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نشكر المولى عز وجل اوال الذي الهمنا القوه والصبر إلتمام هذا البحث "اللهم لك 
 الحمد والشكر كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك"

 

لنا والدينا الكريمان اللذان لم يبخلوا علينا بدعواتهم إلى  نتقدم بالشكر الجزيل
استاذنا إلى  بالتوفيق. كذلك بكل امتنان وعرفان نتقدم في الشكر والتقدير واالحترام

المشرف *حرار نسيم* الذي لم يبخل علينا بنصائحه وارشاداته وتوجيهاته القيمة التي  
 كان لها االثر الكبير في انجازها العمل.

 

قسم اللغة العربية وآدابها  االفاضل في جميع أساتذتناإلى  كما نتقدم بشكرنا وامتناننا
 الذين اناروا لنا الطريق طيلة مسارنا الجامعي.

 

كل من ساعدنا وأعاننا في إنجاز بحثنا ولو كلمه إلى   ونسدي خالص شكرنا وعرفاننا
 بدعاء يعيننا.أو  طيبه

 

 

 



 اإلهداء
 

التي حملتني وحمتني ومنحتني إلى  أهدي ثمره جهدي
الحياة....واحاطتني بحنانها امي الغالية التي حرصت على تعليمي 

 في سبيل نجاحي... بصبر وتضحيتها

 

الى ابي العزيز الذي دعمني في مشواري الدراسي منذ خطواتي 
 االولى في المدرسة

من عرفت معهم معنى إلى  الى من قسموني رحم امي واستمد عزيمتي
...... اخوتي.....الى االصدقاء وكل من قدم لنا العون الحياه

 والمساعدة في إنجاز هذا البحث
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 نجاة" "إيمان"
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 مقدمــة
 : يوم الدين وبعدإىل  احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على رسولنا األمني وعلى آله وصحبه تبعهم

يومنا هذا لغة الفصاحة وستستمر ولعل ابرز ما جعلها تتصف هبذه إىل  كانت اللغة العربية وال تزاللقد  
 الصفات املعجزة القرآنية اخلالدة الذي يقول يف شاهنا تعاىل "إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون" سوره يوسف.

مبعىن آخر هو أو  فهو ذلك االنتظام الصويتيعد اإليقاع من أهم ما مييز التشكيل الشعري يف اللسان العريب 
 توايل احلركات والسكنات يف نسق ما مييزه حواس متلقي فهو من بني الدراسات األدبية اليت تسارع الباحثني والنقاد

وحديثه يعد واحدا  لذلك فإن الشعر العريب قدميه، التجريب والتنظري اصبح مساحةالعميقة دراستها والغور يف بناه إىل 
بل على ما متلكه  من أهم الفنون األدبية وأكثرها صلة وال تقتصر هذه الصلة على عنصري الوزن والقافية فحسب

ذلك ما عملت إىل  توازيات وتكرارات وما اإليقاعات الداخلية أيضا من قدره اإلشتغال يف بنية اإليقاع الداخلي من
وهلذا تعد الدراسة الصوتية عماد الدراسات اللغوية حيث ال ميكن ألي  خلية.فنون البالغة على إيقاعات صوتية دا

، لغة كانت ان ترقى بدوهنا الن ابنيتها وتراكيبها تقوم على اساس التشكيالت الصوتية. وملا كانت اللغة تلم املميزات
هلذه املوسيقى  مفاهيم النقادحىت وان اختلفت ، فالنص الشعري يقوم على املوسيقى اليت تعد جوهر العملية الشعرية

مهما خالفت نظام حبور اخلليل.. فالشعر يتميز بالعديد من ، احلديثة أو  اليت ال جيب أن ختلو القصيدة سواء القدمية
ومن هذه اخلصائص اإليقاع الذي هو مكون وقار يف النص الشعري ال ، خصائص عن غريه من سائر الفنون األخرى

 إبداع الشعري على تعدد أشكاله من إيقاع خارجي وإيقاع داخلي. يستغين عن وظائفه أي نص 

إن الدافع وراء اختيارنا هلذا املوروع يف بادئ األمر مل يكن من قبل الصدفة بل كان وفقا لتفكري مسبقا أدركنا 
بري من اهتمام من خالله أمهيه البحث "التشاكل الصويت" وقيمته العلمية وخاصه أن االيقاع بصفه عامه أخذ احليز الك

الدارسني فهو اكثر موروعات األدب إثاره للجدل والنقاش كونه موروعا جديرا باالهتمام والبحث فميدانه يلعب 
 تطويرها وقد كنا من املولعني هبذا العلم. إىل  اليت هتدف، دورا هاما يف حتسني أداء النغمات الصوتية

ع اعتمدنا على خطه مكونه من مدخل نظري وفصلني كل ولإلجابة عن هذه األسئلة واخلوض يف ثنايا املورو 
  منهما ان درجه حتته مباحث ختدم املوروع عنوان املدخل مبصطلحات وورحنا فيه التشكيل الصويت.

أما الفصل االول اجلانب النظري املوسوم باملستوى اخلارجي وورحنا فيه مفهوم القافية وكذلك حروف القافية 
 وانواعها. 

 



  ...................................................................................................مقدمة

 ب
 

ى الصويت الداخلي ان درجه املبحث الثاين حتته "إيقاع التكرار" تكرار الكلمات واأللفاظ واجلمل  أما املستو 
 كذلك اجلناس وانواعه والطباق واملقابلة والسجع ورد العجز عن الصدر. 

أما الفصل الثاين فهو اجلانب التطبيقي فأحلقناه بدراسة تطبيقية للقصيدة من وزن وقافيه ومهس وجهر وشدة 
 خاوة. ور 

 وأخريا ختمنا هذا العمل املتوارع خبامته ورحنا فيها ما توصلنا اليه من نتائج. 

أمحد اهلامشي ، إبراهيم أنيس موسيقى الشعر: وقد اعتمدنا يف ذلك على جمموعه من املصادر واملراجع أمهها
طيب التربيزي الكايف يف العروض اخل، أمني علي السيد يف علم القافية، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع

 عبد ط عتيق علم العروض والقافية. ، والقوايف

وإن كان لكل حبث دوافع وأسباب فمن الطبيعي أن تكون له صعوبات تعرتض طريق عمل الباحث وجتعل 
وى تكون نتائجه يف مست أنإىل  مهمته صعبه وشاقه وان كنا حنسب ان ذلك أمرا طبيعيا يف كل إجناز علمي يطمح

 يف كثره املراجع واختالف منظريها.  تطلعات وطموحات الباحث فتكمن صعوبة البحث

املشرف الدكتور حرار نسيم الذي ساعدنا بإشرافه إىل  ويف األخري نتقدم بأمسى عبارات التقدير واالحرتام
  صربه معنا. العلمي على املالحظات الدقيقة يف هذا البحث فله منا خالص التقدير واالمتنان وجزاء على
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 : تمهيد 
فيعرفه غرمياس "على أنه ، يعد مصطلح التشاكل الصويت مركزا اساسيا لدى التيار السيميوطيقي البنيوي 

كما نتجت عن قراءات ،  جمموعه مرتاكمة من املقوالت املعنوية )أي املقومات( اليت جتعل القراءة متشاكلة للحكاية
 . 1هذا احلل نفسه موجه بالبحث عن القراءة املنسجمة، جزئية بعد حل إهبامها

وهذه املقومات هي اليت متكن من  يف تعريف آخر" هو استمرارية قاعده سليمه للمقومات السياقيه وأيضا
انفتاح املركبات االستبدالية واليت حتقق وحدات التمظهر وهي تغريات عوض أن هتدم التشاكل ال تعمل إال على 
تأكيده كما حدد عبد امللك مرتض أصل اشتقاق املصطلح ألنه مصطلح مشتق ومنحوت من كلمتني إغريقيتني فهو 

متوترات عرب سلسله تراكبية كما يتألف أصناف سيميائية حتفظ للخطاب  أو ite ravitesيتألف من مكررات
 .2امللفوظ تناسقه

بالتعارض سطحا وعمقا أو  بالتماثلأو  بالتكرار يعترب تشابك لعالقات دالليه عرب وحده ألسنية إما فالتشاكل 
 وسلبا وإجابا. 

 

  

 

  

                                                             
 . 19، ص1985،  1حممد مفتاح، حتليل اخلطاب الشعري )اسرتاتيجية لتناص(، الدار البيضاء، بريوت،ط 1
 .545، ص 2011، 1محيل محداوي، السيميولوجيا بني النظرية والتطبيق، مؤسسة الوارق، عمان، ط 2
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 اإليقاع الخارجيأوال: 
 : الوزن -2

ال ، ومها ركنان أساسيان من أركان القصيدة، الوزن والقافية مها دعامتا املوسيقى اخلارجية يف الشعر العريب إن
 1ومها احلجر األساسي يف موسيقاه اخلارجية اليت يقيمها العروض وحده. ، ميكن أن يكون بناؤها إال عليهما

 : البحور الشعرية 1-1

على تسمية الشعر بالبحور وعلل بعضهم ذلك بأن هذه االوزان هلا عمق يف البحور  اتفق العروريون 
 2واتساعها يف القصائد الكثرية اليت ميكن ان تنشأ على أوزاهنا دوهنا حصر. 

يتألف كل منهما من ، والبحور ستة عشر حبرا، فالبحر هو القالب النغمي الذي يتخريه الشاعر ليصوغ فيه قصيدته 
 3ضبط الوزن املوسيقي للبيت. تفعيالت ت

تشبيها هلا بالبحر احلقيقي الذي ، مخسة عشر وزنا مسي كل منهما حبرا، فقد ورع اخلليل بن أمحد الفراهيدي
فاستدرك على استاذه ، مث جاء تلميذه األخفش، يف كونه يوزن به ماال يتناهى من الشعر، ال يتناهى مبا يغرتف منه
والتفعيلة ، ويتألف كل حبر من عدد التفعيالت، املتدارك فأصبح جمموع البحور ستة عشرأو  اخلليل حبرا مسي احملدث

ومرة يف ، فمرة تنتهي التفعيلة يف آخر الكلمة، ال تدخل يف حساهبا بداية الكلمات وهنايتها، فيه وحدة صوتية
  4وقد تبدأ من هناية الكلمة وتنتهي ببدء الكلمة اليت تليها. ، وسطها

  الخليلية والدوائر العروضيةالبحور : 
 : الدائرة العروضية -

 5هي الوحدة اليت حصر فيها اخلليل ما يتشابه من البحور يف األسباب واألوتاد تشبيها بالدائرة اهلندسية.  

 : دائرة المختلف: الدائرة االولى

هلذا مسيت بدائرة ، ضها سباعيوهذه الدائرة مثمنة التفاعيل بعضها مخاسي وبع، هي أول دائرة يف البحور اخلليلية
 1المديد. ، البسيط، الطويل: وهي تتكون من ثالث حبور، املختلف

                                                             
 .58، دط، 1982حسني بكار، بناء القصيدة العربية يف نقد العريب القدمي، دار األندلس، لبنان،  1
 .28، دط، ص1984حممد ابو الفتوح، العروض دراسة تطبيقية، مكتبة الشباب  2
 .31ص 1ه، ط1428/ 2007فوزي حممود خضر، يف العروض والقوايف، مكتبة امللك،  3
 .13، ص2، ط1996غازي ميوت، حبور الشعر العريب عروض اخلليل، دار الفكر اللساين،  4
 .18عباس توفيق، األساس املسري يف العروض والقافية، ص 5
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 : الطويل
ما يقارب من  إذا جاء، توافق اغلب دارسي العروض على أن هذا البحر أكثر البحور شيوعا يف الشعر العريب

 . 3بب متام األجزاء وسالمة من اجلزءألنه أطال بس، وقد امساه اخلليل طويال2ثلث الشعر العريب القدمي على هذا الوزن 
 : وزنه ومفتاحه

 مفاعل  فعولن مفاعيلن فعولن                طويل له دون البحور فضائل
 4اما ويكثر الشعراء من النظم فيه.وهو حبر ال يستعمل اال ت

 : البسيط
ويسمى هذا حبر املّوال ألن املواييل تكتب ، وفاعلن ويتكون من امتزاج تفعيلتني مها مستفعلن، هو من البحور املمتزجة

 5عليه.
فحصل يف أول كل جزء من أجزائه السباعية سببان فسمي ، مسي بسيطا ألن االسباب انبسطت يف أجزائه السباعية

 6وقيل مسي بسيطا النبساط احلركات يف عروره ورربه ، ذلك بسيطا
 : وزنه ومفتاحه 

 فعل  مستفعلن فاعلن ستفعلنم إن البسيط لديه يبسط األمل
 وزنه األصلي مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 

 المديد 
 7المتداد وأسبابه يف أجزائه السباعيةأو  مساه اخلليل لتمدد سباعية حول مخاسية

فلما امتدت ، ومسي مديدا ألن االسباب امتدت يف أجزائه السباعية فصار أحدمها يف أول اجلزء واالخر يف آخره
 8األسباب مسي مديد. 

