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 :ممخصال
ييتم ىذا المقال بجانب الصور الشعرية في المية األستاذ الدكتور عيسى ألبي التي يمدح فييا الشيخ     

العالمة األديب عبد اهلل بن فودي، ويتكون المقال من نبذة عن حياة الشاعر وعرض سريع عن القصيدة 
د والمعاني الجزئية في القصيدة، والفكرة المحورية والمشاكمة بين التعبير والغرض من ناحية احتذاء التقالي

والنيج واإلصابة لمغرض المطموب من القصيدة. وييدف المقال إلى إظيار مكانة المعاني الشعرية المتفقة 
بمذىب العرب في الشعر العربي النيجيري، وقصيدة الشاعر غاية في السمو بالمعاني الشعرية في نيجيريا 

المنسجم بالغرض الشعري ومحاوره الجزئية وىذه غاية في األدب كما كان الشاعر عبقري في وضع التعبير 
العربي الجيد وقد حظي المقال بالبحث المكتبي في جمع معموماتو، كما استعمل فيو الكاتب المنيج الوصفي 

 والتحميمي في معالجة قضياه.
 

 العاني الشعرية، عيسى ألبي، المدح، الشيخ عبداهلل بن فودي. :كممات الدراسة 
 
 

 مقدمة:
لما كان المعنى لو مدلوالت كثيرة متنوعة من سياق إلى سياق آخر والنظرة إلييا تختمف من زاوية إلى      

أخرى، ركز الباحث اىتمامو عمى ما يوضح صورا من العناصر في قصيدة الشاعر عيسى ألبي التي يمدح 
عن الشاعر، ويأتي ضمن ذلك  فييا الشيخ العالمة األديب عبد اهلل بن فودي، فيتضمن المقال نبذة مختصرة

عرض سريع عن القصيدة وشرحيا، ثم الفكرة المحورية والمشاكمة بين التعبير والغرض كما يناقش تحت ىذه 
النقطة احتذاء التقاليد في القصيدة والمعاني الجزئية منيا، كما يتضمن البحث أيضا نيج القصيدة واإلصابة 

 لمغرض منيا.
ستاذ الدكتور عيسى ألبي أبوبكر:نبذة مختصرة عن الشاعر األ  

ىو عيسى بن أبي بكر بن محمد جمعة، لقد أفادت الوثائق التاريخية أن أسرتو ىاجرت من جميورية        
(، ثم انتقمت فيما بعد إلى ِإُلوِرْن ونزلت حي "مسفل ُغُروَما" بمنطقة Oyoَغاَنا إلى نيجيريا فسكنت ُأوُيو )

في مقابمة شخصية أجريتيا عميو يوم  –رحمة اهلل عميو  –حث الحاج جمعو َأْوِنَيْن َغْمَبِري، كما أفاد عم البا
(. وكذلك سكن والد الشاعر مدينة َكَفْنَثْن التي تقع بوالية َكُدوَنا يعمل تاجرا، ٚٔ-ٜ-ٕٗٓٓاألربعاء الموافق 



 

يارة وىو عمى طريقو م، في حادثة السٜ٘ٛٔثم ترك التجارة إلى الخياطة إلى وفاتو في شير سبتمبر عام 
 لمعودة من السفر إلى مكان استقراره.

م بمدينة "ُكَماِسي" بجميورية َغاَنا، وعندما تم ىجرة آبائو إلى نيجيريا كان ٖٜ٘ٔولد شاعرنا في عام        
من صغيرا برفقة والديو، وقد ختم القرآن الكريم عمى يد الشيخ الحاج محمد بن عيسى الغمبري بمدينة ِإُلوِرْن 

 (ٔ)بكورة حياتو وذلك بمساعدة والده ورعايتو.
كان الشاعر في نشأتو متأثرا بالبيئة الدينية اإلسالمية حيث تمقى تربية طيبة عمى يد والديو وأدب عمى حب  

الدين والعبادة، وغذي بالسموك الصوفية الصافية من الغمو. ولقد تكفمت عمتو حميمة السعدية بعد والديو 
، أشربتو لبان الحنون والحب "وأليمتو رىافة الحس ولطافة الشعور، إذ كانت دارىا مأوى يأوي مسئولية رعايتو

إليو الفقراء والمساكين من التالمذة والمياجرين، ولم يكد ينتيي إلى البموغ والرشد حتى برزت مخايل ذكائو، 
نال منيا ما يغذيو قوى وقويت شجاعتو األدبية خصوصا من عوامل البيئة التي رحبتو في آفاق عديدة ف

 (ٕ)عقمية".
 حياتو العممية:

بدأت حياة الشاعر العممية في وقت مبكر حيث أدخل في الكتّاب وعمره حينذاك تسع أعوام فمزم        
العموم  شيخو األول معمم الحاج محمد بن عيسى غمبري، وتعمم منو القرآن الكريم وشيئ من مباديء

