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د. محمد جامع عبد اهللالسياق الداللي لالستفهام في ديوان السباعيات لعيسى ألبي أبي بكر: دراسة أسلوبية

ملخص: 
ناق�ست الدرا�سة �سورا من اأ�ساليب اال�ستفهام يف ديوان عي�سى 
بداأت  وقد  نيجرييا،  يف  العربي  ال�سعر  فطاحل  اأحد  بكر،  اأبي  األبي 
مبقدمة تف�سح عن ال�سعر ورونق االإن�ساء الطلبي، وخا�سة اال�ستفهام، 
وركزت على بع�ض اأ�ساليب اال�ستفهام، م�ست�سهدا بالنماذج ال�سعرية 
الواردة يف الديوان. وقد هدفت الدرا�سة اإىل اإبراز ما يكّنه الديوان من 
الروائع البالغية لال�ستفهام. واتبعت الدرا�سة يف مناق�سة املو�سوع 
املنهج االأ�سلوبي اإح�ساًء وحتلياًل، وقد تو�سل البحث اإىل اأن ال�ساعر 
ميلك من القوى االإن�سائية ما يجعل ديوان ال�سباعيات يحوي �رضوبا 
فنية على  قيم  لر�سم  الدار�ض  ت�ستوقف  اال�ستفهام،  بدائع  زاهية من 

نحو ما َعّن له من الوجوه واملعاين.
الكلمات املفتاحية: اأ�ساليب-اال�ستفهام-ديوان ال�سباعيات-

عي�سى األبي-نيجرييا

Contextual Use of Inquiry Techniques in as-
SubāCiyyāt’s Collection of Isa Alabi Abubakar: A 

Semantic Approach

Abstract: 

This study discusses images of question styles 
in Isa Alabi Abubakar’s anthology, who is one of 
prominent Arabic poets in Nigeria.The study begins 
with introduction which exhorts the beauty of 
interrogative constructions and virtue of rhetorical 
questioning. The article focuses on analyses of 
questioning methodology in the work with numerous 
examples. It aims at revealing the treasures of 
rhetorical techniques embedded in it. The work applies 
stylistic approach in its study. The study concludes that 
the poet is endowed with constructive litrary prowess 
that made his anthology (as-Subā’iyyāt) a focal point 
for the researcher in exploring its artistic values as it 
appears to him.

Key Words: Techniques-Inquiry-as-Subā’iyyāt-
Isa Alabi-Nigeria

املقدمة:
ال�سعر ديوان العرب؛ وهو لهم حياة واإليهم نافذة. وقد اختاروه 
تاألفه  االأ�سماع  وراأوا  وا�ستطابوه،  ا�ستح�سنوه  حني  حلياتهم  �سجال 
بعُد  من  اتبعوه  ثم  فرحني،  والئم  للنوابغ  فاأقاموا  تقبله،  والنفو�ض 
وتعلموه، ف�سار لل�سعر راوية، واأ�سبح الرواة ينابيع العلوم واأوعيتها 
للجيل الالحق)1( قال عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل تعاىل عنه: )كان 
اأ�سح منه(،)2( فانح�رض ت�سابق  القوم، ومل يكن لهم علم  ال�سعر علم 
ُعني  املنطلق  هذا  ومن  املنظوم.  الكالم  ميدان  يف  البالغة  جياد 
العلماء امل�سلمون يف نيجرييا بقر�ض ال�سعر متفاعلني مبا يجري يف 

بيئتهم من اأحداث �سيا�سية واجتماعية.

البالغي، كما  امليزان  االإن�سائي فيقع متعادال يف  الكالم  اأما 
وحتكمه  الراقي،  ال�سعري  الفن  ويعتمده  واملقام،  احلال  يقت�سيه 
�سياغة  وتياراتها  ق�ساياها  لرفد  االإن�سانية  واملالب�سات  الظروف 
فنية عرب النماذج ال�سعرية احلية.)3( واحلق اأن االإن�ساء بنوعيه، مينح 
ال�سعر اأمناطا راقية من النماذج التي من �ساأنها اأن يغدو ُقوى خالدة 

يعّز اإخماله واإخالوؤه عن معامل الرونق واجلمال.
اأ�سادوا بقيمه اجلمالية  ويتميز االإن�ساء الطلبي باأن البالغنّي 
ملا ي�سفيها على الن�ض من قوة الظهور وح�سن الداللة، واأنه يخرج من 
معانيه االأ�سلية اإىل معان اأُخر يقت�سيها املقام واحلال. ذلك اأن من 
اأهم االأهداف التي يرمي اإليها هو التاأثري باأكرب قدر ممكن يف نفو�ض 
املتلّقني، ليتم من خالله االإقناع مبا يقوله املن�سيء وما يدعو اإليه. 
ومن اأجل حتقيق هذا الغر�ض يّتخذ اأبعادا خمتلفة واأ�ساليب متغايرة، 
لري�سم خاللها ال�سورة التي حتقق الغر�ض املن�سود من حتفيز العقول 

على التفكري، واإثارة العواطف.
تعّز  املدى،  بعيدة  االإن�سائي  الكالم  من  امل�ستفادة  واملعاين 
التعبري، والوقوف  التام ب�سياق  الوعي  االإحاطة بها، واإمنا يحكمها 
مع  مثال،  اال�ستفهام،  اأدوات  من  فت�ستنبط  اأحواله.  قرائن  على 
الوقوف على قرائن اأحوالها، معاٍن منها؛ التقرير، والتعجب، واحلّث، 
واال�ستبطاء، والتهكم، وال�سخرية... ولي�ض من نافلة القول : اإن ال�ساعر 
عي�سى األبي * بلغ ببالغة اال�ستفهام �ساأوا بعيدا يف �سباعياته، حيث 
اأم�سكها اإم�ساك بارٍع فطن، يدري من املواقع التي يجود بها النمط 
وتزول  املعاين،  الدار�ض مغاليق  اأمام  بها  يفتح  العايل على �سورة 

عوامل التعقيد التي ينجم منها �سوء النظم.)4(
الديوان،  يف  اال�ستفهام  ا�ستخدام  يف  ال�ساعر،  اأن  جرم  وال   
عقلية  طاقات  يف  تتجمع  التي  اال�ستفهام  خ�سائ�ض  ا�ستلهم  قد 
وما  واملواطن،  املوقف  ينا�سب  االإن�سانية مبا  الق�سايا  مزاولة  عند 
العر�ض،  وروعة  احلكمة،  قوة  يف  مثلى،  وقيم  اآداب،  من  يالزمها 

وجمال االأداء، على نحو ما حتكم به القرائن. 
اال�ستفهام:

وهما  فار�ض،  ابن  عند  واال�ستخبار  اال�ستفهام  معنى  توافق 
كلمتان مرتادفتان توؤديان معنى واحدا، وهو )طلب خرب ما لي�ض عند 
اال�ستخبار  )اأن بني  يذكرون  نا�سا  اإن  قائال  اأردف  ثم  امل�ستخرب()5( 
واال�ستفهام اأدنى فرق، قالوا: وذلك اأن اأوىل احلالني اال�ستخبار؛ الأنك 
�ساألت  فاإذا  َتفهمه،  مَل  ا  وُرمبَّ َفِهْمته،  ا  فُرمبَّ ب�سيٍء،  َفُتجاب  ت�ستخرب 
ثانيًة، فاأنت ُم�ستفهٌم، تقول: اأفهمني ما قلته يل، قالوا: والدليل على 
ف بالَفْهم(.)6(  ف باخُلرْب وال يو�سَ ذلك اأنَّ الباري -جلَّ ثناوؤه-يو�سَ
وقد ذهب ال�سيوطي مذهب ابن فار�ض، اإذ قال: )اال�ستفهام هو: طلب 

الَفهم، وهو مبعنى اال�ستخبار.()7(
ويّت�سح اأنَّ َمن فرَّق بينهما َيق�رُض معنى اال�ستفهام على طلب 
ِعْلم ب�سيء يريد امل�ستفهم عقله، اإذ اإن من معاين اأ�سل الكلمة العقل، 
ابتداًء،  العلم  طلُب  اال�ستخبار  واأنَّ  عقلته)8(  اأي  ال�سيء  فهمت  يقال 
)فا�ستخرَب: �ساأله عن اخلرِب وطَلب اأن يخرَبه...واال�ستخَبار: ال�سوؤال عن 
اأخ�ض معنى من اال�ستفهام  اأنَّ اال�ستخبار  اخلرب.()9( ويبدو للباحث 
معنى  �سمولية  ومن  ُيعلم.  مامل  علم  ُطلب  هما:  احلالني  يف  لكنهما 
ما  يفهم  مل  الذي  ال�سامع  على  )امل�ستفهم(  اأطلقوا  اأنهم  اال�ستفهام 

اأجيب به ابتداء، ف�ساأل ثانية.
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على اأن اال�ستفهام متيز عن اال�ستخبار باأدوات لفظية كّن من 
ى،  خ�سو�سياته هي: الهمزة، وهل، وما، وَمن، وكم، وكيف، واأين، واأنَّ
ان، واأّي. ويعني اأن اال�ستخبار ال يكون اإال ب�سيغة االأمر،  ومتى، واأيَّ

واإذا طلب علم �سيء بهذه االأدوات فهو ا�ستفهام، واإال، فهو ا�ستخبار.
باالأ�سلوب  املعنى  عن  التعبري  بني  الفرق  ندرك  هنا  ومن 
اأ�سلوب  فالتقريري  اال�ستفهام.  باأ�سلوب  عنه  والتعبري  التقريري، 
يبا�رض املعاين باعتماد مو�سوعية، وتوكيد، وتكرار، وق�سم، وحقيقة، 
وكناية، وخرب، واإن�ساء وغريها من اأ�ساليب التعبري، حيث اأن الهدف 
منه-كما يف اأ�سلوب اال�ستفهام-يف النهاية، هو االإقناع دون جذب 
انتباه املتلقي. فاملتلقي، يف اأ�سلوب اخلرب، م�ستمٌع دوره التلقي دون 
واأما طبيعة  واجلواب.  وال�سوؤال  بالتعقيب  الن�ض،  مع  احلي  التفاعل 
اإىل  املتلقي  نف�ض  املعاين يف  بلوغ  اإيثار  ففيه  باال�ستفهام  التعبري 
اإىل  ال�سامع، ي�ساف  ا�ستيالء املن�سيء على نف�ض  اأق�سى حّد ثم فيه 
املتلقي  في�سبح  بينهما،  للتوا�سل  فعلي  جت�سيد  من  فيه  ما  ذلك 

فاعال-هو االآخر-يف بناء الن�ض.