 

 

                                                                                                                                                                                                    
 .19، ص.1ه، ط200,1420عبد احلميد السيد عبد احلميد، الطريق املعبد إىل علمي اخلليل بن امحد. العروض والقافية، مكتبة االزهرية للرتاث،  1
 .59، ص2، ط1952أأنيس ابراهيم، موسيقى الشعر، مكتبة ألجنلو مصرية، القاهرة 2
 .26، دط، ص1984نشوان احلمريي، العروض، دراسة تطبيقية، ومعه كتاب القوايف، مكتبة الشباب شارع امساعيل،  3
 .42عباس توفيق، األساس املسري يف العروض والقافية، ص 4
 .87فوزي حممود خضر، يف العروض والقافية، ص 5
 .39ه، ص1415، 1994يزي، مكتبة اخلاجني، القاهرة حساين حسن عبد اهلل، الكايف يف العروض والقوايف للخطيب الترب  6
 سيد البحراوي، العروض وايقاع الشعر العريب،  7
 .31حساين حسن عبد اهلل، الكايف يف العروض والقوايف، ص 8
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 : وزنه ومفتاحه

 1فاعالتن  فاعلن فاعالتن يا مديد الشعر عندي صفات

 : دائرة المؤتلف: الدائرة الثانية -

 2الكامل. ، وهي مسدسة التفاعيل السباعية وتشمل على حبرين الوافر، هي ثاين دائرة يف دوائر العرورية

 : الوافر

ويقول العروريون إنه مسي وافر التوافر ، يتألف حبر الوافر من تكرار مفاعلنت ست مرات يف البيت الواحد
  3وقيل مسي وافرا لوفور أجزائه. ، حركاته ألنه ليس يف التفعيالت أكثر حركات من مفاعلنت

 : وزنه ومفتاحه

 فعولن  مفاعلنت. مفاعلنت.               حبور الشعر وافرها مجيل

  4 2×مفاعلنت مفاعلنت مفاعلنت   :وتفعيالته االصلية

 : الكامل

، وهو أكثر البحور حركات فالبيت منه يشتمل على ثالثني حركة، لكماله يف احلركات، مسي الكامل كامال
وقيل مسي كذلك ألنه كمل عن الوافر الذي يستخرج من نفس ، يف حني أن الوافر الذي يستخرج من نفس الدائرة

وقيل ان سبب ، وقيل مسي كذلك ألنه كمل عن الوفر الذي هو األصل يف الدائرة وذلك بإستعماله تاما، ةالدائر 
  .5التسمية هو ان أرربه أكثر من أررب سائر البحور فليس بني البحور حبر له تسعة أررب كالكامل 

 : وزنه ومفتاحه

 متفاعلن  متفاعلن متفاعلنمتفاعلن                       كمل اجلمال من البحور الكامل

 2× متفاعلن متفاعلن متفاعلن :وزنه االصلي

                                                             
 5، ص2009مصطفى حركات، أوزان الشعر، دار الثقافة للنشر، القاهرة 1
 .193عبد احلميد السيد، الطريق املعبد إىل علمي اخلليل بن أمحد، العروض والقافية، ص 2
 . 34حممد محاسة عبد اللطيف، البناء العروري للقصيدة العربية، ص 3
 .223، ص1,ط2007,1438حممد علي سلطاين، املختار من علم البالغة والعروض، دار العصماء، سوريا دمشق،  4
 .95، ص5، ط1388لتقطيع الشعري والقافية، ، مكتبة املثىن ببغداد، صفاء خلوص، فن ا 5
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 : دائرة المجتلب: الدائرة الثالثة -

، مسيت بذلك الجتالب بعض أجزائها من املختلف وبعضها من املؤتلف، وهي ثالث دائرة يف دوائر العرورية
 1الرجز. ، الرمل، اهلزج : وتتكون من ثالث حبور، وهي مكونة من ستة اجزاء سباعية

 : الهزج 
وملا كان التهزج تردد الصوت وكان كل جزء منه يرتدد يف آخره ، مساه اخلليل بذلك ألنه يضطرب ويشبه هزج الصوت 

 سببان مسي هزجا 
 : وزنه ومفتاحه

 مفاعيل  مفاعيلن                على األزهاج تسهيل
 22×مفاعيلن.  مفاعيلن :وزنه األصلي

 : الرمل
وقيل مسي رمال لدخول األوتاد بني ، خيرج من هذا الوزن فيه من بذلك، مسي رمال ألن الرمل نوع من الغناء 

يقال رمل احلصري اذا أنسجه واملرمول منه رمال كأنه يقال للطرائق اليت ، وانتظامه كرمل احلصري الذي نسج، األسباب
 3فيه رمل 

 : وزنه ومفتاحه
  فاعالت فاعالتن فاعالتن.            حبر تروية الثقاترمل األ

 24× فاعالتن فاعالتن فاعالتن: وزنه األصلي
 : الرجز

ويستعمل هذا ، حيث تكرر فيه تفعيلة واحدة مستفعلن ست مرات، هذا البحر من البحور البسيطة املفردة
فهو ، قوائم الناقة عند القيام فقد مسي رجزا إلرطرابه كإرطراب 5، البحر يف أشعار العرب تاما وجمزوءا ومشطورا

 6إلصابته بالزحافات والعلل والشطر والنهك واجلزء فال يبقى على حال واحدة ، أكثر البحور تقلبا وتعررا

 

                                                             
 .194عبد احلميد سيد، الطريق املعبد إىل علمي اخلليل، العروض والقافية، ص 1
 .101، ص1,ط1978أيب الفتح عثمان بن جين النحوي، العروض، حتقيق فوزي اهليب، دار القلم للنشر والتوزيع، الكويت  2
 .83زي.، الكايف يف العروض والقوايف، ص اخلطيب التربي 3
 . 83حممود علي السمان العروض القدمي، اوزان الشعر العريب وقوافيه، ص 4
 .28، ص2009ايب امساعيل بن ايب بكر املقري، العروض والقوايف، دار النشر للجامعات، القاهرة  5
 .136ابن رشيق القريواين، العمدة، ص 6
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 : وزنه ومفتاحه
 2×مستفعلن  مستفعلن مستفعلن.                      يف األحبر األرجاز حبر يسهل

 21× مستفعلن مستفعلن مستفعلن :وزنه األصلي
 : دائرة المشتبه: الدائرة الرابعة -

: وحبورها هي، مسيت بذلك إلشتباه أحبرها وهي مسدسة التفاعيل السباعية، هي رابع دائرة يف الدوائر العرورية
 2اجملتث، املضارع، املنسرح، املقتضب، اخلفيف، السريع
 : السريع

أجزائه واألسباب أحق نطقا وأسرع من نطق لسرعة النطق به وذلك لغلبة األسباب يف ، مسي السريع سريعا
 3األوتاد

 : وزنه ومفتاحه 
 فاعلن  مستفعلن مستفعلن حبر السريع ماله ساحل.

 مفعوالت مستفعلن مستفعلن: وزنه االصلي
 : الخفيف

وقيل مسي ، اوألن الوتد املفروق اتصلت حركته األخرية حبركات األسباب فخفت، مسي خفيفا خلفته على اللسان
  4خفيفا خلفته يف الذوق والتقطيع ألنه يتواىل فيه ثالث أسباب واألسباب أخف من األوتاد

 : وزنه ومفتاحه
 فاعالتن  مستفعلن فاعالتن خفيفا خفت بث احلركات

 25×فاعالتن مستفعلن فاعالتن : وزنه األصلي
 : المقتضب

فكأنه اقتطع من الشعر ، ألن اقتضب تعين اقتطع واالقتضاب اإلقتطاع، قد يكون السبب يف تسميته لغويا
 6خاصة من البحر املنسرح حيث يشرتك معه يف تفعيالته. 

                                                             
 .60القواعد العرورية وأحكام القافية، صحممد بن فالح املطريي،  1
 .195عبد احلميد السيد، الطريق املعبد إىل علمي اخلليل بن امحد، العروض والقافية، ص 2
 223، ص1988حممد حسني، إبراهيم عمري، الوزن الصايف من علمي العروض والقوايف، دار الفنية للنشر والتوزيع، اإلمارات العربية املتحدة،  3
 261حممد حسني، الوزن الصايف منن علمي العروض والقوايف، ص 4
 58، ص2، ط1998فوزي سعد عيسى، العروض العريب وحماوالت التطور والتجديد فيه، دار املعرفة اجلامعية، جامعة االسكندرية 5
 .288حممد حسني ابراهيم، الوزن الصايف من علمي العروض والقوايف، ص 6
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 : وزنه ومفتاحه

 مفتعل  فاعالت اقتضب كما سألو

 21×مفعوالت مستفعلن مستفعلن :وزنه االصلي

 : المنسرح

 2مسي منسرحا النسراحه أي جريانه على اللسان بسهولة 

 : وزنه ومفتاحه

 3 2×مستفعلن مفعوالت مستفعلن  منسرح يضرب فيه ملثل

 : المضارع

، وتقدمي أوتاده ومل يسمع املضارع من العرب ومل جييء فيه شعر معروف، مسي مضارعا ألنه رارع برتبيعية
 4وقد قال اخلليل وأجازه 

 : وزنه ومفتاحه

 5فاعالتن  مفاعيلن امل تضر عنا مسات.

 26×فاعالتن  مفاعيلن: وزنه االصلي

 : المجتث

 وهو فاعالتن، ويقع يف هذه الدائرة اخلفيف، مسي جمتثا ألن اإلجتثاث يف اللغة اإلقتطاع كاإلقتضاب
 7مستفعلن فاعالتن فلفظ أجزاء اجملتث يوافق لفظ اخلفيف بعينها وخيتلف من جهة الرتتيب. 

 

                                                             
 .48جتديد الشعر العريب، صديزيرة سقال، العروض و  1
 .154الطريق املعبد، عبد احلميد السيد، ص 2
 .250حممد علي سلطاين، املختار من علوم البالغة والعروض، ص3
 .117اخلطيب التربيزي، الكايف يف العروض والقوايف، ص 4
 .77حممد ابو الفتوح شريف، العروض دراسة تطبيقية، ص 5
 .50، ص1، ط1399عروض )نقد واقرتح(، مطبوعات نادي الطائفي األديب عبد اهلادي الفضلي، يف علم ال 6
 .123اخلطيب التربيزي، الكايف يف العروض والقوايف، ص 7
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 : دائرة المتفق: الدائرة الخامسة -

وقد اثبت اخلليل عليها حبرا واحدا وهو ، فهي مثمنة التفاعيل اخلماسية، الدوائر العروريةهي خامس دائرة من 
 1هذه الدائرة حبرا وهو املتدارك. إىل  فقد اراف االخفش، اما املتدارك فهو مهمل عنده، املتقارب

 : المتقارب

ويعد ، األول ومثلها يف الشطر الثايناذا تكرر التفعيلة فعولن مثاين مرة. أربع يف الشطر ، هو مثاين تفعيالت
 2ومسي متقاربا لتقارب أوتاده بعضها من بعض، ويستعمل تاما وجمزوءا، من البحور املفردة البسيطة

 : مفتاحهو  وزنه

 فعول  فعولن فعولن. فعولن عن املتقارب قال اخلليل

 23× فعولن فعولن فعولن فعولن: وزنه االصلي

 : المتدارك

وهناك رأي الئمة اللغة أن حبر املتدارك من مجلة البحور اليت أمل هبا اخلليل ومل ، وفتحهايلفظ بكسر الراء 
هو الذي تدارك أصل  فظن أن االخفش، هذا البحر أوزان وقف عليهاإىل  ختفى عليه وقد يكون االخفش أراف

 4الوزن على اخلليل. 

 : وزنه ومفتاحه

 2×لن فاع فاعلن فاعلن فاعلن دارك واصل سامل كامل.

 فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن : وزنه األصلي

 : القافية-2
هلا دور كبري يف حتديد بنية البيت من حيث الرتكيب واإليقاع ، القافية شريكة الوزن يف االختصاص بالشعر

 5فهي نسق من الصوائت والصوامت يتكرر بشكل خمصوص داخل جسد القصيدة. ، معا
                                                             

 .197عبد احلميد السيد، الطريق املعبد إىل علمي اخلليل بن امحد العروض والقافية، ص 1
 .48أيب امساعيل أيب املقري العروض والقافية ص 2
 .37ساس املسرييف العروض والقافية، صعباس توفيق األ 3
 .30عباس شوكت طربوس العمريي، التحقيق يف علم العروض والقوايف، ص 4
 .165، ص 1، ط1999حممد محاسة عبد اللطيف، البناء العروري للقصيدة العربية ، دار الشروق، القاهرة  5
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 : القافية لغة2-1

ويف ، والقفا مقصور مؤخرة العنق، فهي تابعة ويكون اسم الفاعل على أصله، يقفو اذ تبع، فاعلة من قفا
 1احلديث يعقد الشيطان على قافية أحدكم. 