م وذلك حينما ٜ٘ٙٔاإلسالمية، ثم التحق بمركز التعميم العربي اإلسالمي َأِغيِغي، في والية اَلُغووْس عام 
صارت تربيتو بيد عمتو حميمة السعدية، وكان المركز تحت رعاية الشيخ آدم عبد اهلل اإللوري المشيور بالعمم 

اإلعدادية والثانوية. ثم التحق بجامعة َباَيُرو َكُنو،  والتقوى، وىناك تم حصول الشاعر عمى شيادتي المرحمة
وحصل عمى شيادة الِدْبُموم، التي مكنتو فرصة اإلتحاق بجامعة إلورن، وحصل عمى شيادة الميسانس في 

م عاد إلى جامعة َباَيُرو ليواصل دراستو العميا، وبعد حصولو عمى الشيادة ٜ٘ٛٔالمغة العربية. وفي عام 
م، طمبا لمشيادة الدبموم العالي في تدريس ٜٜٓٔستر، سافر إلى المممكة العربية السعودية عام العميا لمماجي

المغة العربية لغير الناطقين بيا في جامعة الممك سعود بالرياض. وسرعان ما عاد إلى نيجيريا، سجل لدراسة 
 .(ٖ)مٕٓٓٓالدكتوراه بجامعة ِإُلوِرْن، وتم حصول شيادتو عمى الدكتوراه في عام 

ومن عوامل تكوين شخصية الشاعر األدبية والعممية، كونو متمكنا في العموم العربية واإلسالمية لمواظبتو 
التعمم والتعميم ومن حسن حظو أنو تمقى ىذه العموم من كبار العمماء، أمثال الشيخ محمد بن عيسى أستاذه 

مؤسس ومدير مركز التعميم العربي اإلسالمي َأِغيِغي، وغيرىم من  األول، والشيخ آدم عبد اهلل اإلُلوِري
الفرافسة والدكاترة، ممن تأثر بيم في حياتو العممية، رزق من خالليا تكوين حياتو األدبية بطابعيا الخاص 



 

إضافة إلى ما أشرب بو قمبو من حب العمم وتدآب القراءة والولع بالطالع عمى عيون األدب، وكان يكف 
دواوين فحول من الشعراء القدامى فأكب عمييا قرءاة ونقدا وموازنة، وما أحاطت بو من الحياة عمى 

االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي تعد كميا من األوجو الحياة البيئية وأوضاعيا الطبيعية كل ىذا وذاك 
 (ٗ)ساعدت في تكوينو أديبا وشاعرا فمقا عبقريا .

الدكتور ألبي شاعرا عبقريا بامتياز، لو أشعار كثيرة وردت في دواوينو، منيا: ديوانو لقد كان األستاذ       
ولقد تم تعيينو محاضرا بكمية التربية ُأوُرو، ثم جاءتو وظيفة جديدة من جامعة عثمان  (٘)الرياض والسباعيات،

م انتقل إلى جامعة بن فودي بصكتو، حيث عين محاضرا بقسم المغة العربية، فقضى فييا عشرة أعواما، ث
إلورن محاضرا بقسم المغة العربية؛ وظل ىناك إلى اليوم متمتعا يدرس األدب العربي والترجمة والرواية وغيرىا 

 (ٙ)من المواد العربية التي ليا عالقة بميدان تخصصو.

 عرض سريع عن القصيدة:
بن فودي الذي نظمو المركز اإلسالمي  ألقى الشاعر الميتو في المؤتمر اإلسالمي لألستاذ عبد اهلل          

م، وىي فصيدة تشتمل عمى خمسين بيت من البحر الكامل، ٜٗٛٔمارس  -ٔٔ-ٛبجامعة َصكُُّتو، من 
 يقول فييا:

 يا شعر أنت لرونقي وجمالي ** أىواك في حّمي وفي ترحالي .1
 ما زلت أبذل كل ما تيواه من ** دأب األديب بفكرتي وبمالي .2
 ن ليس تل_ ** مسو يد التمويث واألطفالووضعت عرشك في مكا .3

 فاليوم التبخل عمّي ضنانة ** جد بالجديد لشيخنا المفضال .4
*** 

 الشعر مممكة وأنت مميكيا ** شيخي فخذ مني ضئيل مقالي .5
 الشعر باب مغمق ففتحتو ** بمفاتح اإلليام واألمثال .6
 الشعر قبمك في البالد مقيد ** فنجيتو وفككت كلّ  عقال .7
ذا نثرت أخدت لّب رجال فإذا نظمت .8  فممقموب تحّير ** وا 

 قل لي سقى الرحمن قبرك بالرضا ** والعطف يا رب القريض العالي .9
 من أين يأتيك القريض تدفقا ** يأتي كماء ىاطل سمسال؟ .11

 إن التفاوت في المعارف ظاىر ** عند الرجال عمى مدى األحوال .11
 كّل جالل أسمى الّذخائر في الحياة بال مرا ** عمم بو يأتيك .12



 

