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Abstract 
For poetry Diwan of the Arabs, poetry for melodies and songs; Contemporary poets treat 

the pain of society with pen drugs, and every person is endowed with the power of reason 

and imagination, he will taste music for poetry according to his literary tastes. Tastes may 

differ, but the person who is the slightest gift of taste, enjoys the aesthetic of the 

contemporary Arabic poem. 

The rhythm is known as the loud voice that soars the poet’s idea in the sky of reality 

and imagination. And the rhythm serves the meanings and gives it the special meaning and 

broad horizons, as the word does not correspond to the meaning. The limitless meanings 

abound. They call it The meaning of meaning. This research deals with the phenomenon of 

rhythm and its types, with a focus on the musicality of the poet of the contemporary Omani 

poet, Saeed Al-Saqlawy, and its relationship to the meaning of speech. The relationship 

between music and poetry is an organic one, for poetry in its artistic form consists of 

several acts that represent musical units that give the poem a captivating and influential 
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tone; And when the poem loses the magic of this melody, that delicate artistic thread that 

draws the recipient to hear the poetry is cut off.  

The rhythm of poetry is like the chirping of the poet and the ringing of his thoughts, 

which rings the bell of contemplation and contemplation in the mind of the recipient and 

comes to his mind what he wants the poet to share with him the emotions and feelings. 

The external and internal types of falling into the speech process in steps; They are the 

psychological events and mental processes that take place in the mind of the poet and 

then, spread feelings and emotions on the recipient and reveal the facts to him. The 

recipient tastes the rhythm in the poem and perceives it with the meanings and there may 

be some of the meanings hidden in contemporary poetic poems that only the poet himself 

sometimes realizes. But what is not fully comprehended, not all is left. The external 

rhythm emanates from the linguistic sounds and the venerable seas, and the inner rhythm 

originates from the ideas contained in poetry. And both of them complement the 

meanings and connotations that he would not taste the aesthetics of poetry without him. 

This article wants to search for the semantic structure and the rhythmic structure and the 

relationship between them in the Divan “The Canticle of Water”. He has 24poems that 

include concepts such as homeland, patriotism, martyrdom, awakening, and the history 

and civilization of the Arab homeland. 

Rhythm is the cornerstone of every contemporary poet's poetry. Slawi chants poetry 

with rhythm and music excerpts in his collection entitled: “The Water Song”. Through this 

article, we want to get to the quality of using rhythm and its types in his office. This office 

was elected because it is full of external, internal, moral, and even lateral rhythms, and the 

recipient's hand is open to taking unlimited concepts in it. 

The questions we want answered are: 

How did the Omani poet Saeed Al-Saklawy employ the inner rhythm of all kinds in the 

Divan "The Canticle of Water"? 

How is it possible to see the relationships between the rhythms and their connection to 

the meanings used? 

The poet Al-Saqlawi employed several performances of Hebron weights. It seems 

that the weights used have a special feature that they seek in situations that are 

enthusiastic, emotional and imaginative. The poet is free to choose Bahour according to 

his aims, energies and poems  modern poems are distinguished by not being restricted to ٱ 

a single weight and diversity. In his inner rhythm, he employs salqawi to the rhythm of 

in tandem with the harmony of ideas somewhat. We see it moving from one topic to 

another, from one idea to another. He is optimistic that conditions in Arab countries in 

particular, and the Islamic world in general, improve after they were subjected to war, 

destruction and devastation. These topics appear in its use of the rhythm. It seems to 

apply these meanings with the support of the rhythms such as the rhythm of repetition, 



 107   (آخرون و پورميزهرا رح... ) املتلزم لصقالويايف شعر سعيد حممد داللة اإلیقاع 

the rhythm of parallels, the rhythm of intonation, the rhythm of the accent, the rhythm of 

photography, the rhythm of silence. 

The authoritative plan and approach used in this article is descriptive-analytical, which 

relied on library sources.  

Keywords: Domestic rhythm, Internal rhythm and its types, Saeed Al-Saqlawi, Nashid al 

Maa. 
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 الملخص
لشـعر العـر  النظـام اإلیقـاعي يف اموسـيقية  و  لعربية هي بطبيعتها لغـة  اللغة ا تکون

ینشــــد دصــــا د  بشــــت  املعاصــــر فكــــرة  والشــــاعر الملعاصــــر تنســــنم بــــ  النغمــــة و ا
مبختلـف الـدالالت. لـ لش نشـاهد يف  - خارجيـة   كانـ  أو  داخليـة   -اإلیقاعات 

مغنيـــة مـــد املفـــردات تشـــ   يف  لشـــعراء البـــارزید يف اعدص املعاصـــر جودـــة  ا شـــعارأ
یقاعاهتا إيف أشعارهم حسب  ، املفاهيم تربز وتظهرواملفاهيم الساميةاملعاين النبيلة 

آخـــر يف دصـــيدة مـــا إیقـــاع إلـــ  إیقـــاع نتقـــان مـــد اال مـــد ميـــزات شـــعرهم املتعـــددة.
يف حالتــــن النفســــية  لــــةیالطو  التيالتفعــــ أي مــــد م وأحاسيســــه محســـب عــــوا فه

 .آخر  يف ح عةیالنشطة والسر  ةی القص التيالتفع  أو إنتقان إل  يف ح ئةيالبط
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أن  دیــــر یاإلحصـــا ي، و و  يلــــيالتحل - الوصـــفياملــــنه    ســـلوص املقــــان، علـــا   عتمـــدی
ــــــن  ،يقــــــاعیالشــــــاعر وأشــــــعار  ومنهنــــــن اإل عــــــر ی ــــــارزةعن ل ــــــة ب الشــــــعراء  يف مکان

ـــــ  دراســـــة ســـــتی ملقـــــاناهـــــ ا  .دیاملعاصـــــر  ـــــة يف اشـــــعار ســـــعيدإهد  إل  حممـــــد یقاعي
هنــــدك الكلمـــات يف دواوینــــن املختلفــــة  الصـــقالوي الشــــاعر العمــــاين املعاصـــر الــــ ي

الـداخلي اإلیقـاع  إیقاع ، مهـا الدیوان ه ا يف استخدم لقد ومنها دیوان نشيد املاء 
مثــا إیقــاع التــوازي والبيــا  والســرد ومــا شــابن  اخلــارجي وأنــواع كــا منهمــااإلیقــاع و 

يـــــة العرب باحلضـــــارة اعمـــــا واحلـــــب والفـــــر إیقـــــاع احليـــــاة واحليویـــــة ب یغـــــينهـــــو  ذلـــــش 
موســيق  التحســر واحلــزن  القصــا د وأحيانــا  یســم  مــد واالســالمية العریقــة يف ســطور

مبـا یشـاهد العـامل االسـالمي کالقضـية الفلسـطينية. اسـتخدم سـعيد الصــقالوي  واعمل
. كــ لش. تشــی هــ   ةيال خصــات العرو ــ وفيهــا تشــاهد الــدیوانيف  ةيــليالبحــور اخلل

 لشــــعریةاتنربــــة الن ع بــــة ولينــــة تــــدن علــــ  آفــــاق إلــــ  أن املــــادة الغنا يــــة فيــــ الدراســــة
 .اها اخلاصة اليت ختتلف عد اعخرىفكا دصيدة هلا موسيق لصاددة،اوأحاسيسن 

ــــداخلياإلیقــــاع اخلــــارج: الكلمااااار الر ی ااااة ، لصــــقالوياي، ســــعيد ، اإلیقــــاع ال
 .املاء نشيد

 

 المقدمة. 1

 م ألة البحث 1.1
لشـــعراء املعاصـــرون یعــااون آالم ااتمـــ  بعقـــادی الشـــعر نغـــم وأنشــاد  و الشــعر دیـــوان العــرص، ا

َنح دوة العقا واخليان، سي وق موسيق   لشعر حسب أذوادن اعدبية. رمبـا االقلم، وكا إنسان مي 
اعذواق ختتلف ولكد الشخص ال ي هوعلى أدىن موهبـة مـد الـ وق، یتمتـ  جبماليـة القصـيدة 

 .العربية املعاصرة
ــدو الصـــوت ابأنــن اإلیقـــاع یعــر  

 
لشـــاعر يف  ــاء احلقيقـــة واخليـــان. احیلـــك فكــرة  لـــ يا يّ مل

خیـــدم املعـــاين ویعطيهـــا الداللـــة اخلاصـــة واثفـــاق الواســـعة  يـــ  أن اللفـــ  ال یـــوازي واإلیقـــاع 
 .The meaning of meaningأي: « ملعنـ امعنـ  »لالحمـدودة. یسـمو ا ایكثـر املعـاين و ملعن   ا
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شـعار الشـاعر العمـاين أل كيـز علـ  موسـيقا ية انواعهـا مـ  وأاإلیقـاع یتناون ه ا البحـ  اـاهرة 
 وعالدتها بفحوی الکالم.  يو لصقالااملعاصر، سعيد 

لشعر عالدة عضویة، فالشعر يف صياغتن الفنية یتكـون مـد عـدة اإن العالدة ب  املوسيق  و »
القصـــيدة   وحـــ  تفقـــد آســـرا مـــؤ را   التفعـــيالت  ثـــا وحـــدات موســـيقية  ـــنح القصـــيدة نغمـــا  

 .«لشــعرایشــد املتلقــي إلــ   ــاع  الــدديك الــ ي ســحر هــ ا الــنغم، ینقطــ  ذلــش اخلــي  الفــين
 (16 :1993)عبدالدامي، 

جـــرك التأمـــا والتـــدبر يف ذهـــد  یـــدقّ  زدزدـــة الشـــاعر ورنـــ  أفكـــار  الـــ يک  رلشـــعايف اإلیقـــاع 
بنوعيـــن اإلیقــاع املتلقــي وخیطــر ببالــن مــا یریــد أن یشــ   الشــاعر معــن يف العوا ــف واعحاســي . 

 يلنفسية والعمليـات العقليـة الـيت  ـر ااعحداث  ي، عملية الكالم خبطوات  هياخلارجي والداخل
وتكشـف لـن احلقـا ك. املتلقــي يف بـان الشـاعر ومـد  ّ، تنشـر اعحاسـي  والعوا ـف علـ  املتلقـي 

لقصـيدة ویدركـن مـ  املعـاين ورمبـا كـان هنـا  بعـا املعـاين املختفيـة يف القصـا د ايف اإلیقاع یت وق 
 .  ولكد ما ال ی دَر  كلُّن، ال ی    كلُّنإال الشاعر نفسن أحيانا   هایدركاملعاصرة ال لشعریةا

لـداخلي منبعـن اإلیقـاع اوالبحـور اخلليلـة و اللغویـة اخلـارجي منبعـ  مـد اعصـوات اإلیقاع  إنّ 
لشــعر الشــعر  وكالمهــا تكملــة املعــاين والــدالالت الــيت ال یتــ وق  اليــات احملتویــة يف اعفكــار ا

والعالدــة بينهمـا يف دیــوان اإلیقاعيـة یریـد أن یبحـ  عــد البنيـة الدالليــة والبنيـة  ملقــاناهـ ا  .دونـن
مفـاهيم مثـا الـو د والو نيـة والشـهادة والصـحوة  الـيت تشـماو  دصـيدة 24فـإن لـن  .نشيد املـاء

 .الو د العر وتاریخ وحضارة 
الفنيـــة وخلــــك صـــور مليئـــة باملشــــاعر اإلنســـانية وبســــيطة  نددراتـــ العمــــاين الشـــاعر اســـتخدم

وممتعة، مستوحاة مد تراث املا ي واعسا ی العربية، خلك مرآة فيها كـا رغبـات الشـاعر وكـا 
يف بعــا دصــا د ، فهــو ال  ا  مهمــ ا  عنصــر  االلتــزامعنصــر کــان يــوم.  ال ةوا ــحالــيت  اإلخفادــات

 املتلقــيبــ كر اعبطـان العـرص، ویطلــب مـد  بـا یطلــب االسـتيقا  یستسـلم للو ـ  الــراهد أبـد ا
 ه   الطریقة.يف أن یرافقن ویتعا ف معن 

