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حياول هذا املقال تسليط الضوء عىل 
، اع اTّاخيل يف القصيدة اجلاهليةإاليق

خيص ]Tراسة عنرصين من مكوWته، و 
تكرار الصوت املعزول، وتكرار : وهام

؛ ذa ٔان إاليقاع الصيغة الرصفيّة
ظ اTاخيل يف القصيدة اجلاهلية مل حي

]الهjم الاكيف بسبب ربط اTارسني 
وع من إاليقاع ]حملسـنات ذa الن

 .اللفظية

  

: Résumé 
Cet article a pour objet 

l’étude du rythme interne dans 

le poésie préislamique.  

Nous nous intéresserons 

exclusivement à deux éléments 

constitutifs du rythme  interne, 

à savoir la répétition des 

phonèmes et des structures 

morphologique. Rappelons que 

le rythme a auparavant, été lié 

à figures de style.      
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يقاعِ اللْحِن والغِ  «جاء يف لسان العرب ٔان إاليقاع مأخوذ 
z
ناِء وهو ا{ن يوقع اال{حلاَن من ا

  .1»ويبنهيا
 اخلاص ملُّدة أالزمان القوية التنظمي«الفرنيس عىل ٔانه " HACHETTE"جم ونص� مع

  . 2»...والّضعيفة يف مجq موسـيقيّة، ٔاو بيت شعري
التشكيل املتكّرر، ٔاْي مجموعة «ٕاىل ٔانه " . Richards I . Aرتشاردز . ٔا .ٕا "يذهب و 

بهية الواحدة ه تكون ش من مجموعات، حبيث ٔان ا¥موعات املتعددة اTاخq يف تكوين
ف ٔايضا بأنه ¬نتظام املتكّرر و . 3»ٕان مل يكن هذا التشابه ªما ]لرضورة ]ٔالخرى، و  يعر�

  .4للنّغم ٔاو اللحن
. والتباين يف الوقت نفسهٕاذًا يقوم عىل عناَرص جيمع بيهنا التّشابه  )Rythme(فإاليقاع 

فهيا تفاصيُل يكون واحد، و فالنّغامت يكون لها لك¹ ذa اجلامع بيهنا هو ¬نسجام، و 
  .5يُدرك ذa لك�ه عىل ٔانه لك¹ واحددركها متباينًة مث جيمع بيهنا، و الّسمع يمتعّددة متباينة، و 

لتكرار ميثّل الُبعد فا. التنويعٕاليقاع يمتثّل يف التكرار و لالنسجام دوٌر ٔاساس يف صناعة او 
  .6التّنويع ميثّل البعد املاكينالّزماين، و 

ه عن سائر فنوِن مظ يف ٔان ٕايقاع الشعر منبُع حسرِه، وِرسÌ جامÊ، و  ال شكّ و Ìهُر متزي
 . ه االٓرسة ٔاوُل ما يطُرق أالسامَع، فتُشّدها وتتسلّل ٕاىل القلوب فتأرسها؛ فنغامتالقول
ع خارÖ ينبين ٔاساسا عىل ٕايقا: سة إاليقاع الشعري بني نوعني منهميّزي املهمتون بدراو 

  .7ٕايقاع داخيل تتحّمك فيه قٌمي صوتيّة ٔاخرى تعرض للبيت يف حشوهو  .الوزن والقافية
اختياُر اللكامِت « :يُبىن إاليقاع اTاخّيل عىل جانبني هامني: عنارص إاليقاع اTاخيلعنارص إاليقاع اTاخيلعنارص إاليقاع اTاخيلعنارص إاليقاع اTاخيل -
  . 8»ترتيُهبا، واملواءمُة بني اللكامِت واملعاين اليت تدلÌ علهياو 

  :و ميكننا ٔان نوجز تá العنارص يف االٓيت 
  .تكرار صوت بعينه. 1
  .وعة من أالصوات تتّحد يف الّصفةتكرار مجم. 2
  .اجلناسويدخل حتته التكرار املعجمي، و : تكرار اللفظ. 3
  .تكرار العبارة. 4
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  .تكرار الصيغة الرصفية. 5
  .تكرار الرتكيب. 6
7 .qالطباق واملقاب.  

الهjم الاكيف؛ ذa ٔان ال جَرم ٔان إاليقاع اTّاخيل يف القصيدة اجلاهلّية مل حيظَ ]
يف البيت  ما ُحيدثه من نَغَمو ) اجلناس خاصة(ىل دراسة البديع القدماء صّبوا ُجل� اهæjم ع

مل ياكدوا يتجاوزونه ٕاىل غريه من العنارص اليت تُسهم يف التّشكيل ، ؤاو البيتني الواحد
  .طاب الشعري بوصفه ِبنْية متاكمqإاليقاعي للخ

تكراُر صوٍت : ا من اTراسة يف البالغة العربيةيقاعّية اليت مل تأخذ حق�همن الظواهر االٕ و 
هام من الظواهر وتكراُر الصيغ الرصفية، و  ،تشرتك يف الصفات ، ٔاو مجموعٍة صوتّيةٍ بعينه

  . تشكيل إاليقاع اTاخيل للقصيدةالتطريزيّة اليت تسهم يف
، ٕاال ٔاّهنم مل رتني ؤادركوا قميهتام إاليقاعيةع قد ٔاشاروا ٕاىل í الظاهاحلقÌ ٔان علامء البديو 

، حيث "احملسـنات البديعيّة " ما ّمسوه يولوهام ما تسـتحقّاهنا من اهjم ؛ فقد ركّزوا عىل 
 تصنيف ٔانواع الظاهرة ٔافرطوا يفوم البالغة ، وقّسموه ٔابوا]، و جعلوا من البديع óلث عل

  . 9-اكجلناس مثال  -الواحدة 
تناسوا ٔاهنم ٔامام ظواهَر ٔاسلوبّيٍة يف أالداِء الفّينِّ «َم علامِء البالغِة يبدو ٔاّن معظو 

ِ ٔاحياW، مما ٔافسد ىل تنويعاٍت تقوُم عىل الفْرِض و يسـتخرجون قميَها امجلالّيَة، فانساقوا إ  Ìالتّومه
  .10»لهيم هذا املبحَث و عّطل فائدتَهع

، ال يعين ٔان "صيدة اجلاهليةاملسكوت عنه يف الق إاليقاع " ٕان ومس هذا املقال بـ 
ٕاىل حث الباحثني ٕاىل ٕامنا هيدف  ولوجه، و صاحبه يطرق ]] مل يسـبق ٔالحد من الباحثني

؛ ذa ٔان اTراسات قاع اTاخيل يف القصيدة اجلاهليةاجلهود  يف دراسة إالي بذل مزيد من
 الشعر العبايس ٕاىل -يف معظمها  –اليت تناولت إاليقاع اTاخيل يف القصيدة القدمية تتجه 

حباث املتعلقة ]لقصيدة اجلاهلية، فتبقى ؛ لكرثة الظواهر التطريزية فهيام، ٔاما االٔ 11أالندليسو 
qقلي.  
لعّل من ٔامه اTراسات اليت سعت ٕاىل تأصيل دراسة إاليقاع اTاخيل يف القصيدة و 
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البنية ( حتليل اخلطاب الشعري"ر محمد العمري يف كتابه الرائد القدمية دراسة اTكتو 
قد مثل يف دراسـته الظواهر إاليقاعية و . 12.)"التفاعل. الفضاء. الكثافة: الصوتية يف الشعر

