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 .نحو بدائل توزينّية لّمغة الفنّية

                                                                                                                                                      
 األستاذ دكتور العربي عّميش

 مدير مختبر نظرية المغة الوظيفية 

 الجزائر جامعة الشمف

 مبادئ الوزن ومسّوغاته:

تحتاج المغة الفنية الجميمة إلى االتزاف ألنيا ممفوظة مسموعة ، وكونيا مجيورة متناشدة فإف طبيعة االستعماؿ الحسي  
 المساف والسمع ، يفرض عمييا طابعا تركيبية يستجيب وظيفيا وأدائيا إلى تمبية شروط اإلمتاعيف ، اإلمتاع المساني واإلمتاع

 السماعّي .

والحس المرتكز عمى ذائقتي المساف والسمع ينشط في األساليب التعبيرية المنسجمة والمتناسبة بيف العناصر المغوية   
البانية لمعبارة في حّيزىا ، فالتوازف والتناسب قيمة بالغية أكثر وظيفية ، وىي في نفس الوقت إيقاعية تبعا لتوافرىا عمى شروط 

ة المغوية مف شروطيا أف تنتظـ في تناسج لساني متوازف ، مف أبرز دعاماتو المسانية السماعية وزف االستخفاؼ بنائية في العبار 
واالستثقاؿ ، فذلؾ يوفر لمعبارة الممفوظة سمات االتزاف في لساف المتكمـ وكذا في أذف السامع ، وىذا مبدأ توزيني فاعؿ في 

 .المغة الفنية ال يمكف أف يخفى عمى متذّوؽ 

ومف ثّمة فإف كؿ تعبير جميؿ فيو أقرب إلى الوظيفة الشعرية ، وعمى الذوؽ المستمدِة شروُطو مف خصائص الحياة  
أف يستدعَي الكمية والكيفية المحددتيف لصورة الوزف وبالتالي فإف ستة عشر بحرا يعني ستة عشر كيفية انفعاؿ ، وقد تكوف 

ف خالفتيا فييى تتغذى روحيا وانفعاليا مف طاقاتيا الحالة االنفعالية الُمطمعة لمصيغة الوزن ية مخالفة لألحواؿ العّمة غير أنيا وا 
الحسية ، لذلؾ قيؿ بطبوع األوزاف فالبسيط موافؽ لحاؿ البسط والتأميؿ ، والطويؿ لالنقباض والرصانة ، فما كاف مف األوزاف 

ف االعتبار باألحواؿ النفسية واالنفعالية قائـ عمى قياس منطمقا مف األسباب التي ُتعّد إيقاعا خفيفا أفاد ما يفيده و  زف البسيط ، وا 
أثر الصوت المغوّي والمقاطع المغوية واألساليب التعبيرية ، وأما البنية الكمية لموزف العروضي التي ىي التفعيمة والبيت والشطر 

توّجو ثبت في أحكاـ البالغييف أّف ما كاف مؤسسا مف فجانب عاـ قميؿ الفعالية والنشاط في المساف والسمع ، وبناء عمى ىذا ال
" ... والوزف ىو أف  1الثقيؿ إلى الخفيؼ ، نعني التأسيس مف األوتاد إلى األسباب قائد إلى الداللة عمى المتانة والجد والرصانة

ب فما ُحِذؼ مف بعضيا عمى تكوف المقادير المقفاة تتساوى في أزمنة متساوية الّتفاقيا في عدد الحركات والسكنات والترتي
بعض الوجوه التي بيناىا أمكف أف يتوقر عمى ُبِنَي منو ، وأف ُيتالفى لتمكيف الحركات والسكنات المكتِنفة لو قدر ما فات مف 
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 ، وذلؾ الذي نستطيع الوقوؼ عميو حيف نحّمؿ الكميات اإليقاعية المنطوية عمييا أوزاف العروض الخميميّ 2زماف النطؽ بو ..."
، وقد أحصينا الكمية اإليقاعية في األوزاف العروضية العربية فألفيناىا منبنية عمى قيمة تناسبية بيف المتحرؾ والساكف مف 3

جية ، وبيف المقاطع الطويمة والمقاطع القصيرة ، وأما الفارؽ الكوني بيف جيتي المتحرؾ والساكف فموكؿ إلى حّس التمطيؼ 
 والذي ُيعِمؿ المزاحفة باعتبارىا قيمة إيقاعية مطاوعة في التمطيؼ مف غمواء المتفاوتات .والتعديؿ المتصرؼ بالمالءمة 

لـ تغفؿ نظرية أصوؿ المغة العربية اإلشارة إلى حاجة المغة الفنية إلى تطمُّب الوزف أو النظاـ اإليقاعّي ، فالمنشئ  
ا ىذا االىتماـ الوظيفي في باب المفظ والمعنى وذلؾ لغمبة لألدب يبتغي حاجتيف ضمف المؤدى التعبيرّي الواحد ، وربما أدرجو 

"... حاجة أىميا إلى التصرؼ فييا ،والترّكح في أثنائيا ، لما يالبسونو ويكثروف استعمالو مف الكالـ المنثور ، والشعر الموزوف 
، وذلؾ أف  4ـ يألؼ مذاىبيـ "، والخطب والسجوع ، ولقوة إحساسيـ في كؿ شيء شيئا ، وتخيميـ ما ال يكاد يشعر بو مف ل

ًدا بينيـ   5أساليب تزييف العبارة صار َمْطَرًبا ُمَتَورِّ

لقد وّفرت التناىضات اليامشية عمى الدرس البالغي مجاال لممراوحة والتفاضؿ المعرفي الحّر والتجّدد المعرفّي ، لقد  
ـ موضوع الوزف بصورة أفضؿ مما قدمو لنا الدرس العروضي أمدتنا الفيـو الجانبية لداللة الوزف أف ثمة فسحة يمكننا أف نتفيّ 

ؿ لمشاعر التيّدي إلى إنشاء الكالـ الموزوف والعبارة المتزنة بالكيفيات  الخميمي ، والشعر يجد لو مف الموافقات الحسية التي ُتخوِّ
غوية وذلؾ ىو اإليقاع المطرب الشعورية والحسية التي تستطيع ىي لوحدىا بث الشروط التوزينية في مكونات الخطاب الم

ف لمشعر الموزوف إيقاع يطرب الفيـ لصوابو ..." التربية الفنية أو المكتسب مف فالحس الفني ،  6لمختمؼ التأليؼ ، "... وا 
االستعاضة بيا عف القاعدة  لمشاعر يمكف وغريزة حاسبة ، كميا قوى ناظمة ىي المؤىؿ لإلبداع  الطبع الصافي السميـ

الشعر كالـ تقبمو الغريزة وفؽ شرائط إف زاد أو نقص  7العروضية "... كما يستغني قارض الشعر بالطبع عف معرفة العروض "
ف  تفطف لو الحّس ، فالحس أو حساب الغريزة الطبيعية ىو الذي يسير عمى حساب العناصر المغوية المحققة في المالفظ ، وا 

اتيا أو كيفياتيا مطمب تناسبي توازني يتحّقؽ توزينو بمدى ما يبثو في المتواليات المسانية السماعية مف قيـ التناسب تقدير كمي
واالنسجاـ ، والمراوحة خالؿ التوزيف تنشأ بيف الثائيات التالية : الحركة والسكوف ، المقطع الطويؿ ، والمقطع القصير ، 

والساف لدى صّكو ، 8السياقّي بحيث "... إذا اختمفت أحواؿ الحروؼ حسف التأليؼ ..." ومخارج األصوات المغوية في اإلدراج
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ذا الموضوع طقوس اإلنشاد وبالغاته فً إلى الطاقة الجسمانٌة الكفٌلة بتحقٌق الكٌفٌات التلفٌظٌة أو اإلنشادٌة الالئقة بجمالٌة لغة الشعر ، ٌراجع فً ه
ل على سبٌل البالغة العربٌة ، فلو وازنا بٌن بضعة بحور ألمكننا الوقوف على حقٌقة تناسب كمٌاتها حتى ولو اختلف كٌفٌاتها البنائٌة ، فبحر الطوٌ

ستراحة أثناء التلفٌظ ، حٌث ٌتفوق عدد السكنات على عدد حركة لسانٌة متالزمة مع عشرٌن سكونا الذي هو أوان ا 28المثال قائم على الكمٌة التالٌة :