لشــــعر اســــاك لشــــعر كــــا شــــاعر متنــــدد ومعاصــــر  الصــــقالوي ینشــــد عیقــــاع حنــــر اإلا
نریــد أن نصــا  ملقالــةاعــرب هــ    نشــيد املــاء.ع واملوســيق  يف جمموعتــن عنوا ــا: مبقتطفــات اإلیقــا 
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ـــ یقاعـــات اخلارجيـــة والداخليـــة إلمفعـــم با، عنـــن یقـــاع وأنواعـــن يف دیوانـــنإلاســـتخدام ا   کيفيـــةإل
 .ااانبية وید املتلقي مفتوحة يف أخ  املفاهيم الالحمدودة فيها  واملعنویة وحت

 
 لبحثاأسئلة  2.1

 :هي عنهااعسئلة اليت نرید اإلجابة 
مبختلــف أنواعهــا يف  ةلداخليــاإلیقاعـات الصــقالوي ا، ســعيد لشــاعر العمـايناكيـف واّــف 

 دیوان؟ه ا ال
  ة وصلتها باملعاين املستخدمة؟املدویّ اإلیقاعات كيف ميكد مشاهدة العالدات ب  

يف اهلـــزا والرجـــز  و ـــيةلعر اخلليـــا املتعـــددة مـــد أوزان البحـــور الشـــاعر الصـــقالوي واـــف ا
حلماســـــية املوادـــــف املســـــتخدمة ميزهتـــــا اخلاصـــــة هـــــي أن تنشـــــد يف اعوزان ا. ویبـــــدو أن والرمـــــا

لبحـور حسـب مقاصـد  و اداتـن ودصـا د  احلدیثـة اخليالية. الشـاعر حـّر يف اختيـار العا فية و او 
ـــز بعـــدم تقييـــدها يف إ ـــار وزن واحـــد وتنوعـــ ـــا  تتمي یقاعـــن إفـــي . فن الـــ ي املؤلـــف یقصـــر  أحيان

 .وما شاهبن ،اعفكار إیقاع ،ل اد إل  إیقاع االداخلي یواف الصقالوي 
. ویتفا ـا أن الظـرو  ا خـری ، مد فكـرة إلـ  فكـرةآخر نرا  ینتقا مد مو وع إل  مو وع

لـدمار احلرص و اتعر  عليها أن تتحسد بعد  ، والعامل اإلسالمي عامة  ة  لعربية خاصايف البلدان 
مبســاندة املعــاين أن یطبــك هــ    یقـاع. یبــدوإلاتخدامن اســوهــ   املو ــوعات تظهــر يف  .خلـراصاو 

إیقــاع و  التصـویرإیقــاع و  النـربإیقــاع و  التنغـيمإیقــاع و  لتـوازيالتكـرار وإیقــاع إیقــاع اكاإلیقاعـات  
 الصم .البيا  أو 

 
 لبحثاخلفیة  3.1

تداولّيــة اخلطــاص » منهــا: مثــة دراســات ســابقن تصــلح اإلشــارة إلــ  بعضــها،اإلیقــاع يف مباحــ  
« التواصـــلي يف دصـــا د املقاومـــة للشـــاعر ســـعيد الصـــقالوي )دصـــيدة  صـــرخة  فـــا  أ وذجـــا (

وصـایا  اإلیقـاع يف دیـوان(. »1442، آفـاق احلضـارة اإلسـالمية، )خریـف وشـتاء يرسون بالو 
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عناصــر » ، جملــة الــو د.د. حممــد بــد داســم ناصــر بوحنــام«  لســعيد الصــقالوي ديــد اعر 
يف  ،ســليمي يوعلــ يلبهنــام بــادر ، «تفا ــة  لســميح القاســمنودالالهتــا يف  دصــيدة االإلیقــاع ا

. 23 العــدد الـــ ،6 الــردم (،1437)العــر  والفارسـي، خریــف  اعدبــ يف  ة ــاءات نقدیــجملـة إ
للغــة اجملــة يف  امــد صــددي وصــفر بيــانلو،حل، «يف شــعر بــدر شــاكر الســّياصاإلیقــاع عناصــر »
، «ی  در إرادة احليـاةاسـاختار داسـتان  وموسـيق» ،8العـدد الــ ،(2009)الربي   وآداهبا،لعربية ا
  13العـدد  ق(،1420)وآداهبـا الشـتاء العربية  ةللغ العربية ةالعلمية اامعييف  ،نااميانومد هل
 وحشـم  الـن آلبویـن لنرـرودي يعبـدالعل، ل«بالعناصـر اعخـری للشـعر لشعریةاصلة املوسيق  »

  3 الـــ العــدد ،13الـــ، الســنة م(2017)اخلریــف  ،لعربيــن وآداهبــاااللغــة ، يف جملــة یــ اكفزارعــ   
رجـــاء ل وذجـــا ، « املـــوت يف احليـــاة»دیـــوان - «الـــداخلي يف شـــعر عبـــدالوهاص البيـــاياإلیقـــاع »

دور  ش( 1391« )ي تر ــن در زبـان وادبيــات عــر اپــ وهه هـ»يف جملـة زارع،  ةابـوعلي ومنيــ  
نظـرا  إلـ  أن املوسـيق  هـو العنصـر جـوهر يف العمـا اعد    ويف هـ   املقـاالت 4 العدد الــ، 2

وهلا و يقة مبا تنعك  أصداء املفـردات والسـطور  يـ   لشعریةالسمات اتعترب مد أبرز الفين، و 
عنهـا. وتبحـ  عـد والتناهـا ملعنـ   يـ  ال ميكـد التغافـا إیقـاع ایوفـك اإلیقاع وهـو الصـوت 

لصـــقالوي مل ا شـــعارأتــری احلركـــات اإلعــراص فيهـــا نوتــة موســـيقية، ولكــد يف أنــواع املوســـيق  و 
وتکتفـــي  علــى الشــعراإلیقــاع هــو تــأ ی  وفحواهـــا املقــاالت املــ كورة عنــاویدكــان  یطبــك بعــد.

هتـد  إ   ،التعریـف الشـاعر العمـاينعـالوة علـ   ، لكد ه   املقالـةب کر بعا أنواعن املعدود
التأمــا  لکــي یزیــددیــوان الشــاعر يف  تتطــابك أمثلــة تقــدم،   کاملــةأنــواع اإلیقاعــات يف جمموعــة  

 وأ رهـا املختلفـة الداخليـة یقاعاتبإدخان اإل ل لش املقالة هتتم .والتدديك يف أخ  املعن  الفهمو 
ف کــز علــ  أنــواع اإلیقاعــات الداخليــة  يف القصــا د. اخلــارجيأكثــر مــد تــأ ی اإلیقــاع  وتطبيقهــا

 .اخلارجياإلیقاع إ   ا  عابر  نظرا  نظر وت
 
 لبحثامنهجیة  4.1

 الـــ ي واإلحصـــا ي التحليلـــي _ و الوصـــفيهـــاملتبـــ  يف هـــ   املقالـــة،  اخلطـــة التأليفيـــة واملـــنه 
 املكتبية.املصادر اعتمد عل  
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 الشاعر العماني المعاصر حیاة علی  نبذة تعریفیة. 2
لصـــقالوي اانيـــين، شـــاعر عمـــاين معاصـــر مـــد مدینـــة صـــور، شـــردي عمـــان. اســـعيد بـــد حممـــد 

(، نشـيد املــاء 1985(، أنـ    دــدر )1975لشـعریة ك نيمــة اعمـا )اصـدرت لـن ااموعــات 
لفرنســــــية اتر ــــــ  بعــــــا أشــــــعار  إلــــــ  لغــــــات ا خــــــری كاإل ليزیــــــة واعســــــبانية و » .(2004)

 (11: 2017 ،)صادق اللواي «.واال وردیة
ـــّلم  ال خـــری و ثـــا اهلویـــة ا والتطـــور، واحـــدة تلـــوالنمـــو لصـــقالوي  ـــو اإن الـــدواوید هـــي س 

يف  إذ كنــ   البــا  »منــ  صــغر  ویقــون:  لشــعراناصــية العمــاين الثقافيــة للشــاعر. إمتلــش شــاعرنا 
سـتاذ عبـد اللطيـف ال  لعربيـة املصـري، االشـعري وأسـررتن بـن معلمـي أسـتاذ امدرسة دون  الـنص 

،  ـ  مـد الكتـاص). «لشـعریةات الو واصا دعمـي وتشـنيعي علـ  القـراءة واحملـاوديناوي، فه
فيها تشاهد القـيم القصا د اليت  حیتوي على نشيد املاء(. جیدر اإلشارة أن دیوان 10 :2019
صـــا د وأحيانـــا  د واملفـــاهيم الفلســـفية. عاملنـــا االســـالميالـــو د والشـــهيد وحضـــارة حـــب مثـــا 

فتوحــة ویــد القــار  املعــاين هلــا امل ،والقصــا د املتعلقــة باالنتفا ــة والقــدك، واملقاومــةاالحتنــاا 
 منفتح على فهم فكرة الشاعر.

 
 ياإلطار النظر . 3

 لشعریةاوداللته اإلیقاع  1.3
، وهـــي مفـــردة للداللـــة علـــى مكـــون مـــد يف الشـــعر يوعنصـــر جـــوهر  وتنـــاغم موســـيقي  اإلیقـــاع 

لشـعریة االعـرو ، دراسـة اعوزان  وهواإلیقاع لشعر. فعلم الوزن يف املوسيق  ویقابلن امكونات 
یتولّــد عــد رجــوع اــاهرة صــوتية أو ترددهــا علــ  مســافات »وصــفن حممــد منــدور بأنــن واإلیقــاع. 

( واملوســــيق  تـــــرتب  اعوزان 187)منــــدور، د.ت، «. زمنيــــة متســــاویة أو متناوبــــة أو متقابلـــــة
جــرك »فحســب مــا یعتقــد إبــراهيم أنــي  کــا  والقــوايف يف اعشــعار، دــدميا  کانــ  أو جدیــدا .

اادیـد ( 136، 1952)أنـي ، «. اعلفا  وانسنام يف توا  مقا  ، نسمين مبوسيق  الشـعر
الـــيت اكتشـــفها اخلليـــا للشـــعر « ر  يف عـــدد تفعــيالت اع ـــر حریـــة الـــتص»يف شــعر احلـــر هـــو
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علــ  أســاك  ان دا مــا  لعــر ، ويف توزیــ  املوســيق ، لكــا دطعــة مبــا یــتال م وحاجــة الشــاعر  وكــا
لشـعر ا( 170و 165 :1970) ـان الـدید،  .«توا  كمية مد املقا   الصوتية يف كـا شـطر

لـوزن  وبينهمـا صــلة عمـوم وخصـو، مطلـك، یصــفها ا یقــاع، وإنـن أبـوإلانظـم علـ  أسـاك  هـو
اإلیقـاع لشـعري أخـص مـد افـالوزن » .شكري حممد عياد بأ ا صـلة عمـوم وخصـو، مطلـك

 .«لـــــوزن نـــــوع منـــــنااســـــم جـــــن  و اإلیقـــــاع یقـــــاع، أي أن زن دســـــم مـــــد اإللـــــو الشـــــعري، و ا
 واملقصود ما نری يف الشکا التا : (99 :1968 )عياد،

 
يف حــد ذاتــن موســيقى ســتغی معناهــا مــ  تغــی بنيــة الكلمــات،  لعربيــة هــواللغــة اإن اشــتقاق 

فـإن اللغـة العربيــة مـد أبــرز اللغـات املتصــرفة التحليليـة ویكفــي أن یكـون اإلشــتقاق فيهـا یعمــا »
أن تكشــــــف  Rhythm اإلیقـــــاع أو ( مهمـــــة124 :2002) ـــــر،  .«علـــــ  تكثـــــی الـــــدالالت

وميعــد النظــر إلــ  اــرو  خــالك  و ــوحا  للمتلقــي مشــروع تقویــة الــدالالت وتظهــر املعــاين أكثــر 
آهاتن املؤملة یستخدم البحور الطویلـة وأحيانـا  القـوايف  اع ر. ح  الشاعر جهر صوتن بغضبن أو

بصــوت الطویــا أو باملــد وملــا مهســن باحتضــانن املفــردات لعوا فــن وفرحــن وحبــن، یبــدن العقليــات 
اءة بــ  اعلفــا  واعصــوات وبــ  إلــ  احلســيات بكــا مــا تعنيــن الكلمــة. هنــا  العالدــات البنّــ