يبدو ٔانه وجد ضالته و . المرئ القيس وزهري والنابغة وغريهام: اجلاهلية مبجموعة من أالبيات
ْجشَانِ �ع: "ء اليت مثل بقصيدهتا اليت مطلعهايف شعر اخلنسا ٍر ال{ لظاهرة " ني بّيك عىل َخصْ

موع ا{هاَج aَِ "كام مثل بقصيدهتا اليت مطلعها  .13"كثافة التوازن" الرتصيع ف� يسميه  ÌTا 
  . 14" فضاء  التوزان " ملواقع أالصوات ف� دعاه " عىل ابِن َمعٍرو 

دور الصوِت املعزوِل، : هام، و هذا املقال يأيت ليسلّط الضوء عىل ظاهرتني ٕايقاعّيتنيو 
  .الرصفية يف تشكيل إاليقاع اTاخيل للقصيدة اجلاهلية ودور الصيغ

  :    تكراُر الّصوِت املعزوِل و دوُره يف تشكيِل إاليقاع اTاخيلتكراُر الّصوِت املعزوِل و دوُره يف تشكيِل إاليقاع اTاخيلتكراُر الّصوِت املعزوِل و دوُره يف تشكيِل إاليقاع اTاخيلتكراُر الّصوِت املعزوِل و دوُره يف تشكيِل إاليقاع اTاخيل    . 1
ٔاو مجموعٍة صوتيٍة تتّسم ]لصفة  ية املعارصة تكراَر صوٍت بعينه،تَُعّد اTراساُت أالسلوب 

درس هذه الظاهرة، ؛ فت� إاليقاعيسلوبيًة تُسهم يف ِشعريّة اخلطاب، وتشكينفِسها ظاهرًة أ 
  . رابطًة ٕا�ها مبوضوع اخلطاب، واحلا� النفسـية ملنشـئه

مهنم ، و """"اللفظاللفظاللفظاللفظ"""" من تعّرض لهذه الظاهرة يف دراسة جديٌر ]�كر ٔان من القدماءو 
عر ما رٔايتَه « : ؛ حيث يقول�ي ٔاشار ٕالهيا دون ٔان يُسّمَهياا) هـ 255(اجلاحظُ  ؤاجوُد الّشِ
ِبك سـباكً ، فتعَمل بذ، سهَل ا�ارجِ أالجزاءِ متالَمح  فرِغ ٕافراغًا واحدًا، وسـُ �a ٔانه قد ا

هانواحداً  ِTّحروُف ... ، فهو جيري عىل اللسان كام جيري ا aم ؤاجزاُء البيت وكذ�ال
نَة املعاطِف سهq؛ وتراها خمتلفًة متباينة عر، تراها مت�فقًة ُملْسًا، ولّيِ تنافرًة ، وم من الّشِ

ه، وأالخرى تراها سهqً لّينة، وَرْطبًة ُمتَواتية، سِلسَة  Ìعىل اللسان وتُكد Ìمسـتكَرَهة، تشق
، وحّىت ٔ!ن اللكمَة بأرسها ّن البيَت با{ْرسِه لكمٌة واحدة، خفيفًة عىل اللِّسان حىت !ٔ النِّظام

  .15»حرٌف واحد 
؛ ٕاذ يقول  إاليقاع اTّاخيلِّ تنّهبوا ٕاىل ٔايضًا من ا�ين)  هـ 684(اكن حازم القرطاجّين و 

مهنا ٔان : لتالؤُم يقع يف ال�م عىل ٔاحناءاو « : العِمل بتحسِني هيئاِت العباراِت يف طُرِق 
ائتالف مجqِ تالف بعِض حروِف اللكمِة مع بعٍض، و تكوَن حروُف ال�ِم ]لنظر ٕاىل ائ 

ا�ي تباِعدِة ا�ارجِ مرتّبٍة الرتتيَب لكمٍة مع مجqِ لكمٍة تُالصُقها منتِظمًة يف حروٍف خمتارٍة، م 
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مفن ُحسِن الوضعِ اللّفظّيِ ٔان يؤاَ& «: ويقول يف موضع آخرَ .  16»يقُع فيه خفٌّة و تشاٌلك ما
ٍم تjثُل يف ُمراِد لفظها، ٔاو يف صَيغها، ٔاو يف مقاطعها بني ؛ فتحُسَن بذa ديباجُة َلكِ

  . 17»مال�
يقاَع اTّاخيل� عنايًة ]لغة؛ فهم يتجهون ٕاىل البحث عن دوره ٔاّما احملَدثون فقد ٔاْولوا االٕ 

  . 18القافيةو الوظائفّيِ املمّزيِ عن إاليقاع اخلارÖّ الناجت عن الوزن 
ومه . دراسِة أالصواِت ال أالوزاندعا كثٌري من احملدثني املهمتني بدراسِة إاليقاع ٕاىل قد و 

ن الوزَن الّشعري� يُمِكنيرون ٔاّن دراسَة خصائِص أالصواِت اليت تُك ٔان تَكون دراسًة  ّوِ
، عىل عزِل صفٍة من صفاِت املادةِ  تقوم -كسائِر البحوِث الفزي�ئّيِة  -؛ ٔالهنا علمّيًة خالصةً 

  .19ومن َمث� ُختضعها للقياس
عىل املعاين، ) أالصوات( وقد اكن لغويّوW الُقداىم يؤمنون ٕاىل حّدٍ بعيٍد بدالِ� أاللفاِظ 

'' اخلصائص'' ؛ فقد عقد يف كتابه )هـ 392( ''ٔابو الفتح ع.ُن بُن جّين ''ُدمه يف ذa ورائ
يروَن أّن ٔاّن احملدثني يرفضون هذا الّطرَح، و ٕاّال . 20ثالثَة ٔابواٍب حماوًال ٕاثباَت هذه النظرية 

  .21قد ال تَصُدقال تثبُت؛ فهـي جمّرُد مالحظاٍت قد تَصُدق، و  هذه النظريّةَ 
، ٕاالّ ]عتباطّية اTّال'' سوسري''ارسني احملدثني العميِق منذ مغ من ٕامياِن اTّ عىل الر� و 

. 22و ٕاطاِر اTّال�  –معزوً�  -ٔاّهنم يؤمنون ٔايضا بأّن هناك عالقًة بني بعِض مظاهِر اTّواِل 
معاَين لٔالصواِت املفردِة ال ميكن بأّي حاٍل من أالحوال ٔان تكوَن «هنم يُقّرون ٔايضا بأنه ٕاّال أ 

ياِق ا�ي يصبغها بلونهبذاهتا، و    .23»لكهنا تكتسب تá املعاين من وجودها يف السـّ
، بل ال بّد من ربطها مبوضوِع ِ� ٕاذًا ال ميكن ٔان تكون �اهتافدراسُة أالصواِت املعزو

ٍ لريُمسَ به الصورَة القصيدِة وصورهتا الفنّّيةِ  اليت ؛ فالشاعُر قد يعمُد ٕاىل تَكراِر صوٍت معني�
ª دون غريه يف رِمس تá الصورِة، ٔاو الكشِف عن كام ٔاّن املنشئ قد خيتاُر صو. 24يريد

  .عواطفه مشاعره و 
نشاَطُه ٕاّال مضَن و  ، فهو ال يَكتِسُب حيويّتَهشـبُه العنَرص احلي� يف اخللّيةِ ٕان الصوت يُ 

  .25النّسـيِج الُلكيّ 
نقد "يف كتابه ) هـ 327(امة بن جعفر السـتجالء هذه الظاهرة اخرتW ٔابياª ٔاوردها قدو
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ٔان «: ، حيث حّدَد صفاِت جامِل اللّفظ، بقوÊ""""]ب نعت اللفظ ]ب نعت اللفظ ]ب نعت اللفظ ]ب نعت اللفظ """": يف ]ب ّمساه" الشعر
لفصاحِة مع اخلُلُّوِ من ، عليه رونُق امن مواضعهايكون ْمسًحا َسهَْل خمارِج احلروِف 

من ) [ م 626/هـ 5(�بياينرضب مثاال �a من تشـبيب احلادرة او. 26»البشاعة
  : 27]الاكمل

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7 .  

