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 ABSTRACT 

Sheikh Abu-Bakr AtiqSanka is one of most prominent figure in Nigeria within 20th century; he 

has wide reputation in Islamic studies، Sufism، as well as his many literary creative works. His 

poem “al-ghurarul-bahiyyat fi istiʿṭāfikhairil-bariyyah” is among such wonderful literary works. 

Thus this paper is aims to determine and discuss the phenomena and stylistic characteristics of 

Sheikh Atiq in this poem. 

 

 
 

 لخص امل

من الناحية الشهرة العلمية  ،نكان الشيخ أبو بكر عتيق سنك من أبرز الشخصيات يف نيجرياي خالل القرن العشري
 ،ومن أحسن قصائده يف مدح الرسول واستعطافه قصيدة الغرر البهية يف استعطاف خري الربية ،واإلنتاجات األدبية

 وب الشيخ يف نسج القصيدة. يل مستوايت مكوانت أسلفتسعى الورقة إىل حتل
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حبث لنيل الليستس للطالب عبدهللا غرب سركى مقدم إىل اللغة العربية  ،قب مبجنبو أو أعماله اللغة الربية والدراسات اإلسالمية لبكر حممد املالشيخ أبو  )1(

 )72ص (م 1987جامعة ابيرو عام 
 . سلغ بن عمر للشيخ عتيقبرتمجة الشيخ حممد  ،حتصيل الوطر)2(
 (.1ص )ر حتصيل الوط  )3(

 الشيخ أبو بكر عتيق سنك
بن أبوبكر بن موسى امللقب ب مى رساله الكشناوي نسبة إىل مدينة كشنه ألن  هو الشيخ الصويف أبوبكر بن خضر

 م.1909عام  أابه وجده من أهلها. ولد الشيخ عتيق يف مدينة كشنة الواقعة يف مشال غرب نيجراي حواىل 
 انتقل الشيخ أبوبكر عتيق منذ صغره إىل  مدينة كنو ونشأ هبا وهنل من علماءها الكبار أمثال:

هـ واملتويف ليلة املولد النبوى عام 1313أبوبكر بن حممد امللقب بـ جمنيوا. املولود ىف حارة )بقن روا.( سنة الشيخ 
نسب إليها سبة إىل بلدة اتبعة لعاصمة غانة ولد هبا فوالشيخ حممد سلغ بن احلاج عمر. وسلغ هذه ن.(1)ه1366

أخذ عنه الشيخ الكثري من الفنون  ،(2)لبلدة اليت ولدهاعلى عادةأهل التجارة من بالدان اهلوسية من نسبة املولد ل
خصال ومساه "والد روحي" أوقاته كلها معمورة ابلداينة ما بني تدريس وذكر، أقر له احملب والعدو ابلسبق يف مجيع 

ام وهو املؤسس ملعهد سلغ وتوىف شهر ذى احلجة ع (3)اخلري كان مالكي املذهب أشعري العقيدة جتاين الطريقة....
الشيخ حممد بن احلسن: عده الشيخ من مجلة أساتذته يف رسالة كتبها ىف ترمجة هذا الشيخ. أخذ عنه   .هـ1357

 .دةوراثه بعد وفاته بقصي  ،الشيخ عتيق علوم النحو واللغة
سالة أنفق الشيخ أبوبكر عتيق أو قاته كلها يف التأليف والتدريس لذا جنده يؤلف ما يزيد على مائة مؤلف ما بني ر 

( إضافة إىل ألفية ىف نظم وصااي 2860وكتاب كما كان له ديوان شعر مطبوع يف حواىل ألفني ومثامنائة وستني بيتا )
  .راق ويف كتبهالشيخ أمحد التجاين وأشعار أخرى متفرقة األو 

م 1979مر وابجلملة أن مؤلفات الشيخ ال حيصر ها إال أتليف مستقل، فقد خصه ابلبحث األستاذ حممد األمني ع
 ،فمن ذلك كتاب قيم وفريد  ،ىف حبثه لنيل الليسنس بقسم اللغة العربية جامعة ابيروا، وفاته شيء من هذه التواليف

 ،رة على لسان أهل التصوفهذا الكتاب شرح لالمية امرئ القيس املشهو عنوانه إزاحة اهلجر بشرح قصيدة ابن حجرو 
ه: إحتاف األحباء بذكرى وقعة أحد وما هبا من الشهداء،" وديوانه  ومن كتب ،وإظهار امليس من أبيات امرئ القيس

عتيق ليلة  "هدية األحباب واخلالن" وغري ذلك مما ذكره األستاذ حممد األمني عمر يف حبثه.وتويف الشيخ أبوبكر
 . 1974هـ املوافق  1394اخلميس التاسع من ربيع اآلخر عام 
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 (.154ص ) 1988 - القاهرة - مطابع الزهراء لإلعالم العريب،حممد األمني عمر،الشيخ أبوبكر عتيق وديوانه هدية األحباب واخلالن (4)
 (. 810صالطبعة: األوىل)  هــ1420-1999 - القاهرة -دار الشروق ،حممد محاسة عبد اللطيف،البناء العروضي للقصيدة العربية (5)
 (. 507-506ص1ج)الثالثة  : الطبعةه 1409-م 1989 - الكويت -دار اآلاثر اإلسالمية ،عبدهللا الطيب، فهم أشعار العرب وصناعتها املرشد إىل(6)

 يةقصيدة الغرر البهية يف استعطاف خري الرب 
 ومطلعها هو قوله:  ،هي قصيدة المية خممسة من البحر البسيط

