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الملخص
يعتمد الشعر يف مجاليته علي عناصر عدة؛ منها الصورة املوسيقية، وهي يف الشعر ذات 
ــعدي  ــنوا توظيفها. إن س ــيعة، أدركها أصحاب القريض إدراكًا تامًا وأحس أبعاد وس
ــريازي يعترب من كبار شعراء الفرس الذين أدركوا هذا املهم، فتلقي الشعر بذوقه  الش
املرهف، وتعاطاه يف ميدانه الواسع؛ فكالمه مشهور بكونه سهلًا ممتنعًا، ولغته الشعريه 
ــات قامت بالبحث يف  ــيقية يف أبعادها املتعددة. وهناك دراس ممتزجة بالصورة املوس
ــعاره العربية؛ فجاءت هذه الدراسة الستعراض  ــعاره الفارسية ولكنها مل تعاجل أش أش
ــعدي العربية، بعد أن مّهدت لذلك  ــعار س ــيقية يف أش األبعاد املختلفة للصورة املوس
ــعدي" بتحقيق بهاءالدين  ــد ّمت االعتماد يف هذا البحث علي "كليات س مبقّدمات. وق

خرمشاهي، كمصدر رئيس ألشعار سعدي العربية.

الکلمات الدليلية: أشعار سعدي العربية، املوسيقي اخلارجية، املوسيقي اجلانبية، 
املوسيقي الداخلية، املوسيقي املعنوية.
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إضاءات نقدية (فصلية حمّكمة)

السنة الثانية – العدد السابع – خريف ١٣٩١ش/ أيلول ٢۰١٢م
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١١٤ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٢، العدد ۷، خريف ١٣٩١ش

املقدمة
«تتمّيز النتاجات الشعرية املمتازة بالعلّو والرفعة، ويكمن ذلك يف ما الميكن حتليله 
ــريه بسهولة.» (شفيعي كدكين، ١٣٧٠ش: ٤) فاآلثار الفنية لفحول الشعراء التزال  وتفس
ــرتکة وهي تلك اخلصائص اليت تثري اإلعجاب واملتعة عند املتلّقي.  ــم مش حتظي بقواس
ــرّ اجلمال وإن مل  ــف وخفّيات مجيلة أدبية يكمن فيها س ــر األديب املمتاز لطائ ويف األث

تستطع املقاييس األدبية الكشف عنها بصورة كاملة.
ــهلًا ممتنعًا، حيُث خيفي مجاليات الكالم يف  ــعدي املنظوم يتصف بكونه س إن كالم س
ــف والتصّنع خالفا ملا  ــا خمفية جدًا. فکالمه خيلو من التکّل ــوجة حتت زواي طياته املنس
ــعراء. وإذا أمعّنا النظر يف  ــاهده يف آثار نظريه كمال الدين عبدالرزاق وغريه من الش نش
سهولة أسلوب سعدي، نراه استعمل إمكانيات شعرية موسعة أنتجت شعرا رقيقا راقيا، 

حبيث اعتين الشعراء به وتطّلعوا إيل تقليده ولکن احلّظ مل حيالفهم.
ــعدي يتبني له أنه ثار ثورة  ــعار الفارسية لس ــات اليت تناولت األش  واملتتبع للدارس
ــا املتعّددة.ولکن املجال مازا ل  ــعرية يف جوانبه ــيقي الش عظيمة يف جمال توظيف املوس
مفتوحا للباحث کي يدرس أشعار سعدي، أستاذ القريض، دراسة متعمقة، ويکتشف من 

خالهلا األبعاد املوسيقية األخري يف شعره. 
ــعر  ــفيعي كدكين عن الش ويتحّتم علينا وحنن بهذا الصدد أن نقدم بتعريف للدكتور ش
ــابك وتداخل بني العاطفة واخليال يف لغة موسيقية  ــعر هو عملية تش حيث يقول: «الش

موحية.» (مريصادقي، ١٣٧٦ش: ١٧٤)
فمن هذا املنطلق، ميكن اإلشارة إيل مخسة عناصر دخيلة يف خلق اجلمال الشعري: 

١. العاطفة ٢. اخليال ٣. اللغة ٤. املوسيقي ٥. الشكل.
ــعر مبدأه الروح  ــة احلاصلة منها أمر فطري، وهذا يعين أن الش ــيقي واملتع إن املوس
ــطو: «أن احملاکاة عامل مشرتك بني الشعر والفنون  ــاعر، ولذلك يري أرس وغريزة الش
ــيء  ــيقي أو النّحات تصّور لش ــاعر أو املصّور أو املوس اجلميلة األخري؛ ففي ذهن الش
ــعي الستيالده عمال ملموسا ليمّتع نفسه، وميّتع اآلخرين ... [ولکن] فنون احملاکاة  ما يس
ختتلف فيما بينها إّما من حيث املوضوع أو املادة أو طريقة احملاکاة وأسلوبها.» (أرسطو، 
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الصورة املوسيقية يف أشعار سعدي العربية / ١١٥

ــاکاة يف املادة املوّظفة،  ــون االختالف بني فنون احمل ــاس يک التا: ٢٤) فعلي هذا األس
فاملادة يف الشعر هي الکلمات املنطوقة ذات اإليقاع الرّنان.

