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 املستوى اإليقاعي يف الشعر اليمني
 

 د. جاسم غالي رومي.أ
 مركز دراسات البصرة والخميج العربي /جامعة البصرة 

Montada_basrah86@yahoo.com 
 :الممخص

لإليقاع في المفردة أو العبارة قيمة أسموبية كبيرة تتجمى في تموين أو تنوع األسموب وتعديمو  ن  إ
يرة وانتقاليا بين والتصرف بو في تصوير المعنى الداللي لأللفاظ أ وزيادة تأثيرىا وتحديدا األلفاظ المتغا

الشعري وسرعة تقبمو الى القمب ، مما يؤدي الى تعضيد المعايشة األحداث النقص بيت وآخر
 . استفسار معانيو بصورة أكثر وضوحاو 

والبحث مقسم الى مقدمة ومطمبين . وخاتمة . فالمطمب األول عنوانو )ماىية االيقاع وأنواعو في 
ا عنوان المطمب الثاني الشعر والنثر( وىل أن اإليقاع موجود في النثر كما ىو موجود في النثر ؟ أم

 ويات اإليقاع في شعر عموان ميدي الجيالني( مستفكان ىو )
 .(ايقاع العبارة الكممات المفتاحية:)المستوى االيقاعي، الشعر اليمني،

The rhythmic level in Yemeni poetry 

dr. Jassim Ghali Roumi 

University of Basrah, Basra and Arabian Gulf Studies Center 

 

Abstract: 

The rhythm in the basic linguistic expression is the phonetic formation of a 

set of verbal events organized on the axis of time in such a way that a syllable 

or group of syllables resonates with a frequency that suggests to the listener 

that there is a repetitive tone in the expression and its presence in poetry is no 

different from prose. As for the rhythm in poetry, there is also regular 

recitation at the level of the poetic piece and its verses, or at the level of the 

poem as a whole. This is done in the singular or phras. 
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 ثر.المطمب األول : ماهية االيقاع وأنواعه في الشعر والن
اإليقاع في التعبير والمغوي ىو تشكيل صوتي ألحداث كالمية تنتظم عمى محور الزمن 
بشكل يتردد فيو مقطع أو مجموعة مقاطع ترددا يوحي لمسامع أن ىناك نغمة متكررة 
في التعبير . وال يختمف ىذا الشيء في الشعر والنثر . كما ىو مبين في القرآن الكريم 

وجال أمام ىذا النظم الصوتي العجيب في ترتيب  . حيث أن االنسان يقف خاشعا
حروف القرآن وتناسق حركاتيا . حيث يتداخل بعضيا مع البعض اآلخر في وحدة 

 عضوية متكاممة .                                         
لقد احتوى النسق التركيبي لمقرآن الكريم ىذه الناحية الجمالية ، فجاءت أنساق بنائو 

 محتوية عمى ايقاع منتظم مبني عمى التنوع . الصوتي
ان النسق التركيبي ىنا يتخذ طابع المفاجأة من خالل توظيف العنصر الزمني فيو وىذا 
ما جاء لدى أغمب عمماء المغة حينما تحدثوا عن اعجاز نظمو وستر موسيقاه . إذ 

ي كل مقطع يقول أحد المحدثين بيذا الصدد ) ولمقرآن سر اعجازي يكمن في نغمو ف
منو ، بحيث أنك لو غيرت كممة من موضعيا لشعرت بما يشبو انكسار الوزن في 

 (1الشعر . فالقرآن الكريم يمتاز بأسموب إيقاعي يتفرد فيو عن سائر الكتب( .)
لذلك نجد أن حذف أي كممة أو مقطع فيو يقابل زيادة أو نقصان حرف أو مقطع في 

ا الى اختالل في تفعيالتو الوزنية أو تفعيالتو البيت الشعري ، مما يؤدي ذلك تباع
 العروضية . وقد يؤدي ذلك الى اضفاء الرتابة واالنتظام عمى االيقاع الموسيقي .

إن لممستوى اإليقاعي في القرآن الكريم وفي الشعر والنثر جانبين ميمين من الدراسة 
ا في النص الشعري حصرا اإليقاعية . وىما جانب دراسة ايقاع المفظة المفردة ، وتأثيرى

. وحسب دراستنا ليذا الموضوع ، والجانب الثاني ىو دراسة إيقاع العبارة وما يدخل في 
 تركيبيا  بصورة متكاممة .
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 المطمب الثاني : مستويات اإليقاع في شعر عموان مهدي الجيالني . 
 المستوى األول : إيقاع المفظة أو المفردة .

راسة االيقاع من خالل المفظ المفرد ووضعو في النسق يتحقق المستوى األول في د
التركيبي المتوازن مما يضمن لو اعتالال مع بقية األلفاظ ، أو تناسبا معيا بشكل أكثر 

 انتظاما .
ان دراسة األثر الداللي الذي يتركو ىذا المفظ وتالؤمو مع األلفاظ المجاورة لو في 

 وضع ىذه الحروف في المفظة .  التركيب . ولذلك فإن االيقاع ىنا جاء من
يعطي  وقد يتميز حرف واحد من ىذه الحروف بوقعو الشديد نتيجة لجيره أو شدتو مما

 المفظة مع أصواتيا األخرى طابعا إيقاعيا غاية في التأثير عمى المتمقي . 
نما لو قيمة تعبيرية مرتبطة بخصائصو  ولذا فإن ) الصوت ليس لو معنى في ذاتو ، وا 

 (2األوكوستيكية والفيزيائية ( )
ومعنى ذلك أن الصوت يمتمك تأثيره داخل المفظة من حيث أن صفاتو االساسية 

ثمة بالجير واليمس والشدة والرخاوة والتفخيم والترقيق . وىذا ما يصفو عمماء المغة المتم
 المحدثون )بالقيم التعبيرية لمصوت( وما يضيفو من دالالت لممفردة في النص .

