الجمهوريّةّالجزائريّةّالدّيمقراطيّةّالشّعبيّة ّ
وزارةّالتّعليمّالعاليّوالبحثّالعلميّ ّ
جامعةّأحمدّدرايةّ–ّأدرار ّ

ّّقسمّاللّغةّواألدبّالعربيّّّّّّّّّّّّّّّّ

كلّيةّاآلدابّواللغاتّّّّّّّ
ّ
ّ

اء ال َج َزائِ ِر َ
صه
يين َو َخ َ
ش ْع ُر الفُقَ َه ِ
ِ
صا ِئ ُ
أحمد زروق الـبوداوي الجعفري )ت1245ه( أنموذجا
دراسة أسلوبية لقصيدة"نيل الـمنى و السول بالتوسل
بأسماء الرسول"
مّذكّرةّتخرّجّمّقدّمةّلنيلّشهادةّالماسترّفيّاللّغةّواألدبّالعربي ّ
تخصّصّ:دراساتّجزائريةّ.
إعدادّالطّالبّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:إشرافّاألستاذّالدّكتورّ ّ:
عبد القادر بن مح ّمد كرومي

مح ّمد األمين بن مح ّمد ّ
خّلدي ّ

الموسمّالجامعي 1439_1438:هـّّّّّّّّّّّّّّ
2018_2017م

إهداء
إلى روح أبي الطاهرة
إلى والدتي العزيزة
إلى زوجي و ابنتي
إلى كل العلماء العاملين
َن يحترم العلم والعلماء
إلى م
َن أمدني بيد العون من قريب
إلى كل م
و بعيد
ً أهدي عملي هذا
إلى هؤالء جميعا

عبد القادر

شكر و عرفان
أشكر هللا تعالى على نعمه الجليلة التي ال تحصى .
شكر أو ّجهها في هذا البحث  ،فهي اإلقرار
و إذا كانت هناك من كلمة ٍ
بالفضل
لذويهههه  ،فالبحهههث مههها كهههاا ليصهههل إلهههى مههها و هههل إليهههه لهههوال الهههمّعل الهههذ
لقيتهههه مهههن معلّمهههي المشهههر األسهههتاذ الهههمّكتور مح ّمهههم األمهههين بهههن مح ّمهههم
ّ
خهههي  ،الهههذ لهههل يبَّهههل علهههي بالتّشهههجي و التّوجيهههه و الهههمّعل طهههوا
فتهههرإل اإلنجهههاز فجههه ا هللا عنهههي كهههل خيهههر  ،و لهههه منّهههي أعظهههل الشهههكر و
العرفهههاا  ،كمههها ال يفهههوتني أا كهههل مههها قلتهههه فهههي ههه ّ المشهههر أقولهههه فهههي
هههه ّ سههههيّم و شههههيَّي ش ال ّ
شههههيخ سههههيّم أ مههههم بههههن سههههاا الههههذ أمههههمّني
بالعوا الما ّ والمعنو ّ أيضا .
كمههههها أتو ّجهههههه بالشهههههذكر لكههههه ّل أسهههههاتذإل قسهههههل اللّ هههههة واأل العربهههههي
بالجامعهههة ا والشهههكر مو هههو ألهههى كههه ّل رمهههن سهههاعمني مهههن قريههه أو مهههن
بعيههههم فههههي إنجههههاز هههههذا العمههههلا وأخهههها بالههههذّكر األسههههتاذ عبههههمالقا ر بههههن
الوليهههم وأبنهههاي إخهههوتي شعبهههم الكهههريل ا عبمالقا راعبهههمالر من .وإلهههى رمهههن
لل يتّس المقام لذكر ا فر رج ى هللا الجمي ر أ سن الج اي .

مُـــــقدّمةُُ

مقـــــــــدمـــــة
الحمد هلل الذي خلق اإلنسان و علمه البيان ,و الصالة والسالم على سيد ولد عدنان ,سيدنا
محمد صلى هللا عليه وسلم صاحب الشفاعة و المؤيد بالبرهان ,وعلى آله و صحابته ذوي
الوالية و التشريف وال ِعرفان .
وبعـــــــد:يعتبر شعر الفقهاء أحد أنواع الشعر التي أخذت انتباه الكثير من الدارسين
عرف الفقهاء منذ
الهتمام  ،فقد ُ
والنقاد وذلك لما له من خصائص فنية جعلت منه أهالً ل ِ
العصور اإلسالمية األولى باعتنائهم بالشعر واللغة وذلك لضروريته في فهم النصوص
الشرعية ,وعلى هذا األساس اشتهر الكثير من الفقهاء واألئمة بتعاطيهم الشعر كاإلمام علي
ابن أبي طالب واألئمة األربعة واإلمام ابن المبارك  ،وابن حجر وابن حزم الظاهري وابن
سينا والقاضي عياض وغيرهم من الفقهاء الذين اِشت ُهروا بالشعر رغم ما هم عليه من فقه
وعلم.
االهتمام بالشعر منهم إلى تالمذتهم في الفقه والعلم ومنهم انتقل أيضا إلى
وانتقل هذا ِ
األمصار التي وصل إليها اإلسالم ،ومن ذلك المغرب العربي ومنه الجزائر التي اشتهر أيضا
الكثير من علمائها وفقهائها بالشعر منذ عصورها اإلسالمية األولى كاإلمام أفلح ابن عبد
الوهاب وابن خميس وابن الخلوف القسنطيني وعفيف الدين التلمساني وغيرهم .كما أنهم (
الفقهاء) لم يتركوا غرضا من األغراض إال ونظموا فيه ,وذلك تعبيرا على قدرتهم ومهارتهم
الشعرية ,األمر الذي لفت انتباه بعض النقاد والدارسين إلى االهتمام بهذا النوع من الشعر
وطبقوا عليه مناهجهم المختلفة في دراسته ونقده كما وجهوها لغيره.
ُّ
تشق طريقها عبر المناهج المختلفة في
وما تزال الدراسات األدبية و النقدية المعاصرة
مقاربتها النص األدبي متوخية الموضوعية و العلمية في ذلك ،و من ذلك "األسلوبية " التي
سعت إلى اِكتشاف خبايا النص األدبي من خالل بنيته اللغوية  ،مستخدمة في ذلك طرائق و
المؤلف و
أدوات ِالستِخراج قي ِمه الفنية و الجمالية  ،كما تؤدي دورا ً كبيراً في اِستكناه أسلوب
ِ
الكشف عن براعته اللغوية .
فهي أي األسلوبية تطمح إلى دِراسة المستويات الصوتية و التــركيبية و الداللية للعمل
األدبي عموما ً
و الشعر خصوصا ً .
و لذلك كان اِختياري لنص شعري كأنموذج في الدراسة ,أما عن سبب اِختياري
الموضوع فهو رغبتي في الكشف عما هو مغمور من تراث التواتيين الجزائريين من جهة ،
و توضيح مدى قبوله لتطبيق الدراسات المعاصرة عليه سوا ًء منها األدبية و النقدية  ،فجاء
صه أحمد زروق البوداوي الجعفري
عنوان البحث  :شعر الفقهاء الجزائريين و خصائ ُ
أنموذجا ً دراسة أسلوبية لقصيدة " نيل المنى و السول بالتوسل بأسماء الرسول ".
أ
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هادفا إلى توضيح مدى تجلي المستويات األسلوبية في القصيدة ودورها في التعبير عن نجاح
النص والذي بِدور ِه يد ُّل على نجاح صاحب النص.
محاوالً اإلجابة عن أسئلة ِعدة منها :
ما هي أه ُّم خصائص شعر الفقهاء الجزائريين؟
ما مكانة أحمد زروق البوداوي الشعرية ؟
وماهي الظواهر األسلوبية في قصيدة "نيل ال ُمنى والسول"؟

ولإلجابة عن التساؤالت المطروحة اِعتمدت خطة تتكون من ثالثة فصول.
الفصل األول هو عبارة عن فصل تمهيدي تناولت فيه الحديث عن شعر الفقهاء الجزائريين
ألهم األغراض الشعرية .
و كيف كان تناولهم ِ
عنون ب :أحمد زروق فقيها ً و شاعراً
أما الفصل الثانــي وهو عبارة عن فصل نظري فقد ُ
 ،تكلمت فيه على مكانة أحمد زروق الفقهية و قدرته الشِعرية.
ي في البحث وقد عنون ب:قصيدة "نيل
وبخصوص الفصل الثالث وهو الجانب التطبيق ُّ
المنى و السول " دِراسة أسلوبية  ،وتناولت فيه المستويات الصوتي ,و التركيبي ,و الداللي
للقصيدة .
و أخيراً خاتمة تتضمن أهم ما توصل إليه البحث من نتائج حول الموضوع  ،و أردفت
البحث بملحقات عبارة عن قصائد شعرية ِألحمد زروق البوداوي .
وحتى تكون الخطة ناجحة ًكان من الضروري اِختيار المنهج الــمــُنا ِسب و هو
المنهج الوصفي بآلية التحليل ،إضافة إلى ا ِالستعانة بالمنهج اإلحصائي لرصد الظواهر
الصوتية ,و التركيبية ,و الداللية.
معتمداً على عدة مصادر و مراجع منها:
شعر الفقهاء في المغرب العربي لمحمد مرتاض  ،الذرة الفاخرة للمهداوي  ،أزهار الرياض
للمقري  ،عنوان الدِراية للغبريني  ،البالغة و األسلوبية ليوسف أبو العدوس وغيرها من
المصادر و المراجع .

ب
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أما عن الدِراسات السابقة للموضوع فإنها قليلة جدا ً إذا ما تعلق األمر بشعر الفقهاء ،وتكاد
تنعدم إذا ما تعلق األمر بالفقيه الشاعر أحمد زروق البوداوي الجعفري  ،وهذا راجع إلى
كونِه ليس من األعالم القدامى
ُ
تراث المنطقة من جهة أخرى .
من جهة  ،و إلى نُدرة البحث الذي يعاني منه
محفزات تدفعه إلى اإلقبال على البحث ,فإنه يواجه
وال شك أن أي ِ باحث كما أنه يجد
ِ
صعوبات في إنجازه ,و من أهم الصعوبات التي واجهتني في إنجاز هذا البحث :
قلة المراجع المهتمة بأدب الفقهاء ,و هي على قِلَّتِها إال أن األكاديمي منها قليل جداً.
صعوبة جمع المعلومات حول أحمد زروق البوداوي فالمادة العلمية التي عرفت به قليلة .
ع ُم في هذا البحث بأنني أتيت على ُك ِل ما يُقال في هذا الموضوع ,فآفاقه بال
ولست أز ُ
شك تتسع للكثير ,ف ُك ُّل جزئية تناولتها ما هي إال قطرة من بحر في مجالها ,وك ُّل ما قُمتُ به ما
هو إال جهدٌ متواضع أرجو أن يكون شمعة تنير السبيل لمن أراد السير في الطريق نفسه،
شاكراً
وتوجيهاته.
وإرشاده
معي
المبذول
جهده
للمشرف
و هللا أسأل التوفيق و السداد .

ج
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استتتتتتعر ا فتتتتتتنر اه واتتتتتتال ايع تتتتتتا ا ع تتتتتتال اه تتتتتتر متتتتتت لعلتتتتتت اهن تتتتتت اهتتتتتت
ا هتتتتتتت يلتتتتتتترتا ه تتتتتتت بتتتتتتت متتتتتتتزك م تتتتتتتعو  ,متتتتتتتا ح ذام ,تتتتتتتاذل
ت ا تتتتتتتت
وتتتتتتت ل>>:
تتتتتتت اهلو متتتتتتت تتتتتتت
تتتتتتت
تتتتتتتاذ  ,متتتتتتت ذ هتتتتتتتي ما ر تتتتتتت ابتتتتتتت
تتتتتتتا ا اه اضتتتتتتتل لبتتتتتتت اهواستتتتتتت بتتتتتتت ضتتتتتتت ا اتتتتتتتت اهن متتتتتتت باه هتتتتتتت
ل ريتتتتتتت
اتتتتت اه تتتت طا لبتتتت
متتتتا تتتتا ا لبتتتتا اهن تتتتات بتتتت فتتتتن
اهلر تتتت تتتتال :ذ تتتتر
تتتتتتا اهلوتتتتتت م تتتتتت اه لتتتتتتر باه تتتتتتا هناتتتتتت قييتتتتتت ت مط تتتتتت لتتتتتت ابتتتتتت
اهح تتتتتت
اه ح ي ه لي اا ه ه ه ا:بحراه امل:
ما اه رق ب ج ها اه اه
باألط ل
ه ل
تتتتتا اه اتتتتت هتتتتت ا فتتتتتنر و تتتتت  ،و تتتتت هتتتتت  :متتتتت ل تتتتت ذهتتتتتي وتتتتتال متتتتت
وتتتتتال هتتتتت
تتتتت م اهنتتتتتر
تتتتتا ا اه واتتتتتال ه تتتتت متتتتت لستتتتتاه
هتتتتت :ما ا ه تتتتترق ذ هتتتتت متتتتت
و ه هلل لب ك ي اب اه ح ي<<.1
تتتتتت
اه

ل

تتتتتتتا

ابتتتتتتت

تتتتتتت

لتتتتتتت ق

اتتتتتتتا تتتتتتت ل اهيتتتتتتتا ر اهلع تتتتتتت :متتتتتتت

ط

ار اهخ ق جراها خعل .
ف ا ها
ليام ملل ج ي
تتتتت هتتتتتا م تتتتتال األ
تتتتت
زمتتتتت ابتتتتت
ذهتتتتتي ليتتتتتـ م تتتتت ذهتتتتتي اهعتتتتتا
استتتتتع متتتتت هتتتتت ناتتتتت ها متتتتت ذي تتتتتل ل هتتتتت فتتتتتنر اه واتتتتتال  .تتتتتا
هاتتتتتا ذا متتتتتا تتتتتا لبتتتتت اهن تتتتتات بتتتتت
اهتتتتترغ متتتتت ل اهح ا تتتتت هتتتتت تتتتت ر متتتتت
هتتتتتا
فتتتتتن رمتتتتت هتتتتتا ضتتتتتن فتتتتتنر اه واتتتتتال متتتتت اه ا تتتتت اه تتتتت  ,ل
تتتتتا
بتتتتت هي.ملا لتتتتتل اه تتتتتر
تتتتت تتتتت
ضتتتتتل ستتتتت اق اه تتتتت م اهتتتتت ي
اه لتتتتر هتتتتتا فتتتتنر اه واتتتتتال بتتتتا ز ال للتتتتت ا هتتتت مل تتتتتزا تتتتا تتتتت غ تتتتتا
اتتتتا ,ا تتتت يحتتتت ين تتتت ل اه وتتتت هتتتت متتتت لتتتتاع اه ُّ اتتتتال اهحتتتت ق ,لتتتتتا
ت تتتتت ق .ل هتتتتت ا ال تتتتتا تتتتت بح تتتتتا ،بتتتتتل اهتتتتت ي يرمتتتتت
متتتتت ي تتتتت
ليتتتتت
ه تتتتتت هتتتتتت تتتتتت تتتتتتا ت تتتتتتا ل اه واتتتتتتال ألهتتتتتت األغتتتتتترار اهيتتتتتتنر متتتتتت يا تتتتتت
اهنتتتتت ل تتتتت األه تتتتتا  ,استتتتتعخ ام متتتتتا هتتتتت لجلتتتتتل ل متتتتتل تتتتت اهعن تتتتتر بتتتتتاه لر
هتتتتتا م تتتتتايعا اه وا تتتتت ا تتتتت لتتتتتا ختتتتت لستتتتت ب  :اهغتتتتتزل اهلتتتتت ح ,تتتتت ا
اهل اجا اهع سل.
2

اه ربر

ا اهل ع ل اهخ ر ل ام اهنر اهن
اهر لا ب محل  ،عا اهن ر
 -1اب
.ط. . .ص. 641
م ا ره م ذ ي اه طا األ ر اهلو م  ،ا اه ل ،ب ر
 ،ا اه عا اهنرب  ،ب ر ه ا . ،ط 1986
اهر ل اه ر
 2ـ اهلع  ،اه ا  ,تحو ق:
ج،2ص . 84
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تتتتتت حا تتتتتت اهيتتتتتتنر اهعن لتتتتتت اهتتتتتت ي
يحتتتتتت متتتتتت تتتتتت ل بح تتتتتتا س متتتتتتر
هتتتتت بتتتتترا عا اهيتتتتتنر اه وا تتتتت ,
هطاهلتتتتتا تتتتت بتتتتت اه واتتتتتال ل اتتتتتر ا متتتتت
أليتتتتت تتتتت غاه تتتتت خ تتتتت متتتتت اه تتتتتا األ ب تتتتت اه غ تتتتت  ,لتتتتتا ضتتتتترب ا تتتتت حا
اهينر اهين .

