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 املقّدمة: 

   يثيرظّل الحديث عن اإليقاع  
ا
 كبير   جدل

ا
دد.    ا

ّ
 ألّنه  إلى حّد الل

ا
قد يعود هذا إلى الستعمالت املختلفة »   و  .من أكبر املفاهيم غموضا

املفهوم«  أّن   (.1985الزيدي، توفيق،  )  لهذا  آخر يرى  الرؤية قول  أوده ويستبعد كّل  ويرفد هذه  اإليقاع »يستعص ي على كّل حّد يقيم 

( أنفاسه«  ويخنق  مجالته  ويحّد  مداه  يضّيق  صارم  الحميد،  ضبط  عبد  زيد،  بغشاوة 2009بن  لتسربله  األهواء  تنازعته  ولذلك،   .)

يخّيته، بل قرنوه بالّنظام  كثيفة تحجب إدراك كنهه. فلم نر نظرّية دقيقة في ضبطه في كتب أسالفنا تذهب بعض الحيرة وتحيط بتار 

ة،  الّدقيق وربطوه بالّزمن  
ّ
ه بدق

ّ
ر الّنّقاد العرب وفالسفتهم بالّرؤية اليونانّية إليه. ولعل

ّ
وجعلوه صنو الوزن. وقد تعود هذه الرؤية إلى تأث

 
ا
  ما يستدعي مذهب أفالطون الذي ربطه ربطا

ا
(. ويشار إلى أّن  2016ي، منصف، الوهايببتعاود الحركة وتقّيدها بنظام زمنّي صارم ) دقيقا

( املوسيقى"  املقالة من "جوامع علم   أهّمها  لعّل من  فاته 
ّ
الحسن،  ابن سينا قد دّل على ذلك في بعض مؤل أبو علي  (  1956ابن سينا، 

وهذه رؤية منقوصة، ألّننا نقف في تراثنا على نظرّية في الوزن محكمة البناء، منسجمة العناصر، وافية الجهاز املصطلحي واملفهومّي،  

ة ا 
ّ
  ملسألة ول نملك نظرّية في اإليقاع. وهذا ما يستدّل له باآلراء الكثيرة التي حاولت اإلحاطة به ووضع نظرّيات إيقاعّية للدللة على  دق

م فيها مهما تنّوعت زوايا النظر، كما ظهر الوعي بأهمية اإليقاع في جميع جوانب الكالم وتوجيه الرؤى فيها، 
ّ
  وتشّعبها واستقصاء الّتحك

آراء ضّمنت    لكّنها 
ا
نتائجها    بحوثا الجدّية والصرامة، واملواقف فاختلفت  )  عمقامتفاوتة في  الهادي،  وقيمة  (.  2006الطرابلس ي، محّمد 

د 
ّ
كأخّص ما يكون بوصف هيئات وأشكال تتحّصل من ترتيب أوتنظيم ) ...( ذلكم هو اإليقاع باحث آخر زئبقّية هذا املفهوم بقوله: » وأك

(. ونقّدر أّن صعوبة  2016الوهايبي، منصف،  «  )أو تنسيق هو أبدا موضوع للّتبديل والّتغيير، ول ثبات لها ول ضرورة طبيعّية تقتضيها

ب  الحّد قد جعلت 
ا
املوضوع مفتوحا الكالم    وسيبقى عص يّ   اب الجتهاد في  يه في 

ّ
آلّيات تجل الضبط وقصارى ما نستطيع محاصرته منه 

 ,Meschonnic   1982 ,ونزعات حضورها فيه. وهذه رؤية لها سند عند الغربيين منها الكتاب املرجع لهنري ميشونيك " نقد اإليقاع " )  

Henri,)    إيقاع في  بحث  ")و"  والّنثر  عر 
ّ
اللغة Dessons (Gérard) et Meschonnic (Henri) 1998الش  " ة 

ّ
ملجل الخاّص  والعدد   )

اإليقاع والخطاب" وأخذنا   بـ"  املوسوم  فوّية" )منه    الفرنسّية" 
ّ
الش القصيدة  النوعي  Zumthor, Paul, 1982"اإليقاع في  العروض  ( و" 
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ص:امل
ّ
 لخ

عرّية بانتخابخصائص  البحث سندرس في هذا 
ّ
قت   اإليقاع في الّرسالة الش

ّ
 ذي العرش" لبشار بن برد. وتعل

ّ
قصيدة " سالم ّللا

القائمة   سّر جماليتها  نتدّبر  أن  فيها، على  اإلفاضة  دون  عرّية 
ّ
الش الّرسالة  تاريخّية  وبرصد  اإليقاع،  بحّد  األّول  املقام  في  على  هّمتنا 

الخارجّي والّداخلّي. و  إيقاعها  املتطاولة على حضارة األعراب، فاعلّية  اعر ولتغّير حضارته 
ّ
الش لثقافة  اإليقاع راصد  أّن  إلى  سنخلص 

 مّما استوجب من إيقاعها املعتمد على أصوات الغناء أن يتشّبه بها وأن يتمايز عن اإليقاع املألوف في القصائد العربّية النموذجّية.

 ثراء إيقاعّي.   ؛مقابلة ؛جناس  ؛تدوير  ؛إيقاع ؛عروض ؛رسالة شعرّية الكلمات املفتاحّية:
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( الكّمّي"  الخليلي"Dominicy Marc, Nasta Mihai, 1993والعروض  املنوال  في  محاولة  العربي:  العروض  و"   ،)  (Bohas Georges, 

Poali Bruno, 1993.) 

ا من الّدرس    فيهذا اإليقاع باعتباره األطروحة الكبرى    تعّقب أثروسن
ّ
عرّية التي لم تنل حظ

ّ
 الّرسالة الش

ا
على وجود قصائد  ،  كثيرا

الجاهلي وفي   الشعر  امتداد في  لها  تناولها"  تراسلية  ليتّم  الّنثرّية  بالكتابة  الّنّقاد  الّرسالة في ذهن  اقتران  شعر صدر اإلسالم. ومرّد ذلك 

اتي أو ضمن أجناس أدب الوقائع" ) بن رمضان، صالح،
ّ
(.  ولذلك، كانت العناية فائقة بالّرسائل  2001ضمن نظام أجناس الّسرد الذ

 الّنثرّية. فتّم الحتفاء بألوانها عند عبد الحم
ّ
عر. إل

ّ
زين على خصائصها الفنّية لحتوائها ماء الش

ّ
يد الكاتب والجاحظ، وابن العميد مرك

 أّن أحد الّنّقاد قد أخرج الّرسالة من ربقة الخطاب النثرّي ليلحقها باملنظوم 
ا
عر" ) قائال

ّ
: " الكالم املنظوم ثالثة: الّرسائل والخطب والش

 (. ولن نوغل ك 1984العسكري، أبو هالل، 
ا
عرّية حّتى ل نثقل العمل، بل سنقتصر على نماذج منها   ثيرا

ّ
في استدعاء تاريخّية الّرسائل الش

عر الجاهلي، ومنها ما له صلة بشعر القرن األّول الهجري معتمدين النتخاب، على وعينا بأّننا قد نكون أقصينا نماذج
ّ
 ما يرتّد إلى الش

وف  عرّي 
ّ
الش راسل 

ّ
الت في  إفادتها  لها  نؤّسس  أخرى  أن  ولنا  املصطفاة.  تراسلّيتنا  عنها  صمتت  رّبما  هائلة  إيقاعّية  بإمكانات  فر 

ّ
الظ ي 

عرّي بالستئناس بجّم من األبيات أّولها قول عنترة يناغي طائر البان ويناجيه
ّ
ه ملشروعّية لبحثنا بالّنبش في تاريخّية هذا الّنوع الش

ّ
، بحث

إزاء   الجزعة  الّصعب وشكوى حاله  البارعين في على ركوب  الفحول  عراء 
ّ
الش فراق عباله بأسلوب تفّجعّي فاتحته نداء جريا على سنة 

ير 
ّ
استدرار عطف متقّبليهم بإيقاع حزين ملا في طبع املتقّبل العربي من إلف للفواجع والّدموع الّساجمة، فعّوض الّرفيق بصنف من الط

 ملتمسا إيصال رسالته 
ا
 : قائال

د َهي  
َ
 يا طاِئَر الباِن يا طاِئَر الباِن ق

 
َربا

َ
ني ط

َ
شجاني         َوِزدت

َ
 أ
َ
 جت

 
ا
  ونشير إلى أّن زهيرا

ا
راسل شعرا

ّ
 . وصورته ما يأتي:قد ضرب بسهم في الت

ُم كّل ُمقَسِم                  
ُ
بياَن هل أقَسمت

ُ
         وذ

 
 األحالِف عِني رسالة

ُ
َمن ُمبِلغ

َ
 ف

 
ا
أّننا   ولشعر صدر اإلسالم نصيب من الترّسل، وإن كان امتدادا  

ّ
ملنوال القصيدة الّنموذجّية ونموذجه األبرز شعر النقائض. إل

   حاولنا أن يكون نموذجنا التراسلّي املتخّير من
ا
ارا

ّ
ر به وعارضه في شعره وفي تراسلّيته التي نروم    شعر عمر بن أبي ربيعة، ألّن بش

ّ
قد تأث

 الّنظر في إيقاعّيتها. وسنصطفي له تراسلّية يتيمة حتى ل نثقل القول، ومنها األبيات الّتالية: 

واِم 
َ
ِم              ُتهدى ِإلى َحَسِن الق ي 

َ
ت
ُ
 مِل
ٌ
ة حي 

َ
ِه ت

َ
ِم ِبِاسِم اإِلل ر 

َ
 ُمك

ِم 
َ
م  الَهيث

ُ
يِك أ

َ
ٍة             ِعنَد الَرحيِل ِإل

َ
مان

َ
نُتها ِبأ  َضم 

ٌ
ة
َ
 َوَصحيف

عَجِم 
ُ
 الُدموُع ِكتاَبها ِبامل

 
            َحف

ٌ
 َوالَسالُم َوَرحَمة

ُ
ة ِحي 

َ
 فيها الت

م َيظلِ 
َ
ٍب ل

َ
ؤاِد ُمعاق

ُ
نِبِه           َصّبِ الف

َ
ِلٍف َيبوُء ِبذ

َ
 ِم ِمن عاِشٍق ك

ار بن برد التي قامت على بنية 
ّ
 ذي العرش" لبش

ّ
اني الهجري فقد اصطفينا منه قصيدة "سالم ّللا

ّ
القرن الث الترّسل في  أّما شعر 

لم   ما  وغنم من عصره  بغلظته،  البدوّي  طابعها  أكثرها وخبر  الّنماذج  القصائد  أّن شاعرنا قد حفظ من  ويضاف  نموذجّية.  تراسلّية 

الحديث عن خصائص اإليقاع في شعره  يغنمه أحد بخّفة ا  عر والتباسه بالغناء مواءمة لحضارة الحضر بلينها. ولهذا استأنسنا في 
ّ
لش

 
ا
زين أساسا

ّ
املبحث، مرك إفادتها في ثراء هذا  البحوث قّدرنا  ار بن برد    ببعض 

ّ
اإليقاعّي في شعر بش شكيل 

ّ
الت  " أّولهما  باحثين  على جهد 

ار بن برد، دراسة وصفّية إحصائّية، ومقاربة  2015  -2014د،  عطاء هللا، خالدراسة وتحليل" )
ّ
( وثانيهما " البنية اإليقاعّية في شعر بش

( أسلوبّية"  خضر،  جمالّية   2018أبو جحجوح، 
ا
بدءا ار 

ّ
بش قبل  عرّية 

ّ
الش بالرسالة  أحاطت  التي  الجهود  في  الّنظر  وارتأينا  بالعصر    (. 

