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امللخص:
ان الظاهرة املوس يقية يف الشّ عر العريب من أمه ما يبتغاه متداويل الدب العريب ,ويش هتيه عشاقه منذ قدمي ّالزمان
قبل احلمك عىل النّ ّص الشعري ابجلودة والكامل .فهذه الورقة تس هتدف اىل اخراج درر املوس يقى الشّ عرية يف
النتاجات الشعرية لحد أعالم وأحصاب التألّق والازدهار يف الشّ عر العريب النيجريي ,يف كتاب أسامه ابلرايض
(ديوان) .وس تربهن هذا من خالل دراستنا لهذه ّالظواهر من هجة التّعريف مباهية املوس يقى ,ومعلومة دقيقة عن
الشّ عر العريب يف نيجرياي ,ومن ّثـم ,نضع الضّ وء عىل التّـقنية املوس يقية ادلّ اخلية واخلارجية اليت ت ّعرب عن الوزان
والقوايف من حيث الكميية والكيفية ,ول س ّيام الظواهر البالغية العربية من البديعـ ّيات وغريها يف اطار اجناز هذا
العمل البحيث.
Abstract:
The musical phenomenon in the Arabic poetry is one of the most important aspirations of the consumers of
Arabic literature, and coveted by its lovers since ancient times before judging the quality and perfection of
poetic text. This paper aims to direct the role of poetic music in the poetic productions of one of the flags of
Arabic literature, with his brilliance and richness in the Arab Nigerian poetry, in a book collection called ArRiyadh (Diwan). This will be demonstrated by our study of these phenomena in terms of the definition of
what music is all about, accurate information about the Arabic poetry in Nigeria, then, we highlight the
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internal and external musical techniques that express meters and rhymes in terms of quantity and quality,
especially the rhetorical phenomena of Arab and other framework for accomplishing this research work.

املقدمة:
ّ
علو القمة في اإلجادة والجودة .وقد ّ
الشعر العربي بعواطفه وقوافيه ونغماته يحتل ّ
تبين هذه الحقيقة في
إن
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العديد م ّـما قد عثر عليها عشاق الشعر العربي من الذخيرة األدبية الشعرية قديما وحديثا .وبها نال فرسان الشعر
ّ
العربي مجدهم الخالد وذكرهم ّ
الدائم بداية من سوق املبارات واملناظرات األدبية ،واملنتديات الشعرية ،وال سيما
ّ
في سطرات دواوين أساطين األدب العربي .وستوضح لنا هذه ّ
الدراسة بعض املالمح اللفظية التي تكسو أعمال هذا
ّ
الشاعر جواهر وديباجا أمثال ّ
التصريع ,ورد العجز على ّ
الصدر ,واستعمال حروف املد ,مع إضافة املعلومات
ّ
وتجرد زي ّ
ّ
الرداءة والقبح عن
الالزمة إظهارها في هذه املحاولة ما تساند وتعاضد القصيدة على الحسن والجمال,
ّ
ّ
التنسيك ّ
الشعر من املطلع ,وبراعة اإلستهالل ,مع ّ
ّ
وسيتم عرض هذا املوضوع
التام ,واإلنسجام اللفظي واملعنوي.
املتواضع خالل هذه النقاط اآلتية:


التعريف الوجيز بالشاعر



تعريف كلمة املوسيقى



أنواع املوسيقى



مفهوم الشعر العربي النيجيىري
ديوان ّ
الرياض



ظاهرة املوسيقى في ديوان ّ
الرياض



املوسيقى الخارجية
املوسيقى ّ
الداخلية



التوصية



الخاتمة
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ّ
التعريف الوجيز بالشاعر:
هو ذلك األديب الوقور ,األستاذ الدكتور عيس ى ألبي أبوبكر .ولد بمدينة كماس ي الغانوية ,ألبوين إلوريين عام
١٩٥٣م ,تعلم القرآن الكريم ومبادئ الدراسات العربية واإلسالمية على أيدي مشايخ إلورن ,وحصل على
الشهادتين اإلعدادية والتوجيهية بمركز التعليم العربي واإلسالمي أغيغي نيجيريا  .١حصل على شهادتي الدبلوم
(١٩٧٩م) واملاجستير في اللغة العربية بجامعة بايرو بكنو ,وعلى الليسانس (١٩٨٢م) والدكتوراه (٢٠٠١م) في
اللغة العربية من جامعة إلورن ,والدبلوم العالي في تدريس العربية لغير الناطقين بها من جامعة امللك سعود
بالرياض .وتمت ترقيته على الكرس ّي األستاذية في اليوم اإلثنين املوافق  ١٠سبتمبر ٢٠١٨م من قبل مجلس
الشيوخ في جامعة إلورن العريقة.٢
تعريف كلمة املوسيقى:
املستقل ,وبهذه ّ
جاءت ّ
ّ
التعريفات التي ّ
ّ
التعاريف نستجني املعلومات املطلوبة التي
كالفن
عبرت عن ماهية املوسيقى
ِّ
ِّ
ّ
تأخذ بأيدينا إلى مرمى هذا البحث العلمي .إذا ,فاملوسيقى لغة كما كان في قاموس العربي .فاملوسيقى بالذات ,كلمة
ّ
الالتينية أصال ,مشتقة من كلمة"موس" وتعني آلهة الفن عند اليونان .فإنها فن من فنون العلوم التي ّ
تعبر عن
ّ
صناعة األلحان واألنغام الشعرية .ولقد جاد وأجادالعمالقة من األدباء في تعريف هذا الفن املوسيقي .ومن أجمل
ما قالوا ,قول جبران خليل

جبران١٩٣١( ٣م ١٨٨٣-م)4

نفسية اإلنسان ،الواعي لحقيقة ما " كما قال عنها ّ
هي ابنة املالمح ّ
ّ
بأنها
الصامتة ،ووليدة العواطف الكاشفة عن
ّ ّ
"لغة ّ
الذاكرة ،وذكر ّ
بأنها ليست فقط لغة العواطف،
النفوس التي تطرق أبواب املشاعر ،إضافة إلى ّأنها تنبه

