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يعترب إاليقاع جزءا مسهام و عامال Yام يف تفاعل 
اهeم الشعراء به مل يقترص عىل النصوص الشعرية و 

املسـتوى اخلارo حفسب ٕامنا جتاوزه ٕاىل املسـتوى 
ا|اخيل اyي ياكد يكون ٔابعد تأثريا من موسـيقى 
إالطار يف ٔاثناء كثرية، ذ� ٔان موسـيقى النسـيج 
تقوم عىل نظام صويت متعدد الروافد متنوع أالمناط 
حبيث يربز فعالية هذا اجلانب من الناحيتني 

وسـيقية و ا|اللية ٕاذ يعد مبثابة ٔاصداء تلقي امل
بظاللها عىل املعىن مما يسهم يف فتح شهية إالحياء 
 املوسـيقي يف اقتحام دالالت ٔاكرث تشعبا و ٔابلغ معقا، 

نلمح ٔامه العنارص إاليقاعية "ابن احلداد"و يف شعر 
اليت توسل هبا يف ٕانشاء قصائده ٕالبراز خمتلف 

اللية وهو ما نرصده من خالل مقوماهتا امجلالية و ا|
  .هالتشالك الصويت والeثل إاليقاعي يف شعر 

 
 
 

  : Résumé    

     Le rythme est un facteur 

important dans l’interaction des 

textes poétiques sur les plans 

externe et interne , puisqu’il 

donne une influence extrême 

sur la musicalité du texte. 

De même on constate qu’il a 

un aspect sémantique et 

esthétique , ce qui oblige le 

lecteur à démontrer l’isotopie 

phonétique et métrique.    
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قيس بن "، نسـبة ٕاىل )1" (محمد بن ٔامحد بن ع¬ن ٔابو عبد هللا القييس"هو الشاعر    
، و يلقب مبازن، و قد حفل عامله أالديب )2"(معد بن عد®ن عيالن بن مرض بن نزار بن

´سـتخدامات كثرية تدل عىل ٕاملامه با²ٓر العلوم و املعارف حيث اكن مشاراك يف علوم كثرية 
يف ذخريته " ابن بسام"ه ، يصف)3.....(مهنا الفلسفة و الر·ضيات والفµ والفقه

ر خرب وسرية، و ديوان تعالمي مشهورة، اكن ٔابو عبد هللا هذا مشس ظهرية و حبو :"فيقول
ترى العمل يمن عىل ٔاشعاره و يتبني يف  (.....)وحض يف طريق املعارف وضوح الصبح املهتلل

يف "،   و È)5"(هو ٔاديب فاضل"و يقول العامد أالصفهاين يف حقه).4...."(منازعه و ا²ٓره
، و ديوان )6(ء اخلليلية العروض تصنيف مشهور مزج فيه بني أالحناء املوسـيقية و االٓرا

  ).8(هـ  480 ؤاربع مائة جهرية ني،تويف سـنة مثان)7"(مرتب عىل حروف املعجم
يتوفر شعر عبد هللا بن احلداد عىل صور من إاليقاع املبين عىل الeثل و التوازن         

والتشالك، ما جعل شعره يكون عىل درجة من التوافق الصويت و Ôنسجام املوسـيقي 
الشعرية ، واملالحظ ٔانه ٕاىل "ابن احلداد"ناسـبة إاليقاعية وهو ملمح مما يلفت يف طريقة وامل 

جانب ما يضيفه هذا النسق يف شعره من موسـيقى عالية مجي¦ فٕانه يلتقي يف الوقت ذاته 
مع خمتلف املواقف حيث يعرب من خاللها عن عاطفة تتفجر يف صدره وهيزت لها كيانه، 

امت متوافقة مجي¦، وهو ملمح ٕايقاعي نرصده من خالل مج¦ من فتتدافع |يه يف نغ
ومن "  ابن احلداد"أالنساق إاليقاعية اليت سـتكشف عن خصائص جاملية خاصة بشعر 

  :بني هذه أالنساق 
        ))))9999: (: (: (: (الترصيعالترصيعالترصيعالترصيع    - - - - ))))1111

فباعتبار الترصيع يضفي قدرا من إاليقاع من خالل اتفاق الرتكيب املقطعي الصويت       
،جند È يف ٔاوائل القصائد طالوة و موقعا يف النفس )10(ت و رضبه لعروض البي

" ابن احلداد"و للرتصيع يف شعر ) 11(السـتداللها به عىل قافية القصيدة قبل Ôنهتاء ٕالهيا 
حضور واسع ،وقد احتل سـياق الغزل يف هذه النسـبة جزءا كبريا، ومن ٔامثلته يف شعر 

  :قوÈ" ابن احلداد"
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  و يرين يف حلل الوراشني القطا           ات يقرصن اخلطى              ٔاقبلن يف احلرب 
  )12: (ويقول ٔايضا

  ؤاشواقــــــا مربحة دخيلـــــــــــــــــــه           ــــــــــه  ٔاتعمل ٔان لـــــــــــي نفسـا عليلـــــ
  )13:(و يقول ٔايضا

  Yاه العيـــــــــــــــــــــن  عىس تعن لناف        جع ´محلى حيث الغياض الغني            
وافق الشاعر يف هذه املطالع بني صوريت العروض و الرضب من خالل اتفاق 

يف مثال ) عليì، دخيì(يف مثال البيت أالول ،و) اخلطى ،القطا (قوايف الصدور وأالجعاز 
من " ابن احلداد"يف مثال البيت الثالث ،وهنا اسـتفاد ) الغني،العني(البيت الثاين و

التوافقات إاليقاعية اليت تتيحها ٕاماك®ت الترصيع الصوتية  يف نقل جتاربه للمتلقي سـî ؤاهنا 
ترد يف مفتتح القصيدة ويه خاصة ٕايقاعية تمتزي هبا هذه التقنية دون غريها من مظاهر 
 إاليقاع أالخرى حبيث تعمل عىل التأسيس لقافية القصيدة يف ذهن املتلقي وحسه

، وغالبا ما يكون هذا اجلانب املوسـيقي يف خدمة اجلانب ا|اليل، وهو ما )14(املوسـيقي 
يف مثال البيت أالول ،حيث يقمي الشاعر عالقة منطقية بني لفظة الترصيع نلحظه 

