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ل ن خالمتو املوازنة بني الشاعرين أمحد صابر وعبد هللا جا
 ثقصيدتيهما يف مدح أمري املؤمنني أيب بكر الثال

عداد  ا 

 ولوىل يوسف ادلكتور رساج محمد صكتو

 قسم اللغة العربية وادلراسات ال سالمية جامعة ولية صكتو

 كتوص  -املدرسة الثانوية احلكومية، ُرجِنْن ِِسُبو

 املقدمة:

املوازنة ضربا من ضروب النقد الذي يميز الرديء من الجيد، ويظهر بها وجوه القوة  تعد

وهي مرحلة بدائية من مراحل الحكم التقويمي الجمالي والضعف في األعمال األدبية والعلمية، 

بين الشعراء، وقد ظهرت مبكرة في تاريخ األدب العربي، وبقيت تسايره على مّر العصور، وستبقى 

 
ً
رئ من وسائله النقدية والتاريخية، وقد روى مؤرخوا األدب قصة أّم جندب وموازنتها بين امدائما

وكان لنابغة ذبياني خيمة بسوق عكاظ يجتمع فيها الشعراء،  1القيس و علقمة في وصف الفرس،

  2وينشدونه أشعارهم ويقوم بالتقويم واملفاضلة بينهم.
ً
ومن ثم يتبين أّن املوازنة كانت أساسا

مفاضلة منذ العصر الجاهلي، وكانت مدرسة الخطيئة وكعب بن زهير مقابلة ملدرسة الشماخ لل

وأخيه مزرد في صدر اإلسالم كما كانت املوازنة بين شعراء الرسول وخطبائه من ناحية، وبين 

 باملوازنة  3شعراء الوفود العربية وخطبائهم من ناحية أخرى،
ً
وأّما العصر األموي فقد كان زاخرا

.بي
ً
فوا ثروة  4ن الفحول من  الغزليين والسياسيين من الشعراء، وبين الخطباء واألدباء جميعا

ّ
فخل

وهكذا استمرت املوازنة إلى  نقدية قيمة على الرغم من تأثرها بالعصبيات واألهواء واألمزجة.

 اليوم.

في مدينة اختار الباحثان قصيدتين من قصائد الشاعرين  املوهوبين من شعراء القرن العشرين

 لية:صكتوليوازنا بينهما ويظهرا أماكن االتفاق واالختالف فيهما، وتحتوي املقالة على النقاط التا
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 التعرف بالشاعرين  -

 مفهوم املوازنة عند اللغويين والنقاد  -

 عرض القصيدتين  -

 املوازنة  بين النصين  -

 الخاتمة  -

 التعرف بالشاعرين 

 أحمد الصابر:

َتَعالىبـهو أحمد بن محمد امللقب  ْم نَ
َ
وبـ"َج " بن أبي بكر بن أحمد، وأمه فاطمة امللقبة "َمال نت "ببُّ

  5محمد. وينتمي إلى قبيلة فآلنية ،اشتهر بلقبه "صابر" ذلك لصبره وتوكله.

رة "م، وذلك في أوائل خالفة أمير املؤمنين أبي بكر الثالث في حا1939كان مولده يوم األحد سنة "

اِمياتدعى 
َ
ْر ظ ، وهي حارة معروفة بصناعة صبغ الثياب في مدينة صكتو. أسست منذ تأسيس َمْرنَ

اِمَيا عاملا شه
َ
ْر ظ

َ
يرا مدينة صكتو بعد جهاد عثمان بن فودي، وكان مؤسسها الشيخ إسماعيل َمْرن

نشأ املرحوم أحمد صابر  6من أنصار الشيخ عثمان بن فودي. وتقع في جنوب قصر أمير املؤمنين.

األم، إذ توفيت والدته وهو في سن الطفولة، فقامت إحدى ضرائر أمه بكفالته،  بين أسرته يتيم

 وإلى ذلك أشار بقوله:

 نشأت يتيم األم لكن بعونه  **   كبرت بال ش يء يهيج أشجاني

اِمَياأخذ مبادئ علوم الدين من والده ثم ألحقه بمعهد مالم محمد امللقب بـ "
َ
ْر ظ و" َمْرنَ بُّ

َ
، وعلى  ل

القرآن ثم واصل يتعلم مبادئ العلوم الدينية على يد والده، فأخذ منه "أصول الدين" يده ختم 

للشيخ عثمان بن فودي، وكتاب مختصر األخضري، لعبد الرحمن األخضري، ومتن العشماوي 

 7للشيخ عبد الباري العشماوي، كليهما في الفقه املالكي.
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فالتحق بمدرسة العلوم  8الحديثة،م،انتقل الشاعر إلى املدارس النظامية 1962وفي سنة 

الشرعية بكنو،وفاز بالقبول بموجب نجاحه في امتحان القبول، فاتصل خاللها بالعلماء 

واملشايخ من أقطار شتى في العالم العربي، وخاصة جمهورية السودان ومصر، فحصل فيها 

و و تخرج سنة علوما متنوعة وفنونا مختلفة إضافة إلى ما تعلمه في املعاهد العلمية بصكت

ثم واصل دراسته بكلية  9م، محصال على شهادة الدراسات اإلسالمية العالية بدرجة ممتازة.1966

و زاريا، قسم اللغة العربية وقض ى خاللها ثالث سنوات ونال شها
ّ
دة عبد هللا بايرو جامعة أحمد بل

سة املاجستير في "الليسانس" بدرجة االمتياز، وقد ساعده الحظ فسجل في الكلية نفسها لدرا

ابته األدب العربي، وبعد انتهائه من السنة التمهيدية شرع في كتابة البحث التكميلي، وفي أثناء كت

لهذا البحث ابتلي بحادثة وهو على طريقه للعودة من صكتو إلى كنو، فأصيب بصدمة فصارت 

كتابة ش يء سببا لشلل بعض جسمه، ومع ذلك لم يتوقف عن هذا العمل، فكان ال يقدر على 

بيده فاستعان في ذلك بزوجه "أسماء" حيث يملي عليها وهي تكتب له، كما ساعده بعض أساتذة 

حثه قسم اللغة العربية، جامعة عبد هللا بايرو كانو أمثال املرحوم علي نائبي سويد إلى أن أكمل ب

بعد الحادث  م، وذلك1984عام  -رحمه هللا-توفي 10م، وهو ال يزال مريضا على سريره.1979سنة 

الذي أدى إلى شلل بعض أعضائه، ومكث يتمرض في داره بكنو حوالي ثمانية أعوام، وقد لحق 

رحمه هللا واسكنه 11بالرفيق األعلى وله من العمر خمس وأربعون سنة، ودفن في داره بمرنر ظاميا.

