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المقدمة:
الحمد هلل رب العالمٌن والصالة
والسالم على محمد واله الطٌبٌن
الطاهرٌن .
ٌعد االٌقاع من اهم اركان القصٌدة
الشعرٌة  ،فهو احد اهم العناصر المكونة
لها  ،وكذلك ٌعد من اهم الخصائص
الممٌزة للشعر  ،وذلك بسبب طبٌعته
الموسٌقٌة المعتمدة على االنشاد
والسماع.
واالٌقاع من اهم األمور التً تسهم فً
اضفاء جمالٌة خاصة على النص
الشعري  ،وكذلك تمٌزه عن غٌره من
الفنون  ،فهو الخاصٌة االكثر اهمٌة فً
الشعر.
لذا ارتؤٌنا أن نبحث أثره فً تشكٌل
الصورة السمعٌة وقد اخترنا أنموذجا ً من
الشعر تكاد تكون القصٌدة منه بؤكملها
مقطعا ً موسٌقٌا ً غنائٌا ً تطرب األذن
والنفس لسماعه أو قراءته فكما أن
للصورة البصرٌة أثراً فً نقل القارئ أو
المستمع للشعر من عالم الى عالم آخر
نجد أن للصورة السمعٌة أثراً كبٌراً ال
ٌقل أهمٌة عن الصورة البصرٌة
فالصورة السمعٌة أحدى أجزاء الصورة
الفنٌة فً الشعر ومن هنا جاءت فكرة
دراسة البحث الموسوم ب(أثر اإلٌقاع فً
تشكٌل الصورة السمعٌة فً الشعر
األندلسً عصر الطوائف أنموذجاً).
فدرسنا فً هذا البحث االٌقاع
بنوعٌة (االٌقاع الخارجً) و(االٌقاع
الداخلً) وعالقته بالصورة السمعٌة ،
ومدى تؤثٌر الموسٌقى النابعة من االٌقاع
فً تشكٌل الصورة السمعٌة ومنحها
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القدرة االٌحائٌة للتعبٌر عن مقاصد
الشعراء االندلسٌٌن فً مختلف المواقف
التً املتها علٌهم ظروف حٌاتهم.
وقد قسمنا البحث على تمهٌد وسم
ب(:اإلٌقاع وأثره فً الجرس الموسٌقً
للقصٌدة) ومبحثٌن  ،المبحث األول
(:االٌقاع الخارجً ) المتمثل بالوزن
والقافٌة وأهمٌتها فً تكوٌن الصورة
السمعٌة  ،والمبحث الثانً( :االٌقاع
الداخلً) وما ٌتضمنه من ظواهر بدٌعٌة
مثل(التكرار ،الجناس ،الطباق ،رد
التدوٌر،
الصدر،
على
العجز
الترصٌع)وأثرها فً تكوٌن الصورة
السمعٌة،وأشفع المبحثان بخاتمة ضمت
أبرز النتائج التً توصل إلٌها البحث .ثم
ألحق أخٌراً قائمة المصادروالمراجع.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب
العالمٌن أوال و آخرا ونسؤله التوفٌق .
التمهٌد :اإلٌقاع وأثره فً الجرس
الموسٌقً للقصٌدة
اإلٌقاع هو إتفاق االصوات وتوقٌعها فً
الغناء،فهو اٌقاع اللحن والغناءٔ  ،و (هو
النغمة التً تتكرر على نحو ما فً الكالم
أو فً البٌت  ،أي توالً الحركات
والسكنات على نحو منتظم  ...فً ابٌات
القصٌدة")ٕ.
وبذلك ٌمكننا القول بان االٌقاع هو
(جرس التفعٌلة المسموع او المحسوس
به  ،والمختلف من بحر الى
آخر)ٖ.واالٌقاع اهم عناصر اللغة
الموسٌقٌة  ،فهو الذي ٌضبط حركة
االلحان  ،وٌمكن فٌها الحٌاة  ،وهو الذي
ٌجسدها و لكنه ظاهرة طبٌعٌة تعددت

مظاهرها فً الحٌاة  ،وتجلت فً كثٌر
من حركات الكائنات والمخلوقات ،
كعصف الرٌح  ،وخرٌر الماء  ،وحفٌف
الشجر  ،وهدٌر البحر  ،وهً كلها
اصوات موقعة تشهد بؤصالة االٌقاع فً
الطبٌعةٗ.وبما ان (الشعر تعبٌر عما
ٌعتمل بؤعماق الشاعر من فرح والم )٘
فالبد ان ٌكون لإلٌقاع دور فً التعبٌر
عن االنفعاالت النفسٌة والعواطف
المتؤججة فً نفس الشاعر  ،الن االٌقاع
انما هو للنشاط النفسً الذي من خالله ال
ندرك صوت الكلمات فحسب بل ما فٌها
من معنى وشعور.ٙ
وٌنسجم االٌقاع مع االلفاظ للتعبٌر عن
المعنى المراد  ،فؤحٌانا ٌإثر الشاعر فً
المتلقً من خالل موسٌقاه.7
وعالقة االٌقاع بالصوت عالقة وثٌقة
فهو (نظام حركات االلحان  ...وهو
االبداع الفنً المعبر عن خلجات النفس
) ، 8فهو (مجموعة اصوات متشابهة
تنشؤ فً الشعر خاصة  ،من المقاطع
الصوتٌة للكلمات بما فٌها من حروف
متحركة وساكنة).9
فالصوت ٌعطً للكلمة معنا خاصا بها
وٌمنحها قدرة تعبٌرٌة موحٌةٓٔ.
المبحث األول :اإلٌقاع الخارجً (ٔ-
الوزن  -ٕ ،القافٌة)
ٔ  -الوزن:
ٌعد الوزن ركانا ً مهما ً من اركان الشعر
وقد نبه النقاد القدماء الى اهمٌة الوزن ،
اذ اشار قدامى ابن جعفر (تٖٖ8هـ)
الى اهمٌة الوزن من خالل تعرٌفه للشعر
بانه  (:قول موزون مقفى ٌدل على
معنى )ٔٔ ( ،فهو وسٌلة صوتٌة ذات
قدرة على توصٌل المعانً وضاللها
المتنوعة)ٕٔ  ،و(الكالم الموزون ذو
النغم الموسٌقً ٌثٌر فٌنا انتباها ً عمٌقا
وذلك لما فٌه من توقع لمقاطع هامة
تنسجم مع ما نسمعه)ٖٔ.
والوزن هو (الوسٌلة التً تمكن الكلمات
من ان ٌإثر بعضها فً البعض االخر
على اكبر نطاق ممكن)ٗٔ.

ومن هنا تبرز اهمٌة الوزن فهو ( :اعظم
اركان حد الشعر  ،و اوالها به
خصوصٌة)٘ٔ.
وللوزن اهمٌة كبٌرة فً تشكٌل الصورة
السمعٌة اذ ان ( التالحم قوي بٌن الشعر
الموزون والصوت  ،فالنسٌج التركٌبً
االٌقاعً للوزن ٌتصل بالنسٌج التركٌبً
لألصوات بداللة االلفاظ  ،مفردة ومركبة
 ،هذا التالحم القوي المنتظم فً اٌقاع
متناسق ٌشكل البحر الشعري الذي له
خصائصه الوزنٌة والنفسٌة  ،ذلك كله
ٌصل الٌنا عبر االذن حٌث تتكون
الصورة السمعٌة بخاصة  ،والصورة
المطلقة بعامة العتمادها النطق
والسماع).ٔٙ
وبذلك ترتبط الصورة السمعٌة ارتباطا
وثٌقا بالوزن الذي ٌسهم فً تكوٌنها
وٌظهر داللتها ومعانٌها اذ (ان الوزن
المعٌن له اٌقاع معٌن  ،وهو التكرار
الموسٌقً الخارجً المتكون من تفعٌالت
الشعر المعروفة  ،غٌر ان هذا االٌقاع
ٌمتاز بشدته وخفته  ،بسرعته وبطئه ،
تبعا لطبٌعة الوزن وما تنطوي علٌه
االلفاظ من معان  ،وما تضمنه جوانح
الشاعر من احاسٌس ومشاعر تتساوق
مع الحركات والسكنات النابعة من
التجربة الشعري والتؤثٌرات النفسٌة).ٔ7
وقد استعمل الشعراء االندلسٌون االوزان
الشعرٌة المختلفة ووظفوها تبعا
لمشاعرهم وما تملٌه علٌهم تجاربهم و
الحالة النفسٌة المرافقة للمواقف المتباٌنة
بٌن فرح وحزن ثم ٌخصوا وزنا دون
آخر فً التعبٌر عن عواطفهم
وأحاسٌسهم.
ومن البحور التً وظفها الشعراء
االندلسٌون فً تشكٌل صورهم السمعٌة
(البحر الطوٌل) ( ،فهو من البحور التً
تشغل مساحة واسعة فً الشعر العربً
عامة فهو ٌمثل ثلث الشعر العربً فقد
كان القدماء ٌكثرون من استعماله
وٌفضلونه على غٌره وٌتخذونه مٌزانا
ألشعارهم). ٔ8
تتمٌز عروض البحر الطوٌل بالبهاء
والقوة لذلك استعمله الشعراء فً اغلب

االغراض الشعرٌة كالوصف والمدح
والرثاء والغزل  ،فهو ٌتصف (
بالرصانة والجالل فً نغماته و ذبذباته
المنسابة الهادئة).ٔ9
وقد عبر المعتمد بن عباد عن حزنه
وتفاقم المه لفقدانه ولدٌه وقد وظف البحر
الطوٌل إلظهار االسف وعظٌم الفاجعة
وذلك عندما رأى قمرٌة نائحة بشجنها ،
نانحة بفننها على سكنها  ،وامامها وكر
فٌه طائران ٌرددان نغما  ،وٌغرِّ دان
ترحه ترنما ًٕٓ فراح ٌقارن بٌن حاله
وحال هذه القمرٌة  ،فشكل صورا سمعٌة
تضج بؤصوات البكاء والنٌاح  ،وقد
استعان الشاعر بالبحر الطوٌل (كوسٌلة
صوتٌة ذات قدرة على توصٌل المعانً
وظاللها المتنوعة)ٕٔ  ،فقد ساعد هذا
البحر بما ٌحمل من مٌزات صوتٌة
خاصة ان ٌجعل من الصورة السمعٌة
الواردة فً النص اكثر تعبٌرا واٌحا ًء
عن عاطفة الحزن المتؤججة فً نفس
الشاعر اذ قال:
بكت ان رأت إلفٌن ضمهما وكــــــ ُر
مسا ًء وقد أخنى على ألفـِها الــــــده ُر
بكت لم ُت ْ
ْ
رق دمعا ً  ،واسبلت عبر ًة
ٌق ِّ
ص ُر عنها ال َق ْط ُر مهما همـى القط ُر
ْ
ْ
ْ
واستراحت ب ِّسرها
وباحت
وناحت ،
وما نطقــــ ْ
ـــت حــــرفا ً ٌـــــبـوح به
ســــــر
فمالً ال أبكً ام القلــــبُ صــــخرة
وكم صخر ٍة فً االرض ٌجري بها
نه ُرٕٕ
وٌبدو ان الشاعر قد لجؤ للبحر الطوٌل
لإلفصاح عن مشاعره المتؤلمة فشكل
صورا سمعٌة موحٌة بحزنه وذلك بما
اضفى علٌها البحر الطوٌل بما ٌحمل من
موسٌقى مإثرة من قدرة على استٌعاب
الموقف والتجربة المرٌرة التً ٌكابدها
الشاعر.
أما ابن الحداد االندلسً فقد طوع البحر
الطوٌل للتعبٌر عن عاطفة الحب
المتؤججة فً قلبه مما ساعد فً ابراز
الصورة السمعٌة وجعلها اكثر اٌحا ًء
وتؤثٌرا اذ قال:

ْن َق ْلبُك خاف ُِق
ِب َخا ِف َق ِه القُرْ َطٌ ِ
ُك ناطِ ُق ٖٕ
س القُ ْل َبٌْن دَمْ ع َ
وعن َخ َر ِ
فقد عبر الشاعر من خالل هذه الصورة
عن مشاعره فوصف حاله بانه كلما خفق
قرط حبٌبته خفق قلبه واضطرب ،وكلما
عجز سوارها عن النطق نطقت عٌناه
فؤسالت من مآقٌها الدموع  ،فكانت
موسٌقى البحر الطوٌل وترانٌمه ونغماته
العذبة الموحٌة وسٌلة للتعبٌر عن
مشاعره الصادقة.أما البحر الكامل فقد
حقق حضورا فً تشكٌل الصورة
السمعٌة لما ٌتصف به من الرقة
والعذوبة فهو بحر (فٌه لون خاص من
الموسٌقى ٌجعله – ان ارٌد به الجد –
فخما جلٌال مع عنصر ترنً ظاهر ،
وٌجعله ان ارٌد به الغزل وما بمجراه
من ابواب اللٌن والرقة مع صلصلة
كصلصلة االجراس)ٕٗ ،وهو بحر شائع
االستعمال فً الشعر العربً  ،فهو ٌؤتً
بالمرتبة الثانٌة بعد البحر الطوٌل من
حٌث الشٌوع واالمتداد فً الشعر العربً
القدٌمٕ٘ ،وقد سمً كامال ألنه ٌصلح
لكل االغراض الشعرٌة كونه بحراً
(مرقصا ً تنظم ُه نبرة تثٌر العاطفة).ٕٙ
فقد استعمل الشعراء االندلسٌون هذا
البحر وسخروه لخدمة اغراضهم
الشعرٌة كونه بحر ذو انغام موسٌقٌة
ذات رنة قوٌة تسهم فً دعم الصورة
الشعرٌة ال سٌما السمعٌة منها واظهار
معانٌها بشكل جلً من ذلك ما قاله ابن
الزقاق البلنسً مفتخرا:
ْ
ولقـد مــررت على الكثٌب فؤرْ
زمت
ت الصـهٌـل جـٌـادي
إبلـً ورجـعَّــ ِ
ت لهـم ومعاهــ ٍد
بـٌــن ســاحــا ٍ
ومـا
َ
ت صوب عِ هــاد
سُقٌت من العبرا ِ
ٌـٌـن قـبـابـهـــ ْم
ضــربـوا ببـطـن الواد ِ
والقنـــا
الـصــوارم
بـٌــــن
المسـنـاد
والــورق تـهتـف حولهم طربا بهــم
تـــرنـــ ُم
محْ ـــنـٌــ ٍة
فـبـكــل
شــاديٕ7
فنلحظ ان الشاعر قد استعان ببحر الكامل
فً اظهار معانً البؤس والشجاعة و
االفتخار  ،وذلك بما اضفى على النص

من موسٌقى عملت على جذب االسماع
والتؤثٌر فً نفس المتلقً  ،مما جعل
الصور السمعٌة الواردة فً النص اكثر
قوة وتماسكا وتعبٌرا عن المعنى المراد
اٌصاله الى السامع.
وقال ابن اللبانة الدانً مادحا آل عباد:
علـى فــــروع االٌـــك شـــاد ٌحـتــــوي
طــربـا ً آلخـــر تـحـتـوٌــه االضــلـــع
حتـى اذا مـاهـــزه نــفـــسُ الصـبــــــا
والصـبح هزك منه شدو مبــــدع
وكؤنمــــــــا تلك األراك منـــــــــبر
وكـــؤنــه فـٌـهــا خــطـٌــب مصـــقــع
وضجـت به العلــٌا فمنهـج قـصـدها
مــنــه الــى ظهــر الـمـجـرة مـهٌـعٕ8
فقد ادى بحر الكامل دورا فً اظهار
صفات الممدوح فخلف موسٌقى خارجٌة
سلسلة وجدت طرٌقها الى نفس المتلقً
وعملت على تقوٌة الصورة السمعٌة فً
النص مما ادى الى اكتمال المعنى  ،وقد
ساعد على تحقٌق ذلك كون هذا البحر
(من النوع الجهٌر الواضح الذي ٌهجم
على السامع مع المعنى والعواطف
والصور).ٕ9
ومن البحور التً ساهمت فً تشكٌل
الصورة السمعٌة البحر البسٌط وقد
استعمله الشعراء االندلسٌون فً
اغراضهم الشعرٌة المتنوعة فكان خٌر
وسٌلة للتعبٌر عن تجاربهم ومشاعرهم
ازاء تلك التجارب  ،وٌتمٌز البحر
البسٌط بكونه ( بحر راقص ٌتصف
بنغماته العالٌة  ،وبتغٌر حركً موجً
ارتفاعا وانخفاضا)ٖٓ  ،وبحر البسٌط
(ٌقترن مع الطوٌل  ،وٌؤتً معه فً
الشٌوع والكثرة او بعده بقلٌل )ٖٔ ،وقد
اكثر الشعراء من استعماله ألنه ٌصلح
(للتعبٌر عن معانً العنف والتعبٌر عن
معانً الرقة)ٕٖ.
من ذلك قول الشاعر المعتمد بن عباد :
أنـبــاء أســــرك قـــــد طـــبَّـقـن
أفــــاقـــــا بل قد عممن جهات االرض
اقالقا
سرت من العـرب ال ٌـطــوي لـها قـدم
حتى أتت شـرقـهـا تـــنـعاك إشــراقــا

اكــبــاداً
الـــفــجــع
فــؤحـــرق
وأغـــرق الـــدمــــع
وأفـــئــــدة
آمــاقــا ً واحــداقـــا
ُ
قد ضاق صدر المعالً إذ نعٌت لها
وقٌل أن علٌك العتٌد قـد ضاقــاٖٖ
لقد عبر الشاعر من خالل هذا النص عن
آالمه وأحزانه بنغمة شجٌة آسٌة ،
تالءمت مع تجربته المرٌرة بعد أن أسر
وزال مجده  ،ومما ساعده على تحقٌق
ذلك البحر البسٌط بتفعٌالته الكثٌرة ذات
الجرس الموسٌقً الذي ٌوحً بالهول
والشدة  ،فالشاعر عندما ٌمر بحالة من
(الٌؤس والجزع ٌتخٌر وزنا طوٌال كثٌر
المقاطع ٌصب فٌه من اشجانه ما ٌنفس
عنه حزنه وجزعه)ٖٗ ،وقد أسهمت
الموسٌقى المنبثقة من بحر البسٌط فً
ابراز الصورة السمعٌة وجعلها فٌضا
غزٌرا من االنغام الحزٌنة التً تعبر عن
تلك الفاجعة المإلمة.
وقال ابن اللبانة الدانً حٌنما نقل المعتمد
أسٌراً:
حــان الــــوداع فضـجــت كــل
صـــارخــــة وصــارخ مــــن معــداة
ومـن فـــاد
ســارت سقاتهم والــنـوح ٌصـحـبـهـــا
كؤنـها إبـل ٌـحدـو بـهـا الحــــادي
كم سال فً الماء دمع وكم حملـت
تلك القطائع من قطعات
أكـباديٖ٘
لقد لجؤ الشاعر الى بحر البسٌط بما
ٌحمل من طاقة استٌعابٌة احتوت تجربة
الشاعر،فقدمن تمكن الشاعر من خالل
الموسٌقى المتدفقة من تفعٌالت بحر
البسٌط من رسم صورة سمعٌة معبرة
عن حزنه والمه إذ جسدت الموقف
وجعلته شاخص للعٌان.اما بحر المتقارب
فهو(بحرمن النوع المنساب المتدفق ،
وانه من أٌسر البحور لمن ٌرٌد النظم،
واعصاها لمن ٌحاول االحساس واالتقان
لما ٌتطلبه من سالسة الطبع وامتداد
النفس) ،ٖٙفهو ٌصلح (لكل ما فٌه تعداد
صفات  ،وتلذذ بجرس األلفاظ وسرد
لألحداث فً نسق مستمر).ٖ7

وقد كان للبحر المتقارب دور فً تكوٌن
الصورة السمعٌة المعبرة لما تتسم به
اٌقاعاته من تدفق وانسٌابٌة وموسٌقى
تفهم النص بالحركة والحٌوٌة.
وقال ابن خفاجة مادحاً:
وحــــــنَّ َهــــــــــدٌِــــــــل َعـلى َبا َنــ ٍة
صدَّى َخطِ ٌبا ً بها َ ْ
أخــ َطـبـــا
َت َ
ً
ّ
فؤ َ ْذكرنا لــٌـــــلــــــــــــة بالـلـــــــــــوى
و َعهداً
بعصر ال ِّ
ص َبا أَ ْطربـــاٖ8
ِ
فقد تمكن الشاعر ومن خالل ترانٌم
المتقارب والحانه السلسة ان ٌرسم
صورة سمعٌة موحٌة تالءمت مع معانً
المدح المقصودة.
اما البحر الخفٌف فهو من البحور قلٌلة
اإلنتشار فً الشعر العربً ٖ9وٌتكون
هذا البحر من (اجتماع بحر الرمل
الرجز  ،فؤخذ من الرمل هدوءه ورزانته
وبطؤه (فاعالتن) مرتٌن كما اخذ من
الرجز ترنمه وسرعته وخفته (مستفعلن)
)ٓٗ .وهو من البحور المطروقة فً
الشعر العربً لخفته على اللسان
وسالسة اجزائهٔٗ وكل هذه تجعله وزنا
قرٌبا من احساس الشاعر وعاطفته.
وكان لهذا البحر حضور فً تشكٌل
الصورة السمعٌة من ذلك قول الشاعر
ابن حمدٌس راثٌا:
تذرف العٌنُ مِنه جربـ َة مـــا ٍء
تط ِؤ الخ ّد وهـً جــمـرةُ كـــــ ًّ
ـــزن
ْــن منــك بـحـ
وثكالى ٌَ ْن ُدب َ
ٍ
خـٌــر ْ
ب مُـهْــذب ألــمعــــً
نـد ٍ
ك ما طال عمري
أنا أبكً علٌ َ
ـــرق الـعـٌن من دموع بـري
َش ِ
ستبـكـٌك بعــد موتـً القوافـــــً
فً نٌاح من لفظها معنويٕٗ
لقد عبر الشاعر من خالل ابٌاته عن شدة
حزنه وتفجعه لفقد المرثً فاستعمل بحر
الخفٌف لما ٌمتاز به من سالسة وخفة
فضال عن الحانه الشجٌة التً تالءمت
مع نفسٌة الشاعر المتؤلمة التً تفٌض
لوعة وحسرة ،بفقد ساعد هذا البحر فً
تكون صور سمعٌة أو صورة موحٌة
بعظمة المصاب وشدته  .واكسبها قدرة
اكبر فً التؤثٌر فً نفوس السامعٌن.