 طريقة امليش ، وبني لفظة الترصيع،اليت توõ بنوع من البطء يف )اخلطى(أالوىل
  .ي يعرف بثقل مشـيهذ� احليوان اy)القطا(الثانية

غري ٔان امللحظ الالفت للنظر خبصوص هذه الظاهرة إاليقاعية يه تكرار الشاعر        
لقافية العروض و الرضب يف بيتني  متتاليني طورا و متباعدين طورا آخر ،مما يعد ملمحا 

È15:(واحضا من هذه الناحية يف شعره،ومن مناذج المنط أالول قو(  
  الصرب بعدك يشء لست ٔاقدره                 قلب حمرضه       · غائبا خطرات ال

  ودمـــــع عيين و ٔاحداقــي حتدره       تركت قلبـــــــي ؤاشوايق تفطـــــــــــــره       
متناسـبة ٕايقاعيا لقافية الرضب )حمرضه(و هنا جاءت قافية عروض البيت أالول      

) حتدره(متوافقة مع قافية الرضب ) تفطره( الثاين،كام وردت قافية عروض البيت )ٔاقدره(
وهنا جتاوز الشاعر البيت ٕاىل بيتني متتاليني مما سامه يف تعزيز اجلانب إاليقاعي اyي ٔادى 
بدوره ٕاىل ٕاثراء اجلانب ا|اليل حيث يوõ يف هذا املقام بوطأة احلال اyي يعانيه الشاعر 
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وظيفة داللية معيقة تتجاوز الصوت "اء يف حبه، وقد سامه صوت الهاء يف ذ� يف ٔاد
ا ، ٔامّ )16" (الظاهر و إاليقاع امجليل العابر ٕاىل الربهنة عىل وجود يشء ما ذي شأن 

È17:(المنط الثاين مفن ٔامثلته يف ´ب الشكوى قو(  
  نــــــــــــهو املرء منقــــــــــاد حلكـــــــــم زما     ـــــن حد²نـــــه ا|هـــــــــــر ال ينفك مــ

  هــــدا وال هبوانـجباللـه ٔاحــ         فــــــــــدع الزمـان فٕانـــــــــه مل يعتـمـــــــــد       
  اكملزن مل خيصص بنافع صوبـــــــــه             ٔافـــــــقا ومل خيرت ٔاذى طوفانــــــــــــــه 

  يف ظاهر أالضداد من ٔاكوانـــــــــــه      ـــــــــة        لكـــــــن لباريه بواطـــــــــن حمك
  ما ال يكون السعد من ٔاعوانـــــــــــــــه    وعلمت ٔان السعي ليـس مبنجــــــــح         

  والرمح ال مييض بغري سـنانـه        و اِلجّد دون اجلَّد ليـــــــــــس بنافـــــــع             
  فأدالين ´لسخط مـــــــــن رضوانــــــه          ملµ الرىض ابن صامدح       ىل اوسام إ 

  وقىض حبطي من ذرى سلطانه           وهوى بنجمي مــــــــن سامء سـنائـــــــه       
لتتناسب )حد²نه،(لعروضيأيت الشاعر يف البيت أالول من هذه القصيدة بلفظة ا      

، مث يتجاوز الشاعر هذا الشلك إاليقاعي ليعود ٕاليه )زمانه(لرضب ٕايقاعيا مع لفظة ا
، والتوافق إاليقاعي يف هذا المنط يسري )سـنائه،سلطانه(بعد مج¦ من أالبيات بني 

جنبا ٕاىل جنب مع التوافق ا|اليل،حيث نلحظ ٔان تناسب إاليقاع بني البيت أالول و 
ٕاىل حمك ا|هر "ابن احلداد"ٔاين يشري  الثاين قد اسـتدعى نفس ا|ال� يف � البيتني

  .اجلائر اyي هوى بنجمه و قىض حبطه
و الeثل اyي تتناسب فيه الوترية إاليقاعية مع ا|فقة النفسـية و الشعورية عند ابن        

احلداد ال تقترص عىل هذا املظهر و حسب ،ٕامنا تتجاوزه ٕاىل مظهر ٕايقاعي آخر ٔاشد ٕايقاعا 
  .)18(ما نرصده يف ظاهرة الرتصيع  و ٔاكرث معقا وهو

  
  
        : : : : الرتصيعالرتصيعالرتصيعالرتصيع    - - - - ))))2222
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والرتصيع ٔاسلوب صويت يسهم يف السمو ´لقمية إاليقاعية للنص الشعري حبيث يرفع       
موسـيقى القصائد حنو آفاق فنية من �ة ؤاغراض داللية من ®حية ٔاخرى، مفجيء 

عي اyي يشلك ٕاحدى املنظومات إاليقاعية فيه وفق نسق خاص مما يربز أالثر إاليقا
يلعب الرتصيع دورا دالليا شديد اخلطر وأالمهية يف "منطلقات تشكيل رؤية الشاعر ٔاين

كام يكسب النص جتددا وحيوية عىل املسـتوى ا|اخيل ). 19"(التأكيد عىل حد املعىن
يعمل داخل " للقصيدة متجاوزا حدود القافية اليت تقترص عىل اجلانب اخلارo حبيث

، وقد ) 20" (ابه بني لكمة و لكمة عىل حني ٔان القافية تعمل بني بيت و بيتالبيت و يش
حيث يشـمتل عىل نوعني اثنني هام " ابن احلداد"شهد هذا أالسلوب رواجا كبريا يف شعر 

  .الرتصيع املتوازي  والرتصيع املتوازن ، و لنبدٔا ´لنوع أالول:
        ::::الرتصيع املتوازيالرتصيع املتوازيالرتصيع املتوازيالرتصيع املتوازي- - - - 1111- - - - 2222

تتفق فيه اللكامت يف الوزن و "شـيوعا و ٕا²رة ، وهو ٔان  وهو من ٔاكرث ٔانواع الرتصيع
الروي، حيمل خصائص صوتية و بالغية تؤدي ٕاىل ٕاثراء الصياغة الشعرية بنغامت نفسـية 