واإليقاع ميکن إدراکه يف أجزاء الکون برّمته، فمن دّقات القلب وخفقاته حيت تعاقب 
ــمس.  ــول ومدار القمر حول األرض واألرض حول الش ــل والنهار ودوران الفص اللي
ــيقي الشعرية، وإذا  (الورقي، ١٩٨٤م: ١٥٩) وهناك نوع آخر من اإليقاع يعرف باملوس
أردنا حتليل عناصرها، فعلينا أن نأخذ بعني االعتبار التقسيمات األربعة لشفيعي كدكين 
ــيقي اخلارجية، واملوسيقي اجلانبية،  ــعر" وهي: املوس ــيقي الش اليت بّينها يف كتابه "موس

واملوسيقي الداخلية، واملوسيقي املعنوية.
ــعدي العربية  ــعار س ــتعرض هذه اجلوانب األربعة يف أش فمن خالل هذا البحث نس
ــات توضيحية ذات صلة بکّل  ــتخرج منها اخلصائص البارزة مقّدمني لذلك مبقّدم ونس

قسم من هذه األقسام األربعة.

املوسيقي اخلارجية
املوسيقي اخلارجية هي الناجتة عن الوزن العروضي للشعر، وهي مبثابة اإلطار الفّين 

الذي حييط بالشعر إحاطة شاملة.
وقد قّسم شفيعي کدکين األوزان العروضية إيل قسمني: األوزان املّواجة احلادة واليت 
ــة واليت تتکّون من تفعيالت  ــا التفعيالت بانتظام، واألوزان التيارية اهلادئ تتناوب فيه

متنّوعة. (شفيعي کدکين، ١٣٧٠ش: ٣٩٦-٣٩٣)
ــاألوزان املّواجة ذات  ــا وثيقًا؛ ف ــرة الكامنة فيه ترابط ــعر والفك إن بني وزن الش
املوسيقي الفخمة تتالءُم واملضامني الوجدية واحلماسية، كما أّن األوزان التّيارية اهلادئة 

تتناسب واملضامني الشجية كرثاء األحّبة.
ومن ذلك يتضح للمتلقي أن للموسيقي اخلارجية أمهية خاصة لإلبانة عّما جييش يف 

صدر الشاعر من مشاعر وعواطف وأحاسيس.
ــعرية يف قصائده العربية أغلبها مّواجة حادة ختتلف عّما نراه  ــعدي الش إن أوزان س
ــعر العريب وجدناه يف  ــية من أوزان تّيارية هادئة. وإذا نظرنا إيل الش يف غزلياته الفارس
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١١٦ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٢، العدد ۷، خريف ١٣٩١ش

ــاعر ملثل هذه األوزان يف القسم  طبيعته مييل إيل األوزان املّواجة، ّمما يعّلل توظيف الش
العريب من أشعاره.

ــبع قصائد، والبسيط يف قطعتني  ــاعر علي البحر الطويل يف قطعة وس وقد اعتمد الش
ــل يف أربع، واخلفيف يف ثالث قصائد، والرمل يف قصيدة واحدة  ومخس قصائد، والکام

وقطعتني، والوافر يف قصيدة واحدة.
ومن املالحظ يف استخدام الشاعر لألوزان أّنه اعتمد يف معظم قصائده علي البحور 

اليت شاعت يف العربية دون الفارسية کالطويل، والبسيط، والکامل.
فمن البحر الطويل قصيدته اليت يستفتحها بقوله:

ــاَح َوجدًا ما َعَليِه ُجناُح  و َمن ص الواجديَن َفصاحوا ــُت  َصْم َر  َتَعذَّ
(ص ٧٠٩)

ــريب وميّثل األوزان املّواجة احلادة  ــعر الع فالبحر الطويل من األوزان اخلاّصة بالش
أحسن متثيل.وقد ّمت توظيفه يف هذه القصيدة لبيان املعاين الوجدية. 

و من الکامل قوله:
ــريًا ــَح نف ــوّدة أن أصب ــي اَمل و نَه ــيب و جاَش ُمغريا َملَك اَهلوي َقل

(ص ٧١٢)
ــتعرض يف هذه القصيدة ما جّره عليه اهلوي من تغيري يف حياته، وما  ــاعر يس فالش
يکابده من عناء يف سبيل الوصول إيل حبيبته، فجواحنه تشتعل نارا، ومعامل احلبيبة تلمع 
ــريا. فهذا املضمون حباجة إيل وزن مّواج  أمام مقلتيه نورا، فکيف اليکون بعد ذلك أس

حّيت يشعر املتلقي مبا ميوج يف قلب الشاعر من أحاسيس وعواطف مشبوبة. 
ــاعر للبحر البسيط کما يف قصيدته اليت ميدح فيها نور  وکذلك احلال يف توظيف الش

الدين بن صياد.
ــَن صّياِد ــَذر يفوُتَك َصيٌد ياب ِاح ــِرح الغزالن يف الوادي ماداَم َينَس

(ص ٧٠٨)
فبإلقاء نظرة عاجلة علي قصائد سعدي العربية يّتضح لنا ذلك االرتباط الوثيق بني 
ــية والعربية يف اإلفادة من البحور  الوزن واملضمون من جانب وبني طبيعة اللغة الفارس
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الصورة املوسيقية يف أشعار سعدي العربية / ١١٧

الشعرية من جانب آخر.

