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  مفھوم اإلیقاعفي   :المحاضرة األولى 

  :تمھید 

دراسة الوزن إن أغلب الدراسات واألبحاث التي تناولت اإلیقاع في الشعر درساً وتحلیالً، كانت تتجھ إلى 

والقافیة، بینما تغفل إغفاالً یكاد یكون تاماً مكون اإلیقاع، الذي یمكن رصده انطالقاً من مستویات أخرى 

رون الوزن ویعود األمر إلى كون أصحابھا یعتب. كالمستوى الصوتي والصرفي والتركیبي والداللي

جعلون ون اإلیقاع مرادفاً للوزن، أو یكثیر ممن كتبوا عن الوزن في العربیة یجعلواإلیقاع مترادفین، ف

  .الوزن صورة من صور اإلیقاع 

بمعنى الوزن حتى لدى بعض الباحثین » بنیة اإلیقاع«وقد نجد استعمال لفظ اإلیقاع، أو عبارة 

المعاصرین، ممن تبنوا في دراستھم مفاھیم مستقاة من مناھج نقدیة حدیثة، حیث غلبت علیھا الدراسة 

تكرارالحروف : تجاوزھا إال قلیالً إلى مكونات شعریة أخرى، كالمادة الصوتیةالعروضیة، ولم ت

وتجدر اإلشارة ھنا إلى أن أشھر الدراسات التي تبنت مصطلح .. والمفردات والجناس والتوازن الصوتي

ھب أن النتشار المذوال یخفى  ،لكمال أبو دیب» لعربيفي البنیة اإلیقاعیة للشعر ا«البنیة اإلیقاعیة ھي 

وھذا  ه،في كتابات الرجل وفي كتابات غیرالبنیوي في الكتابة النقدیة، فضالً على تبلور ھذا المصطلح 

یؤكد أن االتجاه الذي سارت فیھ أغلب الدراسات التي اھتمت بدراسة موسیقى الشعر، ھو دراسة البنیة 
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  .دة من المنھج البنیويالعروضیة، حتى تلك التي حاولت االستفا

ھوم اإلیقاع التبس فعال بمفھوم الوزن، حتى غلب على أذھان الكثیرین أن ھذا ھو ذاك بعینھ، وأن ن مفإ    

الصلة الحمیمة بین ھذین الباحثین في ھذا الخلط  بعضویفسر وقوع  حي اإلیقاع والوزن مترادفانمصطل

ص من فالوزن الشعري أخصلة عموم وخصوص  ،ة األصل بالفرع والكل بالجزءالمصطلحین وھي صل

أن الشعر نشأ  ، ذلك س والوزن نوع منھاإلیقاع الشعري، والوزن قسم من اإلیقاع، أي أن اإلیقاع اسم جن

  . واحد ھو الشعور بالوزن واإلیقاعمرتبطا بالغناء، ومن ثّم فإنھما یصدران من نبع 

الشعر، أو التي والحقیقة أن مفھوم اإلیقاع ظل في أغلب األبحاث التي عنیت بدراسة ما یتصل بموسیقى 

عقدت فیھا فصول لرصد ما سمتھ بعض الدراسات بالتشكیل الموسیقي، وسمتھ أخرى ببنیة اإلیقاع، غیر 

. محدد تحدیدا دقیقا، وال یتم التمییز بینھ وبین الوزن بالشكل الذي یزیل عنھ ما یحیط بھ من غموض ولبس

الدراسات الحدیثة والمعاصرة، التي  لقد تمت عدة محاوالت لتحدید مفھوم اإلیقاع على مستوى بعض

  وسنتوقف ھنا عند مفھوم اإلیقاع . عنیت بموضوع موسیقى الشعر، سواء في المشرق أو المغرب

  

  :ع لغة اإلیقاتعریف 

اإلیقاع كلمة وردت في الثقافة العربیة للداللة على مكنون من مكنونات الموسیقى، وكثیرا ما یرتبط اإلیقاع 

دفة للسرعة أو التناوب أو كالطب وعلم النفس والبیولوجیا وغیرھا، وتكون معانیھ مرابمجاالت مختلفة 

وفي لسان العرب ؛ اإلیقاع من إیقاع األلحان والغناء، وھو یوقع األلحان ویبنیھا، فاإلیقاع حدوث الزمن، 

  .األلحان والنغمات وبناؤھا في قالب متناسق ومتجانس 

  :إصطالحا 

. عبارة عن رجوع ظاھرة صوتیة ما، على مسافات زمنیة متساویة أو متجاوبة بأنھورمحمد مند عرفھ

فأنت إذا نقرت ثالث نقرات ثّم نقرت رابعة أقوى من الثالث السابقة وكررت عملك ھذا، تولد اإلیقاع من 

في (رجوع النقرة القویة بعد كل ثالث نقرات، وقد یتولد اإلیقاع من مجرد الصمت بعد كل ثالث نقرات 

اعیل التي یستغرق كم التف«، وھو یمیز بین اإلیقاع والوزن، ویسمي ھذا األخیر بالكم أي )میزان الجدیدال

قد ترد متساویة كالرجز ) تفاعیل(ویرى أن كل أنواع الشعر یقسم فیھا البیت إلى وحدات  ،نطقھا زمنا ما

  . في كل شطر من الشعر القدیم) علنُمْستفعلن ُمْستْفعلن ُمْستفْ (

مالحظ أن ھذا المفھوم لإلیقاع ال یخرج عن إطار الظواھر الصوتیة المتصلة بالعروض والناشئة عن وال 

ظاھرة صوتیة »االنتظام الذي تتمیز بھ المقاطع أو الحركات والسواكن المكونة للتفاعیل، فاألمر یتعلق بـ

نا یتحدث عما یسمیھ باالرتكاز ھ وھو. الیھتیتال ةوتعود إلى الحدوث في التفعیل ةتحدث أثناء نطق كل تفعیل

تردد إلى كم التفاعیل، وباإلیقاع إلىالذي یمیز بین المقاطع، ویولد كذلك اإلیقاع، فمندور یقصد بالوزن 