وبيذا المنظور الواسع لدور الكممة المفردة من خالل انتظام حروفيا في أنساق التركيب 
ة ليا وذلك بحمميا لنفس الصفات المكونة لحروف ىذه القولي مع األلفاظ المجاور 

األلفاظ يمكن اعتبارىا في أي نص أدبي غير  القرآن ، ىي عبارة عن نظام لألصوات 
بصورة عامة . ثم االنتفاع من ىذا النظام الصوتي ألي لغة من المغات . وىذا االنتقاء 

ص االدبي الشعري والنثري الصوتي لألصوات يزيد من انتظام النسق المفظي أللفاظ الن
 (3بصورة اكمل . )

ىـ( وىو من القدماء في وصف انتظام األلفاظ 637وىذا ما ذىب اليو ابن األثير )ت
من خالل سياقيا الموضوعة فيو . والناتج عن تآلف حروفيا المكونة ليا ، إذ يقول : 

مة في حيز إن ىذا من األمور المحسوسة التي شاىدىا من نفسيا . ألن األلفاظ داخ
األصوات ، فالذي يستمذه السمع ، ويميل اليو ىو الحسن ، والذي يكرىو وينفر منو ىو 
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القبيح ، )....( واأللفاظ جارية ىذا المجرى ، فإنو ال خالف في أن لفظة ) المزنة ( و 
 (4)الديمة(  حسنة يستمذىا السمع ، وألن لفظة ) البصاق ( قبيحة يكرىيا السمع .( )

ن عد الصوت أو الحرف في المغة العربية إيحاء خاصا ، فيو إن لم يكن ولذلك يمك
يحاء ويثير في النفس جوا يييء  يدل داللة قاطعة عمى المعنى ، يدل داللة إتجاه وا 

 (5لقبولو المعنى ويوجو اليو ويوحي بو ( )
تمد عمى وكذلك قول ابن األثير ىذا يجعمنا نرجح أن النسق التركيبي أللفاظ أي لغة يع

عامل االنتقاء من خالل نظاميا الصوتي ، أي مكونيا الصوتي ، نجد أن بنية معانييا 
في ذاتيا عن طريق التحميل المغوي من أجل كشف الدالالت المفظية التي يؤدييا 
الصوت  المفرد أو المجموعة األصوات في المفظة باعتباره قيمة تعبيرية لمغة أو لنسقيا 

 (6)لمعنى العام من خالل ىذا النسق .ايحائيا يرتبط ارتباطا وثيقا باالتركيبي ، وعنصرا 
ويأتي ىذا الطابع االيحائي لمصوت من خالل انسجامو وتالؤمو مع األصوات األخرى 
المكونة لمفظة وتكون بأجمعيا ذات تناغم صوتي موسيقي يعطب لمفظة طابعا جماليا 

يحاء معنويا مع األلفاظ المجاورة ليا . م ما يحدث فيما بينيا محاكاة صوتية ينم عنيا وا 
 إظيار المعنى الداللي لمعبارة في النص .

لك نجد أن االيقاع الصوتي لممفردة يأتي عن طريق انتظام أصواتيا وانسجاميا 1ول
وتالؤميا في تشكيل صوتي يخمق وحدة عضوية فيما بينيا . وىذه الوحدة العضوية 

نجد :  المحاكاة الصوتية ، ولذايحاء الصوتي ، أو تؤدي دورا ميما في تكوين ىذا اال
أن الكممة تحمل الى جانب جرسيا ووقعيا عمى األذان ، وحركة المسان بيا ايحاء )

بالمعنى وظالال وموسيقى ، وما يسميو عمماء الصوتيات باألنوماتوبيا ويعني بو موافقة 
 (7صوت الكممة لما ىو مقصود منيا .( )

ل بروز أحد أصوات الكممة ، مما يعطييا جانبا إيحائيا وموسيقى يكون ذلك من خال
دالة عمى معناىا العام . . لذلك يتضح أن البناء الصوتي لمكممة ال يفي لرسم كيانيا 

 الصوتي الواضح ما لم توضع في سياق لفظي واسع .
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افرىا إن التالزم الصوتي بالمفردة ال ييتم بمسألة تعديل الحروف في المفردة وعد تن
نما يرتبط كذلك بعامل الداللة داخل المفردة نفسيا أو ما يطمق عميو  فحسب ، وا 
المحدثون )بالقيمة التعبيرية لمصوت داخل المفردة في النسق الصوتي ( لذا فكما كان 

الصوتي جميا بين  لمصوت في المفردة قيمة تعبيرية يحاكي بيا الحدث ، كان التالؤم 
وىي ) وسيمة تعبيرية ميمة  ا ، وىذا ما يسمى بالمحاكاة الصوتية أصوات المفردة نفسي

ال تكاد تخمو منيا لغة وقد تأتي عمى مستوى الكممة المفردة ، إذا اشتممت عمى صوت 
 primaryأة أكثر يحاكي بيا الحدث ، وتعرف باسم المحاكاة األولية 

onomatopoeia)  أعمق أثرا دال (. ويعد ىذا النوع عمى مستوى االداء الفني
 (8جماليات االستخدام المغوي ، لعدم مباشرتو ، وانتشاره في وحدات السياق . )

لقد تنبو عمماء المغة القدماء الى ظاىرة المحاكاة الصوتية في المغة العربية ونخص 
ىـ( وتحديدا في كتابو الخصائص ، لذا فقد خصيا في مبحث 392منيم ابن جني )ت 

ساس األلفاظ اشباه المعاني( حيث قال في مطمعو : ) اعمم تحت عنوان ) باب في م
أن ىذا موضع شريف نظيف ، وقد نبو عميو الخميل وسيبويو ، وتمقتو الجماعة بالقبول 