 فسيح جنانه.

 الشاعر الثاني عبد هللا جاتو: 

، ذلك يوم غطاطاوا، ولد في مدينة صكتو بحارة  12جاتو هـو عبد هللا بن محمد الشهير بلقبه

 13م.1946هـ املوافق 1371اإلثنين عهد أمير املؤمنين أبي بكر الثالث سنة 

َربِى َسْرِكْن غوندونشأ الشاعر في بيئة تهتم بالعلم واألدب حيث قام بكفالته 
َ

ْم َبال
َ
بن الوزير  َمال

ه للعلم وامليل إليه. لقد أقبل إلى تحصيل العلم منذ عباس، ولنشأته في بيت الوزارة أثر في رغبت

طفولته إقباال منقطع النظير، تلقى مبادئ العلوم في الكتاتيب تعلم القرآن الكريم عند املعلم 

إبراهيم بن محمد بشير غطاطاوا، واستمر يتلقى العلوم عنده في الدراسات اإلسـالمية ملرحلة 
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عر في الثقافة العربية اإلسـالمية التحق باملدارس الحديثة، أولية من مراحل تعلمه، ولرغبة الشا

بدء بمدرسة النظامية اإلسـالمية بصكتو أولى املدارس اإلسـالمية بمدينة صكتو التي أسسها 

ااملرحوم أحمد  ابَ ْن بَ
َ
م مكث في هـذه املدرسة ملدة أربع سنوات 1960صكتو، وكان ذلك سنة  ط

م ونال شهادة 1964م التحق بمدرسة العلوم العربية كنو سنة وحصل على الشهادة االبتدائية ث

م، ثم التحق بكلية اآلداب والعلوم لوالية صكتو لنيل 1968الدراسات اإلسـالمية العليا سنة 

إلى  1972شهادة الدبلوم في اللغة العربية والدراسات اإلسالمية والهوسا، وذلك ما بين 

م في 8/8/2005هـ املوافق  3/6/1426ل صالة الظهر توفي  الشاعر يوم االثنين قبي14م.1975

 عهد أمير املؤمنين محمد متشطو. اللهم ارحمه! واعف عنه!! واجعل الجنة مثواه !!!

 مفهوم املوازنة عند اللغويين والنقاد.

 املفهوم اللغوي: –أ 

وزان  الَوْزن  
َ
ْقل  ش يء بش يء مثِله كأ

َ
ِة، الَوْزن  ث ِل والِخفَّ

َ
ق ِ
ّ
الش يَء  َزَن وَ ْزن  له الرَّ الدراهم ومثَرْوز  الث

.
ً
ة
َ
 وِزن

ً
ن  15َوْزنا

َ
صله ِمْوزاٌن انقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها وجمعه َمَوازين وجائز أ

َ
قال الجوهري أ

 
َ
واِزيَن الِقْسط

َ
َضع  امل

َ
ْوزاِنه َمواِزين  قال هللا تعالى }ون

َ
َضع  امِليزاَن  16{،تقول للِميزاِن الواحد بأ

َ
يريد ن

ولئالقِ 
 
ه فأ ْت َمَواِزين 

َ
ل ق 

َ
 وفي التنزيل العزيز }والَوْزن  يومِئٍذ الَحقُّ فَمن ث

َ
وقوله 17ملفلحون{ك هم اْسط

ه{ ْت َمَواِزين 
فَّ
َ
ما َمْن خ

َ
ه وأ ْت َمَواِزين 

َ
ل ق 

َ
ّما من ث

َ
  18تعالى }فأ

ّ
ف

َ
و خ

َ
ه أ

 
َل َوْزن ق 

َ
راَد َمْن ث

َ
قال ثعلب :"ِإنما أ

ه فوضع االسم الذي هو 
 
 . 19امليزان" َوْزن

ن وازن بين الشيئين موازنة ووزانا ساوى وعادل الش يء الش يء ساواه في الوز وفي املعجم الوسيط:" 

 وعادله وقابله وحاذاه وفالنا كافأه على فعاله توازن شيئان تساويا في الوزن، يقال هذا القول 

  20أوزن من هذا أقوى وأمكن، وأوزن القوم أوجههم".

  عند النقاد:مفهوم املوازنة  –ب 

دراسة يتم من خاللها املقارنة بين عناصر األدب، وفنونه، وعصوره، املوازنة بمعناها العام تعني "

استعملت كلمة "املوازنة" قديما للداللة على املجاراة  كما "21ورجاله بقصد اإليضاح والترجيح
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أبا عبيدة واألصمعي كانا  واملحاكاة في الشعر والنثر على حّد سواء، فقد ورد في كتاب األغاني أن

يقوالن عن عدّي بن زيد: " عدي بن زيد في الشعراء بمنزلة سهيل في النجوم يعارضها وال يجري 

  22معها مجراها".

وهي وسيلة  هي املفاضلة بين الشاعرين أو أكثر للوصول إلى حكم نقديأما بمعناها األخص ف

و هي من حيث املضمون تقارب 23ر،املفاضلة بين الشعراء و إصدار الحكم على أفضل شاع

موضوعي يتصل بمضمون القصيدتين. وظاهرة أدبية قديمة في التراث العربي على مستوى 

وعلى هذا  ذهب بعض الباحثين والنقاد على وضع شروطها وقواعدها" يقول  24اإلبداع والنقد. 

