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 صادللخّ 
 اجلمالیٌػػة القػػیم عػػ  فضػػ ن  اإليقػػاع يففٌ  ايفساسػػٌیة  الةریويٌػػة مقٌوماتػػ  ًمػػ  ييعتػػ ى اإليقػػاع عرٌػػره الػػّ ايفعلیٌػػة يف ال ػػعر ك 

 توصػػػی  يف الػػػٌد  ٌ  التػػػ  ي مػػػ  يزيػػػدالسػػػػػػامث ا ػػػيان عمیقػػػان  فلػػػ ا  یللػػػػػػػ عر، يسػػػةـ الرػػػػػػػررة كيػػػ  ٌر علػػػا ؽلرحهػػػ الٌػػػي
ظلوذجػان ذلػ ا التػ  ي اإليقػاعٌ  يف اقػ  ايففرػار كايف اسػی   یقٌیدة "ادلوجة احلمراء" لسلیماف العیس عت تي . ادلعػػػاين

مػ  خػ ؿ اإليقػاع ب ػقی  الػداخل  كاخلػارجٌ   يفٌف بػ ه الةریػة ادلوسػیقا ٌیة فالقٌیدة تتمٌیز إبيقاعات صػوتٌیة تتةلػور 
 ادلررواة. رابیمجتع  ادلتلٌق  يستع ب الر ـ كيدرؾ ايف اسی  كادل

ػػػػػ  بػػػ ا الةحػػػً كفقػػػان للمػػػرهج الوصػػػر  یمبػػػا أٌف لايقػػػاع دكران أساسػػػٌیان يف برػػػاء الػػػرٌي كد  تػػػ  اإلػلا یػػػة، فقػػػد سػػػع 
 یا ػػي الاػػوابر اإليقاعیٌػػة علػػ یاجلااػػا اإل ٌػػا   أف غلیػػا عػػ  السػػ اؿ التػػا   مػػا مػػد یكاعتمػػادان علػػحلیلػػ  الت

اتػػػا ج أعٌلهػػػا أٌف ال ػػػاعر أا ػػػد  یااتقػػػاؿ ادلعػػػاين يف قٌػػػیدة "ادلوجػػػة احلمػػػراء"ب مػػػ  خػػػ ؿ بػػػ ا الةحػػػً توٌصػػػلرا إلػػػ
 اعتمػدرة تتطٌلا استخداـ ب ا الةحر. كقػد الةحر الرام  للتعةي ع  مقاصده  يفٌف مرابیمها الرصی یالقٌیدة عل

 يف. الرلمػػات كراء ادلررواػػة ادلعػػاينٌ  مػػث كا ت فهمػػا الٌػػوتٌیة لقػػدراما" الةػػاء"ك ،"الػػداؿ ػػريف " علػػی القافیػػة ركمٌ  يف
 ؼللػـ لرػ  عالیػة برسػةة كأكردبػا ال ػديدةصػوات اوهػورة ك ايف بترػرار ال ػاعر استعاف للري، الداخل ٌ  اإليقاع رلاؿ
إاثرتػػ   یبردسػػة الػػري كمػػد یالررػػاح بغیػػة ایػػ  احلريػػة. كمػػ  أجػػ  احلرػػاظ علػػ إلػػی السػػامث يػػره  إيقاعیٌػػان  ان جػػوٌ 

 الٌػػػػػدر. علی العجز ردٌ كاجلراس ك   رایةللمتلٌق  استعاف احملٌسرات اللٌ 
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 مةادلقدّ . 1
ٌّ علػی اإليقػاع     یػاة اوتمعػات الة ػريٌة الٌػي تتػابث إيقاعػان زلرمػان  یًػ لػ  دكره ارزه يفك  جوبر احلیاة مةػ
اػػ ٌدم  لکػػ ادلوسػػیقی يف احملػاداثت الیومیٌػػة ك  اسػتع  اإليقػػاع إاٌرػػاإيقػػاع. ك  ؽلرررػا أف اتٌػػٌور عادلػػان دكف ااػم

ـٌ الر ـ ػلة الو یقػة بػ  ارق  إلی ك    السامث ما يدكر يف صدران كاحلزف، أك الررح، أك اخلػوؼ، كبػ ه اٌل
ػػػػد يف ايفدب ك  اػػػػری شػػػػعران دكف طػػػػابث صػػػػودٌ  يفاٌػػػػ  يػػػػ ٌدم إلػػػػی التػػػػ  ي الػػػػٌد    الرػػػػ ـ كادلوسػػػػیقی تيوجى

 ادلضاعف كؽلرح ال عر القیم اجلمالیٌة كاإلػلا یٌة.
ـه اإليقاع  ٌور شعران دكف الةریة اإليقاعیٌة ك  ادلوسیقیك  ال عر ملٌت  يف اإليقاعیٌة ادلوسیقى»فػ  ؽلرررا أف اٌت
 تقابػ  الٌػي الزمریٌػة اإليقاعیٌػة الو ػدات ال ػعرٌم يففٌ  كادلرػاين يف اخلطػاب الزمػاين الت ػری  كدتثٌػ  رك ػ  بػ  ال ػعر