 إن أقوووووووووووووووووول إذا موووووووووووووووووا  بووووووووووووووووو  الوجووووووووووووووووو    
 

 واشوووووووووووووتد أموووووووووووووري و وووووووووووووواق  عووووووووووووو  ال ووووووووووووووب 
 و وووووووووووواع قلوووووووووووو  و ابوووووووووووو  عوووووووووووو  ا يوووووووووووو  

 
 ألنبوووووووووووووووا  والرسووووووووووووووو تقتووووووووووووووودي ا  اي مووووووووووووووو  بووووووووووووووو 

 (4)ومووووووووووووووووووو  لديووووووووووووووووووو  يرجووووووووووووووووووو  القووووووووووووووووووورب والو ووووووووووووووووووو  

طاف كما يظهر من من عنواهنا. وسوف تتناول الورقة بنيتها  وغرضها األساسي هو اإلستع، وتقع يف مخسة عشر بيتا 
 الصوتية والرتكيبية والتصويرية.

 البنية الصوتية  -1
على  ،ويتكون من تكرار "مسفعلن فاعلن" أربع مرات ،سيطسبق أن أشران إىل أن القصيدة من البحر الب الوزن: -أ

 النحو التايل:
 مسفعلن فاعلن مسفعلن فاعلن  مسفعلن فاعلن مسفعلن فاعلن                                   

وهو اخلنب. أي حذف الثاين  (5)،حبيث يلزم يف كل القصيدة ،لكن الوزن يلزمه نوع من الزحاف جرى جمرى العلة
 فتصري "َفِعُلْن"   ،الساكن

 إن  أقو/ل إذا/ ما  بنوووو /وجووووووولو
 

 وشتدد أم/ري و ا/ق  عنووونيس/سبلو
 علْن       مـــــــــسفعلن/ فاعلن/ مستفعـــــــــلن/ فعلنمسفعلن/ َفِعَلْن/ مسفعلن/ ف 

وهو أمر عادي أن  ،ها احلركاتومسي هذا البحر بسيطا النبساط احلركات يف عروضه وضربه حالة خبنهما فتتوايل في
تكون القصيدة هبذا النوع من احلركات كوهنا صيغت يف جو يغلب عليه اخلوف والرجاء حيث ينتقل الشاعر من 
اخلوف إىل الرجاء من بداية القصيدة حىت هنايتها. ويقول عن هذا البحر الدكتور عبدهللا الطيب أنه ال خيلو من 

حيث كانت يف جانب  ،وهذا يتناسب مع غرض الشيخ عتيق يف قصيدته هذه ،(6)إحدى النقيضني العنف أو اللني
 القصيدة.اللني )اإلستعطاف( فال غرو إن اختذه الشيخ قالبا صوتيا هلذه  
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 (.78ص ) 1998 - منشورات احتاد الكتاب العرب،حسن عباس،خصائص احلروف العربية ومعانيها(7)
 (.154ص )حممد األمني عمر ،الشيخ أبوبكر عتيق(8)
 .(78ص ) حسن عباس،حلروف العربية خصائص ا(9)
ص ) 2010 - حبث مقدم لقسم اللغة العربية جامعة قاصدى مرابح اجلزائر،قريف سعيد ،البنيات األسلوبية يف اخلطاب الشعرى عند ايليا أيب ماضي(10)

139) . 

ال خيتلف األمر ابلنسبة لروي القصيدة )قافية الالم( عن الوزن من انحية اإلنسجام الصويت بغرض  القافية: -ب
كما أنه حرف جمهور متوسط الشدة. يقول عنه   ،م( من حروف اللنيالن هذا احلرف)الفمن املعروف أ ،القصيدة

حيث كان الشيخ يعاين  ،يتماشى أيضا مع أحوال القصيدة . وهذا(7)العاليلي: إنه )لالنطباع ابلشيء بعد تكلفة(
 فالتجأ لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبدأ خيربه مبا عاانه:  ،شدة وخوفا

 الوجووووووووووووو ا موووووووووووووا  بووووووووووووو   إن أقوووووووووووووول إذ
 

 واشوووووووووووتد أموووووووووووري و ووووووووووواق  عووووووووووو  ال وووووووووووب 
 و وووووووواع قلوووووووو  و ابوووووووو  عوووووووو  ا يوووووووو  

 
 اي موووووووووووو  بوووووووووووو  تقتوووووووووووودي األنبووووووووووووا  والرسوووووووووووو 

 (8)ب والو ووووووووووووووو ومووووووووووووووو  لديووووووووووووووو  يرجووووووووووووووو  القووووووووووووووور  

فانطباعه اآلن فقط أن يقول "اي من به تقتدي األنباء  ،واألمور اشتدت عليه وقلبه ضائق بشدته تلك ،فاخلوف أمل به 
 والرسل..."

ضيف الدكتور حسن عباس كالما حول صوت الالم قائال: "إن صوت هذا احلرف يوحي مبزيج من الليونة واملرونة يو 
املالحظ هنا هو أن الليونة تطغى على القصيدة (9)خلصائص اإلحيائية ملسية صرفة."والتماسك وااللتصاق. وهذه ا

فبهذا ميكن القول أبن اختيار الالم كروي  ،مع مزيج من القلق واخلوف كما كانت طبيعة صوت الالم ،أبكملها
 قرض بل كان هناك عالقة نفسية بني احلرف وحالة الشيخ حني ،للقصيدة مل يكن من وجه الصدفة فحسب

 القصيدة. 
 