تشكيل الرنة " من خالل) 21"(ٔاخاذة ، وٕايقاع عذب يقرئ العني جامال و أالذن بيا® 
،و ينقسم هذا النوع عند )22"(نحويةاملوسـيقية الناجتة عن تساوي صيغ اللكامت و البىن ال 

ٕاىل ترصيع مفرد و آخر مزدوج تتفق فيه الصيغ يف الوزن و الروي ، ومنثل "ابن احلداد"
È23:(للرتصيع املفرد بقو(  

  فبقاؤه و فنـاؤه سيـــــــــــــــــان        و ٕاذا انقىض زمن الفتاء عن الفىت       
  )24:(ويف ´ب الغزل يقول

  وٕاذا نطقت فٕانه تلقيـــــــــــــــن   ــــي حبك منـــــــــــزل  فوحــــــــــــ فٕاذا رمقت
  )25:(ويقول ميدح مليكه

  )26(ٕاذا جتىل ٕاىل أبصارمه صعقـــــــــــــوا           وٕان تغلغل يف ٔافاكرمه مهأوا
  )27:(و يقول ٔايضا

  و روعاترهني  لوعات                 قليب يف ذات أالثيالت      
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مل يقترص عىل متاثل احلرف " ابن احلداد"يتوحض من خالل خمتلف هذه السـياقات ٔان 
يف مثال ) فناؤه/بقاؤه(أالخري من لك ثنائية،ٕامنا معد ٕاىل متاثل احلرفني أالخريين وذ� بني 

يف مثال البيت الثاين ، وقد تتصاعد لتصل ٕاىل ثالثة ) نطقت/رمقت(البيت أالول و
يف ) روعات /لوعات (،و بني )ٔافاكرمه/ٔابصارمه(الشأن يف املثال الثالث بنئاحرف كام هو 

مثال البيت الرابع و قد اسـتطاع الشاعر من خالل هذا النوع من الرتصيع ٔان يوظف 
طاقات التكرار الصويت ليوõ جبوانب Yمة من خمتلف جتاربه الشعرية توزعت بني 

  .املمدوح  رة و بني احملبوبة ٔاخرى 
ٔاما القسم الثاين من هذا النوع، فهو الرتصيع املزدوج وهو ٔاحد ٔامه أالمناط         

يف بناء قصائد شعره ،حيث اعتىن بأن يرد يف " ابن احلداد"املوسـيقية اليت اعمتد علهيا 
ٔابياته بطريقة هندسـية منظمة ، كام برزت القوايف ا|اخلية من خالÈ بشلك ٔاوحض، 

يؤدي هذا التناسق الصويت ٕاىل قمية جاملية "رجية، حبيث تعاضدت فيه مع القوايف اخلا
قادرة عىل منح اللغة قميهتا أالسلوبية عرب خلق نسـيج داليل وتركييب متناسق مينح إاليقاع 

، و أالبيات االٓتية متثل بعض )28"(قمية معنوية حبيث يصبح جزءا من التجربة الشعرية
  )29:(يقول" ابن احلداد"ٔاروع ٔاو�ه عند 

  خدود مقريـات                عىل قدود غصنيـاتمفن 
يتضمن هذا البيت ثنائيتني مeثلتني صو  متطابقتني تركيبا، حبيث تنهتـي لك واحدة       

مهنا بقافية واحدة، و كام يبدو فٕان التاكفؤ ياكد يكون  ما بني الشطرين، ففي مقابل خدود 
، و مقر·ت يف الشطر أالول مقابل غصنيات يف الشطر أالول جند قدود يف الشطر الثاين

يف الشطر الثاين، و التوازن الصويت لهذا البيت جنم عنه تشابه داليل، فهذه التشكي¦ 
املوسـيقية من خالل املساواة الصوتية والرتكيبية لها ٔاثرها الفاعل يف تكوين معاد� هذا 

اعر ٕازاء جامل حمبوبته يف البيت املعنوية، حيث توõ ٕاىل ٔان درجة انفعال وحرية الش
  .التشكيل املوسـيقي أالول يعادل درجة ا|هشة و احلرية يف التشكيل املوسـيقي الثاين

  È30:(و يبدو ٔان ٔاسلوب الرتصيع املزدوج ٔاكرث بروزا عند الشاعر يف قو( 
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  خبافقة القرطني قلبك خافق             و عن خرس القلبني دمعك ®طق

Ôزدواج بني سـتة وحدات ٔاساسـية، تشلك مجموعة من الثنائيات يف هذا البيت حتقق 
القامئة عىل Ôزدواج الفين بعيدا عن التكرار املعيب، لك هذا ٔادى ٕاىل لون من التقابل "

، و يتناىم هذا احلشد من القوايف ا|اخلية ليصل ´ٕاليقاع )31"(كوسـي¦ دقيقة منسجمة
ون شديد التصاعد منذ بداية البيت ٕاىل ٕاىل ذروته مما جعل مؤرش النفس الشعري يك

خامتته، و مما زاد يف ترابط هذه أالجزاء وتالمحها ٔ(هنا وحدات متشاهبة ٕالزتاYا املوقع 
النحوي نفسه و الصيغة الرتكيبية ذاهتا، حيث حتقق التعادل بني أالطراف الثالثة املكونة 

يوازي موقع ) لقرطنيا(للبيت، و ذ� من حيث املوقع اyي حيتì لك طرف، مفوقع
، )®طق(يوازي موقع ) خافق(وقع ، و م)دمعك(يوازي موقع ) قلبك(وموقع ) القلبني(
هذا التعادل  املوقعي والتوازي الصويت ٔافرز بدوره متاثل داليل، سـî و ٔان ٔالفاظ الرتصيع و 

هذا ٕاذ يتشلك ........"خافق،®طق: فيه تتضمن دال� تدل عىل التحول وكرثة احلركة مثل
  ).32"(النوع من التوازي حمد² تمنيطا قامئا عىل تشارك داليل و تركييب

وسـي¦ من "ٕان املالحظ مما تقدم ٔان الرتصيع املتوازي بقسميه املفرد و املزدوج هو     
الوسائل التحليلية للنص لغو· و صوتيا و جامليا، هذا ´ٕالضافة ٕاىل تأدية املعىن بصورة غري 