أساليب االستفهام:
يجدر بالباحث يف هذا ال�سدد اأن ي�سري اإىل اأنَّ هناك ا�ستعماالت 
لذلك  مثال  وخري  حقيقية،  تكون  اأن  بال�رضورة  لي�ض  لال�ستفهام 
�سوؤال اهلل عي�سى بن مرمي-عليه ال�سالة وال�سالم-يف قوله تعاىل:{
َي  َواأُمِّ ُذونيِ  خيِ اتَّ ا�سيِ  لنَّ ليِ ُقْلَت  اأَاأَْنَت  َمْرَيَ  اْبَن  ي�َسى  عيِ َيا   ُ اللَّ َقاَل  َواإيِْذ 
اإن اهلل �ساك ومتوّهم  116، فال يقال:  }املائدة:  يِ اللَّ ُدونيِ  ْن  اإيَِلَهْييِ ميِ
يف اإثبات عني القائل للقولة-حا�ساه �سبحانه العليم اخلبري! بل ُوّجه 
الق�سد، وفهم  اال�ستفهام لغر�ض بالغي بحت. وقد فطن عي�سى هذا 
اأنه �سوؤال ورد على �سبيل ا�ستنطاقه مبا هو لديه-جل وعال-معلوم، 
اأال  الغيوب.  عاّلم  اهلل،  لذات  وتربئة  لهم،  وتبكيتا  للن�سارى  تكذيبا 
نراه ي�سند العلم املطلق، ومنه علم ما يف نف�سه، اإىل اهلل-عز وجل؟! 
فهذا النوع من اال�ستفهام اإًذا )للتبكيت)10( والتقرير(.)11( مبا يعرفه 

ا ال  عي�سى -عليه ال�سالم، وي�ستحيل على اهلل -عز وجل -اأن ي�ساأَل عمَّ
ا كبرًيا. ا يقولون ُعلوًّ ه عامِل بكلِّ �سيٍء، َتعاىَل اهلل عمَّ يعلم؛ الأنَّ

ثراوؤه  يكون  ورمبا   ، َثِريٌّ دمث  اأ�سلوب  اال�ستفهام  فاأ�سلوب 
ي�سعون  البالغة،  كتب  يف  جتدهم،  وقد  البالغيني،  لدى  به  ُمقّرًرا 
غالًبا معًنى واحًدا لال�ستفهام-وتكفينا نظرٌة يف كتابي )ال�ساحبي( 
و)االإتقان(؛ البن فار�ض وال�سيوطي، فقد اأْوَرد ابن فار�ض خم�سة ع�رض 
معنى لال�ستفهام، بينما اأورد ال�سيوطي اثنني وثالثني معًنى له )12( 
اأ�سلوب  وعلى الرغم من هذا، فقد نراهم يختلفون حول َداللة 
يَن  ذيِ َوالَّ الرَّ�ُسوُل  َيُقوَل  َحتَّى  ُلوا  قوله تعاىل:{َوُزْلزيِ اال�ستفهام، ففي 
يِ َقريِيٌب}البقرة: 214، جند  يِ اأََل اإيِنَّ َن�ْصَ اللَّ اآَمُنوا َمَعُه َمَتى َن�ْصُ اللَّ
يجعله  بينما  دعاء)13(  فيها  اال�ستفهام  يجعل  اجلبار  عبد  القا�سي 
وا�ستطالة  ومتّنيه  ال�سرب  لطلب  اأنه  غري  لال�ستبطاء)14(  ال�سيوطي 
جمع  من  الباحث  عند  مانع  وال  الزخم�رضي.)15(  عند  ال�سدة  زمان 
بني دالالت يوؤديها اال�ستفهام يف االآية العتبارات منها؛ املكونات 
ارتباطات  وعن  باملدلول،  الن�ض  ترابط  تتمخ�ض عن  التي  الداللية 
الداللة بال�سياقات الرتكيبية. واإن دل هذا االختالف على �سيء فاإمنا 
فهم  واأن  البالغي،  ثرائه  الداللية وغزارة  اال�ستفهام  فنيَّة  يدل على 
اأو  املقامي،  لل�سياق  الواعي  االإدراك  على  ف  يتوقَّ اال�ستفهام  داللة 
اللغوي، اأو املقايل، اأو اللفظي له، من حيث البناء اللغوي مب�ستوياته 
اجُلَمل،  ُنطق  )طريقة  �سيَّما  وال  والرتكيبيَّة،  وال�رضفيَّة  ال�سوتيَّة 
رْب،  النَّ ومنها  النُّطق،  لهذا  امل�ساحبة  ال�سوتي...  التطريز  وظواهر 

والتنغيم، والفوا�سل ال�سوتيَّة(.)16( 
فاأدوات اال�ستفهام وحدات داللية لها مهماتها اللغوية يف نقل 
التي تتمخ�ض عن ترابط  الداللية  الدالالت واملعاين، ملا ملكوناتها 
الرتكيبية  بال�سياقات  ارتباطاتها  َثّم عن  اأوال، ومن  الدال باملدلول 
الداللة  ال�سوتي يف  واإيحائيىة. ويتمثل اجلانب  ثانيا، من طاقات 

املتاأتية من النرب والتنغيم يف قول ال�ساعر مثال:

فتن���ة تره���ب اأو داء عنان���ا)17( عندن���ا اأنت���م  النف���طيِ  خ���راَء 

فتنطق )اأنتم( على اأنها مبتداأ وما بعدها خرب لها، فتكون )اأو( 
)بل(،  ترهب  فتنة  عندنا  )اأنتم(  املعنى  فيكون  املطلق)18(  للجمع 
ب�سيغة  بعدها  وما  )اأنتم(  تنطق  اأو  التقرير.  ب�سيغة  عنانا(،  وداء 
املطلق.  للجمع  )اأو(  الدرا�سة-فياأتي  هذه  يهم  ما  اال�ستفهام-وهو 
متغايرة  معان  على  االأفعال  كداللة  ال�رضيف؛  اجلانب  ومن   )19(

التعدية،  داللة  )اأقتل(  ل�سيغة  كما  ال�رضيف،  بنائها  تغيري  عند 
)اأقاتل زيد عمرا(؛ و)قاتل( داللة امل�ساركة، نحو قولك:  نحو قولك: 
املجهول،  الفاعل  داللة  من  )ُقوِتل(  ل�سيغة  وما  عمرا(؛  زيد  )اأقاتل 
كما يوؤثر التوظيف النحوي للكلمة يف معناها داخل اجلملة، يتغري 
بتغري مواقعها، كتقدمي الفعل على اال�سم اأو العك�ض مما يدل على اأن 
اأنت  اأقمت  قلت:  فاإنك-مثال-اإذا  ُقّدم.  ملا  اال�ستفهام  يف  االهتمام 
اإذا  واأما  الفعل؛  وجود  علَم  التعبري  من  الغر�ض  يكون  العمل؟،  بهذا 
اأ�سندت اال�سم وبداأت به، نحو قولك: اأاأنت قمت بالعمل؟ فيكون الرتدد 

يف الفاعل.
اأن مدار اال�ستفهام البالغي  اإىل  اأن ي�سري الباحث  ومن املفيد 
اهلل- �سوؤال  فاإن  ولذا،  املقام.  ويحكمه  ال�سائل،  يبتغيه  فني  لق�سد 
دون  من  اإلهني  واأّمي  اّتخذوين  للنا�ض  قلت  )اأاأنت  قوله  تعاىل-يف 

اهلل( املائدة: 116، لي�ض طلبا لعلم ما مل يكن معلوما له-�سبحانه-
عي�سى- اأجاب  فقد  الكالم.  و�سياق  وموقفه  ال�سائل  مبقام  اعتبارا 
كنت  )اإن  وجّل-بقوله:  اإليه-عّز  املطلق  العلم  ال�سالم-م�سندا  عليه 
قلته فقد علمته تعلم ما يف نف�سي وال اأعلم ما يف نف�سك اإنك اأنت عالم 
ال�سوؤال ورد ا�ستنطاقا  اأن  116، تنبيها لل�سامعني  الغيوب( املائدة: 
له مبا يعلمه اهلل، وتكذيبا للن�سارى يف اّدعاهم األوهيته، وفيه من 

معاين التقرير والتوبيخ والتبكيت ما ال يخفى! 

مناذج من أسلوب االستفهام يف ديوان السباعيات

اأ�سلوب  �سيوع  مدى  معنيُّ مبعاجلة  الدرا�سة  هذه  الباحث يف 
توظيف  كيفية  ومعرفة  لعي�سى،  ال�سباعيات  ديوان  يف  اال�ستفهام 
ات  اال�ستفهام من معاٍن وَدالالت؟ وقد قام الباحث باإح�ساء عدِد مرَّ
اال�ستفهام  اأ�سلوب  اأنَّ  )الديوان(، فتبنيَّ  اال�ستفهام يف  اأ�سلوب  ورود 
االأمر والنهي، فالنداء والتمنى؛  اأ�سلوبا  االأ�سلوبية، يليه  مة  ال�سِّ ميثِّل 
حيث جاء يف )الديوان( مائًة وت�سًعا واأربعني مرة )149(،)20( بن�سبة 

حه اجلدول التايل: مئوية قدرها 47.5 % وذلك ما يو�سِّ
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اأدوات 
ال�ستفهام

اجلملة  اجلملة الفعلية
الن�سبة املجموعال�سميَّة

املئوية الفعل امل�سارعالفعل املا�سي

 2141026الهمزة

 1251229هل

 1014-4ما

 20-119من

76114ماذا

11من ذا

 112215كيف

 1616--اأين

 99--اأي

 ---اأنَّى

ان  ---اأيَّ

 6-15متى

 ---كم

اال�ستفهام 
املحذوف 

اأداته
--11 

47.5 %385162151املجموع

اأ�سلوبية  لنا  خ�سائ�س  ح  يتَّ�سيِ ال�سابق  اجلدول  قراءة  ومن 

عامة لأ�سلوب ال�ستفهام يف ديوان ال�سباعيات على النحو الآتي :
بفْعلها  ♦ الفعلية  اجلملة  على  دخلت  اال�ستفهام  اأدوات  اأنَّ 