املوسيقي اجلانبية
تتمّيز املوسيقي اجلانبية الفارسية عن العربية باشتماهلا علي الرديف، هذا باإلضافة 
إيل القافية، وقد التزم سعدي يف أشعاره العربية طريقة النظم العربية، واعتمد علي القافية 
بکّل خصائصها الفّنية اليت وّظفها فحول شعراء العرب علي مّر العصور، فجاءت قافيته 

رّنانة ختدم املضمون ليکون شديد الوقع علي املتلقي، وينفذ إيل صميم قلبه وعواطفه.
ــّيت. يقول صاحب املعجم:  ــاء والنُّقاد يف تعريف القافية مذاهب ش ــد ذهب العلم وق
«القافية هي الكلمة األخرية من کّل بيت شريطة أن التکون الكلمة متكررة بعينها وإال 

فهي رديف وما قبلها القافية.» (رازي، ١٣٧٣ش: ٢٠٢)
ــر الدور أي احلروف  ــابه أواخ ــي: «أّما القافية فهي تش ويقول نصري الدين الطوس
ــوي، أو البيت التام  ــبة للمثن ــه... واملقصود بالدور هنا هو املصراع، بالنس ــرية من األخ

بالنسبة للمقطوعات والقصائد.» (طوسي، ١٣٦٣ش: ٦-٥)
فهناك تعاريف عّدة للقافية خمتصرة ومفّصلة، والجمال لذکرها يف هذا املقام؛ وملّخص 
ــوا، أي: تبعه، ومسيت القافية قافية: ألنها: تقفو ما  ــول إّن القافية: لغة من قفا يقفو قف الق
ــرع أو البيت تتکرر بانتظام يف کلمات  ــا؛ واصطالحا جمموعة أحرف يف نهاية املص قبله

خمتلفة لفظا أو معنی.
ــرة متبّصر واٍع،  ــًا وحديثًا إىل فاعلية القافية نظ ــعر العريب قدمي «وقد نظر نقاد الش
ــيقي  فالصفة االختتامية اليت تتميز بها الميكن هلا أن تقف عند حدود دور الضابط املوس
املجرد، إذ البد هلا أن تشرتك وبشكل فاعل يف التشكل الداليل كي تسمو القصيدة فنيًا 
يف متاسكها النصّي.وإن وقع القافية يف نفسية املتلقي يرتبط مباشرة حبظها من املباغتة أو 
ــدم التوقع، وهذا يعين أنها ذات طابع داليل أكثر مما هي ذات طابع نطقي أو صويت.»  ع

(جرب، ٢٠٠٩م: ٩٩)
ــعر الفارسي احلر، يؤّکد علي  ــعر الفارسي نري نيما يوشيج، رائد الش ويف عامل الش
أّمهية القافية ويبّني مکانتها يف الشعر بقوله: «لو مل تكن القافية فماذا يكون إذن؟ فقاعا 
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١١٨ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٢، العدد ۷، خريف ١٣٩١ش

صفصفا؛ إن الشعر من دون القافية کإنسان من دون عظم، وکوزن بال ضرب.» (طاهباز، 
١٣٦٣ش: ٧٠)

ــعراء كانوا واليزالون يعتربون القافية أصلًا البّد منه يف الشعر، كما  «فاألدباء والش
كانت علي صورتها اخلاصة يف األدب القدمي.» (طاهباز، ١٣٦٣ش: ٧٠)

ــي برباعته يف توظيف القافية والرديف بصورة  ــتهر سعدي يف األدب الفارس وقد اش
ــعره إيل أعلي درجة من املوسيقي الشعرية، وهذا حبّد ذاته حيتاج إيل دراسة  ــمو بش تس

مستقلة تکشف عن مجاليات اإليقاع الشعري يف جانب من جوانبه.
ــي ذا مقدرة واسعة يف اإلفادة من إمکانيات اللغة،  ــعدي يف أدبه الفارس فإذا کان س
والسّيما القافية، للتعبري عن معانيه وخواجله النفسية فاملتوّقع منه يف قصائده العربية أن 