 : اصطالحا 2-2

 : اختلف العلماء يف تعريف القافية وهلم فيها عدة آراء

 2أول ساكن يليه مع املتحرك الذي قبل الساكن إىل  هي آخر البيت: قال اخلليل بن امحد الفراهيدي 
 3القافية ما يلزم الشاعر تكريره يف كل بيت من احلروف واحلركات. : قال ابو موسى احلامض 

 يف قصيدة "اىل صديق": مثال قول الشاعر إبراهيم اوحسني

 آمازلت يف حذر الفراق حتادث 

 دموع األسى والدمع للهجر وارث 

  ــــــــ َحادثـُو  القافية هي حتادث 

ولعل أصح تعريف هلا وحتديدها من الناحية املوسيقية أهنا اسم يطلق على جمموعة من األحرف تلتزم آخر 
 4املقطوعة تعطي أصواتا تتكرر من خالل حلظات زمنية منتضمة. أو  القصيدة

 : حروف القافية 2-3

، الردف، الوصل، الروي: آخرها وهيإىل  حروف القافية هي اليت تلزم يف قوايف القصيدة كلها من أوهلا
 5ولذلك يعد أهم حرف من حروف القافية. ، وكل قافية البد أن يكون فيها الروي، الدخيل، التأسيس

وهو احلبل الذي ، وتنسب إليه فيقال يف بايته وتايته اخذ من الرواء، هو احلرف الذي تبىن عليه القصيدة: الروي (1
  6ألنه حافظ البيت ومانع له من االختالط بغريه. ، حفظ الشيءينشرها ومن الرواية اليت هي 

                                                             
 .25قاهرة، دط، صامني علي السيد، يف علم القافية، دار النشر مكتبة الزهراء، ال 1
 .149، ص2، ط1994,1415اخلطيب التربيزي، الكايف يف العروض والقوايف، حتقيق احلساين حسن عبد اهلل، مكتبة اخلاجني القاهرة, 2
 .30، ص1998,1418حازم كمال الدين، القافية دراسة صوتية جديدة، مكتبة اآلداب.، دط،  3
 .237ابراهيم، أنيس، موسيقى الشعر، ص 4
 .186حممد محاسة عبد اللطيف، البناء العروري للقصيدة العربية، ص 5
 .186، ص2003أيب بكر حممد بن عبد امللك، ابن السراج الشرنيت، الكايف يف علم العروض والقوايف، دار الطالئع للنشر والتوزيع، القاهرة،  6
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 1: «أمام بابك»يف قصيدة : قول الشاعر ابراهيم اوحسني: مثال
 أمام بابك يا رحياين أقف

 معي حرويف معي الم معي ألف

  إستخدم الشاعر الروي وهو الفاء وهو حرف رخو احتكاكي حيمل داللة القوة واجلربوت.

 2فيتولد من هذا اإلشباع حرف مد ويكون هباء بعد الروي، بإشباع حركة الرويويكون : الوصل (2
 يف قصيدة قالوا اعتباطا : قول الشاعر: مثال

 قالو اعتباطا حرويف متضع السخبا
 عرجاء اخجلت األسفار واألدبا 

  االلف: الوصل هو
بذلك  ومسي، ع حركة هذه اهلاءوهو يتولد من إشبا ، وهو حرف املد الذي يلي هاء الوصل املتحركة: الخروج (3

 3ويكون ألف بعد اهلاء املفتوحة ، ألنه خيرج من اليب لربوزه وجتاوزه الوصل
 : قول الشاعر ابراهيم اوحسني: مثال

 والتابع الغاوي يردها 
 اخلروج : األلف، الوصل: اهلاء، الروي: الدال

ويتحكم على الشاعر اإلتيان حبرف املد ، حرف يكون قبل الروي سواء كان حرف ساكن ام متحرك: و الردف (4
فجرى ، وإمنا مسي ردفا ألنه ملحق يف التزامه متحمل مراعاته بالروي، الذي هو قبل الروي يف مجيع أبيات القصيدة

 4الردف الراكب ألنه يليه وملحق به.
 : قول الشاعر: مثال

 تعال محام األيك نستذكر الوجدا  
  5اليفصلها عن الروي اال حرف واحد متحرك يدعى الدخيل. هو ألف هاوية : ألف التأسيس (5

 : قول الشاعر ابراهيم اوحسني: مثال
 أما زات يف خذر الفراق حتادث

                                                             
 .63ديوان إبراهيم أوحسني، قوافل من كالم، ص 1
 .137، ص1985العروض والقافية دار النهضة العربية، بريوت عبد العزيز عتيق، علم 2
 .357، ص1، ط1411,1991اميل بديع يعقوب، املعجم املفضل يف علم العروض والقوايف وفنون الشعر، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان،  3
 .258ص، 4ط 2003هشام صاحل مناع، الشايف غي العروض والقوايف، دار الفكرالعريب، بريوت،  4
 .132، ص3، ط2006أمحد اهلامشي، ميزان الذهب يف صناعة الشعر عند العرب، بريوت 5
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 دموع السى والدمع للهجر وارث
 1ومسي دخيال ألنه كان دخيل يف القافية. ، هو احلرف الذي بني التأسيس والروي :الدخيل (6
 : انواع القافية 2-4

 حيث حركة الروب يكون حمركا، وباعتبار عدد احلركات بني الساكنني فيها، باعتبار حركة الرويتتنوع القافية 
فالروي املتحرك يسمى مطلقا والروي غري املتحرك اي الساكن يسمى مقيدا وقد يعمم احلكم على ، غري حمركأو 

 2فيقال قافية مطلقة اوقافية مقيدة. ، القافية كلها

 : القافية المطلقة -

مردوفة فهذه أو  مؤسسة، أو ألهنا إما جمردة من التأسيس والردف، يت يكون رويها متحركا وهلا ست أنواعهي ال
 3موصولة حبرف لني. أو  ثالثة أحوال وكل هذه الثالثة إما موصولة باهلاء

 4: إبراهيم اوحسني: قول الشاعر: مثال

 لعمري مسعت اليوم مامل يسمُع  

 قالمة قول ال أبالك تفزعُ  

 6فاملقيد يكون بثالث أررب. ، 5هي اليت يكون فيها الروي ساكنا :القافية المقيدة -

 7: قول الشاعر ابراهيم: مثال

 كل العقائد يف الكتاب مزورة 

 وسواد وجهك كاذب يا عنرتة 

                                                             
 .156اخلطيب القزويين، الكايف يف العروض والقوايف، ص 1
 .217حممد محاسة البناء العروري للقصيدة العربية، ص 2
 .50أمني علي السيد، يف علم القافية، ص 3
 .37ديوان إبراهيم أوحسني، ص 4
 .258راهيم أنيس، موسيقى الشعر، صإب 5
 .223حممد محاسة عبد اللطيف، البناء العروري، ص 6
 22ديوان إبراهيم أوحسني، ص 7
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  اإليقاع الداخليثانيا: 
الذي يصدر عن الكلمة املوسيقى الداخلية هي ذلك اإليقاع اهلامس « : يعرفه عبد الرمحان ألوجي بقوله

من صدى ووقع حسن ومباهلا من رفاهية ودقة وتأليف  ما حتمل يف تأليفها من صدى ووقع حسن، الواحدة ب
 . 1« وتقارب املخارج، وبعد التنافر، وانسجام حروف

 : وله عناصر مهمة من بينها

 : التكرار-1
 : لغة1-1

كررت عليه احلديث : املرة واجلمع الكرات يقال: والكرة، أعاده مرة بعد أخرى: يعين كّر الشيء وكركره
  2الشيء. إىل  وكركرته عن كذا كركر اذ أردته والكر الرجوع، وكركرته اذ أردته عليه

 : اصطالحا 1-2
وهو اإلحلاح على جهة مهمة يف العبارة يعين هبا الشاعر أكثر ، هو عبارة عن اإلتيان بشيء مرة بعد األخرى

فالتكرار يسلط الضوء على ، ا هو القانون االول والبسيط الذي نلمسه كامال يف كل تكرارهمن عنايته بسواها وهذ
وهو هبذا املعىن ذو داللة نفسية قيمة تفيد الناقد االديب ، ويكشف عن اهتمام املتكلم هبا، نقطة حساسية يف العبارة

 عداد واإلعادة. الت وهذا االحلاح هو ما نقصد به، 3الذي يدرس األثر وحيلل نفسية كاتبة
أسرع( فاملعىن مردد  هو داللة اللفظ على املعىن مراد كقولك )أسرع: يعرفه رياء الدين ابن األثري بقوله

 4واللفظ واحد. 
 ومن سنن العرب التكرير واإلعادة إرادة اإلبالغ»يف كتابه املزهر يف علوم البالغة وأنواعها : ويقول السيوطي

 « حبسب الغاية باألمر

 : أنواع التكرار 1-3

 كتكرار احلروف وتكرار الكلمة. : "ابراهيم اوحسني" بعدة أنواع ورد التكرار يف ديوان

 

                                                             
 .74م، ص1989، 1عبد الرمحان آلوجي، اإليقاع الشعري العريب، دار احلصاد، دمشق، سوريا، ط1

 .47، ص5، ج2005منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر بريوت، لبنان  ابن 2
 .242، ص1967، 2نازك املالئكة، قضايا الشعر املعاصر، دار العلم للماليني، بغداد العراق، ط 3

، 2، ج1999ن عبد احلميد املكتبة املصرية، بريوت، لبنان، د/ط، ابن االثري رياء الدين، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، حتقيق، حمي الدي 4
 .146ص
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 : تكرار الحروف واألدوات-

 1: ابراهيم اوحسني: يقول الشاعر

 شرقي  منو  جمدي منملكته النصف 

 : وقوله ايضا

 علمائه عظما هبم من اختار 

 احلوارر والقرى  منفأيت 

 : وقوله أيضا

 كبد إىل   كبد فروامن  الناس 

 2الرمضاء بالنار من كاملستجري 

نالحظ هنا تكرار حرف "من" وقد أفاد هذا احلرف عدة معاين منها ابتداء الغاية املكانية والزمانية وأفادت   
 كذلك معىن التبعيض واالبيات وقد أراف حرف من موسيقى لكلمات األبيات السابقة 

 3: ابراهيم أوحسني: الشاعرتكرار حرف "يف" يقول 

 مواطننا وقد يفحنن القمامة 

 القمامة عنربا يف -لعمرك-تلقى

 املهالك عجلتيف ليت البشائر 

 : وقوله ايضا

 ثديها لنب يف كأنك األم ما 

 4غزهلا حلفيف وما ، يروي الرريع

                                                             
 ..09ديوان ابراهيم أوحسني، املرجع السابق، ص   1
  .58الديوان، ص   2
 .69الديوتن، ص   3
 .65الديوان، ص   4
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 إن يقول الشاعر ابراهيم اوحسني طاول سنا البدر : تكرار األداة -

 إن اللبيب بغري اهلل ما جنحنا 

 1إن املواطن فباالنسان رفعتها 

وتكرر مرتني وهذا يدل على أن الشاعر يريد ، أفاد التوكيد« إن»تكرار األداة إن يف بداية كل بيت وحرف 
 تأكيد املعىن. 

 2«غريب أنا...» يقول إبراهيم اوحسني يف قصيدته: تكرار حرف العطف واو

 وبث أرى نفسي سليمان عصره

 وأملك من دنياي قصرا خياليا 

 ومن سبأ ذا عرش بلقيس مقبل 

 « طاول سنا البدر»وايضا 

 ما الشعر ان مل جيمع مشل أمتنا 

 ؟ وما الدواء إن مل تكتب الفرحا

 وما السطور اذ مل متتلئ عضة

 3« كيس من ذهب»يقول الشاعر إبراهيم أوحسني « األلف»تكرار حرف املد 

 العتباو  مل خنط اللوم

 ؟ وكل فاجعة قد اخفت السببا

 ملاذا غدا املوت يف جلباب جائعة. كالعنكبوت أقامت دارها رحبا 

وهو حرف « رحبا، دارها، أقامت، غدا، السببا، فاجعة، العتبا»تكرر يف « األلف»املد  كرر الشاعر حرف 
 يدل على مشاعر األمل واألسى اليت يشعر هبا االنسان 

                                                             
 .70الديوان، ص  1
 .46الديوان، ص 2

 .27الديوان، ص 3
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دوره يف خلق بنية النص وتالمحها كما يسهم إىل  وهكذا يظل لتكرار احلرف دور تعبريي وإحيائي ارافة
التنوع الصويت بإخراج القول على منطيه الوزن املألوف ليحدث فيه ايقاع خاص يؤكده التكرار ويشد انتباه املتلقي اليه 

  1جديدة للتلقي واالستقبالويفتح أمامه آفاقا ، وكل ذلك من شأنه أن خيصب شعرية النص

 : تكرار الكلمة -

ويكون ، وهذا املظهر ذو قابلية عالية على أغناء اإليقاع، مظهرا من مظاهر التكرار» يعد تكرار الكلمات
 2« مقصود إليه األسباب فنية وليس تردد لذاته

 3واكتساهبا بقوة تأثريية ، هو تكرار يعيد اللفظة الواردة يف الكالم إلغناء داللة األلفاظ: وأيضا

كما يعد تكرار الكلمة أبسط ألوان التكرار وتأثريه شيوعا بني أشكاله املختلفة وهذا التكرار هو ما وقف عليه 
 عنه فما أمسوه التكرار اللفظي.  أفارو يف احلديثأو  القدماء كثريا

، لصلة باملعىن العام للسياق الذي يرد فيهولعل القاعدة األولية ملثل هذا التكرار أن يكون اللفظ املكرر وثيق ا
 قبوهلا. إىل  واال كان لفظته متكلفة ال فائدة منها وال سبيل

 : تقول نازك املالئكة: فمن أمثلة تكرار األفعال

 ت رحيقا يذوب يف أقداحي  مل أعد أبصر احلياة كما كن.