ادلوسػیقى  عػدا مهٌمػان  خارجیػان  اغمػان  تعطػ  موسػیق  جػرس مػ  تضػری  مبػا القافیػة مضػافان إلیهػا العركضػیة الترعػی ت
اإليقػاع فلػ ا قػد  اػی  ،(َُ  ََِٔ)احلررػ ،  «الرلمػات سلػارج كتراسػا احلػركؼ بتراسـػ تعػى الٌػي الداخلیٌػة

ػود اإليقػاع تراكلت اٌلي الٌدراسات»الٌدارس  كك  ابتمـا الرٌقاد  الو یـػ بػ  ا رتةػاط عػ  الر ػف إلػی حتػاكؿ اٌل

 .(َُٔ  َُِٓ)طاليب، « د  اا كإغراء اللغة ترثیف علی ايفصوات كقدرة كمعاایها، الرلمة أصوات
مقػػايی  تتراسػػا مػػث ك  ال ػػاعر ػلػػاكؿ أف ؼلتػػار أكزاانن ك  الواقػػث، إٌف التجربػػة ال ػػعريٌة جتربػػة كاعیػػة كمراٌمػػة يف 

فضػ ن عػ  القػیم اجلمالیٌػة ادلرابیم اٌلي يعٌ  عرها، فه ا اإليقاع ال عرٌم ؽلیٌز ال ػعر سسػ  الٌد لػة ك  ادلضام 
اٌلي تيولد إ ر اإليقاع كما ا ابد يف أدب ادلقاكمة أٌف ال اعر يستع  ادلاابر الٌػوتیٌة إل ػراء الةریػة الٌد لیٌػة 

 ايفمل، أك اسػػػػترهاض ال ػػػػعا علػػػػی الثػػػػورةك  كالطةػػػػث ي ٌكػػػػد بػػػػ لب علػػػػی التجػػػػارب الررسػػػػیٌة ادلرعمػػػػة احلػػػػزف
للعراصػر ادلوسػیقا یٌة برافٌػة أشػراذلا قٌیدت  ادلوسومة بػ "ادلوجة احلمراء"  سلیماف العیسی، كيف الرراح مث ك 

 دكر ارز  يفٌّنا ختلـ  الة موسیقیٌة تضاعف ا ي الر ـ.
التحلیلػٌ  كمػا أاٌرػا ركػزان علػی اجلااػا اإل ٌػا ٌ  أيضػان  ػػػػ  مرهجرا يف بػ ه الٌدراسػة بػو ادلػرهج الوصػر ٌ  

لاػػػوابر الٌػػػوتیٌة يف بػػػ ه القٌػػػیدة كمػػػدی ا سػػػتعااة احملٌسػػػرات اللٌرایٌػػػة كػػػ  يتةػػػٌ  لرػػػا مػػػدی اسػػػتخدـا ا
 للتعةي ع  ادلرابیم ادلثية.

 أسئلة البحث .1-1
 م  خ ؿ ب ه الٌدراسة ضلاكؿ اإلجابة ع  ب ا الس اؿ 

 بإلی أٌم مدی ت  ٌر علی ااتقاؿ ادلعاينك  ما ب  د لة الاوابر اإليقاعیٌة يف قٌیدة "ادلوجة احلمراء"
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 . خلفية البحث2-1
ابتٌم كثي ك  ادلوسیقی يف ال عر عراية كاسعةك  إٌف اللٌغة مةریٌة علی أساس ايفصوات  فل ا انلت دراسة الٌوت

ً يف اإليقاع، م  ذلب   الرتاب مطةوع ك  لرماؿ أبوديا، الةریٌة اإليقاعیٌة يف ال عر العريبم  العلماء الةح
 اقد الرارٌّيت كدراسة ايفسػ  الررريٌػة لراػاـ اخللیػ  ك  الٌور اإليقاعیٌةيف عامل الرتا، تطٌرؽ الراتا إلی 

 كيترػاكؿ اولػوج  لعةػد الػر   اولػوج ، كالرتػاب مطةػوع يف دار احلٌػاد، العػريبٌ  إليقػاع يف ال ػعرككتػاب ا
   يتمحور ب ا إلبرابیم أای ايفصوات اللٌغويٌةحتلی  اإليقاع يف ال عر العريبٌ م  اجلابلیٌة  ٌتی اوف  ككتاب 

 شلیٌزااا.ك  خٌا ي ايفصواتك  الرتاب  وؿ تقسیمات ايفصوات، كجهاز الرطـ،
اإليقاع يف شعر مسیح القػػػػاسم  »رسا   جامعیٌة يف رلاؿ اإليقاع كرسالة ك  ب ا كقد كتا الةا ثوف مقا ت

م  قسم اللٌغة العربیٌة يف كلٌیة  مقٌدمة لری  درجة ادلاجستيكب  للطالا صػػػػاحل عل  صقر عابد « دراسة أسلوبیٌة
 الضػػواب  اإليقاعیٌػػػةك  قػػد كقػػف الةا ػًػ علػػػى دراسػػة الركابػػػػػػ ك  ـ،َُِِاوداب يف جػػػػػػػامعة ايفزبػػر بغػػزة عػػػـا 