أما البحر الوافر فهو (اكثر البحور
مرونة ٌشتد وٌروق كٌفما تشاء .واجود
ما ٌكون فً الفخر والرثاء)ٖٗ فهو بحر
مسرع النغمات ٌمتاز بإٌقاع هادئ
ومندفع ،متدفق فً مقاطعه ٌتطلب من
الشاعر ان ٌؤتً بمعانٌه دفعا .وٌتمٌز
بوقفة سرٌعة .وأحسن ما ٌصلح هذا
البحر التفخٌم فً معرض المدٌحٗٗ،
وكذلك ٌمتاز ( باألسلوب العاطفً من
الرقة والغضب)٘ٗ.
فقد اسهم هذا البحر بموسٌقاه المتدفقة
تكوٌن صورة سمعٌة رائعة ومعبرة عن
أحاسٌس الشعراء وتجاربهم من ذلك ما
قاله الشاعر االعمى التطٌلً راثٌا:
أٌا لهف العالء على حصـان
مبرأة العٌون من العٌـوب
ولـم أر مثـل منعاهـا مـصابــا
هفـا بقلوب شبان وشٌـب
أقـول وقـد نعـاهـا ناعـٌهـا
وأشـبـلهــا بمنهـل سـكــوبٗٙ
وٌبدو ان نغم الوافر كان أقرب الى
تجربة الشاعر وساعده فً التعبٌر عن
مشاعره الرقٌقة والحزٌنة بموسٌقاه
الهادئة المتدفقة .
وقال ابن الزقاق البلنسً :
دعا بإقامة الــشــوق الرحـٌــــل
فللــب َُرحـاء أنْ بانـوا حـلــو ُل
العـــٌـــس زجـــــر
إثـــر
وللزفـرات
َ
ِ
ُت َحث به الظعائن والحمـول
سمٌـري هل حدٌـث الركــب اال
نسٌم صبا تؤرّج أو شمــو ُل
الـخٌـــال لـنــا لــقـــاء
أمـا غـٌـ ُر
ِ
النسٌم لنا رســــو ُل
أما غٌ ُر
ِ
أسائـل عـنـك أنــفــاس الــخـــزي
فتخبرنً بـك الرٌـح العــلٌــ ُلٗ7
وقد جاءت الحان بحر الوافر منسجمة
مع معانً الحب واالشتٌاق و عذاب
الفراق  ،التً عبرت عنها الصورة
السمعٌة  ،فقد منحت موسٌقى الوافر
المنبثقة من ثناٌا النص تلك الصورة
السمعٌة طاقة صوتٌة جعلت منها اكثر
اٌحاء وجماال واٌصاال للمعانً.وبحر
السرٌع من البحور القلٌلة الشٌوع فً
الشعر العربً ،ٗ8فـ( إننا حٌن ننشد

شعرا من هذا البحر نشعر باضطراب
فً الموسٌقى ال تسترٌح الٌه االذن اال
بعد مران طوٌل  ،وذلك لقلة ما نظم منه
واالذان تعتاد النغمات الكثٌرة وتمٌل الى
ما الفته) ، ٗ9وبالرغم من ذلك فقد كان
لهذا البحر حضور فً تشكٌل الصورة
السمعٌة وان كان قلٌالً
مثل قول الشاعر ابن خفاجة مهنئاً:
بُشرى َكما أس َف َر َوجْ ُه الصَّباَحْ
ـــرف ال َّرائــِ ُد َبـــرْ قا ً أَالح
إس َتــ ْش
َ
وإر َت َ
جــز الرَّ عْ ـــــد ٌَمُــج ال َّنـــــــدَى
َرٌّا وٌحْ ُدو ِبـمـطـاٌـا الـرِّ ٌـــاح
حـــمــــى لَـــــ ْه
ف
ٌعطِ سن َع ْنؤنــــ ٍ
ٍ
ى لـــقــــاح
ض َ
أ َ
ــرع َخـــدَّيْ ك ِّل َح ٍ
ً
ٌِـــــر زاجـــــرا لـهــــــا
أرْ َعدَ فً َت ْدم
َ
فــمـــا لِــَــنــزٌْــن هُــناك إنتطاح
صــــواتِهـــا
مِن
وغض
أ َ
ِ
ث غٌر
إن
صــ ْـوتــ ُه
زئٌ َر اللٌّــ ِ
ِ
النبـــاحٓ٘
اذ جاءت نغمات السرٌع متالئمة مع
اجواء الفرح والسرور التً ضمها النص
 ،فقد اسهم هذا البحر فً تقوٌة الصور
السمعٌة موسٌقٌا ومن ثم تقوٌة وتؤكٌد
المعنى.
وبحر الرمل هو اٌضا من البحور القلٌلة
الشٌوع فً الشعر العربًٔ٘ ،وسمً
بالرمل الن الرمل نوع من الغناء ٌخرج
من هذا الوزنٕ٘ ،ولقد ندر استعمال هذا
البحر فً الشعر االندلسً  ،ومن ثم كان
حضوره نادرا فً تشكٌل الصورة
السمعٌة  ،من ذلك قول المعتمد بن عباد:
أٌهــا الناعــــً الــٌنـــا مــجــدنــــا
هل ٌضٌـر المجد ان خطب طرق
من عزا المجد الٌنـــا قــد صــــدق
لم ٌلم من قال مهمــا قال صــــدقٖ٘
لقد اضفى بحر الرمل على النص رنة
موسٌقٌة خاصة تالءمت مع تجربة
الشاعر  ،وساعدت فً اظهار المعانً
التً جسدتها الصورة السمعٌة الموحٌة
بالحدث.
ٕ -القافٌة:
تعد القافٌة ركنا ً اساسٌا ً من اركان البٌت
الشعري  ،وذلك لما لها من قٌمة
موسٌقٌة فً مقطع البٌت وتكرارها ٌزٌد

من وحدة التنغٌم  ،فهً ( شرٌكة الوزن
فً االختصاص بالشعر  ،وال ٌسمى
شعرا حتى ٌكون له وزنا ً وقافٌة)ٗ٘
والقافٌة هً (عدة اصوات تتكرر فً
اواخر االشطر من القصٌدة وتكرارها
هذا ٌكون جزءا من الموسٌقى الشعرٌة
فهً بمثابة الفواصل الموسٌقٌة ٌ ،توقع
السامع ترددها وٌستمتع بمثل هذا التردد
الذي ٌطرق االذان فً فترات موسٌقٌة
منتظمة)٘٘.
وبذلك تكون للقافٌة اهمٌة كبٌرة تتؤتى
من كونها (نهاٌة النغم العروضً وختام
االٌقاع فهً آخر ما ٌستقر فً اآلذان
وٌضرب فً االسماع والقافٌة المتمكنة
فً موضعها ٌجمعها والغرض الشعري
رابط معنوي ) ٘ٙوقد أكد النقاد العرب
على ضرورة ان تكون القافٌة عذبة
الحرف سهلة المخرج.٘7
وبذلك تإدي القافٌة وظائف مهمة اولها
من الناحٌة الجمالٌة فهً تعمل كؤداة
للتطرٌب من خالل اعادة االصوات
وتنظٌم الوزن الذي ٌقوم علٌه البٌت
الشعري من خالل ضرباتها المنتظمة فً
القصٌدة فتكون تلك المهمة االساس
لها ،٘8وهً بذلك تضفً النغم الجمٌل
على القصٌدة .٘9
ومن وظائفها االخرى انها تعمل على
ائتالف المعنى مع اللفظ بحٌث تإكد انها
لٌست شٌئا ً عرضٌا ً  ،بل هً اشارة الى
طبٌعة البٌت من خالل نغمته ورنتهٓ.ٙ
وكذلك تإدي القافٌة وظٌفة نفسٌة من
خالل التؤثٌر بالمتلقً وشد انتباهه فهً
تعد من خواص العبارة الموسٌقٌة لما
تحمله من جرس االلفاظ وجزالة الكلمة ،
وبذلك ٌكون لها تؤثٌر نفسً عمٌق
ومإثر فً السامع المتذوق للفنٔ.ٙ
ومن هنا ٌبدو وبشكل جلً ان مهمة
القافٌة مهمة ( سمعٌة موسٌقٌة)ٕٙ
وبذلك ترتبط ارتباطا وثٌقا فً تشكٌل
الصورة الشعرٌة والسٌما السمعٌة منها ،
فهً تدعم الجانب الموسٌقً للصورة من
خالل مالئمتها للغرض المقصود ،
وبالتالً جذب انتباه السامع والتؤثٌر فً
نفسه.

وبما ان الصورة السمعٌة تقوم على
توظٌف كل ما ٌتعلق بحاسة السمع ،
فالقافٌة بما تحمل من قٌم صوتٌة تسهم
فً دعم الصورة السمعٌة جمالٌا ً
وموسٌقٌا مما ٌسهم فً اظهار المعانً
واألفكار المعبرة عن احساس الشعراء
وتجاربهم  ،ذلك ان القافٌة (تستطٌع
االستحواذ على سٌاق الصورة وتحوٌره
وفق ضرورتها  ،كما تستطٌع الصورة
االعتناء بالقافٌة أي ان القافٌة توهنها او
تغنٌها وفقا لمكنة الشاعر)ٖ.ٙ
لقد اجاد الشعراء االندلسٌون فً اختٌار
قوافٌهم التً تناسب جمٌع اغراضهم
الشعرٌة  ،وقد لجؤوا لتحقٌق ذلك من
خالل اختٌارهم لحروف الرويٗ ٙالتً
تقسم بالخفة والسهولة والوضوح
الصوتً حتى تمنح النص الشعري نغمة
موسٌقٌة سلسلة تستحوذ على االسماع
وتطرب النفوس.
ان اكثر حروف الروي المستعملة والتً
ادت دورا فعاال فً تشكٌل الصورة
السمعٌة هً الحروف الذلل٘ ٙوهً
(الفاء والحاء والنون والدال و الباء
والنون والمٌم والراء والقاف وااللف
والسٌن والكاف) وذلك ألنها تتسم
بصفات صوتٌة تثري النص موسٌقٌا
وتمنحه قوة تعبٌرٌة.
اما الحروف النفر ٙٙفهً (الصاد
والزاي والضاد والطاء والهاء والواو)
فقد كانت اقل ورود فً تشكٌل الصورة
السمعٌة وذلك لثقلها وعدم مالئمتها
ألغراضهم.
وكذلك الحروف الحوش( ٙ7التاء والذال
والشٌن والظاء والغٌن) كانت قلٌلة
الورود فً تشكٌل الصورة السمعٌة.
ومن ذلك نستنتج ان استعمال الشعراء
االندلسٌون لحروف الروي من حٌث
القلة والشٌوع ٌماثل استعمال الشعراء
القدامى لهذه الحروف  ،اذ ان الشعراء
ٌعمدون الى اختٌار الحروف الجمٌلة
والجذابة والتً تتناسب مع االغراض
المختلفة  ،وٌبتعدون عن استعمال
الحروف الثقٌلة والشدٌدة اال فً
ضرورات معٌنة.

