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            ABSTRACT 

 

   Sheikh Abu-Bakr Atiq Sanka 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 isti`tāf khairil-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. 

 

 
 

 ةلخ  امل

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

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

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

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

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

هـ واملتويف ليلة املولد النبوى عام 1313بكر بن حممد امللقب بـ جمنيوا. املولود ىف حارة )بقن روا.( سنة  الشيخ أبو
لغ هذه نسبة إىل بلدة اتبعة لعاصمة غانة ولد هبا فنسب إليها على والشيخ حممد سلغ بن احلاج عمر. وس .(1)ه1366

أخذ عنه الشيخ الكثري من الفنون ومساه "والد  ،(2)أهل التجارة من بالدان اهلوسية من نسبة املولد للبلدة اليت ولدها عادة
يف مجيع خصال اخلري كان مالكي  روحي" أوقاته كلها معمورة ابلداينة ما بني تدريس وذكر، أقر له احملب والعدو ابلسبق

الشيخ   .هـ1357وهو املؤسس ملعهد سلغ وتوىف شهر ذى احلجة عام  (3)املذهب أشعري العقيدة جتاين الطريقة....
حممد بن احلسن: عده الشيخ من مجلة أساتذته يف رسالة كتبها ىف ترمجة هذا الشيخ. أخذ عنه الشيخ عتيق علوم النحو 

 .فاته بقصيدةوراثه بعد و  ،واللغة
أنفق الشيخ أبوبكر عتيق أو قاته كلها يف التأليف والتدريس لذا جنده يؤلف ما يزيد على مائة مؤلف ما بني رسالة    

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

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

وإظهار  ،قصيدة ابن حجروهذا الكتاب شرح لالمية امرئ القيس املشهورة على لسان أهل التصوف إزاحة اهلجر بشرح
ومن كتبه: إحتاف األحباء بذكرى وقعة أحد وما هبا من الشهداء،" وديوانه "هدية  ،امليس من أبيات امرئ القيس

يف الشيخ أبوبكر عتيق ليلة اخلميس التاسع األحباب واخلالن" وغري ذلك مما ذكره األستاذ حممد األمني عمر يف حبثه.وتو 
 . 1974هـ املوافق 1394من ربيع اآلخر عام 
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 (.154ص ) 1988 - القاهرة - مطابع الزهراء لإلعالم العريب ،حممد األمني عمر ،بكر عتيق وديوانه هدية األحباب واخلالن الشيخ أبو (4)
 (.108 ص) الطبعة: األوىل هــ1420-1999 - القاهرة -دار الشروق  ،حممد محاسة عبد اللطيف ،البناء العروضي للقصيدة العربية (5)
-506 ص 1 ج)الثالثة  :الطبعةه 1409-م 1989 - الكويت -ر اإلسالمية دار اآلاث ،عبدهللا الطيب ،املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها (6)

507.) 

 قصيدة الغرر البهي  يف استعطاف خري الربي 
 ومطلعها هو قوله: ،هي قصيدة المية خممسة من البحر البسيط

 إين أقــــــــــــــــــو  إذا مــــــــــــــــــا  بــــــــــــــــــ  الوجــــــــــــــــــ   
 

 واشــــــــــــــتد أمــــــــــــــري و ــــــــــــــاق  عــــــــــــــ  ال ــــــــــــــب 
 احليــــــــــــ و ــــــــــــاع قةلــــــــــــ  و ابــــــــــــ  عــــــــــــ   

 
 اي مــــــــــــــــء بــــــــــــــــ    تــــــــــــــــدي األنبــــــــــــــــا  والرســــــــــــــــ 

ــــــــــرب والو ــــــــــ   ــــــــــ  يرجــــــــــ  ال  ــــــــــء لدي  (4)وم

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

 البني  الصو ي  -1
على  ،ويتكون من تكرار "مسفعلن فاعلن" أربع مرات ،دة من البحر البسيطسبق أن أشران إىل أن القصي 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   
 َفِعُلْن" فتصري " ،الساكن

 إن  أقو/  إذا/ ما  بنــــ /وجـــــــةلو
 

 وشتدد أم/ري و ا/ق  عنـــنيس/سبةلو
 مسفعلن/ َفِعَلْن/ مسفعلن/ فعلْن       مـــــــــسفعلن/ فاعلن/ مستفعـــــــــلن/ فعلن 

وهو أمر عادي أن  ،ركاتومسي هذا البحر بسيطا النبساط احلركات يف عروضه وضربه حالة خبنهما فتتوايل فيها احل   
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 إحدى النقيضني 

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

139) . 

