جملة البحوث األكادميية

العدد اخلامس

يناير 6102

التشكيل اإليقاعي وأثره يف إبداع الداللة (دراسة يف شعر ابن خامتة األنصاري األندلسي)
د .إمساعيل حسُت فتاتيت ،عضو ىيئة التدريس بقسم اللغة العربية -كلية الًتبية -جامعة مصراتة.

إضاءة وتنوير:
ال ريبفي َّ
أن لإليقاع الشعري قيمة مجاليَّة عالية ،تزداد رونقا ومجاال كلَّما ربققت بال تكلُّف أو مغاالة.
فضال عن قيمتو االنفعاليَّة ادلتمثِّلة يف الدفقات الشعوريَّة الكامنة يف نفس الشاعر ،اليت حياول إخراجها
يف صورة كلمات وأوزان تعادل التدفُّق االنفعايل لديو .فاإليقاع ابلتايل ،ركيزة أساسية من ركائز النسيج
الشعري ،ومن مث ،يُع ُّد (بوصفو ادلادة الظاىرة يف كل النصوص ادلتفق على شاعريّتها) من ادلصطلحات
اجلديرة ابلدرس وادلمارسة.
وإذا ما نظران إىل اإليقاع الشعري ،صلده يدل يف مفهومو اخلارجي على أوزان النغم القائمة
يعرف إمجاال أبنَّو حركة منتظمة"( ،)1حبيث
على توايل احلركة والسكون وفق نظام معلوم ،فـ"اإليقاع َّ
يتألف من ىذه احلركة ادلنتظمة رلموع التفاعيل اليت يتشكل منها البحر الشعري.
وكما يُبٍت اإليقاع اخلارجي على تكرار التفاعيل ،والقافية؛ َّ
فإن اإليقاع الداخلي يُبٌت على تكرار
أي ترجيع
الوحدات الصوتيّة الصغرى والكربى .يقول عبد القادر الرابعي" :ونعٍت ابإليقاع الداخلي َّ
يهمنا أن تكون مواضع الًتجيع متقاربة
منظم يف حروف الكلمات داخل البيت الواحد أو األبيات .ال ّ
()2
يهمنا أن تكون متناغمة وخاضعة لتنسيق منظم"  .فضال عن َّ
أن اإليقاع ُّ
يعد جزءا
أو متباعدة ،وإّّنا ّ
من الداللة النصية ،فال وجود لشعر موسيقي دون شيء من اإلدراك العام دلعناه ،أو لنغمتو
االنفعالية( .)3فقد يبدأ البيت إبيقاع ىادئ ،مث يصَت حادا متصاعدا حسب توتر الشاعر وحالتو
االنفعالية .وقد يتفاوت إيقاع القصيدة حسب مشاىدىا ادلتباينة.

( )1موسيقى الشعر العريب  ،لشكري عياد ،ص.57
) ،(2ص. 292
( )3ينظر :نظرية األدب ،لرينيو ويلك ،وأوسنت وارين ،ص. 206
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أن الشعر األندلسي غٍت إبيقاعو الذي مل يتم الكشف عن كثَت من جوانبو .و َّ
وال خالف يف َّ
أن شعر
ابن خاسبة األنصاري( .)1ديثل ظاىرة إيقاعية ،أدركها نقاد عصره ،حُت وصفوه أبنو جيد القرحية ،وأن
شعره يف طبقة عالية من النظم.
ولرباعة ابن خاسبة يف النظم ،وألن شعره أيضا مل حيظ بدراسات نقدية حديثة ،مثلما حظي هبا شعر غَته
من أدابء األندلس؛ يقوم الباحث يف ىذه الدراسة بتناول جانب من جوانب إبداعو ،وىو ادلتعلق ابلبنية
اإليقاعية ،عرب ديوانو الذي يُ ُّ
عد أرضا خصبة لبناء قلعة اإليقاع القائمة على التكرار والتوازن .زلاوال قدر
ادلستطاع الكشف عن ىذه الظاىرة اجلمالية اليت تستحق ادلزيد من العناية واالىتمام.
ولعل النظر إىل البناء اإليقاعي من زاويتُت مها اإليقاع اخلارجي متمثال يف الوزن والقافية ،واإليقاع
الداخلي متمثال يف اجلرس الصويت عرب التكرار أبشكالو ،والتوازي؛ كفيل دبنح صورة جلية عن ُّ
تشكل
اإليقاع يف شعر ابن خاسبة األنصاري.
إيقاع الوزن الشعري:
يعد الوزن من أىم مكوانت اإليقاع ،فقد جعلو بعض النقاد أساس اإليقاع يف الشعر العريب()2؛ ألنو
تكون من مقاطع وأجزاء ،وينظم العالقات
يضبط ادلستوايت الصوتية للحروف والكلمات ،وما ّ
()4
التنغيمية بينها( .)3ولقيامو أيضا على التكرار من جانب الشاعر ،والتوقع من جانب ادلتلقي .
وإذا نظران يف ىذه األوزان ،يتضح لنا َّ
أن بعضها خيتلف عن اآلخر إيقاعيا ،فلكل حبر من
حبور الشعر نغماتو ادلختلفة حسب التفاعيل اليت يتكون منها .وىذه التفاعيل تقابل حبروفها يف الوزن
كٌت أبيب جعفر ،ويعرف اببن خاسبة .مل تشر الًتاجم
( )1ىو أمحد بن علي بن دمحم بن علي بن دمحم بن خاسبة ،من أىل (ادلريّة) ،يُ ّ
لتاريخ زلدد لوالدتو ،أما وفاتو فقد ُروي أهنا كانت يف اتسع شعبان سنة سبعُت وسبعمائة .وادلريّة :ىي إحدى ادلدن الرئيسية
(ادلقري) أبهنا من أشهر مدن األندلس .وقد سبتع ابن خاسبة ابلعديد من ادلواىب ،فهو الكاتب
يف دولة غرانطة ،وصفها ّ
والشاعر والفقيو والزاىد .وصفو ابن اخلطيب أبنو صدر يُشار إليو ،وأنو قوي اإلدراك والذىن ،جيّد القرحية من حسنات
األندلس وطبقة يف النظم والنثر .أما ديوانو ،فقد أكد زلققو أنو الوحيد من بُت دواوين شعراء عصره ،الذي وصل إلينا كامال
كما خطّو بيده .حيث جعلو ابن خاسبة يف مخسة أقسام سبثلت يف ادلدح والثناء ،والغزل والنسيب ،وادللح والفكاىات،
ُ
والوصااي واحلكم ،والتوشيح .ينظر :اإلحاطة يف أخبار غرانطة ،للسان الدين ابن اخلطيب .241 ،240/1 ،مقدمة
الديوان :ص .17 ،16نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،للمقري.162/1 ،
( )2ينظر :نقد الشعر ،أليب الفرج قدامة بن جعفر ،ص. 64
( )3ينظر :من مجاليات إيقاع الشعر العريب ،لعبد الرحيم كنوان ،ص.26
( )4ينظر :ادلفاتيح الشعرية( ،قراءة أسلوبية يف شعر بشار بن برد) ،ليادكار لطيف ،ص.192
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حروف الكلمات ادلوزونة يف البيت( .)1شلا جيعلنا نعتقد بوجود مهارات خاصة لكل حبر من البحور
حبيث يستوعب نوعية بعينها من التجارب واالنفعاالت .وىذا ال يعٍت وجود عالقة ما بُت الوزن
وادلوضوع ،حبيث يكون لكل موضوع وزنو اخلاص بو وادلناسب لو .فالقرحية اجليدة إذا طرقت اباب انفتح
ذلا ملء رغبتها ،فتقع على البحر والقافية ،وىي ال تعلم من أين أتتّى ذلا ذلك ،وإّنا ىو اإلحساس
الشعري الذي يدفعها إىل حيث جيب أن تندفع(.)2
ودبا َّ
أن ابن خاسبة قام بتقسيم ديوانو إىل أقسام بعينها وفق نوعية ادلوضوعات اليت تناوذلا فيو؛ فإن معاجلة
أوزان ىذا الديوان ستتم وفق ىذا التقسيم ،وىو كالتايل:
ـ ـ أشعار ادلدح والثناء:
()3
ذكر ابن خاسبة يف ابب ادلدح والثناء ،تسع قصائد توزعت على ثالثة حبور شعرية ،وىي كما
يوضحها اجلدول اآليت :البسيط والطويل والكامل.
ت