 
ا
مرورا اإلسالم   الجاهلّي،  صدر  عصر  في  عرّية 

ّ
الش الّرسائل  وهما"  عملين.  باصطفاء  العّباس ّي  العصر  عند  وانتهاء  األموّي،  بالعصر 

القرن  2005الّسامرائي، عبد العظيم،  والعصر األموي دراسة موضوعّية فنّية" ) ( و" الّرسائل الشعرّية في العصر العباس ي حتى نهاية 

ف موضوعّية  دراسة  الهجري:  مّيادة،  )  نّية"الثالث  وهو"  2010الجبوري،  الجاهليين  برسائل  صلة  له  يتيما  مقال  نضيف  أن  ولنا   .)

(. واستعراضنا للمنجز الذي 2015، مها ومقابلة، جمال،  ينمبيضالّرسائل الشعرية في العصر الجاهلي قراءة في بدايات الّنوع األدبي" )

العيّ  التراسلّية محّفز لختيار هذه  بالقصيدة  اللحظة، بمجافاتها للقصيدة أحاط  تلك  القّراء في  التي لحت مربكة ألذواق  عرّية 
ّ
الش نة 

ار، النموذجية بنية وإيقاعا. ومطلعها اآلتي ) 
ّ
 (. 1976بن برد، بش

لِب 
َ
شهوِر ِبالُحّبِ           ِإلى قاِسَيِة الق

َ
 ِمَن امل

 َسالُم َللَاِ ذي الَعرِش       َعلى َوجِهِك يا ِحّبي

ّما
َ
أ
َ
لبي ف

َ
 َعيني َوُمنى ق

َ
ر          ة

ُ
 َبعُد يا ق
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ـــــــــــــــــــن َبيَن الَجنِب َوالَجنِب 
ُ
سك

َ
تي ت

 
فس ي ال

َ
 َويا ن

تِب 
ُ
رُت يا َعبَد      َجفاء  ِمنِك في الك

َ
نك

َ
د أ

َ
ق
َ
 ل

نِب 
َ
حَدثُت ِمن ذ

َ
ــــــــــــــــِه ما أ

َ
نٍب َوال َوالل

َ
َعن ذ

َ
 أ

رِب َوال َوَللَاِ ما في 
َ
نثى َوال الغ

ُ
ر ِق ِمن أ

َ
 الش

هواها          َعلى ِجّدٍ َوال ِلعِب 
َ
 ِسواِك الَيوَم أ

بتدّبر قيمة األصوات   لنثّني  العروضية فيه،  تبّين فاعلّية املقاربة  بالبدء في  التراسلّية  اإليقاع في هذه  الّنظر في خصائص  وسيتّم 

 . املفردة في ثرائه ومالءمتها لروح البيئة، على أن نذّيل املبحث بإيقاعّية البالغة 
ا
 ، في: وهذا يستوجب مّنا الّنظر، أّول

 :
 
 العروض: إيقاعّية أوال

مّر  عري عبر 
ّ
الش املنجز  إيقاعات  ة 

ّ
أّنه يستغرق كاف الذي رئي  الخليل بن أحمد  العرب هو جهد  العروض عند  املعّول في دراسة 

يك لم  يومنا هذا  حّتى  القديمة  العربّية  األوزان  إّن استمرار  الحقيقة   « قيل  حّتى  رياض ّي  ة، وسليل عقل 
ّ
الّدق مبنّي على  ألّنه  ن  الزمن، 

 مجّرد م
ا
أو قصورا تقليدية     سألة 

ا
تنّوعا الواقع  في  ل 

ّ
تمث الّسّتة عشر  األوزان  ولكن هذه  والتجديد،  البتكار  الشعراء عن     من 

ا
  موسيقيا

 
ا
   واسع املدى يتيح للشعراء أن ينظموا في دائرته كّل عواطفهم وخواطرهم وأفكارهم، دون أن يجدوا تضييقا

ا
يضطرون معه إلى    أو حرجا

على   الخروج  محّمد محاولة  )هدارة،  خاّصين«  وإيقاع  موسيقى  من  تقتضيه  وما  الجديدة  شعرهم  ماّدة  بين  ليالئموا  األوزان  هذه 

 1963مصطفى، 
ا
ألّنه  » يؤّدي دور شّد الّنّص إلى   (. ولذلك، ظّل اإليقاع هو الوزن. فكان الهتمام باإليقاع الخارجي عند األسالف شديدا

اكرة باعتباره بنية تقع على بني
ّ
 الذ

ا
 ة لتجعلها أكثر تماسكا

ا
عر إذن عنوان بنية ثقافية لها  ، يستدعي بعضا

ّ
من الذاكرة بعضها اآلخر. فالش

صّمود، حّمادي،  مراسمها املخصوصة في إنتاج القول وتلقيه، ولها تصّورها لوظيفة الّنّص، والكيفّيات التي تتحّقق بها تلك الوظائف« )

املحاولت التي حاولت املّس من هيبة العروض، باعتباره حسب أصحابها ينّمط اإليقاع ويشّده إلى نظام (، على أّننا ل نعدم بعض  2002

ن متحّجر. وهو ما حدا بنا إلى تعديل هذه الرؤى بالوقوف عند ثمار املقاربة العروضية باختبار أدواتها  وفق اآلتي:
ّ
 مقن

 إيقاعّية البحر:  .1

عر، حّتى قيل إّنه
ّ
يقيه من تالشيه في ما ليس منه. ولذلك، اختّص به دون غيره من أنواع األدب. فـ» الجمهور    ارتبط الوزن بالش

 
ا
عراء إّنما يرون أّن القول شعر متى كان موزونا

ّ
   وكثير من الش

ا
(. وهذا ما  1971الفارابي،  بأجزاء ينطق بها في أزمنة متساوية« )  مقسوما

 فّسره باحث  
ا
الوزن لسببين رئيسيين: يرجع األّول إلى كون الوزن يعّمق اإليقاع ويرفده. وهذه مهّمة أولى. أّما : » لقد ألّح العرب على  قائال

ى في دوره التمييزي. إّن الوزن حين يحّل في الخطاب يقيه من التالش ي في ما ليس م
ّ
نه، املهّمة الثانية، وهي أكثر أهمية من األولى، فتتجل

 
ا
   أي إّنه يضع حّدا

ا
عر  فاصال

ّ
عر   بين الش

ّ
عر أغلب خصوصّياته. إّنه مثل الش

ّ
وما ليس بشعر. ل سيما النثر الفّنّي الذي يستعير من الش

(.  وهذا الولع باألوزان والقوافي تحتّج له  1992اليوسفي، محّمد لطفي،  يعتمد اإليقاع الّداخلّي وينبني على املشاكلة واملناسبة واملجاز« )

» هم يرون أّن اإليقاع في شكليه املذكورين: الوزن والقافية أهّم خاصّية نوعّية في هذا  التقّيد بهما فـ باحثة بالقول إّن األسالف أوغلوا في

العربّي   عر 
ّ
للش أّن  يدركون  كانوا  أّنهم  على  الجمالي،  اللغوّي  واألخيلة  نواحي  الخطاب  وبالقّوة،  عرّي 

ّ
الش باملعنى  ق 

ّ
تتعل تمّيزه  أخرى 

 واأللفاظ، لقد فطنوا إلى كّل ه
ا
عر العربّي واكتفوا بأهّم الّصفات التي تسترعي النتباه أّول

ّ
هير  للش

ّ
وهي  ذا لكّنهم لم يضّمنوه تعريفهم الش

 
ا
عر وما ليس شعرا

ّ
(. فتخّير الشعراء لقصائدهم  2017دردور، شيراز، « )اإليقاع أو املوسيقى ألّنها عندهم سمة تعريفّية حاسمة بين الش

   لذيذ الوزن وصّنفوا البحور 
ا
   وفق الجّد والطيش، وواءموا بين البحور واألغراض. وجعلوا لكّل بحر مقاما

ا
   يناسبه مدحا

ا
أو    أو رثاء، غزل

 فخر 
ا
حازم،  )  ا  1966القرطاجني، 

ا
ارتباطا »هناك  اعر ألّن 

ّ
للش الّنفسّية  بالحالة  ربطه  وهناك من  ألّن    (.  القلب؛  ونبض  الشعر  وزن  بين 

 
ا
اعر النفسّية في الفرح    نبضات القلب املتسارعة تزيد كثيرا

ّ
اعر في أثناء نظمه، فحالة الش

ّ
من النفعالت النفسّية التي يتعّرض لها الش

 
ا
كه الّسرور سريعة، ولكّنها بطيئة حين يستولي عليه الهّم والجزع، ولعّل لذلك أثرا

ّ
في   غيرها في الحزن واليأس، ونبضات قلبه حين يتمل

اعر واختياره  
ّ
اط، رائد، جلود، علي،  للبحر الذي قد يأتي عليه نّصه«)  -ر في الالشعو -تحديد الش

ّ
(. ولذلك،  2013سدخان، عّباس، البط

(،  1966القرطاجنّي، حازم،  )  .قّسمت البحور إلى طبقات، منها ما دّل على فحولة الشاعر وتبريزه في قول املنظوم مثل الطويل والبسيط

ا  ويعر 
ّ
الش  

ّ
إل عرّية  ومنها ما استهجن ألّنه ل يركبها 

ّ
الش الرسالة  الخناذيذ. وبحر هذه  عراء 

ّ
الش الّتطاول على قامة  الذي يعجزه  ملقّصر 

التي   الغناء  بأصوات  ليلحق  الفخمة  البحور  أخرج من دائرة  الذي  الهزج  إّنه مجزوء  الثانية،  زمرة  في  وله حضور  األولى  الطبقة  يجافي 

 عليها العاشق الّصّب مخاطبا معشوقته في لين: تطلب الستزادة منها واستساغتها أذواق الحضرّيين. فيقبل

شجانا 
َ
 فيِك أ

 
 ُمِحّبا

 
               َيزيُد َصّبا

 
 َهَزجا

 
 ُمطِربا

 
سِمعيِنَي َصوتا

َ
أ
َ
 ف
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وص ي والعّياش ي.  
ّ
وقد أحص ى باحث آراء بعض دارس ي العروض حول رؤيتهم إلى بحر الهزج باستدعاء موقف حازم والراض ي، والخل

)وقّر   الخفيفة  والتواشيح  األناشيد  من  أّنه  على  عندهم  علي،  الرأي  بارتباطه 1993يونس،  ق 
ّ
يعل الذي  اهد 

ّ
الش عليه  دّل  ما  وهو   .)