ََ ** عمم صعدت بو عمى األجيال .13  أستاذ أعظم ما ممكت تفضاَل
 إن اإلمارة قد أتتك زيادة ** منقادة عفوا بدون قتال .14
 . فأريتيا حكم الّرشيد ورأيو ** وحكمت بالتقوى بال إشكال15

*** 
 ىو عبقريٌّ ليس يفري فريو ** في عصره ند بدون تغال  .16
 ** ىذي الّديار نظير مثمك غال يأّييا العربي بين السود في  .17
 ىذه الّديار يكاد ييدم ركنيا ** ظمم الّرجال فحمت دون زوال  .18

 الفتنة العشواء ىّبت ريحيا ** بين الفئات بأىول البمبال  .19
 ذىبت ضحّيتيا نفوس كماتنا ** قاموا لصون الدين كالّرئبال  .21

 فقبعت ثورتيا بكّل ميارة ** وبسالة الشجعان واألبطال  .21
 لفريد ىو الفريد طباعة ** في وقت سمم أو زمان نضالإن ا  .22

 أبناء فودي إن قرنكم لمن ** خير القرون ألعظم األفعال  .23
 واهلل كّمل جيدكم بنجاحكم ** في الحكم أوجكم بعيد عال  .24

 شفاىكم ** سكب الغزير لمحو كّل ضالل والعمم يسكب من سما   .25
 رغم كراىة الجّيال  ولواء دين اهلل يخفق في سما ال_ **  _ّسودان  .26
 ألف محال -صاح–إن الجياد من العجائب عندنا ** وبو تحقق   .27

 ىذا كفى درسًا لنا عممائنا ** ىبوا إلى اإلصالح باآلمال  .28
*** 

 إنا قدرنا كّل ما ألفتو ** رب اليراع بحكمة وكمال  .29
 إن الّضياء يضئ كّل جوانب ال_ ** _أعمار يغرق فيو نور ذبال  .31
 يين" أحسن ما تجو_ **_د بو القريحة فاز باإلقبال إّني أرى "التز   .31

 وكذا "الفرئد" في البيان جميمة ** وجميمة نّسقتيا كآلل  .32
 ونظمت "لؤلؤك المصون" بدون أن ** تأتي بتطويٍل وال إخالل  .33
 و "مصالح اإلنسان" فيو ىداية ** "ضوء المصمي" أرفع األقوال  .34

 فيو باستدالل و "كتاب ترىيب" ينبو غافال ** ودعمت رأيك  .35
 و "مطية الزاد" الذي ألفتو ** ليكون لإلنسان خير نوال  .36



 

 واقرأ "سبيل نجاتنا" بتأّمل ** و "سراج جامعنا" بدون مالل  .37
 آثار عبد اهلل كيف نعدىا ** تعدادىا شاق كعد رمال  .38

 أين الّسبيل إلى لحاف غباره ** في الفضل ىذا األمر يشغل بالي؟  .39
*** 

 في الميرجان أال نجّدد عيدنا ** لمعمم يصحبو جميل خصال  .41
 إن األوائل كيف يبقى ذكرىم ** من دون ما عمٍم وخير خالل؟  .41

 أخالقنا أني تدىور أسيا ** ونعيش عيش بيائم األدغال؟  .42
 ذو مرة فينا عدّو ضعيفنا ** وضعيفنا حرُب عمى األقيال  .43
 ا إلى اآلجالإن التعصب في البالد يضرنا ** ويكاد يدفعن  .44
 وكذا غالء السعر في أسواقنا ** أمر يييج حزن كل ضئال  .45
 واألرض تبخل ال تجود بخيرىا ** وسماؤنا سقف بال إسبال  .46
 ىل ىكذا نبقى ييّدد أمنا **  قطع الطريق وصولة القتّال؟  .47

 و "الحصن" في التصريف أرصن ما بنا ** ه العقل رغم تقادم األحوال  .48
 " مياىو ** تشفي الغميل وليس كالبخالوكذلك "البحر المحيط  .49

  (7)وسناك "لمح البرق" يغمر أفقنا ** فتح الّمطيف" الماجد المتالي .51

 الشرح:
بالكالم عن حالة تصرفو مع الشعر العربي حيث جعل الشعر جزءا  ٗ - ٔاستيل الشاعر من البيت       

باس حتي لجعل الشعر عيشو يحيى معو ويتجمل من مكونات حياتو الثقافية يمتزمو التزام اإلنسان الطعام والم
ويعتز بو في جميع أحوالو حالة بعده وقربو من البيت، ولمنزلة الشعر عنده كان يعتني بو حسا ومعنا بالفكر 
والمال ويحتفظ بو وبحميو حيث ال يضيع وال تصل إليو أيادي الفسادة وكان يتمنى منو أن يصمو بالمثل وال 

 لمدح ممدوحو.يقطع عنو عندما يعرض 
يبين الشاعر فضل الممدوح في نظم الشعر فيصفو بالعبقرية والممكة في قرض  ٘ٔإلى  ٘ومن البيت       