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

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

 بــــــــــــ  الوجــــــــــــ إين أقــــــــــــو  إذا مــــــــــــا  
 

 واشـــــــــــتد أمـــــــــــري و ـــــــــــاق  عـــــــــــ  ال ـــــــــــب 
 و ــــــــاع قةلــــــــ  و ابــــــــ  عــــــــ  احليــــــــ  

 
 اي مــــــــــــء بــــــــــــ    تـــــــــــــدي األنبــــــــــــا  والرســـــــــــــ 

ــــــرب والو ــــــ   ــــــ  يرجــــــ  ال  ــــــء لدي  (8)وم

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

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

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

 
  املعجم والدالل 

وقد  ،هم الشاعرلذا تعد دراسة األلفاظ املستخدمة عند شاعر ما نواة لف ،ميثل املعجم املادة اخلام لتكوين الداللة يف النص
ولكل شاعر معجمه اخلاص  ،عرف ابلثروة اللغوية اللفظية اليت يتحصل عليها الباحث من خالل دراسته إلبداع معني

 (10)الذي يتفرد به عن بقية الشعراء.
املصطلحات اإلسالمية والصوفية وخاصة  من-عتيقكسائر قصائد الشيخ -ويتكون املعجم يف قصيدة الغرر البهية   

 ويتخلل هذا ألفاظ تنتمي حلقل الطبيعة. ،القلب وأحواله ألفاظ
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 (.156ص ) حممد األمني عمر ،بكر عتيق الشيخ أبو (11)
 .ومسلم يف كتاب الزكاة رواه البخاري ابب فرض اخلمس (12)

 ،خمتار ،السنن ،الطاعات ،هللا ،السنة ،األنباء ،األنبياء ،الرسل وعندما نتحدث عن األلفاظ اإلسالمية فإننا جند منها:   
 الفضل. ،الرضى ،اهلدى ،الرشد ،إبليس ،الشيطان ،العرش ،التسليم الصالة، ،الرب ،الصحب ،اآلل ،التوسل

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 ،خري األانم ،سنتكم

وهذا جيران إىل احلديث عن األلفاظ  ،ال جتده إال عند شعراء إسالميني صوفيةفهذا الكم والتوظيف هلذه األلفاظ    
 ،توسلت ،الرجاء ،السر ،السند ،الوصول ،ةاحلضر  ،الوصل ،ومن ذلك: القرب ،املتداولة يف أوساط الصوفية دون سواهم

 فمثال يف قوله: ،القطب. وكل هذه املصطلحات وردت قصيدة الغرر البهية ،اخلتم ،الغوث
ـــــــــــــ  ـجاههم رب أرشـــــــــــــدين إ  النبـــــــــــــــــ ب
 

ــــــــــ  شــــــــــب  ــــــــــ  كــــــــــ  م ــــــــــرد  م  وابعــــــــــدين ال
ــــــــــــــــ     وقـــــــــــــــرب  فـــــــــــــــ ين رب لـــــــــــــــ   بـــ

 
ـــــــــــــ   وقطبنـــــــــــــا الغـــــــــــــوث خـــــــــــــتم األوليـــــــــــــا  ب

 (11) وســـــــــــــــــــةل  أن إ   ـــــــــــــــــــا  أ صـــــــــــــــــــ   

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

أما الثاين فريجع إىل فكرة "اإلنسان الكامل"  ،فكرة النور احملمدي اليت نشأت يف أوساط الصوفية وتغنو هبا يف أشعارهم
والثالث يعود لفكرة قاسم األرزاق املشار إليها يف حديث "إمنا أان  ،وسلمالذي يعنون به الرسول حممد صلى هللا عليه 

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

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

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

فقد انتقى  ،فصارت له مصدرا معينا على تكوين املعجم وتشكيل الصور ،ومل تكن الطبيعة مبعزل عن منظور الشاعر   
 النار. ،مشس ،مهى ،البحر ،اينعة ،أمثرت ،ألفاظا مثل الشجرة
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 البني  الرتكيبي 
ه نفم الكثري من األسرار الكالمية وأيخذ أبيدي القراء إىل فمن خالل ،بناء األسلوب يلعب الرتكيب دورا مهما يف   