ً
ّ
أيضا لغة ّ
لكل من الفهم والفكر".
وإنما هي

٥

عما في صميم فؤاد األديب من العواطف ّ
والتعبيرات املثيرة املالئمة لطريقة ّ
فيعمل املوسيقى في اإلخبار ّ
الصياغة
ّ ّ
واألداء .وأضاف داريا الحسين بأن املوسيقى عبارة عن اللغة العاملية الوحيدة التي ال تدرك ّ
والتعلم بل
بالتلقين
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ً
ّ
ّ
ويصرح القول صاحب كتاب علم العروض والقافية بأن هناك صلة وعالقة وطيدة بين العروض
بالسمع ُع ْرفا.
ّ
واملوسيقى عموما ,وبذلك قال ّ
بأن العروض هو علم موسيقى الشعر  .6ولقد وافق دكتور إبراهيم أنيس في كتابه
ً
موسيقى الشعر (١٩٥٢م) حينما يتكلم بأن املسيقى هو أبرز صفات الشعرّ ,
وأن الش يء الوحيد الذي حال حتما
ّ
بين ّ
النـثر والشعر هو األوزان والقوافي .٧

ّ
وبرر هذا القول برأي أروسطو بأن الدافع األساس ي للشعر العربي يكون على غريزتين ,األولى ,هي غريزة املحاكات ِّأو
ّ
التقليد ,والثانية ,غريزة املوسيقى أو اإلحساس ّ
ّ
وبأدق االختصار ,فلم تنل قوافي الشعر العربي وأوزانه
بالنغم .٨
ِّ
التجديد ولو كان بسيطا من قبل الشعراء املحدثين ,إنما ّ
اعتنوا بالبراعة في املعاني واإلهمال باملوسيقى الشعرية,

السبب في األخير هو اإلملام بقرءاة األشعار في صحيفة ّ
الدواوين بدال من اإلنشاد الذي يعطي ّ
ولعل ّ
ّ
السماع ا ّلنـغم,
ّ
املرجو في العمل األدبي .٩
واملوسيقى
أنواع املوسيقى:

يقول محمود قحطان في مقالته عن تقنيات الشعر ١٠بأن املوسيقى ينقسم إلى قسمين باالعتبار إلى جوهره وشكله
في الشعر العربي ,وهما:
أ -املوسيقى الخارجية.
ب-املوسيقى ّ
الداخلية.
ّ
الشكل الخارجي للقصيدة ,وسينجلي هذا من القوالب والبحور
أما الخارجية ,فهي األبسط إذ هي التي تبحث عن
ّ
ّ
ّ
السامع أن ّ
الشاعر أو ّ
يفحص مدى تالؤم هذه
الواضعة للشـعر العربي .وبهذه البحور الشعرية املعروفة ,يستطيع
ّ
ّ
الشعري ,فحينئذ يحكم ّ
الناقد على
البحور املستعملة بأوزانها وتفعيالتها الوضعية .وإذا وافق الشكل مع الوضع
ّ
جودة القصيدة من حيث الجوهر والشكل.
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ومن الـمح ّـتم عليه في علم العروض ١١أن الخليل بن أحمد الفراهيدي ( )٥٨٨-٨٧٧٧وضع خمسة عشر بحرا في
ّ
الشعر العربي وأضاف إليها طالبه األخفش بحرا واحدا سماه املتدارك ,وهذا يرجع إلى إنكاره لبحرين في وضع بحور
ً
ّ
الخليل ,واحت ّج بأنهما لم يردا عن العرب  ,١٢وأصبح البحور الشعرية ستة عشر بحرا .١٣
ففي هذه البحور الشعرية بأوزانها وقوافيها من طويلها إلى متداركها تنبثق نجاح قوامة املوسيقى الخارجية ْ
إن
ّ
الر ّ
ُأ ْع ِّـم َـل ْـت ,إذ أن الشعر العربي امللتزم كما قال عبد العزيز عتيق يعتمد على األصلين ّ
ائيسيـين من جهة الشكل
ّ
والتـنظيم ,وهـما وحدة الوزن ,ووحدة القافية  .١4فهما مبحث املوسيقى الخارجية التي سندرس في كيان هذه
ّ
ّ
الورقة من ديوان ّ
املحل املناسب عن قريب.
سنقصر القول فيه باالختصار في
الرياض الذي
واملوسيقى ّ
الداخلية:

ّ
فهي بمثابة امللح في ّ
ّ
شهي ,إذ هي التي تكسو الشعر العربي رونقا وجماال .فهي عملية اختيار الحروف
طعام
أي
ٍ
ّ
الرائعة التي تبدي اإلبداع في األلحان ّ
واأللفاظ املناسبة مع ّ
ّ
الصـور ّ
وتحرك أحاسيس
والنغمات الشعرية,
ّ
ّ
ّ
السامعين ,حتى يتـساوى الذوق الشعري مع الحالوة املوسيقية في األداء واإليقاع.