  بواحضٍ  تبْتكَ تبْتكَ تبْتكَ تبْتكَ سـْ سـْ سـْ سـْ ااااحّىت  ّدقَْت ّدقَْت ّدقَْت ّدقَْت صصصصتتتتو
  َطْرفها ُب ُب ُب ُب سسسسحتْ حتْ حتْ حتْ ِبُمْقلَْيت َحْوراَء و 
  احلديَث، رٔايـَهتا عُكَ عُكَ عُكَ عُكَ ِز ِز ِز ِز تُناتُناتُناتُنإاذا و 

  باباباباص� ص� ص� ص� ال ال ال ال ، تُتَفُِّحُه اريَةٍ اريَةٍ اريَةٍ اريَةٍ سسسسَكغَريِض 
  ماؤه ببببححححَ َ َ َ ص ص ص ص فا{ فا{ فا{ فا{ ، بهِ  ــــيولُ يولُ يولُ يولُ سّ سّ سّ سّ ال ال ال ال لَِعَب 

  تَيةٍ هْل عِلْمِت ِبفِ  !َوْحيَكِ  َميÌ َميÌ َميÌ َميÌ سُ سُ سُ سُ فَ فَ فَ فَ 
  َبْحَبْحَبْحَبْحــــُهتمُهتمُهتمُهتمَص َص َص َص ْحرٍة فَ ْحرٍة فَ ْحرٍة فَ ْحرٍة فَ سُ سُ سُ سُ بِ بِ بِ بِ بََكروا عيل� 

ُْنتَ ، لْتٍ لْتٍ لْتٍ لْتٍ صَ صَ صَ صَ    ُْنتَ َ ُْنتَ َ ِ  الِ الِ الِ الِ ز ز ز ز ِب الغِب الغِب الغِب الغَص َص َص َص مكمكمكَمكُْنتَ َ   28أالتْلَع
نانَ نانَ نانَ نانَ سْ سْ سْ سْ وَ    املَْدمع َهتَلّ َهتَلّ َهتَلّ َهتَلّ سـْ سـْ سـْ سـْ مُ مُ مُ مُ ، ُحّرةٍ  ــــ
  ، َ�يـَذ املَْكـرع ُمهاُمهاُمهاُمهاسÌ سÌ سÌ سÌ نًا تَبَ نًا تَبَ نًا تَبَ نًا تَبَ سـَ سـَ سـَ سـَ حَ حَ حَ حَ 
زنزنزنزنَ َ َ َ    ــــتَنقعتَنقعتَنقعتَنقعسْ سْ سْ سْ امل امل امل امل ، َطّيِب  رَ رَ رَ رَ ْحسَ ْحسَ ْحسَ ْحسَ يِل أ يِل أ يِل أ يِل أ بِبِبِِب

�    ، يُقَّطُع يف غَلَالً � ��  اِخلْروع ولِ ولِ ولِ ولِ صصصصاااا
تَـهم ب   ا{ْدَكـَن ُمْتـَرع ؟غاديت َ��

  من عاتٍق ، َكَدِم اّ�بيِح ُمَشْعَشع
، ٔاو ف يف نعت جامل اللفظ دوَن تعليقٍ ٔاورد قدامة هذه أالبيات متثيًال لقوÊ السال

  .وِ� اسـتجالء عناِرص امجلال فهياحما
ن ٕان اTراسة أالسلوبّيَة احلديثَة ال تكتفي بذa احلُْمكِ العام، بل تسعى ٕاىل الكشف ع

  . عنارص امجلال فيه
ظام تنساب فيه أاللفاظ ٕاذا ما حنن ٔانعمنا النظر يف هذه أالبيات، الحظنا ٔاهنا نُظمت نو 

  .29»حىت ٔ!ّن البيَت با{ْرسِه لكمٌة واحدة، وحّىت ٔ!ن اللكمَة بأرسها حرٌف واحد «انسـيا] 
ناِت ٕان النّغمَة املوسـيقيَّة العذبَة اليت حنّسها منبعثًة من تá أالبيا ِت ليست ِنتاَج احملسـّ

  .       البديعّية مبفهوæا التقليدي، فهـي ختلو مهنا خلّوا ªّما
 قد) الزايوالصاد، و السني،(بدراسة ٔاصوات أالبيات يتبّني لنا ٔان ٔاصوات الصفري و 

 :مرة، بنسـبة) 25(قامت بدوِر واِمس أالدبّية فهيا، فقد تكررت يف مجموعها مخسا وعرشين 
مجموع ٔاصوات أالبيات، متجاوزة معيار تكرارها حسب نظرية الشـيوع عند  من % 08.5

  :و نوّحض ذa يف اجلدول االٓيت .  30ٕابراهمي ٔانيس
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  الشـيوع  النسـبة  التكرار  الصوت  
  % 2.0  % 4.96  14  السني  1
  % 0.8   % 2.72  8  الصاد  2
  % 0.4   % 1.02  3  الزاي  3

  % 03.2        %%%%    08.708.708.708.7        25252525  ا¥موعا¥موعا¥موعا¥موع

النّشوة اليت ، فهـي بتá الصفة حتايك ت الصفريية يف القصيدة Ê داللتهتكرار أالصواو 
طرِفها أالحوِر بته، فهو منتٍش بنْعِت جيِدها، و هو يصف حمبو يشعر هبا الشاعر، و 

ُمه العذِب ريُقه، منتٍَش حبالوة Ìنان، منتٍش بِذْكِر ِمفها امجليِل تبس حديهثا ا�ي ْحييك  الوسـْ
  .اَء املُْزن، بل امخلَر الّصبوَح املعتّقةم

مما يدمع دور هذه أالصوات الصفريية يف تشكيل إاليقاع اTاخيل متوقعها يف القصيدة، و 
. مهنا يف ٔاجعازها) 12(ع اثنا عرش متوقَ و مهنا صدور أالبيات، ) 13(فقد احتلّت ثالثة عرش 

  . ة بنَسب متساويةاحد يف لوحة فنيّ هذا التوزيع يشـبه توزيع اللون الو و 
نشري ٕاىل ٔان الوظيفة إاليقاعيَة ٔالصوات الصفري ال تقترص عىل احملااكة الصوتية، و 

وتوزيعها يف النص توزيعا عدد� مكّيا، فهـي مجيعا تمتّزي بطول مّدة النّطق هبا؛ ٕاذ يرتاوح 
 100 – 60ث، مقارنة ببقية الصوامت اليت ال يتجاوز مداها /ممل 170-100مداها بني 