 4طار من مهدي اجلميل الصغري  االم.إىل  مل أعد يف الشتاء أرنوا

 « مل أعد»تكرار الفل املاري اجملزوم 

 : الجناس-2
 تعريفه 2-1

االصغاء والتلذذ إىل  فهو حيذب السامع وحيدث يف نفسه ميال، اجلناس من احللي اللفظية اليت هلا تأثري بليغ
ويقع من ، فتجد من النفس القبول وتتأثر به أي تأثري، وجتعل العبارة على اآلذان سهلة ومستساغة، بنغمته العذبة

 1القلب أحسن موقع 

                                                             
 .26، ص1، ط2010، مجاليات التكرار يف الشعر السوري املعاصر، دار رتد للطباعة والنشر والتوزيع، دمشقعصام شرتح 1
 .168نازك املالئكة، قضايا الشعر املعاصر، ص 2
 .13، ص4، ط 1971دار املعارف، مصر1عباس حسن، النحو الوايف، ج 3
 .32املرجع نفسه، نازك املالئكة، ص 4
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وجمانستها هلا ، التجنيس أن جتيء الكملة جتانس اخرى يف بيت شعري وكالم»: يعرفه عبد اهلل بن املعتز قائال
 . 2« أن تشبهها يف تأليف حروفها

ن واجلزء م، هو أن يورث املتكلم يف الكالم القصري حنو البيت من الشعر»: أما أبو هالل العسكري فعرفه بقوله
 كلمتني جتانس كل واحدة منهما صاحبتها يف تأليف حروفها ،  اخلطبةأو  الرسالة

 « الكلمتني يف اللفظ هو تشابه»: وعرفه السكاكي بقوله

 3" أن يتشابه اللفظان نطقا وخيتلفا معىن ": وتعريف احملدثني أكثر دقة وهو

 : أنواع الجناس 2-2

وأعدادها وهيئتها احلاصلة من ، أربعة أمور هي أنواع احلروفوهو ما اتفق فيه اللفظان يف  :جناس تام 2-2-1
 وترتيبها. ، احلركات والسكنات

 : ومن مناذج اجلناس التام يف ديوان إبراهيم اوحسني نذكر

 ليس سوى الفضل يف غري اهل الفضل 

 4فاض فاخنسفا مال قارون كمال 

 : يقول ابراهيم اوحسني 

 بال حفا  ودا الودلعمري ليبقى 

 5الوفا بوفا بكعبة العمر إذ جيري : ويقول ايضا

 : واجلناس التام أقسام هي

 : مثل قول إبراهيم اوحسني السابق6امسني ، ما كان فيه اللفظان املتجانسان من نوع واحد :التام المماثل -

 ليس سوى الفضل يف غري أهل الفضل 
                                                                                                                                                                                                    

 .118، ص4، ط1428، 2007مصطفى السيد جرب دراسات يف علم البديع،  1
 عبد العزيز عتيق، علم البديع، ص 2
 .114، ص2010حممد أمحد قاسم، حمي الدين ديب، علوم البالغة )البديع والبيان واملعاين(، املؤسسة احلديثة للكتاب، طرابلس، لبنان،  3
 10ديوان ابراهيم اوحسني قوافل من كالم، ص 4
 9ديوان ابراهيم حسني، ص  5
 .115، 114حممد أمحد قاسم. حمي الدين ديب، ص 6
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يقول ابراهيم ، أو والثانية مبعىن تكلم، وقت القيلولةحنو ملا قال لديهم قال هلم فقال االوىل مبعىن نام فعلني او 
 : اوحسني

 خذ كل اسئليت أو  خذ مين العقل

 : يقول ابراهيم اوحسني اوحرفني

 وقد قد ميرض القلب حينا بالذنوب  

 1يلقى السقام بال ذنب وال ملم 

 فقد االوىل تفيد التقليل والثانية )قد( تفيد التكثري

وحسني أقول إبراهيم  مثاله، وهو ما كان اللفظان املتجانسان فيه من نوعني خمتلفني كإسم وفعل :التام المستوفى -
 : يف ديوانه

 ويف كربي شييب يف شب مك الذي  .1
 2املاء يف النهر كجرى بعرقي  جيري  .2
جزئي  ، أو كلمة وجزء كلمة، أو  إما من كلمتني مستقلني، هو أن يكون كل من لفظه مركبا :جناس التركيب -

 : أنواع3كلمتني وهو 
 : وهو أن تكون الكلمة املركبة وغري املركبة متفقني لفظا خطا ومثاله قول إبراهيم اوحسني: المتشابه -

 ال بل رللت أمامنا ، رللت ورائي

 االوىل والثانية مبعناها أن الشاعر تائه يف األرض« رللت «

 : وقال ابن معصوم

 إليه وسائال  واجعل فواصله قف طالبا فضل اإلله وسائال

والتشابه بني ، الثانية معناها االسباب« وسائال»اسم فاعل من السؤال ، و االوىل مركبة من واو العطف« وسائال «
 3واملعىن خمتلف ، الكلمتني لفظا وخطا

                                                             
 75ديوان ابراهيم اوحسني، ص 1
 .19ديوان ابراهيم، اوحسني، ص 2
 .122مصطفى سيد جرب، دراسات يف علم البديع، ص 3
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ومن أمثلة هذا النوع قول إبراهيم ، أي الكلمة املفردة واألخرى املركبة لفظا ال خطا، هو ما تشابه ركناه: المفروق -
 : وحسنيأ

 1نسفت مصاحله املصاحل كلها 

  .املصاحل ومها متشاهبان لفظا ال خطا مع إختالفهما يف املعىن، فاجلناس بني مصاحله

 : ومنه قول هباء الدين السبكي

 حىت تعود يل احلياة وأنت هي  كن كيف شئت عن اهلوى ال أنتهي.

 « هي»وانت « أنتهي»فاجلناس بني 

وهذا النوع األخري من اجلناس ، وهو ما يكون فيه احد الركنني كلمة واآلخر مركبا من كلمة وجزء من كلمة: المرفو
 2نوعني اآلخرين إىل  من تعسف وتعقيد باملقارنة، الرتكيب ال خيلو كما يبدو

 : الجناس غير تام 2-2-2
أنواع احلروف : اليت جيب توافرها يف اجلناس التام وهي، واحد من األمور االربعة السابقةهو ما اختلف فيه اللفظان يف 

 : هو أنواعو  3وترتيبها ، وأعدادها وهيئتها احلاصلة من احلركات والسكنات
 سواء أكانا يف أول ، وهو ما كان فيه احلرفان اللذان وقع فيهما اإلختالف متقاربني يف املخرج: الجناس المضارع

 4حرفني مع تقارب املخرج أو  باختصار وهو أن خيتلفا يف حرفأو  يف اآلخرأو  يف الوسطأو  لفظ
 وهو ما كان فيه احلرفان اللذان وقع فيهما االختالف غري متقاربني يف املخرج كقوله تعاىل :الجناس الالحق :

 5« ولكل مهزة ملزة»
 ويكون ذلك على وجهني، فها فقطوهو ما اختلف فيه اللفظان يف عدد أحر  :الجناس الناقص : 

 القيامة اآلية « ربك يومئذ املساقإىل  والتفت الساق بالساق»: أن خيتلفا بزيادة حرف يف األول كقوله تعاىل
29.30. 

 .فاللفظان مها )الساق واملساق( وقد زيدت امليم يف أول اللفظ الثاين 

                                                             
 .69ديوان إبراهيم أوحسني، ص 1
 .205عبد العزيز عتيق، علم املعاين.، ص 2

 .205، ص نفس املرجع 3
 .429، ص1987، 1407، 2يوسف أيب بكر السكاكي، مفتاح العلوم، ت نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، لبنان، ط 4
 .1سورة اهلمزة اآلية  5
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 وتكون الزيادة  اهلاء يف وسط كلمة جهدي وتكون الزيادة يف الوسط كقوهلم )جدي جهدي( فالزيادة حرف
 يف اآلخر. 

  "وقد ذكر البالغيون أجناسا أخرى 1وقد أطلق اخلطيب القزويين على هذا النوع األخري "إسم املطرف
 : للجناس الناقص منها

قط واختلفا يف النقط ف، اي لفظاه يف عدد احلروف وترتيبها، وهو ما اتفق فيه ركنا اجلناس : الجناس المصحف -
 104.3الكهف اآلية « الذين رل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا»كقوله تعاىل ،  2

 هنا كلمة حيسبون وحيسنون 

ولقد أرسلنا فيهم »وهو ما متاثل فيه اللفظان يف احلروف وتغايرا يف احلركات كقوله تعاىل  :الجناس المحرف -
 72,73.4الصافات « املنذرينفانظر كيف كان عاقبة ، منذرين

 : الطباق -4

 املطابقة التكافئ ، التضاد، الطباق، التطبيق: أطلقت أمساء عديدة منها :أسماؤه 3-1

 :تعريفه 3-2 

 « اذ مجعت بينهما على حذو واحد وألزقتهما، طابقت بني الشيئني»قال اخلليل  :لغة 

 اذ جعلتهما على حذو واحد وألزقتهما. : تطابق الشئني: وجاء يف اللسان )طبق(

ورع رجليه ، ومطابقة الفرس يف جريه، أن يضع الفرس رجله يف موروع يده: واملطابقة، املشي يف القيد: واملطابقة
 5موارع قدميه 

احلديث  «هو األول واآلخر»الطباق هو اجلمع بني الشيئني ورده يف الكالم ومها قد يكون امسني حنو  :اصطالحا
 .18الكهف « /وقوله تعاىل وحتسبنهم أيقارا وهم رقود، 3

 .13األعلى« مث ميوت فيها وال يغىن /»43، النجم« هوأرحك وأبكى»: اوفعلني مثل

 .128البقرة « وهلن مثل الذي عليهن باملعروف» : او حرفني
                                                             

 .116حممد أمحد قاسم، حمي الدين، علوم اللغة، ص 1
 .208عبد العزيز عتيق، علم البديع، ص 2
 .104سورة الكهف، اآلية  3
 .73، 72اآلية سورة الصافات  4
 .109، ص175،  100كتاب العني، اخلليل بن أمحد الفراهيدي، حتقيق مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي، دار مكتبة اهلالل، دط،  5
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 1221األنعام « وحنو من كان ميتا فأحييناه 33الرعد« ومن يضلل اهلل فماله من هاد»: أو خمتلفني حنو

كتقابل ،  سواء أكان هذا التقابل حقيقيا ام اعتباريا، أي معنني متقابلني يف اجلملة، وهو اجلمع بني املتضادين
 2« البياض والسواد والعمى والبصر.....»التضاد أوغريه مثل 

 وعليه فالطباق يقابل التضاد يف علم الداللة. 

 : أقسام الطباق3-3

فالقول ، خري املال عني ساهرة ولعني نائمة: مثل3هو ما خيتلف فيه الضدان إجيابا وسلبا : طباق اإليجاب 3-3-1
 مشتمل على الشيء ورده "ساهرة ونائمة". 

 « شذرات»قوافل من كالم : وقال ابراهيم اوحسني يف ديوانه

 فارزقين اجلهل يا ريب لريفعين 

 4فالعلم يدفن أقواما بال كفن 

 « لالعلم واجله»هنا الطباق 

 : وقوله أيضا

 من القوايف نظمت اليوم حائية 

 5كمن باع قوال كان أمس به يغزو 

 « أمس واليوم»هنا الطباق 

قل هل يستوي الذي »: حنو قوله تعاىل، وهو اجلمع بني فعلي مصدر واحد مثبت ومنفي :طباق سلب 3-3-2
يف الطرف « ال» فالفعل يعلمون أثبت يف الطرف األول من الطباق ونفي ب ،  9الزمر« يعلمون والذين ال يعلمون

 الثاين 

                                                             
، ص 1999، 2طالسيد أمحد اهلامشي، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، ربط وتدقيق وتوثيق د، يوسف الصميلي، املكتبة العصرية، بريوت،  1

303. 
 .20مصطفى سيد جرب، دراسات يف علم البديع ص 2
 .281، ص1، ط1999علي اجلازم ومصطفى أمني، البالغة الوارحة، دار املعارف،  3
 .75ديوان إبراهيم أوحسني، ص 4
 .73ديوان إبراهيم أوحسني، ص 5
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 «. فال ختشوا الناس واخشوين»: ويكون طرفاه أمرا وهنيا كما يف قوله تعاىل

 116.1املائدة « تعلم ما يف نفسي وأعلم ما يف نفسك»: قوله تعاىل»ومن أمثلة 

  مثبتا مرة ومنفيا مرة أخرى. فالفعل علم جاء

 : ما يلحق بالطباق 3-4
حنو ، وهو ما تكون فيه املطابقة خفية لتعلق أحد الركنني مبا يقابل األخر تعلق السببية :الطباق الخفي 3-4-1

 .29الفتح ص« حممد رسول اهلل والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم»قوله تعاىل 
 لكنها مسببة عن اللني الذي هو رد الشدة. ، ةفالرمحة ليست مقابلة للشد

 2: ويف قول إبراهيم أوحسني
 فلتجمعي مشلكم يف مركب من فلحا 

 من القوايف نظمت اليوم حائية 
 بريئة غرمت أن أمسعكما حملا 

ومنه ، وهو ما مجع فيه بني معنني غري متقابلني عرب عنهما بلفظني يتقابل معنامها احلقيقيان: إبهام التضاد 3-4-2
 دعبل اخلزاعي )الكامل( : قول

 رحك املشيب برأسه فبكى  ال تعجبين يا سلم من رجل.