ون ارتكازا كما قد تكون مجرد وھذه الظاھرة قد تك. ظاھرة صوتیة ما على مسافات زمنیة محددة النسب
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موسیقى الشعر، بل ال بد من االرتكاز الشعري الذي یقع على كل ال یكفي إلدراك صمت، والكم في رأیھ 

  . وھكذا ةالتالی ةویعود في الموضع نفسھ على التفعیل ةتفعیل

أي (تتردد عبر مسافات زمنیة رتیبة )تنغیم، نبر، سكت،( صوتیةواھرومن ھنا نخلص إلى أن اإلیقاع ظ

  . اطع لسانیة معینةلمق) متساویة المقدار

  

  بین اإلیقاع والوزنالفارق الوظیفي :المحاضرةالثانیة

وفي إطار مناقشة مستفیضة للتعریف الذي یقترحھ محمد مندور للوزن ولإلیقاع، یحاول شكري محمد 

، فقد جعل الوزن ترجمة »موسیقى الشعر العربي«عیاد التمییز بین المصطلحین في أحد ھوامش كتابھ 

بره أخص من اإلیقاع الشعري مستشھدا بقولة للغوي اإلنكلیزیة، واعت» meter«لكلمة 

لذلك نراه أكثر شمولیة واتساعاً، فنحن نجده في جرس . »إن اإلیقاع أبو الوزن«: »سویداس»الیوناني

  .الحروف وفي تكرار الكلمات وفي الموازنات الصوتیة وغیرھا من أنواع الجناس والبدیع

الحقائق وترتیبھا سواء بتكرار منتظم أو متفاوت بانتظام ،  یعتمد اإلیقاع الكالمي على دقة التعبیر عن

فمجرد الصدق في التعبیر عن الحقائق مع تدفق العاطفة معھ لھ إیقاع خاص فإذا رافقھ انتظام تكرار 

مشاعر معینة تضاعف أثر إیقاعھ ، ومن ھذا الباب قد یكون لنص نثري إیقاع في النفس أشد من بیت 

 . ( انظر فقرة الوزن( معنوي شاعري ، وبذلك نالحظ فرقاً بین الوزن واإلیقاع شعري موزون بال إیقاع 

تدعو لتكوین صورة معینة تتكرر في ( ویمكن تكوین أحداث إیقاعیة صوتیة أو حواسیة أخرى أو معنویة 

اوي ومثالھ في النثر السجع أو الترصیع الذي یعتمد على تس. في فقرتین من النثر أو أكثر) مواقع ثابتة 

سود فاحمة ذوائبھا : األلفاظ في البناء واتفاقھا في االنتھاء ، وخاصة إذا كان نابعاً دون تكلف ،كأن تقول 

 ..بیض ناصعة ترائبھا محض صاف ضرائبھا

 ما الوزن في الشعر ؟

الحركات الوزن ھو انتظام تباعد األوتاد األصلیة باألسباب البینیَّة بھیئة معینة بمقدار كمي أعلى وأدنى من 

فالوزن محدد  ،غیره من البحورفي كل شطر حسب البحر فتعطیھ ھیئتھ وبنیتھ التي تمیزه عن  واكن والس

والوحدة األساسیة للوزن ھو التفعیلة عند التفعیلیِّین وانتظام األوتاد . بالھیئة والكم في البیت الشعري

زن األشطر في الرقمییِّن ، وعلیھا یضبط واألصلیة فیما بینھا من أسباب سالمة أو مزاحفة أو خببیة عند 

أربع  ي كل شطر أو تكرر الوتد والسببمرات ف 4فنقول أن وزن المتقارب فعولن  ،كل بحر ھیئة وكّماً 

ویكون لكل وزن إیقاع  ،یتداخل مع معنى من معاني اإلیقاعوبھذا المعنى من االنتظام  ،مرات في كل شطر

كون ذا إیقاع صوتي فقط مالم یترافق بمضمون ذي إیقاع معنوي خاص ، لكن الوزن الشعري اللفظي سی

 :فمثالً إذا قلت. إدراكي 
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 مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن= مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن 

فھذا وزن شعري بإیقاع صوتي بال إیقاع إدراكي، أي ھو وزن إیقاعي صوتي بال إیقاع عاطفي شعوري ، 

ت ذات معان مترابطة مؤثرة تصف حقائق معینة كان للبیت وزن وإیقاع فإذا استبدلنا التفعیالت بكلما

  .شاعري إدراكي مؤثر بدرجة معینة تتناسب مع حقیقة المشاعر المنقولة

لقد تباینت آراء الباحثین في الفرق بین اإلیقاع والوزن ؛ فمنھم من جعلھما مترادفین وأنھما بمعنى واحد 

بضوابطھ الموسیقیة، وإنما قالوا ھذا باعتبار أن البیت الشعري یحوي  فاإلیقاع عندھم ھو الوزن أو البحر

اإلیقاع والوزن معا، ذلك أن مصطلح اإلیقاع والوزن تداخال أحیانا وافترقا أحیانا، ویكمن تداخلھما في 

  :كون 

  ـ أن لكلیھما تكرار صوتي ؛ فالتفعیالت في البحر تتكرر، والنقرات في اإلیقاع تتكرر أیضا 

  ل صوت فیھما مسافة زمنیة محدودة ـ لك

  ـ أنھما یعمالن بمبدأ التقابل ؛ فالتفعیالت في الوزن متقابلة والنقرات في اإلیقاع متقابلة 

وھذا التداخل المذكور من حیث الشكل فقط ، وبالنظر إلى وظیفة كل منھما یظھر التباین واإلفتراق بینھما 

  :لسانیین ، ویكمن ھذا اإلفتراق الوظیفي في أن جلیا، وھوما ذھب إلیھ الفریق اآلخر من ال

ـ اإلیقاع ظاھرة صوتیة عامة شعوریة وجدانیة كما أنھا ذوقیة سماعیة ، أما الوزن فھو ظاھرة صوتیة 

  .شكلیة مادیة ضابطة لھذا اإلیقاع 

على الوزن فحسب بل ھناك عناصر أخرى نتوصل من خاللھا إلى شكل اإلیقاع ـ اإلیقاع ال یقتصر 