لشـــــعر اإنشـــــاء الوحـــــدة بـــــ  فيزیـــــاء  هـــــواإلیقـــــاع لغـــــر  مـــــد الوا ـــــحة. ولـــــنعلم أن ا لياتـــــن 
 لفكرة. الشعر املعاصر فين اإل  أن  وامليتافيزیقيا للشعر وصوال  

عنصــرید أساســ ، مهــا اإلیقــاع   علــ»تقــوم القصــيدة احلدیثــة يف تشــكيا بنيتهــا املوســيقية 
بـ  مـا  دديقـا   خر يف تناسب وتالحم شدیدید  علـ  أن مثـة فاردـا  ثإذ یكما أحدمها ا لوزن،او 

إن اإلیقـاع والــوزن  ، Rhythmأوباإلیقـاع  ومــا یـدعي فنيــا    Meterلوزن أواحـا بــالیعـر  اصــ 
یعتمد كالمها عل  التكرار ويف الودـ  الـ ي یقـوم فيـن اإلیقـاع علـ  تكـرار جمموعـة مـد املقـا   

أن دــوة هــ ا التكــرار تتمثــا يف ال یقاعــات  إإلالــوزن یقــوم علــ  تكــرار حفتــة مــد ااحملــددة  فــإن 
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منشــأ ( »23و 22 :2001)صــابر عبيــد،  .«فكــارعلكلمــات وااتوليــد نــوع مــد التــوازي بــ  
مـــرتب  باملوســـيق  وعلـــم املوســـيق  والغنـــاء والـــوزن الصـــريف وااـــرك اللفظـــي اإلیقـــاع مصـــطلح 

املختلفـة  الرسـم والنحـ  والتصـویر وانغمـار والتعبـی احلركـي الردصـي  ووصا إل  الفـد بأشـكالن 
ـــة أفال ـــون  ـــد أن  (118 :2000)ســـلطان،  .«كمـــا احتـــوی الظـــواهر الطبيعـــة ووفقـــا لنظری

املوســــيق  دــــد خــــدم  البشــــریة يف أقيــــك التوحيــــد بــــ  أحاســــي  البشــــر و تلــــف عناصــــر »
 (11 :1993)عبدالدامي،  .«احلياة

یســـهم املتلقـــي يف  ة ممـــا یواجهـــن الشـــاعر تظهـــر يف القصـــيدة املعاصـــرة وهـــوالطادـــات النابعـــ
والصــــور ااماليــــة  لشــــعریةاالــــدالالت  واملتلقــــي الــــواعي یســــتطي  أن یكشــــف هــــ   القــــدرات 

بـــالقراءة الكاملـــة الشـــاملة للنصـــو، اعدبيـــة. وهـــ   تعطـــي املتلقـــي القـــدرة حتـــ  یظهـــر جســـر 
، الـيت أدـرص إلـ  مـا یریـد  الشـاعر املعاصـر ملوسـيق  منطقيـا  التواصا ب  اعلفا  وبـ  املعـاين وا

عـد  بحـ  سـيكفّ امـان يف رییـة هـ ا املا»وكشـف ، ويف ه ا الكشف، اللـ ة كاالسـتعارات 
 (21 :1418)ا اعيا،  .«يإنن مسألة وع  أن یكون مسألة ح  أو إحساك
ســتخراا املعــاين يف مــنه  الشــاعر بدأیــة ومــد  ّ جــودة تــأ ی اإذا  علينــا أن نكشــف كيفيــة 

 لشــعریةالشــاعر احســب  ربــة اإلیقاعــات تشــا  هــ   اکيف هــ   املعــاين  و اإلیقاعيــة العناصــر 
 ومد   حسب  ربة املتلقي اللطيف. 

 
 يلیالق م التحل. 4

 لخارجياإلیقاع ا 1.4

لرجـــز یســـتخدم يف ســـ  دصـــا د،   ا الصـــقالوي یســـتخدم  ـــور اخلليـــا، والبحـــر الغالـــب هـــو
لرمــــا يف القصــــا د اعربعــــة    بقيــــة البحــــور يف دصــــيدة ااهلــــزا يف صــــ  دصــــا د    الســــری  و 

واحدة. استخدم الشاعر اعوزان املتفقة أركا ا كالرجز أكثر مـد املختلفـة اعركـان كالسـری . إن 
ة والعا فة السـاخنة كبحـور لنفسية الصاخباالقصیة تدن عل  احلالة  )اهلناء( لتهنياحرو  

واهلـدوء كبحـور الطویـا  املتدار  واملضارع  وإذا كان  حرو  اهلناء  ویلة فهـي تسـتلزم التـأين



 117   (آخرون و پورميزهرا رح... ) املتلزم لصقالويايف شعر سعيد حممد داللة اإلیقاع 

و هکــ ا نظــم القــدماء مــد الشــعراء العــرص البحــور القدميــة، فکــانوا ميــدحون واملدیــد والبســي . 
مو ـوعها، ودـد ن ظمـ   تکاد تتفك املعلقـات يف»کا البحور ولکد عادة   ویفاخرون أحيانا  يف

مـد الطویــا والبســي  واخلفيـف والــوافر والکامــا، و مــرا يهم يف املفضـليات جــاءت مــد الکامــا 
، 1987هــالن،  ي)غنيمــ«. والطویــا والبســي  و الســری  واخلفيــف  واعمــر بعــد ذلــش للشــاعر

مـــد احلـــرو   كـــون فيهـــا حـــرو  اهلنـــاء دصـــیة أكثـــر  ربـــا  تونالحـــ  أن اعوزان الـــيت ( 468
الرسم، ووفقا  لـووزان املسـتخدمة للقصـا د واملقـا   القصـیة،  کما نشاهد يف  لتهني الطویلة.ا

 ي  حیـاون أن یعطـيمثی للـدواف  وملحمـ املاء دينش ،ةیيف ااموعة الشعر  يفإن اإلیقاع اخلارج
د ـة  الفـر، للمسـتقبا املشـرق. فلـم تسـتخدم البحـور املتأنيـة واهلا حياة ا خری لکي یبـين ياملتلق

 کالطویا والبسي .

 
 1الرسم البیاني الا

 لداخلياإلیقاع ا 2.4
اخلــارجي، اإلیقــاع اإلیقـاع الــداخلي خیتلــف عــد اخلــارجي ویرتكــز علــ  املعــاين دون الصــوت يف 

املسـافة بـ  داخـا  النص و اسش أجزا ن وحمـو  نیلعب دورا أساسيا يف رب  الصلة ب  ب  »فهو
ــــنص وخارجــــن، أو بــــ  الشــــكا و  ( ومــــد املظــــاهر 60 :2001)صــــابر عبيــــد،  .«ضــــموناملال

يـن بعـا النقـاد والبالغيـ  فيهمـا إلـ  یولّ  الـداخلي ذلـش اإلهتمـام الـ ياإلیقاع لبنية »اال خری 
یقاعاتـن الداخليـة إع الشاعر احلدی  مد یقاعية غی منظورة ومد أجا أن ینوّ إتوليد تشكيالت 

رجز
25%

هزج
21%

رمل
17%

سریع
17%

مدید
4%

مجتث
4%

متقارب
4%

خفیف
4%

متدارک
4% :البحور
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إل  تكـوید  معـات صـوتية متما لـة أو متنانسـة  وهـ   التنمعـات إ ـا هـي  فإنن یلنأ أحيانا  
يف  تكــــرار لــــبعا اعحــــر  الــــيت تتــــوزع يف كلمــــات البيــــ ، أو جمــــيء حــــرو   ــــان  أحرفــــا  

 ( 62 :2001، املصدر نف ) .«الكلمات  ري وفك نسك خا،
هـــ ا املنطلـــك: غنيـــة وغنـــاء  یقـــون الشـــاعر املهنـــدك الصـــقالوي يف ا   یکـــون لشـــعر املعاصـــرا

ــين هلــا أو مــا تــودّ  أكــون أعيطتهــا مــا أودّ  القصــيدة الغنا يــة مبعنــ  شــعر اال غنيــة دــد ال» . هــي م 
غــــــاين الو نيــــــة بشــــــكا أكــــــرب عــــــد االغنيــــــة العا فيــــــة ذلــــــش مســــــامهيت فيهــــــا تركــــــزت علــــــ  اع

الداخليـن تسـخدم اإلیقاعـات ( وه   اال غنيـة أو 11 :2019،    مد الکتاص) .«واالجتماعية
 لتـــوازي( وإیقـــاع اRepeatition Rhythm) التكـــرارإیقـــاع يف مقتطـــف دصـــا د  كمـــا یلـــي  منهـــا 

(Purallel Rhythm)  التنغـيوإیقـاع( مIntonation Rhythm)  النـربإیقـاع و (Stress Rhythm) 
 (. Blank Rhythm  )الصموإیقاع  (Image Rhythm) التصویروإیقاع 

 ( ) لداخلي للترادف اإلیقاع ا 4.2.1
لــ اد  إیقــاع اجیابيــة ویرســم لنــا احليــاة الســعيدة يف اــا إالشــاعر ینظــر إلــ  احليــاة نظــرة كرميــة و 

وهــ   اعربعــة القصــیة يف البحــر رمــا يف أربــ  التفعــيالت  الرها باحليویــة باســتخدام  ــر ویصــوّ 
بـالتفعيالت الطویلـة  «اءاملـ حکایـا»كان بإمكان الشاعر أن یكتـب تشی إل  الطرص واحليویة،  

لكنــن یعتــرب املــاء رمــز ا للحيــاة، لــ لش ینــوي التعبــی عــد هــ   النقطــة يف هــ ا   زینــةاحلصــوات واع
ویرســـم لنـــا الـــنفخ الصـــوري. یـــنفخ الصـــبا  يف احليـــاة « یـــا املـــاءاحك»یقـــون يف دصـــيدة  البحــر.

ـَد اْلمـاء  كـا  ﴿ن لنـا. یاتـاواحليویة اليت منها تبـدأ واملـاء رمـز للحيـاة الـيت یـروي املـاء حك وَجَعْلنـا م 
حیيــــي الكــــون ومــــا فيــــن كــــالطيور والنخــــا وأحــــالم الرجــــاء  ( هــــو30/اعنبيــــاء) ﴾ٍء َحــــي  َشــــيْ 
 :یات للماء إذا جرت يف حياة كا ، یشعر بالسعادة. یقوناواحلك

يف  ویغـين /  الضـياء حیضـد اع يـار والنخـا ونـ دمانَ  /الرجـاء أحـالمَ  علـ  الودیـان   یرسم الصـبح  
  (17 :2004)الصقالوي،  احلسد فيها عبقري الكربیـــاء   يفيناج /البهــاء الروا  الشم أحلانَ 

یرسم، حیضد، یغين، یناجي يف صـدر  اليت تدن عل  االستمرار کـسيطرة اعفعان املضارعة 
ليســ  منفصــلة عــد أســاليب الکــالم، وبتغــی ا ســلوص »هــ   اعصــوات النابعــة منهــا القصــيدة و 
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هــالن أنــن  ي( و املؤیــد مــا دــان غنيمــ310م، 2017)آلبویــة وزارعــي، «. الکــالم یتغــی صــوتن
یظهــر تنویــ  الصــوت علــ  حســب اإلســتفهام والتعنــب والنــداء واإل بــات والنفــي واعمــر و »

نتها هـا بـاهلمزة ( وأمـا ا466، 1987)غنيمـي هـالن، «. ليهـاالنهي واإلستنابة والدعاء ومـا ع
املمدودة إستعانة مبّدها يف مفردات الرجاء، الضياء، البهاء والكربیاء دون التدویر والعا فـة الـيت 

مـور لرما یوحي  ربة الشاعر اليت تتناغم ب  ا م اعحاسي  وهي الطبيعـة وبـ  اال  ایقدمها  ر 
 (118 :2000)العاكوص،  .«اهلرولة يف السی ونوع مد الغناء لرما هوا»اإلنسانية. 
تقــــان ســــواء يف الفــــروق أم نســــنام يف أي شــــكا مــــد أشــــكالن یكشــــف التــــوازن واإلأو اال

يف  ــر الرجــز « حماصــرون»الشــاعر دصــيدة  یقــونالتشــاهبات. وهــ   العمليــة يف إ ــار مــنظم. 
عمليـة الزیــادة والنقصــان »القــون إن  فــيمکدتفعيلــة مســتفعلد املعيوبـة هـا احلماسـي واســتخدم في

