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 شكر وعرفان
الحمد هللا الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب ووفقنا 

 .إلى انجاز هذا العمل

نتوجه بجزیل الشكر واالمتنان إلى كل من ساعدنا من قریب أو من بعید على 

 .إنجاز هذا العمل وفي تذلیل ما واجهناه من صعوبات

التي لم تبخل علینا  "زاغز نزیهة"وأخصُّ بالذكر األستاذة المشرفة الدكتورة 

 .بتوجیهاتها ونصائحها القیمة التي كانت عونا لنا في إتمام هذا البحث

آیات الشكر واالمتنان والتقدیر والمحبة إلى الذین حملوا أقدس  كما نقدم أسمى

 .رسالة في الحیاة

 .لم والمعرفةإلى الذین مهدوا لنا طریق الع

إلى أساتذتنا األفاضل بجامعة محمد خیضر بسكرة وأخص بالذكر قسم اآلداب 

 .واللغة العربیة، إلى كل موظفي وعمال مكتبة الكلیة

فإن لم تستطع فكن متعلمًا، فإن لم تستطع فكن متعلمًا، فإن لم .... ُكْن عالماً «

 .»تستطع فال تبغضهم

هذا البحث وقدم العون، ومد لنا ید ولذلك نشكر كل من ساعد على إتمام 

 .مة إلتمام هذا البحث المساعدة، وزودنا بالمعلومات الالز 

الذین كانوا عونا لنا في بحثنا هذا ونور یضيء الظلمة التي كانت تقف أحیانا في 

 .   طریقنا إلى كل زمالئي وزمیالتي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةـمقدم  



 مقدمـــــــــــة
 

 أ 
 

 :ةـــــــمقدم

یقاع هو الحركة، وهو لشعریة العربیة األولى، وأساس اإلیقاع الثورة ایعتبر اإل

نسجام اسب على السواء إلحداث لون من اإلمكانات اللغة الصوتیة التي تتناغم وتتنإ

 .والتماهي یرضخ النفس

 .ز الكبیر من اهتمام الدارسین والنقادوقد أخذ االیقاع بصفة عامة الحیّ 

ویعتبر من أبرز العناصر الممیزة للخطاب الشعري، وهو مفهوم واسع وشامل، 

لعامة للعمل یقاع الشعري في بناء الداللة اة اإلوالباحث یستطیع أن یقطع بمدى أهمیّ 

ة الرابطة بین ما لنغم القصیدة وٕایقاعها من صلة ظهار الوشیجالشعري، ومدى أهمیة إ

رتعاشات األولیة إلبداع الشاعر العمل مع اإل تیقاعابأحاسیس الشاعر، إذ تتماهى إ

یقاع شعري فهو یحمل صفة معینة ه إفتخرج ملونة بلون من الموسیقى الساخرة، وبما أنّ 

 شامختان والشعریة هي والشعر قمتانالنثر الفني  وهي الشعریة، ونستطیع أن نقول أنّ 

 .قیاس درجة شاعریة الشاعر

نحن بصدد دراستها تأخذ حیزا في  الحر التيوقصیدة التفعیلة أو قصیدة الشعر 

باستخدامها نغمات أو بحور شعریة معینة، ولها الحریة المطلقة في  المختلفةیقاعاتهاإ

 .النظم فإیقاعاتها یأتي بها الشاعر، وتكتمل في نفسه فیظهرها شعریة بإیقاع جمالیته

من جمالیة  ى بي الختیار هذا الموضوع، إلحساس بما ینطوي علیهوهذا ما أدّ 

تعبیریة وجوهریة للشعر، واإلعجاب بالحركة اإلیقاعیة في الشعر من خالل تلك المفردات 



 مقدمـــــــــــة
 

 ب 
 

 .التي تمثل المستویات الصوتیة وما تحققه من انسجام وتوازن ونغمیة وٕایقاع وتردد

ما هو مفهوم الشعریة : أبرزها ما یلي كان الموضوع على إشكالیة وكما احتوى هذا

اآلراء النقدیة  وما هيب قدیما وحدیثا؟ وفیما تتمثل عناصر اإلیقاع؟ عند الغرب والعر 

تصب في هذا الموضوع؟ وما هي كیفیة استخالصها من المدونة  والحدیثة التيالقدیمة 

الشعریة؟ أما عن الدراسة فقد تكونت من تمهید وفصلین، وكل فصل یتكون من ثالثة 

 .امباحث، وقد تناولت كل عنصر نظریا ثم تطبیقی

وفیه حاولت تحدید مفاهیم في الشعریة لغة واصطالحا، وعند الغرب والعرب :المدخل

 .قدیما وحدیثا

اصر اإلیقاع في القصیدة الشعریة من وزن وٕایقاع وقافیة، نوعنونته بع:الفصل األول

ووقف وتدویر، عند كل من القدماء والمحدثین، ودراسة هذه العناصر في المدونة 

 .الشعریة

والمعنون بإیقاع الموازنات الصوتیة في القصیدة، حیث قدمت فیه :الثانيالفصل 

زة، وتطبیق هذه مفهوما للتكرار والجناس والتوازي، وكل بعناصره وخصائصه الممیّ 

 .العناصر أیضا على المدونة

 .الموضوعوكانت الخاتمة إستخالًصا ألهم النتائج المتحصل علیها من خالل 

 :جع المعتمدة في موضوع البحث نذكر أهمهاومن أهم المصادر والمرا

 ".رشیدة محمدي"للشاعرة " شهادة المسك"دیوان  -



 مقدمـــــــــــة
 

 ج 
 

 ".عبد الرحمان تبرماسین"ـالبنیة اإلیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر ل -

 ".مقداد محمد شكر قاسم"ـالبنیة اإلیقاعیة في شعر الجواهري ل -

 ".الخطیب التبریزي ابن"ـفي لوالقواكتاب الكافي في العروض  -

 ".أحمد كشك"واإلیقاع لـالتدویر في الشعر دراسة في النحو والمعنى  -

 ".عصام شریح" ـجمالیات التكرار في الشعر السوري المعاصر ل -

الذي یعتمد على دراسة " التاریخي" وقد اقتضت طبیعة الدراسة االستعانة بالمنهج 

الذي یعتمد على الوصف " األسلوبي"ثا، والمنهج تاریخیة لمفهوم شعریة اإلیقاع قدیما وحدی

 .ة في النص الشعريوالتحلیل لهذه الظاهرة األدبیّ 

ولم یخل طریق البحث من العوائق التي عطلت مسیرته، وعلى رأسها ندرة المراجع 

التي تجمع مادة البحث وتصنفها كما یتمنى الباحث، فال نجد دراسة تناولت البنیة 

تلك التي تنظر إلیها من جهة الوزن والقافیة وتفاصیل  الّ جوانبها إ كلاإلیقاعیة وأحاطت ب

 .الزحافات والعلل

ومن الصعوبات التي واجهت البحث كیفیة التعامل مع المادة الشعریة ذاتها، وعلى  

 .ة البحث وبلغ نهایته المقررةالرغم من ذلك فقد استمرت عملیّ 

وجل السداد والتوفیق في هذا البحث، كما ال یفوتني أن  وفي األخیر أسأل اهللا عزّ 

، التي كانت نعم العون "نزیهة زاغز"أتقدم بالشكر الجزیل الى األستاذة الفاضلة الدكتورة 

 .مةنجاز هذه المذكرة وعلى نصائحها القیّ إفي 



 :مدخـــل   
 

 .مفاھیم في الشعریة -
 

 .لغة واصطالحاً : أوالً 

 .مفھوم الشعریة عند الغرب )1

 .قدیما وحدیثاً : ثانیاً 

 .مفھوم الشعریة عند العرب )2

 .قدیما وحدیثاً : ثالثاً 
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  بین المفهوم اللغوي واإلصطالحي الشعریة 

 لغة:أوالً 

 »البن منظور«وقد جاء في لسان العرب " شعر"یأخذ أصل عبارة الشعریة من مادة 

منظوم القول، غلب علیه لشرفه بالوزن والقافیة، وان  «للشعر فهو ا وشامالً ا واضحً مفهومً 

،والعود على المندل،والنجم  علوم الشرعلم شعرا، من حیث غلب الفقه على كان لكل ع

قریض المحدود  بعالمات ال ال« هكما  یصنف بأنّ .  »ومثل ذلك كثیر ،الثریاعلى 

 1 » ،والجمع أشعار وقائله شاعر ألنه یشعر بماال یشعر به غیره أو یعلمیجاوزه

، االقوم في الحرب لیعرف بعضهم بعض الذي یتنادى به :ارُ عَ الشِ  :والباب اآلخر «

،قال تُ مْ لِ عَ  ،أي لیتنييرِ عْ شِ  تَ یْ ،ولَ له تُ نْ طِ وفَ  هُ تُ مْ لِ عَ  ،إذْ بالشيء تُ رْ عَ قولهم شَ  واألصل

ه یفطن ي الشاعر ألنّ وسمّ : ،قالواةً رَ عْ شِ  تُ رْ عَ شَ  قالُ یُ ، ربة والفطنةة كالدّ رَ عْ أصله من الشَ :قومٌ 

 2 » .بماال یفطن له غیره

ى یعتمد الصوت قفَ منظوم مُ  كالمٌ  «هو  رَ عْ وفیما جاء في المعجم الوسیط بأن الشِ 

قواعد :  "عرالشّ  فنُّ " "ممتنع سهلٌ  عرٌ شِ "بإحساسات مؤثرة وصور خیالیة  حيواإلیقاع لیو 

 3. »تُ مْ لِ أي عَ : تُ عرْ لیتني شَ "  مُ لَ عْ لو كنت أَ  دُ وَ أُ " " عريشِ  تَ لیْ "النظم 

                                 
، مادة لشعر، دار صادر، بیروت، 7لسان العرب، مج": جمال الدین بن محمد بن مكرم أبوالفضل": ابن منظور-1

 .89م ص1997لبنان، 
 ،2،ط، لبنان، بیروتالعلمیةدار الكتب ،1یا الرازي، معجم مقاییس اللغة،جأبي الحسین أحمد بن فارس بن زكر -2

 . 616،صم2008
 .484، صم2003، 1، طبیروت لبنان، قر دار المش معجم الوسیط،: خرونآو إبراهیم أنیس -3
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الشعر من حیث عنصره الشكلي هو كالم منظوم  یتبین من هذه التعاریف أنّ 

من جانب  تلقيإلبداعي وعنصر التأثیر في المویتألف من الوزن والقافیة، وعنصره ا

 .فاعلیة التخیل في الشعر ال تنفصل عن البنیة اإلیقاعیة التخییل ألنّ 

 .واألسلوب الشعري في الشعر وهو مثیر للعاطفة و یحتوي على موسیقى شعریة

 ااصطالحً  : ثانیا

، وهي مرتبطة بالفن الشعري، كلمة یونانیة أصالً  « هي) poètique(الشعریة  إنّ 

) Esthetique(وبالتالي فهي نظریة معرفیة، مرتبطة بفنیة العمل الشعري وجمالیاته 

   bildrunst( «1(وتظهر هذه الشعریة من خالل الصور الفنیة 

إلى الوقت  »أرسطو«ها قوانین الخطاب األدبي في مفهومها العام منذ تعرف الشعریة بأنّ 

حیث طرحت «ة للشعریة الحاضر، وسنجد العرب القدامى قد استخدموا مفاهیم عدّ 

 وا إلى مفهوم أرسطا موضوعه الشعر وصناعة للكتابة والتألیف وذلك استنادً بوصفها علمً 

 2.» ...اعة الشعر وأنواعها ا متكلمون اآلن في صنإنّ : الذي یقولللشعریة ،

 

 

 

                                 
 ،1طاألردن،، اربد، ، دار جریر للنشر والتوزیع"لقدیمدراسات في النقد العربي ا" مفاهیم في الشعریة،: محمد درابسة -1

 .15ص، م2010ه، 1431
، ،عمان األردنوالتوزیعدار مكتبة الجامد للنشر ، " .مرجعیاتهاوابداالتها النصیة "الشعریة العربیة ، : مشري بن خلیفة -2
 .1م ،ص1،2011ط
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تلك ب یعنى"الشعریة -ورأى أن هذا العلم«ا الشعریة علمً  وهناك من النقاد من عدّ 

 1.»"ة فرادة الحدث األدبي، أي األدبیّ تصنع الخصائص المجردة التي 

ولعل أرسطو أول  ،راسي النقد األدبي  قدیما وحدیثالقد شغلت الشعریة د «وأیضا 

،مبینا مجاالت الشعر التي تتجسد في يفن الشعر هذا الموضوع النقد كتابهمن تناول في 

 2.»ة النص األدبي بكل مكوناته اللغویة والصوتیة والداللیّ 

سعید . یترجم د«اجترح النقاد والمترجمون بعض المقابالت المختلفة للشعریة منها  

 :ویعطیها المدلوالت اآلتیة) الشاعریة(إلى ) poétics(علوش 

 ).األدبعلم نظریة (مرادف لتودوروف كشبه صطلح یستعمله م -أ 

كتشاف الملكة الفردیة التي تصنع فردیة الحدث األدبي أي األدبیة عند والشاعریة درس یتكفل با -ب 

 ). میشونیك(

 P7F3. »كعلم موضوعه الشعر) الشاعریة(أما جان كوهن  فیكتفي بتحدید المعنى التقلیدي  -ج 

محمد الوالي ورجاء بن  «المحدثون، فوصفهاكما اختلفت التسمیات والمفاهیم عند النقاد العرب 

بینما تسمى عند جابر عصفور " باإلنشائیة"في حین أسماها توفیق بكار " بالشعریة "سالمة والمسدي 

وأما عند . "بفن النظم"كما وصفها فالح اإلمارة ". بالفن اإلبداعي" وعند جمیل نصیف" بعلم األدب"

بوطیقا، وكذلك عند حسین الواد " الشمعة"ى عند خلدون كما تسمّ ". بفن الشعر"یوئیل عزیز وعلیة عیاد 

                                 
 للنشر،قومي نقل المركز الد نقدیة في دیوان أمل دراسة"فضاءات الشعریة : الرواشدةسامح  -1

 .45م ،ص1999،ه1123،)د،ط(،،األردندارب
 .11ص ، "دراسات في النقد العربي القدیم "مفاهیم في الشعریة : سةبمحمد درا-2
، 1طوالنشر،المؤسسة العربیة للدراسة "أصول والمنهج  في: مقارنةدراسة "مفاهیم الشعریة  :حسن ناضم -3

 .26ص، 2003،،لبنانبیروت
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 1.»"باألدبیة"بینما یسمیها توفیق الزبیدي " بوتیك"

 :الشعریة عند الغرب

 قدیما: أوال

ویعد " فن الشعر" هفي كتاب »أرسطو«لـع الشعریة یرجع في أصوله األولى موضو  إنّ 

مبینا «من أهم المواضیع المطروحة في مجال الدراسات األدبیة والنقدیة المعاصرة 

 2»مجاالت الشعر التي تتجسد في النص األدبي بكل مكوناته اللغویة والصوتیة والداللیة

تلك العناصر المتعلقة بالنص األدبي من لغة وصوت وداللة حسب مفهوم وهي 

 .أرسطو

نظریة أفالطونیة یتبناها  محاكاة والمحاكاة أصالً " أرسطو" الفن عامة حسب إنّ 

في الشعریة كتاب في التمثیل،  »أرسطو«كتاب  لذلك یرى الكثیر من النقاد أنّ ،»أرسطو«

"  الملحمة والدراما"المحاكاة عن طریق الكالم، فهو یصف خصائص األجناس الممثلة في 

قواعد الشعریة متمثلة في المحاكاة والحكایة  رسطووضع أ«ولم یتناول الشعر وبذلك 

 3.») التراجیدیا والكومیدیا(ألنواع األدبیة لوالعرض والنشید وتحدیده 

في الشعریة هو التمثیل ولیس  »أرسطو«موضوع كتاب  إنّ  »تودوروف«ح وصرّ 

 عمالماأي ما یجعل من  ما األدبیةإنّ األدب وقد صار موضوع األدبي لیس هو األدب و 

                                 
 .15ص، "دراسات في النقد العربي القدیم "مفاهیم في الشعریة : سةبمحمد درا-1
 .11ص:المرجع نفسه-2
 .28ص ،"النصیة وابداالتهامرجعیاتها"الشعریة العربیة، :ة مشري بن خلیف-3
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 .أدبیا 

 :الشعریة عند الغرب

  حدیثا: ثانیا

تعد الشعریة الغربیة في النظریات البنیویة من أهم الشعریات األوربیة و قد أخذت 

ها الذي یرى في الشعریة أنّ  »رومان جاكبسون«عا لدى النقاد الغربیین من أمثال منحى واس

جون بول «ها تجیب عن سؤال سبق طرحه مع تبحث في ماهیة األدب وخصوصیته أو أنّ 

 وهو ما األدب؟ »سارتر

مع كثیر من الشكالنیین أول من حاول بناء شعریة حددت  جاكبسون ذا كانوهك«

موضوعها على أساس إجرائي یقوم على التمییز بین األدبي و الالأدبي  بین اللغة 

 1.»الشعریة واللغة الیومیة

الوظیفة الشعریة، وتنوع األجناس الشعریة التي  نظریته علىفي  »جاكبسون«ویركز

تستطیع العثور علیها في الخطابات كافة ولیست مقتصرة على الشعر فقط بل أیضا 

 أنّ  ،إالّ عر غیر ثابت ،فهو یتغیر مع الزمنمحتوى مفهوم الش...« أنّ  الخطاب، فیرى

عنصرا ال یمكن  هي كما أكد الشكالنیون) poéticité(الوظیفة الشعریة أي الشاعریة 

اختزاله بشكل میكانیكي إلى عناصر أخرى هذا العنصر ینبغي تعریته والكشف عن 

                                 
عالم الكتب " ل ابن زیدونمقارنة تشریحیة لرسائ"آلیات الشعریة بین التأهیل والتحدیث : حمید حماموشي  -1

 .15ص، ه463، 1،ط ،اربد،األردنالحدیث



 مفـاهيم في الشعرية                                     مدخـــــــــل                                        
 

10 
 

 1.»... استقالله

الشعریة ضمن العلوم التي تهتم بالخطابات كالفلسفة  »تودوروف تزفیطان«ویدرج 

مؤكدا صلة األدب من حیث هو خطاب « والسیاسة والدین إضافة إلى السینما والمسرح 

 2.»الخطابات والممارسات الرمزیة األخرىمتمیز ب

الشعریة بمجموعة من الخصائص التي یمكن أن  »تودوروف تزفیطان« وقد خّص 

لیس العمل األدبي في حد « : تجعل من األدب أدبا جمالیا یتمیز عن الكالم العادي یقول

ذاته هو موضوع الشعریة فما نستنطقه هو خصائص هذا الخطاب النوعي الذي هو 

انین النص من استنباط قو األدبیة المتحكمة في النص و  ىالبنوهي تلك  3»الخطاب األدبي

 .خرآنص و خصائص العالئقیة التي تمیز بین النص ذاته، وكشف ال

الشعریة إذن علم غیر واثق من موضوعه  إنّ « :في قوله  »جیرار جیینت«ویرى 

 4»إلى حد بعید، ومعاییر تعریفها هي إلى حد ما غیر متجانسة ،وأحیانا غیر یقینیة

 .كمعاییر في تحدید شعریة الخطاب المدروس 

: مفهوم الشعریة بكل ماله صلة باإلبداع عامة وقد عرفها بقوله »فالیري«وقد ربط 

م سإشتقاقي، أي فهمناه بالعودة إلى معناه اإل اسم الشعریة ینطبق علیه إذَ  لنا أنّ  یبدو«

واحد الجوهر والوسیلة ال  نٍ اللغة في آ إبداع كتب أو تألیفها حیث تكونب ةلكل ماله صل

                                 
 .32ص،"بداالتها النصیةإ مرجعیاتهاو "الشعریة العربیة : مشري بن خلیفة  -1
 .09، ص 2005، )د، ط(،، دمشق، سوریا، اتحاد الكتاب العرب"اسة ر د"شعریة الحداثة: عبد العزیز إبراهیم  -2
 .26، ص"دراسات في النقد العربي القدیم"مفاهیم في الشعریة، :محمد درابسة  -3
 .45ص، "دراسة نقدیة في دیوان أمل دنقل" فضاءات الشعریة: سامح الرواشدة -4
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المعنى الضیق الذي یعني مجموعة من القواعد أو المبادئ الجمالیة ذات بالعودة إلى 

 1.»الصلة بالشعر

نا نعتبر اللغة إنّ  « :ها علم األسلوب الشعري فیقولالشعریة بأنّ  »جان كوهن«ویرى 

واألمر الذي سینبني علیه هذا التحلیل هو . الشعریة إذن كواقعة أسلوبیة في معناها العام

لغته شاذة،وهذا الشذوذ هو الذي  نّ تحدث كما یتحدث الناس جمیعا بل إیالشاعر ال  أنّ 

 2.»ا، فالشعریة هي علم األسلوب الشعريیكسبها أسلوبً 

كان اإلبداع من جنس  حیث تكون اللغة هي الوسیلة والجوهر وال یهم األمر إنْ 

ة هنا ، فقد ربط الشعریالشعر أو جنس النثر، فالذي یهم هو أن یكون اإلبداع لغویاً 

 .باإلبداع الذي هو مبادئ جمالیة كاللغة مثال سواء كانت لغة الشعر أو النثر

عرف الشعریة یمكن أن نُ  « :للشعریة بقوله »دانییل هنري باجو«ویأتي تعریف 

بطریقة متواضعة جدا بوصفها عرضا وتحلیال نقدیا لتعابیر مستخدمة في الدراسات 

 3.»، وحتى في الدراسات الموسیقیةیةاألدب

مجال الشعریة ال یقتصر على األدب فقط بل یتعداها إلى  أنّ  »هنري باجو«ویرى 

 .فنون أخرى غیر فن األدب

  

                                 
 ،1ط،،الجزائرة،عنابمنشورات بونه للبحوث والدراسات ،"واألنماطالمفاهیم واألنواع "الشعریات العربیة : لسعد بوقالقة-1

 .25م، ص2007
 .26، ص"دراسات في النقد العربي القدیم" مفاهیم في الشعریة،:محمد درابسة -2
 .17ص" مقاربة تشریحیة لرسائل ابن زیدون" آلیات الشعریة بین التأصیل والتحدیث:حمید حماموشي-3
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 .الشعریة عند العرب