  ).النبر والتنغیم والفواصل ( لموجود في النص ، كالمقاطع الصوتیة فوق التركیبة ا

  .ـ الوزن شكل إیقاعي ولیس كل اإلیقاع 

  .ـ اإلیقاع یشمل كل منطوق شعرا كان أو نثرا ، أما الوزن فللشعر فقط 

وسكتاتھ ونبراتھ، الوزن؛ فھو یؤدي وظیفة في التركیب بنغماتھ  ومن ھنا نخلص إلى أن اإلیقاع أشمل من

مادیة محظة بأشكالھ وبحوره كما یؤدي وظیفة في المعنى بأحاسیسھ وشعوره، أما الوزن فھو یؤدي وظیفة 

  .المختلفة، ألجل ھذا كان الوزن جزًء من أجزاء اإلیقاع وشكال من أشكالھ 

  

  في بنیة اإلیقاع : حاضرة الثالثة مال

األولى لتألیف أشكال ھذه الموسیقى بما یمتلكھ كل صوت من لألصوات دوربالغ األھمیة بوصفھا المادة  

وُتمن المتعلقات األشد وثوقا و األكثر ھیمنة على ،وال یقتصر األمر “اإلیقاع“ صفات خاصة مستقلة، فالصَّ

سلسلة من األصوات ینبثق عنھا المعنى،  على األثر األدبي فحسب بل یتعداه إلى الفنون برمتھا، فھي

 .بل فاعل بنائي في المضمونیتجسد معنى، أو ظاھرة عددیة ”أكوستیكیة“ ظاھرةلیس   ”الصوت”و
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أي أنَّھا  ، إنالكلمات التي ھي عبارة عن مجموعات صوتیة تقوم على بناء مزدوج إنما ھي أصوات         

یجب أن  "لھیج"بحس–، وعلیھ فالصوت “اإلیقاع“ رموز للمعاني وفي الوقت نفسھ شكل من أشكال

شكال بأسلوب حي ومن الواجب اعتباره كھدف في حد ذاتھ، مھما اعتبر في الشعر كوسیلة یظھر مت

خارجیة ومن ثم یخضع لقواعد اإلیقاع،فالتصاوت الذي یحدث بین الحروف وكذلك بین الحركات، وما 

النسی ج الصوتي یفرضھ النَّص الشِّعري من رويٍّ ومجرى كلُّھا ظواھر صوتیَّة لھا دالالتھا على اعتبار أنَّ

، فاعل داللي ، فقیمة المادة الصوتیة تجسد قیمة الصوت النظمیة،القیمةالتي تسجلھا الترددات في النَّص

 : وعلى ھذا األساس فإن بنیة اإلیقاع تقوم على 

  :التوازي

فھ فھو تقنیة قائمة على تكرار   ، خطاب یكرر كال أو جزء نفس الصورة الصوت:بأنَّھ ”جون كوھین“ یعرِّ

 .تردید وحدة أو وحدات صوتیة بعینھا ُتحدث حراكا إیقاعیا الفتاأو 

فإنَّ الشكل األخیر ھو  ،”الصوتي“، و”التركیبي“، و ”الداللي ” أشكاال متعددة منھا ”التوازي“ وإذا كان

في ھذه الدراسة، لتركیزه علىالتماثالتالموقعیة بین الشطرین مع تكرار حروف أو كلمات   الذي یعنینا

؛  كأْن تكون في بدایة الكالم أو البیت الشعري أو أن تكون في العناصر المتصرفة أو المنبورة بعینھا

إیقاعّي  وھي عناصر تكثیف صوتّي   ”التَّصدیر“، و“السجع“و ”الجناس”و  ”التصریع“ على   واشتمالھ

 .بامتیاز

سین، بل أن اإلیقاع یتولد معینة في مواقع مختلفة    رار كلماتمن تك  إنَّ الوزن و القافیة لیسا محددین مقدَّ

 .كالجناس والترصیع والتصدیر والتردید وغیرھا

وتیة اإلجباریة  ھذه التكرارات االختیاریة تتداخل مع بعضھا لتشكل مزیجا صوتیا یسھم في المقومات الصَّ

  .للقول الشعري في اكتمال شكل اإلیقاع الذي یسیطر على الشاعر

عامل إجرائي مھمٌّ یرصد أثر العالقات الصوتیة في ترابط البنى الشعریة  ”التوازي الصوتي“ إن       

المختلفة وإمكانیات تعاضِدھا صوتا وداللة ً لصالح النَّص، فھوعنصر تأسسي وتنظیمي في آن 

،  ھي ذلك التردد الممتد بین الصوت والمعنىفیمقاطع للحزن و أخرى لألمل  واحدخصوصا و أنَّ القصیدة

 .لص إلى أن التكرار عامل مھم في التوازي وبالتالي فھو نواة أولى في بنیة اإلیقاع ومن ھذا نخ

 :نظام التكرار

في الفكر النقدي القدیم الذي أفرغھ من بعده اإلیقاعي وجعلھ  ”التوكید“ بمفھومھ الحالي ”التِّكرار“ یقابل

وجد مجاال للتفاعل واإلفادة من حكرا على الجانب الداللي، و التقاطع الحاصل بین الشعر والموسیقى أ

لة الوثیقة للتكرار باإلیقاع وھو ما یظھر  الموسیقى بما یخدم اإلیقاع في النَّص الشعري مما یبرز الصِّ

بت الفوارق واستثمرت كل الممكنات الموسیقیة المتاحة التي لم تعد  بجالء في النصوص الحداثیة التي ذوَّ
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ه من إیقاع خارجي محدد، وإنما أوجدتھ فیتقطیعات وفي توازنات ال حكرا على األوزان الشعریة وما تولد

   :في التقابل و التشاكل، في التكرار على أنواعھ..متناھیة

التكرار لحروف بذاتھا، أو لكلمات، والذي ھو تكرار ألصوات، لمسافات زمنیة لغویة، وقد یكون اللفظ 