-1-1مفهوم الخصوصية في الموضوع :
متتت اهلن تتت م ل ل تتت اهيتتت ل تن تتت مز عتتت اهعتتت تل تتتز تتت ستتت ا متتت لم اهتتت
تت خل تت فتتنر اه واتتال لتتا
اهعتت تيتتعرك منتت تت بنتتو اهلزا تتا اهخلتتاع
تتتر باتتتا هتتت ا
وتتت ل محلتتت مرتتتتار ... >> :ين تتت باتتتا ت تتتي اهل تتتز ل اهل تتتزا اهعتتت
تتتتا ل ي ضتتتت
تتتترا متتتت األ بتتتتال اهيتتتتنرال ،ه تتتت
ستتتت ا  ،ط نتتتت
اهيتتتتنر
تتتا اه واتتال اهيتتتنرال اتالتتت ه
بقي تتا يولتتت باتت اهخل تتت م تتتا ا اهتت تحتتتام
ال ذهتتتي هتتتا ل هتتت اهل تتتز جن تتتعا
مح تتت اهخ تتتال  ،ه تتتا يرمتتت متتت
باهولتتت
<<1
اه حش اهو ل ....... ،ه ا .
عر ن

 2-1أه ُّم األغراض الشِّعرية عن َد الفقهاء الجزائريين:
 2-1ــ 1الغزل:
ن اهغزل ل األغرار األ ب اهع ول ه اا اهيا ر ه عن ر لا خع ج
األسات ه اهلرل اهع ع
فغ ه ام بلح بع  ،ل ض
م
اا ل ه اا اهيا ر ،ي اط ا و تناطا اهينرال ا ا ع ف ط واتا
س اه  ،و ل
ا علا اتا  ,م ا اه واال اه تل ز ه بلا ه عل ز
محل مرتار:
>>

عل تتتتز اهغتتتتزل

تتتت اه واتتتتال ب يتتتت بن تتتت ا تتتت اهعلتتتتر

اه يتتتت

تتت تتت اط ا متتت غ تتتر تتت
تتتاتا
تتت
تتتا اه واتتتال ن تتتر
وتت ل تت اهحتت اهنتت ي>>:
تت ضتت ل  ،عتتا ل ز تت م تتا ك تتا
تتت طتتاهر فتتتر

متت فتتت اع اهتت يس اهتتترجس ،هتت
م ا األه ال<<.3
ه ا اه ا ه ما اه اهيا ر اه و
ملا

 -1مرتار محل  ،فنر اه واال اهلغر اهنرب
هللا ب
ه ل اه ع ا  .فراف األسعاذ اه ع
اه امن  1994- 1414م .
هللا ،ل اه واال  ،ا اه عا اه اي  ،ب ر
-2

لب

،

ه ح تتتال ل ستتتو ط
هتت تت ُّ تتاه

نتترف مخز تتتا
هللا اه ات

 -مرتاض ،ص 183
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اهلتتت و

معغز  :اهط ل:

اها ر اه اي –جل
اهخل
جامن ت ل ا منا اه غ اهنرب
ه ا

<<2

 .تتتت

.ط 1984م ،ص. 89

اس  -ساه
اباا.اه
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ماا بوعل اهنافو هاا
وال اهو م ط ـــ اه
ت
سـراعر ج
ؤا مح اـــــــــــــا
ســــــــر قسر

ر
ع

باــا

اه ـ ُّر
اتتتا تتت استتتعنلل اه لتتت
تتت ي تتت ل اهيتتتا ر استتتع ل لتتت مح اتتتا ب لتتت
نر تتت ا تتتع ل ,ه تتت تنلتتت ذهتتتي أل األ هتتتا
األ هتتتا هلتتتل اإل وتتتاو هتتت هتتت  ،اهتتت ز
اه اي ل ر هط ا.
ا سعاعا  ,ب لا ت
ت حرف ها اإلبا
لتتتا نتتت ابتتت لتتت س اهع ل تتتاي متتت لبتتترز اهيتتتنرال اه واتتتال اهتتت طر تتت ا بتتتا اهغتتتزل
تتتتا ,اتتتت وتتتت ل تتتت
بتتت ا تتتتاهرا تقوُّــتتتتـر اهيتتتتنر تتتت ه باه وتتتت اهتتتت ي ل تتتت ا ل بتتتتا
ا هاا  -اه امل: -
ل
م ه س قمـــل ل لـر ب اهاــــــا
اهاـــا
ا هاا ل ــــــــ ق طن
مــ اا تل ن ز ا جلاهــــــــــــــاــــــــــا
ليا اه ــــــــــو ر ها تن ـ ســــــــــــــــا
هـــــــــــــا ل و ل:
لهحــــــا اا ب اهـــــــــــــــــــــاــا
عل
اهاـــــــــا
اه م ط
نعا ي
ز اهـــــــاـا
ذ ال
ز
ه جال ب قيـــــــــــــــــلـا
هـــــــــــــــــا ل و ل:
م وغرها لف م
لف باه ه ل يا هلنــــــــــــــــــــــ
اهاـــــــــــــــــــــا
هــــــــــــــــا ل و ل:
1
و اه رى فــر اهل غزاهاــــا (
ايل هغــزهاا اه ايــــــــــــــــــ
تتتا ع ,
اهيتتتا ر غتتت اسعنراضتتت ه تتتل هتتت اهلزا تتتا اهلتتت ا اهعتتت حل اتتتا ط تتت
لي بنتتت ل ل تتتر فتتتح ا اط تتت تتتت ُّق محاستتت اا باهو تتتات ه تتت  ,ليتتت هتتت تتت ر متتتا
هتتا اه تت  ,هتت ا اجتت هتتا م زهعتت م ايعتت اهن ل تت اهلرت تتز
ختت اهح تتال ل تت
تتتتا ي غتتتت اه واتتتت غتتتت افتتتتعاا باهيتتتتنر ,هتتتت متتتتا ـتتتتـؤ متتتتا ذ ر اهلوري تتتت
لزهتتتتا اهر تتتتار ليتتتت هلتتتتا ت جتتتت اهيتتتت اهلتتتتاه اهيتتتتا ر بتتتتقب ستتتتحاق اهع تتتت متتتت
تتتق اهن تتت ,
ت ل تتتا هتتتا بتتت اهليتتترق اجعلتتت ه تتتاك بواضتتت اهومتتتا توتتت اهتتت بتتت
تتتتقه تتتت ابتتتت لتتتت س جنتتتتل ح تتتت بق تتتت األ تتتتاف ط تتتت تتتت ذ تتتتر متتتت ,
ل ر تت ب تت ي وتتال
عن تت لبتت ستتحاق تتال متت تت اهتت ي علتت باتت ا اهح تت
تتت يا
تتتاهاا وتتتال هتتت  :هتتت ا اهرجتتتل هتتت س هتتت
تتتا هاتتتا ل تتت ق طنتتت
هتتت اهواعتتتل :

1

-اهلوري اهع ل اي ،لزها اهر ار ج ، 2ص.320-319
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تتت ع  ،يــتتتـلا هتتت فتتتا ر وتتتط ,وتتتال هتتت  :ي تتت هتتت ت لتتت  ,يتتت

باتتت اهحاهتتت اهعتتت
1
ا
هحو ق بلا
هن لتتت
تتتق اهن تتت هتتت متتت هتتت متتتا تتتا ه ح تتت ابتتت لتتت س بلتتتا تتت بتتت
تتتاب
اهعلامتتتت بيتتتنر ابتتتت لتتتت س تتت ل تتتتا متتتت ى
م تتت تتتت اه وتتتت  ،وتتت
ستتتت
بن لتتت
ا اتتتتتا اه تتتتتتر .
فتتتتتا ر اهرجتتتتتل ،اهل ل تتتتت ه ل ايتتتتت اهن ل تتتتت اه وا تتتتت اهعتتتتت
هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا
.
اهللتتتتن
تتت اهر لتتتا اه ل تتتت اه تتت
اهيتتتا ر اه و تتت ابتتتت بــتتتـحلا بتتتراه بتتتت
و ل اهط ل :
اهلع ا س 1817- 1232م ،عغزل بلح بع ز
ا ــرم
ـــ
"لز ــ مــا ل تــ ي بــــــــــرفــ ــ
اهـــــــــــــــــــــــــ از
ه اهنطش اهلــ
وي
ال جاز ل للا ي ز
ال جلر
بغ ر
له تـــــــــــــــــــــــــــــــــن ل ل اهغرام ج
ت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اي اي م اب
ل ر ه
ر ـــــــــــــــــــــــ
2
من ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ع ي ح ا بغ ر
ل ا م ب ا اهنلر ا بح اا
اهع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُّ
م ذاك اه ا
ي اغا اهلــ ا
ا ي ح ـــ
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
ه و غزال امل اهو
جــــــــ اف اق ه
اهو
لغـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و ت تتع ط هتتا غر ت تت اهعـتتـ ُّ
غزل بلح بعتت تترى بقيتت ت غ تتل ت اهلح تت األ ل
ا ب تت بتت مح بعتتت  ,رجتت هتتا هللا ه يتتت
تتا ل تتت ا
اهختتاهق  ,ذهتتي بنتتت تت
ه لمر و ل :اهطؤ ل:
س لا ه ا و لسلال
و ز ا لم هايئ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــز
تاـــــــــــــــــــــــــــــع ي
لر :لزها اهر ار ج 2ص. 323-322-

1

 - 2اب من ه تغ ا باا طر اب اهن
فو
إ م اين بلا ليا له
لر :ا طر اب اهن ،ا ع ا ب
األ ها 2003م ص37

و ل:
اه
ااب من
اهح
اهر ل اهللطا ي ،ا اهلنر ب ر
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سل بي اهل ر اه ل ل م اه ا ه ي اهي طا طــرا اجاـــــــــــــــــــــــــ
ا ل ف ى بل ا م
ها هللا يي نل لهل زمايــ ــــــا
ُّ
تغزهتت تتا مط تت ه ع تت س تت هلتت م تتر  ,تلا تت ا
لاتتر اضتتحا متت اهخاتلتت ل
ه غتتترر اهتتت ي رمتتت ه تتت تتت األ تتتل هتتت فتتت ى اهزمتتتا اهحتتتال اإليابتتت اهرجتتت و
1
ها هللا تناها"
تتتاهل ي متتت اه لتتت ذج اه تتتابو ابتتت لتتت س –ابتتت بـتتتـحلا ل اهغتتتزل هتتت ولتتت
ه ت اهي تا ر ل ت ا ,يلتتا تتا تلا ت ا هغتترر تتر ,هتت اه ت ل ت اهل اجتتا ااإلها تت
تتت اه حتتتش
اتتتا اهعن تتتق اهو تتت باإلهتتت  ,لاتتتر ج تتتا تتت تتتا اهيتتتا را نتتت
اإل ل بل زه اهيا ر اه وا .
اه م ها األه ا اهلا ب اهلــؤ ه لن ا

 2-1ـــ 2المـــــــدح:
متتت ح األ بتتتال اه ُّ
يتتتنرال تتتل متتت ت ستتتل ا تتت اهخ تتتر ل جتتت م تتت  ,ا تتت يلتتتره
لهتتتت ه لتتتت ح اإلطتتتترال ,ل اهغتتتترر متتتت متتتت ا تتتتا خع تتتت بتتتتا ع ف ي ا تتتتاه
و وتت  ،تتا متت اه تت س اه تتاي
ا  ،ايو تت اهلتت ح بتت هي هتتا ت تت
ا تتع ف ملتت
لايتتتا بتتت  ،يتتتق ا
ا تن تتترا لتتتا نعو يتتت
متتت ح اه واتتتال ,ذ جاتتت ا لتتتاع ه هللتتت
لاتتتت وااتتتت لتتتت نا متتتت ذهتتتتي ,اتتتت تتتت ما
بقي تتتتا تتتت اهع ُّتتتت بتتتت تتتت تتتتا
يتتت ر اه تتتات يتتت ر هللا ،باهعتتتاه لتتت ا
فتتت را ،ذ متتت
يلتتتا لتتت
لتتت
لتتتت اه تتتتال تتتت ا ت تتتتا اهلح تتتت هتتتت ا  ,ل
هتتتت ا عتتتتراف باه ل تتتتل تتتت ل تتتتا ت تتتت
هتتتعا  ,لتتت ا األمتتترال اه رستتتا  .هتتت ا بغتتتو اه لتتتر تتت متتت ا ه تتتا
ألمتتتعا
اهحمتتتر اه تتت  ،ذ هتتت األ هتتتا باهلتتت ح ,خ تتتر تتتا اه تتتات اه تتت لجلتتت تتتاق تتتر
ل مخ ق.
متت األمتتترال اه واتتتال اه زاعتتر اهتتت امعتتتاز فتتنره باهلتتت ح ي تتت  :اإلمتتام ل تتت ابتتت
تتت اهيتتتنر
اعنتتت اهعتتت تنتتت متتت
تتت اه هتتتا  ،اهتتت ي متتت ح اهن تتت له تتت بولتتت
اه زاعري اع :
2
ا لب ا ا
ر ي لفخا ا
اهن لبوا ألهل اهن وا ا
تتتس
متتت ا ب تتتر ابتتت لتتتا اهعتتتاهرت اهتتت ي افتتتعار بل تتت أل لتتت بتتت اهواستتت بتتت
ر مؤسس ه األ ا س باهلغر األ لىا ,ملا ال
م
ا
جلن ا أل ل م ب
اهلر ل اه ـــــــ ى
اه لــــا
اهواســــــــــــ
اب بحلا – اه ا – اس
2007-1.122م ص 120األ اه زاعري  ,م س
اهطلا محل  ،تا
 2010 – 2 -2ص

اج امحل  ،ا اها ى –

تحو ق ح ب با

اه اسا اه رى ،
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ا خر ب مل محل ب اطــــــــــ
اهنم اهح ام اهلا م

ذا ت ا ر اهو اعل ايعلـــــــــــ
ج اهنـــــــــــــــــــ
ب ن ر اهط ا
ن ما رلها األم ر بن ه ب غ .1
تتتت
متتت ا اهيتتت اه و تتت اه اتتتتت األ تتت اه تتتا و لبتتتت تتت هللا محلتتت بتتتت حتتت بتتت
هتتتا ليتتت متتت اه واتتتال متتت
تتت
اه تتت م ل تتت متتت تتتت هس ,اهتتت ي متتتا تتتا حتتت ل
األ بتتال  ,اه ت ي م ت ح اب ت س ت اه تات بول ت ل تتل متتا ت ت ل ت ه ت ل ه ت ت ط ت ها ت
اهل ح ،ذ و ل اا:
بق ق ا اب س اه ات
س ا اه رات
فلس اه نا
ها ل و ل:
2
ق لسات
ل وعـــــ
ي اه خا ا األيام ب ؤ
اهرستتتاه اإلستتت م اهتتت ي هتتت ل متتتل ل هتتتا
تتتا
لتتتا متتت ح اهيتتتنرال اه زاعر تتت
تتتت تتت بن ضتتت ملتتتا هتتتت لهتتتل هتتت متتت ح اهلتتتتا
مخ تتت ق باهلتتت ح اه تتتال
تتت اهولتتتاع اهل تتت تتت اهيتتتنر اه زاعتتتري :اه ؤهتتتؤ اهل ل متتت
و تتتا ه  ،متتت بتتت
تتت ري هلتتتا اا ابتتت بـتتتـحلا ,
تتتا م تتت ال اه تتتر ه
اهتتت ُّ اهل يتتت هتتت لتتت
لب اتاا  165ب عا و ل ب ا عاا:
ه م بحر اه ط غ
ه م ه ال األفار اهــــــــــــــــحرم
ال اه ـ اهحــــــرم
يــ ل
3
ضرم
سو اهو
اه
ب ه اك اهخ ال ساهرا باـــــــــــــــ ى
ري تقوُّر ب .
اض م اه ا م ى تمل له ا اه ر بر اه
ت تتت اإلفتتتتا هتتتا ل هتتتت اهولتتت هتتتت ل ل يلتتت تتتتا فتتتا اه تتتتر متتت و تتتت
باض اهل ه لا لي ض فر ا هاا.
متتت األ بتتتال اهيتتتنرال اه زاعتتتر اهتتت طر تتت ا اهلتتت ح له تتت ا تتت لتتتاع ه ي تتت
ل تت اضتت اهومتتا هتت اهتت بتت
تت
األ تت اه و تت اه اتتت لبتتا ز ر تتال ح تتا بتت
تتتا
 ،وتتت افتتتعار لبتتت ز ر تتتال بلتتت ح اه تتت طا لبتتت لتتت
اهعتتتا
تتتا
تتت
ت ل تتتا اهتتت ي افتتتعار با ع اهتتت غا تتت ا ع تتتال ب تتت اهل هتتت اه تتت ي  4 ,تتت م تتت بتتت هي
بلوط تتتتا لييتتتتقها تتتتا ه تتتتا جا تتتت اهل ايتتتت تتتت
تتتت
لبتتتت ز ر تتتتال ح تتتتا بتتتت
لا ,اهلط ن اهن

