
 ئّية الخنساءبا خصائص اإليقاع في

     محّمد صالح الحمراوي                                                                                 

 تونس  - املنار تونس جامعة -املعهد العالي للعلوم اإلنسانّية

mohamed.hamraoui.beja@gmail.com 

 DOI: https://doi.org/10.31559/JALLS2020.2.2.3         7/6/2020تاريخ قبول البحث:                   9/5/2020تاريخ استالم البحث:  

ص:
ّ
 امللخ

ساء من خالل بائّية الخننبحث في هذا املقال عن خصائص  
ّ
نظرّيا بالوقوف    ساء. وقد عّرفنا في بدئه بهذا املفهوماإليقاع في شعر الن

 
 
 عند دارسيه فالسفة ونّقادا

 
   ، غربا

 
 وعربا

 
   ، قديما

 
 وحديثا

 
اعرة تعريفا

ّ
تي قّدرنا إفادتها. ثّم عّرفنا بالش

ّ
   . واصطفينا بعض الّدراسات ال

 
  وظيفّيا

ي يخدم مقاصدنا  ، بتقص ّ
 
سلطة  فقد اختبرنا قدرة املقاربة العروضّية املتمّسكة ب رؤية الّنقاد إليها وتحّسسهم ملواطن تمّيزها. أّما إجرائّيا

فر ببعض 
ّ
 الّنموذج على الظ

 
 أّن النّ  ممكنات اإليقاع. وأتاحت لنا الّزحافات والعلل شيئا

ّ
 حو والبالغة بدا صانعيمن الّتنّوع اإليقاعّي. إال

ط هذه الّنظرّية اإليقاعّية  إيقاع متنّوع
ّ
ند الخنساء لتصبح رأس مدرسة فيه . وهذا ما منحنا االنطباع بتفّرد إيقاع الّتوازي عفأخصبا تسل

 
 
وفّك نمذجته بإغنائه ببعض ما ينقصه  غلبت فيه الفحول. وحّق لنا اإلقرار بفحولة املرأة وبحسن اّتباعها إليقاع الّنموذج عروضّيا

رصيع    باستدعاء
ّ
 الت

 
   واملرواحة بين نغمات متباينة صعودا

 
ساعا في املعنى.  ا، وبين إيقاع متباين األلوان قّوة وضعفوهبوطا

ّ
 زادته الكنايات ات

 
 
م توّترا

ّ
  ويبدو أّن املراوحة بين اإلنشاء والخبر قد كشفت عن صلة اإليقاع بحال املتكل

 
 .وهدوءا

قطع؛ مطلع؛ نغمة صاعدة؛ نغمة مستوية، تمايز؛ تماثل؛ تفّرد؛ ثقل؛ خّفة؛ تكرار؛ تواز؛  : إيقاع؛ روّي؛ قافية؛ ميةاحتالكلمات املف

ساع املعنى.
ّ
 ات

 املقّدمة:

بعاإلدراكه عصّيا عن اإليقاع. إذ مازال تعريف حّد  لم نر مفهوما تباينت في حّده اآلراء تباينها في ضبط
ّ
. وقد دّل على هذا  ، زئبقّي الط

راد يجري في أكثر من خطاب وفي حقول معرفّية تبدو ظاهر 2018محّمد املهدي املقدود ) الّرأي قول 
ّ
( الذي أشار فيه إلى أّنه » وافر االط

وهو   األمر متباينة)...( ولكن هذه الوفرة في الحضور رافقها غالبا لبس في الّداللة حّتى توشك أن يكون له في كّل حقل معرفّي حّده الخاّص.

احث معاصر أن يجمع مائة تعريف غربّي كّل واحد منها يلّح على ناحية فيه يذهل عنها غيره، أو يرفع من درجة جانب فيه لم  ما سّوغ لب

ى، من موسيقى  وقد رّد دارسوه غموضه إلى صلته بعلوم شتّ  .يره سواه أهال لألهمّية نفسها، وال نخاله مع ذلك أحاط بحدوده عددا« 

ة عناصر الكالم صوتا وتركيبا وصورة ، وإ إناسةوعلوم    ،وعلم نفس وطّب   ،وفلسفة
ّ
. وهذه العتمة (2016) الورتاني، خمّيس    لى صلته بكاف

ما ذكر من   عض الحدود، على نقصها. ودليلنظفر في كتب الفالسفة غربا وعربا بب عريف. ولذلك،في الّضبط ال تحجب عّنا محاوالت التّ 

فات
ّ
فا  » منها    مؤل

ّ
    « جوامع علم املوسيقى  » و(  1981) الفارابي،      « املوسيقى الكبير كتاب  » و( 1962) الكندي ،  (  « املوسيقّية  ت الكندّي مؤل

       « منهاج البلغاء وسراج األدباء  » اد الفالسفة مثل  ، وكتب بعض الّنّق (  1957) إخوان الّصفا،      « رسائل إخوان الّصفا  » و(  1956،  ) ابن سينا

 .(1966، يّ القرطاجنّ  ) 

وا عليه بح ،صراحة اإليقاع ولئن لم يشر القدامى إلى مفهوم 
ّ
.  (1991) الواد، حسين،   « العذوبة» و « كثرة املاء » يثهم عن دفقد دل

عر عند اإليقاعولكن هذا ال يمنع من استعمال لفظة 
ّ
  :» يقول  (2005، ابن طباطبا) . فهذا حّد الش

ّ
عر املوزون إيقاع يطرب الفهم  للش

 لصوابه ويرد عليه من حسن تركيبه واعتدال أجزائه. فإذا اجتمع للفهم مع صّحة و 
ّ
 زن الش

ّ
فظ، فصفا  عر صّحة املعنى وعذوبة الل

 واشتماله عليه، وإ مسموعه ومعقوله من الكدر تّم قبوله، 
ّ
ال الوزن، وصواب املعنى،  تي يعمل بها وهي: اعتدن نقص جزء من أجزائه ال

كر للفظة اإليقاع يجد صداه عند آخرين. إذ أّيده ..«لفهم إّياه على قدر نقصان أجزائهوحسن األلفاظ، كان إنكار ا 
ّ
 وهذا الذ

فه " املنزع البديع  (  1980،  الّسجلماس يّ )
ّ
   » اآلتي: ابن سينا في  ، مستحضرا تعريف  "في تجنيس البديع  في مؤل

ّ
 -كما قد قيل  –عرّي القول الش

 

 

 
www.refaad.com 

 املجلة الدولية للدراسات اللغوية واألدبية العربية
International Journal for Arabic Linguistics and 

Literature Studies (JALLS) 

Journal Homepage: https://www.refaad.com/views/JALS/home.aspx 
ISSN: 2663-5860(Online) 2663-5852(Print) 

 

 

 

 

 

mailto:mohamed.hamraoui.beja@gmail.com
http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/JALS/home.aspx


 محمد الحمراوي                                                                                                                                            خصائص اإليقاع في بائّية الخنساء  

 72-59، ص: 2020 -2، العدد2املجلد -اللغوية واألدبية العربية املجلة الدولية للدراسات
 60 

 

ف من أقوال موزونة متساوية، وعند العرب مقّفاة 
ّ
. ولنتأّمل أجزاء هذا الحّد فنقول: إّن معنى كونها موزونة هو أن  هو القول املخّيل املؤل

فا من أقوال إيقاعّية 
ّ
يكون عدد زمان يكون لها عدد إيقاعّي. ومعنى كونها متساوية هو أن يكون كّل قول منها وبالجملة كّل جزء منها مؤل

 
ّ
 .« تي يختم بها كّل قول من تلك األقاويل واحدة أحدها مساويا لعدد زمان اآلخر، ومعنى كونها مقفاة هو أن تكون الحروف ال

 
 
، على واملوسيقّية. وهيّية واملقطعّية بر ، منها اإلنشائّية والنّ ة حّد هذا املفهوم الّزئبقّي ظريّ فقد حاولت بعض املقاربات النّ  أّما حديثا

  وتحقيق برد اليقين وتوضيح الغامض.جدّيتها، تظّل قاصرة عن بلوغ الغاية 
ّ
 فّك  إلىتي سعت جهدها وقد استفدنا من بعض األعمال ال

ساء. واستأنسنا بـ
ّ
ه في شعر الن

ّ
 في  يقاعاإل نظرية  » و (1996املسعدي، )  « جع العربّي الّس  اإليقاع في» معضلة عتمة املفهوم وتبّين حظ

 
ّ
) جربوع ،   « جمالّيات اإليقاع في شعر الخنساء » و ( 2016) الورتاني،  « ة حديثةعربيّ  ةإيقاعيّ نحو » و( 1997) العّياش ي،   « عر العربّي الش

  ( 2018) املقدود، محّمد املهدي،  « اإليقاع عند العرب إدراكا وإجراء » بـ اناملوسوم ما، وهمالعمق ثرائه مقالين  . وتخّيرنا (2015سعيدة ، 

في  ( 1982، ميشونيك)مثل ين جهود بعض الغربيّ  ي. وال نخف(2019) حمد، محمود،  « لإليقاع في تجربة سماء عيس ى الوجه الّدالليّ  » و

فه مع و   « نقد اإليقاع »  هكتاب
ّ
 بحث في  » (1998، جيرار ديسون ) مؤل

ّ
ثمانية  » ( 1977، رومان جاكبسون )وكتاب  « ثرعر والنّ إيقاع الش

 
ّ
ات، اعتراضا على الرّ   اإليقاع . وهي محاوالت قّدم فيها أصحابها رؤية جديدة لحّد  « ةعريّ أسئلة في الش