من  اأكرث  كان  امل�سارع  على  دخولها  اأن  اإالَّ  وامل�سارع،  املا�سي 
دخولها على املا�سي؛ حيث دخلت على امل�سارع يف واحد وخم�سني 
ال�سبب  ولعلَّ  مو�سعا.  وثالثني  ثمانية  يف  املا�سي  وعلى  مو�سًعا، 
احلايل  بالزمن  تتعلَّق  التي  العبارات  �سياقات  اإىل  يرجع  ذلك  يف 
ا�ستفهام  من  تعلَّق  ما  اإالَّ  اللهّم  االأبيات،  اإبداع  حلظة  وامل�ستقبل 
باأحداث ما�سية، في�ستفهم عنه باجلملة الفعلية املا�سية، وقد يدلُّ 
ما  اإىل  ي�ساف  بالغية.  معاٍن  اإىل  اال�ستفهام  على كرثة خروج  هذا 
تقدم اأن الفعل امل�سارع يدل على دميومة املعنى واال�ستمرارية مما 

يجعل املعاين �ساحلة لكل زمن.
باملقارنة بني اجلملتني اال�ستفهامّيتني: الفعلية واال�سمية،  ♦

َوَجد الباحث اأنَّ اأدوات اال�ستفهام دخَلت على الفعل اأكرَث مما دخَلت 
ة،  الفعل، بنوعيه، يف ت�سع وثمانني مرَّ على اال�سم، فقد دخَلت على 
وعلى اال�سم اثنتني و�سّتني مرة، وذلك اأن الفعل يف االأ�سل، مو�سوع 

حلدوث اأمٍر ّما، حتقَق اأو يتجدد.
اأنَّ اأكرث اأدوات اال�ستفهام ا�ستعماال )هل(؛ حيث بلَغت ت�سًعا  ♦

ا وع�رضين مرة، ثم )َمن( وبلَغت  وع�رضين مرة، ف)الهمزة( وبلَغت �ستًّ
يتقدم  باأن  ال�سعر  يف  الهمزة  ت�سارك  )هل(  اأن  وذلك  ة.  مرَّ ع�رضين 
اإفادة  منها  بخ�سائ�ض  تخت�ض  كما  الفعل)21(  على  بعدها  اال�سم 
معنى )قد(، والنفي، والتقرير، واالإثبات)22( وتخ�سي�سها امل�سارع 

باال�ستقبال )23(
وبالرغم من اأن )هل( ال ُتعدل بها عن اجلملة الفعلية، فهي  ♦

اثني ع�رض  اال�سمية يف  ال�ساعر على اجلملة  اأدخلها  اأ�سل فيها، فقد 
اهلل-جل  ي�سف  قوله  منها:  بياين،)24(  لغر�ض  الديوان  يف  مو�سًعا 

جالله:
ع���ن ذات���ه ه���ل اأحد ع���امل)25( لكن���ه بالإل���ه  ندع���وه 

وقوله يف و�سف غادة احلّي وتاأثريها يف �سعوره:
قّوة املنع م���ن ذوات اخلدور)26( اإن تق���وى تاأ�سلّ���ت ه���ل لديها

وقوله يف تنديد العامل اليوم اإن�ساده ال�سالم يف خ�سّم احلروب والظلم واال�ستبداد واالحتالل، اأ�سياء جعلت ال�سالم املن�سود �سعب املنال: 
اأو اأن���ه ياأتي عل���ى كل حال)27( تن���ال ل  مني���ة  ال�س���ام  ه���ل 

ال�سجناء  لهما  تعر�ض  اللَذين  املعاملة  و�سوء  االعتداء  بعد  اأخريا  االعتذار  قدم  حينما  االأمريكي  الرئي�ض  حال  بل�سان  معرّبا  وقوله 
العراقّيون يف ال�سجون االأمريكية يف العراق:

من بعد ما قد فعلنا ما ي�سوءكم )28( ق���د اعت���ذرت فهل ه���ذا ي�صكم

ويف االأبيات الثالثة وغريها مما ال ي�سع الباحث ذكرها هنا 
يف الق�سائد االأخرى من الديوان، عَدل ال�ساعر بـ )هل( عن الفعل يف 
موا�سعها االثني ع�رض، واأْدَخَلها على اجلملة اال�سمية من مبتداإ وخرب 
العناية  من  مزيًدا  اأراَد  الأنه  وفاعل؛  فعل  من  وخرب  مبتداإ  اأو  مفرد، 
ُيقرَّ  اأن  �رضورة  على  التنبيه  اأراد  اأي  عنه؛  بامل�سوؤول  واهتماما 
اأحد  )هل  املختار:  تعبريه  الأن  ي�ساألهم عنه؛  فيما  ْدقه  ب�سِ املتلّقون 
اأو قوله  اأدلُّ على طلب العلم من اأن يقول: )هل يعلم اأحد؟(؛  عامل؟(، 
ميلك  هل   : يقول  اأن  من  اخلدور؟(  ذوات  من  املنع  قوة  لديها  )هل 
التقوى )املتقي( قوة املنع من فتنة ذوات اخلدور؟( الأن اأحدا اأو قوة 

؛ الأن اإبراز ما �سيتجدَّد يف  ا كان االأول اأدلَّ فاعل فْعل حمذوٍف، واإمنَّ
معر�ض الثابت امل�ستقر اأدلُّ على كمال العناية بح�سوله من اإبقائه 
له كما يف )هل يعلم اأحد؟(، اأو )هل ميلك املتقي قوة املنع  على اأ�سْ
املنع؟( على  يعلم؟( ويف )هل ميلك قوة  منها؟( الأن )هل( يف )هل 
لها؛ لكونها داخلًة على الفعل حتقيًقا يف اجلملة االأوىل، وتقديًرا  اأ�سْ

يف الثانية)29(
)اإالَّ( و)غري( مع )هل( يف ثالثة موا�سع يف قوله  وا�سُتْعِملت 

عندما يراجع ذكريات عن اأبيه الراحل:
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واملذه���ب)30( املن���ى  خ���ر  �سّي���دا اإلّ  كن���ت  ه���ل 
ومطلع قوله يف ق�سيدة ي�سف بها ما يتجمل به املتدّين املخل�ض:

���ي)31( للتقيِ العب���ادة  اإلّ  ���ي بقيِ فه���ل  الف�س���اد  ظه���ر 
وقوله يف ق�سيدة يوّبخ بها الذين يريدون اأن يفّرقوا بني اهلل ور�سوله-�سلى اهلل عليه و�سلم:

يك���ون غ���ر فا�سد املذه���ب)33( املحّب���ي)32( ب���ي  مف���رّق 
فاأفادت )هل( يف كله النفي، ولدخولها على )اإال( و)غري( �سار الكالم تقريًرا واإثباًتا، فنفي النفي اإثباٌت. 

اأنَّ هناك اأدوات ا�ستفهام مَل ُت�ستعَمل يف الديوان ُمطلًقا، واأخرى ا�سُتْعِملت بقلة،)34( فالتي مَل 
�ست  يف  وا�سُتْعِملت  و)متى(  ات،)35(  مرَّ ت�سع  وا�سُتْعِملت  )اأّي(،  فهي:  بقلة،  ا�سُتْعِملت  التي  االأدوات  ا  اأمَّ واأّيان(،  وكم،  )اأّنى،  ُت�ستعمل: 
مرات،)36( و)من ذا( وا�ستعملت يف مو�سع واحد، واال�ستفهام املحذوف االأداة يف مو�سع واحد كذلك يف قول ال�ساعر عن ذكرى مرور ع�رض 

�سنوات على جمازر ُرَوْنَدا )37(:
من ذا الذي يعرف خطبا يهون؟)38( جاه���ل قلل���ه  م���ن  خطب���ك 

وقوله يف ازدياد اأزمة البرتول يف نيجرييا رغم اأنها من كربى دول النفط:
فتن���ة تره���ب اأو داء عنانا؟)39( عندن���ا اأنت���م  النف���طيِ  خ���راَء 

واندها�ض  ا�ستغراب  من  اال�ستفهام  هذا  يف  ما  يخفى  وال 
واإنكار �سديد، فال�ساعر ينده�ض من نيجريّين يعي�سون حياة الهوان 
جراء ا�ستك�ساف النفط الذي ُيرجتى اأن يجعلهم �سعداء، بل جلب على 
امل�ستوطنني النح�ض االقت�سادي من �سوء معاملة امل�سوؤولني! فانقلب 

االأمن خوفا وال�سبع جوعا!!
حذف ال�ساعر اأداة ا�ستفهام من البيت، وكان ميكن للباحث اأن 
بخالف  وحرٌف،  اال�ستفهام،  يف  االأ�سل  هي  لكونها  )الهمزة(،  يقّدر 
يف  ودخولها  باحلذف،  ت  اخت�سّ فيه  اأ�سالتها  اأجل  ومن  )هل(، 
اأعّم  )الهمزة  اأن  االأدوات، وذلك  االإنكار، دون غريها من  اأو  االإثبات 

ت�رضفا( )40( يف اال�ستفهام.

املعاني اجملازية لالستفهام يف ديوان السباعيات:

يف  اال�ستفهام  اإليها  خَرج  التي  االأ�سلوبية  املقا�سد  تنوَّعت 
الديوان، و�سنتناول هنا اأهمَّ هذه املقا�سد االأ�سلوبيَّة.