ية فاق في البحر والقافالدكتور علي العماري: " يرى بعض النقاد أن املوازنة ال تتحقق إال باالت

والغرض، ويرى آخرون أنه يكفي في تحقيق املعارضة بين القصيدتين أن تتفقا في الغرض 

بينما يرى بعض النقاد جواز املوازنة بين القصيدتين وإن اختلفتا في الوزن والغرض  25والقافية".

قة، و القصيدتين والفن، وعلى هذا أجروا املوازنة بين الشعراء املختلفين في العصر والطب

  26املختلفين في الوزن والقافية.

 عرض القصيدتين 

 نونية أحمد الصابر في مدح أمير املؤمنين 

في مدح أمير املؤمنين أبي بكر  على مجزوء الكامل،وهي نونية الروي  مطلقة القافية منسوجة 

فودي، تغمده هللا الثالث بن عثمان بن أمير املؤمنين معاذ بن محمد بّل  بن الشيخ عثمان بن 

وتقع في إحدى عشرة بيتا، افتتحها الشاعر يذكر شوقه لألمير املؤمنين وعّبر عن برحمته، 

تجربته الروحية، ووصف عاطفة الحب وتحدث على طريقة الشعراء الصوفية الذين اتخذوا 

 شخصية شيوخهم موضعا لحّبهم وشوقهم قائال:       

 َمْرَحًبـــ
ً
 َوَسْهـال

ً
ْهـــال

َ
ـم  أ

ْ
ِميــَر ال

َ
مِ ا     **   ِبـــَك َيــا أ

ْ
 َن ِنـــيـــؤ

ْس  ــم 
ْ
 ِلل

ً
ْمـــَدة ـــا ع 

َ
َنـا ِلـَمـِجيِئَك      **   يـ

َ
ــًرا ل

ْ
ـخ
َ
 ــــيـــَن ـِلمـفـ

ٍر  **   َوَرِئيــــــــس  َجــ
َ
ــــــــــوَبكـ

 
بــ
َ
ـوِك أ

 
ل ـم 

ْ
س  ال

ْ
قِ اْمع  َرأ تَّ

 ْ
 يـــَن مل

ـَت الـــــ
ْ
َعابِ ِنل

ْ
ًبا فِي ال

َ
ـْوك

َ
    **   َيا ك

َ
ـال ع 

ْ
 َوال

َ
َيـاَسة  يــَن ــِد ّرِ
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َ
ــــــــال ْت بـِ

َ
اق

َ
ر     **   ف

َ
ـت
ْ
َبخ

َ
ـت
َ
ـَنا ت ْرض 

َ
ــــــــــَك أ ـِ  بـ

ْ
ِركَد ال

ْ
ش ـيَن ـم   ـِ

رحب الشاعر باملمدوح في األبيات السابقة ومدحه ذاكرا ما يتحلى به  من الخصال املحمودة مثل 

والسخاء وغيرها من الصفات الحميدة مستخدما ألفاظا تشعر عاطفته نحوه  مما يدل الكرم 

على اشتياقه وحبه له، واستمر يعبر عن حّبه وشوقه ينادي املسلمين أن يحمدوا هللا الذي 

 أعطاهم األمير الرءوف قائال :

ـــــ
َ
ـاِضِريَن َوغ

َ
ـحـ

ْ
ـ    **   ـل  ال

ّ
ل
 
ِم ك

َ
ْسال ِ

ْ
َر اإل

َ
ا َمْعش

َ
 ِبيَن ائِ يـ

اِكـ
َّ
ِعَباَد الش

ْ
ـِزي ال

ْ
جـ ـــِذي   **   ي 

َّ
د  هللَا ال

َ
َنْحمــــــ

ْ
ل
َ
 ـِريَن ـــــف

ْس  ـم 
ْ
 ال

ً
ــــــــة

َ
    **    َوِإَعــان

ً
ا ِإَمـاًما َعــــــاِدال

َ
نـ
ْ
 :ِفــيَن َتْضعَ ِنل

فة صادقة، هكذا استمر الشاعر يبين شّدة شوقه ألمير املؤمنين، ويبرز ما يكّن صدره من عاط

 بأسلوب شعري قوي، ومعان دقيقة لطيفة. 

و في اآلخير عبر عن عواطفه وأحاسيسه املتزايدة ينادي املمدوح ويحثه بأن يكون ناصرا 

 ومستنصرا للعاجزين بأسلوب رائع ولغة سهلة وألفاظ لطيفة ممتعة قائال :

اءَ 
َ
ِليَفة ال    **      ـَهاِدي ِضَيــــــ

َ
  َوخ

ً
ا َعاِهال

َ
َعــــارِ  يـ

ْ
   َن ِفيال

ـــــــــــــــ
ْ
نـِصًرا ِلل

َ
ْست ـَواِسًيا      **   م  ـاِصًرا َوم 

َ
ْن ن

 
 اِجـِزيـَن ــَعـكـ

ـِد 
َ
َتق ـم 

ْ
ِع ال

َ
ـــــــــي َمْهيـ ـِ ـا    **   فـ

ً
الك

َ
َمِئًنا سـ

ْ
ط  َن.ِمـيعـِْش م 

 :ميمية عبد هللا جاتو في مدح أمير املؤمنين

تو قضيدة ميمية على بحر الكامل يمدح بها أمير املؤمنين أبي بكر نظم الشاعر عبد هللا جا

الثالث مبينا خصاله وأخالقه الشريفة، ومعبرا عن شوقه إليه، وتقع هذه القصيدة في اثنتين 

وعشرين بيتا، افتتحها يرحب أمير املؤمنين ويمدحه على تمسكه بدينه ويمجده وينسبه إلى جده 

  الشيخ عثمان بن فودي قائال:

 أهال أمير املؤمنين ومرحبا          **      بأبي البرايا قائد اإلسالم 



 

  ادلكتور رساج محمد صكتو

 ولوىل يوسف

مري املوازنة بني الشاعرين أ محد صابر وعبد هللا جاتو من خالل قصيدتهيام يف مدح أ   

 أ يب بكر الثالثاملؤمنني 

   1118ISSN - 3365               م2018)سلسةل جديدة( العدد ال ول،  العربيةجمةل ادلراسات  " مالم"