ّ
ؤية  بربطه بالخطاب وبتبّدل أحوال الذ

 العروضيّ 
ّ
املتخّير من   ّص وتطويعها لخدمة النّ   د الّنقدّية في مجال اإليقاع  العروض. وسنستأنس بهذه الجهو وتربطه بالوزن وب  تي تنّمطهة ال

ساء، ونخّص رائية الخنساء أنموذجا
ّ
 كانت قد بكت فيها أخاها صخرا. وهي: شعر الن

ِك ال َتبِك مَ  ن  يا َعي  
َ
ــا ل ــــــ سكابـ

َ
ـــيَن ت ـــــ

 
 ا ــَرّيابر  ــــــــاَن الَده  ـــــراَب َدهٌر َوك           ِإذاـ

خ
َ
ِابكي أ

َ
ــــف ــــــ ــــــ ي  ـــــــــ

َ
رمَ ـــتَ اِك أِل

َ
 ـــــــاٍم َوأ

َ
خـــــٍة         َوِابكـــــل

َ
جنابــــاِك ِإذا جــــي أ

َ
 ا ــــاَورِت أ

صَ  الَقطا ع 
َ
يٍل ك

َ
خاِك ِلخ

َ
ـــــَوِابكي أ َق ـــــ

َ
         ف

 
 ــــبا

َ
ا ث
ّ َ
ـــدَن مل  ـــــوى َس ـــ

 
نيبا

َ
ـــهــــَوأ ـــــــابــــ  ا ــ

ـــــَيع ــــدو ِبِه سابِ ـــــــــ ــــــ ـــٌح َنهٌد مَ ــ ــــــ  ــــ
 
َجلــراِكل ــــٌب بِ ــــبَ ــه          م   ـ

َ
ـــــــَسواِد الل ــلبــــِل ِج ـــيــ  ا ـــــابــ

َصبِّ  ــــــــَحّتى ي   ـــــ
 
ق
َ
ـــَح أ ــــــ ــــــ  ـــ

 
ه  واما حاِرب  ِ الَق ـــــي 

ّ
بوا دوَن َصف

َ
سل و ي 

َ
سالبا ـ م         أ

َ
 وِم أ

َو الَفتى الكاِمل  الحامي َحقيَقتَ  نتابـه          َمأوى الَضريِك ِإذا ما جـــــــــــه  ـــاَء م   ا ــ

مــــــــَيهدي الَرعيَل ِإذا ضاَق الَسبيل  ِبِهم         َنهَد التَ 
َ
 رِ ـــــليِل ِلَصعِب األ

ّ
 ابا ـــ َرك

ج  
َ
ت  ـــــــــامل

َّ
ل ـــد  ح  ــــــ ــــــ  ـــــــ ه  َوالج  ـــ

َّ
ـــود  ِعل ـــــدق  َحوَزت  ــه          َوالِص ــــت  ــــــ  اـــه  هابـــــرن  ــه  ِإن قِ ــ

 
ّ
ط

َ
ـــــخ ـــــاب  َمحفِ ـــ  ـــــ

َ
ٍة ف

َ
ــل ــــــ مَ ـ

َ
ــــّراج  َمظل عِض ٍة          ِإن هاَب ــ  ــــ م 

َ
 َس ـــل

 
ها بابا ـــــة

َ
 ّنى ل

ـــــــَحمّ  لِويَ ــــــ
َ
ـــال  أ ـــــ ــــــ  ـ

ّ
ط

َ
ـــــــٍة ق وِديَ ـ

َ
ــــاع  أ هّ                  ٍة   ـــــ

َ
ـــــــش نِج ـ

َ
ــــــاد  أ ـــــــيَ ـــ ـــٍة ِللِوتـ بــــ

ّ
ال
َ
 ا ــــِر ط

ـــــس   ــــــمُّ الع  ـــــ اك  الع  داِة ــــــ
ّ
ك
َ
ن ِللَموِت َهّياباــــــــــنَ ــَوف

 
م َيك

َ
 ) الخنساء، د. ت(                  اِة ِإذا          القى الَوغى ل

جال، متعّقبين،  الرّ  رأة وتدّبر مدى تمايزها عناد الحداثة حول شاعرّية هذه املوقد اقتض ى مّنا ذلك اختبار آراء القدامى ونّق 

 أّوال،نظرة 
 
ذين حصروا الّتبريز  شعرا

ّ
اعر  األوائل ال

ّ
كورة. فهو عندهم جمل فحل. وعّيروا املقّصر فيه بأّن رئّيه أنثى، وقّرضوا الش

ّ
في الذ

 أّن املتثّبت املفلق ورّدوا تمّيزه إلى 
ّ
اعرة كانت عالمة ذكورة جّنّيه. إال

ّ
أنثوّية في كتب األخبار واملتون الّنقدّية يتدّبر بكّل يسر أّن هذه الش

   « لوال أّن أبا بصير أنشدني لقلت: إّنك أشعر الجّن واإلنس  ،وهللا» ة كرها. ودليله القول اآلتي:اعترف بها الّنابغ  إذمضيئة قد غلبت الّرجال.  

ساء على ولوج(1982) ابن قتيبة، 
ّ
عالم فّنّي يعّد ل هّن . وهذا قول نقرأ فيه إلحاقا لتمّيز املرأة بالّرجل والخشية من االعتراف بقدرة الن

عراء على غلبتها ل
ّ
ز الش

ّ
ساء دون الّرجال. وهذا ما يفضححكرا على الّرجل. ولذلك، رك

ّ
وهللا، ما رأيت ذات مثانة   » ه قول حّسان بن ثابت:  لن

 . (1982) ابن قتيبة،   « أشعر منك

اها جرير لحظ
ّ
عربيد أّن هذه الّنظرة سيتخط

ّ
أنا لوال هذه  » أشعر الّناس عند العرب. فرّد:  ومن ة سؤاله عن براعته في قول الش

اطئ، د. ت(    « الخبيثة، يعني الخنساء
ّ
ارا قد استنقص شأو شواعر العرب وعّيرهّن بالّضعف عدا الخنساء. وهذا ) بنت الش

ّ
. ويذكر أّن بش

يه ملفوظه اآلتي: 
ّ
 تبّين الّضعف فيه. فقيل له: أو كذلك ال » يجل

ّ
 شعرا إال

ّ
) بنت   )(« خنساء؟ قال: تلك فوق الّرجاللم تقل امرأة قط

اطئ، د.ت(
ّ
عراءودّل كتاب  .  الش

ّ
فه قد أعلى منزلتها بقوله:    " " طبقات فحول الش

ّ
وصّيرنا أصحاب املراثي طبقة بعد العشر طبقات:    » أّن مؤل

م، د. ت(  « أّولهم املتّمم بن نويرة ...رثى أخاه مالكا، والخنساء بنت عمرو رثت أخويها صخرا ومعاوية
ّ
. والبّين أّن القدامى واملحدثين ) ابن سال

عرّي فّن ذكورّي 
ّ
عن تمايزها عن بقّية في املقام األّول. ولهذا سنده املعّبر قد أقّروا بشاعرّيتها، على ميلهم إلى اإلقرار بأّن القول الش

اعرات 
ّ
عر القدماء على أّنه لم  »  يرفده القول إّن:. وهذا الش

ّ
عراء ورواة الش

ّ
الخنساء من شواعر العرب املعترف لهّن بالّتقّدم؛ أجمع الش

اطئ ) «  تكن امرأة قبلها أشعر منها في الّرثاء"
ّ
 . (د. ت، بنت الش
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  اإلقرارالحداثة فيبدو أّنهم قد ساروا على نهج سابقيهم في أّما نّقاد 
ّ
اعرة ال

ّ
 بفضل هذه الش

ّ
املرأة  » اطئ إّنها: تي قالت عنها بنت الش

 
ّ
  «يومئذ، كما فرضت نفسها على تاريخ األدب العربّي، على نحو لم تظفر به شاعرة قبلها وال بعدها  تي فرضت نفسها على املجتمع العربّي ال

اطئ، د. ت(
ّ
مولد شاعرة قّدر لها أن تشغل املكان األّول بين شواعر  » قد احتفى بـ ّن تاريخنا العربّي وتضيف في موطن آخر إ . ) بنت الش

اطئ، د ت(    « العرب
ّ
ي مدح فيه شاعرة الّرثاء مشيرا إلى أّنها    . ونحتج لرأي ) بنت الش

ّ
امرأة طار ذكرها »هذه الّناقدة بقول لويس شيخو الذ

 . (1985) شيخو، لويس،   « في أواخر الجاهلّية وغّرة اإلسالم

   ونشير
 
عراء والّنقاد قديما وحديثا في الوقوف عند شاعرّية هذه املرأة.   أي باحث استعرض فيهر من  ،  إلى أّننا استفدنا، أيضا

ّ
آراء الش

وقد خّصص صفحات لتبصير القّراء بفضل املعاصرين في إعادة قراءة شعر الخنساء من منظور جديد وإكسابه حياة، مستدعيا جهود  

اطئ ولويس شيخو
ّ
اآلراء الّنقدّية كانت محّفزا الختبار  ه . وهذ(2009 ) الّسلمي، سليم، اصر وشوقي ضيفحمان النّ وعبد الرّ  ،بنت الش

اختبار فاعلّية املقاربة العروضّية، إلدراك تمايزه عن إيقاع أشعار الّرجال. وسيكون ذلك بالبدء ب ،مدى فاعلّية اإليقاع عند الخنساء

 
 
 ، لنثنّي بتجريب الّنحو في تحقيق اإليقاع، ونختم باالستئناس بفاعلّية أدوات البالغة أّوال

