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الرضي
البنیة اإلیقاعیة ودالالتها في دالیة الشریف
ّ
في رثاء الحسین (ع)
الدکتور أبو الحسن أمین مقدسي

الدکتور عبد الوحید نویدي

أستاذ مشارؾ بجامعة طيراف

جامعة طيراف فرع المغة العربیة وآدابيا

الممخص :

ٔ

تقوـ القصیدة في تشكیؿ بنیتيا الموسیقیة عمی عنصر أساسي ىو اإلیقاع .واإلیقاع

الصوتي أداة لغویة لمشعراء تترجـ أحاسیسيـ المتنوعة وتساعد عمی تحقیؽ الغایة مف التأثیر
الرضي احتفی بيذا النمط التعبیری في شػػعره والسیما
ونقؿ المشاعر واألحاسیس ،والشریؼ
ّ
في دالیتو التي أنشدىا في رثاء اإلماـ الحسیف (ع) .تتناوؿ ىذه الدراسة عمی وفؽ المنيج

الوصفي التحمیمي اإلحصائي ،الداللة اإلیقاعیة المتمثمة بالموسیقی الخارجیة والداخمیة

الرضي في رثاء اإلماـ الحسیف
وارتباط کؿ منيما بالمضموف الشعري في دالیة الشریؼ
ّ
الرضي قد
أف الشریؼ
(عمیو السالـ) .مف أىـ النتائج التي حصمت عمیيا ىذه الدراسة ىي ّ
ّ
أف اد مف إمكانیة التغییر في نمط الوزف المتمثؿ في الزحافات والعمؿ إفادة حسنة واىتـ
قویا لإلیقاع الداخمي تتکثّؼ
إىتماما بالغا بالقافیة وبموقعيا اإلیقاعي .وأف في القصیدة ترکی از ّ
روي القصیدة داللة
فیو القوافي ،وتتناغـ فیو الحروؼ فضال عف تكرار الكممات ،و ّ
أف في ّ

تبیینو ،وأف األصوات والصوامت تفید في ابراز داللة مکنونة
مناسبة عمی المعنی المراد ُ
والتي کاف ليا الدور الواضح في صنع اإلیقاعیة الموسیقیة في البیت.
الرضي ،والرثاء ،والدالیة ،والبنیة اإلیقاعیة.
مرتکزات البحث :اإلماـ الحسیف(ع) ،والشریؼ
ّ
المقدمة

دراسة البنیة اإلیقاعیة لقصیدة ما تعنی دراسة موسیقاىا بنوعیيا الخارجیة والداخمیة وکؿ

ما مف شأنو أف ُیحدث نغما في األذف وأث ار فی النفس ،أو یمفت إلیو الفکر .مف الضروري
أف یحدد إطار المصطمح الذي یدور البحث في فمكو ،وفي ضوء ذلؾ تحدد المادة التي
تدخؿ في صمب البحث؛ ولذلؾ سنسعى في المقدمة إلى التعریؼ بمصطمح اإلیقاع ،وبیاف

أىمیتو في الخطاب الشعري .وفقد ركز كثیر مف الدارسیف عمى تحدید اإلیقاع في اإلطار
شيء مف التضییؽ؛ ألف التكرار لیس
الصوتي إالّ إف حصر اإلیقاع في أصوات مكررة فیو
ٌ
المكوف لو ،ولع ّؿ تعریؼ الدکتور محمد مندور أقرب إلى الدقة إذ یقوؿ:
العنصر الوحید
ّْ
« اإلیقاع عبارة عف رجوع ظاىرة صوتیة ما عمى مسافات زمنیة متساویة أو متجاوبة»ٕ،
وحدده سید البحراوي بأنو «نظاـ مف األصوات یتركب منيا وىو في الحقیقة نظاـ كبیر
ّ
وواسع یشمؿ في إطاره مجموعة مف األنظمة الصغرى ،فكؿ عنصر مف عناصره یشكؿ
ٔ
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النظاـ اإلیقاعي العاـ لشكؿ
عیا ،وتتصاعد ىذه األنظمة الفرعیة لتشكؿ في النيایة
نظاما فر ً
ً
َ
القصیدة ،والذي یتجادؿ مع أنظمة أخرى لغویة وغیر لغویة مف أجؿ تشكیؿ بنیة القصیدة

ٖ
حصر في البعد
ككؿ»  ،ىذا التعریؼ األخیر في الواقع یمثؿ ُبعد اإلیقاع البنیوي العاـ وال ُی َ
الصوتي .اما بالنسبة إلی أىمیة األیقاع في الخطاب الشعري فالشؾ في أف اإلیقاع مف أىـ

مزایا الفف الشعري ،فقد أكدت تجارب جمیع الشعوب حتى البدائیة منيا أف الشعر یقترف

عرضیا أو زینة
شیئا
اقترًانا وثیقًا باإلیقاع والموسیقى الشعریة ،وأف اإلیقاع الشعري لیس ً
ً
خارجیة یمكف طرحيا بسيولة ،واّنما ىو خاصیة جوىریة في الشعر ،وأقوى وسائؿ اإلیحاء
فیو ،بؿ ىو قوة الشعر األساسیة ،وىو مف بیف جمیع تمؾ العناصر الجمالیة «أوؿ ما یدخؿ

حاال
میداف الفعؿ؛ ألنو كأنما یعطینا إشارة بأف ش اررة النشاط التشكیمي قد انطمقت ،ثـ ُیيیّْئنا ً
بعد أف نبدأ
لموجة معینة فعندما نسمع أولى الكممات مف قصیدة فإنو الیكوف أُتیح لنا ُ

أي مف الصورة أو الفكرة لـ یكف قد تشكؿ بعػد ،ولكف النبض قد ابتدأ ونحف
التفكیر ،ألنو ّّ

ٗ
وس ُم ّْو شأنو في البناء
مأخوذوف بسحر اإلیقاع» ومف الدالئؿ الواضحة عمى أىمیة اإلیقاع ُ
إیقاعي ،أخمص االنقیاد لإلیقاع،
آخر
ّّ
الشعري ،أف الشاعر إذا تجاذبو التزاماف ،التزٌاـ لغويّّ ،و ُ

صدى لغمبة النظاـ اإلیقاعي عمى النظاـ المغوي في جسد النص،
وما الضرورة الشعریة إالّ ً

«وتظير سطوة اإلیقاع وىیمنة صوره المختمفة عمى النص مف خالؿ شتّػى ضروب التطویع
لمغػة التي یتجسد في شعرىا»٘.
ُّم ّْو بفف
لقد أدرؾ الشریؼ
الرضي إد ار ًكا و ً
اعیا خطورة اإلیقاع وقدرتو المباشرة عمى الس ُ
ّ
الشعر إلى أرفع ُّ
بالغا فیما ینظـ مف شعر لنفسو ،وفیما ُیعجب بو
الذرى،
َّ
فاىتـ بو إىتماما ً
مف شعر آلخریفِ ،م ّما یدؿ عمى ولعو الكبیر باإلیقاع وحرصو المتزاید عمى أف َیتَّ ِس َـ شعره
یتسمع إلى
الرضي یيوى النغـ بفطرتو،
بفضائؿ إیقاعیة أكثر مف أي شيء آخر .واف
ّ
ّ

حسو الموسیقي یتذوؽ
الطبیعة ویقتبس مف أصواتيا
ً
ألحانا یزیف بيا شعره  ،وىو بفعؿ ّ
إیقاعیا .وقد جاءت ىذه الدراسة لتكشؼ عف بعض الدالالت التي
أصوات الطبیعة تذوقًا
ً
تختمؼ باختالؼ نظاـ اإلیقاع ضمف اإلجابة عف األسئمة اآلتیة -ٔ:ما ىي أبرز میزات

تـ توظیؼ الوزف
البنیة اإلیقاعیة في دالیة الشریؼ
الرضي عف رثاء الحسیف(ع)؟ ٕ -کیؼ ّ
ّ
والقافیة والزحاؼ في ىذه القصیدة؟ ٖ -ما مدی تأثیر الصوامت والصوائت والتقسیـ
المقطعي في إنتقاؿ المعنی والموسیقی الداخمیة؟
 -1الدراسات السابقة

اسعا مف المكتبة العربیة ،كما أنيا حظیت بإىتماـ كبیر
احتمت الدراسات اإلیقاعیة ًا
حیز و ً
عند العمماء الغربییف ،ولقد عکؼ بعض العمماء والباحثیف عمی دراسة شعر الشریؼ

الرضي ،ودرسوا جوانب مختمفة منو وبذلوا فی ذلک جيودا متضافرة ،مف أىـ ىذه الدراسات
ّ
ٕ
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الرضي» لعناد غزواف وىو یتناوؿ – کما ىو معموـ
کتاب «بناء القصیدة فی شعر الشریؼ
ّ
مف عنواف الکتاب -بناء القصیدة في شعر الشاعر لکف المؤلؼ لـ یشر إلی القصیدة

موضوع الدراسة أبدا ،مع َّ
الرضي قد حظي بدراسات عدیػدة ،لكػنيا لـ تقػـ بد ارسػة
إف شعر
ّ
النظػاـ اإلیقاعی وداللتو في دالیتو في رثاء الحسیف (ع) ،لذلؾ ىذه المقالة لتختص بدراسة
النظاـ اإلیقاعي ودالالتو في الدالیة ،ولتسمیط الضوء عمى جانب لـ یعف بو أحد مف الباحثیف

مف قبؿ.