 .تھاكما قد یكون المعنى ھو حدود ھذه المسافات أو فاصل

دینامیة اللغة     والقیود التي تحد من  إنَّ أھم فتح ُیحسب للقصیدة الحدیثة كسرھا للحواجز و النمطیات      

إعادة الفكرة باللفظ متنوعة أو باأللفاظ >> كعنصر إیقاعي على شكل ”التكرار“ و التخییل، و توظیفھا تقنیة

تجربة الشعریة ووعي الشاعر بدور ھذا العنصر الذي ألنَّ توظیفھ بالشكل األنسب رھین بال نفسھا أحیانا،

قد یكون عامل رتابة ونفور إذا لم یوظف توظیفا إبداعیا ، فھویعطي الكلمة وزنا في البدایة ویجعل الوعي 

یتوقف عندھا، ثم ما یلبث أن یفقدھا وزنھا كأنھا لم تكن ، لتعود ھیمنة اإلیقاع وجمود الحركة على الفضاء 

 .یدةالموسیقي للقص

  

 :أشكال التكرار اإلیقاعي

خاصة مع تعابر الشعر والموسیقى من جھة، وإفادة النَّص الشعري  ”التكرار”ال یمكن حصر أشكال    

التي یوظفھا  ”التكرار“ بحیث یكون للتجربة الشعریة أثر واضح في تحدید أشكال  الحدیث من ھذا التفاعل

نا قد نكتشف   :فھي   أشكاال تكراریة عدیدة ،الشاعر، وھو ما یعني أنَّ

متنوعة جداً، منھا عودة الزمة على فترات منتظمة، واستعادة مقطع البدایة في الخاتمة، مما یسمح >>

انطباع الـحلقة والـدائرة للفكرة الشعریة بأن تلتف حول نفسھا وتغلق القصیدة، وھكذا تشدد على 

ائد منھاةالمغلق  :لذلك سأكتفي بالسَّ

  : االستھاللي التكرارـ  1

النَّص    مستھلیرتكز علیھ الشاعر من خالل توظیفھ لفعل أو كلمة في   یشكل منعطفا داللیا و إیقاعیا 

ر عبر كافة مراحلھ بالصیغة نفسھا أو بصیغ متشابھة مما یولِّد حالة إیقاعیة یستقبلھا المتلقِّي القارئ /تتكرَّ

  . دالالتھا و أبعادھا   ھا آثارھا ول

     :التكرار الختاميـ  2

زه في المتلقِّي  ال یختلف كثیرا في أثره عن سابقھ إذ یمثل عامل خلوص یكثِّف من خاللھ الشاعر أداءه لیركِّ

 . فتح ھامشا آخر للتأثر والتأویل، وتعند نھایتھامما یجعل النَّص حالة تبدأ 

 ":الھرمي"التكرار المتدرج ـ  3



 نـــاموسيبلحبیب  :  األستــــــــــاذـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علم اإلیــــقاع: محـــــــــــــاضرات في مادة

ھندسیا یقف عنده الشاعر تبعا لحالة شعریة ما، بحیث تؤول الوحدة  یقتضي ھذا النَّوع تشكیال إیقاعیا

وتنامي الحالة الشعریة  یرتكز علیھا النص تتفاعل و تتنامى بتفاعل   التكراریة بالتدرج إلى وحدة مركزیة

 القصیدة مستھال وعرضا وختاما  كل نواحيھرمي ، بحیث یشغل التكرار  بشكل

ائريـ 4  :التكرار الدَّ

ذا النَّوع على إحداث ثنائیة تتقاطب فیھا المقدمة والنھایة عن طریق تكرار الجملة الشعریة نفسھا یعتمد ھ

في كال الوضعیتین مع مالحظة أنھ ال یشترط تطابق الجملتین التكراریتین تطابقا كلیا، ھذا التقاطب الذي 

فائض المعنى، ویبرز  ونَّص تعة الیوظفھ الشاعر لیحقَِّق م  النَّص من الجھتین  یشبھ عملیة غلق لدینامیة

یستفیق مع  من خاللھ قدراتھ فیشّد المتلقِّي خطوة خطوة مع حركة النَّص و یجعلھ أداة تقصٍّ سرعان ما

 "ما أفعل" ، تكون فیھ الصیغ متكررة تكراًر صرفیا ولیس لفظي ؛ كتكرار صیغة  لحظة الخروج

، وسمي دائریا ألنھ یدورحول داللة ...)ماأجمل ..عبماأص..ما أشھى( التعجبیة في قصیدة فوزیة شالبي 

 واحدة 

 :التكرار التراكميـ  5

لصیاغة مستوى    لفظیا كاستعمال مفردات بعینھا أو أسماء أو أفعاال أو حروفایتَّخذ ھذا النَّوع بعدا لُغویا

یخضع لما تقتضیھ  موقعا محددا في النَّص، فھو“ التكرار”داللي وإیقاعي مؤثِّر، على أن ال یكون لھذا 

، وھذا التكرار التكرارتشكل كلما أوغل النَّص في تنویع الحالة الشعریة وما یفترضھ نسقھا اإلیقاعي الذي ی

على عكس الدائري ؛ فإذا كان الدائري ینوع الصیغ للداللة الواحدة فإن التراكمي ینوع الداللة للصیغة 

 .الواحدة 

كانت معجمیة، مجازیة، صرفیة، نحویة یبقى الصوت مادتھا الرئیسیة ، إنَّ ھذه التنویعات التكراریة سواء 

 .ومحركھا الحافل باالبتكار والتفاعل

 :الوظائف األسلوبیة للتكرار اإلیقاعي

الشعر قائم على التكرار،بل أنَّ تفعیالت بحور الشعر العربي تقوم على   في  ”اإلیقاع“  مما ال شّك فیھ أنَّ 

، وال ینتھي األمر عند “الرمل”في “ فاعالتن”أو “المتقارب”في “ فعولن”، كتكرار ھذه الخاصیة في أغلبھا

مما یشكل تولیفة موسیقیة متناغمة و متناسقة    ھذا الحد، فالتفعیلُة نفسھا قائمة على تكرار مقاطع متساویة