 
ا
ت نسبة شيوع الهزج في أشعار العّباسيين ضئيلة ل تكاد تتجاوز واحدا

ّ
دو  مّما جعله" يوافق الغناء العّباس ّي... وقد ظل

ّ
باملائة من    بالش

ر. وبقيت النسبة كذلك في كّل العصور املتأّخرة حّتى جاء العصر الحديث واستحسن شعراؤنا هذا الوزن في املسرحّيات  مجموع األشعا

( الّتمثيلّية"  املواقف  بعض  في  أطوع  منه ووجدوه  إبراهيم،  فأكثروا  بالتصاق هذا 1972أنيس،  القول  في  لها صدى  نجد  رؤية  (. وهذه 

" أّن  ومنه  الحضارة،  بخّفة   البحر 
ا
قول تطلب  الهزج     نغمة 

ا
   مرسال

ا
تدقيق   طّيعا غير  في  اعر 

ّ
الش بها  يتغّنى  واحدة  فكرة  عليه  تسيطر 

اإلمتاع. وأحسن أسلوب يرد فيه ما كان عماده على  الذي يراد منه  الخفيف  أّنه يصلح للقصص  وتحقيق، وتعقيد والتفاف...وعندي 

ف املتشابهة  الكلمات  وسرد  والتكرار  والستثارة  )التعّجب  والجرس"  الوزن  هللا،  ي  عبد  فيه 1989الطّيب،  كثر  قد  بحر  أّنه  ويبدو   .)

مجيء"   جواز  رخصة  عراء 
ّ
الش واستغّل  إليه  تستريح  وأصبحت  الوزن  هذا  اآلذان  تعّودت  فـ"  شعبّي.  هو  مّما  اقترب  حّتى  الحديث، 

لوا من التزام " مفاعيلن
ّ
(. ومزّيته أّنه يحافظ 1972أنيس، إبراهيم،" وحدها" )  مفاعيلن" و" مفاعيل" في هذا الوزن فأكثروا منه، وتحل

 
ا
عرّية املستساغة املقبولة  على املساواة العددّية في مقاطع تفاعيله خالفا

ّ
 للكامل والوافر، والخبب. وهو ما يجعله من زمرة األوزان الش

 (. 2007)قحطان، عبد الكريم، 

 
ا
 عن كونه بحرا

ّ
عرّية األخرى   وهكذا، سهل ركوبه، وكف

ّ
ائش منها. وقد بات مثل بقّية األصوات الش

ّ
من بحور الجّد، ليلتحق بالط

ة والغناء حتى تبّين أّن املحدثين " كانوا يختارون األوزان الّرشيقة املعّدلة واملجزوءة )...( واألو 
ّ
إلى الّرق زان القصيرة أليق بحضارة مّيالة 

اني
ّ
ع ومجزوء الّرمل ومجزوء املنسرح، والهزج   التي قد نجدها قد شاعت في القرن الث

ّ
هي مجزوء الكامل ومجزوء الّرجز، والبسيط املخل

عر  
ّ
عر العربّي وماّدة الش

ّ
واملضارع، واملقتضب واملجتث، والخبب... وقد حاول عبد هللا الطّيب املجذوب أن يوجد عالقة بين الوزن والش

ذكرناها تي 
ّ
ال القصار  البحور  إّن هذه  فقال  )  نفسه،  األلفاظ"  بجرس  الّنفس  رويح عن 

ّ
والت الّدندنة  ملجّرد   

ّ
إل تصلح  هدارة، محّمد  ل 

 1963مصطفى،  
ا
إيقاعيا البحر  هذا   

ّ
حظ قياس  إلى  يدعونا  ما  وهو  من   (.  اآلتية  الخّفة  فيها  أشيعت  إذ  راسلّية. 

ّ
الت القصيدة  هذه  في 

ب فيه متى احتكمنا الّزحاف الّنادر املجافي لكثرته. فجاءت مفاعيلن على وزن "مفاع
ّ
قل ومرغ

ّ
ب للث

ّ
يل" بتقصير سبب خفيف. وهذا مهذ

إلى رأي فيلسوف موسيقّي يرى أّن » الّسواكن إذا كثرت ثقل املسموع من القول وزال بعض بهائه، فإذا حذف ذلك عن بعض أجزائه  

قاويل املوزونة« )الفارابي، أبو نصر، كان ذلك شبه راحة للنفس كما ثقل عليها مسموعة لذلك يستحسن الّزحاف في بعض أجزاء األ

األولى.  1967 الثة 
ّ
الث األبيات  أعجاز  من  األولى  التفعيلة  باحتاللها  ثالثة  في مواضع  وردت مزحوفة  األصلّية قد  الّتفعيلة  أّن  ولوحظ   .)

 
ا
تناظرا متناظرة  األبيات  تفعيالت  وبدت  به.  اإلخالل  دون  الّنظام  داخل  تنويع     فحدث 

ا
نظامه  ، محافظة  عموديا يعيد  وزنّي  تماثل  على 

راد الّصوتّي للوزن، فيقض ي على ما يمكن أن يقع 
ّ
 عملّية تغيير بسيط يلّون الط

ّ
» ليس الّزحاف إل بصرامة حّتى أمكن مجاراة القول 

 رتوبة،    فيه من  
ّ
يقل للّزحاف وظيفة جمالّية، خاّصة عندما  أن تكون  املنتظمة، وبذلك يمكن  راد خاصّيته 

ّ
ل من األحرف  ويحفظ لالط

جمالّية«  بغاية  الّزحاف مرتبطا  يحدثه  ذي 
ّ
ال الّتنّوع  يجعل  أمر  وذلك  دونة، 

ّ
والل البساطة  إلى  بها  فينحو  الجعدة،  األوزان  في   الّساكنة 

 (. وهذا يستدّل له بالجدول اآلتّي:2003)الّنطافي، أبو فراش، 

 وسمه اإليقاعيّ  كيفّيته موقعه الّزحاف 

 خفيف الثقيل   تقصير مقطع  حشو العجز )التفعيلة الثالثة( األّول(مفاعيل )البيت 

اني(
ّ
 خفيف الثقيل تقصير مقطع  حشو العجز )التفعيلة الثالثة( مفاعيل )البيت الث

الث(
ّ
الثة( مفاعيل )البيت الث

ّ
 خفيف الثقيل تقصير مقطع  حشو العجز )التفعيلة الث

 
ا
ار حرصا

ّ
بش البيانّي حرص  الجدول     يكشف 

ا
الحفاظ على   شديدا وعلى  وتناظرها  تفعيالته  توافق  في  الّصارم  الّنظام  التزام  على 

 
ا
 أّنه لم يخّل كثيرا

ّ
بالّنظام املعهود. وهو ما حّرض   وسم ثقافّي سمته خفيف الثقيل الذي تكّرر عمودّيا في األبيات التي شهدت الّتغيير. إل

الت طلبه، حفاظا على  في  العروضّيون وجّدوا   عليه 
ا
استدرارا النغم،  لوحدة  املوجب     ناسب 

ا
إيقاعا يستحسن  قارئ     لعطف 

ا
مثيال   يعيد 

 
ا
   سابقا

ا
ته ألّنه أخصب    له. ولذلك، بدا الزحاف في هذه املقطوعة نادر الوجود، بعيدا

ّ
ف املحدث لخلل وزنّي، بل استحسنت قل

ّ
عن الّتكل

ى أكثر في بقّية عناصر اإليقاعّي الخارجّي من الثقل ببعض الخّفة بتقصير املقطع األخير. وهذا امليل إلى الحفا
ّ
ظ على سنن الّتقّبل يتجل

 
ا
   روّي وقافية باعتبارهما قد لقيا حظوة كبيرة عندنا شعرا

ا
» إّن للعرب من العناية بنهايات األبيات التي في الشعر أكثر    ونقدا حّتى قيل: 

اع، وأن تكون مقسومة األجزاء، وأن تكون أجزاؤها في كّل إيقاع وسالمّيات مّما لكثير من األمم التي عرفنا أشعارهم ) ...( وأن تكون بإيق

 
ا
   وأسباب وأوتاد محدودة العدد، وأن يكون ترتيبها في كّل وزن ترتيبا

ا
، وأن يكون ترتيبها في كّل جزء هو ترتيبها في اآلخر. فإّن بهذا محدودا

ألفاظه تكون  وأن  بها،  النطق  زمان  في  أجزاؤها متساوية   تصير 
ا
ترتيبا وزن مرّتبة  كّل  في     ا 

ا
بحروف  محدودا نهاياتها محدودة  تكون  وأن   ،
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ألفاظها   تكون  وأن  بها،  الّنطق  زمان  في  متساوية  بحروف  أو   بأعيانها، 
ا
ملّحنة«   أيضا تكون  أن  ثّم  القول،  فيه  الذي  لألمر   كاملحاكية 

 (. وهو ما سيدرس في اآلتي:1971لفارابي، ا )

 إيقاعّية الّروّي: .2

( الّروّي«  » قد يحفظ ويختار على خّفة  املنظوم  إّن  القصيدة وتيسير حفظها وإلقائها حّتى قيل  إغناء  ابن قتيبة،  للّروّي دور في 

وتواتر  1966 رشاقة  مدعاة  ليكون  التصويت  جهاز  أدنى  من  كان  ما  وأحسنه  الحرف  مخرج  يتخّير  أن  اعر 
ّ
الش على  وجب  ولذلك،   .)

( و أن ينتخب منه )الحرف( ما يوافق الطبقة األولى من الحروف التي شاع استعمالها عند الشعراء  1985الزيدي، توفيق،  استعمال )

( و  1972أنيس، إبراهيم،  األوائل. ويعتبر حرف الباء من زمرة حروفها التي هي » الّراء، الالم، امليم، النون، الباء، الّدال، الّسن، العين« )

الهادي،   في شعر    (.1981)الطرابلس ي، محّمد  اإليقاعّي  بالتشكيل  اهتّمت  قد  باحثة  أّن  ويشار  قلقلة.  فيه  فهو حرف مجهور شديد، 

بـ    قّدرت  بنسبة  الثانية  املرتبة  يحتّل  الباء  أّن حرف  إلى  توّصلت  قد  أروية قصائده  في  الحروف  تواتر  ار وأحصت 
ّ
بعد    19.5بش باملائة 

ع اإليقاعّي على املحافظة على وحدة الّروّي عندها هو مراوحة الّروّي بين قصر (. واملثير للتنوّ 2018حرف الّداّل )أبوجحجوح، خضر،  

 
ا
تدلل ومّدها،  الكلمات    الكسرة  إلى  حال عاشق جزع عمد  الكشف عن  أراد  ومتى  بحّب معشوقته.  يجاهر  حال شاعر منكسر،  على 

اآل  ثناياها  الزمني وتظهر من  الغزل يمّدها فيطول مداها  الغّزاليين الضاربة بعمقها في  النسبة توّددا على سنة  ياء  به يركب  هات. فإذا 

غة باعتماد  
ّ
َبْيَن الواقع بوصال الل اعر يجبر 

ّ
ائين من أمثال عنترة. فأطيلت " حّبي" و " قلبي"، وكأّن الش

ّ
كائين البك

ّ
اإلضافة  البدويين الش

املجهورة   الباء  بهذه  ويخاتلنا  فيه.  فكاك  الذي ل  التالزم  ة على 
ّ
الوضوح  الّدال والقّوة، وشّدة  بالّسرعة  لإليقاع  بيت وسما  كّل  قافلة  في 

