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قراءة يوسيقيت وإيقاعيت

يف مناذج يٍ شعر أبي انعتاهيت
و .و .إمساعيم فهيح حسٍ
المقدمػػػػة
الحمد هلل رب العالميف والصبلة والسبلـ عمى خير البرية أجمعيف محمد

األميف صمى اهلل عميو وعمى آلو وصحبو األكرميف ومف تبعيـ وواالىـ بإحساف إلى
يوـ الديف .

أما بعد :

فيذه قراءة موسيقية وايقاعية في نماذج مف شعر أبي العتاىية إخترتيا

لتكوف موضوعاً لبحثي  ،وكاف السبب الختياري ىذا الموضوع ىو خصب المادة
الشعرية لمشاعر وتنوعيا مف حيث األسموب واألغراض الشعرية المتنوعة التي كتب

فييا الشاعر  ،وقد تناوؿ البحث دراسة الموضوع في مبحثيف اشتمؿ المبحث األوؿ

المتغير ) إذ جاء عمى عدة مستويات ىي ( التكرار
دراسة اإليقاع الداخمي (
ّ
والجناس والطباؽ ) والتي خمقت نوعاً مف التوافؽ واالنسجاـ الروحي بيف أشعاره
وأضفت بظبلليا الفني عمى جميع قصائده وفي مختمؼ األغراض الشعرية التي قاؿ

فييا فجعمتيا سائرة بيف الناس في كؿ زماف ومكاف  ،أما المبحث الثاني فتطرؽ

البحث عف الموسيقى الشعرية واإليقاع الخارجي ( الثابت ) مف حيث األوزاف

ومدى انسجاميا مع نمط قصائده وأغراضو الشعرية مع إحصاء لنسبة ورود ىذه
األوزاف في شعره ضمف الديواف  ،وبعدىا درست القافية وأىميتيا في رفد الموسيقى

الخارجية مع إحصاء لنسبة حرؼ الروي في أشعاره لقوافيو المطمقة والمقيدة  ،ثـ
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جاءت خاتمة البحث التي أوجزت فييا أىـ النتائج التي توصؿ إلييا البحث ثـ

ألحقتيا بقائمة اليوامش واإلحاالت وثبت بالمصادر والمراجع والرسائؿ واالطاريح

التي إعتمدت عمييا خبلؿ البحث .

وآخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالميف والصبلة والسبلـ عمى سيد

المرسميف محمد صمى اهلل عميو وسمـ وعمى آلو وصحبو أجمعيف .
الموسيقػػى

(ٔ)

إذ تػ ػػؤدي

تُعػ ػػد الموسػ ػػيقى جػ ػػوىر الشػ ػػعر وأقػ ػػوى عناصػ ػػر اإليحػ ػػاء فيػ ػػو
الموسػيقى الشػػعرية فػي القصػػيدة دو ارً ميمػػاً  ،وتظيػر فاعميتيػػا فػي إيجػػاد االنسػػجاـ
والتناغـ في ىيكؿ القصيدة المكوف مف كممات ليا إيقاع موسيقي  ،يتولد مػف تبلحػـ

األلفػػاظ ال ػػذي يتوق ػػؼ نجاح ػػو عم ػػى ت ػػأثيره فػػي المتمق ػػي  ،بم ػػا يحدث ػػو ف ػػي نفس ػػو م ػػف
اسػػتجابة لػػو وانفعػػاؿ  ،فالموسػػيقى الشػػعرية (( تعبيريػػة إيحائيػػة تضػػفي عمػػى الكممػػات

أقصػػى مػػا يسػػتطاع التعبيػػر عنػػو مػػف معنػػى ))

(ٕ)

 ،واإليقػػاع فػػي حقيقتػػو مجموعػػة

األصوات الساكنة والمتحركة عمى نحػو خػاص  ،بحيػث ينشػأ عػف ىػذا التػوالي وحػدة
نغمية ىي التفعيمة التي تتردد عمػى مػدى البيػت  ،ومػف ترددىػا يتولػد اإليقػاع  ،ومػف

مجموعة ىذا التردد في البيت الواحد يتكوف الوزف الشعري

(ٖ)

.

واإليقاع عنصر أساس في الشعر ألف (( المعنى ال يتحوؿ مف نثري محػدد

إلى شعري مطمؽ إال مػف خػبلؿ اشػتغاؿ بنيػة إيقاعيػة تسػيـ فػي إحػداث ىػذا التحػوؿ

الخطير في شكؿ المغة وطاقتيا الداللية )) (ٗ) .

ولعؿ مف الضروري القوؿ بأف اإليقاع الموسيقي شيء يجػري فػي طبػع أبػي

العتاىي ػػة وف ػػي دم ػػو ال يفارق ػػو إال بمفارق ػػة ال ػػروح  ،فكان ػػت ى ػػذه الطبيع ػػة ى ػػي الت ػػي
وفػرت فػي شػعره اإليقػاع بحيػث ربطػت بينػو وبػيف الغنػاء بربػاط قػوي متػيف  ،وجعمػت

ليصبوا كمماتو في قوالب األنغاـ واأللحاف
المغنيف ييرعوف إلى شعره
ّ
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وق ػػد قس ػػـ الدارس ػػوف لمش ػػعر الموس ػػيقى الش ػػعرية إل ػػى إيق ػػاع داخم ػػي وايق ػػاع

خارجي  ،وسنقوـ في ىذا المبحث ببياف كؿ منيما في شعره وعمى النحو اآلتي -:
المبحث األكؿ

المتغير ) -:
اإليقاع الداخمي (
ٌ
(المتغير) مكانة متميزة في القصيدة العربية مف حيث
إحتؿ اإليقاع الداخمي
ّ

تػػأثيره فػػي الػػوزف وفػػي النغمػػات الموسػػيقية لممفػػردة المسػػتخدمة  ،ولكونػػو ينبثػػؽ عػػف
شػػبكة العبلقػػات التػػي تنشػػأ بػػيف الكممػػات فػػي صػػمب البيػػت الواحػػد  ،ثػػـ تتفػػرع لتشػػمؿ

القصػػيدة بأس ػػرىا  ،وتجعميػػا ف ػػي ش ػػكؿ نسػػيج خصوص ػػي م ػػف الكػػبلـ  ،يوقع ػػو مب ػػدأ

مركػػزي ميػػـ ىػػو مبػػدأ التنػػاغـ الصػػوتي – الػػداللي – الػػذي يصػػبح ضػػابطاً أساسػػاً
يشد جميع مفاصؿ الخطاب

()ٙ

.

المتغير ) بصورة واضحة في شعر أبي العتاىية
وقد برز اإليقاع الداخمي (
ّ
م ػػف خ ػػبلؿ الح ػػروؼ وأصػ ػواتيا واالىتم ػػاـ ب ػػالتكرار  ،فض ػػبلً ع ػػف أف الش ػػاعر ك ػػاف
يسػػعى إلػػى خمػػؽ العمػػؿ الفنػػي مػػف خػػبلؿ بثػػو الحالػػة النفسػػية التػػي كػػاف يعانييػػا فػػي

الػػػنظـ ممزوجػ ػػة بخيالػػػو الواسػ ػػع الػ ػػذي خمػػػؽ إيقاعػ ػػات داخميػ ػػة ظيػ ػػرت فػ ػػي األلفػ ػػاظ
والمعاني التي مثمت صورة لتجاربو الشخصية ضمف مجتمعو الذي كاف يعيش فيو ،
وقد تمثمت الموسيقى الداخمية في شعر أبي العتاىية بالمظاىر اآلتية :

أ -التكرار .

أ -التكرار -:

ب -الجناس .

ج -الطباؽ .

أسػ ػػيـ التك ػ ػرار بأنواعػ ػػو لفظػ ػػاً وحرفػ ػػاً فػ ػػي تمثيػ ػػؿ موسػ ػػيقى الشػ ػػعر لكونػ ػػو

متغيػ ػرة ) تنب ػػع م ػػف المف ػػظ وت ػػؤدي دو ارً ميم ػػاً ف ػػي إح ػػداث أث ػػر
موس ػػيقى داخمي ػػة ( ّ
موسػػيقى الشػػعر  ،والتك ػرار ىػػو (( أف يكػػرر المػػتكمـ المفظػػة الواحػػدة بػػالمفظ والمعنػػى
والم ػراد بػػذلؾ تأكيػػد الوصػػؼ أو المػػدح أو الػػذـ أو التيويػػؿ أو الوعيػػد أو اإلنكػػار أو
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التوبيخ أو االستبعاد ))

()ٚ

 ،األمر الذي يؤدي إلى إصدار نغـ الشعر وىو اجتمػاع

األصوات المغوية تحت تنظيـ اإليقاع مف حيث العمو واليبوط والمػيف والشػدة ليػتبلءـ

مع أنموذج الفكرة واالنفعاؿ

()ٛ

.

والتكػرار عمػػى قسػػميف ضػػرب منػػو فػػي المفػػظ دوف المعنػػى وضػػرب آخػػر فػػي

المعن ػػى دوف المف ػػظ

()ٜ

 ،وق ػػد وق ػػؼ اب ػػف رش ػػيؽ عم ػػى أغػ ػراض التكػ ػرار فك ػػاف مني ػػا

التشويؽ  ،والتنويو  ،والتفخيـ  ،والوعيد  ،واالستغاثة  ،وغيرىا

(ٓٔ)

.

كػػاف أبػػو العتاىيػػة مولعػػاً بػػالتكرار فػػي شػػعره والسػػيما شػػعرالزىد منػػو  ،ألنػػو

كػػاف يػػوفر لػػو خصػػائص الخطابػػة الوعظيػػة التػػي كػػاف يسػػعى بموجبيػػا إلػػى أف يقػػرع
اآلذاف والعقوؿ بتكرار بعػض األلفػاظ بعينيػا  ،ألجػؿ تنبيػو السػامع والمتمقػي أو زجػره

أو إبعػاده عػػف الممػػؿ  ،فضػػبلً عػػف األثػػر النفسػػي الػػذي يتركػػو ىػػذا التكػرار فػػي نفسػػو
أوالً والمتمقي ثانياً .
فيقوؿ:

ولعؿ خير مثاؿ عمى ذلػؾ قولػو وىػو ُيػذ ّكر بػالموت والقبػور ومػا بعػد المػوت

ىم
أ ُّ

ىم
أ ُّ

ىم
أ ُّ

ػػػػكـ يػػػػكـ ً
ىي و
السبػػػػا ً
ؽ ىكًاذ أىف
ى ي
ػػػػكـ يػكـ ً
ىي و
الف ار ً
ؽ ىكًاذ ىنػػػػػػػػفػػ
ى ي
ػػػكـ يػػػػكـ ً
و
الفػػػػػػ ار ً
ؽ ىكًاذ أىف
ىي ى ي

أ ُّ و
ػػػؿ
الصػػػر ً
اخ ىكًاذ ىي ٍ
ػػػػكـ ي
ىم ىيػػكـ ىي ي
×
×
×
×

المنػػػػػػادم
ى
ت تينادل فىػػما تي ي
جيػػػػب ي
س ىؾ تىرقى ىع ً
الحشػػا ىكالفػػيػػؤ ًاد
ػػػف ى
ي
الج ً
ش ّْد ً
يػػاد
ػػػف النػى ً
ػزع فػػي أى ى
ى
ت ًم ى
ً
ىجيػػػػػػػػػاد
الكجػػػػػكًه ىكاأل
ًط ى
ػػمف يح َّػػر ي
×

×

×

ػػسيػػػت يػػػػػػػػكـ التى ً
ىم ىي و
ىم ىيػػػػ و
ػػػنػػػػػاد
ػػػػػػكـ ىن
ػػػػكـ التىالقػػػػي أ ُّ
أ ُّ
ػػكـ ىنسيػػ ي
ي ى
ػت ىي ى
ً
ق كيػػػػػػػػػػكـ ً
ً
ً
ً
أ ُّ و
سػػػػػاب ىك ً
شيػػػػػػاد
اإل
الح
قػػػػػػكؼ إًلػػػى المىػػ
الك
ىى
كـ ي
ي
ىم ىيكـ ىي ي
الش ً
الػػعظػػػػػػػػػػػػاـ ً
ً
أ ُّ و
ػػػػػداد
ًر ىكأىىػػكالىيػػػػا
ػػػر ىعمػػػى النػػػا
الم ىم ّْ
كـ ى
ىم ىيػػػكـ ىي ى
ً
ػػػػف النػػػػػا ًر ىك ىى ً
الع ً
أ ُّ و
الخ ً
ىصػػفػػػػػػػػػػػػػاد
ػػػػػذاب ىكاأل
ػػػكـ ى
الص ًم ى
ػػػػكؿ ى
ىم ىيكـ ىي ي
ً ً
ىىؿ م و
ىكـ ك ىكـ في القي ً ً
ً
ػػػػك ًاد
مؾ
بػػػػػػػػػكر مف قي ٌ
ى
بكر مف أ ي
ىكػػـ ىك ىكػـ فػي القػي
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بكر ًمف أ ً
ىكػـ ىك ىكػـ فػي القي ً
ىكـ ىك ىكـ في القي ً
بكر ًمػػػػػػػػػف يزىػٌػػػػاد
ىىؿ يدنيا
طػعػػػػػػػػػػـ الر ً
ً
قػػػػػػاد
ػتام ى
لىك ىب ىذ ي
الص ى
لت ال ين ى
حيح ل ىنفسػػػػػي لىػػـ تىػ يذؽ يمقمى ى
صح ى
ى ي
ً (ُُ)
مػاف فػي يك ّْ
الز ً
ػػػؿ كاد
ػمت أيخرل ى
حيح لً ىنفػسػػػػي ًى ي
لىك ىب ىذ ي
الص ى
لت ال ين ى
صح ى
النص أبا العتاىية واقفػاً يخطػب فػي النػاس ويعظيػـ ويزجػرىـ
لقد صور لنا
ُ

ويػػذ ّكرىـ بػػالموت والقبػػور ومػػا بعػػد المػػوت  ،وكأنػػو يمسػػؾ فػػي يػػده عص ػاً يػػدؽ بيػػا
األرض بعد كؿ بيت بأسموب خطابي مباشر قوامو التكرار لعبارة ( أيﹼ يوـٍ يوـ ) ،

التي تشعر بأنو يسعى إلى تأكيد الفكرة إلػى حػد أنػو ال يشػعر بثقػؿ تكرارىػا فػي أكثػر

نوع فػي أدوات التكػرار باسػتخداـ (
األبيات  ،والمبلحظ عمى القصيدة أف الشاعر قد ّ
كـ وكـ ) بأسموب إستفيامي مباشر لمتعظػيـ مػف شػأف الموقػؼ  ،فضػبلً عػف تكػ ارره
أداة الشػػرط م ػرتيف ( ل ػػو بػػذلت النصػػح الص ػػحيح لنفسػػي ) ليثيػػر ف ػػي نفػػس المتمق ػػي
حماسػػةً وحثػػاً عمػػى األعمػػاؿ الصػػالحة  ،ممػػا جعػػؿ اإليقػػاع فػػي الػػنص أكثػػر قػػدرة

واثارة .