البحر

القصائد

ادلقطوعات

النتف

1

البسيط

5

0

0

2

الطويل

2

0

0

3

الكامل

2

0

0

( )1ينظر :موسيقى الشعر ،إلبراىيم أنيس ،ص. 56
( )2ينظر :إلياذة ىومَتوس ،تر :سليمان البستاين ،ص.89
( )3نظرا لتفاوت أشعار ابن خاسبة من حيث الطول والقصر؛ مت تقسيم شعره من منطلق إجرائي إىل نتف ما دون ثالثة أبيات،
وإىل مقطوعات تبدأ من ثالثة إىل تسعة أبيات ،وإىل قصائد تبدأ من عشرة أبيات فما فوق.
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ـ ـ أشعار الغزل:
ذكر ابن خاسبة يف ابب الغزل سبعا وأربعُت قصيدة ومقطوعة ،توزعت على أحد عشر حبرا  ،كما جاء
يف اجلدول اآليت:
البحر

قصائد

مقطوعات

نتف

البحر

قصائد

مقطوعات

نتف

اخلفيف

2

9

0

ادلنسرح

0

3

0

الكامل

5

4

0

ادلتقارب

1

1

0

البسيط

4

3

0

الرمل

0

2

0

السريع

2

3

0

م الكامل

0

2

0

الطويل

4

1

0

الوافر

0

1

0

رلموع

17

20

0

رلموع

1

9

0

ـ ـ أشعار ادللح والفكاىات:
ذكر ابن خاسبة يف ىذا الباب ثالاث وسبعُت قصيدة ومقطوعة ونتفة ،توزعت على ثالثة عشر حبرا،
حسب اجلدول اآليت:
البحر

قصائد

مقطوعات

نتف

البحر

قصائد

مقطوعات نتف

البسيط

0

12

4

م الكامل

0

1

3

الكامل

3

6

1

الوافر

0

2

1

ادلتقارب

0

7

2

اجملتث

0

1

0

ادلنسرح

0

5

4

الرجز

0

1

0

اخلفيف

0

4

3

م الوافر

0

1

0

السريع

0

3

4

م الرمل

0

1

0

الطويل

0

4

0

رلموع

3

41

18

رلموع

4

0

7
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ـ ـ أشعار الوصااي واحلكم:
ذكر ابن خاسبة ىنا تسع مقطوعات وإحدى وثالثُت نتفة ،توزعت كاآليت:
البحر

قصائد

مقطوعات

نتف

البحر

قصائد

مقطوعات

نتف

البسيط

0

2

10

ادلتقارب

0

1

2

الطويل

0

2

4

اخلفيف

0

1

1

السريع

0

1

4

اجملتث

0

2

0

الكامل

0

0

4

م الكامل 0

0

1

الوافر

0

0

4

م الوافر

0

0

1

رلموع

0

5

26

رلموع

0

4

5

من خالل اجلد اول السابقة ،يتضح أن البسيط حيتل ادلرتبة األوىل يف ثالثة أقسام ،وىي ادلدح والثناء،
وادللح والفكاىات ،والوصااي واحلكم .ويف قسم الغزل والنسيب ،صلد األولية لبحر اخلفيف ،مث الكامل،
مث البسيط .وأييت حبر الكامل اثنيا يف الثالثة األقسام األوىل وىي :ادلدح والثناء ،والغزل ،وادللح
والفكاىات .شلا يؤكد أن الشاعر مل خيرج عن ميل عامة الشعراء البارزين يف سلتلف العصور يف االعتماد
على البحور التامة .ويف ادلقابل صلد أتثَت الذوق احلضري فيو؛ جعلو يستند على البحور القصَتة
واجملزوءة يف كثَت من أشعاره .وىذا التنوع يف استخدام األوزان يعٍت أن أغراضا سلتلفة دعتو إىل ذلك،
وإال فقد أغٌت حبر واحد ووزن واحد( .)1كذلك يتضح أن أكثر األقسام تنوعا يف اإليقاع من حيث
استخدام البحور ،ىو قسم ادللح والفكاىات ،فقد استخدم الشاعر يف ىذا القسم ثالثة عشر حبرا
شعراي.
كما يتضح من خالل اجلداول السابقة ،أن الشاعر حياول زلاكاة القدماء يف استخدام
األزمنة ادلناسبة لألغراض ،فقسم ادلديح والثناء يناسبو القصائد دون ادلقطوعات والنتف ،وقسم الغزل
والنسيب قارب فيو الشاعر بُت القصائد وادلقطوعات وأمهل النتف ،أما ادللح والفكاىات فنجد أن
الشاعر غلّب فيها ادلقطوعات والنتف على القصائد .واقتصر يف احلكم والوصااي على النتف وبعض
( )1ينظر  :ادلرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها ،لعبد هللا الطيب اجملذوب. 74/1 ،
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ادلقطوعات ،فهي أكثر وقعا يف النفس وأشد التصاقا هبا ،إذ كلما اتسم الشعر ابلقصر؛ كلما تغلغل يف
أذىان ادلتلقي ،وىو ما يطمح إليو الشاعر يف مثل ىذه ادلوضوعات.
أما األوزان اليت أمهلها ابن خاسبة ،فهي :ادلضارع ،وادلقتضب ،وادلتدارك ،وادلديد ،واذلزج ،وىو إمهال
يؤيده واقع الشعر العريب القدمي ،وكذلك متابعات النقاد ذلذا الشعر وأحكامهم عليو ،كحكمهم على
حبري ادلضارع وادلقتضب ،يقول د.إبراىيم أنيس" :إنك لو حبث فيما روي لنا من أشعار عربية عن أمثلة
ذلذين الوزنُت ،ال تكاد تظفر أبمثلة صحيحة النسبة"( .)1وما كان إمهال ابن خاسبة ذلذه البحور إال
إلدراكو التام بنواقصها اإليقاعية ،وقلة رصيدىا من ذبارب الشعراء واستعماالهتم.

االنزايح اإليقاعي يف تفاعيل البحر الشعري (الزحافات) (:)2
إذا تتبعنا رأي النقاد قدديا يف أمر الزحافات ،صلدىم ينظرون إليها نظرات متفاوتة ،فابن
قدامة ال يقبل منها إال ما "كان يف بيت أو بيتُت من القصيدة ،من غَت توال وال اتساق وال إفراط
خيرجو عن الوزن"( .)3واألصمعي يعتقد أن "الزحاف يف الشعر كالرخصة يف الفقو ،ال يقدم عليها إال
فقيو"( .)4أما النقاد حديثا ،فجعلها بعضهم متعلقة بدفع الراتبة وادللل ،فهذا التحول يف النمط الثابت
ىو "مالذ الشعراء يف تغيَت الوحدات الزمنيّة داخل البيت الواحد من جهة ،ويف تبديل أّناط النغم
الكلّي داخل القصيدة من جهة أخرى ،وذلك منعا للراتبة اليت رببس اجلمال وتقتل الفن"(.)5
ِ
حيسن من
ويبدو أن مدار احلسن والقبح يف ىذه القضية يعود إىل نوعية الزحاف ،فمن الزحاف ما ّ
إيقاع البيت ،ومنو ما خيل إبيقاعو إىل ح ٍّد يصعب معو ربديد حبره الشعري الذي نظم عليو.
ومن خالل قراءة الديوان يتضح لنا أن ابن خاسبة كان يستثمر ىذه اإلابحات الزحافية ،فيتساىل يف
استعمال الزحاف من غَت إسراف أو تكلف .فهو عندما يقول يف مطلع قصيدتو اليت نظمها على حبر
البسيط(:)6
( )1موسيقى الشعر ،إلبراىيم أنيس ،ص. 54
جوز العروضيون حذف الثاين الساكن من السبب اخلفيف ،كما جوزوا تسكُت الثاين ادلتحرك من السبب الثقيل ،ومعظم
(ّ )2
الزحافات تدخل ربت ىذا اإلطار.
( )3نقد الشعر  ،لقدامة بن جعفر ،ص. 179
( )4العمدة يف زلاسن الشعر وآدابو ونقده ،البن رشيق القَتواين.140/1،
( )5الصورة الفنية يف شعر أيب سبام ،لعبد القادر الرابعي ،ص. 279
( )6الديوان ص. 15
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وسر ىد/يك بيـ/ن النار والـ/ـقبس/
رلال لطـ/ـفـ ـ ــك بيـ/ـن الن ْفس والْنـ/نـَ َفسّ ** /
جو/دك قد /عم الوجو/د ُذلى ** /ما بُت منـ/ـسجم /جودا ومنـِ /
وسيب ِ
ـبج ِ
س/
ً
صلده قد استعمل الزحاف يف ىذين البيتُت يف أغلب التفاعيل ،فجاء بذلك إيقاعهما سلالفا
دلا عليو إيقاع البسيط ادلعتمد يف دائرتو .وىذه الكثرة مل هتبط إيقاع البيتُت؛ بل زادهتما مجاال وانسيابية،
مع أنَّو قد أصبح للبحر الواحد إيقاعان :إيقاع عروضي ،وآخر انفعايل ،فإذا كان اإليقاع العروضي
الذي نظمت عليو القصيدة ىو:
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن ** مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن
فإن اإليقاع االنفعايل للبيت األول مثال جاء كالتايل:
متفعلن فعلن مستفعلن فعلن ** متفعلن فعلن مستفعلن فعلن
وأيضا عندما يقول واصفا الربيع يف قصيدتو اليت نظمها على الكامل(:)1
ِ
ـحسن اجللي/
من مل يشـا/ى ْد موقع الـ/ـحسن اخلفي ** /من منظ ٍر /مل يدر ما الـُ /
صلده قد استعمل الزحاف يف مجيع تفعيالت البيت ،حىت ربول البيت من وزن الكامل القائم
على تكرار تفعيلة (متفاعلن) إىل وزن الرجز القائم على تكرار تفعيلة (مستفعلن) ،ولو انفرد ىذا البيت
من ابقي القصيدة لقلنا إنو من الرجز.
ووفقا ذلذه االنزايحات يتحقق يف القصيدة الواحدة العديد من األوزان ادلنضوية ربت ىيمنة البحر
الواحد ،وادلرتبطة بتعدد انفعاالت الشاعر .ومن مث ،فالذي أسهم يف انتقال ىذا البيت من إيقاعو
العروضي ادلتداول إىل إيقاع آخر سلتلف؛ ىو حالة الشاعر االنفعالية ادلتغَتة بتغَت ادلعٌت الذي وصل إليو
يف ىذا البيت .فالشاعرحيتاج إىل تغَت األوزان ليواكب هبا انفعاالهتادلختلفة "وىذا طبيعي ما دام
االنفعال الذي أييت ابلصورة ويدخلها يف القصائد ىو الذي يش ّكل األوزان ادلالئمة(.")2

