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  :وتي الصّ اء ـالبن

  :ة ـوطئـت

من حيل نغمية تؤثر تأثيًرا فعا�ً عر بكل ما يردفھا و يحققھا شّ موسيقى الّ  � شك أنّ 

وفق نظام  .حيث تتضافر ا+صوات اللغوية  التشكيل الجمالي للّنص الّشعري ،في بلورة 

ا و يكون محبب ة ،عوريّ صي لتحدث إيقاعا يعبر عن مختزنات الحالة الشّ خاص في النسق النّ 

  .و يدغدغ فيھا أوتار شفافيتھا ،التي تميل إلى كل ما يثير فيھا إحساًسا  فس ا5نسانيةإلى النّ 

و وحدات في النظم تشد من أزر  بتوقيعات موسيقية مترابطة ، عر إ�ّ و ھذا � يتأتى للشّ 

(1)و أنظمة تشكيل القوافيعري ،و ذلك من خ<ل ما يسمى بالوزن الشّ  المعاني ،
مع  ، 

ا بنظام ة بكافة مجا�ته بدءً النسق المشكل للدوال التعبيريّ  لية منبثقة من جوانبةموسيقى داخ

 ،جملة ـبالملة ـابك الجـبتش ا، و انتھاءً بالكلمة مرورا بتعانق الكلمة  الصوت إلى الصوت ،

تا و غة صواللّ  ةضاف إلى ذلك من تسخير لطاقات البنى الد�لية حيث تكون مادنمع ما ي

و من  ؛ة و سواھما ـاعيـوتية و ا5يقـفيھا المعاد�ت الصتتوظف  معنى محاور إستبدالية ،

عري ينتج ا5يقاع الشّ  تناسق مخصوص بوتي على وحدات زمانية غم الصّ خ<ل توزيع النّ 

البشرية ، و يبعث فيھا مشاعر منشطة أو مھدئة حسب طبيعة فس الموسيقي الذي يثير النّ 

و ا5يقاع الموسيقي بھذا المعنى يضفي إلى عناصر التشكيل  ؛ اشدة و لينً غمي التجاوب الن

نظم التي تـُ  عر إن لم توجد فيه عناصر الموسيقى بكافة أشكالھا ،يكاد يفقدھا الشّ  قوة جمالية ،

و توزيعھا على حيز من الزمن  و تھندس التشكي<ت ا5يقاعية ، وتية ،الوحدات الصّ 

الفكر و الخيال  ارةثإة بما يصاحبھا من عوريّ نات العاطفية ، و الدفقات الشّ الشحِرغ َيْسـًتـفْ 

فا5يقاع � يتشكل من خ<ل التفعي<ت العروضية فحسب بقدر  ؛ة عريّ الشّ في خضم التجربة 

وتية متماثلة و مكررة يحدث ھذه الوحدات الصّ  «غيرة ما يتشكل من خ<ل الوحدات الصّ 

  ن إ؛ أي   (2) »دة تماثلھا ا5يقاع في القصي

                                                 
(1)

  .461ص . النقد ا+دبي الحديث .محمد غنيمي ھ<ل : انظر -  
(2)

دار الوفا لدنيا ) نحو نسق منھجي لدراسة النض الشعري ( الصوت و المعنى . مراد عبد الرحمن مبروك  - 
  .275ص .  2002.  1طبعة . مصر . الطباعة و النشر 
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(1)ليس مجرد تكرار للتفعي<ت فذلك ربما يختص به الوزن أكثر ا5يقاع 
و إنما ھو تكرار  ، 

 ؛يميز كل قصيدة عن ا+خرى وتية بصفة متوالية مما ينتج تشكي< موسيقيا الوحدات الصّ 

ن إ :نستنتج غمة ، و من ثمP ھذا التشكيل يكون متماث< في القصيدة الواحدة عبر توحيد النّ 

و تعبيرية و ما يجاورھا من أنساق صوتية  ا5يقاع ع<قة بين الكلمات و الحروف المفردة ،

كما  غة ،و عن ع<قات غامضة تثيرھا جوانبة اللّ  الة نفسية تنشأ عن صوت و َتَوقُع،وح ،

  .غم يثيرھا النّ 

ار يقوم على ا+سس الصوتيةالبناء و دراسة  Pالخارجية  الصوتي في شعر ابن عم

اعر من بحور شعرية تناسب المقام الذي قيل فيه ، و ما يستخدمه الشّ المتمثلة في الوزن 

ع في استخدام المطلق منھا و المقيPد ، عري ،النص الشّ  Pو بعض  و القافية و ما فيھا من تنو

 ارات ،ـالمظاھر ا5يقاعية الداخلية يشعر بھا المتلقي من خ<ل إنسجام بعض ا+لفاظ و العب

في إثراء ما تحدثه بعض الحروف من إيقاعات صوتية تساھم وو حسن تقسيمھا و ترتيبھا 

الصوتي تحت البناء و لھذا فقد قدمنا . عري توظيفھا في النص الشّ ھذه الموسيقى حسب 

 عر مھمتھا تشكيل ا5يقاع و النغمات داخليا وخارجيامظھر ا5يقاع ؛ �ن ا+صوات في الشّ 

(2)
 .  

1- �  :يقاع الخارجي ا

القائم على  ة المعروفة ،عريّ كل الخارجي للقصيدة المؤلف من ا+وزان الشّ ھو الشّ 

و كذلك القافية التي تتكّون من أصوات معّينة ،البسيطة و المركبة  عر المختلفة ،بحور الشّ 

حكم وي .عا خاًصا و مميَزا لكّل قصيدة نتظام في أواخر ا+بيات ، مشّكلة بذلك إيقااتتكرّر ب

ھذا ا5يقاع عْلَما العروض و القافية ، و ما يتفرغ عنھما من أمور تخص الدوائر العروضية 

 سماء القافية ،أو ،ن الوزن و الموضوعـلة بيو الصّ  ي ،ـاء القوافـتقانو اختيار ا+وزان و  ،

  سنبدأ دراستنا لQيقاع الخارجي بالحديث  من ھنا ، و حروفھا و حركتھا ،

                                                 
(1)
ى بينھما و منھم من فرق على أساس أن الوزن :  أثير إشكال حول مصطلحي -   Pالوزن و ا5يقاع فمنھم من سو

حركة صوتية داخلية و أن ا5يقاع حركة صوتية خارجية غير أن ا5يقاع الخارجي لم يسلما من الغموض +ن 
يوان أبي خصائص الخطاب الّشعري في د. محّمد كراكبي : انظر . الع<قة بينھما  قد تصبح  ع<قة تبادلية 

  .46ص . 2003. الجزائر. دار ھومة للطباعة و النشر و التوزيع . دراسة صوتية و تركيبية . فراس الحمداني 
(2)

. دار مجد�وي. دراسة في شعر الحسين بن منصور الح<ّج . ا+سلوبية و الّصوفيPة . أماني سليمان داوود  -  
  .34ص . 2002. ا�ردن. عمان
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طبيعة الوظيفة التي يؤديھا كل  علىلمحاولة التعرف ، و القافية  ،  )البحر( عن الوزن

  .ة عريّ الرسالة الشّ منھما في تبليغ 

  
  ) :البحر(الوزن  -1-1

ممتدة في القصيدة العربية منذ عري أثره ا5يقاعي كموجة متزامنة أخذ الوزن الشّ 

 »صية و أ�ه خصو ر ،عالشّ من أعظم أركان  «القديم ، حتى كان 
(1)

 .  

فإن ھذه  أصوات إيقاعية تتكرر داخل البيت ، عر في أحد أھم مكوناته إذا كان الشّ و

ة و ـو الّّسكنات تتكرر بطريقة كميا+صوات من الناحية العروضية مجموعة من الحركات 

الوزن أن تكون المقادير  « :و من ثمP يقول حازم القرطاجني  نبرية على نسق زمني معين ،

 »تفاقھا في عدد الحركات و السكنات والترتيب اة تتساوى في أزمنة متساوية � مقفال
(2)

  ،

اعر بإمكانه أن عري، +ن الشّ اعر في بنائه الشّ ھو نظام الحركات و الّسكنات يلتزمھا الشّ  و

  . ينسج على منواله عدد � يحصى من القصائد

ز إليھا في علم يتكون من وحدات صوتية خاصة يرم –كما سبق  –و الوزن 

و ھي بدورھا تشكل ما ندعوه بالتفعي<ت  ،)   (و الساكن  ،(/) العروض بالمتحرك 

(3)عرية الشّ 
و من ھذه التفعي<ت المتكررة التي ترد على نسق معين تتشكل البحور ،  

(4)بحًرا ) 16( عرية التي يبلغ عددھا ستة عشر الشّ 
 .  

القدامى رب ـعراء العنھج أس<فه من الشّ  اعر ابن عّمار نھج في أوزان شعرهو الشّ 

على تفاوت في نسبة  الخليل في سائر أغراض شعره و نظم قصائده على أغلب بحور ،

(5)ا5ستخدام 
  يتعلق بعضھا بعملية التلقي ، و يتعلق  « مراعًيا في ذلك شروطا ، 

                                                 
(1)

  .99ص : 1ج .العمدة في محاسن الّشعر و آدابه و نقده .بن رشيق القيرواني  أبو علي الحسن -  
(2)

  .263ص . منھاج البلغاء و سراج ا+دباء . حازم القرطاجني  -  
(3)

  .فعولن ، مفاعيلن ، مفاعلتن ، فاع<تن ، فاعلن ، مستفعلن ، متفاعلن ، مفعو�ت : التفعي<ت ھي  -  
(4)

. بيروت. دار الجيل. ا+صول الفنية +وزان الّشعر العربي. و عبد العزيز شرف  محّمد عبد المنعم خفاجي -  
  .22ص . 1992. 1ط. لبنان

(5)
   .180ص. ھذا البحث : نظرا -  
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ة يتزين بھا حليقاد ليس مجرد فالوزن في تقدير النّ  بعضھا بالموضوع الذي يكتب فيه ،

 » بل ھو عنصر جوھري في عملية التلقي عر ،الشّ 
(1)

.  

ما ربطوا بين و إنّ عر ، قاد و العروضيين بدراسة أوزان الشّ يكتف بعض النّ  لم عليهو 

ربط الوزن  حينرأى حازم القرطاجني وھو ما فعله  عر و موضوعاته ،أوزان الشّ 

عر شتى و كان منھا ما كانت أغراض الشّ و لما  « : يقول) المنھاج (  بالموضوع في كتابه

يقصد به الجد و الرصانة و ما يقصد به الھزل والرشاقة ، و منھا ما يقصد به البھاء 

بما يناسبھا من تحاكي تلك المقاصد  أنوجب  وما يقصد به الصغار و التحقير ، والتفخيم ،

 » يلھا للنفوسحا+وزان و ي
(2)

محدثين ذاكًرا أن مصدر و وافقه في ذلك أحد النقاد ال ، 

أن نقرر أن  –و نحن مطمئنون  –نستطيع  أنناعلى  «:  يقولاعر الوزن ھو عاطفة الشّ 

ي< كثير التقاطع يصب فيھا من يتخير عادة وزنا طواعر في حالة اليأس و الجزع الشّ 

تأثر  عر وقت المصيبة و الھلع ،فإذا قيل الشّ  أشجانه ما ينفس عنه حزنه و جزعه ،

و إزدياد النبضات القلبية  و تطلب بحًرا قصيًرا يت<ءم و سرعة التنفس ، ، نفعال النفسيبا5

« 
(3)

.    

خصPص بحوًرا معينة +غراض و منھم من ذھب إلى أكثر من ذلك ، وذلك بأن 

(4)معينة 
و جعلوا منھا بحورلْھٍو �  ن ضيقوا المجال على بعض البحور القصيرة ،أك ، 

   .فسو الترويح عن النّ إ� للدندنة تصلح 

اعر في م<ءمة القصيدة للبحر دون تخصيص بحر معين لغرض معين قد و الشّ 

و أيا كان الرأي ا+قرب إلى الصواب  ؛ و قد � يوفق ،يوفق في م<ءمة الوزن بالموضوع 

  .ختيار فقط �� نستطيع أن نأخذ بھذه اXراء في موضوع دراستناإ� في عملية ا

اوزان وللبحث عن ا+ Pرتباطھا ار في ديوانه ، و ما مدى التي استخدمھا ابن عم

   ، ه الذي عاشهـيدھا في واقعـتجسو بالموضوعات التي حاول رسمھاو ،بنفسيته

                                                 
(1)
. 1999. الجزائر .ديوان المطبوعات الجامعية . نظرية ا5بداع  في النقد العربي القديم . عبد القادر ھني  -  

  .233ص 
(2)
  .266ص . منھاج البلغاء و سراج ا+دباء . اجني حازم القرط -  
(3)
  .178-177ص .  1988. 6طبعة . القاھرة .مكتبة ا+نجلو المصرية . موسيقى الشعر . إبراھيم أنيس  -  
(4)
 -160ص  .1983. 2ط.لبنان.دار ا�ندلس.بناء القصيدة في النقد العربي القديم .يوسف حسين بكار  :انظر  -  

168.  



 بن عّمار ا�ندلسي االبناء الفني لشعر     الفصل الثالث                     

 180

5ستكناه البحور عرية للتقطيع العروضي لمعرفتھا كان لزاًما علينا إخضاع ا+بيات الشّ  و

و خلصنا أخيًرا إلى عدد محصور  عري ،ه الشّ اعر في بناء صرحالخليلية التي استعملھا الشّ 

  :من البحور يوضحھا الجدول اXتي 

  

  الرقم

عدد القصائد و 

النسبة 

  راسم البح

  

  عدد القصائد

  

  النسبة المئوية

01  

02  

03  

04  

05  

06  

06  

07  

07  

08  

  الكامل

  الطويل

  البسيط

  المتقارب

  الوافر

  الخفيف

  المجتث 

  السريع

  المسرح

  الرمل

28  

22  

10  

07  

06  

04  

04  

02  

02  

01  

32.55 %  

25.58 %  

11.62%  

08.13%  

06.97%  

04.65%  

04.65%  

02.32%  

02.32%  

01.16%  

  86  المجموع الكلي للقصائد

  .و نسب تواترھا  ، المستخدمةيوضح ترتيب البحور  : )03( جدول رقم 

 ور شعرية ،ـبح) 10(ع عشرة ـر مـاعن<حظ من ھذا الجدول ا5حصائي تعامل الشّ 

و  ،قصيدة) 28(عليه ثمان و عشرون  بحيث تأسست بحر الكامل الحضور ا+كبر ،لان و ك

حيث  اعر ببحر الطويل ،با5ضافة إلى ھذا البحر يستعين الشّ  ،) %32.55( نسبته بـ  تقدر

و كان البسيط  ). % 25.58(بنسبة تقدر بـ  قصيدة ، )22(ن وو عشر تاثناتأسست عليه 

كما تميز  ،) % 11.62(بنسبة  قصائد ،) 10(تأسست عليه عشر  ھو البحر الموالي و الذي

  فالمتقارب  كل من المتقارب و الوافر بحضور متميز أيًضا ،
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 ستو الوافر تأسست عليه  ،)  %08.13(بنسبة  قصائد ،) 07( تأسست عليه سبع 

و  <ً رارھا قليـد تكـرى فنجـأما بقية البحور ا+خ ، )%06.97(قصائد ، بنسبة ) 06(

  . امتقاربً 

ار � في المضارع ، Pو � في  ، بو � في المقتض و � في المتدارك ، و لم ينظم ابن عم

  :ي كما يوضح الجدول اXت.  و � في المديدو � في الرجز ،  الھزج ،

  النسبة المئوية  عدد القصائد  اسم البحر  الرقم

01  

02  

03  

04  

05  

06  

  المضارع 

  المتدارك

  المقتضب

  الھزج

  الرجز

  المديد 

  

م 
خد

ست
م ت

ل
  

  

جد
تو
 �

  

(1)ة بالبحور غير مستخدمة و النسيوضح  ) :04(جدول رقم 
 .  

