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جامعة محمد بوضياف المسيلة رئيـسا
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جامعة محمد بوضياف المسيلة ممتحـنا

السنة الجامعٌة 2014 :ـ 025:

الصفة

ر ِّب أ ْو ِز ْعنًِ أنْ أ ْ
ش ُكر ن ِْعمتك الَّتًِ أ ْنع ْمت عل ًَّ وعلى
ي وأنْ أ ْعمل صالِحا ً ت ْرضاهُ وأدْ ِ
صالِحٌِن
خ ْلنًِ بِر ْحمتِك فًِ عِبادِك ال َّ
والِد َّ
سورة النمل اآلية .99
فً مثل هذه اللحظات ٌتوقف الٌراع ،لٌفكر قبل أن ٌخط الحروف لٌجمعها فً كلمات ،فأوال
الشكر هلل عز وجل على منحً القوة والصبر على إتمام هذا العمل.
كما أتقدم بفائق الشكر والتقدٌر إلى أستاذي الفاضل "أ-د .قدور رحمانً" الذي تفضل
باإلشراف على هذه المذكرة ،وشملنً براعٌاته وتوجٌهاته القٌمة فربط أشتات أفكاري ،ونبهنً
إلى مٌزة الدراسة العروضٌة.
وأتقدم بموفور الشكر والتقدٌر ،إلى أعضاء لجنة المناقشة الذٌن تكرموا مشكورٌن بقراءة هذه
المذكرة ،ومناقشتها وتنقٌحها من العلل واألخطاء.
والشكر موصول -أخٌرا -إلى كل من ساعدنً على إنجاز هذا العمل العلمً المتواضع إلى أن
انتهى إلى صورتها النهائٌّة.

مقدمة
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اغبمد هلل والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل -سيدنا ؿبمد -وعلى آلو وصحبو ومن تبعو
بإحساف إىل يوـ الدين:
يع ّد الشعر من الفنوف اعبميلة مثلو مثل التصوير واؼبوسيقى والنحت ،يتّجو إىل ـباطبة العاطفة
واستثارة اؼبشاعر والوجداف ،إنّو غناء الذات سواء أضبل مهّها الدفٌن أـ ارتفع إىل مالمسة قضاياىا يف
اعبوار واؼبعاش ،وما يتّصل بكل ذلك من قيم اغبب واعبماؿ والقهر واغبزف والغضب وإفرازات الثقافة

والواقع داخل حركية التاريخ ،إنّو واقع فين متجدد ،متغًن األشكاؿ ،متباين الكيفيات ،إذ ليس فيو
قصيدة مطابقة ألخرى ،فكأف القصيدة زخرفة متعددة األشكاؿ واأللواف ،وديواف " أغنيات الورد
والنّار" للشاعر (مصطفى محمد الغماري) فيو من اغبس اؼبوسيقي ما يغري كل مطّلع عليو أف
يسعى إىل اكتناه السر الذي تتوافر عليو قصائده ،ومن ىنا حاولت من خالؿ ىذا العمل أف أدرس
الفعاؿ يف إحداث النغم اؼبوسيقي يف قصائد الديواف.ومن خالؿ
تلك اػبصائص اليت كاف ؽبا الدور ّ

ىذا العمل اؼبوسوـ ب" :البنية اإليقاعية في ديوان أغنيات الورد والنّار" للشاعر (مصطفى ؿبمد
الغماري) ،الذي يع ّد من الشعراء اعبزائريٌن الذين تفننوا يف كتابة الشعر ،فبدا بأنّو شاعر فكرة،
وفلسفة حياة ،وىو شاعر فن موىوب ،فحٌن تتعانق فكرتو اليت تقتات من دواخلو وواقع غًنه،
باألداة الفنية األصيلة تنتج ىدفا رساليا يسمو بالفن إىل عالج الواقع اإلنساين ،وجعلو واقعا دبستوى
طموح اإلنساف واإلنسانية ،ولغتو لغة شعرية نابضة بروح العصر ،تستمد أجواءىا من عوامل الطبيعة
واغبب والنغم والعطر والرتاث والواقع اإلنساين اؼبعاصر ،وتبعث الصور وزبلقها خلقا حيس اؼبرء معو
بنبض اغبياة ،وأما اؼبوسيقى اليت يستعملها يف أشعاره ىي موسيقى تدين ؽبذه اللغة ،فتهمس تارة،
وذبهر أخرى تبعا للحظات اؼبعاناة ولوف التجربة.
وقد دفعين الختيار ىذا اؼبوضوع اؼبوسوـ ب "البنية اإليقاعية في ديوان أغنيات الورد والنّار"

أ ّف طبيعة التخصص "العروض وموسيقى الشعر" يفرض على الطالب االلتزاـ بو واختيار الدراسة اليت
تتماشى وطبيعتو ،وكذا اقتناعي بأ ّف الشعر اعبزائري فيو من اػبصائص ما يغري الباحثٌن بدخوؿ
أ
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غماره والبحث يف خباياه ،وشعر الغماري ينتمي ؽبذا الصنف من الشعر باعتبار أ ّف الشاعر من
الشعراء اعبزائريٌن اؼبتمكنٌن من كتابة ىذا الفن ،وأما السبب الثالث فهو كوف الدكتور اؼبشرؼ عرض
علي ىذا العنواف وىو األمر الذي قبلتو لكونو يالئم ما كنت أود البحث فيو" ،وأما اختياري لديواف
ّ

"أغنيات الورد والنّار "فلرغبيت يف معرفة ما يتميز بو الشعر اعبزائري عامة والشعر(الغماري) خاصة
من خصائص إيقاعية .ومن خالؿ ىذه اإلشكالية احملورية أقبلت على مدارسة اعبوانب اآلتية:
-1وصف نظاـ اللغة العربية باعتماد مدونة (الغماري) اؼبتمثلة يف ديوانو"أغنيات الورد والنّار".
 -2الوقوؼ على أىم الوحدات اإليقاعية اػباصة باؼبوسيقى اػبارجية اليت تتوافر عليها قصائد ىذا
الديواف.
-3

ؿباولة تبياف الوحدات اإليقاعية اؼبكونة للموسيقى الداخلية اليت أسهمت بدورىا يف سبكٌن

قصائد الديواف من اكتساب صفة الشعرية.
-4

ؿباولة الوقوؼ على األمهية اليت تؤديها الوحدات اإليقاعية سواء الداخلية أو اػبارجية يف بناء

النص الشعري.
وقد حاولت ىذه الدراسة أف ذبيل النظر ٍّ
بتأف ومشوؿ يف جوانب البنية اإليقاعية لديوان
أغنيات الورد والنّار(لمصطفى محمد الغماري) ،من خالؿ ثالثة فصوؿ:
أما الفصل األوؿ فلقد وقفت خاللو على الشعر اعبزائري اغبديث وخصائصو اإليقاعية ،حيث
يشتمل على سبهيد وصبلة من العناصر بدءا بالوضع الثقايف واالجتماعي للجزائر يف العصر اغبديث ،مثّ
ضمنتو الشعر الثوري
النهضة األدبية في الجزائر ،وبعدىا أنواع الشعر اعبزائري اغبديث الذي ّ

والشعر الديين والشعر الوطين والشعر الرومانسي (الوجداني) الذي يتضمن بدوره عناصر بداية

باغبديث عن الذات ،عنصر الطبيعة واغبب واؼبرأة ،مث خصائص الشعر اعبزائري اغبديث ،وبعد ذلك
تطرقت إىل مفهوـ الوزف ،ومفهوـ اإليقاع وختمت ىذا الفصل باغبديث عن العالقة بٌن الوزف
واإليقاع.

ب
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و ّأما الفصل الثاين فقد جاء ؿبدِّثا عن اؼبوسيقى اػبارجية من خالؿ عنوانو اؼبوسوـ ب:البنية
العروضية في ديوان "أغنيات الورد والنّار"،حيث بدأتو باغبديث عن علم العروض وكذا البحور
الشعرية ألنتقل بعدىا إىل وصف البحور الشعرية اليت يتوافر عليها الديواف انطالقا من البحر الكامل،
مثّ البحر البسيط ،وبعدىا البحر اػبفيف ،مث تطرقت إىل بنية البيت الشعري وكذا إيقاع التدوير ،مث
إيقاع الزحافات والعلل وأخًنا إيقاع القافية.
وبعد ذلك خصصت الفصل الثالث للحديث عن اؼبوسيقى الداخلية ،وكاف معنونًا ب":اإليقاع
سبهيدا يتحدث عن اإليقاع الداخلي مثّ قمت
الداخلي في ديوان أغنيات الورد والنّار"إذ ضمنتو ً

بتتبع إيقاع التكرار ،اؼبتضمن إليقاع تكرار اغبروؼ ،إيقاع تكرار الكلمات ،وإيقاع تكرار العبارات،
ألتطرؽ بعدىا للحديث عن إيقاع التصدير ،وأخًنا إيقاع الطباؽ.
ونظرا لكوف طبيعة اؼبوضوع ىي اليت تتحكم يف استخداـ منهج دوف غًنه ،عبأت إىل
َ
استعماؿ اؼبنهج الوصفي التحليلي ،من خالؿ ربليل النماذج الشعرية اليت حيويها ىذا الديواف ووصف

ما يلتئم عليو من عناصر إيقاعية وعالقات بٌن ىذه العناصر ،مثّ إنّين أفدت من بعض آليات اؼبنهج
األسلويب ،خاصة فيم يتعلق باعبانب الداليل وعالقتو باعبانب اؼبوسيقي ،باإلضافة إىل االستعانة
باعبانب اإلحصائي وذلك بإحصاء ؾبمل البحور والتفعيالت وكذا تكرار اغبروؼ والكلمات اليت
استعملها (مصطفى محمد الغماري) يف قصائده.
ولقد استقى ىذا البحث مادتو من مراجع ومصادر متنوعة ،بدءا بديواف أغنيات الورد والنّار
(لمصطفى محمد الغماري) والذي ىو مدونة ىذا العمل ،وكذا البنية اإليقاعية يف شعر اعبواىري
القرطاجين) ،واإليقاع يف
(ؼبقداد ؿبمد شكر قاسم) ،باإلضافة إىل منهاج البلغاء وسراج األدباء (غبازـ
ّ

الشعر العريب ل (عبد الرضبن آلوجي) ،وكذا موسيقى الشعر وأوزانو-دراسات يف الشعر العريبل(ؿبمد
عبد اؼبنعم خفاجي).

ت
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ومن أىم الصعوبات والعقبات اليت اعرتضت طريقي أثناء إقباز ىذا العمل ،تتمثل يف مسألة
اإليقاع و مناخاتو اؼبختلفة ،وباإلضافة إىل كل ذلك قلّة البحوث اليت ؽبا عالقة دبوضوع درسي يف
الشعر اعبزائري ويف الشعر الغماري خاصة.
ٍ
علي أف أعرتؼ بالفضل
وال أهني ىذه الكلمة العجلى ّ
حّت أويف ّ
كل ذي حق ح ّقو ،فإنو لزاما ّ

ألىلو فأتق ّدـ بأظبى معاين التقدير والشكر إىل اؼبشرؼ األستاذ الدكتور :قدور رضباين على توجيهاتو
للسادة أعضاء عبنة
القيّمة ومالحظاتو ال ّدقيقة وسعة صدره وكرـ خصالو وشرؼ أخالقو ،فشكرا لو ،و ّ
الرغم من كثرة التزاماهتم ،كما ال يفوتين أف أشكر
اؼبناقشة الذين ّ
ربملوا عناء قراءة ىذا العمل على ّ

علي يف إقباز ىذا العمل العلمي اؼبتواضع.
كل من كاف لو فضل ّ
وهلل األمر من قبل ومن بعدو ىو اؼبوفّق اؼبعٌن.

ث

الفصل األول
الشعر الجزائري الحدٌث وخصائصه اإلٌقاعٌة
تمهٌد
أوال -الوضع الثقافً واالجتماعً للجزائر فً العصر الحدٌث.
ثانٌا -النهضة األدبٌة فً الجزائر
ثالثا -أنواع الشعر الجزائري
رابعا -خصائص الشعر الجزائري
خامسا -مفهوم الوزن
سادسا -مفهوم اإلٌقاع
سابعا -العالقة بٌن الوزن واإلٌقاع

الفصل األول:ــــــــــــــــــ الشعر الجزائري الحدٌث وخصائصه اإلٌقاعٌة
تمهيد:

"يع ّد الشعر العريب من الفنوف اعبميلة ،الذي يتّجو ؼبخاطبة العاطفة ،من أجل استثارة اؼبشاعر

والوجداف ،وىو صبيل من حيث زبًن ألفاظو ،صبيل من حيث تركيب كلماتو وتوايل مقاطعو
وانسجامها"( )1وفبا ال خيفى على أحد أ ّف الشعر العريب يقوـ على نظاـ خاص دييّزه عن باقي فنوف
احتل مكانة مرموقة يف نفس اإلنساف العريب ،فعمل على ذبويده
القوؿ األخرى ،باعتباره الفن الذي ّ
كل آالمو ،ووضع
وربسينو؛ ألنّو لساف حالو والفضاء الذي جيد من خاللو فسحة للتعبًن عن آمالو و ّ

لو قانونا ينظّمو وحيفظو من كل الذين ال عالقة ؽبم هبذا الفن .وىذا النظاـ ىو علم العروض الذي
وضعو اػبليل بن أضبد الفراىيدي (ت786ـ) من خالؿ استقرائو للشعر العريب ،ومن أىم القواعد اليت
اؼبكونة للبحور الشعرية ،واليت أحصاىا اػبليل خبمسة عشر حبرا
يقوـ عليها ىذا النظاـ ىي التفعيالت ِّ
ىي دبثابة القوالب اليت تُنظم على أساسها القصائد الشعرية ،واستدرؾ تلميذه األخفش األوسط حبرا
آخر ظبّاه اؼبتدارؾ أو اػببب ،وىي-أي البحور والتفعيالت -تع ّد األساس الذي تبىن عليو القصيدة

اػبليلية القددية ،أو كما تعرؼ بالقصيدة العمودية اليت ال قياـ ؽبا إالّ على ىذا النظاـ وىو نظاـ
اؼبوحدة ،والوزف الواحد
الشطرين اؼبتساويٌن سواء يف الوحدات النغمية أو يف طوؿ اؼبقاطع وكذا القافية ّ

كل أبيات القصيدة الواحدة ،فأصبح بذلك ىذا األخًن تقليدا متّبعا يعتمد عليو كل شاعر أراد
يف ِّ
يفرؽ على أساسو بٌن فن الشعر وباقي فنوف
كتابة شعره ،بل أكثر من ذلك أصبح األساس الذي ّ
القوؿ .كقوؿ قدامة بن جعفر يف تعريفو للشعر بأنّو" كالـ موزوف مقفى يدؿ على معىن )2(".فقدامة
اعترب أف الوزف والقافية مها أساس التفريق بٌن فن الشعر وباقي فنوف القوؿ األخرى.
وفيما يلي سأحاوؿ الوقوؼ على مفهوـ الوزف وأمهيتو بالنسبة للقصيدة العربية اػبليلية ،وكذا
مفهوـ عنصر آخر من عناصر الشعر وىو اإليقاع لنخلص يف األخًن إىل ؿباولة الوقوؼ على العالقة
اليت تربط الوزف باإليقاع وىذا بعدما سأتطرؽ للوضع الثقايف واالجتماعي للجزائر يف العصر اغبديث،
)(1إبراىيم أنيس ،موسيقى الشعر ،مكتبة األقبلو اؼبصرية ،مصر ،ط ،9992 ،2ص.22
) (2أبو الفرج قُدامة بن جعفر ،نقد الشعر ،تح :ؿبمد عبد اؼبنعم َخفاجي ،دار الكتب العلمية ،بًنوت( ،د.ط)( ،د.ت) ،ص.68
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وكذا النهضة األدبية يف اعبزائر وأنواع الشعر اعبزائري اغبديث ،مث أىم اػبصائص اليت يتميز هبا الشعر
اعبزائري اغبديث.
أوال-الوضع الثقافي واالجتماعي للجزائر في العصر الحديث:
فعاؿ يف إحداث تغيًن على اغبياة
من البديهي أ ّف عامل الظروؼ االجتماعية والثقافية لو دور ّ

األدبية ،باعتبار أف ىذه األخًنة والعوامل األخرى يؤثر بعضها على بعض ،وال شك أف األوضاع اليت
كانت سائدة يف اعبزائر بداية باحتالؽبا سنة )5=82م( تعد نقطة ربوؿ كربى يف تارخيها اغبديث ،فبا
أذكى يف نفوس كثًن من األدباء والشعراء اغبس القومي وظهر ذلك يف مؤلفاهتم ،فكانت طافحة
باآلالـ ومرارة اؽبزدية ،وأصبحت ىذه اؼبرحلة دبثابة الصدمة اؼبولدة للهمة .فبا أدى إىل قياـ ثورات
ومقاومات عدة ضد االستعمار الغاشم الذي سعى لسلب الغايل والنّفيس من الشعب اعبزائري،
وأعظم مشروع أُقِيم يف تلك الفرتة ىو مشروع الدولة اعبزائرية اغبديثة الذي أخذ لواءه األمًن عبد
القادر ،حيث سعى إىل إرساء القواعد األساسية لبناء دولة جزائرية عصرية وذات أسس قومية ومفهوـ
الوطنية حبدود اعبزائر اؼبعروفة ،وذلك باالعتماد على أبناء الوطن اؼبخلصٌن لوطنهم والرافضٌن
لألوضاع اؼبزرية السائدة يف ذلك الوقت.ويعد (األمًن عبد القادر) رجل دولة وقائدا ؿباربا من الطراز
األوؿ وشاعرا وكاتبا رقيقا ذواقا لألدب الرفيع ،وىو األمر الذي جعلو يستقطب األدباء والشعراء
وح ّفزىم لالنطواء ربت لوائو والعمل معو كباقي أبناء الشعب الواحد؛ من أجل التخلص من األوضاع
ذواقا جيدا للنثر والشعر
اؼبزرية اليت فرضها االستعمار :منهم (قدور بن رويلة) الذي كاف أديبا ّ
دبقاييس عصره .فمن ىذه الفرتة إىل هناية القرف العشرين ( )02مل يطرأ أي حدث آخر كاف لو دور
يف دفع عجلة األدب إىل التطور والرقي سوى األعماؿ البشعة اليت كاف ديارسها اعبيش االستعماري
ضد أبناء اعبزائر؛ حيث أصدرت أوامر بإبادة الشعب اعبزائري بالقتل والنفي واألمراض الفتّاكة .وىو
اؼبشروع الذي أعلنتو فرنسا لتتمكن من إغباؽ اعبزائر بالبلد األـ فرنسا وجعلها مقاطعة فرنسية ،فكاف
األمر الذي أشعل يف نفوس كل منت ٍم ؽبذا النطاؽ اعبغرايف اغبقد والضغينة ضد كل مالو عالقة
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بالفرنسيٌن .وفبا قامت بو السلطات االستعمارية كذلك ؿباولتها القضاء على اؽبوية العربية اعبزائرية
ؿباولةً منها القضاء على الدين اإلسالمي
وذلك دبنع التعليم باللغة العربية وربويل اؼبساجد إىل كنائس َ

ومنع الصحافة من إصدار صحفها العربية وما يصدر هبا ىي لغة دارجة وعددىا قليل جدا .باإلضافة

إىل سعي السلطات االستعمارية كذلك إىل منع تأسيس النوادي واعبمعيات واألحزاب الوطنية
واؼبدارس اغبرة؛ باعتبارىا تعلي مهم الناس وتذكي يف نفوسهم حب اغبرية والسعي لطلب االستقالؿ
والتخلص من أوضاع القمع العسكري الفرنسي وأعماؿ التدمًن والتهجًن واغبروب.
ثانيا-النهضة األدبية في الجزائر:
الشك فيو أ ّف الشعر اعبزائري جزء ال يتجزأ من الشعر العريب ألنو يتأثّر بو ويؤثِّر فيو .ولكن
فبا
ّ
ينحل ويذوب فيو ،إذ لو خصوصيتو وشخصيتو اليت سبيزه عن غًنه من الشعر العريب منها
دوف أ ّف ّ
"الطبيعة اعبغرافية ،واالستعمار الفرنسي الذي جثم يف أرض اعبزائر واستوىل على خًنات شعبها قرنا
()1

وثلث القرف ،وحاوؿ جاىدا ذبريد ىذا الشعب من ىويتو ولغتو وتارخيو".

كل فئة تريد
واؼبعروؼ أ ّف اؼبشرؽ العريب عرؼ معارؾ نقدية طويلة بٌن أدبائو ،كانت بٌن فئتٌن ُّ
اغبادة طوراً ،واؽبادئة
لنفسها العلو والسيطرة حيث كانت "معارؾ بٌن القدًن واغبديث فهذه اؼبعارؾ ّ
()2

تارة مل يعرفها أدباء اؼبغرب العريب ،ومل حياولوا أف خيوضوىا".

أي إ ّف اؼبغرب العريب مل يتمتّع دبا

للمشرؽ العريب من أدباء وشعراء دفعوا بعجلة النهضة األدبية إىل النمو وإّّنا " اكتفوا يف معظم
األحياف بدور اؼبتلقي الذي يأخذ دوف أف يعطي ،ويتقبّل اآلراء دوف أف يناقش ،ودوف أف يلفت
()3
عامة
النّظر ".ويرجع الدارسوف السبب الذي ّأدى إىل تأخر النهضة األدبية يف اؼبغرب العريب ّ
واعبزائر خاصة إىل اعتبارات ع ّدة منها ما يرجع إىل عامل "الزمن وتواتر األحباث يف تاريخ اعبزائر

()1بوصبعة بوبعيو وآخروف ،توظيف الرتاث يف الشعر اعبزائري اغبديث ،مطبعة اؼبعارؼ ،عنابة ،ط ،2007 ،9ص.9
( )2عبد اهلل الركييب ،دراسات يف الشعر العريب اعبزائري اغبديث ،دار الكتاب العريب ،اعبزائر( ،د.ط)( ،د.ت) ،ص.92
()3اؼبرجع نفسو ،ص.92
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اغبديث )1(".أي إ ّف السبب الرئيس يرجع إىل أنّو سبب تارخيي وىو"االتّصاؿ الذي وقع بٌن اعبزائر
وبٌن الغرب األوريب منذ (9820ـ) على إثر االحتالؿ الفرنسي ؽبا ،ومل يكن عامال من العوامل
اؼبساعدة على اليقظة ...وإّّنا كاف أثر ذلك االتّصاؿ يف اعبزائر على العكس فبا رأيناه يف غًنىا ،فبا
كاف لو آثاره السلبية على ـبتلف وجوه اغبياة فيها .وكاف نصيب اؼبناحي الفكرية واألدبية من ذلك
خباصة فضيعا ،نتيجة ؼبا كاف يتح ّكم يف أسباب التوتر يف العالقة القائمة ما بٌن الثقافة الغربية الغازية
والثقافة العربية اإلسالمية اؼبغزوة ،تلك العالقة اليت مل تكن قائمة على التأثر والتأثًن اإلجيابيٌن وإّّنا
التعصب واإلرغاـ من جهة احملتلٌّن وعلى الرفض واؼبقاومة والتحدِّي من قبل
كانت قائمة على الظلم و ّ

الشعب اعبزائري ،اؼبغتصبة أرضو اؼبهضومة حقوقو ،اؼبخرتقة شخصيتو )2(".فهذا العامل اؼبذكور يع ّد

الرظبي الذي ّأدى إىل تأخر ميالد النهضة األدبية يف اعبزائر عكس ما كاف عليو اغباؿ يف
السبب ّ
اؼبشرؽ الذي كاف االحتكاؾ بٌن الثقافتٌن العربية–اؼبشرؽ-والغربية دافعا رئيسا للنهضة األدبية "وقد
أدى ىذا التباين فيما شهدتو ىاتاف البيئتاف من ظروؼ ـبتلفة ،إىل تق ّدـ انبعاث النهضة األدبية يف
اؼبشرؽ وتأخرىا يف اؼبغرب عموما أو يف اعبزائر خباصة".

()3

حّت اكتملت واستقاـ عودىا ونبدأ باؼبرحلة األوىل
مرت دبراحل ع ّدة ّ
واغبركة األدبية يف نشأهتا ّ

وىي (مرحلة اإلرىاص) وتعود إىل أواخر القرف التاسع عشر ومطلع القرف العشرين ،وديثلها كوكبة من
الكتاب والشعراء احملافظٌن من أمثاؿ(:عبد القادر اجملاوي ،ابن اػبوجة ،مولود بن موىوب )...ىؤالء
ديهدوا الطريق أماـ النهضة األدبية ببعض أعماؽبم وذلك عن طريق خطبة أو موعظة
الذين حاولوا أف ّ

مصلح يصحح هبا العقيدة ويصقل الوجداف ،أو بقصيدة تنبثق هبا قرحية أديب شاعر يشحذ هبا

( )1ؿبمد بن ظبينة ،يف األدب اعبزائري اغبديث -النهضة األدبية اغبديثة يف اعبزائر مؤثراهتا -بدايتها -مراحلها ،مطبعة الكاىنة ،اعبزائر( ،د.ط)،
 ،2002ص.89
()2اؼبرجع نفسو ،ص.89
()3اؼبرجع نفسو ،ص.90
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العزائم على اليقظة ويرسم الطريق إىل النهضة أو مقاؿ يصوغو قلم كاتب ملتزـ ينبو إىل مواطن الداء
ويصف الدواء.
المرحلة الثانية وىي (مرحلة النهضة ،المزاوجة الفنية) وتغطي اؼبساحة الزمنية اؼبمتدة ما بٌن
اغبربٌن من مطلع العشرينات إىل(5>9:م) .وقد شهدت ىذه الفرتة بداية انبعاث النهضة األدبية
بظهور الصحافة وانتشار التعليم وإحياء الرتاث وتوثيق الصلة بالنهضة الفكرية واألدبية يف اؼبشرؽ على
يد الرعيل األوؿ أمثاؿ (:ابن باديس ،العقيب ،اإلبراىيمي )...ىؤالء كانوا دعاة ومربٌن ،وكانوا يف
معربة عن
الوقت ذاتو أدباء ومصلحٌن كتابا وشعراء.تطرقوا ؼبوضوعات متصلة بذواهتم وذوات أفراد ّ
األمة.فتحررت العملية األدبية بذلك فبا كانت فيو من أغالؿ الصنعة
مصورة لتطلعات ّ
قضايا الواقع ّ
والتقليد ،وأخذت مسًنهتا على درب التطور والتجديد.

المرحلة الثالثة (مرحلة التفاعل الفني) (5>9:م5>:9-م)بدأت طالئعها يف أعقاب اغبرب
العاؼبية الثانية ،أسهم أدباؤىا يف عملية اإلعداد للثورة عن طريق إشاعة مناخها يف أوساط األمة،
والتمكٌن ألسباهبا النفسية والفكرية واؼبيدانية يف ذىن الفرد اعبزائري وديثلها( :عبد الوىاب بن
منصور ،رضا حوحو )...ىؤالء األدباء اتّصلوا بتيارات النهضة القومية يف منابتها األصلية باؼبغرب
عمن جيمعهم فيها
واؼبشرؽ ،واستفاد بعضهم من مناىل الثقافة الغربية فتميزوا يف مرجعيتهم الثقافية ّ
بٌن األخذ حبظهم من كنوز الرتاث ،وإفادهتم من تيارات النهضة الفكرية واألدبية يف اؼبشرؽ وبٌن
تفتحهم تفتحا واعيا أصيال على الثقافة واألدب الغربيٌن .فلكزوا على الواقع وتصوير قضاياه،
واألخذ دبنهج السهولة والوضوح ،فتطورت التجربة الشعرية تعبًنا وتصويرا وحسن استثمار ما
استصلحو السابقوف يف حقوؿ النثر .فنمت فروع جديدة كاؼبقامة والقصة واؼبسرحية والرواية.

()1

المرحلة الرابعة (مرحلة الثورة)(5>:9م5>;0-م) اندلعت الثورة التحريرية فزلزؿ بركاهنا قالع
اؼبعتدين ،وىو األمر الذي دفع باألدباء لالستجابة لندائها واالنضواء ربت لوائها ،يغذوف بالكلمة
( )1يُنظر:ؿبمد بن ظبينة ،يف األدب اعبزائري اغبديث -النهضة األدبية اغبديثة يف اعبزائر مؤثراهتا -بدايتها -مراحلها،ص 99و ما بعدىا.
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اؼبناضلة نار الثورة وىي تلهب ظهور الظاؼبٌن ،فاستطاع ىؤالء–األدباء -أف يسهموا يف تطوير العملية
األدبية دبا كانوا يبدعوف من أعماؿ أدبية ،فالشعراء واصلوا عملهم يف السمو بالتجربة الشعرية،
مضامٌن ،وطرؽ معاعبة ،ووجوه صياغة .وأبرز أدباء ىذه اؼبرحلة( صاٌف خريف ،ؿبمد عبد القادر
السائحي ،أضبد شقار الثعاليب )...
المرحلة الخامسة(5>;0م5>=2-م) إف اغبركة األدبية قد شرعت مع بداية الثمانينات ،واؼبراحل
الالحقة تتحرر فبا أثقل كاىلها يف اؼبرحلة السابقة من عوامل الوىن والضعف وزبطو خطوات موزونة
على طريق األصالة والرشد واإلحكاـ.

()1

ثالثا-أنواع الشعر الجزائري الحديث:
أ /الشعر الثوري:
جراء استعمارىا من طرؼ الفرنسيٌن ،وكانت ىذه اؼبعاناة
من اؼبعلوـ أف اعبزائر عانت األمرين ّ

دافعا استثمر فيو الشعراء إلنتاج شعر ثوري .والذي كاف من بٌن العوامل اؽبامة اليت عملت عملها يف
وسجل
تقوية ضباس الشعب وحثّو على مواصلة الثورة ،فهو شعر واكب الثورة ّ
وعرب عن أىدافها ّ
انتصاراهتا ،وىو مرآة عكست بطولة الشعب اعبزائري الثائر على الواقع الذي فرضو عليو اؼبستبد
الفرنسي ،فكانت مناشدة اغبرية وطلب االستقالؿ وشحذ اؽبمم وحثّها على النضاؿ ،ىي أبرز
اؼبوضوعات اليت أخذىا الشعر الثوري على عاتقو ؿباوال معايشة اؼبعاناة اليت يعيشها الشعب
سخر كل طاقاتو وموىبتو ػبدمة وطنو وثورتو لتحقيق اغبرية
اعبزائري.فكاف الشاعر اعبزائري اغبديث يُ ّ
سخروا قرحيتهم ػبدمة الثورة والشعب قبد (مفدي زكريا) الذي ل ّقب
واالستقالؿ ،وأبرز الشعراء الذين ّ

حب الوطن وضرورة
ب ":شاعر الثورة اعبزائرية" من خالؿ أفكاره الثورية وأشعاره اليت يدعوا فيها إىل ّ
الدفاع عنو ،باإلضافة إىل ىذا الشاعر قبد(سعد اهلل) فهو اآلخر غاضو ما كاف يعانيو الشعب
اعبزائري ،فلجأ إىل قرحيتو وما جادت بو للدفاع عنو"حيث رب ّدث يف قصيدتو "أنشودة اؼبزارع
( )1يُنظر :ؿبمد بن ظبينة ،يف األدب اعبزائري اغبديث ،ص  ،92ص .99
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واغبقوؿ" عن حياة الفالح اعبزائري ،وعن ك ّده وعرقو وحرمانو يف أرض آبائو وأجداده :فهذا الفالّح
ال جيد شيئًا جيرت فيو آالمو وأحزانو:
حتَـام افتِـراس ِ
ـير؟
َ َ َ
الحص ْ

وخ ِ
ِ
ـير
وأُسـَاك ُن الكـُ َ َ
الحق ْ
وأ ِ ِ
الم ِر ْير
َ
ُساى ُر الح ْرَمان َواألَلَ َم َ

ـوك َج ْنـبِي قَـبو الع ُفونة؟"
َوتَـلُ ُ

()1

ومل يقتصر األمر على ىاذين الشاعرين فحسب ،بل يوجد شعراء آخروف ضبلوا لواء الدفاع عن

القضية اعبزائرية اليت ىي قضيتهم منهم(:ؿبمد الصاٌف باوية ،ؿبمد العيد آؿ خليفة ،ؿبمد بلقاسم
طبّار)...
ب /الشعر الديني:
من األمور اليت أنتجها الغزو الغريب للجزائر أنّو عمل كل ما يف وسعو حملو اؽبوية الوطنية بكل
بأي صلة للهوية األصلية ،فكاف الدين اإلسالمي الذي يدين
مقوماهتا ،واستبداؽبا هبوية غربية ال ّ
سبت ّ

بو الشعب اعبزائري يعاين من اضطهاد "بصورة مل حيدث ؽبا مثيل يف العصر اغبديث إال يف اعبزائر
وتلك الروح الصليبية اليت صاحبت الغزو االستعماري ومصادرة أمالؾ الطوائف الدينية واؼبؤسسات
اإلسالمية واألوقاؼ اليت أوقفت على مكة واؼبدينة أو على اؼبساجد واؼبقابر واؼبستشفيات وسنت ؽبا

القوانٌن منذ بداية الغزو".

()2

ومن الصور األخرى اليت قامت هبا السلطات االستعمارية للقضاء على الدين اإلسالمي أ ّهنا
كرسوا حياهتم للدعوة اؼبسيحية يف اعبزائر معتقدين أف
جعلت مع"اعبيش الفرنسي جيش من اؼببشرين ّ

الشعب اعبزائري ال ديكن أف يكوف ملكا لفرنسا إال إذا أصبح أبناؤه مسيحيٌن صبيعا ،وكانت مهمة

( )1عبد اهلل الركييب ،دراسات يف الشعر اعبزائري اغبديث ،ص ،67ص.68
( )2عبد اهلل الركييب ،الشعر الديين اعبزائري اغبديث-الشعر الديين الصويف ،-ج ، 9دار الكتاب العريب للطباعة والنشر والتوزيع( ،د.ط)( ،د.ت)،
ص.29
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ىؤالء اؼببشرين التمهيد لالستعمار من ناحية والتمكٌن لو بواسطة الكنيسة والدعوة إىل التنصًن من
ناحية ثانية".

()1

وىذا العمل الذي قاـ بو اؼبستعمر الفرنسي ولّد اكبرافا كبًنا يف أوساط الشعب اعبزائري ،فانربى
الشعر يف ىذه اؼبرحلة ؼبهاصبة ىذا العدواف واؼبطالبة باإلصالح-الذي كانت قد دعت إليو صبعية
العلماء اؼبسلمٌن -باإلضافة إىل سعيو ػبلق جو ثقايف وديين الحتضاف الفكرة اؼبصلحة ،وىذا السعي
الذي عمل عليو الشعر الديين اعبزائري انطالقا من مكونات اؽبوية الوطنية اليت ىي كل متكامل
ألهنا سبثّل بالنسبة للشعب
حبيث"يصعب الفصل بٌن الدين والوطنية والعروبة وعزؿ بعضها عن بعض ّ
()2

اعبزائري قيما فبتزجة يكمل بعضها اآلخر".

وكاف فبّن انربى للدفاع عن الدين اإلسالمي الشاعر(ؿبمد العيد آؿ خليفة) ويظهر ذلك يف
قصيدتو":كلمة يف رسالة":
رع
شـَ َ
فـَِإلَي ِـو

ا ِإللَو
بِ
ـاد ْر
َ

الدنيين

التنيـبَاع

َو َد َعـا

بِال ُّـر ُجـوع

قَبـْل

إِلَي ِـو
ض ِاء
ال َق َ

الخل َـق
َ

بِا ِإلقنَاع

َعلَيو

بِا ِإل ْر َجـاع

الر ِ
اعي
اهلل َع ّز َو َج ّل َربُّك فَا ْدعُـو
الح ِفي ُ
يك َوىو َّ
ظ َعلَ َ
فَهو َ
فَهو الم ِجيب لِ ُكـل َع ٍ
بد َداع
اهلل َع َّز َو َج َّل َربُّك فَا ْدعُو
ُ ُ
ّ
()3
ِ
اإلشعاع".
اد بِنُوِره
سَ
َوأ ََم ّد م ْنـو ال َكـون بِ َ
ُس َ
بحانَوُ َجلّى ال َف َ
فأضحى الدين اإلسالمي يف عرؼ أدعيائو ال يقبل اعبدؿ وال النقاش ،وظهر ِشعر ينفث ِحقدا
كرس بعض الشعراء شعرىم كلّو لبث األفكار اإلصالحية وؿباولة تعبئة
على التالعب بالدين ،و ّ

()1عبد اهلل الركييب ،الشعر الديين اعبزائري اغبديث-الشعر الديين الصويف ،-ج ،9ص ،29ص.26
()2اؼبرجع نفسو ،ص.29
( )3ؿبمد العيد آؿ خليفة ،الديواف ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،اعبزائر( ،د.ط) ،9967 ،ص.297
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الشعب اعبزائري وحثُّو على رفض الواقع ،ودفعو لنصرة دينو وعلى رأسهم أعضاء صبعية العلماء
اؼبسلمٌن بدءًا بابن باديس والشيخ البشًن اإلبراىيمي.

ت/الشعر الوطني:

وىو دبثابة الوعي التارخيي الذي أصبح ال خيفى على اإلنساف اعبزائري ،باعتبار أف اغبياة اليت
كاف يعيشها وإىل أواخر القرف العشرين كانت دبثابة اؼبسرحية وأبطاؽبا ىم الفرنسيوف ،فحاولوا طمس
الشخصية الوطنية بكل مقوماهتا ،وأ ّف اعبزائر ما ىي إال قطعة من الدولة األـ وىي فرنسا ،فهذه
اؼبوضوعات غ ّذت العملية الشعرية يف اعبزائر ،وأم ّدت الشعراء باؼبادة ال ّدظبة إلبداع قصائد فضحوا
من خالؽبا األعماؿ اؼبشينة اليت مارسها االستعمار الفرنسي يف حق اعبزائريٌن ،وقاـ كذلك دبحاولة
إعادة االعتبار للمواطن اعبزائري ،وإيصاؿ ىذه اؼبعاناة للدوؿ األخرى.
ومن بٌن الشعراء الذين برزوا يف ىذا النوع من الشعر قبد الشاعر الوطين الثوري (مفدي
سخر موىبتو للدفاع عن وطنو فيقوؿ يف كتابو اؼبعنوف بػ":إلياذة اعبزائر":
زكريا)الذي ّ
أُغَنـي عالَ ِك ،بِأ ني ِ
سان؟
بِالَ ِدي ،بِالَ ِدي ،األ ََمان األ ََمان
َي ل َ
ويـ ْع ِج ُزنِي فِ ِ
يك ِس ْح ُر البَـيَان
َُ
وما احتَـرموا فِ ِ
الزَمان
يك َحتّى َّ
َُ
ََ
بِالَ ِدي بِ ِ
الدي األ ََمان األمان!

ِ
صر َع ْنـوُ اللَّغَى
َجالَلُك تَـ ْق ُ
َو َىـا َم
إِلَ ِ
يك

بِ ِ
ك النَّاس َحتّى الطُّغَاه
صالَتِيَ ،وأَزَكى َسالَِمي
َ

الوَرىَ ،وَم ََلنا ُّ
الدنَا
َشغَلنَا َ
ِ
الصالة
بِش ْع ٍر نُـ َرتّـلُوُ َك ّ
ِ ()1
تَسابِ ِ
الج َزائر.
يحو م ْن َحنَايَا َ
َ ُ

( )1مفدي زكريا ،إلياذة اعبزائر ،اؼبؤسسة الوطنية للكتاب ،اعبزائر ،ط ،9987 ،2ص.998
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ث/الشعر الرومانسي (الوجداني):
وىو اؼبذىب الذي قاـ على أنقاض اؼبذىب الكالسيكي ،حيث إنّو "جعل من القلب ىاديا
()1

وإماما ،وق ّدس اغبريّة وأطلق العناف للخياؿ وزرع يف النفوس االعتداد بالذات".

نشأ ىذا اؼبذىب نتيجة ظروؼ اجتماعية واقتصادية وسياسية قاىرة والتطلع للحرية ،فبا

أعطت الفرد حرية أكرب ومساحة كافية للتعبًن عن ذاتو وـبتلف أحاسيسو ومشاعره .واالذباه
الرومانسي يف الشعر اعبزائري ال ديكن أف "نتصور أنو قد وجدت يف الشعر اعبزائري مدرسة أو
مذىب رومانسي باؼبفهوـ الدقيق للكلمة ،ألف الرومانسية كما عرفتها أوربا ،كانت فلسفة متكاملة يف
اغبياة واجملتمع ،والدين وغًنىا .بينما ظلت يف اعبزائر ويف سائر الوطن العريب ،ؾبرد اذباه الختالؼ
العوامل والظروؼ".

()2

وقد أدت الظروؼ القاسية اليت كانت تعيشها اعبزائر من تدف يف اؼبستوى

اؼبعيشي ،وكبت للحريات وقهر للشعب اعبزائري وقمع لو من قبل االستعمار الفرنسي الذي أتى على
األخضر واليابس ،فكانت كرد فعل من قبل الشعراء اعبزائريٌن للتعبًن عن مشاعرىم إزاء ىذه
الظروؼ ،باإلضافة إىل ظروؼ أخرى متعلقة بذات الشاعر من رغبتو يف اغبرية وحبثو الدائم عن
يهوف هبا عن ذاتو وما تقاسيو .واالذباه الرومانسي يفرض ؾبموعة من اػبصائص على كل
فسحة ّ
شاعر وًف ىذا االذباه وىي عناصر أو خصائص ال قياـ للشعر الرومانسي من دوهنا وىي:
/5االىتماـ بالطبيعة وبكل ما تزخر بو وما يتعلق هبا.
/0اغبديث عن الذات وما يتعلق هبا من قضايا.
/8اغبب واؼبرأة.
و ّأوؿ ما نستهل اغبديث عنو من ىذه العناصر ىو:

( )1أنطونيوس بطرس ،األدب -تعريفو -أنواعو -مذاىبو ،-اؼبؤسسة اغبديثة للكتاب ،لبناف( ،د.ط) ،2009 ،ص.272
( )2ؿبمد ناصر ،الشعر اعبزائري اذباىاتو وخصائصو الفنية ،دار الغرب اإلسالمي ،لبناف ،ط ،2006 ،2ص.89
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/5عنصر الطبيعة:
فالطبيعة بالنسبة للشاعر الرومانسي أو "الشعر الوجداين" كما حيبذ أغلب اعبزائريٌن تسميتو،
وبكل ما تزخر بو ىي "ضوء اغبرية والراحة واعبماؿ بأودائها ،وجباؽبا ،وسهوؽبا ،وأهنارىا ،وينابيعها،
وأشجارىا ،وصخورىا ،ونباهتا ،وحيواهنا حّت ولو كانت صحراء قاحلة ألف خياؿ الرومنطيقي اػبالّؽ

يلوهنا ،وأف يسكب عليها دفقا من ذاتو ،فيخرجها مفعمة باإلنسانية )1( ".فهي انطالقا من
يعرؼ أف ّ

ذلك ليست "مساحة جغرافية فحسب ،بل ىي أيضا مالذ وصديق ـبلص ،يهرب إليها كلّما اشتدت
()2

عليو وطأة األحزاف واؽبموـ ،وكلما أرىقتو ضوضاء اؼبدينة ومتاعب اجملتمع".

