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صامل
ّ
 :لخ

 تّم الّتطّرق في هذا ال
 
   بحث إلى محاولة حّد اإليقاع باعتباره مفهوما

 
عر اعتبر ثورة    يأبى الّضبط.  لزجا

ّ
وتعّمدنا ربطه بنوع من الش

بنية معلومة ذين تعّودوا على قصائد نموذجّية قائمة على 
ّ
ال القّراء  األوائل فّنا وحياة. وقد تخّيرنا له قصيدة مربكة لذائقة   على شعر 

معاجمها يحّدد  بغرض  ها  ومسّيجة  إيقاعّية  إمكانات  من  نتنا 
ّ
مك أّنها  واملثير  وصورها.  بأّن  ومعانيها،  باألذهان  العالق  الوهم  ت 

ّ
فك ئلة 

والّزحاف الكثيف الّتواتر والحرف األّول من مقطعي القافية الحديث عن إيقاع  العروض يقتل في اإليقاع خصوبته. إذ أتاح لنا الّتدوير  

 
 
عطفا الّنحو  قدرة  واختبرنا  اإليقاعّية.  املالمح     متبّدل 

 
   وشرطا

 
ل  وتركيبا إيقاعّية  خصوصّية  إعطاء  بإحياء  على  الّرومنطيقّيين  شعر 

ذي  إيقاع
ّ
ال الّنحو  بإيقاع  للولع  نافذة  لفتح  فرصة  وهذه  األوائل.  عند  الّنموذجّية  القصيدة  هّمشتها  بالعروض  ات  االهتمام  أخفى 

 . فاعلّيته

 تنّوع إيقاعّي.؛ همس  ؛جهر ؛بطء ؛خّفة  ؛ثقل ؛ شعر رومنطيقّي ، إيقاع :تاحيةالكلمات املف

 املقّدمة: 

 لم يلق مفهوم من الّتضييق والّتلبيس ما لقيه اإليقاع.  
 
   فقد أقّر الّنّقاد، عربا

 
صراحة بأّنه يتطاول على الحدود، الختالفنا  ،  وغربا

ياته. و ،  في رصده 
ّ
القبض على تجل ه ما حّفزنا إلى   لذلك،وفي 

ّ
صرّح أحدهم في نبرة يأس إّنه ال يمكن اإلمساك بهذا املفهوم العجب. ولعل

 "  فهو    االستئناس ببعض الجهود التي اّدعت مغالبة إضاءة ما غش ي اإليقاع من ظلمة.  
 
   من أكثر املفاهيم غموضا

 
   قديما

 
إلى حّد   وحديثا

 
 
اليوم تعريفا    أّننا ال نجد 

 
املفهوميعو . وقد  له.  واضحا لهذا  املختلفة  إلى االستعماالت  الّزيدي، توفيق،    د هذا  . ويؤّيد  عسر    (1985" ) 

" كّل الّتعريفات التي يمكن أن نجدها، وقد اعترضتنا منها بحساب املئات، إّنما هي تعريفات بمكّوناته أو بتجلياته أو :    الحّد آخر  بقوله

يه في نّص 
ّ
ما مع أنماط من التواصل تشبهه في بعض الوجوه، ذلك أّنه ليس عليه إال تمييزه بتسميته.   بفعله في املتقّبل أو بمقارنة تجل

املفهوم يستعص ي عن   أّن  بما  إيقاع  أو هذا  اإليقاع  الذي يعيد تشكيله فيعلن هذا  اإلدراك  اإلبداع ويفرض نفسه على  وإّنما يطفو في 

 ويمكن الب(. 2005) الورتاني، خمّيس،  التحديد والتعريف"  
 
   رهنة على وجاهة الّرؤيتين برؤية ثالثة ترى اإليقاع مفهوما

 
بالغموض    مسربال

اآلتي: القول فيها  الدارسين  ومدار  عرّي    -" لقد درج كثير من 
ّ
الش الّنّص  الحديث عن شعرّية  الوسائل   –أثناء  أكثر  اإليقاع  اعتبار  على 

الشعرّية تجسيدا لتلك القيمة املراوغة في النصوص بحّجة أّن عنصر اإليقاع هو امللمح الّنوعّي الحاضر في كّل الّنصوص التي لم ينازع  

ى حينا ويختفي أحيان  -إضافة إلى ذلك  –في شعرّيتها . وهو  
ّ
ا ، يتسّرب إلى كّل أرجاء الّنّص كأدبّية الّنّص ذو طبيعة زئبقّية مراوغة يتجل

اد ، مسعود، 
ّ
 (.  2011فيتلّبس بعناصره دون أن يستقّل بذاته"  ) وق

عر والنثر في   ، ومنهافي هذا املجال  ولذلك، اصطفينا بعض األعمال التي اهتّمت باإليقاع توّهمنا أّنها أكثر إفادة 
ّ
" اإليقاع بين الش

الفصحى دراسة صوتمّية "   ، (  2016) الورتاني، خمّيس،    " نحو إيقاعّية عربّية حديثة"  و(  2008  –  2007سالمة، نادرة ،  ) بنالعربّية 

عجز البحث عّما  في  قارئه  يوّرط  ألّنه  تعقيدا،  املسألة  يزيد  الكتاب  هذا  بأّن  وعينا  ف عن    على 
ّ
الهواجس إ املؤل إلى  أقرب  فهو  دراكه. 

الباحث عّما يشفي غليله في ضبط   الحيزم في كتابه "املوحية بعجز  اإليقاع وكتابة    مفهوم عّز حّده. واستنرنا بجهد أحمد  من شعرّية 

ات
ّ
أحمد،    "  الذ الحيزم،  من  (  2015)  في  لإلفادة  اإليقاع  تجلّيات  تعّقب  في  وجرأته  الحديث  عر 

ّ
الش من  نماذج  على  تطبيقاته  بعض 

واهر فوق مقطعّية في   نا من بعض املحاوالت األخرى مثل " نصوص شعرّية حديثة لها إيقاعيتها املخالفة إليقاع النماذج. وأفد
ّ
داللة الظ

حات " ابن زهر وابن سهل وابن الخطيب  و "  ( 2017 – 2016) بودالية، رشيدة،  " توجيه الخطاب القرآنّي 
ّ

البنية اإليقاعّية في فّن املوش
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عر"    .(2019  -   2018) جربوع، سعيدة،    "   أنموذجا"
ّ
و  (1987) تامين، جوال ،     أّما الّدراسات الغربّية فعدنا إلى " مدخل إلى تحليل الش

عر والّنثر "
ّ
 .(1998)  ديسون، جيرار، ميشونيك ، هنري،  "بحث في إيقاع الش

عر ال
ّ
املقال بالش ومنطيقّية ثورة عارمة على أّن الرّ . إذ يفترض  رومنطيقّي وقد صادفنا صعوبة ثانية مأتاها اقتران اإليقاع في هذا 

قليدية. القصيدة التّ   إيقاعومنطيقّية مختلفا عن  القصيدة الرّ هذه  وحياة. ونقدر أّن هذا يفرض أن يكون إيقاع    فّناكّل أشكال القديم  

وقعت املجال      االستفادة   وقد  هذا  الرّ في   " مثل  الجامعّية  البحوث  بعض   من 
ّ
الش في  الحداثة  ومنابع  الرابطة ومنطيقّية  العربّي:  عر 

 
 
أنموذجا محّمد،    "القلمية  قوبعة،  فيهاو"    (2000)  األجنبّية  رات 

ّ
املؤث وأهّم  الحديث،  العربّي  األدب  في  الّرومنطيقّية  مظاهر  ) "  أهّم 

فؤاد،   شعر     (1988القرقوري،  في  شاؤم 
ّ
والت التفاؤل  ماض ي"و"  أبي  ا   إيليا  عبد  حاتم،  )     الخطاب    (  2006لرحمان،  اّتجاهات  و" 

اعر  (2018  –  2017) طيفور ماما ،    اته في قراءة الشعر املهجري" الحديث واملعاصر وآليّ   قدّي النّ 
ّ
) أبو    ". وقد اصطفينا قصيدة " الش

   (1989ماض ي، إيليا، 
 
  أنموذجا

 
  شعرّيا

 
 لدراسة خصائصه اإليقاعّية. ونموذجها اآلتي: رومنطقّيا

اعر 
ّ
 الش

  ع  ا أبد  دم  عن  
 
 و  هذا الك

 ين  العاملم  رب   ن 
 
ذي فيه ج   كل   ى ا      ورأ

ّ
 ال

 
  ميال

 
 ا ين  مم وث

 اه ح  و  وته   ن  س  ر الح  صم ا     تب  ون  ي  ع   ر كي يخلق للّناسم اعم خلق الش  
 
 ا وس  راك

 
 ا ون  ك

 وزمان  
 
 ا ون  ا      فارتقى الخلق وكانوا قبله ال يرتق  ون  وشؤ  ا وص  ا، وشخ  ان  ا، ومك

 ا فين   ب  في الّدنيا ودام الح   ن  س  واستمّر الح  

  وح  إّنه ر  
 
ين   ريم  ك

ّ
 به   ا    ونبي  ين  املهم  لبس الط

 
 ا ين  دم  لن  وما أع   لق  ر الخ

 
 
 الّنج   مح  يل

 
 فّيا، ويرى العم م خ

 
 فين  ر د  ط

 
 ا ين  مم ناة اآلثم ر حّتى في الج  ه  ا   ويرينا الط

 ريح  مى ج  رح األس  الف   ويحس  
 
ما شاع  ين  عم ا أو ط

ّ
 اه أم  م  دم  ت  ا   كل

 
 ا ين  سم ائم في الب   ال

  ا        من سواه  ين  كم فيه وقار الّناسم  ثائر   واه  ن سم م  
 
 ا ين  ائرم عابد فيه جنون الث

 يقم  من سواه  
ّ

 عانق ّللا
 
ه  ون  ن  ينا ال ظ

ّ
 يح   ا     من ترى إال

 
 ا ون  ولح   ات  غم  يا ن

ه  
ّ
 اي ذاته في اآلخرين  نم ف  ي   من ترى إال

 
 
 لي  نا وع  لي  ى هللا ع  أب   و  ل

 
 اد  وه   ت األرض  اد  ا     ع  ون  ه أن يك

 
 ا ون  وحز   ات  ب  احم ا ش

 ترتدي الوح  
 
 ون  ا ودج  اب  ل ضب  ة والهو  ش

 
 اون  ا وفت  ج  يما ال أريشم يها ه  احم ا   وأق

امم ا ا هازئ  يها سراب  واقم وس  
ّ
 ئين  بالظ

 
 ارين  ي الّناظم ؤذم اء ت  س  واديها دمى خر  ا         وش

 غي   الحالم   ول  واستفاق الجد  
 
  ر  واستوى الّنه  ا     ون  ا وجن  ظ

ّ
 اين  ا ثخم رح  ى ج  ر  على وجه الث

 نيا الّرؤى فيها ومات الح  وانطوت د  
 
 ا ون  امل

اعر عّنا  لشقين  
ّ
 اغصص ال ينتهين  ا    ولعشنا بعده في إي ورّبي لو مض ى الش

 مثل الّناس مغموما ح  
ّ

 زم وألمس ى ّللا
 ا!ين 

ى ولن ي  م  زع  
ّ
  ت  م  ا     لم ي  ين  اهلم ...ويح الج  ع  ج  ر  وا ول

 
 خ

ّ
 من كان ّلل

 
 ليال

 
 اين  دم  وخ

 د  ع  يا ب  ح  ي  ا وس  ين  حم  اش  ع  
 
 ما غ

 
 اون  ر  اب ق

دور   بالوقوف عند  القصيدة  في هذه  اإليقاع  فاعلّية  في وسنختبر  والعلل  الّزحاف  دور  ونعرّج على  وقافية.  وروّيا  بحرا  العروض 

 
 
، لنثنّي بأهمية األصوات املفردة في اإلبانة عن وسم إيقاعّي سرعة وبطءا. وسنرصد أهمية اإلبانة عن تباين املالمح اإليقاعّية خّفة وثقال

 
 
ارتياحا الشاعر  الكشف عن حال     املعجم في 

 
املقاطع ك  وسيتمّ .  وتوّترا للوقوف عند دور  املقطعّية  املقاربة   التركيز على 

 
   ّما

 
في فّك    ونوعا

 وقد بدأنا بـ:  نمطّية اإليقاع وإخصابه ببعض الثراء.