 بنية تفعيلة ما ليس  حد ا  مکانيکيا  واعيا  مد دبا الشاعر، با التآلف الصـوييف أدث  اليت
، يومیزایـــ ي)انصـــار «. الـــنص أبعـــادا  دالليـــة وإیقاعيـــة يبـــ  الکلمـــات ویعطـــ والتناســـك احلـــريف

عر  وامليــا  والفــا والزنبــك وكســتناء، وباملعــاين املتناغمــة بــ  الزهــور والنخــا وا( 254، 1440
ــَتفعلد  والــ اص. یقــون: ــَتفعلد مستفعـــ( يف جباهنــا/ وعــد نشــيد املــاء )م  وعــد خــوش الشــم  )م 

مستفعـ( يف ترابنا/ وعد حفيف النخا )م ـَتفعلد مستفعــ( يف أنغامنـا/ وعـد أریـ  الزهـر )م ـَتفعلد 
 ر الرجز املتفقـة اعركـان، یفهـم اإلنسـنام مستفعـ( يف أنفاسنا. مد تكرار تفعيلة مستفعلد يف 
مـة البحــر یـتفهم كــا  ـر  مشــاعر الطــر   والتوفيـك والتفــاهم بـ  الطبيعــة وعناصـرها ومــد موا

اثخر وإ اهاتن وأفكار  ليحدث ب  املتلقي والشاعر تقارص وتتحـك العوا ـف املشـ كة العامـة 
 .وهي تقوم عل  التسامح واملودة واحملبة

احلـزید  اإلیقـاع یؤدي اعحاسي  يف الظرو  الصعبة إل  إ ارة املفاهيم بالتنون يف  دد أو
يف النشــيد/ ویزرعــون  وخینقــون الصــوتَ  /يف الوریــد   ميزدــون احللــمَ «: مكــابرون»یقــون يف دصــيدة 

مــد  يف مســار / وخیطفــون النــورَ  يف مــدار / ویصــلبون النهــرَ  يف الوجــود/ ویطفئــون الــننمَ  املــوتَ 
 (81 :2004ینكرون؟/ )الصقالوي، ینكرون!/ فكيف ال ار / و 

ميزدـون احللـم/ »مد ال اكيـب السـاخنة تسـتمر: كــ  حزینا   یقاعا  إومد املتود  أن النسم  إال 
ویالحـ  أن « خینقون الصـوت/ یزرعـون املـوت/ یطفئـون الـننم/ یصـلبون النهـر/ خیطفـون النـور
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بــا تتعــدد أدوار  املوســيقا ية حســب اع ــاء  یقــاعي دــ إیفعلــون بأوزانــن املختلفــة لــي  لــن دور 
املتعددة اليت تشار  فيها مبودفها اخلاصة كاحللم والصوت واملوت والـننم والنهـر والنـور. وأیضـا 

باســتخدامن ااــرورات حيــ  خیتلــف وزن فعيــا إلــ  فعــون وإلــ  فعــان اإلیقاعيــة ختتلــف اعدوار 
ـــدان ااـــرور يف الوریـــد، النشـــيد والوجـــو  د  واهلـــاء الســـاكتن يف مـــدار ، مســـار  و ـــار    ـــرو  ال

 یعرفون.والنون الساكنن يف ینكرون وال

 ( ) ) یزالداخلي للتماإلیقاع ا 4.2.2
ملعنـ ( واملعـاين املسـتوحية مـد ال اكيـب  اتدار للمعن  الواحد )واحدیـة دیهزم التنوع والتعددیة اال

ـــن الثانویـــة. نـــری ســـكاال ســـتخدام اتعارات وااـــازات املســـتخدمة مـــد دبـــا الصـــقالوي يف معاني
یـــ کر »ففيـــن کـــان الشـــاعر  الـــدوان واملـــدلوالت يف اختيـــار املفـــردات وتنظيمهـــا دون إنســـنام.

الصــقالوي ف (156، 1952)أنــي ، «. جمموعــة مــد اعلــوان املختلفــة ل ســيم لوحتهــا الشــعریة
وبـردا ليطفـي  /الظالمـــــا  ليَ  وهنا یشـكّ  :یقون« حيا ستبقي»دة ینشد إل  الشهيد يف دصي

ــــا ــــا   /اللظـــ  واعوامـ ـــون فيـــش كالمـ عنـــش عشـــك  /وســـو  یـــدميون فيـــش الكالمــــا/ كثيـــــرا    ویقول
( تفعـيالت فعـولد اعربعـة 35 :2004لصـقالوي، ا) تزاحم فيــن الكــرام  الكرامــــا /الننوم َتسامـــ

 تقرار عنــد الشــهيدســاملفــاخرة والتنشــي ، ویســم  مــد املــد يف التقفيــة أن اال يف  ــر املتقــارص يف
اامــود والســكون عنــد  املــوت والشــهادة عنــد  البقــاء وینــدم  البحــر  ــرو  القافيــة الــيت هــو 

 يد. ختتم باعلف ویكررها بآهاتن احلزینة للشه
أمعن  اعنظار يف كرامة الشهادة ويف املـوا اعون والعـزة والكرامـة والشـهادة ذا ديمـة وفخـر 

وتصـرش آهاتـن احلزینـة باملفـاهيم اعليمـة   تشـكو القدك ويف املـوا الثـاين أملللعرص حت  یأمل مد 
فهـو «.  زق صبح الطفولة/ تصلب دّم الكهولة/ ت فری اعیام  عل   رات احلصـار/ یـئد»كـ 
صـــبح الطفولـــة، دم الکهولـــة » هـــ   القصـــيدة اســـتعان مـــد اعلـــوان املختلفـــة يف املفـــردات ويف

 وذجـا منهـا، وصـبح الطفولـة الخیلـو مـد الداللـة علـ  نقـاوة الصـبح و هـارة « و رات احلصار
الطفولــة، فيبــدأ یــ اءی للمخيلــة صــبح للطفولــة أي العنفــوان،   یثبــ  للصــبح، التمزیــك و زیــك 

 ة، إنن صورة  يفة وأليمة وحزینة.صبح الطفول
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القـــدك للشـــاعر دضـــية حموریـــة وحنـــر اعســـاك للمثقفـــ  الـــ ید  دضـــيةینبغـــ  اإلشـــارة أن 
ارسون يف وعي اال مة اإلسـالمية والسـيما إلأـاد الكتـاص العـرص، املنظمـة الثقافيـة الـيت یكـون مي

لر يســـها، حیـــ  اال دبـــاء بعقـــد  املـــؤ رات والنـــدوات العربيـــة والدوليـــة   الشـــاعر الصـــقالوي نا بـــا  
عــد  تنــاها التطبيــ  الصــهيون ، وهلــا جــا زة القــدك ملــد كتابتــن أو تر انــن دفاعــا  »هــي : دــا ال  

  ( ویقون يف نف  القصيدة:14، 2019،    مد الكتاص)« فلسط .
الما/ لدجلـة ترنـو وتستصـرش/ النـبا سالم عل  القدك كحا العيون/ توزع يف العامل  الس

ودــدا  ذ ــاص الزمــان أــام /  ــزق صــبح الطفولــة، تصــلب/ دّم الكهولــة، ت فــری اعیــام / علــ  
 (38 :2004 رات احلصار، یئد/ الفرات وهتوي النخيا دياما/ )الصقالوي، 

 يف مملكــة عمــان. لقــد أ ــرت شــعراء املقاومــة والصــحوةأحــد  أن نعتــرب الصــقالوي مــدميكــد 
وانتشـار الفسـاد  وزوان املعنویـاتالصعوبات االجتماعية والسياسية وتالشـي القـيم  عل  أشعار 

االســتيقا  بقصــيدتن  ــو  يةطــوة اإلصــالحاخليف ااتمــ  اإلســالمي ودفعــ  الشــاعر إ  اختــاذ 
ـــة والقتـــان  فـــي شـــعر ، ميكـــد رییـــة ف. ـــد االســـتبداد واالســـتعمار واالحـــتالنو للـــدعوة إ  احلری

ومــد الســـمات البــارزة اعخـــرى لقــادة العــرص اخلونـــة.  بــارزة مثـــا: الو نيــة واإلدانـــة مو ــوعات
 عسلوبن الشعري استخدام عنصر الرمز واعسطورة والتعاليم الدینية واخليان وخاصة االستعارة.

حیـ  املتلقـي  مـا يف الطـرص  الطـرص الـ ي عـا  الفقرة االخری یسـتخدم  ـر املتقـارص نو  يفو 
أن  احلــرو  الصــلبة كــالنون واخلــاء والبــاء. ویبــدوإیقــاع یــة بالقــدك ولكــد باعنإلــ  النهــو  وال
ینـدم  احلـزن والفـر  انـدماجا  يـ  املتلقـي حیـزن  ـزن إسـاءة القــدك اإلیقـاع هنـا  بـاختال  

ويف نف  الود  یـری نفسـن يف املسـتقبا املضـيء بتحریـر القـدك مـد الـ  اص و ـرات احلصـار 
 شت  املعاين توزی  السالم،  زیك الصبح، أن  الفرات. ستخدام وزن املتقارص يفاب

 ورسـوخا    باتـا  اإلیقاعيـة وهي يف  ر الرجز  والرجز أكثـر اعشـكان « حماصرون»يف دصيدة 
ـــة الطویلـــة ترمـــز إلـــ  حســـرات القلـــب الســـاخنة وزنيا   ،هنـــا  القـــوايف املختومـــة بـــاعلف واالهني

ددیــة، والرجــز یقــوم علــ  تكــرار تفعيلــة واحــدة، هــي واعوجــاع الــيت تشــاهد خــالن التنوعيــة والتع
ویـدن علـ  اإلنتقـان إلـ  تـوازن  أرب  مـرات يف كـا شـطر كـامال   القصيدةتكرر يف « مستفعلد»

وخیتـار املتلقـي التنـوع  سـب « تباشـی املنـ  وخـوش الشـم  ونشـيد املـاء»أدق يف ال اكيب كــ 
 .أفكار  ووعين  فاملعاين مفتوحة
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 تكرارلإیقاع ا 3.2.4
ـــن الـــدالالت ار اهلامـــة يف زیـــادة صـــلتكـــرار هـــو عنصـــر مـــد العناا ـــةملعنـــ  ول الـــيت تناســـك  اإلحیا ي

مـــا يف الكـــالم أو البيـــ   هـــو وحـــدة النغمـــة الـــيت تتكـــرر علـــ   ـــو»التكـــرار إیقـــاع اعصـــوات و 
عــد وايفتــن كوســيلة للقيــاك،  فضــال   يف تشــكيا بنيــة القصــيدة، فهــو  نا يــا   یلعــب دورا  اإلیقـاع و 

( إذن تكــرار املفــردة أو ااملــة یثــی الــدالالت 23 :2001صــابر عبيــد، ).«دالليــا   یلعــب دورا  
نعلم أن للتکرار واا ف شتيتة وعّدة، منها التقریر والتؤکيـد، الوعـد أو الوعيـد، املبالغـة  واملعاين.