 -2الموسیقی الخارجیة

الرضي نجدىا تنقسـ عمی قسمیف :قسـ
إذا حاولنا أف ندرس العناصر الموسیقیة في شعر
ّ
ینمو اإلیقاع فیو مف المظاىر الخارجیة لمنغـ وىو ما یتمثؿ في الوزف والزحافات والعمؿ
والقافیة ،وقسـ یتمثّؿ في المظاىر الداخمیة النابعة مف إختیار الشاعر لکمماتو وما بینيا مف
تالؤـ في الحروؼ والحرکات والتصریع والتقسیـ و...

الرضي
 )1-3بنیة التشكیل الوزني في دالیة الشریف
ّ
وفیما یتعمؽ بمفيوـ الوزف وتعریفو نقع عمى شيء مف ذلؾ في كالـ النقاد القدماء ،مف
ذلؾ قوؿ القرطاجني« :والوزف ىو أف تكوف المقادیر المقفاة تتساوى في أزمنة متساویة

وی ُّ
عد مف جممة
مما َّ
یتقوـ بو الشعرُ ،
التفاقيا في عدد الحركات والسكنات والترتیب وىو ّ
جوىره» ٙوقوؿ ابف رشیؽ« :أعظـ أركاف حد الشعر وأوالىا بو خصوصیة» ٚوأما النقاد
المعاصروف فیرونو «النغمة الموسیقیة المتكررة عمی وفؽ نظاـ معیف ،التي تجعؿ مف الكالـ

شعرا ،أو إنسجاـ الوحدات الموسیقیة التي تتكوف مف توالى مقاطع الكالـ وخضوعيا إلى
ً
ٛ
ترتیب معیف» ولما كاف الوزف جزًءا مف اإلیقاع وفرًعا منو ،فإنو ینيض بدور فاعؿ في
إغناء الخاصیة اإلیقاعیة لمنص الشعري عف طریؽ إحداث تيیؤ في نفس المتمقي ذي

الحساسیة المرىفة الستقباؿ تتابعات جدیدة مشابية« ،فكؿ ضربة مف ضربات الوزف تبعث
في نفوسنا موجة مف التوقُّع تأخذ في الدوراف فتوجد ذبذبات عاطفیة بعیدة المدى عمى نحو
ٜ
القارِة في وعي المتمقي.
غریب  ،وال یتسنى ىذا التوقع إالَّ في إطار اليیئات الوزنیة َّ

الرضي عمی بحر الكامؿ وىو بحر ميـ مف بحور الشعر العربي،
جاءت دالیة الشریؼ
ّ
ػر لكثرة المنظػوـ فیو صنفو الدکتور ابراىیـ أنیس إلى جػوار البسیط في بحور المرتبػة
ونظ ًا
ٓٔ
ِ
ومجزوءا .إف
تاما
ً
الثانیػة مف الشػیوع  ،وىو بحر موحد التفعیمة استُعم َؿ في الشعر العربي ً
الرضي الطّْواؿ قد ُنظمت في أجواء ىذا البحر اإلیقاعیة ،وذلؾ ما
طائفة مف قصائد الشریؼ
ّ
یدؿ عمى مكانة إیقاعو في َن ْف ِ
س الشاعر مف جية ،وتمكف الشاعر مف إیقاعو وقدرتو عمى
تطویعو مف جية أخرى .ومف ىذه القصائد دالیتو التي رثا بيا اإلماـ الحسیف(ع) ومطمعيا:
ِ 11
الع ِ
َه ِذی ا ْل َم َن ِ
عد َجماد َها
از ُل ِبالغمیـِم فَ َن ِاد َها
س َّ
ین َب َ
خي َ
َواس ُك ْب َ
ٖ
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یجب عمینا أف نتساءؿ ىنا؛ ىؿ استطاع ىذا البحر أف ینقؿ إلینا رسالة الشاعر

وأحاسسو ،وما مدی إنسجامو مع الغرض؟

اختمؼ النقاد في قضیة عالقة الوزف بالقصیدة ،فذىب بعضيـ إلی أنو مف غیر الصواب

أف نربط کؿ بحر بموضوع ال ینبغی أف یتجاوزه إلی غیره ،ذلک أنيـ أروا البحر الواحد قد

کتبت فیو عدة موضوعات مختمفة ومتناقضة مف دوف أف یؤدی ذلک إلی القعود بالقصیدة
وفشميا کمشروع فني ،فقصیدة المدیح کتبت بأوزاف مختمفتة ولیس ىناک مف فرؽ یسببو

الوزف ،والوزف ال یعدو أف یکوف ثوبا تمبسو المعاني واناء تصب فیو األغراض.

فالکامؿ یعطي لمشاعر فرصة التعبیر عف عواطفو وآالمو وىذا یتناسب مع البحر لما فیو

مف المقاطع الكثیرة التي تجعؿ الشاعر یصدر حزنو وغضبو لیفرغ ما ینتابو مف حزف وألـ

نفسي .یقوؿ في ىذا الصدد الدکتور إبراىیـ أنیس« :عمى أننا نستطیع ونحف مطمئنوف أف
نقرر أف الشاعر في حالة الیأس والجزع یتخیر عادة وزنا طویال كثیر المقاطع یصب فیو

أشج انو ما یتنفس عنو حزنو وجزعو ،فإذا قیؿ الشعر وقت المصیبة واليمع تأثر باإلنفعاؿ
النفَس وازدیاد النبضات القمبیة»ٕٔ ،وىذا یعني
النفسي ،وتطمب بح ار قصی ار یتالءـ وسرعة َ
قابمیة بحر الکامؿ بتفعیمتو المتکررة ألحاسیس الشاعر المتفاوتة والمنفعمة وىذا یبیف أف

أي شاعر الیقتصر عمی تجربة دوف أخری .والشاعر لحظة
َ
استعماؿ بح ٍر دوف آخر لدی ّ
تشکیؿ القصیدة ال یممک نوع البحر الذي ینظـ عمیو بؿ یحاوؿ إخراج ىذه الشحنة الشعریة
حتی یيدأ مف ثورتو فیخرج نظمو في شکؿ ما مف أشکاؿ الشعر یعرفو بعد ىدوئو ثـ یحدد

اسـ البحر الذی نظـ عمیو.

 )2-3الزحافات والعمل

الزحاؼ ىو تغییر یعتري ثواني األسباب (أي الحرؼ الثاني مف السبب) وأما العمة فيو

تغییر یعتري األسباب واألوتاد الواقعة في أعاریض القصیدة وضروبيا وىذا التغییر الزـ

عمی األغمب ،واذا لحؽ عروض بیت أو ضربو وجب إلتزامو في سائر أبیات القصیدةٖٔ.
وعمی ىذا أف کال مف الزحاؼ والعمة إنحراؼ أو عدوؿ عف القاعدة لو شأنو غیر أف العدوؿ
الینبغي لو أف یکوف کثی ار یخرج القصیدة عف اإلیقاع الذي ىو شرط مف شروط بنائيا ،لقد

عممنا بالمالحظة واإلستقراء أنو ما مف شاعر إال واستعمؿ في شعره ىذه االنحرافات

عجر مف الشاعر بؿ ىو
ًا
العروضیة التي حمیة لمقصیدة ليا فائدة ولیست عیبا فیيا وال
« تنویع في موسیقی القصیدة ،یخفؼ مف سطوة النغمات ذاتيا التي تتردد في إطار الوزف
الواحد مف أوؿ القصیدة إلی آخرىا»ٗٔ ،والنفس جانحة إلی ىذه االنحرافات العروضیة
المطیفة راغبة عف کؿ ما فیو رتابة مفرطة تقعد بالقصیدة وتقؼ مف دوف التأثیر في المتمقي،
وىو غایة أي عمؿ فني .بعبارة أخرى ىذه الزحافات والعمؿ ىي تولّْد أنساقًا إیقاعیة جدیدة
ٗ
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متساوقة مع األنساؽ األصمیة غیر ناشزة عنيا:
َه ِذي ا ْل َم َنا ِ /ز ُل ِبالغمیـ ِ /م
فَ َن مِاد َه
ستَا ِ
ُمتَفَاعمُف ُمتَفَاعمُف
فعمُف
ُ
لممــــــعا  /لِم
ْ
إن َ
كان َدی ٌ /ن َ
ِ
فاقض
مستَ ِ
ستَِه ِ
ُمتَفَاعمُف
فعمُف
فعمُف
ُم
ُ
یا َهل تَُبل ُ /ل ِم َن ال َغمي ِ /ل
إِلَیمِه ُمستَ ِ
ُمتَفَاعمُف ُمتَفَاعمُف
فعمُف
ُ
ِ ِ
الح ِن ْي /
ُن
ـــــــــؤي َك ُمن َ /عطف َ
ٌ
فه
َی ِةمستَ ِ
دومَُن ُ
ُمتَفَاعمُف ُمتَفَاع
فعمُف
ُ
ت َعمى الدَّیا ِ /ر
ولقَد َح َبس ُ /
صفاب ًة
ِع
ُمتَفَاعمُف
ُمتَفَاعمُف
اعمُف
ُمَتَ َ
ِ
َّهم
َوقَفُوا ِبها /حتَّى كأنـ  /ن َمطی ُ
ُمتَفَاعمُف