إف التنويػػع الػػذي لجػػأ إليػػو الشػػاعر فػػي التك ػرار قػػد أسػػيـ فػػي تقويػػة اإليقػػاع

يحاء وفيو تكمف شعرية النص .
الداخمي (
ّ
اء وا ً
المتغير ) في شعره ومنح ألفاظو ثر ً
ومثمو أيضاً وىو يكرر لفظتي ( الدنيا والدار ) في قولو :
ػػػػكت دار فى ً
دار الم ً
دار ب ً
نػػاء
قػػاء
ىك ى
مر ىؾ ما ي
الدنيا ًب ً ى
ى
لى ىع ي
فاؾ ًب ً ى
ً (ُِ)
الدنيا ًبج ً
تىرل ً
شً
يد بػىالء
يخ َّي فىًإ َّنما
الدنيا أ ى
فىال تىع ى
ؽ ي
عاش ى
ؽ ي
ي
والمبلحظ أف ىذا النوع مف تك ارره بعض األلفاظ كثير في شعره (ٖٔ) .
وقد يصؿ األمر بالشاعر في بعض األحياف إلى تكرار اسـ المرثػي والسػيما

في قصائد الرثاء مف ذلؾ قولو وىو يرثي صديقو عمي بف ثابت :
بيف القي ً
يث يد ًفنتا
ىيف أىنتػػػػػا
بػػكر ىح ي
أ ى
ىنت ى
بف ثا ًب وت أ ى
يا ىعمً َّي ى
(ُْ)
ً
ػػػكـ ًبنتػػا
باف ًم ٌنػػػػػي
ب ىج َّؿ فى ي
يا ىعمً َّي ب ىف ثا ًب وت ى
صاح ه
قػدهي ىي ى
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ِ ِ
ػاح َبوُ مػف
إذ نجد أنو يعمد إلى ذكر أسـ صػاحبِو لئلشػارة إلػى فقدانػو ومػا ص َ

ألػػـ وح ػػزف وفرق ػػة مػػف جي ػػة  ،وم ػػف جي ػػة أخػػرى ع ػ ّػد الش ػػاعر مػػف ذكػ ػره اس ػػـ مرثي ػػو
متنفسػػاً لحس ػرات قمبػػو وآالميػػا التػػي بثي ػا مػػف خػػبلؿ ىػػذا الػػذكر  ،وقػػد شػػغؿ تك ػرار
الحروؼ أو تداعي الحروؼ حي ازً كبي ارً في شعره مف خػبلؿ تكػ ارره بعػض الحػروؼ

فػي البيػػت أو القصػػيدة أكثػر مػػف مػرة بشػكؿ يجعػػؿ مػػف حالػة التكػرار (( ظػػاىرة بػػارزة
وى ػػذا التكػ ػرار أو ت ػػداعي الح ػػروؼ ل ػػو قيم ػػة تفييمي ػػة تزي ػػد م ػػف رب ػػط األداء الش ػػعري

بالمضموف  ،وىذه الظاىرة ليست حديثػة بػؿ ىػي موجػودة فػي الشػعر القػديـ))

(٘ٔ)

،

مػػف ذلػػؾ مػػا اسػػتخدمو فػػي ىػػذا الػػنص الػػذي فيػػو أصػوات مكػػررة تفصػػح عػػف داللتيػػا

كقولو:

ً
المكركًه ال ىح ىذرم ىك يك ُّ
ػػػؿ ىخ و
شٍّر يخػػػػػػطَّ ًبالقػػى ىد ًر
يػػػر ىك ى
المى يو يينجي م ىف ى
(ُٔ)
ً
ً
ً
الحػ ىذ ًر
المكركًه ًب ى
المريء م ٌما قىد ييػحػاذ يرهي ىكقىد ىي ي
صير إلى ى
قىد ىيسمى يـ ى
إف البنيػػة المغويػػة لمػػنص تكشػػؼ عػػف ىيمنػػة واضػػحة لصػػوت ( ال ػراء ) وقػػد
( عشر مرات ) كما ىو مبلحظ في الكممات ( المكروه  ،حػذري

كرره

 ،خيػر  ،شػػر  ،القػدر  ،المػػرء ُ ،يحػاذره  ،يصػػير  ،المكػروه  ،بالحػػذر ) فضػبلً عػػف
تكػ ػرار ص ػػوت ( الق ػػاؼ ) أرب ػػع مػ ػرات ف ػػي

( الق ػػدر  ،ق ػػد  ،ق ػػد  ،وق ػػد ) ،

فالشػػاعر كػػرر ىػػذيف الصػػوتيف فػػي البيتػػيف السػػابقيف بشػػكؿ يتناسػػؽ مػػع الػػوعظ الػػذي

سػػعى الشػػاعر مػػف إيصػػالو إلػػى المتمقػػي  ،وتك ػرار الشػػاعر ىػػذيف الصػػوتيف حولػػت
إيقاع النص إلى طاقة صوتية مدوية تمتاز بالجير  ،ألنيما مف الحػروؼ الشػديدة ،
وورودىمػػا فػػي الػػنص أدى وظيفػػة صػػوتية ودالليػػة عبػػرت بصػػدؽ المعنػػى الػػذي أراده

الشاعر .

ولعؿ الشدة التي يمتاز بيا حرؼ الراء أظير مدى تمسؾ واستسبلـ الشاعر

لقضػػاء اهلل وق ػػدره ف ػػي الخيػػر والش ػػر  ،والمبلح ػػظ عم ػػى الػػنص أف الش ػػاعر ق ػػد ك ػػرر
الحرؼ ( قد ) الذي أفاد معنى التكثير أي أف كثرة الحذر قد تنفػع فػي دفػع المحػذور
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مف باب األخذ باألسباب الشرعية  ،وقد ال تدفع عف المرء ما قد يحذره فيسوقو حذره

قدر عميو .
إلى المكروه الذي يحذره ألنو أمر ُم ّ
فتكػرار الحػرفيف فػػي الػػنص أحػػدث تعاونػػاً واضػػحاً أوصػؿ الشػػاعر إلػػى مػػا
يريد إيصالو إلى المتمقي مف وعظ ونصح وارشاد .

وىذا يدؿ عمى أنو لـ يستخدـ الحروؼ اعتباطاً إنما ألسباب كػاف يقصػدىا

مما يدؿ عمى براعتو الفنية وقدرتو الصوتية في تشكيؿ النص الشعري .

ولعػػؿ مػػف الحػػروؼ التػػي كررىػػا الشػػاعر فػػي شػػعره حػػرؼ ( السػػيف )  ،ألنػػو

مف األصوات الميموسة وىو صوت واضح عند السمع
الرشيد :

×

()ٔٚ

مف ذلؾ قولو وىػو يعػظ

كت في طى و
الح ٌج ً
ػػػػػػػػػػر ً
رؼ ىكال ىنفى و
س
ػػػػس ىكًاف تى ىم َّن ى
الم ى
ػػػاب ىك ى
عت ًب ي
الح ى
أم ًف ى
ال تى ى
ً
ً
ً
ً
ػػػػػػػػػػػػر ً
كمتَّ ً
س
فما تى از يؿ ًس
المػػػػكت نافػػػػػػذةن فػي ىج ٍنب يم َّد ًر وع منيػػػػا ي
يػػػػػػػػػػػػػػػاـ ى
ي
×
×
×
×
×
×
×
×
ً
السفي ىن ىة ال تىجرم ىعمى اليػ ىب ً
س
تىرجك ال ىنجاةى ىكلىـ تىسميؾ ىمسال ىكػيػػػػػػػػػػا إً َّف ى
ى
فقػد كػرر الشػاعر حػرؼ السػيف ( ثمػػاني مػرات ) ليؤكػد ويرسػـ طريػؽ النجػػاة

لمػػف يريػػد

(ُٖ)

النجػػاة  ،ويزج ػره عػػف غفمتػػو وعػػدـ األمػػاف مػػف المػػوت فػػي أي لحظػػة

وأش ػػار ف ػػي البي ػػت الث ػػاني بقول ػػو  ( :س ػػياـ الم ػػوت ) عم ػػى س ػػبيؿ االس ػػتعارة لزي ػػادة

اإليحاء داخؿ النص وزيادة التأثير في المتمقي .

يكمػػف فػػي حثػػو عمػػى األعمػػاؿ الصػػالحة
إف دعػػوة الشػػاعر إلػػى رجػػاء النجػػاة ُ
التػػي تقربػػو إلػػى اهلل (  ، ) ولعػػؿ صػػياغة الحكمػػة فػػي ثػػوب مػػف الخيػػاؿ الشػػعري
والتصوير الجميؿ واإليقاع الموسيقي مف أقوى المؤثرات التي توفر ليا القبوؿ والبقاء

في نفس المتمقي لذلؾ كاف أبو العتاىيػة يضػع الحكمػة فػي إطػار شػعري يسػمط عميػو

الظ ػػبلؿ واألضػ ػواء الت ػػي تض ػػفي عميي ػػا رونق ػػاً وط ػػبلوةً
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حرؼ ( السيف ) بدا واضحاً ونقياً  ،إذ انساب بيف األلفاظ انسياباً رقيقاً حتى دخؿ

األذف الموسػػيقية لممتمقػػي  ،فضػػبلً عػػف المواءمػػة التػػي أحػػدثيا بػػيف تراكيػػب الػػنص

األخرى مما أثر في اإليقاع الداخمي لمقصيدة .

وم ػػف مظ ػػاىر التكػ ػرار األخ ػػرى الت ػػي ش ػػاعت ف ػػي ش ػػعره ( رد العج ػػز عم ػػى
(( أف ي ػػرد أعج ػػاز الك ػػبلـ عم ػػى ص ػػدوره  ،في ػػدؿ بعض ػػو عم ػػى

الص ػػدر) أي

بعض  ،ويسيؿ استخراج قػوافي الشػعر إذا كػاف كػذلؾ وتقتضػييا الصػنعة  ،ويكسػب
البيت الذي يكوف فيو أبية  ،ويكسوه رونقاً وديباجةً ويزيده مائية وطبلوة ))

(ٕٓ)

،

ومعنػػى ىػػذا أف يوافػػؽ آخػػر كممػػة مػػف البيػػت آخػػر كممػػة مػػف النصػػؼ األوؿ أو وافػػؽ
أوؿ كممػػة مػػف البيػػت أو وافػػؽ بعػػض مػػا فيػػو

(ٕٔ)

وتكتسػػب المفظػػة المكػػررة إيقاعيػػا

الموسيقي وداللتيا المعنوية مف البعد المكاني بػيف الػداليف المكػرريف  ،وباختفػاء ىػذا

البع ػػد يحيمن ػػا ى ػػذا التكػ ػرار إل ػػى أنػ ػواع أخ ػػرى خارج ػػة ع ػػف منظوم ػػة رد العج ػػز عم ػػى

الصػػدر

(ٕٕ)

 ،مػػف ذلػػؾ قػػوؿ الشػػاعر وىػػو يحػػث عمػػى الصػػبر الػػذي يعقبػػو الرضػواف

والمغفرة  ،وعمد إلى تأكيػد ىػذه الفكػرة التػي ولػدت منيػا معػافٍ أخػرى بيػذا األسػموب

فقاؿ:

ً
ً
ػػػػػػػػػرةن
بر ييعق ي
ىك ى
ب ًرضكانان ىك ىمغف ى
الص ي
سفى وػر
الناس في ىى ًذ ًه ي
الدنيا ىعمى ى
ي
×

×

×

×

×

ػػػاح ك ىخير الص ً
بػر
ىم ىع ال ىنج ً ى ي ي ى
حبػػػة ي
الص ي
ىك ىعف قى و
ػػػػر
ريب ًب ًي ٍـ ما ىينقىضي ى
السفى ي
×

×

×

(ِّ)

×

ػػػػو أىثى يػػر
المريء ما ى
الدنيػػػا لى ي
ػمكت ىكفي ي
الدنيا لى يو أىثىهر فىما ىي ي
عاش في ي
ىك ى
فكػػرر فػػي البيػػت األوؿ لفظػػة ( الصػػبر ) فػػي رد العجػػز عمػػى الصػػدر فبمػػغ
البعػػد بػػيف الػػداليف أقصػػاه  ،أمػػا فػػي البيػػت الثػػاني والثالػػث فكػػاف البعػػد المكػػاني أقػػؿ
تردداً مف بػيف كػؿ مػف ( السػفر) و ( أثػر) مشػكبلً بػذلؾ نغمػاً موسػيقياً مػؤث ارً فػي

نفس السامع .

ومثمو أيضاً قولو في الزىد :
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ً
ً
الي ىر ٍب
المكت ى
المرىء م ىف ى
ىينفىعي ى
(ِْ)
ػػػكت ىفمً ً
يكػػرب الم ً
ػػػػػر ٍب
ممكت يك ى
ى
ىى ى

ييرب المرء ًم ىف الػػم ً
كت ىك ىىػػؿ
ى يي ى ي
ى
يك ُّؿ ىنفػػػػػػػػػػػػػ و
ستيقاسػػػػي مػػػىَّرةن
س ى
فقػػد أحػػدث نغمػػاً شػػجياً جػػاء معب ػ ارً عػػف موضػػوع قصػػيدتو الشػػعرية لتنػػوع

الترددات الصوتية في بعدىا المكاني والزمني  ،فضبلً عف التكرار ورد العجز عمػى

الصػػدر فتكػرار لفظػػة ( المػػوت ) فػػي البيػػت األوؿ جػػاء ليؤكػػد أف المػػرء أينمػػا ييػػرب

الب َّػد مػف أف يحػؿ بػو فػبل ينفعػو اليػرب منػو واف كػؿ نفػس ستقاسػي ُكربػة
فإف المػوت ُ
( كػػرب ) اسػػتجابة
المػػوت الػػذي ال يحيػػد عنيػػا  ،ليػػذا كػػرر الشػػاعر لفظػػة
ليذه الدعوة وتأكيدىا  ،لػذلؾ نػرى مػف خػبلؿ مػا ق ّػدمناه أف سػمة التكػرار كانػت بػارزة
وحاضػرة فػػي شػػعر أبػػي العتاىيػػة والسػػيما فػػي الػػوعظ والتوجيػػو واإلرشػػاد الػػذي يسػػتمزـ

حضػػور ىػػذا األسػػموب فيػػو  ،لمػػا يحدثػػو مػػف أثػػر فػػي نفػػس المتمقػػي بسػػبب الطبيعػػة
الص ػػوتية الم ػػؤثرة والجالب ػػة لمس ػػمع عم ػػى النح ػػو ال ػػذي يس ػػيـ ف ػػي اس ػػتمالتو والت ػػأثير

المباشر فيو .

ب -الجناس -:
ُيعػػد الجنػػاس مػػف األسػػاليب الببلغيػػة التػػي اعتمػػدىا الشػػعراء لتقويػػة اإليقػػاع
الػػداخمي لمقصػػيدة لمػػا يحممػػو ىػػذا األسػػموب مػػف سػػمات وروافػػد فنيػػة وصػػور شػػعرية
يغمفيػ ػػا خيػ ػػاؿ واسػ ػػع  ،تغنػ ػػي تج ػ ػربتيـ الشػ ػػعرية وتمػ ػػنح نصوصػ ػػيـ صػ ػػفة التناسػ ػػب

والتبلحـ بيف أجزاء البيت الواحد

(ٕ٘)

ومعنى مجانسة كممة ألخػرى (( أف تشػبييا فػي

تأليؼ حروفيا )) ( ، )ٕٙقػاؿ قدامػة بػف جعفػر (( :وأمػا المجػانس فػإف تكػوف المعػاني
اشػػتراكيا فػػي ألفػػاظ متجانسػػة عمػػى جيػػة االشػػتقاؽ ))

()ٕٚ

 ،وعػػده ابػػف رشػػيؽ عمػػى

ضروب منيا المماثمة وىي لديو (( أف تكوف المفظة واحػدة بػاختبلؼ المعنػى ))

 ،وتكم ػػف قيمت ػػو ف ػػي تقوي ػػة ال ػػنغـ في ػػو ن ػػوع م ػػف أنػ ػواع التكػ ػرار

()ٕٜ

()ٕٛ

 ،واس ػػتخدـ أب ػػو

العتاىيػة الجنػاس ألف ىػذا الفػف يػؤدي إلػػى (( إسػتدعاء لميػؿ السػامع واإلصػغاء إليػػو
ألف الػ ػػنفس تستحسػ ػػف المكػ ػػرر مػ ػػع اخػ ػػتبلؼ معنػ ػػاه ))
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الشػػاعر اىتمامػػو ليػػذا األسػػموب الببلغػػي اىتمامػػاً خاصػػاً فكػػاف حاضػ ارً فػػي شػػعره

بكثرة .

ومف الجناس الذي رصدناه في شعر أبي العتاىية قولو :

ً (ُّ)

ىىؿ ىبيػػاء
فيف فىال أىرل
ياء ىككانكا قىب يؿ أ ى
تر ى
ىب ن
الم ى
ىزكر قي ى
أ ي
بكر ي
فالجنػاس فػػي ىػػذا البيػت جنػػاس تػػاـ  ،وذلػػؾ ألف لفظتػي ( بيػػاء ) إتفقتػػا فػػي

المفظ إال أنيما إختمفتا في المعنى ( فبياء ) األولػى جػاءت بمعنػى الجمػاؿ والنضػارة
 ،أما ( بياء ) الثانية وردت بمعنى العزة والسمطاف .