ػودٌ ك  ٌّ ادلعاصػر  شػػعر »رسػػالة  الررسػ  يف شػعر مسػیح القاسػم ك  اإليقػاع اٌل الةریػة اإليقاعیٌػة يف ال ػعر الرلسػطی
الا معاذ دمحم عةد اذلادم احلررػ  مقٌدمػة لریػ  درجػة ادلاجسػتي مػ  قسػم اللٌغػة العربیٌػة يف  للط« ايفسری ظلوذجان 

اخلارجٌ  يف ك  ـ، كالةا ً قد ابتٌم بدراسة اإليقاع الٌداخل ٌ ََِٔكلیٌة اوداب يف اجلامعة اإلس میٌة بغزة عـا 
 لی السامث.شعر ايفسری ك اكؿ أف يةٌ  مدی ا ي اإليقاع علی ااتقاؿ ادلرابیم إ
الترػػاص يف شػػعر »ادلعاجلػة فهػػ  رسػالة ك  أٌمػا مػػ  الٌدراسػات الٌػػي تراكلػت آاثر سػػلیماف العیسػی الةحػًػ

 للةا ً ازار عة   مقٌدمة لری  شهادة ادلاجستي مػ  قسػم اللٌغػة العربیٌػة يف كلیٌػة اوداب« سلیماف العیسی
إبػراز اخلٌػا ي ك  عة   بر ف أشراؿ التٌرػاص ابتٌم ازارك  ـ،ََِٓامعة الةعً عاـ جبالعلـو اإلاساایٌة ك 

د لتػػ  يف شػعر سػلیماف العیسػی  ديػػواف ك  الرمػػػػػػز الطةیعػ »مقػاؿ ك  الررٌیػة للترػاص يف شػعر سػلیماف العیسػػی 
 اندر زلٌمػػدم، رللٌػػة كلیٌػػة الابیٌػػة ايفساسػػیٌة للعلػػـو الابويٌػػةك  للةػػا ث  صػػادؽ فتحػػ  دبرػػردم« القػػدسك  أان
د  اػػا ك  قػػد تراكلػػت بػػ ه الٌدراسػػة الرمػػوز الطةیعیٌػػةك  ـ،َُِٕ، يف عػػاـ ّٓ، العػػدد ٖة اإلاسػػاایٌة، السػػرك 

 كأسةاب توظیرها يف ديواف سلیماف العیسی.
ػوتیٌة يف آاثر سػلیماف العیسػی، إذف بػدفرا يف ك  م  ب ا ادلرطـل مل اعثػر علػى دراسػة  ػوؿ اإليقػاع الةریػة اٌل

ٌیدة "ادلوجة احلمر  الٌداخلٌ  كاٌلي ت ٌدم دكران ك  اء" اٌلي تتمثٌ  فیها ظوابر اإليقاع اخلػػػػارج ٌ ب ه الٌدراسة معاجلة ق
ػوتیٌة يف بػ ه القٌػیدة  تٌػی يتةػٌ  لرػا مػا بػو ك  اتراكؿ الةریة اإليقاعیٌة م  ٌران، كما أاٌرا كیریٌػة اسػتخدـا الاػوابر اٌل

 وسیقی للتعةي ع  مرابیم ادلقاكمة. إلی أم مدی اعتمد علی ادلك  دكر ادلوسیقی عرد ال اعر سلیماف العیسی
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 نظرة عاّمة علی قصيدة "ادلوجة احلمراء" .2
، كيةػدك كمػرآة  الاػركؼ ادلتػدبورة ك  الالػم تعکػ أدب ادلقػػػاكمة أك أدب الررػػاح ييػدرىج ضػم  ايفدب ادلػػػػػلتـز
ًٌ ك  يفبا  ايفراض  احملتلة، فقد أصةح ب ا ايفدب رلا ن لتٌوير ركح ادلقاكمة الرٌػاس علػی الررػاح ككػاف  ػ

مػ  بػ  ء ال ػعراء سػلیماف العیسػی ال ػاعر السػورٌم الٌػ م اسػتعاف ك  زلٌ  ابتماـ الرثػي مػ  ال ػعراء العػرب
بقدرتػػػ  ال ػػػعريٌة كػػػ  يقػػػٌدـ عرضػػػان مػػػوجزان عػػػ  ايفبعػػػاد ا جتماعیٌػػػة كالسیاسػػػیٌة يف الةلػػػداف العربیٌػػػة. مػػػ  آاثر 

  «أان كالقػػػػدس»صػػػػرحات مػػػػ  ديوااػػػػ   ٓراء" الٌػػػػي جػػػػاءت يف سػػػػلیماف العیسػػػػی، قٌػػػػیدة "ادلوجػػػػػػػة احلمػػػػ
 كتتمحور القٌیدة  وؿ موضوعات متعٌددة ا كربا فیما يل  