( )1نفسو :ص. 24
( )2الصورة الفنية يف شعر أيب سبام ،لعبد القادر الرابعي ،ص. 288
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إيقاع القافية(:)1
انلت القافية من اىتمام النقاد ما انلو الوزن ،فقد ع ّدىا قدامة بن جعفر الركن الثاين للشعر
بعد الوزن( ،)2دلا يتوافر عليو ترددىا من قيمة إيقاعية ،لذلك تعد من أىم عناصر بناء القصيدة العربية
إيقاعيا ،إذ ال غٌت للشعر العمودي عنها.
والقافية كيفما كان حدىا ،ىي يف حقيقتها عبارة عن "عدة أصوات تتكرر يف أواخر األشطر
أو األبيات من القصيدة ،وتكررىا ىذا يكون جزءا ىاما من ادلوسيقى الشعرية ،فهي دبثابة الفواصل
ادلوسيقية ،يتوقع السامع ترددىا"(.)3
ولكون (الروي) أشهر األصوات ادلتكررة يف القافية ،وألثره اإليقاعي البارز فيها؛ تشَت ىذه الدراسة أوال
إىل احلروف اليت استخدمها ابن خاسبة يف ديوانو رواي .فعرب قراءة فاحصة جلميع قصائد الديوان
ومقطوعاتو ،يتضح لنا أن أصوات (الراء والنون والالم والقاف والدال وادليم والباء) ،قد جاءت رواي
دلعظم قصائد ومقطوعات ونتف ىذا الديوان .ويظهر أيضا عرب ىذه القراءة أن حرف (الراء) ىو أكثر
حروف الروي استعماال ،يليو حرف (النون) ،مث حرف (الالم) ،وىي مجيعها من حروف الذالقة .ولعل
استعمال الشاعر ذلا ُّ
يعد مألوفا ،فقد أشار اخلليل إىل أن ىذه احلروف كثرت يف أبنية الكالم خلفتها
وحسن جرسها( .)4وأن الشاعر استعمل مجيع حروف اذلجاء رواي ،ما عدا (التاء والثاء واخلاء والذال
والواو) اليت يضعف ترددىا عادة.
وخبصوص نوعية القوايف اليت استعملها ابن خاسبة يف ديوانو؛ صلدىا تنقسم من حيث التقييد
واإلطالق إىل مقيدة ومطلقة .وجاءت األشعار ادلقيدة قليلة ،مقارنة ابدلطلقة .فقد جاء يف الديوان سبع
عشرة قافية مقيدة ،موزعة ما بُت القصائد وادلقطوعات .أما أغلب قوايف الديوان فقد جاءت مطلقة،
ومتنوعة اجملرى (الكسر /الضم /الفتح) .واجملرى ادلكسور أوفر حظا بُت حركات الروي ،ويستقل وحده
بنصف ما يف الديوان تقريبا ،شلا يدل على رقة الشاعر ولينو؛ ألن "الكسرة تشعر ابلرقة واللُت ،ومن
( )1القافية ىي آخر البيت ،سواء كانت الكلمة األخَتة منو ،أو ابتدأت من آخر ساكن يف البيت إىل أقرب ساكن يليو مع
ادلتحرك الذي قبلو .أو ىي حرف الروي ادلتكرر يف كل آخر بيت من أبيات القصيدة .ينظر :موسيقى الشعر العريب لشكري
عياد ،ص.99
( )2ينظر  :نقد الشعر ،لقدامة بن جعفر ،ص. 64
( )3موسيقى الشعر ،إلبراىيم أنيس ،ص. 246
( )4حروف الذالقة عند اخلليل ستة أحرف وىي ( :ر ل ن ف ب م ) ينظر :جرس األلفاظ ،دلاىر ىالل ،ص.138

8

جملة البحوث األكادميية

العدد اخلامس

يناير 6102

أتمل الشعر العريب وجد أرق قصائده مكسورات الروي يف الغالب ،ووجد شعراء الرقة دييلون إىل
استعمال الكسر ،وشعراء الفخامة دييلون إىل الضم"(.)1
وىذا االنتشار ادلكثف للقافية ادلطلقة يف ديوان الشاعر جيعلنا صلزم َّ
أبهنا أكثر مرونة وإيقاعا من القافية
ادلقيدة ،فاحلركة يف الروي تبعد القصيدة عن اجلمود ،وتتجدد عرب ىذه احلركة حيوية النص ،وتساعد
الشاعر على االمتداد والتواصل يف التعبَت عن مشاعره.
فاإلشباع الناتج عن الروي ادلطلق يُع ّد "من أىم ادلظاىر ادلؤدية إىل االسًتسال النغمي ،إضافة إىل
توخى منو سبديد صوت الروي ،ليلتحق نغمو ببداية البيت ادلوايل لو"(.)2
وظيفتو كرابط مجايل/نغمي ،يُ َّ
وىذا يتناسب مع شاعر يعيش يف األندلس حيث تشت ّد حاجتو إلخبار غَته عن ما تتمتع بو ىذه
البالد من مجال وإبداع .لذلك أكثر ابن خاسبة من القوايف ادلطلقة اليت تشَت إىل التدفق العاطفي
واإلنساين ادلتحلي هبما .فهو حُت يقول يف وصف الربيع(:)3
ِ
نس ْم ِطيبَها
َّت على
وهبا ** فالْ َم ْح َسناىا أو تَ َّ
األرض السماءُ جيُ َ
َشق ْ
** وش ًذى ِبو مألَ الن ِ
َّس ُيم َرِحيبَها
ف
أرض ُم َد ََّّبَ ـ ـ ـةٌ وظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلّّ وا ِر ٌ
ٌ
ِ
قد َّ
َّ
صنَها وَكثِبَها
ناحـ ـ ــوُ ** فيها فغطـَّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى غُ ْ
وس اجلم ـ ـ ــال َج َ
مد ُ
طاو ُ
َّإّنا يستثمر أصوات القافية ادلتحركة يف التعبَت عن عاطفتو ادلتدفقة ذباه ما يشعر بو من غبطة وسرور
غَت وجو األرض ،فصوت القافية ادلطلق حياكي روعة ىذا الربيع يف
َّبمال الربيع ومقدمو وصنيعو الذي َّ
نفس الشاعر اليت ال َّ
حد ذلا وال مكان حيتويها وال قيد يكبلها.
لزوم ما ال يلزم :