وسـيق  الداخليـة، ليتحقـك الـتالحم بـ  التأ ی يف عمك النفـوك ورعایـة امل»و مد أسرار التکرار 
فيقـــون  يـــ  یعتـــرب مـــد آليـــات فاعلـــة و ملهمـــة.  (15، 1442، ي)بـــالو «. أجـــزاء القصـــيدة

  «:یقظة اعزر»الشاعر يف 
ــــــــــــــــــ    أن الكرامـــــــــــــــــةَ  وتعلـــــــــــــــــم    وهــــ

 

ــــــاء   ـــــــان مــــــد لظــــــ  الكربی  يف الشریـــ
 

 تـــــــــــــــــراص   اةَ ـــــــــــــــــــــــــــــأن احلي وتعلـــــــــــــــــم  
 

ـــــــــــــــأخصَبت ـــــــــــــــواعب ن اعروا   ــــــــــــ  دانــ
 

 را  ـــــــــــــده اعزر   ة  ـــــــــــم مــــــد یقظـوتعلــــــ
 

 كانـكيف هتوی ال ری، وددك املـ
 

الـتعلم  تناوزیب عدا   اشکّ ی« تعلم»فعا  يأ( التکرار يف املفردة 75 :2004لصقالوي، ا)
ذو  دةيمـــد الفـــر  واحلـــزن. فهـــو يف القصـــ ةیباحللـــة الشـــعور  رتب یـــو  ةیالبصـــر  ةیـــيف الری  یالظـــاهر 

یوحي مد خالن  ر اخلفيـف وتفعيالتـن  الشاعر. ةياسيوس ةيولن دالالت اجتماع ةيصبغة  ال
املفــردات بطریقــة معينــة وتلقا يــة اعفكــار  فــاعالتد )أو فعالتــد( الطویلــة الــيت تــدخا يف معــاين

معار ــة ویتنــاغم معــن عــرب  ديــد أوالســليمة إلــ  نفــ  املتلقــي  يــ  یتقبــا اإلنســان رأیــن دون 
يف أي  وتأنيــا   یســاعد ویــننم عــد تكــرار  هــدوء   «فــاعالتد». إیقــاع التكــرار املســتمر تشــب  بــن

 ملتزما  بسلو  الوزن ودواعد .  يشطر أو ب
 ومــد ســيطرة املفــردات الثقيلــة وإبطا هــا كالكرامــة والكربیــاء، احلــك، ااــرا  أو ااــر ، الليــا 

دصــيدة تأمليــة « یقظــة اعرز» ــر اخلفيــف اهلاد ــة احلركيــة یفهــم أن دصــيدة  والصــرب وجعلهــا يف
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یشـعر  «تعلـمو »اعرز شنر ینب  يف لبنان. وتكرار و  الفلسفة اخلاصة للشاعر يف احلياة.ي توح
التكـرار مـد » منها دور الشـاعر التعليمـي ویـوحي مبـدی سـيطرتن علـ  فكرتـن اخلاصـة ومشـاعر .

، فتكـــرار لفظـــة مـــا، أو وا ـــحا   تعبییـــا   كـــد أن تـــؤدي يف القصـــيدة دورا  الوســـا ا اللغویـــة الـــيت مي
و  بسيطرة ه ا العنصر املكرر وإحلاحن عل  فكـرة الشـاعر أو شـعور  أة ما، یوحي بشكا بار ع

بتكــرار مفــردة حماصــرون « حماصــرون»( ويف دصــيدة 58، 2002 ،)عشــري زایــد .«أو الشـعور 
تنـــوع فيـــن  «حماصـــرون»ي تـــأ ی  علـــ  نفـــ  املتلقـــي. فقصـــيدة یشـــعر باحلصـــار اخلـــا، ویقـــوّ 

یــة كــا ســطر يف القصــيدة ولكــد االتكــرار. فلفظــة حماصــرون تتكــرر ســب  مــرات ومتتاليــة يف بد
قصــيدة یقــون: اليف  یتغــی متعلقهــا أي ااــار وااــرور  وهبــ ا التكــرار یریــد ال ســيخ يف اعذهــان.

رتـــداء  وبنــا/ حماصـــرون يف اختيــار لوننـــا/ حماصـــرون يف حماصــرون يف كتابـــة ا نــا/ حماصـــرون يف ا
انتظــار فنرنــا/ حماصــرون يف اخــتالك مهســنا/ حماصــرون يف ارتعــاش نبضــنا/ حماصــرون یــا أخــي! 

 لـــةیالطو  ةيـــمثـــة  ـــات االهن (103 :2004يف نومنـــا/ وصـــحونا وأكلنـــا وشربنا/)الصـــقالوي، 
باسـلوص معــريف عامـا احلصــار والضــغو  املتلقــي ذكـاء  دركهایــالـيت الرجــز واعلـف تــرتب  ببحـر 
يف  بيـــ. لل اكبيـــيف ال اك (نـــا) یيف اســـتخدامن حماصـــرون و ـــم تبلـــوریمـــ  ااماعـــة، وهـــ   

سـو  تواجـن هـ    ةی كبـ  مـةيالـيت  ثـا د ةيالعـرص املنسـ یإ اهات تعرب عد معای السطورعنز 
 اةيـــباحل اتـــنيرجـــز أب هـــتمی. و عهايضـــیو  هـــایّ غیأن العـــر   دیـــمبواجهـــة املقاومـــة ویر  یواملعـــای ميالقـــ

 كفرد م  أفراد جمتمعن.املتلقي  وتعاما  ةياإلجتماع

 لتوازيإیقاع ا 4.2.4
یصــــدر  الظــــرو ، أي أــــ  وفــــوق وبــــ   يف اجتماعهــــا يف دصــــيدة  ااــــرك املتؤلــــف الــــ ي

  فيها نواجن شـت  اعحاسـي  السـاخنة باسـتخدام التفعـيالت الطویلـة غـی «أعنش حّر تعدم»
كانـــ  أو ســـالبة كعوا ــــف   ة وغـــی متســـاویة. ینقســـم التـــوازن تقســـيم العوا ـــف موجبـــة  منســـق

ــــة أو عوا ــــف احلــــب والــــوداد. و  املشــــ كة يف احلــــالت  كالغضــــب اإلیقاعــــات اخلــــو  والكراهي
النعــــا والســــحا( واعســــف )أــــ  حصــــار الضــــغ ( واعمل )أــــ  هليــــب الســــو (.  )أــــ 

الســا د  فــاملتلقي یریــد أن یقــدم إلــ  احلــك واحلریــة  اســتناص حلــب احلــك واحلقيقــة وزوان البا ــا 
 كا رخيص وغان.
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وبــ  نيــوص  /وأــ  حصــار الضــغ  /وأــ  الســحا /  النعــاأن تبقــ  أــ /هــا مكتــوص
أال إنـــــــش حـــــــّر تعـــــــدم...  /وفـــــــوق جبينـــــــش دهـــــــر  ی ضـــــــرم /وأـــــــ  شـــــــفا  الســـــــيف /اخلـــــــو 

 (69 :2004 )الصقالوي،
دون التقييـــد أو إ ـــار معـــ  يف املفـــردات الـــيت ختـــتم  إن مثـــة نوعـــا مـــا مـــد التلـــون الصـــوي

يف تـدویر الشـعري یقاعهـا إميتد ویقصر حسـب الشعري بشت  احلرو ، ونالح  أن السطر 
تفعيلـــة مفـــاعيلد يف الســـطور. هـــا مكتـــوص )مفـــاعيلد مــــ(/ أن تبقـــ  أـــ  النعـــا )فـــاعيلد 

ر وحزنـــن وأملــــن   الســــحا )فـــاعيلد( والتــــدویر هنـــا بســــبب خـــو  الشــــاعمفـــاعيلد مـــــ( وأـــ
 وتأسفن. وهلم جرا.

جارة ویكشـف  یربز التقارن والتوازن خالن مودف الشاعر ونظرتن اخلاصة يف توايفن حروفا  
. الكحــا مــد العيــون والنــور يف القلــوص والصــوت يف الضــمی بــن عــد عوا ــف الشــاعر أحيانــا  

 «:حماصرون»يف دصيدة  السطوروالنهر يف العروق يف ه   
ــــــون الكح ــــــاَ ویسردـ ــــــا ــ  مـــــد عيوننــ

 

 يف دلوبنـــــــــــــــا ویسلمــــــــــــــون النــــــــــــــورَ 
 

ـــــــون الصــــــوتَ  ـــــــرنا وخیرســ  يف  ميــ
 

ــــــــــــــرَ  ــــــــــــــون النهـــ ــــــــــــــا جیففــ  يف عرودنــ
 

ـــا  یواـــف  ـــر الرجـــز ملعااـــة التخيـــا التـــأليفي 105 :2004)الصـــقالوي،  ( وأحيان
للمعـاين  یكونـان جمـاال  )النهر يف العروق( الل ید ي )الكحا يف العيون( والتخيا اإلبداع

الدهشة والرعب يف أعماق إیقاع إال  السطوریسم  املتلقي مد أالّ واعفكار. أجا ميكد 
ورو  أبناء الشعب. ومد ه   املوسيق  اخلفيفة یع   باخلطورة اليت  ري يف  روحن هو

 .العامل العر 
تكــرار املفــردة اــرد صــوتن فحســب، وهــ ا اعمــر حیتضــد يف  نشــيد املــاءودــد نــری يف دیــوان 

مــــد  االســـتخدامبـــن املتلقـــي أو الســـام . وميكــــد أن جیعـــا هـــ ا  یلتــــ ّ  خاصـــا   یقاعـــا  إالقصـــيدة 
ال اكم هوالقيمة البالغية واملظهر اامـا  للخـربة »يف القصيدة  واإلنتاجي. « ال اكم ااما »

 :( نرا  يف التا 109 :2000)رمضان،  .«التارخیية للمبدع
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 التنغیمإیقاع  5.2.4
ملعنـ  وهـو یـدن علـ  إرتفـاع الصـوت واحفا ـن حـ  الـتكلم ویسـاعد يف ااد اجیللتنغيم دور يف 

، ملعنــ  للداللــة علــ  معــان  تلفــة كاامــا اإلســتفهامية واخلربیــة. وهــو اصــطال  حاليــا  اأدیــد 
، وتلـــش تعطيـــن frequencyالـــيت حیــددها تـــردد   pitchلكـــا صــوت لغـــوي درجتـــن »نقــون فيـــن: 

 Intonationنغمتن اخلاصة صاعدة كان  أو هابطة، وعد توا  نغمات اعصوات ینـت  التنغـيم 
يف ااملــة  إذ تظــا النغمــة يف صــعود وهبــو  مــ  اإلنســنام  يف درجــة الصــعود واهلبــو   يــ  

للمعنــ  بقيـة صــعد الصــوت وأشــعر ملعنــ  هــب  الصــوت، وأشـعر بإنتها ــن  وإذا كــان اإذا انتهـ  
 صـوتيا   -وحسبما تنتهـي ااملـة » (126، 1989)البحراوي،  .«السام  بوجوص أنظار بادية

( كــ لش اعمــر یأخــ  التنغــيم شــكلن، فااملــة التقریریــة تنتهــي بنغمــة هابطــة ) -ودالليــا  
م دبـا  ـام ( ولكـد إذا ودـف املـتكل بالنسبة للنملة اإلستفهامية تنتهـي بنغمـة صـاعدة )

 (127 :1989)البحرواي،  .(« ملعن ، ودف عل  نغمة مسطحة )ا
يف دصــيدة إلــ  عبــدالراد الــداخا، حماصــرون ینــادي بصــوت عــان يف النــربات املختلفــة، 

(/ ملــا يف أحــدادنا ) (/ یــا راحــال والشــوق  هــوا  أزمنــا )ي خبــأت  يف نفســدــا ال: 
)الصــــــقالوي،  (/نــــــا )خيول   (/ ختشــــــب  يف غمــــــدهانــــــا )أ ــــــرت أحالم   رحلــــــ َ 
2004: 103) 

یــتم املعنــ  يف أزَمنــا وأحــدادنا وخيولنــا  ــام املعنــ  ویودــف املتلقــي عنــد تقریریــة اامــا الــيت 
وینتقــا الشــاعر »یــ كر بعــدها بــالنربات اهلابطــة حتــ  خیــرب  مبــا جــری يف ا مــة دون دا ــد وزعــيم. 

 يـار حتمــي الودــوع التكنيــش صــورة اال بتكنيكـن اللغــوي مـد املتحــر  إلــ  الثابـ . فينعــا هبـ ا
  (115 :2018)مصطف ،  .«املتلقي ء أویيف داللتن وحركتن داخا ال هد لدی القار 
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ص ر ینســا  العــســطوریة الالــيت یرســم لنــا الشــاعر هــي صــورة الشخصــية اال   لشــعریةاالصــورة 
أن هنـــا  ال رحلـــة هلـــ   الشخصـــية الرمزیـــة  بـــا الرحلـــة مبعنـــ  إنتقـــان  التفکـــی وميکننـــا. أبـــدا  

واسطورة إل  كا عر  مسلم   ي  یكون كا  منهم بنفسن وب اتن  عبدالراد الداخا دا دا  
 کـان  مور یرشـدنا إلـ  حـب الشـاعر و نـن وأبنـاء الـو د . وه   اال  عبدالراد الداخا وحيدا  

 .البشر يف ذات ددميا  
 لقبیيف الشــام،و  ةيــبــد هشــام، عاشــر خلفــاء بــين ا م ةیــعبــدالراد بــد معاو » ولــنعلم أن

. «هیبصــقر دــر  عــر ی. و هــايوتغلــب عل ةيــبالــداخا عنــن أون مــد دخــا اعنــدل  مــد بــين ا م
 (12: 2002)العسّلي، 

 
وليســـ   دـــوم مـــا أو بلـــد مـــاإن دضـــية فلســـط  ليســـ  دضـــية ( 109، 2004)الصـــقالوي، 

 أملـــ دضــية إســالمية ، ویشــعر كــا املســلم  يف العــامل باملســؤولية عنهــا. لقــد  إ ــا عربيــة، بــا
ي أر  مغتصـــبة مـــد أصــــحاهبا فهـــ اعحـــداث يف فلســـط  دلـــوص  يـــ  املســــلم  يف العـــامل.