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

ومن ذلك قول  ،فمن ذلك اإلهتمام ابلشيء ،لتأخري أسرار أييت من أجلها كما هو مبسوط يف كتب اللغةفللتقدمي وا   
 الشيخ:

 هـــــــــــ ا اـــــــــــ  أ   خا ـــــــــــعا خجــــــــــــا
 

 ملـــــــــــــــا عـــــــــــــــرا قةلبـــــــــــــــ  ا زعـــــــــــــــا  والوجـــــــــــــــ 
)اإلزعاج والوجل( مع كون  إن منزلة القلب يف اإلسالم عامة وعند الصوفية خاصة جعل الشاعر يقدمه على الفاعل 

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

 اي مـــــــــــــــء حببـــــــــــــــ  قةلـــــــــــــــ  الصـــــــــــــــ  يشـــــــــــــــتغ 
 
 

فالوضع العادي هو: "اي من يشتغل قلب الصب حببه" لكن وظيفة  ،عل واجلار واجملرورحيث أخر الفعل على الفا
اإلهتمام ابحلب وابلقلب ووظيفة القافية اجتمعتا فاضطر الشاعر لقلب الرتكيب إىل ما يصيب غرضه. ويبدو اهتمام 

 الشاعر ابلقلب جليا حيث يكرر ذلك بعد هذا حيث قال مناشدا الرسول أبن يطهر قلبه:
 فبحـــــــــــر جـــــــــــود  اي خـــــــــــري األ م  ـــــــــــا

 
 عـــــــــــــــء قةلبـــــــــــــــ  اذهـــــــــــــــ  األدران والغ  ـــــــــــــــا

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

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

 اعرتاض بني املبتدإ واخلرب يف قوله:
ـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــق ه-ألن  خـــــــــــــــــــري وزر - اي خـــــــــــــــــــري خةل

 
 

بل فيه إحياءات  ،فقوله: اي خري خلق هللا مل يكن فقط نداء عاداي أراد به حشو الشطر أو اعرتاض ال يزيد من الداللة شيئا
 اإلستعطاف جلذب انتباه املخاطب إليه. ومثله متاما قوله:
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 ســـــــــــــــــعد -اي خــــــــــــــــري األ م -مــــــــــــــــء عــــــــــــــــم اببــــــــــــــــك
 
 

سعد" لكانت اخلطاب أقل قدرا من السابق من الناحية الداللية كما  فلو أنت شطبت اإلعرتاض وقلت: "من عم اببك
 أن أثره على من يوجه إليه اخلطاب ينزل لدرجة أدىن. واقرأ قوله أيضا:

ــــــــــــيس ي ــــــــــــام الرســــــــــــ   -أم ل ــــــــــــك ط ــــــــــــ -اي إم  من
 
 

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

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

 عدمـــــــء عـــــــم اببــــــــك اي خـــــــري األ م ســــــــ
 

ــــــــد ـــــــام رشــــــــــــــــ ـــــــاي أق ـــــــك الع ـــــــ  ابب ـــــــء عةل  وم
 مـــــء   ينــــــ  بــــــك و ــــــا يف األ م ف ــــــد 

 
ــــــك فجــــــد ــــــروم الو ــــــ  من ــــــ  ل ــــــد ذاب قةل  ق

 بـــــــــــ  عةلـــــــــــ  إ  أقصـــــــــــ  املـــــــــــ  أ ـــــــــــ  
 
 

ففي الشطر األول والثاين ذكر جواب الشرط: )من عم سعد( )من أقام رشد( لكنه يف الشطر الثالث مل يذكر جواب 
فمن فعل ضد اسم الشرط يف الشطر األول والثاين فسيكون جواب الشرط ضد اجلواب يف اأُلولَيَـنْي.  ،لم بهالشرط للع

 لكنه ال يكثر من احلذف يف هذه القصيدة وقد يكون السبب هو رغبة الشاعر يف البوح جبميع ما يف قلبه أمام احملبوب.
فقد تنوع أسلوهبا من اإلخبار إىل اإلستفهام وإىل النداء  ،وأما اإللتفات فكان له دور كبري يف بناء أسلوب القصيدة

: إين أقول إذا ما انبين ،واخلطاب والغيبة... بدأ الشيخ القصيدة ابإلخبار عن حالته كل ما أصابته الشدة وملجئه
ت الثاين  ويف الوجل... ومل ينته من البيت األول حىت حتول للمنادات: اي من به تقتدي األنباء والرسل... واستمر للبي

الشطرين األخريين من البيت حتول إىل اإلخبار: هذا حمب أاتك خاضعا خجال.. وهكذا يتفنن الشاعر حىت ال ميل املتلقي 
 خبطاب وحيد.