فبا الشك فيو أ ّف الطبيعة اعبميلة واؼبتنوعة اليت تزخر هبا اعبزائر ىي من أغرى الشعراء لطرؽ
لعل الشاعر(عبد
ىذا النوع من الشعر ،فتغنوا هبا ودبا تزخر بو بقصائد تبقى خالدة خلود بين البشر .و ّ
الكرًن العقوف) يف ـباطبتو للبحر دليل على اىتماـ الشعراء اعبزائريٌن هبذا النوع من الشعر فهو يقوؿ:
َك أَيا بحر فَاستَ ِمع لِنَ ِش ِ
ت أَنَ ِ
يدي
اج ْيـ
وم قَ ْد َوقَـ ْف ُ
َىا أَنَا اليَ َ
َ َ
فَ ِكالَنَا

فِي َم ْوقِف

َوبِـأَغَان

نَـتَـنَاغَى

ِسح ِرية

التَ ِ
رديد

وم ُمؤنِ ِسي َو َس ِمي ِري
إِنَّ َ
ك اليَ َ

ِ ِ
الو ُجود
ونَجيّي في قَف ِر َى َذا ُ

ِ
احت
َس َكنَت نَـ ْفسي َ
الح ِزينَة َو ْارتَ َ

إِلَى ُحسنك البَ ِديع ال َف ِريد.

()3

تتكسر وتتب ّدد
فالشاعر يغرى بعنصر من عناصر الطبيعة وىو البحر ،فًنى بأنّو العظيم الذي ّ

على أعتابو كل اؽبموـ واألحزاف ،فيلوذ إليو مناجيا وشاكيا علّو جيد الدواء الشايف ؼبا يعانيو ويقاسيو.
و ّأما العنصر الثاين من عناصر اؼبذىب الرومانسي فهو:
( )1أنطونيوس بطرس ،األدب -تعريفو -أنواعو -مذاىبو ،ص.296
( )2اؼبرجع نفسو ،ص.299
( )3ؿبمد ناصر ،الشعر اعبزائري اذباىاتو وخصائصو الفنية ،ص.998
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/0الحديث عن الذات:
ويعرب عن كل آالمها وآماؽبا أل ّف"األنا أضحت
إ ّف الشاعر الرومانسي يلوذ إىل نفسو ليحاكيها ّ

ربولت إىل ما يشبو البوح الصادؽ ،ومل يعد خيجل الشاعر أو الكاتب من اغبديث
ؿبور الكتابة اليت ّ
وقوتو ،حبزنو
عن شجونو ،بل راح ِّ
يعري ذاتوّ ،
حّت من ورقة التٌّن ،ويظهر للمأل على حقيقتو ،بضعفو ّ

وفرحو ،ببغضو وحبّو ،وقد شغلتو شؤونو وقضاياه ومشاعره اػباصة )1(".والتعبًن عن الذات واالىتماـ
هبا ىي"وثيقة الصلة بالشخصية الرومانسية فقد خلقت ىذه الشخصية ؽبا أمال جعلتها تضيق ذرعا
باجملتمع الذي يعيش فيو ودبا يسوده من قيود".

()2

وؼبا كاف اجملتمع اعبزائري يعيش ربت نًن االستعمار"الذي خلّف لو الفقر والدمار ،فإ ّف البداية
االذباه(الرومانسي) إّّنا بدأت يف األشعار اليت ظهرت بعد اغبرب العاؼبية األوىل مع بداية
اغبقيقية ؽبذا ّ
()3
وضفوا طاقاهتم الشعرية للتعبًن
الوعي بالواقع االجتماعي والسياسي ".فما كاف من الشعراء إال أف ّ

عما غبقهم من ويالت االستعمار ،فبا غطّى وجوىهم ىالة من اغبزف واألسى فلم جيدوا سوى
ّ
قرحيتهم الشعرية مالذا يستأنسوف بو ؼبا غبقهم ،وىذا ما قبده عند الشاعر(رمضاف ضبود) يف قصيدتو"
يا قليب" فيقوؿ:

ِ
َحزان
أَنْ َ
ت يَا قَـ ْلبِي فَ ِري ٌد في األَلَم َواأل َ
الخيبة و ِ
ونَ ِ
ك ِم َن ُّ
الح ْرَمان
صيبُ َ
الدنْـيَا َ َ َ
َ
ت يا قَـ ْلبِي تَ ْش ُكو ُىم ِ
اراَ ،وغَْيـ َر كِبَار
ُ ً
أَنْ َ َ
وما كبَ ً
ك الطّ ِ
ث بِو َّ
الجبّار
اىر يَـ ْعبَ ُ
ت يَا قَـ ْلبِي َم ْكلُومَ ،و َد ُم َ
أَنْ َ
ىر َ
الد ُ
لس َماء َم َّرة بَـ ْع َد َم ّرة
ك لِ َّ
ص ْوتَ َ
ْارفَع َ
الحيَاة َم ّره
َو قُل اللَّ ُه َّم إِ ّن َ

( )1أنطونيوس بطرس ،األدب -تعريفو -أنواعو -مذاىبو ،ص.202
( )2ؿبمد غنيمي ىالؿ ،الرومانتيكية ،هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،مصر( ،د.ط)( ،د.ت) ،ص.908
( )3ؿبمد ناصر ،الشعر اعبزائري اذباىاتو وخصائصو الفنية ،ص.88
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َعننيي اللَه َّم علَى اجتِر ِ
أِ
اع َها
ُ َ َْ
ِ
ِ
احتِ َمالِها
َوأ َْمد ْدنِي بِال َق ّوة فَِإنّنِي غَير قَادر َعلَى ْ
()1
ِ
يس لِي فِ َيها طَ ِريْـ ًقا.
اللّ ُه ّم إِنّها ّ
مرة ثَقيلَة فَـلَ َ

ففي ىذه القصيدة نلمح بكاء الشاعر وحسرتو على مرارة اغبياة اليت يعيشها ،وعلى الظلم

الذي يعيشو ويعانيو والذي أبدؿ حالوة اغبياة باؼبرارة والقنوط.
فالشاعر الرومانسي ونظراً ؼبا يفرضو عليو اجملتمع والظروؼ احمليطة بو،واليت تقيِّده ورب ّد من
حريتو وتتسبب لو يف اؼبعاناة ،وىذا عكس ما يطلبو الشاعر باعتباره يرنو إىل اغبرية و االنعتاؽ وىو ما
كاف حيلم بو اعبزائريوف كلّهم.
ّأما العنصر الثالث من عناصر اؼبذىب الرومانسي ىو:

 /8الحب والمرأة:

التغزؿ دبحاسنها ،فهي
ال يكاد خيلو أدب من اآلداب العاؼبية عرب العصور من ذكر للمرأة و ّ
()2
اغببيبة والعشيقة والزوجة والصديقة ،فال"قيمة للحياة من دوف حب".
فاؼبرأة بالنسبة لألدباء عامة والشعراء خاصة مصدر شقاء ،كما ديكنها أف تكوف مصدر ىناء
مر العصور فكاف حديث الشعراء
وخصب وّناء إذ"لعب اغبب دورا كبًنا يف اآلداب اؼبختلفة على ّ
()3
شجع الناس على البوح دبشاعرىم الذاتية...
وموضوع كثًن من القصص ".فاؼبذىب الرومانسي" ّ

فجاىر ىؤالء حببِّهم ،ورب ّدثوا عن لقاءاتو(ىكذا) اغبميمية ،فوجد الناس يف ىذا األمر متنفسا ؽبم".

()4

والشاعر اعبزائري كغًنه من الشعراء الرومانسيٌن َىاـ باؼبرأة واغبب ،وأبدع قصائد تقطر حبًا وعشقا

()1ؿبمد ناصر ،الشعر اعبزائري اذباىاتو وخصائصو الفنية ،ص. 200
( )2أنطونيوس بطرس ،األدب -تعريفو -أنواعو -مذاىبو ،ص.298
( )3ؿبمد غنيمي ىالؿ ،الرومانتيكية ،ص. 962
( )4أنطونيوس بطرس ،األدب -تعريفو -أنواعو -مذاىبو ،ص. 298
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تغىن باغبب من
خلّدوا بذلك ؿباسن حبيباهتم ومن ىؤالء الشعراء(ؿبمد األخضر السائحي)الذي ّ
خالؿ قصيدتو اليت يقوؿ فيها:
ِ
ِ
الهانِيَـو
الحبِيب
َونُـلْقي طُُفولتنَا َ
اي َ
غَ ًدا نَـلْتَقي يَا َى َو َ
و َى َّزاتِها المرة ال َق ِ
شات ُّ
اسيَو
الضلُوع
ننسى بِ َها َر َع َ
َ َ
ُّ
َو َ
َّ
الد ِاميَو
َوَم َحا َم َرارتو
َسى
َوجاع قَـلْبَيـن ذَاقَا األ َ
َوأ َ
ِ
َحانِيَو
َد ْو َحـة
فَنضحك ِط ْفلَي ِن فِي َمل َْعب
تُظلّوُ
ِ ()1
َونَـ ْق ِفز ِم ْنـ َها إِلَى الثَّانيَو"
نُ ِط ُّل َعلَى النَّه ِر ِمن َر َبوة
تتحوؿ
فاغبب بالنسبة للسائحي مدعاة للسعادة واؽبناء ،فهو ما إف يلتقي باغببيب ّ
حّت ّ
ساعاتو إىل غبظات أنس وسعادة ،ينسى من خالؽبا كل مهوـ الدنيا ونوباهتا فهو-اغبب -مالذ يهرع
إليو اإلنساف للتخلّص فبا يعانيو ويقاسيو من آالـ ومصاعب يف اغبياة.
رابعا-خصائص الشعر الجزائري الحديث:
يتميّز الشعر اعبزائري اغبديث جبملة من اػبصائص تضمن لو سبيزه وتفرده يف ميزات عدة منها:

/5يتميز بكونو شعرا إصالحيا نظرا"النطواء أغلبية الشعراء اعبزائريٌن ربت لواء حركة إصالحية

مقومات الشخصية العربية
ؿبافظة كانت ترى يف اغبفاظ على القصيدة العربية حفاظا على مقوـ من ّ

اإلسالمية".

()2

وىذا انطالقا من عملو على"االندماج يف الواقع الوطين والعمل من أجل النهوض باجملتمع
()3

وترقيتو وإصالح حالو:عقيدة وفكرا ،علما وعمال".

( )1عمر بن قينة ،يف األدب اعبزائري اغبديث -تارخيا وأنواعا وقضايا وأعالما ،-ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،اعبزائر( ،د.ط) ،9999 ،ص.86
( )2ؿبمد ناصر ،الشعر اعبزائري اذباىاتو وخصائصو الفنية ،ص.999
( )3ؿبمد بن ظبينة ،يف األدب اعبزائري اغبديث -النهضة األدبية اغبديثة يف اعبزائر مؤثراهتا -بدايتها -مراحلها ،ص.99
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يعرب عن
/0يتميز كذلك بكونو شعرا ال يتوجو إىل فرد واحد باؼبخاطبة ،ولكنّو شعر صباعي ّ
طموحات وتطلعات اجملتمع باعتباره ينصرؼ"عن األغراض الذاتية الضيقة وااللتزاـ بالتعبًن عن
()1

الوجداف اعبماعي لألمة".

يوجو إىل صباعة
 /8يتميز كذلك بكونو يعايش الواقع بكل ما فيو من حالوة أو مرارة .فهو مل ّ

عرب عن الواقع كلّو فهو" مل يكن شعر طبقة خاصة أو حزب بعينو...وإّنا كاف لسانا
دوف أخرى وإّنا ّ
()2

فهو أصبح "مرآة صقيلة..عكست بصدؽ

عرب عن آالـ الشعب وطموحو وأحالمو".
صادقا ّ
()3
وإخالص ،عواطف الشعب وانفعاالتو ،فهو شعر الشعب قبل أي شيء آخر".

/9كاف الشعر اعبزائري اغبديث صورة"لألخالؽ العربية بدعوتو للنخوة والثأر واالعتزاز بالنفس
والتحرر كما كاف مرتبطا باغبركات اإلصالحية والسياسية بتونس ومقاظبتها االضطهاد مثلما حصل
حملمد العيد اعبابري وأيب اليقظاف".

()4

فهو شعر تعاطف مع" قضايا األمة العربية اإلسالمية

()5

واؼبشكالت اإلنسانية".

/:ؿبافظتو على الطابع اؼبوسيقي الوزين القدًن باالعتماد على مقومات القصيدة العمودية
القددية من الوزف الرتيب والقافية اؼبطردة اؼبؤلفة لإليقاع واؼبوسيقى الشعرية اآلسرة لألفئدة.
وفيما يأيت سأتطرؽ ؽبذه العناصر اؼبكونة للشعر العريب بعامة والشعر اعبزائري خباصة بشيء من
التفصيل.

()1ؿبمد بن ظبينة ،يف األدب اعبزائري اغبديث -النهضة األدبية اغبديثة يف اعبزائر مؤثراهتا -بدايتها -مراحلها ،ص.99
( )2عبد اهلل الركييب ،دراسات يف الشعر اعبزائري اغبديث ،ص.97
()3اؼبرجع نفسو ،ص.97
( )4ؿبمد الصاٌف اعبابري ،األدب اعبزائري اؼبعاصر ،دار اعبيل للنشر ،ط ،2009 ،9ص.97
( )5ؿبمد بن ظبينة ،يف األدب اعبزائري اغبديث -النهضة األدبية اغبديثة يف اعبزائر مؤثراهتا -بدايتها -مراحلها ،ص.99
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خامسا-مفهوم الوزن:

ٍِ
ك ُى ْم ال ُْم ْفلِ ُحو َن)1(وذُكر كذلك بصيغة
ْح ُّق فَ َم ْن ثَـ ُقلَ ْ
ت َم َوا ِزينُوُ فَأ ُْولَئِ َ
لغةَ :وال َْوْز ُن يَـ ْوَمئذ ال َ

ت َم َوا ِزينُوُ
اعبمع يف قولو:فَأ ََّما َم ْن ثَـ ُقلَ ْ

()2

ٍ
وجاء يف اؼبعىن اللغوي للفظ "الوزن" يف معجم لساف العرب" الوزف ثقل ٍ
بشيء مثلو
شيء

اؼبسواة من
كأوزاف الدراىم...وقاؿ أبو منصور:ورأيت العرب يسموف األوزاف اليت يوزف هبا التمر وغًنه ّ
اغبجارة واغبديد اؼبوازين واحدىا ميزاف وىي اؼبثاقيل )3("...أي إ ّف الوزف ىو :عبارة عن شيء يتم من

خاللو قياس األشياء للتأكد من قيمتها أو ثقلها أو صحتها ،وكذلك األوزاف الشعرية ىي :عبارة عن
مقاييس يتم من خالؽبا معرفة الشعر الصحيح؛أي اؼببين وفق ما أقرتو العرب من أوزاف ،من غًن
اؼبوزوف؛ أي الذي ال يسري على القوانٌن العربية اليت ربكم بناء الشعر وذلك منذ العصر اعباىلي أو
قبلو كما تشًن بعض الدراسات -اليت أشارت إىل أنو توجد فرتة ُوِجد فيها الشعر قبل اؼبرحلة
اعباىلية -إىل يومنا ىذا.
وجاء يف هتذيب اللغة" َوَز َف الشيء إذا ق ّدره َوَوَز َف َشبََر النّخل إذا خرصو...وقاؿ الليث:الوزف ثَقل
()4
ٍ
ٍ
الرزف".
شيء بشيء مثلو كأوزاف ال ّدراىم ومثلو ّ
ب -اصطالحا:

حد الشعر وأوالىا بو خصوصية...فهو ركن الشعر اؼبهم )5(".أي إ ّف
يع ّد الوزف من"أعظم أركاف ِّ
شعرا إال إذا توافر على الوزف ،فهو من حيدد ماىيتو ويفصلو عن بقية
إ ّف الشعر ال ديكنو أف ّ
يسمى ً
الفنوف األخرى.وىو-الوزف-نظاـ يقوـ على"تعاقب منتظم للحركات والسكوف(ىكذا)فبثلة يف
)(1سورة األعراؼ :اآلية .08
)(2سورة القارعة :اآلية .09
()3صباؿ الدين أبو الفضل ؿبمد بن مكرـ بن منظور ،لساف العرب ،ؾبلد( ، 92ف ،ىػ) ،تح:عامر أضبد حيدر ،راجعو:عبد اؼبنعم خليل إبراىيم ،دار
الكتب العلمية ،بًنوت ،ط ،2002 ،9ص.992
) (4أبو منصور ؿبمد بن أضبد األزىري ،هتذيب اللغة،ؾبلد( ،) 92تح:أضبد عبد العليم الربدوين ،مراجعة :علي ؿبمد البجاوي ،الدار اؼبصرية للتأليف
والرتصبة ،القاىرة( ،د.ط) ،9969 ،ص.298
)(5أبو علي اغبسن بن رشيق القًنواين ،العمدة يف ؿباسن الشعر وآدابو ونقده ،ج ،9دار اعبيل ،سوريا ،ط ،9989 ،9ص.929
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اغبروؼ اؼبتحركة والساكنة".

()1

أي إ ّف الوزف الشعري ينشأ عن التكرار اؼبنظم للحروؼ الساكنة

واؼبتحركة اليت ينظم على أساسها أبيات القصيدة الشعرية وىو يقوـ على"تساوي عدد حروؼ اؼبقاطع
يف مصراعي البيت الواحد ،وتساوي زمن النطق هبا ،وذلك يتطلب ترتيبها على كبو منتظم )2(".فهذا
الرتتيب اؼبنتظم للحركات والسواكن ىو الذي ينشأ عنو الوزف الشعري باعتباره"نسق من اغبركات
والسكنات يلتزمو الشاعر يف نظمو الشعري )3(".فجل التعريفات اليت ق ّدمت تتفق على أ ّف الوزف :ىو
نظاـ قائم على أساس تكرار منظم للسواكن واغبركات اؼبكونة للتفعيالت اليت تع ّد ىي الركن
األساسي يف بناء البحور الشعرية ،لذا حظي باىتماـ كبًن من قبل النقاد القدماء وحّت بعض احملدثٌن
وجعلوه شرطا يف بناء الشعر فهو-الوزف الشعري"-اشرتط عند صبيع علماء الشعر والنقد العرب
القدماء ومعظم احملدثٌن )4(".والوزف الذي أراده ىؤالء أف يتوافر يف الشعر ىو"أف جييء الشعر على
نظاـ األوزاف العربية اؼبعروفة )5(".فالوزف إذا " قد يكوف شرطا لتحقيق الشعر ،ولكنّو ليس ىو الذي
يصنع الشعر ،إنّو نظاـ من اإليقاع اؼبفرغ من أي داللة ،احملدد سلفا الذي يُفرض على القصيدة من
()6

اػبارج".

فأساس الشعر وركنو اؼبركزي أف ينظم وفق نظاـ األوزاف اػبليلية اليت وضعها اػبليل كطريق
متذوؽ للشعر وللقصيدة اػبليلية
يسلكو ويعمل بو كل شاعر أراد لشعره أف يلقى صدى عند كل ّ
بوجو خاص ،وىذا التنظيم احملكم والتعاقب اؼبنظم للحركات والسواكن ىو السر أو السبب الذي
جعل فن الشعر حيظى باىتماـ العريب منذ العصر اعباىلي إىل اليوـ ،ويقبل على حفظو؛ أل ّف "القدرة
) (1إلفت كماؿ الرويب ،نظرية الشعر عند الفالسفة اؼبسلمٌن(من الكندي حّت ابن رشد) ،دار التنوير للطباعة والنشر ،بًنوت ،ط،9982 ،9
ص.299
)(2اؼبرجع نفسو ،ص.299
( )3حسين عبد اعبليل يوسف ،التمثيل الصويت للمعاين-دراسة نظرية وتطبيقية يف الشعر اعباىلي ،-الدار الثقافية للنشر ،القاىرة ،ط،9998 ،9
ص.29
) (4ؿبمد عبد اؼبنعم خفاجي ،عبد العزيز شرؼ ،النغم الشعري عند العرب ،دار اؼبريخ للنشر والتوزيع ،الرياض( ،د.ط) ،9987 ،ص.99
)(5اؼبرجع نفسو ،ص.99
)(6عز الدين إظباعيل ،فصوؿ-ؾبلة النقد األديب قضايا الشعر العريب ،العدد الرابع ،اجمللد األوؿ ،9989 ،ص.99
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على تذكر الكالـ اؼبوزوف وترديده أسهل وأيسر منو عن الكالـ غًن اؼبوزوف ،ويكوف ذلك دوف ِ
إرىاؽ
للذاكرة" )1(.والدليل على ذلك أ ّف الشعر العريب وصل إلينا منذ العصر اعباىلي إىل اليوـ عن طريق ما

حفظ يف ذاكرة العريب ،والتعاقب اؼبنظم واحملكم للحركات والسواكن يف البيت الشعري ىو"توقع
مقاطع خاصة تنسجم مع ما نسمع من مقاطع لتتكوف منها صبيعا تلك السلسلة اؼبتصلة اغبلقات
()2

اليت ال تنبو إحدى حلقاهتا عن مقاييس األخرى".

ومن النقاد من رأى أف الوزف يف الشعر"ىو

وحيوؽبا من طبيعتها األصلية إىل طبيعة فنية ،فهو قيمة ربويلية للّغة وللحقيقة
الذي يصوغ اغبقيقة ّ
()3
مر هبا الشاعر يف حياتو إىل
اليت
التجارب
ربويل
بو
يتم
ربويلية
قيمة
لو
الشعري
الوزف
ف
إ
أي
معا".
ّ
ً
ّ
ألهنا"موزونة وليست
بناء فين ؿبكم السبك متٌن التماسك ،واغبقيقة يف الشعر زبتلف عنها يف النثر ّ

أبعادا ـبتلفة من خالؿ اؼبوسيقى ،فهي تتشكل داخل الوزف لتكتسب
حقيقة نثريةّ ،إهنا تكتسب ً
دالالت ـبتلفة )4(".فالوزف لو أمهية بالغة ليس على مستوى توفًن اؼبوسيقى فحسب؛بل لو أدوار
مهمة يف تأليف القصائد الشعرية فهو"ال ديس الناحية الشكلية منو فحسب ،ولكنو ديس كذلك
()5

جوىره ولبو ويرتبط دبضمونو ،كما يرتبط بشكلو".

واالىتماـ بالوزف مل يقتصر على النقاد والدارسٌن العرب؛ بل امت ّد ليشمل حّت النقاد والفالسفة
واؼبفكروف الغرب ،فهم كذلك يولوف أمهية بالغة للوزف حيث ع ّدوه عماد العمل الشعري "فنيتشو"كاف
يويل أمهية للوزف تفوؽ سائر اعبوانب يف القوؿ الشعري ،وكاف "شوبنهاور" يقوؿ بأمهية الوزف يف عملية
ربريك اػبياؿ واإلثارة ،ومل يبتعد"ريتشاردز" عن ىذا اؼبسلك فجعل الوزف وظيفة بالغة اػبطورة يف بناء
القصيدة كما ع ّد"كولردج"الوزف ىو الشكل الصحيح للعملية الشعرية.

()6

فالوزف الشعري الذي وضعو اػبليل انطالقا من" ربليل جزئيات ىذا الوزف إىل مقاطع مث ركب

ىذه اعبزئيات يف وحدات أكرب ىي التفعيالت مث ركب ىذه التفعيالت يف وحدات إيقاعية أكرب
)(1إبراىيم أنيس ،موسيقى الشعر ،ص ،90ص.99
)(2اؼبرجع نفسو ،ص.99
( )3فاتح عالّؽ ،يف ربليل اػبطاب الشعري ،دار التنوير للنشر والتوزيع ،اعبزائر ،ط ،2008 ،2ص.29
)(4اؼبرجع نفسو ،ص.29
)(5اؼبرجع نفسو ،ص.29
) (6يوسف حسٌن بكار ،بناء القصيدة يف النقد العريب القدًن(يف ضوء النقد اغبديث) ،دار األندلس ،بًنوت ،ط ،9989 ،2ص ،998ص،999
نقال عن قدور رضباين ،بنية اػبطاب الشعري يف الفتوحات اؼبكية البن عريب(رسالة جامعية) ،اعبزائر ،2006/2009 ،ص.222
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()2

حبرا )1(".قوامو التفعيلة وىي" الوحدة اإليقاعية األكرب اليت تشكل العمود الفقري ألوزانو".
ظبّاىا ً
أي إ ّف األوزاف الشعرية اػبليلية قوامها األوؿ ىو التفعيالت اؼبكونة من اغبركات والسواكن ،واليت
بدورىا تدخل يف نظاـ إيقاعي أكرب ىي البحور الشعرية ورغم ىذه األمهية البالغة اليت تؤديها ىذه
األوزاف يف بناء الشعر ،إالّ أ ّف بعض النقاد يف العصر اغبديث حاولوا اؼبساس بقداسة الوزف الشعري
وع ّدوه من األمور اليت ال عالقة ؽبا بالشعر ،بل بالعكس من ذلك ىو وسيلة لكبح شاعرية الشاعر
واغبد من إمكاناتو ،وىو ما يعرؼ بأنصار قصيدة النثر وبأقل منهم دعاة شعر التفعيلة أو الشعر
اغبر؛ ولكن رغم كل ىؤالء إال أ ّف" القصيدة اػبليلية أي القائمة على العروض اػبليلي باعتباره اإلطار
الذي ينظّم اإليقاع ،واجملرى الذي تنسكب فيو اغبركية اإليقاعية ،وكمياهتا النغمية اؼبوزعة بٌن الرخاوة
والشدة وبٌن اغب ّدة والليونة ،وبٌن الضعف والقوة حسب ما يقتضيو اؼبوقف الشعري وطبيعة اغباؿ

اإلبداعية )3(".وىناؾ من النقاد من ذىب إىل أ ّف األوزاف الشعرية تنطوي على خصائص ذبعل كل
وزف يالئم حالة نفسية وموضوع معٌن دوف باقي اؼبوضوعات األخرى ،باعتبار أ ّف الوزف" مرتبط
()4

باغبالة الشعورية للشاعر وبانفعالو".

أي إ ّف الوزف ىو نظاـ" يتلوف باغبالة النفسية للشاعر".

()5

دبعىن أف أي وزف إّّنا يستعملو الشاعر ألنّو يالئم تلك اغبالة النفسية اليت يعيشها واليت يريد التعبًن
عنها يف قوالب وزنية معينة دوف باقي األوزاف األخرى ،وكاف أصحاب ىذا الرأي قد ذكروه انطالقا
من اغبوار الذي دار بٌن اػبليل وتلميذه األخفش حٌن سألو ىذا األخًن عن سبب تسمية كل حبر
هبذا االسم فقاؿ األخفش"سألت اػبليل بعد أف عمل كتاب العروضِ :ملَ ظبيت الطويل طويال؟
قاؿ:ألنّو طاؿ بتماـ أجزائو ،قلت :فالبسيط :قاؿ :ألنّو انبسط عن مدى الطويل وجاء وسطو فَعِلُن
وآخره فَعِلُن ،قلت فاؼبديد؟ قاؿ :لتم ّدد سباعية حوؿ طباسية ،قلت :فالوافر؟ قاؿ :لوفور أجزائو وتِ ًدا
( )1عبد الرضبن آلوجي ،اإليقاع يف الشعر العريب ،دار اغبصاد للنشر والتوزيع ،دمشق ،ط ،9989 ،9ص.99
) (2اؼبرجع نفسو ،ص.99
)(3قدور رضباين ،بنية اػبطاب الشعري يف الفتوحات اؼبكية البن عريب(رسالة جامعية) ،ص.229
)(4عثماف مواىف ،يف نظرية األدب-من قضايا الشعر والنثر يف النقد القدًن ،ج ،9دار اؼبعرفة اعبامعية ،مصر( ،د.ط) ،2000 ،ص.99
()5اؼبرجع نفسو ،ص.902
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ٍ
بوتد ،قلت :فالكامل؟ قاؿ :أل ّف فيو ثالثٌن حركة مل ذبتمع يف غًنه من الشعر ،قلت:فاىزج؟ قاؿ:
ألنّو يضطرب؛ شبّو هبزج الصوت ،قلت :فالرجز؟ قاؿ:الضطرابو كاضطراب قوائم الناقة عند القياـ،
لضم بعضو إىل بعض ،قلت:فالسريع؟ قاؿ:ألنّو يسرع على
قلت :فالرمل؟ قاؿ:ألنّو شبِّو برمل اغبصًن ّ
اللساف ،قلت :فاؼبنسرح؟ قاؿ:النسراحو وسهولتو ،قلت :فاػبفيف؟ قاؿ:ألنّو أخف

السباعيات،قلت :فاؼبقتضب؟ قاؿ :ألنّو اقتضب من السريع ،قلت :فاؼبضارع؟ قاؿ:ألنّو ضارع
اجتث ،أي:قطع من طويل دائرتو ،قلت:فاؼبتقارب؟ قاؿ:لتقارب
اؼبقتضب ،قلت:فاجملتث؟ قاؿ:ألنّو
ّ

بعضا)1( ".فهذا اغبوار يع ّد أوىل الكالـ حوؿ قضية مالئمة
أجزائو؛ ّ
ألهنا طباسية كلّها يشبو بعضها ً

الوزف الشعري للموضوع ،فالوزف إذف " ليس أكثر من وعاء مشكل بأبعاد منتظمة يستوعب التجارب

الشعرية والتجربة ىي اليت زبتار وزهنا دبا يتالءـ مع طبيعتها وخواصها)2( ".أي إ ّف لكل وزف" نظامو
اػباص الذي حيمل يف طياتو قدرة خاصة على استيعاب ّنط معٌن من التجارب)3( ".ولكن من النقاد
من يرى عكس ذلك ،ويرى أنّو ال توجد عالقة بٌن األوزاف الشعرية واغبالة النفسية أو األغراض ،وإّّنا
كل األوزاف تصلح للتعبًن عن ىذا الغرض أو ذاؾ أل ّف "استعراض القصائد القددية وموضوعاهتا ال
يكاد يشعرنا دبثل ىذا التخًن أو الربط بٌن موضوع الشعر ووزنو :فهم كانوا ديدحوف ويفاخروف أو
كل حبور الشعر اليت شاعت عندىم ،ويكفي أف نذكر اؼبعلقات اليت قيلت كلّها يف
ّ
يتغزلوف يف ّ
موضوع واحد تقريبا ،ونذكر ّأهنا نظمت من الطويل والبسيط واػبفيف والوافر والكامل ،لنعرؼ أف
يتخًنوا وزنا خاصا ؼبوضوع خاص)4( ".وىكذا فإنّو ال يوجد سبايز بٌن األوزاف الشعرية،
القدماء مل ّ
وىي صاغبة للتعبًن عن أي موقف كاف "فقد نصطدـ بقصائد حلوة اإليقاع عذبة النّغم ،منسجمة
األجزاء من الرمل أو اػبفيف أو البسيط ،وقد حيدث أف نرتطم بقصائد أخرى مستكرىة اإليقاع،
) (1ابن رشيق ،العمدة يف ؿباسن الشعر وآدابو ،ج ،9ص.926
) (2ؿبمد صابر عبيد  ،القصيدة العربية اغبديثة بٌن البنية الداللية والبنية اإليقاعية-حساسية االنبثاؽ الشعرية األوىل جيل الرواد والستينات ،-من
منشورات ارباد كتاب العرب ،دمشق( ،د.ط) ،2009 ،ص.26
)(3اؼبرجع نفسو ،ص.26
( )4إبراىيم أنيس ،موسيقى الشعر ،ص.979
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ظبجة اؼبوسيقى بالرغم من استنادىا إىل البحور نفسها ومن ىنا يتجلى واضحا أف اعبودة والرقّة
والنعومة والقوة والفخامة كلّها عناصر حيوزىا الشاعر بسمو ذوقو ودقّة إحساسو وحسن تصرفو
بالعبارات ،وال عالقة لكل ذلك بالوزف".

()1

فالوزف إذًا ىو من العناصر اؼبهمة يف بناء الشعر ،وىو

اعبانب اػبارجي اؼبتعلق باعبانب الصويت باعتباره "حركة صوتية تنشأ من نسق معٌن من العناصر
الصوتية يف القصيدة ويدخل ضمن ىذا اؼبستوى كل ما يوفره اعبانب الصويت من وزف وقافية وتكرار
يف اؼبقطع الصويت الواحد أو يف الكلمة أو يف اعبملة)2( ".ويضاؼ إىل ىذا العنصر اؼبهم يف بناء النص
عنصرا ذا أمهية بالغة
الشعري عنصر آخر أُثًن من لدف النقاد يف العصر اغبديثُ ،
وجعل ىو اآلخر ً
نظرا للدور الذي يؤديو يف بناء القصيدة وىو اإليقاع.
سادسا-مفهوم اإليقاع:
"تدخل جل األلفاظ اؼبتوافرة يف الثروة اللغوية ،قبل تعيينها ألطر مفهومية ذات دالالت

اصطالحية خاصة يف مرحلتٌن :مرحلة التعبير الوضعي السكوني ،ومرحلة التعبير المجازي
المتحرك ،ففي اؼبرحلة األوىل يسعى أبناء اللغة الواحدة إىل البحث عن استقرار اؼبعىن للفظة ،أما يف
اؼبرحلة الثانية فإنّو يتم فيها تشكل صورة اغبركة واالستعارة واالنتقاؿ الداليل ،فمن خالؿ ىذه اؼبرحلة
يستطيع اؼبؤلف أو الكاتب التعبًن عن اؼبعىن بغًن اللفظ الذي وضع لو أصال بل يستعًن لذلك أظباء

أخرى)3(".وقد ينشأ أي مصطلح بسيطا واضحا ال خالؼ عليو و "قد يستمر على حالو ،أو

ينحرؼ عن دائرتو احملددة الواضحة إىل علوـ أخرى ،فيتحرؾ من البساطة إىل التعقيد ،ومن الوضوح
إىل اإلهباـ فيصل األمر إىل أف يصبح ىذا اؼبصطلح أو ذاؾ مفهوما فهما عاما...ومن ىذه
اؼبصطلحات مصطلح اإليقاع الذي يع ّد من أكثر اؼبصطلحات استعصاء على التحديد الدقيق".

()4

)(1قدور رضباين ،بنية اػبطاب الشعري يف الفتوحات اؼبكية البن عريب ،ص.226
)(2مصطفى سويف ،األسس النفسية لإلبداع الفين يف الشعر خاصة ،دار اؼبعارؼ ،مصر( ،د.ط)( ،د.ت) ،ص.96
)(3يوسف إظباعيل ،بنية اإليقاع يف اػبطاب الشعري-قراءة ربليلية للقصيدة العربية يف القرنٌن السابع والثامن اؽبجريٌن ،-منشورات وزارة الثقافة ،دمشق،
ط ،2009 ،9ص.9
( )4ؿبمد علواف ساؼباف ،اإليقاع يف شعر اغبداثة-دراسة تطبيقية على دواوين -فاروؽ شوشة إبراىيم أبو سنة ،حسن طلب ،رفعت سالـ ،-دار العلم
واإلدياف للنشر والتوزيع ،إسكندرية ،ط ،2008 ،9ص .92
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أ -لغة:
وفيم خيص اؼبعىن اللغوي ؽبذا اؼبصطلح-اإليقاع -فهو يدخل يف ؾباالت ع ّدة كما يقوؿ ابن
منظور(ت<55ى)":وقع دبعىن سقط ويقاؿ ظبعت وقع اؼبطر ،وىو ش ّدة ضربو والوقعة يف اغبرب صدمة

بعد صدمة ...وأف يقضي يف كل يوـ حاجة إىل مثل ذلك من الغد والوقعة ،اؼبرة من الوقوع(السقوط)
وأقبو من النجو ،اغبدث :أي أكل مرة واحدة ،وأحدث مرة يف كل يوـ ...والوقع والوقيع :األثر
الذي خيالف اللوف .والتوقيع :رمي قريب ،وإصابة اؼبطر بعض األرض وإخطاؤه بعضها .والتوقيع يف
الكتاب :إغباؽ شيء فيو بعد الفراغ منو .وقيل ىو مشتق من التوقيع الذي ىو ـبالفة الثاين لألوؿ

والتوقيع يف السًن شبيو بالتلفيف وىو رفعو يده إىل فوؽ".

()1

فمن خالؿ ىذا اؼبعىن اللغوي الذي

ق ّدمو ابن منظور؛ نالحظ أ ّف اؼبعاين اليت يأخذىا اإليقاع ىي معاين مشرتكة" :تشًن إىل تشكل نظاـ
ما من فعل جزئي ،يقوـ على خرؽ الثاين لألوؿ ،بشكل متتابع إىل ما الهناية .فهو يف اغبرب مرة تلو
مرة ،وقضاء حاجة واحدة يف كل يوـ ،ويف التوقيع خرؽ للتتابع اللوين ،يتكرر بشكل دائم ،وىو يف
اؼبطر إصابة بعض األرض وإخطاؤه بعضها بشكل متكرر ،أي خرؽ لوين أيضا ،وىو يف الكتاب
خرؽ لنسق السواد يف الصفحة .ويف السًن رفع اليد اليسرى يف ـبالفة اليد اليمىن؛ ػبلق نظاـ السًن".

( )2إذاً األمر اؼبشرتؾ بٌن صبيع ىذه اؼبعاين ىو كوهنا ؽبا نظاـ ما خاص هبا أساسو" نفي الثاين لألوؿ

بشكل متكرر )3(".كما أ ّف اإليقاع حيتوي على" الظواىر الطبيعية :الشمس والقمر والفصوؿ األربعة،
وربوؿ عدـ
وتغلغل إىل أجهزة اإلنساف الداخلية من الدورة الدموية إىل التنفس إىل دقات القلبّ .
جسدا أو روحا دليال على اؼبرض ووصل إىل الفن مث ربرؾ إىل دائرة اللغة
االستجابة إليقاع اغبياة ً
فظهر يف عروض الشعر والوزف الصريف واعبرس الصويت ،ووصل إىل الفن بأشكالو اؼبختلفة كالرسم
والنحت والتصور واؼبعمار والتعبًن اغبركي"الرقص" )4( .وىناؾ من النقاد من اعترب اإليقاع نوعٌن من
الناحية الفنية؛ فالنوع األوؿ ىو" إيقاع تلقائي غًن مقصود )5(".وىذا النوع من اإليقاع يتمثل يف":

)(1صباؿ الدين أيب الفضل ؿبمد بن مكرـ بن منظور ،لساف العرب ،مج(8:ع-غ) ،ص  982وما بعدىا.
)(2يوسف إظباعيل ،بنية اإليقاع يف اػبطاب الشعري ،ص.6
( )3اؼبرجع نفسو ،ص.7
) (4ؿبمد علواف ساؼباف ،اإليقاع يف شعر اغبداثة ،ص.99
)(5اؼبرجع نفسو ،ص.99
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دقات الساعة ،وحركات البندؿ ،واألصوات أو اغبركات اليت تصدرىا بعض اآلالت كأصوات

عجالت القطار .وكذلك يف أنواع من الفنوف )1(".وىو نوع من اإليقاع"ال يقصد منو أي نوع من

()2
تطورا من النوع األوؿ
أنواع التأثًن الفين يف النفس ".أما النوع الثاين من اإليقاع فهو"إيقاع أكثر ً
وأكثر خصوصية منو أيضا فهو إيقاع مقصود أو فين)3(".وىذا النوع من اإليقاع قبده "يف أنواع من

الفنوف أكثر تركيبا كاؼبوسيقى اغبديثة والشعر يف مستوياتو الراقية)4(".وىو إيقاع" مقصود بو إحداث

يعرب عن إحساسات ومشاعر يف ؿبدث
تأثًنات وانفعاالت معينة يف نفس اؼبتلقي ألنو أساسا ّ
اإليقاع)5(".ويوجد بٌن ىذين النوعٌن فروقا كثًنة نذكر منها:
/5العالقة يف النوع األوؿ ظاىرة بسيطة يسهل قياسها ،أما النوع الثاين فهي أخفى وأكثر تركيبا.

/0العالقة يف النوع األوؿ توشك أف تكوف حسية خالصة ،وؽبذا ال يتفاوت الناس يف إدراكها .أما
العالقات يف النوع الثاين فهي عقلية حسية ،وال تكفي اغبواس إلدراكها بل ربتاج كذلك إىل
الفكر لذا يتفاوت الناس يف إدراكها.
/8العالقات بٌن العناصر يف النوع األوؿ تنتظم انتظاما تاما أو شبو تاـ .أما يف النوع الثاين فتجمع
بوضوح بٌن النسق واػبروج على النسق .
عرؼ النوع األوؿ من اإليقاع بأنّو تتابع منتظم جملموعة من العناصر أما النوع الثاين من اإليقاع
/9يُ ّ

ولكوف العالقة بٌن عناصره ليست بسيطة فهو تأليف بٌن ؾبموعة من العناصر ،جيمع بٌن النسق
واػبروج على النسق ويقيم بٌن ىذه العناصر عالقة أو عالقات فإذا خلت العناصر من النسق
ومن العالقات فهي كذلك خالية من اإليقاع ...ولذا تندرج أوزاف الشعر يف النوع الثاين من

اإليقاع.

