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  م٢٠١٢ش/ه.١٣٩١جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا، فصلية حمكمة، العدد التاسع، ربيع 

  

  عناصر املوسيقی يف ديوان "نقوش علی جذع خنلة لـ" حييی السماوي 
  الدكتور حييی معروف

   نام باقري
  امللخص

ننا احلديث عن جانبني للموسيقی يف أي ك، فإنه مينظراً، ألمهية اليت حتتلها املوسيقی يف الشعر
املوسيقی  الدراسة بدراسة عمل شعري، ومها: املوسيقی اخلارجية واملوسيقی الداخلية. وتعين هذه

لّ نوع يف ديوان "نقوش علی كبنوعيها اخلارجية والداخلية والبحث يف اآلثار والدالالت النامجة عن 
. أما عن املوسيقی اخلارجية فقد حاولنا أن ندرس دراسة إحصائية جذع خنلة" للشاعر حييی السماوي

ال كاته، وأمناط القافية يف كلنسبة تواتر البحور، والزحافات والعلل، ونسبة حروف الروي وحر
رار كالنمطني (العمودي واحلر)، عند الشاعر. أما علی صعيد املوسيقی الداخلية فتناولنا ظاهرة الت

الطباق واجلناس. وقد كداليل يف متاسك القصائد، وبعض ظواهر إيقاعية أخری ودورها اإليقاعي وال
لقصائده، اإلفادة من أصغر  اإليقاعية البنية تشكيل تبين من خالل الدراسة أن الشاعر حياول، يف

اإليقاعات  من املنبعثة املؤثرة اجلزئيات وأدقها من أجل توظيفها واستثمار مكوناا بغية إثراء النغمة
اخلارجية والداخلية وإثراء دالالت النص وبيان ما خيتلج يف صدره من مشاعر احلزن واألسی واجلراح 

  اليت متر بالعراق.
  حييی السماوي،نقوش علی جذع خنلة، املوسيقی الداخلية، املوسيقی اخلارجية. لمات مفتاحية:ك
  

  املقدمة -١
األوىل لنشأته، وقد ارتبط الشعر العريب إنّ صلة الشعر باملوسيقى صلة قدمية متتد إىل اجلذور 

. ذلك ١»املقفى املوزون الكالم« أنه العرب عند الشعر تعريفات أقدم ومن ،بالغناء منذ عهود
                                                             

 -  ،اأستاذ مشاركإيرانكرمانشاه، رازي، جامعة قسم اللغة العربية وآدا ،. ymaerof@razi.ac.ir 
 ا، طالب املاجستريإيرانكرمانشاه، رازي، جامعة قسم اللغة العربية وآدا ،.   
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 ١٥٢ لـ حييی السماوي » نقوش علی جذع خنلة«عناصر املوسيقی يف ديوان 

 
 وحديثه قدميه للشعر مالزمة فاملوسيقى احلديث، عصرنا حتى آخر إلی أديب من انتقل التعريف

 بطابعه يتوجه والشعر موسيقى، وجود دون عرش وجود وال ميكننا أن نتصور أسراره، من سر وهي
فن من الفنون اجلميلة، مثَله مثَل التصوير واملوسيقی والنحت. «وأحاسيسهم. فهو  الناس إلی عواطف

وهو يف أغلب أحواله خياطب العاطفة، ويستثري املشاعر والوجدان. وهو مجيل يف حتيز ألفاظه، مجيل يف 
رر بعضها فتسمعه اآلذان موسيقی كعه وانسجامها حبيث تتردد ويتلماته، مجيل يف توايل مقاطكيب كتر

وللشعر «يقول إبراهيم أنيس:  الشعر. أركان أهم املوسيقى من كانت هنا ، ومن٢»ونغماً منتظماً
نواح عدة للجمال، فأسرعها إلی نفوسنا ما فيه من جرس األلفاظ، وانسجام يف توايل مقاطع وتردد 

  .٣»ل هذا هو ما نسميه مبوسيقی الشعركبعضها بقدر معني منها، و
 فأصبح مهه النصية، بالبنية االهتمام إىل والقوايف باألوزان االهتمام من احلديث الشاعر حتول

روي  وحرف موحدة، وقافية معني وزن على حيافظ ومشاعره، ال كيف أفكاره يصوغ كيف
: أنّ القصيدة بنية إيقاعية خاصة، إن موسيقی القصيدة اجلديدة تقوم أساسا علی هذا الفرض«مناسب. 

انت عليها من كس هذه احلالة ال يف صورا املهوشة اليت كترتبط حبالة شعورية معينة لشاعر بذاته، فتع
 احملاوالت من الكثري رغم نك. ل٤»قبل يف نفس الشاعر، بل يف صورة جديدة منسقة تنسيقا خاصا ا 

 يفصل أن أحد يستطع ومل باإليقاع والوزن ملتصقاً الشعر العروض، ظلّ عن حاولت اخلروج اليت
ل حماوالت كإنّ «عادياً.  نثرياً كالماً يعترب وبانفصاله شعراً الشعر يعترب بارتباطه الذي التالحم هذا

التجديد يف موسيقی الشعر العريب مل خترج عن اإلطار القدمي، ومل تضرب يف الصميم، وإمنا ترجع إلی 
. ٥»ان هذا التجديد أو ذاككلی حنو من األحناء. ففي الشعر التزام املوسيقی مهما هذا اإلطار القدمي ع

أنّ الشعر احلر ليس خروجاً علی قوانني األذن العربية والعروض «ة يف هذا الصدد: كوتری نازك املالئ

                                                                                                                                                           
 .٦٤، ص نقد الشعرقدامة بن جعفر،  - ١
 .٥، صموسيقی الشعرإبراهيم أنيس،  - ٢
 .١٣٨و ١٣٦، ص هنفس املصدر - ٣
 .٦٤، ص الشعر العريب املعاصر قضاياه وظواهره الفنية واملعنويةعز الدين إمساعيل،  - ٤
www.SID.ir .٢٤، ص مالمح التجديد يف موسيقی الشعر العريب، عبد اهلادي عبد اهللا عطية - ٥
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 ١٥٣                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
زحاف ل ما يرد من صور الكالعريب، وإمنا ينبغي أن جيري متام اجلريان علی تلك القوانني، خاضعاً ل

 ما أول وهي الشعر، مسات من مسة أبرز أنّ املوسيقى القول . وجممل١»والعلل والضروب وازوء
  الشعري. املتلقي للعمل انتباه يلفت

 قسمني شاملني؛ العنصر هذا تقسيم والباحثون النقاد اعتاد احلديث الشعر موسيقی ولدراسة
ار وتتمثل يف الوزن والقافية والروي؛ واآلخر ما األول ما تسميه باملوسيقی اخلارجية أو موسيقی اإلط

شف أبعاد النغم الداخلي. ففي هذا البحث، ندرس املوسيقی اخلارجية كتسميه باإليقاع الداخلي، يست
دراسة إحصائية حتليلية لنسبة تواتر البحور عند حييی السماوي يف الديوان، ونسبة استخدامه هلذه 

اته. أما كناول القافية وأنواعها ونسبة استخدامه حلرف الروي وحراألوزان، والزحافات والعلل، ونت
رار وأنواعه وبعض ظواهر إيقاعية أخری، كيف جمال املوسيقی الداخلية (اإليقاع الداخلي) فندرس الت

 الطباق واجلناس.ك
  منهج البحث

راسة عناصر وقد اعتمدنا يف دراستنا هذه، علی املنهج الوصفي التحليلي اإلحصائي الذي يعين بد
املوسيقی يف شعر حييی السماوي للوقوف علی مقوماا وجتلياا، واستنباط أبعادها الداللية، مع معرفة 

ون الدراسة من مقدمة، حتدثنا فيها عن صلة الشعر كفاعليتها إلثراء جتربة الشاعر الشعرية. وتت
ر املوسيقی (اخلارجية والداخلية) يف باملوسيقی، مث حتدثنا عن حياة الشاعر، مث تناولنا بالتحليل عناص

  الدراسة. هذه إليها توصلت اليت النتائج أهم فيها عرضت اليت جاءت النتيجة الديوان، مث
  أهداف البحث وأمهيته

 والدالالت اآلثار يف والبحث والداخلية، اخلارجية بنوعيها املوسيقى حياول هذا البحث دراسة
ش علی جذع خنلة" ليحيی السماوي بغية الكشف عن الوحدات نوع، يف ديوان "نقو كل عن النامجة

ل ذلك باجلانب كالدالة والنامجة عن الترديدات الصوتية واإليقاعية واجلمالية يف الديوان. وحناول ربط 
 النامجة والدالالت اآلثار يف شف عن احلالة النفسية والطاقة الشعورية للشاعر، والبحثكالداليل وال

ع السماوي يف ديوانه بني الشعر العمودي والشعر احلر، ومما يسجل للسماوي انه نوع. ومج كلّ عن
                                                             

www.SID.ir .٧٣، ص قضايا الشعر املعاصرة، كنازك املالئ - ١
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 ١٥٤ لـ حييی السماوي » نقوش علی جذع خنلة«عناصر املوسيقی يف ديوان 

 
شاعر جميد يف نظم الشعر العمودي واحلر، وقادر علی تطويع األوزان إلحتواء الصورة اليت يريد. ومتثل 

 رس الشاعر يف هذاكقصائد حييی السماوي صرخة تأملية يف بث حنینه الدائم للعراق اجلريح. فقد 
من أمهية الدراسة كن قوله يف وطنه العراق اململوء باملآسي واجلراح. ومن هنا تكلّ ما ميكالديوان 

 وجدوی تسليط الضوء علی هذه التجربة الشعرية.
  سابقة البحث

العشق واإلغتراب يف شعر «تاب كإنّ شعر حييی السماوي قد حظي بدراسات عديدة منها: 
تابان لـ"عصام كتور "جاهني بدوي"، وهناك كللد"» وذجا ثريهن منكحييی السماوي "قليلك ال 

موحيات اخلطاب الشعري يف شعر «و» آفاق الشعرية؛ دراسة يف شعر حييی السماوي«شرتح" ومها: 
ملاجد الغرباوي. » رمي الشاعر حييی السماويكجتليات احلنني يف ت«تاب كذلك كو» حييی السماوي

الوطن منشودا وموجودا يف شعر حييی «ماوي متعددة، منها: واملقاالت اليت تناولت شعر حييی الس
لــ "شوقي عبد احلميد » السماوي حيفر التاريخ علی جذع الوطن«لـ "حمسن العوين" و» السماوي

 عن خمتلف شكل يف قُدمت الدراسة، هذه أن إال الدراسات هذه تنوع من الرغم حييی". وعلى
  عليها. اليت قامت املادة طبيعة إىل مردود أمر نفسه، وهو اال يف الدراسات من غريها

  التعريف بالشاعر حييی السماوي -٢
حييی عباس عبود السماوي، ولد مبدينة السماوة بالعراق يف السادس عشر من مارس «هو 

م، مث عمل بالتدريس والصحافة ١٩٧٤لية اآلداب اجلامعة املستنصرية عام كم، مث خترج يف ١٩٤٩
ة العربية كتهدف باملالحقة واحلصار من قبل البعثيني يف النظام الصدامي حتی فر إلی اململواإلعالم، اس

م، يعمل بالتدريس والصحافة، مث انتقل ١٩٩٧، واستقر ا يف جدة حتی سنة ١٩٩١السعودية سنة 
شعره بتصوير  . وقد عين حييی السماوي يف١»تابة هذه السطوركمهاجراً إلی إستراليا؛ وا يقيم حتی 

ت العراق ومدا مشاعره وأحاسيسه ووجدانه، كل أبعاده وتوجهاته، وقد ملكاتمع العراقي ومآسيه ب
  ل شيء فيها مثار إعجابه واشتياقه وتعلقه ا. كوغدا 

                                                             
www.SID.ir .١١ص  ثريهن منوذجاً"،ك"قليلك ال  العشق واالغتراب يف شعر حييی السماويحممد جاهني بدوي ،  - ١
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 ١٥٥                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
لت عالقة الشاعر بالوطن جوهر دواوينه من حيث مضامينها، فقد التصق بالوطن إلی حد كوش

والسماوي ينتسب «مباشر. ويقول "جاهني بدوي":  بشكل شعره يف ذلك عكساالنصهار التام، وان
فنياً إلی ذلك التيار الشعري، الذي أحب أن أدعوه بالتيار البياين اإلشراقي الذي يقوم علی مجال 
العبارة، وجالل الفحوی، وروعة اإلشارة، وجالء الداللة، وهو يف هذا النهج ميتح من صفاء معجم 

تاب اهللا جلَّ وتقدس، كهذه األمة األصيلة، متحققاً يف أروع جماليها، وأقدس مرائيها، يف معجز بيان 
لم رسوله ومصطفاه، عليه الصالة والسالم، ثُم يف عقائق عقول أبناء هذه األمة كوروائع جوامع 

. إذن، هو شاعر ١»ومبينيها الفصاح، وأقحوان قرائحهم الوضاح، علی مر العصور، وتباين األمصار
بري يف بناء صورته الشعرية، وحتفل اجنازاته بقيم اإلنسانية النبيلة، ووظف شعره خلدمة اإلنسان ك

حزب البعث  -بري مع قضية وطنه اجلريح الذي تعرض للطواغيت كواملسرية اإلنسانية وخاصة تفاعله ال
ة هذا االحتالل ودميقراطيته ي، وألشرس هجمات إرهابية يف التاريخ نتيجكولالحتالل األمري -

  املزعومة.
  اخلارجية یاملوسيق -٣
الدراسة  هلا، فهذه خارجيا إطارا باعتبارمها والقافية الوزن على تقوم العريب الشعر موسيقى إنّ

  يتعلق ما يف الديوان: وما والقافية البحر بدراسة تعين  -اخلارجية املوسيقى -
  أ. البحور (األوزان العروضي)

الوزن بني ميكن الفصل العربية وال القصيدة يف الصوتية اخلصائص أبرز من الوزن يعد 
هو شيء ضروري للشعر، وعنصر من عناصره األصلية اليت ال تستقيم حياة هذا الفن «والشعر. 