 الشعر، والشعر عند ممدوحو ممموك ومتى أراد نظمو يأتي إليو الشعر منقادا، وكان الشعر قبل عيد ممدوحو
سقيما جامدا مقيدا مغمقا فيو الذي عالج سقمو وكسر جموده وفك قيوده وفتح بابو المغمق بما لديو من تجربة 
وميارة شعرية، فكان إذا نظم الشعر وكتب النثر الفني تحير الشعراء واألدباء من تمكنو وبراعتو، ثم وصف 

بيذه الغزارة كالماء الوبل؟!، وليس ىذا  أمره في قرض الشعر بشيء عجيب ويقول باهلل من أين يأتيك القريض



 

فحسب بل أنت أييا الممدوح متمكن بارع في جميع المعاريف تحظى قدم السيق عمى ذوي العمم من أجيال 
عيدك. ثم تحدث عما َمنَّو اهلل بو من اإلمارة والحكمة إضافة عمى نعمة العمم وشرفو فكان يقود رعيتو بالرشد 

 تقوى.والفطانة  مع اإليمان وال
يبين أن ممدوحو عبقري ال يضاريو أحد في عصره وىذا مما ال شك فيو ، فيو  ٕٛ -ٙٔومن البيث        

ن كان من أجناس السود ولكنو عربي. إنو باسل شجاع وبطل جريء وعندما عم الجور ىذه البالد  وا 
اوئي التي سببت ىالك عدد السودانية )بالد ىوسا وغيرىا( عمى يد السالطين وحمت الفتن والباليا بشكل عش

صالح األوضاع السيئة  من الناس قام بنصرة أخيو المجدد الشيخ عثمان بن فودي لمحاربة الظمم ورجالو وا 
في المنطقة دينيا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا لحفظ الدين وأىمو. ولقد عد الشاعر القرن التاسع عشر من 

ال ناجحة وجيودا مبذولة في العمم والرعية عمى أيدي أبناء خير القرون في المنطقة ألن القرن شيد أعما
فوديو ، وىو قرن انتشر فيو العمم في بقاء بالد السودان عمى يد الممدوح وأخيو المجدد الشيخ عثمان 
وتالميذىما وغيرىم حتى رفع لمدين راية عمى ُشرف يستوطن تحتو الجيال ودخل الدين والعمم في بيوت عوام 

كفار جميعا، ومن العجب العجاب أن الجياد عمى أيدييم تحقق من النصر العظيم بفضل اهلل في المسممين وال
إصالح المناطق واألماكن من ىذه البالد السودانية، وكل ىذا يعد مما يقتدي بو عمماء ىذا الزمن إلصالح 

 األوضاء الدينية والسياسية. 
بعض المؤلفات التي ليا صيت في المجتمع العممي كان الشاعر يسوق ذكر  ٜٖ – ٜٕأما من البيت        

مادحا بذكرىا ممدوحو مع وصف الكتب المذكورة بما يشعر بو مدى من أنوارىا، فقد قدر الشاعر لكل ىذه 
المؤلفات حكمة في تأليفيا، فكتاب "الضياء" ألفو الممدوح ليضيء بو جميع جوانب بالد المنطقة. و"تزيين 

القبول في أوساط العمماء، فيو ما يدل عمى الكاتب من الطبيعة الجميمة المطبوعة. الورقات" كتاب رائع نال 
وكتاب "الفرائد الجمية" فيو كتاب منظوم يستحق ىذا االسم حيث أن معموماتو منسقة واضحة الداللة وبينة في 

اظ لممعاني المعاني  جميمة في األفكار، كما أن منظومتو في كتاب "المؤلؤ المصون" فازت بدقة األلف
الواضحة عبارتيا تنسجم مع طبيعة القاريء ال فييا اإلسيام وال اإلخالل، كذلك لو كتاب اسمو "مصالح 
اإلنسان" في ما ييتدي بو القاريء لمصمحة حياتو الدنيوية واألخروية. وىكذا استمر الشاعر يذكر أسماء ىذه 

و "كتاب الترىيب" و "مطية الزاد" و "سبيل الكتب ويممح بفوائد كل منيا، فذكر من ذلك "ضوء المصمي" 
نجاتنا" و "سراج جامعنا" ثم ذكر الشاعر بأن كتب الشيخ اإلمام عبد اهلل كثيرة ال تعد في أضيق وقت ممكن 
مثمما يعجز عن عد الحصى في الوقت القميل. واعتقد الشاعر بأن لمحاق بالممدوح في فضمو ىذا غير ممكن 

  بل الفضل لممتقدم، وقال:



 

 (8)أين الّسبيل إلى لحاف غباره  **  في الفضل، ىذا األمر يشغل بالي؟.             