1.  
 
 : فاعلّية املقاربة العروضّية إيقاعّيا

 
 
بتغييراته زحافا البحر  العروضّية في دور  املقاربة  ثمار  أولى  ل 

ّ
   تتمث

 
أن يعقب ذلك تجاوب    وعلال القصيدة، على  ومناسبته لغرض 

 الوزن مع الروّي والقافية.  ولذلك، 
 
 ، في: سننظر ، أّوال

 : إيقاعّية البحر •

القصائد، ممّيزين   البحور وأغراض  بين  الّنّقاد  القول. ولذلك ناسب  املناسبة ملدار  األوزان  القديمة على تخّير  الّدراسات  عكفت 

   م وسايره  .فالسفة اليونان والفالسفة املسلمون مثل الفارابيوهذا ما أشار إليه    جاّدها من طائشها.  
 
"  :   القرطاجني في هذه الرؤية قائال

ا كانت أغراض الشعر شّتى وكانت منها ما يقصد به الجّد والرصانة وما يقصد به الهزل والّرشاقة، ومنها ما يقصد به البهاء والتفخي
ّ
م  ومل
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ب،  (1966) القرطاجّني،  تلك املقاصد بما يناسبها من األوزان ويخّيلها للّنفوس" ىالّصغار والّتحقير، وجب أن تحاك  ويقصد به
ّ
و ) بوغال

 .  (2000 – 1999الحبيب، 

ويبدو أّن بحر هذه القصيدة يعّد من صنف املرذول في هذه األوزان. إذ ندر حضوره في أشعار األّولين. وهذا ما يؤّيده القول اآلتي:  

 للعرب » 
ّ
ما وقع كالم فيهما قوّي إال

ّ
.  (1966) القرطاجّني،  « وكالمهم مع ذلك في غيرهما أقوى  فأّما املديد والّرمل ففيهما لين وضعف، وقل

 
 
صالحا تجعله   « طبيعته  ألّن  عبّية، 

ّ
الش أناشيدهم  وفي  والّسخف  اللهو  بأغراض  ألحق  للّتأّمل   وقد  الرقيقة  رّنمّية 

ّ
الت لألغراض  جّدا 

ذلك«  إلى  وما  والجّد  الصالبة  عن  ينبو  وتجعله  هللا،  )  الحزين،  عبد  يب، 
ّ
حظوته  (.  1989  الط نال  قد  الحديث  الشعر  في  أّنه   

ّ
إال

 املستحّقة.  
ّ
القديم، ولكّن الش عر 

ّ
الّرمل ضعيف االستخدام في الش عر الحديث ينهض به نهضة وهذا ما يحتّج له باحث بالقول: » بدا 

الهادي،    كبيرة«  الطرابلس ي، محّمد     أّنه وردوقد تأّولنا     .(1981) 
 
املربكة لقارئها بعجزه عن تصنيفها. ولذلك   مجزوءا القصيدة  في هذه 

 
 
حاويا بيتا  كّل مصراع  قّسمنا هذه   اعتبرنا  فمتى  اإليقاع.  في مجال  ساع جديد 

ّ
ات وهذا  األبيات مدّورة.  كّل  ورود  واّدعينا  تفعيالت  ألربع 

 التفعيالت إلى نصفين حصلن
 
  ا على تفعيلتين صدرا

 
 أّن الّتدوير  ا فيهم وبثمانية مقاطع  وعجزا

ّ
وهذا ما يسم القول بالغنائّية واألريحّية. إال

 
 
لتبلغ سّتة عشر مقطعا املقاطع  املصراعين ويضاعف عدد  بين  م ليستنفد طاقة    يجمع 

ّ
املتكل القصيدة وهذا ما يتعب  أبيات  ة 

ّ
في كاف

ا  لهذا  بالعجز عن وضع صورة حقيقّية  اإليقاع مجهدا، منبئا  العادّية ويصبح  الوجود.تنّفسه  الذي سبق خلقه  اعر 
ّ
أبا    لش أّن    ويبدو 

 
 
عراء املفلقين فيه. فهو، وليظهر قدرته على منماض ي قد ركب الّتدوير  فتحا ألفق اإليقاع والّداللة معا

ّ
عراء   »   اظرة الش

ّ
خصوصّية الش

نين  ألّنه يحتاج إلى نفس طويل، ولغة متماسكة، ومعجم ثرّي، وإيقاعّية مترابطة منسج
ّ
 (.2003) حامد، عبد املجيد،   « مةاملتمك

 لوحظ  و 
 
مجزوءا البحر  هذا  ورود  ولكثافة    أّن  تاّما،  الّرمل  في  وجوده  يندر   الذي  التدوير  لتواتر   فرصة  ل 

ّ
مث قد  القصيدة  في 

بتغّير مقاصد قوله.   اإليقاع  تبديل مالمح  الّزحاف( بتقص ي مواقعه في األحشاء  الّزحاف بغية   ( اني 
ّ
الث التغيير  في و  وسنرصد ثراء هذا 

واألضرب اإليقاعّية    األعاريض  املصوتباين وسومه  عاّمةبين  والقصيدة  خاّصة  البيت  داخل  إلى  ب  اريع  بغية االحتكام  توضيحي  جدول 

ة الّتوّصل إلى ن
ّ
 وفق اآلتي: تائج تقارب الّدق

سبة 
ّ
 البيت  عدد الزحاف في الصدر  عدد الّزحاف في العجز  الن

37.5   % ( 8+  7تفعيلة ال) 02  ) الحشو: التفعيلة الثانية(  01   األول  

87.5   % ( 8+  7+  6التفعيلة )  03  ة تفعيالت الّصدر( 04 
ّ
) كاف  الثاني 

60  % ) التفعيلة الّسادسة(  01  ة تفعيالت الّصدر( 04 
ّ
) كاف  الثالث 

00  %  الرابع 00 - 

60  % ة تفعيالت العجز(  04 
ّ
) كاف الثة(  01 

ّ
 الخامس ) التفعيلة الث

50  % ) الّتفعيلة الخامسة(  01  ( 4+  3+  2) الّتفعيلة  03   الّسادس 

37.5   % ) التفعيلة الّسابعة(  01  ( 2+ 1) الّتفعيلة  02   الّسابع  

25  % ) الّتفعيلة الّسابعة(  01  الثة(  01 
ّ
) الّتفعيلة الث امن 

ّ
 الث

37.5   % ( 8+  7) الّتفعيلة  02  الثة(  01 
ّ
) الّتفعيلة الث  الّتاسع  

00  %  العاشر  00 - 

37.5   % ( 8+  6) الّتفعيلة  02  التفعيلة الثالثة( )  01   الحادي عشر  

60  % ( 8+  5) الّتفعيلة  02  ( 4+  3+  2) الّتفعيلة  03   الثاني عشر  

25  % ) الّتفعيلة الخامسة(  01  ) الّتفعيلة األولى( 01  الث عشر  
ّ
 الث

37.5   % ) الّتفعيلة الّسادسة(  01  ( 4+  3) الّتفعيلة  02   الّرابع عشر  

00  %  الخامس عشر  00 - 

50  % ( 7+ 5) الّتفعيلة  02  ( 4+  3) الّتفعيلة  02   الّسادس عشر  

12.5   % ) الّتفعيلة األولى( 01 -   الّسابع عشر  

50  % ( 8+  7) الّتفعيلة  02  ( 3+  1) الّتفعيلة  02  امن عشر 
ّ
 الث

50  % ( 4+   2) الّتفعيلة   02 -   الّتاسع عشر)شطر(  

.  وتحّول تفعيلة " %  42يجبرنا هذا الجدول على االحتكام إلى اإلحصاء لرصد نسبة حضور الّزحاف في هذه القصيدة التي بلغت  

ونجد لهذه الرؤية صدى   فاعالتن" إلى " فعالتن" بتقصير مقطع طويل موجب للّسرعة وكسر  لألريحّية الراشحة عن التفعيلة األصل.

أّن   في قول باحث إذ أشارت  نّواس.  ارتياح وانشراح عند مقاربتها لقصيدة ألبي  الّتاّمة مطّية  التفاعيل  الّتفاعيل    ترى في كثافة  " عدد 

املخبونة التفاعيل  عدد  الّنّص،  !الّتاّمة ضعف  عموم  ف 
ّ
يغل الذي  والهدوء  الّنفس  طول  إلى  يشير  على فالّتف   وهذا  تدّل  الّتاّمة  عيلة 

املساعي  (  .    (2017د، ريحان،  األريحّية" 
 
التي تزيد   ويضيف مشيرا املخبونة  الّتفاعيل  " ولهذا شاعت  الّسرعة:  إلى داللة " فعالتن" على 

 (. 2017الّسرعة والحركّية" ) املساعيد، ريحان، 
 
اعر على وعي بمحاسن هذا الّتغيير الذي رآه الّنّقاد مستساغا

ّ
  ويبدو الش

 
يتضّوع   مقبوال
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   ابراهيم أنيس   إذ ثبت أّن  حالوة. 
 