 
ا
أذنا الّسامع  نت  السمعّي فيصيخ  أن  يمكن  أّننا   

ّ
إل ذلول.  لحال شاعر ضعيف،  الصفات مجافية  سيلقى. وهذه  ما  ّول ركوب هذا اإلى 

ة األبيات بإكراهات الّتقّبل، إرضاء لهو 
ّ
ى في نفس القارئ البدوي الذي يطرب إلى قرع الصوت  الحرف لترسيخ نغمة واحدة تشّد إليها كاف

 
ا
الولهى بعذاب الفراق  ووضوحه، ألّنه يتلقى القصيدة سماعا . وقد أنس القّوة في بيئة بدوية غليظة. فأجبر الشاعر على تكذيب حاله 

 
ا
لّنظر في إيقاعّية القافية في قصيدة ، وإن فضحته كلماته وعنجهّية الحبيبة. وهذه الّصورة املأنوسة للروي تشّرع ل وصنع القّوة قصدا

ت حدود الفواصل بين مصاريع األبيات.
ّ
 تراسلية دك

 
ا
القافية شأوا أولوا  العرب قد  أّن     فاملدرك 

ا
 حّتى صدح أحدهم    كبيرا

ا
بالقوافي، ألّنها قائال إّنما هي  عر 

ّ
الش العناية في  أّن  أل ترى   «  :

الّسجعة والقافية أشرف عندهم من أّولها، والعناية بها أمّس، والحشد عليها أوفى وأهّم« املقاطع، وفي الّسجع كمثل ذلك، نعم، وآخر  

الفتح،  ) أبو  جّني،  "بمثابة  1983ابن  ألّنها  اإليقاعّي  نظامها  على  وتحافظ  شعرّية  طاقة  القصيدة  تمنح  التي  الصوتية  الوحدة  فهي   .)

(. وهي الكفيلة عند النقاد بالبوح عن تغاير أحوال 1992اليوسفي، محّمد لطفي،  الضربة اإليقاعّية التي تظّل تترّدد وتستعاد وترّجع" )

لطفي،   )اليوسفي، محّمد  الكالم  بقّية عناصر  لتمايز  بالوقف  املشفوع  يتخّير موضعها  أن  املجيد  الشاعر  ولذلك، وجب على  املعنى. 

1992 
ّ
 (. وهذا يزيدها لذاذة في اللسان وحالوة في السمع. ول شّك أّن بش

ا
على وعي بأهمية القافية باعتبارها تحفظ ذاكرة القصيدة    ارا

املتكرّ  الّنحوّية  القافية والوزن والّصيغ  ر بصورة جوهرّية من خالل 
ّ
للتذك عرّي بطبيعته نّص قابل 

ّ
الش »الّنّص  رة وترّسخ شفوّيتها ألّن 

 
ا
ثباتا أكثر  فإّنه  ثّم  ومن  البالغّية،  الت  واألساليب  النثرّية  األخبار  )ستيتكيفيتش، سوزان،  من  تروى حوله«  ولها عندنا صورة  2010ي   .)

( وإن تغّيرت حركة الفاء. فهي " فعلن" ) قلب، قلبي، جنب، ذنب، غرب(، وفعلن ) كتب(، وفعلن )حّبي، لعب(.  - -عروضّية واحدة. وهي ) 

ار 
ّ
 وهذه الصورة مشتهاة وأمارة حسن، ولها في القديم حضور كثيف، مّما يوحي بأّن بش

ا
   ا

ا
إلى القديم يستدنيه في إيقاعه   قد ظّل مشدودا

 
ا
على أن ل يفاجئ املتلقي بما لم يألفه. وبذلك يكون قد ضمن تقّبل نّص وافد بروح حضرّية في بيئة رافدة أصلها بداوة.    الخارجي، حريصا

وفاق ليظهر  دو 
ّ
والش بالخّفة  املقترن  املجزوء  الهزج  البحر  باستدناء  اعر 

ّ
الش أوهمنا   ولئن 

ا
والقافية   ا الّروي  فإّن  بين شعره وحضارته، 

اعر يراوغ سامعه البدوّي في كّل حين فمتى ضمن  
ّ
يبطالن زعمه لصلتهما بالقدامة، وبحضارة األعراب وسنن شعراء الجاهلّية. ويظّل الش

 
ا
 ا سيدرس في اآلتي. لتقّبل قوله أتاه بما عّد عنده من العيوب التي تهّدد بنية البيت واستقالله. وهو م منه اطمئنانا

دوير: .3
ّ
 إيقاعّية الت

بيت مع مراعاة جودة  كّل  نهاية  الوقوف عند  وارتأت  عليها.  عر وحّرضت 
ّ
الش أبيات  في  الستقالل  العربّية  الشعرية  لقد فّضلت 

والّتدوير، ألنهما عيبان شعريان،  التجميع  العروضيون  ولذلك، كره  اآلذان.  له  تستريح  الذي  املناسب  القافية موضعها  الّروّي ووضع 

الشويعر إلتمام  يوّضحان    يركبهما  ألّنهما"  والقافية  الّتصريع  استساغته  تّمت  اآلخر. ومّما  البيت  في  أو  البيت  في عجز  أومعناه  تركيبه 

 القسمة الشطرية  
ا
   تماما

ا
ما يحدثان من نغم؛    ويمنعان املنشد من إحداث تداخل نطقي بين قسمي البيت، وإليهما يّتجه الشاعر قاصدا

عر العربي" )  ألّنهما من املكّونات اإليقاعّية مل 
ّ
( وهو يستعيد ما ذهب إليه ابن رشيق على  1989كشك، أحمد،  طالع كثير من قصائد الش

 
ا
أّن حمادا  " الحاتمي:  لو    لسان  ...( بل   ( به  اكتفيت  لت بيت من شعره 

ّ
تمث إن  النابغة  إّن  النابغة؟ فقال:  بأّي ش يء فضل  الراوية سئل: 
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لت بنصف بيت من شعره اكتفيت به" ) 
ّ
 أّن ذلك لم يمنعه من استساغة التدوير في القصائد املوضوعة على 1981شيق، ابن ر تمث

ّ
(. إل

 
ا
باآلخر، غير منفصل منه، قد جمعتهما كلمة واحدة،    أوزان بعينها مشير إلى ذلك بالقول: " واملداخل من األبيات: ما كان قسيمه متصال

املدمج    وهو 
ا
وحيث  أيضا الخفيف،  عروض  في  ذلك  يقع  ما  وأكثر  الخفيف ،  غير  في  أّنه   

ّ
إل القّوة،  على  دليل  األعاريض  من  وقع  هو 

 (.1981ابن رشيق، مستثقل عند املطبوعين، وقد يستخّفونه في األعاريض القصار: كالهزج ومربوع الّرمل وما أشبه ذلك" )

طالعه  و  واكتنز  مطلعه  جّود  إذ   
ّ
إل القول  يحلو  فال  الّتقّبل.  بسنن  وعي  على  شاعرنا  أّن  ر  لوحظ 

ّ
وبش ها، 

ّ
كل القصيدة  ملعاني 

 
ا
جلبا مصّرعة  الرسالة  مقّدمة  فجاءت  إدراكها.  قبل  العجز  بقافية  األّول  املطبوعون    مصراعها  عراء 

ّ
الش أتاه  ما  وهو  القّراء.  لعطف 

 
ا
ن النفس لستدللها  م املجيدون واستساغه الّنّقاد وكّرسوه سّنة فنّية مشتهاة حتى قيل: " إّن للتصريع في أوائل القصيدة طالوة وموقعا

لها دون   العروض والضرب وتماثل مقطعها ل تحصل  بازدواج صيغتي  لها  إليها، وملناسبة تحصل  النتهاء  القصيدة قبل  به على قافية 

)القرطاجّني،   للّنّص  1966ذلك"  يضمن   )...( إيقاعّي  رباط   « ألّنه  الضياع  من  وحمايته  النغم  على  الحفاظ  التصريع  من  فالهدف   .)

املتقّبل بقرع سمعه قرعا متواصال« )تسل انتباه  الّصوتّي ويشّد  التدوير يربك ما أحدثه من نظام  1985الزيدي، توفيق،  سله  أّن   
ّ
إل  .)

ليضيف إلى الوظيفة اإليقاعية وظيفة دللية. وذهب باحث إلى أّن الشاعر يركبه ألّنه يمنحه " إمكانات في بناء البيت لم تكن موجودة  

تيح له النطالق من قيد املطابقة بين الوزن والتركيب في البيت ويمنحه حرّية أكبر في اختيار موضع الوقفة وبناء القوافي من قبل. إذ ي

 
ا
دمجا األبيات  بدمج  له     ويسمح 

ا
)  عروضيا القصيدة"  في  العضوّية  الوحدة  يعضد  فتحي،  مّما  أّن 1998الّنصري،  لالنتباه  واملثير   .)

 أننا القصيدة كلها جاءت مدّورة 
ّ
. فعّمقت الصلة بين املباني واملعاني. وهذه رغبة شاعر مقموع يهّم بتعويض ألم الواقع بنعيم اللغة. إل

 متى احتكمنا الى دراسة التدوير إيقاعيّ 
ا
أدركنا أّن املبدع يتقّصد إرباك املتقبل ويتطاول على ما ارتقى عنده إلى درجة القداسة. فلم يعد   ا

بين   ليكتمل تركيبه  قد هّدد عرشه  ف 
ّ
توق نقطة  باعتباره  البيت  إّن  بل  اآلخر،  املصراع  في  نشاط  واستئناف  للتوقف  املصراع فرصة 

األ  األبيات  ببقية  ارتباطه  في  معانيه  وتستوي  العيب  جزأيه،  من  وعّدوه  أذواقهم،  كرهته  وقد  القدامى،  عند  مستهجن  وهذا  خرى. 

 
ا
اإليقاع مجهدا بات  البيت على استغراقه لزمن طويل   الفاحش. وإن نحن قسنا قدرة 

ا
   ، متعبا

ا
امللمح، معبرا عن شاعر   للنفس، وثقيل 

 
ا
كل، هنا، حّمال أوجه إيقاعا

ّ
اهر جّدة وبحث عن طرائق جديدة في ودللة، بل إّنه يظه   مكلوم بعذاب الفراق. فالش

ّ
ر خالف باطنه. فالظ

افتتح  ذي 
ّ
ال القيس  بامرئ  أسوة  اء، 

ّ
بك بكّل شاعر  األصل من كلف  الحضارة  تقتضيه  ما  إلى  انشداد  والعمق  واقعها،  تناسب  اإليقاع 

كوى وإظهار البلوى 
ّ
قته بالش

ّ
 معل

ا
 : قائال

 خول فحومل قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل    بسقط اللوى بين الّد 

 
ا
بنظام البيت التقليدي في البيتين الثالث والرابع، وفي البيتين السادس والسابع. وفي هذه األبيات يتزايد    ويبدو الّتدوير أكثر عبثا

العيب الذي ادعي أّنه يضعف مزايا  إيقاعه وتثقل حركته. فإذا وسم اإليقاع من حالة الشاعر. ولم يعد هذا  ضعف العاشق فيتهاوى 

 القاف
ا
، بل بات ينهض بدور فّعال في رغبة القصيدة املحدثة في بدائل إيقاعّية تستطيع مسايرة واقعها الحضاري  ية ويبطل حسنها شينا

 
ا
با
ّ
تقل املبدع  ولحال  للتغّير  أداة قيس  تستوي  أصوات مناسبة  اصطفاء  ما يستوجب قدرة على  وهو  والثقافات.  األنساب  بين    املتغاير 

 تدبر فيه النظر في اآلتي. القّوة والضعف. وهو سي

 :
 
 إيقاعية األصوات املفردة: ثانيا

للتعبير عّما يدور  املتكلمة  الذات  الدللة. وهو مكّون تستدعيه  البوح بكثير من  أهمية في  املبّجل في األسماع وله  ه 
ّ
للصوت محل

املدد   من  املستغرق  وفق  اإليقاع  يتباين  ولذلك،  والهمس.  الجهر  فة 
ّ
موظ دها، 

ّ
 بخل

ا
أحيانا بالقّوة  الكالم  فيوسم  وبالضعف    الزمنّية. 