ـ الدعوة إلی ادلقػػػػػاكمة ـ ك  أك ن، سلیماف العیسی يةدأ الرػػػػػ  ػمد أمػػػػػػا ٌّ كػ  ٌي استرهػػػػاض إرادة ال ػعا الرلسػػػػػػطی
ـ خطػػػػػوات جةٌارة  ستعػػػادة الػػػوط أف ؼلطػػػػػو ال ػػك  احملتٌل  هػػػػػايرة.ك  ػػعا ادلقػػػػاك   حتطیم قیود ال لٌة الٌي فرضها اٌل

ٌػػػػػػػػار   يتحٌقػػـػ إٌ  الررػػػػػػػاح ك  غلػػػػػػػوز الةػػػرػػػػػػاء ایػػػ  اثایٌػػػػػػػان، ي ٌكػػػد ال ػػػاعر علػػػی ك مػػػ  كبػػػػو أفٌ   ا ات
 الٌ  يف سةی  ادلقاكمة.ك 

يعػػٌ  عػػ  فخػػره الرلسػػطیرٌی ، الٌػػ ي  أصػػةحوا رمػػزان للررػػاح كادلقاكمػػة عػػ  اضػػاذلم  اثلثػػان، ال ػػاعر
 طیلة ب ه السروات.

ـ ل  يروف مطیعان سه  ا اقیاد يف مواجهة الالم ٌّ ادلقاك يری لررس  ايف ٌقیة ك  رابعان، ي ٌكد ال اعر أٌف الرلسطی
ـ مجیث اورم احملتلة يف أرضهم ٌػػػػا اك  ، فل ا صمد أما  الروارث.ك  احملتٌل  الٌ ي  جػػػػػرٌعوا الرلسطیرٌی  ادل

 أمهيّتهو  . اإليقاع3
دكره يف ك  قة  أف اةدأ بدراسة الةریة اإليقاعیٌة يف القٌیدة، غلدر برا أف الق  اارة سريعة إلی مرهـو اإليقػاع

مػ  »د معرػاه اللٌغػوٌم قػا  ن  الٌػ م  ػدٌ  لسػاف العػرب،ادلضموف، فرةدأ مبعرػی اإليقػاع عرػد صػا ا ك  الر ـ
مػ  بػ ا  ، كيتةػٌ  / ذيػ  مػادة كقػث(ُٓ  ُٗٗٗ)ابػ  مراػور، « يةیرهػاك  بػو أف يوقػث ايفحلػافك  الغرػاءك  إيقاع الٌلح 

ّ ايفحلاف للغراء. زلٌمد مردكر أٌكؿ انقد ػلاكؿ أف يضث ك  إاٌ  يقیٌمك  التعريف أٌف اإليقاع يرتة  بر  ادلوسیقی ية
يتولٌد ع  رجوع ظابرة صوتیٌة أك ترٌددبا علی مسافات زمریٌة متسػاكية »تعريران أدبیٌان لايقاع فقد كصر  أباٌ  

 راصػرتتػابث مرػتام وموعػة مػ  الع»  أٌما اإليقػاع مٌػطلحان فهػو (ُٕٖ)مردكر،  ات  « أك متجاكبة أك متقابلة
يف الررػوف ك  قػد ترػوف  ركػات مثػ  اةضػات القلػا،ك  ب ه العراصر قد تروف أصػوااتن مثػ  دقٌػات السػاعة،ك 

 .(ُٕ  ُّٗٗ)يوا ، « يترٌوف اإليقاع م   ركات الرقي أك أصوات ادلوسیقی أك ألراظ ال عر
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ال ػاعر يتجٌلی اإليقاع ال عرٌم م  خ ؿ رلموعة م  ايفصوات الٌلغويٌة اٌلي تٌدر م  ك ـ  
تسهم إسهامان أساسٌیان يف خلـ احلالػة الررسػٌیة الٌػي ك  موسیقی ال عر ب  م  أبٌم كسا   اإلػلاء»ك

فلػػ ا يتلػػٌوف اإليقػػػػػػاع  سػػا ركح ال ػػػػػػػػػػػػاعر  ،(ٕٔ  َُِٔ)اقػػرم كسػػلیمی، « ترسػػم الٌػػػػػورة ال ػػعريٌة
ان حلػزف ال ػاعر أك يرػوف إيقاعػان قػوٌّين ادلعاين ادلررواة كراء ايفصوات فیمر  أف يروف إيقاعان ضعیرك 

لػی  ؼلرػی أٌف »لأل اسی  الثا رة، كأيضان الرافع  ي ي إلی ا ي اإل ساس علػی الٌػوت كيقػوؿ 
أٌف بػػ ا ا ارعػػاؿ بطةیعتػػ  إظٌلػػا بػػو سػػةا يف ترويػػث ك  مػػاٌدة الٌػػوت بػػ  ماهػػر ا ارعػػا ت الررسػػٌیة

فهرا تةدك أعلٌیة اإليقاع  .(ُٗٔ  ُٕٗٗ)الرافع ، « أك شٌدةالٌوت مبا ؼلرج  فی  مٌدان أك غٌران أك لیران 
طريقة كتابتػ  ك  أعّ م   یً ادلاهر، موسیقاهك  ما ؽلٌیز ال عر للوبلة ايفكلی،»ال عرٌم  یً أٌف 

