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دراسة وصفية إحصائية ،ومقاربة جمالية أسلوبية
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امللخـ�ص:
يتناول البحث البنية الإيقاعية يف �شعر ب�شار بن برد ،من حيث ا�ستخدام �أوزان البحور املختلفة ،وتوظيف
الروي ،مبا ي�سبقها من �أ�صوات وحركات،
القوايف بنوعيها املطلقة واملق ّيدة ،و�أ�شكالها و�صورها ،و�أ�صوات حروف ّ
وما يتبعها وي�ؤثر فيها من التحوالت كما يتناول امل�ؤثرات الإيقاعية ،امل�صاحبة التي �أ�سهمت يف �إغناء البنية
الإيقاعية ،كالت َّْ�صريع ،واجلنا�س ،ور ِّد الأعجاز على ال�صدور ،والتكرار ،والقوايف الداخلية.

م�صطلحات �أ�سا�سية� :شعر ،ب�شار ،البنية ،الإيقاعية� ،إح�صائية ،مقاربة� ،أ�سلوبية.
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Structure rhythmic of Bashar ibn Burd poetry
Descriptive statistical Study, with a Stylistic Aesthetic
Approach

Dr. Khader jahjouh

Abstract:
The research Study structure rhythmic of Bashar ibn Burd poetry, in terms of the use
of prosody measures, employing rhymes variants absolute and unrestricted, and forms
and manifestations, and the sounds of letters The votes rhyme, including preceded by the
sounds and movements, and the subsequent and affects the transformations voice, also
addresses the effects rhythmic, accompanyingthat contributed to the enrichment of the
rhythmic structure, Leonine rhyme, alliteration, Epanalepsis, redundancy, and internal
rhymes.

Keywords: Poetry, Bashar, structure, rhythmic, statistical, stylistic.
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واالجتماعية ،وعالقتها بالت�صوير البياين يف �شعره.
ودرا�سة يا�سني عاي�ش خليل ،النزعة الوجودية
العبثية� ،ضمن كتابه (درا�سات يف الأدب العبا�سي)،
عابئ
فقد تتبع �إقبال ب�شار على اللذة احل�سية ،غري ٍ
بالقيم الدينية والأخالقية .وكتاب (نظرات يف ديوان
ب�شار بن برد) الذي ركز فيه �شاكر الفحام على
متابعة �أخطاء وقع فيها حمقق الديوان ،يف �أ�سماءٍ
ألفاظ ويف بع�ض التف�سريات وال�شروح،
ٍ
ومعان و� ٍ
وت�صويبها ،وكتاب (ال�شعراء من خم�ضرمي الدولتني
الأموية والعبا�سية) حل�سني عطوان ،وفيه �إ�شارة �إلى
()
�شعوبية ب�شار وزندقته ،فهو «من ر�ؤو�س الزنادقة»
وهو بني املوايل «�أكرب ممثل لل�شعوبية»( ) وفيه
درا�سة لأغرا�ض �شعر املخ�ضرمني� ،إذ ع ّد ب�شارا من
املدر�سة التجديدية ،ممن�« :ص ّبوا �أقل ق�صائدهم
ومقطوعاتهم يف البحور الطوال� ،أما �أكرثها ف�سكبوه
يف البحور الق�صار ،ومل يقفوا يف جتديدهم ملو�سيقى
�أ�شعارهم عند �إهمال الأوزان الطوال ،فقد جز�أوا ما
نظموا فيه منها»( ) وهي درا�سة قيمة ولكن مل يتعمق
كاتبها يف اجلانب الإيقاعي عند ب�شار وغريه.
جاءت درا�ستي �إ�ضافة تطبيقية ،تغو�ص يف البنية
الإيقاعية يف �شعر ب�شار ،انطالقا من بنية الن�صو�ص،
وتوا�شجاتها ال�صوتية ،الزمانية ،لت�ضيء جوانية
البنية الإيقاعية ،وت�ستكنه معاملها اجلمالية ،و ُتف�سر
مكونات احلالة ال�شعورية التي �أنتجتها� ،إذ اعتمد
ال�شاعر فيها على حا�سة التذ ّوق ال�سمعيَّ .
فب�شار بن
برد �شاعر من خم�ضرمي الدولتني الأموية والعبا�سية،
متكن رغم فقدا ِنه الب�ص َر من تقدمي �أ�شعا ٍر تتم ّيز
يف بنيتها املو�سيقية بالإيقاع اخلالب ،انطالقا
من قدراته ال�سمعية التي تتذوق اجلر�س النغمي
بح�سا�سية مرهفة ،حيث يتكثف الإح�سا�س ال�سمعي،
تعوي�ضا عن حا�سة الب�صر لأن القدرة ال�سمعية لدى
كثري ممن يفقدون �أب�صارهم تكون على درجة من
القوة ،متكنهم من متييز الأ�صوات الدقيقة والنغمات،
والإح�سا�س مبواطن اجلر�س النغمي .والدرا�سة ترى
�أن ال�شعراء العميان لي�سوا �أقدر من املب�صرين على
الإح�سا�س والو�صف الناجت عنه؛ ولكنها متيل �إلى �أنَّ

مقدمة:
تتبعتُ يف هذا البحث خ�صائ�ص البنية الإيقاعية
يف �شعر ب�شار بن برد ،با�ستقراء �شعره الذي ت�ضمنه
ديوانه ) (،وقد �أح�صيت جمموع الأوزان التي
ا�ستخدمها ،يف ق�صائده ومقطوعاته حتى الأبيات
املنفردة وامللحقات ،كما �أح�صيتُ �أنواع القافية
الروي ،وتتبعتُ �أ�شكال
املطلقة واملق ّيدة ،و�أ�صوات
ّ
املو�سيقى امل�ساعدة التي تخللت الق�صائد ،وطبقتُ
املنهج الو�صفي والإح�صائي؛ لتقدمي مقاربة نقدية
جمالية �أ�سلوبية يف الوقت نف�سه ،ت�ستكنه جماليات
الإيقاع ،وجتليات املو�سيقى بعنا�صرها املختلفة.
وتكمن �أهمية الدرا�سة يف �أ َّنها تقارب الإيقاع،
وحتل ّله و�صفيا و�إح�صائيا ،مبا يعزز فكرة �شاعرية
ب�شار ،كما �أنها تقدم حتليال للإيقاع املو�سيقي مبنيا
على اال�ستق�صاء والإح�صاء ،فقد غاب عن الدرا�سات
ال�سابقة طريقة الو�صف والتحليل التي قدمتُها،
زت
فمعظم الدرا�سات التي ذكرت لب�شار بن برد ،ر َّك ْ
على الق�ضايا املو�ضوعية ،وحتليل ال�شخ�صية ومكانة
ال�شاعر� ،أو بع�ض مالمح ال�صورة البيانية ،دون تعمق
يف درا�سة مظاهر الإيقاع ب�شقيه اخلارجي والداخلي،
ككتاب طه احلاجري( ،ب�شار بن برد) ،الذي حتدث
فيه عن احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية والفكرية
يف ع�صره ،و تناول �أغرا�ضه ،وحياته ،ومقالة طه
ح�سني ،يف (حديث الأربعاء  ،)2عن �شخ�صية ب�شار
و�أثر �آفة العمى يف �شخ�صيته ،و�سخطه على املجتمع،
ونفى فيها �صدق م�شاعر ب�شار« ،فهو �أقل النا�س حظا
من �صدق اللهجة والعاطفة»( ) ،وكتاب (ب�شار بن برد
حياته و�شعره) له�شام مناع ،الذي تناول حياة ال�شاعر
ب�إيجاز و�شرح عددا من ق�صائده ،و(ال�شعر وال�شعراء
يف الع�صر العبا�سي) ،مل�صطفى ال�شكعة الذي خ�ص�ص
فيه جزءا لتحليل �شخ�صية ب�شار ،و(ال�صورة يف �شعر
ب�شار بن برد) ،عبد الفتاح نافع الذي تناول فيه حياة
ب�شار ،و�أثر العمى يف �صوره ،وت�أثر ال�شعراء ب�صوره
املختلفة ،ومل يتعر�ض للمو�سيقى والإيقاع ،وكتاب
(القلق والتمرد يف �شعر ب�شار بن برد) ،الذي تناول
فيه م�ؤلفاه ،ظاهرة القلق والتمرد ،ودوافعها النف�سية
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ب�صره مكون بيولوجي م�صاحب خللق الإن�سان ،يف
حالة �سالمة الأجهزة ال�سمعية ،بو�صفها مدخال
للمكت�سبات املعرفية الزمنية ال�صوتية .و«�إنّ الأطفال
الذين يفتقرون �إلى عامل ب�صري �سيكت�شفون �أو
يبتدعون طبيعيا عاملا غنيا من اللم�سة وال�صوت،
كما �أن توجه العميان نحو الأداء املو�سيقي ظاهرة
اجتماعية ،للتخل�ص من عقدة العجز التي ي�شعرون
بها يف املجتمع ) (»،وقد عرب ّ
ب�شار نف�سه عن هذه
احلقيقة ،التي �شهد له بها الأ�صمعي �سابقا ،و�سوغها
حني �أن�شد يوما:
ك�أ َّن مثار النقع فوق ر�ؤو�سنا
و�أ�سيا َفنا ليل تهاوى كواكبه
فقيل له ما قال �أحد �أح�سن من هذا الت�شبيه،
فمن �أين لك هذا ،ومل تر الدنيا ّ
قط وال �شيئا فيها؟
فقال� :إن عدم النظر يقوي ذكاء القلب ،ويقطع
عنه ّ
ح�سه
ال�شغل مبا ينظر �إليه من الأ�شياء فيتوفر ّ
( )
وتذكو قريحته» هذا الإح�سا�س ناجت عن طبيعة
الرتكيز احل�سي يف منطقة ال�سمع ،هذا الرتكيز الذي
ال�صياغة
زاد ح�سه بالأ�صوات رهافة ،ودفعه �إلى ِّ
الإيقاعية التي تتنا�سب مع م�ستوى �إح�سا�سه بالنغم
والإيقاع املنتظم ،يف حتوالته املختلفة« ،و�أي�ضا
ف�إن هذه الآفة �شكلت ر�ؤيته الفنية ،لأنه كان يعمد
�إلى بع�ض ال�صور الفنية التي يريد �أن يظهر بها
براعته»( ) وقد ا�ستطاع ب�شار –رغم فقدان الب�صر-
�أن يقدِّ م �صورا مكانية �إ�ضافة �إلى ال�صور الإيقاعية
الزمانية ،و�ضعته يف م�صاف ال�شعراء الفحول؛ بل
ميزته عن كثري من معا�صريه« ،لقد ا�ستطاع ب�شار �أن
( )
يتغ ّلب �إلى حد كبري على عقدة العمى يف حياته»
ب�إبراز موهبته الفذة التي من خاللها ا�ستطاع �أن
يتغلب على عقدة فقد الب�صر التي �أ�صيب بها يف
�صغره« ،فغدت و�سيلته �إلى اجلمال والإح�سا�س به
ح�سية� :سمعية ومل�سية وغزله من هذه الناحية ي�صور
�آثار فقده لب�صره وما ترتكه حوا�س ال�سمع واللم�س
وال�شم من �آثار يف نفو�س املكفوفني»( ) فكان ت�شكيله
ال�شعري قويا متميزا.
ّ

بع�ضهم يتفوق على املب�صرين ،كما �أنَّ املب�صرين
�أنف�سهم يتفا�ضلون يف القدرة على و�صف ما ينعك�س
على جمال ر�ؤيتهم ،ومن هذا ال�سياق انطلقت لو�صف
حالة ب�شار بو�صفه كفيفا له قدرة على الت�صوير.
«�أكرث من ثلث ق�شرة الدماغ الب�شري متعلق
بالر�ؤية ،و�إذا فقدت املدخالت الب�صرية فج�أة فقد
حتدث �إعادة تنظيم و�إعادة ت�شكيل �شاملة للخرائط
يف الق�شرة املخية ،ترتافق مع تطوير �إح�سا�سات
متداخلة ...بدال من �أن تبقى عدمية الوظيفة ،يعاد
توزيعها �إلى مدخالت ح�سية �أخرى خ�صو�صا ال�سمع
واللم�س ) (».وقد �شهد الأ�صمعي لب�شار ،وو�صف
قدرته على الت�صوير قائلاً « :ولد ّ
ب�شار �أعمى فما نظر
�إلى الدنيا ُّ
قط ،وكان ي�ش ِّبه الأ�شياء بع�ضها ببع�ض يف
()
�شعره ،مبا ال يقدر ال ُب�صراء �أن ي�أتوا مبثله و�سي�أتي
تربير ب�شار ور�ؤيته لهذه القدرة ،ويف هذا املعنى يقول
ب�شار:
�إذا ولد املولود �أعمى وجدته
ري و�أحوال
وجدّك �أهدى من ب�ص ٍ
عميت جنينا والذكا ُء من العمى
فجئت عجيب الظنّ للعلم موئال
وغا�ض �ضياء العني للقلب رافد
ح�صال
النا�س ِّ
العقل �إذا ما �ضيع ُ
و�شعر كنور الرو�ض الءمت بين ُه
()
بقولٍ �إذا ما �أحز َن ال�شع ُر �أ�سهال
كان ب�شار يعي طبيعة قريحته املتوقدة التي وجد
فيها تعوي�ضا عن نق�ص حا�سة الب�صر ،وجمال ال�شكل،
وهما �آفتان كفيلتان ب�إغراق �صاحبهما يف حالة من
االن�سحاق الداخلي ،ويف كثري من الأحيان قد ت�سلمانه
لالن�سحاب� ،أو املواجهة ،مع جمتمعه وقيمه و�أخالقه
ال�سائدة ،كما حدث مع ب�شار الذي جل�أ للمواجهة
والتم ّيز ،يف و�سطه االجتماعي ،والثقايف.
�إنّ قوة الإح�سا�س ال�سمعي لدى من يفقد
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أح�س النا�س بالأنوثة اجل�سدية
«وقد كان ب�شار من � ّ
و�أرغبهم يف االت�صال بها واال�سرتاحة �إليها واال�ستماع
�إلى حديثها»( ) هذا امليل يتجاوب مع منو حا�ستي
ال�سمع واللم�س اللتني ي�ستعي�ض بهما ب�شار عن فقدانه
حا�سة الب�صر ،فيجد متعة ولذة فيما يطرب �أذنه،
وينع�ش مبلم�سه ح�سه .لأن «حا�سة ال�سمع هي احلا�سة
الأولى التي �أح ّلها ب�شار حمل الب�صر يف متييز
اجلمال ،واعتمد عليها اعتمادا كبريا ،وال يخفى ما
لهذه احلا�سة من �أهمية يف �إدراك اجلمال ،فهي عماد
ك ّل منو عقلي و�أ�سا�س كل ثقافة ذهنية»( ) وقد تناول
البحث ق�ضيتني :الأولى املو�سيقى اخلارجية بنوعيها
الأوزان والقوايف ،والثانية ق�ضية املو�سيقى الداخلية
مبقوماتها املختلفة.
�أوال :املو�سيقى اخلارجية:
 -1الأوزان:
مييل الإن�سان بطبعه �إلى تذوق النغم املو�سيقي
الذي يطرب �سمعه ،فيتغلغل �إلى قلبه وم�شاعره،
فيتلذذ بالكالم املوقع ذي النغم املو�سيقي املتوازن،
كما يطرب لأ�صوات الع�صافري ،ول�صوت الآالت
املو�سيقية ،وللكالم امل�صوغ يف نظام �إيقاعي متوازن،
ويرى �أر�سطو �أنّ الإن�سان يلتذ بر�ؤية ال�صور وي�ستمتع
بالوزن والإيقاع( ) فالإح�سا�س باملو�سيقى والإيقاع
مك ّون فطري يف الإن�سان ،و«منذ وجد ال�شعر وجدت
معه الأوزان ،فال�شاعر ال ينطق بكالمه يف لغة عادية
و�إمنا ينطقه موزونا ،وك�أنه يل ّبي فينا غريزتنا �أو
فطرتنا الأولى قبل �أن تن�ش�أ اللغات� ،إذ كنا نت�صايح
ب�أ�صواتنا ،وك�أمنا كل �صيحة كانت كلمة �أو قل كانت
ق�صيدة ،نعرب بها عن م�شاعرنا و�إح�سا�ساتنا ،تلك
الإح�سا�سات وامل�شاعر التي كانت ت�شبه حميطا
( )
متجمدا»
ويف ال�شعر العربي بحور كثرية �صاغ ال�شعراء
نتاج م�شاعرهم يف �إطار بنيتها الإيقاعية ،دون �أن
يخ�ص�صوا بحورا ملو�ضوعات دون مو�ضوعات ،ولكن
احلالة ال�شعورية ،وم�ستوى امليل لن�سق �إيقاعي كان
يدفع ال�شاعر �إلى �صياغة ق�صيدته وارجتالها على

