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 ممخص :    

 الموسٌقى دراسةى إلالبحث  ييدؼ ىذا 

 فً الوسٌط العربً الشعر فً الداخلٌــــة

 البنى دراسة خالل من  العربٌة الجزٌرة

 بشكل والحجاز الٌمن شعراء عند اإلٌقاعٌة

 ثقافً حراك من البٌئتان به امتازت لما ؛ خاص

 وللتقارب مالمحه، أبرز من الشعر كان

 الشعراء من قلٌل لغٌر أتاح الذي الجغرافً

 المدٌح فً أشعارهم وتوجٌه التنقل حرٌة

 من لبعض...  واإلخوانٌات والغزل والرثاء

، كما أنيما  .الحجاز أو الٌمن فً الشخصٌات

كانا مقصدنا لشعراء مف أقاليـ أخرل  ارتبط شعرىـ 

 باليمف أك الحجاز أماكف كشخصيات كذكريات

:  ومبحثٌن وتمهٌد مقدمة جاء البحث فً    

 الصوتً التناغم برصد منهما األول اهتم

 كما ،  الداخلٌة الموسٌقى بنى فً اإلفرادي

 عن الناتجة الموسٌقٌة بالبنى  اآلخر اهتم

 .التركٌبً الصوتً التناغم

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 
This research aims to study the 
internal music in the medieval Arab 
poetry in the Arabian Peninsula by 
studying the rhythmic structures 
among the poets of Yemen and the 
Hijaz in particular; Their poems in 
praise, lamentation, spinning, and 
siblings ... for some of the 
personalities in Yemen or the Hijaz. 
, As they were the destination of 
poets from other regions, their 
poetry was associated with Yemen 
or the Hijaz places, characters and 
memories 
    The research came in the 
introduction and preamble and two 
studies: the first of them was 
concerned with monitoring the 
individual phonemic harmony in the 
internal music structures, and the 
other concerned the musical 
structures resulting from the 
synthesized phonemic harmony. 
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 مقدمة :
اختمؼ مؤرخك األدب العربي كدارسكه في 
تسمية الحقبة الزمنية التي تمت سقكط بغداد 
كانييار الخبلفة العباسية عمى يد المغكؿ ، 
كتباينت آراؤىـ في ىذا الشأف . كيبدك أف ما 
شاع لدم كثير منيـ مف كصفيا بأنيا متدنية 
في مستكاىا الفني كنصيبيا مف األدب يسير ؛ 

بعد أفكؿ شمس الخبلفة العباسية  كالسيما
كانحسار الحكـ العربي إال في مناطؽ كأقاليـ 
محدكدة ، كما زامف ذلؾ مف تسٌيب كفكضى 

دارية كاجتماعية ...  مما سياسية كاقتصادية كا 
سٌكغ لمكثير منيـ كصؼ أدب ىذه العصكر 
ا مف  بالتقميد كالجمكد كاالنحدار، كدرسكا بعضن

 صر االنحدار(.جكانب أدبيا تحت مسمى )ع
كفي المقابؿ كقؼ بعض الباحثيف عمى 
عطاء ىذه المرحمة العممي كاألدبي كما ظير 
بداع  في بعض مراحميا مف عبقرية أك أصالة كا 
، ككانت آراؤىـ أكثر إيجابية كتقٌببلن لما خٌمفتو 
ىذه العصكر مف نتاج أدبي . كتعددت 
التسميات التي اتخذىا ىؤالء ، فبعضيـ آثر 

العصر المممككي ، عصر باسمو كػ )ؿ تسمية ك
 ك العصر العثماني (أأك المممككي كالعثماني ، 

. كما ظير فريؽ مف الباحثيف مف تقٌدـ بدراستو 
لتشمؿ أكاخر الدكلة العباسية ، كال سيما تمؾ 
المرحمة التي ارتبطت بظيكر الدكيبلت المتعددة 

تسميتيا بػ  )الدكؿ  كافٌضم ، كعمى كفؽ ذلؾ 

بعة( ، ك)العصكر المتأخرة( ، كذىب فريؽ المتتا
 .(ُ)ثالث إلى تسميتيا بػ )العصر الكسيط( 

كقد ارتضى الباحث تسمية الحقبة الزمنية  
مكضكع الدراسة  بػ )العصر الكسيط( ، لشيكعيا 
لدل كثير مف الباحثيف كلما في ىذه التسمية 
مف داللة زمنية عمى تكسط العصر بيف األدب 

المتعددة )الجاىمي ، كصدر  القديـ في عصكره
كبيف األدب في العباسي( ك اإلسبلـ ، كاألمكم ، 
، كالبتعادىا عف األحكاـ العصر الحديث 

)عصر  تي تشي بيا تسميةالمسبقة ال
، كلعدـ الدقة في إطبلؽ مسمى االنحدار(

)العصر المممككي ، أك المممككي كالعثماني ، 
ربي العصر العثماني (عمى تاريخ األدب الع أك

في ببلد اليمف كالحجاز؛ نظرنا لخركجيا عف 

                                                           
ينظر ، عمى سبيؿ المثاؿ :  األدب العربي مف  .ُ

االنحدار إلى االزدىار ، جكدت الركابي  ، األدب 
العربي مف االنحدار إلى االزدىار ، جكدت 
الركابي  ، محمد زغمكؿ سبلـ ، تاريخ االدب 

المممككي ، عمر مكسى باشا ،  العربي العصر
تاريخ االدب العربي العصر العثماني  ، عمر 
مكسى باشا ، مطالعات في الشعر المممككي 
كالعثماني ، بكرم شيخ أميف ، دراسات في األدب 

العصر الكسيط ، أحمد عمي إبراىيـ  -العربي 
الفبلحي ، الشعر في المشرؽ العربي في العصر 

بيعي ،  مف األدب الكسيط ، محمد شاكر الر 
العربي في العصر الكسيط ،  بساـ عمى أبكبشير ، 
كمضات مف االدب العراقي في العصر الكسيط ، 
عبد الرحمف كريـ البلمي ... كما ال يمكف تجاىؿ 

أستاذنا الراحؿ الدكتكر شكقي ضيؼ في مؤلفات 
 عصر الدكؿ كاإلمارات..
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لفكرية النفكذ السياسي كلمخصكصية السياسية كا
 كاألدبية التي تمٌيزت بيا طكاؿ ىذه العصكر.

العصكر األدبية المختمفة في حكاضر حظيت ك 
كثرت الببلد العربية بعناية الدارسيف كاىتماميـ، ك 

ا الدراسات كتنكعت البحكث التي أنارت جكانبي
قابؿ ىذا النيـ البحثي ك عف خفاياىا،  تككشف

تضاؤؿ الفت في دراسة الشعر العربي في الجزيرة 
العربية في العصر الكسيط، الذم ارتبط بما يمكف 

 أف نسميو بػ )أدب األقاليـ( . 
، كبقاء  ندرة المصادر المتكافرة كما أف

الكثير منيا عمى حالتو المخطكطة ، كعدـ 
قيقيا، كاتساع دائرة الغمكض العناية بنشرىا كتح

،  -كالتزاؿ–التي أحاطت بالشعراء  كاألعبلـ 
فضبلن عف الرغبة الجادة في مكاكبة العصر، 

أكحت لمكثير مف … تاجو الشعرمكاالىتماـ بن
 بتجٌنبيا كاالنصراؼ عف دراستيا. الدارسيف

كمػػف الكاضػػ  أف مكتبػػة الدراسػػات النقديػػة لػػـ 
العربي الكسيط في تكجو اىتماميا لدراسة الشعر 

الجزيػػرة العربيػػة بالقػػدر الػػذم اىتمػػت فيػػو بدراسػػة 
 الشعر في البيئات األخرل كالعصكر المتعددة.

كعمػػػػى الػػػػرغـ مػػػػف نػػػػدرة المصػػػػادر المطبكعػػػػة 
كصػػػػػػعكبة الحصػػػػػػكؿ عمػػػػػػى المخطكطػػػػػػات ، كال 
سيما ما كاف في المكتبات الخاصة ، فإف أىمية 

شػػـ المكضػػكع كًجدهتػػًو قػػد شػػجعا الباحػػث عمػػى تج
الصػػػػعاب كالبحػػػػث كالدراسػػػػة ، مػػػػ  اإلشػػػػارة إلػػػػى 
أىميػػػػة رفػػػػد ىػػػػذه الدراسػػػػة بدراسػػػػات الحقػػػػة تيػػػػتـ 
برصػػػد الظػػػكاىر المكسػػػيقية عنػػػد شػػػعراء الجزيػػػرة 

 العربية في العصر الكسيط. 

كتجػػػػػدر ىنػػػػػا اإلشػػػػػارة إلػػػػػى مصػػػػػادر رئيسػػػػػية 
لشػػػػعراء العصػػػػر الكسػػػػيط فػػػػي الػػػػيمف كالحجػػػػاز، 

ي مػػػازاؿ ففضػػبلن عػػف دكاكيػػػف بعػػض الشػػػعراء التػػ
جٌميا مخطكطنػا ، أفػاد الباحػث مػف كتػب ميمػة ، 

خريػػػػػػدة القصػػػػػػر كجريػػػػػػدة  كػػػػػػاف فػػػػػػي مقػػػػػػدمتيا :
العصر لمعماد األصبياني ، كسبلفو العصر فػي 

البػػػػف معصػػػػـك ، ف الشػػػػعراء بكػػػػؿ مصػػػػر محاسػػػػ
كنفحػػة الريحانػػة كرشػػحة طػػبلء الحانػػة لممحبػػي . 
ا إلى كتب أخرل في التػراجـ  كيمكف اإلشارة أيضن

المفيد في أخبار صػنعاء كزبيػد كشػعراء  ، منيا :
ممككيا كأعيانيا كأدبائيا  لعمارة اليمني ، ككتاب 
البػػػػدر الطػػػػال  بمحاسػػػػف مػػػػف بعػػػػد القػػػػرف السػػػػاب  
لمشػػػػككاني ،ككتػػػػاب خبلصػػػػة األثػػػػر فػػػػي أعيػػػػاف 
القػػػرف الحػػػػادم عشػػػر لممحبػػػػي  ، ككتػػػاب طػػػػراز 

 لمخزرجي. بلـ الزمف في طبقات أعياف اليمفأع
ارة إلى اىتماـ البحث بدراسة كمف المفيد اإلش

النتػػػػاج الشػػػػعرم فػػػػي ىػػػػذه المرحمػػػػة عنػػػػد شػػػػعراء 
الػػػػيمف كالحجػػػػاز، لمػػػػا امتػػػػازت بػػػػو البيئتػػػػاف مػػػػف 
حػػػراؾ ثقػػػافي كػػػاف الشػػػعر مػػػف أبػػػرز مبلمحػػػو ، 
كلمتقػػػارب الجغرافػػػي الػػػذم أتػػػاح لغيػػػر قميػػػؿ مػػػػف 
الشعراء حرية التنقؿ كتكجيو أشعارىـ فػي المػدي  

مػػػػػػػػػف ات ... لػػػػػػػػػبعض كالرثػػػػػػػػػاء كالغػػػػػػػػػزؿ كاإلخكانيػػػػػػػػػ
الشخصػػيات فػػي الػػيمف أك الحجػػاز، كمػػا أنيمػػا كانػػا 
مقصػػػػدنا لشػػػػعراء مػػػػف أقػػػػاليـ أخػػػػرل  ارتػػػػبط شػػػػعرىـ 
بػػػاليمف أك الحجػػػاز أمػػػاكف كشخصػػػيات كذكريػػػات ، 

 مثؿ طمحة النعماني كالقاضي العثماني ..
كقػػػػػػػد تػػػػػػػكزع البحػػػػػػػث عمػػػػػػػى مقدمػػػػػػػة كتمييػػػػػػػد 

التنػػػػػاغـ كمبحثػػػػػيف : اىػػػػػتـ األكؿ منيمػػػػػا برصػػػػػد 
في بنى المكسػيقى الداخميػة  ، تي اإلفرادم الصك 
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كمػػا اىػػتـ ا خػػر  بػػالبنى المكسػػيقية الناتجػػة عػػف 
 التناغـ الصكتي التركيبي.

 
 تمييد :

الشعر حساسية انفعالية راقية كتمثيػؿ إبػداعي 
لقػػدرات المغػػة الصػػكتية كالدالليػػة، يفػػرض ب لياتػػو 

يرمػي مػف كرائػو إلػى  انحرافنػاالمجازية عمى المغة 
ار اإلمكانيػػػػػػات الفنيػػػػػػة المخبػػػػػػكءة  فييػػػػػػا، اسػػػػػػتثم

ككشػػػؼ طاقاتيػػػا الكامنػػػة، كاالنطػػػبلؽ منيػػػا نحػػػك 
فعاليػػػة تجسػػػد الجماليػػػات التػػػي تمػػػن  الػػػنص قػػػكة 
االسػػتمرار كالحيكيػػة كالتػػأثير، كربمػػا كػػاف السػػم  
آلػػة اإلدراؾ األكلػػى فػػي تمقػػي الشػػعر، كمػػف ىػػػذا 
المبدأ كاف ال بد لمشعر مف التركيز عمى الناحية 

 تية.الصك 
اإليقػػػػػػػػاع نػػػػػػػػكع مػػػػػػػػف االنزيػػػػػػػػاح فػػػػػػػػي إف      

الخطػػػػػػاب ، ينقمػػػػػػو مػػػػػػف المسػػػػػػتكل النثػػػػػػرم إلػػػػػػى 
المستكل الشعرم، كىذا االنزياح يختص بالكيفية 
التػػي ترتٌػػب بيػػا األصػػكات فػػي الػػنص، فالشػػعرية 

 ال تتحقؽ دكف اإليقاع.
كالشػػػػػػػػػػعرية تشػػػػػػػػػػمؿ المسػػػػػػػػػػتكل الػػػػػػػػػػداللي     

 كالمسػػتكل الصػػكتي، فضػػبلن عػػف سػػائر العناصػػر
األخػػػػرل مػػػػف العاطفػػػػة كالخيػػػػاؿ كغيرىمػػػػا، كىػػػػذه 
المسػػػتكيات يصػػػيبيا االنزيػػػاح الػػػذم يشػػػكؿ جػػػزءان 
مػػػف الفػػػركؽ األساسػػػية فػػػي مسػػػتكل اإلبػػػداع بػػػيف 

 فالشعر ىك االنزياح عف المعتاد. .نص كآخر
كممػػػػػػا ال شػػػػػػؾ فيػػػػػػو أف اإليقػػػػػػاع ىػػػػػػك تنظػػػػػػيـ 
ألصػػكات المغػػة فػػي إطػػار معػػيف، بيػػد أنػػو يٌتسػػ  

تراعػػػػػػػػي خصػػػػػػػػػائص ليشػػػػػػػػمؿ عناصػػػػػػػػر أخػػػػػػػػرل 

األصػػػكات مػػػف الجيػػػر كاليمػػػس كالنبػػػر كالتنغػػػيـ، 
 فضبلن عف ظاىرة التكرار كضركب البدي ،

تعػػػػػػػد مكسػػػػػػػيقى الشػػػػػػػعر مػػػػػػػف العناصػػػػػػػر ك    
الجكىرية ك المقكمات األساسػية فػي الشػعر التػي 

)) ،  ال يمكف االستغناء عنيػا كال قيمػة لػو بػدكنيا

فمػػػػػيس الشػػػػػعر فػػػػػي الحقيقػػػػػة إال كبلمػػػػػان مكسػػػػػيقيان 
(( فعؿ لمكسيقاه النفكس، كتتأثر بيا القمكبتن

(ِ) . 
إف اإليقػػاع الػػداخمي مػػدرؾه صػػكتي ذك أىميػػة 

ية لممبػػػدع، يتػػػأتى عظيمػػػة فػػػي بػػػٌث الحالػػػة النفسػػػ
افر البنيػػػػػػػػػات الدالليػػػػػػػػػة كالمكسػػػػػػػػػيقية مػػػػػػػػػف تضػػػػػػػػػ

لؤلصػػػكات كاأللفػػػاظ كالتراكيػػػب كذكبانيػػػا فػػػي كػػػٌؿ 
متكامػػػػؿ ىػػػػك القصػػػػيدة، عمػػػػى نحػػػػك يخمػػػػك  مػػػػف 

، كيشػػػػػػػػػكؿ قػػػػػػػػػكة الشػػػػػػػػػعر كطاقتػػػػػػػػػو (ّ)المعياريػػػػػػػػػة
. ككثيػػػػػػران مػػػػػػا أدل تفػػػػػػاكت اإليقػػػػػػاع (ْ)األساسػػػػػػية

عكامؿ ميمة يمػـز  ثىمهة، ألف  لتفاكت في اإلبداع
مػػػػػا. فعػػػػػبلكة عمػػػػػى جػػػػػٌدة قىًصػػػػػٍيدىة  تكافرىػػػػػا لتميػػػػػز

العبلقػػػػػات المبتدعػػػػػة بػػػػػيف األلفػػػػػاظ، يبلحػػػػػظ "أفه 
لحظػػات تكػػكيف الػػنص حػػيف تقػػتحـ المغػػة تفػػرض 

دان متبلحقان أك بطيئان متراخيػان، أك بعدان زمنيان مشدك 
الشهػػػاًعر  مػػػا بػػػيف بػػػيف، طبقػػػان لمػػػا يريػػػد أف يقدمػػػو

لممتمقي بإرادة كاعية أك بغياب الكعي في تطكيؽ 

                                                           
 
 .ُٕمكسيقى الشعر، د. ابراىيـ انيس: .ِ
يقاع الداخمي في قصيدة الحرب، د. ينظر: اإل .ّ

 ّعبدالرضا عمي، مجمة التربية كالعمـ:
ينظر: الكعي كالفف، غيكرم غاتشؼ . ترجمة د.  .ْ

 ْٔنكفؿ نيكؼ: 
 ُُِالمتاىات، د .جبلؿ الخياط :  .ٓ
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خضاعيا لمشعكر اإلنساني، فتبدع زمنيػا  المغة كا 
 . أم جكىر إيقاعيا الداخمي.(ٓ) الخاص بيا"

ف السػباقيف لئلشػارة إلػى كلعؿ الجاحظ كػاف مػ
افر فػػػي الػػػنص الشػػػعرم عنػػػدما قػػػاؿ: التضػػػ بنيػػػة

، ككانػػت ألفػػاظ البيػػت  ا"إذا كػػاف الشػػعر مسػػتكرىن 
ثبلن لػػبعض، كػػاف امػػف الشػػعر ال يقػػ  بعضػػيا ممػػ

ذا  بينيػػػػػا مػػػػػف التنػػػػػافر مػػػػػا بػػػػػيف أكالد العػػػػػبٌلت، كا 
كانػػػػت الكممػػػػػة لػػػػػيس مكقعيػػػػػا إلػػػػػى جنػػػػػب أختيػػػػػا 
مرضػػػيان مكافقػػػان، كػػػاف عمػػػى اإلنسػػػاف عنػػػد إنشػػػاد 

ة.. كأجػػػػػكد الشػػػػعر مػػػػا رأيتػػػػػو ذلػػػػؾ الشػػػػعر مؤكنػػػػ
 .(ٔ)متبلحـ األجزاء سيؿ المخارج"
)تبلحػػػػػـ األجػػػػػزاء(   فمػػػػػف الكاضػػػػػ  أنػػػػػو أراد ب

)سػػػػػػػيؿ المخارج(التنػػػػػػػاغـ  التناسػػػػػػػب الػػػػػػػداللي، كب
المكسػيقي. كجػاء النقػد الحػػديث ليػدعـ ىػذا الػػرأم 

تػأتمؼ قىًصػٍيدىة  كيؤكد أفه القصيدة المكسػيقية ىػي
ؿ مػػػف نمطػػػيف: فػػػي بنيتيػػػا كحػػػدة مكسػػػيقية تتشػػػك

نمط مكسيقي مف األصػكات، كآخػر مػف المعػاني 
 .(ٕ)الثانكية لؤللفاظ

كقػػػػػػػد أكهػػػػػػػد النقػػػػػػػد العربػػػػػػػي القػػػػػػػديـ أف الػػػػػػػنص 
الشػػػعرم ىػػػك فػػػي حقيقتػػػو شػػػبكة عبلقػػػات تتخمػػػؽ 
بػػػيف البنيػػػة الصػػػكتية اإليقاعيػػػة كالبنيػػػة الدالليػػػة، 
كحصػػػػػػر ىػػػػػػذه العبلقػػػػػػات فػػػػػػي قسػػػػػػميف: تنػػػػػػاغـ 

تمظيػػػػػرت  ،(ٖ)صػػػػػكتي، كتنػػػػػاغـ صػػػػػكتي داللػػػػػي

                                                           
 
 
 
ينظر: الكاقعة المكسيقية كسيمياء المكسيقى. جاف  .ٔ

 .ُْٔمالينك، مجمة الفكر العربي المعاصر: 

، عيًرفىػػػت فػػػي النقػػػد  عنيمػػػا صػػػكر كثيػػػرة متعػػػد دىة
)المحسػػنات البديعيػػة(. كعمػػى كفػػؽ ىػػذيف  القػػديـ ب

القسػػػػػػميف سػػػػػػيحاكؿ الباحػػػػػػث اإلشػػػػػػارة إلػػػػػػى أىػػػػػػـ 
المظػػػػػاىر التناغميػػػػػة التػػػػػي شػػػػػكمت فػػػػػي مجمميػػػػػا 
ظػػػكاىر عامػػػة انتظمػػػت الخطػػػاب الشػػػعرم لػػػػدل 
شعراء الجزيرة العربيػة خػبلؿ ىػذه المرحمػة. كىػي 

المشػػػػػػػكهمة التنػػػػػػػاغـ الصػػػػػػػكتي اإلفػػػػػػػرادم رة ظػػػػػػػاى
التكػػػرار ك بكسػػػاطة التجمعػػػات الصػػػكتية، كظػػػاىرة 

كالترديػػػػػػػد، كالجنػػػػػػػاس، كالتصػػػػػػػدير، كالتصػػػػػػػري ،. 
:  بػػػػػي الممثػػػػػؿ بالتركيكظػػػػػاىرة التنػػػػػاغـ الصػػػػػكتي 

 التطريز، كالتكازم ، كالبيت المقفى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
                                                                                   

لتبييف، أبك عثماف عمرك بف بحر الجاحظ، البياف كا .ٕ
-ٔٔ/ُتحقيؽ كشرح: عبدالسبلـ محمد ىاركف: 

ٕٔ 
نقد الشعر:  -ٗٔ-ٕٔ/ُينظر: البياف كالتبييف:  .ٖ

ْٔ،ُِٔ. 
 