مستَ ِ
فعمُف
ُ

/ي
خي َ
َ
س ْ

الع ِ
ین
َ

َبع

َواس ُك ْب
/دج ِ
مادِ
فعَهمُاف
َ ُمَستَ

مستَ ِ
فعمُف
ُ

ُمتَفَاعمُف

مستَ ِ
فعمُف
ُ

مستَ ِ
فعمُف
ُ

ُمتَفَاعمُف

ْأو ُم ْه َج ٌة ِ /ع ْن َد
فَ ِ
فاد َه
مستَ ِ
ستَا ِ
ُمتَفَاعمُف
فعمُف
فعمُف
ُم
ُ
ق ِن ِ
إِش ارفَ ٌة ِ /ل َّمر ِ
جادها
كب فَو َ /

الطُمُـــو ِ /ل

ث
حم ال ُخدو ِ /د لَ ُه َّن إِر ُ /
ُ
س ُ
ر ِ
ماد
ها ِ
ُمتَفَاعمُف
ُمتَفَاعمُف
فعمُف
َ ُمستَ
الـ  /أیدي

إلَــى /

وم َة
ضـم َ
َم ُ
أ ْك َبم ِادستََها ِ
فعمُف
ُ

مستَ ِ
فعمُف
ُ

ُمستَف ِعمُف

مستَ ِ
فعمُف
ُ

ُمتَفَاعمُف

مستَ ِ
فعمُف
ُ

مستَ ِ
فعمُف
ُ

ُمتَفَاعمُف

ُمتَفَاعمُف

ُمتَفَاعمُف

ُمتَفَاعمُف

مستَ ِ
فعمُف
ُ

ُمتَفَاعمُف

مستَ ِ
فعمُف
ُ

مستَ ِ
فعمُف
ُ

كا َنت قَوا ِ /ئ ُم ُه َّن من  /أوتَ ِاد َها

ُمتَفَاعمُف

الدمعُ ما ُ /ء
ثُ َّم ِانثََنت َ /و َ
َمزمِاد
مستَ ِ
ها ِ
ُمتَفَاعمُف
فعمُف
ف
م
فع
ست
ُ
َ
ُ
ُ
َه ْل تَ ْطمُ ُبو َ /ن ِم َن ال ّن َوا ِ /ظ ِر
عدمكم
ستَ ِ
َب َ
ُمتَفَاعمُف ُمتَفَاعمُف
فعمُف
ُ
الدمو  /عَ ع ِن ِ
الدیا ِ /ر
َ
ش َغ َل ُ
َ
ُمتَفَاعمُف
ُمتَفَاعمُف
كاؤَفَنااعمُف
ُب ُمُت
شهي ِ
/ـد َو
لَم َیخمُفو  /ها في ال َ
درأى
مستَ ِ
ستَ ِ
ُمتَفَاعمُف
فعمُف
فعمُف
قَ َُم
ُ
كا َنت مآ ِ /تم ِب ِ
الع ار ِ /
ق تَ ُعدُّها
َ
ُ
مستَ ِ
ُمتَفَاعمُف ُمتَفَاعمُف
فعمُف
ُ
باعت بصا ِ /ئر ِ
ضاللِها
دینها ِ /ب َ
َ َ
َ

ولَو ِ
ِ
َشجان ِمن
اع ُج الـ  /أ
َ
َزوتِادفها
أ
مستَ ِ
مستَ ِ
فعمُف
ف
م
فع
ف
م
اع
ُ
ُ
ُم َ َ
ُ
ُ
ِ
س َه ِاد َها
ً
س َوى َ /ع َبراتها  /و ُ
شیئا َ
/

كاء فا ِ /طم ٍة عمى  /أَو ِ
لِب ِ
الدها
َ
ُ
َ
مستَ ِ
فعمُف
ُمتَفَاعمُف
ُمتَفَاعمُف
ُ
ذاد َعن  /أَورِادها
ُدفَ َع الفُ ار ِ /ت ُی ُ
ُمویَّ ٌة ِ /ب َّ
الش ِام
أَ

٘

ِمن  /أ ِ
َعیادها

ِ
ب َغ ِّیها /
َو َ
ش َرت َمعا  /ط َ
ِبر ِ
شادها
َ
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ُمتَفَاعمُف

ُمتَفَاعمُف

سو َ /ل المَّ ِه ِم ْن /
َج َعمَ ْت َر ُ
ُخص ِ
مائ
اعمُهاف مستَ ِ
ُمتَفَاعمُف
فعمُف
ُمَتَفَ
ُ

ُمتَفَاعمُف

ُمتَفَاعمُف

لیو ِ /م
س ما َ /ذ َخ َر ْت ْ
فمَ ِب ْئ َ
م ِ
٘ٔ
عادف َها
اعمُف ُمتَفَاعمُف ُمتَفَاعمُف
َ ُمتَ َ

األبیات عمی بحر الکامؿ ،ووزنو عمى األصؿ( ُمتَفَاعمُف ُمتَفَاعمُف ُمتَفَاعمُف) مرتیف لكؿ
بیت ،بمعنى أف نسبة الحرکات إلى مجموع المتحركات والسواكف فی بیت واحد ىي (ٖٓ:

ٕٗ) ،ونسبة الحرکات إلى مجموع المتحركات والسواكف في األبیات المذکورة عمی

األصؿ(ٓ )٘ٗٙ : ٖٜغیر أف الشاعر قد قمّؿ نسبة الحرکات بالمجوء إلى زحاؼ اإلضمار

كثیرا ،فأضحت نسبة الحرکات إلى مجموع المتحركات والسواكف في األیبات(.)٘ٗٙ :ٖ٘ٚ
ً
إذ التزـ الشاعر في كؿ بیت مف األبیات زحاؼ اإلضمار ،وبذلؾ ظيرت وحدة إیقاعیة
ِ
اعمَتُف) ،وتحقَّؽ التنوع الذي
(مفَ َ
(مستَفعمُف) إلى جانب الوحدة اإلیقاعیة األساسیة ُ
جدیدة ىي ُ
عده عف الرتابة .لقد ّلوف زحاؼ اإلضمار االبیات بؿ القصیدة كميا
یضمف لموزف
وب َ
تناسبوُ ،
َ
اعمُف» وٗ ٔٙتفعمیةً عمی وزف «مستَ ِ
بحیث وردت ٗ ٔٛتفعیمةً عمی وزف «متَفَ ِ
فعمُف» مف
ُ
ُ
أصؿ  ٖٗٛتفعیمة ،األمر الذي نشاىده في الجدوؿ اآلتي:
متَفَ ِ
اعمُ ْف
ُ
ِ
(م ْست ْفعمف)
ُمتْفَاعمُف ُ
مجموع

نوع التفعیمة

تعداد

درصد

السالـ ()-u-uu

481

%78.85

اإلضمار ()-u--

461

%15.44

------

418

%411

الجدوؿ (ٔ)

کما نمحظ في الجدوؿ (ٔ) یبمغ عدد تفعیالت القصیدة  ٖٗٛتفعیمة توزعت في إیقاعیف

متنوعیف ومتفاوتیف مف حیث العدد:
ٔ) إیقاع التفعیالت السالمة (متَفَ ِ
اعمُف) :بمغ عددىا ٗ ٔٛتفعیمة بنسبة « ،%78.85طغیاف
ُ
ثي
الوحدات اإلیقاعیة السالمة في النص ینسجـ مع طبیعة الصفات المنسوبة إلی المر ّ

والمتمثمة في کونيا سالمة یکرسيا النظاـ المجتمعي الذي ُینسب إلیو المرثي ،فالحضور
المکثؼ لمصفات السالمة یماثمو حضور لمتفعیالت السالمة».ٔٙ
ِ
أي بنسبة  %15.44کما
ة(مستَفعمُف) ،بمغ عددىا  461تفعیمة ّ
 )8إیقاع التفعیالت المضمر ُ
نمحظ أف الشاعر أدخؿ عمی البحر ،زحاؼ اإلضمار وىوتسکیف الثانی المتحرک ُمتَفَاعمف

المکونة مف سببیف خفیفیف ووتد مجموع ()-u--
اعمف ونقمت إلی مستفعمف
فأصبحت ُمتْفَ ُ
ّ
فتسكیف الشاعر لممتحرؾ الثاني مف ُمتَفاعمف أشاع نوعا مف البطء في األبیات وىذا ما
صّْرعوا في واقعة الطؼ ووقفة ترحـ وتأمؿ
یناسب دعوة الشاعر لموقوؼ وقفة حزف وأَلَـ لمف ُ
ٙ
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أکثر في عظمة المصائب التي أل َّػمت باإلماـ الحسیف(ع) وأصحابو الکراـ وکما یناسب کثرة
الحزف النفسي لمشاعر ،نستطیع القوؿ بأف في عدوؿ الشاعر مف مقاطع « »-u-uuإلی

مقاطع « ،»-u--فائدة وغایة ترجع إلی حالتو الشعوریة التي یعیشيا وىو الحزف العمیؽ
وحیرتو الشدیدة ،ونحف نعتقد بأف ىذه الحاالت الشعوریة ال یناسبيا ّإال المطقع الطویؿ

المغمؽ (ص ح ص) الذي ورد ٖٕٗ مقطعا بنسبة  %ٕٙ.ٜٛوخاصة المطقع الطویؿ
المفتوح (ص ح ح) الذي ورد في القصیدة ٖ٘ٗ مقطعا بنسبة %ٕٛ؛ ىذا المقطع األخیر
یمنح الشاعر متنفسا کبی ار وحریة أکبر لمتعبیر عما یجیش في صدره مف حاالت الحزف واأللـ
والغضب الذي النيایة لو ،کما أف ىذا النوع مف المقاطع یتوافؽ مع اآلىات الحبیسة التي