فأراد الشاعر مف خبلؿ ىذا التجانس أف يؤكد ىذه الحقيقة الذي سػاوى فييػا

الخداعػػة
قبػػور المت ػرفيف بغيػػرىـ بفعػػؿ المػػوت الحػػؽ  ،وحػػاؿ ى ػؤالء فػػي الػػدنيا الفانيػػة ّ
التي غرتيـ بزخرفيػا  ،فضػبلً عػف اسػتخدامو الفعػؿ ( أرى ) الػذي يػدؿ عمػى اليقػيف

إلثبات ىذه الحقيقة .

ومػػف الجنػػاس التػػاـ أيضػػاً قولػػو وىػػو يسػػتفيـ ويسػػأؿ نفسػػو عػػف حجػػة يحػػتج

بيا أماـ اهلل (  )يوـ القيامة لما أسرؼ في الذنوب والمعاصي فقاؿ :
(ِّ)
عيت إًلى ً
و
ً ً
الح ً
ًح ً
ساب
كـ اؿ
ساب إًذا يد ي
بػػأ ّْىية يحػػجَّة أىحتػػى ُّج يػػى ى
يبػػدو الجنػػاس التػػاـ فػػي لفظػػة ( الحسػػاب ) التػػي تػػدؿ عمػػى يػػوـ القيامػػة أمػػا
لفظة ( الحساب ) الثانية دلت عمى المحاسبة لؤلعماؿ واألفعاؿ في يوـ القيامة  ،إذ

أراد الشاعر تعظيـ ىوؿ ىذا اليوـ وذلؾ لمحث عمى األعماؿ التي تكوف ُحجة لممػرء
يحػػتج بيػػا أمػػاـ اهلل (  ) فػػي ذلػػؾ اليػػوـ العظػػيـ فضػػبلً عػػف اسػػتعمالو الجنػػاس

َّ
أحتج ) ممػا أحػدث إيقاعػاً نغميػاً مػؤث ارً فػي نفػس السػامع
االشتقاقي في ( ُحجة –
زاد مف التأثير فيو .
احتؿ الجناس الناقص مكانة بارزة في شعر أبي العتاىية مف ذلؾ قولو وىو

يذـ الدنيا :

ً
ً
عػذكر
لى ى
يػػس منػػٌا فػي ىجػيمنا ىم ي

يػػا لػػػػيػا ىزلَّػػ نة ك ً
أم
ضػػمَّػػ ىة ىر و
ى
ى
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يبدو الجناس الناقص في ىذا البيت مف خػبلؿ لفظتػي ( زلػة – ضػمة ) وقػد

وقع بسبب االختبلؼ في نوع الحروؼ  ،فالشاعر أراد مف خبلؿ ىذا البيت أف يبيف

ومضػػمة لممػػرء فػػبل يغتػػر المػػرء بجيمػػو و أريػػو
لممتمقػػي حػػاؿ الػػدنيا فصػػورىا بأنيػػا ُمزلػػة ُ
وعميػػو فػػإف ىػػذه (( الصػػمة النغميػػة فػػي ىػػذا النػػوع مػػف الجنػػاس ىػػي التػػي يتقصػػدىا
الشاعر في نظمو لتقوية الجرس في ألفاظو وبو أشبو التجنيس الحقيقي ))

(ٖٗ)

.

استعمؿ الجناس االشتقاقي في رد العجز عمػى الصػدر فػي ذكػر صػفات اهلل

تعالى في شعره مف ذلؾ قولو :
(ٖ٘)
ً
ؽ ً
بحاف ىرٌبي فالً ً
ػػبػػاح
صباح
اإل
مص ً
ً
س ى
مػػا أىطػمى ى
ساء ل ى
الم ى
ي
ػب ى
فالجنػ ػ ػاس االش ػ ػػتقاقي ف ػ ػػي رد العج ػ ػػز عم ػ ػػى الص ػ ػػدر واض ػ ػػح ف ػ ػػي لفظت ػ ػػي
( اإلصباح  ،الصباح ) إذ أشار الشاعر إلى صفة مػف صػفاتو ج َّػؿ شػأنو بأنػو فػالؽ
اإلصباح وذلؾ تعظيمػاً وتأكيػداً لعظمتػو (  ، ) فضػبلً عػف أف الشػاعر أحػدث

طباقػػاً بػػيف لفظتػػي ( المسػػاء – الصػػباح ) التػػي أفػػادت فػػي تقويػػة اإليقػػاع الػػداخمي

المتغير ) لمبيت وتحقيقو  ،فمنحو بػذلؾ نغمػة موسػيقية تألفيػا النفػوس وتطػرب ليػا
(
ّ
األسماع .
ومػف أقسػػاـ الجنػػاس التػي وردت فػػي شػػعره أيضػاً الجنػػاس السػػجعي الحرفػػي

الذي يعتمد عمى تكرار حرؼ أو حرفيف مف دوف تعمد إلى تشػابو األصػوؿ مػف ذلػؾ
قولػػو وىػو يسػػأؿ عػػف الػػذيف أبػػادىـ وأفنػػاىـ ممػػؾ المػػوت بػػالرغـ مػػف قػػوتيـ وجبػػروتيـ
بسيرىـ فيقوؿ :
وسمطانيـ  ،ويحث عمى االتعاظ
حاض ًر كالم ً
ًك ًر كالم ً
كىذكك المنا ًب ًر كالع ً
دائ ً
ػػػف ىكالقيػػػػرل
الدسػػا
ساك ًر ىك ى
ى ى
ى ي
ى ى
ى ى
ى
(ّٔ)
ئب كال ىن ً
اك ًب كالمر ً
ً
جائ ًب ىكالمرًات ً
العػمى
اك ًب ىكال ىكتػػا
ػػػب في ي
ً ى
ى
المك ى ى
ىكىذ يكك ى
فقػػد كػػرر الشػػاعر فػػي البيػػت األوؿ حػػرؼ ( الػراء ) فػػي ( المنػػابر والعسػػاكر

والدس ػػاكر والمحاض ػػر ) وك ػػرر ف ػػي البي ػػت الث ػػاني ح ػػرؼ ( الب ػػاء ) ف ػػي ( المواك ػػب
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والم اركػػب والكتائػػب والنجائػػب والم ارتػػب ) فتمتػػع نصػػو بموسػػيقى داخميػػة نابعػػة مػػف

نفسو إذ اعتمد عمى القوافي الداخمية لتحقيؽ جمؿ داخمية متناسقة في الموسيقى .
ومثمو قولو :

ػػف األ ً
ىعداء
يػػػر ىكالػػشػػػػػىُّر
ى
ه
ػػكػكف ًم ى
عػػادات ىكأىىػػػكاء ىكقىػػد ىي ي
ىحباب أ ي
الػخ ي
فقد كرر الشاعر حرفي األلؼ واليمزة فػي ( أىػواء ) و ( أعػداء ) وىػذا مػف
(ّٕ)

قبيؿ الموسيقى الداخمية .

وم ػػف الجن ػػاس الس ػػجعي االش ػػتقاقي ال ػػذي يك ػػوف أص ػػؿ المفظ ػػيف واح ػػداً ف ػػي

االشتقاؽ مف حيث المفظ والمعنى قولو :
زركعػػػ هة ىم
حصػػػػػػػػػكدةه
ى
ػػـ مػػػى ى
أى
يم ه
تػػػػارةن
ػصػػرعي ى
الػػدىػػ ير ًرجػػػاالن ى
ىي ى

ً
ً
يك ُّ
ع
مػػح
صػػػػػػػػػػػد يز ًر ٍ
ػػػػؿ ىمزركوع فىػػم ى
(ّٖ)
ع
ىىػػ ىكػذا ىمػف
ص ًر ٍ
صػػارعى ى
ىر ي
الد ى
ى

ففػػي البيػػت األوؿ نجػػد الكممػػات ( مزروعػػة ومػػزروع وزرع ) ىػػي مػػف أصػػؿ

واحد وكذلؾ

( محصودة والحصػد ) مػف أصػؿ واحػد فػي المفػظ والمعنػى  ،وفػي البيػت الثػاني نجػد

الكمم ػػات

والمعنى .

وص ػػرع ) أيض ػػاً م ػػف أص ػػؿ واح ػػد ف ػػي المف ػػظ
( يص ػػرع وص ػػارع ُ

ومثمو قولو :

صػػػاركا كمػػا ي ً
يا بػػؤس لً
ً
ػػركف يمن ىكر
ىػػاىػػـ
منػػاس ما ىد ي
ػنك ى
ى ي
ي ى
فػ ( ينكروف ومنكر ) كبلىما مف أصؿ واحد في المفظ والمعنى ىو الفعؿ ( نكر ) .
(ّٗ)

وعميػػو فػػإف أبػػا العتاىيػػة أسػػيـ فػػي تعزيػػز شػػعرية نصوصػػو وأظي ػر جماليػػة

لغتيػػا وقػػدرتيا عمػػى التوسػػع مػػف خػػبلؿ ىػػذا األسػػموب البػػديعي الػػذي أضػػفى بظبللػػو

وبعداً فنيػاً أسػيـ فػي إغنػاء تجربتػو الشػعرية
عمى أغمب نصوصو فأعطاىا جماالً ُ
واإلبداعية بنصوص غاية في البساطة والجماؿ .
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ج -الطباؽ -:
ىو (( الجمع بػيف الشػيء وضػده فػي جػزء مػف أجػزاء الرسػالة أو الخطبػة أو

البيػػت مػػف بيػػوت القصػػيدة مثػػؿ الجمػػع بػػيف البيػػاض والس ػواد والميػػؿ والنيػػار والحػػر

والبرد ))

(ٓٗ)

 ،أو ىو الجمع بيف المتضاديف في الكبلـ ويكػوف ذلػؾ الجمػع بمفظػيف

مف نوع واحد مف أنواع الكممة أو مف نوعيف مختمفيف

أف يأتمؼ في معناه ما يضاد في

فحواه ))

(ٕٗ)

.

(ٔٗ)

 ،والمطابقة في الكبلـ ((

ولمطباؽ أىمية كبيرة في تقويػة اإليقػاع الػداخمي لمقصػيدة فأىميتػو تكمػف فػي

كونػػو أحػػد األسػػاليب الببلغيػػة التػػي تخمػػؽ نوعػػاً مػػف الصػػور الذىنيػػة والنفسػػية التػػي
يوازف بيا عقؿ المتمقي ووجدانو  ،ويبػيف لػو مػا ىػو حسػف ويفصػمو عػف مػا ىػو غيػر

جيػػد وغيػػر مبلئػػـ

(ٖٗ)

 ،وقػػد أجػػاد اسػػتخداـ الطبػػاؽ فػػي قصػػائده  ،وذلػػؾ مػػف أجػػؿ

إحداث إيقاع داخمي جميؿ  ،تطرب لو اآلذاف  ،وتستمذ بػو األنفػس  ،وتُػردده األلسػف
 ،مػػف ذلػػؾ مػػا نجػػد فػػي قولػػو وىػػو يسػػأؿ القبػػور عػػف الممػػوؾ وأبنػػائيـ الػػذيف أبػػادىـ
وأفناىـ الموت فقاؿ :

ً
ىصب ىح في التير ً
اب يرفاتػا
أ ى
الممكؾ فى يكمُّ ييـ أىمػػسى ىكأ ى
الممك يؾ ىبنك ي
ىيف ي
فقد ورد الطباؽ في قوؿ الشاعر بػيف ( أمسػى وأصػبح ) وىػو طبػاؽ أيجػاب
(ْْ)

فالشػػاعر أراد مػػف خػػبلؿ البيػػت تأكيػػد حقيقػػة وحتميػػة المػػوت الػػذي البػػد منػػو فػػذكر

الممػػوؾ وأبنػػاءىـ ليستشػػعر المتمقػػي بػػأف سػػطوة المػػوت تُبيػػد وتيمػػؾ كػػؿ إنسػػاف ميمػػا
عػػبل وكبػػر  ،ولعػػؿ الطبػػاؽ الػػذي أحدثػػو الشػػاعر فػػي البيػػت مػػف خػػبلؿ المفظػػيف جػػاء
ليدؿ عمى قرب الموت مف اإلنساف كقرب المساء لمصػباح  ،وبػذلؾ نجػد أف الشػاعر

قد منح الكبلـ ُحسناً وجماالً في التعبير وبراعةً وقوةً في تأديػػة المعنى أيضاً ،
ولعؿ قدرة الشاعر الفنية واإلبداعية في ىذا الفف أسيمت في استخداـ ألفػاظ

ذات ج ػػرس موس ػػيقي  ،عن ػػدما جم ػػع ب ػػيف مجموع ػػة م ػػف الطباق ػػات ُمجانس ػػاً بيني ػػا
بالشكؿ الذي ال يحدث خمبلً في النص  ،أو في موسيقاه الداخمية فقاؿ :
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ً
سم ًبيػػػػػػػا
ًب ىعطائيػػػػا ىكًب ى
كًبب ً
عدىػػػػا ىكًبقيرًبيػػػػػػػػػا
ى ي
بػس ّْبيػػػػػا
ىكًب يح ّْبيػػػػػػػػػػػا ىك ى

ّّ
مػػػػػػػػػى
يكؿ يم ىع ٌنػػػى يمبتى ن
ىكًب ىخم ًبيػػػا ىك يغ ً
ركرىػػا
كًبح ً
مدىػػا ىكًب ىذ ّْميػػػػػا
ى ى
إًف لىـ تيعف ًبقىناع و
ػػػة
ى
ى

ػػيؾ ًب يرح ًبيا
ضاقىت ىعمى ى
لق ػػد ط ػػابؽ الش ػػاعر ب ػػيف ( عطائي ػػا – س ػػمبيا ) و ( خمبي ػػا – غرورى ػػا ) و
(ْٓ)

( بعدىا – قربيا ) و ( حمدىا – ذميا ) و ( حبيػا – سػبيا ) و ( ضػاقت – رحبيػا
) إذ أراد الشاعر مف خبلؿ ىذا النص وصؼ الدار الدنيا بما فييا مف متناقضػات ،
فجاء بالطباؽ لوصؼ صورتيا الحقيقية  ،مف خبلؿ إحاطتو بجوانبيا كافة والذي ال

يػػدع الشػػؾ فػػي أي وصػػؼ منيػػا ألنيػػا ُبنيػػت عمػػى الحقيقػػة ال الخيػػاؿ  ،وحػػث عمػػى
الت ػزاـ القناعػػة فييػػا حتػػى ال تضػػيؽ عميػػو مػػف سػػعتيا  ،وىػػذا الطبػػاؽ جعػػؿ موسػػيقى

البيػػت متناسػػقة عمػػى ط ػراز واحػػد مػػف خػػبلؿ ىػػذا الت ػراكـ الػػذي أحدثػػو الطبػػاؽ بػػيف

األلفاظ في النص  ،والمبلحظ عمى البيت الرابع مف النص أف الشػاعر حينمػا أجػرى

الطبػػاؽ ب ػػيف لفظت ػػي( ضػػاقت – رحبي ػػا ) ل ػػـ يجػ ػرِه عمػػى اإليق ػػاع والموس ػػيقى نفس ػػيا
حفاظاً عمى الجو العاـ لمقصيدة والتزاـ حرؼ الروي فييا سعياً لعػدـ إحػداث الخمػؿ

الػػذي يقمػػؿ مػػف قيمػػة الػػنص  ،والتػػأثير فػػي نفػػس المتمقػػي الػػذي يسػػتطرد فػػي قراءتػػو ،
لكشؼ مكنونات ىذه الصورة التي رسميا الشاعر وأراد إيصاليا لممتمقي .

نوع أبو العتاىية في استخداـ الطباؽ ولـ يقتصػر عمػى إيػراد الطبػاؽ التػاـ ،
ّ
إنما اتخذ مف طباؽ السمب ىدفاً لتقوية إيقاعاتو الداخمية مف ذلؾ قولو :
(ْٔ)
ش و
ك ً
ػػات األ ً
ػػػػب
ىقدار تىجرم ىكمػػػا تىجرم ًب ى
ػػػػػػيء إًٌال لى ي
حادثػ ي
س ىب ي
ػػػو ى
ى
حص ػػؿ الطب ػػاؽ الس ػػمب ب ػػيف ( تج ػػري – وم ػػا تج ػػري ) إذ أف ػػاد الش ػػاعر م ػػف

خ ػػبلؿ البي ػػت أف ديػ ػواف الحػ ػوادث واألق ػػدار ق ػػد أج ارى ػػا اهلل (  ) عم ػػى بن ػػي البش ػػر
ولكف جريانيا يكوف بسبب ما  ،فحث الشاعر مف خبلؿ البيت إلػى األخػذ باألسػباب

مع تأكيد اإليماف بالقضاء والقدر .
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ولعؿ الطباؽ الذي أحدثو في البيت أفاد في تقوية المعنى ورسوخو في ذىف

المتمقي فضبلً عف تقوية اإليقاع الداخمي لمبيت .