يطلق ىذا ادلصطلح على القيود اليت يلتزم هبا بعض الشعراء من دون أن تكون الصناعة ملزمة
ذلم بذلك( .)4فهو نوع من التقييد الصويت يلزم الشاعر نفسو بو ،ويبٍت قافيتو من خاللو ،وذلك أبن
يذكر مع حرف الروي حرفا سلصوصا أو حركة معينة ،حبيث يلتزم هبا يف مجيع األبيات ،أو يف بعض
( )1ادلرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها ،لعبد هللا الطيب اجملذوب. 71/1 ،
( )2من مجاليات إيقاع الشعر العريب ،لعبد الرحيم كنوان ،ص.130
( )3الديوان :ص.25
( )4ينظر :ادلرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها ،لعبد هللا الطيب اجملذوب. 39/1 ،
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األبيات ادلتتالية .وعلى الرغم من َّ
أن تكرار األصوات دون اإلخالل ابدلعٌت ُّ
يعد جيدا من الناحية
ادلوسيقية؛ إال أن طبيعة اللغة قد ال تساعد على ذلك إال مع التكلف والتعسف ،وىو ما يفسد من
مجال الشعر ويذىب أبثره يف النفوس والقلوب(.)1
ولعل ىذا األمر ىو الذي جعل ابن خاسبة ال يركن إىل ىذا األسلوب كثَتا ،وما استعملو منو ربقق
تعمل ،قاصدا من وراء ذلك تقوية القافية وإبراز قيمتها الصوتية وثقلها
بشكل انسيايب ال تكلف فيو وال ّ
الداليل.
وابلرجوع إىل ديوانو يتضح أنو يلتزم أحياان بتكرار بعض األصوات يف بعض ادلقطوعات بشكل كامل،
وأحياان أخرى يلتزم ىذا التكرار يف بعض القوايف ادلتجاورة فقط.
فمثال النوع األول قولو من حبر اخلفيف(:)2
توحشي وىو أنس ـ ـ ـي ** كيف حـال متيَّــم بعـد ِ
مخس
سائلي عن ُّ
غَت ضوء مصباح أو ن ــوِر ِ
مشس
ما رأت فيها عينُو دلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـح نـ ـ ــور ** َ
ـيل وم ـ ـ ــن ُدجــاه ِ
ـيل من َمداهُ بوج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـد ** مستط ـ ـ ـ ـ ٍ
برمس
يسهر اللـ ـ ـ َ
وِ
اضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًـعا ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق قلبِ ِو راحتَـْي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـو ** يغتدي فـ ــي غرامـ ــو كيف ديُْ ِسي
كالم ُهـ ـ ْـم غيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر َمهْ ِ
س
ق ْد تَـغَنَّـ ـ ـ ـ ـ ــى فيـ ـ ـ ـ ـ ِـو الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو ُ
اذل َّ
حىت ** ما ُحيَ ُّ
س ُ
فقد التزم الشاعر بتكرار حريف (ادليم /السُت) ،يف كل أبيات القطعة ،ومع ذلك مل نستشعر وجود أي
تكلف أو ثقل يعًتي القافية ،وإّنا زاد ىذا الصنيع من إيقاعها وموسيقيتها .كذلك أوحى دبا يعانيو
الشاعر من أمل اجلوى واالكتواء بنار اذلوى .وقد مجع الشاعر ىنا بُت نوعي القافية ادلقيدة وادلطلقة (ادليم
الساكنة/السُت ادلتحركة) ،مصورا بذلك حالتو االنفعالية ادلًتضلة ما بُت التفاؤل والتشاؤم.
وأحياان جيمع الشاعر بُت صوتُت من القافية ادلطلقة كما يف قولو من حبر الكامل(:)3
ِ
مو
الدى ـ ـ ـ ـ ـ ــر حيكـم بينن ـ ـ ـ ـا ايظادل ـ ـ ـ ـ ـ ْـو ** ى ـ ـ ــا حالتـ ــي ىاتـ ــي وأنت العال ْ
أحلاظُك ُّ
الظادلو
ـاح ظلمنن ــي** ىيهات ال ال ب ـ ـ ــل حلاظـ ــي
ْ
الوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
الدع ُ
ـج َ
ِ
ِ
ِ
مو
أنت األمَت وأنت خصمي فاحكمي ** لــي أو َّ
علي فل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أسائل ذا ل ْ
( )1ينظر :موسيقى الشعر ،إلبراىيم أنيس ،ص. 274
( )2الديوان  :ص. 86
( )3الديوان  :ص. 87
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فقد ألزم الشاعر نفسو بتكرار حرفُت متحركُت (الالم /ادليم) ،يف مجيع أبيات القطعة ،ابإلضافة إىل
تكرار حريف (األلف واذلاء) ،ومها من ضمن القافية .وال خيفى أن ىذا اإللزام جاء انسيابيا عفواي دون
تكلف ،شلا زاد يف إيقاع األبيات ،وأسهم يف إبداع الداللة فيهما.
ومن أمثلة النوع الثاين وىو االلتزام بذكر بعض األصوات ،قولو من حبر الكامل(:)1
القه ِر
كال وال صاحت بالبلُـ ــها ** قبل األوان س ـ ــوى من ْ
أفدي ليالـينا الت ـ ـ ــي سلَبت ** يف ظلِّها بع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوارف الدىـ ـ ِر
أعقاب شعبان ِ
عجبت ذلا ** بيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نصلن أواخر الشهر
فقد ألزم الشاعر نفسو بتكرار حريف (اذلاء/الراء) ،يف ثالث قواف متجاورات دون ابقي أبيات القصيدة،
شلا زاد يف سبيّز إيقاع ىذه القوايف من غَتىا ،وأيضا كثف من داللتها وإحيائها ،فالشاعر يف ىذه األبيات
يصل إىل ذروة االنفعال والـتأثر َّبمال الروضة ادلزىرة.
التصريع(:)2
جاء ذكر التصريع يف ىذا ادلبحث اخلاص إبيقاع القافية؛ ألنو عند النقاد جيري رلرى القافية،
والفرق بينهما َّ
أن التصريع أييت يف آخر ادلصراع األول ،والقافية يف آخر ادلصراع الثاين( .)3وقد مجع ابن
سنان بينهما يف عنوان واحد فقال( :ابب التقفية والتصريع) ،وزعم أن ادلتقدمُت واحملدثُت استعملوه يف
أول القصيدة ويف أثنائها(.)4
حيملوا البيت األول
ودبا أن مطلع القصيدة ىو أول ما يقع يف السمع ،لذا تعود الشعراء منذ القدم أن ّ
شحنة إيقاعية مكثفة ،من خالل جلوئهم إىل التصريع .وىذا ما جعل ابن خاسبة يكثر من التصريع يف
ديوانو ،حىت أصبح ظاىرة فيو ،وىو أمر مألوف دلن أراد أن تتحقق الشعرية يف أشعاره؛ "ألن بنية

( )1نفسو  :ص. 96
( )2ىو عبارة عن جعل آخر ادلصراع األول يف البيت األول من القصيدة مثل قافيتها .وزاد ابن رشيق ىذا التعريف توضيحا فقال:
"ما كانت عروض البيت فيو اتبعة لضربو ،تنقص بنقصو وتزيد بزايدتو .ينظر :نقد الشعر ص ،86والعمدة  /1ص. 173
( )3ينظر  :سر الفصاحة  ،البن سنان اخلفاجي ،ص. 221
( )4ينظر نفسو :ص. 221
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الشعر إّنا ىي التسجيع والتقفية ،فكلما كان الشعر أكثر اشتماال عليو كان أدخل لو يف ابب الشعر
وأخرج لو عن مذىب النثر"( .)1ومن أمثلة مطالعو ادلصرعة قولو(:)2
نسيمات الصبا من /راب صلد ** فين َفحن عن طيب ويعبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ/ن عن ن ِّد
هتب
ُ
فالتصريع يف ىذا البيت يتمثل يف إتيان الشاعر بعروض على وزن الضرب ،وعلى نفس حرف الروي
ورلراه ،حيث أتى ابن خاسبة بتفعيلة (مفاعيلن) يف آخر الشطر األول ،وىي ادلتمثلة يف (راب صلد)،
لتوافق الضرب يف آخر الشطر الثاين ،ادلتمثلة يف (نـ عن ن ِّد) ،أما ابقي أعاريض أبيات القصيدة فجاءت
على (مفاعلن) على خالف الضرب الذي جاء على (مفاعيلن).
وما كان ىذا العمل الذي قام بو الشاعر إال"ليعلم يف أول وىلة أنو أخذ يف كالم موزون غَت منثور،
ولذلك وقع يف أول الشعر"( .)3ومن مثّ ،ربدث بفضل ىذا الصنيع كثافة إيقاعية يف مطلع القصيدة
قلما توجد يف ابقي أبياهتا .وتتحقق أيضا قيمة داللية عرب لفت انتباه السامعُت إىل مجال منطقة صلد
وطيب ىوائها .فالتصريع يقوم بوظيفة تواصلية ،تعُت على ربقيق التواصل ادلنشود بُت الشاعر وادلتلقي،
كما يؤدي وظيفة إشارية رب ِّد ُد األصوات ادلكررة يف قافية القصيدة ،فهو عنصر من عناصر بناء النص
الشعري ،وأحد دوال اإليقاع فيو(.)4
ومن أمثلة التصريع أيضا قولو من حبر البسيط يف وصف ليلة من ليايل األنس(:)5
ت فيها لُِربد األُنس أذايال
ايليلة قد كساىا النور سرابال **
جرر ُ
ْ
فقد اختار الشاعر لفظة (سرابال) يف هناية الشطر األول لتعادل لفظة (أذايال) يف هناية الشطر الثاين،
مؤكدا بذلك ما أراده من ادلعٌت عرب كلمة التصريع ىذه .وبذلك يوافق ما اشًتطو حازم القرطاجٍت يف
الكلمة ادلصرعة ،وىي " أن تكون سلتارة ،متمكنة ،حسنة الداللة على ادلعٌت ،اتبعة لو ،وحيسن أن
يكون مقطعها شلاثال دلقطع الكلمة اليت يف القافية(.")6