  املعجم والداللة
 ،لفهم الشاعرلذا تعد دراسة األلفاظ املستخدمة عند شاعر ما نواة  ،ميثل املعجم املادة اخلام لتكوين الداللة يف النص

ولكل شاعر معجمه  ،وقد عرف ابلثروة اللغوية اللفظية اليت يتحصل عليها الباحث من خالل دراسته إلبداع معني
 (10)يتفرد به عن بقية الشعراء.اخلاص الذي  

من املصطلحات اإلسالمية والصوفية وخاصة  -كسائر قصائد الشيخ عتيق-ويتكون املعجم يف قصيدة الغرر البهية
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 (.156ص ) حممد األمني عمر،الشيخ أبوبكر عتيق(11)
 . تاب الزكاةخلمس  ومسلم يف كرواه البخاري ابب فرض ا(12)

 ويتخلل هذا ألفاظ تنتمي حلقل الطبيعة. ،القلب وأحواله  ألفاظ
 ،السنن ،الطاعات ،هللا ،السنة ،باءاألن ،األنبياء ،الرسل وعندما نتحدث عن األلفاظ اإلسالمية فإننا جند منها:

 ضل.الف  ،الرضى  ،اهلدى  ،الرشد   ،إبليس  ،الشيطان   ،العرش  ،التسليم  ،الصالة    ،الرب  ،الصحب  ،اآلل  ،التوسل،خمتار
أهل   ،خامت الرسل  ،خامت األنبياء ومن ذلك:  ،ويف كثري من األوقات جند هذه األلفاظ اإلسالمية مكونة تكوينا إضافيا  

 رب العرش. ،خري الورى ،إمام الرسل  ،سيد األرسال  ،خامت األنبياء،خري الوجود  ،خري خلق هللا ،ألانمخري ا  ،سنتكم
وهذا جيران إىل احلديث عن األلفاظ  ،إال عند شعراء إسالميني صوفية فهذا الكم والتوظيف هلذه األلفاظ ال جتده
 ،الرجاء ،السر ،السند  ،الوصول ،احلضرة،الوصل ،ومن ذلك: القرب ،املتداولة يف أوساط الصوفية دون سواهم

 فمثال يف قوله:  ،القطب. وكل هذه املصطلحات وردت قصيدة الغرر البهية  ،اخلتم  ،الغوث  ،توسلت
 إىل النبووووووووووووووووو ب أرشووووووووووووودن  بووووووووووووووجاههم ر 

 
 وابعووووووووودن الووووووووورد  مووووووووو  كووووووووو  مووووووووو  شوووووووووب 

 وقووووووووووووووورب  فووووووووووووووو ن رب لووووووووووووووو   بووووووووووووووووووو    
 

 وقطبنووووووووووووا الغوووووووووووووث خووووووووووووتم األوليووووووووووووا  بوووووووووووو 
 (11)محووووووووووووووووووووووووووووا  أتصوووووووووووووووووووووووووووو     توسوووووووووووووووووووووووووووول  أن إىل 

  ،فإن الشاعر يركب كلمتني تركيبا إضافيا لتوليد املفاهيم الصوفية ،وليس هذا فقط بل كما يف األلفاظ اإلسالمية 
فالرتكيب األول يرجع ختم األولياء.  ،مشس السر ،حضرتكم ،ممد اخللق ،أكمل الكمال ،ل الرباايل كأص كرتاكيب:

أما الثاين فريجع إىل فكرة "اإلنسان  ، أوساط الصوفية وتغنو هبا يف أشعارهمإىل فكرة النور احملمدي اليت نشأت يف
د لفكرة قاسم األرزاق املشار إليها يف حديث لث يعو والثا ،الكامل" الذي يعنون به الرسول حممد صلى هللا عليه وسلم

 وهكذا...  (12)"إمنا أان القاسم وهللا املعطي."
وهذا يتماشى مع نفسية الصويف وميوله يف اخلوض يف  ،حقل القلب وأحواهلاوتنصب أكثر ألفاظ قصيدة الغرر يف 

احلب  ،لقلب )وردت ست مرات( الفؤادفمن ألفاظه يف القصيدة: الوجل )وردت مرتني( ا ،دقائق النفس وأحواهلا
 مقصد. ،ىنامل  ،الرَّْوم  ،الرجاء )مع مشتقاهتا ورت سبع مرات( الصب  ،خجال  ،منذهل ،)وردت سبع مرات( اإلزعاج

فإن دل هذا الكم والتوظيف هلذه األلفاظ على شيء فإمنا يدل على نوعية الثقافة اليت ينتمي إليها الشاعر وعقليته يف 
 جه اخلاص.اختياراته ملع

فقد انتقى  ،فصارت له مصدرا معينا على تكوين املعجم وتشكيل الصور ،ومل تكن الطبيعة مبعزل عن منظور الشاعر
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 النار.  ،مشس ،مهى  ،البحر  ،اينعة  ،أمثرت ،شجرةألفاظا مثل ال
 

 البنية الرتكيبية
إىل  ار الكالمية وأيخذ أبيدي القراءفمن خالله نفم الكثري من األسر  ،يلعب الرتكيب دورا مهما يف  بناء األسلوب

ت الرتكيبة لذا اهتمت به األسلوبية يف تفسري ونقد النصوص. وميكننا رصد أهم السما ،دالالت الكالم الدقيقة
 لقصيدة الغرر البهية من ظاهرة التقدمي والتأخري واإلعرتاض واإللتفات يف اخلطاب مث احلذف.