  ).33"(حياء ٔاو التقابل ٔاو التوازيمبارشة عن طريق االٕ 
        ::::املتوازناملتوازناملتوازناملتوازن    2222- - - - 2222
هو لون من ٔالوان الرتصيع يتفق فيه الوزن دون الروي، و يبدو ٔان الصياغة الشعرية   

|ى ابن احلداد تتلون هبذا التشكيل املتوازن، حيث تزداد فيه رحابة اسـتخدامه لهذه 
الeثل بني "جامال و فنا ذ� ٔان  أالمناط املوسـيقية اليت جعلت طريقته الشعرية تكون ٔاكرث

اللكامت من جانب الوزن مما يكسب بناء الرتصيع عىل املسـتوى البرصي و السمعي ٔابعادا 
  ).34"(ذات مدلوالت جاملية تسـتثري انفعال املتلقي وشعوره

  )35:(قوÈ" ابن احلداد"و من ٔامثلته يف شعر 
  



 ان  الرابع عرش واخلامس العرشالعدد                                           جم¦ لكية االٓداب و اللغات

 

 2014جوان  -جانفي                                362                                        و اللغاتلكية االٓداب 

  ا إالصباح ذئب ٔاضبحو ٔ(من             ف-ٔمنا إالظالم ٔامي ٔارقط     
فهذا البيت يشلك المنوذج املثايل للرتصيع املتوازن، حيث يغطي الرتصيع فيه معظم     

البيت، فلك وحدة صوتية يف القسم أالول لها ما يوازهيا يف القسم الثاين من حيث النسق، 
ت مه يف ٕابراز التفاعل بني الصو و هذا التناسب الوزين التام بني عنارص الشطرين سا

ا|ال�، حيث ورد الرتصيع املتوازن معمقا للمحتوى، و ما تتصف به حياة الشاعر من و 
ضنك ٔاصبح معها ٕاظالمه و ٕاصباحه سـيان،  يعزز هذا التفاعل Ôختالف ا|اليل القامئ 

يف بداية لك ) ٔ(منا(كام ٔان دايل التكرار ) إالصباح/إالظالم(عىل املقاب¦ بني لكميت الرتصيع 
هام يف تعزيز التوازن، مما ٔاضفى انسجاما ٕايقاعيا شارك يف تأثيث التوازن شطر قد سا
  .الصويت للبيت

صيغ رصفية معينة بىن علهيا الشاعر صناعة " ابن احلداد"هذا و قد تكرر يف شعر      
الرتصيع املتوازن و من بيهنا صيغة فاعل و صيغة مفعول، حيث اسـتغل الشاعر إالماك®ت 

ت املوسـيقية لهذه الصيغ اليت حتمل دال� رصفية قوية من حيث تدل عىل الصوتية و الطاقا
الفاعلية و املفعولية يف أالمع أالغلب من ٔاحوالها، فهـي تسهم يف اسـتحداث الرتصيع 
املتوازن من حيث تتوازن فيه املكو®ت الصوتية تواز®  ما ٕاذ تعمل عىل تأكيد ا|ور 

ن الصويت  وإالحياء ´|ال�، و من ٔاروع ٔاوجه صيغة الصويت احملض يف تفعيل معلية التواز 
È35:(فاعل نورد قو(  

  و´عث الوجد حسر منك أم حور               و قاتل الصب معد منك ٔام خطأ؟
اليت تشلكها الوحدات املتوازنة ) فاعل(اعمتد الشاعر يف هذا البيت عىل صيغة       

ني من الناحية الصوتية و إاليقاعية جنم عنه وهذا الeثل التام بني الطرف) قاتل/´عث(
تقابل داليل، حيث معل الرتصيع املتوازن عىل ٕابراز حالتني لشخصية احملبوبة من خالل 

و مما زاد يف تقوية الرتصيع املتوازن وقوع اللكمتني ) قاتل/´عث(اسـتغالل ظاهرة الطباق 
ف ا|اليل بني اللكمتني املرصعتني املتطابقتني يف املوقع نفسه، مما سامه يف تقوية Ôختال

يف ) قاتل(يف الشطر أالول عىل البعث و إالحياء و دلت ) ´عث(من حيث دلت 
الشطر الثاين عىل القتل و الهالك، جفامل العيون هذه يه سبب بعث نشوة احلب يف 
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نفس الشاعر، و يه ٔايضا عامل هالكها و سبب فناءها و هنا يتوحض كيف ٔان املسـتوى 
 لهذا البيت اكن È دوره يف تفاعل املسـتوى ا|اليل، فقد سامهت هذه الصيغة يف الصويت

ٕابراز اجلوانب ا|اللية اليت خيزتهنا لك شطر، حيث معل هذا إاليقاع عىل ٕا²رة ٕاحساس 
، مركزا تنبثق منه لك )قاتل/´عث(احلب يف ذهن الشاعر، فشلكت صيغة هذه أاللفاظ 

يف بداية الشطر أالول، و جعل بقية احلديث بعده منصبا ) ث´ع(املعاين الفرعية، جفعل 
، )حور/حسر(عرب وحدتني اثنتني  عىل جامل حمبوبته ملزتما يف ذ� ´لرتصيع املتوازي

يف ) قاتل(حتمل لك واحدة من الوحدات صفة ممزية تتصف هبا احملبوبة، مث جعل لكمة و 
ا عىل هذه املرٔاة، ملزتما ´لرتصيع بداية الشطر الثاين، و جعل احلديث لكه بعدها منصب

الطباق لتوضيح ا|ال�  ، معمتدا عربهام عىل تقنية)خطأ /معد(املتوازن عرب وحدتني اثنتني 
  )37:(ٔاما من صور صيغة مفعول يف الرتصيع املتوازن قوÈ ميدح مليكه املعتصم املطلوبة

  نونمµ القلوب بسرية معرية             حييا هبا املفروض و املسـ 
يف هذا البيت ) املسـنون/املفروض(قدرة الشاعر عىل توزيع لكامت الرتصيع  ٕانّ          