محل ب مما  ,اه اه ا م فنر ب ر اب
ـــــ فا
1
1966م ص  73-72اهط ن األ ها 1385
ل رف م اهن لال اهلاع اه ابن
هللا  ،اه ا
ـــ اهغ ر – لب اهن ات – ل ل ب ل ل ب
2
– ب ر – ط  :اه اي  ،ابر ل 1979م
 :ا ل ي او  ،ا اآل اق اه
ق
ب ا  ،وو
 ،ص 344-341
 -3اب بحلا  ،اه ا  ،ص .127
ا
ات ،ا
 4اهلوري ل ل ب محل اهع ل اي  ،ي اهط م غل األي هس اهرط ت  :ا
ب ر ،ه ا – .ط  -1898ج  6ص .510-513
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بل عغاي

خصائص شعر الفقهاء

الفصل التمهيدي
ال َج َزائريين

ايتت

مخاط ت اه تت طا لبتت ل ت من لتت تتا بلتتا متتر متت ه ل ,تت
ها يرا  ،ع ئ ل هاا بو ه :
تن ل باا بلوط  ,غ
م ج اهناه اه ل
لم ها اهل ك ل ا األم
إ اهح ا ب ــــــــــــــــــــــــــــ تغع
مم سا ه ه ت ا
و ل اه اي :
ي و ا اهر ار ا اهلطر
ت
ايوم
اه ل م سا عا
ها ل و ل اهنافر :
ه بنز ا األ ام موــــــــــــــــــــــــععــل
ل
ام ي اهخ ر اهخ ل اهع
مرتحـــــــــــــــــــــــل
ات
اه ل
بيــــاعر
ه ا اهل اح
اما مل
مم
هلل ير م اه ا ا باهـــــــــــــــــر
ها ل و ل:
ل اهرضا لي غا األمــــــل
ايلر لم ر اهل ل لبا
ا
1
ل ل هع اهغرا ا اه ُّ ل
لبق اهنز اهعل م تــــــــــ
ج ا ع اه  ,ل اه و
ا ه ا جا
ل األب ا اهع جال
ي
تمل اا له ا ا تــــ زل م ت ع م زهع ل تخرج
ك من ا ذهي ل
ه
اهمابط اهير ه ع ال.

 -1ي

اهط

ج . 517-515 ، 6
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ت

تتل ستتا

تلتتر

األول:
الفصل ّ
زروق البُوداوي الجعفَري فَقيها ً و شا ِعرا ً
أحمد ُّ
زروق البوداوي الجعفري.
1- 2التعريف بالشيخ أحمد ُّ
زروق البوداوي الجعفري فقيها.
 2-2أحمد ّ
زروق البوداوي الجعفري شاعرا.
 3-2أحمد ّ
1-3-2ال ّ
زروق البوداوي الجعفري.
شعر وأغراضه عند أحمد ّ
 1-1-3-2المدح
 2التوسل
3ال ّ
شعر التّعليمي
 4أغراض أخرى

أحمد زروق البوداوي الجعفري فقيها ً

الفصل األول
و شاعراً
التعريف بأحمد زروق البوداوي الجعفري:

هو أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى بن عبد القادر بن يوسف بن صابر
الملقب بزروق ,ينتهي نسبه إلى سيدنا جعفر بن أبي طالب عم النبي صل هللا عليه وسلم ,وله
في ذلك نظم سيأتي ذكره،ولد بقصر المنصور ببودة (زاوية بوسبع حجات) تلقى مبادئ تعلمه
في كتاب القصر كعادة الصبيان في زمانه ,ثم بعد أن تمكن من حفظ القرآن الكريم
واستظهاره رحل لمجلس الشيخ سيدي محمد الونقالي ,فاغترف من بحار علمه وارتشف من
معين معارفه،وتخلق بآدابه وأخالقه ,ثم بعد وفاة الشيخ ارتحل إلى الشيخ سيدي محمد العالم
الزجالوي ,فأخذ عنه جملة من فنون العلم ,ثم سافر إلى فاس فأخذ بها عن الشيخ سيدي
التاودي وغيره من أعالم عصره  ,وتذكر المصادر أنه ختم على الشيخ التاودي صحيح
البخاري خمس عشرة مرة ,ثم رجع إلى توات عام 1244ه ,وكان يعد من العلماء وأثنى
1
عليه المشائخ)
وقد تضاربت اآلراء والروايات حول تاريخ وفاته فمن المصادر ما تذكر أنه توفي عام
1244ه ,2ومنها ما يذكر أنه توفي عام 1245ه ,3ومنها ما يذكر أنه توفي عام 1247ه ,4أي
في أواخر النصف األول من القرن الثالث عشر هجري ،فالشيخ سيدي أحمد زروق يعد في
طليعة العلماء التواتيين الذين احتكوا بعلماء فاس وأخذوا العلم منهم وأثروا وتأثروا بهم
ووطدوا العالقة الثقافية بين توات و فاس ,وهو بال شك من الذين يصدق فيهم قوله تعالى
ۚٗ
۞﴿:وما كان ٱ ۡل ُم ۡؤمنُون لينف ُرواْ كآفَّة فل ۡوَل نفر من كُل ف ۡرق ٖة م ۡن ُهمۡ طآئف ٞة ليتفقَّ ُهواْ في ٱلدين وليُنذ ُرواْ ق ۡوم ُهمۡ إذا رجعُ ٓواْ إل ۡيهمۡ
سورة التوبة)122( :
لعلَّ ُهمۡ ي ۡحذ ُرون﴾١٢٢
وهو أحد الثالثة من أبناء العُمومة الذين درسوا على الشيخ سيدي محمد الونقالي,
5
واَلثنان المتبقيان هما :الشيخ سيدي محمد ابن المبروك الجعفري توفي عام( 1196ه) ,
الشيخ سيدي الحاج محمد بن أحمد بن ناصر البوداوي الجعفري (ت  1212ه).6

الشيخ أحمد زروق البوداوي الجعفري فقيها ً:

ينظر :ترجمته في كل من :الدرة الفاخرة ،سلسلة النواة ،التاريخ الثقافي إلقليم توات
أحمد أبا الصافي جفوى.أبحاث في التراث– .منشورات الحضارة .الثورة الجزئرية-ط2011- 1م
2
،ص.429
 3الدرة الفاخرة في ذكر المشائخ التواتية ،عمر بن عبد القادر المهداوي التنالني .مخطوط خزانة الوليد
ابن الوليد ،باعبد هللا عيمي-أدرار
غتاوي موَلي التهامي سلسلة النواة في إبراز شخصيات من علماء و صالحي توات منشورات العالمية ،
4
الحراش الجزائر العاصمة –د.ط2013-م .
 5حاج أحمد الصديق .التاريخ الثقافي إلقليم توات ،منشورات الحبر -بني مسوس –الجزائر العاصمة
.الطبعة الثانية 2011م .ص .154
6
المهداوي التليالني عمر بن عبد القادر ،الذرة الفاخرة في ذكر مشايخ التواتية ،ص 15
1
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أحمد زروق البوداوي الجعفري فقيها ً

الفصل األول
و شاعراً

فقه التواتيون منذ دخولهم في اإلسالم بأن اإلسالم هو دين العلم يدعو إليه ويبجله ويُكرم
من يُكرمه ويعلي من شأن منتسبيه ويحط من شأن معاديه ,فأقبلوا على العلوم جميعها يسعون
نحو تحصيلها واَلستزادة
منها ,غير أن اهتمامهم انصب بشكل أكبر على العلوم الشرعية واللغوية والتاريخ ,فكان
نتاجهم العلمي في هذه أكبر من غيرها (كالطب والفلك والحساب .)...
ومن العلوم التي اشتغل بها التواتيون أيما اشتغال علم "الفقه" الذي أ ْولُوهُ من
اَلهتمام ما لـ ْم ينله علم آخر عندهم ،حيث ألفواْ فيه المؤلفات ,وشرحوا فيه المختصرات,
واختصروا فيه المطوَلت من شعر ونثر .وكان في طليعة ما يدرس عندهم :متن ابن عاشر,
ونظم أسهل المسالك ,ورسالة ابن أبي زيد القيرواني ,ومختصر خليل ,وموطأ اإلمام مالك ,إذ
إنهم يتمذهبون "المذهب المالكي" الذي هو مذهب أهل المغرب اإلسالمي.
ومن العلماء التواتين الذين اهتموا بالفقه نجد أحمد زروق البوداوي الجعفري ,الذي تدل
على تفقهه بعض قصائده التي ألفها في هذا العلم ,كما تخبر عن مكانته الفقهية المصادر التي
أرخت لسيرته.
َّ
فقد جاء في الد َّرة الفاخرة أنه:
" .1كان رحمه هللا إماما عالما بالفقه".1
 .2توليه القضاء في حاضرتــي " :فاس" و"توات".
 .3توجه الشيخ محمد عبد العزيز بن محمد ابن عبد الرحمان البلبالي له بطلب إجازة منه
له في جميع مروياته وما أ ُجيز فيه من أشياخه الفاسيين والمكناسيين وغيرهم.
 .4معالجتـ ُه لبعض المسائل الفقهية في شعره.
 .5ما جاء من خبر أنه كلفه أصدقاؤه الطلبة بسؤال شيخهم الشيخ التاودي عن شجرة
طابة وما جرى بينهما من أخذ ورد .

أحمد زروق البوداوي الجعفري شاعراً:
يعد الشعر عند العرب في الجاهلية ديوانا لهم وألخبارهم ,ففيه دونوا نمط حياتهم و به
استطاعوا أن يـ ُؤرخوا لوقائعهم (انتصارات وهزائم) ،وهو عندهم عنوان الفحولة والرجولة
والنبوغ ،وهو ملجأ ومتنفس للجميع .وظل كذلك بعد مجيء اإلسالم ,وانتقل األمر من جزيرة
العرب إلى البقاع األخرى بعد أن انتقل إليها اإلسالم وا ْعتنقهُ أهلُها وأحبوا لغته وأتقنوها
وتأثروا بزخرف القول وجودة النظم وحسن السبك ,ومن تلك البقاع نجد منطقة توات "التي
تعاطى أدباؤها جميع أنواع الشعر بفضل من توارد عليها من علماء المشرق والمغرب".2

 -1المهداوي ،الد َّرة الفاخرة –المصدر السابق – و .15
 - 2بكري عبد الحميد  ،النبذة في التاريخ توات و أعالمها من القرن التاسع إلى القرن الربع عشر هجري-
المكتبة الوطنية – د ط –  2005ص 50
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أحمد زروق البوداوي الجعفري فقيها ً

الفصل األول
و شاعراً

ورغم ما ضاع من نتاج التواتيين في مجالي النثر والشعر  ،إَل أنه َلتزال هناك العديد من
القصائد المحفوظة داخل الخزانات التراثية ,وإن كان ذلك قليال من كثير ا ُنت ُهب أو أصابته
عالت الزمن ،وهذا إن دل على شيء فإنما "يدل على ما كان عليه التواتيون من اهتمام
بالشعر وثقافته ,وحرصهم على كتابته وفي جميع األغراض ،والتي نجد منها المدح والرثاء
والتوسل والغزل" 1وغيرها .
ومن بين أهم العلماء التواتيين الذين اهتموا بالشعر وألفوا فيه القصائد مع اختالف
أغراضها نجد الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني (ت 909ه) صاحب القصيدة
الرائعة في مدح الرسول صلى هللا عليه وسلم والتي مطلعها :
2
وهذه حضرة المختار في الحرم"
"بشراك ياقلب هذا سيد األ ُمم
وله قصائد متعددة األغراض.،
كذلك نجد الشيخ سيدي محمد بن أبَّ المـُـــزمري (ت 1160ه) الذي اهتم بالشعر وتعاطاه
إلى درجة أنه توصل إلى إنشاء بحر جديد أضافه إلى البحور الشعرية المعروفة سماه ببحر
"المضطرب" ,وقال وفق وزنه قصيدة
جاء فيها -:
دائما على خير األنام
"صل يا إلهي ثم سلم
3
قاصد البيت الحرام"
ما دعاك أو لباك ُم ْحرم
كما أن له قصيدة تضمنت أسماء البحور الخمسة عشر وأوزانها ،وقصيدة أخرى ألوزان
البحور السبعة المهمالت 4وبحورها ودوائرها.5
كما نجد أيضا العالم الفقيه األديب محمد بن المبروك البوداوي (ت1196ه ) الذي ا ُشتهر
بقصائده
المدحية ,وهو صاحب ديوان مخطوط توجد منه نسخة بخزانة باعبدهللا ,يبتدئ بقصيدة في
مدح الرسول صلى هللا عليه وسلم ,جاء في أولها-:
اسمهُ أحمد البشير النذير
"صلوات اإلله تترى على م ْن
ونهارا وما يفوح عبير
وسالم ماهبت الريح ليال
6
َليخيب الذي به يستجير"
برسول اإلله جئت شفيعا
وله قصائد مدحية أخرى في كل من  :الرقاني ,سيدي ناجم ,سيدي محمد البكري ,كما له
قصائد أخرى في أغراض مختلفة.
 -1المرجع نفسه  :بكري عبد الحميد  ،الصفحة نفسها
-2القصيدة موجودة ضمن مخطوط بخزانة با عبد هللا
 3من مخطوط يعرف بالشيخ بن أبَّ الوليد بن الوليد خزانة باعبدهللا -
القصيدة من مخطوط موجودة بخزانة باعبدهللا و 24
القصيدة من مخطوط موجودة بخزانة باعبدهللا و 35
-6مخطوط للديوان بخزانة باعبدهللا و.1
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الفصل األول
و شاعراً

ومن الشعراء الذين بُخسوا حقهم ولم يختصوا بالدراسة نجد الشيخ أحمد زروق
آثاره على تحليه بشاعرية فائقة جديرة باَلهتمام والدراسة ،وهو
البوداوي الجعفري الذي تدل ُ
و إن كان لم يطبع شعره في ديوان خاص ,إَل أن القصائد التي ا َّ
طلعتُ عليها توحي من
خالل تنوع أغراضها بأنه كان شاعرا ذواقا يتخير ألفاظه ويحسن توظيفها،فقد ألف في
المدح ,والتوسل ,والتاريخ ,واألنساب ,والوعظ ,وتذكر الموت ,وغيرها من األغراض
األخرى،باإلضافة إلى اعتنائه بالشعر التعليمي ,حيث أشعر في اللغة والفقه واألصول
وغيرها.
ومما يدل على جودة قريحته الشعرية ما قاله مادحا نفسه متحدثا بنعمة هللا عليه ,وذلك
عندما بلغهُ قول سيدي إدريس العراقي الذي كان معاصرا له وكان -رحمه هللا -مدرسا بفاس
مادحا نفسه ,وكان لقبه هو زين العابدين-:
فقل مات الخليل و سيبويه
إذا ما مات زين العابدين
1
ترى كل الورى تبكي عليه
وقد عظمت مصيبته علينا
فقال أحمد زروق عن نفسه ُمتحدثا بنعمة هللا عليه أيضا :
س
س
وعن وجهه غاب عنك القب ْ
"إذا ما ابن صابر حل الرم ْ
2
ــــــــس"
لقد فاتكم مالك بن أنـــ
فقل وادرف الدمع عبرا عليه
ْ
ومما يدل على اهتمامه بالشعر وأهله ما ُوجد بمخطوط ذكر فيه صاحبُه ما أفادهُ به أحمد
زروق البوداوي الجعفري قائال  :ومما أفادنيه ــــــ رضي هللا عنه وأمتع به ــــ في الشعراء
الستة ,أن امرئ القيس أمير الشعراء وخمسة يتلونهُ بال افتراء-:
وطرفة عنترة َل غير
زهير
"نابغة علقمة
ُ
سئل ما معنى ذلك ,قال  :بُدئ بامرئ القيس
وقال أيضا.إن الشعر بُدئ من كندة و ُختم بها،فلما ُ
الكندي و ُختم بأبي الطيب المـ ُتنبـي الكندي". 3
ومما كان يُردده في عدد القصائد المـ ُعلقة بالكعبة:
"وقد علقوا بالبيت ُ
قصائد سبعا بالبالغة نيره
قدره
شرف ُ
4
لبيد زهير وامرؤ القيس عنتره"
لطرفة عمرو حارث بن حلزة