يکون بنفس املستوي؛ وهذا ما ستقوم الدراسة بتوضيحه يف األسطر التالية.
ــابه بني  ــبة أکثر من التش ــا يتعّلق جبمالّيات القافية أنّها کّلما احتوت علي نس وفيم
ــريطة أن تکون ذات صلة وثيقة باملعين.  حروفها وحرکاتها ازداد وقعها علي النفس ش
ــريازي من إضفاء مثل هذا الطابع علي کثري من قوايف قصائده،  ــعدي الش وقد متّکن س

فجاءت غنية بالوظائف الداللية إيل جانب اإليقاعات املأنوسة.
ــكر ِمن جتديِد آالِئِه ما أوجب الّش ــي عل ــنيَ  العامل َربِّ  ِهللاِّ  ــد  احلم
رَّ ِمن غايات دأماِئِه ــَتنَبَط الدُّ َو اس ــتنَقَذ الديَن ِمن ِكالِب سالِِبِه و اس

(ص ٧٠٩)
ــروّي، والردف،  ــة قصيدته هذه علي أحرف ال ــاعر يف صياغة قافي وقد اعتمد الش
والوصل، واخلروج جمتمعة متجانسة، فرفع بها من مستوي املوسيقي اجلانبية عنده؛ وهذا 

ما يستشعره املتلقي عند مساعه لکلمات کـ:  آالئه، ودأمائه، وإعالئه وأعدائه و ... .
ويف قصيدته التائية يقول الشاعر:

لََحي اهللاُ َسْمَر الحيِّ كيَف استحلِّت؟ ما؟ ــلمين مَحرَّ ــا كاَن قتُل المس اَم
ــُث َحلَِّت با َحي ــم ريح الصَّ ُتَبلِّغك ــعديُّ أََْوَيل حتيًة ــه الس ــا نَْفُس و ه

(ص ٧١١)
ــرتكة يف قافية هذين البيتني ال تؤثر مبوسيقاها علي احلاسة السمعية  فاحلروف املش
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فحسب بل تتأّثر منها احلاسة البصرية کذلك.
ــعر  ــيكي أو احلّر هي أنها: «تعطي الش ــعر الكالس وإّن من خصائص القافيه يف الش
ــاقا وانسجاما.» (زرين كوب، ١٣٨١ش: ١٠١) فإذا ما  نظمًا وترتيبًا وتهب أجزاءه اّتس
ــعر وأثارت  ــجمة فيما بينها خلقت نوعا من الوحدة بني أجزاء الش جاءت القوايف منس

املتعة يف املخاطب.
ــب املوجود بني أجزاء جمموعة ما يعّد مظهرا من مظاهر اجلمال؛ فالبريوّين  فالتناس
ــب، وأرغب عن كل ما هو  ــانيه أميل إيل كل ما فيه نظم وتناس يري: «أّن النفس اإلنس

مبتذل مفّکك.» (زرين كوب، ١٣٨١ش: ١٠٣)
ــکا بني أجزائه كانت النفوس  ــعر کّلما کان أکثر انتظاما ومتاس وعلي کّل حال فالش
ــاء  ــل، وإذا کان العکس صارت النفوس عنه أرغب. وللقافية دور مهّم يف إنش ــه أمي إلي
ــعر التقليدي أو احلديث، فبها تتّم للنغم وحدته يف کل  ــواء يف الش مثل هذا االنتظام س
بيت من أبيات القصيدة أو األسطر الشعرية؛ وميکننا أن نلتمس مثل هذا االنتظام يف ما 

نظمه سعدي من أشعار:
ــُه وَعال ــٍة َعزَّ اْمسُ ــا َدرَّ ِمْن نعم م ــي عل ــني  العامل رب  ِهللاِّ  ــد  احلم
ــنوه و ِان َمل حيسنوا عمال ِاْن َاحَس ــانًا وموهبة ــل الرزَق احس الكاِف

(ص ٧١٧)
فکلمات القافية يف هذه القصيدة كـ: "عال" و"عمال" و"رجال" و"زجال" و"خجال" اليت 
ــاعر کقوايف يف قصيدته أحدثت نسقا خاّصا تأنس منه النفس وذلك بسبب  وّظفها الش
ــاعر يف  ــا مع غريها من کلمات القصيدة انتظاما وثيقا ّمما يدّل علي براعة الش انتظامه
الرفع من مستوي موسيقية أشعاره بنفس الصورة اليت اعتمد عليها فحول شعراء العرب 

قدميا يف التعبري عن مشاعرهم.
ــبقها من کلمات صلة قوية ختدم  ــاعر املبدع بإمکانه أن يقيم بني القافية وما س فالش
ــتدعيها السياق املعنوي  ــيقية يس ــود «وتکون القافية کوقفة موس املعين والغرض املنش
ــاعر.» (الورقي، ١٩٨٤م: ٢١١) واألمر الخيتص  ــيقي  والنفس کما أدرکها الش واملوس
بشکل موسيقي خاص للشعر بل نري مثل هذا التوفيق يف الشعر القدمي واحلديث مع ما 
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ــعرية. وقد متّکن  سعدي من إقامة مثل هذه  ــکل املوسيقي الش بينهما من اختالف يف ش
الصالت يف أشعاره الفارسية والعربية.