ّ
 .في شعرها راء اإليقاعيّ في تدّبر الث

 
 
 :فاعلّية املقاربة العروضّية إيقاعّيا

  ن تلوين اإليقاع بألوان ا بقصورها عاّدعاء بعض دارسيه ظهار بعض الّتغاير اإليقاعّي، رغم سيتّم الّنظر في قدرة هذه املقاربة على إ 

 أّنه يمكن تطويعها لخدمة القصيدة لتصبح خادمة لها، وإن بمقدار. ولهذا 
ّ
والبحر  والقافية سترصد فاعلّية الّروّي  ،إيقاعّية متغايرة. إال

  إيقاعّيا
 
 بـ: بدءا

  والقافية الّروّي  جدوى  .1
 
 :إيقاعّيا

تي تشّد األشياء إلى  ،األوائل األروية مكانتها. ولذلك أعطى
ّ
تخّيروا لها الحروف املناسبة واملقام املناسب، وعّدوها بمثابة الحبال ال

  » إلى أّن الّروّي من  هونعثر على تعريف لعمر عتيق استلهم ماّدته من " لسان العرب" يشير فيبعضها. 
ّ
ذي يقرن به  الّرِواء هو الحبل ال

 البعيرا 
ّ
  . وذي يروى به البعير، أي يشّد به املتاع عليهن، أو هو ال

ّ
  « عر إذا حفظته من أصحابهيجوز أن يكون مأخوذا من رويت الش

  وهف في هذه القصيدة مزّية كبرى. . وله(2014) عتيق،عمر، 
ّ
ويلة بشّدتها وجهرها ال

ّ
غمة النّ  ل إلى نظام يعيدتي شّدت القو حرف الباء الط

. ونقّدر أّن هذه الّصفات قد أكسبت القول عليها وعلى حسن اإلصغاء إلى ما سيقفو البيت الطالع من أبيات أخرى يعّود القّراء ل نفسها

 
ّ
 وسما إيقاعّيا قائما على الت

ّ
 راخي. وهذا موافق لحال الذ

ّ
ة ال

ّ
 ات الباث

 
 نفسيّ  تي تعيش توّترا

 
ز األوتار الّصوتّية معلنة الجهر بفرط األلم ،ا

ّ
 لتهت

 
ّ
 وّي  مناسبالرّ  وقد بدا هذا (. 2004 – 2003)دهينة، ابتسام،    ذي تعيشه جّراء فقد أخيهاال

 
، بما يحدثه من وقع وتفاعل  لغرض الّرثاء ا

 
ّ
اعرة ال

ّ
 باعتباره القافية إيقاعّيا  بتجاوب الّروّي مع  حسنه ع سيتضاعفيوقتّ . وهذا التي استبّدت بها الفواجعمع نفسّية الش

 
من  مكّونا

ويلين 
ّ
 . ولذلك أوالها الّنّقاد قدرا من االهتمام.وأكبر قّوة إسماع فيها مكّوناتها وخاتمة مقطعيها الط

 أّنها ب ذ بّرروا حرصهم على تجويدها،إ 
ّ
عر من الذ

ّ
خباء البمنزلة تحصين منتهى » وتعلو بمنزلته. فهي عندهم وبان في غيره تحمي الش

ظاهر وباطن، ويمكن أن يقال: إّنها جعلت بمنزلة ما يعالى به عمود البيت من شعبة الخباء الوسطى  والبيت من آخرهما وتحسينه من 

 
ّ
 تي هي ملتقى أعالي كسور البيت وبها مناطها. وقد يقال: إّنهم جعلوا العروض والّضرب وهما نهايتا شطري البيت ال

 
 في أن وضعوهما وضعا

 
 
   متناسبا

 
تين يكون بناؤه عليها متقابال

ّ
( و ) الغّزي، 1998( ) كمال الّدين، حازم، 1966) القرطاجّني،      «منزلة القائمتين في وسط الخباء الل

ها، بال إكراه (1996، محّمد
ّ
نة من موقعهاوال نفور . وضبطوا مواطن حسنها لتحّل من قافلة البيت محل

ّ
( و) 1957) ابن طباطبا،  ، متمك

  ابن األعرابّي استوص ى وتّمت الّدعوة إلى تجويدها ف .(2002حّمادي، صّمود، 
 
جيدوا اطلبو الّرماح فإّنها قرون الخيل وأ » : بحسنها قائال

عر 
ّ
راده، وهي مواقفه. فإن صّحت استقامت جريته وحسنت مواقفه ونهاياته  القوافي فإّنها حوافر الش

ّ
) القرطاجّني،      « أي عليها جريانه واط

   » :ا إذ  قيل إّنه  ،لكولذ  .(1966
ّ
   هو  ويرّجح أّن هذا   .(1997) اإلريلي،    « اعر ضعف رصفه، وتهلهل نسجه، واختّل نظمهجهلها الش

ّ
ذي دعا ال

 
ّ
ناد، واإلكفاء، واإلصراف واإلجازة، والّتضمين، إن وقع ش يء  اإليطاء، واإلقواء، والّس  » ريها إلى استهجان بعض عيوبها عندهم مثلمنظ

اعرمنها في كالم 
ّ
ّيب،   « الش

ّ
فأّما  » فوس. وهو ما نعثر عليه طّي املنهاج في القول اآلتي: ورأوا مالحتها في ما يقع في النّ . (1989) عبد هللا، الط

 ما يكون له  ما يجب في القافية من جهة عناية النّ 
ّ
 يوقع فيها إال

ّ
فس بما يقع فيها واشتهار ما تتضّمنه مّما يحسن أو يقبح فإّنه يجب أال

)   « فس بحسب الغرض، وإن تباعد بها عن املعاني املشنوءة واأللفاظ الكريهة وال سيما ما يقبح من جهة ما يتفاءل بهموقع من النّ 

 .(1966القرطاجّنّي، 

ت عليه هذه  ومن محاسنها في
ّ
  االقصيدة أن دل

ّ
  ،صريعاعرة بالتّ الش

 
 أّوال

ّ
عر عند القدامى ، ال

ّ
ألّنه شرط ذي  يعتبر من محاسن الش

 
 
  » : جودته. إذ نقل عن ابن املقّفع قوله في وجوب صنعته قائال

ّ
عر البيت ال

ّ
)  « ذي إذا سمعت صدره عرفت قافيتهإّن أحسن أبيات الش

 (1961الجاحظ،  
ّ
وا على أّن    اعر وقدرته على الّتبريز في. وتّمت العناية به لداللته على فحولة الش

ّ
عر. ودل

ّ
لقصائد صريع في أوائل ا للتّ   » الش
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رب زدواج صيغتي العروض والضّ تهاء إليها، وملناسبة تحصل لها بافس الستداللها به على قافية القصيدة قبل االنفي النّ  طالوة وموقعا

 .   (1966) القرطاجّني،  « وتماثل مقطعها ال تحصل لها دون ذلك

 
ّ
واختبار وسومها اإليقاعّية في هذه الّرثائّية باعتماد الجدول  هاإيقاعي تي تناولت القافية  محّفزة على تقص ّ ويبدو أّن أغلب اآلراء ال

 اآلتي:
ما قبل الّروي   صفة الحرف الوسم اإليقاعيّ  ةوتيّ صورتها الصّ    البيت القافية  

 إيقاع أقّل بطئ
 
ّل األوّ  يابا مقطعان طويالن  الياء ) رخو، مجهور(  ولكّنه قويّ  ا  

الشّدة والرخاوة، مجهور( النون ) بين  إيقاع قوّي    نابا مقطعان طويالن  
ّ
انيالث  

إيقاع يرواح بين البطء  

 رعة والّس 

  هابا مقطعان طويالن  الهاء ) رخو، مهموس( 
ّ
الثالث  

ابعالرّ  بابا مقطعان طويالن  الباء ) شديد، مجهور(  إيقاع بطيء جّدا وقويّ   

 إيقاع أقّل بطئ
 
  ا

 
إلى  قياسا

 سابقه 

 
ّ
خاوة، مجهور( ّدة والّر م ) بين الّش الال  الخامس البا مقطعان طويالن  

 إيقاع أقّل بطئ
 
  ا

 
إلى  قياسا

 سابقه والحتوائه الهمس.