ومثمو قولو في ذـ الدنيا والتزىيد منيا :
(ْٕ)
ً
عاميتا
يء تىشتى ًي ًو ىأرىيتػػى يو
كاف ى
ىكًاف ى
ىكًاف ى
ش ه
كاف ما ال تىشتى ًييو تى ى
يظيػػر الطبػػاؽ فػػي البيػػت بػػيف ( تشػػتييو – ال تشػػتييو ) إذ أراد الشػػاعر مػػف

خػػبلؿ البيػػت ذـ اإلنسػػاف الػػذي ُيقبػػؿ عمػػى المعاصػػي والػػذنوب وي ارىػػا ويستحسػػنيا إذ
جػػاء بالفعػػؿ ( أريػػت ) الػػذي يػػدؿ عمػػى اليقػػيف المتحقػػؽ مػػف خػػبلؿ ىػػذه الرؤيػػة ألنيػػا
تابعة لئلنساف نفسو فتأمره ويطيعيا فتكوف عمى الحقيقػة ال الخيػاؿ وعكػس ذلػؾ فػإف

النفس تتعامى عما ال تشتييو  ،فمجوء الشاعر إلى الطباؽ السمب في البيت أفاد في
تقوية المعنى مف خبلؿ إثبات ىذه الرؤية عمى وجػو الحقيقػة والتػي أفػادت فػي تقويػة

إيقاع البيت الداخمي .

وم ػػف خ ػػبلؿ م ػػا ق ػػدمنا يمك ػػف الق ػػوؿ :إف أب ػػا العتاىي ػػة اس ػػتطاع م ػػف خ ػػبلؿ

استعمالو األساليب الببلغية مف إيصاؿ المعنى الذي أراده وعبر عنػو شػانو فػي ذلػؾ
شأف التراكيب المغوية التي عمد إلى استعماليا في التعبيػر عػف أفكػاره ومواقفػو وحبػو

ماضػػيو  ،فضػػبلً عػػف أنػػو اتخػػذ مػػف ىػػذه األسػػاليب مػػدخبلً لتقويػػة اإليقػػاع الػػداخمي

لقصائده التػي بػث فييػا أحاسيسػو ومشػاعره ووازف بينيػا ممػا خمػؽ نوعػاً مػف التوافػؽ
واالنسجاـ الروحي بينيا وىنا تكمف شعرية نصوصو وسيرورتيا بيف الناس .
المبحث الثاني

أ -الكزف -:

اإليقاع الخارجي ( الثابت ) -:

ُيعػػد الػػوزف اإلطػػار الخػػارجي الػػذي يمنػػع القصػػيدة مػػف الخمػػؿ والفوضػػى وىػػو
يمثؿ (( أعظـ أركاف حد الشعر  ،وأوالىا بو خصوصية  ،وىو مشػتمؿ عمػى القافيػة

وجالب ليا ضرورة )) (.)ٗٛ
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()ٜٗ

ويعػ ػػد الػ ػػوزف عنص ػ ػ ارً ميمػ ػػاً مػ ػػف عناصػ ػػر الشػ ػػعر
ُ
الخصائص الصوتية لمغة ويضبط اإليقػاع فػي النثػر ويقربػو مػف التسػاوي فػي الزمػاف

وىػػو يبسػػط الصػػمة بػػيف أطػواؿ المقػػاطع اليجائيػػة ))

(ٓ٘)

 ،لكونػ ػػو (( يػ ػػنظـ

 ،ومػػف النقػػاد مػػف حػػاوؿ أف

يربط بيف الموضوعات واألوزاف الشعرية التي تناسبيا  ،إذ أف (( تبايف الموضوعات

البػ ّػد مػػف أف يصػػاحبو تبػػايف فػػي األوزاف  ،ولمػػا كانػػت أغػراض الشػػعر مختمفػػة وكػػاف
منيػا مػػا يقصػد بػػو الجػد والرصػػانة  ،ومنيػػا مػا يقصػػد بػو اليػزؿ والرشػاقة  ،ومنيػػا مػػا
يقصد بو البياء والتفخػيـ  ،ومنيػا مػا يقصػد بػو الصػغار والتحقيػر ،وجػب أف تحػاكي

تم ػػؾ األغػ ػراض والمقاص ػػد بم ػػا يناس ػػبيا م ػػف األوزاف ويخيمي ػػا لمنف ػػوس  ،ف ػػإذا قص ػػد
الش ػػاعر الفخ ػػر ح ػػاكى غرض ػػو ب ػػاألوزاف الفخم ػػة الباىي ػػة الرص ػػينة  ،واذا قص ػػد ف ػػي

موضع قصداً ىزلياً أو استخفافياً وقصد تحقير شيء أو العبث بو حاكى ذلؾ بما
يناسبو مف األوزاف الطائشة القميمة البياء  ،وكذلؾ في كؿ مقصد ))

(ٔ٘)

 ،فالوزف

يمث ػػؿ اإلط ػػار الخ ػػارجي لم ػػنص الش ػػعري ال ػػذي يم ػػـ أش ػػتات القص ػػيدة ويحفظي ػػا م ػػف

التبعثر

(ٕ٘)

 ،ويؤلؼ موسيقاىا الخارجية المحسوسة

(ٖ٘)

.

وتػػأتي أىميػػة اإليقػػاع لمػػوزف فػػي كونػػو (( يفسػػر جػػزءاً كبي ػ ارً مػػف التػػأثيرات

العاطفيػػة لمموسػػيقى بحيػػث أف الشػػاعر ميمػػا كػػاف حاذقػػاً بارعػػاً فػػي اختيػػار كمماتػػو
لمتعبيػػر عػػف

ذكرياتػػو  ،فػػإف كمماتػػو لػػف تسػػري بمحنيػػا إلػػى قمػػب المتمقػػي لتصػػبح

جػػزءاً مػػف كيانػػو مػػا لػػـ يكػػف ليػػذه الكممػػات المنتقػػاة اسػػتيواء اإليقػػاع  ،فاإليقػػاع فػػي
الموسيقى ترديد ألنغاـ كامنة في الطبيعة ))

(ٗ٘)

.

لقػػد سػػار فػػي نظػػـ قصػػائده عمػػى أغمػػب البحػػور الشػػعرية مثػػؿ البحػػر الطويػػؿ

والكامػػؿ والبس ػػيط والػ ػوافر والمنسػػرح والخفي ػػؼ فض ػػبلً عػػف اس ػػتخدامو لبقي ػػة البح ػػور
بنسب أقؿ مف البحور المذكورة .

والمبلحظ أنو أكثر مف استخداـ البحر الطويػؿ الػذي يمتػاز بكثػرة مقاطعػو ،

ونغماتو اليادئػة المناسػبة  ،ومناسػبتو لؤلغػراض الجميمػة الشػأف
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طوؿ نفس الشاعر ؛ ألف البحػر الطويػؿ ممتػد بعػدد أسػبابو وأوتػاده وفواصػمو  ،وال

يستطيع استخدامو إال شاعر قد مارس الشعر كثي ارً بحيث اسػتقامت موىبتػو وقدرتػو
عمػػى الصػػياغة والنسػػيج فػػي ميػػداف الشػػعر  ،وىػػذا يػػدؿ عمػػى تػػأثر الشػػاعر بأشػػعار
األقدميف فسار عمى منػواليـ فػي اسػتخدامو ليػذا البحػر ؛ ألف الشػاعر العربػي القػديـ

كػػاف يضػػع البحػػر الطويػػؿ فػػي مقدمػػة البحػػور التػػي يػػنظـ عمييػػا  ،ثػػـ تػػأتي البحػػور
الباقي ػػة  ،م ػػف ذل ػػؾ قول ػػو عم ػػى البح ػػر الطوي ػػؿ وى ػػو يخاط ػػب ال ػػدنيا ويح ػػذر غرورى ػػا
ويوصي نفسو بأف ال يتخذىا دار خمود فيقوؿ :
ً
بؿ ارًتحالً ًؾ
معػػػػػػػػػػ وػة
ىكلى ًكف يخذم في الزًاد قى ى
دار يق ى
أىيا ىن ي
فس ال تىستىكطنػػػي ى
ػػػػو ًب ًشمالً ً
يعطيت ً
لى ًؾ الكيػػػػػ يؿ إًف أ ً
ً
ػػػؾ
تاب ًؾ ىكاذ يكػػرم
فس ال تىنسػػػػػػػػػػي ك ى
ى
أىيا ىن ي
ػػػكـ ً
ً
بػػػػػػػػػػػػؿ ىي ً
اشتغالػً ًؾ
ػػػكـ تىفىػػػػػػػػػػػػ ُّر وغ فىدكىن ًك ًو ًمف قى
فػػػس إً َّف ى
أىيا ىن ي
ػػػػكـ ىي ي
الي ى
بػػػؿ سؤالً ً
كمسؤكلىػػػ هة يػػػػا ىنفػػػػػػػس أ ً
ىجكابان لً ىي ً
ً
ػػؾ
الح
سرم
ىنت فى ىي ّْ
كـ ى
شػػػػػػػػر قى ى ي
ي
ىى
ػػػػػػو ًمػػػف ًفعالًػػؾً
َّمت ً
يػػػر ما قىد ً
ً
فػػػػػػػػػس أىنت فىقيػػػػػػػػ ىرةه إًلى ىخ ً
ىك ًمسكي ىنػػػ هة يػػػا ىن
ي
كت فىاحتاطي لى يو ك ً
ابشرم إًذا
الم ي
ى
يى ىك ى

ػػػكت ىكفافػػػػػػػػػػػان ال عمى ً
ىنج ً
يػؾ ىكال لى ًػؾ
ى
ى

(ٔٓ)

إذ يبلحظ إفادة الشاعر القصوى مف المجاؿ اإليقاعي الممتد لمبحر الطويػؿ فػي بػث
حكمتو عمى تمونيا وتعدد مجاالتيا  ،ومما يبلحظ أيضاً أف الشاعر لجأ إلػى تكػرار

لفظ ػػة ( أي ػػا نف ػػس )

و ( ي ػػا نف ػػس ) خم ػػس مػ ػرات إذ أعط ػػى تكػ ػرار ى ػػذه

األلفػػاظ إيقاعػػاً موسػػيقياً مػػؤث ارً تت ػرنـ لػػو اآلذاف وتمتػػذ بػػو النفػػوس  ،كمػػا تعبػػر عػػف

حيػة شاخصػة تعقػؿ وتحػس  ،فضػبلً عػف
الحوار الياديء لمشاعر مػع نفسػو وجعميػا ّ
تكرار ( كاؼ ) المخاطب ( تسع مػرات ) إذ أحػدث بػذلؾ إيقاعػاً موسػيقياً منتظمػاً
 ،ونوعاً مف الترابط بيف األلفػاظ التػي ورد فييػا التكػرار  ،وىػذا يػدؿ عمػى أف الزيػادة

فػي التكػرار لؤللفػاظ تػػؤدي إلػى مضػاعفة الػنغـ الموسػػيقي ،وتسػاعد عمػى زيػادة تقويػػة
الجرس الصوتي .
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والمبلحظ عمى الػنص أف نبػرة الحػزف والمػوـ والعتػاب بػدت واضػحة المعػالـ

مػػف خػػبلؿ حشػػد الشػػاعر لؤللفػػاظ التػػي تػػدؿ عمػػى ىػػذه المعػػاني وىػػذا يػػدلنا عمػػى أف

الشػػاعر كػػاف بارعػػاً فػػي اختيػػار ألفاظػػو بمػػا ينسػػجـ مػػع واقػػع الحػػاؿ الػػذي نظػػـ فيػػو
النص  ،فضبلً عف قدرتو الفنيػة عمػى خمػؽ االنسػجاـ بػيف األلفػاظ مػف حيػث اإليقػاع
الخارجي لمنص مستعيناً بأسموب التكرار في خمؽ ىذا االنسجاـ .

احتػػؿ بحػػر الكامػػؿ المرتبػػة الثانيػػة فػػي شػػعر أبػػي العتاىيػػة (( فالكامػػؿ مػػف

البحور الشائعة في الشعر القديـ والحديث ؛ألنو يصمح ألكثػر الموضػوعات الشػعرية
وينماز بجرس واضح ينبعث مف ىذه الحركات الكثيرة المتبلحقة  :متفاعمف متفاعمف

متفاعمف ))

()٘ٚ

.

وىو مػف أكثػر (( بحػور الشػعر غنائيػة ولينػاً وانسػيابية وتنغيمػاً واضػحاً ،

إلى جانب كونو يتألؼ مف وحدة صافية مفردة ومكررة ))

()٘ٛ

.

لق ػػد تجم ػػت ى ػػذه الغنائي ػػة واالنس ػػيابية لي ػػذا البح ػػر عن ػػد الش ػػاعر وى ػػو ي ػػذكر

ػاء هلل سػػبحانو
صػػفات العبػػد ال ازىػػد الػػذي آثػػر الحيػػاة الػػدنيا وممػػذاتيا عمػػى نفسػػو إرضػ ً
وتعالى لينعـ بنعيـ اآلخرة وممكيا الدائـ فيقوؿ مف الكامؿ :
بػػػػػد
إً َّف القى
ػػػػػػو ىع ي
ريػػػػػػػػػػػػرةى ىعي ين ي
ى
بد ىقمي يؿ ال ىن ً
ػػػػػػػد
ػػػػػػػػػكـ يمجتى ًي ه
ىع ه

الدنيػػػػػػػػػػا ك ً
باطمًيػػػػػػػا
ين ٍزهه ىع ًف ي
ى
ً
ػػػػػػػر
يمستىج ًي هؿ في المىو يمحػتىقى ه
ً ً ً
ػب
يمتىػػػ ىذلّْػػػػػػػػػػػػػػ هؿ لمٌػػػػىو يمرتىقػػػػػػػػػػػػ ه
الكتػًيػا
ىرفى ى
ضا ى
لحياةى ىعمى ىح ى
ً
الم ىح َّ
ػػػػػؿ بػً ًو
ىيكفيو ما ىبمىػػػػػػػػغى ى

ىخ ًشي ً
صػػػػػػػد
ػػػو قى
اإل لى ىو ىك ىعي ي
ي
ش ي
ى
ً
ً
ً
ُّ
شػػػػػد
لًمٌػػػى ًو يكػػػػػػػػػػػػػػػؿ فعالػػػػػػػػو ير ي
قػػػػػػػػػد
ػػػػػو ىكال ىن ي
ض ىيش ىغمي ي
ال ىع ٍر ي
ىىز يؿ المخافى ً
نػػػػدهي ًج ُّ
ػػػػػػػػد
ػػػة ًع ى
ى
ً
ً
ً
ُّ
ػػػػػػػػػػػػػد
يس مػػػف إًتيانػػػػو يب
ما لى ى
كًاختار ما ً
مػػػػػػػػػػد
ػػػو الخػي ي
فيو لى ي
ى ى
ً
ػيػػػػػػػػػػػد
ػػو ىج
ي
ناب ي
ال ىيشتىكي إف ى

ىػد
رت ًب ًو
يؾ إًذا ى
صد ىك ي
شدد ىي ىد ى
الع ي
الز ي
يش إًٌال القى ي
ظ ًف ى
فىًا ي
ما ى
تنطػػوي ى ػػذه القصػػيدة عم ػػى ج ػػرس صػػوتي م ػػرف ومنس ػػاب تولػػد م ػػف خ ػػبلؿ
(ٗٓ)

استعماؿ الشاعر لوزف البحر الكامؿ الذي يتسـ بتواتر نغماتو وانسيابيتيا فضبلً عف
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تجػػانس األلفػػاظ وطبلوتيػػا إذ مكنػػت الشػػاعر مػػف رسػػـ صػػورة حقيقيػػة ألعمػػى م ارتػػب
الزىد تجسدت في ىػذه األوصػاؼ التػي أضػفت بظبلليػا عمػى الػنفس وسػاعدت عمػى

ترسػػيخيا فػػي ذىػػف المتمقػػي عػػف طريػػؽ ذكػػر ىػػذه الصػػفات التػػي زادت مػػف شػػعرية
النص وانعكست عمى ألفاظ القصيدة والوزف العاـ .