�إنَّ املوهبة املو�سيقية وال�شعرية تعوي�ض عن
احلا�سة املفقودة ،وقد كان للمو�سيقيني وال�شعراء
مهم يف ثقافات كثرية( ) هذه املوهبة و�ضعته
دو ٌر ّ
ّ
م�صاف ال�شعراء الفحول ،وميزته ،ومنحته
يف
طاقة �إبداعية «ويجمع الرواة والنقاد على �أ ّنه زعيم
ال�شعراء املحدثني ،وهي زعامة ترد �إلى �أنه ينهج
لهم يف قوة ال�سبيل التي تر�سمها ال�شعراء من حوله
ومن بعده ،وهي �سبيل تقوم على التم�سك بالأ�صول
التقليدية لل�شعر العربي من جهة ،ومن جهة ثانية
تف�سح لتجديد ال�شاعر العبا�سي بحكم رقيه العقلي
ومعي�شته احل�ضارية»( ) ولوال منهج الأ�صمعي الذي
يرى تقدمي القدماء على املحدثني ،لع ّده �أ�شعر ممن
�سبقوه حيث يقول« :ب�شار خامتة ال�شعراء ،واهلل
( )
لوال �أن �أ َّيامه ت� َّأخرت َّ
لف�ضلته على كثري منهم»
يح�س
وال غرابة يف هذا؛ فال�شاعر الكفيف كان ّ
بالأ�شياء ،كما تنطبع يف ذهنه من نتاج جتربته
ين واملكا ّ
ال�سمعية ،فيقدمها يف �شكليها الزّما ّ
ين
ب�إح�سا�س مرهف ميكنه من فتح مداركه فهو «�أحد
املطبوعني الذين كانوا ال يكلفون ال�شعر ،وال يتعبون
فيه ،وهو من �أ�شعر املحدثني»( ) ويرى ابن املعتز
�أنّ ب�شارا و�صل مكانة �أجمع على و�ضعه فيها �أهل
الف�ضل من العلماء الأفذاذ� ،إذ قال« :وكان ب�شار يع ّد
يف اخلطباء والبلغاء .وال �أعرف �أحدا من �أهل العلم
والفهم دفع ف�ضله وال رغب عن �شعره .وكان �شعره
�أنقى من الراحة و�أ�صفى من الزجاجة ،و�أ�سل�س على
الل�سان من املاء العذب ) (».وا�ستجابة لنداء فطرته،
وتعوي�ضا عن �إح�سا�سه بالنق�ص كان مولعا بالأنثى،
احلب اجلر�س النغمي يف �صوتها ،مبا
ومدخل ذاك ّ
لب من ي�سمعه،
يتخ َّلله من عذوبة ور ّق ٍة ت�ستحوذ على ّ
دون �أن يرى �شكل �صاحبته ،ويف هذا يقول ب�شار:
احلي عا�شقـة
يا قوم �أ ْذين ِ
لبع�ض ّ
والأ ْذ ُن ُ
تع�شق ق ْب َل العني �أحيانا
قالوا مبن ال ترى تهذي فقلتُ لهم
ال ُ
أذن كالعني ت�ؤتي القلب ما كانا
بجارية
مل�شغوف
هل من دوا ٍء
ٍ
ٍ
( )
يلقى بلقيانها روحا وريحانا
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والرمل مرة ،واملتقارب مرة ،والرجز خم�س مرات،
واملجتث مرة واحدة ،وكذلك يف مقطوعات احلكمة
التي تناثرت يف الديوان ،وبالنظر �إلى كون الأغرا�ض
الأ�سا�سية التي �أكرث ب�شار من القول فيها ،وهي «ال
تكاد تتعدى مو�ضوعات ثالث هي :املديح ،والهجاء،
والغزل ،ثم قليل من ق�صائد الرثاء و�أبياته ال تكاد
تنه�ض لت�شكل عنده مو�ضوعا بذاته من مو�ضوعات
ال�شعر ،ف�ضال عن خ َّفة وزنها وبعد ما بينها وبني
�سمات احلزن واالنفعال والبكاء والإبكاء التي تتم�شى
( )
معانيها عادة يف حوا�شي ق�صيدة الرثاء»
�أقول باطمئنان� :إن البحور ال قيود مو�ضوعية
على ا�ستخدامها ،فيما يجد ال�شاعر نف�سه مدفوعا
لل�صياغة عليه ،ولي�س الأمر على نحو ما قرره
الدكتور �شوقي �ضيف �إذ يرى �أن البحور ال�سريعة
تالئم املو�ضوعات العنيفة ،بينما البحور البطيئة
تالئم الهدوء واحلزن وما �إليهما( ) فالبحر الوافر،
واملتقارب -مثال -يتميزان ب�سرعة الإيقاع؛ ولكنهما
يف �شعر ب�شار ا�ستُخدما يف املو�ضوعات املختلفة ما
بني غزل وهجاء ومدح ،فمن الوافر قال ب�شار يف
الغزل:
قلب قلبا
عدمتك عاجال يا ُ
�أجتعل من هويت عليك ربا
حتنّ �صباب ًة يف ك ّل يوم
�إلى ح َّبى وقد كرب ُتك كربا
وتهتجر الن�سا ُء �إلى هواها
( )
ٌ
�ضامن منهنَّ نحبا
ك�أنك
ومن املتقارب يقول ب�شار:
غدا ٌ
مالك مبالماته
علي وما بات من بالي ْه
ّ
فقلت دع اللوم يف حبها
( )
فقبلك �أعـييتُ عذاليه
والق�صيدة ق�صرية� ،سبعة �أبيات منظومة على

وزن يت�ساوق مع حالته النف�سية�« .إنَّ حماولة تثبيت
لون واحد لوزن من الأوزان جهد �ضائع لأن الوزن
وحده ال ميكن �أن ي�ضفي على ال�شعر لونا معينا؛ ولكن
جميع عنا�صر ال�شكل تتحد يف �إعطاء الق�صيدة لونها
�سواء �أكان هذا اللون �صارخا ت�شيع فيه الفتنة ويت�أجج
بال�شهوة� ،أم كان هادئا يت�سم باجلد والرزانة .وقد
( )
ر�أينا يف الرثاء ق�صائد يف بحور ق�صرية»
لي�س هناك �ضابط يحدد طبيعة اال�ستعمال لبحر
دون بحر ،ويف تتبعي للبحور التي ا�ستخدمها ب�شار
مل�ست تداخال يف توظيف البحور؛ ففي الغزل ا�ستخدم
الطويل� ،إحدى و�ستني مرة ،والب�سيط �أربع مرات،
والكامل ت�سعا وثالثني مرة ،واخلفيف خم�سا و�أربعني
مرة ،والوافر �أربعا وع�شرين مرة ،وال�سريع �إحدى
وع�شرين مرة ،وال ّرمل ثماين ع�شرة مرة ،واملن�سرح
�أربع ع�شرة مرة ،واملتقارب ت�سع مرات ،والهزج اثنتي
ع�شرة مرة ،والرجز اثنتي ع�شرة مرة ،واملجتث مرة
واحدة ،بينما الرثاء ا�ستخدم فيه الطويل مرتني،
والب�سيط مرة واحدة ،والكامل مرتني�.أ َّما الهجا ُء
فا�ستخدم فيه الطويل اثنتني وثالثني مرة ،والب�سيط
ثالثا وع�شرين مرة ،والكامل ع�شر مرات ،واخلفيف
مرتني ،والوافر اثنتي ع�شرة مرة ،وال�سريع ثماين
مرات ،وال ّرمل �أربع مرات ،واملن�سرح مرة واحدة،
واملتقارب ثالث مرات ،والهزج ثالث مرات ،بينما
مل ي�ستخدم كال من الرجز واملجتث يف الهجاء،
وهذا لي�س ناجتا عن عدم منا�سبتهما لهذا الغر�ض،
و�إمنا عن ميل ال�شاعر لغريهما واكتفائه مبا ي�ستفرغ
ال�شحنة ال�شعورية لديه.
�أما املدح فقد ا�ستخدم فيه الطويل �ستا وع�شرين
مرة ،والب�سيط اثنتي ع�شرة مرة ،والكامل ثالث
ع�شرة مرة ،واخلفيف �ست مرات ،والوافر مرتني،
وال�سريع خم�س مرات ،والرمل ثالث مرات ،واملن�سرح
ثالث مرات ،واملتقارب ،ثالث مرات ،والهزج والرجز
مرة لكل منهما.
ويف الفخر ا�ستخدم الطويل ثماين مرات،
والب�سيط �ست مرات ،والكامل مرتني ،والوافر مرتني،
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يدرك �أن بحرا من البحور مل يخ�ص�ص لغر�ض من
الأغرا�ض ،بل جتده منا�سبا للكثري من الأغرا�ض،
ويزداد الأمر جالء حني ندقق يف البنية ال�صوتية،
واملو�سيقى الداخلية ،امل�ستخدمة لن�سج الق�صائد
املختلفة� ،إذ ت�ؤثر على �شكل الق�صيدة وبنيتها رغم
ن�سيجها من بحر واحد .وي�ؤكد هذا املنحى كونُ عمود
ي�ضم �أغرا�ضا متنوعة ،جتمع الوقوف
ال�شعر العربي ّ
على الأطالل ،والن�سيب ،والو�صف ،واملدح ،واحلكمة،
و� ّأي غر�ض يريده ال�شاعر .فلو كان بحر ي�صلح
لغر�ض دون غر�ض للم�سنا ذلك يف �صياغة الق�صائد،
ووجدنا بع�ض البحور خم�ص�صة ملو�ضوعات بعينها،
وغريها خم�ص�صا ملو�ضوعات �أخرى .ويف اجلداول
الآتية ر�صدتُ البحور التي ا�ستخدمها ب�شار،
ومرات ا�ستخدامها ون�سبها املئوية ،مرة ح�سب عدد
الق�صائد ،ومرة ح�سب عدد الأبيات التي �شكلت
جمموع الق�صائد لكل بحر من البحور.

بحر عذب املو�سيقى ،متقارب الأوتاد كما يقول
العرو�ضيون ،هو البحر املتقارب ،فيها على ق�صرها
( )
�سرد فني ،وحوار يحمل هم ال�شاعر وهم �صاحبته»
ومن الوافر يقول:
�أ�شادَن �إن (رمية) ال ت�صا ُد
و�إ َّن لقاء (رمية) م�ستزاد
� ُ
أ�شادن كيف ر�أيك يف �صديقٍ
( )
به عق ٌد برمي َة �أو وجا ُد
وقال يف الهجاء من الوافر:
� ُ
أعاذل ال �أنا ُم على اقت�سا ِر
وال �ألقى على مولى وجا ِر
ُ
�إذا انقلب
الزمان عال بعبدٍ
( )
و�س َّفل بالبطاريقِ الكبا ِر
واملتابع لق�صائد ال�شعر العربي يف ع�صوره الأولى
29
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جدول رقم ( )1يبني البحور امل�ستخدمة وعدد الق�صائد

م
1
2
3
4
5
6

البحر
الطويل
الب�سيط
الكامل
اخلفيف
الوافر
ال�سريع
املجموع

الق�صائد
162
96
92
65
53
41

الن�سبة
26%
15.5%
15%
10.5%
8 .5 %
6 .5 %

م
7
8
9

10
11

12
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الرمل
املن�سرح
املتقارب
الهزج
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2

الن�سبة
5%
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3%
3%
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100%
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يتبني من �إنعام النظر يف اجلدول رقم ( )1والر�سم
البياين رقم (� )1أن البحر الطويل حظي ب�أعلى ن�سبة
ا�ستخدام يف �شعر ب�شار ،فقد ا�ستخدم يف مائة واثنتني
�ست وع�شرين يف املائة« ،وهي
و�ستني ق�صيدة ،بن�سبة ٍ
نتيجة تتفق مع ما تو�صل �إليه فرايتاج يف حديثه عن �شعر
الع�صرين :اجلاهلي و�صدر الإ�سالم� ،إذ يقول« :ويف كل
الأزمنة كان الطويل هو البحر الغالب ا�ستخدامه ،فقد
�ألفت يف ع�صر ما قبل الإ�سالم و�صدر الإ�سالم 40-50%
من كل الق�صائد يف بحر الطويل»( ) يليه البحر الب�سيط
الذي ا�ستخدم �ست وت�سعني  ،بن�سبة خم�س ع�شرة ون�صف
يف املائة« ،الطويل والب�سيط �أطول بحور ال�شعر العربي،
و�أعظمها �أبهة و جاللة ،و�إليهما يعمد �أ�صحاب الر�صانة،
( )
وفيهما يفت�ضح �أهل الركاكة والهجنة»
يليه البحر الكامل الذي ا�ستخدم اثنتني وت�سعني
مرة ،بن�سبة خم�س ع�شرة يف املائة ،ثم اخلفيف الذي
ا�ستخدم خم�س و�ستني مرة ،بن�سبة ع�شر ون�صف يف
املائة ،يليه الوافر الذي ا�ستخدم ثالثا وخم�سني مرة،
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ثمان ون�صف يف املائة ،تاله البحر ال�سريع الذي
بن�سبة ٍ
ا�ستخدم �إحدى و�أربعني مرة ،بن�سبة �ست ون�صف يف
املائة ،والرمل الذي ا�ستخدم ثالثا وثالثني مرة ،بن�سبة
خم�س يف املائة ،واملن�سرح الذي ا�ستخدم اثنتني و�سبعني
مرة ،بن�سبة �أربع وثالث من ع�شرة يف املائة ،واملتقارب
الذي ا�ستخدم ت�سع ع�شرة مرة ،بن�سبة ثالث يف املائة،
والهزج ثماين ع�شرة مرة ،بن�سبة ثالث يف املائة ،والرجز
�أربع ع�شرة مرة ،بن�سبة اثنني يف املائة ،واملجتث بن�سبة
اثنتني وثالثني من مائة يف املائة .وقد يتبادر �إلى ذهن
املتلقي �أن عدد الق�صائد ال يقدم الن�سبة احلقيقية فقد
تكون بع�ض الق�صائد ال تتجاوز البيت �أو البيتني ،فرتفع
من ن�سبة بحر دون النظر �إلى عدد الأبيات ،ولتقدمي
�صورة واقعية �صادقة ،تتكئ على اال�ستخدام الفعلي
من الناحية الكمية� ،أح�صيت عدد الأبيات امل�ستخدمة
يف كل بحر من البحور ،ملعرفة الن�سبة احلقيقية التي
تعتمد على تدفق الإيقاع النغمي على ل�سان ال�شاعر .كما
�سيتبني من اجلدول والر�سم البياين.
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جدول رقم ( )2يبني عدد الأبيات امل�ستخدمة يف كل بحر ون�سبتها املئوية

م

1
2
3
4
5
6

البحر
الطويل
الب�سيط
الكامل
اخلفيف
الوافر
ال�سريع
املجموع

الق�صائد
162
96
92
65
53
41

الن�سبة
26%
15.5%
15%
10.5%
8.5%
6.5%

م

7
8
9

10
11

12

622
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املن�سرح
املتقارب
الهزج
الرجز
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الق�صائد
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19
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2