أواًل: التقرير:

وهو طلب االإقرار مب�سمون الكالم، كي يكون م�سمون الكالم 
ا، واأ�سل املادة دائر على  املطلوب تقريره عند املخاطب ثابًتا م�ستقرًّ

َداللة اال�ستقرار؛ ومنه قول زهري بن اأبي �سلمى:

وق���د ياأتي���ك باخل���ر الظن���ون متي���م بن���ي  لدي���ك  اأبل���غ  األ 
بك��������ل ق������رارة منها نكون)41( حج���ر مبح���ل  بيوتن���ا  ب���اأن 

ومنه اأُِخذ معنى التقرير، فهو طلب ال�سائل من املتلّقي اأن يقرَّ 
اعرتاًفا  به  ويعرتف  اال�ستفهام،  م�سمون  نفي  اأو  بثبوت  ويعرتف 
اأو  لل�سامع  ى  االأر�ض، بحيث ال يتاأتَّ ا�ستقرار املاء يف  ُي�سبه  ا  م�ستقرًّ
امل�سوؤول بعُد اإنكاٌر، واإقرار امل�سوؤول: )اإذعان للحقِّ واعرتاٌف به، اأقرَّ 
حتى  غرُيه،  باحلقِّ  وقرَّره  عليه،  قرَّره  وقد  به،  اعرتَف  اأي:  ؛  باحلقِّ
ه: )ا�ستفهام غايُته حْمُل ال�سامع  (؛)42( ولذا عرَّفه اأهل البالغة باأنَّ اأقرَّ

على االإقرار(،)43( واالعرتاف باأمٍر قد ا�ستقرَّ عنده ثبوُته اأو نْفُيه. 
واال�ستفهام يف اأ�سل و�سعه يتطلب جوابا يحتاج اإىل تفكري، 

عن  يجيب  امل�سوؤول  كان  وملا  مو�سعه،  يف  اجلواب  هذا  به  يقع 
االأ�سئلة بنفي اأو اإثبات، كان توجيه ال�سوؤال اإليه حمال له على االإقرار 
بهذا النفي اأو االإثبات، ومن ثم االقتناع بالفكرة املراد لها اأن تن�ساب 

يف عقل ووجدان املتلقي.
ى ال�ساعر هذه الدَّاللة يف بع�ض ا�ستفهاماته؛ كما يف   وقد توخَّ
قوله يف ق�سيدة قالها احتفاال مبيالد االإحتاد االإفريقي، ويوم حترير 

اأفريقيا من نرّي امل�ستعمرين،)44( 

مدي���د �س����������ب���ات  م���ن  اأفاق���ت  وه���ل  ه���ل بعث���ت اأفريقي���ا م���ن جديد
وه���ل اأت���ى العام����������������ل عي������س رغي���د هل وجد التعل������يم اأب��������������ناوؤها
احلدي���د ح���ّل  دون  ب���ال  طي���ب  ع���ن  هل وّزع������������وا بالعدل ث������رواتها
مّتح�������������دين رغ����������بة يف ال�سع���������ود )45( وهل غ�������������دا �س���������كانها اإخوة
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وعدم  واخلوف  االأمرا�ض  وف�سّو  املجاعة  وجود  اأن  ريب  وال 
وكرثة  العاملي،  امل�ستوى  على  التعليم  ودور  امل�ست�سفيات  وجود 
الرواتب  دفع  امل�سوؤولني  مطل  جراء  العمل  عن  العّمال  اإ�رضابات 
اأفريقيا  دول  قرى  يف  والواردات  ال�سادرات  يف  والك�ساد  ال�سهرية، 

ومدنها اأمر م�ستقر لدى املواطنني وامل�ستوطنني.
ه ا�ستفهاٌم حقيقي،  وبدون رْبط ال�سوؤال ب�سياقه قد يفهم منه اأنَّ
على  يدلُّ  �سياقه،  اأو  الن�ضِّ  حميط  اإطار  يف  اال�ستفهام  َفْهَم  اأنَّ  غري 
اأنه يتجاوز َداللته احلقيقيَّة، وهي جمرَّد طلب العلم، فامل�سوؤول هو 
املتلّقي املت�سور الذي له اإملام باأو�ساع االأقطار االأفريقية التي مل 
ا اأح�ّض من هوؤالء النواب عدم املباالة  تدع لالحتفال بالتحرير، فلمَّ
املتلقني؛  ي�ساأل  انربى  والظروف،  االأو�ساع  حت�سني  وهو  باالأهّم، 
باأْن  النف�سية،  وحالتهم  الروؤ�ساء  اأحالم  رجاحة  من  التثبُّت  قا�سًدا 
هم غري ال�سا�سة املق�سطني.  وا على اأنف�سهم ويقّر لهم املواطنون اأنَّ ُيِقرُّ
التحقيق  معنى  لتفيد  االأربعة  االأبيات  يف  املا�سي  مع  )هل(  ترد 
دخولها  حني  )قد(  تفيده  الذي  التحقيق  معنى  تفيد  اأنها  والتقرير 

على املا�سي، وقد ذهب اإىل اإفادتها معنى التقرير بع�ض النحاة غري 
اأنه يتعني ب )اإال(.)46( فقد ياأتي االإقرار باأمٍر قد ا�ستقرَّ عند امل�سوؤول 
بنفي  التقرير  على  املتلقي  ال�ساعر  يحمل  وهنا  نْفُيه.  اأو  ثبوُته  بها 

م�سمون اجلملة. 
واال�ستغراب  ب  التعجُّ َداللة  يحمل  اال�ستفهام  اأن  ويبدو 
وي�ستغرب  االأفارقة،  الروؤ�ساء  �سيا�سة  من  التعجب  اأي:  واالإنكار؛ 
تكرار  يف  ولعلَّ  عقلوا،  لو  له  داعيا  يكون  ال  قد  الذي  احتفالهم  من 
ال�سوؤال اإظهار رغبته ال�سديدة اإىل حت�سني حاالت املجتمع االأفريقي. 
الداللة  التقرير؛ وهو  اأفاد داللتني، وهما  اال�ستفهام  اأن  يعني  وهذا 
املحورية، والعتاب واال�ستغراب والتعجب؛ وهي دالالت فرعية. وهذا 
اأن املعنى البالغي لال�ستفهام ي�ستمل على بنية داللية  يعني اأي�سا 

�سطحية )التقرير( وبنية عميقة )التعجب واال�ستغراب واالنكار(. 
ا، قوله يف ق�سيدة  د به التقرير اأي�سً ومن اال�ستفهام الذي ُق�سِ

يوّبخ بها الذين يريدون اأن يفّرقوا بني اهلل ور�سوله:

يك���ون غ���ر فا�سد املذه���ب)47( ه���ل املحّب���ْي  ب���ي  مف���رّق 
وقد اأنزل بع�ض املتلّقني الذين يحاولون ليَل نهاَر باأيديهم واأفواهم اأن يجّردوا االإ�سالم عن الر�سول بدعوى اأن االإ�سالم بالقراآن فقط ال 

غري، اأنزلهم منزلة من ُي�ستغرب وُيتعجب منهم، الأن يف قوله لهم:
فقد ع�سى وهو بلي���د غبي )48( النب���ي ب���دون  الل  ذك���ر  م���ن 

َداللة وا�سحة على اأن هناك طائفة من امل�سلمني ترى االكتفاء 
وبالقراآن دون  اهلل عقيدة،  ر�سول  اإ�سافة حممد  اهلل دون  اإال  اإله  بال 
ا �سوؤاله ملن تهمه الق�سية: )هل  االأحاديث عمال، وي�سّمون قراآننّي، اأمَّ
يكون غري فا�سد املذهب( ف�سوؤال تقريٍر واإثبات ال نفي؛ الأنَّ )هل( ُتفيد 
ا جاء بعدها اأداة اال�ستثناء اأي  النفي وهذا مما َتخت�ض به،)49( لكن مَلَّ
)غري( )50( اأفاَدت التقرير، وهو ما اأ�سار اإليه ابن قتيبة، حني ذَكر اأنَّ 
)ما( يف  اال�ستثناء، مبعنى  اأداة  تالها  اإذا  )هل(  يجعلون  املف�رضين 
قوله تعاىل: )َهْل َيْنُظُروَن اإِالَّ اأَْن َتاأِْتَيُهُم اْل�ساعة( الزخرف: 66 و)َهْل 
اأَُخر ذكرها، ثم قال: هذا  واآيات   ،53 االأعراف:  َتاأِويَله(  اإالَّ  َينُظروَن 

كلُّه عندهم مبعنى )ما(، وهو...عند اأهل اللغة: تقرير )51( 
وي�ستفاد التقرير ِمن كون )هل( التي ُتفيد معنى )ما( النافية 
معًنى  فاأفاَدْت  )اإاّل(،  معنى  تفيد  التي  )غري(  بـ  اقرتانه  من  هنا 
اأن جميع من يفرقون بني اهلل ور�سوله-�سلى  را، وهو  ُم�ستفاًدا مقرَّ

اهلل عليه و�سلم-فا�سدو املذهب.

ثانًيا: النفي:

واجَلْحد،  واالإبعاد  الطْرد  حول:  لغًة  النفي  كلمة  معاين  تدور 
ُينَفْوا  {...اأَْو  تعاىل  قوله  ومنه  واأبعده(،  نْفًيا...طرده  َينفيه  )َنَفاه 
املطرود...وَنَفى   : يطردوا...واملنفيُّ اأْي   ،33 املائدة:   {... الأَْر�سيِ َن  ميِ
احلديث:  ويف  َجْحده..،  االبَن:  االأب  نفي  ومنه  َجَحده،  نْفًيا:  ال�سيَء 

)املدينة كالِكري َتنفي َخَبَثها؛ اأي: ُتخرجه عنها(. )52(
هذا املعنى اللغوي للكلمة مراد كذلك يف اال�ستفهام، فامل�ستفهم 
اأن ي�ستبعد نقي�ض  الذي يق�سد النفي من �سوؤاله يطلب من امل�سوؤول 
عليه  بل  الثبوتي،  اإقراره  دائرة  من  ويخرجه  االإثبات،  وهو  النفي 
و�رضط  اال�ستفهام،  نه  ت�سمَّ الذي  احلكم  م�سمون  ب�سلب  يقرَّ  اأن 
اأداة  حمل  النفي  اأداة  )حلول  ي�سحَّ  اأن  النفي  على  اال�ستفهام  داللة 
نزلوا  الذين  امل�ستعمرين  �سائال  ال�ساعر  قول  ومنه  اال�ستفهام()53( 

املّريخ بعد اأن عاثوا يف االأر�ض:

�س�������������وى دم���ار مرع���ب للعب���اد م���اذا اأف���ادوا الأر����س م���ن حكمه���م
وه������������ل اأزالوا نائ������بات الباد )54( هل اأط�����������عموا ح�������با فما جائ���عا

يّت�سح من �سياق التعبري اأنَّ ال�ساعر اأراَد اأن يقّرَرهم بنفي هذا 
وا�ستغالل  با�ستعمارها  االأر�ض  اأ�سلحوا  اأنهم  وهو  اأال  عنهم؛  الزعم 
والقتل  واخلراب  الدمار  اأحدثوا  اأنهم  من  الرغم  على  خرياتها، 
والت�رضيد ناهيك من التناحر والتقاتل بني الدول امل�ستعَمرة، فكاأن 
ل�سان حالهم يقول: قد اأفدنا اأهل االأر�ض باكت�سافاتنا، واأزلنا عنهم 
خوف،  من  واأمّناهم  جوع،  من  واأطعمناهم  اأمرا�ض،  من  النوائب 
والكل من رئي�ض ومروؤو�ض اأ�سبح يعي�ض عي�سا رغدا، وقد اآن لنا اأن 

نت�سلط على كوكب املّريخ ون�ستعمرها!