  .31ث / ممل
) 5(، حيث احتوى لك مهنام مخسة )4و  1(ثافة توظيفها يف البيتني كام نلحظ ك 
لوا « قد و . فالبيت أالول مفتتحها، فهو مبثابة املطلع .ٔاصوات صفريية اعتاد الّشعراُء ٔان ُحيّمِ

، حيث فها، فهو منتص ٔاما البيت الرابع. 32»البيَت أالّوَل من القصيدة ُحشنًة ٕايقاعّيًة ُمكثّفًة 
  .بلغ إاليقاع ٔاقىص درجاته

معدودان يف ) ادو الص السني(املالحظ ٔايضا ٔان صوتني من تá أالصوات الثالثة و 
ا قد بلغت يف تá جدWهما حنن ٔاحصينا أالصوات املهموسة، و  ٕاذاو . أالصوات املهموسة

 يهو. من مجموع ٔاصوات أالبيات % 35.71، بنسـبة صوت) 105(أالبيات مخسة ومائة 
نسـبة جتاوزت املعيار بكثري، حيث ٕان أالصوات املهموسة يف اسـتعاملها العادي ال تاكد 
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  .33 %20تتجاوُز اخلُمس، ٔاي نسـبَة 
معلوم Tى علامء أالصوات ٔان الصوَت املهموَس يتطلُّب مكّيًة ٔاكَرب من هواِء الّرئتني مما و 

  .34يتطلّبه الصوُت ا¥هور ؛ فهو جمِهٌد للتّنفÌس
ءم مع ما يُاكبده العاشق الولهان، فهو تá النّسـبة العالية لٔالصوات املهموسة تتاللعّل و 

، فOٔنّام الشاعُر ال يريد اهلمس ليتالَءم مع ْمهس احملبّنيّمث ٕاّن . ُمتَعُب الفؤاد، ُمجهَُد النّفس
  .تبارحي الهوى، و هَر مبا يُاكبُد من لواجع احلبّ ٔان جيْ 
، ٔاو ن أالصوات يف التعبري عن شعور مالتعبرييّة لصوت مقد يسـتغّل الشاعُر الطاقة او 

  :35] من الطويل) [ ق هـ 18(منثّل �a بقول النابغة ا�بياين و . ركة معّينةتصوير ح
  هبا  ىىىىر ر ر ر ججججالنّسوَع ٔ!ّن قتودي  و          

  ببببرَ رَ رَ رَ ُمَعقُمَعقُمَعقُمَعقاجلَْوَن جاRٌب  يييير ر ر ر يُبايُبايُبايُباِمَصك¹                           
ت  َض َض َض َض وووورّ رّ رّ رّ ععععىىىى ال ال ال الرَ رَ رَ رَ                                            والْتَوْت       رُ رُ رُ رُ الُغدْ الُغدْ الُغدْ الُغدْ حّىت نش�

اِر ِر ِر ِر بِ بِ بِ بِ                              اِ اِ   و ا{ْهـَيبُ  ججججٍٍ  ٍٍ  رْ رْ رْ رْ َشـَشـَشـَشـ    قيعانُ  ْجالْجالْجالْجالهتهتهتِهتاِ
نشاطها، مشـّهبا ٕا�ها ]محلار الوحّيش عر يف هذين البيتني رسعة Wقته و يصّور الشا

ت يف البيت ررها ثالث مرافقد ك. ٔاداة ٕايقاعّية �a" الراءالراءالراءالراء    "القوّي، متّخذا من تكرار
  .أالول وضاعفها يف البيت الثاين

خيرُج من ذولق اللّساِن، متوّسطٌ ال شديٌد ) ٔاو لثوي(، ذولقي¹ 36الراء صوت جمهورو 
ٔامهÌ و . 38ينُتج يف ُمقّدمِة اللّسانِ  Lapٔاو Trill هو يف معظم اللغاِت مكّرٌر ، و 37وال رخوٌ 

، مما جيع� 39اللّساِن للحنِك عند النطِق بهصفٍة تُمّزيُ هذا الصوَت عن غريِه يه تكّرُر طرِق 
  .40والرتجيع والتكرار ةعىل احلركYّال� ذاك مما يؤه� لو . ]ملرونة والّرشاقة ممتّزيا
قد جتاوز صوت الراء يف البيتني السابقني جمّرد تصوير رسعة الناقة ٕاىل حمااكة صورة و 

  .الُغدر امللتوية املرتقرق ماؤها
:  :  :  :  دوره يف تشكيل إاليقاع اTاخيلدوره يف تشكيل إاليقاع اTاخيلدوره يف تشكيل إاليقاع اTاخيلدوره يف تشكيل إاليقاع اTاخيلالرصفية و الرصفية و الرصفية و الرصفية و تكرار الصيغة تكرار الصيغة تكرار الصيغة تكرار الصيغة     - - - -     2

ٔان تتتاىل «، ويه """"املامثqاملامثqاملامثqاملامثq""""درس معظُم علامِء البديع تكرار الصيغة الرصفيّة حتت امس 
املامثq مجموعة «بذa ميكن القول بأن و .  41»أاللفاُظ ٔاو بعُضها يف الّزِنَِة دون التّقفية
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، ٔاو ويةزمانّية متسا فرتاٍت  عْربَ  نٍة واحدةٍ التوازWت املقطعّية أالفقيّة اليت تتعاقب عىل زِ 
ة ال تقف عند التوازWت بيَد ٔان اTراسات أالسلوبّية احلديث. 42»عىل ٔاقّلِ تقدير بةٍ متناسـِ 
ّ أالفقيّة رصفيّة، صوتية، و: ة يف مسـتو�ٍت متعّددة، بل تتعداها ٕاىل التوازWت العمودي

  .43تنّوعا كبريا يف االٓن نفسهواحضا و  ا يكسب أالبيات انسجاما؛ ممتركيبية، ومعجميةو 
كرار الوزِن الّرصّيفِ يف البيِت ٔاو أالبياِت ُحيِدُث ٕايقاعًا « َ تُقّر اTراسات احلديثة بأن كام

تكرار صيغة رصفية بذاهتا؛  فقد يعمد أالديب ٕاىل« ، 44»صوتّيا يُشارك يف موسـيقيِّة الّشعر
بالغة، ٔاو الفعل املايض،            ، ٔاو صيغ امل املفعول اكمس الفاعل ٔاو امس( لتحقيق غاية أسلوبية، 

        .45») ...ٔاو املضارع 
، صيغ املبالغةصيغ املبالغةصيغ املبالغةصيغ املبالغة، سـنقوم بدراسة اTور إاليقاعي ا�ي ٔاّدته والستيضاح هذه الظاهرة