املوسيقي الداخليه
تعّد املوسيقي الداخلية جزءا من البنية املوسيقية للشعر؛ فهي تعتمد علي اخلصائص 
ــه:  ــکيل املنّغم لأللفاظ والرتکيب ثانيا.(املصدر نفس الصوتية للحروف أّوال، وعلي التش
ــه وترکت فيه  ــة ملکت علي املتلقي إحساس ــتخدامها برباع ــي إذا ما ّمت اس ٢١٨) وه
ــيقي الداخلية يتجّلي يف صور خمتلفة  ــأ من جّراء املوس أثرا بالغا. واالنتظام الذي ينش
کالتکرار، والتشابه والتماثل يف صوامت الکلمات وصوائتها، وبتعبري آخر يف احملّسنات 

اللفظية بشکل عام شريطة أن تکون بعيدة عن التکّلف خادمة للمعين.
و من املالحظ فيما يتعلق باملوسيقي الداخلية هو أنّنا إذا ترمجنا أّي أثر أديب حيتوي 
ــيقية يف النص  ــيفقد ذلك األثر خصائصه املوس ــنات لفظية إيل لغة أخري فس علي حمس
ــات؛ فمثال إذا قمنا برتمجة  ــو االختالف املوجود فيما بني اللغ ــم، ومرّد ذلك ه املرتج
ــجع واجلناس حبيث  ــة الالتينية، و مها لفظان يتحّقق بهما الس ــل» إيل اللغ «ُگل» و»ُم
ــة إيل flower و  ــيقّيا مجيال، يتحوالن يف تلك اللغ ــي النص إيقاعا موس ــان عل يضفي
wine ويفقدان کثريا من مجاهلما املوسيقي؛ وکذلك إذا ترمجنا کلميت ”شري“ و“شري“ 
ــان يف اللفظ وخمتلفتان يف املعين تتحوالن إيل lion و milk يف اإلجنليزية،  ومها متفقت
ــجع أو جناس.إذن  ــان کي يتوّلد منهما س ــد يف العربية، وبذلك التصلح ــب وأس وحلي
ــعري الميکن أن يرتجم إيل لغة أخري بسبب وجود مثل  ــيقي للنص الش فاجلانب املوس

هذه الفوارق.
ما الداخلية تأيت علي قدر موهبة  ــيّ ــيقي بأنواعها املختلفة وال س فاإلفادة من املوس
ــعراء من يرّکز علي اجلانب املعنوي ومنهم من يؤّکد  ــاعر وذوقه وقرحيته؛ فمن الش الش
علي اجلانب اللفظي ولکّن الفريقني کليهما اليستغنيان عن توظيف مثل هذه احملّسنات.  
فسعدي الشريازي والذي عرف بأن شعَره سهل ممتنع، متّکن من استخدام هذه التقنية 

بصورة فّنية أکسبت شعره مجاال ورونقا.
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ويف جمال املوسيقي الداخلية يعترب النظام الصويت املنسجم من أهّم اخلصائص الدالة 
علي اجلمال املوسيقي لألصوات.

إّن الصوامت والصوائت بغض النظر عما ختلقه من وحدة موسيقية متکررة (املوسيقي 
اخلارجية) فإنّها تلعب دورًا هاّمًا يف التنسيق بني أبيات القصيدة.

ــزن واألمل، كما  ــتعمل لإلدالء عن معاين احل ــوات االحتکاکية (الرخوة) تس فاألص
ــتعمل األصوات االنفجارية (الشديدة) للتعبري عن معاين احلماسة والوجد والشوق،  تس

وقد تستعمل للشكوي. 
إن التفاعل املوجود بني اللفظ واملعين يكسب املوسيقي الداخلية للبيت غين وجيعلها 

أکثر جاذبّية وهذا ما يبدو واضحا وجلّيا عند الشعراء النابهني:
ِإحصاِئِه  دوَن  ــاَري  حي والعاَملوَن  ــِه ِب ــاط  ــدًا الحي َمح ِهللاِّ  ــد  فاحلم

(ص ٧٠٩)
ــذي يعّد من احلروف  ــن تكرار حرف احلاء وال ــاعر يف هذا البيت م ــد أکثر الش فق
ــيقية تتفاعل مع املعين الذي  ــية االحتکاکية املرّققة ليخلق من خالهلا صورة موس اهلمس
ــب املعين صفات  ــکون والطمأنينة فناس ــاء يف مقام احلمد وهو مقام يبعث علي الس ج
ــرف احلاء ألنه حرف رقيق مهموس رخو اليواجه اهلواء عند خروجه به من الرئتني  ح

أي عائق. 
ــجام بني األلفاظ واملعين من  ــاعر يف قصائده من إقامة تناسب وانس وقد متّکن الش
ــدارس أن يلمس ذلك يف  ــروف يف تکوينها؛ وبإمکان ال ــالل مراعاة خصائص احل خ