  " فعالتن " احتالل قد حذا حذو األسالف مستحسنا

 
 أن نذكر أّن : ألحشاء القصائد قائال

ّ
» لم يبق إال

 " املقياس  على  البيت  حشو  يشتمل  فكما  الثالثة.  األنواع  في  فعالتن"   " يصير  قد  األبيات  حشو  في  يجيء  الذي  فاعالتن"   " املقياس 

إليه اآلذان وتستمتع    تريح جّيد تسي حشو بيت آخر أو البيت نفسه في صورة " فعالتن". وكالهما جميل  فاعالتن" قد نرى هذا املقياس ف

   لة املصاريع عروضا وضرباورود فعالتن في قاف  ويضيف الباحث عينه مالحة     (.1972   براهيم،إ أنيس،    )  «   بموسيقاه 
 
: » وفي هذا   قائال

 
 
 (. 1972براهيم، إ ) أنيس،   « فعالتن" وكالهما جّيد كثير الشيوع حسن الوقع في اآلذان" فاعالتن" أو " نرى  النوع أيضا

   الّزحاف    ويبدو أّن نسبة ارتفاع
 
اني  قياسا

ّ
إلى بقّية    في هذه القصيدة ملّون ملالمح إيقاعها. إذ بدا اإليقاع أكثر سرعة في البيت الث

الث والثاني عشر  الّتالية )  األبيات  ويتواصل  هذا امللمح اإليقاعّي في%،    87.5  األبيات األخرى.  إذ بلغت نسبة الّزحاف فيه 
ّ
اني والث

ّ
 (  الث

األبيات الّتالية )ير  األّول فيه ولم تصل رتبته.  ولكّنها تغا  %.    60بنسبة   الّسادس، الّسادس   ويكون الّتوّسط بين الّسرعة واألريحّية في 

الّتاسع عشر امن عشر، 
ّ
وبات  بالبطء،  وتلوح نسبة حضور الّزحاف في بقّية األبيات ضئيلة ليوسم إيقاعها    .  %  50( بنسبة  عشر، الث

انعدم تمام الّزحاف قد  أّن  الّرابع والعاشر والخامس عشرجلّيا  البيت  الواردة في زّي مصراع واحد، ومنها  األبيات  األريحّية   ا في  لتسود 

الكون والفعل فيه اعر في 
ّ
الش اعر الّناجمة عن حضور 

ّ
الش األبيات وفرة وندرة بسعي  الّزحاف في  تنويع  امللّحة في  الّرغبة  . ونتأّول هذه 

 الرومنطيقّي إلى الثورة على ما استح
 
اني.  سن قديما

ّ
منه  » فـ فاملدرك أّن القدامى نّفروا من كثرة الّزحافوجعله من املهّمش لقاء إحياء الث

  -أعني الّزحاف –
ّ
 ( . 1981) ابن رشيق،   « ثغ ما يستحسن قليله دون كثيره، كالقبل اليسير والفلج والل

اعر على الّنظام بقليل من التغيير فـ" ال يعني هذا االنحراف عن الّنظام تحطيمه، والخروج عليه كلّية، وإّنما  
ّ
ولذلك، يحرص الش

اد، مسعود،  
ّ
يعني املحافظة عليه، فالشاعر يستخدم الّزحاف للمحافظة على الوزن، فهو إذن خرق يحدث ألجل استعادة الّنظام" ) وق

 أّنها( .  2011
ّ
   إال

 
في الّزحاف بين البيت فالبيت، واملصراع فاملصراع.    تحّولت إلى أمارة حسن في هذه القصيدة. ويرصد هذا الّتمايز كمّيا

 
 
طر األّول من البيت األّول يباين الشطر الثاني منه. إذ وجدنا زحافا

ّ
  فالش

 
. منه سرعةفي أّوله وثالثة زحافات في ثانيه، ليصبح أكثر  وحيدا

الونقف عند  
ّ
ذي ورد في زّي صورة عروضّية مقلوبة لصورة البيت الط

ّ
الث ال

ّ
يه البيت الث

ّ
ع باحتوائه ألربعة زحافات في  لعب عروض ّي يجل

الاألّول    مصراعه لتبلغ  ثانيه  يتيم في  أّوله وتضعف بعده.سرعوبزحاف  أوجها في  الختام وما قبله    ة  الشطر  الّزحاف في  ولو قارّنا نسبة 

 املمثلة لخمسين با
 
  في مراتب الخّفة جّراء تباين كّم الّزحافات بين البداية والنهاية.  ملائة بالبيتين األّولين من القصيدة ذاتها، لوجدنا تباينا

 
 
 في الوسم اإليقاعّي الذي أحدثه هذا التغيير في العروض والضرب. وهو يوّضحه الجدول اآلتي: والحظنا تغايرا

 العالقة بين الّتقفيتين  الضرب تفعيلة  العروض تفعيلة  البيت 

 تغاير فعالتن فاعالتن  األّول 

اني
ّ
 تناسب  فعالتن فعالتن الث

الث
ّ
 تغاير فاعالتن  فعالتن الث

 تغاير فعالتن فاعالتن  الخامس

 تغاير فعالتن فاعالتن  الّسادس

 تغاير فعالتن فاعالتن  الّسابع 

امن
ّ
 تناسب  فاعالتن  فاعالتن  الث

 تغاير فعالتن فاعالتن  الّتاسع 

 تغاير فعالتن فاعالتن  الحادي عشر 

اني عشر 
ّ
 تناسب  فعالتن فعالتن الث

الث عشر 
ّ
 تناسب  فاعالتن  فاعالتن  الث

 تغاير فاعالتن  فعالتن الّرابع عشر 

 تغاير فاعالتن  فعالتن الّسادس عشر 

امن عشر
ّ
 تغاير فعالتن فاعالتن  الث

   املبّينة بالجدول الّسابق،  الّزحاف باألعاريض واألضربومتى عدنا إلى حضور  
 
   ألفينا تباينا

 
 خمسإذ وردت    .واضحا

 
في األولى لتلوح   ا

  بيد أّنه ظهر    والتعبير عن شعور الشاعر بالراحة في قوافل أبيات قصيدته.لتغلب عليها السرعة والخّفة    عا في األضربتسأقّل سرعة، و 

 
 
تعبا األولى.  أكثر  املصاريع  بحال  ،  وهكذا   في  مرتبطة  العروض ي  الّتغيير  هذا  كثافة  املتلّفظتبدو  ات 

ّ
في    ة الذ اعر 

ّ
الش بحضور  املنتشية 

هذه  في  فالّزحاف  الخّفة.  وتتضاءل  الكلمات  فتثقل  عنه  غيابه  عن  الحديث  لحظة  كّمه  ليتضاءل  الخلق،  فعل  على  وقدرته  الوجود 

باملعنى   ق 
ّ
متعل املوبحضو القصيدة  وبحال  وغيابه،  اعر 

ّ
الش يعد    بدعر  فلم  وقلق.  ارتياح  بين  صلب املراوحة  يحدث  تغيير  مجّرد 

 
 
وهذا الثراء الذي أحدثه الّزحاف محّفز لدراسة خصوبة   ، وحامل داللة.القصيدة، بل تحّول إلى خادم لإليقاع مبّدل ملالمحه خّفة وثقال

 بعض الخصائص العروضّية األخرى ومنها:  
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 ّية الّروّي:إيقاع •

 
 
ارتياحا م 

ّ
املتكل لحال  ملالءمته  فائقة  بعناية  الّروّي  يحظى  أن  الّنقاد     اشترط 

 
ومناسبته وقلقا القصيدة  من  نه 

ّ
تمك اعتبروا  بل   .

ق » آراء به لتقدير تناسبه مع األبيات األخرى، ووضعت ضوابط ومعايير أللفاظها ومعانيها وموسيقاها م
ّ
عيار حسن. وهو ما حّفز إلى تعل

ة التناسب ووحدة النغم، وصلت إلى دراسة حروف أخرى بعضها يسبقه وبعض آخر
ّ
وما يصّح  يتبعه، موّضحة ما يلزم تكراره   لتوّخي دق

إلى   الحروف  الّنظر دراسة  بالجانب  تركه، وتجاوز  ق 
ّ
تتعل التي  اآلراء  إلى ذلك من  التزامه وما يصّح تغييره وما  ينبغي  الحركات وما  دراسة 

ولوحظ    ولروّي هذه القصيدة شأو خاّص في تحقيق نغمّيتها.  (.  1984   لثبتي، جريري،  ا   )  « الّصوتي بهدف مراعاة التناسب في القصيدة

القدامى مثل القرطاجني الذي أشار إلى أّن » الذي يجب اعتماده في مقاطع القوافي أن   أّنه قد استجاب للمعايير املستملحة عند الّنّقاد

عر حرفا واحدا بعينه غير متسامح في إيراد ما يقاربه معه. وقد وقع ذلك لبعض من ال يحفل به  
ّ
تكون حروف الّروي في كّل قافية من الش

 من العرب، الذين كانت بضاعتهم في الشعر مزجاة. ومّما يو 
 
أن تكون حركات حروف الّروّي من نوع واحد ال يجمع بين   جبه االختيار أيضا

 (. 1966 القرطاجّني، حازم، ) رفع وخفض وال غير ذلك. وقد وقع الجمع بين ذلك للفصحاء على قبح« 

أّن   إلى  نشير  أّننا   
ّ
أوإال الّسهلة  القوافي   « باعتبارهما من  املّد  وألف  الّنون  اعترض على حرف  كما    هناك من  لل 

ّ
الذ القوافي  من 

ار، يوسف، ) ب تسّمى« 
ّ
يمتاز بقّوته . والحظنا كثافة لهذا الّروّي في قوافل األشطر، لتختم به الصدور واألعجاز. وهو حرف غّنة (1982ك

 
 
خلقا حياته  الوجود  ومسايرة  الخلق  على  اعر 

ّ
الش بقدرة  اإلشادة  إلى  الّتّواقة  م 

ّ
املتكل حال  تناسب     التي 

 
القّوة وإبداعا هذه  أّن   

ّ
إال  .

اعر والتصاقه بالوجود  
ّ
ن املبدع من فرصة للتعبير عن محاسن حضور الش

ّ
ستضعفها الفتحة الطويلة املستغرقة لحّيز زمنّي طويل يمك

الن دقيقة  لهندسة  تخضع  جعلها  األشطر  في  األورية  وتناظر  اإليقاع.  معه  فتباطأ  الّزمن  تباطأ  وهكذا  فيه.  غيابه  خاضعة  وأثر  ظام، 

أن  ويبدو  من ضعف.  فيه  الح  ما  على  فتستحسنه  لحالوة  اآلذان  إليه  تتشّوف  الذي     للّتناسب 
 
إيقاعّيا الروّي  ال   أهمية  تبار خموجبة 

 جدواه في القافية. 

 : إيقاعّية القافية •

 
 
عر". وقد ضبطوا لها معايير حسن تجّنبا

ّ
، محّرضين على ملا يلحقها من عيوب  استوص ى النّقاد بتجويد القوافي ألّنها " حوافر الش

 
 
ار، يوسف،    االهتمام بها كثيرا

ّ
ها األرفع ) بك

ّ
أن تكون عذبة    »   قّيدوا كلمتها بـلذلك،  و .  (1996( و ) الغّزي، محّمد ،  1982و إحاللها محل

املخرج   القصيدة مثل قافّيتهالحرف سهلة  األّول من  البيت  األّول في  املصراع  الفحول واملجيدين من   ا.وأن تقصد لتصيير مقطع  فإّن 

يعدلون عنه«  يكادون  وال  ذلك.  يتوّخون  واملحدثين  القدماء  الرؤيةه(.  1399ابن جعفر، قدامة،    )  الشعراء  هذه  آخر  باحث    ويدعم 

 بالقول  
 
طها وبقّية ألفاظ البيت بنية صوتّية متالئمة، وينطبق عليها ما ينطبق    مشترطا

ّ
أن » يكون لها وقع حسن على األذن بحيث تنش

إّنها يجب على غيرها   الصوتية، بل  الناحية  ...( من   ( البيت  ألفاظ  يبقى في    من  آخر نغم  أي  البيت  آخر  أن تختّص بفضل عناية، ألّنها 

 .( 1989الثبتي، جريري،  ) « نبغي أن تكون حسنة الوقع حلوة املسموعاألذن عند املستمع، فلهذا ي

القراءة. ليوّحد  األبيات  في قوافل  اّتفق على تكراره  الذي  غال 
ّ
الش الوقف  القول وه  إّنها عنصر  القافية تستغرق   :ذا يؤّيده  إّن   «

املتعاود، لحظة   الّصوت يستأنف عبر روّيها  املتقّبل، وتجعل  أذن  يليه مثلما تستغرق  ذي 
ّ
ال البيت والبيت  ذي يفصل وقفة 

ّ
ال الّصمت 

ر،  
ّ
الّتذك على  أيضا  يساعده  وإّنما  فحسب،  املستمع  ينّبه  ال  جرس  هي  أو  آن،  في  وفاتحته  البيت  خاتمة  القافية  وكأّن  هي ميالده.  أو 

اكرة نفسها، أي ذاكرة الّصوت الذي ال يكاد يشرد من سمع املتقّبل مع بداية كّل بيت حّتى يطرق أذنه ثانية، وهكذا 
ّ
تصطنع ذاكرة للذ

ت  وسنختبر قدرتها على تلوين اإليقاع في هذه القصيدة بالّنظر في صفات حروفها ودرجا  (.2010) الوهايبي، محّمد املنصف،  دواليك « 

ملانفتا استغراقها  ومدى  م  ددحها  في  زمنّية  موغال  اإليقاع  تجعل     تفاوتة 
 
متوّسطا أو  إلى   ثقله  باالستناد  قل 

ّ
الث خّفة  إلى  أميل  أو  فيه 

 :الجدول اآلتي
اإليقاعيّ  وسمه اإليقاعيّ وسمه  الحرف األّول من قافية العجز    البيت  الحرف األّول من قافية الّصدر  

بين قّوة   مراوح إيقاع

 وضعف 

ينا :  جهر، توّسط،   ) امليم: مم

 استفال، انفتاح، إذالق، غّنة( 

بين قّوة وضعف  مراوح إيقاع  جهر، توّسط، استفال،   امليم:   ) ينامم  

 انفتاح، إذالق، غّنة( 

 األّول 

  إيقاع ضعيف 
 
همس، شّدة،   ) الكاف: وناك

 استفال، انفتاح، إصمات( 

جهر، رخاوة، استفال، انفتاح،    ) الياء: وناي   إيقاع ضعيف. 