ّ
واملباحث التي في كيان املوسيقى ّ
ّ
الداخلية َ
املحسنات اللفظية في علم البالغة من
تتم ْحور في بعض موضوعات
(التصدير) ,واملجاورة ,واستعمال حروف املدّ ,
الصدر ّ
التجنيسّ ,
الجناس أو ّ
والتصريع ,ورد العجز على ّ
والتكرار,
ّ
والسجعّ ,
والتـقطيع ّ
ّ
الصوتي ,مع إضافة عالقات األوزان والبحور الشعرية بموضوعات القريض ,وبراعة االستهالل,
ّ
التنسيك ّ
الت ّكلف ,ووحدة العضوية واملوضوعية مع ّ
وحسن ّ
اللفظي واملعنوي في ديوان ّ
الرياض
التام ,واالنسجام
ً
كما ذكرت سابقا.
ومع تباين هذين القسمين ,فإني أرى فيهما وجه االئـتالف كالهمزة في وصلها ,إذ ال يتجزأ واحد عن اآلخر في تحسين
ّ
الشعرية في داخل القصيد وخارجه .وإذا استعان األديب بهما يكون عمله ّ
مصقال في البنية واإليقاع.
املوسيقى
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مفهوم الشعر العربي النيجيىري:
إن الشعر العربي بأوصافه وتقنياته من وليد األدب ,واألدب هو فن من الفنون ّ
الحية ,ويرتكز على حسن التعبير,
ّ
وإثارة العواطف والشعور ,مع الخيال املمتع املقنع في بعض األحايين .وكل ما ينتجه األدب ال بد أن يكون متعلقا
ّ
بالبيئة التي يعيش فيها األديب .ولذا نسمي اإلنتاجات األدبية املعروضة باللغة العربية في نيجيريا باألدب العربي
النيجيري .ولقد أثرى أدباءنا تراثنا العلمي في الشعر العربي في داخل نيجيريا وخارجها.
ّ ّ
عبر عنه زكريا حسين (٢٠٠٠م) ,هو ذالك الكالم املوزون ّ
ّ
للشعر كما ّ
املقفى الذي يتناول ّ
أي
فالتـعريف العام
ً
ًّ
ً
يهم ّ
موضوع ّ
وحسا ,وتفكرا ,ومتعة ,وسلوى ,ويوجد الشعر في
الكيان اإلنساني ,ويثير في الناس عاطفة ,وخياال,
جميع لغات العالم  ,١٥وتختلف صورها حسب تغيير األوضاع اإلجتماعية من حين إلى حين.
عالوة على هذاّ ,
فإن الشعر العربي في هذه املنطقة ,لم ينل عناية كاملة في الفترة األولى من دخول اإلسالم من قبل
علمائنا ,إذ انشغلو بفهم ّ
وقتئذ اإلسالم ال غير .وبعد رساخة قدمهم في هذه العلوم ,ارتاحوا
الدين وتعاليمه ,همتهم
ٍ
ً
ً
واغتموا وقت فراغهم لقراءة بعض ما وصلهم من الكتب األدبية نثرا وشعرا ,أمثال مقامات الحريري ,واملعلقات
السبع ,وقصيدة امرئ القيس ,وكعب بن زهير وغيرها ,وبعد ّ
تذوقهم بالشعر العربي حاولوا في قرضه ّ
وتعمقوا فيه
ً
على قدر استطاعتهم .لكن أدباء في هذا العصر اقتصروا على تناول األغراض التقليدية املألوفة وفقا ملا قاله
غالدنثي في كتابه

١6

ً
ً
ً
وأما في القرن العشرين ,ارتدى واصطبغ الشعر العربي رداءا وصبغة جديدة في تغيير بعض خصائص الشعر ,وال
ّ
سيما في ازدياد موضوعاته ,ولم يعارض عبد الكريم (٢٠١٨م) هذه الحقيقة حيث أضاف بأن شعراءنا تركوا
افتتاح قصائدهم بالبكاء على األطالل ,ووصف ّ
الصيد واملحبوبة ,واجتنبوا استعمال األلفاظ القديمة ,وابتعدوا
وتفننوا في الغزل ,والشعر ّ
عن شعر الحماسة والجهادّ ,
التـعليمي ,وأكثروا في شعر املناسبات بمختلف أنواعه ,١٧
حتى أن بلغوا القمة في فن الشعر املسرحي اليوم الذي نال األستاذ الدكتور الشاعر عيس ى ألبي أبوبكر قسط كبير
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ً
ّ
ّ
العالمة األلوري العلمية ّ ,١٨
ّ
وقدم هذا
مسرحي ,حيث تناول جانبا من حياة
فيه بكتابه العالمة اإللوري شعر
ّ
ّ
املسرحي بمناسبة العيد املئوي في ذكرى العالمة آدم عبد هللا اإللوري (١٩١٧-٢٠١٧م) إجابة لطلب لـجنة
الشعر
عيد املئوي منه.١٩
ديوان ّ
الرياض:

ّ
فهذا عبارة عن عنوان ديوان شعر األديب ,الشاعر املبدع ال ّـنيجيري ,وهو أحد فرسان الشعر العربي في نيجيريا
ّ
وخارجها ,وله قدم ّ
السبق في صناعة الشعر ,ولقد تفنن في موضوعات الشعر العربي إستعانة بشاعريته الساحرة,
حد رفيفع ,وبهذا شهد له مدير مركز ّ
وأثراه باألفكار الحاذقة ,وأبرع في القوافي واألوزان الشعرية على ّ
التعليم العربي
ٍ
ٍ
اإلسالمي ,الشيخ حبيب هللا آدم عبد هللا اإللوري بقوله في تقريظه للكتاب حيث يقول بأن صاحب هذا ّ
الديوان
لم يك مجهول الشخصية والهوية في األدب العربي النيجيري ,ولم ير شاعرا من هذه املنطقة انقاد له الشعر
العربي كالذي يرى في شخصية هذا الشاعر املوهوب ,إذ كانت هذه املوهبة الشعرية تجري في شريانه وعروقه
الدم واملاء في جسم اإلنسان  .٢٠فهذه الشهادة نتيجة لسعة اطالعه على أعمال الشعراء ّ
مجرى ّ
القدمى
وال ّ
ـمحدثـين.
ّ ً
مبوبا على ثماني أبواب من مختلف أغراض الشعر
فديوان الرياض يحتوي على مائتين واثنين وثالثين صفحة,
ّ
العربي من املدائح والتهاني ,واألخالقيات ,والوصفّ ,
والسياسة ,والفخر ,والغزل ,والشكوى ,والعتاب ,واملراثي.
ّ
ّ
املتنوعة ما ال تزيد على مائة وثمانية وعشرين قصيدة ,أودع فيها الشاعر
وتندرج تحت هذه املوضوعات الشعرية
ّ
الفنية مع ّ
الصياغة وغاية االبتكارّ ,
مرتـبطتا بحسن ّ
ّ
أفكار وأحاسيسه ْ
التـقنية
متلون ـتــا بالثـقافة الواسعة ,واملتعة
ً
ً
املوسيقية املمتازة إيقاعا وأداءا.
ً
فجميع القصائد املوجودة في هذا ّ
الديوان من اإلنتاجات األدبية التي يرجع أقدمها إنشاءا إلى سنة ١٩٧٥م حيث
ّ
ّ
النـشأة منها إلى سنة ٢٠٠٣م ,فهذه الفترة ّ
الزمانية (ثمانية وعشرين سنة) تكفي للشاعر
يرجع تأريخ األحدث في
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ّ
يدرب نفسه عل تنقيح قرائحه حتى تبلغ ّ
املتمكن أن ّ
القمة من الوجدة والنضج ,ومع ذلك,ليست جميع
املـتقن
قصائد ديوانه على مستوى واحد من حيث اإلبداع كما قال األستاذ الدكتور محمد ّأول أبوبكر في تقريظه
للكتاب ٢١وذلك إلعتراف الشاعر في قوله أن في الديوان ثما ًا يانعة لها مذاق لذيذ ,كما ال يخلوا من بعض ّ
النقص
ر
َ
ّ
ّ
ّ
ّ
َ
الكمال واالتقان فيه.
يوان
والزالت .فهذا غاية التواضع وعدم االعتزاز بالنفس والعمل ,إذ ال يدعي صاحب الد ِّ
ظاهرة املوسيقى في ديوان ّ
الرياض:
ّ
إن كلمة ظاهرة جمعها الظواهر ,وتعني في معجم اللغة املعاصرة ألحمد مختار "ما يمكن إدراكه أو الشعور به ,وما
ّ
َ
يعرف عن طريق املالحظة والتجربة درس أسباب الظاهرة وأحاط بها معرفة وتحليل" ٢٢ويشير هذا إلى مالحظة
ّ
ً
ً
وتجربة مع تحليل تلك املالمح األدبية الكامنة املعثورة عليها في األعمال األدبية نثرا وشعرا .وبالطالع على هذه
ّ
الظواهر ندرك املتعة الفنية واألفكار ّ
الناضجة املستودعة في ال ّـنصوص األدبية .فسنحلل هذه الظواهر في قصائد
ديوان ّ
الرياض من خالل هاتين ال ّـت ْـق ِّـن َـي َـت ْـيـ ِّـن ملوسيقى الشعر العربي ,وهما:

 -١4ظاهرة املوسيقى الخارجية:
ّ
فهي تلك الظواهر املتعلقة بالشعر العربي من خالل الوزن والقافية ,ويسمى باإليقاع الخارجي على زعم صاحب
صفحة فيسبوك "دروس في املوسيقى" تحت موضوع اإليقاع  .٢٣ومن هنا ,نمعن ّ
النظر في استعمال األوزان
ّ ّ
الشعر عن ّ
والقوافي الشعرية في ديوان ّ
النثر.
الرياض على األطراف لضيق املقام ,إذ بهما نـمـيز
ا -األوزان والقوافي:
إن ديوان الرياض البن أبي بكر ّ
تتكون قصائده من البحور العروضية املألوفة ,حيث بلغ العدد املستعمل منها
ّ
ّ
واملجتثّ ,
والطويلّ ,
والرجز,
والرمل ,والوافر,
إحدى عشر بحرا ,وهي البحر الكامل ,والخفيف ,والبسيط ,واملتقارب,
ّ
والسريع ,واملتدارك .واكتشفنا من خالل البحث أن الشاعر استعمل البحر الكامل  ٥١مرات في ديوان ّ
الرياض
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لطول الوحدة اإليقاعية وتالؤمه ملعظم أغراض الشعر العربي .فتلكم كمية وإحصائية البحور املستعملة على هذا
الترتيب الجدولي:
الرقم

البحور املورودة

عدد ورودها في ّ
الديوان

١

البحر الكامل

٥١

٢

البحر الخفيف

٣6

٣

البحر البسيط

١4

4

البحر املتقارب
ّ
البحر الطويل
البحر ّ
الرمل

٨

٧

البحر الوافر
ّ
البحر املجتث
البحر ّ
الرجز

٢

١٠

البحر ّ
السريع

١

١١

البحر املتدارك

١

٥
6
٨
٩

٥
4
٣
٣

عدد القصائد= ١٢٨
عدد البحور املورودة= ١١
ولم تأت قصائده بكل من البحر املديد ,واملنسرح ,واملضارع ,واملقتضب ,والهزج ,فلعل السبب ّ
الداعي إلى هذا أن
العرب ّ
القدامى ال يكثرون القريض في بعض هذه البحور املذكورة ,مثل املضارع ,وكذالك املديد لثقل آداء
القصيدة به .فنترك املجال البحث للباحثين ليواصلوا الدراسة في قوافي األشعار في ديوان ّ
الرياض لسعة وتراكم
أوجه النقاش فيها.
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وأما الظاهرة ّ
الداخلية كما أشار إليها محمود قحطان ٢4في موقعه الخاص في اإلنترنيت ,بأنها هي
التي تشمل مباحث من علم البديع في البالغة العربية ,٢٥ومباحث أخرى تقع خارج ّ
الدرس البالغي ,أمثال الجناس
(التصدير) ,واملجاورة ,واستعمال حروف املدّ ,
الصدور ّ
التجنيسّ ,
أو ّ
والتكرار ,و ّ
والتصريع ,ورد األعجاز على ّ
السجع,
ّ
ّ ّ
ّ ّ
ّ
نسلط ّ
والتـقطيع ّ
التكلف ,ووحدة العضوية
الضوء في املكان الالئق على براعة اإلستهالل ,وحسن
الصوتي .ومن ثم,
ّ
التوسع على هذا ّ
ّ
ّ
ّ
األبجدي:
التـرتيب
فسنتحدث عن بعض هذه الظواهر على قدر االستطاعة لضيق
واملوضوعية.