مبثل هذا التوازن، و| موسـيقى معربة جاء فهيا املعىن صدى لهذا النسق، حيث سامه 
متاثل الصيغ الرصفية فيه عىل تقوية اجلانب إاليقاعي اyي ٔادى بدوره ٕاىل تعميق اجلانب 

، فهو منط تعبريي يعمتد التوازن الصويت اyي تالزم مع التوازن ا|اليل، املضموين للبيت
حيث يعمل ٕايقاع الرتصيع يف هذا السـياق عىل ترسـيخ ٔامه صفة دينية يف ممدوحه، و يه 
حتقيق مبدٔا املساواة يف ٕاتباع ما فرضه هللا تعاىل عىل عباده و ما سـنه هلم يف سـياسـته مع 

معر بن اخلطاب ريض هللا تعاىل عنه، وهو ما جسده  الرعية، مقتد· بذ�  بسرية
اليت ربط هبا بني لكميت الرتصيع و هو منط يربز ٔامه صور ) الواو(الشاعر بأداة العطف 

  .التفاعل بني التوازن الصويت و ا|اليل معا
  )38:(و يف سـياق آخر يقول

  .تلهو و ٔاحزن مثل ما حمك الهوى         ال يسـتوي املرسور و احملزون
ثنائية الرتصيع يف هذا البيت، فهو تشكيل متاك9 ) احملزون/املرسور(متثل لكميت        

خرج هبذا البيت ٕاىل بنية ترصيعية توازنية مثرية ٔادت ٕاىل تقوية إاليقاع اyي مثل يف هذا 
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اyي ال متيل معه كفة و ال هيزت لها مزيان، حيث سامه يف  السـياق ٔاعىل درجات التوازن
ز·دة حركة التوازن إاليقاعي، ومن مث تعميق إالحساس بأمهية املوقف الشعري، فقد منح 
الرتصيع املتوازن لتجربة احلب ها هنا بعدا صوتيا وٕايقاعيا ممتزيا لعب دور شديد أالمهية يف 

ن يف هذا البيت يدمعها اعeد التضاد يف البيت بلك ما تأكيد ا|ال� اليت ترخس ٕايقاع احلز 
حيمì من ٕاحياءات تسـتحرض معاين اسـمترار الصد والهجر يف ذهن املتلقي، و يف سبيل 
نقل هذا إالحساس بفاعلية ٔاكرث اسـتغل الشاعر صيغة مفعول اسـتغالال واسعا، ويه 

هنا يف نفس السامع ٔامكل متكن، صيغة من ٔاكرث الصيغ الرصفية تأثريا يف نفوس املتلقني لمتك
فهـي صيغة مثرية تشحن املتلقي ´النفعاالت و أالحاسيس ذاهتا اليت يعيشها الشاعر، حيث 
ٔاسهمت يف حشن فضاءات النص الشعري برثاء داليل يكشف يف هذا السـياق عن معاد� 
حب غري متاكفئة بني حمب معذب حزين و حمبوبة عابثة الهية، و لعل ذ� ما دفع 

لشاعر ٕاىل ٔان خيتار لها موقع اخلتام، حيث جعلها يف آخر البيت لتكون آخر ما يركن ٕاىل ا
السمع،مما يثري يف القارئ دواعي أالىس و املعا®ة، ويعمل عىل جلب عاطفته و اسـ�e قلبه 

  .والتأثري عىل ٔاحاسيسه
ط موسـيقي اعeده عىل من" ابن احلداد"من مظاهر الeثل الصويت يف شعر  كام ٔانّ    

معني، يمتظهر يف اسـتخدامه للمقاطع الطوي¦ اليت متنح الصوت امتدادا، و ذ� من خالل 
و يه من ٔاكرث أالصوات ) 39)(أاللف، الواو، الياء(است¬ر ٔاصوات اللني الثالثة املعروفة 

 ، و قد)40(اتساعا من حيث ا?رج مما ميزيها بأن لها قابلية عىل املد عند مد الصوت هبا
ٔادى ذ� لكه ٔالن تكون موسـيقية منتظمة قاب¦ للقياس و خالية من الضوضاء، و لها 

، و غالبا ما ترد هذه أالصوات خلدمة حاجة جاملية و داللية )41(القدرة عىل Ôسـمترار
عىل حد سواء، حيث تهنض بوظيفة ٔاساسـية يف حتقيق Ôنسجام الصويت مبا حتمì من 

فأثرها ليس معزوال عن ا|ال�، و ذ� ٔاهنا حي@ تؤثر "ل خصوصية صوتية غاية يف امجلا
فينا تأثريا فنيا وجدانيا توقظ احلواس عىل معان مل نكن لندركها ٕاال من خالل ٕايقاع هذه 
احلروف الصوتية ٔالهنا توقع عىل النفس هذه اyبذ´ت التنامغية و تطبعها عىل مشاعر 

اللني يف الشعر مينحه حركة مؤثرة، وجود صوت "، �y فٕان )42"(احلس و الوجدان
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ٔالنه يعطيه املعىن املراد، و من خالل مد صوت اللني يسـتطيع الشاعر ٔان يعرب عام خيتلج 
  ).43"(و جييش يف صدره من عواطف و ٔاحاسيس، و هذا ما ال حتققه أالصوات الساكنة

، "اداحلدابن "و عىل هذا أالساس لقيت هذه أالصوات سبيلها امليرس ٕاىل شعر    
الواقع "اعeده علهيا هبذه الكثافة ٕامنا يدل عىل مبلغ ميì ٕالهيا و ارتباطها بنفسيته ذ� ٔان و 

اDهد املتشابك ال يفرز ٕاال نتاجا ٕابداعيا شبهيا به، بوجه ما من الوجوه ويف ذات الوقت 
يكون هذا إالنتاج شديد الرثاء يف املضمون و للتجربة الروحية و التشكيل الظاهري 

  ).44"(فيكون هو إالنتاج البطيء اجلهيد اyي مل يتو| ٕاال بعد رصاع عنيف
و هذه بعض ال@ذج يف شعره ترصد ٔامهية هذه أالصوات و دورها يف استنطاق      

اجلانب إالحيايئ وهو ما ميكن مالحظته يف هذا الصنيع الشعري اyي يقول فيه هيجو 
  )45:(مليكه املعتصم