()6

)(1علي يونس ،نظرة جديدة يف موسيقى الشعر العريب ،اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب ،مصر( ،د.ط) ،9992 ،ص.98
)(2ؿبمد علواف ساؼباف ،اإليقاع يف شعر اغبداثة ،ص.99
()3اؼبرجع نفسو ،ص.99
) (4علي يونس ،نظرة جديدة يف موسيقى الشعر العريب ،ص.98
)(5ؿبمد علواف ساؼباف ،اإليقاع يف شعر اغبداثة ،ص.99
)(6بُنظر:علي يونس ،نظرة جديدة يف موسيقى الشعر العريب ،ص  ،98وما بعدىا.
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ب -اصطالحا:
كل حسب اقتناعاتو
وباالنتقاؿ إىل بيئة النقاد والدارسٌن قبدىم يق ّدموف تعاريف ـبتلفة لإليقاع ٌ

وفهمو فمن ىذه التعريفات أنّو-اإليقاع"-وحدة النغمة اليت تتكرر على كبو ما يف الكالـ أو يف البيت

أو دبعىن أوضح ،توايل اغبركات والسكنات ،على كبو منتظم يف فقرتٌن أو أكثر من فقر الكالـ أو يف
()1

أبيات القصيدة".
أو ىو" تتابع منتظم جملموعة من العناصر وىذه العناصر قد تكوف أصواتا؛ مثل دقات الساعة
وقد تكوف حركات مثل نبضات القلب ويف الفنوف يتكوف من حركات الرقص أو أصوات اؼبوسيقى أو
ألفاظ(الشعر)".

()2

أو ىو "تكرار ظاىرة صوتية على مسافات معينة وبطبيعة اغباؿ مغايرة للظواىر الصوتية األخرى
()3

يف النص".

ومن التعريفات اليت عُِّرؼ هبا اإليقاع كذلك أنّو" التواتر اؼبتتابع بٌن حاليت الصمت والصوت أو

النور والظالـ أو اغبركة والسكوف أو القوة والضعف أو الضغط واللٌن أو القصر والطوؿ أو اإلسراع
واإلبطاء أو التوتر واالسرتخاء".

()4

واإليقاع يع ّد " ركن ىاـ من الوحدة العامة للغة ،وىو جزء من

حساس -استطاع أف
اإليقاعات الكونية اليت وىبها اهلل ّ
وجل لإلنساف ،والشاعر -وىو إنساف ّ
عز ّ
قصائده" ( )5أي إ ّف
يطور إيقاعاتو ويناغمها مع اغبالة النفسية العامة اليت يريد أف يرظبها عرب
ّ

اإليقاع ىو عبارة عن"إيقاعات ـبتلفة حيث نلفيو يتسلّط من الوجهة الفلسفية اػبالصة على كل

مظاىر اغبياة دبا فيها سًنة الكوف القائمة على ىذه الرتابة اؼبتجددة حركتها كالليل والنّهار والصبح

)(1ؿبمد غنيمي ىالؿ ،النقد األديب اغبديث ،هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،القاىرة( ،د.ط) ،2009 ،ص .929
( )2علي يونس ،نظرة جديدة يف موسيقى الشعر العريب ،ص  ،97ص .98
)(3كماؿ أبو ديب ،يف الشعرية ،مؤسسة األحباث العربية ،لبناف ،ط ،9987 ،9ص .92
) (4ؿبمد صابر عبيد ،القصيدة العربية اغبديثة بٌن البنية الداللية والبنية اإليقاعية ،ص .96
) (5معاذ ؿبمد عبد اؽبادي اغبنفي ،البنية اإليقاعية يف الشعر الفلسطيين اؼبعاصر-شعر األسرى أّنوذجا ،غزة( ،رسالة جامعية) ،2006/2009 ،ص
.927ؿبملة من االنرتنت على شكل(.)pdf
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واؼبساء وتعاقب الفصوؿ وتعاور النور والظالـ )1( ".وىذه اؼبعاين اليت يتميز هبا اإليقاع متأتية من كوف
اللغة العربية" من أعز اللغات البشرية إطالقا باإليقاع الذي جيعلها لغة شعرية بالطبيعة ،ودينحها قدرة
خارقة على إنتاج العناصر الصوتية فإف شعرىا ال خيتلف كثًنا عن نثرىا الفين الرفيع النسج )2( ".ورغم
ارتباط اإليقاع دبختلف مناحي حياة اإلنساف أو الظواىر الكونية إال أنّو ميزة يتميّز هبا اػبطاب
الشعري فهو "حيمل الداللة اؼبنبعثة من ىذه األصوات واإليقاع يبدو أماـ القارئ شيئا ماديا ؿبسوسا
يعلن لو أف الذي أمامو قصيدة من الشعر ،وأنّو -اإليقاع -ىو الذي نظّم ىذا الفيض من األصوات

واؼبعاين )3( ".فالشاعر حٌن يكتب قصيدتو ال يكتبها كما حيلو لو أو كما بدر لو؛ وإّّنا يكتبها وفق
نظاـ خاص متعارؼ عليو ،ويف حالة ما إذا خرج على ىذا النظاـ فإنّو قد يتسبب ذلك يف رفضو-
العمل الشعري -وعدـ تقبلو على اعتبار أف الشعر" صناعة ذات قواعد إيقاعية دقيقة ال تؤخذ ىونا
حّت تستقيم القصيدة ،وتتوازف إيقاعاهتا وحيكم
بل يقف عندىا الشاعر طويال يُه ّذب ويدقق وحيذؼ ّ

نسيجها".

()4

وفبا ذبدر اإلشارة إليو أ ّف اإليقاع" ديثّل ركيزة أساسية يف عملية البناء الشعري لذا حاوؿ
اغبداثيوف االىتماـ بو وذلك من خالؿ مستويٌن:
األول :اإليقاع العروضي كما قنّنو اػبليل بن أضبد(ت;=<م).
ّ

الثاني :اإليقاع الصويت الذي حيكم بنية الكلمة صوتيا وداخل ىذا اإليقاع تأيت ألواف من

التقابالت الداللية والصوتية اليت تندرج ربت ما أظباه القدماء بعلم البديع وما درسو اللغويوف يف

)(1عبد اؼبلك مرتاض ،األدب اعبزائري القدًن-دراسة يف اعبذور ،-دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع ،اعبزائر( ،د.ط) ،2009 ،ص.200
)(2اؼبرجع نفسو ،ص  ،200ص .209
( )3سيد البحراوي ،اإليقاع يف شعر السياب ،مطابع الوادي اعبديد ،القاىرة ،ط ،9996 ،9ص.929
) (4عبد الرضبن آلوجي ،اإليقاع يف الشعر العريب ،ص .99
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مباحث الداللة وعملية التوفيق بٌن اؼبستويٌن مهمة للغاية على اؼبستوى اإليقاعي وىو الشيء الذي
يكسب اإليقاع الشعري ذاتية ترتبط دببدعو ثقافة وإحساسا".

()1

وما ديكن قولو يف هناية ىذا العنصر أف اإليقاع:ىو كل تكرار يكوف بصورة منتظمة ومنظمة،
وىو ال يتعلق بالشعر فقط وإّّنا يشمل صبيع مناحي اغبياة ،فالدورة الدموية يف اإلنساف تدور دوراف
منتظما ،فهي تشكل إيقاعا خاصا هبا ،وبالتايل فإف اإليقاع مصطلح عاـ؛ ولكنّو يبدو يف الشعر
أوضح منو يف باقي العناصر األخرى نظرا لكونو يتألف من صبلة من العناصر سواء أكانت خارجية
كالوزف والقافية أـ داخلية كالتكرار ،التصريع....
سابعا-العالقة بين الوزن واإليقاع:
تع ّد العالقة بٌن الوزف واإليقاع عالقة الكل(اإليقاع) مع اعبزء(الوزف) فالوزف ىو صورة منضبطة

من صور اإليقاع ،فهو-الوزف "-أحد ذبليات اإليقاع اؼبتعددة )2(".واإليقاع ىو أكثر الصور شيوعا
وحيسانو ويدركانو
يف الشعر العريب؛ فهو ترديد وتناوب متناسق اؼبقاطع ،يدركو الشاعر واؼبتلقي ّ
بغريزهتما ،باعتبار أف الوزف ىو ؾبموعة من القوانٌن اليت تشمل بعض أّناط اإليقاع؛ ألنو"يظهر يف
خلوىا من الوزف باؼبعىن اؼبألوؼ الذي ىو الوزف العروضي...وؼبا
النصوص األدبية النثرية بالرغم من ِّ
ّ
كاف الوزف جزءًا من اإليقاع وفرعا عليو ،فإنّو ينهض بدور فاعل يف إغناء اػباصية اإليقاعية للنص
الشعري عن طريق إحداث هتيؤ يف نفس اؼبتلقي ذي اغبساسية اؼبرىفة الستقباؿ تتابعات جديدة
مشاهبة )3(".وال حيصل ىذا األمر إالّ عن طريق ؾبموعة من العوامل اػبارجية اليت تسهم يف إبرازىا لػ":
أ ّف نشوء اإليقاع اؼبنتظر ... ،ؿباؿ عمليا دوف وجود قالب خارجي أو نظاـ مسبق التشكل يُتوقع أف

ُرب ّققو الكلمات".

()4

)(1ؿبمد علواف ساؼباف ،اإليقاع يف شعر اغبداثة ،ص .29
)(2مقداد ؿبمد شكر قاسم ،البنية اإليقاعية يف شعر اعبواىري ،دار دجلة ،عماف( ،د.ط) ،2007 ،ص.99
( )3كماؿ أبو ديب ،يف البنية اإليقاعية للشعر العريب -كبو بديل جذري لعروض اػبليل ومق ّدمة يف علم اإليقاع اؼبقارف ،-دار العلم للماليٌن ،بًنوت،
ط ،9979 ،9ص .90
) (4اؼبرجع نفسو ،ص.222
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فالوزف ىو ؾبموع التفعيالت اليت يتألف منها البيت الشعري ،فيما أ ّف اإليقاع ىو حركة كل
تفعيلة يف البيت؛ فهو يستوعب الوزف ،لكن ىذا األخًن-الوزف -ال يستوعب كل اإليقاع .وىذا
يقتضي بالضرورة أف يكوف اإليقاع أكرب من الوزف أل ّف أىل العروض" ؾبمعوف على أنّو ال فرؽ بٌن
قسم
قسم الزماف بالنغم ،وصناعة العروض تُ ِّ
صناعة العروض وصناعة اإليقاع .إالّ أف صناعة اإليقاع تُ ِّ
()1

الزماف باغبروؼ اؼبسموعة،فكلّما كاف الشعر ذا ميزاف يناسب اإليقاع".

أل ّف" تناظر الوزف وتناظر اإليقاع حيظياف بوظيفة ّأولية يف تنظيم اعبمل ونسج عالقات من
()2
اؼبركبات وتوزيع األلفاظ".
فالوزف إذف ليس سوى تقطيع ثابت لألزماف ،بينما اإليقاع حركة وخلط وتكسًن دائم فعند
نوزع تفاعيل ىذا البحر(:فعولن فعولن فعولن فعولن
نظم بيت شعري على حبر اؼبتقارب مثال إّّنا ّ
فعولن فعولن فعولن فعولن) وىي تفاعيل ثابتة ومكررة داخل اإلطار الوزين ،فيما أ ّف اإليقاع تش ّكلو
األصوات الناقرة والضابطة ،والسكتات تكتسي طابعا ؾبرداً سواء كاف اللحن لفظا أو موسيقى .وىي
حقيقة تبدو واضحة يف االختالفات اليت تكوف على مستوى اإليقاع ،بالرغم من نظم األبيات على
حبر واحد.
وما ديكن قولو أ ّف اإليقاع"يقع يف الشعر ويقع يف الكالـ اؼبرسل :يف اػبطابة ،ويف اإلنشاد ويف
الغناء ويف اؼبوسيقى ،كما ديكن القوؿ بأ ّف لكل ٍ
شيء إيقاعا ،فلألكل اؼبنتظم إيقاع ،وللسًن اؼبنتظم
ّ
فاألوؿ ـبطط لو
إيقاع ،ولكن اإليقاع يتفاوت ،فإيقاع الشعر أو اؼبوسيقى غًن إيقاع الكالـ اؼبرسلّ ،

عفوا ،ومن مثّ ففيو ذباوزّ )3(".أما الوزف فهو خاص بالشعر
ويسًن ِوفق خطّة مرسومة ،أما الثاين فيأيت ً
تضمها البحور الشعرية؛ فهو دبثابة الوتر الذي يدخل يف
ينشأ من تكرار جملموعة من التفعيالت ّ

) (1السيوطي ،اؼبزىر يف علوـ اللغة وأنواعها ،ج ، 2ضبطو :ؿبمد أضبد جاد اؼبوىل وآخروف ،دار إحياء الكتب العربية ،القاىرة( ،د.ت)( ،د.ط)،
ص.970
) (2صباؿ الدين بن الشيخ ،الشعرية العربية ،دار توبقاؿ للنشر ،اؼبغرب ،ط ،9996 ،9ص .289
( )3
الرشد ،الرياض( ،د.ط) ،2009 ،ص .297
عبد العزيز أضبد عالـ ،علم الصوتيات ،مكتبة ّ
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تكوين اإليقاع ويُنظّمو ويعطيو صبغة شعرية وىوية من خالؿ الوحدات اؼبتكررة اليت تكوف ِوفق نظاـ

خاص يتميز بو الشعر دوف غًنه من فنوف القوؿ ،فالوزف بالنسبة لإليقاع دبثابة اآللة اؼبوسيقية اليت

خيرج منها الصوت اعبميل ،كآلة العود مثال فهذه سبثّل اإليقاع أما الوزف فهو أحد أوتار ذلك العود إذ
بفضلو اكتسبت تلك اآللة اؼبوسيقية ذلك الصوت الشجي الذي يأسر القلوب قبل األظباع.
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الفصل الثانً
البنٌة العروضٌة فً دٌوان "أغنٌات الورد وال ّنار"
تمهٌد
أوال -البحور الشعرٌة
ثانٌا -بنٌة البٌت الشعري
ثالثا -إٌقاع التدوٌر
رابعا -إٌقاع الزحافات والعلل
خامسا -إٌقاع القافٌة

الفصل الثانً:ــــــــــــ البنٌة العروضٌة فً دٌوان "أغنٌات الورد وال ّنار"
تمهيد:
إ ّف بناء الشعر العريب عملية مهمة انطالقا من العناصر والوحدات اليت تدخل يف تكوينو ،واليت
شعرا راقيا ،تستل ّذ لو األظباع ،وال يستطيع أحد مفارقتو ،وأوؿ
سبنحو ً
أبعادا صبالية سب ّكنو من أف يكوف ً
ىذه األبعاد اعبمالية :ىو اعبانب اؼبوسيقي ،ويضاؼ إليو البنية اللغوية ،واإلحساس بالزمن ،وكذا

التشكيل بالصورة اليت تنبثق كلّها من الطاقة الشعورية اؼبتدفقة من كياف النص .ويع ّد "البناء اؼبوسيقي
يف مقدمة البىن اليت تتكوف منها القصيدة عند العرب؛ أل ّف القصيدة إذا فقدت العنصر النغمي(الوزف
الشعري) زبرج من دائرة الشعر إىل دائرة الفن النثري )1(".وفبا ال خيفى على أحد أف علماء العربية
حّت
والغيورين عليها اىتدوا إىل طريقة غبفظها وعدـ السماح بتحريفها ،فقاموا بوضع علم النحو ّ
السليم لأللفاظ داخل الرتاكيب نطقا سليما صحيحا ال خيتل
يتمكن اؼبتكلم هبذه اللغة من النطق ّ

معو اؼبعىن ،وقاموا كذلك بوضع علم البالغة لتمكٌن اؼبتكلمٌن هبذه اللغة من وضع الكالـ وضعو
الصحيح فهي مالئمة اؼبقاؿ ؼبقتضى اغباؿ،ومل يكتف ىؤالء هبذا فحسب؛ بل اىتدوا إىل طريقة يتم
هبا حفظ ما قالوا من شعر باعتباره ديواف العرب وحافظ لعاداهتم وتقاليدىم وأنساهبم ،وىذا العلم ىو
علم العروض الذي "يعتمد ّأوؿ ما يعتمد على اؼبوسيقى فكما أ ّف للموسيقى رموزا خاصة عندما
تكتب للتعبًن عن النغم(النوتة اؼبوسيقية) كذلك للعروض رموز خاصة بو يف الكتابة زبالف الكتابة
تعرب عن التفاعيل اليت ىي دبثابة األغباف يف الغناء )2(".إذف ىو علم
اإلمالئية وىذه الرموز العروضية ّ
يتم من خاللو تقييم الشعر اؼبنظوـ ؼبعرفة صحيحة من فاسده باعتباره يقوـ على "موازين معينة تسمى

األجزاء أو التفعيالت وىي عبارة عن أصوات متحركة وساكنة متتابعة على كبو معٌن فهي إذف
وحدات موسيقية وضعت لتكوف أوزانا نزف هبا الشعر فنعرؼ سليمو من مكسوره )3(".فعلم العروض
إذف":ال يلتفت إىل طبيعة الصوت ونوعو وال إىل قوتو وضعفو وال إىل ـبرجو وال إىل ما يُعىن بو علم
) (1صابر عبد الداًن ،موسيقى الشعر العريب بٌن الثبات والتطور ،مكتبة اػباقبي ،القاىرة ،ط ،9992 ،2ص.98
) (2عبد اهلل درويش ،دراسات يف العروض والقافية ،مكتبة الطالب اعبامعي ،مكة اؼبكرمة ،ط ،9987 ،2ص.97
) )3عبد الرضا علي ،موسيقى الشعر العريب قدديو وحديثو-دراسة وتطبيق يف شعر الشطرين والشعر اغبر ،-دار الشروؽ للنشر والتوزيع ،عماف ،ط،9
 ،9997ص .20
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الصوتيات ولكنّو ال جيد يف األصوات إالّ حركات وسكنات تسمع فًنصد تواليها فإف وافق قوانينو

بصحة الوزف واالنتظاـ وإالّ فبعدـ االنتظاـ والعشوائية )1(".أي
وقواعده وماثل وحداتو الوزنية حكم لو ّ

إ ّف العروض يقوـ على موازين يتم من خالؽبا سبييز جيّد الشعر من رديئو ،وأساس ىذه اؼبوازين
ىي":اغبروؼ والكلمات اليت ينطقها اإلنساف وزبرج من حنجرتو مكونة حركات وسكنات ترتكب
()2

منها تفعيالت الشعر".

و"التفاعيل ىي األوزاف الضابطة ؼبوسيقى البحور الشعرية )3(".فأساس ميزاف العروض إذف ىو
فمرة تنتهي التفعيلة يف آخر
التفعيلة اليت تع ّد "وحدة صوتية ال تدخل يف حساهبا هناية الكلمات ّ
ومرة يف وسطها )4(".والتفعيلة ىي اعبزء الذي تتكوف منو البحور الشعرية.
الكلمة ّ
أوال -البحور الشعرية:

تنتظم الوحدات الوزنية أو التفعيالت العروضية يف وحدات أو عناصر أكرب ىي البحور أو
األوزاف الشعرية .والبحر الشعري ىو":الوزف اػباص الّذي على مثالو جيري النّاظم)5(".أو ىو:
"ؾبموعة من التفاعيل تأيت وفق النسق التحليلي وتش ّكل ّنطا إيقاعيا يتحدد بو البحر اؼبسمى
()6
حبرا استنبطها اػبليل من الشعر العريب الذي اطّلع عليو وأخضعو
عشر
طبسة
"
الشعر
وحبور
وزنا".
ً
لقوانٌن موسيقية ولغوية ورياضية مث جاء بعده تلميذه األخفش وأضاؼ البحر السادس

عشر)7(".فعمل اػبليل ىذا عمل جليل ق ّدـ بو خدمة للغتو وىي لغة القرآف الكرًن ،وق ّدـ بو خدمة
ألمتو من خالؿ قيامو "حبصر األوزاف
كذلك لديواف العرب ولساف حاؽبم ،وكذلك ق ّدـ خدمة جليلة ّ
اؼبعروفة صبيعا ووضع ؽبا مقاييس عامة شاملة ظبّاىا البحور مث تناوؿ التغيًنات اليت تعرتي تلك البحور

) (1ؿبجوب موسى ،اؼبيزاف-علم العروض كما مل يعرض من قبل ،مكتبة مدبويل ،القاىرة ،ط ،9997 ،9ص.96
)(2عبد اغبكيم عبدوف ،اؼبوسيقى الشافية للبحور الصافية ،العريب للنشر والتوزيع ،القاىرة ،ط ،2007 ،9ص.99
) (3صابر عبد الداًن ،موسيقى الشعر العريب بٌن الثبات والتطور ،ص.99
)(4عبد اهلل درويش ،دراسات يف العروض والقافية ،ص.8
) (5أضبد اؽبامشي ،ميزاف الذىب يف صناعة شعر العرب ،تح :حسين عبد اعبليل يوسف ،مكتبة اآلداب ،القاىرة ،ط،9997 ،9ص .29
) (6عبد اللطيف شريفي ،زبًن دراقي ،ؿباضرات يف موسيقى الشعر العريب ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،اعبزائر(،د.ط)( ،د.ت) ،ص.20
) )7صالح يوسف عبد القادر ،يف العروض واإليقاع الشعري-دراسة ربليلية تطبيقية ،-األياـ للطباعة والنشر والتوزيع والرتصبة ،اعبزائر ،ط،9997 ،9
ص .92
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()1
لعل السبب والسر
و
والتفريعات عنها وما يعرتيها من زحاؼ وعلل واستخلص ؽبا كلها قوانٌن".
ّ
الذي دعا اػبليل إىل تسمية األوزاف الشعرية بالبحور ىو كوهنا "شبيهة بالبحر فهذا يُغرتؼ منو وال
()2

تنتهي مادتو وحبر الشعر يورد عليو من األمثلة ماال حصر ؽبا".

ويضاؼ إليو كذلك أ ّف كلمة

البحر"توحي بالعمق واالتساع )3(".وتتنوع تكوينات ىذه البحور من حبر آلخر فهناؾ "أحبر متناوبة
التفاعيل كالطويل أو البسيط مثال حيث قبد التفعيل األوؿ يساوي الرابع .وىناؾ أيضا أحبرا متساوية
التفاعيل كاؼبتدارؾ والرجز واؽبزج والكامل )4(".وىذه اعبوانب كلّها سبثل اعبوانب اػبارجية أو العناصر
اليت تدخل يف تكوين اؼبوسيقى اػبارجية أو اإليقاع اػبارجي ،الذي يعتمد أكثر ما يعتمد على البحور
أو األوزاف الشعرية وما تنتظم فيها من تفعيالت باعتبار أف"اإليقاع الوزين يف الشعر العريب ذا
تشكيالت متنوعة ىي البحور الشعرية وكاف من اؼبناسب الوقوؼ عند كل تشكيل ؼبعرفة بعض
خصائص استعمالو ،وؼبراقبة امتداده على مساحة النص الشعري".

()5

اؼبدونة اليت اعتمدهتا لتكوف ؿبل دراسة ىي ديواف"أغنيات الورد والنّار" للشاعر
ودبا أ ّف ّ
(مصطفى ؿبمد الغماري)؛ فإنّين سأعمل على دراسة البنية الوزنية من خالؿ اإلحصاء العددي

التفصيلي للمنت الشعري كلّو دوف استثناء وقد أفدت يف ىذه العملية من اؼبرجعٌن( .)6لذا قبد أف

الشاعر قد بىن منظومتو الوزنية اليت هتيكلت داخلها نصوصو الشعرية على ثالثة حبور ولكن بنسب
ـبتلفة وىي:الكامل،البسبط،الخفيف ،واستعمل كذلك مجزوء الكامل،ومشطور البسيط واعبدوؿ
اؼبوايل يق ّدمها مرتّبة حسب مرات االستعماؿ:

) (1نازؾ اؼبالئكة ،قضايا الشعر اؼبعاصر ،مكتبة النهضة ،بغداد ،ط ،9997 ،2ص.79
) (2أضبد اؽبامشي ،ميزاف الذىب يف صناعة شعر العرب ،ص.29
)(3
ِ
اللحاـ ،عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ،لبناف ،ط،9
ؿبمود مصطفىَ ،
لمي اػبليل العروض والقافية ،تح :سعيد ؿبمد ّ
أىدى سبيل إىل ع َ
 ،9996ص.22
) (4ؿبمد مندور ،يف اؼبيزاف اعبديد ،مؤسسات ع.بن عبد اهلل ،تونس ،ط ،9988 ،9ص.290
) (5مقداد ؿبمد شكر قاسم ،البنية اإليقاعية يف شعر اعبواىري ،ص.92
) (6قدور رضباين ،بنية اػبطاب الشعري يف الفتوحات اؼبكية البن عريب(رسالة جامعية)(مرجع سابق) .ومقداد ؿبمد شكر قاسم ،البنية اإليقاعية يف شعر
شعر اعبواىري(مرجع سابق).
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البحر العروضي
البحر الكامل

عدد مرات تردده
اثين عشر

النسب المئوية

مرة()50

عدد األبيات
ست وسبعوف وثالشبائة

% :9

النسب

بيت (;<8 +)8حرة

المئوية
>%9=.8

مجزوء الكامل

مرتٌن()20مرة

>%2>; .2

أربعة ومائة

()529

=%58.8

البحر البسيط

ست(;)2مرات

<%0< .0

ستة ومائة

(;)52

%0;.:5

مشطور البسيط

مرة

واحدة()25

%:9 .29

شبانية وطبسوف

(=):

;%2<.9

البحر الخفيف

مرة

واحدة()25

%:9 .29

ثالثة وثالثوف

()88

%29.09

من خالؿ اعبدوؿ السابق نقف على صبلة من االستنتاجات نذكرىا يف العناصر اآلتية:
 -5نالحظ أ ّف (الغماري) رّكز يف ديوانو ىذا على ثالثة حبور فقط من بٌن الستة عشر حبرا؛ وىي
حبور كاف االىتماـ هبا منذ القدًن خاصة البحر الكامل الذي يع ّد من بٌن أىم البحور الشعرية دورانا
وحّت بعده .لذا فالشاعر قد استعملو يف ديوانو بنسبة ق ّدرت بأربع وطبسٌن باؼبائة
يف الشعر اعباىلي ّ

من ؾبموع األحبر اليت استعملها يف ديوانو ،مث يليو حبر آخر حظي باىتماـ الشعراء وقد بنوا قصائدىم
عليو وىو البحر البسيط؛ الذي قبده قد تردد حوايل ست مرات أي بنسبة فاقت سبعا وعشرين
باؼبائة ،مثّ يلي ىاذين البحرين حبر ثالث ىو البحر الخفيف الذي استعملو مرة واحدة أي بنسبة
مئوية فاقت األربع باؼبائة .ومن ىنا ديكننا القوؿ أ ّف (الغماري) قد اقتفى أثر من سبقو من الشعراء
جبعلو النسبة األكرب من ديوانو لبحر الكامل.
 -2استعمل (الغماري) مجزوء الكامل ،ومشطور البسيط،كما عبأ إىل اؼبزج بٌن البحر تاما
وؾبزوءا أو مشطورا كما فعل يف قصيدة":رسم على ذاكرة نوفمبر األخضر"حيث مزج بٌن البحر
البسيط بصورتو التّامة يف قولو:
"لَيلَى" وتَرتَ ِح ُل األَشيَاءُ في َذاتِي

ويعبـر الحلم أَعما َق المسافَ ِ
ات
َ ُُ ُ
َ
ََ
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وم الي ِ
ِ
قِيث ِ
وم واآلتِي
ارتي من ُى َم َ
ََ
()1
من الضنييَاء َعلَى َد ِ
الم َعانَاة
رب ُ

ص َرت
مسافِ ٌر في َى َو َاىا َّ
كل َما اعتَ َ
َ
ت الظَّلماء فَ ِ
حبّي إذا جنَ ِ
اصلَة
َ
ُ
َُ
و ّأما عن أمثلة مشطور البسيط فقولو:

اك يَـا َوطَنِـي
أىو َ
َ

وأعبُـ ُد الـلّـو

رد أع َ
وال َـو ُ
ش ُقـوُ

َّ
أىو َاىا
والشمـس َ

َّ
حجبُـ َها
ـل يَ ُ
ال اللي ُ

اىا
أنس َ
َعننيـي ...فَ َ

وال َعو ِادي ِ
الع َدى
َ

()2

اىا
أنع َ
تَع ُدو ...فَ َ

فمن خالؿ ىذين اؼبثالٌن بينّا عبوء الشاعر إىل اؼبزج بٌن تام بحر البسيط ومشطوره.
و ّأما عن نسب تردد مجزوء الكامل فق ّدرت حبوايل :مرتين أي بنسبة فاقت التسع باؼبائة .وأما
مرة واحدة أي بنسبة فاقت األربع باؼبائة وبالتايل فإ ّف البحور التامة يف
مشطور البسيط فقد ترددّ :

ديوانو اقتصرت على ثالثة بحور فيما أمهل البقية ،وفيما يلي سأحاوؿ الوقوؼ على اعبوانب النظرية

كل منها.
لكل حبر من ىذه البحور مع إيراد أمثلة عن ّ
ّ

 -5البحر الكامل:

ىو"أمت البحور السباعية ويصلح لكل نوع من أنواع الشعر وؽبذا كاف كثًنا يف كالـ اؼبتق ّدمٌن

واؼبتأخرين وىو أجود يف اػبرب منو يف اإلنشاء وأقرب إىل الش ّدة منو إىل الرقّة)3(".وأطلق اػبليل عليو
ىذه التسمية "أل ّف فيو ثالثٌن حركة مل ذبتمع يف غًنه من الشعر ولو تسعة أضرب مل حيصل عليها حبر
آخر )4(".وىو حبر يأيت تاما كما قد يأيت ؾبزوءا ،عرفو الشعر العريب منذ العصر اعباىلي وأشهر ما

) (1مصطفى ؿبمد الغماري ،أغنيات الورد والنار ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،اعبزائر( ،د.ط)  ،9980 ،ص.999
) )2اؼبصدر نفسو ،ص.999
) (3سليماف البستاين ،نظرية الشعر-مق ّدمة ترصبة اإللياذة ،منشورات وزارة الثقافة ،سوريا ،ط ،9996 ،2ص.92
) )4صابر عبد الداًن ،موسيقى الشعر العريب بٌن الثبات والتطور ،ص .87
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نظم عليو معلقة (عنرتة ولبيد) ،لذا قبد أ ّف (الغماري) سار على منواؿ ىؤالء واختار البحر األكثر
موسيقية ونغما.
وفيم يلي سأورد بعض األمثلة من ديواف "أغنيات الورد والنّار" على ىذا البحر حيث يقوؿ يف
قصيدة" أغنية الشمس":

أحضانِي
ضراءُ في َكبِ ِدي وفي
َ
َخ َ
ِ
ِ
تمانِي
ُمتَ َم نيرٌد في َشوق َها ك َ
ِ ()1
ِ
أشجاني.
أورقَت في ُمقلَتي َ
َكم َ

لف الظَّالَم َس َحابةٌ
وحبِيبَتِي َخ َ
َ
ِ
اله َوى
اوج في وصل َها َس َم ُر َ
ُمتَ َم ُ
َىل تَسم ِعين ص َدى لُحونَ ِ
ك في َد ِمي
َ َ َ
ُ

فالغماري استعمل يف ديوانو ستة وسبعون وثالثمائة(;< )8بيتا من ىذا البحر،أي بنسبة
مئوية فاقت الثماين واألربعٌن باؼبائة باإلضافة إىل نظمو لثالث قصائد من نفس البحر وفق نظاـ
شعر التفعيلة نورد مقاطع عن كل قصيدة .ونبدأ بقصيدةّ ":أواه يا سفر" واليت مطلعها:
ج ِ
يم..
ُ ٌ
رح يَغ ُ

وجةُ تَنآى
وم َ
َ

وب.
و ُشطآ ٌن تَـلُ ُ

وَم َدى..

س َّك ُع في ِش َفاهِ َّ
الدىر.
تَ َ

()2

وأما القصيدة الثانية اليت تنتمي إىل نفس النظاـ ىي قصيدة" :نجوى العشق والنار" واليت مطلعها:
أ ِ
يك..يَا َس َف ِري
يس لِي َزا ٌد ِس َوى َعينَ َ
َ
ُساف ُر..لَ َ
ِ
يك أ ِ
ِ
الع ِطر
َشواقي ..تُـغَننيي ل َ
له َوى َ
فَفي َعينَ َ َ
()3
ّذي سجنوه في" ِ ِ
ِ
لوت ِر.
لجم ِر ال ِ َ َ ُ ُ
ول َ
الوادي" ول َ
َ
) (1مصطفى ؿبمد الغماري ،أغنيات الورد والنار ،ص ،29ص.22
) (2اؼبصدر نفسو ،ص.92
) )3اؼبصدر نفسو ،ص.999
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والقصيدة الثالثة ىي قصيدة":رفض في مسافة العشق" واليت مطلعها:
مرايا الض ِ
لم ِاء َعن ُى ُدبِي
َّوء تَ ْجلُو َوح َ
ََ َ
شة الظَّ َ
العر ِ
الش ِ
ب في َجبِي ِن َّ
ب
فَأكتُ َ
مس َم َّواالً َعن َ َ
()1
يخ  ..يا نَهر ِ ِ ِ
انس ِكب ..
َعن التَّار ِ َ َ َ
الحقي َقة في َدمي َ
من كل ما سبق يتضح أ ّف (الغماري)مل يلتزـ ٍ
ببناء واحد يف قصائده .رغم أ ّف أغلب ىذه
ّ
ِّ
القصائد ىي قصائد عمودية أي مبنية وفق نظاـ الشطرين ولكنّو استعمل كذلك ثالث قصائد من
حبر الكامل وفق نظاـ شعر التفعيلة كما بينا ذلك سابقا.
ىذا فيما خيص البحر الكامل تاما أي بست تفعيالت .و ّأما ؾبزوؤه وىو أف يأيت مؤلفا "من
أربع وحدات إيقاعية يف الشطرين أل ّف اجملزوء ما حذؼ تفعيلة من كل شطر فيو )2(".فقد استعملو
مرتين أي بنسبة فاقت التسع باؼبائة.
(الغماري) ّ

وفيما يلي أمثلة عن ىذا النوع وأبدأ بقصيدة "مرثية األلم والثورة(إلى الشهيد كمال

جنبالط)" اليت مطلعها:

يك ِ
الخيام
ُم ِر َخ َ
لف َىاتِ َ
الزَما ُن ِسوى ُرَكام
ِن ..فَ َما َّ
اد ُىم ال َكالم
احوا َ .
.وز َ
َر ُ

هف التآ
أض ِرب بِ َها َك َ
ِ
الزَما
واحطم بِ َها ُج ُد َر َّ
ِ
واردم بِ َها طَلَ َل األُولَى
ِ
وت َم َّوا
تَن َ
ين يَ ُم ُ
ش ُّل ح َ

السالَم.
ُّحى..لغَةُ َّ
ُل الض َ

()3

و ّأما القصيدة الثانية اليت جاءت على ؾبزوء الكامل فهي بعنواف"نجوى مسافر بعيد"وفيها يقوؿ:
شاً ِمثل ِر ِ
ك أو َجنَاحا
ليت لِي يَا طَ ُير ِري
يش َ
أنَا َ
َ
تَ ِر ُق األ ِز ِاىير ِ
الر ِ
المالَ َحا
وض أَس
َحوم َح َ
ول َّ
فَأ ُ
َ
) (1مصطفى ؿبمد الغماري ،أغنيات الورد والنار ،ص .969
) (2عبد الرضا علي ،موسيقى الشعر العريب قدديو وحديثو-دراسة وتطبيق يف شعر الشطرين والشعر اغبر ،-ص.98
) )3مصطفى ؿبمد الغماري ،أغنيات الورد والنار ،ص ،29ص.22
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لَحنِي

ب
ص ُّ
وأَ ُ
وأَ ُش ُّم

يَا

طَ ُير

ِ
لوُرو
لُ

ِ
ِ
احا
َشر ُ
المبَ َ
طر ُ
ب الع َ
د وأ َ
()1

صبَاحا.
صبًا..وأحيَ َ
اىا َ
َ

الحيَاة
َ

ّأما فيما خيص عدد األبيات اليت نظمها الشاعر-الغماري -على ؾبزوء الكامل ىي :أربعة
ومائة بيت( 529بيت).
-0البحر البسيط:
تل اؼبرتبة الثانية من حيث نسبة تردده يف الديواف -أغنيات الورد والنّار-
ّأما عن البحر الذي اح ّ

فهو البحر البسيط ،وىو أحد "األحبر الثالثة اليت وردت بكثرة يف الشعر العريب )2(".و"للبسيط شبانية
()3

أجزاء :سباعية ،وأربعة طباسية ،وسباعية مق ّدـ على طباسية".

وأضاؼ القرطاجين(ت5089م) بقولو":وذبد للبسيط سباطة*وطالوة)4(".والبحر البسيط "يقرب

من الطويل ولكنّو ال يتّسع مثلو الستيعاب اؼبعاين وال يلٌن لينو للتصرؼ بالرتاكيب واأللفاظ مع
قل يف شعر أبناء اعباىلية وكثر يف
تساوي أجزاء البحرين ،وىو من جهة أخرى يفوقو رقّة وجزالة وؽبذا ّ
()5

شعر اؼبولدين".

تاما أي بثماين تفعيالت،
و ّأما فيما خيص استعماؿ (الغماري) ؽبذا البحر فنجده قد استعملو ً

واستعملو كذلك مشطورا أي بأربع تفعيالت تفعيلتٌن يف كل شطر.وبالعودة إىل ديواف" أغنيات الورد
والنّار" والقياـ بإحصاء نسبة تردد ىذا البحر قبده قد تردد حوايل ست(; )2مرات أي بنسبة فاقت
سبعا وعشرين باؼبائة .و عن القصائد اليت نظمت على ىذا البحر ىي ":لبنان الرافض" واليت
مطلعها:

فض في َو ِاديك وال َق َد ُر
تَـ َعانَ َق َّ
الر ُ

الخبَـ ُر؟
وم يَا لُبنَان َما َ
َماذَا َج َرى اليَ َ

) (1مصطفى ؿبمد الغماري ،أغنيات الورد والنار ،ص  ،999ص.992
) )2ؿبمد عبد اؼبنعم خفاجي ،موسيقى الشعر وأوزانو-دراسات يف الشعر العريب ،االرباد التعاوين للطباعة ،الرياض( ،د.ط)( ،د.ت) ،ص.69
)(3
السهل ،اعبزائر(،د.ط) ،2009 ،ص.82
موسى األضبدي نويوات ،اؼبتوسط الكايف يف علمي العروض والقوايف ،منشورات ّ
) (4حازـ القرطاجين ،منهاج البلغاء وسراج األدباء ،تقدًن وربقيق :ؿبمد اغببيب ابن اػبوجة ،الدار العربية للكتاب ،تونس ،ط ،2008 ،2ص.299
*ىي اليت تتواىل فيها ثالث متحركات.لالستزادة ينظر :منهاج البلغاء ،ص .222
)(5سليماف البستاين ،نظرية الشعر-مق ّدمة ترصبة اإللياذة ،ص .99
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ض
ني
يح تَرُك ُ
والر ُ

ب
الجوالَن ُمغتَ َ
َما َذا َج َرى؟ فَ ُح َمى ُ
صٌ

ار
ح َ
الع ُ
َويَق َد ُ

مراء ..تَصلُبُـ َها
وس َى َامتُو َّ
تَ ُد ُ
الس َ

في لُبنَان  ..تَن َف ِج ُر
ِ ()1
اح َوُمستَتر!
قُ َّد ٌ

و ّأما القصيدة الثانية فهي بعنواف" إلى ناعيك يا سمراء" واليت مطلعها:
اك ينع ِ
ينع ِ
ِ
اك َمن بِاأل ِ
مراء وج َدانَا
َمس يَ َنعانَا
ََ
ََ
نَ ُ
حن الغَ ِريبَان يَا َس َ
المالَِمح  ..الَ ُكنَّا َوالَ َكانَا
إِن لَم نُـ َعانِق َى َوانَا َع َبر تَذكِ َرة
غَضبَى َ
ِ
اك ينع ِ
ينع ِ
ذعانَا!
وى َامت بِلَح ِن ( ني
السي ِن)إِ َ
اك َمن َزَمت َع َواط ُفوُ
( َشرقًا) َ
ََ
ََ
()2
ِ
يع  ..وطَرفًا ِمنو يَقالَنَا.
وقَد لَمسنَا َزفِ ًيرا منو..يَح ِرقنَا
لَو يَستَط ُ
و ّأما القصيدة الثالثة فهي بعنواف"إلى شاعر القصر" واليت مطلعها:
يا َش ِ
ِ
م ِ
اء الغَ ِ
اع َر ال َقص ِر َىا َن ني
ب
عر واأل ََدب
اض َ
يك لَ ٌ
َ
َ
مح َ
يم يَحتَج ُ
ور َ
الش ُ
ِ ِِ
ِ
ِ
يح َعلَى األَعتَ ِ
ب
يل َوالَ قَ َ
اب تُف ِر ُشوُ
ضٌ
المد ُ
ين َ
لل َفاتح َ
يم َ
!والَ َخ ٌ
فَ
ِ
أعماقِ َها ال َكذب
صائِ ُد  ...تَر ِو َيها ُملَ َّف َقة
يم ال َق َ
س َّكع في َ
نَ َ
شوى ..تَ َ
فَ
()3
ِ
الزرقَاء تَصطَ ِخب
رىمو
الموجة َّ
أغر َ
فَـ ُر َ
اك ِد َ
حت في َ
يَا َشاع َر ال َقص ِرَ ...كم َ
و ّأما القصيدة الرابعة فهي بعنواف" يا وردة النّار" ومطلعها:
ي واقتَ ِربِي
اله َوى العُذ ِر ني
ور َ
ُمدنيي ُج ُذ َ

تح في َو ِ
انس ِكب
رد َة ال َف ِ
يا َو َ
شم الض َ
ُّحى َ

مدنيي ج ُذ ِ
ب
ُ
سٌ
ُ َ
ورك . .الَ َوجوٌ والَ نَ َ

ِ
ِ
ِ
سبي
إن يُبحر اليَ ُ
أس في َوج ِهي َوفي نَ َ

يك م ِ
فض في َعينَ ِ
الر ِ
زى َرة
عُ ُروبَةُ َّ
ُ

بِأ ِ
جواك مقترب.
ص ٍ
َلف ُ
بح على نَ َ

)(1مصطفى ؿبمد الغماري ،أغنيات الورد والنار ،ص  ،9ص.90
)(2اؼبصدر نفسو ،ص  ،79ص.76
)(3اؼبصدر نفسو ،ص  ،97ص.98
)(4اؼبصدر نفسو ،ص  ،967ص .968
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يف ىذه القصيدة قبد الشاعر _الغماري_ قد مزج بٌن البسيط التام ومشطوره حيث جاءت
عدد األبيات اليت كاف فيها البحر البسيط تاما حوايل ثالثة

وعشرون()08

بيتا .أما األبيات اليت

جاءت على مشطور البسيط فعددىا ثمانية وخمسون(=):بيتا وفيما يلي ّناذج عن مشطور البسيط:
اك يَا َوطَنِي
َىو َ
أ َ
أَع َ
شقوُ

َّ
أىو َاىا
والشمس َ

َّ
حجبُـ َها
يل يَ ُ
الل ُ
َعو ِادي ِ
الع َدى
َ

اىا
َنس َ
فَأ َ

رد
والو ُ
َ
الَ
َوالَ

وأَعبُـ ُد اللـو
َعننيي..