ّ 
التصريع:
ّ
ّ
الشعر العربي الجمال ّ
يعد ّ
الظواهر املوسيقية ّ
ّ
ّ
وسيتم بيانه بما ع ّرفه به
التام,
الداخلية التي تكسو
التصريع من
ابن رشيق أنه " ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضربه ,تنقص بنقصه ,وتزيد بزيادته" ّ ٢6
وذيل هذا التعريف
بالتصريع حيث قال أنه إ ْع َال ُم ّ
بسبب تسميته ّ
الناس بأن الشاعر قد شرع في الكالم املوزون غير املنثور إذا كان في
ِّ
ّ ّ
الشاعر في غير املطلع ,ويكون ذلك إذا خرج من ّ
قصة إلى قصة أخرى أو من وصف إلى
مطلع القصيدة ,وربما صرع
وصف آخر في قصيدته.
َ ً
مصرعة إال في ثالثة عشر موضعا .٢٧وبهذه الكثرة امتاز
ولقد أجاد صاحب ديوان الرياض في َج ْع ِّل جميع قصائده
ّ
ّ
الشعرية حيث أنه يتفنن في أساليب االيقاع وتقنية التركيب .ومثال ّ
الشاعر املفلق ّ
التصريع في
بالريادة
هذا
قصائده ,قوله في البروفيسور عبد الباقي شعيب أغاكا:
ويظل ّ
ّ
حصتك الكالم الراقي ٢٨
جبل البالغة أنت عبد الباقي **
ومثال قوله في فقيد اللغة العربية الدكتور علي أبوبكر:
ّ
جلت مصيبتها لفقد نجيبها ٢٩
"الضاد" آملها فراق حبيبها **
ّ
فكلمتا "الباقي" و "الراقي" في املثال ّ
األول ,و"حبيبها" و "نجيبها" في املثال الثاني تشابها في الوزن والقافية والروي,
ولقد كس ى هذا األبداع التصريعي شعره ديباجا وحريرا في الجودة وااليقاع .وهذا من تقنية صناعة الشعر املمتازة
التي حواه هذا الديوان.
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ومثال التصريع في شعر العرب ,مطلع معلقة امرئ القيس ,كما استشهد به محمد منصور جبريل (الدكتور) في
مقالته  ,٣٠حيث يقول (الشاعر):

ّ
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ** بسقط اللوى بين الدخول فحومل
صرع امرؤ القيس في حشو هذا املطلع في كلمتي "ومنزل" و "فحومل" حتى أنه ّ
ّ
كرر نفس التقنية في موضع آخر في
ً
وإحساسا في نفوس ّ
السامعين.
هذه القصيدة املعلقة .فهذا مما يزيد املوسيقى نغما
ب_ ّرد األعجاز على الصدور ّ
(التصدير):

يقول املراغي (٢٠٠٨م) في كتابه علوم البالغة أن ّرد العجز على الصدر في النثر "هو جعل أحد اللفظين املكررين أو
املتجانسين أو امللحقين بهما اشتقاقا أو شبه اشتقاق في ّأول الفقرة
واآلخر في آخرها" ٣١وأطلق ابن رشيق على هذه الظاهرة اسما آخر وهو ّ
يهمنا في هذا ّ
(التصدير)  ٣٢والذي ّ
الصدد
هو ّ
التصدير في الشعر ,فيقول هو "أن يكون أحدهما في آخر البيت واآلخر في صدر املصراع الثاني .٣٣
الرياض ّ
وقد ورد عيس ى ألبي أبوبكر في ديوان ّ
التصدير في أماكن بارزة ,حيث يكون الشطر الثاني من البيت ردا
وجوابا على الصدر مستعمال األلفاظ املماثلة .فهاكم تلك األمثلة من الرياض:
محبة ** ّ
إن ّ
ركن الزواج لدى الكرام ّ
املحبة أمتن األركان ٣4
ِّ
وقوله:

ً
جهدي كي ينجو َ
َ
الضجر
من
ضجر ** عملت
إذا رأيت حبيبا كان في
ٍ
ِّ
أمسيت في ّ
ُ
النفر ٣٥
إذا رأيت عروسا عندها نفر ** قد نالهم طرب

ّ
ُ
ّ
املصدرة التي تحتها خط ,نستلــذ بمتعة فنية راقية ,ونشعر بأهمية صوتية ممتعة ,وال سيما
وبتكرار هذه الكلمات
ّ
موسيقا منغما مطربا.
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ّ
فاألول ,ما يوافق
ويقول ابن املعتز (ت ٣٩٩.ه) على تقسيم التصدير إلى ثالثة أقسام في كتابه أسماه كتاب البديع.
آخر كلمة فيه آخر كلمة في نصفه ّ
األول .مثل قول الشاعر:
َ
تلقى إذا ما األمر كان َع َر ْم َرما ** في جيش رأي ال يفل َع َر ْم َر َم
ّ
والثاني ,هو ما يوافق آخر كلمة منه أول كلمة في نصفه ّ
األول .كقوله:

ّ
سريع إلى ابن ّ َ ْ ُ ُ ْ َ ُ
َ
ـريع
ِّ
العم يشتم ِّعرضه ** وليس إلى داعي الندى ِّبس ٍ
والثالث ,ما يوافق آخر كلمة فيه بعض ما فيه .كقول الشاعر:
ُ
عميد َبني ُ
سـليم أقصدته ** سهام املوت وهي له سهام ٣6
ٍ
ِّ
ّ
فكلمة " َع َر ْم َر َما " في آخر نصف األول ,وكلمة َ
"ع َر ْم َر َم" في آخر البيت ّ
األول .وكلمة " سريع" في أول كلمة بيت الثاني,
ّ
السطر الثاني ,وكلمة "سهام" في آخر ّ
وكلمة "بسريع" في آخر البيت .وكلمة " سهام" في بداية ّ
السطر الثاني من البيت
ٍ
ً
ً
الثالث .وكلها بمثابة التصدير التي تضيف على البيت الشعري ثراء موسيقيا.
ج -استعمال حروف ّ
املد:
ومن األنماط والتقنية ّ
الداخلية للشعر التي استعمله صاحب ديوان الرياض ,هو استعمال حروف املد الذي هو
يعطي الشعر األلحان واألنغام التي تثير العواطف وترن بها موسيقى الشعر ,وتتاح هذه املدود في كل أواخر عجز
ُّ
ّ
القصيدة الفرصة ُّ
للتنون والتـرنـم في املوسيقى ,وسيجلب هذا طربا ,ويزيد حلوا مديدا للشعر في االيقاع واآلداء.
ًّ
ممدا أواخر عجر القصيدة بألف املد ,في قصيدة بعنوان "حول الشريعة اإلسالمية:
ويقول عيس ى ألبي أبوبكر
ّ
ري ـ ـ ـ ــح الشريعة ّ
حركي األرك ـ ـ ــان ** في كل ربع واقصفي الش ــيطانا
أهدى السبيل شريعة جاءت من ** الرحمان تجلى الريب والحيرانا
يا سالكا نهج النج ـ ـ ـ ـ ــاح تحية ** بالخ ـ ــير دوما تثقل