 .وأصبح  مو ن ا عناك أتوا إليها مد أ اء العامل
 مـــ  فویتعـــا  يف هـــ   القصـــيدة هبـــ   القضـــية، دـــد اهـــتم يالصـــقالو يف غضــون ذلـــش، 

تطـرق ی نأنـ القـون ميكـد. هـویتهم وعـردهمو  حضارهتم مد ال ید ینوون تدمی ا  ، غا بالقضية
الشــاعر عــرب عــد مشــاعر  احلقيقيــة  ــا  العــرق وأن  .القصــيدةهــ   القضــية بشــكا جيــد يف 

تعــا ف   يــ  يف الشــرق والغــرص واال مــة االســالميةي أبنــاء الــو د االســالموالعروبــة وعالدــة 
اإلســــالمي وهــــي فلســــط   عاملنــــااعمــــة، وصــــّور يف دصــــا د  أهــــم دضــــية يف مــــ  فلســــط  و 

عد القضـایا  وفاءیتحدث بصدق و  .ة واإلسالميةوانتصارها وعودهتا إ  أحضان اعمة العربي
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إ  وحدة اعمة العربيـة يف  القصيدةيف  یدعو. ویكفي القون بأنن اإلسالمياليت تواجن العامل 
 .صدق حمبتهم وإخالصهم

رییتــن املتفا لــة  يهــ احملتلــة القضــایا البــارزة اعخــرى يف دصــا د الشــاعر بقضــية فلســط ومــد 
اليت تظهر مودفن الصحيح مد اعحداث، وهو مودف ال یعاين مد اليأك والتشایم، وبـدال  مـد 

یعـود فينـادي االر  وااـد التليـد هبـد  إ ـارة   » إ  البناء والنشا . أبناء الو دذلش یدعو 
اعمــة ویواصــا فينــادي اإلبــاء العــر   ــد احملتــا وخیا ــب املآســي الــيت راحــ  تنــز  وتنخــر يف  

و ینــادي اخليــا لیمــز إ   ــرورة ااهــاد والكفــا   ــد الكيــان الصــهيوين ویشــن   اعمــةكيــان 
جیتــ  كـا شــي ویصـبح كــالبحر  حلریبـ لش علـى االدــدام واخـیا ینــادي الشـعب كــي یصـبح كـا

 (25، 2020)آذرشب وچلييب، « صاخبة زخارة یقتل  اععداء.
ــ ي بــ  أفــراد ااتمــ ، دّ و  لمي وَ  ــر الرجــز یســتخدم يف أحــوان الفــر  والســرور  ولــن دور س 

ملا ــي، مــ  احتفــا  املا ــي والو بــة إلــ  صــن  اویــؤدي إلــ  اهــور الثقــة املتبادلــة بــ  احلا ــر و 
يف عمقنـا، أخبارنـا –االهنيـة الطویلـة املسـتخدمة يف مودـف الصـور الكليـة الكاملـة املستقبا. و 

صـار  مبختلـف الصـياع عـد الوادـ  الـ ي منفـردا   یقاعـا  إالسـام  إلـ  التبصـر یسـم   تـدعو -وإخل
والثقافـــة الـــيت صـــارت ددـــات املنبـــن. وكـــ لش تـــربر الكفـــاءات  صـــار رغبـــة   والتـــاریخ الـــ ي حلمـــا  

 املثقفة ذات العریقة السامية بصدادة املوسيق . الضا عة ب  االمم
(/ وعـــد (/ هـــال ســأل  اليـــوم عــد أخبارنـــا )مــد عمقنـــا لعمقنــا ) یــا راحـــال  

باهنــــا ) (/ وعــــد حفيــــف (/ وعــــد نشــــيد املــــاء يف ترابنــــا )خــــوش الشــــم  يف ج 
لشـعر يف ا(/ وعـد حـرو  (/ وعد أری  الزهر يف أنفاسـنا )النخا يف أنغامنا )

(/ (/ جیّففــون النهــر يف عر قنــا )(/ وعــد بریــك اللــون يف لوحاتنــا )) دیواننــا
(/ وَیســـتطيا (/ فهـــا یســـيا الضـــوء مـــد أهـــدابنا؟ )ویزرعـــون املـــوت يف جلودنـــا )

 ،الصـــــقالوي) (/(/ وت عشـــــب احلقـــــون مـــــد بســـــماتنا؟ )النخـــــا يف داماتنـــــا؟ )
مـــــا یتفا ـــــا ویســـــتفهم وبعـــــد رســـــم صـــــورة الـــــدمار واخلـــــراص والتشـــــایم نوعـــــا  (105: 2004

باإلستفهامات احلقيقية وبالنربات الصاعدة  كأن یری يف دلبـن نافـ ة مـد نـور. ويف اعخـی یـری 
خـــتال  النغمـــات خا ـــ  ااملســـطحة ســـبق  النغمـــات الصـــاعدة واهلابطـــة وأن  أن النغمـــات
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مـا بقـي  رملعن  ویفتح ااان للمتلقـي حتـ  یصـوّ االشاعر  الختال  املفاهيم املفتوحة حت  یتمّ 
 أخــف احلركــات جرســا  »مــد الكــالم حســب رییتــن. وحركــة الفتحــة جــزء مــد الصــوت، والفــتح 

 (159 :1980)مهدي هالن،  .«غیها مد احلركاتوإ ا فضل  
خاصـية يف كـا اللغـات، ويف هـ ا املقـام  ييـز جممـوعت  مـد »رأینـا أن للتنغـيم دور هـام فهـو

وتتميــز جمموعــة اللغــات  (Intonation)واللغــات التنغيميــة  (Ton Languages)اللغــات النغميــة 
ملعــــين االنغميــــة بإتباعهــــا نظــــام مــــد النغمــــات یســــتخدم علــــ  مســــتوی الكلمــــة  يــــ  خیتلــــف 

املعنمـــي للكلمـــة نفســـها بـــاختال  النغمـــات الـــيت تنطـــك هبـــا، ومـــد أبـــرز اعمثلـــة عليهـــا اللغـــة 
لعربيــة  فيعمــا فيهــا التنغـــيم ايليزیــة والروســية و الصــينية وأمــا اللغــات التنغيميــة ومــد أمثلتهــا اإل 

 ( 127 :1989)البحراوي،  .«لي  عل  مستوی الكلمةعل  مستوی ااملة و 
تودـــد نـــار العـــزم والعزميـــة بعـــد أن  نـــری أن اســـلوص الشـــاعر يف القصـــيدة أن یـــأت  بســـطور

لسـطور تـری أن ا النغمـات الصـاعدة الـيت تعلـو التشایم ر خ يف الوجود، یتسا ا متفـا ال  لعـاّ 
یوجـد يف  سـتعالء الـ ياعمـا أي االإیقـاع الربق واللمعان یزینـان العقـون ویثمـران عـرب التـاریخ ب

املـتکلم مـ  الغـی، « نـا»مبعنـ  أن التأکيـد علـ  نغمـة  ـمی  املد الطویـا والقافيـة يف القصـيدة.
ملســتقبا أمــر یرشــد املتلقــي خبطــاص  ــوري، حتــ  یرجــ  وینظــر إلــ  مــا کــان ومــا یکــون. فبنــاء ا

 یسی يف اا التوحد والثقة عل  أنفسنا واال مة.

 إیقاع النبر 6.2.4
النرب ااهرة صوتية هتد  إل  اهور الصوت عل  مقط  املفـردة أو حـر  مـد حـرو  الكلمـة 

فيد يف  ویـــد القـــرآن. فهـــو یـــؤدي إلـــ  دالالت متعـــددة يف ااملـــة ویســـاعد املـــتكلم يف تویســـ
ینـت  عـد  (Londness)الصـوت  ارتفـاع يف علـو» نخـری أنـوبعبـارة ا   یریـد . أدید املعنـ  الـ ي

شــدة اهلــواء املنــدف  مــد الــر ت ، والوا ــح مــد هــ ا املفهــوم أن النــرب ینــت  بالضــرورة عــد عمليــة 
( والنــــــــربات يف دصــــــــيدة 116، 1989)البحــــــــراوي،  .«إنتــــــــاا اعصــــــــوات يف كــــــــا اللغــــــــات

لثــری صــوي/ افنــر  وأنفاســي/ وا لقــن كمــا یلــي: فمــد صــلب ا،  «علــ  تــابوت الشــهيد نقــه»
 (79: 2004، الصقالوي) اامات/ تغين للغد الناسي/
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فيزیـد يف املفـاهيم. اإلیقاعيـة إذن نشاهد أن النرب وكيفيـة القـراءة فيهـا یـؤ ر يف تشـكيا املالمـح 

 النربات.املعن  يف املفردات الت  فيها النرب، یبدو أن املالمح املعنية تعتمد عل  استکشا  

 التصویرإیقاع  7.2.4
ديمـة حسـية »وللنـرك السـطور نـرا  يف  لكا تصویر مد تصاویر القصيدة جـرك خـا، الـ ي

)مهــــدي هــــالن،  .«يف اعلفــــا  والــــتال م يف أصــــوات اعلفــــا  ولــــوال الصــــوت ماكــــان اللفــــ 
ـــأن  اونحیـــكـــان الشـــاعر   «:بـــين و ـــين»دصـــيدة يف ( 25 :1980 ـــ  هـــايف روفّ ی  ميمـــد القـــ ا  ی كث
. بيــمــد اإلدرا  احلســي يف ال اك ةیر یوالتصــو  هــا ی فو ،مفــردات کـــي يفمــد احلــرو   ةيالصــوت

 . یقون:واعلفا  أما الردة
وأنــتم  /مباركــا دصــدا هـای /هبنتهــا ديــوأنــتم ع /صـــدایال  انیيف الشــر  /وأنـتم حلنهــا املعــزو 

اهلــــزا املســــتخدم هنــــا ( إیقــــاع 93 :2004ي، و )الصــــقال وكونــــوا النــــور والودــــدا /خیعطــــر تــــار 
یضـــحي بـــاللف  يف ســـبيا املعنـــ  وال املعنـــ  يف ســـبيا اللفـــ   ینظـــر هـــ ا ااـــرك نظـــرة دون ال

ر املفردات لوحات اعخالق، الصـدق، اعمانـة والوفـاء، اإلخـال،، القـوة، إفرا  وتفری . یصوّ 
الشـــهيد واتصـــالن مبفهـــوم اإلیقـــاع احللـــم وااـــود والصـــرب. ومـــد هـــ ا املنطلـــك یصـــا إلـــ  حيویـــة 

عمــا یــدور بــداخا الشــاعر واملتلقــي مــد مشــاعر وإ اهــات بــاملفردات كرمــوز  والشــهداء تعبــیا  
 أما أكثر مد معن  واحد  ب  املعن  الدال  واملعن  الضمين.