تخرج في ىواء زفیري طویؿ یقتضیو الوقوؼ بعدىا حتی یمتقط الشاعر أنفاسو ویواصؿ

الرضي بحر الکامؿ بتفعیمتو المتکررة (متفاعمف) لخدمة
األداء الشعري .فقد وظؼ الشریؼ
ّ
تجربتو اإلنسانیة الشعریة ،وبدأ قصیدتو بالتقفیة لیظير لنا تدفؽ القػوؿ وانثیالو عنده بفعؿ

اإلضمار(متْفاعمف /مستفعمف) ال ینجو منو بیت مف
اإللياـ الشعري الذي حضره ونجد
ُ
الرضي یقصد إلى ىذا كمو ،بؿ إنو شاعر ف ّذ تأخػذ إنفعاالتو
األبیات ،ال أقوؿ أف الشریؼ
ّ
مسارات زحاؼ اإلضمار مسترفدة ذلؾ الظيار المعنى ،واستعماؿ الشاعر لزحاؼ اإلضمار
في األیبات یيدؼ إلى كسر الرتابة ومقاومة الفتور الناشئ عف اإللتزاـ الصارـ بالنظاـ،

نوعا مف المفاجأة في سیاؽ التوقع
فیكوف بذلؾ
ً
عامال یساعد عمى االنتباه والیقظة ،ویخمؽ ً
المالزـ لمنظاـ.

الرضي
 )3-3القافیة ودورها الداللي في دالیة الشریف
ّ
إیقاعیا ثابتًا ،مكانة سامیة في البنیة اإلیقاعیة لمفف الشعري،
عدا
تحتؿ القافیة ،بوصفيا ُب ً
ً

قدیما وحدیثًا ،في اإلعالء مف شأنيا ،والثناء عمى قیمتيا
وقد أفاض النقاد والدارسوفً ،
اإلیقاعیة بوجو خاص ،إلى جانب قیميا األخرى مف داللیة ونفسیة وبنائیة .وأوؿ مظاىر
اإلىتماـ بالقافیة ،في سیاؽ حدیث النقاد عنيا ،أنيا ُجعمت شریكة لموزف في االختصاص
ٔٚ
وبناء عمى ذلؾ یمكف أف یقاؿ إف القافیة لیست ِحْمیة أو زینة بوسع الشعر
بالشعر
ً
إیقاعیا یشد مفاصؿ
االستغناء عنيا .أما الوظیفة البنائیة لمقافیة فتتجمى في أنيا تشكؿ ثابتًا
ً
القصیدة بنيایات موسیقیة مریحة ،فال یجوز بحاؿ مف األحواؿ فصؿ إیقاع القافیة عف

ٔٛ
ظا مف الذیوع فيو تعریؼ
الوحدة اإلیقاعیة لمقصیدة  ،وأما التعریؼ األدؽ ،واألكثر ح ً
الخمیؿ« :القافیة مف ِ
آخر حرؼ في البیت إلى أوؿ ساكف یمیو مف قبمو ،مع حركة الحرؼ

الذي قبؿ الساكف» ،ٜٔوىو التعریؼ الذي ارتضاه أىؿ العروض وسائر النقادٕٓ.

ولمقافیة حروؼ ُّ
تعد مف لوازميا ،وىي الروي والوصؿ والردؼ والتأسیس والدخیؿ

والخروج ،وىذه الحروؼ متى ما وقع شيء منيا في القافیة في القصائد ذوات القوافي
ٚ
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الموحدة وجب التزامو في عامة القصیدةٕٔ ،وبمقدار تَوفُّ ِر ىذه الحروؼ في القافیة یكوف
الرضي:
اإلیقاع أغنى وأوفر ،ففي قوؿ الشریؼ
ّ
عد ج ِ
الع ِ
َه ِذی ا ْل َم َن ِ
ماد َها
از ُل ِبالغمیـِم فَ َن ِاد َها
س َّ
ین َب َ َ
خي َ
َو اس ُك ْب َ
ـــول فَ ِ
ْأو م ْه َج ٌة ِع ْن َد الطُمُ ِ
فاد َها
ُ

ِ
فاقض ِه
لممــــــعالِم
ْ
كان َد ٌ
إن َ
ین َ

22

تكوف القافیة في حروؼ «ػ ػادىا» مف كممة «ج ِ
ماد َىا» ،فاأللؼ فیيا ردؼ ،والداؿ روي،
َ
َ
والياء وصؿ ،وااللؼ َخروج ،وجمیع ىذه الحروؼ األربعة حاضرة في قوافي القصیدة كميا.
وىذه القافیة توافؽ حالة الشاعر مف حیث أنو یرید إطالؽ َّأناتو الحزینة متواترة مرة بعد مرة.

استعماؿ حرؼ األلؼ ردفا وخروجا وحرؼ الياء وصال ّأدی إلی إمتداد الصوت ونحف نعتقد
التأوه وىذا کمو یوافؽ حالة
مد الصوت ومنو ّ
بأف في وجودىا فائدة کامنة في ّ
ّ
مد األنیف و ّ
الشاعر الکئبیة کما نمحظ أف القافیة في ىذه القصیدة مطمقة متحرکة تعکس بحرکتيا حرکة

الرضي في الدالیة ىذه وسط مشاعر مضطربة وأحاسیس متأججة
العربي الدائبة ،یعیش
ّ
باأللـ والحزف ویحتاج لرفع صوتو لإلعالف عف مصابو وحزنو مف ناحیة ولتفریغ شحنة األلـ
مف ناحیة أخری ،فمذلک یمجأ الشاعر لمقافیة المتحرکة لتعکس حرة األنفاس المضطربة

والمشاعر المتأججة لدیو.

حر في التزامو لما یشاء مف ىذه الحروؼ ،شریطة أف یمتزـ ما التزمو منذ أوؿ
فالشاعر ّّ

احدا مف ىذه الحروؼ یجب عمى الشاعر التزامو في
بیت حتى نيایة القصیدة .إال أف حرفًا و ً
كؿ حاؿ ،وىو الروي الذي یعد أثبت حروؼ القافیة وعمیو تُبنى المنظومات ،وعمیو فإف
الروي ُّ
أقؿ ما یمكف أف یراعى تكرره« ...واذا تكرر وحده ولـ یشترؾ معو غیره مف األصوات
َّ
ٍ
إیقاعیا وبالنظر إلى
حینئذ أصغر صورة ممكنة لمقافیة الشعریة»ٖٕ ،وأقميا ثراء
ُع ّدت القافیة
ً
رویا لقافیتو یتبیف أف الداؿ مف الحروؼ الکثیرة
الحرؼ الذي یتخذه الشریؼ
الرضي ّ
ّ

رویا .فيذا الصوت ذو خصوصیة إیقاعیة ،واعتماد الشاعر عمیو في
اإلستعماؿ في العربیة ّ
الروي دلیؿ امتیازه بقوة اإلسماع الذي یزید مف روعة موسیقى الشعر ونغمات اإلنشاد،
ّ

ٕٗ

ُیضاؼ إلى ذلؾ أف «ىذا الحرؼ یتصؼ بالجير والشدة ،ویتمیز بقوة وضوحو السمعي»
االمر الذي یتناسب والمعنی الذي یراد أف یبینو الشاعر مف إعالف المصیبة وابراز حزنو
وألمو عمی أىؿ البیت کما أف صفة الشدة الموجودة في الداؿ یمکنيا أف توازي ما یعاني

الرضي مف شدة المصیبة وألمو ،ولعؿ ىذا ما دفع الشاعر إلی نظـ مرثیة دالیة مطمقةکرر
ّ
الروي وٕٗٔ مرة في کؿ القصیدة.
فیيا صوت الداؿ اإلنفجاري المجيور  ٘ٛمرة في
ّ

ٛ

جمةل الآداب  /العدد ( 121حزيران)

 2017م  1438 /هـ

 -3الموسیقی الداخمیة

أىمیة
الظاىرة الالفتة في شعر
الرضي ىي وفرة العنصر الموسیقي الذي یعطیو الشاعر ّ
ّ
كبیرة ،حتى إنو لیكاد یعطي لكؿ مظير مف مظاىر الحیاة موسیقاه الخاصة وألفاظو

الخاصة ،لقد درسنا العناصر الموسیقیة الخارجیة آنفا وأالف ندرس قسما یتجاوز اإلیقاع فیو

سر یصؿ مابیف عالـ الداخؿ وبیف الكممة ،ویعتمد فیو الشاعر
ىذه المظاىر إلى أف یكوف ِّا
عمى الطاقة اإلیحائیة التي تفجرىا الكممة استجابة لإلیقاع النفسي الذي صدرت عنو القصیدة

وجرسا
والشاعر یربط بیف أجزاء قصیدتو ربطًا دقیقًا بحیث تنسجـ المفردات مكونة إیقاعا
ً
أخا ًذا لمكممات والحروؼ.
موسیقیا ّ
 )1-4الصوائت وداللتها

الرضي أف یممس ىیمنة الحزف واأللـ والغضب عمیيا،
یستطیع الدارس لدالیة الشریؼ
ّ
واذا كانت نزعة الحزف واأللـ قد ألقت بظالليا عمى دالیة الشاعر؛ فال عجػب أف تمعب

بارز في إضفاء داللة الحزف واألسى عمى شعره ،ونستطیع القوؿ :إف
دور ًا
الصوائت ًا
كثیر
اعتمادا ًا
اضحا في دالیتو ،واف الػشاعر قػد اعتمد عمیيا
الصوائت قد برزت ًا
ً
بروز و ً
وبرزت واضحة في قوافي أبیاتو الػشعریة وذلػؾ ألف امتػداد الصوائت عامؿ أساسي في اتساع

د الالتيا المتنوعة ،األمر الذي ىیأ لمشاعر فرصة استطاع مف خالليا أف یعبر عف مشاعره
الممتدة وأحاسیسو العمیقة .فیما یأتي النسبة المئویة لمصوامت في دالیة الشاعر:
المجموع

النسبة

الصوائت
الؼ المد

ٕٖٖ

ٔ%ٖٔ.ٜ

یاء المد

ٙٙ

%ٕ.ٚٙ

واو المد

ٖٜ

ٖ%ٔ.ٙ

المجموع

ٖٗٚ

ٖٓ%ٔٛ.

