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بسم اهلل الذي خمق اإلنسان عممو البيان، و وىبو التمييز و الحكمة و كرمو عمى 
سائر مخموقاتو، فأحسن تصويره، و الصالة و السالم عمى خاتم الرسل واألنبياء ،سيدنا  

 .محمد و عمى آلو األطيار وصحابتو األبرار، و من تبعيم بإحسان إلى يوم الدين

لقد اكتست الدراسات الصوتية في العصر الحديث أىمية بالغة في مقاربة النصوص 
األدبية، و قد عممنا عمى البحث عن بعض القيم الجمالية التي تتضمنيا النصوص 

الشعرية، باعتبار النص الشعري شبكة من العالقات الداخمية و الخارجية، و ليكون لمشعر 
وقع عمى القموب و تأثير عمى المشاعر البد من عنصر اإلطراب و المحن كمقوم صوتي 

 .تقوم عميو القصيدة الشعرية ،و الذي يعرف باإليقاع و ىو محل دراستنا في ىذا البحث

يعد اإليقاع أىم مزايا الفن الشعري ،و أبرز الظواىر الصوتية في مطاردة الآللئ 
الجمالية، التي يأب بيا النص اإلبداعي الباىر في روعة حساسيتو و عمق لغتو و تشكيمو 

الفني، و ذلك بالتحميل الجمالي لبنية النص الشعري الموسيقي منو والداللي، و اإليقاع 
فأما الذي يدرس الترابط بين األلفاظ و الجمل و تآلفيا وتناسقيا، وجرس الحروف : نوعان

المتناغمة و المنسجمة، و ما تؤديو من دالالت مستوحاة من النص الشعري يطمق عميو 
أما الذي يقوم عمى النظام العروضي من وزن و قافية، و ما تؤديو من .اإليقاع الداخمي

 .نغم موسيقي و توازن إيقاعي صوتي يعرف باإليقاع الخارجي

بما أن اإليقاع يحظى بأىمية خاصة في الدراسات الصوتية لمنصوص الشعرية 
أحمد "عممنا عمى تطبيق بعض آلياتو عمى أحد المدونات الشعرية لشاعر جزائري ىو 

 ".نبضات اليوى"في ديوانو الموسوم بـ " بزيو

وقد حاولنا في ىذا البحث أن نسمط الضوء عمى اإليقاع بنوعيو الداخمي والخارجي 
 :كاآلتي و األسئمة التي يمكن أن نطرحيا ىي
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 ؟"أحمد بزيو"كيف تجسد اإليقاع في ديوان -

 ما ىي الظواىر اإليقاعية البارزة في ىذا الديوان؟-

ما ىو الدور الذي يقوم عميو اإليقاع في ىذا الديوان من خالل إيقاعيو الداخمي -
 والخارجي؟

و تختفي خمف ىذه المقاربة الصوتية مجموعة من الدوافع الذاتية و الموضوعية 
 :تتمثل في

، و ألنو يمثل حركة شاعرية "أحمد بزيو"رغبتنا الجامحة في االطالع عمى شعر - 
 .متميزة، تجمع بين التقميد و التحديث

االشتغال عمى المدونة الجزائرية لقمة الدراسات في مجال اإليقاع في الشعر -
 .الجزائري، و خاصة لمشعراء المتأخرين المعاصرين

و تيدف ىذه الدراسة إلى الكشف عن جماليات الديوان و التعرف عمى الظواىر 
 .اإليقاعية فيو، من المنظورين الموسيقي و الداللي

و ذلك باتباع خطة منيجية عممنا من خالليا تقسيم البحث إلى مدخل و فصمين 
 .وخاتمة

تطرقنا في المدخل إلى ماىية اإليقاع، و أىم التعريفات المتداولة عند عمماء الغرب 
 .والعرب

أما في الفصل األول فكان االشتغال عمى اإليقاع الداخمي، حاولنا فيو جمع الظواىر 
البارزة في الديوان المشتغل عميو، حيث عمدنا إلى تقسيم ىذا الفصل إلى مبحثين ينقسم 

 .كل مبحث إلى مباحث فرعية
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تحدثنا في المبحث األول عن صفات األصوات و مخارجيا، من ىمس و جير 
أما فيما يخص المبحث الثاني فقد تطرقنا إلى آلية التكرار بأشكاليا من . واحتكاك وانفجار

تكرار الصوت إلى الكممة إلى الجممة، مع إسقاط عناصر اإليقاع الداخمي بما يتوافق مع 
 .النصوص الشعرية من دالالت و إيحاءات مرتبطة بتجارب الشاعر الشعرية

ىذا و قد تعرضنا في الفصل الثاني إلى اإليقاع الخارجي، الذي قسمناه إلى ثالثة 
تحدثنا في المبحث األول عن الوزن الشعري  بالتقطيع العروضي لبعض النماذج . مباحث

الشعرية ،و الكشف عن البحور المييمنة و البارزة في الديوان ،و ما تعرضت لو 
و تطرقنا في المبحث الثاني إلى البناء التقفوي بأنواعو . التفعيالت من زحافات و عمل

المختمفة، أما آخر مبحث من ىذا الفصل تعرضنا فيو إلى حرف الروي الذي يعتبر أساس 
القافية،  محاولين في ىذا الفصل الغوص في بنية النص لمكشف عن التفاعل بين 

 .العناصر الصوتية و دالالتيا في بناء إيقاع موسيقي متناغم و متوازن

 .و قد جاء ىذان الفصالن مذيالن بخاتمة تحوي أىم النتائج التي توصمنا إلينا

أما فيما يخص المنيج المتبع في موضوعنا ىذا، اعتمدنا عمى عدة مناىج تتمثل 
في المنيج الوصفي، والمنيج المقارن، والمنيج االحصائي التحميمي لبعض الظواىر 

اإليقاعية ، و بعض عطاءات النقد األسموبي وفقا لما أممتو أطر ىذه الدراسة الصوتية في 
لموصول " أحمد بزيو"إبراز جماليات النصوص الشعرية ،و البحث عن الدالالت من شعر 

 .إلى العمق اإليقاعي

 :ىذا و قد اعتمدنا عمى مصادر و مراجع عديدة نذكر منيا 

 .لـ أحمد بزيو" نبضات اليوى"ديوان -

 .األصوات المغوية إلبراىيم أنيس-
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 .البنية اإليقاعية لمقصيدة المعاصرة في الجزائر لعبد الرحمان تبرماسين-

 .ىندسة المقاطع الصوتية موسيقى الشعر العربي لعبد القادر عبد الجميل-

 .خصائص األسموب في الشوقيات لمحمد اليادي الطرابمسي-

 .عمم العروض و القافية لعبد العزيز عتيق-

و مما ال شك فيو أن أي بحث ال يخمو من الصعوبات، لذلك واجيتنا صعوبات 
تتعمق بغموض المادة الشعرية المشتغل عمييا، و قمة المصادر و المراجع في دراسة ىذا 

 .الديوان، و قد انقشع ضباب ذلك الغموض بفضل اهلل تعالى ثم بمساعدة األساتذة

و ال يسعني في ىذا المقام سوى التقدم بفائق الشكر و العرفان إلى صاحب الفضل 
بعد اهلل سبحانو و تعالى أستاذي الفاضل الدكتور بشير تاوريريت، الذي كان لي نعم 

 .المرشد في إنجاز ىذه الدراسة، و لم يضن عمي بتوجيياتو السديدة

و كل من قدم لي يد العون في انجاز ىذه المذكرة من قريب و بعيد، و أخص 
األستاذ الشاعر أحمد بزيو الذي أمدني أيضا بالنصح واإلرشاد لتسييل إتمام ىذا البحث 

 .فحفظيم اهلل جميعا و جزاىم خير الجزاء

 .و من اجتيد و أصاب فمو أجران، و من اجتيد و لم يصب فمو أجر واحد
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 :  ماهية اإليقاع

   شاعت في الفترة األخيرة عدة مصطمحات تتصل بالبناء الموسيقي لمغة الشعر 
 .كاإليقاع والوزن والموسيقى والعروض

   وسيجري التركيز في بحثنا ىذا عمى المصطمح األول، الذي يعد من أبرز الظواىر 
التي تميز الشعر عن سائر الفنون اإلبداعية،فاإليقاع بنية جوىرية في النص 

 .الشعري،يحدث إحساسا ونغما موسيقيا

 :اإليقاع لغة -1

وقع عمى :والوقعُع (وقع)الجذر»مأخوذ من"اإليقاع"   جاء في لسان العرب أن 
 .(1)«وقع الشيء:ويقول(...)الشيء،ووقع المطر باألرض،وال يقال سقط

وسمى .أن يوقع األلحان ويبينيا من إيقاع المحن والغناء،وىو»:   واإليقاع
 .2«(اإليقاع)كتابا من كتبو في ذلك المعنى كتاب_رحمو اهلل تعالى_الخميل

   ومما ذكر في ىذه المعاجم نستنتج أن اإليقاع جاء بمعنى البيان واإلنشاد، الذي 
 .ينتج عنو اإلطراب

 : اصطالحا-2

ال يوجد لإليقاع في االصطالح تعريف جامع مانع،بل تعددت التعريفات بتعدد الباحثين 
 :والنقاد،لنتطرق إلى بعض التعريفات حسب الترتيب الزمني وذلك عمى النحو اآلتي

                              
، مادة 260،ص15،مجمد 1963، (ط.د)لسان العرب،دار صادر، بيروت،لبنان،: أبو الفضل جمال الدين بن منظور1
  .(ع.ق.و)
عمي شتيري،دار الفكر :تاج العروس من جواىر القاموس، تحقيق:السيد محمد مرتضى بن محمد الحسيني الزبيدي 2

 .525،ص11،مجمد 1،1994اإلسكندرية مصر،ط
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 :اإليقاع عند علماء الغرب-أ

وزن منتظم يقوم « :بأنو"Petit Larousse"   ورد تعريف اإليقاع في القاموس الفرنسي
يشير ىذا .»1 بتوزيع العناصر المسانية،أو ىو االختالف في الزمن بين القوة والشدة

التعريف إلى اإليقاع الداخمي،الذي ىو عبارة عن قوانين وقواعد مضبوطة ومحكمة، تجري 
 .عمييا الكممات المنتظمة التي قد تختمف في الزمن من حيث قوتو وشدتو

ىذا النسيج من التوقعات واإلشباعات « :ىو" Richardsريتشاردز"   واإليقاع عند
،فاإليقاع الداخمي في أي تركيب  »2  واالختالفات والمفاجآت التي يحدثيا تتابع المقاطع

 .ىو األصوات والتنسيق بين الحروف والكممات التي تترك أثرًا في ذىن المتمقي

التدفق أو االنسياب،وىذا يعتمد « :تعرف اإليقاع بأنو" إليزابيث دور"   في حين نجد 
 تشير  »3. عمى المعنى أكثر مما يعتمد عمى الوزن وعمى اإلحساس أكثر من التفعيالت

الباحثة ىنا إلى التدفق واالنسياب واالسترسال كالذي يسكب الماء،والمقصود الغزارة في 
 .الكتابة من حيث المضمون والمعنى ال من حيث الوزن

 :اإليقاع عند علماء العرب- ب

في كتابو (ه322ت)"ابن طبا طبا"   أول من استعمل مصطمح اإليقاع من العرب،ىو
ولمشعر الموزون إيقاع يطرب الفيم لصوابو ويرد عميو من « :عندما قال"عيار الشعر"

حسن تركيبو واعتدال أجزائو،فإذا اجتمع الفيم مع صحة وزن الشعر صحة المعنى وعذوبة 
 .4 » المفظ فصفا مسموعو و معقولو من الكدر تم قبولو لو،واشتمالو عميو

                              
 1،2003البنية اإليقاعية لمقصيدة المعاصرة في الجزائر،دار الفجر لمنشر والتوزيع،القاىرة،ط:عبد الرحمان تبرما سين 1

 .90ص
 .92المرجع نفسو،ص:2
 1،2006فمسفة اإليقاع في الشعر العربي،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر،بيروت، لبنان،ط:عموي الياشمي 3

  .37،38ص
 .21،ص2005، 2عيار الشعر،دار الكتب العممية،بيروت،لبنان،ط:ابن طبا طبا العموي 4
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صفا المسموع من "   ربط ابن طبا طبا بين اإليقاعين، والدليل في الجممة األخيرة 
،حيث تكمم في بداية قولو عن اإليقاع الخارجي، المتمثل "الوزن مع المعقول في المعاني

؛ألنو كالم موزون في الوزن والقافية ،ويطمق عميو اإليقاع الموزون وىو بحور الشعر
مقفى،ثم ربطو باإليقاع الداخمي الذي يدل عمى سالمة المضمون وفيم المتمقي من سامع 
وقارئ،وىو خاص بحسن التركيب واعتدال األجزاء من التفعيالت التي تطرب اآلذان،كما 

 .نجد أن ابن طبا طبا ىنا جمع بين الوزن واإليقاع

نقمة منتظمة عمى النغم ذوات فواصل « :اإليقاع بأنو(ه339ت)"الفارابي"   ويعرف
والفاصمة ىي توقف يواجو امتداد الصوت والوزن الشعري نقمة منتظمة عمى الحروف 

إن .»1 ذوات فواصل،والفواصل إنما تحدث لوقفات تامة،وال يكون ذلك إال بحروف ساكنة
الشعر مر بمرحمة التصق بيا وزنو بإيقاع لحنو،فاإليقاع عبارة عن نغم موسيقي منتظم 
ناتج عن تالحم وتجانس األلفاظ والعبارات وترابط بعضيا بعضا،وىذا الترابط يتم وفق 

قواعد وقوانين منتظمة ال يجوز تجاوزىا ؛ألن أي انحراف خفيف يؤدي خمال في 
 .اإليقاع،وبالتالي ال يستقيم النغم

أن الشعر فواصمو السكون وتحدث بوقفات تامة،فيي تحدد امتداد " الفارابي"   يرى 
 .الصوت أو الحرف

الفاعمية التي «تمك يذىب إلى القول أن اإليقاع ىو" كمال أبو ديب"  في حين نجد 
تنتقل إلى المتمقي ذي الحساسية المرىفة الشعور بوجود حركة داخمية ذات حيوية متنامية 
تمنح التتابع الحركي وحدة نغمية عميقة عن طريق إضفاء خصائص معينة عمى عناصر 

 .2» الكتمة الحركية

                              
،نقال عن أبي 24،ص2006،(ط.د)البنية اإليقاعية في شعر شوقي،مكتبة بستان المعرفة،اإلسكندرية،:محمود عسران  1

 .كتاب الموسيقى الكبير: نصر محمد الفارابي
في البنية اإليقاعية لمشعر العربي،نحو بديل جذري لعروض الخميل ومقدمة في عمم اإليقاع المقارن :كمال أبو ديب 2

 .231، 230،ص1974، 1دار العمم لمماليين، بيروت،ط
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يتكمم عن المتمقي الذي يتمذذ النص، فيشعر بحركة داخمية تتمثل في " أبا ديب"  إن 
فالتأثير الداخمي ىو اإليقاع . المعنى الذي يؤثر فيو، لكن بنغمة عميقة تطربو

الداخمي،والنغمة التي تطرب ىذا اإليقاع الخارجي،فاإليقاع قائم عمى الفاعمية بين الشاعر 
 .والمتمقي

أشمل وأوسع من الوزن؛ألن اإليقاع نبع والوزن مجرى معين " أدونيس"  واإليقاع عند
من مجاري ىذا النبع،فيو يشمل الكممات وتجاورىا وتجاور الحروف وتنافرىا وعالقة 

بعضيا ببعض،كما يحتوي عمى الموسيقى الخارجية وعمى الموسيقى الداخمية،لذا 
،فالوزن جزء من »1 تآلفا إيقاعيا معينا وليس اإليقاع كمو« من الوزن" أدونيس"يجعل

 .اإليقاع

ككل الدارسين المحدثين يشمل الوزن والقافية؛أي الموسيقى " أدونيس"  فاإليقاع عند 
الخارجية،أما اإليقاع الداخمي يشمل جرس األصوات وموسيقاىا سواء أكانت عمى مستوى 

 .المقطع أم عمى مستوى البنية الصرفية أو التركيبية

  وىكذا يتضح مما سبق أن مفيوم اإليقاع يختمف من ناقد آلخر وذلك لتوسع دائرة 
اإليقاع،حيث أصبحت ال تقتصر عمى الوزن والقافية فقط، بل تجاوزتيما إلى عناصر 

 .أخرى كالتكرار والتوازي بالمشابية أو المخالفة وغيرىا،ودراسة مخارج األصوات وصفاتيا

 

                              
 .164،ص1978، 2زمن الشعر،دار العودة، بيروت،ط:أدونيس  عمي أحمد سعيد1
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 : اإليقاع الداخمي

   يعد اإليقاع الداخمي في النص الشعرم طابعا يميز أسمكب شاعر عف آخر، فيك 
نابع مف الشعر، كتفرضو أحاسيس الشاعر ك أفكاره ك تبرزه عاطفتو، كما يمثؿ كحدة 
النغمة الناتجة عف اتفاؽ األصكات التي تتكرر عمى نحك ما في الكالـ أك في بيت 
الشعر، فاإليقاع ما ىك إال أصكات مكررة، ك ىذه األصكات المكررة تثير في النفس 

   1.انفعاال ما

استعمؿ بعض الباحثيف تسمية اإليقاع الداخمي لمداللة عمى جرس المفظ المفرد لقد   »
 فيك ينسجـ مع الكحدات .2 «أك الكممة الكاحدة ،بما تحمؿ في تأليفيا مف انسجاـ لمحركؼ

 .الصكتية في النص الشعرم

  اإليقاع الداخمي المشتغؿ عميو يقـك عمى ائتالؼ الظكاىر المغكية ك الصكتية، التي 
 . تحققيا األصكات بترددىا ك ىندستيا ،ك التكرار لمكحدات المفظية ك التركيبية

 :صفات األصوات :أوال

  األصكات المغكية ليا نغـ مكسيقي تضفيو عمى النص الشعرم، فالصكت كحدة مف 
  .3« الكالـ عبارة عف سمسمة متصمة مف األصكات» : كحدات الكالـ اإلنساني ذلؾ أف

  كيعرؼ الصكت عند إبراىيـ أنيس أنو األثر السمعي الذم تحدثو االىتزازات مف 
 . 4خالؿ التمكجات الناشئة مف اىتزاز جسـ ما

                                                           
 .23،ص 1،2007البنية اإليقاعية في شعر الجكاىرم، دار دجمة، عماف، األردف، ط: مقداد محمد شكر قاسـ :ينظر 1
 .43ص : المرجع نفسو  2
 (ت.د)، (ط.د)، دار النيضة العربية لمطباعة ك النشر،بيركت، (مقدمة لمقارئ العربي)عمـ المغة : محمكد السعراف  3

 .99ص 
 .16، ص 1987، (ط.د)األصكات المغكية ، مكتبة األنجمك مصرية، القاىرة ، : إبراىيـ أنيس : ينظر  4
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  أجمع عمماء العربية القدماء عمى أف الحركؼ العربية ثمانية ك عشريف حرفا ك ىي 
اليمزة ، ب، ت، ث، ج، ح، خ ، د ، ذ، ر، ز، س، ش ، ص ، ض، ط، ظ، ع، غ 

ىذا ك قد صنؼ عمماء المغة العربية أصكات . ؼ، ؽ ، ؾ ، ؿ ، ـ ، ف ، ق ، ك ، م
الحركؼ في مجمكعات كثيرة، تارة بحسب مخارجيا ك تارة بحسب كيفية النطؽ بيا ك تارة 

 1.ثالثة بحسب سيكلة أك صعكبة النطؽ بيا، ك ما إلى ذلؾ

  بيد أف دراستنا لمديكاف تقتصر عمى جمالية البنيات الصكتية في النص الشعرم ،التي 
تتمثؿ في تماثؿ الكحدات الصكتية في اإليقاع كالجير ك اليمس ك الشدة ك الرخاكة ،كما 

 2.تسيـ ىذه المؤثرات الصكتية في تشكيؿ المعنى الداللي الذم يطرحو النص الشعرم

 :األصوات الميموسة-1

ىك الذم ال ييتز معو الكتراف الصكتياف »  الصكت الميمكس عند عمماء األصكات 
صكت أضعؼ الضغط في مكضع »، ك ىك أيضا 3«كال يسمع ليما رنيف حيف النطؽ بو

أم أنو أضعؼ االرتكاز في 4؛«الضغط أثناء نطقو مع جرم النفس فإنؾ ال تسمع لو جيرا
 .مكضع حدكثو

  فاألصكات الميمكسة ىي األصكات التي ال تتذبذب في أثناء النطؽ بيا الكتريف 
 5:الصكتييف نتيجة ابتعادىا عف بعضيا،ك ىذه األصكات تتمثؿ في اثني عشر حرفا كىي

 .(ب، ث، ح،خ، س، ش، ص، ط، ؼ، ؽ، ؾ، ىػ)

                                                           
 .46، ص 1998، (ط.د)خصائص الحركؼ العربية ك معانييا، اتحاد الكتاب العرب، دمشؽ، : حسف عباس:ينظر 1
مف الصكت إلى النص نحك نسؽ منيجي لدراسة النص الشعرم، دار الكفاء لدنيا الطباعة : مراد عبد الرحماف مبركؾ: ينظر 2

 .47، ص 2002، 1كالنشر، اإلسكندرية، ط
 .20األصكات المغكية، ص : إبراىيـ أنيس 3
 .51، ص 1993، 3المغة العربية معناىا ك مبناىا، عالـ الكتب، القاىرة، ط: تماـ حساف 4
 1971، 1مخارج الحركؼ عند القراء ك المسانييف دراسة مقارنة، دار الكتب العممية، بيركت ، لبناف، ط: عزيز أركيبي: ينظر 5

 .133ص 
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 :   ك قد عممنا عمى استقرائيا في بعض قصائد الديكاف 

 ىيـام القصيدة
 مخرجو تواتره الصوت الميموس

 أسناني لثكم 49 ت

 أسناني / ث

 حمقي 12 ح

 (طبؽ الميف)طبقي  06 خ

 أسناني لثكم 16 س

 (طبؽ الصمب)غارم  11 ش

 أسناني لثكم 11 ص

 أسناني لثكم 09 ط

 شفكم أسناني 40 ؼ

 ليكم 21 ؽ

 (طبؽ الميف)طبقي  21 ؾ

 حنجرم 21 ىػ

  217 المجموع

 

 يا راقيا القصيدة
 مخرجو تواتره الصوت الميموس

 أسناني لثكم 41 ت
 أسناني 03 ث
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 حمقي 10 ح
 (طبؽ الميف )طبقي  07 خ
 أسناني لثكم 25 س
 (طبؽ صمب)غارم  08 ش
 أسناني لثكم 11 ص
 أسناني لثكم 04 ط
 شفكم أسناني 24 ؼ
 ليكم 22 ؽ
 (طبؽ ليف)طبقي  19 ؾ
 حنجرم 26 ىػ

  200 المجموع
 

 رمز البطولة و العروبة و الخمود القصيدة
 مخرجو تواتره الصوت الميموس

 أسناني لثكم 79 ت
 أسناني 03 ث
 حمقي 29 ح
 (طبؽ الميف )طبقي  13 خ
 أسناني لثكم 30 س
 (طبؽ صمب)غارم  13 ش
 أسناني لثكم 34 ص
 أسناني لثكم 11 ط
 شفكم أسناني 56 ؼ
 ليكم 37 ؽ
 (طبؽ ليف)طبقي  40 ؾ
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 حنجرم 27 ىػ
  372 المجموع

 

 آىـات القصيدة
 مخرجو تواتره الصوت الميموس

 أسناني لثكم 38 ت
 أسناني 02 ث
 حمقي 19 ح
 (طبؽ الميف )طبقي  07 خ
 أسناني لثكم 19 س
 (طبؽ صمب)غارم  06 ش
 أسناني لثكم 10 ص
 أسناني لثكم 06 ط
 شفكم أسناني 33 ؼ
 ليكم 24 ؽ
 (طبؽ ليف)طبقي  25 ؾ
 حنجرم 30 ىػ

  219 المجموع
 

 الياتف الخموي القصيدة
 مخرجو تواتره الصوت الميموس

 أسناني لثكم 50 ت
 أسناني 03 ث
 حمقي 09 ح
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 (طبؽ الميف )طبقي  03 خ
 أسناني لثكم 18 س
 (طبؽ صمب)غارم  12 ش
 أسناني لثكم 10 ص
 أسناني لثكم 05 ط
 شفكم أسناني 33 ؼ
 ليكم 22 ؽ
 (طبؽ ليف)طبقي  14 ؾ
 حنجرم 36 ىػ

  215 المجموع
 

 
 -2-حسناء الميالد  القصيدة

 مخرجو تواتره الصوت الميموس
 أسناني لثكم 106 ت
 أسناني 05 ث
 حمقي 47 ح
 (طبؽ الميف )طبقي  08 خ
 أسناني لثكم 38 س
 (طبؽ صمب)غارم  24 ش
 أسناني لثكم 18 ص
 أسناني لثكم 10 ط
 شفكم أسناني 27 ؼ
 ليكم 23 ؽ
 (طبؽ ليف)طبقي  39 ؾ
 حنجرم 36 ىػ

  381 المجموع
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  القصيدة
 
 تكرار

 الصوت

رمـز  ياراقيـا ىيـام
 البطولة

و العـروبـة      
 و الخمـود

 الياتـف آىـات
 الخمـوي

حسنـاء 
 (2)الميـالد

 المجمـوع
كل )

 (القصائد

 363 106 50 38 79 41 49 ت
 16 05 03 02 03 03 / ث
 126 47 09 19 29 10 12 ح
 44 08 03 07 13 07 06 خ
 146 38 18 19 30 25 16 س
 74 24 12 06 13 08 11 ش
 94 18 10 10 34 11 11 ص
 45 10 05 06 11 04 09 ط
 213 27 33 33 56 24 40 ؼ
 149 23 22 24 37 22 21 ؽ
 158 39 14 25 40 19 21 ؾ
 176 36 36 30 27 26 21 ىػ
 المجموع

 (كل قصيدة)
217 200 372 219 215 381 1604 

 جدول يوضح تواتر األصوات الميموسة

   ىذه الجداكؿ تكضح نسبة شيكع األصكات الميمكسة في بعض قصائد الديكاف،كمف 
 :خالؿ ىذه الجداكؿ يتضح لنا ما يمي

مرات ،ك بنسبة  (1604)   إف تكرار األصكات الميمكسة بمغ ألفا ك ستة مائة ك أربع 
 . مف مجمكع أصكات القصائد٪22,03تقدر بػ 
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(" 2)حسناء الميالد"   أكثر القصائد تكرار لحركؼ اليمس بشكؿ الفت لمنظر قصيدة 
حرفا، تمييا  (381)التي بمغ عدد األحرؼ الميمكسة فييا ثالثة مائة ك كاحدا ك ثمانيف 

حرفا، ثـ  (372)بثالثة مائة ك اثنيف ك سبعيف " رمز البطكلة ك العركبة ك الخمكد"قصيدة 
حرفا، ك في  (219)في المرتبة الثالثة بمائتيف ك تسع عشر " آىات"تأتي بعدىا قصيدة 

التي بمغ تكرار حركفيا الميمكسة مائتيف ك سبع عشرة " ىياـ"المرتبة الرابعة نجد قصيدة 
 .مرة (217)

 :   فاألصكات الميمكسة األكثر تكرارا في قصائد الديكاف المختارة كانت كاآلتي

،حيث بمغ عدد " (2)حسناء الميالد "سجؿ أعمى نسبة في قصيدة : صكت التاء_ 
 .مرات مف مجمكع األصكات الميمكسة في القصيدة (106)تكراره مائة ك ست 

 .مرة (47)كرد في القصيدة سبعا ك أربعيف : صكت الحاء_ 

 .مرة (39)تكرر تسعا ك ثالثيف : صكت الكاؼ_ 

  ك لمكقكؼ عمى الدالالت المستكحاة مف ىذه األصكات يمكف الرجكع إلى أبيات 
 .القصيدة

 (":2)حسناء الميالد "  يقكؿ الشاعر في قصيدة 

ـَااُ  ِإنَّ اْلَقَصاِئَد ُكمَُّيا َتِعَبْت َمِعــي            َما اللّْْعُر ِإْن َلْم َيْعَتِمْيِو َ ــــ

 َبْيُت اْلَقِصيِد  َتَنيٌُّد َو َتَبسُّــــــٌم            َبْيُت اْلَقِصيِد َسَعاَدٌة َو ِ تَـــــــااُ 

ــــٌر            َوتــَــــَحسٌُّر َو تــــــََ وٌُّه َو َلــــــــــَرااُ   َما اللّْْعُر ِإالَّ َنْظَرٌة َو َتَبصُّ

 1َياِجيِجُل اْلَحْسَناُء ِجْئُتِك َحاِئًرا            َوَأَنا ِبَ ْسِئَمِتي َو ِ يِك َجــــــــــــــَوااُ 

                                                           
 .123، ص 2008، 1نبضات الهوى، وزارة الثقافة، الجزائر، ط: أحمد بزيو 1
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عمى مجمكع أصكات القصيدة  (الكاؼ)ك  (الحاء)ك  (التاء)   ىيمف صكت 
مرة،في حيف كرد  (14)في ىذه األبيات أربع عشرة  (التاء)الميمكسة، فقد تكرر حرؼ 

 .مرات فقط (03)ثالث (الكاؼ)ك  (الحاء)

 ميمكس انفجارم، يككف حبس اليكاء فيو أشد إحكاما منو في الحالة ،(التاء )فصكت  
االنفجارية المجيكرة، كما أف انطالؽ اليكاء ك انفراج األعضاء يككناف في الصكامت 

الميمكسة أشد حدة منيما في الثانية، فالتاء يحتاج عادة إلى جيد عضكم أقكل مف الذم 
   1.تستدعيو نطؽ الصكامت المجيكرة

حرؼ متكسط في القكة ك الضعؼ؛ ألنو ميمكس شديد ك اليمس ضعفو »(التاء)  فػ
تعبت، بيت،تنيد، سعادة،عتاب ): كقد كردت في مختمؼ مكاضع الكممات. 2«كالشدة قكتو 

 .ك يعد مف األصكات األسنانية المثكية (...تبصر، نظرة، تحسر

فميمكس رخك، يحدث صكتو باندفاع النفس بشيء مف الشدة فيك  (الحاء)  أما حرؼ 
مشددا ك مفخما عالي النبرة ،أكحى صكتو بالحرارة ك بأصكات فييا شيء مف الحدة 

كاالنفعاؿ التي ال تخمك منيا المشاعر اإلنسانية ،فيك أغنى األصكات عاطفة ك أقدرىا 
تحسر، الحسناء ):، ك كردت في الكممات التالية3عمى التعبير عف خمجات القمب ك رعاشتو

،كىي داللة عمى تحسر الشاعر ك حزنو ،مخاطبا مدينة جيجؿ حائرا فييا باحثا عف (حائرا
 .األمؿ ك الراحة كسط جماليا الرباني

الميمكس الحنكي االنفجارم الذم يككف مف أقصى  ،(الكاؼ)   كنجد أيضا صكت
المساف ك مف أسفمو ،ك لو عدة خصائص تتمثؿ في اليمس ك الشدة ك الترقيؽ 

                                                           
 .230، ص 1992، 1عصاـ نكر الديف، عمـ األصكات المغكية الفكنيتيكا، دارالفكر المبناني، بيركت، لبناف، ط: ينظر 1
 .205عزيز أركيبي، مخارج الحركؼ عند القراء ك المسانييف، دراسة مقارنة، ص  2
 .182، 181خصائص الحركؼ العربية ك معانييا، ص : حسف عباس:ينظر 3
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بكثافة داللية مرتبطة  (كميا، جئتؾ، فيؾ): ،كردد ىذا الصكت في الكممات اآلتية1كاالنفتاح
بما يجاكرىا مف الكممات، لتفصح عف مشاعر الحزف ك الحيرة المتالحمة مع الحالة 

 .النفسية لمشاعر

   مف خالؿ األبيات السابقة ك الدالالت التي تحمميا ىذه األصكات نجد أف الشاعر 
مخاطبا .رسى كمماتو ىذه في مدينة جيجؿ، الجئا إلييا لخركجو مف حالة التحسر ك الحيرة

إياىا لمبكح بمشاعر الحزف ك العذاب الناتجة مف اآلىات ك ىمـك الدنيا، لعمو يجد فييا 
 .بعض األمؿ ك الراحة، ك لعميا ترسـ فيو البسمة ك تغمر قمبو سعادة ك فرحا ك سركرا 

المرتبة الثانية في تكرار األصكات " رمز البطكلة ك العركبة ك الخمكد"  ك تحتؿ قصيدة 
 .صكتا (372)الميمكسة، التي بمغت ثالثة مائة ك اثنيف ك سبعيف 

( 79)ىك أكثر األصكات تكرارا، حيث بمغ تسعة ك سبعيف  (التاء)  فنجد أف صكت 
مرة،ثـ صكت  (56)في المرتبة الثانية بست كخمسيف  (الفاء)صكتا، كيأتي صكت 

 .مرة (40)الذم بمغ تكراره أربعيف  (الكاؼ)

رمز البطكلة : "   ك مف النماذج الشعرية التي تبيف ذلؾ قكؿ الشاعر في قصيدة 
 ":كالعركبة ك الخمكد

 :َصدَّاُم 

         َأْنَت اْلَيْوَم َرْمزٌ 

 2        ِ ي ُقُموِا اْلُمْخِمِصين

 

                                                           
 .194، 192مخارج الحركؼ عند القراء ك المسانييف، ص : عزيز أركيبي: ينظر 1
 .26نبضات اليكل،: أحمد بزيك2
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 :َصدَّاُم 

         َأْنَت الرَّاَيُة اْلُكْبَرى

         َو َأْنَت السَّْيُف ِ ي َأْ َناِق ُكلّْ اْلَخاِئِنين

 :و يقول أيضا 

ي َ مَّْمَتَنا ِ ْقَو اْلُعُروَبةِ           َأْنَت الَّـِ

 َو الرُُّجوَلةِ         

 1.        َو اْلَحَياة

 :َصدَّاُم 

  َصْوُتَك ِ ي اْلُقُمواِ         

 َو ِ ي اْلُعُقولِ          

  َو ِ ي اْلُعُيونِ         

 :َصدَّاُم 

 َتْبَقى آَيًة ُكْبَرى         

 ُتَرتَُّل ِ ي اْلِجَيادِ          

 2 َو ِ ي اْلِقَصاصِ         

       
                                                           

 .26 نبضات اليكل، ص:أحمد بزيك 1
 .28 المصدر نفسو،2
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َحى           َو ِ ي الضُّ

 . َو النَّْصُر آت        

 :و يقوم اللا ر 

 :َصدَّاُم 

 َأْنَت اْلَيْوَم َحيّّ َبْيَنَنا        

ا ُقْمَنا َ َمى اْلَبَطِل اللَِّييدِ           ـَ  :ُكْفٌر ِإ

 .1"اآلَن َمات                       "

إحدل عشر ( الفاء)مرة ،في حيف تكرر صكت (17)سبع عشر (التاء)تكرر صكت 
 .مرات (5)فقد بمغ تكراره  خمس (الكاؼ)مرة ، أما صكت  (11)

كلتكرار األصكات دالالت مرتبطة بسياؽ النص الشعرم ، فيي تعبر عما يجكؿ في 
عداـ رمز العركبة صداـ الذم  نفس الشاعر مف مشاعر األلـ ك التحسر، كتأثره بمعاناة كا 
أذؿ أمريكا في العراؽ، فاعتبر لحظة إعدامو ىي الرمز األعظـ لمبادئ اإلسالـ، ك رمز 