أبيات متعّددة من قصائده.
ــد  الوري ــل  كاحلب ــنَّ  وألَزُمُه ــي صدودًا ــاَل ميثاق ــِت ِحب َصَرم

(ص ٧١٠)
أکثر الشاعر يف هذا البيت من توظيف احلروف االنفجارية کـ التاء، والباء، والقاف، 

والدال، والکاف ليدل من خالل ذلك علي شّدة انفعاله من موقف احلبيبة جتاهه. 
ولکنه يف مقام الدعوة إيل الصرب واألناة نراه يعتمد علي احلروف االحتکاکية واليت 

تتناسب واملعين؛ کقوله:

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

١٢٢ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٢، العدد ۷، خريف ١٣٩١ش

وإن ِشئَت َفاصرب الَفكاَك َعِن األسِر  أسَري اهلوي إْن ِشئَت َفاصرخ شكايًه
(ص 117)

ــابه  ــيقي الداخلية حيث التماثل والتش واجلناس يعّد مظهرا مهّما من مظاهر املوس
ــين؛ وهذا التکرار يف  ــات يف الصوائت والصوامت واالختالف يف املع ــني بعض الکلم ب
ــفر عن خلق نغمة موسيقية خاصة تلعب دورها يف التأثري علي املتلقي إذا ما  اللفظ يس
أحسن توظيفها. وقد اعتمد سعدي علي مثل هذا النوع من املوسيقي الداخلية بصورها 

املختلفة يف نتاجاته الشعرية والسّيما العربية.فمن اجلناس التام قوله:
ــن آيه  ــرآن ِم ــَع الق ــقِّ ما َمجَ َحب ــره ناص ــّق  واحل ــمٍ  نَِع يف  الزاَل 

(ص ٧٠٩)
فالشاعر يف هذا البيت استخدم اجلناس التام للرفع من مستوي موسيقية البيت عنده 
فجاء منسجما مع املعين دون أن يشعر املتلقي بأدين تکلف يف جميئه. ومن اجلناس التام 

کذلك قوله:
ــا لَيَس َيدخل يف اَحلصِر وذِلَك ِممّ ــائلين عّما َجَري يوَم َحصِرِهم تس

(ص ٧٠٥)
فجاء اجلناس بني کلميت "حصر" يف نهاية املصراعني متناسبا مع الکلمات األخري. 
ــه املختلفة وبرباعة دون أن  ــاعر کذلك من اجلناس غري التاّم بأنواع وقد أکثر الش
يشعر املتلقي بالتکرار الرتيب الذي يثري الضيق ويبعث عليه.فمن اجلناس غري التاّم من 

النوع احملّرف املجانسُة بني کلميت "بَعد" و"بُعد" يف قول الشاعر:
ــًي  بَتأّبِت ــَزل َتبكي أس ــأْن ْمل َت ب ــَد بُعِدهم ــوين عاَهَدت بَع كأنَّ جف

(ص 117)

ــاعر کذلك اجلناس غري التاّم من النوع الالحق بني کلميت: ُكؤوس   وقد وّظف الش
وُرؤوس کما يف قوله:

ُرؤوُس األساَري َترَجِحنَّ ِمن الّسكِر  ــوِت حّيت كأّنه ــَرت ُكؤوُس امل أدي
(ص ٧٠٥)

ومن احملّسنات اللفظية اليت وّظفها الشاعر يف قصائده فّن املوازنة حيث تّتفق  ألفاظ 
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املصراعني يف الوزن دون التقفية، فريتفع بها مستوي املوسيقي الداخلية يف النص. فمن 
املوازنة:

ــِكرُت َوبَعُد اَخلمُر يف يِد ساِكِب  َس ــٍد ــُت َوبعُد الَقوُل يف فِم ُمنِش َطِرب
(ص ٧١٤)

ومن األساليب اليت اعتمد عليها سعدي يف قصائده العربية أسلوب التکرار؛ والتکرار 
ــياق واحد لنکتة؛ ومن أنواعه رّد العجز علي الصدر،  هو إعادة کلمة أکثر من مّرة يف س

ويبدو ذلك واضحا يف األبيات التالية:
ــنَّ َكئيُبها  ــلَمي أن َحيِ ــا َضرَّ َس َوم ــًة كآَب َقتين  ــوَّ َش ــلَمي  َس ــاِزُل  َمن

(ص ٧١٣)
ــاعر جلأ يف هذا البيت إيل أسلوب التکرار ليعّرب عن مشاعر حّبه جتاه حمبوبته  فالش
اليت رمز إليها باسم مستعار فکّرره مرتني، وبذلك خلق جرسا موسيقيا خاّصا يتناسب 

واملعين املتمحور الذي استبان بتکرار اسم احملبوب.
ــدُت َقَصدُت َخَري املَقَصِد  َوإذا َقَص مهما َرَجوُت َرَجوُت َخَري اُملرَجتي

(ص ٧١٩)

وأخريا لقد متّکن الشاعر من أن جيعل من أسلوب التکرار أداة مجالية ختدم املوضوع 

الشعري وتؤنس األمساع.