ً حقٌقة الحركات غٌر أن هذا التفاوت باعث لنا على القول : إن السكنات منها ما هو لالستراحة ومنها ما هو للتأنق والتجمل والتلطف وإال فإن ف
ٌب كمٌته بما وقفنا علٌه فً وزن الطوٌل ، فالكامل مثال:ثالثون اإلنسان أنه ٌعمل أكثر مما ٌسترٌح ، وننتقل إلى وزن عروضً صاف لنوازن ترك

سكونا أو استراحة لسانٌة ، والمالحظ أن الحركة تتجاوز السكون وهذا السكون داللته االستراحة من التلفٌظ ، لذلك  12حركة أو توتر لسانً ، ٌمازجه 
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، كؿ عنصر اسب والتوازف إيقاع التنيستمّذ أساليب وكذلؾ  أصوات الحروؼ وطبعيا يستوعب الكمية والكيفية التي يصيبيا،
شماما حتى تمؾ التي ال تخرج إلى حيز السمع لساني قابؿ لمتوزيف ، وقد تناىي ابف جني في إحصائيا صوتا وصويتا وحركة  وا 

بحيث وّزنوا الحركات التي ىي أبعاض الحروؼ فكانوا  ُيعتّد بيا في أحواؿ الكالـ وتكوف بذلؾ داخمة في االعتبارات التوزينية ،
،  9الحّس مف ذلؾ استكراىيـ الخروج مف الكسر إلى الضـّ لثقمو عمى ، بعض التعاقب ويستشينوف آخر منيا يستممحوف 

ولمغايات التوزينية التي يمكننا اعتمادىا بديال عف الوزف العروضي ، فقد استذاقوا أساليب التعديؿ والتمطيؼ بينيا بما رأوه موّلدا 
لّمّذتيف المذة المسانية والمذة السماعية ، "... فكما يحسف تأليؼ الحروؼ المتفاوتة ، كذلؾ يحسف تتابع األحواؿ المتغايرة عمى 

ّف أّي إخالؿ في إصابة مقدَّرات التركيب الصوتي في لغة الشعر سيعرِّض  10داؿ وقرب ، ال عمى إيغاؿ وبعد..."اعت ، وا 
الوظيفة الشعرية لمضعؼ واإلخالؿ ، فكيؼ ال يقوى ىذا الجانب مف التوزيف بديال فنيا وجماليا أو إيقاعيا ينوب عف الوزف 

تأليؼ مف المتناسبات لو حالوة في المسموع ، وما ائتمؼ مف غير المتناسبات العروضي في تأنيؽ لغة الشعّر ، " ... فال
فالراحة واالطمئناف المذاف ينتجيما حاصؿ التناسب بيف المتحركات والسواكف   11والمتماثالت فغير مستحمى وال مستطاب ..."

حقيؽ المالفظ فالحركة ليست سوى العمؿ المساني مرّده في حقيقة األمر إلى الحالة المسانية التي يشعر بيا المنشد لمشعر جراء ت
والسكوف استراحة مف العمؿ لذلؾ فالحركات قابمة لمتوالي بينما ال تتوالى السكنات فالعمؿ متكرر واالستراحة واحدة بيف األعماؿ 

ستطيع أف نقوؿ بإمكاف تجدد ، وما ُوجد الساكف في إيقاع الوزف إاّل إلراحة المساف مف كّد التمفيظ ، وبيذه الكيفية التفيمية ن
نشائيا بما يستجيب إليقاع كؿ نمط حياة أو لكؿ جيؿ مف  ، واآلوزاف ليست  األجياؿ أو ذوؽ جمعّي مف األذواؽاألوزاف وا 

 12محصورة في الشعر ألف الخطب والكالـ األنيؽ قد تعتمد فيو األوزاف.

متصفة بالتركيبات الكمية والكيفية ، وعّززىا غرض مثمما أطمع اقتضاء التعبير المغوي الجميؿ الخاصية العروضية 
قواميا نظاـ التبييت والتشطير والقافية والروي وكميا تفاضالت  جة عف روح الخطابار خني بمستمزمات صوتية ووزنية التغ

إيقاعية قد ال يحتاج لييا الشعر حاجتو إلى الكيفيات اإليقاعية البنائية الدقيقة التي نعتبرىا روح الوزف ، والتعبير الشعري في كؿ 
اسب المستجدات الحياتية وكأف الشعر في طبيعتو مناسبة إبداعية سيظؿ متطمبا نفس الغاية التوزينية بأدوات إيقاعية متنوعة تن

"... كأنو ال يراد بو إاّل االحتفاؿ في الصنعة ، والداللة عمى مقدار شوط القريحة واألخبار عف فضؿ القّوة ، واالقتدار عمى 
نموذج عروضي  ، بحيث يمكننا تصور قيمة وزنية لكؿ طبيعة حياة فال يثبت الوزف الشعرّي عمى 13التفّنف في الصنعة ..."

مكّرس ، فالوزف بعد االستقصاء وزناف وزف تقطيعي ىو العروض المتعارؼ عميو ووزف معنوّي تنجع في تحصيمو وضبطو قيـ 
التناسب واالتساؽ واالنسجاـ والتوازف والتكامؿ ، وذلؾ الذي ُيجرى في تحصيؿ اإليقاع المعنوي لذلؾ قيؿ :النحو ميزاف الكالـ 

نما لموزف تجميات ومراتب وكيفيات الوزف العروضي ىو أحد مظاىرىا "  ، والوزف ليس حكرا 14 عمى الشعر مخصوصا بو وا 
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، والصنعة واإلبانة عف التفنف واالقتدار اإلبداعي والتطوع في إزجاء  15والخطب مف شأنيا أف ُيعتمد فييا األوزاف واألسجاع..."
ؿ إال بمخالطة الحس أكواف العناصر  يقاع المقاطع والتصرؼ في المبالغات ال ُتحصَّ المغوية الدقيقة مف مثؿ توزيف الصوت ، وا 

 ىيئات الكممات باعتبارىا اإليقاع الذي ىو روح الوزف.

تو مف مثؿ التأميؿ في ابالغ اتالتي أوجدت جماليمستقى مف نبض حركّيتيا والوزف العروضي إذا كاف مناسبا لمحياة  
وتباعد منابض الحياة في صحراء الجزيرة المترامية األبعاد ، فإنو محتاج اليـو إلى ما تحصيؿ المقاصد وتراخي الزمف المغوّي ، 
، فالنفس اإلنشادي التي انبثؽ الشعر عنيا أوؿ خطرة طريؽ استمياـ الغاية اإلنشائية  يمبي حاجة الخطاب الشعرّي الجديد عف

نما  تتفاوت األحواؿ والفرص بحسب نوعية المواد الصوتية البانية ال يستغرؽ الحيز الزمني الواحد وفي الوزف العروضي الواحد وا 
لعباراتو ، وكذا نوعية المقاطع المشكمة لجممو الموسيقية أو اإليقاعية ، يسممنا ىذا إلى ضرورة وعي كوف الحركة أو السكوف 

ركات ضبطيا وطبيعة توالي عبارة عف ميزاف جزئي مصّغر تتناوب عمى إشغالو مختمؼ المواد المغوية وفاؽ تنوع مخارجيا وح
 المقاطع المغوية عمى تفاوت أزمانيا بيف قصيرة وممدودة .