وظهور الشيب ، وأراد دعبل ب رحك املشيب برأسه ظهور الشيب ظهورا تاما وال تقابل بني البكاء
 3ولكن الضحك مبعناه احلقيقي مضاد للبكاء. ، )اجملازي(

 : صوره

 طرفاه لفظني متضادين يف احلقيقة ويكونانوهو ما كان : الطباق الحقيقي : 
 4 18الكهف « وحتسبهم أيقارا وهم رقود« : كما يف قوله تعاىل :ــ اسمين 
 44.5 43النجم « وأنه هو أرحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا»: كقوله تعاىل: ــ فعلين 

                                                             
 .116سورة املائدة، اآلية  1
 .72ديوان إبراهيم أوحسني، ص 2
 .69، 68أمحد قاسم، حمي الدين ديب، علوم البالغة، صحممد  3
 .18سورة الكهف، اآلية  4
 .44، 43سورة النجم،  5
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 يقول إبراهيم أوحسني: ــ حرفين : 

 ألنك ما بني اجلوارح ماكث 

 اخللق والدهر شاهدعرفته الوف 

 فىت اهلل ما بيين وبني ثالث 

 .288البقرة  «وهلن مثل الذي عليهن» : كقوله تعاىل

 والثاين اسم « احيي». الفعل االول فعل 49آل عمران « واحيي املوتى باذن اهلل» كقوله تعاىل: ــ خمتلفني
 «. املوتى

« او مكان ميتا فاحييناه»ويكون طرف غري حقيقيتني اي جمازيتني ومثاله قوله تعاىل  :الطباق المجازي 3-4-3
 .122االنعام

لقد فسر املفسرون هذه االيه بقوهلم كان راال فهديناه وعلى املعىن املقصود يكون طباق جمازيا ولو اخذ  
 اللفظان على احلقيقه ما بقي الطباق قائما بني ميتا )اسم( واحيناه) فعل ( 

 " الطويل": وقد مساه قدامه بن جعفر التكافؤ واعطى مثال عليه قول الشاعر

 حترك يقظان الرتاب ونائمه  مغرب.و  اذ حنن سرنا بني شرق

الرتاث على سبيل اجملاز ال احلقيقه ولو نظرنا اليه على سبيل إىل  فاملطابقه بني اليقظان والنائم ونسبتهما
 1ونائم وشرق وغرب.  احلقيقه من صنع الطباق بني يقضاين

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .69حممد أمحد قاسم، حمي الدين، علوم البالغة، ص 1
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 : الطباق المعنوي 3-4-4
قالوا ما » فيه بني الشيء ورده يف املعىن ال يف اللفظ وخري مثال عني عليه قوله تعاىل املقابلة هو ما كانت 

 .16 15يسن « انتم اال بشر مثلنا وما انزل الرمحن من شيء ان انتم اال تكذبون قالوا ربنا يعلم ان اليكم ملرسلون
ان اهلل يعلم ان لصادقون وبذلك يتم التضاد املعنوي بني االثنني ولو كان التضاد يف اللفظتني : فمعىن االيه الثانيه

 مفقودا. 
 : أهمية الطباق ودوره 3-5

وصراع ، بل هو تعبري يف اكثر االحيان عن حركه نفسيه متوهجة، ليس الطباق بالضرورة طرفا لفظيا فحسب
واملبدع يلجا اليه لتطوير هل اهلوة القائمة بني واقع مرفوض ، جيب ان يكون بني الراهن واملتوقعبني ما هو كائن وما 

فكثره املتعاررات تشق عن ، والقصد منه العمل على بناء عامل خمالف ملا هو قائم حامل باألفضل، ومستقبل مأمول
 1غليان داخلي ورفض ألمر الواقع. 

 : السجع-4
، أسجاع وأساجيع: واجلمع، بعضه بعضا السجع املقفى وأشبه، استوى واستقام، سجعا، يسجع، سجع: لغة 4-1

 2تكلم بكالم له فواصل ففواصل الشعر كفواصل الشعر من غري وزن. : وسجع سّجع
 3« تواطؤ الفواصل يف الكالم املنثور على حرف واحد» عرفه ابن االثري بقول :اصطالحا4-2
 4احلرف االخري وافضله ما تساوت يف فقرهوالسجع هو توافق الفاصلني يف  

ومنه السجع هو تواطؤ الفاصلتني من النثر على حرف واحد وهذا معىن قول السكاكي " األسجاع يف نظرك القوايف 
 5يف الشعر "

 وهو ثالثة اررب. 
« را نوحما لكم ال ترجون هلل وقارا وقد خلقكم اطوا»كقوله تعاىل ،  ان اختلف يف الوزن فهو السجع املطرف

14 15. 
اكثر ما فيها مثلما يقابله من االخرى يف الوزن فهو أو  واال فان كان ما يف احدى القرينتني من االلفاظ 

 «. فهو يطبع االسجاع جبواهر لفظه ويقرع االمساع بزواجر وعظه» كقول احلريري،  الرتصيع
                                                             

 .69حممد أمحد قاسم، علوم البالغة، ص 1
 .219ص 1ر الثقافة، عمان، طفيصل حسني محري العلي، البالغة امليسرة يف املعاين والبيان والبديع، مكتبة دا 2
 .220نفس املرجع، ص 3
 .330السيد أمحد اهلامشي، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، ص4

 .297، ص1، ط2003، 1424اخلطيب القزويين، اإليضاح يف علوم البالغة، املعاين، والبيان والبديع، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  5
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 .14 13اآليتني « وروعه الغاشيةفيها سرر مرفوعة واكواب م» واال فهو السجع املتوازي كقوله تعاىل 
 .2 1املرسالت اآليتان« واملرسالت عرفا فالعصفات عصفا »مث السجع اما قصري كقوله تعاىل 

اذ يريكموهم اهلل يف منامك قليال اريكهم كثريا لفشلتم وال تنازعتم يف االمر ولكن اهلل سلم إنه » طويل كقوله تعاىلأو  
يريكم هم اذ التقيتم يف اعينكم قليال ويقللكم يف اعينهم ال يقضى اهلل امرا كان ( واذا 43عليم بذات الصدور) 

 1. 44و 43اآليتان (« 44مفعوال واىل اهلل ترجع االمور االنفال)
(« 2(و إن يروا آية يعرروا ويقولوا سحر مستمر )1اقرتبت الساعة وانشق القمر)»متوسط كقوله تعاىل أو 

 .2 1القمر اآليتان 
 : ن السجعأحس 4-3

فأما »ـ وأحسن السجع واشرفه منزله االعتدال الذي فيه هو ما تساوت فقراته يف عدد الكلمات حنو قوله تعاىل 1
 « اليتيم فال تقهر واما السائل فال تنهر وقوله تعاىل يف سدر خمضود وطلح منضود وظل ممدود

وذلك لئال يبعد على السامع وجود ، عن االعتدال كثريا طول ال خيرج هبا، ـ مث ما طالت به الفقرة الثانيه عن االوىل2ـ 
وقالوا اختذ الرمحن ولدا لقد جئتم شيئا اذا تكاد السماوات يتفطرن منه ختر »فتذهب اللذة حنو قوله تعاىل ، القافية

 فان الفقرة االوىل مثاين لفظات والثانية تسع. «.. اجلبال هذا

ه تعاىل خذوه فغلوه مث اجلحيم صلوه مث يف سلسله ذرعها سبعون ذراعا قول» ـ متاما طالت فقرته الثالثة حنو3ـ 
 « فاسلكوه

، الن السجع قد استوىف أمد من الفقرة االوىل حبكم طوله، ـ وال حيسن ان يؤيت بالفقرة الثانيه اقصر من االوىل كثريا4ـ
ويبقى اإلنسان عند مساعها كمن يريد االنتهاء عند ، فتكون كالشيء املبثور، مث جتيء الفقرة الثانيه قصرية عن االوىل

 2غايه فيعثر دوهنا. 

 : أربع شروطإىل  حيتاج فالكالم املسجوع

 اختيار املفردات االلفاظ على الوجه الذي أشرت اليه فيما تقدم. : األولى 
 اختيار الرتكيب على الوجه الذي أشرت اليه ايضا فيما تقدم. : الثانية 
 اللفظ يف الكالم املسجوع تابعا املعىن ال املعىن تابعا اللفظ.  أن يكون: الثالثة 

                                                             
 .298نفس املرجع، ص 1
 .221، 220عبد العزيز عتيق، علم البديع، ص 2
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 أن تكون كل واحده من الفقرتني املسجوعتني داله على معىن غري املعىن الذي دلت عليه اختها : الرابعة
 1فهذه اربع شروط ال بد منهما. 

 : المقابلة-5
 تعريفه:  5-1

أو  عارره به لريى وجهه التماثل، واجهه قابل الشيء بالشيء: وقابل املرء، يقبل، من فعل قبل املقابلة
إيراد الكالم يف مقابلته مبثله يف  املقابلة فقال : ذكره ابو هالل العسكري يف كتابه الصناعتني وعرفه، التخالف بينهما.

» بالفعل مثال قوله تعاىل فهو مقابله الفعل، فأما ما كان منها يف املعىن، املخالفةأو  املعىن واللفظ على جهة املوافقة
 ما ذكره ابن رشيق القريواين يف كتابه العمدة املقابلة ومن جيد ، 52سوره النمل « فسلك بيوهتم خاويه مبا ظلموا

 2: من قوله بكر بن النطاح احلنفي ) حبر الكامل( 

 نارين نار وعي ونار زناد  أذكي وأوقد للعداوة والقرى.

 واالشهر أن، مما يطابقهما، أو أكثر ردمهاأو  مث يأيت بلفظني، أكثر يف عباره واحدةأو  يأيت بلفظني واملقابلة هي أن
مث اذا ، اكثر وبني رديهماأو  هي ان جتمع بني شيئني متوافقني املقابلة تتضادا االلفاظ وقد عرفها السكاكي بقوله 

ان  املقابلة رح يف هذا اذ يقول ولعل حتديدا صفي الدين احللي "هو االو 3اشرطت هنا شرطا شرطت هناك رده 
يغري الضد ألن ، أو يأيت الناظم بأشياء متعددة يف صدر البيت مث يقابل كل شيء منها بضده يف العجز على الرتتيب

 4« وكلما كثر عددها كانت ابلغ، والرتتيب  املقابلة واآلخر التعدد يف ، واملطابقة املقابلة ذلك أحد الفرقني بني 

 5 4اآلية « حيل الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث»تعاىل  ومثل هذا قوله

 : ومن هذا القبيل قول الشاعر

 وقابض شر عنكم بشماله  وباسط خري فيكم بيمينه.

 

                                                             
 .309، ص11، ط2007، 1428فضل حسن عباس، البالغة فنوهنا وأفناهنا، علم البيان والبديع، دار الفرقان للنشر والتوزيع، األردن،  1
 1417مشس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، د ـانعام فوال عكاوي، املعجم املفصل يف علوم البالغة البديع والبيان واملعاين، مراجعة أمحد  2

 .655، ص 1ط  1996
 .424السكاكي، مفتاح العلوم، ص 3

 .75ص1982صايف الدين احللي، شرح الكافية البديعية، دمشق، جممع اللغة العربية،  4
 .157سورة األنبياء، اآلية  5
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فأما من أعطى » كقوله تعاىل،  مث يأيت مبا يقابل ذلك على الرتتيب، اكثرأو  واملقابلة هي أن يؤتى مبعنيني متوافقني
 85.1الليل « فسنيسره لليسرى وأما من خبل واستغىنواتقى وصدق باحلسىن 

أما ، إال من حيث العدد فالطباق التضاد بني معىن متقابلني، جعلها اخلطيب القزويين نوعا من الطباق وال فرق بينهما
 أكثر وبني رديهما. أو  فإهنا تكون بني شيئني متوافقني املقابلة 

 قوبل الضحك والقلة بالبكاء والكثرة. « فليضحكوا قليال وليبكوا كثريا»: فمثال مقابلة إثنني بإثنني قوله تعاىل 

 2«. يريد اهلل بكم اليسر وال يريد بكم العسر»وقال سبحانه وتعاىل 

 ومثال مقابلة ثالثة بثالثة قول الشاعر : 
 وأقبح الكفر واإلفالس بالرجل  ما أحسن الدين والدنيا اذا اجتمعا.

 : وقال الشاعر متعجبا!
  ويف ومطوى عل الغل غادر عجبا كيف اتفقنا فناصحفوا

 املقابلة بني النضج والطي على الغل والوفاء والغدر. 
  فأما من أعطى واتقى وصدق باحلسىن فسنيسره لليسرى وأما من خبل »ومقابلة أربعة بأربعة قوله تعاىل

 « واستغىن وكذب باحلسىن فسنيسره للعسرى
 3: يب الطيبومثال مقابلة مخسة خبمسة قول أ 
 وأنثين وبياض الصبح يغرى يب  أزورهم وسواد الليل اشفع يل 

 4: ستة بسته يقول ابراهيم أوحسني يف ديوانه قوايف من الكالم )كيس من ذهب( واما مقابله
 ملا خنط كتاب اللوم والعتبا 

 ؟ وكل فاجعة أخفت السبا

 : وقول الشاعر

 قيد ذل يشينه  ويف رجل عبد على رأس احلر عّز يزينه.