املوسيقي املعنوية
ــَق الصويت القائم بني الکلمات والذي جتّلي يف صور  ــبق التناس ــتعرضنا فيما س اس
ــيقي الشعرية، ُعِرفت بالرتکيبة اإليقاعية الشکلية، علي أّن هناك نوعا  خمتلفة من املوس
آخر من املوسيقي تقوم بعمل التنسيق ولکن من خالل أمور انتزاعية ذهنية؛ فالعالقات 

اخلفية للعناصر املعنوية يف الكالم، ختلق املوسيقي املعنوية. 
ــيقي الشعرية مبا فيها من مظاهر فنية ظريفة الُتْهَمل عند الرتمجة من لغة  وهذه املوس

إيل أخري، بل تنتقل بکّل خصائصها املعنوية اليت تضّمنتها يف لغة املبدأ.
ــق املعنوي  ــعدي تكمن يف هذه الصناعة، فبها يبدو التناس إن ذروة اإلبداع عند س
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بني األلفاظ حيث تتکّون من خالله املوسيقي املعنوية واليت تدّل علي براعة الشاعر يف 
ــيقّي خاص دون أدين تعقيد يف املعين، حبيث يضفي علي کالمه مجاال  ــاء نسق موس إنش

يستشعره املتلقي عند مساعه أو قراءته. 
ــعدي مراعاة النظري وهي اجلمع بني  ــيقة املعنوية عند س إن من أهم مصاديق املوس
ــبة ال علي جهة التضاد، فألفاظ الکالم فيها أجزاء لکّلي متناسق،  أمرين أو أمور متناس

ويبدو مثل هذا التناسق واضحا وجليا يف األبيات التالية:
ــدِغ الَعقاِرِب ــمٌّ َكَل ــين َه ويف باط علي ظاهري صٌرب َكَنسِج الَعناِكِب

(ص ٧١٣)
فسعدي عندما أراد أن يعّرب عن حالته النفسية مجع بني العنکبوت، واللدغ والعقرب 
علي جهة املناسبة، فبهذه املناسبة رسم الشاعر صورة بصرية مهيبة تنيبء عّما حيّسه من 

هّم وغّم يف باطنه.
ــيب  ث عائ ــدِّ ــا ُحي ــٌم َعّم َويب َصَم ــِه َعَمي ــم َمن ِب ــين يف ُحبِِّه َوَعيََّب

(ص ٧١٣)
ــأ عن اجلمع بني العمي والصمم، فالعمي للعائب والصمم  واملراعاة يف هذا البيت نش
ــق؛ فالبيت يتضّمن موسيقي تصويرية مصاحبة للمواقف االنفعالية اليت يعّرب عنها  للعاش

الشاعر.  
ومثله كذلك قوله:

ــاِريب َض أَر  َوَمل  ــيٌف  َس ــين  أَيقُتُل ــي ــن َرَم ــٌل ومل أدِر َم ــين نَب أُيتِلُف
(ص ٧١٤)

ــيف، والضرب،مما خلق  ــب واضح بينالتلف، والنبل، والرمي، والقتل، والس فالتناس
ــيقي الشعرية عرفت باملوسيقي املعنوية.  ــقا أّدي إيل إنتاج نوع من املوس تصويرا متناس

وهناك العديد من األبيات اليت اعتمد فيها الشاعر علي مثل هذه الصنعة.
ــاد، فاحلضور القوي والفاعل ألية  ــيقي املعنوّية الطباق أو التض و من مظاهر املوس
ــنه الضد  ــتحضار املدلول املعاكس هلا؛ والضد يظهر حس كلمة يتأكد أكثر من خالل اس

علی حد قول املتنيب. (جرب، ٢٠٠٩م: ١٠١)  
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التضاد إذن مظهر من مظاهر التناسب ولکن من النوع السليب، وإّمنا کان کذلك ألّن 
ــّور أحد الضّدين عند تصّور اآلخر، فاجلّنة ختطر علي البال عند ذکر النار.  الذهن يتص

وقد اعتمد سعدي علي هذا النوع من احملّسنات کثريا، فمنه قوله:
ــَت ُمعاقيب  ــواَي َوأن ــاَر َمث َدِع الّن ــتاُق دوَنَك َجنَّة وَمن ذا الَّذي َيش

(ص ٧١٦)
فالتضاد القائم بني اجلنة والنار واضح فيما ذكر، وکذلك مراعاة النظري بني املعاقب 

واجلنة. ومثله کذلك قول الشاعر:
ُخماِطيب  ــُث  حدي ــًا  َحّي ــَيبَعُثين  َس ــُت َميتًا َتراضيًا لََعمُرَك إن خوِطب

(ص ٧١٤)
فاستحضار املدلول املعاکس للميت إّمنا هو يف الواقع متابعة إيقاعية للحالة النفسية 