ولألسباب الموضوعية والمنيجية السابقة نستوثؽ بكوف الوزف العروضي كاف نزوعا بالغيا قبؿ يصير إلى المعيار 
الباحث عف استنياض اليبو الوظيفية فإّف واتساقا مع فرضية استقصاء معنى الوزف وأس، التقطيعي ويفّرغ مف الروح التي أوجدتو

أو التوقيع ال يعدـ أف يصادؼ بعض اإلحاالت التراثية التي يمكنيا أف تقـو رديفا لممطمب التوزيني مف  16دواعي بالغة التوزيف
يوف أف المذة السمعية حيث قابمية تمؾ المسعفات التوزينية عمى تمبية الغايتيف الغاية المسانية والغاية السماعية حيث يعتقد الجمال

، ومثمما 17ىي التي أوجدت الشعر والبالغة والموسيقى حتى لتبدو ىذه الفنوف استجابة فطرية أو طبيعية ليذا المكوف الِخْمِقي 
أطمع الحّس البالغّي طبيعة الوزف العروضّي األوؿ فإنو قميف باستنياض مقومات وزنية ترتكز عمى الغايات البالغية الكامنة 

 نزوع البالغّي .في ال

يرتاح الحس الفني لكؿ مطمب تعبيرّي مستحوذ عمى شروط السالسة واالنسجاـ والتوافؽ والتناغـ واالتساؽ والتوازف  
التي قاؿ بيا واالستواء التعديؿ ىي قاعدة   حتى بمغوا بيا حاال توزينية يتساندوف في تحقيقيا أو ذوقيا إلى إعماؿ الحّس 

، وىذه مواصفات إيقاعية بالغية ال ينقطع الحس الفنّي 18والتي بمقتضاىا يستجيب الحس والغريزة لتوزيف كؿ خاطر الجاحظ 
ننا ال نعدـ أف نصادؼ في التفكير البالغي العربّي ما يالئـ ىذا السياؽ النقدّي األدبي بالنظر إلى حمولو مف  عف تطّمبيا ، وا 

رتجاؿ العفوي يساعد عمى بّث االنسجاـ في مكونات الخطاب التوزينية " ... فمف تجد أيمف اإلبداع محّؿ االستمزاـ فالترسؿ واال
طائرا وأحسف أوال وآخرا ، وأىدى إلى اإلحساف مف أف ُترسؿ المعاني عمى سجيتيا وتدعيا تطمب ألنفسيا األلفاظ ، فإنيا إذا 

، وىذا الذي سنمثٍّؿ لو باستعراض 19اّل ما يزينيا ..."ُتركت وما تريد لـ تكنس إال ما يميؽ بيا ولـ تمبس مف المعارض إ
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نموذجيف شعرييف األوؿ أّولي مرتجؿ لبشار بف برد واآلخر نموذج تنقيحي عمى النموذج األولّي يقترحو ابف شبرمة عمى بشار 
ية ُيعِمميا الحس فمثمما كانت الوازع في استنياض التوزيف العروضي فإنيا ستظّؿ مقامات بالغ  20رائيا فيو يفضؿ األوؿ 

الشاعر في اقتضاء مسوغات توزينية بديال عف الوزف العروضّي باعتبارىا روح كؿ وزف مستنبط يقـو بديال عف الوزف 
 العروضي التقميدي .

أشار الجاحظ في البياف والتبييف إلى جممة مف المسوغات البنائية الوظيفية ، نعني بيا األدوات المغوية العاممة عمى  
نات يْ زَ الوُ الحس في تقدير ، التي قواميا إعماؿ  21مالءمات المسانية السماعية التي سبيؿ تحقيقيا قانوف التعديؿ واالستواء بّث ال

، والتنقيح في البالغة ع المتجاورات الصوتية والمقطعيةيقاإل الصغرى ، وتقدير كيفيات التناسب الضابط المسانية السماعية 
معنوي وآخر تركيبي تنشط فيو الذائقة المغوية الختيار القيـ التركيبية الممذوذة ،وقد تستعيف  العربية يجري ألمريف موضوعي

فإذا "... كانت الكممة ليس موقعيا إلى جنب أختيا مرضيا موافقا  الذات الشاعرة بتحكيـ قانوف االستخفاؼ واالستثقاؿ في ذلؾ ،
ما ىو ظاىر فإف البدائؿ التوزنية تعود بالمكوف الشعري إلى طبيعتو ، ومثم 22كاف عمى المساف لدى إنشاد ذلؾ الشعر مؤونة "

األولية فعمى أساس مف ىذا االعتبار لـ ينظر البالغيوف القائموف باستنياض ىامش المكونات التوزينية األخرى البديمة عف 
ر مؤخرا مف إجراء الكتابة بدؿ االرتجاؿ الوزف العروضي لـ يعتبروا بالشعر إاّل منشدا مقوال ال مكتوبا عمى غرار ما ألحؽ بالشع

واإلنشاد والتغّني ، والحس قبؿ أف يزف العبارة يعمد إلى توزيف المالفظ بناء عمى حّس االستخفاؼ واالستثقاؿ المعتمد ذوؽ 
تباعدية مف المكونات المغوية عمى مستوى العنصر المغوي الواحد ثـ مدرجا متفاعال متناغما في السياؽ ثـ مف خالؿ البنيات ال

مثؿ التوازي والتوازف واالنسجاـ واالتساؽ والتناظر والتوافؽ فيي جميعيا كيفيات توزينية تعتمد قانوف المفاعمة بيف العناصر 
المغوية في اإلدراج ، واألمر في موضوع ىذه النزوعات التوزينية قائـ عمى ما يجده المنشد في جماليات المالفظ أو المسامع 

ف كانت غير ممذوذة استدعت القوى الناظمة استبداليا بالروادؼ فإذا كانت ممذو  ذة متقبََّمة تحرى الحس الناظـ استدعاءىا وا 
 الممبية لمطالب التوزيف غير العروضي.

كاف قصيدة التفعيمة عمى بديؿ وزني متمثؿ في كسر الثابت الكمي والكيفي الذي يقـو تحرير التعبير الشعري في  
ر نظاـ القصيدة العربية العمودية ، فالوزف الذي كاف ثابتا في النظاـ العروضي العمودي صار في قصيدة التفعيمة متماشيا يؤطّ 

الذي نعّده األصؿ في عنو إلى شعر التفعيمة  تحّوؿف النظاـ الشعري العمودي والمع متطمبات الدفؽ الشعورّي ، وباإلقالع ع
فيات تعبيرية استطاع الشاعر العربّي أف يعود بالوزف إلى طبيعتو الحرة األولى والدليؿ عمى اسُتدعيت كيإيقاع الشعر العربّي 

صار  الواحدة ، والتصرؼ في نظاـ التفعيمة األخرى كميا ذلؾ استصفاء األوزاف الصافية مف جممة النماذج الوزنية الخميمية
ى كمذ ثابت أو منمَّط مكرس ، كاف الوزف العروضّي المحدود مقتضيا المقاـ التعبيرّي ىو الداعي إلى التقفية والتنويع فييا وانتف

 انفعاال محدودا مشاكال إلجرائو.

                                                           
20

 211: ٌنظر ، عبد القاهر الجرجانً ، دالئل اإلعجاز ، دار المعرفة بٌروت ، ص: 
21

 48، الجزء األول ، ص: :ٌنظر ، الجاحظ  البٌان والتبٌٌن 
22

 49: الجاحظ ، البٌان والتبٌٌن ، الجزء األول ، ص: 



6 
 

 ن المقطع والنبر في تعديل الكالموز

سنعمد إلى استيضاح اإلحاالت النقدية األدبية الواردة في المدونات البالغية األـّ ، فمف ذلؾ ما أورده الجاحظ في  
توصيفات البالغية المفيدة الداللة عمى التوزينات البديمة عف العروض مف ذلؾ اشتراطو قوة التواصؿ البياف والتبييف مف ال

الروحي والحسي بيف المتواصميف فنيا أو بالغيا ، وذلؾ مثؿ قوة اآلصرة القمبية بيف الشاعر والمتمقي فالكممة بحرارة صدورىا 
ذا خرجت مف عف القمب تحتفظ بعاطفة التقبؿ القمبي مف الطرؼ الم تمّقي فالكممة " ...إذا خرجت مف القمب وقعت في القمب ، وا 

، فالتراسؿ القمبي شرط توزيني يوظؼ الطاقة الروحية في االنخراط في مكونات الخطاب الشعرّي  23المساف لـ تجاوز اآلذاف..."
الشاعر وغواتو يسيـ مثمما ىو واضح  فيحصؿ ذلؾ التساىـ البالغي بيف طرفي الخطاب ، فالتواصؿ ضمف الدائرة الواحدة بيف

في إنتاج بالغة التفاىـ والتوافؽ اإلبداعي بيف طرفي الخطاب ، والظاىر أف االىتزازات التوزينية التي أساسيا االنبساط 
عبيري واالنقباض والتي تترَجـ إلى مبدأ التقطيع القائـ عمى وحدتي الحركة والسكوف إذا كاف مبعثيا عميقا متجذرا لمموقؼ الت