الجدوؿ (ٕ)

أي بنسبة ٖٓ %ٔٛ.وىي
وردت أحرؼ المد في القصیدة  ٖٗٚمرة مف أصؿ ّ 8485
نسبة تستحؽ العنایة واإلىتماـ ،وىذه األحرؼ تتیح لمشاعر مد صوتو باألنیف واآلىات
الحری ،ولموقوؼ عمى
وتنفس عف صدره المفعـ حزنا مف خالؿ ّ
مد النفس ،فیخرج زفراتو ّ
دالالت الصوائت نأئي باألبیات اآلیتة:
وم َة األیدي إلَــى أ ْك َب ِاد َها
صاب ًة
ولقَد َح َب ُ
ست َعمى الدَّیا ِرِع َ
ضـم َ
َم ُ
حسرى تَجاوب ِبالب ِ
كاء ُعیوُنها
َ ُ ُ
َ َ
ِ
َّهم
َوقَفوا ِبها َحتّى َكأ َّ
َن َمطی ُ

َو

تَعطُّ
ُ

كا َنت
ٜ

الزفَر ِ
ات
ِب َ

قَو ِائ ُم ُه َّن ِمن

في أَبرِادها
أَو ِ
تادها
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ماء َمزِادها
ثُ َّم انثََنت َو َ
الدمعُ
ُ

ولَو ِ
ِ
َشجان ِمن أَزو ِادها
اع ُج األ
َ

ع ع ِن ِ
الد ِ
كاؤنا
یار ُب ُ
ُ
الدمو َ َ

عمى أَو ِ
الدها
َ

ون ِم َن ال ّنو ِ
عدكم
اظ ِر َب َ
َه ْل تَ ْطمُ ُب َ
َ

ش َغ َل
َ

ِ
س َه ِاد َها
ً
س َوى َع َبراتها و ُ
شیئا َ

لِب ِ
كاء
ُ

ش ِ
هید َو قَد َرأى
لَم َیخمُفوها في ال َ
آتم ِب ِ
ِ
الع ار ِ
ق تَ ُعدُّها
كا َنت َم ُ
ِ
باعت ب ِ
ضاللِها
صائ َر
دینها ِب َ
َ
َ

ُدفَ َع
وی ٌة
ُم َّ
أَ

ِ
فاط َم ٍة

الفُر ِ
یذاد َعن أَورِادها
ات
ُ
ِب ِ
الشام

ِمن

أ ِ
َعیادها

عاطب َغ ِّیها ِبر ِ
ِ
شادها
َو َ
ش َرت َم َ
َ
ِ 25
لیوِم َمعاد َها
س ما َذ َخ َر ْت ْ
فمَ ِب ْئ َ

ولالمَّ ِه ِم ْن ُخص ِ
مائها
س َ
َ
َج َعمَ ْت َر ُ

إف طوؿ األلـ وعمؽ حزف الشاعر عمی اإلماـ وأىؿ بیتو لػـ یكػف لیعبر عنيا صوت
آخر سوى الصوائت ،تمؾ األصوات التي ینسجـ كميا الصوتي وامتدادىا مع الكـ اليائؿ مف

الحزف واأللـ المذیف یسیطراف عمى عاطفة الشاعر ،لذلؾ لـ یكػف غریبػًا أف یكرر الشاعر
الصوائت في کؿ ىذه القصیدة  ٖٗٚمرة (ٖٓ .)%ٔٛ.ولما كانت الصوائت تمتاز بالوضوح
التاـ عند النطؽ بيا ،وتسمع بكامؿ صفاتيا؛ فقد استطاع الشاعر أف یوظؼ ىذه الخاصیة
لیعبر بيا عف حزنو العمیؽ وألمو الشدید ،حیث ال یوجد فػي األصوات العربیة ما ىو أوضح

سماعا مف الصوائت  ،وىذا ما یعمؿ بو الباحػث سػبب تكػرار الػشاعر لمصوائت بؿ إف
ً
الشاعر قد عمد إلى اختیار قافیتو في ىذه القصیدة مردوفة بالصوائت ،لکي یظؿ صوتو
أف تكرار الصوائت في ىذا النص ینسجـ
مؤدیا لمغرض الذي ینشده .ویمکف القوؿ ّ
اضحا ً
و ً
طوؿ النفس فیيا مػع طػوؿ فتػرة الحزف واأللـ الذي مر بو الشاعر ویعبر عف مكنوناتو

ومشاعره الدفینة  ،ویجد الشاعر فیيا مال ًذا صادقًا الستخراج آىاتو الحزینة النابعة مف قمب
مميء بالمآسي واألحزاف.

 )2-4الصوامت وداللتها

َّد األصوات مف أىـ العوامؿ التي تعمؿ عمى إبراز قدرة الشاعر في التعبیػر عػف
تُع ُ
تجربتو ،ذلؾ أف لألصوات وظائؼ داللیة قادرة عمى حمؿ المعنى واب ارزه في السیاؽ ،وتكمف

ىذه القدرة في إبراز صوت أوأصوات معینة ،إذ أف تردد بعض الحػروؼ أو الكممػات قػد

لونا مف الموسیقى تستریح إلیو اآلذاف وتقبؿ عمیو وقد لمس المحدثوف أىمیػة
یكسب الشطر ً
الصوت في الداللة و أروا «أف الكممات أنغاـ وشعور وارتباطات وظػروؼ ومواقػؼ وحیػاة،

مزدوجا ،إنيا أصوات
وتأثیرىا إنما یقوـ عمى ما فیيا مف صوت ومعنى ،فيي مبنیة بناء
ً
ٕٙ
رموز لممعاني تعتبر أصواتا»
أیضا ًا
تعتبر ًا
رموز لممعاني وىي ً
ٓٔ
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مسا(ٔ )٘/أو
برىف باألستقراء عمی نسبة الشیوع األصوات الميموسة فی الکالـ بالغة ُخ ً

عشریف في المائة منو في حیف أف أربعة أخماس (ٗ )٘/الکالـ یتکوف مف أصوات

مجيورة.

ٕٚ

في القصیدة المدروسة نمحظ الظاىرة نفسيا؛ فاالألفاظ المجيورة تتفوؽ عمی

نظائرىا الميموسة .في الواقع تناسب األصوات المجيورة لشعر الرثاء؛ ألف فی حروؼ
الجير وضوح الصوت وقوتو وىذا ما یحتاجو شعر الرثاء الذي یتطمب اإلعالف عف

الخفي الضعیؼ
المصاب وتفریغ شحنة الحزف واأللـ وىذا الیحققو الميموس بصوتو
ّ
ٕٛ
باإلضافة إلی ما «یصاحب النطؽ بالميموس مف مجاىدة َّ
الرضي في
عنيا
ابتعد
و
لمنفَس»
ّ
رثائو ىذا حتی ال یجتمع عمیو إجياد َّ
الن ْفس باليـ والحزف ،لذلک
النفَس بالنطؽ بو واجياد َ
انخفضت نسبة الميموس في دالیة الشاعر بالنسبة إلی المجيور .ولکی تكوف دراستنا دقیقة

قمنا بأحصاء أصوات الجير واليمس والشدة والرخوة التي وردت في نص القصیدة في
الجدوؿ اآلتي:
نوع الحروف

العدد

النسبة

الحروؼ المجيورة

ٕٔٗٛ

%ٕ٘.ٕٜ

الحروؼ الميموسة

ٗ٘ٛ

%ٕٗ.ٗٙ

الحروؼ الشدیدة

٘٘ٙ

ٗٗ%ٕٚ.

حروؼ الرخوة

ٜٗٔ

٘٘%ٔٚ.