 إصمات(

اني
ّ
 الث

أقوى إيقاع    
 
جهر ، شّدة،    ) القاف: وناق

 استعالء، انفتاح، إصمات ، قلقلة( 

بين قّوة وضعف )   مراوح إيقاع

 ثقيل(

 
 
جهر، شّدة، استفال، انفتاح،    ) الهمزة: وناؤ

 إصمات(

الث
ّ
 الث

همس، رخاوة، استفال،     ) الفاء: ينافم  إيقاع أكثر ضعفا  - -

 انفتاح، إذالق(

 الّرابع

جهر، شّدة، استفال،    ) الّدال: ينادم  إيقاع قوّي 

 انفتاح، إصمات، قلقلة( 

همس، رخاوة، استفال،    ) الهاء: يناهم  إيقاع أكثر ضعفا 

 انفتاح، إصمات، خفاء( 

 الخامس
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إيقاع مراوح بين قّوة  

 وضعف 

ط،  :  جهر، توّس  ) امليم: ينامم 

 استفال، انفتاح، إذالق، غّنة( 

همس، رخاوة، استفال،   ) الفاء: ينافم  إيقاع أكثر ضعفا 

 انفتاح، إذالق(

 الّسادس

) الّسين:  يناسم   جهر، توّسط، استفال،   ) العين:  يناعم  إيقاع ضعيف  

 انفتاح، إصمات( 

 الّسابع 

جهر، توّسط، استفال،    ) الّراء: ينارم  إيقاع قوّي 

 انفتاح، إذالق، انحراف، تكرير 

همس، شّدة، استفال،    ) الكاف: يناكم  إيقاع ضعيف 

 انفتاح، إصمات( 

امن
ّ
 الث

همس، رخاوة،     ) الحاء: وناح   إيقاع أكثر ضعفا 

 استفال، انفتاح، إصمات( 

جهر، توّسط، استفال،     :) الّنون  ونان   إيقاع مراوح بين قّوة وضعف( 

 انفتاح، إذالق، غّنة( 

 الّتاسع 

جهر، توّسط، استفال، انفتاح،    ) الّراء: ينارم  إيقاع قوّي  - -

 إذالق، انحراف، تكرير( 

 العاشر 

إيقاع فيه قّوة لصفيره  

الذي يذهب ضعف  

 بقّية الّصفات األخرى. 

جهر، رخاوة، استفال،    :) الزاي وناز  

 انفتاح، إصمات، صفير( 

همس، شّدة، انفتاح،    كونا ) الكاف:   إيقاع ضعيف 

 استفال، إصمات(

 الحادي عشر 

همس، شّدة، استفال،    التاء: ) ونات   إيقاع ضعيف 

 انفتاح، إصمات( 

جهر، شّدة، استفال،    ) الجيم: وناج   إيقاع قوّي 

 انفتاح،إصمات، قلقلة( 

اني عشر 
ّ
 الث

جهر، توّسط، استفال،    ) الّراء: ينارم  إيقاع قوّي 

 انفتاح، إذالق، انحراف، تكرير( 

جهر، شّدة، استفال، انفتاح،    ) الهمزة: ينائم  إيقاع مراوح بين قّوة وضعف 

 إصمات(

الث عشر 
ّ
 الث

همس، رخاوة،   ) الخاء: يناخم  إيقاع ضعيف 

 استعالء، انفتاح، إصمات( 

جهر، توّسط، استفال،   ) الّنون: ونان   إيقاع مراوح بين قّوة وضعف 

 انفتاح، إذالق، غّنة( 

 الّرابع عشر 

جهر، توّسط، استفال، انفتاح،    ) امليم: ونام   إيقاع مراوح بين قّوة وضعف  - -

 إذالق، غّنة( 

 الخامس عشر 

إيقاع أكثر ضعفا  همس، رخاوة،    ) الهاء: يناهم  

 استفال، انفتاح، إصمات، خفاء( 

جهر ، شّدة، استعالء،    ) القاف: يناقم  إيقاع أقوى 

 انفتاح، إصمات ، قلقلة( 

 الّسادس عشر 

فيه قّوة لصفيره الذي  إيقاع  - -

بقّية الّصفات  يذهب ضعف 

 األخرى. 

جهر، رخاوة، استفال، انفتاح،     ) الزاي: ينازم 

 إصمات، صفير( 

 الّسابع عشر 

جهر، شّدة، استفال،   ) الّدال: ينادم  إيقاع قوّي 

 انفتاح، إصمات، قلقلة( 

إيقاع مراوح بين قّوة وضعف   جهر، توّسط، استفال، انفتاح،     ) الالم: ينالم  

 إذالق، انحراف( 

امن عش
ّ
رالث  

جهر، توّسط، استفال، انفتاح،   ) الّراء: ونار   إيقاع قوّي  - -

 إذالق، انحراف، تكرير( 

 الّتاسع عشر 

 في البيت ال
ّ
طالع  تبدو نسبة الّتغاير في املالمح االيقاعّية ملكّوني القافية في مقاطع املصاريع جلّية. فال نقف على تماثل في الوسم إال

املقطع    الذي دّل فيه 
 
اقتضاء عروضّيا تناسب نعتبره  القّوة والّضعف. وهو  بين  املراوحة  القافية على  الّنّقاد في    األّول من مقطعي  جّد 

ى بكثافة في  
ّ
الّضعف قد تجل أّن ملمح  الّتقفية. ولوحظ  األولى  ضرورة وجوبه ألّنه من محّسنات  املصاريع  وال نقف حيالها على   قوافي 

 
ّ
إال أربع مّرات.   

ّ
إال الثانية قوسم قّوة  املصاريع  أّن قافية  بالقّوة    تلّونت   وجاء  د 

 
الضعف نزرا    ملمح 

 
القافية  . وهذا اإلحقليال صاء يخرج 

اعر  قد احتكم إلى التقفية الّداخلّية ليعيد إلى القول نظامه الّصارم.
ّ
 أّن الش

ّ
  صانعة لتبّدل إيقاعّي. إال

 
آخر  إلى   ويمكن أن نضيف داعيا

اعر الرومنطيقّي    رغبةهو  و   استدعائها
ّ
استحسنت عند امرئ القيس وبعض من القدامى وهي دليل على    ات قديمةإيقاعفي إحياء    الش

بع
ّ
الط الفحول   قّوة  قامة  قامته على حساب  وقيس  فيها  نّبه  ملعارضته  وقد   إلى    ناقد. 

ّ
الش الفّنّية استدعاء  الخصلة  لهذه  األوائل    عراء 

اعر أنشدناوهم يسّمونه رجزا لتصريع جميع أبياته؛ وذلك هو مشطور  ومن املقصد ما ليس برجز    بقوله: » 
ّ
أبو   الّسريع، نحو قول الش

الّنحوّي   بن جعفر  اآل عبد هللا محّمد  ابراهيم  بن  الحسين  أبي علي  زيد  عن  أبي  الّسجستاني، عن  حاتم  أبي  دريد، عن  ابن  مدّي، عن 

 األنصاري: 
 هل تع  

 
 غّيرها  ن       ور  بأعلى ذي الق   ار  الد   رف

 
  الّرياحم  ج  أ

 
ور  وامل  

 م                ور  مكف   اد  ت غير رم  رس  ود  
 
  تئبم ك

ّ
 م  م   ريح  ون م  الل

 
ور  ط  

   ي  ؤ  وغير ن  
 
 ق  ب  ك

 
ور  أزمان عيناء سرور املسر               ور  ايا الّدعث  

(1981بن رشيق، )  « ور  من العين الح   راء  و  ح   ناء  ي  ع    

الّرؤية بالقول: »  العربّي على اختالف   ويؤّيد باحث آخر هذه  عر 
ّ
الّتصريع في وسط القصيدة شائعا في عمودّيات الش ي وجدت 

ّ
إن

ة  ورّد ظهور هذه الخصلة الفنيّ ، ( 2014،الشاعر، صالح عبد العظيم   ) « ئص وأغراضعصوره، وغلب على ظّني أّنه عنصر فّني له خصا
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ين املشار إليها في املقّدمة باثنين وثالثين نموذجا لظاهرة الّتصريع إلى كثافته في شعر امرئ القيس بقوله: » خرجت من استقرائي للدواو 

 في وسط القصيدة، وهذا بيانها: 
اهرة بال شّك« 

ّ
ماذج وقعت في ديوان امرئ القيس، وهو رائد هذه الظ

ّ
اعر، صالح عبد العظيم،  تسعة من هذه الن

ّ
 (. 2014) الش

ز في استجالء فاعلّية الت
ّ
اهرة التي الحت في البدء ثنائ  واترتعلى    األبيات  صريع  في وسطوسنرك

ّ
ة أشطر األبيات الظ

ّ
ّية لتمّس كاف

الث
ّ
اني والث

ّ
اهرة أكثر تواترا في البيتين الث

ّ
 : بدءا بالبيت الطالع وصوال إلى الشطر الختام. وتبدو هذه الظ

اعم 
ّ
 واه ح  ن وته  س  الح   ر  بصم ت          ا   ون  ي  ع   ق للّناسم يخلم  ر كي  خلق الش

 
 راك

 
 ا ون  ا وسك

 ان  وزم  
 
 ان  ا، ومك

 
 وص  خ  ا، وش

 
             ا   ون  ؤ  ا وش

 
  لق  فارتقى الخ

 
 اون  بله ال يرتق  وكانوا ق

 إ ي أّنه »  . إذ يرى ابن سنان الخفاجّتصريعة هذا الوقد استهجن القدامى كثاف
 
،  ذا تكّرر الّتصريع في القصيدة فلست أراه مختارا

باق وغير ذلك مّما سيأتي ذكره.  
ّ
رصيع والّتجنيس والط

ّ
وإّن هذه األشياء إّنما يحسن منها ما قّل وجرى  وهو عندي يجري مجرى تكّرر الت

محة، فأّما إذا تواتر وتكّرر فليس عندي ذلك مرضّيا
ّ
معة والل

ّ
 (.1982) الخفاجي،  « منها مجرى الل

 أّننا استسغنا كثافة ورودها
ّ
، ألّنها تمكننا من التقاط إيقاعات أخرى رّبما تّم الّصمت عنها.   تركيبالصيغة و الو   لفظالمتماثلة    إال