 قدیما : أوالً 

المصطلحات واآلراء في تحدید مفهوما للشعریة في النقد العربي القدیم  ختلفتلقد إ

،وقد رأى "األقاویل الشعریة "أو " عمود الشعر"أو " ونظم الكالم" "صناعة الشعر"مثل 

للشعر صناعة وثقافة لیست كسائر أصناف العلم  في كتابه أنّ  »ابن السالم الجمحي«

 .والصناعات

 أنّ «فیرى  »قدامه بن جعفر«و »الجاحظ«عر عند قد تبلور مفهوم صناعة الشو 

أحدهما غایة الجودة، واألخر غایة الرداءة، وبینهما حدود :للشعر صناعة لها طرفان

 .1»ى الوسائطتسمّ 

 منظوم، فهودت معاییره بأنه كالم منسوج ولفظ وبخصوص هذا المفهوم للشعر حدّ 

. اما حسن لفظه ولم یهجن ولم یستعمل فیه الغلیظ من الكالم فیكون بغیضا وقبیحً 

في الجودة والحسن كشرف المعنى  والشعر. دوناواإلكثار من التنمیق اللفظي فیكون 

 .الوصف واستقامته وٕاصابةوصحته وجزالة اللفظ 

موزون الشعر قول «في أنّ ) ه337( »قدامه بن جعفر«ة وهذا ما نراه في فرضیّ 

كتحدید لمفهوم الشعر المتمثل في اللفظ والمعنى والوزن والقافیة،  2»مقفى یدل على معنى

وهذا ما نجده في نظریة عمود الشعر أو نظریة النظم المتمثلة في األسس الشعریة العربیة 

                                 
 .23ص" بداالتها النصیةإ مرجعیاتهاو "الشعریة العربیة  :مشري بن خلیفة-1
 .43،ص" دراسة مقارنة في األصول والمنهج" مفاهیم الشعریة": حسن ناضم -2
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اإلجادة في الوصف ولهذه األسالیب كثرة وسائر المعنى و كاستقامة اللفظ وسهولته وصحة 

 .والقافیةوفنون الوزن  ستعارةواال في التشبیه والمقاربات. یاتواألب األمثال

بهذا المجال النقدي من ) ه471ت ( »عبد القاهر الجرجاني«كما جاء اهتمام 

دبیة ومعاینتها تناول الظاهرة األ حاول الجرجاني إذ«الشعرخالل نظریة النظم أو عمود 

،حیث ركز على البعد التحلیلي، واكتناه النص األدبي من خالل مجاالته بعیدا عن التنظیر

ص األدبي ومثال عل ذلك أي االهتمام باللغة والداللة في الن 1»اللغویة وأبعاده الداللیة 

شعریة االستعارة التي تعتبر إحدى الطاقات المحركة لألدبیة، وتجسد مفهوم للكالمجاز و 

من الخصائص التي تكون أدبا قائما بذاته،وهي جزء  ومعنى ذلك أن الشعریة مجموعة

 .داخل األدب

في شرحه لنظریة عمود الشعر  »المرزوقي«على هذه المعاییر والقواعد قدم  وبناء

ئتالف النص الشعریة الشفوي الذي یعتمد إالشعریة ترتكز على خصائص  هوهذ«یقول

المعنى مع  ئتالفوا، وائتالف المعنى مع الوزن، مع المعنى وٕاتالف اللفظ مع الوزناللفظ 

 2.» ....القافیة

یخص عناصر الشعر من أي اتفاق اللفظ والمعنى معا والوزن والقافیة وغیرهما بما 

 .قافیةإیقاع ووزن و 

التوسع و «یرى ) هـ339( »الفارابي«المأثورة عند بعض النقاد العرب  ومن التعاریف

                                 
 .11، ص"دراسات في النقد العربي القدیم"مفاهیم في الشعریة : محمد درابسة  -1
 .24الشعریة العربیة ،ص:مشري بن خلیفة   -2
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في العبارة بتكثیر األلفاظ بعضها بعض، وترتیبها وتحسنها فیبتدئ حین ذلك أن تحدث 

 1»قلیال قلیالالخطیة أوال ثم الشعریة 

تي تؤدي إلى ظهور أسلوب هنا بلفظة الشعریة إلى السمات ال »الفارابي«ویعني 

 .على النص شعري یطغى

في قوة اإلسناد، شیئان السبب المولد للشعر  أنّ  « ):هـ428( »ابن سینا«وقول 

 2.»التذاذ بالمحاكاة، والسبب الثاني حب الناس للتألیف المتفق واأللحان طبعً أحدهما اإل

یعني علل تألیف الشعر في المحاكاة وتناسب  »ابن سینا«ومفهوم الشعریة عند 

 .التألیف والموسیقى بمعناها العام

إلى قواعد الشعر وقوانینه حیث  »حازم القرطاجني«" ویقترب مفهوم الشعریة عند

ه كالم موزون مقفى من شأنه أن یحبب إلى النفس ما قصد تحبیبه إلیها، ویكره بأنّ  «یعرفه

" حیث ذكر أن تكون 3.»إلیها ما قصد تكرهیه لتحمیل بذلك على طلبه أو الهرب منه

للشعریة نظما لأللفاظ واألغراض بصورة اعتباطیة باحثا عن قانون " الشعریة في الشعر

 .ایمنح الشعر شعرتیه، إذ یحاول أن یجعل من النص اللغوي نصا شعریً 

ما هو إن المعتبر في حقیقة الشعر إنّ «حیث یقول  »حازم القرطاجني«ویضیف 

                                 
 .18ص، "واألنماطمفاهیم واألنواع " الشعریات العربیة:لسعد بوقاللة  -1
 .19ص:المرجع نفسه -2
 .27ص، "مرجعیاتهاوابدالتهاالنصیة"الشعریة العربیة : مشري بن خلیفة   -3
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 1»التخییل والمحاكاة

 .القرطاجني التخییل أساس المعاني الشعریة فقد عدّ 

 :الشعریة عند العرب

  حدیثا: ثانیاً 

هم لم یقدموا الشعریة وتسمیاتها عند الدارسین العرب المحدثین فإنّ مفاهیم تعددت 

في النقد الغربي، ولم " الشعریة"تحدیدا واحدا فقد كان مفهومها عندهم مختلفا عما تعنیه 

فقد وصفها بعض الدارسین «" عمود الشعر"تعد الشعریة العربیة، مقیدة بنسق نظریة 

، وبفن النظم، یة ثم بعلم األدب، وبالفن اإلبداعيالعرب بالشعریة، وعند آخرین باإلنشائ

 2.»البویتیكفالبویطیقاو نظریة الشعر، وفن الشعر،و 

فقد تطور المفهوم من عمود الشعر إلى عدة تسمیات مختلفة ولم یعد یقتصر 

ة المفهوم فقط على نظریة عمود الشعر وهذا نتیجة الختالف منطلقات النقاد العرب الفكریّ 

 .ها تتفق في المعنىختلفت لفظا فإنّ إ والثقافیة وٕان

فلو أردنا أن نوازي بین األلفاظ العربیة كما لو كان واحد صنوا «:»يالمسدّ «ویقول 

 3.» ....لنضیره األعجمي في داللته األولى لقلنا إن الجمال إحساس وٕان الشعر ابتكار

ویعني ذلك أن مفهوم الشعریة متفق في كل لسان بشري سواء عربي أو أعجمي 

                                 
 .21ص ،"دراسات في النقد العربي القدیم"مفاهیم في الشعریة، :محمد درابسة  -1
 .23ص :المرجع نفسه-2
 .39،ص"مرجعیاتهاوابدالتهاالنصیة"العربیة  الشعریة: مشري بن خلیفة-3
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بتكار ال وتذوقه بینما عند الغرب هو اإلبالجموفي الشعر ارتباط العرب باإلحساس 

 .واإلبداع أي العمل اإلبداعي للشعر

ها تجسد في ها خصیصة عالئقیة،أي أنّ بأنّ « الشعریة »كمال أبو دیب«وقد وصف 

كال منها  من العالقات التي تنمو بین مكونات أولیة سمتها األساسیة أنّ  النص لشبكة

یمكن أن یقع في سیاق آخر دون أن یكون شعریا ،یتحول إلى فاعلیة خلق للشعریة 

 1.»ومؤشر على وجودها

ویعني بذلك شبكة من العالقات والبنى المترابطة في النص تشكل شعریة ما والتي 

 .یا یتمیز عن الكالم العاديتجعل من األدب أدبا جمال

ومن النقاد من استخدم مصطلح األدبیة وهو یتحدث عن علم األدب تجسد مفهوم 

 المتنبيو  مامأبو تما كتبه امرؤ القیس و  الشك في أنّ « ویقول »توفیق الزیدي«ـالشعریة ك

وهو یقصد بذلك ما یكتبه الشعراء في أدبهم   2»وغیرهم یندرج كله ضمن مصطلح األدب

 .كأحد أركان األدبیة كالشعر والذي یمثل مفهوما للشعریة والتي هي من الشعر

محاولة وضع نظریة عامة «ها في أرائه حول الشعریة بأنّ  »حسن ناضم«ز ولقد ركّ 

اللغوي ها تستنبط القوانین التي یتوجه الخطاب ومحایثة لألدب بوصفه فنا لفظیا، إنّ 

بموجبها وجهة أدبیة ،فهي إذن تشخیص القوانین األدبیة في أي خطاب لغوي،بغض 

                                 
 24، ص"دراسات في النقد العربي القدیم" مفاهیم في الشعریة،: محمد درابسة  -1
 . 16ص :المرجع نفسه-2
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 1.»النظر عن اختالف اللغات

من الشعریة عن األدبیة التي تعد أولى بالتعریف وٕافراد  »مناضحسن « وینطلق

 .نثراها مجموعة من القوانین والمبادئ الخاصة التي تعالج النص شعرا كما أو الشعریة بأنّ 

في تناول الشعریة من خالل اللغة المجازیة التي تتجسد في  »أدونیس«كما انطلق 

« :نتیجة الغموض الفني یقول حتماالتواالدبي إلى نص متعدد التأویالت النص األ

فالجمالیة الشعریة تكمن باألحرى في النص الغامض،المتشابه، أي الذي یحتمل تأویالت 

 2.»مختلفة ،ومعاني متعددة

ستعارات خالل المجاز واإل الجمالیة الشعریة تكمن من هنا أنّ  »دونیسأ«یرى و 

 .والتشبیهات وأنواع المعاني

ه، سیجد أثار التوجه النقدي والمهتم لمفهوم الشعریة لدى النقاد العرب المحدثین فإنّ 

 »صالح فضل«األمر نفسه قد ینطبق على الناقد الغربي واضحة على تصوراتهم وأرائهم و 

موضوع  بأنّ « :فیقول »تورودوف«و »جاكبسون«یتفق تصوره كلیا مع ما جاء عند   الذي

ة ممیزة الشعریة یتركز في دراسة اإلجراءات اللغویة التي تمنح لغة األدب خصوصیّ 

 3.»تفصلها عن أنماط التعبیر الفنیة واللغویة األخرى

كمال «أو  »أدونیس«ال یختلف عنه عند  »عبد اهللا الغدامي«ومفهوم الشعریة عند 

                                 
 .22،صم2006، 1ط عمان، األردن،،الشعریة والشاعریة ،دار الشروق:أیمن داوود اللبري-1
 .24ص ،"دراسات في النقد العربي القدیم" مفاهیم في الشعریة،:محمد درابسة -2
 .18،ص"مقاربة تشریحیة لرسائل ابن زیدون"آلیات الشعریة بین التأصیل والتحدیث ،:حمید حماموشي -3
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والشاعریة هي فنیات التحول « :بالشاعریة یقول »الغدامي«فقد وصفها  »أبو دیب

كتطور الستعارة الجملة، حیث ینحرف النص عن معناه النص،األسلوبي،وهي استعارة 

 1.»الحقیقي إلى معناه المجازي

لمفهوم  »توفیق الزیدي«في تحدیدها للشعریة مع الناقد  »یمنى العید«وتتفق الناقدة 

لقد كشفت األدبیة « :األدبیة وتجعلمن مفهوم األدبیة والشعریة وجهان لعملة واحدة تقول

 2.»قوانین النص السردي الداخلیة وأدرجت بحثها المعرفي هذا تحت مفهوم الشعریة

 

 

 

 

                                 
 .25مفاهیم في الشعریة، في النقد العربي القدیم، ص:محمد درابسة   -1
 20، ص"تشریحیة لرسائل ابن زیدونمقاربة "آلیات الشعریة بین التأصیل والتحدیث :حمید حماموشي   -2
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 .عناصر اإلیقاع في القصیدة الشعریة

 .مفهوم الوزن عند القدماء والمحدثین :أوالً  

 .مفهوم اإلیقاع عند القدماء والمحدثین: ثانیاً 

 .مفهوم القافیة عند القدماء والمحدثین: ثالثاً 

 .مفهوم الوقف: رابعاً     

 .مفهوم التدویر:خامساً 
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 :الوزن:أوالً 

 :مفهوم الوزن عند القدماء1- 

الوزن بإجماع العلماء العرب  شعر عن غیره من الفنون األدبیة هيما یتمیز به ال إنّ 

ورد مفهوم  »ينألبي حازم القرطاج« منهاج البلغاء وسراج األدباء"اب القدماء، ففي كت

تفاقها في كون المقادیر المقفاة تتساوى في أزمنة متساویة إلهو أن ت«الوزن عنده في قوله 

الوزن بتكرار المقاطع " حازم القرطاجني"، حیث اعتبر 1»عدد الحركات والسكنات والترتیب

أي مناسبة عدد التفاعیل والمقاطع الصوتیة على نسق زمني  ةیّ ّیة ونبر الصوتیة بطریقة كم

 .معین

الوزن هو الفاصل بین ما هو  أنّ   »بن جعفر قدامة«وفي نفس السیاق أیضا یرى 

الكالم الموزون المقفى الدال على  عّده«هو غیر شعري، وفي تعریفه للشعر شعري وما 

ى أن یسمّ ، حیث جعل الوزن مقدما على القافیة وعلى داللة الشعر ذاته، فال یمكن معنى

حیث اعتبر , 2»ضیونبخضوعه لقوالب الوزن التي اصطلح علیها العرو  الشعر شعرًا إالّ 

ى الشعر شعرا إال لخضوعه فال یسمّ  له على القافیةالوزن عنصرًا أساسیا في الشعر، وفضّ 

 .لقوانین الوزن التي وضعها علماء العروض

 أما.هو التألیف الذي یشهده الذوق بصحته أو العروض«:»سنان الخفاجي« والوزن عند

                                 
م، ص 2000 ،1طاإلیقاع الصوتي في شعر شوقي الغنائي، منشأة المعارف ، االسكندریة، مصر،: منیر سلطان-1

121. 
 ،1في إیقاع شعرنا العربي وبیئته، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر والتوزیع، االسكندریة، مصر،ط :محمد عبد الحمید-2

 .29م، ص2005ه، 1425
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ه قد حصر فیه جمیع ما عملت العرب فألمر یرجع إلى الحس، وأما العروض فألنّ الذوق 

 به دما یقصوفي هذا التعریف یقصد بالحس الناتج عن الذوق وهو  1.»علیه من األوزان

في البیت الواحد، وهي عروض الشعر " التفاعیل"اإلیقاع والوزن الذي یتكون من تجانس 

 .التي وضع أسسها الخلیلي

ة، یّ هم عناصر الشعر وأوالها خصوصأحد أالوزن بأنه  »رشیق القیروانيابن «واعتبر 

 .يالمشتمل على القافیة باختالف أشكالها وتنوعها والمتكررة من خالل التناغم الصوت

 على مشتمل ة،وهویّ خصوص به  اوأواله الشعر، حد أركان أعظمه أنّ «: یقول حیث

 في ال التقفیة في عیباً  ذلك فیكون القوافي تختلف ه حینماإالأنّ  لهاضرورة، وجالب القافیة

 2.»وماشاكلها المخمسات عیبًانحو وقدالیكون الوزن،

 :مفهوم الوزن عند المحدثین- 2

الموسیقیة المتكررة وفق نظام  النغمة«الوزن هو ن یرى معظم النقاد المعاصرون أ

ي تتكون من توالي ة، التیّ معین، التي تجعل من الكالم شعرًا، أو انسجام الوحدات الموسیق

خضوعها إلى ترتیب معین وتكون وظیفته تحقیق تأثیر جمالي ونفسي الكالم، و مقاطع 

 3.»ممتع

أي أن الوزن هو نظام من النغمات الموسیقیة المتكررة ویمیز الوزن الكالم إما شعرًا أو 

                                 
 .86م، ص 2003، 1البینة اإلیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، دار الفجر، القاهرة، ط: عبد الرحمن تبرماسین-1
، المكتبة العصریة 1عبد الحمید الهنداوي، ج: الشعر وآدابه ونقده، تحالعمدة في محاسن : ابن رشیق القیرواني-2

 .121م، ص2001ه، 1422،  1للطباعة والنشر، بیروت، ط
 .48م، ص2010، 1البیئة اإلیقاعیة في شعر الجواهري، دار دجلة، عمان، األردن، ط: مقداد محمد شكر قاسم-3
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نثرًا ویكون الوزن وفق ترتیب معین لمقاطع الكالم، وحیث انسجام الوحدات الموسیقیة 

 .تأثیرا جمالیاً وترتیبها ویحقق 

ار الثقل وبیان بة تؤتى الختیّ عمل«ویعتبر الوزن عند المحدثین متعدد الدالالت فهو 

مقدارههذا في اللغة وأما في االصطالح فاألمر یدعو إلى التریث والتبصر ألننا ال نعلم ما 

 1.»االذي یدعونه وزن

متلقي أو المبصر یمیز ما المن ات التي تجعل یّ بالمقادیر والكم ارتباطالمفهوم هذا وفي 

والمقادیر من خالل اختبار الوزن، كما نقول إیقاع خفیف وٕایقاع  بین الثقیل والخفیف

 .ثقیل

 وٕانما على "التفعیلة"مبدأ على للوزن  یقتصر مفهومهال  »كمال أبودیب«وعند الدكتور 

وتد "و" خفیفسبب "تتكون من : "فا"و"علن"أو" علن"و" فا"ئیة أو ثالثیة وهي ثناوحدات 

نه العناصر األولیة المكونة الذي تكوّ  التتابع«ویتمثل الوزن عنده في أنه ". مجموع

 2.»ولها حدان بدایة ونهایةللكلمات الذي یتشكل عنه وحدة التفعیلة 

قصیر المقطع ،وفي التتابع المقاطع الصوتیة القصیرة والطویلة والممدودةوهو 

في ، یكون في نهایة التفعیلة الممدود" فاعلن"طویل ال قطعوفي الم" علن فا"التفعیلة تبدأ

 .توفر العلةنهایة البیت العمودي باستقرار القافیة و 

                                 
 .88للقصیدة المعاصرة في الجزائر، صالبینة اإلیقاعیة : عبد الرحمن تبرماسین-1
 .89ص: المرجع نفسه-2
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، وهو صورة مجردة تحمل 1»فضاء محدود مغلق«والوزن عند المحدثین أیضا هو 

عز الدین "ترك للكلمات بعد ذلك تحدید هذه الداللة كما یرى الدكتور یغموضًا و 

 ".إسماعیل

فقصد به كم ) الوزن(ما الكمأ" إلى مفهوم الوزن فقال »د مندورممح«تطرق الدكتور وقد 

ن یكون البیت فیها مقسما أنواع الشعر البد أالتفاعیل التي یستغرق نطقها زمنا ما، وكل 

إلى تلك الوحدات، وهي بعد قد تكون متساویة كالرجز عندنا مثال، وقد تكون متجاوبة 

 2.»كالطویل

إلى الوزن الشعري على أنه قالب  »محمد مندور«ومن خالل هذا المفهوم قد نظر 

یحدده كم التفاعیل أي أن الوزن هنا خاضع لعدد التفعیالت وبمیزان الحركات والمقاطع 

 .الصوتیة الموجودة في القصیدة

ن البیت بمقدار من التفعیالت لمعرفة البحر الذي وز  تجزئة«وفي تعبیر آخر یعد الوزن 

 3.»علیه البیت ویسمى أیضا بالتقطیع

بالمقارنة  ومن خالل هذا یمكن اعتبار الوزن صورة الكالم الذي نسمیه شعرا وقد خّص 

هنا أن الوزن في الشعر یماثل المیزان في الكیل، وهذا ما نجده في القرآن الكریم لقوله 

                                 
 .88البنیة اإلیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، ص: عبد الرحمان تبرماسین-1
حسن -ابراهیم أبو سنة -دراسة تطبیقیة على دواوین فاروق شوشة "اإلیقاع في شعر الحداثة، : محمد علوان سلمان-2

 .22م، ص 2010واإلیمان للنشر والتوزیع، اإلسكندریة، مصر، العلم ": رفعت سالم -طلب 
 .05م، ص2003، 1العروض وٕایقاع الشعر العربي، دار الفجر للنشر والتوزیع ، القاهرة، ط: عبد الرحمن تبرماسین-3
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والوزن یعتبر أساسا في الشعر حیث یحقق .  1﴾َوَأْوُفوا اْلَكْیَل َواْلِمیَزاَن ِباْلِقْسطِ ﴿:وجلعزّ 

ألنه ال ینظر إلیه كبنیة مجردة، وٕانما یتعامل معه القارئ «یة لماجالوظیفة األسلوبیة وال

 2.»الشعري حسب إئتالفه مع مجموع الوحدات اللغویة المكونة للنّص 

 :اإلیقاع:ثانیاً 

 :مفهوم اإلیقاع عند القدماء1- 

 یوقع أن وهو والغناء اللحن إیقاع من«وهوالعرب  لسان اإلیقاع في مصطلح لقد ورد

ه مرتبط هنا بالغناء وبالموسیقى وهذا ما یجعله رابطا عند الغربیین، وكأنّ  3»ویبنیها األلحان

" اإلیقاع"المصطلح  مفهوم هذا من أوائل من استعمل وٕانّ ) الموسیقى(و) الرقص(ه ذلك بأنّ 

 إیقاع الموزون وللشعر «حیث قال" یار الشعرع"في كتابه  »ابن طباطبا«من العرب هو 

 مع لفهما اجتمع فإذا. جزائهأ واعتدال تركیبه حسن من علیه ویرد لصوابه الفهم یطرب

 بها یعمل التي أجزائه من جزء نقص ،وٕانة اللفظوعذوبى المعن صحة الشعر وزن صحة

من هذا المفهوم تعلق الشعر  »ابن طباطبا«وقد جعل  4.»واإلیقاع الوزن اعتدال: وهي

باإلیقاع بأن یكون موزونًا معتدًال، صافیا من الشوائب عذب اللفظ، مع اعتدال إیقاع 

الصوت والمعنى، فمن ناحیة إیقاع الصوت فذلك اللفظ مع انسجام التفاعیل وتوافق 

ل ا إیقاع المعنى فهو صوابه ودلیل األلفاظ من خالأمّ . الحروف واتساع أصوات الكلمات

                                 
 .152: ، اآلیةاألنعام-1
 .118م، ص2013، 1دن، طفي البنیة الصوتیة واإلیقاعیة، عالم الكتب الحدیث، إربد، األر : رابح بن خویة-2
 .408م، ص1997، مادة وقع، دار صادر، بیروت، لبنان، 8لسان العرب، مج: ابن منظور-3
 .53، ص)د،ت(،3محمد زغلول سالم، منشأة المعارف، اإلسكندریة، ط: عیار الشعر، تح: ابن طباطبا-4
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بمعقولیة تامة وهنا تصیر العالقة . اعتدال الوزن وتبلیغ رسالة الشعر إلى مفهوم القارئ