 



 

َُِٗ 

 

 واحلجاز اليمن شعراء عند اإليقاعية البنى يف دراشة...    العربية اجلسيرة يف الوشيط العربي الشعر يف الداخليــــة املوشيقى

    جازان جامعة                    علي حصني حصن راجح د/                                                                                                                              

 الفصل األول : التناغم الصوتي اإلفرادي :
  الصوتية:التجمعات 

فػػػػػي المكسػػػػػيقى الخارجيػػػػػة الشهػػػػػاًعر  إذا كػػػػػاف
)األكزاف كالقػكافي( يسػير عمػػى خيطػى سػابقيو فػػي 
التػػػػزاـ الػػػػكزف كالقافيػػػػة، فػػػػإف المكسػػػػيقى الداخميػػػػة 
تتػػػػػي  إلبداعػػػػػو كخصكصػػػػػيتو فرصػػػػػان كاختيػػػػػارات 

ييعىػػػػد   متنكعػػػػة. اختيػػػػار المفػػػػردات ذكات الجػػػػرس كى
 المكسػػػػػيقي المتنػػػػػاغـ، كحسػػػػػف تكزيػػػػػ  األصػػػػػكات
عمى مساحة البيػت الشػعرم كعمػى بنيػة القصػيدة 
كميػا.. مػف أكلػى الفػرص المتاحػة. كال يعنػي ىػذا 
 أف مراعاة اختيػار أصػكات بعينيػا يػتـ بػكعي مػف

 كقصػػػػػػػد، فاالنفعػػػػػػػاالت المنثالػػػػػػػة عبػػػػػػػرالشهػػػػػػػاًعر 
 -فػػػػػي الغالػػػػػب–مػػػػػا ىػػػػػي التػػػػػي تتػػػػػدخؿ قىًصػػػػػٍيدىة 

بكسػػػاطة البلكعػػػي كتػػػكحي بأىميػػػة إبػػػراز بعػػػض 
 األصكات.

عد التكػرار التنغيمػي ألصػكات معينػة داخػؿ كي
بنيػػػػػة بيػػػػػت كاحػػػػػد أك أبيػػػػػات عػػػػػٌدة مػػػػػف أصػػػػػعب 
االختبارات التي يتعػرض ليػا الشػاعر. فقػد ييكفٌػؽ 
كقد ال يكفهؽ، ألف األصكات ليست رمكزان مستقمة 
اسػػػػػػػػتقبلالن تامػػػػػػػػان، إذ إف قيمػػػػػػػػة داللػػػػػػػػة الصػػػػػػػػكت 
المعػػػزكؿ تقػػػؼ عنػػػد حػػػدكد ارتباطػػػو بإطػػػار كمػػػي 

ثـ فإف ىذه العبلقة  بيف الصػكت  ، كمف(ٗ)معيف
                                                           

ينظر: المغة بيف المعيارية كالكصفية، د. تماـ  .ٗ
 .ُُٔحساف: 

ينظر: األلسنية، عمـ المغة الحديث. المبادئ  .َُ
 ّّكاألعبلـ، ميشاؿ زكريا: 

ينظر: الصكت بيف الداللة كالمكسيقى في  .ُُ
قصيدة حسف البحيرم )دراسات لسانية 
تطبيقية(، جكدت كساب، مجمة المكقؼ 

 ٕٔاألدبي:

، ففػي أحيػاف (َُ)كالمكسيقى عبلقػة  غيػر مسػتقرة
ػػػػر  تبػػػػرز القيمػػػػة المكسػػػػيقية لػػػػو، كفػػػػي أحػػػػاييف أيخى

 . لػػػػذلؾ فػػػإف مػػػػدل سػػػػمكٌ (ُُ)تبػػػدك غيػػػػر كاضػػػحة
كقدرتػػػػػو عمػػػػػى الشهػػػػػاًعر  الذائقػػػػػة المكسػػػػػيقية لػػػػػدل

االفػػادة مػػف الخػػكاص الكامنػػة لؤلصػػكات كتفجيػػر 
، يمعبػػاف دكران ميمػػان فػػي ىػػذه إيحاءاتيػػا المكسػػيقية

 الناحية.
المتعددة  الش عىرىاءالحظ الباحث محاكالت كما 

ػػػػػاالقتنػػػػػاص األلفػػػػػاظ ذكات الجػػػػػرس المميهػػػػػز،   ًممه
جعػػؿ التنػػاغـ الصػػكتي فػػي أشػػعارىـ يػػأتي عمػػى 

 صكر كثيرة، مف أىميا:
 توزع صوت الروي عمى سائر البيت 
الخاصييييية الممييييييزة لييييبعض األصيييييوات  -

 مس والجيركأصوات الي
 .الدور الموسيقي ألصوات المين -
تػكافر  فعمى الصػكرة األكلػى التػي تػدؿ عمػى  

صػػػكت الػػػركم عمػػػى نػػػكع مػػػف السػػػيطرة النسػػػبية ل

                                                                                   
الحسيف بف عمي بف محمد  ، أبك عبد اهلل،  .ُِ

المعركؼ بابف القـ: شاعر يماني، مكلده ككفاتو في 
زبيد كاف رئيس اإلنشاء عند الصميحييف. ككاف أبكه 

الخراج بتيامة. أٌىمتو شاعريتو  صاحب ديكاف
المميزة أف تقرف قصائده بعظماء الممكؾ كاألمراء 
في عصره، قاؿ مخرمة: كاف أىؿ اليمف يعدكف 
الحسيف كالمتنٌبي في الشاـ كالعراؽ لو )مجمكع 

 خ(  -رسائؿ 
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قػػػػػػكؿ جػػػػػػاءت قىًصػػػػػػٍيدىة  سػػػػػػائر أصػػػػػػكات البيػػػػػػت،
 السمطاف  في مدح( ُِ)الحسيف بف القـ 

 : (ُّ)سبأ الصميحي 
 لُ ما ييددْتُو األوائاليَك لمعا

     لُ و فيَك اائل ما ااالومجدك                    
فصػػكت )الػػبلـ( تكػػرر سػػب  مػػرات فػػي البيػػت 
ممػػػا مػػػن ، صػػػكتو بعػػػدان اكبػػػر، كىيػػػأ لػػػو سػػػيطرة 
عمػػػى األصػػػكات األخػػػرل فػػػي البيػػػت كربمػػػا جػػػاء 
ىػػػذا التكػػػرار المسػػػرؼ لصػػػكت الػػػبلـ متكلػػػدان عػػػف 

 صكت الركم . 
كربمػػػػػػػا كانػػػػػػػت األبيػػػػػػػات ا تيػػػػػػػة لعبدالصػػػػػػػمد 

ا فػػػػػػي ىػػػػػػذا الشػػػػػػأف ، أكثػػػػػػر( ُْ)بىػػػػػػاكىًثٍير  كضػػػػػػكحن

                                                           
 

أكراؽ منتزعة مف  ََْْكفي المتحؼ البريطاني رقـ 
 )ديكاف شعره(.

، خير الديف الزركمي ، دار العمـ ينظر: األعبلـ     
،  ِْٔ/ِـ   ُٖٔٗ،  ٕلممبلييف ، بيركت ، ط

الكافي بالكفيات ، صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ 
ىػ" ، تحقيؽ أحمد األرناؤكط  ْٕٔالصفدم "ت 

كتركي مصطفى  ، دار إحياء التراث العربي ، 
 ٓ/ُّـ : َََِ، ُبيركت ، ط

مف ، عمي طراز أعبلـ الزمف في طبقات أعياف الي .ُّ
 /بَُٗبف الحسف الخزرجي  )خ( :

عبدالصمد بف عبداهلل باكثير اليمني الكندم، كاف  .ُْ
شاعر عصره، ككاتب دار اإلنشاء السمطاف عمر 

 . ىَُِٓبف بدر، ممؾ الشحر، تكفي بالشحر سنة 
ينظر: نفحة الريحانة كرشحة طبلء الحانة، محمد أميف  

 اهلل بف فضؿ اهلل بف محب  الديف بف محمد
خبلصة األثر في أعياف  -ِٓٓ-ْٔٓ/ّالمحٌبي: 

   ُِْ-ُْٖ/ِالقرف الحادم عشر ، : 
 

فػػي مقدمػػة قصػػيدتو تػػكٌزع )الػػبلـ( حػػرؼ  صػػكتف
 :(ُٓ) عمى النحك ا تي

   ِل َعذَ لى الُتصغي إ الَمْن َىويَت، و  لْ صِ 
 يمخ لُ ميتاُق ِمثْ لوُبْح ِبِعْيِقَك، ما ا         

 َمْن ُحِيَيْت  لِ ُعذدالى الوكيف ُيصغي إ
      لِ يمييِ عييلِج ايييعالْن ييمِ  ادً ييميياؤه كيييأح       
 واله ما سيرْت  لَمْن لفداُء لنفسي ا

       لِ يطلمدمِع العيناي حتى َىَمْت با           
 عبْت ل ال ىويُت صبا نجٍد و الو 

              لِ يييثأل اِن وايبيلاُت ايبيعالي يتيجيييميب            
             يُت فيي يييعييييري وبييْحييُت بييميا    ل تيغيز الو  

               ِل مقلجفاِن واألُأخفيِو ِمْن ساحِر ا       
 

فبمثػػػػؿ ىػػػػػذا التكزيػػػػ  المكثػػػػػؼ لصػػػػكت الػػػػػبلـ 
ػػػػاالشهػػػػاًعر  اسػػػػتطاع مػػػػف التنػػػػاغـ  أف يفػػػػرض نكعن

المكسػػػػػيقي المتمظيػػػػػر عػػػػػف االنتشػػػػػار المكضػػػػػ  
 بالشكؿ ا تي:

                    ؿ..ؿ..ؿ..ؿ ..…..ؿ
 ٖ  .ؿ….ؿ…..ؿ               ….…

                  ..….ؿ….ؿ…..ؿ…
 ٔ   ؿ..ؿ..…..…..          … 
   ؿ.. ؿ.. ؿ.. ؿ..……

 ٔ   ؿ…ؿ                  ……………
           .…ؿ…..ؿ……..ؿ

 ٕ   ؿ…ؿ…ؿ….ؿ               ……

                                                                                   
 

 َِّديكاف عبدالصمد بىاكىًثٍير )خ(:  .ُٓ
 
 



 

َُْٗ 
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        .….………. ؿ…..ؿ
 ٓ   .ؿ.. ؿ..ؿ            …..……

 
 عمى تقكـ قطكعةلمم الصكتية البنية ىذه إف 
 فػي ىػذه تػردد الػذم  )الػبلـ( صػكت  تكػرار

 بالشػدة  ينماز صكت كىك مرة، ( ِّ) األبيات
 عمى الجانػب الكقكؼ كببل شؾ فإف كالرخاكة ، 

 عػف يكشػؼ الػنص ضػمف الحػرؼ ليػذا الػداللي
الشػاعر  خاصػة عاشػيا كنفسػية انفعاليػة حالػة

 تحت تأثير عاطفة الحنيف كالشكؽ. 
لتػػكزع المتفػػاكت لصػػكت الػػبلـ إف ىػػذا ا      

عمػػػػػػى األبيػػػػػػات الخمسػػػػػػة يكشػػػػػػؼ عػػػػػػف مسػػػػػػتكل 
ارتفاعػػػػو كانخفاضػػػػو  بػػػػيف األبيػػػػات، ففػػػػي حػػػػيف 

( مػػػػػرات فػػػػػي المطمػػػػػ ، ٖتكػػػػػرر ىػػػػػذا الصػػػػػكت )
انخفض في نياية المقطػ  )البيػت الخػامس( إلػى 

( مػػػػرات، ليتناسػػػػب مػػػػ  نيايػػػػة الفكػػػػرة كحجػػػػـ ٓ)
االنفعػػػاؿ الػػػػذم اكتنػػػػؼ الشػػػاعر. ككػػػػأف كػػػػٌؿ الـ 

لن لصػػػػكت الػػػػبلـ السػػػػابقة، كصػػػػكالن لقػػػػكافي صػػػػد
 األبيات.

ك ػػؿكاسػتخدـ عمػػي بػػف  الميتىكى
صػػكت القػػاؼ  (ُٔ)

 جاء عميو صكت البلـ في  ًممهاعمى نحك أقؿ 

                                                           
عمي بف إسماعيؿ المتككؿ عمى اهلل، ابف القاسـ:  .ُٔ

أمير يماني، عالـ باألدب، رقيؽ الشعر. كلد في 
شيارة )مف حصكف اليمف( كقمده أبكه أعماؿ 

ثـ جعمو ناظرا عمى أعماؿ اليمف  ضكراف )باليمف(
كميا، فأقاـ بتعز. ككانت داره محط رحاؿ األدباء 

 إلى أف تكفي. لو ديكاف شعر )خ(. 
ينظر: البدر الطال  بمحاسف مف بعد القرف الساب ، 

،    ّْٖ/ُ( : ىَُِٓمحمد بف عمي الشككاني )ت
 ،  ِْٔ/ْاألعبلـ : 

 :(ُٕ)أبياتو ا تية، كقاؿ
   قُ َأُتراه يسمو الواِلُو الُميتا

                               ُق مبُو الخّفاايوًما، وييدأ  
 داؤُه  قٌ يسمو ميو ىيياُت أن

                                     قُ دود الِييُف واألحداقتمك ال
و، فيذيعو                        اما زال يكتم يو 

                              قُ متيو المدمُع الِميراقمن م     
فأصػػػكات القػػػاؼ تكزعػػػت عمػػػى األبيػػػات فػػػي  

، بكاقػػ  ثبلثػػة فػػي  كػػؿ  بيػػت، كيمكػػف نسػػؽ متسػػاكو
 تكضيحيا بالشكؿ ا تي:

      ؽ ………… …………
 ّؽ ………ؽ                    …………

                             …ؽ …………………
 ّؽ  …………ؽ                   ………

               ……ؽ …… …………
 ّؽ …...……… ؽ  ...                   

فػػي حػػيف تكزعػػت أصػػكات الػػبلـ عمػػى النحػػك 
 ا تي:

         ….ؿ..ؿ.ؿ. .ؿ … ……..
 ٔ …ؿ …ؿ             ….…..………

           …………ؿ…..………
 ٓ ……ؿ..ؿ……ؿ…ؿ           ……

               …………………ؿ …
 ْ   …………ؿ …ؿ …ؿ             …

كلكػػػف مجػػػيء صػػػكت القػػػاؼ ركي ػػػا أسػػػيـ فػػػي 
 أكبر مف الكضكح كالقكة المكسيقية. منحو قدرنا

                                                                                   
ك ؿ إسماعيؿ بف ال .ُٕ قاسـ )خ(: ديكاف عمي بف الميتىكى

 /بٕ
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ىذا االنتشار التكافقي، كالشؾ أف 
، قد (ُٖ)، لصكت القاؼ الشديد الجيرالبلقصدم

من  األبيات جيكرية مكسيقية ساعدت أصكات 
المد عمى تيدئتيا بعض الشيء عبر إبطاء 
اإليقاع كالتقميؿ مف شدة الجير الذم تميز بو 

 صكت القاؼ.
فػػػػػي كػػػػػؿ  الش ػػػػعىرىاءكلػػػػـ يكػػػػػف النجػػػػاح حميػػػػػؼ 
نمػاذج شػعرية ذكات  محاكالتيـ، إذ رصد الباحػث

طػػػاب  سػػػمبي. كيمكػػػف إرجػػػاع عػػػدـ التكفيػػػؽ إلػػػى 
سػػيطرة االنفعػػاالت عمػػى نحػػك لػػـ يسػػاعدىـ عمػػى 
 التحكـ في أصػكات الكممػات كالتراكيػب مػف جيػة
، كمػػػػػػػػف جيػػػػػػػػة أخػػػػػػػػرل لعػػػػػػػػب ضػػػػػػػػعؼ الذائقػػػػػػػػة 

فػػػي إشػػػاعة  دكرنا الش ػػػعىرىاءالمكسػػػيقية لػػػدل بعػػػض 
بعػػػػػػػػض االضػػػػػػػػطراب الصػػػػػػػػكتي كالتنػػػػػػػػافر بػػػػػػػػيف 

كىػػذا مػػا بػػدا فػػي البيتػػيف لمسػػتخدمة. األصػػكات ا
الػذم قػاؿ  (ُٗ)الكىٍككىبىػاًنييكسؼ بف عمي ا تييف ل
 :( َِ)فييما 

                                                           
 .َُٖينظر: األصكات المغكية، د. إبراىيـ أنيس:  .ُٖ
يكسؼ بف عمي بف ىادم الكككباني النشأة ثـ  .ُٗ

الصنعاني. نشأ بمدينة شباـ كحصف كككباف، ككاف 
شاعران بميغان، ككاتبان قديران، كتب ألمير كككباف 
الحسيف بف عبدالقادر. كترؾ العديد مف المؤلفات 

 .  ىُُُٔكالكتب تكفي سنة 
  ِِْ/  ٖاألعبلـ :  -.ّٓٓ/ِينظر : البدر الطال : 

ديكاف يكسؼ بف عمي بف ىادم الكككباني المسمى  .َِ
 /أُُٗ)محاسف يكسؼ(،  )خ(: 

 
 
 
 

   نْ َأْم عَ ، َمَمٍل ِبِو  نْ َأعَ 
    نْ دالٍل في الجفا َأْمعَ   

   بالمقيا        ند َرًيا َما مَ  
       نْ مَ  نْ ُبدِِّه مِ  نْ فما مِ    

بكثافػػة تػكزع صػػكت النػػكف  فػالمبلحظ ىنػػا ىػػك
أرىقت البنية المكسيقية لمبيتيف كسمبتيا خاصيتيا 
اإليقاعيػػػػػػة السمسػػػػػػة ، كأحالتيػػػػػػا إلػػػػػػى نػػػػػػكع مػػػػػػف 
)العنعنة كالمنمنة( التي ساعد عمييا صكتا المػيـ 

 كالتنكيف أيضان.
كغيػػر بعيػػد عنػػو ىػػذا التكػػرار البلفػػت لصػػكت 

  ( :ِِ)في قكلو (ُِ)( عند القاسـ بف ىتيمؿالقاؼ)
 ييينييي   يعَ بِ  يميوبَ قالي يرُ يمَ يقْ يَ  يميرٌ ا 

 يمياراايُر األمَ يقْ يارًا ، ويَ يييجِ  يوِ  
القاؼ الذم فيذا التكرار السمبي لصكت    

و مف نيعد مف أصكات القمقمة ، فضبلن عف كك 
ة كالقكة . األصكات المجيكرة التي ترتبط بالشدٌ 

كالشاعر في معرض بيت غزلي كاف يتطمب 
 سب أجكاء الغزؿ.منو الميؿ إلى الميف كما ينا

                                                                                   
القاسـ بف عمي بف ىتيمؿ الشاعر المشيكر، كاف  .ُِ

شاعرا فصيحا بميغا، حسف الشعر، جيد السبؾ. 
 امتدح المظفر الرسكلي ، كاإلماـ أحمد بف الحسيف
القاسمي، كاألمير أحمد بف اإلماـ عبد اهلل بف 
حمزة.، كانتقؿ بشعره إلى مناطؽ شتى بيف اليمف 

ق. لو ديكاف شعر ٓٗٔكالحجاز.  تكفي سنة 
 مطبكع.  

 َُٗ/ٖ، معجـ المؤلفيف : ُٖٕ/ٓينظر :  األعبلـ : 
ديكاف ابف ىتيمؿ : درر النحكر ، دراسة ك تحقيؽ  .ِِ

 ّٕٔ/ ُعبدالكلي الشميرم : 
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في بعض أبياتيـ بيف أكثر  الش عىرىاءكما ناغـ 
في خمؽ طاقة إيحائية ذات  ف صكت أمبلن م

داللة نفسية ترتبط بالجانبيف المكسيقي 
ر عمي بف أبي  اؿكالتعبيرم. فعندما كره  (ِّ) الر جى

 :(ِْ)كالراء كالسيف في قكلوأصكات الباء 
 بريُق الَغوِر في أعمى السحابِ 

 ى واليميييييُل ُمييْسييَوّد اإلىييييييييابِ سير  
 وكيّرر َوْميَضيو ِميْن َبيْعييِد َوْىيينٍ 

 كيميثيل اليسيييف ُسييلد مين اليِقيرابِ  
 وَغينديْت ذاُت َطيوٍق فيوق فيرعٍ 

 ودمع السحب أمسى في انسكاِب        
 وَىييبديْت ِنيسيميٌة بيخييفييّي سير  

 يييّصييحيياِب عيييرفييتُييو دون ال 
       إلييد ،     فطار النوم من أجفاِن عيني

 وبياَت اليقيميُب مينيي فيي اضطرابِ    
لػػكحظ أفه ىػػذه األصػػكات تػػرددت عمػػى النحػػك 

 ا تي:
 

ر  س  س .. ب..……ر…ب ر 
 .. ب….……. س…
                                               ب.. س.. …ر ...رب 

                                                           
عمي بف صال  بف محمد بف عمي بف أبي الرجاؿ  .ِّ

القرشي العمرم اليمني الصنعاني. كاف أديبان 
كشاعران مجيدان. ككثيران ما كاف يسمؾ طريقة المجكف 
كاليزؿ كالسخرية ، كعمر طكيبلن كتكفي سنة 

 ق، لو ديكاف شعر مخطكط. ُُّٓ
، معجـ المؤلفيف ، عمر  ْٔٓ/ ُينظر: البدر الطال : 

 ُْٓ/ِلة  : رضا كحا
اؿ )خ(:  .ِْ  .ِْٖديكاف عمي بف أبي الر جى
 

 س ر ... س ......... ب                 
 .…ب  ... ر     .. ر.

 س.... س ........... ب                    
 ............... ر .....