كػػٌ  الٌلغػػات أاٌػػ    ك  قػػد أٌكػػدت التجربػػة اإلاسػػااٌیة يف كػػٌ  العٌػػورك  رعايػػةن ذلػػ ا اجلااػػا اإليقػػاعٌ ،
أعلیٌػػة دراسػػػػػػة اإليقػػػػػػاع ك  فهرػػا تاهػػر لرػػا فا ػػدة الٌػػػػػوت. (ٗ  ُُٖٗ)عةػػػػد ، « شػػعر بػػ  موسػػیقی

لألصوات أعلٌیة الغة لتوصی  ادلعاين إلی القارئ  إذف ك ف ادلرابیم ادلررواػة  ادرؾ أفٌ ك  ال عػػػػرمٌ 
 يف الري يتطٌلا دراسةن أسلوبٌیة كاستیعاان للاوابر اإليقاعٌیة ادلستخدمة.

ب ه الٌدراسة، فقد اعتمدان علػی ظلطػ  مػ  أشػهر تقسػیمات الٌػوت  دراسػة اإليقػاع اخلػارجٌ   أٌما يف
 مات(.الرلك  احلركؼ دراسة اإليقاع الداخلٌ  )أم تررارك  القافیة(،ك  الوزف )أم

 اإليقاع اخلارجيّ  .1-3
ؽلػٌث ف اإلطػار اخلػارجٌ  علػا ك  القافیػةك  تتوٌلد ادلوسیقی اخلارجٌیة يف ال عر إ ر توا  ايفكزاف العركضػٌیة

الرلمػػػػات  كمػػػػا يعػػػػٌداف مػػػػ  أبػػػػٌم مقٌومػػػػات ال ػػػػعر ك    تتػػػػدخ ف يف طةیعػػػػة ايفصػػػػواتك  للقٌػػػػیدة
 التقلیدٌم  یً أٌف ال اعر ياهر قدرت  ال اعريٌة يف التزام  ايفكزاف اخللیلٌیة كالقافیة،ك  الر سیر ٌ 

  يه عرد  .ادلوسیقی ؼلٌف اك  إف كاف ال عر خالیان م  قٌوة اإليقاعك 
 الــــوزن .1-1-3

ييعت ى الوزف م  أبرز خٌػػػػػا ي القٌػیدة العربیٌػة يفداء اإليقػاع ادلرػتام، بػ ا مػ  اجلػػػػااا ال ػػػػػرلٌ  
حتريػػب ك  يسػػاعد الػػػػػوزف علػػی جتسػػیم ا بتػػػػزازات العػػػػػاطرٌیة»للقٌػػیدة، أٌمػػا مػػ  اجلػػػػػػااا الػػػػػػد   فػػػػػػػ

، فل ا تتروٌع أكزاف القٌا د العربٌیة (ِٖ  ُُٕٗ)الرويه ، « اه دلتابعة مساع اإلا ادإاثرة ا اتةك  اخلیاؿ
الغػػػرض فةػػػالطةث بػػػ ا الػػػت ـؤ بػػػ  ك  كال ػػػاعر يير ػػػد شػػػعره علػػػی سػػػر عركضػػػ ٌو يتراسػػػا مػػػث ادلعرػػػی
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الٌػػوت كادلعرػػی يضػػاعف التػػ  ي العػػاطرٌ  علػػی ادلتلقػػی. أٌمػػا يف قٌػػیدة "ادلوجػػة احلمػػراء" فرػػری أٌف 
 قاؿ يف مطلث القٌیدة ك  بیتان، ٗٔم قٌیدت  علی الرم  الر سیرٌ  يف اٌ یماف العیسی اسل
م ًجرا ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  جىديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً »  شيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدًٌ

 
 «كىمٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً  الرعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودً  یك امً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 ميتٍراًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي  ميتىرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 

 ميتٍراًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي  ميتٍراًعػػػػػػػػػػػػػػ تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 (ُِ  ََِٗ)العیسی،   

م القٌػیدة علػی الةحػر الرامػ  اوػزكء أم اٌػبعد تقطیث ايفبیات، كصلرا إلی أٌف ال ػاعر سػلیماف العیسػی ا 
عرػدما اػدقٌـ يف  )مترػاعل ( أربػث مػرٌات الضػرب أم ك  ترػٌرر العػركضك  أٌف ايفبیات جاءت علی أربعة أجػزاء

  ي ؼ أك زيد ش ء م  أجزاء )ميتىراًعلي (. ك  أكزاف ايفبیات ا ابد أٌف العركض مٌاب بتغیيات مترٌوعة
 «بػػو  ػػ ؼ الثٌػػاين ادلتحػػٌرؾ»أيصػػیا العػػركض يف القٌػػیدة الػػوقي كأصػػةح )مىرػػاًعلي (، يفٌف الػػوقي 