االأ�سلوب  هذا  اختياره  �رضِّ  يف  تكُمن  هنا  اال�ستفهام  فبالغة 
يقول  اأْن  مُيكن  كان  اإذ  ال�رضيح؛  النفي  اأ�سلوب  وا�ستبعاد  للتعبري، 
)ما اأفادوا االأر�ض من حكمهم �سيًئا �سوى الدمار للعباد، وما اأطعموا 
اأزالوا �سيئا من نوائب احلياة(، والأن  فًما جائعا حبًا لالإطعام، وما 
وا هم على  ل�سان حال امل�ستعمرين يقول غري ذلك، كان االأوقع اأْن ُيِقرُّ
اأنف�سهم بالنفي، وهذا اأبلغ من التعبري بالنفي ال�رضيح ابتداًء؛ اإذ يف 
ا�ستنطاقهم باالإقرار بنْفي هذه امل�سالح االإن�سانية، اأبلغ َداللة على 
جواًبا  يتطلَّب  و�سعه  ل  اأ�سْ يف  اال�ستفهام  )فاأ�سلوب  عنها  ُبعدهم 
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ة عن  وَرِويَّ تفكري  بعد  ُيجيب  امل�سوؤول  ا كان  ومَلَّ تفكري،  اإىل  يحتاج 
هذه االأ�سئلة بالنفي، كان يف توجيه ال�سوؤال اإليه َحْماًل له على االإقرار 

بهذا النفي، وهو اأف�سُل من النفي ابتداًء .()55(

ثالثا: التعجب واالستغراب والدهشة:

َيِرد  ما  )اإنكار  مبعنى:  والَعَجب  الُعْجب،  مادة  من  ب  التعجُّ
الزجاج- قال  اللغة-كما  يف  الَعَجب  واأ�سل  اعتياده...،  لقلَّة  عليك؛ 
اأنَّ االإن�سان اإذا راأى ما ُينكره وَيِقلُّ مثُله، قال: قد عجبُت من كذا...، 
}:- قوله–تعاىل  ومنه  ُيعلم...()56(  ومل  �سببه  خفي  مما  ب  والتعجَّ
اٌب}  َكذَّ رٌ  �َساحيِ َهَذا  رُوَن  اْلَكافيِ َوَقاَل  ْنُهْم  مِّ ٌر  نذيِ مُّ َجاءُهم  اأَن  ُبوا  َوَعجيِ
�ض: 4، )َبْل َعِجُبوا اأَْن َجاَءُهْم ُمْنِذٌر ِمْنُهْم َفَقاَل اْلَكاِفُروَن َهَذا �َسْيٌء 
ب مبعنى: اإظهار اال�ستح�سان واالإعجاب  َعِجيٌب( ق: 2، وقد َيِرد التعجُّ
ك  ب: اأن ترى ال�سيء ُيعجبك، تظنُّ اأنَّ لل�سيء؛ قال ابن منظور: و)التعجُّ

مَل تَر مثله(.)57(

ا اأن َيِرَد مبعنى اإظهار الَعَجب ا�ستغراًبا وده�سًة؛  ب؛ اإمَّ فالتعجُّ
ب منه لي�ض له �سبٌب معلوم  لعدم االإلف اأو االعتياد، اأو الأن ما يتعجَّ
ِحدَّته، فيقرتن به اال�ستنكار،  ا�ستغراب، وقد ت�ستدُّ  ال�سائل، فهو  عند 
اال�ستح�سان  اإظهار  مبعنى:  ب  التعجُّ َيِرد  اأن  ا  واإمَّ الده�سة؛  وهي 
بك منه، وهو  ا االأول فتعجُّ بك الإعجابك به، اأمَّ واالإعجاب، فيكون تعجُّ
عند  -وهو  امل�ستفَهم  فَعله  اأو  ذَكره  قد  ما  الأْمٍر  املتكلم  عن  ي�سدر 
امل�ستفهم غري معلوٍم وْجه ِذْكره اأو ِفْعله؛ لَداللة احلال واملوقف على 
نقي�ض ما يذكر اأو يفعل، فكاأنَّ ما ُذِكر اأو ُفِعل اأ�سبَح عند املتكلم اأمًرا 
ا، في�ساأل �سوؤااًل، )الق�سد فيه اإىل بيان اال�ستغراب، وَيجري  ً ُملغًزا حُمريِّ

ب()58(  هذا اال�ستفهام عادًة بعد ح�سول الظاهرة موطن التعجُّ
وقد جاءت بع�ض ا�ستفهاماته يف هذْين املعنَينْي، فمن املعنى 

ب مبعنى الَعَجب واال�ستغراب والده�سة، قوله: االأول؛ اأي: التعجُّ

واأحال اأف���������������راخ الرّبى �سقرا ن�صا ب�����������غاثنا  اأح���ال  ماذا 
باأ�س يخيف وع������������صنا ي�صا و�سخالن���ا اأ�س���د العري���ن ف���ا
)59( ال�سدائد ق�س���وة �سخرا  تلك  الرخاوة يف بع�����������د  وقلوبنا 

هذه  �سريورة  من  ُم�ستفاد  ال�ساعر  ا�ستفهام  يف  ب   والتعجُّ
و�سقرا  ن�رضا  وال�سخال،  الربى  واأفراخ  البغاث  عاف،  ال�سِ احليوانات 
واأ�سدا، وكذا الع�رض ي�رضا والقلوب مع ما تكابده من ال�سدائد اجل�سام 
اإال يف بالٍد  اللهّم  الق�سوة. وهذا �سيء غري معتاد  تلينها، �سخرا من 
لذات  ي�ستلّذ  بطبيعته  واالإن�سان  عقب،  على  راأ�سا  االأمور  فيها  ُقلبت 
ويجلبها، ويكره ال�رضر ويبُعد عنها، واإذا ما اأُ�سيَب من �رضر واأُذيق 
اأن ي�سيب  والذّل، وتلّب�سها �سربا وخوفا من  لبا�ض اجلوع واخلوف 
ينظر  االأبيات،  هذه  يف  فال�ساعر،  العجب.  دواعي  من  فهذا  عر�سه، 
اإىل اأحوال جمتمعه املاّدية واملعنوية، وهي تدعو اإىل االحتجاجات 
للقدر  وا�ست�سلموا  االأمل،  ا�ستعذبوا  القوم  اأن  يبدو  لكن  واملظاهرات، 

الذل  األيفي  وظّلوا  نزرا،  واملاء  ُحثالًة  ال�سجر  من  ور�سوا  املحتوم، 
ب  التعجُّ ي�ستحقُّ  ولذا  ماألوف؛  وال  ُمعتاد  غري  اأْمٌر  وهذا  والهوان، 
واال�ستغراب والده�سة، واإذا كان هذا �ساأْن االإن�سان قوي العزمية اأبّي 
النف�ض يف مثل هذه البالد الظامل اأهلها حتى ي�ستعذب الذل، فيمكن 
اأن ُي�ستفاَد من اال�ستفهام معنى االإنكار، كما مُيكن اأن ُي�ْسَت�َسفَّ منه 

معنى الفَزع؛ لكون احلال دليل �رّض لالإن�سانية باملر�ساد. 
ب مقرتًنا مبعاين  وقد ياأتي اال�ستفهام مبعنى الَعَجب اأو التعجُّ
اال�ستنكار  اأو  واالإنكار  ب  التعجُّ ومن  واال�ستنكار،  كاالإنكار  اأَُخر، 
فل�سطني  بني  عقدت  التي  الطريق(  )خارطة  ال�سالم  خطة  يف  قوُله 

واالحتالل االإ�رضائيلي الإنهاء احلرب واالحتالل و�سوال اإىل ال�سالم:

الغ������ري���ق باأن��������������فا����س  حتي���ا  الطري���ق خارط���ة  ب���ال  م���ا 
اللبي���ق تداب������������ر  ف������ق���دت  م������ة �س�������و م��������������ر ن���������ها لأ اأ
دق���ي���ق ع������م���ل  باأن������ه���ا  اأم خ������������طط�������وها واه����مي�������������ن
ال�سدي���ق ث�����وب  يف  ج�����اء  ع���دّو وا�س��������عه���ا  اأن  اأم 
الفري���ق)60( لت�سلي���ل  حيك���ت  م���������كي������دة تل���ك  اأن  اأم 

اأمنها  وفيه  االإن�سانية،  من�سود  ال�سالم  اأن  من  ب  فالتعجُّ
)خطة  ُر�سمت  ولذا  احلياة،  جوانب  �ستى  يف  وتقدّمها  و�سعادتها 
ال�سالم( وو�سعوا دقائقها لتحقن الدماء، وبالرغم من ذلك، ما زال 
والقوة  البيوت،  وهدم  االأبرياء  بقتل  ي�ستمّر  االإ�رضائلي  االحتالل 

اأمريكا التي تّدعي ربة االإن�سانية وتن�سد حرية االأفراد بله  العظمى، 
الدول!!، تدعمه ع�سكريا واإعالميا، وتربر جرائمه. ال جرم اأن اخلارطة 
تنوي  قوى  واأطماع  االإ�رضائيلي،  االحتالل  م�سالح  لتخدم  و�سعت 

افرتا�ض ال�سخال ويف ذلك قوله يف ق�سيدة اأخرى:

املن���ال كل  لن�����������ي���ل  اإخ����������ساعه���ا  ت������������������دير دن�������������يانا ق������������وى همها
ي�����������������دي ف������������يه���ا نائ����بات النزال ت���������������ن���ازع )الأب�����������ط���ال( يف نهبه���ا
ال�سخ���ال)61( افرتا����س  تن���وي  اأ�سوده���ا  �ساح���ة يف  ال�سل���م  نرج���و  فكي���ف 
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ويف اال�ستفهام �سيء من التقريع ال يخفى؛ لكون ما يحدث يف 
ه يفيد  اأنَّ اإن�سانية، فخال�سة اال�ستفهام املفيد االإنكاَر  القد�ض ق�سية 
العتاب،  واأدناها  التقريع،  اأو  االإنكار  اأق�ساها  »موقًفا على درجات 