 .القكة ك الشجاعة ك الصمكد في كجو االحتالؿ

 كما أشار الشاعر مف خالؿ أبياتو أف صداما رمز البطكلة، ك أنو مف أبطاؿ العركبة 
المخمديف عمى مر التاريخ فمو المجد ك الفخر ك الخمكد، بيذا كصؼ شاعرنا كؿ مف يظف 

 :بقكلو" كفر"إعداـ الرئيس نياية لو بكممة 

ا ُقْمَنا َ َمى اْلَبَطِل اللَِّييدِ  ـَ  2:          ُكْفٌر ِإ

                                                           
 .29نبضات اليكل، ص : أحمد بزيك  1
 .29المصدر نفسو،ص 2
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 1".اآلَن َمات                     "

   فصداـ لـ يعد مكجكدا بيننا ماديا ،لكنو قكة جبارة تحرؾ عشرات المالييف مف العرب 
كالمسمميف ك فرصة الجياد ضد أمريكا ك حمفائيا، الذم تحكؿ بعد إعدامو إلى رمز لألمة 

 .العربية ك اإلنسانية ككؿ، معززا في صفحات البطكلة ك الرجكلة

، ك ىك صكت انفجارم شديد يدؿ عمى (التاء)    كنجد أقكل األصكات حضكرا صكت
، التي عانى منيا البطؿ صداـ مف العدك األمريكي ، ك قد كردت 2الشدة ك القكة ك القساكة

التي ضمت معاني  (...صكتؾ، العركبة، الحياة، مات، تبقى )في الكممات اآلتية  (التاء)
. التماسؾ ك الصمكدالقكة ك 

 يتـ نطؽ ىذا »كىك صكت احتكاكي ميمكس ك أسناني شفكم ،(الفاء) صكت   يميو 
ك لكف بصكرة تسمح لميكاء أف ،الصكت بكضع أطراؼ الثنايا العميا عمى الشفة السفمى 

ينفذ مف خالليا ك مف خالؿ الثنايا مع عدـ السماح لميكاء بالمركر مف األنؼ، كال تتذبذب 
يحاكي في النفس األحداث التي  (الفاء)فصكت 3. «األكتار الصكتية خالؿ النطؽ بالفاء

ك ىذه الصفات مرتبطة برمز البطكلة صداـ ،تنطكم عمى القكة ك الشدة ك الصمكد 
 .حسيف

، فيك (...الكبرل، صكتؾ، كفر): جاء في الكممات اآلتية  (الكاؼ)  أما صكت 
، ليعبر عف )الكاؼ(ينسجـ مع حالة الشاعر المكبكت المشاعر لتنفجر بانفجار صكت 

 . معاناة البطؿ صداـ ك صمكده ك قكتو أماـ االحتالؿ في بالده

                                                           
 . 29نبضات اليكل، ص:أحمد بزيك 1
 .58، 55خصائص الحركؼ العربية ك معانييا ، ص : حسف عباس : ينظر2
 .297، ص 2000، (ط.د)عمـ األصكات، دار غريب لمطباعة ك النشر ك التكزيع، القاىرة، : كماؿ بشر  3
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 (الياء)ك  (الفاء)ك  (التاء)التي احتكت " آىات"   ك في المرتبة الثالثة تأتي قصيدة 
، ك ثالثة (38)كأصكات أكثر تكرارا فييا، ك التي يبمغ عدد تكرارىا بالترتيب ثمانية كثالثيف

 .صكتا (30)، كثالثيف (33)كثالثيف

 .صكتا (219) أما مجمكع األصكات الميمكسة فييا، بمغ مائتيف كتسع عشر 

 :يقكؿ الشاعر 
 َتُطوُف ِبَنا اآلَىاُت ِ ي َ َسِق الدَُّجــــى        َ َيا َلْيَت َبْعَد اآلِه َنْحَيا َو َنْسَعــــــــــــــــدُ 
ا اْلَيمّْ َيْنَ ى َو ُيــــــــــــــــوَأدُ  ـَ  َو َتْ ِوي اْلُيُموُم اْلِجْسَم ِمْن َ ْيِر َرْ َبٍة        َ َيا َلْيَت َى
 َو َتْجِري ُدُموُع اْلَقْمِا َو ْىَي َخِفيَّــــــــــٌة        َو ُأْخِفي ُدُموَع اْلَعْيِن َصْبًرا َ َتْجُمـــــــدُ 
ْبِر اْلِم َاَل َ ُ ْقَصدُ  ا َطاَل َدْىــــــــــــُرُه        َو َكْم ُكْنُت ِ ي الصَّ ـَ  1.َأَخاُف َ َمى َصْبِري ِإ

 
     لألصكات كظائؼ داللية تبرز قدرة الشاعر عمى التعبير عف تجربتو، فتفردت 

القصيدة بمغة الحزف ك ترجمت بآىات األلـ، فآلت حالتو إلى التحسر بسبب ظرؼ ككاقع 
 .العالـ العربي

   افتتح الشاعر قصيدتو بالطمؿ، فيي قصيدة اجتماعية كالسيكية فييا شيء مف ذاتية 
عمى قدر العـز تأتي )الشاعر، ككجيات النظر ك تكظيؼ الحكمة في مطمع القصيدة 

 .(العزائـ

 ارتبطت داللة األصكات بتجربة الشاعر مف خالؿ رحالتو إلى عدة أماكف عبر الكطف 
 .العربي ،ك احتكاكو بأخبار عالمنا العربي خصكصا

                                                           
 .63ص : نبضات اليكل : أحمد بزيك  1
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فيي تدؿ عمى  (تطكؼ، اآلىات، تأكم، تجمد)كظفت في الكممات اآلتية  (التاء)فػ
تحسر الشاعر بمعاناة العالـ العربي ك أحكاليـ، ك أف الممجأ الكحيد ليذا الكاقع ىك الصبر 

 :ليذه اليمـك ك األحزاف ك اآلالـ التي بيا أصبح حاؿ اإلنساف ىزيال، لقكلو 

ا اْلَيمَّ َيْنَ ى َوُيوَأدُ  ـَ  1َو َتْ ِوي اْلُيُموُم اْلِجْسَم ِمْن َ ْيِر َرْ َبٍة       َ َيا َلْيَت َى

، بؿ طغى ىذا (تطكؼ، خفية، أخاؼ): فجاء في الكممات اآلتية (الفاء)أما صكت 
 (الفاء)أكثر مف الكممات ،ففي الكممات السابقة تكحي (في)الصكت في حرؼ الجر 
 .بالضعؼ ك اليأس كالكىف

، دىره، اآله): في الكممات اآلتية  (الياء)  ليأتي صكت    (اآلىات، اليمـك
صكت رخك ميمكس، عند النطؽ بو يظؿ المزمار منبسطا دكف أف يتحرؾ الكتراف »كىك

الصكتياف، ك لكف اندفاع اليكاء يحدث نكعا مف الحفيؼ يسمع في أقصى الحمؽ أك داخؿ 
يجير بو في بعض الظركؼ المغكية الخاصة، كجير الشاعر  (الياء)،فػ2«المزمار

باآلىات ك القمؽ الذم يراكده نتيجة األكضاع التي تعيشيا األمة العربية، ك اليأس لدرجة 
 .نفاذ صبره 

التي بمغ تكرار أصكات اليمس فييا مائتيف " ىياـ"   يضاؼ إلى ىذه القصائد قصيدة 
( 49)بتسع ك أربعيف مرة ( التاء)صكتا لغكيا، يتصدرىا صكت  (217)ك سبع عشر 

 .مرة(40)بأربعيف  (الفاء)كصكت 

 : يقكؿ الشاعر في ىذه القصيدة

ا ُيِصيُبَك َيا َحِبيِبي ِإْن َتُينْ  ـَ ا َأَصاَبَك َيا َحِبيِبي ِ ي اْلَيَوى          َما ـَ  3َما

                                                           
 .63نبضات اليكل،ص:أحمد بزيك 1
 .76األصكات المغكية ، ص : إبراىيـ أنيس 2
 .05أحمد بزيك،نبضات اليكل،ص 3



  الداخمياإليقاع                                                    الفصؿ األكؿ       
 

26 
 

                                              ...                              
ا اْلُ ُصنْ  ـَ  ُمَتَفرُّْد اْلَعْيِد اْلَجِميِل َو ِ ي َ ـــٍد           ِإْن َلاَء َربّْي ُموِرٌق َى

 ُمَتَ ىٌّْا ِ ي ِوْجَيِتي ِلْمُمْصَطَفــى           ُمَتَ قِمٌم ِإن ُكْنُت َأْسَعى ِ ي ِمًنـــــــى 

 اَل َتْقَمِقي َلْياَلَي اَل، اَل َتْقَنِطــــي            َ النَّْفُس َراِ َبٌة ُتِحبِك َكالَوَطــــــــــنْ  

 ُمَتَصاِحٌا َمَ  َواِلِدي ُمَتَطـــــاوٌِع            َ َ َنا ِلِفْكَرِتِو َأِىيُم ٍإَلى اْلَيمــــــــــــــنْ  

 َياَراّْ ِإنَّ ُدَ اَءَنا َلَك ُ مـْــــــــــــُره            َ َ ِطْمُو َخاِلَقَنا ِلَيْلَرَح ِلي ْالُمتُــــنْ  

ٌر ُمَتَفقٌّْو اَل ِلْمِمَحـــــــــــــــــــــنْ   ٌق ُمَتَ دٌّْا ُمَتَديّْـــــــــــــــــــــــــٌن           ُمَتَبصّْ  ُمَتَلوّْ

 1ِإْن ُكْنَت َتْسَ ُلِني َداَلِئَل ِلْمُعَمــــــى            َ اْقِمْا ُدُىوًرا َتْرَق َصْدًرا ِلْمِمَجنْ  

داللة كاضحة متمثمة في قكة اإليماف ك التعمؽ باهلل تعالى، تحمميا  (التاء)إف لتكرار 
ك ىي كميا تدكر حكؿ  (...متفرد، متأىب، متصاحب، متأدب، متديف): الكممات اآلتية

داللة التديف ك الطاعة، فالقصيدة مناسبتيا دينية تتعمؽ بالطاعة لمكالديف، ك ىذا كاضح 
 :في قكؿ الشاعر

 2ُمَتَصاِحٌا َمَ  َواِلِدي ُمَتَطاوٌِع           َ َ َنا ِلِفْكَرِتِو َأِىيُم ِإَلى اْلَيَمنْ 

التي قصد بيا العبادة، ك أشار إلى االنفراد في الحياة كالسير  (ليالم)كما كظؼ لفظة 
 .(غصف مكرؽ)لمشباب، بتكليد نتائج ايجابية في الحياة الدينية في قكلو 

                                                           
 .06،07نبضات اليكل،:أحمد بزيك 1
 .06المصدر نفسو، ص 2
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صكت انفجارم يدؿ عمى الضعؼ حيف ينتاب الذات أثناء المناجاة العميا  (التاء)  فػ
كاالستعطاؼ، كالدعاء الكارد في البيت السادس، ك يدؿ عمى القكة ك الشدة أثناء بمكغ 

 1.درجة الطير ك العفة

متفرد، المصطفى، النفس ): فقد كرد في الكممات اآلتية (الفاء)  أما صكت 
 .،داللة عمى التشدد في الديف ك التمسؾ بو(متفقو

،أنو متكجو  (منى)ك  (المصطفى)  يشير الشاعر في مكضع آخر ك باستخدامو لفظة 
 .إلى بيت اهلل الحراـ إلى أرض الّرسكؿ صّمى اهلل عميو ك سّمـ في المدينة المنكرة

يقاؿ قمب :  أما البيت األخير مف القصيدة فيو نكع مف الحكمة أك المثؿ المقصكد بو
 .الدىر لنا ظير المجف؛أم كاف حسنا أصبح سيئا، ك كاف غنيا أصبح فقيرا

   لألصكات كظائؼ داللية تسيـ في التناسؽ الصكتي الذم يضفي إيقاعا مكسيقيا في 
 .النص الشعرم

 :األصوات المجيورة -2

  تعد صفة الجير مف الصفات األساسية في دراسة األصكات المغكية، ك يعرؼ 
حرؼ أشبع االعتماد في مكضعو، ك منع النفس أف »:الصكت المجيكر بأنو" سيبكيو"

 2.«يجرم معو حتى ينقضى  االعتماد عميو ك يجرل الصكت

 
 

                                                           
 كمية قسـ المغة العربية،،(رسالة دكتكراه)أسمكبية القصيدة الحداثية في شعر عبد اهلل حمادم : سامية راجح:ينظر 1

 .68، ص 2011/2012،(باتنة)الحاج لخضر  جامعة إشراؼ امحمد بف لخضر فكرار،اآلداب ك العمـك اإلنسانية،
عبد السالـ محمد ىاركف، دار الرفاعي بالرياض، مكتبة :الكتاب، تحقيؽ: أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر سيبكيو 2

 . 434، ص 4، ج1982، 2الخانجى بالقاىرة، ط
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   1".«الصكت الذم ييتز معو الكتراف الصكتياف»: كعرؼ المحدثكف المجيكر بأنو  

ك األصكات المجيكرة في المغة العربية كما تبرىف عمييا التجارب الحديثة ىي ثالثة 
، ك تعتبر مف األصكات 2(ب، ج، د، ذ، ر، ز، ض، ظ، ع، غ، ؿ، ـ، ف): عشرصكتا

المغكية األكثر شيكعا في الكالـ، فيي تزيد المغة نغما مكسيقيا خاصا نميز بو الكالـ مف 
  3.الصمت، ك الجير مف اليمس

 :أما كركدىا في القصائد المختارة مف ديكاف الشاعر فكاف عمى النحك اآلتي 

 ىيــام القصيدة
 مخرجو تواتره الصوت المجيور

 شفكم 34 ب
 (الطبؽ الصمب)غارم 15 ج
 أسناني لثكم 24 د
 أسناني 08 ذ
 لثكم 22 ر
 أسناني لثكم 03 ز
 أسناني لثكم 04 ض
 أسناني / ظ
 حمقي 22 ع
 (الطبؽ الميف)طبقي  06 غ
 لثكم 108 ؿ
 شفكم 61 ـ

                                                           
الدرس الصكتي عند أحمد بف محمد الجزرم، دار صفاء لمنشر ك التكزيع، عماف : ميرفت يكسؼ كاظـ المحياكم 1

 .114، ص 2010، 1األردف،ط
 .22األصكات المغكية، ص :إبراىيـ أنيس: ينظر2
 .23المرجع نفسو، ص : ينظر 3
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 لثكم 59 ف
  366 المجموع

 

 يا راقيا القصيدة
 مخرجو تواتره الصوت المجيور

 شفكم 41 ب
 (الطبؽ الصمب)غارم  13 ج
 أسناني لثكم 23 د
 أسناني 16 ذ
 لثكم 34 ر
 أسناني لثكم 04 ز
 أسناني لثكم 03 ض
 أسناني 04 ظ
 حمقي 25 ع
 (الطبؽ الميف)طبقي  03 غ
 لثكم 107 ؿ
 شفكم 70 ـ
 لثكم 53 ف

  396 المجموع

 رمز البطولة و العروبة و الخمود القصيدة
 مخرجو تواتره الصوت المجيور

 شفكم 60 ب
 (الطبؽ الصمب)غارم  24 ج
 أسناني لثكم 60 د
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 آىــات القصيدة

 مخرجو تواتره الصوت المجيور
 شفكم 29 ب
 (الطبؽ الصمب)غارم  18 ج
 أسناني لثكم 53 د
 أسناني 12 ذ
 لثكم 39 ر
 أسناني لثكم / ز
 أسناني لثكم 06 ض
 أسناني 01 ظ
 حمقي 29 ع
 (الطبؽ الميف)طبقي  04 غ
 لثكم 77 ؿ

 أسناني 07 ذ
 لثكم 69 ر
 أسناني لثكم 08 ز
 أسناني لثكم 07 ض
 أسناني / ظ
 حمقي 50 ع
 (الطبؽ الميف)طبقي  05 غ
 لثكم 208 ؿ
 شفكم 92 ـ
 لثكم 90 ف

 680 المجموع
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 شفكم 53 ـ
 لثكم 43 ف

  364 المجموع
 

 الياتف الخموي القصيدة
 مخرجو تواتره الصوت المجيور

 شفكم 38 ب
 (الطبؽ الصمب)غارم 16 ج
 أسناني لثكم 36 د
 أسناني 07 ذ
 لثكم 29 ر
 أسناني لثكم 06 ز
 أسناني لثكم 09 ض
 أسناني 02 ظ
 حمقي 26 ع
 (الطبؽ الميف)طبقي  10 غ
 لثكم 142 ؿ
 شفكم 43 ـ
 لثكم 50 ف

  414 المجموع
 

 حسناء الميالد القصيدة
 مخرجو تواتره الصوت المجيور

 شفكم 106 ب
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 (الطبؽ الصمب)غارم 53 ج
 أسناني لثكم 41 د
 أسناني 21 ذ
 لثكم 55 ر
 أسناني لثكم 02 ز
 أسناني لثكم 08 ض
 أسناني 04 ظ
 حمقي 58 ع
 (الطبؽ الميف)طبقي  11 غ
 لثكم 109 ؿ
 شفكم 72 ـ
 لثكم 68 ف

   608 المجموع
 

 
 
 

 القصائد
 
تكرار 
 الصوت

 المجيور

 رمز البطولة ياراقيـا ىيـام
و العروبة      

 و الخمود

 الياتف آىـات
 الخموي

حسناء 
 (2)الميالد

 المجموع
كل )

 (القصائد

 308 106 38 29 60 41 34 ب
 139 53 16 18 24 13 15 ج
 237 41 36 53 60 23 24 د
 71 21 07 12 07 16 08 ذ
 248 55 29 39 69 34 22 ر
 23 02 06 / 08 04 03 ز
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 37 08 09 06 07 03 04 ض
 11 04 02 01 / 04 / ظ
 210 58 26 29 50 25 22 ع
 39 11 10 04 05 03 06 غ
 751 109 142 77 208 107 108 ؿ
 391 72 43 53 92 70 61 ـ
 363 68 50 43 90 53 59 ف
 المجمكع

 (كؿ قصيدة)
366 396 680 364 414 608 2828 

 :جدول يوضح تواتر األصوات المجيورة

  لقد تـ تصنيؼ األصكات المجيكرة في ىذا الجدكؿ بناءا عمى عدد مرات تكرارىا في 
القصائد المختارة مف ديكاف الشاعر، حيث قدر عددىا بألفيف ك ثمانية مائة ك ثمانية 

 .٪38,83صكتا، بنسبة (2828)كعشريف 

" رمز البطكلة ك العركبة ك الخمكد"   ك قد انفردت األصكات المجيكرة في قصيدة 
حسناء "صكتا، تمييا قصيدة (680)بنسبة أعمى، حيث بمغت أصكاتيا ستة مائة ك ثمانيف 

" الياتؼ الخمكم"صكتا، لتأتي بعدىا قصيدة  (608)بستة مائة ك ثمانية " (2)الميالد 
األصكات ( ؿ، ب، ـ، ف: )حيث مثمت كؿ مف. صكتا (414)بأربعة مائة ك أربع عشر 

 .األكثر تكرارا في القصائد المختارة

، حيث تكرر "رمز البطكلة ك العركبة ك الخمكد"أعمى نسبة في قصيدة  (الالـ)   احتؿ 
. 1«صكت متكسط بيف الشدة ك الرخاكة»مرات، ك صكت الالـ  (208)مائتيف ك ثماني 

 :قكؿ الشاعر (الالـ)كمف المكاضع التي كرد فييا 

                                                           
 .55األصكات المغكية، ص : إبراىيـ أنيس 1
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 َيْ ِتْيَك َيْوُمَك َيا َ ِميلُ 

 َ اَل َمَفرَّ 

 َو اَل َمَقرَّ 

 َو اَل ُىُرواَ 

 . َو اَل َمَناص

 اْلَماِجُد ْالَعَرِبيُّ ِ ي َبْ َدادَ 

 اَل َيْخَلى

لََّة َو اْلَيَوان ـَ  1. َو اَل َيْرَضى اْلَم

اثنتي عشر مرة، ك ارتبط شيكع ىذا الصكت  (الالـ)تكرر في ىذه األبيات صكت 
بصفات  األصالة ك العركبة ك المجد، التي تميز بيا الرئيس الراحؿ صداـ، ك المقصكد 

كما أشار الشاعر أف ليس مف . بو الماجد العربي المعركؼ بو عند العراقييف خصكصا
 .شيـ صداـ أف يعيش ذليال عميال

 (عميؿ، الماجد، العربي، المذلة، اليكاف): في الكممات اآلتية (الالـ)   ك جاء حرؼ 
فيي مشاعر إنسانية ربطيا الشاعر بأحداث البطؿ صداـ، ك يتضح ىذا مف خالؿ 

، كما 2«االلتصاؽ ك التماسؾ»ك ىي  (الالـ)الصفات المذككرة ،لنصؿ إلى داللة حرؼ 
 .يدؿ عمى التحدم ك الصبر

                                                           
 .23أحمد بزيك، نبضات اليكل، ص  1
 .79خصائص الحركؼ العربية ك معانييا، ص : حسف عباس 2
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حيزا ىاما في القصيدة مف خالؿ التكرار، حيث بمغ  (النكف)ك  (الميـ)  احتؿ صكتا 
 .مرة (90)تسعيف ( النكف)مرة، ك حرؼ  (92)اثناف ك تسعيف  (الميـ)صكت 

صكتاف أنفياف مجيكراف يحدثاف ذبذبة في األكتار :يكصؼ ىذاف الصكتاف بأنيما
 .لثكم (النكف)شفكم ك مخرج  (الميـ)، إال أنيما يختمفاف في أف مخرج 1الصكتية

 ": رمز البطكلة ك العركبة ك الخمكد" ك مثاؿ ذلؾ قكؿ الشاعر في قصيدة 

 اْلَماِجُد اْلَعَرِبيُّ ِ ي َبَمِدي

 َو ِ ي َوَطِني ْالَكِبيرِ 

 َو ِ ي ْالَعَراءِ 

 َو ِ ي السََّماءِ 

 َو ِ ي ْالُعُصورِ 

 .َو َحْيُ َما َكاَن ْالَمَكان

ـُ َسْيَفوُ   ْالَماِجُد اْلَعَرِبيُّ َيْلَح

 ِ ي َبْطِن َمْن َحَمَمْتوُ 

 َيْعَلُق َبْسَمَة اْلَياِدي ِإَلْيوِ 

 2َ َيْيَتِدي

 
                                                           

   لمطباعة ك النشر ك التكزيعلالمدخؿ إلى عمـ المغة ك مناىج البحث المغكم،مكتبة الخانج:رمضاف عبد التكاب : ينظر1
 .49، 43، ص 1997، 3القاىرة، ط

 .24نبضات اليكل،ص: أحمد بزيك2
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َلِو َتَوُكلّّ   َوَ َمى اإلِْ

 .1َو َلُو اْلَمَحبَُّة َو اأَلَمان 

مرات، حيث كرد في عدة مكاضع مف  (10)في ىذه األبيات عشر (الميـ)تكرر صكت 
تكاليا نغميا بإسياـ  (الميـ)، خمؽ (الماجد، السماء، األماف، المحبة، المكاف): ىذه األلفاظ 
،حيث عممت عمى إحداث إيقاع مكسيقي خاصة بمد الصكت فييا  (األلؼ)مف الصائت 

مف خالؿ ىذه األبيات أنيا تدؿ عمى الشدة ك التماسؾ  (الميـ)تظير داللة . (ما)
كالصمكد، فالماجد العربي في كطنو الصغير ك في كطنو الكبير ىك العالـ العربي، ك في 

 الرفعة ك المكانة –ال يخكف ك في السماء كما أشار الشاعر - مف فقر ك حرماف–العراء  
أيضا ال يخكف ، فيذا الكطني كرث األصالة الكطنية ك ىك في بطف أمو ،التي - ك الثراء

أرضعتو مجدا ك كرامة ليخرج منيا شجاعا حامال سيفو ييكل بسمة اإللو، الذم بكأه مكانة 
ك ييتدم منذ صغره إلى الدفاع عف كطنو ك يتككؿ عمى . مرمكقة مف جياد ك استشياد

اهلل ، ليصؿ إلى أعمى درجات الجياد التي ترسـ فييا المحبة ،ك يرسـ فييا انتصار 
 .الكطف مف أمف ك استقرار

 :يقكؿ الشاعر في أبيات أخرل 

 ِإنَّ الرَّْجاَل َمَواِقفٌ 

 ِ ْنَد اللََّداِئدِ 

 َو اْلَمَصاِئاِ 

 2َو اْلَمَفاِج ِ 

                                                           
 . 24، نبضات اليكل: أحمد بزيك1
 .34 المصدر نفسو،ص2
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 اَل َتَخْف َصدَّامُ 

 َنمْ 

 َو المَُّو َيْلَيدُ 

 َنْحُن ُنْقِسمُ 

  َيا ُحَسْينُ 

 1.ِبَحقّْ ُكلّْ النَّاِزاَلِت ْالَماِحَقاتِ 

مرات ، ك ىك مرتبط بمعنى األسى  (8)في األبيات السابقة ثماني  (النكف)شاع صكت 
 مجيكر متكسط بيف الشدة ك الرخاكة، يكحي بمكسيقى حزينة  ك التحسر ،فيك صكت

كبمسحة أنيف، حيث تتكفر القصيدة عمى مجمكعة ألفاظ ك تراكيب، تتضمف داللة األلـ 
، لذلؾ يدعى بالصكت (المشقة، الممات، الجراح، الدمكع، المصائب، المفاجع)كالحزف 
  2.النكاح

   أشار الشاعر في أبياتو األخيرة مف ىذه القصيدة أف الرجاؿ مف مسؤكليف ك جيش 
كشعب، ىـ مكاقؼ عند الككارث ك النكبات ك الحركب ،ك ال داعي لمحيرة ك القمؽ فكأنو 

 .يقكؿ لصداـ نـ ىادئا، ألنو شييد ك حي عند ربو

في آخر األبيات الذم يدؿ عمى " مفدم زكريا"   كظؼ شاعرنا االقتباس الخاص بشعر
شعكر الجزائرييف األبطاؿ المتضامنيف معو مف باب الشيادة، ك القسـ في النشيد الكطني 

 .الجزائرم كخاتمة طيبة تبعث األمؿ في النفكس

                                                           
 .34نبضات اليكل ص : أحمد بزيك  1
دراسة في شعر الحسيف بف منصكر الحالج، دار مجدالكم : األسمكبية ك الصكفية : أماني سميماف داكد :ينظر 2

 .86،85، ص2002، 1عماف، ط 
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المرتبة الثانية في تكرار األصكات المجيكرة، التي " (2)حسناء الميالد"   تحتؿ قصيدة 
مرات، ك مف األصكات التي كاف ليا حضكر كبير ىي  (608)بمغت  ستمائة ك ثماني 

 .(الميـ)ك  (الباء)ك  (الالـ)

 :يقكؿ الشاعر

دِر اْلَعِميِل ُحَلاَلٌة        َو َماَلِمٌح َوَبَراَءٌة َو ـــَـــــــــــــــــَوااٌ   َما َزاَل ِ ي الصَّ

 ال َتْصُمِتي َيا ُكلَّ ُحبّْي واْجَيــــــــِري       ِإنَّ التََّنكَُّر ِلْمَجَواِا ِ َقــــــــــــــــــااُ 

ا اْلَجَماُل َو َما َىَوْيُت َمَناِظــــــرًا        َرَحَل اأْلَِحبَُّة َو اْنَتَيى اأْلَْحَبــــااُ  ـَ  َى

 1َيا ِجيِجُل اْلَحْسَناُء ِجْئُتِك َتاِئًيـــــــــا        َوَ َمى اْلُعُيوِن ِ َلاَوٌة َوَضَبــــااُ 

مرة، ك كركده بيذه الكثافة في  (20)في ىذه األبيات عشريف  (الالـ)   تكرر صكت 
 (الصدر، العميؿ، مالمح، التنكر، لمجكاب، الجماؿ، جيجؿ، الحسناء، العيكف)الكممات كػ

 .أضفى عمييا تناسقا ك انسجاما مكسيقيا يتالءـ مع جك القصيدة ك معناىا

دؿ داللة كاضحة عمى الحيرة ك االغتراب  (الالـ)ك اقتراف ىذه الكممات بصكت 
كالحزف الذم تممكو في مدينة جيجؿ، ك فيو نكع مف التحسر ك ىذا كاضح مف خالؿ 

 .أبياتو

مازالت في قمبي بقايا الركح ك بعض مالمح : فالشاعر يخاطب مدينة جيجؿ قائال
الماضي ك مالمح البراءة ك الخير، فيك يخاطب حبيبتو بأف تجير ك ال تقؼ صامتة 

 .فصمتيا إنكار لمجكاب ك إثـ ك عقاب لو

                                                           
 .124نبضات اليكل، ص : أحمد بزيك 1
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أنني لـ أحب المناظر لسبب عدـ :    كما يخاطب مدينة جيجؿ بطبيعتيا الخالبة قائال
كجكد أحبائي معي حيث أشعر بالكحدة ك الفراؽ إلى أف كصمت إلى االنتياء ك الجفاء 
كيتكجو بندائو ليا ،مصرحا أنو بتييو فييا حتى عيكنو صارت ال ترل جيدا، ك أف ال 

تمكمو ألف عمى عيكنو غشاكة حب ك ضباب جعمتو ال يرل حبيا، كأنو مصاب بقمة النظر 
 .ك ىي كناية عف كجكد الجماؿ فييا

الذم  (الباء)   ك مف األصكات المجيكرة التي كردت بكثافة في ىذه القصيدة صكت 
 .مرات (106)تكرر مائة ك ست 

    1.مف األصكات الشفتائية، ك ىي التي تخرج مف بيف الشفتيف (الباء)فػ

 (":2)حسناء الميالد " يقكؿ الشاعر في قصيدة 

 َو َأِسيُر ِ ْيِك ُمَعمَّقًا َو ُمَراِىًقــــــــــــــــا       َ َكَ نَّ ُ ْمِري ِ ي اْلُيَراِء َلَبـــــااُ 

 َحتَّى اللََّواِطُ  َقْد َ ِلْقُت ُىُدوَءَىا       َو َتَماَوَجْت ِ ي َلاِطِئي اأْلَْلَبــااُ 

 َو َحِبيَبُة اْلُعْمِر الَِّتي َأْحَبْبُتَيـــــــــــــــا       َرَحَمْت َو َراَحْت ُسدَِّت اأْلَْبـــــــــَوااُ 

 2َيا ِجيِجُل اْلَحْسَناُء ِجْئُتِك َحاِلًمـــــــــا       َأَ اَل ُي َبُّْت ُحْمِمَي اأْلَْصَحـــــــــــــــاُا ؟

صدل  »مرة، بما يتكافؽ مع  (17)في ىذه األبيات سبع عشر  (الباء)   تكرر صكت 
فارتبطت ىذه الداللة بما يكنو الشاعر في نفسو، فيك .3«صكتو االنفجارم في النفس

يطكؼ في مدينة جيجؿ متعمقا بما فييا مف جماؿ ك كأنو في سف الشباب، ليصؼ تعمقو 
بيدكء الشكاطئ حتى تماكجت في شاعريتو العقكؿ، ففي ىذا الجماؿ ك اليدكء يتذكر 
الشاعر محبكبة عمره الغائبة غيابا تاما عنو، ك ربما يككف سبب التذكر ىك الجماؿ 

                                                           
 .54، ص 2001، 1الصكتيات العربية، مكتبة التكبة، الرياض، ط: منصكر بف محمد الغامدم: ينظر1
 .126نبضات اليكل، ص : أحمد بزيك  2
 .102خصائص الحركؼ العربية ك معانييا، ص : حسف عباس  3
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الطبيعي، ليفجر ما كاف يكبتو في قمبو اتجاه حبيبتو ،التي تمنى لك رافقتو في ىذا الجماؿ 
 .لكاف أفضؿ في ناظره الذم غشاه الضباب

   يختـ الشاعر أبياتو بندائو لجيجؿ ، حيث يرل نفسو حالما منتظرا مف أصحابو في 
 .ىذه المدينة ك في صرحيا العممي تثبيت حممو بمالطفتيـ

ينطؽ بضـ الشفتيف ضما يؤدم إلى انحباس اليكاء »الذم  (الميـ)   أما صكت 
حسناء "، طغى عمى قصيدة 1«خمفيما ك انخفاض الطبؽ ليمر اليكاء عف طريؽ األنؼ

 :مرة ، فنجد في قكؿ الشاعر (72)بصفة بارزة ، حيث تكرر اثنيف ك سبعيف" (2)الميالد 

ـَ ُمَصاُا؟ ي ْوقُـَيا         َىْل َيْعِرُف الطَّْعَم المَّـِ ـَ  َلْم َأْدِر َما َطْعُم اْلَحَياِة َو 

َنى َو َت َاَقَمْت         َو َتَبْرَ َم اْلوِجَداُن َو اأْلَْتَعـــــــــااُ   َوَتَراَكَمْت ِ َمُل الضَّ

اُ   َخبَّْ ُت َكْم ِمْن َمّرٍة َوَجَ  اْلَيـــَوى         َوْجُ  اْلَيَوى ِبَ ِنيِنِو َ ـــــــــــــــــــالَّ

َياُع َو ِنْعَمِت اأْلَْسَبـــااُ   2َيا ِجيِجُل اْلَحْسَناُء ِجْئُتِك َضاِئًعا        ِنْعَم الضَّ

مرة، مكحيا  (12)الذم بمغ اثنتي عشرة  (الميـ)   نمحظ في ىذه األبيات تكرارا لصكت 
بذلؾ األسى ك الحزف الذم يكشؼ الشاعر مف خالؿ تجربتو في الحياة ، فيك يشير إلى 

فساد ذكقو ك تبعثر حياتو ،ك أنو ال يعرؼ الطعـ الطيب عميؿ ،فتكدست اإلصابات كاشتد 
الكبد ك كثرت براعـ الحزف ك التعب عميو، فكاف يكتـ أكجاع حبو إال أف لظى الحب 
يغمب الكتماف، إذ يخاطب جيجؿ ككنو لما يجيء إلييا يكتنفو الضياع فيرحب بيذا 

 .الضياع ك بأسبابو
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تعج ىي األخرل باألصكات " الياتؼ الخمكم"   أما في المرتبة الثالثة، فنجد قصيدة 
 .المجيكرة

قائمة األصكات في ىذه القصيدة، إذ بمغ تكراره مائة ك اثنيف  (الالـ)   تصدر صكت 
 ،ك يظير 1«( جانبي) صامت مجيكر سني منحرؼ »( الالـ)مرة، فػ (142)ك أربعيف 

 :ىذا الصكت في قكؿ الشاعر 

 َ نَّْت ِلَمْيَمى المََّياِلي َو الدَُّجى  ـــــــــَرٌج         ُيَؤاِنُس اْلَقْمَا ِباْلَوَ اِء َو اْلُعُيــــــــــدِ 

 َ نَّْت ِلَمْيَمى المََّياِلي َو الدَُّجى َسَكــــــٌن         َلْيَت اْلِ َنا َيْلَرُح اْلَيَوى ِلُمْبَتِعـــــــــدِ 

ُد اْلُجْرَح َكْي ُيْلَفى ِبُمْنَفـــــــِردِ   ُىَنا اْىَتَدى اْلَقْمُا ِلْمِحَفاِظ  ُمَّ َمَضـــــى         ُيَضمّْ

 َيا َ ْ َر َ اِتَنِتي َباِ ْد ُمَياَتَفِتــــــــــــــــــــي         ُخِمْقَت ِلْمَيْمِس َو التَّْقِبيِل َكاللَّْيـــــدِ 

ي ِ ي ال َّْ ِر ِمْنِك َدَوا         ِإنَّ اللَّْفاَه َ َمى اللَّْفاِه ِمْن َسَعِدي  2ِإنَّ الرَُّضاَا الـِ