. فنجد كلمات على  زمنّية متساويةمدد  مراعية صرامة الّنظام واالحتكام إلى    خلق وقفات كثيرة بحثا عن سرعة اإليقاع   فتواتر حضورها

 
 
" مثل ) حراكا

 
اال ع 

 
 وزن " ف

 
 ، زمان، سكونا

 
 ا

 
 ، مكانا

 
 ، وشخوصا

 
. إذ نجد داخل الشطر الواحد أربع وقفات وتمنحها الفاصلة سرعة  (، شؤونا

أّن  بنصف زمنالفاصلة  القتران    . ولوحظ 
 
الالئق بعيدا الّنقاد بوضعه موضعه  الذي استملحه  رصيع 

ّ
الت بأهمية    الشاعر قد بدا واعيا 

ل عن التزّيد فيه مجاراة لقول قدامة: » وإّنما يحسن إذا اّتفق له في البيت موضع يليق به. فإّنه ليس في كّل موضع يحسن وال على كّل حا

 
 
أيضا هو  وال  ف«   يصلح 

ّ
تكل عن  وأبان  تعّمل  على  دّل  كان  إذا  ذلك  فإّن  بمحمود.  ها 

ّ
كل األبيات  في  واّتصل  تواتر  جعفر، )  إذا  ابن 

ي    .(  1399قدامة، أّنه   
ّ
 ذهم إال

ّ
الّدال العطف  السرعة بكثافة  راخي.  ب هذه 

ّ
الت القّراء  ة على  انتباه  إلى لفت  الوظيفة  الترصيع هذه  ويتجاوز 

وتحقيق تماسك الّنّص وانسجام عناصره فـ» استجادة كثرة الّتصريع دليل على أّنه رباط إيقاعّي إذ هو يضمن للّنّص تسلسله الّصوتّي  

 ويشّد انتباه امل
 
   تقّبل بقرع سمعه قرعا

 
رصيع »    (.1985) الزيدي، توفيق،    « متواصال

ّ
ويمكن أّن نخلص إلى ما خلص إليه باحث بكون الت

بع وعالمة استحسان، وإشارة إلى أّن (.  1985) الزيدي، توفيق،    أهّم محّرك لإليقاع« 
ّ
وسير شاعرنا على نهج امرئ القيس دليل قّوة الط

 إلى سنن العروضيين، وعيا منه إلى أّن العقلّية لم تتهّيأ بعد إلى قبول املروق عّما أرسته ذائقة القدامى. الّرومنطيقّي مشدود 

 ولوحظ أّن قافية القصيدة قد لحقها من العيوب
 
 تستقّل الكلمة التي هي القافية باملعنى   ،، أيضا

ّ
ما يسّمى بـ" الّتضمين" وهو »أال

البي أّول  « حّتى تكون موصولة بما في  اني 
ّ
الث الخفاجي،    ت  ت(.  1982) 

ّ
ال إلى األسباب  أشار باحث   وقد 

 
بالعيوب مشيرا الحقته  »   ي  أّن   إلى 

أقوى من الّنّقاد  الّتغيير في الثابت بمثابة تدنيس املقّدس، غير أّن قدسّية القافية، وفكرة استقالل البيت بنفسه عند القدماء، كانتا  

 أّن هذا الع.  (  1428العّزام، هشام،  )    ّقاد من دائرة عنايتهم به« أنفسهم مّما حالتا دون أن يوّسع النّ 
ّ
شعر   يب قد أصبح من محاسن إال

 شعراء الحداثة، ألّنه عندهم 
 
في األنماط الّسائدة،   » انطالقة جديدة ومحاولة إبداعّية رائدة في بناء الّنصوص، محاوال الّتغيير لو جزئّيا

 
 
   مصبغا

 
اعر موّزعا على بيتين من الشعر بدال

ّ
ون نكهة جديدة في تذّوق املعنى، بأن يجيء به الش

ّ
من أن يجبر نفسه ويلوي كامل   بهذا الل

اعر أن يرتاح و انفعاالته ليضغطها في قالب صيغي وزني واحد، حّتى يشهد له في البراعة والتّ 
ّ
 يفّوق، بل آثر الش

 
  تمّدد نفسّيا

 
على  وشعورّيا

«   مساحة القصيدة  بها من جسد  العّزام، هشام،    ال بأس  القدام(.  1428)  الرّرومنطيقّي ما هّمشه  اعر 
ّ
الش واعتبروه  وهكذا، حّول  ى 

 
 
ت براعته أّنه أتاح لنفسه إمكانات إيقاعّية هائلة بوسوم متباينة ليوّسع بها أفق معانيه، وليعلن  إلى معيار جودة    عيبا

ّ
في قصيدته. وتجل

 أّن قصيدته نزّ 
 
ح بمعاول الهدم بدءا

ّ
سل

ّ
عر  اعة إلى الت

ّ
وبه حمت القصيدة نفسها وفوضلت على ،  باإليقاع باعتباره أولى خصوصّية بالش

األدب أجناس  من  تنّوع  غيرها  ثراء  ثرّي  إيقاع  لخلق  القوافي  تخّير  أّن  ويبدو  اعر. 
ّ
الش وبثقافة  ببيئتها  لها صلة  إيقاعّية  فرادة  لنحت   ،

 مشارب القصيدة  
 
ق بها من صفات أخرى تتغاير من حرف إلى آخر  الّرومنطيقّية محّرك للبحث في دور الحروف صفات ومخرجا

ّ
، وما تعل

 قصد معرفة ما نجنيه من إتاحة تمايز إيقاعّي. وسنتدّبر فيه الّنظر في اآلتي: 

 األصوات املفردة:إيقاعّية  .2

اإليقاعّية. ولذلك األلوان     ،للّصوت صفات تخرجه متبّدل 
ّ
الّصوتيعل به  ق  ق 

ّ
تعل بكّل واحد ما  همسا وجهرا، شّدة ورخاوة،   ون 

 
 
 وخّفة وثقال

 
امل  ، وضعفا إلى  الكلمات الختبار    دد  وقّوة، محتكمين  أّننا قد تخّيرنا جملة من  إلى  التي يستغرقها كّل حرف. ونشير  الّزمنّية 

اعر في الوجود وغيابه عنه وأثر ذلك
ّ
قت بهما معاجم القصيدة وهما حضور الش

ّ
الكون.    فاعلّية أصواتها ومدى خدمتها ملعنيين تعل في 

 وسم إيقاعّي بعينه في اآلتي:على اإلبانة عن  جورة يتّم البدء بقدرة الحروف املهوس
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 قدرة الحروف املجهورة على تلوين اإليقاع: •

 
 
خالفا والقّوة  بالصالبة  املجهورة  الحروف  إل  تمتاز  مشيرين  بالشّدة،  قرنوها  ولذلك  باللين.  املقترنة   للمهموسة 

 
إيقاعّيا تباينها  . ى 

ال املجهور  وعّرف  »  حرف  موضعه،  بكونه  في  االعتماد  أشبع  ويجري  حرفا  عليه  االعتماد  ينقض ي  حّتى  معه  يجري  أن  الّنفس  ومنع 

التهانوي، محّمد علي، ج1982،  4) سيبويه، ج  « الّصوت اعر وأثره في   (.1996،  1( و) 
ّ
الش املّتصلة بحضور  الكلمات  إلى  وقد شددناه 

بأربعالوجود، ومنها   ارتبط  والما  والقاف  والجيم،  الّراء  وهي  األقوى  بكونها  دون  ة حروف عرفت  اصطفيناها  كلمات  في  لنحصرها  طاء 

 )  غيرها لتقديرنا أّنها أكثر  خدمة ملقاصدنا مثل  
 
 حراكا

 
 ، روح، رّب، جميال

 
هر، العطر ، ارتقى، يقينا

ّ
ين ، الط

ّ
(.    ، وقار، الخلق، يخلق، الط

متلّون املالمح اإليقاعّية وتغاير   اع  واّتصافها بصفات أخرى تظهر اإليقو فاعلّية مواقعها    وسنفّصل مدى تمايز حروفها في صفة الجهر 

 اآلتي: في الجدول التفصيلّي  مراتبها
 وسمه اإليقاعيّ  موقعه  صفاته  الحرف الكلمة 

 قوّي ولكن دون الحقيه  وسط الكلمة  جهر،  تكرير، توّسط بين شّدة ورخاوة.  الّراء حراكا 

 قوّي  الكلمة أّول  جهر،  تكرير، توّسط بين شّدة ورخاوة.  الّراء روح 

 قوّي  أّول الكلمة  جهر، تكرير، توّسط بين شّدة ورخاوة  الّراء رّب 

 قوي  أّول الكلمة  جهر ، شّدة ، قلقلة  الجيم  جميال 

 قوي  آخر الكلمة  جهر، شّدة، استعالء، قلقلة  القاف ارتقى 

 أقوى من سابقه  وسط الكلمة  جهر، شّدة، استعالء، قلقلة  القاف يقينا

 اقوى من الحقيه  وسط الكلمة  جهر، شّدة، استعالء، قلقلة  القاف وقار

 قوي  آخر الكلمة  جهر، شّدة، استعالء، قلقلة  القاف الخلق 

 قوي  آخر الكلمة  جهر، شّدة، استعالء، قلقلة  القاف يخلق 

اء الطهر
ّ
 أقوى  أّول الكلمة  جهر، شّدة، استعالء، قلقلة  الط

 قوي  وسط الكلمة  استعالء، قلقلة جهر، شّدة،  الطاء العطر

ين 
ّ
اء الط

ّ
 أقوى  أّول الكلمة  جهر، شّدة، استعالء، قلقلة  الط

اعر في الكون إلى كلمات حاوية لحروف مكّررة مرّددة لصدى القّوة، مّما جعلها  
ّ
استند إيليا أبو ماض ي في حديثه عن حضور الش

قّوة   بأدناها  الّسمعي. وسنبدأ  الوضوح  في   تصل قممها 
 
حراكا راء"   إيقاعّيا مثل 

 
" جميال بجيم  لنثنّي  رّب"   و"  روح"   و"  إلى "  لنخلص   ،"

الخلق، يخلق يقينا، وقار،  ارتقى،   ( بقافها مثل  الّتالية  الكلمات  لهما  اء". ونعقل 
ّ
القاف" و"الط  " أقصاها وهما  بالقّوة  يبلغان  (  حرفين 

بصفات أخرى من استعالء مقترنة  وتحسين قّوتها  ،مجتمعة بجهرها وشّدتها والحت هذه الحروفوبطائها من ) الطهر، الطّين، العطر(. 