الن�سبة
5%
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3%
3%
2%
0.32%
100%
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يت�ضح من اجلدول رقم ( )2والر�سم البياين رقم
(� )2أن الطويل حافظ على �أعلى ن�سبة ا�ستخدام فقد
�صاغ منه �ألفا و�سبعمائة و�أربعة ع�شر بيتا ،بن�سبة
ثالث وع�شرين يف املائة ،بينما تراجع البحر الب�سيط
قليال عن ن�سبته ال�سابقة� ،إذ �صاغ منه �ألفا وخم�سة
وع�شرين بيتا ،بن�سبة �أربع ع�شرة يف املائة ،و�سجل
الكامل تفوقا على الب�سيط و�صاغ منه �ألفا وت�سع
و�ستني بيتا ،بن�سبة �سبع ع�شرة يف املائة ،وحافظ
اخلفيف على مرتبته الرابعة و�صاغ منه ثمامنائة
وثمان و�ستني بيتا ،بن�سبة اثنتي ع�شرة يف املائة ،تاله
الوافر الذي �صاغ منه خم�سمائة وت�سعني بيتا ،بن�سبة
ثمان يف املائة ،وال�سريع خم�سمائة واثني ع�شر بيتا،
ٍ
بن�سبة �سبع يف املائة ،والرمل مائتني و�ستة و�ستني بيتا
بن�سبة ثالث ون�صف يف املائة ،واملن�سرح الذي تقدم
قليال على الرمل� ،إذ �صاغ منه ثالثمائة وت�سعة �أبيات،
بن�سبة �أربع يف املائة ،واملتقارب مائتني واثنني وثالثني
بيتا ،بن�سبة ثالث يف املائة ،كما تفوق الهزج قليال
على املتقارب فقد �صاغ منه مائتني وثمانية وثمانني
بيتا ،بن�سبة �أربع يف املائة ،كذلك تفوق الرجز على
املتقارب ،بعد �أن كان يف املرتبة قبل الأخرية ،حيث
�صاغ منه ثالثمائة وثالثة ع�شر بيتا ،بن�سبة �أربع يف
املائة ،وبقي املجتث يف املكانة املتدنية الأخرية و�صاغ
منه خم�سة وع�شرين بيتا ،بن�سبة ثالث وثالثني من
مائة يف املائة ،وهي ن�سبة منخف�ضة جدا مقارنة مع
عدد الأبيات التي ورد يف ديوان ب�شار.
وب�إنعام النظر يف اجلداول ال�سابقة يت�ضح �أن
ب�شارا وظف يف �شعره اثني ع�شر بحرا فقط من
بني بحور ال�شعر العربي ،وهي الطويل ،والب�سيط،
والكامل ،واخلفيف ،والوافر ،وال�سريع ،والرمل،
واملن�سرح ،واملتقارب ،والهزج ،والرجز واملجتث،
وميكن ت�صنيف البحور من حيث تركيز ال�شاعر على
ا�ستخدامها وفق عدد الأبيات �إلى �أربع جمموعات
ت�ضم املجموعة الأولى البحور ذات الأبيات التي تزيد
على �ألف بيت وهي (الطويل ،والب�سيط ،والكامل)
واملجموعة الثانية التي تقل �أبياتها عن الألف وتزيد
على خم�سمائة ،وهي (اخلفيف ،والوافر وال�سريع)

واملجموعة الثالثة التي تقل �أبياتها عن خم�سمائة وال
تقل عن مائتني ،وهي (الرمل ،واملن�سرح ،واملتقارب،
والهزج ،والرجز) واملجموعة الرابعة تقل �أبياتها عن
ثالثني وهي (املجتث) فقط.
-2القافية:
القافية الزمة من لزوميات الوزن ،يحلو يف
ال�سماع ترديدها ،وكلما �أفلح ال�شاعر يف مواءمة
عنا�صرها ،واختار لها من الأ�صوات ما ينا�سبها،
ويتنا�سب مع �إيقاع الوزن ،كان وقع جر�سها �أ�شد
ت�أثريا ،و�أكرث تطريبا ،يف �أذن �سامعها«.فالقافية
ترنيمة �إيقاعية خارجية ،ت�ضيف �إلى الر�صيد الوزين
طاقة جديدة ،وتعطيه نربا ،وقوة جر�س ،ي�صب فيها
ال�شاعر دفقه ،حتى �إذا ا�ستعاد قوة نف�سه بد�أ من
�شوط حمدد ،حتى �إذا بلغه،
جديد ،كمن يجري �إلى ٍ
( )
ا�سرتاح قليال لينطلق من جديد» وللخروج من
�إ�شكالية حتديد امل�صطلح� ،أرى �أنَّ القافية يف ال�شعر
العمودي هي �صوت ال َّرويِّ الذي يتكرر يف الق�صيدة،
بنظام خم�صو�ص ،م�صحوبا ب�أ�صوات �صوائت طويلة
وق�صرية ،و�صوامت م�ساعدة ،ت�سبقه ،وت�ضبط نغمه
الإيقاعي ،لأن التعريفات ينبغي لها �أن تكون وا�ضحة
املقا�صد ،وال ّدالالت؛ لكي ال توقع املتلقي يف �إ�شكالية
الفهم.
الروي يف ذاته ،فهو
وينبغي االنتباه �إلى قيمة
ّ
املحور الرئي�س الذي تدور حوله املنظومة ال�صوتية،
التي تنتظم القافية ،وال ينبغي االنتقا�ص منه يف
ت�شكيالته املختلفة ،وقد ع َّد العلماء من العيوب
الروي يف ق�صيدة
املخ ّلة بال�شعر ،اختالف حرف
ّ
( )
واحدة« ،واخللي ُل ال يجيز هذا وال �أ�صحابه»
واملعلوم �أنَّ تغيرّ ال�صوت ال�صامت ال�ساكن �أو
املتحرك ،يغيرّ جمرى القافية �إلى �أبعد احلدود.
وقد تتبعت �أنواع القافية و�أ�شكالها يف �شعر ب�شار،
فوجدت �أنه ا�ستخدم القوايف املطلقة بدرجة �أكرب
من ا�ستخدامه القوايف املق ّيدة ،كما يت�ضح من
اجلدول والر�سم البياين:
34

35
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جدول رقم ( )3يبني مرات ا�ستخدام ٍّ
كل من القوايف املطلقة واملق ّيدة ،ون�سب ا�ستخدامها.
النوع
املطلقة
املق ّيدة
املجموع

جدول ا�ستخدام القوايف املطلقة واملق ّيدة
عدد الأبيات
الن�سبة
مرات اال�ستخدام
6969
92%
572
442
8%
50
7411
100%
622

الن�سبة
94%
6%
100%

ر�سم بياين رقم ()3

يبني ن�سبة ا�ستخدام كل من القوايف املطلقة واملق ّيدة

ما �إذا كان الأمر �سيختلف تبني �أنّ الأمر اختلف
حقيقة؛ ولكن ل�صالح القوايف املطلقة كما فعدد
الأبيات التي وظف فيها القوايف املطلقة بلغ � 6969ستة
�آالف وت�سعمائة وت�سعة و�ستني بيتا من جمموع �أبيات
الق�صائد التي بلغت � 7411سبعة �آالف و�أربعمائة
و�أحد ع�شر بيتا ،بينما بلغت �أبيات القوايف املق ّيدة
� 442أربعمائة واثنني و�أربعني بيتا ،ويف الر�سم البياين
رقم ( )4يت�ضح الفرق بني الن�سبتني.

يربز ب�إنعام النظر يف اجلدول رقم ( )3والر�سم
البياين رقم (� )3أن مرات ا�ستخدام القوايف املطلقة
بلغ خم�سمائة واثنتني و�سبعني مرة ،من جمموع
الق�صائد الذي بلغ �ستمائة واثنتني وع�شرين ق�صيدة
ومقطوعة ،باحت�ساب الأبيات املنفردة التي �أدرجها
املحقق يف الديوان ،بن�سبة اثنتني وت�سعني يف املائة،
وهي ن�سبة مرتفعة جدا مقارنة بعدد مرات ا�ستخدام
ثمان
القوايف املق ّيدة التي بلغت خم�سني مرة ،بن�سبة ٍ
يف املائة ،ومع مقارنة الن�سبة لعدد الأبيات لتلم�س

ر�سم بياين رقم ()4
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القافية املطلقة واملق ّيدة ،وهي :مقيدة م�ؤ�س�سة،
ومقيدة مردوفة ،ومقيدة جمردة ،وم�ؤ�س�سة مو�صولة
بالهاء ،م�ؤ�س�سة مو�صولة ،مطلقة جمردة مو�صولة،
وجمردة مو�صولة بالهاء ،ومردوفة مو�صولة،
ومردوفة مو�صولة بالهاء ،ويف الر�سم البياين الآتي
رقم ( )5تو�ضيح للن�سب املئوية لأنواع القوايف من
حيث الردف والت�أ�سي�س والو�صل والتجرد ،انطالقا
من التقييد والإطالق.

بلغت ن�سبة القوايف املطلقة �أربعا وت�سعني يف املائة،
بينما بلغت ن�سبة القوايف املق ّيدة �ستا يف املائة ،مما
يعني �أنَّ االنخفا�ض العام انعك�س على عدد الأبيات
التي ا�ستخدمها ال�شاعر ،وك�أنَّ القوايف املطلقة
تن�سجم يف طبيعتها املمتدة مع ميل ال�شاعر للجلجلة
واالنطالق ال�صوتي الذي يعتمد عليه بو�صفه احلا�سة
الرئي�سة التي ينطلق منها للتعامل مع جمتمعه،
لإي�صال م�شاعره و�أحا�سي�سه .وقد تتبعت �أ�شكال

ر�سم بياين رقم ()5

املائة ،تلتها املجردة املو�صولة بن�سبة اثنتني وثالثني يف
املائة ،ف�إذا �أ�ضفنا املردوفة املو�صولة بالهاء ون�سبتها
زهاء اثنتني ون�صف يف املائة ،تكون ن�سبة القافية
عموما زهاء �ستة و�أربعني ون�صف
املردوفة املو�صولة ً
باملائة ،وب�إ�ضافة ن�سبة املجردة املو�صولة بالهاء �إلى
ن�سبة املجردة املو�صولة� ،أ�صبحت ن�سبتها زهاء ثالثة
و�ستني يف املائة� ،أما ن�سبة القافية امل�ؤ�س�سة املو�صولة
فهي زهاء �ستة ون�صف يف املائة ،ي�ضاف �إليها
اثنان ون�صف يف املائة هي ن�سبة امل�ؤ�س�سة املو�صولة
بالهاء ،فتكون ن�سبة القافية امل�ؤ�س�سة املو�صولة ت�سعة
يف املائة .يرب ُز من خالل توزيع ن�سب القوايفُ ،
ميل
ب�شار �إلى طالقة الإيقاع ال�صوتي ،متمثال يف �إطالق
القافية بحروف الو�صل� ،سواء �أكانت مردوفة �أم
م�ؤ�س�سة ،كما �أنه مييل �إلى ال َّردف مبا فيه من امتداد
�صوتي ي�سبق ال َّروي ،كما يعزِّ ُزه ب�صوت الو�صل ،وهو
�صوت الإطالق ،كما �أ َّنه يف القافية املق ّيدة جل�أ كذلك

مفاتيح الر�سم:
(مق مج =مق ّيدة جمردة)(مق مر=مق ّيدة
مردوفة) (مق م�ؤ=مق ّيدة م�ؤ�س�سة) (مج مو= جمردة
مو�صولة)(مج مو هـ = جمردة مو�صولة بالهاء)(مر
مو= مردوفة مو�صولة)(مر مو هـ=مردوفة مو�صولة
بالهاء) (م�ؤ مو=م� ّؤ�س�سة مو�صولة)(م�ؤ مو هـ =
م�ؤ�س�سة مو�صولة بالهاء) .
يت َِّ�ضح من توزيع ال ِّن َ�سب على �أنوا ِع ال َقوايف
املختلفة� ،أن املق ّيدة املجردة ح�صلت على ن�سبة �سبعة
يف املائة ،وهي �أعلى ن�سبة بني �أ�صناف القافية املق ّيدة،
تلتها املق ّيدة املردوفة ،بن�سبة تتجاوز الواحد يف املائة
قليال ،وتلتها املق ّيدة امل�ؤ�س�سة بن�سبة �أقل من ن�صف
يف املائة ،وهي ن�سب منخف�ضة عام ًة ،مقارنة مع ن�سب
القافية املطلقة التي حازت فيها القافية املردوفة
أربع و�أربعني يف
املو�صولة ب�صوت �صائت على ن�سبة � ٍ
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العرو�ض وال�ضرب املحذوفني(،فاعالتن فاعالتن
فاعلن)( ) ومع ال�سكون يرتدد �صوت حركة التكرار
التي يتميز بها �صوت الراء ،وهي �صفة م�صاحبة لهذا
ال�صوت املجهور املتو�سط بني االحتكاك واالنفجار،
وبذلك تخف حدة الوقفة يف نهاية الأبيات ب�شكل
طفيف .ويف الأبيات الآتية يقول ب�شار:
(م)
و�أ ٍخ ذي ثقة �آخيته ماجد
أدب
الأعراق م�أمون ال ْ
�أمحْ �ض اهلل له �أخالق ُه
الذهب
فهي كالإبري ِز من �س ِّر
ْ
ع َّزين املعروف حتى َعلَقتْ
( )
ُّ
كل ٍّ
ب�سبب
كف يل منه ْ
الروي الباء يف الأبيات ال�سابقة،
يتميز �صوت
ّ
بالقوة فهو �صوت انفجاري جمهور ،م�صحوب بقلقلة
ال َي ْح ُ�سن نطق ال�صوت دون �إظهارها بعد انطباق
طريف النطق.
-1املق ّيدة املردوفة:
والردف �أن ي�سبق �صوت ال ّروي �صائت طويل
ُ
«والردف
ي�سميه القدماء حرف م ّد �ألف �أو ياء �أو واو،
الروي،
عندهم حرف م ّد ولني� ،أو حرف لني قبل
ّ
ولي�س بينهما حائل ،م�أخو ٌذ من ردف الراكب ،لأنه
الروي»( ) ف�إن كان الألف لزم تكراره قبل
خلف
ّ
الروي يف �أبيات الق�صيدة كلها ،وكذلك الواو امل�سبوقة
ّ
ب�ضم ،والياء امل�سبوقة بك�سر ،مع جواز التبادل بني
( )
الروي يف �أبيات الق�صيدة.
الواو والياء قبل ّ
ال�شباب
�أفنيت عمري وتق�ضى
ْ
أواب
بني احلميا واجلواري ال ْ
فالآن �شـفعتُ �إمام الهدى
وطاب
ورمبا طبت ٍّ
حلب ْ
ُ
�صحوت �إال � ّأن ذكر الهـوى
يدعو �إلى ال�شوق ف�أن�سى م�آب

ا�ستخدام الردف والت�أ�سي�س لإغناء الف�ضاء ال�صوتي،
وهو بهذا ي�ستجيب حلا�سة ال�سمع التي يتكئ عليها يف
�إدراكه اجلمايل ملا يحيط به ،وينطلق منه لت�صوير
�إح�سا�سه مبا يحيط به .كما يربز من النماذج
ال�شعرية التي �أقدمها لال�ست�شهاد على �أنواع القافية
على النحو الآتي:
�أوال :القافية املق ّيدة وهي القافية التي يكون
الروي �صامتا ال حركة عليه .وهي ثالثة
فيها حرف ّ
�أ�صناف :مقيدة جمردة ،تخلو من الردف والت�أ�سي�س،
ومقيدة مردوفة ،ومق ّيدة م�ؤ�س�سة،
 .1املق ّيدة املجردة ،بال ردف �أو ت�أ�سي�س ،ومن �أمثلتها
يف �شعر ب�شار قوله:
�أال راعه �صوت الأذين وما هجد
وما ذاك �إال ذكر من ذكره كم ْد
�أالنت لنا يوم التقينا حديثها
�أما ّ
ين وعدٍ ثم زاغت مبا تع ْد
وما كان �إال له َو يو ٍم �سر ْق ُت ُه
( )
أ�سد
�إلى فاتر العينني من دونه ال ْ
الروي يف الأبيات ال�سابقة هو الدال
�صوت
ّ
االنفجارية املجهورة ال�صامتة ،ولكن �صوت القلقلة
امل�صاحبة لها يك�سر ّحدة �صمتها .ويف قوله:
طال هذا الليل بل طال ال�سه ْر
ولقد �أعرف ليلي بالق�ص ْر
مل ْ
يطل حتى جفاين ٌ
�شادن
أطراف ُ
فتان ال َّنظ ْر
ناع ُم ال ِ
يل يف قلبي منه لوع ٌة
( )
ملكتْ قلبي و�سمعي والب�صر
القافية يف الأبيات ال�سابقة ،مقيدة خالية من
الردف والت�أ�سي�س ،وهي تتكئ على �صوت �صامت
�ساكن ،مل ت�صحبه حركة تخرجه عن القيد الذي
التزم به ال�شاعر ،ليتمم �صورة بحر الرمل ذي
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ك�أ َّن قلبي ببقايا الهوى