 (9لو وباالعتراف بصحتو ( )
لقد أشار ابن جني من خالل أمثمة متعددة ليذه الظاىرة المتعمقة باأللفاظ المفردة ، 
وكذلك تكوين الداللة المفظية لمصوت أو الحرف في المفردة ، وما يحممو ىذا الصوت 
من إيحاء يميز بعض المفردات عن البعض اآلخر في دالالتيا الوظيفية .ومما ورد 

الناسي( لمشعر اليمني عموان ميدي الجيالني  ، وتحديدا  منو في ديوان ) إشراقات الولد
في قصيدتو ) إشراقات الولد الناسي( حيث يصور حواره مع حبيبتو ولوعتو وشجونو 

 (11:)وحزنو تجاىيا فيو يصور المشيد الحزين بقولو 
 قمت ليا

 سيدتي.....
 إني ألقاتل أشواقي ،

 لم أشعل غير ثقاب واحد ....
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 ت لي تمك األغنية يوم تغربنا ، ىمس
 المسكونة بالرعدة : قد ينسونك ......!

  لكني صممت عمى رمد الغار ....
 توىمت أنادم خالني ، من شرفة 

 أقصى ما يمكن ، حين يعانق صوتي إيالم العضد ....
إن صوت ) الشين في لفظة ) أشعل( الدال عمى التفشي واالنتشار والشدة المتمثمة 

قد تالئم مع أصوات المفردة جميعا ، وتحديدا مع صوت األلف  االشتعال والتوىج ،
الممدودة ، ذات التردد السمعي العالي جدا . وصوت الالم المطبق ، جعل لفظة 
)أشعل( ذات طابع إيقاعي شديد وسريع ، يوحي بالمعنى الذي أكسبيا قيمة تعبيرية 

ابع االيقاعي لصوت عالية يبين األلفاظ األخرى في نسق القصيدة . وقد يكون الط
الشين يميل الى اليدوء واالعتدال كما في األلفاظ )اشواقي ، وشرفة (التان تدالن عمى 

 المحبة ، والشرفة التي تدل عمى تنادم الخالن من المكان المرتفع . 
ومنو كذلك ىنا تكرار صوت )السين ( الميموس الدال عمى اليدوء والسكينة كما في 

ىي لنداء المؤنث ، والتي يعبر بيا عن حبيبتو الخيالية المقصودة  لفظة ) يا سيدة( التي
لديو. ومما أكسب ىذه المفظة إيقاعا ىادئا ، وجعل ليا إيحاء دالليا واضحا ىو ذلك 
يقاعو المخيف من شدة الظالم وكذلك تمثل في  اليدوء الذي يتصف بو سكون الميل وا 

، وصير ( وكميا تدل عمى اليدوء كممات المقطوعة االخرى وىي ) يسكنيا ، ويسأل 
والسكينة . ولذا نمحظ أن اإليقاع ىنا قد مال الى اليدوء بعض الشيء تبعا ألحداث 

 (11)  :القصيدة أو المقطوعة وىي كاآلتي
 يا سيدة. الميل ": المحظة بحر
 من يفتح عينييا عميو يغرق

 من يسكنيا البد لو أن يخضع لقوانين الممح
 مختوم بغشاء الران عمى قمبومن ال يدركيا ، 

 من يسأل عنيا يجيميا
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 يرتد اليو الشوق كميال ، وىو حسير 
 ومما جاء من ذلك في مقطوعات قصائد) إشراقات الولد الناسي ( تكرار صوت 

 (12الصاد الصفيري االحتكاكي المفخم ، كما في قولو : )
 قمت لذات المون العسمي :

 من يصبر صبرك 
 قالت:
 تثريب عميك حبيبي ن فمزاج دمي...ال 

 قمت ليا :
 من ياقوت االمل المسحور.
 وبكيت.... ينكسني خجل...

 أحسست بمس الحاجة ، في خمجات تنيدىا.
 فصرت بنفسي

 تاهلل تبوء بما تمقي من حبك ىذا الريحانة 
فقد جاءت ىنا لفظة ) فصرخت( وىي لفظة ذات جرس عنيف ، إستمدت  قوتيا 

 د صوت ) الصاد( الصفيري االحتكاكي المفخم . وصوت )الراء (وشدتيا من وجو 
االحتكاكي المكرر، ذي التردد السمعي العالي . ونتيجة الجتماع ىذين الصوتين فقد 
أكسبت المفظة إيقاعا شديدا يدل بطبيعتو عمى العنف والقوة المدمرة ، فأوحت لنا بيذا 

المتمقي ، وىز كيانو وذلك لما  المشيد المروع الذي ألقى ظاللو الشديدة عمى سمع
يحممو من معاني داللية وىي صرخة الشاعر المدوية تجاه حبيبتو مستنجدا بيا عمى 
ىمومو وىميا لذي تحممو والذي تجسد بالكممات ) يصبر وصبرك( الدالة عمى القوة 

 والمطاولة في العيد الذي يجمعيما معا في ىذه الحياة المميئة بالخداع والمكر .
قصيدتو ) خاتمة المشيد(التي يصور في إحدى مقطوعاتيا ىمو وحزنو عمى وفي 

 (13الفراق والبعد الذي ألم بيما ، نتيجة ىموم الحياة الكثيرة ، فيقول فييا : )
 كم نقرت أيدينا يا سيدتي أغربة الموت ...
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 كم مس الضر معانينا ....
 كم جاس الحزن عمى النظرات ....!

 الرغبات ... وانتضح في داخمنا 
 نتماىى في النبض المتعالي..

 نمتشق األنس 
 نؤسسو إيمانا في شيقات الذات ...