وها هنـا نـری مشـروع تقویـة الـدالالت خـالن التصـویر اإلیقـاعي إذا نغمـا عيوننـا فنسـم  
مــد  علد مسـتفعلد مـتفعلد تــدفك املـاء وحنـ  الشـریان ولرجـز وتفعــيالت مسـتفامـد هـدوء  ـر 

 ــ  هبنـــة العيـــد خــالن إیقـــاع العيــد واملبـــار  والبهنــة والعطـــر والنــور و احلرکـــة امليزانســية فيـــن 
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لتطریـــز نّصـــن ونقـــا  مـــد  زونــن املعـــريف». فيســـتلهم الشــاعر هـــ   العناصـــر ونشــم عطـــر التـــاریخ
ة مــــد أخصــــب الوســــا ا إلدنــــاع املخا ــــب ودــــد أصــــبح  )العناصــــر( وســــيل يالفکــــرة للمتلقــــ

تكـــرار أنـــتم ( 12: 1442، ي)بـــالو «. جیســـدة الـــنص يمـــ  احلـــدث الـــ  يوتفاعلـــن الشـــعور 
مبعنــ  أن هنــا  شــفرة يف االســتخدام، لنتعــر  مــا  ،یقاعيــةإلاملفــاهيم اي و ــما ر اخلطــاص یقــوّ 

و یشـــارکن يف  یـــوّد الشـــاعر أن یرســـا إلـــ  املخا ـــب وراء ميـــون فکریـــة ختـــرب عـــد الرســـا ا الـــيت
فش شفرة النص بالتعّر  علـ  مـا »املعلومات و املشاعر و اعحاسي . فيهد  اخلطاص إل  

 (8)نف  املصدر: «. وراء  مد اف ا ات أو ميون فکریة أو مفاهيم
یــة املأســاة يف الصــبح الــدامي منــا ، یرســم لنــا امــد خــالن إیقــاع اعلفــا  وال اكيــب، أي رو 

أي يف ارة. احلمرة يف اللغة هلـا مـدلوالن: اخلـی والشـر، احلمـر   داميا  یشرق  صورة الصبح ال ي
كالوردة احلمراء یرشدنا إل  احلب واإلحساك امليا اخلالص املرهف وجبانبها دـادت إلـ  الشـؤم 

جعلــ   وإرادــة الــدماء يف احلــرص والنضــان. وهنــا الكــالم يف مدلولــن الثــان   اــرة الصــبا  الــ ي
امــان ااحلالــة املأســاویة. ولفــ  یشــرق أفضــا مــد یضــيء عنــن یــتال م مــ   ریــا داميــة ویصــوّ ااملن

 والطلوع واحلسد بالنسبة إل  الصبا ، ولكد الضؤء یتال م م  النار واحلرارة.

 لبیاضإیقاع ا 8.2.4
املنقـــو  هـــو ولـــنعلم أن الصـــم  . الصـــم إلیقـــاع علـــى اعصـــوات دـــ   بـــا یشـــما اال یقتصـــر 

لشعراء املعاصرید، حينمـا یریـدون أن یتودفـوا عـد احلـدی  اساليب اسلوص مد أ هي الودفات اليت
تـردد اـاهرة صـوتية علـ  مسـافات زمنيـة متسـاویة أو » نقـو  امللبيا  أو الصـم  اأو یكملو . ف

ملســـتوی ایتحـــددان علـــ  الصـــم  و الصـــوت ( و 36 :1990عـــد فتـــو  أاـــد،  )نقـــال   .«متقابلـــة
 لصــم   إذ إن للبيــا  يف القصــيدة أمهيــة  البيــا  رمــز او  ،الكتــا  للقصــيدة بالســواد رمــز لصــوت

 (49 :2001)صابر عبيد،  .«حیي  بالقصيدة عتبار  صمتا  االفتة للنظر، فالنظم یقتضين ب
یسم  مد اهلـزا تنـاغم اعمل واحلنـ  علـ  أبنـاء « أال إنش حر  تعدم»يف كا أبيات دصيدة 

اعمـة اهود يف اسـتيقا  اوب ن  يوالسعي والبغوالظلم عل  التمرد   حلاو الو د العر  جلهم 
ي امليمــات السـاكنة فيهـا. اهلـزا  ّــ»ملفـردات وبيا ـها. وبتكـرار اسـالمية العربيـة مـد صــم  اإل

 یقون الشاعر: (106 :2000)العاكوص،  .«ل دد الصوت فين والتهزّا تردد الصوت» هزجا  
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ا فاكتـب یــ /مأال إنـش حـر تعـد /مـوالليــا فـ /مفـالنهر د /حردـوا يف الشـریان اعفـرا  وصـاحوا
ودــد  (69 :2004)الصــقالوي،  مالبا ــا یهــز /مـویــا صــم  اعزمــان تكلــ /ألــك التــاریخ تكلــم

یســـاعد احلـــدث »عنـــن  أحســـد الشـــاعر توايفـــن الصـــم ، عن هنـــا  مـــد الصـــم  اإلجیـــا 
 يتــردد فيــن املفــردة لتــؤد ي، ولــن دالالت وواــا ف تواصــلية مثــیة حســب الســياق الــ اإلتصــا 
 ( 69: 1399، ي)بالو « مفادها.

 ليوصـــااملعاصـــرة  لشـــعریةاالتنربـــة مـــد  ینبـــ العنصـــر التشـــكيلي حیتلـــن الســـواد،  هـــو البيـــا 
لنفســية يف داخـا املتلقــي دـد تكــون امــا احلـرص  امليمــات السـاكنة أكــي نوعـا   ء.یالداللـة للقـار 

النـاجم عنـن تـدابی الصـالبة والعزميـة والتماسـش  هنومية أو دفاعية. إیقاع البيـا  أو السـكوت
تعتمـد علـ  معـدات عسـكریة أو أسـلحة مادیـة   والسيطرة. وهنا حـرص شـاملة ال واربا  العدو

 یـــة تـــؤ ر علـــ  ســـلو  املتلقـــي.ابـــا إ ـــا تتوجـــن إلـــ  الفكـــر والعقـــا والعا فـــة والوجـــدان ويف النه
أو الصــم ، صــوتانية الصــم   فالشــاعر إیقــاع البيــا   يفنواجــن يف هــ ا النــوع مــد اإلیقــاع أ

یشــکا کالمــا  خفيــا  ومســتورا  یــدف  املتلقــي »وهــو حیــاون فــش شــفراتن، فهــو  يیشــ   فيــن املتلقــ
إل  هتش احلنب کي یتوصا إل  ما کتمن الشاعر، و ه ا الصـم  ال یـّدن علـ  السـکون و 

 (75)نف  املصدر: «. السلبية، با یکون لغة مد نوع آخر

 األفكارإیقاع  9.2.4
املســــتوی املعنــــوي أو إیقــــاع اعفكــــار الــــ ي یتضــــمد شــــّت  اعدســــام الــــيت یســــتخدم يف نوعيــــة 

یقـاع اعفكـار یتشـكا إ»استخدام املفردات وتراكيبها، فهو تقنية مد تقنيات القصا د احلدیثة.فــ
أساســــا  تشــــكال  لغویــــا  يف ال اكيــــب، عن ال كيــــب إیقــــاع لكــــد دون صــــوت، وینبعــــ  إیقــــاع 

ار أساسـا  مــد  بيعـة وفاعليــة القـيم الرمزیــة  وهوعـادة إیقــاع خفـي یتشــكا يف الـنف  مــد اعفكـ
 (56: 2001)صابر عبيد، «. خالن التأما واإلستغراق يف عامل النص وأجوا ن اخلاصة

غالبا ما یستخدم الشعر احلدی ، إیقاع اعفكـار الـ ي یقـوم علـ  التـوازي وال دیـد ليحقـك 
بإســتخدام موســيق  الفكــر الــيت تعتمــد علــ  التــوازن والــ اد  »هــ ا االنســنام والوحــدة فيــن و 

ـــاید والتنظـــيم التصـــاعدي لوفكـــار، إلـــ  جانـــب تردیـــد الســـطور والكلمـــات واعفكـــار يف  والتب
 (71: 1969)نقال  عد موریة، «. جمموعات متعددة



 هـ.ق 1443شتاء ال و فیر اخل، 2، العدد 24لسنة ا، اإلسالميةاحلضارة آفاق    132

رعـود نسم : یا أر نا ویا انتحـاء جمـدنا/ یـا غضـب ال« إل  عبدالراد الداخا»يف دصيدة 
يف إبا نا/ ویـا نـداء ااـر  يف أكبادنـا/ ویـا صـهيا اخليـا يف أ اعنـا/ ویـا صـریر الـریح يف  ا نـا/ 
حـان وامتطـاء عزمنـا/ 

 
ویا هدیر البحر يف ش طآننا/ متـ ... متـ ... یصـی يف إمكاننـا/ سـحك  امل

 (108 :2004)الصقالوي، 

الصـورة اادیـدة تكشـف عـد عالدـة نكاد نعثر عل  التعابی الصحيحة لومل العميـك وهـ   
 صــهيا اخليــا، صــریر الــریح، هــدیر البحــر أو»مبتكــرة بــ  النــداءات وااــرورات وال اكيــب. كـــ 

لـو د اأر   ،لشاعر احلزید املتأملاینادي « أ اع وأكباد و اء وشطآن جمدنا وإبا نا وعزمنا أو
الكــون  ،لشــاعراســتمداد االتعــابی  كــان حمــور هــ    .ومافيهــا مــد الرمــوز اعدبيــة ااميلــة للتمــين

اإلیقــاع والكا نــات حتــ  یعثــر علــ  اهلویــة الضــا عة والفخــر املفقــود وااــد املســلوص مــد خــالن 
اليت تقدمها القصيدة بوصـفها الوادـ  الفكـری  عارشالتصویري املستفاد مد  ر الرجز. وه   اال

 نسنام الدال .للشاعر، هلا  ت  اعواصر واال

 ملعلنـة أوافكـار غـاين اعألنـداءات و التلبيـات يف اعفكـار و اخـتال  الرجز مـ  ااع خیتلف إیق
اماعـة يف اإلهتمام مد أعمـان تسـاعد اش ا  الشاعر م  متلقين يف ما مييلن اخلفية ت قصد هبا ا

ــــك رفاهيتهــــا و اإشــــباع حاجاهتــــا وحــــا مشــــكالهتا و  حملافظــــة علــــ  الوصــــون إلــــ  أهــــدافها وأقي
ملشاركة تظهـر دـدر ااتمـ  وتـربز مكانتهـا. الرجـز، إیقـاع هنـا العلـم والتفكـر، عنـن استمرارها  و ا

مطيـة لـنظم املنظومـات البحـر إخت  ه ا »یؤیدنا القون: جیربنا على التفكی حىت نت كر مباد نا، 
للتــ كر مبــادیء العلــم، ومــد   كث ــرت  لشــعر للتــ كر واحلفــ  ســبيال  االعلميــة، إذ ت ســتغا دابليــة 

 (110 :2000)العاكوص،  .«والصر  اجيز يف اال صون والنحواعر 
تادَــ    اع لــ ـدأیــ /اإلســالم مــد إسالمنـــــا نــــنایف لقصــيدة:ٱيف نفــ   الــنصيف هــ    وكــ لش
 :2004)الصـــقالوي،  َمـــد دلوبـ ــــهم أو ان نــــــا ـدوأیـــ /ثــادنـــــايَمـــد وفــــایهم م ـدوأیـــ /هلــــم أددار نـــــا

فضاءات أفكار الشاعر العماين تكرار املفـردات وإ ـراء املفـاهيم يف ( ویساعد عل  شحد 105
ــــان  ــــالتحریر والثــــورة  ــــد الطغي ــــة ویطالــــب الشــــعب ب فقــــرات متعــــددة یســــتفهم ویصــــرش للحری

ســتخدام املفـــردات باإلســـتمرار  وهكــ ا یـــرتب  الرمـــز يف وجــدان املتلقـــي بـــدالالت وترابطـــات او 
 لشاعر واملشاركة يف إكمان داللتها.هي مفاتيح أساسية یعنين عل  فهم أعمان ا
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املـدلون عـدم االسـتطاعة واالمكانيـة  .الدان هواحلصار يف كا ما یتلك بن هویة أي اإلنسـان
إ ن  اللّـَن ﴿ والنغّی إال بتغيی أنفسـنا: عي جهد وسعي. وتعبی آخر  د مسنونون يف أنفسنا.

ه مْ  الَ یـ َغيـِّر  َما ب َقْوٍم َحىت  یـ َغيـِّر وْا َما  (11/)الرعد ﴾ب أَنـْف س 
 عــة يف ااماعــة بــال اســتثناء لكــا عضــویریــد أن یــؤ ر  ــر الرجــز علــ  مفهــوم املســؤولية املوزّ 

جتماعيـــة الســـلمية واملثـــا القـــيم اال مـــد أعضـــا ها فيهـــا تتضـــمد الـــدعوة والنصـــح للمنتمـــ   ـــو
  هتيئـة الفرصـة لزیـادة موسـيق  اإلسـتفهامات إلـ اععل  وذلش يف إحرار واملثابرة واعما. یدعو

 املودف ااماعي.