القول   إلى تطويع  بتباين رتب قّوتها  الحروف  وقلقلة وتكرير هادفة  أغلب هذه  ولذلك، جاءت  الفعل.  الشاعر على  لإلفصاح عن قدرة 

 
 
مة بفعله وبصفاتهعلى انتشاء الذ متصّدرة للكالم لتهبه سرعة في الزمن احتفاء بحضوره وتدالال

ّ
 . ات املتكل

 
وقوع النبر  وما زادها وضوحا

را عليه املعنى وهو االحتفاء بحضور صنوه 
ّ
اعر في نفسه مبئ

ّ
 أّن اإليقاع ستتبدّل مالمح عليها لفتا إلى انتباه القّراء إلى مقصد بّيته الش

ّ
. إال

 الّضعف الذي سيدرس في اآلتي: قّوته عند الحديث عن غياب الشاعر باصطفاء حروف مهموسة تناسب إيقاع 

 :على تلوين اإليقاع الحروف املهموسة قدرة •

أّنه » دون املجهور من حيث ليونة املخرج،   والقصد  ألصق الّصوتّيون بالحرف املهموس صفة الّضعف. فتّمت الّنظرة إليه على 

 بال
ّ
الحنجرة« ل مستوى  على  الّصوتيين  الوترين  بين  املسافة  ساع 

ّ
الت الّنفس  جريان  سهولة  هي  ههنا،    –  2009،    بهّية،زخنين  )  يونة؛ 

أخر   (،2010 به صفة  الّرخاوة وألحقت  وهي  إنتاجه، على    ى  أثناء  تاّم  ارتخاء  حالة  في  األعضاء  يجعل  الّصوت مّما  تعني جريان   « تي 
ّ
ال

ديد« 
ّ
 (2010،  2009) زخنين، بهّية،    نقيض الش

 
من الكلمات الحاوية لحروف تغلب عليها هذه الّصفة لبيان تفاوتها    . ولذلك تخّيرنا جّما

 فيها وفي مدى استغراقها ألمداء زمنيّ 
 
تماثلت همسا اإليقاعّية وإن  املالمح  اعر واختالل    ة متباينة تخرجها متغايرة 

ّ
الش قناها بغياب 

ّ
وعل

  (  الوجود، ومنها 
 
 وهاد، شاحبات، حزونا

 
الهول، هشيما الوحشة،   ، 

 
 ، سرابا

 
 ، جرحا

 
 (  ، ثخينا

 
لها جدوال أقمنا     . وقد 

 
الوجاهة ملا    بحثا عن 

 سنتأّوله. وصورته اآلتي:
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 وسمه اإليقاعيّ  موقعه  صفاته  الحرف الكلمة 

 
 
  أّول الكلمة ووسطها همس، رخاوة، خفاء  الهاء وهادا

 
 إيقاع أكثر ضعفا

 إيقاع ضعيف  وسط الكلمة  همس رخاوة  الحاء شاحبات 

 إيقاع ضعيف  أّول الكلمة  همس رخاوة  الحاء حزونا

  أّول الكلمة  همس، رخاوة  حاءال الوحشة 
 
 إيقاع أكثر ضعفا

  أّول الكلمة ووسطها همس، رخاوة، خفاء  الهاء الهول 
 
 إيقاع أكثر ضعفا

 
 
 إيقاع ضعيف  أّول الكلمة  همس، رخاوة، خفاء  الهاء هشيما

 
 
 إيقاع ضعيف  أّول الكلمة  همس، رخاوة، صفير  السين  سرابا

 إيقاع ضعيف  آخر الكلمة  همس، رخاوة  الحاء ص جرحا 

 
 
اء/ الخاء  ثخينا

ّ
 إيقاع ضعيف  أّول الكلمة ووسطها همس، رخاوة  الث

أّنها  للّتدّبر  واملثير  الوجود.  عن  اعر 
ّ
الش غياب  عن  للحديث  املخصص  الثاني  بالعنصر  قة 

ّ
متعل للهمس  الحاوية  الكلمات  بدت 

واملالحظ   املوجودات.  واندثار  الفعل  وذهاب  العدم  املهموسة  أ متجاوبة مع معجم  الحروف  للتعبير عن ّن هذه  الكلمات  تصّدرت  قد 

   واإليقاع بغيابه.ذ وهن الكون  إ الّضعف.  
 
 أرضا

ّ
   فال نصادف في هذا الجزء إال

 
شاحبات وحزونا". وتعضد هذا الهمس واو اللين    " وهادا

. ويتضاعف اللين تطالعنا حاء ضعيفة الصفة تتذّيل لفظة " جرحا" بما فيها من تنوين وهاد للتعبير عن ذهاب القّوة . ف التي تسبق هاء

  في مجاورة الواو للحاء في لفظة "
 
 الوحشة"، ويتكّرر الضعف من هاء " الهول" و" هشيما

 
في اللفظ ومعناه في ما  " . ونتحّسس الوهن عيانا

اإليقاع لضعفها.  القوى فضعف  خائرة  مة 
ّ
املتكل الذات  لتلوح  الكلمات من حزن وشحوب، وجراح  حاء  يؤّبن    تتضّوعه  اعر 

ّ
الش ويظّل 

بالهالك   بما يجاهر  الوجو وقد صار  غياب صنوه   جرح 
 
   د عميقا

 
اعر قد طّوع حروفه  تمام جرحه  "" ثخينا

ّ
الش إّن  القول  أمكن  . وهكذا 

 
 
  للبوح بما يعتمل داخله من مشاعر االرتياح والشعور  بنخوة القّوة عند حديثه عن قدرة الشاعر على الفعل ومعاشرة الوجود حضورا

 
 
والهمس  وفعال الجهر  بين  ولذلك، راوح  احتجابه.  لحظة  ألم ضياع  ومن   ، 

 
إيقاعا خلق  مّما  والّضعف،  القّوة  بين     مراوحته 

 
متبّدل   ثرّيا

 
 
  املالمح متطاوال

 
 باستدعاء الّنحو  لتبّين مدى جدواه اإليقاعّية في اآلتي:  على النمذجة. وسنخصب فاعلّية الحروف إيقاعيا

حو .3
ّ
 :إيقاعّية الن

ورة على لغة القدامى ألّنه  
ّ
اعر الّرومنطيقّي إلى الث

ّ
ال تناسب واقعه وال قدرة لها على دغدغة طبلة أذنه ليخصبها    ايراهيسعى الش

بخرق قواعدها. وهذه القصيدة تستوي حّجة على عبث إيليا أبي ماض ي بقواعد الّنحوّيين ليربك الّدارس فيعجزه الوقوف عند حدود  

تماد الّنحو لدراسة إيقاع هذه القصيدة مثمر ألّنه  تها. ولكّن اعاندود وقفها ولرّبما أشكل عليه تبّين وظائف مكوّ الجملة لعسر تبّين ح

 
 
نوعا تنّوعها  على  ومقاطعها  وأصواتها  وقافيتها  بحرها  عنها  صمت  إيقاعّية  وسوم  عند  الوقوف  من  ننا 

ّ
   يمك

 
هذه وكّما وسنستجلي   .

راكيب والوظائف بالبدء بـ: 
ّ
 الفاعلّية اإليقاعّية بالوقوف عند الت

رفّية و  •
ّ
  إيقاعّية الجمل الظ

ّ
 رطّية: الش

رط
ّ
الش ل 

ّ
الوصل  مث أو على حرف  الّزمانّي  رف 

ّ
الظ القصيدة سمة تركيبّية    القائم على  أبياتها. ولئن خلق   الفتة فيفي هذه  أغلب 

ذي
ّ
  يميلون إلى استقاللّية  ن انسجاما بين املصاريع ليخضعها لنظام هندس ّي صارم الّنظام، فإّنه يربكنا متى عدنا إلى أحكام العروضّيين ال

 ئه  البيت واكتفا
 
   بذاته تركيبا

 
   . وصوتا

 
البيت متّمما لسابقه تركيبا اإل   إذ صار  م  سم

الجدول  ومعنى. ولذلك و  يقاع بملمح بعينه سيكشفه 

 اآلتي: 
رفّية أو الّشرطّية 

ّ
 امللمح اإليقاعيّ  الجملة الظ

في   هابط  إيقاع صاعد في جملة الشرط و  دع هذا الكون ...شؤونا ) جملة ظرفّية( أبعندما 

راخيجملة جوابه 
ّ
 فيها  وشديد الت

 ...الّناظرينا
ّ

إيقاع صاعد في جملة الشرط وهابط في   لو أبى ّللا

 وشديد التراخي  جملة جوابه

ط وهابط في جملة  صاعد في جملة الشر  لو مض ى الّشاعر عّنا لشقينا 

   ديد التراخيوش جوابه 

بناء   على  تقوم  رطّية 
ّ
الش الجمل  أّن  فال  لوحظ  رط. 

ّ
الش جواب  وجملة  رط 

ّ
الش جملة  بين  تالزمّية  عالقة  على  قائم  مخصوص 

انية
ّ
 شرط تحّقق الث

ّ
 تتحّقق األولى إال

 
   » إلى أّن اللغة العربّية تلتزم    . وأّيد باحث هذه الّرؤية مشيرا

 
   في هذا األسلوب ترتيبا

 
   دقيقا

 
؛  وصارما

 
 
   حيث ال يقبل تقديما

 
تأخيرا أركانه. ونكاد    أو   في 

 
التزاما أّن   كائن  نحّس 

 
الشرط دون سكتت بينهما  ا الشرط وجملة  أداة  )والي دادة،    « بين 

الحكيم   (.  1998  -  1997  ،عبد 
 
باعتباره تركيبا رط 

ّ
الش نثّمن شأو     وهو ما يجعلنا 

 
بما كان يجهله. ولذا،    مهّما املتلّقي وإخباره  إفادة  في 

 
 
م والّسامع على نفس الّدرجة تناغما

ّ
   يكون املتكل

 
  وانسجاما

ّ
 أّن هذه الجمل    . إال

 
قت زمانا

ّ
م    تعل

ّ
هوسة مباملستقبل، مّما يجعل هّمة املتكل
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أريحّيتها إلى  لتخلد  اني 
ّ
الث األمر  تراث،    بإتمام  الزيادي،  يض(2009)  ما  اكتمل . وهذا  قد  الكالم  بنبرة هبوط ألّن  ويكسوه  اإليقاع  عف 

الجمل تمامها.    معناه وبلغت 
 
ليرد جمال أن يكون جملة واحدة   

ّ
ذي كف

ّ
ال رط 

ّ
الش إلى تحّقق جواب  اآلذان تظّل متشّوفة  أّن  إلى    ويشار 

اع
ّ
الش حيرته ألّن  املتلقي  فيبلغ  بالعطف  مترابطة   متعددة 

 
لعبا به  يتالعب     ر 

 
ا خطرا فإذا   طمأ. 