اىا
َنع َ
تَع ُدو ..فَأ َ

()1

وقد نظم (الغماري) على حبر البسيط ما يقارب ستة ومائتي(; )02بيت من الشعر أي بنسبة
تفوؽ ستا وعشرين بالمائة .وأما مشطوره فقد ورد حوايل :ثمانية وخمسون(= ):بيتا أي بنسبة
مئوية فاقت سبع بالمائة.
-8البحر الخفيف:

ّأما البحر الثالث الذي استعملو (الغماري) يف ديوانو فهو البحر اػبفيف الذي قِيل عنو بأنّو
"أخف البحور على الطبع وأطالىا للسمع يشبو الوافر لينًا ولكنّو أكثر سهولة وأقرب انسجاما وإذا
حبر
جاد نظمو رأيتو سهال فبتنعا لقرب الكالـ اؼبنظوـ فيو من القوؿ اؼبنثور وليس يف صبيع حبور الشعر ٌ
()2
نظًنه يصح للتصرؼ جبميع اؼبعاين".
()3

وللخفيف كذلك "جزالة ورشاقة".

وىو حبر"مركب سداسي األجزاء يكثر استخدامو عند

()4

القدماء واحملدثٌن ويستعمل تاما وؾبزوءًا".

)(1مصطفى ؿبمد الغماري ،أغنيات الورد والنار  ،ص.999
)(2سليماف البستاين ،نظرية الشعر-مق ّدمة ترصبة اإللياذة ،ص.92
)(3حازـ القرطاجين ،منهاج البلغاء وسراج األدباء ،ص.299
)(4عبد الرضا علي ،موسيقى الشعر العريب قدديو وحديثو-دراسة وتطبيق يف شعر الشطرين والشعر اغبر ،-ص.929
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والغماري قد استعمل ىذا البحر يف مناسبة واحدة فقط وذلك من خالؿ القصيدة اؼبعنونة
ب":براءة إلى شهداء الرفض والجهاد في مصر إلى قوافل الثورة اإلسالمية اآلتية" واليت يقوؿ
فيها:

المصلُوبَو
ات البَـ َراءَة
َكلِ َم ُ
َ
ِ
ج فِ َيها ُّ
الط
العُيُو ُن الّتي تَ َم َاو َ

ِ
جن ُك ُروبَو
ثُر َن في َخاط ِري فَـ ُه َ
ىر ..بَاتَت ِمن طُه ِرَىا َمسلُوبَو
ُ

واألَ ُك ُّ ِ
الما
قن َس ً
ف الّتي عُبني َ

ى َّدىا اللَّ ِ
ين َرَوى نُـيُوبو.
َ َ
يل ح َ
ُ

ِ
وز ِاء تَغ ُدو تُ ِريبو
ين
الج َ
َ
َجب َ

والجباهُ الّتِي تُـه ِ
ِ
دى ُد بَالِغًا
َ
َ

()1

من ىذا العرض اؼبوجز لألحبر الثالثة اليت احتواىا ديواف"أغنيات الورد والنّار" للشاعر
(مصطفى محمد الغماري) .قبد أ ّف (البحر الكامل) استحوذ على النسبة األعلى من قصائد ىذا
الديواف؛ فجاءت أغلبها على ىذا البحر سواء أكاف تاما أي بثماين تفعيالت أـ ؾبزوءا أي بأربع
تفعيالت .وكاف حضوره بنسبة مئوية فاقت الواحد والعشرين باؼبائة .فيما كاف البحر الذي احتل
اؼبرتبة الثانية من حيث نسبة تردده سواء أكاف تاما أـ مشطورا ىو البحر البسيط ،حيث فاقت نسبة
حضوره ثالثا وثالثٌن باؼبائة .و ّأما البحر الثالث الذي كاف حضوره قليال حيث مل يرتدد سوى مرة
واحدة()25ىو البحر اػبفيف.
ثانيا -بنية البيت الشعري:
إ ّف للشعر مكانة عالية عند العريب قدديا وحديثا ،لذا سعى منذ القدًن أي منذ العصر اعباىلي-
وفيو من قاؿ قبل ىذه الفرتة -أف يضع ؽبذا الفن اؼبهم يف حياتو ؾبموعة من النظم اليت ربكمو
وتنظمو خاصة فيما يتعلق بالبيت الشعري؛ باعتباره أصغر وحدة إيقاعية تسهم يف بناء الوحدة
اإليقاعية األكرب وىي القصيدة؛ حيث كاف وال يزاؿ تقليدا متّبعا يف تأليف البيت الشعري ،وىذا
األمر ىو ما دعا النقاد سواء القدماء أو احملدثٌن اػبوض فيو والتّكلم عن قوانينو وأسسو اليت الب ّد
)(1مصطفى ؿبمد الغماري ،أغنيات الورد والنار ،ص ،89ص.90
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الفصل الثانً:ــــــــــــ البنٌة العروضٌة فً دٌوان "أغنٌات الورد وال ّنار"
ألي شاعر أراد نظم شعر أف يتبعها ويسًن على هنجها ومن ىؤالء :ابن رشيق يف كتابو العمدة يف
ؿباسن الشعر وآدابو حيث يقوؿ" والبيت من الشعر كالبيت من األبنية :قراره الطبع ،وظبكو الرواية،
تشبيو بيت ودعائمو العلم ،وبابو ُّ
الدربة ،وساكنو اؼبعىن ،وال خًن يف بيت غًن مسكوف وصارت
لألخبية،فأما ما سوى ذلك من
اخي واألوتاد
األعاريض والقوايف كاؼبوازين واألمثلة لألبنية ،أو كاألو ِّ
ّ
ؿباسن الشعر فإّّنا ىو زينة مستأنفة ولو مل تكن الستغين عنها )1(".يف ىذا القوؿ قبد أ ّف ابن رشيق
يؤكد على فكرة مهمة مفادىا أ ّف "بيت ِ
الشعر يستقيم بأعاريضو وقوافيو كما أ ّف بيت السكن يومئ
()2

إىل توازي الشطر األوؿ اؼبنتهي بالعروض مع الشطر الثاين اؼبختوـ بالقافية".

فالوزف والقافية وانقساـ البيت الشعري إىل شطرين ىي العناصر اليت الب ّد ألي بيت شعري أف
يُبىن عليها .ومل يكن ابن رشيق الوحيد الذي تطرؽ إىل ىذه القضية بل قبد نقاد آخرين وعلى رأسهم

القرطاجين(ت5089م) الذي يقوؿ "وؼبا قصدوا أف جيعلوا ىيئات ترتيب األقاويل الشعرية ونظاـ أوزاهنا
ّ
تأملوا البيوت فوجدوا ؽبا كسورا
ّ
متنزلة يف إدراؾ السمع منزلة وضع البيوت وترتيبها يف إدراؾ البصر ّ
وأركانا وأقطارا وأعمدة وأسبابا وأوتادا .فجعلوا األجزاء اليت تقوـ منها أبنية البيوت مقاـ الكسور
لبيوت الشعر ،وجعلوا اطّراد اغبركات فيها للذي يوجد للكالـ بو استواء واعتداؿ دبنزلة أقطار البيوت
اليت سبت ّد يف استواء ،وجعلوا ملتقى كل قطرين حيث يفصل بٌن بعضها وبعض بالسواكن ركنا أل ّف
الساكن ملّ كاف حيجز بٌن استواء القطرين اؼبكتنفٌن لو صار دبنزلة الركن الذي يعدؿ بأحد القطرين...
وجعلوا الوضع الذي يبىن عليو منتهى شطر البيت وينقسم البيت عنده بنصفٌن دبنزلة عمود البيت

اؼبوضوع وسطو وجعلوا القافية دبنزلة ربصٌن منتهى اػبباء والبيت من آخرمها وربسينو من ظاىر
وباطن ،وديكن أف بقاؿّ :إهنا جعلت دبنزلة ما يعايل بو عمود البيت من شعبة اػبباء الوسطى اليت ىي
ملتقى أعايل كسور البيت وهبا مناطها .وقد يُقاؿ ّإهنم جعلوا العروض والضرب ومها هنايتا شطري

)(1ابن رشيق ،العمدة يف ؿباسن الشعر وآدابو،ج ،9ص.929
)(2مقداد ؿبمد شكر قاسم ،البنية اإليقاعية يف شعر اعبواىري ،ص.70
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الفصل الثانً:ــــــــــــ البنٌة العروضٌة فً دٌوان "أغنٌات الورد وال ّنار"
البيت يف أف وضعومها وضعا متناسبا متقابال منزلة القائمتٌن يف وسط اػبباء اللتٌن يكوف بناؤه
()1

عليها".

فملخص ىذا الكالـ أف البيت الشعري يتألف من أمور البد على كل ناظم للشعر التزامها
واحملافظة عليها أثناء نظمو ألبيات قصيدتو الشعرية أمهها:
-5

الوحدات الوزنية األجزاء.

-0

الفصل بٌن كل ؾبموعتٌن متساويتٌن من األجزاء.

-8

اختتاـ كل ؾبموعة من األجزاء بعنصر فبيز ىو العروض للمجموعة األوىل )الصدور( والضرب

للمجموعة الثانية )العجز(.
-9

اختتاـ اجملموعتٌن كلتيهما بعنصر القافية".

()2

فالنقطة اليت أراد كال الناقدين الرتكيز عليها مفادىا :أ ّف البيت الشعري لبنة إيقاعية أوىل
لعل البيئة
وبتمامها وبنائها بناءًا صحيحا يتم بناء القصيدة ،وبإحكامها يتم حسن إحكاـ القصيدة .و ّ
كما ىائال من اؼبصطلحات فبيت الشِّعر ىو بيت
اعبغرافية اليت كانوا يُقيموف هبا ىي من وفّر ؽبم ً
الشَّعر نفسو لو شطراف أو مصراعاف ويقوـ على أعمدة وأوتاد وأطناب ،فهو حيوي معانيو كما حيوي

بيت الشَّعر من فيو من أفراد العائلة،وكل بيت منفصل عن اآلخر كما تتناثر األخيمة يف البيئة
تتحرؾ فيو كساكن ذلك البيت الذي يعيش فيو بٌن نبات البيئة ورماؽبا وحيواهنا
الصحراوية،واللغة اليت ّ
تعبًنا عن ىاجس الوحدة والرتابط االجتماعي الذي يؤلف
وألواهنا وأوصافها ،وكانت القافية الواحدة ً

موحد.
نسيج القبيلة ،فسار الشعراء على نظاـ خاص يف نظم الشعر وبناء قصائدىم على شكل ّ

ثالثا -إيقاع التدوير:

التدوير مصطلح إيقاعي يتم فيو مزج شطري البيت الشعري بكلمة تكوف منقسمة بٌن الشطر
مقسم إىل شطرين متساويٌن
األوؿ والشطر الثاين؛ باعتبار أف البيت الشعري كما بينّاه سابقا ّ

)(1حازـ القرطاجين ،منهاج البلغاء وسراج األدباء ،ص ،229ص.226
)(2مقداد ؿبمد شكر قاسم ،البنية اإليقاعية يف شعر اعبواىري ،ص .79
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الفصل الثانً:ــــــــــــ البنٌة العروضٌة فً دٌوان "أغنٌات الورد وال ّنار"
اؼبدور ىو "الذي اشرتاؾ شطراه يف كلمة واحدة بأف
ومنفصل كل شطر عن اآلخر ولكن البيت ّ
()1
يكوف بعضها من الشطر األوؿ وبعضها من الشطر الثاين".
ؾبرد اضطراب يلجأ إليو الشاعر؛ ذلك أنو يسبغ على البيت غنائية
وللتدوير"فائدة شعرية وليس ّ
()2

وليونة ألنّو دي ّده ويطيل نغماتو".

ولذا قبد الشاعر (مصطفى ؿبمد الغماري) استعمل يف ديوانو ىذا النوع من األبيات الشعرية،
كما أنّو استعمل نظاـ آخر وىو ما يُل ّقب بنظاـ شعر التفعيلة أو الشعر اغبر _كما يُعرؼ عند
البعض_ وىو النوع الذي يقوـ على السطر الشعري .فكاف مقدار تردد النوع األوؿ أي نظاـ
القصائد القائمة على نظاـ الشطرين ىو :سبعة وسبعوف ومائة(<< )5بيت شعري وذلك يف شباين
عشرة(= )5قصيدة،وىذا مل دينع من وجود النوع اآلخر من الشعر أي الشعر القائم على السطر
الشعري -شعر التفعيلة -وذلك يف ثالث قصائد( )28وىي" :أواه يا سفر""،نجوى العشق والنار"،
"رفض في مسافة العشق".
وللتدوير أمهية بالغة يف البيت الشعري انطالقا من "اخرتاقو الوقفة بٌن اؼبصراعٌن من البيت،
وذباوزه ؽبا ،على الرغم من أ ّف الوقفة عنصر مركزي لو وضعية اؼبهيمن على العناصر األخرى يف البيت
القدًن،والبنية السائدة للبيت التقليدي معا".

()3

إذف التدوير يعمل على خرؽ النظاـ األصلي الذي عليو البيت الشعري يف أصلو ويكسبو
موسيقا أكثر وخ ّفة أكرب؛ فهو يلغي زماف السكوت الذي يكوف بٌن شطري البيت واؼبعروفة باألثايف
أو السكتة .والغماري قد استعمل ىذا النوع يف بناء أبيات قصائده العمودية وذلك يف ثالث
وستٌن( );8مناسبة وفيما يلي سنذكر بعض النماذج اليت استعمل فيها الشاعر أسلوب التدوير بدءًا
بقصيدة" مرثية األلم والثورة " ومطلعها:
يك ِ
الخيَام
هف التَّآ
ُمر َخ َ
أَض ِرب بِ َها َك َ
لف َىاتِ َ
)(1صابر عبد الداًن ،موسيقى الشعر العريب بٌن الثبات والتطور ،ص.69
)(2نازؾ اؼبالئكة ،قضايا الشعر اؼبعاصر ،ص.99
)(3ؿبمد بنيس ،الشعر العريب اغبديث-بنياتو وإبداالتو-ج ،9دار توبقاؿ للنشر والتوزيع ،الدار البيضاء ،اؼبغرب ،ط ،9999 ،9ص.928
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الفصل الثانً:ــــــــــــ البنٌة العروضٌة فً دٌوان "أغنٌات الورد وال ّنار"
و ِ
الزَما
احطم بِ َها ُج ُد َر َّ
َ

الزَما ُن ِس َوى ُرَكام
ِن  ..فَ َما َّ

و ِ
اردم بِ َها طَلَ َل األُولَى
َ

()1

ادىم ال َكالَم.
احوا َ . .
وز َ
َر ُ

األوؿ كاف
من خالؿ ىذه األبيات قبد أ ّف (الغماري) قد استعمل أسلوب التدوير ،ففي البيت ّ

يف كلمة(التآمر) حيث كاف اعبزء األوؿ من ىذه الكلمة(التآ) يف الشطر األوؿ(الصدر) واعبزء الثاين
الزمان) اليت جعل
منها(مر) يف بداية الشطر الثاين ،وكذلك فعل يف البيت الثاين من خالؿ كلمة( َّ
األوؿ يف حٌن بقية الكلمة كانت مع بداية الشطر الثاين ،وىو
األوؿ ( ّ
الزما) يف هناية الشطر ّ
جزءىا ّ

موا)
موال) حيث جعل اعبزء األوؿ من الكلمة( ّ
األمر الذي ؼبسناه يف البيت الثالث من خالؿ كلمة( ّ

يف هناية الشطر األوؿ من البيت وأمتّ حرؼ الالـ يف بداية الشطر الثاين .وىو بفعلو ىذا أراد أف يبث
يدؿ على ش ّدة األمل واغبزف ِ
وعظَم اؼبصاب
مهومو وآالمو ومصابو؛ لذا كاف كالمو متواصال وىذا ّ

فضل االستمرار يف تداعي أحزانو ومآسيو .كما أ ّف أسلوب
حبيث مل يتوقف عند هناية الشطر بل ّ
التدوير خلق كذلك موسيقى وإيقاعا أكثر خفة وطربا وكأنّو ُخياطبنا بقولو إ ّف الشطر الواحد مل
يستوعب اغبزف واألسى الذي يأسرين.
واؼبثاؿ اآلخر عن أسلوب التدوير قبده يف قصيدة" نجوى مسافر بعيد" وجاء فيها:
ًشا ِمثل ِر ِ
احا
يت لِي يَا طَير ِري
يش َ
أَنَا لَ َ
ك أَو َجنَ َ
َ
تَ ِر ُق األ ََز ِاى َير
()2
ِد وأَشر ِ
احا.
َ َُ
المبَ َ
طر ُ
ب الع َ
ِ
المالَ َحا

الر ِ
وض أَس
َحوم َح َ
ول َّ
فَأ ُ
ب
َص ُّ
وأ ُ

لَحنِي

ِ
لوُرو
لُ

من خالؿ ىذه األبيات اليت بٌن أيدينا نالحظ أ ّف(الغماري) استعمل أسلوب التدوير
األوؿ من كل كلمة من الكلمات اؼبذكورة سلفا يف
يف(ريشا -أسترق -للورود) حيث جعل اعبزء ّ
مقسمة على الشكل اآليت(ري ،أس ،للورو) ّأما األجزاء
هناية الشطر ّ
األوؿ من البيت،فجاءت ّ
)(1مصطفى ؿبمد الغماري ،أغنيات الورد والنار ،ص.29
)(2اؼبصدر نفسو ،ص.999
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الفصل الثانً:ــــــــــــ البنٌة العروضٌة فً دٌوان "أغنٌات الورد وال ّنار"
ِ
ا،ترق،د) ونالحظ أ ّف الشاعر عمد إىل
اؼبتبقية فكانت يف بداية الشطر الثاين وىي على الرتتيب( ًش
عما بو من آالـ وأسى .فهو ُخياطب الطًن فاحتاج إىل أف يواصل
ىذا النوع من البناء حينما ّ
عرب ّ
كالمو دوف وضع أي فاصل ليتم ّكن من أف يُنقص ما خيتلج يف نفسو من مهوـ وآالـ .وتوجد كذلك
ّناذج أخرى تنتمي إىل نفس النوع من البناء وخاصة فيما يتعلّق بشعر التفعيلة؛ الذي كاف أسلوب

التدوير فيو طاغيا ومالحظًا على جل األسطر الشعرية ففي قصيدة " أواه يا سفر" يقوؿ فيها:
ج ِ
يم**..متفاعلن م
ُ ٌ
رح يَغ ُ

وجةٌ تَنآى**تفاعلن متفا
َوَم َ

َو ُشطآ ٌن تَـلُوب**علن متفاعالن.

()1

ّأما القصيدة الثانية اليت تنتمي إىل نفس نظاـ البناء فهي بعنواف":رفض في مسافة العشق"
حيث يقوؿ فيها:
مرايا الض ِ
الظلم ِاء َعن ُى ُدبِي علن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفا
َّوء تَجلُو َوح َ
ََ َ
شة َ
العر ِ
الش ِ
فأَكتُب فِي َجبِي ِن َّ
ب علن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفا
مس َم َّواالً َع ِن َ َ
يخ ..يا نَهر ِ ِ ِ
س ِكب..علن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفا
َع ِن التَّا ِر ِ َ َ َ
الحقي َقة في َدمي انْ َ
ح ُكلّوُ طََربِ ْي )2(.علن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفا
فَ َ
ش ْو ٌق ُكلُّوُ َد ْربِي َ . .وبَـ ْو ٌ
ىذه النماذج كلّها توحي بأف الشاعر استعمل ىذا النوع من البناء للّوعة واألسى الذي كاف
حّت من الوقفة عند هناية الشطر أو السطر الشعري
يُعاين منو؛ فسعى إىل بثِّو وإخراجو بطريقة ذبعل َّ
باألمر ِّ
اؼبتعذر؛ ألنّو قد يُعِيق تداعي ىذه اؽبموـ ،وىو الشيء الذي قد يتسبب يف ضنك عيش
الشاعر وعدـ راحتو لذا عبأ ؽبذا النوع من البناء؛ فهو يساعده على إراحتو من مهومو ومعاناتو.

)(1مصطفى ؿبمد الغماري ،أغنيات الورد والنار  ،ص.92
)(2اؼبصدر نفسو ،ص.969
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الفصل الثانً:ــــــــــــ البنٌة العروضٌة فً دٌوان "أغنٌات الورد وال ّنار"
رابعا -إيقاع الزحافات والعلل:
تع ّد الزحافات والعلل من اؼبصطلحات العروضية اليت تدخل على األوزاف الشعرية باعتبارىا
()1

"مركبة من متحركات وسواكن اختلفت حبسب أعداد اؼبتحركات والسواكن يف كل وزف منها".

وللزحافات دور مهم يف تغيًن عدد السواكن إىل اؼبتحركات أو العكس ،فهي تعمل على زيادة عدد
السواكن يف حالة تسكٌن اؼبتحركات أو زيادة عدد اؼبتحركات بالنسبة لعدد السواكن ،وذلك حبذؼ
السواكن ولكال العملٌن وظيفة إيقاعية تسهم يف إعطاء اإليقاع أكثر خفة وسرعة .وأل ّف الزحافات
ىي" تغيًن يلحق ثواين األسباب فقط ،سواء أكاف السبب خفيفا أـ ثقيال فال يدخل على أوؿ اعبزء
()2

وال على ثالثو ،وال على سادسو".

وىي-الزحافات -كثًنة ومتنوعة فمنها ما يكوف باغبذؼ أو

يكوف بالتسكٌن واألمر نفسو بالنسبة للعلل فهي "تغيًن غًن ـبتص بثواين األسباب ويقع يف العروض(
()3

اعبزء األخًن من الشطر األوؿ) والضرب(اعبزء األخًن من الشطر الثاين)".

وىذا التعريف يتعلق بالعلة بنوعيها سواء أكانت علل نقص أـ علل زيادة ،واألمر نفسو بالنسبة
للزحافات اؼبفردة منها أو اؼبركبة ،وىذه التغيًنات ىي صنف من أصناؼ اػبروج على النسق باعتبار
()4

أف الشعر العريب "جيمع بٌن النسق واػبروج على النسق".

واػبروج على النسق "لو وظائف يف الشعر ويف غًنه من الفنوف فهو يُقاوـ ذلك اػبدر الناشئ

اغبسي ،وجيعل
من التكرار اؼبنتظم فيثًن االنتباه واليقظة ،ويدعم اعبانب الفكري يف مواجهة اعبانب ِّ

العمل الفين أقدر على التعبًن )5(".واستعماؿ الزحافات والعلل ال يُؤثّر على اإليقاع اؼبوسيقي للبحر
الشعري ،وال يكسر الوزف ،وىذه حقيقة أكدهتا البحوث والدراسات اليت قاـ هبا الدارسوف وعلى
رأسهم (ؿبمد مندور) الذي خلص إىل كوف "الزحافات والعلل ال تغًن شيئا يف كم التفاعيل عند

)(1حازـ القرطاجين ،منهاج البلغاء وسراج األدباء ،ص.229
)(2موسى األضبدي نويوات ،اؼبتوسط الكايف يف علمي العروض والقوايف ،ص.20
)(3ؿبمد عبد اؼبنعم خفاجي ،موسيقى الشعر وأوزانو-دراسات يف الشعر العريب ،ص.28
)(4علي يونس ،نظرة جديدة يف موسيقى الشعر العريب ،ص.979
)(5اؼبرجع نفسو ،ص.972
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الفصل الثانً:ــــــــــــ البنٌة العروضٌة فً دٌوان "أغنٌات الورد وال ّنار"
النطق هبا وىي لذلك ال تكسر الوزف )1(".فالزحاؼ "إف ىو إالّ خروج على النسق األصلي للدخوؿ
يف نسق جديد مواز ،أي إ ّف الزحاؼ ديثل ذباوزات منضبطة وحبدود وكيفيات مقنّنة لإليقاع
()2

األصلي".

إذف فالوظيفة اليت تؤديها الزحافات ىي وظيفة صبالية قبل كل شيء آخر ،وىي حقيقة أ ّكدىا
حازـ القرطاجين(ت5089م) دبحاولتو الربط بٌن حذؼ السواكن وكثرة اؼبتحركات؛ ففي اغبالة األوىل
يكوف فيها كزازة وتو ّعرا أما يف اغبالة الثانية ففيها لدونة وسباطة إذ يقوؿ":وما ائتلف من أجزاء تكثر

اؼبتحركات فإ ّف فيو لدونة وسباطة.
فيها السواكن فإ ّف فيو كزازة ّ
وتوعرا .وما ائتلف من أجزاء تكثر فيها ّ

والكثًن السواكن .إذا حذؼ بعض سواكنو ومل يبلغ ذلك اغبذؼ اإلجحاؼ بو اعتدؿ .وىم

اؼبتحركات والسواكن إما بزيادة قليلة أو
يقصدوف أبدا أف تكوف السواكن حائمة حوؿ ثلث ؾبموع ّ
أقل من الثلث أشد مالئمة من أف تكوف فوقو )3(".وىي حقيقة سنحاوؿ الوقوؼ
نقص وألف تكوف ّ
عندىا من خالؿ قصائد ديواف " أغنيات الورد والنّار" وسنبدأ بقصيدة " أغنية العاشق المجهول"

من[ بحر الكامل] يقوؿ فيها:

ْب ..أَنْت ِ
فِي ال َقل ِ
ضالَلُوُ َو ُى َداه

وألَنْ ِ
ت
َ
ت
طَالَ ْ
ج
تَـتَ َم َاو ُ

سافَة  ..فَ ْار َح ِم ْي َش ْك َواه
عبر َ
الم َ
َ
وأل ِ ِ
اله َوى ُدنْـيَاه
َنت في ُم َق ِل َ
َ
ت ُخطَاه
َما ُشمتو َحتَّى َع ِش ْق ُ

اج ِد ِد ِ
يا صور المو ِ
ينو
َ َُ َ َ َ
سافَةُ بُـ ْع ِدنَا ..يَا فَاتِنًا
َم َ
ام
األَيَّ ُ

فِي

ِ
الم َدى َع ْيـنَاه.
َوتَ ُج ُ
وب ..تَ ْختَص ُر َ

ُخطَُواتِو

ويف اعبدوؿ اؼبوايل سنبٌن ما تطرقنا إليو سابقا من خالؿ ىذه األبيات:

)(1ؿبمد مندور ،يف اؼبيزاف اعبديد ،ص.269
)(2مقداد ؿبمد شكر قاسم ،البنية اإليقاعية يف شعر اعبواىري ،ص.99
)(3حازـ القرطاجين ،منهاج البلغاء وسراج األدباء ،ص.290
)(4مصطفى ؿبمد الغماري ،أغنيات الورد والنّار ،ص ،929ص .926
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الفصل الثانً:ــــــــــــ البنٌة العروضٌة فً دٌوان "أغنٌات الورد وال ّنار"
رقم البيت
البيت األول
البيت الثاني
البيت الثالث
البيت الرابع

عدد الحروف

عدد الحروف

المتحركة

الساكنة

طبسة وعشروف( )0:حرفا

طبسة عشر( )5:حرفا

شبانية وعشروف(= )0حرفا

ثالثة عشر ( )58حرفا

طبسة وعشروف ( )0:حرفا

ستة عشر(; )5حرفا

سبعة وعشروف (< )0حرفا

أربعة عشر( )59حرفا

نوع الزحاف عدد مرات تكرره
إضمار

( )28مرات

قطع

( )20مرة

قطع

()25مرة

إضمار

( )29مرات

قطع

( )25مرة

إضمار

مرتٌن
(ّ )20

من خالؿ ىذا اعبدوؿ نالحظ أ ّف (الغماري) أ ّكد ما تطرؽ إليو القرطاجين(ت5089م) من
وجوب طغياف اغبروؼ اؼبتحركة على اغبروؼ الساكنة وىو ما وقفنا عليو من خالؿ ىذه اؼبقطوعة،
واألمر الداعي إىل ذلك أ ّف للوزف لدونة وسباطة.وىذه اغبقيقة وقفنا عليها إذ وجدنا أ ّف نسبة
اؼبتحركات إىل السواكن ىي واحد وثالثوف ومائة( )585متحركا ،مقابل ثالثة وسبعوف()<8ساكنا.
وىي نسبة فاقت الثلث رغم دخوؿ زحاؼ اإلضمار(تسكٌن الثاين اؼبتحرؾ) حبيث استعملو
(الغماري) يف ىذه القصيدة وحدىا ما يقارب الواحد واػبمسٌن ومائة( )5:5مرة ،فيما استعمل
التفعيلة الساؼبة ثالث وأربعٌن ومائة( )598مناسبة ،وىو رقم يؤكد أ ّف ىذا الزحاؼ ىو زحاؼ
مستحسن يف البحر الكامل،إذ أ ّف أغلب القصائد اليت نُظمت على ىذا البحر وردت التفعيلة
اؼبزاحفة هبذا الزحاؼ-اإلضمار -أكثر من ورود التفعيلة الساؼبة .فكانت بذلك التفعيلة األصلية ىي
االستثناء والتفعيلة اؼبزاحفة ىي األصل .وكانت الوظيفة اليت ّأدىا الزحاؼ ىي وظيفة صبالية ،حيث

حّت ال يقع فيها ثقل .فبفضلو أصبحت ىذه التفعيالت
قاـ بتعديل نسبة السواكن إىل اؼبتحركات ّ
يؤدى بالضرورة إىل تغيًن إيقاع البحر حيث أصبح يتدفق يف انسيابية وانسجاـ.
أكثر خ ّفة وىو ما ّ
وىذا األمر قبده كذلك يف البحرين اللّذين نظم عليهما (الغماري) قصائده يف ىذا الديواف إىل جانب

البحر الكامل ومها البسيط واػبفيف .حيث إ ّف البسيط يف أصلو مكوف من شبانية وعشرين

:8

الفصل الثانً:ــــــــــــ البنٌة العروضٌة فً دٌوان "أغنٌات الورد وال ّنار"
(=)0متحركا َوعشرين( )02ساكنا إال أ ّف استعمالو من خالؿ العمل الشعري خيتلف عنو يف الصورة
األصلية وىذا ما وقفنا عليو يف قصيدة" لبنان الرافض" اليت يقوؿ فيها:
ض فِي َو ِاديك وال َق َدر
تَـ َعانَ َق َّ
الرفْ ُ

الخبَر؟
وم يَا لُْبـنَان َما َ
َماذَا َج َرى اليَ َ
ض فِي لُبنَان  ..تَـ ْنـ َف ِج ُر
ني
يح تَـ ْرُك ُ
والر ُ
ار(( َّ
قداح)) َوُم ْستَتَر!
ح
َ
الع ُ
ويَـ ْق َد ُ

صب
الجوالن ُمغتَ َ
َما َذا َج َرى ؟ فَ ُح َمى ُ
وس
تَ ُد ُ
تَ ْحتَـلُّوُ

صلُبَـ َها
َى َامتُوُ َّ
مراء  ..تَ ْ
الس َ
ِ
أَثَـ ًرا  ...تَ ْد َمى َمالَم ُحوُ

وَكا َن يوِر ُق فِي أَبع ِ
ادهِ األَثَر.
َ
ُ
َ

اؼبتوصل إليها يف الدوؿ اؼبوايل:
وفيما يلي سأػبص النتائج ّ
رقم البيت

نوع الزحاف

عدد مرات تكرره

األول
البيت ّ

اػبنب

ثالث( )28مرات

البيت الثاني

اػبنب

أربع( )29مرات

البيت الثالث

اػبنب

طبس( )2:مرات

البيت الرابع

اػبنب

طبس( )2:مرات

البيت الخامس

اػبنب

ثالث( )28مرات

المجموع

عشرون( )02مرة

)(1مصطفى ؿبمد الغماري ،أغنيات الورد والنّار ،ص ،09ص.90
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()1

عدد الحروف

عدد الحروف

المتحركة

الساكنة

شبانية وعشروف

سبعة عشر

(= )0حرفا

(< )5حرفا

شبانية وعشروف

ستة عشر(;)5

(= )0حرفا

حرفا

شبانية وعشروف

طبسة عشر

(= )0حرفا

( )5:حرفا

شبانية وعشروف

طبسة عشر

(= )0حرفا

( )5:حرفا

شبانية وعشروف

سبعة عشر

( )28حرفا

( )97حرفا

أربعون ومائة
( )592حرفا

ثمانون()=2حرفا

الفصل الثانً:ــــــــــــ البنٌة العروضٌة فً دٌوان "أغنٌات الورد وال ّنار"
من خالؿ اعبدوؿ السابق اػباص باألبيات اؼبذكورة سلفا نالحظ:
-5إف زحاؼ اػبنب( -حذؼ الثاين الساكن من التفعيلة) -قد استُعمل يف البحر البسيط بكثرة؛
مرة.
حيث بلغت نسبة تردده يف القصيدة كلّها طبسة وعشرين ومائيت(ّ )00:
-0إ ّف نسبة اغبروؼ اؼبتحركة فاقت نسبة اغبروؼ الساكنة؛ حيث إ ّف عدد اغبروؼ اؼبتحركة كاف ثابتا
يف كل األبيات اؼبذكورة وىو شبانية وعشروف(= )0حرفا ،فيما كاف عدد اغبروؼ الساكنة متذبذب
لعل السبب يف ذلك ىو استعمالو لزحاؼ الخبن الذي أعطى األسبقية
فتارة يزيد وأخرى ينقص .و ّ
للمتحركات على حساب السواكن؛ أل ّف وظيفتو ىي حذؼ اغبرؼ الثاين الساكن من التفعيلة حيث

إ ّف(مستفعلن مثال تصبح متفعلن) والشاعر بعملو ىذا يؤكد ما ذىب إليو القرطاجين(ت5089م)يف
قولو السابق من وجوب طغياف اؼبتحركات على السواكن يف القصائد؛ أل ّهنا أسهمت يف جعل اإليقاع
يتدفق يف انسيابية وعذوبة ورقّة .وىو األمر الذي وقفنا عليو كذلك من خالؿ البحر اػبفيف وذلك
يف القصيدة اؼبعنونةب"براءة إلى شهداء الرفض والجهاد اإلسالمي في مصر إلى قوافل الثورة"
حيث يقوؿ:

صلُوبَو
الم ْ
َ

ثُـر َن فِي َخ ِ
اط ِري فَـ ُه ْج َن ُك ُروبَو
ْ

ات
َكلِ َم ُ

ِ
ج فِ َيها ُّ
الط
العُيُو ُن الّتي تَ َم َاو َ

ت ِم ْن طُ ْه ِرَىا َم ْسلُوبَو
ْى ُر  ..بَاتَ ْ

اءة
البَـ َر َ

ِ
والجبَاهُ الَّتِي تُـ َه ْد ِى ُد بَالِغًا

الج ْوَز ِاء تَـ ْغ ُدو تُ ِريْـبُو
َجبِْي َن
َ

واأل ُك ُّ
ف الّتي عُبنيـ ْق َن َسالًَما

َى َّد َىا اللَّْي ُل ِح ْي َن َرَوى نُـيُوبو.

توصل إليها من ىذه اؼبقطوعة:
يف اعبدوؿ اؼبوايل سنلخص النتائج اؼبُ ّ

)(1مصطفى ؿبمد الغماري ،أغنيات الورد والنّار ،ص،89ص .90
::
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الفصل الثانً:ــــــــــــ البنٌة العروضٌة فً دٌوان "أغنٌات الورد وال ّنار"
رقم البيت

نوع الزحاف

عدد مرات تكرره

البيت األول

اػبنب

أربع( )29مرات

البيت الثاني

اػبنب

ثالث( )28مرات

البيت الثالث

اػبنب

مرتٌن
ّ

البيت الرابع

اػبنب

ثالث( )28مرات

المجموع

مرة ()50
اثين عشرة ّ

عدد الحروف
المتحركة

عدد الحروف الساكنة

ثالثة وعشروف

أربعة عشر

()08حرفا

( )59حرفا

ثالثة وعشروف

طبسة عشر

()08حرفا

( )5:حرفا

أربعة وعشروف

طبسة عشر

( )09حرفا

( )5:حرفا

أربعة وعشروف

طبسة عشر

( )09حرفا

( )5:حرفا

أربعة وتسعون

تسعة وخمسون

( )>9حرفا

(> ):حرفا

اؼبتوصل إليها من األبيات السابقة ،واليت ىي
من خالؿ اعبدوؿ السابق الذي ىو ترصبة للنتائج ّ

من البحر اػبفيف حيث جاء فيها:

 -5استعمل الغماري يف اؼبقطوعة والقصيدة ككل زحاؼ اػبنب الذي تكرر فيها اثىن عشرة مرة.
-0

نالحظ يف ىذه اؼبقطوعة طغياف اغبروؼ اؼبتحركة على الساكنة؛ وىذا ناتج عن زحاؼ اػبنب

اؼبستعمل والذي أعطى األسبقية للنوع األوؿ ،ففاقتها بأكثر من الثلث وىو األمر الذي رب ّدث عنو
القرطاجين(ت5089م)وىو الذي جعل إيقاع ىذه األبيات يكوف أكثر صباال واتساقا .والوظيفة اعبمالية
اليت تُؤديها الزحافات ال تقتصر على الزحافٌن اؼبذكورين فحسب؛ بل ىذا األمر يشمل صبيع
الزحافات اليت ذُكِرت يف كتب العروض اؼبنقولة عن (اػبليل بن أضبد).
وللعلل كذلك دور صبايل باعتبار أهنا تغيًن يطرأ على تفعيليت الضرب والعروض؛ فهي خرؽ
للنسق العاـ لألوزاف الشعرية ،حيث إهنا تسهم بدورىا يف جعل اإليقاع الشعري أكثر انسجاما
السواكن اليت تفصل بينها حركات تسهم يف القضاء على
واسرتساال ،وذبعلو سبطا لدنا من خالؿ قلّة ّ

;:

الفصل الثانً:ــــــــــــ البنٌة العروضٌة فً دٌوان "أغنٌات الورد وال ّنار"
التقطيع الناجم عن كثرة السواكن وقرهبا من بعضها البعض ،وفيما يلي نذكر ّناذج من ديواف
"أغنيات الورد والنّار" لنتأكد فبا ذُكر ففي قصيدة "نجوى مسافر بعيد" يقوؿ:
ًشا ِمثل ِر ِ
احا
يت لِي يَا طَير ِري
يش َ
أَنَا لَ َ
ك أَو َجنَ َ
َ
ِ
الر ِ
المالَ َحا
تَ ِر ُق األ ََز ِاى َير
وض أَس
َحوم َح َ
ول َّ
فَأ ُ
ب
َص ُّ
وأ ُ

لَحنِي

ِ
لوُرو
لُ

ِد وأَشر ِ
احا.
َ َُ
المبَ َ
طر ُ
ب الع َ

()1

من خالؿ األبيات السابقة نالحظ أف تفعيلة" الضرب "دخلت عليها علّة " الترفيل"
وىو"زيادة سبب خفيف( )0/على ما آخره وتد ؾبموع( )2(".)0//وىي علّة تدخل على ؾبزوء الكامل
واؼبتدارؾ فقط .وتفضي بالبحر الكامل إىل أف يصبح لو إيقاع وزين مغاير لإليقاع األصلي من خالؿ
السبب اػبفيف الّذي أُضيف إىل تفعيلة الضرب .وللعلّة بصفة عامة" قيمة صبالية تكمن يف أ ّهنا يف
بعض األحياف ُربيل بعض األوزاف مفردة التفعيلة إىل أوزاف مزدوجة التفعيلة ؿبققة بذلك درجة كبًنة
من التناسب يف أعلى مستوياتو )3(".وىو األمر الذي ؼبسناه يف األبيات السابقة واليت ىي من ؾبزوء
اعلُن ،متَػ َف ِ
اعلُن  ،متَػ َف ِ
اعلُن ،متَػ َف ِ
الكامل،الذي ىو وزف أحادي التفعيلة(متَػ َف ِ
اعلن) ولكن حٌن دخوؿ
ُ
ُ
ُ
ُ
ربولت تفعيلة العروض من شكلها وإيقاعها األصلي(متفاعلن)إىل شكل جديد
علّة الرتفيل ّ
فتحوؿ البحر الكامل من
ُ
وىو(متَفاعالف) ،وبذلك نتج عن تلك الزيادة اليت غبقتها إيقاع جديدّ .
األوؿ.
كونو وزف أحادي التفعيلة إىل وزف مزدوج التفعيلة ،فبا ظبح بإنتاج إيقاع مغاير عن اإليقاع ّ
فعاؿ يف تغيًن اإليقاع اؼبوسيقي،
ويضاؼ إىل ىذه العلّة ،علَّة أخرى كاف ؽبا ىي األخرى دور ّ

يوضح ذلك من خالؿ قصيدة" إلى روح الشهيدة" دالل
وجعلِو أكثر سباطة ولدونة واؼبثاؿ اؼبوايل ِّ
َ

المغربي" حيث يقوؿ فيها الغماري:
ضبَاب
ب إالَّ فِي َم َداك َ
ُ
الح ّ

الو ْع ُد إِالَّ ِمن َى َواك َس َراب
َو َ

)(1مصطفى ؿبمد الغماري ،أغنيات الورد والنّار ،ص.999
)(2مأموف عبد اغبليم وجيو ،العروض والقافية -بٌن الرتاث والتجديد ،-مؤسسة اؼبختار للنشر والتوزيع ،القاىرة ،ط ،2007 ،9ص.26
)(3مقداد ؿبمد شكر قاسم ،البنية اإليقاعية يف شعر اعبواىري ،ص.96
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وألنْ ِ
ت
قُ ِ
دسيَّةُ

الس ِخي َع َذاب
إِن غَ َ
ال َم ْو ِس ُمنَا َّ
ِ
اك َج َواب
،ومقلَتَ َ
بِ َدمي يَـلُ ُ
وب ُ
()1
استِ ْعتَاب
َرَىق َ ..والَ أَ ْش َواقنَا ْ

مراء َم ْو ِس ُم ُحبنيـنَا
يَا َس َ
ِ
ساؤالً
َ
الع ْيـنَين .إ َّن تَ َ

ِ
العينَـ ْي ِنَ .ما أس َفارنَا
قُدسيَةُ َ

ىذه األبيات اؼبقتطفة من القصيدة السالفة الذكر قد نظمها الشاعر على (بحر الكامل) الذي
يتميّز بكونو حبر أحادي التفعيلة( متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن) ولكن حاؿ

تغًنت الرتكيبة الوزنية ؽبذا البحر من خالؿ تفعيلة الضرب وذلك بعد دخوؿ علّة القطع
النظم عليو ّ

()2
متفاعل) إذ قامت
إىل
بتحويل(متفاعلن
أي
"وىي حذؼ آخر الوتد اجملموع وتسكٌن ما قبلو".
ْ
ىذه العلة بنقل ىذا البحر من حبر أحادي أو مفرد التفعيلة إىل حبر متعدد التفعيلة ،وىو ما سيُؤثِّر

بالتأكيد على اإليقاع اؼبوسيقي العاـ ؽبذا البحر .فخلقت ىذه العلة إيقاعا جديدا غًن الذي ىو

معروؼ عن حبر الكامل ،باإلضافة إىل زحاؼ اإلضمار الذي عمل على كسر االنسيابية دوف أف
يسمى بالنشاز اؼبوسيقي باعتبار أ ّف ىذا الزحاؼ ىو مستحسن يف حبر
يُؤدي ذلك إىل حدوث ما ّ
الكامل.
وفبا ديكن قولو فيما خيص العلل أ ّف استعماؽبا خيلق روحا جديدة وإيقاعا مغايرا لإليقاع
القراء والدارسوف والشعراء واؼبهتموف بالشعر عامة .وفيما يلي سنقوـ بعرض
اؼبتعارؼ عليو والذي ألفو ّ

الزحافات والعلل اليت جاءت يف ديواف " أغنيات الورد والنّار" مع ذكر عنواف كل قصيدة وتقدًن
كل قصيدة وذكر التفعيالت الساؼبة وتقدًن تعريف لكل زحاؼ وعلّة وقد
نسب تردد كل زحاؼ يف ّ

أفدنا يف ىذا العمل من اؼبرجع(.)3

)(1مصطفى ؿبمد الغماري ،أغنيات الورد والنّار ،ص.979
)(2مأموف عبد اغبليم وجيو ،العروض والقافية -بٌن الرتاث والتجديد ،-ص.29
)(3قدور رضباين ،بنية اػبطاب الشعري يف الفتوحات اؼبكية البن عريب(رسالة جامعية)( مرجع سابق).
=:

الفصل الثانً:ــــــــــــ البنٌة العروضٌة فً دٌوان "أغنٌات الورد وال ّنار"
عنوان
القصيدة

بحرىا

عدد تفعيالتها
السالمة

نوع الزحاف
أو العلّة

لبنان
الرافض

البسيط

< 09تفعيلة

الخبن

حذف الحرف الثاني الساكن

أغنية

الكامل

 555تفعيلة

اإلضمار

تسكين الحرف الثاني المتحرك

مرة
<ّ 5:

حذف ساكن الوتد المجموع

مرة
>ّ 9

الشمس

القطع(علّة)

مفهومو

عدد مرات
تردد الزحاف
 00:مرة

وتسكين ما قبلو
مرثية األلم مجزوء الكامل  =8تفعيلة
والثورة

اإلضمار

سبق التعريف بو

>55مرة

الترفيل(علّة)

زيادة سبب خفيف على ما

= 9مرة

آخره وتد مجموع.
التذييل(علّة)
عن الثورة
والحب

 55:تفعيلة
الكامل

زيادة حرف ساكن على ما
آخره وتد مجموع

= مرات

القطع

 20مرة

اإلضمار

;58مرة

القطع

; 9مرة

الخزل

ىو اجتماع (اإلضمار +الطي)  25مرة
أي بتسكين الحرف الثاني
المتحرك وحذف الرابع الساكن

أواه يا سفر

الكامل

 ;9تفعيلة

اإلضمار

=< مرة

التذييل

= 8مرة

الترفيل

 25مرة

الوقص
>:

حذف الثاني المتحرك

 25مرة
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الوعد

الكامل

 5=5تفعيلة

الحق
إلى ناعيك

البسيط

 5;2تفعيلة

ياسمراء

اإلضمار

5:5مرة

الوقص

 20مرة

الخبن

5:5مرة

القطع

= 8مرة

الخبل

ىو اجتماع(الخبن +الطي)أي

 25مرة

بحذف الحرف الثاني الساكن
وحذف الرابع الساكن
ال ترىبي

الكامل

 :2تفعيلة

الموج

براءة

الخفيف

القطع

 08مرة

الوقص

 25مرة

فاعالتن(;8
تفعيلة)

إلى شهداء

اإلضمار

 <0مرة

الرفض

مستفع

والجهاد

لن(5:

الخبن
التشعيث(علّة) حذف ّأول الوتد المجموع أو

= مرات

ثانيو أو ثالثو أي العين أو الالم

تفعيلة)

في

=52مرة

أو األلف

مصرٌ إلى
قوافل
الثورة
اإلسالمية
اآلتية
إلى شاعر

البسيط

>> تفعيلة

الخبن

القصر

;2

>; مرة
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يا قارئ
الضوء

الكامل

 58:تفعيلة

إلى الغرباء!