وانسجام توالي نواح عدة للجمال أسرعھا إلى نفوسنا ما فیھ من جرس األلفاظ  في النَّص الشعري، فللشعر

المقاطع وتردد بعضھا بقدر معین وكل ھذا ما نسمیھ بموسیقى الشعر، فاإلیقاع وفق ھذا الّتصور أكثر ما 

التكرار والتوقع، فآثار اإلیقاع والوزن تنبع من توقعنا سواء كان ما نتوقع حدوثھ یحدث أو ال  على  یعتمد

 .یحدث
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أسلوبا مثل باقي األسالیب ال یحقق غایتھ إالّ إذا وّظف “ لتكرارا”تعتبر “ نازك المالئكة”إالّ أن           

ا ُیفقد النَّص جمالھ ، “ التكرار”أحسن ما یكون، وھو ما یعود إلى تجربة الشاعر،فقد یكون  ھنة ً أو مطّبً

 ویضع الشاعر في مأزق

ل الشاعر ویوقعھ یمتلك طبیعة خادعة فھو على سھولتھ وقدرتھ في إحداث موسیقي یستطیع أن یضل ألنَّھ

في مزلق تعبیري، فھو یحتوي على إمكانیات تعبیریة تغني المعنى إذا استطاع الشاعر أن یسیطر علیھ 

 .ویستخدمھ في موضعھ وإال فإنھ یتحول إلى مجرد تكرارات لفظیة مبتذلة

والحفر في فحسب، وإنما یتعداه إلى صیاغة المعنى،  ”اإلیقاع“ في ”التكرار“ و ال یقتصر أثر         

الداللة، وتنویع المعجم الشعري ودالالتھ وإن كان في شكلھ السطحي ال یعدو كونھ تكرارا، فإنھ ال یكرر 

المعنى نفسھ، و إنما یعطیھ داللة أعمق و أكثر إیغاال في المعنى مما یحمل دالالت و إشارات مختلفة 

  .تقتضي الوقوف علیھا لیست ھي نفسھا بالضرورة، وإنما قد تكون انعكاسا لحالة شعریة

نتبیَّن أن من خصائص التكرار خلق جمالیة المخالفة، إضافة إلى ما یحققھ من مؤالفة و إعادة، اوھكذ       

فالعناصر المعادة فیھ ُتظھر االختالف في ما ھي ُتفصح عن المتشابھ ،تؤلف المفترق فیما ھي تجمع 

 . المختلف

  مدخل إلى مفھوم اإلیقاع الداخلي : المحاضرة الرابعة 

 الموسیقىالداخلیةتكسبالنصاإلیقاع االخلي أو كما یسمیھ البعض 

 الذي "اإلیقاعالباطن" الشعریبعداتأثیریاوتشدإلیھالسامعوالقارئوھیتتمثلعندھفي

 سھوالتراه،تدركھوالتستطیعأنتقبضعلیھ،ویكمنفیتعاداللنغمعنطریقحت

 ینا،وعنطریقتكرارھاحینا،وعنطریقاستعمالحروفمھموسةمداتالحروفح

  ، للقصیدةأومجھورةتتساوىمعاإلطارالموسیقیالعام

قدیم یرجع إلى بحوث القدماء في البالغة وفنون القول، فنجد مصطلحات  باإلیقاع الداخلي  إن االھتمام

، وھو ما یعبر عن ءلنقاد القدمایرة الورود في كتب امثل الرونق، السالمة، البالغة، الطالوة، الحالوة، كث

ال یتوقف فقط عند دخول اإلیقاع  اھتمامھم بالسجع، ولعل مرد ذلك إلى وعي مبكر لدى النقاد القدماء بأن

الوزن والقافیة في النص، وإنما ھنالك عدة عناصر أخرى تساعد على تشكیلھ كالقیم الصوتیة، حیث أن 

إلى القیم الصوتیة وبذلك یكون قد انتبھ إلى سر ) الفصاحـة سـر(كتاب –قد أشار في  -ابن سنان الخفاجي

 .الموسیقى الداخلیة

فوراء الموسیقى الخارجیة كانت ھناك موسیقى داخلیة تنبع من اختیار الشاعر للكلمات وما بینھا من تالؤم 

القافیة، وھذه الموسیقى الداخلیة التي تختلف عن الموسیقى التي یحققھا الوزن و،في الحروف والحركات

 .تتظافر في خلقھا عناصر شتى یشترك فیھا الشعر و النثر، وأول ھذه العناصر ھو األلفاظ
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وبفضل ھذه الموسیقى الداخلیة یتفوق الشعراء بعضھم على بعض، حتى ولو نظموا أشعارھم على بحر 

فیقول یوسف حسین  ،ي أشعاره مما نال استحسان النقادوقافیة واحدة، وكان البحتري قد اھتم بھا كثیرا ف

ولعل شاعرا عربیا لم یستوف منھا ما استوفاه البحتري ولذلك كان النقاد یقولون إن بشعره صنعة :بكار

  .خفیة

 :بنیة اإلیقاع الداخلي الحدیث 

إن محاولة قصیدة النثر تحطیم الھندسة الموسیقیة المفروضة على الشعر ال تعني أبدا قطع الصلة بین 

من الخطر أن نتصور أن الشعر یمكن أن یستغني ؛وھو ما یؤكده أدونیسالشعر والموسیقى، 

لذا فقد دعت الحركة إلى اعتماد ، والتناغم ومن الخطر أیضا القول بأنھما یشكالن الشعر كلھ اإلیقاع عن

وقد أعلنت القطیعة  ،خلیة التي تؤسس بنیة النص الشعريداإیقاع جدید یستمد مقوماتھ من نظام العالقات ال

القدیم وانطلقت لتحقیق بنیة إیقاعیة جدیدة تتناسب مع التطور الذي یشھده شكل القصیدة الحدیثة،  إلیقاعا مع

القدیم في كونھ ال  اإلیقاع عنالداخلي، وھو ما یختلف  اإلیقاع واصطلح على ھذه البنیة اإلیقاعیة الجدیدة

من االنسجامات  الداخلي اإلیقاع یرتكز كثیرا على الجانب الصوتي، وإن كان ال یھملھ تماما، فقد تم تحدید