 فقد جاءت ىنا المفظة ) الضر( وىي ذات جرس عنيف استمد قوتو وشدتو  من 
الشديد الذي يخرج من بين االسنان ، والراء التكراري  صوت حرف ) الضاد(  المفخم

الشديد الذي يخرج من تكرار ضربات المسان عمى المثة ، وكذلك من الالم المستعمية ، 
وتالقي ىذه األصوات مجتمعة ، قد أكسبت ىذه المفظة إيقاعا شديدا ، يدل عمى العنف 

الذي ألقى ظاللو عمى سمع والقوة والبأس . فأوحت بيذا المشيد االيقاعي المروع 
المتمقي فزلزل كيانو واخشعو لو ، وذلك ألنو يفضي بدالالت وىي تغيير شكل الشاعر 
ومحبوبتو ونظراتيما الحزينة الممتمئة بالحسرة والحزن والوحشة . لكنو يعود في آخر 
المقطع ويوحي باألمل والنشوة واالحالم من خالل الرغبات الصادقة التي تجمعيما في 

 .التي عبروا عنيا باألنس والشيقاتبيما . وقد جسدىا في الكممات ) تنقيح والنبض( ح
وقد صور الشاعر كذلك في إحدى قصائد ديوانو ) النقي( عمق إحساسو المرىف تجاه 
محبوبتو من خالل تصور األمنيات . وينبعث ىذا من لوعة وبكاء ، يطمق مع حبيبتو 

بموعة كبيرة ، حيث ينشد  شيقة العاشقيندموع وأصوات الحزن في شيقة تشبو 
 (14):ئالقا

 واقفات عمى شمو حرف جريء..
  تبكيان الكالم ....

 حرمة األمنيات ، السماء / الرجاء...
 روعة األصدقاء ..
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فقد جاءت لفظة )تبكيان ( داللة عمى الحزن العميق الذي ينبعث عمى شكل بكاء 
بشيقة وزفير، ويتجسد ذلك في صوت ) الكاف( و)الياء( في تشكيل المفظة . فقد لعب 
صوت ) الكاف( االنفجاري الميموس مع صوت ) الياء ( المجيور( ذي التردد 

قيمة تعبيرية إيحائية ، فضال لما أحثاه  السمعي العالي جدا، دورا في إعطاء ىذه المفظة
ة المفردة رنتيجة النتظام صوتي فييا من إيقاع شديد  ظير واضحا في ىذه المفظ

 الكاف والياء( مع بقية االصوات االخرى . )
لقد أعطى ىذا التكرار الصوتي داللة عمى عمق أحساس الشاعر بمحبوبتو التي 

تيما المنشودة في األمل والعيش الرغيد . ومما شاطرتو ىموم حياتو من اجل تحقيق غاي
جاء في تكرار أصوات في مفردات مقطوعات قصائد الشاعر عموان ميدي الجيالني 
ىو تكرار أصوات الكاف والراء كما في قصيدتو ) صبوات عاتكة (التي يقول في مقطع 

 (15منيا :)
 أحمل قمبي عمى شفتي ، وأليث بين حروف اسميا ...

 زقات العصافير عن قبمة ،تراودني زق
 كركرات الينابيع تخضع بالقول لي ، 

 الصباح المندى بنسيم الصبا 
 وفضاء المشاقر والموز... !

فقد جاءت لفظة ) كركرات( لمداللة ىنا عمى الضحك المتكرر عند الطفل نتيجة تكرار 
اف( صوتي ) الكاف ( و )الراء( في تشكيل أحرف ىذه المفظة . فقد أدى صوت ) الك

االنفجاري الميموس مع صوت )الراء (المكرر االحتكاكي ، ذي التردد السمعي العالي 
 ، ونتيجة الجتماع ىذين الصوتين فقد أكسب المفظة إيقاعا شديد 

يدل بطبيعتو عمى قوة الضحك واالستمرار فيو . كما في الكركرة فأوحت لنا بمثل ىذا 
 ل في الحياة وطبيعتيا الجميمة المشيد المعبر عن عمق احاسيس الشاعر باألم

11 
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التي ال تخضع ألي كائن بشري يتصرف أو يتحكم بيا . فضال عن أن الشاعر قد 
 استعار لفظة ) الكركرة( مجازيا لمماء المتدفق من الينبوع وخروجو المتتابع بأنو 

وصوتو كأنو كركرة الطفل المتتابعة . وىذا أضاف ليذه المفظة داللة وحسا قويين في 
 التعبير عن نفسييما وبيان المعنى العام .

وفي قصيدة أخرى من ديوانو المسماة ) الفتى في غير زمانو( يعبر الشاعر فييا عن 
إحساسو ، وىو يصور حالة ىذا الفتى المأساوية ، التي ال تخمو من األسى والحزن ، 

 (16فيقول في مقطوعة منيا : )
 الفتى الذي كان يعشق حتى الندى .

 المرتجى ..... الفتى
 يزرع اآلن أقدامو في ىجير األسى ...

 الفتى ....!
 لم يعد أحد يذكر اليوم 

 كيف أشارت إليو بسبابتيا 
 ذات أرجوحة... عيون الحواسد

 الفتى دمعة ..... فوق صخر معاند  !  !
 كمما قمت كيف ...؟  يصرخ العارفون .....