 
استرساال ركيب صادف 

ّ
الت تمام  إلى  في    ّن 

ات املبدعة بالّتعب الستنفا
ّ
 أّن    طاقتها الّنفسّية دون بلوغ املراد.    دالقول ورغبة في إتمام املعنى. وهذا الشرط بمعاطيفه يصيب الذ

ّ
إال

نجد في    » الجمل الشرطّية املقترنة بـ" لو" تستغرق وقتا أطول فيتزايد تراخي إيقاعها خالفا للمقترنة بـ" عندما" ونحتّج لهذا بالقول اآلتي:  

 
 
رط غير جازمة. وندرك ال محالة أّنه غالبا

ّ
. وهذا ما نلمسه بين األداة وجوابها كبيرة ، ما تكون الفسحة الّنطقّية العربّية بعض أدوات الش

لو(  ( األدوات  أّول هذه  استخدام  الحكيم،    « في  والي، عبد  و (1998  –  1997)  ما  أّن هذا هو  ونقّدر   كاد  .  الذي  اإليقاع باإلجهاد  سم 

ركيبّي الذي يجبر الكالم على استعادة نظامه. إّنه الّنحو  يعيد
ّ
إلى العروض   يذهب فيه الغنائّية ويخّل بنظامه لوال ارتباطه بالّتوازي الت

الذي خرج فيه عن طوعه.    نظامه 
 
الكالم قائما الذي جعل  العطف  التركيب مع  األوزان والتراكيب   وقد تجاوب هذا  على جمل متماثلة 

 صانعة لثراء إيقاعّي سنرصده في اآلتي: 

بات العطفّية: إيقاعّية  •
ّ
 املرك

بناء   وتقارب  القصيدة النسجامها  تحقيق  في  كبرى  قيمة  لأبياللعطف  وهذا محّقق  عليها.  تها.  القّراء  قلوب  استحسن  عطف  إذ 

ب ألّنه  
ّ
د صرامة الّنظام  طوف عليه واملعطوف متعادلين  عيجعل قسمي املباحث حديث هذا املرك

ّ
ركيبّية ورّبما يؤك

ّ
من حيث القيمة الت

وسنختبر قدرته على تبديل املالمح اإليقاعّية داخل   .(2009،   صابر ،الحباشة  )  التي فرضها الوزن العروض ي ليكون الّتناسب الّضرورّي 

ركيب 
ّ
القصيدة وتغايرها داخل البيت الواحد وفي صلته ببقّية األبيات األخرى. وهذا يستوجب االحتماء باإلحصاء لرصد تواتر هذا الت

 ، بالوقوف عند عطف املفردة على املفردة 
 
  ،أوال

 
 وفق اآلتي: فعطف الجملة على الجملة ثانيا

 عطف املفردة على املفردة: قاعّية إي .أ

ة الّنظام.  وقد تّم االعتراف بشأو " الواو"  في الّربط بين الجمل وجمع 
ّ
اعتبر العطف أداة تساهم في انسجام الّنّص وإخضاعه لدق

ب  أشتاتها
ّ
الّيات الجمل في الّنّص  أحد الوسائل لتماسك الّنّص، وذلك ألّنه يعمل على تقوية الروابط بين متو   » . ولذلك اعتبر هذا املرك

م داخل الّنّص، بحيث تدرك عناصر  علها متماسكة، فالعطف يحّدد  وج
ّ
الطريقة التي تترابط به عناصر الجمل والفقرات بشكل منظ

 
 
 .  (2012لعايدي، حسين،  ا   حماد، خليل ، )  « ومتوالّيات جمل كوحدة متماسكة  الّنّص مفردة وجمال

 
أقمنا    ولرصد هذه فاعلّيته مفردا

 
 
   جدوال

 
 للوقوف عند مواقعه ووسمه اإليقاعي وفق اآلتي:  توضيحّيا
 وسمه اإليقاعيّ  موقعه  املعطوف  أداته املعطوف عليه  املثال العطفيّ 

  جميال وثمينا
 
  الواو  جميال

 
 ارتخاء ) ضعف(   (  1) ب  قافية العجز ثمينا

  حراكا وسكونا 
 
  الواو  حراكا

 
 ارتخاء ) ضعف(  ( 2) ب  قافية العجز سكونا

  زمانا، ومكانا
 
  الواو  زمانا

 
 توّسط بين السرعة واالرتخاء  ( 3) ب  مطلع الصدر  مكانا

  شخوصا وشؤونا 
 
  الواو  شخوصا

 
 ارتخاء ) ضعف(  ( 3) ب  قافية الّصدر  شؤونا

  الواو  نغمات  نغمات ولحونا 
 
 ارتخاء ) ضعف(  ( 9) ب  قافية العجز لحونا

  الواو  شاحبات  شاحبات وحزونا 
 
 ارتخاء ) ضعف(  ( 11)  ب  قافية العجز حزونا

  ضبابا ودجونا
 
  الواو  ضبابا

 
 ارتخاء ) ضعف(  ( 12) ب قافية الصدر دجونا

  أريجا وفتونا 
 
  الواو  أريجا

 
 ارتخاء ) ضعف(  ( 12قافية العجز ) ب  فتونا

  غيظا وجنونا
 
  الواو  غيظا

 
 ضعف( ارتخاء )  ( 14قافية الّصدر ) ب  جنونا

  خليال وخدينا
 
  الواو  خليال

 
 ارتخاء ) ضعف(  (  18قافية العجز ) ب  خدينا

بدا أّن العطف القائم على املفرد قد احتّل مواقع متباينة من األبيات بين مطلع األبيات وتقفية الّصدور واألعجاز. وهذا ما وسم 

ل
ّ
اني سبع مّرات بنسبةتعاوده في تقفية ا   إيقاعه قّوة وضعفا بالّتغاير. إذ مث

ّ
  في قوافل ه ، وبلغ عدد% 64 ملصراع الث

 
 املصاريع األولى ثالثا

وهذا اإلحصاء موح بقّوة اإليقاع في البداية الذي    .   %   9  نسبة  . أّما نسبة تواتره في مطالع األبيات فمّرة واحدة بما يقارب   %   27بنسبة  

اعر وامتالكه 
ّ
 يرتّد إلى نشاط الش

 
م فبات العطف مناسبا

ّ
نه من الّتعبير، وبثقل النهاية التي تظهر تعب املتكل

ّ
له في وسم  لطاقة نفس تمك

اإليقاع فّضاح حال صاحبه. ليغدو  بالتراخي  ي  الكالم  اإليقاعّي ال  الوسم  أّن هذا    
ّ
العروض بنظامه  حإال الّنحو لخدمة  جب عّنا تطويع 

املعطوف عل املعطوف مع  فيماثل   الّصارم. 
 
ميال ج  يال" مثل )  عم

 
ف  " الوزن  ليأتي  الّصرفّية،  الّصيغة  في     يه 

 
مينا

 
 وث

 
ليال

 
خ  ،   

 
دينا

 
"  وخ أو    ،)

 
 
اال ع 

 
 ف

 
مانا    " مثل ) ز 

 
كانا  وم 

 
وال ع 

 
   (، أو ف

 
خوصا

 
   مثل ) ش

 
ؤونا

 
 وش

 
ب العطفي في شكل تواز عمودّي مثل ) نغمات    (. وأحيانا

ّ
أخرى يحدث املرك

 ولحونا
 
وحزونا شاحبات   ، 

 
انسجاما مكّوناته  بين  وخلق  دقيق  بنظام  القول  سّيج  العروض قد  ملقتضيات  العطف  تطويع  أّن  ونقّدر   .)  

  
ّ
تلتذ يحدث حالوة  املعطوفين ألّنه  بين  التناسب  األوائل من ضرورة  إليه  دعا  ملا  األسماعومراعاة   لها 

 
طباقا العطف  وقد حوى هذا   . 
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املعنى وتقوية  الكالم     .لتجميل 
 
با

ّ
مرك العطف  إيقاعّية  مدى  الختبار  محّفزة  مفردا  العطف  أحدثها  التي  اإليقاعّية  الخصوبة   وهذه 

 
 
 في اآلتي:  إسنادّيا

 عطف الجملة على الجملة: إيقاعّية  .ب

ل سمة مهيمن
ّ
 نرى أّن عطف الجملة على الجملة قد مث

 
حّتى ال يصبح املقال    ة في هذه القصيدة وقد ارتأينا أن ال نقيم له جدوال

ليتعاود  البيت،  على  فالبيت  املصراع،  على  واملصراع  الجملة  على  الجملة  تّم عطف  أّنه  ولوحظ  إقناعه.  ويذهب  ماؤه   
ّ
فيجف ثقيال 

 
 
   التركيب محافظا على أشكاله نفسها اسمّيا

 
 أو فعلّيا

 
 . وقد ارتب. وهذه الكثافة في هذا النوع العطفي يجعل القول أكثر انسجاما

 
  ط بالغّيا

شبيه في اآلتي: 
ّ
 بالت

ين املهينا     ونبّي بهر الخلق وما أعلن دينا 
ّ
 إّنه روح كريم لبس الط

مشّرعبدا   التشبيه  بأسلوب  العطف  الذي   اارتباط  املعنى  بعقل  قة 
ّ
متعل املتلقي  هّمة  ألّن  وكثافته  املعنى  ساع 

ّ
ات عن  للحديث 

 تتشّعب 
 
دون بلوغ حقيقة واضحة تذهب هوس التفكير فيها. وهذا يستدعي قراءات   طرق الوصول إليه ملجازية الّصورة التي تدرك تقريبا

ا   عّدة لها صلة بثقافة القارئ وبيئته فتتباين الرؤى والّدالالت 
 
راخي. وقد ساعد   ملتوّصل إليها. أّما إيقاعّيا

ّ
فقد وسم الكالم بالبطء والت

إزاء تدوير معنوّي. ساع معانيه وكأّننا 
ّ
الكالم وترابطه ببعضه وات تمّدد  إلى   ذلك على  البليغ  شبيه 

ّ
العطف والت بين  الّتجاوب  وأّدى هذا 

 فالجمل وتماثلها. وقد أشار باحث  إشاعة جّو من االنسجام بين  
 
شابيه قائال

ّ
الّنوع من الت إّنه    ي أطروحته إلى شأو هذا  شبيه   » : 

ّ
هو الت

 
 
به معا

ّ
الش األداة ومن وجه  ذي تجّرد من 

ّ
يتمّيز باملطابقة  ال األداة  الجوهرّيين فحسب. فهذا األسلوب بخلّوه من  العنصرين  ، وقام على 

به يتميّ 
ّ
شبيه البليغ أسمى درجة في  الّتاّمة بين املشّبه واملشّبه به، وبتجّرده من وجه الش

ّ
ز بإجمال التقريب بينهما، مّما يسمح باعتبار الت

تاّمة املشّبه واملشّبه تسوية  بين  الّصريح من حيث هو يسّوي  شبيه 
ّ
الهادي،    « الت الطرابلس ي، محّمد  ق بوعي (.  1981) 

ّ
يتعل وهو شاهد 

اعر 
ّ
الش ات 

ّ
املثيل مثيله.    ة الذ أن يعيد  إلى درجة  الّتناسب  القول لنظام دقيق قائم على  األبيات تخضع  بين مصاريع  املماثلة  فهذا  بأّن 

الّربط بين الجمل يخرجها في شكل عناقيد من الكلمات متآلفة املعنى، منسجمة في املوضوع، وفي بنيات متشابهة وتراكيب متماثلة. وقد 

أونج   ا أرجع  من  النوع  استأنس  هذا  ولذلك،  الّتأسيسّية.  الّدينّية  نصوصها  في  خاصة،  األولّية  فهّية 
ّ
الش قافة 

ّ
الث خاصّيات  إلى  لّربط 

 
 
اعر بالعطف مخاطبا

ّ
ف بينهما  الش

ّ
)    الجمهور بما هو مألوف عنده، وشائع في ثقافته. وهذا من شأنه أن يوّحد بين املبدع واملتلّقي ويؤل

ب الّنحوّي   ونقّدر أّن   .(1994أونج، والترج،  
ّ
شبيه   هذا املرك

ّ
ركيبّي لجهود العطف املشتمل على الت

ّ
محّفز  للتعّمق في معاضدة الّتوازي الت

 إثراء اإليقاع . وسنرصد هذا في اآلتي: في 

 التوازي التركيبي: إيقاعّية  •

ركيبّي  
ّ
   وفهوقرنوه بالّتناسب.  اهتّم الّنّقاد بالتوازي الت

 
 ا، ألّنه يمعندهم يزيد الّنظام نظاما

 
   ثل ببين الجمل اإليقاعّية تركيبا

 
  . وصوتا

 
 
انسجاما يخلق  وهذا  رصيع. 