ادسالّس  تابا مقطعان طويالن  التاء ) شديد، مهموس(   

ابع الّس  كابا مقطعان طويالن  الكاف ) شديد، مهموس(  إيقاع مماثل في وسمه لسابقه   

رعة  إيقاع يزواج بين الّس 

 والبطء 

  هابا مقطعان طويالن  الهاء ) رخو، مهموس( 
ّ
امنالث  

 
 
  إيقاع بطيء جّدا

 
  وقوّي قياسا

 لسابقه 

اسع التّ  بابا مقطعان طويالن  الباء) شديد، مهجور(   

 إيقاع أقّل بطئ
 
 العاشر  البا مقطعان طويالن  الالم ) بين الشّدة والرخاوة، مجهور(  من سابقه  ا

 إيقاع أقّل بطئ
 
 الحادي عشر  يابا مقطعان طويالن  الياء ) رخو، مجهور(  من سابقه  ا

 

 
َ
 ع  نرى أّن الّصورة العروضّية لهذه القافية تخضعها ملنوال معهود. إذ وردت على وزن )ف

 
  ن(، لتنشّد ل

ّ
ة بنية صوتيّ تها إلى األبيات كاف

 
ّ
 - - ويالن )معلومة. وهي املقطعان الط

ّ
 ذان يخضعان ألمداء ( الل

ّ
ذي تأتيه الباء. فال  زمنّية متساوية القيس. وقد ختمت بالّصوت نفسه ال

ع التّ يقرع طبلة األذن سوى وقع قرع مطرقة يتعاود عند نهاية كّل بيت، حّتى بات املتلّق 
ّ
وهكذا،  وقيع عينه. فال يخيب انتظاره.ي يتوق

 عّدة أصوات تتكّرر في أواخر األشطر أو األبيات من  » أصبحت القافية 
 
  القصيدة، وتكّررها هذا يكون جزءا

 
  هاّما

ّ
ة. عريّ من املوسيقى الش

ع الّس فهي بمثابة الفواصل املوسيقيّ 
ّ
 ة يتوق

ّ
 امع ترّددها، ويستمتع بمثل هذا الت

ّ
ة منتظمة، وبعدد ذي يطرق اآلذان في فترات زمنيّ ردد ال

 .(1972) ابراهيم، أنيس،    « معّين من مقاطع ذات نظام خاّص يسّمى بالوزن

 
ّ
 أّن القراءة ال

ّ
، ألّن مدى الحروف املهموسة يتباين  للقوافي تي تعتمد مخارج الحروف وصفاتها تقف على تباين في الوسم اإليقاعيّ إال

أّن صفات حروف املقطعين املمثلين للقافية ومخارجها ودرجات انفتاحها تمنح   ويبدو ا مع مدى الحروف املجهورة. فيحدث الّتنّوع.زمنيّ 

 
 
ذي فرضت عليه الّصورة العروضّية منواال

ّ
إمكانات هائلة اللتقاط   اع الّصوت نفسهي على سمفي نوع املقاطع وفي إجبار املتلّق  اإليقاع ال

   لون ظر أّن داخل كلّ واملثير للنّ إيقاعية متابينة من خّفة إلى بطء، ومن قّوة إلى ضعف.  ألوان
 
  إيقاعّي نرصد تباينا

 
طع  ، ألّن هذه املقاهائال

ه، ومنها ما  تهو شديد في عتّو شّد  ، لتتباين درجات القّوة، ومنها ماهو في أقصاها تتمايز في صفة الجهر، فمنها ما هو في أدناها، ومنها ما

   ومنها ماهو رخو سريع، 
ّ
 رعة والبطء.أي بين الّس  ة ّدة والّرخاو يراوح بين الش

  بط بثقافة الباحث وبقدرته على الّتأويل. توهذه املقاربة الّصوتّية للقافية مثمرة في إخراج مبحث اإليقاع حّمال وسوم مختلفة تر 

 يوسيتّم اعتماد املقطع األّول من القافية، لنصادف تماثال في ما قبل الروّي في البيتين األّول واألخ
ّ
ويلة املت

ّ
ّرخاوة  سمة بالر وهو الياء الط

 
 
  والجهر، خالفا

ّ
 لنون البيت الث

 
الث الّرخوة  إلى سابقها. أّما هاء البيت اني املجهورة  املزاوجة بين شّدتها ورخاوتها ليثقل إيقاعها قياسا

ّ
الث

 املهموسة فتعطي اإليقاع سرعة، لتغايرها باء البيت الرّ 
ّ
ديدة ال

ّ
 أكثر قّوة وبطء تي تجعل الوقع ابع املجهورة الش

 
. وتتمايز تاء البيت ا

 الّس 
ّ
 ادس وكاف البيت الّسابع الش

 
   ديدتان املهموستان عن سابقتيهما إيقاعّيا

ّ
بتفاعلها   القافيةقل. وسنختبر فاعلّية بسرعة فيها بعض الث

 عرفة ملمع البحر املستعمل 
ّ
ات املبدعة ال

ّ
 جدواهما في البوح بحال الذ

ّ
 وعة.تي استبّدت بها الل

 البحر:  إيقاعّية .2

زين على فاعلّيتها  اهتّم الّنّقاد قديما
ّ
عرّية، مرك

ّ
عر بالبحور الش

ّ
 في جعل الش

 
  كالما

 
عرّي على  عن غيره. فـ مصّفى، بائنا

ّ
» البحر الش

 
ّ
قها، وهذا املستقّر ال بّد، ذو حدود ومعالم واضحة  املجاز، هو مستقّر الش

ّ
عر أو املعرفة الجمالّية في سعتها وانبساطها وعمقها وتدف

ت والّضياع« 
ّ
شت

ّ
ذي أشادوا (،2007)الجهاد، هالل،  تضبط ما فيه وتمنعه من الت

ّ
. إذ رئي  فضلهب. أّما بحر هذه القصيدة فهو البسيط ال

ويل. ونسأّنه 
ّ
  » : في منهاجه يّ ا قاله حازم القرطاجنّ تدّل لذلك بميضارع الط

ّ
عراء في جميع األعاريض وجد االفتتان في ومن تتبع كالم  الش
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ّ
  » . ويضيف قوال آخر: (1966) القرطاجّنّي،  « ويل والبسيطبعضها أعّم من بعض فأعالها درجة في ذلك الط

ّ
ويل تجد فيه  فالعروض الط

ويل   » . وهذا رأي تلّقفه عبد هللا الطّيب ليثريه بقوله اآلتي: (1966) القرطاجّني،  « وقّوة. وتجد للبسيط سباطة وطالوة أبدا بهاء 
ّ
الط

 
 
  والبسيط أطوال

ّ
)  « ، وأعظمها أّبهة وجاللة، وإليهما يعمد أصحاب الّرصانة. وفيهما يفتضح أهل الّركاكة والهجنةعر العربّي بحور الش

تهّن هذا البحر مناسب لغرض الّرثاءويبدو أ  .(1989، الطّيب، عبد هللا
ّ
: » من الّنوع الباكي فهي تظهر في باب الّرثاء كما في رائّية  ، ألّن رق

يدخل  الخنساء والمّية جرير في سوادة، وتظهر في كّل ما يغلب عليه عنصر الحنين والّتحّسر على املاض ي فالبكاء على األوطان املسلوبة 

تّم استدناؤه لتناسبه مع العاطفة القوّية، ومع الخطاب املقتض ي أصوات الجهر.  ،. ولذلك(.1989) الطّيب، عبد هللا،  « القبيلفي هذا 

 
ّ
، على الّزحاف، ثّم نثّني اعرة قد أثويظهر أّن الش

ّ
ركيز، أوال

ّ
رته بتغايرات في أحشاء األبيات وفي قوافلها. وسترصد فاعلّية هذا الّتغاير بالت

 لل.بالع

 إيقاعّية الّزحاف:  •
 
ّ
 ا ه قدامة سار سير و  منه ما ندر وقّل.حاف واستحسن تي يحسن فيها الزّ حّدد الخليل املواقع ال

ّ
ؤية ذي دّعم هذه الرّ بن جعفر ال

  » بقوله: 
ّ
ساق، وال إفراط يخرجه   زحيف ما كان غير مفرط، وكان في بيت أو بيتين وإّنما يستحّب من الت

ّ
من القصيدة من غير توال وال ات

حمد رحمه  كان الخليل بن أ  » القول اآلتي:  حاف للزّ  صاحب العروضاستحسان . وقد نقل عن ) ابن جعفر، قدامة،  د. ت( « عن الوزن

   هللا  
ّ
ي ) ابن جعفر، قدامة، د.ت(    « القصيدة سمجفي    وكثر  قّل منه البيت والبيتان، فإذا توالى  ا عر إذيستحسنه في الش . وسنحاول تقص ّ

  غيير العروض يّ مدى فاعلّية هذا التّ 
ّ
اعرة عن شروط حسنه عنال

ّ
 "فاعلن" اد، لكثرة وروده في مرثّيتها. إذ وردتّق النّ  دذي حادت به الش

 مزحوفة في خمس عشرة مّرة، 
 
  قياسا

 
 ، منها تسع مّرات في التّ إلى عدد األبيات البالغ أحد عشر بيتا

ّ
انية من صدور األبيات،  فعيلة الث

 وهو    تمنح القول خّفة.  (-vvة لفعلن )  وتيّ ورة الصّ وسّت مّرات في أعجازها. والصّ 
ّ
تي يؤّيدها القول اآلتي: تغيير مستحسن وله موجباته ال

 «  
ّ
 كراريّ ة التّ تي تفرزها الوحدة الوزنيّ قد بدا أّن الحّس مأسور بفرط الجاذبّية اإليقاعّية ال

ّ
 ة ) مستفعلن فاعلن( ال

 
إلى   تي تتحّول دائما

 مزاحفة التّ 
ّ
 فعيلة الث

ّ
 انية من الال

ّ
 زمة الوزنّية، أي مستفعلن فعلن، حّتى لكأّن هذه املزاحفة ال

 
  تي تأتي مطلبا

 
قيمة  باتت ذات  جمالّيا

 بدت  ،. ولذلك(2018) بن بالي، محّمد،  « إيقاعّية
 
  املصاريع األولى موسومة أكثر بالخّفة، قياسا

ّ
 إلى األعجاز ال

ّ
قل تي استقطبت الث

 الفاجعة لعظم الفقد.أبلتها عبير عن حال قلقة للتّ هايات أكثر وطأة وجعلت النّ 

لت حضورا كثيفا كمّ ونالحظ أّن الزّ 
ّ
 ّيا في حافات قد مث

ّ
 العنصر الث

ّ
 ثاء. وهو قسم التّ ذي ينعقد عليه غرض الرّ اني ال

ّ
ذي تهرب  أبين ال

 
ّ
 فيه الش

ّ
  ، ات فرصة ارتياح، ولتبديل إيقاع القصيدة. فتتقّصد صناعة الخّفةاعرة من حاضر يأسها وبؤسها، فرارا إلى املاض ي ملنح الذ