ومن ذلك قول  ،فمن ذلك اإلهتمام ابلشيء ،ها كما هو مبسوط يف كتب اللغةفللتقدمي والتأخري أسرار أييت من أجل
 الشيخ:

 هووووووووووو ا اووووووووووو  أ   خا وووووووووووعا خجوووووووووووا
 

 جووووووووووووو ملوووووووووووووا عووووووووووووورا قلبووووووووووووو  ا زعوووووووووووووا  والو 
إن منزلة القلب يف اإلسالم عامة وعند الصوفية خاصة جعل الشاعر يقدمه على الفاعل)اإلزعاج والوجل( مع كون  

وإىل جانب هذا هناك  ،لكن اإلهتمام البالغ للقلب جعله يقدمه ،لكونه مفعوال بهالنظام اللغوي يقتضي أتخريه 
 ر القلب ملا مسح له النظام بإلتيان ابلقافية. ومثله قوله:فلو أخ  ،وهي وظيفة القافية  ،وظيفة أخرى هلذا التقدمي 

 اي موووووووووووووو  حببوووووووووووووو  قلوووووووووووووو  الصوووووووووووووو  يشووووووووووووووتغ 
 

 

دي هو: "اي من يشتغل قلب الصب حببه" لكن وظيفة ع العافالوض ،حيث أخر الفعل على الفاعل واجلار واجملرور
ىل ما يصيب غرضه. ويبدو اهتمام اإلهتمام ابحلب وابلقلب ووظيفة القافية اجتمعتا فاضطر الشاعر لقلب الرتكيب إ

 الشاعر ابلقلب جليا حيث يكرر ذلك بعد هذا حيث قال مناشدا الرسول أبن يطهر قلبه:
 افبحووووووووووور جوووووووووووود  اي خوووووووووووري األ م  ووووووووووو 

 
 عوووووووووووووو  قلبوووووووووووووو  اذهوووووووووووووو  األدران والغ  ووووووووووووووا

حيول دون  فقدم القلب عن الفعل )اذهب( فلو أراد لقال "اذهب األدران والغمما عن قلبه" لكن النظام الشعري 
 أضف إىل هذا وظيفة داللية.   ،فالقافية والوزن جيربانه على تبديل النظام الرتكييب  ،ذلك

فحاول  ،وقصيدة الغرر البهية قصيدة استغاثة ،ة داللية أوال مث للوزن اثنياوأما اإلعرتاض فهو أيضا ال أييت إال لغاي
فمن  ، غالبا هذه النداءات معرتضة بني عناصر اجلملوأتيت ،الشيخ سبك نظامها الشعري وحشو الوزن بكثرة النداء

 ذلك اعرتاض بني املبتدإ واخلرب يف قوله:
 خوووووووووووووووووووري وزر  -اي خوووووووووووووووووووري خلوووووووووووووووووووق    -ألنووووووووووووووووووو   

 
 

بل فيه  ،هللا مل يكن فقط نداء عاداي أراد به حشو الشطر أو اعرتاض ال يزيد من الداللة شيئاخري خلق  فقوله: اي
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 ه املخاطب إليه. ومثله متاما قوله:إحياءات اإلستعطاف جلذب انتبا
 سوووووووووووووووعد  -اي خوووووووووووووووري األ م  -مووووووووووووووو  عوووووووووووووووم اببوووووووووووووووك

 
 

 
درا من السابق من الناحية الداللية  فلو أنت شطبت اإلعرتاض وقلت: "من عم اببك سعد" لكانت اخلطاب أقل ق

 اخلطاب ينزل لدرجة أدىن. واقرأ قوله أيضا:كما أن أثره على من يوجه إليه  
 منووووووووووووك ط وووووووووووو -لرسوووووووووووو   اي إمووووووووووووام ا  -أم لوووووووووووويس ي

 
 

وابلتايل جيد املنشد ما يريد من املخاطب. وهكذا يسري نسق  ،جتد أن هلذه النداءات أثر على من يوجه إليه الكالم
 ا قال الشيخ يف تسميتها "...استعطاف خري الربية". القصيدة لذ 

مجلة أو جزءا من اجلملة سواء كلمة   فقد حيذف الشاعر ،أما احلركة املوضعية فتتجلى يف احلذف أوال مث اإللتفات اثنيا
 ومن احلذف يف هذه القصيدة قوله: ،كانت أو حرفا

 مووووووو  عوووووووم اببوووووووك اي خوووووووري األ م سووووووووعد
 

 م رشووووووووووووووووووووووودوموووووو  علوووووو  اببووووووك العوووووواي أقووووووا
 موووووو  ب ينوووووو  بووووووك و ووووووا يف األ م فقوووووود 

 
 قووووود ذاب قلووووو  لوووووروم الو ووووو  منوووووك فجووووود

 بووووووووووووووووووو  علووووووووووووووووووو  إىل أقصووووووووووووووووووو  املووووووووووووووووووو  أ ووووووووووووووووووو  
 
 

الشطر األول والثاين ذكر جواب الشرط: )من عم سعد( )من أقام رشد( لكنه يف الشطر الثالث مل يذكر جواب ففي 
ين فسيكون جواب الشرط ضد اجلواب يف اأُلولََينْي. يف الشطر األول والثا فمن فعل ضد اسم الشرط ،الشرط للعلم به

رغبة الشاعر يف البوح جبميع ما يف قلبه أمام لكنه ال يكثر من احلذف يف هذه القصيدة وقد يكون السبب هو 
 احملبوب.

