعرية يف قصائدهم،إن أدبا – 3

 ر فيه.شخصية الرسول صلى اهلل عليه وسلم أصبحت ميدانا يتسابقون يف قرض الشع
وذلك واضح يف دالييت الشيخ عثمان احملاكاة والتعرض للشعراء، إن يف أشعارهم ظاهرة التأثر و  – 4

 .بن فودي والشيخ عبد اهلل بن فودي
 . وذلك واضح يف قصائدهم إهّنم يستعملون يف أشعارهم ألفاظا صعبة وغريبة، – 5

للمعارضات الشعرية يف األدب العريب تلك هي أهم النتائج اليت توصل الباحث إليها يف دراسته 
 .إنتاج علماء صكتو وكنو منوذجا النيجريي،
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  :التوصيات
 فإّن الباحث يوصى إخوانه طالب العلم يف ختصص األدب العريب والنقد األديب، وبناء على ماتقدم،

 وخاصة يف مرحلة الدراسات العليا بتوصيات من أمّهها:
فإّن ذلك يساعدهم على استنتاج األحكام األدبية من  ،لنيجرييابدراسة األدب  االعتناء – 1

ويساعدهم كذلك يف توسيع خرباهتم وتعميق  النصوص والفنون الشعرية والنثرية بطريقة ذاتية تلقائية،
 .النصوص األدبية فهمهم حلياة الناس واجملتمع والطبيعة من حوهلم من خالل دراسة

عّلهم خيرجون لنا من تراث علمائنا مناذج أخرى  ئنا األدبية،أدباأن يكثروا من مراجعة إنتاجات  – 2
 .هذا الفن األصيل من
 

 واهلل ويل التوفيق
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