  ك فاتركن                 دار املرية و ارفض ابن مصـادح· طالب املعروف دون
  )46(رجل ٕاذا ٔاعطاك حبة خــــــــردل             ٔالقاك يف قيد أالسري الطائــح

  ـــــــازحال فرق بينك و البعيد النـ      لوقد مىض � معر نوح عنـده           
حروف مد طوي¦ توزعت يف ٔارجاء تعمتد هذه أالبيات عىل موسـيقى لفظية ذات       

طالب، دونك، ٕاذا ٔاعطاك، ٔالقاك، :(أالبيات لتغطي ٔاكرث من عرشين حمطة يف مثل
و ال شك ٔان هذه احلركة إاليقاعية املتصاعدة تثري ......) أالسري، مىض، البعيد، النازح

يل عىل إالحساس حبدة املوقف الشعوري وقوته، فهذا المنط املوسـيقي يعني يف بناءه ا|اخ
الكشف التعبريي اyي يطمح الشاعر ٕاىل ٕايصاÈ، حيث يلتقي املد يف هذا السـياق مع 
معىن االٓهات و الرصخات اليت توõ بنداء مضين يعززه النداء الرصحي اyي اسـهتل 

حيث تساوق مع مقتىض السـياق اyي يشكو الشاعر فيه ) · طالب(الشاعر به ٔابياته 
شعراء البالط، حيث اكن لهذه أالصوات اليت ترتبط  مواقف ممدوحه املشينة جتاه

  .املعا®ةو اyي يسوده إالحباط و أالمل و خبصوصية الوضوح السمعي دورها يف بث هذا اجل
و يسـتخدم الشاعر هذه أالصوات يف نسق أكرث امتدادا و ٔاشد رحابة، حفضور        

تهنض عىل كثافة هذه أالصوات حيتل قسام من جسد هذه القصيدة غري هني، حيث 
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صوتية تقوم احلراكت الطوي¦ فهيا بدور ´رز يف اسـتحداث ٕايقاع حزين كئيب جشي 
  )47:(يقول

  مرحية قليب الشاكــي                   عساك حبق عيسـاك            
  ك ٕاحيايئ و ٕاهالكــي                     فٕان احلســن قد و ال         

  وال فرج لبلـــــــــــــــــــــــــــــواك                و ها ٔا® منك يف بلــوى
  وال ٔاسطيع سلوانـــــــــــــــــــــــــا                 فقد ٔاوثقت ٔارشاكــــــي

  وال ترثني للباكــــــــــــــــي        فمك ٔابيك عليك دمــــــــــــا            
  عىل عيين عينـــــــاك؟              فهل تدرين ما تقضـــي            
  بقليب نورك اyاكـــــــي؟             و ما يذكيه من نــــــــــــار        

  نويرة ٕان قليت فــــــــــــٕان                  نين ٔاهواك ٔاهــــــــــــــواك
  .ض قتـالكك ٔاين بع                     وعيناك املنبئتــــــــــــــــــــــا 

مبعاين الشكوى "يف هذه القصيدة عن حشنة عاطفية ملهتبة " ابن احلداد"يكشف         
، )48"(الاكوية و الهتيب الصاعقاملتلظية والتوسل الالمئ، و الشكوى املتذمرة و احلرية 

يه معان عذرية خالصة نرثها الشاعر عرب هذه الشـبكة من املقاطع الطوي¦ اليت ٔاضفت و
ص جوا من Ôسـمترار وا|وام والالحمدودية سامه يف بث حا� من البطء يف عىل الن

يمتهل يف قراءة لكامهتا متهال شديدا، ياكد يقف " إاليقاع مبا يسمح لقارئ القصيدة معه ٔان 

فيه عند لك لكمة، بل عند لك حرف من حروفها و حركة من حراكهتا، كام يفرض عليه 
،حيث انسجم هذا المنط مع )49"(نه يتذوقها تذوقأان يعلو و هيبط مع ٔاصواهتا و (ٔ 

مقتىض السـياق و توافق مع خلفيات التجربة الشعرية، سـî و ٔان أاللفاظ اليت تلزYا 
عساك، الشايك، والك، :(ٔاصوات اللني تنمتي ٕاىل حقل يسوده احلزن منح ٔالفاظا مثل

........) تقيض، قتالكٕاهاليك، ٔاولعين، لوالك، بلوى، بلواك، ٔارشايك، ٔابيك، البايك، 
مساحة نفسـية معيقة تنN عن معق املأساة اليت يعانهيا الشاعر ٕازاء حبه لهذه املرٔاة، حيث 
توõ هذه أالصوات بنوع من النواح يعلو ٔازيره من داخل ٔاعامقه، فزتداد درجاته لكام 

ابلية عىل لها الق"انتاب الشاعر شعور بوطأة املوقف و سوء احلال، سـî  ؤان أصوات اللني
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حتمل ٔاكرب قدر من الشحنات العاطفية قياسا ´ٔالصوات أالخرى، ويزداد عدد املدات مع 
، و يعترب صوت أاللف ٔاكرث هذه الصوائت الطوي¦ )50"(ز·دة انفعال الشاعر و توجعه

شـيوعا يف هذه القصيدة حيث تكرر عىل حنو ٔاربع و عرشين مرة، بلك ما حيمì من طاقة 
أاللف "ليحقق هذا الصوت يف النطق يف ٔاعىل درجات القوة ذ� ٔان  مد صوتية عالية

، و قد )51"(تطول ومتتد حىت يصبح النطق هبا يف حاجة ٕاىل زمن ٔاطول من غريها
ٔامه الظواهر الصوتية ا|اللية  انعكس تأثر الشاعر وانفعاÈ عىل إاليقاع متجليا يف ٕاحدى

 جتسـيدا لهذا Ôمتداد، و هو ما ميثل يه ظاهرة التدوير، و يه ٕاحدى املواطن االٔكرثو
ٔاين يطلق الشاعر ) املنبئتاك(، و البيت أالخري يف لفظة )والك(يف البيت الثاين يف لفظة 