اليت ميّر بها الشاعر.
ومن النماذج الناجحة يف اجلمع بني أمور متضادة قول الشاعر:

ــِد  عي ــاُح  صب ــنَّ  وصاِهلِ ــوُم  وي ــوٍت َم ــاُء  مس ــنَّ  بُعده ــايل  لي
(ص ٧١٠)

ــّدة کلمات بني الليل واليوم، وبني البعد  ــد هذا البيت علي ثنائية املقابلة بني ع يعتم
والوصال، وبني املساء والصباح، وبني املوت وحياة العيد؛ «وأساس هذا التقابل کما هو 
مالحظ ... أبعاد نفسية يف وجدان الشاعر ... فکّل شعور مقرتن يف النفس بشعور مقابل، 
ومن ّمث يستعصي علي اإلنسان أن يفّکر أو يشعر يف اّجتاه واحد، إذ هو أخلص للتجربة 

وما يتجاوب فيها من أصداء خمتلفة.» (الورقي، ١٩٨٤م: ١٥١)
ــنُ  ــيقي املعنوية حس ــنات البديعية اليت هلا األثر البارز يف تکوين املوس ومن احملّس
التعليل. ويتحقق ذلك عندما ينکر الشاعر عّلة الشيء املعروفة ويأيت بعّلة أدبية طريفة 
ــذي يرمي إليه.  ــب الغرض ال ــتملة علي دّقة النظر حبيث تناس ــا اعتبار لطيف، ومش هل

(اهلامشي، ١٩٩٤م: ٣١٧) ومن األمثلة علي ذلك عند سعدي قوله:
ِة كاتيب ــَودَّ ــرِح اَمل لََقد َضجَّ ِمن َش ــَدُه بَع ــاَلَة  ــاٌب ال رس كت ــذا  وه

(ص ٧١٦)
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ــة ُتنيبء عن قّوة  ــالة بعّلة ادعائية طريف ــاعر عّلل عدم كتابة الرس ــظ أن الش ونالح
ــاعر وهو أّن القلم امتنع عن الکتابة وضّج ضجيجه لشّدة ما أصابه من  اخليال عند الش

اإلرهاق بسبب کثرة ما کتب يف احلبيبة ومواقف احملّب جتاهها.
ومن مظاهر املوسيقي املعنوية "جتاهل العارف" حيث يستخدمه الشاعر الفّنان لريفع 
من مستوي الصورة املوسيقية يف شعره. ويتحّقق ذلك حني يتجاهل الشاعر أمرا يعرفه 
ــف أفعاال منفية ينفي بها ِعْلَمه ملا يعلمه  ــؤاال لغرض بالغّي ما، أو يوّظ حقيقة فيوّجه س
علم اليقني. وإذا متّکن الشاعر من أن يستخدم هذه احملّسنة بإمالء من ضمريه وعواطفه 

ترکت أثرا بالغا علي املتلقي ونفذت إيل صميم قلبه.
ــبَه أِهلَِّة؟  ــني ِش ــاُه الَع ــوُح ِجب َتل ــَت ُبرُقٍع ــالُل العيد أم َحت ــذا ِه أه

(ص ٧١١)
إن سعدي  يف هذا البيت مل يكد ميّيز بني هالل العيد ووجه احلبيب، وبذلك أدرج يف 

كالمه تشبيها مضمرا من خالل توظيف االستفهام.

النتيجة
ــعرية يف أشعار سعدي  ــتعراض املوسيقي الش ــة من خالل اس توّصلت هذه الدراس

العربية إيل النتائج التالية:
ــة اللغة العربية علي  ــعدي وبتأّثر من طبيع ــيقي اخلارجية عند س - اعتمدت املوس
أوزان مّواجة حاّدة متناسقة تناسقا تاّما مع املضمون وخمتلفة عن أوزان غزلّياته باللغة 

الفارسية.
ــيقي اجلانبية فقد نظر إليها الشاعر نظرة متبّصر واع فلم  ــبة إيل املوس - وأّما بالنس
ل  ــکّ ــيقي املجّرد، بل جعلها متفاعلة يف التش يقف يف توظيفها عند حدود اإليقاع املوس

الداليل مع السياق العام للرتکيب الکالمي يف أبياته.
ــاعر من إقامة تناسب وانسجام بني  ــيقي الداخلية متّکن الش - وفيما يتعّلق باملوس
ــتخدم األصوات  ــاظ واملعين من خالل مراعاة خصائص احلروف يف تکوينها؛فاس األلف
االحتکاکية (الرخوة) لإلدالء عن معاين احلزن واألمل، كما استعمل األصوات االنفجارية 
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(الشديدة) للتعبري عن معاين احلماسة والوجد والشوق.
- إّن من أهّم مظاهر املوسيقي املعنوية عند الشاعر مراعاة النظري، والطباق واملقابلة، 
ــن التعليل وجتاهل العارف، وقد جاءت مجيعها بطريقة فّنية بعيدة عن التکّلف يف  وحس

لغة سهلة ممتنعة.
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