: »الجرجاني«فكما یقول  . ارتباط وثیق بینهما بین الصوت والمعنى أي اللفظ والداللة

الكالم أصوات محلها الصورة مع الصوت الذي یحدث في النفس اهتزازًا وشعورًا «

ام، یترك أثرا في تیحدث انجذاب وتوافق فاق الصوت مع المعنى أي عند ات 1.»بالمتعة

نفس القارئ لیتلذذ ذلك اإلحساس بالجمال وحركته الدائمة ووقع هذا اإلیقاع المتمیز في 

فما تحدثه الكلمات من  ،ویصیران كال واحداً . متعة النفس وهو المزیج بین الصورة والسمع

زاً  وصورة بالنسبة للعین، وهنا ع القارئ اهتزاأصوات وٕایقاع ونغم یترك وقعه على مسام

 .في السمع) الصورة(الرؤیة أي  كوضع

الصوت أي  كرائد للبحث اللغوي العربي یرى أن اإلیقاع هو مدّ  »سیبویه«جد نو 

كالحركات الساكنة  قالكلمات المنطوقة وحركتها التناغمیة من حیث كتابة ما ینط

خاصة؛ أي إطالة حرف المد من وٕالحاق هذه المدة بأحرف الروي  والمتحركة وتمدیدها

إذا ترنموا فإنهم یلحقون األلف والواو والیاء ما ینون وما  أما«: حركة وسكون، حیث یقول

الشعر  وٕانما ألحقوا هذه المدة في حروف الروي ألنّ  ...الصوت ألنهم أرادوا مدّ و ال ینون 

 2.»موضع للغناء والترنّ 

أزمنة محدودة المقادیر  تتخللهاجماعة نقرات  هو«اإلیقاع بقوله  »األموي«ف ویعرّ 

                                 
 .94صالبنیة اإلیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، : عبد الرحمن تبرماسین-1
حسن -ابراهیم أبو سنة -دراسة تطبیقیة على دواوین فاروق شوشة "اإلیقاع في شعر الحداثة، : محمد علوان سلمان-2

 .16، ص"رفعت سالم-طلب 
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اإلیقاع هو مجموعة من األصوات  حیث یرى أنّ  1.»أوضاع مخصوصةنسب و على 

فاإلیقاع هنا یستمد تعریفه من ائتالف األنغام، فاألنغام  ،دالمتتالیة، مرتبة وفق زمن محدّ 

دة في شریط من األلحان تتخللها أزمنة، حیث یرى في اللحن بأنه تتألف فتتوالى مجسّ 

ة على معاٍن مالئمًا وقرنت بها ألغاز دالّ  انغم مختلفة الحدة والثقل رتبت ترتیب مجموع«

وزمان األلحان یسمى بالنقرات أو بمدد زمنیة منغمة وفق مقادیر  2.»محركة للنفس

وتي أو اللفظي، بما یحدثه من تقسیم لمدة متساویة، ومتناسبة وبهذا یحدث اإلیقاع الص

 .الصوت وبین كل هذه األصوات زمن محدد تتماشى وفقه

اإلیقاع هو «: بقوله »الحسن بن أحمد بن علي الكاتب«وهذا ما ذهب إلیه تعریف 

وهنا  3.»...ا قلیلةا كثیرة وٕامّ قسمة الزمان الصوتي أعني مدة الصوت المنغم بنقرات إمّ 

صوات المتوالیة أو المتساویة، في اللحن الموسیقي، لألیقاع بالمدة الزمنیة تعلق ارتباط اإل

وهذا ما ذهب في تعریفه العدید من الباحثین العرب القدماء وأمثالهم كثر  ،كما أشرنا سابقا

 .في اعتبارهم أن اإلیقاع ما هو إال ارتباط بالمتوالیات الزمنیة ألصوات الكلمات

فإذا اتفق أن  النقرات،تقدیر لزمان «: یقاع قال عنه بأنهلإل »ابن سینا«وفي تعریف 

وٕان اتفق أن كانت النقرات محدثة للحروف  .لحنیاً كان اإلیقاع  تظمةكانت النقرات من

                                 
ه، 1431، 1، دار األمان، الرباط، المغرب،ط"نموذج الوقف"في التنظیم اإلیقاعي للغة العربیة، : مبارك حنون-1

 .48م، ص2010
 .48ص: المرجع نفسه-2
 .48ص: المرجع نفسه-3
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 1.»وهو بنفسه إیقاع مطلقاً  شعریًا،المنتظم منها كالم كان اإلیقاع 

من یخلطون بین اإلیقاع  »ابن فارس«و »ابن زیلة«وهذا التعریف ما ذهب إلیه 

 .العروضي واإلیقاع الموسیقي

كانت النقرة أو التفعیلة تحدث أثرًا تناغمیًا وموسیقیًا  كغیره هو إذا" ابن سینا"فیما یراه و 

من خالل األصوات المتناغمة وفق تسلسل مرتب فهو ما یجعل من الشعر لحنا ملیئًا 

والحروف المنتظمة وهذا ما یجعل من  باإلیقاع الموسیقي بینما تراتب وتآلف الكلمات

اإلیقاع شعرًا بعیدًا عن اللحن الموسیقي والفارق هنا هو إحداث األثر الموسیقي إلى 

 .أسماع وٕاطراب األذن الصاخیة لدى المتلقي

دور أو أثر اإلیقاع في الشعر وباعتباره عنصرًا مهما فیه، وهذا ما " ابن سینا"ویعظم 

موزونة متساویة، وعند كالم مخیل مؤلف من أقوال  هو«أنه بینه في تعریفه إذ قال ب

ومعنى كونها متساویة هو  ،ا موزونة أن یكون لها عدد إیقاعيومعنى كونه. هالعرب مقفا

هو " ابن سینا"ومعنى هذا الكالم عند  2.»أن یكون كّل قول منها مؤلفًا من أقوال إیقاعیة

ر وبأن الشعر یتألف من أوزان متساویة وفق ارتباط عنصري اإلیقاع الوزن والقافیة بالشع

إیقاع منتظم وقافیة، فالوزن هو في العدد اإلیقاعي أي التفاصیل الموجودة في أبیات 

تبها االشعر، ومتساویة یعني تساویها وتناظمها، وتسلسلها وفق زمن أي عدد التفاعیل وتر 

 .هنا

                                 
 .23م، ص2006، )د، ط(البنیة اإلیقاعیة في شعر شوقي، مكتبة بستان المعرفة، االسكندریة، مصر،: محمد عسران-1
 .23ص: المرجع نفسه-2
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لمفهومه عن األقاویل  »ابن سینا«في تأیید  »ابن رشد«وهذا ما یتفق في تعریف 

 .أي عدد التفاعیل في كل شطر 1".اجتماع اإلیقاع والعدد"ها الموزونة على أنّ 

 ....وهذه التفاعیل أو المقاطع الشعریة كفعولن مفاعیل وغیرها

تتشكل من سبب ووتد والفاصلة، التي تفصل بین المقاطع وما یتركب من النغمات 

، وهذا وتد وسكون یعني سبب ى بالحركة بمعنىمّ واأللحان في جمیع اللغات، وهي ما یس

ف حیث یعرّ  »الفارابي«لنا بمفهوم اإلیقاع في الشعر، وهذا ما تطرق إلیه  ما یحدد

ه ینبغي أن نتبع شروط اإلیقاع وأن تكون مقسومة األقاویل الشعریة من حیث الوزن وبأنّ 

بة ومتناسقة ومنسجمة األجزاء، وأجزاءها من حروف وأسباب وأوتاد معینة ومحدودة مرت

الحروف أول األشیاء التي  األلحان بمنزلة القصیدة والشعر فإنّ « في كل وزن، وفي قوله 

عن األوتاد واألسباب ثم أجزاء المصاریع، ثم  ثم المركبة دمنها تلتئم ثم األسباب ثم األوتا

التنوع في األقاویل الشعریة عائدا إلى  "الفارابي"وقد جعل   2.»البیت، وكذلك األلحان

الوزن والمعنى، وتناغم األلحان والتفاعیل وفق منزلة الحروف في القصیدة، فكل حرف 

لمقاطع الصوتیة لتشكل لنا نغمًا تم التفاعیل أو اتبعه حركة أو سكون وهكذا إلى أن تی

 .حدث أثره على نفس القارئی

موضوع اإلیقاع وجعله ارتباطا " جهمنها"في  »حازم القرطاجني«وقد تناول 

                                 
حسن -ابراهیم أبو سنة -دراسة تطبیقیة على دواوین فاروق شوشة "اإلیقاع في شعر الحداثة، : محمد علوان سلمان-1

 .18، ص"رفعت سالم -طلب
 . 17ص: المرجع نفسه-2
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، والمسموع هو هو الشعر المنشد فالمسموع«بالمسموعات أي األصوات الموسیقیة، 

اإلیقاع اللذیذ، والمسموع هو الغناء الشجي، وتناسب المسموعات، وتناسب انتظامها 

 1.»وترتیباتها، جزء یداخل تركیب الجملة

وقع الموسیقى في النفس یكون جمال  ومن خالل هذا التعریف نرى بأنه كلما كان

وات وٕاحداث أثر وقع األصهو واإلیقاع هنا ،ورونق وقع اإلیقاع فیها، واإلحساس والذوق 

 .على السامع

 :مفهوم اإلیقاع عند المحدثین2- 

ومنهم من اصطلح " الموسیقى"ارتبط مصطلح اإلیقاع عند العرب المحدثین بمصطلح 

بسام «كـ، والموسیقى الداخلیة والعروضیة »إبراهیم أنیس «كــ " بموسیقى الشعر"علیها 

إلى استخدام مصطلح الموسیقى لما كان لهم من فطرة  والمالحظ هو میلهم »الساعي

دوره اتصال العرب بثقافة الغرب  كما أنّ ، لمفهوم الشعریة  األجداد وهذا أكثر من میلهم

مجال دراستهم وكثیٌر هم النقاد العرب الكبیر في تحدید مفهوم اإلیقاع فتطرقوا إلیه في 

ة یقوم بإبعاد الصیغ حیث« »ریتشاردز«الذي ینطلق من تعریف " ادشكري عی"كالدكتور 

والتخطیط الذي . إلى طبیعة األصوات ألنه لیس منها یزیائیة عن اإلیقاع، لعدم التشابهالف

عنى فهو ال یفید في لإلیقاع كالذي یقدمه لشعر موزون غث خالي الم" الكیموجراف" یقدمه

                                 
م، 2000، 1ط اإلیقاع الصوتي في شعر شوقي الغنائي، منشأة المعارف، اإلسكندریة، مصر،: منیر سلطان-1

 .132ص
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د االیقاع الشعري عن صیغة الوزن بعاإ، فقد قام الناقد ب1»شيء ألنه ال یثیر المتلقي

یقاس بمیزان ومقادیر عددیة، بل هو  نین العدد، فاإلیقاع عنده یجب أن الالخضوع لقواو 

أن ردیئًا فاسدًا بال معنى فینبغي للشعر  صوتیة حرة ال تخضع للوزن و إال كان تناغمات

 .تتبعه الموسیقى لتحدث أثرًا على نفس المتلقي

مفهوم لعن اإلیقاع بعد تطرقها  »الیزابیث درو«بین هذا بوضوح في مقولة الباحثة ویت

واالیقاع یعني التدفق، أو االنسیاب، وهذا یعتمد على المعنى أكثر مما «الوزن حیث تقول 

ثة هنا تفضل أن یكون اإلیقاع أي أن الباح 2.»یعتمد على الوزن، وعلى اإلحساس أكثر

الموسیقى على أن یكون بمعنى باإلحساس المرهف الذي یتذوقه السامع ویكون ملیئًا ب

 .يدون أن یكون له أي أثر حسّ  موزونًا فقط

وهذا " الوزن"و" موسیقى الشعر"بین  في التفریق في اضطراب »بسام الساعي«ویبقى 

هذا النسیج من «: فیقول للموسیقى وأثرها على النفساهتمام لمیله إلى فطرة العرب من 

، 3»عبع المقاطع هو اإلیقااالتي تحدثها تت توالمفاجآ ختالفاتواال تباعاتالتوقعات واإل

الصوتیة لموسیقى الشعر، فهي متغیرة ومتنوعة األوزان  ختالفاتواالأي التغیرات 

 .ومتناغمة

 فتنافسوا في إجادته«بإنشاد الشعر  عن اهتمام العرب" محمد السرغیني" وكما یقول 

                                 
 .96البینة اإلیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، ص: عبد الرحمن تبرماسین-1
م، 1،2006ط العربي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان،فلسفة اإلیقاع في الشعر : علوي الهاشمي-2

 .37ص
 .84اإلیقاع الصوتي في شعر شوقي الغناء، ص : منیر سلطان-3
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، وكانوا 1»وتمیزوا من أشعارهم أرقاها وأجودها لتنشد على المأل في المجامع واألسواق

یعتنون بالوزن وفي إنشادهم للشعر ویعتبرونه فّنهم المرادف لإلیقاع كما ورثوه من الخلیل 

مقاطع الصوتیة ولو كان ال یؤدي معنًى فالمهم عندهم موسیقى الشعر و إنشاد ال

 .نة كشكٍل ظاهرالمتناغمة والملحّ 

اإلیقاع في «في مفهومه لإلیقاع فیرى أن »أنیسابراهیم « وهذا ما ذهب الیه تعریف

ور من كلمات الشطر ولیست حقیقة ال زیادة في ضغط المقاطع المنبیس إالشعر ل إنشاد

) النغمة الموسیقیة(اه سمّ اإلیقاع عنده مقصورة على زیادة في كمیة المقاطع بل یمتزج بما 

 .2»یهدف المنشد بها الى أن ینفعل السامع فتهتز األجسام تبعا لتأثر الوجدان

یعني من هذا أن الشاعر المنشد للشعر یضطر في بعض األحیان الى زیادة في 

المقاطع الصوتیة لموسیقى الشعر من علو وهبوط متى ینفعل السامع ویتأثر بهذه األنغام 

 .لشعر وینشده على مسامع الناس للتأثر به ولها دور كبیر في ذلكالموسیقیة ل

، وما تحققه من فاعلیة الى المتلقي "الموسیقى الداخلیة" اإلیقاع بـ" أبو دیب" وقد ربط 

هفة الشعور بوجود ذات حیویة الفاعلیة التي تنقل الى المتلقي ذي الحساسیة المر «فیقول 

نغمة عمیقة عن طریق إضفاء خصائص معینة على  یة تمنح التتابع الحركي وحدهمتنام

 3.»دةة الحركیة، تختلف تبعا لعوامل معقّ عناصر الكتل

                                 
 .96البینة االیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، ص : عبد الرحمن تبرماسین-1
 .30البنیة اإلیقاعیة في شعر شوقي، ص : محمد عسران-2
 .31ص: جع نفسهالمر -3
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تمنح الشعور بالحیویة وهي تعتمد على الذوق والحس " الموسیقى الداخلیة" أي أن 

الشعوري الذي یتغلغل داخل النفس ویؤثر فیها بتحریك مشاعرها، فالموسیقى الداخلیة هي 

ة تتعمق في أرجاء الشعر وكل حركة تتبعها نغمة محددة تقوم بإضفاء الدفقة مسألة معقد

 .ها في إحداث أثر على نفس المتلقيالشعوریة وكل نغمة لها صفتها وخصائص

في تفریقها بین مصطلح الوزن واإلیقاع، فهي تعتبر الوزن من  »خالدة سعید«أما 

ذان فهمها فهي لغة تداركها ماضي العرب واإلیقاع هو لغة عمیقة صعب لمسامع اآل

اإلیقاع لیس مجرد تكرار األصوات وأوزان تكرار یتناوب  «الحواس قبل األذن وتقول 

تناوبا معینا، ولیس عددا من المقاطع الى عشریة مزدوجة أو خماسیة مفردة، ولیس 

 1.»القوافي تتكرر بعد مسافة صوتیة معینة لتشكل قرارا

ا رغم أنها عناصر ضروریة الوزن والقافیة إیقاعفهي ال تسمي المقاطع الصوتیة و 

ما المقصود هنا هو أن یحقق اإلیقاع الشعور الذي اشتركت فیه الحواس جمیعا نّ للشعر وإ 

 .وبأحد عناصره المنتظمة والمنسجمة ما نستمع به ونتذوقه

ب زمنیة إلیقاع على أّنه حركات متساویة بنسوفي التراث العربي القدیم أشیر الى ا

ضافة مع إ" سید البحراوي"ذلك كالدكتور ا هو التعریف عند المحدثین من العرب كوكم

: هو تتابع األحداث الصوتیة في الزمن، أي«: لعلم األصوات وعلم اللغة یقول عن اإلیقاع

                                 
م، ص 2003، 1العروض و إیقاع الشعر العربي، دار الفجر للنشر و التوزیع، القاهرة، ط: عبد الرحمان تبرماسین-1

85. 
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 1.»على مسافات زمنیة متساویة أو متجاوبة

الصوتیة، تتوالى ت یقاع هو تنظیم ألصوات اللغة أي الحركاومعنى هذا الكالم أن اإل

ل لحرف كلمة تتبعها حركة ما نغمیة وفق نظام معین تشكل إیقاع في نمط محدد وك

 *".المدى الزمني، والنبر، والتنغیم"یعتمد على 

وما ) اللغة(الصوتأو ) الموسیقى(وهو ما ینجم عن النغم «: عن االیقاع وهناك أقوال

موسیقي یحدد حركتها وفق  أي أن كل صوت أي لغة یتبعها نغم. »لى ذلك توافقإ

 .الموسیقى تتبع لغة الشعر

ة من خالل اعتدال النسب و األوزان و یّ عبیر ة و التیقاع یحقق القیمة الجمالیّ و اإل

" محمد العیاشي" كتوریقاع وفق نظام من الحركات حیث یقول الدصوتیة في اإلالوحدات ال

و حركتها و شكل یقاع مستفاد من تناسب العناصر في وزنها جمال اإل«أن 

ة ة و التأثریّ حیث تلعب هذه العناصر انسجاما في القصیدة یحقق الدفقة الشعوریّ 2»نظامها

 .ةیّ ر تعبیو ال

یقاع أنه ظاهرة عابرة للعناصر والنشاطات والحركة أیا كان وهذا ما نحدده في اإل

نا بمالحظة ها ال تسمح لیقاعات معقدة جدا ألنّ ا فللریح والرعد وزقزقة العصافیر إحجمه

                                 
 .120االیقاع الصوتي في شعر شوقي الغنائي، ص: منیر سلطان-1
 .المدة التي یستغرقها الصوت في النطق: المدى الزمني*
 .رفع الصوت عن خفض: آخر مقاطع الكلمة والنبرةهو الصوت البارز في : الّنبر *
اإلطار الصوتي الذي تقال به الجملة في السیاق، هو ظاهرة إیقاعیة تعّزر تحدید مبدأ التوازن بین الصوت : التنغیم *

 .والداللة
 .123االیقاع الصوتي في شعر شوقي الغنائي، ص : منیر سلطان-2
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 1".زمنیتها ونسیجها

ومن هذا المفهوم نرى أن االیقاع موجود في أصوات الطبیعة أیضا مثلما نجده في 

في الحركات، وال یمكن أن نرى هذه األصوات بالعین المجردة  الّ إالشعر وال یختلف عنه 

 .بل نحسها بحواسنا، فهي ایقاعات عمیقة یصعب فهمها

یجعل من الزمن عنصرا أساسیا في االیقاع كذلك ویتبع ما ذهب  »صالح فضل«و 

ما یجعل المقادیر متساویة،  یعتبر انّ " صالح فضل"ف. في ذلك" حازم القرطاجي" الیه 

 .هو الزمن وهو تناسب للتفعیالت والحركات وفق زمن یحددها على أنغام متواترة

في ربط اإلیقاع بالحركات " یاشيمحمد الع"والذي أعطى تعریفا دقیقا لمفهوم اإلیقاع  

فهو وأما اإلیقاع «حركة الفرس في عدوه ونسبة هذه الحركات حسب عدوها، حیث یقول ك

ما توحي به حركة الفرس في سیره وعدوه وخطوة الناقة وما شاكل ذلك لخضوع تلك 

النسبیة في الكمیات والتناسب في : الحركة في سیرها إلى مبادئ ال تفریط فیها هي

وفي هذا التعریف انتباه . 2»یفیات والنظام والمعاودة الدوریة، وتلك هي لوازم اإلیقاعالك

 .إلى الحركة، والنسبة، والتناسب، والنظام، والمعاودة الدوریة

وهي ارتباط االیقاع بالحركات المنتظمة عند الفرس، وهنا تشبیه منه، وتناسب هذه 

 .واالنسجام والتناسق لهذه الحركات الحركات والزمن واألداء والنظام هو الترتیب

                                 
 مكاني في القصیدة العربیة الحدیثة، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، األردن، التشكیالن الیقاعي وال: كریم الوائلي-1

 .06، ص م2009، 1ط 
 .102العروض وٕایقاع الشعر العربي، ص: عبد الرحمان تبرماسین-2
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صالح یوسف "وبالنسبة لتفاعیل اإلیقاع فهي إما موصولة وٕاما مفصولة، فیرى الدكتور 

 :بین نوعین من اإلیقاع" عبد القادر

 .وهو الذي تتكرر فیه تفعیلة واحدة: إیقاع موصل«

 .1».وهو الذي تتناوب فیه تفعیلتان: إیقاع مفصل 

 :فیه تفعیلتان، وهي فهو إیقاع مفصل ألنّ " الطویل"ر فمثال كما نرى في بح

له  إیقاعه موصول ألنّ  فمثال فإنّ " المتقارب"ا بحر أمّ فعول مفاعیلن فعولن مفاعلن، 

 :تفعیلة واحدة وهي

 .فعولن فعولن فعولن فعولن

 :القافیة: ثالثاً 

 :القافیة عند القدماء1-

ها تتبع ما بعدها ، إذ اتبع ألنّ )تبع األثر(وقفُ ا یَ فَ مأخوذة من قَ «هي " اللغة"القافیة في  إنّ 

ها كلمة في آخر البیت الذي أي أنّ  2.»ل شيء آخرهكمن البیت وینتظم بها، والقافیة 

 .تنتظم علیه القصیدة

ثُمَّ َقفَّْیَنا َعَلى ﴿وهي أیضا على اسم فاعل من قفاه یقفوه إذ تبعه قال سبحانه وتعالى 

                                 
، مجلة كلیة اآلداب واللغات، جامعة محمد خیضر، بسكرة، "دراسة لسانیة تطبیقیة"اإلیقاع الشعري، : برباق ربیعة-1
 م، 2011، 08:ع لجزائر،ا
 .196، مادة قفا، ص 15لسان العرب، مج: ابن منظور-2
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یعقد الشیطان «ومنه قول الحدیث .فالتقفیة هنا تشیر إلى تتابع الرسالت . 1﴾آثَاِرِهْم ِبُرُسِلَنا