وإن كان املخاطب واحدا فرتاه حينا خياطبه بصيغة  ،ومن أنواع اإللتفات يف القصيدة حتويله من خماطبة املفرد إىل اجلمع   
 استمع لقوله: ،يتحول إىل اإلفراد اجلمع مث

 قــــــد جــــــا  لتيــــــرا يرجــــــو الةليــــــاذ بكــــــم
 

 ف ــــــــــــــــــــابةلو  برفــــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــــء ســــــــــــــــــــياد كم
ـــــــــتكم   ووا ــــــــةلو  برفــــــــد مــــــــء عنايــــــــــــــــــــــ

 
ـــــــــــــــــــــابون  وبكــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــتم  ـــــــ  فــــــــــــــــــــبنتم أن
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 (.155)ص  حممد األمني عمر بكر عتيق، الشيخ أبو (13)
 (.156ص ) املصدر السابق (14)
 (.130 ص) 2003 - مكة املكرمة - اندي مكة الثقايفاملسعودي،  فاطمة بنت قنيع مستور الصورة الشعرية عند طاهر زخمشري، (15)

 (13)مــــــــء م ةلــــــــ  يرجــــــــ  ا ن ــــــــا  والغ ــــــــ  

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

 هــــا دمــــ  عيــــ  لمهـــــر  احلــــ  فيــــك  ـــــا
 

 فهـــــــــ  أفـــــــــوز  ـــــــــا أرجـــــــــو  منـــــــــك  ــــــــــ 
 أم لــــــــــــيس ي اي إمــــــــــــام الرســــــــــــ  فيــــــــــــك 

 
 ري الورىبـــــــــــــك مـــــــــــــ إين  وســـــــــــــةل  اي خـــــــــــــ

 (14)آ  و ــــــــح  ومــــــــء لــــــــنهجهم  صــــــــةلوا 

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

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

 الصورة الشعري 
الصورة الشعرية من املصطلحات النقدية احلديثة حيث تناوله النقاد احملدثون يف الشرق والغرب بدراسة عميقة على 

 رة الشعرية أبنه:وقد عرفت فاطمة املسعودي الصو  ،السواء
إبداع فين مشحون بتجربة شعورية يقدمها النص الشعري، ويقوم هذا اإلبداع على عالقة بني طرفني كالمها ظاهر أو "

أحدمها ظاهر واآلخر ابطن، أما مكوانته ومادته فمستمدة من العامل املادي وإن ركبت أحياان من كل غري موجود 
تشبيها أو استعارة أو تراسال ابحلواس أو رمزا أو رمسا أبلفاظ حقيقية مىت جنحت  مستخدما هلذا الرتكيب وسائل قد تكون

 (15)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
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 والتشخيص   ،تداخال جيعل الكناية تُرى استعارة
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 (.287-286 ص) أمحد اهلامشي،جواهر البالغة (16)
 (.63 ص)عبد العال شاهني  .د :حتقيق وتقدميبعة: األوىل، طال 1413 - 1992 - دار املنار ،الكاشاين عبد الرزاق ،معجم اصطالحات الصوفية (17)
 (.155ص )حممد األمني عمر الشيخ أبوبكر عتيق، (18)

 للمعاين اجملردة. 
 

 الكناي 
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 ،فياوملا كان الشاعر صو    
 عن احلزن:

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

 واشــــــــــــتد أمــــــــــــري و ــــــــــــاق  عــــــــــــ  ال ــــــــــــب 
ــــــــ    ــــــــ  عــــــــ  احلي  و ــــــــاع قةلــــــــ  و اب

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

 
 

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

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

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

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

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

 

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

. 
 