 

 

130 

 نجل املجدد شيخنا وإمامنا          **      نور الزمان ومحطم األصنام 

 ال شك أنت حسن ألنك محسن  **     أنت املعاذ والت حين خصام 

ه وبعد هذا الترحيب الجميل بدأ الشاعر يمدح أمير املؤمنين فيذك
ّ
ر طرفا من فضائله، مبينا أن

 رفيع القدر واملنزلة، وهو كريم، ومحمود، قائال :

 يا أحسن األمالك خلقا طيبا ٍ       **      يأ أعدل األمراء والحكام 

 خلق كضوء البدر أو كالروض أو   **   كاملاء أو كالزهر في األكمام 

 اقب منبع األحكامومناقب لوال املهابة والتقى          **    قلنا من

 رئد اإلسالم يا علم الهدى        **    زين املحافل مرتع األيتام  يا

 أنتم بنوا املجد املؤثل والندى        **   نعم السيادة منتهى األيام

استمر الشاعر يعبر عن مشاعره نحو املمدوح  ويصور صفاته ويبين أخالقه ويعظم أمره في 

 صورة رائعة عجيبة قائال :

 ياطاهر األباء واألجداد وال   **  أنساب واألصالب واألرحام 

ـــــج السعادة مرحبا بإمام  ــ  أنت اإلمام املستبين لنا به    **  نهـ

ـــالم ـــكانة اإلســ  وألنت أكرم مجتبى في صبوة   **   قاموا برفع مــ

 بل أنت بحر وامللوك جداول  **   وهم النجوم وأنت بدر التمام 

 ام اإلله بكم معالم دينه   **  وأزال بهــــــجــــــــــــته علـــــــــى اإلرغأعلى 

ـــــدال يسوس األمر باألحكام   وهللا يعلم أن في خلفائه      **    عـــــ

ــــام  ـــــ ــــــــن هشــ ـــــ ــ  جلت صفاتك أن يبن شاعرا  **   عنها ولو بلسان ابـ

ر عن شوقه إلى املمدوح مبينا املنهج السياس ي الذي سلكه املمدوح وفي هذه األبيات عبر الشاع

نحو الرعية وشؤون الدولة ثم وصف الرؤساء والوزراء و ذكر فضائلهم السياسية، ونسب 

 أجدادهم الشريفة، وفضلهم عن َمن سواهم في الكرم والوجود. 
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دعاء و التحميد على هللا وبعد أن قض ى هذا الشوط الطويل مع أمير املؤمنين اختتم قصيدته بال

 تعالى قائال:

 وهللا يرعاكم ويصلح سعيكم    **   ويقيكم من خلفكم وأمام 

ـــا ببـ ـــ ـــــذا لنـ ـــــي املنعم    **   هــ ـــه العلـ ـــد للــــ ـــــ  وختام  ـدايةوالحمــ

 املوازنة بين القصيدتين 

 املطلع:

ِفقا جميعا في االفتتاح حيث أنهما استهال بما يق افتتح الشاعران قصيدتيهما بالترحيب، وقد رع و 

اآلذان ويطرب القلوب من جميل الترحيب وحسن االستقبال ،كما يالحظ أنهما شاعران موهوبان 

وبدون الوقوف واالستيقاف والبكاء و اإلستبكاء على حيث أنهما نظما قصيدتيهما بال تكلف 

بالدعاء بية عند الشعراء األولين، وإنما استهال الديار أو وصف امرأة تقليدا للقصائد العر 

 قول الشاعر أحمد صابر :ي للممدوح أن ينزل في الرحب والسعة حبا وكرامة

ِمِنـ
ْ
ؤ ـم 

ْ
ِميــَر ال

َ
 َمْرَحًبـــا    **   ِبـــَك َيــا أ

ً
 َوَسْهـال

ً
ْهـــال

َ
 ـَن ــيــأ

 ويفتتح الشاعر عبد هللا جاتو قائال :

 ومرحبا    **   بأبي البرايا قائد اإلسالم أهال أمير املؤمنين

يالحظ االتفاق بين الشاعرين في املطلع حيث افتتح كل واحد منهما قصيدته يمدح أمير املؤمنين 

بأسلوب جديد فقد سلكا في افتتاح قصيدتيهما أسلوبا واحدا، حيث إّنهما افتتحا قصيدتيهما 

 الشعراء العرب القدامى. ية شائعة عندافتتاحا مباشرا من دون أن يقدم لها بمقدمة طلل

 املقطع:

و أوأما من ناحية املقطع فالقصيدة األولى  تكاد تكون بتراء إذ أنها لم تشعر بالختام، والقارئ 

السامع لها ينتظر أن يستمع ما يشعره أن القصيدة قد وصلت إلى الختام عند ما يقرأ أو يسمع 

 هذا  الختام :

ِلي 
َ
  َوخ

ً
ا َعاِهال

َ
َعــــاِرِفييـ

ْ
اَء ال

َ
   َن َفة ال     **      ـَهاِدي ِضَيــــــ
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ـــــــــــــــــَعـ
ْ
نـِصًرا ِلل

َ
ْست ـَواِسًيا        **   م  ـاِصًرا َوم 

َ
ْن ن

 
 يـَن اِجـزِ كـ

ـِدِمـيَن 
َ
َتق ـم 

ْ
ع ال

َ
ـــــــــي َمْهيـ ـِ ـا      **   فـ

ً
الك

َ
َمِئًنا سـ

ْ
ط  عـِْش م 

ما يمر على مثل هذا املقطع ال يحس في القصيدة بالختام ويظل ينتظر والقارئ أو السامع عند

 الوصال ليصل إلى الختام، ومثل هذا املقطع ال يحبذه النقاد ألنه ال يشعر بالختام .

 وبالعودة إلى القصيدة الثانية يدرك أن جاتو اختتم بالدعاء والحمدلة على ما هو دأب األفارقة

 :في االختتام قصائدهم  قائال

 وهللا يرعاكم ويصلح سعيكم     **  ويقيكم من خلفكم وأمام 

 والحمد هلل العلي املنعم        **    هذا لنا ببداية وختام    

وعلى كل حال فإن قصيدة جاتو لم تكن بتراء ألنه اختتمها بما يشعر الختام من ممتع  الدعاء 

 وجميل الشكر .