( )1نقد الشعر لقدامة بن جعفر ،ص.90
( )2الديوان  :ص . 44
( )3العمدة يف زلاسن الشعر وآدابو ونقده ،البن رشيق القَتواين.174 /1 ،
( )4ينظر :الشعر العريب احلديث (بنياتو وإبداالهتا) ،حملمد بنيس .133/1
( )5الديوان  :ص.60
( )6منهاج البلغاء وسراج األدابء ، ،أليب احلسن حازم القرطاجٍت ،ص. 283 ، 282
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اإليقاع الداخلي :
أشارت الدراسة إىل أن اإليقاع الشعري ال يبٌت على الوزن والقافية فقط ،إّنا للشعر ألوان من ادلوسيقى
تعرض يف حشوه( .)1وىذه األلوان ىي اليت يدعوىا النقاد اليوم ابدلوسيقى الداخلية.
وتتحقق بنية اإليقاع الداخلي يف النص الشعري عند ابن خاسبة بوسائل سلتلفة ،كتكرار الصوت الواحد،
أو تكرار لفظة معينة أبساليب سلتلفة ،أو تقسيم البيت الشعري على ضلو معُت .وىذا التكرار َّبميع
أنواعو حيدث ترجيعا صوتيا داخل البيت يكسبو إيقاعا متميزا وداللة موحية.
ـ ـ ـ ـ ـ تكرار صوت أو أكثر يف البيت الواحد:
يربز احلرف يف صيغتو الصوتية ليعرب عن نظام إيقاعي عرب تكراره بصور معينة .فلجرس األصوات قيمة
إيقاعية يدركها السمع ،فما استعذبو منها كان حسنا وما استثقلو كان قبيحا.
وابلنظر يف ديوان ابن خاسبة ،يتبُت أن ما احتواه من أشعار جاءت شلتلئة إبيقاع ىذا النوع ،فالشاعر
حيسن التأليف بُت األجزاء الداخلية اليت تقوم على ذبانس األصوات وآتلفها ،كي خيلق من خالذلا
(الراء) يف قولو(:)2
تناغما داخليا وإبداعا دالليا .ومن أمثلة ذلك تكرار حرف َّ
ِ
رقمـ ــها ** فراقــت أساريرا وراقت حواشـ ـ ــيا
وما لبطاح األرض أُبـ ــدع ُ
لقت ُس ًدى ** لغَت اعتبار؟ ال وربك ما ىي ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ب ىايت كلها ُخ ْ
أربس ُ
َ
أن قُص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاراىا للهـ ـ ٍو ولَـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـذةٍ
و َّ
َ
التقدير من ــك ادلراميا
أ
أخط
لقد
**
؟
ْ
ُ
الشاعر يف األبيات السابقة َّ
أن هللا مل خيلق شيئا عبثا ،فما أبدعو من مجال على ىذه األرض ،إّنا
يذ ّكِر
ُ
ليعترب بو أولوا األلباب وليس جملرد اللهو واللذة .وضلن إذا تتبعنا صوت (الراء) يف ىذه األبيات ،صلد أن
الشاعر قام بتوظيفو إيقاعيا ودالليا ،مستفيدا من أثره البارز يف تشكيل ادلوسيقى الداخلية .ففي البيت
األول كان حرف الراء حاضرا يف رسم صورة األرض اجلميلة ادلبتهجة ،حيث كرر ىذا احلرف ست
مرات ال لشيء إال ليحدث فيو إيقاعا يتماىى مع مجال األرض وما صور هللا فيها من حسن
وروعة.ويكرر الشاعر صوت الراء ـ أيضا ـ يف البيتُت اآلخرين ليحدث من خاللو لوحة إيقاعية متناغمة
هتدف إىل ربط نعم هللا علينا ابلتذكر واالعتبار ،مستفيدا من وجود حروف ادلد ادلصاحبة لو ،الدالة
على الولو واإلعجاب هبذه األرض .وادلوحية ابلغضب والصراخ يف وجو ىؤالء الغافلُت أبن ينتبهوا لسر
( )1ينظر  :خصائص األسلوب يف الشوقيات ،حملمد الطرابلسي ،ص. 19
( )2الديوان  :ص.12
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مجال األرض وروعتها .فأصوات ادلد تُـ َع ُّد من أىم عناصر مجاليّات التشكيل الصويت دبا ذلا من قيم
موسيقي( .)1ومؤيدا ىذا
حلن
ّّ
موسيقيّة ربدث من خالل عالقاهتا أتثَتا نفسيِّا شبيها ابلتأثَت الذي حيدثو ٌ
التناغم اإليقاعي دبا يتكرر من حروف القافية يف كل بيت .ومن مث ،فقد أسهم اإليقاع ىنا يف تكوين
النص ،بسبب ما يولده فيو من قلق داخلي ،ذلك ألن "األصوات اليت تتكرر يف حشو البيت ،مضافة
إىل ما يتكرر يف القافية ،ذبعل البيت أشبو بفاصلة موسيقية متعددة النغم سلتلفة األلوان"(.)2
وىو ما صلده أيضا يف تكررا (اجليم) ،الذي ىو من األصوات االنفجارية اجملهورة( ،)3واستخدامو
يتناسب مع حالة الشاعر االنفعالية ،يقول ابن خاسبة(:)4
دعـ ـ ـ ْـج
جذبت حاجبها حىت اندمـ ـ ْـج ** ورمتن ـ ـ ــي بسه ـ ـ ـ ـ ــام مـ ــن َ
أض ِ
العي َوَى ْج
غادةٌ يف وجهها ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي َجنَّةٌ ** َّ
ت ما بُت ْ
أج َج ْ
يصف الشاعر ىنا ما جنتو عليو إحدى اجلواري اجلميالت ،وما أحدثتو من أمل يف نفسو بسبب عشقو
ذلا .موظفا تكرار صوت (اجليم) يف إحداث جلبة إيقاعية عرب نثره يف جسد البيتُت ووجوده يف روي
القافية .مستغال جرسو ادلتفشي يف التعبَت عن ما يشعر بو ذباه ىذه اجلارية .ومن مثّ ،فإن جرس
احلروف يعد قيمة صوتية وجوىرية يف األلفاظ وبنائها اللغوي ،وىو أيضا أداة التأثَت احلسي دبا يوحيو
من داللة معنوية يف ذىن السامع(.)5
ويكثر تكرار ىذه األصوات ادلعزولة يف أغلب أشعار ابن خاسبة .ولعل من أول الفوائد اليت جينيها
الشاعر من ىذا التكرار :زايدة اإليقاع يف أبياتو الشعرية ،واإلحياء ابدلعٌت ادلراد إيصالو للمتلقي ،إذ ينبغي
رلرد ألفاظ متكلّفة ال سبيل إىل قبوذلا(.)6
أن يكون اللفظ َّ
ادلكرر وثيق االرتباط ابدلعٌت العام ،وإال كان ّ
وقد يزاوج الشاعر بُت صوتُت يف التكرار؛ ليخلق من ىذه ادلزاوجة إيقاعا مزدوجا يف بنية البيت ،مثال
ذلك تكرار صويت الغُت والنون ،والثاء والنون يف قولو(:)7
( )1ينظر :موسيقى الشعر العريب ،لشكري عياد ،ص. 123
( )2موسيقى الشعر ،إلبراىيم أنيس ،ص. 45
( )3ينظر  :إبداع الداللة يف الشعر اجلاىلي (مدخل لغوي أسلويب) ،حملمد العبد ،ص.19
( )4الديوان :ص.81
( )5ينظر :جرس األلفاظ ،دلاىر ىالل ،ص. 7
( )6ينظر :قضااي الشعر ادلعاصر ،لنازك ادلالئكة ،ص. 264
( )7الديوان  :ص. 88
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وغاني ـ ـ ـ ــة تغنِّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــنا فتغنـ ـ ـ ـ ــي ** دبنطقها ِّ
األغن عن األغاين
تثنَّت فانثنت مثٌت ُشج ـ ـ ـ ـ ـ ــون ** ُهتيِّـ ـ ـ ــجها ادلثالت وادل ـ ـ ــثاين
فقد كرر الشاعر يف البيت األول صويت (الغُت/النون) ،ويف البيت الثاين صويت (الثاء/النون) ،ليزيد يف
إيقاع ىذين البيتُت قوة ورونقا ومجاال ،وليؤكد على مجال ىذه الغانية ،وعذوبة صوهتا ،وكثرة تثنِّيها،
وانسجامها مع أواتر العود .فقيمة ىذا التالزم الصويت بُت األلفاظُ ،زلبَّبة منذ القدم ،فقد أحسو
القدماء عندما فضلوا ما يتآلف من احلروف على ما يتنافر منها.
وشلا تقدم يتضح َّ
أن أمهية اجلرس الصويت ال تكمن يف مدى تناسب الصوت وتالؤمو مع غَته من
األصوات فقط ،ولكن أمهيتو اإليقاعية تكمن يف تكريره االنسيايب غَت ادلتكلف الذي يكسب الشطر
أو البيت إيقاعا شليزا تسًتيح إليو اآلذان وتقبل عليو(.)1
ـ ـ ـ ـ تكرار لفظة معينة أبساليب سلتلفة:
ىذا التكرار يشمل العديد من ألوان البديع اليت تناوذلا النقاد ابلدرس ،وستقتصر الدراسة يف ىذه اجلزئية
من البحث على ثالثة منها ،وىي :التجنيس والتصدير والًتديد.
ـ ـ ـ ـ ـ أما التجنيس( ،)2فعلماء البديع جيعلونو من ضمن حظَتة احملسنات اللفظية ،ويوردون لو أقساما
عديدة ليس ذلا مكاان ىنا .وما يهمنا منو يف ىذا ادلطلب ،كونو ظاىرة يف شعر ابن خاسبة ،تسهم يف
بناء موسيقى النص الشعري وإيقاعو .حيث ديكن أن نستخرج من ديوانو العديد من األلفاظ اليت ربمل
ىذا النوع من الصنعة .وقد استخدمو الشاعر يف سياقات متعددة وأبساليب سلتلفة ،ولكل حالة من
ىذه احلاالت درجة إيقاعية زبتلف عن األخرى .من ذلك قولو(:)3
ٍ
ِ
ِ
ويعتاد قلبـ ـ ـ ـ ــي من ُّ
تذكرىا َو ْج ُد
صلد **
رت ُ
أح ُّن إىل َصلد إذا ذُك ْ
ُ
فقد جانس الشاعر بُت لفظيت( :صلد /وجد) ،مراعيا فيهما التصريع يف التجنيس .ولعل ىذا النوع من
أكثر األنواع إيقاعا وموسيقية ،فالتشابو يف األلفاظ ادلتناظرة ،مع االختالف يف ادلعاين ،يقع من النفس
موقعا حسنا ،وتطرب لو األمساع؛ دلا حيدثو من إيقاع شجي ومتناغم ،وإحياء بنفسية الشاعر وانفعالو.
حيث استطاع الشاعر أن يوظف االقًتان الشرطي بُت (صلد) أبرضها الطيبة وىوائها الساحر النقي،
( )1ينظر :موسيقى الشعر ،إلبراىيم أنيس ،ص. 41
( )2عرف النقاد التجنيس أبنو تشابو الكلمتُت يف اللفظ واختالفهما يف ادلعٌت .ينظر  :نقد الشعر ،لقدامة بن جعفر ،ص.162
( )3الديوان  :ص.53
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تتوجو إىل القلب ،وتعتمد
وبُت الوجد والعشق واذليام ،يف خلق قيمة إيقاعية ،ولغة شعرية"انفعاليَّة َّ
بشكل رئيسي على اللغة ادلوسيقيّة اليت ديكنها ىي األخرى أن تُثَت انفعاالت وإحساسات ال
ُْربصى"(.)1
وقد جيانس الشاعر بُت لفظتُت بشكل متالحم دوّنا تصريع ،كقولو(:)2
الوجود َّبوده ** يُعيد حبسن اللُّطف حايل حاليا
لعل الذي قام
ُ
ّ
فقد أجاد الشاعر يف البيت السابق استخدام التجنيس ،حُت جانس بُت( :الوجودَّ /بوده) و
(حايل/حاليا) ،دون أن يفصل بينهما .وىذا النوع أشد إحلاحا يف طلب ادلعٌت ،وإحياء برغبة الشاعر
ومراده ،بشرط أ ْن أييت عفو اخلاطر ويصدر عن طبع ال تكلف فيو .وبذلك "تصبح الكلمات ادلتجانسة
الشعريّة ،أو ادلعٌت األعمق
خاصا يف الشعر تش ّكل قاعدة إيقاعيّة مهمة يف تصوير التجربة ّ
وادلرتّبة ترتيبا ّ
()3
رلرد بنية خارجيّة ديكن للشعر أن يستغٌت عنها"  .ولعلو شلا زاد يف إيقاع
للشعر ،وال ديكن أن تكون ّ
البيت ىذا التناسق واالنسجام ادلوحي ابلتكرار ،بُت مواقع التجنيس يف كل من الشطرين ،فالقيمة
الذاتية للفظ تكتسب أمهيتها من خالل اتساقها وتالؤمها مع سائر األلفاظ ،وأن عدم انسجام األلفاظ
يف السياق اليت نظمت فيو يفقدىا توافقها النغمي يف التعبَت(.)4
ـ ـ ـ ـ ـ أما التصدير فهو يُعد( )5ـ أيضا ـ من الظواىر اإليقاعية ذات الصبغة التكرارية ،وخيتلف عنها من
حيث حتمية وقوع طرفو الثاين يف القافية ،بعكس الطرف األول .وقد استخدمو ابن خاسبة يف شعره
بصور سلتلفة ،ولّد منها ضرواب من اإليقاع ادلنبثق من التماثل الصويت والتموقع ادلكاين ،ومن ىذه الصور
ما وافق آخر البيت أولو ،كقولو(:)6
كأس اذلوى وحدي ُم َعتَّقةً ** والعاشقون مجيعا فضلَها شربوا
ش ِر ُ
بت َ