 مناسبة لتبّدل حالها النّ 
ّ
 جريا على الّس  ،فّجعالتّ تي بدت أكثر توّترا في قسم فسّية ال

ّ
استدرارا لعطف املستمعين  ،ثاءة في الرّ عريّ نن الش

 
ّ
 ال

ّ
أبين اعرة إلى قسم التّ ذين تعّودوا على االستزادة من املطالع الحزينة، بدءا بـ" قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل". وبعدها تنتقل الش

  ة إيقاعّية هاّمة،اف موضعه املناسب الحامل لفاعليّ حلتضع الزّ 
ّ
 درءا للث

ّ
ذي افتتحت به " مستفعلن" فواتح األبيات صدورا قل ال

 وأعجازا. وهذا ما يجعلنا نستملح ما ذهب إليه 
 
تابة اآلتية لتنّوع في األوزان يذهب امللل والرّ حدث  حاف املللزّ  في استعذابهم  الّنّقاد سابقا

 في كثرة الّزحاف . وهذه املالحة ورة عينهافعيلة على الصّ ورود التّ من 
ّ
 جدواها في العلل. ثت فاعلّية إيقاعّية تجبرنا على تدّبرتي أحدال

ة:   •
ّ
 إيقاعّية العل

ة عروضيّ 
ّ
 اد ألنّ ّق وقّل من استحسنها من النّ  ا بأّنها تغيير يلحق عروض األبيات وأضربها.عّرفت العل

 
 الفقيه شعرّيا

ّ
، ه ال يجيدها إال

لخفايا هذه الّصناعة. وقد وردت علل هذه القصيدة على صورتين متباينتين. إذ وردت علل العروض على صورة صوتّية واحدة املدرك 

 
َ
 (    -  vvلن" أي )  عِ وهي " ف

ّ
 الع الخاضعة لحكم التّ عدا عروض البيت الط

َ
 ع  صريع، الواردة على وزن ف

ّ
اعرة أنهت صدور اهر أ لن. والظ

ّ
ّن الش

 صنعته املقاطع الواردة في زّي مقطعين قصيرين في األوّ  بإيقاع خفيف قصيدتها
ّ
 ل ومقطع طويل في الذ

ّ
ذي يل. وهذا من املستحسن ال

 
ّ
 أّن هذا الّتغيير، على خّفته قد أدخل على  من مشّقة القول ومعاناته ويمنحه فرصة إلتمام الكالم بال إجهاد وال ملل. يريح الباث

ّ
إال

  اإليقاع
ّ
ع القّراء دون تخييب أفق انتظارهم ال

ّ
 ذي بلغ حّد اإلشباع.رتابة بتعاوده فلّبى توق

 ويزيد التّ 
ّ
 ذي توتّ غيير الواقع في أضرب األبيات من قلق املتقّبل ال

 
را
ّ
ها دور حال منشئة القول. فقد ب رت حاله تأث

ّ
ت قوافل أبياتها كل

 
َ
  - -ين طويلين ) لن" وبصورة صوتّية قائمة على مقطعع  على منوال " ف

 
  (، مّما زاد التوّتر توّترا

ّ
ويالن  واإلعياء إعياء. ومنح املقطعان الط

 املتعاودان املمتدان في الزّ 
ّ
 من اإليقاع بطأه ال

 
  ذي صنع إيقاعا

 
  منواال

 
قلقة كادت هذه العلل تبطل تغّير طباعها دون مراعاة ما بين   وحاال

 تغّير حال وإيقاع. فّجع ومرحلة الّتأبين من مرحلة التّ 

 أّن املقاربة العروضّية، وإن أتاحت لنا بعض التّ    
ّ
ن  ، تظّل محافظة على صرامة نظامها. موذجيّ غيير في إيقاعها النّ إال

ّ
وهذا ما تفط

 
 
راد  تنشد على موسيقى ثابتة رتيبة،    - الخارجيّ   في إطارها املوسيقّي   - إّن القصيدة الجاهلّية    » :  إليه ناقد قائال

ّ
تستمّد ثباتها ورتابتها من االط

 ّص حتّ الّصارم املنتظم لتفعيالت البحر من بداية النّ 
ّ
ذي كان يسجد له الغنّي مع الفقير، أو املوديل( الجاهز ى منتهاه، كأّنها الوثن ال
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ّ
ة في اعتمادها القصيدة الجاهليّ ذي ينبغي أن يناسب البدين والّنحيف، مهما نتج عن ذلك من مفارقات. وهذه املفارقات نجدها في ال

قّدرنا   ،. ولذلك(1988) العبد، محّمد،    « غم من تعّدد املوضوعات، وتباين األحاسيس، واختالف األفكار( بالرّ وحيد املوسيقّي على ) التّ 

 تابة اإليقاعّية، بحثا عن بعض التّ هذه الرّ  وات أخرى من صوت ونحو وبالغة إلغناء  اختبار أد
ّ
 ج اإليقاع مختلفا ومنها: ذي يخر غاير ال

 املفردة:إيقاعّية األصوات 

 يّ أهمّ  ،مفردا أو داخل الكلمة ،وتللصّ 
ّ
ين به من أمثال سيبويه غويّ ة سامقة في الكشف عن أسرار املعاني. وهذا سّر اهتمام الل

تحّسسوا في الحروف مواطن قّوتها ومواطن ضعفها، وألّحوا على املبدع أن يضع الحرف موضعه من الكالم، وتبّين قدرته   ،وغيره. ولذلك

   وصفاٍت   مييز بين الحروف مخارَج على التّ 
َ
لحظة تحّرق أكبادها وهي ترثي   ،انفتاح ومدى مراعاتها لحال املبدع. واملدرك أّن الخنساء  ودرجة

 ستأنست في هذه القصائد بالصّ قد ا   ، بطلها الّنموذج
 
ة  إيقاعّية متنّوعة. وهذا يفرض علينا دراس  وت املفرد تصنع به إيقاعها وتلبسه ألوانا

 له ، داللة وصلتها بتقييد األصوات املنفردة 
ّ
. وقد اقتصرنا في حديثنا عن إيقاعّية هذه األصوات على بعض عرّي ا عالقة بالغرض الش

  ى اإليحاءرأينا لها القدرة علالكلمات 
ّ
 ات وببعض املعنى. إذ تخّيرنا في قسم التّ بحال الذ

ّ
الثة األولى املوسومة فّجع الحاوي لألبيات الث

 بالتّ 
ّ
 ذي يهلك الفتى الّتاّم الّسال فّجع وشكوى خيانة الّدهر "الّضّرار" ال

ّ
الية )عين، تبكين، تسكابا، راب، رّيابا، ابكي،  سان املفردات التّ ح والل

نّوعين موقعها الوارد في صدر القول أو في حشوه أو في  اإليقاعّي، مصفاتها ودرجة انفتاحها ولونها في  ، سيبا، أنهابا( للّتدقيقفقدن، ثوى 

 ذيله، ليكون املستنتج أقرب إلى بعض الوجاهة.

 
ّ
  ناء على خصال املرثّي واصطفينا من قسم الّتأبين القائم على الث

ّ
: )الكامل، الحامي، مأوى، تية تي كان يمدح بها حّيا املفردات اآلال

اك، هيّ 
ّ
با، سّم، فك

ّ
اع، شّهاد، طال

ّ
اب، فّراج، حّمال، قط

ّ
ابا، خط

ّ
 نهد، صعب،  رك

 
 باعتماد الصّ  ابا(الختبار خصوبتها إيقاعّيا

 
  وت مخرجا

فر بتباين املالمح و 
ّ
اآلتي من صفات هذه الحروف    قدرة على تدّبر بعض الّتغاير اإليقاعيّ   يهبنااء  طفصوهذا اال اإليقاعّية.    صفة ملحاولة الظ

 
ّ
 . وسيرصد هذا اعرة من حال قلقة متوّترة إلى حال هادئة عند الفخر بمناقب املرثّي في املقطعين املتغايرين بتبّدل حالة الش

 
  الّتمايز بدءا

ــبـ  :  ــــــ

 إيقاعّية األصوات املجهورة: .1

 
 
 ، ألّنه يزيده دويّ يمنح الجهر الّصوت قّوة وعلّوا

 
  ا

 
  ويكسبه جرسا

 
  موسيقّيا

 
نين. وقد أثبت ناقد بعد ضبطه للحروف  ، عالي الرّ ضخما

، وأّن معّدل سرعة الهواء عند معيّ أّنها تبلغ درجة هاّمة من الوضوح الّس  ،وضاد وصاد ،وراء وقاف ،باء و ودالّ  ، من طاء وظاء،القوّية

 
ّ
وقد   ، تدالال على استغراقها لزمن أطول فيبطؤ اإليقاع.(2003استيتّية، سمير الّشريف،  )  انيةإنتاجها يفوق أضعاف سرعة املهموسة في الث

ننا
ّ
   ه صفاتتفرز من رصد تباين إيقاعّي في القسمين، أ   اإلحصاء  مك

 
لت املجهورة منها سبعة عشر حرفا

ّ
. أي الحروف ودرجة انفتاحها. إذ مث

  % 63بنسبة 
ّ
 في القسم األّول. أّما القسم الث

 
%.  55، يعني اني فيتغاير عن األّول بورود الحروف املجهورة بما يقارب اثني وعشرين حرفا