مرة، ك قد اقترف بكـ  (38)في المقطع السابؽ ثماني ك ثالثيف  (الالـ)    تكاتر صكت 
ليمى، الميالي، الدجى، الكفاء، اليكل، القمب، الجرح، اليمس، التقبيؿ )ىائؿ مف الكممات 

بيذه الكثافة دليؿ عمى ( الالـ)،تشع منيا دالالت تصكر ذات الشاعر، ك حضكر (الشفاه
رغبة الشاعر في االستقرار ك االجتماع بمف أحب ،فالشاعر مف خالؿ البيت األكؿ يشير 
إلى  العكدة لزمف الكصاؿ، زمف ليمى العامرية ،فيك يذكر غزؿ القدامى حيث كاف غناء 
الماضييف فرج ليـ ك انشراح الميالي التي تغمره مؤانسة القمب المعطر بالكفاء ك العيكد 
أم أف الشعراء القدماء أمثاؿ امرئ القيس ك عنترة ك مجنكف ليمى يكظفكف شعرىـ فرجا 

 .كتسمية رغـ الكجدانية بالعاطفة الصادقة
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في البيت الثاني أيضا، حيث يقضي الشاعر ليمو قديما  (الالـ)  ك تظير داللة 
بظالمو ك دجاه ، فيك الفرج بعينو ؛ ألنو سككف ك ىدكء ك طمأنينة، فالشاعر يتمنى عكدة 

 .ما مضى مف غزؿ ك غناء القدامى لنبتعد عف ىذا التعقيد الياتفي في زمننا

  أبصر الشاعر الحقيقة ك اىتدل قمبو، فضمد طرح الحب االصطناعي في زمننا مف 
المتمثمة في  (الالـ)أجؿ الشفاء مف الكىـ، فتعبير الشاعر يتكافؽ مع إيحاءات صكت 
عميؾ باالبتعاد عف : اإليضاح ك البياف ك البكح بمشاعره، مخاطبا فـ مف تخاطبو ىاتفيا 

 .جياز االتصاؿ ألنؾ خمقت لميمس في أذني مباشرة كما خمقت لمتقبيؿ كشيدة العسؿ

ك يختـ أبياتو ىذا التائو باف الرضاب الذم في ثغرىا ىك دكاء لو كعاشؽ، فعندما 
 .تكضع الشفاه عمى الشفاه ىي السعادة بعينيا

المرتبة الثانية في تكرار األصكات المجيكرة  ليذه القصيدة  (الميـ)  يحتؿ صكت 
 .مرة (43)، إذ تكرر ثالث ك أربعيف  (الياتؼ الخمكم)

 :يقكؿ الشاعر 

 ِمْن َصْوِت َ اِتَنِتي ِباْلَياِتِف اْلَخَمِوي         َضيَّْعُتَيا َضيََّعْتِني َضاَع َما ِبيـــــــَِدي     

ْىِني َو ِ ي َكِبِدي َل الرَّْسُم ِ ي ـِ َىاِنَنا ُصـــــــــَوًرا         َتَو َّ ـْ  َو َنْرُسُم المَّْفَظ ِ ي َأ

ْنَ  َلْم ُيِفـــــدِ   َيا َصِانَ  اْلَياِتِف اْلَمْحُموِل ِزْدَت َلَنا         َىمِّا َو َلْوًقا َ َمْيَت الصُّ

 1َواْسَتْمَطَر اْلُحاُّ ِ ي اأْلَْسَماِع ُدوَن ُرًؤى     َكَ نَّ ِ ْلَق اْلُعُيوِن َ اَا ِلْ َبــــــــــــَدِ 

مرات ، ك يظير في الكممات  (10)في ىذه األبيات عشر (الميـ)  تكرر صكت 
فارتبطت دالالت ىذا الصكت بقدرة الشاعر .(الرسـ ، المحمكؿ، ىمًّا، األسماع): اآلتية
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عمى التعبير عف تجربتو في العشؽ السماعي، مف خالؿ الياتؼ الخمكم الذم اعتبره سببا 
لمضياع، فضيع اإلنساف ما بيده ك اتبع السمع، فيك يتكمـ غزال عف بعد ك تصكير فقط  

 .فيصبح ىذا التصكير عشقا في الذىف ك الركح 

  ك يتكجو الشاعر إلى صانع المحمكؿ معاتبا إياه بصيغة النداء ك التأسؼ، لقد 
أضفت عمى ضياعنا ىما ك شكقا غير منقطع ؛ألف المحبكبيف ال يمتقياف إال نادرا ك لكننا 
ىاتفيا ال لمجفاء مطمقا، ك أصبحت ذبذبات الحب في السمع كحبات المطر لكف ال نراه 

 .فكأف عشؽ العيكف ال كجكد لو

 :إف شاعرنا في البيت األخير كظؼ االقتباس مف قكؿ أحد الشعراء، الذم يقكؿ 

 .َواأْلُـُُن َتْعَلُق َقْبَل اْلَعْينِ 

الياتؼ "،الذم قدر تكراره في قصيدة  (النكف)صكت  (الميـ)ك  (الالـ)   ك يمي صكتا 
 :مرة، ك تظير داللة ىذا الصكت مف خالؿ قكؿ الشاعر (50)خمسيف "  الخمكم

يِر ُدوَن ُىـــــــًدى        َو َنْرِبُط اْلَوْصَل ِباأْلَْوَىاِم اَل اْلَجَسدِ   َو َنْقُتُل اْلَوْقَت ِبالتَّْبـِ

 ِمَئاُت َسْمَوى َ َمى اللَّاَلاِت َتْفِتُننـَـــــا        َ اْسَ ْل ُتِجْبَك َكَما َتْيَوى ِباَل ُ َقـــــدِ 

 َتْقِضي َ َمى اْلَماِل َحْيُث اَل َمَناَص َلُو        َو َنْسَيُر المَّْيَل ِباْلَعَياِء َو اْلَكَبــــــــــدِ 

ا التََّياُ ُت َلْم َيْلَفْق َ َمى َأَحـــــــدِ  ـَ  1َتْجِري اأْلََناِمُل ِلْ َْقَفاِل َنْمَمُســـــــــــــــــــَيا        َى

مرات، ك ىك بذلؾ يضفي عمى إيقاع  (9)في ىذه األبيات تسع  (النكف)  تكرر صكت 
: الذم يمد الصكت فيو،مثؿ (األلؼ)البيت جكا مكسيقيا متميزا ،خاصة الرتباطو بالصائت 

نفتؿ، نربط، نسير )، كما يظير في مكاقع أخرل مف الكممات (تفتننا، مناص، األنامؿ)
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ك بصدؽ ألنيا نابعة مف أعماؽ _ ألنو صكت مجيكر_عبرت ىذه الكممات بقكة (نممسيا
قمب أعياه البعد ك الشكؽ، فيستيزئ المتناجياف ىاتفيا ببعضيما، فيما يبذراف الكقت 

ضاللة ،ك ىذا الكصؿ ىاتفي فقط ال يعرفاف بعضيما ،فيك كىـ ك سقـ ال كجكد لمتقارب 
 .الحقيقي بيف المتياتفيف

أشار الشاعر في أبياتو أف الكثير مف المتصالت كسمكل ،التي اختارىا رمزا ليف مف 
باب التسمية عمى شاشة الصكرة ،فيي تجب كما تشاء بدكف تعقيد، فيذا االتصاؿ الياتفي   

ىك مادم ك ليس ركحيا ،كبو يبيت ساىرا يظير عميو العياء ك التعب صباحا، ك أف 
أصابعيـ تممس أزرار الياتؼ لمكتابة ك الدردشة ، ىذه الكتابة الياتفية ال تشفؽ عمييما 

 .ألنو دكف انقطاع

 :األصوات االنفجارية- 3

األصكات التي تحدث انفجارا عند مركر اليكاء عبر الممر الصكتي، ك انسداد »ك ىي 
( 8)كىي ثمانية .  1«ذلؾ الممر يفعؿ عائؽ عضكم ثـ ينفرج فجأة عندما يحدث االنفجار

 . 2(ب،ت،د،ض،ط، ؾ،ؽ، اليمزة )أصكات 

 : أما كركدىا في القصائد المختارة مف ىذا الديكاف فكانت كاآلتي

 ىيام القصيدة
 صفتو مخرجو تردده الصوت االنفجاري

 مجيكر شفكم 34 ب
 ميمكس أسناني لثكم 49 ت
 مجيكر أسناني لثكم 24 د

                                                           
 .118،ص2008،(ط.د)مباحث في عمـ المغة كمناىج البحث المغكم،المكتب الجامعي الحديث،: نكر اليدل لكشف1
ىندسة المقاطع الصكتية مكسيقى الشعر العربي، دار صفاء لمنشر ك التكزيع ، عماف : عبد القادر عبد الجميؿ  2
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 مجيكر أسناني لثكم 04 ض
 ميمكس أسناني لثكم 9 ط
 ميمكس (الطبؽ الميف)طبقي 21 ؾ
 ميمكس ليكم 21 ؽ

 المجيكر ك ال ميمكس حنجرم 45 اليمزة
  207 المجموع

 

 يا راقيا القصيدة
 صفتو مخرجو تردده الصوت االنفجاري

 مجيكر شفكم 41 ب
 ميمكس أسناني لثكم 41 ت
 مجيكر أسناني لثكم 23 د
 مجيكر أسناني لثكم 03 ض
 ميمكس أسناني لثكم 04 ط
 ميمكس (الطبؽ الميف)طبقي 19 ؾ
 ميمكس ليكم 22 ؽ

 المجيكر ك ال ميمكس حنجرم 45 اليمزة
  198 المجموع

 

 

 رمز البطولة و العروبة و الخمود القصيدة
 صفتو مخرجو تردده الصوت االنفجاري

 مجيكر شفكم 60 ب
 ميمكس أسناني لثكم 79 ت



  الداخمياإليقاع                                                    الفصؿ األكؿ       
 

46 
 

 مجيكر أسناني لثكم 60 د
 مجيكر أسناني لثكم 06 ض
 ميمكس أسناني لثكم 11 ط
 ميمكس (الطبؽ الميف)طبقي 40 ؾ
 ميمكس ليكم 37 ؽ

 المجيكر ك ال ميمكس حنجرم 60 اليمزة
  353 المجموع

 

 آىات القصيدة
 صفتو مخرجو تردده الصوت االنفجاري

 مجيكر شفكم 29 ب
 ميمكس أسناني لثكم 38 ت
 مجيكر أسناني لثكم 53 د
 مجيكر أسناني لثكم 06 ض
 ميمكس أسناني لثكم 06 ط
 ميمكس (الطبؽ الميف)طبقي 25 ؾ
 ميمكس ليكم 24 ؽ

 المجيكر ك ال ميمكس حنجرم 46 اليمزة
  227 المجموع

 

 الياتف الخموي القصيدة
 صفتو مخرجو تردده الصوت االنفجاري

 مجيكر شفكم 38 ب
 ميمكس أسناني لثكم 50 ت
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 مجيكر أسناني لثكم 36 د
 مجيكر أسناني لثكم 09 ض
 ميمكس أسناني لثكم 05 ط
 ميمكس (الطبؽ الميف)طبقي 14 ؾ
 ميمكس ليكم 22 ؽ

 المجيكر ك ال ميمكس حنجرم 26 اليمزة
  200 المجموع

 

 (2)حسناء الميالد  القصيدة
 صفتو مخرجو تردده الصوت االنفجاري

 مجيكر شفكم 106 ب
 ميمكس أسناني لثكم 106 ت
 مجيكر أسناني لثكم 41 د
 مجيكر أسناني لثكم 08 ض
 ميمكس أسناني لثكم 10 ط
 ميمكس (الطبؽ الميف)طبقي 39 ؾ
 ميمكس ليكم 23 ؽ

 المجيكر ك ال ميمكس حنجرم 89 اليمزة
  422 المجموع
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 القصائد
 
  تكرار

األصوات 
 االنفجارية

رمزالبطولة  يا راقيا ىيام
و العروبة 
 و الخمود

الياتف  آىات
 الخموي

حسناء 
الميالد 

(2) 

المجموع 
كل  )

 (القصائد

34  ب   41 60 29 38 106 308 
 363 106 50 38 79 41 49 ت
 237 41 36 53 60 23 24 د
 36 08 09 06 06 03 04 ض
 45 10 05 06 11 04 09 ط
 158 39 14 25 40 19 21 ؾ
 149 23 22 24 37 22 21 ؽ

 311 89 26 46 60 45 45 اليمزة
المجموع  

 (كل قصيدة)
207 198 353 227 200 422 1607 

 جدول يوضح تواتر األصوات االنفجارية

نالحظ مف خالؿ ىذا الجدكؿ أف تكرار األصكات االنفجارية قد بمغ ألفا ك ستمائة 
 مف مجمكع أصكات القصائد ، حيث %22,07مرات، ك بنسبة تقدر بػ (1607)كسبع 

األكثر " رمز البطكلة ك العركبة ك الخمكد" ك " (2)حسناء الميالد "كانت قصيدتي 
استخداما ليذه األصكات في ديكاف الشاعر، إذ احتكت أصكات القصيدة األكلى أربعة مائة 

صكتا انفجاريا، في حيف أف أصكات القصيدة الثانية بمغت ثالثة  (422)كاثنيف كعشريف
النسبة األعمى في ( التاء)ك(الباء)ك يحتؿ حرفي . صكتا (353)مائة كثالثة كخمسيف

رمز البطكلة ك العركبة "ك " (2)حسناء الميالد "تكرار األصكات االنفجارية في قصيدتي 
 ".ك الخمكد
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مرات  (106)، بمغ مائة ك ست " (2)حسناء الميالد "في قصيدة  (الباء)أما صكت 
 : كىذا ما نجده في قكؿ الشاعر 

 ِإنَّ الدُُّروَا َ َمى َيَدْيِك َحَدائـــٌِق          َو َ َمى ُدُروِا اآلَخِريَن َخــــَرااُ 

 ِإنّْي ُأِحسُّ ِبَما َتَبقَّى َصاِئبــــــــــــًا         ُجلُّ اْلُخَطى ِ ي السَّاِبِقيَن ِصَعااُ 

 َيْبَقى التََّفاُؤُل ِ ي اْلَحَياِة َبَلاِئًرا         اَل َتْبَتِئْس ُكلُّ اْلَحَياِة ِ َيــــــــــــــــــااُ 

 1َيا ِجيِجُل اْلَحْسَناُء ِجْئُتِك َلاِكًرا         َو اللُّْكُر َ ْضٌل ، َربَُّنا اْلَوىَّــــــــــااُ 

، طغى عمييا صكت "(2)حسناء الميالد "ىذه األبيات ىي جزء مف قصيدتنا 
 .(الدركب، خراب، صائبا، صعاب، يبقى، بشائر ، ربنا): الكارد في الكممات اآلتية (الباء)

مرة، فيك صكت انفجارم  (14)حيث بمغ عدد تكرارىا في ىذه األسطر أربع عشر 
شديد، مجيكر، لو كظيفة تكاصمية متعمقة بالقصيدة مف التعبير ك التصريح ،لما يعتمؿ 
في النفس ك العقؿ مف استحالة دكاـ األشياء ك األحكاؿ عمى ما ىي عميو في حالتيا 

 .2الراىنة، ك إف بدت في شيء مف القكة ك الصالبة ك الثبات

لقد ارتبطت دالالت ىذا الصكت بمكضكع القصيدة، ك ذلؾ بتناسؽ بيف العاطفة 
كالفكر؛أم بيف الشاعر ك ما يكنو مف مشاعر نحك مدينة جيجؿ، ك بيف مخاطبتو ككصفو 

ليا أنيا جنة خالبة، ك أف مسالؾ غيرىا صعبة ك قاسية ، فيرل بما تبقى مف خطى 
حياتو أنو عمى صكاب كما أف الخطى السابقة كانت متعبة ك صعبة، كما أشار الشاعر 
إلى التمسؾ بالتفاؤؿ رغـ تميز الحياة بعدـ استقرارىا، ليذا يختـ الزمتو في خطاب جيجؿ 

 .شاكرا إياىا ؛ألف الشكر مف النفس الكريمة ك أف اهلل الذم ييب لمف يشاء
                                                           

 .129ص : نبضات اليكل : أحمد بزيك  1
 1رابح بف خكية، في البنية الصكتية ك اإليقاعية، عالـ الكتب الحديث لمنشر ك التكزيع، األردف، بيركت، ط : ينظر  2

 .43، ص 2013
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،التي احتمت " رمز البطكلة ك العركبة ك الخمكد"في قصيدة  (الياء)كما انتشر صكت 
صكتا ، فجاء في قكؿ  (60)المرتبة الثانية في تكرار األصكات االنفجارية ك قدرت بستيف 

 :الشاعر 

َ اْحِسْا َمِصيَرَك           

ِ ْنَدَما َيْ ِتيَك َ نُّ اْلَمْوِت ِإْ َصاًرا           

َو ُبْرَكاًنا           

ُيَزْمِجُرَك اأْلَِبيُّ اْلُحرُّ           

ِمْن أَْعََلَك              

ِمْن أَْدنَاَك              

 .          ِمْن ُكلّْ اْلِجَيات

 :   َصدَّاُم 

           َيا َجَباًل ِمَن اأْلَْوَصافِ 

اَءةِ  ـَ            ِ ْي َزَمِن اْلَب

اَلةِ  ـَ            َو الرَّ

 1          َو اْلَخَساَسةِ 

مرات، ك في عدة مكاضع مف الكممات (04)في ىذا المقطع أربع  (الباء)تتكرر 
، فميذا الصكت كظيفة إيحائية في تمثيؿ األحداث (بركانا، البذاءة، األبي، فاحسب)
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 1كمحاكاة الكاقع، فتتكزع معانيو بما يتكافؽ مع صدل صكتو االنفجارم في نفس الشاعر
مما يخمؽ انسجاما مع السياؽ الخطابي المكجو لمخائف ك باألحرل لمعميؿ، بأف يعد ما 

تبقى مف أياـ حياتو حيف يقتص منو الكطني الشريؼ فيقتمو بقكة ،فيك يثكر عميو 
 .كاإلعصار ك البركاف مف جميع الجيات

األسناني المثكم، االنفجارم الميمكس، الذم يصحب شيء مف » (التاء) أما صكت 
مائة ك ست " (2)حسناء الميالد "، كرد في قصيدة 2«اإلجيار في بعض السياقات 

 :مرات، التي يقكؿ فييا الشاعر  (106)

 ِإْن َلْم َتُجوِدي َمْن َتُكوُن ُمِجيَبِتي          َبَكَم السَُّؤاُل َو َ ابـــــــَِت اآلَدااُ 

 َحتَّى اْلَمَناُم َتَبْعَ َرْت َأْطَيا ُــــــــــــــــــُو          َلْرًقا َو َ ْرًبا َلْيَس ِ يِو َصَوااُ 

َـّااُ  ا اْلَعِميَل َو ِ ْلُقِك اْلَجــــــ ـَ ِبـــــــي          َى  ُمدّْي َيَدْيِك ُمِجيَبِتي َكْي َتْجـِ

اِبــــــــــاًل          َو َ َمى اْلَجِبيِن َوِصيٌَّة َو ِكَتااُ  ـَ  3َيا ِجيِجُل اْلَحْسَناُء ِجْئُتِك 

مرة، ك قد كرد في مختمؼ  (12)في ىذه األبيات اثنتا عشر  (التاء)تكرر صكت 
 (تجكدم، تبعثرت، تجذبي، تككف، مجيبتي، جئتؾ، غابت، كصية):مكاضع الكممات اآلتية

 ك بمعاني ىذا 4.صكت تضطر معو إلخراج اليكاء كأنو آىة حبيسة ذبيحة (التاء)فػ
الصكت يتضح مكقؼ الشاعر، فيك يتكجو مخاطبا مترجيا مف مدينة جيجؿ أف تتكـر 

عميو بما فييا مف جماؿ ك حسف ،ك إال سيغص في حمقو طرح السؤاؿ ك تنتيي األحالؽ 

                                                           
 .101،102خصائص الحركؼ العربية كمعانييا،:حسف عباس:ينظر 1
، دار المريخ لمنشر، الرياض (معجميا، صكتيا، صرفيا، نحكيا، كتابيا)استخدامات الحركؼ العربية : سميماف فياض  2

 .31 ، ص 1998، (د،ط)المممكة العربية السعكدية، 
 .128نبضات اليكل، ص: أحمد بزيك 3
، قسـ المغة العربية ك آدابيا، كمية ( دكتكراهرسالة)حداثة القصيدة في شعر عبد الكىاب البياتي، : إلياس مستارم: ينظر4

 .325،326، ص2013/2014بشير تاكريريت، :إشراؼاآلداب كالعمـك اإلنسانية، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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فيبمغ الشاعر الغاية في مخاطبتو ليا، مكضحا أف حتى المناـ تداخمت ك تناثرت فيو 
أضغاثو، فيك يطمب منيا اإلنقاذ كي تعيده إلى حضنيا الطبيعي الجميؿ؛ ألف عشؽ 

 .مدينة جيجؿ جذاب بطبعو

يذكر الشاعر في خاتمة كؿ مقطع نداءه ليا، لكف ىذه المرة كاف قد أنيكو اليكل 
 :معترفا بالرسـ عمى جبينو المكتكم بمييب العشؽ بأف عميو رسالة البد مف تأديتيا، لقكلو

اِباًل        َو َ َمى اْلَجِبيِن َوِصيٌَّة َو ِكَتااُ  ـَ  1.َيا ِجيِجُل اْلَحْسَناِء ِجْئُتِك 

تسع " رمز البطكلة ك العركبة ك الخمكد" في قصيدة  (التاء)ك قد بمغ تكرار صكت 
 .مرة (79)كسبعيف 

 :يقكؿ الشاعر

يَن اْسَتْ َسُدوا  َ اْقَرْأ َتَواِريَخ الَّـِ

 َو َأَتْوا َ َمى اأْلَْلاَلءِ 

  َبْل َيَتَساَبُحوَن َ َمى الدَّْماءِ 

 َ َمى اْلِجَراحِ 

 َ َمى الدُُّموعِ 

 َ َمى الدَّْيارِ 

 2َو َكْيَف َكاَن اأْلَْمرُ 

 
                                                           

 .128ص : نبضات اليكل: أحمد بزيك 1
 .30 المصدر نفسو،ص2
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 َ اْقَرْأ َما َتَبقَّى

  1.اَل َيُدوُم اْلَعْيُد ِ ي َأْيِدي الطَُّ اة

بالقكة »مرات، فيك يكحي  (6)في ىذه األبيات ست  (التاء)كظؼ الشاعر صكت 
، مخاطبا ذاؾ العميؿ بأف يعكد إلى تاريخ 2«كبرفع الذات إلى درجة التطير ك العفة

الجبناء، الذيف أصبحكا أسكدا في لحظة داسكا الجثث ك أراقكا الدماء ك سبحكا فييا،ك عمى 
الجراح ك الدمكع ك ديار العاجزيف ك األطفاؿ ك النساء، ك لكف ىييات أف يدـك العيد في 

 .أيدم المستأسديف

 :األصوات االحتكاكية -4

األصكات االحتكاكية تترؾ أثرا مكسيقيا مف خالؿ احتكاؾ األصكات ك تناسقيا في 
خركج »األلفاظ ك العبارات ، ك يككف ىذا االحتكاؾ أثناء خركج الصكت مسمكعا، فيي 

الصكت مستمرا في صكرة تسرب لميكاء، محتكا بالمخرج، كما في نطؽ الثاء ك الخاء 
ث، ح، خ، ذ، ز، س، ش، ص، ظ، ع، غ ):  ك ىي عند عمماء المحدثيف .3«كالزام
 .4(ؼ، ىػ

ك فيمايأتي سنكضح تكرار األصكات االحتكاكية في القصائد المختارة مف الديكاف مف 
 :  خالؿ الجداكؿ اآلتية 

 
                                                           

 .30 ص نبضات اليكل،:أحمد بزيك 1

 ( رسالة ماجستير)عبداهلل حمادم،:لمشاعر" البرزخ كالسكيف"سامية راجح، تجميات الحداثة الشعرية في ديكاف :ينظر 2
امحمد فكرار :قسـ األدب العربي، كمية اآلداب ك العمـك اإلنسانية ك االجتماعية، جامعة محمد خيضر بسكرة، إشراؼ 

 .198، ص 2006/2007
 .113، ص 1843، (ط.د)عبد الصبكر شاىيف، مكتبة الشباب،: عمـ األصكات، تعريب ك دراسة : برتيؿ مالمبرج  3
 ،كمية، مجمة األثر"جني البف" سر صناعة اإلعراب"الدرس الصكتي ك مصطمحاتو مف خالؿ مدخؿ ":محمد بمقاسـ  4

 .287ـ، ص 2005 الجزائر، العدد الرابع، مام ،اآلداب ك المغات، جامعة كرقمة
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 ىيام القصيدة
 صفتو تردده الصوت االحتكاكي

 ميمكس / ث
 ميمكس 12 ح
 ميمكس 06 خ
 مجيكر 08 ذ
 مجيكر 03 ز
 مجيكر 16 س
 ميمكس 11 ش
 ميمكس 11 ص
 مجيكر / ظ
 مجيكر 22 ع
 مجيكر 06 غ
 ميمكس 40 ؼ
 ميمكس 21 ق

  156 المجموع
 

 يا راقيا القصيدة
 صفتو تردده الصوت االحتكاكي

 ميمكس 03 ث
 ميمكس 10 ح
 ميمكس 07 خ
 مجيكر 16 ذ
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 مجيكر 04 ز
 ميمكس 25 س
 ميمكس 08 ش
 ميمكس 11 ص
 مجيكر 04 ظ
 مجيكر 25 ع
 مجيكر 03 غ
 ميمكس 24 ؼ
 ميمكس 26 ق

 166 المجموع
 

 رمز البطولة و العروبة و الخمود لقصيدةا
 صفتو تردده الصوت االحتكاكي

 ميمكس 03 ث
 ميمكس 29 ح
 ميمكس 13 خ
 مجيكر 07 ذ
 مجيكر 08 ز
 ميمكس 30 س
 ميمكس 13 ش
 ميمكس 34 ص
 مجيكر / ظ
 مجيكر 50 ع
 مجيكر 05 غ
 ميمكس 56 ؼ
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 ميمكس 27 ق
 275 المجموع

 

 آىات القصيدة
 صفتو تردده الصوت االحتكاكي

 ميمكس 02 ث
 ميمكس 19 ح
 ميمكس 07 خ
 مجيكر 12 ذ
 مجيكر / ز
 ميمكس 19 س
 ميمكس 06 ش
 ميمكس 10 ص
 مجيكر 01 ظ
 مجيكر 29 ع
 مجيكر 04 غ
 ميمكس 33 ؼ
 ميمكس 30 ق

 172 المجموع
 

 الياتف الخموي القصيدة
 صفتو تردده الصوت االحتكاكي

 ميمكس 03 ث
 ميمكس 09 ح
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 ميمكس 03 خ
 مجيكر 07 ذ
 مجيكر 06 ز
 ميمكس 18 س
 ميمكس 12 ش
 ميمكس 10 ص
 مجيكر 02 ظ
 مجيكر 26 ع
 مجيكر 10 غ
 ميمكس 33 ؼ
 ميمكس 36 ق

 175 المجموع

 (2)حسناء الميالد  القصيدة
 صفتو تردده الصوت االحتكاكي

 ميمكس 05 ث
 ميمكس 47 ح
 ميمكس 08 خ
 مجيكر 21 ذ
 مجيكر 02 ز
 ميمكس 38 س
 ميمكس 24 ش
 ميمكس 18 ص
 مجيكر 04 ظ
 مجيكر 58 ع
 مجيكر 11 غ
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 القصيدة
تكرار 
 الصوت
 المجيور

 رمز البطولة يا راقيـا ىيـام
والعروبة      

 و الخمود

 الياتف آىـات
 الخموي

حسناء 
 (2)الميالد

المجموع  
كل )

 (القصائد

 16 05 03 02 03 03 / ث
 126 47 09 19 29 10 12 ح
 44 08 03 07 13 07 06 خ
 71 21 07 12 07 16 08 ذ
 23 02 06 / 08 04 03 ز
 146 38 18 19 30 25 16 س
 74 24 12 06 13 08 11 ش
 94 18 10 10 34 11 11 ص
 11 04 02 01 / 04 / ظ
 210 58 26 29 50 25 22 ع
 39 11 10 04 05 03 06 غ
 213 27 33 33 56 24 40 ؼ
 176 36 36 30 27 26 21 ق
 المجموع

 (كل قصيدة)
156 166 275 172 175 299 1243 

 جدول يوضح تواتر األصوات االحتكاكية

 ميمكس 27 ؼ
 ميمكس 36 ق

 256 المجموع
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مف خالؿ ىذا الجدكؿ نالحظ أف األصكات االحتكاكية كردت ألفا ك مائتيف ك ثالث 
 .%17,07مرة، ك بنسبة تقدر بػ  (1243)كأربعيف 

المرتبة األكلى في تكرار ىذه األصكات " (2)حسناء الميالد"حيث احتمت قصيدة 
رمز البطكلة "مرة، تمييا في المرتبة الثانية قصيدة  (299)بمائتيف ك تسع ك تسعيف 

 .مرة (275)بمائتيف ك خمس ك سبعيف " كالعركبة ك الخمكد

مرة  (58)أكثر األصكات تكرارا،فيك يقدر بػثماني ك خمسيف (العيف)حيث كاف صكت 
في المرتبة الثالثة ( الحاء)مرة، يمييا صكت  (56)جاء بست ك خمسيف (الفاء)ثـ صكت 

 (" :2)حسناء الميالد "مرة، ك نمثؿ ذلؾ بقكؿ الشاعر في قصيدتو  (47)بسبع ك أربعيف

ا َيُجوُد َ َمى اأْلَِديِم َســَحـااُ  ـَ ي اْلِجَباُل اللَّاِمَخاُت ِبُحْسِنَيا         َكْم   َىـِ

ِه اأْلَْ َلااُ  ي اْلُ ُصوُن ، َوَىـِ ي اْلَمَساِلُك َروَ ٌة َ نَّـــــــــــــاَءٌة         َىـِ  َىـِ

 ُزْ ُروَدُة اْلُعْصُفوِر ُتْسِكُر َوْحَدِتي          َوالطَّْيُر ِ ي َكِبِد السََّما َأْســـــــــَرااُ 

 1َيا ِجيِجُل اْلَحْسَناُء ِجْئُتِك َ اِلًقـا         َواْلِعْلُق َداٌء، َواْلَيَوى َيْنَســـــــــااُ 

يصؼ الشاعر في القصيدة المناظر الطبيعية الخالبة، فمف الجباؿ الشامخات 
الخضراء إلى كـر السحاب الذم يسقي األرض ك يركييا، كما أف مسالكيا ركعة ككعرة 

 .كغناءة باخضرارىا، ك أغصانيا المتشابكة ك أعشابيا المتنكعة

في حيف أف زقزقة العصافير ك أسراب الطيكر في األفؽ ترافؽ الشاعر أثناء تأممو 
فينتشي بكجكدىا، ك قد جاء جيجؿ عاشقا جماليا ك العمؿ فييا رغـ ككف العشؽ داء 

الذم تكرر ست  (العيف)كاليكل في جيجؿ ينساب متكاصال، ك ىذا ما عبر عنو صكت 
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حمقي تتذبذب فيو األكتار الصكتية،ك مخرجو مف كسط »مرات ،فيك صكت  (6)
  .1«الحمؽ

، ك تحسره نتيجة االغتراب  2الحمقي العميؽ عمؽ مأساة الشاعر (العيف)ك يأتي صكت 
 .ك شعكره بالكحدة ببعد محبكبتو عنو

،فيك " رمز البطكلة ك العركبة كالخمكد"بكثافة في قصيدة  (العيف)كما تردد صكت 
 ،لتجسيد الكاقع المؤلـ الذم يعاني منو الماجد العربي، إذ 3يمتاز بمعنى الشدة ك الصالبة

 :يقكؿ الشاعر 

 الَماِجُد اْلَعَرِبيُّ َيْخَجُل ِإْن َدَ ا َكاُ ورُ 

َ ارِ   َكْي ُيْمِمي اللُُّروَط َ َمى الصّْ

 َ ُيْسرُِ وَن ِإَلى الدَّْيارِ 

 ُيَيْرِوُلونَ 

 َ َيْقَبُمونَ 

 ُيَطبُّْقونَ 

 ُيَقبُّْموَن َأَناِمَل اْلُعْمِ  اْلَكِبيرِ 

اَءهُ  ـَ  4َو َيْمَسُحوَن ِح

                                                           
األصكات المغكية ك ظكاىرىا عند الجاربردم في شرحو عمى ساقية ابف الحاجب،دار : مصطفى عبد كاظـ الحسناكم  1

 .66، ص 2012، 1صفاء لمنشر ك التكزيع، عماف، األردف، ط
 .55في البنية الصكتية ك اإليقاعية، ص : رابح بف خكية :ينظر 2
 .199عبد اهلل حمادم، ص : لمشاعر " البرزخ ك السكيف"تجميات الحداثة الشعرية في ديكاف : سامية راجح :ينظر 3
 .25نبضات اليكل،ص: أحمد بزيك4
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 .َتبِّا ِلُحكَّاِم الزََّمانِ 

 الَماِجُد اْلَعَرِبيُّ َراُّ اأْلَْرضِ 

َعااِ   َيْسَعى ِلمصّْ

 1.َو ِلْمَحَنان

، احتكاكي 2مرات، فيك حرؼ حمقي (08)في ىذه األبيات ثماني  (العيف)تكرر صكت 
مجيكر، ك ليذا الصكت إيحاءات منبثقة مف أعماؽ الشاعر المرتبطة بالعربي األصيؿ 

في الجامعة العربية، حيث يممي رأم أسياده " حسني مبارؾ"الذم يشمئز مف حاكـ مصر 
الغربييف عمى حكاـ الدكؿ العربية الصغار،فيتكجيكف إلى أكطانيـ راضيف مطبقيف آراء 

،الذم احتؿ العراؽ ك حكامنا " جكرج بكش"العمج الكبير أال ك ىك الرئيس األمريكي 
 .مطأطئكف رؤكسيـ

كما أشار الشاعر في آخر ىذا المقطع الشعرم أف الماجد الحر األبي ىك الذم يرث 
 .األرض حيث تبنى بقكتو ك حنانو

حضكرا متميزا في ىذه القصيدة ، إذ بمغ عدد تكراره ستة  (الفاء)كما نجد أف لصكت 
 يخرج مف بيف األسناف العميا 3.«شفكم أسناني»صكتا، ك ىك صكت  (56)كخمسيف 

كطرؼ الشفة السفمى، فعند خركجو يحاكي األحداث التي تنطكم عمى الشدة ك الفعالية 

                                                           
 .25نبضات اليكل،ص: أحمد بزيك1
 .33، ص 1952، 2مكسيقى الشعر، مكتبة األنجمك المصرية، ط:  أنيسإبراىيـ 2
 (ط.د)اإليقاع في الشعر العربي، دار الكفاء لدنيا الطباعة ك النشر، اإلسكندرية ، : أبك السعكد سالمة أبك السعكد  3

 .104، ص 2002
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رمز القكة كالبطكلة  (صداـ)، إذ تنعكس ىذه المعاني عمى السياؽ الذم يتحدث عف 1كالقكة
 .ك الصمكد