 قـــــــــد ذاب قةلـــــــــ  لـــــــــروم الو ـــــــــ  منـــــــــك فجـــــــــد
ــــــــــــــــ  أ ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ  إ  أقصــــــــــــــــ  امل ــــــــــــــــ  عةل  (18)ب

ه وهو يف شدة هيجانه روما للوصول إىل حضرة الرسول عليه السالم ومل ينل مراده حىت ذاب من أجل فقد صور  قلب 
كأنه مكون من ثلج يذوب شيئا فشيئا من شدة احلرارة. وهذه كناية عن شدة اشتغال قلبه ابلوصول إىل حمبوبه   ،حتركاته
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 نسبية:صلى هللا عليه وسلم. واترة يصور نفسه ابكيا عن طريق الكناية ال
 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
ـــــــر ـــــــك اي خـــــــري األ م وق ـــــــد جـــــــا  ابب  ق

 
 ألنــــــــــــــــــــ  ايخــــــــــــــــــــري خةلــــــــــــــــــــق ه خــــــــــــــــــــري وزر

 لــــــــ ا  قــــــــد  ــــــــ  األ  ــــــــا     يــــــــر 
 

ــــــــــــــــرملــــــــــــــــا عــــــــــــــــا  مــــــــــــــــء األدران جــــــــــــــــا     ي
 جــــــــــــــــــــــــــــو أن  طهــــــــــــــــــــــــــــر  لعةلــــــــــــــــــــــــــــ  يصــــــــــــــــــــــــــــ  

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

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

 يلتمس من ينقذه: ،مريضا يلفظ أنفاسه األخرية
 و الةليــــــاذ بكــــــمقــــــد جــــــا  لتيــــــرا يرجــــــ

 
ـــــــــــــــــــــــء ســـــــــــــــــــــــياد كم ـــــــــــــــــــــــق م  ف ـــــــــــــــــــــــابةلو  برف

ـــــــكم   ووا ــــــةلو  برفــــــد مــــــء عنايتـــــــــــــــــــــــــــــ
 

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

م جيد ما يناسب حاله سوى لكنه حبث فل ،فالشاعر يتذلل أمام حمبوبه ويشكو إليه ضيق حاله وتدهور األمور يف حياته
 فوضع هذه الصورة مكنيا هبا عن حالته. ،حالة املريض املشرف على املوت
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 (.65الطبعة: الثانية )ص  1994 - القاهرة - دار اهلدايةحممود السيدشيخون، االستعارة: نشأهتا وتطورها،  (19)
 (.256 ص)مقري الشيخ إبراهيم إنياس  الصورة الشعرية عند (20)
 (.155ص ) حممد األمني عمر بكر عتيق، الشيخ أبو (21)

 االستعارة:
تتكون اإلستعارة حبذف أحد أركان التشبيه وذكر ركن واحد بدعوى أنه قام مقامه.لذاعرف السكاكي االستعارة أبهنا "أن 

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

 حيث أتى بتشبيه بليغ يف قوله: ،إال يف مكان واحد
 فــــــــــــــــــبنتم أنــــــــــــــــــتم  ــــــــــــــــــابون  وبكــــــــــــــــــم

 
 ا ن ـــــــــــــــــا  والغ ـــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــء م ةلـــــــــــــــــ  ير ـــــــــــــــــ 

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

 رية رائعة حيث قال:بصورة استعا
 إين أقـــــــــــــو  إذا مـــــــــــــا  بـــــــــــــ  الوجـــــــــــــ  

 
 واشــــــــــــــتد أمــــــــــــــري و ــــــــــــــاق  عــــــــــــــ  ال ــــــــــــــب 

 و ــــــــاع قةلــــــــ  و ابــــــــ  عــــــــ  احليــــــــ  
 

 اي مــــــــــــــــء بــــــــــــــــ    تــــــــــــــــدي األنبــــــــــــــــا  والرســــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــرب والو ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ  يرجـــــــــــــــــ  ال   ومـــــــــــــــــء لدي

ن به تقتدي فصرخ مستغيثا مبحبوبه بقوله " اي م ،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.
للتعبري ومن الصور اإلستعارية اليت تدل على متكن الشيخ يف تشكيل الصورة استخدامه اإلضافة الالمعقولية يف القصيدة 