اعر بحر الكامل ليكون في مقدمة قصائد ديوانه بإعتباره من البحور اختار الشّ 

(2)الصافية 
و ) 2 ×متفاعلن(يقوم على تفعيلة واحدة ھي متفاعلن مكررة ث<ث مرات  +نه،  

شتمال البيت التام منه على �حركات  عر+نه أكثر الشّ  لكماله في الحركات ، «< ً ُسِمَي كام

» ث<ثين حركة ، و ليس في البحور ما ھو كذلك 
(3)

و يتميز ھذا البحر بالجزالة، و .  

 طراد �حسن ا
  وينفرد الكامل  و تتابعا في الك<م ، ستقامة في القول و المعنى ،اأي  ،(4)

                                                 
(1)

ار +نھا لم تُدر في شعره كثير من الشّ ھذا  -   Pعراء الجدول يوضح البحور المھملة التي لم يستخدمھا ابن عم
  .عراء في مختلف ا+غراض القدامى و +نھا لم تناسب المواقف التي يتحدث فيھا الشّ 

الھZزج  ،الكامZل  ،فر الZوا :ھذه البحور ھZي ،ھي التي ينتج وزنھا على تكرار تفعيلة واحدة : البحور الصافية  -(2)
المؤسسZZة الوطنيZZة للفنZZون  عرقواعZZد الّشZZ. مصZZطفى حركZZات : نظZZر ا. المتZZدارك  ،المتقZZارب  ،الرمZZل  ،الرجZZز  ،

  .169ص  .1989. الجزائر .وحدة الرغاية. المطبعية
دار . خليZل فتZوح : تحقيZق . شرح الكافية الشافية في علمي العروض و القافيZة . أبو العرفان محّمد بن علي  - (3)

  .177ص .   2000. 1طبعة  .مصر. ا5سكندرية . الوفا لدنيا الطباعة و النشر و التوزيع 
(4)

  .269ص . منھاج البلغاء و سراج ا+دباء . حازم القرطاجني  -  
و قيل . و قيل الغليظ. ھو الحطب اليابس : الجزل : نجد أن  الجزالة وا5طراد ،: أما فيما يخص شرح كل من  -
ل خ<ف و اللفظ الجز(....) ثم كثر إستعماله حتى صار كل ما كثر جز� ً . عظم من الحطب و ما يبس  ما

والتتابع = =فتدل على ا�ستقامة) : إطراد(أما . ) جزل: مادة . (لسان العرب .  ابن منظور: انظر . الركيك 
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 »سريع و متدفق إيقاع  «بكونه 
(1)

و ھذا ما يخفف  أسرع ا+وزان لكثرة حركاته ،و ھو ، 

بإبراز مواقفه  اعر في التعبير عن تجاربه المتنوعة ،يساعد الشّ متدفق  ھوو من وطأة ثقله ،

 ه و مرتع سعادتهـوطن أنسـ؛يقول مصوًرا حنينه إلى مدينة إشبيلية منفعا�ته المتعددة او 
(2)

 

:  

  

َدى  أْنھَ        ُه       ـَثنِي  باْلَمَنى  أْغَصانُ َبلٌَد   َرمَ  َرْت  لِي  بالن4   .اُرهُ ـَو َتَفج4

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

  مستفعلن    مستفعل اعلن   ـمتف       مستفعلن           مستفعلن   متفاعلن  

ْنَد  َطاَر ِشَرُرهُ    َو إَِذا  قَدْحتُ      َتْھَتْج   لَْوَعتِي          َمَتى  أَْذُكْرهُ  دٌ ـَبل   .الز4

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

  متفاعلن    متفاعلن              متفاعلن    متفاعلن   اعلن   متفاعلنـمتف   

اعر عن معاناته في على إيقاع بحر الكامل و عبر فيھا الشّ كذلك من القصائد التي نسجت 

(3)حياته 
 :  

ُھْم   بليِن قَِياِدي ت4   .َجَمُحوا   إلَى  ُظْلِمي  َفُسْسُت  ِجَماَحُھْم           َو لَقِيُت   ِشد4

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

  لْ اعِ تَف◌َ مُ   متفاعلن   متفاعلن  متفاعلن                       فاعلنمت    متفاعلن  

 و قوله أيضا 
(4)

:  

ِ◌لنِي  َزَمانِيَ    .َبْعَدَما       َحل4ْيُت  فِيه  بَِمْدِحَك  ا�َْزَمانا َما لِي  ُيَعط4

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

  لْ اعِ فَ تْ مُ  متفاعلن   مستفعلن      علن     تفام  متفاعلن   مستفعلن   

                                                                                                                                                         

و اطرد . و إطرد الك<م إذا تتابع. بعضا وأطردت ا+شياء إذا تبع بعضھا . إستقام : اطرد ا+مر : " حيث يقول 
  ).إطراد:  مادة(  .لسان العرب . ابن منظور : انظر . الماء إذا تتابع سي<نه 

(1)
الدار . دراسة نظرية و تطبيقية في الشعر الجاھلي . التمثيل الصوتي للمعاني : عبد الجليل يوسف  يحسن -  

  .102ص .  1998.  1طبعة . مصر . القاھرة . الثقافية للنشر 
(2)

  .63ص.شعر محّمد بن عّمار ا�ندلسي. مصطفى الغديري  - 
  .49ص . شعر محمد بن عّمار ا�ندلسي  .مصطفى الغديري  - (3)
  .111ص  .المصدر نفسه .مصطفى الغديري - (4)
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ظZم علZى ھZذا البحZر مZا إذ نُ  حضZور أوفZر ھZو بحZر الطويZل ،أما البحر الثاني الZذي كZان لZه 

 يقرب من ثلث الشعر العربي
(1)

عZدد حروفZه ثمانيZة  عر ،+نه أطول الشّ  «و سمي طوي<  ، 

 » ا+سبابمن  لنه يبدأ با+وتاد و ھي أطوإو  و أربعون ،
(2)

 .  

بھا غبطة ھادئة بعيدة اعر التي تشوو يرى الدارسون أن بحر الطويل يتماشى و نفسية الشّ 

في الفرح  «اعر +نه أنسب ا+وزان لتجسيد تلك المشاعر ، و حالة الشّ عن كل صخب ؛ 

في غيرھا في الحزن و اليأس ، و نبضات قلبه حين يتملكه السرور بسرعة يكثر عددھا 

 » و لكنھا بطيئة حين يستولي عليھا الھم و الحزن ة ،الدقيق
(3)

 .  

الخليل عندما  اعر و طول نفسه ،الشّ و مجيء القصائد على بحر الطويل تدل على براعة 

  .فكأنه أشار إلى مميزات الشاعر الكفء  ذكر مميزات الطويل ،

(4 )يقول ابن عّمار 
 :  

  .َتَجاَفْت   بَِنا   تِْلَك   اْلُخُطوُب   الَكَوِرثُ ة      أَبْعَد  َمَضْت  َخْمٌس  و ِعْشُروَن  ِحج4 

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

  مفاعلن           فعولن    مفاعيلن    فعولن     مفاعلن    نفعول مفاعيلن    فعول 

  .Eَ  ُتلَِيْت    ْمنCي   َمَساٍع    َخَبائِثُ  وئُِب         اَ َشو  أُُمورٌ  مَضْت   لم  َتِرْب  ِمنCي

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

  فعول   مفاعيلن    فعولن    مفاعلن  مفاعلن          فعولن    مفاعيلن     فعولن 

  .َعَواِبثُ  نَِھاًبا   و  لHََياِم  أَْيٍد  نِي           َحلَْلَت   يًدا  بي   ھكذا  و َتَرْكتَ 

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

  مفاعلن  مفاعيلن    فعول   مفاعلن          فعولن   مفاعيلن   فعولن  فعول  

 ،عترت ابن عّمارالتي فبحر الطويل في ھذا المقام يناسب حالة الحزن و ا+سى ا

حيث قام بعملية إسقاط لمشاعره و أحاسيسه على ھذا البحر ، فجاءت ھذه الثائية حبلى 

  .الحزن و ا+سى بمعاني 

                                                 

191ص . عر موسيقى الشّ  .إبراھيم أنيس -  (1)
 . 

(2)
   .136ص :  1 ج. عر و آدابه و نقدهالعمدة في محاسن الشّ .ق أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني ابن رشي -  

  .175ص . عر موسيقى الشّ  .إبراھيم أنيس  - (3)
  .36ص . د بن عّمار ا�ندلسي شعر محمّ . مصطفى الغديري  -  (4 )
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ا و سماه الخليل بسيطً  أما البحر الثالث الذي يحظى بحضور معتبر أيضا ھو البحر البسيط ،

 .»فعلن+نه إنبسط عن مدى الطويل و جاء وسطه فعلن و آخره  «
(1)

  

فيضم أربعة مقاطع قصيرة  و ھذا يدل على مقاربة البسيط للطويل من حيث تعدد المقاطع ،

المعاني ،  ستيعاب�مثله لكنه � يتسع  ، فالبسيط يقرب من الطويل و عشرة مقاطع طويلة ،

 غير أنه من جھة أخرى يفوقه رقة و جزالة
(2)

اطة و ط<وة بفھو من البحور التي لھا س ، 
(3)

تفعي<ت البحر سھولة إيقاعية مسترسلة و منحت  –اطة و الط<وة بالس –أكسبت ،  

    .القصائد المؤسسة عليه بھجة و رونًقا 

 ،كل الرؤى الفكرية و الشعورية له لذلك يركز ابن عّمار على ھذا البحر الذي يمكنه تحمل

(4)ففي قوله 
 :  

  .َما َتَتاَبَع َخْطُف الَباِرِق الَساِريكَ     ِعْنِد لَِما َتْھَوى ُمَساَعَدةٌ  َمْوEيَ 

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

  مستفعلن   فعلن    مستفعلن   فعلن       متفعلن   فعلن  مستفعلن  فعلن

له، مبرًزا حسرته التي سببتھا الغربة اعر على إظھار إنفعا�ت الشّ ) المحذوف(ساعد النداء 

حيث أضفت سواكن تفعي<ت البسيط نوع من التقطعات أو ا5نكسارات الداخلية فجاءت 

  و ھذا من تجسد أيضا في قوله اعر متقطعة جراء تلك الغربة ،أنفاس الشّ 
(5)

 :  

ار  E أَْخَفى ْمِس  و اْلَقَمرِ اإ4E  َعلَى  جَ     َعلَى  َبَشر أََنا  ابن َعم4   .ِھل  بالش4

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

  فعلن  مستفعلن    مستفعلن   فاعلن     فعلن مستفعلن    متفعلن    فاعلن  

َرنِي  َدْھِري  َفMَ َعَجبٌ  َررِ اَفوَ     إْن  كاَن  أَخ4 Nئُِد   اْلُكُتِب  ُيْسَتْلحقَن   في الط.  

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

  مستفعلن  فعلن   مستفعلن    فعلن         متفعلن   فاعلن    مستفعلن    فعلن

                                                 
(1)

  .136ص  :1ج .عر و آدابه و نقده العمدة في محاسن الشّ .أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني - 
(2)

  .178ص . عر موسيقى الشّ  .براھيم أنيس إ -  
(3)
   .269ص. منھاج البلغاء و سراج ا+دباء . حازم القرطاجني  -  
(4)
  .79ص .د بن عّمار ا+ندلسي شعر محمّ .مصطفى الغديري  -  
(5)

  .80ص  . المصدر نفسه. مصطفى الغديري  -  
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ّ ا�ت الشـانفعأبرزت سواكن البسيط كذلك  على الطاقة  ادهـ<ل إعتمـمن خ اعر المتتابعة ،ـ

اء في الواقع و على ما تحمله الكلمة في طياتھا من أصد ا5يحائية التي تفجرھا الكلمة ،

اعر وما فصورت نفس الشّ  عرية ،صدرت عنه القصيدة الشّ  الذي إستجابة لQيقاع النفسي

المختلفة و ا+ھواء المتباينة إزاء الحرقة التي سببتھا أحاسيسه ثار فيھا من العواطف 

  .با5بتعاد عن المعتمد بن عباد 

ن البحور الصافية ذات و ھو م أما المتقارب فكان حضوره في القصائد وفير أيضا ،

و يتميز حسب حازم القرطاجني بالبساطة ، ) 4 ×فعولن (  التفعيلة الواحدة المكررة ،

(1)والسھولة 
+ن ا5يقاع  عرية ذاتھا ،و يتفق مع ا5يقاع النفسي الذي تشكله طبيعته الشّ  ، 

عر لكي للشّ اعر أثناء نظمه يجب أن يكون متماشيا مع الحالة النفسية المسيطرة على الشّ 

و و من الطبيعي أننا نجد إخت<فا في ا5يقاع بين شاعر و آخر  الشعورية ،يعبر عن تجربته 

(2)اعر ففي قول الشّ  ،نسانية و ثرائھا عا 5خت<ف المشاعر و التجارب ا5ذلك تب
 .  

ْمِح  َعْيُن  الَبخيل    فإنCي   في  المنِع   َعْيُن  اْلجوادِ    .و إنCي  في الس4

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

  فعولن  فعلن    فعولن    نفعول    فعولن  فعلن    فعولن    نفعول

اعر و إنفعا�ته في ا5قدام أبرزت مواقف الشّ  إن حركية ا5يقاعات المتسارعة المتميزة ،

  .على تحقيق آماله و أح<مه 

عرية التي كان لھا الشّ ط و المتقارب أبرز البحور لقد كان الكامل و الطويل و البسي

الشاعر في بناء قصائده تعبيرا عن إنفعا�ته  استعملھا في التجربة ،الحضور ا+وفر 

  و قد .ھذه ا+وزان من موسيقا و رغبة منه في إثراء ھذه القصائد لما تحدثه  المسترسلة ،

ل الذي أسھم بسرعة إيقاعه في إبراز كان البحر الكامرأينا أن البحر الغالب في تركيبھا 

  . اعر المتعددة مواقف الشّ 

اعر في التعبير عن رؤاه الشّ إلى جانب البحور التي ذكرناھا ھناك بحورا أخرى ركبھا 

  في إبراز موسيقا و إن كانت ھي أيضا قد ساھمت  ،الفكرية و لكنھا جاءت أقل إستعما�ً 

ثم السريع  بحري الخفيف والمجتث بنسب متقاربة ، يليه منھا استخدام بحر الوافر ، شعره ،

  .غير أنP ورودھما جاء بنسب قليلة جًدا  والرمل ،
                                                 

(1)
   .269ص. منھاج البلغاء و سراج ا+دباء . حازم القرطاجني  - 

(2)
  .86ص  .د بن عّمار ا+ندلسي شعر محمّ . مصطفى الغديري  - 
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و إذا علمنا ان للوزن أھمية في إثبات الجانب الموسيقي فإن بناء القصيدة � يتم على 

 ،) البحر (التي تعتبر الشريك ا+ساسي للوزن  كاھل الوزن الّشعري بمعزل عن القوافي ،

  .جانب أساسي من جوانب ا5يقاع الخارجي و عنصر آخر من عناصره  و

  
  :ة ـافيـالق -1-2

إذ ھي عبارة عن وحدة  تعد القافية من ا+ركان ا+ساسية في بنية الّشر العربي ،

ما في نھاية ا+بيات ،دة إطّراًدا مرّ صوتية مط Pنھا فواصل موسيقية متوّقعة لسامع حتى لكأ نظ

و أھم أجزاء ا5يقاع التي تتحكّم في ضبطه و  منتظمة ،ين فترات زمنية الّشعر العربي ب

حتPى  إتزانه و تساعد الوزن على إحداث ا5نسجام الصوتي و التناسب النغمي في القصيدة ،

 »شريكة الوزن في ا5ختصاص بالّشعر «عّدھا النقاد القدامى 
(1)

فالقافية حسب ابن  ، 

و التي  لصفته الّشعرّية ،ب الوزن في إستكمال الّشعر رشيق ھي الشريك الھام إلى جان

  .بموجبھا يتميز عن النثر 

لعل أھمھا ما جاء به الخليل ابن  و عرفت القافية قديًما عند العرب تعريفات عديدة ،

مع حركة  القافية من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه من قبله ، «و نصه  أحمد ،

 »الحرف الذي قبل الساكن 
(2)

في حين أن أّصح تعريف لھا و تحديد من الناحية .  