الشعر وأغراضه عند أحمد زروق البوداوي الجعفري:
المدح-:
يأأأتي المأأأد ُح فأأي طليعأأأة األغأأأراض الشأأعريَّة التأأأي ألأأأف فيهأأا أحمأأأد زروق ,فمأأأن
ذلك م ْد ُحهُ أمير المؤمنين محمد بن عبد هللا بن إسماعيل بقصيدة قال فيها-:
 مخطوط للديوان بخزانة باعبدهللا -2المصدر السابق .
 -3المصدر نفسه .
 -4المصدر نفسه .
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شو ُق
وشوقني والَّ َّ
صب مثْلي يُ َّ
َّ
تكاد برياها البسيطةُ ت ْعب ُق

أرقتُ لبدر في الدجا يتألَّ ُق
وذ َّكرني إذْ شمت ُه ث ْغر غادة
إلى أن يقول :
و َل كأمير المؤمنين محمد
ومما قال في مدح السلطان سليمان :
بش ْي ُر الو ْ
طر أفصح بالتَّداني
صعود
ونج ُم السعد ساعده ُ
وروض األ ُنُس باألزهار زاه
ُ
مهاة ُحبها في القلب أضحى

جواد له يُهدى المدي ُح المن َّم ُق
غرد باألمان
وط ْي ُر اليُ ْمن َّ
بآفاق المسرة و التهان
بواسطة العقود من الغوان
فالقلب عان
حرها
ُ
يزيدُك س ُ

إلى أن يقول :
وص البنان
سليمان سلي ُم القلب حقا
ص ُ
أمينُ هللا مر ُ
يُشاب ُههُ وأخالق حســــان
عال بالعدل واإلحسان م ْن ذا
وواضأأأح مأأأن المثأأأالين كيأأأف أن ال َّ
شأأأاعر كأأأان عالمأأأا بعلأأأم البأأأديع ,حيأأأث عبأأأرت براعأأأة
اَلسأأتهالل التأأي بأأدأ بهأأا القصأأيدتين علأأى ُحسأأن توظيفأأه لأأه،كما ويُالحأأظ أيضأأا كيأأف أنأأه
كان يبدأ قصيدهُ بالمقدمات الغزلية ثم يصل إلى الغرض المقصود منها.

التوسل -:
كتأأأب الشأأأأاعر فأأأي غأأأأرض التوسأأأل فأبأأأأدع أيمأأأا إبأأأأداع ,وتنأأأوع التوسأأأأل عنأأأده بأأأأين
الأأأأذات والصأأأأفات اإللهيأأأأة وجنأأأأاب الحضأأأأرة النبويَّأأأأة والصأأأأحابة والصأأأأالحين واألوليأأأأاء,
ومن توسله إلى هللا بأسمائه وصفاته يقول:
ويُجلي الشرور وينفي ال ُكروب
دعوت إلهي يزي ُل ال ُهموم
أزل ُ
غربتي ياعليم الغيوب
وسترك أ ْسبل فأنت اللطيف
ويقول في قصيدة أخرى :
ُ
موس السرور لنا ت ْنجلي
ي فرج فحتى متى
ش ُ
إله َّ
مزي ُل ال ُه ُموم لطيف ولــــي
عفو رؤوف رحيم بــــنا
وقوله أيضا في القصيدة التي أرفقها ببيت سميه أحمد زروق البُ ْرنُسي الفاسي حيث قال :
سبحانهُ ذو كنف وواقي
هللا حي صمد وبــــــاقي
ُ
فزاد عليه أحمد زروق البوداوي الجعفري قائال في قصيدة بلغ عدد أبياتها اثنا عشر بيتا
( 12بيتا ):
ويا حكيم رحيم رحمــــــــانُ
يا حي يا حليم يا حنـــــــان
ُمحيي ودايم سالم ُمومـــــــنُ
يا واحد ياصمد ُمهيمـــــــ ُن
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وهأأأأأأي قصأأأأأأيدة توسأأأأأأل فيهأأأأأأا أيضأأأأأأا بجأأأأأأاه المصأأأأأأطفى واآلل واألصأأأأأأحاب وباألوليأأأأأأاء
والصأأأأالحين طالبأأأأا النجأأأأاة مأأأأن وبأأأأاء الطأأأأاعون ،ليختتمهأأأأا بالصأأأأالة والسأأأأالم علأأأأى سأأأأيد
األنأأام صأألى هللا عليأأه وسأألم ،كمأأا توس أل أيضأأا بأسأأماء الرسأأول صأألى هللا عليأأه وس ألم فأأي
قصأأأأيدة هأأأأي مأأأأن أشأأأأهر قصأأأأائده وعنونهأأأأا ب"-:نيأأأأل ال ُمنأأأأى والسأأأأول بالتوسأأأأل بأسأأأأماء
الرسول "سيأتي الحديث عنها فهي أ ُنموذج الدراسة في الرسالة.

الغرض التعليمي:
نظأأأم أحمأأأد زروق فأأأي الشأأأعر التعليمأأأي عأأأدة قصأأأائد ,ولأأأم يكأأأن ذلأأأك بأأأدعا ,إذ تلأأأك
ميأأأزة تميأأأز بهأأأا الفقهأأأاء واللغويأأأون علأأأى اخأأأتالف مأأأذاهبهم وأصأأأقاعهم وأزمأأأانهم ,وعأأأن
العلأأوم التأأي تطأأرق إليهأأا شأأاعرنا فأأي شأأعره نج أدُ علأأم الفقأأه ،إذ أنأأه بلأأغ المكانأأة الرفيعأأة
فيأأأأه ,ومأأأأن ذلأأأأك جوابأأأأه علأأأأى قصأأأأيدة ُموجهأأأأة لعلمأأأأاء مأأأأراكس فأأأأي شأأأأأن البسأأأأملة قأأأأي
الصالة جاء في مطلعها-:
ما بين ُمقيميكم ومن هو قاض
"أهل ُمراكس إني لسائلُكــــــــــــــــــــــــــــــم
عتاب إذا أتى بافتـــــــــــراض
هل على من يُب ْسم ُل الحمد هلل
َلبن إدريس فيه أي اعترض
قال مالك فيه عتب ولكـــــــن
فأجاب أحمد زروق البوداوي الجعفري ـــ رحمه هللا ــــــ-:
مالك ملك الصواب بفضـــــــــــــــ ـــــــل اَلقتداء بحضرة اَلفتراض
ومراه ُم لآلراء المــــــــــــــــراض
ولد ْيه من الشفاء فُنُـــــــــون
إلى أن قال :
1
بهما للورى يحق التـــَّــــراض"
واختالفهما من هللا ُرحمى
كما أن له قصيدة رد بها على سؤال ُوجه إليه من الشاعر الفقيه حمدون ابن الحاج في شأن
سكر القند .منها-:
على دينه من قول بعض األصاحب
"أيا سائلي عن سكر القند ُم ْشفقا
ضروب ال َّ
شوائب
صل فاألص ُل طاهر
وَلزال صاف من ُ
تمسك أخي باأل ْ
وما قيل َّ
بصب دم َلشك قولةُ كـــــــــاذب
أن الدم يُ ْعقدُ ُح ْر ُمـــــــهُ
2
وما فيه ُم من شانه بمثالـــــــــــــــب"
أتى النَّاس من شرق البالد وغربها
سرعة بديهته الشعرية .
ومن الواضح أن تأليفه في هذه القصيدة ينم على مدى تفقُهه و ُ
اعر مقطوعة شعرية في أصول الفقه وهي خاصة بسد الذَّرائع جاء فيها :
كذلك كتب الش ُ
حررها األعـــــــــــال ُم
سد الذَّريعة له أقســـــــــــــام
ثالثة َّ
ثم بعد أن ذكر أقسامهُ وأعطى أمثلة على كل قسم ختمها برأي اإلمام مالك قائال :
من مخطوط التعريف 1بالشيخ  ،بخزانة باعبدهللا .2
مخطوطة خاصة بالقصيدة  ،بخزانة باعبدهللا ،و .118
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منعهُ و الغير َل يــــــــــــراهُ
فمالك ومن نحا م ْنحــــــــــــــاهُ
كما أن له نظم في لغات لعل ،وكلها تدل على مكانته العلمية والشعريَّة والفقهيَّة .

أغراض أخرى -:
عر أحمد زروق البوداوي الجعفري على أغراض عديدة غير التي ذُكرت،
اشتمل ش ُ
فمن ذلك مثال نظ ُمهُ في علم األنساب قصيدة تشتم ُل على نسب آل جعفر بزاوية سيدي حيدة
جاء في مطلعها -:
إلى الشيخ عبد القادر الح ْبر يُنسب
ب
"محمد نجل الصدر موسى ال ُمهذ ُ
محمد دينُ هللا سر المـ ُحجـــــــــــــــب
إلى العالم الشيخ المعظم يوسف
ويسرد فيها نسبهُ إلى أن ي ْبلُغ سيدنا جعفر ابن أبي طالب رضي هللا عنه قائال :
أبي طالب عم النبي يقرب
إلى جعفر الطيار ينمى الذي إلى
ويختمها بالصالة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قائال :
1
ولذ بمدح اآلل وار ْد ومشرب"
كرهُ
عليك صالة هللا ماطاب ذ ُ
والقصأأيدة تأأدل علأأى مأأدى اهتمأأام الشأأاعر بعلأأم األنسأأاب ,وكأأذلك لأأه قصأأيدة فأأي علأأم
التاريخ ذكر فيه أسماء الملوك لم يتيسر لي الحصول عليها.
ومن قصائده أيضا قصيدة أجاب فيها على طلب ُوجه إليه من طرف الشيخ محمد عبد
يطلب إجازتهُ في جميع مروياته وما ا ُجيز فيه من
العزيز ابن محمد ابن عبد الرحمان البلبالي
ُ
أشياخه الفاسيين و المكناسيين وغيرهم  ،فردَّ عليه أحمد زروق قائال :
أ ُحييك ياعبد العزيز وأ ْ
طيب
ب
تحيَّة ذي ُود من المسك أ ُ
طنُ ُ
إلى أن يقول :
ب
سألت ُم من هذا العُبيد إجازة
وأني بها في غير حبلي أحط ُ
وها أنا ذا بعد اعتذار أ ُ ُ
ـــــــب
إجازة عبد خائف يترق
جيزكم
ُ
ب
بما قد أجازوني شيوخي بأسرهم
عمرهُم من هاطل الـ ُمــ ْزن صي ُ
سقى ُ
أأأرض الشأأأأعر ،إ ْذ كأأأأان رد أحمأأأأد زروق
والقصأأأأيدة تأأأأنم عأأأأن قأأأأدرة فائقأأأأة علأأأأى قأ ْ
على نفس بحر و روي قصيدة الطلب الذي ُوجه إليه من طرف المستجيز.
ومأأن األغأأأراض التأأأي تطأأأرق إليهأأا الشأأأاعر فأأأي نظمأأأه نجأأد الزهأأأد ,والتحأأأذير مأأأن
الدنيا ,والتَّذكير باآلخرة ،ومن ذلك النتفتان اآلتيتان :
فيه للوارد ورد وضــــــــــــــــــــــــرر
إنما الدنيا كبحـــــر زاخــــــــــر
وتد ْحرجْ م ْع تيار القـــــــــــــــــــــدر
فدع الحيلة فيها جانــــــــــــبا
وكذلك النتفة اآلتية :
من األجل القريب لهُ انتها ُء
ت ُذك ُرنا الـمـخافةُ ما نسيــــــــــــــنـــــــــا
القصيدة تحصلت على نسخة منها من طرف الحاج محمد جعفري أحد أبناء عمومة أحمد زروق وهي .1
مكتوبة بخط يده
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ص ُر ُخ ك َّل حيـــن
على الساعات ت ْ
و اليتي ُم اآلتي :
و ُ
وذاتُ وقار َل يـ ُمل حديث ُها
طول الـمــدى أنباء وقتك ت ُسرعُ
ومما نظمهُ في الدَّعوة إلى التَّأمل في قصر العُمر ووجوب اغتنامه:
صقر ربيع
هذا الشتا ُء
ري ُح الخريف تقو ُل للصيف اتئد
ُ
وذهابُنا َل يُعقب ْن ب ُر ُجوع
هاذي فصو ُل العام تأتي خلفــــــة
كمأأأا أن الشأأأاعر كأأأان علأأأى اطأأأالع بمأأأا يجأأأري فأأأي الأأأبالد اإلسأأأالمية والعربيأأأة ،ونجأأأد
ذلأأك مأأأاثال فأأأي قصأأأيدته التأأأي شأأأارك بهأأا إخوانأأأه المسأأألمين فأأأي فأأأرحهم بانتصأأأارهم علأأأى
جيوش الفرنجة في حملة نابليون على مصر سنة
(1798م1801-م) قال فيها على بحر السريع -:
وردت ُم وردا بال مصدر
قل للفرنصيص كبا جدكم
َل فوت إن هللا منكم برى
البر والبحر بساط لكــــم
وصادق اللهجة كالمفتــــــري
حسبتم مصر كما لطـــــــة
إَل على الصارم والسمـَّــــــــر
هيهات هيهات َل مفر لكم
والقصيدة موجودة على نسختين في خزانة با عبد هللا وهي تتكون من ثالثين بيتا.
ويبأأأدو أن الشأأأاعر قأأأد تأأأأثر فيهأأأا بقصأأأيدة ابأأأن مطأأأروح(ت 649:ه) التأأأي كتبهأأأا
بمناسأأأأبة انتصأأأأار المسأأأألمين علأأأأى اإلفأأأأرن ،واسأأأأترجاعهم لبيأأأأت المقأأأأدس وممأأأأا يؤكأأأأد
وبحرها ،إذ يقول ابن مطروح :
تأثرهُ بها هو بداية القصيدة
ُ
2
مقال صدق ق ُؤول فصيح
قل للفرنسيس إذا جئته
كما أن للشاعر قصيدة على حسب العد الحرفي لد ُعاء":اللَّهم بجاه الـم ْمدُوح فرج ُكربي آمين"
منها :3
أَل ْ
سروري نُورهُ في توقد
قل لليل الهم و ْيحك فا ْبعُد
صب ُح ُ
ف ُ
شمس أ ْمدُح ال َّ
ُ
شفيع مح َّمـــــد
به
سهُ
لعُنوانه
إشراق ضوء وطر ُ
ُ
وهي قصيدة تتكون من ثمانية وعشرين بيتا.
أأر فيهأأأا تأأأأثرهُ بمحمأأأد
ويظهأأأر مأأأن خاللهأأأا براعأأأة التأأأأليف الشأأأعري عنأأأده ،كمأأأا يظهأ ُ
بأأن أبَّ الأأـ ُم َّزمري الأأذي كأأان قأأد ألَّأأف قصأأيدة علأأى حأأروف قولأأه تعأأالى﴿:وقأأال ربكُأأ ُم ٱ ۡدعُأأون ٓي
تقول تنب ُهو حان انقضـــــــا ُء

أ ۡسأأأأتج ۡب لكُأأأأمۡۚٗ إ َّن ٱلَّأأأأذين ي ۡسأأأأت ۡكب ُرون عأ ۡ
أأأن عبأأأأادتي سأأأأي ۡد ُخلُون جهأأأأنَّم داخأأأأرين﴾

جاء في مطلعها :
هللا ربي َل إله سواهُ

1

سأأأأورة غأأأأافر ()60

ما خاب ُمضطر دعا موَله

1

 -1و بجانب الكلمة وجدت اللقاء
ابن مطروح  ،الديوان  ،تح :حسين نصار  ،دار الكتب و الوثائق القومية  ،القاهره  ،د.ط .2004ص2
.48
3
القصيدة كتبها أحد أبناء عمومة أحمد زروق ,وهو الحاج محمد جعفري بخط يده .20
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وهي قصيدة تتكون من أربعة عشر بيتا ( 14بيتا).