امليزانا ٣٧

ويقول معتذرا ,ي ّ
ـمد الصوت:
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موالي أتيتك معتذرا ** فاسمع أقوالي مغتفرا
ثقلت أوزاني تنقصني ** وهللا يكافئ من غفرا

٣٨

نكتفي بهذا القدر هنا ,لكنه استعمل هذه التقنية في أماكن كثيرة في ديوان ّ
الرياض .٣٩
 -١براعة االستهالل:
ومن طرق البراعة التي اتخذها ابن أبي بكر ,وأصبغ ديوانه الرياض بصبغة رائعة ممتازة ,هو براعة االستهالل.
ّ
التفوق وحسن الفصاحة الخارجة من نظائرها , 4٠واالستهالل يعني االفتتاح واالبتداء يقال:
والبراعة إذا ,هي
َ
ُ
املطلع املناسبة
استهللنا الشهر :ابتدأناه ,أو رأينا هالله  .4١فتظهر ماهية هذا املصطلح في النثر أو الشعر ,إذا وافق
ّ
النص.
وأظهر املعنى املقصود في
وبراعة االستهالل تعين األديب إلى تحقيق النجاح في بداية عمله ,وتعطيه مفتاح النجاح في العمل كله .وهي دالئل
البيان كما قال ابن منقذ في كتابه " :اعلم ّ
أن املبادئ واملطالع كما قال بعض الكتاب :أحسنوا االبتداءات فإنها
يتحرز مما ّ
دالئل البيان ,وقالوا :ينبغي للشاعر أن ّ
يتطير منه ,ويستحقر من الكالم ,خاصة في املدائح والتهاني".4٢

ًّ
ّ
ًّ
ومستهال بحسن املطالع في ّ
وكان صاحب ديوان ّ
جل قصائده التي يمثلها هذا الديوان .وأمثال بديعته
ملما
الرياض
ّ
ّ
في البراعة قوله في األخالقيات حيث يحث الناس على األقدام ,فخذ عبرا في هاتين الكلمتين "الشجاعة" و "الحزم"
ّ
املهيجة لالقدام في هذا املطلع:
يحب ّ
ّأيها الذي ّ
السالما ** كن شجاعا وحازما

مقداما4٣

وقوله بمناسبة االحتفال بمرور أربعين عاما من تأسيس دار العلوم إلورن سنة ٢٠٠٣م يمدح ّ
مقر املدرسة
النظر في مطلع القصيدة فقطُ ,يعرف أنه يمدح ّ
والعلماء العاملين عليها .وبإمعان ّ
النجباء واملكان الذي ينبت فيه
الحكماء ,يقول:
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أعلى األماكن مجلس الحكماء ** خير الهدايا تحفة

الشعراء44

ّ
ّ
ّ
ْ
نامت ,أي ل ّـما تبطــأت عنها النشاط الشعري ,فاستعمال كلمتي "أفيقي" و "انشطي" داللة
ويقول في فكرته حين
ّ
ملعرفة جميع ما احتوتها تلك القصيدة بعنوان (فكرة نائمة) .وبدون االطالع الكثيف على سطور القصيدة
يستطيع الناس أن يعرفوا مضمون الشعر وجميع أفكاره .فلذالك سمي براعة االستهالل بدالئل البيان.
يا فكرة نامت أفيقي وانشطي ** قد طال عهدك في سبات دائم

4٥

ه -الـ ّـتـكرار:
التحسين في العمل األدبي إن استعمل لغرض ّ
التكرار من أساليب ّ
إن ّ
التحسين ,حيث يستعان به األديب عند
تقييم موسيقا شعره ,فأكثر ما يقع التكرار -على قول ابن رشيق القيروان  -كان "في األلفاظ دون املعانى ،وهو في
ً
ً
املعاني دون األلفاظ أقل ،فإذا تكرر اللفظ واملعنى جميعا فذلك الخذالن بعينه ،وال يجب للشاعر أن يكرر اسما
ّ
إال على جهة التشوق واالستعذاب" .46
ّ
وابن أبي بكر استغرق كثيرا في تكرار األلفاظ في ديوان ّ
يتصفح القارئ ثالث صفحات إال وجد فيها
الرياض حتى ال
التكرار ّ
ّ
التحسيني .كقوله:
ّ ّ ّ
ّ
إن التشكك صاح ليس
ودع التشكك في حقيقة أمره **

بمنجد4٧

خرج املنافق وهو يرقب قولهم ** وعلى املنافق لعنة األقدار
يا يوم هجرة خير من وطئ الثرى ** ليكن فخار خير كل فخار
يا يوم هجرة خير من أعطى إذا ** أعطى فأين عطية

ألب ــحار 4٨

وقوله في املركز:
ّ
أيعم قولك ّ
كل ما هو شامل ** ال ...ال..بذلك عندنا ال نشعر
وجناه طورا وهو حــلو عندنا ** طورا يمر م ـ ـرارة

ال تـ ـ ـ ـ ـ ــضمر4٩
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ومن تكرار العبارات في شعر ابن أبي بكر ما يلي:
يا يوم هجرة خير من دانت ل ـ ـ ـ ــه ** خوفا وذال رقبة ال ـ ـجـ ـ ـ ــبار
يا يوم هجرة خير من يهدي الورى ** بـ ــهداية القرآن ذي األسرار
يا يوم هجرة خير من ساس الورى ** بت ـ ـ ـ ـ ـ ــدبر ومه ـ ـ ـ ـ ــارة