المبحث الثانً :اإلٌقاع الداخلً
(التكرار ،الجناس ،الطباق ،رد العجز
على الصدر ،التدوٌر ،التصرٌع)
ٔ_االٌقاع الداخلً:
ٌعد االٌقاع الداخلً من اهم الوسائل التً
تشترك مع االٌقاع الخارجً  ،فً خلق
اجواء موسٌقٌة وتناغم اٌقاعً منتظم
ٌسهم فً إضفاء بعدا جمالٌا على النص
الشعري  ،وذلك من خالل النغم الذي
تحدثه االلفاظ التً ٌختارها الشاعر
منسجمة مع معانٌه وافكاره وحالته
النفسٌة  ( ،فاإلٌقاع الداخلً لأللفاظ ،
والجو الموسٌقً الذي ٌحدثه عند النطق
بها ٌعتبر من اهم المنبهات المثٌرة
لالنفعاالت).ٙ8
وبذلك ٌمكن تعرٌف االٌقاع الداخلً بانه
( النغم الذي ٌجمع بٌن االلفاظ والصورة
وبٌن الكالم والحالة النفسٌة للشاعر).ٙ9
فهو موسٌقى " خفٌفة تنبع من اختٌار
الشاعر لكلماته( وما بٌنها من تالإم فً
الحروف والحركات وكؤن للشاعر اذنا
داخلٌة وراء اذنه الظاهرة تسمع كل
شكلة وكل حرف وحركة بوضوح
تام)ٓ.7
وبذلك ٌنساب االٌقاع الداخلً فً (
اللفظة والتركٌب فٌعطً اشراقة ووقدة
تومً الى الشاعر فٌتخلها وٌحسن
التعبٌر عن ادق الخلجات وأخفاها)ٔ.7
وبذلك ٌكون االٌقاع الداخلً احد
المقومات الضرورٌة للشعر  ،فعن
طرٌق الموسٌقى الداخلٌة ٌعمد الشاعر
الى اختٌار الفاظ ذات تؤثٌر خاص
واٌحاء متمٌز من خالل خصائص
صوتٌة معٌنة تعمل على نقل التجربة
نقال اٌحائٌإ.7
ولإلٌقاع الداخلً دور كبٌر فً تكوٌن
الصورة السمعٌة وإكسابها نغما موسٌقٌا
ٌسهم فً جعلها اكثر جماال وإٌحاء و
تؤثٌرا فً نفس المتلقً.
لذا درسناأهم الظواهر الموسٌقٌة التً
اسهمت فً تشكٌل الصور السمعٌة فً
هذا المبحث وكانت كاآلتً:
اوال  :التكرار:

التكرار وهو (تناوب االلفاظ وإعادتها فً
سٌاق التعبٌر )ٖ 7وللتكرار اهمٌة كبٌرة
فً دراسة النص الشعري ،فهو ٌبعث
قٌمة سمعٌة تعزز االٌقاع الشعريٗ.7
وٌعد التكرار ظاهرة موسٌقٌة ومعنوٌة
فً آن واحد ( ،فهو ظاهرة موسٌقٌة
حالما ٌصبح تكرار الكلمة او البٌت او
المقطع أشبه بالالزمة الموسٌقٌة او النغم
االساسً الذي ٌعاد لٌخلق جوا نغمٌا
متسقا  ،وٌصبح هذا التكرار على
المستوى اللغوي ذا فائدة معنوٌة  ،اذ ان
تكرار االلفاظ فً بناء القصٌدة ٌوحً
بؤهمٌة ما تكسبه تلك االلفاظ من
دالالت)٘.7
اذن فالتكرار من ابرز الفنون التً ٌلجؤ
الٌها الشاعر ( لزٌادة النغم وتقوٌة
الجرس) 7ٙعبر اعادة االلفاظ فً سٌاق
صده
التعبٌر لخلق جو موسٌقً ٌتق َ
الشاعر فً شعره لٌضفً على النص
قٌما فنٌة وجمالٌة.77
وبما ان الصورة السمعٌة ترتبط ارتباطا
وثٌقا بكل ما ٌتعلق بحاسة السمع  ،فان
للتكرار دوراً فً تكوٌنها وإكسابها رونقا
وجماال عبر ما ٌشٌعه فً النص من
اٌقاع وتنغٌم ٌشد االسماع وٌإثر فً
النفوس.
وقد ورد ذلك التكرار بؤشكال متعددة
منها:
تكرار االصوات:
وهو من الوسائل األساسٌة التً ٌلجؤ
الٌها الشاعر  ،وتبرز فٌها قدرته على
تنسٌق جرس الحروف بشكل موسٌقً
جذاب  ،وٌتم ذلك بإعادة حرف معٌن
عدة مرات لتبٌان مزاٌاه التً تعود الى
الموسٌقى والمعنى( 78فالشاعر حٌنما
ٌكرر صوتا بعٌنه او اصواتا مجتمعة ،
انما ٌرٌد ان ٌإكد حالة اٌقاعٌة او ٌبرز
منطقة من مناطق النص بنسٌج اٌقاعً
ٌوفر امتاعا آلذان المتلقٌن).79
ف(الموسٌقى الكاملة للشعر ال تصدر
عن مجرد الصوت بقٌمته الصوتٌة
المجردة بل تنشؤ عن براعة الشاعر
المجٌد فً التوحٌد بٌن خصائص اللفظ
الصوتٌة  ،وبٌن ظالل معانٌه ونبرات

عاطفته)ٓ( ،8فالمهارة هنا فً حسن
توزٌع الحرف حٌن ٌتكرر كما ٌوزع
الموسٌقً الماهر النغمات)ٔ.8
وقد اسهم تكرار االصوات اللغوٌة فً
شحذ الصورة السمعٌة بطاقات موسٌقٌة
 ،تمكن من خاللها الشاعر االندلسً ان
ٌعبر عن مشاعره وتجاربه وانفعاالته
بإسلوب جمٌل موحً مإثر.
من ذلك ما قاله ابن حمدٌس مادحا:
(الطوٌل).
وكٌف تسمــــــع فً هام تفلقــــهـــــا
صهٌل صمصامك الماضً لذي
الصممٕ8
فقد ورد فً النص تكرار صوت
(الصاد) اربع مرات وهو صوت
مهموس اعطى النص اٌحا ًء بالقوة
والبسالة التً اتصف بها الممدوح  ،اذ
ان (الصاد) ٌتصف بطبٌعة مفخمةٖ8
تالءمت مع عرض الشاعر ،وكذلك
نلحظ تكرار صوت (المٌم) المجهور
خمس مرات بالتعاقب مع صوت
(الصاد) مما اكسب النص تناغما
موسٌقٌا جمٌال عمل على ابراز الصورة
السمعٌة بشكل لطٌف اوحى بالمعانً
التً قصدها الشاعر.
وقال ابن زٌدون شاكٌا:
وارق العٌن والظلمــاء عاكفـــــة
ورقاء قد شفها اذ شفنــً حـــــزن
فبت اشكو وتشكو فوق اٌكتها
وبات ٌهفو ارتٌاحا بٌننا الغصنٗ8
لقد اجتمعت فً هذا النص اصوات
انفجارٌة ومجهورة ومهموسة ولعل
الشاعر ومن خالل تكرار هذه االصوات
اراد االٌحاء بحالته النفسٌة المضطربة
التً تتسم بالضعف واالنكسار وكذلك
االٌحاء بعظٌم ما بات ٌشكو من الهم وما
كان ٌعترٌه من االلم والحزن .
فتكرار اصوات (القاف والكاف والتاء)
وهً من االصوات االنفجارٌة قد اوحى
بالشدة واالضطراب التً كان ٌعانً منها
الشاعر  ،اما تكرار االصوات المجهورة
(الٌاء والراء والعٌن والنون والواو) قد
جعل من النص لوحة ناطقة معبرة عن
الحزن هٌمن على قلب الشاعر  ،اما

االصوات المهموسة (الشٌن والفاء) فقد
اوحى بحالة الضعف و االنكسار  ،فقد
ادى اجتماع وتكرار هذه االصوات الى
تعزٌز الصور السمعٌة فً النص
واكسابها نغما شجٌا ممٌزا بالغ التؤثٌر
فً النفوس.
قال المعتمد ابن عباس شاكٌا حاله فً
السجن:
ٌعٌد على سمعً الحدٌد نشٌده
ثقٌال فتبكً العٌن بالجس والنقر٘8
فقد كرر الشاعر صوت (الٌاء) ثمان
مرات وهو صوت مجهور ٌتصف بالقوة
تعبٌر عن لسان حاله وٌوحً بمعاناته فً
السجن وان هٌمنة هذا الصوت على
البٌت الشعري خلق جوا موسٌقٌا ذو
اٌقاع مإثر السٌما وقد ارفقه فً التكرار
صوت (الدال) مما جعل المتلقً ٌستشعر
حالة الحزن وااللم التً كانت تكتنف
الشاعر  ،مما ادى الى تشكٌل صورة
سمعٌة اكثر دقة واٌحا ًء بالمعنى
المقصود.
وقال المعتمد بن عباد اٌضا( :البسٌط).
انباء أســــرك قد طبقـــــــن آفاقـــــــــا
بل قد عممن جهات االرض اقالقا
سرت من الغرب ال ٌطوى لها قدم
حتـــى اتت شرقها تنعـــاك
اشراقــــا
أكــبــــادا
الفـــجــــــع
فؤحـــــرق
وأغرق الدمع آماقا
وأفئـــــدة
وأحداقـــــا
قد ضاق صدر المعالً اذ نعٌت لها
وقٌل ان علٌك القٌد قد ذاقــا8ٙ
فنلحظ ان الشاعر قد كرر صوت
(القاف) االنفجاري ثمانٌة عشر مرة فً
الكلمات( طبقن  ،آفاقا  ،إقالقا ،شرقها ،
إشراقا  ،أحرق  ،آماقا  ،احداقا  ،ضاق ،
قبل  ،القٌد  ،ذاقا ) ،محاوال خلق نغمة
موسٌقٌة توحً بشدة الموقف وال سٌما
وان صوت القاف ٌالئم المعنى الشدٌدة
العنٌفة ،87وبذلك ٌكون صوت القاف قد
حقق بعدا صوتٌا مإثرا انسجم مع
الصورة السمعٌة الواردة فً النص
وجعلها اشد وقعا فً نفس السامع.
تكرار االلفاظ:

ٌعد تكرار االلفاظ من الظواهر الموسٌقٌة
المهمة التً تسهم فً خلق اٌقاع داخلً
منسجم مع التجربة الشعرٌة  ،فتكرار
االلفاظ من المنبهات المثٌرة لالنفعاالت
والمإثرة فً نفسٌة السامع.88
فهو (ان ٌكرر المتكلم اللفظة الواحدة
باللفظ والمعنى) ،89وتكمن اهمٌته فً
انه (ٌقرع االسماع بكلمة مثٌرة ٌإدي بها
الشعار معانً اكثر اتصاال بخلجات
النفس والحواس )ٓ ،9وكذلك تعمل على
ابراز االفكار والمعانً التً ٌقصدها
الشاعرٔ 9مما ٌإدي الى (خلق جو
موسٌقً خاص ٌشٌع داللة معٌّنة")ٕ.9
وبهذا فان لتكرار االلفاظ وبما ٌحمل من
قٌمة موسٌقٌة تعمل على جذب االنتباه
والتؤثٌر فً نفس الشاعر ،دورا فً
تعزٌز وابراز الصورة السمعٌة  ،بما
ٌضفً على النص من تناغم ٌجعل من
الصورة السمعٌة اقرب الى النفس واكثر
تؤثٌرا واٌحا ًء بالمعانً واالفكار.
وقال ابن حمدٌس( :الطوٌل).
أقارعة سمعـــً بثقل عتابهــــــــــا
ٌخف على سمعً سماع الثقائلٖ9
وال ٌخفى ما نتج عن تكرار لفظة
(سمعً) فً البٌت من موسٌقى واضحة
عبرت عن شدة العتاب الذي كان ٌقرع
سمع الشاعر ولكنه برغم ذلك ٌستلذ
بسماع ذلك العتاب الثقٌل  ،فتكرار لفظة
(الثقل) مرة بصفة المفرد واخرى
بصٌغة الجمع قد اوحى بثقل ذلك العتاب
 ،وبذلك ٌكون التكرار قد عمل على
ابراز الصورة السمعٌة من خالل تلك
الموسٌقى التً اشاعها فً النص.
وقال ابن الزقاق البلنسً راثٌا( :الكامل).
واسمع عوٌل بكائها فلقد بكـت
لبكائها االضواء واالعـــــالم
ضجت لمصرعك النوادب ضجة
لها
مسامعها
سدت
االٌامٗ9
لقد حاول الشاعر ومن خالل تكرار
لفظتً (بكائها  ،ضحت) خلق نعمة
حزٌنة عبر من بها عن الحزن واالسى
واللوعة لفقد المري فاستطاع ومن خالل
االٌقاع الذي احدثه التكرار ان ٌكشف

عن مشاعره المشحونة بعاطفة الحزن ،
فقد برزت الصورة السمعٌة التً اسمعنا
بها الشاعر اصوات العوٌل والبكاء
ضجٌج النوادب الذي مأل االسماع ،
فجاءت الصورة السمعٌة معبرة ناطقة
بالموقف العصٌب الذي واجهه الشاعر.
قال ابن اللبانة الدانً مادحاً( :الكامل).
وتكلمت فكان طٌب حدٌثها
متعت منه بطٌب مسك اذخر
هزت بنعمة لفظها نفسً كما
هزت بذكراه اعالً المنبر٘9
ان تكرار الشاعر للفظة (طٌب) فً
البٌت االول رفد النص بشحنة صوتٌة
تناغمت مع عذوبة ورقة صوت حبٌبته ،
ثم ٌحاول الشاعر االمعان فً رقة و
سحر ذلك الجمال ذلك الجمال فهو
كالنغمات التً تستمل النفوس وتهتز لها
طربا ً  ،ومما أكد ذلك المعنى تكرار لفظة
(هزت) فً البٌت الثانً  ،وقد عمل
التكرار على تقوٌة النغم فً النص
ومنحه قدرة اكبر فً التعبٌر عن المعانً
التً اراد الشاعر اسباغها على الممدوح
واالشادة بصفاته  ،وبذلك استطاع
الشاعر ان ٌشكل صورة سمعٌة منسجمة
مع الغرض المقصود واكثر تؤثٌرا
ورسوخا فً ذهن السامع.
تكرار التركٌب:
ٌعمل هذا النوع من التكرار على تحقٌق
جو موسٌقً وأنغام خاصة فضال عن
تقوٌة المعنى وتؤكٌد الفكرة التً ٌود
الشاعر اٌصالها الى المتلقً بحٌث ٌترجم
من خاللها موقف معٌن او حالة نفسٌة
معٌنة او انفعال معٌن وذلك إلحداث
التؤثٌر المطلوب  ،فتكرار العبارة او
التركٌب له اثر فً احداث اٌقاع موسٌقً
ٌتالءم والحدث المعروض.9ٙ
(فإن تكرار تركٌب معٌن على مساحة
معٌنة ومنتظمة ٌعطً جرسا ً موسٌقٌا
تسترٌح له االذن).97وقد وظف الشعراء
االندلسٌون هذا النوع من التكرار فً
خدمة اغراضهم وابراز صورهم
الشعرٌة ال سٌما الصورة السمعٌة
وجعلها تحمل بعدا معنوٌا وموسٌقٌا ٌشد
المتلقً وثٌر انتباهه.

من ذلك ما قاله ابن دراج القسطلً فً
احدى مراثٌه( :الطوٌل).
ولهفً علٌه والمصاحف حوله
وٌخط كتـــاب هللا فٌهـــــا وٌتلـــــوه
ولهفً علٌه حاضرا كل مسجد
وداعــــوه اشٌــــاع لـــــه ومصلـــــوه
تلهف قلب لٌس ٌشفى غلٌلــ
سوابق دمع العج الحزن ٌحدوه98
لقد وظف الشاعر التكرار فً هذا النص
إلظهار مشاعر االسى والحزن بنغمة
شجٌة باكٌة انبثقت منها اآلهات
والحسرات  ،فان توالً تكرار التركٌب
(ولهفً علٌه) حمل دالالت الحزن
والبكاء والتوجع والتفجع لفقد المرثً مما
جعل النص ٌفٌض موسٌقى هادئة عذبة
تتسم بالرقة والشفافٌة  ،نقل لنا الشاعر
فٌها مرارة التجربة وشدة المصاب.
وقال المعتمد بن عباد شاكٌاً:
قلبً الى الرحمن ٌشكو بثه
ما خاب من ٌشكو الى الرحمن99
لقد كرر الشاعر التركٌب (ٌشكو الى
الرحمن) فً الشطر االول والشطر
الثانً من البٌت  ،مما حقق موسٌقى
حزٌنة تومً باالنكسار والتذلل وتتالئم
مع جو التضرع واالبتهال الذي اوضح
الشاعر من خالله ضعفه وحاجته الى هللا
عز وجل  ،فجاءت الصورة السمعٌة كان
عمادها الشكوى الى هللا عز وجل موحٌة
معبرة عن مقصد الشاعر.
قال ابن حمدٌس( :الطوٌل).
شكوت الٌها لوعة الحب فإنثنت
تقول لتربٌها  :وما لوعة الحب؟ٓٓٔ
فنلحظ ان تكرار عبارة (لوعة الحب) قد
خلق تناغما ً موسٌقٌا ً شجٌاً منح البٌت
اٌقاعا ً داخلٌا ً رقٌقا ً تالءم مع رقة احساس
الشاعر فجاءت الصورة السمعٌة القائمة
على الشكوى موحٌة بلوعة الشاعر
جراء صد حبٌبته عنه.
ثانٌا:الجناس:
ٌعد الجناس من الفنون البالغٌة المهمة
التً ٌقوم علٌها التنغٌم الصوتً
والموسٌقى الشعرٌة  ،فهو تشابه لفظٌن
فً النطق واختالفهما فً المعنىٔٓٔ،
وبذلك ٌخلق " نوعا من الموسٌقى بتردٌد

االصوات التً تكسب النص الشعري
رنٌنا ً وتزٌده جماال بحسن االنسجام
"ٕٓٔ ،فهو ( من وسائل اشاعة الجمال
افنً فً الصورة ألنه ٌحدث االنسجام
الذي هو اساس البناء الموسٌقً فٌها
)ٖٓٔ.وقد لجؤ الشعراء االندلسٌون الى
فن الجناس بعده وسٌلة ممتازة إلثراء
الصورة السمعٌة فً اشعارهم بالموسٌقى
التً تنبعث من تناسب االلفاظ فً
الصورة مما ٌحقق انسجاما ً موسٌقٌا ً
رائعا ً ٌطرب النفوس وٌهز اوتار
القلوبٗٓٔ.
وبذلك تكون الصورة السمعٌة اكثر
جماال وتؤثٌرا فً نفوس السامعٌن اذ
ٌسهم الجناس فً التعبٌر عن افكارهم
وتجاربهم ومشاعرهم بطرٌقة جذابة تشد
االسماع وتإثر فً المتلقً.
وقد استعمل الشعراء االندلسٌون فً
تشكٌل صورهم السمعٌة الجناس بؤنواعه
التام والناقص والجناس االشتقاقً وهو
جزء من الجناس أو نوع من أنواع
الجناس  ،فالجناس التام هو ما ٌكون
اللفظ واحدا والمعنى مختلفا ً٘ٓٔ ،اما
الجناس الناقص فهو ( ما اتفق فٌه
اللفظان المتجانسان فً اربعة اشٌاء نوع
الحروف وعددها  ،وهٌؤتها الحاصلة من
الحركات والسكنات  ،وترتٌبها مع
اختالف المعنى ).ٔٓٙ
أما الجناس االشتقاقً فهو (أن ٌجانس
من كلمتٌن هما من جذر لغوي
واحد) ٔٓ7اذ تتفق اللفظتان بعض
االتفاق فً حروفها االصلٌة  ،وفً اصل
المعنى الذي انحدر منه.ٔٓ8
ومن ضروب الجناس التام ما قالته
الشاعرة االندلسٌة حمدونة بنت زٌاد:
أباح الدمع أسراري بوادي
له للحسن أثار بوادئٓ9
والجناس بٌن (بوادي) فً الشطر االول
و (بوادي) فً الشطر الثانً فاألولى
نعنً اسم مكان وهو وادي آسً أما لفظة
(بوادي) الثانٌة فتعنً إبداء وكشف الحب
واالشواق.
وقد ابدى هذا الجناس الى احداث
موسٌقى داخلٌة عذبة جعلت من الصورة