نظػػـ عمػػى بحػػر البسػػيط الػػذي احتػػؿ المرتبػػة الثالثػػة فػػي ديوانػػو وىػػو (( مػػف

الجدية وىو في ذلػؾ قريػب
البحور الطويمة التي يعمد إلييا الشعراء في الموضوعات ّ
(ٓ)ٙ
ويتميز بكونو (( بح اًر راقصاً يتصؼ بنغماتو العالية وبتغير
مف الطويؿ ))
حركػػي مػػوجي ارتفاعػػا وانخفاض ػاً ))

(ٔ)ٙ

 ،ولجػػوء الشػػاعر إلػػى الػػنظـ فػػي مثػػؿ ىػػذا

البحػػر دليػػؿ يعكػػس قػػدرة الشػػاعر العاليػػة وتمكنػػو مػػف أدواتػػو الفنيػػة  ،ولعػػؿ ذلػػؾ يبػػدو

واضحاً في قولو مف البسيط :
ػػػف األ ٌىي ً
ػػػػاـ تى ً
جرىبػػػػػ هة
أى
يخ َّي ًعنػػػػػػدم ًم ى
مش في ا ً ً
ال تى ً
حم نة لى ييػػػػـ
لناس إٌال ىر ى
ً
كًاقطىع قيكل يك ّْؿ ًح و
قػػػد أ ى
ىنت يمػضم ىرهي
ى

كًار ىغب ًب ىن ً
الح لىػػو
فس ى
ص ى
ػػػؾ ىع ٌمػػػا ال ى
ى
الؾ صالػً ىحػػػػ نة
ػػد أىك ى
ىحػػػ ه
ىكًاف ىي يكػػػػػػػػػػػف أ ى
شػػػؼ مسيئػػػػػػػػان عف إًساء ًت ً
ىكال تي ىك ّْ
ػػػػو
ى
ى
ي
فىتىستى ًح َّ
المتىيػػػػػػا
ػػػػػػػػػؽ ًم ىف ي
الدنيػػػػا ى
س ى
إذ منح ىذا البحر الشاعر القدرة عمى

ً
فيمػػػػا أىظي ُّ ً
مـ ً
شػػػػػػاؼ
بػػػػػارعه
ػػػػػػف ىكع ه
ً
ً
نصػػػػػػػػػػػػاؼ
ػػػػػػػػػػـ إًٌال ًبًإ
ىكال تيعػػػػػػام ي
مي ي
ػػػة أىك إًف ىىفػػا ً
إًف ىز َّؿ ذك ىزلَّ و
ىاؼ
ً
لػطػػػػاؼ
ػػػر ىكًا
ىكس ًع
الناس ًمػػػػف ًب ٍّ
ى
ىكأ ى
ً
فى ً
ىضػعػػػػاؼ
ػػػػػكؽ ما أىكلػػػى ًبأ
كاف ًو فى ى

ً
كً
القاط ًع الػجافػي
ىخيؾ
صؿ ًح ى
باؿ أ ى
ى
ً (ِٔ)
ىكتىستى ًق َّ
و
ػػػػػػػػػرض ك ًاف و
ػػػػػػر كاؼ
ػػػؿ ًب ًع
استيعاب مجموعػة النصػائح التػي تحػث

عمى مكارـ األخػبلؽ فحػث عمػى حسػف التعامػؿ مػع النػاس واإلنصػاؼ ليػـ وقطػع قػوى

الحقػػد عف طريػػؽ العفػػو عف المسيء،كما حث في االبتعاد عما ال صػبلح لػو وتوسػيع
اإلحساف لمناس ،والحث عمى عدـ الكشؼ عف إساءات الناس وسترىا ،وصمة األرحاـ

 ،بسبب ما يتصؼ بو ىذا البحر مف قدرة عمى اسػتيعاب المضػاميف الجديػة والرصػينة

71

جملة جامـــعة تكريت للعلوم االنسانية اجمللد ( )22العدد ( )01تشرين االول 2102م

فضػػبلً عمػػى مػػا يتصػػؼ بػػو مػػف قػػدرة نغميػػة تثيػػر السػػامع وتسػػتدعي تأمػػؿ مػػا فػػي ىػػذه

القطعة الشعرية مف معافٍ عظيمة.

ونجد أف لجوء الشاعر إلى نظـ مضموف األبيات عمى بحر البسيط التساع

ىػػذا البحػػر لحمػػؿ ىػػذه المعػػاني واألفكػػار فض ػبلً عػػف مػػا امتػػاز بػػو مػػف حركػػة بػػيف
األلفػػاظ والنغمػػات الموسػػيقية العاليػػة التػػي تولػػدت مػػف خبلليػػا فأعطػػت لمػػنص ُبعػػداً
فنياً أسيـ في التأثير في نفسية المتمقي وزادت مف شعرية النص الفنية والتعبيرية .

وقد نظـ عمى بحر الوافر إذ حظي بمكانة كبيػرة فػي شػعره فػالوافر (( ينمػاز

بتدفقػػو وتبلحػػؽ أج ازئػػو وسػػرعة نغماتػػو  ،فيػػو وزف خطػػابي إف صػػح التعبيػػر  ،يشػػتد
ػرؽ إذا رققتػػو  ،يصػػمح لمثػػؿ موضػػوعات الفخػػر واليجػػاء والمػػدح كمػػا
إذا شػػددتو ويػ ّ
يص ػػمح لمغ ػػزؿ والرث ػػاء وم ػػا إلييم ػػا  ،وق ػػد أكث ػػر الش ػػعراء م ػػف ال ػػنظـ ف ػػي ى ػػذا البح ػػر
قدماؤىـ ومحدثوىـ ))

(ٖ)ٙ

.

وقد أفاد مف خصػائص ىػذا البحػر ونظػـ منػو فػي كػؿ أغػراض الػديواف وىػذا

يػدؿ عمػػى قػدرة الشػػاعر وتمكنػػو مػف تضػػميف تجاربػو الشػػعرية فػػي بحػر طويػػؿ وكثيػػر
ذلؾ قولو :

المقاطع كالوافر مف
ً
ً ً
ب ىكًافػػػػ هؾ
ػػمنػػػٌي
مػدنيػػػػػػػا ًع ه
ىكلً ي
ىك يك ُّؿ عداتيػػػػػػػػػػػػػا ىكذ ه
ػػػدات ًبالتى ى
كما مػمػػ هؾ لًػذم م و
الح ىد ً
مػػؾ ًبػبػػػا و
ثاف يمم يؾ
ؽ
ىك ىىؿ ىيبقى ىعمى ى
ي
ى ي
(ْٔ)
ً
ػػػػػػػػػد ُّؾ
مػيػػػـ
ػػػػػـ تي ى
ىرض ىب ى
ىكًا َّف األ ى
أىال إً َّف الػػع ى
ػعد يى ي
ػباد ىغػػػػدان ىر ه
إذ نجػػد الشػػاعر يحػػذر مػػف الػػدنيا واف كػػؿ مػػا فييػػا كػػذب وافػػؾ  ،وكػػؿ شػػيء
فييا مصيره إلى الفناء وىذه حقيقػة البػد منيػا  ،وقػد أكػد الشػاعر ىػذه الحقيقػة حينمػا
أشار إلى معنى اآلية الكريمة التػي تػدؿ عمػى ذلػؾ بقولػو تعػالى   :ىك َّػال إً ىذا يد َّك ًػت

ض ىد ِّكا ىد ِّكا ( الفجر ،)ٕٔ:إذ ذكر في البيت األخير توكيػديف ليرسػخ فػي كػؿ
ٍاأل ٍىر ي
منيا فناء الخبلئؽ ودؾ األرض وزلزاليا حتى يتيدـ كؿ بناء عمييا وينعدـ  ،فضػبلً
عمػػى اسػػتخداـ الشػػاعر أسػػموب التك ػرار فػػي لفظػػة ( ُممػػؾ) ليحػػدث إيقاعػػاً موسػػيقياً
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يػػؤدي لمضػػاعفة الػػنغـ الموس ػػيقي لمػػنص  ،ولعػػؿ لجػػوء الش ػػاعر إلػػى اسػػتخداـ ى ػػذا

البحر لكي يطرح تجربتو الشعرية في أوسع مساحة ممكنة توفرىػا مقػاطع ىػذا البحػر

.

وقد كسر األسوار واألطر التي تحيط باألعاريض واألوزاف التي يصوغ فييػا

العػػرب أشػػعارىـ  ،وأطمػػؽ نفسػػو عمػػى سػػجيتيا لتخمػػؽ وتبتكػػر األوزاف التػػي تميػػؽ بمػػا
يقػػوؿ مػػف شػػعر  ،وذلػػؾ عنػػدما صػػاغ شػػع ارً فػػي قوالػػب شػػعرية جديػػدة لػػـ يطرقيػػا

الشعراء قبمو  ،يقوؿ ابػف قتيبػة (( وكػاف لسرع ػت ػػو وسيولػ ػػة الش ػػعر عم ػػيو رّبم ػ ػػا ق ػػاؿ
شػػع ارً مػػوزوناً يخػػرج بػػو ع ػػف
(٘)ٙ
قصػػار  ،فس ػػمع ص ػػوت
أعػػاريض الش ػػعر وأوزاف الع ػػرب ))
 ،وقعػػد يوم ػػاً عن ػػد ّ
المدقَّة  ،فحكى ذلؾ شع ارً في ألفاظو وىي ِّ
عدة أبيات ( )ٙٙمنيا قولو :
ُ
نكف ً
ً
مم ً
صرفىيا
دائػػػ ار
ه
ت يي ًد ى
رف ى
لى
(ٕٔ)
احػدان فىك ً
كً
احػػػػدا
يى َّف ىينتىقي ىننػػػػا

فوزف البيت ( فاعمف مستفعمف ) مرتيف وىو عكس البسػيط وىػو مػف األوزاف الميممػة
التي تستنبط مف دوائر الخميؿ  ،فعني أبو العتاىية بالنظـ عمى ىذه األوزاف .

ويقػوؿ صػػاحب األغػاني  (( :ولػػو أوزاف طريفػػة قاليػا ممػػا لػـ يتقدمػػو األوائػػؿ
()ٙٛ
وسػػئِ َؿ يومػػاً ىػػؿ تعػػرؼ العػػروض ؟ فقػػاؿ  :أنػػا أكبػػر مػػف العػػروض ولػػو
فييػػا ))
ُ
أوزاف ال تدخؿ في العروض(. )ٜٙ
وأبػػو العتاىيػػة ُعنػػي بػػالنظـ عمػػى ىػػذه األوزاف مػػيبلً منػػو إلػػى التجديػػد ف ػي
موسػػيقى القصػػيدة  ،فػػنظـ أشػػعاره فػػي ىػػذا القالػػب الموسػػيقي الػػذي كانػػت تدفعػػو إليػػو

أُذنػػو الموسػػيقية لصػػب شػػعره فػػي قوالػػب موسػػيقية خارجػػة عػػف دوائػػر الخميػػؿ وىػػو مػػا
دفع ابنو أف يقػوؿ  (( :ولػو أوزاف ال تػدخؿ فػي العػروض ))

(ٓ)ٚ

 ،والجػدير بالػذكر

أيض ػػاً أف أب ػػا العتاىي ػػة ك ػػاف مش ػػغوفاً ب ػػاألوزاف القص ػػيرة س ػػعياً ومن ػػو ف ػػي س ػػرعة
وسيولة نظػـ الشػعر عمييػا  ،وال نريػد اإلسػياب فػي ذكػر البحػور التػي نظػـ فييػا أبػو
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العتاىي ػػة أش ػػعاره لك ػػف يمك ػػف الق ػػوؿ إن ػػو نظ ػػـ ف ػػي أغم ػػب البح ػػور فق ػػد اس ػػتخدـ بح ػػر

المنس ػػرح والخفي ػػؼ والسػ ػريع والمتق ػػارب والرم ػػؿ ومج ػػزوءه والمدي ػػد والي ػػزج والمجت ػػث

والرجػػز ومجزوئػػو

والمتػػدارؾ  ،وىػػذه الب ػػحور جػػاءت بنسػػب أقػػؿ فػػي ديوانػػو مػػف

بحر الطػويؿ والك ػػامؿ والبػسي ػ ػػط

والوافر وىذا مؤشر واضح لميؿ الشاعر إلى التنويع في اسػتعمالو البحػور الشػعرية ،

وىػػذا التنويػػع أظيػػر براعتػػو الفنيػػة واإلبداعيػػة فػػي تطويػػع اإليقاعػػات الموسػػيقية بمػػا

يػػتبلءـ مػػع حالتػػو االنفعاليػػة والواقعيػػة التػػي تعبػػر عػػف مجريػػات حياتػػو بكػػؿ أشػػكاليا

وألوانيا .

ب -القافية -:
تُعػػد القافيػػة مػػف المسػػتمزمات األساسػػية فػػي القصػػيدة العربيػػة القديمػػة وجػػزءاً
ميماً وضرورياً لموسيقى الشػعر وعنصػ ارً أساسػاً ألي عمػؿ فنػي (ٔ ، )ٚإذ إف النقػد

العربي القديـ كاف يعدىا مف أساسيات القصيدة .

و (( القافية شريكة الوزف في االختصاص بالشعر  ،وال يسػمى شػع ارً حتػى

يكػػوف لػػو وزف وقافيػػة ))

(ٕ)ٚ

 ،إذ يمػػثبلف كفتػػا المي ػزاف ويعمػػبلف معػػاً عمػػى إحػػداث

التناس ػػب الص ػػوتي والنغم ػػي المنتظ ػػر م ػػف الموس ػػيقى الش ػػعرية وال يمك ػػف (( لمش ػػعر
العربػػي أف يكػػوف شػػع ارً بمعنػػاه بمجػػرد الػػوزف  ،فػػالوزف والقافيػػة متكػػامبلف ال يستقي ػػـ

أحدىما مف دوف اآلخر ))

(ٖ)ٚ

 ،ووردت القافية بعدة تعريفات لعػؿ أبرزىػا تعريػؼ

( الخميػػؿ بػػف أحمػػد الفراىيػػدي ) فيػػي عنػػده (( مػػف آخػػر حػػرؼ فػػي البيػػت إلػػى أوؿ

سػػاكف يميػػو مػػف قبمػػو  ،مػػع حركػػة الحػػرؼ الػػذي قبػػؿ السػػاكف ))

(ٗ)ٚ

النقاد وعدوه األصح واألصوب  ،وعميو سارت المتوف العروضية

 ،وىػػو مػػا التزمػػو

(٘)ٚ

 ،وتمثؿ أيضا

(( مجموعػػة أصػ ػوات ف ػػي آخ ػػر الش ػػطر أو البي ػػت وى ػػي كالفاص ػػمة الموس ػػيقية يتوق ػػع
الس ػػامع تكرارى ػػا ف ػػي فتػ ػرات منتظم ػػة  ،وأق ػػؿ ع ػػدد يمك ػػف ب ػػؿ يج ػػب تكػ ػ ارره م ػػف ى ػػذه
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المجموعة مف األصوات التي تكوف القافية ىو حرؼ الروي وبو تُعرؼ القصػيدة مػف
عينية ورائية ودالية وسينية )) (. )ٚٙ
وتكم ػػف أىمي ػػة القافي ػػة ف ػػي أني ػػا (( تض ػػبط اإليق ػػاع الموس ػػيقي وتزي ػػد الق ػػوة

الموسيقية

في التعبير ))

()ٚٚ

.