)العیسػػػی،  «كرلرمػػػوؾ علػػػی احلیػػػاد»( يف قولػػػ  _ U _ Uرمػػػو/ ، مثػػػ   )كرلي (ُُُ  اذلػػػام  ُُٗٗ)يعقػػػوب، 
ػػػاب (ُّ  ََِٗ ، أك يرقػػػ  العػػػركض إلػػػی )ميرػػػتىعًلي ( لتسػػػر  احلػػػرؼ الثٌػػػاين ك ػػػ ؼ الرٌابػػػث السػػػاك  كيٌي

. أٌمػا (ُّ  .َ)« خىرجػريؾ ادلخٌضػا يف الررػاح» ( يف قولػ   _ U U _العػركض اخلػزؿ ضلػو  )خىرجىريكػػػػػػ / 
، فحسػػا  تغیػػي علػػػی الرحػػو التٌا  كمػػا جػػاء يف مطلػػػث لالٌدراسػػة كػػاف يف أكثػػػر ايفبیػػات مٌػػاان االضػػربي

القٌػػػیدة، صػػػار الضػػػرب مضػػػٌمران مػػػرٌف ن لتسػػػر   ػػػرؼ "التػػػاء" كزّيدة السػػػةا اخلریػػػف أم "تيػػػ " كااتقػػػ  
« ً  الرعػودً كامً ػ  علػی كىٍمػ»( يف قولػ    _ _ U _ _ الضػرب إلػی )ميٍترػاًع تي ( يف قولػ  )كىمًضػر ريعػودم/

. يف بیػػػت آخػػػر، كرد الضػػػرب ميػػػرٌف ن )ميتىرػػػاًع تي ( لػػػزّيدة السػػػةا اخلریػػػف "تيػػػ " ضلػػػو  (ُِ  ادلٌػػػدر ارسػػػ )
  فمجػػ ء (ُِ  ادلٌػدر ارسػ )« كصىػدرى مػ  خىلىقػوا  يػدكدم»( يف قولػػ    _ _ U U _ U)خىلىقػوا  يػدكدم/

كسػػػاك  كإضػػافت  إلػػی آخػػر العػػػركض مقطػػث "تيػػ " أم السػػةا اخلریػػف الٌػػػ م يترػػٌوف مػػ   ػػرف  متحػػٌرؾ 
 كالضرب أٌدل إىل ب ا ا متداد الٌود يف أبیات القٌیدة.

غيبػا( الٌػي تيسػتعم  ك  الػوافرك  الةسػی ك  الةحر الرام  ييعٌد م  الةحػور الطويلػة )كػالةحر الطويػ ،
علػی م بػ ه القٌػیدة للتعةي ع  موضوعات مثية للعواطف كموضوع ادلقاكمة، فسلیماف العیسػی ااٌػ

ادلرػػابیم ادل ػجعة للررػػاح حتتػاج إلػػی إطػار مرسػػجم كسػػر ك  بػ ه التعػػابي ادللحمیٌػة الةحػر الرامػػ   يففٌ 
عركضٌ  ييةری علی قواعد معیٌرة  ب ا م  جااا أٌما مػ  اجلااػا اوخػر فرػری أٌف الةحػر الػػػػػػرام  برػا 

قػػػد خٌرػػػف ال ػػػاعر مػػػ  طػػػوؿ  رلػػػزكءه، كسػػػةة  أٌف إطالػػػة الرػػػ ـ   تتراسػػػا مػػػث احلالػػػة الررسػػػٌیة فلػػػ ا
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ٌّ إلػػػی  ايفبیػػػات كػػػ  يرقػػػ  عواطرػػػ  اجلیٌاشػػػة ك ػػػػػػالت  الررسػػػٌیة كيػػػدفث السػػػامع  أم ال ػػػعا الرلسػػػػػطی
 استمرار ا  ت ؿ. بغیةت تیت فلسط  ك  زلاربة الریاف الٌهیويٌن اٌل م يسعی إلی دتزيـ

 القافية .2-1-3
ذلػ ا الترػرار ا ػي كاضػح يف ك  اد القافیة يف ّناية ايفبیات ٌ  تيعت ى القافیة م  أبٌم ماابر ال عر الر سیر

 الت سػی ،ك  الػرٌدؼ،ك  الوصػ ، كاخلػركج،ك  ب  الػٌركم، موسیقی ال عر. تاٌكا القافیة م   ركؼ متعٌددة، ك
يف قٌػػػیدة "ادلوجػػػة احلمػػػراء" تترػػػٌوف قافیػػػة ايفبیػػػات مػػػ   ػػػركؼ   (ِّٖ  َُٗٗ)سػػػٌلـو كاورالػػػٌدي ،الػػػدخی  ك 

 الوص  كسر د هب ه احلركؼ فیما يل .ك  الردؼ،ك  الركم،
بػو احلػرؼ »عادةن تيعرؼ القٌیدة الػركٌم يفاٌػ  ك   رؼ الركٌم ييعت ى م  أبٌم  ركؼ القافیٌة  الرويّ ( أ