 
ا
وقدرة إبانة عّما صمتت عنه بقّية العناصر   أخرى. ولهذا صلة عميقة بالدللة. وقد اصطفينا من هذه الحروف ما بدا لنا نفعه إيقاعا

 
ا
  األخرى فعجزت عن كشفه لتتمثله األذهان. وهو ما أّهله )الصوت( ليكون " إيقاعا

ا
نحو لفت في الخطاب في اللحظات األولى على  شّغال

(. وتبّين عند الّصوتيين أّن أجراس الحروف " ذات قيمة ل تنكر في 2016الورتاني، خميس،  مليالد الوعي الجمالي في الثقافات القديمة" )

رب في داخلها. كّل ذلك مشروط
ّ
ة التوزيع   بعث خواطر النفس وإثارة استحسانها، وهّز أعطافها وبعث األريحية والط

ّ
بإصابة املوقع ودق

املعنى" ) البوح بحال  1990الصحفي، دخيل هللا،  ومالءمة  بتغاير صفاته ومخارجه على  الّصوت  به على شأو  اهد يستدّل 
ّ
الش (. وهذا 

البداوة. بقيود  مسّيج  حضرّي  مجتمع  طبيعة  عن  الكشف  وهي  نفسه  في  اعر 
ّ
الش يبّيتها  غاية  إلى  املستمعين  وبتوجيه  مه 

ّ
وهذا    متكل

استدعى تواتر حروف بعينها أحسن صاحبها إحكام توزيعها بإحاللها مقامها املناسب من الكلمة والبيت. ولن نوغل كثيرا في الحديث عن  

ز على قدرة الجهر والهمس على إثراء اإليقاع والّدللة معا بالبدء بـ:  
ّ
 دللة األصوات، بل سنرك
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 الّداللة:فاعلية الجهر في تلوين اإليقاع وتباين  .1

املزمار، ولكّنها تظّل   الصوتيان أحدهما من اآلخر فتضيق فتحة  الوتران  » يقترب  املزمار  أّنه حين تنقبض فتحة  الصوتّيون  بّين 

 
ا
اهتزازا يهتّزان  الوضع  هذا  في  وهما  الوترين  خالل  الهواء  اندفع  فإذا  خاللها.  النفس  بمرور     تسمح 

ا
 منتظما

ا
صوتا ويحدثان   ،   

ا
  موسيقيا

وعلماء  الواحدة.  الهتزازة  أو علّوه حسب سعة  شّدته  تختلف  كما  الثانية،  في  الذبذبات  أو  الهّزات  درجته حسب عدد هذه  تختلف 

غوّية، د.تاألصوات اللغوّية يسّمون هذه العملّية بجهر الّصوت« )
ّ
ق بدور الجهر الذي أنيس، إبراهيم، األصوات الل

ّ
(. وهذا شاهد يعل

 يزيد الحرف قّوة و 
ا
   يجعله أكثر وضوحا

ا
   سمعّيا

ا
م إيصاله. فيدفعه دفعا

ّ
ليتحّيز إلى فهم    يقرع طبلة أذن سامعه ليشّده إلى ما يريد املتكل

 
ا
الدللة. ولذلك   ليلغي آخر ويصرف عنه اهتمامه. ولكّن هذه القّوة تتباين مراتبها بتباين موقع الحرف املجهور. وهذا ما يفرز تغايرا في 

 
ا
 ف عند حروف مجهورة متباينة في مراتب الجهر ومواقعه وفق اآلتي: للوقو  أقمنا جدول

 الوسم اإليقاعيّ  موقعه من الكلمة  صفاته  الحرف  الكلمة 

الحّب، القلب، حّبي، قلبي، الجنب، ذنب، 

 الغرب، لعب

جهر، شّدة، استيفال،  الباء

 انفتاح، إذلق، قلقلة 

قّوة الّنهاّية ليتزايد الوضوح   آخر الكلمة 

 الّسمعي للملفوظ 

 قاسية، القلب، قّرة، قلبي  -

 

 

 الّشرق -

 القاف

 

 

 القاف

جهر، شّدة، استعالء،  

 انفتاح، إصمات، قلقلة

 أّول الكلمة 

 

 

 آخر الكلمة 

إيقاع أقوى لتصّدر القاف   -

 الكلمة. 

إيقاع قوّي النهاية لكّنه -

 دون قّوة البداية

 

 نفس ي 

 الجنب والجنب 

 عيني، منى 

 النون 

 النون 

 النون 

جهر، توّسط، استيفال،  

 انفتاح، إذلق، غّنة 

 صدر الكلمة 

 وسط الكلمة 

 ذيل الكلمة

إيقاع متباين القّوة التي  

بدت أقوى في الّنون 

املتصّدرة للكلمة ثّم في  

النّون املوّسطة لتنزل مرتبة 

 القّوة في الّنون املتطّرفة 

 الجنب، جّد، جفاء 

 وجهك 

 الجيم 

 الجيم 

شّدة، استيفال، جهر، 

 انفتاح، إصمات 

 صدر الكلمة 

 بطن الكلمة

 إيقاع أقوى 

 إيقاع قويّ 

القوّي   بين  اإليقاعّي  الوسم  متباين  فالجهر  بالّدللة.  لها صلة  هائلة  إيقاعّية  إمكانات  الحديث عن  الجدول فرصة  يمنحنا هذا 

الحرف   إيقاع األخرى بحسب موقع  الكلمة  إيقاع  يغاير  إذ   فاألقوى. 
ا
   املجهور وحركته قصرا

ا
 أو مّدا

ا
أو نصبا  ،   

ا
 ورفعا

ا
إلى ، وكسرا . أضف 

 
ا
القّوة ألّن جهرها يستغرق برهة زمنّية قصيرة جّدا الزيادة في  الباء والجيم، على قلقلتهما في  تتمايز عن  القاف  أّن  . وهكذا تصبح ذلك 

ق  
ّ
تعل ما 

ّ
فكل م. 

ّ
املتكل الجهر مراتب. بل تتصل بحال  اآلتية من  إعالء من  القّوة  السمعي،  باملعشوقة زادت قّوته وازداد وضوحه  الجهر 

 
ا
   شأنها. فقد أخرجت مخرج الحبيبة البدوّية املترفة. فإذا قّوة الحرف من قّوة مقامها حسبا

ا
ألّنها من بنات األسياد. فهي " قاسية    ونسبا

انفجارّية فيه العين"، و" منى القلب". وترفد الجهر شّدة  ا وشاية بهذه القّوة  التي وقعت املبالغة في صنعها إرضاء ملا  القلب" وهي " قّرة 

 
ا
معا والنقد  اإلبداع  سنن  قّدت  تقتضيه  وإن  ضّدها  تستوجب  الّصفات  وهذه  الّنوى.  شحط   

ّ
إل املعشوقة  وصف  من  نصادف  فال   .

 
ا
قت بالشاعر الذي خفتت كلماته وكثر همسه وذهب جهره، تدلل

ّ
على الّتطّبع بطبع البدو في مجتمع   الكلمات وحروفها من جهر متى تعل

 
ا
ذ مقطوعة تراسلّية متمّردة على   حضرّي محتميا

ّ
رغيب في تلذ

ّ
ه يهدف إلى الت

ّ
بياء نداء يرّددها للتعبير عن يأسه من لقاء مستحيل. ولعل

فعلق والتلقي  والنقد  السياسة  سلطة  آثرتها  التي  الطوال  استملحت  التي  النماذج  القصائد  في  البنية  الكعبة مألوف  جدران  على  تها 

 
ا
عن نفاستها. وهذه الفاعلية اإليقاعّية للجهر قد زادت فيها صفة الهمس التي أخرجت اإليقاع متنّوع املالمح.   وكتبتها بماء العلق تعبيرا

 وهذا ما سينظر فيه في اآلتي: 

 دور الهمس في تلوين اإليقاع والّداللة: .2

يهتّز   الذي ل   " املهموس بكونه  الّصوت  أّن ليس حّد  به. وليس معنى هذا  النطق  لها رنين حين  الصوتيان ول يسمع  الوتران  معه 

 
ا
 لم تدركه األذن، ولكّن املراد بهمس الّصوت هو سكون الوترين الصوتيين معه؛ رغم أّن الهواء في أثناء    للنفس معه ذبذبات مطلقا

ّ
وإل

الخار  الهواء  يحملها  ذبذبات  يحدث  الفم  أو  الحلق  )اندفاعه من   " أجل هذا  املرء من  فيدركها  الّسمع  حاّسة  إلى  إبراهيم،  جي  أنيس، 

غوّية، د.ت
ّ
الل  األصوات 

ا
   (. وهذا ما يجعله يستغرق مددا

ا
اإليقاع ويذهب   زمنّية طويلة قياسا القّوة ويوهن  الجهر. فتضعف  إلى حروف 

م التي تعايش العنت من أجل  
ّ
الوضوح السمعّي. وهذا يقّيده بدللة معّينة وببيئة مخصوصة. فال بّد أن يش ي هذا الّضعف بحال املتكل

وعوّ  ذهبت غلظتها  بروح حضارة  توحي  وأن  إلى معشوقة صّماء خرساء،  متّيم  رسالة من عاشق  اصطفينا تبليغ  وقد  لّين.  بطبع  ضت 
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ي ما نحتّج به لقدرة الهمس على تكثيف الدللة، على ندرته في رسالتنا الشعرّية، معتمدين 
ّ

حرفين مهموسين فيهما من الّصفير والّتفش 

 الجدول اآلتي: 

 الوسم اإليقاعيّ  موقعه من الكلمة  صفته  الحرف  الكلمة 

 شرق 

 مشهور 

 عرش

 الشين 

 الشين 

 الّشين 

رخاوة، استيفال، همس، 

 انفتاح، إصمات، تقّش 

 أّول الكلمة 

 بطن الكلمة

 ذيل الكلمة

 ضعيف

 أضعف 

 ضعيف

 سالم

 تسكن 

 قاسية 

 نفس ي 

 السين 

 الّسين 

 الّسين 

 الّسين 

همس، رخاوة، استيفال، 

 انفتاح، إصمات، صفير 

 أّول الكلمة 

 بطن الكلمة

 بطن الكلمة

 ذيل الكلمة

 ضعيف

 ضعيف

 أقّل ضعفا

 أضعف 

الحرف على استغراق مّدة تّم   زين على قدرة 
ّ
الكلمة، مرك السين والشين ونّوعنا مواقعهما من  اصطفاء حرفين مهموسين. وهما 