اسم يطلق على مجموعة من ا+حرف تلتزم آخر القصيدة أو المقطوعة  :أنھا الموسيقية 

 »لحظات زمنية منتظمة  «تعطي أصواتا تتكرر من خ<ل 
(3)

و من ھذه ا+حرف ما  ، 

 » ...و الّردف  و الدخيل ،، و التأسيس  ،" الرويّ  «يسمى 
(4)

أن الروّي  باعتبار، و  

و ما يجب أن يشترك في  إذ ھو أول ما يراعى تكرره ، الحرف ا+ھم في حروف القافية ،

(1)و إليه تنسب القصيدة  ،فتبنى عليه ا+بيات كل قوافي القصيدة 
سننطلق منه في دراستنا  ، 

  .ثم ننتقل إلى رصد أنواعه المتعددة  للقافية ،

  :روّي ـال 1-2-1

                                                 
(1)

   .151ص:  1ج . العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده . أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني -  
(2)

   .151ص :  1ج . المصدر نفسه. أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني -  
  .237ص . عر موسيقى الشّ  .إبراھيم أنيس  -(3)
(4)
   .135ص  :1ج. عر و آدابه و نقده العمدة في محاسن الشّ . أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني :  انظر – 
  .247ص . موسيقى الّشعر . إبراھيم أنيس : انظر  - (1)
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أحياًنا  «و عليه تبنى القصيدة و تنسب إليه  من كل بيت ، ا+خيرالحرف ھو 

 »في كل قوافي القصيدة  �شتراكه
(2)

ن رويھا كان حرف ؛ +فيقال مث<ً �مية الشنفرى  ، 

، و غيرھا من القصائد التي  ...ن رويھا كان حرف السين + ؛و سينية البحتري  �م ،

فإن  ،ھذا الحرف يتكرر عبر أبيات القصيدة الواحدة  و إذا كان تتسمى بحرف رويھا ،

بتكراره على مسافات حسب أماني سليمان داود يحقق القيمة ا5يقاعية و التي تتعلق دوًما 

فكأن المتلقي ينتظر وقًعا إيقاعيا بعد العدد نفسه من  ؛ثابتة ھي الحركات التي يكونھا البيت 

(3)التفعي<ت في كل بيت 
 .  

عراء على حروف لغتنا الجميلة ، و إستفاد من عر كغيره من الشّ اتمد الشّ اع

و انتقاء ما يناسب نفسيته  مناسبا لوزنه و قافيته ،خصائصھا في إختياره منھا روًيا 

و لكنھا تختلف في  معظم حروف الھجاء مما يمكن أن يقع روًيا ، «ذلك أن  وموضوعه ،

 »نسبة شيوعھا 
(4)

و الجدول اXتي  حرًفا كروّي لقصائده ،) 16( فاستخدم ستة عشر  ، 

  :تي إستخدمھا ابن عّماريبين توزع حروف الروّي ال

  النسبة المئوية  عدد القصائد  نوع حرف الروّي   الرقم

01  

02  

03  

04  

05  

  الراء 

  الدال

  ال<م

  الباء

  الميم

19  

12  

10  

08  

07  

22.09 %  

 13.95%  

11.62%  

09.30%  

08.13 %  

  

                                                 
  .247ص  . موسيقى الّشعر . إبراھيم أنيس  - (2)
  .46ص . ّشعر الحسين بن منصور الح<ّج  دراسة في. ا+سلوبّية و الّصوفية . أماني سليمان داود  - (3)
. عر موسZيقى الّشZ .إبZراھيم أنZيس : انظZر . ) أي حZروف العلZة ( حZروف المZد ،تستثنى من حروف الھجZاء  - (4)

   .247ص 
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05  

06  

07  

07  

08  

08  

08  

09  

09  

09  

  النون

  الحاء

  القاف

  السين

  الياء

  الھمزة

  الكاف

  الثاء

  العين 

  الھاء

07  

05  

03  

03  

02  

02  

02  

01  

01  

01  

08.13%  

05.81%  

03.48%  

03.48%  

02.32%  

02.32%  

02.32%  

01.16%  

01.16%  

01.16%  

  .الروّي و نسبة تواترھا يوضح نوع حروف  ) :05(جدول رقم 

اعر عمل على أن الشّ  صائي لحروف الروّي ،ا5حما يلحظ من خ<ل الجدول إن 

و يرجع ھذا التنويع إلى إدراك الّشاعر لمدى قيمة النغم  الروّي بشكل كبير ،تنويع حروف 

الصوتي الذي يحدثه الحرف ، و ع<قة ھذا النغم بالتيار الّشعوري و النفسي في مسار 

و مجھورة +صوات الافھناك  و من المعروف أن لكل حرف مخرًجا ، الّنص الّشعري ،

 المھموسة
(1)

  . 

ن<حظ عليھا تساوي ا+حرف المھموسة مع ا+حرف و إذا تأملنا حروف قوافي الّشاعر فإننا 

النفسية و و إيقاعيا مع الحالة الشعورية و و ھو تساٍو تماشى صوتيا تقريًبا ،المجھورة 

ار قد  ف الروّي ،لحروفإذا وافقنا إيراھيم انيس في تصنيفه . الد�لية لقصائده  Pوجدنا ابن عم

 نظم على أكثرھا شيوًعا
(2)

و  و الباء ، ،و الدال و الميم ، و الراء ، ال<م ،( : و ھي  ، 

  ) .الحاء 

                                                 
(1)

 .دار الصفاء للنشر والتوزيع. عر مقاطع الصوتية و موسيقى الشّ ھندسة ال.عبد القادر عبد الجليل : انظر  – 
  .42ص . 1998. 1ط . ردن ا�. عمان 

(2)
  .248ص . موسيقى الشعر  .إبراھيم أنيس : انظر  -  
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(1)على الحروف المتوسطة الشيوع و نظم بقية قوافيه 
و  الكاف ، والياء ، القاف ،(و ھي  ، 

 من الحروف أيضا و لم يستخدمھاو تجنب النادر  ، )و الھاء و السين ، الھمزة ،
(2)

و ھي  ، 

 و الشين ، و الطاء والظاء ، و الضاد و الصاد ،، و الزاي  و الذال ، و الخاء ، الجيم ،: (

وابن عّمار يسير في  ، عر العربي كرويفأغلبية ھذه الحروف قل شيوعھا في الشّ   )و الغين

(3)العرب عراء ھذا على ما سار عليه الشّ 
 .  

الذي جاء  ، "حرف الراء"عتمد عليھا الّشاعر كثيًرا في أرواءه احروف التي و من ال

فالراء ھو الصوت المجھور المكرر  ، ) % 22.09( تكراره بنسبة أعلى و أكثر تقدر بـ 

كما يعد من ا+حرف الخفيفة النطق التي ينزلق بھا  الذي يضفي على القصيدة إيقاًعا قوَيا ،

(4)اللسان 

مجھور يعلن عن حرص الّشاعر على إيصال شعره إلى الّناس  فالراء حرف ، 

ار  P(5)بألم و صراخ كما في قول ابن عم

 .  

اِر  ارِ   الَخبيَثِة فاْنھبوا         قُوُموا إلى الد4 خائِِر ِمْن خَباَيا الد4   .تِْلَك اْلذ4

ضوا ِمْن ُصْفوِة َخبِث4    .ن ُنَضارِ بأَغر4 وّضاٍح اْلجبي  ِة           يَو َتَعو4

فھي  المتحركة المفخمة بعد ألف مّد طويلة ،"  الراء" ھنا يستخدم الشاعر حرف الروّي 

و ھو صوت  وصوت الراء أكثر مي< إلى التفخيم ، « تحاكي الصراخ في نبرة جھيرة ،

و من ھنا كانت تسميته بالصوت  سان في منطقة اللّثة ،لبتكرار ضربات الّ لثوي يحدث 

 »المكرر 
(6)

شف و ھذه الصفات من شانھا أن تك اوة ،أي صوت تكرير بين الّشدة و الرخ ، 

(7)و في قوله .للمتلقي بنية الّنص الصوتية 

 :  

بَك اْلَھَوى َفأََجْبُتُھْم        : قالوا  َذا إْضر  أَضر4 ذاهُ و َحب4   .ُرهُ اَ يا َحب4

قاِم لِجِ  ا   ِسِمِه        َقْلبِي ُھَو إْخَتاَر الس4 اُرهُ ِزّيً   .، َفَخلNُ◌وهُ و ما يْخت4

ھا          ـُتُمونِي بالنNحَعَيرّ  ِد أن َتِرق4 ِشفَ   وِل و إن4   .ُرهُ اَشَرف الُمَھن4

                                                 
(1)

  .248ص . موسيقى الشعر  .إبراھيم أنيس : انظر  - 
(2)

  .248ص . المرجع نفسه.إبراھيم أنيس : انظر  - 
(3)

  .47ص . ج ر الحسين بن منصور الح<ّ عدراسة في شّ . ا+سلوبّية و الّصوفية . أماني سليمان داود  .- 
(4)

  .60-59ص . 1999.  3مصر ،طبعة . صرية مكتبة ا+نجلو الم. ا+صوات اللغوية . إبراھيم أنيس  - 
(5)

  . 75 ص .شعر محمد بن عّمار ا�ندلسي  :مصطفى الغديري  - 
(6)

  .407 -405ص . 2000.القاھرة . دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع. علم ا+صوات.كمال بشر  -  
(7)

   .62ص .شعر محمد بن عّمار ا�ندلسي  :مصطفى الغديري  -  
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فسية نفعا�ته النّ ااعر عن يعلن الشّ و موم في تفعيل حركية القصيدة ،ضالميسھم الروّي 

  .إع<ًنا موقًعا يوحي بإمتداد صوتي تنفيسي 

بنسبة تقدر بـ  حرف الدال ، ھو ي الذي كان له حضور أوفرالحرف الثان و

(1)و الذي يتيمز بالجھر و الشدة و الص<بة  ، )% 13.95(

 .   

(2)ففي قوله 

 :  

جال صعادي  Cروِج ِجيادي      َو َسلَْبُت أَْعَناَق الر Nَعَطْلُت ِمْن َحْلي الس.  

ني       ني إْسَعاِدي ي إِلَيْ َسْعدِ و َثَنْيُت َعْزِمي َعْن َمِسير َھز4   .ِه َوَحث4

 ايضا قولهو 
(3)

  :  

ُھن4 َعَواِدي  َفاِر َو إْن َعَدْت      َعْنُه الل4َيالِي إن4 Cُبدِمْن َذاَك الس E.  

ِطي          ِحْرِصي َوأْجَعلُ ِمْن ثنائَِك زادي  َسَعٌر إْن إْسَتْبَعْدُتهُ    .فَسأَمت4

التي أتت و قد كانت ياء المتكلم  و تؤكد عليھا ، لمعاني ،تتحد قوة الدال في ا+بيات مع ا

 .في اXن نفسهقوة صوتية و د�لية  فأكسبته سندا في ذلك التأكيد على ذات الشاعر ، وص< 

 :قوله    ويبرزفي
(4)

  

ُد   َصنِيٍع زاَرنِي بجَمالِِه        أََما و Cديُم الُمَغر   .َحِديٍث كما وَھب4 الن4

ني   أْعَطاف لََقْد َھز4    .إلى  ُشْكِر إِْحَساٍن أَِغيُب َفَيْشَھدُ   القوافي و َھز4

ٍة      شْ فإْن أََنا لَْم أ ْصِح َتْعُضُد   ُكْرَك صاِدَق نِي4 Nَتقُوُم َعلَْيَھا آَيُة الن.  

  .و E َكُرَمْت َنْفِسي و E طاَب َمْولِدُ   َمْذَھٌب    َفMَ َصح4 ليِ ِديٌن و E بر4 

أدى إلى تأكيد ا+فعال التي  د المد المْضُموم مع الدال في منح نفًسا صوتيا ممتًدا ،ساعكيف 

حتل به احظي ال<م بحضور أوفر  و الدال  ا5ضافة إلى الراء ،وب.اعر تتعلق بذات الشّ 

يوحي بمزيج من (...) صوت  «ال<م و ،) %  11.62(  بنسبة تقدر بـ المرتبة الثالثة ،

 » لتصاق�و ا و التماسك ، نة ،والمرو الليونة ،
(1)

 .  

                                                 
. خصائص الحروف العربية ومعانيھا . و حسن عباس  . 46ص . ا+صوات اللغوية . إبراھيم أنيس : انظر  - (1)

   .دراسة منشورات إتحاد الكتاب العرب
   Htt://www.awu-dam.org/book/98/ stndy 98/189-ha /ind98 – sdoo 1-htm.2007-05-13: موقع 

  .46ص .د بن عّمار ا+ندلسي شعر محمّ . مصطفى الغديري  - (2)
   .50ص  . المصدر نفسه. مصطفى الغديري  - (3)
  .43 ص .المصدر نفسه. مصطفى الغديري  -(4)

(1)
  .راسة منشورات إتحاد الكتاب العربد. خصائص الحروف العربية و معانيھا . حسن  عباس  - 
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(2)مھموسةالوالغنة  و الجرس الخفيف ، ،و ھذه الخصائص جعلته يتميز بالتفخيم و الترقيق 

 

(3)يسھم في إعطاء القصيدة حركية صوتية ھائلة " ال<م " فروي  ،

 :  

  .ْنَك َقُبولُ ِمّما اّدَعتُه َفَكاَن مِ أََتَرى اْلقُُبولُ َسَرْت إلْيَك بَنْفَحٍة        

ناِء يميلُ و َھلْ اْسَتَمالَك ِمْن ثنائِي عاِطٌف         .إن4 الكريم إلى الث4

نسياب في �متدادھا الصوتي المضموم الذي يميل إلى ا5ط<ق وااأسھمت ال<م من خ<ل 

  .اعر فسية للشّ نسجام مع الحالة النّ �إثراء السياق ، و ا

( و إن ورد بنسبة تقدر بـ ،" الباء" جلي ھو حرف  الحرف الرابع الذي كان له حضور و

(4)نفجاري شديد افالباء صوت مجھور ؛) % 09.30

روّيا لقوافيه اعر و قد إعتمده الشّ  ، 

(5)كما في قوله مما خلق مناخا موسيقيا يتفق و طبيعة التجربة 

  :  

  .نصيبُ إلى W أْشُكو أَْن مالك في َدِمي        َشِريٌك و مالي في ھَواِك 

  .َفًتى E يْسَتفِيُد َغِريب :أتْدِريَن ِمْن َكل4ْفِت َعْيَنِك َقَتلَُه            و قُْلُت 

  .بأْحMَِم َنْصِر فيِ الوَغى و تؤوبُ          َمْھَرَة  الَخْيلُ َتْرَتِمي ستْنُصُرهُ 

عه في مجتمعه تجاه وضااعر نفعا�ت الشّ انفجار  في مساندة اأسھم الباء المضموم بشدته و 

  .و حرف الروّي نفسه بإيقاعه الصوتي المتكرر يصور ھذه العاطفة  ،

 فإذا كان الكسر ينسجم مع حيوية الّنص، و في قصيدة أخرى نجد حرف الروّي مكسوًرا ،

(6)ففي قوله  قترن بالباء ،اإذا  نافما بال ويشعر بالرقة و اللين ،

 :    

ْكِب       أأسلُك َقْصًدا أْم أْعَوُج َعِن ال   .َفَقْد ِصْرُت ِمْن أَْمٍري على َمْرَكِب َصْعبِ   ر4

ي أِم الَحظN في القُْربِ   َو أَْصَبَحْت E أَْدِري أَفِي الُبْعِد َراَحتِي   Cَفأَْجَعْلُه َحظ.  