 2.»على قافیة رأس أحدكم

وهو من الذین أعطوا تعریفًا واضحًا لمفهوم القافیة من العرب فیقول " الخلیل"ویذهب 

األخفش "ویرى  .»البیت إلى أول ساكن یلیه المتحرك الذي قبل الساكن هي من آخر«

القافیة  یتضح لنا أنّ " الخلیل"ومن تعریف   3.»آخر كلمة في البیت أجمع«  هاإنّ  "األوسط

هي آخر كلمة من البیت وتكون من خالل آخر متحرك بعده ساكنان، وهذا متفق علیه 

القافیة هي آخر كلمة فقط  صیدة بینما في مفهوم األخفش فإنّ من الق في البیتفي نظام 

 .دون مراعاة عدد السكنات والحركات

  »یل بن أحمد الفراهیديالخل«مشابها لتعریف  »ه األندلسيابن عبد ربّ «ویجيء تعریف 

 4.»من آخر البیت إلى أول ساكن یلیه مع المتحرك الذي قبل الساكن«في كونها 

، )فاعلن( 0//0/أي بدایة الحرف المتحرك الذي یجيء بعد الساكنین األخیرین، مثل 

 ".األخفش"حرف روي أو آخر كلمة ومثل رأي ومنهم من یجعل القافیة قصیدة، أو 

مرة بعض تكون والقافیة «: في مجيء القافیة على أنماط فیقول »الخلیل«كما یضیف 

                                 
 .27: الحدید، اآلیة-1
 .56فسلفة اإلیقاع في الشعر العربي، ص : علوي الهاشمي-2
 .56ص : المرجع نفسه-3
 واإلعالن، طرابلس، لیبیا،حول النظائر اإلیقاعیة للشعر العربي، المنشأة العامة للنشر والتوزیع : محمد أحمد وریث-4
 .144م،ص1985ه،1431، 1ط
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القافیة قد تجيء في مثل تقریب من  وهذا یعني أنّ  1.»كلمة، ومرة كلمة، ومرة كلمتین

الكلمة أو تأتي في كلمة أو كلمتین وهذا راجع إلى طبیعة الحركات من البیت، وهذ ما 

 :یظهر في البیت التالي، فیقول

 ِمــَكــرٍّ ِمــَفــرٍّ ُمــْقــِبــٍل ُمــْدِبــٍر َمــعــاً «

 »َكــُجْلـُمْوِد َصـْخٍر َحطَُّه السَّـْیُل ِمْن َعلِ              

 2.وحَده» لِ ـــــعَ «" األخفش"وعند » من َعلِ «" الخلیل"القافیة من هذا البیت عند 

 .، وكل له تعریف مختلف"الخلیل واألخفش"وهذا ما قیس عن مفهوم  

ا أنهى الشاعر بیته األول بكلمة فإذ«وهذا ما نراه أیضا في القصیدة العمودیة المحافظة 

یجدا، مجدا،  الّردى،: المشبعة، مثل المفتوحةم أن تكون القافیة الّدال ا، تحتّ دَ الیَ : مثل

 3.»دا، السدا، العدا، المدىالج

الدال ساكنة، فیجب أن تلتزم أبیات القصیدة بالدال الساكنة وهناك  افترض أنّ  وٕاذا

الراء الساكنة على وزن  األبیات وآخرها ، في أواخرالموسیقي الصرفالقافیة المنغمة لها 

 .وأدعیاءْ  ، كأولیاءْ "أفعالء"كمغمور أو میسور، وعلى وزن " مفعول"

                                 
ه،  1428، 1مصطلحات العروض والقافیة في لسان العرب، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: مسلك میمون-1

 .242م، ص2007
، )ط،د(،كتاب الكافي في العروض والقوافي، المكتبة العصریة للطباعة والنشر، صیدا، بیروت: ابن الخطیب التبریزي-2

 .116م، ص2004ه، 1425
،  1ط البیرق في الشعر والعروض والقوافي، دار الكتاب الجامعي، اإلمارات، العین،: فواز بن فتح اهللا الرامیني-3

 .196م، ص2009هـ، 1430
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القافیة تتنوع في الشعر الحر وتتكرر في الشعر  ومن خالل هذا التعریف نرى أنّ 

في أواخر  العمودي وسیرها على كل بیت وهي عبارة عن مقاطع صوتیة متنوعة فتكون

 .أبیات القصیدة

وال بد من تكریره في كل بیت حیث  ومنهم من اعتبر حرف الروي هو القافیة

وقد أشار  1.»بنى علیه الشعر وال بد من تكریره في كل بیتالقافیة حرف الروي یُ «یقول

فجعلها قریبة من " التأسیس والردف والوصل والخروج"زم حروف الروي وهي إلى حروف تل

 ".لخلیلا"تعریف 

ه األساس فیها الذي یتكرر في القافیة ترتكز على حرف الروي وبأنّ  وهناك من یرى أنّ 

القافیة أشبه بجملة موسیقیة یجب تكرارها في نهایة كل «: فوها كما یلينهایة كل بیت وعرّ 

بیت والروي آخر حرف موسیقي في تلك الجملة اللحنیة، والروي هو األساس الذي ترتكز 

، اعتماد بدال )َتسَتوِقد(فمثال إن انتهى البیت األول بكلمة مفردة ك. 2»یةعلیه القاف

متحركة، فهنا على الشاعر أن یتماشى بهذه الدال مع كل أواخر أبیات القصیدة حتى 

 .تأتي اتفاقیة موحدة ومتوازنة ومنسجمة، وحتى یتوفر التقطیع النغمي المتناسق بها

                                 
بد، ، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، ار "قصائد"اإلیقاع في شعر نزار القباني، من خالل دیوان : سمیر سحیمي-1

 .101،100م، ص2010ه، 1431، 1ط األردن،
 .357م، ص2008، 1ط المنقذ في العروض والقافیة، دار قندیل، عمان، األردن،: فاضل عّواد الجنابي-2
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 ى أحاسیسلالتناغم الموسیقي لحرف الروي واتفاقه عمن «ها معنى آخر للقافیة أنّ  و

 1.»الشاعر وهي اشتراك بیتین أو أكثر في الحرف األخیر

 .أبیات القصیدة تشترك في حرف رویها األخیر وتكون في بیتین أو أكثر أي أنّ 

آخر حرف «: ا في القافیة والروي هووفي قول آخر باعتبار الروي عنصرًا أساسیً 

قصیدة بائیة أو همزیة : لذي تقوم علیه القصیدة وٕالیه تنسب، كأن تقولصحیح في البیت ا

حرف الروي الذي  والمقصود بیائیةوهمزیة هو 2.»أو عینیة، وذلك تبعا لحروف الروي

 .وهكذا ویتكرر في آخر كل بیت من القصیدةو همزة أو حرف آخر، ینتهي بحرف باء أ

الشاعر تكریره في كل بیت من ها ما یلزم أنّ «" أبو موسى الحامض"وحیث یرى 

الحروف والحركات، ویقول المرزوقي أنها آخر البیت المشتمل على ما تبنى علیه 

 3.»القصیدة

ها آخر البیت هؤالء العلماء یتفقون بأنّ  ومن خالل هذه التعاریف المتشابهة نجد أنّ 

 .الذي تبنى علیه القصیدة سواء كانت في حرف أو كلمة

 

 

                                 
، 1، ط )ب د،(البنیة اإلیقاعیة في الشعر العربي، العلم واإلیمان للنشر والتوزیع، : أبو السعود سالمة أبو السعود-1

 .105م، ص2009
 .252م، ص1995، 3ط الشافي في العروض والقوافي، دار الفكر العربي، بیروت، لبنان،: هاشم صالح مّناع-2
 .19، ص2003، 2ط قوافي الشعر العربي، الناشر دار مدني، الجزائر،: حسین أبو النجا-3
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لقة، فالقافیة المقیدة هي التي تنتهي بحرف ساكن كقول طْ قیدة ومُ مُ : وللقافیة نوعان

 :الشاعر

 1.»ةالثنیّ  تلكَ  رق دونَ ة                 باسم البَ الرویّ  استحاِب كي عینَ بْ یَ  اتَ بَ «

 :والقافیة المطلقة هي التي تنتهي بحرف متحرك مثل

 2.»بَ جَ أعْ  لِ صْ والوَ  جرِ ا الهَ ذَ  نْ مِ  بُ جَ وأعْ      لبُ غْ أَ  والشوقُ  وقُ الشَ  فیكَ  أغالبٌ «

هما مشتركان في في كتابه العمدة بین مفهوم القافیة والوزن وبأنّ  »ابن رشیق«وقد ربط 

شریكة « : خاصیتهم الممیزة في الشعر؛ وبدونهما ال یكتمل الشعر فیقول عن القافیة هي

 3.»وقافیةى الشعر شعرًا حتى یكون له وزن ختصاص بالشعر، ال یسمّ الوزن في اإل

القوافي خواتم أبیات « ":البیان والتبیین"قوله في " الجاحظ"كما جاء في تعریف 

 .حیث تختم به القصیدة4.»الشعر

وللقافیة خمسة مسمیات أو حدود وهي، القافیة المتكاوسة والمتراكبة، والمتداركة، 

تراكبة تنتهي بفاصلة فالقافیة المتكاوسة تنتهي بفاصلة كبرى، والم«: والمتواترة، والمترادفة

                                 
م، 1،2001، فالیتا، مالطا، طELGAجامع الدروس العروضیة والقافیة، منشورات : الدوكالي محمد نصر-1

 .115ص
، 1أساسیات علم العروض والقافیة، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط: خضر عبد الرحیم أبو العینین-2

 .60م، ص2010
 .54م، ص2009ه، 1430، 1ط العروض والقوافي، دار البدایة، عمان، األردن،: سمیح عبد اهللا أبو مغلي-3
 .54ص: المرجع نفسه-4
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تنتهي بسبب خفیف، والمترادفة تنتهي  صغرى، والمتداركة تنتهي بوتد مجموع، والمتواترة

 1.»بساكنین متالحقین

 :لوزن البیت الشعري واستقامته فیرمز لها بالمقاطع التالیة" الخلیل"وهي مقاطع وضعها 

، )0///0(/المتراكبة، و )0//0(/، والمتداركة)0/0(/، والمتواترة)00(/المترادفة 

 ).0////0(/والمتكاوسة

 :القافیة عند المحدثین2-

وهو ال یخرج عن تصور القدماء لمفهوم القافیة حیث  »إبراهیم أنیس«یرى الدكتور 

وتكررها هنا  ة أصوات تتكرر في أواخر األشطر أو األبیات من القصیدةعدّ «عّرفها بأّنها

واصل الموسیقیة یتوقع السامع فهي بمثابة الف، یةموسیقى الشعر الا هاما من كون جزءً ی

 2.»دهاترد

فالقافیة هنا جزءا من الموسیقى الشعریة وتمثل نهایة هذه الموسیقى، وبها تستقیم 

 .فهي عنصر أساس تكتمل به القصیدة. القصیدة ویرددها السامع

 في اعتبار القافیة »براهیم أنیسإ«في تعریفه المشابه  لـ »عبد الرضا«یحدده ا وهذا م

 األول، تكز علیه الشاعر في البیتمجموعة أصوات تكون مقطعًا موسیقیًا واحد، یر  «

 3.»المزدوجةا القوافي فيكما.مهما كان عددهاها،فیكرره في نهایة أبیات القصیدة كلّ 

                                 
 .126جامع الدروس العروضیة والقافیة، ص : نصر الدوكالي محمد-1
 .37التشكیالن اإلیقاعي والمكاني في القصیدة العربیة الحدیثة، ص: كریم الوائلي-2
 .37ص: المرجع نفسه-3
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هي مجموعة من األصوات تكون مقطعًا موسیقیا یكون  »عبد الرضا علي«فالقافیة عند 

 .كل بیت مهما كان عددها في نهایة

والقافیة هي نهایة موسیقیة للشطر الشعري، «: »عز الدین إسماعیل«ویقول الدكتور 

 1.»لهذا السطر من الناحیة اإلیقاعیة نهایة هي أنسب

مرتكزا صوتیا یتوقف عندها الشاعر  »عز الدین إسماعیل«وتمثل القافیة هنا عند 

 .والمتلقي تمثل تنسیقا موسیقیا آلخر السطر الشعري

في تكرار مناسب لها، یشكل عنصرا هاما في كل " موسیقى الشعر"بما یتماشى مع 

 .شطر

األلم مثال القافیة مركز ثقل الموسیقى في الشعر تماشیًا مع اإلحساس ب وهناك من عدّ 

 ":إبراهیم ناجي"للدكتور  يفي قصیدة صخرة المتلق

 2.»اّرقَ ا فَ ر مَ هْ ع الدَ مَ تى یجْ قي                 مَ لَ تَ ة المُ رَ خْ ك یا صَ لتُ أَ سَ «

فالقافیة هنا تحتل الصدارة في البیت ولها تأثیر كبیر فهي من أهم العناصر األساسیة 

 .لشعرفي ا

 

                                 
 .39التشكیالن اإلیقاعي والمكاني في القصیدة العربیة الحدیثة، ص : كریم الوائلي -1
 .97عر العربي،صفلسفة اإلیقاع في الش: علوي الهاشمي-2
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ي ، فهالقافیة في العروض الخلیلي، عالمة اإلیقاع أنّ «: »أدونیس«ویرى الدكتور 

أصبح وجودها أكثر  صوت متمیز یدل على مكان التوقف لكي تتابع من ثم انطالقنا، وقد

 1.»أهمیة مما تعنى

ركز في وهذا یعني أّن القافیة هي أحد عناصر أو عالمات اإلیقاع، وهي صوت یت

شعري التالي، فهي تعد أهم ركیزة أساسیة نتقال إلى السطر الآخر البیت ویتوقف عنده لإل

 .في الشعر بما لها من أهمیة في تحدید الموسیقى الشعریة وتناسقها

فهي تحقق  »نازك المالئكة«الحر أهمیة عند  وتعتبر القافیة وجدواها ودورها في الشعر

ذا تعطي ه«القافیة  دورًا كبیرًا في إضفاء سمات الشعریة في الشعر الحر كما تقول أنّ 

فهي تعتبر القافیة لها أهمیة في إحداث جمال النص  2.»الشعر الحر شعریة أعلى

 .ا وأصداء وتمثل قوة واضحة ودورًا بارزًا بین شطر وشطرالشعري وتثیر في النفس أنغامً 

 

ه نغمة موسیقیة متكررة من الوحدات الموسیقیة المترتبة ومن خالل مفهومنا للوزن على أنّ 

 :لقول الشاعرة" أشواق"التفعیلة، نرى المثال التالي في قصیدة على نسق من نظام 

 َأُتوُق ِإَلى ُجْرَرِتِن َراِحَلِتنْ 

//0//  /0  /0  //0 /0///0 

 ]من المتقارب[   .فِعلن/ فعو  لن/  فعو لن/ فعول

                                 
 .35التشكیالن اإلیقاعي والمكاني في القصیدة العربیة الحدیثة ،ص: كریم الوائلي-1
 .38ص: المرجع نفسه-2
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 ِر  ْلِمَدْا ِديإلى ِسبَ 

//0     ///0//0/0 

 فعولن/ فعلنْ / فعلْ 

 ِبَالِْديْ لْ َتْمُحْو ُحُدْوَد 

/0/0 //0 /0//0/0 

 َفُعْوُلنْ  /َفُعْوُلنْ / َفِعُلْن 

 1َعِن ْلِبَالِْدْي 

//0 //0/0 

 فعولن/ فعلْ 

اعتمدت الشاعرة على وحدة التفعیلة، حیث تتكون من وحدات زمنیة متساویة أو من 

محطات نغمیة متساویة هي التفاعیل، وهذه التفاعیل تتساوى عند النطق ووزن هذا البیت 

ى متقاربًا لتقارب أوتاده بعضها مّ سُ و » فعولن فعولن فعولن فعولن«:في الدائرة العروضیة

كل وتدین بسبب واحد فتتقارب األوتاد، وهو على ثمانیة ه یصل بین ألنّ  بعضمن 

عر الحدیث استطاع أن یأتي من البحور المتحدة التفعیلة بأنغام جدیدة اوالش2.»أجزاء

التي ترتكز على وحدة " أشواق"تنبثق من بحور الشعر العربي، ومثال ذلك في قصیدة 

 ".فعولن" "المتقارب"التفعیلة 

                                 
 .15، ص1ط ، منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین، الجزائر،)شعر(شهادة المسك : رشیدة محمدي-1
 .100صكتاب الكافي في العروض والقوافي، : ابن الخطیب التبریزي-2
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القافیة المتكاوسة : افیة خمسة مسمیات أو حدود وهيللق كما سبق وذكرنا فإنّ 

 .والمتواترة والمترادفةوالمتراكبة والمتداركة 

، والمتراكبة )0//0(/والمتداركة ) 0/0(/والمتواترة ) 00(/المترادفة «: ومقاطعها كالتالي

" المتوارثة عند الخلیل تهذه هي األلقاب والمصطلحا). 0////0(/والمتكاوسة ) 0///0(/

 1.»والمعمول بها في الشعر العربي

 :ومن خالل هذه األنواع للقافیة نجد كما في الدیوان الشعري

 ).0////0(/ اْبَتَكَرِنيْ : المتكاوس )1

 ).0///0(/ُر الذي امتص َمْجَبَرِتي ُعمْ : المتراكب )2

 ).0//0(/إَلى ُخلوة الُدون َبْعَدَهْا : المتدارك )3

 ).0/0(/َكَما َأْهَوى : المتواتر )4

 2).00(//، َرِشْیْد )00(//فلم َنِجْد َغْیَر َرِفیْق : المترادف )5

 :من بحر الكامل" حّمى"وقولها في قصیدة 

 .ةتعریف الهویّ محمومة ك

 3.ةواألبجدیّ  والخطّ 

 

                                 
 .105البینة اإلیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، ص : عبد الرحمن تبرماسین-1
 .59، 39، 37، 20، 18، ص)شعر(شهادة المسك : رشیدة محمدي-2
 .09ص: الدیوان-3
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 .مكررة في بیتین) 0/0) (/دّیة(و). 0/0) (/وّیة(والقافیة لدى الشاعرة هنا هي 

 ).0/0) (/تواترممن ال(حرف رویها ساكن وهي قافیة متواترة  وهي قافیة مقیدة ألنّ 

في  التي تبدأ بمتحرك قبل أول ساكنین الحروف«بأّنها فكما قال الخلیل عن القافیة 

. 1»أو كلمة وبعض أخرى أو كلمتان ،كلمة أو كلمةا بعض آخر البیت الشعري، وهي إمّ 

 .وهذا ما رأیناه في أبیات الشاعرة

 :الوقف: رابعاً 

الوقوف على نقطة عند نهایة الجملة المفیدة كما هو معروف «: هُیعّرُف الوقُف على أنّ 

ه یكون متغیر عن النثر في خضوع الوقف اإلیقاع یحتاج إلى وقف فإنّ  وألنّ  2.»رثفي الن

لنظام الوزن ولطبیعة مشاعر الكاتب من فرح وحزن وألم فتنتج داللة ومعاني تجعل من 

أو نقطة ) ،(إما فاصلة «الوقف متنوعًا یفهم من طبیعة المشاعر ویتماشى معها، فهو 

 .3»( )أو بیاض  ،(.)

ى نهایة الجملة، وهي عامل أساسي والفاصلة تقدم لنا وقفات قصیرة، والنقطة تشیر إل

 .في بناء القصیدة المعاصرة

                                 
، ، بیروت، لبنان1األصول الفنیة ألوزان الشعر العربي، دار الجیل، ط: محمد عبد المنعم خفاجي وعبد العزیز شرف-1
 .127م، ص  1992ه، 1412، 1ط
 .109عبد الرحمان تبرماسین، البینة اإلیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، ص-2
 .109ص : المرجع نفسه-3
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قطع النطق عند "«الوقف هو عبارة عن  جمع النحاة وعلماء التجوید والقراءات أنّ یو 

 .1»"الكلمةقطع الصوت عن آخر "و " قطع الكلمة عّما بعدها"ه وأنّ " اخراج آخر اللفظة

هو لمتواصلة، وتقطیعها إلى أجزاء فافالوقف هنا هو قطع للصوت أو السلسلة اللفظیة 

توقف عن الكتابة أو القراءة في مواضع محددة، وتفصل بین المقاطع الصوتیة والكلمات، 

 .سواء في الشعر أو النثر

ویرى . القراءة ستئنافاللعرب بالتنفس والوقف لالستراحة وقد ارتبط مفهوم الوقف عند ا

ة في نفس واحد ، ولم لم یمكن القارئ أن یقرأ السورة أو القصّ  لما«" ابن الجزري"في ذلك 

 التنفس بین كلمتین حالة الوصل ،بل ذلك كالتنفس في أثناء الكلمة وجب حینئذٍ ر یج

 .2»...ستراحةواالبعد التنفس  ابتداءٍ  ارتضاءُ  نُ ، وتعیّ  ستراحةواالللتنفس  ااختیار وقف

ظاهرة  م بأخذ نفسه وما هي إالّ فالوقفة في األصل هي توقف ضروري للمتكل

محملة بدالالت «بطبیعة الحال " جون كوهن"فیزیولوجیة خارجة عن النص یراها 

وهي عبارة عن رموز تعد فواصل للكلمات وكل وقفة تؤدي وظیفتها اللغویة  3.»ةلغویّ 

 .ةة والمعنویّ الداللیّ  ورموزها

                                 
ه، 1431، 1، دار األمان، الرباط، المغرب ،ط"نموذج الوقف"في التنظیم اإلیقاعي للغة العربیة، : مبارك حنون-1

 .74م، ص2010
 .75ص: المرجع نفسه-2
 .89العروض وٕایقاع الشعر العربي، ص: عبد الرحمن تبرماسین-3
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معتبرة واألنفاس تابعة  بل المعاني وقفا ولیس آخر كل آیة«:»األنصاري«وفیما یرى 

ما یخضع الوقف هنا حسب التعریف لیس انقطاع النفس فقط، وٕانّ  وقفال إذن1»...لها

ن فإن تم المعنى وحصل الفهم وتوصلت الرسالة في ین أساسییللداللة والتركیب كشرط

إیصاله، مختلف صیغه، حسب طبیعة الموقف والكالم المراد الوقف یتحقق وب الكالم فإنّ 

 .أي المعنى

 :أنواعًا ثالثة في الشعر المعاصر وهي »إبراهیم أنیس«ویحدد 

تامة من الجانبین العروضي «وهي : الوقفة الداللیة والنظمیة والعروضیة1- 

أي وقفة تامة من الناحیة العروضیة كاإلیقاع والداللة من حیث المعنى  2»والداللي

 .الذي تؤدیه وترمز إلیه

وهي تامة من حیث الوقف العروضي وناقصة «):وزنیة(عروضیة فقط أي وقفة 2- 

أي أنها وقفة تامة من حیث الوزن والعروض في  3.»من جانبها الداللي والنظمي

 .داللةاء وزن القصیدة فقط دون مراعاة للالشعر، تراعي توقفها من حیث انته

 نظميي والداللي والالعروضاوهي ناقصة من الجانبین معً «: وقفة محددة البیاض3- 

 هذه الوقفة تترك النفس حائرة  أي أنّ  4.»حیث تبقى الحیرة معلقة والنفس متدفقة

 

                                 
 .78،ص"نموذج الوقف"في التنظیم االیقاعي للغة العربیة: مبارك حنون -1
 .110البینة اإلیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، ص : عبد الرحمن تبرماسین-2
 .110ص: المرجع نفسه-3
 .110ص : المرجع نفسه-4
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وبعالمة تحیر واندهاش دون فهم أو جواب، یترك النفس تتساءل حائرة ومندهشة، ویرمز 

 !ة الجواب ماذا یحصل؟ففراغ یثیر الدهشة في نفس المتلقي ویتشوق لمعر (      ) لها بـ

 .وتتنوع مظاهر الوقف في أبیات الشاعرة ومنها

 :من دیوانها" المصیر"حیث تقول الشاعرة في قصیدتها ": الوقفة التامة" 1-

 ،مـبـعـد وفــق حـظـي

 ُمْبَعُدْن ِوفـَْق َحْظِظـيْ 

/0//0/0//0/0  

 .َفِعْلُتنْ  /ُتْن َفْاِعَالْ 

 من صـنـدوق البریـد

 يْ ِمْن ُصْنُدْوِق ًلَبِرْیدِ 

/0 /0/0 /0//0/0 

 1َفْاِعَالُْتنْ /ِعْلُتْن َفاْ 

بحر (اعتمدت الشاعرة على تفعیلة واحدة تامة وهي من حیث " تامة"هذه الوقفة 

، على وزن فاعالتن، دون الحاجة إلى تكملتها في سطر آخر، فهي تامة المعنى )الرمل

 .الذي تؤدیه مع التركیب والوزن فهي مستغنیة عن غیرها

                                 
 .27، ص)شعر(شهادة المسك : مديرشیدة مح-1
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 ة من جانبها الداللي والنظمي، وتعتمد علىصوهي كما أشرنا ناق: نیةالوقفة الوز 2- 

فیها عالمات الترقیم كاالستفهام والتعجب،  یلة أو أكثر عند تمام البیت وتوضعوزن تفع

 : "تباهي"مثال قول الشاعرة في قصیدتها . التفاعیل دفهي غیر مقیدة بعد

 ،حــریـتـي

 َیـِتـيْ یِ ُحْرر 

/0/0//0. 