 " : رمز البطكلة ك العركبة ك الخمكد"يقكؿ الشاعر في قصيدة 

 َصدَّاُم ِ ي َقْمِا اْلِعَراقِ 

 َو ِ ي النَِّخيلِ 

 َو ِ ي اْلَمَداِئنِ 

 .َيْرَتِوي ِمْنُو اْلُفَرات

 َصدَّاُم ِ ي َحرّْ اْلِعَراقِ 

 َو ِ ي اْلَعَواِصمِ 

 ِ ي اْلِجَبالِ 

 . 2َو ِ ي اْلَفاَلةِ 

مرات، ك الكارد في ىذه الكممات  (09)الذم تكرر تسع  (الفاء)إف استعماؿ حرؼ 
أفاد حسب تكظيفو معنى التكسع، حيث أشار الشاعر في ىذه األبيات أف  (الفرات، الفالة)

صداما في قمكب العراقييف ك في الكطف الذم رمز إليو بالنخمة ك في المدائف المكجكدة 
عمى ضفة الفرات، كما أنو مكجكد في حرارة الكطف ك في المدف الكبرل ك راسخ كالجباؿ 

 .ك في شساعة الصحراء

                                                           
 .137، 133، 132خصائص الحركؼ العربية ك معانييا ، ص : حسف عباس : ينظر  1
 .33، 32نبضات اليكل، ص : أحمد بزيك  2
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( الفاء)ك ( العيف)بعد صكتي ( الحاء)ينيض صكت " (2)حسناء الميالد"ك في قصيدة 
 :بدالالت خاصة تتكافؽ مع التراكيب الشعرية في ىذه القصيدة، إذ يقكؿ الشاعر

ِه اأْلَْىَدااُ  ي اْلُعُيوُن، َو َىـِ ي اْلُخُصوُر اْلَفاِتَناُت ِبَنْحِتَيا        َىـِ  َىـِ

 ِ ي ااْلِْبِتَساِم َتَفنٌُّن َو َتَحلُّـــــــــــٌم        َبْيَن اللَّْفاِه آَلِلٌ  َو ُرَضـــــــــــااُ 

 َ ي اْلَقاِف َكاٌف َنْ َمٌة َو َتَ نُّـــٌ          َو ُتِحيُط ِباْلَقاُروَرِة اأْلَْكــــــــــــَوااُ 

ُا ؟    1َيا ِجيِجُل اْلَحْسَناُء ِجْئُتِك َطاِلبـًا         َأَ اَل ُيَساِ ُد ُمْقَمِتي الطُّـــــــــالَّ

حمقي احتكاكي »مرات، فيك صكت (4)في ىذه األبيات أربع  (الحاء)تكرر صكت 
ميمكس، ك ينطؽ بتضييؽ المجرل اليكائي في الفراغ الحمقي عند النطؽ بو، بحيث 

 . 2«يحدث مركر اليكاء احتكاكا، ك ال تتذبذب األكتار الصكتية حاؿ النطؽ بو

 في إبراز اإليحاءات ك الدالالت مف الكممات ،كذلؾ 3فاألحرؼ الميمكسة مجيدة لمنفس
بالكشؼ عف خفايا النص مف داخمو ،ك إظيار المعالـ اإليقاعية لمصكت الذم يعد 

 . الشاعرية مف الكتماف إلى البكح4ترجمانا عف النفس

ك ذلؾ مف خالؿ كصفو لمعذراء الجيجمية التي ألفتت انتباىو، فرأل قامتيا الييفاء 
كما رأل صكرة حياء كاضحة في . الجميمة ك راقتو العيكف الصافية ك األىداب الطكيمة

. االبتسامة، ك لمح بيف شفاه الثغر المبتسـ أسنانا بيضاء المسيا ريؽ زاد مف لمعانيا

                                                           
 .131نبضات اليكل، ص : أحمد بزيك  1
 .46استخدامات الحركؼ العربية، ص : سميماف فياض  2
 20خصائص األسمكب في الشكقيات ، منشكرات الجامعة التكنسية، تكنس، مجمد : محمد اليادم الطرابمسي : ينظر3
 .55، ص 1981، (ط.د)
  إيقاع الشعر العربي تطكره ك تجديده، دار الكفاء لدنيا الطباعة ك النشر اإلسكندرية:محمد مصطفى أبك شكارب : ينظر4
 .                                637،ص2005، 1ط
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كأضاؼ صكرة متعمقة بالكالـ حيث يتـ تحكيؿ القاؼ كافا في ليجتيف، إنو نغـ ك دالؿ 
 .كشبو العذراء بالقاركرة التي تحيط بيا األككاب فرفقا بالقكارير

 ك ليس يخفى أف مادة الصكت ىي مظير االنفعاؿ النفسي، كأف ىذا االنفعاؿ بطبيعتو

 ، فالبناء الصكتي في النص الشعرم يضفي إيقاعا 1 إنما ىك سبب في تنكيع الصكت
مكسيقيا مف خالؿ تناسؽ األصكات ك تكرارىا، ك مما تحممو مف دالالت تسيـ في الكشؼ 

 .عف أغكار التشكيؿ الصكتي

 :ك في األخير، ك مف خالؿ دراستنا لصفات األصكات نخمص إلى الجدكؿ اآلتي

 مجموع األصوات القصائد
 المجيورة

 مجموع األصوات
 الميموسة

 مجموع األصوات
 االنفجارية

 مجموع األصوات
 االحتكاكية

 156 207 217 366 ىياـ
 166 198 200 396 ياراقيا

رمز البطكلة ك 
 العركبة ك الخمكد

680 372 353 275 

 172 227 219 364 آىات
 175 200 215 414 الياتؼ الخمكم

حسناء 
 (2)الميالد

608 381 422 299 

مجمكع كؿ 
 القصائد

2828 1604 1607 1243 

نسبة مجمكع 
 األصكات ٪

38,83٪ 22,03٪ 22,07٪ 17,07٪ 

                                                           
 1973، 9مصطفى صادؽ الرافعي، إعجاز القرآف ك البالغة النبكية، دار الكتاب العربي، بيركت ، لبناف،ط: ينظر1

 .215ص 
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   بعد قيامنا بعممية اإلحصاء،يتضح مف أرقاـ الجدكؿ المبيف أعاله مدل غمبة 
األصكات المجيكرة عمى األصكات األخرل، فسجمت النسبة األعمى التي تقدر 

 .مف مجمكع تكاتر األصكات األخرل(٪38,83)بػ

، ثـ األصكات الميمكسة (٪22,07)  كقد تمتيا األصكات االنفجارية بنسبة 
 .(٪17,07)، ك أخيرا األصكات االحتكاكية بنسبة (٪22,03)بػ

   إذنا فيذا يدؿ عمى أف الشاعر كظؼ الحركؼ المجيكرة بكثرة،فيي كليدة الذات 
المنفعمة التي تعبر أحيانا عف حالتو الشعكرية ك النفسية بيف اآلىات ك الضياع ،ك بيف 

األمؿ ك التفاؤؿ أحيانا أخرل، لتأتي بعدىا األصكات االنفجارية التي تفجر أصكاتيا بذاؾ 
األنيف ك األلـ ك الحزف مف داخؿ نفسية الشاعر، لييمس تارة أخرل بأصكات اليمس 

تعبيرا عف التحسر ك األسى، كأخيرا األصكات االحتكاكية التي حققت أقؿ نسبة فييا نكع 
 . مف اليأس ك العتاب المرتبطاف بنفسية الشاعر المضطربة

 :التكرار و ألكالو : انيا

    يعد التكرار ظاىرة لغكية بارزة في الشعر الحديث، حيث يقـك عمييا اإليقاع في 
فما ىك »تردد كحداتو الصكتية في النص الشعرم، فالتكرار آلية ميمة في تشكيؿ اإليقاع 

إال أف قكة ىذا .1«إال أصكات مكررة ، ك ىذه األصكات المكررة تثير في النفس انفعاال ما 
، فيك يحدث التكازف في 2«تكليد نكع مف التكازم بيف الكممات ك األفكار»التكرار تتمثؿ في

اإليقاع مف خالؿ تناسؽ األصكات ،ك انسجاـ الكممات ك العبارات المكررة، كما يترؾ 
 .انفعاال نفسيا ينعكس عمى المغة الشعرية لدل المتمقي

                                                           
 .23البنية اإليقاعية في شعر الجكاىرم، ص : مقداد محمد شكر قاسـ  1
يقاع الداللة في الخطاب الشعرم الحديث، دار نينكل لمدراسات ك النشر : مكفؽ قاسـ خمؼ الخاتكني  2 داللة اإليقاع كا 

 .21، ص 2013، (د، ط)ك التكزيع، سكرية، دمشؽ، 
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أف التكرار مف الفعؿ :  في معجـ المغة العربية المعاصرة"أحمد مختار عمر"  أشار 
 1.أعاده مرة بعد األخرل أك مرارا: كر، كرر كالما، كرر سؤاال

اإلتياف بعناصر متماثمة في مكاضع مختمفة مف العمؿ الفني، ك ىك »   كالتكرار ىك 
 .2«أساس اإليقاع بجميع صكره

 .  كسيقع االشتغاؿ في ىذه المحطة عمى تكرار الحرؼ ، فالكممة، فالجممة

 :(الصوت)تكرار الحرف -1

كعمى ترتيب األصكات يتأتى »  يتككف النص الشعرم مف جممة أصكات مختمفة 
، كالتكرار الصكتي 3«المعنى ك قد يعزل ذلؾ إلى الشدة ك الميف، ك قد يعكد إلى التكرار

، فاألصكات المكررة ليا دكر كبير في 4ىك تكرار حرؼ يييمف صكتيا في بنية القصيدة
 .إحداث األثر المكسيقي لإليقاع، ك خمؽ التجانس في النص الشعرم

الحرؼ ىيئة لمصكت عارضة لو يتميز بيا »: فيذكر في رسالتو أف" ابف سينا"  أما 
 .5«عف صكت آخر مثمو في الحدة ك الثقؿ تميزا في المسمكع 

  كتكرار الحرؼ يعني تكرار الصكت الداؿ عميو في قالب التركيب، ك بذلؾ يظير 
 .االنسجاـ ك يتحقؽ اإليقاع

                                                           
 .1919، ص 2008، 1، القاىرة، ط1عالـ الكتب، مجمد : معجـ المغة العربية المعاصرة : ينظر أحمد مختار عمر  1
 .1919 ص المصدر نفسو، 2
المستكل الصكتي مف الظكاىر الصكتية عند الزركشي في البرىاف، عالـ الكتب الحديث، إربد : تارا فرىاد شاكر  3

 . 8، ص2013، 1األردف، ط
 .82 ص ،2001،(د،ط) في الشعر العربي المعاصر،إفريقيا الشرؽ، المغرب، اإليقاعحركية : حسف الغرفي : ينظر  4
محمد حساف الطياف ك يحي مير عمـ : أسباب حدكث الحركؼ، تحقيؽ : أبك عمي الحسيف بف عبد اهلل بف سينا  5

 .60، ص (ت.د)، (ط.د)مطبكعات مجمع المغة العربية، دمشؽ، 
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  لقد تكررت في ديكاف الشاعر أصكات كثيرة عمى اختالؼ صفاتيا مف جير كىمس 
كانفجار كاحتكاؾ، إضافة إلى تكرار حركؼ الجر كالعطؼ ك النداء، ك ما تحممو مف قيمة 
داللية داخؿ النص الشعرم، ك فيما يمي نكرد نماذج شعرية مف بعض القصائد نحاكؿ مف 

 .خالليا انتقاء الحركؼ األكثر تكرارا مع إبراز األثر الداللي مف جراء تكرارىا

قائمة األصكات كخاصة المجيكرة منيا،التي احتمت أعمى نسبة  (الالـ)  تصدر حرؼ 
الذم يعتبر مف األصكات  (الباء)مف مجمكع األصكات، في حيف نجد تكرارا لحرؼ 

االنفجارية ك الذم احتؿ المرتبة الثانية، لتأتي بعده األصكات الميمكسة التي تكرر فييا 
 .في األصكات االحتكاكية (العيف)، ك أخيرا تكرر حرؼ (التاء)حرؼ 

بمائتيف ك ثماني " رمز البطكلة ك العركبة ك الخمكد"في قصيدة  (الالـ)   شاع صكت 
 : مرات ،إذ يقكؿ الشاعر (208)

 :َ مَّْمَتَنا 

        َكْيَف اْلُمُروَءُة َتْقَتِضي

        َأْن اَل َنَياَا ِمَن اْلُ َزاةِ 

        َأْنَت الرَّْساَلةُ 

        َواْلُخَطى

 .       َحتَّى َو َلْو ُقْدَنا ِلَمْلَنَقِة اْلَمَمات

       َىْيَياَت َأْن َتِمَد اْلُقُصوُر الَيْوَم َأْبَطااًل 

 1      َأِلدَّاءٌ 

                                                           
 .26،27نبضات اليكل،ص: أحمد بزيك1
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 .      أَُباة

       ِإنَّ اْلَخَناِجَر َلْن َتُعوَد ِلِ ْمِدَىا

       َدْيٌن َسَيْبَقى  َاِئًرا

 1.      َوَ َمى اْلِعَراِق َوِمْنُو َيْنَتِصُر الرَُّ اتْ 

مرة، ك ىك يدؿ عمى  (20)في ىذا المقطع الشعرم عشريف  (الالـ)   تكرر صكت 
يعممنا أف الرجكلة تقتضي أف ال " صداـ حسيف"القكة ك التماسؾ، ك التصدم ك الصبر، فػ 
 .نخاؼ مف الغزاة ك ال بد مف التصدم ليـ

   فالشاعر يشير إلى اتباع خطى صداـ الذم كصفو بالرمز، ك أف قصكر اليـك بما 
فييا مف ممكؾ ك سادة ك قادة لف تر رمزا مثؿ صداـ ألنيا عقيـ، ك أف السالح ال يبقى 

 .لمزينة كحبيس الحظائر، بؿ ال بد مف تجريده مف غمده لمتصدم انتصارا لرفاتو

الذم أخذ الحصة األكبر في األصكات  (الباء)   ك مف األصكات أيضا نجد صكت 
ك قد تكرر ىذا الصكت في . االنفجارية، إذ احتؿ المرتبة الثانية في تكرار األصكات

مرات، حيث يقكؿ  (106)بصفة بارزة ك ذلؾ بمائة ك ست " (2)حسناء الميالد "قصيدة 
 :الشاعر 

 ُجْرِحي َو ُجْرُح اْلَقْمِا َيْسِبُق َبْسَمِتي      َوَدِمي الزَِّكيُّ َأَصاَلٌة َوِخَضــااُ 

 َخِجَمْت ُدُموِ ي ِمْن َدِمي َ َتَراَجَعــــــْت      َخْوً ا َ َميَّ ، َو َدْمِعـــَي اأْلَوَّااُ 

ْضَرااُ  ا ُيَؤاِنُسِني َأنــــــــــــــــــــــَا      َ َمَكْم َلَكا ِ ي َداِخِمي اإلِْ ـَ                                          2  َأنّْي ُىَنا َمْن 

   

                                                           
 .27 ص نبضات اليكل،:أحمد بزيك 1
 .127المصدر نفسو،ص 2
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، َو َما َ َميَّ ِ َيـــــــااُ   .1َياِجيِجُل اْلَحْسَناُء ِجْئُتِك ُموَلًعـــــــــــــــا      ُكوِني ِإَليَّ

الذم  (الباء)  جاءت المعاني في ىذه األبيات بصفة بارزة ،ك ذلؾ الرتباطيا بحرؼ 
فيك يتحدث . مرات، فيك يعبر عف انفجار مشاعر األسى ك األلـ لمشاعر(07)تكرر سبع 

عف الجراح العميقة الباطنية التي كانت سباقة لبسمتو رغـ تكارييا، ك تراجع ك تكقؼ 
دمكعو خجال مف دمو الطاىر األصيؿ احتراما ك خشية، فأشار الشاعر إلى اإلضراب 

الذم يساكره مرارا، حيث لـ يجد مف يؤانسو ك ىك في جيجؿ الجميمة ،التي أكلع بيا بعد 
 .مجيئو إلييا ،ك تعمقو بطبيعتيا الخالبة ك العمؿ فييا

، كىك أكثر "(2)حسناء الميالد "حضكرا متميزا في قصيدة  (التاء)  كما نجد لصكت 
 :مرات، فيقكؿ الشاعر (106)األصكات الميمكسة تكرارا، إذ بمغ عدده مائة ك ست 

 َلْو ُكْنُت َأْدِري َما َنَظْمُت َقَصاِئِدي        ِإنَّ اْلِحَساَا َمَ  الظُُّنوِن َسَرااُ 

ا السََّراِا ُمَتَواِجــــــٌ         َو َمَداِمٌ  َو َلَياِئٌا َتْنتــــــــــــــــَااُ  ـَ  َنْجَواَي ِ ي َى

َلِو َمَحبٌَّة َو َمنــــــَــــــــااُ  َلى اإلِْ  2ِإنّْي ُأَ نّْي ِوْحَدِتي َو َصَباَبتــــــــــــِي        َواِِإ

: مرات، تظير داللتو بارتباطو بالصكائت مثؿ (08)المتكرر ثماني  (التاء)  إف حرؼ 
إلى  (الصائت)، مما نمحظ االنتقاؿ مف االنفجار الداخمي (تنتاب، كحدتي، صبابتي)

فالشاعر أحسف تكظيؼ ىذه الحركؼ العاكسة لمشاعره . 3(الصامت)االنفجار الخارجي 
، الذم يفجر ما بداخؿ الشاعر مف األسى ك الحسرة (التاء)الداخمية ك ربطيا بالصامت 

 .بظنو أف الحساب كىـ ك سراب، فحديثو الشعرم كمو مكاجع ك دمكع ك زفرات متتالية

 .ك نجد أف قصائده في األخير تخص كحدتو ك كجدانو، ك أف ال ىركب إال هلل
                                                           

 .127 ص نبضات اليكل،:أحمد بزيك 1
 .133، ص المصدر نفسو 2
 .75ص ،3،1985يكئيؿ يكسؼ عزيز، دارأفاؽ عربية، بغداد، ط: عمـ المغة العاـ، ترجمة:فرديناف دم سكسكر:ينظر 3
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في ىذه القصيدة، كىك مف األصكات االحتكاكية  (العيف)   ك قد تكرر أيضا صكت 
يقكؿ .مرات(07)سبع " (2)حسناء الميالد"األكثر تكرارا، إذ بمغ عدد تكراره في قصيدة 

 :الشاعر

َىـــــــااُ  ـَ  َكْم ِمْن َجِميٍل َكاَن ِ ْنِدَي َراِئًعــــا        ِلْمَعاِلَقاِت َتَياُ ٌت َو 

ي َو ِكَعااُ   َلْيَمى ُىَدى َو َأَنا ُىَنا ِبَعَواِطِفـــــي        ِ ْرَياُل َكاَنْت َقْبَل ـِ

اُبـــــــوا ـَ  َىا َقْد َ َتْحُت ِإَلى اأْلَِحبَِّة َأْضُمِعي       َكْي اَل َأُقوَل َأِحبَِّتي َقْد 

 .1َيا ِجيِجُل اْلَحْسَناُء ِجْئُتِك َناِلــًدا         ِ ي ُكلّْ َ اٍم َمْوِلٌد َو ِحَســااُ 

،الالصؽ بحركؼ المد (العيف)   يطغى عمى ىذا المقطع الشعرم الصكت المجيكر 
، مما ساىمت في االمتداد (رائعا، العاشقات، كعاب، أضمعي، عاـ): في الكممات اآلتية

فالشاعر يتحدث في أبياتو عف تعدد . الصكتي داخؿ الكممة ليدؿ عمى االنشراح ك التكسع
األحبة بركعتيـ، ك مجيء الغانيات إليو بميفة حينا ك تذىب حينا آخر، ك يذكر أسماء 

منيا ليمى ك ىدل ك فْرياؿ ك الكثير مف الككاعب، فيك ينشرح صدره لجميع األحبة كي ال 
يحس أيا كاف بالضياع ك النقص، ك كالعادة يختـ الشاعر نداءه لجيجؿ، ك عمى ما يبدك 

 .أف ىذا في عيد ميالده ألف لو مكلد ك حساب

   كما نجد أف الشاعر قد استخدـ حركؼ الجر ك حركؼ العطؼ في قصائد ديكانو 
 :لنرصد أىـ ىذه الحركؼ مف خالؿ النماذج الشعرية اآلتية

 ":الواو"تكرار حرف -أ

تكرر تسع !" أحبؾ يا باغية"   كاف ليذا الحرؼ صكرة بارزة في الديكاف، ففي قصيدة 
 :مرة، ك الالفت لمنظر أف الشاعر قد بدأ معظـ األسطر بو، فيك يقكؿ (19)عشر 

                                                           
 .132نبضات اليكل، ص : أحمد بزيك 1
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 .َو َكْم َقْد َقَرْأُت َ َمى َلْوَحِة النَّاِصَيوْ 

 َو َكْم َقْد َلَمْسُت َ َمى اْلَكفّْ 

 َبْيَن اْلُخُطوِط اْلُمَ يََّمةِ 

 .1الَباِقَيوْ 

       . . . 

 َو َكْم ُكْنِت ِ ي ُكلّْ َلْيٍل َيُطوُل 

 َو ِ ي ُكلّْ َدْمٍ  َيِسيلُ 

 َو ِ ي ُكلّْ َخْطٍو َأُجولُ 

 َو ِ ي ُكلّْ ُأْمِسَيةٍ 

 َصفََّق اْلَحاِضُروَن اْبِتاَىاًجا

 .2َوَلْوًقا ِإَلْيكِ 

في بداية كؿ سطر تقريبا، مما أضفى نكعا مف الترابط  (الكاك)استعاف الشاعر بحرؼ 
ليس مف أجؿ فقط أف يفيد منطمؽ االشتراؾ  في القصيدة، فقد جمع بيف كؿ األسطر

، كداللتو التركيبية أك النحكية،ك إنما مف أجؿ الترتيب المنطقي، الذم ساىـ في 3كالجمع
مما أدل ىذا التكرار إلى إحداث تناغـ . تكضيح المعاني المتدفقة مف أعماؽ الشاعر

 .مكسيقي منسجـ مع أبيات القصيدة
                                                           

 .103نبضات اليكل،  ص :أحمد بزيك 1

 .104 ص المصدر نفسو، 2
مطبكعات ، أحمد محمد الخراط: رصؼ المباني في شرح حركؼ المعاني، تحقيؽ: أحمد بف عبد النكر المالقي: ينظر 3

 .410، ص (ت.د)، (ط.د)مجمع المغة العربية، دمشؽ، 
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 :فيقكؿ" الكاك"كرر فييا الشاعر حرؼ " آىات" ك في قصيدة 

 َو َتْجِري ُدُموُع اْلَقْمِا َو ْىَي َخِفيَّـــــٌة        َو ُأْخِفي ُدُموَع اْلَعْيِن َصْبًرا َ َتْجُمدُ 

. . .                                    

 َو َكْم ِمْن َحِبيٍا ُكْنُت ِ ي َضْيِقِو ُىًدى      َ ِحيَن اْىَتَدى َأْضَحى ِلُحبَّْي َيْجَحدُ 

ا َأْنَت َلْم َتْصَنْ  ِلَنْفِسَك ِ زََّىــــــــــــــــــــا      َتِعْش َبْيَن َأْمَواِج اْلَيَواُن َو ُتْفَقــــدُ  ـَ  1ِإ

مرة،فيك يفيد  (31)في ىذه القصيدة كاحدا ك ثالثيف  (كاك)  تكرر حرؼ العطؼ الػ
الربط ك الترتيب المنطقي في القصيدة، ك كركده بيذه الكثافة أدل إلى تجسيد حالة الحزف 
ك األلـ ك القمؽ، نتيجة الظركؼ التي تعيشيا األمة العربية، فيك يكشؼ عف ىذه المعاناة 
مف خالؿ تعبيره عف التجارب اإلنسانية في مختمؼ الكطف العربي، فمعب ىذا الحرؼ دكرا 

 .مكسيقيا ك دالليا بيف أبيات القصيدة

 ": ي"تكرار الحرف - ا

 :مرة ،فيقكؿ الشاعر (13)ثالث عشر " كف"في قصيدة  (في)   تكرر حرؼ الجر 

 ُكْن ِ ي الدََّ اِتِر َنْظَرًة َمْوُسوَ ًة       َتْيَوى اْلُفُصوَل َو َتْعَلُق اأْلَْبَوابـَا

 ُكْن ِ ي اأْلََ اِني َنْ َمًة َمْمُدوَدًة       ُتْزِىي اْلُقُموَا َو ُتْرِلُد اأْلَْلَباَبــــــــا

. . .                            

 2ُكْن ِ ي التّْاَلَوِة َخاِلًعا ُمَتَدبّْــًرا        َتْدُنو َو َتْسَعُد َتْمَتِقي اْلَوىَّاَبـــــــــــــا

 
                                                           

 .64،ص اليكلنبضات:أحمد بزيك 1
 .53 المصدر نفسو،ص2
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َباِح َضَباَبا  1ُكْن ِ ي اْلَمَواِجِ  َراِئًعا ُمَتَجمّْــًدا       َ النُّوُر َيْسَحُق ِ ي الصَّ

بطريقة مكثفة ،ك مف دالالتو أنو  (في)  كظؼ الشاعر في ىذه القصيدة حرؼ الجر
" كف مكضع األغاني"أك " كف مكضع الدفاتر"، كأف يقكؿ الشاعر 2«المكضع»يدؿ عمى

كالداللة المقصكدة ىنا تدؿ عمى التكمـ مف األعماؽ، مف الكجداف، مف عاطفة صادقة 
فالشاعر يكصي رفيقو في ىذه القصيدة مف باب اإلرشاد ك التفاؤؿ، فيذا الحرؼ يترؾ أثرا 

 .انفعالي في نفس المتمقي

 ":ِمنْ "تكرار الحرف -ج

 :ثماني مرات فيك يقكؿ " آىات"في قصيدتو  (مف)  كظؼ الشاعر حرؼ الجر 

ْبِر اْلِم َاَل َ ُ ْقَصدُ  ا َطاَل َدْىــــــــُرُه       َو َكْم ُكْنُت ِ ي الصَّ ـَ  َأَخاُف َ َمى َصْبِري ِإ

ُو الدَّْىُر َساِخًرا       َو َكْم ِمْن َقِبيٍح َ اَد ِ ي اْلَقْوِم ُيْحَمـدُ   َو َكْم ِمْن َجِميٍل َ ضَّ

   3َو َكْم ِمْن َكِريٍم َخاَنُو الدَّْىُر َ اَقــــــــــــًة      َو َكْم ِمْن َلِئيٍم ِ ي اْلُجُموِع ُيَسيَّــــــــــدُ 

 الخبرية المكجية لممخاطب، فيك حرؼ جر            (كـ)بعد  (مف)   جاء حرؼ الجر 

 (مف)؛ أم جزئي ك يقدر ببعض ، فكـ الخبرية ىنا تفيد الكثرة ك بدخكؿ 4«تبعيضي»
. كأف الشاعر يخبر عف أصناؼ الناس كتجاربيـ. انزاحت إلى الجزء ك أنقصت كثرة العدد

فكرد ىذا الحرؼ في عدة أسطر متتالية، كىذا التقارب الكاضح ىك مف أجؿ التأكيد 
 .كتثبيت الفكرة، فيذه األبيات عبارة عف مجمكعة مف الحكـ

                                                           
 .53نبضات اليكل،ص: أحمد بزيك1
 .15، ص 1987، (ط.د)حركؼ الجر دالالتيا ك عالقاتيا، مطبعة المدني، جدة، : أبك أكس إبراىيـ الشمساف  2
 .64، 63نبضات اليكل، ص : أحمد بزيك  3
 2فايز زكي محمد دياب، دار السالـ، القاىرة، اإلسكندرية،ط: تكجيو الممع، تحقيؽ : أحمد بف الحسيف بف الخباز  4
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 : تكرار الكممة- 2

   التكرار أحد العالمات الجمالية البارزة في النص الشعرم، ك ذلؾ بانسجاـ ك تالـؤ 
 .أجزاءه، فمكؿ كممة كظيفتيا ك داللتيا داخؿ السياؽ الكاردة فيو

إعادة المفظ الكاحد في بنية النص : أنيا  (المفظة)تكرار الكممة " محمد مفتاح"   يعرؼ 
 .، فيي تترؾ أثرا انفعاليا في نفس المتمقي1مرتيف فصاعدا

فبإعادة . 2«المفظ المكضكع لمعنى مفرد»:   كرد في معجـ التعريفات أف الكممة ىي
األلفاظ يكحي التكرار بأىمية الدالالت التي تشع منيا، مما يجعؿ ىذا التكرار يساىـ في 

 3.بناء اإليقاع الداخمي، ك يمنح القصيدة امتدادا ك تناميا في الصكر ك األحداث

،فالكممة 4«أبسط أنكاع التكرار ك أكثرىا شيكعا بيف أشكالو المختمفة»  ك ىذا النكع مف 
 .ليست سكل حركؼ متناسقة تؤدم معنى مع غيرىا في الكممات

، التي تكررت في "ليمى"  ك مف نماذج تكرار الكممات في ديكاف الشاعر نجد كممة 
 .مرات (08)ثماني" خمكد ليمى"قصيدة 

 : يقكؿ الشاعر 

 5ِلَمْيَمى ُىُدوءٌ 

                                                           
ثقافة لمنشر ك التكزيع، الدار البيضاء  ؿتطبيقية، دار انظرية في سيمياء الشعر القديـ ، دراسة : محمد مفتاح : ينظر  1
 .34، ص 1989، (ط.د)
محمد صديؽ المنشاكم، دار الفضيمة لمنشر : معجـ التعريفات ، تحقيؽ : عمي بف محمد السيد الشريؼ الجرجاني  2

 .113، ص 2004، (ط.د)كالتكزيع، القاىرة، 
  .108، ص" عبد اهلل حمادم"أسمكبية القصيدة الحداثية في شعر : سامية راجح :ينظر 3
 2004، 1 ط ،التكرار في شعر محمكد دركيش، المؤسسة العربية لمدراسات ك النشر، بيركت: فيد ناصر عاشكر  4

 .60ص 
5

 .13نبضات الهوى،ص:أحمد بزيو 
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 ِ َناءٌ 

 .ُدَ اءٌ 

 َو ِ ي ُكلّْ َلْيٍل َلَيا َبْسَمةٌ 

 َو اْ ِتَكافٌ 

 1َو َتْخَلى اْلُقُعود

. . .      

 َتْرَ ُا ِ ي الزُّْىدِ 

 َتْتُمو َقِصيَد اْلُخُلوع،

. . .       

 .َو ِإنّْي ِإَلْيَيا اْلَحِبيُا اْلَوِحيد

ي الطََّياَرةَ   َو َأْ َلُق َىـِ

ا الَعَفافَ  ـَ  َى

        . . .    

 2َ َمْيَمى ِبَحقّْ السََّماءِ 

. . .        

                                                           
 .13نبضات اليكل ،ص:أحمد بزيك 1
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    ِبَحْبِل اْلِوَصالِ 

 1  وُكلّْ اْلِخَصالِ 

المتكررة تدؿ عمى  (ليمى)، فمفظة (الديني)ىذه القصيدة مف الشعر الغزلي الصكفي 
دعاء، اعتكاؼ، الزىد،الخشكع، الطيارة ): العبادة ك ىذا كاضح في الكممات اآلتية

، ك ما تحممو مف دالالت تصب في معنى التيجد ك الطيارة (العفاؼ، حبؿ الكصاؿ
 .كالتمسؾ بالديف كبحبؿ اهلل المتيف

   فأضفت ىذه المفظة تناسقا جماليا بيف أبيات القصيدة، مما ساىـ في بناء اإليقاع 
 .المكسيقي

ك تتمثؿ في " رمز البطكلة ك العركبة ك الخمكد"   كما نممس تكرارا آخر في قصيدة 
 . مرات (10)التي تكررت عشر" صداـ"كممة 

 :يقكؿ الشاعر

 :  َصدَّاُم 

       َأْنَت اْلَيْوَم َرْمزٌ 

       ِ ي ُقُموِا اْلُمْخِمِصيَن  

. . .            

ي َ مَّْمَتَنا ِ ْقَو اْلُعُروَبةِ         َأْنَت الَّـِ

  2      َو الرُُّجوَلةِ 

                                                           
 .16،صنبضات اليكل:أحمد بزيك 1
 .22ص:المصدر نفسو 2
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 1.      َو اْلَحَياة

. . .        

 :          َصدَّاُم 

        َتْبَقى آَيًة ُكْبَرى

 2          ُتَرتُّْل ِ ي اْلِجَيادِ 

. . .             

 : َصدَّاُم 

            َيا َجَباًل ِمَن اأْلَْوَصاف

اَءِة  ـَ          ِ ي َزَمِن اْلَب

اَلةِ  ـَ          َو الرَّ

 3           َو اْلَخَساَسةِ 

نداء داؿ عمى الرفعة ك القيمة المؤثرة في نفسية الشاعر، مما  (صداـ)   تعتبر كممة 
 .سبب في استعمالو رمزا لمعركبة ك التصدم ك الخمكد

، ك يجذب انتباه المتمقي، ك التأثير فيو بتأكيد 4«يساىـ في تكسيع المدلكؿ»  فالتكرار 
 .المعاني في ذىنو ك ترسيخيا

                                                           
 .26نبضات اليكل ص : أحمد بزيك 1
 .28 المصدر نفسو، ص 2
. 31المصدر نفسو، ص  3
 .64خصائص األسمكب في الشكقيات، ص : محمد اليادم الطرابمسي  4
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مرات  (06)ست" يا ىكل"في قصيدة " اليكل"  إضافة إلى ذلؾ فقد تكررت لفظة 
 :             كمثاؿ ذلؾ  قكؿ الشاعر 

        َيا ُكلَّ ُحبّْي

        َيا َىَوى ُكلَّ اْلَيَوى

           َما َ يََّر اْلُبْعُد اْلَوَ اءَ 

 . 1       َو َما اْنَزَوى

        َيا َحِبيِبي

        َيا َىَوى َكلَّ اْلَيَوى

 2.       َدْوًما َسَواءْ 

تأكيدا لممنادل أال ك ىك الحبيب، ك ارتبطت بأداة النداء الدالة  (اليكل)   جاءت لفظة 
عمى التحسر ك الكجداف، ك أراد الشاعر بيذا التكرار لمكممة إظيار صكرة الصدؽ كالكفاء 

حيث كشفت دالالتيا الحالة النفسية التي يعيشيا الشاعر، فنمحظ حدكث تفاعؿ بيف 
. 3في الكممة بعضيا مع بعض_ مف صائت ك صامت_األصكات المتجاكرة ك المتقاربة 

 .مما خمؽ جكا نغميا مكسيقيا

( 03)التي تكررت ثالث (بحر)في لفظة " يا بحر"   كما برز تكرار آخر في قصيدة 
 :مرات،  يقكؿ الشاعر 

                                                           
 .93نبضات اليكل، ص : أحمد بزيك  1
 .94المصدر نفسو، ص  2
 .298ص، 2004، 2عمـ المغة، نيضة مصر لمطابعة ك النشر ك التكزيع، القاىرة، ط: عمي عبد الكاحد كافى: ينظر 3
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ـْ ِبي َو ُكْن ِلَي َراِئًعا َو َخِمياَل   .1َيا َبْحُر ِجْئُتَك َ اِلًقا َو َ ِمياَل      ُخ

. . .                            