الجدوؿ (ٖ)

ولقد تبیف لنا بعد اإلحصاء أف الحروؼ المجيورة کانت أکثر ترددا في القصیدة؛ إذ

أي بنسبة  %ٕ٘.ٕٜبینما وردت الحروؼ
وردت  ٕٔٗٛمرة مف أصؿ  8485صوتا ّ
الميموسة ٗ ٘ٛمرة فقط بنسبة  %ٕٗ.ٗٙوىذا ما یوحي بأف الشاعر یرید الجير بمصیبتو
المفجعة ،وکاف لمحروؼ الشدیدة التي وردت ٘٘ ٙمرة حؽ الریادة ،إذ کثی ار ما یمتقي الجير

مع الشدة ،فکؿ مف یرید الجير بشیء ما ینبغي أف یشتد صوتو کما أف کؿ ذي شدة تمـ بو

البد أف یجير بيا إرادة التخفیؼ واالسترفاد.
ّ
إف األصوات المجيورة في القصیدة المدروسة تساعد بوضوحيا وقوتيا عمی رفع صوت
ّ

الرضي إلعالف المصاب ولتفریغ شحنة األلـ والحزف ثـ إف حالة الشاعر القمقة المتوترة في
ّ
رثاءه ىذا ال یتناسب مع اليمس اليادئ ،وکثرة حروؼ الشدة بالنسبة إلی حروؼ الرخوة
توازی ما یعانیو الشاعر مف شدة المصاب وکربتو وآلمو .وىکذا نمحظ أف الحروؼ التي کثر

ورودىا في شعر الرثاء توافرت فیيا صفات القوة مف الجير والشدة واالنفجار فناسب ذلک

التعبیر صدی أحاسیس شاعر الرثاء وکانت ىذه األصوات مرآة لعواطفو وآالمو وأحزانو .ىذه

الرضي مف قمؽ وتوتر وانفعاؿ إزاء المشاعر المضطربة واألحاسیس
الشدة توافؽ ما یعانیو
ّ
ٔٔ
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المتباینة ثـ ّإنو یفکر فیما یؤوؿ إلیو الفناء واإلنتياء فیدفعو ىذا اإلحساس إلی تممس مواطف
قوتو في صوتو وفعمو فماؿ إلی األصوات الشدیدة اإلنفجاریة.

الرضي
 )3 -4الترصیع أو حسن التقسیم ووظیفته الداللیة في دالیة الشریف
ّ
ومف الموسیقى الداخمیة ما یعرؼ بالترصیع أو حسف التقسیـ وىو«لوف تعبیري یتصؿ

بالسجع ،ویعتمد عمى طبیعة التوازف التي تتـ مف خالؿ األوزاف الصرفیة أي أف حقیقتػو تػؤوؿ

إلى عممیػة التوفیؽ بیف الوزف العروضي والوزف الصرفي  ..والعممیة التوفیقیة بػیف البنیػة
العروضػیة والصرفیة تؤدي إلى تناغـ مدىش یدعـ اإلیقاع ویجعمػو متوازنػا حیػث توجػد بنیػة

الترصیع

ٕٜ

سمی ىذه الظاىرة بتقسیـ المقطع
وبعض الباحثیف العرب ومنيـ السریحي َّ

الصوتي قائال «ىو إمکانیة تقسیـ البیت مف الشعر إلی مجموعات ،کؿ مجموعة تتکوف مف
کممات ،ویساعد عمی تکویف ىذه المجموعات کؿ مف الترکیب النحوي والداللي أو المعنی
ٖٓ

أي مجموعة کممات تألفت –

تجوز عمی ىذه المجموعة مقطع صوتي»
ًا
ویمکف أف ُیطمَؽ
فکونت کتمة صوتیة.
في ضوء النظاـ النحوي وفي ضوء المعنی العاـ والمعانی الجزئیة – ّ
إیقاعا وانسجاما فوؽ اإلیقاع واإلنسجاـ
أف ىذا النمط مف الترکیب المغوي والصوتي یحقؽ
َ
المذیف یشتمؿ عمیيا الوزف العروضي .فکما أف التفعیالت تتکرر فی البیت عمی مسافات

معینة کذلک تتکرر المقاطع الصوتیة عمی مسافات معینة ،فیتـ حینئذ التعبیر عف الشحنة
النف سیة تعبی ار أدؽ وأوسع ،ویکوف تکرار المقاطع الصوتیة کس ار لرتابة وحدة الوزف والقافیة
مف جية وزیادة فی تحقیؽ موسیقی الشعر بصورة أکثر تأثی ار وأقوی تعبی ار مف جية أخری.

کما یتوافؽ ىذا التقسیـ المقطعي مع ضغط اإلنفعاؿ النفسي الناتج عف الحزف ویبرز حرکة
الرضي قد وجد فی دالیتو ،في ىذا التقسیـ ،نوعا مف الراحة
الشعور النفسي ولع ّؿ الشریؼ
ّ
النفسیة فقاؿ:
ِ 31
ِ
حش ِمن ُع ّوادها
یر ِمن
فر ِمن أَرو ِاقها َو ال َ
الو ُ
طُّراقها َو َ
طُ
القَ ُ
یمکننا أف نکتب ىذا البیت عمی شکؿ المقاطع الثالثة اآلتیة:
ْأرَو ِاقها
ِم ْن
القَ ْف ُر
طُّر ِاق َها
ِم ْن
یر
والطّ ُ
ُع ّو ِاد َها
ِم ْن
ش
الو ْح ُ
َو َ
إذا نظرنا إلی ىذه المقاطع الصوتیة الثالثة نظرة تحمیمیة عمی المستویات النحویة

والصرفیة والصوتیة وجدنا التناسب والتجانس والتشابة الذی یوفر لنا ایقاعا موسیقیا خفیفا
عمی النفس ومحببا إلیيا ،وذلک کمو فوؽ التجانس العروضي.
ٕٔ
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ٔ -فعمی المستوی النحوي :کؿ مقطع صوتي منيا یتکوف مف جممة إسمیة مرکبة مف

الوحش)،
الطیر -
–
ُ
ُ
ُع ّو ِاد َىا) .مف الناحیة

(القفر
ومعرؼ بػ «أؿ»:
المبتدأ والخبر ،والمبتدأ فی کؿ مقطع ،مذکور
َّ
ُ
والخبر في کؿ مقطع ،شبو جممةِ :
(م ْف ْأرَو ِاقيا ِ -م ْف طُّرِاقيَا ِ -م ْف
اإلعرابیة جاء المبتدأ فی کؿ جممة ،مرفوعا بالضمة الظاىریة وجاء الخبر شبو جممة مرکبا

الجر واسـ المجرور»
مف « حرؼ ّ
ٕ -وعمی المستوی الصرفی :المیتدأ في ىذه الجمؿ جاء عمی صیغة «فَ ْعؿ» وجاءت أسماء
مکس ار مع أف الخبر فی الجممة األولی عمی صیغة «أفعاؿ»
المجرور فی کؿ خبر جمعا
َّ

وفی الجممتیف الثانیة والثالثة عمی صیغة «فُعَّاؿ» وقد ساعد الضغط عمی الحرؼ المشدد فی

«فُعَّاؿ» عمی تخفیؼ حدة التوتر واإلنفعاؿ

ٖ -وعمی المستوی الصوتی :یتحقؽ التجانس بینيا ،ویتضح ذلک إذا ما حممنا ىذه
المجموعات تحمیال مقطعیا ىکذا:

ِم ْن

القَ ْف ُر

ْأرَو ِاقها

ِم ْن

یر
والطّ ُ

طُّر ِاق َها

ِم ْن

ش
الو ْح ُ
َو َ

ُع ّو ِاد َها

أل
ْ

ف
قَ ْ

ُر

ِم ْن

أ َْو

َار

ِ
ق

َها

صحص

صحص

صح

صحص

صحص

صحح

صح

صحح

ط
َو ْ

ط ْی
َ

ُر

ِم ْن

طُر

ار

ِ
ق

َها

صحص

صحص

صح

صحص

صحص

صحح

صح

صحح

َو ْل

َو ْح

ش
ُ

ِم ْن

ُعو

َوا

ِد

َها

صحص

صحص

صح

صحص

صحح

صحح

صح

صحح

1

2

3

4

5

6

7

8

(ص ح :مقطع قصیر مفتوح)
طویؿ مغمؽ)

ٕٖ

الجدوؿ (ٗ)

(ص ح ح :مقطع طویؿ مفتوح)

المقطع األول

المقطع الثاني

المقطع الثالث

----

(ص ح ص :مقطع

مف ىذا التحمیؿ یتبیف لنا :

ٔ -التساوي فی عدد المقاطع ،فی کؿ منيا ثمانیة مقاطع .

ٕ -التساوي في النسیج المقطعي ،فاألوؿ والثاني فیيا جمیعا « ص ح ص » ،والثالث

والسابع جمیعا « ص ح » ،والرابع والخامس «ص ح ص» ما عدا المقطع الثالث مف

الخامس «ص ح ح» ،والسادس والثامف جمیعا «ص ح ح».
ٖٔ
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ٖ -التساوي فی نوعیة المقاطع باعتبار الکمیة :فاالوؿ فیيا «مقطع طویؿ» ،والثانی

«مقطع طویؿ» ،والثالث «مقطع قصیر» ،والرابع «مقطع طویؿ» ،والخامس «مقطع

طویؿ» ،والسادس «مقطع طویؿ» ،والسابع «مقطع قصیر» ،والثامف «مقطع طویؿ» .

ٗ -التساوي بینيا فی نوعیة المقاطع باعتبار العنصر األخیر :فاألوؿ والثاني والرابع
والخامس جمیعيا «مغمؽ» ألنو ینتيی بصامت ،ما عدا عدد الخامس فی المقطع الثالث ألنو
مفتوح .والثالث والسادس والسابع والثامف جمیيا مفتوح ألنو ینتيی بحرکة قصیرة أو طویمة.