القصيدة موجودة 1ضمن مخطوط بخزانة باعبدهللا و .821

الفصـــل الثّـــاني:
سول" دراسة أسلوبية
قصيدة " نيل المنى وال ّ
 1-3التعريف بالقصيدة
 2-3مفهوم األسلوبيّة
 3-3المستويات األسلوبيةّ في القصيدة
صوتي
1-3-3المستوى ال ّ
2-3-3المستوى التّركيبي
3-3-3المستوى الدّاللي
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التعريف بالقصيدة:
تُعد قصيدة"نيل ال ُمنى والسول بالتوسُّل بأسماء الرسول"إحدى الروائع الشعرية أِلحمد
زروق البوداوي الجعفري ,وذلك بالنظر إلى ُمحتواها وغرضها.وهي تتألف أمن واح ٍد
وثمانين بيتا ً اأحتوت على مائ ٍة وتأسعين اسما ً للنبي صلى هللا عليه وسلم

قراءة مختصرة في العُنوان:
فمن أخالله تتكون
أمن المعلوم أن العُنوان هو البوابة التي ي أل ُج أمنها القار ُ
ئ النص ,أ
ب وشدٍ,أو
صورةٌعامةٌ لدى القارئ عما هو ُمقب ٌل على قأراءته,وعلي أه فإما أن يكون أ
عامل جذ ٍ
ضاض ونُفور.
اأن أف
ٍ
عنوانأها الذي يوحي ب أعدة
ولذلك فالقصيدة التي بين أيدينا اأتضح غر ُ
ضها و ُمحتواها أمن ُ
دالال ٍ
أمر ما
ت ,أمنها أن أعبارة:نيل ال ُمنى و السول ,توحي إلى القارئ أبأن الشا أعر يشغ ُل باله ٌ
سل أبأسماء
حر أر أمن أسره ,أما أعبارة :أبالتو ُّ
فهو يرجو أن تكون القصيدة ُ سببا ً ووسيلةً للت ُّ
الرسول ,فهي تُخبأ ُرنا ع أن الوسيلة التي لجأ إليها الشا أع ُر ألتحقيق مطلبأه.

وصف المخطوطة:
جاءت مخطوطة قصيدة نيل المنى والسول أِلحمد زروق البُوداوي الجعفري في أربع
ورقا ٍ
ت مكتوبة بالخط المغربي ,تضمنت الورقة اِلولى أمنها واحدا ً و أعشرين بيتاًُ ,كتأب في
أعالها البسملةُ يميناً ,وصلى هللا على سيدنا وموالنا ُمحم ٍد وءاله أشماالً .ثُم جاء بعد ذلك
مايلي :هذه القصيدة الفريدة ال ُمسماة :نيل ال ُمنى والسول بالتوسُّل بأأسماء الرسول ,أللعالمة
الفقيه اِلوحد سيدي أحمد زروق ابن سيدي محمد موسى ابن صابر تقبل هللا أمنه ءامين أبجاه
النبي اِلمين.
بخط صاحب القصيدة.
وهذا دليل على أن المخطوط ليس أ
أشتملت على أست ٍة و أعشرين بيتاً ,كماتضم ْ
ْ
نت
أما الورقة الثانية أمن مخطوط القصيدة فقد ا
الورقة الثالثة ثمانيةً و أعشرين بيتاً ,ألتش ُمل الورقةُ الرابعةُ السأتة أبيا ٍ
ت اِلخيرة.
وذُ أي ْ
لت القصيدة ُ أب أعبارة :انتهى كما ُو أجد ,جاءت في وسط الورقة.

ُمناسبة القصيدة:
رغم ماقد يتبادر إلى الذأهن أمن أن الشاعر قد اأنتابته حالة ُ
شعورية ترجمها إلى قصيدة
أشعرية ,تعبيراً أمنه عن ُح أبه للنبي صلى هللا عليه وسلم ,إال أن ذلك اليمنع أمن أن تكون هناك
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ُمناسبة دعت الشاعر إلى نظم قصيدته ,وللوصول إلى معرفة المناسبة علينا اإلجابة على أعدة
أسئلة أمنها :ما ُمنى الشا أعر؟ ,وماسؤلُه؟ ولماذا ضمن قصيدته هذا العدد الكبير أمن أسماء
الرسول صلى هللا عليه وسلم؟.
طلب النجاة أمنه في البيتين:الرابع
أمر تكرر
ُ
فإذا رجعنا إلى القصيدة وجدنا أن هُناك ٌ
عشر,والتا أسع والسأتأين ,وهو وباء الطاعون :
نج به أرجو نجاةً تعُ ُّمتي
ُم ٍ

والبؤس والض أُّر
اعون
وأهلي أمن الط
أ
أ

يارب ُمهجتي
اعون
وسلم أمن الط
أ
أ
أ

وأهلي وقومي ياسال ُم أبال ذُع أْر

عصر حل فيه وبا ُء الطاعون بمنطقة
فالذي يظهر أمن البيتين أن الشاعر شا أهدٌ على
ٍ
ُ
اِلقصى,حيث إن الشاعر سافر إليها ,فكان ذلك داعيا ً أساسا ً أإلنشائها.
توات أو بالمغرب

مفهوم األسلوبية :
"تعد اِلسلوبية من أهم المناهج النقدية المعاصرة ,وهي تتميز عنها بتناولها النص
1
اِلدبي بوصفه رسالة لغوية".
ع أرفت اِلسلوبيةُ بتعريفات ٍيقترب بعضها ويتباين بعضها اآلخر ,وذلك انطالقا من
وقد ُ
الزاوية التي ينطلق منها كل دارس.

 1هنريش بليث  .البالغةواِلسلوبية .ترجمة محمد العمري  .افريقيا الشرق  .بيروت لبنان (د.ط) 1999م
ص(49بتصرف)
25

قصيدة "نيل ال ُمنى والسُّول" دراسة أسلوبية

الفصل الثاني

"علم( اِلسلوبية ) وصفي يُعنى ببحث الخصائص والسأمات التي تميز النص اِلدبي
بطريقة الت حليل الموضوعي لألثر اِلدبي ،الذي تتمحور حوله الدراسة اِلدبية".1
كما عرفها رومان جاكبسون () 1896-1982بأنها "بحث عما يتميز به الكالم الفني
عن بقية مستويات الخطاب أوال  ،وعن سائر أصناف الفنون اإلنسانية ثانيا".2
" فاِلسلوبية هي علم تحليلي ،يبحث عن الخصائص الفنية التي تميز الخطاب اِلدبي
عن باقي مستويات الكالم ،ففي كثير من اِلحيان ينظر إلى اِلسلوب على أنه جماليات التعبير
اِلدبي بعيداً عن اللغة العامية بخالف الخطاب اِلدبي الذي يحقق المتعة".3
ولعل أهم أسمة قامت عليها اِلسلوبية هي :
"غرامها بالبحث عما يتميز به الكالم الفني عن طريق خرق القواعد المعروفة للنظام
اللغوي العادي ,سواء مستواه الصوتي ,أو الصرفي ,أو التركيبي ,أو الداللي".4

الدراسة األسلوبية لقصيدة "نيل المنى والسول" ألحمد زروق البوداوي الجعفري :
- 1المستوى الصوتي:
إن دراسة البنية اإليقاعية لقصيدةٍ ما تعني دراسة موسيقاها بنوعيها ،الداخلية
والخارجية ,وكل ما من شأنه أن يحدث نغما في اِلذن ,وإيقاعا في النفس ,وهو ما يحدث أمن
ناج ٍم عن اأنسأجام الوزن واللحن.
ٍ
تأثير أ
 1-1الموسيقى الخارجية:
 1-1-1الوزن:
لقد اختار الفقيه الشاعر أحمد زروق البوداوي الجعفري لقصيدته التوسلية (بحر
الطويل) وهو من البحور غير الصافية ,أي ليس من البحور ذات التفعيلة الواحدة المتكررة
في شطري البيت مثل بحر الرمل والرجز والكامل.

 1يوسف أبو العدوس .البالغة واِلسلوبية " مقدمات عامة"  .اِلهلية للنشر والتوزيع .عمان اِلردن ط1
1999م ص161
 2المرجع نفسه ص161
 3عشي أمينة .الرثاء في ديوان بن زيدون دراسة أسلوبية .مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر تحت إشراف
نصيرة زوزو قسم اآلداب واللغة العربية  .جامعة محمد خيضر بسكرة  .السنة الجامعية 2015-2014
ص18
 4تاوريرت بشير .محاضرات في مناهج النقد المعاصر " دراسات في اِلصول والمالمح واإلشكاالت
النظرية والتطبيقية" دار الفجر .قسنطينة الجزائر ط2006 1م ص156
26

قصيدة "نيل ال ُمنى والسُّول" دراسة أسلوبية

الفصل الثاني

ق واِلم أر
إلهي لك الحمدُ المؤز ُر بالش أ
كر وك ُّل الثنا يا مالك الخل أ
إالهي لك لحمد لمؤززر بششكري
اا0ا 0اا0ا0ا 0اا0ا اا0ا0ا0
فعولن مفاعيلن فعول مفاعيلن
وكلل ثثنايا مالك لخلق وِلمري
اا0ا 0اا0ا0ا 0اا0ا0ا ا0ا0ا0
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن
فهذذذا البيذذت الذذذي قطعنذذاه وهذذو مطلذذع القصذذيدة يظهذذر مذذن خذذالل التقطيذذع بأنذذه قذذد
حصل تغيير في إحدى التفعيالت وهي :فعولن –فعول
فعذذذول أصذذذلها فعذذذولن ،وهنذذذا دخذذذل عليهذذذا زحذذذاف القذذذبو ،وهذذذو حذذذذف الخذذذامس
السذذذذاكن مذذذذن التفعيلذذذذة وعليذذذذه فالبيذذذذت واف .وكذذذذذلك الشذذذذأن فذذذذي أغلذذذذب أبيذذذذات القصذذذذيدة .
فنذكر مثال في البيتين اآلتيين:
إلهي بمن الزال للكرب كاشفا ً
إالهي بمن الزال للكرب كاشفن
اا0ا 0اا0ا0ا 0اا0ا 0اا0اا0
فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن

ض أر
أنلني لطفا كاشفا ً ألم ال ُّ
أنلني لطفن كاشفن ألم ضضرري
اا0ا اا0ا0ا 0اا0ا 0اا0ا0ا0
فعول مفاعيلن فعولن مفاعيلن

فعول _فعولن/مفاعلن_ مفاعيلن
فعول أصلها فعولن وهنا دخل عليها زحاف القبو وهو حذف الخامس الساكن من
التفعيلة،ومفاعلن أصلها مفاعيلن وهنا أيضا ً دخل عليها زحاف القبو.
وثبت جناني مع لساني على الذي
أ

رضيت ُه دينا عند موتي وفي قبر

وثببت جناني مع لساني علللذي

رضيته دينن عند موتي وفي قبري
اا0ا اا0ا0ا 0اا0ا 0اا0ا0ا0

اا0ا 0اا0ا0ا 0اا0ا 0اا0اا0

فعول مفاعيلن فعولن مفاعيلن

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن

فذذذذنالح الشذذذذيء نفسذذذذه ,وهذذذذو أن التفعيلتذذذذين لحذذذذق بهمذذذذا زحذذذذاف القذذذذبو ،فعذذذذول
_فعولن/مفذذذذاعلن_ مفذذذذاعيلن وهذذذذو مايجعلنذذذذا نصذذذذف القصذذذذيدة ضذذذذمن الطويذذذذل الذذذذوافي ال
التام.
وبحذذذذر الطويذذذذل هذذذذو مذذذذن البحذذذذور الشذذذذائعة ،ويعذذذذود ذلذذذذك إلذذذذى القذذذذوة والحركذذذذة
الموجذذذذودتين فذذذذي ذبذباتذذذذه الموسذذذذيقية والنذذذذاجمتين عذذذذن كذذذذون تفعيالتذذذذه تفعذذذذيال ٍ
ت أصذذذذلية
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،فهذذذو تتكذذذون تفعيالتذذذه مذذذن تفعيلتذذذين أصذذذليتين تتكذذذرر مذذذرتين فذذذي كذذذل سذذذطر" ،كمذذذا أنذذذه
يمتذذذاز بالرصذذذانة فذذذي إيقاعذذذه الموسذذذيقي وهذذذو كثيذذذر الحضذذذور فذذذي الشذذذعر العربذذذي .وكذذذان
ضهم يُسميه "الــركوب "لكثرة مايركبه الشعراء".1
بع ُ
وهذذذو ذو إمكانيذذذات متسذذذعة تتذذذيح للشذذذاعر أن يذذذنظم فذذذي شذذذتى الموضذذذوعات .ونجذذذد
فذذذي هذذذذا الغذذذرض قذذذد أعطذذذى للشذذذاعر حريذذذة التصذذذرف فذذذي التعبيذذذر عمذذذا يجذذذول فذذذي ذهنذذذه
رغم تقيُّده،كماأنه منح إحساسا ً موسيقيا ً للقصيدة.
_ 2-1-1القافية:
اأختلذذذف العروضذذذيون فذذذي شذذذأنها ،غيذذذر أن اِلصذذذح كمذذذا يقذذذول صذذذاحب العمذذذدة هذذذو
رأي الخليل وهو قوله:
"القافيذذذة مذذذن فخذذذر حذذذرف فذذذي البيذذذت إلذذذى أول سذذذاكن يليذذذه مذذذن قبلذذذه  ،مذذذع حركذذذة الحذذذرف
2
الذي قبل الساكن"
رجحذذذا ً لقولذذه ":والقافيذذذة –علذذى هذذذذا المذذذذهب
ثذذم يضذذذيف ابذذن رشذذذيق مؤيذذداً للخليذذذل و ُم أ
علذذل بعذذد ذالذذك
وهذذو الصذذحيح –تكذذون مذذرةً بعذذو ك ألمذذ ٍة ومذذرةً كلمذذةً ومذذرةً كلمتذذين".3ثذذم يُ أ
ترجيحه لرأي الخليل.
سذذذذ أميت بذذذذذلك ِلنهذذذذا تقفذذذذو الكذذذذالم ،أي تذذذذأتي فذذذذي فخذذذذره ،أو ِلنهذذذذا فاعلذذذذةٌ بمعنذذذذى
و ُ
مفعولذذذة كمذذذا جذذذاءفي اآليذذذة "فذذذي عيشذذذة راضذذذية" بمعنذذذى مرضذذذية.كأن الشذذذاعر يقفوهذذذا
أي يتتبعها ويطلبها.4
ويتضذذذح جليذذذا ً أن القصذذذيدة مذذذن النذذذوع اِلول أي قافيتهذذذا ُمطلقذذذة وهذذذي القافيذذذة التذذذي
يكذذذون رويُّهذذذا متحركذذذا ً كماأنهذذذا موحذذذ دة ممذذذا يوضذذذح ثبذذذات حالذذذة الشذذذاعر ،وسذذذيرها فذذذي
النسجام والتآلف بين أبياتها.
مستوى واحد خدمةً للغرض المنشود وتحقيقا ً ل أ
 3-1-1الروي :