ن َوْفق ال�سياق()62( وما بينهما درجات ُتَلوَّ

رابًعا: التوبيخ والتقريع:

ْخت  خ؛ اأي: الَم، وَعَذَل، واأّنَب، وهّدد، )ُيقال: وبَّ التوبيخ: من وبَّ
فالًنا ب�سوء ِفْعله توبيًخا(،)63( و)التقريع: التاأنيب والتعنيف، وقيل: 
ْخته وَعَذْلته()64( ووا�سح  هو االإيجاع باللوم، وَقرَّْعت الرجل، اإذا وبَّ
اأن التوبيخ والتقريع مبعنى قريب، غري اأن التقريع اأ�سدُّ منه يف اللوم 
والتاأنيب؛ لبلوغه درجة التعنيف واالإيجاع، والتوبيخ قد يكون اأقلَّ 
من ذلك يف ال�سدَّة، وَمن يراجع اأ�سل مادة )قَرع( يف )الل�سان(، يجد 
ب، واإنزال االأمر ال�سديد  معناها يدور حول نْزع ال�سيء و�َسْلبه، وال�رضَّ

اللغة  »يف  وهي  القيامة،  يوم  على  َعَلًما  القارعة  ومنه  باملقَرع، 
النازلة ال�سديدة تنزل عليهم باأمٍر عظيم )65(

ويكون التوبيخ والتقريع اإذا ابتغى ال�سائل ب�سوؤاله اإنزاَل عقاب 
نف�سي باملخاطب؛ ل�سدور �سيء معيب منه، كان يليق به اأالَّ ي�سدَر 
منه، وُيتو�سل اإىل هذا العقاب بداللة لغوية بو�ساطة الل�سان الل�سان، 
ًة بداللة اال�ستفهام، وقد يكون املق�سود منه رْدَع املخاطب  ومعنويَّ
ا ا�ستوَجب توبيخه وتقريعه، وذلك اإذا كان مُيكن اأن  ه عمَّ وزْجَره وَكفَّ
ا اإذا كان قد فات اأواُن االرتداع، ومَل  يرتدَع اأو ي�ستفيد من التوبيخ، اأمَّ
د  يكن ميكن اأن ي�ستفيَد املخاطب من التقريع والتوبيخ، يكون الق�سْ
النف�سي على املخاطب.  العقاب  اأو  النف�سي،  االأمَل  اإنزال  َد  حينئذ جمرَّ
عجوز  ل�سان  على  قوله  ذلك  ومن  ل،  االأوَّ الق�سد  ال�ساعر  راعى  وقد 

جفاه قومه لكربه:

ل���ذاذا ق���ّط  ال�سي���ب  بع���د  الده���ر  يف  اأذق فل���م  ك���رت  اإذ  ا�ستهجن���ون 
اإن لق��������يت م�����������هانة م��������ن ه����������ذا اأي�مجني قوم����ي بغر ج���������ناية؟ ج���������ناية؟
الفولذا)66( وي������������وهن  الرج���ال  اأق��������وى  خل�س���ة وي�سع���ف  يداخلن���ا  ه����������رم 

اأنه  االأدب مع عجائزهم لكربهم و�سعفهم مع  ي�سيئون  الذين  القوم  العجوز على هوؤالء  للباحث-تعقيب من  يبدو  واال�ستفهام-كما 
حاالت اإن�سانية ال ِقَبل الأقوى الرجال بها، ورمبا قد تلّقى هوؤالء درو�سا دينية تنّوه باالإح�سان اإىل كبار ال�سن ورعايتهم وتوقريهم، فال ُيتوقع 
ال�سديد؛ ردًعا لهم  اأمثالهم التوبيخ والتقريع  َوْهنًا و�سيب راأ�سه م�ستعال، ولذلك ا�ستحقَّ  من مثلهم ا�ستهجان من �سار ج�سمه بذاذا وعظمه 

وزجًرا، وهذا ما َفِهمه العجوز بقرينة قوله:
اأق���وى الرجال ويوه���ن الفولذا ه���رم ُيداخلنا وي�سع���ف خل�سة
ل ت�ستطي���ع من الرياح ماذا)67( الفا اأظهَرنا عراج���ي  وُيحي���ل 

وعطفا على ما تقدم، فاال�ستفهام ثرّي بالدَّالالت االأَُخر، فُي�ْسَت�َسف منه َداللة اال�ستغراب واالإنكار بقرينة قوله )بغري جناية(؛ اأي: ال 
ينبغي �سدور مثل هذه املعاملة ال�سيئة من عاقل اأمّل باأطوار احلياة الثالثة: الطفولة والقوة وال�سيخوخة. ومن هذه الدالالت اإظهار غ�سِبه 
على هوؤالء ال�سبان، ولو �رضح ال�ساعر على ل�سان العجوز يف الق�سيدة وقال: )لقد حتمقتم اإذ جفومتوين لكربي و�سعف ج�سمي(، ملا فهمنا 
من العبارة هذه املعاين، بل اقت�رَضت الدَّاللة على اإثبات حمقهم وغباوتهم، وهي َداللة مُيكن اأن ُت�ستفاد من اال�ستفهام، والتعري�ض بها بعُد 

يف الق�سيدة بقوله:
اإن لقي���ت مهانة من ه���ذا )68( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
اأنعوذ من هذا النزيل عياذا؟ )69( �سي���ف يل���ّم بنا ونك���ره وجهه

وهذا تاأكيٌد لها، وت�سديٌد على اأنَّ َمن يتجاوز االأدب مع كبري ال�سن-اإِْن يع�ض-فهو على َو�سك االنتعال بحذائهم وُيعاَمل مبا عامل به 
�سابقيه، الأن العجز نهاية ال مفّر منها.

د اإنزال العقاب النف�سي باملخاطب، فقد قال يف ذلك ق�سيدة يف �ساأن اليوم التا�سع والع�رضين من  ا التوبيخ والتقريع فهما ملجرَّ واأمَّ
�سهر مايو الذي جعلته احلكومة النيجريية يوم الدميقراطية يوؤّدي فيه رئي�ض اجلمهورية وحكام الواليات اليمني الد�ستورية، وَورد فيها قوله:

لنا لن������ذك������ره للنا�س اإع�������انا حكامنا اليوم ماذا يف �سمائركم
)70( اأعيانا  فاأمركم ي�سهد الرحمن  ماذا تريدون كي ت��حيا ب�����ادكم

ا،  د منهما حقيقيًّ الد�ستورية، ولي�ض الق�سْ اإىل حكام نيجرييا، كل على ِحَدة، يف موقف تاأدية اليمني  ه  البيتني موجَّ فاال�ستفهام يف 
فال�ساعر-كغريه من املواطنني-يعلم اأن احلكام )ال يحفلون باأمرنا غدرا( )71( ويدفعوننا ب�سيا�ستهم البائ�سة اإىل )�سوق النخا�سة( ويربرون 
ا ي�سمرونه لنا اأو يريدون، بعد قوله  ما يقومون به بكل ما لديهم من قوة يد ول�سان، )وهم خبثاء الطوايا و�سفهاء النوايا(. )72( و�سوؤالهم عمَّ

لهم: 
رف����������عتم اليوم اإن���ج�����������يا وقراآنا اأّدي��������تم يا رجال احلكم اأميانا
باأن تقي��������موا له يف املجد عمرانا )73( تعاه�����������دون بها �سعبا له اأمل

د املبالغة يف توبيخهم وتقريعهم، واإنزال عقاب نف�سي بهم،  اإيهاٌم لهم، وقد يعتقدون االأ�سئلة حقيقيَّة، في�ستعّدون لالإجابة عنها، والق�سْ
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والقرينة قوله بعد ال�سوؤال:
وهي التي جتعل الإن�سان اإن�سانا تنق�سنا والتعليم  وامل���اء  النور 
فكان ذلك يوم العر�س نق�سانا )74( ل�سعبكم ت����������عّدوها  اأن  اأّبيتم 

ة جَميء التوبيخ والتقريع بهذا االأ�سلوب، ما يف اال�ستفهام من ُقدرة على اإيهام امل�سوؤول-يف مثل هذا املوقف-اأنَّ ال�سائل لي�ض  وَمِزيَّ
َلديه منه موقٌف َمبدئي، وُحكم ُم�سبق عليه.

خامسا: األمر:

وَرد اأ�سلوب اال�ستفهام مبعنى االأمر يف ق�سيدة عنوَنها ب )درو�ض امل�سائب(، وهي:
ي�����دير اأم����������ورنا باخلر �سو�س؟ )75( ال�س���اح اإىل  نع���ود  ل  ل��م���اذا 

االأمر  عن  التعبري  واختار  ال�سالح،  اإىل  بالعودة  اأمُرهم  د  الق�سْ بل  احلقيقة،  منهم-على  الـُم�سابني-وال�ساعر  �سوؤال  لي�ض  فالق�سد 
ا لو اأَمَرهم ال�ستنكروا ذلك منه، فاالأمر املبا�رض بالعودة اإىل ال�سالح قد ُي�ْسِعر بعدم  ا لهم على العودة، كي ال يتباطاأوا، فُرمبَّ باال�ستفهام؛ حثًّ
ثقة االآمر يف املاأمور، ثم يف التعبري عن االأمر باال�ستفهام بـ )ملاذا( مع اجلملة الفعلية-امل�سارعة بنون اجلمع-اإفادة الدَّاللة على بلوغ 

الغاية يف التلطف والعناية باأن َيعودوا فيما ي�ساألهم اإليه.
ومنها قول ال�ساعر ي�سف ا�ستمتاعه ب�سوت ال�سيخني �سعود ال�رضمي وعبد الرحمن ال�سدي�ض من اأئمة احلرم املكي-حفظهم اهلل-كلما 

: ي�ستمع اإىل اأ�رضطة تالوتهما اأو ي�سّلي خلفهما يف عمرة اأو حجٍّ
فاأب�����������قى قائ���������ا هل من مزيد؟! )76(  ب������قاوؤهم���ا ل����هذا الدي���ن خي��������������ر