السمعٌة ذات جرس اٌحائً عذب مإثر
فً النفوس .
وٌلجؤ الشاعر ابن خفاجة الى الجناس
التام لٌخلق جوا موسٌقٌا هادئا ً مفعماً
بالحب والعاطفةالمتؤججة شاكٌاً تبارٌح
الشوق الذ أضناه وحرمه نومه إذ قال:
كؤن نومً ضل عن ناضري
فبات دمعً سائالً سائالٓٔٔ
فقد جانس بٌن لفظتً (سائال) و (سائال)
فاألولى بمعنى (السإال) أي ان دمعه
ٌسؤله عن سبب عذابه وسهر لٌله ،
والثانً بمعنى (السٌالن) فهو لشدة شوقه
وحنٌنه دائم البكاء ودمعه ٌسٌل حزنا ً
لبعد حبٌبته عنه  ،فقد حقق من خالل هذا
الجناس تناغما صوتٌا اشاع فً النص
موسٌقى عذبة حزٌنة جعلت من الصورة
السمعٌة القائمة على السإال الذي ٌوحً
بؤصوات النفس وهواجسها  ،وسٌالن
الدموع الذي ٌوحً بكثرة البكاء وما
ٌصدر عنه من اصوات التؤلم والتؤوه
والتحسر  ،اكثر اٌحا ًء باألفكار والمعانً
ولوحة ناطقة بتجربة الشاعر.
ومن الجناس التام ما قاله ابن اللبانة
الدانً مادحاً:
غنته فً شجر االراك بالبل
فتحركت فً الصدر منه بالبلٔٔٔ
فقد تمكن الشاعر من خالل الجناس بٌن
لفظتً (بالبل) فً الشطر االول التً
بمعنى (الطٌور) و(بالبل) فً الشطر
الثانً والتً تعنً الهموم  ،فقد اكسب
هذا الجناس الصورة السمعٌة نغما ً خاصا
عمل على شد االنتباه وابراز المعانً.
ومن الجناس الناقص ما قاله ابن الحداد
االندلسً لتشكٌل صورة سمعٌة تفٌض
رقة وعاطفة اذ قال(:مجزوء الوافر)
عساك بحق عٌساك
مرٌحة قلبً الشاكًٕٔٔ
فقد جانس بٌن لفظتً (عساك وعٌساك)
فاألولى ىبمعنى فعل من افعال الترجً
والثانٌة بمعنى اسم نبً هللا عٌسى ابن
مرٌم  ،فان االٌقاع الصوتً المتولد من
هذا الجناس قد ادى دوره فً ابراز
معانً الخضوع والترجً التً قصد من

وراءها الشاعر ان ٌرق قلب محبوبته
وتستمع الى شكواه.
ومن الجناس االشتقاقً ما قاله ابن عمار
ٌمدح المعتضد( :الطوٌل).
فؤكثر ما ٌلهٌك عن كؤس الوغى
وعن نغمات العود نغمه مستجدئٖٔ
فقد جانس بٌن (نغمة ونغمات) وهما من
جذر لغوي واحد وقد حقق هذا الجناس
تناغما موسٌقٌا اسهم فً تؤكٌد المعنى.
ثانٌا:الطباق:
ٌعد الطباق من الفنون البدٌعٌة التً تدعم
االٌقاع الداخلً للنص الشعري وتضفً
علٌه بعدا جمالٌا عن طرٌق خلق نوع
من الموازنة اللطٌفة التً تسهم فً
اظهار مشاعر الشعراء ازاء مواقف
معٌنة  ،والطباق ٌعنً (الجمع بٌن
الشًء وضده فً جزء من اجزاء
الرسالة او الخطبة  ،او بٌت من بٌوت
القصٌدة  ،مثل الجمع بٌن السواد
والبٌاض واللٌل والنهار والحر
والبرد)ٗٔٔ ،وهو ٌساعد تؤكٌد المعنى
والتؤثٌر فً نفس المتلقً  ،وقد اسهم
الطباق فً تجمٌل وتنمٌق الصورة
السمعٌة وتعزٌز المعانً المعبر عنها.
من ذلك قول الشاعر ابن حزم االندلسً
معاتباً( :الوافر).
فكم ٌوم رأٌنا فٌه صحواً
وأسمعنا بآخره الرعودا٘ٔٔ
فقد طابق الشاعر بٌن لفظتً (صحواً ،
ورعودا) فً محاولة منه الى تقوٌة
المعنى وتؤكٌده  ،مما عزز الصورة
السمعٌة ومدها بطاقة موسٌقٌة وتعبٌرٌة
اكبر.
وقال ابن حمدٌس ٌتغزل ( :الخفٌف).
كل عتب سمعت منها ومنً
فهو منها دل ومنً
ذلٔٔٙ
فقد طابق بٌن (دَ ل و ُذل) مما جعل
الصورة فً النص ذات نغم خاص
ٌطرب نفس السامع وٌعلق فً ذهنه ،
مما كثف المعنى وزاده تؤكٌداً.
وقال ابن اللبانة الدانً مادحا ً آل عباد:
(الكامل).

ضحك الربٌع بحٌث تلك االربع
لما بكى للغٌث فٌه مدمعٔٔ7
فالطباق فً هذا البٌت بٌن لفظتً
(ضحك وابكى)  ،فقد جعل الشاعر من
الطباق وسٌلة اٌقاعٌة شكل من خاللها
صورة جمٌلة للممدوح  ،موحٌة بصفاته.
ثالثا :رد العجز على الصدر (التصدٌر):
وهو من الفنون البالغٌة التً تسهم فً
اثراء النص الشعري موسٌقٌا ً  ،وذلك بما
ٌمنحه التصدٌر من توازنا موسٌقٌا
ٌضفً على النص نغما صوتٌا مفعم
بالرقة والجمال  ،وقد عرفه ابن رشٌق
القٌروانً بقوله (ان ٌرد اعجاز الكالم
على صدره  ،فٌدل بعضه على البعض
وٌسهل استخراج قوافً الشعر اذا كان
كذلك وتقتضٌها الصنعة).ٔٔ8
وقد كان للتصدٌر بما ٌحمل من اٌقاع
دور فً تشكٌل الصورة السمعٌة  ،فهو
وسٌلة لزٌادة (الموسٌقى اللفظٌة من
خالل التكرار النغمً الذي ٌراد به تقوٌة
الجرس ).ٔٔ9
من ذلك قول الشاعر ابن اللبانة الدانً:
عقبت بنار الحرب نغمة عوده
ما كل عود فً وقود ٌعبقٕٓٔ
لقد قام التصدٌر فً هذا البٌت على لفظة
(عقبت) التً كان لتكرارها فً عجز
البٌت وقعا ً مإثراً فً اذن السامع بما
نغم موسٌقٌا ً  ،أثرى الصورة
أحدثته من ٍ
السمعٌة فً النص وجعلها أكثر رونقا
وجماال شدا االنتباه.
ومن ذلك قوله اٌضا:
هزت بنغمة لفظها نفسً
كما هزت بذكراه أعالً المنبرٕٔٔ
فقد ساهم التصدٌر فً هذا البٌت فً
إحداث نغما موسٌقٌا جمٌال  ،اضفى على
الصورة السمعٌة رونقا وجماال  ،فتكرار
لفظة (هزت) فً صدر وعجز البٌت
كان له اثرا واضحا فً ابراز الصورة
السمعٌة بإسلوب ٌشد المتلقً وٌإثر فً
نفسه بما تملك من ثراء موسٌقً.
وقال المعتمد بن عباد راثٌا ولدٌه:
فقل للنجوم الزهر تبكٌهما معً
لمثلهما فلتحزن االنجم الزهرٕٕٔ

فتكرار لفظتً (النجوم الزهر) فً صدر
وعجز البٌت اعطت نغمة موسٌقٌة
ساعدت فً ابراز الصورة السمعٌة
المعبرة عن الحزن واالسى.
وقال اٌضا شاكٌا:
بكت واحدا لم ٌشجٌها غٌر فقده
وابكً آلالف عدٌدهم كثرٖٕٔ
فتكرار لفظة (البكاء) فً صدر وعجز
البٌت احدث توافقا موسٌقٌا ٌنسجم مع
حالة الحزن واالسى التً عبر عنها
الشاعر من خالل الصورة السمعٌة
القائمة على لفظة البكاء الموحٌة
بؤصوات الحزن والتحسر والتؤوه.
رابعا :التدوٌر:
وهو مظهر من مظاهر االٌقاع الداخلً
الذي ٌسهم منح النص الشعري نغما
ممٌزا فهو (ان ٌستدعً وزن البٌت ان
ٌكون بعض حروف كلماته من آخر
الشطر االول داخله فً وزنً الشطر
الثانً)ٕٗٔ.
وتكمن اهمٌة التدوٌر من خالل ما ٌسبغه
على البٌت من غنائٌة نابغة من مد
وتطوٌل النغمات  ،اذ ان الشاعر ٌعمد
الى استعمال الكلمات بإٌجاز وبإٌقاع
راقص سرٌع  ،و كثٌرا ما ٌكون تعبٌرا
عن الحالة النفسٌة للشاعرٕ٘ٔ.
وقد اسهم التدوٌر فً إغناء الصورة
السمعٌة موسٌقٌا مما منحها خفة وحٌوٌة
.
من ذلك ما قاله ابن عمار معاتبا:
وٌهز كف البرق فً الـــــــــــــ
آفاق مرهفــــة النصـــــــول
زمن ستبكٌه الحمــــــــــــــــــــا
م معً وتذهل عن هدٌلٕٔٙ
من الواضح ان الصورة السمعٌة الواردة
فً النص جاءت تعبٌرا عن حالة الشاعر
النفسٌة المضطربة  ،فلجؤ الشاعر للتعبٌر
عن معانً الضعف واالنكسار الى فن
التدوٌر كونه فن ٌعبر عن الحالة النفسٌة
واالنفعالٌة والشعور الذي ٌتالئم مع
الموقف ٕٔ7المعبر عن المعنى
المقصود.
وقال كذلك فً العتاب:

ودعوتنً حتى أجبـــــــــــــــ
تك تم حدث عن السبٌلٕٔ8
نلحظ ان التدوٌر قد منح البٌت موسٌقى
تناغمت مع الحالة النفسٌة للشاعر اذ
اسهم التدوٌر فً (تهٌئة تركٌز ذهنً
ٌتوافق والمعنى الذي ٌرٌد نقله الى
الصورة
فجاءت
المتلقً )ٕٔ9
السمعٌة نغمات حزٌنة تثٌر العاطفة
وتهٌمن على االحساس.
خامسا :التصرٌع:
وهو من الفنون التً تسهم فً خلق
موسٌقى جذابة تدعم االٌقاع الداخلً
للنص  ،ومن هنا تؤتً اهمٌته فً (خلق
االٌقاع بالتناغم مع المضمون فً تركٌبه
الداللً)ٖٓٔ ،فهو (ما كانت عروض
البٌت فٌه تابعة لضربة تنقص بنقصه
وتزٌد بزٌادته)ٖٔٔ.
وٌتم من خالله " االستدالل على قافٌة
القصٌدة قبل االنتهاء الٌها"ٕٖٔ.
وبذلك ٌكون للتصرٌع دور فً إظهار
الصورة السمعٌة وجعلها اكثر جاذبٌة
وتؤثٌر فً المتلقً فهو ٌقوم على اثراء
الصورة السمعٌة موسٌقٌا مما ٌكسبها
رونقا وجماال.
من ذلك ما قاله ابن عمار متغزال:
(الكامل).
نفسً وان عذبتها تهواك
وٌهزها طرب الى لقٌاكٖٖٔ
فنلحظ فً هذا البٌت قد تجلت ظاهرة
التصرٌع بشكل اسهم فً خلق تناغم
موسٌقً شجً ٌطرب القلوب ،فقد جاءت
آخر كلمة فً شطر البٌت االول (تهواك)
موافقة آلخر كلمة فً عجز البٌت  ،مما
اثرى االٌقاع الداخلً وجعل الصورة
السمعٌة فً النص تفٌض بالعواطف
الجٌاشة واالحاسٌس المرهفة.
وقال االعمى التطٌلً(:الوافر).
أهلً بالبكاء بالنحٌـــــب
فقد نزح المحب عن الحبٌبٖٗٔ
فقد أعطى التصرٌع البٌت نغمة موسٌقٌة
حزٌنة انسابت مع الحزن المتدفق من
قلب الشاعر لفراق حبٌبته ،فجاءت
الصورة السمعٌة معبرة عن الموقف.
وقال ابن دراج القسطلً( :المتقارب).