إنّ الشعر اجلديد مل يلغ الوزن والقافية، «تور عز الدين إمساعيل يف هذا اإلطار: ك. ويقول الد٢»بدوا
ي حيقق ما الشاعر كأن يدخل تعديال جوهريا عليهما ل -وهذا حق ال مماراة فيه  -نه أباح لنفسه كل

شف البنی ك. ول٣»ن االطار القدمي يسعف علی حتقيقهكمن نفسه وذبذبات مشاعره وأعصابه ما مل ي
                                                             

 . ٨، ص هنفس املصدر - ١
 .١٣٣، ص دراسات يف النقد العريبعثمان موايف،  - ٢
www.SID.ir .٦٥، ص الشعر العريب املعاصر قضاياه وظواهره الفنية واملعنويةعز الدين إمساعيل،  - ٣
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 ١٥٦ لـ حييی السماوي » نقوش علی جذع خنلة«عناصر املوسيقی يف ديوان 

 
واحتساب العروضية عند الشاعر حييی السماوي نعتمد املنهج اإلحصائي، وذلك بتبيني أمناط البنی 

نسب ورودها يف الديوان موضوع الدراسة، وراوح السماوي فيه بني منطني: الشعر العمودي والشعر 
 احلر، واجلدول اإلحصائي التايل يبني ذلك بالتفصيل:

 النسبة املئوية للبحر عدد األبيات عدد القصائد نوع البحر الشعري التسلسل
 %٨٠ ٢٩٩ ٨ املكال ١
 %١٠ ٣١ ١ الوافر ٢
 %١٠ ٢٥ ١ السريع ٣
 %١٠٠ ٣٥٥ ١٠ ٣ عوام

  ونسبتها من جمموعها يف الديوان للقصائد العمودية) يبني النسب التوظيفية ١جدول (
يف البداية جتدر اإلشارة إلی أن ديوان "نقوش علی جذع خنلة"، يشتمل مخسا وعشرين قصيدة، 

أن عشر قصيدة  لنا يتبني السابق دولاجل خالل مجعت بني النمطني؛ الشعر العمودي والشعر احلر. من
امل، ك% من جمموع قصائد الديوان، نظمت علی منط الشعر العمودي علی ثالثة أوزان (ال٤٠بنسبة 

امل، وقصيدة علی حبر ك%، علی حبر ال٨٠الوافر، السريع)؛ وبناؤها العروضي: مثان قصائد بنسبة 
انت كثر األبيات كالسريع. والواضح أن أ %، علی حبر١٠%، وقصيدة أخری بنسبة  ١٠الوافر بنسبة 

بيتا. أما القصائد احلرة فهي مخس عشرة قصيدة،  ٢٥بيتا، مث السريع  ٣١بيتا، مث الوافر ٢٩٩امل كلل
  موزعة علی أربعة حبورٍ مرتبة حسب اجلدول التايل: 

 النسبة املئوية للبحر عدد القصائد نوع البحر الشعري التسلسل
 %٦٠,٤٤ ٩ الرجز ١
 %٢٦,٦٦ ٤ املكال ٢
 %٦,٦٦ ١ الرمل ٣
 %٦,٦٦ ١ املتقارب ٤

 %١٠٠ ١٥ ٤ اموع
  ونسبتها من جمموعها يف الديوان للقصائد احلرة) يبني النسب التوظيفية ٢جدول (

www.SID.ir
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 ١٥٧                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
%، من جمموع ٦٠)، يتضح لنا أن مخس عشرة قصيدة بنسبة ٢من اجلدول السابق جدول رقم (

%، مث يليه حبر ٦٠,٤٤عر احلر؛ تسع قصائد علی حبر الرجز، بنسبة قصائد الديوان بنيت علی منط الش
%، وميثل قصيدتني علی الرمل واملتقارب بتساوٍ بنسبة ٢٦,٦٦امل وبنيت عليه أربع قصائد بنسبة كال

ثر البحور تواترا حيث يهيمن ببعده النغمي علی نظام املوسيقی يف ك%. فبحر الرجز يعد أ٦,٦٦
ملقارنة بني اجلدولني يلحظ أن الشاعر مل يستعمل البحور اليت استعملها يف الشعر قصائد الشعر احلر. وبا

  امل. واجلدول التايل يبني النسب التوظيفية للبحور املستخدمة يف الديوان: كالعمودي إال ال
 بة املئويةسالن عدد القصائد املنظومة وفقه يف الديوان البحر التسلسل

 %٤٨ ١٢ املكال ١
 %٣٦ ٩ الرجز ٢
 %٤ ١ الوافر ٣
 %٤ ١ السريع ٤
 %٤ ١ الرمل ٥
 %٤ ١ املتقارب ٦

 %١٠٠ ٢٥ ٦ اموع
  جمموع قصائد الديوان) يبني النسب التوظيفية للبحور املستخدمة ونسبتها من ٣جدول (

يتبني، من تصنيف البنی العروضية للديوان، أن السماوي قد راوح بني منطني: الشعر احلر والشعر 
%، من قصائد الديوان. ويبدو من خالل ٦٠لكانت الغلبة لنمط الشعر احلر الذي شكدي، وإن العمو

%، والرجز ٤٨امل بنسبة كاجلدول أن الشاعر استعمل من البحور الستة عشر، ستة حبورٍ، وهي: ال
% من ٤ل منهم بنسبة كلت معاً بتساوٍ ك%، مث الوافر والسريع والرمل واملتقارب اليت ش٣٦بنسبة 

هي  - %، بنيت علی البحور الصافية ٩٦واملالحظ أن أربع وعشرين قصيدة بنسبة  صائد الديوان.ق
 امل، الرجز، املتقارب، الرمل والوافركوهي: ال -واحدة  ١ل منها من "تفعيلة"كون كاألحبر اليت يت

                                                             
لماته، وعدد التفعيالت مثان، هي: فعولن، فاعلن، كلمة من كل كالتفعيلة: هي الوحدة املوسيقية يف البحر، أو هي  - ١

فة من هذه التفعيالت علی نسق خاص مفاعيلن، مفاعلنت، متفاعلن، مستفعلن، فاعالتن، مفعوالت. ومن اجتماع طائ www.SID.ir
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 ١٥٨ لـ حييی السماوي » نقوش علی جذع خنلة«عناصر املوسيقی يف ديوان 

 
منها  لكون وزن كهي اليت يت -%، أسست علی البحور املمزوجة ٤(ازوء)، وقصيدة واحدة بنسبة 

وهذا من خاصية الشعر احلر الذي مييل إلی األوزان  وهي علی حبر السريع. -ثر من تفعيلة كمن أ
أن نظم الشعر احلر بالبحور الصافية، أيسر علی «ة كالم فيها. وتری نازك املالئكالبسيطة النسيابية ال

رب، وموسيقی أيسر فضالً كالشاعر من نظمه بالبحور املمزوجة، ألن وحدة التفعيلة هناك تضمن حرية أ
. ١»ل شطركعن أا ال تتعب الشاعر يف االلتفات إلی تفعيلة معينة البد من جميئها منفردة يف خامتة 

امل يهيمن علی الديوان، وأن السماوي استعمله يف كال إيقاع يلحظ أن اجلدول، إىل وبالعودة
ثُر يف الشعر كلّ أنواع الشعر، ولذلك كليصلح «النمطني؛ الشعر العمودي والشعر احلر. وهذا البحر 

اد تنحو به كاته املتالحقة اليت تكثرة حركالقدمي واحلديث علی السواء، وميتاز جبرس واضح يتولَّد من 
ثر كامل من أكان الكوملا «. ويقول عبد الرضا علي: ٢»ثرة ما يدخلها من إضماركحنو الرتابة لوال 

ونه يتألف من وحدة كناً، وانسيابية، وتنغيما واضحا، إلی جانب البحور الشعر العريب غنائية، ولي
ثرياً من كة الشعر احلر استثمروا إيقاعه، وحالوته فنظموا فيه كررة، فإن الشعراء حركصافية مفردة م

امل، سوی ك. وما إخال أن هناك سبباً هلذه النسبة العالية يف استعمال الشاعر لبحر ال٣»جتارم الفنية
هذا البحر وما يتميز به من انسياب يف املوسيقی واإليقاع راقت للشاعر، ولعل السماوي وجد  مرونة

  ثر علی نقل األحاسيس والتجارب واملشاعر الداخلية.كيف هذا البحر مرونة أ
أسهل البحور الشعرية «ونشاهد أن نسبة عالية من القصائد بنيت علی إيقاع الرجز، وهذا البحر 

. ويری عبد ٤»التغيريات املألوفة يف أجزائه، والتنوع الذي ينتاب أعاريضه وضروبه ثرةكنظراً إلی 
رار جزء رتيب "مستفعلن"، من غري كان الرجز من البحور املفردة اليت تقوم علی تكملا «الرضا علي؛ 

ماالً يف ثر األوزان استعكون واحداً من أكلف أو صعوبة، فإن هذه امليزة هيأته ليكأن يشعر قائله بأي ت

                                                                                                                                                           
 ).١٢، ص العروض الواضح وعلم القافيةون البحر. (أنظر: حممد علي اهلامشي، كيت
 .٦٤، ص قضايا الشعر املعاصرة، كنازك املالئ - ١
 .١١٤، ص املعجم املفصل يف علم العروض والقافية وفنون الشعرإميل بديع يعقوب،  - ٢
 . ٤٤، ص لشعر العريب قدميه وحديثهموسيقی اعبد الرضا علي،  - ٣
www.SID.ir .٨٧، ص املعجم املفصل يف علم العروض والقافية وفنون الشعرإميل بديع يعقوب،  - ٤
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 ١٥٩                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
ثر األوزان استعماال عند املتقدمني حتی نعتوه مبطية كان من أكما كالشعر احلر يف عصرنا الراهن، 

انت غزلية، أم فلسفية، أم كحيتملُ مجيع املوضوعات املعاصرة، سواء أ«ما أنه ك. ١»الشعراء
إلی رغبة الشاعر يف أن جيد فضاًء إيقاعياً  ننا القول إنّ هذه اهليمنة للرجز ترجعكعلی هذا االعتبار مي

الشاعر «ما يری إبراهيم أنيس أن كحراً لبيان ما يف صدره من مشاعر احلزن واألمل والغربة والوطن. 
ل كه السامع يف كته يف أثناء الوزن، حتی يشركحني ينشد شعره يستعيد تلك احلالة النفسية اليت متل

ی أن عناوين القصائد اليت بنيت علی تفعيلة هذا البحر ال ختلو وحنن نر. ٣»أحاسيسه ويشعر بشعوره
من مثل هذه الدالالت. وهي: (اصل الداء، افول، يف وطن النخيل، جاللة الدوالر، رسالة، نقوش علی 

إضافة إلی هذين البحرين، نری أن و تين مجيعا، صوتك مزماري).كتفاء، تعاويذ، ملكجذع خنلة، ا
بنيت علی البحور الصافية وقد لعبت هذه  -ر آنفاً كما ذُك -م فيها السماوي البحور األخری اليت نظ

البحور دورا مهما وبارزا يف تأسيس البنية اإليقاعية عند السماوي، ومل حيفل السماوي بالبحور 
  املمزوجة، سوی قصيدة واحدة بنيت علی هذه البحور، وهي علی إيقاع السريع.