 مـستـفـعـلـن

 روض كتمان النتفاضة المدى،

 َرْوُض ِكْتَمْاِنْنِلْنِتَفْاَضِة ْلَمَدىْ 

/0 //0/0/0 /0//0//0//0  

 1.ُمَتفِعلنْ /َفِعلْ  /مستفعل /فاعلن 

 .لـسـراح العمـر دون مـكـان

 .ِلَسَراِح ْلُعْمِر ُدْوَن َمَكْاِننْ 

///0/0/0/ /0// /0/0 

 ُمْسـ/َفِعُلنْ  /ُمْسَتْفِعُلنْ /َفِعُلن

 یا سیـریا..... جـیـل للبخور 

                                 
 .71، ص)شعر(شهادة المسك : رشیدة محمدي-1
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 َیْاِسْیِرْیَیا....ِجْیُلْن للبخور 

/0/0 /0//0  //0/0/0/0 

 1.فعُلنْ  / ُمَتَفِعلْ  /فاعلن /تفعل

 :تقول الشاعرة" أول السقي"وفي قصیدة أخرى بعنوان 

 !!جـالس هـا ما تـي

 !!َجاِلُس َهْا َمْا ِتيْ 

/0/ //0/0/0 

 .َفِعُلنْ /ِعُلْن ُمْستَ 

 ..أمـحوني مـن خلجـاتي الُمُدنْ 

 ..َجاِت ْلُمُدنْ ُأْمُحوِني ِمْن َخَالْ 

/0/0/0 /0 //0/0 /0//0    

 2.مستفعلن/فـا علـن/ ُمستفعْل 

مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن، ویمثل الوقفة " بحر البسیط"هذه األبیات من  عدُّ تُ 

تماما للوقف العروضي في األبیات ولكنها لم تتم من الناحیة النظمیة والداللیة في  الوزنیة

البیت الواحد، فاعتمدت الشاعرة على تفعیلتان من بحر البسیط، واستكملت التفاعیل في 

ة االختیار في التعبیر دون مراعاة الشطر الثاني من القصیدة وتركت فیها الشاعرة حریّ 

                                 
 .71، ص )شعر(شهادة المسك : رشیدة محمدي-1
 .38ص: الدیوان-2
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فنن في استعمال عالمات الوقف كالتعجب ونقاط الحذف، وهذا ما للنظم والمعنى، والت

 .یتماشى مع طبیعة أحاسیس وانفعاالت الشاعرة

 ":المعجزة"حیث تقول الشاعرة في قصیدتها  :الوقفة التركیبیة والداللیة3-

 في عقـره نْ كُـ أَ  لـمْ 

 يَلْم َأُكْن ِفي ُعْقِرهٍ 

/0//0 /0/0//0 

 بارا بـالـجمـیـل، 

 ،يْ َرْن ِبْلـَجِمْیلَباْ  

/0/0 /0//0/0 

 َحْامَ 

 َحْاَماْ 

/0/0 

 تدلى ثمّ 

 ُثْمَمَتَدْلَلى

/0//   /0/0 

 طاف، لیذهب

 َطْاَف، ِلَیْذَهَباْ 

/0 / //0//0 

 واشتهـى مـا فوقـي وتحـتي

 1َوْشَتَهْى َمْا َفْوِقي َوَتْحِتيْ 

                                 
 .53، ص )شعر(شهادة المسك : رشیدة محمدي-1
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/0//0 /0 /0/0 //0/0 

ضربین، وتمثل الوقفة هنا اكتمال للداللة أي فاعلن على " من المتدارك"هذا البحر 

یة الوزن فهو غیر مكتمل في البیت الواحد أي المعنى والتركیب النحوي ولكن من ناح

إلى البیت التالي مع استعمال عالمات  نتقاللالر مكتملة في آخر البیت نتهاء بتفعیلة غیإ

إلستئناف الكالم وهذا  والتنفس والوقف ة للراحةالوقف كالفاصلة فهي موجودة، كمحطّ 

مني وأحاسیسها فهي تختار من عالمات الوقف ما یُ  عائد إلى طبیعة مشاعر الكاتبة

یة وتعمل على رها المكبوتة وانفعاالتها المتنامي، حیث تفصح عن مشاعو حسها المعن

 .اإظهار التوجع والتحسر اتجاه فقدان شيء مَ 

ها الشاعر، دون اللجوء إلى التي یتركات وهي وقفة تمكن في الفراغ :وقفة البیاض4- 

 :حیث تقول، "ُل الفتیلُتسآ"انتظام العبارات والكلمات، وهذا ما نراه في قصیدة الشاعرة 

 َمْن یثبت أن كل الطرق تؤدي إلى روما وطریقي

 طویل وال ظل... إلى أحبتي 

 له؟  

 لماذا كلما باض البحر تكسر في النهر فقاع الخبز اآلن 

 1؟!تدومالحضارة ال 

 

                                 
 .64، ص)شعر(شهادة المسك : رشیدة محمدي-1
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 :تقول الشاعرة" ة الشاغرةاألرجوح"وفي مثال آخر، في قصیدة 

 مازلنا.. انا كنّ إنّ 

 ال

 ال

 1ال تكسروا لعبتنا،

وقفة بیاض فارغة  في وتبقى الحیرة معلقة والنفس متدفقة تدعو إلى التساؤل والدهشة

البیاض وقفة من عروٍض وداللة ونظم فهي تترك النفس حائرة، وهنا الشاعرة استخدمت 

ما تریده وترغب الشاعرة في استفهام تثیر الدهشة والحیرة في النفس وع لتترك عالمة

ها عمّا یحیر ذاتها وهذا لتدفق شعورها واستغراببمن ولماذا، . لیه من خالل سؤالهاالوصوإل

 .، المتناقضة والمتشابكةحول بعض األمور

 :التدویر: خامساً 

مصطلح التدویر في الدراسات التي تختص بعلم العروض وموسیقى الشعر له  نّ إ

خاصّیة في كل من القصیدة التقلیدیة القدیمة والقصیدة الحرة فیما یحض تعریفه في 

بحیث ال یمكن تقسیم البیت  واندماجهما،شطري البیت  تصالا«القصیدة التقلیدیة هو 

                                 
 .51، ص)شعر(شهادة المسك: رشیدة محمدي-1
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صبح بعضها في الشطر األول، وبعضها في لی كلماته،على شطرین إال من خالل تقسیم 

 1.»تأسیسا على الوزن الشطر الثاني

التدویر یحتوي في مكوناته الداخلیة على كلمة تصبح شركة بین قسمیه، قسم  أي أنّ 

ى في اإلیقاع یتم به تمام الشطر األول وقسم یبدأ به إیقاع الشطر الثاني وهذا ما یسمّ 

 :تدویرًا، كما في قول أبي نواس

 .وخذها بنشاط ب   ْر                أترك التقصیر في الشُ 

 2.ْر                    ق أضاءت في البواطكسنى البَ  تٍ من كمی

األول  رطشركة بین الشرطین فراءها تتم الشهي ال) الشرب(في البیت األول كلمة 

أكمل إیقاع الشطر ) البرق(والشركة في البیت الثاني هي  ،الثاني وباءها تبدأ الشطر

 .ائهاالثاني بقاألول راءها وبدأ إیقاع الشطر 

وقد شاعت ظاهرة التدویر في الشعر الحر في اتصال أبیات القصیدة بعضها ببعض 

 :كقول الجواهري

 بة والوحشُة                      فاعالتنفاعالتن َفِعـأنا والغر 

 فعالتن فاع التنه من ندیف الثْلج             لیوالرأس ع

 فا فعالتن فعالتن التن          في قلبي مشبوبا دِ بالموقِ  ما یهزأ

                                 
، دار الوفاء لدنیا الطباعة "منهج تعلیمي مبسط"إیقاع الشعر العربي تطوره وتجدیده، : محمد مصطفى أبو شوارب-1

 .129م، ص2007، 1ط والنشر، اإلسكندریة، مصر،
، )د ، ط(، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، "دراسة في النحو والمعنى واالیقاع: "التدویر في الشعر: أحمد كشك-2

 .07م، ص2004رة، القاه
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 فاعالتن فاع عالتن                     َس مْ وأنا ابن الخَ ... كهدي

 1.فاعالتن التن                                ن عاَماوالعشریْ 

في السطر السادس  هذا النص، من السطر الثاني ولم ینته إالّ وهنا بدأ التدویر في 

التدویر یقضي على القافیة  الذي وردت فیه التفعیلة وانتهى بتفعیلة كاملة، كما أنّ 

ویتعارض معها ولكن الشاعر عمد إلى ضرورة التعویض بها من خالل التقفیة مثًال 

كما أن التعبیر . لتشكیل مركز نغمي وجمالي ویوحد إیقاع القصیدة النهائي) َعاما(

 الدرامي أثره في التدویر عند شعراء القصائد الحّرة وهو مرتبط بها ارتباطا وثیقا، حیث

یدة والصراع والسرد من جهة یقوم األداء الدرامي على العواطف المتشابكة داخل القص

 .أخرى

حیث  »محمد النویهي«رب إلى تعریف التدویر ومن هؤالء وقد مال معظم النقاد الع

 2.»وسیلة من وسائل الشعر الجدید للتخلص من حدة اإلیقاع القدیم«اعتبر التدویر 

ة التي بداعات النفسیّ ة نحو التحرر والتغیر وفق اإلعروضیّ بتعاد عن القیود الأي اإل

 .تفرض سیطرتها على الجملة الشعریة

بنیة «رى وهي كما ی" الجملة الشعریة"ا على مصطلح التدویر أیض »عز الدین«ویطلق 

خصائصه، فالجملة تشغل أكثر من  بكل موسیقیة أكبر من السطر وٕان ظلت محتفظة

                                 
 .87م، ص2008، 1ط البینة اإلیقاعیة في شعر الجواهري، دار دجلة، عمان، األردن،: مقداد محمد شكر قاسم-1
 .34التشكیالن اإلیقاعي والمكاني في القصیدة العربیة الحدیثة، ص : كریم الوائلي-2
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 1.»إلى خمسة أسطر أو أكثرسطر وقد تمتد أحیانًا 

زا من یمثل بنیة موسیقیة مجزوءة في كل بیت حیث تشغل حیّ " عز الدین"فالتدویر عند 

وقد یصل إلى أكثر من سطر السطر لیصل امتداده الزمني في باقي األسطر األخرى، 

ن توفرت جمیع الشروط الزمانیة والمكانیة والتوغل فیها، إحدى صفات التدویر واحد، وإ 

 .شعريال

ها تصب في معنى واحد ة واختالفات كثیرة في مفهومه وكلّ ولظاهرة التدور تعریفات عدّ 

؛ كي َیبتعد  إحساس«ه من ذلك ما ورد في تعریف التدویر أنّ  بَكسر التَّكرار الشَّطريِّ

تابة والتَّكرار، وفي هذا الَكسر إثراء لِإلیقاع الداخليِّ كي َیكون َسبیًال  یَّة اِإلیقاع عن الرَّ لحرِّ

 2».اِإلبداع

لتعبیر بعیدًا عن اللجوء إلى ة اإلبداع واالشاعر من خالل التدویر یتمتع بحریّ  أي أنّ 

اإلبداع الذي یثري الموسیقى أو لجوء إلى نحو ال ،واألنظمة الرتابة والتكرار بكسر القواعد

 .توالیةالتناغم الداخلي في الشعر وتجعله سبیال لقیام الشاعر بعملیة إبداعه الم

ال ُیمكن اإلفصاُح عن طرین؛ إذ اتصال بین ش عالقةَ «وفي نفس السیاق یمثل التدویر 

ل التي ترتكز على التَّفعیلة األخیرة المسمَّاة بالَعروض حیث ال نهایة الش  یستقیمطر األوَّ

 .3»یقاع مع الفصل بینهماواإلاإلنشاد 

                                 
 .34حدیثة، ص التشكیالن اإلیقاعي والمكاني في القصیدة العربیة ال: كریم الوائلي-1
 .140، ص"دراسة في النحو والمعنى واإلیقاع: "التدویر في الشعر: أحمد كشك-2
 .82أساسیات علم العروض والقافیة، ص: خضر أبو العینین-3
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وانسجام اإلیقاع وتناغمه لیكتمل المعنى نشاد وهذا یعني أن تحقق التدویر من تحقق اإل

 .جوء إلى التدویر كحٍل أفضل الكتمال األشطروالتركیب، دون قید وهذا باللّ 

 :وللتدویر ثالثة مستویات من بینها

تفعیلة توجد من البیت الخطي إلى الذي «وهي ": تدویر التفعیلة": المستوى األول وهو

ة یوجد في بیت خطي واحد فقط مثل تفعیلة واحدة أي التدویر في تفعیلة واحد. 1»یلیه فقط

 .تقسم إلى شرطین في نهایة الشطر األول وبدایة للشطر الثاني فقط

وهو  ،2»یكون في أكثر من بیتین خطیین«و " التدویر الجزئي"وهو : والمستوى الثاني

فقط  ة أو یضم جزءاً تدویر أكثر إتساعا وامتدادا من األول قد یتجاوز خمسة أبیات خطیّ 

من القصیدة بكاملها، وینتهي هذا التدویر بانتهاء الدفقة الشعوریة والحالة النفسیة للشاعر 

 .والفكریة

إشغال «ویقوم هذا النظام من التدویر على ": يالتدویر الكلّ "هو : والمستوى الثالث

 3.»، بحیث تبدو القصیدة وكأنها جملة واحدةالقصیدة بأكملها

الحالة الشعوریة والنفسیة ورغبة الشاعر في السرد ومواصلة الكالم وهنا التدویر یعكس 

 .ةبحیث تكمن كرغبة في تدفق المشاعر واألفكار لدى الشاعر في كل مرّ 

فكلما زاد التدویر في المعنى زاد في المبنى، وهذا ما یؤكد قدرة الشاعر اإلبداعیة، 

                                 
 .141البینة اإلیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، ص : عبد الرحمن تبرماسین-1
 .141ص: المرجع نفسه-2
، عالم الكتب "حساسیة اإلنبثاقة الشعریة األولى جیل الرواد الستینات"یدة العربیة الحدیثةالقص: محمد صابر عبید-3

 .193م، ص2010، 1الحدیث، اربد، األردن، ط
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 .ل القصیدةوالخالقة والتي تؤدي إلى نجاح هذا النظام وتطویره داخ

تدویر تقتضیه الحاجة النحویة ویتمثل في عدم تمام بناء «وهو " التدویر الداللي"وهناك 

نحوا فلیلجأ إلى تكملته في البیت الموالي وهذا بغرض إیصال الداللة  البیت الخطيّ 

 1.»رغبته النفسیة التي تتسارع للتدفق شبعیوالمعنى المراد سرده و 

وتكامل الوزن على اكتمال  العروضي تقتضیه الداللة والنسقأي الحاجة إلى تدویر 

المبنى والمعنى فالحاجة الملحة إلى اكتمال الغرض النحوي في البیت الذي یلیه والذي 

 یلیه دون االهتمام بالمعنى

كقول الشاعرة . 2»ههو استكمال تفعیلة في السطر والذي یلیْ «: تدویر التفعیلة 1-

 ":شهقة" رشیدة محمدي في قصیدتها

 ،لِ سَ سني    بالعَ الطیش   الذي  جنّ 
/0/0   /0//0  /0///0   /0///0 

 َكاِتُم     اْلَكْأسِ 
/0      //0/0/0 

 في   واوات   الَعْطفِ 
/0   /0/0/0  /0/0 

 ُخْصَلُتُه،    الَشْمُع    الَصاِرم،
   /0  / //   0  /0  / 0/0//0 .3 

في " في"لى حرف الجر من السطر الثاني إ" كأس"فالتدویر هنا حاصل في الكلمة 

                                 
 .144البینة اإلیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، ص : عبد الرحمن تبرماسین-1
 .141ص: المرجع نفسه-2
 .28ص  ،)الشعر(شهادة المسك : رشیدة محمدي-3
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من السطر الثالث إلى بدایة كلمة السطر الرابع " العطف"وكذلك في كلمة  السطر الثالث

 ".هتُ خصلَ "

من بحر الكامل فالتدویر حاصل هنا في ] ُمَتَفاِعلْ [وحدث في صدر التفعیلة على وزن 

 /4و 3/  3و 2األبیات الخطیة، 

ة، أو أكثر امتدادا من األول قد یتجاوز خمسة أبیات خطیّ «وهو  :التدویر الجزئي2-

ة التي یعاني منها بإفراغ الحالة النفسیّ  أي ال ینتهي إالّ . 1»بكاملهاقصیدة الیضم جزءًا من 

 ":شهادة المسك"الشاعر كقول الشاعرة في قصیدة 

 ]من المتدارك[               0/0//0/  0/0//   0/    ْؤَلِؤيُ لَیاُبَنيَّ َالْ 
 0/0//     0///0/َلْوَعتَُنْا الَهَواُء     
 0/0//     /0/0/ِإْضَمْاَمُة ُغْنٍج،    

  0///0/   0//    0//     0///ٍهَمٌم َتُدُكِنْي ِفْي َاْلَعَجِب   
 0/0/0/   0//0//َمَرْاِبٌع ِلْلَشْمِع      

 0/0//      0/0/َنْاٌس          ِرٌخ وَ 
 /0/0/ //0/0/0/   /0/َفْهُد، َشاِهْیَن َوِقَطاَرْاِت     

 0/0/0.2//0// 0// 0/0/0.. َوَاْلَنَوْاِعْیر َاْلَدْرِب َاْلَصِغْیرِ 
وقد كان في أكثر من بیتین " تدویر جزئي"التدویر الذي نلحظه في هذه األبیات هو 

ات بكاملها وینتهي عند أبیات عند إفراغ الشحنة النفسیة التي خطیین وشمل جزء من األبی

تعاني منها الشاعرة وما یدل على ذلك هو استعمال نقاط الحذف والفاصلة التي تقف 

                                 
 .141البینة اإلیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، ص : عبد الرحمن تبرماسین-1
 .80، ص)شعر(شهادة المسك : رشیدة محمدي-2
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 .الشاعرة من خاللها لالستراحة وأخذ فاصل نفسي وأیضا تركیبي، ثم مواصلة كالمها

 F1.»هااألبیات كلّ تدویر «وهو ما یطلق علیه بـ :التدویر الكلي3-

 ":تأبین"كما في قول الشاعرة من قصیدة 

 ]من الكامل[              0/0//0//     /0//سلم للوداع                    ا

 0/0//0/0/0/0//    /0//سلم للنعش المستمر           ا

 /0/0/0/   0//0//لغابة من أحزان               

 0/0/0/0///0////0//0/0دولك قافیة في المترو  اللوز ج

 0/0//خالك                         

 0///0/0/0/0//0//عال عوافیه الطائشة           

 0/0/0////0/0//0/0//متى یشتهي القوس قزح السهم 

 0/0/0/  0//0//؟               !ونبدأ العصیان

 0/0/0//  0/0//0//0/ 0//اآلن      ...نارتخاءك اآل اتم

 0/0/0/0/0.2///0/0//0/// 0/0/لجنائز المرمر علق نعناع هز ج

نالحظ وجود التدویر الكّلي هنا في األبیات الذي یشمل جمیع األبیات من أول تفعیلة 

إلى آخر تفعیلة تعلن فیها همومها وأوجاعها وهذا لما یحصل من حالة شعوریة متدفقة 

راغ الذي یحیرها اتجاه الواقع المتغیر لدى الشاعرة مفعمة بالحزن واالندهاش المتواصل والف

                                 
 .84البینة اإلیقاعیة في شعر الجواهري، ص: مقداد محمد شكر قاسم-1
 .86، ص)شعر(شهادة المسك : رشیدة محمدي-2
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في بلدها وكأن الشطر الواحد من البیت ضاق عن استیعاب المعاني المتدفقة التي یمر 