يا دا ُر �أقـوت بالأجال ْد

عقاب
مع َّلق بني خوايف ْ
روي القافية يف الأبيات ال�سابقة باء انفجارية
ّ
جمهورة مقلقلة� ،أ�سهمت القلقلة مع امتداد �صوت
الألف التي �سبقتها يف منحها ف�ضاء �صوتيا وا�ستطالة
يف ال�صوت عو�ضت عن الوقفة التي ت�صاحبها عند
انطبقاق ال�شفتني طريف النطق .ويف الأبيات الآتية
الروي:
جل�أ �إلى ا�ستخدام الردف بالواو قبل حرف ّ
ال �أظلم الليل وال �أدَّعي
�أن جنوم الليل ليـ�ست تغو ْر
ليلي كما �شاءت ف�إن مل تز ْر
ري
طال و�إن زارت فليلي ق�ص ْ
ت�ص ِّرف الليل على حكمها
( )
فهو على ما �ص َّرفت ُه قدي ْر
الر ّوي �ساكن يف الأبيات ال�سابقة ،وم ّده ب�إ�شباع
ال�ضمة جائز نحويا ودالليا� ،إال �أنه ممتنع عرو�ضيا،
لأنّ عرو�ضه بالو�صل تتحول �إلى فاعالتن ،وهي
لي�ست من �أنغام البحر ال�سريع التام ،الذي تكون
( )
عرو�ضه (فاعالن �أو فاعلن� ،أو ف ْعلن �أو ف ِعلن)
ووزن العرو�ض يف الأبيات ال�سابقة فاعالن ،لذا
وجب ت�سكينها؛ ولكنّ ال�شاعر اختار �صوتا يك�سر حدة
ال�صمت امل�صاحبة لل�سكون ،ف�صوت الراء يت�صف
بتكرار ،وعدم ا�ستقرار.
 -2املق ّيدة امل� ّؤ�س�سة:
الت�أ�سي�س يخفف حدة التوقف يف نهاية القافية،
الروي ،ويزيد القافية املطلقة امتدادا
عند حرف
ّ
الروي بينهما
�صوتيا« ،واملراد به �ألف تكون قبل
ّ
حرف واحد .م�أخوذ من ت�أ�سي�س البناء؛ لأن ال�شاعر
يبني الق�صيدة عليه»( ) فمعني القافية امل�ؤ�س�سة �أن
الروي حرف قبله �ألف ،ي�سمى الدخيل،
ي�سبق حرف ّ
( )
مع �إمكانية تغري احلرف الذي يتلو الألف  ،على �أن
تتنا�سب الأ�صوات امل�صاحبة للحرف املتغري ،الذي
ي�سمى الدخيل ،ومن �أمثلتها يف �شعر ب�شار بن برد:
()42

ال غـرو �إال در�سها
مي�ش ــي النعا ُم بجوها
(م)

ولقد ر�أيت بها اخلرا

بعد امل َ ُ�سو ِد بها و�سائ ْد
بني الأ َم ّق �إلى ُكداك ْد
م�شي الن�سا ِء �إلى امل�ساج ْد
()47

ئد يت�صلن �إلى اخلرائد
وردت همومك يوم �صاعد
وتعر�ضت لك بالأجال ْد
و�أرقت من �سا ٍر �سرى
ال�سموط ويف القالئ ْد
لك يف
ِ
قمر املجرة ال يني
( )
قمرا يزورك يف املراق ْد
القافية املق ّيدة يف الأبيات ال�سابقة تتكئ ،على
�صوت الدال ،ورغم كونها مقيدة ي�شعر املتلقي
بلجلجة وحركة ناجتة عن طبيعة �صوت الدال
االنفجاري املجهور ،الذي يتميز بقلقله ،تك�سر قيد
ال�صمت امل�صاحب لل�سكون ،ي�ضاف �إليها �صوت
�ألف الت�أ�سي�س وهي �صوت �صائت طويل جمهور
يزيد م�ساحة ال�صوت ويعو�ض عن الوقفة امل�صاحبة
الروي ،كما ي�سهم �صوت الدخيل املتغري
ل�صوت
ّ
الروي ،يف
الذي يتلو �صوت الألف وي�سبق �صوت
ّ
تنويع النغم الإيقاعي قبل الو�صول �إلى نهاية �صوت
القافية.
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ثانيا :القوايف املطلقة:
وهي التي يكون رويها متحركا بالفتح �أو ال�ضم �أو
الك�سر ،وعند �إ�شباع حركاتها ينتج و�ص ٌل بالألف عن
�إ�شباع الفتح ،وو�صل بالياء عن �إ�شباع الك�سرة ،وو�صل
بالواو عن �إ�شباع ال�ضمة ،ويف بع�ض احلاالت ُيو�ص ُل
الروي بهاء الو�صل .وبالنظر �إلى احلركات والأ�صوات
ّ
الروي وتتلوه ،تنق�سم �إلى �أ�صناف عدة
التي ت�سبق
ّ
هي :القافية امل�ؤ�س�سة املو�صولة ،ب�صوت �صائت �ألف
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�أو ياء �أو ياء� ،أو �صامت هو الهاء ،والقافية املردوفة
املو�صولة ب�أنواع الأ�صوات ال�سابقة ،والقافية املجردة
من الو�صل والت�أ�سي�س.
 -1م�ؤ�س�سة مو�صولة:
يتميز هذا النو ُع بالتنوع ال�صوتي بني امتداد
�صوت الألف املجهورة التي تنطلق من اجلوف بال
عائق ،يتلوها �صوت �صامت يتحرك ب�صائت ق�صري،
يجوز فيه التعاقب بني �صوت ال�ضمة والك�سرة ،وال
يجوز تعاقبهما مع الفتحة« ،فال�ضمة مع الك�سرة
غري معيب ،والفتحة مع واحد منهما معيب»( )،
نتيجة لعدم جتان�س ٍّ
كل من الك�سرة وال�ضمة مع
�صوت الفتحة« ،وجد املحدثون من علماء الأ�صوات
اللُّغوية ،وجوه �شبه بني ال�ضمة والك�سرة يف طريقة
مي كل منهما �صوتا �ضيقا ،وذلك
تكون كل منهماُ ،
و�س ّ
( )
ل�ضيق جمرى الهواء معهما» ويتلو �صوت الدخيل
وحركته� ،صوت الو�صل ،وبذلك تزداد القافية رنينا
وامتدادا ،ي�سمح بامتالء الفم عند النطق بنهاية
البيت ال�شعري ،ومن �أمثلتها يف �شعر ب�شار قوله:
يا عبد �إنيّ قد ظلمت و�إ َّننِي
مبدٍ مقال َة راغبٍ �أو راهبِ
مما تكرهني لتقبلي
و� ُ
أتوب ّ
( )
واهلل يقب ُل َ
ح�سن فعلِ التائبِ
طرقتني �صبا فحركت البا
( )
ب هدوا فارتعت منه ارتيابا
-2م�ؤ�س�سة مو�صولة بالهاء:
يتميز هذا النوع باالنغالق بعد انتفاح� ،إذ تختتم
ب�صوت الهاء احللقي املهمو�س الذي ي�شي بانحبا�س
انطالق وجللجة يف ال�صوائت الطويلةاملتمثلة
النف�س بعد
ٍ
يف �صوت الألف اجلوفية املجهورة ،وال�صوامت
امل�صحوبة ب�أ�صوات �صوائت ق�صرية ،وك�أنّ هاء ال�صلة
يف النهاية وقفة ت�شبه �صوت الزفرة التي تنطلق من
الإن�سان تعبريا عن حالته النف�سية التي ت�ستدعي حلظة
�صمت ،وقد ت�صاحبها حركة اخلروج بعدها فتزيد
ال�صوت امتدادا ،فو�صل الو�صل باخلروج ،زيادة يف
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االمتداد الزمني للنغم ،ومن �أمثلتها قول ب�شار:
ب�أبي و�أمي من يقاربني
فيما �أقول ومن �أقارب ُه
عج ُل العالمة حني �أغ�ضب ُه
ف�إذا غ�ضبت يل ُ
ني جانب ُه
فيبيت ي�شعب �صدع �أُلفتنا
و�أبـيت بالعتبى �أ�شاعب ُه
املحب تل ُ
ني �شوكت ُه
� ّإن ّ
يوما �إذا ما عـ ّز �صاحب ُه
علي و�إن جت َّنبني
فله َّ
( )
ما ع�شتُ �أنـي ال �أجانب ُه
يالحظ �أنّ القوايف يف الأبيات ال�سابقة هي
املقاطع (قاربهُ -جانبهُ� -شاعبه� -صاحبهُ-جانبه)
وبع�ضها مقاطع من ّ
دوال كاملة ،وبع�ضها دوال كاملة،
فالأولى والثانية والرابعة كلمات تامة ،بينما (الثانية
واخلام�سة) كل منهما جزء من كلمة�( :أ�شاعبه-
�أجانبهُ)وقد اعتمدت القافية على �صوت الألف حرف
ن)الت�أ�سي�س ،وحرف الدخيل املتغري (رِِ -نِ -عِ -ح ِ
وهي ما عدا العني واحلاء �أ�صوات �سيالة متو�سطة
بني االنفجار واالحتكاك ،جمع بينها �صوت الك�سرة،
ف�أحدث جتان�سا زاد التنوع ال�صوتي جر�سا� ،أثراه
االنفجاري امل�ستفل ذو القلقلة ،تلته الهاء
الروي
�صوتُ
ّ
ّ
احللقية املهمو�سة التي زادها و�ضوحا �صوت ال�ضمة.
-3مردوفة مو�صولة:
تختزن القافية املردوفة جر�سا �صوتيا فيه امتداد،
الروي ،ويزيدها الو�صل ب�أحد
يف�ضي �إلى �صوت
ّ
الأ�صوات ال�صائتة ،امتدادا ،يزيد امل�ساحة الزمنية،
الروي وحرف الردف ،ومن
دون عائق يتو�سط بني
ّ
�أمثلتها عند ب�شار قوله:
و�أعرج ي�أتينا كظل نعامة
( )
يقوم على الأبواب يف ال�سرباتِ
�أ�صفراء كان الو ّد منك مباحا
ليايل كان الهجر منك قراحا
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ك�أ ّنك مل تزر ُغ َّر الثنايا
ومل جتمع هواك بهنَّ دا ُر
�صوت الراء يف الأبيات ال�سابقة يحمل ال�صفات
نف�سها اجلهر ،والتكرار ،والتو�سط بني االحتكاك
واالنفجار؛ ولكنّ جر�سها ت�أثر مبنظومة الأ�صوات
التي تلتها رغم �أنّ �صوت الألف هي ال َّردف ،فقد
�أ�سهم الو�صل بالواو يف تغيري م�سار النغم من انفتاح
ال�شفتني �إلى ا�ستدارتهما مع �صوت الواو .والن�سق
الإيقاعي يف البيتني التاليني يختلف مت�أثرا باملنظومة
ال�صوتية حيث يقول:
ك�أمنا النقع يوما فوق �أر�ؤ�سهم
ري
�سقف كواكبه البي�ض املبات ُ
�أما اجليا ُد فك ّل ال َّنا�س يحفظها
( )
ري
ويف املعي�شة �أ�شيا ٌء مناك ُ
القافية احلقيقية يف البيتني هي (ت ُري -ك ُري)
وهي قافية رويها الراء وردفها الياء والواو ،وو�صلها
الواو ،وهما �صوتان جوفيان ممتدان ،بينهما تنا�سب
�إيقاعي ،ولكن الألف التي �سبقت املقطعني كان لها
�أثر يف م ّد ال�صوت وزيادة امل�ساحة الزمنية عند
النطق بالقافية.
 -4مردوفة مو�صولة بالهاء:
القافية املو�صولة تنويع يف جر�س الإيقاع ال�صوتي� ،إذ
تفيد املنظومة ال�صوتية من جهر �أ�صوات الردف ،الألف
والياء والواو ،وامتداداتها اجلوفية ،ويف الوقت عينه يرثيها
هم�س �صوت الهاء يف نهاية املقطع ،ويت�ضح م�ستواها
الإيقاعي بني اجلهر والهم�س واالحتكاك واالنفجار ،من
طبيعة �صوت الرويّ  ،ومن �أمثلتها قول ب�شار:
منع النوم طارق من حباب ْه
وهموم جتول حتت الرهاب ْه
(م)
جل�ست يف احل�شا �إلى ُثغر ِة النح
ر ب�شوق ك�أ َّنه َّ
ن�شاب ْه
(م)
احلب
ولقد ُقلتُ �إذ تل َّوى بي ُّ
( )
وفوقي من الهوى كال�ضباب ْه

احلي �إذ كنت فيه ُم
وكان جواري ّ
قباحا فلما غبت �صرن مالحا
�أبا خالد ما زلت �سباح غمر ٍة
�صغريا فلما �شبت خيمت بال�شاطي
وكنتَ جوادا �سابقا ثم مل تزل
ت�ؤخ ُر حتى جئت تخطو مع اخلاطي
ف�أنت مبا تزدا ُد من طول رفع ٍة
( )
إفراط
وتنق�ص من َج ّد لذاك ب� ِ
ُ
تكونت القافية يف الأبيات ال�سابقة من منظومة
�صوتية ،فيها الردف �صوت الألف املجهور اجلويف
الطويل ،تاله �صوت الطاء املهمو�س املفخم امل�ستعلي،
املقلقل ،تاله و�صل بالياء ناجت عن �إ�شباع �صوت
الك�سرة .ومن �أمثلتها �أي�ضا قوله:
�صحوت و�أوقدت للجهل نارا
ور ّد عليك ال�صبا ما ا�ستعارا
و�أ�صبحت ب�سال على كاعب
( )
�أ�شارت بكف وهزت �سوارا
يف الأبيات ال�سابقة زاد الردف بالألف والو�صل
ب�ألف الإطالق ،الف�ضاء الزمني امتدادا ،تو�سطه
�صوت الراء املتكررة املتو�سطة بني االنفجار
واالحتكاك ،وزادت النغم ثراء �أ�صوات ال�صفري
ال�سني وال�صاد يف الدوال التي �سبقت �أ�صوات القافية
يف (ال�صبا -ا�ستعارا� -سوارا).
الروي يت�أثر �إيقاعه ب�صوت
ويالحظ �أنّ �صوت
ّ
الردف الذي ي�سبقه ،و�صوت الو�صل الذي يتلوه ،فيمنح
النغم تنوعا يختلف من ق�صيدة �إلى ق�صيدة �أخرى،
الروي نف�سه يف الق�صيدتني؛ لأنّ
حتى لو كان �صوت ّ
ال�صوت ال�صامت ب�صفاته يت�أثر بال�صوائت الطويلة
والق�صرية امل�صاحبة له .مثل قوله:
�أ�أحزنك الألى ظعنوا ف�ساروا
�أجل فالنـوم بعده ُم غِ را ُر
ال�صوا ُر ُ
ذكرت نعمى
�إذا الح ُّ
و�أذ ُكرها �إذا ُنفخ ال�صوا ُر
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�شفوية مقلقلة جمهورة ،واجليم �شجرية انفجارية
جمهورة ،وزاد كل منها الو�صل امتدادا فقد و�صلت
الأولى والثانية ب�صوت الألف ،وهمما �ضمن �ضرب
البحر الطويل (مفاعلن) (ب – ب  )-وفيها بطء
ناجت عن املقطعني الطويلني املتعاقبني على املقطعني
الق�صريين ،والثالثة ب�صوت الياء ،وهي �ضمن �ضرب
الب�سيط (فعلن) والرابعة ب�صوت الواو وهي جزء من
�ضرب الب�سيط (فعلن ب ب ،)-وفيها �سرعة نغمية
ناجتة عن تتابع مقطعني ق�صريين ،فت�أثر كل منها
برنني الإيقاع الوزين ،العام للبحر الذي �صيغت عليه
الق�صيدة ،فتفاوتت امل�ساحة الزمنية �سرعة وبطئا.
 -6مطلقةجمردة مو�صولة بالهاء:
القافية املطلقة املجردة املو�صولة بالهاء ،فيها رنني
�إيقاعي عميق ي�شبه انطالق الت�أو ّه من ال�صدر ،مفيدا
من هم�س الهاء ،وخروجها من احللق قريبا من النف�س
املنطلق من ال�صدر ،ومن �أمثلتها يف �شعر ب�شار قوله:
(م)
بلغ املرعث يف الرحي
نح ُب ْه
ل خرائ ٌد منهن ْ
ّ (م)
فجفتْ يداه عن الن�سو
ع و�ش ّد بالأن�ساع �صح ُبه
وثناهما عن رحل ِه دم ٌع
ُّ
اجليب �سك ُبه
يبل
َ
(م)
ونحيب مطروف الف�ؤا
ِد ثوى مع الأحبابِ ل ُّب ْه
(م)
فالدَّم ُع منحد ُر ال ِّنظام
( )
�إذا ترقرق فا�ض غر ُبه
يف الأبيات ال�سابقة جاءت الهاء وقفة ت�شبه
الزفرة ال�صوتية ،بعد انفجار الباء وقلقلتها اخلفيف،
وك�أنَّ ال�شاعر يختتم نهاية الدفقة مبخزون ما
يعتمل يف نف�سه ،باالتكاء على �صوت الهاء بهم�سها
واندفاعها من �أق�صى احللق .وقد تنا�سبت الوقفة مع
الت�سبيغ الزائد على (متفاعلن) حيث حتولت �إلى
(متفاعالتن) ويف الزيادة ال�صوتية و�شاية بتدفق
امل�شاعر قبل نهايتها ،حتى تختتم بالهاء ال�ساكنة.