العنان لزفراته و آهاته عرب هذه املسافة الصوتية الشاسعة اليت ٔادى من خاللها هذا إاليقاع 
ت من عقالها ، فمل يكن مبقدور املمدود  دوره يف مواص¦ ا|فقة الشعورية اليت انطلق

يشـمتل "الشاعر كبح جامOا ما يؤكد ٔانه صوت ال تنهتـي Yمته حىت ينهتـي مؤداه حيث 

عىل طاقة صوتية ال ينفذ خساؤها وال ينقطع عطاؤها ٕاال ´نقطاع نفس املصوت به واملردد 
È)"52( جند ٔان الشاعر هنا قد ربط خاصة التدوير مبعىن �y ،)البيتني، يف �) املوت 

يف سـياق توزعه بني احلياة واملوت، منح ) الهالك(حيث جعì يف البيت الثاين بدال 
الشاعر فهيام الوالية مجلال حمبوبته اyي ميµ وحده سلطة ٕاحياءه ٔاو ٕاهالكه ، و جعì يف 

، و فيه جيزم ٔاخريا بأن حمبوبته قد اختارت ٔان حتمك عليه )القتل(البيت أالخري بدال 
ت، ليكون بذ� ٔاحد حضا· ما تفعì عيناها القات¦ بعاشقهيا، و هنا يتوحض ٔان وترية ´ملو 

Ôسـترصاخ  اليت جتسدت عن طريق التدوير يف هذه أالبيات تزداد تصاعدا |ى الشاعر 
جلأ الشاعر ٕاىل حشد ) التدوير(، و لتعزيز هذه التقنية )املوت( لكام ردد هذا املعىن 

اليت ربط من خاللها بني معانيه ما يؤكد ٔان حا� نفسـية  متواصل من حروف العطف
تستبد يف كيان الشاعر جعلته يكون يف خطاب مسـمتر ال يود Ôنقطاع عنه، جعì يدور 

  ).القتل> =<الهالك (يف حلقة مغلقة انهتـى فهيا ٕاىل نفس النقطة اليت ابتدٔا مهنا 
ٕامنا " ابن احلداد"الصويت |ى  خنلص يف ضوء ما تقدم ٕاىل ٔان معظم متظهرات التشالك   

حساس موسـيقي  ٕ́ تيش ´هeم كبري و اعتناء شديد ´ملوسـيقى مما يقمي دليال عىل ٔانه يمتتع 
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عال، و شعور ٕايقاعي مرهف ارتقى به ٕاىل درجة عالية من الرباعة و المتزي، مما سامه بشلك 
عره وثيقة الص¦ حبياته فاعل يف نقل معظم جتاربه الشعرية ، مما يعين ٔان املوسـيقى يف ش

تسري جنبا ٕاىل جنب مع جتاربه، و ذ� حبسب ما تقتضيه ظروفه و مواقف حياته ذ� 
إاليقاع |ى الشاعر العريب جزء من معلية إالبداع |يه، و ليس وا�ة شلكية " ٔان 

 ).53"(خارجية
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    و املراجـــــــعو املراجـــــــعو املراجـــــــعو املراجـــــــع    ششششــــــــــــــــــــــــالهوامالهوامالهوامالهوام
ٕاحسان :د/فوات الوفيات و اyيل علهيا،اWD الثالث،حت: لكتيبمحمد بن شاكر ا -)1( 

  .283،ص1،1974عباس،دار صادر،بريوت،ط
عبد السالم محمد هارون،دار /مجهرة ٔانساب العرب،حت: ابن حازم عيل بن ٔامحد -)2(

  .10،ص1962املعارف،مرص،
لعرص ا(موسوعة أالدب و أالد´ء العرب يف روائعهم: ٕاميل بديع يعقوب:ينظر-)3(

  .59،ص1،2006،اجلزء التاسع، دار نوبليس،بريوت، ط)أالندليس أالول
اyخرية يف حماسن ٔاهل اجلزيرة ، القسم  :ٔابو احلسن عيل بن بسام الشـنرتيين -)4(

ٔاذرنوش،نقحه و زاد عليه محمد املرزويق،محمد العرويس املطوي، /أالول، اWD الثاين، حت
  .271،ص1،1971تونسـية للنرش ، تونس،طاجليالين بن احلاج حيىي، ا|ار ال 

قسم شعراء املغرب (جريدة العرص خريدة القرص و: العامد أالصفهاين الاكتب -)5(
، اجلزء الثاين، حتقيق ٔاذر®ش ٔاذرنوش، نقحه و زاد عليه محمد املرزويق ، محمد )أالندلسو 

، العرويس املطوي، اجليالين بن احلاج حيىي، ا|ار التونسـية للنرش 
  .271،ص1،1971طس،تون
  .تأليفه يف العروض هو مسـتنبط يف عمل أالعاريض املهم¦ عند العرب: االٓراء اخلليلية-)6(
نفح الطيب يف غصن أالندلس الرطيب، اWD : ٔامحد بن محمد املقري التلمساين -)7(

  .49، ص1988، 1ٕاحسان عباس، دار صادر، بريوت، ط/السابع، حت
  .283فوات الوفيات و اyيل علهيا، اWD الثالث، ص: محمد بن شاكر الكتيب -)8(
الترصيع هو ٔان جيانس الشاعر بني شطري البيت الواحد يف مطلع القصيدة ٔاي  -)9(

عمل العروض : جيعل العروض مشاهبا للرضب وز® و قافية، انظر مثال، عبد العزيز عتيق
عروض : ٕابراهمي خليل  :، و انظر28،ص2004و القافية، دار االٓفاق العربية، القاهرة،

  .64،ص2009،عامن،أالردن،2الشعر العريب، دار املسرية للنرش و التوزيع والطباعة، ط
أالسلوبية و الصوفية، دار غريب للطباعة و النرش و : ٔاماين سلîن داوود: ينظر -)10(

  .54، ص2008التوزيع، القاهرة ، مرص، 
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محمد احلبيب بن /غاء و رساج أالد´ء، حتمهناج البل: ٔابو احلسن حازم القرطاجين  -)11(
  .283، ص1981، 2اخلوجة، دار الغرب إالساليم، بريوت، لبنان، ط