استطاع أف يوجد االنسجاـ بيف المقاؿ والحاؿ ، وقد عّزز الجاحظ اإلشارة التوزينية السابقة الذكر بما يكمميا ويشرحيا ضمف 
متتاليات توضيحية منيا انطباع ُصحار منطيؽ العرب حيف عّرؼ قوة البالغة التي يتمتع بيا قوُمو قاؿ: "... شيء تجيش بو 

فتوصيؼ االرتجاؿ والتوقيع باالنقذاؼ دليؿ عمى أثر قوة االنفعاؿ بالقوؿ الشعري في إزجاء  24ا ..."صدورنا فتقذفو عمى ألسنتن
المظاىر التوزينية الطريفة والتي يمكنيا أف تقـو بديال عف الوزف العروضّي ، فالتواصؿ االنفعالي بيف القمب والمساف سبيؿ إلى 

المو عمى التوزينات غير العروضية الزائنة لمعبارة باشتراطو بنية التقاصر استبداع األساليب التوينية ، ولقد عزز الجاحظ ك
واإليجاز فقاؿ:"... الكالـ إذ جاء قميال وقع وقوعا ال يجوز تغييره ، فالعبارة كمما تقاصر كمما الءمت شروط التوزيف الحسي ليا 

محي ىذا المبدأ الشعرّي حيف قاؿ: " ... الكالـ إذا فالحس ينجع في الموجزات وال ينجع في المطوالت لذلؾ  وثؽ ابف سالـ الج
ذا طاؿ الكالـ ، وجدت في القوافي ما يكوف مجتمبا ومطموبا مستكَرىا..." ، فالعبارة 25جاء قميال وقع وقوعا ال يجوز تغييره ، وا 

جراءات التوزينية التي المتقاصرة في حّيز الوظيفة الشعرية تسمح لمحّس باإلحاطة بالمكونات اإليقاعية ، وتسيؿ عميو اإل
يقتضييا تجويد األسموب التعبيرّي ، لذلؾ فإننا نعتقد أف حّيز التشطير أو حّيز التبييت ىو المقصود مف شرط اإلقالؿ في بنية 

الُمدخمة  26الكالـ التوقيعّي وىو ما يوافؽ عبارة عبد الرحمف بف حساف بف ثابت المفيدة ضربا مف ىذا التركيب: لسعني طائر
، وقد انتبو البالغيوف العرب  بنية التقاصر في التعبير الشعريّ غيا في تصنيؼ الشعر ، فاالنفعاؿ بالمغة الموقَّعة يقتضي بال

ذا طاؿ وثُقَؿ واعت إلى الكيفيات التوزينية غير العروضية حيف قاؿ حاـز :"... الكالـ إذا خؼّ  دؿ حسف موقعو مف النفس ، وا 
، والمقولتاف مقولة الجاحظ ومقولة حاـز القرطاجني كمتاىما تنحواف منحى توزينيا يرتكز عمى قيـ  27اشتدت كراىة النفس لو"

الخفة واالعتداؿ وأف ىذه الخصائص التوزينية مستفادة مف قبوؿ الحس لذلؾ ، فالبنية التعبيرية المستخة يتالءـ إيقاعيا مع 
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الحس لدى تعاممو مع المغة الفنية يأسر العبارة المنتظمة المّتزنة حتى الجمالية الشعرية إف لـ نقؿ : إنو واقع في صميميا ، و 
 ولـ يكف وزنياؿ عروضيا.

ف   وزاد الجاحظ تعزيزا ألواصر التوزينات غير العروضية بالكالـ عمى شروط تمفيظية أو إنشادية أدائية فقاؿ: " ... وا 
لى لى تريتيب ورياضة ، وا  لى سيولة المخرج وجيارة المنطؽ  البياف يحتاج إلى تمييز وسياسة ، وا  حكاـ الصنعة ، وا  تماـ اآللة وا 

قامة الوزف ..." ، فالكيفيات األدائية التي تضمنيا رأي الجاحظ يمكننا تفّيميا عمى أنيا واقعة في صميـ  28، وتكميؿ الحروؼ وا 
غير مرتبطة بتوزيع كمي أو كيفي  استنياض الكيفيات التوزينية التي يمكنيا أف تقـو بديال عف الوزف العروضي باعتبارىا

نما استطاع الجاحظ اف يوجو إلى بدائؿ تمفيظية أو  لمتفاعيؿ العروضية وال ىي متضمنة لذكر وزف بحر مف البحور الخميمية وا 
لؾ لسانية سماعية ىي ألحُؽ بالكيفيات اإلنشادية أو الخطابية التي يمكننا تصورىا منفصمة عف الظاىرة العروضية ، ذّؿ عمى ذ

نما مختمؼ  قامة الوزف الذي ال يعني بو الوزف العروضي وا  ذكر الجاحظ لسيولة المخرج وجيارة المنطؽ وتكميؿ الحروؼ وا 
 النشاطات التوزينية األخرى والتي االحتكاـ في توظيفيا لمساف والسمع فقط.

لمكونات الخطاب التعبيرية ، نعني بالخطاب الفني كؿ تعبير قائـ  ينسجـ كؿ مطمب تعبيرّي فني مع وسيمة توزينية
عمى تحسس توزيني سواء أكاف شعرا أـ خاطرة أـ كالـ مسجوعا موّقعا ، وىذه اإلحاالت الفنية تتفؽ جميعيا في إصابة التعبير 

ف  الممذوذ لسانيا وسماعيا األخص ، فالممفوظات المغوية تحتفظ بصورتيا الحية التي ُتعتبر أرقى مف الصورة الخطية الميتة ، وا 
الذي يرتسـ في شاشة السمع ىو ذاتو الذي ارتسـ في آلة المساف ، يتوافى األدآف ، األداء المساني واألداء السماعي ضمف 

ع بذلؾ وظيفة لغوية واحدة ، فالكمية المستفادة لسانيا ىي ذاتيا المستفادة سماعية ، والكيفيات األدائية أو التوزيعية تنطب
األسموب في الحّيزيف ، حيز المساف وحّيز السمع ، وأما صورة المغة الخطية التي يخطئ ثير مف الناس في اعتمادىا لدى تقييـ 
التوزيف الشعرّي فال تقوى عمى حمؿ أية داللة حية مما ذكرنا ، ليذه األسباب العممية والوظيفية ارتأينا بحث البدائؿ التوزينية 

ف القوؿ األخرى التي يم كنيا أف تُبعث مف جديد في واقع اإلبداع الشعرّي ، وذلؾ كفيؿ بأف يجعميا ذات غاية تشعيرية  ، وا 
بالشعرية قبؿ غيرىا مف المصنفات الخطابية األخرى يوجييا إلى العناية باإليقاع بدال مف التعويؿ عمى اإلمعاف والمعالجة 

 الموضوعاتية .

قدي األدبي العربي أف يجد لو المرتكزات النظرية التفّيمية التي ظرية في التراث النث عف دعامات نال يعدـ الذي يبح 
تنبو إلى ضرورة اعتماد بدائؿ توزينية لمغة الشعر ، سنستعرض نماذج منيا ، وأوؿ تمؾ اإلحاالت التفيمية ما تضمنتو نظرية 

ف المغة شعرا ، فالوزف يتمبسو الشعر كما يتمبو الكالـ الجاحظ البالغية ، حيث قاؿ في ىذا الصدد أف الوزف الُغفؿ ال يصنع م
ومعنى ذلؾ اشتراط النية أو العادي ، فالناس قد تتكمـ بالكالـ الموزوف عمى ىيئة الشعر دوف أف إصابة الغايات الشعرية الحّقة 

ير الموقع الجميؿ ال ييتدي الحس ، فالتركيب اإليقاعي الممذوذ ىو المصدؽ الستغراض التعبير الشعرّي ، واالنفعاؿ بالتعبالقصد
 إليو إال بناء عمى استعدادات خاصة رّبما أسموىا النية والقصد 
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لقد ارتبط المبدأ الشعرّي بالكيفيات المسانية السماعية المتسمة باالنسجاـ والتوافؽ والتالـؤ ، والذات الشاعرة التي ىي 
ي إذ تجاذب مستمزمات االنسجاـ البّد ليا مف أف تصيب المقادير في ذات الوقت ذات منشدة تحتاج إلى ما ينظـ ممفوظيا وى

 االنتظامية المحسوسة نعني بيا المقادير االنتظامية التي يمكف لحساب الغريزة أف تحصَييا وتعي كميتيا وكيفيتيا .