االآمر  �سوؤال  هو  ا  اإمنَّ تالوتهما،  اإىل  ا�ستماعه  بعد  و�سوؤاله 
اأي زْد عليَّ التالوة، واملوقف موقف ا�ستزادة من التالوة،  للماأمور؛ 
ما  يخالف  االأمر  اإىل  اال�ستفهام  فيه  خرج  الذي  املقام  �سمات  لكن 
عهدناه من اأن )االأمر هو طلب ح�سول فعٍل من املخاطب على وجه 

اال�ستعالء مع االإلزام(. )77( 
االأمر،  ب�سيغة  التالوة  يف  الزيادة  طلب  بني  كبرٌي  والفْرق 
على  ُيتوّجه  املبا�رض  فاالأمر  اال�ستفهام،  اأ�سلوب  اإىل  عنه  والعدول 
َتخلو  ب�سيغة  يطلب  ال�سياق  هذا  مثل  يف  واالآمر  اال�ستعالء،  �سبيل 
واملاأمور، عالقة  االآمر  وال�سوق بني  ُمراعاة عالقة احلب  متاًما من 

. ة واحلبِّ املودَّ
ا يف العدول عنه باإيثار التعبري برتكيب اال�ستفهام )هل ِمن  اأمَّ
ف يف الطلب واللني، وُمراعاة  مزيد(، ففيه اإىل جانب االأمر معاين التلطُّ
مقام القارئني االجتماعي؛ وال �سيَّما اأنَّ ال�سوؤال ُم�ْسِعر بر�سا ال�ساعر 
عن حاله حني ي�ستمع اإىل قراءتهما، وكاأن م�سمون �سوؤاله: اإنكما قد 
علمتما ما يف �سوتكما من �سحر حني جتّودان القراآن، فاأطيال علّي 
فاالآمر  املبا�رض،  االأمر  الكالم ب�سورة  لو خَرج  التالوة، بخالف  من 

حينئٍذ ال ُيبايل ب�سيٍء �سوى تنفيذ ما اأَمَر به!

سادسا: اإلثارة والتشويق:

اأنَّ  غري  وحتريكها،  امل�ساعر  تهييج  معنى  يف  ا  ُلغويًّ يلتقيان 
ٍب اأو ِمن غريه،  االإثارة تهييج للم�ساعر على االإطالق؛ �سواء ِمن غ�سَ
ثارْت  ويقال:  هاَج...(،  ر:  وتثوَّ وَثَوَراًنا  وًرا،  وُثوؤُ َثْوًرا  ال�سيء  فـ)ثاَر 
نف�سه اإذا َج�َساأَْت، واإْن �ِسْئَت، جا�َست..، وكل ما ا�ستخرجَته اأو ِهْجَته، 
ُته، كما َت�ستثري االأ�سد  ْرُته )هّيجته( وا�سَترَثْ فقد اأَثْرَته اإثارًة واإثاًرا، وَثوَّ

وال�سيد )78(
وال�سوق  ال�سيء...،  اإىل  النف�ض  )ِنَزاع  ال�سوق، فتعني:  اأما مادة 
َج  َهيَّ اإذا  قت  قني: هاَجني، فت�سوَّ حركة الهوى..، و�ساَقني �سوًقا و�سوَّ
�سوقي(  هّيج  اأي  وذكرها...  ح�سنها  �ساقني  منه:  ويقال  �سوَقك؛ 
-توجيه  لال�ستفهام  -كمعًنى  والت�سويق  باالإثارة  )79( فاملراد 

ال�سامع املتلقِّي اإىل االنتباه، بتحريك م�ساعره نحو اأمٍر حمبوب يرغب 
د ا�ستمالته نحو ما �سُيلقيه اإليه بعد اال�ستفهام، وقد  فيه ال�سائل، بق�سْ
ى ال�ساعر معنى االإثارة والت�سويق يف قوله ميدح م�سقط راأ�سه،  توخَّ
جمهورية غانا، حني عاد اإليها اأ�ستاذاً زائراً يف اإحدى جامعاتها بعد 

غياب عقود من الزمن:

اأف������������ا اأذيع لأج����������له اإع������������انا؟! )80( اأن���ا �ساع�����������ر القط����������ري���ن دون من���ازع

االإثارة  ق  حقَّ معرفته،  اإىل  ُي�ستاُق  ما  اال�ستفهام  ن  ولت�سمُّ
وهيَّج �سعور املتلّقني بقرينة ما و�سف لهم من جمال غانا املادية 
القطرين، نيجرييا وغانا، فقد هّيج فيهم  واملعنوية واّدعائه �ساعر 
للتعبري  اأ�سلوًبا  اال�ستفهام  اختيار  �رِضُّ  ا  اأمَّ اإليها.  �سوقهم  يثري  ما 
)اأذيع الأجل كوين  عن هذه املعاين بداًل من اخلرب، كاأن يقول مثاًل: 
�ساعر القطرين اإعالنا(؛ فالأن يف التعبري باال�ستفهام بلوًغا باالإثارة 
، وا�ستيالوؤه على نفو�سهم.  وال�سوق يف نفو�ض املتلّقني اإىل اأق�سى حدٍّ
باال�ستفهام؛  االإن�ساء  ما يحققه  له  ق  يتحقَّ فقد ال  اختار اخلرب،  ولو 
جْذِب  مع  اجتمع  فاإذا  لالنتباه،  جْذب  فيه  �سيغته  بطبيعة  الأنه 

اأ�سلوب  يف  اأنَّ  كما  مداها،  االإثارة  بلَغت  فقد  الت�سويُق،  لالنتباه 
املن�ِسئ  للتوا�سل بني  ا  فعليًّ املقام جت�سيًدا  اال�ستفهام يف مثل هذا 
ا  اأمَّ الن�ض،  بناء  يف  االآخر  هو  فاعاًل  املتلقي  فُي�سبح  واملتلقِّي، 
االأ�سلوب اخلربي، فاملتلقِّي م�ستمٌع فح�سب، َدْوره التلقي فح�سب دون 

، بال�سوؤال واجلواب والتعقيب. التفاعل احلي مع الن�ضِّ
يفيد  مبا  ال�سامع  ُيجيب  اأْن  اال�ستفهام  هذا  مثل  يف  َيْلزم  وال 
موافقته على اإخباره مبا ي�سوِّقه اإليه؛ فالغر�ض منه ا�ستدراُج ال�سامع 
ل  يوا�سِ اال�ستفهام من كالم، وعادة ما  اإىل ما يلحق  االنتباه  “اإىل 

املتكلم كالَمه دون اأن يح�سَل على موافقة �سامعه( )81(
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سابعا: احلث:

ه...ووىّل حثيثا اأي م�رضعا حري�سا( )88( وي�ستفاد من معناه  : االإعجال يف ات�سال؛ وقيل هو اال�ستعجال ما كان...وحّثثه اأي ح�سّ )احلثُّ
احَل�ضُّ على فْعل �سيٍء على وْجه ال�رضعة. وويراد باحلثِّ يف اال�ستفهام دعوة امل�ستفهُم املخاطَب اإىل فْعل �سيء ح�سن على وْجه اال�ستعجال، 

فقول ال�ساعر حني اأُهدَي اإليه بع�ض الهدايا الثمينة منها �سورة امل�سجد االأق�سى املبارك:
ف���زاد ج����م���ال �س����������ورت���ه ه������يام���ي اأمام���ي الأق�س���ى  امل�سج���د  راأي���ت 
الرغ���ام قع���ر  يف  الدي���ن(  )�س���اح  ين���ادي م������اآذن���ه  �س���دى  �سم������ع���ت 
في�������دفعهم اإىل اأم��������ر ج���������������سام؟! )89( اأم���را الأح��������ف���اد  اإىل  ت������وح���ي  األ 

حثٌّ من �سدى املاآذن الذي ينادي فيه )�سالح الدين( لالأجداد املتبّقني، وَح�ضٌّ منه على اإبالغ االأبناء واالأحفاد ُجلَل االأمور التي قام 
بها اأمراء امل�سلمني االأُول من حترير االأق�سى حتى ينه�ّض بهمتهم ويدفعهم التاريخ اإىل التفاين وامل�سّي قدما يف �سبيل احلرية املن�سودة 

هم عليه. ًفا منه، ورغبًة يف م�سارعتهم اإىل اال�ستجابة مِلا يح�سُّ ه اأخَرجه ب�سيغة اال�ستفهام، ولي�ض اخلرب، تلطُّ الأهايل فل�سطني، غري اأنَّ
ما  منه-وهو  في�سمئّز  حقيقته،  على  االأمر  املخاطب  َفِهم  ا  وُرمبَّ النُّ�سح،  يف  ف  التلطُّ بهذا  �ستذهب  الأنها  االأمر؛  ب�سيغة  ُيخرجه  ومَل 
ته يف اال�ستجابة اأو عدمها؛ لكن اإجابة املخاطب هي املطلوب املحبوب،  يّتقيه-فاأخَرجه ب�سيغة اال�ستفهام لذلك، ولي�سعر املخاطب بحريَّ

ولذا اأردف قائال:
بال�س���ام ذل���ك  بع���د  فُتج���زى  كاب دوم���ا  �ساحت���ي  ُتدن����س 
الأن���ام خ���ر  ياأت���ن���ي  مل  ك�����اأن  انهي���ارا اأبني����������ت���ي  اأ����سّ  يه���������������ّدد 
ت��������وارثه ك�������رام من ك���������������������رام؟! )90( دي���ن ت�����������راث  ي���نب���ذون  ل�م���اذا 

الكامنة  والدالالت  املعاين  اإىل  املبا�رض  امل�ستوى  من  املتلقي  ينقل 
وراء الن�ض. ويقوم اأي�سًا با�ستكمال ما تعجز الكلمات املبا�رضة عن 
اال�ستفهام يعطي غنًى وخ�سوبة  باأ�سلوب  بيانه وجتليته، فالتعبري 
واأ�سالة للن�ض ال�سعري؛ ملا له من فاعلية يف توجيه االأفكار وتعميق 

الروؤية الفنية واإثراء الن�ض وتخ�سيبه.
 و لّون ال�ساعر اإبداعه باأ�ساليب رائعة يف اال�ستفهام، وبلغ به 
�ساأوا بعيدا اإذ اأعمله اإعمال بارع يقظ، يعرف من املواقع التي تفجر 
منها اأودية االأغرا�ض من �سخور االأ�ساليب. فاإنه قد ت�سّدى لق�سايا 
ردودا  ب�سعره  ي�سنع  بطل  نه�سة  فنه�ض  اأطرافها،  ترامت  اإن�سانية 
يف  اأ�سلوبا،  الراقية  ال�سيغ  تلك  بني  من  اال�ستفهام  واتخذ  مقنعة، 
انطالقة مرنة تقوي اقت�ساب املعاين واملقا�سد على نحو ما حتكم 
نيجرييا،  اأدباء  اأن  على  يدل  اإمنا  ال�سعري  العمل  وهذا  القرائن.  به 
العربية  اللغة  اإ�سهام كبري يف خدمة  األبي، لهم  راأ�سهم عي�سى  وعلى 

وال �سّيما بالغتها. 