الصوتیة وطرق التعبیر والتي تنبع من طبیعة حروف اللغة ذاتھا، وبالتالي فإن عالئق األصوات والمعاني 

ھا اإلیحاءات وراءھا من األصداء المتلونة المتعددة ھذه والصور وطاقة الكالم اإلیحائیة والذیول التي تجر

 .كلھا موسیقى، ولكنھا موسیقى تختلف عن موسیقى الشكل المنظوم المعروفة

ورغم إعالن شعراء قصیدة النثر القطیعة مع الھندسة اإلیقاعیة القدیمة، إال أنھم لم ینكروا أھمیة 

قوم على ثنائیة الوزن والقافیة، بل ھي قائمة على حركة الموسیقى، ولكنھا موسیقى مختلفة عن تلك التي ت

 قائم في حركة الداخلي اإلیقاع أرى أن :المكونات الداخلیة للنص، كما أشارت إلى ذلك یمنى العید بقولھا

 .مكوناتھ

والشك أن ھذا یتوافق مع ما دعى إلیھ الیوت، والذي ركز على العالقات الموسیقیة الداخلیة، فذكر أن 

فھي تنتج من " :موسیقى الكلمة إنما ھي نتیجة لعدة عالقات تربطھا بما یسبقھا ویعقبھا من كلمات فیقول

 "سیاقھاالقتھا بسائرورة غیر محددة من ععالقاتھا بالكلمات السابقة علیھا، والتالیة بعدھا مباشرة وبص

 .ولذلك فقد أعطى أھمیة كبیرة لترتیب الكلمات في مواضعھا المناسبة

الشك في أن ھذا التوجھ الجدید كان یھدف إلى تحریر الشكل الشعري من القوالب الجاھزة التي ورثناھا 

عالقات الصور واأللفاظ  عن الخلیل فعثروا على بدیل لتلك القوالب في إیقاع داخلي مبني على

واألصوات، فالموسیقى قد تولد من غیر الوزن حیث أن ما یولد الموسیقى في الشعر لیس فقط التفعیلة 

وأنواع تشكیلھا، بل أجزاء تبدو إلى قصیدة النثر أكثر أھمیة ، وبما أن قصیدة النثر تتخلى عن 

 :رى شحنھا بالموسیقىفھي تحاول تكثیف الموسیقى،ومن العناصر التي یج التفعیلة،
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 .عالقة الكلمات 1-

 .عالقة الحروف -2

 .الـــدالالت -3

فقد حرص النقاد والشعراء على القیمة الصوتیة للمفردات وتركیبھا في النص اإلبداعي للوصول إلى ذلك 

وعي استجالء إیحاءات أصوات الكلمة وفانھ ینبغي اإللمام بخصائص لألصوات اإلیحائیة باإلضافة إلى 

ي في الصورة أو الرمز أو وظیفة الكلمة داخل التركیب، وبوظیفة التركیب في صیاغة التشكیل الفنب

وبھذا فان مفھوم البنیة اإلیقاعیة یصبح أكثر شمولیة، واالئتالف بین تلك العناصر جمیعا یشكل ، األسطور

 .بدقة؟ اإلیقاع لي، لكن ھل یمكن تحدید ھذاالداخ اإلیقاع لنا

والذي یفرض على القصیدة من القدیم  اإلیقاع عنلقد عرف أدونیس بأنھ إیقاع متنوع، واعتبر أن مختلف 

 ،حدده بـالتوازي و التكرار والنبرة والصوت وحروف المد وتزاوج الحروف وغیرھاالخارج، وقد 

ذي یشكل جوھر ال الداخلي فالموسیقى الداخلیة ال تنبع من تناغم من أجزاء خارجیة وإنما تنبع من التناغم

 . ضرورات الشعر وال یمكن أبدا فصلھ عنھاالموسیقى في الشعر، فھي ضرورة من 

األخرى، وھو ما  النثریة القصائدكما أكد شعراء قصائد النثر أن كل قصیدة تملك إیقاعا مختلفا عن بقیة 

 ف إلى جنس واحد؟یدفعنا إلى التساؤل إن كان ال یجمع بینھا وحدة إیقاعیة واحدة فلما تصن

ر إیقاع متمیز عن بقیة القصائد كثیرا بالقصائد النثریة، فلكل قصیدة نث) إیقاع التجربة( لقد ارتبط مصطلح

فلطالما فسرت ،  مبدعو عالم الموسیقى فیھا عالم شخصي خاص لیس الشاعر فیھ تلمیذا بل سیدن أل

شعریة قصیدة النثر بإیقاع التجربة، إن موسیقى الشعر تصبح جزءا من التجربة الشعریة نفسھا الن ھناك 

وبینھا، كما أن موسیقى ھذا الشعر تأتي من فعل الكتابة نفسھ، ومن المعاناة  اإلیقاع بینعالقة وطیدة 

وھذا ما یتفق مع رأي أدونیس الذي یرى أن سر الموسیقى في ي، تمرة والمغامرة مع المجھول اللغوالمس

  .الشعر الجدید ینبع من التناغم الحركي الداخلي

 

  اإلیقاع االخلي ومكوناتھ : المحاضرة الخامسة 

لنثر خاصاً بقصیدة اولیس  –أيِّ نص  –للنص ) إذا صح التعبیر(  بنیة جوھریة اإلیقاع الداخلي، ھو

وإذا كان من البدھي، لكي نستطیع أن نصل إلى ھذا الجوھر، أن نقرأ أشكالھ البنیویة ، إال أن ھذه  وحدھا،

لذلك قد یكون لطبیعة الجنس األدبي دوٌر رئیسي في . القراءة ھي مجرد وسیلة، وقد ال تكون مقنعة دائماً 

وربما قد ال یكون اإلیقاع الداخلي . أليِّ نصٍّ من نصوصھتحدید مالمح اإلیقاع الداخلي لھذا الجنس، أو 

باعتبار ، وعلى ھذا األساس  یمكننا تحدید مكونات اإلیقاع الداخلي شیئاً آخر سوى ھذه الطبیعة ذاتھا 