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

 يقول الشيخ عتيق يف مثل هذا:"(20)بىن الرتكيبية،الباحث له مثيال يف سائر ال
 ملــــــــا بــــــــد  لــــــــ   ــــــــس ال ــــــــر طالعــــــــ  

 
 وأمثــــــــــــــــــر  شــــــــــــــــــجرا  احلــــــــــــــــــ  اينعـــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــ    ــــــــــــوار طالعــــــ  ف ــــــــــــا  ملــــــــــــا رآ  األن
 

 مـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــودوين أ بـــــــــــــــــــــايب م اطعـــــــــــــــــــــ  
 (21)بــــــــ  عــــــــودوين إذا قــــــــاطعتهم و ــــــــةلوا  
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 .(791ص ) الطبعة األوىل 1999 - مكتبة لبنان انشرون الدكتور رفيق العجم، ،موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي (22)

كما أن إضافة الشجرات اليانعات للحب   ،مشسكيف يعقل أن يكون للسر   ،فإضافة الشمس للسر يعد تراسال للحواس
فلذا  ،ااملعجمية لصاحل املعىن الذي أراده الشاعر من اإلضافةميولد توترا دالليا جيرب الكلمتني على اإلنسحاب من دالاللته

خرج ميكن القول أبن الشاعر استعار للمتعة اليت جيدها احملب عند وصوله حملبوبه لفظ شجرة اينعة وأضافها للحب فأ
حيث أراد الشاعر معىن دقيقا  ،ذا كان األمر ابلنسبة لشمس السركوه ،الكلمتني من داللتهما الوضعية إىل معىن آخر

وقد اصطلح الصوفية فيه على ثالث مراتب وهي: األول يكشف هلم  ،أال وهي قضية الكشف ،جدا من معاين الصوفية
لث يكشف هلم عن روحانية حممد صلى هللا عليه وسلم اياء والثوالثاين يكشف هلم عن أرواح األنب ،عن صور األولياء

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

 فبحــــــــــــــر جــــــــــــــود  اي خــــــــــــــري الوجــــــــــــــود  ــــــــــــــا
 
 

 
 رسم ابلكةل ا ال

ويف تلك احلالة تكون الصورة مصوغة من كلمات  ،قد يعمد الشعراء اترةإىل تشكيل الصور بغري استخدام الطرق اجملازية
وهذه ميزة قليلة الورود يف شعر القدامى  ،حقيقية فيصور الشاعر مشهدا يف صورة رائعة دون اللجوء للتشبيه أو االستعارة

وبعبارة أدق كان الشعراء   ،ر ومكانة التعبريات اجملازية بصفة عامة عند القدامى يف بناءالشعروذلك لدو  ،والشعر التقليدي
 وذلك من أجل التحرر من مميزات الشعر العمودي. ،الرومنتيكيون أكثر توظيفا للرسم ابلكلمات

د بعض األماكن اليت شّكل لكن يوج ،تصويرا جمازاي -وكان أغلب التصوير يف شعر الشيخ عتيق بصفته شاعرا تقليداي   
 فمن ذلك قوله يف القصيدة: ،الصورة عن طريق الرسم ابلكلمات

 مــــــــــء أم اببــــــــــك اي خــــــــــري األ م ســــــــــعد
 

 ومــــــــــء عةلــــــــــ  اببــــــــــك العــــــــــاي أقــــــــــام رشــــــــــد
 مـــــــــــء   ينـــــــــــ  و ـــــــــــا يف األ م ف ـــــــــــد  

 
 قــــــد ذاب قةلــــــ  لــــــروم الو ــــــ  منــــــك فجــــــد

 بــــــــــــــــ  عــــــــــــــــودوين إذا قــــــــــــــــاطعتهم و ــــــــــــــــةلوا 
حيث صور القدوم والوقوف على ابب الرسول صلى هللا عليه وسلم ووصفه  ،الثالثة األوىل املالحظ هنا هو األشطر 

 ابلسعادة والرشد دون اللجوء إىل التشبيه أو اإلستعارة أو غري ذلك.
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 (.46 ص) 2 ، العدد:28 اجمللد: 2012 – دمشق جامعة جملة ،حسناء أقدح ،الصورة الشعرية عند املعتمد بن عباد (23)
 (.76 ص) الرابعة :الطبعة م2002- القاهرة-سينا  ابن مكتبة ،علي عشري زايد ،عن بناء القصيدة العربية احلديثة (24)
 (.156ص ) حممد األمني عمر بكر عتيق، الشيخ أبو (25)