الكامل

>< تفعيلة

أغنية

الكامل

 598تفعيلة

العاشق
المجهول
الكامل

;;تفعيلة

الظالم
نجوى

اإلضمار
القطع

السخي

أشواك

=;5مرة

مجزوء الكامل > :تفعيلة

مسافر بعيد

 ;2مرة

اإلضمار

528مرة

القطع

89مرة

اإلضمار

5:5مرة

القطع

:9مرة

اإلضمار

<9مرة

الوقص

25مرة

اإلضمار

<52مرة

الترفيل

0:مرة

التذييل

08مرة
زيادة حرف في أول البيت

29مرات

والغالب ىو األلف
نجوى

الكامل

; 50تفعيلة

اإلضمار

العشق

مرة
=ّ 0:

والنار
رفض في

الكامل

=; تفعيلة

مسافة
العشق
يا وردة

البسيط

 5:5تفعيلة

اإلضمار

58:مرة

الوقص

25مرة

الخبن

558مرة

النار
;5
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إلى روح

الكامل

الشهيدة

;> تفعيلة

دالل
المغربي
إلى رائد

البسيط

= 50تفعيلة

الفكر

رسم على

البسيط

 >0تفعيلة

ذاكرة
نوفمبر
األخضر
مجزوء
البسيط

559تفعيلة

اإلضمار

528مرة

الوقص

20مرة

القطع

=8مرة

الخبن

>8مرة

القطع

88مرة

الطي

حذف الحرف الرابع الساكن

25مرة

الكف

حذف السابع الساكن

25مرة

الخبن

><مرة

القطع

55مرة

الخبن

 :2مرة

القطع

=9مرة

الترفيل

50مرة

الطي

20مرة

خامسا -إيقاع القافية:
تع ّد القافية من أىم عناصر قياـ الشعر قدديا وحديثا ،فهي إىل جانب الوزف يع ّداف أساس
يقل
القصيدة الشعرية وعليهما ّ
اؼبعوؿ ،فبفقداف أحدمها أو كالمها خيتل البناء الشعري ،وىي عنصر"ال ّ

أمهية من حيث اؼبوسيقى عن بقية أجزائو )1(".لذا قبد الدارسٌن والنقاد قد اىتموا هبذين العنصرين
وأفاضوا يف اغبديث عنهما قدديا وحديثا ،ومن بٌن ىؤالء قبد ابن رشيق(ت;9:ى) يف كتابو العمدة يف

حّت
ؿباسن الشعر وآدابو حيث قاؿ "القافية شريكة الوزف يف االختصاص بالشعر ،وال يسمى شعرا ّ
)(1عبد اللطيف شريفي ،زبًن دراقي ،ؿباضرات يف موسيقى الشعر العريب ،ص.99
;0
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يكوف لو وزف وقافية )1(".فابن رشيق يؤكد على أمر غاية يف األمهية من حيث اكتماؿ البنية اإليقاعية
للشعر وىي القافية .فهي إىل جانب الوزف ديثالف عنصر اغبياة بالنسبة للقصيدة الشعرية اػبليلية،وأما
حازـ القرطاجين(ت5089م)فيذكر أ ّف "ما جيب اعتماده يف وضع القوايف وتأصيلها فإ ّف النظر يف ذلك
تامة أو غًن
صحة الوضع ،الثالثة كوهنا ّ
من أربع جهات :اعبهة األوىل جهة التم ّكن ،الثانية جهة ّ
تامة ،الرابعة جهة اعتناء النفس دبا وقع يف النهاية لكوهنا مظنّة اشتهار اإلحساف أو اإلساءة  ...قاؿ
فإهنا حوافر الشعر ،أي عليها
فإهنا قروف اػبيل ،وأجيدوا القوايف ّ
بعض العرب لبنيو أطيلوا الرماح ّ

جريانو واطّراده ،وىو مواقفو ،فإف صحت استقامت جريتو وحسنت مواقفو وهناياتو )2(".وىو األمر

عرؼ الشعر بقولو "قوؿ موزوف مقفى يدؿ على معىن )3(".فرغم ما
نفسو الذي قبده عند قدامة حٌن ّ

أثًن حوؿ ىذا التعريف لكونو ال ديس جوىر الشعر إال أنّو استطاع أف حيدد الشعر من خالؿ جوانبو
الظاىرة ،حيث إ ّف قواـ ديواف العرب ىو الوزف والقافية فبا يسهم يف خلق نوع من اإليقاع اؼبوسيقي

سبجو األظباع .والقافية قد "الزمت الشعر العريب منذ
الذي يأسر األفئدة وجيعلو خالدا متقبّال ال ّ
نشأتو)4(".وىي من األلفاظ اليت ينتقل معناىا من استعماؿ آلخر فهي "من األظباء اؼبنقولة من العموـ
إىل اؼبخصوص .فإذا أريد هبا الشعر مل يقع عليها ىذا االسم حّت تقارف كالما موزونا وإذا أريد هبا
االشتقاؽ اتّسعت فيها العبارة مثل ذلك الصياـ.وىو يف الشرع ؿبصور يف االمتناع عن األكل
والشرب ،ويف اللغة يعرب بو عن اإلمساؾ والوقوؼ يف كل موضع )5(".فالقافية إذف ليست "حلية أو

زينة بوسع الشعر االستغناء عنها)6(".ولكنّها يف اغبقيقة قواـ الشعر وبو ذبيد موسيقاه وحيسن نظمو،

وليس للقافية وظيفة صبالية فحسب بل ؽبا وظيفة نفسية فهي "تع ّد مظهرا داال على نفسية
العريب )7(".ألهنا لساف حاؿ الشاعر بفضلها يستطيع القارئ أو السامع أف حيدد نفسيتو واغبالة اليت

)(1ابن رشيق ،العمدة يف ؿباسن الشعر وآدابو،ج ،9ص.999
)(2حازـ القرطاجين ،منهاج البلغاء وسراج األدباء ،ص ،292ص.299
)(3أبو الفرج قُدامة بن جعفر ،نقد الشعر ،ص .68
)(4ؿبمد عوين عبد الرؤوؼ ،القافية واألصوات اللغوية ،مكتبة اػباقبي ،مصر( ،د.ط) (،د.ت) ،ص.79
) (5القاضي أيب يعلى عبد الباقي عبد اهلل ابن احملسن التنوخي ،كتاب القوايف ،تح :عوين عبد الرؤوؼ ،مكتبة اػباقبي ،مصر ،ط ،9978 ،2ص.99
)(6مقداد ؿبمد شكر قاسم ،البنية اإليقاعية يف شعر اعبواىري ،ص.922
)(7صابر عبد الداًن ،موسيقى الشعر العريب بٌن الثبات والتطور ،ص.962
;8
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اغباسة السمعية اليت تفرؽ بٌن
كاف عليها أثناء كتابتو القصيدة .وللقافية قيمة صوتية "تنبع من تلك ّ
()1

ـبارج اغبروؼ ودقائق النغم".

وىناؾ من النقاد من ربط بٌن القافية والغرض الذي نظم عليو الشاعر فالواجب على الشاعر

إذف "أالّ يوقّع فيها إالّ ما يكوف لو موقع من النفس حبسب الغرض ،وأف يتباعد هبا عن اؼبعاين
اؼبشنوءة واأللفاظ الكريهة والسيما ما يقبح من جهة ما يتفاعل بو وإذا جاء ذلك يف القافية جاء يف
متفرغة ؼبالحظتو واالشتغاؿ بو ومل يعقها عنو
أشهر موضع وأش ّده تلبّسا بعناية النفس وبقيت النفس ِّ

شاغل)2(".والقافية ىي "اؼبقاطع الصوتية اليت تكوف يف أواخر أبيات القصيدة،وىي اؼبقاطع اليت يلزـ
()3

تكرار نوعها يف كل بيت".

ونظرا للمكانة اعبليلة اليت ربتلّها القافية سعى النقاد القدماء واحملدثوف إىل تقدًن تعريفات ربدد
ً
وتوضح معناىا .لذا تعددت التعريفات وتباينت ولكن قبل ذكرىا نعرج على الداللة اللغوية
ماىيتها ِّ
ؽبذا العلم إذ تعين يف الداللة االصطالحية كما عرفها العروضيوف والنقاد ّأهنا "عبارة عن الساكِنَػ ْ ِ
ٌن
ّ
()4
األوؿ".
اللَّ َذيْ ِن يف آخر البيت مع ما بينهما من اغبروؼ ِّ
اؼبتحركة ،مع اؼبتحرؾ الذي قبل الساكن ّ
وقيل عن األخفش أنو قاؿ عن القافية أهنا "آخر كلمة يف البيت والدليل أف اإلنساف إذا طلب
قوايف قصيدة ذكرت لو الكلمة األخًنة من كل بيت ومل يذكر لو أكثر أو أقل من ذلك".

()5

وىناؾ من ذكر أ ّف القافية "ىي البيت كلّو أل ّف لكل وزف قوايف معيّنة ال زبرج عنها،واستنتج
()6
صحتو
آخروف أ ّف القصيدة كلّها قافية على سبيل اجملاز ".ولكن التعريف الصحيح الذي أصبع على ّ

صحتو جل ال ّدارسٌن ىو التعريف الذي ق ّدمو اػبليل وىو "من آخر بيت إىل أوؿ ساكن يليو مع
ّ
اؼبتحرؾ الذي قبل الساكن )7(".وىو التعريف الذي ُِ
صبع يف البيت اؼبوايل:

)(1صابر عبد الداًن ،موسيقى الشعر العريب بٌن الثبات والتطور ،ص.962
)(2حازـ القرطاجين ،منهاج البلغاء وسراج األدباء ،ص.298
)(3عبد اهلل درويش ،دراسات يف العروض والقافية ،ص.92
)(4موسى األضبدي نويوات ،اؼبتوسط الكايف يف علمي العروض والقوايف ،ص.279
)(5صفاء خلوصي ،علم القافية ،مطبعة اؼبعارؼ ،بغداد( ،د.ط) ،9962 ،ص.9
)(6اؼبرجع نفسو ،ص.9
تح:اغبساين حسن عبد اهلل ،مكتبة اػباقبي ،القاىرة ،ط ،9999 ،2ص.999
)(7اػبطيب التربيزي ،كتاب الكايف يف العروض والقوايف،
ّ
;9

الفصل الثانً:ــــــــــــ البنٌة العروضٌة فً دٌوان "أغنٌات الورد وال ّنار"
الساكِنَـ ْي ِن َمع ُم َح ّرك َسبَق.
َح ُّق فِي َّ
و َما أَتَى َعن اب ِن أ ْ
َح َمد أ َ
وىناؾ من أعاد صياغة تعريف اػبليل فهي –القافية"-من آخر صوت يف البيت إىل ّأوؿ
اؼبتحرؾ الذي يسبق ذلك الساكن،أو من آخر صوت يف البيت
صامت ساكن يسبقو مع الصامت ّ
()1

()2
وتقسم القافية إىل نوعٌن من
إىل ّأوؿ حرؼ م ّد يسبقو مع الصامت الذي قبلو أي قبل حرؼ اؼبد".
ّ

الروي،وإما مقيّدة وىي الساكنة
اؼبتحركة
ّ
حيث حركة الروي :قافية مطلقة وقافية مقيّدة "فاؼبطلقة وىي ّ
()3

الروي".

وبالعودة إىل ديواف" أغنيات الورد والنّار" والقياـ بعملية إحصاء القوايف اؼبطلقة أي تلك اليت

متحرؾ واليت بلغ عددىا:تسع عشرة(> )5قصيدة أي ما يعادؿ شبانية وأربعوف وشباّنائة()898
رويُّها ّ
اجملردة ،واؼبردفة وكذا اؼبوصولة ،و
بيتا وسطرا شعريا.وكانت ىذه القوايف ّ
موزعة بٌن القوايف ّ
اؼبؤسسة و ّ
أعالىا نسبة اؼبردفة .وىذه األنواع مبيّنة يف اعبدوؿ اؼبوايل:
عدد األبيات

نوع القافية
اؼبؤسسة

أحد عشر( )55بيتا

اجملردة
ّ
اؼبردفة باأللف
بالياء
بالواو

واحد وستوف ومائتٌن( )0;5بيتا
واحد وطبسمائة( ):25بيتا
واحد وعشروف ومائة( )505بيتا
أربعة وتسعوف( )>9بيتا

اؼبوصولة األلف
الياء
الواو
اؽباء

شبانية وثالثوف ومائة(= )58بيتا
واحد وسبعوف( )<5بيتا
شبانية عشر(= )5بيتا
اثناف وطبسوف ( ):0بيتا

)(1أبو سعيد شعباف بن ؿبمد القرشي اآلثاري ،الوجو اعبميل يف علم اػبليل ،تح :ىالؿ ناجي ،عامل الكتب ،بًنوت ،ط ،9998 ،9ص.927
)(2حازـ علي كماؿ الدين ،القافية دراسة صوتية جديدة ،مكتبة اآلداب ،القاىرة( ،د.ط) ،9998 ،ص.99
)(3موسى األضبدي نويوات ،اؼبتوسط الكايف يف علمي العروض والقوايف ،ص.297
;:

الفصل الثانً:ــــــــــــ البنٌة العروضٌة فً دٌوان "أغنٌات الورد وال ّنار"
وؾبردة ومردفة وموصولة،وأعلى
من خالؿ اعبدوؿ السابق نالحظ أ ّف القافية وردت ّ
مؤسسة ّ
اؼبؤسسة،وكاف تردد القافية اؼبردفة
نسبة تردد كانت من نصيب القافية اؼبردفة وأقلّها نسبة ىي القافية ّ
موزعة بٌن اؼبوصولة باأللف وىي
باأللف أعلى من اؼبردفة بالواو والياء،و ّأما القافية اؼبوصولة فكانت ّ
النوع األكثر ترددا مثّ يليها اؼبوصولة بالياء،وبعدىا اؼبوصولة اؽباء وأخًنا القافية اؼبوصولة الواو.
و ّأما خبصوص حروؼ الروي اليت احتوهتا قصائد الديواف فهي مبينة يف اعبدوؿ اؼبوايل باإلضافة
إىل ذكر عدد تردد كل حرؼ من حروؼ الروي:
الروي
ّ
الراء

اؼبيم
النوف

عدد مرات تردده
ستة وثالثوف ومائتٌن(; )08مرة
مرة
ثالثة وعشروف (ّ )08
مرة
تسعة عشر ومائة (>ّ )55

الداؿ

مرة
أربعة وثالثوف ومائة(ّ )589
تسع وتسعوف ومائة(>> )5مرة

اغباء

مرات
شباين(=ّ )2
مرة
طبسة عشر(ّ )5:

الباء
الالـ
اؽباء
اؽبمزة

مرة
أربعة وتسعوف (ّ )>9
مرة
طبسة وأربعوف(ّ )9:

القاؼ

مرة
طبسة وستوف(ّ );:
أربع()29مرات

الفاء

)مرت
أربع (ّ 29
مرات
شباين(=ّ )2

السٌن
التاء

من خالؿ اعبدوؿ نالحظ أ ّف حرؼ الراء ىو األكثر دورانا من بقية اغبروؼ مثّ يليو حرؼ الباء
مثّ الداؿ ،النوف ،اؽباء،القاؼ،اؽبمزة،اؼبيم،الالـ،اغباء،التاء وأخًنا السٌن والفاء وىي كلّها حروؼ يكثر

استخدامها كروي منذ العصر اعباىلي إىل يومنا ىذا .باإلضافة إىل ذلك فهي حروؼ "تستسيغها

يتعسر فيها النطق )1(".خاصة تلك اليت احتلّت اؼبراتب األوىل من حيث درجة الرتدد،
اآلذاف وال ّ
موزعة بٌن الفتح والكسر والضم ونسب ترددىا متقارب ،حيث كانت
وكانت حركة ىذه اغبروؼ ّ
)(1إبراىيم أنيس ،موسيقى الشعر ،ص.26
;;

الفصل الثانً:ــــــــــــ البنٌة العروضٌة فً دٌوان "أغنٌات الورد وال ّنار"
أعلى نسبة للقافية اؼبضمومة مثّ تلتها القافية اؼبفتوحة فيما كانت القافية اؼبكسورة ىي الثالثة ،ويف
سنوضح ذلك:
اعبدوؿ اؼبوايل
ّ
ترددىا

الحركة

الكسرة()
ِ

شبانية وشبانوف ومائة(== )5بيتا

الضمة(ُ )
ّ

اثناف وطبسمائة( ):20بيتا

الفتحة(َ )

فالقافية اؼبضمومة واليت بلغت أبياهتا اثناف

سبعة عشر ومائيت(< )05بيتا
وطبسمائة():20

بيتا قد جاءت تبعا لنسبة شيوعها

موضح يف اعبدوؿ اؼبوايل:
ومجرة) وىذا ّ
مشتملة على (ردف ووصل ّ
نوع القافية

عددىا

اؼبردفة

تسعة عشر ومائة(>)55بيتا

اجملردة

أربعوف()92بيتا

اؼبوصولة

سبعة وسبعوف(<<)بيتا

واغبروؼ اليت كانت رويا للقافية اؼبضمومة كانت متنوعة ومتفاوتة يف درجة ترددىا وىي
موضحة يف اعبدوؿ اؼبوايل:
ّ
عدد مرات تكرره

الروي

الراء

سبعوف ومائة( )5<2بيتا

الالـ

سبعة(< )2أبيات

اؽبمزة

أربعة وشبانوف( )=9بيتا

القاؼ

واحد وستوف( );5بيتا

اؽباء

طبسة وسبعوف( )<:بيتا

الباء

ستة وأربعوف ومائة(; )59بيتا

الداؿ

اثين عشرة( )50بيتا

اؼبيم

شباين(= )2أبيات

السٌن

أربعة()29أبيات

الفاء

أربعة()29أبيات

اغباء

أربعة()29أبيات

<;

الفصل الثانً:ــــــــــــ البنٌة العروضٌة فً دٌوان "أغنٌات الورد وال ّنار"
من خالؿ اعبدوؿ نالحظ أ ّف أعلى نسبة كانت من نصيب حرؼ الراء مثّ يليو حرؼ الباء،
وىذين اغبرفٌن كانت نسبة ترددمها يف الديواف ككل أعلى من بقية اغبروؼ ومها مستعمالف بشكل
كبًن يف الشعر العريب مثّ تأيت طائفة أخرى من اغبروؼ تقاربت نسب ترددىا وىي :اؽبمزة ،اؽباء،
القاؼ ،وبعدىا طائفة أخرى كانت نسب اغبروؼ اليت تشتملها متقاربة من حيث الرتدد وىي:
اؼبيم،الالـ،الداؿ،و ّأما الطائفة الرابعة فهي تشتمل على :السٌن،الفاء،اغباء وىي حروؼ قليلة
االستعماؿ كروي يف الشعر العريب.
و ّأما عن القافية اؼبفتوحة فكانت نسب ترددىا اثناف وتسعوف وثالشبائة( )8>0بيتا وقد
موضحة يف اعبدوؿ اؼبوايل:
ؾبردة ومردفة وموصولة ونسب تردد ىذه اغبروؼ ّ
استعملت ّ
عدد مرات ترددىا

نوع القافية

مرة
طبسة ومائتاف(ّ )02:
مرة
شبانوف ومائة(ّ )5=2

اؼبردفة
اؼبوصولة

مرات
سبع(<ّ )2

اجملردة
ّ

موضحة يف
وكانت حروؼ الروي متنوعة ومتفاوتة يف نسب ترددىا من حرؼ آلخر وىي ّ
اعبدوؿ اؼبوايل:
الروي
الباء
الراء
النوف

عدد مرات تردده
مرة
أربعة وأربعوف(ّ )99
مرة
طبسة عشر(ّ )5:

الداؿ
اغباء

مرة
طبسة وطبسوف(ّ )::
مرة
ثالثة وشبانوف(ّ )=8

أربع ()29مرات

اؼبيم

شباين(= )2مرات

اؽباء

شباين(= )2مرات

من خالؿ اعبدوؿ السابق نالحظ أف (الغماري) استعمل حروفا أكثر دورانا يف الشعر العريب
وأكثر وقعا على النفس .وكل ىذه اغبروؼ مستعملة يف القافية اؼبضمومة ماعدا حرؼ النوف.
والشاعر(مصطفى ؿبمد الغماري)عبأ إىل التنويع يف أرواء القصيدة الواحدة ـبالفا النظاـ التقليدي.

=;

الفصل الثانً:ــــــــــــ البنٌة العروضٌة فً دٌوان "أغنٌات الورد وال ّنار"
ومائة(==)5

و ّأما القافية اؼبكسورة فقد بلغ عدد أبياهتا شبانية وشبانوف
وسنبٌن يف اعبدوؿ اؼبوايل ما ذكرناه:
وؾبردة وموصولة ِّ
مردفة ومؤسسة ّ
نوع القافية

بيتا واستعملت كذلك

عدد األبيات

اؼبردفة

ثالثة وعشروف ومائة( )508بيتا

اجملردة
ّ
اؼبوصولة

أربعوف( )92بيتا
سبعوف( )<2بيتا

انطالقا من اعبدوؿ قبد أ ّف القافية اؼبردفة ىي أعلى نسبة تردد يف الديواف سواء مع القافية
اؼبضمومة أو القافية اؼبفتوحة من بقية األنواع ،وأدىن نسبة يف ىذا النوع كانت من نصيب القافية
اجملردة.
والقافية اؼبكسورة مثلها مثل اؼبفتوحة واؼبضمومة استعملت فيها حروؼ متنوعة ومتفاوتة الرتدد
واليت كانت كاآليت:
عدد مرات تكرره

الروي
النوف

ستة وطبسوف(; ):مرة

الداؿ

ثالثة وأربعوف( )98مرة

اؽبمزة

شباين(= )2مرات

الراء

اثناف وثالثوف( )80مرة

القاؼ

أربع( )29مرات

التاء

شباين(= )2مرات

الباء

سبعة وثالثوف(< )8مرة

الالـ

شباين(= )2مرات

من خالؿ اعبدوؿ نالحظ أف اغبروؼ اليت استعملها (الغماري) يف ديوانو -أغنيات الورد
والنّار -كروي كانت متشاهبة سواء تلك اؼبفتوحة أو اؼبضمومة أو اؼبكسورة .وإف كاف ىناؾ بعض
االختالؼ من نوع آلخر ،ولكن تبقى الصورة الكلية متشاهبة ومتقاربة يف نسب االستخداـ ويف أمهية
حركة الروي بالنسبة للشاعر.
متحرؾ فنجدىا يف قصيدة
وأما عن القافية اؼبقيّدة أي القافية اليت يكوف حرؼ الروي فيها غًن ّ

"أواه يا سفر" وبعض األبيات يف قصيدة" أشواك الظالم" وقصيدة"نجوى العشق والنار" ومن
>;

الفصل الثانً:ــــــــــــ البنٌة العروضٌة فً دٌوان "أغنٌات الورد وال ّنار"
سنبٌن عدد األبيات اليت جاء فيها حرؼ الروي مقيّدا وعنواف القصيدة،وكذا
خالؿ اعبدوؿ اؼبوايل ّ
مثاؿ عن ذلك:
عنوان القصيدة

عدد األبيات المقيّدة الروي

مرثية األمل والثورة

شبانية وعشروف(=)0بيتا

أواه يا سفر

تسعة وثالثوف(> )8سطرا

قبوى مسافر بعيد

عشروف( )02بيتا

قبوى العشق والنار

أربعة()29أسطر

مثال

ألما على ٍ
ألم يثو
مسافر
ر على مداك ىوى
ْ
جرح يغيم...
وموجة تنآى
ال الزاد زادي حين أوغل
المسار
في المسار  ..وال
ْ
وكنا شمخة الماضي  . .وكنا صحوة
الحاضر
ْ

سنتطرؽ لإليقاع الداخلي يف ديواف
ىذا بالنسبة لإليقاع اػبارجي (البنية العروضية).وفيما يأيت
ّ

"أغنيات الورد والنّار" وما يدخل يف تكوينو من تكرار وتصدير وطباؽ.

<2

الفصل الثالث
اإلٌقاع الداخلً فً دٌوان "أغنٌات الورد وال ّنار"
تمهٌد
أوال -مفهوم التكرار
ثانٌا -إٌقاع تكرار الحروف
ثالثا -إٌقاع تكرار الكلمات
رابعا -إٌقاع تكرار العبارات
خامسا -إٌقاع التصدٌر
سادسا -إٌقاع الطباق

الفصل الثالث:ــــــــــــــ اإلٌقاع الداخلً فً دٌوان "أغنٌات الورد وال ّنار"
تمهيد:
بعد أف كشفنا عن العناصر اإليقاعية اؼبكونة للموسيقى اػبارجية اليت تنشأ من األوزاف -اؼبتمثلة
يف البحور الشعرية  ،-والقافية يف ديواف" أغنيات الورد والنّار" ،سنحاوؿ يف ىذا الفصل أف نقف
عضدت
على جوانب أخرى ال تقل أمهية عن اعبوانب األوىل؛ وىي اؼبعروفة باؼبوسيقى الداخلية اليت ّ
اؼبوسيقى اػبارجية إلنشاء اؼبوسيقى الشعرية ،وىذا عبعل قصائد الديواف أكثر شاعرية وموسيقية أل ّف:

ؾبرد الوزف والقافية والروي فحسب،
" العناصر اإليقاعية واؼبوسيقية يف الشعر العريب ال تقتصر على ّ
بل ىناؾ عناصر أخرى تتع ّدى التفعيالت العروضية وما يعرتيها من زحافات وعلل ،إىل جوانب ذوقية

يُدركها من كاف ذا ٍ
اؼبعربة ،واألنغاـ
سبرس باإليقاعات اؼبنسجمة ،والرتنيمات ّ
حس موسيقي ناـ ،و ّ
األصلية )1( ".أي إف اإليقاع اؼبوسيقي ال يتحقق بالعناصر اؼبوسيقية اػبارجية-وزف وقافية -فحسب
بل يتع ّدى ذلك إىل ما يعرتي التفعيالت العروضية من زحافات وعلل وما تضيفو من موسيقى
للقصيدة الشعرية ،ولكن يضاؼ إىل كل ذلك عناصر أخرى متعلقة بالذوؽ ،ال يتسىن إدراكها إال ؼبن
يتمتّع ٍ
حبس موسيق ٍي ناـ ،باعتبار أ ّف اإليقاع "يشمل اؼبستوى الصويت اػبارجي ،اؼبتمثل يف األوزاف
العروضية بأّناطها اؼبألوفة واؼبستحدثة ،ومدى انتشار القوايف ونظاـ تبادؽبا ومسافاهتا ،وتوزيع اغبزـ
الصوتية ودرجات سبوجها وعالقاهتا .كما تشمل ما يسمى عادة باإليقاع الداخلي اؼبرتبط بالنظاـ
اؽبارموين الكامل للنص الشعري )2(".فاإليقاع الداخلي للشعر إذف ىو"ذلك النظاـ اؼبوسيقي اػباص
()3

الذي يبتكره الشاعر ويتخًنه ليناسب ذبربتو اػباصة".

وىناؾ من تطرؽ إليو بالنظر إىل ما حيدثو أثناء استعمالو يف القصيدة .وبناءا على ذلك فهو-
اإليقاع"-كل ما من شأنو أف حيدث جرسا قويا ،ونغما مؤثرا يف ثنايا القصيدة ،سواء أكاف مصدره

) (1أضبد رجائي ،أوزاف األغباف بلغة العروض وتوائم من القريض ،دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر ،دمشق ،ط ،9999 ،9ص
.99
)(2صالح فضل ،أساليب الشعرية اؼبعاصرة ،دار قباء للنشر والتوزيع ،القاىرة( ،د.ط) ،9998 ،ص.29
)(3إدياف ؿبمد أمٌن خضر الكيالين ،بدر شاكر السياب -دراسة أسلوبية لشعره ،دار وائل للنشر والتوزيع ،األردف ،ط،2008 ،9
ص.27
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()1

صوتا أـ كلمة أـ عبارة".

أي إف اؼبوسيقى الداخلية ُربدث ىذه اػبصائص يف القصيدة ولكن دوف

اللجوء إىل الوزف والقافية والروي وغًنىا من العناصر اؼبكونة للموسيقى اػبارجية؛ وإّّنا تكتفي
باؼبفردات واألصوات من خالؿ" ترددىا ،وىندستها ،والتجنيس ،والتكرار والرتدد ،والتطريز ،والتشطًن
والصيغ الصرفية".

()2

دبعىن أ ّف ىذا النوع من اإليقاع "يفتقر إىل ىذه العناصر اإليقاعية الواضحة فبا يستدعي
()3

تعوض فقداف العناصر اإليقاعية األساسية اؼبعروفة".
النهوض بإمكانات أخرى ّ
اؼبكونة ؽبذا النوع من اإليقاع ،ال قبدىا ثابتة ومتشاهبة يف صبيع النصوص الشعرية وعند كل الشعراء،
وىذه العناصر

كما ىو اغباؿ بالنسبة للعناصر اؼبؤلفة لإليقاع اػبارجي ،بل ىو "إيقاع شخصي ذايت ،يبىن على
أسس خاصة ووحدات تتناغم فيما بينها ،وىو ال يقتصر على اعبانب الصويت ،بل ديتد ليشمل
ـبتلف أنواع االستجابات اؼبنتظمة الصوتية والداللية )4(".وعليو فإ ّف األمر الذي جيب أف يعلمو كل
دارس عبماليات اإليقاع اؼبوسيقي يف أي نص شعري أ ّف دراستو تبقى ناقصة "ما مل يتبٌن اغبركة
اإليقاعية الداخلية اؼبؤثرة يف نشاط اإليقاع اػبارجي على كبو من األكباء ،إذ إ ّهنا ىي اليت سبنحو ذوقو
اػباص )5(".وتأسيسا على ما سبق فإنّو يتوجب على كل الدارسٌن للنصوص الشعرية ،أف يأخذوا
بعٌن االعتبار دراسة اؼبوسيقى الداخلية "ؼبا ؽبا من فائدة عظيمة يف التعمق يف خفايا النص والكشف

)(1البكاي أخذاري ،قصيدة"قذى بعينيك" للخنساء -دراسة أسلوبية(رسالة جامعية) ،اعبزائر ،2009/2009 ،مأخوذة من
األنرتنت( ،)Pdfص .29
) (2اؼبرجع نفسو ،ص .29
) (3سلماف علواف العبيدي ،البناء الفين يف القصيدة اعبديدة -قراءة يف أعماؿ ؿبمد مرداف الشعرية ،عامل الكتب اغبديث،
األردف،ط ،2099 ،9ص .999
) (4إبراىيم مصطفى اغبمد ،فضاءات التشكيل يف شعر عبد اهلل رضواف ،دار اليازوري للنشر والتوزيع ،عماف ،ط ،2009 ،9ص
.292
) (5ابتساـ أضبد ضبداف ،األسس اعبمالية لإليقاع البالغي ،دار القلم العريب ،سوريا ،ط ،9997 ،9ص.92
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عنها".

()1

وأوىل ىذه العناصر اؼبكونة للموسيقى الداخلية ىي التكرار باعتباره العنصر األوؿ الذي

يطالعنا عند تصفح أو قراءة قصيدة ما.
أوال -مفهوم التكرار:
يع ّد التكرار من أىم العناصر اليت يستعملها الدارس للتو ّغل يف ثنايا النص الشعري واستكناه
اعبوانب اإليقاعية الكامنة فيو ،فال زبلو أية دراسة تطرقت إىل اإليقاع الداخلي من دوف أف تُعرج على
التكرار ؼبا لو من مكانة يف تكوين موسيقية القصيدة الشعرية .وقبل أف نستكنو قصائد ديواف
"أغنيات الورد والنّار" ونستخرج مواطن التكرار فيها ،سنتطرؽ إىل مفهوـ التكرار من الناحية اللغوية
وكذا االصطالحية دوف توسع يف ذلك.
/5لغة:
مرة بعد أخرى،
الر ُجوع ،و َّ
َع َاد ،فَال َكُّرُّ :
ىو مصدر( َك َّرَر) ،إذا َرَّد َد َوأ َ
كرر الشئ وَك ْرَكره أعاده ّ
()2
الكر :الرجوع على الشيئ ،ومنو التِّكَْرار.
رددتو و ُّ
ويقاؿَّ :
كرْرت عليو اغبديث وَك ْرَك ْرتُو إذا ّ

 /0اصطالحا :أما من الناحية االصطالحية فسنتطرؽ ؼبفهومو من خالؿ تعريف ابن
يعرفو بقولو "ىو داللة اللفظ على اؼبعىن مرددا ،كقولك ؼبن تستدعيو(:أسرع
األثًن(ت<;8ى) لو حيث ّ

أسرع) فإ ّف اؼبعىن مردد ،واللفظ واحد )3( ".أي إف التكرار ال خيرج من كونو إعادة اللفظ الواحد الداؿ
على معىن واحد.
و ّأما ابن جين فقد تطرؽ إليو من الوجهة النحوية من خالؿ قولو"اعلم أ ّف العرب إذا أرادت
اؼبعىن م ّكنتو(واحتاطت) لو فمن ذلك :التوكيد.وىو على ضربٌن :أحدمها تكرير األوؿ بلفظو ،وىو
كبو قولو :قاـ زيد(قاـ زيد) ،و(:ضربت زيدِّا ضربت) ،و :قد قامت الصالة قد قامت الصالة ،و :اهلل
) (1البكاي أخذاري ،قصيدة"قذى بعينيك" للخنساء -دراسة أسلوبية ،ص .29
) (2صباؿ الدين أيب الفضل ؿبمد بن مكرـ بن منظور ،لساف العرب ،ج ،9مادة(كرر) ،ص.960
)(3ضياء الدين بن األثًن ،اؼبثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر ،ج ،2قدمو وعلّق عليو :أضبد اغبويف ،بدوي طبانة ،دار هنضة
مصر للطبع والنشر ،ط ،9972 ،2ص.299
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أكرب اهلل أكرب .والثاين تكرير األوؿ دبعناه وىو على ضربٌن :أحدمها لإلحاطة والعموـ ،واآلخر
للتثبيت والتمكٌن ،فاألوؿ كقولنا :قاـ القوـ كلّهم ،والثاين كبو قولك :قاـ زيد نفسو )1("...فقوؿ ابن
ؿبصورا يف باب التوكيد ،والتوكيد اللفظي على وجو اػبصوص وىذا التكرار ال يأيت إال
جين قبده " ً
()2
لفائدة كتأكيد اللفظ اؼبكرر ،أو إظهار عناية اؼبتكلم بو".
ّأما ابن رشيق القًنواين(ت;9:ى) فقد تطرؽ إىل التكرار ورأى أنّو "أكثر ما يقع ،يف األلفاظ
()3

دوف اؼبعاين ،وىو يف اؼبعاين دوف األلفاظ أقل".

مرة دبعىن واحد ،ولكنّو يف
فابن رشيق يعترب أف التكرار ديكن تلمسو يف اللفظ الواحد أكثر من ّ

اؼبعاين يكوف بصورة أقل منو عن الصورة األوىل .وبالعودة إىل ديواف" أغنيات الورد والنّار" سأحاوؿ
تتبع تكرار اغبروؼ وكذا تكرار الكلمات وأخًنا تكرار العبارات.
ثانيا -إيقاع تكرار الحروف:
يع ّد اغبرؼ أوىل العناصر اللغوية اليت تدخل يف تأليف النصوص الشعرية ،وقياـ الشاعر بتكرار
ىذه العناصر اللغوية الصغرى يف عمل ما إّّنا ل" :يؤّكد حالة إيقاعية أو يربز منطقة من مناطق النص
بنسيج إيقاعي يوفّر إمتاعا آلذاف اؼبتلقٌن )4( ".أي إ ّف ىذا التكرار الذي استعملو الشاعر يف نصو إّّنا
كاف لغرض إيقاعي باعتباره "يضفي ىذا التكرار بعدا نغميا يع ّد مكونا تتضمنو العناصر اللسانية،
مكوف ذايت يف اللغة ينبثق من طبيعة
األمر الذي يفضي إىل اكتساء ىذه العناصر إيقاعا خاصا ىو ّ

الفونيمات نفسها )5( ".فهذه الوحدات اللغوية إذف تع ّد "وحدة صغرى دالة يف تشكيل الكلمة".

()6

)(1أبو الفتح عثماف بن جين ،اػبصائص ،ج ،2تح :ؿبمد علي النجار ،دار الكتب اؼبصرية ،مصر( ،د.ط)،9997 ،
ص909وما بعدىا.
)(2فهد ناصر عاشور ،التكرار يف شعر ؿبمود درويش ،اؼبؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بًنوت ،ط ،2009 ،9ص .22
)(3ابن رشيق القًنواين ،العمدة يف ؿباسن الشعر وآدابو،ج ،2ص .72
)(4مقداد ؿبمد شكر قاسم ،البنية اإليقاعية يف شعر اعبواىري ،ص .997
)(5حسن ناظم ،البىن األسلوبية -دراسة يف" أنشودة اؼبطر" للسياب ،اؼبركز الثقايف العريب ،اؼبغرب ،ط ،2002 ،9ص .98
)(6حبيب مونسي ،توترات اإلبداع الشعري ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،اعبزائر(،د.ط)( ،د.ت) ،ص.92
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فعاؿ يف
ودبا أ ّف ىذه اغبروؼ ىي أصغر وحدة لغوية يف التأليف اللغوي؛ فإ ّف ىذا العنصر لو دور ّ

توجيو معاين الكلمات اليت يدخل يف تأليفها فهو "دينحها من خصائصو ما تستند إليو األلفاظ لبناء

معانيها اػباصة ،ومن مثّ يكوف البناء يف األلفاظ صباع دالالت األصوات ،وذبميع ؼبعانيها اػباصة".