 ب…..س..س ….س ب...               
  س ر ر ...س…..ب ب…

 ب……..….……..ر                …
 ... ……………ر .. …

 ب..ر……ب..………ب…  
النكعية  ككاض  مف الشكؿ السابؽ الكثافة

بو مف ب، ر(، كما أكحيا لصكتي الجير ) 
النفسية ، كما خٌمفتو الشهاًعر  داللة عمى حالة

رة عف تمؾ الحالة عمى أصكات تراكيبو المعبٌ 
المنظر الذم شاىده، فالباء صكت شديد 

ا ػأمه  ،(ِٓ)مجيكر، كالراء مف األصكات المجيكرة
أنو ، غير  ف األصكات الميمكسةػو مػإنػف فػيػسػال

يمكف تعميؿ مجيء السيف ككثافة كجكده معيما 
باإلشارة إلى انتمائو لمجمكعة أصكات الصفير 

، (ِٔ)التي تحدث عند النطؽ بيا صفيران عاليان 
يمكف أف يقربو مف صكتي الباء كالراء. كيمكف 
القكؿ إف تكافر األصكات الثبلثة بكثافة كتكزعيا 
عمى األبيات، بنسبو متفاكتةو، ساعد عمى 

لكشؼ عف بيعدو مكسيقي ذم داللة إيحاًئيهة، ا
عٌبر عنيا التمٌكج الحاصؿ بيف أصكات الكممات 
تبعان لتكافر األصكات الثبلثة السابقة ككثافة 

                                                           
 .ْٓينظر: األصكات المغكية:  .ِٓ
ينظر: أسس عمـ المغة، ماريكبام، ترجمة د. أحمد  .ِٔ

 .ٖٓمختار عمر: 
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إيرادىا. كربما جاء ىذا الصخب المتعالي 
عف ضجر  س( معٌبرنالؤلصكات )ب ، ر، 

كاضطراب شديديف قاساىما الشاعر، بدليؿ 
الرعد كالمطر، بما يثيره بيف منظر  وً عً مٍ جى 

صكت الرعد مف تكجس كخكؼ، كبيف منظر 
غناء الحمامة فكؽ أحد األغصاف. ككأف صكت 

، لـ ير، الذم يرتبط بو غالبناالرعد كالمطر الغز 
 !!  ا مشاعر الفزع كطمب االحتماءيبثا فيي

كيمكف مبلحظة الدكر الذم تقػكـ بػو أصػكات 
ت الشعرم، الجير كاليمس في بناء مكسيقيهة البي

كاضػػػفاء طػػػػاب  إيقػػػػاعي خػػػاص، يتنػػػػكع كيتشػػػػكؿ 
عمػػػى كفػػػؽ تنٌكعيػػػا كتشػػػكٌميا داخػػػؿ إطػػػار الػػػنص 
الشػػػػػعرم، بتتبػػػػػ  تكزعيػػػػػا فػػػػػي بيتػػػػػي محمػػػػػد بػػػػػف 

 :(ِٖ)ا تييف (ِٕ) عبداهلل شرؼ الديف
 ال ُيَطفِّْي َوَىَج اليدوِق ِسوى 

 ِسيْميَسياِل َلَماِك الثِمِج       َرْييفُ 
  ييَمييٍة أْنييَت ِبييَيييا      وَحيييَييياة  لييَيْ 

 يا َحبيبي لي َسِمْيٌر وَنِجْي        

                                                           
محمد بف عبد اهلل بف اإلماـ شرؼ الديف  .ِٕ

مامة في  الكككباني: شاعر غزؿ، مف بيت مجد كا 
مف  كككباف )باليمف( أكرد المحبي نمكذجا حسنا

شعره. كاف يكصؼ بالعمـ كالعفاؼ، ككاف شعره 
يفعؿ بالقمكب ما فعمت بفؤاده العيكف. لو ديكاف 

( خ .  شعر )الركض المرىـك كالٌدر المنظـك
   َِْ/ٔ، األعبلـ :  ُْٗ/ِينظر : البدر الطال  :

ديكاف محمد بف عبداهلل بف شرؼ الديف المسمى  .ِٖ
 :)  /بِٖ)الركض المرىـك كالٌدر المنظـك

 
 
 

فالتشػػػػػٌكؽ كالتميػػػػػؼ الرتشػػػػػاؼ الممػػػػػى ارتػػػػػبط  
(، ِ(، كالفػػػػاء)ِ(، كالشػػػػيف)ِبأصػػػػكات: السػػػػيف)

كلػػػكحظ جنػػػكح البيػػػت ا خػػػر نحػػػك  … (ِكالػػػكاك)
التخفيػػؼ مػػف شػػدة كقػػ  ىػػذه األصػػكات ال سػػيما 

 عػػػػد أف انتقػػػػؿأصػػػػكات السػػػػيف كالشػػػػيف كالطػػػػاء، ب
مػػػػػف الحػػػػػديث عػػػػػف شػػػػػبقو كتميفػػػػػو إلػػػػػى الشهػػػػػاًعر 

الحػػديث عػػف ليمػػة أنػػس ىادئػػة يػػنعـ فييػػا بكصػػؿ 
الحبيب. كجػاءت األصػكات، تبعػان ليػذه المعػاني، 

عػػػػػف السػػػػػككف المػػػػػرتبط بميػػػػػالي المناجػػػػػاة  معبػػػػػرةن 
 الحالمة. 

ار الصػػػكتي عنػػػد كيمكػػػف مبلحظػػػة ىػػػذا التكػػػر 
  :  (َّ)في قكلو  (ِٗ)جماؿ الديف الطبرم

 
سما فى سموات السمو فأيرات          

  يموس سناه واستبان بياؤه    
 

كالشػػػػػؾ أف مثػػػػػؿ ىػػػػػذا التنظػػػػػيـ، البلكاعػػػػػي ، 
 لحركة األصكات كمكاقعيػا يؤكػد أف العمػؿ الفنػي

                                                           
محمد بف أحمد بف عبد اهلل بف محمد بف أبى بكر  .ِٗ

بف محمد بف إبراىيـ، قاضى مكة، جماؿ الديف بف 
الشيخ محب الديف الطبرل المكى الشافعى، أديب 
كشاعر ، تكلى قضاء مكة كعزؿ نفسو.  كلد بمكة 

 ق   ْٗٔق ، كبيا تكفي سنة َّٔالمكرمة سنة 
 ِّْ/ٓ: ، األعبلـ ُْ-ُّ/ِينظر : العقد الثميف : 

العقد الثميف فى تاريخ البمد األميف ، تقي الديف  .َّ
 َُ/ِمحمد بف أحمد الحسني الفاسى المكي :

 
 



 

َُٖٗ 

 

 واحلجاز اليمن شعراء عند اإليقاعية البنى يف دراشة...    العربية اجلسيرة يف الوشيط العربي الشعر يف الداخليــــة املوشيقى

    جازان جامعة                    علي حصني حصن راجح د/                                                                                                                              

ىػػػك أكالن نظػػػاـ لؤلصػػػكات، ثػػػـ انتقػػػاء مػػػف النظػػػاـ 
  .(ُّ)الصكتي لمغة ما

كمػػػػػف األسػػػػػاليب التنغيميػػػػػة التػػػػػي اسػػػػػػتخدميا 
إلحداث أثر مكسيقي ذم خاصية معينة  اءالش عىرى 

التػػػي تظيػػػر، مػػػف ناحيػػػة صػػػكتية،  أصػػػكات المػػػدٌ 
نتيجػػػػػػػة تتػػػػػػػاب  الحركػػػػػػػات المختمفػػػػػػػة، طكيمػػػػػػػة أك 

 يؤدم إلى تباطؤ اإليقاع.  ًممها،(ِّ)قصيرة
ا فػي بيػت  طمحػة النعمػاني كقد بد ذلؾ كاضػحن

 : (ّْ)ا تي  (ّّ)
 حوامل آماٍل ِثَقاٍل تتابعتْ 

 بِن المميِك الُمَفضدالمع الحمِد يطم    
 

                                                           
ينظر: نظرية األدب، رينيو كيميؾ كأكستف كاريف،  .ُّ

ترجمة محيي الديف صبحي، مراجعة د. حساـ 
 ِِٔالخطيب: 

ينظر: أسس عمـ المغة، ماريكبام، ترجمة د. أحمد  .ِّ
 ٖٓمختار عمر: 

مد طمحة بف احمد بف الحسيف النعماني، أبك مح .ّّ
شاعر  ينسب إلى بمدة النعمانية في العراؽ . زار 

ىػ كأقاـ بيا ، كمدح جماعةن مف َْٓاليمف سنة 
أعيانيا ، ككاف فاضبلن عارفان بالمغة كاألدب 

 كالشعر.
ينظر : خريدة القصر كجريدة العصر ، العماد 

 ىػ" ، قسـ شعراء ٕٗٓاألصبياني الكاتب "ت 
،   ْْ/ِالعراؽ ، تحقيؽ د. محمد بيجت األثرم :

 ِِٗ/ّ،  األعبلـ : ُْٗ/ ِالبدر الطال  :
 .ْْ/ِخريدة القصر كجريدة العصر :  .ّْ
 
 

 
 

 كيمكف أف يمم  ىذا األمر عمى النص ا تي 
 
 :(ّٓ)بىاكىًثٍيرصمد عبدالل

 َذَكيَر اليَميالِعيَب واليَميَعيياِىييَد والرَُّبى
 يييذكييياُر أّيييَيياِم اليييّصيييِبييا      يوأَىييييياَجيييُو ِتي       

 َعيييْيييييُدُه     واعيتياده َوْجييييييٌد  تَيييَقيياَدَم 
با             وَسَرْت َلُو األيَجاُن في َنْيِر الصد

ػػا فػالمبل  حظ أف حشػػد أصػكات المػػد أنشػأ ترنمن
المػػػػػس الحالػػػػػة النفسػػػػػية لمشػػػػػاعر التػػػػػي  مكسػػػػػيقينا

ػػػاسػػػرحت مػػػ  الخيػػػاؿ الماضػػػي،  أدل لتبػػػاطؤ  ًممه
لذلؾ، األمر الذم فرض نفسػو عمػى  ع تبعنااإليقا

 عت أصػكات المػد فييمػا شػيكعناذيف شاالبيتيف الم
 أسيـ في خمؽ اإليقاع ذم الحركة المتباطئة. 

التباطؤ المكسػيقي كػاف أكثػر كيبلحظ أف ىذا 
ا فػػي البيػػت األكؿ الػػذم تكػػررت أصػػكات  كضػػكحن

المػػػػد فيػػػػو سػػػػت مػػػػرات، فػػػػي حػػػػيف تراجعػػػػت ىػػػػذه 
 اممالنسبة في البيت ا خر إلى ثبلثة أصكات ، 

و إلػػى اإلسػػراع جعػػؿ التنػػاغـ المكسػػيقي يميػػؿ فيػػ
 قميبلن عما كاف عميو في البيت األكؿ.

كفػػػػػي معػػػػػرض حديثػػػػػو عػػػػػف الػػػػػزمف الماضػػػػػي 
كتػػذكر أحداثػػو ، اعتمػػد ابػػف ىتيمػػؿ عمػػى تكػػرار 

في خمؽ نكع مف التبػاطؤ اإليقػاعي  أصكات المدٌ 
الزمنػػػػػي ، ككأنػػػػػو أراد أف يمػػػػػن  نفسػػػػػو كالمتمقػػػػػي 
فاصػػػػػبلن زمنينػػػػػا لمعػػػػػكدة إلػػػػػى الماضػػػػػي كمقارنتػػػػػو 

 : ( ّٔ)  ، في قكلوبالحاضر 
 اليزدمياُن اليزدمياُن فيييميا َعيييِدنيا   ال 

                                                           
 

 ٗديكاف عبدالصمد بىاكىًثٍير )خ( :  .ّٓ
 ّّْ/ُديكاف ابف ىتيمؿ :  .ّٔ



 

 

َُٗٗ 

 

 م2019 والثالثونالعدد الثامن                                                               باملنصورة      لة كلية اللغة العربية جم

 ُه َايدييميًا وال اليّديياُر اليّدييارُ        
ػػػػاؼ  كحػػػػاكؿ يحيػػػػى حه ػػػػا ( ّٕ)جى أف يخمػػػػؽ تنكعن

بالمكاشجة بيف أصػكات المػد كاألصػكات  مكسيقينا
ر، في قكلو  :(ّٖ)األيخى

 وراِق طيييارحيييتييينيييي اليييورايييياُء بياأل 
 ااي     يوِق ُدوَن ِرفييّ ياليي بينيتيفيطيواص 

          ييييٍج ذو فيييؤاٍد      عيييميييميييْت أنييينيييي 
     ياقِ مييييسييييتيييييياٍم ، مييييتييييييّييٍم ، مييييييييتي        

عمػػى  فالمبلحظػػة الدقيقػػة لتػػكٌزع أصػػكات المػػدٌ 
بلقة السببية بيف أجزاء البيتيف األربعة تكض  الع

انتشػػػػػار تمػػػػػؾ األصػػػػػكات ككثافػػػػػة كجكدىػػػػػا كبػػػػػيف 
تبػػاطؤ اإليقػػاع المكسػػيقي كسػػرعتو. كيمكػػف شػػرح 

 العبلقة بكساطة الشكؿ ا تي:
*..*..*..*..*.…              

             ..*..*..*..*..*.. 
 *..… *…*…….      

            …*……… * .…… 

                                                           
 

يحيى بف ًإبراًىيـ بف يحيى بف احمد جحاؼ  .ّٕ
ى القضاء الحبكرل كاف سيد كقتو عمما كعمبل كتكل

ًبمدينة حبكر أياـ المتككؿ عمى اهلل ًإسماًعيؿ كنشر 
لو شرح  العمـ كأحيا المعالـ ككاف ًفي النهٍحك اٍلغىايىة كى
عمى الحاجبية . لو ديكاف شعر)درر األصداؼ مف 
شعر السيد يحيى بف إبراىيـ جحاؼ( خ. ، تكفي 

 قَُُّسنة 
 ،  ُّٓ/  ٖينظر :  األعبلـ : 

اؼ المسمى )درر ديكاف يحيى بف إب .ّٖ حه راىيـ جى
األصداؼ مف شعر العماد يحيى بف إبراىيـ 

 /أُّْجحاؼ(، )خ(: 
 

شػػػػػػكؿ ، بحسػػػػػػب الإف انتشػػػػػػار أصػػػػػػكات المػػػػػػدٌ 
فػي  تراجعنا ثىمهةالسابؽ، يفص  لمكىمة األكلى أف 

الػػػػنفس اإليقػػػػاعي لعجػػػػز البيػػػػت الثػػػػاني الحتكائػػػػو 
عمػػػى أقػػػؿ عػػػدد مػػػف أصػػػكات المػػػد بػػػيف األشػػػطر 

في ر الشهاع السابقة.  بيد أف الطريقة التي اتبعيا
ػػػاتكز  مػػػف  يػػ  ىػػػذيف الصػػكتيف منحػػػت العجػػز نكعن

عي التراخػػػػػػي المكسػػػػػػيقي المشػػػػػػابو لمػػػػػػنمط اإليقػػػػػػا
 لشطرم البيت األكؿ.

جتمػػػ  فػػػي البيػػػت الكاحػػػد تكػػػرار صػػػكت كقػػػد ي
قػػكؿ كمػػا فػػي  حػػرؼ الػػركم كتػػكٌزع أصػػكات المػػدٌ 

 : (ّٗ)محمد بف عمي الطبرم
 أَسيرْتينيي بيَطيْرِفيييا اليَفيتّيَان

 وبُحْسٍن يفوُق ُحوَر الِجنانِ 
كلكػػػػػأف تكػػػػػرار صػػػػػكت النػػػػػكف ، كىػػػػػك حػػػػػرؼ 

كء الػػػذم ، فػػػي البيػػػت قػػػد اتكػػػأ عمػػػى اليػػػد الػػػركم
صػػنعتو أصػػكات المػػد )األلػػؼ ، كالػػبلـ( ، لخمػػؽ 

 االنسجاـ المكسيقي اليادئ .
 
 :التكرار والترديييييييد 

فػػػي التكػػػرار كالترديػػػد تصػػػاحب أصػػػكؿ الػػػداٌؿ 
أكثػػر مػػف  مفػػظالالمػػدلكؿ كال تفارقػػو رغػػـ اسػػتخداـ 

                                                           
الطبرم : مف أئمة الحـر  إسماعيؿ بف عمي محمد .ّٗ

المكي الشريؼ ، كىك مف الشعراء كاألدباء الذيف 
ذاع صيتيـ في ببلد الحجاز في القرف الحادم 

 عشر لميجرة .  ترجـ لو المحبي .
 ِْ/ْلريحانة : ينظر : نفحة ا

ينظر: في ماىية النص الشعرم. إطبللة اسمكبية  .َْ
 ِٕمف نافذة التراث النقدم، محمد عبدالعظيـ: 

 



 

ََُُ 

 

 واحلجاز اليمن شعراء عند اإليقاعية البنى يف دراشة...    العربية اجلسيرة يف الوشيط العربي الشعر يف الداخليــــة املوشيقى

    جازان جامعة                    علي حصني حصن راجح د/                                                                                                                              

لمقيػػػػاـ بعمميػػػػة تكثيػػػػؼ عمػػػػى مسػػػػتكييف:  (َْ)مػػػػرة
 صكتي ك داللي. 

ة اٌلمٍفظػػػػػف التكػػػػػرار بػػػػػأف كيتمػػػػػايز الترديػػػػػد عػػػػػ
المكررة فيو تفيد معنى غير المعنى األكؿ بدرجة 

 (ُْ)قػد يتكلٌػد عػف مجػرد التكػرار ًممهاكضكح أكبر 
مػػػػػف إثػػػػػارة االنتبػػػػػاه لمكممػػػػػة المكػػػػػررة أك محاكلػػػػػة 
تكثيؼ داللتيا، أك لمراعاة النسؽ التركيبػي الػذم 

 قد يتطمب إعادة لفظة بعينيا.
مجػػػػؤكف لمتكػػػػرار كػػػػانكا ي اءالشػػػػعر كلػػػػكحظ أف  

لغرض التكثيؼ الداللي كاإلثارة االنفعالية، سػكاء 
إلػػػى  يػػػتٍ ج  نشػػػأ، أـ أنيػػػا كي أصػػدرت مػػػف قبػػػؿ المي 

صػمد عبداللمتمقي. كبػرزت ىػذه الغايػة فػي قػكؿ ا
 :(ِْ)بىاكىًثٍير

  كعىًيٍدتي منؾى جكائزنا مكصكلةن 
، كزيادةن لـ تقصر     بجكائزو

 )جػػػكائز( تكػػػررت فػػػي صػػػدر البيػػػت كعجػػػزه ف 
، كلكػػػػػػف  دكف أف تتغيػػػػػر داللتيػػػػػػا فػػػػػي كػػػػػػؿ مػػػػػرة

الجمػػاؿ الصػػكتي المتحقػػؽ بكسػػاطة ىػػذا التكػػرار 
زيعػػػد مػػػف  فكائػػػده.. فالكممػػػة المكػػػررة جػػػاءت  أٍبػػػرى

مقركنػػة بتنػػكيف الفتحػػة مػػرة، كبتنػػكيف الكسػػرة مػػرة 
سػاعد عمػى تػكزع البيػت عمػى ثبلثػة  ًممها،  أخرل

 أقساـ عركضية:
 ةً يوليييوصييييم      ييوائزًاجَ   منكَ   وعيدتُ 

 ///O/ /O //   /  O/    / O         /O// O/ O 

 مف   ػعػػػػػفػمست      ػفػػمػػاعػػفػػػتػػػم ػفػػػمػػػاعػػػفػػػتػػػم 
                                                           

 
ينظر: خصائص األسمكب في الشكقيات ، د.  .ُْ

 ِٔ - َٔمحمد اليادم الطرابمسي : 
 ُِٕديكاف عبدالصمد بىاكىًثٍير )خ(:  .ِْ
 

 رِ يصيقيت لم    ادةً ييييييييييوزي  زٍ ييييوائيييجييب         
           ///O// O       ///O// O     /O// O/  O 

 مفػعػفػػػتػمس  متفاعمف       فمتفاعم        
كمػػػػػػا أف تنػػػػػػكيف الكسػػػػػػرة فػػػػػػي )جػػػػػػكائز( ميهػػػػػػد 

 لمجيء القافية ذات الركم المكسكر.
  

ػػا اٌلمٍفظػػػ ر الشهػػػاع ة المكػػررة فػػػي الترديػػد فػػػإفأمه
يسػػػػػتخدميا متعمقػػػػػة بمعنػػػػػى، ثػػػػػـ يردىػػػػػا متعمقػػػػػة 
بمعنػىن آخػر، أم أنػػو يرددىػا بعينيػػا مضػافة إلػػى 

عػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف ء جيتػػػػػيف مختمفتػػػػػيف، كمػػػػػا جػػػػػا
 :(ْْ) الذم ردد )تفاضؿ( (ّْ)الصنعانيدعفاف 

                   األخطارِ  جميمةُ  ِىيَميُم اليخيطييرِ 
 واإلصييدارِ  اإلييرادِ  محيميودةُ      

 في أربيابييا           العزماتِ  وتفاضلُ 
                         األادارِ  تفاضلِ  بَ سْ حَ يجري بِ    

 
و فاضؿ( لتككيد ما ذىب إليفالشاعر ردهد )ت

عمى تفاضؿ  مف تفاضؿ درجات العـز  اعتمادنا
ة بعينيا اٌلمٍفظاألقدار، كعمى الرغـ مف ترديد 
 األكلى جاءت فإنيا ارتبطت بجيتيف مختمفتيف: 

                                                           
ترجـ لو المحبي في نفحة الريحانة بقكلو : محمد  .ّْ

دعفاف الصنعاني مف آؿ أبي عمرك أساة بف 
القريض، ككالة الجاه العريض. ككانكا بصنعاء ممف 
بنكا لآلداب منارىا، كرفعكا نارىا، كأطمعكا كردىا 
كجمنارىا. كىك مف بينيـ بحر النظاـ، كبقية 

 األعبلـ العظاـ.
 ْٓٔ/ُينظر : ننفحة الريحانة: 

 ْٓٔ/ُنفسو:  .ْْ
 
 



 

 

َُُُ 

 

 م2019 والثالثونالعدد الثامن                                                               باملنصورة      لة كلية اللغة العربية جم

)األقدار(.  ل ب)العزمات(، كاألخر  مرتبطة ب
أسيـ في من  عجز  كلكحظ أف الترديد ػػ ىناػػػ

 مف التراخي المكسيقي البيت الثاني نكعان 
ر في كممتيف الذم تكرٌ  بكساطة صكت المدٌ 

 متجاكرتيف، إحداىما القافية.