الباء انفجارية جمهورة قوية اجلر�س ،يقت�ضي
الوقوف عليها بعد امتداد �صوت الألف ،قلقلة تنتج
عن انطباق ال�شفتني ،ثم انفراجهما ،ولكنّ �صوت
هاء الو�صل ،املهمو�سة ،يخفف حدة القلقلة ويرقق
قوة اجلهر فيحدث ان�سجاما وتوازنا يف نربة الإيقاع،
ويف الوقت نف�سه يرتك م�ساحة المتالء الفم بقوة
االنفجار ال�صوتي ،عند الأداء.
 -5مطلقة جمردة مو�صولة (بال ردف �أو ت�أ�سي�س):
القافية املجردة املو�صولة ،حني تخلو من �صوت
الردف ،وهو �صوت �صائت طويل ممتد ،يجد فيها
ال�شاعر فر�صة لالمتداد ال�صوتي ،ب�صوت الو�صل �سواء
�أكان واوا �أو ياء �أو �ألفا ،نحو قول ب�شار� :إذا و�ضعت يف
( )
جمل�س القوم نعلها ت�ض َّوع م�سكا ما �أ�صابت وعنربا
�أمل ي�أن �أن ت�سلى مودَّة مهددا
َ
فتخلف حلما �أو ت�صيب فرتقدا
براجع
وما ذكرك الالئي م�ضني
ٍ
عليك نوى اجلريانِ حتى تبددا
�أجدَّك ال تن�سى مبق�صود ِة اللوى
ع�شية �إذ راحت جت ّر املُع�ضدا
اجلن ما فات ُ
ع�سيبا ك�إمي ِّ
مرطها
ومثل النقا يف املرط منها ُمل ّبدا
تريك �أ�سي َل اخل ّد �أ�شرق لون ُه
( )
ك�شم�س ال�ضحى وافت مع َّ
الطلقِ �أ�سعدا
يا مهجة املجد يا قلب ال�سماحة يا
روح املعاين وعني الظرف والأدبِ
اليوم رهبني من كنت �أرهبه
( )
واليوم �أطلب دهرا كان يف طلبي
جتلوا مب�سواكِها عن بارد رتلٍ
( )
كذاك خربين م�سواكها الأر ُج
الروي يف مناذج القافية ال�سابقة
تفاوتت �أ�صوات ّ
على التوايل (را ،دا ،بي ،جو) وكل منها وقع يف قافية
متو�سطة جمهورة مكررة جمهورة،
جمردة ،فال َّراء ِّ
وال َّدال انفجارية مقلقلة جمهورة ،والباء انفجارية
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وع�شرين �صوتا ،على تفاوت يف ن�سب اال�ستخدام كما
يو�ضح الر�سم البياين الآتي:

الروي:
حروف
ّ
تتبعت الأ�صوات التي ا�ستخدمها ال�شاعر يف
ق�صائده املختلفة ،فوجدته ا�ستخدم منها �أربعة

ر�سم بياين رقم ()6

يبني ن�سبة ا�ستخدام كل �صوت من �أ�صوات الرويّ ح�سب عدد الق�صائد

ثالث وثمانني،
بلغت ن�سبة الأ�صوات املجهورة زهاء ٍ
ون�صف� ،أما الأ�صوات املهمو�سة فقد بلغت �ست ع�شرة
ون�صف ،وهي ن�سبة فارقة ب�شكل جلي .وهذا ي�ؤكد �أن
ب�شارا كان «يلج�أ �إلى ال�صياغة القوية ،والألفاظ ذات
( )
اجلر�س التي متلأ الفم»

يتبني من الر�سم �أن ال�شاعر ا�ستخدم �أربعة
وع�شرين �صوتا هي (�أ -ب -ت-ث-ج-ح-د-ذ-ر-
�س� -ش� -ض-ط-ع -ف-ق-ك -ل-م -ن -ه -و-
ي-ا) وجتنب ا�ستخدام حروف هي (خ -ظ-ز-غ)
وبالنظر �إلى الن�سب يت�ضح �أن �صوت الدال حظي
ب�سنبة  20.10%وهي �أعلى ن�سبة ،تاله �صوت الباء
الذي حظي بن�سبة  19.50%وهي ن�سبة قريبة من
ن�سبة حرف الدال ،وكالهما انفجاري جمهور ،فيه
قلقلة ،وجاء بعدهما يف اال�ستخدام �صوت الراء
بن�سبة  13.80%وهو �صوت جمهور ،متو�سط بني
االنفجار واالحتكاك ،فيه ذالقة ،وتكرار ،جاء بعده
�صوت النون بن�سبة  8%وهو �صوت جمهور متو�سط
بني االنفجار واالحتكاك ،ناعم اجلر�س ،وتاله امليم
بن�سبة  ،6.80%والالم بن�سبة  ،5.30%والتاء بن�سبة
 ،4.30%والقاف بن�سبة  ،3.40%والعني بن�سبة
 ،3.10%وباقي الأ�صوات ا�ستخدمت بن�سب منخف�ضة،
وبذلك نالحظ �أن اعتماد ال�شاعر كان على الأ�صوات
املجهورة بنوعيها ،االنفجارية املجهورة ،متمثلة يف
�أ�صوات (د ،ب) والأ�صوات املجهورة املتو�سطة بني
االنفجار واالحتكاك متمثلة يف (ر ،ن ،م ،ل) وهذا
يربز ميل ال�شاعر �إلى التزام الأ�صوات التي تتميز
بالو�ضوح النغمي ،ا�ستجابة ملكوناته النف�سية ،فقد
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املو�سيقى الداخلية:
املو�سيقى الداخلية تعزز مو�سيقى الوزن والقافية،
اخلارجية «ووراء هذه املو�سيقى الظاهرة مو�سيقى
خفية تنبع من اختيار ال�شاعر لكلماته ،وما بينها من
تال�ؤم يف احلروف واحلركات ،وك�أنّ لل�شاعر �أذنا
داخلية وراء �أذنه الظاهرة ت�سمع كل �شكلة وكل حرف
وحركة بو�ضوح تام .وبهذه املو�سيقى اخلفية يتفا�ضل
ال�شعراء»( ) فاملو�سيقى الداخلية تن�ش�أ عن ان�سجام
الألفاظ وت�آلفها ،وح�سن رونقها يف موقعها ،وت�آلفها
وتوازنها ،وتناغم جر�سها ال�صوتي« ،واملو�سيقى
الداخلية هي ذلك الإيقاع الهام�س الذي ي�صد ُر عن
ووقع
الكلمة الواحدة ،مبا حتم ُل يف ت�أليفها من �صدىً ٍ
ح�سن ،ومبا لها من رهافة ،ودقة ت�أليف ،وان�سجام
حروف»( ) تت�آزر الأ�صوات يف تكوين اجلر�س ،وتلوين
الإيقاع ،زيادة على ما يف الوزن من مو�سيقى؛ بل �إن
الألفاظ �أحيانا تك�سر تدفق املو�سيقى� ،إذا مل يكن
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بينها �سال�سة وان�سجام وت�آزر« ،و�أجود ال�شعر ما
ر�أيته متالحم الأجزاء �سهل املخارج ،فتعلم بذلك �أنه
�أفرغ �إفراغا جيدا ،و�سبك �سبكا واحدا ،فهو يجري
على الل�سان كما يجري الدِّ هان»( ) وقد �أفاد ب�شار
من الطاقات ال�صوتية للألفاظ ،اعتمادا على قدرته
البالغية وخربته يف فن البديع� ،إذ «يعده النقاد �أول
�أ�صحاب البديع من ال�شعراء»( ) ويعده اجلاحظ
ر�أ�س مدر�سة متميزة «وكان العتابي يحتذي حذو
ب�شار يف البديع .ومل يكن يف املولدين �أ�صوب بديعا
من ب�شار ،وابن هرمة»( ) فانعك�ست خربته وقدرته
على مو�سيقى �شعره الداخلية ،يف م�ستويات الألفاظ
والأ�صوات ،وت�ضافرها يف الن�سق ال�شعري ،باجلنا�س،
والت�صريع ،ورد العجز على ال�صدر ،والتكرار يف
الأ�صوات ،والألفاظ ،والرتكيب ،والقوايف الداخلية،
على النحو الآتي:

د .خضر محمد أبو جحجوح

حتى �إذا د َّرت الدَّرو ُر له

()76

ورغثته الرواة يف ن�سبه
ورد اجلنا�س يف الدوال( :يقوم -القوم) (�شاب-
�شبيبته) (درت -الدرور) ويف تنا�سقاته ال�صوتية
ثرا ٌء للنغم ،و�إغناء للداللة فالقيام يف القوم مرتبط
بداللة الزمن احلا�ضر و�شاية باال�ستمرار ،واقرتان
ال�شيب بزمن ال�شباب و�شاية بخو�ض التجارب،
واقتحام الأهوال ،والدر مع الدرور داللة على زيادة
التدفق ،مع زيادة الرنني والإيقاع ال�صوتي.
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الت�صريع:
«ومعناه يف ال�شعر �أن يكون عجز الن�صف من
البيت الأول من الق�صيدة م�ؤذنا بقافيتها ،فمتى
عرفت ت�صريعها عرفت قافيتها»( ) وبالتَّ�صري ِع
يحدث ان�سجام بني �أ�صوات العرو�ض وال�ضرب،
اجلر�س رنينا،
فيتوازن النغم الإيقاعي ،ويزداد
ُ
ويحدث ان�سجا ٌم وتناغ ٌم �صوتي ،ويزداد ال َّر ِن ُني
و�ضوحا ،وحالوة حني تكون الأ�صوات املن�سجمة
يف نهاية ال�صدر والعجز «عذبة احلرف �سل�سلة
املخرج»( ) «ف�إن للت�صريع يف �أوائل الق�صائد طالوة
وموقعا من النف�س ال�ستداللها به على قافية الق�صيدة
قبل االنتهاء �إليها ،وملنا�سبة حت�صل بازدواج �صيغتي
العرو�ض وال�ضرب ،ومتاثل مقطعها ال حت�صل لها
دون ذلك ) (».وقد بلغت ن�سبة الت�صريع يف مطالع
الق�صائد  67.5%مقابل  32.5%للمطالع دون
ت�صريع ،يف عينة من الق�صائد بلغت مائتني و�ست
خم�سني ق�صيدة ،ومن �أمثلته يف �شعر ب�شار:
�أَ ِف َد ال َّرحِ ي ُل وح َّثنِي َ�ص ْح ِبي
والنف�س م�شرف ٌة على ال َّنحبِ
ُ
ملَّا ر�أيتُ اله ّم جمتنحاً
يف القلب والعينان يف �سكب
وا ْلبينْ ُ ق ْد �أَ ِف َدتْ ركا ِئ ُب ُه
( )
وا ْلق ْو ُم مِ نْ َطرِبٍ ومِ نْ َ�ص ِّب
77

اجلنا�س:
هو «�أن يورد املتكلم كلمتني جتان�س كل واحدة
منهما �صاحبتها يف ت�أليف حروفها ...،فمنه ما تكون
الكلمة جتان�س الأخرى لفظا وا�شتقاق معنى ...ومنه
ما يجان�سه يف ت�أليف احلروف دون املعنى»( ) وللعلماء
كالم كثري يف تفريع اجلنا�س وتق�سيمه �إلى �أنواع ،ميكن
طلبها يف مظانها ) (،وهو « َي ْح ُ�سنُ يف بع�ض املوا�ض ِع �إذا
( )
كان قليال غري متكلف ،وال مق�صودًا يف نف�سه»
ال�صوتي الذي يتيحه
وقد �أفاد ب�شار من التجان�س َّ
اجلنا�س ،مبا فيه من جر�س يرثي النغم ،وي�ستثري
الذهن ،ويدغدغ العواطف ،ويثري االنتباه ،ويرفع
درجات التوقع والتتبع لنربات الإيقاع ،ومبا فيه من
«ا�ستدعاء مليل ال�سامع والإ�صغاء �إليه؛ لأن النف�س
ت�ستح�سن املكرر مع اختالف معناه ،وي�أخذها نوع من
اال�ستغراب»( ) ومن �أمثلته يف �شعره قوله:
يقوم بالقوم يوم جئتـهم
وال يخيب الرواد يف �سب ِبه
�شاب وقد كان يف �شبيبته
�شهما يبول الرئبال من غ�ض ِبه
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وقوله:
جفا وده فازو ّر �أو م ّل �صاحب ْه
( )
و�أزرى به �أال يزا َل يعاتب ْه
ويف البيت ت�صريع يف قوله� :صاحبه ويعاتبه ،وهذا
الكم املو�سيقي يف الق�صيدة ،لأنّ حرف
يزيد من ّ
( )
القافية هو الذي يحدد �أ�سا�س املو�سيقى» وقد جل�أ
�إلى افتتاح العديد من ق�صائده بالت�صريع ،مفيدا من
قيم االتكاء ال�صوتي ،واالن�سياب الذي يهيئ املتلقي
ال�ستقبال القافية ،ويفتح مداركه على ف�ضاء الن�ص.
كما كرر الت�صريع يف بع�ض الق�صائد كقوله:
قلب قلبا
عدمتك عاجال يا ُ
�أجتعل من هويت عليك ربا
ويف البيت الثالث ع�شر يعود للت�صريع فيقول:
�أتظهر رهب ُة وت�شر رعبا
لقد عذبتني رغبا ورهبا
ويف البيت التا�سع ع�شر يوظف الت�صريع فيقول:
وال تغررك موعد ٌة حل ّبى
( )
ف� ّإن عِ دا َتها �أنز ْل َن جدبا
وقوله:
نا�صب
هلل �سلمى حبها
ُ
خاطب،
و�أنا ال زو ٌج وال
ُ
ويكرر الت�صريع يف البيت الرابع
واهب
يا ويلتي �أحرزها ٌ
( )
واهب
ال نال خريا بعدها ُ
وقوله:
�أح ّبى فيم خليتُ
ُ
مبتوت
وفيم احلب ُل
ويف البيت ال�سابع من الق�صيدة نف�سها ،يكرر
الت�صريع
�إذا باعدت �أُ�ضنيتُ
( )
و�إن قربتُ عوفيتُ