()1

ودبا أ ّف األمر كذلك فهي-اغبروؼ -تشارؾ يف بناء اؼبعىن الذي يقصده الشاعر ،أل ّف القصيدة

الشعرية ما ىي إال ؾبموعة من اغبروؼ أو األصوات اليت تتكوف منها األلفاظ وىذه األخًنة تع ّد
"بدورىا لبنات يف اؼبعىن الذي يقصده اؼببدع".

()2

وبالعودة إىل ديواف "أغنيات الورد والنّار" واستكناه القصائد الشعرية اليت يتوفر عليها .قمت
بتبياف مواطن تكرار ىذه الوحدات اللغوية الصغرى ،وتبياف صفاهتا وـبارجها ودالالهتا ،مع إيراد
شواىد شعرية عن بعض الوحدات اللغوية ،وسأقوـ يف األخًن بتلخيص كل النتائج يف جدوؿ يضم
تكرار كل اغبروؼ يف كل قصائد الديواف ،مع التطرؽ إىل عدد ترددىا وصفاهتا وـبارجها وكذا نسب
ترددىا.
ففي اؼبقطوعة اليت سأوردىا من قصيدة" لبنان الرافض" قبد أف حرؼ " الباء" قد تكررت اثين
مرة ،واؼبعروؼ أ ّف حرؼ الباء ىو "صوت شفوي انفجاري ؾبهور)3(".فيقوؿ الغماري{ من
عشرة ّ
البسيط}:
يك ُر ُّ
ب ُمبتَ ِس ًما
الح ني
َكم فَو َق َو ِاد َ
ف ُ

وغَ َّـر َد األ َ ِ
حر
ب
َّ
َ
َخض َران :الطنييـ ُ
والس ُ

أُغنِيَـة

ِ
رمها العُ َّ
شا ُق َكم َس ِك ُروا
ضراء ..من َك َ
َخ َ

من

ـل
ُك ني

لَيلَ َك ٍـة

ب
نسـا ُ
تَ َ

ِِ
اله َوى ِعنَبًا
ب َ
عـلى َج َدائل َها طَا َ

ـام
َ
وى َ

فِي

فَ ِ
رع َهـا

يسان
نَ َ

زد ِىر
يَ َ

)(1اؼبرجع نفسو ،ص.92
)(2اؼبرجع نفسو ،ص.92
) (3سليماف فياض ،استخدامات اغبروؼ العربية(معجميا ،صوتيا ،صرفيا ،كبويا ،كتابيا) ،دار اؼبريخ للنشر ،الرياض( ،د.ط)،
(د.ت) ،ص .27
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ِعب َر

ِ
ارة
قيثَ َ

َرنَ ٍم

ص ُر
رم يُعتَ َ
َرو َع َها ..وال َك ُ
َمـا َكـا َن أ َ

ِ
يض َحالِ َمة
لُبنَان فِ َ
يك اللَّيَالي البِ ُ

نت تَعلَ ُم َّ
در يَختَ ِم ُر..
َما ُك َ
أن الغَ َ
ص َوُر
أنت لِل َفقر َم َثوى ..لِ َ
فَ َ
لخنَى ُ

ـت
وأن َ

الم َدى
َ

يض ِ
ان يَا لُبنَان قَد جمعا
يك الن َِّق َ
فِ َ
َكم

فِي

الجنُو ِ
ب
َ

يح
تَـبَا ِر ٌ

ُم َم َّزقَة

ِ
ِ
نح ِد ُر.
َو َد َ
معةُ ال َقه ِر مـن َعينَيو تَ َ

()1

أما عن تكرار حرؼ آخر من اغبروؼ اؽبجائية يف قصائد ىذا الديواف فهو حرؼ" التاء" الذي
يتميز بكونو "صوت أسناين لثوي ،انفجاري مهموس".

()2

وىذا الصوت قبده قد تكرر يف واحد

وعشرين( )05مناسبة على مدى سبعة أبيات متعاقبة يف قصيدة "براءة إلى شهداء الرفض والجهاد
اإلسالمي في مصر إلى قوافل الثورة اإلسالمية اآلتية" ،تكرار يأسر اؼبتلقي أو اؼبستمع ويدعوه ألف
يستجيب ؼبا أراد الشاعر أف ديرره يف ثنايا ىذه األبيات فجعل من تكرار حرؼ التاء مطية ليوصلو إىل
مبتغاه ،ومن ذلك قوؿ الغماري{من الخفيف}:
ت
َكلِ َمـا ُ
َِّ
ج
العُيُو ُن التي تَ َم َاو َ
والجباهُ الَّتِي تُـه ِ
ِ
دىـ ُد بَالِغًا
َ
َ
واألَ ُك ُّ َِّ
قن َسالََما
ـف التي عُبني َ
والش َفـاهُ الَّتِي تُـ َه ِ
ني
اج ُر بِال ُقر
جرح
ت فَ ِه َي قِ َّ
َشلّ َها َّ
صةُ ٍ
الصم ُ
ضاال
صمت أَورق نِ َ
تَـتَـ َو َارى..يَا َ
البـراءةِ
ََ َ

ِ
ِ
جن ُك ُروبَ ْو
ثُر َن في َخاط ِري فَـ ُه َ
ىر..بَاتَت ِمن طُه ِرَىا َمسلُوبَ ْو
ُ
وز ِاء تَغـ ُدو تُ ِريبُ ْو
َجبِين
الج َ
َ

المصلُوبَ ْو
َ
فِ َيها ُّ
الط

ى َّدىا اللَّ ِ ِ
ين َرَوى نُـيُوبَ ْو
َ َ
يل ح َ
الس ُك ِ
ِ
ون غّ ِريبَ ْو
روى َعلَى ُّ
آن..تُ َ
السج ِ
ون َكئِيبَ ْو
وارى َخ َ
لف ُّ ُ
تـَتَ َ
()3
يَـتَحـ ّدى..يَا عُم َقوُ.. .يَا ُد ُروبَ ْو

)(1مصطفى ؿبمد الغماري ،أغنيات الورد والنار ،ص  ،90ص .99
)(2سليماف فياض ،استخدامات اغبروؼ العربية(معجميا ،صوتيا ،صرفيا ،كبويا ،كتابيا) ،ص.29
)(3مصطفى ؿبمد الغماري ،أغنيات الورد والنار ،ص  ،89ص .90
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من خالؿ ىذه األبيات نالحظ أف تكرار الشاعر غبرؼ"التاء" زاد من اإليقاع اؼبوسيقي ؽبذه
وحّت يف البيت الواحد
األبيات والقصيدة ككل ،خاصة مع تغًن اغبركة اإلعرابية من بيت آلخر ّ
نالحظ ذلك التعاقب الذي خلق نوع من اؼبوسيقية زيادة على اػبصائص الصوتية اليت سبيز هبا حرؼ
"التاء".
ّأما عن تكرار حرؼ"الثاء" الذي يتميز بكونو "صوت احتكاكي مهموس يصدر فبا بٌن

األسناف وطرؼ اللساف".

()1

فقد تكرر أربع مرات على مدى أربعة أبيات يف قصيدة "إلى رائد

الفكر" حيث يقوؿ الشاعر{ من البسيط}:
ح ِديثو فِي ِش َفاهِ الض ِ
َّوء فَ ِ
اصلَة
َ ُُ
الجيل أ ّن اهلل م ِ
ث ِ
وع ُدنَا
تَ َح َّد َ
َ
ُ
وأنَّـنَا فِي َم َخ ِ
لح َمةٌ
اض ال َفج ِر َم َ
وح َعلَى أبع ِ
ادنَا َش َفة
َد ُم ال ُفتُ ِ
َ

خض ُّر ِمن َحرفِ َها ال ُقدسي أَف َكار
تَ َ
ِ
ِ
َحر ُار
وأنَـنَا يَـا جيَاد الضَّوء أ َ
وثُـ َو ُار
ـات..
بَد ِريَـةٌ..
سافَ ٌ
َ
وم َ

تَـثُـور..تُ ِ
الد ِ
زى ُر ِع َبر َّ
رب أَمطَار
ُ

()2

أما عن تكرار حرؼ "الراء" الذي يع ّد "صوت لثوي مكرر ؾبهور )3( ".وىو اغبرؼ الذي تكرر
مرة وذلك يف أربعة أبيات ،فالشاعر أراد أف يفرض على اؼبتلقي أف يعي ما أراده من معىن
اثنا عشرة ّ
باإلضافة إىل أنّو وفّر درجة عالية من التناغم اإليقاعي من خالؿ تكراره غبرؼ" الراء" ع ّدة مرات
وكذا لصفتو اليت يتميز هبا لكونو حرؼ مكرر ،وفيما يلي يقوؿ الشاعر{ من الكامل}:
أَوراس أَو "الَىور" ُك ُّل مو ِ
اطنِي
ُ
َ
ََ
الع ِ
وىم بَِقلبِي َور َدة
اش ُقو َن
ُ
َ

َر َامت

َى َواهُ

َش ِهيـ َدةً

و َش ِهي َدا

الح ِ
الم َق ّدس ِعي َدا
نس ُ
اب َك ُ
لم ُ
تَ َ

)(1سليماف فياض ،استخدامات اغبروؼ العربية(معجميا ،صوتيا ،صرفيا ،كبويا ،كتابيا) ،ص .27
)(2مصطفى ؿبمد الغماري ،أغنيات الورد والنار ،ص  ،986ص .987
)(3سليماف فياض ،استخدامات اغبروؼ العربية(معجميا ،صوتيا ،صرفيا ،كبويا ،كتابيا) ،ص .99
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يا قَا ِرئِي الض ِ
الس ِخ نيي..أ ََما تَـ َرى
َّوء
َ
ّ
س عبر ال ّدر ِ
ود ِس َه ِام ِو
تَن َد ُّ
ب ُس ُ
َ

ب حولَك ح ِ
فِي َّ
ودا؟
اض َرا َموُؤ َ
َ
الدر ِ َ
()1
وتَـروم فِي غَي ِر الوج ِ
ودا.
ود ُو ُج َ
َُ ُ
ُُ

َّأما عن حرؼ" النوف" والذي يتميز بكونو "صوت أسناين لثوي أنفي ؾبهور" ( )2وىو صوت"

يشبو اغبركات يف أىم خواصها ،وىي قوة الوضوح السمعي".

()3

وىذه اػباصية اليت يتميز هبا ىذا

اغبرؼ م ّكنتو أف يق ّدـ من خالؿ تكراره تناغما إيقاعيا عاليا وىذا لكوف ىذا الصوت يشبو "اغبركات
يف خاصية ظبعية مهمة تتمثل فيما يعرؼ بالوضوح السمعي )4(".ولتوضيح ذلك قمنا بإيراد شواىد
من ديواف الشاعر (مصطفى ؿبمد الغماري) موضوع الدراسة ،حيث تكرر ىذا اغبرؼ طبس عشرة
مرة يف أربعة أبيات حيث يقوؿ الشاعر{من الكامل}:
ال م ِ
الس ِخي َع َذاب
وس ُمنَا َّ
إِن غَ َ َ
بِ َد ِمي يـلُوب ،ومقلَتَ ِ
اك َج َواب
َ ُ َ

ت يا سمراء م ِ
وألن ِ
وس ُم ُحبنيـنَـا
َ َ َُ َ
َ
ِ
سا ُؤالً
قُدسيَـةُ َ
العينَي ِن .إ ّن ََتَ َ
قُ ِ
ارنَا
دسيَـةُ
َ
العينَي ِنَ .ما أس َف ُ
ضا
أنَا أنت فَان َف ِج ِري َدالَالً َرافِ ً

َرَى ٌقَ ..والَ
رد فِي لُغَ ِة
الو ُ
َ

أشواقُـنَا استعتاب
َ
()5
ضال ِح َراب.
النني َ

و ال شك أف ىذه األمثلة اليت أوردت لتكرار بعض األصوات اللغوية يف ثنايا األبيات الشعرية
كاف لو الفضل يف توفًن نوع من التناغم اإليقاعي الذي يأسر األفئدة ،ودي ّكن الشاعر من أف يربز
منطقو من مناطق النص بنسيج إيقاعي يوفر إمتاعا آلذاف اؼبتلقٌن.
وسأكتفي هبذه الشواىد اليت أوردهتا للداللة على مقدار تكرار بعض األصوات اللغوية ،وفيما
يلي سأقوـ بإحصاء تكرار كل اغبروؼ اؽبجائية العربية ،وذلك يف كل قصائد ديواف "أغنيات الورد

والنّار " مع بياف صفة كل حرؼ وـبرجو ،وعدد مرات تردده وكذا نسبتو اؼبئوية مع العلم أننا جعلنا
)(1مصطفى ؿبمد الغماري ،أغنيات الورد والنار ،ص .909
)(2سليماف فياض ،استخدامات اغبروؼ العربية(معجميا ،صوتيا ،صرفيا ،كبويا ،كتابيا) ،ص.990
)(3اؼبرجع نفسو ،ص.990
)(4كماؿ بشر ،علم األصوات ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،القاىرة( ،د.ط) ،2000 ،ص.298
)(5مصطفى ؿبمد الغماري ،أغنيات الورد والنار ،ص .979
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الفصل الثالث:ــــــــــــــ اإلٌقاع الداخلً فً دٌوان "أغنٌات الورد وال ّنار"
حرؼ األلف حيوي ألف اؼبد وكذا ألف التعريف واأللف اؼبهموزة ،واألمر نفسو بالنسبة للواو والياء؛
حيث دؾبت بٌن الياء والواو اليت للمد مع بقية الواو والياء ،وفيما يلي سأبدأ بالقصيدة األوىل " لبنان
الرافض" حبيث إنين سأحصي تكرار صبيع اغبروؼ اؽبجائية الواردة يف القصيدة ،مع العلم أنين
اعتمدت على مرجعٌن فيما خيص ـبارج اغبروؼ وصفاهتا وكذا تنظيم النتائج يف جدوؿ(.)1
عنوان
القصيدة

لبـنان
الـرافـض

الحرف

مخرجو

صفتو

عدد مرات
تردده

نسبتو المئوية

اؽبمزة

حنجري

رخو ،مهموس ،منفتح.

=< 9مرة

>%02.8

الباء

شفوي

شديد ،ؾبهور

 =0مرة

>%8.9

التاء

أسناين لثوي

شديد ،مهموس

 598مرة

%;.52

الثاء

بٌن األسناف

رخو ،مهموس

 5:مرة

%2.;8

اعبيم

أدىن حنكي

مرتاخ،ؾبهور

> 0مرة

%5.08

اغباء

أدىن حلقي

رخو ،مهموس

< :مرة

%0.98

اػباء

طبقي

رخو ،مهموس

< 5مرة

%2.<0

الداؿ

أسناين لثوي

شديد ،ؾبهور

<< مرة

=%8.0

الذاؿ

بٌن األسناف

رخو ،ؾبهور.

> 2مرات

=%2.8

الراء

لثوي متوسط

ؾبهور ،تكراري.

= :مرة

%2.:5

الزاي

مغارزي

رخو ،ؾبهور

 50مرة

%2.:5

السٌن

أسناين لثوي

رخو ،مهموس

 :0مرة

%0.05

الشٌن

أدىن حنكي

رخو ،مهموس

> 0مرة

%5.08

الصاد

أسناين لثوي

رخو،مهموس،مطبق

 5:مرة

%2.;8

الضاد

أسناين لثوي

شديد ،ؾبهور،مطبق.

 80مرة

;%5.8

الطاء

أسناين لثوي

شديد،مهموس،مطبق.

> 5مرة

%2.=5

الظاء

بٌن األسناف

رخو ،ؾبهور ،مطبق.

; 2مرات

%2.0:

العٌن

حلقي

رخو ،ؾبهور

 ;8مرة

%0.;0

) (1الطيب البكوش ،التصريف العريب من خالؿ علم األصوات اغبديث ،اؼبطبعة العربية ،تونس ،ط .9992 ،2وكذا كتاب:
حسين عبد اعبليل يوسف ،التمثيل الصويت للمعاين -دراسة نظرية وتطبيقية يف الشعر اعباىلي،-الدار الثقافية للنشر ،القاىرة،
ط.9998 ،9
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لبـنان
الـرافـض

الغٌن

ؽبوي

رخو ،ؾبهور

 00مرة

%2.>8

الفاء

شفوي أسناين

رخو ،مهموس

 <9مرة

%8.5:

القاؼ

ؽبوي

شديد ،مهموس

 :2مرة

%0.58

الكاؼ

حنكي

شديد ،مهموس

= 9مرة

%0.29

الالـ

لثوي متوسط

ؾبهور ،حايف

= 09مرة

=%52.:

اؼبيم

شفوي

ؾبهور،خيشومي

> 59مرة

%;.8:

النوف

لثوي متوسط

ؾبهور،خيشومي

 5:8مرة

%;.:0

اؽباء

حنجري

رخو ،مهموس

 <5مرة

%8.20

الواو

شفوي حنكي

رخو ،ؾبهور

> 58مرة

%:.>8

الياء

غاري متوسط

ؾبهور،شبو طليق ،منفتح

<> 5مرة

%=.92

من خالؿ اعبدوؿ نالحظ أف تكرار اغبروؼ كاف متفاوتا من حرؼ آلخر ،وانطالقا من ذلك
فإ ّف اإليقاع اؼبوسيقي الناشئ عن ىذا التكرار خيتلف من حرؼ إىل حرؼ ،فكلّما زادت نسبة تكرار
اغبرؼ زاد إيقاعو اؼبوسيقي ،حيث كانت أعلى نسبة تردد من نصيب "اؽبمزة" خاصة أنين جعلت
"ألف" التعريف و"األلف اؼبقصورة" َو"ألف اؼبد" كلها يف خانة واحدة ،إذ ترددىا فاؽ الثمانية
والسبعوف بعد األربعمائة مرة ،وىو عدد ظبح خبلق إيقاع موسيقي عذب من شأنو أف يش ّد انتباه
القارئ أو اؼبستمع ؽبذه القصيدة ،واستيعاب اؼبضامٌن اليت أراد الشاعر أف يوصلها لو .فيما كانت
ست مرات فقط وىي نسبة ال ديكنها أف تنشئ
أدىن نسبة تردد من نصيب حرؼ" الظاء" الذي تردد ّ
إيقاعا كاإليقاع الذي ينشئو حرؼ األلف أو حرؼ الالـ .وفيما يلي سأضع جدوؿ أقتصر فيو على
اسم القصيدة ،واسم اغبرؼ ،وعدد مرات تردده ،ونسبتو اؼبئوية.
الحرف
حرؼ
اؽبمزة
(ء ،ى)

عنوان القصيدة

عدد مرات تردده

نسبتو المئوية

أغنية الشمس

 8=9مرة

%02.95

مرثية األمل والثورة...

 0=9مرة

%5>.<0

عن الثورة واغبب

 8>2مرة

<=%05.

أواه يا سفر

 059مرة

>%5=.5

الوعد اغبق

 925مرة

;%5=.2
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حرؼ
الباء
(ب)

إىل ناعيك يا ظبراء

>= 0مرة

=%02.2

ال ترىيب اؼبوج

= 59مرة

%5;.=5

براءة..إىل شهداء الرفض واعبهاد..

= 02مرة

;%5<.2

إىل شاعر القصر

 5<8مرة

%5>.80

يا قارئ الضوء السخي

 952مرة

;%5=.2

إىل الغرباء!

 0=9مرة

%00.>0

أغنية العاشق اجملهوؿ

< 92مرة

=%02.9

أشواؾ الظالـ

 588مرة

<=%5<.

قبوى مسافر بعيد

 855مرة

%08.<0

قبوى العشق والنار

<; :مرة

%05.=8

رفض يف مسافة العشق

 800مرة

%02.>2

يا وردة النار

 0;9مرة

%5=.58

إىل روح الشهيد "دالؿ اؼبغريب"

 858مرة

%05.<8

إىل رائد الفكر

>= 0مرة

<=%05.

رسم على ذاكرة نوفمرب األخضر

 9;0مرة

%02.=5

أغنية الشمس

 ;9مرة

%8.92

مرثية األمل والثورة...

 99مرة

%9.20

عن الثورة واغبب

 ;2مرة

;%8.8

أواه يا سفر

;< مرة

;%;.9

الوعد اغبق

 <2مرة

%8.5:

إىل ناعيك يا ظبراء

; :مرة

>=%8.

ال ترىيب اؼبوج

 08مرة

%0.;5

براءة..إىل شهداء الرفض واعبهاد..

=; مرة

<%:.:

إىل شاعر القصر

= 8مرة

%9.09

يا قارئ الضوء السخي

;= مرة

=<%8.

إىل الغرباء!

 9:مرة

%8.;8

أغنية العاشق اجملهوؿ

 =9مرة

%9.00

أشواؾ الظالـ

 99مرة

%:.>5

=0
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حرؼ
التاء
(ت)

قبوى مسافر بعيد

; :مرة

<%9.0

قبوى العشق والنار

>> مرة

%8.=5

رفض يف مسافة العشق

 :0مرة

%8.;8

يا وردة النار

 <:مرة

%:.5:

إىل روح الشهيد "دالؿ اؼبغريب"

;> مرة

;;%;.

إىل رائد الفكر

< 8مرة

%0.=2

رسم على ذاكرة نوفمرب األخضر

<> مرة

;%9.8

أغنية الشمس

>> مرة

;%:.0

مرثية األمل والثورة...

 =5مرة

%:.;0

عن الثورة واغبب

 >9مرة

<%:.0

أواه يا سفر

 :8مرة

%9.:2

الوعد اغبق

; 58مرة

%;.50

إىل ناعيك يا ظبراء

 <:مرة

%:.05

ال ترىيب اؼبوج

= 0مرة

=%8.5

براءة..إىل شهداء الرفض واعبهاد..

 ;8مرة

;%:.5

إىل شاعر القصر

 :2مرة

=%:.:

يا قارئ الضوء السخي

> 52مرة

%9.=2

إىل الغرباء!

 ;5مرة

%9.>0

أغنية العاشق اجملهوؿ

;> مرة

%9.=8

أشواؾ الظالـ

< 8مرة

<>%9.

قبوى مسافر بعيد

= 9مرة

;;%8.

قبوى العشق والنار

 529مرة

%9

رفض يف مسافة العشق

 :0مرة

<%8.8

يا وردة النار

=; مرة

<;%9.

إىل روح الشهيد "دالؿ اؼبغريب"

 =0مرة

>;%:.

إىل رائد الفكر

=; مرة

%:.59

رسم على ذاكرة نوفمرب األخضر

> 52مرة

%9.>2

أغنية الشمس

 2:مرات

;%2.0

=8

الفصل الثالث:ــــــــــــــ اإلٌقاع الداخلً فً دٌوان "أغنٌات الورد وال ّنار"

حرؼ
الثاء
(ث)

حرؼ
اعبيم
(ج)

مرثية األمل والثورة...

> 2مرات

%2.;0

عن الثورة واغبب

< 2مرات

>%2.8

أواه يا سفر

; 2مرات

%2.:5

الوعد اغبق

 58مرة

=%2.:

إىل ناعيك يا ظبراء

 2:مرات

%2.89

ال ترىيب اؼبوج

 29مرات

%2.9:

براءة..إىل شهداء الرفض واعبهاد..

 2:مرات

%2.95

إىل شاعر القصر

; 2مرات

<;%2.

يا قارئ الضوء السخي

< 2مرات

%2.82

إىل الغرباء!

 2:مرات

%2.92

أغنية العاشق اجملهوؿ

 29مرات

%2.02

أشواؾ الظالـ

 29مرات

%2.:8

قبوى مسافر بعيد

 2:مرات

=%2.8

قبوى العشق والنار

 55مرة

%2.90

رفض يف مسافة العشق

; 2مرات

=%2.8

يا وردة النار

 20مرة

%2.58

إىل روح الشهيد "دالؿ اؼبغريب"

 29مرات

<%2.0

إىل رائد الفكر

> 2مرات

=;%2.

رسم على ذاكرة نوفمرب األخضر

; 2مرات

<%2.0

أغنية الشمس

 85مرة

%5.;9

مرثية األمل والثورة...

> 5مرة

%5.85

عن الثورة واغبب

; 0مرة

%5.9:

أواه يا سفر

; 0مرة

%0.05

الوعد اغبق

 82مرة

%5.8:

إىل ناعيك يا ظبراء

 00مرة

%5.00

ال ترىيب اؼبوج

< 2مرات

%5.>8

براءة..إىل شهداء الرفض واعبهاد..

 05مرة

%5.<0

إىل شاعر القصر

 52مرات

%5.55

=9
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حرؼ
اغباء
(ح)

يا قارئ الضوء السخي

 88مرة

%5.9:

إىل الغرباء!

 5:مرة

%5.05

أغنية العاشق اجملهوؿ

 85مرة

;%5.:

أشواؾ الظالـ

 58مرة

%5.<9

قبوى مسافر بعيد

 58مرة

>>%2.

قبوى العشق والنار

 80مرة

%5.08

رفض يف مسافة العشق

 00مرة

%5.90

يا وردة النار

 05مرة

%5.99

إىل روح الشهيد "دالؿ اؼبغريب"

> 0مرة

%0.25

إىل رائد الفكر

= 5مرة

;%5.8

رسم على ذاكرة نوفمرب األخضر

> 0مرة

%5.82

أغنية الشمس

 99مرة

%0.88

مرثية األمل والثورة...

> 8مرة

%0.<2

عن الثورة واغبب

; 9مرة

<%0.:

أواه يا سفر

< 5مرة

%5.99

الوعد اغبق

 :5مرة

>%0.0

إىل ناعيك يا ظبراء

; 0مرة

%5.=2

ال ترىيب اؼبوج

 55مرة

%5.>8

براءة..إىل شهداء الرفض واعبهاد..

 80مرة

%0.;0

إىل شاعر القصر

> 5مرة

%0.50

يا قارئ الضوء السخي

 :0مرة

>%0.0

إىل الغرباء!

 02مرة

%5.;5

أغنية العاشق اجملهوؿ

 :2مرة

%0.:5

أشواؾ الظالـ

= 5مرة

%0.95

قبوى مسافر بعيد

 92مرة

%8.2:

قبوى العشق والنار

 ;8مرة

%0.90

رفض يف مسافة العشق

 82مرة

%5.>9

يا وردة النار

; 8مرة

<%0.9

=:
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حرؼ
اػباء
(خ)

حرؼ

إىل روح الشهيد "دالؿ اؼبغريب"

= 0مرة

%5.>9

إىل رائد الفكر

 80مرة

%0.90

رسم على ذاكرة نوفمرب األخضر

 :0مرة

%0.89

أغنية الشمس

 59مرة

%2.<9

مرثية األمل والثورة...

 55مرة

;<%2.

عن الثورة واغبب

 05مرة

<%5.5

أواه يا سفر

 50مرة

%5.20

الوعد اغبق

> 5مرة

%2.=:

إىل ناعيك يا ظبراء

 55مرة

;<%2.

ال ترىيب اؼبوج

< 2مرات

><%2.

براءة..إىل شهداء الرفض واعبهاد..

 59مرة

%5.59

إىل شاعر القصر

< 2مرات

=<%2.

يا قارئ الضوء السخي

; 0مرة

%5.59

إىل الغرباء!

 52مرات

%2.=2

أغنية العاشق اجملهوؿ

 5:مرة

%2.<:

أشواؾ الظالـ

> 2مرات

%5.02

قبوى مسافر بعيد

> 2مرات

=;%2.

قبوى العشق والنار

 59مرة

%2.:8

رفض يف مسافة العشق

< 2مرات

%2.9:

يا وردة النار

 58مرة

>=%2.

إىل روح الشهيد "دالؿ اؼبغريب"

= 2مرات

%2.::

إىل رائد الفكر

 59مرة

%5.2:

رسم على ذاكرة نوفمرب األخضر

 05مرة

%2.>9

أغنية الشمس

; :مرة

<>%0.

مرثية األمل والثورة...

 :8مرة

=;%8.

عن الثورة واغبب

 ::مرة

=%8.2

أواه يا سفر

 98مرة

%8.;:

الوعد اغبق

;; مرة

<>%0.

;=
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إىل ناعيك يا ظبراء

> 9مرة

%8.92

الداؿ
(د)

ال ترىيب اؼبوج

 :8مرة

%;.20

براءة..إىل شهداء الرفض واعبهاد..

 8:مرة

<=%0.

إىل شاعر القصر

 82مرة

%8.8:

يا قارئ الضوء السخي

 5:8مرة

%;.<9

إىل الغرباء!

 82مرة

%0.90

أغنية العاشق اجملهوؿ

> 0مرة

<%8.9

أشواؾ الظالـ

 09مرة

%8.00

قبوى مسافر بعيد

 8:مرة

;;%0.

قبوى العشق والنار

 >2مرة

;%8.9

رفض يف مسافة العشق

 :5مرة

%8.85

يا وردة النار

 90مرة

==%0.

إىل روح الشهيد "دالؿ اؼبغريب"

= 8مرة

%0.;8

إىل رائد الفكر

< 9مرة

%8.::

رسم على ذاكرة نوفمرب األخضر

=; مرة

;%8.2

أغنية الشمس

; 2مرات

>%2.8

مرثية األمل والثورة...

; 2مرات

%2.95

عن الثورة واغبب

 2:مرات

=%2.0

أواه يا سفر

 20مرة

<%2.5

الوعد اغبق

 28مرات

%2.58

إىل ناعيك يا ظبراء

> 2مرات

%2.;0

حرؼ
الذاؿ

ال ترىيب اؼبوج

 2:مرات

;%2.:

براءة..إىل شهداء الرفض واعبهاد..

 25مرة

=%2.2

(ذ)

إىل شاعر القصر

 28مرات

%2.88

يا قارئ الضوء السخي

= 2مرات

%2.8:

إىل الغرباء!

; 2مرات

=%2.9

أغنية العاشق اجملهوؿ

 29مرات

%2.02

أشواؾ الظالـ

 25مرة

%2.58

<=
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حرؼ
الراء
(ر)

قبوى مسافر بعيد

< 2مرات

%2.:8

قبوى العشق والنار

 58مرة

%2.:2

رفض يف مسافة العشق

>> مرة

%;.90

يا وردة النار

 52مرات

=;%2.

إىل روح الشهيد "دالؿ اؼبغريب"

 2:مرات

%2.89

إىل رائد الفكر

 28مرات

%2.00

رسم على ذاكرة نوفمرب األخضر

; 2مرات

<%2.0

أغنية الشمس

 >2مرة

=<%9.

مرثية األمل والثورة...

>> مرة

<=%;.

عن الثورة واغبب

> 52مرة

%;.55

أواه يا سفر

;< مرة

;%;29

الوعد اغبق

< 55مرة

<%:.0

إىل ناعيك يا ظبراء

 <8مرة

<%:.2

ال ترىيب اؼبوج

< 9مرة

%8.89

براءة..إىل شهداء الرفض واعبهاد..

=; مرة

<%:.:

إىل شاعر القصر

=; مرة

>%<.:

يا قارئ الضوء السخي

 582مرة

%:.<0

إىل الغرباء!

<; مرة

%:.92

أغنية العاشق اجملهوؿ

 528مرة

=%:.5

أشواؾ الظالـ

 ::مرة

>%<.8

قبوى مسافر بعيد

;< مرة

><%:.

قبوى العشق والنار

< 59مرة

;;%:.

رفض يف مسافة العشق

>> مرة

%;.90

يا وردة النار

>< مرة

%:.90

إىل روح الشهيد "دالؿ اؼبغريب"

 =5مرة

%:.;0

إىل رائد الفكر

 502مرة

=%>.2

رسم على ذاكرة نوفمرب األخضر

> 59مرة

%;.<5

أغنية الشمس

 55مرة

=%2.:

==
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حرؼ
الزاي
(ز)

حرؼ
السٌن
(س)

مرثية األمل والثورة...

 50مرة

%2.=8

عن الثورة واغبب

> 2مرات

%5.>2

أواه يا سفر

; 2مرات

%0.29

الوعد اغبق

 58مرة

<%5.:

إىل ناعيك يا ظبراء

; 5مرة

<<%0.

ال ترىيب اؼبوج

 28مرات

%0.;5

براءة..إىل شهداء الرفض واعبهاد..

 29مرات

%2.80

إىل شاعر القصر

 2:مرات

%2.::

يا قارئ الضوء السخي

> 2مرات

>%2.8

إىل الغرباء!

< 2مرات

;%2.:

أغنية العاشق اجملهوؿ

< 2مرات

%2.8:

أشواؾ الظالـ

; 2مرات

%2.=2

قبوى مسافر بعيد

 2:مرات

=%2.8

قبوى العشق والنار

; 5مرة

%2.;5

رفض يف مسافة العشق

 52مرات

%2.;9

يا وردة النار

 58مرة

>=%2.

إىل روح الشهيد "دالؿ اؼبغريب"

< 2مرات

=%2.9

إىل رائد الفكر

> 2مرات

=;%2.

رسم على ذاكرة نوفمرب األخضر

; 2مرات

<%2.0

أغنية الشمس

89مرة

%5.=2

مرثية األمل والثورة...

 88مرة

>%0.0

عن الثورة واغبب

 89مرة

%5.>2

أواه يا سفر

 09مرة

%0.29

الوعد اغبق

 8:مرة

<%5.:

إىل ناعيك يا ظبراء

 92مرة

<<%0.

ال ترىيب اؼبوج

 08مرة

%0.;5

براءة..إىل شهداء الرفض واعبهاد..

 5:مرة

%5.08

>=
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حرؼ
الشٌن
(ش)

إىل شاعر القصر

; 5مرة

=<%5.

يا قارئ الضوء السخي

 <8مرة

%8.05

إىل الغرباء!

 09مرة

%5.>8

أغنية العاشق اجملهوؿ

 92مرة

%0.25

أشواؾ الظالـ

 5:مرة

%0.25

قبوى مسافر بعيد

 82مرة

=%0.0

قبوى العشق والنار

 :5مرة

;>%5.

رفض يف مسافة العشق

; 8مرة

%0.88

يا وردة النار

 89مرة

%0.88

إىل روح الشهيد "دالؿ اؼبغريب"

 95مرة

%0.=9

إىل رائد الفكر

 05مرة

=%5.:

رسم على ذاكرة نوفمرب األخضر

 :9مرة

%0.98

أغنية الشمس

< 0مرة

%5.98

مرثية األمل والثورة...

 5:مرة

%5.29

عن الثورة واغبب

 0:مرة

%5.92

أواه يا سفر

; 5مرة

;%5.8

الوعد اغبق

> 8مرة

%5.<:

إىل ناعيك يا ظبراء

 0:مرة

%5.<8

ال ترىيب اؼبوج

 59مرة

>%5.:

براءة..إىل شهداء الرفض واعبهاد..

 59مرة

%5.59

إىل شاعر القصر

 59مرة

;%5.:

يا قارئ الضوء السخي

< 0مرة

=%5.5

إىل الغرباء!

 50مرة

%5.>8

أغنية العاشق اجملهوؿ

< 0مرة

%0.25

أشواؾ الظالـ

 5:مرة

%0.25

قبوى مسافر بعيد

 02مرة

=%0.0

قبوى العشق والنار

 08مرة

;>%5.

رفض يف مسافة العشق

> 5مرة

%0.88

>2

الفصل الثالث:ــــــــــــــ اإلٌقاع الداخلً فً دٌوان "أغنٌات الورد وال ّنار"

حرؼ
الصاد
(ص)

حرؼ
الضاد
(ض)

يا وردة النار

 02مرة

<%5.8

إىل روح الشهيد "دالؿ اؼبغريب"

; 5مرة

%5.55

إىل رائد الفكر

> 2مرات

=;%2.

رسم على ذاكرة نوفمرب األخضر

= 0مرة

;%5.0

أغنية الشمس

 0:مرة

%5.80

مرثية األمل والثورة...

< 5مرة

=%5.5

عن الثورة واغبب

; 5مرة

>=%2.

أواه يا سفر

; 2مرات

%2.:5

الوعد اغبق

> 5مرة

%2.=:

إىل ناعيك يا ظبراء

; 2مرات

%2.95

ال ترىيب اؼبوج

; 2مرات

=;%2.

براءة..إىل شهداء الرفض واعبهاد..

= 0مرة

>%0.0

إىل شاعر القصر

 52مرات

%5.55

يا قارئ الضوء السخي

= 5مرة

><%2.

إىل الغرباء!

 59مرة

%5.50

أغنية العاشق اجملهوؿ

 05مرة

%5.2:

أشواؾ الظالـ

 2:مرات

<;%2.

قبوى مسافر بعيد

 50مرة

>%2.5

قبوى العشق والنار

 89مرة

%5.82

رفض يف مسافة العشق

 58مرة

%2.=9

يا وردة النار

 02مرة

<%5.8

إىل روح الشهيد "دالؿ اؼبغريب"

 59مرة

<>%2.

إىل رائد الفكر

 59مرة

%5.2:

رسم على ذاكرة نوفمرب األخضر

 09مرة

=%5.2

أغنية الشمس

> 0مرة

%5.:9

مرثية األمل والثورة...

= 5مرة

%5.0:

عن الثورة واغبب

< 0مرة

%5.:5

أواه يا سفر

 59مرة

>%5.5

>5
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الوعد اغبق

 82مرة

%5.8:

إىل ناعيك يا ظبراء

 55مرة

;<%2.

ال ترىيب اؼبوج

 55مرة

%5.0:

براءة..إىل شهداء الرفض واعبهاد..

 55مرة

%2.>2

إىل شاعر القصر

= 2مرات

>=%2.

يا قارئ الضوء السخي

; 0مرة

%5.59

إىل الغرباء!

 58مرة

%5.29

أغنية العاشق اجملهوؿ

 00مرة

%5.52

أشواؾ الظالـ

> 2مرات

%5.02

قبوى مسافر بعيد

 52مرات

;<%2.

قبوى العشق والنار

 09مرة

%2.>0

رفض يف مسافة العشق

> 5مرة

%5.08

يا وردة النار

 5:مرة

%5.28

إىل روح الشهيد "دالؿ اؼبغريب"

 50مرة

%2.=8

إىل رائد الفكر

 0:مرة

>=%5.

رسم على ذاكرة نوفمرب األخضر

 50مرة

%2.:9

أغنية الشمس

< 5مرة

%2.>2

مرثية األمل والثورة...

 52مرات

>;%2.

حرؼ
الطاء

عن الثورة واغبب

 50مرة

<;%2.

أواه يا سفر

 55مرة

%2.>8

(ط)

الوعد اغبق

= 5مرة

%2.=5

إىل ناعيك يا ظبراء

 50مرة

%2.=8

ال ترىيب اؼبوج

< 2مرات

><%2.

براءة..إىل شهداء الرفض واعبهاد..

 52مرات

%2.=0

إىل شاعر القصر

< 2مرات

=<%2.

يا قارئ الضوء السخي

 58مرة

<%2.:

إىل الغرباء!

= 2مرات

%2.;9

أغنية العاشق اجملهوؿ

> 2مرات

%2.9:

>0

الفصل الثالث:ــــــــــــــ اإلٌقاع الداخلً فً دٌوان "أغنٌات الورد وال ّنار"

حرؼ
الظاء
(ظ)

أشواؾ الظالـ

> 2مرات

%5.02

قبوى مسافر بعيد

 02مرة

%5.:0

قبوى العشق والنار

 55مرة

%2.90

رفض يف مسافة العشق

 55مرة

%2.<5

يا وردة النار

 58مرة

>=%2.

إىل روح الشهيد "دالؿ اؼبغريب"

 2:مرات

%2.89

إىل رائد الفكر

< 2مرات

%2.:0

رسم على ذاكرة نوفمرب األخضر

 50مرة

%2.:9

أغنية الشمس

= 2مرات

%2.90

مرثية األمل والثورة...

 28مرات

%2.02

عن الثورة واغبب

= 2مرات

%2.99

أواه يا سفر

 29مرات

%2.89

الوعد اغبق

 2:مرات

%2.00

إىل ناعيك يا ظبراء

 29مرات

<%2.0

ال ترىيب اؼبوج

 20مرة

%2.00

براءة..إىل شهداء الرفض واعبهاد..

 20مرة

;%2.5

إىل شاعر القصر

//

//

يا قارئ الضوء السخي

 52مرات

%2.99

إىل الغرباء!

 25مرة

=%2.2

أغنية العاشق اجملهوؿ

 2:مرات

%2.0:

أشواؾ الظالـ

 20مرة

;%2.0

قبوى مسافر بعيد

 20مرة

%2.5:

قبوى العشق والنار

 2:مرات

>%2.5

رفض يف مسافة العشق

 28مرات

>%2.5

يا وردة النار

//

//

إىل روح الشهيد "دالؿ اؼبغريب"

 29مرات

<%2.0

إىل رائد الفكر

//

//

رسم على ذاكرة نوفمرب األخضر

 20مرة

>%2.2

>8

الفصل الثالث:ــــــــــــــ اإلٌقاع الداخلً فً دٌوان "أغنٌات الورد وال ّنار"

حرؼ
العٌن
(ع)

حرؼ
الغٌن
(غ)

أغنية الشمس

> 8مرة

<%0.2

مرثية األمل والثورة...

= 8مرة

%0.;8

عن الثورة واغبب

 98مرة

%0.95

أواه يا سفر

 82مرة

%0.::

الوعد اغبق

 ::مرة

<%0.9

إىل ناعيك يا ظبراء

 :0مرة

%8.;5

ال ترىيب اؼبوج

 8:مرة

<>%8.

براءة..إىل شهداء الرفض واعبهاد..

 8:مرة

<=%0.

إىل شاعر القصر

< 0مرة

%8.25

يا قارئ الضوء السخي

> :مرة

>%0.:

إىل الغرباء!

 8:مرة

%0.=0

أغنية العاشق اجملهوؿ

 :9مرة

%0.<5

أشواؾ الظالـ

 00مرة

%0.>:

قبوى مسافر بعيد

 02مرة

%5.:0

قبوى العشق والنار

; :مرة

%0.5:

رفض يف مسافة العشق

 =2مرة

>%:.5

يا وردة النار

 :0مرة

<%8.:

إىل روح الشهيد "دالؿ اؼبغريب"

< :مرة

%8.>:

إىل رائد الفكر

 85مرة

%0.89

رسم على ذاكرة نوفمرب األخضر

; :مرة

%0.:0

أغنية الشمس

 59مرة

%2.<9

مرثية األمل والثورة...

 55مرة

;<%2.