ولمقافيػػة دورىػػا المتميػػز فػػي البنيػػة الموسػػيقية لمقصػػيدة (( لمػػا تمنحػػو لمػػنص

الشػػعري مػػف دفػػؽ موسػػيقي يسػػيـ فػػي أغنػػاء اإليقػػاع الشػػعري ))

()ٚٛ

 ،إذ إف الشػػعر

يشػػبو الموسػػيقى لمػػا فػػي ألحانيػػا مػػف نق ػرات موسػػيقية أو نغمػػات متكػػررة  ،كػػاف مػػف

الضػػروري وج ػػود مثػػؿ ى ػػذه النقػ ػرات فػػي الش ػػعر الت ػػي تمثػػؿ القػ ػوافي المتك ػػررة

()ٜٚ

،

فوجود القافية إذاً ضروري لوجود شعر دقيؽ رقيؽ في تكوينػو الموسػيقي  ،لػذلؾ فػإف
الشعر العربي أدؽ وأرؽ أشعار الدنيا مف حيث الروعة والموسيقى (ٓ.)ٛ

ومػػف خػػبلؿ قيامنػػا بالمسػػح اإلحصػػائي لمق ػوافي التػػي اسػػتعمميا أبػػو العتاىيػػة

في أشعاره بنوعييا المطمقة والمقيدة التػي تضػمنت مضػامينو الدينيػة والتراثيػة  ،تبػيف

لنا أف حرؼ الروي البلـ ثـ الراء ثـ النوف ثـ الباء فالداؿ والتاء كانت أكثر حضو ارً

مف بيف القوافي التي نظـ فييا شعره  ،فضبلً عف استعمالو لبقيػة القػوافي بنسػب أقػؿ

مف القوافي المذكورة .

ولع ػػؿ كثػ ػرة ش ػػيوع ى ػػذه الح ػػروؼ روي ػػا ف ػػي ش ػػعر أب ػػي العتاىي ػػة يع ػػود لكثػ ػرة

شيوعيا روياً في الشعر العربي

(ٔ)ٛ

.

ويمكػػف القػػوؿ :إف أبػػا العتاىيػػة أكثػػر مػػف نظػػـ أشػػعاره عمػػى القافيػػة المطمقػػة

التػػي يكػػوف حػػرؼ روييػػا متحركػػاً بالحركػػات المعروفػػة

(ٕ)ٛ

 ،وىػػذا النػػوع الػػذي كػػاف

عميو القسـ األعظـ مف شعره  ،إذ بمغ مجموع ما نظمو عمى ىذه القافية ( ) ٕٗ٘ٚ

بيتػػاً مطمػػؽ القافيػػة مػػف مجمػػوع أبي ػ ػػات ال ػػديواف البالغػػة ( ٘ ) ٜ٘ٔبيتػ ػاً شعريػ ػاً ،

وقػ ػػد يكػػوف سبػػب نػػظـ الشػػاعػػر عم ػػى
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القافيػػة المطمقػػة نابعػػاً مػػف صػػميـ التجربػػة الحياتيػػة والشػػعرية التػػي عاشػػيا  ،فػػأطمؽ
قوافيو لتتناغـ مع سجيتو وطبعو  ،وليذا فيي تنسجـ انسػجاماً رائعػاً مػع األغػراض

المختمفػػة التػػي تناوليػػا الشػػاعر فػػي شػػعره  ،وجػػاءت القافيػػة المقيػػدة التػػي يكػػوف حػػرؼ
روييا ساكنا

(ٖ)ٛ

بعػد القافيػة المطمقػة  ،إذ بمػغ مجمػوع األبيػػات التػػي نظميا الشػاعر

عمى ىػذه القافيػة ( )ٙٙٛبيتػاً شػعرياً  ،ولعػؿ إيػراد الشػاعر ليػذه القافيػة بصػورة قميمػة
يع ػػود إل ػػى كوني ػػا (( أق ػػؿ القػ ػوافي موس ػػيقية )) (ٗ )ٛولكن ػػو أوردى ػػا لتك ػػوف ط ػػوع يدي ػػو
يسػػتعمميا فػػي وضػػعيا المناسػػب  ،والمبلحػػظ أف أبػػا العتاىيػػة اسػػتميـ قوافيػػو الشػػعرية

مف مخزوف ذاكرتو التي قد ترسػخ فػي داخميػا القػرآف الكػريـ والحػديث الشػريؼ فػأكثر
مف استخداـ حرؼ الروي البلـ في قوافيو لما ليذا الصػوت مػف وضػوح فػي السػمع ،

يولدىا مف خبلؿ الترديد فتألؼ لػو النفػوس وتصػغي
فضبلً عف النبرة الموسيقية التي ّ
لو األسماع  ،مف ذلؾ قولو وىو يصؼ الدنيا فيقوؿ عمى القافية المطمقة :
إً ٌني لىفي ىم ً
نز وؿ ما ًز ي
ػػػػػرهي
ىعم ي
لػػت أ ي
ػػػػػػػو لى ىعمػػػػػػى
ىكأ َّ
ىف ىرحمي ىكًاف أىكثىقتي ي
ىنفاس في مػ و
يػػؿ
ىفمىك تىأىى ي
َّبت ىكاأل ي
ى
ياة مح ّّؿ ال مقػػػاـ ًب ً
ً
ػػػػو
الح ى ى
كادم ى
ي ى
شبَّي و
و
ػػػػػة
دار أ
ىك
ىباطيػػػؿ يم ى ى
الػػػػػػػػػدار ي
ي

نػػػػو ىمنقػػػك يؿ
ىعمى ىيقينػػػػػػي ًبأىٌنػػي ىع ي
ً و ً
الح ً
يػػػف ىمحمػك يؿ
ىمطيَّة مف ىمطايػػػػا ى
الع ً
يش ىمقبػػػك يؿ
ىك ى
ير ىبيني ىكىب ى
يف ى
الخ ي
ليػػػو ككادم الم ً
لً ً ً
ػػػكت ىمحمػػػػػػك يؿ
ناز ى
ى

ً
اليػز يؿ ىمعػػسػػػك يؿ
الج ُّد يمّّر ًبيػػا ىك ى
لقػػد امتزجػػت ىػػذه األبيػػات بػػألواف االنفعػػاؿ والموقػػؼ النفسػػي ألبػػي العتاىي ػة
(ٖٓ)

وىو يصور الدنيا ويصػفيا بػالمنزؿ المنقػوؿ وىػو الػوادي الػذي ال ُمقػاـ لسػاكنيو وىػي
دار أباطيؿ ِج ُدىا ُم ّػر وىزليػا معسػوؿ  ،فػوازف الشػاعر بػيف ىػذا االنفعػاؿ الػذي تولػد
عنػػد الشاع ػ ػػر وىػػو يستشػػعر مػ اررة الحيػػاة الػػدنيا وآالمي ػػا وبػػيف القافي ػػة  ،فالقافي ػػة فػػي
ىذه األبيػػات ُبنيت عمى حرؼ الروي الذي ىو حرؼ
( الػػبلـ ) وجػػاءت القافيػػة متحركػػة بالضػػمة وىػػي حركػػة الػػروي وتسػػمى ( المجػػرى)
اء كانػت ضػمة أـ فتحػة أـ كسػرة
وىي حركة الروي ( المطمؽ ) أو المتحػرؾ سػو ً
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مػػع الت ػزاـ الش ػػاعر

بحػػرؼ ( ال ػواو ) قبػػؿ حػػرؼ الػػروي منػػذ بدايػ ػػة القصػػيدة حتػػى

نيايتي ػػا و ( الواو ) ىنػػا ىو حرؼ

( الردؼ ) وىو أحد حروؼ القافية ويكوف حػرؼ مػد ( ألػؼ  ،واو  ،يػاء ) أو حػرؼ

لػػيف قبػػؿ الػػروي

()ٛٚ

إذ إف نػػوع القافيػػة ىنػػا مطمقػػة مردفػػة بػػالواو  ،ووردت ىػػذه القافيػػة

في أكثر مف موضع في شعر الشاعر

()ٛٛ

.

وممػػا يبلحػػظ عمػػى ىػػذا الػػنص أنػػو جػػاء عمػػى نفػػس الػػوزف والقافيػػة لقصػػيدة

البردة لكعب ابف زىير في مدح الرسوؿ (  ) التي يقوؿ في مطمعيا :

متىي ً
جػػػز ىمكػػبك يؿ
كـ ىمتبك يؿ
ثػػػػػرىا لىػـ يي ى
س ي
عاد فى ىقمبي ى
با ىنت ي
َّػػػػـ إ ى
ي ه
الي ى
إذ َعػ ِػد َؿ الشػػاعر بمضػػموف شػػعره مػػف سػػياقو إلػػى سػػياؽ آخػػر جديػػد اسػػتطاع
(ٖٗ)

مف خبللػو تػوفير تػأثير موسػيقي ُيػذكر بػالنص السػابؽ ويضػيؼ إليػو مضػموناً آخػر
يضاؼ إلى فاعمية النص ويقوي مف تأثيره .
وقد أضفى اإليقاع النفسي الذي أحسو الشاعر بظبللو عمى النصوص التي

نظميا وىو يصؼ الدنيا ومتاعبيا وأحزانيػا وأف أياميػا تمضػي كالميػؿ والنيػار وذلػؾ

ليشعر المتمقي بيذه المتاعب واألحزاف فيشركو في ما ىو فيو فيقوؿ :
ً
الدنيػػػػا عمى ى ً
غػػػػار
صػػػار
أىال إً َّنمػػػػػا ي
ى
ىينالي ىؾ فييػػػػػػػػا ذلَّػػػػػػػػ هة ىك ى
ص ي
يػػػػؾ ح ي
كمالى ىؾ في ي ً
مػػػػػػػػت قىػريار
احػػػػ هة
ىكال لى ىؾ فييا إًف ىع ىق ى
الدنيا م ىف ال ىك ّْد ر ى
ى
ً
ً
ً
شيػػػػػػػػا إًٌال لى و
ػػصػػػػػار
ػػػػػػػػػػػر ق
يػػػاؿ قىالئػػػػ يؿ
ػػػػاـ تى يم ُّ
ىكمػػػا ىعي ي
ي
سراعه ىكأ ٌىي ه
يػػػػػػػار
قاد إًلى ال ًبمى
ىيسكقي ىؾ لىيػػػػػػػػ هؿ ىم َّ
لت ىمزمكمان تي ي
ىكما ًز ى
ػػػػػػرةن ىكىن ي
(َٗ)
ىك ً
عػػػػػػػػػػار
بػػت يي
يػػػؾ ىكًا ٌنػىمػػػػا
عارىي هة مػػػػػػػػػػا في ىي ىد ى
عار لً ىرٍّد مػػػػػػا طىمى ى
ي
تي ي
إذ نجػ ػػد أف اإليق ػ ػػاع والقافيػ ػػة يجع ػ ػػبلف م ػ ػػف اإلحسػ ػػاس والمعان ػ ػػاة واألحػػ ػزاف
لمتاع ػػب ال ػػدنيا وع ػػدـ االس ػػتقرار فيي ػػا ال ػػذي أحس ػػو الش ػػاعر وعاش ػػو ظ ػػاىرة ص ػػوتية

ممموسة في النص  ،فصوت الراء صوت شاؽ وعسير وقد بنى الشاعر قافيتػو عمػى
ىػ ػػذا الحػ ػػرؼ وحركػ ػػة الضػ ػػمة ثقيمػ ػػة وشػ ػػديدة  ،فصػ ػػوت ال ػ ػراء مػ ػػع صػ ػػوت الحركػ ػػة
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المضمومة يشكبلف في نياية كؿ بيت مدى المعاناة التػي ينػوء بيػا إحسػاس الشػاعر
فالروي ىنا فيو مشقة وعسر  ،وحركتو تزيد العسر ثقػبلً  ،وحػرؼ مػا قبػؿ الػروي (

ىوة األسى .
ألؼ المد ) يصور امتداد الحزف  ،واتساع ّ
ومف أمثمة القافية المقيدة قوؿ الشاعر :
ً
احػػػػػػ ية فػػػػي ً
أ ّْ
دار القىػػػػر ٍار
دار
يؼ ي
إً َّنمػػػػػػا الر ى
لػمدنيا فػىمى ى
يست لػىي بػػػػ ٍ
و
ً
يػػػػار
سػػر ىعػػػػ نة
أ ىىب ًت
ي
السػاعػػػات إًٌال ي
في ًبمى جسمػػػػػػي ًبمىيػػػػػؿ ىكىن ٍ
اآلؿ في األ ً ً
مع ً
فار
ركر يكػػمُّػيػػػػػػا
ًمث يؿ لى ً
إً َّنمػػػا ي
ىرض الق ٍ
الدنيػػػا يغ ه
(ُٗ)
ً
يػػا ًعبػػػا ىد المى ً
ً
الجػػػك ٍار
مم
ػػػػو يك ّّػؿ زًائػػػؿ
ىن ي
قاديػػػر ى
حف ىن ه
صب ل ى
إذ نجػد أف إحسػػاس الشػػاعر بمػ اررة العػػيش فػػي الػػدنيا ألنيػػا ليسػػت بػػدار قػرار
وىي زائمة كممح السراب جعؿ اإليقاع والقافية في ىذا النص ظاىرة صػوتية ممموسػة

ممزوجة بالموعة والحزف .

فالقافيػػة ىن ػػا ج ػػاءت مقي ػػدة ُبني ػػت عم ػػى ح ػػرؼ ال ػػروي ( الػ ػراء ) وى ػػو ح ػػرؼ
يمتاز بوضعو الصوتي في السمع  ،وقد بنى الشاعر قافيتو عمى ىذا الحرؼ ليظير

مػػدى ىػػذا اإلحسػػاس واأللػػـ الػػذي يستشػػعره فػػي ىػػذه الػػدنيا فيمفػػت بػػذلؾ نظػػر المتمقػػي
إلى نصو .

ولعػػؿ اشػػتيار العصػػر العباسػػي بالغنػػاء وألوانػػو وأدواتػػو بسػػبب تطػػور أنمػػاط

الحياة في المجتمػػع العربي وتجددىػػا وبسبب التمػػازج الثقػػافي والقوم ػػي فػي المجتم ػػع
اإلسبلمي  ،ى ػػذا

التنوع والتطور في الغناء قد أثر في التجديد في األوزاف وتنوعيا ومف ثـ تأثيرىا فػي

الق ػوافي

(ٕ)ٜ

 ،والمبلحػػظ أف أبػػا العتاىيػػة واكػػب ىػػذا التطػػور فػػي الفنػػوف ودليمنػػا فػػي

ذلػػؾ لجػػوء الشػػاعر إلػػى التنويػػع فػػي القافيػػة عمػػى وفػػؽ تطورىػػا فػػي العصػػر العباسػػي

المقيػػدة والمطمقػػة نػػوع آخػػر مػػف الق ػوافي
فظيػػرت إلػػى جانػػب القافيػػة المفػػردة بنوعييػػا ّ
وىي ( القافية المزدوجة) التي يكوف المقطع الصوتي فييػا مزدوجػاً فػي كػؿ بيػت مػف
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شطره وعجػزه

(ٖ)ٜ

والتػي يعتمػد الشػاعر فييػا عمػى تصػريع أبيػات قصػيدتو جميعػاً ،

وأميز ما يكوف ذلؾ في األراجيز

(ٗ)ٜ

.

ومف القوافي المزدوجة التي وردت في شعره قولو :

ىطاع المى ىو ىم ٍف نالىيػػػػػػا
إًذا أ ى
×
×
×

الدنيػػػػا ىكًاقبالىيػا
ىحس ىف ي
مػػا أ ى
×
×
×
×

×

َّ
ً
الناس ىكأىحكالىيػػػػػا
ب ًب
اميػػػػػػػػا
مع ي
تى ى
ىكأىننػػػػػػا لىػػػػـ ىن ى
ػػػػػػػر أ ٌىي ى
زداد ً
ػػو قىػػد ىع َّرفىنػػا حالػىيػػػػا
اغتػػػػػػػ ار ارن ًبيػػػا
ىكالمى ي
إً ٌنػػػػػػػا لى ىن ي
(ٓٗ)
َّ
ػػػػػػر أىفػعالىيػػػا
مدنيا ىكىنرضى لىيػا
ب لً ي
ىن ى
غض ي
ىكأىننػػػا لىػػـ ىن ى
فالقافيػػة فػػي ىػػذه األبيػػات تمثػػؿ ( القافيػػة المزدوجػػة ) ذلػػؾ أف الشػػاعر جعػػؿ

المقطع الصوتي مزدوجاً في البيت الواحد بيف نياية صدره ونياية عجزه  ،والمقطع
الصػوتي ىػو ( ىػا ) أي اليػاء واأللػؼ فػػي الشػطريف  ،والمبلحػظ أف أبػا العتاىيػة قػػد

جاء ( بالتصريع ) لتقوية إيقاع القافية في نفس المتمقي فضبلً عف ما تدؿ عميو مف
قوة طبع الشاعر ومقدرتو الفنية عمى ذلؾ .