رد الأعجاز على ال�صدور:
�إنّ لر ِّد الأعجاز على ال�صدور موقعا جليال من
( )
البالغة ،وله يف املنظوم خا�صة حمال خطريا
وقيمته يف الإيقاع تكمن يف كونه ،م�شحونا ب�إيقاع
اجلزئي،
�صوتي ،يتكئ على �شكل من التكرار التا ّم �أو
ّ
ّ
مع توزيع م�ساحات التكرار يف م�ساحة البيت ِّ
ال�شعري
الواحد ،اقرتابا وابتعادا ،مبا ي�شبه التح ُّول ال َّنغمي
وتطرب
ال�س ِام ِع،
ُ
طوال وق�صرا ،بدرجة ت�ستثري ُذ ْهنَ َّ
ال�صوت َّية امل�شوبة ببع�ض التنوع.
�سم َعه ،بالت ََّجا ُن َ�س ِ
ات َّ
«وهو �أن ير َّد �أعجاز الكالم على �صدوره؛ فيدل
بع�ضه على بع�ض ،وي�سهل ا�ستخراج قوايف ال�شعر �إذا
كان كذلك ،وتقت�ضيها ال�صنعة ويك�سب البيت الذي
يكون فيه �أبهة ،ويك�سوه رونقا وديباجة ،ويزيده مائية
( )
وطالوة».
وهو �أق�سام منها ما يوافق �آخر كلمة يف البيت
�آخر كلمة يف الن�صف الأول ،ومنها ما يوافق �أول كلمة
منها �آخر كلمة يف الن�صف الأخري ،ومنه ما يكون يف
ح�شو الكالم (�أي ح�شو الن�صف الأول) ،ومنها ما يقع
يف ح�شو الن�صفني« ) (،ومنه ما وافق �آخر كلمة من
البيت بع�ض ما فيه»( ) ومن �أمثلة ذلك قوله:
بك مكروباً
�أراين َ
ُ
تك�شف يل كربا
وال
ك�أنيِّ َ
مطبوب
بك
ٌ
وما � ْأحد ْثتَ يل َط َّبا
وهبني كنتُ �أذنبتُ
�أ َما تغف ُر يل ذنبا
ف�إنيِّ
قلب
لي�س يل ٌ
َ
َو�إِ ْن ُكنْتَ َت َرى َق ْلبا
يل ِّبي قِبل َة «الأزد»
َ ( )
َو َل ْو َال �أَنْتَ َما ل َّبى
يف الأبيات ال�سابقة وافق فيها �آخر العجز �آخر
ال�صدر ما عدا البيت الأخري ،حيث رد يف البيت
الأول العجز (كربا) على نهاية ال�صدر (مكروبا)
ويف البيت الثاين رد العجز (طبا) على نهاية
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جهرا وهم�سا ،وقد انتبه ب�شار �إلى هذه احلقيقة
فت�س َّل َل ْت التكرارات �إلى بع�ض ق�صائده ت�سل�سلاً الفتًا
كما ورد يف قوله:
�صاحبي �أ َّم العال ِء
حييا
َّ
واحذرا طرف عينها احلورا ِء
�إ َّن يف عينها دواء وداء
لمِ ل ٍّم والدا ُء قبل الدَّوا ِء
رب مم�سى منها �إلينا على
َّ
رغ م �إزاءٍ ،ال طاب ُ
عي�ش �إزا ِء
�أ�سقمتْ ليلة الثالثاء قلبي
وت�صدّت يف ال�سبتِ ل�شقائي
وغداة اخلمي�س قد موتتني
ث َّم راحت يف احلل ِة اخل�ضرا ِء
يوم قالت� :إذا ر�أيتك يف النو
م خياال �أ�صبت عيني بدا ِء
َّ
وا�ستخف الف�ؤاد �شوقا �إلى ق ْر
بك حتى ك�أنني يف الهوا ِء
ث َّم �صدت لقولِ ح ّماء فينا
يا لقومي دمي على ح َّما ِء
ال تلوما ف�إنها من ن�ساء
( )
م�شرفات يطرفن طرف الظبا ِء
تك ّرر يف الأبيات ال�سابقة �صوت الهمزة �سبع
ع�شرة مرة يف الدوال (العالء -دواء -وداء -والداء-
�إلينا� -إزاء� -أ�سقمت -الثالثاء� -إذا -ر�أيتك-
�أ�صبت -الف�ؤاد� -إلى -ك�أنني -حماء -ف�إنها -ن�ساء)
الروي يف الأبيات
� َإ�ضاف ًة �إلى تكرارها الأ�سا�سي يف
ّ
ال�سابقة ،ف�صبغت الهمزة بقوتها الإيقاع قوة وجر�سا
مميزا ،فيه اتكاء و�إحلاح على نرب الهمزة احلنجرية
االنفجارية املجهورة ،كما تكررت �أ�صوات ال�صفري يف
أ�سقمت-وت�ص ّدت-
(�صاحبي -مم�سى� -إزاء�-إزاءِْ �-
َّ
َّ
وا�ستخف� -صدت-
ال�سبت -اخلمي�س� -أ�صبت-
ِ
ن�ساء) ف�أ�سهمت �أ�صوات ال�صفري يف تخفيف حدة
الإيقاع ومنحته �شيئا من النعومة التي تت�ضافر مع

ال�صدر (مطبوب) ويف البيت الثالث رد (ذنبا) على
(قلب)
(�أذنبت) ويف البيت الرابع رد (قلبا) على ٌ
ويف اخلام�س (لبى) على (يلبي) .وقوله:
على عيني �أبي �أيوب مني
غطا ٌء �سوف ينك�شف الغطا ُء
جفاين �إذ نزلتُ عليه �ضيفا
ولل�ضيف الكرام ُة واحلبا ُء
ويوما باجلديد وفيتُ عهدا
( )
ولي�س لعهد جارية بقا ُء
فقد وافقت يف البيت الأول نهاية العجز مطلعه
العجز يف ارتداد نغمي قريب بني (الغطاء) (غطاء)
ويف الثاين وافق مطلع العجز (لل�ضيف) نهاية ال�صدر
(لعهد)
(�ضيفا) ويف البيت الثالث وافق ح�شو العجز
ٍ
نهاية ال�صدر (عهدا) وقوله:
قي�س
فال القى مناعم ُه ابن ٍ
( )
غلب العزا ُء
يعزيني وقد َ
حيث وافق �آخر العجز (العزاء) مطلع العجز
(يعزيني) ،وقوله:
� ّإن يف عينها دواء ودا ًء
لمِ ُ ِل ّم والدا ُء قب َل الدوا ِء
ُر َّب ممَ �سى منها �إلينا على رغ ـ
( )
م �إزاءٍ ،ال طاب ُ
عي�ش �إزا ِء
اجتمع يف البيت الأول ارتدادان فقد ر ّد �آخر
العجز (الدواء) على ح�شو ال�صدر (دواء) ور ّد ح�شو
العجز (والداء) على �آخر ال�صدر (وداء) ف�أفاد
من تكرار الأ�صوات املتجان�سة ،واختالف الدالالت؛
فاجتمع اجلنا�س مع ر ّد العجز على ال�صدر فازداد
الإيقاع جر�سا ورنينا .ويف البيت الثاين رد نهاية
العجز (�إزاءِ) على بداية العجز (�إزاءٍ ).
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تكرار الأ�صوات:
متنح الأ�صوات املكررة يف الق�صائد جر�سا مميزا
ي�صبغ الإيقاع ب�صفات تلك الأ�صوات� ،شدة ورخاوة،
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القوة وحتول اجلر�س من حلظات االتكاء احلنجرين
�إلى حلظات الهم�س واالحتكاك التدريجي.

مبا يف الدال من �سرعة �إيقاعية ،وو�ضوح �سمعي ،ناجت
عن الالم والواو وهما �صوتان �صامتان جمهوران،
(من) و (بني) مرتني،
يرثيها تكرار (ال�شوق) وتكرار ِ
(منَ -من) ،وهي تكرارات منحت
واجلنا�س يف ِ
الإيقاع جر�سا �أثرى املو�سيقى ،ومنحها رنينا متنوعا
ي�ضاف �إلى رنني الوزن والقافية .ويف ق�صيدته التي
مطلعها:
�أ�أحزنك الألى ظعنوا ف�ساروا
( )
� ْ
أجل فالنوم بعدَهُ ُم غِ َرا ُر
تكرر الدال (ك�أنّ ) ع�شر مرات يف الأبيات:
الثالث ،والثامن ،والعا�شر ،والثاين ع�شر ،والع�شرين،
واحلادي والع�شرين ،والرابع والع�شرين ،والثامن
والثالثني ،وال�سبعني ،والأربع وال�سبعني.
يف تكرار اللفظ (ك�أنّ ) تت�شكل نقطة اتكاء نغمي يف
بداية التح ُّوالت حيث تبعها م�شبه متغري يف كل مرة على
النحو الآتي (ك -ف�ؤاده-حمولهم -جفونه-حميم-
بعد
قلوبهنّ  -عيونهنَّ  -النا�س -هم -ك) والتغري َ
االتكاءات املتماثلة �إيقاعيا مينح الإيقاع قوة جمالية
وداللية ،وي�ضفي عليه انفتاحا وا ِّت�ساعا زمنيا يف التوقيع
ال�صدر يف
النغمي ،ي�ضاف �إلى ذلك رد العجز على ّ
(ال�صوار) مبا فيها من جنا�س �أي�ضا ،لتجان�س احلروف
واختالف املعنى( ) ،وتكرار يزيد الإيقاع ثراء وتنوعا
يف (ذكرت� -أذكرها) مع حتول يف نوع الأ�صوات
وبع�ض التغريات التي ترثي النغم ،والتكرار يف (حذارا
حذار) مع التحول من �صوت الألف �إلى �صوت الياءيف نهاية ٍّ
كل منها .ويف ق�صيدته التي مطلعها (هل من
( )
�ست
العرب) كرر (ال)
ّ
ر�سول خم ٍرب عني جميع ِ
ٍ
مرات تكرا ًرا متاب ًعا ر�أ�سيا ،يف �صدور الأبيات ومرة
�أفقيا ،وكرر (حتى)( ) �أربع مرات ر�أ�سيا ،فمنح
الإيقاع �إحلاحا �صوتيا ،وتركيزا دالليا.

تكرار الألفاظ:
تكرار الألفاظ يرثي الإيقاع ،ويقوي اجلر�س،
ويفتح ف�ضاء الن�ص على ما بعد امل�ساحة الزمنية
املكررة ،فيعمق ال�صورة املكانية وي�شد ذهن املتلقي
للت�أمل يف دالالتها�،إذ ي�صدر عن التكرار ال�صوتي،
�إيقاع زمني .ويبدو �أنّ هذا النوع كان يتناثر يف �أ�شعار
ب�شار ،تناث ًر ٍا ُي َع ِّمقُ �إح�سا�سه املو�سيقي مبا ينظم من
ق�صائد ،ومن �أمثلة هذا التكرار قوله:
�إن كنت تنوي به الهالك فما
تعرف ر�أ�س الهالك من ذنبه
و�إن يدافع بك اخلطوب فما
( )
دافعت خطبا مبثله ملبه
ت�ش َّكل الإيقاع الداخلي من تكرار دال ال�شرط (�إن)
ب�شكل ر�أ�سي ،مبا فيه من قوة الهمزة احلنجرة ،وهي
نقطة اتكاء ونرب قوي ،ورنني �صوت النون ،املجهور
املتو�سط بني االنفجار ،الذي يتميز بو�ضوح وجر�س
مميز ،مع تكرار دال (الهالك) ب�شكل �أفقي مع ما
فيه من �أ�صوات مهمو�سة( ،ه-ك) وجمهورة (ل -ا)
مع تكرار التجان�س يف (يدافع -دافعت) (اخلطوب-
خطبا) .وفيها اتكاءات �إيقاعية وا�ضحة ،ومثل ذلك
التكرار اللفظي قوله:
ُ
لطرت من ال�شو
«لو يطري الفتى
قِ منيبا �إلى احلبيبِ املنيبِ
لو �أالقي من يحمل ال�شوق ع ّني
ال�صبا وبني اجلنوب
رحتُ بني َّ
كنتَ -نف�سي الفدا -فبنت فقيدا
ري مريبِ
ارع ودِّي -نعمتَ  -غ َ
لو �س�ألتَ العال َم عني لقالوا:
( )
تب �إلى اهلل من �صفاء احلبيبِ
�ش ّكل الدال (لو) يف مواطنه الثالثة من الق�صيدة
نقطة ا ِّت َكاء زمني ،متتح من داللة التمني وتتكئ عليها،
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تكرار اجلمل:
يجمع تكرار اجلمل من الناحية ال�صوتية بني تكرار
الأ�صوات وتكرار الألفاظ معا ،يف ترديد �إيقاعي بني،
يفيد من التزاوجات ال�صوتية ،والتجان�سات الزمانية
فيزيد درجة الإحلاح على الوحدات ال�صوتية ،ومن
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يف ق�صائد الرجز« ،وهي حتدث نوعا من الإيقاع داخل
الأبيات»( ) كما يف ق�صيدته التي مطلعها:
يا طلل احلي بذات ال�ص ْمدِ
باهلل حد ِّْث :كيف كنت بعدي
�أوح�شتَ من دعدِ ون� ِؤي دعدِ
( )
ناعم و َم ْر ِد
بعد زمانٍ ٍ
وهي ق�صيدة مطولة تتكون من اثنني وثمانني بيتا
مزدوجة القوايف ،جتان�س فيها �صوت روي العرو�ض
مع �صوت روي ال�ضرب .ويف بع�ض الأحيان تكون
الت�شابهات متنوعة يف بع�ض مقاطع نهايات ال�صدور
ر�أ�س ًيا كما يف قول ب�شار:
�إ َّن قلبي ّ
ي�شك فيما متنيني
ونف�سي حزينة مرتاب ْة
ف�أذين يل �أز ْرك �أو �سكنيني
بانتيابٍ ال �شيء بعد انتيابه
ال تكوين كمن يقول وال يو
ْ( )
يف ،كذاك امل ّ
القة اخلالبة
فقد كرر قوا َيف داخلية يف الأبيات ال�سابقة ،يف
نهاية ال�صدر الأول والثاين يف (متنيني� -سكنيني)
وكذلك:
� ّإن الر�سول الذي �أر�سلت غادرين
بغـ ُ َّلة مـثـل ح ّر النار م�شبوبِ
�أ�سـاور الليل حتتَ اله ِّم جمتنحا
من طول �صفحك ع ِّني يف �أعاجيبِ
كـ�أ َّن بـي منك ط ّبا ال يفارقني
و�إن غدوت �صحيحا غري مطبوبِ
لقد ذكرتك والفوق ُ
ـان ي�أخـذنـي
( )
وما ن�سيتك بني الك�أ�س والكـوبِ
حيث وردت القوايف الداخلية موازية للقافية
الأ�صلية يف(غادرين -يفارقني -ي�أخذين) بجر�سها
املميز .ويف بع�ض احلاالت يتكئ على �أ�صوات متغرية،
توازي �صوت القافية الأ�صلية يف نهاية الأبيات ،مثل