ألحمػػػػػػػػد  ظيػػػػػػػػر فػػػػػػػػي البيتػػػػػػػػيف ا تيػػػػػػػػيف ك    
ء بفعػػػػػػؿ تنػػػػػػامي الترديػػػػػػد الػػػػػػذم جػػػػػػا (ْٓ)ا ًنًسػػػػػػي

 :(ْٔ)تو االنفعاؿ كشدٌ 
 ليالَي ُأنٍس لسُت َأنَسى ادِّكارىا   

       ْدَعىأُ فيا ليتني يوًما إلى َعوِدَىا      
    ليالَي َتْجِني البيُض ُغْصَن َيبيبِتي          

                   ايعَ ينَ يْت يَ يا َوَدنَ ياُرىيرْت أزىيميد أثيوا           
فترديد )ليالي( جاء في معرض التذكر   

و حً رى الشجي كالحنيف المتنامي لعنفكاف الشباب كمى 
ؿ بيت، كليكه.. كقد ارتبط الترديد بمستيٌؿ ك

أراد بيذا االستيبلؿ التركيز عمى الشهاًعر  ككأف
الكممة المرددة، كتكثيؼ إيحاءاتيا، كاالعتماد 
عمى إيقاعيا المكسيقي المكٌحد لبناء اإليقاع 

                                                           
اليماني المعركؼ أحمد بف أحمد األنسي القيدة  .ْٓ

بالزنمة الشاعر اٍلمشيكر ، نشأ في صنعاء كمدح 
إماميا آنذاؾ الميدم ، كانتقؿ إلى الحجاز فمدح 
أميرىا الشريؼ أحمد بف غىالب الذم أحسف 
كرامو، ثـ عاد إلى اليمف كبيا تكفي سنة   استقبالو كا 

 ق. ُُُٗ
 ّٕ/ُينظر : البدر الطال  :

لعمـ المفرد مف شعر ديكاف أحمد ا ًنًسي المسمى )ا .ْٔ
 /ب ِٖالسيد أحمد( )خ(: 

ينظر: بيف األدب كالمكسيقى، أسعد محمد عمي:  .ْٕ
ُٖ. 

 

الخاص بكؿ بيت، فكأنيما استيبلؿ قافكم 
عمى خمؽ بقية الترددات ر الشهاع د ساعدمكحٌ 

 سرٌ  الصكتية كالداللية لمبيتيف. كيبلحظ أف
الجماؿ الذم يمكف تممسو في الترديد متأتٍّ مف 

إلى لفظيف ر المكرٌ  ظالمفسناد إتقنية تعتمد عمى 
منيما مدلكليف جديديف،  مختمفي الداللة، مكلدنا

 .(ْٕ)يصاحبيما إيقاع مكسيقي
 
 
    :الجينيييياس 

يمتاز الجناس عف التكرار كالترديد بتشابو 
، (ْٖ)لمعنىيف في النطؽ كاختبلفيما في اظالمف

كتبدك قيمة ىذا التمايز في الفائدة المتحققة منو، 
مكسيقي، يعبر  فيي فائدة ذات منحييف: أحدىما

بيف األصكات  (ْٗ)بالتماثؿ الصكتي الداخمي عنو

                                                           
 

ينظر: العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقده، أبك  .ْٖ
عمي الحسف بف رشيؽ القيركاني األزدم 

(، تحقيؽ محمد محيي الديف  ىْٔٓ)ت
، اإليضاح في عمـك  ُِّ/ُعبدالحميد،: 

يف أبك عبداهلل المعركؼ الببلغة، جبلؿ الد
(، شرح كتعميؽ  ىّٕٗبالخطيب القزكيني )ت

 ُِٔكتنقي  د. محمد عبدالمنعـ خفاجي : 
ينظر : التصكير البياني، حفني محمد شرؼ:  .ْٗ

ّٕٓ-ّٕٔ. 
ينظر: حكؿ شيكع ظاىرة البدي  في العصر  .َٓ

العباسي، د. ضياء خضير عباس، مجمة كمية 
 .َُْا داب، جامعة بغداد: 

 



 

َُُِ 

 

 واحلجاز اليمن شعراء عند اإليقاعية البنى يف دراشة...    العربية اجلسيرة يف الوشيط العربي الشعر يف الداخليــــة املوشيقى

    جازان جامعة                    علي حصني حصن راجح د/                                                                                                                              

المتجانسة، كا خر داللي المتشابكة لؤللفاظ  
 .(َٓ)مف طبيعة األلفاظ المتجانسة يستفاد
 
ضؿ أنكاعو جم  ا راء النقدية عمى أف أفكتي 

ما فرضو السياؽ كجاء بو المعنى دكف تكٌمؼ أك 
 تعقيد.

كالجنػػاس عنػػػد النقػػاد القػػػدامى تشػػابو المفظػػػيف 
، كىػػػك  (ُٓ) فػػػي النطػػػؽ، كاختبلفيمػػػا فػػػي المعنػػػى

ضػػػرب مػػػػف التكػػػػرار المفظػػػي، يتكػػػػرر فيػػػػو الػػػػداؿ 
فضػػػؿ أنكاعػػػو مػػػا فرضػػػو السػػػياؽ أدكف مدلكلػػػو، ك 

يمػػػػن  ليػػػػو، ممػػػػا إد كجػػػػاء بػػػػو المعنػػػػى دكف تعٌمػػػػ
ػػػ، كيقػػػكٌ عػػػدنا جديػػػدناالداللػػػة بي  المكسػػػيقي،  سى رٍ م الجى

ػا مكسػيقيناف الجناس يكلٌػأل مػف جػراء تشػابو  د نغمن
 أصكات المفظيف المتجانسيف.

كالمبلحػػػػػػػظ أف األشػػػػػػػعار المجانسػػػػػػػة جػػػػػػػاءت 
، ىػػػي: ( ِٓ) مكزعػػػة عمػػػى أنمػػػاط تجنيسػػػية ثبلثػػػة

 .كالتركيب كالمضارعة،، المماثمة
                                                           

 

 

العمدة في محاسف الشعر كآدابو ينظر:  .ُٓ
، اإليضاح في عمـك الببلغة، جبلؿ  ُِّ/ُكنقده،

الديف أبك عبداهلل المعركؼ بالخطيب القزكيني : 
ُِٔ 

اعتمد الباحث عمى تقسيـ أبي محمد القاسـ  .ِٓ
األنصارم السجمماسي في كتابو )المنػزع البدي  في 

 تجنيس أساليب البدي (.
 
 
 
 

التػػػػػػػػاـ أك  ىػػػػػػػػك الجنػػػػػػػػاس فتجنػػػػػػػيس المماثمػػػػػػػػة
المسػػتكفى، عمػػى اخػػتبلؼ التعػػاريؼ، كفيػػو يعػػػاد 

. كىػذا مػا (ّٓ)الكاحد ذاتػو بػاختبلؼ المعنػى مفظال
يظيػػر فػػي البيػػت ا تػػي لمحسػػف اليىبىػػؿ
الػػذم  (ْٓ)

 :(ٓٓ)جاء عمى ىذه الصكرة
  ولقد وافنا لموداِع ِبَباِرقٍ 
 إذ َباِرُق الَبيِن الُمطّل َيموحُ    

ػػػػا أ)بػػػػارؽ( األكلػػػػى اسػػػػـ مكػػػػاف،  ف  األخػػػػرل مه
فإنيا تدؿ عمى السحاب المصػحكب بػالبرؽ، كلػـ 
يكػػػػػف التبػػػػػايف فػػػػػي الداللػػػػػة ىػػػػػك الفائػػػػػدة الكحيػػػػػدة 
الناتجػػػػػة عػػػػػف ىػػػػػذا الجنػػػػػاس، فػػػػػالنغـ المكسػػػػػيقي 

                                                                                   

 
 
 
  في تجنيس أساليب البدي  : ينظر: المنػزع البدي .ّٓ

ِْٖ . 
شرؼ الديف الحسف بف عمي بف جابر اليبؿ : مف  .ْٓ

أشير شعراء اليمف في القرف الحادم عشر اليجرم 
، كلد في صنعاء كنشأ فييا كاشتغؿ بالعمكـ 
كاألدب، حتى لقب بػأمير شعراء اليمف. أصمو مف 
قرية بني ىبؿ ىجرة مف ىجر خكالف. لو ديكاف 

يؽ أحمد بف محمد الشامي . تكفي شعر طب  بتحق
 ىػ ، ىك دكف الثبلثيف.  َُٕٗفي صنعاء سنة ك 
 َِٓ/ِ، األعبلـ :  ُٗٗ/ُينظر : البدر الطال  :

ديكاف اليىبىؿ، الحسف بف عمي بف جابر اليىبىؿ،  .ٓٓ
 ِْٕحٌققو أحمد بف محمد الشامي: 

 
 
 
 



 

 

َُُّ 
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يف اٌلمٍفظػػػػػػػالمتكلػػػػػػد عػػػػػػػف تشػػػػػػػابو األصػػػػػػػكات فػػػػػػػي 
 المجانسيف مف المبلم  البارزة في ىذا البيت.

كمػػػػػػػف األمثمػػػػػػػة عمػػػػػػػى التكظيػػػػػػػؼ المكسػػػػػػػيقي 
لمجناس عند الشػعراء، قػكؿ الحسػيف بػف  كالداللي

 : (ٔٓ) القـ
ذا َأْخَمَف الَسَماُء بأرضٍ   وا 

 أخمفْت راحتَاُه ذاَك السدماءَ   
أخمفػت( ىيػأ -فالجنػاس التػاـ فػي قكلػو )أخمػؼ

لمبيػػػػت مكسػػػػيقية جػػػػاءت بفعػػػػؿ تكػػػػرار المفظػػػػيف، 
كتبػػػػػػايف مكقعييمػػػػػػا فػػػػػػي شػػػػػػطرم البيػػػػػػت، فكػػػػػػأف 

كسيقية التػي )أخمفت( جاء بعد انتياء الشحنة الم
 حمميا الشطر األكؿ. 

كمػػػػػػف ىػػػػػػػذا الجنػػػػػػػاس قػػػػػػػكؿ عمػػػػػػػي بػػػػػػػف أبػػػػػػػي 
اؿ  :(ٕٓ)الر جى

  وَيقد البيَِّض بالبِّيِض الَمواِضي
 رِ ييْ ِريييَ يَل اليييى ليكَ يد حَ ييوٍم ايييب         

فالبيض األكلى ىي رؤكس األعداء  
كاألخرل جم  أبيض، كىك السيؼ. كيبلحظ أفه 

نسيف كعدـ الفصؿ بينيما يف المجاظالمفاتصاؿ 
بفاصؿ ساعد عمى تنامي اإليقاع المكسيقي 

غناء الداللة باشتراؾ المعنييف بداؿٍّ كاحد.  كا 
، أك الجنػاس النػاقص، تجنػيس المضػارعةأمها 

عمػػى تبػػايف  ، عػػبلكةن ظالمفػػفإنهػػو يتحػػرر مػػف اتحػػاد 

                                                           
 َُ/ُّالكافي بالكفيات : .ٔٓ
اؿ )خ( :  .ٕٓ  َٗديكاف عمي بف أبي الر جى

      نظر: المنػزع البدي  في تجنيس أساليب البدي : ي .ٖٓ

ْٖٓ 
 

 

يف زيػػادة حػػركؼ أك ظػػالمفالمعنػػى، إذ تمحػػؽ أحػػد 
 . (ٖٓ)بيانقصيا أك قمبيا أك تقار 

 (ٗٓ)الحسػػيف بػػف عبػػدالقادر الكىٍككىبىػػاًني كاعتمػػد
رع المعتمػػػػػد عمػػػػػى تبػػػػػايف الجنػػػػػاس المضػػػػػاى عمػػػػػ

 :(َٔ) الحركؼ في قكلو
 أىدى الندسيُم وذيُل الّسحِب ينسحبُ 

 ِطيًبا إلى َطيبة ُيعَزى وينتسبُ     
ي بػػيف الكممتػػيف ظػػالمففػػالمبلحظ أف الفاصػػؿ  

يمنػػػػػ   المتجانسػػػػػتيف المتمثػػػػػؿ بحػػػػػرؼ الجػػػػػر، لػػػػػـ
الجنػػػػػاس مػػػػػف القيػػػػػاـ بػػػػػدكره المكسػػػػػيقي، بعػػػػػد أف 
اعتمػػػػػدت الكممتػػػػػاف عمػػػػػى التشػػػػػابو الكبيػػػػػر بػػػػػيف 

منحيػػػػػػػا صػػػػػػكاتيما كالمسػػػػػػػاعدة المعنكيػػػػػػة التػػػػػػػي أ
( ليتجػػػاكز صػػػكت التنػػػكيف حػػػرؼ )طيبنػػػا التنػػػكيف ل

                                                           
 

الحسيف بف عبد القىادر بف النهاًصر بف شرؼ الدهيف  .ٗٓ
الكككباني . كصفو الشككاني في )البدر الطال ( 
بأنو : الشهاًعر اٍلمىٍشييكر اٍلمًجيد المكثر اٍلميٍبدع 

ب مف اٍلفىاًئؽ ًفي اأٍلىدىب. تكفي في مدينة شباـ بالقر 
 ق.لو ديكاف شعر مخطكط. ُُّصنعاء سنة 

 ُِْ/ِ، األعبلـ : ُِِ/ُينظر: البدر الطال  :
ديكاف الحسيف بف عبدالقادر الكىٍككىبىاًني المسمى  .َٔ

 ِ)القكؿ الحسف مف شعر الحسيف( )خ(: 
عمي بف أحمد بف محمد معصـك الحسني الحسيني، 
المعركؼ بعمي خاف بف ميرزا أحمد، الشيير بابف 

: عالـ باألدب كالشعر كالتراجـ. شيرازم معص ـك
كتكفي بشيراز سنة  األصؿ. كلد بمكة كبيا نشأ،

 ق .ُُُٗ
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كمػا أف فػي  الجر )إلى( الكممػة األخػرل )طيبػة(.
 البيت تجنيسنا آخر بيف )السحب( ك ) ينسحب(.

  (ُٔ)عمي بف معصـك لبيت ا تي لكفي ا
 :(ِٔ) المضارع ىذا الجناس يظير

   يعتادني زىُو اليدباب وِعفدِتي
 فيو َعفاُف النداسِك الُمَتَورِّعِ    

إلػػػػى الجنػػػػاس  (ّٔ)لجػػػػأ الحسػػػػف الجػػػػبلؿ كمػػػػا 
 :(ْٔ)المطابؽ في قكلو

 عجبُت لمواٍن بالموِت يسعى 
      إلى الدُّنيا بعزٍم وارتحاِل               

تمرُّ بو الحوادُث كلد يوٍم                                 
 فُيمسي ال َتُمرُّ لو ِبَباِل                                              

فالجنػػػػاس المعتمػػػػد عمػػػػى الطبػػػػاؽ فػػػػي قكلػػػػو  
ال تمػػػػػػر( أدل إلػػػػػػى مػػػػػػا يشػػػػػػبو التقابػػػػػػؿ  -)تمػػػػػػر

                                                           
ُٔ.  

مف كتبو )سبلفة العصر في محاسف الشعراء بكؿ 
 مصر( 

 ِٖٓ/ْينظر : األعبلـ :
سبلفو العصر في محاسف الشعراء بكؿ مصر ،  .ِٔ

عمي بف أحمد بف معصـك المدني الحسيني ، 
 َٖٓ/ِخمؼ البادم :  تحقيؽ د. محمكد

الحسف بف أحمد بف محمد بف عمي، الحسني  .ّٔ
العمكٌم، المعركؼ بالجبلؿ: شاعر كفقيو عارؼ 
بالتفسير كالعربية كالمنطؽ. كلد كنشأ في ىجرة 
افة )بيف الحجاز كصعدة( كتنقؿ في ببلد اليمف،  ريغى

 كاستكطف )الجراؼ( كمات فييا.
 ُُٗ/ُالبدر الطال  :ينظر : 

لنببلء اليمف بعد األلؼ، محمد بف نشر العرؼ  .ْٔ
 َٖٓ/ِمحمد زبارة : 

 
 

در يف المػذيف تكزعػا عمػى صػاٌلمٍفظػالمكسيقي بيف 
 البيت كعجزه.

 
مػػػػػػػػػػف جنػػػػػػػػػػاس  (ٓٔ)عمػػػػػػػػػػرك الييثمػػػػػػػػػػيكأفػػػػػػػػػػاد 

 : ( ٔٔ)قكلو  المضارعة في
 كليًكم بالنهشيًج إذا تبلقى الػ

ًطيسً     شيجي ًبمىٍعرىؾو حامي الكى  ػكى
الكشػػيج( مػػن  داللػػة -فالجنػػاس فػػي الػػػ)النشيج

البيت معنى القكة. كال سيما أف الشػاعر كػاف فػي 
 معرض الفخر بالقكة العسكرية.

 
يظيػػػر جنػػػاس المضػػارعة فػػػي )شػػػريتي ،  كمػػا

 (ٕٔ)يشػػرم( عنػػد أحمػػد بػػف مسػػعكد بػػف أبػػي نيمػػيٌ 
 : (ٖٔ)في قكلو 

                                                           
ذكر حسف بف فيض اهلل اليمداني في  .ٓٔ

كتابو)الصميحيكف كالحركة الفاطمية في اليمف( أف 
اسمو عمرك بف يحيى الييثمي ، كىك مف شعراء 

 الدكلة الصميحية في القرف السادس اليجرم.  
، د.  ينظر : الصميحيكف كالحركة الفاطمية في اليمف

 ٖٗحسيف بف فيض اهلل اليمداني :
 المصدر نفسو كالصفحة نفسيا .ٔٔ
أحمد بف مسعكد بف حسف بف أبي نمى الشريؼ  .ٕٔ

الحسني أحد أشراؼ مكة المكرمة ، مف األدباء 
 ق.  َُُْكالشعراء المشيكريف. تكفي سنة 

 ٗ/ِ، نفحة الريحانة :  ّٗٓ/ُينظر : خبلصة األثر :
 ِٓ/ْنفحة الريحانة :  .ٖٔ

 
 
 
 
 



 

 

َُُٓ 
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 عمى ساِلٍف لو كان ُيْيَرى َزَمانوُ 
 َيَرْيُت ولكن ال ُيباُع ِبرُوِحي 

إلػػػػػى مجػػػػػيء أحػػػػػد  بجنػػػػػاس التركيػػػػػبشػػػػػار كيي 
يف المجانسػػػيف مرٌكبنػػػا مػػػف كممتػػػيف كا خػػػر ظػػػالمف

. كمػػػػػػف ىػػػػػػذا (ٗٔ)تػػػػػػيفمػػػػػػف كمممرٌكبنػػػػػػا أك  مفػػػػػػردنا
 شػػػػػػرؼالجنػػػػػػاس بيػػػػػػت أحمػػػػػػد بػػػػػػف الحسػػػػػػف بػػػػػػف 

 :(ُٕ)ا تي  (َٕ)الديف
 

   صاحبي : صاَح بي َلواِعُج َيْوقٍ 
ْبوِة : الردِحيَل الردِحيالَ   يا أخا الصد
 

ة المجانسػػػة األكلػػػى مككنػػػة مػػػف كممػػػة اٌلمٍفظػػػف 
ػػا كاحػػدة )صػػاحبي(،  األخػػرل فيػػي مككنػػة مػػف أمه

تشػػػػػػػػػابو كممتػػػػػػػػػيف )صػػػػػػػػػاح( ك)بػػػػػػػػػي(، غيػػػػػػػػػر أف 
األصػػػػكات فييمػػػػا جعميمػػػػا يبػػػػدكاف بمثابػػػػة كممػػػػة 

 كاحدة.

                                                           
نظر: سر الفصاحة، أبك محمد عبداهلل بف ي .ٗٔ

 -ُٖٗمحمد بف سعيد بف سناف الخفاجي: 
 .َْٗالمنػزع  البدي : 

أحمد بف الحسيف بف أحمد بف حميد الديف ابف  .َٕ
المطير بف اإلماـ يحيى شرؼ الديف  ، أديب 

 كشاعر مف آؿ شرؼ الديف 
 ْٓ/ُ، البدر الطال  : ُْٗ/ُنفحة الريحانة: ينظر: 

 ُُِ/ُ:، األعبلـ 
تركي  المشكؽ في تمكي  البركؽ، أحمد بف  .ُٕ

الحسف بف حميد الديف بف المطير بف شرؼ 
  /بٕالديف )خ(: 

 
 

 

كانبنى الجناس في قكؿ جعفر بف مطير 
مف كممتيف جاءت كؿ منيما   (ِٕ) الجرمكزم

 :(ّٕ)بةمركٌ 
     يي  ييييييي  يا غيزااًل  لم ييَييَزْل َوجْ 

 يِدي ِبِو َأْمرًا عظيما        يييييييي
          يِل َفَأْحيَييييْيييوصيْدَت بالييجُ 

 ا      ييييمَ يييْ ييمِ يٍد كَ ييا َوجْ يَت َأخَ ييي                       
    يِرييْيييميييًا      ييمد كيَ ييييَ يَرى ضييييييَأتُي

ييييييَمَك ِرْيَمييييييا                            ِمْنييييييَك، َأْم ضد
تماثػػػؿ فػػػالنطؽ ب)ضػػػـ كريمػػػا( يجعميػػػا  

 .)ضمؾ ريما( كتجانسيا صكتينا
 
 
 لتصدييييير:ا 
الجناس بمراعاة العجز، أك ما يسمى أمها 

)رد أعجاز الكبلـ عمى صدكره(، فإنو يتحقؽ  ب
الذم كرد آخر البيت أك  ظالمفعندما يكٌرر 

                                                           
مهد الجرمكزم : شاعر  .ِٕ ٍعفىر بف مطير بف ميحى جى

ككاتب ترٌسـ خطى الصاحب بف عباد كأبي إسحاؽ 
 ق.   َُٔٗالصابي في الكتابة ، تكفي سنة  سنة 

، نفحة الريحانة :   ُّٖ/ُينظر : البدر الطال  : 
ّ/ّٕٗ 
 َْْ/ّنفحة الريحانة:  .ّٕ
 -َِِينظر: اإليضاح في عمـك الببلغة:  .ْٕ

نضرة اإلغريض في نصرة القريض، المظفر 
بف الفضؿ العمكم، تحقيؽ د. نيى عارؼ: 

َُْ. 
 