كان الشاعر يحرض المحتفمين في ىذا الميرجان بأن يقوموا بتجديد العيد لنشر  ٓ٘ – ٓٗوفي البيت       
ر العمم والعمل بو العمم والعمل بو ألن التاريخ أبقى ذكر محاسن العمماء األسالف لما ليم من جيود في نش

فمن دون ذلك ال يعرفون وال يذكرون. ويتساءل الشاعر متعجبا كيف فسدت القيم واألخالق في زمننا حتى 
صار الناس يحيون حياة تافية ال قيمة ليا فالقوي منيم يأكل الضعيف، والضعيف تحول عدوا لمزعماء 

عصب عدو لإلنسانية ضرره أعظم من التصور والمموك، وانتشر بين الناس التعصب والعنصرية عمما بأن الت
كان ييمك الناس ويدمر الحياة، ناىيك عن غالء السعر الذي صار طبيعة في األسواق مما كمو يؤدي 
بالمجتمع إلى نقطة فشل في الحياة االقتصادية، ثم يشكو الشاعر أحوال السيئة التي حصمت لممنطقة بفقدان 

قة بأنيا جافة لحقيا القحط وانقطع عنيا الماء وذلك لكثرة الفساد الممدوح وأمثالو حيث وصف أرض المنط
والذنوب في حين انتشر  قطع الطريق ورجال اإلرىاب في كل البالد ييددون أمن الناس ويقتمون األبرياء، وال 

ثم  ينبغي لمناس أن يبقوا ىكذا دون أن يتحركوا لفك ىذه القيود المضرة التي تسبب ليم حياة متخمفة فاشمة.
عاد ليستمر بذكر آثار الممدوح وبيان ما تدل عميو من عمم وذكر قيمتيا في وسط أصحاب العمم والثقافة، 
فذكر كتاب "الحصن الرصين" الذي يحمل معمومات عن الصرف وقد اسحق ىذا االسم حيث أن معموماتو 

لمعمومات يجد القاريء دقيقة صمبة تتماشى بكل زمن ، ولو كتاب "البحر المحيط" فيو أيضا عذب سمس ا
فييا ضالتو مثمما يجد الغميل حاجتو من الماء البارد، ولو أيضا كتاب "لمح البرق" معموماتو واضحة الداللة 
وكتاب "فتح المطيف" فيو كتاب شريف المعمومات سيمت األلفاظيا لتعطي المعاني الواضحة بحيث يتشرف 

  بيا كل من استفاد منيا. 
 الفكرة المحورية:

غرض الشاعر في ىذه القصيدة مدح الشيخ عبد اهلل بن فودي الذي يعتبر من كبار األدباء  -ٔ
 العباقرة والقادة األفذاذ والعمماء األزكياء الفطنة في نيجيريا القديمة.

وصف الشيخ بأنو شاعر فمق عبقيري بارع في قرض الشعر لديو ممكة قوية لمغة العربية والشعر  -ٕ
 ظمو تأتي إليو األفكار المستقيمة. عنده ممموك ومتى أراد ن

كان الممدوح متمكن ذو ميارة في جميع المعاريف والعموم فاق العمماء البحور من أجيال عيده،  -ٖ
وىو أيضا حكيم لو ميارة وتجربة في قيادة الرعية فكان يقود رعيتو بالرشد والفطانة  مع اإليمان 

 والتقوى.



 

نقاذ الناس وصف ممدوحو بالشجاعة والبسالة والتقدم  -ٗ بالسرعة في إغاثة المظموم ودفع الظممة وا 
 من ظمم الجيل.

كان الشاعر يحرض المحتفمين في ىذا الميرجان بأن يقوموا بتجديد العيد لنشر العمم والعمل بو  -٘
 اقتداء بأسالفيم من مثل الممدوح.

قد جمع الشكوة والشجون بحال الناس في ىذا الزمان الذي يعيش فيو الناس عيشة جاىمية ف -ٙ
 الزمن كل أنواع الفساد التي تحرب البالد وتمر األجيال.

ذكر بعض آثار الممدوح التي فييا الخصال األصيمة الجممية وتعبر عن التراث الديني والمغوي  -ٚ
 وفييا عمم األباء واألجداد.

 المشاكمة بين التعبير والغرض:
وكل شعره لو طبيعتو الخاصة وماىيتو  إن الشاعر العبقري ينظم شعره تنظيما يتناسب مع غرضو      

المستقمة تتجمى تمك الخصوصية من خالل معان أو أفكار جزئية وما يتبع ذلك من أشكال تعبيرية تميق بو، 
فمغرض ىذا الشعر الذي كان الباحث في توضيحو دائرتو الشعورية تتفق مع جو الشعر المديح ألن الشاعر 

من الغرض من مثل ذكر الثناء عمى الممدوح وذكر مناقبو، وذكر  اىتم فيو بذكر معان تدل عمى المطمب
 أظير مناسبو كما تجمى ذلك في قولو:

 الشعر مممكة وأنت مميكيا ** شيخي فخذ مني ضئيل مقالي
 الشعر باب مغمق ففتحتو ** بمفاتح اإلليام واألمثال

 الشعر قبمك في البالد مقيد ** فنجيتو وفككت كلّ  عقال
ذا نثرت أخدت لّب رجالفإذا نظمت فم  مقموب تحّير ** وا 