�أمثلته يف �شعر ب�شار قوله:
يابن ُخلَ ْيقٍ ق ْد �أتا
ذ ْر خ ّلتا ذ ْر خ َّلتا
ه َْل َل َك فيِ �أنيِّ َف َتى
ذ ْر خ ّلتا ذ ْر خ َّلتا
ع ْر ٌد �إِ َذا َقاَم َع َتا
ذ ْر خ ّلتا ذ ْر خ َّلتا
ُ�س ْخ ٌن �إِ َذا َجا َء ِّ
ال�ش َتا
ذ ْر خ ّلتا ذ ْر خ َّلتا
فعلت فيك القلتى
ذ ْر خ ّلتا ذ ْر خ َّلتا
قال :متى قال :متى
ذ ْر خ ّلتا ذ ْر خ َّلتا
َ َ( )
َف َّتتَ َق ْل ِبي فتتا
ذ ْر خ ّلتا ذ ْر خ َّلتا
«�صدور الأبيات يف هذه عبارة واحدة متكررة
هي الإيقاع الذي تن�شد به الأبيات ،والذي يدلنا
على ذلك خلو هذه العبارة من معنى مت�صل ب�أعجاز
الأبيات ،بل الأعجاز وحدها هي املت�صلة املعنى� ،أما
العبارة الإيقاعية فمعناها املحدد وهو اترك �صحبتي
(والألف فيها بدل ياء املتكلم �إيثارا للنغم املو�سيقي،
لي�س مق�صودا لذاته بقدر ما ق�صدت منه الناحية
الإيقاعية»( )�« :أعجاز هذه الأبيات مت�صل بع�ضها
ببع�ض يف معانيها ،و�أما �صدورها فمكررة ،وذلك يف
( )
جو �شعري م�شبع باملجون والعبث»
فقد �أثرت الإيقاع ،جملة التكرارات ال�صوتية
ملجموعة الأ�صوات (ذ-ر -خ-ل-ت-ا) التي تكون
جملة تتكرر يف كل �صدر مرتني ،يف ر�سم زمانية الإيقاع
ال�صوتي ،املتكئ على التزاوج بني ثنائية املجهور
(ذ -ر-ل-ا) واملهمو�س (خ-ت) مع وجود االمتداد
ال�صوتي يف �صوت الألف بعد رنة التاء املميزة مبا فيها
من ا�ستفال ونعومة .كذلك ميزت النربة امل�صاحبة
ل�صوت الالم يف �إيجاد نقطة اتكاء زمني �إيقاعي.
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القوايف الداخلية:
هي جمموعة من القوايف التي تت�شابه يف نهاية
�صدور بع�ض الأبيات ،ت�شاب ًها مواز ًيا يكمل جر�س القافية
الأ�سا�سية ،و�صوت رويها ،وتتناثر يف بع�ض الق�صائد
تناث ًرا عفو ًيا ،يف كثري من الأحيان ،و�أحيانا تتطور
لت�صل �إلى حد التوازيات املنتظمة املت�شابهة ،حني ت�أتي
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كقوله:
ونا ْديتُ � :إِ َّن الحْ ُ َّب � ْأ�ش َع َرنيِ

ال�سابقة ،ومنحه تن ُّوع ًا ،حيث اتك�أ على التَّجان�س
والتنوع ال�صوتي ،مبا يف امل�ؤتلفات واملختلفات من
رنني وثراء �إيقاعي ،فتكررت القافية متكئة على �صوت
النون املو�صولة بالياء يف (� ْأ�شعرنيِ  -لتقتلني) مبا يف
النون من جهر وغنة ،وما يف الياء من جهر وامتداد،
ويف �صوت امليم ال�صامتة ال�ساكنة يف ( ُك ْم� -شيمتكم
 ِب ُك ْم) مبا فيها من انطباق �شفوي وجهر وو�ضوح�صوتي ،و�صوت التاء املنونة بال�ضم تارة وبالفتح تارة
�أخرى يف ( ُمب َّين ٌة ُ -م َ�سترَّ ًة ) ( ُم َت َّي َم ًة -غاني ًة ) مبا
فيها من رنني وجهر وانفجار ،و�صوت امليم املحركة
إنكم) مبا
بينهم-:
بال�ضم يف(ذك ْرت ُك ُم -
وليلكم ُ � -
ُ
ُ
فيها من امتداد بعد انغالق ال�شفتني ،وجهر يزيدها
و�ضوحا مع التو�سط بني االنفجار واالحتكاك.

َق ْت ً
ال وما �أَ ْح َد ْثتُ مِ نْ َذ ْنبِ

�إِ َّال ال َّت َم ِّني � ْأن �أ ُفو َز ِب ُك ْم
فتح َّرجي يا «عبدَ» من غ�ضبي
وع َ
الم ٌة مِ ْن ُك ْم ُمب َّين ٌة
ح�سبي بها من ح ِّبك ْم ح�سبي
�أنيِّ �أُك ُِّب �إِذا ذك ْرت ُك ُم
جمل ِِ�س ال ُق َّرا ِء َّ
وال�ش ْربِ
مِ نْ ْ
ح ِّتى يقول النا�س بينهم:
َ�ش َغ ُف «المْ ُ َرعَّثِ » دَاخِ ُل الحْ ُ ِّب
ما زلت �أذكركم وليلك ُم
َح َّتى َج َفا َعنْ َم ْ�ض َجعِي َج ْن ِبي
ال�صر َم �شيمتكم
وعلمتُ �أ َّن َّ
يف الن�أي والهجران يف القربِ
فلئِنْ غد ْو ُت لق ْد �أُ ِ�ص ْبتُ ِب ُك ْم
ولئِنْ �أق ْمتُ لمَ ُ ْ�سه َُب ال ُّل ِّب
قامت تراءى يل لتقتلني
يف
ِ
القرط واخللخالِ والإتبِ
ُ
فدعوت ر ِّبي دعو ًة جمعتْ
املحب و�شد َة الرهبِ
رغب ِّ
َ
�أ َال َت َراكِ ِب َنا ُم َت َّي َم ًة
أجاب دعوة عا�شقٍ ر ِّبي
ف� َ
�أهذي بكم ما ع�شتُ �إنك ُم
َيا حِ ُّب َوا َف َق �شِ ْع ُب ُك ْم ِ�ش ْع ِبي
ولقد �أتانا �أ َّن غاني ًة
�أخرى وكنتُ بهنَّ كال َّن�صبِ
ملَّا مر ْر ُت بها ُم َ�سترَّ ًة
( )
احلي بني خرائدٍ عربِ
يف ِّ
�أثرى الإيقا َع النغمي ،التنو ُع املمت ُّد املتباعد
زمانيا ،بني �أ�صوات نهاية ِّ
كل �صدر من �صدور الأبيات

�أهم النتائج:
 .1كان �إح�سا�س ب�شار باملو�سيقى قويا ،نظرا �إلى
قوة حا�سة ال�سمع ،تعوي�ضا عن حا�سة الب�صر،
وا�ستجابة ملوهبته ال�شعرية.
 .2وظف يف �شعره املتوفر ،اثني ع�شر بحرا من بني
بحور ال�شعر العربي ،وهي الطويل ،والب�سيط،
والكامل ،واخلفيف ،والوافر ،وال�سريع ،والرمل،
واملن�سرح ،واملتقارب ،والهزج ،والرجز واملجتث.
 .3حظيت الأبحر :الطويل والكامل ،والب�سيط
واخلفيف ب�أعلى ن�سبة ا�ستخدام،17% ،23% ،
 12% ،14%على التوايل.
 .4جاء يف املرتبة الثانية ،بعد الأبحر ال�سابقة بفارق
�شا�سع ،البحران :الوافر  ،8%وال�سريع .7%
تالهما �أي�ضا بفارق �شا�سع البحران ،املن�سرح
والرجز بن�سبة  4%لكل منهما ،وباقي البحور
ا�ستخدمت بن�سبة قليلة جدا.
� .5أفاد من �سرعة النغم يف املجزوءات ،فا�ستخدم
جمزوء الكامل �ست ع�شرة مرة ،والرمل ت�سع
مرات ،واخلفيف �سبع مرات ،والوافر ثالث مرات.
 .6مل يخ�ص�ص بحرا من البحور ملو�ضوعات دون
مو�ضوعات �أخرى.
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	.7ا�ستخدم القوايف املطلقة بن�سبة مرتفعة جدا
مقارنة مع القوايف املق ّيدة.
 .8مال �إلى طالقة الإيقاع ال�صوتي ،ب�إطالق القافية
املردوفة وامل�ؤ�س�سة واملق ّيدة بحروف الو�صل،
�سواء �أكانت مردوفة �أم م�ؤ�س�سة ،كما مال �إلى
ال َّردف ملد ال�صوت قبل ال َّروي.
	.ا�ستخدم يف ال َّر ِو ّي �أربعة وع�شرين �صوتا ،وجت َّن َب
9
َ
ا�ستخدام الأ�صوات (خ -ظ-ز-غ)
 .10مال �إلى ا�ستخدام الأ�صوات املجهورة بن�سبة �أكرب