                                                             
 204ع، صأمحد اهلامشي، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبدي 1
 .185سورة البقرة، اآلية  2
 .33مصطفى السيد جرب، دراسات يف علم البديع، ص 3
 .27.ديوان إبراهيم أوحسني، ص4
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كي ال ،  اإلنسان ال يستطيع أن ينطق بالبيت على سجيته ولكن مبعىن يف التأمل فإن، وال خيفي أن هذا تكلف ممقوت
 1العبد على ما أراد الشاعر.أو  يزال يف وصف احلر

 : رد العجز على الصدر -6
 : يعرفها صفي الدين احللي على النحو التايل

مبا ، أو مث يأيت هبا بلفظها ومعناها، متأخرةأو  الشاعر بكلمه يف صدر البيت متقدمةهو عباره عن أن يأيت 
أي أن يكون يف أول قسم ، واالخرى اختتاما له، وأحسن ما كان اللفظ افتتاحا للبيت، تصرف من لفظها يف عجزه

 وإما مبا هو جناس له. ، أما بلفظه وإما مبعناه وإما باشتقاقه، من البيت ما يتكرر يف قسم الثاين منه

ي اول ” وختشى”فقد جاءت لفظة ،  2«وختشى الناس واهلل أحق أن ختشاه» مثال على ذلك قول االيه
 3يف آخر الكالم وهي الفعل نفسه. ” ختشاه” الكالم مث لفظة

 4يبكي قمامات احلروف كما بكت. : يقول إبراهيم أوحسني يف" سقط القريض"

يف أول الفقرة واآلخر يف ، امللتحقون هبماأو  املتجانسنيأو  اللفظني املكررين أن جيعل أحد: وهو يف النثر
 5آخرها.

وختشى الناس واهلل ا)أحق أن ختشاه وقوهلم "احليلة ترك احليلة" وقوهلم »ومن أمثلته يف النثر قوله تعاىل  
» مثاله يف املتجانسني قوله تعاىل، ينمن رد العجز على الصدر يف املكرر  "سائل اللئيم يرجع ودمعه سائل" هذه األمثلة

 6«. استغفروا ربكم انه كان غفارا

قوله "استغفر اهلل وغفارا" وأما يف الشعر فهو أن يكون إحدمها يف آخر البيت واآلخر يف صدر املصراع 
 صدر الثانية. أو  آخره، أو حشوه، أو األول

 7: يقول إبراهيم أوحسني 

                                                             
 .34مصطفى السيد جرب، دراسات يف علم البديع، ص 1
 سورة األحزاب.  2
 .44ديزيرة سقال، علم البديع، ص 3
 .30ديوان إبراهيم أوحسني، ص 4
 .131ات يف علم البديع، صمصطفى السيد جرب، دراس 5
 .10سورة نوح، اآلية 6
 .75ديوان إبراهيم أوحسني، ص 7
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 على ما أحسد اين حمض نافله 

 ن ويف القرب مل أسلم من احلسدلك

عبد اهلل بن املعتز فقد عده يف كتابه احد فنون البديل اخلمسة ، وأول من تكلم عن هذا الفن البديعي اللفظي
للداللة على أنه يرد يف ، ومساه "رد إعجاز الكالم على ما تقدمها" وقسمه ثالثة أقسام ومثل له نثرا وشعرا، الكربى

 1الكالم بنوعيه. 

 وأقسامه عنده هي ما يوافق آخر كلمة فيه آخر كلمه يف نصفه.

 2”. دواء” أوحسني مثل قول الشاعر إبراهيم 

 ملكته النص من جمدي وشرقي 

 حىت اذا استغرب األجماد والشرف  

 ما يوافق آخر كلمه فيه أول كلمه يف نصفه األول.

 3« احلزن يعرفين قدما وأعرفه»أوحسني "احلزن يعرفين" كقول الشاعر إبراهيم ،  ما يوافق آخر كلمة فيه بعض ما فيه 

، ومنهم من مساه التصدير، فمنهم من مسي هذا الفن رد العجز على الصدر، أما املتأخرون من رجال البديع
 4وألبق باملقام وأخف على املستمع.، ألن هذه التسميه يف نظرهم أدل على املطلوب

مث ، يقرر أن رد العجز على الصدر يرد يف النثر والشعر على السوائل ،واخلطيب القزويين وهو من املتأخرين 
واآلخر يف ، امللحقني هبما يف أول الفقرةأو  املتجانسنيأو  جيعل أحد اللفظني املكررين وهو يف النصر أن: يعرفه بقوله

، املكررين خر اللفظينيآأو  واآلخر يف صدر املصراع االول، وهو يف النظم أن يكون أحدمها يف آخر البيت، آخرها
أو  وامللحقان هبما جيمعهما اإلشتقاق، واملتجانسان هم املتشاهبان يف اللفظ دون املعىن، هم املتفقان يف اللفظ واملعىن

 5شبه اإلشتقاق. 

                                                             
 .225، 224عبد العزيز عتيق، علم البديع، ص1

 .9ديوان إبراهيم أوحسني، ص 2
 .12ديوان إبراهيم، ص 3
 .225عبد العزيز عتيق، علم البديع، ص 4
 .226نفس املرجع، ص 5
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 : الترصيع-7
نعيم وإن ألبرار لفي  إن»مثال التوافق حنو قوله تعاىل ، تقارهبما، أو هو توازن األلفاظ مع توافق األعداد 

 13.14.1االنفطار « الفجار لفي جحيم

 2« واتينامها الكتاب املستبني وهدينامها الصراط املستقيم»ومثال التقارب حنو 

هو أن » وقد عرفه السكاك بقوله، تقاربأو  مع توافق باإلعجاز، وهو ان تأيت األلفاظ متوازنة يف تقسيمها
 3متقاربتها. أو  متفقه العداد، تكون األلفاظ مستويه األوزان

 4: أوحسني ومن الرتفيه قول الشاعر ابراهيم

 احلرب يكتب باألقالم أفكار 

 ولعمر يكتب باأليام أقدار 

منه قول احلريري ، رويهاأو  أوصدر البيت بلفظة على وزهنا، فقرة النثر وهو عباره عن مقابله كل لفظة من
 5«. يف املقامات يطبع األسجاع جبواهر لفظه ويقرع األمساع بزواجر وعظه»

 : ومن أمثلته الشعرية قول ايب فراس احلمداين

 وأموالنا للطالبني هناب  وأفعالنا للراغبني كرامة

 : ومنه قول الشاعر

 ويا ليلها كم من مواف منافق يف يومها كم من مناف منافق

 

  

                                                             
 .14، 13سورة االنفطار، اآلية  1
 .322السيد أمحد اهلامشي، جواهر البالغة يف املعاين، ص 2
 .431يوسف أيب بكر السكاكي، تاج العلوم، ص 3
 .56ديوان إبراهيم أوحسني، ص 4
 .218عبد العزيز عتيق، علم البديع، ص5
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 1حذاري أن يبصر األعمى *أوال: تحليل قصيدة 
 ال فرق بني الّرها والقدس والّنجف

 مدائن اهلل أوراق من الّصحـف

 فكيف أختار من أبناء الرتاب وما

 ؟بني النخل والشغف عهدت أفصل

 ماذا تقولني يا بنت األكارم يا

 محالة النار بنت البذخ والرتف

 أنا ابن ذلك الذي سودت سريته

 حىت غدا الشلح مسكوكا من الطرف

 ذاك املقزم يف حانوته ينبت

 كّف هتددين بالعّز والّشـرف

 وعلمتين دروسا يف أصالتها

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 ديوان إبراهيم أوحسني، ص 1
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 : الهمس والجهر-1
 : الهمس 1-1

وليس معىن ، املهموس هو الذي ال يهتز معه الوتران الصوتيان وال يسمع هلما رنني حني النطق به الصوت
ولكن املراد هبمس الصوت وهو سكون الوترين ، هذا أن ليس للنفس معه ذبذبات مطلقة وإال مل تدركه األذن

حاسة إىل  حيملها اهلواء اخلارجي الفم حيدث ذبذباتأو  رغم أن اهلواء يف أثناء اندفاعه من احللق، الصوتني معه
 السمع فيرتكها املرء من اجل هذا. 

 1ه. ، ك، ق، ف، ط، ص، ش، س، خ، خ، ث، ت: واألصوات املهموسة هي اثىن عشر

قد ينفرج الوتران الصوتيان بعضهما عن بعض يف أثناء مرور اهلواء من الرئتني حبيث يسمحان له باخلروج دون 
ومن مث ال يتذبذب الوتران الصوتيان ويف هذه احلالة حيدث ما يسمى باهلمس ، طريقهأن يقابله أي اعرتاض يف 

اذا هو الصوت الذي ال تذبذب األوتار ، الذي ينطق يف هذه احلالة يسمى الصوت املهموس، والصوت اللغوي
 2الصوتية حال النطق به. 

 : الجهر 1-2

حىت ينقضي اإلعتماد وجيري ، يف موروعه ومنع النفس أن جيري معه فمعىن اجملهور أنه حرف أشبع اإلعتماد
 3صري فيهما غنه فهذه صفه اجملهور.قد يعتمد هلما يف الفم واخلياشيم فت، الصوت غري أن امليم والنون من مجله اجملهورة

 4دراسة األصوات املهموسة واجملهورة لقصيدة "حذاري أن يبصر األعمى" إلبراهيم أوحسني "

 األصوات المجهورة  األصوات المهموسة
 مرة. 18الباء مرة. 16: التاء
 مرات 3: اجليم مرات. 7: احلاء
 مرة 12: الدال مرات. 4: اخلاء

 مرة. 19: الراء مرات. 8: السني
 مرات. 3الزاي مرات. 3: الشني
 مرات. 10: العني مرتني. : الصاد

                                                             
 . 22إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، ص 1
 .174كمال بشر، علم األصوات،  2
 .60، ص1، ج1أيب الفتح عثمان بن اجلين، سر صناعة اإلعراب، حتقيق حسن اهلنداوي، دار القلم، دمشق، ط 3
 .25ديوان إبراهيم أوحسني، ص 4
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 الغني مرتني.   مرة واحدة.: الطاء
 مرة. 18: الالم مرة. 19: الفاء

 مرة.13: امليم مرات. 5: القاف
 مرة. 17: النون مرات8: الكاف

 مرة. 11: الياء مرات. 9: اهلاء
 مرة. 144 مرة.  83

  

من خالل ما مت دراسته نالحظ ان استعمال األصوات اجملهورة كانت أكرب نسبه من نسبه األصوات  
 املهموسة. 

، الشاعر أفصح بأسلوبه عن كل املشاعر واالآلم واألحاسيس اليت تنتبه عن وطنه وهذا ما يدل على أن 
كما ال ميكننا إنكار الدور الذي لعبته ،  وكأنه يريد الصراخ جراء احلزن الذي ينتابه، وتودعه من خالل اجلهر مبصيبته

فاألصوات املهموسة تستدعي ، فمن خالله استطاع" إبراهيم أوحسني" أن يعرب عن حزنه وأمله، األصوات املهموسة
عكس األصوات اليت حتمل ، اهلدوء وتدل على املكبوتات واملشاعر الكامنة يف شخصية الشاعر من قهر وحزن

 حركات قوية. 

وخالصه القول ان األصوات اجملهورة واملهموسة احتدت من أجل خدمه القصيدة أحدثت إيقاع موسيقي  
 يتناسب مع اإليقاع الشعوري للشاعر. 

 : الشدة والرخاوة-2
 : الشدة2-1

ومعلوم أن اإلنفجار ال تدرك حقيقته وال يستبني أثره إال ، يعين الوقفة االنفجارية كالباء والتاء مثال.
 باالستماع. 

 ك. ، ق، ط، ض، د، ت، ت، ب، أ :فاألصوات الشديدة هي

 1وهي مثانية حروف. 

 

                                                             
1  
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 : الرخوة 2-2

 هي بيق جمرى اهلواء اخلارج من الرئتني يف مورع من املواريع حبيث حيدث اهلواء يف خروج احتكاكا ممنوعا. 

  ،.ه، ق، غ، ع، ظ، ص، ش، س، ر، ذ، خ، ح، ث :فاألصوات الرخوية هي

 1يؤكد سيبويه األصوات الرخوية هي ثالثة عشر حرف. 