إن الشاعر ىنا ساق لنا مناقب ممدوحو حيث ذكر عبقريتو  في نظم الشعر وأنو متمكن جدا وكأن قرض     
الشعر صار ممكا لو خاصة فجميع الشعراء يغترفون من دلوه بإذنو، وكان متى أراد نظمو يأتي إليو الشعر 

ظيار مناسب الممدوح أنو أحيا الشعر بعد موتيا وعالج ما كان منو من مستسمما منقادا، ومن ىذه المنا قب وا 
سقيم وفك ما كان منو من قيود وفتح ماكان منو من غمق، واستمر إلى ذكر ما يدل عمى معان المدح تتفق 
بمستوى الممدوح والغرض الذي سيقت القصيدة من أجمو. وىذا الشك أنو غاية من مشاكمة التعبير بالغرض 

ي وضع الشاعر وكان بيذا يعمم مقاصد القول حيث مدح فأطرى وأسمع، وىو أول ما يحتاج إليو كل شاعر ف
ن  حسب ما يقولو ابن رشيق القيرواني، فالشاعر العبقري بيذا المعنى عنده ىو الذي "إن نسب ذل وخضع، وا 



 

ن عاتب خفض ورفع ن فخر خب ووضع، وا  ن اىجا أخل وأوجع، وا  ن استعطف حّن مدح أطرى وأسمع، وا  ، وا 
 (9)ورجع"

واقرأ معي قولو في الممدوح يظير مناسبو بالتعبير الذي يدل عمى تجاربو الخاص في تشكيل الغرض      
 قائال:

 ىو عبقريٌّ ليس يفري فريو ** في عصره ند بدون تغال
 يأّييا العربي بين السود في ** ىذي الّديار نظير مثمك غال

فقد أظير الشاعر مدى ميارة ممدوحو وعممو حيث لم يدانيو أحد في عصره في العمم واألدب وزعم أنو      
ن كان من جنس السود  عربي لما تجسد فيو من أوصاف العروبة وأدبيا وتقاليدىا، لذلك فإن الممدوح حتى وا 

اس ألن المعرف أن الذي ترك ولكنو عربي.. !واعتقد الشاعر أن الممدوح حي وليس بميت كما اعتقده الن
لمناس األعمال الخيرية فيو مازال يذكر بينيم بعممو ولذلك صمم الشاعر ودعا ممدوحو بما يدعا بو الحي 

وىذه قمة في وضع صورة التعبير لمغرض وال يقدر عمى إيجاد "يأّييا العربي!". وتعدى بحرف النداء قائال: 
فينا  قد وفق الشاعر في  شاعر فمق ذو تجربة بأفانين األدب العربي.الموافقة بين اثنين التعبير والغرض إال 

 جودة الشعر المديح وتبين تمكنو وبراعتو في وضع الشعر لمغرض المقصود.
 احتذاء التقاليد:

من المعروف أن الشاعر الفحل الجيد ال بد وأن يسعى في أدبو نحو موافقة تعبيره بالتراث، وعند وضع       
تجده ال يخرج عن العرف الطبيعي المنسجم مع أذواق مجتمعو والبيئة التي سيتم فييا إلقاء  معمومات شعره

ىذا الشعر، ولمتوكيد عمى ما ذكر يستطيع القاريء أن يتابعو في أمرين أساسيين تحت االحتذاء وىما: 
 المعاني الجزئية و نيج القصيدة.

نص من محاور الغرض فالعظمة والرفعة والجاللة إنو تنبثق المعاني الجزئية في ال -المعاني الجزئية:
والفضل والصعود والترقي والشرف كميا معان جزئية من معاني المدح وىي مواصفات تجسدت في الممدوح 
بحيث تصير فيو شعارا ويجري بيا وضع العرف العربي، فالشاعر لم يخرج عن طريق العرب المعتاد في 

 اتفق عمييا العرب بل جرى مجرى شعراء العرب حين قال: وصف ممدوحو بصفات تتفق بمعاني المدح
 إن التفاوت في المعارف ظاىر ** عند الرجال عمى مدى األحوال
 أسمى الّذخائر في الحياة بال مرا ** عمم بو يأتيك كّل جالل

ََ ** عمم صعدت بو عمى األجيال  أستاذ أعظم ما ممكت تفضاَل



 

ىنا قد وفق الشاعر في وصف الممدوح بالفضل والترقي والتفوق عمى الزمالء والرجال واألجيال بعد      
حصولو عمى العمم وأن العمم فيو ما يورث لصاحبو العظمة ورجاحة العقل والرزانة وىذه الصفات المذكورة في 

وغيرىم وىي نمط من المعاني التعبير ال شك  أنيا وضعت متطابقة بالعرف المعتاد عمى طريقة العرب 
الجزئية التي من أجميا مدح الشاعر ممدوحو، العمم يرفع صاحبو ويشرفو ويعززه وىنا ترى أن الصفات كميا 

 تتفق مع الغرض المديح وىو المطموب في احتذاء التقاليد.
أنتجو  ثم جاء الشاعر يذكر بعض إنتاجات الممدوح بشكل منظم لطيف ورائع حيث يصف كل كتاب      