 



 

َُُٔ 
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. كيبدك أف (ْٕ)ييجانس لفظنا كرد أثناء البيت
الفارؽ الكحيد بينو كبيف الجناس ىك ارتباطو 

فية بمكق  محدد، أم كقكع طرفو الثاني في القا
 .(ٕٓ)ضركرة

كفي التصدير يعمد الشاعر إلى لفظيف 
أحدىما في آخر ))مكرريف أك مجانسيف، فيجعؿ 

البيت كا خر في صدر المصراع األكؿ أك 
(( حشكه أك آخره أك صدر الثاني

(ٕٔ) . 
كعده النقاد القدامى مجيء ىذا النكع في 
الشعر، مف غير تكمؼ أك إفراط، ميزة مكسيقية 

األكؿ يتبادر إلى  ظلمفارد سماع كداللية ، فبمج

                                                           
 

ينظر: مكاد البياف، عمي بف خمؼ الكاتب، تحقيؽ  .ٕٓ
 ِِّد. حسيف عبدالمطيؼ: 

 .َِِ االيضاح في عمـك الببلغة: .ٕٔ
ينظر: مكاد البياف، عمي بف خمؼ الكاتب، تحقيؽ  .ٕٕ

 ِِّد. حسيف عبدالمطيؼ: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                            

. كما أف الفائدة الداللية (ٕٕ)الذىف لفظ القافية
مرتيف، بمعنى كاحد أك  ظالمفالناتجة عف ذكر 

 بمعنييف متباينيف، ال تحتاج إلى بياف كشرح.
جػػاء عمػػى  اءالٌشػػعر كلػػكحظ أف التصػػدير لػػدل 

 صكر ثبلث:
 الصورة األولى: تصدير التقفية: -

………………………*   
               ………………………* 

 :(ٖٕ) ا ًنًسيكمنو قكؿ أحمد 
 حبيٌب اد َسَبا امبي َداَلاَل     

 ُيجيُب َمَتى أاوُل لو: َداَلاَل                          
 َوَكْم بالوصِل َأْوَعَدِنى وآَلى 

 وأصبَح لي َسرابًا، َبْل وآال                
 إذا َما رَاَم َعاِيُقو ِوَصااَل   

 َنَضا ألحاَظو َسيًفا َوَصااَل                                                        
فالتجػػػػػاكب الحاصػػػػػؿ بػػػػػيف القػػػػػكافي الداخميػػػػػة 
لصػػػػػػػػػدكر األبيػػػػػػػػػات كقػػػػػػػػػكافي األعجػػػػػػػػػاز جعػػػػػػػػػؿ 

، كمػػػػا أف لمكسػػػيقى تتػػػدفؽ بشػػػكؿ أكثػػػر انسػػػيابناا
التبايف الداللي  بيف األلفاظ أسيـ ىك ا خر في 

 دعـ اإليقاع.
 يظير  (ٕٗ)العثمانيكفي البيت ا تي لمقاضي 

                                                           
 

ديكاف أحمد ا ًنًسي المسمى )العمـ المفرد مف شعر  .ٖٕ
 /بْ: السيد أحمد( )خ(

عٌرؼ بو محمد بف عمي األككع  في ىامش  .ٕٗ
كتاب )المفيد في أخبار صنعاء كزبيد( ، كذكر أف 

 اسمو : أحمد بف محمد العثماني، ينسب إلى 

 
 

 



 

 

َُُٕ 
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التصػػػدير الػػػذم كافقػػػت آخػػػر كممػػػة فيػػػو آخػػػر 

 :   (َٖ)كممة في الشطر األكؿ 
 إند َمْن َيعرُف َأيداَم الّصَبا
 َصدد إذ َأْبَصَر َييِبي َوَصَبا 

كقريب مف ىذه الصكرة جاء قكؿ عمي     
اؿبف أبي   :(ُٖ)الر جى

  الّثغورِ  إلى َثْغِر اأَلَعاِدي في
 َتحنُّ السُّمر، ليس إلى الّثغورِ 
 

)الثغػػػػػػػػكر( األكلػػػػػػػػػى دلػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػى المكاقػػػػػػػػػ   ف 
)الثغكر( الكاردة في آخػر أمها الحدكدية المتقدمة، 

البيػػت فيػػي جمػػ  )ثغػػر(، كىػػك مػػا يشػػار بػػو إلػػى 
ة ظػػالمفالفػػـ. كربمػػا أدت المسػػاحة المترككػػة بػػيف 

ة األخػػػػػرل إلػػػػػى خمػػػػػؽ نػػػػػكع مػػػػػف اٌلمٍفظػػػػػاألكلػػػػػى ك 
اجأة الداللية المتأتية مف إعادة إحدل كممات المف

                                                                                   
 

الخميفة عثماف بف عفاف، شاعر عراقي ، كفد اليمف 
كعاصر الدكلة الصميحية في اليمف  إباف ازدىارىا،  

الخمكر، تكفي كمدح حكاميا.عرؼ عنو كثر معاقرة 
 ىػ.َّٓسنة 

ينظر : المفيد في أخبار صنعاء كزبيد كشعراء ممككيا 
كأعيانيا كأدبائيا ، نجـ الديف عمارة بف عمي اليمني "ت 

 ِٖٕىػ" ، تحقيؽ محمد بف عمي األككع : ٗٔٓ
 ِٕٗنفسو :  .َٖ
اؿ )خ(:  .ُٖ  ٖٗديكاف عمي بف صال  بف أبي الر جى
 مف شعراء جماؿ الديف محمد بف عبد اهلل الطبرم ، .ِٖ

 الحجاز كأدبائو الذيف أثنى عمييـ ابف معصـك كالمحبي.    
 

الحشك فػي القافيػة، كلكػف بداللػة مغػايرة، ليسػتمر 
 كق  تمؾ المغايرة الداللية م  تردد لفظ القافية.

 
  (ِٖ)في قكؿ جماؿ الديف الطبرم جاء كما 

 : (ّٖ)تصدير التقفية مشابينا لمجناس المطابؽ 
(ّٖ) : 

  أسيُر العيوِن الدُّْعِج ليس لو َفكُّ 
 ند سيوَف المْحِظ من يأنيا الفْتكُ أل 

 
 الصورة الثانية: تصدير الطرفين: -

………………………     
              *………………………* 

*………………………     
              ………………………* 

                                                           
، نفحة الريحانة:  ُِٗ/ُينظر :  سبلفو العصر : 

ْ/ْٓ 
 ُِٗ/ُسبلفو العصر :  .ّٖ
أبك الحسيف إبراىيـ بف أ حمد اليافعي الصنعاني  .ْٖ

المكلد كالنشأة كالكفاة. فضمو بعض المؤرخيف عمى 
شاخ كاف ينحؿ شعراء عصره، غير أنو لما كبر ك 

قصائده ألكثر مف ممدكح، ككاف يبي  قسمان آخر 
 ىػ. َُُُمنيا. كتكفي سنة 
 ُُ-ٓ/ُ، نشر العرؼ:  ٕ/ُينظر : البدر الطال : 

  ٖ/ُنفسو :  .ٖٓ
 
 
 
 
 
 



 

َُُٖ 
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إبراىيـ أنشأ فعمى النمط األكؿ جاء  

                                   :(ٖٓ)قصيدتو التي استيميا بقكلو  (ْٖ)اليافعي
                يجتيمُ أَلمد بي وبِ  راقِ أَلُم الفِ 

 اكاسَ عَ  فعسى ترقُّ لما أاولُ    
شػػػكؿ الفضػػػاء  -ىنػػػا–يبلحػػػظ أف التصػػػدير  

الصػػػكتي المناسػػػب الػػػذم اعتمػػػدت عميػػػو القافيػػػة 
 ظالمفكانطمقػػت فػػي امتػػدادىا الصػػكتي المتصػػؿ بػػ

 المجانس األكؿ.
ف جػػػاء عمػػػى الػػػنمط ا خػػػر قػػػكؿ الحسػػػ اممػػػك 
اليىبىؿ
(ٖٔ): 

          ِصِمي ما ِيْئِت ِىْجرَاني، فإني
 رضيُت الددىر ىجرًا ِمْن ِوَصاِلكْ      

ؿ القافيػػػػة المحطػػػػة المكسػػػػيقية فقبػػػػؿ أف تشػػػػكٌ  
األخيػػػرة فػػػػي البيػػػت، أخضػػػػعيا التصػػػدير لمعػػػػكدة 

البيػػػت )صػػػمي( المتجػػػانس المعنكيػػػة إلػػػى مفتػػػت  
عػػػػػف اسػػػػػتيبلؿ اإليقػػػػػاع كختامػػػػػو  معيػػػػػا، فضػػػػػبلن 

 كات متشابية.بأص
 

                                                           
 ٖ، الحسف بف عمي بف جابر اليىبىؿ:ديكاف اليىبىؿ .ٖٔ
يبدك أنو مف أصكؿ صال  بف إبراىيـ الحكيـ ،  .ٕٖ

ة كنالكا مكانة مميزة عند أجداده مك دى فى كى ىندية . 
   .أشرافيا الحسنييف 

 َِّ/ْينظر : نفحة الريحانة : 
 َّْ/ْنفسو :  .ٖٖ
 
 
 

ربمػػػا  (ٕٖ)فػػػي البيػػػت ا تػػػي لصػػػال  الحكػػػيـ ك 
لصػكرة األخػرل أكثػر كاف تصدير الطرفيف كفؽ ا

ا   :(ٖٖ)كضكحن
   َىَجَر الحبيُب ، وليتو  

 لو كان لمِيْجران ىاجرْ 
 

 الصورة الثالثة: تصدير الحيو: -
 
 ……………………… - أ

………………………              ** 
 ……………………… - ب

 ……              ....*.....…....  * 
 ...... * ..............  - ت

………………………              * 
كعمػػػى كفػػػؽ ىػػػذا التصػػػدير فػػػي قػػػكؿ ابػػػف    
 : (ٖٗ)ىتيمؿ

 ينيا ليييس مين لييييي نيحيُن سيْفييٌر ، وليييمُ 
 كْ ييارِ يييَ نَ  ينْ نييا مِ ييارَ ييَ ، فياجيعيييل نيَ  يكَ ييمِ   

 : (ُٗ)ا تي  (َٗ)ككذلؾ قكؿ ابف ًحٍميىر

                                                           
 
 

 ِْٓ/ُديكاف ابف ىتيمؿ :  .ٖٗ
محمد بف حمير بف عمر الكصابي اليمداني ،  .َٗ

شاعر مشيكر، امتدح الممكؾ الرسكلييف في اليمف 
 ق.  ُٓٔ. تكفي 

اف ابف ينظر : ترجمة الشاعر في مقدمة ديكانو ، ديك 
حمير ،حققو كعمؽ عميو : محمد بف عمي األككع 

:ُِ-ِْ) 
 َِِنفسو :  .ُٗ
 



 

 

َُُٗ 
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                      ييْ يالِ :  مَ  يانَ يمَ عْ نيَ  اةَ ييدَ تيسيمينيي ،غَ  ال
 وتييرفّييق ، فيميييس حييالييك حياليي   

كقػػػػػػد لػػػػػػكحظ اجتمػػػػػػاع ىػػػػػػذه األنمػػػػػػاط الثبلثػػػػػػة 
فػػػػػي األبيػػػػػات ا تيػػػػػة لعمػػػػػي بػػػػػف أبػػػػػي لمتصػػػػػدير 

اؿ   :(ِٗ)الر جى
 َنَيَر الّصبا إن َسَرى في الَحّي َأْحَياَنا     

 َيْرَخ الّصبا فينا وَأْحَياَناَأَعاَد  
 والبرُق إن الَح فوَق اليدرق ُممتيبا       

  أثاَر في القمِب أيجاًنا وأيجاَنا
ن َتغندت ِبَمْغَنى الحيِّ  ساجعُة      وا 

      َأْغَنا غناىا عن اليدادي وأغنانا 
 وذات نيٍد غدْت ترنو بساحرٍة         

  َأنسانا إنسانيا عن عيوِن العينِ       
 تغضُّ أجفاَنيا عند المقا َغَضبا       

 ال َواَخييَذ اهلُل بيياإِلعيْيَراِض َأْجيََفياَنيا        
          

كبػػػبل شػػػؾ فػػػإف مثػػػؿ ىػػػذا التػػػكٌزع المكسػػػيقي ، 
الػػبلإرادم ، قػػد مػػن  اإليقػػاع الػػداخمي كالمكسػػيقى 
 الداخميػػػػػػة سػػػػػػمة التنػػػػػػكع كاالنسػػػػػػيابية التػػػػػػي تشػػػػػػ ٌ 

 المقطكعة الشعرية. في ىذه بكضكح
 

 التصريييييييع:

                                                                                   
 

 

 ْٔ-ّٔينظر : ديكاف بف أبي الرجاؿ )خ(: .ِٗ
 
 
 
 

لممماثمػػػػػة بػػػػػيف الشهػػػػػاًعر  فػػػػػي التصػػػػػري  يمجػػػػػأ
عركض المطم  كضربو بكممتيف يختماف بسجعة 
كاحػػػػدة، لتػػػػأتي قافيػػػػة صػػػػدر البيػػػػت عمػػػػى قافيػػػػة 

ٌيػػرت عجػػزه. فالبيػػت المصػػٌرع ىػػك "البيػػت الػػذ م غي
فػػػػػي ( ّٗ)"كقافيػػػػػةن  عركضػػػػػو لتمحػػػػػؽ بضػػػػػربو كزننػػػػػا

 اءالٌشػعر كبمػ  مػف اعتػداد .  مطم  القصيدة غالبنػا
عمػػػػى  ه النقٌػػػػاد القػػػػدامى دلػػػػيبلن العػػػػرب بػػػػو أف عػػػػدٌ 

 .(ْٗ)كسعة بحرهر الٌشاع اقتدار
كالمبلحظ أف التصري  يؤدم كظيفتيف:  

إحداىما تتجو نحك المتمقي كتعمؿ عمى تييئتو 
في  قافية القصيدة، عبر تمريرىا أكالن ؿ لتقبٌ 

ع، كما تحاكؿ دعـ الحشد الصدر المصرٌ 
االنتباه  سيقي المتكافر في المطم  لشدٌ المك 

 كاسترعاء االىتماـ.
ػػػػػػا  جػػػػػػو نحػػػػػػك المنشػػػػػػأ الكظيفػػػػػػة الثانيػػػػػػة فتتٌ أمه

ؼ لشػػحنة انفعاالتػػو لتسػػاعده عمػػى التفريػػ  المكثٌػػ
تيا كتييئتػػو لمسػػيطرة النسػػبية عمييػػا كتخفيػػؼ حػػدٌ 

     .(ٓٗ)كانتظاميا في بقية األبيات
 كقػػد التفػػػت كثيػػر مػػػف شػػعراء الػػػيمف كالحجػػػاز

لكظيفػػة المكسػػيقية الميمػػة ىػػذه الحقبػػة إلػػى افػػي 

                                                           
 ينظر: كتاب الصناعتيف.. الكتابة كالشعر،  .ّٗ

(،   ىّٓٗأبك ىبلؿ الحسف بف عبداهلل العسكرم )ت
تحقيؽ عمي محمد البجاكم، كمحمد أبك الفضؿ 

 ِْٓإبراىيـ: 
األلفاظ، أبك الفرج قدامة بف جعفر، تحقيؽ: جكاىر  .ْٗ

 ّمحمد محيى الديف عبدالحميد: 
 ُٕٖينظر: تحميؿ الخطاب الشعرم:  .ٓٗ
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فػػػالتزمكه فػػػي كثيػػػر مػػػػف التػػػي يؤدييػػػا التصػػػري ، 
في قكؿ إسماعيؿ بف محمد بف  . ك(ٔٗ)قصائدىـ
 :(ٖٗ)يبلحظ التصري   (ٕٗ)الحسف

   عرِّج عمى َرْبِع الحبيِب الَخصيبْ 
 ونياِد نيياِديييِو الينديديِّ اليردحيييبْ 

طػكم السري  الم فالقصيدة جاءت عمى كزف  
، لتكافػؽ الضػرب عمػى سػبيؿ التصػري ، المكقكؼ

ػػا مػػن  المكسػػيقى فػػي شػػطرم البيػػت نكعػػان مػػف  ًممه
 االنسجاـ.

كظير الدكر المكسيقي لمتصري  في افتتاحيػة 
ػػػػػؿإحػػػػدل قصػػػػػائد عمػػػػػي بػػػػػف  ك  التػػػػػي بػػػػػدأىا  الميتىكى

 :(ٗٗ)بقكلو
   أأحبابنا عطفًا عمى كمٍف ُمضنى

 ِإْن َصَدَحْت َوْىَناُتَؤرُِّاو الَورااُء    
فالزيػػػػػادة لحقػػػػػت بػػػػػالعركض )لػػػػػؼو مضػػػػػنى(  

لتػػأتي عمػػى كزف الضػػرب )مفػػاعيمف(، ككػػاف مػػف 

                                                           
 . ُْٓالمنزع البدي  :  .ٔٗ
، مف  إسماعيؿ بف محمد بف الحسف بف القاسـ .ٕٗ

الشعراء األمراء الذيف ذاع صيتيـ في القرف 
الحادم عشر اليجرم في اليمف.كاف شاعرنا أديبنا 

 ق. َُٖٕا. تكفي سنة فصيحن 
، البدر الطال  :  ِٔٔ/ّ:انفحة الريحانة :ر ينظ

ُ/ُٓٓ  
ديكاف إسماعيؿ بف محمد بف الحسف بف القاسـ  .ٖٗ

المسمى )مشرقات الدر الثميف في شعر مكالنا 
إسماعيؿ بف محمد بف الحسف بف أمير المؤمنيف( 

 /بٓ)خ( : 
 /أٖديكاف عمي بف المتككؿ )خ(:  .ٗٗ
 
 

حقيػػػػػػػػػػا أف تجػػػػػػػػػػيء عمػػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػػكرتيا المعتػػػػػػػػػػادة 
 )مفاعمف(.

ستكل كربما امتد االنفبلت االنفعالي عمى م
مف األبيات بسمة  القصيدة بأسرىا، ليسـ كثيرا

 ىيحيقصيدة  التصري . كىذا ما لكحظ عمى
اؼ  حه ( مرة في ُٓالتي تكرر التصري  فييا )جى

مكاض  متفاكتة. فعمى الرغـ مف مجيء 
قد ال يتي   ًممهاالقصيدة عمى مجزكء الرجز 

لمشاعر متسعان مكانيان يسكغ لو المجكء ليذه 
ا  الخاصية اإليقاعية، فإف التصري  كاف مممحن

 . بارزنا
 :(ََُ)كيمكف لؤلبيات ا تية، أف تكض  ذلؾ

 ِمَن الَيوى واكتسبتْ  تي ما كسبتْ لميج
 تْ ييَ بيييا ورحد يييييواييييين   تْ يمَ يْت َوَسيد يمَ يم َأىد يك 
 
 :ُٕ-ُٔكقاؿ في البيتيف  
 تييبيييورت،  اييييييياتيييآي  تْ يميَ عِ رتّ يييييربييُد اليييييي
جَ يييْت وتَ يميميوك  تْ ييييذدبَ يييييْت وىيييحَ يييقد ييون  تْ يييييييييود
 : ٕٓ-ِٕكقاؿ في األبيات  

اَ يطيد تياُء ايورا  ا واختضبتْ يييواِ يطَ يب   تْ ييود
 مثمي بكْت وانتحبتْ    غندْت عمى غصٍن وما
 في بعض ييٍء كذبتْ  فيي إذا ما َصَدَاتْ 

 تْ يربييا طيا ميييينييكييل    َرَبْت بصوِتيايد أطْ ييا
كيبلحػػػظ أف التكاجػػػد المكثػػػؼ لصػػػكت التػػػاء  

م( كػػاف لػػو دكره المػػؤثر فػػي طبػػ  السػػاكنة )الػػرك 
 مكسيقى األبيات بطاب  الحزف كاألسى.

 
 

                                                           
حه  .ََُ  /أ ِٖ-/بِٓاؼ)خ(: ديكاف يحيى جى



 

 

ُُُُ 
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 الفصل الثاني : التناغم الصوتي التركيبي :
زيعد الترصي  كالمكازنة كالتطريز مف   أٍبرى

مظاىر التناغـ الصكتي الداللي ذم السمة 
التركيبية. فالشاعر في الترصي  كالمكازنة يحاكؿ 

 حد عمى كحدات متساكية.تقسيـ أجزاء البيت الكا
 األسػمكبية تقػكـ المككنػات ىػذه كالكاضػ  أف

 ، فيػي كتنكيعػو لمػنص الػداخمي اإليقػاع بتكثيؼ
ا داخميا في تختزف  مكػامف عف يكشؼ ثرنا إيقاعن
 صكتية أنساؽ تعتمد عمى إذ الشعرية ، التجربة
 المبػدع يعتمػدىا أسػمكبية مرتكػزات تمثػؿ كداللية

 تمػن  كفنيػة يةنفسػ غايػات سػبيؿ تحقيػؽ فػي
البنيػة  مػ  ينسػجـ جػذابنا تمكننػا اإلبداعيػة المكحػة

 كمتػ زرنا  مت لفنػا الػنص كػاف مػا كمتػى الدالليػة ،
 كأشػد أكثػر حسػننا ذلػؾ كػاف كتطريبػو نغمػو فػي
 .كقعنا
 
 :التيييييييوازي 
ػػػا كػػػاف الترصػػػي  كالمكازنػػػة يشػػػتركاف فػػػي    لمه

تػػػػدؿ عمػػػػى اتفػػػػاؽ فكاصػػػػؿ صػػػػفة التعػػػػادؿ التػػػػي 
الفقػػر، فػػي سػمة أساسػػية ىػػي الػػكزف، ف أك الفقػرتي

فػإف دراسػػتيما تحػػت مصػػطم  )التػػكازم( سػػتجٌنب 
ة التكػػرار فػػي الشػػرح كالتعميػػؽ عمػػى الباحػػث مغٌبػػ

ظػػػػػػػاىرتيف ىمػػػػػػػا فػػػػػػػي األصػػػػػػػؿ فرعػػػػػػػاف ألصػػػػػػػؿ 
 .(َُُ)كاحد

                                                           
المنػزع البدي  في تجنيس أساليب البدي  :  .َُُ

ُْٓ. 
 