 ر إىل اإلستفهام وإىل النداءفقد تنوع أسلوهبا من اإلخبا ،وأما اإللتفات فكان له دور كبري يف بناء أسلوب القصيدة
ما انبين : إين أقول إذا ،واخلطاب والغيبة... بدأ الشيخ القصيدة ابإلخبار عن حالته كل ما أصابته الشدة وملجئه

الوجل... ومل ينته من البيت األول حىت حتول للمنادات: اي من به تقتدي األنباء والرسل... واستمر للبيت الثاين  ويف 
ين من البيت حتول إىل اإلخبار: هذا حمب أاتك خاضعا خجال.. وهكذا يتفنن الشاعر حىت ال ميل الشطرين األخري 

 املتلقي خبطاب وحيد.
وإن كان املخاطب واحدا فرتاه حينا خياطبه  ،ت يف القصيدة حتويله من خماطبة املفرد إىل اجلمع ومن أنواع اإللتفا

 ه:استمع لقول  ،بصيغة اجلمع مث يتحول إىل اإلفراد
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 (.155)ص حممد األمني عمرالشيخ أبوبكر عتيق،(13)
 (. 156ص املصدر السابق) (14)
 (.130ص)2003 - مكة املكرمة - اندي مكة الثقايففاطمة بنت قنيع مستوراملسعودي، الصورة الشعرية عند طاهر زخمشري،(15)

 قوووووود جووووووا  لتيوووووورا يرجووووووو الليوووووواذ بكووووووم
 

 فقووووووووووووووووووابلو  برفووووووووووووووووووق موووووووووووووووووو  سوووووووووووووووووويادتكم
 ووا وووووووولو  برفوووووووود موووووووو  عنايوووووووووووووووووووووووووووووووتكم 

 
 وووووووووووووووووووووووابون  وبكووووووووووووووووووومفووووووووووووووووووو نتم أنوووووووووووووووووووتم  وووو 

 (13)موووووووووووووو  مءلوووووووووووووو  يرجوووووووووووووو  ا نقووووووووووووووا  والغ وووووووووووووو    

 حتول يف الشطر اخلامس فإنك تراه يف األشطار األربعة األوىل خياطب الرسول صلى هللا عليه وسلم بصيغة اجلمع مث 
 وهكذا استمر يف البيت الذي يليه. وأروع من هذا إلتفاته من اإلخبار إىل اإلستفهام يف قوله:  ،إىل اإلفراد

 ا دمووووو  عيووووو  لكووووور  ا ووووو  فيوووووك  ووووواهووووو 
 

 فهوووووووووو  أفوووووووووووز  ووووووووووا أرجووووووووووو  منووووووووووك  وووووووووو 
 أم لوووووووووووويس ي اي إمووووووووووووام الرسوووووووووووو  فيووووووووووووك 

 
 إن توسوووووووووووووول  اي خووووووووووووووري الور بووووووووووووووك موووووووووووووو 

 (14)هجهم حصووووووووووووووولواآل و وووووووووووووووح  ومووووووووووووووو  لووووووووووووووون 

مت حتول حتول  ،أم ليس له طمع فيما رغب من سيده ،مث حتول يتساءل هل سيفوز مبرماه ،بدأ ابإلخبار عن فرط حبه 
األخرية إىل اإلخبار الدال على الطلب والدعاء للحصول على ما يرجوه. وهذا اإللتفات أكسب النص رونقا للمرة 

 حيث ظهر الشاعر يف حالة يرثى هلا. ،فيه روح العطف مما يؤثرا على املتلقيوليونة يؤهالنه يف مقام الرجاء ويبثان  
 

 الصورة الشعرية
ديثة حيث تناوله النقاد احملدثون يف الشرق والغرب بدراسة عميقة على الصورة الشعرية من املصطلحات النقدية احل

 وقد عرفت فاطمة املسعودي الصورة الشعرية أبنه:  ،السواء
عورية يقدمها النص الشعري، ويقوم هذا اإلبداع على عالقة بني طرفني  حون بتجربة شإبداع فين مش"

اآلخر ابطن، أما مكوانته ومادته فمستمدة من العامل املادي وإن ركبت كالمها ظاهر أو أحدمها ظاهر و 
أحياان من كل غري موجود مستخدما هلذا الرتكيب وسائل قد تكون تشبيها أو استعارة أو تراسال ابحلواس 

 (15)أو رمزا أو رمسا أبلفاظ حقيقية مىت جنحت ىف إيصال التجربة الشعرية إيصاال مؤثرا موحيا"
ن الصورة وسيلة لنقل جتربة حياتية للمتلقي بصورة طريفة جتعله يفهم شعور الشاعر عن طريقها. لذا كانت فعلى هذا أ

 ،الصورة من أهم العناصر اإلبداعية يف بناء النص الشعري. وكانت قصيدة الغرر البهية غنية من انحية تشكيل الصورة
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 (.287-286ص)  أمحد اهلامشي،جواهر البالغة(16)
 (. 63ص)عبد العال شاهني  .د :حتقيق وتقدمي بعة: األوىل، طال 1413 - 1992 - دار املنار،عبد الرزاقالكاشاين ،ةاصطالحات الصوفي معجم(17)

ويف الوقت وجدان أن هذه الطرق تتداخل فيما بينها  ،حيث استعان الشاعر بطرق تقليدية من الكناايت واالستعارات
كما يفضي مجال االستعارة إىل إمكانية تناوهلا بطريقة حديثة كالتجسيم  ،تداخال جيعل الكناية تُرى استعارة

 والتشخيص للمعاين اجملردة. 
 