  ب. الزحافات والعلل
 الرتابة. عن أبعد جعلتها موسيقية طاقة اخلليلية التفعيلة يف أن املعاصر الشاعر أثبت لقد
فقضى  القدمية، منطيتها من غير الشعرية السطور يف متفاوتة ومتنوعة بأعداد استعملها حني فالشاعر

ز أن يف التفعيلة، وجيو ٤تغيري يطرأ علی احلرف الثاين من "السبب"«بالرتابة. والزحاف  يسمى ما على
، وال جيب إن وقع يف جزٍء أن يقع يف ما ٥لها من حشوٍ وعروضٍ وضربٍكيقع يف مجيع أجزاء البيت 

بعده من األجزاء. والعلة؛ تغيري يطرأ علی األعاريض واألضرب فقط، وجيب إن وقع يف عروضٍ أو 
                                                             

 .٦٠، ص موسيقی الشعر العريب قدميه وحديثهعبد الرضا علي،  - ١
 .٦٣نفس املصدر:  - ٢
 .١٧٤، ص موسيقی الشعرإبراهيم أنيس،  - ٣
ن، حنو: هلْ. وسبب ثقيل: ويتألف كسبب خفيف: ويتألف من حرفني: متحرك فسا السبب: حرفان، وهو نوعان: - ٤

  ).١٥، ص العروض الواضح وعلم القافية(حممد علي اهلامشي،  ني، حنو: لَك.كمن حرفني متحر
العروض: آخر التفعيلة من الصدر. الضرب: آخر التفعيلة من العجز. وما عدا العروض والضرب من أجزاء  - ٥

www.SID.ir  ).١٢(نفس املصدر:  ين يسمی احلشو.الشطر
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 ١٦٠ لـ حييی السماوي » نقوش علی جذع خنلة«عناصر املوسيقی يف ديوان 

 
 يف اتاملؤثر من والعلل الزحافات تعترب. ١»ضربٍ أن يقع يف ما بعده من األعاريض واألضرب

قلتها، ويقول  أو الزحافات كثرة حسب اإليقاعي تأثريها يتفاوت حيث الشعرية، القصيدة موسيقى
حتاشيا لرتابة اإليقاع الصارخ الذي يضيفه الوزن العروضي علی موسيقی «عز الدين امساعيل: 

حدة وقعه  سر منكالقصيدة، حاول الشعراء قدمياً وحديثاً أن يدخلوا من التعديالت علی الوزن ما ي
ون إلی أحاسيسه منها إلی النظام كيف األذن مبا يتيح للشاعر أن ينقل صورة موسيقية أقرب ما ت

ر قبل أن يعرف الشعراء العروض يف صورته املقننة. كالعروضي املفروض. وقد ظهر ذلك منذ وقت مب
فسه ظهرت مثل يدل علی ذلك ظهور ما يسميه العروضيون بالزحافات والعلل، ففي الشعر القدمي ن

  . ٢»ة نفسه واإلطار اخلارجيكن هلا من مربر إلّا أن يوفق الشاعر بني حركهذه الزحافات والعلل ومل ي
ننا أن حنصي التفاعيل الساملة كبعد حتديد البحور املستخدمة يف ديوان "نقوش علی جذع خنلة"، مي

ز لنا حقيقة واضحة أن التفاعيل وغري الساملة يف الديوان موضوع الدراسة. وخالل هذا اإلحصاء ترب
ل السامل؛ بل تفوقه. واجلدول اإلحصائي كغري الساملة (الزحافات والعلل)، ليست أقل استعماال من الش

  التايل يبني ذلك بالتفصيل:
 النسبة غري الساملة النسبة الساملة عدد تفعيالا حبرها عنوان القصيدة ت
 %٥٦,٠٦ ١١١ %٤٣,٩٣ ٨٧ ١٩٨ املكال عصفا م ١
 %٥٨,٦٠ ١٠٩ %٤١,٣٩ ٧٧ ١٨٦ املكال يا آسري ٢
 %٦٠,٩٥ ٢٥٦ %٣٩,٠٤ ١٦٤ ٤٢٠ املكال ياصابرا عقدين ٣
 %٥٩,٤٥ ١٣٢ %٤٠,٥٤ ٩٠ ٢٢٢ املكال هل هذه بغداد؟ ٤
 %٧٣,٩ ١٨٢ %٢٦,٠١ ٦٤ ٢٤٦ املكال ال تسأليه الصرب ٥
 %٧١,٥٢ ٢٠٦ %٢٨,٤٧ ٨٢ ٢٨٨ املكال بدد علی بدد ٦
 %٧٣,٣٣ ٢٢ %٢٦,٦٦ ٨ ٣٠ املكال غري؟ماذا ت ٧
 %٥٧,٣٥ ٧٨ %٤٢,٠٦ ٥٨ ١٣٦ املكال عتيب عليك ٨

                                                             
 . ٢٨، ص القواعد العروضية وأحكام القافية العربيةحممد بن فالح املطريي،  - ١
www.SID.ir .٧٢ - ٧١، ص الشعر العريب املعاصر قضاياه وظواهره الفنية واملعنويةعز الدين إمساعيل،  - ٢
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 ١٦١                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
 %٥٠,٨ ٦٣ %٤٩,١ ٦١ ١٢٤ الوافر أضيئيين ٩
 %٥٣,٣٣ ٨٠ ٤٦,٦٦ ٧٠ ١٥٠ السريع خذي بأمري ١٠

 %٦١,٩٥ ١٢٣٩ %٣٨,٠٥ ٧٦١ ٢٠٠٠ ١٠ اموع
  يف الديوان القصائد العموديةوغريساملة يف  ساملةاملوظفة، وتفعيالا الشعرية البحور )يبني توزيع٤جدول (

عدد  الساملة النسبة غري الساملة النسبة
 تفعيالا

 ت عنوان القصيدة حبرها

 ١ أصل الداء الرجز ١٥٨ ٤٠ %٢٥,٣١ ١١٨ %٧٤,٦٨
 ٢ أفول الرجز ٩٢ ٢٣ %٢٥ ٦٩ %٧٥

 ٣ يف وطن النخيل الرجز ٧٣ ٢٥ %٣٤,٢٤ ٤٨ %٦٥,٧٥
 ٤ جاللة الدوالر الرجز ١١٢ ٢٢ %١٩,٦٤ ٩٠ %٨٠,٣٥
 ٥ رسالة الرجز ٥٥ ١٤ %٢٥,٤٥ ٤١ %٧٤,٥٤
 ٦ نقوش علی جذع خنلة الرجز ٨٦١ ٢٥٦ %٢٩,٧٣ ٦٠٥ %٧٠,٢٦
 ٧ تعاويذ الرجز ٨٥ ٢١ %٢٤,٧٠ ٦٤ %٧٥,٢٩
 ٨ تين مجيعاكمل الرجز ١٥٥ ٤١ %٢٦,٤٥ ١١٤ %٧٣,٥٤

 ٩ صوتك مزماري الرجز ١٠٨ ٢٧ %٢٥ ٨١ %٧٥
 ١٠ تفاءكا املكال ٦٨ ٢٢ %٣٢,٣٥ ٤٦ %٦٧,٦٤
 ١١ الذعر املكال ٥٢ ٢٣ %٤٤,٢٣ ٢٩ %٥٥,٧٦
 ١٢ إباء املكال ٦٥ ٣٢ %٤٩,٢٣ ٣٣ %٥٠,٧٦
 ١٣ ساركنا املكال ٦٩ ٢٨ %٤٠,٥٧ ٤١ %٥٩,٤٢
 ١٤ غنميينا املتقارب ٢١٨ ١٤٥ %٦٦,٥١ ٧٣ %٣٣,٤٨
 ١٥ اخرجوا من وطين الرمل ١٢٢ ٥٨ %٤٧,٥٤ ٦٤ %٥٢,٤٥
 اموع ١٥ ٢٢٩٣ ٧٧٧ %٣٣,٨٨ ١٥١٦ %٦٦,١١

  يف الديوان القصائد احلرةساملة يف  وغري ساملة املوظفة، وتفعيالا الشعرية البحور يبني توزيع )٥جدول (
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 ١٦٢ لـ حييی السماوي » نقوش علی جذع خنلة«عناصر املوسيقی يف ديوان 

 
) يتبني لنا أن نسب تفعيالت الساملة يف القصائد العمودية تبدو متباينة ٤من خالل جدول (

%). ٥٠,٨%)، و(٧٣,٠٩الساملة فتراوح بني (%)، أما غري ٢٦,٠١%)، وأقلها (٤٩,١فأعالها (
% )، ٦٦,٥١) تتأرجح نسب التفعيالت الساملة بني احلدين األقصی (٥ويلحظ من خالل جدول (

  %).٣٣,٤٨%)، واألصغر (٨٠,٣٥رب (ك%)، أما غري الساملة فنسبتها األ١٩,٦٤واألدنی (
ل النظيف، النقي الذي يلزم كن الشثري من أكساً ملا يتصوره الكوهذه النتيجة تثبت لنا شيئا معا

ل كتغيري طبيعي وليس عيباً يف الوزن، والش«أن يستعمله الشعراء هو الوزن النموذجي. والزحاف إذن 
. ١»ل النموذجيكن أن يفضل عليه الشكل معتاد ال ميكثري من احلاالت شكاملزاحف للتفعيلة هو يف 

أطيب من التفعيلة  -أحياناً أو غالباً  -يف الذّوق ان الزحاف كربما «ما يری أحد الدارسني ك
األصلية. ألنّ يف تعدد الزحافات تنوعا يف املوجات الصوتية اليت يتلقاها املستمع، وعلی هذا فإن التفعيلة 

لمات تحدث يف نفس املستمع شعوراً كاألصلية مع األخری املزاحفة مع حسن انتقاء احلروف وال
. ويبدو أنّ الثراء ٢»ون أن يشعر باالختالف البين بني الزحاف والتفعيلة األصليةمجالياً بروعة الشعر د

النغمي الذي نلحظه يف القصائد السماوية، يرجع إلی اعتماد السماوي علی الوحدة اإليقاعية 
اإلضمار، كن أن تدخلها؛ كثرة التغيريات اليت ميكبري، حيث تتولد من كل كامل)، بشك"متفاعلُن" (ال

والترفيل، والتذييل، والقطع. وحتی نتبني هذه التغيريات (الزحافات والعلل) يف األوزان، فهذه اجلداول 
   تكشف عن التغيريات الطارئة يف التفاعيل:

 نوعها وتعريفها التفعيلة املتغرية البحر
  

 السريع
- لُنعتسم  
- لُنفْعتم  
 فاعلْ -

  نكزحاف الطي: حذف الرابع السا -
  نكزحاف اخلنب: حذف الثاين السا -
 ني ما قبله كن الوتد اموع مع تسكعلّة القطع: حذف سا -

  حبر السريع يف الديوان) يبني التفعيالت املتغرية يف ٦جدول (

                                                             
 . ٥٠، ص أوزان الشعرات، كمصطفی حر - ١
www.SID.ir . ٣٠، ص القواعد العروضية وأحكام القافية العربيةحممد بن فالح املطريي،  - ٢
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 ١٦٣                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
انت كما«نظم السماوي قصيدة واحدة وهي (خذي بأمري) علی حبر السريع املقطوع، وهو 

ن كون العني، والقطع علة وهي حذف ساك(فَعلُن)، بس عروضه صحيحة (فاعلُن)، وضربه مقطوعاً
. ويقول إبراهيم أنيس ١»ان ما قبله فتصري التفعيلة (فاعلْ)، وتنقل إلی (فَعلُن)، املساوية هلاكالوتد واس

وأغلب الظن أن هذا البحر سينقرض مع هذا البحر  نشعر باضطراب يف موسيقی«عن هذا البحر: 
  .٢»الزمن

 نوعها وتعريفها يلة املتغريةالتفع البحر
  
  

  
  

 املكال

- لُنفاعتم  
  متفاعلْ -
  متفاعلْ -
  متفا -
- نالتفاعتم  
- نالتفاعتم  
  متفاعالنْ -
 متفاعالنْ -

  كني الثاين املتحركزحاف اإلضمار: هو تس -
  ني ماقبلهكمع تس ٣ن الوتد اموعكعلّة القطع: حذف سا -
  ر + القطع (الزحاف + العلة)اإلضما -
  علّة احلذذ: حذف وتد جمموع من التفعيلة -
  علّة الترفيل: زيادة سبب خفيف علی ما آخره وتد جمموع -
  اإلضمار+ الترفيل (الزحاف+ العلة) -
  ن علی ما آخره وتد جمموعكعلّة التذييل: زيادة حرف السا -
 اإلضمار+ التذييل (الزحاف + العلة) -

 جدول (٧) يبني التفعيالت املتغرية يف حبر الكامل يف الديوان
 نوعها وتعريفها التفعيلة املتغرية البحر
 كني اخلامس املتحركزحاف العصب: تس - مفاعلْتن - الوافر

  حبر الوافر يف الديوان ) يبني التفعيالت املتغرية يف٨جدول (

                                                             
 . ٧١، ص  موسيقی الشعر العريب قدميه وحديثهعبد الرضا علي،  - ١
 .١٧٤، ص موسيقی الشعرإبراهيم أنيس،  - ٢
ن، حنو: نعم. ووتد مفروق: وهو كني فساكالوتد: ثالثة أحرف، وهو نوعان: وتد جمموع: وهو اجتماع متحر - ٣

www.SID.ir ).١٥، ص العروض الواضح وعلم القافية(حممد علي اهلامشي، ن، حنو: أمسِ. كني بينهما ساكتحراجتماع م
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 ١٦٤ لـ حييی السماوي » نقوش علی جذع خنلة«عناصر املوسيقی يف ديوان 

 
 قصيدة واحدة وهي (أضيئيين)، وازوء الصحيح؛ يف ١ل (ازوء)كجاء حبر الوافر يف الديوان بش

ذلك، مع مراعاة أنّ (العصب)، قد ك)، وضربه مفاعلَتنانت عروضه (كما «من هذا البحر، هو 
  .٢»يدخل يف عروضه، فضالً عن حشوه