                                                                                                                                                         

 Htt://www.awu-dam.org/book/98/ stndy 98/189-ha /ind98 – sdoo 1-htm.2007-06-13 موقع
(2)

   .58ص . ا+صوات اللغوية . إبراھيم أنيس  - 
(3)

  .87شعر محمد بن عّمار ا�ندلسي ، ص:مصطفى الغديري  - 
  . 44-43ص . ا+صوات اللغوية . إبراھيم أنيس  :  انظر – (4)

(5)
   .26ص .بن عّمار ا�ندلسي شعر محمد .مصطفى الغديري  - 

(6)
   .29ص . المصدر نفسه. مصطفى الغديري  - 
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يتناسب مع حالة الحزن  ،يسھم حرف الباء صوتيا في منھج القصيدة مظھَرا إيقاعيا جمي<ً 

  .اعر من غضب المعتمد عليه اناھا الشّ و ا+لم التي ع

تعد حروف الروّي المستخدمة في الديوان مناسبة للحالة النفسية و الّشعورية و 

كان لبقية الحروف المذكورة سابقا في  ، فإلى جانب ھذه الحروف التي كانت روًيا. اعر للشّ 

(1)الجدول 

من ھذه الحروف في حيث ساھم كل حرف  ،عرية دور ھام في إثراء التجربة الشّ  

  .ديد نغم القصيدة مبرًزا قيمتھا الجمالية و د��تھا المعنوية حت

بل ھناك بجانبه الوصل  ،و ليست القافية رويا فقط على الرغم من انه أكثر حروفھا أھمية 

الصوت و طويل ـيعينه على تو الروّي ، يليالحرف الذي ب سنبدأو  و الردف و التأسيس ،

  :بعض أنواع القافية من حيث خاتمتھا حدديو  تمديده ،

  

  :الوصل  -2222- 1111-2222

سواء كانت الھاء ھاء السكت أو المتقلبة عن التاء أو « ھو الھاء مطلقا بعد الروّي 

 » ھاء الضمير
(2)

عن  الناشئو كونه يقع بعد الروّي المتحرك أو حرف المد أو اللين  ، 

فينشأ ا+لف عن الفتحة والياء  ، اواوً أو  ، ءً ايأو  فيتنوع و يكون ألًفا ، إشباع حركة الروّي ،

  .و الواو عن الضمة  عن الكسرة ،

من حيث إشباع حركتھا أو  –الوصل و الروّي  –اعر و بالنظر إلى حروف قوافي الشّ 

  تقييد القافية و إط<قھا مرتبط و « ؛نجده نوع قوافيه بين التقييد و ا5ط<ق  تسكينھا ،

والقافية (...) فالقافية المقيدة ھي ما كانت ساكنة الروّي  ،أو حركته بسكون الروّي 

 » أي بعد رويھا وصل إشباع المقيدة ھي ما كانت متحركة الر وّي ،
(3)

 .  

اعر جاء على القافية المطلقة إذ بلغت نتاج الشّ  أكثرعرية وجدنا أن و في تتبعنا للتجربة الشّ 

  ٌر ــك أمـو ذل ، قوافٍ ) 04(فبلغت أربع المقيدة وبلغت  قافية ،) 82(و ثمانين  اثنتين

                                                 
(1)

  . 187ص. انظر البحث  - 
(2)

. دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع . ميزان الذھب في صناعة شعر العرب . السيد أحمد الھاشمي  -  
  .99ص . 2005.  1طبعة .  لبنان . يروت ب

(3)
.  136    ص  . 2004. القاھرة . دار اXفاق العربية . علم العروض و القافية . ق عبد العزيز عتي:انظر  -  

  .130-129ص . ا+صول الفنية +وزان الشعر العربي . و محمد عبد المنعم خفاجي و عزيز شرف 
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 يعين على إثراء الموسيقى ، –عتقادنا افي  –+ن إط<ق الصوت في القافية  طبيعي ،

  .و غربة و حنين اعر من ولٍه ويساعد على إظھار ما يختلج في نفس الشّ 

  :و الجدول اXتي يوضح ذلك الفارق بين النوعين 

  

عدد القصائد و النسبة 

  المئوية

  نوع القافية

  النسبة المئوية  عدد القصائد

  %95.34  82  القافية المطلقة 

  %04.65  04  القافية المقيدة

  .يوضح أنواع القوافي و نسب تواترھا ) : 06(رقم جدول 

ار ھو كثرة القوافي المطلقة  Pإن ما ي<حظ جليا في دراسة القافية في قصائد ابن عم

 95.34(حيث شكلت نسبة  صل بصورة شبه كاملة ،شكل من حركة الروّي و الوتالتي ت

بالقافية المقيدة التي شكلت  ورنتذا ما قإو ھي نسبة كبيرة جدا ،من مجموع قوافيه ) %

من بين ست قصائد ) 04( حيث لم ترد القافية المقيدة إ�P في أربع  ،) % 04.65(نسبة 

 و منھا قوله ،  قصيدة) 86(وثمانين 
(1)

:     

َك فيَمْن غدْر      وَفْيَت لِرَ  Cْن َكَفرْ   ب   .و أْنصْفَت دينَك ِمم4

  .بُحْلِو الّظَفرْ ُمر4 الِحفاِظ  ِكثِينَ    اــَو قُْمَت ُتَطالُِب في الن4 

(2)تزان�بما أن التقيد حسب أماني سليمان يفيد في إبراز مظاھر الھدوء و السكون و ا

فإن  

حالة  الّشاعر في ء في القصيدة تعبيًرا عن كونو قد جا الثبات و الھدوء ، على السكون دليل

(3)ستقرار انفعال و عدم ا

الھدوء على انفعا�ته الساكن 5ضفاء نوع من فاستعان بالروّي  ، 

  .بمدحه للمعتضد 

                                                 
(1)

  . 82ص .د بن عّمار ا+ندلسي شعر محمّ  :مصطفى الغديري  -  
  .47ص  .عر الحسين بن منصور الح<ّج في شّ  دراسة الصوفيةا+سلوبية و . ماني سليمان داود أ - (2)

(3)
ار قبل إلتحاقه بالب<ط العبادي  -   Pحالة ا5نفعال التي كان فيھا ابن عم.  
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(1)مرة واحدة ، في قول الّشاعر، " الھاء " و ورد الوصل الذي ھو عبارة عن 

 :  

  .هْ ِه دِسرَ ُدبرِ َصى رَوائُح ُمْسلٍِم قِذره           و أقْ 

  .فأَْدَخلَ فيِه إْصبعه           و قاس بنانه الَعَشَرهْ 

 في صناعة قافية ذات مردود اعر الشّ " الراء" الساكنة إلى جانب الروّي " الھاء " ساعد لت

و  عبر به عن مشاعره إتجاه ھذا الشخص من خ<ل خصائص الھمس ، جميل ، يموسيق

  .نتھاء الك<م عند إ الوقوف على الساكن

ار ، وتكثر Pإذ بلغ عدد القوافي المطلقة بالوصل المكسور  القافية المطلقة في شعر ابن عم

ً تسع   إحدىقافية مطلقة بوصل مفتوح ، و ) 12( ةثنتا عشرا تقابلھاقافية ) 49(و أربعين  ا

تي وللتفصيل أكثر يمكن تتبع الجدول اX ،(2)قافية مطلقة بوصل مضموم) 21(ن وو عشر

  .نوع الوصل و نسبة تواتره لمعرفة 

  

  النسبة المئوية  عدد القصائد  نوع الوصل

  %59.7559.7559.7559.75  49494949  المكسور

  %14.6314.6314.6314.63  12121212  المفتوح

  %25.6025.6025.6025.60  21212121  مالمضمو

  .يوضح نوع الوصل و نسبة تواتره ) : 07(جدول رقم 

  :الوصل المكسور  - 2222-1111- 1111-2222

ار في تسع و أربعين  وسمت P( قصيدة ،أي بنسبة ) 49(الكسرة نھايات قوافي ابن عم

ار  الة على ، ربما تكون د�و ھي نسبة عالية جًدا  ،) % 59.75 Pو نكسار مشاعر ابن عم

  ق ـنه يليأا ـكم نھيار ،�على الحزن و ا قد يدلفالصوت المكسور ؛  انھزامھما

                                                 
(1)

  .70ص. د بن عّمار ا+ندلسي شعر محمّ . مصطفى الغديري  -  
(2)

والوصل ، أو الكسرة ، أو الضمة ، لفتحة في القافية المطلقة ا5ط<ق � يكون إ� إذا كان الروّي متحرًكا با - 
و  .و الوصل المضموم ، ينتج الوصل المفتوح ، ّ◌المتحرك و بحسب حركته ا5عرابية  يكون بعد الروي
   .الوصل المكسور 
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وا+حقية  ا�مت<كالدالة على  بحمايتھا إذا كان ظاھًرا على شكل ياء متكلم ،بالذات و أولى 

(1)

ار في إحدى قصائده  . P(2)يقول ابن عم

 :  

  
  .غًدا َيْوَم اللCَقاءِ : قالوا   و W ما أَْدِري إَذا         

  .يئإْن كاَن َخْوفِي أو َحَيا    ما أَْقَتلَ الَحالْيِن لِي 

و  ا+وضاعفتغيرت  عره بالخوف ،عتقاله بسجن شقورة قد أثر عليه و أشّ ااعر أن الشّ  يرى

" رتباطھا بكلمة ابصوتھا من خ<ل أسھمت ياء المتكلم و صبحت الحياة صعبة قاسية ،أ

(3)اعر أيضايقول الشّ  سى ،ة التعبير عن د��ت الحزن و ا+في منح الروّي قو"  حياء

 :  

  
ْظِم عاتًِبا    فْ َتَكن4  ْثِر و الن4   .ِمْن ُكلC جانِب  ُسْقَت َعلي4 اْلَقولَ و   َتنِي ِبالن4

ماَردY  ي لَْو ِشْئتُ َو َقْد كاَن لِ           .لَِسانِي ِذْكُر تِْلَك اْلَمَواِھبِ  أََجر4      وإن4

  
 Pنكسارية من خ<ل كسره ، اذين البيتين منح الروّي خصائص االوصل المكسور في ھإن

(4)عراء نفعا�ت الشّ االوصل المكسور حسب أماني سليمان داود يؤثر على و

 وكأن الّشاعر ؛ 

يعاضده  عن ھمومهبعد تقديم مواقفه و ما يصحبھا من انفعا�ت ينھيھا بروّي مجھور لينفس 

  . الوصل المكسور

  

  :الوصل المضموم  - 2222-2222- 1111-2222

وعشرين إحدٮحيث جاء في  تناقص الوصل المضموم في مقابل الوصل المكسور ،

(5)اعرقول الشّ  و من أمثلته.  )%25.60( أي بنسبة  قصيدة ،) 21(

:  

  
  .بالُملِك الَوفِيC قريبُ  أََرى فِي الَغْدِر َنْھًجا لِسالٍِك        َو َعْھِديَ َكْيَف وَ 

                                                 
(1)

  .69-68ص .  ا+سلوبية و الصوفية في شعر الحسين بن منصور الح<ّج . أماني سليمان داود  - 
  .23ص .د بن عّمار ا+ندلسي شعر محمّ  :مصطفى الغديري  - (2)

(3)
   .31ص . المصدر نفسه :مصطفى الغديري  -  

(4)
  .68ص . الحسين بن منصور الح<ّج  ا+سلوبية و الصوفية في شعر.أماني سليمان داود  -  

(5)
  .26ص .د بن عّمار ا+ندلسي شعر محمّ . مصطفى الغديري  -  
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فإن الوصل المضموم يظھر  نخفاض ،�نفعال و ا�فإذا كان الوصل المكسور يمنح د�لة ا

ار ،(1)و الشموخ و التعالي عتزاز �و يجسد الفخر و ا القوة و التماسك ، Pلذلك يحاول ابن عم 

  .للوصول إلى ما يصبو إليه  الثباتالتمسك بذاته أكثر ليمنحھا القوة و 

  :الوصل المفتوح  - 2222-3333- 1111-2222

و ) % 14.63( أي بنسبة  قصيدة ،) 12(و يأتي في المرتبة الثالثة في إثني عشر 

ن الفتح يتميز بعدم وجود إ:و ترى أماني سليمان داود  نى من الكسر و الضم ،دھي نسبة أ

(2) او منكشفً  او بذلك يكون واضحً  أثناء نطقه، اعتراضاتأو  تعقبا
(3)اعرالشّ يقول و ، 

  :  

لٌ          َمْن َيْسَتِطيُع ِدَفاَع ما قد آَنا    .َقَدٌر ِمَن W الَعِظيِم ُمَعج4

َباُح لَِناظٍر      َو َرأْوا    .ِفيِھُم ُبْرَھاَنا  لُِمْلِككَ أَْبِشْر َفَقْد Eَح الص4

(4)ه و في قول

  :  

  .إْن َسِمْعَت قليM      َو لََدي4 ُنْصٌح إْن أََرْدَت قبوEَ  ِعْنِدي َحِديٌث ،

 َEي َراِكًضا       فِي َحْلَبَتْيِه أما اْعَتَقْدَت ُنُزوCَجن   .؟َيا َراِكًبا َظْھَر الت4

ا إلى و حاول إيصالھ اعر التي كانت واضحة و جلية ،ارتبط الوصل المفتوح بمواقف الشّ 

عتبار اب؛القارئ بالمعنى الصريح و الطريقة البسيطة من خ<ل مظاھر الوصل المفتوحة 

فقد ساھم مع الروّي في تحديد بعض أنواع القافية من  من حروف القافية  االوصل حرفً 

   وافي المطلقة ،ـفتسمى القوافي التي تكون خاتمتھا متحركة بالق حيث خاتمتھا ،

 بالمقيدة التي خاتمتھا ساكنة و
(5)

امتدادات صوتية تنوعت بين كما منح الوصل الروّي  ، 

ن الوصل و الروّي يسھمان في منح إ :بمعنى و المضمومة ؛ و المكسورة ، المفتوحة ،

َناو نتناول اXن حرفين آخرين ُيكَ  ، إيقاعية متنوعةالقوافي خواتم  aن القافية ، ويمنحانھا و

.إنھما الّردف و التأسيس ، يقاعاتا5مساحات متجددة من ا+صوات و 

                                                 
(1)

  .71ص . الّصوفية دراسة في شعر الحسين بن منصور الح<ج  ا+سلوبية و.  أماني سليمان داود  -  
(2)

   .72ص. المرجع نفسه   .أماني سليمان داود  -  
(3)

  110ص . شعر محّمد بن عّمار ا+ندلسي . مصطفى الغديري  -  
(4)

  .90-89.ص .المصدر نفسه . مصطفى الغديري  -  
(5)

  .130-129ص. عر العربي +وزان الشّ  صول الفنيةا+. محّمد عبد المنعم خفاجي و عبد العزيز شرف  -  
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ن القوافي المردوفة كانت أكثر أالكمي للّردف و التأسيس وجدنا و في تتبعنا للحضور 

  :اعر ، و ھذا ما يوضحه الجدول اXتي حضوًرا في تجربة الشّ 

عدد القصائد و النسبة    

المئوية 

  نوع القافية 

  النسبة المئوية  عدد القصائد

  %90.19  46  وفةالقوافي المرد

  %09.80  05  القوافي المؤسسة

  .المؤسسة و نسبة تواترھا  القوافييوضح نوع القوافي المردوفة و ) :08(جدول رقم 

ن القوافي المردوفة أخذت أكبر تردد إ :5حصائيل امن خ<ل ھذا الجدو و الم<حظ

ً في مجموع القصائد حيث بلغت ست  ،) %90.19(بـقصيدة ، بنسبة تقدر ) 46(و أربعين  ا

وھو  ،) %09.80(أي بنسبة تقدر بـ  قصائد ،) 05( القوافي المؤسسة خمس  وبلغت

  : نوع ا+ولبال حيث سنبدأ دراستنا فارق ھائل سنبين د�لته بالتطرق لكل نوع ،

  :ّردف ــال -3333- 1111-2222

 و � يفصل بينھما فاصل ، ھو عبارة عن حرف لين يقع قبل الروّي مباشرة ،

 اء أو واوً ي، أو  ويكون ألًفا
(1)

 .  