 التج يد والتشخي 
عر العريب تقنية قدمية يف الشفالتشخيص أو األنسنة  (23) واملوضوع الذات بني االحتاد من ضرابن والتشخيص التجسيد

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

 ومن التشخيص يف قصيدة الغرر البهية قول الشيخ:   
ــــــــةلي  ــــــــحب  رب هـــــــا قةلـــــــ  قـــــــد ابتـ  بــــــــ

 
 هنــــــــــــــا جةليــــــــــــــ مــــــــــــــء أجــــــــــــــ  ذا  أر  أدرا

ـــــار احلـــــ  قـــــد  ـــــةلي      ـــــو  مه ـــــا بن
 

  ـــــــــــةل  وســـــــــــةلم رب العـــــــــــر  مـــــــــــا  ةليـــــــــــ 
 (25)اي مـــــــء بـــــــ    تــــــــدي األنبـــــــا  والرســــــــ   

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:
 مــــــــــــــــا  بــــــــــــــــ  الوجــــــــــــــــ  إين أقــــــــــــــــو  إذا

 كل هذا ليصل إىل عمق شعور املرء ويصور له ما يشعر به هو من األحاسيس كأنه يراه أبم عينيه. 
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  اخلامت :
 توصلت الورقة بعد تتبع أسلوب قصيدة الغرر البهية إىل نتائج أمهها:

 الستعطاف.استخدم الشاعر أسلواب يتسم ابلليونة وذلك انطالقا من غرض القصيدة وهو ا 
  تتجلى ليونة األسلوب أوال يف البحر العروضي املستخدم يف القصيدة )البسيط( وهو حبر ال خيلو من إحدى

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

 ل الطبيعة.ألفاظ تنتمي حلق
 ليجعل الكالم ذا أتثري على  ،استخدم الشاعر يف قصيدته انزايحات تركيبية كالتقدمي والتأخري واحلذف واإللتفات

 من يوجه له.
  كما كان الشاعر ابرعا يف تصوير أحاسيسه وجتاربه الشخصية بوسائل التصوير التقليدية من التشبيه واالستعارة

 صوير ابلتشخيص والتجسيم يف القصيدة.كما تتجلى مالمح الت  ،والكناية
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 املصادر واملراج 
 الثانية: الطبعة 1994- القاهرة- اهلداية دار شيخون، السيد حممود وتطورها، نشأهتا: االستعارة. 

 هــ1420- 1999- القاهرة- الشروق دار اللطيف، عبد محاسة حممد العربية، لقصيدةيف  العروض البناء 
 .وىلاأل: الطبعة

 جامعة العربية اللغة لقسم مقدم حبث سعيد، قريف ماضي، أيبإيليا  عند الشعرى اخلطاب يف األسلوبية البنيات 
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 عتيق للشيخ عمر بن سلغ حممد الشيخ برتمجة الوطر، حتصيل  . 

 اهلامشي أمحد البالغة، جواهر. 

 1998- العرب الكتاب احتاد منشورات اس،عب حسن ومعانيها، العربية احلروف خصائص. 

 عبد للطالب الليستس لنيل حبث اإلسالمية، والدراسات الربية اللغة وأعماله مبجنبوأ امللقب حممد بكر أبو الشيخ 
 .م1987 عام ابيرو جامعة العربية اللغة إىل مقدم سركى غرب هللا

 القاهرة- العريب لإلعالم الزهراء مطابع عمر، األمني حممد واخلالن، األحباب ههدية وديوان عتيق بكر أبو الشيخ 
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 مقري إنياس إبراهيم الشيخ عند الشعرية الصورة. 
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 م1989- الكويت- اإلسالمية اآلاثر دار الطيب، هللا عبد وصناعتها، العرب أشعار فهم إىل املرشد - 
 .الثالثة: الطبعة ه1409

 حتقيق األوىل،: الطبعة 1413- 1992- املنار دار الكاشاين، الرزاق عبد الصوفية، الحاتاصط معجم 
 .شاهني العال عبد. د: وتقدمي
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 األوىل الطبعة 1999- انشرون لبنان مكتبة العجم، رفيق الدكتور اإلسالمي، التصوف مصطلحات موسوعة. 

 