 :األفكار واملعاني

األفكار واملعاني حيث كانت معظم األفكار واملعاني في القصيدتين معاٍن اتفقت القصيدتان في 

وأفكار غرامية يظهر الشاعران فيها الشوق لألمير املؤمنين، كما عبر كل من الشاعرين على 

تجربته الروحية، ووصف عاطفة الحّب والشوق ووظف معاني املدح املألوفة عند الشعراء 

ة كرجاحة العقل والعدل املجدين من الثناء على ذي شأٍن   بما يستحسن من األخالق النفسيَّ

 وقد وظف الشاعران  أغلب هذه الصفات في قصيدتيهما يقول الشاعر جاتو:  27والعفة والشجاعة

 أنت اإلمام املستبين لنا به    **    نهج السعادة مرحبا بإمام 

 وألنت أكرم مجتبى في صبوة   **   قاموا برفع مكانة اإلسالم

 ل أنت بحر وامللوك جداول  **  وهم النجوم وأنت بدر التمام ب

  ويقول  الشاعر أحمد الصابر 
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ٍر    **   َوَرِئيــــــــس  َجــْمع  
َ
ــــــــــوَبكـ

 
بــ
َ
ـوِك أ

 
ل ـم 

ْ
س  ال

ْ
تَّ اَرأ

 ْ
 ِقيـــَن مل

َعا
ْ
ًبا فِي ال

َ
ـْوك

َ
      **   َيا ك

َ
ـال ع 

ْ
 َوال

َ
َيـاَسة ـَت الـــــّرِ

ْ
 ــَن ِبــِديِنل

 
ْ
َد ال

َ
ــــــــال ْت بـِ

َ
اق

َ
ر      **   ف

َ
ـت
ْ
َبخ

َ
ـت
َ
ـَنا ت ْرض 

َ
ــــــــــَك أ ـِ  بـ

ْ
ش ـيَن ـم   ِركـِ

ا وبالنظر إلى هذه املعاني يدرك  أن أفكار القصيدتين أفكار تراثية معروفة في الشعر  ولم يمسه

اق أستاذه حيث زاد معنى  في التجديد ولم يستقى الشاعران املعاني األخرى الجديدة لعل جاتو ف

 وصف املمدوح بأنه رئيس لألمراء ويتحلى بتقوى اإلله.

 من حيث األلفاظ والتراكيب 

ال يختلف الشاعران  كثيرا  في توظيف معجمهما اللفظي وقد استخدما ألفاظا سهلة وجزلة فقل 

حبه ملا أفاده من أن تجد في قصيدتيهما لفظا معجميا متكلفا، بيد أن جاتو أكثر توظيفا من صا

 األصول التراثية، يقول الشاعر  أحمد صابر:

ْسـِلمــــ ــم 
ْ
 ِلل

ً
ْمـــَدة ـــا ع 

َ
َنـا ِلـَمـِجيِئَك     **   يـ

َ
ــًرا ل

ْ
ـخ
َ
 َن ـيـــفـ

 
 ْ
ٍر  **   َوَرِئيــــــــس  َجــْمع  امل

َ
ــــــــــوَبكـ

 
بــ
َ
ـوِك أ

 
ل ـم 

ْ
س  ال

ْ
 ِقيـــَن تَّ َرأ

َعاِبــِديـ
ْ
ًبا فِي ال

َ
ـْوك

َ
    **   َيا ك

َ
ـال ع 

ْ
 َوال

َ
َيـاَسة ـَت الـــــّرِ

ْ
 ـَن ِنل

ـم  
ْ
َد ال

َ
ــــــــال ْت بـِ

َ
اق

َ
ر    **   ف

َ
ـت
ْ
َبخ

َ
ـت
َ
ـَنا ت ْرض 

َ
ــــــــــَك أ ـِ رِ بـ

ْ
ـيَن ش  كـِ

دح أمير يالحظ محاولة الشاعر الستخدام معيار الشعراء النيجيريين في وضع أفكار املدح، فقد م

لقيا وأشار إلى بعض مناقبه وسماحاته وشمائله الحميدة ولطفه بالرعية 
 
لقيا وخ

َ
املؤمنين خ

 يقول  الشاعر عبد هللا جاتو: بألفاظ  مألوفة االستعمال سلسة عذبة .

 يأحسن األمالك خلقا طيبا ٍ        **    يأ أعدل األمراء والحكام 

 املاء أو كالزهر في األكمام خلق كضوء البدر أو كالروض أو   **  ك

 ومناقب لوال املهابة والتقى          **  قلنا مناقب منبع األحكام

 يارئد اإلسالم يا علم الهدى        **   زين املحافل مرتع األيتام 

 أنتم بنوا املجد املؤثل والندى         **   نعم السيادة منتهى األيام
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ي هذه القطعة يظهر أن ألفاظ عبد هللا جاتو أجزل وعاطفته وباملقارنة بين ألفاظ الشاعرين ف

أقوى ومعانيه أوسع حيث يظهر أن أحمد صابر وصف املمدوح بأوصاف تتسم بالخصوصية، 

َعاِبــِديــَن وصفه بكونه عمدة اإلسالم، ورأس امللوك، ورئيس جمع املتقين، 
ْ
ًبا لل

َ
ـْوك

َ
إلى  بالنظرو  ، وك

ن تخصه، وهو عمدة لدين اإلسالم، ورأس للمتقين، هذه األوصاف يتبين أنها أوص
َ
ف محصورة مِل

و كوكب يض يء املتقين فقط. وفي نفس الوقت نجد جاتو يصفه بكلمات أوسع وأعمق حيث لم 

يكتف بمجرد الوصف العادي بل استعمل أفضل التفضيل يقول يا أحسن األمالك، يا أعدل 

 لحقائق ِإلى األوهام وتوضيحها بذكر مماثلها،قصدا لتقريب االتشبيهات األمراء، كما استخدم 