الشعريَّة يف الكتابة الفنّـيّة (األصول والفروع) ،لصبحي البستاين ،ص. 49
( )1الصورة ِّ
( )2الديوان  :ص.15
( )3يف تشكل اخلطاب النقدي ،لعبد القادر الرابعي ،ص. 61
( )4ينظر :جرس األلفاظ ،دلاىر ىالل ،ص. 177
( )5عرفو ابن رشيق بقولو :ىو أن يرد أعجاز الكالم على صدوره ،فيدل بعضو على بعض.ينظر :العمدة .3/2
( )6الديوان  :ص.28
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وىي سبثّل أقصى درجات التباعد اإليقاعي بُت الطرفُت ،كما خيرج البيت فيها "يف شكل وحدة منغلقة
نقطة النهاية فيو ىي نقطة البداية"( .)1فقيمة التصدير التكراري ىنا ىو التأكيد على معٌت االشتياق
مشوق من خالل إعادة ذات اللفظة أبسلوب موجز ،لذلك ،فوظيفة التصدير تتمثّل
والعشق أبسلوب ّ
يف "تقوية الوزن وزايدة رنَّة اللفظ ابالقتصاد يف الكلمات ،عن طريق إعادة كلمة واحدة أو أكثر
منها"( .)2وىذه الكلمة ادلعادة ىي اليت تشغل ابل ادلتكلم عادة ،ألهنا الوحيدة اليت يراىا تعرب عن
الضوء
أحاسيسو وأفكاره ،وما يدور يف عقلو الباطٍت .ومن مث ،فاللفظ ادلكرر "ىو ادلفتاح الذي ينشر ّ
َّ
ب يف الوقت
على َّ
كرُر ما يثَت اىتماما عنده ،وىو ُحي ّ
الصورة التصالو الوثيق ابلوجدان ،فادلتكلّم إّنا يُ ّ
نفسو أ ْن ينقلو إىل نفوس ُسل ِ
اطبيو"(.)3لقد أراد الشاعر أن يثبت عرب تكرار لفظة (شرب) أنو أفضل
العشاق ،وأن حبو صادق ال خيالطو شك ،فهو احلب ادلنقح وادلعتق ،ادلغاير حلب اآلخرين.
ومن صور التصدير عند ابن خاسبة ،أن يوافق آخر البيت آخر الشطر األول ،كقولو(:)4
أسرفت يف اذلِجران اي ِ
ماطال ** يكفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ابهلل مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ادلطْ ـ ـ ـ ـ ـ ِـل
َ
لقد أرىق ذىن الشاعر وأتعب فؤاده؛ مطل احلبيب ،فكرر ىذه اللفظة (ماطال/ادلطل) يف أبرز مواقع
البيت مع هناية كل شطر ،بسبب ما تدل عليو يف نفس الشاعر من معاين احلزن واألرق واالهنيار ،زلداث
هبذا التكرار نغما إيقاعيا منظما زاد من قوتو وربقُّق موسيقاه وقوع الطرف الثاين يف قافية البيت .وموحيا
أيضا عرب ىذا التكرار دبا يكنُّو من مودة عارمة وشوق عظيم ذلذا احلبيب ادلسرف يف اذلجران" ،فإن
العبارة ادلكررة تؤدي إىل رفع مستوى الشعور يف القصيدة إىل درجة غَت عادية .وابستناد الشاعر إىل
ىذا التكرار يستغٍت عن عناء اإلفصاح ادلباشر ،وإخبار القارئ ابأللفاظ عن مدى كثافة الذروة
العاطفية"(.)5