 : دراسة األصوات الشديدة والرخوية

 األصوات الرخوية الشديدة األصوات
 .2: الثاء .15: االلف
 7: احلاء .17: الباء
 .4: اخلاء 27: التاء

 .4: الذال .2: الجيم
 .19: الراء .11: الدال

 .8:: السني .1: الضاد
 .3: الشني .1: الطاء
 .9:: الصاد .5: القاف
 .1: الظاء 6: الكاف

 .12: العني 
 .2: الغني 
 .33: القاف 
 .6: اهلاء 

 مرة.99 مرة. 85
 

صامتا ومن بني هذه املقاطع  74بلغ جمموع األصوات الشديدة يف قصيدة" حذاري ان يبصر األعمى" 
 الشاعر فهي تدل على احلزن واألسى.  كانت بكثره عربت عن صدق عاطفة اجلديدة صوت األلف والباء والتاء اليت

                                                             
1  
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اليت كانت ، مرة منها الفاء والزاي واهلاء 93الشاعر فقد تكررت إمجاال  اما االصوات الرخوية إستخدمها
  رئيلة. اكثر تكرارا بقيه األصوات األخرى اليت تكررت بنسب

صورت لنا املعاين تصويرا حسيا وأرفت عليها ، فالصفات اليت متلكها هذه األصوات الرخوية واليت تفضلها
 الذي من خالله إخراج أمله وكأنه يريد الصراخ جراء احلزن الذي ينتابه.، عرحرسا موسيقيا موحيا ومؤثرا بنفسية الشا

 أما أصوات الشدة غلظة وقوة. ، خالصة القول أن أصوات الرخوة ليونة ورعفو 

 1 عيد الجرحالتكرار في قصيدة ثانيا: 
 تفضال: لضيفه عيد اجلرح قال

 فذا كوخي الناجي من احلرب والبال

 تننت طعمه أيكفيكما خبز

 فليس لدى اجلوع طعام ليؤكال

 فلوال حقا أين ملكت قراكما

 أخبالأو  ملا كنت أنوي أن أظن

 ولكنين مفجوع أهل وعنرتة

 ومفجوع بيت بالرماد تزمال

 ملمةأو  فال عجب من نكبة

 وال عجب من أن نصاب ونبتلى

 : التكرار
يقوم أساسا على تكرار ، تقنيات التعبري األديبكما أسلفنا سابقا أن التكرار ظاهره أسلوبية وتقنية من 

 2داللية. أو  حبيث يشكل ترديدها نغما موسيقيا يتعمده املبدع لغايه إفهاميه، األلفاظ وإعادهتا

ترتك أثرا مجيال باخلطاب تكسب الكلمة تأثريا فعاال خافية دالالت ملعىن ، يستخدمها الناظم مبعىن أن التكرار هو آلية
 ن توغر فيها. تكشفه اال مل

                                                             
 .41ديوان إبراهيم أوحسني، ص  1
 30مصطفى السعدي، البنيات األسلوبية، مطابع ريان لإلعالن، املظافر اإلسكندرية، دط، ص 2
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 : تكرار الحرف-1
يراد به حد الشيء وحدته من ذلك حرف الشيء إمنا هو ، هو يقضي تكرار احلروف يف عينها يف الكالم

 1حده وناحيته. 

حسني جند أنه يكرر احلروف بعينها داخل البيت الواحد رغبه منه يف تكثيف اإليقاع أو  فحني نقرا شعر
ومن ذلك جند تكراره حلرف اهلمزة )أ( ، حالته الوجدانية والفكرية اليت تدور يف خاطرهورسم الصورة الشعرية وبيان 

 ، وكذا حرف الباء، و)ي( اللذان يعيدان نصف حرف العلة يف أغلب أبياته

 2: قول الشاعر ابراهيم: ومثال ذلك

 أشيرا علي اآلن ما انا فاعل

 أألزم كوخي أم آتيه ألقتال

 سيفهكأني رأيت الدهر يشهر 

 صقيال ليفتينا جنوبا وشماال

 أيا دهر لم تبصر عيونك غيرنا

 أتشبه أعواد الثقاب لتشغال

ليعطي تصويرا حسيا يولد من خالله ، حسنيأو  إستعمله إبراهيم، حرف شديد مهموس الهمزةحرف 
أألزم أتشبه"  ففي قوله "أشري، ذات وروح مسعي لغرض التوصيل واإلفهام ولفت االنتباه لشخصيته، موسيقى قويه

 ويف نفس الوقت يعرب عن شجاعته وقوته ليعرف أنه ال يستهان به. ، يصف نفسه ويعرب عن حزنه وحريته

 كما تتميز كلمه أألزم بطول النفس.

فعرب الشاعر هبا عن حالته ودهائه باستعماله املتكرر هلذان احلرفان ، والياء أيضا كررها وهو حرف جمهور 
تضيف على ، هكذا فينتج أحلان عذبة وأنغام متناسقة، الصفات ما يساعده بانتقاء الكلماتاللذان وجد فيهما من 

 القصيدة حسا مرهفا وطعما مميزا. 

                                                             
 .14، 13صناعة العرب، صابن اجلين، 1
 .41ديوان إبراهيم اوحسني، قوافل من كالم، ص 2
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كان حضورمها قوي ،  «الالم وامليم والباء والتاء والعني والفاء والنون» جند حرف، والياء الهمزةبعد حرف  
من صفات اجلهر "الالم وامليم والباء والعني والنون" ، هر واهلمسجدا يف القصيدة حيث تتميز هذه احلروف بصفة اجل

 فاستعملها الشاعر تسميع صوته ونقل غايته دون تردد فهو يف مقام القوه والرباعة. 

وهو حرف لثوي متوسط ، معرب عن األنني واألمل م يعصف به من غضب ومعاناة وظلم الالمفتكراره حلرف  
 لقوية اليت ترتك صدى يف السمع جندها يف كلمات من أبياته.فهو يعد من احلروف ا، جمهور

 1: مثال قول الشاعر

 ترى الطفل حمموال على ظهر أمه  

 وما مسعت موتا إليه تسلال  

فهو يرى الطفل حتمله أمه على ظهرها ويسمع املوت ، فلفظة املوت ذات اإلحياء احلزين أظهرت معىن قويا
 خفيه. 

 : التايلوكذلك جندها يف البيت 

 2على مهده املسروق يعدم منزال

 هم القوم كم عاشوا كبارا أعزة 

فهنا تظهر براعة الشاعر يف ، يف كلمات البيت ساعدت على إبراز معىن الوصف والتحديد الميمحبرف 
 نسج ألفاظه وانتقاء حروفها. 

مرة وحقق  30تكرر وهناك حرف قد تكرر على حنو الفت للنظر وواقع يف السمع وهو حرف" العني "قد 
املأساوية ومساعدا هلا  وقوته الشديدة وإيقاعه املتكلف دور مهما ومناسبا هلذه املفردات بإحيائها هذا الصوت لغلظته

فحرف العني تدل على ما يكابده الشاعر ، مما أسهم يف تصعيد الطبقة اإليقاعية، ونسق عايل يف اكتمال الصورة بفنية
 ره من مشاعر مكبوتة ينفثها حاره يف هذه القصيدة. ابراهيم من اآلم وما يعتص

 من األصوات اليت ترفق يف النطق يرتك نغما وغنة. ، "لثوي أنفي جمهور النونوحرف" 

 1قول الشاعر إبراهيم أوحسني : ومثال ذلك

                                                             
 41ديوان إبراهيم أوحسني، قوافل من كالم، ص 1
 41ديوان إبراهيم أوحسني، ص 2
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 تركنا سدى ما بني خوف ويقظة 

  نغازل أحالم النجاة سبــــــــهال 

جيد أنه يستعمله ويقصد به املعاناة واحلزن فهو يريد النجاة ، فاملتأمل يف حرف النون لكل كلمه من البيت 
 اي اخلالص من األذى. 

اليت ال تستدعي أي جمهود ، فهو أحد األحرف املهموسة، مرة 23 ةقصيدال يف الفاءفقد تكرر حرف 
 لى القصيدة. وتناسب كثري مع خفه اإليقاع الذي طغى ع، للتلفظ هبا

 : مثال قول الشاعر

 تفضـــــــــال: لضيفه عيد الجرح قال

 فذا كوخي الناحي من الحرب والبــال

 فليس لدى الجوغي طعام ليؤكـــــــال

ويف تكراره هلذا احلرف يدل على ، للتعبري عن حالة احلرمان واليت يعيشها« الفاء»فقد استهل الشاعر حرف 
 من اخلوف. يش مشدود ومتعثراحيث يع، جو مشحوب باحلزن

كما متتاز به هذه احلروف من قوه اإلمساع الذي يزيد ،  مينح للنص موسيقى، إن شيوع هذا احلروف اجملهورة 
من ، تعمل كأي وظيفة تكرار آخر، ولو أمعنا النظر لوجدنا تكرار هذه األصوات، موسيقى الشعر ونغمه اإلنشاد
هلذا فأننا جند هذه احلروف عباره عن دوال معربة عن حاله ، الوظيفة الدالليةإىل  خالل جتاوزه الوظيفة اإليقاعية
  الشاعر من حزن وتفجع ورثاء.

 

 : أما الحروف األقل حضورا في القصيدة

، فقد استعمل حروفا أخرى، برصدنا للحرف األكثر استعماال لدى إبراهيم والوقوف عليها إذ هلا معىن قويا
وبرصد احلروف االقل ، عىن العميق املتكرر الذي به نفهم املعىن املتكرر الذي به نفهم املعىنلكن ال جند فيها امل

 استعماال من قبل الشاعر متمثلة يف" الضاد والتاء واهلاء والواو". 

                                                                                                                                                                                                    
 41ديوان إبراهيم اوحسني، قوافل من كالم ص  1
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حيث ، والثاين صوت أسناين لثوي جمهور مفخم، االول صوت أسناين رخو جمهور مفخم: الضاد، حرف "الظاء
 1فه التفخيم واجلهر. يشرتكان يف ص

 2: فمثال يف القصيدة قول الشاعر

 فأضحوا صغارا نازحين ورحـــــال

 ترى الطفل محموال على ظهر أمــه

والثاين صوت أسناين لثوي مهموس ، " فاألول صوت أسناين لثوي رخو جمهور مرققالزاي والطاءحرف" 
 إال أن الشاعر مجع بينهما يف بيت واحد. ، ختتلف كال الصوتان من حيث صفاهتما، مفخم

 3: مثال قول الشاعر

 طعمــــــه أيكفيكما خبز تنــــنت 

 فليس لدى اجلوعى طعام ليؤكال  

فنحد يف قوله أتشبه أعواد ، ندر إستعماله من قبل إبراهيم، صوت أسناين رخو مهموس مرقق: "الثاءحرف "
 . ؟ الثقاب لتشعال

فهذه االصوات ، األقل استعماال لدى الشاعر أهنا ال توافق مقام اخلطاب ما ميكن قوله عن احلروف
بل يصف حزنه وحالته املزرية ، اذ ال يتحدث الشاعر عن شوقي وحمبته، املهموسة هلا دور يف إرفاء جو الشوق واحملبة

 برصدنا للحروف وتصنيفيها متكننا من الولوج اكثر للمعىن احلقيقي. ، بفقدان كل ما ميلكه

اليت ال تستدعي أي ، حرف" الفاء" لقد تكرر هذا احلرف يف هذه األشطر مخس مرات وهو أحد األحرف املهموسة
فقد استهل الشاعر حرف "الفاء "للتعبري ، جمهود للتلفظ هبا وتناسب كبريا مع خفه اإليقاع الذي طغى على املقطع

ى جو مشحوب باحلزن حيث يعيش مشدودا ومتعثرا يف فبتكراره هلذا احلرف يدل عل، عن حالة احلرمان واليت يعيشها
 زمن اخلوف. 

 : تكرار حرف الواو

                                                             
 .2010متام حسان، مناهج البحث يف اللغة، مكتبة األجنلو مصرية، مصر دط  1
 .41إبراهيم اوحسني، قوافل من كالم، ص ديوان 2
 40ديوان ابراهيم، ص 3
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اجواء الشاعر إىل  تكرر حرف الواو يف القصيدة بشكل وارح جيعل القارئ يعيش احلدث الشعري وتنقله
 النفسية. 

 1: إبراهيم: مثال قول الشاعر

 ولكين مفجوع أهلي وعنرتة  

 ومفجوع بيت بالرماد ترمال 

 ملمةأو  من نكبه فال عجب 

 نبتلىأو  وعجب من انصاب 

 طيور بالد الرافدين تيتمت  

 وكل طيور الشام تذكر كربال 

اليت يعيشها الشاعر وما ، حالة الضياعإىل  يف هذه القطعة يكرر الشاعر حرف الواو أربع مرات ويرجع ذلك
 ينتج عنها من الشعور باالرطراب وعدم االستقرار.

فقد أرفى عليه ملسة إيقاعية سحرية ، القصيدة تكرر حرف الواو حيث يكاد يسبق كل االسطرويف هذه 
،  تيتمت، النكبة، مفجوع»القصيدة من خالل تتبع ألفاظ احلزن والشتات  لذي غلب على، تناسب طابع احلرية

 بتكرار حرف الواو جاء كأداة إلقامة جسر صويت بينهما. « كربال

 

 

 : تكرار الجمل-2
وال ميكن أن تتألف اجلملة من ، ومها عمدتا الكالم، تتألف اجلملة من ركنني أساسيني مها املسند واملسند إليه

، اخلرب وما اصله مبتدأ وخرب والفعل والفاعل ونائب الفاعلأو  النحاة ومها املبتدأ، كما يرى،  غري مسند ومسند إليه
 إمسيه.واجلملة نوعان فعليه و 2، ويلحق بالفعل إسم الفعل

                                                             
 .41ديوان إبراهيم اوحسني، قوافل من كالم، ص 1
 . 13، ص12002فضل صاحل السمرائي، اجلملة العربية تأليفها وأقسامها، دار الفكر، ط 2
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وقد تفيد اجلملة الفعلية اإلستمرار ، يف زمن معني مع االختصار موروع إلفادة التجدد واحلدوث: اجلملة الفعلية -
فهي تدل ، التجددي شيئا فشيئا حبسب املقام ومبعونة القرائن ال حبسب الورع بشرط أن يكون الفعل مضارعا

 1على احلركة والتغيري. 
وقد خترج ، جتدد وال استمرارإىل  ورعها ثبوت شيء لشيء ليس غري بدون نظرتفيد بأصل  :الجملة اإلسمية -

يف أو  كأن يكون احلديث يف مقام املدح،  وتفيد الدوام واالستمرار حبسب القرائن اجلملة االمسية عن هذا األصل
 .4القلم« وانك لعلى خلق عظيم»كقوله تعاىل ،  معرض الذم

 2ى إرادة االستمرار مع الثبوت.فسياق الكالم يف معرض املدح دال عل 

 3حسني "عيد اجلرح"أو  ولقد وردت يف القصيدة مجله فعليه وإمسيه يف الفعلية نذكر البعض عند ابراهيم 

 ترى الطفل محموال على ظهر أمه

 أراها دماء المرء باتت رخيصـــــة

 تركنا سدى ما بين خوف ويقظــــة

 سبهـــــــــــال النجاة نغازل أحالم

 : ومن أمثلة اجلمل اإلمسية نذكر منها أيضا

 طيور بالد الرافدين تيتمت

 هنا فقدت كل البالبل دوحها

 هنا وجدت باب التراتيل مقفال

 فيا ضيعة الدنيا اذا الشعب لم يزل

 على مهده المسروق يعدم منزال

 هم القوم كم عاشوا كبارا أعزة

 فأضحوا صغارا نازحين ورحال
                                                             

 . 66امحد اهلامشي، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، ص 1
 .67املرجع، صنفس  2
 .41ديوان ابراهيم أوحسني، ص 3
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 : تكرار الكلمات -4
ويكون ، تكرار الكلمات مظهرا من مظاهر التكرار وهذا املظهر ذو قابليه عالية على أغناء اإليقاع يعد

 1مقصودا ألسباب فنية وليس لرتدد ذاته. 