 2َيا َبْحُر َأْنَت السّْرُّ َدْوًما َكاِمٌل       َأْنَت اْلَعَطاُء َ ُجْد َ َميَّ َقِميــــــــــاَل 

   إف داللة التكرار تعبر عف مناجاة الشاعر لمبحر في فصؿ الشتاء، حيث يككف 
كحيدا فيشفي عميمو بمناداتو المتكررة، ك ذلؾ باستعمالو أداة النداء فيك نداء لغير العاقؿ 
الذم ال يسمع ك ال يعي، ك إنما مف أجؿ محك الضيؽ ك حؿ االنشراح، فارتبط تكرار 

النداء تأكيدا لممعنى المكجكد في النص الشعرم ، ك جذب المتمقي  (ياء)بػ (بحر)لفظة 
 .لمكصكؿ إلى األفكار التي يحيؿ إلييا الشاعر

؛ أم أف جميع 3«ينبغي أف يككف كثيؽ االرتباط بالمعنى العاـ»  فالمفظ المتكرر 
الكممات المكررة تنصب في مدلكؿ كاحد يتماشى مع المعنى العاـ لمنص الشعرم، أك 

 .السياؽ الذم تحتكيو تمؾ الكممات

 :تكرار الجممة -3

  إف ىذا النكع مف التكرار يختص في استعماؿ الجممة مرتيف أك أكثر في مكاضع 
 .مختمفة مف النص الشعرم، مع المحافظة عمى المعنى المغكم

يشكؿ بمستكيييا اإليقاعي ك الداللي محكرا أساسيا مركزيا »   فتكرار الجممة الشعرية
 ، ك اإليقاع يظير مف خالؿ كجكد كحدة إيقاعية متكررة بنظاميا 4«مف محاكر القصيدة 

                                                           
 .118نبضات اليكل، ص : أحمد بزيك  1
 .119المصدر نفسو، ص  2
 .231، ص 1967، 3قضايا الشعر المعاصر، مكتبة النيضة، ط : نازؾ المالئكة  3
، مجمة المخبر، أبحاث المغة "(التكازم ك التكرار)البنيات المتكازنة في شعر مصطفى محمد الغمارم : " كىاب داكدم 4

.  310، ص 2014كاألدب الجزائرم، العدد العاشر، جامعة بسكرة ،الجزائر، 
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 .1مرة أك مرتيف أك أكثر

 .فالتكرار يؤكد المعنى ك يرسخو في ذىف السامع أك المتمقي    

   كلتكرار الجمؿ مكاضع مختمفة في النص الشعرم، فقد يكرر الشاعر الجممة في 
ك قد تظير في بداية كؿ مقطع أك نيايتو .بداية الشطر في الشعر العمكدم أك في نيايتو

 .أك كالىما

 ":أمير الشعر: "ك نمثؿ ذلؾ بنماذج شعرية مف ديكاف الشاعر، فيك يقكؿ في قصيدة

 َيا َأِميَر اللّْْعِر َ اَبْت َ ْنَك َلْيَمى       ِزْدَت ِ ْلًقا َو اْلِتَياًقا َو اْلِتَعـــــااَل 

ُكْر َزَمانــــًا؟       َساَد ِ يِو اْلُحاُّ ِصْدًقا َو اْكِتَمــــــااَل  ـْ  َيا َأِمْيَر اللّْْعِر َىْل َت

ْدِر َو َنااَل   َيا َأِميَر اللّْْعِر َأْطِفْ  َناَر َقْمبـِـي        َقْد َقَضى اْلَيمُّ َ َمى الصَّ

 2َيا َأِميَر اللّْْعِر َكاَنْت ِ يَك َلْيَمـى        آَيةً ِ ي اللّْْعِر َنْتُموَىا َو َ ــــــــــــــــااَل 

في أربعة أبيات متتالية ك في بداية كؿ شطر " يا أمير الشعر"   جاء تكرار جممة 
بعدـ (أمير الشعر)شعرم مف القصيدة، ك قد كظؼ الشاعر لفظ النداء لمكاساة رفيقو 

نجاحو ك احتاللو المرتبة األكلى، ك ذلؾ بتقديـ كجية نظره مف خالؿ نصحو مف باب 
 .اإلرشاد ك التفاؤؿ

   حيث ساىـ تكرار ىذه العبارة في بناء اإليقاع ،بخمؽ التجانس ك التآلؼ بيف األبيات 
 .المككنة ليذا التكرار المتتالي الذم أحدث أثرا مكسيقيا

                                                           
عمـ الصكتيات، مكتبة الرشد، المممكة العربية السعكدية : عبد العزيز أحمد عالـ ك عبد اهلل ربيع محمكد: ينظر 1

 .356، ص (ط.د)الرياض، 
 .48نبضات اليكل،ص:أحمد بزيك 2
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يكرر العنكاف في بداية المقطع " سكؼ تشفى"   ك نجد أف الشاعر في قصيدتو 
 :كنيايتو، فيك يقكؿ

 َسْوَف ُتْلَفى

 َسْوَف ُتْلَفى

ا اْلَيمّْ اَل تُْبَمى ـَ  َبْعَد َى

 َو َتْلَقى

 َسْوَف ُتْلَفى

    َ ي اْلَجِبيِن اْلَيوَم ِبْلرٌ 

. . .     

 َسْوَف ُتْلَفى

 . . .     

 َيا َحِبيِبي

 1َسْوَف ُتْلَفى

مرات، ك قد كظفيا الشاعر  (06)في ىذه القصيدة ست" سكؼ تشفى"   تكررت عبارة 
ك مف خالؿ الدالالت التي . ىنا داللة عمى الصبر ك التجمد مف أجؿ إزالة ك سحؽ األنيف

تنصب فييا ىذه األبيات ىي أف الشاعر يتحدث عف الداء الكجداني ك األمؿ بالشفاء 

                                                           
 .17،18نبضات اليكل، ص: أحمد بزيك 1
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منو، فيي تترؾ أثرا انفعاليا في نفس المتمقي مف خالؿ قكة المعنى الذم تحممو ىذه 
 .العبارة

 ".عمى صدرىا تشتيي أف تناـ"   ك كرر الشاعر أيضا عنكاف قصيدة 

 :فيقكؿ فييا

 َ َمى َصْدرَِىا َتْلَتِيي َأْن َتَنام،

 َ ِفي َصْوِتَيا َدْ َوةٌ 

  َو ِ ي َوْجِيَيا َنْ َمةٌ 

 .َو اْبِتَسام

 1.َ َمى َصْدرَِىا َتْلَتِيي َأْن َتَنام

في ىذه األسطر مرتيف، في حيف " عمى صدرىا تشتيي أف تناـ"  جاء تكرار جممة 
 :مرات ،ك مرة كاحدة بالمعنى دكف المفظ في قكلو(04)تكررت في القصيدة أربع 

ْدِر َيْحُمو َلَيا َأَن َتَنام   2َ َمى الصَّ

    

فيحاكؿ . 3فالتكرار يكثر في األلفاظ دكف المعاني، ك يقؿ في المعاني دكف األلفاظ
الشاعر تأكيد الدالالت المكجكدة في النص الشعرم بآلية التكرار ليذه العبارة ،التي تكحي 

                                                           
 .87نبضات اليكل، ص :أحمد بزيك 1
 .90المصدر نفسو، ص  2
عبد الحميد ىنداكم، المكتبة : العمدة في محاسف الشعر ك آدابو ك نقده، تحقيؽ: أبي عمي الحسف بف رشيؽ: ينظر 3

 .92، ص 2،ج1،2001طالعصرية، صيدا، بيركت، 
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برسكخ الصكرة في ذىف الشاعر المتعمقة باالستمقاء، مما سبب في تكرارىا في أكاخر 
 .الكحدات، لتقكية الصكرة الشعرية ك إيضاحيا ،ك تأثيرىا في إحساس المتمقي ك كجدانو

عشر " يا جيجؿ الحسناء جئتؾ"عبارة " (2)حسناء الميالد "   تكررت في قصيدة 
 :يقكؿ الشاعر. مرات، ك بعد كؿ ثالثة أبيات

ـَااُ   ِإنَّ اْلَقَصاِئَد ُكمََّيا َتِعَبْت َمِعـــي       َما اللّْْعُر ِإْن َلْم َيْعَتِميِو َ ــ

 َبْيُت اْلَقِصيِد َتَنيٌُّد َو َتَبسُّــــــــــٌم       َبْيُت اْلَقِصيِد َسَعاَدٌة َو ِ تَــــااُ 

ـــــــٌر       َو َتَحسٌُّر َو َتَ وٌُّه َو َلـــــــــــــَرااُ   َما اللّْْعُر ِإالَّ َنْظَرٌة َو َتَبصُّ

 1َيا ِجيِجُل اْلَحْسَناُء ِجْئُتِك َحاِئًرا       َو َأَنا ِبَ ْسِئَمِتي َو ِ يِك َجــــــَوااُ 

  تكرار نفس الجممة الندائية بعد كؿ ثالثة أبيات دليؿ عمى تعمؽ الشاعر ك حبو لمدينة 
جيجؿ، فالتكرار يكحي بأىمية الدالالت التي تشع مف العبرات المكررة، التي تكشؼ عف 
الحالة النفسية لمشاعر، ك التي يعكسيا عمى تشكيمو المغكم ك الشعرم، فيك مكلع بجماؿ 

مدينة جيجؿ ك عاشؽ لطبيعتيا الخالبة، رغـ عدـ استقراره ك انسجامو فييا، إال أنو 
متمسؾ بالتفاؤؿ ك األمؿ في غربتو ػالتي يحس فييا أنو ضائع ك كحيد عمى فراؽ ك بعد 

 .محبكبتو عنو

    تكشؼ ىذه الدراسة لإليقاع الداخمي في ديكاف الشاعر أف لو طابع خاص يميز 
بيف كؿ شاعر ك آخر، ك ذلؾ مف خالؿ انتقاء األصكات ك الكممات ك الجمؿ ك أسمكب 
صياغتيا ،مما ينسجـ مع جك القصيدة ك معناىا التي تساىـ في خمؽ االنفعاالت النفسية 

ك التجارب الشخصية، لتنعكس عمى لغة المبدع الشعرية،كىك ما ُيمكف المتمقي مف 

                                                           
 .123نبضات اليكل، ص :: أحمد بزيك 1
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الغكص في الكشؼ عف العالقة التي تربط بيف األصكات ك الكممات المتآلفة ك المتناسقة 
 .لمكصكؿ إلى مختمؼ الدالالت

   فاىتـ الشاعر عمى ظاىرتي األصكات المغكية ك آلية التكرار في نصكصو الشعرية 
فاألصكات ليا نغـ مكسيقي يؤثر في أذف السامع، في حيف تكتسب األلفاظ قكة تأثيرىا في 

أما التكرار يضفي تكازنا . المتمقي، فبتكرارىا يككف تأكيد المعنى ك تقكية الصكرة الشعرية
في اإليقاع الداخمي مف خالؿ تناسؽ الحركؼ ك الكممات ك الجمؿ مع سياقيا في النص 

 .الشعرم
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 :  اإليقاع الخارجي

يعد اإليقاع الخارجي مف أبرز الظواىر التي يقـو عمييا الشعر، فيو يتمثؿ في 
الشكؿ الخارجي لمقصيدة التي يحكميا نظاـ العروض، فالعروض يخضع لقواعد منتظمة      

فيو العمـ الذي يدرس الوزف، و الوزف ىو صورة الكالـ الذي نسميو »و قوانيف دقيقة
ألف الشعر معروض عميو » و يسمى عروضا . ، فبالعروض يعرؼ وزف الشعر1«شعرا

فيذا العمـ يشكؿ جانبا صوتيا موسيقيا . 2«فما وافقو كاف صحيحا و ما خالفو كاف فاسدا
يساىـ في بناء القصيدة، و ىو ينحصر في عناصر أساسية يقـو عمييا و ىي الوزف 

فالشعر كالـ ».والقافية و الروي التي تشكؿ بنية إيقاعية متكاممة داخؿ النص الشعري
 .؛ أي أف بالوزف و القافية نميز الشعر عف غيره مف الفنوف النثرية3«موزوف و مقفى

 :الوزن:أوال

ىو عبارة عف كممات موزونة وفؽ تفعيالت مضبوطة، يقـو عمى تقطيع األبيات 
 .الشعرية و كذلؾ استخراج بحورىا

ينبع الوزف الشعري مف تآلؼ الكممات المشحونة بالدالالت و اإليحاءات وفؽ نظاـ 
، يضفي عمى النص الشعري نغما موسيقيا إيقاعيا باعتباره ظاىرة إيقاعية في 4صوتي

 .الشعر العربي

أوزاف صافية و ىي التي : و أوزاف الشعر العربي متعددة و متنوعة و ىي نوعاف 
 ؛ أي في شطري البيت كالوافر و اليزج  و المتقارب تشكميا تفعيمة واحدة تتكرر في بنائو

                                                           
 1994، 3، القاىرة، طجىحسف عبد اهلل ، مكتبة الخاف: الكافي في العروض و القوافي، تحقيؽ : الخطيب التبريزي  1

 .4ص 
 . 17ص: المرجع نفسو 2
 .6، ص 1998، 1أوزاف الشعر، الدار الثقافية لمنشر، القاىرة، ط: مصطفى حركات  3
في نقد الشعر العربي، دراسة جمالية، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، اإلسكندرية  : رمضاف الصباغ : ينظر  4
 . 173، 121، ص 2002، 1ط
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... أي ثنائي التفعيمة كالبسيط والخفيؼ والطويؿ والثاني أوزاف مركبة؛ ،...و الكامؿ والرجز
  .1باعتبار التفعيمة أساس النظاـ الصوتي

قصيدة بيف الشعر العمودي  (29) يضـ تسعا وعشريف– محؿ الدراسة –و الديواف 
قصيدة  (18)و شعر التفعيمة ،ىذا و قد بمغت عدد قصائد الشعر العمودي ثماني عشر

قصائد، في حيف نجد قصيدتيف مازج فييما بيف الشعر العمودي  (09)وشعر التفعيمة تسع
 .و شعر التفعيمة في آف واحد

باعتبار الشاعر مف رواد شعراء الحداثة، اتسمت بعض قصائده بمظاىر التجديد 
التي تظير في تنوع بحور القصيدة الواحدة و التنوع بيف الشعر . الموسيقي في الشعر

 .العمودي و شعر التفعيمة ، و التنوع في القافية

  *.و فيما يأتي جدوؿ يوضح نوع البحر و تفعيالتو و نوع الشعر في قصائد الديواف

 نوع الشعر تفعيالت البحر نوع البحر القصائد
 الشعر العمودي متفاعمف متفاعمف متفاعمف      متفاعمف متفاعمف متفاعمف البحرالكامؿ ىياـ
 الشعر العمودي مستفعمف فاعمف مستفعمف فاعمف     مستفعمف فاعمف مستفعمف فاعمف البحرالبسيط يا راقيا

 شعر التفعيمة فعولف فعولف فعولف فعولف    فعولف فعولف فعولف فعولف البحرالمتقارب خمود ليمي
 شعر التفعيمة فاعالتف فاعالتف فاعالتف     فاعالتف فاعالتف فاعالتف البحر الرمؿ سوؼ تشفى

رمز البطولة  و 
 العروبة والخمود

 شعر التفعيمة متفاعمف متفاعمف متفاعمف     متفاعمف متفاعمف متفاعمف البحر الكامؿ

 الشعر العمودي مفاعمتف مفاعمتف مفاعمتف     مفاعمتف مفاعمتف مفاعمتف البحر الوافر صرخة ثائر
 

 الشعر العمودي مستفعمف مستفعمف     مستفعمف مستفعمف مجزوءالرجز عبد العزيز
 التفعيمة+الشعرالعمودي فعولف فعولف فعولف فعولف     فعولف فعولف فعولف فعولف البحرالمتقارب سالؼ المواقؼ
 الشعر العمودي فعولف فعولف فعولف فعولف     فعولف فعولف فعولف فعولف البحرالمتقارب رحيؽ المحبة
 الشعر العمودي فاعالتف فاعالتف فاعالتف      فاعالتف فاعالتف فاعالتف البحر الرمؿ روح اإلخاء

                                                           
. 52، ص 1998، 1التكرار اإليقاعي في المغة العربية، دار اليدى لمكتاب، ط: سيد خضر : ينظر  1

 .عبد العزيز عتيؽ: تتبعنا في ىذا الجدوؿ كتاب عمـ العروض والقافية لػ* 
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 الشعر العمودي    فاعالتف فاعالتف فاعالتف     فاعالتف فاعالتف فاعالتتف   الرمؿ أمير الشعر
 الشعر العمودي    متفاعمف متفاعمف متفاعمف      متفاعمف متفاعمف متفاعمف  الكامؿ    كف

 الشعر العمودي مستفعمف فاعمف مستفعمف فاعمف     مستفعمف فاعمف مستفعمف فاعمف  البسيط   أـ  فيصؿ
 شعر التفعيمة   متفاعمف متفاعمف متفاعمف      متفاعمف متفاعمف متفاعمف  الكامؿ  ساحة الزمف 

 الشعر العمودي فعولف مفاعيمف فعولف مفاعيمف      فعولف مفاعيمف فعولف مفاعيمف  الطويؿ    آىات
 الشعر العمودي   متفاعمف متفاعمف متفاعمف      متفاعمف متفاعمف متفاعمف  الكامؿ   االطمئناف

 الشعر العمودي مستفعمف فاعمف مستفعمف فاعمف     مستفعمف فاعمف مستفعمف فاعمف  البسيط الياتؼ الخموي
 الشعر العمودي  فاعالتف مستفعمف فاعالتف      فاعالتف مستفعمف فاعالتف  الخفيؼ  القمب الجريح

 شعر التفعيمة  فعولف فعولف فعولف فعولف     فعولف فعولف فعولف فعولف  المتقارب   وصؼ
 الشعر العمودي  فعولف فعولف فعولف فعولف     فعولف فعولف فعولف فعولف  المتقارب  لمسات اليياـ
عمى صدرىا 
 تشتيي أف تناـ

 شعر التفعيمة  فعولف فعولف فعولف فعولف     فعولف فعولف فعولف فعولف  المتقارب

 شعر التفعيمة    متفاعمف متفاعمف متفاعمف     متفاعمف متفاعمف متفاعمف   الكامؿ   يا ىوى
 شعر التفعيمة  فاعمف فاعمف فاعمف فاعمف     فاعمف  فاعمف فاعمف فاعمف   المتدارؾ    عندما

 شعر التفعيمة  فعولف فعولف فعولف فعولف     فعولف فعولف فعولف فعولف   المتقارب أحبؾ يا باغية
 التفعيمة+الشعرالعمودي   فعولف فعولف فعولف فعولف     فعولف فعولف فعولف فعولف   المتقارب  دؼء المناـ

 الشعر العمودي   فاعالتف فاعالتف فاعالتف      فاعالتف فاعالتف فاعالتف   الرمؿ    النبؿ
 شعر التفعيمة مستفعمف مستفعمف مستفعمف      مستفعمف مستفعمف مستفعمف    الرجز  عبرة و بسمة

 الشعر العمودي   متفاعمف متفاعمف متفاعمف       متفاعمف متفاعمف متفاعمف   الكامؿ    يا بحر
 الشعر العمودي  متفاعمف متفاعمف متفاعمف       متفاعمف متفاعمف متفاعمف   الكامؿ  حسناء الميالد

الكامؿ ):  يتضح مف خالؿ الجدوؿ أف البحور المييمنة في ديواف الشاعر ىي 
مرات، ليأتي  (4)مرات، في حيف تكرر بحر الرمؿ أربع (8)والمتقارب المذاف وردا ثماني 

مرات و الرجز مرتيف، أما عف بقية البحور  فيي متكررة  (3)بعده البحر البسيط بػثالث
 .مرة واحدة في الديواف و نوضح بعض ىذه البحور مف خالؿ نماذج شعرية مف قصائده

 : بحر الكامل-1

احتؿ ىذا البحر الصدارة مف بيف البحور التي وظفيا الشاعر في ديوانو، حيث 
قصائد بيف الشعر العمودي و شعر التفعيمة، و ىو واحد مف البحور  (9)تكرر في تسع 
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يستعمؿ تاما و قيؿ لكمالو في الحركات و قيؿ ألف »الصافية، و سمي بالكامؿ ألنو 
  1.«أضربو أكثر عددا مف أضرب باقي البحور

 :و البيت السائر لمعرفة مفتاح ىذا البحر

 2.َكَمَل الْلَجَماُل ِمَن الْلُبُحوِر الْلَكاِمُل        ُمَتَفاِاُمنْل   ُمَتَفاِاُمنْل   ُمَتَفاِاُمنْل 

و قد تطرأ التفعيالت إلى تغييرات نمحظيا مف خالؿ األمثمة اآلتية، و ذلؾ بتقطيع 
 ".أحمد بزيو"بعض األبيات لػ

 :ىياـ"يقوؿ الشاعر في قصيدة 

 َما َذا َأَصاَبَك َيا َحِبيِبي ِفي الْلَهَوى _ 

     َماَذاْل َأَصاْلَب َك َياْل َحِبيْلِب يْل ِفمْلَه َوىْل 

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

  ُمتْلَفاْلِاُمنْل     ُمَتَفاْلِاُمنْل     ُمتْلَفاْلِاُمنْل 

 3                   َما َذا ُيِصيُبَك َيا َحِبيِبي ِ نْل َتُهنْل 

                    َماْلَذاْل ُيِصيْلُبَك َياْل َحِبيْلِبيْل ِ نْل َتُهنْل 

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

                  ُمتْلَفاْلِاُمنْل    ُمَتَفاْلِاُمنْل    ُمتْلَفاْلِاُمنْل 

 َماْلَذاْل َدَ اْلَك َأِفيْل َ َماْلَك َمَصاْلِئ ٌ _ 
                                                           

 .57، ص 1999، (ط.د)التسييؿ في عممى الخميؿ، دار المعرفة الجامعية، : أحمد سميماف ياقوت 1
 .57، ص نفسوالمرجع : ينظر 2
 .05نبضات اليوى،ص: أحمد بزيو3
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 َماْلَذاْل َدَ اْلَك َأِفيْل َ َماْلَك َمَصاِئُبنْل _   

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

  ُمتْلَفاْلِاُمنْل   ُمَتَفاْلِاُمنْل    ُمَتَفاْلِاُمنْل 

َتَحنْل  اَلْلَك َأِفيْل َفَ اْلَك َ ُتمْل                      َماْلَذاْل َأاْل

َتَحنْل                 َماْلَذاْل َااَلْلَك َأِفيْل َفَ اْلَك َ ُتمْل

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

                ُمتْلَفاْلِاُمنْل    ُمَتَفاْلِاُمنْل    ُمَتَفاْلِاُمنْل 

 ُمَتَفاْلِئٌل ِ نْل ُكنْلَت َترْلَغُ  ِفيْل الُمَنىْل  _ 

   ُمَتَفاْلِئُمنْل ِ نْل ُكنْلَت َترْلَغُ  ِفمْلُمَنىْل 

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

    ُمَتَفاْلِاُمنْل   ُمتْلَفاْلِاُمنْل   ُمَتَفاْلِاُمنْل 

َمُ  ِفيْل الشَّشَجنْل                 ُمَتَشاْلِئٌم ِ نْل ُكنْلَت َت ْل
1 

َشَجنْل  َمُ  ِفشْل                 ُمَتَشاْلِئُمنْل ِ نْل ُكنْلَت َت ْل

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

                ُمَتَفاْلِاُمنْل    ُمتْلَفاْلِاُمنْل    ُمَتَفاْلِاُمنْل 

ِد  الَجِميْلِل َو ِفيْل َغدٍ _   ُمَتَمرِّرُد الَعهْل

                                                           
. 5نبضات اليوى، ص :  أحمد بزيو1
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ِد لْلَجِميْلِل َو ِفيْل َغِدنْل _   ِرُد لْلَعهْل  ُمَتَمرْل

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

    ُمَتَفاْلِاُمنْل    ُمتْلَفاْلِاُمنْل   ُ مَتَفاْلِاُمنْل 

ِرُ  َ َذاْل الُلُصنْل                ِ نْل َشاْلَ  َربِّريْل ُموْل
1 

ِرُ نْل َ اْلَذاْل لْلُلُصنِ                ِ نْل َشاْلَ  َربْلِبيْل ُموْل

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

              ُمتْلَفاْلِاُمنْل     ُمتْلَفاْلِاُمنْل     ُمتْلَفاْلِاُمنْل 

مف خالؿ ىذه األبيات و تقطيعيا و كتابتيا كتابة عروضية، نرى أف التفعيمة 
مُمفْا )األصمية لمبحر الكامؿ  طرأ عمييا أحد الزحافات ،و المعروؼ بزحاؼ اإلضمار  (مُمتَتفَتاْاعِع

مُمفْا بتسكيف التاء2.«تسكيف الثاني المتحرؾ» : فيو  .فتصبح مُمتْافَتاْاعِع

   ُمتْلَفاْلِاُمنْل >--- ُمَتَفاْلِاُمنْل 

/// 0//0--- </ 0/0//0 

عمى البحر الكامؿ، وىو مف البحور الطويمة التفعيالت، فيذا " ىياـ"نظمت قصيدة 
 .الوزف كثير الحركات التي تطرب األذف بنغميا الموسيقي الذي تحدثو في البيت الشعري

 :،فيقوؿ الشاعر" ساحة الزمف"و يتكرر ىذا البحر في قصيدة 

 َكمْل َذاْل ُيَلنِّريْل ِلمْل َّشَعاْلَدِ  َراْلئْل ٌ _ 

                                                           
 .5نبضات اليوى، ص : أحمد بزيو 1
 .65، ص 1987، 1المفصؿ في العروض و القافية و فنوف الشعر، دار الرشيد، دمشؽ، بيروت، ط: عدناف حقي 2
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َ َعاْلَدِ َ راْلِئُعنْل   َكمْل َذاْل ُيَلنْلِنيْل ِل ْل

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

  ُمتْلَفاْلِاُمنْل  ُمتْلَفاْلِاُمنْل  ُمَتَفاْلِاُمنْل 

            َو ُتَعاْلِنِقيْلَن َلُ  الَمَتاْلِاَ  َو اَاَ ىْل 
1 

ََ ىْل               َو ُتَعاْلِنِقيْلَن َلُ  لْلَمَتاْلِاَ  َو اْل

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

             ُمَتَفاْلِاُمنْل   ُمَتَفاْلِاُمنْل    ُمَتَفاْلِاُمنْل 

َعَبكْل _   !َماْل َأصْل

َعَبكْل     َماْل َأصْل

/   0/0//0 

     ُمتْلَفاْلِاُمنْل 

َيَعكْل _   2!َماْل َأ ْل

َيَعكْل     َماْل َأ ْل

/  0/0//0 

    ُمتْلَفاْلِاُمنْل 

 
                                                           

. 60نبضات اليوى، ص :  أحمد بزيو1
 .61 المصدر نفسو،ص2
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 َ ِذيْل الُخَطىْل _ 

 َ اْلِذ لْلُخَطىْل   

/  0/0//0 

    ُمتْلَفاْلِاُمنْل 

 َ َذاْل الشَّشَقاْل ْل _ 

َشَقاْل ْل     َ اْلَذ شْل

/  0/0//00 

    ُمتْلَفاْلِااَلْلنْل 

ِ  ُمَراْلِوًغا_  َعىْل ِفيْل الُقُموْل  َو ِلَ اْلُنَك الَفتَّشاْلُن َي ْل

َعىْل ِفمْلُقُموِ  ُمَراْلوَغنْل     َو ِلَ اْلُنَك لْلَفتْلَتاْلُن َي ْل

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

    ُمَتَفاِاُمنْل   ُمتْلَفاِاُمنْل   ُمتْلَفاِاُمنْل    ُمَتَفاِاُمنْل 

َتِحيْل _  اَلْل َت ْل
1 

َتِحيْل     اَلْل َت ْل

/  0/0//0 

   ُمتْلَفاِاُمنْل 

                                                           
 .61نبضات اليوى، ص:أحمد بزيو 1
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مُمفْا )مف خالؿ تقطيع األبيات السابقة المنسوبة لمبحر الكامؿ نجد أف تفعيمة   (مُمتَتفَتاعِع
الذي سبؽ ذكره، و إلى عمة  (اإلضمار)تعرضت لبعض الزحافات و العمؿ، إلى زحاؼ 

؛ أي إضافة ألؼ ساكنة قبؿ آخر الحرؼ لتصبح 1«ما زيد عميو حرؼ»: و ىو (التذييؿ)
ْافْا ) الَت  .(مُمتَتفَتاعِع

 .  زحاؼ اإلضمار> ---   ُمتْلَفاِاُمنْل >---ُمَتَفاِاُمنْل 

 .  الرموز> ---0//0/0  /> ---0//0///

 .عمة التذييؿ+   زحاؼ اإلضمار > --- ُمتْلَفاِااَلْلنْل >---ُمَتَفاِاُمنْل 

 .  الرموز> ---00//0/0  /> ---0//0///

، و فيما يمي التقطيعات العروضية "االطمئناف"و يظير ىذا البحر أيضا في قصيدة 
 .لبعض أبياتيا

 :يقوؿ الشاعر

 ِ نَّش الَحَياَ  َ َعاَدٌ  و َ َناْلَا ٌ _ 

   ِ نْلَن لْلَحَياْلَ  َ َعاْلَدُتنْل َو َ َناْلَاُتنْل 

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

   ُمتْلَفاِاُمنْل   ُمَتَفاِاُمنْل   ُمَتَفاِاُمنْل 

 2                اَلْلِ ممْلَمَما َتهْلَوىْل الَحيْلَاَ  ِذَئا ُ 

                  اَلْل ِممْلَمَماْل َتهْلَو لْلَحَي اْلَ  ِذَئاْلُب وْل 
                                                           

 .61، ص 1987، (ط.د)عمـ العروض و القافية، دار النيضة العربية، بيروت،: عبد العزيز عتيؽ 1
 .69 أحمد بزيو،نبضات اليوى،2
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/               0/0//0/ 0/0//0/// 0/0 

                ُمتْلَفاِاُمنْل   ُمتْلَفاِاُمنْل   ُمَتَفاِالْل 

 ِليْل ِفيْل الَحَياْلِ  َمَباْلِ ٌ  َو َمَفاْلِخرٌ _ 

   ِليْل ِفمْلَحَياْلِ  َمَباْلِ ُجنْل َو َمَفاْلِخُرنْل 

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

   ُمتْلَفاِاُمنْل    ُمَتَفاِاُمنْل    ُمَتَفاِاُمنْل 

              ِليْل ِفيْل الطَّشِريْلِ  َحَواْلِجٌز َو ِصَعاْل ُ 

              ِليْل ِفطْلَطِريْلِ  َحَواْلِجُزنْل َو ِصَعاْلُبوْل 

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

              ُمتْلَفاِاُمنْل    ُمَتَفاِاُمنْل     ُمَتَفاِاُمنْل 

ِ  الَمَهاْلِلِك َو اَاَ ىْل _   ِ نَّشاْل َاَمىْل َدرْل

ََ ىْل  ِ  لْلَمَهاْلِلِك َو اْل    ِ نْلَناْل َاَمىْل َدرْل

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

    ُمتْلَفاِاُمنْل   ُمتْلَفاِاُمنْل   ُمَتَفاِاُمنْل 

ِن الذَّشاْلِباَلْلِت َ َباْل ُ               َو َاَمىْل الُعُيوْل
1 

َذاْلِباَلْلِت َ َباْلُبوْل  ِن ذْل               َو َام َمْلُعُيوْل

                                                           
 .69نبضات اليوى، ص : أحمد بزيو 1
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///             0//0/  0/0//0///  0/0 

              ُمَتَفاِاُمنْل    ُمتْلَفاِاُمنْل   ُمَتَفاِالْل 

رَِ اْل _   ِ نَّش الَحَياْلَ  ِبَقبْلرَِ اْل َو ِبَقصْل

رَِ اْل     ِ نْلَن لْلَحَياْلَ  ِبَقبْلرَِ اْل َو ِبَقصْل

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

   ُمتْلَفاِاُمنْل   ُمَتَفاِاُمنْل    ُمَتَفاِاُمنْل 

                 ُكلُّل الَحَياْلِ  َمَشقَّشٌ  َو ِاَقاْل ُ 

                 ُكمْلُل لْلَحَياْلِ  َمَشقْلَقُتنْل َو ِاَقاْلُبوْل 

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

                ُمتْلَفاِاُمنْل    ُمَتَفاِاُمنْل  ُمَتَفاِالْل 

َياْلعِ َو ِبالْلَهَناْل _   َمرَّشتْل َاَميْلَناْل ِبال َّش

َ َياْلعِ َو ِبمْلَهَناْل  َرتْل َاَميْلَناْل ِب ْل    َمرْل

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

   ُمتْلَفاِاُمنْل   ُمتْلَفاِاُمنْل    ُمَتَفاِاُمنْل 

              َو َاَمىْل ال ِّرِنيْلن الَباْلِ َياْلِت َ َراْل ُ 
1 

ِ ِنيْلِن لْلَباْلِ َياْلِت َ َراْلُبوْل                 َو َاَم ْل

                                                           
 .70نبضات اليوى، ص : أحمد بزيو 1
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///             0//0/  0/0//0///  0/0 

              ُمَتَفاِاُمنْل   ُمتْلَفاِاُمنْل   ُمَتَفاِالْل 

مف خالؿ تقطيعنا ليذه األبيات، وجدنا أف الشاعر انزاح في تفعيالت ىذا البحر       
سكاف ما »إذ تعرضت تفعيمتو إلى عمة النقص و ىي القطع  حذؼ ساكف الوتد المجموع وا 

مُمفْا )؛ أي تفعيمة 1«قبمو حذؼ آخر حرفيا و تسكيف الحرؼ الذي قبمو، و ىذه  (مُمتَتفَتاْاعِع
 :التغيرات التي طرأت عمى التفعيمة

 .  زحاؼ اإلضمار سبؽ ذكره> --- ُمتْلَفاِاُمنْل >---ُمَتَفاِاُمنْل 

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

 .  عمة القطع> --- ُمَتَفاِالْل >---ُمَتَفاِاُمنْل 

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

و وردت ىذه التفعيمة المقطوعة في آخر كؿ بيت شعري مف ىذه القصيدة، مما 
أضفى تشكيال موسيقيا و لحنا متناغما بانسجاميا مع تفعيالت البيت، و قد أدى ىذا 
التناسؽ إلى اإليقاع و اإلطراب في أذف المتمقي و ذلؾ بطوؿ ىذا البحر الذي يتطمب 

 .نفسا طويال   و مجيدا في إنشاده

 :بحر الرمل- 2

 : و ىو مف البحور الصافية و تفاعيمو األصمية ىي

 2 َفاِااَلُتنْل َفاِااَلُتنْل َفاِااَلُتنْل         َفاِااَلُتنْل َفاِااَلُتنْل َفاِااَلُتنْل 

                                                           
 .58، ص1993، (ط.د)العروض و إيقاع الشعر العربي، الييئة المصرية العامة لمكتاب،: سيد البحراوي 1
 .69التسييؿ في عممى الخميؿ، ص : أحمد سميماف الياقوت 2
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و نختار بعض األبيات مف بعض قصائد الديواف لتقطيعيا و استخراج تفعيالت ىذا 
 ":النبؿ: "يقوؿ الشاعر في قصيدة.البحر و إف طرأت عمييا زحافات أو عمؿ 

َ ُ الدُّلنْلَياْل َنِشيْلَداْل _  ن ِجئْلَناْل َنمْل  َنحْل

ُدنْلَياْل َنِشيْلَداْل  َ ُ دْل ُن ِجئْلَناْل َنمْل    َنحْل

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

   َفاْلِااَلْلُتنْل  َفاْلِااَلْلُتنْل   َفاْلِااَلْلُتنْل     

َداْل  ًنا َو ُخُموْل َجاْلَ  َلحْل َ ُ اَارْل                   َنمْل

َداْل  َننْل َو ُخُموْل َجاْلَ  َلحْل َرْل َ ُ اْل                   َنمْل

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

                َفاْلِااَلْلُتنْل   َفاْلِااَلْلُتنْل   َفاْلِااَلْلُتنْل 

 ِباَاَماْلِنيْل َياْل َحِبيْلِبيْل َياْل َحَياْلِتيْل _ 

ََماْلِني َياْل َحِبيْلِبيْل َياْل َحَياْلِتيْل     ِب ْل

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

   َفاْلِااَلْلُتنْل    َفاْلِااَلْلُتنْل   َفاْلِااَلْلُتنْل 

ِمعْلِك الْلَمِزيْلَداْل   1               ِبالْلَوَفاْل ِبالْلُح ِّر ُأ ْل

ِمعْلِك لْلَمِزيْلَداْل                  ِبمْلَوَفاْل ِبمْلُحبْلِ  ُأ ْل

                                                           
 .111ص:نبضات اليوى: أحمد بزيو1
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/              0//0/0/ 0//0/0/ 0//0/0 