بيذا التحمیؿ النحوي والصرفي والصوتي یتجمی لنا التجانس الذي تحقؽ في لغة ىذه

األبیات مف شعر الرثاء بمستویاتيا المختمفة ،وىذا ما دعـ التجانس الذی حققتو التفعیالت
اعمُف متْفَ ِ
اعمُف متْفَ ِ
فی بحر الکامؿ وذلک بتکریر الوحدة «متْفَ ِ
اعمُفُ //م ْستَ ْف ِعمُف ُم ْستَ ْف ِعمُف
ُ
ُ
ُ
ُم ْستَ ْف ِعمُف» ثالث مرات وىذا ما یسمی باإلیقاع .کما ساعد تقسیـ البیت عمی ثالث وحدات
متسقة أو ثالث مجموعات صوتیة عمی الترجیح الصوتي الموافؽ لحرکة النفس الحزینة.
وجدیر بالذکر أف دخوؿ زحاؼ اإلضمار عمی تفعمیة متَفَ ِ
اعمُف فی بحر الکامؿ ،قد ساعد
ُ
أیضا فی ىذا اإلنسجاـ المطیؼ في البیت.
الرضي ىو التقطیع« ،أي تجزئة الوزف
مف المفاصؿ اإلیقاعیة الداخمیة التي استعمميا
ّ
الشعري إلی وحدات مکثفة المعنی ،متساویة أو مختمفة األطواؿ ،متوازیة الصوت»ٖٖ ومف
شأف ىذا التوازف أف «یضفي عمی الکالـ ویحسنو»

ٖٗ

خاصة إذا کانت ىذه الوحدات عمی

زنة واحدة وحرؼ واحد إذ یتحقؽ بيا صورة التوازف بشکؿ کامؿ .إذا نظرنا إلی دالیة

الرضي مرة أخری ،وجدنا استعماال آخر ليذا األسموب بصورة تدعو لإللتفات ،إذ
الشریؼ
ّ
یتکوف عجز
نمحظ في البیت التالي مف دالیتو ،تقسیما آخر یعتمد عمی التقسیـ الثالثي حیث ّ
البیت مف ثالثة مقاطع قصیرة تحمؿ تأکید المعنی المراد تبیینو وىذا ما لجأ إلیو الشریؼ

الرضي حیف قاؿ:
ّ
ِ
الش ْم ِ
أ ْغ َنى طُمُوعُ َّ
صافها
س َع ْن ْأو َ

ِب َجاللِ َها

وِ
ض َی ِائ َها
َ

بع ِاد َها
َو َ

35

ىذا البیت کانت مقاطعو الصوتیة موزعة عمی عدد التفعیالت مف غیر زیادة أو نقصاف

في الشطر الواحد .وعمی ّأیة حاؿ ،یمکننا أف نقسـ الشطر الثاني مف البیت ،عمی ثالثة
اقساـ متساویة؛ األمر الذي زاد مف موسیقی البیت:
ِ ِ
ِ
بع ِاد َها
ِب َجــــــالل َهـا َوض َیائ َها َو َ
متَفَ ِ
اعمُن
ُ

متَفَ ِ
اعمُن
ُ

متَفَ ِ
اعمُن
ُ

الرضي عمی تفعیالت الشطر الثالث
کما نشاىد أف کممات الضرب الثاني قد وزعيا الشریؼ
ّ
بحیث أف کؿ کممة قابمت تفعیمة منيا (متَفَ ِ
اعمُف):
ُ
ٗٔ
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ب

ج

ال

ل

ها

صح

صح

صحح

صح

صحح

و

ض

یا

ئ

ها

صح

صح

صحح

صح

صحح

و

ب

عا

د

ها

صح

صح

صحح

صح

صحح

ٔ

ٕ

ٖ

ٗ

٘

المقطع األول

المقطع الثاني

المقطع الثالث

الجدوؿ (٘)
یتبیف لنا مف الجدوؿ ٘:

ٔ) التساوي فی عدد المقاطع ،فی کؿ منيا خمسة مقاطع.
ٕ) التساوي في النسیج المقطعي ،فاألوؿ والثاني والرابع فیيا جمیعا « ص ح» ،والثالث
والخامس جمیعا«ص ح ح».

ٖ) التساوي فی نوعیة المقاطع باعتبار الکمیة :فاالوؿ والثاني والرابع فیيا «مقطع قصیر»،
الثالث والخامس «مقطع طویؿ».

ٗ) التساوي بینيا فی نوعیة المقاطع باعتبار العنصر األخیر :عدد المقاطع جمیعا فی
المقاطع الخمسة مفتوح ألنو ینتيی بحرکة قصیرة أو طویمة.

ما یساعد في موسیقی البیت المذکور ،ىو التشایو والتجانس التاـ بیف مقاطع العددیف الثالث

والخامس والذي تناسب المعنی الذی یراد الشاعر أف یبینو .إف اإلمتداد الصوتي الموجود فی
عمو أىؿ البیت وعظمتيـ
مقاطع «ال – یا – عا» یتناسب تماما مع المضموف المراد ،أي ّ
وکرامتيـ .لعؿ ىذه التقسیمات کميا تتناسب مع تجمعات الندب والنیاحة الطقوسیة ٖٙکما
تتیح مدی أوسع لمختمؼ درجات الشعور التي یتقمب فیيا الحزف بالنفس اإلنسانیة شتی

تقمباتو ،فتفرغ مف خالؿ ىذه التقسیمات شحنات الحزف واأللـ ولعؿ الربط بینيا وبیف

الرضي.
تجمعات الندب یفسر لنا ظيورىا في شعر الشریؼ
ّ
 -4النتائج

الرضي قد أدرؾ أىمیة اإلیقاع
مف أىـ النتائج التي حصمت عمیيا ىذه الدراسة ىی أف
ّ
ُّم ّْو بفف الشعر ،وأفاد إفادة حسنة مف إمكانیة التغییر في نمط الوزف المتمثؿ
وقدرتو عمى الس ُ

في الزحافات التي جاءت بيدؼ كسر الرتابة واشاعة نوع مف البطء فی القصیدة ،وعنی
بالقافیة المطمقة المتحرکة وبموقعيا اإلیقاعي ،وأف بحر الکامؿ قد أتاح لمشاعر فرصة

التعبیر عف عواطفو وأشجانو.

٘ٔ
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بروز
وأما فی مجاؿ الموسیقی الداخمیة لمقصیدة فنستطیع القوؿ بأف الصوائت قد برزت ًا
اضحا في الدالیة ولعبت وظیفة متمیزة في إضفاء داللة الحزف واألسى عمى مرثیة الشاعر
و ً
وأف الصوامت المجيورة والشدیدة تتفوؽ عمی نظائرىا الميموسة والمتوسطة بسبب وضوح

األصوات وقوتيا ،ىذا األمر یتناسب شعر الرثاء الذي یتطمب اإلعالف عف المصاب وتفریغ

شحنة الحزف واأللـ وأف في تقسیـ المقطع الصوتي نوعا مف تحقیؽ إیقاع وانسجاـ فوؽ
اإلیقاع واإلنسجاـ المذیف یشتمؿ عمیيا الوزف العروضي،کما یتوافؽ ىذا التقسیـ المقطعي مع

ضغط اإلنفعاؿ النفسي الناشئ عف الحزف واأللـ.

ىوامش البحث :

ٔ .طالب متخرج مف جامعة طيراف  ،الکاتب المسؤوؿ ،البرید االلکترونیکي.navidiv@yahoo.com :
ٕ .في المیزاف الجدید ،محمد مندور.ٕٕٗ ،

سید البحراوي.ٕٔٙ ،
ٖ .نحو عمـ لمعروض المقارفّ ،
ٗ .الوعي والفف ،غیورغي غاتشؼ.ٙ٘ ،
٘ .المكونات الصوتیة لإلیقاع وأنماطو في الشعر والنثر ،حامد مزعؿ حمید الراوي.ٕٗ -ٕٕ ،
 .ٙمنياج البمغاء وسراج األدباء ،حازـ القرطاجنی.ٕٖٙ ،

 .ٚالعمدة في محاسف الشعر وآدابو ونقده ،أبوعمی الحسف ابف رشیؽ.ٖٔٗ/ٔ ،
 .ٛنظرة جدیدة في موسیقى الشعر العربي ،عمی یونس.ٗٓ ،
 .ٜمبادئ النقد األدبي ،إ.آ .رتشاردز.ٜٔ٘ ،
ٓٔ .موسیقى الشعر ،ابراىیـ أنیس.ٜٔٔ ،

الرضي.115 /4 ،
ٔٔ .الدیواف ،الشریؼ
ّ
ٕٔ .موسیقى الشعر ،ابراىیـ أنیس.ٔٚٛ ، ،
ٖٔ .العروض الواضح وعمـ القافیة ،محمد عمي الياشمي.ٕٔ٘ ،
ٗٔ .بناء القصیدة في النقدالعربي القدیـ ،یوسؼ حسیف بکار.ٕٔٚ ،
الرضي 115 /4 ،إلی .114
٘ٔ .الدیواف ،الشریؼ
ّ
 .ٔٙتحمیؿ الخطاب الشعري رثاء صخر ،نورالدیف السد.86 ،

 .ٔٚالعمدة في محاسف الشعر وآدابو ونقده ،أبوعمی الحسف ابف رشیؽ.ٔ٘ٔ/ٔ : ،
 .ٔٛمقاالت في الشعر الجاىمي ،یوسؼ الیوسؼ.ٕٚٓ ،

 .ٜٔالعمدة في محاسف الشعر وآدابو ونقده ،أبوعمی الحسف ابف رشیؽ.ٔ٘ٔ/ٔ : ،
ٕٓ .فف التقطیع الشعري والقافیة ،صفاء خموصي.ٕٖٔ ،
ٕٔ .نفسو ٕٜٗ :وٕٓ٘.
الرضي.115 /4،
ٕٕ .الدیواف ،الشریؼ
ّ
ٖٕ .داللة األلفاظ ،ابراىیـ أنیس.ٕٗٚ ،