الممدوح بما يالئم عنوان الكتاب صفة تتطابق بغرض شعره ىو، وتنسجم مع ما وضع ليا من المعاني 
"ضياء المعتادة عند العرب كما تتفق مع المطموب في الشعر المديح بالتحديد، اسمعو يقول في كتاب 

 :التأويل"
 إن الّضياء يضئ كّل جوانب ال_ ** _أعمار يغرق فيو نور ذبال

يقطع أنفاسو بعد ذكر الكتاب حتى أخبر أن الكتاب ال شك يستحق ىذا االسم ألنو شمس في أفق السماء ولم 
يتشرف جميع أىل األرض بضوئو شرقا وغربا يمينا وشماال فمعمومات الواردة فيو تغطي قموب النافعين بيا 

ض بضوء الشمس إلى مقاصد بضوءىا فييتدون بيا إلى ما يعمر حياتيم الدينية، كما ييتدون عمى وجو األر 
حياتيم الدنيوية. فنسبة صفة الضوء لمكتاب مقبول في جميع التقاليد البشري، بيذا لم يخالف الشاعر عما ىو 
المعروف في طريقة العرب في وصف األشياء بما يالئميا مالءمة تامة كما أن تعبيره موافق بالغرض وىو 

ووصف الكتاب بالصفة الجميمة جزء من شرف الممدوح  من المعاني الجزئية إذ أن ذكر كتاب الممدوح
 ومدحو.

لقد درج الشاعر في نظم قصيدتو من حيث البدء والختام ونسق المعاني الجزئية وترتيبيا  -نيج القصيدة:
إلى ما يؤدي بشعره إلى اإلعجاب بو عند القارىء والسامع ويفسر بو عن الواقع النفسي لمشاعر نفسو، 

لمممدوح والمجتمع فكون بيذا التفسير ارتباطا قويا بينو وبين اإلجادة الفنية والطاقة اإلبدائية والواقع التصوري 
والتمسك بزمام أدبو لممعاني السامية، فيا ىو قد بدأ فيو بذكر اليوى والشوق إلى ممدوحو وذكر ميارتو في 

العموم وذكر نمط حياة  وضع الشعر وقرضو وبذكر شخصيتو وىويتو وتفوقو عمى العمماء من أجيالو في
المجتمع الحاضرة ودعوة الناس إلى اقتداء بالممدوح وذكر ما يدل عمى مقدرتو في قيادة رعيتو وذكر آثاره 

 العممية ومجيوداتو.
 
 



 

 فقد استيل من أول قصيدتو باليوى والشوق مثال فقال: 
 يا شعر أنت لرونقي وجمالي ** أىواك في حّمي وفي ترحالي

 ل ما تيواه من ** دأب األديب بفكرتي وبماليما زلت أبذل ك
 إلى أن يقول في عبقرية الممدوح في وضع الشعر وقرضو:

 الشعر مممكة وأنت مميكيا ** شيخي فخذ مني ضئيل مقالي
 الشعر باب مغمق ففتحتو ** بمفاتح اإلليام واألمثال

 الشعر قبمك في البالد مقيد ** فنجيتو وفككت كلّ  عقال
ذا نثرت أخدت لّب رجالفإذا نظمت   فممقموب تحّير ** وا 

 قل لي سقى الرحمن قبرك بالرضا ** والعطف يا رب القريض العالي
 من أين يأتيك القريض تدفقا ** يأتي كماء ىاطل سمسال؟

ثم يختتم بذكر آثار الممدوح وىذا من اإلبداء ألن حسن األمر وجمالو تقدر في اختتامو ويكون تفسير ذلك أن 
لممدوح كميا جميمة بدأ وختاما، بدأ الشاعر بما يميل إليو النفس وختم بما تأممو نفس وترجو تحققو في حياة ا

الحياة السعيدة، وىذه غاية في تحريك المشاعر وترغيب النفوس وتحريضيا نحو االمتثال باألدب الجميل 
 وأدعى إلى االقتداء بالممدوح وكل من فيو توافر ىذه الصفات.

 ي التصريف أرصن ما بنا ** ه العقل رغم تقادم األحوالو "الحصن" ف
 وكذلك "البحر المحيط" مياىو ** تشفي الغميل وليس كالبخال

 وسناك "لمح البرق" يغمر أفقنا ** فتح الّمطيف" الماجد المتالي 
عن إلى غير ذلك من األمثمة في توضيح نيج القصيدة مما دل عمى عدم خروج الشاعر عن التقاليد و      

مذىب المتقدمين في مقصد القصيدة سوى أن المتقدمين يتعرض في قصائدىم ذكر أكثر من غرض 
ن  وغرضين وثالثة لكن يرتبون األغراض بقدر كبير من اإلبداء يؤدي إلى إعجاب القارىء والسامع، وىنا وا 

لمعاني القديمة التي ركز الشاعر عمى غرض واحد "المدح" إال أنو اىتم باألفكار المحورية والتزم فييا با
حددت في إطار عرض نيج القصيدة عند العرب فصاغيا الشاعر صياغة تتفق بعصره الحديث وبمعان فنية 

 خاصة بميارتو وأصالتو.
 