أٌمػػا يف قٌػػیدة "ادلوجػػة احلمػػراء"   (ِّٖ  ادلٌػػدر ارسػػ )« تيرسىػػاي إلیػػ ك  الٌػػحیح الٌػػ م تيةرػػی علیػػ  القٌػػیدةي 
"الرػػوف"  جػػاء ك "الػػراء"،ك "احلػػاء"، "الةػػػػػػاء"، أكثػػر مػػ   ػػػػػػركؼك ال ػػاعر اسػػتخدـ  ػػريف "الػػداؿ"،فرػػری أٌف 

 ال اعر أببیات مقٌراة علی الرحو التٌا  
م ًجرا ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  جىديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً »  شيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدًٌ

 
 «كىمٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً  الرعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودً  یك امً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 (ُِ  ََِٗ ،ی)العیس 
جػػاء ك  قٌػػیدت  ادلرٌواػػة مػػ  سػػةعة مقػػاطث، مػػ  ُإٌف سػػلیماف العیسػػی اسػػتخدـ  ػػرؼ "الػػداؿ" يف مقطعػػ  

 الٌػهیوينٌ كيطلػا مػرهم أٌ  يرسػحةوا الکیػافأببیات دالیة عردما ي ٌجث ال عا العػػػػػريٌب علی الررػػػػػػػػاح ضد 
  يػػو   »أبيػػة طريقػة ؽلرػػرهم القیػاـ هبػػا. يف الواقػث  ػػرؼ "الػداؿ"  كأف يقومػوا إبجػهػػػػاض مػػ امرات ايفعػداء

ٌػػػػػػػ بة كالقسػػػاكة كك اٌػػ  مػػػ   جػػر الٌػػػوافإٌ  مبػػا  ، كبػػػو أصػػلح احلػػػركؼ للتعةػػي عػػػ  معػػػاين ِيػػػدٌؿ علػػى ال
ؽلرررػػا أف اسػػترتج أٌف سػػلیماف العیسػػی كظٌػػف بػػ ا احلػػرؼ ال ػػديد لت  مػػ   .(ٕٔ  ُٖٗٗ)عةػػاس،  «ال ػػدة

كادلعرػی إلػػی التػػ  ي مػث ادلرػػابیم الٌػي ت ػػٌجث علػػی ادلقاكمػة كإٌف ال ػػاعر قػػد عمػدى هبػػ ا التراسػا بػػ  الٌػػوت 
ٌّ، كقػػد أٌكػػك  يف إاثرة ركح الةطولػػة لػػدی ايفٌمػػة العػػػػػػربیٌػػػػػػة ادلضػػػػػػاعف د أٌف عػػػػدكبم ايفخػػػػػػٌي ال ػػعا الرلسػػػػطی

يٌػمدكف  يستسلموا لألذی  یًػ مػازاؿ الرلسػطیرٌیوف ي ػٌدكف جػرا هم ك  لػػػػا يستػػػطیث إخضػػػػاعهم يفٌّنم ل 
الةقػػاء. علػػی العمػػـو قػػد اسػػتطاع سػػلیماف العیسػػی أف ةد أببیػػات مرسػػجمة يف شػػٌدة ك  حػػٌررصػػمودان قػػوٌّين للت

                                                                                                                                                       

 لقػراءة ادلقطعػ  أااػر  طػث سػرؼ ركٌم معػٌ .قرتهػ  كػٌ  ميم  سةعة مقاطث ك  «ادلوجة احلمراء»تت ر  قٌیدة  .1
 (ُِ-ُّ  ََِٗ)العیسی، 

 .ضربه م  احلجارة فی  ص بةه يتطايري مر  شرره عرد قدً ً  الٌزاند .3
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اإليقػػاع كموضػػوع ادلقاكمػػة. يف أبیػػات أخػػری، ال ػػاعر اسػػتراد مػػ   ػػرؼ "الةػػاء" يف القافیػػة قاصػػدان ااتقػػاؿ 
 ال ٌدة، ضلو قول  ك  احلرارة
   تيررػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جىر عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؾ»

 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ادلٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًا كاخليطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوًب  

 ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ... ريب  جيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحو   تيرر 
 

 «بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  میٌتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان للو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوًب  
 (ُْ  ََِٗ)العیسی،  

يف ب ي  الةیت  مػ  القٌػیدة ا ػابد أٌف سػلیماف العیسػی ي ػٌجث ال ػعا الرلسػطیّ علػی الرهػوض أمػاـ  
ٌٌهايرة مث أٌف ال عا مٌاب اجلركح. ترته  ايفبیات بػػػػػ"الةاء" ب ا احلرؼ ال ديد ا ارجارٌم ادلتراسا  ال

 استعاف ال اعر هب ا احلرؼ اوهور لیعٌ  ع  غضة ، فیةدك أٌف ال اعر  ٌقـ مػراده مث رؤية ال اعر كبرا قد
قد أمر  م  اختٌار ك م  يف ب ا احلرؼ خلاصیت  ا ارجارية كبرا ي ٌجث الرلسطیرٌی  علی الثورة ضٌد ك 