               َفاْلِااَلْلُتنْل   َفاْلِااَلْلُتنْل   َفاْلِااَلْلُتنْل 

َتِهيْلَك الْلَقمْلُ  ِمنِّريْل َياْل ُلَبيْلَنىْل _   َيشْل

َتِهيْلَك لْلَقمْلُ  ِمنْلِنيْل َياْل ُلَبيْلَنىْل     َيشْل

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

  َفاْلِااَلْلُتنْل   َفاْلِااَلْلُتنْل   َفاْلِااَلْلُتنْل 

َدا                    َينْلَتِشيْل ُصبْلًحا َفُأ ْلِديْلِك الْلُوُروْل

َدا                    َينْلَتِشيْل ُصبْلَحنْل َفُأ ْلِديْلِك لْلُوُروْل

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

                  َفاْلِااَلْلُتنْل   َفاْلِااَلْلُتنْل   َفاْلِااَلْلُتنْل 

ِليْل َأيْلَن ُكنَّشاْل ِمنْل َزَمانٍ _   اَلْل َتُقوْل

ِليْل َأيْلَن ُكَنناْل ِمنْل َزَماِننْل     اَلْل َتُقوْل

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

    َفاْلِااَلْلُتنْل   َفاْلِااَلْلُتنْل   َفاْلِااَلْلُتنْل 

َدا ُدوْل ُت َمنْل َيهْلَوىْل الَمآِ يْل َو الصُّل                 َل ْل
1 

َداْل  ُصُدوْل ُت َمنْل َيهْلَو لْلَمَااْلِ يْل َو صْل                  َل ْل

                                                           
 .111نبضات اليوى،ص: أحمد بزيو1
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/               0//0/0/   0//0/0/    0//0/0 

                 َفاْلِااَلْلُتنْل    َفاْلِااَلْلُتنْل     َفاْلِااَلْلُتنْل 

ِتَياْل ُ _   َ ِذِ  الدُّلنْلَياْل ِلَقاْلٌ  َو ِاشْل

ِتَياْلُ نْل  ُدنْلَياْل ِلَقاْلُ نْل َو شْل    َ اْلِذِ  دْل

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

  َفاْلِااَلْلُتنْل   َفاْلِااَلْلُتنْل  َفاْلِااَلْلُتنْل 

َداْل  َتِهيْل ِمنَّشاْل الُعُهوْل           ِ َي ِفيْلَناْل َتشْل
1 

َداْل  َتِهيْل ِمنْلن َمْلُعُهوْل            ِ َي ِفيْلَناْل َتشْل

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

          َفِعاَلْلُتنْل   َفاْلِااَلْلُتنْل    َفاْلِااَلْلُتنْل 

نالحظ مف خالؿ التقطيع العروضي ليذه القصيدة أف جميع تفعيالتيا جاءت 
صحيحة و سميمة، إال أنو في أوؿ و آخر القصيدة تعرضت أحد تفعيالتيا إلى زحاؼ 

 .؛ أي حذؼ األلؼ الساكنة2«حذؼ الثاني الساكف»:الخبف و ىو

 .  زحاؼ الخبف> --- فِعاَلْلُتنْل >---َفاْلِااَلْلُتنْل 

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

                                                           
 .111نبضات اليوى، ص : أحمد بزيو 1
سعيد مجّمد المّحاـ، عالـ الكتب : أىدى سبيؿ إلى عممي الخميؿ، العروض و القافية، تحقيؽ: محمود مصطفى 2

 .23، ص 1996، 1بيروت، لبناف، ط
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فاالختزاؿ الصوتي لمبنية التركيبية ليذا البحر ال يخؿ بإيقاعيتو، بؿ يضفي عميو 
 1.تناغما موسيقيا

 :، التي بنيت ىي األخرى عمى بحر الرمؿ"سوؼ تشفى"و يقوؿ في قصيدة 

َفىْل _ َ  ُتشْل  َ وْل

َفىْل  َ  ُتشْل   َ وْل

/ 0/  /0/0 

   َفاْلِااَلْلُتنْل 

َفىْل _  َ  ُتشْل  َ وْل

َفىْل  َ  ُتشْل    َ وْل

/  0/  /0/0 

    َفاْلِااَلْلُتنْل 

 َبعْلَد َ َذاْل الَهمِّر الْل تُبْلَمىْل _ 

ِم  اَلْل تُبْلَمىْل    َبعْلَد َ اَذلْلَهمْل

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

 َفاْلِااَلْلتُ نْل     َفاْلِااَلْلتُ نْل   َفاْل 

َقىْل _  َو َتشْل
2 

                                                           
 .241ىندسة المقاطع الصوتية موسيقى الشعر العربي، ص : عبد القادر عبد الجميؿ: ينظر 1
 .17نبضات اليوى،ص: أحمد بزيو2



  اإليقاع الخارجي                                                         الفصؿ الثاني
 

102 
 

َقىْل _   َو َتشْل

// 0/0 

   ِااَلْلُتنْل 

َفىْل _ َ  ُتشْل  1َ وْل

َفىْل  َ  ُتشْل   َ وْل

/0/  /0/ 0 

   َفاْلِااَلْلُتنْل 

الالفت لالنتباه في ىذه القصيدة أف جميع تفعيالتيا صحيحة، و لـ يطرأ عمييا أي 
تغيير ، ما أدى إلى التوازف اإليقاعي في أبياتيا الشعرية، و ىذا دليؿ عمى ثبات الحالة 

 .النفسية لمشاعر، و ىي بعث األمؿ بالشفاء و الصبر عمى اآلالـ و الشقاء

و بحر الرمؿ يتميز بانسيابية متناغمة تظير مف خالؿ أداء و حداتو الصوتية     
و ذلؾ بالسكوت حيف االنتياء مف الوحدات الثالث األولى ثـ البدء في الوحدات الثالث 

  .2األخرى

 ":روح اإلخاء"و يقوؿ أيضا في قصيدة 

ِتَراَما_  َفً  ِجئْلَناْل ُنَلنِّريَك احْل  ُصدْل

ِتَراْلَماْل  َفَتنْل ِجئْلَناْل ُنَلنْلِنيْلَك  حْل   ُصدْل

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

 .17نبضات اليوى، ص : أحمد بزيو 1
 .239ىندسة المقاطع الصوتية موسيقي الشعر العربي، ص : عبد القادر عبد الجميؿ : ينظر  2
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 َفاْلِااَلْلُتنْل    َفاْلِااَلْلُتنْل    َفاْلِااَلْلُتنْل 

ً ا َو ِابْلِتَ اْلَما َ ُ اَايَّشاْلَم َشوْل                   َنمْل

َ نْل َو بْلِتَ  اْلَماْل  َيْلَياْلَم َشوْل َ ُ اْل                   َنمْل

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

 .             َفاْلِااَلْلُتنْل   َفاْلِااَلْلُتنْل    َفاْلِااَلْلُتنْل 

َناْلُ  َطِويْلاًل _   َأَمٌل ُكنَّشا انْلَتَظرْل

َناْلُ  َطِويْلَمنْل     َأَمُمنْل ُكنْلَن نْلَتَظرْل

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

 َفِعاَلْلُتنْل   َفاْلِااَلْلُتنْل    َفِعاَلْلُتنْل 

َنىْل َ اَلْلَماْل  اَلْلَم ِبالْلُح ْل              َاطَّشَر اَاحْل
1 

َنىْل َ اَلْلَماْل  اَلْلَم ِبمْلُح ْل َحْل               َاطْلَطَر اْل

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

                    َفاْلِااَلْلُتنْل   َفاْلِااَلْلُتنْل    َفاْلِااَلْلُتنْل 

ِديْل _   َلَك ِمنِّري َباَ ً  َفا ْلَبلْل ُوُروْل

ِديْل     َلَك ِمنْلِنيْل َباْلَ َتنْل َفقْلَبلْل ُوُروْل

///  0/0/  0//0/0/  0//0/0 
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   َفِعاَلْلُتنْل   َفاْلِااَلْلُتنْل    َفاْلِااَلْلُتنْل 

 1              ِطبْلَت َ وْلاًل َياْل َحِبيْلبي َبلْل َمَقاْلًما

َلنْل َياْل َحِبيْلبي َبلْل َمَقاْلًما                ِطبْلَت َ وْل

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

              َفاْلِااَلْلُتنْل   َفاْلِااَلْلُتنْل    َفاْلِااَلْلُتنْل 

ٍر ُكلُّل َخيْلرٍ _   َحلَّش ِفيْلَناْل ُكلُّل ِبشْل

ِرنْل ُكمْلُل َخيْلِرنْل   َحمْلَل ِفيْلَناْل ُكمْلُل ِبشْل

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

 َفاْلِااَلْلُتنْل   َفاْلِااَلْلُتنْل    َفاْلِااَلْلُتنْل 

ِن ُ َياْلَماْل  َتِنيْل َياْل َ اْلِحَل الْلُح ْل              ِزدْل
2 

ِن ُ َياْلَماْل  َتِنيْل َياْل َ اْلِحَل لْلُح ْل               ِزدْل

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

              َفاْلِااَلْلُتنْل   َفاْلِااَلْلُتنْل    َفِعاَلْلُتنْل 

ْاتُمفْا )مف خالؿ التقطيع العروضي ليذه األبيات يتبف أف تفعيمة  الَت تعرضت  (فَتاْاعِع
ْاتُمفْا )لزحاؼ الخبف المذكور سابقا لتصبح  الَت  .(فَتعِع
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 .(حذؼ الثاني الساكف) زحاؼ الخبف > ---َفِعاَلْلُتنْل  >---َفاْلِااَلْلُتنْل 

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

 :بحر المتقار -3

، و تتكرر ثماني (فَتعُمولُمفْا )و ىو ضمف البحور الصافية و يرتكز عمى تفعيمة واحدة 
 1:مرات،و مفتاحو

 .َاِن الْلُمَتَقاِرِ  َ اَل الْلَخِميلْل      َفُعوُلنْل َفُعوُلنْل َفُعوُلنْل َفُعولْل 

 .و نمثؿ لو بأبيات شعرية مف الديواف، و ذلؾ بكتابتيا كتابة عروضية

 ":رحيؽ المحبة" يقوؿ الشاعر في قصيدة 

ٌل ِ َذاْل َماْل ُأَغنِّريْلَك َحًقا_   َجِميْل

         َجِميْلُمنْل ِ َذاْل َماْل ُأَغنْلِنيْلَك َحقْلَقنْل 

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

  َفُعوُلنْل  َفُعوُلنْل  َفُعوُلنْل  َفُعوُلنْل 

 2.               َفَيزْلُ وْل َاَمىْل َشَفَتيَّش الَمَقاْللْل 

                َفَيزْلُ وْل َاَمىْل َشَفَتيْلَي لْلَمَقاْللْل 

//              0/0// 0// /0/0// 00 

لْل  ُلنْل  َفُعوْل ُل  َفُعوْل ُلنْل  َفُعوْل               َفُعوْل

                                                           
 .102، ص 1999، 1الدليؿ في الروض، عالـ الكتب، بيروت، لبناف ، ط: سعيد عقيؿ : ينظر  1
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 ُمَقاْلُمَك ِفيْلَناْل َيِ يْلُل َحَناْلًناْل _ 

   ُمَقاْلُمَك ِفيْلَناْل َيِ يْلُل َحَناْلَننْل 

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

ُلنْل  ُل َفُعوْل ُلنْل َفُعوْل ُل َفُعوْل   َفُعوْل

َر َو َينْلُموْل َجاَلْللْل  ُدوْل ِفيْل الصُّل            َفُيشْل

َر َو َينْلُموْل َجاَلْللْل  ُصُدوْل            َفُيشْلِ  صْل

//          0/0//  0//  /0/0//  00 

لْل  ُلنْل  َفُعوْل ُل  َفُعوْل ُلنْل  َفُعوْل              َفُعوْل

ُن ِصَلاْلرٌ _   َاَرفْلَناْلَك ِفيْلَناْل َو َنحْل

ُن ِصَلاْلُرنْل     َاَرفْلَناْلَك ِفيْلَناْل َو َنحْل

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

ُلنْل  ُل  َفُعوْل ُلنْل  َفُعوْل ُلنْل  َفُعوْل    َفُعوْل

ِتَماْللْل  َت اكْل َتَراًفا َو ِزدْل َناْل ِااْل  1              َوِزدْل

ِتَماْللْل  َت اكْل َتَراَفنْل َو ِزدْل َناْل ِااْل                 َوِزدْل

//               0/0// 0/0// 0/0//  00 

لْل  ُلنْل  َفُعوْل ُلنْل  َفُعوْل ُلنْل  َفُعوْل                  َفُعوْل

                                                           
 .44 أحمد بزيو،نبضات اليوى،ص1
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ًقا_  ً ا َو ِاشْل  َيِر ُّل َلَك الَقمْلُ  َشوْل

َقنْل  َ نْل َو ِاشْل    َيِرفْلُ  َلَك لْلَقمْلُ  َشوْل

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

ُلنْل  ُلنْل  َفُعوْل ُلنْل  َفُعوْل ُل  َفُعوْل     َفُعوْل

 1         َفَأنْلَت َكِريْلٌم َحِبيْلٌ  َو َخاْللْل 

   َفَأنْلَت َكِريْلُمنْل َحِبيْلُبنْل َو َخاْللْل 

//  0// /0/0//  0/0//  00 

لْل   ُلنْل  َفُعوْل ُلنْل  َفُعوْل ُل  َفُعوْل         َفُعوْل

،و قد دخمت (فَتعُمولُمفْا )نظمت ىذه القصيدة عمى البحر المتقارب القائـ عمى تفعيمة 
و تصبح  (فَتعُمولُمفْا )حذؼ النوف في »: عمييا تغييرات تظير في زحاؼ القبض و ىو 

 3«بحذؼ الحرؼ األخير و تسكيف ما قبمو فيصبح فَتعُموؿْا » ، و عمة القصر 2«فَتعُموؿُم 

ُلنْل  لُ  >---َفُعوْل  . زحاؼ القبض>--- َفُعوْل

//0/0//       0/ 

ُلنْل  لْل  >---َفُعوْل  . عمة القصر>--- َفُعوْل

/0/0/0//     00 

                                                           
 .44نبضات اليوى، ص : أحمد بزيو  1
 .84، ص 1987، 3دراسات في العروض و القافية ، مكتبة الطالب الجامعي ، مكة المكرمة، ط : عبد اهلل درويش  2
. 84ص : المرجع نفسو 3
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  1و يسمى ىذا البحر بالمتقارب لتقارب أجزائو و تماثميا، و قصر تفعيالتو 
فالزحافات و العمؿ التي تطرأ عمى التفعيالت تخرؽ النظاـ اإليقاعي في البيت الشعري 
فاستعمؿ الشاعر ىذا الوزف ذو التفعيمة الواحدة المكررة ليسرد عواطفو و مشاعره التي 

يكنيا لخالو، فيو يعترؼ في أبياتو عف الحب و الود و العشؽ اتجاىو، كما مدحو 
 .بصفات الكـر و الحناف و المكانة المرموقة

 :مف نفس البحر " وصؼ"و يقوؿ في قصيدة 

َجُل ِمنْل َناْلِظَريْلَهاْل ال َّشَماْلُ ،_   َتَلاُر َو َتخْل

َ َماْل ُ  َجُل ِمنْل َناْلِظَريْلَ   ْل     َتَلاُر َو َتخْل

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

لُ  ُلنْل  َفُعوْل ُلنْل  َفُعوْل ُل  َفُعوْل ُل  َفُعوْل     َفُعوْل

 َو ِمنْل َشَفَتيْلَهاْل الَعِقيْلُ  _ 

   َو ِمنْل َشَفَتيْلَهمْلَعِقيْل ُ 

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

لُ  ُلنْل   َفُعوْل ُل  َفُعوْل    َفُعوْل

َرُ  ِمنْل ِجيْلِدَ اْل ُكلُّل َصيْل ٍ _   2َو َيشْل

َرُ  ِمنْل ِجيْلِدَ اْل ُكمْلُل َصيْلِفنْل     َوَيشْل

                                                           
المعجـ المفصؿ في عمـ العروض و القافية و فنوف الشعر، دار الكتب العممية ، بيروت : إميؿ يديع يعقوب : ينظر  1

 .121، ص 1991، 1لبناف، ط

2
 .84نبضات اليوى ص : أحمد بزيو 
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//  0//  /0/0//  0/0//  0/0   

ُلنْل  ُلنْل   َفُعوْل ُلنْل   َفُعوْل ُل   َفُعوْل    َفُعوْل

َتاُ  ِلمْلِجيْلِد ُكلُّل َاِشيْل ٍ _   َوَيشْل

َتاُ  ِلمْلِجيْلِد ُكمْلُل َاِشيْلِقنْل     َوَيشْل

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

ُلنْل  ل  َفُعوْل ُلنْل    َفُعوْل ُلنْل    َفُعوْل    َفُعوْل

ِدَ ا_   َيِحنُّل الرَّشِ يْلُ  ِ َلى َنهْل

ِدَ ا َرِ يْلُ  ِ َلى َنهْل    َيِحنْلُن رْل

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

ُلنْل   َفُعوْل  ُل   َفُعوْل ُلنْل   َفُعوْل       َفُعوْل

ُد ِلَماْل َ دْل َمَ ىْل َذاْل الَفِطيْلمُ _   َيُعوْل

ُد ِلَماْل َ دْل َمَ ىْل َذلْلَفِطيْلمُ     َيُعوْل

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

لُ  ُلنْل   َفُعوْل ُلنْل   َفُعوْل ُل   َفُعوْل       َفُعوْل

ِد َيِ يْل ُ _   1َوَ َذا الِذيْل ِمنْل َجَماِل النُّلُهوْل

ِد َيِ يْل ُ     َوَ اْلَذاْل َلِذيْل ِمنْل َجَماِل نْلُنُهوْل

                                                           
 .84نبضات اليوى،ص: أحمد بزيو1
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//  0/0// 0/0//  0/0//  0//  /0/ 

لُ          َفُعوُلنْل  َفُعوُلنْل  َفُعوُلنْل  َفُعوُل  َفُعوْل

 َيِتيْل ُ _ 

   َيِتيْل ُ 

//  0/ 

   َفُعولُ 

 1َو اَل،ْل َلنْل َيفيْل _ 

  َو اَلْل ، َلنْل َيفيْل 

//  0/0//  0/ 

   َفُعوُلنْل   َفُعولُ 

تنتمي ىذه القصيدة إلى شعر التفعيمة و نظمت وفؽ البحر المتقارب، و طرأت عمى 
الذي تحولت فيو التفعيمة مف  (القبض)زحافات و عمؿ، كزحاؼ  (فَتعُمولُمفْا )تفعيمتو األصمية 

 (فَتعُموؿْا )إلى  (فَتعُمولُمفْا )الذي تغيرت فيو التفعيمة مف  (القصر)، و عمة (فَتعُموؿُم )إلى  (فَتعُمولُمفْا )
بحذؼ السبب الخفيؼ، فتصير »و يكوف  (الحذؼ)لنمحظ بروز عمة أخرى و ىي عمة 

 .2«(فَتعُموْا ) (فَتعُمولُمفْا )

 

                                                           
 .84نبضات اليوى،ص:أحمد بزيو 1

 2004، 1المرشد الوافي في العروض و القوافي، دار الكتب العممية، بيروت، لبناف، ط:محمد بف حسف بف عثماف 2
 .121ص 
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ُلنْل   . زحاؼ القبض>---  َفُعولُ >---َفُعوْل

//0/0//       0/ 

لْل >---َفُعوُلنْل   . عمة القصر>---  َفُعوْل

//0/0//       00 

 . عمة الحذؼ>---  َفُعوْل >---َفُعوُلنْل 

//0/0//      0 

فيذا البحر يصمح لمسرد و لمتعبير عف العواطؼ و األحاسيس الجياشة التي تختمج 
 1.في نفس الشاعر

 :بحر الب يط-4

 :مف البحور الصافية الخميمية يحتوي عمى ثماني تفعيالت و وزنو كاآلتي

َتفْلِعُمنْل َفاْلِاُمنْل  َتفْلِعُمنْل َفاْلِاُمنْل ُم ْل َتفْلِعُمنْل َفاْلِاُمنْل         ُم ْل َتفْلِعُمنْل َفاْلِاُمنْل ُم ْل  .2ُم ْل

 :، يقوؿ الشاعر"أـ فيصؿ"و يرد في قصيدة 

 ِبَطيْلَبَ  الَخيْلُر َو الُعُيوُن َداْلِمَع ٌ _ 

    ِبَطيْلَبَ  لْلَخيْلُر َو لْلُعُيوُن َداْلِمَعُتنْل 

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

   ُمَتفْلِعُمنْل   َفاْلِاُمنْل    ُمَتفْلِعُمنْل   َفِعُمنْل 

                                                           
 .121المرشد الوافي في العروض والقوافي، ص :محمد بف حسف بف عثماف: ينظر 1
 .47، ص 2004، 1القواعد العروضية و أحكاـ القافية العربية، مكتبة أىؿ األثر، الكويت، ط: محمد فالح المطيري 2
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َمى النَّشَوى َ مْلَبَك الَفِتيِّر َخفَّشاَ ا                 َأدْل

َم نْلَنَوىْل َ مْلَبَك لْلَفِتيْلَي َخفْلَفاْلَ  ا                 َأدْل

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

َتفْلِعُمنْل  َفاْلِاُمنْل  ُمَتفْلِعُمنْل  َفاْلِالْل                ُم ْل

ِريْل َمَكاِ َبَها_   َرَ تْل ِبَطيْلَبَ  اَلْل َتدْل

ِريْل َمَكاْلِ َبَها   َرَ تْل ِبَطيْلَبَ  اَلْل َتدْل

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

َتفْلِعُمنْل  َفِعُمنْل    ُمَتفْلِعُمنْل   َفِعُمنْل   ُم ْل

ُبَها َيعْلَتِمي ِباُامِّر َأطْلَباْلَ اْل   1              َو َك ْل

ِم َأطْلَباْلَ اْل  ُمْل ُبَها َيعْلَتِميْل ِب ْل                َو َك ْل

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

َتفْلِعُمنْل  َفاْلِالُ               ُمَتفْلِعُمنْل   َفاِاُمنْل   ُم ْل

َتَها ِبالمَّشَرى َفَأ ْلَبَمتْل َو َغَفتْل _   َكرَّشمْل

َتَهاْل بمْلَمَرىْل َفَأ ْلَبَمتْل َو َغَفتْل  َرمْل   َكرْل

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

َتفْلِعُمنْل  َفاْلِاُمنْل  ُمَتفْلِعُمنْل  َفِعُمنْل   ُم ْل
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َواَ ا              َو َ اَجَرتْل َوَطًنا ُحبًّا َو َأشْل

َواَ ا            َو َ اَجَرتْل َوَطَننْل ُحبْلَبنْل َو َأشْل

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

َتفْلِعُمنْل  َفاْلِالْل              ُمَتفْلِعُمنْل   َفِعُمنْل   ُم ْل

 ِ نَّش الَحَياَ  َمَتاُاَها َلُ  َزَمنٌ _ 

  ِ نْلَن لْلَحَياْلَ   َمَتاْلُاَهاْل َلُهوْل َزَمُننْل 

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

َتفْلِعُمنْل  َفِعُمنْل  ُمَتفْلِعُمنْل  َفِعُمنْل   ُم ْل

ُمِّر، َيبْلَقى الَخيْلُر َ بَّشاَ ا  1           َو الُخمْلُد ِل ْل

ِم َيبْلَ  لْلَخيْلُر َ بْلَباَ ا ُمْل             َو لْلُخمْلُد ِل ْل

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

َتفْلِعُمنْل  َفاْلِالْل  َتفْلِعُمنْل   َفاْلِاُمنْل  ُم ْل             ُم ْل

مف خالؿ ىذا التقطيع يظير لنا زحافيف و عمة واحدة طرأت عمى تفعيالت ىذا 
ظير في التفعيمة  (الخبف)سبؽ تعريفيما، فزحاؼ  (القطع)و عمة  (الخبف)البحر، زحاؼ 

مُمفْا )األولى  تَتفْاعِع مُمفْا )و في التفعيمة الثانية  (مُمسْا  :و ىو مبيف كاآلتي (فَتاْاعِع

َتفْلِعُمنْل   .(حذؼ الثاني الساكف) زحاؼ الخبف >---  ُمَتفْلِعُمنْل >---ُم ْل

/0/0//0//       0//0 
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 . زحاؼ الخبف>---  َفِعُمنْل >---َفاْلِاُمنْل 

/0//0///       0 

مُمفْا )و تظير عمة القطع في التفعيمة الثانية   :و ىي كاآلتي (فَتاْاعِع

 .(حذؼ الحرؼ األخير و إسكاف ما قبمو) عمة القطع >---  َفاْلِالْل >---َفاْلِاُمنْل 

/0//0/       0/0 

فالزحافات و العمؿ التي تطرأ عمى تفعيالت البحر تحدث خمال في التوازف اإليقاعي 
فيذا البحر مف البحور الطويمة، و ىو مكوف مف تفعيمتيف مكررة أكثر مف مرة، فيو يمتاز 

بموسيقاه اإليقاعية و جزالتيا و دقتيا فيكوف أحيانا معقد المعاني و صعب التصرؼ 
 1.بالتراكيب و األلفاظ

 ":يا راقيا"و يقوؿ في قصيدة 

َ اَن ِفيْل َنَلمٍ _  َمِعيْل الُفرْل  َرتِّرلْل َاَمىْل َم ْل

َ اَن ِفيْل َنَلِمنْل  َمِ  لْلُفرْل    َرتْلِتلْل َاَمىْل َم ْل

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

َتفْلِعُمنْل   َفِعُمنْل  َتفْلِعُمنْل   َفاْلِاُمنْل   ُم ْل   ُم ْل

َفىْل ِمَن اَاَلمِ  ُ  ِلَكيْل ُأشْل رْل َأِادْل                    َكرِّر
2 

ََلِميْل  َفىْل ِمَن اْل ُ  ِلَكيْل ُأشْل ِررْل َأِادْل                     َكرْل
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/                   0/0//0///  0/   0/0//0/// 0 

َتفْلِعُمنْل  َفِعُمنْل                      َتفْلِعُمنْل  َفِعُمنْل   ُم ْل  ُم ْل

 ِ نَّش الِجَراْلَح ِبَقمْلِبيْل َأنْلَت َراِ ُبَها_ 

  ِ نْلَن لْلِجَراْلَح ِبَقمْلِبيْل َأنْلَت َراِ ُبَهاْل 

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

َتفْلِعُمنْل  َفِعُمنْل  َتفْلِعُمنْل  َفِعُمنْل  ُم ْل  ُم ْل

                   َفانْلُظرْل ِ َليْلَهاْل ِبَحبْلِل المَّشِ  َو الِحَكمِ 

                   َفنْلُظرْل ِ َليْلَهاْل ِبَحبْلِل لْلَمِ  َو لْلِحَكِميْل 

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

َتفْلِعُمنْل  َفِعُمنْل  َتفْلِعُمنْل  َفاْلِاُمنْل  ُم ْل                    ُم ْل

َتِكيْل َ َقًما_   َ َذا الِذيْل َ دْل َدَااْلَك َيشْل

َتِكيْل َ َقَمنْل     َ اْلَذا َلِذيْل َ دْل َدَااْلَك َيشْل

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

َتفْلِعُمنْل   َفاْلِاُمن   ُمَتفْلِعَمنْل   َفِعُمنْل    ُم ْل

رْلُ  َيا َر ِّر َكيْل َيقْلِ يْل َاَمىْل َ َقِميْل                    َ خِّر
1 

ِخرْلُ  َيا َربْلِ  َكيْل َيقْلِ يْل َاَمىْل َ َقِميْل                     َ خْل
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/                 0/0//0/  0//0/   0/0//0///    0 

َتفْلِعُمنْل     َفِعُمنْل  َتفْلِعُمنْل    َفاْلِاُمن    ُم ْل                   ُم ْل

ِنَحِتيْل _  َل الِذيْل َأَصاْلَ  َأجْل  ِ نَّش الُخُموْل

ِنَحِتيْل  َل َلِذيْل َأَصاْلَ  َأجْل   ِ نْلَن لْلُخُموْل

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

َتفْلِعُمنْل   َفِعُمنْل   ُمَتفْلِعَمنْل  َفِعُمنْل    ُم ْل

                 َ َرىْل َاَمىْل َجَ ِديْل َو المُّل ُّل َو الِهَممِ 
1 

                  َ َرىْل َاَمىْل َجَ ِديْل َو لْلُمبْلُ  َو لْلِهَمِميْل 

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

َتفْلِعُمنْل    َفِعُمنْل                    ُمَتفْلِعَمنْل   َفِعُمنْل    ُم ْل

و المالحظ عمى تفعيالت ىذا البحر في ىذه القصيدة أف معظميا أصابيا الزحاؼ 
مُمفْا )حيث تعرضت لو كؿ مف تفعيمة الحشو  تَتفْاعِع مُمفْا )، و العروض (مُمسْا  .(فَتاْاعِع

مُمفْا )طرأت عمى تفعيمة تَتفْاعِع الذي سبؽ تعريفو فتحولت إلى  (الخبف)زحاؼ (مُمسْا
مُمفْا ) مُمفْا )، لتصبح 2«و ىو حذؼ الرابع الساكف»، و زحاؼ الطي(مُمتَتفْاعِع تَتعِع  .(مُمسْا

مُمفْا )و طرأ عمى تفعيمة  مُمفْا )الذي حولو إلى  (الخبف)زحاؼ (فَتاْاعِع  :، و نبينيا كاآلتي(فَتعِع

 

                                                           
 .9نبضات اليوى،ص:أحمد بزيو 1
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َتفْلِعُمنْل   .(حذؼ الثاني الساكف) زحاؼ الخبف >---  ُمَتفْلِعَمنْل >---ُم ْل

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

َتفْلِعُمنْل  َتِعُمنْل >---ُم ْل  . زحاؼ الطي>---  ُم ْل

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

 . زحاؼ الخبف>---  َفِعُمنْل >---َفاْلِاُمنْل 

/0//0///       0 

فالشاعر لـ يكف ممتزما بالتفعيالت الصحيحة ليذا البحر، بؿ انزاح عمييا و يعود 
ذلؾ إلى تغير الحالة النفسية لو، و ذلؾ بتوجيو طمبو إلى الراقي لتحصيف نفسو بتالوة 
القرآف الكريـ عميو لمقضاء عمى خمولو ،و إزالة األسى و ىمومو مف قمبو و مف حياتو 

 .مناجيا اهلل تعالى في شفاءه مف آالمو و سقمو

 :بحر الرجز- 5

 :يأتي ىذا البحر تاما و مجزوءا، و ىما نوعاف وردا في ديواف الشاعر

 : فالرجز التاـ يأتي عمى وزف

َتفْلِعُمنْل  َتفْلِعُمنْل ُم ْل َتفْلِعُمنْل ُم ْل َتفْلِعُمنْل       ُم ْل َتفْلِعُمنْل ُم ْل َتفْلِعُمنْل ُم ْل  .ُم ْل

 :أما الرجز المجزوء فيو كاآلتي

َتفْلِعُمنْل  َتفْلِعُمنْل ُم ْل َتفْلِعُمنْل         ُم ْل َتفْلِعُمنْل ُم ْل  .1 ُم ْل
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 عبرة "يقوؿ الشاعر في قصيدة .سنوضح ىذيف الوزنيف مف خالؿ نماذج شعرية
 :كاآلتي" و بسمة

 َحِبيْلَبِتيْل _ 

  َحِبيْلَبِتيْل 

// 0//0 

 ُمَتفْلِعَمنْل 

 َاِفيْلَف ٌ _ 

  َاِفيْلَفُتنْل 

// 0//0 

  ُمَتفْلِعَمنْل 

 ُمَعقَّشَد ْل _ 

  ُمَعقْلَقَد ْل 

// 0//0 

  ُمَتفْلِعَمنْل 

َحِبيْلَبِتيْل اَلْل َتتْلُرِكيْل َحَياْلَتَناْل _ 
1 

  َحِبيْلَبِتيْل اَلْل َتتْلُرِكيْل َحَياْلَتَناْل 
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//0//0/ 0/0//0// 0//0 

َتفْلِعُمنْل    ُمَتفْلِعَمنْل    ُمَتفْلِعَمنْل   ُم ْل

ِقَناْل _   ِفيْل ِاشْل

ِقَناْل    ِفيْل ِاشْل

/ 0/0//0 

َتفْلِعُمنْل    ُم ْل

 .َ َماْلُ َ اْل ُمَمبَّشَد ْل _ 

  َ َماْلُ َ اْل ُمَمبْلَبَد ْل 

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

  ُمَتفْلِعُمنْل   ُمَتفْلِعُمنْل 

 َصِليْلَر ٌ _ 

  َصِليْلَرُتنْل 

// 0//0 

  ُمَتفْلِعُمنْل 

 1َكِبيْلَر ٌ _ 

  َكِبيْلَرُتنْل 
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// 0//0 

  ُمَتفْلِعُمنْل 

ُمَهاْل  _  َنَهاْلُرَ اْل َو َليْل

ُمَهاْل    َنَهاْلُرَ اْل َو َليْل

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

  ُمَتفْلِعُمنْل   ُمَتفْلِعُمنْل 

 َصَباْلُحَها َمَ اْلُ َ اْل  _

  َصَباْلُحَها َمَ اْلُ َ اْل 

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

  ُمَتفْلِعُمنْل   ُمَتفْلِعُمنْل 

َدٌ  ُمَقيَّشَد  _  .1أُنْلُشوْل

َدُتنْل ُمَقيْلَيَد    أُنْلُشوْل

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

َتفْلِعُمنْل   ُمَتفْلِعُمنْل   ُم ْل

. . .        
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اَل َتتْلُرِكيْل َحَياْلَتَنا ُمَهدَّشَد  _
1 

َدَد    اَل َتتْلُرِكيْل َحَياْلَتَنا ُمَهدْل

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

َتفْلِعُمنْل  ُمَتفْلِعُمنْل   ُمَتفْلِعَمنْل    ُم ْل

ىذه القصيدة مف بحر الرجز حيث تكررت تفعيمتو في البيت الشعري مرة واحدة 
أحيانا، و أحيانا أخرى ثنائية و ثالثية، فاتبع الشاعر في ىذه السياقات نظاـ إيقاعي 

فالبحر يتناسب . يتوافؽ مع القصيدة التي احتوت عمى التطابؽ في تعبيره عف وجية نظره
 مع ىذه القصيدة فتيتز لو النفوس، و تسير بشغؼ و تميؼ مف قبؿ الشاعر اتجاه حبيبتو
  2التي ييواىا ، فيو ينقؿ صور الداللة الوجدانية بيف صفوؼ متقاطعة ويركز عمى بيانيا

 .فيي تحمؿ نفس النغـ، و النفس التي تعبر عف مشاعر الحب و محاولة الوصاؿ

عمى - الذي سبؽ تعريفو -(الخبف)و المالحظ بعد تقطيع ىذه األبيات وقوع زحاؼ
مُمفْا )تفعيمة تَتفْاعِع مُمفْا )لتصبح  (مُمسْا  .(مُمتَتفْاعِع