ار بشكل �فت ، حيث جاء أغلبھا مؤسًسا على     Pو قد كثرت القوافي المردوفة عند ابن عم

  :و ھذا ما يوضحه الجدول اXتي  ا+لف ،

  النسبة المئوية  عدد القصائد  نوع الردف

  ا+لف

  الياء

  ا+لف

24  

17  

05  

52.17%  

36.95%  

10.86%  

  .الّردف و نسبة تواتره يوضح نوع ) :09(جدول رقم 

                                                 
(1)

  .131-130ص . ا+صول الفنية +وزان الّشعر العربي.محمد عبد المنعم خفاجي و عبد العزيز شرف  -  



 بن عّمار ا�ندلسي االبناء الفني لشعر     الفصل الثالث                     

 198

ً ن القوافي المردوفة المؤسسة على ا+لف بلغت أربعإ :من الجدول و ي<حظ   ا

ن القوافي المردوفة إفي حين  ،) %52.17( بنسبة تقدر بت  قصيدة ،) 24(وعشرين 

 ،) % 36.95(  بنسبة تقدر بـقصيدة ، ) 17( ةالمؤسسة على الياء بلغت سبع عشر

 أي بنسبة تقدر بـ قصائد ،) 05(المؤسسة على الواو بلغت خمسة القوافي المردوفة و

)10.86%.(  

ختيار الشاعر ا+لف ليكون رائًدا في قوافيه المردوفة يعود إلى خاصية ھذا الحرف الذي او 

(1)كما يعّد ا+كثر وضوًحا ،  ،يّتسم بأنه أطول ا+صوات من حيث زمن الّنطق 

وھذا ما  

(2)روف اللين ا+خرى ، حيث يقول جعل الّشاعر يفضله على ح

 .  

  
  .َدةٌ        َكَما َتَتاَبَع َخْطُف اْلَباِرِق الساِري ـَوى ُمَساعَ ـَمْوEََي ِعْنِدي لَِما َتھْ 

ارِ   ٍة  حَ َر َسابِ إْن ِشْئَت فِي اْلَبْحِر فاْرَكْب َظھْ    .أْو ِشْئَت فِي اْلَبرC فاْرَكْب َظْھَر َطي4

و قبل ھذا الحرف ألُف لينة � يفصل بينھا و بين " الراء " روّي اعر حرف الستعمل الشّ ا

متداًدا صوتيا أطول لحرفي السين و افالّردف المتمثل في ا+لف منح  حرف الروّي فاصل ،

إن شاء ربي أو شاء "  :عبارة ال ويساھم ذلك في تمكين الّشاعر من إيصال د��ت  ،الياء 

ار  Pو ھذا  ،(3)مد شعًرا لبعض كرائمه يعتذر فيه عن اللحاق بھم التي ختم بھا المعت "ابن عم

  .يعود إلى خاصية ھذا الحرف  الذي يستغرق زمنا أطول خ<ل النطق 

 و يقول أيضا في إحدى قصائده 
(4)

 :  

َكا           إيٍه فما َخَطَرْت بَِعْطِف جمادِ  ، إيهٍ  Cو قُْلَت إِلَى اْلَوَفاِء ُمُحر.  

  .ُظْلًما َو ُصْبُح الَعْدِل ِعْنِدي بادِ   ُم ساَحَة ما َبْيَنَنا          َو َزَعْمَت ُتْظلِ 

                                                 
(1)

  .154ص . ا+صوات اللغوية . إبراھيم أنيس  -  
(2)

  .79ص  .شعر محمد بن عّمار ا+ندلسي . مصطفى الغديري  -  
(3)

  .132ص:  2ج.الحلة السيراء . عبد b محّمد بن عبد b القضاعي بن ا�بار ابو: انظر  – 
(4)

  .50ص .د بن عّمار ا+ندلسي شعر محمّ . مصطفى الغديري  -  
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اعر نفعا�ت الشّ ا ادات صوتية واضحة و متميزة ت<ئممتدا - المتن الّشعري-ا+لف  منح

  .المضطربة 

" فإن حرفي  ، قد حمل خصائصه الصوتية للتجربة الّشعرّية" ا+لف" إذا كان حرف و

خصائصھما  أظھراو من خ<ل القوافي المردوفة المؤسسة عليھما لھما" ياءال" و  ،" الواو

(1)ففي قوله   ا5يقاعية التي تؤازر مواقف الّشاعر ،

 :  

  
  .يَك َنْفِسي ِمْن َرُسولْ يا َبْرُق أدC ِرَسالَتِي         َتْفدِ 

ًيا         Cْج بَِشْلٍب ُمُحي Cلُولْ عر Nما ِشْئَت ِمْن ِتْلَك الط .  

إمتدادات صوتية قوية ، ھذا " السين و ال<م " جد الّردف في ھذين البيتين قد منح لحرفي ن

  .اعر الغريب الفاقد +ھله و أحبائه متداد الصوتي القوي الذي ي<ئم مشاعر الشّ �ا

تمنح القوافي " الياء" القوافي امتدادات صوتية مضمومة و قوية فإن " الواو" إذا منحت و

(2)ففي قوله  ة منخفضة ،امتدادات صوتي

 :  

  
  .ُمْشفٍِق َيْسَتِجيُب لِي ِمْن قريب         و أنا أْسَتِغيثه ِمْن بعيد 

تِي َو ذَ    .اَب َحِديِديلَْو أََطْلْت َعلي4 َرْحَمُة َعْيَنْيِه          اْنَجَلْت ِشد4

ئم �" الذال" و " العين " لحرفي " الياء" الصوتي المنخفض الذي منحه الّردف  ا�متدادإن 

  .اعر التي تتميز بالخوف من المعتمد نفعا�ت الشّ ا

م الذي يأتي من  ويعين cَرن Pالّردف في القافية على إثراء القصيدة بنوع من الموسيقى و الت

و يساعد أيضا على إعطاء نوع  أو الياء ، خ<ل مد الصوت بحروف اللين ا+لف أو الواو ،

  فماذا عن التأسيس ؟ تعبير عن مواقفه و انفعا�ته ،اعر في الللشّ رتياح من ا�

                                                 
(1)

  .91ص . شعر محّمد بن عمار ا+ندلسي .مصطفى الغديري -  
(2)

  .56ص .المصدر نفسه  .مصطفى الغديري  -  
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  : التأسيس -4444- 1-2222

 ھو ألف يفصل بينھا و بين حرف الروّي حرف متحرك
(1)

و للتأسيس خصائص  ، 

ار ، صوتية د�لية تساھم في تعزيز المستوى ا5يقاعي لقصائد  Pو من أمثلة القوافي  ابن عم

(2)المؤسسة قوله  

 :  

ثائُِث  َسَتْذُكُرنِي إِنْ    .َباَن َحْبلِي َو أََصْبَحْت        َتِئنN بَِكَفْيَك اْلِحَبالُ الر4

ْأي حاِضٌر         و َقْد َغاَب ِمنCي للَِخَواِطِر باِعُث    .َو َتْطلُْبنيِ إِْن َغاَب للر4

ثاِثُث ( في كلمة " الثاء" فحرف الروّي كما يبدو ھو  Pتأسيس و ا+لف في الكلمة  ،) الر، 

و ھو حرف متحرك  و فصل بينھا و بين حرف الروّي بالھمزة ، ھي ألف أصلية ،و

(3)بالكسرة 

القافية بما أحدثته ا+لف ا+صلية من مد و قد أسھم التأسيس في زيادة موسيقا  ، 

اعر في الثبات على صوتي ، و إيقاع متميز يت<ءم مع الد�لة التي تظھر من خ<لھا قوة الشّ 

  .مواقفه

(4)الشاعر أيضا  يقول

 :  

ْوِق َبْيَن اْلَحَياِزِم  َما         قَدْحُت بَناٍر الش4 َبا َفَكأَن4 Cَذَكْرُت بَِھا َعْھَد الص.  

  .ِعَنانِي و Eَ أَْثنِيِه َعْن َغيC ھائِمِ لََيالِي E أَْلِوي َعلَى ُرْشٍد Eَئِِم         

صوتيا  امتداداحيث منحھا  وى إيقاعًيا عالًيا ،إنP التأسيس في ھذين البيتين أكسب القافية مست

تتواءم مع د�لة البيتين التي يعبaر فيھا  بتكرر ا+لف الذي يملك طاقة مد طويلة الزمن ،

  .ب ـْ لاعر عن حزنه لفراق شِ الشّ 

على  –و الوضوح في السمع  تمتاز بقوة ا5يقاع ، و إذا كانت القوافي المردوفة ،

  دادات ـق إمتـد حقـق –) الواو ، الياء ا+لف ،( أحد حروف اللين إعتبار أن الّردف ھو 

                                                 
(1)

  .131-130ص  .عر العربي ا+صول الفنية +وزان الشّ .عبد العزيز شرف و خفاجي محمد عبد المنعم  -  
(2)

   .36ص  .د بن عّمار ا+ندلسي شعر محمّ . مصطفى الغديري  -  
(3)

و ھو الحرف المتحرك بعد ألف التأسيس و قبل حرف الروّي؛  :الحرف المتحرك بالكسرة يسمى بالدخيل  -  
 و سمي دخي< +نه يختلف من قافية إلى أخرى ، ، ... و ال<م في �ليا ، ،و النون في ع<نيا  كالھاء في الظاھر ،

أبو  مصطفى دزين كامل الخويسكي ومحمّ  :انظر  و ھما التأسيس و الروّي ، مع وجوده بين حرفين � يختلفان ،
ص  : 2ج .  2002. ا5سكندرية . دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر . العروض العربي صياغة جديدة . شوارب 

22- 23.  
(4)

   .100شعر محمد بن عّمار ا+ندلسي ، ص:مصطفى الغديري  -  
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قد منحت  -كانت قليلة  نإو  -فإن القوافي المؤسسة صوتية متتالية في القافية الواحدة ،

   .إيقاعات متميزةالقوافي 

 aقوة البيت الّشعريوبعد cيحتاج لھا كي يتم  فإن المعنىالقافية زاوية القصيدة و سر

عجيب في الموسيقى با5ضافة إلى جمالھا الفني +نھا آخر ما الكبير و ال ھاتأثير يظھرو

لما أدركوه من تأثيرھا ھتماًما كبيًرا ايتبقى في ذھن السامع من البيت و قد أو�ھا العرب 

  .عرية القوي في العملية الشّ 

أصبحت كغيرھا  ن القافية لم تعد من المعايير الخارجة عن نطاق الّنص الشعري ،أو بما 

ا+خرى خاصة من الصور � تظھر أنواعھا الخاصة إ� بع<قتھا مع غيرھا من العناصر 

(1)بين ساكنين +نھا عبارة عن عدد من الحركات يؤطر  البحر العروضي ،

.  

و بناًءا على ما تقدم حدد حسن الغرفي خمسة أنواع للقوافي في ع<قتھا با+وزان الّشعرية و 

  :ھي 

و  الوجود ، و ھي نادرة) 00( /متتاليين التي تتكون من ساكنين  : في المترادفةالقوا -1111

  ).مستفع<ن ( و ) متفاعلن ( و ) فاع<ن( ھي مناسبة 5يقاع 

و إيقاعھا مناسب  ،) 0/0( /تكون نتيجة وجود حركة بين ساكنين  : القوافي المتواترة -2222

  ).مفعو�تْ (و) فعولن (  و  )تنفع<(   و   )فاع<تن(  و  )مفاعيلن ( 5يقاع 

و إيقاعھا ي<ئم ) 0//0( /ين بين ساكنينحركتو تتكون من اجتماع  : القوافي المتداركة -3333

  ).فاعلن(   و ) مستفعلن (   و ) متفاعلن(   و ) مفاعلن(  :إيقاع التفاعيل التالية 

 ،) 0///0( / حركات بين ساكنينو ھي التي تتكون من ث<ث  : القوافي المتراكبة -4444

  ) .فعلن( و ) مفاَعلتن( وا5يقاع الذي يناسبھا ھو إيقاع 

تتكون من أربع حركات بين  و ھي أكبر ا+نواع و أطولھا ، : القوافي المتكاوسة -5555

)  فعلتن( و ھي مناسبة 5يقاع  ،) 0////0( /ساكنين 
(2)

 .  

                                                 
(1)

ص .2001).ط.د.(المغرب .إفريقيا الشرق. حركية ا5يقاع في الشعر العربي المعاصر . حسن الغرفي  -  
135.  

(2)
و عبد .  137-136 - 135ص . عر العربي المعاصر حركية ا5يقاع في الشّ . حسن الغرفي  : انظر – 

. مصر. القاھرة . دار الفجر للنشر و التوزيع . البنية ا5يقاعية للقصيدة العربية في الجزائر. الرحمن تبرماسين 
  .105ص  . 2003.  1طبعة 
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و التي عمل  الشPاعر في قصائده ،قوافي إنP ھذا التنوع في القوافي يسمح لنا أن نقوم بتتبع 

و الجدول اXتي يوضح  على تنويعھا بين المتواترة و المتداركة و المترادفة و المتراكبة ،

  :نسبة حضور تلك ا+نواع في الديوان 

  

  النسبة المئوية  عدد القصائد  شكلھا  نوع القافية

  المتواترة

  المتداركة

  المتراكبة

  المترادفة

  المتكاوسة

/0/0  

/0//0  

/0///0  

/00  

/0////0  

59  

20  

05  

02  

00  

68.60%  

23.25%  

05.81%  

02.32%  

00.00%  

  .يوضح أنواع القوافي و نسبة تواترھا  ) :10(جدول رقم 

نعدمت االمتكاوسة التي أغلب أنواع القوافي ما عدا القوافي  وظفاعر ن الشّ إ :يبين الجدول

(1)ركات بين ساكنين يحدث نوًعا من الثقل على ا+ذن  ذلك +ن توالي أربع ح في ديوانه ،

 .  

القوافي المتواترة حظيت اعر ،فإن نعدمت في تجربة الشّ ا قدو إذا كانت القوافي المتكاوسة

 68.60(قصيدة أي بنسبة مئوية تقدر بـ ) 59(في تسع و خمسين ستعمال أكثر إذ وردت اب

(2)اعر في إحدى قصائده  حيث يقول الشّ ) %

 :  

لC يو   .ِظ نائِِم الّزْھرِ قأْدَرك أََخاَك و لَْو بَقافَِيٍة          كالط4

َكاُب بِِه           Cَبْحِر  غير فِيفلقد تقاذفِت الر E َمْوَماٍة و.  