  ]: من البسـيط[ 47يف ٕاحدى باكئيات اخلنساء    46الصفة املشـهبةالصفة املشـهبةالصفة املشـهبةالصفة املشـهبةو
اُر ؟ ما هاج حزنك ٔاْم ]لعنيِ   . 1 ف   ُعو� اُر؟ ْت ، ٔام خلْت مْن ٔاهلهَأاْم ذر� �Tا  
ينِ    َخَطـَرْت  ٔ!ّن عيين �كراُه ٕاذا  . 2 ْدرارُ ْدرارُ ْدرارُ ْدرارُ  فيٌض يسـيُل علَـى اخلد�   مِمِمِِمــــ
دِ دِ دِ دِ َو دونُه مْن    ولهْت  تبيك لصخر،يه العَربى وقدْ   . 3 ِب  جديجديجديجديــــ Ìٔاسـتارُ  الرت  
  فْفْفْْفــــتارُ تارُ تارُ تارُ مِ مِ مِ مِ  لها علَْيِه َرنٌني ، و ْيهَ    َمعرْت  تبيك خناٌس، مفا تنفكÌ َما  . 4
هُر، ٕان�    لهَا ق� تبيك خناٌس عَىل خصر وحُ   . 5 �Tهَر  ٕاْذ راهبَا ا �Tارُ ا ارُ ـر� ارُ ـر� ارُ ـر�   ضضضضـر�
هُر يف رصفِه حولٌ    ِعـربٌ  َال بد� مْن ميتٍة يف رصفهَا  . 6 �Tَو ٔاطوارُ  َو ا  
ُم، لYّاعنيَ    يسـودمكُ  قْد اكَن فيْمك ٔابو معٍرو  . 7   نَّصنَّصنَّصنَّصــــارُ ارُ ارُ ارُ  ِنْعَم املَُعم�
ابٌ الن�حزية ِ     صلُْب صلُْب صلُْب صلُْب   . 8   ِمهَصارُ ِمهَصارُ ِمهَصارُ ِمهَصارُ و يف احلروِب جريُء الّصْدر    منُعوا ٕاَذا َوه�ابٌ َوه�ابٌ َوه�ابٌ َوه�
ُر،   . 9   عـارُ  ٔاهُل املواِرِد ما يف ِوْرِدهِ    تَـناذَرهُ  ماٍء قد َوّرادُ َوّرادُ َوّرادُ َوّرادُ � َخصْ

َبنْىت ٕاىل هيجاءَ   . 10   ٔانياٌب و ٔاظـفارُ : لها سالحاِن    ُمْضِلَعqٍَ  مَىش السـّ
ولٌ و ما   . 11 ُ ولٌ َ ُ ولٌ َ ُ ولٌ َ   ٕاْصـغاٌر و ٕاْكـبارُ : لها َحنينانِ    ِبهِ  عىل بٍَوّ تُطـيُف  جعجعجعَجعُ
�ام هـَي ٕاقـباٌل َو ٕادبـارُ    اّدكَرْت  تَْرتَُع ما َرتََعْت، حىت ٕاذا  . 12   فٕان
هر يف ٔارٍض   . 13 �Tام هـَي ْحتـناٌن َو تْسـجارُ    وٕاْن ُرِبَعْت  َالتسمُن ا�      فـٕان
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هِر ٕاحالءٌ    فاَرقـين َد مّين يـْومَ يْومًا بأْوجَ   . 14   َو ٕامـرارُ  خصٌر َو للـد�
ت   و سيّـُدW و ٕاّن َخصرًا لَاكفينا  . 15 رًا ٕاذا نَشـْ   لَنَـّحلَنَـّحلَنَـّحلَنَـّحــــارُ ارُ ارُ ارُ  وو ٕاّن َخصْ
رًا   . 16 رًا ٕاذا جاعوا   َرِكـبوا ٕاذا ِملْقدامٌ ِملْقدامٌ ِملْقدامٌ ِملْقدامٌ و ٕاّن َخصْ ارُ ارُ ارُ ارُ  و ٕاّن َخصْ قّقّقّقـــّـ   لََعلََعلََعلََعــــ
غغغغَـرّ َـرّ َـرّ َـرّ   . 17 ججججُ ُ ُ ُ  ا{ا{ا{ا{   َكـأنُّه عَلَـٌم يف رٔاِسِه نـارُ    الهُـداُة ِبـهِ  ، تَأمتَّ  ٔابْلـَٔابْلـَٔابْلـَٔابْلـَ
18 .   ٌ ْ ٌ ْ ٌ ْ ٌYْYYYوعِ    َوِرعٌ َوِرعٌ َوِرعٌ َوِرعٌ  احملي�ا اكمـلٌ  مجيلُ مجيلُ مجيلُ مجيلُ     جَجَجََج عارُ عارُ عارُ عارُ  َو للحروِب غداةَ  الر�   ِمسِمسِمسِمســــ
لْوٌ لْوٌ لْوٌ لْوٌ   . 19      ججججــــبّارُ بّارُ بّارُ بّارُ     فـاٍش ُجاملـُته ،  للعْظم      مقالمقالمقالمقالــــُتهُتهُتهُته    فْصلٌ فْصلٌ فْصلٌ فْصلٌ ححححــــالوتُه ، الوتُه ، الوتُه ، الوتُه ،     حُحُحُُحــــ
ّمالُ ّمالُ ّمالُ ّمالُ   . 20 ّباّباّباّباطططُط ُ ُ ُ ٔالِويٍَة ،  حَحَحََحــــ      َجـــّرارُ َجـــّرارُ َجـــّرارُ َجـــّرارُ  ٔانِْديٍَة ، للَجيِش  َشـهّادُ َشـهّادُ َشـهّادُ َشـهّادُ    ٔاوِديَـةٍ  هَهَهََهــــ
ي�ارُ ي�ارُ ي�ارُ ي�ارُ معاتٌب ، وحَدُه يُـْسدي َو    لَـهُ  فقلُت ملّا رٔايـُت اTّهَر ليَس   . 21      ننننــــ
ُم عنُه قـبُل ٔاخـبارُ    ِثـقةٍ  لقْد نعـى ابُن نُيٍك يل ٔاَخا  . 22   اكنْت تَُرج�
جمِ   . 23   ٔاسـتارُ  غَوِر النّجمِ  حىت ٔاىت دونَ    ٔارقـبهُ  فبـتÌ ساهـرة ً للنـ�
ِلـي بيتَهُ    بساَحـِهتا مل تََرُه جاَرةٌ  يَميش  . 24   اجلـارُ  لريبٍة ، حَني ُخيْ
ْحِن    يألكهُ  و ال تراُه ، و ما يف البيتِ   . 25 ــــامرُ امرُ امرُ امرُ لكـن�ُه ]رٌز ]لص�   ِمهِْمهِْمهِْمهْ
  ميميميميــــسارُ سارُ سارُ سارُ  اجلَدّ  كركركركرميميميميُ ُ ُ ُ و يف اجلُدوِب    َمْسغَهبم و ُمْطِعُم القَْوِم َحشامً عندَ   . 26
صيَب    نسٍب  قْد اكَن خالصيت مْن ّلكِ ذي  . 27 �  مفا للعيِش ا{ْوطـارُ .. فقْد ا
دينـّيِ ْمل تنفـدْ   . 28 Ìْســَوارُ    شبـيبَتهُ  مثل الر