را قائال خلق كضوء البدر أو كالروض أو كاملاء أو كالزهر في األكمام وقد مثلت هذه التشبيهات دو 

نت نجاحا باهرا في ترسيخ معاني املدح في قلوب املستمعين وَّ
َ
، كبيرا في توضيح أوصف املمدوح وك

 ألفاظ الشاعرين وعمق معانيها نجد أن عبد هللا جاتو أكثروإذا رجعنا مرة ثانية لنوازن جزالة 

ألفاظا وأجزل معنًى حيث يختار ألفاظا أدق ملعني املقصود وأكثر عمقا، فالشاعر أحمد صابر 

وصف املمدوح بأنه عمدة اإلسالم، بينما وصفه  جاتو برائد اإلسالم، فلفظة الرائد أبلغ من 

ـوِك ر أحمد صابر يقول عمدة ألن كل رائد له أعمدته، فالشاع
 
ل ـم 

ْ
س  ال

ْ
أحسن  ، وجاتو يقول : ياَرأ

األمالك، فأحمد صابر بالغ في وصف ممدوحه وقال هو رأس امللوك وهذا وصف جيد ألن رأس 

امللوك معناه رئيسهم إال أن الرئيس قد يكون مسلوب اإلرادة وقد يكون ضعيف الرأي، وجاتو مد 

يفضل ممدوحه عن جميع امللوك واختار لفظ امللك صوته بالنداء ووظف أفضل التفضيل ل

ًبا فبدل من الرئيس ألن كلمة امللك أعز من كلمة الرئيس، فالشاعر أحمد صابر،قال 
َ
ـْوك

َ
ِي َيا ك

َعاِبــِديــَن،
ْ
مدوحه وجاتو يقول : خلق كضوء البدر أو كالروض أو كاملاء أو كالزهر، وصف صابر مال

متقين مهيع رشادهم، وجاتو وصفه بالبدر وشتان بين الكوكب بالكوكب في الضياء أنه يضيع لل

 والبدر .

 الخيال 
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وأما من ناحية الخيال فإن الشاعر جاتو يفوق صاحبه في التصوير وقد جسد املعنويات أكثر  

منه، حيث استعمل أنواعا من التشبيهات  واالستعارات ليصور صفات ممدوحه ومن حسن 

 تصويره  قوله: 

 در أو كالروض أو  **  كاملاء أو كالزهر في األكمامخلق كضوء الب

ظهرت هذه الصورة واضحة وضوح الشمس حيث شبه خلق أمير املؤمنين بالبدر من حيث 

الضوء، وبالروض حيث الجود، وباملاء حيث النفع، وبالزهر في الجمال والبهجة، وكأنه يقول 

قاس ي، وكالزهر حسنا وجماال، وإيجاد حلقه ظاهرة ال ينافق، وكالروض ال يبخل، وكاملاء ليس ب

 مثل هذه الصورة الخيالة املليئة بالتشبيهات الرائعة دليل على مواهب الشاعر في اإلبداع

 وبالعودة  إلى الشاعر أحمد  الصابر نجد أنه خيل  مثل هذه الصور قائال :

عَ 
ْ
ًبا فِي ال

َ
ـْوك

َ
    **   َيا ك

َ
ـال ع 

ْ
 َوال

َ
َيـاَسة ـَت الـــــّرِ

ْ
 َن اِبــِديــِنل

ـ
ْ
َد ال

َ
ــــــــال ْت بـِ

َ
اق

َ
ر     **   ف

َ
ـت
ْ
َبخ

َ
ـت
َ
ـَنا ت ْرض 

َ
ــــــــــَك أ ـِ رِ بـ

ْ
ش ـيَن م   كـِ

شبه صابر املمدوح بالكوكب ضياء ورفعة، الصورة التى تنعكس للسامع أو القارئ هيبة املمدح 

، ويراد به اهتزاز ورفعة قدره،  وجسد األرض على صورة إنسان يتطبب بالبخور زينة وتجمال

األرض وافتخارها على سبيل املجاز، وباملقارنة على ما قاله جاتو تضل به القطاة في الصحراء 

 ،شبه جاتو خلقه بالبدر وبالروض وباملاء وبالزهر، وما الكوكب باملقارنة مع البدر؟ وكذا مهما

اطئ املزخرفة  ببدائع يجري  مائها حول شتزين األرض وتعطرت بالبخور التساوي روضة الغناء، 

ضرة الناضرة،
 
 28ة ومثل هذه الصورة الرائعة يعبر عنها النقاد بالصورة املحسوس ألوان األزهار الخ

 وعلى كل حال  ظهر إن جاتو في هذا النص يفوق صابر صورة وخياال. 29أو الصورة املرئية 

 العاطفة   

قوية وشعورهما متقارب في مدح أمير  وإذا استقينا الحاالت االنفعالية للشاعرين نجد عاطفتهما

 املؤمنين حيث تظهر انفعاالتهما مفسرة ألحاسيسهما ومترجمة لحاالتهما الداخلية يقول جاتو:

 يأحسن األمالك خلقا طيبا ٍ       **    يأ أعدل األمراء والحكام 



 

  ادلكتور رساج محمد صكتو

 ولوىل يوسف

مري املوازنة بني الشاعرين أ محد صابر وعبد هللا جاتو من خالل قصيدتهيام يف مدح أ   

 أ يب بكر الثالثاملؤمنني 

   1118ISSN - 3365               م2018)سلسةل جديدة( العدد ال ول،  العربيةجمةل ادلراسات  " مالم"

 

 

136 

 خلق كضوء البدر أو كالروض أو  **   كاملاء أو كالزهر في األكمام 

 املهابة والتقى         **    قلنا مناقب منبع األحكام ومناقب لوال

 يارئد اإلسالم يا علم الهدى       **      زين املحافل مرتع األيتام 

 أنتم بنوا املجد املؤثل والندى       **      نعم السيادة منتهى األيام

اطفته الصادقة حيث إن التعبيرات التي استخدمها الشاعر في هذا املقطع شاهدة على انهياج ع

وصف أمير املؤمنين بصفات الشرف والعدل والضوء واإلشراق واللطفة والسيادة مناديا مرة 

خلق كضوء البدر، أو  مخبرا ومصورا أخرى، يأ أعدل األمراء، ،يأحسن األمالك

، مستعمال صيغ التفضيل" أحسن" "أعدل" ومثل هذا كالروض،أوكاملاء،أو كالزهر، في األكمام

نعم الوجدني يخرج من أعماق روح الحب الحقيقي الذي يكنزه ضمير الشاعر وقوله:" النبض

كما يفهم  كيف دفعته تلك العاطفته السيادة منتهى األيام"يكفي اشعار إخالصه نحو ممدوحه 

 إلى أن ينفعل مستمرا صادقا مخلصا في التعبير.