عن الثورة واغبب

 58مرة

%2.<0

أواه يا سفر

< 5مرة

%5.99

الوعد اغبق

> 5مرة

%2.=:

إىل ناعيك يا ظبراء

 5:مرة

%5.29

ال ترىيب اؼبوج

 59مرة

>%5.:

براءة..إىل شهداء الرفض واعبهاد..

; 2مرات

>%2.9

>9

الفصل الثالث:ــــــــــــــ اإلٌقاع الداخلً فً دٌوان "أغنٌات الورد وال ّنار"

حرؼ
الفاء
(ؼ)

إىل شاعر القصر

 52مرات

%5.55

يا قارئ الضوء السخي

 59مرة

%2.;5

إىل الغرباء!

 28مرات

%2.09

أغنية العاشق اجملهوؿ

> 5مرة

%2.>:

أشواؾ الظالـ

> 2مرات

%5.02

قبوى مسافر بعيد

> 5مرة

%5.99

قبوى العشق والنار

; 5مرة

%2.;5

رفض يف مسافة العشق

; 0مرة

==%5.

يا وردة النار

> 2مرات

%2.;5

إىل روح الشهيد "دالؿ اؼبغريب"

 50مرة

%2.=8

إىل رائد الفكر

 55مرة

%2.=8

رسم على ذاكرة نوفمرب األخضر

< 5مرة

;<%2.

أغنية الشمس

 <8مرة

==%8.

مرثية األمل والثورة...

 95مرة

%0.=9

عن الثورة واغبب

<; مرة

%8.<:

أواه يا سفر

; 8مرة

;%8.2

الوعد اغبق

 =9مرة

=<%8.

إىل ناعيك يا ظبراء

= 0مرة

%5.>9

ال ترىيب اؼبوج

; 0مرة

%0.>:

براءة..إىل شهداء الرفض واعبهاد..

 89مرة

=<%0.

إىل شاعر القصر

< 0مرة

%8.25

يا قارئ الضوء السخي

 ;2مرة

%0.;9

إىل الغرباء!

 8:مرة

%0.=0

أغنية العاشق اجملهوؿ

; :مرة

%0.=5

أشواؾ الظالـ

 0:مرة

;%8.8

قبوى مسافر بعيد

 89مرة

>%0.:

قبوى العشق والنار

 =:مرة

<%8.0

رفض يف مسافة العشق

 98مرة

><%0.

>:

الفصل الثالث:ــــــــــــــ اإلٌقاع الداخلً فً دٌوان "أغنٌات الورد وال ّنار"

حرؼ
القاؼ
(ؽ)

حرؼ
الكاؼ
(ؾ)

يا وردة النار

 :0مرة

<%8.:

إىل روح الشهيد "دالؿ اؼبغريب"

 99مرة

%8.2:

إىل رائد الفكر

 <5مرة

<%:.8

رسم على ذاكرة نوفمرب األخضر

 =5مرة

%8.;9

أغنية الشمس

= 8مرة

%0.20

مرثية األمل والثورة...

> 0مرة

%0.20

عن الثورة واغبب

 80مرة

><%5.

أواه يا سفر

 00مرة

<=%5.

الوعد اغبق

== مرة

;>%8.

إىل ناعيك يا ظبراء

 82مرة

=%0.2

ال ترىيب اؼبوج

> 5مرة

%0.5:

براءة..إىل شهداء الرفض واعبهاد..

 02مرة

%5.;9

إىل شاعر القصر

 02مرة

%0.08

يا قارئ الضوء السخي

 98مرة

>=%5.

إىل الغرباء!

; 0مرة

>%0.2

أغنية العاشق اجملهوؿ

; 8مرة

%5.=5

أشواؾ الظالـ

> 5مرة

%0.::

قبوى مسافر بعيد

= 0مرة

%0.58

قبوى العشق والنار

= 8مرة

;%5.9

رفض يف مسافة العشق

 58مرة

%2.=9

يا وردة النار

; 0مرة

=<%5.

إىل روح الشهيد "دالؿ اؼبغريب"

< 0مرة

<=%5.

إىل رائد الفكر

 08مرة

%5.<9

رسم على ذاكرة نوفمرب األخضر

 82مرة

%5.8:

أغنية الشمس

; 8مرة

%5.>5

مرثية األمل والثورة...

 80مرة

%0.00

عن الثورة واغبب

 09مرة

%5.89

أواه يا سفر

< 5مرة

%5.99

;>

الفصل الثالث:ــــــــــــــ اإلٌقاع الداخلً فً دٌوان "أغنٌات الورد وال ّنار"

حرؼ
الالـ
(ؿ)

الوعد اغبق

< 9مرة

%0.55

إىل ناعيك يا ظبراء

; 8مرة

%0.:2

ال ترىيب اؼبوج

 59مرة

<%5.:

براءة..إىل شهداء الرفض واعبهاد..

 02مرة

%5.;9

إىل شاعر القصر

> 5مرة

%0.50

يا قارئ الضوء السخي

 98مرة

><%5.

إىل الغرباء!

> 0مرة

%0.89

أغنية العاشق اجملهوؿ

> 0مرة

%5.9:

أشواؾ الظالـ

 29مرات

%2.:8

قبوى مسافر بعيد

 0:مرة

%5.>2

قبوى العشق والنار

; 8مرة

=%5.8

رفض يف مسافة العشق

 09مرة

%5.::

يا وردة النار

> 0مرة

>>%5.

إىل روح الشهيد "دالؿ اؼبغريب"

 09مرة

;;%5.

إىل رائد الفكر

 05مرة

=%5.:

رسم على ذاكرة نوفمرب األخضر

 9:مرة

%0.20

أغنية الشمس

 5;8مرة

;;%=.

مرثية األمل والثورة...

== مرة

%;.55

عن الثورة واغبب

 5<0مرة

%>.;9

أواه يا سفر

 55:مرة

<<%>.

الوعد اغبق

< 05مرة

<%>.5

إىل ناعيك يا ظبراء

 50:مرة

=;%=.

ال ترىيب اؼبوج

<= مرة

==%>.

براءة..إىل شهداء الرفض واعبهاد..

= 55مرة

=;%>.

إىل شاعر القصر

 529مرة

%55.;0

يا قارئ الضوء السخي

> 02مرة

%>.02

إىل الغرباء!

 552مرة

<=%=.

أغنية العاشق اجملهوؿ

== 5مرة

;%>.9

<>

الفصل الثالث:ــــــــــــــ اإلٌقاع الداخلً فً دٌوان "أغنٌات الورد وال ّنار"

حرؼ
اؼبيم
(ـ)

أشواؾ الظالـ

 <:مرة

=%52.2

قبوى مسافر بعيد

; 59مرة

%55.58

قبوى العشق والنار

 0;:مرة

%52.02

رفض يف مسافة العشق

; 5:مرة

%52.50

يا وردة النار

= 5:مرة

%52.=:

إىل روح الشهيد "دالؿ اؼبغريب"

 592مرة

%>.<0

إىل رائد الفكر

 559مرة

%=.;0

رسم على ذاكرة نوفمرب األخضر

 052مرة

%>.9:

أغنية الشمس

; 52مرة

%:.;8

مرثية األمل والثورة...

 559مرة

%<.>5

عن الثورة واغبب

<> مرة

%:.99

أواه يا سفر

 ;8مرة

%:.8:

الوعد اغبق

 580مرة

%:.>9

إىل ناعيك يا ظبراء

;; مرة

=%9.:

ال ترىيب اؼبوج

> 9مرة

;%:.:

براءة..إىل شهداء الرفض واعبهاد..

= 9مرة

%8.>8

إىل شاعر القصر

 ;:مرة

;%<.0

يا قارئ الضوء السخي

< 58مرة

%;.28

إىل الغرباء!

 =8مرة

>;%;.

أغنية العاشق اجملهوؿ

< 52مرة

=%:.8

أشواؾ الظالـ

 8:مرة

%9.<2

قبوى مسافر بعيد

 <9مرة

%:.;9

قبوى العشق والنار

; 59مرة

%:.;0

رفض يف مسافة العشق

 <9مرة

%9.=2

يا وردة النار

 <0مرة

%9.>9

إىل روح الشهيد "دالؿ اؼبغريب"

;; مرة

=%9.:

إىل رائد الفكر

 ;0مرة

>;%9.

رسم على ذاكرة نوفمرب األخضر

 529مرة

=;%9.

=>

الفصل الثالث:ــــــــــــــ اإلٌقاع الداخلً فً دٌوان "أغنٌات الورد وال ّنار"
أغنية الشمس

 559مرة

;%;.2

مرثية األمل والثورة...

 ;5مرة

%9.08

عن الثورة واغبب

 >9مرة

<%:.0

أواه يا سفر

 :9مرة

>%9.:

الوعد اغبق

= 55مرة

%:.85

إىل ناعيك يا ظبراء

 555مرة

%<.<5

ال ترىيب اؼبوج

 92مرة

%9.:9

براءة..إىل شهداء الرفض واعبهاد..

; :مرة

>%9.:

حرؼ

إىل شاعر القصر

 09مرة

=;%0.

النوف
(ف)

يا قارئ الضوء السخي

 =:مرة

%8.<9

إىل الغرباء!

=; مرة

=%:.9

أغنية العاشق اجملهوؿ

 >0مرة

%9.;8

أشواؾ الظالـ

 08مرة

>%8.2

قبوى مسافر بعيد

<; مرة

%:.55

قبوى العشق والنار

; 5:مرة

;%

رفض يف مسافة العشق

< :مرة

%8.<2

يا وردة النار

<; مرة

%9.;2

إىل روح الشهيد "دالؿ اؼبغريب"

<< مرة

%:.89

إىل رائد الفكر

= 9مرة

%8.;8

رسم على ذاكرة نوفمرب األخضر

< 50مرة

%:.<0

أغنية الشمس

 9:مرة

>%0.8

مرثية األمل والثورة...

 :8مرة

=;%8.

عن الثورة واغبب

; 9مرة

<%0.:

أواه يا سفر

 :8مرة

%9.:2

الوعد اغبق

 <9مرة

<%8.8

إىل ناعيك يا ظبراء

 =8مرة

;<%:.

ال ترىيب اؼبوج

= 0مرة

=%8.5

براءة..إىل شهداء الرفض واعبهاد..

 <2مرة

%:.<9

حرؼ
اؽباء
(ىػ)

>>
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حرؼ
الواو
(و)

إىل شاعر القصر

 80مرة

<%8.:

يا قارئ الضوء السخي

 =9مرة

%8.<2

إىل الغرباء!

> :مرة

;<%9.

أغنية العاشق اجملهوؿ

< 58مرة

>=%;.

أشواؾ الظالـ

 85مرة

;%9.5

قبوى مسافر بعيد

 90مرة

%8.02

قبوى العشق والنار

=; مرة

%0.;5

رفض يف مسافة العشق

 :0مرة

<%8.8

يا وردة النار

 85مرة

%0.50

إىل روح الشهيد "دالؿ اؼبغريب"

 99مرة

%8.2:

إىل رائد الفكر

 9:مرة

%8.40

رسم على ذاكرة نوفمرب األخضر

 <8مرة

=%8.0

أغنية الشمس

= 55مرة

<%;.0

مرثية األمل والثورة...

 529مرة

%<.00

عن الثورة واغبب

 589مرة

%<.:5

أواه يا سفر

>= مرة

;%<.:

الوعد اغبق

 5;8مرة

%<.89

إىل ناعيك يا ظبراء

>= مرة

=%;.5

ال ترىيب اؼبوج

 <:مرة

%=.:0

براءة..إىل شهداء الرفض واعبهاد..

 =9مرة

>=%;.

إىل شاعر القصر

 :2مرة

=%:.:

يا قارئ الضوء السخي

 5=8مرة

;%=.2

إىل الغرباء!

 >2مرة

;%<.0

أغنية العاشق اجملهوؿ

 59:مرة

>%<.0

أشواؾ الظالـ

= 8مرة

%:.52

قبوى مسافر بعيد

>< مرة

%;.20

قبوى العشق والنار

>< 5مرة

>=%;.

رفض يف مسافة العشق

; 55مرة

%<.:8

522
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يا وردة النار

 505مرة

%=.85

إىل روح الشهيد "دالؿ اؼبغريب"

 >8مرة

%;.9:

إىل رائد الفكر

>< مرة

=>%:.

رسم على ذاكرة نوفمرب األخضر

 508مرة

%:.:9

أغنية الشمس

 5>5مرة

%52.5:

مرثية األمل والثورة...

 525مرة

%<.25

حرؼ

عن الثورة واغبب

< 55مرة

;%;.:

الياء
(ي)

أواه يا سفر

 <9مرة

>%;.0

الوعد اغبق

< 5:مرة

<%<.2

إىل ناعيك يا ظبراء

 <:مرة

%:.05

ال ترىيب اؼبوج

 =9مرة

%>.:9

براءة..إىل شهداء الرفض واعبهاد..

> 50مرة

=%52.:

إىل شاعر القصر

 :8مرة

%:.>0

يا قارئ الضوء السخي

 5;8مرة

=%<.5

إىل الغرباء!

>< مرة

<%;.8

أغنية العاشق اجملهوؿ

 582مرة

%;.:9

أشواؾ الظالـ

 ;9مرة

%=.;2

قبوى مسافر بعيد

=< مرة

%:.>9

قبوى العشق والنار

= 09مرة

%>.:9

رفض يف مسافة العشق

 589مرة

%=.<2

يا وردة النار

 505مرة

%=.85

إىل روح الشهيد "دالؿ اؼبغريب"

 522مرة

%;.>9

إىل رائد الفكر

 >9مرة

%<.55

رسم على ذاكرة نوفمرب األخضر

< 05مرة

<<%>.

ثالثا -إيقاع تكرار الكلمات:
فبا ال شك فيو أ ّف وجود اغبرؼ وتكراره يتطلب وجود وحدة لغوية أكرب ربتويو وتربز خصائصو
الصوتية والرتكيبية بصفة أوسع ،ليشمل البناء الكلي للقصيدة الشعرية ،وىذه الوحدة اللغوية ىي"
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الكلمة" ،ىذه األخًنة يع ّد تكرارىا "ىو اؼبظهر الثاين من مظاىر التكرار ،وىو مظهر ذو قابلية عالية

()1
فعاؿ يف تكوين القصيدة الشعرية بعد اغبروؼ
على إغناء اإليقاع ".فهو العنصر الثاين الذي لو دور ّ

تكونو وحيتويهاّ )2(".أما إذا تكررت ىذه
باعتبار أ ّف" ِّ
ألي كلمة وظيفتها وداللتها داخل النص الذي ّ
األوؿ الذي ّأدتو يف حاؿ وجودىا منفردة يف
الكلمات فإنّو يصبح ؽبا دور آخر يضاؼ إىل الدور ّ

مرة )3(".فالشاعر
القصيدة الشعرية ،فتكرارىا يسمح ب"لفت االنتباه ،وتأكيد ما جاءت من أجلو أوؿ ّ

حينما يقوـ بتكرار كلمة ما؛ إّّنا يقوـ بذلك بغرض إبراز وتأكيد حقيقة أراد أف يلفت انتباه القارئ
إليها ،ويعلمو بأ ّف ىذه اغبقيقة ؽبا وقع يف نفسو .وظاىرة تكرار الكلمات ربتل مساحة واسعة يف

قصائد ديواف" أغنيات الورد والنّار" للشاعر (مصطفى ؿبمد الغماري) .وفيما يلي سأقوـ بإبراز ىذا

التكرار من خالؿ شواىد من الشعر يف قصائد ىذا الديواف ،وقد بدأت ىذا العمل بتكرار الكلمات
كل صنف
على اؼبستوى األفقي مث تكرار الكلمات على اؼبستوى العمودي مع إيراد أمثلة شعرية عن ّ
من التكرار.
وفيما يلي سأذكر أبيات شعرية عن ىذا الصنف حيث قاؿ الغماري{ من البسيط}:
ِ ()4
ِ
ِ
الرَؤى َخض ُر
يح  ..لَنَا
الم ِس ِ
شوان ُّ
َد ُ
المس ُ
يح ..لَنَا أ ُُّم َ
لَنَا َ
الر َساالَت نَ َ
رب ّ

يف ىذا البيت نالحظ أف الشاعر كرر كلمة "المسيح" يف حشو البيت وبطرؽ ـبتلفة ففي
كلمة "اؼبسيح" األوىل ىو يتح ّدث عن اؼبسيح عليو السالـ بنفسو ،ولكن حٌن كرر ىذه الكلمة إّّنا
أراد أف يكررىا ال للكالـ عنو بل ىو يعين ّأمو مرًن عليها السالـ.فبتكراره ىذا خلق نوع من اإليقاع
ومل يكن لو أف يكوف لوال ىذا التكرار الذي حصل يف كلمة "اؼبسيح" أما يف قولو{من الكامل}:
الجه ِ
ودا.
اد ُوُر َ
ار ِ َ
َوقرَ ..وَما نَ ُ

اد فَما بِس ِ
أَ ِز َ ِ
مع ِ
ك يَا َمدى
ف الج َه ُ َ َ

)(1مقداد ؿبمد شكر قاسم ،البنية اإليقاعية يف شعر اعبواىري ،ص .972
)(2البكاي أخذاري ،قصيدة"قذى بعينيك" للخنساء -دراسة أسلوبية ،ص .90
)(3اؼبرجع نفسو ،ص .90
)(4مصطفى ؿبمد الغماري ،أغنيات الورد والنار ،ص .96
)(5اؼبصدر نفسو ،ص .990
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فالشاعر كرر كلمة "اعبهاد" فجعل الكلمة يف حشو الشطر األوؿ ،والكلمة الثانية يف حشو
الشطر الثاين ،فرّكز اىتمامو على نقطة ؿبورية سعى إىل إبالغها لكل قارئ أو مستمع ؽبذه القصيدة
الشعرية ،وىي أمهية اعبهاد وحقيقتو لكونو ليس ورودا ُهتدى ولكنّو أمر صعب على كل مقبل عليو أف
يع ّد الع ّدة لذلك ،وال يستهٌن دبا ىو مقبل عليو ،باإلضافة إىل كوف ىذا التكرار قد ق ّدـ إضافة
إيقاعية تضاؼ إىل اإليقاع العاـ.
و ّأما يف قولو{ مجزوء الكامل}:

ِ
ِ
الحيَاه.
ل َمن يَعي َمعنَى َ

الحيَا َة
يَا طَير َ ..ما أَغلَى َ

()1

إ ّف الشاعر قد كرر كلمة "اغبياة" حيث جعل الكلمة األوىل ىي عروض البيت ،أما الكلمة
الثانية فجعلها ىي ضرب البيت .وبتكراره ؽبذه الكلمة قبده قد أضاؼ قيمة إيقاعية على اإليقاع
العاـ للبيت وىو األمر الذي قد يغيب لو أنّو مل يقم بو ،باإلضافة إىل ىذا البعد اإليقاعي أدى ىذا
التكرار دورا على مستوى اؼبعىن ،فالشاعر رّكز على قضية ؿبورية أراد أف يربزىا فقاـ بتكرار كلمة
اغبياة ،وىذه القضية ىي أمهية ىذه اغبياة وقيمتها بالنسبة للكائن اغبي ،فهو خياطب الطًن كما يبدو
كل قارئ أو مستمع لشعره .وقد يلجأ الشاعر أحيانا إىل أف جيعل
وظاىر ولكنّو يف اغبقيقة خياطب ّ

الكلمة اليت قبل القافية ىي نفسها كلمة القافية؛ فيؤدي ىذا":التكرار بذلك دورا هتييئيا للقافية جيعلها

مستقرة يف موقعها استقرارا إيقاعيا دقيقا)2( ".وىذا الصنف قبده يف قولو{من البسيط}:
ِِ
ِ
ِ
َقمار
فِ ِيو
تَ َخـايَـلَت
ورتِو
َقم ٌ
غَ ٌد بفك ِر " أَبي األَعلَى" بثَ َ
اروأ َ
أ َ
وقولو أيضا{ من البسيط}:
يب م ِ
ِ
زى َرة
ف ْي ُمقلَتَـ ْيك َم َرايَا الغَ ِ ُ

ِ ِ
َس َفار.
اروأ ْ
كر أ ْ
َس َف ٌ
َو َح ْرفُك الب ُ

) (1مصطفى ؿبمد الغماري ،أغنيات الورد والنار ،ص .998
)(2مقداد ؿبمد شكر قاسم ،البنية اإليقاعية يف شعر اعبواىري ،ص.979
)(3مصطفى ؿبمد الغماري ،أغنيات الورد والنار ،ص .989
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فالشاعر قد جعل قبل كلمة القافية" أقمار -أسفار" كلمة مثلها قبلها " أقمار -أسفار" فكاف
بذلك الشاعر قد ىيّأ اؼبستمع أو القارئ إىل كلمة القافية اليت تأيت بعد الكلمة األوىل.

وفيما يلي سنورد جدوؿ ألىم الكلمات اؼبكررة ورقم الصفحة اليت وردت فيها ،وكذا رقم البيت

وموقع التكرار من البيت.
الكلمة

موقع التكرار من البيت

اؼبسيح

اغبشو

=8

لنا

اغبشو  +العروض

=8

;5

ظفر

اغبشو  +الضرب

95

<5

السيف

اغبشو

90

<5

يا

اغبشو

>0

;0

أنا

اغبشو

00

0:

أنت

اغبشو

00

0:

سبعن

اغبشو  +الضرب

=0

;0

ألف

اغبشو

50

08

الزماف

العروض  +الضرب

20

85

الزماف

اغبشو  +العروض

;5

89

دمشق

العروض  +اغبشو

=5

89

أمل

اغبشو

08

8:

حروفها

العروض  +اغبشو

29

98

على

اغبشو

08

8:

أنت

اغبشو

>8

:2

ملء

اغبشو

0:

=9

شعوب

العروض  +اغبشو

<8

:2

الضياء

اغبشو  +الضرب

;9

:0

أنت

اغبشو

=2

99

نوارس

اغبشو

=0

=;

اغبديث

اغبشو

=9

<0

529

رقم البيت

رقم الصفحة
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الوصاؿ

اغبشو

;5

;;

ينعاؾ

اغبشو

25

<:

ال

اغبشو

20

<:

باعوؾ

اغبشو

;2

;<

أنت

اغبشو

>2

;<

جريح

اغبشو

59

<<

عيدي

اغبشو  +الضرب

>2

=9

ميدي

اغبشو  +الضرب

52

=:

تعنو

اغبشو

59

=:

تغريو

اغبشو

=5

;=

السفر

اغبشو

02

<=

الطهر

العروض  +اغبشو

20

>=

كتيبة

اغبشو  +الضرب

50

>5

حدود

اغبشو

>2

>2

الصرب

اغبشو

52

>5

اعبرح

اغبشو

58

>5

عمرو

اغبشو  +العروض

80

>:

سبتد

اغبشو

20

528

ملء

اغبشو

29

528

كانت

اغبشو

29

528

الوجود

اغبشو  +الضرب

59

52:

ينثاؿ

اغبشو

85

>52

حدود

الضرب  +العروض

85

>52

اعبهاد

اغبشو

>8

552

قيود

الضرب  +العروض

92

555

جعلت

اغبشو

:0

558

تلك

اغبشو

>:

559

عبًنىا

العروض  +اغبشو

2:

=55

52:
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الرب

اغبشو

>2

=55

بصرت

اغبشو

55

>55

اؽبوى

اغبشو  +العروض

82

508

أنت

اغبشو

20

50:

أىواه

اغبشو  +الضرب

;2

;50

لوالؾ

اغبشو

52

<50

بناه

الضرب  +العروض

=0

582

شاىت

اغبشو  +الضرب

80

585

ألقاه

اغبشو  +الضرب

;8

580

اؼبدى

الضرب  +العروض

88

580

عيناؾ

اغبشو  +الضرب

>9

589

شفاه

الضرب  +العروض

:0

58:

اؼبسار

اغبشو  +الضرب

00

59:

الغريب

اغبشو  +الضرب

85

<59

اغبياة

الضرب  +العروض

;8

=59

ملء

/

السطر ;5

5:0

هنواه

/

السطر 09

5:8

نصر

/

السطر 92

5:9

قرباف

/

السطر :8

;5:

العمق

/

السطر ;2

;5:

آه

اغبشو

>0

=52

آه

اغبشو

82

>52

أنا

/

السطر =5

=5:

بلد

/

السطر ;=

>5:

أبعاد

/

السطر 2:

5;5

أنا

/

السطر 58

5;0

أصلب

/

السطر 05

5;8

ترفض

/

السطر >9

5;:
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ال

اغبشو

20

<;5

يف

اغبشو

20

<;5

الرفض

اغبشو

59

>;5

إال

اغبشو

25

5<:

موسم

اغبشو

20

5<:

أعنابو

اغبشو  +الضرب

<5

=<5

الرتاب

اغبشو  +الضرب

<:

><5

السراب

اغبشو  +الضرب

=0

5=2

باسم

اغبشو

85

5=5

احرتؽ

العروض  +اغبشو

20

5=8

أقمار

اغبشو  +الضرب

;2

5=9

أسفار

اغبشو  +الضرب

=2

5=9

أسفار

اغبشو  +الضرب

09

<=5

أقطاب

اغبشو  +الضرب

>0

==5

ألف

اغبشو

29

5>5

تاجرت

اغبشو

50

5>8

أحببت

اغبشو

>0

;>5

يغري

اغبشو

::

>>5

خضر

اغبشو

<9

=>5

تغرينا

اغبشو

;:

022

ورد

اغبشو

=;

025

أنت

اغبشو

>;

025

شفة

اغبشو

<2

025

من خالؿ اعبدوؿ نالحظ:
طغياف األظباء على كامل قصائد الديواف باحتالؽبا اؼبرتبة األوىل بعدد قدِّر بػأربعة وطبسٌن اظبا
متقدِّمة على بقية األنواع األخرى اؼبكررة من أفعاؿ وحروؼ وغًنىا ،ومعلوـ أ ّف األظباء ؽبا داللة
الثبات والبقاء على مستوى واحد .عكس األفعاؿ اليت تدؿ على اغبركة والتقلب من حاؿ إىل حاؿ
والتحوؿ من حالة أصلية إىل حالة مكتسبة بفعل فبارسة ذلك النوع من األفعاؿ .فيما احتلت ىذه
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األخًنة اؼبرتبة الثانية بعدد قدِّر ٍ
بست وعشرين فعال ،وتعددت أزماف األفعاؿ بٌن ماضي ،ومضارع.
و ّأما عن األحرؼ فقد قدِّر عددىا بسبعة أحرؼ وتنوعت ىي األخرى بٌن حروؼ اعبر وحروؼ
االستثناء وكذا حروؼ النداء .ومن اؼبؤكد أف تكرار ىذه العناصر اللغوية اليت ذكرناىا واليت ىي مكررة
جوا إيقاعيا
على اؼبستوى األفقي ،قد ق ّدمت إضافة إيقاعية لإليقاع الكلي لقصائد الديواف ،ووفّرت ً
جراء ىذا التكرار اغباصل يف األظباء واألفعاؿ والضمائر  ،...كما أ ّف تنويع الشاعر يف التكرار
إضافيا ّ
جراء ىذا التلوين
بٌن األظباء واألفعاؿ والضمائر  ...أسهم بدوره يف جعل اإليقاع أكثر تأثًنا ّ
اإليقاعي ،وباإلضافة إىل الدور اإليقاعي الذي يؤديو ىذا التكرار كاف لو دور آخر على مستوى اؼبعىن
فكل تكرار قصد الشاعر من خاللو أف يؤكد حقيقة ما ،فاستعمل التكرار ليلفت انتباه اؼبتلقي ؼبا
شغل بالو .وىذه الوظيفة اليت يؤديها التكرار ال حيصل على اؼبستوى األفقي فحسب بل قد يلجأ
الشاعر إىل تكرار لفظ ما على اؼبستوى العمودي؛ أي على مستوى بيتٌن أو أكثر ،ومن األمثلة

الشعرية اليت استعمل الشاعر فيها التكرار العمودي على مستوى بيتٌن قولو{ من البسيط}:
ِ
در يَختَ ِم ُر..
يض َحالِ َمة
لُبنَا ُن فِ َ
َما ُك َ
يك اللّيَالي البِ ُ
نت تَعلَ ُم أَ ّن الغَ َ
()1
يض ِ
ص َوَر.
ان يَا لُبنَان قَد َج َم َعا
َنت لَل َفق ِر َم َثوى ..لِ َ
يك الن َِّق َ
فِ َ
فَأ َ
لخنَى ُ

فالشاعر يف ىذين البيتٌن قد كرر لفظة" لبناف" األوىل يف بداية البيت األوؿ والثانية يف حشو
البيت الثاين؛ وىذا التكرار باإلضافة إىل إسهاماتو على اؼبستوى اإليقاعي أسهم كذلك يف إغناء
اؼبعىن العاـ للقصيدة باعتبار أ ّف عنواف القصيد ىو" لبناف الرافض"ّ .أما اؼبثاؿ الثاين عن التكرار

العمودي فقوؿ الشاعر{ من الكامل}:
سجو ُن ف َّ
ـك قُـيُوده
الم ُ
المـا ِر ُد َ
َ

ف
َولَطَالَ َما أَلِ َ
ين ِم َن
يَا َشا ِربِ َ

ِ
نجة" َ
هرهُ
في"طَ َ
الخ َ
رساء يُ ُ
صلب قَ ُ

ودا..
قُـيُ َ

الحيَاةَ
َ
ِ
ص ِدي َدا.
الحيَاة َ
َ

()2

فالشاعر كرر لفظة" اغبياة" األوىل يف حشو الشطر الثاين من البيت األوؿ ،فيم اللفظة الثانية
جعلها يف حشو الشطر الثاين من البيت الثاين.

)(1مصطفى ؿبمد الغماري ،أغنيات الورد والنار ،ص .99
)(2اؼبصدر نفسو ،ص .999
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أما اؼبثاؿ الثالث الذي سنورده ىو مثاؿ تكررت فيو الكلمات يف أكثر من بيتٌن حيث يقوؿ
الشاعر {:من الكامل}:
ِ
آت،
أَل َقاهُ
أَل َقاهُ
أَل َقاهُ

وفِي َش َفتِي اشتِيا ٌق م ِ
زى ٌر
َ ُ
َ
ِ
ِ
الم َدى
لء َج َزائ ِري خضر َ
م َ
فِي أَوراس يعتَ ِ
ص ُر اللَّظَـى
َ َ
ـك ثَائًِرا
يَا غَ ُدنَـا َك َوج ِه َ

اله َوى  . .أَل َقاه
شربُنِي َ
أَل َقاهُ يَ َ
والع ِ
وم َداه
وده
اش ُقو َن
ُح ُد ُ
َ َ
َ
َو َعلَى
الم َها ِزِل َسي ُفو ولَظَاهُ
َ
ُح ًرا

ِ
ورو" َسواَ ِع ٌد الَ تُـ َرى
أَل َقاهُ في" ُم ُ

َدربًا،

 ..وتَك ُفر بِالح ُد ِ
ود يَ َداهُ
ُ
ُ
()1
ولَو حنَ َق َّ ِ
يبِ ،س َواهُ.
َ َ
الصل ُ

من خالؿ اؼبثاؿ الذي أوردناه نالحظ أ ّف الشاعر كرر لفظة" ألقاه" تكرارا عموديا يف بداية كل
مرة يف العجز من البيت األوؿ مث جعل يكررىا يف بداية
بيت من ىذه األبيات ،بعد أف جاء هبا أوؿ ّ
كل بيت ،وقياـ الشاعر بتكرار لفظة" ألقاه" يف بداية كل بيت حيدث نوع من التوقع؛ فاؼبتلقي
سيتهيأ الستقباؿ تتابعات جديدة من ىذا التكرار الذي عمل الشاعر على إبرازه من خالؿ لفظة"
ألقاه" .فالتكرار العمودي باإلضافة إىل ارتباطو باؼبعىن العاـ للقصيدة ،ارتبط كذلك ىذا النوع من
التكرار باؼبعىن اعبزئي الذي ينشأ من كل تكرار جديد.
إ ّف تكرار الكلمات سواء على اؼبستوى العمودي أي بتكرار الكلمات يف بيتٌن أو أكثر ،أو
على اؼبستوى األفقي والذي يكوف تكرار الكلمات فيها يف بيت شعري واحد ،يع ّد وسيلة أراد من
خالؽبا الشاعر أف يربز معىن شغل بالو ،فلجأ إىل التكرار بنوعيو إلبالغ ىذا اؼبعىن للمتلقي ،ودعوتو
ألف يشاركو فيو ،باإلضافة إىل ذلك فهو -التكرار-قد أدى دورا إيقاعيا من خالؿ إضافاتو اؼبتكررة
وتنويعاتو اؼبختلفة لإليقاع العاـ للقصيدة الشعرية اؼبتواجد فيها .ألف التكرار ديثل "نقطة مركزية يف
القصيدة اليت ربتويو ،ترتبط كثًن من الدالالت واألفكار بو عرب اػبيوط التعبًنية اؼبختلفة".

()2

وفيما

يلي سأقوـ كذلك بإحصاء التكرارات على اؼبستوى العمودي سواء تلك اليت كانت على مستوى
بيتٌن أو اليت كانت يف أكثر من بيتٌن ،وسنورد يف اعبدوؿ رقم الصفحة اليت ورد فيها التكرار ورقم
البيت مع ذكر موقع ىذه الكلمات اؼبكررة يف األبيات الشعرية.
)(1مصطفى ؿبمد الغماري ،أغنيات الورد والنار ،ص  ،922ص .922
)(2فهد ناصر عاشور ،التكرار يف شعر ؿبمود درويش ،ص .26
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الكلمة

موقع الكلمات

رقم األبيات الوارد فيها

رقم الصفحة الوارد فيها

المكررة في األبيات

التكرار

التكرار

لبناف

اغبشو

-25

20

>2

لبناف

اغبشو

55 -52

55

تفجري

اغبشو

08 -00 -05

58

دمشق

اغبشو

;5< -5

59

أراؾ

اغبشو

5< -5; – 5:

09

أنا

اغبشو

=5> -5

09

أنا

اغبشو

09 -08 -00

0:

الزماف

اغبشو

;5< -5

89

أسفا

اغبشو

90 -95

>8

اؽبوى

اغبشو

;5< -5

;9

تفجري
ّ

اغبشو

80 -85

>9

أمواجنا

اغبشو

99 -98

:5

أنا

اغبشو

00 -05

<9

أجياد

اغبشو

50 -52

:9

وتر

/

السطر =9> -9

=:

شفة

اغبشو

95 -92

<5

إال

اغبشو

<0= -0

=;

التق ّدـ

اغبشو

8; -8:

=0

أينكر

اغبشو

00 -02

><

غد

اغبشو

-20

28

=8

اؽبوى

اغبشو

;2< -2

=9

تعنو

اغبشو

59 -58

=:
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تتوارى

اغبشو

;2< -2

>2

ليس

اغبشو

=2> -2

>2

كبن

اغبشو

58 -55

>5

اغبرؼ

اغبشو

;2< -2

=>

أتراؾ

اغبشو

;2< -2

529

الدرب

اغبشو

59 -58

52:

اغبضور

اغبشو

5; -5:

;52

سيظل
ّ
ما باؿ

اغبشو

0; -0: -09

<52= -52

اغبشو

<0= -0

=52

آه

اغبشو

>82 -0

=52> -52

وعد

اغبشو

8: -89

>552 -52

حدود

الضرب  +العروض

<8= -8

552

اغبياة

اغبشو

95 -92

555

ىناؾ

اغبشو

<9> -9= -9

550

الدجى

العروض  +اغبشو

5: -59

>502 -55

األبعاد

العروض  +اغبشو

0; -0:

582

حبيبيت

العروض  +اغبشو

88 -80

585

آت

اغبشو

8; -8:

580

ألقاه

اغبشو

;92 -8> -8= -8< -8

580

حبيبيت

اغبشو

55 -52

>58

حلم

اغبشو

59 -58

>58

اؼبرايا

اغبشو  +العروض

<8= -8

=59

أسائلها

/

السطر 55 -52

5:0

ال ّدين

اغبشو

0: -09

5<0 -5<5
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تروى

اغبشو

اغبب

اغبشو  +العروض

<0= -0
-25

20

5<0
5<:

تعبت

اغبشو

08 -00

><5

حضورىا

اغبشو

58 -50 -55

5=:

فكر

اغبشو

5: -59

5=; -5=:

اغبرؼ

اغبشو

=0> -0

==5

ديت ّد

اغبشو

80 -85

>=5

األصناـ

الضرب  +اغبشو

>92 -8

<>5

تاىت

اغبشو

:5 -:2

=>5

الورد

اغبشو

<; -<: -<9

020

من خالؿ اعبدوؿ نالحظ أ ّف الشاعر قد كرر األظباء أكثر من أي نوع آخر ،فهي تتق ّدـ على
األفعاؿ واغبروؼ والضمائر ،حيث إ ّف عددىا فاؽ الثالثوف اظبا لتأيت األفعاؿ يف اؼبرتبة الثانية من
حيث عدد مرات تكرارىا يف قصائد الديواف بكاملها حيث قدِّر عددىا سبعة عشرة فعال.
والتكرار الذي تتوافر عليو قصائد ديواف" أغنيات الورد والنّار" ال يقتصر على تكرار اغبروؼ

فعاؿ يف تقدًن
والكلمات فحسب ،بل يتع ّدى ذلك إىل تكرار الرتاكيب .ؼبا ؽبذه األخًنة من دور ّ
اإلضافة الالزمة سواء إلغناء اإليقاع الفين العاـ الذي تتوافر عليو القصائد أو لتأكيد اؼبعىن العاـ
للقصائد الوارد فيها التكرار ،وإبراز معاين جديدة سعى الشاعر إلبرازىا ولفت انتباه اؼبتلقي للبؤرة
اؼبركزية اليت شغلت بالو أو رأى ّأهنا نقطة جديرة باالىتماـ ليس من طرفو فحسب ،بل من كل قارئ
أو مستمع ؽبذا الشعر.
وفيما يلي سأورد أمثلة شعرية من الديواف تربز ىذا النوع من التكرار الذي قاـ بو (الغماري)
على مستوى الرتكيب.

رابعا -إيقاع تكرار العبارات:

إ ّف الغماري يف ديوانو"أغنيات الورد والنّار" مل يقتصر على تكرار اغبروؼ والكلمات فحسب،
بل تع ّدى ذلك إىل تكرار العبارات أحيانا ،وىذا النوع من التكرار من شأنو أف يقدِّـ إضافة إيقاعية
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الفصل الثالث:ــــــــــــــ اإلٌقاع الداخلً فً دٌوان "أغنٌات الورد وال ّنار"
()1
لعل
و
باعتبار أ ّف "العبارة اؼبكررة تُكسب النص طاقات إيقاعية أكرب بفعل اتساع رقعتها الصوتية".
ّ
توضح ذلك حيث يقوؿ الغماري{ مجزوء الكامل}:
األمثلة اليت سأوردىا ِّ
ِ
احا
يت لِي يَا طَ ُير ِريـ
ثل ِر َ
أَنَا لَ َ
يشك أَو َجنَ َ
ًشا م َ

وأَ ُش ُّم

يَا

طَيـر

احا
صبِّاَ َ . .وأَحيَ َ
اىا َ
َ
صبَ َ
()2
الخ ِ
صيبَو.
نًا ِمثل ُرؤيَ َ
اك َ

الحيَاة
َ

يت لِي يَا طَير لَحـ
أَنَا لَ َ

من خالؿ اؼبثاؿ الشعري الذي أوردناه تتّضح اإلضافة اإليقاعية اليت أضافها تكرار عبارة" أنا
ليت يل يا طًن" مع أ ّف الشاعر يف البيت الثاين كسر ىذا الرمت اؼبتوقع من خالؿ اقتصاره على تكرار"
يا طًن" فالشاعر يتمىن أ ّف يكوف لو ما للطًن من خصائص سب ّكنو من أف يطًن ،ويفعل ما مل يستطع
يغًن حالو ،فلم جيد سبيال لذلك سوى التمين ،ومل جيد من
أف يفعلو وىو يف ىذه اغبالة؛ فهو يريد أف ِّ
حالة سب ّكنو من الوصوؿ إىل ما يبتغيو إال حالة الطائر الذي لو جناحا دي ّكنو من التنقل من مكاف إىل
مكاف آخر ،ومل يقتصر تكرار العبارات على ىذا اؼبثاؿ فحسب بل ىناؾ أمثلة أخرى سنورد اؼبثاؿ
اؼبوايل الذي يقوؿ فيو الشاعر{ من البسيط}:
فض فِي َو ِاديـك وال َق َد ُر
الر ُ
تَـ َعانَ َق ّ

الخبر؟
وم يَا لبنَان َما َ
َماذَا َج َرى اليَ َ
ِ ()3
ض فِي لُبنَان..تَن َفج ُر.
ني
يح تَرُك ُ
والر ُ

الجوالَن ُمغتَصب
َماذَا َج َرى؟ فَ ُح َمى ُ

الشاعر يف ىذين البيتٌن قد كرر عبارة " ماذا جرى؟" فجعل العبارة األوىل يف بداية عجز البيت
األوؿ ،وأما العبارة الثاين فجعلها يف بداية البيت الثاين وىذا من أجل "استقصاء اؼبعىن ،فيكسو النص
مرده إىل أنس اؼبتلقي بتكرار عبارة ىو حديث عهد هبا)4( ".ومن األمثلة اليت قاـ
بذلك صباال إيقاعيا ّ
فيها الشاعر بتكرار عبارة بأكملها أخذت مساحة الشطر بكاملو.