 1محمد بن حسن بن عثمان .المرشد الوافي في العروض والقوافي  .دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط1
2006م ص46
-2ابن رشيق أبو علي الحسن القيرواني اِلزدي  .العمدة في محاسن الشعر وفدابه ونقده  .تحقيق :محمد
محي الدين عبد الحميد .دار الجيل  .بيروت لبنان.ط1401( 5هـ 1981-م )ج  1ص 151
 2المصدر نفسه ،نفس الصفحة
 4إميل بديع يعقوب  .المعجم المفصل في العروض والقافية وفنون الشعر  .دار الكتب العلمية  .بيروت .
لبنان  .ط1411( 1هـ1991 -م ) ص347
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ذذذب إليذذذذه فيُقذذذذال قصذذذذيدة الميذذذذة ,أو
هذذذذو الحذذذذرف الذذذذذي تُبنذذذذى عليذذذذه القصذذذذيدة ,فتُنسذ ُ
ميميذذذة ,أو نونيذذذة  ,إن كذذذان حرفهذذذا اِلخيذذذر المذذذا ً أو ميمذذذا ً أونونذذذا ً ،وال يكذذذون هذذذذا الحذذذرف
حرف ٍ
مد وال ها ًء.1
وبنذذذا ًء علذذذى هذذذذا التعريذذذف بذذذالروي فذذذإن روي قصذذذيدة نيذذذل المــُذذذـنى والسذذذول هذذذو
توسذذذ ٌ
ط بذذذين
حذذذرف الذذذراء الذذذذي يتميذذذز ب أعذذذدة صذذذفات ,فهذ
ذذور ُمكذذذر ٌر ُم أ
ذذوحرف لثذذذ أوي مجهذ ٌ
ٌ
الشأدةأ والرخاوة .
وهذذذذو مذذذذع ذلذذذذك جذذذذاء مكسذذذذوراً ,والكسذذذذرة ُ كمذذذذا هذذذذو معلذذذذوم أقذذذذوى الحركذذذذات ,فكذذذذأن
الشذذذذاعر أراد لهذذذذا ْ
عبذذذذر عذذذذن حاجتذذذذه الماسذذذذة ألمذذذذا يهذذذذدف إليذذذذه مذذذذن القصذذذذيدة فجذذذذاءت
أن ت ُ أ
الكسرة ُ في الروي أ ألدعم رغبته المــ ُ ألحة و أإعطا أئها قُوةً.
 2-1الموسيقى الداخلية:
عرفهذذذذا الذذذذو أجي عبذذذذدالرحمن فيقذذذذول" :الموسذذذذيقى الداخليذذذذة هذذذذي ذلذذذذك اإليقذذذذاع
يُ أ
ى ووق ذ ٍع حسذذن،
الهمذذس الذذذي يصذذدر عذذن الكلمذذة الواحذذدة ،بمذذا تحمذذل فذذي تأليفهذذا مذذن صذذد ً
ذذذارب
ذذذجام ُحذذذذروفٍ  ،وبُعذذذذ ٍد عذذذذن التنذذذذافُر وتقذ ُ
وبمذذذذا لهذذذذا مذذذذن رهافذذذذ ٍة و أدقذذذذـ ٍة وتذذذذأليفٍ  ،وانسذ أ
2
المخارج".
" والمقصذذذود باإليقذذذاع الوحذذذدة النغميذذذة التذذذي تكذذذررت علذذذى نحذذذ ٍو ُمحذذذدد فذذذي الكذذذالم،
أو فذذذي بيذذذت الشأذذذعر ،أي لتذذذوالي الحركذذذات والسذذذكنات علذذذى نحذذذ ٍو منذذذتظم فذذذي فقذذذرتين أو
3
أكثر أمن فقرات الكالم أو في أبيات القصيدة".
 1-2-1التكرار:
ذذرار أمذذذن الظذذذواهر الجماليذذذة التذذذي يعتمذذذدها ال ُّ
ذذد
شذذذعراء واِلدبذذذاء علذذذى حذ أ
"يُعذذذدُّ التكذ ُ
السذذذذواء ،فهذذذذو إعذذذذادة اإلبذذذذداع لعبذذذذارة أو لجملذذذذة أو لحذذذذرف لحاجذذذذة فذذذذي نفسذذذذه.كما أن لذذذذه
ف بطريقذذذذة دقيقذذذة ،وال يكذذذون بطريقذذذذة الحشذذذو الزائذذذذد
أهميذذذة كبيذذذرة خاصذذذذةً عنذذذدما يُوظذذذ ُ
4
على الحاجة"
1-1-2-1تكرار األصوات
 1الهاشمي سيد أحمد  .ميزان الذهب في صناعة شعر العرب  .تحقيق وضبط حسني عبد الجليل يوسف.
مكتبة اآلداب  .القاهرة مصر (د.ط) 1997م ص.109
 2الوجي عبد الرحمن االيقاع في الشعر العربي .دار الحصاد للنشر والتوزيع .دمشق .ط1989 .1م
ص74
 3رمضان الصباغ  .في نقد الشعر العربي المقادير "دراسة جمالية" منشأ المعارف .اإلسكندرية .مصر
(د.ط) 1985م ص171
 4عيشي أمينة .مرجع سابق ص60
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 1-1-1-2-1األصوات المجهورة

وهذذذذي اِلصذذذذوات التذذذذي تهتذذذذز مذذذذع نطقهذذذذا اِلوتذذذذار الصذذذذوتية نتيجذذذذة اقترابهذذذذا مذذذذن
بعضذذذها الذذذبعو .وهذذذذه اِلصذذذوات فذذذي العربيذذذة الفحذذذى هذذذي -:الهمذذذزة -العذذذين – الغذذذين-
الجذذيم -الذذراء -الذذزاي -النذذون -الذذالم -البذذذاء -الذذذال -الذذدال -الذذواو -اليذذاء -الضذذاد -الظذذذاء -
الميم -القاف –الطاء.
"والجهر هو اأنحباس الهواء عند النُّطق بالحرف لقٌوة اإلعتماد على المخرج".

1

 2-1-1-2-1األصوات المهموسة:
الهمذذذس -:هذذذو جريذذذان الذذذنفس عنذذذد النُّطذذذق بذذذالحرف لضذذذعف االعتمذذذاد علذذذى المخذذذرج،
الدراسذذذات الحديثذذذة
وأصذذذواته عشذذذرة يجمعذذذه قذذذولهم " :فحثذذذه شذ
ذذخص سذذذكت"" ،وتُميأ ٌزهذذذا أ
ٌ
2
ي ال ُحن ُجرة".
بأن نُطقها الي ُه ُّز وتـر ْ
ويبذذدو جليذذا ً مذذن البدايذذذة كيذذف أن صذذوت " الذذراء" وهذذذو حذذرف مجهذذور كذذان لذذذه
الحذذذ اِلوفذذذر فذذذي القصذذذيدة ِلنذذذه حذذذرف الذذذروي ,فهذذذو قذذذد تكذذذرر فيهذذذا  81مذذذرة رويذذذا ً عذذذدا
التصذذذذذريع ,ليتكذذذذذرر كذذذذذذلك 110مذذذذذرات فذذذذذي بذذذذذاقي القصذذذذذيدة .ليكذذذذذون مجمذذذذذوع تكذذذذذراره
192مرة.
لكذذذذذن ذلذذذذذك اليعنذذذذذي أن القصذذذذذيدة غلذذذذذب عليهذذذذذا الصذذذذذوت المجهذذذذذور ،بذذذذذل كذذذذذان
لألصذذذذوات المهموسذذذذة أيضذذذذا ُّ
حظهذذذذا اِلوفذذذذر .حيذذذذث أن القذذذذارئ للقصذذذذيدة يالحذذذذ ذلذذذذك
سذذذذذ أله
االقتذذذذراب بذذذذين اِلصذذذذوات يذذذذدل علذذذذى أن الشذذذذاعر رغذذذذم تو ُّ
بشذذذذكل واسذذذذع ،وهذذذذذا أ
دركُ أن المتوسذذل إليذذه قريذذب بحيذذث التخفذذى عليذذه خافيذذة ،هذذذا مذذن
وإلحاحذذه فيذذه إال أنذذه يُذذ أ
جهذذذة ,ومذذذن جهذذذة ثانيذذذة فهذذذو رغذذذم حاجتذذذه المذذذـ ُ ألحة لنيذذذل بركذذذة الرسذذذول ,إال أنذذذه يراعذذذي
يذذردد أسذذماء الجنذذاب النبذذذوي
مقذذام المـذذـ ُتوسل بذذه ,ممذذا ُيُر أغ ُمذذذه علذذى التحلذذي بذذاِلدب وهذذذو أ
الشريف.
 :2-1-2-1تكرار الكلمة:
تنذذوع تكذذذرار الكلمذذذة فذذذي القصذذذيدة بذذين التكذذذرار اللفظذذذي والتكذذذرار بذذذالمعنى وذلذذذك
خدمة للغرض الذي تنتمي إليه القصيدة

 1طليمات  .غازي مختار  .في علم اللغة  .دار طالس  .دمشق  .الطبعة الثانية 2000م ص132
2طليمات  .غازي مختار.المرجع نفسه ص132
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فمذذن التكذذرار اللفظذذي نجذذد :كلمذذة "كاشذذف" التذذي تكذذررت فذذي بيذذت واحذذد بذذين الصذذدر
والعجز وهو البيت رقم 60
وكلمذذة"إلهي" التذذي تكذذررت فذذي بدايذذة العديذذد مذذن اِلبيذذات موحيذذة بذذالغرض مذذن القصذذيدة
أيضا.
وكذا :رسول ,اسمه جبار ,كفيل ,مفتاح ,اليسر ,الضر ,اِلثر ,الخير ,الشر... ,الخ
ومذذذن التكذذذرار المعنذذذوي نجد:نذذذذير ,بشذذذير .نذذذور ,مصذذذباح ,صذذذراط الهذذذي ,صذذذراط
مسذذذتقيم ,مصذذذطفى ,مجتبذذذى ,وغيرهذذذا كثيذذذر باإلضذذذافة إلذذذى معذذذاني اِلسذذذماء الدالذذذة علذذذى
الصفات ,وهذا ما تفرضه طبيعة الموضوع "التوسل بأسماء الرسول "
أمذذذا اِلفعذذذال فهذذذي علذذذى قلتهذذذا فذذذي القصذذذيدة إال أننذذذا نجذذذد بعضذذذها قذذذد تكذذذرر مثذذذل :
الفعذذذذل ُجذذذذد الذذذذذي افتذذذذتح بذذذذه البيذذذذت  63ليتكذذذذرر  66ويفتذذذذتح بذذذذه البيذذذذت  72والبيذذذذت76
وتكرار هذا الفعل يدل على إلحاح الشاعر في طلبه لنيل مبتغاه.
واِلفعذذذال الذذذذواردة فذذذذي القصذذذذيدة فذذذذي مطلعهذذذا أفعذذذذال أمريذذذذة رغذذذذم وجذذذذود اِلفعذذذذال
الماضذذذذية والمضذذذذارعة مثذذذذل :كذذذذل أضذذذذرت ,تباركذذذذت ,سذذذذألناك ,يذذذذزاحم تنجذذذذي أدعذذذذوك
أبغي.
أمذذذا الضذذذذمائر فقذذذذد غلذذذذب علذذذذى القصذذذيدة ضذذذذمير المخاطذذذذب المتمثذذذذل فذذذذي "أنذذذذت"
وضمير المتكلم "أنا" وضمير الغائب "هو" تماشيا ًمع موضوعها وغرضها.
 -2المستوى التركيبي :
يهذذذذتم التركيذذذذب فذذذذي نظذذذذر اِلسذذذذلوبية بدراسذذذذة الجملذذذذة ومثيالتهذذذذا باعتبارهذذذذا إحذذذذدى
عربذذذات قذذذاطرة الذذذنص اِلدبذذذي ،وقذذذد جذذذرت عذذذادة النُّحذذذاة فذذذي تقسذذذيم الجملذذذة إلذذذى قسذذذمين :
فعلية وإسمية ،وتصنيفها يكون كما يلي:
جملة الفعل والفاعل
جملة المبتدأ والخبر
 :1-2الجملة الفعلية :
اسذذذتخدم أحمذذذد زروق البذذذوداوي الجعفذذذري فذذذي قصذذذيدته "نيذذذل المنذذذى والسذذذول"
الجملذذذة الفعليذذذة للتعبيذذذر عذذذن فعذذذل فذذذي زمذذذن ،وذلذذذك ِلن الفعذذذل فذذذي حذذذد ذاتذذذه يذذذدل علذذذى
معنى وزمان يقع فيه المعنى.
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وقذذذد يذذذدل الفعذذذل علذذذى معنذذذى واقذذذع فذذذي زمذذذن مذذذاض ،وهذذذو مذذذا يعبذذذر عذذذن مذذذدى
إقذذذراره وإيمانذذذه (الشذذذاعر) بالقذذذدرة اإللهيذذذة الكائنذذذة والمسذذذتمرة وجذذذاء ذلذذذك فذذذي عذذذدة أبيذذذات
منها :
1تباركت رحمانا

 3أضمرت  5جئت بها
4قلت إرشادا ً

2سألناك تأبيداً

كما أن استعمال الجمل المبنية للمجهول ،وذلك في قوله:
صصت باليسر
دليل إلى الخيرات ُخ أ
ُخص بالمجد دائما ً
كمذذذا قذذذد يذذذدل الفعذذذل علذذذى معنذذذى واقذذذع فذذذي زمذذذن المضذذذارع (الحاضذذذر – المسذذذتقبل ) ومذذذن
ذلك:
أرجو نجاة تعمني
يهدي من الكفر
تصاحب صاحبا ً
أرجو سعادة
القوة تنجي من الكيد والكفر
أدعوك

تالزمني

كما أن هناك الجملة المؤكدة والمنفية
فالمؤكدة نحو قول  :فإني لعفوك أرجو
والمنفية :الأرتاع
التحرمني حج بيتك
كمذذذذا اسذذذذتخدم الشذذذذاعر فعذذذذل اِلمذذذذر والطلذذذذب وهذذذذي اِلفعذذذذال اِلكثذذذذر انتشذذذذارا وكذذذذان
اعذذذذذززالغذذذذذرض منهذذذذذا التوسذذذذذل :مثذذذذذل-:وصذذذذذل علذذذذذى الحبيذذذذذب  -اغتفذذذذذرن وزري
منصذذذذبي -أضذذذذئ فكذذذذري-أنلنذذذذي طاعذذذذة – أغثنذذذذي بذذذذالفور -فلتهذذذذدمن ضذذذذل -فلتجبذذذذرن
كسذذذري -أصذذذلح حذذذال مذذذن ذل بالذذذذعر –طهذذذر معذذذايبي –فاشذذذفعن – أنلنذذذي لطفذذذا -وأعذذذل
مقذذذذامي -وحلذذذذل مذذذذن وثذذذذاقي –فذذذذرج كروبذذذذا -جذذذذد يارسذذذذول هللا –جذذذذد لذذذذي  -أجذذذذب
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سذذؤلي – امذذنن علذذي -أبلذذو وسذذيلتي –سذذلم مذذن الطذذاعون يذذا رب مهجتذذي -هذذب لذذي–وجذذد
بذذذالعفو –ثبذذذت جنذذذاني –كذذذن لذذذي –جذذذد لذذذي ,البسذذذني ردا ًء مذذذن الشذذذكر –جذذذاز بفضذذذل -اخذذذتم
صل عليه.
بالهدى سير  -أ
نالحذذذ تكذذذرار الفعذذذل اِلمذذذر "جذذذد ا"لذذذدال علذذذى طلذذذب الشذذذيء ممذذذن هذذذو لذذذه أهذذذل ,
والشذذذاعر قذذذد توجذذذه بهذذذذا الفعذذذل للذذذذات االلهيذذذة والذذذذات النبويذذذة الشذذذريفة وكالهمذذذا أهذذذ ٌل
للجود.
 2-2الجملة اإلسمية :
يُعذذذذدُّ ُكذذذذ ُّل مذذذذن المبتذذذذدأ والخبذذذذر ركنذذذذان أساسذذذذيان فذذذذي الجملذذذذة اإلسذذذذمية .فالمبتذذذذدأ
صذذذذورته اِلساسذذذذية يكذذذذون فذذذذي أول الجملذذذذة لفظذذذذا ورتبذذذذة ويسذذذذمى أيضذذذذا بالمسذذذذند إليذذذذه
وحكمذذذه الرفذذذع ،وأمذذذا الخبذذذر أو المسذذذند فهذذذو الذذذركن الثذذذاني الذذذذي يذذذتأ ُّم بذذذه المعنذذذى وتحصذذذل
1
به الفائدة ،فيأتي تاليا ً للمبتدأ ِلنه المحكم به ،وحكمه الرفع".
ُ
منطذذذوق بذذذه أو ًال ،والكذذذان الخبذذذر
ويقذذذول الجرجذذذاني ":المبتذذذدألم يكذذذن مبتذذذدأً ِلنذذذه
ذذذكور بعذذذد المبتذذذدأِ ,لنذذذه مسذذذند إليذذذه مثبذذذت لذذذه المعنذذذى ،والخبذذذر خبذذذراً ِلنذذذه
خبذذذراً ِلنذذذه مذ
ٌ
مسذذند ومثبذذت ب ذه المعنذذى ،وتفسذذير ذلذذك إذا قلذذت :زيذذد منطلذذق ،فقذذد أثبذذت اإلنطذذالق وأسذذند
2
إليه ,فزيد مثبت له ومنطلق مثبت به".
إذن فأسذذذذذذاس الجملذذذذذذة اإلسذذذذذذمية همذذذذذذا المبتذذذذذذدأ والخبذذذذذذر ،والعالقذذذذذذة بينهمذذذذذذا تسذذذذذذمى ب:
اإلسنادية.
ذذذذب جملهذذذذذا إسذذذذذميةً ,
فقصذذذذذيدة الشذذذذذاعر يفذذذذذرض عليهذذذذذا عنوانهذذذذذا أن تكذذذذذون أغلذ ُ
والتذذي جذذاءت فذذي غالبهذذا اِلعذذم بسذذيطةً غيذذر مركبذذة  .لكذذن الذذذي يظهذذر جليذذا ً هذذو دخذذول
حذذذرف العطذذذف (الذذذواو) الذذذذي يفيذذذد المعيذذذة ,وهذذذذا أيضذذذا ً راجذذذع لطبيعذذذة الموضذذذوع  .كمذذذا
جذذذاءت جملذذذة موصذذذولة فذذذي قولذذذه :مذذذن ديذذذن الفذذذؤاد ودادهذذذم  .كمذذذا جذذذاءت جملذذذة أخذذذرى
بسذذذيطة تقذذذدم فيهذذذا الخبذذذر علذذذى المبتذذذدأ ُوجوبذذذا ًِ ,لن المبتذذذدأ اأتصذذذل بذذذه ضذذذمير يعذذذود علذذذى
الخبر وهو الهاء في:أنت صحيحه