 نوعها وتعريفها التفعيلة املتغرية البحر
  
  
  

  الرجز

 

- لُنعتسم  
- لُنفْعتم  
- فَعولُن  
  فَعولْ -
  مستفْعلْ -
 فعالنْ -

  نكزحاف الطي: حذف الرابع السا -
  نكزحاف اخلنب: حذف الثاين السا -
  علّة القطع + زحاف اخلنب   -
  ني ماقبله+ اخلنبكن السبب اخلفيف وتسكعلّة القصر: حذف السا-
  علّة القطع -
 احلذذ + التذييل  -

   الديوانحبر الرجز يف) يبني التفعيالت املتغرية يف ٩جدول (
أن الشاعر استخدم ست تفعيالت متنوعة، واستفاد يف تنويع  )٩(يالحظ من خالل جدول 

حيتل  هو الذي جعله البحر(الرجز)، هذا يوفره الذي اإليقاعي الغىن هذا لعل املتنوعة، والعلل الزحافات من إيقاعه
يات إيقاعية متعددة تسمح للشاعر بتنويع املرتبة الثانية يف البنية العروضية يف الديوان مبا يتيحه من إمكان

  فاإليقاع الشعري يصبح ثراً  باستخدام هذه التفعيالت وتعددها وتنوعها. إيقاعه، وتلوين نغمه، 
 نوعها وتعريفها التفعيلة املتغرية البحر
  
 الرمل

- نالتفَع  
  فاعالنْ -
- لُنفَع  
 فَعالنْ -

  نكزحاف اخلنب: حذف الثاين السا -
  ني ماقبلهكن من السبب اخلفيف وتسكلّة القصر: حذف الساع -
  اخلنب + علة احلذف: إسقاط السبب اخلفيف من آخر التفعيلة -
 علّة القصر + زحاف اخلنب -

  حبر الرمل يف الديوان) يبني التفعيالت املتغرية يف ١٠جدول (

                                                             
 البيت ازوء: الذي حذف منه عروضه وضربه، فأصبح ما قبلهما عروضاً وضرباً. - ١
www.SID.ir .١١٠، ص موسيقی الشعر العريب قدميه وحديثهعبد الرضا علي،  - ٢
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 ١٦٥                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
صورا األصلية والفرعية، ب» فاعالتن«يشتمل حبر الرمل عند السماوي علی الوحدة اإليقاعية 

، »فَعلُن«، واخلنب + احلذف »فَعالنْ«، والقصر + اخلنب »فاعالنْ«، والقصر»فَعالتن«فيدخلها اخلنب 
 الرتابة على القضاء القصيدة؛ وهذه التغيريات دورها يف وتنامياً التغيريات حركة أحدثت هذه وقد

  ی القصيدة.املتكرر، وهذا يضفي موسيقی مجيلة عل وامللل
 نوعها وتعريفها التفعيلة املتغرية البحر

  
 املتقارب

  فَعولُ -
  فَعولْ -
 فَعو -

  نكزحاف القبض: هو حذف اخلامس السا -
  ني ماقبلهكن السبب اخلفيف وتسكعلّة القصر: حذف سا -
 علة احلذف: هو إسقاط السبب اخلفيف من آخر التفعيلة -

  حبر املتقارب يف الديوانغرية يف ) يبني التفعيالت املت١١جدول (
إذن، فاملوسيقی يف قصائد السماوي ال حنسها فقط من إيقاعات التفعيالت الساملة، بل تأخذ هذه 

ثرياً ما يفيد السماوي من الزحافات والعلل فيحذف من التفعيلة أو كاالً متنوعة، وكالتفعيالت أش
ذا التوزيع الفريد؛ وهذا التغيري يف التفعيالت ن املوسيقی تتولد من هكيضيف حسب قوانني العروض، ل

طيع القول بأنّ السماوي تيؤدي إلی جتنب الرتابة يف اإليقاع وإلی تنويع املوسيقی يف القصائد. إذن نس
استطاع حبسه الفين أن يقتنص من البحور العروضية تفعيالته، ويوظفها يف خدمة الوزن الذي هو عماد 

ال كفظ للشعر انسجامه وتناسقه وروحه من خالل هذه التفعيالت يف الشعر، وهو قادر علی أن حي
لني يعين إتقان اآلخر غالباً، ألن الشاعر املبدع كالنمطني (العمودي واحلر)، وإتقان الشاعر أحد الش

  ل.كالسماوي ال يعوقه الشك
  ت. القافية

عدحتديد املقدار يف اختلفوا حيث وحديثاً، قدمياً النقاد بني اخلالفية املوضوعات من القافية ت 
لها ألا بعيدة املنال يف عمل كاننا االهتمام ذه اجلوانب كوليس بإم. اسم القافية عليه يطلق الذي

هذا وال نقصد التبسيط يف خمتلف أوجه النظريات واآلراء وتتبع مواطن الوفاق واخلالف، كتطبيقي 
يقاعي والداليل يف الديوان موضوع الدراسة. وهي تشاف مسات استعماهلا ودورها اإلكبقدر ما يعنينا ا

www.SID.ir
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 ١٦٦ لـ حييی السماوي » نقوش علی جذع خنلة«عناصر املوسيقی يف ديوان 

 
ة احلرف الذي قبل كن يسبقه مع حركمن آخر حرف يف البيت إلی أول سا«علی رأي اخلليل 

  . ١»لمة يف البيتكن، وهذا هو الرأي الصائب السائد. وعلی رأي األخفش أن القافية آخر كالسا
يب، وتعتمد علی حمورين أساسني مها: الوزن ازة أساسية يف الشعر العركل ارتكإنّ املوسيقی تش

ن كال مي«ما يری صفاء خلوصي أنه كون له وزن وقافية. كالم ال يسمی شعراً حتی يكوالقافية. فال
امالن ال يستقيم أحدمها كون شعراً مبعناه احلقيقي مبجرد الوزن، فالوزن والقافية متكللشعر العريب أن ي

 هاماً ركناً واحلديثة، القدمية والتجديد التطور حماوالت كل رغم القافية زالت . وما٢»بدون اآلخر
  الشعر. روح هو الذى باإليقاع وله عالقة

  أوالً. القافية يف شعره العمودي
 إليها، يعود ما سرعان منها إلّا خيلص فال بالقافية؛ يهتم حييی السماوي جيده لشعر والدارس

ان كن أساس من أركتتميز القافية عنده بأا رو إيقاع، ومجال متاسك، قوة أكسب شعره مما
 الشطرين املنتهي ذي املعتاد النمط على وازوءة التامة العمودية؛ السماوي قصائده قصيدته. نظم

 وقد كقوله األذن. يف لتنساب مردوفاً منها كثرياً قوافيه اختار بقافية. واهتمام السماوي مبوسيقا
  : ٤)، قولهحلرف (القاف ٣األلف "ردفاً" جعل

  أوراقيجف الصداح على فمي وتخثَّرت                         لغيت وأَضرم زندها 
 ورفاقيوتعبت من صويت أُنادي الهثاً                              وطين وخنلَ طفوليت 

 أعماقييلُ الغزاة فأَصحرت وأَحبةً مرت على بستانِهِم                                 خ
   ٥وقوله قدجعل ردفه (الياء):

  يشفيينصوتك بالطيبِ فَ                              أَلْتذُّ باجلرحِ ليأْتيين

                                                             
 .٥/ ٢، والقافيةفن التقطيع الشعري صفاء خلوصي،  - ١
 .٢/٦، نفس املصدر - ٢
 د.ود، يسيد، عمالمات: جهكما يف كون قبل الروي، كهو حرف مد ي - ٣
 . ١٦٢، ص نقوش علی جذع خنلةحييی السماوي،  - ٤
www.SID.ir .١٧٤نفس املصدر، ص  - ٥
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 ١٦٧                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
  يكفيينسمعي فَهمس منك                           فَطَمت عيين فال تفطمي 

هبوح لَتتجيبيين............ مئذنةُ الروحِ أَ                               فيا عفافاً ر  
   ١وقوله فيما ردفه (الواو):

  قُعودابِسنهِم                       فتوى تنيب عن اجلهاد املُفْترون على اإلله 
 جحوداالكاملونَ نذالةً و      الناقصونَ مروءةً وعروبةً                 

همرقصوا على قَرعِ الطبول كأن                 قوا لطبلِ األجنيبلقروداخ 
حرف  إشباع الردف مع هذه األبيات ويتجاوب يف املردوفة القافية إىل املد حرف يدخل

ملموسة  موسيقية درجة القصيدة واكتساب الصوت مبد القافية يف متجاوباً إيقاعاً خيلق ما الروي،
طاقة  عليها يضفي العميقة وهذا واألحاسيس املمتدة للمشاعر محل من ةالطويل احلركة هذه متثله ما

ثر السماوي من استخدام القوايف املطلقة وهي كلإلنشاد. وقد أ واسعة مساحة ويعطي أكرب موسيقية
، ما يضفي علی القافية مجاال خاصاً، حيث جاءت قوايف قصائده العمودية ٢»اًكان رويها متحركما «
% من الشعر العريب جاء حمرك الروي ٩٠قريب «افية املطلقة. ويری إبراهيم أنيس أن لها من نوع القك

  .٣»[القافية املطلقة]، ألا أوضح يف السمع، واآلذان قد ألفت أن تسمع بعد الروي شيئاً آخر
 ثانياً. القافية يف شعره احلر
يف شعره  -لی جذع خنلة" ثر من صورة. وبالنظر إلی ديوان "نقوش عكإنّ للقافية يف شعره احلر أ

رنا كما ذكنموذج للقافية يف الشعر العريب احلديث، جند جمموعة من الظواهر اإليقاعية فيه. وك -احلر
) قصيدة. وقد راوح السماوي فيه بني النمطني: ٢٥سابقاً، يقع ديوان "نقوش علی جذع خنلة" يف (

العمودية العشر، فإنَّ عدد سطور الديوان بلغ الشعر العمودي والشعر احلر.  وإذا ما استثنينا القصائد 
) سطراً ٤٠٣) سطراً. وبرزت التقفية مسة بارزة يف هذه القصائد، إذ بلغ عدد السطور املقفاة (٨٢٦(

                                                             
 . ١٤نفس املصدر، ص  - ١
 .٢٥٨، ص موسيقی الشعرإبراهيم أنيس،  - ٢
www.SID.ir .٢٥٥نفس املصدر، ص  - ٣
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 ١٦٨ لـ حييی السماوي » نقوش علی جذع خنلة«عناصر املوسيقی يف ديوان 

 
مقفی. ويف  -احلرة  -% من عدد سطور الديوان. مبعنی أن حوايل نصف قصائده ٤٨,٧٨ل كما يش

  اهلا:كماوي مبختلف أشما يأيت سنعرض أمناط التقفية عند حييی الس
 أ. القافية املوحدة 

ناته، مع كاته وسكرار النسق الصويت يف آخر السطر حبركت«يتمثل هذا النمط من التقفية، يف 
ثر التصاقاً باملفهوم التقليدي للقافية، حيث متثل كاالحتفاظ حبرف الروي يف معظم األسطر، وهي أ

ل القافية كلنمط وفق النظام (أأأ...)، وهذه القافية علی شون هذا اك. وي١»القافية اية السطر الشعري
/ حاكمنا اجلديد.. ظلُّ اللَّه فوق  دوالرجاللةُ ال ٢املعروفة يف الشعر العريب ومثال ذلك قول الشاعر:

ابني.. / / له يقام الذكْر.. / تنحر القر إلعماراألرضِ.. / مبعوثُ إله احلربِ والتحريرِ والبناِء وا
/ وبامسه متتلئُ.. احلقولُ  ألسرار/ وبامسه تكشف عن أسرارِها ا ألستاروتقْرع الطبولُ.. / ترفَع ا

/  دوالرجاللةُ ال /لنهاربالسنبلِ / أو يصادر الرغيف / فهو صاحب العزة يف املدائنِ املذبوحة ا
) / لحيته اخلضراُء دينارفَيطاع / ال كما كانت فتاوى السيد (ال منقذُنا.. / واملرشد الفقيه .. يفْيت

/ حديقةً  لنار) / فَتستحيلُ جنةُ اللَّه إىل جهنمِ / وتستحيلُ اوارصهوةُ املُضاربني / يف مصارف (احل
  .... لقرار/ الصانع ل / يف ساعة (احلساب) يبقى وحده دوالر/ جاللةُ ال زهارقُدسية اَأل

يف هذه القصيدة نالحظ أن الشاعر التزم بالقافية املوحدة واملردوفة؛ أي سبق حرف الروي 
(الراء) حرف من حروف املد وهو (األلف) وظهور حرف املد يف القوايف يؤدي إلی وضوح إيقاع 

 ل سطر، فجاءتكأمل ل(الراء) وإطالة الوقوف يف اية السطور. وهذا الوقوف يزيد من فرصة الت
الشاعر. وهذه القصيدة تبني  على يسيطر الذي النفسي واجلو املعاين مع متناغمة القصيدة يف القافية

ية؛ فالدوالر رمز للطغيان ورمز للظلمة ورمز للتهتك االجتماعي كالعجز العريب والسيطرة األمري«
الروي مع ما يف املد املنبعث من حرف . فتوحيد ٣»والواقع السياسي املزري الراهن الذي حل بالعراق

                                                             
 .٣٥٢، ص اخلطاب الشعري عند حممود درويش دراسة أسلوبيةي أبومحيدة، كحممد صالح ز - ١
 .٦٦ -٦٢، ص نقوش علی جذع خنلةحييی السماوي،  - ٢
www.SID.ir .٧٦، ص آفاق الشعرية دراسة يف شعر حييی السماويعصام شرتح،  - ٣
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 ١٦٩                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
(األلف) مينح النص إيقاعاً واضحاً؛ وهذا التالحم واالنسجام يف القصيدة إيقاعياً وداللياً مينح النص 

  خصوبة ومجاالً وانسجاماً.
  ب. القافية املتقاطعة 

الثالث يعتمد الشاعر النظام (أ ب أ ب) فيتحد السطر األول مع «يف هذا النمط من القافية 
ل متوال، وإمنا كرر القافية بشك. ويف هذا النظام ال تت١»والثاين مع الرابع بطريقة تبادلية متقاطعة

  ٢ما نری يف قول السماوي:كتقاطعها قافية أخری، 
   أ                                      مزماريصوتك 

 ب       حديقيتدجن أفعى احلزن يف 
سبالعطرِ فاغْت أ        أزهاريلَت 

  ب           قديسيتصوتك يا 
 حبلٌ من النورِ نشرت فوقَه قميص أسراري..