( )1خصائص األسلوب يف الشوقيّات ،حملمد الطرابلسي ،ص. 88
( )2ادلرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها ،لعبد هللا اجملذوب. 56 /2 ،
( )3التكرير بُت ادلثَت والتأثَت ،لعز الدين علي السيد ،ص. 136
( )4الديوان  :ص. 77
( )5قضااي الشعر ادلعاصر ،لنازك ادلالئكة ،ص.287
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ـ ـ ـ أما الًتديد( ،)1فعلى الرغم من قيامو على التكرار؛ إال أ ّن مثال الًتديد ال خيلو من التنويو دبعٌت
يستحكم بو النظم ،وتقوى بو الداللة( ،)2ويزداد بو اإليقاع .ومن أمثلتو عند ابن خاسبة قولو(:)3
مشيب ِ
ٍ
دى تبغي َعم ًى أو تعاميا
أبعد
ْ
تستج ُّد شبيبةً ** وبعد ُى ً
فالشاعر ىنا ال يقصد التكرار احملظ للفظة (بعد) ،وإّنا أراد من خالل ترديدىا أن ِّ
ينوه إىل معٌت آخر
غَت ادلعٌت األول ،معربا بذلك عن استنكاره الشديد عمن يطلب اللهو ويسعى إىل ادلتعة بعد أن اشتعل
رأسو شيبا وبلغ من العمر عتيا .لقد استطاع الشاعر أن يربط من خالل ىذا الًتديد بُت
(ادلشيب/اذلدى) وبُت (الشباب/العمى) موظفا ىذا التقابل يف إحداث زمخا إيقاعيا داخل البيت ،وهبذا
يصبح احلافز اإليقاعي مؤثرا يف اختيار الكلمات وتركيبها ،ويف ادلعٌت العام للشعر( .)4ويف إحداث أيضا
كثافة داللية توحي دبدى استنكار الشاعر حدوث مثل ىذا العمل الذي إن وقع من الشباب ال جيوز
أن يقع من الشيوخ أمثالو .ومن مث ،فالتكرار احملدث لإليقاع وادلكثف للداللة ىو يف حقيقتو "إحلاح
على جهة ىامة يف العبارة ،يعٌت هبا الشاعر أكثر من عنايتو بسواىا .وىذا ىو القانون األول البسيط
حساسة يف
كل تكرار خيطر على البال .فالتكرار يسلّط الضوء على نقطة ّ
الذي نلمسو كامنا يف ِّ
العبارة ،ويكشف عن اىتمام ادلتكلم هبا ،وىو هبذا ادلعٌت ذو داللة نفسيّة قيّمة تفيد الناقد األديب الذي
يدرس األثر وحيلل نفسيّة كاتبو"(.)5
()6
ومن الًتديد كذلك قول ابن خاسبة يف وصف الربيع:
ابتسام الزىر ثغرا أشنبا
نفتاح الورد خ ّداً أمحرا ** وترى
َ
فًتى ا َ
فمن خالل ترديد لفظة (ترى) .أحدث الشاعر إيقاعا تصاعداي ،ساعد يف إبرازه اختالف الداللة يف
كل من اللفظتُت .كما استغل تكرار ىذه اللفظة يف التعبَت أوال عن سروره الكبَت دبقدم فصل الربيع،
واثنيا عن ما يتمتع بو ىذا الفصل من مجال متمثل يف مزاايه ادلتنوعة وادلتعددة .و"ىكذا يتّضح َّ
أن
يرددىا بعينها متعلّقة دبعٌت آخر يف البيت نفسو أو يف قسيم منو" .ينظر :العمدة
( )1ىو "أن أييت الشاعر بلفظة متعلّقة دبعٌت ،مثّ ّ
يف زلاسن الشعر وآدابو ونقده ،البن رشيق القَتواين/1 ،ص.333
( )2ينظر :التكرير بُت ادلثَت والتأثَت ،لعز الدين علي السيد ،ص. 232
( )3الديوان  :ص.11
( )4ينظر :نظريّة األدب ،لرينيو ويلك ،ص. 176
( )5قضااي الشعر ادلعاصر ،لنازك ادلالئكة ،ص. 276
( )6الديوان  :ص.93
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الًتديد مظهر من مظاىر تفجَت اجلديد من الطاقات الدالليّة ،على عكس ما قد يوحي بو يف
الظاىر"(.)1
معُت:
ـ تقسيم أجزاء البيت على ضلو ّ
أحياان ال يعتمد إيقاع البيت على التكرار اللفظي لألصوات أو الكلمات ،وإّنا على تشكيل أجزاء
()2
أي شع ٍر
البيت على ضلو سلصوص ،كما يف أسلوب التوازي . :الذي يعد "مسة إيقاعيّة قلّما خيلو ُّ
منها"( .)3وتتم معاجلتو يف ديوان ابنخاسبة وفق ادلستوى األفقي ،وىو الواقع بُت أجزاء البيت الواحد
بشكل تناظري .كما يف قولو(:)4
ِ
وج /فأين ُزْىُر /مسائها
دوج /فأين عُ ْفُر /ظبائها ** ىذي ُ
الرب ُ
ىذي احلُ ُ
فقد وازى الشاعر بُت( :ىذي احلدوج /ىذي الربوج)(،فأين عفر /فأين زىر)(،ظبائها /مسائها) ،على
ذات التوازن االعروضي ادلنظم للشطرين ،وبنفس الصياغة النحوية ادلتشكلة منها الفقرتُت ،فالتشاكل
ِ
يؤدي وظيفتُت :األوىل أنَّو خيدم البعد اإليقاعي ،بتكرار الًتاكيب وانتظامها ،والثانية
النحوي ىنا ّ
يهدف إىل تبليغ رسالة ما( .)5تتمثل ىنا يف رغبة الشاعر واشتياقو إىل رؤية الوجوه اجلميلة اليت تقطن
ىذه احلدوج ،واليت يف مجاذلا تشبو صلوم السماء ،زلداث بذلك صورتُت متوازيتُت داخل البيت الواحد،
فما أتى بو الشاعر يف الشطر األول؛ أتى بو يف الشطر الثاين بذات الصياغة اللفظية وادلعٌت الداليل.
وبذلك حيقق التوازي "طاقة إيقاعية وصوتية تنأى ابلنص الشعري عن أن يكون نثرا وتكسبو قدرا مهما
من الشعرية"( )6القائمة على التكرار ادلتوازي.
وأحياان يراعي الشاعر يف إجرائو لعملية التوازي؛ التماثل يف الصيغ الصرفية ،وكذلك التجزئة العروضية
ادلتمثلة يف نسج العبارات وفق شكل التفاعيل ،كقولو(:)7
الشوقيّات ،حملمد الطرابلسي ،ص. 62
( )1خصائص األسلوب يف ّ
عرف ـ يوري لوسبان ـ التوازي أبنَّو "مركب ثنائي التكوين ،أحد طرفيو ال يعرف إال من خالل اآلخر ،وىذا اآلخر ـ بدوره ـ
(ّ )2
يرتبط مع األول بعالقة أقرب إىل التشابو" .ربليل النص الشعري (بنية القصيدة) ،ليوري لوسبان ،تر :دمحم فتُّوح  ،ص12
( )3مغاين النّص ،لسامح الرواشدة ،ص.137
( )4الديوان :ص. 62
( )5ينظر :مغاين النص  ،لسامح الرواشدة ،ص.151
( )6نفسو ،ص. 131
( )7الديوان  :ص.53
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ٍ
صدوق /كأفَّ ٍ
ِ
كمذنب
كبو ٍاح /بريءٌ/
كناكث **
اكِ /ويفّّ/
ٌ
كتومَّ /
ٌ
لقد نظم الشاعر ىذا البيت مراعيا اجلانب النحوي واجلانب الصريف واجلانب العروضي حىت يتمكن من
إحداث التوازي داخلو .ىذا التوازي الذي يؤدي إىل كثافة اإليقاع فيو وقوة الداللة .ولو أردان ربويل
ىذا البيت إىل رلموعة من التفاعيل الصرفية والعروضية؛ لرأيناه ينتظم وفق ىذا الشكل:
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
كمفعل
فعيل
فعيل
صرفيا:
كفاعل ** ٌ
ٌ
فعول كفعَّال ٌ
فعول كفعَّال ٌ
عروضيا :فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن ** فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن
عرب
فهذا النوع من التنسيق يف العبارة والتوازن بُت األجزاء؛ إّنا يوحي ابدلعٌت الذي أراده الشاعر ،وي ّ