 .بها مشاعرها

وهو تدویر تقتضیه الحاجة النحویة لغرض إیصال الداللة والمعنى،  :التدویر الداللي4-

 ".الشاغرة األرجوحة"ومن ذلك قول الشاعرة رشیدة محمدي في قصیدة 

 ]زمن الرجّ [    0/0/0/ 0/0/ 0// 0//0/مازلنا    ...إننا كما كّنا 

 0/0//0/0///0/0/0/0//0/صغاء إلى ما یراد  نستبیح اال

 0/0/0//  0/0/0/كما كّنا           ...ا مازلن

 0//0// 0/0/ //0//0/0/0///0//نشرِّح أسرار التزواج بین العرائس 

 0//0//0/0///// 0/0//0/األوانس       ارس لخیال نخضع الف

     0/0/0/ 0/0/ 0// 0//0/زلنا        ما...إّننا كما كّنا

 0/     ال

 0/     ال

 0.1///0/   0//0/0/ال تكسروا ُلعبتنا،            

هنا وجود التدویر الداللي في أبیات الشاعرة حیث تلجأ الشاعرة إلى استكمال النقص 

النحوي وأبیات موالیة حتى تكتمل الداللة تدریجیا وال یهم مراعاة المعنى النحوي أو النثر 

المراد إیصاله وعندما نتأمل البیت الخطي األول نجد بناءه النحوي بعد الفعل الماضي 

                                 
 . 51، 50، ص)شعر(شهادة المسك : رشیدة محمدي-1
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" كان"والبیت الخطي الثالث نجد في نهایته فعل " مازال"وأصل فعله  "مازلنا"الناقص 

الشاعرة  ومعنى هذا أنّ " حُ نشرّ "البیت الخطي بكلمة  ثم استكملت الشاعرة" كنا"بصیغة 

 .كانت بحاجة إلى اللجوء إلى استكمال النقص النحوي بغرض داللي

 



 ايقـاع الموازنات الصوتية في القصيدة الشعرية      :                                الفصل الثاني
 

 الفصل الثاني

 .في القصیدة الشعریة إیقاع الموازنات الصوتیة

 .التكـرار :أوالً 

 .الجناس :ثانیاً   

 .التوازي: ثالثاً   
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 :التكرار: أوالً 

 ....َكرَُّه، وكر بنفسه: یقال: الكر: "جاء في لسان العرب البن منظور

وكّرر  –رجع : والكر مصدره كر علیه یكر كرًا وكرورًا وتكرارًا عطف علیه، وكّر عنه

 1.»الشيء وكرره أعاده مّرة بعد أخرى

 .یؤكد المفهوم هنا أن التكرار یعني الرجوع والعطف واإلعادة

 .الرجوع إلى شيء ما ثم إعادته وعطفه یعد تكراراً أي 

اإلتیان بعناصر متماثلة في مواضع  هو«: هوقد ورد في معجم المصطلحات العربیة بأنّ 

 البیت الشعري أو الموسیقيأي نجده معادًا في بعض أماكن  2.»مختلفة من العمل الفني

 .ريأو النث

ه إعادة للفظ ولكنها تضل متقاربة في أنّ  وتتباین نظرة العلماء للتكرار واختالفهم حوله

 .أو المعنى

هو داللة اللفظ على المعنى مرددًا، كقولك لمن «فه یعرّ ) 637ت( »ابن األثیر«ونجد 

 3.»مردد، واللفظ واحداً المعنى  فإنّ ) أسرع أسرع: (تستدعیه

هذا  ما دلّ ة أسرع فربّ موهو كل. د واللفظ واحدالمعنى یتعدّ  ونفهم من هذا القول أنّ 

                                 
 .135، ص"كرر"لسان العرب، مادة : ابن منظور-1
، 1ط،، دمشق، سوریارند للطباعة والنشر والتوزیع جمالیات التكرار في الشعر السوري المعاصر،: عصام شرتح-2

 .13م، ص2010
 ،1ط ، بیروت، لبنان،للدراسات والنشر ؤسسة العربیة التكرار في شعر محمود درویش، الم: فهد ناصر عاشور-3
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 .ةالتكرار على معاني عدّ 

وه مسمیات عّدة كالجناس وألّن العرب قدیما كانوا یهتمون بتكرار األلفاظ وتعددها وأعط

 .على الصدر ورد العجز

 وللتكرار«فیقول ابن رشیق . وقد یؤدي التكرار معنى أي فائدة وتكرار بغیر فائدة

التكرار في األلفاظ دون المعاني، فیها، ومواضع یقبح فیها، فأكثر ما یقع  مواضع یحسنُ 

 1»لمعنى جمیعًا فذلك الخذالن بعینه، فإذا تكرر اللفظ واوهو في المعاني دون األلفاظ أقلّ 

حقق الداللة فیجب أن ی ،كذا دون معنى فهو معیبتكرار اللفظ ه من هذا القول أنّ  یعنى

 .منه وهو یعد أكثر شیوعًا من تكرار المعنى على اللفظ

دون  تطویلالویسمى  ،الذي یأتي بفائدة فیسمى إطنابًا وبغیر فائدة فهو تكریروالتكرار 

ولیس كل تطویل تكریرًا، یأتي  كل تكریر یأتي لغیر فائدة تطویل، إنّ « :معنى فیقال حینئذٍ 

 2.»لغیر فائدة

ولقد صار التكرار في العصر الحدیث نقطة مركزیة في القصیدة التي تحتویه كثیر من 

األفكار، ولقد نظر إلیه الكثیر من النقاد المحدثین والشكالنیون الروس والذي الدالالت و 

یوري "ثم  »سونرومان جاكب«النص الشعري، ابتداًء من  یعتبرونهم كأساس من أسس بناء

النص الفني ومنه النص عنصرًا مركزیًا في بناء «، الذي یجعل من التكرار "لوتمان

                                 
 .20جمالیات التكرار في الشعر السوري المعاصر، ص : عصام شرتح-1
 .24ص: المرجع نفسه-2
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ة كبرى في بناء النص الفني وأهمیّ  للتكرار فاعلّیة أنّ  »لوتمان«حیث اعتبر  1.»الشعري

 .ةسواء في النثر أو الشعر خاصّ 

إعادة كلمة أو عبارة بلفظها «هوكما یرى النقاد قدیمًا وحدیثًا في أسلوب التكرار بأنّ 

 2.»ذ یذكر المكررا للتوكید أم لزیادة التنبیه أو للتمویل أو للتعظیم أو للتلذّ ومعناها إمّ 

خالل هذا القول هو أغراض التكرار ووظائفه وهدفه حیث للتكرار أغراض  ویقصد من

ة حسب طبیعة له أغراضا عدّ  كالتوكید خاصة وهذا ما یلجأ إلیه أغلب الشعراء كما أنّ 

نفعاالت التي یؤدیها الشاعر من خالل اللجوء إلى تكرار في أبیاته، وتفننه الشعور واإل

 .فیها

 .ر على مستوى الحرف والكلمة والجملةتكرا: وللتكرار مستویات وهي

المنطلق األول في اإلیقاع المتحرك الذي یتركب منه  یعدّ «وهو  :تكرار الحرف -1

ما یرید أن یؤكد النص الشعري فالشاعر حینما یكرر صوت بعینه أو أصواتا مجتمعة، انّ 

ُمعاد ر الحرف هو إعادة لحرف صوتي تكرا من هذا المنطلق نفهم أنّ  3.»حالة إیقاعیة

نشاد في نفس المتلقي، حقق النسیج أو التناغم اإلیقاعي في الشعر یثیر اإلفي كل سبب لی

 .وت بعینهویؤكد على ص

تكرار اللفظة في المعطى اللغویال تمنح النغم فقط بل یمنح «وهو  :تكرار الكلمة -2

                                 
 .37التكرار في شعر محمود درویش، ص : فهد ناصر عاشور-1
 .13جمالیات التكرار في الشعر السوري المعاصر، ص : عصام شرتح-2
 .158البینة اإلیقاعیة في شعر الجواهري، ص : مقداد محمد شكر قاسم-3
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الواحد امتدادا وتنامیا للقصیدة في شكل ملحمي انفعالي متصاعد نتیجة تكرار العنصر 

من الكلمة المكررة،  یدة تلك القوة والصالبة نتیجة لذلك التردیدصتمنح الق 1.»كاللفظة مثال

 .متداد والتوسع في األبیات، وتجعلها فضاًء متنامیاً وهي تمنح اإل

أو هو تكرار العبارة وهو یسهم في تغذیة اإلیقاع المتحرك للخطاب  :تكرار الجملة -3

 2.»كسب النص طاقة إیقاعیة أكبر بفعل اتساع رقعتها الصوتیةالشعري، فالعبارة المكررة ت

وهو العروضیو التنامي في النص وحدوث " اإلمتداد"و" اإلتساع"یمثل التكرار هنا و 

ة نتشار وتمتع البصر باإلیقاع المتواصل ألكثر من لفظة وهنا خروج من القیود والنمطیّ اإل

 .ة وحركة الذات الشاعرةلیّ اده الدالعنفتاح على فضاءات النص وأبنحو اإل

 ."وهكذا"تقول الشاعرة في قصیدتها : تكرار الحرف  -1

 أقصف في مدینة ما

 بقلوب التمرة

 أنعت في شارع ما، بالغبیة

 أتمادى

 أدخل رحما ما

 أغدو أما، كما أهوى

 

                                 
 .211البینة اإلیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، ص: عبد الرحمن تبرماسین-1
 .198، ص البینة اإلیقاعیة في شعر الجواهري: مقداد محمد شكر قاسم-2
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 في حریق الصابون

 .الكلف) ألایر(أمسح عن 

 1.اتهم بالجمود

المیم، وألف المد في بدایة كل بیت و األلف یبدو جلیا في هذه األبیات سیطرة صوت 

، وحرف المیم هو حرف شفوي وجهري واأللف حرف عّلة ثم )ما، أتمادى، رحما ما(مثل 

بقوة الوضوح السمعي، فاأللف  ىجهر ذات تردد إیقاعي خاص والفت فهو صوت یحض

 .أفصح األصوات اللغویة على اإلطالق

ة هنا أكثر من المهموسة، وقد عمدت الشاعرة إلى تجمیل نّصها الحروف الجهریّ و 

حساس بالصورة تقاطر وانسیابیة والنغمة الباعثة لإل دالشعري به فأعطاها بعدًا بصریًا ُتجسّ 

اإلیقاعیة المفجرة لأللم النابع من صوت المیم التي تبعث صوتا امتدادیًا غیر منقطع، 

 .كي داللة البقاء وطوله وامتداده عبر الزمنواأللف هنا أیضا یحا

 .وتضع الشاعرة هذا الوصف لوضع القارئ في خضم األحداث

 

 

 

 

                                 
 .20، ص)شعر(شهادة المسك : رشیدة محمدي-1



 ايقـاع الموازنات الصوتية في القصيدة الشعرية                                       :الفصل الثاني
 

70 
 

 

 ."أخیرا"وفي مثال آخر من تكرار للحرف تقول الشاعرة في قصیدة 

 أنحني

 والهضاب جبیني

 أسیل

 وأنا من خزف

 یا سادتي

 ها أنا أعترف

 ني أكتشفإنّ 

 1.جمیلالضدي 

 .إنني -من -جبیني-أنحني -النص، تكرار حرف النون في أنانجد في هذا 

على الشاعرة وقصیدتها، فحرف النون  تهتكرار مثل هذا الحرف له دالل والشك أنّ 

حیث نجد  وداللته في القصیدة الظهور والبروز، وهذا ما یناسب القصیدة،حرف مجهور،

وهو  "أنا"جود تكرار للضمیر ر، ونالحظ، في األبیات و االعتزاز بالنفس، ومحاولة التصدّ 

زه عن اآلخرین، وداللة استخدام ضمیر المتكلم أنا في ضمیر یأتلف به المتكلم ویمیّ 

ة بغرض التحدي والمقاومة، عندما تتحدث الشاعرة عن القصیدة، اثبات اإلنتماء والهویّ 

                                 
 .66، ص )شعر(شهادة المسك : رشیدة محمدي-1
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لمس ها تنتمي إلى قومها ووطنها، ونوطنیتها ولغتها، وهیئة جسمها عن كل ما یدل أنّ 

وضمیر " أنا"وبقومها وكذا استخدامها لضمیر المتكلم  لذاتیة في افتخار الشاعرة بنفسهاا

الضمائر من أدوات تماسك النص وانسجامه،  وتعدّ . "أنا"الذي یعود على " لیاءا"المتصل 

 .تشكل بنیة لغویة ومعنویة منسجمة، وتتربط بین جملة ومقاطعه

 ":الماءإلحاح "وتقول الشاعرة في قصیدة 

 في السماء أسماء وأنواء مكان

 وعلى األرض أقداح ارتشفوا،

 .من الكؤوس نفوسا

 واقتبسوا

 من األجسام أقالما،

 1.واندسوا في األرواح ألواحاً 

الذي یدل على ابتداء الغایة " من"في قصیدة الشاعرة كالحرف " الجر"وتتنوع حروف 

وفي  على االستعالء،" على"وحرف الجر  الزمانیة والمكانیة وتوسیع حیز الزمان وامتداده

التي تفید الترتیب والمشاركة في الحكم دون تقید بزمن " الواو"وحرف العطف  الظرفیة

رض الوطن، من خالل استخدام ألمحدد ونلحظ وصف الشاعرة للثورة، والعدو الغاشم ل

 .حروف الجر والعطف التي ساهمت كثیرًا في اتساق وانسجام النص األدبي

                                 
 .35، ص )شعر(شهادة المسك : رشیدة محمدي-1
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 ":رشیدة محمدي"تقول الشاعرة " سولفاج"أبیات أخرى من قصیدة  وفي

 یا ألمه الجبار

 .یا مغامره ینحني إلیها رعد األساطیر السعید

 یا بعد عمره،

 1.من عمري

في القصیدة ثالث مرات وهي للنداء وقد عملت على تقویة اإلیقاع " لیاءا"لقد وردت 

الضراعة، والستعمال حرف النداء لدى الشاعرة تأكید الداللة المنطویة على شيء من لو 

توجیه لألنظار إلى المنادى والذي هو المحارب الجبار أو المجاهد في الثورة وتركیز 

 .االهتمام حوله

ب فیه باستمالة یرغ احرف النداء هنا تلوینا للكالم، والتفاتا بلیغً  وحیث أضافت

في قصیدة " رشیدة محمدي"لشاعرة وتقول ا ،طمئنان في نفس السامعالمخاطب، وبعث اإل

 ":هناك: "أخرى بعنوان

 .هناك ندى یزحف بالحقل

 .إلى علبة في السماء

 یزةهناك خلط تكتله الغر 

 بین بالد تتحدى حبنا

                                 
 .31، 30ص،)شعر(شهادة المسك : رشیدة محمدي-1
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 وبالد جد عزیزة

 هناك غرس في القلب

 وفالحة في الجسد

 هناك ربیع في العجوز

 وخریف في الولد

 للدود هناك دوما مرعى

 1.الودودفي الفؤاد 

" الحاء"و" الدال"و" الهاء"الحروف األكثر تكرارا في هذه األبیات هي حرف  إنّ 

 ".الزاء"و

وهو حرف صامت من األصوات الشدیدة االنفجاریة التي یسد عند نطقها مجرى " الدال"

وهذا ما یظهر في تعبیر الشاعرة عن الشدة . التنفس تمامًا ثم یحدث له انطالقا فجائي

" ندى"و" مجد"و" السدود"، و"الفؤاد" "الودود": ظالم والسواد في مثل قولهاوالقوة وال

واستنبطت مشاعرها عندما اهتزت بنبرات صوتها في موقف فزع أو رهبة  "اللدود"و

واستنبطت مشاعرها عندما تملكت صوتها بحة في انفعال " الهاء"فاهتدت إلى صوت 

حرفًا مجهورًا  رف الالم الذي یعدّ عاطفي ماسك لألنفاس فاهتدت إلى صوت الحاء وح

كما أن  لتصاقواالالنفس فیعطي ایحاًءا بالتماسك كلي یحدث ذبذبة إیقاعیة مع حبس 

                                 
 .83، ص)شعر(شهادة المسك : رشیدة محمدي-1
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نزالق وهذا اباإلضطرابواإلهتزاز والتحرك واإللدى الشاعرة یعطي إیحاءً " الزاء"تكرار حرف 

 .لطبیعة مشاعرها المضطربة والمتذبذبة اتجاه من همس ثم جهر

 :الكلمة تكرار-2

 ":شهادة المسك"تقول الشاعرة في قصیدة 

 .المسك، رسوم بواجهة الممنوع ألمتن الحمقى

 المسك، ترادفنا في السبل الذاهبة

 .المسك، حزننا على الغیاب وثورتنا على الحضور

 .المسك، ما طاب فینا من الجراحات

 .المسك، مالم تخیب شهوته للمرور فینا

 .المسك، بحثنا المشمس

 1.المسك، هذا األثیر بولوجي

كلمة المسك من بین  وبعد" المسك"المالحظ في القصیدة هو تكرار مكثف لكلمة 

العطور المتداولة والمشهورة عند العرب وقد أحدثت كلمة المسك هنا دورًا بارزًا في 

القصیدة، حیث ساعدت في الحفاظ على الوحدة الموضوعیة والفكریة بین فقرات النص، 

ة، عّددت معانیها عند الشاعرة من خالل اإللحاح على الفكرة وٕابراز األهمیّ وحیث ت

 .وتوضیح المعنى وتوكیده، وترسیخه في ذهن القارئ

                                 
 .81، ص )شعر(شهادة المسك : رشیدة محمدي-1
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 ":بالل"وفي مثال آخر تقول الشاعرة في قصیدة 

 أحد

 أحد 

 ورفاة الرجل

 1.ترتجف وهوهة

القوم الكافرون عندما عذبه " بالل الحبشي"هنا مرتین على قول " أحد"داللة كلمة 

د اهللا ولهذه الكلمة دالالت ومعاني فهذه الكلمة تدل على الرجل المسلم الذي یوحّ " قریش"

ة اآلن، فقد وضعت الذي ال یخضع لسیطرة الدول القویّ  تعالى وعلى العربي المسلم

الذین عّذبوه وبخضوع العربي المسلم " قریش"الشاعرة مقارنة بین بالل الحبشي وقوم 

 .القوى العظمى، وهذا لتأكید المعنى وترسیخه في ذهن القارئلسیطرة 

 ):العبارة(الجملة  تكرار-3

 ":أجواء سي البشیر"تقول الشاعرة في إحدى قصائدها 

 لدیه ینبغي أن یقضي للبغضاء بالرصید

 لدیه ینبغي أن یصبح للمالئكة جمهور بأقل القلیل

 لدیه ینبغي استیالب الدهشة، من الجملة المفیدة

 2.يلدیه ینبغي أن أقول للحلّ 

وقد جاءت هنا لدیه على صیغة اسم فاعل تدل " لدیه ینبغي"یوجد في األبیات لعبارة  
                                 

 .23، ص)شعر(شهادة المسك : محمدي رشیدة-1
 .34، 33ص :الدیوان-2
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كعلم، وقد أثنت علیه الشاعرة بخصائص وممیزات تجعل منه " سي البشیر"على الرجل 

فات ة عطائه واحترامه وتقدیره، ولما یملكه من صرجال فریدًا ومتمیزًا، وربما هذا لشدّ 

یم أي تدل على الوفاء والتعظ" ینبغي"الخلق وعطف وحنان، وحب تجاه بلده وأحبته وكلمة 

س هذا توسعا وامتدادًا لمشاعر له وكرمه الذي یملكه أسّ یجب تقدیره ولشدة عطائه ونب

، وذلك إلى "سي البشیر"ة عطاء هذا الرجل الشاعرة وأحاسیسها المتدفقة المعبرة عن شدّ 

 .وتكتم بداخلها من مشاعر التعظیم والثناء روال تستطیع أن تعبف جة ال توصدر 

 : الجناس: ثانیاً 

لبالغیون نوع من أنواعه والتفت إلیه اوهو  تقوم ظاهرة التجنیس على التكرار الصوتي،

ودرسوه، ویكون التجنیس على مستوى األصوات والكلمات، ویعتبر  القدماء وأولوه عنایتهم

لمتجانسة رنینا إحدى السمات األسلوبیة، في لغة الشعر المعاصر، وتحقق هذه األلفاظ ا

أي    1.»هذا البناء المحكم أن یكون اللفظ واحدًا والمعنى مختلفاً  وحقیقة«إیقاعیًا متمیزاً 

 ).ره، أشجارهاأحج(لمة اتفاق اللفظ واختالف المعنى مثل ك

فقد تقاربت آراءهم حول ذلك العرب،وهذا ما ذهب في تعریفه العدید من البالغیین 

نوعًا من تشابه الحرف في التألیف بین كلمتین «الذي عّرف الجناس " ابن المعتز"أمثال 

ومجانستها لها أن تشبهها متجانستین وهو أن تجيء كلمة تجانس أخرى في بیت شعر 

                                 
شراف أحمد حیدوش، رسالة ، ا"فترة التسعینات وما بعدها"اع في الشعر الجزائري المعاصر بینة اإلیق: صبیرة قاسي-1

 .244م، ص2010ي، جامعة فرحات عباس سطیف، ة واألدب العربتوراه، قسم اللغالدك
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 1.»ف حروفهافي تألی

ه اللفظ معناه اتفاق أو تشاب اس فيالجنویتبین لنا من خالل هذا القول البن المعتز أن 

 .كلمتین في عدد الحروف وترتیبه في بین الشعر

أن تكون اللفظة واحدة «: للجناس كالمماثلة حیث یقول »ابن رشیق« ویتعدد تعریف

 .أي اتفاق وتماثل كلمتین في اللفظ واختالفهما في المعنى كما سبق 2.»المعنى تالفباخ

التام والجناس الناقص  الجناسقسمین الجناس إلى  »الخطیب القزویني«وقد قسم 

 .استقر الدرس البالغي بعد الخطیب ومدرسته وعلى هذا التقسیم

 :وهو ما اتفق فیه اللفظان المتجانسان في أمور أربعة«:الجناس التام-1

 :كقوله تعالى 3.»تها، وترتیبها مع اختالف المعنىنوع الحروف، وعددها، وهیئ«

  4.﴾ُیْؤَفُكونَ  َكاُنوا َكَذِلك َساَعةٍ  َغْیرَ  َماَلِبُثوا اْلُمْجِرُمونَ  ُیْقِسمُ  السَّاَعةُ  َتُقوم َوَیْوم ﴿

 .ةالساعة الزمنیّ  القیامة أم الساعة الثانیة فالمقصود بها ى یومفالمقصود بالساعة األول

ومن أمثلة الجناس  5.»الشروط هذه والناقص ما أختل فیه أحد«:الجناس الناقص-2

وهو ناقص ألن كال من اللفظتین اختلفا في حرف ) ینسي وأنسي(اللفظي الناقص قول 

 .واحد مع اتفاق الحركات وترتیب الحروف

                                 
 .288نة اإلیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، ص البی: عبد الرحمن تبرماسین-1
 .288ص  :المرجع نفسه-2
 .17:05/ 2016مارسwww.educ213.netshouth/27: تعریف الجناس في اللغة العربیة مع األمثلة-3
 .55اآلیة : الروم-4
 .17:04/ 2016مارس ar.m.wikipadiea.org /27:ویكیبیدیا الموسوعة الحّرة: الجناس-5

http://www.educ213.net/
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 ":المهلة"رة في قصیدة الجناس اللفظي التام قول الشاع ومن أمثلة :الجناس التام-1