 
 



 

 :اإلصابة
اإلصابة من معايير صور التعبير عن الغرض ولقد صاغ الشاعر من المعاني في ىذا الشعر ما         

تحقق بو غرضو تحقيقا جيدا وكان بفطانتو وذكائو نفذ إلى ماىية غرضو وصوره تصويرا جوىريا رائعا بحيث 
الفطن في إصابة عين جعل ممدوحو مثاال نموذجيا لممدح إذ بمغ بو أقصى ما يقول بو الشاعر المصيب 

المعاني لمغرض، واقرأ قولو في الممدوح يصفو بالعمم الزائد الفائق فسماه أستاذا ثم إنو لم يسكت حتى جعل 
العمم ىو أعظم ثروة يممكيا الممدوح وبو تفوق عمى جيمو في عصره، مصورا ممدوحو بفريد عصره في مجال 

 فضل العمم، قائال:
 ََ  ** عمم صعدت بو عمى األجيالأستاذ أعظم ما ممكت تفضاَل

وىذه العبارة غاية لممعاني السامية فقد جعل الشاعر من خالليا نموذجا إنسانيا في العمم أصاب بيا الغرض 
ألنو ذكر الصفات الالئقة بو، وىذه المعاني تأتي الشاعر عفوا دون تكمف وىي منسقة مرتبة تنبثق منو 

كي يتحقق من ورائيا الغرض المنشود أال تراه يقول بعد البيت  لتنبىء بفطانتو وذكائو في ضبط زمام شعره
 السابق:

 ىو عبقريٌّ ليس يفري فريو ** في عصره ند بدون تغال
 فقد صور الممدوح بالعبقرية وذلك بعد وصفو بالتفوق عمى األجيال ثم عاد ليقول: 

 أبناء فودي إن قرنكم لمن ** خير القرون ألعظم األفعال
 كم بنجاحكم ** في الحكم أوجكم بعيد عالواهلل كّمل جيد

 شفاىكم ** سكب الغزير لمحو كّل ضالل والعمم يسكب من سما 
وجاء الشاعر مرة أخرى لدعم ادعائو في ىذا المدح ويرفع معنى شعره إلى أقصى غاية من الغايات الفنية في 

 تصوير فضل ممدوحو في العمم فيقول:
 ي الفضل ىذا األمر يشغل بالي؟أين الّسبيل إلى لحاف غباره ** ف

فينا قد أعطى الشاعر الصور المثمى لمتعبير الفني عن الغرض المطموب في شعره من حيث البناء واألفكار 
 الجزئية والصور التعبيرية وبيذا وذاك يحكم بأنو شاعر فمق مصيب .

 
 
 
 



 

 : خاتمة
منيا: نبذة عن الشاعر الدكتور عيسى ألبي فقد تم معالجة ىذا المقال من خالل نقاطو الجوىرية، فذكر    

أبوبكر وحياتو العممية ثم جاء عرض سريع عن القصيدة و شرحيا وكشف بعد ذلك عن فكرتيا المحورية ومن 
ثم قدم عنيا المشاكمة بين التعبير والغرض وتم من ىذه النقطة مناقشة احتذاء التقاليد في القصيدة والمعاني 

 القصيدة، ثم تقديم اإلصابة لمغرض من القصيدة.الجزئية منيا، وعرض نيج 
وقد كشف المقال أن المعاني الشعرية ىي ثمرة في الجودة الفنية وأن الغاية فييا مقدرة الشاعر في بناء      

قصيدتو والتمكن في وضع األفكار الجزئية والمحافظ عمى تنسقيا وترتيبيا وفق الغرض العام ووضع عباراتيا 
ب العرب في األداء الفني ثم يصيب بيا الغرض لما فييا من الصورة المثمى، وقد تحقق بحيث تتفق بمذى

 الشاعر بفطانتو وميارتو وتجربتو الفنية تمك الماىية فيو شاعر فمق بارع مصيب. 
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ABSTRACT: 
 

This article attempted to investigate and appraise the degree and quality of words, 

meaning and expressions in the praise poetry of Professor Isa Alaabiy on a super 

writer of Arabic Poetry Al-Shaikh Abdullahi Bn Fodio. It contains a brief history 

of poet and poems exemplary displayed, the center line idea, the similarities 

between words expression and main objective of the poem especially in the 

direction of contingent, tradition and meaning of praise poetry as well as the 

approach and manifestation. The poet's poetry is leveled among the best poems 

that gives eminence to meaningful poetics of the Nigerian Arabic Literature as well 

as being genius in words expression that conformed with poetic objectives and 

parts axes which was considered as accuracy and quality of expressions in good 

Arabic literature. This article adopted and uses descriptive method in its analysis 

and interpretation. 
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