اهلوامش:
بغرب  غانا  كما�سي يف جمهورية  1953م مبدينة  عام  األبي  عي�سى  *ولد 
اأفريقيا الأبوين نيجرييني من بالد يوربا. ن�ساأ يف رعاية والده على العقيدة 
والعبادة وال�سلوك ال�سليم. تعلم القراآن الكرمي ومبادىء الدرا�سات العربية 
العربي  التعليم  مبركز  التحق  ثم  اإلورن  م�سايخ  اأيدي  على  واالإ�سالمية 
على  1971م  عام  يف  فح�سل  بنيجرييا،  ليغو�ض،  اأغيغي  يف  واالإ�سالمي 

ال�سهادتني االإعدادية والتوجيهية. 
جامعة  يف  بالقبول  الفائزين  �سمن  وكان  1977م  عام  الدرا�سة  وا�سل 
َباِيَرو َكُنْو، وتخرج فيها عام 1979م حا�سال على �سهادة الدبلوم يف اللغة 
�سلك طالب  انخرط يف  نف�سها،  ال�سنة  االإ�سالمية. ويف  والدرا�سات  العربية 
اللغة العربية يف جامعة اإلورن، وتخرج فيها حامال �سهادة اللي�سان�ض يف 
1985م/1986م  الدرا�سية ق�ساها عام  ال�سنة  العربية. ويف خالل  اللغة 
حني عاد اإىل جامعة بايرو اأكمل درا�سة املاج�ستري يف اللغة العربية. ويف 

ويف هذا ُح�سن َتاأَتٍّ للمراد باأف�سِل طريقة، واألطف خطاب.

اخلامتة
وبعد هذا العر�س لل�سياق الدليل لا�ستفهام يف ديوان عي�سى 

األبي تبي للباحث:
الفوؤاد،  ♦ ميلك  ثري،  اأدبي  معني  ال�سباعيات  ديوان  اأن 

وي�ستويل على العقل والوجدان.
اإ�سهام اأ�ساليب االإن�ساء يف ترابط الن�ض االأدبي.  ♦
وردت  ♦ التي  االإن�سائية  االأ�ساليب  اأكرث  من  اال�ستفهام  اأن 

يف الديوان، ويليه االأمر والنهي ثم النداء فالتمنى، وقد تنوع �سيغ 
اجلملة اال�ستفهامية فيه بح�سب ال�سياقات وحاجة املعاين.

كالتقرير  ♦ كثرية:  بالغية  معاين  اأفاد  فيه  اال�ستفهام  اأن   
واالإنكار  والتوبيخ  واحلث  والده�سة  واال�ستغراب  والتعجب  والنفي 
اإفادته هذه املعاين يظل  اال�ستفهام عند  اأن  املعلوم  والعتاب. ومن 
باقيًا فيه معنى التنبيه واإثارة ذهن املتلقي ولفته اإىل تلك املعاين 
حتى يتاأمل ويتدبر ويعلم اأنه ال جواب لهذا اال�ستفهام اإال باالإذعان 

للمعنى الذي يلفته اإليه.
يف  ♦ االأثر  بالغة  اأ�سلوبية  �سمة  اال�ستفهام  الأ�سلوب  كان 

اإىل  والنفوذ  النف�ض،  خبايا  وك�سف  الكالم،  تراكيب  خوا�ض  معرفة 
اأعماقها.
تتاأثر االأغرا�ض البالغية لال�ستفهام مبجموعة من العوامل  ♦

مما  واأحواله  املتلقي،  نوعية  اختالف  و،  املن�سيء  اختالف  منها: 
ميّكن للدار�ض النظر اإىل املتلقي من الزاوية التي تخ�سه وفق املعاين 

املر�سومة يف ذهنه ووفق ت�سوره اخلا�ض به.
يعد اأ�سلوب اال�ستفهام من االأ�ساليب التي اعتمدها عي�سى  ♦

فهو  والت�رضيح،  املبا�رضة  من  بداًل  والتاأثري  لالإيحاء  بكر  اأبو  األبي 
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عام 1990م/1991م، حني كان حما�رضا يف جامعة عثمان َدْن فوديو، 
وكان  ال�سعودية،  العربية  اململكة  اإىل  تربوية  ثقافية  درا�سية  برحلة  قام 
حظه من بني جامعات اململكة جامعة امللك �سعود بالريا�ض، ومنها نال 
ويف  بها.  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  تدري�ض  يف  العايل  الدبلوم  �سهادة 
اللغة  الدكتوراه يف  اأكمل درا�سة  1996م و2000م  الفرتة ما بني عامي 

العربية بجامعة اإلورن. 
كانت مهنة عي�سى األبي تدري�سية وفنية بحتة اإذ قد بداأ منذ اأكرث من ثالثة 
َدْن فوديو، �سوكوتو،  التدري�ض. ويف جامعة عثمان  عقود ي�ستغل بوظيفة 
عمل حما�رضا يف اللغة العربية من عام 1984 اإىل 1994م، وقبيل نهاية 
العربية  اللغة  ق�سم  كذلك يف  حما�رضا  اإلورن  جامعة  اإىل  انتقل  1994م 
اإىل اليوم يزاول عملية التدري�ض يف اجلامعة غري  واآدابها. وما زال منذئذ 
العربية بجامعة  اللغة  تفّرغ فيها حما�رضا يف  �سنة  اأنه خالل ذلك ق�سى 
ليغون بجمهورية غانا. وهو حاليا االأ�ستاذ امل�سارك يف ق�سم اللغة العربية 
اأكادمية  جمالت  يف  من�سورة  علمية  بحوث  له  نيجرييا.  اإلورن  بجامعة 

حمّكمة، حملية ودولية. 
اأبو بكر من  األبي  اأروع ما جادت به عبقرية عي�سى  ديوان ال�سباعيات من 
دواوين �سعرية، وهي اأبيات ال تتجاوز كل مقطوعة اأو ق�سيدة منها �سبعة 
م�ساعره  ال�ساعر  فيها  �سجل  �سباعية،  و�سبعني  مئة  على  ويحتوي  اأبيات. 
وخواطره ال�سخ�سية، حول ق�سايا ال�ساعة، وقد توىل طبعه املركز النيجريي 
للبحوث العربية، مدينة اإِيَوْو )Iwo(، والية اأَو�ُسْن Osun State-نيجرييا.

والعليا، . 1 الثانوية  للمدار�ض  العربي  االأدب  تاريخ  ح�سن،  اأحمد  الزيات،   
)لبنان: دار املعرفة، د.ت(، �ض 36

حممود . 2 و�رضح:  قراءة  ال�سعراء،  فحول  طبقات  �ساّلم،  بن  حممد  اجلمحي،   
حممد �ساكر، )جدة: دار املدين، د.ت(، ال�سفر االأول، �ض 24

اأ�ساليب بالغية يف ديوان االأ�ستاذ عبد اهلل بن . 3 اأغاكا، عبد الباقي �سعيب،   
فودي، )د. م، مكتبة دار االأمة، 2008م(، ط1، �ض 223

 اأغاكا، عبد الباقي �سعيب، اأ�ساليب بالغية، امل�سدر ذاته، �ض 228. 4

ابن فار�ض: اأبو احل�سن اأحمد، ال�ساحبي يف فقه اللغة العربية و�سنن العرب . 5
يف كالمه، حتقيق اأحمد �سقر، )القاهرة: موؤ�س�سة املختار، 2005م(، ط1، 

�ض 302

ابن فار�ض، امل�سدر ال�سابق ذاته وال�سفحة ذاتها. 6

ال�سيوطي: جالل الدين عبد الرحمن بن اأبي يكر، االإتقان يف علوم القراآن، . 7
حتقيق: �سعيب 

االأرنوؤوط، )بريوت: موؤ�س�سة الر�سالة نا�رضون، 2008م(، ط1، �ض -575
576

ابن منظور االإفريقي: اأبو الف�سل جمال الدين حممد بن مكرم، ل�سان العرب، . 8
حتقيق عبد اهلل علي الكبري وحممد اأحمد ح�سب اهلل وها�سم حممد ال�ساذيل، 

)القاهرة: دار املعارف، د.ت(، مادة )فهم(، ج 5، �ض 3481

ابن منظور االإفريقي، امل�سدر ذاته، مادة )خرب(، ج2، �ض 1090.. 9

امل�سدر . 10 العربية،  اللغة  فقه  يف  ال�ساحبي  اأحمد،  احل�سن  اأبو  فار�ض:  ابن 
ال�سابق ذاته، �ض 135

عبد الفتاح ال�سني، املعاين يف �سوء اأ�ساليب القراآن، )م�رض: دار املعارف، . 11
159 1976م(، ط1، �ض 

�ض . 12 ج2،  االإتقان،  وال�سيوطي،   ،302-305 �ض  ال�ساحبي،  فار�ض،  ابن 
 80  - 79

عبد الفتاح ال�سني، املعاين يف �سوء اأ�ساليب القراآن، امل�سدر ال�سابق ذاته، . 13
�ض 157

ال�سيوطي، االإتقان، ج2، �ض 80. 14

الزخم�رضي: اأبو القا�سم حممود بن عمر، الك�ساف عن حقائق التنزيل وعيون . 15
دار  )بريوت:  �سيحا،  ماأمون  خليل  حتقيق:  التاأويل،  وجوه  يف  االأقاويل 
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حممد يو�سف حبل�ض، البحث الداليل عند االأ�سوليني، القاهرة: عامل الكتب، . 16
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 عي�سى األبي اأبو بكر، ال�سباعيات، �ض 74. 17
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