ولعؿ مقدرة الشاعر الفنية لـ تقتصر عمى حد معيف إذ نجػد أف مػف مظػاىر

تجديػػده الق ػوافي لجػػوءه إلػػى كسػػر قيػػود القافيػػة التقميديػػة فػػي القصػػيدة العربيػػة  ،ومػػا
مزدوجتو المعروفة ( بذات األمثاؿ ) إال ضرب مف الثورة عمػى تمػؾ التقاليػد ويعػد ((

نظاـ المزدوج أساس ظيور فف الرباعيات في األدب العربي والفارسي ))

()ٜٙ

.

لذلؾ فإف ظيور الرباعيات التي تتألؼ مف أربعة شطور يتفػؽ أوليػا وثانييػا

ورابعيا في قافية واحدة  ،وقد تستخدـ في الشطر الثالث وقد يسػتقؿ بقافيػة خاصػة ،

ضػرب مػػف التجديػػد فػػي القافيػػة مػػف ذلػػؾ قػوؿ الشػػاعر فػػي المػػوت الػػدائر عمػػى جميػػع
الناس :

الخمػػػ ً
ػػػػػػػر يؾ
يف ى
الم ي
كت ىب ى
ؽ يمشتى ى
ى
ىصحاب ال ىق ً
ميؿ ىكمػػػػا
ض َّر أ
ما ى
ى
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إف أبا العتاىية إىتـ بالقافية اىتماماً كبي ارً ال يقؿ شأناً
وعميو يمكف القوؿ ّ
عػػف الػػوزف ودليمنػػا فػػي ذلػػؾ تنػػوع القافيػػة التػػي عكسػػت اىتمامػػو بيػػا  ،إذ نظػػـ عمػػى

القافيػػة المفػػردة والمزدوجػػة والقافيػػة المطمقػػة والمقيػػدة  ،وكػػؿ ذلػػؾ يسػ ّػوغ لنػػا لجػػوء أبػػي
العتاىيػػة إلػػى التجديػػد واالبتكػػار  ،ولػػيس مػػف شػػؾ فػػي أف أبػػا العتاىيػػة كػػاف مرىػػؼ
اإلحساس عمى درجة عالية بالنسبة لمموسيقى بحيػث كػاف يحػس موسػيقى الػنظـ فػي

داخ ػػؿ نفس ػػو حينم ػػا يتح ػػدث فيك ػػوف كبلمػ ػ ػػو شع ػ ػ ػ ارً ومثػ ػ ػػؿ ى ػ ػػذه الق ػ ػػدرة واإلحس ػػاس
بالموس ػػيقى جعم ػػت من ػػو طػ ػ ار ازً خاص ػػاً م ػػف الش ػػعراء

()ٜٛ

وتم ػػؾ الظ ػػاىرة أو الق ػػدرة

الموس ػػيقية ى ػػي الت ػػي مكنت ػػو م ػػف أف يك ػػوف مرى ػػؼ األذف ش ػػديد الحساس ػػية بالنس ػػبة
لئليقػ ػػاع الموسػ ػػيقي  ،وقػ ػػد أعانتػ ػػو ىػ ػػذه القػ ػػدرة عمػ ػػى أف يكػ ػػوف مجميػ ػػاً فػ ػػي حمبػ ػػات
المعارضػػات وميػػاديف اإلجػػازات التػػي تحػػتـ عميػػو ارتجػػاؿ الشػػعر

()ٜٜ

الػػذي أضػػفى

عم ػػى قص ػػائده أجػ ػواء موس ػػيقية ذات إيح ػػاءات وانفع ػػاالت قوي ػػة انص ػػيرت ف ػػي فك ػػر

وخياؿ الشاعر .

الخاتمػ ػػة

بعد ىذه القراءة الموسيقية واإليقاعية الممتعة في نماذج مف شعر أبي

العتاىية  ،البد لنا مف أف نشير إلى أىـ النتائج التي توصؿ إلييا البحث وىي
اآلتي -:
ٔ -اتصفت قصائد أبي العتاىية باحتضانيا الكبير بالموسػيقى بنوعييػا الداخميػة

المتغيرة ) والخارجية ( الثابتة ) فعمى صعيد اإليقاع الداخمي كاف لئليقػاع
(
ّ
النغمػػي والتناسػػب الصػػوتي بػػيف الحػػروؼ أث ػره فػػي بنػػاء موسػػيقاه الشػػعرية ،
فبػ ػػرزت ظػ ػػاىرة التك ػ ػرار لؤللفػ ػػاظ والعبػ ػػارات والجمػ ػػؿ الػ ػػذي يشػ ػػكؿ ترديػ ػػدىا
نغماً موسيقياً أسيـ في خمؽ التناسب بيف النص وبيف حالتو الشعورية ليثير

بذلؾ حماسة المتمقي نحو الغرض الذي يقصده .
81

جملة جامـــعة تكريت للعلوم االنسانية اجمللد ( )22العدد ( )01تشرين االول 2102م

ٕ -إف استخداـ الشاعر بعض الحروؼ واأللفاظ لـ يكػف اعتباطيػاً إنمػا ألسػباب
قصدىا الشاعر ليدؿ عمى قدرتو الفنية واإلبداعية .

ٖ -أكثر أبو العتاىية مف اسػتخداـ الفنػوف البديعيػة كالجنػاس الػذي لجػأ فيػو إلػى
التنويع اإليقاعي كالجناس التاـ والناقص والجنػاس االشػتقاقي فػي رد العجػز

عم ػػى الص ػػدر والجن ػػاس الس ػػجعي الحرف ػػي  ،لتقوي ػػة ال ػػنغـ وليس ػػتدعي مي ػػؿ
السػػامع ليصػػغي إليػػو لكونػػو نوع ػاً مػػف أن ػواع التك ػرار  ،ألف الػػنفس تستحسػػف

سماع المكرر مع اختبلؼ معناه .

نوع أبو العتاىية في طباقاتو مف الطباؽ التاـ إلى الطباؽ السمب بيدؼ
ٗ -وقد ّ
تقوية إيقاعاتو الداخمية ولتقوية المعنى ورسوخو في ذىف المتمقي .
٘ -أما اإليقاع الخارجي فقد تحقؽ في أكثر القصائد عمى بحر الطويؿ والكامؿ
والبس ػػيط والػ ػوافر ألني ػػا تس ػػتوعب تج ػػارب الش ػػاعر لطولي ػػا وكثػ ػرة مقاطعي ػػا
ومبلءمتيػػا ألغ ارضػػو التػػي أتس ػػمت بالجديػػة والعمػػؽ  ،في ػػي لػػـ تخػػرج ع ػػف

الزىػد والشػكوى والعتػاب واأللػػـ والغػزؿ والمػدح واليجػػاء وكميػا أغػراض جديػػة
عميق ػ ػػة  ،فض ػ ػػبلً عم ػ ػػى أف الش ػ ػػاعر اس ػ ػػتخدـ البح ػ ػػر الخفي ػ ػػؼ ومج ػ ػػزوءه

والمنس ػػرح والسػ ػريع والمتق ػػارب والرم ػػؿ ومج ػػزوءه والمدي ػػد والي ػػزج والمجتػػػث
والرجػػز ومجػػزوءه والمتػػدارؾ  ،لكنيػػا جػػاءت بنسػػب أقػػؿ مػػف البحػػور األربعػػة

التي ذكرناىا سابقاً .

 -ٙجاء استخداـ أبي العتاىيػة لمقافيػة عمػى قسػميف  ،القافيػة المطمقػة والمقيػدة ،
وغالبػاً مػػا جػػاءت قوافيػػو مختومػػة بحػػرؼ الػػروي الػػبلـ ثػػـ الػراء فػػالنوف فالبػػاء
فالػػداؿ فالتػػاء  ،كػػذلؾ كػػاف اسػػتخدامو القافيػػة المزدوجػػة فػػي بعػػض األحيػػاف

استجابة لمحاجة الفنيػة  ،وقػد وقػع أبػو العتاىيػة عمػى الػرغـ مػف رىافػة حسِّػو

الشػعري وقدرتػو الفنيػة والشػػعرية فػي بعػض عيػػوب القافيػة كااليطػاء واالقػواء
والتضميف .
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تمؾ ىي النتائج التي توصؿ إلييا البحث  ،آمؿ أف أكوف قد وفقت فيو  ،وما الكماؿ

إال هلل وحده ولو الحمد أوالً وآخ اًر عمى فضمو ونعمو .
اليكامش كاإلحاالت

(ٔ) ينظر  :التجربة اإلبداعية في ضوء النقد الحديث  ،الدكتور صابر عبد الدايـ :
٘ٗ .

(ٕ) المصدر نفسو . ٗٚ :
(ٖ) ينظر  :الرمز والرمزية في الشعر  ،الدكتور محمد فتوح أحمد . ٖٙٗ :
(ٗ) شعرية القصيدة العربية الحديثة  ،الدكتور محمد صابر عبيد . ٕٔ٘ :
(٘) ينظر  :أبو العتاىية حياتو وشعره الدكتور محمد محمود الدش. ٕٛ٘ :
( )ٙينظر  :الشعر والشعرية  ،الدكتور محمد لطفي اليوسفي . ٘ٛ :
( )ٚخزانة األدب وغاية األرب البف حمة الحموي . ٔٙٗ :

( )ٛينظػػر :البنػػاء الفنػػي فػػي شػػعر أبػػي العتاىيػػة  ،شػػيماء جاسػػـ خضػػير القيسػػي(،
رسالة ). ٖٕٔ :

( )ٜينظر  :العمدة البف رشيد القيرواني . ٙٗ / ٕ :
(ٓٔ) ينظرالمصدرنفسو  ٙٗ / ٕ:و . ٙٚ

(ٔٔ) أبو العتاىية أشعاره وأخباره تحقيؽ الدكتور شكري فيصؿ . ٔٔٗ – ٖٔٔ :
(ٕٔ) المصدر نفسو . ٕ :

(ٖٔ) المصدر نفسو ٜٔٗ :و . ٔٛٛ
(ٗٔ) المصدر نفسو  ٜٙ :وٓ. ٚ

(٘ٔ) الشػػعر الج ػػاىمي م ػػنيج ف ػػي د ارس ػػتو وتقويم ػػو  ،ال ػػدكتور محم ػػد الن ػػوييي / ٔ:
.ٙٙ

( )ٔٙأبو العتاىية أشعاره وأخباره . ٔٙٛ :

( )ٔٚينظر  :فقو المغة العربية  ،كاصد الزيدي . ٖٖٗ :
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( )ٔٛأبو العتاىية أشعاره وأخباره . ٜٔٗ :

( )ٜٔينظر  :أبو العتاىية حياتو وشعره . ٕٜٚ :
(ٕٓ) العمدة . ٖ / ٕ :

(ٕٔ) ينظر  :المصدر نفسو . ٖ / ٕ :

(ٕٕ) ينظر  :الببلغة العربية قراءة أخرى  ،الدكتور محمد عبد المطمب . ٖٖٙ :
(ٖٕ) أبو العتاىية أشعاره وأخباره  ٔ٘ٗ :و  ٜٜو ٖٖ و . ٜٛ
(ٕٗ) ينظر  :المصدر نفسو  ٖٓ :و ٔ. ٙ

(ٕ٘) ينظػػر  :المضػػاميف التراثيػػة فػػي شػػعر أبػػي العػػبلء المعػػري د ارسػػة موضػػوعية
وفنية  ،أسماء صابر جاسـ ( أطروحة ) .ٕٕٓ :

( )ٕٙالبديع  ،عبد اهلل بف المعتز . ٕ٘ :

( )ٕٚنقد الشعر  ،قدامة بف جعفر . ٖٔٙ :
( )ٕٛالعمدة . ٕٙ٘ / ٔ:

( )ٕٜينظر  :البديع . ٕ٘ :
(ٖٓ) جواىر الببلغة في المعاني والبياف والبديع أحمد الياشمي . ٕٖٗ :
(ٖٔ) أبو العتاىية أشعاره وأخباره .ٖ :
(ٕٖ) المصدر نفسو . ٖٗ :

(ٖٖ) المصدر نفسو . ٖٔ٘ :

(ٖٗ) جػػرس األلفػػاظ وداللتيػػا فػػي البحػػث الببلغػػي والنقػػدي عنػػد العػػرب  ،الػػدكتور
ماىر ميدي ىبلؿ.ٕٕٛ :

(ٖ٘) أبو العتاىية أشعاره وأخباره . ٜٗ٘ :
( )ٖٙالمصدر نفسو . ٔ٘ :

( )ٖٚالمصدر نفسو  ٔ :و  ٔٛٛو . ٜٔٛ
( )ٖٛالمصدر نفسو . ٕٕٔ :
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( )ٖٜالمصدر نفسو  ٖٔٚ :و  ٜٔٗو . ٕٕٙ

(ٓٗ) كتػػاب الصػػناعتيف الكتابػػة والشػػعر ألبػػي ىػػبلؿ العسػػكري  ، ٖٖٜ :و خ ازنػػة
األدب وغاية األرب . ٜٙ :

(ٔٗ) ينظ ػػر  :مختص ػػر المع ػػاني س ػػعد ال ػػديف التفت ػػازاني  ٖٙ٘ / ٖ :و  ، ٖٙٙو
جواىر الببلغة في المعاني والبياف والبديع. ٕٕٓ :

(ٕٗ) العمدة . ٘ / ٕ :

(ٖٗ) ينظػػر  :الببلغػػة والتطبيػػؽ  ،الػػدكتور أحمػػد مطمػػوب ،والػػدكتور كامػػؿ حس ػػف
البصير . ٖٗٗ :

(ٗٗ) أبو العتاىية أشعاره وأخباره  ٖٙ :ؤٔ و ٕٕ و ٓ٘ و ٓٔٔ .
(٘ٗ) المصدر نفسو  ٘ٔ :و . ٖٙ
( )ٗٙالمصدر نفسو . ٗ٘ :
( )ٗٚالمصدر نفسو . ٙ٘ :
( )ٗٛالعمدة . ٔٔ٘ / ٔ :

( )ٜٗينظر  :المضاميف التراثية في شعر أبي العبلء المعري . ٕٓٙ :
(ٓ٘) نظرية األدب  ،رينيو ويميؾ واوستف واريف . ٕٕ٘ :

(ٔ٘) منياج البمغاء وسراج األدباء  ،حازـ القرطاجني . ٕٙٙ :

(ٕ٘) ينظػػر  :الشػػعر والػػنغـ – د ارسػػة فػػي موسػػيقى الشػػعر – الػػدكتورة رجػػاء عيػػد :
ٕٔ .