رر إال بعد ظهور كنلحظ أنّ الشاعر بنی قوافيه يف هذه السطور متبادلة منوعة؛ حيث ال تت
بني القوايف  يبث يف األسطر املخالف هلا وهذا التنوع الذي جلأ إليه الشاعر مع هذا التناغم الصويت 

  إيقاعاً مجالياً خاصاً.  
 ت. القافية املقطعية

ل مقطع علی قافية، وتتنوع القوايف باالنتقال من كيف هذا النمط من القافية يعتمد السماوي يف 
مقطع آلخر؛ وجند هذا النمط من القوايف يف القصيدة "نقوش علی جذع خنلة" اليت تعترب القصيدة األم 

يف الدارِ /  / أَمانْال ماَء يف النهرِ.. وال  ٣ل مقطع قافية:كلديوان، وتتضمن ثالثني مقطعا محل يف ا
/ ليست أَقَلَّ يف كتابِ اللَّه / من جرمية ألوطانْ / جرميةُ املُثْلَة با َألفنانْ/ مكَبلُ الظاللِ وا لبستانْوا

  .إلنسانْاملُثْلَة با
                                                             

 .٨٧، ص العروض وإيقاع الشعر العريبعبد الرمحن تربماسني،  - ١
 . ١٧٠، ص نقوش علی جذع خنلةاوي، حييی السم - ٢
www.SID.ir .٩٩نفس املصدر، ص  - ٣
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 ١٧٠ لـ حييی السماوي » نقوش علی جذع خنلة«عناصر املوسيقی يف ديوان 

 
  ١واملقطع التايل:

/ فاشهر  لزاللْ/ ديناً / فأَوحلَ يف الينابيعِ ا لضاللْأَشركَت يوماً.. وبايعت ا/  مود أُختلثَ 

كعارِ ا  /حسام املستريبِ / وبني بني خوف عاملوز الحتاللْأَيها الشعب.  
 يف الطريقة هذه على سار املطولة، وقد القصيدة هذه يف ينوع يف القوايف الشاعر جند وهكذا

ل مقطع قافية، وهذا األمر يؤدي إلی تنويع املوسيقی يف القصيدة كاملقاطع حتی ايتها وجييء ل بقية
وجتنب امللل والرتابة فيها. يتلخص موضوع القافية عند حيی السماوي يف أن معظم القوايف اليت جاءت 

لمات البيت الشعري، وهذا يدل كاا ملتحمة يف معانيها مع سائر كنة يف مكيف الديوان، جاءت متم
انت القافية عنصراً أساسياً من عناصر كعلی مقدرة فائقة لدی السماوي علی نسج القوايف. وإذا 

تأيت  -بأنواعها املختلفة  -ام شعره فإن القافية كشف عن مقدرة الشاعر يف خصوبة وإحكالقصيدة لل
راه وصعوبة. وهذا يؤيد قول كئ فيها بأي استاملة، إيقاعياً وداللياً، وال يشعر القاركيف شعره مت

إنّ الشعرية من منظور السماوي ليست بتتابع «"عصام شرتح" يف دراسته لشعر السماوي، إذ يقول: 
ما تأيت عفو  -بالنسبة إليه  -ل سطر شعري؛ وإمنا أفضل القوايف املتناغمة كالقوايف وبروزها يف اية 

ال نستطيع حبال من األحوال أن نفصل القافية من سائر األبيات  . وحنن٢»لفكاخلاطر، منسابة دون ت
البندقيةُ وحدها  ٣والسطور يف قصائده ألا ذات معان متصلة مبوضوع القصيدة؛ علی سبيل املثال:

 هزاملُن اليقنيِ / وبني دجيورِ ال /احلَكَم مشكاة اللْبنيالرمسض ـ الناطق البندقيةُ ـ ال الرياع / .. ي

وباسمِ عراة  // باسمِ الغد املأمولِ / باسمِ طفولة سفحت  ِإلحتاللْ/ باسمِ الدارِ تطْحنها خيولُ ا
  ...عتقالْالكهف ا

  ٤أيضاً قوله:
 فُراتيا صابراً عقْدينِ إِالّ بضعةً                                عن خبزِ تنورٍ وكأسِ 

                                                             
 . ١٠٠نفس املصدر، ص  - ١
 .٢١٠، ص موحيات اخلطاب الشعري يف شعر حييی السماويعصام شرتح،  - ٢
 .١٢٨، ص نقوش علی جذع خنلةحييی السماوي،  - ٣
www.SID.ir .٧٥ - ٧٤نفس املصدر،  - ٤
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 ١٧١                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
  سرفاتبِ يشدها                            لسريره حبلٌ من الليالك يف حضنِ الغري

 سبيئة رأَس فكفَي                                بكي ولكن ال فَىتتستتبكي وماةدم  
 دلَةٌ بِقَيكَبينِ إالّ بضعةً                                  (ليلى) مقْدغُيا صابراً عزاة  

 بِزي (لُ اجلديدبه)                               وإمنا هواك تليالك ما خاندوالرات 
يتبني لنا أن  -ما يف النموذجني السابقني ك -ومن خالل قراءتنا املتأملة لقصائد حييی السماوي 

يف حتقيـق وظيفة التالحم واالنسجام بني القافية ومضامني القصيدة واضحة، ويظهر دور القافية 
إيقاعية يف أجزاء القصيدة والتعبري عن املعنی وإظهاره ولفت االنتباه إلی دالالت النص. والقوايف يف 

) دوالرات غُزاة، مدماة، السرفات،، فُرات، االعتقالْ االحتاللْ، الضاللْ،هذه األسطر واألبيات (
خاصة  -لحذف، بل القارئ املتأمل يف قصائد السماوي غري نافرة، وما جاءت عنصراً تزيينياً قابالً ل

ثرها هيمنة علی كل معجمه الشعري وأكلمات تشكيدرك أن هذه ال -ديوان نقوش علی جذع خنلة 
 لمات وأشدها تأثرياً عليها.كسائر ال

  ج. الروي
نغمة اليت النربة أو ال«يعد الروي أهم حروف القافية، ألنه احلرف الذي تبنی عليه القصيدة. هو 

لّ أبيات القصيدة، وإليه تنسب القصيدة، فيقال ميمية كراره يف كتنتهي ا األبيات، ويلتزم الشاعر بت
هناك حروف «تابه "أصول النقد األديب": أنّ ك. ويری أمحد الشايب يف ١»أو رائية أو دالية...إخل

انت القافية مطلقة، من كخباصة إذا ون مجيلة اجلرس لذيذة النغم، سهلة املتناول وكتصلح للروي فت
ذلك اهلمزة والباء والدال والراء والعني، والالم خبالف حنو الثاء والذال والشني والضاد والغني فإا 

ان اختيار الروي من مقاييس الشعر الدقيقة وال خيالف اجلميل املألوف إال كلمات، فكغريبة ثقيلة ال
اءتنا يف شعر حييی السماوي جند أن الشاعر حافظ علی . ومن خالل قر٢»سقيم الذوق أو متصنع

ان كاختيار األحرف ذات اجلرس والنغم، وجند أنه استخدم من حروف اهلجاء ثالثة عشر حرفا، و

                                                             
 .٣٥٢، ص وض والقافية وفنون شعراملعجم املفصل يف علم العرإميل بديع يعقوب،  - ١
www.SID.ir . ٣٢٥، أصول النقد األديبأمحد الشايب،  - ٢
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 ١٧٢ لـ حييی السماوي » نقوش علی جذع خنلة«عناصر املوسيقی يف ديوان 

 
ثراً يف بعضها ومقالً يف البعض اآلخر؛ واجلدول اآليت يبني حروف الروي اليت نظم عليها قصائده كم

  لة، ونسبتها وتواترها:العمودية يف ديوان نقوش علی جذع خن
  

 النسبة املئوية عدد األبيات عدد القصائد حرف الروي التسلسل
 %٣٢,٣٩ ١١٥ ٣ الدال ١
 %١١,٥٤ ٤١ ١ العني ٢
 %١٩,١٥ ٦٨ ٢ القاف ٣
 %١٩,٧١ ٧٠ ١ التاء ٤
 %٨,٧٣ ٣١ ١ الراء ٥
 %١,٤٠ ٥ ١ السني ٦
 %٧,٠٤ ٢٥ ١ النون ٧

 %١٠٠ ٣٥٥ ١٠ ٧ اموع
  يف الديوان القصائد العمودية) يبني جمموع حروف الروي ونسبة تواترها يف ١٢جدول (

% مث ٣٢,٣٩بالنظر إلی حروف الروي يف قصائده العمودية، فإن الدال تأيت يف مقدمتها بنسبة 
تليها القاف، التاء، العني، الراء، النون، والسني. أما يف قصائده احلرة فإنه استخدم نفس هذه احلروف 

  ما هو مبني يف اجلدول التايل:كعليها ستة حروف أخری مل جندها يف قصائده العمودية  وزاد
 النسبة املئوية عدد تواتره حرف الروي التسلسل

 %٢٠,٤١ ٧٩ النون ١
 %٢,٠٦ ٨ امليم ٢
 %١٢,١٤ ٤٧ الالم ٣
 %٣,٨٧ ١٥ السني ٤
 %٨,٥٢ ٣٣ الباء ٥
 %١٠,٠٧ ٣٩ الدال ٦

www.SID.ir
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 ١٧٣                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
 %١٩,٣٧ ٧٥ الراء ٧
 ٥,٤٢ ٢١ لفاءا ٨
 %٢,٣٢ ٩ القاف ٩
 %٥,٩٤ ٢٣ التاء ١٠
 %٢,٥٨ ١٠ اهلمزة ١١
 %٥,٦٨ ٢٢ العني ١٢
 %١,٥٥ ٦ اهلاء ١٣

 %١٠٠ ٣٨٧ ١٣ اموع
 يف الديوانالقصائد  احلرة ) يبني جمموع حروف الروي ونسبة تواترها يف ١٣جدول (

% مث الراء ٢٠,٤١ی النون بنسبة يتضح لنا من خالل اجلدول أن قصائده احلرة جاءت موزعة عل
% وتليها الالم، الدال، الباء، التاء، العني، الفاء، السني، اهلمزة، القاف، امليم، واألخري، ١٩,٣٧بنسبة 

اهلاء. واجلدول اآليت يبني جمموع احلروف الروي اليت نظم عليها قصائده العمودية واحلرة يف ديوان 
 مرتبة ترتيبا تنازلياً: نقوش علی جذع خنلة ونسبتها وتواترها

 النسبة املئوية عدد تواتره يف الديوان الروي التسلسل
 %٢٠,٧٥ ١٥٤ الدال ١
 %١٤,٢٨ ١٠٦ الراء ٢
 %١٤,٠١ ١٠٤ النون ٣
 %١٢,٥٣ ٩٣ التاء ٤
 %١٠,٣٧ ٧٧ القاف ٥
 %٨,٤٩ ٦٣ العني ٦
 %٦,٣٣ ٤٧ الالم ٧
 %٤,٤٤ ٣٣ الباء ٨
 %٢,٨٣ ٢١ الفاء ٩
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 %٢,٦٩ ٢٠ السني ١٠
 %١,٣٤ ١٠ اهلمزة ١١
 %١,٠٧ ٨ امليم ١٢
 %٠,٨٠ ٦ اهلاء ١٣

 %١٠٠ ٧٤٢ ١٣ اموع
  يف الديوان من جمموعها) يبني استعمال حروف الروي ونسبتها ١٤جدول (

من خالل اجلدول وبالنظر إلی حروف الروي وتواترها يف ديوان نقوش علی جذع خنلة، يتضح 
% مث تليها الراء، النون، التاء، القاف، العني، الالم، الباء، ٢٠,٧٥دمتها بنسبة لنا أنّ "الدال" تأيت يف مق