 إیقاع ال رد 10.2.4
الســـرد هـــو أســـلوص مـــد اعســـاليب اللغویـــة املتّبعـــة يف احلكایـــات والقصـــص والروایـــات ولـــن دور 

یبـــدأ بإیقـــاع بطـــيء وهـــادیء مـــد « مكـــابرون»یقـــاعي يف القصـــيدة. نوعيـــة الســـرد يف دصـــيدة ا
يف مقا عهـا اإلیقـاع یعما تناوص السرد يف تشكيا القصيدة علـ  تنـوع »املونولوا الداخلي   

 : الشاعر يف السطور الت  انتخبناها ( یقون46 :2001)صابر عبيد،  «.اخلمسة
مهما الزمان حّزين/ ال أ ـين/ هـم یعرفـون/ لكـنهم مكـابرون/ وحـ  هم یعرفونين/ ال أنثين/ 

أرصف الدروص بالضياء/ وأشعا اليقـ  يف الـ ماء/ وأبعـ  احليـاة بالفـداء/ وأصـن  الننـوم مـد 
یعرفـــون/ وحـــ  أعصـــب رجـــاء/ یســـتنكرون/ ویزعمـــون أنـــين اإلرهـــاص واانـــون/ فكيـــف هـــم ال

دي الفصــــام/ أفــــتح للصــــبا  بــــاص غــــرفيت/ اافــــون، أحــــب  الكــــالم/ أســــتو د الغيــــاص، أرتــــ
ودـــد مـــد أصـــابعي مـــدا د الو ـــام/ أشـــباكها... وزوجـــيت/ تنســـ  مـــد خيو ـــن معا فـــا لصـــبييت/ 

بــال  وأشــنب الظــالم/ أاــا يف عيــ  النهــار مــثقال   /، تــوق إخــويوأ  عــم اعیــام صــرب والــديّ 
هـــا تـــ ص آلـــة مأســـاتن/  ـــّر عمـــر  خطـــا / أری مدینـــة بســـيف عزم ســـاحبا   شـــفا / أری عنـــوزا  

 (81 :2004الطغاة/ أری الركام واحلطام والعظام/... )الصقالوي، 

 هم یعرفونن  أنين )مستفعلد م َتفعلد(
 ال أنثين )مستفعلد(

 حّزين )مستفعلد م َتفعلد( مهما الزمان  
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 ال أ ين )مستفعلد(
 خری: شباكها وزوجيت )مستفعلد م َتفعلد(ويف فقرة ا  

 ييت )مفعوالت مستفعلد متفعلد ف (تنس  مد خيو ن معا فا لصب
احملـــور اعســـاك هنـــا  ـــر الرجـــز ولكـــد یتغـــی بتغـــی املعـــاين الســـطور القصـــیة والطویلـــة غـــی 

والتــدویر أ ــر حلالــة نفســية غریبــة وأســر عميــك ودطــ   املتســاویة وغــی املنســقة بتــدویر التفعلــة
هنـــا  درجـــات للســـرعة ، موســـيق   ـــما ر املـــتكلم والغا ـــب وعـــي باملنادشـــات.   أن الـــنف 

اإلیقاعيـة الـيت یتطلبهــا احلـوار بال خصـات العرو ــية واإلنتقـان مــد  ـر الرجـز إلــ   ـر الســری . 
نری هيمنة السرد حينما كان يف املونولوا ولكد يف نف  الود  ح  یرید أن یتكلم عـد الـم 

ســـتقرار  اســـكونن و ســـریعة، تتحـــر  اعلفـــا  أســـرع    یعـــود إلـــ  إیقاعيـــة الطغـــاة نســـم  جودـــة 
أفــــتح للصــــبا  بــــاص غــــرفيت/ شــــباكها... وزوجــــيت/ تنســــ  مــــد خيو ــــن معا فــــا »وهدو ــــن يف 

لقصــيدة كلهــا ایقــاعي يف إلاباســلوبن احلــواري واحلكــا ي ونــری هــ ا التمشــي  املمتــد « لصــبييت
 احلوار. يةیرتب  بنوع

 غرنا ـة يف موسـم : حبيبـيت!/ هنـا  يفدـا ال   ويف دصيدة غرنا ة وهي يف الـ اث واعسـا ی
«/ صـنعاء»وجههـا ومـد « الشـام»النداء/ حي  الزهور الفاتنات تسكب اعش اء/ مـد حنطـة 

 يبهــا « افــار»عرودهــا  ــياء/ ومــد« دجلــة»عيو ــا احلمــراء/ ومــد ميــا  «  ننــة»ومــد صــفاء 
بســماهتا الغنــاء/ وشــعرها فــّا/ وزنبــك وكســَتناء/ هتزهــا « تــون »یعطّــر اعرجــاء/ ومــد حقــون 

واق واهلــوی إلــ  اللقــاء/ هنــا  یــا حبيبتــ ! یــا فرحــة الرجــاء!/ تزهــر اعحــالم واملنــ  بــال اعشــ
 .«افــــــــــار تقــــــــــ  يف جنــــــــــوص عمــــــــــان وهــــــــــي مهــــــــــد حلضــــــــــارات عربيــــــــــة ددميــــــــــة» انتهــــــــــاء/

 (113 :2004 )الصقالوي،
لتفاصــيا وااز يــات مــد امــد  مزیــدا   اعبيــات ليقــدم الشــاعر تقــدميا  إیقــاع یتحــر  البطــ ء يف 

ســ خاء. الالســكينة و املمــدودة يف إشــاعة اهلمــزة اربيــة ودــد یســهم القافيــة املنتهيــة إلــ  الــبالد الع
إلـ  اهلـدوء والبطـ ء مـد  لسرد ووصف اعمكنة البد أن یكـون أكثـر مـيال  اسلوص اإیقاع »فإن 

لكونــن یقــوم علــ  عنصــر احلــدی  اإلیقــاع مييــا إلــ  الســرعة يف  حلــوار الــ ياإیقــاع احملاد ــة أو 
( ذكر اعمكنة م  ال اكيب أو معطوفاهتـا 45 :2001)صابر عبيد، «. وإجابات أسئلة ال ي
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یرشــدنا إلــ  إیقــاع اشــرا  الشــاعر علــ  احلضــارات العربيــة الــيت بعضــها علــ  شــر  النســيان 
وتتعر  للغفلة والنسيان ولكد حیييها الشـاعر بإیقـاع هـادیء منبعـ  مـد الرجـز يف التفعـيالت 

 اعربعة. 
 

 النتا ج. 5
یی علــم اللنــوء إلــ  معــا ،لضــروريالعــر  املعاصــر مــد الشــعر العميقــة يف املعرفــة اإلــ   ال  وصــو 

لشــعر مــد أبعــاد  تلفــة ویزیــا منهنيــة الشــعریة، عن هــ ا املــنه  ینظــر إلــ  اواملوســيق  اإلیقــاع 
« نشـــيد املـــاء»الرییـــة الواحـــدة. هنـــدك شـــاعرنا العمـــاين، الصـــقالوي أبنيـــة القصـــا د يف مدینـــة 

 ،لــداخلي وموســيق  دصــا د ایقاعــات داخليــة وخارجيــة بشــت  الــدالالت  يف إیقــاع أشــعار  إب
نـــری ع وبـــة لينـــة والفواصـــا اإلیقاعيـــة تنســـنم مـــ  الســـرعة وااـــد يف الســـی حســـب مـــا حیـــ  

حينمــا یریــد أن یتحــدث عــد احملبــوص وحــب الــو د، ینشــد باهلــدوء  ویشــعر بــالعوا ف  مــثال  
  البحور الطویا م  تفعيالهتا الطویلة كالرجز واهلزا.ویظهر ااد والتعب والعبء يف

نسـم  إیقـاع أمـواا فكریـة سـاخنة ذا أبعـاد  تلفـة تـؤدي إلـ  ازدواجيـة  نشيد املاءيف دیوان 
الـــداخلي وینبوعهـــا اإلیقـــاع ميكـــد اســـتنتاا هـــ   ٱلفكـــرة، مصـــدر  یقاعـــات يف نفـــ  البحـــر.إلا

ـــا فكـــ املعنـــوی الـــ ياإلیقـــاع  بنوعيـــن هـــو ـــن یبـــ  لن ملعنـــ  اویعثـــر عـــد  لشـــعریةارة الشـــاعر و ربت
ی ضـــحش  ميكـــد أن ینســـ  الشـــاعر الظـــواهر مـــد احليـــاة اإلجتماعيـــة والثقافيـــة، فهـــوالظـــاهر. ال

املتلقــي وی بكيــن. يف كالمــن ألــوان مــد الفــر  واحلــزن ویــ كر املتلقــي بكــا مــا يف یــد  مــد احلضــارة 
 العریقة والثقافة العظيمة، وما فات مد ید .

بـاحل  « لغیا»إل  « لنف ا»لعبور مد الوجودیة ویتحقك الكونية و املكونات ار ب  لشاعا
لتــوازي وإیقــاع التنغــيم وإیقــاع النــرب التكــرار وإیقــاع ایقاعــات اخلارجيــة كإیقــاع وإدرا  مالمــح إل

وإیقاع التصویر وإیقاع البيا  وإیقاع اعفكار وإیقاع السرد. نشاهد بلورة إیقاع التكرار بتكـرار 
 املفردة ویرید ال سـيخ يف اعذهـان حتـ  یسـتقي  املتلقـي مـد سـكرة النـوم والغفلـة وأصـبح ناجيـا  

خلاصـة يف توايفـن التوازي والتقارن یظهر خـالن مودـف الشـاعر ونظرتـن انفسن وجمتمعن. وإیقاع 
 جارة ویكشف بن عوا ف الشاعر. حروفا  
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كــا مشــهد مــد مشــاهد القصــا د   التصــویر يفإیقــاع لنــربات، و التنغــيم و إیقــاع اویســم  مــد 
لشــعر. وكــ لش تظهــر مــد إیقــاع اهــو القيمــة ااوهریــة يف  الــ ي يااــرك اخلــا، وااــرك احلســ

فالصـم  يف شـعر   لعـر .ااتمـ  اجیـري يف ا البيا  نوعية التفكر للشاعر وتأملن يف احلياة ومـ
الت الشـــاعر لـــي  عنـــزا  مـــد حيـــ  اللغـــة، بـــا هـــو مـــد  ـــرق التعبـــی الشـــعري فيعـــرّب عـــد حـــا

موســيق   نــری أحيانــا   وأحاسيســن. ويف القصــيدة بالــ ات نــری نوعــاَ مــد مظــاهر الکــالم اخلفــي.
ید بالتحسـر علـ  الـ كریات وأحيانـا  یلنـأ إلـ  الـ اد  والتبـاالفكر يف أشعار  اليت تعتمد عل  

 لعربية العریك. اوتاریخ البالد  اعمةعبناء  للو د وحبا   إیقاع السرد غراما  
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 ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیاإلسالميةالحضارة آفاق 
 141 - 105، 1400 پاییز و زمستان، 2، شمارة 24سال (، پژوهشیـ  علمیعلمی )مقالة  نامةدوفصل

 سعيد الصقالوی اشعار پایداری در مضمون و موسيقی تناسب

 الماء نشيد موردی دیوان ۀمطالع

 ***پوررحیم زهرا
†بویه آل عبدالعلی  ***انصاری نرگس، **†

 چکيده
 زمانی ممه اين ارزش. است اشعار ريتم و موسيقی شعر، زيبايی عناصر ترينمهم از يكی

 نخست مقاله اين در. شود احساس شعر در و محتوا موسيقی هماهنگی که شود می ادراک
 مباحثی سسپ پردازيم، می آن و زيبايی انواع شعر، موسيقی وتناسب هماهنگی اهميت، به
 از پس و کرد خواهيم بيان الصقالوی محمد سعيد عمانی، معاصر شاعر معرفی باب در را
 خواهيم ،(آب هتران) الماء نشيد ديوان در و محتوا، موسيقی هماهنگی و تناسب مولفه به آن

 ديده شعارا در که را تطابق اين به و عنايت هماهنگی اين از زيبايی هاینمونه. پرداخت
 مون،و مض موسيقی هماهنگی اين دانست خواهيم رهگذر اين از. آورد خواهيم شود؛می
وعات وی موض. است داشته پايداری صقالوی اشعار و تاثيرگذاری زيبايی در نقشی چه

 ،درونی وسيقیو م بيرونی موسيقی مانند موسيقی انواع با به کار بردن روز جهان اسالم را
يان کرده ب خود ديوان در هاموسيقی و ساير و توقف، مكث موسيقی تكرار، مانند موسيقی

 .است

 .الماء نشيد ديوان سعيد الصقالوی، داخلی، موسيقی خارجی، موسيقی :هاکليدواژه
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