 الكناية
طلق وأريد به الزم معناه مع قرينة المتنع من وعند البالغييني هو لفظ أ ،الكناية لغة ما يتكلم به اإلنسان ويريد به غريه

فقد يكون واسع الكف حقيقة كما يف  ،وذلك حنو أن تقول واسع الكف وتعين كثري اجلود (16)إرادة املعىن األصلي.
 وصف الرسول صلى هللا عليه وسلم. ويسم البالغيون الكناية إىل كناية عن الصفة واملوصوف والنسبة.

فمن ذلك قوله يكين  ،نرى توظيفه للكناية يف أكثر األوقات جاء للتعبري عن حالته النفسية ،وملا كان الشاعر صوفيا
 عن احلزن:

...................................... 
 

 واشووووووووتد أمووووووووري و وووووووواق  عوووووووو  ال ووووووووب 
 و وووووووواع قلوووووووو  و ابوووووووو  عوووووووو  ا يوووووووو    

 
...................................... 

 
 

...................................... 
 

 
 

 

 ،أما قوله "وضاق قليب" فكناية عن احلزن من جهة  ،قوله "ضاقت عين السبل" كناية عن ضيق احلال وعدم احليلة
وهي كناية عن الصفة اليت يصرح ابملوصوف وابلنسبة إليه لكنه اليذكر الصفة املنسوبة إليه بعينها بل يذكر صفة 

ضيق القلب صفة الزمة للحزن. ومن الناحية الصوفية تعبري عن حالة تعرتي قلوب أخري الزمة للصفة اليت أرادها. ف
وبعبارة أدق هي أرقى من اخلوف  ،وهي حالة نفسية أتيت بعد ابتعاد العبد من اخلوف ،العارفني يطلقون عليها القبض

وقريب من هذا كناية عن  (17)لذا قال الكاشاين القبض كاخلوف يف مقابلة الرجاء يف مقام النفس. ،ويقابلها البسط
 احلب والشوق يف طلب الوصول قوله:

...................................... 
 

...................................... 
 ...................................... 

 
 قووووود ذاب قلووووو  لوووووروم الو ووووو  منوووووك فجووووود
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 (.155ص ) حممد األمني عمرالشيخ أبوبكر عتيق،(18)

 (18)بوووووووووووووووو  علوووووووووووووووو  إىل أقصوووووووووووووووو  املوووووووووووووووو  أ وووووووووووووووو 

هو يف شدة هيجانه روما للوصول إىل حضرة الرسول عليه السالم ومل ينل مراده حىت ذاب من أجل فقد صور  قلبه و  
كأنه مكون من ثلج يذوب شيئا فشيئا من شدة احلرارة. وهذه كناية عن شدة اشتغال قلبه ابلوصول إىل   ،حتركاته

 ية:حمبوبه صلى هللا عليه وسلم. واترة يصور نفسه ابكيا عن طريق الكناية النسب
 ها دمع عيين لفرف احلب فيك مها!!

 ومن الصور الكنائية الرائعة قوله يكين عن الذنوب:  ،فلم يصرح ابلبكاء بل ذكر الزمه وهو احندار الدموع من عينيه
 قوووووووود جووووووووا  اببووووووووك اي خووووووووري األ م وقوووووووور

 
 ألنوووووووووووووووو  ايخووووووووووووووووري خلووووووووووووووووق   خووووووووووووووووري وزر

 لوووووووو ا  قوووووووود محوووووووو  األ قووووووووال   حيوووووووور 
 

 يووووووووووووورملوووووووووووووا عوووووووووووووا  مووووووووووووو  األدران جوووووووووووووا    
 جووووووووووووووووووووووووووووو أن تطهوووووووووووووووووووووووووووور  لعلوووووووووووووووووووووووووووو  يصوووووووووووووووووووووووووووو  

كما استخدم "األدران" اليت علته أيضا للتعبري   ،فإنه يكين عن اقرتافه للذنوب فاستخدم "األثقال" للتعبري عن ذلك 
حيث وصف  ،عن مدى استغراقه يف الذنوب. واملالحظ يف هذه الصورة الرائعه هو أهنا صورة تنبض ابحليوية واحلركة

ث أوسخ حيمل على رأسه ثقال كبريا يتوجه لباب الرسول صلى هللا عليه وسلم لينزله ويغسل نفسه يف صورة رجل أشع
ما به من األدران والوسخ. فلم تكن الصورة جامدة بلجعلها الشاعر متحركة. وقد يفضي به التصوير الكنائي إىل 

 يلتمس من ينقذه:  ،وصف  نفسه مريضا يلفظ أنفاسه األخرية
 لليوووووواذ بكوووووومقوووووود جووووووا  لتيوووووورا يرجووووووو ا

 
 فقووووووووووووووووابلو  برفوووووووووووووووووق موووووووووووووووو  سووووووووووووووووويادتكم

 ووا ووووووولو  برفووووووود مووووووو  عنايتوووووووووووووووووووووووووووووووووووووكم 
 

...................................... 
...................................... 