z
ِد ا   َ!ٔنُّه حتَت َطـّي الُربْ

مُ   . 29 ْ مُ َ ْ مُ َ ْ مُ َ ْhَhhh  ُْمكِ    اللّيَل صوَرتُهُ  املَُحّيا تُِيضء   أحـرارُ أحـرارُ أحـرارُ أحـرارُ     آ]ؤُه من ِطـواِل الس�
ُث املَْجِد َمْيُمونٌ   . 30 مُ    نَقيبَـُتهُ  ُمـَور� ْ مُ َ ْ مُ َ ْ مُ َ   ِمغَوارُ ِمغَوارُ ِمغَوارُ ِمغَوارُ الَعّزاِء  اTّسـيَعة ِ يف خضخضخضَخضْ
ُ    مؤتشـٍب  غريِ  كركركركرميميميميٍ ٍ ٍ ٍ فرٌع لفرعٍ   . 31 ْ ُ ْ ُ ْ ُYْYYYخفخفخفخف�ارُ �ارُ �ارُ �ارُ  املريـرة ِ عنَد امجلعِ  جججج  
اٌت َو ٔاحـجارُ    تََضّمـنَهُ  يف جْوِف َرْمٍس ُمقٌمي ، قد  . 32   يف رمسِه مقمطر�
مُ    اخلَِري ذو فَـَجرٍ  الَيديِن لِفْعلِ  َطلُْق َطلُْق َطلُْق َطلُْق   . 33 ْ مُ َ ْ مُ َ ْ مُ َ ارُ ارُ ارُ ارُ  اTّسـيَعة ِ ]خلَرياِت  خضخضخضَخضْ   أّمأّمأّمأّمــــ
  َدْهٌر ، و حالََفُه بـؤٌس و ٕاْقـتارُ    حريبَـتَهُ  لَيْبِكـِه ُمقـِرتٌ ٔافْنـى  . 34
ْخـَية الـقارُ    و ُرفْقة ٌ حاَر هادهيْم مبَهلـكةٍ   . 35   ٔ!ّن ُظلَْمَهتا يف الّطِ
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فّاعٌ فّاعٌ فّاعٌ فّاعٌ ـِديÌ الّطريـقة     ايم احلقيقة، محموُد اخلَليقة َمهْـح  36 ّارُ و  ننننــــ ارُ َ ّ ارُ َ ّ ارُ َ   رضرضرضَرضّ
  جـــّرارُ جـــّرارُ جـــّرارُ جـــّرارُ ٔالْوية ، للخيِل  ععععــــقّادُ قّادُ قّادُ قّادُ     Wصـية جّزازُ جّزازُ جّزازُ جّزازُ قاصَية ، َجّواُب َجّواُب َجّواُب َجّواُب   37
  ٔانـياٌب و ٔاظـفارُ : Êُ سالحان     اّ�راعْني قد ُختىش بدهيُته عَعَعََعــــْبلْبلْبلْبل  38
يلِ    ـتَهُ سالُوُه ُخلْعَ  ال يَْمنَُع القـْوَم ٕانْ   . 39 ارُ  َو َال جيـاوزُه ]للـ� ارُ مـر� ارُ مـر� ارُ مـر�  مـر�

ليس وليَد البديع التقليدي ، فهو ال  -و ال ريب  -ٕان إاليقاع اTاخيل يف هذه القصيدة 
التكرار املعجمي : فقد شّلكته عنارص ٕايقاعية ٔاخرى ٔابرزها . ياكد يكون Ê حضور يذكر 

، و تكرار )غة املصادر، الصفة املشـّهبةاملبال(لبعض أاللفاظ ، و تكرار بعض الصيغ الرصفية 
  . بعض البىن الرتكيبيّة

  .الصفة املشـهبة يف تشكيل إاليقاع اTاخيل للقصيدةوسـنحاول ٕابراز دور صيغ املبالغة و 
. مس الفاعل لYّال� عىل الكرثة واملبالغة يف احلدثيه صيغ حمّوٌ� من ا: صيغ املبالغةصيغ املبالغةصيغ املبالغةصيغ املبالغة.  1. 2

: قد ُوّظف مهنا ثالثة ٔاوزانو . 48فَِعلعال، وفَعول، وفَعيل، و فْ مِ فّعال، و : ؤاشهُر ٔاوزاهنا
فاخلنساء . مرة) 30(يف هذه القصيدة، تكّررت مبجموع ثالثني ) فّعال وِمفعال وفَعول(

qغ املبالغة اليت ؛ فلجأت ٕاىل صيتندب ٔاخاها خصرا، وتندب فيه صفاِت الرجو� الاكم
  .تؤّدي ذa الغرض

عنوّي ا�ي ٔاّدته صيُغ املبالغة يف هذه الباكئية، فقد اكن لها دوٌر ]رٌز فضًال عن اTّور امل و 
نوحض ذa يف هذا و . يف التّشكيل إاليقاعّي لهذا النص، من خالل تواترها، ومتوقعها

  :اجلدول 

 الصيغة التكرار  النسـبة  احلشو  القافية

 فّعال 21  %70  التكرار  النسـبة  التكرار  النسـبة
40 %   12  30 % 09  

 ِمْفعال 08  26.66%  01   % 3.33  07   % 23.33
  فَعول  01  3.33%  01   % 3.33  00   % 00

        ا¥موعا¥موعا¥موعا¥موع        30303030    100100100100%%%%        11111111            36.6636.6636.6636.66%%%%        19191919            %%%%    63.3363.3363.3363.33
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احتلت آخر من صيغ املبالغة قد  % 63.33نالحظ من خالل اجلدول ٔان نسـبة و 
افيُة يه املقطُع أالخُري ؛  فالقا ممتّزيا يف النفس، و ذa يُكسـُهبا وْقعموقعا) القافية(البيت 

  .49ٔاصدقَها تصويرا لتعاُمِل الشاعِر مع اللّغةجيعلها ٔاكَرث املنازل حساسـيًة و  ؛ ممالَِبنُة اخلتامِ و 
قد  –يه نسـبة تفوق الثلث و –مهنا اليت وردت يف احلشو  % 36.66ٕاال ٔاّن نسـبة 

ثار القافية بنغمة تá فهـي حتّد من اسـتئ . احلشوالقافية و قامت بدور الرابط إاليقاعي بني 
  . الصيغ، رابطة بني ٕايقاعها و ٕايقاع احلشو؛ مما جعل النّغمة تشـيع يف القصيدة لكّها

قد احتوى ) 37(الثالثني و  البيت السابعو ) 20(مالحظته ٔان البيت العرشين مما جتدرو 
 % 26.66هو ما ميثل و ) فّعال(ة، جاءت لكّها عىل وزن صيغ مبالغ) 4(لك¹ مهنام عىل ٔاربع 

، ا�ي حيتّل منتصف القصيدة) 20(ت ]لنظر ٕاىل موقع البيو. من صيغ املبالغة يف النص
ٔاما البيت . مما جيع� مبثابة احملور إاليقاعي ا�ي تدور حوÊ بقية صيغ املبالغة يف النص

  .، مما يكثّف إاليقاع الناجت عن تá الصيغة يف نفس املتلقيدة، فيأيت قبل هناية القصي)37(
ِم لYالِ� عىل معىن امس الفاعل، صيغٌة مشـتقٌّة من الثالّيثِ الالز :  الصفة املشـهبةالصفة املشـهبةالصفة املشـهبةالصفة املشـهبة -  2 – 2
قد ُوّظفت مهنا و . 51وزW) 12(لها اثنا عَرش و . 50تفرتق عنه يف كوهنا تدلÌ عىل الثّبوتو 

  :مرة، نبيّهنا يف اجلدول االٓيت) 18(ع مثاين عرشةصيغ مبجمو ) 5(مخُس 

  النسـبة  لتكرارا  الصيغة  الرتتيب 

  % 55.55  10  فَْعل  1
  % 22.22  04  فَعيل  2
  %11.11  02  ا{فَْعل  3
  % 5.55  01  فَِعل  4
  % 5.55  01  فُْعل  5