%. ومن خالل استعراضنا للجدول نلحظ أن ٠،٨٠الفاء، السني، اهلمزة، امليم، مث اهلاء بنسبة 
السماوي استعمل احلروف الشائعة يف الشعر العريب ومل يستخدم احلروف الثقيلة، مثل الضاد، اخلاء، 

تور "إبراهيم أنيس" حلرف الروي ونسبة كاء، الغني. ولتبيني هذا األمر سنعتمد علی تقسيم الدالط
ثرية الشيوع كحروف   -أ«تابه "موسيقی الشعر" علی النحو اآليت: كشيوعه يف الشعر العريب يف 

تاء، : الحروف متوسطة الشيوع وتلك هي -: الراء، الالم، امليم، النون، الباء، الدال. بوتلك هي
حروف قليلة الشيوع  وتلك  -اف، اهلمزة، العني، احلاء، الفاء، الياء، اجليم. جكالسني، القاف، ال

: الذال، الثاء، الغني، اخلاء، الشني، الصاد، حروف نادرة يف جميئها روياً -: الضاء، الطاء، اهلاء. دهي
ف الروي يف الديوان؛ التطابق . يتضح لنا من خالل اجلدول السابق وعرض أحر١»الزاي، الظاء، الواو

يف تواتر حروف الروي عند حييی السماوي مع ما خرج به إبراهيم أنيس، حيث جاءت نسبة حروف 
% من جمموع حروف الروي يف الديوان. أما احلروف ٦٠,٨٨ثرية الشيوع يف الديوان نسبة ك

ل السماوي من %، واحلروف القليلة الشيوع؛ فقد قل٣٨،٢٥املتوسطة الشيوع، فبلغت نسبة 
%. أما احلروف ٠,٨٠استخدامها إلی حد الندرة حيث جاءت حبرف واحد وهي: "اهلاء" بنسبة 

 يف شيوعها ونسبة الروي حروف عن النادرة الشيوع، فما جاءت روياً يف شعر حييی السماوي. هذا
   :اآليت النحو جاءت على فقد حركاته أما الديوان،

                                                             
www.SID.ir .٢٤٦، ص موسيقی الشعرإبراهيم أنيس،  - ١
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 ١٧٥                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
 النسبة املئوية عدد أبيات عدد القصائد ة الرويكحر التسلسل

 %٦٨,١٦ ٢٤٢ ٦ سرةكال ١
 %٣٠,٤٢ ١٠٨ ٣ الفتحة ٢
 %١,٤٠ ٥ ١ الضمة ٣
 ___ ___ ___ ونكالس ٤

 %١٠٠ ٣٥٥ ١٠ اموع
  يف الديوان يف القصائد العموديةات الروي وأعدادها ك) يبني نسب حر١٥جدول (
ة الروي (القافية كقصائده جاءت حمرل كات الروي يف قصائده العمودية، جند كبالنظر إلی حر

القصائد العمودية  يف خاصة الشعرية، القوايف يف الغالبة احلركة هي املطلقة القافية املطلقة). وحركة
% من الشعر العريب جاء حمرك ٩٠قريب «ما يری إبراهيم أنيس أنّ كموحدة.  قافية التزمت اليت

. ١»ع، واآلذان قد ألفت أن تسمع  بعد الروي شيئاً آخرالروي (القافية املطلقة)، ألا أوضح يف السم
% ويری ٦٨,١٦سور يف قصائده العمودية بنسبة كونالحظ، من خالل هذا اإلحصاء، تقدم الروي امل

سرة علی الروي دليل علی هيمنة صوت الشاعر الدالة علی الشعور باحلزن واألمل كالباحث أن هيمنة ال
. ٢»سورةكسوراً يوحي حبالة نفسية مكجميء الروي م«عراقي ألن واملآسي اليت متر علی الشعب ال

ثرية اليت حتدث يف كلّ هذه اجلرائم الكوهذه القصائد مفعمة بالشعور باحلزن واألسی والتوتر إزاء 
تب خملصة معاناته الفردية ممثلة يف الغربة عن الوطن، ومعاناته اجلمعية ممثلة يف كالعراق. والسماوي 

اساً باطنياً آلالمه يف ذاته. أما بالنظر كالذي يعيشه وطنه العراق؛ فجاءت هذه القصائد انع الواقع املؤمل
  ة الروي يف قصائده احلرة، فنری اجلدول التايل:كإلی حر

 النسبة املئوية عدد تواتره ة الرويكحر التسلسل
 %٦٦,٦٦ ٢٥٨ ونكالس ١
 %٢٤,٥٤ ٩٥ الفتحة ٢

                                                             
 .٢٥٥، ص هنفس املصدر - ١
www.SID.ir .٥٠٩، ص تطور الشعر العريب احلديث يف العراقعلي عباس علوان،  - ٢
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 ١٧٦ لـ حييی السماوي » نقوش علی جذع خنلة«عناصر املوسيقی يف ديوان 

 
 %٨,٢٦ ٣٢ سرةكال ٣
 %٠.٥١ ٢ الضمة ٤

 %١٠٠ ٣٨٧ اموع
  يف الديوان يف القصائد احلرةات الروي واعدادها ك) يبني نسب حر١٦جدول (

ة كات الروي بني احلركما يتضح من خالل اجلدول فقد جاءت حركيف قصائده احلرة 
ن (القافية املقيدة)، حيث بلغت نسبته كون. والغالبية العظمی فيها عمدت إلی الروي الساكوالس

فبظهور الشعر احلر اجته الشعراء إلی «ثر إلی القافية املقيدة. ك%، فيبدو أن الشاعر يلجأ أ٦٦,٦٦
ني مسة ظاهرة من مسات القافية اجلديدة...ألنَّ القافية املقيدة يف الشعر كالقوايف املقيدة، وأصبح التس

علی حنو يسمح باالنتقال التفعيلي تسمح بالتدفق، وحتقق اإلنسيابية يف التعبري فهي ختتصر زمن الوقفة 
انت القافية املطلقة تصعد النغم املوسيقي للقصيدة ومتده كإذا «. وتری رحاب اخلطيب أنه ١»السريع

سر البنية اإلمتدادية لإليقاع وذلك بالوقف بعد مد طويل أو كوتطيله، فإنّ القافية املقيدة تعمل علی 
نتظام؛ أي يف حالة ورود القافية يف نسق هندسي ون أوضح يف حالة االكقصري. وهذه السمة النغمية ت

  .٢»تتوحد فيه القافية مقطعياً
  الداخلية ىاملوسيق -٤

تعتمد علی األوزان الشعرية، الزحافات والعلل، والقافية،  -ما مر ك -إنّ املوسيقی اخلارجية 
لمات كار الشاعر للوحروف الروي. أما وراء املوسيقی اخلارجية، فهناك موسيقی داخلية تنبع من اختي

لمة واجلملة، وهي كاملوسيقی اليت تنبعث من احلرف وال«وتوايل احلروف وما بينهما من تالؤم. فهي: 
اته وجهره وصمته ومده، وتنبعث وفق حالة كموسيقی عميقة ال ضابط هلا، تتفاعل مع احلرف يف حر

 تنغيم القول الشعري فإن للموسيقی ان للموسيقی اخلارجية أثر يفك. وإن ٣»الشاعر النفسية فتتأثر ا
الداخلية دوراً موازياً له يدعم موسيقاه. إذن، املوسيقی الداخلية تؤدي دوراً خطرياً ومهماً يف العمل 

                                                             
 .٢٥٩ ، صموسيقی القصيدة احلديثة وبناء الداللةعزة حممد جدوع،  - ١
 .٣٧ -٣٦، ص معراج الشاعر مقاربة أسلوبية لشعر طاهر رياضرحاب اخلطيب،  - ٢
www.SID.ir .٢٥٦، ص األسلوبية الرؤية والتطبيقيوسف أبو العدوس،  - ٣
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 ١٧٧                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
 فُتشعر رتيبة،  -والقافية بالوزن -القصيدة  يف اخلارجية تأيت املوسيقا قد«الشعري وتأثر القاریء، و

. ١»عن التجربة املتمخضة االنفعالية باملواقف املرتبطة الداخلية وسيقاامل حضور متلّقيها بالضيق، لوال
املوسيقی الداخلية، خاصة يف بنية القصيدة احلديثة هلا دور بارز ومميز يف إثراء النص  أنّ ذا يبدوكوه
شف عن األبعاد الداللية والتعبريية للنص ويتمثل ذلك يف االنسجام والتوافق بني عناصر هذه كوال
لمات ودالالت النص. والناظر يف شعر حييی السماوي، جيد إيقاعات أخری غري كوسيقی وبني الامل

تسبة من األوزان والقوايف، ما يطرب له السمع من خالل سياقات أسهمت يف كتلك اإليقاعات امل
لعناصر حتقيق إيقاعيتها ونغميتها، والتعبري من خالله عن جتربته الشعرية. وسنتناول يف هذا املبحث ا

ل عالقة وطيدة باملعنی، كرار جبميع مستوياته وحنو ذلك من املظاهر الصوتية اليت تشكاإليقاعية، من الت
  ل ذلك باجلانب الداليل. كوحناول ربط 

  راركأ. الت
رار من اخلصائص األسلوبية اهلامة اليت تستخدم لفهم النصوص األدبية؛ فالشاعر إمنا كيعد الت

رار، يف حقيقته، كوالت«اً عنده، ويرغب يف نقله إلی أذهان ونفوس املخاطبني. رر ما يثري اهتمامكي
رار يسلط الضوء علی كثر من عنايته بسواها. فالتكإحلاح علی جهة هامة يف العبارة يعين ا الشاعر أ

يد لم ا، وهو ذا املعنی، ذو داللة نفسية قيمة تفكشف عن اهتمام املتكنقطة حساسة يف العبارة وي
رار ظاهرة ليست غريبة علی الشعر العريب ك. والت٢»اتبهكالناقد األديب الذي يدرس األثر وحيلل نفسية 

ان يف القصيدة القدمية، كرار انتشاراً أوسع مما كقدمياً وحديثاً، أما يف الشعر احلديث، فقد حقق الت
ال معينة، بل كعند أش -رار كيف استخدامهم للت -ومما يالحظ عند شعراء احلداثة، أم مل يقفوا «

يب، وإجراء الداللة واإليقاع، كة دائبة، تتوق إلی التجديد والتطور من أجل تنويع التركظلوا يف حر
ان عامالً قوياً يف كثري من األوزان الشعرية املعروفة، كولعل ختلي الشعر احلديث عن القافية وعن 

ناا التعبريية يف حتقيق النغمة املوسيقية الضرورية لبناء اكرار، واستثمار إمكتوجيه العناية إلی ظاهرة الت

                                                             
اإليقاعات الرديفة واإليقاعات البديلة يف الشعر العريب، رصد «مصلح عبد الفتاح النجار وأفنان عبد الفتاح النجار،  - ١

 .١٣٢، ص جملة جامعة دمشق، »ار وتأصيل لعناصر اإليقاع الداخليركألحوال الت
www.SID.ir .٢٤٢، ص قضايا الشعر املعاصرة، كنازك املالئ - ٢
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 ١٧٨ لـ حييی السماوي » نقوش علی جذع خنلة«عناصر املوسيقی يف ديوان 

 
رار الذي ال يتولد من إحساس الشاعر وال حيمل أي معطيات فنية إيقاعية، فيبدو ك. أما الت١»لغة الشعر

 إن الشعرية درجة إىل النص ترفع احلداثة شعراء عند الترديد لغة فإن«لفاً مما يفقد مجالية النص. كمت
 يشوه جسد ثقيل عبء إىل املتردد اللفظ حتول وإال وداللياً، تشكيلياً عليه السيطرة من رمتكن الشاع

رار ظاهرة أسلوبية بارزة يف ديوان ك. والت٢»واأللوان األشكال متعددة بأردية تزيينه من بدالً النص
رار يف كظهر التيبه ومقاطعه ويك"نقوش علی جذع خنلة" وقد لفتت انتباهنا هذه الظاهرة يف ألفاظه وترا

ال هلا أبعادها الداللية كل من هذه األشكل شكلمة واجلملة، وكال خمتلفة من الكالقصائد بأش
واإليقاعية مما يثري النص الشعري وقد أدت دوراً أساسياً يف متاسك القصائد. وهنا سنحاول أن نقف 

يد املعنی كا الشعرية يف توشاف قدركرار يف الديوان موضوع الدراسة حماولة الستكعند أنواع الت
  الذي ألّح الشاعر علی إظهاره، فضالً عن دوره يف البنية اإليقاعية والداللية يف القصائد.