كتجدر اإلشارة إلى مراعاة أف الترصي  يبػايف 
، (َُِ)المكازنػػػة بانتيػػػاء أجزائػػػو المقسػػػمة بالسػػػج 

متسػػػػػاكية البنػػػػػاء، متفقػػػػػو )) اظ فيػػػػػو كتكػػػػػكف األلفػػػػػ
االنتيػػػػػػاء، سػػػػػػميمة مػػػػػػف عيػػػػػػب االشػػػػػػتباه كشػػػػػػيف 
التعسؼ كاالستكراه، يتكخى في كؿ جزأيف منيما 
متػكالييف أف يكػػكف ليمػا جػػزآف متقػاببلف يكافقانيػػا 
فػي الػػكزف، كيتفقػػاف فػػي مقػػاط  السػػج  مػػف غيػػر 

(( استكراه كال تعسؼ
. بينمػا تقتصػر المكازنػة (َُّ)
زاء القػػػػكؿ متناسػػػػبة الكضػػػػ ، عمػػػػى "تصػػػػيير أجػػػػ

ى فػػي كػػؿ  متقاسػػمة الػػنظـ، معتدلػػة الػػكزف، متػػكخه
جػػزء منيػػا أف يكػػكف بزنػػة ا خػػر، دكف أف يكػػكف 

                                                                                   

 
 

يتس  مفيـك المكازنة ليدؿ عمى كؿ شيء   .َُِ
يعادؿ غيره،  فيشمؿ تكازم المقاط  الصكتية، 
كترتيب األشكاؿ كالمقكالت النحكية، دكف مراعاة 
الجانب المكسيقي فييا، كىذا مالـ يحبذه الباحث 

ب اإليقاعية في أشكاؿ الذم حاكؿ تممس الجكان
 التكازم التي عرض ليا.

ينظر عف ا راء السابقة: قضايا الشعرية، ركماف 
ياككبسكف، ترجمة محمد الكلي كمبارؾ حنكز: 

 -ْٓالصكرة الشعرية في الكتابة الفنية:  -َُٔ
المكازنات الصكتية في الرؤية الببلغية، د. محمد 

 َُ-ٗالعمرم: 
فر، تحقيؽ محمد جكاىر األلفاظ، قدامة بف جع .َُّ

 .ّمحيي الديف عبد الحميد :
المنػزع البدي  في تجنيس أساليب البدي  :  .َُْ

ُْٓ. 
 

 
 



 

ُُُِ 
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. كىػػػي تػػػأتي  مػػػف تقابػػػؿ (َُْ)مقطعاىمػػػا كاحػػػدنا" 
كػػؿ كحػػدة صػػكتية بكحػػدة صػػكتية أخػػرل كزنػػان ال 

 .قافية
كقػػػػػد حػػػػػاكؿ أحػػػػػد الدارسػػػػػيف الخػػػػػركج برؤيػػػػػة 

أنػػػو "لػػػيس خاصػػػػة  كاضػػػحة عػػػف التػػػكازم، فبػػػػيهف
اختياريػػة كحسػػب، كلكنػػو خاصػػة اضػػطرارية يكػػره 

ان. فينػػػػاؾ عمييػػػػا المعبػػػػر بالمغػػػػة الطبيعيػػػػة إكراىػػػػ
ػػػػػػػػػػا بالمشػػػػػػػػػػابية  كممػػػػػػػػػػات يػػػػػػػػػػدعك بعضػػػػػػػػػػيا بعضن

كينمػػك  ابمػػة. كمػػا أف الػػنص يتناسػػؿ أحياننػػاكبالمق
حسػػب مبػػدأ )التنظػػيـ الػػذاتي( ي لػػػػ ف ينمػػك بكيفيػػة 

ذا مػػػػا كقػػػػ  نقػػػػص مػػػػا فإنػػػػو  يعػػػػكض. متكازيػػػػة، كا 
عمػػى أف ىنػػاؾ بعػػض البنيػػات ليػػا حيكيػػة أكثػػر، 
فتنمك بكيفية منظمة بنسػؽ مػف العبلئػؽ الداخميػة 
الممبيػػػة لقػػػكانيف صػػػكرية كلكميػػػات. كىنػػػاؾ بنيػػػات 

. كمػػا (َُٓ)أخػػرل تكتفػػي بكظيفتيػػا فػػي حػػد ذاتيػػا"
بػػيف االنتقػػاؿ مػػف االكتفػػاء بالكظيفػػة إلػػى الحيكيػػة 

ت سػمة كالنمك يبرز التػكازم خاصػية مكسػيقية ذا
ػػا تركيبيػػة تنػػ تظـ الخطػػاب الشػػعرم كتمنحػػو إيقاعن

 . مميزنا
شعراء الجزيرة العربية في العصػر  استغؿ كقد

 ضػػمف الصػػكتية المنبيػػات ىػػذه الكسػػيط 
ػا ليضػفكا عمييػا قصػائدىـ   اإليقػاع مػف نكعن

 جػاءت التػي األغػراض مػ  المتنػاغـ السػري 
ىػػذه المنبيػػات؛ فجػػاءت صػػكر التػػكازم  ضػػمنيا

شعرىـ ، كتكزعت عمػى أنمػاط ثبلثػة  الشائعة في
، كالتػػػػػػكازم الثبلثػػػػػػي، التػػػػػػكازم الربػػػػػػاعي، ىػػػػػػي: 

 كالتكازم الثنائي.

                                                           
 

 ُِْالتشابة كاالختبلؼ، د. محمد مفتاح:  .َُٓ

 
 : التوازي الرباعي -

ػا عمػى ىك التكازم الذم يأتي فيو البيت مكزٌ  عن
حػػاتـ  كقػػد كظٌػػؼ  .أربػػ  كحػػدات نغميػػة متكازنػػة 

 : (َُٕ)ىذا التكازم في قكلو  (َُٔ)اليامي
 ِعَناُنو َصِبْيُح ُمَحيداُه، طويلٌ 

 ِلَباٌن َمثانيِو، ِحَداٌد مناِجُموْ   
 ِاَصاٌر َيواِسيِو، ِطواٌل ُضموُعو

 ِعرَاٌض َحَواِميِو، ِلَطاٌف َيكائموْ  
ع عمػػػى أربػػػ  كحػػػدات زٌ فيػػػذا التػػػكازم الػػػذم تػػػك 

ػػػػػا مكسػػػػػيقينا نغميػػػػػة متكازنػػػػػة، أكسػػػػػب البيػػػػػت  زخمن
 افر م  مكسيقى الكزف العاـ لمبيت. تض
 

صػػػػػػػػمد عبدالي قػػػػػػػػكؿ كمػػػػػػػػف التػػػػػػػػكازم الربػػػػػػػػاع
 :(َُٖ)بىاكىًثٍير

 سامي الّندا، ُعَمٌر َمْن ياَع َمفخُره   
 وحّل في اليدرِف الَمسعوِد َطالُعُو   

 ِبيٌض َمكاِرُمو، ُسوٌد َمالِحُمو                   

                                                           
حاتـ بف أحمد بف عمراف بف المفضؿ اليامي  .َُٔ

اليمداني، أمير كشاعر مف األمراء الحاتمييف الذيف 
حكمكا باسـ الصميحييف في صنعاء كضكاحييا . 
ليو تنسب )ركضة حاتـ( مف ضكاحي صنعاء.  كا 

 ق.   ٔٓٓكانت زعامتو في قبائؿ ىمداف. تكفي سنة 
 ُُٓ/ِينظر : األعبلـ :

الكفاية كاإلعبلـ فيمف كلي اليمف كسكنيا مف  .َُٕ
أىؿ اإلسبلـ ، عمي بف الحسف الخزرجي)خ( 

 /أَْ:
 ُٗٗديكاف عبدالصمد بىاكىًثٍير )خ(:  .َُٖ

 
 



 

 

ُُُّ 

 

 م2019 والثالثونالعدد الثامن                                                               باملنصورة      لة كلية اللغة العربية جم

    ُو                     يعيائِ يٌم دسيخيض، ٌر مراتُعُو يضيخ              
 زم الرباعي الذم عمدكيستشؼ مف ىذا التكا

محاكلة تكظيؼ تقارب النغـ الشهاًعر  إليو
المتكلد مف ىذا التقطي . ككأف التكثيؼ 
المكسيقي الناتج عف النغمات المتعادلة قد 
تعاكر م  التكثيؼ الداللي المنتج بكساطة تعدد 

 الصفات إلنشاء بنية البيت.
 : التوازي الثالثي -

 :(َُٗ)اؼكمف التكازم الثبلثي قكؿ يحيى جحٌ 
 برُق الغمائِم، أو سجُع الحمائِم، أو 

 َنْيُر النسائِم أذكى في الَحَيا َلَيَبا     
        برٌق يموُح، وامريٌّ ينوُح، وأر            

 ياٌح تروُح وتغدو لم تجد َتَعَبا                                 
كاف يترؾ لنفسو فرصةن ر الٌشاع فالمبلحظ أف

 نفاس كااللتفات لمقافية األصمية، اللتقاط األ
سػػػػػػيقى المقػػػػػػاط  خشػػػػػػية االسترسػػػػػػاؿ مػػػػػػ  مك 

. كلػػػػػػػذلؾ كانػػػػػػػت مكسػػػػػػػيقى الداخميػػػػػػػة المتبلحقػػػػػػػة
التكازم تتكقؼ عند حدكد بدايات العجػز، مخم فػةن 

 مساحةن مناسبةن لبلستعداد لمجيء القافية.
 : التوازي الثنائي -
 

فػػػي التػػػكازم الثنػػػائي إلػػػى إقامػػػة  اءالٌشػػػعر لجػػػأ 
البيػػػػت عمػػػػى مفػػػػردات كتراكيػػػػب متعادلػػػػة  شػػػػطرم
ا، كمػػػػا جػػػػاء عػػػػف الحسػػػػيف بػػػػف عبػػػػػدالقادر كزنينػػػػ

 .(َُُ)الكىٍككىبىاًني
  َأَزْىُر ُبُروٍج الَح لمعيِن ُنوُرىا

                                                           
اؼ )خ(:  .َُٗ حه  /أُّديكاف يحيى جى
ديكاف الحسيف بف عبدالقادر الكىٍككىبىاًني )خ(:  .َُُ

ِِ 

 وزىُر ُمروٍج فاَح بالطِّيِب َنوُرىا  
 فػػػالتكثيؼ المكسػػػػيقي تراجػػػػ  عمػػػػا كػػػػاف عميػػػػو
الحػػػػاؿ فػػػػي التػػػػكازم الربػػػػاعي كالثبلثػػػػي، بيػػػػد أف 

 لتػػػػاـ بػػػػيف )زىروزىػػػػر، بػػػػركجو مػػػػركج،التعػػػػادؿ ا
ـ بػػػيف نكرىػػػاو نكرىػػػا(، كشػػػبو التػػػا الح و فػػػاح ،

فػػي االرتقػػاء  )لمعػػيف، بالطيػػب( لعػػب دكرنا أساسػػينا
إلػػػى مصػػػاؼ  -ىنػػػا–بمكسػػػيقى التػػػكازم الثنػػػائي 

المكسػػيقى المنتجػػة بكسػػاطة التػػكازم الربػػاعي أك 
 الثبلثي.

كقػػػد يكػػػكف لعظػػػـ الحػػػدث تػػػأثيره فػػػي الشػػػعراء 
كفػػػي مكسػػػيقاىـ الشػػػعرية المتمظيػػػرة مػػػف خػػػبلؿ 

ف يكسػؼ التكازم الثنائي ، كما في قكؿ إبراىيـ ب
كاصػػفنا انييػػار جػػدار الكعبػػة  (ُُُ)كػػيالميتػػار الم

 :(ُُِ) المشرفة
 فأّي خطٍب بو أحيياُؤنا انيصيدعيْت   

 ا سييمييبييْت      وأّي ىيييوٍل بييييو ألييبييابييينيي      
 فأّي عيٍن عمى ما كان ما انسكبتْ 

 وأّي روٍح عمى ما صار ما وصبتْ       

                                                           
إبراىيـ بف يكسؼ المعركؼ بالميتار المكي ،  .ُُُ

مف شعراء الحجاز. امتدحو المحبي في )نفحة 
الريحانة( كقمؿ مف شأنو ابف معصـك في )سبلفة 
العصر(  تكفي منتصؼ القرف الحادم عشر 

 اليجرم.   
فة العصر : ، سبل ُُِ/ْينظر : نفحة الريحانة : 

ُ/ُّْ 
 ُّْ/ُسبلفة العصر :  .ُُِ

 
 
 
 



 

ُُُْ 
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فالشاعر أنشد قصيدتو في جكٍّ نفسي شكمتو 
عاطفتو الدينية كحزنو لما أصاب الكعبة 
ا في  المشرفة مف خراب. ككاف ذلؾ كاضحن

 :(113) األبيات التالية ، مثل اولو 
 آلثياِر كيف َعَفتْ ليييفيي عيمى تيميكيُم ا

 وكيف جذت حبال الوصل وااتطفتْ      
 ليفي عمى تمكُم األطفاِل كيف اضْت   

 وكيف جذت حبال الوصل وااتضبْت      
 ليييفيي عيميى تيميكيم األامار ما يراتْ 

 بياليمياء إال بيآفياق اليثيرى غيييييربيييييتْ         
كربمػػػػػػػػا تجػػػػػػػػاكب التػػػػػػػػػكازم مػػػػػػػػ  التقطيعػػػػػػػػػات 

، لتكثيػػػؼ مكسػػػيقى البيػػػت، كمػػػا فػػػي  يةالعركضػػػ
 :(ُُٓ)ا تي  (ُُْ)قكؿ عمارة اليمني

                                                           
 ُْْ/ُنفسو :  .ُُّ
عمارة بف عمي )أبي الحسف( بف زيداف  .ُُْ

الحكمي المذحجي اليمني: مؤرخ ثقة، كشاعر فقيو 
أديب، مف أىؿ اليمف. كلد في تيامة كرحؿ إلى 

ىػ كقدـ مصر برسالة مف القاسـ  ُّٓزبيد سنة 
 نةبف ىشاـ )أمير مكة( إلى الفائز الفاطمي س

فأحسف « طبلئ  ابف رزيؾ»ىػ في كزارة َٓٓ
 الفاطميكف إليو كبالغكا في إكرامو، فأقاـ عندىـ،

مكاليا ليـ حتى دالت دكلتيـ  كمدحيـ. كلـ يزؿ
الديار المصرية. « صبلح الديف» كممؾ السمطاف

 ق.  ٗٓٓقتؿ سنة 
 ِٗٔ/ٕ، معجـ المؤلفيف :  ّٕ/ٓينظر : األعبلـ 

محؽ بكتاب النكت ديكاف عمارة اليمني  ) م .ُُٓ
 ّّٓالعصرية ( ، طب  باعتناء ىرتكي  درنبرغ : 

  
 
 

 

 ال يدرك المجَد إال كّل مقتحمٍ 
 في موِج ممتطٍم، أو فوِج مضطرمِ  

فالتقسػػػػيـ العركضػػػػي ا تػػػػي، يكضػػػػ  تعاضػػػػد 
الترصػػػػػػػػي  مػػػػػػػػ  التفعػػػػػػػػيبلت العركضػػػػػػػػية لخمػػػػػػػػؽ 

 مكسيقى اإليقاع. 
 ال يدرك المجد اال كل مقتحم

 مستفعمف فعمفمستفعمف فاعمف 
 و فوج مضطرمأ  في موج ممتطم 
 مستفعمف فعمف   مستفعمف فعمف                

كنظران العتماد التكازم في تشكمو عمى طبيعة 
العبلقػػػػػات النحكيػػػػػة المتاحػػػػػة، ككنػػػػػو ييعب ػػػػػر عػػػػػف 
حصػػػيمة النظػػػاـ النػػػاتج عػػػف االنسػػػجاـ كالتناسػػػؽ 

الصػػػػػػػػػػػرفي، كالبنػػػػػػػػػػػاء  -بػػػػػػػػػػػيف البنػػػػػػػػػػػاء النحػػػػػػػػػػػكم
فإنػػػػو باإلمكػػػػاف مبلحظػػػػة مػػػػدل  ،(ُُٔ)العركضػػػػي

                                                           
ينظر: المغة الشعرية، دراسة في شعر حميد  .ُُٔ

 ُُٕسعيد، محمد كٌنكني : 
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شػػػػػػػػيكع عبلقتػػػػػػػػي التعػػػػػػػػادؿ المقػػػػػػػػارف، كالتعػػػػػػػػادؿ 
عمػػػى األمثمػػػة المتػػػكافرة، فالمقارنػػػة  (ُُٕ)المتػػػكازم

ا، أك تشػػػػير إلػػػػى اتخػػػػاذ طػػػػرفيف متعػػػػادليف مكقعينػػػػ
بالنسػػػبة لطػػػرؼ  أكثػػػر مػػػف طػػػرفيف، مكقعنػػػا كاحػػػدنا

التػػػكازم النحػػػػكم، فيػػػدؿ عمػػػى تكاجػػػػد ا أٌمػػػثالػػػث. 
ر فػػي مػػكقعيف متعػػادليف طػػرفيف متعػػادليف أك أكثػػ

 .(ُُٖ)بالنسبة لطرفيف آخريف أك أكثر
عمػػػػى عبلقػػػػة المقارنػػػػة  فمػػػػف التػػػػكازم المعتمػػػػد
 : (َُِ)كاعظنا (ُُٗ)النحكية قكؿ عبداهلل الحداد

 فيم الركوُن إلى داٍر حيقيييقيتُيييا  
 كالطديف في سنة والطل من مزِن           

                                                                                   

 
 

ف كتاب مىذا التقسيـ في الباحث  أفاد  .ُُٕ
)تحميؿ الخطاب الشعرم لمدكتكر محمد العمرم( 

كتابو الذم أخذه بدكره عف صمكئيؿ لييفيف في 
 )البنيات المسانية في الشعر(.

 َُٓ،ُْٕينظر: تحميؿ الخطاب الشعرم:  .ُُٖ
عبد اهلل بف عمكم بف محمد الحداد، شاعر  .ُُٗ

كفقيو شافعي، كعالـ في عقيدة أىؿ السنة 
كالجماعة عمى منيج األشاعرة، كفي السمكؾ 
كالتربية مف مدينة تريـ في حضرمكت اليمنية، نيج 

 . قُُِّطريؽ الصكفية.  تكفي 
 َُْ/ْينظر : األعبلـ : 

 َٓرحمة في ديكاف اإلماـ الحداد:  .َُِ
 

 
 
 
 
 

 داُر الغروِر ومأوى كّل مييرزيييٍة   
 ومعدن البؤس والألواِء والِمَحِن                       

كري ظاىريىا، كالغدري حاضريىا  الز 
 كالمكت آخرىا، كالككف في شطف~ً 

الطػػػرؼ  -ىنػػػا–فتعبيػػػر )فػػػيـ الركػػػكف( شػػػكؿ 
ا خر الذم انطمقت منو، اك اتصػمت بػو أطػراؼ 

 عمى النحك ا تي: كسجعينا امتعادلة  كزنين 
 

 
 : دار فيـ الرككف إلى
 

 الزكر ظاىػرىا         
 الغدر حاضرىػا          
 المكت  آخرىػا            
 الككف في  شطف         

 
)الزكر ظاىرىػا، كالغػدر حاضػرىا، كالمػكت   ػف

آخرىػػا، كالكػػػكف فػػػي شػػطف( جمػػػؿ اسػػػمية كقعػػػت 
)دار(. كىػػػػػػذا المكقػػػػػػ    فػػػػػػي محػػػػػػؿ جػػػػػػر صػػػػػػفة ل

النحػػػػػػكم لممقػػػػػػاط  المرصػػػػػػعة بالنسػػػػػػبة لمطػػػػػػرؼ 
 ا خر )دار( ىك الذم أنشأ عبلقة المقارنة. 

كيبلحػػػػظ أفه المقطػػػػ  األخيػػػػر خالفػػػػت قافيتػػػػو 
تنكيػػػػػ  المقػػػػػاط  الثبلثػػػػػة السػػػػػابقة. كلعػػػػػؿ ىػػػػػذا ال

ا ر الٌشػػاع فػػي ذىػػف القػػافكم الػػداخمي كػػاف كاضػػحن
الػػػذم كضػػػ  فػػػي حسػػػبانو المحافظػػػة عمػػػى كيػػػاف 

، بػػػدليؿ عػػػكدة المقطػػػ  (ُُِ)البيػػػت كتمػػػايز قافيتػػػو
 ضف القافية العامة.الراب  إلى ح

                                                           
ينظر: األسس الجمالية في النقد العربي.  .ُُِ

عرض كتفسير كمقارنة، د. عز الديف إسماعيؿ: 
ِِٕ. 

ديكاف إسماعيؿ بف محمد بف الحسف بف  .ُِِ
 /بّْالقاسـ  )خ(: 



 

ُُُٔ 

 

 واحلجاز اليمن شعراء عند اإليقاعية البنى يف دراشة...    العربية اجلسيرة يف الوشيط العربي الشعر يف الداخليــــة املوشيقى

    جازان جامعة                    علي حصني حصن راجح د/                                                                                                                              

كعمػػػػػػػى كفػػػػػػػؽ ىػػػػػػػذه العبلقػػػػػػػة جػػػػػػػاءت أبيػػػػػػػات 
 :(ُِِ)إسماعيؿ بف محمد بف الحسف ا تية

 وعد لمديح إمام اليدى 
 زكي الندَجار عزيز المثل                                      

 خضم العموم، ورب الحموم   
  ومن لميدائد والكرب حل                                     

 حكيم، واور، غفور، يكور                    
 يجمي اليموم وييفي العمل               

 
 
 

 
 

 

 :ل(ديال ـإماػ)ف
 
 
 
 
 

)إماـ اليدل(    ف
:  

 

 خضـ العمـك
 رب الحمـك
 حكػػيػـ
 كقػػػكر
 غفػػػكر
 شكػػػكر

 
 

عمػى صػيغة  تػكاز كاحػدة، ر الٌشاع كلـ يعتمد
الثػػػاني بػػػيف )خضػػػـ العمػػػكـ،  فػػػالتكازم فػػػي البيػػػت

( خػػالؼ فػػي مقطعػػو كسػػجعو التػػكازم  رب الحمػػـك
الحاصػػؿ فػػػي البيػػت الثالػػػث بػػيف )حكػػػيـ، كقػػػكر، 
غفكر،شػػػػػككر(، كيبػػػػػدك أف ىػػػػػذا التنكيػػػػػ  الػػػػػكزني 

ر الٌشػاع كالسجعي لمتكازم جاء بداف  مف حػرص
عمػػػػػى تػػػػػكافر أكبػػػػػر قػػػػػدر مػػػػػف التنػػػػػكع المكسػػػػػيقي 

 لقصيدتو.