    %%%%    100100100100        18181818        ا¥موعا¥موعا¥موعا¥موع
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 2014ديسمرب                                   269                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

، فقد ٔاّدت )خصر(لنئ اكن تكرار صيغ الصفة املشـّهبة مرتبطا بذكر مناقب الفقيد و 
، فقد تشكيل إاليقاعي للقصيدة، من حيث ٕاّهنا االٔكُرث تكرارازًا يف ال دورًا ]ر ) فَْعل(صيغة 

مما يزيد من قميهتا إاليقاعية و . تكرار الصفة املشـهبة يف القصيدة من % 55.55بلغت نسـبة 
) 7(ت بدا�ت صدور أالبيات ، فقد احتلّ ركُزها يف بدا�ت صدور أالبيات ؤاجعازهامت

فيتكثّف  ،ها حتتّل موقعا ]رزا من أالبياتل ، مما جيع مرات) 3(مرات، وبدا�ت ٔاجعازها 
صيغ املصدر عىل وزن و يف ٔاواخرها ا�ي هنضت به صيغ املبالغة إاليقاُع يف بدا�هتا و

  ).ٕافعال(
صيغ من صيغ ) 3(مما ال نغفل عن إالشارة ٕاليه هو احتواء البيت الثامن عرش ثالَث و 

بذa يبلغ وصف الفقيد و . عهامن مجمو  % 16.66هو ما ميثّل نسـبة الصفة املشـهبة، و 
يكون ي يأيت قبيل منتصف القصيدة ، و بصفات الكامل ٔاوّجه يف هذا البيت ا�) خصر(

  :بذa مبثابة احملور إاليقاعي ا�ي تدور حوÊ صيغ الصفة املشـّهبة يف القصيدة 
دٌ دٌ دٌ دٌ   . 18 وعِ    َوِرعٌ َوِرعٌ َوِرعٌ َوِرعٌ  احملي�ا اكمـلٌ  مجيلُ مجيلُ مجيلُ مجيلُ     َجلَْجلَْجلَْجلـــْـ عارُ عارُ عارُ عارُ  َو للحروِب غداةَ  الر�   ِمسِمسِمسِمســــ
ةةةة الصيغ املوجز قمية أالصوات املعزو� و  لعلّنا نكون قد بيّنا من خالل هذا املقال:  خامتخامتخامتخامتــــ

ربطهام مبوضوع ذa من خالل ع اTاخيل للقصيدة اجلاهلّية، و الرصفيّة يف تشكيل إاليقا
، مع الرتكزي يف لك ذa عىل مواقع تá العنارص اخلطاب ؤاحواÊ، واحلا� النفسـية للشاعر

ٔالهنا ٔاجعز من ٔان تكشف  ع اعjدا عىل أاللوان البديعّية؛اعية، متجاوزين دراسة إاليقاإاليق
  .عن ٔارساره
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        واملراجـــــعواملراجـــــعواملراجـــــعواملراجـــــع    الهــوامالهــوامالهــوامالهــوامـشـشـشـش
  ).وقع(، مادة )د ت ( ، 1محمد بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بريوت، ط -1

2 - Dictionnaire HACHETTE, paris 2009, p 1431 . 
، ، دار املعرفة)رشوع دراسة علميةم ( ، محمد عياد ، موسـيقى الشعر العريبشكري  - 3

  .159، ص 2)ها. (1978، 2القاهرة، ط
، )د ط( ل�ن �قوت، التسهيل يف علمي اخلليل، دار املعرفة اجلامعية، ٔامحد س -  4

  .182، ص 1999
، 2عهتا دار الفكر، بريوت، طصناب، املرشد ٕاىل فهم ٔاشعار العرب و عبد هللا الطي -5

  . 490–489، ص 2، ج 1970
  . 491، ص نفسه - 6
رات اجلامعة محمد الهادي الطرابليس، خصائص أالسلوب يف الشوقيات، منشو  - 7

  .19، ص 1981، التونسـية
العرص ( محمد، دراسات يف النص الشعري حسن عيلمحمد عارف حسني، و  - 8

  .13، ص 2000إالسكندرية،  ،، دار الوفاء)احلديث
،    )د ت( ، )د ط(وت، ، دار الكتب العلمية، بري ينظر الساكيك، مفتاح العلوم  - 9

علوم البالغة، تص، هبيج غزاوي، دار ٕاحياء واخلطيب القزويين، إاليضاح يف .  181ص
نقد الشعر ابن رشـيق، العمدة يف و . 358ٕاىل  354، من ص1988، 1العلوم، بريوت، ط

وما  272، ص 2006، 2ومتحيصه، رشح عفيف Wيف حاطوم، دار صادر، بريوت، ط
ية، وقدامة بن جعفر، نقد الشعر، حت، محمد عبد املنعم خفاÖ، دار الكتب العلم . بعدها

  .163، و ص162، ص)دت(، )د ط(بريوت، 
 ،1984ملرصية العامة للكتاب، أالسلوبّية، الهيئة امحمد عبد املطلب، البالغة و  - 10
 .226ص
حيث " )دراسة نظرية تطبيقية(عر القدمي يف سـميياء الش"مهنم محمد مفتاح يف كتابه  -  11

عتباره مكّوW من مكّوWت ]" املادة الصوتية"تكرار الصوت املعزول حتت عنوان درس 
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 2014ديسمرب                                   271                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

 

للك يشء ٕاذا ما ّمت نقصان )  هـ 686ت(نونية أيب البقاء الرندي " اخلطاب الشعري، يف 
ينظر، . لصوت دراسة أفقية يف مسـتوى البيت، ال يف القصيدة لكّهاا اكنت دراسـته دال�َ و "

والتوزيع، ، رؤية للنرش )دراسة نظرية تطبيقية(عر القدمي ، يف سـميياء الشمحمد مفتاح
  . 117، و ص وما بعدها 83، ص 2012، 1القاهرة، ط

. الفضاء. الكثافة: البنية الصوتية يف الشعر( لشعري ، حليل اخلطاب اعمريمحمد ال -  12
  .1990، 1اTار العاملية للكتاب، اTار البيضاء، املغرب، ط ،.)التفاعل

  . 138 – 137، ص نفسه ينظر -   13
  .ما بعدهاو  162، ص نفسه ينظر -  14 

،  )د ط(هارون، دار اجليل، بريوت،  ، حتق، عبد السالماجلاحظ، البيان والتبيني - 15
 .67 – 66، ص1،ج) د ت(

، حازم القرطاجين، مهناج البلغاء ورساج أالد]ء، حت، محمد احلبيب بن اخلوجة -  16
  .222، ص 1966طبعة الرمسية للجمهورية التونسـية، امل 

  .224، ص نفسه -   17
  .21، ص الشوقيات ، خصائص أالسلوب يفمحمد الهادي الطرابليس - 18
، دار املعرفة، )مرشوع دراسة علمية( محمد عياد، موسـيقى الشعر العريب، شكري  - 19

  .165 – 164، ص 1978، 2القاهرة، ط 
، 1يُنظر ابن جين، اخلصائص، حتق، محمد عيل النجار، عامل الكتب، بريوت، ط -  20

يف ٕامساس أاللفاظ ]ب "و. 403، ص"لتصاقب املعاين أاللفاظقب ]ب يف تصا. "2006
  .810، ص "]ب يف قوة اللفظ لقوة املعىن" و. 407، ص"ٔاشـباه املعاين