 
ا
   زمنّية أطول تفوق طاقة النفس العادّية مراعاة ملوقعه، ولحركته فتحا

ا
 وكسرا

ا
   ، وضّما

ا
 وسكونا

ا
 أّن  ، وإشباعا

ّ
. فالهمس أمارة ضعف. إل

 
ا
 عن همس يفرق. فا  همسا

ا
   لحرف املهموس الوارد في زّي مقطع قصير متصّدر للكلمة يقّل ضعفه، قياسا

ا
في ذيل    إلى غيره الوارد ممدودا

تراخي  على  األزيز  فينبعث  الكلمة.  من  مواقعه  تغايرت  وقد  صفير.  حرف  فالسين  الضعف.  وسم  في  فيوغل  زمنه  يتزايد  الذي  الكلمة 

إ  املهموس واستغراقه ملدة زمنية أطول.   الحرف 
ا
أقّل ضعفا الحرف  اإليقاعّية. فهذا  الوسوم  أّنه متغاير   

ّ
في " سالم، قاسية"، ومتزّيد    ل

 
ا
بما يعيشه العاشق الصّب من سلّو معشوقته. ولذلك    فيه في " تسكن"، وموغل في تزّيده في " نفس ي". إذ يضاعف املّد التراخي، تشهيرا

 
ا
أكثر ضعفا السين شين بدت  م. وترفد 

ّ
م متأل

ّ
املهموسة راشحة عن حال متكل الحروف  أّن  الجهر   بان  إلى  أقرب  الصفير  منها، وإن كان 

 في لفظة " املشهور" التي اس
ّ
 والقّوة، والسرعة. فهذه الشين قد التصقت بما يبعد عن املتكلم إل

ا
أطول من الشينين في   تغرقت فيها زمنا

 
ا
ل ما    الكلمتين األخريين.ولذلك، بدا الهمس شّغال

ّ
ن املتلقي من مدد زمنّية أطول ساعدته على تمث

ّ
في هذه القصيدة التراسلّية، ألّنه مك

 
ا
محّرضا يكون  أن  يرّجح  حضرّي  مجتمع  في  وبؤس  يأس  من  العاشق     يعيشه 

ا
دافعا الوصال،  ا   على  تغيير  للعشق. إلى  البدوّية  لصورة 

قاتها من  2017امحّمد، فراكيس،  فالشين أمارة تفّش بما فيها من » كثرة انتشار خروج الريح بين اللسان والحنك« )
ّ
ت متعل

ّ
(. ولذلك، دل

 
ا
بات نحوّية قد لّونت الكالم بمال   الكالم على فرط عذاب العاشق الذي استوجب إيقاعا

ّ
مح إيقاعّية واهن امللمح. وهو ما ستوّضحه مرك

ق الّنظر فيها في اآلتي:
ّ
 تباين ضعفها سندق

:
 
حو:  ثالثا

ّ
 إيقاعّية الن

في  الكالم  وإفراغ  الّسبك  في حسن  اعر 
ّ
الش براعة  إلى  أوحوا  وإن  يذكروه صراحة،  ولم  باإليقاع  الّنحو  القدامى عن صلة  صمت 

ة قالب يراعي
ّ
 وحسن تقسيمه، وخضوعه للّتناظر. وسنسعى إلى   الّدق

ا
  البحث في فاعلّيته إيقاعّيا

ا
بات نحوّية تبّيّنا

ّ
ركيز على مرك

ّ
صلتها   بالت

اعر وبطبيعة املجتمع آنئذ بالبدء بـ: 
ّ
 بإثراء اإليقاع وبحال الش

 إيقاعّية العطف:  .1

 اهتّم القدامى بالعطف، ألّنه أداتهم في خلق انسجام بين جمل الّنّص وإحداث تماسك داخلّي. واستحسنوا منه ما  
ا
على   كان قائما

بين   الروابط  تقوية  على  يعمل  ألّنه  وذلك  الّنّص،  لتماسك  الوسائل  »أحد  يعّد  كونه  من  آت  شأنه  علّو  أّن  ورئي  العددي.  التناظر 

داخل   م 
ّ
والفقرات بشكل منظ الجمل  به عناصر  تترابط  التي  الطريقة  يحّدد  فالعطف  الّنّص وجعلها متماسكة،  في  الجمل  متواليات 

بح )الّنّص،  )...( كوحدة متماسكة«  الّنّص  تدرك عناصر  )حسين(،  يث  العايدي  خليل(،  يكونا 2012حماد)  أن  املعطوفين  (. فشرط 

 
ا
ركيب حتى يستساغ الكالم فيرد في زّي التصريع الذي يقّوي إيقاع الكالم داخلّيا

ّ
ويزيد في موسيقاه، ويحّقق تماسكه. ولكّننا   متماثلي الت

زين على وسم الضعف فيه وتباين مراتبه باعتماد الجدول اآلتي: في هذه التراسلّية سنربطه
ّ
 بعالقته بالزمن وبموقعه في القول، مرك

ب العطفي 
ّ
 ملمحه اإليقاعيّ  موقعه املرك

ذي يليه قّرة عيني ومنى قلبي ويا نفس ي 
ّ
 إيقاع بطيء وشديد الضعف  الربط بيت مصراعي البيت والبيت ال

 إيقاع ضعيف عجز البيت  الجنب والجنب 

 إيقاع بطيء وضعيف مقام العروض والّضرب  الشرق ول الغرب

 إيقاع ضعيف عجز البيت  جّد ول لعب
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اعر  
ّ
الش به  استأنس  فقد  عليها.  مهيمنة  سمة  غدا  حّتى  القصيرة،  عرّية 

ّ
الش الرسالة  هذه  في  العطف  كثافة  على  الجدول  نا 

ّ
يدل

ركيب واملعنى، واكتمال  
ّ
 إلتمام الت

ا
  الصورة. وهذا سّر استحسانه ألّنه يحقق لحمة داخل الّنّص ويربط بين العناصر ربطا

ا
لتحقيق    دقيقا

 
ا
   انسجامها. فيكون مساهما

ا
   في تحقيق املشهد وإثرائه حتى يبدو قريبا

ا
 من األبصار واألذهان معا

ا
لوظيفة الفهم واإلفهام التي رأى    ، محّققا

 النقاد ضرورة تقّصدها ألّنها رسالة ا 
ا
 لقول. ولكّنه، إيقاعّيا

ا
  ، بدا عنصرا

ا
. فبانت من طّياته وسوم إيقاعّية متباينة، لتباين مواقعه  شّغال

   .في األبيات
ا
 فهو، شكال

ا
با

ّ
 أّن عطفّيتها تجعل قّوتها وهنا، وتزداد مرتبة الضعف بورود العطف مرك

ّ
. فيتمّدد  ، لفظ بلفظ بحروف قّوة إل

خارت   لعاشق قد  منهالزمن مواءمة  بأغالل حضارة بدو   العظم.  قواه ووهن  كّبل  قد  وكأّنه  م صنعه، 
ّ
املتكل يتقّصد  إّنه ملمح ضعف 

 
ا
أن تهتك حجبها حضارة وافدة بانفتاحها. ولكّنه يصبح أكثر إجهادا اعر، وكأّنه قد    رافدة ترفض 

ّ
ق بالش

ّ
النهاية وتعل للنفس، متى احتّل 

البو  وأقعدته عن  أعيته  النفس  طاقة من   استغرق 
ا
تدّبرا يستدعي  متغايرة  نحوّية  أشكال  العطف على  وورود  بمكامن وجعه.  لرؤية    ح 

القدامى إلى ما ستحسن عندهم في كيفية تصريف هذا التابع النحوي الذي استملح منه ما توافق وأصاب الّنظام الصارم الذي يحكم 

املفرد ) املفرد على  القاهر، د.تجزئيه. وقد كرهوا عطف  أمارة صنعة، في  (  الجرجاني، عبد  الجاحظ واعتبروه  نثر  وإن استساغوه في 

رقاوي، عّفت،  حين أجازوا عطف الجمل لحسن سبكه ودللته على املهارة، وبناء العبارة )
ّ
 1981الش

ا
  (. ومتى قاربنا هذه الرؤية إيقاعّيا

 
ا
بدل املفردة     استملحنا عطف 

ا
اإليقاع ويزيده ضعفا الثاني يوهن  الجملة ألّن   ، قمن عطف 

ا
في هذه   ياسا العطف  أّن  ويبدو  األّول.  إلى 

 
ا
   التراسلّية قد أفاض في وسم الضعف ألّنه قد احتّل أواخر األبيات وهذا ما يجعله مستغرقا

ا
  ملدد زمنّية هائلة. فيتجلى الضعف محاكيا

م م
ّ
املتكل اإليقاع وحال  الدللة على وهن  ف 

ّ
الذي يئس من معشوقة سمعها أطرش. وتتكث الشاعر  ة 

ّ
ب اإلضافّي  لعل

ّ
املرك عا باستدعاء 

 لإلفاضة في هذا الوسم في اآلتي: 

ب اإلضافي: .2
ّ
 إيقاعية املرك

لإلضافة شأو أساليب الّصورة في تحقيق البيان والوضوح بغية إفادة الّسامع بما كان يجهله. ولذلك حرص املبدع على استدعائها 

إجراء    " أّنها  ي لوعيه  الّنص ّ تأليف  والتكثيف منها في منتجه  املختلفين  بين  ف 
ّ
أوجهه يؤل البيان على اختالف  الكالم ووظيفته  تأليفي في 

عراء من كالم يخبرون به عن تجر 
ّ
بة  اللتحام والتكامل ملا بين األّول والثاني من مالبسة. وهو لذلك إجراء قابل لالنتشار في ما ينش ئ الش

( والوضوح"  البيان  لهم من  يتحّقق  بما  فيه  أحمد،  الحيز يتوّسلون  الرسالة 2012م،  في هذه  انتشر  قد  اإلضافي  ب 
ّ
املرك أّن  ولوحظ   .)