(ٖ٘) ينظر  :النقد األدبي الحديث  ،محمد غنيمي ىبلؿ . ٚٙ :

(ٗ٘) عضوية الموسيقى في النص الشعري  ،عبد الفتاح صالح . ٘ٗ :
(٘٘) ينظر  :موسيقى الشعر الدكتور إبراىيـ أنيس . ٜٔٔ :
( )٘ٙأبو العتاىية أشعاره وأخباره . ٕٕٚ :

( )٘ٚشرح تحفة الخميؿ في العروض والقافية  ،عبد الحميد الراضي . ٔٚٚ :
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( )٘ٛالع ػػروض والقافي ػػة ،د ارس ػػة وتطبي ػػؽ ف ػػي ش ػػعر الش ػػطريف والش ػػعر الح ػػر ،عب ػػد
الرضاعمي. ٖٛ :

( )ٜ٘أبو العتاىية أشعاره وأخباره  ٔٔٗ :و٘ٔٔ .
(ٓ )ٙشرح تحفة الخميؿ في العروض والقافية . ٖٔٛ :
(ٔ )ٙالعروض والقافية . ٜٔٓ :

(ٕ )ٙأبو العتاىية أشعاره وأخباره . ٕٗٔ :

(ٖ )ٙشرح تحفة الخميؿ مف العروض والقافية . ٖٔ٘ :
(ٗ )ٙأبو العتاىية أشعاره وأخباره . ٕٚٔ :

(٘ )ٙالشعر والشعراء البف قتيبة . ٜٚٚ / ٕ :

( )ٙٙينظر  :المصدر نفسو  ٜٚٚ / ٕ :و ٓ. ٚٛ
( )ٙٚينظر  :المصدر نفسو  ، ٚٛٓ / ٕ :وقد ذكر البيػت الثػاني فقػط فػي الػديواف
. ٕٕ٘ :

( )ٙٛاألغاني ألبي فرج االصفياني . ٗ / ٗ :
( )ٜٙينظر  :المصدر نفسو . ٔٙ / ٗ :
(ٓ )ٚالمصدر نفسو . ٔٙ / ٗ :

(ٔ )ٚينظر  :المضاميف التراثية في شعر أبي العبلء المعري . ٕٕٙ :
(ٕ )ٚالعمدة . ٕٔٛ / ٔ:

(ٖ )ٚالنقد األدبي  ،الدكتور عمي جابر المنصوري . ٔٓٛ :
(ٗ )ٚالعمػ ػػدة  ٕٔٛ / ٔ :و مي ػ ػزاف الػ ػػذىب ف ػ ػػي صػ ػػناعة شػ ػػعر العػ ػػرب  ،أحم ػ ػػد
الياشمي . ٖٔٔ :

(٘)ٚينظ ػػر :العم ػػدة ٕٔٛ /ٔ :و ،ٕٜٔوالخمي ػػؿ معج ػػـ ف ػػي عم ػػـ الع ػػروض ،محم ػػد
سعيدأسبر. ٕٛ :

( )ٚٙالنقد األدبي الدكتور عمي جابر المنصوري . ٜٔٓ :
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( )ٚٚفف التقطيع الشعري والقافية  ،الدكتور صفاء خموصي  ٕٕٔ :و ٕٕٕ .

السياب دراسة إيقاعية  ،محمد جواد حبيػب محمػد البػدراني  ( ،أطروحػة
( )ٚٛشعر ّ
) .ٜ٘:
( )ٜٚينظر  :النقد األدبي . ٔٓٛ :

(ٓ )ٛينظر  :المصدر نفسو  ٔٓٛ :و . ٜٔٓ
(ٔ )ٛينظر  :شرح تحفة الخميؿ في العروض والقافية  ٖٓٛ :و . ٖٜٓ

(ٕ )ٛينظر  :فف التقطيع الشعري والقافية الدكتور صفاء خموصي. ٕٔٚ :

التنوخي  ، ٕٔٗ :و شرح تحفة الخميػؿ :
(ٖ )ٛينظر  :كتاب القوافي  ،ألبي يعمى ّ
ٕ. ٖٙ
(ٗ )ٛفف التقطيع الشعري والقافية . ٕٙٙ :
(٘ )ٛأبو العتاىية أشعاره وأخباره . ٕٜٚ :

()ٛٙينظػ ػػر :سػ ػػفينة الشػ ػػعراء ،محمػ ػػود فػ ػػاخوري،ٔٗ :ومي ػ ػزاف الػ ػػذىب فػ ػػي صػ ػػناعة
شعرالعرب . ٔٔٛ :

( )ٛٚينظ ػػر :ف ػػف التقطي ػػع الش ػػعري والقافي ػػة  ،ٔ٘ٗ :وميػ ػزاف ال ػػذىب ف ػػي ص ػػناعة
شعرالعرب. ٔٔ٘ :

( )ٛٛينظر  :أبو العتاىية أشعاره وأخباره  ٕٛٓ :و ٗ ٕٛو  ٕٜٛوٖٓٓ .
( )ٜٛديواف كعب بف زىير  ،عمي فاعور . ٙٓ :

(ٓ )ٜأبو العتاىية أشعاره وأخباره  ٖٔٙ :و . ٖٔٚ
(ٔ )ٜالمصدر نفسو . ٔ٘٘ :

(ٕ )ٜينظر  :المضاميف التراثية في شعر أبي العبلء المعري . ٕٖٓ :
(ٖ )ٜينظر  :فف التقطيع الشعري والقافية  ٕٛٛ :و . ٕٜٛ
(ٗ )ٜينظر  :المصدر نفسو . ٕٛٛ :

(٘ )ٜأبو العتاىية أشعاره وأخباره  ٖٖٛ :و . ٖٖٜ
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( )ٜٙالتجربة اإلبداعية في ضوء النقد الحديث . ٗٙ :
( )ٜٚأبو العتاىية أشعاره وأخباره  ٕٙٚ :و . ٕٙٛ

( )ٜٛينظر  :أبو العتاىية حياتو وشعره  ٕٖٛ :و ٗ. ٕٛ
( )ٜٜينظر  :المصدر نفسو . ٕٛٗ :

قائمة المصادر كالمراجع

أكالن  -:المصادر كالمراجع -:

ٔ -أب ػػو العتاىي ػػة أش ػػعاره وأخب ػػاره  ،تحقي ػػؽ ال ػػدكتور ش ػػكري فيصػ ػؿ  ،مطبع ػػة جامع ػػة
دمشؽ ٜٔٙ٘ ،ـ  ( ،د  .ط ) .

ٕ -أبػػو العتاىيػػة حياتػػو وشػػعره  ،الػػدكتور محمػػد محمػػود الػػدش  ،دار الكاتػػب العربػػي
لمطباعة والنشر  ،القاىرة ٜٔٙٛ ،ـ  ( ،د  .ط ) .

ٖ -األغاني  ،ألبي فرج األصفياني ( تٖ٘ٙىػ )  ،شػرحو وكتػب ىوامشػو  :األسػتاذ

سمير جابر  ،ط ٔ  ،دار الكتب العممية  ،بيروت – لبناف ٜٔٛٙ ،ـ .

ٗ -البديع  ،عبد اهلل بف المعتز ( ت ٕٜٙىػ)  ،تحقيؽ  :أغناطيوس كراتشكوفسكي ،

ط ٕ ،مكتبة المثنى  ،بغداد ٜٜٔٚ ،ـ .

٘ -الببلغ ػػة العربي ػػة قػ ػراءة أخ ػػرى  ،ال ػػدكتور محم ػػد عب ػػد المطم ػػب  ،ط ٔ  ،الش ػػركة
المصرية العالمية لمنشر  ،لونجماف ٜٜٔٚ ،ـ .

 -ٙالببلغة والتطبيؽ  ،الدكتور أحمد مطموب  ،والدكتور كامؿ حسف البصير  ،ط ٕ
 ،مطابع دار الحكمة  ،بغداد ٜٜٔٓ ،ـ .

 -ٚالتجربة اإلبداعية فػي ضػوء النقػد الحػديث د ارسػات وقضػايا  ،الػدكتور صػابر عبػد

الدايـ  ،ط ٔ  ،مكتبة الخانجي – القاىرة ٜٜٔٓ ،ـ .

 -ٛجػػرس األلفػػاظ وداللتيػػا فػػي البحػػث الببلغػػي والنقػػدي عنػػد العػػرب  ،الػػدكتور مػػاىر
ميدي ىبلؿ  ،دار الرشيد لمنشر  ،بغداد ٜٔٛٓ ،ـ .
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 -ٜجواىر الببلغة فػي المعػاني والبيػاف والبػديع  ،أحمػد الياشػمي ( ت ٕٖٔٙى ػ ) ،

ط ٗ  ،دار الكتب العممية  ،بيروت – لبناف ٕٜٓٓ ،ـ .

ٓٔ -خ ازنػػة األدب وغايػ ػة األرب  ،تق ػػي ال ػػديف أب ػػي بكػػر عم ػػي المع ػػروؼ ب ػػابف حج ػػة

الحم ػ ػػوي

( ت ٖٛٚى ػ ػ ػ )  ،دار الق ػ ػػاموس الح ػ ػػديث لمطباع ػ ػػة والنش ػ ػػر ،

بيروت ٖٔٓٗ ،ىػ  ( ،د  .ط ) .

ٔٔ -الخطيئػػة والتكفيػػر  ،مػػف البنيويػػة إلػػى التش ػريحية – ق ػراءة نقديػػة لنمػػوذج إنسػػاني

معاصػػر  ،الػػدكتور عبػػد اهلل محمػػد الغػػذامي  ،ط ٔ  ،كتػػاب النػػادي األدبػػي الثقػػافي ،
ٜ٘ٔٛـ .

ٕٔ -ديػواف كعػب بػف زىيػر  ،حققػو وشػػرحو وق ّػدـ لػو  :األسػتاذ عمػي فػػاعور  ،ط ٔ ،
دار الكتب العممية  ،بيروت – لبناف ٜٜٔٚ ،ـ .
ٖٔ -الرمػػز والرمزيػػة فػػي الشػػعر المعاصػػر  ،الػػدكتور محمػػد فتػػوح أحمػػد  ،ط ٕ ،دار

المعارؼ ،مصر ٜٔٚٛـ .

ٗٔ -سفينة الشعراء  ،محمود فاخوري  ،مكتبة الثقافة  ،حمب ٜٔٚٓ ،ـ .
٘ٔ -شػ ػػرح تحفػ ػػة الخميػ ػػؿ فػ ػػي العػ ػػروض والقافيػ ػػة  ،عبػ ػػد الحميػ ػػد ال ارضػ ػػي  ،ط ٕ ،
ساعدت جامعة بغداد عمى طبعو ٜٔٚ٘ ،ـ .

 -ٔٙالشػػعر الجػػاىمي مػػنيج فػػي د ارسػػتو وتقويمػػو  ،الػػدكتور محمػػد النػػوييي  ،الػػدار

القومية لمطباعة والنشر  ،القاىرة  ( ،د  .ط )  ( ،د  .ت ) .

 -ٔٚشػػعرية القصػػيدة العربيػػة الحديثػػة  ،الػػدكتور محمػػد صػػابر عبيػػد  ،غيػػوـ لمنشػػر ،
بغداد ٕٓٓٓ ،ـ  ( ،د  .ط ) .

 -ٔٛالش ػػعر والش ػػعراء  ،الب ػػف قتيب ػػة ( ت ٕٚٙى ػ ػ )  ،تحقي ػػؽ وش ػػرح  :أحم ػػد محم ػػد
شاكر  ،طٕ  ،دار الحديث – القاىرة ٕٖٓٓ ،ـ .

 -ٜٔالش ػػعر والش ػػعرية  ،ال ػػدكتور محم ػػد لطف ػػي اليوس ػػفي  ،ال ػػدار العربي ػػة لمكتػ ػ ػػاب ،
ٕٜٜٔـ ،
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( د  .ط ).

ٕٓ -الش ػػعر وال ػػنغـ  ،د ارس ػػة ف ػػي موس ػػيقى الش ػػعر  ،ال ػػدكتورة رج ػػاء عي ػػد  ،الق ػػاىرة ،

مطبعة الثقافة ٜٔٚ٘ ،ـ  ( ،د  .ط ) .

ٕٔ -العػػروض والقافيػػة ( د ارسػػة وتطبيػػؽ فػػي شػػعر الشػػطريف والشػػعر الحػػر )  ،عبػػد
الرضا عمي  ،مديرية الكتب لمطباعة والنشر  ،الموصؿ ٜٜٔٛ ،ـ  ( ،د  .ط ) .

ٕٕ -عضوية الموسيقى في النص الشعري  ،الدكتور عبػد الفتػاح صػالح نػافع  ،ط ٔ

 ،مكتبة المنار  ،األردف ٜٔٛ٘ ،ـ .

ٖٕ -العمدة في محاسػف الشػعر وآدابػو ونقػده  ،أبػي عمػي الحسػف بػف رشػيؽ القيروانػي
األزدي

( ت ٗ٘ٙىػ ) تحقيؽ  :محمد محيي الديف عبد الحميػد  ،ط ٔ  ،دار

الطبلئع لمنشر والتوزيع  ،القاىرة ٕٓٓٙ ،ـ .

ٕٗ -فق ػػو المغ ػػة العربي ػػة  ،كاص ػػد الزي ػػدي  ،مديري ػػة دار الكت ػػب العام ػػة  ،الموص ػػؿ ،
ٜٔٛٚـ .

ٕ٘ -فػػف التقطيػػع الشػػعري والقافيػػة  ،الػػدكتور صػػفاء خموصػػي  ،ط  ، ٙدار الشػػؤوف
الثقافية العامة  ،بغداد ٜٔٛٚ ،ـ .

 -ٕٙكتػػاب الصػػناعتيف الكتابػػة والشػػعر  ،ألبػػي ىػػبلؿ الحسػػف بػػف عبػػد اهلل بػػف سػػيؿ

العسػػكري

( ت ٖٜ٘ى ػ )  ،حققػػو وضػػبط نصػػو  :الػػدكتور مفيػػد قميحػػة  ،ط

ٕ  ،دار الكتب العممية  ،بيروت – لبناف ٜٜٔٛ ،ـ .

 -ٕٚكتػػاب القػوافي  ،ألبػػي يعمػػى التنػػوخي ( ت ٖٗٛى ػ )  ،تحقيػػؽ  :الػػدكتور عػػوني
عبد الرؤوؼ  ،ط ٕ  ،مطبعة الحضارة العربية بمصر ٜٔٛٚ ،ـ .

 -ٕٛمختصػ ػػر المعػ ػػاني  ،سػ ػػعد الػػػديف التفت ػػازاني ( ت ٜٔٚىػ ػ ػ )  ،تحقيػ ػػؽ  :محمػ ػػد
محيي الديف عبد الحميد  ،انتشارات سيد الشيداء ٔٗٓٛ ،ىػ .
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ػاجني ( ت ٗٙٛى ػ ) ،
 -ٕٜمنياج البمغاء وسراج األدبػاء  ،ألبػي الحسػف حػازـ القرط ّ
تحقيؽ :محمد الحبيب بف الخوجة  ،المطبعة الرسمية لمجميوريػة التونسػية  ( ،د  .ط)

 ( ،د  .ت ).

ٖٓ -موس ػػيقى الش ػػعر  ،ال ػػدكتور إبػ ػراىيـ أن ػػيس  ،مكتب ػػة األنجم ػػو المصػ ػرية  ،ط ٖ ،
ٜ٘ٔٙـ .

ٖٔ -ميزاف الذىب في صناعة شػعر العػرب  ،أحمػد الياشػمي  ،دار الكتػب العمميػة ،
بيروت – لبناف ٜٜٔٚ ،ـ  ( ،د  .ط ) .

ٕٖ -نظريػػة األدب  ،رينيػػو ويميػػؾ  ،أوسػػتف واريػػف  ،ترجمػػة  :محيػػي الػػديف صػػبحي ،
مطبعة خالد الطرابيشي  ،دمشؽ ٜٕٔٚ ،ـ .

ٖٖ -النقد األدبي  ،الدكتور عمي جابر المنصوري  ،مطبعػة جامعػة بغػداد ٜٔٛ٘ ،ـ
.

ٖٗ -النقػػد األدبػػي الحػػديث  ،الػػدكتور محمػػد غنيمػػي ىػػبلؿ  ،نيضػػة مصػػر لمطباعػػة
والتوزيع  ،القاىرة  ( ،د  .ط )  ( ،د  .ت ) .

ٖ٘ -نق ػػد الش ػػعر  ،ألب ػػي الف ػػرج قدام ػػة ب ػػف جعف ػػر ( ت ٖٖٚى ػ ػ )  ،تحقي ػػؽ  :كم ػػاؿ

مصطفى  ،ط ٖ  ،مكتبة الخانجي  ،القاىرة ٜٔٚٛـ .

ثانيان  - :الرسائؿ كاألطاريح الجامعية - :

ٔ -البنػػاء الفنػػي فػػي شػػعر أبػػي العتاىيػػة  ،شػػيماء جاسػػـ خضػػير القيسػػي  ( ،رسػػالة

ماجستير ) كمية التربية – ابف رشد  ،جامعة بغداد ٕٓٓ٘ ،ـ .

ٕ -ش ػػعر الس ػػياب د ارس ػػة إيقاعي ػػة  ،محم ػػد جػ ػواد حبي ػػب محم ػػد الب ػػدراني ( أطروح ػػة

دكتوراه )  ،كمية اآلداب  ،جامعة البصرة ٕٓٓٓ ،ـ .

ٖ -المضاميف التراثية فػي شػعر أبػي العػبلء المعػري د ارسػة موضػوعية وفنيػة  ،أسػماء
صابر جاسـ  ( ،أطروحة دكتوراه )  ،كمية التربية  ،جامعة تكريت ٕٕٓٓ ،ـ .
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