)(1مقداد ؿبمد شكر قاسم ،البنية اإليقاعية يف شعر اعبواىري ،ص.992
)(2مصطفى ؿبمد الغماري ،أغنيات الورد والنار ،ص  ،999ص .992
)(3اؼبصدر نفسو ،ص .09
)(4مقداد ؿبمد شكر قاسم ،البنية اإليقاعية يف شعر اعبواىري ،ص .999
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ومن ذلك قوؿ الغماري{ مشطور البسيط}:
ِ
له َـوى
َمـا
يَـا ((قُـم))  . .الَ تَِق ِفي
لَ
()1
ُد ِ
الم َـرابِينَا.
وسـي
يَـا قُـم ..الَ تَِق ِفـي
َ
إ ّف الشاعر يف ىذين البيتٌن اؼبتجاورين قد كرر الشطر األوؿ من كل بيت تكرارا حرفيا ،وىو
َحـد

األمر الذي زاد من اإليقاع اؼبوسيقي للبيتٌن وحّت القصيدة الشعرية ككل ،مع تأكيده للمعىن الذي
أراد أف يوصلو الشاعر إىل اؼبتلقي ،فبالتكرار استطاع الشاعر أف يتأكد من أف فكرتو اليت أراد أف
يوصلها إىل متلقيو قد وصلت؛ باعتبارىا فكرة مهمة وىذا انطالقا من اؼبساحة اليت أخذهتا يف كال
البيتٌن.
ففي اؼبثاؿ الذي سأورده قبد أ ّف الشاعر قاـ بتكرار عبارة أخذت جزء كبًن من شطر البيت
الشعري ،مع قيامو بتغيًن الكلمة األخًنة ،حيث يقوؿ الشاعر{ مجزوء الكامل}:
َّاس يَـا َس َفـ ِري َم َرايَا
الن ُ
ت
َّاس يَا َس َف ِري....بُطُوالَ ٌ
الن ُ
يف ىذين البيتٌن كرر الشاعر العبارة" الناس

ضِ
الس َراب!
اجعُ َها
َّ
َكم يُ َ
()2
وخمر  ...و ِ
انقـالَب!!
َ ٌ
يا سفري" يف جزء كبًن من الشطرين األولٌن مع

حّت ال يشعر اؼبتلقي باؼبلل
أمر استعملو الشاعر لكسر الرتابة والنمطية ّ
تغيًنه للكلمة األخًنة وىو ٌ
ودفعو إىل االنفتاح على فضاء النص ،كما أ ّف ىذا التكرار ق ّدـ إضافة إيقاعية ألنّو ُوجد أساسا
()3

"ليحقق شيئا من التتابع اإليقاعي ،أو التناسق اؼبوسيقي".

وفبا يسهم كذلك يف تكوين اإليقاع

الداخلي زيادة على التكرار بأنواعو الثالثة ،عنصر مهم يندرج ضمن اؼببحث البالغي وبالضبط ضمن
احملسنات البديعية وىو" التصدير"؛ فهو كذلك يؤدي دور ال يستهاف بو يف تكوين اإليقاع الداخلي
للقصيدة الشعرية.
)(1مصطفى ؿبمد الغماري ،أغنيات الورد والنار ،ص .999
)(2اؼبصدر نفسو ،ص .999
)(3فهد ناصر عاشور ،التكرار يف شعر ؿبمود درويش ،ص .27
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خامسا -إيقاع التصدير:
ىو نوع من أنواع التكرار ،يعمد فيو الشاعر إىل تكرار لفظٌن تكوف القافية بالضرورة أحد
طرفيو ،وىو دليل على براعة الشاعر واقتداره على نظم الشعر واإلجادة فيو؛ ألف"اؼبطبوع من الشعراء
من  ...اقتدر على القوايف وأراؾ يف صدر بيتو عجزه .ويف فاربتو قافيتو وتبيّنت على شعره رونق الطبع

ووشي الغريزة )1(".وانطالقا من اؼبواقع اليت يتّخذىا ىذا الصنف البديعي ،دفع بالدارسٌن إىل اختصار
تسهل على ال ّدارس فهم اؼبراد منو وذلك انطالقا من نطق ىذا االسم ،وىو" رد
اظبو وتسميتو تسمية ِّ
األعجاز على الصدور"
ومن التعاريف اليت قدِّمت ؽبذا الصنف البديعي ىو "أف يكوف أحد اللفظٌن يف آخر البيت،
واآلخر يف صدر اؼبصراع األوؿ ،أو حشوه ،أو آخره ،أو صدر الثاين".

()2

فانطالقا من ىذا القوؿ

قبد أ ّف القزويين قد ّبٌن مواقع ؿبددة من البيت حيدث فيها ما يسمى برد األعجاز على الصدور أو
التصدير دوف مواقع أخرى ،إذ إ ّف لفظ القافية ثابت أما اؼبتغًن فهو اللفظ الذي يأيت قبلو ،فمواقعو

سأوضح ىذه األنواع يف ديواف "أغنيات الورد والنّار" للشاعر
زبتلف من نوع آلخر .وفيما يلي
ّ
(مصطفى ؿبمد الغماري) ،حيث استخدـ األنواع األربعة كلّها ولكن بنسب ـبتلفة ،كما أنّو مل يغاؿ
زبل باؼبعىن بل بالعكس زادت من إيقاعية القصائد
يف استخدامها ،ولكن استخدمها يف مواضع مل ّ
اليت وردت فيها .وفيما يلي سأقوـ بذكر شواىد شعرية من الديواف لكل نوع من األنواع األربعة.
النوع األول :وىذا النوع ىو الذي يكوف فيو التصدير بٌن لفظ القافية واللفظ الواقع يف صدر
اؼبصراع األوؿ ومن أمثلتو قوؿ الشاعر{ من الكامل}:
ِ ِ ِ ِ ِ ()3
ِ
ِع ِ
يدي َعلَى َىام ِ
ات َشوقِ ِ
يب َعلَى ل َقائك عيدي
ك ُموِر ٌق
َ
َولَ َكم يَط ُ
وقولو كذلك{ من الكامل}:

)(1ابن قتيبة ،الشعر والشعراء ،تح وشرح :أضبد ؿبمد شاكر ،دار اؼبعارؼ(،د.ط) ،9966 ،ص .90
)(2اػبطيب القزويين ،اإليضاح يف علوـ البالغة -اؼبعاين والبياف والبديع ،-دار الكتب العلمية ،بًنوت( ،د.ط)( ،د.ت)،
ص.900
) (3مصطفى ؿبمد الغماري ،أغنيات الورد والنار ،ص .89
55:

الفصل الثالث:ــــــــــــــ اإلٌقاع الداخلً فً دٌوان "أغنٌات الورد وال ّنار"
ِ
ِ
رعم َخ ِ
اط ِري
َسأَظَ ُّ
َىواهُ
ـل أَمنَ ُحوُ َدمي  . .أ َ
أ َ
َىواهُ ...يَا َك ِّفا تُـبَ ُ
يف ىذين اؼبثالٌن يتّضح أ ّف (الغماري) استعمل التصدير يف البيت األوؿ يف كلمة"عيدي" ،أما
()1

يف البيت الثاين فقد وقع التصدير يف كلمة"أىواه"؛ فأدى ىذا التصدير إىل إغناء اعبانب اؼبوسيقي
ؽبذه األبيات ،والقصيدة ككل.
ّأما النوع الثاني :فهو التصدير الذي يوافق فيو حشو الشطر األوؿ اعبزء األخًن من
البيت(لفظة القافية) .ومن ذلك قوؿ الشاعر{ من البسيط}:
()2
ازالَت مج ِ
فَأ ِ
َيق ِظي َّ
َفراس تَش ِري َن!.
اى َدة
ين َم َ
الد َ
َُ
اس تَش ِر َ
َفر ُ
رب،يَا أ َ
أَ
وقولو أيضا{ من الكامل}:
اث الج ُد ِ
قَسما بِ ِمير ِ
ود َ . .وإِنّوُ
ً
ًَ َ

رث جـ ُد ِ
ِملء ِ
الجبَ ِ
ودي
ال َّ
الصيد إِ ُ ُ
َ

()3

استعمل الشاعر يف البيتٌن اؼباضيٌن التصدير ،حيث وافقت الكلمتٌن اؼبوجودتٌن يف حشو
الشطر األوؿ من كل بيت( تشرين -اعبدود) اعبزء األخًن من البيتٌن ومها على التوايل(تشرين –
جدودي) وىذا النوع مثل سابقو أدى دور كبًن يف توفًن نغم إيقاعي ،جيلب انتباه كل قارئ أو
مستمع ؽبذا البيت.
ّأما النوع الثالث :فهو التصدير الذي وافق فيو آخر اؼبصراع األوؿ ،آخر اؼبصراع الثاين .ومنو

قوؿ الشاعر{من الكامل}:

ِ
اس يعتَ ِ
ص ُر اللَّظَى
َور ِ َ
أَل َقاهُ في أ َ

الم َها ِزِل َسي ُفوُ َولَظَاهُ.
َو َعلَى َ

) (1مصطفى ؿبمد الغماري ،أغنيات الورد والنار ،ص .926
)(2اؼبصدر نفسو ،ص .209
) (3اؼبصدر نفسو ،ص .89
) (4اؼبصدر نفسو ،ص .922
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وقولو أيضا{ من البسيط}:
نسب
ُمدنيي ُج ُذورك..ال وجوٌ وال َ

ِ
بحر الي ِ
إِن ي ِ
سبِي
ُ
َ ُ
أس في َوج ِهي َوفي نَ َ

()1

استعمل الشاعر أسلوب التصدير يف ىذين اؼبثالٌن للتوافق اؼبوجود بٌن كلميت( اللّظى ولظى)
يف البيت األوؿ ،وكذا كلميت (نسب ونسيب) يف البيت الثاين ،وىذا التوافق زاد من الفعالية اإليقاعية
حسو حٌن قراءتو أو ظباعو ؽبذين
حسا إيقاعيا جيلب انتباه وأفئدة كل من أعمل ّ
وأكسب البيت ً
البيتٌن.
ّأما النوع الرابع :فهو التصدير الذي يوافق فيو أوؿ اؼبصراع الثاين مع هنايتو .ومنو قوؿ
الغماري{ من الكامل}:
()2
آت ،وفِي َش َفتِي اشتِياق م ِ
ٍ
اله َوى  . .أَل َقاهُ.
زى ٌر
أَل َقاهُ يشربُنِي َ
َ ُ
َ
وقولو أيضا{ من الكامل}:
()3
ِ
اله َوى ،نَأبَـاهُ.
طر إِالَّ ِمن َج َدائِ ِل ُحبنيـنَـا
نَأبَاهُ ،يَـا نَـغَ َم َ
والع ُ
إ ّف الشاعر يف ىذين البيتٌن قد استعمل التوافق بٌن كلمتٌن إحدامها يف أوؿ الشطر الثاين كما

ىو اغباؿ يف لفظة" ألقاه" بالنسبة للبيت األوؿ ولفظة "نأباه" بالنسبة للبيت الثاين ،والكلمة اؼبوافقة
ؽبا موجودة يف آخر الشطر الثاين ومها(ألقاه ،نأباه) على التوايل .وفبا تق ّدـ يظهر أ ّف للتصدير أمهية
بالغة كونو يسهم يف ربديد قوايف الشعر ،وكذا ألمهيتو الكبًنة يف توليد العنصر اإليقاعي الناشئ أساسا
من ارتباط عنصر التماثل الذي ىو خاضع لشرط اؼبوقع الذي حيتلّو من البيت ،وىذا األمر خلق نوع
من التجانس الذي نشأ عن تطابق األصوات ألهنا منتظمة يف وحدات صوتية يف سياؽ البيت
الشعري ،وىو األمر الذي ّقوى من اغبس واعبرس اإليقاعي يف األبيات اليت تتوافر على ىذا التوافق،
وحّت بالنسبة للقصيدة ككل .وىذه األمثلة اؼبق ّدمة ليست ىي النماذج الوحيدة اليت استعملها
ّ
(الغماري) يف ديوانو بل توجد ّناذج أخرى غًنىا.

)(1مصطفى ؿبمد الغماري ،أغنيات الورد والنار ،ص .967
)(2اؼبصدر نفسو،ص .922
)(3اؼبصدر نفسو ،ص .929
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باإلضافة إىل الدور الذي يؤديو التصدير على مستوى اإليقاع ،وذلك باعتباره مصطلح يندرج
ضمن اؼببحث البالغي وبالتحديد ضمن احملسنات البديعية ،يضاؼ إليو عنصر آخر يندرج ضمن
نفس اؼببحث ،و ىو" الطباؽ" حيث إ ّف ىذا األخًن لو ما يضيفو إىل اعبو اإليقاعي للقصائد الشعرية
فوجوده ليس كعدمو.
سادسا -إيقاع الطباق:
يع ّد الطباؽ من العناصر اليت تسهم يف إغناء اإليقاع اؼبوسيقي للبيت الشعري خاصة والقصيدة
الشعرية عامة ،وىو صنف من األصناؼ اليت تندرج ضمن الدرس البالغي ،والطباؽ من احملسنات
()1

البديعية وىو "صبعك بٌن الض ّدين يف الكالـ أو بيت الشعر".
يضادىا يف نفس الكالـ أو البيت الشعري ،األمر الذي يساعد على خلق نوع من اؼبوسيقى تضفي
وىو أف تقوـ جبعل لفظة وما

حسا إيقاعيا رنانًا ،يأسر أظباع وأفئدة كل قارئ أو مستمع لو وىو –الطباؽ "-اعبمع بٌن
عليهما ِّ
اؼبتضادين ،أي معنيٌن متقابلٌن يف اعبملة )2(".وىو كذلك "ما كاف طرفاه لفظٌن متضادين يف

اغبقيقة)3(".ومن األمثلة الشعرية اليت وردت يف قصائد ديواف"أغنيات الورد والنّار" قوؿ الغماري{
من الكامل}:
()4
ِ
وم ِعي ًدا.
نيدا
ظل ِم َ
ثلك يَا ِجبَال ُم َرد ً
اهلل أكبر" ُمبدئًا ُ
َسيَ ّ
فحٌن قراءة ىذا البيت يعلق يف األذىاف ذلك الرنٌن اؼبوسيقي الذي نشأ حٌن استعمل الطباؽ

لعل السبب يف رسوخ ىاتٌن الكلمتٌن يرجع إىل
بٌن كلمتٌن متضادين ومها" مبدئا" و"معيدا" ،و ّ
االستعماؿ الدقيق الذي راعى فيو الشاعر خصوصية اللفظ يف جانبو الصويت نظرا ؼبا لأللفاظ "من
قدرات صوتية وىاالت موسيقية)5( ".وكذا خصوصية اؼبكاف الذي وضعهما فيو حيث كانا متعاقبٌن
ويف آخر البيت ،حبيث كاف أحدمها لفظ القافية.
)(1ابن رشيق ،العمدة يف ؿباسن الشعر وآدابو،ج ،2ص .09
)(2اػبطيب القزويين ،اإليضاح يف علوـ البالغة -اؼبعاين والبياف والبديع ،-ص .297
)(3ؿبمد أضبد قاسم وؿبي الدين ديب ،علوـ البالغة-البديع والبياف واؼبعاين ،-اؼبؤسسة اغبديثة للكتاب ،لبناف( ،د.ط)،2008 ،
ص .66
)(4مصطفى ؿبمد الغماري ،أغنيات الورد والنار ،ص .908
)(5ؿبمد علي سلطاين ،البالغة يف فنوهنا ،مطبعة زيد بن ثابت ،دمشق( ،د.ط) ،9980 ،ص .99
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ومن األمثلة الشعرية كذلك قوؿ الشاعر{ من الكامل}:

َعجبا  . .تُـ َقد ِ
ضيَاعُ األَص َف ُر
اله َوى وتُـ َؤخنير
قَلبًا يُ ِحي ُ
ط ِبو ال ّ
نيم في َ
ُ
ًَ
"تؤخر" خلق نوع من اإليقاع اؼبوسيقي الناشئ من
فالطباؽ اغباصل بٌن لفظيت " تقدِّـ" ِّ
()1

خصوصية اللفظٌن اؼبستخدمٌن ،وكذا اؼبوقع الذي احتلّو كل واحد ،حيث إ ّف األوؿ وقع يف حشو
الشطر األوؿ واللفظ الثاين وقع عروضا للبيت الشعري ،فبا ظبح ىذا التباعد بٌن الكلمتٌن بفصلهما
بلفظ" يف اؽبوى" فخلق ىذا األمر إيقاعا موسيقيا عذبا .واؼبثاؿ اآلخر قوؿ الشاعر{من الكامل}:
()2
ِ
ب فِي الم َدى َوتُش ِر ُق
ضاء فَـ َقه َق َهت
الو َ
غر ُ
ِر ٌ
فَـ َق َدت َمالَم َح َها ُ
يح تَ ُ

فالطباؽ يف ىذا اؼبثاؿ وقع بٌن" تغرب" و" تشرؽ" وصباليتو اكتسبها من اللفظة األخًنة اليت

صغناىا اتّضح مدى
استعملها الشاعر كلفظة للضرب وىي"تشرؽ" .ومن خالؿ ىذه األمثلة اليت ُ
مسامهة ىذا اعبنس البديعي يف تقدًن اإلضافة اإليقاعية لألبيات الشعرية ،زيادة على ما تقدِّمو األوزاف
العروضية والقافية من نغم موسيقي رناف ،فهي تسهم كذلك يف توفًن اعبو اؼبوسيقي الذي جيلب انتباه
القارئ أو السامع ؽبذه األبيات .وىذه األبيات اليت أوردناىا كشواىد للطباؽ ليست ىي الشواىد
الوحيدة ؽبذا اعبنس البديعي ،بل توجد كذلك شواىد أخرى أسهمت كلّها يف توفًن جو إيقاعي رناف
يستمتع بو كل متذوؽ للشعر العريب.
وفبا ذبدر اإلشارة إليو يف هناية ىذا الفصل أ ّف (الغماري) قد عرؼ أمهية التكرار سواء تكرار
اغبروؼ أو تكرار األلفاظ أو تكرار العبارات ،وكذا التصدير والطباؽ ودور كل ىذه العناصر يف األداء
الشعري ،وتظهر مقدرة (الغماري) يف كونو عرؼ اػبصائص الصوتية لأللفاظ واستطاع أف يوظِّفها
توظيفا فنيًا بديعاً أثبتت من خاللو أف الوسائل البديعية على اختالفها ،ليست زينة يستعملها أي
شخص ويف أي مكاف شاء كما يعتقد بعض اؼبتشعررين ،أل ّف سوء استعماؿ ىذه العناصر يؤدي إىل
قتل صبالية النص الشعري ،بينما حسن استعماؽبا يؤدي بالضرورة إىل جعل العمل الشعري أكثر
)(1مصطفى ؿبمد الغماري ،أغنيات الورد والنار ،ص .927
)(2اؼبصدر نفسو ،ص .79
>55

الفصل الثالث:ــــــــــــــ اإلٌقاع الداخلً فً دٌوان "أغنٌات الورد وال ّنار"
شاعرية ،والنص الشعري الغماري أثرتو ىذه العناصر وعززت رؤيتو الفنية يف قصائد ديوانو" أغنيات
الورد والنّار"واستوقفت كل قارئ أو مستمع لقصائد ىذا الديواف وجعلتو يستمتع دبا تزخر بو من
إيقاع رناف وموسيقى عذبة.
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خاتمة:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد دراسيت للبنية اإليقاعية يف ديواف "أغنيات الورد والنار" للشاعر(:مصطفى ؿبمد الغماري)
م ّكنين أف أستخلص صبلة من النتائج أورد أمهها يف النقاط اآلتية:
-5

لقد حافظ الشعر اعبزائري اغبديث على الطابع اؼبوسيقي الوزين القدًن ،باالعتماد على

مقومات القصيدة العمودية من الوزف الرتيب والقافية اؼبطّردة ،اؼبؤلفة لإليقاع واؼبوسيقى الشعرية.
 -0يع ّد الوزف من أعظم ح ّد الشعر وأوالىا بو خصوصية ،فالشعر ال ديكنو أف يسمى شعرا إال
إذا توافر عليو ،فهو من حيدد ماىيتو ويفصلو عن بقية فنوف القوؿ األخرى ،باعتباره نظاـ يقوـ على
تعاقب منتظم للحركات والسواكن فبثلة يف اغبروؼ اؼبتحركة والساكنة ،ويكوف ىذا التعاقب أو
التكرار منتظم حبيث لو اختل جزء الختل معو بناء ىذا الفن -الشعر -وتدخل ىذه اغبركات
والسواكن يف عناصر وزنية أخرى ىي التفعيالت اليت تع ّد الركن األساسي يف بناء البحور الشعرية،
حّت
فأساس الشعر وركنو اؼبركزي ىو أف ينظم وفق نظاـ األوزاف اػبليلية اليت وضعها اػبليل بن أضبد ّ
تكوف طريقا يسلكو ويعمل بو كل شاعر أراد لشعره أف يلقى صدى وقبوال لدى كل عارؼ ومتذوؽ
للشعر.
 -8إ ّف اإليقاع ىو تكرار منتظم ومنظم ،إذ ال يتعلق بالشعر فقط وإّّنا يشمل صبيع مناحي
اغبياة ،فالليل والنهار يف تعاقبهما اؼبنتظم ي ِ
نشئاف إيقاعا خاصا هبما ،فاإليقاع إذف ىو مصطلح عاـ،
ُ
ولكنّو يف الشعر يبدو أوضح منو يف باقي العناصر األخرى نظرا لكونو يتألف من صبلة من العناصر
سواء أكانت خارجية كالوزف والقافية أـ داخلية كالتكرار والتصدير والطباؽ.
 -9إ ّف العالقة اليت تربط الوزف باإليقاع ىي عالقة احتواء إذ الوزف ىو دبثابة الوتر الذي يدخل
يف تكوين اإليقاع ،وينظمو ويعطيو صبغة شعرية وىوية من خالؿ الوحدات اؼبتكررة اليت تكوف وفق
نظاـ خاص يتميز بو الشعر دوف غًنه من فنوف القوؿ ،فالوزف بالنسبة لإليقاع دبثابة اآللة اؼبوسيقية
اليت خيرج منها الصوت اعبميل ،كآلة العود مثال فهي سبثل اإليقاع أما الوزف فهو أحد أوتار ذلك
العود ،إذ بفضلو اكتسبت تلك اآللة اؼبوسيقية ذلك الصوت الشجي الذي يأسر القلوب واألظباع.
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 -:إ ّف الغماري يف ديوانو "أغنيات الورد والنّار" التزـ بالنظاـ اػبليلي يف بناء قصائده ،مع قيامو
ببعض التجديد ،حيث دمج فيو بٌن الشعر القائم على نظاـ الشطرين واألوزاف الشعرية الثابتة اؼبتمثلة
يف البحور اػبليلية ،من خالؿ استعمالو للبحر الكامل والبحر البسيط والبحر اػبفيف مع ؾبزوء
الكامل ومشطور البسيط ،وكذا القافية اؼبطّردة اليت تزيد من إيقاعية القصيدة الشعرية ،وىي لساف
حاؿ الشاعر إذ بفضلهما يستطيع القارئ أو السامع أف حيدد نفسية الشاعر واغبالة اليت كاف عليها
أثناء كتابتو للقصيدة ،وكذا الشعر اعبديد القائم على وحدة التفعيلة اؼبكررة على طوؿ القصيدة
الشعرية ،إذ "التفعيلة" ىي الوتر الذي عزؼ عليو الغماري يف كتابة ىذا النوع من القصائد.
; -إ ّف اؼبوسيقى الداخلية اليت توافرت عليها قصائد ديواف "أغنيات الورد والنّار" غ ّذهتا ـبتلف
العناصر ،اليت رأى الغماري أ ّف من شأهنا أف تربز الفاعلية الصوتية للعناصر اللغوية اليت تتوافر عليها
قصائد الديواف كالتكرار بأنواعو أي تكرار اغبروؼ ،وتكرار الكلمات ،وتكرار العبارات ،باإلضافة إىل
التصدير والطباؽ ،وكل ما رآه الغماري أنّو يصلح ألف يكوف أداة طيِّعة لتحقيق أكرب قدر فبكن من
اؼبوسيقية.
وأخًنا أرجو أف يكوف ىذا البحث لبنة جديدة من لبنات البحث العلمي ،خاصة وأنّو يلقي
الضوء على شاعر من الشعراء اعبزائريٌن الذين أصبح ؽبم باع كبًن يف اغبياة األدبية يف اعبزائر ،فمن
ىذا اؼبنرب أدعوا الباحثٌن ألف يقوموا بدراسة شعر الغماري ألنّو شعر يستحق بذؿ اعبهود.
كما أرجو من العلي القدير أف يهب ىذا العمل القبوؿ وأف جيعلو خالصا لوجهو الكرًن.
وصل اللهم وسلم على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو إىل يوـ الدين.
ّ
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 القرآن الكريم :برواية حفص عن عاصم.

 قائمة المصادر:
 -1مصطفى محمد الغماري ،أغنيات الورد والنار ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،اعبزائر(،د.ط) 1980م.

 قائمة المراجع:
 -01إبراىيم أنيس:
 موسيقى الشعر ،مكتبة األقبلو اؼبصرية ،مصر ،ط1952،2م.
 -02إبراىيم مصطفى الحمد:
 فضاءات التشكيل يف شعر عبد اهلل رضواف ،دار اليازوري للنشر والتوزيع ،عماف ،ط2009 ،1م.
 -03إلفت كمال الروبي:


نظرية الشعر عند الفالسفة اؼبسلمٌن(من الكندي حّت ابن رشد) ،دار التنوير للطباعة والنشر،

بًنوتط1983،1م.
 -04إيمان محمد أمين خضر الكيالني:


بدر شاكر السياب -دراسة أسلوبية لشعره ،دار وائل للنشر والتوزيع ،األردف ،ط2008 ،1م.

 -05ابن رشيق القيرواني( أبو علي الحسن):
 العمدة يف ؿباسن الشعر وآدابو ونقده،ج ،1دار اعبيل ،سوريا ،ط1981 ،5م.
 -06ابن قتيبة:
 الشعر والشعراء ،تح وشرح :أضبد ؿبمد شاكر ،دار اؼبعارؼ(،د.ط)1966 ،م.
 -07ابن منظور(جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم):
 لساف العرب ،ؾبلد(،13ف ،ى) ،تح:عامر أضبد حيدر ،راجعو:عبد اؼبنعم خليل إبراىيم ،دار الكتب
العلمية ،بًنوت ،ط2003 ،1م.
 -08أبو الفرج قدامو بن جعفر:
 نقد الشعر ،تح :ؿبمد عبد اؼبنعم َخفاجي ،دار الكتب العلمية ،بًنوت(،د.ط)(،د.ت).
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 -09أبو الفتح عثمان بن جني:
 اػبصائص ،ج ،3تح :ؿبمد علي النجار ،دار الكتب اؼبصرية ،مصر( ،د.ط)1957 ،م.
 -10أبو منصور محمد بن أحمد األزىري:
 هتذيب اللغة ،ؾبلد( ،) 13تح:أضبد عبد العليم الربدوين ،مراجعة :علي ؿبمد البجاوي ،الدار اؼبصرية
للتأليف والرتصبة ،القاىرة(،د.ط)1964 ،م.
 -11أبو سعيد شعبان بن محمد القرشي اآلثاري:


الوجو اعبميل يف علم اػبليل ،تح :ىالؿ ناجي ،عامل الكتب ،بًنوت ،ط1998 ،1م.

 -12أحمد رجائي:
 أوزاف األغباف بلغة العروض وتوائم من القريض ،دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر ،دمشق ،ط11999م.
 -13أحمد الهاشمي:


ميزاف الذىب يف صناعة شعر العرب ،تح :حسين عبد اعبليل يوسف ،مكتبة اآلداب ،القاىرة،

ط11997م.
 -14أنطونيوس بطرس:
 األدب -تعريفو -أنواعو -مذاىبو ،-اؼبؤسسة اغبديثة للكتاب ،لبناف( ،د.ط)2005 ،م.
 -15ابتسام أحمد حمدان:
 األسس اعبمالية لإليقاع البالغي ،دار القلم العريب ،سوريا ،ط1997 ،1م.
 -16بوجمعة بوبعيو وآخرون:
 توظيف الرتاث يف الشعر اعبزائري اغبديث ،مطبعة اؼبعارؼ ،عنابة ،ط2007 ،1م.
 -17جمال الدين بن الشيخ:
 الشعرية العربية ،دار توبقاؿ للنشر ،اؼبغرب ،ط1996 ،1م.
 -18حازم القرطاجني(أبو الحسن حازم القرطاجني):
 منهاج البلغاء وسراج األد باء ،تقدًن وربقيق :ؿبمد اغببيب ابن اػبوجة ،الدار العربية للكتاب ،تونس ط،3
2008م.
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 -19حازم علي كمال الدين:
 القافية دراسة صوتية جديدة ،مكتبة اآلداب ،القاىرة( ،د.ط)1998 ،م.
 -20حبيب مونسي:
 توترات اإلبداع الشعري ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،اعبزائر(،د.ط)( ،د.ت).
 -21حسن ناظم:
 البىن األسلوبية -دراسة يف" أنشودة اؼبطر" للسياب ،اؼبركز الثقايف العريب ،اؼبغرب ،ط1،2002م.
 -22حسني عبد الجليل يوسف:


التمثيل الصويت للمعاين-دراسة نظرية وتطبيقية يف الشعر اعباىلي،-الدار الثقافية للنشر ،القاىرة ،ط1

1998،م.
 -23الخطيب التبريزي:
تح:اغبساين حسن عبد اهلل ،مكتبة اػباقبي ،القاىرة،ط1994 ،3م.
 كتاب الكايف يف العروض والقوايف،
ّ

 -24الخطيب القزويني:

 اإليضاح يف علوـ البالغة -اؼبعاين والبياف والبديع ،-دار الكتب العلمية ،بًنوت( ،د.ط)( ،د.ت).
 -25سيد البحراوي:
 اإليقاع يف شعر السياب ،مطابع الوادي اعبديد ،القاىرة ،ط1996 ،1م.
 -26سلمان علوان العبيدي:
 البناء الفين يف القصيدة اعبديدة -قراءة يف أعماؿ ؿبمد مرداف الشعرية ،عامل الكتب اغبديث ،األردفط،1
2011م.
 -27سليمان البستاني:
 نظرية الشعر-مق ّدمة ترصبة اإللياذة ،منشورات وزارة الثقافة ،سوريا ،ط1996 ،3م.
 -28سليمان فياض:
 استخدامات اغبروؼ العربية(معجميا،صوتيا،صرفيا،كبويا ،كتابيا) ،دار اؼبريخ للنشر ،الرياض( ،د.ط)
(د.ت).
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 -29السيوطي:
 اؼبزىر يف علوـ اللغة وأنواعها،ج ،2ضبطو :ؿبمد أضبد جاد اؼبوىل وآخروف ،دار إحياء الكتب العربية
القاىرة(،د.ت)( ،د.ط).
 -30صابر عبد الدايم:
 موسيقى الشعر العريب بٌن الثبات والتطور ،مكتبة اػباقبي ،القاىرة ،ط1993 ،3م.
 -31صفاء خلوصي:
 علم القافية ،مطبعة اؼبعارؼ ،بغداد( ،د.ط)1963 ،م.
 -32صالح فضل:
 أساليب الشعرية اؼبعاصرة ،دار قباء للنشر والتوزيع ،القاىرة( ،د.ط)1998 ،م.
 -33صالح يوسف عبد القادر:
 يف العروض واإليقاع الشعري-دراسة ربليلية تطبيقية ،-األياـ للطباعة والنشر والتوزيع والرتصبة ،اعبزائر،
ط1997 ،1م.
-34ضياء الدين بن األثير:
 اؼبثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر ،ج ،2قدمو وعلّق عليو :أضبد اغبويف ،بدوي طبانة ،دار هنضة مصر
للطبع والنشر ،ط1973 ،2م.
 -35الطيب البكوش:
 التصريف العريب من خالؿ علم األصوات اغبديث ،اؼبطبعة العربية ،تونس ،ط1992 ،3م.
 -36فاتح عالّق:
 يف ربليل اػبطاب الشعري ،دار التنوير للنشر والتوزيع ،اعبزائر ،ط2008 ،2م.
 -37فهد ناصر عاشور:
 التكرار يف شعر ؿبمود درويش ،اؼبؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بًنوت ،ط2004 ،1م.
 -38عبد اهلل درويش:
 دراسات يف العروض والقافية ،مكتبة الطالب اعبامعي ،مكة اؼبكرمة ،ط1987 ،3م.
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 -39عبد اهلل الركيبي:
 دراسات يف الشعر العريب اعبزائري اغبديث ،دار الكتاب العريب ،اعبزائر( ،د.ط) ( ،د.ت).
 الشعر الديين اعبزائري اغبديث-الشعر الديين الصويف ،-ج ،1دار الكتاب العريب للطباعة والنشر والتوزيع،
(د.ط)( ،د.ت).
 -40عبد الحكيم عبدون:
 اؼبوسيقى الشافية للبحور الصافية ،العريب للنشر والتوزيع ،القاىرة ،ط2007 ،1م.
 -41عبد الرضا علي:
 موسيقى الشعر العريب قدديو وحديثو-دراسة وتطبيق يف شعر الشطرين والشعر اغبر ،-دار الشروؽ للنشر
والتوزيع ،عماف ،ط1997 ،1م.
 -42عبد الرحمن آلوجي:
 اإليقاع يف الشعر العريب ،دار اغبصاد للنشر والتوزيع ،دمشق ،ط1989 ،1م،
 -43عبد العزيز أحمد عالم:
الرشد ،الرياض( ،د.ط)2009 ،م.
 علم الصوتيات ،مكتبة ّ
 -44عبد اللطيف شريفي زبير دراقي:

 ؿباضرات يف موسيقى الشعر العريب ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،اعبزائر(،د.ط)( ،د.ت).
 -45عبد الملك مرتاض:
 األدب اعبزائري القدًن-دراسة يف اعبذور ،-دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع ،اعبزائر( ،د.ط) 2009م.
 -46عثمان موافى:


يف نظرية األدب -من قضايا الشعر والنثر يف النقد القدًن ،ج ،1دار اؼبعرفة اعبامعية ،مصر(،د.ط)،

2000م.
 -47علي يونس:
 نظرة جديدة يف موسيقى الشعر العريب ،اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب ،مصر(،د.ط)1993 ،م.
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 -48عمر بن قينة:
 يف األدب اعبزائري اغبديث -تارخيا وأنواعا وقضايا وأعالما ،-ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،اعبزائر( ،د.ط)،
1995م.
 -49القاضي أبي يعلى عبد الباقي عبد اهلل ابن المحسن التنوخي:
 كتاب القوايف ،تح :عوين عبد الرؤوؼ ،مكتبة اػباقبي ،مصر ،ط1978 ،2م.
 -50كمال أبو ديب:
 يف الشعرية ،مؤسسة األحباث العربية ،لبناف ،ط1987 ،1م.
 يف البنية اإليقاعية للشعر العريب -كبو بديل جذري لعروض اػبليل ومق ّدمة يف علم اإليقاع اؼبقارف ،-دار
العلم للماليٌن ،بًنوت ،ط1974 ،1م.
 -51كمال بشر:
 علم األصوات ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،القاىرة( ،د.ط)2000 ،م.
 -52مأمون عبد الحليم وجيو:
 العروض والقافية -بٌن الرتاث والتجديد ،-مؤسسة اؼبختار للنشر والتوزيع ،القاىرة ،ط2007 ،1م.
 -53محجوب موسى:
 اؼبيزاف-علم العروض كما مل يعرض من قبل ،مكتبة مدبويل ،القاىرة،ط1997 ،1م.
 -54مصطفى سويف:


األسس النفسية لإلبداع الفين يف الشعر خاصة ،دار اؼبعارؼ ،مصر( ،د.ط)( ،د.ت).

 -55محمد أحمد قاسم ومحي الدين ديب:
 علوـ البالغة-البديع والبياف واؼبعاين ،-اؼبؤسسة اغبديثة للكتاب ،لبناف( ،د.ط)2008 ،م.
 -56محمد بن سمينة:
 يف األدب اعبزائري اغبديث -النهضة األدبية اغبديثة يف اعبزائر مؤثراهتا -بدايتها -مراحلها ،مطبعة
الكاىنة ،اعبزائر( ،د.ط)2003 ،م.
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 -57محمد بنيس:
 الشعر العريب اغبديث-بنياتو وإبداالتو-ج ،1دار توبقاؿ للنشر والتوزيع ،الدار البيضاء ،اؼبغرب ،ط1
1991م.
 -58محمد صابر عبيد:


القصيدة العربية اغبديثة بٌن البنية الداللية والبنية اإليقاعية-حساسية االنبثاؽ الشعرية األوىل جيل الرواد

والستينات ،-من منشورات ارباد كتاب العرب ،دمشق( ،د.ط)2001 ،م.
 -59محمد الصالح الجابري:
 األدب اعبزائري اؼبعاصر ،دار اعبيل للنشر ،ط2005 ،1م.
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ملخص

ملخص بالعربية:
كاف عنواف اؼبذكرة اؼبوسوـ بػ :البنية اإليقاعية يف ديواف" أغنيات الورد والنّار" ؼبصطفى ؿبمد
الغماري والذي حاولت من خاللو أف أجيل النظر بتأف ومشوؿ يف جوانب البنية اإليقاعية ،وعنصرىا
األساس اإليقاع الذي ىو تكرار منتظم ومنظم ،وىو مصطلح عاـ يتألف من صبلة من العناصر سواء
خارجية كالوزف الذي يعترب من أعظم حد الشعر وأوالىا بو خصوصية ،فال ديكنو_الشعر_ أف يسمى
كذلك ما مل يتوافر عليو ،فهو من حيدد ماىيتو ويفصلو عن بقية فنوف القوؿ؛ باعتباره نظاـ يقوـ على
تعاقب منتظم للحركات والسواكن فبثلة يف اغبروؼ اؼبتحركة والساكنة ،وتدخل ىذه اغبركات
والسواكن يف عناصر وزنية أخرى ىي التفعيالت اليت تعد الركن األساس يف بناء البحور الشعرية،
ويضاؼ إىل الوزف عنصر آخر ىو القافية بنوعيها اؼبطلقة واؼبقيدة؛ فهي كذلك أسهمت يف خلق
اإليقاع اؼبوسيقي لألبيات الشعرية اؼبكونة للقصيدة الغمارية.
أما عن العناصر الداخلية اليت أسهمت يف خلق اإليقاع فهي التكرار وىو إعادة اللفظ الواحد
الداؿ على معىن واحد أكثر من مرة ،وىو أنواع" :تكرار اغبروؼ" "،تكرار اؼبفردات" وكذا "تكرار
يكوف اإليقاع الداخلي فهو التصدير ويعرؼ برد األعجاز على
العبارات" .أما العنصر الثاين الذي ّ
الصدور وصوره أف يكوف أحد اللفظٌن يف آخر البيت واآلخر يف صدر اؼبصراع األوؿ أو حشوه أو
آخره أو صدر اؼبصراع الثاين .ويضاؼ إىل ىذين العنصرين الطباؽ وىو من احملسنات البديعية ويكوف
باعبمع بٌن الضدين يف الكالـ أو بيت الشعر.
وكل ىذه العناصر توافرت يف قصائد ديواف "أغنيات الورد والنار" حيث وظّفها الغماري
وأحسن توظيفها فكانت قصائده تنضح بالشاعرية واؼبوسيقى اليت تطرب ؽبم األظباع ،وىذا األمر ال
ديكن أف يتوفر إال لشاعر مبدع كمصطفى ؿبمد الغماري.
الكلمات المفتاحية :اإليقاع ،الوزف ،القافية ،البيت الشعري ،القصيدة ،البحور الشعرية،

التفعيالت ،الزحافات ،العلل.

Résumé :
Le titre de la thèse était marqué par : la structure rythmique dans la collection «
les chansons de fleurs et de feu » de Mustapha Mohamed El GHOMARI par
lequel j’ai tenté de d’examiner attentivement et globalement les aspects de la
structure rythmique et son élément principal : le rythme, qui est une redondance
régulière et ordonnée , c’est un terme générique composé d’un ensemble
d’éléments soient externes telle la mesure qui est considérée parmi les premiers
éléments suprêmes de caractérisation , il ne peut – le poème- être dénommé ainsi
s’il n’en dispose pas ; c’est elle qui détermine son essence et le distingue du
reste des arts du discours étant donné qu’il est un système basé sur la succession
des mouvements et des consonnes représentés dans les lettres cinétiques et
statiques ; ces mouvements et ces consonnes font parties dans d’autres éléments
de mesure ; c’est les strophes qui sont considérées comme l’angle fondamental
dans la construction des scansions poétiques ajouté à la mesure un autre
élément qu’est la rime avec ses deux types la rime absolue et la rime restrictive ;
elle a aussi contribué dans la création du rythme musical des vers poétiques
constituants le poème Ghomarien.
Pour les éléments internes qui ont contribué dans la création du rythme, c’est la
redondance et c’est la reprise, à plusieurs fois, d’une seule prononciation
signifiant un seul sens, ce sont plusieurs genres : « la répétition des lettres », « la
répétition des vocables » ainsi que « la répétition des expressions ». Concernant
le deuxième élément qui constitue le rythme intérieur, il s’agit de l’export du
vocabulaire qui consiste à la reprise d’un même terme au vers suivant ainsi que
ses figures de style pour que soit l’un des deux vocables en fin de vers et l’autre
au début, au milieu ou à la fin de la première partie ou au début de la seconde
partie. Ajouté à ces deux éléments, la réplique qui est une forme stylistique et il
en sera parla combinaison entre les deux contreparties en paroles et en vers
poétique .
Et tous ces éléments sont disponibles dans les poèmes du recueil de «les
chansons de fleurs et de feu » que El GHOMARI a employés et a bien su
employés ; c’était des poèmes pleins de poésie et de musique dont l’audience est
ravie de les écouter. Ce cas n’est disponible que chez un poète innovateur
comme Mustapha Mohamed El GHOMARI .
Mots clés : Le rythme, la mesure, la rime, le vers poétique, le poème, scansions
poétiques, les strophes, la progression ,les malaises.

Summary:
This work entitled « the rhythmic structure in Mustapha Mohammed Ghemari
poetry "Songs of Roses and Fire" » in which, I tried to have an attentive look to
the rhythmic structure aspects, essentially to rhythm as a principal element of
poetry. Rythm is defined as a regular and structured repetition, it is a general
term that consists on several elements, both external as meter which is
considered one of the greatest poetry elements, poetry can not to be called as
well without meter. It is the element that determines its form and distiguished it
from the rest of the arts as a system based on a regular succession of movements
and consonants represented by animated and static letters. These movements
enter in the meter elements called « Tafiilat » that are the cornerstone of the
poetry body. Added to the meter, another element is rhyme with its both types :
absolute and restricted, it contributed also in creating the rhythm of music for
poetry in Ghemari poems.
Repetition is another internal elements that contributed to the creation of the
rhythm, repetition consists on repeating a single word with a single meaning
more than once. There are many types: letter repetition, vocabulary repetition, as
well as phrases repetition. The second element of rhythm is exportation, it
consists on repeating « Aadjaz » to « Essadr » and the image that consists on
making the last word on the « Sadr » in the first shutter or filling or at the end or
the second shutter. To these two elements, is added aliteration as a kind of
figures of style which consists on combining opposites in the speach or in
poetry.
All of these elements are available in " Songs of Roses and Fire " that Ghemari
employed in the best way, so his poems were overloaded of feelings and music
that delights hearers. This can not be possible only for poets such as Mustapha
Mohammed Ghemari.
Key words: rhythm, meter, rhyme, poem, poetic kinds, Tafiilat, Zahafat, Al Ilal.