د ما يناسب حاله لكنه حبث فلم جي ،فالشاعر يتذلل أمام حمبوبه ويشكو إليه ضيق حاله وتدهور األمور يف حياته
 فوضع هذه الصورة مكنيا هبا عن حالته.  ،سوى حالة املريض املشرف على املوت

 
 االستعارة :

تتكون اإلستعارة حبذف أحد أركان التشبيه وذكر ركن واحد بدعوى أنه قام مقامه.لذاعرف السكاكي االستعارة أبهنا 
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 (. 65)ص  الطبعة: الثانية 1994 - القاهرة - دار اهلدايةحممود السيدشيخون، االستعارة: نشأهتا وتطورها،  (19)
 (. 256ص)مقري رة الشعرية عند الشيخ إبراهيم إنياس الصو (20)
 (.155ص ) حممد األمني عمرالشيخ أبوبكر عتيق،(21)

ول املشبه يف جنس املشبه به داال على ذلك إبثباتك "أن تذكر أحد طريف التشبيه وتريد الطرف اآلخر مدعيا دخ
فلم يعقد  ،ويف قصيدة الغرر البهية جند الشيخ فضل توظيف االستعارة على التشبيه (19)للمشبه ما خيص املشبه به"

 حيث أتى بتشبيه بليغ يف قوله:  ،تشبيهات فيها إال يف مكان واحد 
 فووووووووووووووووو نتم أنوووووووووووووووووتم  وووووووووووووووووابون  وبكوووووووووووووووووم

 
 والغ وووووووووووو   موووووووووووو  مءلوووووووووووو  ير وووووووووووو  ا نقووووووووووووا 

كل هذا يشري إىل   ،ومن املعروف أن هذا النوع من التشبيه هو األقوى ومنه ينتقل املرء إىل املنزلة التالية وهي اإلستعارة 
ففي مطلع القصيدة يوافينا   ،أن الشاعر مل يكن يريد جمرد التشبيه بل يذهب بعيدا إىل ما هو أقوى لتشكيل صوره

 ة حيث قال:الشيخ عتيق بصورة استعارية رائع
 إن أقوووووووووووووول إذا موووووووووووووا  بووووووووووووو  الوجووووووووووووو   

 
 واشوووووووووتد أموووووووووري و ووووووووواق  عووووووووو  ال ووووووووووب 

 و وووووووواع قلوووووووو  و ابوووووووو  عوووووووو  ا يوووووووو  
 

 اي مووووووووووو  بووووووووووو  تقتووووووووووودي األنبوووووووووووا  والرسووووووووووو 
 ومووووووووووووووووو  لديووووووووووووووووو  يرجووووووووووووووووو  القووووووووووووووووورب والو ووووووووووووووووو  

دي فصرخ مستغيثا مبحبوبه بقوله " اي من به تقت ،يصور الشيخ اخلوف اخلوف يف صورة حيوان مفرتس عضه أبنيابه" 
فحذف املشبه به وهو احليوان  ،األنباء والرسل". لكنه مل يرد أن يكون يف ذلك تشبيه يطول الكالم حوله فعدل عنه

 املفرتس وذكر ما يالزمه وهو العض ابلناب.
ومن الصور اإلستعارية اليت تدل على متكن الشيخ يف تشكيل الصورة استخدامه اإلضافة الالمعقولية يف القصيدة 

يتضايف لفظان ال صلة بني داللتيهما اإلفرادية، ويتالمحان عن جتاربه. والرتكيب اإلضايف الالمعقويل هو  أن للتعبري 
لينخلع كل منهما عن جزء معناه لصاحل املعىن اإلضايف، وتنشأ خطورة هذه البنية يف ذلك التعانق الذي يقع بني 

 يقول الشيخ عتيق يف مثل هذا:"(20)كيبية،اللفظني مبا ال جيد الباحث له مثيال يف سائر البىن الرت 
 ملووووووووا بوووووووود  لوووووووو   ووووووووس ال وووووووور طالعووووووووة  

 
 وأمثوووووووووووووووور  شووووووووووووووووجرا  ا وووووووووووووووو  اينعووووووووووووووووة

 فقووووووووووووال ملووووووووووووا رآ  األنوووووووووووووار طالعوووووووووووووووووووة   
 

 موووووووووووووووووووا عوووووووووووووووووووودون أحبوووووووووووووووووووايب مقاطعوووووووووووووووووووة  
 (21)بووووووووووووووووو  عوووووووووووووووووودون إذا قووووووووووووووووواطعتهم و ووووووووووووووووولوا   

أن إضافة الشجرات اليانعات  كما  ،كيف يعقل أن يكون للسر مشس  ،فإضافة الشمس للسر يعد تراسال للحواس 
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 . (791ص )الطبعة األوىل1999 - مكتبة لبنان انشرون الدكتور رفيق العجم،،موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي(22)

ااملعجمية لصاحل املعىن الذي أراده الشاعر من مللحب يولد توترا دالليا جيرب الكلمتني على اإلنسحاب من دالاللته
فلذا ميكن القول أبن الشاعر استعار للمتعة اليت جيدها احملب عند وصوله حملبوبه لفظ شجرة اينعة وأضافها  ،اإلضافة

حيث أراد  ،ذا كان األمر ابلنسبة لشمس السركوه ،متني من داللتهما الوضعية إىل معىن آخرللحب فأخرج الكل
وقد اصطلح الصوفية فيه على ثالث مراتب  ،أال وهي قضية الكشف ،الشاعر معىن دقيقا جدا من معاين الصوفية
لث يكشف هلم عن روحانية اوالثاين يكشف هلم عن أرواح األنبياء والث ،وهي: األول يكشف هلم عن صور األولياء

وهنا ابلضبط يريد الشيخ به األخري ألنه يف مقام  (22)حممد صلى هللا عليه وسلم فيضع يف قلوهبم نور التوحيد الذايت.
 التذلل أمام الرسول حممد صلى هللا عليه وسلم. ومن هذا النوع أيضا إضافة البحر للجود:

 فبحوووووووووووووور جووووووووووووووود  اي خووووووووووووووري الوجووووووووووووووود  ووووووووووووووا
 

 
 

 ل ا الرسم ابلك
ويف تلك احلالة تكون الصورة مصوغة من   ،قد يعمد الشعراء اترةإىل تشكيل الصور بغري استخدام الطرق اجملازية

وهذه ميزة قليلة الورود يف  ،كلمات حقيقية فيصور الشاعر مشهدا يف صورة رائعة دون اللجوء للتشبيه أو االستعارة
وبعبارة   ،التعبريات اجملازية بصفة عامة عند القدامى يف بناءالشعر وذلك لدور ومكانة ،شعر القدامى والشعر التقليدي

 وذلك من أجل التحرر من مميزات الشعر العمودي.  ،أدق كان الشعراء الرومنتيكيون أكثر توظيفا للرسم ابلكلمات
كن اليت شّكل لكن يوجد بعض األما  ،تصويرا جمازاي -وكان أغلب التصوير يف شعر الشيخ عتيق بصفته شاعرا تقليداي

 فمن ذلك قوله يف القصيدة:  ،الصورة عن طريق الرسم ابلكلمات
 موووووووووو  أم اببووووووووووك اي خووووووووووري األ م سووووووووووعد

 
 ومووووووووو  علووووووووو  اببوووووووووك العووووووووواي أقوووووووووام رشووووووووود

 مووووووووووو  ب ينووووووووووو  و وووووووووووا يف األ م فقووووووووووود   
 

 قووووود ذاب قلووووو  لوووووروم الو ووووو  منوووووك فجووووود
 بووووووووووووووووووووو  عوووووووووووووووووووووودون إذا قووووووووووووووووووووواطعتهم و ووووووووووووووووووووولوا 

حيث صور القدوم والوقوف على ابب الرسول صلى هللا عليه وسلم ووصفه  ،وىلاملالحظ هنا هو األشطر الثالثة األ 
 ابلسعادة والرشد دون اللجوء إىل التشبيه أو اإلستعارة أو غري ذلك.
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 (. 46ص) 2، العدد:28اجمللد: 2012 –جملةجامعةدمشق،ححسناء أقد ،الصورة الشعرية عند املعتمد بن عباد(23)
 (. 76ص) الرابعة :الطبعةم2002- القاهرة -مكتبة ابن سينا ،علي عشري زايد،عن بناء القصيدة العربية احلديثة(24)
 (.156ص ) حممد األمني عمرالشيخ أبوبكر عتيق،(25)

 التج يد والتشخيص
ي فالتشخيص أو األنسنة  تقنية قدمية يف الشعر العريب والعامل (23)التجسيدوالتشخيصضرابمنناالحتادبينالذاتواملوضوع

وهو أن يعمد الشاعر إىل املعاين اجملّردة ومظاهر الطبيعة اجلامدة فيصورها يف صور كائنات حية حتس  ،على حد سواء
 (24)وتتحرك وتنبض ابحلياة".

 ومن التشخيص يف قصيدة الغرر البهية قول الشيخ:
 بووووووووووووووووحب  رب هوووووووا قلووووووو  قووووووود ابتووووووووولي 

 
 مووووووووووووو  أجووووووووووووو  ذا  أر  أدرا وووووووووووووا جليووووووووووووو 

 بنووووووار ا وووووو  قوووووود  وووووولي   تقوووووول مه ووووووا 
 

  وووووووووول  وسوووووووووولم رب العوووووووووور  مووووووووووا تليوووووووووو 
 (25)اي موووووووووووووو  بوووووووووووووو  تقتوووووووووووووودي األنبووووووووووووووا  والرسوووووووووووووو    

وأروع من هذا جتسيده للخوف حيث جسده يف  ،فصور القلب شخصا يصلي على الرسول كلما ُصلي بنريان احلب 
 صورة حيوان مفرتس له انب يعض.  يف مطلع القصيدة:

 إن أقووووووووووووووووووووووووووووووووووووول إذا مووووووووووووووووووووووووووووووووووووا  بوووووووووووووووووووووووووووووووووووو  الوجوووووووووووووووووووووووووووووووووووو 
 هذا ليصل إىل عمق شعور املرء ويصور له ما يشعر به هو من األحاسيس كأنه يراه أبم عينيه.  كل 

 
 اخلامتة:

 توصلت الورقة بعد تتبع أسلوب قصيدة الغرر البهية إىل نتائج أمهها:
 .استخدم الشاعر أسلواب يتسم ابلليونة وذلك انطالقا من غرض القصيدة وهو االستعطاف 
 أوال يف البحر العروضي املستخدم يف القصيدة )البسيط( وهو حبر ال خيلو من إحدى  تتجلى ليونة األسلوب

 النقيضني العنف أو اللني حسب رأي النقاد.
 ويتخلل  ،ومن الناحية املعجمية تستحوذ ألفاظ ومصطلحات إسالمية وصوفية وخاصة ألفاظ القلب وأحواله

 هذا ألفاظ تنتمي حلقل الطبيعة.
 ليجعل الكالم ذا أتثري  ،صيدته انزايحات تركيبية كالتقدمي والتأخري واحلذف واإللتفاتاستخدم الشاعر يف ق
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 على من يوجه له.
   كما كان الشاعر ابرعا يف تصوير أحاسيسه وجتاربه الشخصية بوسائل التصوير التقليدية من التشبيه

 صيدة.كما تتجلى مالمح التصوير ابلتشخيص والتجسيم يف الق  ،واالستعارة والكناية
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