 .العمل مبذول

 .مبذول

 في الروح الوهابة،

 1.يمي یمضمض ففم

، الكلمتان متفقتان في األمور األربعة، ومختلفتان في المعنى، إذ "فمي"نالحظ كلمتي 

فمي األولى المقصود بها الفم البشري التي تغطي فتحة الفم في اإلنسان بشفتین،  أنّ 

بها الدور الذي یلعبه الفم في النطق والتعبیر واستخدام فمها في وبینما الثانیة المقصود 

 .الكالم للتواصل مع اآلخرین

 :الجناس الناقص-2

 ":نقرات"ومن أمثلة الجناس الناقص وهو یتعدد في أبیات الشاعرة قولها في قصیدة 

 .قلبك هذا الفرق

 بین الزجاج والعشق

 2.قلبك هذا األرق

ف، أ لذلك فهو جناس . الفرق في نوع الحرف األولالفرق واألرق، اختالف بین 

 .ناقص

                                 
 .91، ص )شعر(شهادة المسك : رشیدة محمدي-1
 .08ص :الدیوان-2
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 :لقول الشاعرة" إقامة"كذلك في قصیدة 

 مرغم على حفر الطریق

 ودعوآساتنا

 1.تشرب وحدها الحریق

والطریق . ح،هناك اختالف بین كلمة الطریق والحریق في نوع الحرف األول أیضا ط 

الشعلة  ما الحریق فهوار أو الممر، أئة للعبور وهو المسهو شریط أرضي به مسارات مهی

ا ا صوتیً نسجام في معنى هذه األبیات، وأحدث تناغمً أو اللهب، وهو ما حقق اإلتساقواإل

 .ًزامتمیّ 

 ":تباهي"وفي مثال آخر تقول الشاعرة في قصیدة 

 ...هذا المطلق

 یتخذ في غیر المالل

 نصبي تقربني بعضا وشبر

 2.هاللالألجرب دوس 

قد اختلفا في نوع الحرف األول م، ه، ) المالل والهالل( بیات كلمتيونالحظ في األ

ة للجناس هنا في األبیات بإیجاد نوع من الربط یقوم في حقیقته یتجلت الوظیفة الداللو 

ل، حیث تلحق بعض المتماثالت أو المتشابهات من األشیاء اثعلى مبدأ التشابه والتم

                                 
 11، ص)شعر(شهادة المسك : رشیدة محمدي-1
 .69ص :الدیوان-2
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من تذوق  نص وٕاثارة ذهن المتلقي بما یمتلكة الببعض، وذلك یسهم إسهاما كبیرًا في دالل

ة جمالي، وقدد حققت الكلمة المتجانسة بنیة صوتیة موسیقیة مؤثرة تتصل بالصاغیة األدبیّ 

 .في مستویات مختلفة

 ":المهلة"وكما تقول الشاعرة في إحدى قصائدها 

 .وله بدني...فله روحي

 فإن في الشدة 

 1.في الردة

ترك  ة هو مصطلح إسالمي یشیر إلى، فالردّ )ةة والشدّ الردّ ( والجناس هنا بین لفظتي

اللفظتین اختلفتا  صاعب الحیاة، وألنّ مة فهي المحن و بعد الدخول فیه، أما الشدّ  اإلسالم

ألبیات یقوي في حرف واحد مع اتفاق الحركات وترتیب الحروف، مما جعل الجناس في ا

 .اسب مع المعنى الكبیر ووقعه في النفسطیها تدفقًا عاطفیا یتنالنغمة الموسیقیة ویع

 :التوازي:ثالثاً 

تفي انونا مهما من قوانین اإلیقاع، یحعد قیو  حدیثا،مفهوما نقدیا " التوازي" یعتبر

بالهندسة الصوتیة، الداللیة، واللفظیة، وزخارفها على حد سواء، حیث تصبح الدوال 

خاللها مواقع الجمال في اللغة ومدلوالتها في سیاقاتها مترابطة متماسكة، تبرز من 

التوازي إلى علماء الغرب قدیما وقد تطور هذا  مصطلح الشاعرة شعرا كان أم نثرا، ویعود

                                 
 .102، ص)شعر(شهادة المسك : رشیدة محمدي-1
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 .المصطلح لیصبح مفهوما نقدیا حدیثا، وٕان تقاربت مفاهیمه في معاجم البالغة والشعریة

زي، وقد جاء لمصطلح التوا ن العرب القدماء كثیرًا إلى معنى محددولم یتطرق اللغویی

 ذاآذیته إ: في الهمزة یقالة والمواجهة واألصل لالمقاب«في لسان العرب من الموازاة وهي 

 1.»حاذیته

الذي  »محمد مفتاح«توازي عند العرب، وأشهرها تعریف وقد ظهرت تعاریف عدیدة لل

 2.»ت واختالف المعانينیاتشابه الب«یراه 

 3.»على مستوى التطابق والتعارض توازن المنطلقات«ومن تعریفاته كذلك بأنه 

تفاقها في وصف التوازي بالتشابه السابقة إ االصطالحیةوالمالحظ من التعریفات 

والتضاد الذي هو عبارة عن تكرار بنیوي في بیت شعري أو في مجموعة شعریة وهذه 

 .العالقة هي مجسدة باإلیقاعات الصوتیة التكراریة، مما یحقق تماسك النص وانسجامه

إعادة اللفظ الواحد في القول أو تركیب القول «بأّنه  »السجلماسي«ما یتحدد من قول وك

 4.»"اعدً امرتین فص"ین أمن جز 

 .كثر كما یرىقة تماثل أو تعادل بین طرفین أو أه عالبأنّ  »السجلماسي«حیث اعتبر 

                                 
 .391، صلسان العرب، مادة وازى: ابن منظور-1
 م،2013، 13:ع ،إلنسانیة، جامعة بابلة التوازي في قصیدة فتح عموریة، مجلة كلیة التربیة ابین: إبراهیم الحمداني-2

 .66ص
بالغة التوازي في السور المدنیة، اشراف بوعزة عبد القادر، رسالة الماجستیر، قسم اللغة العربیة : العربي عبد اهللا-3

 .18ص ،م2015ه، 1436لة وهران، الجزائر، وآدابها، جامعة أحمد بن ب
اربد األردن،  ، عالم الكتب الحدیث،" سلوبیةدراسة أ"شعریة القصیدة العربیة المعاصرة، : محمد العیاشي كنوني-4

 .147م، ص2010ه، 1،1431ط
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أحد أهم العلماء الغرب الذین تطرقوا إلى مفهوم التوازي  »سونرومان جاكب«ویعد 

اقفه على الشاعر اإلنجلیزي ذ في كثیر من مو ه خاصیة ممیزة في الشعر وقد استنباعتبار 

توازي، ة التتمیز بخاصیّ  أن الوحدات اللغویة في الخطاب الشعري«: فیرى »نزیكهوب«

وهذا ما یجعل من التوازي 1.»محددة بتكرار منظم للوحدات المتساویة فكل متوالیة شعریة

أّن البیت الشعري  »هوبكینز«جوهرّیة في لغة الشعر، وبتعبیر  ظاهرة »جاكبسون«عند 

فیرى أن بنیة الشعر تتحدد  2»خطاب یكرر جزئیا أو كلیا الصولة الصوتیة نفسها«

تدعمه أشكال صوتیة أخرى كالسجع والقافیة والجناس ویعتبرها  والذيبالتوازي المستمر، 

 .المختلفة في البیت الشعري من التمثالت الصوتیة، أي دراسة األشكال الصوتیة

هذه الظاهرة ة التوازي في الشعر فقط، فقد زخر الشعر العربي القدیم بوال تقتصر أهمیّ 

یة في الشعر یمكن أن الذي یرى أن البنى المتواز  »رومان جاكبسون«نثرًا، وهذا ما رآه 

 .ر أیضاً تكون في النث

شكل من أشكال التنظیم النحوي، یتمثل في تقسیم  «: التوازي بأّنه »إیفانوكس«ویعرف 

 3.»عناصر متشابهة في الطول والنغمة والبناء النحويالحیز النحوي إلى 

ري، ومبدأ تركیبي یرتكز علیه حیث عّده عنصرًا مهما في تكوین بنیة النص الشع

ة أو من خالل األصوات المتماثلة أو المتشابهة أو المتضادة والكلمات المترادفالنص،

                                 
 م،2010ه،1،1431ط، األردن،،عمان1التكرارات الصوتیة في لغة الشعر،عالم الكتب الحدیث ، ط: محمد القاسمي-1

 .11ص
 .11ص: المرجع نفسه -2
 .49م، ص2010، 1،ط، إربد األردنة الشعریة، عالم الكتب الحدیثاألسلوبیة وخصائص اللغ: دوخة مسعود بو-3
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 .المتضادة

 : ومن أمثلة التوازي

حیث تطابق في بعض  1.»وهو ما تكون من بیتین فأكثر«:التوازي المقطعي-1

أو تماثال في الصیغة الصرفیة . األلفاظ أو األحداث وفي بعضها اآلخر اتفاقا

 .والعروضیة من بیتین فأكثر

العمودي تمامًا، فیأخذ وهو ما تجاوز ثالثة أبیات كالتكرار «:التوازي العمودي-2

مما یشكل لنا لغة شعریة إیقاعیة راقیة یحتفي بالهندسة الصوتیة . 2»بعض صفاته

سواء حتى تصبح الدوال ومدلوالتها في سیاقاتها مترابطة  واللفظیة، وزخارفها على حدّ 

 .متماسكة تبرز من خاللها مواضع الجمال في هذه اللغة الشاعرة

اتكون من بیتین في الشعر العمودي، ومن خطین في هو م« :التوازي المزدوج-3

یة أساسیة في األشعار ، وقد ال تخلو منه القصیدة باعتباره خاصّ الشعر الحرّ 

وهو ما یحقق التعادل والتوازن والتناسب في المواقع في القصیدة الواحدة، 3.»ةالعالمیّ 

باره عنصرًا تأسیسیًا مما یمنحها نغمًا موسیقیًا یساهم في تماسك النص وانسجامه باعت

 .وتنظیمیًا في آن واحد، وهو ما یخلق لنا فواصل صوتیة متقاربة في الوزن

وهو توازي ینفرد بالبیت الواحد، لذا فموضوعه الشعر العمودي  :التوازي األحادي-4

                                 
 .257البینة اإلیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، ص: عبد الرحمن تبرماسین-1
 .260ص: المرجع نفسه-2
 .269ص: المرجع نفسه-3
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 1.»بالدرجة األولى حیث یتوازى شطراه فیتحقق التوازن والتعادل بینهما

وهو ما یطلق  2.»ى الفضاء في توزیع القصیدة علیهعتمد علی«:توازي التناظر-5

علیه بمصطلح الشعر الفضائي حیث یعد متسع األرجاء، نرحل من خالله إلى 

مما یفتح نافذة للداللة والمعنى التي یحققها الشاعر  داخل القصیدة،" فضاءات النص"

 .وتأثرات عاطفیة، وحیث یتوازى فیها الشكل من انفعاالت   

 ":إلحاح الماء: "حیث تقول الشاعرة في قصیدة :لمقطعيالتوازي ا-1

 ؟ه اهللامن منا مراضع

 ؟اهللا من منا مصادره

 3من منا مراجعه اهللا؟

نالحظ أن الشاعرة قد وزعت عناصر البیت توزیعًا هندسیًا متكررًا أي التقابل الشكلي 

في تتابعها لنظام  في الحروف والكلمات، إلى مستوى اإلیقاع في وحدات صوتیة تخضع

تتوالى فیه العناصر توازیًا منسجمًا في مخارج حروفها وبنیتها الصوتیة تشمل أكثر من 

، مع تردید الشاعرة في كل سطر حرف )مراضعه، مصادره، مراجعه(سطرین هنا مثل 

 .الدال على االستفهام في كل مّرة والتساؤل لدى الشاعرة" َمنْ "

 

                                 
 .271اإلیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، صالبینة : ن تبرماسیناعبد الرحم-1
 .277ص: نفسه عالمرج-2
 .36، 35، ص)شعر(شهادة المسك : رشیدة محمدي-3
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 ":المهلة"صیدة وحیث تقول في مثال آخر من ق

 رؤوسنا...افتح یا غالي نفوسنا

 افتح شموسنا

 افتح دروسنا

 1.على هزة النسر وافتراض األوزة

طع هنا في أكثر من بیتین، حیث تتوالى فیه العناصر والوحدات یوجد توازي في المق

نفوسنا، رؤوسنا، شموسنا، (الصوتیة والشكلیة وتنسجم مع بعضها البعض في مثل 

ومما حقق . نسجم من خاللها النصیحقق نغمة صوتیة متوالیة یتسق و  مما) دروسنا

الذي سمح للشاعرة " افتح"زة في النص الشعري، مع تكرار الشاعرة لفعل األمر جمالیة ممیّ 

 .بالتفاعل مع المقاطع والوحدات وتفرغت عواطفها، مما فتح بابا في فضاء النص

 :أیضا" المهلة"رة في قصیدة تقول الشاع :التوازي العمودي2-

 عن الصداح     

 عن المدیح     

 عن التلمیح 

 عن الصریح 

 عن القبیح 

    عن الملیح 

 2...وهذه مهلة 

                                 
 .93ص ،)شعر(شهادة المسك، :رشیدة محمدي-1
 .97ص :الدیوان-2
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عن الصداح، (في كل سطر  نالحظ في هذه األبیات أو المقاطع الشعریة توازیا وتماثال

من بحر " فعولن" ، ومن خالل صیغة)، عن التلمیح، عن الصریح، عن القبیحعن المدیح

 .ما أحدث لنا توازیا وٕایقاعًا منسجمًا في األشكال والوحدات الصوتیة" المتقارب"

" عن"وي لحرف الجر من تكرار بنی وتنتظم عناصر التوازي على أساس داللي یندفع

عضها ببعض عمل على ربط األبیات المتوالیة ب الذي شكل نواة المعنى الوارد، الذي

 .نسجام الوحدات الصوتیة في كل بیتوساهم في ترابط وا

بیت شعري أو أكثر  التركیبیة فيویتجلى هذا التوازي في األبیات في تقطیع العناصر 

تقطیعا متساویًا، بحیث اتفقت هذه العناصر والوحدات جمیعًا اتفاقا في بنیتها التركیبیة 

ر المتماثلة أكثر وفي الوظائف النحویة والصرفیة التي یؤدیها، وقد تجاوزت هذه العناص

 .من ثالثة أبیات، هذا التماثل في الكلمات حقق توازنا موسیقیاً 

 :التوازي المزدوج3-

 ":األرجوحة الشاغرة"حیث تقول الشاعرة في قصیدتها 

 ما ال یقال...نقول  

 1.ما ال یطال...نطول 
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 ":المهلة"وفي موقع آخر من التوازي المزدوج تقول الشاعرة في قصیدة 

 .أعل یا عالي

 1.أعل یا عالي

لمات ل وتناسب في الحركات حیث نرى الكالمثال األول لألبیات، وجود تقاب نالحظ في

" ماال"مع تكرار لحرفي : َوِفَعالْ على وزن فُعوُل ) ول، ُیطالنط(، )نقول، ُیقال: (التالیة

احد، وهذا التقابل یثني كفاصل بین هاتین البیتین یفصل بین كلمة وأخرى، في البیت الو 

 .على اتساق وانتظام في البیتین وترابط منسجم في كال البیتین

وفي المثال الثاني، نالحظ توازي مزدوج أیضا في عدد الحروف وسكناتها وترتیبها 

ومالءمتها لبعض فهو توازي تام، وتطابق كّلي في الوحدات الصوتیة والتركیبیة والداللیة، 

 ".یا"اء وفي تشابه حرف الند

 

 

 

 

 

 

                                 
 .94،ص )شعر(شهادة المسك : رشیدة محمدي-1



 ايقـاع الموازنات الصوتية في القصيدة الشعرية                                       :الفصل الثاني
 

88 
 

 :" المهلة"تقول الشاعرة في نفس القصیدة : التوازي األحادي4-

 .د إیمانك یا هذاجدّ 

 حتى اإلیمان

 مجيء أقل

 سحاب أهش

 .وتأتي األمیرة العتالء الصولجان

 .في الولوج القافز إلى صدر الزئیر

 1.یسیح العشب األخضر

 تمطرأخاف أال 

 أخاف العناوین

 الشكل كما هو في أصل القصیدة             2.أخاف األسطر

نالحظ في القصیدة توازیًا أحادیا بحیث تتفرد بعض األشطر لوحدها، كالشعر العمودي 

في القدیم وحیث یتوازى شطراه كشكل هندسي فیتحقق هنا التوازن والتعادل بینها، ومن 

النمط القدیم إلى المعاصر حیث تغیر في  تخرج منالتوازي ترید الشاعرة أن  هذا خالل

 .نمط المقاطع واألبیات الشعریة إلى نمط یالئم ضرورة الشاعرة

ز هندسي لألسطر، سواء بالشكل أو األصوات من خالله اعتمد الشاعر على حیّ  وكأنّ 

                                 
 .94، ص)شعر(شهادة المسك  :رشیدة محمدي-1
 .100ص :الدیوان-2
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تناسق في المعنى والداللة ا یشكل لنا إیقاعًا وانسجاما والفي الحروف والكلمات، ممّ 

 .و یؤثر فیهر القارئ لمألوف، وبشكل جدید یبهوجمالیة الخروج عن ا

 ":نقرات"حیث تقول الشاعرة في قصیدة : توازي التناظر5-

 قلبك آنیة

 قلبك الهوة 

 قلبك الهویة

 قلبك هذا الفرق

 بین الزجاج والعشق

 قلبك هذا األرق

 حین تغیب االتجاهات

 1.عن الطرق

في  حیث یتوزع هذا التوازي والتماثل هنا توازي للتناظر في النص الشعريیوجد 

جائه، لذلك فهو فضاء متسع تجوب فیه الشاعرة وأر " فضاءات النص"حدات والشكل في الو 

القصیدة یجسد انفعاالت الشاعرة وعواطفها حیث التعبیر عن أحاسیسها  من إلى مناحي

هذا التماثل   ءات النص دون قیود، فلذلك نرى ضانطالقة في فبحریة في هذا الوجود، واإل

یجوب من مكان إلى مكان ویتناظر من موقع إلى آخر في األبیات، وهذا ما نطلق علیه 

                                 
 .08، ص )شعر(شهادة المسك : رشیدة محمدي-1
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بالتوازي المتناظر حیث تتناظر وتتوازى  بعض الوحدات واألشكال المماثلة للكلمات 

 .والحروف من مكان أو فضاء من فضاءات النص

ة جدیدة ا ونمطیّ ا متوازیً ا یحقق إیقاعً ممّ  1،"الشعر الفضائي"ي بمصطلح ولذلك سمّ 

 .حة في النفس للقارئ والتراسل العاطفي للشاعرةتبعث الرا

                                 
 .277البینة اإلیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، ص: عبد الرحمن تبرماسین-1



 

 
 

 خاتمة
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لقد عرف الشعر الحدیث والمعاصر، توظیفا مكثفًا لظاهرة اإلیقاع بمختلف عناصره، 

ة ومن خالل تسلیط الضوء على هذه ة والنقدیّ فقد أحدث ثورة كبیرة في الساحة األدبیّ 

الظاهرة في المجموعة الشعریة للشاعرة رشیدة محمدي والكشف عن رؤیتها الشعریة 

 :فقد كانت أهم النتائج التي توصلت إلیها من خالل هذه الدراسة ما یلي والجمالیة، وعلیه،

الشعریة مجموعة من الخصائص التي تجعل من العمل األدبي عمًال أدبیًا  -

 .زجمالیًا، وتعطیه الفرادة والتمیّ 

تفاقها في عدد الحركات یر المقفاة تتساوى في األزمنة الالوزن هو أن تكون المقاد -

 .تیبوالسكنات والتر 

 .الوزن هو تقدیر حروف الكلمة بما یقابلها في المیزان -

، وهذا ما أبرزه الدیوان ةالوزن أساس في الشعر وهو وظیفة أسلوبیة جمالیّ  -

الشعري فقد حقق هذه المیزة في إظهار تلك الجمالیة اإلیقاعیة في الوزن حیث جعل من 

 .القصیدة القصائد وحدات منتظمة من الحركات والسكون أثرت على بنیة

إلیقاع شحذ وتسخیر إمكانات اللغة الصوتیة التي تتناغم مع بعضها البعض ا-     

االنسجام والتماهي یؤثر في النفس، وهذا ما یجسده تساویا وتناسبًا إلحداث لون من 

 .الدیوان الشعري المليء بالمؤشرات اإلیقاعیة التأثیریة من عناصر اإلیقاع

تكرارها في نهایة كل بیت والروي هو األساس الذي القافیة جملة موسیقیة یجب  -

 .ترتكز علیه القافیة
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تزید القوة الموسیقیة القافیة تضبط اإلیقاع والموسیقى ضمن وحدة موسیقیة كاملة،  -

في التعبیر، وقد تنوعت القافیة في الدیوان الشعري للشاعرة رشیدة محمدي وهذا لجمال 

 .أسلوبها وتنوعه

المتكاوس، المتراكب، المتدارك، : على خمسة ألقاب وهي هایجمع القوافي كلّ  -

 .المتواتر، المترادف

 .الوقف هو الوقوف على نقطة عند نهایة الجملة المفیدة -

التركیبیة أنواع الوقف في الشعر المعاصر وهي الوقفة التامة والوقفة الوزنیة و  -

لطبیعة مشاعرها  الداللیة ووقفة البیاض، وقد تعددت أنماط الوقف لدى الشاعرة وهذا

 .وما یكمن في داخلها من عواطف مسترسلة تعبر عن خلجات نفسهاالمتدفقة 

التدویر هو أن یأتي جزء من التفعیلة في آخر أحد األبیات ویأتي الجزء اآلخر  -

 .أي ما یتبقى من التفعیلة في بدایة البیت الذي یلي

دویر الكلي والداللي، وقد الجزئي والت ینقسم التدویر إلى تدویر التفعیلة والتدویر -

كان لظاهرة التدویر في قصائد الشاعرة نصیب من ذلك فقد تعددت طرقه وتأثیراته في 

ذلك فقد ساهم التدویر في الخروج عن نمط القصیدة القدیمة، وهذا وفقا لإلبداعات 

 .التي تفرض سیطرتها على الجملة الشعریة لدى الشعراء المحدثین النفسیة

لة اللفظ على المعنى ویكون بتكرار حرف أو لفظة أو جملة أو التكرار هو دال -

 .حركة
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ا للتوكید أم لزیادة التنبیه أو التكرار هو إعادة كلمة أو عبارة بلفظها ومعناها إمّ  -

 .للتهویل، أو للتعظیم أو التلذذ بذكر المكرر

هذا كثیرا  یة كما یؤثر في البینة اإلیقاعیة، وقد ساهمالتكرار یؤثر في البینة الدالل -