ووقار٥٠

ّ
َ
وكل هذه الكلمات التي تحتها خط ,وغيرها التي سك ْـتــنا عن ذكرها هاهنا لكثرتها وضيق املقام ,عبارة عن ظاهرة
التكرار في ديوان الرياض ,وهي في درجة الكثرة في اإلستعمال من بقية طرق تنسيق موسيقا الشعر الداخلي .ولقد
ّ
لعب ّ
التكرار دورا ّ
ّ
اإلفريقي في أعلى الجودة وفي أروع اإليقاع صوتيا وتنغيما.
فعاال في إخراج قصائد هذا الشاعر
وال يستغنى ظاهرة ّ
التكرار من تكرير العبارة في الشعر العربي سواءا في ّ
الصـدر أو العجز كما في األمثلة السابقة
ذكرها ,ويست عمل ألغراض شتى من تنويه ,وتقرير ,وتوبيخ ,أو تهديد كما قال األعش ى ليزيد بن مسهر الشيبان:
أبا ثابت ال تعلق ــنك رماح ــنا ** أبا ثابت أقصر وعرضك سالم
ً
وذرنا وقوما إن هم عمدوا لنا ** أبا ثابت واقعد فإنـك طاعم!!٥١
الخــاتمــة:
بكل الجدية والجدارة فلقد نالت هذه الورقة همتها وغرضها املنشودة من خالل دراستنا لسياقة موسيقا الشعر
العربي في ديوان الرياض بمظاهرها الداخلية والخارجية ،حيث نال الجانب البديعي قسطا غفيرا وعناية فائقة
على سائر الظواهر األخرى ألجل كثرة كميته .ولقد أنتجت هذه ّ
الدراسة النقاط اآلتية:
تسليط الضوء على األوزان الشعرية املستعملة في ديوان ّ
الرياض من حيث الكيمية.
-١
التصريع ّ
استخراج مظاهر ّ
والتصدير مع استعماله لحروف ّ
املد في أبيات شعره.
-٢
-٣
-4

الد اسة إلى إبراز ظاهرة ّ
التكرار في تقنية املوسيقى في ديوان ّ
الرياض.
توصلت ّ ر
اكتشاف املجال الواسع للبحث عن ظاهرة ّ
التكرار في ديوان ّ
الرياض لكثرتها.
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ّ
التوصية:

يوص ي الباحث أهل ّ
الدراية واإلتقان في ميدان األدب العربي على اإلهتمام البالغ بدراسة هذه الظواهر املوسيقية
الداخلية والخارجية واحدة بعد أخرى في هذا ّ
الديوان لتكشف ّ
الستار عن األسرار الشعرية والتقنيات املوسيقية

والتجنيس ّ
التكرار ّ
خاصة في ظاهرة ّ
والتصريع التي كادت أن تلمح في جميع صفحات هذا الديوان لكثرة ورودها
فيه .وعالوة على هذا ,نترك املجال للباحثين ليواصلوا ّ
الدراسة في قوافي األشعار في ديوان ّ
الرياض لسعة وتراكم
أوجه النقاش فيها .وأعتقد أن الباحثين ستروون غالتهم إذا اعتنوا بمثل هذه ّ
الدراسة في ديوان ّ
الرياض لصاحبه
ّ
األستاذ ّ
الدكتور عيس ى ألبي أبو بكر "الشاعر اإلفريقي"
الهوامش واملراجع
 -١موس ى عبد السالم مصطفى ,املديح في شعر عيس ى ألبي  ,مجلة أنيغا للدراسات العربية واإلسالمية ,إصدار قسمي اللغة العربية
وآدابها والدراسات اإلسالمية ,جامعة والية كوغي .العدد الثالث ٢٠٠6م١٣٢٧-هـ ص٣٥ :
 - ٢تبعا إلعالن رئيس قسم اللغة العربية بجامعة إلورن حينذاك ,األستاذ املشارك إبراهيم عبد اللطيف أونيريتي في اليوم اإلثنين
املوافق  ١٠سبتمبر ٢٠١٨م.
 - ٣هو شاعر وكاتب ورسام عربي لبناني
 -4جبران_خليل_جبران  ,/https://ar.wikipedia.org/wiki ,تأريخ النشر  4مايو ,٢٠١٩ ,تأريخ الزيارة ٢٠١٩-٧-٢٩م.
ّ
-٥
تعرف على أهم املهرجانات املوسيقية العربية ,داريا الحسين , https://ayyamsyria.net/archives/181389 ,تأريخ :أكتوبر ,١٠
٢٠١6م .تأريخ الزيارة ٢٠١٩-٧-٢٩م
ّ
ّ
ّ
 -6عبد العزيز عتيق ,علم العر وض والقافية ,الشـركة الدولية للـطباعة القاهرة ,الـطبعة األولى٢٠٠4( ,م١4٢4/هـ) ص.,١١ .
 -٧إبراهيم أنيس موسيقى الشعر ,مكتبة األنجلو املصرية ,الطبعة الثانية١٩٥٢( ,م) ص.,١٢ .
 -٨إبراهيم أنيس (١٩٥٢م) موسيقى الشعر ,ص.١٢ .
 -٩املرجع نفسه ,ص.١٧ .
 -١٠تقنيات الشعر /املوسيقى-الداخلية https://mahmoudqahtan.com/ ,تأريخ الزيارة ٢٠١٩-٠٧-٢٨م.
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 -١١هو علم يبحث فيه عن أحوال األوزان املعتبرة.
 -١٢املرجع السابق ,موسيقى الشعر ,ص.4٩ .
 -١٣املرجع السابق ,علم العر وض والقافية ,ص.٢٢ .
 -١4املرجع نفسه ,ص.١٨ .
 -١٥زكريا حسين ,املأدبة األدبية لطالب العربية في إفريقيا الغربية ,دار النور للثقافة العربية واإلسالمية ,أوتش ي ,نيجيريا ,الطبعة األولى
( )٢٠٠٠ص.,4 .
ّ
ّ
ّ
ّ
 -١6غالدنثي ,شيخو أحمد ّسعيد ّ ,حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا من سنة  ١٨.٣إلى سنة ١٩66م ,املكتبة اإلفريقية ,الطبعة
ّ
الثانية (١٩٩٣م) ,ص.١4٧ .
ّ
 -١٧عبد الكريم عبد السالم ,شعر املناسبات العربي في والية كوارا :ملحات ونماذج ,مجلة اللسان ,مجلة عربية محكمة تصدر عن
الجمعية األكاديمية للغة العربية وآدابها في نيجيريا (أسلن) (٢٠١٨م) ,ص.6٧ .
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
مسرحي ,دار الهدى للطبع والنشر ,إلورن٢٠١٨( ,م) ص.٥ .
األلوري شعر
 -١٨عيس ى ألبي أبوبكر ,العالمة
ّ
ّ
ّ
مسرحي ,ص.4 .
األلوري شعر
 -١٩املرجع نفسه ,العالمة
 -٢٠عيس ى ألبي أبوبكر ,الرياض (ديوان) ,مطبعة ألبي ,إلورن٢٠٠٥( ,م) ص.٢ .
 -٢١املرجع السابق ,الرياض (ديوان) ,ص.٥ .