ي ُيحتكـ إلى يبدو في الظاىر أف القالب الوزني الذي أساسو الحركة السكوف ال يعّبر عف حقيقة وزف الكالـ الذ 
أساليب الشعراء في استدعاء المكونات الصوتية والمقطعية واألسموبية ، فاالنتظاـ الذي يمأل التفاعيؿ عمى اختالؼ أوزانيا 

 تتقبؿ صنوفا مف التوزيعات الصوتية والمقطعية بما يمكف حسابو وفؽ االحتماالت االستيعابية التالية :

قصير أو طويؿ يحتمؿ كؿ أصوات الحروؼ فال يمتنع عف الحموؿ في موضع صوت وكؿ مقطع ،  ق ق ط ق طمتفاعمف : 
مسوغات توزينيا في كتاب  تدبيرابف جني الباحثيف عناء  ىحنكيا أو شفويا ، وقد كف مف األصوات المغوية سواء أكاف حمقيا أو

ا باعدىا عمى اعتداؿ كأف يكوف شفويا الخصائص ، حيث انتيى إلى ضورة المناوبة بيف دوائر مخارجيا فالحمقية تتركب مع م
ف تقارب الحرفاف رّدا إلى التناسب بالتنويع في الحركات أو المقاطع فإف في بث ذلؾ المستوى مف التنويع كف يؿ بتمطيؼ وا 

كف ، فكانت نظرية توزيف األصوات المغوية في العبارة بمثابة البديؿ التوزيني لمغة الشعر بحيث يم المتجاورات في اإلنشاد
   تعميميا لمناشئة لتدريبيـ عمى اإليقاع .

ف أبرز ما يعوؿ عميو فييا ىو ،  المعتاداإلعماؿ  افتفوق تيفاصخ وذائقة فنية ميارة أدبيةاإليقاعية  يستوجب إعماؿ األدوات  وا 
، وبظرا لالتصاؼ العناصر  إيجاء بدائؿ توزينية بحيث يتوزع انتشارىا عبر المكونات المسانية السماعية المتناىية الدقة والخفاء

التوزينية البديمة عف الوزف العروضي بالدقة والخفاء فإنيا سابقة في االعتبارات الحسية التي بدونيا ال يمكف تقدير النبى 
ّي التعبيرية ، واستنادا إلى ىذا التقديـ النظري فإننا نرى إلى موضوع البدائؿ التوزينية عمى أنيا روح كؿ وزف أو أسموب تعبير 

يقاع المقاطع  جميؿ ، فالقوى الحسية التي يسمطيا الشاعر عمى العبارة تعبأ بتقدير المواضع مواضع أصوات الحروؼ ، وا 
 المغوية مواقعيا الممذوذة المستطابة الممذوذة ، وتمؾ ىي المباحث التي سنسعى إلى اإلحاطة بكيفياتيا البنائية .

زينية المختمفة المواّد التعبيرية تجاوز الوزف العروضي التقميدي ، فمقد أثبتت المعطيات يمكننا إف نحف أتقنا تقدير القيـ التو    
الخطابية أف النظاـ الوزني العروضي منطو عمى أسرار إيقاعية ىي بمثابة الشعيرات التوزينية تأخذ أبعاد النمنمة التموينية وىي 

ية السماعية ، فالوزف مطمقا بصدوره عف االنفعاؿ النفسي يّتخذ لو لدقتيا ال يقوى غير الحّس عمى استيعاب تناغماتيا المسان
عدة أساليب تعبيرية تتجاوز التخطيط العقمي مف حيث تقع بالطبيعة سابقة لو لذلؾ فإف صوره مترتبة عمييا مستفادة مف بعض 

ف مف مميزاتيا النشاط والحركية والثراء والتنوع حيث ُيحتَكـ ف ي ضبط اتساقاتيا اإليقاعية إلى التقديرات قوانينيا اإليقاعية ، وا 
الحسية التي تتناغـ في نشاطيا مع الفطف البالغية ، ولو جئنا إلى تشخيص طبقات الوزف في المكوف التعبيري الفني قمنا إف 

حؽ بوزف الجممة لمصوت المغوي ُمقّطعا توزينا ولمبنية التصريفية أي ىيئة الكممة توزينا وبذات االعتبار فإف لمنحو الذي ىو ال
النحوية وزنا ولألساليب التعبيرية كذلؾ الذي قّدرنا في ما ىو أدنى منيا مف التركيب المغوّي ، إننا حيف ُنسبغ روح الوزف عمى 
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ىذه المجاالت المغوية المتداخمة التركيب إنما ندرؾ أف الوزف العروضي ليس سوى منحى جانبي أو جزئّي ال تستطيع صورتو 
 جابة إلى المطمب التوزيني العميؽ.الكمية االست

يدفعنا التفكير في البدائؿ التوزنية الممكف االستعاضة بيا عف النظاـ العروضي الخميمّي إلى طرح فرضية قياـ الحس  
المغة فتح المجاؿ واسعا أماـ التجريب اإلنشائي لجماليات  ةَ مَّ ومف ثَ ، التوزيني لدى أوائؿ األعراب المفترعيف لمظاىرة الشعرية 
الجديدة في ذات الوقت عائقا أماـ تفتؽ المواىب اإلبداعية  التقميدية  الفنية ، إذ لطالما وقفت الشروط الوزنية السطحية والشكمية

، والوزف الخميمي بما ىو قائـ عمييا في جوىره مف إعماؿ لقوى الحساب واليندسة والخّط ال تخوؿ لو ىذه الشروط الشكمية 
لجمالية والفنية التي تتطمبيا لغة التعبير الفني ، لذلؾ يحسف بنا النظر إلى بوادر التوزيف الجمالي مثمما استيعاب الطاقات ا

وردت لدى البالغييف العرب أو في مدونات أصوؿ المغة العربية البياف والتبييف لمجاحظ وكتاب الخصائص وسّر صناعة 
كثير مف المفاىيـ اإليقاعية متجمية في معاني االنسجاـ والتناسب اإلعراب لبف جني ، حيث نممس تضمف النظرية البالغية ل

والتسوية والتعديؿ، حيث ينبغي لنا العودة إلى منبع الظاىرة التوزينية في المغة العربية فقد بدا لنا منذ اقتراح ىاجس ىذا البحث 
العربية ، حيث يقوموف بعزؿ جمالية التوزيف أف الوزف ظاىرة بالغية خالؼ الذي ىو سائد اآلف في الدراسات النقدية األدبية 

عف باقي المؤثرات اإليقاعية التي سردناىا في البدائة متمثمة في العناصر اإليقاعية الدقيقة والتي يمكننا النظر إلييا عمى أنيا 
 ئية الخطاب .بمثابة الشعيرات المغوية أو اإليقاعية التي تؤثر بمادتيا التوزينية شبو الخفية أو المضمرة في مقرو 

ولكي نطمئف إلى فرضية احتماؿ المغة الفنية لمتسع مف مجاالت التوزيف ينبغي لنا تعميؽ النظر في الكشؼ عف  
األسباب العممية والموضوعية التي دفعت الشاعر البدائي إلى اعتماد النموذج التوزيني العروضي المتعارؼ عميو باسـ نظاـ 

 عف األسباب التي دعت إلى اعتماد الكمية والكيفية المعتمدة في نظاـ القصيدة العربية .العروض الخميمي والبحث بالتحديد 

 : الوزنية أسباب اعتماد الكمية 

نعني بالكمية حساب المجيود الجسماني المتجسد في عمؿ المساف بتحقيؽ المتحركات مف حروؼ الكالـ الشعرّي في  
حّيز البيت الشعري الواحد ، ألننا نعتبر حّيز التبييت مجاؿ بنائي تـّ تقبؿ كنيتو التمفيظية بناء عمى اختبارات لسانية سماعية 

مفيظية بحيث لو زاد الكـ المساني السماعي بعمؿ واحد أو حركة واحدة لما توافر لألداء ىي النموذج األقرب إلى االستطاعة الت
اإلنشادي المناسبات الخطابية الالئقة بالمقاـ الفني ، وقد قادنا إحصاء الكـ المغوي في البيت الشعري الواحد الذي عمى وزف 