ٕٗ .الصورة في شعر الرثاء الجاىمي ،صموح بنت مصمح بف سعید السریحی.ٕٚٓ ،
الرضي.118 /4 ،
ٕ٘ .الدیواف ،الشریؼ
ّ

ٔٙ
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 .ٕٙداللة األلفاظ ،إبراىیـ أنیس.ٗٔ ،
 .ٕٚنفسو.ٕٔ ،
 .ٕٛفي الصوتیات العربیة ،محیي الدیف رمضاف.ٙٙ ،
 .ٕٜبناء األسموب في شعر الحداثة التکویت البدیعي ،محمد عبدالمطمب.ٖٚٗ ،

ٖٓ .الصورة في شعر الرثاء الجاىمي ،صموح بنت مصمح بف سعید السریحی.ٕ٘ٚ ،
الرضي.141 /4 ،
ٖٔ .الدیواف ،الشریؼ
ّ
ٕٖ .الصامت یرمز إلیو بحرؼ (ص) والصائت یرمػز إلیػو بحػرؼ (ح)( // .ص ح) :مقطػع صػوتی قصػیر
ػب» ( //ص ح ح) :مقطػػع صػػوتی
مفتػػوح یتکػػوف مػف «صػػامت ص صػػائت قصػػیر» مثػػؿ َ
(ک) فػػي کممػػة « َکتَػ َ
ػب» ( //ص ح ص) :مقطػػع
طویػؿ مفتػوح یتکػوف مػف «صػامت ص صػائت طویػؿ» مثػؿ (کػا) فػي کممػة « َکاتَ َ
صوتی متوسط مغمؽ یتکوف مف «صامت ص صائت قصیر ص صامت» مثؿ « َم ْف» و«لَ ْػـ».
ٖٖ .لغة شعر دیواف اليذلییف ،عمی کاظـ محمد عمی المصالوي.ٕٓٙ ،
ٖٗ .األسس الجمالیة في النقد العربي عرض وتفسیر ومقارنة ،عزالدیف اسماعیؿ.ٕٕٙ ،
الرضي.141 /4 ،
ٖ٘ .الدیواف ،الشریؼ
ّ
 .ٖٙالصورة في الشعر العربي حتی آخرالقرف الثاني اليجري ،عمي البطؿ.ٕٕٕ ،
المصادر والمراجع:

ٔ -ابف رشیؽ القیرواني ،أبوعمي الحسػف ،العمػدة فػي محاسػف الشػعر وآدابػو ونقػده ،تحقیػؽ محمػدمحیي الػدیف
عبدالحمید ،الطبعة الرابعة ،بیروت :دار الجیؿٜٕٔٚ ،ـ.
ٕ -إسماعیؿ ،عزالدیف ،األسػس الجمالیػة فػي النقػد العربػي عػرض وتفسػیر ومقارنػة ،بغداد:دارالشػوؤف الثقافیػة
العامةٜٔٛٙ ،ـ.
ٖ -أنیس ،إبراىیـ ،األصوات المغویة ،الطبعة الرابعة ،القاىرة :مطبعة األنجموالمصریةٜٔٚٔ ،ـ.

ٗ -أنیس ،إبراىیـ ،داللة األلفاظ  ،الطبعة الخامسة ،القاىرة :مكتبة األنجمو المصریة ٜٔٛٗ ،ـ.
٘ -أنیس ،إبراىیـ ،موسیقى الشعر ،مكتبة األنجمو المصریة ،القاىرة ،الطبعة السادسةٜٔٛٛ ،ـ.
 -ٙالبحراوي ،سید ،نحو عمـ لمعروض المقارف ، ،مجمة المعرفة ،العدد٘ ،ٕٜالسنة ٕٜ٘ٔٛٙ ،ـ.
 -ٚالبطؿ ،عمي ،الصورة في الشعر العربي حتی آخر القرف الثاني اليجري ،لبناف :دار األندلسٜٔٛٓ ،ـ.
 -ٛبکار ،یوسؼ حسیف ،بناء القصیدة في النقدالعربي القدیـ ،الطبعة الثانیة ،لبناف :داراألندلسٜٕٔٛ ،ـ.

 -ٜحمید الراوي ،حامػد مزعػؿ ،المكونػات الصػوتیة لإلیقػاع وأنماطػو فػي الشػعر والنثػر ،رسػالة دكتػوراه مقدمػة
إلى كمیة اآلداب في جامعة بغدادٜٜٔٙ ،ـ.
ٓٔ-
ٔٔ-

خموصي ،صفاء ،فف التقطیع الشعري والقافیة ،الطبعة الرابعة ،بیروت ،دوف ناشرٜٔٚٗ ،ـ.

رتشػاردز ،إ.آ ،.مبػػادئ النقػد األدبػػي ،ترجمػػة مصػطفى بػػدوي ،القػػاىرة :المؤسسػة المصػریة العامػػة،

دوف تا.
ٕٔ-

رمضػػاف ،محیػػی الػػدیف ،فػػي الصػػوتیات العربیػػة ،الطبعػػة األولػػی ،عمػػاف :مکتیػػة الرسػػالة الحدیثػػة،

ٜٜٔٚـ.
ٖٔ-

الس ػػد ،نو ارل ػػدیف ،تحمی ػػؿ الخط ػػاب الش ػػعري رث ػػاء ص ػػخر ،مجم ػػة المغ ػػة واألدب ،الع ػػدد  ،ٛجامع ػػة

الجزائرٜٜٔٙ ،ـ.

ٔٚ
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 رسػػالة دکتػػوراه مقدمػػة، الصػػورة فػي شػػعر الرثػػاء الجػػاىمي، صػػموح بنػػت مصػػمح بػػف سػػعید،السػریحی

-ٔٗ

.ٔـٜٜٛ ،إلی کمیة التربیة لمبنات بجدة
، شػػرکة دار األرقػػـ: بیػػروت، شػػرح محمػػود مصػػطفیحػػالوی، الػػدیواف، ابوالحسػػف،ػي
ّ  الش ػریؼ الرضػ-ٔ٘
.ٔـٜٜٜ
: القػػاىرة، الطبعػػة الثانیػػة، بنػػاء األسػػموب فػػي شػػعر الحداثػػة التکویػػت البػػدیعي، محمػػد،عبػػدالمطمب

-ٔٙ

.ٔـٜٜ٘ ،دارالمعارؼ
 مجمػػس کمیػػة، رسػػالة ماجسػػتیر، لغػػة شػػعر دی ػواف اليػػذلییف، عمػػی کػػاظـ محمػػد،عمػػی المصػػالوي

-ٔٚ

.ٔـٜٜٜ ، بجامعة الکوفو،اآلداب
 سمسػمة عػالـ: الکویػت، مراجعة سعد مصػموح، ترجمة نوفؿ ّنیوؼ، الوعي والفف، غیورغي، غاتشؼ-ٔٛ
.ٔـٜٜٓ ،المعرفة
، تحقیػػؽ محمػػد الحبیػػب ابػػف الخوجػػة، منيػػاج البمغػػاء وس ػراج األدبػػاء، أبوالحسػػف ح ػازـ،القرطػػاجني

-ٜٔ

.ٔـٜٙٙ ، دار الكتب الشرقیة:تونس
. دوف تا، دار نيضة مصر لمطبع والنشر: القاىرة، في المیزاف الجدید، محمد،مندور

-ٕٓ

، اليیئة المصػریة العامػة لمكتػاب: دوف مکاف، نظرة جدیدة في موسیقى الشعر العربي، عمي،یونس

-ٕٕ

.ٔـٜٛ٘ ، دار الحقائؽ: بیروت، الطبعة الرابعة، مقاالت في الشعر الجاىمي، یوسؼ،الیوسؼ

-ٕٔ

.ٔـٜٜٖ
 دار البشػ ػػائر: لبنػ ػػاف، الطبعػ ػػة الثالثػ ػػة، العػ ػػروض الواضػ ػػح وعمػ ػػـ القافیػ ػػة، محمػ ػػد عمػ ػػي،الياشػ ػػمي
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.ٔـٜٜٛ ،اإلسالمیة
Rhythmic structure and its significance In Daliate al Sharif Razi
In Elegy of al Imam Hussein(peace be upon him)
Dr. Abolhassan aminmoghaddace (Associate Professor of Tehran Universit)
Abdolvahid navidi (PhD students at Tehran University)*
abstract
The poem is based in the form on their musical structure The essential element
Is the rhythm. Voice rhythm Linguistic tool for poets Translat diverse feelings and
Help to achieve the goal in Impact and transfer of feelings and emotions al Sharif
Razi Noted this expressionist style In his poem especially In his Daliate In
memory of al Imam Hussein. This study dealt According to statistical descriptive
and analytical approach with Rhythmic Significance manifested In Internal and
external music and relation Each from them by Poetic content In Daliate al Sharif
Razi. The most important results obtained by this study It is that al Sharif Razi has
benefited from the possibility of change in the weight of skis and illnesses in good
benefit and Care of great importance and location rhythmic rhymes And that in
the poem concentricity strong internal rhythm be intensified In rhymes and
Chime in which the characters as well as repeating words and Last rhyme In poem
Significance Appropriate of the intended meaning And consonants and vowels
useful in expressing the intended meaning And Play an important role at the
Rhythmic and musical baet.
Keyword: al Imam Hussein، al Sharif Razi، Elegy ،al Daliate ، Rhythmic
structure.
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