 كسرت العمود.....!
 كمما قمت أين...؟

 .....الزحاف .
 كمما قمت ىل ...؟ أرغمتني عمى تركيا القافية

 الفتى دائما بعد ال النافية   !    !
إذ توحي لفظة ) الزحاف( بالثقل العام في معناىا من خالل شدة الجرس الذي تحممو 
أو توحي بو . و ذلك من خالل وجود صوتي ) الزاي(  االحتكاكي المجيور ، الذي 

 يخرج مما بين الثنايا وأطراف المسان ،وصوت ) الحاء( الحمقي الميموس
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 المفظة . فضال عن ذلك مما يوحي بو المذان أخفيا ايقاعا صوتيا ثقيال عمى ىذه    
صوت )الزاي( من امتداد في النفس ، ويقابمو ) الحاء( الميموس االحتكاكي الذي 
يوحي بالنقل وعدم الحركة وكل ذلك ولد ايقاعا بطيئا وثقيال نسبيا ينم عن داللة لفظية 

التي  وىي أن ىذا الفتى طالبوه بالخروج عن المألوف وحتى في نمط حياتو اليومية
يعيشيا . ورغم األسى والحزن المذان يكتنفانو وحالة النفي المستمر  لكافة مسوغات 

 حياتو ، فيو شبو منفي ليس لو من معتقدات العيش الرغيد .
وفي مقطوعة من قصيدتو ) تعمدني بأطياب الحنين المر( يصف فييا حبيبتو )نازك( 

لموعد المسموم .الذي ال يأتي وشوقو الييا ولوعة حرمانيا ، ويصف موعده معيا با
 (17(   :بشيء . إذ يقول
 كيف أنسى ...؟

 واشتعاالت السنا ...... لما ترك تدمي ......؟
 وتنقر ـ كمما خف األسى المجروح ـ عن قمبي ......؟

 قست خناجر األحزان واألسماء .....!  !
 تعمدني بأطياب الحنين المر

 تسأل  ـ بعد ـ
 ىل ستنام ......؟

 ومن يدري لعل بعيدنا يدنو 
 إذا أغفيت يا )نازك( ....!

 حيث توحي لفظة ) قست( في ىذه المقطوعة الشعرية بالقوة والشدة الناتجة من
 وجود صوت  النون المتوسط بين الشدة والرخاوة، وذات التردد السمعي العالي  

ي عمى ىذا الصوت . في بنية ىذه المفظة . وكذلك وجود الكممات األخرى التي تحتو 
فضال عما أظيرتو مع ىذه الكممات من ايقاع سريع يجنح الى الحقة واليدوء تدريجيا 
في نياية المقطوعة . وقد ظير ذلك جميا نتيجة االنتظام التكراري ليذا الصوت في ىذه 

 الكممات .
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 المستوى الثاني : إيقاع العبارة أو الجممة .
بارة في النص الشعري داخل النسق لمعبارة بأكمميا إن دراسة االيقاع عمى مستوى الع

والذي يشمل جميع األلفاظ المكونة لو .يؤدي ىذا التتابع المتالئم الى توزيع األصوات 
 (18بانتظام الى وضوح الدالالت لمنص الشعري بصورة عامة .)

ويذىب بعض المحدثين الى أن ىناك خاصية تسيم في تالئم األلفاظ وتوزيعيا ، وىي 
خاصية الترجيح بين األلفاظ التي تؤدي دورا كبيرا يسيم في عممية تكوين االيقاع عمى 
المستوى الصوتي لأللفاظ ، حيث تؤدي األصوات من خالل توزيعيا المتالئم في العبارة 
ن  دورا ميما في عممية الترجيح المفظي المؤدية الى إظيار االيقاع في النص ذاتو ) وا 

ة ايقاعية ، فإن ىذه القيمة تنحسر إذا ما عزلنا الترجيح عن كان ليذا الترجيح قيم
 (19المعنى . إذ أن كل تكمف ليذا الترجيح يفسد المعنى وبالتالي يفسد االيقاع ( )

وفيما يبدو واضحا أن الترجيح عبارة عن االنسجام بين األلفاظ والمعاني ، أو مطابقة 
الشعري .وىو ما عمدنا ىنا الى دراسة المفظ لمعناه في النص . وىذا ما نجد في النص 

األثر االيقاعي لتكرار أصوات العبارة في ديوان ) إشراقات الولد الناسي( لمشاعر عموان 
 ميدي الجيالني . ليكون تطبيقا ميما عمى ىذا الجانب الميم من دراسة االيقاع .

اقات الولد المطمب الثالث : األثر الداللي لتكرار أصوات العبارة في ديوان ) إشر 
 الناسي(.

يعد التكرار الصوتي عنصرا ميما من عناصر تكوين بنية االيقاع في النص الشعري ، 
 لما لو من قدرة فنية في إظيار الدالالت المفظية ، فضال عن التنغيم

والدالالت االيقاعية فيو . والتي تكسبو جرسا ونغما يؤديان الى تقوية ايضاح المعنى 
المفردة أو العبارة في سياق البيت الشعري أو القصيدة بأكمميا بشكل أكثر الذي تكنو 

دقة وتأثير عمى المتمقي أو السامع . لذلك يكون التكرار في المفردة من خالل تكرار 
صوت واحد أو مجموعة أصوات في تشكيميا الصوتي ، بحيث يوفر ليا نمطا ايقاعيا 

 صوتيا متميزا .
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 عبارة في النص الشعري يعد سمة من سمات القصيدة في بنائوان التكرار في أصوات ال
الصوتي المحكم الذي يكبيا ايقاعا صوتيا محكما مأخوذا من تكرار وتوزيع األصوات 

 عمى ألفاظ العبارة داخل نسقيا التركيبي في سياق النص . 
 ويمكن مالحظة ظاىرة التكرار في أصوات العبارة من خالل قصائد ديوان ) اشراقات
الولد الناسي ( . ومن خالل ذلك نجد أنو قد يتكرر صوت واحد أو عدة أصوات في 
ىذه المفردات فيكسبيا نمطا ايقاعيا منتظما ورتيبا يجنح في بعض األحيان الى الشدة 