  رار اللفظيك. الت١
يعد تكرار اللفظ من السمات األسلوبية الواضحة واملهمة اليت وظفها الشاعر يف الديوان. ومن 

ثر كلمة نفسها يف أكرر الشاعر الكلمة؛ حيث يكرار الكرار الذي الحظنا عند السماوي تكأنواع الت
من موقع بطريقة تزيد يف إثراء النص، سواء يف اإليقاع أو يف الداللة ضمن احلالة النفسية للتجربة 

قنابلُ التحريرِ / ال تصيب إِالَّ اهلدف املرسوم / من قبلِ ابتداِء نزهة القتالْ /  ذكيةٌ ٣الشعرية. فيقول:
ةٌ.. ةٌذكيعالْ / ذكيالس ةجرشاللْ / ونغمةَ القيثارِ من حلَ من الزحالو زيمال  ذكيةٌ.. ذكيةٌ.. / ت /

   تخطئُ الشيوخ والنساَء واألطفالْ / وال بيوت الطنيِ.. ال أماكن الصالة / أو مشاغلَ العمالْ!
إضافة إلی الوظيفة املوسيقية اليت أعطتها  يةٌ" يف النص الشعري،كلمة "ذكرار كإن ما حيدثه ت

لمة، هو اإلحساس باحلالة الشعورية اليت كلمة إلمتاع األذن من ترديدها مخس مرات هلذه الكرار الكت
بها احملتل يف العراق؛ جتتمع يف هذه القطعة الشعرية كيعانيها الشاعر إزاء احتالل الوطن واجلرائم اليت يرت

ل يف النهاية صورة مأساوية للشعب العراقي الذي كناصر احلزن والدمار لتشل العكالساخرة املريرة 
                                                             

 .٣٠١، ص اخلطاب الشعري عند حممود درويش دراسة أسلوبيةي أبو محيدة، كحممد صالح ز - ١
 .١٢٢، ص جملة اجلامعة اإلسالمية، »ةبنية الترديد يف "أغاين اجلرح" دراسة صوتية داللي«عبد اخلالق العف،  - ٢
www.SID.ir . ١٢٢، ص نقوش علی جذع خنلةحييی السماوي،  - ٣
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 ١٧٩                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
ية، حيددون أهدافهم بدقة كون القنابل املُوجهة الذكي؛ احملتلون ميلكيعاين حتت ظل االحتالل األمري

عب نهم ال مييزون الشيوخ والنساء واألطفال وبيوت الناس واملساجد! ألن احملتل ال يقيم وزناً للشكول
العراقي. إذن الشعارات الزائفة و"قنابل التحرير"! (الدميقراطية املزعومة) ما جاءت لتحرير الشعب 

  العراقي بل الحتالل الوطن. 
  رار اجلمل والعباراتك. ت٢

ثرياً عند الشاعر توارد اجلمل والعبارات يف الديوان. كرار الذي الحظنا وجوده كمن أنواع الت
رة حمددة تعد مبثابة مفتاح للنص كيد فكاز يف نشر عواطفه وتأكرر نقطة ارتكحبيث يتخذ الشاعر من امل

هذه  ١الشعري يرفع درجة تأثريها. ومنثل لذلك بقوله من قصيدة "اخرجوا من وطين" حيث يقول:
توناً األرض اليت نعشق / ال تنبِت ورد اليامسني / للغزاة الطامعني / والفرات الفَحلُ / ال ينجب زي

 / يف ظاللِ املارقني / وأتركونا  فاخرجوا من وطينوتني / اراً وطنيوأ / .املذبوحِ شعباً / وبساتني
 / لِّ / وموتاً باجلُذامبالذئبِ / وال الطاعونَ بالس بدلُ اخلرتيرتسحنن ال ن / فاخرجوا من بسالمٍ آمنني

/ والدم املسفوح لن  فاخرجوا من وطينلحمام / / خوذة احملتل ال ميكن أنْ تصبح عشاً ل وطين
 / زامخ أزهار فاخرجوا من وطينيصبح ....  

رار ال يأيت يف أسطر كيف القصيدة مثان مرات، وهذا الت "اخرجوا من وطين"رر الشاعر مجلة كي
 اجلملة تعترب ، وهذهزية الداللةكررة نقطة مركل منسق لتمثل اجلملة املتكمتوالية، إمنا يأيت متباعداً يف ش

ز املعنی املتصل بعنوان القصيدة يف ذهن كرارها لريكالقصيدة. فإنّ السماوي عمد إلی ت مفاتيح من
رار هذه العبارة منسجماً مع اجلو النفسي للشاعر أثناء حزنه  علی وطنه. يقول كما جاء تكاملتلقي 

ملها النصي؛ وائتالفها النسقي يف حتفيز تكا -يف هذه القصيدة  -إنّ ما يثري القارئ «"عصام شرتح": 
رؤيتها النصية وبؤرا الداللية اليت تقوم على مرجعية داللية هي اإلحساس بالظلم الذي تعانيه العراق؛ 

التأكيد على قيمة العراق وعظمة شعبها قدمياً و لذا بلور رؤيتها على شحذ اهلمم واحلث على املقاومة

                                                             
www.SID.ir .١١ -٧ص  نفس املصدر: - ١
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 ١٨٠ لـ حييی السماوي » نقوش علی جذع خنلة«عناصر املوسيقی يف ديوان 

 
رر كه اجلملة منسجماً مع اجلو النفسي واالنفعايل للشاعر. وعندما يرار هذك. إذن، جاء ت١»وحديثاً

ذلك يأيت كون أبرز ما يدور يف نفس الشاعر يف حلظة ما قبل اإلبداع، كاد تكالسماوي هذه اجلملة ت
أا مفتاح اإليقاع كثرة يف القصيدة، وكرارها بكرارها معززاً للجانب اإليقاعي الذي أحدثه تكت

ثف املوسيقی الداخلية فتشد كة فيظهر فيها التناغم املوسيقي من أوهلا إلی آخرها، ويبالنسبة للقصيد
  السامع ويتفاعل معها.

   ٢ويف منوذج آخر يقول:
كفرت بالنضالِ / معروضاً بأسواقِ املخابرات لإلجيار / وبالعمائمِ اليت تحرم اجلهاد / حني 

/ الدار باحتستهذا العار ك/  كفاكهذا العار ضي.. /  فاكةَ اللَّه ايا أُم /هذا العار من قبلِ  كفاك /
 .األمصار دوه(القرآنُ) / أو ت كرمؤوقبل أَنْ ي / النهار جى / على بقيةليلُ القهرِ بالد طْبِقأَنْ ي  

ذه اجلملة يف املقطع رار مجلة "كفاك هذا العار" ثالث مرات، وترديد هكفنالحظ يف هذا املقطع ت
ررت كينشئ جرساً موسيقياً متناوباً ويقرع األمساع. وهذا الترديد حتمل معه عذاب الشاعر وأمله، وقد 

  للتعبري عن حجم الغضب واملأساة اليت يعيشها الشاعر هلذه اجلراحات واآلالم اليت متر علی العراق.
  ب. الطباق

ثرياً يف القصائد وله أثر يف إحداث جرس كق قد ورد من خالل دراستنا للديوان الحظنا أن الطبا
يب النص. والطباق يعد من أهم وسائل اللغة لنقل كموسيقي من خالل انسجام األلفاظ وتناغمها يف تر

تعمل األضداد على متابعة النص، وما يتشكّل عنها من عالقات، «رة واملوقف. كاإلحساس باملعنی والف
أنها شبكة تتابع خيوطها، وتتبادل مواقعها، وتتشابك تطريزاا على تتحرك يف تواتر متجاذب وك

جسد النص. كما تقوم األضداد بدور حيوي فاعل يف تأسيس الوجه األهم يف البنية احلركية يف 
ان له دور واضح يف كما ك. ويلعب دوراً أساسياً يف نقل انفعاالت الشاعر  وأحاسيسه، ٣»النص

                                                             
 .٢٦٦، ص موحيات اخلطاب الشعري يف شعر حييی السماويعصام شرتح،  - ١
 .١٥٣ -١٥٢، ص نقوش علی جذع خنلة، حييی السماوي - ٢
www.SID.ir .٤٦، ص بدوي اجلبلظواهر األسلوبية يف شعر عصام شرتح،  - ٣

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 ١٨١                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
 متعاكسي لفظني بني املباشر التماس توجيه يف فاعل له أثر«ل للنص، إذ إضفاء نغم موسيقي مجي

  . ١»املوسيقى على ينعكس خيلق شداً الذي األمر الداللة؛
  مؤجر قتيلْ/ أو /   قاتلٌ مستأْجريف وطنِ النخيلْ / الناس صنفان.. فأما  ٢فمن الطباق قوله:

لمات "قاتلٌ مستأجر ومؤجر قتيلْ" خلق إيقاعاً مجيالً كففي هذا النموذج نالحظ أنّ التضاد بني 
 تسبه من الطباق وأضاف مجالية وعذوبة يف املقطع. كا

  / وتلك آيات.ايات /  البداياتلُّ ك/ إذنْ؟ /  النهايات بداياتلُّ كونُ مرآةُ / كال ٣وقوله:
يب كياً مجيالً مما زاد مجالية ورنة يف ترفالتضاد بني (النهايات والبدايات)، خلق تناغماً موسيق

النص. أما التضاد يف شعر حييی السماوي، ال تنحصر فقط بني املفردة واملفردة، إمنا يشمل اجلملة. ومن 
وجحفَلٌ من أَشرسِ الذئاب / وفيلق من الذُبابِ البشري / ينشر الطنني  ٤مناذجه يف بناء اجلمل قوله:

  . ويوعد الثائر بالعقاب/  يبشر اخلانع بالثوابراب / يف املدينة اخل
فالتضاد بني مجليت "يبشر اخلانع بالثواب"و"يوعد الثائر بالعقاب" يعطي نغمة متراوحة يف هذه 

  ما أنه يقوي جانب اإليقاع من خالل التوزيع املتقابل للنغم بني عنصرين متضادين:كاألسطر؛ 
بيرش اخلانع بالثواب   
‡  ‡   ‡  
  .بالعقاب الثائر يوعدو

ذا؛ حيقق توازناً نغمياً مجيالً، ويؤدي دوراً أساسياً يف تعزيز الترابط املوسيقي واإلنسجام كوه
  امل بني سطرين متواليني.كوالت

 ت. اجلناس

                                                             
، رماد الشعر دراسة يف البنية املوضوعية والفنية للشعر الوجداين احلديث يف العراقرمي راضي جعفر، كعبد ال - ١

 .  ٣١٨ص 
 .٥٢، ص نقوش علی جذع خنلة، حييی السماوي  - ٢
 .٩٦نفس املصدر، ص  - ٣
www.SID.ir .١٠٦نفس املصدر، ص  - ٤
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 ١٨٢ لـ حييی السماوي » نقوش علی جذع خنلة«عناصر املوسيقی يف ديوان 

 
مجاالً يزيد أداء املعنی «إنّ للجناس و .١»أن يتشابه اللفظان يف النطق وخيتلفان يف املعنی«هو 

ه املعنی كحسناً ملا فيه من حسن اإلفادة، ففيه خالبة لألذهان ومفاجأة تثري الذهن وتقوي إدرا
رار ك. إذن للجناس أثر ظاهر يف إحداث التناغم املوسيقي، ألن اإلحلاح الصويت الناتج عن ت٢»املقصود

يأيت اجلناس يف ديوان "نقوش علی جذع خنلة"  بعض احلروف يوقع نغماً مجيالً ويزيد املوسيقی تدفقاً.
ما اختلفت «ثر التجنيس الذي جاء يف الديوان من نوع اجلناس الناقص، وهو كثر من موضع وأكيف أ

  . ٣»ثركون  بزيادة أو بتغيري حرف أو أكاللفظتان يف أعداد احلروف إما أن ي

/  "الشفطو النفطار حروب "حررونا منكم اآلن / ومن زيف الشعارات / وجتّ ٤ومنه قوله:
  وأصحاب حوانيت النضالْ. 