  .247ا|يوان ، ص -)12(
  .256املصدر نفسه، ص -)13(
  .54أالسلوبية و الصوفية، ص: ٔاماين سلîن داود: ينظر -)14(
  .209ا|يوان، ص -)15(
ئية تفكيكية لقصيدة ٔاين ليالي، ديوان دراسة سـمييا: عبد املµ مر ض  -)16(

  .160، ص1981املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
  . 301،302ا|يوان، ص -)17(
عبد املنعم / نفذ الشعر، حت: قدامة ابن جعفر: انظر مثال يف تعريف الرتصيع -)18(

  .80، ص)دت(خفاo، دار الكتب العلمية، بريوت، 
التوزيع، النص الشعري، دار الوفاء للنرش و ليات جام: محمد مصطفى ٔابو الشوارب -)19(

  .158، ص2005، 1إالسكندرية، مرص، ط
النظرية الشعرية، دار غريب للطباعة و النرش و التوزيع، القاهرة، : جون كوهن -)20(

  .109، ص2000مرص، 
اللسانيات و تطبيقاهتا عىل اخلطاب الشعري، دار العلوم للنرش : راحب بوحوش -)21(
  .93، ص2006ع، عنابة، اجلزائر،التوزيو 
قراءة يف النص الشعري اجلاهيل، مؤسسة حامدة و دار : موىس سامح ر´بعة -)22(

  .141، ص1998الكندي، أالردن، 
  .285ا|يوان ، ص -)23(
  .268املصدر نفسه، ص -)24(
  .110املصدر نفسه، ص -)25(
  .و ٔابالهمبعىن خرقوا، يقال مهأ الثوب مهأً ٕاذا خرقه : مهأوا -)26(
  .156ا|يوان ، ص -)27(
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دار دج¦ ®رشون -دراسة أسلوبية-شعر اخلوارج: جامس محمد الصميدعي -)28(
  .184، ص1،2010وموزعون، عامن، أالردن، ط

  .159ا|يوان ، ص-)29(
  .237املصدر نفسه، ص-)30(
، البديع و التوازي، مكتبة و مطبعة إالشعاع الفنية: عبد الواحد حسن الشـيخ -)31(

  .07، ص1999، 1إالسكندرية،مرص، ط
  .181ص -دراسة ٔاسلوبية- شعر اخلوارج: جامس محمد الصميدعي -)32(
  .26البديع و التوازي، ص: عبد الواحد حسن الشـيخ -)33(
  .142قراءة يف النص الشعري اجلاهيل، ص: موىس سامح ر´بعة  -)34(
  .180ا|يوان ، ص -)35(
  .108املصدر السابق، ص -)36(
  .277املصدر نفسه، ص -)37(
  .268املصدر نفسه، ص -)38(
اللني صفة جتمع بني السهو� و اليرس يف التحقيق الصويت و ذ� بسبب الطبيعة  -)39(

إالنتاجية لهذه أالصوات ، حيث خيرج تيار الهواء املنتج لها دون ٔان يتعرض ٔالي تضييق 
شواهنة، القواعد الرصف صوتية سعيد محمد : ٔاو ٔاية ٕاعاقة فيخرج حرا طليقا، ٔانظر مثال

، 70، ص2007، 1بني القدماء و احملدثني ، الوراق للنرش و التوزيع، عامن، أالردن، ط
مدخل ٕاىل الصوتيات ، دار وائل للنرش، عامن، : محمد ٕاحساق العناين: و ٔانظر ٔايضا

  .80، ص2008، 1أالردن، ط
اللغة العربية، دار دج¦،  دالالت ٔاصوات اللني يف: كولزيار اكلك عزيز: ينظر -)40(

  .44، ص2009، 1عامن، أالردن، ط
ا|رس الصويت عند ٔامحد محمد اجلزري، دار صفاء : مريفت يوسف اكظم احملياوي -)41(

  .235، ص2010، 1للنرش والتوزيع، عامن، أالردن، ط
الرتكيب، الرمس، -ظواهر ٔاسلوبية يف القرآن الكرمي، : معر عبد الهادي عتيق -)42(
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  .338، ص2010، 1عامل الكتب احلديث، عامن، أالردن، ط -يقاعاالٕ 
  .113دالالت ٔاصوات اللني، ص: كولزيار اكلك عزيز -)43(
 -دراسة نقدية تطبيقية لظاهرة Ôغرتاب–الشعر العريب القدمي : مكيليا عبد الفتاح -)44(

  .481، ص2008، 1دار املطبوعات اجلامعية، إالسكندرية، ط
  .184ص ا|يوان ، -)45(
  .حب جشر مسخن ملطف،  بع للبلغم، ملني هامض: اخلردل -)46(
  .242، 241ا|يوان، ص-)47(
ٔادبية الغزل العذري يف ديوان مجيل بثينة، دار صامد للنرش : عبد الوهاب الرقيق -)48(

  .65،66، ص2005، 1و التوزيع، تونس، ط
الفنية و املوضوعية، الرشكة الشعر اجلاهيل قضا·ه : ٕابراهمي عبد الرحامن محمد -)49(

  .242، ص)دت(، 1املرصية العاملية للنرش، مرص،ط
  .113،114دالالت ٔاصوات اللني يف اللغة العربية، ص: كولزيار اكلك عزيز -)50(
البنية إاليقاعية يف شعر اجلواهري، دار دج¦، عامن، : مقداد محمد شكر قامس -)51(

  .161، ص2010، 1أالردن، ط
املدور هو اyي حتوي مكو®ته ا|اخلية لكمة تصبح رشكة بني قسميه ٔاي البيت  -)52(

–ٔامحد كشك : شطريه، ومعىن ذ� ٔان متام وزن الشطر يكون جزء من لكمة، ٔانظر
: ®زك املالئكة: ، و ٔانظر07دراسة يف النحو و املعىن و إاليقاع، ص -التدوير يف الشعر

  .112، ص2000، 11بريوت، لبنان، طقضا· الشعر املعارص، دار العمل للماليني، 
  . 05، ص-دراسة يف النحو و املعىن وإاليقاع –التدوير يف الشعر : ٔامحد كشك -)53(
 