 والقساوة ، وخاصة في مشاىد الحزن وعوائد الدىر . كالغرق
كينة ، وتحديدا في مشاىد الحب والحرمان والتشرد . وقد يميل االيقاع الى اليدوء والس

والوفاء والحنين ، مما يؤدي الى إظيار الدالالت أو الوظيفة التي تنم عنيا ىذه 
المشاىد المتعددة في النمط السياقي ليا . ومن أمثمة ذلك في ديوان الشاعر عموان 

 (21الجيالني : )
 أصغي لنداء مشحون كحنين الذكرى 

 حين تراودني بعد مغيب الشمس 
 وأراك تمر عمى خيط من نور الحب 

 كنسيم يغرق في األشذاء
 كمراح الطفل 

  كأمنية ..... ترسم في أفق الروح بياء 
 ان ىذه المقطوعة بتركيب مفرداتيا ونظم سياقيا وتحديدا من خالل تكرار صوت 

دد ) النون( المجيور ، المتوسط بين الشدة والرخاوة في مفرداتيا ، ولما يممكو من تر 
سمعي عال ، فضال عن تكرار صوت )الميم (المجيور الذي يجمع الصفات نفسيا 
لصوت النون ، ولذلك فإن ىذا التكرار لصوتي ) النون و) الميم( واجتماعيما لبقية 
االصوات المكونة لسياق مفرداتيا قد ألسبيا إيقاعا قويا يجنح الى اليدوء واالعتدال كمما 

أبياتيا ، التي توحي من نداء الشاعر لحبيبتو المشحون تقدمنا الى أمام في اتساق 
 بالحنين ، وما تعنيو لفظة )مشحون( من دالالت توحي بالحنين المتدفق من أعماقو .
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ان  الحنين يراوده بعد مغيب الشمس حيث يغادر الشاعر يوما مميئا بالحنين والشوق . 
ل وكركرتو المعروفة وىذا تجسيد ويمر عميو كالنسيم الممتمئ بالحنين فيراوده كمرح الطف

من ايقاعيا الصوتي الذي بدء قويا ثم مال الى اليدوء واالعتدال نتيجة التوزيع المفخم 
 الصوتي ) النون والميم ( وتناسق توزيعيا عمى مفردات ىذه العبارات .

ويصور في مقطع من قصيدة ) الباحث الفرد(عمق حبو لمحبوبتو ولوعتو من مالحقة 
ين الشدة واالعتدال . فأنشد و. ومدى التزامو بيا في مشيد ايقاعي متنوع بأعدائو ل

 (21: )يقول
 يعذبيم أنني ال أعتني كما يشتيون .....!

 ىمست أحبك .....
 صاحوا ىالكا ....وتبا.....وموت ...

 وطاردوني ...... صوتيم .... منكرا ..... كالنييق
 أن اسمع ..... ولست بمسمع....!   !

 حبيبي الذي يصطفي من يشاءفقمت 
  ابتالني بيذا .....!

 دعوني لو .... وشدوا عمى صدركم بالظالم ....!  !
ان ىذه المقطوعة بتركيب مفرداتيا ونظم سياقيا الذي يكسبيا ايقاعا يجنح االعتدال 
والتوازن من خالل تكرار صوت )الكاف( الحنكي الشديد الميموس الذي يدل عمى 
األحداث واألصوات الشديدة ، وتناسقو مع تكرار صوت ) الميم( المتوسط بين الشدة 

ي فضال عن تناسقو مع تكرار صوت )الراء ( والرخاوة ، وذي التردد السمعي العال
التكراري الذي يحمل صفات صوت )الميم( نفسيا من حيث المتوسط والتردد السمعي 
العالي والذي يوحي بالشدة والقوة المتكررة ، وىذا مما ولد ايقاعا قويا شديدا يحمل طابع 

مرة من قبل ىؤالء . الموت واليالك ، وىما وجيان لعممة واحدة ، وكذلك المالحقة المست
ويصف أصواتيم المنكرة كالنييق . ونجد بعد ذلك االيقاع تحول الى اليدوء مما يحمل 

 معو نغمات الحب والوفاء والشجن ، وىو ما يمحظ في آخر أبيات المقطوعة .
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وفي مقطوعة ) أنثى الجيام( يصف فييا حال العاشقين ومعاناتيم التي ال تنتيي . 
المرافئ القديمة التي التطيق غير المراكب القديمة البالية .ويؤكد أن ويبين حاليم التي ك

  (22في مقطوعتو : )   ىذا نظاما اعتادوا عميو وساروا عمى نيجو دون تغيير . فينشد
 آه يا سادتي

 كمكم في إسار الذي تألفون ....
 مرافئكم لم تطق ـ بعد ـ غير مراكبيا البالية....! ! 

 والتي ترغبون ، سيقتمكم حبيا ... 
 ثم تنأى ...

 فيتركيا ... تيدر ماء يدييا
  بين أترجة... وضفرة سكينة باردة  

نجد ىنا إن حرف) النون ( المجيورة المتوسطة بين الشدة والرخاوة ، وذات التردد 
ار السمعي العالي ، قد تكررت في سياق ىذه المقطوعة . خمس مرات ، فضال عن تكر 

يا لصوت ) النون( بعدد ثمان صوت) الميم( المجيور ، الذي بحمل الصفات نفس
. وتكرار صوت ) السين( الصفيري الميموس . وصوت )الكاف( الحنكي الشديد مرات

ه األصوات معا في نسق أبيات ىذه المقطوعة قد أكسبيا 1الميموس . وباجتماع ه
تيديد بالقتل ليؤالء القوم ، وذلك لما تمتمكو إيقاعا قويا وشديدا . يحمل طابع الوعيد وال