 البحر الطويؿ الصورة األولى:

 مفاعمن   فعولن     مفاعيمن   من     فعولنمفاعيمن   فعولن   مفاع  فعولن  

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

يتحوؿ التوزيع التقطيعي إلى مستوى توزيني متداخؿ تتساىـ فيو العناصر المغوية والحركات الضبطية والمتواليات 
و سكوف يغدو في واقع لغة الشعر محمَّال بمواد لسانية سماعية أو مقطعية المقطعية ، فالعنصر الوزني الذي كاف مجرد حركة أ
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، وبما أف إنشاد الشعر وضعية أدائية واقعة بيف الكالـ العادي والغناء فإف الوزف غة الشعر أبعادا وظيفية متداخمة زمنية تمنح ل
لـ يوضع لقوؿ الشعر فقط كما يعتقد الكثيروف ، ولكنو ُوضع مشاكمة مع ما يقتضيو اإلنشاد مف مبالغات صوتية  العروضي

وتمثيؿ داللي إذ تمؾ جميعيا أحواؿ مرافقة تكتنؼ العممية الشعرية ، ولو جئنا إلى تدقيؽ القوؿ في الموضوع فإف لكؿ عبارة 
لمختمؼ المواد الصوتية والمقطعية التي تتألؼ منيا العبارة المغوية ، حيث أف خصوصيتيا التوزينية تخضع في حساب كيفياتيا 

لكؿ صوت لغوي طبيعتو التوزينية الخاصة بو ، لذلؾ فإف صور الوزف في القصيدة الواحدة تثرى بثراء التبديالت التركيبية 
 الدقيقة. 

 :حاجة التوزين إلى تحديد الحّيز اإلجرائي

يمة إلى محاؿ تفاعمي محدود ، فالحس َتنشط قواه االنفعالية بناء عمى مجاؿ استيعابي بحيث يحتاج توزيع النغـ وتقس
يرتبط ضبط توزيع العناصر المغوية التوزينية باستيعاب الحس لمقدرات الحّيز اإلجرائي ، تسعى الغريزة الحاسبة أو المقّدرة 

ا الحيز : الشطر البيت ، السطر الشعرّي ، ألف الذي يعتمد في خالؿ ىذا العمؿ إلى استقراء الطاقة االستيعابية التي يحتممي
الممارسة المغوية القبمية نعني بيا تمؾ التي تستبؽ تنزيؿ الخطاب وارتساـ النص ىو وعي الذات المنشئة لمخطاب لمختمؼ 

اتيا مخرجا وصفة وزمنا المتطمبات النظمية وعندىا يحتاج الحس الشاعر إلى ذوؽ مختمؼ مواّد األصوات المغوية بحساب أصو 
 وتصريفا ونحوا ألف ىذه المعطيات جميعيا ىي التي يتحرى منشئ الخطاب إجراء توزينيا.

 توزين مستوى المتحرك والساكن:

الوزف العروضي ال يشتمؿ عمى نفس كمية المتحركات والسواكف ، وعددىا غير ثابت لعمؿ الزحاؼ عمى تعديؿ  
ازنات المسانية السماعية ، فالذي ينشد خطابا شعريا ال يشعر بالتفاوتات الجزئية التي يحدثيا عددىا بالقدر الذي ال يخؿ بالتو 

الزحاؼ عمى ممفوظات الخطاب الشعرّي ، ولو جئنا إلى وزف بحر الكامؿ التاـّ مثال ألفينا كمية المحتركات في صورتو الوزنية 
 ، ولو جدولناىا ألفيناىا متحولة بيف المجاالت الحركية التالية:الطبيعية المعتادة ثالثيف متحركا تتعايش مع عشرة سواكف 

سكوف( 14حركة/26سكوف( أو )13حركة /27سكوف( أو )12حركة  28سكوف( أو )11حركة/29سكوف( أو ) 10حركة /30)
يف فعؿ سكوف( فبعد أف كاف الفارؽ الوظيفي بيف المتحركات والسواكف بالغا عشر 16حركة / 24سكوف( أو)15حركة/ 25أو )

لساني سماعي تنازؿ بأثر المزاحفة إلى فارؽ ثمانية فعؿ لساني سماعي وىو الغاية القصوى التي تستغرؽ فيو المزاحفة كؿ 
تفاعيؿ وزف بحر الكامؿ ، بحيث يعمؿ إيقاع المزاحفة عمى إيجاد وزف جمالي أو إيقاعي داخؿ صورة الوزف االعتيادية ، يكوف 

حركة مؤديا إلى إنتاج غاية فنية ىي غير التي وضع إخفائيا أي إخفاء الحركة ألف المزاحفة في معيا المحافظة عمى إظيار ال
وزف البحر الكامؿ تصيب األسباب الثقيمة في أوؿ كؿ تفعيمة ويكوف أثرىا المقطعي ناقال لممقطعيف القصيريف إلى مقطع طويؿ 

ف ما يفتقد مف  العمؿ المساني أو حركتو ُيعّوض بقيمة إيقاعية ىي المقطع المغوي يتحقؽ عبر االنفتاح الزمني أو االنغالؽ ، وا 
الطويؿ الذي يزيد انفتاح زمنو مف قيمتو اإلنشادية فتحؿ القيمة الغنائية مقاـ الحركة المحذوفة ، لذلؾ فإننا نرى إلى تعميؽ 

ع فف إيقاع المزاحفة ، فالزحاؼ الذي اآلمدي عمى جمالية المزاحفة عمى أنيا مرة متقبمة مرة وغير كذلؾ أخرى غير متجاوب م
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ىو حرية جانبية في القاعدة العروضية سيبقى متنفس اإليقاع ضمف الوزف الخميمّي فما ينبغي لبالغّي أف يرى إليو مرة حسنا 
 29وأخرى قبيحا ألنو ال يقـو عمى حساب كمّي ثابت .

عر ىو أف المساني خالؿ تحركو بحركات الفتح أو الثابت في االستعماؿ والمحقؽ المساني السماعي في تمفيظ لغة الش 
الجّر أو الضـّ يحقؽ المتحرؾ الذي يعّد المتحرؾ العروضي ، فالساف خالؿ الوظيفة المغوية إما متحرؾ عامؿ أو ساكف معطؿ 

ونسبة العمؿ  عف الحركة ، والحركة في اإلدراج المغوي غالبة عمة السكوف ، وىذا معناه أف المساف يتحّرؾ أكثر مما يسكف ،
المساني أو المتحرؾ إلى الراحة التي سكوف المساف قائمة عمى وظيفة التناسب أو إيقاعو بما يبقي النشاط المساني متمتعا بمياقة 
جمالية يمكف توظيفيا في بالغة اإلنشاد الشعرّي ، وكّؿ ىذه األعماؿ والوظائؼ التي استعرضناىا متعمقة بإجراء نشاطي آخر 

ساب الغريزة ، فالحس بطبيعة تربيتو الفقنية الجمالية قميف بوعي العناصر البنائية أو العناصر المغوية المسانية ىو متروؾ لح
 السماعية والتي ىي في نفس الوقت داخمة في اعتبار الوظيفة الوزنية أو اإليقاعية.