فٌا صدر هات زفٌر الضلوع
وٌاعٌن هاتً غزٌر الدموع
فنلحظ ان التصرٌع قد اضفى على البٌت
نغمة غنائٌة تهز النفسٖ٘ٔ وتحرك
المشاعر.
الخاتمة وابرز نتائج البحث
الحمد هلل رب العالمٌن الذي منحنا نعمة
الحواس ومٌزنا عن بقبة األجناس.
ندرج بعض النتائج التً توصلنا الٌها من
خالل هذه الرحلة الشاقة والشٌقة فً هذا
الموضوع الذي ٌشع بالموسٌقى
واإلحساس حٌث توصلنا بالذوق األدبً
المبرهن والتطبٌق الى عدد من النتائج
التً أفرزتها الدراسة لهذا لموضوع
ومنها :
ٔ_وجدنا تالحما قوٌا بٌن الوزن
والصوت ،وطالما أن هناك عالقة وطٌدة
بٌن الصوت والمعنى ومن ثم تؤكدت لنا
فرضٌة القدماء عن العالقة التً تربط
بٌن المعنى والغرض فكل وزن شعري
له مجموعة من األغراض الشعرٌة التً
تحاكٌه ونحن فً التطبٌقات الشعرٌة
المتعلقة بالصورة السمعٌة أثبتنا ذلك.
وظائف(جمالٌة
عدة
ٕ_للقافٌة
،ومعنوٌة،ونفسٌة).
ٖ_ وظف الشعراء االندلسٌون التكرار
فً خدمة اغراضهم وابراز صورهم
الشعرٌة ال سٌما الصورة السمعٌة
وجعلها تحمل بعدا معنوٌا وموسٌقٌا ٌشد
المتلقً وثٌر انتباهه.
ٗ_ لجؤ الشعراء االندلسٌون الى فن
الجناس بعده وسٌلة ممتازة إلثراء
الصورة السمعٌة فً اشعارهم بالموسٌقى
التً تنبعث من تناسب االلفاظ فً
الصورة مما ٌحقق انسجاما ً موسٌقٌا ً
رائعا ً ٌطرب النفوس وٌهز اوتار القلوب
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الصورة السمعٌة وتعزٌز المعانً المعبر
عنها فً نفس المتلقً وقد أكثر الشعراء
األندلسٌون من استعماله فً أشعارهم.
ٌ _ٙعد التصدٌر من الفنون البالغٌة
التً تسهم فً اثراء النص الشعري
موسٌقٌا ً  ،وذلك بما ٌمنحه من توازنا
موسٌقٌا ٌضفً على النص نغما صوتٌا

مفعم بالرقة والجمال ٌساهم فً تكوٌن
الصورة السمعٌة.
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وتؤثٌر فً المتلقً فهو ٌقوم على اثراء
الصورة السمعٌة موسٌقٌا مما ٌكسبها
رونقا وجماال.
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المصادر والمراجع
االتجاهات الجدٌدة فً الشعر العربً
المعاصر،د.عبد الحمٌد جٌدة ،طٔ،
مإسسة نوفل،بٌروت،لبنانٔ98ٓ ،م.
اتجاهات شعر الهجاء فً القرن الثالث
رشٌد
قحطان
الهجري،
التمٌمً،دارالمسٌرة،بٌروت(،د.ت).
موضوعاته
االندلسً
األدب
وفنونه،د.مصطفى الشكعة،طٔ،دار العلم
للمالٌٌن،بٌروتٔ97ٗ،م.
االسس النفسٌة السالٌب البالغة العربٌة،
محمد عبد الحمٌد ناجً  ،طٔ ،المإسسة
العربٌة للدراسات والنشر والتوزٌع،
بٌروت ٔ98ٗ ،م.
اللغوٌة،د.ابراهٌم
األصوات
االنجلو
انٌس،طٗ،مكتبة
المصرٌة،القاهرةٔ97ٗ،م.
األفكار واألسلوب،فً الفن الروائً
د.حٌاة
ولغته،أ،ف،تشٌتشرٌن،ترجمة
الثقافٌة
الشإون
شرارة،دار
العامة،بغداد،إستانبولٔ9٘ٗ،م.
اإلقناع فً العروض وتخرٌج
القوافً،الصاحب بن عباد،تحقٌق:الشٌخ
محمد حسن آل ٌاسٌن،طٔ،منشورات
المكتبه العلمٌة،مطبعة المعارف ،
ٓٔ9ٙم.
االٌقاع فً الشعر العربً،عبد الرحمن
الوجً ،طٔ،دار الحصاد للنشر
والتوزٌع،دمشقٔ989 ،م.

االٌقاع فً الشعر العربً من البٌت الى
التفعٌلة،مصطفى جمال الدٌن،مطبعة
النعمان،النجف األشرفٖٔ9ٓ،ه -
ٓٔ97م.
االٌقاع فً شعر السٌاب ،سٌد البحراوي،
طٔ ،نوارة للترجمة والنشر ،القاهرة
ٔ9ٙٙم .
انوار الربٌع فً انواع البدٌع،علً صدر
الدٌن معصوم المدنً،تحقٌق:شاكر هادي
النعمان،النجف
شكر،مطبعة
االشرفٔ9ٙ8،م.
البنٌات االسلوبٌة فً لغة الشعر العربً
السعدنً،منشؤة
الحدٌث،مصطفى
المعارف،االسكندرٌةٔ987،م.
البنٌة اإلٌقاعٌة فً شعر الجواهري،مقداد
محمد شكر قاسم ،دار دجلة للطباعة
والنشر الطبعة االولى ٕٓٔٓم.
العربٌة(المعانً-البٌان-
البالغة
البدٌع)،د.احمد مطلوب،طٔ ،مطابع دار
الكتبٔ98ٓ،م.
بنٌة اللغة الشعرٌة  ،جان جوهٌن،
ترجمة محمد الولً ومحمد العمري ،
طٔ دار طوبقال للنشر  ،المغرب
ٔ98ٙم.
البنٌة الموسٌقٌة فً شعرالمتنبً،دمحمد
الطرٌحً،طٔ،اكادٌمٌة
حسٌن
الكوفة،هولندة.ٕٓٓ8،
الشعر
فً
الموسٌقً
التجدٌد
العربً،د.رجاء عبد،منشؤة المعارف
االسكندرٌةٔ997،م.
التصوٌر الفنً للحٌاة اإلجتماعٌة فً
النوش،دار
احمد
االندلس،د.حسن
الجٌل،بٌروت،طٕٔٔٗٔ ،هٔ99ٕ-م.
تطور الشعر العربً الحدٌث فً
العراق،د.علً عباس علوان،دار الشإون
الثقافٌة العامة،بغداد،العراق.
التكرٌر بٌن المثٌر والتؤثٌر،د.عز الدٌن
عالم
اسماعٌل،طٕ،
الكتب،بٌروتٔ98ٙ،م.
التلخٌص فً علوم البالغة،الخطٌب
الرحمن
عبد
القزوٌنً،شرح
البرقوقً،طٕ ،دار الكتاب العربً،
القاهرةٔ9ٖٕ ،م.

جرس األلفاظ وداللتها فً البحث الداللً
والنقدي عند العرب،ماهر مهدي
الحرٌةللطباعه
هالل،دار
والنشر،بغدادٔ98ٓ،م.
جمهرة اللغة،ابن درٌد ابً بكر بن
الحسن الزدي االبصري(تٕٖٔه)،حٌدر
اباد،طٖٔٔٗٗ ،ه.
جواهر البالغة فً المعانً والبٌان
والبدٌع،احمد الهاشمً،ط ،منشورات
اسماعٌلٌان القاهرةٔٗٗ8،ه.
حسن التوسل الى صناعة الترسل،شهاب
الدٌن محمد الحلبً(ٕ٘7ه)،تحقٌق
ودراسة،اكرم عثمان ٌوسف ،دار الرشٌد
للنشر،بغداد،طٕٔ98٘ ،م.
الحماسة فً شعر الشرٌف الرضً،محمد
المإسسة
جمٌل شلش ،طٕ،
العربٌةللدراسات والنشر،بغدادٔ98٘ ،م.
خزانة االدب وغاٌة االرب،ابو بكر علً
بن حجة الحموي(ت8ٖ7ه)،تحقٌق
عصام شعٌتو ،دار ومكتبة الهالل،
بٌروتٔ987،م.
الدراسات اللهجٌة والصوتٌة عند ابن
سعٌد
جنً،د.حسام
النعٌمً،بغدادٔ98ٓ،م.
داللة االلفاظ  ،د.ابراهٌم انٌس  ،الطبعة
السادسة  ،مكتبة االنجلو فً مصر ،
القاهرة ٔ98ٙم.
دٌوان ابً العالء المعري،شرح وتعلٌق:
د.ن رضا،منشورات دار مكتبة
الحٌاة،بٌروت،لبنان،د.ت.
دٌوان األعمى التطٌلً،تحقٌق:احسان
عباس،دار الثقافة،بٌروت،لبنانٔ9ٖٙ،م.
الحداد
ابن
دٌوان
علً
االندلسً،تحقٌقٌ:وسف
طوٌل،بٌروت،لبنلن،طٔٔ99ٓ ،م.
دٌوان الحصري القٌروانً،ضمن دراسة
ادبٌة تارٌخٌة عن الشاعر،تحقٌق:محمد
المرزوقً والجٌالنً بن الحاج
ٌحٌى،مكتبة تونسٔ9ٖٙ،م.
المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق
حمزة
بن
االعجازٌ،حٌى
العلوي(ت7ٗ9ه)،تصحٌح سٌد علً