ّ
ّ
ّ
والنشر ّ
والتوزيع ,الطبعة األولى,
 -٢٢أحمد مختار عمر ,معجم اللغة املعاصرة٢٠٠٨ ,م١4٢٩ -هـ ,مادة :ظاهرة ,عالم الكتب للطباعة
املجلد  ,١ص.١44٣.
 -٢٣دروس في املوسيقى – اإليقاع , https://www.facebook.com/permalink December 10, 2013 ,تأريخ الزيارة ٢٠١٩ –٠٨-4م
ّ ُ
ّ
ّ
ُ -٢4مهندس ِّمعمار ٌّي وشاعرُ .س ّ
شأة واملُقامّ ،
لشعر ّي
الجنسيتان نشر عدد من إنتاجه ا
يمني األب ومصر ّي األم ولديه
عودي
ِّ
املولد والن ِّ

ّ
وكتابا ًّ
وأصدر ثالثة دواوين شعرّية ً
َ
ّ
نقديا.
املحلية والعر ّبية،
حف
في الص ِّ

-٢٥محمود قحطان ,تقنيات الشعر :املوسيقى الداخلية ,أغسطس ٢٠٠٣م .https://mahmoudqahtan.com ,تأريخ الزيارة – ٨-4
٢٠١٩م.
 -٢6ابن رشيق القيروان ,العمدة في محاسن الشعر وآدابه ,النسخة االلكترونية ,www.alkottob.com ,ص.١٠٢ .
 -٢٧وتوجد في هذه الصفحات.١٩١ ,١٨٨ ,١44 ,١٣٥,١٣6 ,١٣4 ,١٣٠ ,١٢٧ ,١٠٨ ,٨١ ,6٥ ,٥٣ ,٣٠ :
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 -٢٨املرجع السابق ,الرياض (ديوان)  ,ص١٥٩ .
 -٢٩املرجع نفسه ,ص.١٩٩ ,
 -٣٠محمد منصور جبريل (الدكتور) ,سياقات املوسيقى الداخلية الواردة في شعر الشيخ أبي بكر عتيق:دراسة أسلوبية لنماذج ,مجلة
ّ
القلم للدراسات اللغوية واألدبية واللغويات ,العدد الثالث ,ينايير ٢٠١٨م – ربيع الثاني ١4٣٨ه ,جامعة يوسف ميتما سلي كنو-
نيجيريا,ص.4٧.
 -٣١املراغي ,أحمد مصطفى ,علوم البالغة ,الطبعة األولى ,شركة ابناء شريف االنصاري للطباعة والنشر والتوزيع ,لبنان٢٠٠٨ .م-
١4٢٠ه ,ص٣٠١ .
 -٣٢ابن املعتز ,أبو العباس عبد هللا ,كتاب البديع ,شرح وتحقيق عرفان مطرجي ,مؤسسة الكتب الثقافية للطباعة والنشر والتوزيع,
بيروت ,لبنان ,الطبعة األولى ٢٠١٢م١4٣٣-هـ ,ص.6٢ .
 -٣٣املرجع السابق ,علوم البالغة ,ص٣٠١ .
 -٣4املرجع السابق ,الرياض (ديوان) ,ص٥٨ .
 -٣٥املرجع نفسه ,ص١٧٨ .
 -٣6املرجع نفسه ,علوم البالغة ,الصفحة نفسها.
 -٣٧املرجع نفسه ,ص١٧٥ .
 -٣٨املرجع نفسه ,ص١٨٩ .
 -٣٩توجد أمثال هذه األنماط في هذه الصفحات,٢٠٩ ,١٩٣ ,١٩٢ ,١٨١ ,١٥4 ,١٥٢ ,١4٥ ,١٣6 ,١٢٩ ,١٢٧ ,١٠6 ,١٠٢ ,٨٢ ,٧١ ,
.٢٢٢
 -4٠ينظر أ.د .شوقي ضيف ورفاقه ,املعجم الوسيط  ,مكتبة الشروق الدولية ,الطبعة الرابعة ٢٠٠4م١4٢٥ -هـ ,ص ,٥٠ .مادة برع
 -4١املرجع السابق ,املعجم الوسيط ,ص ,٩٩٢ .مادة هلل.
 -4٢أسامة ابن منقذ ,البديع في البديع ,تحقيق عبد علي مهنا  ,دار الكتب العلمية  ,الطبعة األولى ١4٠٧ه ,ص.4٠٠ .
 -4٣املرجع السابق ,الرياض (ديوان) ,ص.١٠٢ .
 -44املرجع نقسه ,ص.٩٨ .
 -4٥املرجع نفسه ,ص.١٣4 .
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 -46املرجع السابق ,العمدة في محاسن الشعر وآدابه ,ص٢٥6 .
 -4٧املرجع نفسه ,ص4٢ .
 - 4٨املرجع نفسه ص4٧ .
 -4٩املرجع نفسه ,ص4٢ .
 -٥٠املرجع نفسه ,ص.٢٥٨ -٢٥٧.
 -٥١املرجع السابق ,الرياض (ديوان) ,ص٣٩ .
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