د .خضر محمد أبو جحجوح

من ا�ستخدام الأ�صوات املهمو�سة ،لتقوية الإيقاع،
وامتالء الفم عند الإلقاء.
	.11ا�ستخدم ال�صوتني االنفجاريني املجهورين،
(الدال والباء) زهاء  ،20%وهي �أعلى ن�سبة
الروي امل�ستخدمة.
ا�ستخدام بني �أ�صوات ّ
� .12أفاد ب�شار من الطاقات ال�صوتية للأ�صوات،
والألفاظ ،والعبارات ،لإغناء الإيقاع .بت�سخري
قدرته البالغية ،فا�ستخدم ،اجلنا�س ،والت�صريع،
والتكرار ب�أنواعه املختلفة ،والقوايف الداخلية.
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الهوام�ش:
 .1لتب�س الأمر على املحقق ،يف الن�سخة التي بني يدي ،عند ا�ستخراج بع�ض الأوزان وعدها من بحو ٍر غري بحورها،
يف عدد من الق�صائد ،مثل :يا �صاح قل يف حاجتي� :أذكرتها فيما ذكرتا ،ج� ،2ص ،37قال :من جمزو ِء ال َّرجز،
الهموم تنل بها نجُ ُ حا) ج،2
و(قا�س
وال�صواب جمزوء الكامل ،ويف الن�سخة املدققة اخلط�أ نف�سه ج� ،2ص50،
ِ
َ
�ص ،73 ،72من ال�سريع ،وال�صواب �أنها من الكامل الأحذ؛ لأنّ يف ح�شوها متفاعلن ،وقد انتبه املدققان� ،ص97
و(ب�أبي و�أمي من يقاربني) ج� ،1ص243من ال�سريع ،وال�صواب من الكامل ،و (كل امرئ ن�صب حلاجته وعليه
ال�صب عيدُ)ج� ،2ص153
يحمل �أو له ن�صبهْ) ج� ،1ص ،275ال�سريع ،وال�صواب من الكامل ،و(عاد الغداة
َّ
جمزوء الرجز ،وال�صواب جمزوء الكاملُ ،
حمد ) قال :املجتث وقد ا�ستعمله تاما على
و(غ ِّي َب جريا ُنه بذي ِ
وجه ال�شذوذ .وقد �أخط�أ ال�شيخ وال�صواب املن�سرح  ،ج� ،3ص ،8ويف الن�سخة املراجعة اخلط�أ نف�سه� ،ص4
مع �أنّ الفرق بني املجتث واملن�سرح �شا�سع! وكذلك (فل�ست لها مبعتاد) ج� ،3ص 64جمزوء الهزج ،وال�صواب
أحد من زائر �صادين
جمزوء الوافر ،واخلط�أ نف�سه ج 3من الن�سخة املراجعة �ص 62و(� ْأذك ْرتُ نف�سي ع�شية ال ِ
و(عجل
ومل ِ
ي�صد) ،ج� ،3ص67من ال�سريع ،وال�صواب املن�سرح ويف الن�سخة املراجعة ج� ،3ص 65اخلط�أ نف�سهّ .
مف�سد) ،من جمزوء الرجز ،ج� ،3ص، 100
غد) (ال خري يف مطل اجلواد وال عطاءٍ
ِ
�أبا حممد حاجة غاد من ِ
وال�صواب جمزوء الكامل ،مع اختالط بزحافات م�ستفعلن ،ويف الن�سخة امل�صححة اخلط�أ نف�سه �ص ،103بل
زادا عليه يف اخلط�أ فجعال حتريك عني كرم خط�أ؛ لأنها حتول التفعيلة �إلى متفاعلن ،ومل ينتبها �إلى وجود
متفاعلن يف مواطن �أخرى قبلها وبعدها من الق�صيدة  ،وكان ال�صواب �أن يعداها من جمزوء الكامل ،و(ح�سبي
مبا قد لقيت يا عم ُر) ،من ال�سريع ،وال�صواب من املن�سرح  ،ج� ،3ص .239واخلط�أ نف�سه يف الن�سخة املدققة،
ج� 3ص  ،264ومل ينتبه املدققان ،على كثري من تلك الأخطاء كما نبهت ،و�صححا بع�ضها الآخر ،وبقي الأمر على
اخلط�أ نف�سه يف مواطن كثرية نبهت �إلى بع�ضها ،لذلك قمت بوزن الق�صائد واملقطوعات التي ت�ضمنها الكتاب،
ومل �أكتف مبا �أورده املحقق ومن تابعه.
 .2انظر ،طه ح�سني ،حديث الأربعاء ،دار املعارف ،ط( ،13د.ت) �ص201
 .3ال�شعراء من خم�ضرمي الدولتني الأموية والعبا�سية ،دار اجليل بريوت ،ط� ،1974 ،1ص230
 .4نف�سه� ،ص254
 .5نف�سه �ص482
	.6انظر� ،أوليفر �ساك�س ،نزعة �إلى املو�سيقى حكايات املو�سيقى والدماغ ،ترجمة رفيف كامل غدار ،مراجعة مركز
التعريب والربجمة ،الدار العربية للعلوم نا�شرون ،بريوت ،ط2010 ،1م210 ،
� .7أبو الفرج الأ�صفهاين ،الأغاين ،ج ،3دار الكتب العلمية ،ط2008 ،5م� ،ص134 ،133
 .8ب�شار بن برد ،ديوان ب�شار ،حتقيق حممد الطاهر بن عا�شور ،ج ،4القاهرة :دار ال�سالم ،ط� ،2008 ،1ص158
	.9انظر� ،أوليفر �ساك�س ،نزعة �إلى املو�سيقى حكايات املو�سيقى والدماغ� ،ص 208
� .10أبو الفرج الأ�صفهاين ،الأغاين ،ج� ،3ص134
 .11حممد �أبو الأنوار ،ال�شعر العبا�سي تطوره وقيمه ،مكتبة الآداب ،القاهرة ،ط2009 ،1م� ،ص120
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 .12م�صطفى ال�شكعة ،ال�شعر وال�شعراء يف الع�صر العبا�سي ،بريوت :دار العلم للماليني ،ط1986 ،6م � ،ص
� .13شوقي �ضيف ،الفن ومذاهبه يف ال�شعر العربي ،دار املعارف ،القاهرة ،ط� ،13ص151
 .14انظر� ،أوليفر �ساك�س ،نزعة �إلى املو�سيقى حكايات املو�سيقى والدماغ� ،ص207
� .15شوقي �ضيف ،الع�صر العبا�سي الأول ،دار املعارف ،القاهرة ،ط( ،16د.ت) �ص 207
� .16أبو الفرج الأ�صفهاين ،الأغاين ،ج� ،3ص135
	.17ابن قتيبة ،ال�شعر وال�شعراء ،حتقيق� ،أحمد حممد �شاكر ،ج ،2دار احلديث ،القاهرة ،745 ،2003 ،وعده
اجلاحظ �أي�ضا من ال�شعراء املطبوعني .انظر ،البيان والتبيني ،ج ،1حتقيق ،عبد ال�سالم هارون ،القاهرة،
اخلاجني ،ط1998 ،7م� ،ص 50
	.18ابن املعتز ،طبقات ال�شعراء ،حتقيق عبد ال�ستار �أحمد فراج ،القاهرة :دار املعارف ،د.ت� ،ص ،28وانظر �أي�ضا،
املرجع نف�سه :حتقيق د عمر فاروق الطباع ،بريوت :دار الأرقم ،ط1998 ،1م�،ص48
 .19ديوان ب�شار ،ج� ،4ص229 ،228
 .20عبا�س العقاد ،الأعمال الكاملة ،مج ،25دار الكتاب اللبناين ،بريوت ،ط1983 ،1م� ،ص 532
 .21عبد الفتاح �صالح نافع ،ال�صورة يف �شعر ب�شار بن برد ،دار الفكر للن�شر والتوزيع ،عمان1983 ،م� ،ص169
 .22انظر� ،أر�سطو ،فن ال�شعر ،ترجمة� ،شكري حممد عياد ،الهيئة امل�صرية العامة1993 ،م� ،ص 36،38
� .23شوقي �ضيف ،يف النقد الأدبي ،القاهرة :دار املعارف ،ط( ،7د.ت) �ص99
 .24حممد م�صطفى هدارة ،اجتاهات ال�شعر العربي يف القرن الثاين الهجري ،دار املعارف ،القاهرة1963 ،م،
�ص540
 .25م�صطفى ال�شكعة ،ال�شعر وال�شعراء يف الع�صر العبا�سي� ،ص135
 .26انظر� ،شوقي �ضيف ،الفن ومذاهبه يف ال�شعر العربي� ،ص72
 .27ديوان ب�شار ،ج� ،1ص 190
 .28ج� ،4ص251 ،250
 .29يا�سني عاي�ش خليل ،درا�سات يف الأدب العبا�سي ،ع ّمان :دار الفكر نا�شرون  ،ط� ،2010 ،1ص30
 .30ديوان ب�شار ج� ،3ص52
 .31انظر ،ديوان ب�شار ،ج� ،2ص209 ،207
� .32إيفالد فاجرن� ،أ�س�س ال�شعر العربي الكال�سيكي ال�شعر العربي القدمي ،ترجمة� ،سعيد بحريي ،القاهرة :م�ؤ�س�سة
املختار ،ط2010 ،2م� ،ص116 ،115
 .33عبد اهلل الطيب ،املر�شد �إلى فهم �أ�شعار العرب ،ج ،1/الكويت ،ط1989 ،3/م� ،ص443
 .34عبد الرحمن الوجي ،الإيقاع يف ال�شعر العربي ،دار احل�صاد ،دم�شق ،ط1989 ،1م� ،ص71
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 .35الوايف يف العرو�ض والقوايف� ،ص
 .36ج� ،3ص70
 .37ج� ،4ص63
 .38انظر ،الزخم�شري ،الق�سطا�س يف علم العرو�ض ،حتقيق د فخر الدين قباوة ،بريوت ،مكتبة املعارف ،ط،2
1989م� ،ص104
 .39ج� ،1ص322 ،321
 .40الدماميني ،العيون الغامزة على خبايا الرامزة ،حتقيق ،احل�ساين ح�سن عبد اهلل ،القاهرة :اخلاجني ،ط،2
� ،1994ص252
 .41انظر ،اخلطيب التربيزي ،الوايف يف العرو�ض والقوايف ،حتقيق ،فخر الدين قباوة ،دار الفكر ،دم�شق ،ط،4
� ،1986ص205 ،204
 .42ج� ،1ص296
 .43ج� ،4ص74
	.44انظر التربيزي ،الكايف يف العرو�ض والقوايف� ،ص ،126وابن جني ،كتاب العرو�ض� ،ص .83والزخم�شري،
الق�سطا�س يف علم العرو�ض� ،ص .107والدماميني ،العيون الغامزة على خبايا الرامزة� ،ص ،195والأخف�ش،
كتاب القوايف� ،ص22
 .45بدر الدين الدماميني ،العيون الغامزة على خبايا الرامزة� ،ص256
 .46انظر التربيزي ،الوايف يف العرو�ض والقوايف� ،ص 208 ،205
 .47ج� ،2ص172 ،171
 .48ج� ،3ص47
 .49التربيزي ،الوايف يف العرو�ض والقوايف� ،ص221
� .50إبراهيم �أني�س ،مو�سيقى ال�شعر ،القاهرة :الأجنلو امل�صرية2010 ،م� ،ص252
 .51ج� ،4ص23
 .52ج� ،4ص27
 .53ج1ـ �ص243
� .54ص32
.55ج42 ،4
 .56ج� ،4ص112 ،111
 .57ج� ،4ص65
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 .58ج� ،3ص
 .59ج� ،4ص72
 .60ج219 ،1
 .61ج� ،4ص67
 ).62ج� ،3ص33 ،32
 .63ج� ،4ص32
 .64ج� ،4ص40
 .65ج� ،1ص194
 .66عبد الفتاح �صالح نافع ،ال�صورة يف �شعر ب�شار بن برد ،دار الفكر للن�شر والتوزيع ،عمان1983 ،م� ،ص.119
� .67شوقي �ضيف ،يف النقد الأدبي ،دار املعارف ،ط� ،7ص97
 .68عبد الرحمن الوجي ،الإيقاع يف ال�شعر العربي ،دار احل�صاد ،دم�شق ،ط1989 ،1م� ،ص74
 .69البيان والتبيني ،ج� ،1ص67
 .70طه احلاجري ،ب�شار بن برد ،دار املعارف ،القاهرة ،ط� ،5ص32
 .71البيان والتبيني ،ج ،1مرجع �سابق� ،ص 51
� .72أبو هالل الع�سكري ،كتاب ال�صناعتني ،حتقيق علي البجاوي� ،أبو الف�ضل �إبراهيم ،القاهرة :دار �إحياء الكتب
العربية ،ط1952 ،1م� ،ص321
	.73انظر ،علي بن عبد العزيز اجلرجاين ،الو�ساطة بني املتنبي وخ�صومه ،حتقيق ،حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم،
وعلي البجاوي ،املكتبة الع�صرية ،بريوت2010 ،م� ،ص 47 ،45؛ ابن الأثري ،املثل ال�سائر ،حتقيق حممد حميي
الدين عبد احلميد ،ج ،1املكتبة الع�صرية ،بريوت1995 ،م� ،ص258 ،241؛ ابن �أبي الأ�صبع ،حترير التحبري،
حتقيق ،د حفني حممد �شرف ،جلنة �إحياء الرتاث ،القاهرة1995 ،م� ،ص ،110 ،102القزويني ،الإي�ضاح يف
علوم البالغة ،حتقيق ،د عبد احلميد هنداوي ،م�ؤ�س�سة املختار ،القاهرة ،ط1999 ،1م� ،ص345 ،333
 .74ابن �سنان اخلفاجي� ،سر الف�صاحة ،تقدمي� ،إبراهيم �شم�س الدين ،كتاب نا�شرون ،بريوت ،ط2010 ،1م� ،ص198
.75ال�سيد �أحمد الها�شمي ،جواهر البالغة ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط2009 ،4م� ،ص243
.76الديوان ،ج� ،1ص185 ،184
 .77يحيى بن حمزة العلوي ،كتاب الطراز املت�ضمن لأ�سرار البالغة وعلوم حقائق الإعجاز ،ج ،3دار الكتب العلمية،
بريوت1980 ،م� .ص32
 .78قدامة بن جعفر ،نقد ال�شعر ،حتقيق حممد عبد املنعم خفاجي ،دار الكتب العلمية ،بريوت( ،د.ط) �ص86
 .79حازم القرطاجني ،منهاج البلغاء و�سراج الأدباء ،دار الغرب الإ�سالمي ،بريوت ،ط� ،2007 ،4ص283
 .80ج� ،1ص239 ،238
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 .81ج� ،1ص
 .82ها�شم مناع ،ب�شار بن برد حياته و�شعره ،دار الفكر العربي ،بريوت ،ط1994 ،1م� ،ص56
.83انظر الديوان ج� ،1ص 191 ،190
 .84الديوان ج� ،1ص250
 .85الديوان ،ج� ،2ص15
 .86كتاب ال�صناعتني� ،ص385
 .87ابن ر�شيق القريواين ،العمدة يف ،ج ،1حتقيق عبد احلميد هنداوي ،املكتبة الع�صرية ،بريوت ،ط2001 ،1م،
�ص ،8وقد �سماه ابن ر�شيق الت�صدير.
 .88انظر ،كتاب ال�صناعتني� ، ،ص304 ،302
	.89العمدة يف �صناعة ال�شعر ونقده ،ج� ،1ص ،8انظر �أي�ضا ،ابن املعتز ،كتاب البديع ،حتقيق �أغناطيو�س
كرات�شقوف�سكي ،لندن ،بلغراد1935 ،م53 ،47 ،؛ ابن �أبي الأ�صبع ،حترير التحبري ،حتقيق حفني حممد �شرف،
جلنة �إحياء الرتاث ،القاهرة1995 ،م� ،ص 117 ،116
 .90الديوان ،ج� ،1ص 230 ،229
 .91الديوان ج� ،1ص 129
 .92الديوان ج� 1ص 131
 .93الديوان ج� 1ص 132
 .94الديوان ج� 1ص 133 ،132
 .95ج� ،1ص183
 .96ج� ،1ص225 ،224
 .97ج� ،3ص 233 /223
وال�صوار الثانية ،وعاء امل�سك ،انظر ،ل�سان العرب ،ج� ،4ص.475
ال�صوار الأولى ،القطيع من البقرّ ،
ّ .98
 .99ج� ،1ص390
 .100ج� ،1ص391
.101ديوان ب�شار بن برد ،ج37 ،36 ،2
 .102حممد م�صطفى هدارة ،اجتاهات ال�شعر العربي يف القرن الثاين الهجري� ،ص.433 ،432
.103ديوان ب�شار� ،شرح وتكميل ،حممد الطاهر بن عا�شور ،تعليق رفعت فتح اهلل؛ حممد �شوقي �أمني ،القاهرة:
جلنة الت�أليف والرتجمة والن�شر1954 ،م48 ،
 .104ح�سني عبد اجلليل يو�سف ،علم القافية ،عند القدماء واملحدثني ،م�ؤ�س�سة املختار ،القاهرة ،ط2005 ،1م� ،ص81
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 .105الديوان ،ج� ،2ص157 ،156؛ انظر �أي�ضا الأرجوزة ج� ،1ص ،168 ،164ومطلعها يا دار بني الفرع واجلناب.
 .106الديوان ،ج� ،1ص219
 .107الديوان ،ج� ،1ص 222 ،221
 .108ج� ،1ص241 ،239
املراجع وامل�صادر:
 �إبراهيم �أني�س ،مو�سيقى ال�شعر ،القاهرة :الأجنلو امل�صرية2010 ،م	ابن الأثري ،املثل ال�سائر ،حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد ،بريوت :املكتبة الع�صرية1995 ،م	ابن �أبي الأ�صبع ،حترير التحبري ،حتقيق د .حفني حممد �شرف ،القاهرة :جلنة �إحياء الرتاث1995 ،م �أوليفر �ساك�س ،نزعة �إلى املو�سيقى حكايات املو�سيقى والدماغ ،ترجمة رفيف كامل غدار ،بريوت :الدار العربيةللعلوم نا�شرون ،ط2010 ،1م
 �إيفالد فاجرن� ،أ�س�س ال�شعر العربي الكال�سيكي ال�شعر العربي القدمي ،ترجمة ،د �سعيد بحريي ،القاهرة:م�ؤ�س�سة املختار ،ط2010 ،2م
 بدر الدين الدماميني ،العيون الغامزة على خبايا الرامزة ،حتقيق ،احل�ساين ح�سن عبد اهلل ،القاهرة:اخلاجني ،ط1994 ،2
 ب�شار بن برد ،ديوان ب�شار� ،شرح وتكميل ،حممد الطاهر بن عا�شور ،تعليق ،حممد رفعت فتح اهلل؛ حممد�شوقي �أمني ،القاهرة :جلنة الت�أليف والرتجمة والن�شر1954 ،م
 ب�شار بن برد ،ديوان ب�شار ،حممد الطاهر بن عا�شور ،القاهرة :دار ال�سالم ،ط2008 ،1 �أبو الفرج الأ�صفهاين ،الأغاين ،ج ،3حتقيق �سمري جابر ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط2008 ،5م	ابن الأنباري� ،شرح الق�صائد ال�سبع الطوال ،حتقيق ،ال�شربيني �شريدة ،القاهرة :دار احلديث2010، ابن �سنان اخلفاجي� ،سر الف�صاحة ،تقدمي �إبراهيم �شم�س الدين ،بريوت :كتاب نا�شرون ،ط2010 ،1م	ابن قتيبة ،ال�شعر وال�شعراء ،حتقيق� ،أحمد حممد �شاكر ،القاهرة :دار احلديث2003 ، ابنُ منظور ،ل�سان العرب ،بريوت :دار �صادر ،ط1997 ،6م. اجلاحظ  ،البيان والتبيني ،حتقيق عبد ال�سالم هارون ،القاهرة :اخلاجني ،ط1998 ،7م حازم القرطاجني ،منهاج البلغاء و�سراج الأدباء ،حتقيق حممد احلبيب بن اخلوجة ،بريوت :دار الغربالإ�سالمي  ،ط2007 ،4
 ح�سني عبد اجلليل يو�سف ،علم القافية ،عند القدماء واملحدثني ،القاهرة :،م�ؤ�س�سة املختار ،ط2005 ،1م -ح�سني عطوان ،ال�شعراء من خم�ضرمي الدولتني الأموية والعبا�سية ،بريوت :دار اجليل ط1974 ،1
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 اخلطيب التربيزي ،الوايف يف العرو�ض والقوايف ،حتقيق ،فخر الدين قباوة ،دم�شق :دار الفكر ،ط ، الزخم�شري ،الق�سطا�س يف علم العرو�ض ،حتقيق د فخر الدين قباوة ،بريوت ،مكتبة املعارف ،ط1989 ،2م ال�سيد �أحمد الها�شمي ،جواهر البالغة ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط2009 ،4م �شاكر الفحام ،نظرات يف ديوان ب�شار بن برد ،مطبوعات جممع اللغة العربية ،دم�شق ،ط1983 ،2م �شوقي �ضيف ،الع�صر العبا�سي الأول ،القاهرة :دار املعارف ،ط( ،16د.ت) �شوقي �ضيف ،يف النقد الأدبي ،القاهرة :دار املعارف ،ط( ،7د.ت) طه احلاجري ،ب�شار بن برد ،القاهرة :دار املعارف ،ط( ،5د.ت) طه ح�سني ،حديث الأربعاء،2القاهرة :دار املعارف ،ط( ،13د.ت) عبا�س العقاد ،الأعمال الكاملة ،بريوت :دار الكتاب اللبناين ،ط1983 ،1م عبد الرحمن الوجي ،الإيقاع يف ال�شعر العربي ،دم�شق :دار احل�صاد ،ط1989 ،1م عبد الفتاح �صالح نافع ،ال�صورة يف �شعر ب�شار بن برد ،عمان :دار الفكر للن�شر والتوزيع1983 ،م عبد اهلل الطيب ،املر�شد �إلى فهم �أ�شعار العرب ،ج ،1/الكويت ،ط1989 ،3/م. علي بن عبد العزيز اجلرجاين ،الو�ساطة بني املتنبي وخ�صومه ،حتقيق ،حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،وعليالبجاوي ،بريوت :املكتبة الع�صرية2010،م
 قدامة بن جعفر ،نقد ال�شعر ،حتقيق حممد عبد املنعم خفاجي ،بريوت :دار الكتب العلمية( ،د .ط) القزويني ،الإي�ضاح يف علوم البالغة ،حتقيق ،عبد احلميد هنداوي ،القاهرة :م�ؤ�س�سة املختار ،ط1999 ،1م حممد �أبو الأنوار ،ال�شعر العبا�سي تطوره وقيمه الفنية ،القاهرة :مكتبة الآداب ،ط2009 ،1م حممد م�صطفى هدارة ،اجتاهات ال�شعر العربي يف القرن الثاين ،القاهرة :دار املعارف1963 ،م م�صطفى ال�شكعة ،ال�شعر وال�شعراء يف الع�صر العبا�سي ،بريوت :دار العلم للماليني ،ط1986 ،6م ابن املعتز ،طبقات ال�شعراء ،حتقيق د عمر الطباع ،بريوت :دار الأرقم ،ط1998 ،1م. ابن املعتز ،طبقات ال�شعراء ،حتقيق عبد ال�ستار �أحمد فراج ،القاهرة :دار املعارف ،د.ط	ابن املعتز ،كتاب البديع ،حتقيق �أغناطيو�س كرات�شقوف�سكي ،لندن ،بلغراد1935 ،م ها�شم مناع ،ب�شار بن برد حياته و�شعره ،بريوت :دار الفكر العربي ،ط1994 ،1م �أبو هالل الع�سكري ،كتاب ال�صناعتني ،حتقيق علي حممد البجاوي؛ �أبو الف�ضل �إبراهيم ،القاهرة :دار �إحياءالكتب العربية ،ط1952 ،1م
 يا�سني عاي�ش خليل ،درا�سات يف الأدب العبا�سي ،عمان :دار الفكر ،ط2010 ،1م يحيى بن حمزة العلوي ،كتاب الطراز املت�ضمن لأ�سرار البالغة ،بريوت :دار الكتب العلمية1980،م.1986 4
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