                                                                                   
 

 َِٖديكاف اليبؿ : .ُِّ

ييػػػػػػػا التػػػػػػػكازم كمػػػػػػف النمػػػػػػػاذج التػػػػػػػي تماثػػػػػػػؿ ف
الصػػػػػػػػػػكتي كالتػػػػػػػػػػكازم النحػػػػػػػػػػكم قػػػػػػػػػػكؿ الحسػػػػػػػػػػف 

اليىبىؿ
(ُِّ): 

َعَطا، والميِث حين َسَطا      كالظبي حيَن 
        والغصِن حين َخَطا، والبدِر حين َبَدا    

)الظبػػػػػػػي( كازل المكقػػػػػػػ    فػػػػػػػالمكق  النحػػػػػػػكم ل
)الميػػػػػػث، كالغصػػػػػػف، كالبػػػػػػدر(، ككػػػػػػذلؾ  النحػػػػػػكم ل

ي يكضػػػػحيا األمػػػػر بالنسػػػػبة لبقيػػػػة العناصػػػػر التػػػػ
 الشكؿ ا تي:

الوحدات 
 المتوازية

 ك  = و
 = و = و

 الظبي= لميث = 
 الغصن = البدر

 حين=حين=
 حين=حين

 عطا=سطا=
 خطا=بدا

المواع 
 المساني

 حرف جر 
 عطف حرف 

 اسم مجرور 
 وعالمة جره الكسرة

ظرف 
 زمان

 فعل ماٍض مبني
 عمى الفتح 

 
إف الشػػػػكؿ السػػػػابؽ يصػػػػؼ بجػػػػبلء تناسػػػػؽ   
المكسػػيقية لمتػػكازم الصػػكتي بشػػكؿ تػػاـ مػػ  القػػيـ 

 التكازم النحكم بيف أجزاء المقاط .
 (ُِْ)ك جػػػاء قػػػكؿ محمػػػد بػػػف حسػػػيف المرىبػػػي

 فػي قكلػو ىذا التعادؿ الصكتي النحكم عمى كفؽ

(ُِٓ): 
 نديماه يوُم الّسمِم: ِسْفٌر وعالمٌ 

وِع : ُرْمييييٌح وصييييارمُ    وخييييدناه يييييوم الييييرد
 ـ كتناسقيا.كالشكؿ ا تي يكض  تعادؿ ىذه القي

                                                           
 

محمد بف حسيف المرىبي الشرفي : أديب  .ُِْ
اعر يمني ، لو ديكاف شعر مخطكط. تكفي سنة كش

 ق.   َُُّ
 َُّ/ٔ، األعبلـ : ُْٔ/ِينظر : البدر الطال  :

 /أُٔديكاف محمد بف حسيف المرىبي )خ(:  .ُِٓ
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الوحدات 
 المتوازية

نديماه= 
 خدناه

السمم =  يوم = يوم
 الروع

سفر = 
 رمح

عالم = 
 صارم

المواع 
 المساني

ظرف زمان  مبتدأ مرفوع
 )مضاف(

مضاف إليو 
 مجرور

خبر 
 مرفوع

صفة 
 مرفوعة

 
ذا كػػػػاف التػػػػكازم الصػػػػكتي جػػػػاء بصػػػػكرة     كا 

تامػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػيف )نػػػػػػػػػػػػديماهو خػػػػػػػػػػػػدناه، يكـويػػػػػػػػػػػػكـ، 
 ،) كبدرجة أقؿ بيف )السػمـو الػركع(، عالـوصاـر

فػػػإف التنػػػاغـ الصػػػكتي النػػػاتج عػػػف تػػػكازم صػػػدر 
 البيت كعجزه 

سػػػػػػػيطر بصػػػػػػػكرتو التركيبيػػػػػػػة عمػػػػػػػى اإليقػػػػػػػاع 
 المكسيقي لمبيت، كمنحو سمة التكازم.

مبلحظة حكؿ عبلقتي المقارنة النحكيػة  ثىمهةك 
كالتػػػكازم النحػػػكم، فالحػػػدكد الفاصػػػمة بػػػيف ىػػػاتيف 

يػػػة ال كجػػػكد ليػػػا، إذ يمكػػػف العبلقتػػػيف حػػػدكد كىم
النظػػػػر فػػػػي أبيػػػػات الحػػػػداد السػػػػابقة فػػػػي العبلقػػػػة 
الحاصمة بيف )الزكر ظاىرىاو الغدر حاضػرىاو 
المػػكت آخرىػػاو الكػػكف فػػي شػػطف(، كىػػي عبلقػػة 
تػػػكاز نحػػػكم كصػػػكتي. كيمكػػػف النظػػػر فػػػي بيػػػت 

، كربػػػط المقػػػػاط  المتكازيػػػة فيػػػو بالصػػػػفات اليىبىػػػؿ
كازيػػػة، السػػػابقة لممحبػػػكب، كىػػػي صػػػفات غيػػػر مت

لتتحكؿ العبلقػة إلػى مقارنػة. كمػف المفيػد اإلشػارة 
إلػػػػػى عػػػػػدـ إمكانيػػػػػة تصػػػػػٌكر العبلقػػػػػة بػػػػػيف المغػػػػػة 
الشػػػػعرية كمكسػػػػيقى الشػػػػعر بالمبلحظػػػػة المنفػػػػردة 

الصػػػػػػػػػكتي، ألف لمتػػػػػػػػػكازم النحػػػػػػػػػكم أك التػػػػػػػػػكازم 
عف حالة تعايش خاصػة اإليحاء الشعرم يصدر 

عػػف  راكيػػب كبػػيف الػػنغـ المكسػػيقي، فضػػبلن بػػيف الت
 .(ُِٔ)بعد الجمالي الذم تجسده كحدة القصيدةال

                                                           
ينظر: المغة الشعرية في الخطاب النقدم  .ُِٔ

كالببلغي.. تبلـز التراث كالمعاصرة، محمد رضا 
 ُٕٕمبارؾ: 

 
 : التطرييييييز 

يرتفػػػػػػ  التطريػػػػػػز بمسػػػػػػتكل التنػػػػػػاغـ الصػػػػػػكتي 
الػػػداللي إلػػػػى حػػػػدكد تتجػػػػاكز المسػػػػتكيات األفقيػػػػة 
لؤلبيػػػػات إلػػػػى مسػػػػتكيات عميػػػػا، تػػػػرتبط بالتنػػػػاغـ 
الصػػػكتي الحاصػػػؿ بػػػيف مقػػػاط  متعادلػػػة مكزعػػػة 

 عمى عدد مف األبيات. 
التحسػػػػينية لمتطريػػػػز  كبػػػػدا لمباحػػػػث أف الفائػػػػدة

كانػػػت طاغيػػػة عمػػػى فيػػػـ أبػػػي ىػػػبلؿ العسػػػكرم، 
عنػػدما أطمػػؽ ىػػذه التسػػمية المػػأخكذة مػػف تطريػػز 

ز التطريػػز عػػف . كالكاقػػ  أف الػػذم يمٌيػػ(ُِٕ)الثػػكب
صكر التكازم ليس البنية الداخميػة لمبيػت المفػرد، 
إذ إنيا ال تختمؼ فػي كمييمػا. كلكػف انتشػار ىػذه 

لقصػيدة ىػك الفػػارؽ البنيػة فػي مكاقػ  محػددة مػف ا
. الػػػػػذم يبػػػػػايف فيػػػػػو ىػػػػػذا التقطيػػػػػ  (ُِٖ)الجػػػػػكىرم

 العمكدم التقطي  األفقي.
كػػػػانكا يطػػػػرزكف  اءالٌشػػػػعر كالحػػػػظ الباحػػػػث أف 

 أبياتيـ بمقاط  متعادلة ، كفي أماكف مكحدة مف 
 :(ُِٗ)األبيات ، كقكؿ الحسف اليبؿ
 مالي غفمُت عن الَمعاِد ويأِنو   

       المحيِر       وأمنُت ىوَل نقاِش يومِ         
 مالي عكفُت عمى الذُّنوِب وكسِبيا                   

 وأمنُت من تبعاِتيا َأْمَن الَبِري                                                      

                                                                                   
 
 ِْٓينظر: كتاب الصناعتيف:  .ُِٕ
 ُٕٖ: تحميؿ الخطاب الشعرم: ينظر .ُِٖ
 ٕٖديكاف اليبؿ :  .ُِٗ
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فصػػػػدرا البيتػػػػػيف متعػػػػػادالف إلػػػػى حػػػػػدٍّ كبيػػػػػر،  
ف كػػػػػاف  كبدرجػػػػة تعػػػػادؿ أقػػػػػؿ جػػػػاء عجزاىمػػػػا، كا 

)مالي غفمت و مػالي عكفػت(،  التكازم التاـ بيف
كبػػيف )أمنػػت و أمنػػت( قػػد بمػػ  درجتػػو القصػػكل. 

عمػػػػػػى إعػػػػػػادة ىػػػػػػذه ر الٌشػػػػػػاع كيبػػػػػػدك أفه إصػػػػػػرار
الصي  المتعادلػة  قػد سػيهؿ عميػو اسػتكماؿ البنيػة 

 الداللية ذات المكسيقى المتكازية.
عمػػػى إعػػػادة المقػػػاط   ا ًنًسػػػيكاعتمػػػد أحمػػػد 

األبيػػػات،  الكزنيػػػة ذاتيػػػا، عبػػػر أمػػػاكف ثابتػػػة فػػػي
 .(َُّ)فقاؿ

 فكأند سيفك بارٌق        
 بالموِت َأْوَمَض ُمْوِىَنا               

 وكأن رمحك ينتِقي  
 ُمَيَج الكماِة إذا اْنَثَنى  

 وكأنما الميمون ُبْر     
 ج سعادٍة لَك اد َدَنا   

     وكأن يمس األفق، أن 
                                         ييت بعينيا، ظيرت لنا                          

فالبيتاف األكالف اعتمدا عمى التعادؿ بيف  
البيتاف أمها )فكأف سيفؾ و ككأف رمحؾ( ، 

الثالث كالراب  فإف الصيغة المعتمدة لمكممة 
األكلى في البيتيف السابقيف تغيرت إلى )ككأنماو 
ككأف(، في محاكلة لمتنكي  في نمط التدفؽ 

ي، خشية إشاعة نكع مف الس مة، التي المكسيق
قد يؤدم إلييا تضافر تكرار مكسيقى داخمية 
ثابتو كتكرار مكسيقى خارجية ىي ثابتة 
باألصؿ. كىذا ما جعمو يفٌضؿ استخداـ )كأنهما( 

                                                           
 /بّٓديكاف أحمد ا ًنًسي )خ(:  .َُّ
 

) ، كيمجأ لمتدكير لمن  البيت زخمنا محؿ )كأفه
بإمكانات ايقاعية منثالة تتجاكز حدكد  مكسيقينا

، كتفي، في الكقت نفسو،  حاجز الشطريف
 .(ُُّ)التعبيريةر الٌشاع بحاجات

عمػػي قىًصػػٍيدىة  كتكزهعػػت المقػػاط  المتكازيػػة فػػي
ػػػاؿبػػػف أبػػػي  متػػػـز بشػػػكؿ غيػػػر نسػػػقي، فمػػػـ ت الر جى

أماكف محدكدة في األبيات المتتاليػة، بػؿ تنػاثرت 
ز، كمػا  في أماكف مختمفة، فأشبيت الثكب المطره

ػػػػػػػك  .قػػػػػػػاؿ أبػػػػػػػك ىػػػػػػػبلؿ العسػػػػػػػكرم جػػػػػػػاء فػػػػػػػي  اًممه
 :(ُِّ)قصيدتو

 يا وارَث المجِد واإلفضاِل َأْجمعو  
 من َصالٍح، وُمبيد الخصِم بالّنقِم        

 ومن يفوُز ُمواِليِو وَااِصده    
 من جوِد كّفيو يوم الّسمم بالّنعِم  

 وتارك الخصِم في البيداء منفرًدا 
 كالوحش لمخوف ُجنح الميل لم ينِم      

 ٍو وفي َحَضٍر  ونافذ األمِر في بد
 وباذل الماِل ال َيْخَيى من الَعَدِم     

     إليكيا حموة األلفاظ رائقة                                                                    
 لنغم  عذرًا، إذا أنيدت تغني عن ا   

 

                                                           
ينظر: الغابة كالفصكؿ، كتابات نقدية،  .ُُّ

في حداثة النص الشعرم،  -ٗٗطراد الكبيسي: 
 َُُدراسات نقدية، د. عمي جعفر العبلؽ:

 ْٗٓ-ْٖٓديكاف عمي بف أبي الرجاؿ )خ(:  .ُِّ
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)كارث المجد و تارؾ الخصـ و نافذ  ف       
زاألمرو باذؿ الماؿ( مقاط    متكازية، طره

بيا أبياتو. كبمبلحظة أف ىذا التكٌزع الشهاًعر 
 البلنسقي جاء في معرض خطابو ختامي كٌجيىو

لممدكحو ، فإف الغاية الداللية المرتبطة ر الٌشاع
بمنحى نفسي، كالمؤطرة بإيقاع داخمي مكٌحد 
لمقاط  محدكدة، بدت كاضحة. فالمقاط  

لمممدكح.  نيًسبىت المتكازية تككنت مف صفات
عمى إبرازىا بأشد الشهاًعر  كبداف  مف حرص

ا تطريز الذم منحيا ، لجأ إلى  الالصكر كضكحن
ا  .إيحاءن مكسيقينا  كداللينا خاصن

كعندما ظير التطريز  في المقطكعة ا تية 
 :  (ُّّ)لعمارة اليمني بشكؿ عمكدم 
 والنائبان عن المنّية والمنى

 في َاسمَة األرزاَق واألعمارِ   
 والمصمحان فساَد كل طوّيةٍ 

 مرتابٍة بالُعيرف واإلنكارِ   
 والقائمان إذا تطاوَل ناكٌث 

 بحراسِة األوطاِن واألاطارِ   
 والحامالن عن الممالِك ثُْقَل َما 

 تحتاُج ِمْن نقٍص ومن أسرارِ   
 والرافعان غداَة كلِّ كرييةٍ 

 خطر المموِك عمى القنا الخطارِ  
مػػػػف خػػػػبلؿ تكػػػػرار فػػػػإف التطريػػػػز الػػػػذم بػػػػرز 

الكحػػدات المكسػػيقية نفسػػيا فػػي مطمػػ  كػػؿ بيػػت، 
دكف اف يحػػػػػاكؿ خمػػػػػؽ مكسػػػػػيقى بالمزاكجػػػػػة مػػػػػ  

داللينػا  عر تأكيػدناتكرار كحدات أخرل ، من  الشػا
عمػػى إضػػافة تمػػؾ الصػػفات لممدكحيػػو ، كتسػػاكم 

                                                           
 ِّّديكاف عمارة اليمني  :  .ُّّ

تػػػػكافر كػػػػؿٍّ منيػػػػا فييمػػػػا، كتأكيػػػػدنا مكسػػػػيقينا عمػػػػى 
 ميػػػػػاك انتظػػػػػاـ نغمػػػػػة إيقاعيػػػػػة سػػػػػرت فػػػػػي أبياتػػػػػو

 تخٌمقت مف ىذا التطريز.
 :البيت المقييفيديييى 

عمى الرغـ مف بركز ظاىرة التصري  في 
كثير مف القصائد، في ىذه المرحمة فإف ظاىرة 
البيت المقفى كانت أكثر كضكحا. فقد كسمت 

، ات القصائد بيذه السمة اإليقاعيةمعظـ افتتاحي
ف كاف تأثيرىا المكسيقى باىتنا ر مقارنة بالظكاى كا 

 اإليقاعية التي سبؽ ذكرىا.
كالبيػػػػػػت المقفػػػػػػى ىػػػػػػك "البيػػػػػػت الػػػػػػذم كافقػػػػػػت 
عركضو ضربو في الكزف كالقافية مف غير زيادة 

فػػي مطمػػ  القصػػيدة غالبػػان. كمػػا  (ُّْ)أك نقصػػاف"
 :(ُّٓ)ا ًنًسيجاء في قكؿ أحمد 

 أحباَي اد أزمعُت عنكم مودًِّعا      
 ُموددَعا  م ياكيميي في حِ يبيميُت ايفيمد يوخ           

ييييدوِد ُميييييرّوًعيييا  فيييييال تييييتييييركييييوُه بييالييييصُّ
       ى، َرَعا اهلل َمْن َرَعاوارعيوه باليحيُيسين           
فالقصػػػػيدة مػػػػف الطكيػػػػؿ، كعػػػػركض المطمػػػػ   

)مكد عػػػػا( عمػػػػى كزف )مفػػػػاعمف( كافقػػػػت الضػػػػرب 
)مكد عػػػػػػػا( الػػػػػػػذم جػػػػػػػاء ىػػػػػػػك أيضػػػػػػػان عمػػػػػػػى كزف 

 (.)مفاعمف
امتػػد بالتقفيػػة إلػػى البيػػت الشهػػاًعر  كيبلحػػظ أف

الثػػػػػػاني، لتػػػػػػأتي عركضػػػػػػو )مركهعػػػػػػا( عمػػػػػػى كزف 

                                                           
مكسيقى الشعر العربي قديمو كحديثو.. دراسة  .ُّْ

كتطبيؽ في شعر الشطريف كالشعر الحر، 
 ُٖد.عبدالرضا عمي: 

 /أ ِّديكاف أحمد ا ًنًسي )خ(:   .ُّٓ
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و مػػف  )مفػػاعمف(، كتكافػػؽ ىػػي األخػػرل الضػػرب )
 رعا( عمى كزف )مفاعمف(.

مػػػػػف افتػػػػػت  قصػػػػػيدتو بالبيػػػػػت  الش ػػػػػعىرىاءكمػػػػػف 
عمػػي قىًصػػٍيدىة  المقفهػػى كاختتميػػا بػػو، كمػػا جػػاء فػػي

اؿبف أبي   :(ُّٔ)استيميا بقكلو الذم، الر جى
   صاِح: ىذا النسيُم إن كنَت صاحٍ 

باِح         ياِض عند الصد  اد سرى في الرِّ
المػػدي  كالعتػػاب المػػذيف  مػػفحتػػى إذا انتيػػى  

 ضمنيما أبياتو، اختتميا بقكلو:
   واّطيَيرح ايييييييول كيييييييّل واٍش والحِ 

 اييييبيّييح اهلل كييييييّل واٍش والِح         
فالقصػػػػػيدة مػػػػػف الخفيػػػػػؼ كعػػػػػركض المطمػػػػػ   

)كنػػػت صػػػاح( كالخاتمػػػة )شو كالح( جاءتػػػا عمػػػى 
( كىػػػػػك  كزف الضػػػػػربيف ) ػد الصػػػػػباح( ك)شو كالحو

 )فاعبلتف( دكف زيادة أك نقصاف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
اؿ )خ(:  .ُّٔ  ّٖٗ-ّٔٗديكاف عمي بف أبي الر جى

 
 

 خاتمة :
الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات، 
كالصبلة كالسبلـ عمى مف ختمت برسالتو 

د كعمى آلو كصحبو الرساالت، سيدنا محم
 أجمعيف.       كبعد.. 

فيمكف لمباحث أف يشير إلى أىـ النتائج التي 
خرجت بيا ىذه  الدراسة فيما يأتي ، عمى النحك 

 ا تي :
  كٌجو البحث اىتماماتو إلى دراسة

المكسيقى الداخمية في الشعر العربي الكسيط في 
الجزيرة العربية مف خبلؿ دراسة البنى اإليقاعية 

لما د شعراء اليمف كالحجاز بشكؿ خاص ؛ عن
امتازت بو البيئتاف مف حراؾ ثقافي كاف الشعر 
مف أبرز مبلمحو، كلمتقارب الجغرافي الذم أتاح 
لغير قميؿ مف الشعراء حرية التنقؿ كتكجيو 
أشعارىـ في المدي  كالرثاء كالغزؿ كاإلخكانيات 
... لبعض مف الشخصيات في اليمف أك 

 الحجاز.
  آليات التكازم، كالتطريز، كالبيت شٌكمت

المقفهى ظكاىر إيقاعية عامة انتظمت الخطاب 
 الشعرم في ىذه الحقبة الزمنية.

  أبدل الشعراء عناية خاصة بالمكسيقى
الداخمية، كنسجكا إيقاعيا الداخمي بكساطة 
بعض المظاىر التناغمية، التي تكٌزعت عمى 

 مبحثيف :
برصد التناغـ  اىتـ األكؿ منيما -

الصكتي اإلفرادم في بنى المكسيقى الداخمية ، 
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الذم ظير مف خبلؿ التجمعات الصكتية ، 
 كالترديد كالتكرار، كالجناس، كالتصدير.