 ، ظرفا أو  فعالأو  وقد يكون تكرار الكلمة إمسا

 : حسنيأو  كما ورد يف قصيده ابراهيم

 ولكين مفجوع أهل وعنرتة

 ترمالومفجوع بيت بالرماد 

لقد منحتها نغما موسيقيا تناغم مع ، كلمة" مفجوع" موقعا رئيسيا يف رؤوس هذه األشعار لقد شكلت
 ومن خالل هذه الكلمة "مفجوع" يتبني أن الشاعر يويل من خالهلا أن ال وجود للسعادة وهو حزين. ، دالله اجلمل

 في قصيدة طبشورة يتيمة المستوى اإليقاعيثالثا: 
اليت يتبعها علم اللغة احلديث يف دراسة اللغة الوحدة ، الصويت أول مراحل التحليل اللغوييعد املستوى 

فما اللغة اال سلسلة ، اليت تبىن منها الكلمات والعبارات، متثل البنيه األوىل يف النظام اللغوي ألهنا املادة اخلام، الصوتية
وعلى هذا فإن اي دراسة ، اجملموعة النفسيةإىل  حىت تصل ترتقي، اجملتمعة يف وحدات أكربأو  من األصوات املتتابعة

 2لعناصرها التكوينية وتقتضي دراسة جتمعاهتا الصوتية. أو  تفصيليه للغة ما تقتضي دراسة حتليليه ملادهتا األساسية

 : البحر الشعري-1
فالشطر من ، الطويلجنده نظم أبياهتا يف ما يناسب تفعيله البحر ، حني نتصفح قصيده ابراهيم اوحسني

 2.3× فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن : البيت يشتمل على أربعة مقاييس ترتب كما يأيت

ويعترب هذا البحر من البحور الطوال اليت نسج عليها الكثري من الشعراء القدامى فهو يتميز بطول نفسه  
 حسني للبحر الطويل الكثري املقاطع. أو  يمالشعري الذي يسمح للشاعر التعبري فيه كما يشاء ويعكس استعمال ابراه

  طبشورة يتيمة

                                                             
 .168نازك املالئكة، قضايا الشعر املعاصر، ص 1
 .35، ص2010فايز صبحي عبد السالم تركي، مستويات التحليل اللغوي رؤية منهجية يف شرح تغلب على ديوان زهري، دار الكتب العلمية، لبنان، ط 2
 .57إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص 3
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 تراني أتيت اليوم أنظــــــــره وردا

 وقبل قليل كنت ارجمه عمــــــــــدا

 كأني بطفل سر باللهو والدمــــــــى

 وكيف لعقل الغر ان يبرح المهـــــدا

 اليس الذي يبني العقول مغفـــــــــال

 اللحـــــــــداومن ضيع االيام قد فتح 

 البيضاء فوضت مجده بطبشورتي

 وكم قيل ان الفأر قد هدم الشـــــــدة

 

 : التقطيع الشعري-2
 تراين أتيت اليوم أمطره وردا  

 ور َدا    هُ           َمأُم ط رُ         ل يَـو   أَتـَي تُ           ي  ــــــَران  ــتَ 

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

 فعولن        مفاعيلن          فعولن            مفاعل

 أرمجه عمدا  وقبل قليٍل كنت

 هو عمدا      أرجم      قليلن كنت     وقبل

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

 فعولن   مفاعيلن         فعول       مفاعيلن
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 والدمىكأين بطفلٍ سّر بالّلهو 

 ود ُدمى     بل َلهو       بطفلن سر َر       كأنين

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

 فعولن      مفاعيلن           فعولن     مفاعلن

 ؟ وكيف لعقل الغّر أن يربح املهدا

 ا دَ ه  مل   حَ       رَ بـ  يَـ  ن  ٌر أَ     لغر   لٍ ق  عَ ل       فَ ي  كَ َو 

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

 فعولن    مفاعلني       فعولن        مفاعيلن

اليت مسيت بذلك اإلختالف أجزائها بني مخاسية "فعولن" وبني سباعية ، ينتمي البحر الطويل لدائرة املختلف
 1"مفاعيلن"

 : القافية-3
تعريفنا للشعر نقوله هو كالم موزون عند ، من البديهي أنه ال شعر بدون إيقاع وال إيقاع بدون وزن وقافية

فتنقل ما ، السمع جللب االنتباهإىل  فما مييز الشاعر عن غريه من الكالم هو تلك املوسيقى الوارحة اليت تنقل مقفى
 أراده الشاعر من رسالة. 

يد حناول تسليط الضوء على استعمال الشاعر" ابراهيم اوحسني" للقافية ومدى عالقتها باملعىن الذي ير  
الذي ، ذاك املتلقي املتميز القارئ الفطنإىل  حبيث ال يستطيع أي كان باستنباط املعىن الذي تقصده القافية، إيصاله

والقافية ، واملتتبع لقصيده إبراهيم أوحسني جند ان قافيتها مطلقة، يغوص يف عمق املعىن يستخرجه ويكشف مستوره
 : عر إتبعها يف أواخر كل بيت ومتثيلها كااليتوجند الشا، املطلقة وهي ما كان رويها متحركا

 وردا____ و ر َدا  

دا      وقد جاءت كذلك يف قوله عمدا____ َعم 

َدا    وايضا املهدا ____ل َمه 

 
                                                             

 133ابراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص 1
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ولكن ، فهي حتقق قيمة فنية مجالية ال تقتصر على البيت فتزينه فقط، القافيه تلعب دورا مجاليا هاما يف القصيدة
 جتعل املستمع ينتظر ذلك النغم والرتتيب املتتايل يف األبيات. ، على مستوى مجيع ابيات القصيدة تتعداه لتكون توازنا

 : حروف القافية 3-1

 : قد اشتملت القافية اليت إستعملها الشاعر إبراهيم اوحسني على مخسة حروف وهي

فالشعر يتكلم بصوت ، هورةجعل إبراهيم أوحسني حرف الروي يف قصيدته" داال "وهو من احلروف اجمل: الروي- 
 اجملهور ويظهر للجميع مدى متسكه بغايته.

 والقصيدة دالية. « الدال» وحرف الراوي هو 

ومن بني احلروف اليت جاء ، لقد تعدد الروي يف قصيدة" طبشوره يتيمة "للشاعر إبراهيم أوحسني املقطع آخر
 : «الدال»رويا يف هذه القصيدة حرف 

 ومن ريع األيام فتفتح اللحدا 

 بطبشوريت البيضاء فورت جمده

صوت الدال  حيث دل، تزداد إيقاعا خاصا مما جعل قصيدته، «الدال»وهنا إستخدم إبراهيم حرف الروي  
 الشاعر وهي اللحدا" و"اجملدا.  ذلك من خالل الكلمات اليت وظفها، على التكرار كما دل على القوة

على التنوع يف استعماهلا حبسب ، إمنا إعتمد إبراهيم، مل تستقر على حرف واحدنالحظ أن القصيدة 
، مثال جند اعتمد على حرف "الالم والتاء" وتعد من احلروف املميزة، التجارب الذي عاجلت موروعه يف القصيدة

  وقد وظفها الشاعر ألن هلا ميزه اإلنطالق من دون التعثر يف نطقها.

ومن مث كانت حروف الوصل األربعة" ، متحرك متحركة يتلوان رويأو  ساكنة هاءأو  هو حرف مد: الوصل -
حيث ، «واملهدا-اللحد -عمدا»يف كلمه : الياء "جند ذلك يف أبيات الشاعر أوحسني مثال-اهلاء -الواو-األلف

ما هي اال  وهذه االحاسيس، سامعيهإىل  اليت ميتلكها، يوحي الوصل يف قافية ابراهيم إليصال شحنة األحاسيس
 حسني فكونت شخصية واثقة من نفسها. أو  مجلة من اخلصال اليت اكتسبها إبراهيم

جند أن الوصل يدل على الوروح كما تتميز هذه احلروف باستغراق الزمن الطويل للنطق ، خالل األمثلة السابقة ومن
هبا. 
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 اتمة خ
كالم التشاكل الصويت يف ديوان ابراهيم وحسني قوافل من  ثنا هناية حبإىل  ها حنن قد وصلنا بعون اهلل تعاىل

حناول إمجاهلا فيما  مجله من النتائجإىل  وقد تشكلت هذه الدراسة من مدخل وفصلني ومن خالل هذه الرحلة توصلنا
 : يلي

 يغلب على قصائده إستخدام األوزان الشعرية اليت تتميز بطول املقاطع ان ابراهيم وحسين. 
  يف موسيقاهاهتم الشاعر بالقافية يف شعره وأدرك أمهيته والدور الذي تلعبه.  
 جاء ايقاع القافيه معربا عن االنفعاالت النفسية للشاعر حيث جاءت القوافل مطلقه يف معظم قصائده ،

 أما القوايف املقيدة وردت بنسبه قليلة. 
  .التنوع يف استخدام القافيه وحروفها مع ذكر أنواعها وما حتمله من إيقاع موسيقي 
 ويظهر جوانب عديده كاحلروف والكلمة والعبارة، للقصيدة التكرار يندرج رمن املوسيقى الداخلية ،

  .فهو يعطي بعدا مجاليا ويضفي عليه طابع تأكيد من خلقته من نغم موسيقي ممتع وايقاع منتظم
 ألنه كان حباجه اليها ألهنا تساعده ، على توظيف احملسنات البديعية حسينأو  ابراهيم تعمد الشاعر

احداث الوان ايقاعيه خمتلفة إىل  حيث ادى ذلك، لصادرة عن نفسه املعذبةعلى إظهار الصور النفسية ا
 يف شعره. 

 اليت اثرت على قصائد الديوان وكان هدف الشاعر من ، الطباق واجلناس والتصريح من احملسنات البديعية
حيث له اثر يف احداث جرس موسيقي وذلك ، توريح املعىن وتأكيده وترسيخه يف الذهنأو  توظيفها

  .النسجام االلفاظ اليت تقوي االيقاع وحتقيق إمكانيات إيقاعيه هائلة
 كما خنلص أيضا أن عاطفه الشاعر هي عاطفه حزينة مبا فيها من أمل وحسرة وحرمان.  

ولو جبزء منه والذي سامهنا من خالله بتقدمي اهم عناصر اإليقاع ، نرجو ان تكون هذه الدراسة ملمة لإليقاع واخيرا 
 وعسى أن نكون قد وفقنا يف حبثنا هذا. ، وأطرافه
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 ملخص

 وبطبيعة معينةعلى مسافات ة من تكرار ظاهره صوتي ينشأحيث األدب، موروعات  أكثراليقاع من ا
 . االخرى للنص الصوتيةمغايره للظواهر 

اع قإيعلى تعدد اشكاله من  إبداعي،وهو مكون قارا يف النص الشعري ال يستغين عن فنيته ووظائفه اين 
يف علم  اللفظيةواحملسنات  والقافيةبقواعد وروابط كما يف علوم العروض  معلومةخارجي صادر عن حمددات 

اء باملعىن الفين وغريها مما حيواإل اجلملةالكالم وطرائق يف بناء  أداءقاع داخلي صادر عن خصوصيه يف إيو  ،البديع
 . لك جاء موروع حبثي عنونا بالتشاكل الصويت فيديوهات قوافل من كالماملتلقي لذ يدركها 

 

Abstract  

Rhythm is one of the most important topics in literature, as it arises 
from the repetition of a phonetic phenomenon at certain distances and 

in a different nature from other phonetic phenomena of the text. 
 It is a permanent component in the poetic text that does not dispense 

with its artistry and functions in a creative way, with its many forms of 
external rhythm emanating from determinants known with rules and 
controls as in the sciences of presentation and rhyme and verbal 
improvements in the science of Budaiya, and an internal rhythm issued 
by its privacy in the performance of speech and methods in syntax and 
suggestion In the technical sense and other than what the recipient 
perceives, so the topic of my research came, titled by phonetic 

morphology, videos of convoys of words.  

 