واحتاللها لنسبة هاّمة في أقص ى الجهر  والقّوة، ألّنها حروف انفجارّية.ين مرتبط بوضوح الّسمع وتيّ والحديث عن هذه الحروف عند الصّ 

 
 
تبلغ بالّتوّتر منتهاه  ،ولذا  .مثمر إيقاعّيا ومفيد لبناء املعنى ، ثّم تتكّرر  الّراء والّنون مّرتينمثل الباء املتعاودة سّت مّرات، والياء خمسا

 
 
   عن عظم الفقد. ونحتّج  وتزيد الشّدة شّدة، تعبيرا

ّ
 %. 41ديدة البالغة لرؤيتنا بغلبة الحروف الش

 
 
   وهذا الّتجاوب مفض إلى إيقاع ثقيل، بطيء، تصريحا

ّ
 بما تكابده الخنساء من ألم. وقد تنّوع الث

 
   قل بموقعه في املفردات صدرا

 
  وبطنا

 
 
 وذيال

 
  . فمنها ما ورد حاويا

ّ
ثقيل األّول واآلخر وهو ) أنهابا(، ومنها ما هو مرتبط ثة مثل)عين، راب، رّيابا(، ومنها ماهو اللهذه املواقع الث

 
ّ
 بالبطن والذ

ّ
 ،  قليل يرتكز عليه الث

 
القّوة عليها ) فقد، ثوى  الجهر قافلة الكلمات لتبئير  ابق. ومثله ) سيبا(، وأحيانا أخرى يحتلّ للّس   خالفا

  ،(. ولذا 
 
 في وسم القّوة امللّونة إليقاع املفردات املصطفاة.إلى تمايز  يصبح احتالل الجهر ملواقع متباينة من الكلمة سبيال

 أّن 
ّ
 إال

ّ
 اني القائم على التّ القسم الث

 
سيكشف عن مالمح إيقاعّية جديدة تبدو مخالفة لألّول  أبين ومدح خصال املّيت ماضيا

 
ّ
  القّوة لكلمات. وهذا يذهب %، على احتاللها ملواقع هاّمة من ا  55تي بدت نسبتها لتضاؤل صفة الجهر ال

ّ
مت ال

ّ
إيقاع القسم  بتي تحك

 األّول 
 
مة بهذا التّ ، وإن نسبّيا

ّ
اعرة هي املتحك

ّ
يب املائل إلى سرعة وهبوط بعد صعود في أّوله، جّراء أسال اإليقاعيّ لوين . ونقّدر أّن حال الش

 
ّ
 إخصاب اإليقاع.  الحروف املهموسة علىوهو محّفز إلى الّنظر في قدرة  يتبدل بتبّدل بناء املرثّية راء إيقاعّيااإلنشاء. وهذا الث

 إيقاعّية األصوات املهموسة:  .2

. وهذا %37للهمس قدرة على إخراج الكلمات متباينة املالمح اإليقاعّية. وقد بلغ عدد حروفه في قسم الّتفّجع عشرا، بنسبة قاربت 

  إلىمؤّد 
 
ّدة، تصريحا

ّ
  ذهاب الّضعف وسيادة القّوة وغلبة الش

ّ
 بما تكابده الش

ّ
واجع. ولهذه الّصفة في املتخّير من اعرة من الفواجع والل

 واقع هاّمة نرصدها في الكلمات التّ األلفاظ م
ّ
 أّن القسم الث

ّ
اني تتزايد فيه نسبة الهمس فيلّون اإليقاع  الية مثل )تسكابا، فقدن، ثوى(. إال

 
 
  بالّضعف وتبلغ الحروف ثمانية عشر حرفا

 
 اإليقاع ،ذا ك%. وه 43خاوة البالغة % وترفدها نسبة الرّ  45بنسبة  مهموسا

ّ
وتزاد   يخف
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اب، فّراج، شّهادضخيم والتّ ت املفردات في زّي صيغ املبالغة القائمة على التّ وإن ورد سرعته،
ّ
اك(. ويبدو ، هويل مثل )خط

ّ
أّن الخروج  فك

عبير عن  تضاءل الجهر وخفتت شّدته ونزل اإليقاع، للتّ  ،من الّتفّجع إلى الّتأبين موح بتغّير إيقاعّي وبتغاير في صفات الحروف. وهكذا 

 املاض ي تستعيد مجده وتقّرظ أخاها الفتى النّ  إلىبعض االرتياح املزعوم بالهرب 
ّ
تي تهلك الّدهر موذج، املكتنز ألهّم القيم األصيلة ال

يب آفاق انه اإليقاعّية. وحّفزنا هذا األفق إلى تجر وبان لنا أّن لألصوات املفردة قدرة على الكشف عن مكر اإليقاع وتبّدل ألو  الّضّرار.

 .مثل ثمار في درس اإليقاع أخرى لها 

حو:
ّ
 إيقاعّية الن

ركيبّي فيالتّ   ثائّية باالقتصار على دور سيدرس إيقاع الّنحو في هذه القصيدة الرّ 
ّ
ويزّين    تحقيق إيقاع داخلّي يحّسن القصيدة   وازن الت

 .  حشوها بتقفية داخلّية تجافي قوافي أواخر األبيات
 
تعّدد الوقف داخل    ولعّل هذا ما يفرض على القّراء نظاما مخصوصا في قراءتها مراعّيا

ذي وسيتّم الّنظر فالبيت الواحد. 
ّ
  ه القدامى استملح ي إيقاعّية هذا اإليقاعم ال

ّ
سان  مّدعين أّنه يجعل الكالم شديد الجريان على الل

أن يتوّخى تصيير مقاطع األجزاء في البيت على » ه قدامة بن جعفر من محاسن الوزن. وهوعّد . إذ وأعلق بأذهان متقّبليه، فيسهل حفظه

 هذا النّ  شغف . وقد ثّمن ابن رشيق( د.ت) ابن جعفر،  « صريفسجع أو شبيه أو من جنس واحد في التّ 
 
وإذا كان تقطيع »  :اقد به قائال

 
 
  األجزاء مسجوعا

 
  أو شبيها

ّ
 باملسجوع فذلك هو الت

 
  رصيع عند قدامة، وقد فّضله وأطنب في وصفه إطنابا

 
 .(1981ابن رشيق،  « عظيما

  أّن الخنساء قد ولعت به ويبدو
 
  ولعا

 
 رّده أحدهم إلى نسوّيت شديدا

ّ
تكرار قوالب موسيقية متناسقة. وإذا كان   » رصيع :ها قائال إّن الت

 ) التّ 
ّ
 فظّي كرار الل

ّ
 ( وترجيع الكالم من طبائع الن

ّ
.  رصيع أشّد ارتباطا بميلهّن إلى ) تزويق( الكالم وتنسيقهساء وخصالهّن املشهورة، فإّن الت

 في بكاء أخيها ) صخر( ويبدو لي أّن )    -كما نعرف  – ويكاد شعر الخنساء ينحصر  
ّ
رصيع وسيلة مهّمة لتعديد فقيدها الخنساء( قد جعلت الت

ساء كذلك؟) صخر( وسجاياه، في جمل موسيقّية قصيرة منتظمة. أو ليس ) التّ 
ّ
ونحتّج  .  (1988) العيد، محّمد،       « عديد( من مبتكرات الن

 لهذا القول باألبيات الّتالية:

ت   املجد  
ّ
ت   ه/ والجود  حل

ّ
 ا ه هابَ ه/ إن قرن  حوزت   دق  والصّ                     ه/        عل

اب  
ّ
                   /مظلمٍة  فّراج   / لٍة محفِ  خط

 
 اابَ ى لها بَ نَّ َس   إن هاب معضلة

اع  ألويَ  حّمال  
ّ
  /أنجيٍة  اد  شهّ                       أودية/       ة/ قط

َ
بَ للوتر ط

ّ
 ا ال

اك  الع   مُّ س  
ّ
          العناة/ إذا     داة/ وفك

َ
 الق

َ
 اّيابَ ى لم يكن للموت َه ى الوغ

 . ففي نقف في هذا املثال على نظام نحوّي صارم زاد في صرامة العروض
 
 إ  أشطر البيت األّول نصادف تركيبا

 
  سنادّيا

 
أساسه   اسمّيا

ل لذلك بالجدول اآلتي: مبتدأ وخبر مّركب باإلضافة، نقّدر أّنه جالب لصرامة عروضّية في الوزن ) مستفعلن فعلن(.
ّ
 ونمث

  وزنه العروض يّ 
ّ
 املثال  ووسمه اإليقاعيّ   حوّي تركيبه الن

ته  مبتدأ +  خبر باإلضافة  ) إيقاع صلب(  مستفعلن فعلن 
ّ
 املجد حل

ته  ) إيقاع صلب(  خبر باإلضافةمبتدأ +   مستفعلن فعلن 
ّ
 الجود عل

 الّصدق حوزته  ) إيقاع صلب(  مبتدأ + خبر باإلضافة مستفعلن فعلن 

واملستملح   صوص املسجوعة.وقد قام البيت على ثالثة أشطر متوازية قائمة على قافية داخلّية موّحدة هي أشبه بالفواصل في النّ 

طر امل
ّ
 ف .ادّق عند النّ  مستحسن. وهذا اعتداله في فرطفيها هو قصر الش

ّ
ذين فرض عليهم نظام قراءة قد أذهب امللل عن املستمعين ال

نوا املتحّرك حّتى صارم يستوجب الوقوف عند ن
ّ
كرار القائم على التّ  ويبدو أّن هذا اكنة. يتضّوع آهة من هائه الّس هاية كّل شطر ليسك