 
ا
 يجلب األبصار، بتغاير مواقعه وتبدّل مالمحه اإليقاعّية. وهو ما يوّضحه الجدول اآلتي: الشعرية انتشارا

ب اإلضافي 
ّ
 ملمحه اإليقاعيّ  موقعه املرك

 إيقاع قويّ  قافلة عجز البيت قاسية القلب 

 إيقاع ضعيف محّل القافية  حّبي 

 إيقاع ضعيف حشو العجز  عيني 

 إيقاع ضعيف محّل القافية  قلبي 

 إيقاع ضعيف فاتحة صدر البيت نفس ي 

 إيقاع صالبة )انغالق(  فاتحة صدر البيت سواك

اعر قد احتمى باملركبات اإلضافّية التي تدّل على عالقة تالزمّية بين املضاف  
ّ
واملضاف إليه، ل فكاك فيها. يظهر الجدول أّن الش

د  وغايته جعلها شّغالة في خدمة اإليقاع وإبانة املعنى. لذلك لحت اإلضافة األولى منوطة بعهدة املعشوقة. إّنها " قاسية القلب"، بتردي

 
ا
إليه معا املضاف واملضاف  القاف في  ب ناطق بعنج  حرف 

ّ
املرك القّوة. فإذا  الكلمة، تدلل على قّوة  هية حبيبة تجد متعتها في في فاتحة 

قات العاشق مثل " قلبي"، " نفس ي"، " عيني". وهي  
ّ
ق صورة املعشوقة بإضافات أخرى من متعل

ّ
الّتلذذ بأّنات عاشق منكسر ذلول. وتتعل

 
ا
اق البدويين. فنقرأ في هذه اإلضافات رغبة في جبر البعاد واقعا

ّ
بوصال في    مفردات دالة على معجم وجداني له حضور كثيف عند العش

 
ا
   اللغة. وقد جاء املضاف إليه ضميرا

ا
   متصال

ا
الوارد في قافلة   دال الواقع بآلمه. واقترن الضمير  اللغة ما جحده  المتالك. فحّققت  على 

 
ا
ب اإلضافي بكسرة طويلة تجعله ثقيال

ّ
   املرك

ا
والّضعف،   ملدد زمنّية طويلة. وهو ما يسم اإليقاع بالتراخي وكثير المتداد في الزمن مستوفيا

وكأّنها  وكثير عّزة،  بثينة،  في غزل عنترة وجميل  له صدى  حبيب  إّنه  سالية.  حبيبة  لفراق  تعميدا  دموعه  فنيت  قد  ليبين عن عاشق 

عرّي مستمّرة معه عبر الزمن. ووجه الطرافة في هذه الصورة البدوّية هو الحرص عل 
ّ
ى الّرغبة في تثبيت صورة غزلّية نمطّية في املنجز الش

املبدع على اإل الّتقّبل يفرض سلطانه فيجبر  إّنه  بالحياة.  أّنها طافحة  بيئة حضرّية يفترض  تيان بعاشق وله صّب، كلف باألشجان في 

 
ا
  إرضاء قارئ الحضارة الرافدة بما تشتهي نفسه حّتى ل يصدمه دفعة واحدة، وليعّوده تدريجيا

ا
  على التغير الحضارّي الذي يفترض تغّيرا

 صيدة. في إيقاع الق
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 :
 
 إيقاعّية البالغة: رابعا

املنتظم على   التكرار  لتحّقق مالحتها  فيها  واشترط  دون غيرها.  الّصوتّية  املحسنات  في  القدامى  الّنّقاد  البالغة عند  إيقاع  حصر 

 مسافات متقايسة، حّتى ل مفاجأة. ولكّن املدهش أّنهم قد غفلوا عن دور أساليب البيان تشبيها وكناية،  
ا
، على سعي واستعارة إيقاعّيا

ترجع   فعلّية،  أم  اسمّية  أكانت  اليونانّية، سواء  "إيقاع"  كّل مشتّقات   « أّن  ذلك   . الّصورة  بأّنه  اإليقاع  تعريف  ربط  إلى  إلى  اإلغريقيين 

بنفنيست يقول  كما  املفهوم،  تؤّدي هذا  اليونانّية  في  أخرى  كلمات  توافر  رغم  الّصورة" وتصدر عنها،   " "  مفهوم  إيقاع   " دللة  ولكن   .

الوهايبي، هي التي أثبتناها أي " الّصورة" . فلهذه الّدللة تنهض كّل أجناس الكتابة اليونانّية« )  -وهي القاطعة في نظره   -اليونانّية  األظهر

ت في تلوين إيقاع هذه (. وسنحاول البحث في إيقاعية البالغة باختبار جدوى اإلنشاء والخبر وأساليب البديع، والكنايا2016منصف،  

راسلّية وإثرائه بالبدء بـ:
ّ
 الت

 إيقاعية الخبر واإلنشاء:  .1

ولذلك،  في ذهنه.  بّيتها  قد  كان  وبأهداف  م 
ّ
املتكل بحال  الصلة  متينة  ولها عالقة  ومكرها،  القصيدة سحرها  في  التعبير  ألساليب 

تلقي. وقد نّزلها مواقعها املستحّقة لتكون مستساغة مقبولة. فإذا  أحكم الشاعر استعمالها وتخّير منها ما يخدم مقاصده ويثير انتباه امل

هي إنشاء مقدود من كثافة الّنداء واستفهام يتيم، مّما أذهب خّفة القول، وإذا هي خبر إنكارّي بقسمه وكثافة آكديه ليصلب اإليقاع 

الّتوتر إزاء عالقة عمودّية بين معشوقين. و  الغزل الذي يستدعي  قد أقمنا جدول نضبط فيه تباين الوسوم اإليقاعية موافقة لغرض 

 بين أسلوب اإلنشاء والخبر وفق اآلتي:

 وسمه اإليقاعيّ  موقعه نوعه أسلوب التعبير 

 إيقاع ضعيف قافلة العجز  إنشاء )نداء( ياحّبي 

آخر تفعيلة في الصدر وفاتحة العجز   إنشاء )نداء( يا قّرة عيني 

 )تدوير(

 إيقاع ضعيف

 إيقاع ضعيف فاتحة الصدر  إنشاء )نداء( نفس ي يا 

 إيقاع صلب فاتحة الّصدر  خبر إنكارّي) تأكيد( لقد أنكرت 

 إيقاع ضعيف تفعيلة العروض إنشاء )نداء( يا عبد

 إيقاع ضعيف فاتحة الصدر  إنشاء )استفهام( أعن ذنب؟

 إيقاع صلب قافلة الصدر وبداية العجز  خبر )قسم(  ول وهللا

 إيقاع صلب فاتحة الّصدر  خبر )قسم(  وهللاول 

الّربط بين البيت الختام وما قبله )الربط   خبر )حصر(  ل...سواك 

 بين البيتين( 

 إيقاع أضعف )الّتضمين( 

دّل  لقد استحسن الّنّقاد الّنداء وحّرضوا على ركوبه في القصائد أسوة بما أتاه األوائل. واشترطوا جدواه في فواتح القول. وهذا ما  

ة على غرض الكالم، وجيزة، تاّمة. وكثيرا ما يستعملو 
ّ
ن  عليه قولهم في اآلتي: " يجب أن تكون املبادئ جزلة، حسنة املسموع واملفهوم، دال

فيها النداء واملخاطبة والستفهام ويذهبون بها مذاهب من تعجيب أو تهويل أو تقرير أو تشكيك أو غير ذلك مّما تقّدمت اإلشارة إليه  

)في حازم،  ما سلف"  بنبرة  1966القرطاجّني،  وتحفيزه  املخاطب  انتباه  للفت  أداة  يعد  فلم  الحقيقي.  فالنداء، هنا، خرج عن معناه   .)

 
ا
ملشاعره لينشط لرّد الفعل، بل هبطت نغمته وضعفت قّوته. وصار الشاعر يرّدده لينزل البعيد منزلة القريب لقرب    صاعدة استفزازا

والطريف أّن اكتمال املعنى في الّنداء قد أّدى إلى هبوط النغمة، وساد الّتوّدد واللتماس. إّنها عالقة أفقّية غاب  املعشوقة من الوجدان.

إّن سمعها أضخم   إجابة ول سمع، بل  املعشوقة. فيناديها ولكّنها صّماء خرساء، فال  العاشق دون مرتبة  فيها الستعالء، وغدت مرتبة 

يراوح الّنداء  وظّل     أطرش. 
ا
األبيات وحشوها، وختامها موحيا بين صدور     مكانه 

ا
جريا أحوال    بالضعف،  ذكر  في  وراء سنن قديمة، ألّن 

 
ا
   املحبين صبابة واشتياقا

ا
ة. وترفد دور أساليب التعبير إيقاعّيا

ّ
كناية تتجاوز وظيفة التصوير إلى فاعلّية إيقاعّية يتغاير معها اإليقاع   لذ

 ذا ما سنرصده في اآلتي: وتتباين وسومه قّوة وضعفا. وه

 إيقاعية الكناية: .2

ت مقتصرة في دورها 
ّ
لم تلق الكناية حّدا دقيقا لها، يوّضح حدودها مع أساليب البيان األخرى، بل بقيت متلبسة بالغموض. وظل

  على اإلخفاء والّستر، وإن كانت من مكّونات الّصورة التي اعتمدت في األصل قصد الوضوح واإلبانة ورّد الّسمع
ا
. ولكّن ذلك ل يغفل  بصرا

 
ا
 سحرها ألّنها "تفيد األلفاظ جمال

ا
العلوي، يحيى،  وتحّرك الّنفوس إلى عملها وتدعو القلوب إلى فهمها" ) ، وتكسب املعاني ديباجة وكمال

يها الجدول اآلتي:2002
ّ
 (. وهذه وظائف تشرّع على دور الكناية في تحقيق وسوم إيقاعّية متباينة سيجل
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 ملمحها اإليقاعي  موقعها  نوعها  الكناية

 إيقاع ضعيف مطلع البيت كناية صفة املشهور بالحّب 

 إيقاع قّوة  عجز البيت الطالع كناية صفة قاسية القلب 

 إيقاع قّوة  الربط بين الصدر والعجز ) تدوير( كناية موصوف  قّرة عيني 

 إيقاع قّوة  قافلة العجز  كناية موصوف  منى قلبي 

 إيقاع ضعيف فاتحة الّصدر  موصوف كناية  نفس ي 

ها باختيار مواقعها املثيرة لنتباه الّسامع. فإذا هي في بدء املصراع  
ّ
اعر محل

ّ
ها الش

ّ
بدت أغلب الكنايات مقترنة باملوصوف. وقد أحل

القلب، منى قلبي(. ولوحظ أّن أغلبها قد  )املشهور بالحّب، نفس ي( أو في بطنه تربط بين الصدر والعجز ) قّرة عيني (، أو في ذيله ) قاسية  

 
ا
للسمع وإثارة   ختم بحروف تلّون اإليقاع قّوة وضعفا. فالكناية األولى مختومة بالباء بجهرها وشّدتها وقلقلتها وهو ما يجعلها أكثر وضوحا

 أّن املعجم أفسد قّوتها وعّوضها بالضعف لقترانها بوهن العاشق الذي طبقت شهرته اآلفاق وتناولت األلسن خبر 
ّ
لهتمام املتلقي. إل

ة معشوقة عشقه. وارتبطت الكناية الثانية التي تقابل األولى بقّوة القّوة اآلتية من حرفي القاف والباء بقلقلتهما. وهذا مناسب لعنجهيّ 

م من مّد مستغرق ملّدة زمن ط
ّ
ويلة  بدوّية غليظة الطبع. وارتبطت بقّية الكنايات األخرى في جزئها األّول بالقّوة، عدا ما أسند إلى املتكل

اتّ  وإن  املوصوفات  إّن  القول  أمكن  ولذا  وأزيز.  صفير  منها  لينبعث  الّتأّزم  على  الدالة  املهموسة  بالسّين  واّتصل  ضعفه  صلت  لدللة 

اعر 
ّ
الش جّملها  وقد  عليه.  ة 

ّ
الّدال واملعجم  منها  املقدودة  الحروف  بحسب صفات  اإليقاعّية  في مالمحها  تباينت  فإّنها  واحد  بموصوف 

 بأسلوبين بديعيين قصد تزيين اللفظ واملعنى معا. وهو ما سينظر فيه في اآلتي.