 ونجد مثل هذه العاطفة تماما عند الصابر حيث يقول:

ـ
ْ
ـخ
َ
ْسـِلمــفـ ــم 

ْ
 ِلل

ً
ْمـــَدة ـــا ع 

َ
َنـا ِلـَمـِجيِئَك       **   يـ

َ
 ــَن ـــيــًرا ل

ٍر    **   َوَرِئيــــــــس  َجــْمع  
َ
ــــــــــوَبكـ

 
بــ
َ
ـوِك أ

 
ل ـم 

ْ
س  ال

ْ
تَّ اَرأ

 ْ
 ِقيـــَن مل

َعابِ 
ْ
ًبا فِي ال

َ
ـْوك

َ
      **   َيا ك

َ
ـال ع 

ْ
 َوال

َ
َيـاَسة ـَت الـــــّرِ

ْ
 ــَن ــِديِنل

 
ْ
َد ال

َ
ــــــــال ْت بـِ

َ
اق

َ
ر       **   ف

َ
ـت
ْ
َبخ

َ
ـت
َ
ـَنا ت ْرض 

َ
ــــــــــَك أ ـِ  بـ

ْ
ش ـيَن ـم   ِركـِ

لم تقل عاطفة صابر عن صاحبه في هذا املقطع حيث أنه أظهر اشتياقه وحبه لألمير املؤمنين، 

ن أوصافه وصور أخالقه، قائال: ياعمدة اإلسالم،ر  ئيس جمع املتقين وذكر افتخاره به وبيَّ

،ياكوكب العابدين، بك أرضنا تتبخر، هذه األلفاظ توحى بدالالتها إلى شعور داخلي الذي يكمنه 

نفس الشاعر ويظهر صدق عاطفته في املمدوح، أضف إلى ذلك أنه قال هذه األلفاظ مناديا 

مدى تعظيمه بأعلى صوته مستخدما "يا الندائية " التى تستخدم للنداء البعيد وذلك يومئ إلى 

للممدوح وكل هذا  وذاك يدل على صدق عاطفة الصابر في اإلبداع  والقارئ لهذه القصيدة 
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يدرك أن هذه العاطفة استمرت  بصدقها إلى نهاية القصيدة ممايدل على أنها خرجت من عاطفة 

 صادقة ومستمرة غير زائفة وال مصطنعة. 

 املوسيقى 

 الوزن : -أ 

فق الشاعران في اختيار البحر املناسب ملعاني املدح و النشر والسعة إذ الكامل يعتبر من أرحب  و 

البحور  وأطلقها عنانا في استيعاب املعاني واألفكار الواسعة ويمتاز بالرصانة والجالل في النغمة، 

واملدح يحتاج إلى البحور الكاملة ليصب الشاعر فيها صفات ممدوحه وأشواقه وحنانه و يتسعه 

ونه من وزن ذي إيقاع صوتي رنان ونغمات موسيقية تثير العاطفة وتحرك في إبراز مكن

 أن أحمد الصابر استخدم  الكامل مجزوء ولم يستعمله تام يقول : إال أن املالحظ 30الوجدان،

ِمِنـ
ْ
ؤ ـم 

ْ
ِميــَر ل

َ
 َوَسْهـال َمْرَحبـا         **   ِبـــَك َيــا أ

ً
ْهـــال

َ
 ـَن ــيــأ

ْهـــلن َوَسهْ 
َ
ِميـبِ ن َمْرَحًبـــن    **   ـل\أ

َ
ِمِنـــيـــَن  \ـــَك َيــا أ

ْ
ؤ ـم 

ْ
 ـَر ل

َتفاعلن م  \مْتفاعلن   ْتفاعلتنم   \ْتفاعلن    **     م 

 يالحظ عروضته صحيحة وضربه أيضا صحيح، كما يالحظ أنه حدث اإلضمار في أكثر تفاعيله.

 وجاتو استخدم الكامل تام يقول:

 حبا      **     بأبي البرايا قائد اإلسالمأهال أمير املؤمنين ومر 

 إسالمي \ا قا ئدلي \ومرحبن **    بأبل برا ن \ملؤمنير \أهلن أمي 

 مْتفاعل\مْتفاعلن \*  متفاعلن*  \تفاعلنم\تفاعلنم\مْتفا علن

ويالحظ عروضته صحيحة وضربه مقطوع مضمر، كما يالحظ أنه حدث اإلضمار في أكثر 

عران في اختارهما  بحر الكامل في املدح، ألن املدح من املوضوعات  تفاعيله، وقد أصاب الشا

التي تحتاج إلى البحور الكاملة طويلة األوزان ليصبا فيها صفات ممدوحهما وأشواقهما وحنانهما 

و يتسعهما في إبراز مكنونهما ملا ينطوي إليه من وزن ذي إيقاع صوتي رنان ونغمات موسيقية تثير 

ولذا استخدامه تام أنسب من استعماله مجزو ألن معاني املدح 31وجدان،العواطف وتحرك ال

 32تحتاج إلى طول التنفس وناسب أن يستخدم تام.
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 القافية:  -ب 

استخدم كل من الشاعرين قافية مطلقة مردوفة موصولة بمد اختار الشاعر أحمد صابر حرف 

والرخاوة والقوة والضعف  وهو حرف مجهور متوسط ببن الشدةالنون رويا ليختم به قافيته، 

وقد وفق في  33مستفل منفتح مذلق أغن مرقق وهي أمكن في الغنة من امليم لقربها من الخيشوم

اختيار الروي حيث يكون أنسب في املدح من بقية الحروف، وقد أثبت الدراسات الصوتية 

 الحديثة أن النون من أحسن الحروف جماال و رونقا. 