   ٥وقوله:
خصنياملُر اُألباة يا ابن  مههمو                  نفوسـ ووليدا نفيس هِمضرـ عن ع  

   ٦أيضاً قوله:
 قَنايت عزمِإمياين و حزمِناطَحته ـ وأنا الكسيح ـ فلم ينلْ                     من 

 - نفوسهم ونفيسهم -لمات "النفط والشفطكان بني كففي هذه النماذج، نالحظ أن اجلناس 
حزم وعزم"، ففي هذا التجنيس تبلغ املوسيقی قوا بتغيري حرف واحد وقد حقق التجانس انسجاماً 

  لف وال مبتذل ونتج عنه إيقاع صويت حمبب للنفس.كغري مت
   ٧أما اجلناس بزيادة حرف وقوله:

                                                             
 .٢٠٥، ص البالغة العربيةدراسات يف عبد العاطي غريب عالم،  - ١
 .٢١٥نفس املصدر، ص  - ٢
 .٢١١نفس املصدر، ص  - ٣
 .٩، ص نقوش علی جذع خنلةحييی السماوي،  - ٤
 .١٣نفس املصدر، ص  - ٥
 .٧١نفس املصدر، ص  - ٦
www.SID.ir .٩٤نفس املصدر، ص  - ٧
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 ١٨٣                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
وكلُّ  أين ا؟ دروبِمن              دربٍاهلروبدس الفَر  

  شرعة اجلهاد.   فروعِمن  فَرعفإنَّ تأمني رغيف اخلبزِ /  ١أيضاً قوله:
" جاء بزيادة الواو فيهما، مما أدی إلی دعم فرع وفروع - درب ودروبلميت "كفالتجنيس بني 

ياته. بناء علی ما تقدم، يتضح لنا أن اجلناس وسيلة من املستوی اإليقاعي وتقويته وحسن وقعه يف أب
وسائل التوصيل املتميزة بقوة التأثري وسرعة النفاذ إلی األذن وله دور واضح يف إضفاء نغم موسيقي 

رراً يف األبيات والسطور ويزداد قوة وعمقاً فيشيع كمجيل يف الديوان، حيث يأيت اجلرس املوسيقي م
  يضفي غنائية رائعة يف النص.تناغماً موسيقياً مما 
  نتائج البحث

يتبني لنا من تصنيف البنی العروضية للديوان، أن السماوي قد راوح فيه بني النمطني: الشعر احلر 
%، من قصائد الديوان. وحبر ٦٠ل كانت الغلبة ملنط الشعر احلر الذي شكوالشعر العمودي، وإن 

بعده النغمي علی نظام املوسيقی يف الديوان، وأن السبب ثر البحور تواترا حيث يهيمن بكامل يعد أكال
امل هو مرونة هذا البحر وما يتميز به من انسياب يف كهلذه النسبة العالية يف استعمال الشاعر للبحر ال

ثر علی نقل األحاسس كاملوسيقی واإليقاع راقت للشاعر، ولعل السماوي وجد يف هذا البحر مرونة أ
ن أن تدخلها وهذا التغيريات يف كثرة التغيريات اليت ميكداخلية. إضافة إلی والتجارب واملشاعر ال

التفعيالت تؤدي إلی جتنب الرتابة يف اإليقاع وإلی تنويع املوسيقی يف القصائد. وعرفنا أنّ املوسيقی يف 
 االًكقصائد السماوي، ال حنسها فقط من إيقاعات التفعيالت الساملة، بل تأخذ هذه التفعيالت أش

ثرياً ما يفيد السماوي من الزحافات والعلل، دون اخللل يف املوسيقی، فيحذف من التفعيلة كمتنوعة و
ن املوسيقی تتولد من هذا التوزيع الفريد وهذا التغيري يف كأو يضيف حسب قوانني العروض، ل

السماوي قصائده التفعيالت يؤدي إلی جتنب الرتابة يف اإليقاع وإلی تنويع املوسيقی يف القصائد. نظم 
 بقافية. واهتمام السماوي مبوسيقا الشطرين املنتهي املعتاد ذي النمط على وازوءة العمودية التامة

ثر من صورة، جند كاألذن. أما للقافية يف شعره احلر أ يف لتنساب مردوفاً منها كثرياً اختار قوافيه،
اا كنة يف مكيت جاءت يف الديوان، جاءت متمجمموعة من الظواهر اإليقاعية فيه. أنّ معظم القوايف ال

                                                             
www.SID.ir .١٠٧نفس املصدر، ص  - ١

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 ١٨٤ لـ حييی السماوي » نقوش علی جذع خنلة«عناصر املوسيقی يف ديوان 

 
لمات البيت الشعري، وهذا يدل علی مقدرة فائقة لدی السماوي علی كملتحمة يف معانيها مع سائر 

  نسج القوايف.
إنّ السماوي حافظ علی اختيار األحرف ذات اجلرس والنغم، وجند أنه استخدم من حروف 

بعضها ومقالً يف البعض اآلخر؛ وأنه استعمل احلروف الشائعة  ثراً يفكان مكاهلجاء ثالثة عشر حرفا، و
 ومل يستخدم احلروف الثقيلة مثل الضاد، اخلاء، الطاء، الغني. -روي ك-يف الشعر العريب 

ة الروي (القافية كل قصائده جاءت حمركات الروي يف قصائده العمودية وجدنا كبالنظر إلی حر
القصائد العمودية  يف خاصة الشعرية، القوايف يف الغالبة احلركة يه املطلقة القافية املطلقة). وحركة

ة كات الروي بني احلركس، يف قصائده احلرة فقد جاءت حركموحدة. أما علی الع قافية التزمت اليت
ن (القافية املقيدة)، ألنَّ القافية املقيدة يف كون. والغالبية العظمی فيها عمدت إلی الروي الساكوالس

فعيلي (احلر) تسمح بالتدفق، وحتقق اإلنسيابية يف التعبري فهي ختتصر زمن الوقفة علی حنو الشعر الت
رار، كيسمح باالنتقال السريع. إنه استفاد إلثراء موسيقی قصائده من اإليقاعات الداخلية مثل الت

نص الشعري ال هلا أبعادها الداللية واإليقاعية مما يثري الكل من هذه األشكل شكاجلناس، الطباق. و
  وقد أدت دوراً أساسياً يف متاسك القصائد.

  املصادر واملراجعقائمة 
، الطبعة الثانية، عمان: دار املسرية للنشر األسلوبية الرؤية والتطبيقأبو العدوس، يوسف،  -١

  م.٢٠١٠والتوزيع، 
بريوت: دار ، الشعر العريب املعاصر قضاياه وظواهره الفنية واملعنويةإمساعيل، عز الدين،  -٢
  م.٢٠٠٧العودة، 
  م.١٩٥٢تبة األجنلو املصرية، ك، الطبعة الثانية، مموسيقی الشعرأنيس، إبراهيم،  -٣
ثريهن كالعشق واالغتراب يف شعر حييی السماوي "قليلك ال بدوي، حممد جاهني،  -٤
  م.٢٠١٠"، الطبعة األولی، دمشق: دار الينابيع،منوذجاً
، الطبعة املفصل يف علم العروض والقافية وفنون الشعر املعجمإميل، بديع يعقوب،  -٥

  م.١٩٩١تب العلمية، كاألولی، بريوت: دار ال
www.SID.ir
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 ١٨٥                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
، الطبعة األولی، القاهرة: دار الفجر، العروض وإيقاع الشعر العريبتربماسني، عبد الرمحن،  -٦
  م.٢٠٠٣
  م.١٩٩٨للنشر، ، الطبعة األولی، القاهرة: الدار الثقافية أوزان الشعر ات، مصطفی،كحر -٧
، الطبعة األولی، معراج الشاعر مقاربة أسلوبية لشعر طاهر رياضاخلطيب، رحاب،  -٨

  م.٢٠٠٥بريوت:  املؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
  م.١٩٦٢، بغداد: مطبعة الزعيم، فن التقطيع الشعري والقافيةخلوصي، صفاء،  -٩

البنية املوضوعية والفنية للشعر  رماد الشعر دراسة يفرمي، كراضي جعفر، عبد ال -١٠
  م.١٩٩٨، الطبعة األولی، بغداد: دار الشؤون الثقافة العامة، الوجداين احلديث يف العراق

، اخلطاب الشعري عند حممود درويش دراسة أسلوبية ي أبو محيدة، حممد صالح،كز -١١
  م.٢٠٠٠الطبعة األولی، غزة: مطبعة املقداد، 

، الطبعة األولی، أستراليا: منشورات جملة علی جذع خنلةنقوش السماوي، حييی،  -١٢
  م.٢٠٠٥لمات، ك

  م.١٩٩٤تبة النهضة املصرية، ك، الطبعة العاشرة، مأصول النقد األديبالشايب، أمحد،  -١٣
، الطبعة األولی، دمشق: دار آفاق الشعرية دراسة يف شعر حييی السماويشرتح، عصام،  -١٤
  م.٢٠١١الينابيع، 

، الطبعة األولی، دمشق: موحيات اخلطاب الشعري يف شعر حييی السماوي،                     -١٥
 م.٢٠١١دار الينابيع، 

، الطبعة األولی، دمشق: منشورات احتاد ظواهر أسلوبية يف شعر بدوي اجلبل،               -١٦
  م.٢٠٠٥تاب العرب، كال

اإليقاعات الرديفة واإليقاعات «ار، عبد الفتاح جنار، مصلح، وأفنان عبد الفتاح النج -١٧
جملة جامعة ، »رار وتأصيل لعناصر اإليقاع الداخليكالبديلة يف الشعر العريب، رصد ألحوال الت

  م.٢٠٠٧، العدد األول، ٢٣، الد:دمشق

www.SID.ir
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 ١٨٦ لـ حييی السماوي » نقوش علی جذع خنلة«عناصر املوسيقی يف ديوان 

 
، بستان املعرفة، مالمح التجديد يف موسيقی الشعر العريبعبداهللا،  عطية،عبداهلادي -١٨

  م.٢٠٠٢
جملة اجلامعة ، »بنية الترديد يف "أغاين اجلرح" دراسة صوتية داللية«عبد اخلالق، العف،  -١٩
  م.٢٠٠٢، الد العاشر، العدد الثاين، اإلسالمية
، موسيقی الشعر العريب قدميه وحديثه؛ دراسة وتطبيق يف شعر الشطرين علي، عبد الرضا -٢٠

 .م١٩٩٧، الطبعة األولی، عمان: دار الشروق،والشعر احلر
احلرية للطباعة،  بغداد:دار ،تطور الشعرالعريب احلديث يف العراق ،عباس علي علوان، -٢١

  م.١٩٧٥
، الطبعة األولی، بنغازي: دراسات يف البالغة العربية غريب عالم، عبد العاطي، -٢٢

 م.١٩٩٧منشورات جامعة قاريونس، 
تبة كبعة األولی، مصر: م، تعليق: عبد املنعم خفاجي، الطنقد الشعر. قدامة بن جعفر، ٢٣
  م.١٩٨٠األزهرية، 
، الطبعة األولی، الرياض: موسيقی القصيدة احلديثة وبناء الداللةحممد جدوع، عزة،  -٢٤

 م.٢٠٠٣تبة الرشد، كم
، الطبعة األولی، ام القافية العربيةكالقواعد العروضية وأحاملطريي، حممد بن فالح،  -٢٥

  م.٢٠٠٤تبة أهل األثر،كم
  م.١٩٦٧تبة النهضة، ك، الطبعة الثالثة، منشورات مقضايا الشعر املعاصرة، نازك، كئاملال -٢٦
  م.٢٠٠٠، الطبعة الثالثة، دار املعرفة اجلامعية،دراسات يف النقد العريبموايف، عثمان،  -٢٧
، الطبعة األولی، دمشق: دار القلم، القافية وعلم الواضح العروضعلي،حممداهلامشي، -٢٨

م.١٩٩١
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Musical  Elements  in  Yahia  Alsamawy’s Divan, INSCRIPTIONS  

on the  Trunk  of  aPalm 

Dr. Yahya maroof Behnam Baqeri 

Abstract 

Two  kinds  of  music can  be  identified  in  any  poetic  works: 

internal  music  and  external  music. This  research  investigates  both  

types  and  their  implications  and  effects  in  Yahia  Alsamaway’s  

divan, Inscriptions  on  the  Trunk  of  a Palm. Concerning  external  

music,  the  article  tries  to  examine  features  such  as  the  metric  

and  rhyme  patterns. Concerning  internal  musical  elements, the  

article  pays attention  to  repetitions, the  effect  of  music on  

meaning, coherence, and  some  other  musical  effects  such  as  pun  

and  contrast. It  becomes clear  that,  in this  rhythmic  ode, the  poet  

has  tried  to  make  careful  use  of  small  details  in  internal and  

external  musical  resources, in  order  to  enrich  his  work, and  thus  

express  his  feelings  of  pain  and  sorrow  as  a  result  of  wounds  

inflicted  upon  Iraq.  

Keywords: Yahia Alsamawy, Inscriptions on the Trunk of a Palm, 

internal music, external music. 
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 ١٩٣                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
  یحیی سماوي »درخت خرما ي تنه بر هایی نقش«عناصر موسیقی در دیوان 

  دکتر یحیی معروف

   *باقريبهنام 
  چکیده

توان در هر اثر شعري از دو نوع کند، مینظر به اهمیتی که موسیقی در شعر ایفا می
موسیقی یعنی موسیقی خارجی و موسیقی داخلی سخن گفت. این پژوهش به هر دو نوع 

نقوش علی "هاي حاصل از آنها در دیوان موسیقی خارجی و داخلی و نیز آثار و دالالت
پردازد. از نظر موسیقی خارجی، تالش بر آن است تا شاعر یحیی سماوي می "ةجذع خنل

به بررسی آماري نسبت تکرار بحرهاي عروضی، زحافات و علل، نسبت حروف روي و 
یم. اما هاي آن، الگوهاي قافیه در هر دو نوع (عمودي و آزاد) در نزد شاعر بپرداز حرکت

از نظر موسیقی داخلی، به پدیده تکرار، نقش آهنگین معنایی، انسجام شعر و برخی 
طباق و جناس پرداخته شده است. و در خالل پژوهش  هاي آهنگین دیگر مانندپدیده

قصایدش؛ از کوچکترین  کند در ساختار ریتمیکمشخص گردید که شاعر تالش می
در راستاي غنی سازي  -برداري از عناصر آن ه بهرترین آنها به منظور جزئیات و دقیق

هاي خارجی و داخلی، و غنی سازي معانی متن و بیان هر برخاسته از ریتم مؤثر نغمه
هایی که بر عراق وارد شده و در سینه او  و نیز زخم -آنچه از احساسات حزن و اندوه 
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