ىذه األصوات من تأثير ووقع عمى النفس . وقد صور ىذا التكرار ليذه األصوات 
دالالت وظيفية ، ىي دعوة الشاعر ليؤالء بالتغيير والخروج عن المألوف القديم الذي 

 اعتادوا عميو وأصبح سمة بارزة لو
الشاعر عموان ميدي الجيالني ) تكرار صوتي  وقد ورد من ىذا التكرار في قصائد

السين والصاد( حيث يصف في إحدى مقطوعات قصيدة ) شروح عمى سفر عبد 
 (23المييمن( واصفا فييا حبيبتو ومعاناتيا ، فيقول : )

 تودع خضرة حممك 
 نقصت عميك دموع المسافر 
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 فارتعش القمب نسقا طريا يغني عمى
 شرفة ساىرة....!
 شوق البخور ؟ لمن كنت تحرق

 لغصن تقصف في مستيل الربيع...؟
 ألمسية دب فييا المالل؟

 لخاصرة جعدتيا أكف الرياح؟
 لمنسيم السموم...الحنان العذاب
 ترى أي شأنك أذكى مرارة...
 سأجتر طيف عطورك.....

 ثم أنادي خوالي اليوى
 صييل الميالي .... عيون البنات .... وزىر القصائد....!

االبيات من المقطوعة تكرار صوت ) السين( وىو صوت صفيري لثوي نمحظ في ىذه 
رخو ميموس ، وذو داللة عامة عمى السكينة واليدوء والصدق كما في ) عبارة دموع 
المسافر ، ونسقا طريا ، ) الشرفة ساىرة ، األمسية ، لمنسيم المسموم ، وسأجتر طيف 

 عطورك( . 
موس المفخم ، قد أكسب ىذه األبيات وكذلك تكرار صوت )الصاد( الصفيري المي

ايقاعا فيو شيء من القوة كما في بدايات المقطوعة . ثم مال الى اليدوء والسكينة في 
نياية المقطوعة . ، نتيجة تكرار ىذه األصوات ، مما يؤدي الىبيان ىذه الدالالت 

تي تحرميا الوظيفية . وىي المعاناة التي تمر فييا حبيبتو في ىذه الظروف القاىرة ال
 أبسط حقوقيا في العيش والحياة الكريمة وكما عبر عنو الشاعر في نياية المقطوعة .

 الخاتمة ونتائج البحث .
االيقاع في مضمونو العام كممة تدل عمى الحركة المتتابعة المتوترة في االرتفاع 
واالنخفاض بالنسبة لمصوت ودرجة الصمت فيو . أو كما في ىبوط النور عند مغيب 
الشمس وحمول الظالم مكانيا . وأيضا في تبديل الحركة بالسكون وكذلك قوة االيقاع . 
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د بعنصر الزمن المنتظم ، ويكون ذلك بواسطة وكذلك قيامو عمى الوزن الذي يتحد
المقاطع المتصمة بينيا التي أطمق عمييا ) الفواصل المتناسبة والمتشابية ( . ووصفيا 
أيضا باالعتدال داللة عمى االنتظام أي الربط بين االيقاع والموسيقى بواسطة الزمن 

 المنتظم . 
يتغير إال بتغييره وال يخرج مما يتصل  وكمما كان االيقاع محددا بيذا النظام الكوني وال

 بو من أنظمة خاصة تتحكم فيو . 
وليس من الصعب عمى المرء في ىذا المحيط أن يدركو ويحس بو بوصفو واقعا 
موجودا في استعماالتو اليومية كتعاقب الميل والنيار ، وتكرار أوجو القمر ، وتتابع 

ى وظائف الجسم العضوية تنظيما فصول السنة . وىو في أجسامنا تنظم بواسطتو شت
 دقيقا ومحكما ، وفقا لفترات ودورات ثابتة . 

 وقد توصمنا في البحث في االيقاع ومستوياتو لمنتائج اآلتية :
 ـ لقد ظمت فكرة التنظيم والتتابع تؤدي دورا أساسيا وميما في تعريف االيقاع 1

وبيان أنظمتو وأشكالو المختمفة ذات التتابع المنتظم . ولذا يكون تأثير االيقاع ممموسا 
وبدون انقطاع عن وظائف الحياة ن ويتخذ أشكاال مختمفة ، منيا اإليقاع األوركسترالي 
في حركات أعضاء الجسم البشري .وااليقاع المحني في توزيع النغمات الموسيقية 

 المتنوعة .
يث الوظيفة المغوية لإليقاع فقد ذكر النقاد وعمماء المغة العرب القدماء ، ـ اما من ح2

ما لإليقاع من وظيفة جمالية في متون القول األدبية كالشعر والنثر . ونجد لذلك  أن 
لو تأثيرا خاصا في الشعر . وذلك لما فيو من انسجام وانتظام بين مقاطعو . ويأتي من 

 ت المقسمة حسب البحور الشعرية الموضوعة لو .أوزانو العروضية ذات التفعيال
ـ لقد كان إليقاع المفردة األثر الواضح في قصائد ديوان ) إشراقات الولد الناسي( 3

لمشاعر عموان ميدي الجيالني . حيث تميزت مفردات قصائده بكثرة االصوات ذات 
كذلك أصوات ) الشين التردد السمعي العالي ) كالنون والميم ( وبين الشدة والرخاوة ،  و 
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والصاد والكاف والسين والزاي ( االثر في تحسين ايقاع الوظائف الداللية ليذه المفردات 
 والتي ساعدت عمى تناعم مفرداتيا وانتظام موسيقاىا بصورة رتيبة .