كمػػػػػػا اىػػػػػػتـ ا خػػػػػػر  بػػػػػػالبنى المكسػػػػػػيقية  -
التنػػػػاغـ الصػػػػكتي التركيبػػػػي الػػػػذم الناتجػػػػة عػػػػف 

تشػػػػػكؿ كفػػػػػؽ آليػػػػػات عػػػػػٌدة ، كػػػػػاف مػػػػػف أبرزىػػػػػا: 
 مقفهىالتكازم ، كالتطريز، كالبيت ال

  شٌكمت ىذه ا ليات ظكاىر إيقاعية
عامة انتظمت الخطاب الشعرم في ىذه الحقبة 
م  اإلشارة إلى بعض مبلم  التمايز 
كالخصكصية التي ظيرت نتيجة تفاكت الشعراء 
ما بيف ما يمكف أف يسٌمى بالتمٌيز كما بيف 
محاكالت شعرية يمكف أف تكصؼ بأنيا باىتة لـ 

 يا كفؽ صكر إبداعية.  يكفؽ الشعراء في تشكيم

كبعد.... فإف الباحث يسأؿ اهلل تعالى أف    
يككف قد كفؽ فيما قصد، كأخمص فيما قدـ ، 
فإف كاف كذلؾ فتمؾ نعمة تستكجب الشكر 
ف كانت األخرل فحسبو أنو اجتيد.  كالحمد، كا 
كالكماؿ هلل تعالى كحده ، كال عصمة إال لنبي، 

كالحمد هلل كالنقصاف كالخطأ مف طبائ  البشر، 
رب العالميف، كصمى اهلل كسمـ كبارؾ عمى 

 رسكلو الكريـ، كعمى آلو كصحابتو أجمعيف.
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 المصادر والمراجع
األسػػس الجماليػػة فػػي النقػػد العربػػي ، عػػرض كتفسػػير كمقارنػػة، د. عزالػػديف إسػػماعيؿ، دار الشػػؤكف الثقافيػػة  -ُ

 ـ.ُٖٔٗ، ّالعامة، بغداد، ط
 ـ.ُّٕٗرجمة د. أحمد مختار عمر، منشكرات جامعة طرابمس، ليبيا، أسس عمـ المغة، ماريك بام، ت -ِ
 ـ.ُُٕٗ، ْاألصكات المغكية، د. إبراىيـ أنيس، مكتبة األنجمك المصرية، ط -ّ
 ـ ُٖٔٗ،  ٕاألعبلـ ، خير الديف الزركمي ، دار العمـ لممبلييف ، بيركت ، ط -ْ
، المؤسسػػػة الجامعيػػػة لمدراسػػػات كالنشػػػر ك األلسػػػنية عمػػػـ المغػػػة الحػػػديث.. المبػػػادئ كاألعػػػبلـ، ميشػػػاؿ زكريػػػا -ٓ

 ـ.ُّٖٗ، ِالتكزي ، بيركت، ط
(، شػػػرح  ىّٕٗاإليضػػػاح فػػػي عمػػػـك الببلغػػػة، جػػػبلؿ الػػػديف أبػػػك عبػػػداهلل المعػػػركؼ بالخطيػػػب القزكينػػػي )ت -ٔ

 ـ.ُٕٓٗ، ْكتعميؽ كتنقي  د. محمد عبدالمنعـ خفاجي، منشكرات دار الكتاب المبناني، بيركت، ط
قىًصػػػٍيدىة الحػػػرب، د. عبدالرضػػػا عمػػػي، مجمػػػة التربيػػػة كالعمػػػكـ، كميػػػة التربيػػػة، جامعػػػة اإليقػػػاع الػػػداخمي فػػػي  -ٕ

 ـ.ُّٗٗ، ُّالمكصؿ، المكصؿ، العدد 
(، دار الكتػػػػاب  ىَُِٓالبػػػػدر الطػػػػال  بمحاسػػػػف مػػػػف بعػػػػد القػػػػرف السػػػػاب ، محمػػػػد بػػػػف عمػػػػي الشػػػػككاني )ت -ٖ

 اإلسبلمي ، القاىرة . د.ت.
 ـ.َُٖٗ-ُٕٗٗي سمطاني، مطبعة زيد بف ثابت، دمشؽ، الببلغة العربية في فنكنيا، د. محمد عم -ٗ
(، تحقيػؽ كشػرح عبدالسػبلـ محمػد ىػاركف،  ىِٓٓالبيػاف كالتبيػيف، أبػك عثمػاف عمػرك بػف بحػر الجػاحظ )ت -َُ

 ـ.ُٖٓٗ، ٓمكتبة الخانجي، القاىرة، ط 
 ـ.ُٖٓٗبيف األدب كالمكسيقى، أسعد محمد عمي، كزارة الثقافة كاإلعبلـ، دار آفاؽ عربية، بغداد،  -ُُ
تحميؿ الخطاب الشعرم.. البنية الصكتية في الشعر، الكثافة.. الفضاء.. التفاعؿ، د. محمد العمرم، الػدار  -ُِ

 ـ.َُٗٗ، ُالعالمية لمكتاب، الدار البيضاء، ط
تػػػػركي  المشػػػػكؽ فػػػػي تمػػػػكي  البػػػػركؽ، أحمػػػػد بػػػػف الحسػػػػف بػػػػف حميػػػػد الػػػػديف بػػػػف المطيػػػػر بػػػػف شػػػػرؼ الػػػػديف  -ُّ

 (. أدب.ِّٕٖييئة العامة لآلثار في الجام  الكبير بصنعاء، رقـ )(، مخطكطة في مكتبة ال ىََُٖ)ت
، ُالتشابو كاالختبلؼ.. نحك منياجية شمكلية، د. محمد مفتاح، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط -ُْ

 ـ.ُٔٗٗ
 ـ.َُٕٗالتصكير البياني، حفني محمد شرؼ، مكتبة الشباب، القاىرة،  -ُٓ
(، تحقيػؽ محمػد محيػي الػديف عبدالحميػد، دار الكتػب  ىّّٕة بف جعفػر )تجكاىر األلفاظ، أبك الفرج قدام -ُٔ

 ـ.ُُٖٗ، ُالعممية، بيركت، ط
حكؿ شيكع ظاىرة البدي  في العصر العباسي، د. ضياء خضٌير عباس، مجمة كمية ا داب، جامعة بغداد،  -ُٕ

 ـ.ُِٖٗ، آذار ِّالعدد 
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ىػػ" ، قسػـ شػعراء العػراؽ ، تحقيػؽ د.  ٕٗٓ خريدة القصر كجريدة العصر ، العماد األصػبياني الكاتػب "ت -ُٖ
 ـ . ُٕٔٗمحمد بيجت األثرم ، دار الحرية لمطباعة ، بغداد ، 

خصػػػائص األسػػػمكب فػػػي الشػػػكقيات،  د. محمػػػد اليػػػادم الطرابمسػػػي، منشػػػكرات الجامعػػػة التكنسػػػية، تػػػكنس،  -ُٗ
 ـ.ُُٖٗ

ب الػػػديف بػػػف محمػػػد خبلصػػػة األثػػػر فػػػي أعيػػػاف القػػػرف الحػػػادم عشػػػر ، محمػػػد أمػػػيف بػػػف فضػػػؿ اهلل بػػػف محػػػ -َِ
 ىػ( ، دار صادر ، بيركتُُُُالمحبي الحمكم األصؿ، الدمشقي )المتكفى: 

ديػػكاف ابػػف ىتيمػػؿ : درر النحػػكر ، دراسػػة ك تحقيػػؽ عبػػدالكلي الشػػميرم ، مؤسسػػة االبػػداع لمثقافػػة كاالداب  -ُِ
  ـ.ُٓٗٗ،ُكالفنكف ، صنعاء ، ط

يد أحمػػد(، نسػػخة مصػػكرة عػػف مخطكطػػة الييئػػة ديػػكاف أحمػػد ا ًنًسػػي المسػػمى )العمػػـ المفػػرد مػػف شػػعر السػػ -ِِ
 (، مجامي .ُٖٓالعامة لآلثار في الجام  الكبير بصنعاء، رقـ )

ديكاف إسماعيؿ بف محمػد بػف الحسػف بػف القاسػـ المسػمى )مشػرقات الػدر الثمػيف فػي شػعر مكالنػا إسػماعيؿ  -ِّ
لآلثػػار فػػي الجػػام   بػف محمػػد بػػف الحسػػف بػػف أميػػر المػػؤمنيف(، نسػػخة مصػػكرة عػػف مخطكطػػة الييئػػة العامػػة

 (، أدب.ِّْٓالكبير بصنعاء، رقـ )
ديػػكاف الحسػػيف بػػف عبػػدالقادر الكىٍككىبىػػاًني المسػػمى )القػػكؿ الحسػػف مػػف شػػعر الحسػػيف(، نسػػخة مصػػكرة عػػف  -ِْ

 (أدب.ُّٓٗمخطكطة مكتبة كزارة األكقاؼ في الجام  الكبير بصنعاء، رقـ )
قو أحمد بف محمد الشامي، الدار اليمنية لمنشر كالتكزي ، ديكاف اليىبىؿ، الحسف بف عمي بف جابر اليىبىؿ، حقٌ  -ِٓ

 ـ.ُّٖٗ، ُصنعاء، ط
ديػػكاف عبدالصػػمد بىػػاكىًثٍير، نسػػخة مصػػكرة عػػف مخطكطػػة الييئػػة العامػػة لآلثػػار فػػي مكتبػػة األحقػػاؼ بتػػريـ،   -ِٔ

 (.َِِٗرقـ)
ك ؿ إسماعيؿ بف القاسـ، نسخة مصكرة عف مخطكطة مكتبة كزارة ا -ِٕ ألكقاؼ في الجػام  ديكاف عمي بف الميتىكى

 (، أدب.ُِٓٗالكبير بصنعاء، رقـ )
اؿ. -ِٖ اؿ، نسخة مصكرة عف مخطكطة القاضي أحمد بف أبي الر جى  ديكاف عمي بف صال  بف أبي الر جى
ديكاف عمارة اليمني  ) ممحؽ بكتاب النكت العصرية ( ، طب  باعتناء ىرتكي  درنبرغ ، مطبعة مرسك ،  -ِٗ

 . باألكفست مكتبة المثنى ، بغداد ـ ، كأعادت طبعو ُٕٖٗشالكف ، 
ديػػكاف محمػػد بػػف حسػػيف المرىبػػي، نسػػخة مصػػكرة عػػف مخطكطػػة مكتبػػة كزارة األكقػػاؼ فػػي الجػػام  الكبيػػر  -َّ

 (، أدب.ُِٓٗبصنعاء، رقـ )
ديػػكاف محمػػد بػػف عبػػداهلل بػػف شػػرؼ الػػديف المسػػمى )الػػركض المرىػػكـ كالػػٌدر المنظػػكـ(، نسػػخة مصػػكرة عػػف  -ُّ

 (، أدب.ِِّٔثار في الجام  الكبر بصنعاء، رقـ )مخطكطة الييئة العامة لآل
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اؼ المسمى )درر األصداؼ مف شعر العماد يحيى بف إبراىيـ جحاؼ(، نسخة  -ِّ حه ديكاف يحيى بف إبراىيـ جى
 ( أدب.ِِّٓمصكرة عف مخطكطة الييئة العامة لآلثار في الجام  الكبير بصنعاء، رقـ )

المسمى )محاسف يكسؼ(، نسخة مصكرة عف مخطكطػة الييئػة ديكاف يكسؼ بف عمي بف ىادم الكىٍككىبىاًني  -ّّ
 ( أدب.ِِِِالعامة لآلثار في الجام  الكبير بصنعاء، رقـ )

رحمػة فػػي ديػػكاف اإلمػػاـ الحػػداد، حسػػيف بػػف محمػػد اليػٌدار، فػػرع الدراسػػات كالمنػػاىج كخدمػػة التػػراث فػػي ربػػاط  -ّْ
 . ىَُِْ، ُاليدار لمعمـك الشرعية، البيضاء، ط

(، دار الكتػػب  ىْٔٔبػػك محمػد عبػػداهلل بػػف محمػػد بػف سػػعيد بػػف سػناف الخفػػاجي الحمبػػي )تسػٌر الفصػػاحة، أ -ّٓ
 ـ.ُِٖٗ، ُالعممية، بيركت، ط

سبلفو العصر في محاسف الشعراء بكؿ مصر ، عمي بػف أحمػد بػف معصػـك المػدني الحسػيني ، تحقيػؽ د.  -ّٔ
 ـََِٗ،ُمحمكد خمؼ البادم ، دار كناف لمنشر كالتكزي  ، دمشؽ ، ط

كف كالحركة الفاطمية في اليمف ، د. حسيف بف فيض اهلل اليمداني ، طبعة كزارة االعبلـ كالثقافة الصميحي -ّٕ
  . ، صنعاء ، د.ت

الصكت بيف الداللة كالمكسيقى في قىًصٍيدىة حسف البحيرم )دراسات لسانية تطبيقية(، جػكدت كسهػاب، مجمػة  -ّٖ
 ـ.ُْٖٗ، كانكف األكؿ ُْٔالمكقؼ األدبي، دمشؽ، العدد 

صػػكرة الشػػعرية فػػي الكتابػػة الفنيػػة.. األصػػكؿ كالفػػركع،د. صػػبحي البسػػتاني، دار الفكػػر المبنػػاني، بيػػركت، ال -ّٗ
 ـ.ُٖٔٗ، ُط

ىػػ " ، مخطكطػة فػي  ُِٖطراز أعبلـ الزمف فػي طبقػات أعيػاف الػيمف ، عمػي بػف الحسػف الخزرجػي " ت  -َْ
 ( تاريخ كتراجـ . ِٖٔٓمكتبة الييئة العامة لآلثار في الجام  الكبير في صنعاء ، رقـ ) 

ىػػػ( ،  ِّٖالعقػد الثمػػيف فػػى تػاريخ البمػػد األمػػيف ، تقػي الػػديف محمػػد بػف أحمػػد الحسػػني الفاسػى المكػػي )ت  -ُْ
 ـ ُٖٗٗ، ُتحقيؽ: محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العممية، بيركت ،ط

اهلل العبػادم العقد الفاخر الحسف في طبقات أكابر أىؿ الػيمف ، عمػي بػف الحسػيف الخزرجػي ، تحقيػؽ: عبػد -ِْ
 ـََِٗ،ُكآخريف ، مكتبة الجيؿ الجديد ، صنعاء ،ط

(، تحقيػؽ  ىْٔٓالعمدة في محاسف الشػعر كآدابػو كنقػده، أبػك عمػي الحسػف بػف رشػيؽ القيركانػي األزدم )ت -ّْ
 ـ.ُِٕٗ، ْمحمد محيي الديف عبدالحميد، دار الجيؿ، بيركت، ط

 ـ.ُٕٗٗالثقافة كالفنكف، بغداد، الغابة كالفصكؿ، كتابات نقدية، طراد الكبيسي، كزارة  -ْْ
فػػي حداثػػػة الػػنص الشػػػعرم، دراسػػات نقديػػػة، د. عمػػي جعفػػػر العػػبلؽ، دار الشػػػؤكف الثقافيػػة العامػػػة، بغػػػداد،  -ْٓ

 ـ.َُٗٗ
في ماىية النص الشعرم.. إطبللة أسمكبية مف نافذة التراث النقدم، محمػد عبػدالعظيـ، المؤسسػة الجامعيػة  -ْٔ

 ـ.ُْٗٗ، ُط لمدراسات كالنشر كالتكزي ، بيركت،
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قضايا الشعرية، ركماف ياككبسكف، ترجمة محمد الكلي كمبػارؾ حنػكز، دار تكبقػاؿ لمنشػر، الػدار البيضػاء،  -ْٕ
 ـ.ُُٗٗ، ُط

(،  تحقيػػؽ عمػػػي  ىّٓٗكتػػاب الصػػناعتيف.. الكتابػػة كالشػػػعر، أبػػك ىػػبلؿ الحسػػف بػػػف عبػػداهلل العسػػكرم )ت -ْٖ
 ـ ُٖٔٗبيركت،  -رية، صيدامحمد البجاكم، كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ، المكتبة العص

ىػػ " ،  ُِٖالكفاية كاإلعبلـ فيمف كلي اليمف كسكنيا مف أىؿ اإلسػبلـ ، عمػي بػف الحسػف الخزرجػي " ت  -ْٗ
( تػػاريخ كتػػراجـ ، ُِٖٓمخطكطػػة فػػي مكتبػػة الييئػػة العامػػة لآلثػػار فػػي الجػػام  الكبيػػر فػػي صػػنعاء ، رقػػـ )

 (تاريخ .ْٖكنسخة أخرل في مكتبة المجم  العممي العراقي رقـ )
المغػػة الشػػعرية فػػي الخطػػاب النقػػدم العربػػي.. تػػبلـز التػػراث كالمعاصػػرة، محمػػد رضػػا مبػػارؾ، دار الشػػؤكف  -َٓ

 ـ.ُّٗٗالثقافية العامة، بغداد، 
، ُالمغػػة الشػػػعرية.. دراسػػػة فػػػي شػػػعر حميػػػد سػػعيد، محمػػػد كٌنػػػكني، دار الشػػػؤكف الثقافيػػػة العامػػػة، بغػػػداد، ط -ُٓ

 ـ.ُٕٗٗ
 ـ.َُٖٗ، ُفية، د. تماـ حساف، دار الثقافة، الدار البيضاء، طالمغة بيف المعيارية كالكص -ِٓ
 ـ.َََِ، ُالمتاىات، د.جبلؿ الخياط، دار الشؤكف الثقافية العامة، بغداد، ط -ّٓ
معجػػػػـ المػػػػؤلفيف ، تػػػػراجـ مصػػػػنفي الكتػػػػب العربيػػػػة ، عمػػػػر رضػػػػا كحالػػػػة ، مؤسسػػػػة الرسػػػػالة ، بيػػػػركت ،  -ْٓ

 ـُّٗٗ،ُط
ممككيا كأعيانيا كأدبائيا ، نجـ الديف عمارة بف عمي اليمني "ت  المفيد في أخبار صنعاء كزبيد كشعراء -ٓٓ

  .ـ ُٕٗٗ،  ّىػ" ، تحقيؽ محمد بف عمي األككع ، مطبعة العمـ ، ؟ ، ط ٗٔٓ
المنػػػػزع البػػػدي  فػػػي تجنػػػيس أسػػػاليب البػػػدي ، أبػػػك محمػػػد القاسػػػـ األنصػػػارم السجمماسػػػي )ت.القػػػرف الثػػػامف  -ٔٓ

 ـ.َُٖٗ، ُكتبة المعارؼ، الرباط، طاليجرم(، تقديـ كتحقيؽ عبلؿ الغازم، م
 ـ.َُٖٗالمنيج الصكتي لمبنية العربية، د. عبدالصبكر شاىيف، مؤسسة الرسالة، بيركت  -ٕٓ
مػػكاد البيػػاف، عمػػي بػػف خمػػؼ الكاتػػب )ت مطمػػ  القػػرف الخػػامس اليجػػرم(، تحقيػػؽ د. حسػػيف عبػػدالمطيؼ،  -ٖٓ

 ـ.ُِٖٗمنشكرات جامعة الفات ، ليبيا، 
، ُرؤيػة الببلغيػة، د. محمػد العمػرم، منشػكرات دراسػات سػاؿ، الػدار البيضػاء، طالمكازنات الصكتية فػي ال -ٗٓ

 ـ.ُُٗٗ
  .ـ ُٖٖٗ،  ٔمكسيقى الشعر ، د. إبراىيـ أنيس ، مكتبة األنجمك المصرية ، القاىرة ، ط -َٔ
مكسػػيقى الشػػعر العربػػي قديمػػو كحديثػػو.. دراسػػة كتطبيػػؽ فػػي شػػعر الشػػطريف كالشػػعر الحػػر، د.عبدالرضػػا  -ُٔ

 ـ.ُٕٗٗ، ّشركؽ لمنشر كالتكزي ، عماف، طعمي، دار ال
(، مركػػػز الدراسػػػات كالبحػػػكث  ىَُّٖنشػػػر العػػػرؼ لنػػػببلء الػػػيمف بعػػػد األلػػػؼ، محمػػػد بػػػف محمػػػد زبػػػارة )ت -ِٔ

 )الجزء الثاني(.  ىُّٕٔاليمني، صنعاء، د.ت )الجزء األكؿ(، المطبعة السمفية كمكتبتيا، القاىرة، 



 

ُُِٔ 

 

 واحلجاز اليمن شعراء عند اإليقاعية البنى يف دراشة...    العربية اجلسيرة يف الوشيط العربي الشعر يف الداخليــــة املوشيقى

    جازان جامعة                    علي حصني حصن راجح د/                                                                                                                              

(، تحقؽ د. نيى عارؼ، مطبعة  ىِْٔلفضؿ العمكم )تنضرة اإلغريض في نصرة القريض، المظفر بف ا -ّٔ
 ـ.ُٕٔٗطربيف، دمشؽ، 

نظريػػػة األدب، رينيػػػو كيميػػػؾ كأكسػػػتف كاريػػػف، ترجمػػػة محيػػػي الػػػديف صػػػبحي، مراجعػػػة د. حسػػػاـ الخطيػػػب،  -ْٔ
 المجمس األعمى لرعاية الفنكف كا داب كالعمكـ االجتماعية، دمشؽ، د.ت.

أمػػيف اهلل بػػف فضػػؿ اهلل بػػف محػػب  الػػديف بػػف محمػػد المحٌبػػي نفحػػة الريحانػػة كرشػػحة طػػبلء الحانػػة، محمػػد  -ٓٔ
 ـ.ُٖٔٗ، ُ(، تحقيؽ عبدالفتاح محمد الحمك، عيسى البابي الحمبي كشركاؤه ، القاىرة، ط ىُُُُ)ت

(، تحقيؽ كتعميؽ د. محمد عبدالمنعـ خفاجي، دار الكتػب  ىّّٕنقد الشعر، أبك الفرج قدامة بف جعفر )ت -ٔٔ
 العامة، بيركت، د.ت

ىػػػ" ، تحقيػػؽ أحمػػد األرنػػاؤكط كتركػػي  ْٕٔفي بالكفيػػات ، صػػبلح الػػديف خميػػؿ بػػف أيبػػؾ الصػػفدم "ت الػػكا -ٕٔ
 ـ َََِ، ُمصطفى  ، دار إحياء التراث العربي ، بيركت ، ط

، ُٗ-ُٖالكاقعة المكسيقية كسيمياء المكسيقى، جاف مالينك، مجمة الفكر العربي المعاصر، بيركت، العدد  -ٖٔ
 ـ.ُِٖٗ

كرم غاتشػػػػػػؼ، ترجمػػػػػػة د. نكفػػػػػػؿ نيػػػػػػكؼ، مراجعػػػػػػة سػػػػػػعد مصػػػػػػمكح، عػػػػػػالـ المعرفػػػػػػة، الػػػػػػكعي كالفػػػػػػف، غيػػػػػػ -ٗٔ
 ـ.َُٗٗالككيت