َتفْلِعُمنْل   .(حذؼ الثاني الساكف) زحاؼ الخبف > -- ُمَتفْلِعُمنْل >--   ُم ْل

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

 " :عبد العزيز"و يقوؿ الشاعر في قصيدة 

 َابْلُد الَعِزيْلِز الرَّشاِئ ُ _ 

َراِئُعوْل    َابْلُد لْلَعِزيِز رْل
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 /0/0//0/ 0/0//0 

َتفْلِعَمنْل  َتفْلِعَمنْل  ُم ْل    ُم ْل

      َأنْلَت الَجَماْلُل الَباِرعُ 

      َأنْلَت لْلَجَماْلُل لْلَباْلرُِاوْل 

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

َتفْلِعُمنْل  َتفْلِعُمنْل  ُم ْل       ُم ْل

َمدُ _   َيهْلَواَك َامِّريْل َأحْل

َمُدوْل  ِميْل َأحْل   َيهْلَواَك َامْل

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

َتفْلِعُمنْل  َتفْلِعُمنْل  ُم ْل   ُم ْل

ًما َ اِم ُ       َيفْلِديْلَك َدوْل

َمنْل َ اْلِمُعوْل   1    َيفْلِديْلَك َدوْل

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

َتفْلِعُمنْل  َتفْلِعُمنْل  ُم ْل         ُم ْل

ُل الَهاْلِئ لُ _   َأنْل َت الدَّشاَلْل

ُل لْلَهاْلِئ ُموْل  َداَلْل   َأنْل َت دْل
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/ 0 /0//0 /0/0//0 

َتفْلِعُمنْل  َتفْلِعُمنْل  ُم ْل    ُم ْل

   َأنْلَت الَفَ اْلُ  الشَّشاِ ُ  

َشاْلِ ُعوْل     َأنْلَت لْلَفَ اْلُ  شْل

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

َتفْلِعُمنْل  َتفْلِعُمنْل  ُم ْل      ُم ْل

ِليْلُر الَباِ مُ _   َأنْلَت الصَّش

َصِليْلُر لْلَباْلِ ُموْل    َأنْلَت صْل

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

َتفْلِعُمنْل  َتفْلِعُمنْل  ُم ْل   ُم ْل

َفاِت َجاِم ُ   1  ُكلُّل الصِّر

ِصَفاِت َجاِمُعو    ُكمْلُل صْل

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

َتفْلِعُمنْل  ُمَتفْلِعُمنْل      ُم ْل

 َتُرحْل َمِعي ِ َلىْل الُمُدنْل _ 

   َتُرحْل َمِعي ِ َلمْلُمُدنْل 
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// 0// 0 // 0//0 

   ُمَتفْلِعُمنْل   ُمَتفْلِعُمنْل 

ِشيْل َمِعيْل ُتَ اِرعُ    َتمْل
1 

ِشيْل َمِعيْل ُتَ ارُِاوْل     َتمْل

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

َتفْلِعُمنْل  ُمَتفْلِعُمنْل                    ُم ْل

مف خالؿ الكتابة العروضية ليذا المقطع يتضح أف ىذه القصيدة نظمت عمى بحر 
 مجزوء الرجز،الذي يتكوف مف تفعيمتيف بدؿ ثالثة في كؿ شطر، و مف الزحافات 

 :لتصبح  (الخبف)التي طرأت عمى تفعيمتو ىي زحاؼ

َتفْلِعُمنْل   .(حذؼ الثاني الساكف) زحاؼ الخبف > -- ُمَتفْلِعُمنْل >-- ُم ْل

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

 فيذا البحر و بتفعيالتو القصيرة يعطي لمشاعر حركية خفيفة داخؿ النص الشعري 
 في تركيب الوزف، عمى وحدات إيقاعية ونغمات صوتية تتالءـ مع نوع الشعر 

و ىو المدح و الوصؼ، الذي استعمؿ فيو مجموعة مف الصفات اإلنسانية العاطفية 
فتوالييا و حسف توظيفيا و تناسقيا مع تفعيالت البحر المكررة أطربت أذف السامع بنغميا 

 .الموسيقى المتوازف اإليقاع

القصيدة عبارة عف أبيات، و األبيات عبارة عف كممات، و الكممات عبارة عف 
حروؼ، و الحروؼ في التفاعيؿ متحرؾ و ساكف، و مف ىذه التفاعيؿ المتكررة بانتظاـ 
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معيف يتكوف البحر الشعري أو الوزف الشعري، الذي ىو ترجمة لمشاعر و أحاسيس تختمج  
 .نفس الشاعر مف خالؿ تجاربو اإلنسانية المتعددة

 والالفت لالنتباه في ديواف الشاعر  أنو تحرر مف نظاـ تكرار التفعيمة في بحوره 
وذلؾ ما طرأت عمييا مف زحافات و عمؿ، فحدث تغيير في بنية التفعيمة و ىذا يعود إلى 

 .تغيير الحالة النفسية لمشاعر

 كما نجد أف الشاعر نوع بيف أنماط شعره، فيو لـ يمتـز بالشطريف في القصيدة فقط 
 إال أنو حافظ عمى النظاـ اإليقاعي . بؿ تعداىا باعتماده عمى شكؿ السطر الشعري

 .وتوازنو في معظـ قصائده ؛ألف دخوؿ الزحافات عمى األداء الصوتي يخرؽ ىذا النظاـ

 :القافي  / مانيا

تعد القافية وحدة صوتية، ليا أىمية كبيرة في النظاـ الوزني، فابف رشيؽ القيرواني 
 1يجعؿ مف القافية شريكة الوزف في االختصاص بالشعر، فبالوزف و القافية يتحقؽ الشعر
فربط ابف رشيؽ بينيما عمى اعتبار كؿ منيما مكمؿ لآلخر، و بيذا أطمؽ عميو بالشعر 

 . الوزني التقفوي

مف آخر حرؼ في البيت إلى أوؿ ساكف يميو مف قبمو، مع حركة الحرؼ » فالقافية 
فيي تقع في نياية البيت . (سكوف/ حركة/ سكوف/ حركة)، لينتج لدينا 2«الذي قبؿ الساكف

نسمة صوتية الزمة لمشعر، و تتحدد » : الشعري، و بذلؾ يعرفيا محمد الماكري أنيا
فالقافية جزء مف البيت الشعري، و بارتباطو الوثيؽ . 3«بموقعيا في نياية البيت أو السطر

                                                           
. 135العمدة في محاسف الشعر و آدابو و نقده، ص : بف رشيؽ القيروانيا: ينظر 1
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بالوزف يتشكؿ اإليقاع الخارجي في القصيدة، و لدراستيا في ديواف الشاعر عمينا إتباع 
 :نمطيف مف الشعر يتمثالف في الشكؿ العمودي و شعر التفعيمة

 :القصيد  العمودي -1

ىي أحد أنواع الشعر العربي، تتكوف مف مجموعة أبيات يتألؼ كؿ منيا مف 
مقطعيف، حيث يسمى الشطر األوؿ بالصدر، و الشطر الثاني بالعجز، تتميز بالتزاميا 

بوحدة الوزف و وحدة القافية التي تتنوع بتنوع الروي أو بتنوع الحركات و السكوف في آخر 
 :البيت الشعري، و نمثؿ بعض أنواعيا بنماذج شعرية مف الديواف

 :القافي  بااتبار ا ادد من الحركات-1-1

 1:و ىي خمسة أنواع

  (00/ ): القافية المترادفة-1

  (0/0/ ): القافية المتواترة-2

  (0//0/ ): القافية المتداركة-3

  (0///0/ ): القافية المتراكبة-4

  (0////0/ ): القافية المكاوسة- 5
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 (0//0/): القافي  المتدارك -أ

 1.تعرؼ بأنيا توالي حرفاف متحركاف بيف ساكنييا دوف أف يفصؿ بينيما ساكف

 ":ىياـ"يقوؿ الشاعر في قصيدة 

 َماَذا َأَصاَبَك َيا َحِبيِبي ِفي الْلَهَوى_ 

                 َماَذا ُيِصيُبَك َيا َحِبيِبي ِ نْل َتُهنْل 

/                                      0// 0 

 َماَذا َدَ اَك َأِفي َ َماَك َمَصاِئ ٌ _ 

َتَحنْل  اَلَك َأِفي َفَ اَك َ ُتمْل َتَحنْل >---               َماَذا َأاْل   ُتمْل

/                                                      0//0 

 ُمَتَفاِئٌل ِ نْل ُكنْلَت َترْلَغُ  ِفي الْلُمَنى_ 

َمُ  ِفي الشَّشَجنْل  َشَجنْل >---              ُمَتَشاِئٌم ِ نْل ُكنْلَت َت ْل   ِفشْل

/                                                        0//0 

ِد الْلَجِميِل َو ِفي َغدٍ _   ُمَتَفِرُد الْلَعهْل

  َذ لْلُلُصنْل > ---2             ِ نْل َشاَ  َربِّري ُموِرٌ  َ َذا الْلُلُصنْل 

/                                                     0//0 

                                                           
 3عالء الديف عطية، مكتبة دار البيروتي، ط: ميزاف الذىب في صناعة شعر العرب،تحقيؽ :أحمد الياشمي : ينظر 1

 .138، ص 2006
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، فشممت آخر ( 0//0 /)نالحظ مف خالؿ ىذه األبيات أف القافية جاءت متداركة 
كممة في البيت و في أبيات القصيدة كميا، و ىنا يتبيف لنا أثرىا الداللي بأف تكوف أشد 

 تدؿ عمى التجديد ( 0//0 )انتباىا لمقارئ مف سواىا مف الكممات، فنجد مثال كممة لْاغُمصُمفْا 
 و اإليجاب، فيي ترتبط بالسياؽ الواردة فيو الداؿ عمى الحياة الدينية و اإلنفراد

في الحياة، فالشاعر يشير إلى اإلنساف في صغره و في شبابو أف يغتنـ الفرص بالنتائج 
 .اإليجابية و ذلؾ بالعبادة و التمسؾ بالديف

 ":عبد العزيز"و يقوؿ الشاعر في قصيدة 

 َابْلُد اْللَعِزيْلِز الرَّشاِئ ُ _ 

  َباْلرُِاوْل >---             َأنْلَت الْلَجَماُل الَباِرُع 

/                                      0//0 

َمدُ _   َيهْلَواَك َامِّري َأحْل

ًما َ اِمُ     َ اْلِمُعوْل >---           َيفْلِديَك َدوْل

/                                     0//0 

 َأنْلَت الدَّشاَلُل الْلَهاِئلُ -

  َشاْلِ ُعوْل > ---1           َأنْلَت الْلَفَ اُ  الشَّشاِ  ُ 

                                         /  0//0 

ِليُر الَباِ مُ -  َأنْلَت الصَّش
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َفاِت َجاِم ُ    َجاْلِمُعوْل >---1 ُكلُّل الصِّر

/                          0//0 

امِععُم )المالحظ مف خالؿ ىذه األسطر أف الكممات القافية  عُم، جَت  (سَتامِععُم، بَتارِععُم، شَتاسِع
 جاءت عبارة عف صفات يوجييا الشاعر البف أخيو يمدحو بيا، وىذا ناتج عما يكنو لو 

 .مف عواطؼ و مشاعر المحبة و الحناف

 فالقافية ىنا جاءت في كممات آخر كؿ بيت،و الالفت لمنظر أنيا جاءت 
عمى وزف واحد مما أحدثت أثرا إيقاعيا يطرب أذف السامع أو المتمقي و نمثؿ أيضا ليذا 

 :التي يقوؿ فييا الشاعر" آىات"النوع مف القافية  بقصيدة 

 َتُطوُ  ِبَنا اآَلَ اُت ِفي َغَ ِ  الدُّلَجى_ 

َعُد   َيا َو َن ْل َعُدوْل >---                    َفَيا َليْلَت َبعْلَد اآَلِ  َنحْل   َن ْل

/                                                          0//0 

َب ٍ _  َم ِمنْل َغيْلِر َرغْل  َو َتأْلِوي الْلُهُموُم الْلِج ْل

َأدُ  َأُدوْل > ---2                  َفَيا َليْلَت َ َذا الْلَهمَّش َينْلَأى َو ُيوْل   َيوْل

/                                                      0//0 

ِري ُدُموُع الْلَقمْلِ  َو ِ َي َخِفيَّش ٌ _   َو َتجْل
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ُمُد  ِفي ُدُموْلَع الْلَعيْلِن َصبْلًرا َفَتجْل ُمُدوْل >---                َو ُأخْل   َتجْل

/                                                         0//0 

  َأَخاُ  َاَمى َصبْلِري ِ َذا َطاَل َد ْلُر ُ  _

بْلِر الْلِممَاَل َفُأ ْلَصدُ                  َو َكمْل ُكنْلُت ِفي الصَّش
  ُأ ْلَصُدوْل > ---1

/                                                             0//0 

 وردت كممات القافية في آخر كؿ بيت داؿ عمى حكمة، فقد تجاوبت بشكؿ واضح 
 مع السياؽ الواردة فيو، فالشاعر ىنا يتحدث عف التجارب اإلنسانية و اآلىات و األسى
، و وردت  والتحسر و اليأس إلى درجة نفاذ صبره، و األمؿ في السعادة و زواؿ اليمـو

دُم )القافية في الكممات اآلتية  مُمدُم، فَتأُمقْاصَت  (.0//0 /)؛أي  (نَتسْاعَتدُم، يُموْاأَتدُم، تَتجْا

 (0///0/): القافي  المتراكب - 

تعبر ىذه القافية عف الحاالت النفسية لمشاعر المتموجة و المتقمبة نتيجة األوضاع 
و يظير ىذا مف خالؿ النماذج الشعرية التي وردت .، و التجارب اإلنسانية2االجتماعية

 ":يا راقيا"يقوؿ الشاعر في قصيدة . فييا

َ اَن ِفي َنَلمٍ _  َمِعي الْلُفرْل  َرتِّرلْل َاَمى َم ْل

َفى ِمَن اْلَاَلمِ  ُ  ِلَكيْل ُأشْل رْل َأِادْل                 َكرِّر
ََلِميْل > ---3   َن اْل

 /                                                     0///0  
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 ِ نَّش الْلِجَراَح ِبَقمْلِبي َأنْلَت َراِ ُيَها_ 

  َو لْلِحَكِميْل >---                َفانْلُظرْل ِ َليْلَها ِبَحبْلِل اهلِل َو الْلِحَكِم 

/                                                      0///0 

َتِكي َ َقًما_   َ َذا الِذي َ دْل َدَااَك َيشْل

رْلُ  َيا َر ِّر َكيْل َيقْلِ ي َاَمى َ َقِمي    َلىْل َ َقِميْل >---                َ خِّر

/                                                            0///0 

ِنَحِتي_   ِ نَّش الْلُخُموَل الِذي َأَصاَ  َأجْل

  َو لْلِهَمِمي> ---1                َ َرى َاَمى َجَ ِدي َو الُم ِّر َو الْلِهَممِ 

/                                                            0///0 

ثالث متحركات بيف »وردت القافية في آخر كممات كؿ بيت و ىي 
،جاءت ىذه الكممات مصحوبة بمدلوالت توضح الفكرة المراد توصيميا إلى 2«ساكنيف

المتمقي، فالشاعر ىنا يخاطب الراقي ليتمو عميو القرآف الكريـ لما فيو مف حكـ وفوائد،فيو 
شفاء لمقموب بتطييرىا مف اليمـو و القضاء عمى الخموؿ الذي يتسبب في االضطراب 
وينعكس سمبا عمى حياة اإلنساف، فتركيب الحركات و حصرىا بيف ساكنيف فيو نوع مف 

 .األسى و التحسر عمى الحالة الشعورية التي آؿ إلييا الشاعر

                                                           
 .09نبضات اليوى، ص : أحمد بزيو 1
عمي الغزيوي، دار األحمدية لمنشر، الدار البيضاء : الباقي مف كتاب القوافي، تحقيؽ: أبو الحسف حاـز القرطاجي 2
 .37ىػ، ص 1417، 1ط
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، الغزلية التي جاءت بطريقة "الياتؼ الخموي"و القافية نفسيا نجدىا في قصيدة 
مستحدثة و المتمثمة في الياتؼ الخموي الذي يعتبر أقرب وسيمة لمتواصؿ بيف الحبيبيف  

 .أو حتى بيف الناس عامة مع بعضيا البعض

 :يقوؿ الشاعر

ِت َفاِتَنِتي ِبالَهاِتِ  الَخَمِوي_   ِمنْل َصوْل

  َما ِبَيِديْل >---                      َ يَّشعْلُتَها َ يَّشَعتْلِني َ اَع َما ِبَيِدي 

/                                                              0///0 

َ اِنَنا ُصَوًرا_  ُ ُم المَّشفْلَظ ِفي َأذْل  َوَنرْل

ُم ِفي ِذ ْلِني َو ِفي َكِبِدي  َل الرَّش ْل   ِفيْل َكِبِدي>---                    َتَوغَّش

/                                                              0/// 0 

َت َلَنا _  ُموِل ِزدْل  َيا َصاِنَ  الْلَهاِتِ  الْلَمحْل

نْلَ  َلمْل ُيِفِد  ً ا َفَميْلَت الصُّل   َلمْل ُيِفِديْل >---                     َ مًّا َو َشوْل

/                                                            0///0        

َماِع ُدوَن ُرً ى_  َطَر الْلُح ُّل ِفي اَا ْل َتمْل  َو ا ْل

ََبدِ  َ  الُعُيوِن َغاَ  ِل ْل ََبِديْل > ---1                      َكَأنَّش ِاشْل   ِل ْل

/                                                           0///0 
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 أضفت الكممات التي وردت فييا القافية نغما موسيقيا، بالتزاميا نظاـ الحركات 
 و السكوف المكرر في آخر كؿ بيت مف القصيدة، مما شكمت محورا دالليا منسجما 

مع السياؽ الواردة فيو ،المعبر عف العشؽ السماعي و ما سببو مف ضياع و تيو اإلنساف 
 فيذا العشؽ مصورا في الذىف و الروح إال أنو ناتج عف السمع فقط، فالشاعر يتأسؼ 

عمى اليـ و الشوؽ في ضياعو بسبب الياتؼ المحموؿ الذي أصبح وسيمة لتبادؿ 
الحبيبيف ذبذبات الحب سمعا كحبات المطر، فيو ينفي ىنا عشؽ العيوف و كأف ال وجود 

 .لو

  (0/0 /): القافي  المتواتر - ج

تمثؿ القافية المتواترة النمط األكثر تواترا في قصائد الديواف، فقد طغت عمييا بشكؿ 
، و نوضحيا 1«أف يتوالى فييا ساكناف مفصوؿ بينيما بحركة»: الفت لالنتباه، و ىي

 .بنماذج شعرية مف بعض القصائد

 ":القمب الجريح"يقوؿ الشاعر في قصيدة 

 ِ نَّش ِفي َايْلِنَها ِ َهاٌم ُتِصي ُ _ 

َرُح الَقمْلَ  ِ رُّلَ ا َو ُيِذيْلُ     ِذيْلُبوْل >---                        َيجْل

/                                                        0/0 

بْلِر ِحيْلَن َيَراَ ا_   َيَتَشاَفى ِبالصَّش

  ِطيْلُبوْل > ---2                       َينْلَتِشي ِبالِجَراِح مُمَّش َيِطيْل ُ 

                                                           
محمد الحبيب ابف الخوجة، الدار العربية : منياج البمغاء و سراج األدباء، تحقيؽ: أبي الحسف حاـز القرطاجي 1

 .247، ص 2008، 3لمكتاب، تونس، ط
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/                                                      0/0 

ُتَها َزاَد َنبْلً ا_   ِ نَّشِني ُمذْل َلَمحْل

  ِريْلُبوْل >---                      ِ نَّش َ مْلِبي ِلَقمْلِبَها َلَقِريْلُ  

/                                                     0/0 

 َما الْلِذي َ دْل َدَ اَك مُمَّش ُتَعاِني_ 

َلِتي َيا َحِبيْل ُ    ِبيْلُبوْل > ---1                    َيا َوِحيْلِدي َيا ُم ْل

/                                                          0/0 

المالحظ عمى ىذه األسطر أف الكممات التي وردت فييا القافية في آخر كؿ بيت 
لعبت دورا موسيقيا، مما أدى إلى إبراز معنى النص الشعري دالليا، المتمثؿ في الحالة 

النفسية لمشاعر، التي تعبر عف القمب الجريح، ذلؾ القمب الوحيد الحزيف، الذي يعاني مف 
 .ألـ الفراؽ و البعد عمى الحبيب

 ليا أثر (يذيب، يطيب، قريب، حبيب  )فيذه الكممات المتضمنة لحروؼ القافية 
في التناسؽ بيف األصوات مما يخمؽ نغما صوتيا، فتكرار معظـ الحروؼ في ىذه الكممات  

 .أضفى عمى النص الشعري انسجاما و توازنا جماليا و إيقاعيا مع نياية كؿ بيت

 ":يا بحر"و يقوؿ الشاعر في قصيدة 

ُر ِجئْلُتَك َااِشًقا َو َاِميْلاَل _   َيا َبحْل

  ِليْلاَلْل > ---2                ُخذْل ِبي َو ُكنْل ِلي َراِئًعا َو َخِميْلاَل 
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/                                                     0/0 

 ِ نِّري َحَممْلُت َحَراَرِتي َو َتَجمُّلِدي_ 

َد َجِميْلاَل     ِميْلاَلْل >---               َفاطْلِفئْل َلِهيِبي َكيْل َأُاوْل

/                                                    0/0 

َرَياِتي َو الْلَهَوى_  ِري ِذكْل  َصَفَحاُت ُامْل

ِوياَل    ِويْلاَلْل >---              َو َمِديْلَنِتي اَل َتقْلَبُل التَّشحْل

/                                              0/0 

َف ً - ُت َاَمى ِرَماِلَك ُصدْل  ِ نِّري َرَ وْل

             َطاَ  الْلَمَقاُم ِلَكيْل َأُكوَن َرُ واَل 
  ُ وْلاَلْل > ---1

/                                                 0/0 

ْا ): جاءت الحروؼ الواردة قوافي في آخر كؿ سطر كاآلتي ْا، سُموْاالَت يْاالَت ْا، وِع يْاالَت ْا، مِع  (لِعيْاالَت
 و الالفت لمنظر ىو تكرار الحروؼ التي ليا دورا فنيا في إبراز الجانب اإليقاعي

و التأثير في المتمقي، فيي تكشؼ عف الحالة النفسية لمشاعر، المتمثمة في مناجاتو لمبحر 
 .و التأمؿ فيو، فيو يمجأ إليو قصد محو ضيؽ اليمـو و حؿ االنشراح

 ":حسناء الميالد"و ترد ىذه القافية في قصيدة 

ُ َها_  ِر َما َطعْلُم الْلَحَياِ  َو َذوْل  َلمْل َأدْل
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  َصاْلُبوْل >---                 َ لْل َيعْلِرُ  الطَّشعْلَم المَّشِذيَذ ُمَصاُ ؟ 

/                                                         0/0 

َنى َو َتمَاَ َمتْل _   َو َتَراَكَمتْل ِاَمُل ال َّش

َتْلَعاُ   َداُن َو ااْل   َااْلُبوْل >---                          َو َتَبرْلَاَم الْلِوجْل

/                                                             0/0 

 َخبَّشأْلُت َكمْل ِمنْل َمرَّشٍ  َوَجَ  الْلَهَوى_ 

   ُ ُ  الْلَهَوى ِبَأِنيْلِنِ  َغالَّش   اَلْلُبوْل >---                          َوجْل

/                                                          0/0 

َناُ  ِجئْلُتِك َ اِئًعا_   َيا ِجيْلِجُل الْلَح ْل

َباُ   َ ْل َياُع َو ِنعْلَمِت ااْل   َباْلُبو> ---1                       ِنعْلَم ال َّش

/                                                             0/0 

أحدثت حروؼ القوافي انسجاما مع جو القصيدة و معناىا ،الذي يعبر عف تجربة 
الشاعر و انفعاالتو النفسية الناتجة عف بعثرة حياتو و تكاثر براعـ الحزف و التعب، بسبب 

كتماف أوجاعو ليطمؽ العناف عمى كمماتو معبرا عف حبو و تعمقو بمدينة جيجؿ ضائعا 
 .وتائيا فييا
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الغزلية نجد أف الشاعر أبدع في غزلو، و تفنف فيو " لمسات اليياـ"و في قصيدة 
معبرا عف مشاعره الشجية النابعة مف أعماقو الوجدانية مف عشؽ و ىياـ، فيذا ناتج عف 

داللة االحتراـ الذي يكنو لمحبوبتو، و منو جاءت القافية موضحة في قوؿ الشاعر 
 :كاآلتي

 َوَأنْلِ ُ  ِمنْل َشعْلِرِك الْلَلَجِريِّر ِظاَلالً _ 

َم ِحبْلِري  َنُ  ِمنْل ِاطْلرِِ  الشَّشيِّرِ  الْلَيوْل   ِحبْلِريْل >---                    َوَأصْل

/                                                               0/0 

 ُأَصمِّري َاَمى َصَفَحاِت الْلَجِبيِن َجاَلالً _ 

ُن ِفيَها ِبُمطْلٍ  ُ َياِمي َو ِشعْلِري   ِشعْلِري> ---1                    ُأَدوِّر

/                                                               0/0 

  (00 /): القافي  المترادف -د

أف يجتمع في آخر البيت »عمى" القوافي"عرفت القافية المترادفة في كتاب 
، و المالحظ أف القصائد التي ورد فييا ىذا النوع مف القافية كانت ألحرؼ الميف 2«ساكناف

دورا كبيرا في بنائيا، و مما تضفيو مف جانب صوتي موسيقي، و اتساقا يعمؽ المعنى 
 .الواردة فيو

ءُم المَتنَتاـ"يقوؿ الشاعر في قصيدة   ":دِعؼْا

َدتْلِني_   وَ َااَدتْل ِ َليَّش َكَما َاوَّش
                                                           

 .86نبضات اليوى، ص : أحمد بزيو 1
محمد عوني عبد الرؤوؼ، دار الكتب و الوثائؽ : كتاب القوافي، تحقيؽ: القاضي أبي يعمى عبد الباقي عبد اهلل 2
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ِ  الَعُروسْل  ِن ال َّشاَلِم ِبَموْل سْل >---              ِبَموْل   ُروْل

/                                                  00 

َفَعِني ِبَيَديْلَها _   َو َجاَ تْل ِلَتدْل

َجِعي َو َأَنا َكالْلَعِريسْل    ِريْلسْل >---                ِ َلى َم ْل

/                                                    00 

ِقَيِني_   َو َماَلتْل َاَميَّش ِلَت ْل

ٍد ِبُدرٍّ َنِفيْلسْل    ِفيْلسْل >---                ِبَملْلٍر ِبَشهْل

/                                            00 

 َو ِفي َايْلِنَها ُصوَرٌ  َكال َّشَما _ 

َشٌ  َو َأِنيْلسْل  ِبَها َوحْل                 َو ِفي ُ رْل
  ِنيْلسْل > ---1

/                                                  00 

الالفت لالنتباه في ىذه األبيات أف القوافي مختومة بحرفي المد يمييما حرؼ 
الساكف، و وردت القافية في ثالث حروؼ مف نياية كؿ كممة مف الكممات  (السيف)

، أَتنِعيْاسْا ): اآلتية ، نَتفِعيْاسْا ، العَترِعيْاسْا سْا وْا  (الياء)و  (الواو)، فاستخدـ الشاعر حرفي المد (العَترُم
ليطمؽ داللتو الخاصة بمكانة وحيدتو الغالية التي رآىا في منامو معبرا عما رآه، و ذلؾ 

في حيف نجد أف ىذه القصيدة نظمت عمى . بسرد األحداث و التفاصيؿ واصفا إياىا
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الشعر العمودي الذي تطرقنا إليو سابقا و عمى شعر التفعيمة، فالتنوع بيف الشعريف أحد 
مظاىر التجديد في الشعر الذي بدأ في العصر الحديث، إال أف ىذا التنوع لـ يصحبو 

تغيير في نوع البحر بؿ اعتمد الشاعر عمى البحر المتقارب فييما، إال أف القافية تنوعت 
، أما في شعر التفعيمة حدث تنوع بيف عدة قوافي (مترادفة)ففي األبيات العمودية جاءت 

 .التي وردت في الشعر العمودي (المترادفة)و حتى  (المتواترة، المتداركة، المتراكبة)بيف 

 ":رحيؽ المحبة"ويقوؿ الشاعر في قصيدة 

 َجِميٌل ِ َذا َما ُأَغنِّريَك َحًقا_ 

  َ اْللْل >---              َفَتزْلُ و َاَمى َشَفَتيَّش الْلَمَقالْل 

/                                          00 

 َمَقاُمَك ِفيَنا َيِ يُل َحَناًنا_ 

ِفي الُصُدوَر َو َينْلُمو َجاَللْل    اَلْللْل >---              َفُيشْل

/                                                  00 

ُن ِصَلاٌر _   َاَرفْلَناَك ِفيَنا َو َنحْل

ِتَمالْل  َت اكْل ِتَراًفا َو ِزدْل َنا ااْل   َماْللْل >---              ِوِزدْل

/                                                 00 

ًقا_  ً ا َو ِاشْل  َيِر ُّل َلَك الْلَقمْلُ  َشوْل

  َخاْللْل > ---1                  َفَأنْلَت َكِريٌم َحِبيٌ  َو َخاْللْل 
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/                                                  00 

جاءت ىذه القصيدة مناسباتية لشخص قريب و ىو خاؿ الشاعر، فاستعمؿ أسموب 
المدح حيث وردت القوافي في الكممات الدالة عمى الصفات التي أطمقيا الشاعر عمى 

قبؿ ( األلؼ)فوظؼ حرؼ المد  (00/خاؿ، )خالو، حتى أف أحد القوافي جاءت في كممة 
آخر كؿ حرؼ مف الكممات األخيرة في كؿ سطر، مما خمؽ تجانسا صوتيا إيقاعيا تطرب 

 .أذف المتمقي، و لفت انتباىو قصد توصيؿ األفكار و إفياميا

المتواترة، المتداركة، المتراكبة )تنوعت القوافي في القصائد العمودية بيف القوافي 
، و قد أضفت عمى سياقيا الواردة فيو انسجاما  و تناسقا نغميا و توازنا إيقاعيا (المترادفة

يتوافؽ و حالة الشاعر النفسية، خاصة بدخوؿ حروؼ المد عمييا، فنظمت ىذه القصائد 
 .عمى القافية الموحدة في كؿ قصيدة

فيي لـ ترد في القصائد العمودية الواردة في ىذا  (0////0/)أما القافية المتكاوسة
 .الديواف

 :(شعر التفعيم )القصيد   الحر  -2

شعر التفعيمة ىو شعر قائـ عمى تفعيمة واحدة في نظـ القصيدة، و ىو يعتمد عمى 
نظاـ البيت، حيث تتكرر التفعيمة في السطر الشعري ،و ال تعتمد عمى الشطريف         

كالشعر العمودي، و إنما يتقيد ىذا النمط بالوزف و بالتفعيمة الخاصة  (صدر و عجز)
لكؿ بحر، إال أنو ال يمتـز بالقافية الموحدة أو الروي الواحد و ىذا مظير مف مظاىر 
التجديد ليذا النوع مف الشعر في العصر الحديث، فقد انزياح  عمى القصيدة العمودية 

في عدـ التزامو بعناصرىا األساسية، لكنو امتاز بالتنوع و التجديد داخؿ  (الكالسيكية)
 .القصيدة الواحدة، و ذلؾ مما يتوافؽ مع الحالة النفسية لمشاعر و تجاربو اإلنسانية

 :و القوافي األكثر بروزا في ىذا النوع مف الشعر ىي كاآلتي
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 :القافي  الموحد -2-1

يعتبر ىذا النمط امتدادا لمقافية الكالسيكية مف ناحية بناءىا داخؿ القصيدة العمودية     
 .و ذلؾ بتوحيدىا في جميع أبياتيا الشعرية

و تتسـ ىذه القافية بالبساطة و االبتعاد عف التعقيد، فيي تقـو عمى قافية واحدة ال 
 .1تتغير

 ".سوؼ تشفى"و قد تجسد ىذا النمط مف القافية في قصيدة 

 :يقوؿ الشاعر

َفىْل  َ  ُتشْل  َ وْل

َفىْل  َ  ُتشْل  َ وْل

 َبعْلَد َ َذا الَهمِّر ال تُبْلَمى

َقىْل   َو َتشْل

َفى َ  ُتشْل  َ وْل

رٌ   ِفي الْلَجبيِن الْلَيوَم ِبشْل

 2ِفي الدُّلُروِ  اآلَن َز ْلرٌ 
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َنى ُ ُدوً ا  َينْلُشُر الْلُح ْل

َ ُ اَابْلَصاَر ِاطْلًرا  َيمْل

َفى َ  ُتشْل  َ وْل

يِ  َو ْلتٌ   َو ِلَهَذا ال ِّر

 َو ِلَهَذا الَيأْلِس َ حْل ٌ 

 اَل َيُدوُم الَلمُّل ِفي َ مْلٍ  َ ميْلمٍ 

 اَل َ َيبْلَقى

 َبلْل َ ُيشَفى

 َيا َحِبيْلِبي

َفى َ  ُتشْل  1َ وْل

وىي القافية المتواترة . نظمت ىذه القصيدة وفؽ قافية واحدة مكررة في جميع أشطرىا
، التي أضفت بتكرارىا المتتالي تركيبا متناسقا، و ىو ما يتناسب مع داللة (0/0)/

القصيدة، فالشاعر متيقف بالشفاء مف اليمـو و اليأس الذي يراود فكر اإلنساف         
وأف زواؿ ىذه اآلىات و اآلالـ و سحقيا ال يكوف إال بالصبر و األمؿ و العودة إلى اهلل 

 .تعالى، لتطيير القموب مف الغـ و الضيؽ

 .فيذه القافية حققت تكامال منسجما بيف الجانب الداللي و اإليقاعي لمقصيدة
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 : القافي  المنوا -2-2

و ىي القافية التي تخضع إلى تنوع قافوي معقد داخؿ القصيدة الواحدة، موزعة بيف 
أو منتظمة أو متقاطعة أو متناوبة، فيذا  (متغيرة)أسطرىا الشعرية سواء بطريقة عشوائية 

التعدد في االستخداـ التقفوي، يسيؿ لمشاعر ميمة اختيار قوافيو و المالئمة بينيا، و ليذا 
التقفية الحرة المقطعية، التقفية الحرة المتغيرة، التقفية : النمط مف القوافي ثالثة أنواع ىي

 1.الحرة المتناوبة

 :و سنكتشؼ ىذه األنواع مف خالؿ نماذج شعرية مف الديواف

 :القافي  المنوا  المقطعي -أ

 و ىي توافؽ القوافي و توحدىا في نياية كؿ مقطع، يقوؿ الشاعر في قصيدة     
 ":عبرة و بسمة"

 َحِبيَبِتي

 َاِفيَف ٌ 

 .ُمَعقَّشَد 

 َحِبيَبِتي اَل َتتْلُرِكي َحَياَتَنا

ِقَنا  2ِفي ِاشْل
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 .َ َماُ َ ا ُمَمبَّشَد 

 َحِبيَبِتي

 َجِميَم ٌ 

 َ ِبيَح ٌ 

 َصِليَر ٌ 

 َكِبيَرٌ  

 َنَهاُرَ ا َو َليُمَها

 َصَباُحَها َمَ اُ َ ا

 .أُنْلُشوَدٌ  ُمَقيَّشَد 
 َحِبيَبِتي

 ابْلِتَ اَمٌ  

 َطِويَم ٌ 

 َاِريَ ٌ  

َعٌ  َر ْلَراَ  ٌ   َو َدمْل

 َو  َ ٌ  َاِميَق ٌ 
 1َو َزفْلَرٌ  ُمَمدَّشَد 
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فتكررت القافية . المالحظ مف خالؿ ىذه القصيدة التزاـ القافية في آخر كؿ مقطع
في نيايتو مما عمقتو مف داللة و إيقاع موسيقي مف خالؿ المحف  (0//0/)المتداركة 