 :على النحو اآلتي بنیات منھجیة 
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 ):مكون نظمي( إیقاع باعتباره بنیة نظمیة

البدایة التي وضعھا الخلیل بن أحمد الفراھیدي  –منذ البدایة " ظمالن"و" اإلیقاع"مع أن العرب میزوا بین 

إال أن ثمة من یرى أن اإلیقاع لیس شیئاً آخر سوى نظم التفعیالت في البیت الواحد؛ أو، إذا ما شاء  –

 المرء أن یكون إیقاُعھ حراً، االنتقال من نظم األبیات والبحور إلى شعر التفعیلة، بما یتیح لھ حریة أوسع

  .الشيء الذي لم یعد یجھلھ مھتٌم بالشعر –في حركة تنظیم التفعیالت 

غیر أن بعض ممثلي ھذا النوع، اتِّكاًء على ما قرؤوه من إمكانیات أخرى للنظم في اللغات األخرى، 

  :والسیما المذكورتین، اعتبروا أن اإلیقاع یمكن أن یأتي على ثالثة مستویات نوعیة

  .الكمِّي  تمد اإلیقاع فیھ على نظام المقاطع؛ ویدعى باإلیقاعیع: المستوى األول     .1

، كون اإلیقاع یقوم على النَّْبر في الُجَمل، وربما في الكلمة الكیفي  وھو اإلیقاع: المستوى الثاني     .2

  .الواحدة

  .الُجَمل، من صعود وانحدار وما شابھ  أصوات  ویعتمد على: مستوى التنغیم     .3

للقصیدة، لوال أن " اإلیقاع الخارجي"للتوسع في ھذه األنواع، ألنھا تتعلق بما نسمیھ ما كان ثمة حاجة 

التذكیر أن النوع األول ھو المعتَمد في اإلیقاع العربي، وأن ھذا ال یمنع أو ال یلغي حضوَر النوعین 

إلیقاع من اآلخرین كمستوى متضمَّن في النوع األول، بما یعني أن اعتمادھما، وحدھما، قد ُیخِرج ا

؛ )بما ُیرِبك، ربما، أطروحة كمال أبو دیب(مستوى النظم الخلیلي وتطوراتھ إلى مستوى الشعر الحر 

إضافة إلى أن ھذا التذكیر ینبغي أن یوضح أن المدى الزمني الذي یلتزم بھ نظام المقاطع ھو من بنیة 

م بعض النقادالموسیقى الخارجیة للشعر، وال عالقة لھ باإلیقاع الداخلي، كما یت   .وھَّ

  ):مكون بالغي( اإلیقاع باعتباره بنیة بالغیة

نعیم الیافي . وربما ھذا ما جعل د. في الواقع یعتمد معظم النقَّاد ھذا المستوى للداللة على اإلیقاع الداخلي

ن اعتبار وإذا كان من المسلَّم بھ أ. یعتبر أن الوزن أساسھ الكلمة، بینما اإلیقاع أساسھ الجملة أو الوحدة

الیافي صحیح، فإن اعتبار ھذا المستوى، وحده، بمثابة اإلیقاع الداخلي للشعر مطلقاً قد ال یكون دقیقاً 

  :لسببین

اتفاق معظم النقَّاد على أن اإلیقاع شيء من طبیعة اللغة عامة؛ فھو خاصیة نثریة وشعریة : األول     .1

  .عامة

  :ین متمایزین أیضاً ھماأن ھذا المستوى یتضمن مستوی: الثاني     .2

  .كالجناس والتكرارات بشكل عام: المستوى الصوتي        . أ

  .كالطباق والتقدیم والتأخیر النحوي وما إلى ذلك: المستوى الداللي   . ب

وھذا، على ما أعتقد، كاٍف لرفض مقولة البالغیین التقلیدیة التي تعتبر أن اإلیقاع الداخلي ھو الموسیقى 



 نـــاموسيبلحبیب  :  األستــــــــــاذـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علم اإلیــــقاع: محـــــــــــــاضرات في مادة

لیس  –المعتمدة على التجانس بین الحروف في الكلمة، أو االنسجام بین الكلمات في الجملة  المھموسة، أو

ألن ما توقَّف عنده النقاد القدامى من عیوب یروق لي اآلن، وإنما ألن التنافر، في حدِّ ذاتھ، صار خاصیة 

ثیر من إبداعات الشعر إیقاعیة قد تكون جمیلة إذا ما كانت تلبِّي ضرورة شعریة، كما ھي الحال في الك

  .الحدیث

  ):مكون داللي( اإلیقاع باعتباره بنیة داللیة

من الضروري االستدراك، بدایًة، أن إفراد بنیة داللیة لإلیقاع قد ال یعني، بأیة حال من األحوال، أن 

ل الكالم فیھما إلى لغو  –المستویین السابقین خالیان من الداللة  ض األصوات ، بل أن إیراد بع–وإال تحوَّ

  .المبھمة، أو البدائیة، یفضي، بدوره، إلى داللة غالباً ما تشبھ الداللة الموسیقیة المحضة

وھذه . وھذا یعني أن القصیدة الخالیة من الوزن، أو من البالغة، لن یتبقى لھا من سمة إیقاعیة سوى الداللة

د بالتوصیفات اإلیقاعیة في النوعین السابقین، إنما لكي تدل، لیس على عالقات صوتیة، أو  السمة تتحدَّ

ات، وما ینتج عنھا من توازیات  بالغیة، بل على عالقات داللیة، مثل العقدة والحل، أو التقابالت والتضادَّ

  .أو حلول جدلیة

لكن ھذا االستنتاج قد یبدو منطقیاً أكثر مما یدلُّ تماماً على واقع إیقاع القصیدة التي ھي نثریة بالضرورة؛ 

  .لینا أن نتذكر أن الكلمات، مھما كان تركیبھا، ھي منظومة، ویصدر عنھا صوتإذ ع

  ):مكون شكلي( اإلیقاع باعتباره بنیة مرئیة

ربما یكون توزیع الكالم، في القصیدة الخلیلیة، إلى شطرین ھو نتیجة حتمیة لطبیعة األوزان التي َتْنِظُمھ؛ 