عن حالتو االنفعاليّة اليت يعيشها ،يقول ازرااي وند" :أعتقد َّ
تطور انفعايل لو عبارة ال
كل انفعال وكل ّ
أن ّ
تعرب عنو"(.)1
لون ذلا ،عبارة إيقاعيّة ّ
()2
وقد يوازي الشاعر بُت ثالثة أجزاء داخل البيت دون تناظر الشطرين ،كقولو :
ما شئت /من قم ٍر سع ٍد /ومن ٍ
حسب ِع ٍّد /ومن ِ
ٍ
ترف
كرم ** ر ْغ ٍد /ومن
ْ
يتضح أن التوازي داخل ىذا البيت مل أيخذ شكال تناظراي بُت شطريو بشكل ثنائي ،وإّنا ربقق عرب
ثالثة أجزاء متوالية داخلو ،عرب التوحيد بُت ثالث قواف داخلية ،وىي( :سعد ـ رغد عد) .ومن مث،
يتحول أسلوب التوازي من خالل ىذا االنتشار إىل قيمة إيقاعيَّة مؤثّرة يف نظام البيت كلّو ،فهو "إذا
َّ
موحدا يف إطار البحر الواحد والقافية ادلوحدة ،شأنو شأن موسيقى الشعر تطرأ
طرأ فرض إيقاعا إضافيِّا ّ
عليها موسيقى الغناء"( .)3كما استطاع الشاعر عرب ىذا التوازي ادلتتايل أن خيلق دالالت تصاعدية زبدم
الروض ومجال الطبيعة.
ادلعٌت الذي أراده وىو ادلبالغة يف وصف زلاسن َّ
خالصة البحث:
ـ ـ ـ ـ تقوم البنية اإليقاعية يف شعر ابن خاسبة ،على اإليقاع اخلارجي ادلتمثل يف الوزن والقافية ،واإليقاع
الداخلي ادلتمثل يف اجلرس الصويت عرب التكرار أبشكالو ،وعرب التوازي.
ـ ـ ـ ـ تنوعت أساليب ابن خاسبة يف ديوانو وتعددت أغراضو ،حيث عرب عن موضوعاتو ادلختلفة ابلقصائد
الطوال وادلقطوعات القصَتة والنتف.
( )1موسيقى الشعر العريب ،لشكري عياد ،ص.163
( )2الديوان :ص. 43
( )3خصائص األسلوب يف الشوقيَّات ،حملمد الطرابلسي ،ص. 77
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قسم هبا ديوانو ،فاستخدم يف قسم
ـ ـ ـ ـ ـ تنوع استخدام ابن خاسبة للبحور الشعرية وفق األقسام اليت ّ
وزعت
ادلديح :البسيط والطويل والكامل ،وىي من أشهر حبور الشعر استخداما .ويف ابقي األقسام؛ ت ّ
قصائده ومقطوعاتو ونتفو على أغلب حبور الشعر تقريبا.
ـ ـ ـ ـ ـ حاكى ابن خاسبة القدماء يف استخدام الزحاف ،واعتربه فسحة لو وخروجا عن قيود الوزن الصارمة،
فهو يستخدمو أحياان يف مجيع تفاعيل البيت الواحد دون تكلّف أو خلل ،إلحداث التنوع اإليقاعي،
والستغاللو يف التعبَت عن انفعاالتو ادلتنوعة ومشاعره ادلتأزمة.
معُت يف جسد البيت كلو،
ـ ـ ـ ـ جاء اإليقاع الداخلي يف شعر ابن خاسبة متنوعا ما بُت تكرار صوت ّ
وأحياان يف رلموعة من األبيات ،وما بُت تكرار لفظة أبساليب سلتلفة ،وما بُت تقسيم البيت على ضلو
وصلت الدراسة إىل َّ
أن القيمة اإليقاعيَّة للصوت تكمن يف تكريره االنسيايب ،حبيث
معُت ،كالتوازي .وت َّ
ّ
يزداد إيقاع البيت الشعري قوة وسباسكا وداللة؛ كلَّما َّ
اشتد تكرار العناصر الصوتيّة ،وكلَّما ازدادت
تناسقا وتنظيما.
ـ ـ ـ َّ
سبكن ابن خاسبة عرب إيقاع التوازي ،من ذبزئة البيت الشعري إىل عبارات متساوية ينتج عنها إيقاعات
داخليَّة تتآزر مع الوحدات الوزنيَّة ادلتناسقة يف تكثيف اجلانب اإليقاعي والداليل.صنع ذلك من خالل
تقسيم البيت إىل شطرين متوازيُت ،أو تقسيمو إىل فقرات قصَتة ذبعل البيت وحدة متكاملة ال اعتبار
للشطرية فيها.
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املصادر واملراجع :
ـ ـ إبداع الداللة يف الشعر اجلاىلي (مدخل لغوي أسلويب) ،حملمد العبد ،دار ادلعارف ،ط/1988 1م.
ـ اإلحاطة يف أخبار غرانطة ،للسان الدين بن اخلطيب ،تح :دمحم عبد هللا عنان ،مكتبة اخلاصلي
ابلقاىرة ،ط/1973 2م.
ـ إلياذة ىومَتوس ،ترمجة وتعليق :سليمان البستاين ،مطبعة اذلالل ،مصر /1904م.
ـ ربليل النص الشعري (بنية القصيدة) ،ليوري لوسبان ،تر :دمحم فتوح ،دار ادلعارف ،القاىرة.
ـ ـ التكرير بُت ادلثَت والتأثَت ،لعز الدين علي السيد ،عامل الكتب ،ط/1986 2م.
ـ جرس األلفاظ وداللتها يف البحث البالغي والنقدي عند العرب ،دلاىر مهدي ىالل ،دار احلرية،
بغداد /1980م.
ـ ـ خصائص األسلوب يف الشوقيات ،حملمد الطرابلسي ،منشورات اجلامعة التونسية1981 ،م.
ـ ديوان ابن خاسبة األنصاري األندلسي ،تح :أمحد دمحم رضوان الداية1978 ،م.
ـ سر الفصاحة ،البن سنان اخلفاجي ،تعليق :عبد ادلتعال الصعيدي ،مكتبة دمحم على صبيح ،ط3
/1952م.
ـ الشعر العريب احلديث (بنياتو وإبداالهتا) ،حملمد بنيس ،بوتقال للنشر ،ادلغرب ،ط/1989 1م.
ـ الصورة الشعرية يف الكتابة الفنية (األصول والفروع) ،لصبحي البستاين ،دار الفكر اللبناين ،بَتوت،
ط/1986 1م.
ـ الصورة الف نية يف شعر أيب سبام (دراسة يف النظرية والتطبيق) ،لعبد القادر الرابعي ،دار جرير ،أربد
عمان ،ط/2009 1م.
ـ العمدة يف زلاسن الشعر وآدابو ونقده ،البن رشيق القَتواين ،ربقيق :دمحم زليي الدين عبد احلميد،
مطبعة حجازي ،القاىرة ،ط/1934 1م.
عمان ،ط/1998 1م.
ـ يف تشكل اخلطاب النقدي ،لعبد القادر الرابعي ،األىلية للنشر والتوزيعَّ ،
ـ قضااي الشعر ادلعاصر ،لنازك ادلالئكة ،دار العلم للماليُت ،بَتوت ،ط/1978 5م.
ـ ادلرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها .لعبد هللا الطيب اجملذوب.
ـ مغاين النص (دراسة تطبيقية يف الشعر احلديث) ،لسامح الرواشدة ،ادلؤسسة العربية ،ط2006 1م.
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ـ ادلفاتيح الشعرية (قراءة أسلوبية يف شعر بشار بن برد) ،ليادكار لطيف الشهرزوري ،دار الزمان ،دمشق
سوراي ،ط/2012 1م.
ـ ـ من مجاليات إيقاع الشعر العريب ،لعبد الرحيم كنوان ،دار أيب رقراق ،ط2002 1م.
ـ موسيقى الشعر ،إلبراىيم أنيس  ،مكتبة األصللوا ادلصرية  ،ط/1972 4م.
ـ موسيقى الشعر العريب (مشروع دراسة علمية) ،لشكري عياد ،دار ادلعرفة ،ط/1978 2م.
ـ نظرية األدب ،لرينيو ويلك ،وأوسنت وارين ،تر :زليي الدين صبيح ،م :حسام اخلطيب.
ادلقري ،تح :إحسان عباس ،دار صادر /
ـ نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،ألمحد بن دمحم ّ
بَتوت.
ـ نقد الشعر ،لقدامة بن جعفر ،تح :دمحم عبد ادلنعم خفاجة ،دار الكتب العلمية ،بَتوت  /لبنان.

23