 1سالم عبد الباسط  .بناء اِلسلوب في ديوان أسرار الغربة لمصطفى الغماري  .رسالة ماجستير بإشراف
بلقاسم دفة قسم اِلدب العربي جامعة محمد خيضر بسكرة السنة الجامعية  2009-2008ص128
 2الجرجاني عبد القاهر  .دالئل اإلعجاز .تحقيق على حيدر  .دار الحكمة دمشق .سوريا (د.ط)  1976م
ص134- 133
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_3المستـــــــوى الــــــــــــــداللـــــــــــــــــــــــــــــــــي
_1_3الصــــــور البــالغيــــة :
االسذذذذذتعارة و الكنايذذذذذة أركانذذذذذا ً أساسذذذذذية فذذذذذي بنذذذذذاء
ت ُعتبذذذذذر كذذذذذل مذذذذذن التشذذذذذبيه و أ
ً
ذذتعماال فذذذي ال أشذذذعر بشذذذكل
الشذذذعرية و تشذذذكيلها البالغذذذي وهذذذي الصذذذور اِلكثذذذر اسذ
الصذذذورة أ
عذذام ,غيذذر أن القصذذيدة التذذي بذذين أيذذدينا نجذذدها تكذذاد تخلذذو مذذن االسذذتعارة ,أم ذا التشذذبيه فلذذم
لسذذذراج,
صذذذفةٌ للنبذذذي صذذذلى هللا عليذذذه وسذذذلم كا أ
نجذذذد فيهذذذا غيذذذر مذذذا ورد علذذذى أسذذذاس أنذذذه أ
المصباح ,الطريق  ).......,وذلك بالنظر الى عنوان القصيدة يُعدُّ تشبيها ً بليغيا ً.
,منها :
أما الكناية فنجدها تكررت في القصيدة في عدة أبيات أ
عروة ٌ ُوثقى صرا ٌ
ط إلـــهي
ك ذا ُ

كذاك صراط مستقيم على جسر

فصراط إلــهي كناية عن ارتباطه باهلل
وصراط مستقيم كناية عن صدق رسالته وشريعته .
وبالشرف السامي على قُبة النس أر

أجر ُخص بالمج أد دائما ً
صح ٍ
ُم أ
كناية عن المنزلة الرفيعة التي اختصه هللا بها .

فقبذذة النسذذر هذذي قبذذة جذذامع بنذذي أُميذذة الكبيذذر بدمشذذق وهذذي القبذذة التذذي يجلذذس تحتهذذا
العلمذذذذذاء أ أإللقذذذذذاء الذذذذذدُّروس ,ولذذذذذم يكذذذذذن ينذذذذذل شذذذذذرف الجلذذذذذوس تحتهذذذذذا إال الــ ُمذذذذذـبرزون
والراسخون في ال أعلم .
كذاك بجاه سيد المرسلين ذي

القدر
اِليادي إمام الــ ُمتتقين ذوي
أ

ففي ذي اِليادي  :كناية عن الجود والكرم
ُمقيل ال أعثار بالتجاوز واس ُمه

فر
صفو ٌ
ح عن الزالت بالصفح و الغ أ

مقيل العثار  :كناية عن الشفقة و الرحمة
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 _2_3المحسنات البديعية :

الخطيب القزويـني (ت 739ه ) البديع بقوله:
عرف
ُ
يُ أ
ذذين الكذذذالم بعذذذد رعايذذذة تطبيقذذذه علذذذى مقتضذذذى الحذذذال
"وهذذذو علذذذم يُعذذذرف بذذذه وجذذذوهُ تحسذ أ
ووضوح الداللة .
وهذه الوجوه ضربان  :ضرب يرجع إلى المعنى  ,وضرب يرجع إلى اللف "

1

_1_2_3المحسنات البديعية المعنوية
_1_1_2_3بــراعةُ ا ِالس ِتــهالل:
عذوبتذذذذه وصذذذذحة سذذذبكه ووضذذذذوح المعنذذذذى ورقـذذذذـت ُه وعذذذذدم
"وهذذذي سذذذذهولة اللفذذذذ و ُ
متعلقذذا بمذذا بعذذذده 2".وقذذد اأشذذترطوا تناسذذذب القسذذمين بحيذذذث ال
الح ْشذذو وأن ال يكذذون البيذذذت أ
يكذذون شذذطر البيذذت اِلول أجنبيذذا ً عذذن شذذطره الثذذاني ,وقذذد جذذاء فذذي بديعيذذة أبذذي الوفذذاء بذذن
الطراز البديع في اأمتداح الشفيع :
عمر العُــ ْرضي ال ُمـــعنونة ب :أ
ُ
قد است ُ أهل ْ
لدمع فاض كالعل أم
ت
ٍ

(براعتي) في ابتأدا مدحي ألذي سل أم

3

وهده الشروط التي أوردتُها قبل البيت نجدها متوفرة في مطلع القصيدة :نيل المـــ ُنى
سول :
وال ُّ
حيث بدأها بقوله:
وكل الثنا يا مالك الخلق واِلمر

إلهي لك الحمد المؤزر بالشكر

فالبيت كأنه ال عالقة له بما بعده وبموضوع وغرض القصيدة ,فهو ثناء على هللا وشكر له
كما ,أن ع ُجزه جاء متناسبا ً مع صدره .
_2_1_2_3مراعاة النظير (الترادف):

 1الخطيب القزويني _اإليضاح في علوم البالغة _وضع حواشية إبراهيم شمس الدين ،دار الكاتب
العلمية _لبنان _ الطبعة اِلولى 2003م__1424ه ص.255
 2علي أبو زيد _البديعيات في اِلدب العربي _نشأتها _تطورها _أثرها ،عالم اِلدب_بيروت لبنان
_الطبعة اِلولى 1983م__1403ه ص73
 3المرجع نفسه ص.330
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قصيدة "نيل ال ُمنى والسُّول" دراسة أسلوبية

الفصل الثاني

واالئذذذذتالف ,والتوفيذذذذق ,والمؤاخذذذذاة أيضذذذذاً,
"ويُسذذذذميه أصذذذذحاب البذذذذديع التناسذذذذب  ,أ
ذذاد لتخذذذرج
االصذذذطالح أن يجمذذذع النذذذاظم أو النذذذاثر أمذذذراً ومذذذا يناسذذذبه ال بالتضذ أ
وهذذذو فذذذي أ
المطابقذذذذذة سذذذذذواء كانذذذذذت المناسذذذذذبة لفظذذذذذا ً لمعنذذذذذى ,أو لفظذذذذذا ً للفذذذذذ ٍ أو معنًذذذذذى لمعنذذذذذى  ,إ أذ
المقصذذود جمذذع شذذذيئ إلذذى مذذا يناسذذذبه مذذن نوعذذه أو مذذذا يالئمذذه أمذذن أي أ وجذذذه أمذذن الوجذذذوه"
.1
وقد اأستعمل أحمد زروق البوداوي في قصيدته  :نيل المنى والسول مراعاة النظير بشكل
واسع  ,ومن ذلك قوله :
وكل الثنا يا مالك الخلق و اِلمر

إلهي لك الحمد المؤزر بالشكر

فالشاعر قد اأستعمل ثالث كلمات متناسبة في المعنى وهي (:الحمد _الشكر_الثنا )
وهي كلمات قد تنوب كل واحدة منهن عن أختيها دون اإلخالل بالمعنى.
رسول المالحم ذو البواتر والسمر

مقف لمن مضى
ومقتفٍ التال
ٍ

ففي هدا البيت جمع الشاعر في صدره بين ألفاظ ثالثة مترادفة دون فصل بينها ,ولو
حتى بحرف العطف ,مما يدُ ُّل على براعته وقدرته الشعرية ,مع إحاطته بعلم النحو ،وكأنه
يعمل بالقاعدة التي تقول بواو الثمانية .
إلهي بمن سميته ذا مكانة

وذا أع ٍز اعزز منصبي وأضيء فكري

فالمكانذذذذة هذذذذي نفسذذذذها العذذذذزة والرفعذذذذة  ,وفذذذذي البيذذذذت تناسذذذذب أيضذذذذا ً بذذذذين المبتغذذذذى
(العزة) والمتوسل به ذا مكانة ذا أعزة .
وأمثلة ذالك كثيرة في القصيدة .
كذا ُمنتقى أ ُ أمي للعلم ذو نشر

وباسمه ُمصطفى وباسمه ُمجتبى

ف :مصطفى ومجتبي ومنتقى كلها بمعنى واحد وهو االختيار والتفضيل .
أبو الطيب الميمون والطيب النصر

أبو القاسم السامي أبو الطاهر الرضي

نى للرسول صلى هللا عليه وسلم .
فهذه اِلسماء كلُّها هي ُك ً
والطاهر والطيب هما لقبان البنه عبد هللا
صفوح عن الزالت بالصفح و الغفر

مقيل العثار بالتجاوز واسمه

 1عتيق عبد العزيز ،علم البديع ،دار اِلفاق العربية القاهرة( ،دط) 1424ه (2004م) ،ص138
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فمقيل العثار بمعنى المــُــتجاوز عن الس أيــئات والخطايا وهو نفسه الصفوح عن الزالت
الغافر لها .
 3-1-2-3الطباق :
علماء البديع هي :الجمع بين الضدين أو بين الشيء
"المطابقة أو الطباق في اصطالح ُ
وضده في الكالم أو بيت شعر كالجمع بين اسمين متضادين". 1
ولم يأت الطباق في قصيدة نيل المنى والسول تلقائيا وانـما نجد الشاعر عمد إليه
الطباق من الوسائل الفنية التي يعتمد عليها الشاعر في إقامة
عمداً ,وقصد إليه قصداً ,أِلن أ
عالقا ٍ
ت جديدة بين مفردات اللغة .
وهو نوعان :طباق اإليجاب  ,وطباق السلب  ,إال أن الشاعر قد اكتفى بتوظيف
طباق اإليجاب فقط في قصيدته ,وذلك راجع لخيال الشاعر الواسع ,وعاطفته وفكره المتوقأد
ومن ذلك :
داخل قصيدته .أ
الذي مكنه من الجمع بين العناصر المتضادة أ
سر على العُسر
بيُ ٍ
في النُّجود وفي الغور
"فنجد من بالد العرب وهو خالف الغور ,فالغور أتهامة .وك ُّل ما ارتفع عن أتهامة إلى
أرض العراق فهو نجد".2
بالنواهي وباِلمر
أنألني طاعة الس أأر والجهر
فلته أد من ضل في قفر
ض أر
شف أمن ُ
فلت ُ أ
يهدي من الكفر
واحلل أوثاقي من أسر
وفرج ُكروبا ً
أ
 1عتيق ،علم البديع ،مرجع سابق ص59
 2الرازي محمد بن أبي بكر _مختار الصحاح_ضبط وتخريج وتعليق مصطفى دبب البغا دار الهدى_
عين مليلة_الجزائر_الطبقة الرابعة 1990م.ص409
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االسذذذتفادة مذذذن
ذذذن لُغذذذوي ,وبراعذذذة فذذذي أ
ويذذذد ُّل اأسذذذتخدام الشذذذاعر للطبذذذاق علذذذى تم ُّك ٍ
إمكانيذذذذات اللغذذذذة والبالغذذذذة ,واللذذذذذان بذذذذدورهما فتحذذذذا لشذذذذعره أفاقًذذذذا ومسذذذذاحا ٍ
ت ثريذذذذة أًمذذذذن
اإلبداع الذي وظفه في خدمة الغرض اِلدبي الذي ينظم فيه.
 :2_2_3ال ُمحسِنات البديعية اللفظية :
1_2_2_3الجناس:
معنى  ,والجناس ينقسم الى قسمين :تام  ,وغير تام.
وهو اتفاق اللفظين خطا ً وافتراقهما
ً
"والتام منه :أن يتفقا (اللفظان)في أنواع الحروف وأعدادها وهيئاتها وترتيبها". 1
والناقص منه:ما اختلفا( اللفظان) في واحد من اِلمور اِلربعة أو أكثر .
وأفضذذذذل الجنذذذذاس مذذذذا عذذذذاد إليذذذذه المعنذذذذى ويذذذذأتي علذذذذى السذذذذجية والطبذذذذع ال علذذذذى
التكلُّذذذف ,أِلن المعنذذذى عذذذادةً مذذذا يختذذذار اللفظذذذة المناسذذذبة ،ويعذذذود جمذذذال الجنذذذاس إذا لذذذم يكذذذن
ُمتكلـذذذـفا ً إلذذذى ذلذذذك الجذذذرس الموسذذذيقي الصذذذادر عذذذن تكذذذرار الكلمذذذات المتماثلذذذة تمذذذاثالً ثامذذذا ً
أو ناقصا ً ,وهو اِلمر الذي يزيد من تأثير الكالم على المتلقي.
وقد جاء الجناس عند أحمد زروق في قصيدته نيل المنى والسول في العديد من اِلبيات
منها :
ـل محامد
أ أحيد ومحمود أب ُك أ

و أحيد المقام في الجاللة والفخر

قف لمن مضى
و ُمقتفٍ التال ُم ٍ

رسول المالحم ذو البواتر والسمر

كذاك رسو ٌل إلى أُم ٍة هللا خصه

بما ليس تدري ُكنهه فأك ُر ال أف ْكر

شهيدٌ ومشهود شهير نُبُوةٍ

سراج بمشهود أضيء بالهدى صدر
مكين متين للعدا قاصم الظهر

أمين ومأمون كريم مكرم

هديته فلته أد من ضل في قفر
عزيز ومهد والمقدم بالذكر

وغوث وغيث نعمة هللا واسمه
وسابق سائق وهاد الى الهدى

رحم الكونين في النشر والحشر
به أ

صل عليه من
أبخاتأ أم ُرسْل هللا
أ

 1الخطيب القزويني  .مرجع سابق ص288
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فذذذذنالح سذذذذيطرة الجنذذذذاس النذذذذاقص الذذذذذي يذذذذدل علذذذذى عذذذذدم تكلذذذذف الشذذذذاعر فذذذذي
قصذذذذيدته وهذذذذو مذذذذا أضذذذذفى علذذذذى القصذذذذيدة عالمذذذذا ٍ
طذذذذرب
ت موسذذذذيقيةً وأنغامذذذذا ً جميلذذذذة ت ُ أ
ال ُمتلقي وتترك أثرها في نفسه .