   نظام متعاود يعود باملرثّية
ّ
هذه الوقفات يمكن أن نوغل في الّتأويل فنقّر بأّن  و   .دبةالنّ ي يرّجح أّنها انحدرت منه. وهو  ذإلى شكلها الّرسمّي ال

ات كثيرة، ألّنها تشعر بحرقة وتعيش 
ّ
اعرة تقف عند محط

ّ
غّصة وحبسة الّداخلّية تعني عدم القدرة على تسريب امللفوظ بأريحّية. فالش

ع األوصال على أكثر من صعيد.
ّ
 ر النّ ؤية بتدبّ ونرفد هذه الرّ  في الحلق. فإذا الخطاب يتداعى لها ليلوح متقط

ّ
إذ  حقة.ظر في األبيات الال

ل لذلك بالجدول اآل ،قامت على توازن تركيبّي أفقّي له صورة عروضّية واحدة وتركيب نحو متماثل
ّ
 تي:  وعلى وسم إيقاعّي متعاود. ونمث

  الوسم اإليقاعيّ 
ّ
 األمثلة  حويّ التركيب الن

اب محفلة  مبتدأ محذوف + خبر باإلضافة رأسه مضاف مشتّق ) صيغة مبالغة على وزن فّعال(  إيقاع قوّي 
ّ
 خط

 فّراج مظلمة  مبتدأ محذوف + خبر باإلضافة رأسه مضاف مشتّق ) صيغة مبالغة على وزن فّعال(  إيقاع قوّي 

 حّمال ألوية  مبتدأ محذوف + خبر باإلضافة رأسه مضاف مشتّق ) صيغة مبالغة على وزن فّعال(  إيقاع قوّي 

اع أودية مبتدأ محذوف + خبر باإلضافة رأسه مضاف مشتّق ) صيغة مبالغة على وزن فّعال(  إيقاع قوّي 
ّ
 قط

 شّهاد أنجية  فّعال(  مبتدأ محذوف + خبر باإلضافة رأسه مضاف مشتّق ) صيغة مبالغة على وزن إيقاع قوّي 

 سّم العداة  مبتدأ محذوف + خبر باإلضافة رأسه مضاف مشتّق ) صيغة مبالغة على وزن فعل(  إيقاع قوّي 

اك العناة  مبتدأ محذوف + خبر باإلضافة رأسه مضاف مشتّق ) صيغة مبالغة على وزن فّعال(  إيقاع قوّي 
ّ
 فك
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ة األمثلة على 
ّ
ب إضافّي. ولذلكنالحظ قيام الخبر في كاف

ّ
ورد املضاف على صيغة " فّعال" عدا  ،منوال تركيبّي يعيد مثيله في زّي مرك

 
 
   مثاال

 
 واحدا

ّ
 . وهذا ما قّوى اإليقاع الّداخلّي بشّد الت

 
ة ومتماثلة األوزان    راكيب إلى أشطر تقّرب القول من املسّمطات. فنرصد أشطرا

ّ
مستقل

ة تراكيبها.  )مستفعلن فعلن(.
ّ
   ولكّنها محافظة على وسم القّوة  في كاف

ّ
اعرة تكثيف الت

ّ
اني هدفه   رصيعويبدو أّن تعّمد الش

ّ
في هذا القسم الث

) الّتاء املربوطة(، لتزيد  جال في هذا اإليقاعم. إذ ساقت تراكيبها وفق قواف داخلّية متوافقة حروف الختم على الرّ  هافّوقالكشف عن ت

 
ّ
وهذه إيراده متناسب األمداء الّزمنّية. بذي فرضه العروض. وكأّنه الوعي بأّن اإليقاع، لحظتها، التزام باملنوال و من صرامة الّنظام ال

 
ّ
 ي على الوقوف عند القوافي الّد تجبر املتلّق   وافق في الفواصل املسجوعةراكيب املحكومة بالتّ الت

ّ
يادة يذّيلها صوت الّتاء. فتتّم الزّ   تياخلّية ال

 في اإليقاع وفي املعاني الهادفة إلى التّ 
ّ
عر وكمال غّني بالقيم األصيلة عند العرب وترغيب القّراء فيها، من فتّوة وإقبال على حلقات الش

 الحسب و ال
ّ
يه به البالغة من وسوم  .في شكل غنائّي احتفاء بها وصوغها سبن

ّ
 إيقاعّية.وسيكتمل حسنها بما تحل

 إيقاعّية البالغة:

 
ّ
اعرة الكلمى بفقد فتى الفتيان. وسنقف عند إيقاعّية األسلوب  للبالغة قدرة على الكشف عن ثراء اإليقاع ومناسبته لحال الش

  باين اإليقاعيّ والتّ  واألسلوب الخبرّي  اإلنشائّي 
ّ
  باإلنشائّي  إيقاعّيا بالبدء هذه األساليب مالمح ذي يصل إلى حّد الّتمايز، متقّصين بينهما ال

سا منها
ّ
ذي ستدرس في طّياته الكنايات الّصانعة إليقاع الّصورة وات

ّ
 ع املعنى وتشريعه ألفق تأويل رحب في اآلتي:فالخبرّي ال

 إيقاعّية األساليب اإلنشائّية:  .1
 املثال  األسلوب  الوسم اإليقاعيّ 

 يا عين نداء البعيد لبعده عن الوجدان  إيقاع صاعد

 ما لك ال تبكين  الّتعّجب  إيقاع هابط 

 فابكي األمر يل ثقإيقاع صاعد/  

 وابكي األمر يل ثقإيقاع صاعد/ 

 وابكي األمر إيقاع صاعد/ ثقيل 

 ولعا بتجويد بداياتها وتحقيق شعريّ   ةثائيّ هذه القصيدة الرّ قسم الّتفّجع من    نرصد في مطلع  
ّ
 تها. فالبيت الط

ّ
روط  الع قد استوفى الش

 
ّ
 حّسن استهالله وقفيّ  إذاد األوائل. ّق تي استعذبها النّ املشتهاة ال

ّ
 اني إلى األّول صوتيّ ت عروضه وضربه بروّي واحد يشّد الث

 
، وفيه إجمال ا

 
ّ
ه ما يدّل على أّن الش

ّ
جال في الحفاظ على مناويل شعرهم ومحمود سننهم،  الفحول، بل إّنها غلبت الرّ اعرة من ملحتوى القصيدة. ولعل

  » فأوجبت أن تكون  .اد بتجميل مطلعهاّق وقد أصابت هوى في قلوب النّ 
 
   العبارة فيه جزلة، وأن يكون املعنى شريفا

 
اللة ، وأن تكون الّد تاّما

السيما األولى والواقعة في مقطع املصراع مستحسنة غير كريهة من جهة مسموعها  على املعنى واضحة، وأن تكون األلفاظ الواقعة فيه 

 
ّ
 ومفهومها. فإّن النفس تكون متطل

 
 عة ملا يستفتح/ لها الكالم به. فهي تنبسط الستقبالها الحسن أّوال

 
  ، وتنقبض الستقبالها القبيح أّوال

 
 
 . وسنتدّبر الّنظر في الوسوم ا (1966) القرطاجّني،   « أيضا

ّ
الع ال

ّ
 إليقاعّية في البيت الط

 
  ذي بدا عروضّيا

 
تداعت قد و إليقاع منوال.   حامال

 ادس ا ، عدا البيت الّس وتّية عينها في كافة األبياتالصّ ورة صّ ال
ّ
 .ذي أصابه تغييرل

 
ّ
 أّن األساليب والت

ّ
الع اإليقاعّية لهذا املقطع األّول  ت املالمحراكيب قد نّوعإال

ّ
 القائم على الّنداء ، ليمنحنا مطلع البيت الط

 
 إيقاعا

 صاعد النّ 
 
  غمة داال

ّ
 مناسب لبنية املرثّية  ملمحوهو  اعرة إزاء الفقد.على فرط حيرة الش

ّ
 فّج تي تبنى على التّ ال

 
. وهذا األسلوب له  ع أّوال

 طرافته في مطالع أبيات القصيدة، 
 
 لعطف املتلّق  استدرارا

ّ
لذلك بقول   ذي تعّود من أمره على طالع فاتحته نداء أو تعّجب. ونستدلّ ي ال

 
ّ
ة على غرض الكالم  » جودة فواتح القصائد فأوجبذي اهتّم بالقرطاجّني ال

ّ
وجيزة، ،  أن تكون املبادئ جزلة، حسنة املسموع واملفهوم، دال

)    « واملخاطبة واالستفهام ويذهبون بها مذاهب من تعجيب وتهويل أو تقرير أو تشكيك أو غير ذلكتاّمة، وكثيرا ما يستعملون فيها الّنداء 

 (1966القرطاجّنّي، 
 
تحسين االستهالالت واملطالع من أحسن ش يء في هذه  » أّن  . ويرفد ذلك بشاهد آخر لالحتجاج لهذه الّرؤية مّدعيا

 الصّ 
ّ
 املتنّزلة من القصيدة منزلة الوجه من الغّرة، وتزيد النّ الة على ما بعدها ليعة الّد ناعة، إذ هي الط

 
  فس بحسنها ابتهاجا

 
إن كان   ونشاطا

ت بحسنها على كثير من الّتخّون الواقع بعدها إذ لم يتناصر الحسن فيما وليها
ّ
. وتغني (1966) القرطاجّنّي،   « بنسبة ذلك. ورّبما غط