  .بM َخْمِر و َتَماَيلَْت ُسْكًرا َطَفَحْت َصَحاَبَتُه بM ِسَنٍة        

اعر الحركتين مع الساكنين جاءت م<ئمة 5نفعا�ت الشّ إن القافية المتواترة التي تجتمع فيھا 

  .و المعاناة  و حالته الشعورية التي تفيض بالحرقة ،

                                                 
(1)

   .138ص . عر العربي المعاصر حركية ا5يقاع في الشّ . حسن الغرفي  -  
(2)

  .71ص .د بن عّمار ا+ندلسي شعر محمّ .مصطفى الغديري  -  
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ار أيًضا  P(1)و يقول ابن عم

 :  

ْمِس و الَقَمر  ار E أْخَفي َعَلى َبَشِر        إ4E َعلَى َجاِھٍل بالش4   .أََنا ابُن عم4

ھِم ُيْبِعُد بين القوس        و بين طْبِعي و ذھني ُكلN َسابَقةٍ    .و الوَترِ  كالس4

َررِ  رنِي َدْھِري فM عجٌب       فوائُِد الُكُتِب ُيستلحقن4 فِي الط4   .إِْن كاَن أخ4

اعر ، م<ئمة لموقف الشّ  موحدة في جميع ا+بيات) 0/0( /تظھر القافية المتواترة بتركيبھا 

و لن يتخلى عن أح<مه رغم كل المصاعب و  أجله و يواصل المسيرة ،الذي سيقاوم من 

  .الظروف 

و ھي نسبة  ،)%23.25(أي بنسبة قصيدة ) 20( في عشرين  و تأتي القوافي المتداركة 

 ،مة تجربة الّشاعرو لكنھا ساھمت ھي أيضا في م<ء أدنى من نسبة القوافي المتواترة ،

 ففي قول الّشاعر مث< 
(2)

 :  

بِ    .موقفا          للبين ِمْن حبC القلوِب ِجَماُرهُ  و وقفُت في مثل المحص4

ْرف   .قَراُرهُ  وَ ھْ  و أذاَب فِيِه القْلَب وَ َسَماُؤهُ         و َھوْ  َحْيَراَن أَْعَمى الط4

  .اُرهُ نَقْد أْحَرَقْت عوَد العفارِة َمْثَواه َفَكْم                و4 ھُ  و لئِْن ُيذْبُه وَ 

اعر التي تميل إلى في تعضيد مواقف الشّ ) 0//0( /كة بتركيبھا أسھمت القافية المتدار

  .لممدوحه نتماء التواصل و ا�

 ورة محتشمة ؛ـبة و المترادفة بصـالمتداركة تحضر القوافي المتراكبا5ضافة إلى القوافي و 

فقط ، في ) % 05.81( أي بنسبة  قصائد ،) 05(  إ� في خمس حيث � نجد المتراكبة

حيث ساھمت  ،) % 02.32( ،بنسبة ) 02( القوافي المترادفة في قصيدتين  حين وجدنا

م سياق التجربة ت<ئ امتدادات صوتية ،في إضفاء  –القوافي المتراكبة و المترادفة  –

  .ُن الّشاعر من التنفيس عما يْخَتلج في نفسه و إخراج ما يجيش بقلبه و ُتَمكa  ،عرية الشّ 

اعر في توظيف القوافي ينبيء عن قلق نفسي عايشه الشّ ضطراب ع و ا�إن ھذا التنو

ة بين الفكرة ـالع<ق «+ن  ستقرار ،نفسية متوترة ترغب في ا+من و ا� و عن ،

                                                 
(1)

   .80ص  .د بن عّمار ا+ندلسي شعر محمّ . مصطفى الغديري  -  
(2)

  .63-62ص . المصدر نفسه . مصطفى الغديري  -  
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اءه ھذا و إستتاره  � يمكن أن إ�ّ أن خف باطنًيا خفًيا � يظھر ، ارتباطاوالقافية مرتبطة 

 » في وجودهيخ
(1)

.  

اعر أو الترجيع النفسي الذي يت<حم مع المعنى وت اXخر للشّ القافية ھي الصو تكون بذلك 

من د��ت صوتية و إيقاعية تساھم في  عمق و القوة ، لما تحتويه في جو إيقاعي يوحي بال

اعر إلى إيصالھا و التطلع إليھا من خ<ل التنويع فيھا حسب آداء المعاني التي يطمح الشّ 

  .ة نفعاليو الشحنة ا�الموقف و السياق 

ديد نغم حمتميًزا ساھم في ت – أو داخليً  خارجًيا –و قد حقق ھذا التنويع إيقاًعا شعرًيا 

عن نسق معين بين العناصر  ا5يقاع الخارجي حركة صوتية تنشأ ؛ ذلك أنالقصائد 

من وزن و يدخل ضمن ھذا المستوى كل ما يوفره الجانب الصوتي  ، الصوتية في القصيدة

حركة موقعة في بناء  و بلعب ا5يقاع الداخلي  ق بھما من تنويع ،و ما يلح و قافية ،

و إنما من خ<ل نمو  � يتم إدراكھا من خ<ل حاسة السمع أو البصر ، أو نسيجھا ،القصيدة 

للتقعيد و  - بطبيعته  - إذا كان ا5يقاع الخارجي قاب<ً و.الحركة داخل البناء الكلي للقصيدة  

يجعل لكل نص  او ھذا م لذلك ، -بطبيعته  -الداخلي غير قابل فإن ا5يقاع  النمذجة ،

  .شعري متكامل إيقاعه الداخلي الخاص به 

  :ا�يقاع الداخلي  -2222

 ؛الموروثة المتعارف عليھاتحده بعض القوانين إن ا5يقاع الخارجي للقصيدة العربية 

عروض ـلمي الـ<قة له بعـ عو � ننه القوانين ،ق� ت و � تحده الحدود ،ا5يقاع الداخلي  لكن

ّ ت الشـما يتكون منه البيـلق بـبل ھو متع ،والقافية  ات ـركات و كلمـروف و حـن حـعري مـ

 ،يع ـو الترص ، صريعكالتّ  :ات ـلك المكونـين تـة بئـات الناشـو الع<قمل ـع و جـومقاط

تسھم في  أشكال متعددة  عتماد أساليب وااعر إلى خلقھا بالتي يعمد الشّ  ، والتكرار و غيرھا

داخل  وتيسيج الصّ ، كما تساعد على تماسك النّ (2)ص الموسيقية و الصوتيةتكوين وحدة النّ 

و مھارته و ذائقته  اعر و خبرته ،ستناًدا إلى موھبة الشّ ا البيت أو القصيدة الواحدة 

 ،الّشاعر  عندلذلك سنحاول الكشف عن خصائص ا5يقاع الداخلي  غوية ،ة و اللّ الموسيقيّ 

  .بالتركيز على أبرز المظاھر التي ميزت تجربته 

                                                 
(1)

  .145ص.بناءالقصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث.يوسف حسين بكار-  
(2)

  .218ص. حسين بن منصور الح<ج ر العا+سلوبية و الّصوفية دراسة في شّ  .أماني سليمان داود  -  
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  :الّتصريع  - 2222-1111

 و ھم يبحثون في الوزن إلى أھمية الّتصريع البالغة، لتفت النقاد في القصيدة العربية ا

 »من القصيدة مثل قافيتھاتصيير مقطع المصراع ا+ّول في البيت ا+وّل  « الناتجة عن
(1)

 

في تحديده بعض ا5خت<ف ؛  اختلفواو  تحدث عنه النقاد و الدارسون ،نظًرا +ھميته  و ،

ربه ، تنقص بنقصه ـعة لضـفيه تاب يتـالّتصريع ما كانت عروض الب « :فابن رشيق يقول 

 »تزيد بزيادته و
(2)

 .  

و يبعث في القصيدة  يحسن من القافية ، و جعل المصراع ا+ول من البيت مثل قافيته ،

 عد أن يأسره،ـب فإن ذلك يشد إنتباه المتلقي و إذا كان المطلع مصرًعا ،  ل ،السحر و الجما

  .بالموسيقى التي يصنعھا 

و موقعه من النفس بط<وته لم يثرھا  ھذا المظھر الصوتي إ� أن الحديث في جمالية

 فإّن للّتصريع في أوائل « :الذي بين ذلك في قوله  إ�ّ حازم القرطاجني ، –فيما نعلم  –

 ھاء إليھا ،ـبل ا5نتـعلى قافية القصيدة ق ستد�لھالنفس �القصائد ط<وة و موقعا من ا

� تحصل  طعھا ،مقو تماثل  و الضرب ،زدواج صيغتي العروض ولمناسبة تحصل لھا با

 »لھا دون ذلك 
(3)

 .  

و لھذا الّتصريع لفتة جمالية و جرس موسيقي جميل بما يحويه من نبرة موسيقية 

و  ، عه ـواصل مـى التـه إلـو دفع تلقيـاعر برقتھا و ُعذوبتھا السيطرة على المالشّ  يستطيع

  .جعله متواص<ً معه ، حتى نھاية القصيدة أو المقطوعة 

ار قد أراد لقصائده  Pأن تؤثر في ا+سماع فعمد إلى تصريع مطالعه و يبدو أن ابن عم

و  ما بين قصيدة ومقطوعة ، ) 86(و ثمانين  مرة من أصل ست) 47(سبع و أربعين في 

  ) .%54.65( ھو ما يمثل نسبة 

                                                 
(1)

  .51ص . نقد الّشعر . أبو الفرج قدامة بن جعفر  -  
(2)

  .173ص . العمدة في محاسن الّشر و آدابه و نقده . أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني ابن رشيق  -  
(3)

  .283ص . منھاج البلغاء و سراج ا+دباء . حازم القرطاجني  -  
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(1)بعض حصونه ه لقصيدة يھنئ فيھا المعتمد بن عباد حين نزوله فتتاحفقد صرع في ا

 :  

  
  .َو َغْيُرَك للَباِرحِ  َعلَى الُيْمِن و الّطائِِر الَسانِِح           َنَزْلَت ،

(2)معتضد بن عباد و في قوله مفتتحا قصيدة مدحية في مدح ال

 :  

َك فِيَمْن َغدْر           Cْن كَفْر َوَفْيَت لَِرب   .و أْنَصَفت دينك ِمم4

فقد كانت قافية الَساِنِح على روي الحاء متوافقة مع قافية آخر البيت و رويھا ، و قافية 

و  بيتين ،مما زاد من جمال ال) رْ فَ كَ ( روي قافية بنفس ) غدرْ ( المصراع ا+ول للبيت الثاني 

  .أكسبھما موسيقى تستسيغھا ا+ذن 

(3)و منھا ما قاله في المعتضد بن عباد مادًحا  

 :  

َجاَجَة فالن4سيُم َقِد اْنَبرى          Nرى أِدِر الز Nْجُم َقِد َصَرَف الِعَناَن عن الس   .و الن4

رى  انبرى ،( فھذا التناسق ا5يقاعي للتصريع بين كلمتي  cب تفاعله مع كان سب) و الس

  .التي تعبر عن موقف فيه الجدّية  ، كالصوت و الجملةالمدلو�ت ا+خرى 

رى( و بين ضربه ) اْنبرى ( و � شك أن التطابق بين عروض البيت  cقد أحدث ) الس

كما عبر عنھا حازم في منھاجه  ط<وة ،و أكثر  جعله بالنفس أعلق ، موسيقيا بديًعا ،جرًسا 

(4)

الذي كان حضوره في الديوان حضوًرا ) الراء( جمالية حرف الروّي  دون أن ننسى،  

إضافة إلى حرف الجيم  قصيدة و مقطوعة ،) 19(  ةعشر عبر تسع ) % 22.09(مميًزا 

افر ھذه فحينما تتض ، و ھو حرف شديٌد ، راتٍ الذي تكرر في البيت المصّرع ث<ث م

، و حرف  موحدةو وزن و قافية من تصريع متزن رنان  السمات ا+سلوبية الصوتية ،

اعر بمطالع قصائده فإنP ذلك كله دليل اعتناء الشّ  مكرر داٌل على مدلو�ت يقتضيھا السياق ،

  .تحقيقا لمطلب القدامى الفني ، و المعنوي مًعا 

 تهيو يقول الّشاعر في ميم
(5)

:  

. ؟ا ُبَكاُء الَغَمائِمِ ، و إ�4 م ي4 َو فِ َعل4ي َو إ4E ما نياُح الحمائِِم           

                                                 
(1)

   .41ص. د بن عّمار ا+ندلسي شعر محمّ .  مصطفى الغديري -  
(2)

  .82ص . المصدر نفسه . مصطفى الغديري  -  
(3)

   .65ص. المصدر نفسه . مصطفى الغديري  -  
(4)

  .205ص. ھذا البحث : انظر  -  
(5)

  .98ص. د بن عّمار ا+ندلسي شعر محمّ . مصطفى الغديري  -  
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فك<ھما  ،) الَغَماِئمِ ( التابعة لضربه ) حماِئمِ ( صريع في عروض البيت تمثل التّ 

 )مفاعلن(د أنھما متطابقان من حيث الوزن و نج ينتھي بحرف الميم المكسورة ،

و بذلك يكون  الميم ، :و الروي  ،) الجر( و الحركة ا5عرابية  ،) 0//0//(

 قق لقصيدته عن طريق موسيقى الّتصريع جانبا جماليا مؤثرا ،الشاعر  قد ح

عبر في ثنايا القصيدة يتمثل في ھذا التناغم والتناسق الموسيقي الذي يتردد 

  .مسافات معينة 

يكتف تعّمده في مطلع إذ انPه لم  و من الواضح ميل الّشاعر الكبير للّتصريع ،

(1)كقوله  يدة الواحدة ،بل جعله أيضا في ثنايا القص ، القصيدة فقط

  :  

  
َھا ةَ َكَسا الَخَجلُ الُمِعَتاُد َصْفحَ  Cِرداَء ِطَراِزه َنًدى و لَِھيُب     خد.  

  .لَھا فِي فَُؤاِد الُمْسَتَھاِم َدِبيُب     مَن ا�صداِغ فِيه َعقاِربٌ َو َدَبْت 

 و قوله أيضا ) دبيبُ ( و ) عقارب( و ھنا الّتصريع وسط القصيدة بين 
(2)

 :  

َباأَْھَدى َنِسيُم الَفتْ  Cا ُيَطُر ِحْمَصنا أْرَداَنا    ِح ِمْن َرْوِض الظ  َغّضً
(3)

.  