ّ
بالت القصيدة  في هذه  اقترن     إذ 

 
األشطر.    داخلّيا كّل  بانيبين  اعتبر  الّنّص وصانع هندسته،   ولذلك  إيقاع 

 
 
القصيدة حاضرا بدا في هذه     وعالمة جودته. وقد 

 
   حضورا

 
إلى درجة منا  متمّيزا بها  ارتقى  اعتباره قد  التي يمكن  العيون  القصائد  فسة 

 الجدول اآلتي:قاعها به. وسنحتّج لهذه الفاعلّية ببيتين وشطر باالستناد إلى إيجّملت 
 الوسم اإليقاعيّ  حويّ شكلها النّ  الجملة اإليقاعّية 

فيه بعض الصعود الستفهامّيته  إيقاع   مبتدأ + خبر  ا كين  فيه وقار الّناسم  ثائر   سواه   ن  م  

ومتراخ بحكم احتوائه على تشبيه  

ساع املعنى. 
ّ
 هادف إلى ات

ائم  عابد   سواه   ن  م  
ّ
إيقاع فيه بعض الّصعود الستفهامّيته   مبتدأ + خبر  ا رين  فيه جنون الث

ومتراخ بحكم احتوائه على تشبيه  

ساع املعنى. 
ّ
 هادف إلى ات

  عانق   سواه   ن  م  
 
  فيه بعض الصعود الستفهامّيته  إيقاع  مبتدأ + خبر  ا نون  هللا يقينا ال ظ

ومتراخ بحكم احتوائه على تشبيه  

ساع املعنى. 
ّ
 هادف إلى ات

ه يحيا نغمات  إترى  ن  م  
ّ
ا و  ال ون  ح 

 
ا من  ئالّصعود وأقّل بط فيه بعض إيقاع  مبتدأ + خبر  ل

ب   الّسابق
ّ
على احتوائه ملرك

 .إسنادي ّفعليّ 

ه يفني ذاته في اآلخرين   ن  م  
ّ
الّصعود وبعض   بعض فيه إيقاع  مبتدأ + خبر   ا ترى إال

الث األولىالبطء قياسا إلى 
ّ
  الجمل الث

ب إسنادي فعلّي.
ّ
 على احتوائه ملرك
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الرتباطه باملستقبل  إيقاع ثقيل  أداة استئناف + فعل + فاعل+ حال  واستفاق الجدول الحالم غيظا وجنونا 

، وشديد  والحدث املمتنع الّتحّقق  

راخي القترانه بـ" لو" املقتضية جمال  
ّ
الت

 زمنّية أكثر طوال. ومستغرقة ملدد طويلة 

ريا جرحا ثخينا
ّ
إيقاع ثقيل الرتباطه باملستقبل   أداة استئناف+ فعل + فاعل+ م فيه + حال  واستوى الّنهر  على وجه الث

ث املمتنع الّتحّقق ، وشديد  والحد

راخي القترانه بـ" لو" املقتضية جمال  
ّ
الت

 زمنّية أكثر طوال. طويلة ومستغرقة ملدد 

إلى  الّنظام  الّنص وإعادة  انسجام  التركيبي في تحقيق  الّتوازي  ة للحديث عن شأو 
ّ
أدل التي تستوي  الجمل املصطفاة  نقرأ في هذه 

 املواطن التي اختل فيها في  
 
فالجمل الثالث األولى استفهامّية وإن احتجبت األداة ألّن  في نوع الجمل وفي وظائفها اإليقاعّية.    الّنّص تباينا

القراءة تحدث الّتنغيم وتجعلنا نقف عند موقعها. وهذا ما يسمها بإيقاع شبه صاعد.  ونحتكم في ما اّدعيناه إلى قول قّدرنا فيه بعض  

نغمة هذ بصعود  يقّر  لقيامها على سكتةالوجاهة  الجمل     ه 
 
املقتض  واحدة خالفا الشرطّية  الحكيم،   ية لنغمة هابطةملن  والي، عبد   (

1997  –  1998.)   
 
ق فيه. فتناسبت تفعيالت هذه الجمل عروضا

ّ
اعر في الكون وفعله الخال

ّ
   وقد اقترنت هذه النغمة بحضور الش

 
  وضربا

 
 
بين الوجود وحضور  عن حالوة املسموع وشّدا للكالم بعضه إلى بعض فيتزايد انسجام عناصره. وكأّنه تجسيد لالنسجام    في أغلبها بحثا

فيتهّيأ اعر. 
ّ
   الش

 
وأحيانا التركيب  ووحدة  النغمة  وحدة  تحكمه  الحضور  لهذا  دقيق  الوزن.  نظام  لتتابع    وحدة  املتقّبل  يتهّيء  ولذلك، 

دو  مثيلها  تعيد  بعينها  عنهتراكيب  انحراف  القدامى   .ن  عند  محمودة  فنّية  خصلة  صارم  تركيبي  نظام  على  والحفاظ  التناسب  وهذا 

الكريم  القرآن  في  ورودها  لكثرة  املنزلة  الكالم وجعلوها شريفة  أعلى مراتب صناعة  وبّوؤوها  استحسنوها وحّرضوا عليها  ابن    الذين   (

) ناجي، محّمد عبد الحميد ،    على الترغيب في ترسيخ الفكرة بالذهن وتيسير حفظهاوقد يعود ذلك إلى قدرة هذا التركيب    األثير، د. ت(.

1984  .) 
 
 أّن الجملتين األخيرتين، على حفاظهما على الّنظام وخضوعهما له باستدعاء أشكال نحوّية متماثلة تماثال

ّ
   إال

 
لجبر  خرق    تاّما

ا
ّ
مة الجزعة حيال الفراغعر عن الوجود، الحتا متطابقتين  الّنظام الذي أحدثه الغلّو في ركوب الّزحاف ولغياب الش

ّ
ات املتكل

ّ
. لحال الذ

إذ وردتا جملتي جواب شرط متعلقتين بالعطف لجملة شرط سابقة.  ولذلك، اقترنا بوسم الثقل وهبطت نغمة اإليقاع لوجود أكثر من 

  سكتة واحدة لصلتهما بالّسابق.
 
قات  وزاد الثقل ثقال

ّ
قة بإتمام متعل

ّ
اعر ألّن هّمته متعل

ّ
رط بالزمان املستقبل الذي يربك الش

ّ
ارتباط الش

الجواب   ق بجملة 
ّ
املتعل األمر  االمتناع تدّل على صعوبة تحّقق  " لو"  أّن  الحياة حياتها. ويبدو  إلى  أفعال تعيد  رط من 

ّ
الش جملة جواب 

ات
ّ
ط وتيأس الذ

ّ
  فتطول الجمل ويتمّدد الكالم ويتلط

 
ويعّم التراخي فينفر املتلقي من هذه التراكيب املقترنة  من إخصاب الغياب حضورا

 
 
  بالعدم وإن رّدها إليها إيقاعها رّدا

 
ذي تألفه اآل  عنيفا

ّ
 بحمايته للتناسب ال

 
ويبدو أّن التوازي التركيبي في هذه القصيدة  .ذان والنفوس معا

 خادم إليقاعها ومعناه، صانع لصلة انسجام بينهم
 
 ملقام حضور الشاعر في الوجود وغيابه عنه. ا مراعيا

 الخاتمة: 

ال  نشير في قافلة هذا 
 
ل عنصرا

ّ
الرومنطيقّي عاّمة قد مث عر 

ّ
الش أبي ماض ي خاّصة وفي قصائد  إيليا  اإليقاع في قصيدة  أّن   بحث 

 
 
إيقاعّية   فّعاال الحديث عن ممكنات  لنا  تتيح  القصيدة  فهذه  وداللة.  ثرائها موسيقى  بتنّوع    في  األخرى  األشعار  بقّية   تتيحها  ال  هائلة 

 
 
تدويرا املقتض ي  الّرمل  مجزوء  على  بورودها  انتشارها  شكل  في  صادمة  بدت  إذ  ومدارسها.  وتّم    عصورها  فاألبيات.  املصاريع  ة 

ّ
كاف في 

 
 
قديما القافية  الذي    تحويل معايب  للّتضمين  اعر 

ّ
الش بركوب  محاسن   إلى 

 
ساعا

ّ
ات القصيدة  املبّرزين   زاد  تفّوقه على  ليبرز  الّداللة  في 

ت الّزحافات رتابة التفعيلة األصلّية لتسم اإليقاع بالّسرعة.  
ّ
   األوائل في قول املنظوم. وفك

 
لت الحروف جهرا

ّ
   ومث

 
ق بهما  وهمسا

ّ
، وما تعل

 
 
مالذا أخرى  صفات  رصدنا  الستحض  من  وقد  عنه.  وغيابه  الكون  في  اعر 

ّ
الش بحضور  الوسمين  وارتباط  وضعفه  اإليقاع  في  القّوة  ار 

ب ا 
ّ
ة. ولذلك، تّم االحتماء باملرك

ّ
لعطفّي  للّنحو فاعلّية إيقاعّية في بناء اإليقاع وخلق انسجام بين مكّونات املصراع والبيت والقصيدة كاف

 
 
 و   بأشكاله الّنحوّية املتغايرة مفردا

 
با

ّ
   مرك

 
 إسنادّيا

 
قترانه بالتشابيه في بطئه ال  . فبدا األّول املقترن الفاصلة أقّل ارتخاء، والح الثاني موغال

الهادف و البليغة  باملجاز.  باالحتماء  الّداللة  أفق  توسيع  إلى  هذه  و ة  اعر 
ّ
الش وأغنى  بالهبوط.  اإليقاع  نغمة  رطّية 

ّ
الش التراكيب  سمت 

ركي
ّ
الت بات بالّتوازي 

ّ
الذي عجز املرك استرداد الّنظام الّصارم  الذي أحدثته كثرة الّزحافات ليتّم  أكثر قدرة على جبر الخلل  الذي بدا  بّي 

 
 
فيه، متباين املالمح إلى حّد الّتمايز،   العروض في هذه القصيدة على املحافظة عليه. ولذا، بدا اإليقاع في هذا األنموذج الشعري شّغاال

امل إنتاج   مراعّيا ملقضيات 
 
با
ّ
تقل اعر    عنى، 

ّ
الش القّوة لحظة حضور  الكون، والّضعف عند غيابه عنه.بين  أّن   في  إلى  الختام  ونخلص في 

القصيدة   الوجودإعالن  هذه  إلى  الّرؤية  الّتحّول في  اإلله  عن  التي تعلي شأو  القدسّية  الّرؤية  الفاعل، من  اعر 
ّ
إلى الش الفاعل   

ّ
، من ّللا
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على   وتمّرد  الّرومنطقيين  عند  جديد  مذهب  وهذا  ات. 
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الذ الفردّية وتضّخم  زعة 

ّ
الن بتكريس  ترتبط  تي 

ّ
ال البشرّية  الّرؤية  إلى  والجماعة 
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Abstract: In this topic, we touched upon an attempt to limit the rhythm as a sticky concept that refuses to 
control. And we deliberately associated it with a kind of poetry, which was considered a revolution in the poetry 
of the early ones as an art and life. We were given a confusing poem for readers who used to have typical poems 
based on a well-known and fenced structure in order to define their dictionaries, their meanings and their 
pictures. 
Interestingly, it enabled us to have great rhythmic potentials, so the illusion of the minds that shows were killed 
in the rhythm of its fertility was removed, as it allowed us to rotate and creeping in frequency. And we tested the 
ability of grammar compassionately, a condition and a synthesis to give rhythmic peculiarity to the poetry of the 
romantics by reviving rhythms that were marginalized by the typical poem of the first. 

Keywords: Rhythm, romantic poetry, heaviness, lightness, slowness, speaking, whispering, rhythmic diversity. 
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