هو حرف مجهور بين الشدة والرخاوة مستفل منفتح مذلق أغن واختار جاتو حرف امليم و 

 وهو أيضا مناسب وإن كان دون النون في الرقة والنغمة . ،34متوسط مرقق

وكال الحرفين مناسبين في آداء صوت مناسب ملعني املدح إال أن النون أرق وأغن من امليم في 

إلى ذلك أن جاتو واصل الروي  إيصال معنى الرحمة وفي إيثار رنين لقربه من الخيشوم أضف

وهو حرف مجهور رخو منفتح مستفل مصمت مدي بالياء،بينما واصله الشاعر صابر بألف، 

إال أن جاتو أردف الروي ألفا، وصابر أردفه ياء،  معتل مرقق متوسط، ومده أطول من املد بياء

  35والياء أحسن من األلف.

 املوسيقى الداخلية

ية موسيقى العواطف واملشاعر التى توحى بأجراس الرنين املتناسبة وفي جانب املوسيقى الداخل

فإن الشاعرين، يمتلكان قدرة موسيقية متنوعة استطاعا بها أن يستخدما ألفاظا موحية 

 بدالالت ذات معان عميقة تستثير الوجدان وتريح النفوس، يقول أحمد الصابر :

 َمْرَحًبـــا    **   ِبـ
ً
 َوَسْهـال

ً
ْهـــال

َ
ِمِنـأ

ْ
ؤ ـم 

ْ
ِميــَر ال

َ
 ـَن ــيــــَك َيــا أ

ْسـِلمــــ ــم 
ْ
 ِلل

ً
ْمـــَدة ـــا ع 

َ
َنـا ِلـَمـِجيِئَك     **   يـ

َ
ــًرا ل

ْ
ـخ
َ
 َن ـيـــفـ

َعاِبــِديــ
ْ
ًبا فِي ال

َ
ـْوك

َ
   **   َيا ك

َ
ـال ع 

ْ
 َوال

َ
َيـاَسة ـَت الـــــّرِ

ْ
 َن ِنل

ـ   **   ـل  
ّ
ل
 
ِم ك

َ
ْسال ِ

ْ
َر اإل

َ
ا َمْعش

َ
ـــــاِئِبيَن يـ

َ
ـاِضِريَن َوغ

َ
ـحـ

ْ
  ال
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 في سياق النظم ؛ إليصال قوة النغم اإليقاعي إلى السامع 
ً
إنَّ ترديد اللفظ يحمل معنًى معينا

فتكرار "يا" الندائية في هذه القطعة، يا أمير، يا عمدة ،يا كوكب ،يا معشر  يمنح للنص حالة 

بها ملا فيها من إيقاعات ترتاح بها النفس  نغمات موسيقية  تلتذ نفس السامعموسيقية ويحقق 

.أضف إلى ذلك الطباق االيجابي بين رياسة والعبادة وبين الحاضرين والغائبين، عند اإلصغاء

  ومثل هذه املوسيقى تمنح للنص طالوة ورطانة.

 عند الشاعر عبد هللا جاتو قوله: و مثل هذه الظاهرة

 أ أعدل األمراء والحكام يأحسن األمالك خلقا طيبا ٍ     **      ي

 خلق كضوء البدر أو كالروض أو **   كاملاء أو كالزهر في األكمام 

 ومناقب لوال املهابة والتقى        **     قلنا مناقب منبع األحكام

 يارئد اإلسالم يا علم الهدى      **       زين املحافل مرتع األيتام

ر من حيث الصوت والرنين لتكرار الياء الندائية وهذه القطعة لم تقل عن سابقتها عند الصاب

رئد وتوالي الفواصل "يا أحسن،يا أعدل، يا رائد، يا علم،" كما يالحظ توافق الفواصل في قوله: "يا

اإلسالم، يا علم الهدى، زين املحافل مرتع األيتام،" ونجد تجانس الكلمات وتتابع األجراس في 

أو كاملاء، أو كالزهر، في األكمام"، وهكذا ظهر في تكوين قوله: خلق كضوء البدر، أو كالروض، 

الحروف الصوتية املتنوعة بين الهمس والجهر والشدة والرخاوة وبين توالى حروف العطف 

 والتشبيهات التي تكسب النص إيقاعا هدئا.

و خالصة القول يكاد الشاعران يتفقان في استعمال الكلمات ذات إيقاع رنان ونغمات موسيقي 

 طرب.                                    م

 الخاتمة: 

تناولت املقالة في الصفحات السالفة مقارنة بين الشاعرين البارعين من شعراء القرن العشريين 

وهما أحمد الصابر، وعبد هللا جاتو، من خالل قصيدتيهما في مدح أمير املؤمنين أبي بكر الثالث 
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مل وتقع في إحدى عشرة بيتا والثانية في تام الكامل وتقع في والقصيدة األولى على مجزوء الكا

 اثنتين وعشرين بيتا ومن خالل هذه الدراسة استنتج الباحثان النتائج التالية:

ن الشاعرين من شعراء املحليين وقد عاشا في عصر واحد وبيئة واحدة إال أن الصابر يكبر إ -

 . 1946و من مواليد وجات 1939جاتو بسبع سنوات إذ أنه من مواليد 

ن القصيدتين مدحيتين  قيلتا في مدح أمير املؤمنيين أبي بكر الثالث، األولى نونية، والثانية إ -

 ميمية. 

ين يتمتعان بقريض شعري ممتاز لفظا ومعنا ووزنا.إال أن جاتو يفوق صاحبه ِكال الشاعر  - 

 صورة وخياال.

اته كما تبين أّن الشاعر النيجيري متأثر بالشعر يز تبين أّن أدب نيجيري، له آثاره ومكانته ومم -

 ث الشكل واملضمون .العربي تأثيرا بينا، من حي
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