ـ من حيث ايقاع العبارة في قصائد ىذا الديوان فقد كان ألصوات مفردات ىذه العبارة 4
ي بيان الدالالت الوظيفية ليذه العبارات من حيث تناسق أصواتيا التي األثر الواضح ف

جمعت بين التردد العالي والمتوسط بين الشدة والرخاوة  ناسق وتكرارىا الرتيب الى 
ظيور تناسق جمالي في ايقاعيا الذي يميل الى الشدة ، وبعد ذلك يعتدل الى اليدوء 

 .والسكينة كمما مالت األحداث الى اليدوء 
 الفيرس .

 .143ـ دور الصوت في اعجاز القرآن . د. حازم الحمي . ص1
ـ منيج التحميل المغوي . د. سمير شريف ستيتيو . بحث منشور في مجمة كمية 2

 . 255، ص16اآلداب في الجامعة المستنصرية . رقم المجمد 
حي الدين صبحي . مراجعة د. ـ نظرية االدب . أوستن وارين ورينيو ويميك . ترجمة م3

 226م . ص 1972حسام الخطيب . مطبعة الطرابشي 
 ـ  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر .4

ىـ(  قدم لو وحقق لو وعمق عميو د. أحمد الحوفي ، 637ابن االثير ضياء الدين . )ت 
 .115ـ 114د. بدوي طبانة ، دار نيضة مصر ، لمطباعة والنشر . د. ت . ص

. دار الفكر لمطباعة 261فقو المغة وخصائص العربية . د. مازن المبارك . صـ 5
 م1968والنشر الطبعة الثالثة ، بيروت 

 .226ـ  نظرية األدب . ص6
ـ الفصاحة مفيوما ، وبم تتحقق . د. توفيق عمي الفيل . بحث منشور في حولية كمية 7

،  1985ـ الحولية السادسة ت  اآلداب ـ جامعة الكويت ، ) الرسالة السابعة والعشرون
 17ص
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ـ من صور االعجاز الصوتي في القرآن الكريم .  د. محمد سميمان العبد  . بحث 8
، السنة  36منشور في المجمة العربية لمعموم االنسانية ، جامعة الكويت ، العدد 

 .77ص1989التاسعة ، خريف . 
 ـ الخصائص .9

 مد عمي النجار ، المكتبة العممية ، مصر ابن جني  ، أبي الفتح عثمان ، تحقيق مح
2/154 

ـ ديوان إشراقات الولد الناسي  .عموان ميدي الجيالني ،الييئة العامة لمكتاب ، 11
 3ـ2،   ص1999صنعاء ، الجميورية اليمنية ، 

 3ـ المصدر السابق ، ص11
 5ـ4ـ المصدر السابق، ص12
 34ـ 33ـ المصدر السابق ن 13
 23ص ـ المصدر السابق ،14
 25ـ المصدر السابق ، ص15
 55ـ  المصدر السابق ، ص16
 62ـ المصدر السابق ، ص17
ـ  ينظر : من صور االعجاز الصوتي في القرآن الكريم . د. محمد سميمان العبد . 18
،بحث منشور في المجمة العربية لمعموم االنسانية . الصادرة من جامعة الكويت  74ص

 م1989خريف  ، السنة التاسعة ،36، العدد
 ـ مفيوم االدبية في التراث النقدي .حتى نياية القرن الرابع عشر .19
 41ـ41ـ   ديوان إشراقات الولد الناسي. ص21
 13ـ12ـ  ديوان إشراقات الولد الناسي. ص21
 19ـ  ديوان إشراقات الولد الناسي ، ص22
 58ـ  ديوان إشراقات الولد الناسي ، ص23
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 المصادر .
 ــــــــــــــــــــــ
 ـ بيان إعجاز القرآن .1

ىـ . ) ضمن ثالث رسائل في اعجاز 388الخطابي ، أحمد بن حمد بن ابراىيم . ت
القرآن( تحرير : د. محمد خمف اهلل والدكتور محمد زغمول سالم .  دار المعارف ـ 

 مصر . د. ت .
 ـ نظرية االدب . 3

ي . مراجعة د. حسام الخطيب . أوستن وارين ورينيو ويميك . ترجمة محي الدين صبح
 م1972مطبعة الطرابشي 

 ـ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر .4
ىـ(  قدم لو وحقق لو وعمق عميو د. أحمد الحوفي ، 637ابن االثير ضياء الدين . )ت 

 د. بدوي طبانة ، دار نيضة مصر ،
 لمطباعة والنشر . د. ت . 
 ـ فقو المغة وخصائص العربية . 5
 م1968مازن المبارك . دار الفكر لمطباعة والنشر الطبعة الثالثة ، بيروت د. 
 ـ الفصاحة مفيوما ، وبم تتحقق . 6

 د. توفيق عمي الفيل . بحث منشور في حولية كمية اآلداب ـ جامعة الكويت ، 
 1985) الرسالة السابعة والعشرون ـ الحولية السادسة  

 ن الكريم .  ـ من صور االعجاز الصوتي في القرآ7
د. محمد سميمان العبد  . بحث منشور في المجمة العربية لمعموم االنسانية ، جامعة 

 1989، السنة التاسعة ، خريف .  36الكويت ، العدد 
 ـ الخصائص .8

 ابن جني  ، أبي الفتح عثمان ، تحقيق محمد عمي النجار ، المكتبة العممية ، مصر
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عموان ميدي الجيالني ،الييئة العامة لمكتاب ، صنعاء ـ ديوان إشراقات الولد الناسي 9
 1999، الجميورية اليمنية ، 

 ـ من صور االعجاز الصوتي في القرآن الكريم .  11
د. محمد سميمان العبد .   ،بحث منشور في المجمة العربية لمعموم االنسانية . الصادرة 

 م1989، السنة التاسعة ، خريف 36من جامعة الكويت ، العدد
 ـ  مفيوم األدبية في التراث النقدي حتى نياية القرن الرابع عشر .11

 .   1982د. توفيق الزبيدي . مطابع مصر ، القاىرة  