 
ّ
اعرة هذا الط

ّ
 الش

ّ
  عراء الفحول، إذ جعلت عينهاالع بترسيخ سّنة فنّية درج عليها الش

 
ه آالمها خليال

ّ
فهي  ذاتين.  إلى، وانشطرت لها تبث

  لإليقاع دى. وقد نّزلت عينها القريبة منزلة البعيد لبعدها من الوجدان وبخلها بالبكاء، تكثيفا وت والصّ الصّ 
ّ
ذي جبل عليه الحزين ال

ساع املعنى، ألّنها قد أصبحت من شعر. ويرفد الّنداء تعّجب داّل عن 
ّ
لعلّو شأو  حيرة العربّي. وقد زاد تنكير العين من كثافة الّتأويل وات

 . بعد صعود ه بهبوطإيقاع ، وقد تلّون املرثّي 

 و   
ّ
اعرة و ة عن ع األّول  مفصحتي هيمنت على املقطتبدو األساليب اإلنشائّية ال

ّ
ت . إذفّجعخادمة بعمق  ملعنى التّ توّتر الش

ّ
  تشظ
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ة
ّ
الع ل إلى ذاتين الباث

ّ
 وثقل إيقاع البيت الط

ّ
 يزداد الث

 
 فغلب تكرار . قل ثقال

ّ
ذي شّد الّصدور إلى أعجازها لبيان أّن الفعل لم ينجز األمر ال

 
ّ
ِ ولي   عور باأللم بعد، ليتضاعف الش

ّ
 بئ

ّ
  . ويظهرّية فرضا باعتباره أولى عناصرهاذي تفرضه بنية  املرثر معنى بعينه دون غيره. إّنه الّتفجع ال

 تبر في اآلتي:وهذا ما سيخ أّن اإليقاع سيتغّير باالنتقال من اإلنشاء إلى الخبر.

 إيقاعّية األساليب الخبرّية:  .2

اعرة ب
ّ
  هاأساليبتهدف الش

ّ
  انيالخبرّية في هذا القسم الث

ّ
 إلى تقريظ خصال املّيت ال

 
 تي كان يمدح بها حّيا

 
 . إّنها العودة إلى املاض ي بحثا

وبالجمل االسمّية وبالجمل  ،وبأفعال املضارعةدّبر هو ورود هذه األساليب مقترنة بالفعل املاض ي واملثير للتّ  خالص من األلم.عن 

 املحذوفة القائمة على الكناية. وسيتّم تفصيل ذلك في اآلتي:
 الخبر  صورته الوسم اإليقاعيّ 

ا ثوى  أسلوب خبري بفعل ماض  إيقاع خّفة   
ّ
 فقدن مل

 الرعيل يعدو به سابح/ يهدي   أسلوب خبري بفعلين في املضارع  املراوحة بين الخّفة والثقل 

ته/ الّصدق   أسلوب خبري بجمل اسمّية  إيقاع صالبة 
ّ
ته/ الجود عل

ّ
املجد حل

 حوزته 

ساع املعنى. 
ّ
اب محفلة/ فّراج مظلمة/ حّمال   أساليب خبرّية قائمة على الكناية  إيقاع قوّي، فيه ات

ّ
خط

اع أودية/ شّهاد أنجية/ سّم  
ّ
ألوية/ قط

اك العناة 
ّ
 العداة/ فك

االرتياح املزعوم اآلتي من الفعل املاض ي " فقدن"، وتراوح   لمح مة قد تغاير إيقاعها. فنجد فيها األساليب الخبريّ نالحظ أّن أغلب 

ة على استمرارية الفعل. وآيته الفعالن " يعدو" و" يهدي". ويقع تكث
ّ
قل باعتمادها األفعال املضارعة الّدال

ّ
اعرة بين الخّفة والث

ّ
يف الش

بات اإلسنادّية االسمّية لداللة صالبة اإليقاع. 
ّ
بات ا  وترفد هذا الوسم قّوة املرك

ّ
أّن   خلنا  إلسنادّية القائمة على خبر محذوف. إذ املرك

  سيخّفف الوطء ويخصب هذا امللمح اإليقاعيّ  أ تدحذف املب
 
 أّنه زاد الّصالبة صالبة بصيغ مبالغة زادت اإليقاع ثقال

ّ
،  ببعض االرتياح. إال

ب العطفّي 
ّ
  وقد تالءم معها املرك

ّ
 ال

ّ
 راخي بتآمره بالغّيا مذي دّل على الت

ّ
ساعا وتفتحه على تأويالت شّتى .ع الكناية ال

ّ
 تي تزيد املعنى ات

 أّنه  
ّ
اعرة ملعان ميمكننا ر   إال

ّ
ق بتبئير الش

ّ
ّينة ولفت االنتباه إليها، متى علمنا أّن الكنايات قّصادة إلى تمجيد  عّد ذلك إلى فعل قرائّي يعل

 
ّ
 تي اكتنزها فتى الفتيان في عصره. فهو القيم األصيلة ال

ّ
سب. فقسم الّتأبين قد أظهر براعة سان والّس تاّم الل

ّ
يف، وكامل الحسب والن

 
ّ
 الخنساء في الوعي باملنجز في تلك الل

 
نها إلى سنن الّتقّبل ، و وتنويعه بتبديل مالمحه ائه واإلضافة إليهباستدعومعنى  حظة إيقاعا

ّ
تفط

 بإر 
 
اعر واملتلقي معا

ّ
 .والحرص على تعاودها املناويل ذّوق األدب املقتضية احتذاءبالّسنن املحمودة في ت ها، لوعيضاء الش

 الخاتمة:

 
 
ة. ويبدو أّن مايزات اإليقاعيّ قد أسعفتنا ببعض التّ  ، على صرامة نظامها،. فاملقاربة العروضّيةبدا اإليقاع في هذه املرثّية متغايرا

 
ّ
 تي تجعل  األصوات بجهرها وبهمسها، وشّدتها ورخاوتها ال

 
   اإليقاع ثقيال

 
   أو خفيفا

 
، قد ظهرت من طّياتها تمايزات  ، أو بين قّوة وضعفأحيانا

  جعلت اإليقاع في املقطع األّول إيقاعّية 
 
اني لغلبة الحروف املجهورة عليه مطلقا

ّ
 أكثر قّوة من الث

 
اعرة من  . أّما نحوّيا

ّ
فت الش

ّ
فقد كث

 
ّ
   لجمل االسمّيةرها، منتصرة فيها على الّرجال لتصبح عالمة مضيئة فيها. ولعصراكيب املتوازية لتزيد فيها عن نظرائها في  الت

 
 إمكاناتها إيقاعّيا

  فيه. وقد ساهمت صالبةبإشاعة ال
ّ
 أّن تواتر الكنايات قد  البالغة في هذا الث

ّ
راء باعتماد األساليب اإلنشائّية الّصانعة إليقاع صاعد. إال

ساع املعنى وتراخي اإليقاع وفت
ّ
د ات

ّ
. ونخلص راصد املالمح اإليقاعّية ومعانيها وبحال املبدعافة لها صلة بثق ح القول على تأويالت عّدة ول

وزاد الّنظر في   عروضا وصوتا ونحوا وبالغة. ، قد تبّدلت ألوانه بحسب مقاربتهإلى أّن اإليقاع عند الخنساء، على احتذائها ملناويل الّرجال

إيقاعها اإلقرار بأّن هذا املفهوم محّير ومربك لجهود الّنّقاد. ولذلك، وجب أن تخّصص مخابر بحث متنّوعة املشارب ملحاولة محاصرته 

منا في خاتمة هذه املحاولة بعجز املقاربات اإليقاعّية عن ضبطه، مؤّيدين الّرؤية بتجاوب الّنظريّ  وبلوغ اليسير منه.
ّ
ات وعناصر  وقد سل

فر به. 
ّ
تها في تذليل صعوبات الظ

ّ
 القول كاف

 : املراجع

: املراجع العربية:
 
 أوال

 رسائل إخوان الّصفا (1957)  إخوان الّصفاء، .1
ّ
باعة والن

ّ
 شر.، بيروت، دار بيروت للط

  ،1ط ، تحقيق ودراسة عبد املحسن فراج القحطاني،كتاب القوافي( 1997)  الربلي، أبو الحسن، ا  .2
ّ
شر والّتوزيعركة الش

ّ
، العربّية للن

77 
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Abstract: In this paper, we shall focus on the characteristics of the rhythm in female poetry through 
Alkhansa’s poem as a case study. We have theoretically defined this term through referring to ancient 
and modern philosophers and critics who have tackled this issue both in the Arab and Western world. 
Then, we have selected a few studies that we consider useful. We have selectively introduced the 
poetess in a way that serves our objectives by scrutinising critics ‘view of her and their focus on her 
areas of excellence. Practically, we have examined the potential of the prosody approach, deeply 
entrenched in the model paradigm, to get the better of rhythm. Ellipsis and substitution allowed for 
some rhythmic variety.  Grammar and rhetoric seem to have built a various rhythm, which reinforces 
the rhythmic paradigm. This has given us the impression that the distinctiveness of the rhythm of 
parallelism in Alkhansa’s poetry has set her on top of a highly masculine school. We can safely advocate 
the masculinity of women and their good mastery of the model rhythm and their ability to deconstruct 
and enrich it by recurring to rhyming and oscillating between rising and falling tones on the one hand 
and various rhythms which combine strength and weakness and gain a deeper meaning from the use 
of metonymy. It seems that the oscillation between composition and discourse has revealed a link 
between rhythm and the speaker’s state of mind whether it is calm or tense.  

Keywords: Rhythm; Narrated; rhyme; section; beginning; Up tone; Flat tone, differentiation; Symmetry; 
Uniqueness; weight; lightness; Repetition; parallelism; The breadth of meaning. 
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