  .فِي اْلُمْھر إ4E ُمْرَھًفا و ِسَنانا     َو َجلَى َعروس الُمْلِك لَْم َيْنَقْد لََھا

َك مأتما    Cةٌ ُتْھِدي لُه أْحَزاًنا     ُعْرٌس َيُعوُد على عُدو   .َو َمَسر4

و ھذا يُدل على عناية و إھتمام الّشاعر  +بيات الثP<ثة من القصيدة مّصرعة ،فقد وردت ا

  .بھذه الخاصّية 

 و من النماذج ا+خرى التي ألفيناھا عند الّشاعر قوله
(4)

 :  

  
ھرِ لأْدِرْك أَخاَك و لC يوقُِظ نائَِم الز4   .ْو بقافَِيٍة          كالط4

) الّزھر(مع قافية آخر البيت و رويھا التاء غير متوافقة  على روي) قافيةٍ ( لقد كانت القافية 

و الذي عرفه أحد الدارسين بأن  ،"  التجميع" و ھو عيب من عيوب الّتصريع و سمي بـ  ،

على يكون القسم ا+ول متھيًئا للّتصريع بقافية ما ، فيأتي تمام البيت بقافية  «

                                                 
(1)

  25ص. +ندلسيد بن عّمار اشعر محمّ . مصطفى الغديري  -  
(2)

  .109ص. المصدر نفسه . مصطفى الغديري -  
(3)

  .يقصد إشبيلية عاصمة بني عّباد : ِحْمْصَنا -  
-

(4)
  .71ص . شعر محّمد بن عّمار ا+ندلسي . مصطفى الغديري  
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 »خ<فھا 
(1)

ذلك ما و) راء( به يأتي  و إذا ،) التاء(روي حيث تھيأت ا+ذن لسماع قافية ب ، 

  .فكانت القافية بروي مخالًفا لما كان منتظًرا  لم يكن متوقًعا ،

 ،ةـنھا قليلـلك ھاريعـّتصلمألوف كما صرع ابن عّمار في مواضع غير المواضع ا

(2)ومثال ذلك قوله 

 :  

  

وِم َعاَط         بسالَِفتَ  Nْيِه ِمْن َدْمِعي َفِريدُ و أََ◌ْحَوَر ِمْن ِظَباِء الر 
(3)

 .  

  .ُھَو الَمْولَى و َنْحُن لَُه َعِبيُد َنبِيلُ الَخْلِق َجافِي الُخْلِق َعْبد          

  
و ھذا على خ<ف  في حين صرعت باقي أبيات المقطوعة ، و يبدو ان المطلع مجمًعا ،

  .و � تصرع باقي ا+بيات  حيث يصرع المطلع ، ،العادة 

إ�P أنP الّشاعر قد استخدمه كي يخلق في القصيدة  غم من عيب التجميع ،و على الر

  . الع و تجاوزھا إلى غيرھافصرع المط للّسامعين ، رائعة موسيقى

الّشاعر و مدى تحكمه في ب<غته دليل على نباغة  «فالّتصريع من ھذا المنطلق 

»قيمة الّنص الّشعريو التخلي عن ھذه الظاھرة في نظرھم ينقص من  ، سعة فصاحتهو
 ؛(4)

و يتنوع  يتجدد معھا النغم ، ،و اXخر وقفات موسيقية مميزةيشكل الّتصريع بين الحين  ومن

و طابًعا نغمًيا موحًدا  ،اـً يا خاصـلوًنا موسيق ـو بھذا يضفي على القصيدة  معھا ا5يقاع ،

إلى الّتصريع ھناك فة ، با5ضايقي واحدلحن موس كأنھافتبدو  ،لتحام أجزائھايساعد على ا

ھو التPرصيع الذي يتميز بخصائص و مظھر آخر له إسھاماته في تفعيل ا5يقاع الداخلي ،

  .و اللفظي للكلمات  الوزني ،متعددة تتعلق بالجانب 

                                                 
(1)

. 1991.ا�ردن.دار البشير.معجم مصطلحات العروض و القافية . و أنور أبو سويلم  كةابد علي شومحمّ  -  
  .52ص 

(2)
   .44ص .د بن عّمار ا+ندلسي شعر محمّ . مصطفى الغديري  -  

(3)
لسان . ابن منظور  :انظر  إذا تطاول بعنقه إلى الشجر ليتناول منه ، من فعل عطا يعطو الظبي ،:  عاطِ  – 

  ).عطا  :ماّدة ( .العرب 
(4)

  .74ص . ة في ضوء النقد العربي القديم دبناء القصي. يوسف حسين بكار  -  
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و أصله (...) حشو البيت مسجوًعا أن يكون  «الّترصيع ھو :يع الّترص - 2222-2222

 » إذا فصلته – رصعت العقد –من قولھم 
(1)

في أحد جانبي العقد من  و ذاك أن يكون ، 

ب<غية تكسب القصيدة بعًدا صوتيا و فھو إذن حلية  مثل ما في الجانب اXخر ، الfليء

أو  تصيير مقاطع ا+جزاء في البيت على سجع أو شبيه به ، «فيه الناظم إيقاعيا يتوخى 

 »جنس واحد في التصريف
(2)

ناسًجا نوًعا من  ،نة القافية مكوًنا لنفسه مكانة تضاھي مكا ، 

 كون الّترصيع يعمل داخل البيت ، و يشابه بين كلمة و كلمة ، التوازي مثل الذي أحدثته ،

(3)و بھذا يكون الّترصيع أعم من القافية  ن القافية تعمل بين بيت و بيت ،حين إعلى 

فھو  ، 

 الداخلية و التسجيع في الوحدات ةالتقفي با5ضافة إلى المماثلة الوزنية ، –الّترصيع  –يعتمد 

يوفر نوًعا من التقفية الداخلية عتبره مما ما ذھب إليه الطرابلسي كذلك إذ ا و ھذا الوزنية ،

في مواطن منه التي تختلف مًدى و عمقا من مثال إلى آخر فتتوفر في البيت الواحد  «

براز في إتلعب دوًرا كبيًرا و لكنھا قد (...) كما تتوفر في بيتين متتاليين أو أكثر مختلفة 

 »الد��ت عن طريق التنغيم الموسيقي
(4)

المنتظم ، الصادر عن مفردات الّترصيع المشكلة  

و في نھاية أفي صيغ وزنية متطابقة ، و الصوت المتكرر في أعقاب كل وحدة موسيقية ، 

تجربة الّشاعر ابن تعتمد . الجملة الّترصيعية ، مع ما قد يكون من تماثل في البنية الصرفية

ار على الّترصيع ، الذي يسھم في الب Pة الجانب الداخلي من وتي لھا ، خاصـناء الصـعم

ه ـن أمثلتـ، و م يقاع الخارجية في تكوين البنية الصوتيةمع مظاھر ا� خ<ل تظافره

 ي فاصلتين اثنتين في البيت الواحد ، قولهـرد فـذي يـالع ـالّترصي
(5)

:   

واِئِب و الل4مى اِطلَِة َعاَء عَ فرْ  لَى و الھادي َغْيداَء َحالَِيةِ     الذ4 Nالط.  

                                                 
(1)

 .1طبعة. لبنان . بيروت . دار الكتب العلمية . مفيد قميحة  :تحقيق . الصناعتين  .أبو ھ<ل العسكري  -  
  .253ص  .1981

(2)
  .80ص . نقد الّشعر . أبو الفرج قدامة بن جعفر  -  

 2000. مصر  .ھرة القا .دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع . النظرية الّشعرية . جون كوھين  :انظر  - (3)
  .109ص  .

(4)
 .1981.تونس. منشورات الجامعة التونسية. خصائص ا+سلوب في الشوقيات  .محمد الھادي الطرابلسي  -  

   .80ص 
(5)

  .47ص  .د بن عّمار ا+ندلسي شعر محمّ . مصطفى الغديري  -  
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ا يتيح يظھر الّترصيع في البيت ، حيث ج Pمتميًزا  إيقاعيامظھًرا  اء في فاصلتين اثنتين  ، مم

، التي لم  فمنح لحركة عتابه مظھًرا م<ئًما. تشكل في بداية البيت بتركيب و صوت مماثل 

 إلى العتاب طر الثاني الذي تشكل كنظير حّركالشّ  إلىا+ول فانتقلت في الّشطر ينته تأثيرھا 

  ُتْكِمُل حركته أخرىمساحة 
(1)

يتكرّر الّترصيع في ث<ث فواصل تتعّدى الّشطر  أحياناو .

 قصائده إحدىّول من البيت لتشمل الّشطر الّثاني ، يقول الّشاعر في ا+
(2)

 :  

ُق َظنCي Cْكبِ  أْمِضي َعِزيِميو      ُح إلى َصْحبِيأِصيأْم  أَُصد   .أم أعوُج َمَع الر4

 و قوله أيضا
(3)

 :  

  ِمَن الن4اصحِ  َيْقبلُونَ َفَما     َكْم َيْنَصُحونَ و  َكْم َيْزُجروَن و 

ل ، ـي ث<ِث فواصـثاني فـالّترصيع في ك< البيتين حيث ظھر في البيت ا+ّول و اليتبدى 

 صنعھا لنغمات داخليةبلتركيبية  و الصوتية للتجربة الّشعرّية الجوانب ا إثراءساھمت في 

  .في البيت الواحد

وقد يجيء الّترصيع عند ابن عّمار في مطالع قصائده من خ<ل تشكيل كلمات 

 يقول ابن عّمار في أحد مطالع قصائده .متوافقة مع القوافي
(4)

 :  

روِج  Nْلُت ِمْن ِحْلي الس َجاِل َو سَ         ِجياِديَعط4 Cِصَعاديلَْبُت أْعَناَق الر .  

(5)و يقول أيضا في مطلع قصيدة أخرى  

 :  

Mِم َقْصر            الَبِريدِ قُلْ لَِبْرِق الَغَماِم ِمطِو  ِشيدِ قاِصًد بالس4   .الر4

 و في قوله 
(6)

 :  

ِحيِق  َك أَْم َرْوُض ال        اْلُمَعت4قِ أَلَْفُظَك أَْم َكاُْس الر4 Nبِيِع و َخط قِ ر4   .؟ الُمَنم4

 لية ،ـات داخـيقاعـكيل إـقد أسھمت ھذه المطالع التي فيھا ظاھرة الّترصيع في تش

 ، مع نھاية كل شطر أولٍ كانت بمثابة قواٍف داخلية أو وقفات حيث يتوقف فعل القراءة 

و  متلقي ،وافق أذن ال ،فجاء الّترصيع حلًوا مستعذًبا  لتنطلق مرة أخرى مع الّشطر الثاني ،

لقد كان للّترصيع دور مھم في صناعة  شدھا لسماع ھذه المطالع بح<وته و عذوبته ،
                                                 

(1)
  .هون عن عتاببـحكم أن القصيدة قالھا ابن عّمار مجيًبا أبا عيسى بن لب -  

(2)
  .28ص .د بن عّمار ا+ندلسي شعر محمّ . مصطفى الغديري  -  

(3)
  .41ص . المصدر نفسه. مصطفى الغديري  -  

(4)
  .46ص .المصدر نفسه  . مصطفى الغديري -  

(5)
  .55ص .المصدر نفسه  .مصطفى الغديري  -  

(6)
  . 120ص .المصدر نفسه  . مصطفى الغديري  -  
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فھو بمثابة  ،نتباهقة على استمالة ا+سماع و لفت ا�لما له من القدرة الفائ ، الداخليا5يقاع 

و  الّشعري ،نسجام داخل الّنص خلق نوع من التجاوب و ا�ال<فتة الجمالية التي استطاعت 

  .و مساحات صوتية متقاربة  الشعرّية بريقا خاًصا ،منح ا+بيات 

إذا كان الّتصريع و الّترصيع ظاھرتين شعريتين ساھمتا في تفعيل ا5يقاع الداخلي 

ار الشّ  افإن ھناك مظھرً  ،بخصائصھما  Pأسھم بدوره في صنع  عرّية ،آخر في تجربة ابن عم

  .التكرار المتعدد للحروف و الكلمات  على با�عتمادو ذلك  النغم الداخلي ،

  

  : رارــكالتّ  - 2222-3333

  
ق نطقھا مسافة زمنية محددة يستغر عري على كم من التفعي<ت ،يقوم الّنص الشّ 

بتنوعھا و إنسجامھا مع حركة النفس في تموجاتھا و تعدد أشكال نسيابية الموسيقى تحقق ا

بة الذاتية الظاھرة في استعمال ُبنى عنھا ، ضمن أجواء إيقاعية تلتحم مع التجرالتعبير 

عرية حتى الصوتي لتركيبة الجملة الشّ  ا�متدادو في  تكرارية لھا بعدھا النغمي الخاص ،

  .يكتمل بناؤھا و تنتظم حركتھا 

عراء الجمالية التي يلجأ إليھا ا+دباء و الشّ التكرار وسيلة من وسائل التعبير  يعدّ 

  من أجل طبع  على الع<قات بين الكلمات و الجمل ؛ خاصة ، و ھو ظاھرة لغوية تعتمد

و قبل  نسجام ،ذي ينحو باللغة نحو الكثافة و ا�بضرب من ا5يقاع الالقصيدة 

 غوي له ،ـعنى اللـعراض المـ� ضير من است الخوض في غمار ھذه الظاھرة ا5يقاعية ،

و الكر (...) وع ـلرجالكر ا « :لي ـفي لسان العرب ما ي ،) كرر( حيث ورد ضمن مادة 

ره أعاده مرة بعد كو كر و كررا الشيء ، عطف ، و كررا ، كرا ، مصدر كر عليه يكر

و منه  ر الرجوع على الشيء ،ـو الك رددته عليه ،(...) و كررت عليه الحديث  أخرى ،

 :من الحروف  ركرـو الم (...)وفه ـي جـان فـردده ا5نسـوت يـو الكركرة ص(...) التكرار 

  ان يتغير ـالراء و ذلك +نك إذا وقفت عليه رأيت طرف اللس
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 » .بما فيه 
(1)

ھا و معناھا ـفظـبارة بلـمة أو عـإعادة ذكر كل :لتجمع د��ت التكرار حول  

  .أو مواضع متعددة  في موضع 

 ،مواضع يحسن فيھا «للتكرار  أنّ .أما في اصط<ح الب<غيين فقـد رأى ابن رشيق 

فيھا ، فأكثر ما يقع التكرار في ا+لفاظ دون المعاني و ھو في المعاني دون  و مواضع يقبح

ب للّشاعر أن حبفإذا تكرر اللفظ و المعنى جميًعا فذلك الخذ�ن بعينه و � ي :أقل  فاظا+ل

 »ستعذاب اسما إ� على جھة التشوق و ا�يكرر 
(2)

التكرار إلى ث<ثة  ابن رشيق قسم و ، 

 و تكرار اللفظ و المعنى ، و تكرار المعنى دون اللفظ ، لفظ دون المعنى ،تكرار ال :أقسام 

فالعبارة  كما ذكر بعض أغراضه ، ،يحسن فيھا التكرار و أخرى يذم فيھا  مواضع د و عدّ 

ثانية جديدة بمجرد خضوعھا لھذا المظھر بل تحمل د�لة  المكررة � تحمل الد�لة نفسھا ،

  . ا+سلوبي

ار فاعليتھ اار دورھلتكرلظاھرة او Pوتية وسط تكامل الصّ  افي إكساب تجربة ابن عم

ية أو توازن صوتي أو وليدة ضرورة لغوية أو مدلول «فھي عملية  المتتابعة ، اعناصرھ

 »البيت و البلوغ به إلى منتھاه  ءھي تجري لملْ 
(3)

غدو ع<مة أسلوبية في حال يّ و ، 

ظة التوتر إلى لحظة قله من لحو تن إياه دفقا غنائيا ، الّنص الّشعري مانحةفي بداية  اورودھ

ي حدة التوتر أو ترتبط ھندسة المتن تكثيفا للد�لة و زيادة ف في كون طرفاا5نفراج أو ت

  .دل على زخم يتيح إمكانية قرائية متجددة بالسؤال لت

ب و حضوًرا متمّيزين يناسبان اضطراو يتضمن التكرار في ديوان ابن عّمار د�لة 

  :إعادة التشكيل الداخلي التي من أسسھا  المترتبة عناعر ، و ھواجس المبدع المشّ 

  

  :تكرار الحرف  -1111- 2222-3333

و ھو أحد العناصر المكونة  يشكل الحرف عنصًرا أساسيا في الّنص الّشعري ،

أصغر الوحدات اللغوية في الّنص ا+دبي ، فض< عن  «كونه  لQيقاع في بنية الّنص ،

                                                 
(1)

  ).كرر :ماّدة ( . لسان العرب . د بن المكرم المصري بن منظور حمّ أبو الفضل جمال الدين م -  
  .74-73ص :  2ج .العمدة في محاسن الّشعر و آدابه و نقده  .أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني  - (2)
   .62ص  .خصائص ا+سلوب في الشوقيات  .محمد الھادي الطرابلسي  - (3)
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و لتراكيب الّنص اللغوية و السياقية  د المادة الخام للك<م ا5نساني من ناحية ،أنPه يع

(1)والد�لية من ناحية ثانية 

 .  