الموحد بيف المقاطع الشعرية ليذه القصيدة، في حيف نجد أف ألفاظ القافية في نياية كؿ 
مقطع أحدثت تقاربا صوتيا ،كاف سببا في إبراز اإليقاع الخارجي لمقصيدة و تمثمت  ىذه 

فيذا التطابؽ النغمي الذي تحممو حروؼ . (مُمعَتقَّدَته، مُممَتبَّدَته، مُمقَتيَّدَته، مُممَتدَّدَته)الكممات في 
أواخر ىذه الكممات جاء تعبيرا عف الوجدانية النابعة مف أعماؽ الشاعر اتجاه محبوبتو 
سرعاف ما يعود إلى نفس النغـ و النفس في آخر كؿ مقطع، مما أدى إلى تماسؾ      

 .وتناسؽ الدالالت المستوحاة مف النص الشعري

 ":عمى صدرىا تشتيي أف تناـ"و يقوؿ الشاعر في قصيدة 

َتِهي َأنْل َتَنامْل  رَِ ا َتشْل  َاَمى َصدْل

َو ٌ  ِتَها  َداْل  َفِفي َصوْل

ِهَها َنلْلَم ٌ   َو ِفي َوجْل

 .َو ابْلِتَ ام

َتِهي َأنْل َتَنام رَِ ا َتشْل  .َاَمى َصدْل

َنَتَها َكِتِفي  َو َتعْلَشُ  َوجْل

َعى   َو َي ْل

  1َيُطو ُ 
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 َاَمى َشَفَتيْلَنا ِبِد ْل ٍ 

 ِبَهمْلسٍ 

 .َجِميْلُل الَكاَلمْل 

َتِهي َأنْل َتَنام رَِ ا َتشْل  .َاَمى َصدْل

 َو َتمْلَصُ  ِبي

َمِريُّل الَفِتي ُدَ ا الَمرْل  .ُياَلِمُ ِني َنهْل

َعدُ   َو َيصْل

 َيهْلِبطُ 

َ  الشَّشِهيِ    َح ْل

َ  الزَّشِفيرِ   َو َح ْل

 ِبُكلِّر ُجُنونٍ 

 ِبُكلِّر ُ ُدو ٍ 

 َو ُكمِّري ُ َيام

َتِهي َأنْل َتَنام رَِ ا َتشْل  1.َاَمى َصدْل
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ما نمحظو مف خالؿ ىذه المقاطع أنيا مكررة القافية و الروي في آخرىا، مما أضفى 
عمى النص الشعري طابعا فنيا و نغما موسيقيا يجمب انتباه المتمقي لمكشؼ عف خفايا 
النص و مدلوالتو، فالتكرار بالنسبة لمشاعر ىو رسوخ الصورة في ذىنو، و المتمثمة في 

صورة االستمقاء التي تعبر عنيا الجممة المكررة في أواخر الوحدات المذكورة سالفا و ىي 
تَتيِعي أَتفْا تَتنَتاـ) دْارِعىَتا تَتشْا مَتى صَت ( 0/0/)، مما تركتو ىذه العبارة التي تنتيي بالقافية المتواترة (عَت

مف أثر انفعالي في نفس المتمقي، و ما ساىمتو في بناء اإليقاع الخارجي الذي يتحقؽ 
 .بتناسؽ القوافي المكررة، و ما تؤديو مف بناء وحدة متكاممة داخؿ القصيدة

 :القافي  المنوا  المتلير  -  

تقـو ىذه القافية عمى الحرية في توزيع القوافي داخؿ القصيدة دوف انتظاـ في 
استعماليا، حيث يستعمؿ الشاعر قافية محورية لكنيا تتشابؾ مع غيرىا مف القوافي التي 

 و يظير ىذا النمط في قصيدة 1.ينتقؿ إلييا حينا ثـ يعود إلى القافية األساسية حينا آخر
 " : خمود ليمى"

 ِلَميْلَمى ُدُموٌع َكِعطْلِر الُوُرود،

ِتيِل َداُود، ٍن َكَترْل  ِلَميْلَمى َ الِليُم َلحْل

 ِلَميْلَمى ُ ُدو ٌ 

 ِغَنا ٌ 

 2ُدَاا ٌ 
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َم ٌ   َو ِفي ُكلِّر َليْلٍل َلَها َب ْل

ِتَكا ٌ   َو ااْل

َشى الْلُقُعود  .وَتخْل

 لَميْلَمى َأِنيْلٌن َيَناُم َاَمى َااِتِقي

ِتَباِكي َو َصبْلِري ِم ارْل  َفِبَرغْل

ِتي ِتَفاِظي َوَصمْل َم احْل  َوَرغْل

 .َفِإنِّري ِ َليْلَها الْلَعِشيُ  الْلَوُدود

 لَميْلَمى ِابْلِتَ امٌ 

 َبِريٌ  ِمَن الُمقْلَمَتيْلنِ 

ِتَ اًنا  َيِش ُّل ِاحْل

 َيُ مُّل َحِنيًنا 

 .َو ُيوِفي ِبُكلِّر الُعُهود

 َفِفي َملْلِر َليْلَمى ُرَ ا ٌ 

 َو ِم ْلكٌ 

ٌد َاَ ل،  1َو َشهْل
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رَِ ا  َي ٌ   َو ِفي َصدْل

 َو َبَياٌض َ َيبْلَقى ِبُطوِل اَاَزل

َمٌر ِبالَوَفاِ  َيُجود  .َو ِفي َكِفَها َكوْل

 َفَميْلَمى َماَلكٌ 

 ُتِحُ  الَحَيا َ 

 َو َتهْلَوى الَقَناَا َ 

َترْلَغُ  ِفي الزُّل ْلدِ 
1 

 َتتْلُمو َ ِصيْلَد الُخُشوع،

َظى ِبِعزِّر الَجِمي ِ   َو َتحْل

ِ  الُجُموع،  ِبِصدْل

 2.َو ِ نِّري ِ َليْلَها الَحِبيْلُ  الَوِحيد

تتوزع القوافي في ىذه القصيدة بطريقة غير منتظمة، فأوؿ قافية ىي القافية المترادفة 
دْا )الواردة في كممة  (00)/ وْا الواردة في الكممات  (0/0)/، تمييا القافية المتواترة ( الوُمرُم

اٌء ): اآلتية نَتاٌد، دُمعَت د)لتعود إلى القافية األولى في كممة  (...ىُمدُموٌء، عِع ، ثـ تنتقؿ إلى (القُمعُموْا
اْاتِعقِعيْا )الواردة في كممة  (0//0/)قافية ثالثة و ىي القافية المتداركة  ، لتعود إلى القافية (عَت

 .المتواترة أحيانا، و إلى القافية المترادفة و المتراكبة أحيانا أخرى

                                                           
 .14،15نبضات اليوى،ص: أحمد بزيو1
 .15،ص المصدر نفسو 2



  اإليقاع الخارجي                                                         الفصؿ الثاني
 

150 
 

ىذا التنوع و المزج بيف القوافي غير المنتظـ قد يكسر التوازف اإليقاعي في القصيدة  
لكنو ال يخمو مف التناسؽ النغمي الموسيقي ، فالتغيير بحد ذاتو يحدث تدفقات صوتية   
و داللية ، تسمح لمشاعر حرية التعبير و التحرؾ داخؿ القصيدة دوف قيد، فيو يخرج مف 

المعنى األصمي لمفظة ليمى كداللتيا عمى اسـ عشيقة قيس إلى دالالت العبادة       
تِعكَتاٌؼ، الخُمشُموع )واإليماف و الطيارة و التمسؾ بالديف، و تظير في ىذه الكممات  اٌء،اعْا دُمعَت

يَتة شْا  .(الخِع

 :القافي  المنوا  المتقاطع -ج

تبنى ىذه القافية عمى أساس نظاـ خاص يتمثؿ في التقاطع الصوتي اليندسي 
 . 1المنتظـ بيف قافيتيف

 ".رمز البطولة و العروبة والخمود"و يظير ذلؾ بشكؿ واضح في قصيدة 

 :يقوؿ الشاعر 

 :َصدَّشامُ 

زٌ  َم َرمْل        َأنْلَت الْلَيوْل

ِمِصينَ          ِفي ُ ُموِ  الُمخْل

 :َصدَّشاْلُم 

      َأنْلَت الَراَيُ  الْلُكبْلَرى

َناِ  ُكلِّر الَخاِئنين  2     َو َأنْلَت ال َّشيْلُ  ِفي َأاْل
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      َرتِّر ْل ُنُصوَصَك َيا ُحَ يْلنُ 

      ِبُكلِّر ِ نْلَصاٍ  َو َادْللٍ 

 .     ِانْلَدَما َيأْلِتي الَخاَلص

      َرتِّر ْل ُنُصوَصَك َيا َحِبيًبا لمُحَ يْلنِ 

      ِبُكلِّر َ طْلرٍ 

 .ِانْلَدَما َيأْلِتي الْلِقَصاص     

ُمَك َيا َاِميلُ        َيأْلِتيَك َيوْل

 1     َفال َمَفرَّش 

      َو اَل َمَقرَّش 

 و اَل ُ ُرو َ      

 .2     و اَل َمَناص

تتكوف ىذه األبيات مف قافيتيف مختمفتيف متقاطعتيف، إذ نجد أف السطريف األوليف 
،ثـ تعود (00)/لتقاطعيا في الذي يميو القافية المترادفة  (0/0/)نظما وفؽ القافية المتواترة 

إلى القافية المتواترة في سطريف آخريف، ثـ تنتقؿ إلى القافية المترادفة و ىكذا، فتأتي 
دَّاـٌ، رَتمزٌ )القافية األولى المتواترة في كممتي  لتقاطعيا القافية المترادفة في كممة  (صَت

يفَت ) مِعصِع دَّاـٌ، الكُمبْارَتى)، ثـ تظير األولى في كممتي  (المُمخْا لتقاطعيا الثانية في كممة  (صَت
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و ىكذا تستمر المقاطعة المنتظمة، مما يتشكؿ في القصيدة إيقاعا فنيا متوازنا  (الخائنيف)
 .بيف الجانب الصوتي و الداللي، و ىذا ناتج مف التنظيـ التقفوي و التركيبي ليذه القصيدة

فيذا التناوب المرتب بيف القافيتيف يضفي عمى القصيدة انسجاما دالليا مرتبطا 
باالنسجاـ اإليقاعي الذي يطرب أذف المتمقي، ليجسد الحالة الشعرية لمشاعر و ما يعانيو 
مف أسى  و تحسر عمى األوضاع و الحروب التي انتشرت في عالمنا العربي، و رغـ 

ىذا . ىذه اآلىات و اآلالـ إال أف صداـ حسيف يقؼ صامدا متصديا لالحتالؿ الصييوني
 .ما اعتبره الشاعر رمزا لمقوة و التحدي و الخمود

" حسف الغرفي"، يشير " صابر عبيد"إضافة إلى ىذه القوافي المنوعة التي ذكرىا 
 :إلى نمط  آخر وارد في ديواف الشاعر 

 :القافي  المتنوا  المترا م  -د

و ىي التراسؿ المتماثؿ لمقوافي و يتـ وفؽ نظاـ تكرير القافية الواحدة بشكؿ مطوؿ 
 . 1دوف انقطاع لتفصؿ بينيا و بيف تكممة المقطع قافية أخرى

 ":وصؼ"و تتجمى في قصيدة 

 :يقوؿ الشاعر 

َجُل ِمنْل َناِظَريْلَها ال َّشَما ،   َتَلاُر َو تخْل

 .           َو ِمنْل َشَفَتيْلَها الَعِقي 

َرُ  ِمنْل ِجيِدَ ا ُكلُّل َصيْل ٍ   2َو َيشْل
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َتاُ  ِلمْلِجيِد ُكلُّل َاِشي   .َو َيشْل

ِدَ ا  َيِحنُّل الرَّشِ يُ  ِ لى َنهْل

 َيُعوُد ِلَما َ دْل َمَ ى َذا الْلَفِطيمُ 

 َو َ َذا الِذي ِمنْل َجَماِل النُّلُهوِد َيِ ي ُ 

 َيِتي ُ 

 .َو اَل ، َلنْل َيفي 

َعُ  َ اٍ  تُِنيُر الْلُقُمو َ   َو َشمْل

 َو َتهْلِدي الَحَياَرى

َر الَعِميلِ  َرُح َصدْل  َو َتشْل

ُ و  َو َيرْل

ِن ُكلُّل َغِريْل  َمْل َو َينْلُجو َاَمى َشاِطِئ ااْل
1 . 

في األبيات األربعة األولى لتفصؿ بينيا و بيف ورودىا  (0/0/)ترد القافية المتواترة 
فنمحظ ثبات ناتج عف . (0//0/)في بقية جميع األسطر في القصيدة القافية المتداركة 

العواطؼ و المشاعر التي يعبر عنيا الشاعر اتجاه الرائعة، العفيفة، الطاىرة ،التي قاـ 
كما أشار إلى الصغير الذي ال يعرؼ العشؽ . بوصفيا بالخجؿ و غيرة مف حوليا منيا

بتأمؿ نيدىا المرمري، إضافة إلى اليافع الذي يتأممو ،فبعشقو ليذا الجماؿ يضيع و يتيو 
وأف ساقيا المفتوؿ الناصع تنشرح لو صدور العاشقيف، كما ينشرح صدر العميؿ اليائـ 

 .وينجو مف اليالؾ ىذا الولياف كنجاة الغريؽ حيف يرسو عمى شاطئ األماف
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جاءت ىذه القافية المتراسمة متماثمة ،و متسمسمة بتسمسؿ أحاسيس الشاعر النابعة      
مف أعماؽ وجدانو ، معبرا عنيا بيذا الوصؼ و ىذه الممسات الدالة عمى تعمؽ الشاعر 

بيذه الفاتنة، مما خمؽ التسمسؿ تماثال صوتيا إيقاعيا و دالليا، ساىـ في بناء قصيدة 
 .متكاممة و متماسكة تصب تحت فكرة واحدة و موحدة

 :الروي: مالما

ىو الحرؼ األساسي الذي ترتكز عميو القافية، فيو أىـ حروفيا المتعددة و المتمثمة 
، إذ ال تقيد القصيدة بورود ىذه (الوصؿ، الردؼ، الخروج، التأسيس و الدخيؿ)في 

األحرؼ فييا عكس الروي الذي تبنى عميو و تنسب إليو، فيو آخر حرؼ صحيح في 
األلؼ )البيت و نقوؿ قصيدة بائية أو نونية، أي كؿ الحروؼ العربية ماعدا حروؼ المد 

إذا كاف متحركا يسمى مطمقا، أما إذا كاف : و يأتي الروي عمى نمطيف. 1(الواو، الياء
 .2ساكنا، فيو مقيد

نظمت قصائد الديواف وفؽ روي موحد في جميع القصيدة أحيانا، و وفؽ مزج بيف 
عدة حروؼ واقعة روي أحيانا أخرى، و ىذه الظاىرة البارزة مف أىـ نقاط التجديد في 

 :الشعر الحديث، و نبيف ىذا مف خالؿ النماذج الشعرية اآلتية

 ":ىياـ"يقوؿ الشاعر في قصيدة 

 3َماَذا َأَصاَبَك َيا َحِبيِبي ِفي الْلَهَوى      َماَذا ُيِصيُبَك َيا َحِبيِبي ِ نْل َتُه  نْل 

 
                                                           

 252، ص 2003، 4الشافي في العروض و القوافي، دار الفكر العربي، بيروت، ط: ىاشـ صالح مناع: ينظر 1
253. 

عبد الرضا عمي، موسيقى الشعر العربي قديمو و حديثو دراسة و تطبيؽ في شعر الشطريف و الشعر الحر : ينظر 2
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َتَحنْل   َماَذا َدَ اَك َأِفي َ َماَك َمَصائ  ِ ٌ        َماَذا َااَلَك َأِفي َفَ اَك َ ُتمْل

. . .                                

َرِتِ  َأِ يْلُم ِ َلى الَيَم             نْل   ُمَتَصاِحٌ  َمَ  َواِلِدي ُمَتَطاوٌِع         َفَأَنا ِلِفكْل

َرَح ِلي الْلُمتُ     نْل   َيا َر ِّر  نَّش ُدَااَ َنا َلَك ُام        ْلُر         َفَأِطمْلُ  َخاِلَقَنا ِلَيشْل

ِمي َجاِمٌ  ُكلَّش الدُّلَنا         َو َأَنا ِلَعهْلِدي َفاِ ٌم ُكلَّش الرُّلك  ُ         نْل   1َو َأَنا ِاَصْل

محدثا . الساكنة؛ أي أف الروي جاء مقيدا (النوف)نظمت القصيدة عمى حرؼ الروي 
 (تيف، ستمتحف، اليمف، المتف، الركف)تناغما موسيقيا مف خالؿ تتابع ىذه الكممات 

ىنا امتاز بقوة التعبير عف حالة الشاعر المجسدة في العبادة     (النوف)فحضور صوت 
والطاعة و التمسؾ بالديف و معرفة أركانو، فيو متعمؽ باهلل تعالى و دائـ الدعاء و طائع 

الوالديف، كما أشار أنو توجو إلى بيت اهلل الحراـ، فيذا الصوت المجيور مصحوب 
 .بدالالت صادقة و نابعة مف أعماؽ قمب مميء باإليماف و حب اهلل

 ":عبد العزيز"و يقوؿ الشاعر في قصيدة 

 َابْلُد الَعِزيْلِز الرَّشاِئ         ُ          أنْلَت الْلَجَماُل الْلَب    اِرعُ 

ًما َ اِم      ُ  َم        ُد         َيفْلِديَك َدوْل  َيهْلَواَك َامِّري َأحْل

 َأنْلَت الدَّشاَلُل الْلَهاِئ        ُل        َأنْلَت الْلَفَ اُ  الشَّشاِ  ُ 

َفاِت َجام        ِ  ُ  ِليُر الْلَباِ  ُم         ُكلُّل الصِّر  َأنْلَت الصَّش

ِشي َمِعي ُتَ        اِرعُ  َتُرحْل َمِعي ِ َلى الْلُمُدنْل         َتمْل
2 
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المتحرؾ المطمؽ، و المالحظ في ىذه  (العيف)تمثؿ روي ىذه القصيدة في حرؼ 
 المتمثمة 1«و ىو أف يكوف حشو البيت مسجوعا»" الترصيع"األبيات إتباع الشاعر ظاىرة 

فيو صوت   (العيف)في االنسجاـ و التناسؽ الموسيقي، الذي أحدثو النغـ الصوتي لحرؼ 
مجيور يبوح بو الشاعر عف عمؽ شعوره الصادؽ الذي ينبض بالحب والعاطفة اتجاه ابف 
أخيو، فيو شعور يعبر عف مدى سعادتو و ىو يرافقو في الكثير مف األسفار و احتكاكو 

بو، فجاءت الكممات التي تتضمف حرؼ الروي عبارة عف صفات مدحو الشاعر بيا 
المدلؿ " عبد العزيز"، فيو يفتخر بابف أخيو (البارع، سامع، الشاسع، جامع، تسارع)كػ

 .جامع الصفات، فيي كممات تعبر عف سعة صدر الشاعر،  و انبساطو برفقة ابف أخيو

 ":سالؼ المواقؼ" ويقوؿ الشاعر في قصيدة 

َل           َجَمعْلَت الْلِخَصاَل َجَمعْلَت الْلَهَنا        َجَمعْلَت الْلَجَماَل َحَماَك اإِل

ِد الصَّش    اَل ْل  ُدوَر ِبَشهْل ً ا       َمَ ْلَت الصُّل ِتَراًما َو َشوْل  َم ْلَت الْلُعُيوَن احْل

وِح َيبْلَقى َرِحيَ  الْلَحيا ْل   2َاَمى الرَّشأْلِس َيبْلَقى َلَنا َراَي           ً         َوِفي الرُّل

. . .                             

َتَها ِبالشَّشَذى َو الْلُعُطورْل     َبَنيْلَت الْلَمَحبَّشَ  ِفيْلَنا ُجُ وًرا         َو َشيَّشدْل

ٍ  َوِ   يٍم          َيِش ُّل ابْلِتَ اًما َيِش ُّل ُ          ُرورْل     َلَمعْلَت ِبَملْلٍر ِبَوجْل

َ ِميٌل ِممَاُلَك َبيْلَن الْلُجم  ُوِع           َ ِميٌل َمِميُمَك َبيْلَن الذُّلُك            ورْل   
3 
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و ىذا  (الراء)و  (الياء)شيدت ىذه القصيدة تنوعا في حرؼ الروي بيف حرفي 
التنويع مف أشكاؿ التجديد عند شاعرنا الحداثي، فقد نسج بناءا موسيقيا في الشكؿ 

الصوتي،  مما يمتاز بو ىذيف الحرفيف مف فاعمية داخؿ أبيات القصيدة، حيث ينتقؿ 
الشاعر مف حالة إلى أخرى معبرا عف قدرتو و تحكمو في شعره و كمماتو، مما أضفى 

داللة عميقة بعمؽ مخرجو، و تعبيره عما  (لػمياء)جمالية فنية عمى اإليقاع الخارجي، فػ
تختمجو نفس الشاعر مف مشاعر و أحاسيس اتجاه ابف خالو الذي يمدحو في ىذه 

. القصيدة، معبرا عف خصالو مف جماؿ و إيماف و تواضع باحترامو المتبادؿ مع الناس
فالشاعر ىنا يجير بيذا الحرؼ المقيد عف مدى تعمقو و إعجابو بابف خالو، في حيف 

أو حتى دالالتو، فيو  (الياء)، الذي ال نجده مستقال عف صفة (الراء)انتقؿ إلى الروي 
، و ىي التعبير عما يجوؿ داخؿ نفس (الياء)أيضا حرؼ مجيور يحمؿ نفس داللة حرؼ

الشاعر مف عواطؼ و محبة، ليكمؿ مدحو البف خالو ذو الوجو البشوش المؤثر في 
. الحالة النفسية لمناس و انشراحيا سعادة و سرورا، وذلؾ برسـ االبتسامة عمى وجوىيـ

فيذا التنوع و االنتقاؿ مف روي إلى آخر مع المحافظة عمى البنية الداللية لمقصيدة أضفى 
طابعا فنيا خاصا عمييا، و ىذا يمفت انتباه المتمقي لمغوص في ثناياىا و الكشؼ عف 

 .مدلوالتيا المتسمسمة و المتناسقة، مما أدى إلى خمؽ االنسجاـ الموسيقي

 ":رمز البطولة و العروبة و الخمود"و يقوؿ الشاعر في قصيدة 

 :َصدَّشامُ 

زٌ  َم َرمْل        َأنْلَت الْلَيوْل

ِمِصين  1      في ُ ُموِ  الُمخْل

 :َصدَّشامُ 
                                                           

 .22نبضات اليوى،ص: أحمد بزيو1



  اإليقاع الخارجي                                                         الفصؿ الثاني
 

158 
 

       َأنْلَت الرَّشاَيُ  الْلُكبْلَرى

َناِ  ُكلِّر الْلَخاِئِنين        َو َأنْلَت ال َّشيْلُ  ِفي َأاْل

       َرتِّر ْل ُنُصوَصَك َيا ُحَ يْلنُ 

ٍل         ِبُكِل ِ نْلَصاٍ  َوَادْل

 .      ِانْلَدَما َيأْلِتي الْلَخاَلص

       َرتِّر ْل ُنُصوَصَك َيا َحِبيًبا لمُحَ يْلنِ 

       ِبُكلِّر َ طْلرٍ 

 .      ِانْلَدَما َيأْلِتي الْلِقَصاص

ُمَك َيا َاِميْللُ         َيأْلِتيَك َيوْل

       َفاَل َمَفرَّش 

       َو اَل َمَقرَّش 

       َو اَل ُ ُروَ  

 .1      و اَل َمَناص

لقد تنوع الروي في ىذه القصيدة بشكؿ الفت لالنتباه، يحمؿ في بناءه العشوائي بنى 
عميقة معبرة عف الحالة النفسية و االنفعالية لمشاعر، إثر األوضاع االجتماعية       

والسياسية المؤثرة و المؤلمة التي آلت إلييا حالة العالـ العربي،متأثرا بيذا الواقع مف خالؿ 
 .تجربتو الشعورية و اإلطالع عمى أخبار العالـ العربي
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و قد تكررت ىذه الحروؼ أكثر  (ز، ص، ر، ف، ؿ، ب)تتمثؿ حروؼ الروي في
مف مرة واحدة، مما خمقت حمقة محورية في القصيدة، فيذه الحروؼ ىي حروؼ مجيورة 
إال حرؼ الصاد فيو ميموس، و كثرة ورود الجير داللة عمى تحسر الشاعر و قمقو   
وتوتره ،التي عكست عمى حالتو النفسية و لينفجر مف أعماقو ألما عمى الكوارث       

 .والحروب و الظمـ باحتالؿ أمريكا عمى العراؽ

وظؼ الشاعر الحروؼ المجيورة الواقعة رويا ليذه القصيدة داللة عمى الشدة و القوة 
فيو رمز لمبطولة و القوة        . التي امتاز بيا صداـ ذاؾ البطؿ الصامد في وجو االحتالؿ

و العروبة و الخمود و التصدي دفاعا عف وطنو، فيو داؿ عمى الرفعة و القيمة المؤثرة 
في نفسية الشاعر، في حيف نجد توظيؼ حرؼ اليمس لييمس الشاعر عف المعاناة التي 

 .آلت بصداـ و بشعبو، مما أدت إلى داللة الضعؼ و الذؿ

 :، إذ يقوؿ الشاعر"سوؼ تشفى" ويظير ىذا التنوع في الروي في قصيدة 

َفى  َ  ُتشْل  َ وْل

َفى َ  ُتشْل  َ وْل

 َبعْلَد  ذا الْلَهمِّر اَل تُبْلَمى

َقى    َو َتشْل

َفى َ  ُتشْل  َ وْل

رٌ  َم ِبشْل  ِفي الْلَجِبيِن الْلَيوْل

 1ِفي الدُّلُروِ  اآلَن َز ْلرٌ 
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َنى ُ ُدوً ا  َينْلُشُر الْلُح ْل

َبْلَصاَر ِاطْلًرا  َ ُ ااْل  َيمْل

َفى َ  ُتشْل  َ وْل

يِ  َو ْلٌ    َو ِلَهَذا ال ِّر

 َو ِلَهَذا الْلَيأْلِس َ حْل ٌ 

 اَل َيُدوُم الْلَلمُّل ِفي َ مْلٍ  َ ِميْلمٍ 

 اَل َ َيبْلَقى

َفى  1َبلْل َ ُيشْل

زاوج الشاعر في حروؼ الروي ليذه القصيدة بيف المجيورة و الميموسة، وىذا دليؿ 
عمى توتر الحالة النفسية بيف الشعور باأللـ و الضيؽ و نوع مف اليأس، وىذا ما عبرت 

، و بيف القوة في الصبر مف أجؿ إزالة وسحؽ األنيف (ؼ، ؽ)عنو الحروؼ الميموسة 
مف الداء الوجداني ،والتمسؾ باألمؿ لمشفاء العاجؿ مف ىذا اليـ و الغـ المسيطر عمى 

. (ؿ، ر، ـ)وىذا ما أوحت بو الحروؼ المجيورة الواردة رويا في ىذه القصيدة.القموب
 . فتكرار الحروؼ الواردة رويا في القصيدة ليا تناغـ موسيقي و انسجاـ مع حالة الشاعر

اإليقاع الخارجي ىو عنصر موسيقي يحدث نغما في النص الشعري مف خالؿ 
 .االنسجاـ بيف الخصائص الصوتية التي يمتاز بيا، و تشمؿ الوزف و القافية و الروي

زاوج الشاعر في ديوانو بيف القصائد العمودية وقصائد التفعيمة،باعتبار شعر التفعيمة 
لونا جديدا مف ألواف الشعر العربي الحديث،فيو يعتمد عمى نظاـ السطر الشعري، ويرتكز 

                                                           
 .18، 17نبضات اليوى، ص : أحمد بزيو 1



  اإليقاع الخارجي                                                         الفصؿ الثاني
 

161 
 

الرمؿ،الرجز،المتقارب،الكامؿ  )عمى البحور التي تعمؿ بتكرار تفعيمة واحدة كبحر
، فيذه التفعيمة المكررة تضفي عمى القصيدة جرس موسيقي عذب، فيذا النوع (المتدارؾ

مف الشعر ال يشترط فيو االلتزاـ بالقافية و الروي الموحديف، فيو التحرر مف قيود الشعر 
،وعمى القافية (الصدر و العجز)العمودي،الذي يقـو عمى نظاـ البيت الشعري المؤلؼ مف

الطويؿ )و الروي،ويكوف موزونا بتفعيالت البحور الصافية المختمفة التفعيالت كالبحر 
 .(والبسيط

الوزف وحدة صوتية وركنا مف أركاف الشعر، و بو تتحقؽ القافية فيي تحدث تناغـ 
وتبنى القافية عمى .موسيقي وتجانس داللي يؤدي إلى التوازف اإليقاعي داخؿ القصيدة

الروي الذي يعتبر حرفا أساسيا فييا،وىو ضابط إيقاعيا ومحور إنشادىا،فيي تقع في 
ػالمتواترة، المتراكبة )نياية البيت الشعري أو السطر الشعر،و ترد عمى عدة أنواع كػ

فعناصر القصيدة العربية ترتبط بما يتناسب مع الحاالت النفسية . (المقطعية، المتراسمة
 ... والشعرية لمشاعر كالفرح و العشؽ، و الحزف و المعاناة
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 :خاتمة 

بعد ىذه الجولة الشاقة و الممتعة التي حاولنا من خالليا اإللمام ببعض 
الظواىر الصوتية في ديوان الشاعر، و إبراز جمالياتو اإليقاعية و أثرىا في النص 

الشعري، و ما تعكسو من أثر موسيقي عمى نفسية المتمقي، توصمنا إلى النتائج 
 :اآلتية

يعد اإليقاع بنية فنية متكاممة لمنص ،فيو عنصر من العناصر الموسيقية -
التي تقوم عمى االنسجام و التناسق و التشاكل الصوتي و الداللي في النص 

 .الشعري

لإليقاع أىمية بالغة و أثر موسيقي و صوتي في التفريق بين الفن الشعري      -
و الفنون النثرية األخرى، فيو مرتبط بالحالة النفسية و الشعورية التي تعود إلى 
تجربة الشاعر المجسدة في بناء القصيدة سواء أ كانت إيجابية كالفرح أم سمبية 

 .كالحزن

شيد ديوان الشاعر تنوعا في األصوات المغوية، أخذت طابع التنوع من -
اليمس والجير و االحتكاك و االنفجار، فكانت األصوات المجيورة و االنفجارية ىي 
أكثر األصوات بروزا في ديواننا الشعري، و ىذا التنوع يكشف عن اضطراب الحالة 

 .النفسية لمشاعر من تحسر و معاناة

ينبثق اإليقاع من تناسق الكممات و تآلف األصوات في الكممة الواحدة،و حتى -
من االنسجام الناتج من التراكيب و الجمل المكررة التي تخمق جوا نغميا و دالليا 

 .يطرب أذن المتمقي و يزيد في إفيامو
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جمالية فنية تظير ىندسة  (الحرف، الكممة، الجممة)يحقق التكرار بأنواعو -
لغوية تثير الجانب الموسيقي أكثر، و تجعمو منسجما مع ما يوافق عواطف ومشاعر 

 .الشاعر المعبرة من أعماق النفس اإلنسانية

و تنوع القوافي و تباينيا، بين البحر " أحمد بزيو"تعدد أنواع البحور في شعر -
القائم عمى تكرار التفعيمة الواحدة و بين البحور المختمفة التفعيالت، ىذا ما يدل عمى 

 .تقمب و اضطراب نفسية الشاعر

انزياح الشاعر إلى مظاىر التجديد المتمثمة في التنوع في القوافي و حروف -
الروي داخل القصيدة الواحدة، إضافة إلى المزج بين شعر التفعيمة و الشعر 

 .العمودي

الوزن وحدة صوتية تحدث تناغما و تجانسا موسيقيا يؤدي إلى التوازن -
اإليقاعي من خالل تفعيالت بحوره المتنوعة، و الموحدة أحيانا أخرى، فاختار 

الشاعر من األوزان ما يالءم نفسيتو و تجربتو الشعرية، فكان لمبحر الكامل 
 .والمتقارب الحظ األكبر في ورودىما داخل الديوان

تمعب كل من القافية و الروي دورا فنيا في البيت الشعري و دورا أساسيا في - 
بناء القصيدة، فتكرار الحروف و ما تحتوييا من حركات و سكون في أواخر البيت 
الشعري أو السطر الشعري تخمق أثرا إيقاعيا يطرب أذن المتمقي بمحن و جرس ىذه 

 .الحروف المكررة ،و المتناغمة و المنسجمة صوتيا و دالليا

و بيذه الظواىر اإليقاعية الحداثية لمس شاعرنا من خالليا نوعا من التجديد      
 .و التغيير
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و في ختام ىذا البحث فإننا ال ندعي أدنى كمال لو، و ما متون فصولو إال 
وقفات بسيطة عمى شاطئ كبير، و ما جاء في ىذا البحث يبقى عرضة لمنقد 

لكل شيء إذا ما تم : "حين قال " أبو البقاء الرندي"والمساءلة، و قد صدق الشاعر 
" نبضات اليوى"، فيذا البحث ىو محاولة لتقديم المشيد الجمالي لديوان "نقصان

تقديما إيقاعيا و دالليا، فإن و فقنا في ذلك فمن اهلل تعالى، و إن أخطأنا فمن أنفسنا 
 . و الشيطان
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 :ملخص

،من خالل بنائو الموسيقي المتمثل في ديوان "أحمد بزيو"   تناولت ىذه الدراسة اإليقاع عند 
،بغية الكشف عن أىم المرتكزات اإليقاعية التي يقوم عمييا النص الشعري، فاإليقاع "نبضات اليوى"

روح القصيدة وقمبيا النابض المعبر عن مواطن األحاسيس،وىو ما يسيم في تفجير الطاقة اإليحائية 
نو ترجمة لواقع الشاعر وانفعاالتو وتجربتو في نصو الشعري،مما يحقق  ِإ الكامنة في المفردات الشعرية، 

في ذلك انسجاما وتناسقا جماليا بين الدالالت اإليقاعية لما فييا من وقع في النفوس والتأثير في 
 .القموب، مما يحدث طربا نغميا في ذات المتمقي

   وىذا واضح من خالل التجديد الذي جاء بو الشاعر في قصائد ديوانو من تنوع في نمط 
الشعر،وفي البحور والقوافي،مركزا في ذلك عمى حالتو النفسية وتجربتو الشعرية المختمفة المواقف وما 

 .يتوافق مع  يقاع النص

 

 Résumé: 

Cette étude porte sur le rythme de:Ahmed Bezziou par sa construction 
musicale de son édition "Nabadat elhawa ", afin de détecter les plus 
importantes fondations rythmiques sur lesquelles se base le texte poétique. 

Le rythme est l’esprit du poème et son cœur battant qui exprime les 
sensations et les sentiments, et ce qu’aide à exploser l’énergie positive des 
mots poétique, C’est la traduction de la réalité, de l’expérience et les 
passions du poète dans son poème ce qui permet une harmonie esthétique 
du rythme un raison de l’impact sur les âmes et l’influence des cœurs et la 
joie provoquée chez ceux qui reçoivent. 

Cela est évident par le renouvellement qui a été apporté par le poète,la 
diversité dans la structure de ses poèmes et des rimes en se concentrant 
sur son humeur, sa psychologie, son expérience poétique des différentes 
situations, et ce qui est compatible avec le rythme du texte.          