حمدٌس،تحقٌق:إحسان
ابن
دٌوان
عباس،دارصادرٔ9ٙٓ،م.
دٌوان ابن خفاجة،تحقٌق:الدكتور سٌد
غازي،طٔ،منشؤة
المعارف،االسكندرٌهٔ979،م.
دٌوان ابن دراج القسطلً،تحقٌق:د.حمود
المكتب
طٕ،
مكً،
علً
االسالمً،دمشقٔ9ٙٗ ،م.
دٌوان ابن الزقاق البلنسً،تحقٌق:عفٌفة
محمد دٌرانً،بٌروت،لبنان(،د.ت).
دٌوان ابن زٌدون ورسائله،تحقٌق:علً
عبد العظٌم،مطبعة الرسالة،مكتبة نهضة
مصر،الفجالةٔ9٘7م.
دٌوان المعتمد بن عباد،تحقٌق:د.رضا
الحبٌب السوٌسً،منشورات الدار
التونسٌةللنشرٔ97،م.
سٌمٌاء الشعر القدٌم  ،دراسة نظرٌة
تطبٌقٌة ،محمد الفتاح،دار الثقافة،الدار
البٌضاء،المغرب،طٖٔٔٗٓ ،هٔ98ٕ-م.
اللبانة
ابن
شعر
الدانً،تحقٌق:الدكتورمحمدمجٌد
السعٌد،دار الكتب،الموصلٔ97ٙ،م.
شرح تحفة القادم فً العروض
والقافٌة،عبد الحمٌد الراضً،مطبعة
العانً،بغدادٔ9ٙ8،م.
الشعر الجاهلً منهج فً دراسته
وتقوٌمه،محمد عبد المنعم خفاجً،دار
الكتاب البنانً،بٌروتٔ98ٙ،م.
شعر المتنبً قراءة أخرى،محمد فتوح
،دار المعارف،القاهرةٔ97ٖ،م.
الشعر والنغم،د.رجاء عٌد،دار الثقافة
للطباعة والنشر،القاهرةٔ97٘،م.
القرآن
فً
األدبٌة
الصورة
الكرٌم،د.صالح الدٌن عبد التواب،طٔ،
الشركة المصرٌة العالمٌة لونجمال،
القاهرةٔ99٘،م.
الصورة الفنٌة معٌارا فنٌا،عبد اله
الثقافٌة
الشإون
الصائغ،طٔ،دار
العامة،بغدادٔ987،م.
الطراز
العرضً،مطبعة
الترقً،القاهرةٔ9ٔٗ،م.
النص
فً
الموسٌقى
عضوٌة
صالح
الفتاح
الشعري،عبد

األردن

نافع،طٔ،مكتبة
الزرقاء،األردنٔ98٘،م.
علم األصوات،د.كمال بشر،دارغرٌب
للطباعة والنشر،القاهرةٕٓٓٓ،م.
علم العروض والقافٌة،د.عبد العزٌز
عتٌق،دار
النهضةالعربٌة،بٌروتٔ97ٗ،م.
العروض فً أوزان الشعر العربً
وقوافٌه،حكمة فرج البدري،مطبعة دار
البصرة،بغدادٔ9ٙٙ،م.
الرضا
والقافٌه،د.عبد
العروض
علً،مدٌرٌة دار الكتب للطباعة
والنشر،جامعة الموصلٔ989،م.
العروض واٌقاع الشعر العربً –
محاولة النتاج معرفة علمٌة – د .سٌد
البحراوي ،الهٌئة المصرٌة العامة
للكتابٔ99ٖ ،م.
العمدة فً محاسن الشعر وآدابه
ونقده،إبن رشٌق القٌرواي(ٗ٘ٙه)،تحقٌق
محمد محًٌ الدٌنعبد الحمٌد،طٗ،دار
الجٌل،بٌروتٔ9ٕ7،م.عن بناء القصٌده
العربٌة الحدٌثة،د.علً عشري زاٌد،دار
مرجان للطباعة،القاهرة،طٔ ٔ978،م.
فن التقطٌع الشعري والقافٌة،د.صفاء
خلوصً،ط،ٙدار الشإون الثقافٌة العامة،
بغدادٔ987 ،م.
فن الجناس،علً الجندي،دار الفكر،مطبعة
االعتماد،القاهرة،د.ت.
والقافٌة،دٌ.وسف
العروض
فً
بكار،طٖ،دارالمناهل،بٌروتٕٔٗ7،ه-
ٕٓٓٙم.
القصٌدة االندلسٌة فً القرن الثامن الهجري-
الظواهر والقضاٌا واالبنٌة،د.عبد الحمٌدعبد
هللا الهرامه،كلٌة الدعوة االسالمٌة،المملكة
العربٌة السعودٌة،د.ق.
قصٌدة عشق الحسٌن-دراسة فً البناء الفنً-
محمد حسٌن عبدهلل المهداوي،مكتبة
البراق،كربالء المقدسةٕٓٓ7 ،م.
المدٌح
قصٌدة
فً
الفن
قضاٌا
العباسٌة،عبدهللا عبد الفتاح التطاوي،دار
الثقافة للطباعة والنشرٔ98ٔ،م.
الكتاب،ابو بشر عمرو بن عثمان بن
قنبر(سٌبوٌه)(تٓٔ8ه)،تحقٌق:د.عبد السالم
مكتبة
الناشر
هارون،طٖ،
محمد
الخانجً،القاهرة ٔ988 ،م.

كتاب الصناعتٌن-الكتابه والشعر،ابو هالل
دار
العسكري،تحقٌق:د.مفٌدقمٌحة،طٔ،
الكتب العلمٌه ،بٌروتٔ989،م.
المثل السائر فً ادب الكاتب والشاعر،ابو
الفتح الدٌن بن االثٌر(ٖٙ7ه)،تحقٌق:احمد
الحوفً و بدوي طبانة،مكتبة نهضة مصرن
القاهرةٔ9٘9 ،م.
المرشد الى فهم اشعار العرب
وصٌاغتها،د.عبدهللا الطٌب المجذوب،مطبعة
مصطفى البابً الحلبً ،القاهرة ٘٘ٔ9م.
المعجم الفلسفً (اإلٌقاع) ،د.جمٌل صلٌبا
،طٔ ،دار الكاتب  ،بٌروت .ٔ97ٔ،
الموسٌقا االندلسٌة المغربٌة  -فنون االداء –
عبدالعزٌز عبد الجلٌل  ،عالم المعرفة
،المجلس الوطنً للثقافة والفنون واالداب ،
الكوٌت.ٔ988 ،
مبادئ النقد األدبً،العلم والشعر،تؤلٌف:أ،أ
،رتشاردز ،ترجمة وتقدٌم وتعلٌقق:محمد
مصطفى بدوي ،مراجعة :لوٌس عوض،
وسهٌر القلماوي،طٔ،المجلس األعلى
للثقافة ،مصرٕٓٓ٘،م.
محمد بن عمار االندلسً دراسه أدبٌه
تارٌخٌه،د .صالح خالص،طٔ ،الهدى،
بغدادٔ9٘7،م.
مفتاح العلوم،السكاكً،ابو ٌعقوب بن ابً
بكر محمد بن علً(تٕٙٙه)،مطبعة
مصطفى البابً الحلبً بمصر ،طٕ،
ٔ9ٖ7م.
منهاج البلغاء و سراج االدباء ،حازم
القرطاجنً(ٙ88ه) ،تقدٌم وتحقٌق:محمد
الحبٌب بن خوخه ،طٕ ،بٌروت ،لٌنان
ٔ97ٖ،م.
موسٌقى الشعر  ،د.ابراهٌم انٌس ،طٗ ،دار
القلم ،بٌروت ٕٔ97م.
مٌزان الذهب فً صناعة شعر العرب،احمد
الهاشمً،مكتبة النقاء،بغدادٔ979،م.
نفح الطٌب من غصن االندلس الرطٌب،احمد
المقري
التلمسانً(،تٔٗٓٔه)،تحقٌق:د.احسان
عباس،ط٘ ،دار صادر،بٌروتٕٓٓ8،م.
النقد االدبً الحدٌث  ،تؤلٌف محمد غنٌمً
هالل ،دار نهضة مصر للطباعة والنشر
والتوزٌع .
نقد الشعر ،أبوالفرج بن جعفر (تٖ77ه)
،تحقٌق كمال مصطفى ،مطابع الدجوي
،القاهرة ٔ987،م.
االطارٌح والرسائل الجامعٌة

شعر داعً الدعاة المإٌد فً الدٌن،دراسة
فً الموضوع والفن،حوراء كاظم
هادي،رسالة ماجستٌر،كلٌة التربٌة،جامعة
كربالءٖٕٔٗ،هٕٓٔٔ-م.
شعر دعبل بن علً الخزاعً دراسة
برهان،رسالة
عبدهللا
فنٌة،صفاء
ماجستٌر،كلٌة اآلداب،الجامعة المستنصرٌة،
ٕ٘ٗٔهٕٓٓٗ-م.
شعر ابن عمار االندلسً،دراسة فنٌة،عادل
شاهٌن خمو المزوري،رسالة ماجستٌر،كلٌة
التربٌه،جامعة الموصلٕٔٗٙ،هٕٓٓ٘-م.
شعر ابً البركات بن الحاج البلفٌقً،دراسة
موضوعٌة فنٌة،مرتضى كمال حرٌجة،
رسالة ماجستٌر ،كلٌة التربٌة،جامعة
كربالءٖٔٗٔهٕٓٓٔٔ-م.
صورة الرجل فً شعر الشواعر
االندلسٌات ،دراسة موضوعٌة فنٌة،اوراس
محمد الوادي،رسالة ماجستٌر ،كلٌة التربٌة
ابن رشد،جامعة بغدادٕٓٓ٘،م.
الصوره السمعٌة فً الشعر العربً قبل
االسالم،صاحب خلٌل ابراهٌم،اطروحة
دكتورا،اشراف فائز طه عمر،كلٌة اآلداب
،الجامعه المستنصرٌهٕٔٗٔ،هٔ99ٕ-م.
النبً موسى(ع)فً القرآن الكرٌم دراسة
بالغٌة فنٌة،أقباس قٌس عبد مصطفى
العانً،رسالة ماجستٌر،كلٌة التربٌة،جامعة
بغدادٕٔٗٙ،ه.
الدورٌات
ٔ -االٌقاع النفسً فً الشعر العربً،عباس
عبد جاسم،مجلة اقالم،ع٘ٔ98ٓ ،م.
ٕ  -االٌقاعات الردٌفة واالٌقاعات البدٌلة فً
الشعر العربً رصد ألحوال التكرار
وتؤصٌل لعناصر االٌقاع الداخلً ،د.مصلح
عبد الفتاح النجار ،مجلة جامعة
دمشق،مجٖٕ ،عٕٔٓٓ7 ،م
.
ٖ  -التكرار فً الشعر الجاهلً دراسة
اسلوبٌة،د.موسى ربابعة،مجلةمإتة للبحوث
والدراسات ،مج٘ ،عٓٔ،ٔ99م.
ٗ  -خصوصٌة االٌقاع الشعرفً النقد
العربً،د.احمد محمد وٌس،مجلة عالم
الفكر،عٕٕٕٖٓٓ ،م.