 توزين المتواليات المقطعية:

بديال إيقاعيا عف العروض في شعر الشعراء المتميزيف بميوليـ إلى  نتصيد الجماليات التركيبية التي يمكننا اعتمادىا
إنشاد أشعارىـ ، وىـ إذ كانوا يعولوف عمى جمالية اإلنشاد إاّل أنيا ظمت تمثؿ مجاال حيويا يوّفر لممبدعيف مف الشعراء مزية 

المذتاف المذة المسانية والمذة السماعية ، إبداعية فتضايقيـ بمحدودية العروض دفعيـ إلى استنياض بدائؿ تركيبية الغاية منيا 
ذا قصدوا الشاعر الجمالي إلى بموغ األسباب التوزينية التي تسمو عمى العروض أعمموا قواىـ الناظمة في تحقيؽ ما يمكف أف  وا 

يستعيضوا  يغطي عمى جانب العروض في ممفوظ نستطيع أنشّؾ في أنيـ كانوا يوفروف في تراكيب لغتيـ الشعرية ما يمكنيـ أف
ف كانت ظاىرة بديعية نادرة الخطاب الشعرّي ،  بو عف المعطى العروضي ، والمجوء إلى التوزينات البديمة عف العروض وا 

 ولمتمثيؿ لمبدائؿ الوزنية عف العروض سنعمد إلى التوثيؽ لممنزع البالغي المستطرؼ باألشعار التالية:

جماليات التوقيع التركيبي في شعر األعشى صناجة العرب ، المتمخصة في إيقاع مختمؼ التوازنات واالنسجامات والتعديالت 
 :البسيط التاـ الذي عروضو مخبونة وضربو مثميا مخبوفوزف بحر  والتسويات في إنشاء العبارة الشعرية

 ؿُ حِ ي الوَ جِ ي الوَ شِ مْ ا يَ مَ ى كَ نَ يْ وَ اليُ ي شِ مْ تَ   ا يَ ضُ ارِ وَ عَ  وؿٌ قُ صْ مَ  اءُ عَ رْ فَ  اءُ رَّ غَ 

فقد ُوفؽ األعشى معززا بفورة حماسة التوقيع إلى اصطناع خاصية إيقاعية غّطت عمى الموسيقى الخارجية لوزف 
ف البسيط : مستفعمف فاعمف مستفعمف فعمف ، فعمى الرغـ مف اتساـ قاعدة وزف البحر البسيط بالتركيبة الثنائية : مستفعمف فاعم

إاّل أف ذلؾ جاء مخفيا مندسا ال يكاد يظير إلى حيز السمع ، فالكالمات: غراء فرعاء مصقوؿ تبدو مسرودة تعدادية حرة  كؿ 
واحدة منيا مستقمة عما جاورىا إاّل أف ذلؾ االنتظاـ لـ يخؿ بوزف البسيط ضمنيا ، كؿ واحدة مف الكممات تأخذ ما يكمميا مما 

ف مثؿ ىذا اإليقاع تمنح المقاـ الشعري خاصية يمييا حتى بدت متعالقة متو  افية فيي في الممفظ مستقمة وفي الوزف مّتصمة ، وا 

                                                           
29

 270: ٌنظر ، اآلمدي ، الموازنة بٌن أبً تمام والبحتري ، تحقٌق: محمد محً الدٌن عبد الحمٌد ، دار المسٌرة ، ص: 
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، وثمة قيمة توزينية أخرى أطمعيا حس األعشى بداىة ىي إيقاع تعالؽ الكممات في سياؽ يبية جديرة باالىتماـ والمدارسة ترك
بوزنيا الصرفي فيحصؿ التداخؿ أو التعالؽ بيف الوزنيف الوزف البيت فال تنفؾ كممة مف جممة عبارة البيت بحيزىا الخاص 

 30الصرفي والوزف التفعيميّ 

إذا نحف فمينا القصيدة التي إلييا يرجع الشاىد الشعري المستقطع نموذجا شاىدا عمى إمكاف إيجاد الحس لمبدائؿ  
نما ىي فرص وطفرات ال تتكرر وفي ذلؾ جماؿ  التويزنية غير العروضية ممكنا ربما عدمنا أف نصادؼ مقاما توقيعيا آخر ، وا 

 ندرتيا المحبَِّبة ليا  

 التوزيف األسموبي أو إنتاج جماؿ العبارة:

 أورد عبد القاىر الجرجاني تنازع قيمتيف شعريتيف ىما:

 .ـ وزف الخفيؼ التا : القمية الشعرية األولى

 31في التبكيرِ  ذاؾ النجاحَ  إفَّ   اليجيرِ  را صاحبّي قبؿَ بكّ 

 وزف الخفيؼ التاـّ. :القيمة الشعرية الثانية

 في التبكيرِ  بكِّرا فالنجاحُ   بّكرا صاحبّي قبؿ اليجيرِ 

بحيث تتساند كؿ مف القيمتيف الشعريتيف عمى مسّوغ تركيبي تنازع فيو الشاعر بشار بف برد والناقد الغاوي ابف شبرمة 
ذا كاف الشعراف شعر  بحيث ارتأى كؿ واحد منيما في عبارتو الشعرية المفضمة مزايا تعبيرية تفضؿ ما تضمنتو األخرى ، وا 

واقعتيف في الوزف الواحد والقافية الواحدة إاّل أنيما تتبايناف في الكيفية األسموبية صيغة بشار وشعر صيغة ابف شبرمة المنقحة 
بما يمنح المستوى األسموبي قيمة إيقاعية وزنية يمكنيا أف تقـو بديال عف الوزف العروضي وىذا المناط ىو الذي سعينا إلى 

ادس والثمانيف لمسنة ألفيف وستة عشر مف مجمة نزوى إثباتو في بحث تناجز األسموبية مع الشعرية المنشور في العدد الس
العمانية ، حيث خمصنا إلى فائدة إمكاف أف يقـو التجويد األسموبي بديال عف الوزف التقميدي ، يؤكد ىذا اإلمكاف ما برر بو كؿ 

لوزف خفي يصعب  مف الشاعر بشار وابف ُشبرمة مزية بنائو العبارة عميو ، حيث انطوى السّر عمى تضمف الوزف الظاىر
 التقاطو واإلحاطة بقوانينو ىو اإليقاع.

 إّف ذاؾ النجاح في التبكير  بكرا صاحبّي قبؿ اليجيرالتي ىي :  الصيغة الشعرية األولى 
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عمى ابتغاء إيقاعي اإلغراب واالستيحاش المّتسمة بيا أساليب األعراب البدوييف المستممحة ليجاتيـ ، مبرراتيا الشعرية قائمة 
 ؽ إخراجيـ األصوات ، وتمثيؿ الدالالت ، وذلؾ ما يوفر لمكالـ إيقاع االلتئاـ ، في لساف المنشد أو سمع المتمقي.وطر 

 بّكرا فالنجاح في التبكير  بّكرا صاحبّي قبؿ اليجير الصيغة الشعرية الثانية:وأما 

 مف أساليب كالـ الموّلديف المخالؼ إليقاع بالغة األعراب .

لمفارقة بيف الصيغتيف الشعريتيف عمى فارؽ أسموبي وظيفي يفوؽ مستوى الوزف العروضي ، ال لقد انطوى سّر ا
ُتحّصُؿ بالغتو إاّل بناء عمى التربية المغوية القائدة عمى إصابة روح الوزف أو وزف الوزف الذي يمكننا اعتماده تفاضال فنيا 

:" ... ولو قمت )بشار( بدائؿ التزينية الخفية تعميؽ البالغييف إلى القوؿ، وقد حركت ال ماده بديال توزينيا لّمغة الفنيةيمكننا اعت
بكرا فالنجاح في التبكير كاف ىذه مف كالـ المولديف وال يشبو ذلؾ الكالـ ، وال يدخؿ في معنى القصيدة التي قمتيا ... وقيؿ 

لمتقنيف ، والسحرة المؤَخذيف األراشحة بتحقيؽ فيؿ فحوى ما جرى بيف بشار وصاحبو ، وىـ مف فحولة ىذا النوع ، ومف الميرة ا
 32مثؿ بشار وقد تعّمد أف ييدر بشقشقة سكاف ميافي الريح  مف كؿ ماضغ قيصـو وشيح ..."ما أنت منو عمى ريبة ، وقؿ لي 

 فالبدائؿ التوزينة قمينة بأف يصنع االحتفالية البالغية المستطرفة كما في شعر بشار ذي التعجيب اإليقاعي. 