39

خــاتـمة

خاتـــمة
صلت إلى مجموعة نتائج ,وهي:
من خالل بحثي هذا تو ّ
لقوة المعنى و عفافة و
 – 1من أه ّم خصائص شعر الفقهاء الجزائريين قوة اللّفظ المنتجة ّ
نقاء الكلمة الدّلة على حذق و نباهة صاحبها .
 – 2تناول ال ّ
شعراء الفقهاء لجميع األغراض التي تناولها غيرهم دون أن يجعلوا من الفقه
حجراً عاثراً أمام إطالق العنان لخيالهم و قرائحهم .وتأثُّر الشعر عندهم بالفقه فكان ذالك
ي ألفاظه,وبُعدها عن الفُحش والتَّزلُّف.
جليّا ً في ُ
عذوبة ُ
ورق ّ
زروق البُوداوي الجعفري فقيه وشاعر قمين بالدّراسة و العناية .
 – 3أحمد ُّ
تنوع المستويات األسلوبية في قصيدة " :نيل المنى و السّول " من خالل تنوع
ُّ – 4
األصوات و توظيف التّراكيب الفعلية و االسمية وكذا الصور البيانية والمحسنات البديعية.
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الملحقات

الملحقات
نيل المنى والسول بالتوسل بأسماء الرسول
ألحمد زروق البوداوي الجعفري
01

إلــهــــي

لـــك

الــحـمـــــد

وكل الثنا يامالك الخلق واألمر

المــؤزر بالشــكــــر
02
03

تبـــــاركـــت

رحـــمانا

لطيفا خفي اللطف في أزمن

رحــــيـــــما مهـــــيـنـــــــــــا

الدهر

وصـــــــل على الــــــــحبيب

مننت على الكونين منا بال حصر

الـــــــــذي بــــــــــــــه
04

وآلــــــــه
ديـــــــــــــن

مــــــــن

وأصحابه من حبهم خير ما ذُخر

الفـــــــؤاد

ودادهــــــم
05

بـــــــأســـــماء

خــــــير

سألناك تأييدا بيسر على عسر

العالـــــــــمين مــــحمــــد
06

بأحــــمد

خـــير

وأولهم حمدا لحامد ذي القدر

الـــــــــــحامـــــــــديـــــــن
لربـــــــــه
07

أحـــــــــــيد ومـــــــحمــــــــود

وحيد المقام في الجاللة والفخر

بـــــــــكــــل مـحامد
08

بماح الضالل بالــهدى حــــاشر

على قدميه عاقب القوم باألثر

الورى
09

وطــــــــــــه

ويــــــــس
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وطيب سيد رسول لذي الخير

الملحقات
طــــــــــاهر
ومـــــــطـــــــــــهــــــــ ر
10

نبي رســـــــول الــــــــرحمة

وقيم جامع لمفترق السير

اســــــأل رحـــــــمـــــة
11
12

التـــــــال

ومــــــقتـــــــــف

رسول

المالحم ذو

البواتر

ف لمن مــــضى
ُمقـــــ ٍّ

والسمر

كــــذلك رســــول إلى أُمـــة هللا

بما ليس تدر كنهه فكر الفكر

خـصــــه
13

وإكليل عبد هللا في خير ما ذكر

ومــــــزمـــــل
مـــــدثــــــــــــــر
كــــــامــــــــل الــــــعــــــــــال

14

مـــــــــــــنج

بـــــــــــه

وأهلي من الطاعون والبؤس

أرجــــــــــــو

نـــــــجاة

والشر

تـــــعمـــني
15

بـــــــــــجاه

مـــــــذكر

ومــــــحـــــــي

ومنصور دين في النجود وفي
الغور

وناصـــــــــــــــــــر
16

وباسم نبي الرحمة اسأل رحمة

17

شهيد وشاهد شهير نبوة
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نذير ومنذر بشير مبشر

وباسم نبي التوبة اغتفرن
وزري
حريص عليكم هو معلوم ذو
اليسر
سراج بمشهود أضيء بالهدى
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صدر
19

ونور ومصباح هدى هو مهدي

منير وداع للفالح وللطهر
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حفي ومدعو مجيب لربه

مجاب النداء فاستجيب سؤل
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عفو ولي هللا أي والية

وحق قوي بالنواهي وباألمر
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أمين ومأمون كريم مكرم

مكين متين للعدا قاصم الظهر
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مبين مؤمل وصول ببره

وذو حرمة ذو قوة خص بالقهر
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الهي بمن سميته ذا مكانة

وذا ِع ٍّز اعزز منصبي وأضيء
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كذلك بذي فضل مطاع وباسمه

مطيع انلني طاعة السر والجهر
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فيا قدم الصدق الذي هو رحمة

وبشرى وغياث أغثني بالفور
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وغوث وغيث نعمة هللا واسمه

هديته فلتهد من ضل في قفر
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كذا عروة وثقى صراط أالهي

كذاك صراط مستقيم على جسر
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وباسمه ذكر هللا واسمه سيفه

وحزبه نجم ثاقب الضوء كالبدر
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وباسمه

مصطفى

وباسمه

كذا منتقى أمي للعلم ذو نشر
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وباسمه مختار أجير من الردى

وجبار ياجبار فلتجبرن كسري
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كذاك أبو إبراهم هللا خصه

بخاتم االنبياء والرسل الغر
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أبو القاسم السامي أبو الطاهر

أبو الطيب الميمون والطيب

الرضي

النشر

وباسم مشفع شفيع وصالح

ومصلح اصلح حال من ذل
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بالذعر
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مهيمن صادق مصدق صدق فا

36

كذاك بجاه سيد المرسلين ذي

األيادي إمام المتقين ذوي القدر
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كذا قائد الغر الكرام وباسمه

خليل االله من له شامخ الفخر
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وبـر مبر ال يزاحم سؤددا

وجيه نصيح ناصح الجهر
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وكيل كفيل بالجنان لحزبه

كذا متوكل كفيل لذي البر
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شفيق مقيم السنة اختص دائما

مقدس بالتقديس واليمن والطهر
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الهي بروح القدس طهر معايبي

42

وباسمه روح القسط كاف

بي عمر

والسر

بحرمة

روح

الحق

والدين

والخير
مبلغ بالغ الى الصمد البر

ومكتف
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وباسمه شاف واصل إلالهه

كذلك موصول يجل عن الهجر
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وسابق سائق وهاد الى الهدى

عزيز ومهد والمقدم بالذكر
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وفاضل واسمه مفضل فاتح

ومفتاح ما قد سد من كل ماأمر

46

ومفتاح رحمة ومفتاح جنة

كذا علم االيمان يهدي من الكفر

47

فيا عالم اليقين علم تحقق

دليل الى الخيرات خصصت

48

مصحح اجر خص بالمجد دائما

وبالشرف السامي على قبة النسر
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مقيل العثار بالتجاوز واسمه

صفوح عن الزالت بالصفح

باليسر

والغفر
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فاشفعن
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بعشرين بعد ذا تصاحب صاحبا

من اسمائه الحسنى المبجلة الغر
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إزار رداء درجة وفضيلة

وحجة سلطان وتاج على األمر
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لواء ومعراج قضيب ومغفر

براق وخاتام عالمة ذي سر
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كذا قدم سيف مقام وسيلة

بيان وحجة فصيح ذوي الصدر
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أاليا مطهر الجنان الذي اسمه

رؤوف رحيم اذن خير لدى
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أضاء بك اإلسالم أنت صحيحه

57

وباسمه عين الغر عين نعيمنا

أيا سيد الكونيين فلتشف من ضر

58

وباسمه سعد هللا أرجو سعادة

وباسمه سعد الخلق آمن من دهر

59

خطيبهم إذ ال خطيب لدى الجزا

كذا علم الهدى المحيد عن الشر

60

إلهي بمن ال زال للكرب كاشفا

أنلني لطفا كاشفا ألم الضر

61

وأعل بعز العرب والرافع

مقامي واحلل من وثاقي ومن

الرتب

أسر

وفرج بمن سميته صاحب

كروبا إالهي كل عن حملها

الفرج

صبر

63

وجد يارسول هللا باللطف والمنا

ومن كادنا فارد له الكيد في
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فال منعة ال نصرة ال وسيلة

65

سواك أخير المرسلين ومن له

لدى ربه ماشاء من كل ماخير

66

بأسمائه أدعوك موالي ضارعا

فجد لي بما أضمرت يارب في

الخبر
ومفزع كل الخلق في الموقف
الوعر
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النحر
وال قوة تنجي من الكيد والمكر
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صدر
67

فقد قلت إرشادا لخلقك فابتغوا

فجئت بها أبغي التوسل في شعر

68

أجب ربنا سؤلي وأبلغ وسيلتي

بخير الورى الهادي وأسمائه

69

وسلم من الطاعون يارب

الزهر
وأهلي وقومي ياسالم بال ذعر

مهجتي
70

من

االسواء

والوخز

وهب لي أمانا منك باسمك

لكلي

مؤمن

والضر

71

وأمنُن علي بالغنا وبشكره

وإنفاقه يا رب في أوجه الخير

72

وجد ياعظيم الجود بالعفو

فضال فال أرتاع من كثرة الوزر

رحمة
73

وعافية جود يا كريم بفضلها

تالزمني دار البقاء وفي عمر

74

وثبت جناني مع لساني على

رضيته دينا عند موتي وفي قبر

الذي
75

وكن لي بليلة المبيت فإنني

لعفوك أرجو ال لشيء من البر

76

وجد لي بعلم من لدنك مزينا

بتقوى وألبسني رداء من الشكر

77

وجاز بفضل من لدنك مشايخي

كذا الوالدين في الحياة وفي

78

والتحرمني حج بيتك ءامنا

بزاد حالل واختمن بالهدى سير

79

بحضرة طه مدفني في بقيعها

على خير حال كامل الدين ذا

80

صل عليه من
بخاتم رسل هللا
ِ
ِ

النشر

وفر
رحم الكونين في النشر
به
ِ
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وأصحابه والتابعين على األثر

وءاله أهل البيت أشرف خلقه
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المصادر و المراجع
*القرآن الكريم برواية اإلمام حفص عن اإلمام عاصم .
زروق أبو العبّاس أحمد ابن محمد ابن موسى ,مجموعة قصائد مخطوطة .خزانة
ّ )1
باعبدهللا ,لصاحبها الوليد بن الوليد ,باعبدهللا تيمي أدرار.
صل في العروض و القافية وفنون الشعر  ،دار
 )2إميل بديع يعقوب  ،المعجم المف ّ
األولى 1411ه1991/م .
الكتب العلمية بيروت لبنان طّ :
 )3ابن بحمان الّديوان ,دراسة و تحقيق يحيى بن ب ّهون حاج امحمد ،دار الهدى  ،عين
مليلة الجزائر (،د.ط) .2007
 )4بكري عبد الحميد  ،النبذة في تاريخ توات و أعالمها من القرن 9ه إلى القرن 14ه
المكتبة الوطنية (د.ط) .2005
 )5تاوريرت بشير  ،محاضرات في مناهج النقد المعاصر "دراسات في األصول و
المالمح و اإلشكاالت النّظرية و التطبيقية " دار الفجر للطباعة و النّشر –
قسنطينة – الجزائر (د.ط) 2006م.
 )6الجرجاني عبد القاهر ـــ دالئل اإلعجاز ــ تح:علي حيدر  ،دار الكمة ـــ دمشق ــ
سوريا( .د.ط) 1976م.
صافي  :من تاريخ توات "أبحاث في التراث" منشورات
 )7جعفري أحمد أبّا ال ّ
الحضارة ــ بئر التّوتة ــ الجزائر ط2011 .1م .
ض َع َحواشه إبراهيم شمس
 )8الخطيب القزويني  ،اإليضاح في علوم البالغة ــ َو َ
الدّين – دار الكتب العلمية – بيروت ـــ لبنان ــ الطبعة األولى ،
(2003م1424/هـ) .
 )9ابن خلدون المقدّمة (كتاب العبر وديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب و العجم و
البربر ومن عاصرهم من دوي السلطان األكبر) دار الجيل بيروت لبنان (د.ط)
(د.ت) .
صحاح  ،ضبط وتخريج و تعليق
)10
الرازي مح ّمد بن أبي بكر – ُمختار ال ّ
ّ
مصطفى ديب البُغا  .دار الهدى ــ عين مليلة ــ الجزائر  ،ط  4ــ1990م .
ي الحسن القيرواني األزدي – العمدة في محاسن الشعر آدابه
 )11ابن رشيق أبو عل ّ
،تحقيق مح ّمد محي الدّين عبد الحميد دار الجيل بيروت لبنان ،ط :الخامسة
1401،ه1981/م ،ج . 1
زروق أبو العباس أحمد بن مح ّمد بن موسى  ،مجموعة قصائد مخطوطة ــ
)12
ّ
خزانة باعبدهللا لصاحبها الوليد بن الوليد  ،باعبد هللا تي ّمي أدرار.
 )13شاوش مح ّمد بن رمضان ــ الدّر الوقّاد من شعر بكر بن حـمـّاد التّهارتي ــ
المطبعة العلوية بمستغانم ط1385( 1:ه1966/م) .
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 )14الصبّاغ رمضان ,في نقد ال ّ
شعر العربي المـُعاصر "دراسة جمالية",منشأ
المعارف اإلسكندرية د.ط 1985م .
صدّيق حاج أحمد,التّاريخ الثّقافي إلقليم توات,منشورات الحبر,بني مسّوس
 )15ال ّ
الجزائر ط2011, 2:م .
 )16طليمات غازي مختار,في علم اللّغة,دار َ
طالس ,دمشق  ,الطبعة الثّانية
2000م .
ّ
الط ّمار مح ّمد,تاريخ األدب الجزائري ومن سلسلة الدّراسات ال ُكبرى,ديوان
)17
المطبوعات الجامعية,الطبعة الثّانية 2010م .
 )18عتيق عبد العزيز,علم البديع,داراآلفاق العربية,القاهرة ,د.ط 1424ه /
2004م .
 )19علي أبو زيد,البديعيّات في األدب العربي نشأت ُ
ها,أثرها ,عالَــــم ال ُكتب
ها,تطو ُر
ُ
ُّ
,بيروت لبنان الطبعة األولى 1983م .
ف من
 )20الغبريني أبوالعبّاس أحمد بن أحمد بن عبد هللا ُ ,
عنوان الدّراية في َمن عُر َ
العُلماء في المائة السّابعة ببجاية حقّقه وعلّق عليه عادل نويهض,دار اآلفاق
الجديدة,بيروت لبنان ,الطبعة الثّانية ,ابريل 1979م .
 )21غيتاوي موالي التّوهامي,سلسلة النَّواة في إبراز شخصيا ٍ
علماء
ت من ُ
العالمية,الحراش الجزائر .د.ط 1434ه2013/م .
وصالحي إقليم تَوات,منشورات
ّ
 )22كنّون عبدهللا,أدب الفُقهاء,دار الكتاب اللُّبناني.بيروت لبنان,د.ط ج 1984 1
 )23ال ُمتنبّي,الدّيوان,تح:عبدالرحمن البرقوقي,دار الكتاب العربي.بيروت
لبنان,د.ط,ج1986 2
 )24ابن مطروح يحيى بن عيسى بن إبراهيم جمال الدّين  ،الدّيوان  ،تحقيق :
حسين نصار دار الكتب و الوثائق القومية – القاهرة( -د.ط) .2004
 )25المقَّري  :نفح ّ
الرطيب  ,تحقيق إحسان عبّاس  ,دار
الطيب من غُصن األندلس َّ
صادر بيروت  ,د.ط 1388ه1998/م .
الرياض في أخبار عياض,تحقيق :
 )26المقَّري أحمد بن محمد التّلمساني.أَزهار ّ
الهراس ,اللّجنة المشتركة لنشر التُّراث اإلسالمي
سعيد أحمد أَعراب وعبدالسّالم ّ
د.ط  ,د.م ط 1400,ه1980/م .
 )27المهداوي ُمح ّمد بن عبد القادر التّنيالني و الد ُّّرة الفاحرة في ذكر المشايخ
التّواتيين مخطوط بخزانة المخطوطات لصاحبها الوليد بن الوليد وباعبدهللا تي ّمي
أدرار.
 )28الهاشمي سيد أحمد ميزان الذّهب في صناعة شعر العرب  ,تحقيق وضبط
حسني عبد الجليل يوسف ,مكتبة اآلداب,القاهرة د.ط 1997م .
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 )29هنريش بليث  ,البالغة واألُسلوبية,ترجمة محمد العُمري ,إفريقيا الشرق
,بيروت لبنان د.ط 1999م .
 )30الو ّجي عبد الرحمن ,اإليقاع في ال ّ
شعر العربي ,دار الحصاد للنّشر
والتّوزيع,دمشق الطبعة األولى1989م .
سف أبو العدّوس ,البالغة و األُسلوبية" ُمقدّمات عا ّمة",األهلية للنّشر
 )31يو ُ
والتّوزيع ّعمان األُردن .الطبعة األولى 1999م .
الـــــــــــــرسائل الــــــجــــــــــامـــــعــيـة :
 ( 1سالم عبد الباسط :بناء االُسلوب في ديوان أسرار البالغة لــــُ :مصطفى
الغُماري  .رسالة ماجستير بإشراف بلقاسم دفّة  ,قسم األدب العربي  ,جامعة محمد
خيضر بسكرة  ,السَّنة الجامعية 2008:م2009/م .
الرثاء في ديوان ابن زيدون "دراسة أسلوبية" ُمذ ّكرة ماستر
 2عشي أمينة ّ :
بإشراف نصيرة زوزو ,قسم اآلداب واللُّغة العربية ,جامعة مجمد خيضر بسكرة ,
السَّنة الجامعية 2014:م2015/م .
ُ 3مرتاض محمد  :شعر الفقهاء في المغرب العربي في ال ُخمسية الهجرية الثّانية
"جمع و دراسة" أطروحة دُكتوراه دولة ,بإشراف عبد هللا بن حلّي  ,معهد اللُّغة
العربية وآدابها  ,جامعة تلمسان  ,السنة الجامعية1416 :ه1994/م
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