 إيقاعية الجناس والطباق:  .3

 أولت العرب أساليب البيان قيمتها امل
ا
  ستحّقة واستحسنتها فحّرضت على اإلصابة في التشبيه وجعلته مقّوما

ا
من مقّومات  أساسيا

 
ا
عر. ولم نر لها كلفا

ّ
   عمود الش

ا
باستدعاء الصنعة، بل نّفرت من املبالغة في الّتجنيس واملطابقة، على أّننا ل نعدم أثرهما في قصائد    كبيرا

عراء في الجودة والحسن بشرف  األوائل، مستحسنة الندرة منهما. وهذا ما يس
ّ
تدّل له بقول ناقد في اآلتي: » إّنما تفاضل )العرب( بين الش

أمثاله  كثرت سوائر  ملن  فأغزر،  فقارب وبده  ملن وصف فأصاب وشّبه  فيه  السبق  م 
ّ
وتسل واستقامته،  اللفظ  املعنى وصّحته وجزالة 

تحفل   ول  واملطابقة  بالتجنيس  تعبأ  تكن  ولم  أبياته،  القريض«  وشوارد  ونظام  الشعر  عمود  لها  جعل  إذا  والستعارة  باإلبداع 

علي،  ) تشتهي  1951الجرجاني،  بما  البدويين  رغبة  يلّبي  تقّبل  منوال  على  تعّودت  التي  العرب  ذائقة  صدم  املحدث  عر 
ّ
الش أّن   

ّ
إل  .)

نقي أن  األعراق. ولذلك حرصنا على  إرضاء لقارئ متعّدد  البديع  بالجّد في طلب   أنفسهم، 
ا
البديع وموقعه وما    م جدول نضبط فيه نوع 

 يتيحه من ممكنات إيقاعّية تزين القول وتعّمق معناه باعتماد اآلتي: 

 ملمحه اإليقاعيّ  موقعه نوعه أسلوب البديع 

ساع الدللة مطلع البيت الطالع وعجزه  مقابلة  املشهور بالحّب/ قاسية القلب 
ّ
 الرتخاء لت

 ضعيف ) عطف( قافلة العجز  تامّ جناس  الجنب / الجنب 

 أضعف ) تدوير( الّصدر / العجز  رّد الصدر على العجز  ذنب/ ذنب

 صالبة ) قسم( العروض والضرب طباق الّشرق/ الغرب

 أقّل ضعفا لقتران الكلمتين بالجهر  حشو العجز وضربه طباق جّد/ لعب

ننا الجدول من عّدة تأويالت حول احتماء  
ّ
القصيدة املحدثة لصنع إيقاعها من الّداخل، بالحتماء بالجناس. وهو من صنف  يمك

املجهور  بالباء  الجنب(  )الجنب،  املقّدم  املنوال  في  ختم  إذ  هائلة.  موسيقية  بطاقة  إغنائها  على  القدرة  وله  التراسلية،  هذه  في  ة الّتاّم 

 
ا
اللفظ قوّيا القلقلة. وهذا يجعل  الحاملة لصفة  ديدة، 

ّ
 ،  الش

ا
   وأكثر وضوحا

ا
الّسامع.  سمعّيا أذن  املوسيقّي بغية أسر  الّصوت  ، فيرتفع 

 
ا
   أضف إلى ذلك أّنه » يعّد منتجا

ا
   إيقاعّيا

ا
   جاذبا

ا
  –، فهو إضافة إلى إنتاجه للمستوى الّصوتّي واإليقاعّي الذي يفرزه، فإّنه يسهم  ومدهشا

 
ا
 يولد سمات تضليلّية في الّنّص من شأنها أن تتعالق بدللت مراوغة تظّل في إنتاج مستوى دللّي أكثر دهشة ومفاجأة، ألّنه يظلّ   -أيضا

 
ا
مزيدا القارئ  من  يستدعي  وهذا  الّنّص،  في  والنفراج  الّتأّزم  بؤر  إنتاج  على  اإلمساك   تعمل  ومحاولة  القراءة،  في  واألناة  ي 

ّ
الّتأن من 

حظات الجمالّية في الّنّص« )
ّ
هن لعقل صفة لهذه املعشوقة التي تماهت مع 2014  أبو مراد، فتحي، شهوان، وفاء،بالل

ّ
(. إّنه محّفز للذ

 
ا
محال فيه  ت 

ّ
وحل    العاشق 

ا
 مبّجال

ا
تماثال املتماثلين  املتجانستين  للفظتين  الصطفاء  وهذا   .   

ا
تساوي مقاطعهما   تاّما وفي  كّم حروفهما  في 

 
ا
  هادف إلى التوّدد إلى معشوقة سالية توّددا منّغما

ا
 لوصال جّسد ل طلبا

ا
  غة برصف اللفظ إلى اللفظ ليتآلفا ويصنعا معا

ا
تستجيب   إيقاعا

له شهوة املتلقين. ولذلك قيل: »إّن تشابه ألفاظ التجنيس تحدث بالّسمع ميال إليه، فإّن الّنفس تتشّوف إلى سماع اللفظة الواحدة إذا 

اللفظ، فصار   ذلك  عليهما  املشتمل  املعنيين  استخراج  إلى  وتتوق  بمعنيين،  )كانت  وفائدة«  النفوس،  في  وقع  نجم للتجنيس  الحلبي، 
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 الدين، د. ت
ا
املتلقي »موقعا املتجانسة تقع في  األلفاظ  أّن     (. ولوحظ 

ا
املفاجأة قيمة تجري على  حسنا ، ألّنها كنغمة غير مرتقبة، وهذه 

 
ا
الصحفي، دخيل  ة والّروعة والستغراب« )من اإلثارة واليقظ  فنون كثيرة ألّنها تنفض عن النفس حالة الرتابة واأللفة وتحدث فيها نوعا

  ،
ّ

 1990ّللا
ا
ن النغمة نفسها بين لفظتين في املصراعين، تبئيرا

ّ
لهما موسيقى ودللة.    (. ويعضد الجناس رّد الّصدر على العجز الذي يوط

ت منّغمة  بطريقة  بأّناته  والبوح  اعر 
ّ
الش حال  تعرية  البديعّي  املحّسن  لهذا  اإليقاعية  الوظيفة  قراءة فتكون  مواصلة  في  املتلقين  حّبب 

 
ا
بكاء مّرا وا لحاله وبكوها 

ّ
لتنظيم قوله  القصيدة استدرار لشفقته عليه فرّبما رق الشاعر  التي يستدنيها  باملقابلة  إغناء األسلوبين  . وتّم 

   وترتيبه بالجمع بين املتقابلين بطريقة تناظرّية دقيقة التناسب واملوقع. وهذا وعي جدّي بحّد اإليقاع.

 
ا
دورا يلعب  الذي  الطباق  هو  لالنتباه     والالفت 

ا
املعنى    مهّما يزّين  أن  جدواه  ألّن  فيها،  القلق   

ّ
وبث واستفزازها،  النفوس  إثارة  في 

 
ا
   ليجعله محّببا للنفوس وقد أخرجه مناسبا

ا
ة الّنظام ولم يرده نافر   واقعا

ّ
 في موقعه فأصاب به دق

ا
فيسر تقّبل القول وإن قّد من عتاب    ا

 
ا
إن ضمن مّنا موثقا بنا مكره فما  الشاعر يمكر  املتطابق من لفظه  ب  وعذاب. وبات  ينهي  أعقابه  انقلب على  ة قلوبنا لشكواه وبلواه 

ّ
رق

 
ا
تعبيرا والّدال  واملقابلة    بالباء  الطباق  ع عن 

ّ
يتنط اإليقاع  فإذا  املقدود من صبابة.  املعجم  التي فضحها  املزعومة  القّوة  القّوة عن  عن 

احد، لينهض املحسن البديعّي الواحد بوظائف إيقاعّية متباينة،  ويغنيهما بعناصر قول أخرى ليذهب عّنا الطمئنان إلى لون إيقاعّي و 

 بوسوم متغايرة بين قّوة وضعف.

 
ا
. وهذا ما ولذلك، نقف في ذيل الحديث عن فاعلية أساليب البديع إلى اإلقرار برغبة دفينة في الصنعة، بتزيين اللفظ واملعنى معا

على تبريز الشاعر املحدث. ومتى خلت قصيدة منهما نفرتها أذواق الحضر التي   حّتم الكلف بالجناس والطباق حتى باتا أسلوبين دالين

 
ا
لحضارة الفارسية املهوسة بالّزخرف. وهما من تربتها، مّما ساهم في ظهور تّيار جديد عرف بركوبه للصنعة والّتحّيز إليها،   ترى فيهما أثرا

 تمع العّباس ّي يشهده. تطاول على عفو الخاطر، وتدلل على تغّير حضاري بدأ املج

 الخاتمة: 

 
ا
، وله  نخلص في قافلة هذا البحث إلى اإلقرار بأّن اإليقاع في هذه القصيدة التراسلية حّمال ألوان متنّوعة. فهو متعّدد ليس واحدا

 صلة بحال شاعره وقدرة على رصد الّتغّير الحضارّي الذي لحق مجتمع القرن الثاني الهجري الذي خّفت حضارته وصار  
ا
 شعره غنائيا

 
ا
   قابال

ا
قافة معا

ّ
. ولذلك، احتمت هذه القصيدة ببحر شعرّي رّد في األصل  للتلحين، وتمازجت فيه حضارات متباينة األعراق البشرّية والث

الطبقة اعر على روّي من 
ّ
الش الجّد، على حفاظ  دو وبما هو شعبّي، تطاول على بحور 

ّ
بالش أليق  الغناء وبات  أصوات  إلى  أصوات   إلى 

 
ا
الّتصريع حرصا الّسمعّي    األولى، وعلى  القّوة والوضوح  ة على 

ّ
القصيدة رغبة في قارئ بدوّي. وتعضد ذلك حروف جهر دال على شفوّية 

 أّن إيقاع 
ّ
بع.  إل

ّ
 جريا على سنن قديمة. فتّم إرضاء أذواق املتقّبلين بإيقاع عروض ّي مألوف وبحال شاعر ولهى بحّب معشوقة غليظة الط

وا  لطبع  الّنحو  مواءمة  باق 
ّ
والط الجناس  بركوب  داخلّي  إيقاعّي  صنع  م 

ّ
املتكل فتعّمد  متباينة.  إيقاعّية  بوسوم  القول  وسم  قد  لبالغة 

حضرّي في القصيدة قد قمعته البداوة وسلطة الّنقد. وهما أسلوبان بديعيان لهما حضور في كّل لغات العالم، مّما جعل هذه القصيدة 

فظ وحوشّيه    ناطقة بهموم مجتمع كونّي 
ّ
غة من مستغلق الل

ّ
اني الهجرّي. فتخّففت الل

ّ
في عاصمة كونّية صارت عليها بغداد في القرن الث

 
ا
   وباتت سهلة ل يجد متقّبلها عسرا

ا
   في فهمها. وهكذا، صار اإليقاع   في القصيدة املحدثة، على سيره على املناويل عروضيا

ا
للّنّقاد   محّفزا

 
ا
  على صنع عمود شعر جديد، وقارئ كونّي حضرّي، بدل

ا
 ملا يعيشه املجتمع لحظتها في تغّير حضارّي.  من قارئ البداوة، رصدا

 :املراجع
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