مكف لمبدائؿ التوزينية أف تّتخذ مف كؿ وزف أسموبي بديال توزينيا عف الوزف العروضي ، لذلؾ ألفينا عبد القاىر ي 
الجرجاني بمزايا توزينية تتعمؽ بإتقاف توظيؼ حروؼ الجّر ، فإف إتقاف إعماليا في السياقات األسموبية ىاديا إلى إنتاج قيمة 

 .  33عضو عمى بعض والذي ىو باب مف أبواب البالغة العربية الحّرة غير الدرسية تركيبية ىي توزيف حسف تعّطؼ الكالـ ب

ال يستوعب اإلضافات اإليقاعية األخرى ألنو ال يستطيع أف يمبي الوظائؼ  يخطئ الذي يعتقد أف الوزف العروضي 
اإليقاعية كميا ، مف ذلؾ ما وقفنا عمى التحقيؽ في موضوعو ، فالبنية الصرفية لمتفعيمة العروضية ليا كيفيات تجاذبية مع المغة 

مغة الشاغمة المحؿ اإليقاعي منيا ، مف ذلؾ تحقيؽ بحيث تستدعي المدود التي في أصؿ وزف التفعيمة ما يقابميا مف المّد في ال
 ، مف فعولف ، بنسبة عالية عوالمّد الذي في الوتد المجموع : 

 في واقع لغة القصيدة التي عمى وزف المتقارب أو الطويؿ: 

 34وليؿ أقاسيو بطيء الكواكب كميني ليـّ يا أميمة ناصب  

لــــــي ، نـــــا ، ذا الشعر استدعت ما يناسبيا مف المّد في واقع لغة ىذا الشعر :فالمدود الشاغمة نيايات األوتاد المجموعة في ى
 قـــــا ، طــــــي ، وا. 
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وىذه الظاىرة التوزينية كفيمة بأف تتحقؽ في الشعر الشاعر ، نعني بو الشعر الروحي الوجداني ألنو األجدر  
  عف الوزف العروضي.باستنياض المكونات اإليقاعية التي يمكف أف تقـو بديال

ف كانت ال ضابط ليا سوى إعماؿ الحس إاّل أنيا قمينة بأف  ىذه كميا مناسبات إيقاعية فاعمة داخؿ الوزف العروضي وىي وا 
 تضيؼ مستويات توزينية ىي أرقى مف المطمب العروضي. 

وبما أف الشعر الشاعر دائما يسترجع أولياتو الصافية الصحيحة البسيطة التي لـ يصبيا تركيب العقؿ فإّف اعتماد  
الشعر العربي الجديد األوزاف الصافية بديمة عف األوزاف المركبة فإف ذلؾ يؤكد وجود ىوامش لممراوحة البالغية واإليقاعية 

التوافؽ مع ىذا اإلمكاف المتضمف في اإلجراء العروضي ذاتو فإّف الشعراء يصحح بيا فّف الشعر مساره اإلبداعي ، وب
 يستطيعوف توظيؼ البدائؿ التوزينية األكثر دقة وخفاء والتي في حقيقتيا تشكؿ روح كؿ وزف .

تثمار ولكي ال يضيؽ اإلجراء التوزيني في حيز التفعيمة فإف الشعراء المحدثيف سعوا في إثراء التجربة اإليقاعية باس 
جانبي الصوت المغوي والمقطع الزمني ، فقد تكفي المفاعمة بيف العناصر اإليقاعية لبّث بالغة التنويع ضمف إيقاع التفعيمة 

 الواحدة.

 بحر أليموؿ الجديد ، خريفنا يدنو مف األبواب

 بحٌر لمنشيد المّر. ىّيأنا لبيروت القصيدة كميا

 بحٌر لمنتصؼ النيار

 لظمنا ، لسالحنا الفرديّ  بحر لرايات الحماـ ،

 35بحٌر لمزماف المستعار 

يستثمر محمود درويش إيقاع المخالفات والكسور والخروؽ ، باعتبارىا وسيمة إلثراء السياؽ التوزيني ، مف تمؾ 
ف محمود المخالفات كسر السياؽ النحوي المقّدس ، فالمبتدأ ىنا نكرة ال تسمح القاعدة النحوية العربية بتصدره الكالـ غير أ

درويش اعتمد الصيغة عمى اعتبار أف لغة الشعر ىي التي أوجدت القاعدة النحوية ، فالنحوية الشعرية ليست سوى أساليب 
ذا كاف النحو ضربا مف الوزف الداللي ينتظـ مراتب الكممات في السياؽ التعبيرّي  الشعراء الحرة في توقيع العبارات الجميمة ، وا 

ؿ بالخرؽ قاعدة المسند والمسند إليو في المبتدأ والخبر ، إنيا روح العودة بالمغة إلى شعرية ما قبؿ فإف محمود درويش يستبد
 النحوية.

 البديل الصوتي عن الوزن العروضي:
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ال يقوى أحد عمى تجاىؿ ما لمصوت المغوي مف قيمة توزينية تسبؽ االعتبارات التوزينية األخرى في بث القيـ المسانية  
مكونات المغة الشعرية ، فالصوت باتصالو االتصاؿ الوثيؽ بألتي الكالـ المساف والسمع يجعؿ كؿ اعتبار توزيني  السماعية في

يمر عميو قبؿ التركب ضمف اآلليات التوزينية الكمية ، ونظرا ألىمية الصوت المغوي في بث االنسجاميف المساني السماعي في 
اية واالىتماـ ، فقد سمؾ الجاحظ ىذا المنيج في مقدمة البياف والتبييف ، وكذلؾ فعؿ لغة الشعر الجميمة تعّيده البالغيوف بالعن

 .36ابف جني في كتاب الخصائص ، واقتفى  السكاكي في مفتاح العمـو ذات النسؽ والمنيج 

غة في ونظرا ألىمية التوزيف الصوتي لمغة الشعرية ألفينا الجاحظ يخّصو بالثبت والتخصيص ، ذكره ألىميتو البال 
تحقيؽ جماؿ المنطؽ ثـ لكونو خاصية إنشادية أو خطابية أو فصاحية قاؿ:" والصوت ىو آلة المفظ ، والجوىر الذي يقـو بو 
التقطيع ، وبو يوجد التأليؼ ،ولف تكوف حركات المساف لفظا ، وال كالما موزونا ، وال منثورا إال بظيور الصوت ، وال تكوف 

والتأليؼ ، وحسف اإلشارة باليد والرأس ، مف تماـ حسف البياف بالمساف ، مع الذي يكوف مع اإلشارة الحروؼ كالما إال بالتقطيع 
، ونظرا ألىمية الصوت في بناء المغة الشعرية رجع ابف جني  37مف الدّؿ والشكؿ ، والتقّتؿ والتثّني ، واستدعاء الشيوة ... "

ففضؿ التعبير  38ىا فإنيا أصوات يعبر بيا كؿ قـو عف أغراضيـ "بتعريؼ المغة إلى مبدئيا الصوتي حيف قاؿ: " أما حدّ 
 بالتمثيؿ الصوتي الذي ىو كيفية إيقاعية عمى باقي مستويات الداللة األخر

الصوت والتأليؼ ىو توقيع المتوافقات والتناسبات الصوتية في السياؽ اإلدراجي فطنة غريزية ال يصيب غاياتيا اإليقاعية إال 
 شعراء بالغة اإلنشاد ، ألنيا قائدة إلى إتقاف إعماؿ التناسب بيف المالفظ.مف أوتي مف ال

 قاؿ األعشى :

 تمشي اليوينا كما يمشي الوجي الوِحؿُ   غّراء فرعاء مصقوؿ عوارضيا  

فإف لوقوع المدود في الشطر األوؿ مف الشعر متناسقة متماثمة متناسبة يوجد وزنا داخؿ وزف ، وذلؾ فعؿ التوزيف 
المقطعي حيف يأخذ أبعاده البالغية ، الراقية بالوزف العروضي إلى طبيعة استرواحية تجعمنا نتفكر في األسرار التي تقـو عمييا 

المات انتظامية إبانة عف أف االنتظاـ المغوي ىو في جوىره انتظاـ نفسي أو انفعالي ، فقد المغة الشاعرة ، ففي اّتخاذ المدود ع
 أخذت كؿ تفعيمة مف وزف البسيط في الشطر األوؿ مف الشعر مما يمييا مف التفعيمة التالية ليا في السياؽ التوزيني. 

إنشاديا متميزا ، وذلؾ األداء المتمّيز ىو الذي  تجويد الصوت المغوي الُمجرى في توزيف العبارة المغوية الشعرية أداء
يخرج الصوت المغوي عف طبيعتو العادية الباردة ، ويصبغ عميو قيمة توزينية يمكننا اعتمادىا بديال عف الوزف العروضي ، ولنا 

، حيث فاضؿ بيف في ما أورده ابف المعتّز في كتاب البديع خير شاىد عمى مصداقية ىذه الوظيفة ، وحقيقة ىذا اإلجراء 
 صوتيف إنشادييف األوؿ منيما أنشد بصوت رفيع ثـ قاؿ أعرابي استأذف عمى القمب فمـ يؤذف لو ، ، وأنشد آخر تاله بصوت 
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