و من خ<له  من ھذا المنطلق فالحرف أو الصوت بمثابة العتبة ا+ولى للّنص ،

ل تتشكل ظفيرة الكلمات لتخرج في ا+خير نسيًجا إبداعيا رائًعا يتمثل في تراصف الجم

(2)المكونة للصور 

و المعاني التي يريد تجسيدھا من خ<ل النغم  اعر ،الحبلى بمشاعر الشّ   

و النفسي في مسار الّنص عوري الصوتي الذي يحدثه  الحرف و ع<قته بالتيار الشّ 

و حين البحث عن تكرار الحرف في قصائد ابن عّمار نجد تكرر العديد منھا في  الّشعري ؛

معينة لتشكل إيقاًعا داخلًيا مقطوعة  اايتتبعثر عبر ثن أو أو القصيدة الواحدة ، البيت الواحد ،

ا ، (3)اعر ـففي مثل قول الشّ  متميّزً

 .  

  أو ِشئـَْت فِي الَبرC فاَْرَكْب َظْھَر َطيـ4ارِ     إِْن ِشْئَت فِي الَبْحر ِفاْرَكْب َظْھَر َسابَِحةٍ 

(4)و قوله أيًضا  

 :  

ٌب ُموِر ُمجَطبٌن بأَْغَراِض ا�ُ  Cَفِطٌن �َْسَراِر اْلَمكائِِد َدارِ     ر 
(5)

.  

ُه ِمْنَھا و فِيَھا َجارِ     اُر ا�ُموِر و َراَضَھارَ راَضْتُه أَحْ    .َفَكأَن4

و الراء حرف لثوي مكرر يتميز بالجھر نتيجة لوجود  بصفة كبيرة ،) الراء( يبرز حرف 

عن الحروف ذه الصفة جعلته يتميز الذبذبة عند نطقه التي تمنحه صفة الجھر ، و ھ

(6)متوسط بين الّشدة و الرخاوة  المجھورة ،

 ف الراء زاد ا+بيات وقًعا جمي<و حر ، 

كما منحھا مظھًرا  خاصة عندما جاء حرف روي تنتھي به ا+بيات ،بصفته التكرارية 

  .ستمرارية الحدث وتواصله ميًزا يدل على ايقاعيا متو إ تكراريا ،

 ، قوله اره للحروفو من تكر
(7)

    :   

َياَسِة َمْحِجًرا           َرْحًبا ، Cْت ِمْنَك َطْرًفا أْحَوَرا  َحت4ى َحلَْلَت ِمَن الر   .َو َضم4

                                                 
(1)

  .21 .ص )نحو نسق منھجي لدراسة الّنص الّشعري(صوت إلى النص من ال .مراد عبد الرحمن مبروك  - 
  .70ص .المرجع نفسه . مراد عبد الرحمن مبروك  - (2)
  .79ص .د بن عّمار ا+ندلسي شعر محمّ . مصطفى الغديري  - (3)
  .74ص . المصدر نفسه. مصطفى الغديري  - (4)
  .الفطن الذكي  :ُن بـالط – (5)

(6)
  .60ص . +صوات اللغوية ا. إبراھيم أنيس  - 

(7)
  .68ص .د بن عّمار ا+ندلسي شعر محمّ . مصطفى الغديري  - 
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و ھو من الحروف التي تنطلق من الحلق وتتميز  فجرس الحاء قد استحوذ على البيت ،

 برخاوتھا و ھمسھا
(1)

و ھذا ما يوافق  ا موسيقيا مميًزا ،و تكراره في البيت أكسبه نغمً  ، 

و ما أشتھر به للبيت في تشكيل إيقاع مناسب لتقديم فضائل الممدوح البنية الموسيقية العامة 

  .و عظمة جيش  من قوة و بأس ،

 و يقول ابن عّمار في موضع آخر
(2)

 :  

  .اِجِر َنْرِجسِ َو ُيِديُر أُْخَرى ِمْن َمحَ َيْسقِي بِكأٍس فِي أناِمِل َسْوَسِن          

(3)موسـو مھ رخـووت ـو صـو ھ رة ،ـيــة كبـصفـيت بـفي ھذا الب)  السين( يتبدى حرف 

  

يرية على فالذي أضفى بتكراره في البيت نغمة ص ير ،فمن خصائص ھذا الحرف الصو ،

ا عالي الصوت  هو أشاع في باقي حروفه ، أدى ) السين(رف كما أن تكرار ح .نسًجا موسيقّيً

أدى  ،و تولPد من ذلك تناغم صوتي قوي روي البيت و التجانس معه ،موافقة حرف  إلى

  .سك الّنص و وحدته اإلى تم

توكيد المعنى  اعرة الشّ ادن تكرار الحرف يرتبط بإرإ: و يتضح في ضوء ما تقدم

من خ<ل خصائصه الصوتية التي تضفي إلى موسيقى العبارة نغمات جديدة الذي يريده 

غير أن ظاھرة التكرار � تنحصر فقط في  القلوب ، بھا و تتأثر النفوس ، تنفعل بھا

  .عرّية و حسب ، إنما تتجاوزھا للدخول في أعماق الكلمة الشّ الحروف 

  :تكرار الكلمة  -2222- 2222-3333

»الّشعريالركن الثاني مباشرة بعد الصوت في بناء الّنص  «كون الكلمة تشكل 
(4)

 ، 

عتباره محاولة لخلق إيقاع عراء القدامى و المحدثين باالشّ فقد غلب تكرارھا على أسلوب 

با5ضافة إلى انه يفيد التأكيد على المعنى المراد و تقويته و تثبيته في  ،مغاير في القصائد 

أنP قيمة كل عنصر بنائًيا تكمن على وجه  «و َيْخلَُص ص<ح فضل إلى  ذھن السامع ،

 فتكتسب بذلك الصّيغ أھمّية خاصة ، لى ما يليه ،ندماجه و تصاعده إاالتحديد في كيفية 

إمعان  بل ھو ُيصبح تكرارھا ليس مجرد توقيع موسيقي رتيب ،

                                                 
(1)

  .77ص . ا+صوات اللغوية . إبراھيم أنيس  -  
(2)

  123ص .د بن عّمار ا+ندلسي شعر محمّ .مصطفى الغديري  -  
(3)

 .67-66ص . ا+صوات اللغوية . إبراھيم أنيس  -  
(4)

  .73ص ). نحو نسق منھجي لدراسة الّنص الّشعري(من الصوت إلى النص  .مراد عبد الرحمن مبروك -  
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»للقصيدة و إدعام لمستوياتھا العديدة في ھيكل تركيبيفي تكوين التشكيل التصويري 
و  ،(1)

مقاطع مجموعة من ال ھيو ما الكلمة إ�ّ عنصر له درجته التكيفية و مدلوله الخاص ،

حيث يْحِدث  من حروف و حركات و وحدات منتظمة في الكتابة بنسق خاص ،المكونة 

+نP تكرار  في موسيقية الّشعر ،إيقاًعا صوتًيا يشارك  «التكرار في البيت أو ا+بيات 

 »الصيغة يعني نمًطا تترد فيه وحداته الصوتية 
 فيمنح القصيدة نغًما موسيقيا متناسًقا ، ،(2)

ب الموسيقي الذي يستدعي و أثره في الذات المتلقية من جھة ما تحتويه من التناس له وقعه

   .و يحيل المتلقي على المصدر المشع في القصيدة ، ا5نتباه

 كقوله ، و قد وظف ابن عّمار تكرار الكلمة توظيًفا ملحوًظا في ديوانه الّشعري
(3)

 :  

  
َدى أْنَھاُرهُ  َبلٌَد َرَمْتنِي بالُمَنى أَْغَصاُنُه        َرْت لِي بالن4   .َو َتَفج4

ْنَد َطاَر ِشَراُرهُ  وَبلٌَد َمَتى أَْذُكْرهُ َتْھَتْج لَْوَعتِي          .إَِذا َقَدْحُت الز4

إضافة إلى  مطلع كل بيت ،التي ترتب عنھا تناسب صوتي إيقاعي عند ) َبلَدٌ ( فقد كرر كلمة 

ن الكلمة المكررة إ : ون<حظ و أثرھا في نفسيته ؛ ، بهإشبيلية في قلتلقي إلى مكانة تنبيه الم

(4)مجھور متوسط بين الشدة و الرخاوة  و ھو كالنون صوتٌ  صاحبھا تنوين ،

ل ـنثر داخ 

  .الضربة الموسيقية المألوفة مع التنوين وافقتھا  ،يدة نغمة حزينة ـنسيج القص

 : و يقول الشاعر في موضع آخر
(5)

  

  
 Nْمِس أَتت ُجوِم َتْحَت سناأَْنَت َبْدُر الن ُعوِد ــْ الش4 Nُكْم َعلَى َسَماِء الس.  

 َMاَدِة الِكَراِم الصيدِ  دِ   اــــي َعب4 ـلَِبنِ أَْ◌نَت َرْيَحاَنُة اْلُع   .الس4

ةُ التّ  ُم ،ـا اْعَتَرْضتُ ـأَْنَت إِم4    .ْنُد الُحَساِم ُوْسَطى اْلَفِردِ رِ فِ  جِ      اــَ ُدر4

                                                 
(1)

. ) ت.د(. 1طبعة . مصر . القاھرة . مؤسسة مختار للنشر و التوزيع . إنتاج الد�لة ا+دبية . ص<ح فضل  -  
  .275ص 

(2)
. مصر . القاھرة . وزيع دار غريب للطباعة و النشر و الت. ا+سلوبية الصوتية . محمد صالح الضالع  -  

  .35ص .  2002
(3)

  .63ص. عر محّمد بن عّمار ا+ندلسي ش. مصطفى الغديري  -  
(4)

  .61ص  .ا+صوات اللغوية . إبراھيم أنيس  -  
(5)

  56ص .د بن عّمار ا+ندلسي شعر محمّ . مصطفى الغديري  -  
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 ، عاقبةـورة متـبص) ت ـأن( خاطب ـر الميـبتكرار ضم ي ھذه ا+بيات ،كتفى الّشاعر فا

 با5ضافة إلى أن التكرار لھذا الضمير فأخذت نبرة موسيقية مميزة تطرب لھا ا+ذن ،

فھو ھاجس يؤرق  ،ذلك  لىإھو تعبير عن ضغط داخلي متنام يبرز كلما وجد سبي< ) أنت(

  .تمرار سّشاعر و يدفعه إلى التفكير فيه باال

(1)و يقول أيضا 

 :  

ْھُر َكأَْس فَِراقِِه           .E يفيق ُخَماُرهُ َفَسِكْرُت ُسكًرا َحت4ى َسَقانِي الد4

  
و � تختلف إ�P  ؛) سكر( من نفس الجذر اللغوي كلمات مشتقة ) َسِكْرُت ُسْكًرا ( ن<حظ أن 

 شتقاقيةكونھا ا في بنيتھا الصرفية ؛
في ھذا الموضع ليس ) شتقاق رار ا�تك( و التكرار  ،(2)

قد جاءت جل ألفاظ ف عمق النفسية ا+ندلسية ، يحمل إحساسا عميقا ، إنما عفو الخاطر ،

  .ة اعر و طبيعة حياته ا+ندلسيّ ة للشّ ة و النفسيّ جتماعيّ البيت وثيقة ا�رتباط بالظروف ا�

 و في قوله
(3)

 :   

  .ُمِجيٍب و أَْشُكو لَْو َشَكْوُت لَِراِحمِ          و إنِي �َْدُعو لَْو َدَعْوُت لَِساِمعِ 

رصفت  وقد فتبدو و قد سبكت َسْبًكا ، يذھب ابن عّمار في تكراره إلى ھندسة الكلمات ،

  .رصًفا بليًغا 

  و في قوله
(4)

:  

  
ْھِر ،أُِريُد َحَياَة الَبْيِن و الَبْيُن َقاتلي         ھ َو أَْرُجو إْنِتَصاَر الد4   .ر َظالِمي و الد4

ھر( و ) البين ( يظھر تكرار كلمة  Pو ھو تكرار يھدف إلى التوكيد و التقرير لفكرة  ،) الد

من أجل ذلك يكون دور  « نتباه المتلقي ،با5ضافة إلى جلب ا طالما راودت الّشاعر ،

ُتمتع الحـواس و تثيـر  ةـذوقي ةـاستجابداث ـو إحــفي مدلولھا ا5يقاعي ھالكلمة 

                                                 
(1)

  .62ص .  شعر محّمد بن عّمار ا+ندلسي. مصطفى الغديري  -  
(2)

الذي ھو المجانسة بين كلمات ترجع إلى أصل معجمي " : تكرار ا5شتقاق " ھذا النوع من التكرار يسمى  -  
. محمد العمري: انظر. واحد ، و يعتبر من اXليات التوازنية التي حظيت باھتمام كبير من الّشعر العربي القديم

  .205ص .  2001.ابنان . ت بيرو. الدار البيضاء . المغرب . إفريقيا الشرق . الموازنات الصوتية 
(3)

  .101ص. شعر محّمد بن عّمار ا+ندلسي . مصطفى الغديري  -  
(4)

  .101ص. المصدر نفسه . مصطفى الغديري  -  
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»   نفعا�تا�
(1)

ستعمال جملة باعدة في القصيدة ذاتھا ليعكس ا�لتتموقع متتابعة أو مت ، 

  .اعر و المكان الشّ  اعر و الزمان ،الشّ  :ع<قات 

تكرار الكلمة في ثنايا بعض ا+بيات لن إ :ستطيع أن نتبين من خ<ل ما تقدم ن

ستبطان الد��ت التي ي إلى اتؤد «في بنية ا5يقاع الداخلي حيث  امثيرً  اوالقصائد دورً 

» قصد إليھا الّشاعر
 (2)

ابة و هـعن طريق إيصال المعنى و توضيح  Pمحبّبة،، بصورة جذ 

  .و تستعذبھا ا+ذن  تستسيغھا النPفس ،

نP الّشاعر قد نظم إ :الصوتي في شعر ابن عّمار تبين لنادراستنا للبناء  و في نھاية

بالقوافي  اھتمكما أنه  سب مقاربة لنسب الّشعراء القدماء ،في أغلب أوزان الشعر القديمة بن

أما ا5يقاع الداخلي فقد  التي أْبَرَز منھا أنواًعا متعددة ساھمت في بناء ا5يقاع الخارجي ، ،

 التي أضفت على القصائد جما�ً وحيوّية ، بناه على ألوان مختلفة من ا5يقاعات الّصوتّية ،

الّترصيع دور في بناء فكان للّتصريع و ر الّشاعر و انفعا�ته ،و كانت أفضل مساند +فكا

ليبدع  أما التكرار فقد ركز فيه على الحروف و الكلمات مًعا ،و ا و ّصوتّيا ،يالقصائد تركيب

موسيقى  <و الّداخلي ليشك الخارجي ، ا5يقاعتآزر فيه  في عمل منسق ، أحلى الترنيمات

  .ة الّشاعر في ھذا المجال جميلة ذات طابع مميز حددت وجھ

                                                 
(1)
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