د ھذا التشطیر، كحاجة . إیقاعیة مرئیة، أقرب إلى التلفیق منھ إلى طبیعة األشیاء مما یجعل القول في تقصُّ

أن ُیعتَبر ذلك، وال سیما بالمقارنة مع األجناس األدبیة  –بل ھو من واقع الحال  –ومع ذلك، یمكن 

  .المعروفة، إحدى السمات العفویة لإلیقاع المرئي

األجناس األدبیة والفنیة، بدأ الشعر في العصر الحدیث، ومع تطور إیقاعات الشعر وتنامي العالقات بین 

یستفید من أشكال اإلبداعات األخرى، بما فیھا الرموز والعالمات الریاضیة والھندسیة، لیظھر نوع جدید 

  .من اإلیقاع

وباختصار، یمكن القول إن اإلیقاع المرئي اعتمد بدایًة على ترك فراغات بیضاء في األبیات والسطور؛ ثم 

الرموز والعالمات العلمیة، وخاصة األشكال الھندسیة؛ لیتجلَّى، فیما بعد، في تشكیل انتقل إلى استخدام 

  .رسوم فنیة، لیس من الخطوط، وإنما من كلمات القصیدة ذاتھا

. اآلن صار من الواضح أن أیاً من األنواع األربعة ال یمكن أن یقوم، منفرداً، باإلیقاع الداخلي للقصیدة

دنا، تبسیطاً  لألشیاء، على اعتبار اإلیقاع البالغي، واإلیقاع الداللي، وربما المرئي، أحد أشكال ربما تعوَّ

فالناقدة ُیمنى العید، على الرغم من . اإلیقاع الداخلي الممكنة؛ لكن ھذا ینبغي أال یذھب بنا إلى أكثر من ذلك
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إال أنھا حین وصلت إلى اعتمادھا اإلیقاع البالغي كمقدمة للدخول في مفھوم اإلیقاع الداخلي للقصیدة، 

  .تحدید ھذا المفھوم انتقلت إلى بدایة ثانیة جدیرة بالتنویھ حقاً 

داً بھذا الوضوح الذي یمكن أن نتحدث من خاللھ عن اإلیقاع  قد ال یكون ما توصلت إلیھ یمنى العید محدَّ

لیھا، اإلیقاُع الداخلي، الخارجي مثالً؛ ولكنھا، على األقل، ألمحت إلى طبیعة البنیة التي یقوم بھا، أو ع

نات النص بكلِّیتھ، أو بتعبیر آخر، نتیجة لكیفیة  وبخاصة حین ركَّزت على اعتباره نتیجة لحركة مكوِّ

نات   .العالقات القائمة بین ھذه المكوِّ

  

  مدخل إلى مفھوم اإلیقاع الخارجي للشعر :  المحاضرة السادسة 

تي طالما ارتبطت إلی الجذور األولی لنشأتھ، وھي الخاصیة الإن عالقةالشعر بالموسیقی عالقةقدیمةتمتد  

ویقســم الباحثون ، مقفیالكالم الموزون ال؛ فات ّ الشــعر عنــد العرب أّنھومن أقدم تعری ،بالشــعر العربي

في  لإن اإلیقاع الخارجي أو موســیقی اإلطار یتمثّ . ّاإلیقاع إلی قســمین؛ إیقاع خارجي وإیقاع داخلي

وإن کان ، بالقافیة وحروف الروي وحرکاتھكما یتمثل علل،و وزن العروضي وما یضمھ من زحافاتال

ویدعم للموســیقی الخارجیة أثر في تنغیم القول الشعري ّ فإن للموسیقی الداخلیة دوراً موازیاً لھ

لی مجال عإذالمیرتکز النص الشــعري علی مجال الوزن مباشــرة فال مفر لھمن ارتکازٍ ،موســیقاه

وذلك ّألن ھذا المجال الحاضر، أکثر المجاالت تعبیراً عن مجال الوزن الغائب، . الموســیقی الداخلیــة

ویرجع شــبح  ، أصداء قوافیھالغائبةحمل وکأنما ھو امتداد لھ، وإن لم یکن ھو بعینھ، ی

إذن الموسیقی ،جدیداً  وسیقیاً مقاطعھووحداتھالموســیقیةالمتناثرة،وذلك بعد أن یصوغ منھا نظاماً م

قد تأتي الموســیقی الخارجیة عمل الشــعري وتأثر القاریء،والفي اً مّ ھِ ومُ راً تؤدي دوراً خطیالداخلیة

 یة القصیدةمتلقیھابالضیق، لوال حضورالموسیقی الداخل تشعرالقصیدةـ بالوزن والقافیةـ رتیبة ففي ُ

  .ة المرتبطة بالمواقف اإلنفعالیة المتمخضة عن التجرب

نان اإلیقاع الذي یسبح فیھ  وعلى ھذا األساس فإن اإلیقاع الداخلي في تناغمھ مع اإلیقاع الخارجي یكوِّ

البالغي (النص ، وإذا كنا قد عرفنا بنیة اإلیقاع الداخلي وعناصره التي ارتبطت بالجانب المقطعي 

أساسا بشكل النظم ، وشكل الصوت یرتبط ؛ فإن اإلیقاع الخارجي )والصوتي والنظمي والداللي والشكلي 

اللذان بدورھما یصنعان شكل الداللة في مستویین من مستویات البنیة الخارجیة للنص ؛ المستوى السمعي 

  . والمستوى البصري

وبناء على ھذا نخلص إلى أن اإلیقاع الخارجي ھو األلحان والموسیقى التي تحدثھا البحور الشعریة   

تلفة وكذا األسطر الشعریة بقوافیھا وبروِیھا وما یكون فیھا من زحافات وعلل بأوزانھا العروضیة المخ

بانسجام شكل وتدویر، وھذه الموسیقى إن على مستوى السمع بإیقاعھا النغمي أو على مستوى البصر 
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  .نظمھا الموزون المرتب في تعاقب التفعیالت واألسجاع 

 

  