في زیادة للمعنى وتوضیحه في ذهن المتلقي من قبل الشاعرة إضافة إلى أن هذا التكرار 

 .قد ساهم كثیرا في إبراز القیمة الجمالیة والتعبیریة للدیوان

 .الجناس اتفاق أو تشابه كلمتین في اللفظ واختالفهما في المعنى -

نوع الحروف وعددها : أمورالجناس التام هو ما اتفقت فیه الكلمتان في أربعة  -

 األمور وهو ما اختلف فیه اللفظان في واحد من ،وترتیبها وضبطها، والجناس الناقص

ع الحروف وعددها وترتیبها وضبطها، ولقد حقق الجناس في المدونة األربعة السابقة نو 

الل الشعریة أثرا كبیرا في إحداث تناغما وانسجاما في المعنى، وٕاثارة ذهن المتلقي من خ

 .ذلك

یمثل التوازي عالقة تماثل أو تعادل بین طرفین أو أكثر، وهو نموذج تكراري  -

 .مالئم التنوع

حادي وتوازي ي المقطعي والعمودي والمزدوج واألالتواز : من أمثلة التوازي -

وقد تعددت أنماط التوازي لدى الشاعرة ما حقق انسجاما وتناسقا في المعنى  ظر،التنا

 .والداللة وجمالیة الخروج عن المألوف

وكل ما یمكن أن أقول عن هذه الدراسة، حاولت سعیا للوقوف على أهم الجوانب  -
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نیة من خالل احتوائه لظاهرة اإلیقاع الشعري، حیث تعد نقلة ف والداللیة للدیوانجمالیة ال

 .نتباه القارئ لهاألسلوبها تجذب إ في شعر الشاعرة كمبدعة تكتمل الخصائص اإلیقاعیة

ُیوفقنا لصواب هذا البحث، وهو براء مما ورد فیه من . واهللا المستعان والموفق -

 .والسالم مسك الختام. تقصیر ونقصان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لحقم  
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 ؟من هي رشیدة محمدي

الشعر و لكن من أهم هي دكتورة و شاعرة قدمت مجموعة كبیرة من  :رشیدة محمدي

 ...باللغتین اإلنجلیزیة و العربیة مجموعات شعریة كانت ما قدمته هو أربع

رشیدة محمدي أبرز المتحدثات المستقالت الذین تم باإلضافة إلى ما سبق تعتبر 

 .اعتمادهم من قبل مجموعة كبیرة و متنوعة من الجامعات بالوالیات المتحدة األمریكیة

أصبحت أول اسم عربي یتربع على عرش انطولوجیا أهم الشعراء عبر  الشاعرة

 ...تقیم رشیدة محمدي اآلن داخل إسبانیا... العالم

ها التي بذلتها في مجال الشعر تمكنت من أن تحصل على لقب من خالل مجهودات 

األكادیمیة هذا بجانب أنها أصبحت أول مبدعة ضمن الشعراء و الشاعرات لیس على 

 .مستوى الجزائر فقط و لكن على مستوى الوطن العربي بأجمعه

و من أهم األعمال التي قدمتها الشاعرة و األكادیمیة رشیدة محمدي قصیدة تحت 

خاصة ألن هذه القصیدة تم تصنیفها على أنها " لسحب الثقة من المسلمات: "وانعن

 .أحسن قصید شعري مترجم في العالم على اإلطالق لیس على مستوى العالم العربي فقط

 :الجوائز التي حصلت علیها رشیدة محمدي

التي  العدید من الجوائز كنوع من التقدیر على إبداعها، و من بین أهم الجوائز نالت

 (*)كما نالت رشیدة محمدي" جائزة مفدي زكریا للشعر في الجزائر" :نالتها رشیدة محمدي

                                 
م، 20/04/2016 ، الثالثاء،www.almrsal.comسیرة الجزائریة  رشیدة محمدي، المرسال، الجزائر، : هدیر محمد(*)

00:23. 

http://www.almrsal.com/
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نالت رشیدة محمدي أیضا جائزة السي سي بي في عام : جائزة في الفن التشكیلي 

رادیو هذا بجانب أنها في  لباسیفیكار" بالمراسل الشجاع"و هذه الجائزة تتعلق  م2004

نفس العام حصلت على جائزة األمم المتحدة ألفضل متحدث حول العالقة بین المبدعین 

د و هذه لمربحصلت رشیدة على جائزة أحسن قراءة ل 2000و األمم المتحدة في عام 

 ...الجائزة كانت بالعراق

یة لترجمة التراث و كانت هذه الجائزة للمرة الثان" البي بي سي"على جائزة  حصلت

 ".حیزیة"العربي و كانت تحت عنوان 

 .رشیدة محمدي صاحبة أول أوبرا عربیة 

بل سعت أكثر من أجل  حصلت علیها رشیدة محمدي لم تكتف بعد كل الجوائز التي

الحصول على ألقاب عالمیة و هذا ما حصل بالفعل حیث حصلت رشیدة محمدي على 

أوراد "بعد أن قامت بتقدیم قصیدة شعریة تحت عنوان  لقب صاحبة أول أوبرا عربیة و ذلك

 *."الدمعة

الذي قمنا " شهادة المسك"و من أهم المواضیع التي أشارت إلیها الشاعرة في دیوانها 

 .الحب و اإلنسانیة -المرأة -الحریة-الوطن: من خالله بدراسة للقصائد من بینها

 

 

                                 
 .المرجع نفسه *
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 ."شهادة مسك"نماذج من قصائد الشاعرة في دیوان 

 :نقرات

 قلبك آنیة

 قلبك الهوة

 قلبك الهویة

 قلبك هذا الفرق

 بین الزجاج و العشق

 قلبك هذا األرق

 حین تغییب االتجاهات

 عن الطرق

 :إقامة

 عندما تقیمون تمثاال للمطر

 رشوه بقلب

 شاعره طفل

 مرغم على حفر الطریق

 ودعوا آساتنا

 تشرب وحدها الحریق
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 :مرافعة

 "الشعب"لو خصصت صحیفة 

 أعمدة لمواجع هذا الوطن

 ألفضیت في برهة

 انتهى عهد زفافات الضفادع

 انتهى زمن الغفلة

 :شرط

 كي تأتي الشمس

 في احورار شمس رامیة

 ال بد أن تأمر

 في شدد

 إن كنت رجال آمنا

 دع عنك الصالة

 .و توضأ بحقائقنا الدامیة

 :منفاي

 كان عز الدین

 خفقة من القلب
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 تطلق موته أغنیة

 قسما و مرثاه

 من الحلیب االبتسامة

 :نص

 نص ال یهًربني

 إلى نزهة في األوردة

 غلة تشوه االستثناء

 و أصالة الفرح

 نص ال یهزني

 زواجل تستسلم السوسن

 على عطاءات الشك اإلجباري

 نص ال یتوقعني

 هو أهلي الفائتون

 العابرون

 زعرورا تتفصل فیه الربوع

 و ینحني المشروع

 إلى فلوق بلح



 ملحــــق                                                    التعریف بالشاعرة رشیدة محمدي    
 

102 
 

 :فیةمشاكسة صو 

 تسللي من غیمك

 لموكب ابتهاجي،

 لینتهي الغضب و یرتخي احتجاجي

 و أمطري شرسة

 تسللي

 تدللي

 رشینا لؤلؤا، یا روحه المذابة

 أنوي أعراس الماس

 و افتحي ثغر السحابة

 دع الماء یذرف السماء

 دعیه یوقع بالمطر

 اهللا، شراعي مثلنا أنه

 .یمارس موت الكتابة

 :األرجوحة الشاغرة

 ألیف التوتر جبیني

 دوم ما فصلت مستویات الربح
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 غبطة العندلیب و اندالع المودة

 على مجد اللوح المدبوغ

 :و قال طقس إمامه أمي

 ابسط صبوتنا و انتبه إلى سحنات الًرحال

 :تنازل

 یا شرس

 كلي افترس أنا و الشاعرة

 و الغسق الممهور للیلة الباردة

 أنا و السحاب

 الماء و الفستق المقهور على صحون

 و الحور الحاشدات

 .عنبا و أقالم على المائدة

 :اختصار

 أیها الناشئ

 من أضلعي،

 إن المرور من هنا،

 یراهنني علیه المنعطف
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 ال االحتمال

 صففني

 رًصعني

 شارعا لمناصرتي،

 أو هرما لمدائني

 إن وشم النهود

 مهمة

 .من اختصاص الرجال



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المصادر والمراجع



 قـائمة المصادر والمراجع
 

108 
 

 قائمة المصادر والمراجع

 .حفص عن عاصمالقرآن الكریم بروایة 

 :المصادر: أوال

، ورات اتحاد الكتاب الجزائریین، منش)الشعر(شهادة المسك  :رشیدة محمدي )1

 .م2001، 1،طالجزائر

 :عالمراج: ثانیا

، دار غریب "یقاعدراسة في النحو والمعنى واإل: "عرالتدویر في الش: أحمد كشك )2

 .م2004، القاهرة، )ط-د(والنشر والتوزیع، للطباعة 

، عمان، ة، دار الشروق للنشر والتوزیعالشعریة والشاعری: أیمن داوود اللبدي )3

 .م2006، 1،طاألردن

 .م2003، 2،ط، الجزائرلشعر العربي، الناشر دار مدنيقوافي ا: حسین أبو النجا )4

ة لرسائل مقاربة تشریحیّ "آلیات الشعریة بین التأصیل والتحدیث : حمید حماموشي )5

 .م2013ه، 1436، 1ط ،، اربد، األردنللنشر والتوزیع ، عالم الكتب الحدیث"ابن زیدون

أساسیات علم العروض والقافیة، دار أسامة للنشر : خضر عبد الرحیم أبو العینین )6

 .م2010، عمان، األردن، 1والتوزیع، ط

قوافي، المكتبة العصریة كتاب الكافي في العروض وال: ابن الخطیب التبریزي )7

 .م2004ه، 1425للطباعة والنشر، صیدا، بیروت، 



 قـائمة المصادر والمراجع
 

109 
 

اإلیقاع في الشعر العربي الحدیث، دار الحوار للنشر والتوزیع، : خمیس الورتاني )8

 .م2005، 1،طسوریة، الالذقیة

، ELGAة والقافیة، منشورات جامع الدروس العروضیّ : الدوكالي محمد نصر )9

 .م2001، 1،ط، مالطاافالیت

رابح بن خویة، في البنیة الصوتیة واإلیقاعیة، عالم الكتب الحدیث، إربد، األردن،  )10

 .م2013، 1ط

، المركز "لدراسات نقدیة في دیوان أمل دنق"ة فضاءات الشعری: سامح الرواشدة )11

 .م1999ه، 1129 ،)ط د،(،، اربد، األردن)ط د،( ،القومي للنشر

، منشورات بونة "واألنماط نواعواأل المفاهیم"الشعریات العربیة : ةسعد بوقالق )12

 .م2007ه، 1428، 1،طللبحوث والدراسات، عنابة، الجزائر

العلم واإلیمان للنشر  البنیة اإلیقاعیة في الشعر العربي،: أبو السعود سالمة )13

 .م2009، 1،ط)ب د،(، والتوزیع

 ،1طالعروض والقوافي، دار البدایة، عمان، األردن،: سمیح عبد اهللا أبو مغلي )14

 .م2009ه، 1430

، عالم "قصائد"اإلیقاع في شعر نزار القباني، من خالل دیوان : سمیر سحیمي )15

 .م2010ه، 1431، 1،طالكتب الحدیث للنشر والتوزیع، اربد، األردن

البینة اإلیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، دار الفجر، : عبد الرحمن تبرماسین )16



 قـائمة المصادر والمراجع
 

110 
 

 .م 2003، القاهرة، 1ط

 ربي، دار الفجر للنشر والتوزیع، العروض وٕایقاع الشعر الع :رماسینبتعبد الرحمن  )17

 .م2003، 1،طالقاهرة

ر، رند للطباعة والنشر جمالیات التكرار في الشعر السوري المعاص: عصام شرتح )18

 .م2010، 1،ط، دمشق، سوریاوالتوزیع

دمشق، ، )د،ط(، اتحاد الكتاب العرب، "دراسة"شعریة الحداثة : براهیمعبد العزیز إ )19

 .م2005سوریا، 

فلسفة اإلیقاع في الشعر العربي، المؤسسة العربیة للدراسات : علوي الهاشمي )20

 .م2006 ،1،طوالنشر، بیروت، لبنان

، یة في العروض والقافیة، دار عمان للنشر والتوزیعالشاف: عیسى ابراهیم السعدي )21

 .م2008، 1،طعمان، األردن

 ،1طالمنقذ في العروض والقافیة، دار قندیل، عمان، األردن،: اد الجنابيفاضل عوّ  )22

 .م2008

البیرق في الشعر والعروض والقوافي، دار الكتاب : فواز بن فتح اهللا الرامیني )23

 .م2009هـ، 1430، 1،طالجامعي، اإلمارات، العین

سات ة للدراالتكرار في شعر محمود درویش، المؤسسة العربیّ : فهد ناصر عاشور )24

 .م2004، 1،طوالنشر، بیروت، لبنان



 قـائمة المصادر والمراجع
 

111 
 

یقاعي والمكاني في القصیدة العربیة الحدیثة، دار وائل التشكیالن اإل :كریم الوائلي )25

 .م2009، 1،طللنشر والتوزیع، عمان، األردن

، دار األمان، "نموذج الوقف"في التنظیم اإلیقاعي للغة العربیة، : مبارك حنون )26

 .م2010ه، 1431، 1،طالرباط، المغرب

حول النظائر اإلیقاعیة للشعر العربي، المنشأة العامة للنشر  :محمد أحمد وریث )27

 .ه1431، 1،طوالتوزیع واإلعالن،طرابلس، لیبیا

، دار جریر للنشر "دراسات في النقد العربي"في الشعریة  مفاهیم: محمد درابسة )28

 .م2010ه، 1431، 1،طوالتوزیع، اربد، األردن

حساسیة االنبثاقة الشعریة األولى "یدة العربیة الحدیثة القص: محمد صابر عبید )29

 .م2010، 1،ط، عالم الكتب الحدیث، اربد، األردن"جیل الرواد الستینات

األصول الفنیة ألوزان الشعر : محمد عبد المنعم خفاجي وعبد العزیز شرف )30

 .م 1992ه، 1412، 1،طالعربي، دار الجیل، بیروت، لبنان

عالم  ،"دراسة أسلوبیة"عریة القصیدة العربیة المعاصرة، ش: محمد العیاشي كنوني )31

 .م2010ه، 1431، 1،طالكتب الحدیث، اربد األردن

، شعر، عالم الكتب الحدیث، عمانالتكرارات الصوتیة في لغة ال: محمد القاسمي )32

 .م2010ه، 1431، 1،طاألردن

منهج تعلیمي "إیقاع الشعر العربي تطوره وتجدیده، : محمد مصطفى أبو شوارب )33



 قـائمة المصادر والمراجع
 

112 
 

 .م2007، 1،ط، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، اإلسكندریة، مصر"مبسط

، )د، ط(البنیة اإلیقاعیة في شعر شوقي، مكتبة بستان المعرفة، : محمد عسران )34

 .م2006االسكندریة، مصر، 

فاروق  دراسة تطبیقیة على دواوین"حداثة، في شعر ال اإلیقاع :محمد علوان سلمان )35

علم واإلیمان للنشر والتوزیع، ، ال"سالم رفعت-طلب حسن-سنةأبو  ابراهیم-شوشة

 .م2010سكندریة، مصر، اإل

األسلوبیة وخصائص اللغة الشعریة، عالم الكتب الحدیث، إربد : دوخة مسعود بو )36

 .م2010، 1،طاألردن

مصطلحات العروض والقافیة في لسان العرب، دار الكتب العلمیة، : مسلك میمون )37

 .م2007ه،  1428، 1،طبیروت، لبنان

، دار مكتبة الحامد "ةمرجعیاتها وابداالتها النصیّ "الشعریة العربیة : مشري بن خلیفة )38

 .م2011ه، 1432للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 

ان، یقاعیة في شعر الجواهري، دار دجلة، عمّ البینة اإل: مقداد محمد شكر قاسم )39

 .م2008ه، 1429، 1،طاألردن

الغنائي، منشأة  اإلیقاع الصوتي في شعر شوقي: منیر سلطان )40

 .م2000، 1،طسكندریة، مصرالمعارف،اإل

الشافي في العروض والقوافي، دار الفكر العربي، بیروت، : اعهاشم صالح منّ  )41



 قـائمة المصادر والمراجع
 

113 
 

 .م1995لبنان، 

 :المعاجم: ثالثا

، دار الكتب )1ج(معجم مقاییس اللغة، : أبي الحسین أحمد بن زكریاء الرازي )42

 .م2008، 2،طبیروت، لبنان ة،العلمیّ 

: لسان العرب، مج :)أبو الفضل جمال الدین بن محمد بن مكرم(ابن منظور  )43

 .م1997، 1،ط، دار صادر، بیروت، لبنان05،8،15

المشرق، بیروت، ، دار المعجم الوسیط والعربیة المعاصرة: أنطوان نعمة )44

 م2003 ،1طلبنان،

 :المجالت: رابعا

اإلنسانیة التربیة  عمورّیة، كلیةبینة التوازي في قصیدة فتح : إبراهیم الحمداني )45

 .م2013، 13:ع ،بابل جامعة

 :الجامعیة مخطوطاتال: خامساً 

اشراف بوعزة عبد القادر، رسالة بالغة التوازي في السور المدنیة، : العربي عبد اهللا )46

ه، 1436ماجستیر، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة أحمد بن بلة وهران، الجزائر، 

 .م2015

ففترة التسعینات وما "بینة اإلیقاع في الشعر الجزائري المعاصر : صبیرة قاسي )47

معة فرحات ة واألدب العربي، جاحیدوش، رسالة الدكتوراه، قسم اللغ، اشراف أحمد "بعدها



 قـائمة المصادر والمراجع
 

114 
 

 .م2010، 3،طسطیف ،عباس

 :المواقع اإللكترونیة: سادساً 

ـــــــــــة )48 ـــــــــــي اللغـــــــــــة العربیـــــــــــة مـــــــــــع األمثل ـــــــــــاس ف  shouth : تعریـــــــــــف الجن

 www.educ213.net/ 17:05/ 2016مارس 27األحد. 

 27األحـــــد / ar.m.wikipadiea.orgویكیبیـــــدیا الموســـــوعة الحـــــّرة، : الجنـــــاس )49

 .17:04/ 2016مارس

 

http://www.educ213.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فھرس الموضوعات



 فھرس الموضوعات
 

116 
 

 
 

 الصفحة العنوان

 ج-ب-أ ...................................................................مقدمة

  .مفاهیم في الشعریة :مدخل

 9-5 .......: ........................................واصطالحاً لغة  : أوالً  

  .مفهوم الشعریة عند الغرب  

 12-9 ...:..............................................قدیمًا وحدیثاً  :ثانیاً  

  .مفهوم الشعریة عند العرب  

 18-13 ....:............................................قدیمًا وحدیثاً  : ثالثاً       

  .عناصر اإلیقاع في القصیدة الشعریة :الفصل األول

  .الوزن واإلیقاع والقافیة: المبحث األول

 21-20 ........................................مفهوم الوزن عند القدماء1-

 24-21 ......................................مفهوم الوزن عند المحدثین2-

 29-24 .......................................القدماءمفهوم اإلیقاع عند     1-

 35-29 .....................................مفهوم اإلیقاع عند المحدثین2-       

 41-35 .......................................القدماء  مفهوم القافیة عند    1-

 43-41 ......................................المحدثینمفهوم القافیة عند 2-       

 46-43 الجزء التطبیقي              

 48-46 ......................................................الوقف: المبحث الثاني

 48 .......................................................الوقفة التامة1- 



 فھرس الموضوعات
 

117 
 

 48 ......................................................الوقفة الوزنیة2- 

 48 ...........................................التركیبة والداللیة الوقفة    3- 

 48 ...................................................... البیاض وقفة    4- 

 54-49 الجزء التطبیقي    

 58-54 .....................................................التدویر: الثالثالمبحث 

 58 ...................................................تدویر التفعیلة  1- 

 58 ..................................................التدویر الجزئي2-

 58 .....................................................الكليالتدویر  3-

 59 ...................................................التدویر الداللي4-

 63-59 التطبیقي الجزء 

  .إیقاع الموازنات الصوتیة في القصیدة الشعریة: الفصل الثاني

 67-65 .....................................................التكرار: المبحث األّول

 67 .....................................................تكرار الحرف1- 

 68-67 .....................................................تكرار الكلمة  2- 

 68 .....................................................الجملةتكرار   3- 

 76-68 الجزء التطبیقي  

 77-76 ...................................................الجناس: المبحث الثاني

 77 .....................................................الجناس التام1-

 77 ..................................................الناقصالجناس 2-

 80-78 الجزء التطبیقي 

 82-80 ...................................................التوازي: المبحث الثالث



 فھرس الموضوعات
 

118 
 

 83 ...................................................التوازي المقطعي1-

 83 ...................................................العموديالتوازي 2-

 83 ...................................................مزدوجالتوازي ال3-

 83 ...................................................التوازي األحادي4-

 84 ...................................................التناظرتوازي 5- 

 90-84 الجزء التطبیقي 

 95-92 ...................................................................خاتمة

 ....................................................................ملحق
97-

106 

 ..................................................المصادر والمراجعقائمة 
108-

114 

 .......................................................فهرس الموضوعات
116-

118 
 



:ملخص  

يهدف هذا البحث إلى دراسة ظاهرة اإليقاع الذي يعتبر من أهم العناصر الممّيزة للخطاب 

 القارئ، نظراأثره على نفسية  الحديثة، ويتركوالمتداول بكثرة في الدراسات الشعري،

 ، حيث...(الوزن والقافية،والوقف)ة لهذه العناصر المتمثلة في ة والتعبيريّ للقيمة الجماليّ 

.منهاا لكلا واضح  قدمنا مفهوم    

وكذلك محمدي،للشاعرة رشيدة (شهادة المسك)ي هذه العناصر في المدونة الشعرية وتجلّ 

.الشعريجماليات النص  ة هذه العناصر على إبرازإبراز أهميّ   

Résume : 

Ce travail de recherche focalise l’attention sur le phénomène du 

rythme qui est considéré comme un des éléments caractérisant le 

discours poétique, Ce type du discours est très rependu dans les études 

récentes et laisse ses traces sur le lecteur vu son esthétique et 

pragmatique concernant (sa musicalité, son rythme, rime…) et toutes 

le figure de style alors, nous avons mis l’accent sur ton ces éléments. 

Dans cet humble travail nous avons pris comme corpus le recueil 

de poème (CHAHADET EL MUSK) de RACHIDA M’HAMDI ou 

nous avons mis en exergue la valeur des procèdes auquel la poétesse a 

fait recours pour montrer la valeur des discours poétique. 
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