، )فظ عىل املعىن يف اللغة العربيةدال� الل(يف نقد هذه النظريّة ينظر السعيد هادف  - 21
 23، ص 2002 ،01ر، العدد جمq اTراسات اللغوية، جامعة منتوري، قسـنطينة، اجلزائ

  .33ٕاىل ص 
  .59، ص محمد الهادي الطرابليس، خصائص أالسلوب يف الشوقيات - 22
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تية، دار غريب للطباعة والنرش والتوزيع، ، أالسلوبّية الصو محمد صاحل الضالع - 23
وينظر جوزيف ميشال رشمي، دليل اTراسات .  30، ص 2002، )د ط(القاهرة،

 ،1984، 1جلامعية لYراسات والنرش والتوزيع، بريوت، ط سة ا، املؤس أالسلوبية
 .110ص
، 1988، 6يس، موسـيقى الشعر، مكتبة أالجنلو املرصية، القاهرة، طن ينظر ٕابراهمي أ  - 24
 .28ومحمد صاحل الضالع، أالسلوبية الصوتية، ص . 158ص
نرش  اب الشعري، دار العلوم لل ، اللسانيات وتطبيقاهتا عىل اخلطراحب بوحوش -  25

  .44، ص2006والتوزيع، عنابة، اجلزائر، 
 . 74، ص قدامة بن جعفر، نقد الشعر - 26
أالمصعي، حتق،  ، ٕامالء الزييدي عن ة يف ديوان شعر احلادرة ا�بياينينظر القصيد - 27

. 303، ص 2، ج 15، مسـتّل من جمq معهد ا�طوطات العربية ، مج Wرص اTين أالسد
قد ٔاثبتنا ما و . بعض أالبيات بني ما ورد يف نقد الشعر و اTيوان هناك اختالف يف رواية 

 .نقد الشعر الزتاما مبهنج اTراسةورد يف 
.  Wمئ: وسـنان. طويل العنق: ٔاتلع. ٔارستك: اسـتبتك. اجليد أالبيض: الواحض الصلت - 28

لطيفة هتب من رحي : الصبا. امس ماكن: ٔاحسر. السحابة اليت تأيت ليال: السارية. الفم: املَكرع
امخلر : قالعات. مملوء: مرتع. ٕابريق ٔادكن اللون: ٔادكن. امس نبات ال يُرعى: اِخلْرَوع. الشامل
 .ممزوج: مشعشع . القدمية

 . 67 – 66، ص 1اجلاحظ ، البيان و التبيني ، ج - 29
30 -  áٔاحىص ٕابراهمي ٔانيس أصواَت عرشاٍت من صفحاِت القرآِن الكرمي، مث رتّب ت

هنا هو أالصوات الصفريية  هيمناوما . حسب شـيوعها يف الصفحاِت املدروسةأالصوات 
ينظر ٕابراهمي  %0.4 :الزاي. %0.8:، الصاد%2.0: السني:الثالثة اليت اكنت نسبهتا اكالٓيت

 .192 – 191، ص1999ية، مكتبة أالجنلو املرصية، ٔانيس، أالصوات اللغو 
 اللغة العربية، تر، �رس املالح، يل الصويت يف، التشك ينظر سلامن حسن العاين - 31

 .75، و ص 57،  ص 1973، 1النادي أالديب الثقايف، جدة، ط
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  .127-126، ص 2، ج1981، 2ط
 .32، ص وموسـيقى الّشعر.  22ٕابراهمي ٔانيس، أالصوات اللغوية، ص - 33
 .32، ص ٕابراهمي ٔانيس، موسـيقى الشعر - 34
الرشكة التونسـية  ،ديوان النابغة ا�بياين، حتق، الشـيخ محمد الطاهر بن عاشور - 35

  .59، ص1976للتوزيع ، تونس، والرشكة اجلزائرية للنرش والتوزيع، اجلزائر، 
. حامر وحيش: ِمَصك¹ . سري من اجلY يُشّد به الّرحل: النّسوع. ٔاعواد الّرحل :القتود
، وهو مجع ِرجq: ِرْجـالهتا. ّل ماؤهاق: نّشت الُغدر. خضم: جاRٌب و ُمَعقَرب. أالسود: اجلَْون

ج و ا{ْهَيُب . نوع من النبات  . موضعان يف بالد بين ٔاسد : َرشْ
، 2صناعة إالعراب، حتق، حسن هنداوي، دار القمل، دمشق، طابن جين، رس  - 36

 .60 – 59، أالصوات اللغوية، صنيسو ٕابراهمي أ . 60، ص 1ج 1993
، 1، طينظر سيبويه، الكتاب، حتق، عبد السالم محمد هارون، دار اجليل، بريوت - 37

  .60-59، صو ٕابراهمي ٔانيس، أالصوات اللغويّة.  434، ص 4ج) ت د(
محد خمتار معر، عامل الكتب، القاهرة - 38 ، 3، طماريو ]ي، ٔاسس عمل اللغة، تر، أ

 . 86ص  1987
  .60، ص نفسه - 39
، منشورات احتاد الكتاب العرب، خصائص احلروف العربية ومعانهيا، حسن عباس-40

 .ما بعدهاو  65، ص1998، دمشق
ان املطبوعات ، ديو ية ، حت، نسيب نشاوي، رشح الاكفية البديع صفي اTين احليلّ  - 41

 .366، صلقزويين، إاليضاح يف عمل البالغةاو . 195، ص1989اجلامعية، اجلزائر، 
لبنية إاليقاعية يف شعر ٔايب متام، عامل الكتب احلديث، ٕاربد، ، ارشـيد شعالل - 42

 .129، ص 2011، 1أالردن، ط
، تر، محمد الويل و مبارك حنون، دار توبقال، رومان �كوبسون، قضا� الشعرية - 43

 . 106، ص 1988، 1اTار البيضاء، املغرب، ط
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  .35، ص صوتيةمحمد صاحل الضالع، أالسلوبية ال - 44
، 1محمد بن حيي، حمارضات يف أالسلوبية، مطبعة مزوار، الوادي، اجلزائر، ط - 45

 .50، ص 2010
هناك ظواهر ٔاخرى ٔاسهمت يف تشكيل إاليقاع اTاخيل للقصيدة مل نتطّرق ٕالهيا  -  46

تكرار و ، )املعجمي(تكرار اللفظ : ظواهر يفتمتثّل تá الو . ا ]لهدف احملّدد لهذا املقالالزتام
 .الرتكيبتكرار العبارة ، و 

، 1، ٔانور ٔابو سويمل، دار عامر، عامن، أالردن، طديوان اخلنساء، رشح ثعلب، حتق- 47
 .  ما بعدهاو  378، ص1988

، ، محمد حمي اTين عبد امحليدابن عقيل عىل ٔالفية ابن ماa، حت، رشح ابن عقيل - 48
  .92، ص3، ج2004، )د ط( دار الطالئع ، القاهرة ، 

  .455، ص محمد الهادي الطرابليس، خصائص أالسلوب يف الشوقيات - 49
،  )د ت(، 2ف، دار القمل، بريوت، ط، شذا العرف يف فن الرص ٔامحد امحلالوي -  50
  .75ص
، 1988، إالسكندريةار املعرفة اجلامعية، ، دظر عبده الراحجي، التطبيق الرصيفين - 51

  .81ٕاىل ص 79ص 