تراسػػػا للرقػػػة »جػػػاء مرسػػػوران كالرسػػػرة  الغاصػػػة   أٌمػػػا مػػػا يلرػػػت ااتةابرػػػا فهػػػو أٌف  ػػػرؼ الػػػركمك  احملتلٌػػػ 
، كال اعر استخدـ  رؼ "الةاء" ادلرسور لسةة   (ِٖ  ََِٖ)أبو ري   كقػزؽ، « كالعواطف اللیرة كادلررسرة

 ايفٌكؿ استرهاض ركح ادلقاكمة يف ال عا، كالثٌاين استاهار احلزف العمیـ يف الوقت ارس .
لف" أك "الیاء" أك ايفالل  "ك  بو أ د  ركؼ ادلدٌ »ك اری يف قوايف القٌیدة  رؼ الرٌدؼ الردف:( ب

 كما جاء  رؼ "ايفلف" يف ب ه القافیة ،  (ِّْ  َُٗٗاورالٌدي ،ك  )سٌلـو« "الواك" يدخ  قة   رؼ الركم
 يهتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌز للرةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٌكمٌ »

 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمه حتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٌؽ السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب 

 یكيلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌ  أاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوار ضٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح 
 

 «طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ حتطٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم يف ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌةاب 
 (ُٔ  ََِٗ)العیسی،  

ال اعر ب ه احلػػػػركؼ اللیٌرة كابتٌم بتحديد كٌ  مقطث سػػػػػرؼ لػ  زلػػػػػٌدد  یًػ   ييوجىػد عیػا يف القافیػة كٌظف 
  ؼللو بیته م  الردؼ. يف ب ي  الةیت  قد جاء ال اعر برلمػي "السػراب" ك  أم لی  براؾ سراد يف القوايف

ك"الضةاب" يفٌف السراب ظابرة طةیعیٌػة ختػدىع اإلاسػاف كختیٌػا أملػ ، كالضػةاب سػحابه يػرخر  كيقػرب مػ  
ة   ترریاف إلفادلک  ايفرض كيسٌةا بع  ادل اك   برا مث أٌف بات  الرلمت  تدٌ ف علی معاانة ال عا 

مػٌدان صػوتیٌان يف ّنايػة ايفبیػات يسػاعد  رػتجتي لب ه احلركؼ ادلٌديٌػة يف ختػـا القٌػیدة یستخدـ ما يقٌده ال اعر ف
ودٌ حلرؼ "ايفلف" يف كلمة  ،احلزفك  ال اعر علی التعةي ع  ترٌدده يف ايفم  وت العا  كا متداد اٌل كب ا اٌل

   للتخٌلي م  احلرب كاخلیةة. "السراب" ك"الضةاب" يدٌؿ علی ّناية سع  الرلسطیریٌ 
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بو  رؼ مدٌو ير   م  إشةاع  ركة الركم ادلتحٌرؾ  »بو احلرؼ الٌ م يل  الركم  مةاشرة ك الوصل:( ج
 )سػػٌلـو «يرػػوف الوصػػ  أبربعػػة أ ػػرؼ بػػ   "ايفلػػف"، "الػػواك"، "الیػػاء"، "اذلػػاء"ك  أك بػػاء تلػػ   ػػرؼ الػػركم

 بو  رؼ "ايفلف" يف قول  ك  الوص  يف مقطث كا د فق ال اعر أكرد  رؼ   (ِِْ  َُٗٗاورالٌدي ، ك 
 قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػی  اخًلضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي »

 
 «كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أرادتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروان 

 (ُٓ  ََِٗ)العیسی،  
بػػػػػ"ايفلف" إلشػةاع  ركػة الرتحػة كبػ ا  يترلٌم ال اعر عػ  العمػ  ادلتواصػ  إلّنػاء الرػزاع كةد يف ب ا الةیت

ال اعر كيدٌؿ علػی بتافػات الرلسػطیرٌی . برػا ترتهػ  ايفبیػات براٌػة صػاعدة احلرؼ ييرًتج إيقاعان مت  ران بتجربة 
يسػاعد ال ػاعر  برػ ا التوكید علی  ػػػػػػػرؼ "ايفلف" ييولػد مػٌدان صػػػػػوتیٌان يف آخػػػػػر الرػ ـ ك يفٌف إشةاع احلركة ك

 يف ت ح  ركح الرضاؿ  ستعادة احلقوؽ ادلغتٌةة كاسترهاض علم العرب.
م قٌػػیدت  "ادلوجػػة احلمػػراء" ك مرػػا يف  قػػ  ادلوسػػیقی اخلارجیٌػػة أٌف سػػلیماف العیسػػی ااٌػػ  إذف، الٌخػػي

تراسػػػػةان يف بػػػػ ا اإلطػػػػػػػػػار ادلتماسػػػػب للتعةػػػػي عػػػػ  ادلعػػػػاين ك  علػػػػی الةحػػػػر الػػػػػػػػػرام   اسػػػػجام  لیر ػػػػ  ت  مػػػػان 
لٌػػي يتحػػٌدث عرهػػا  علػػی الةػػاء" إلفػػادة ادلعػػاين اك  كػػ لب جػػاء يف الػػركم سػػرؼ "الػػداؿ"،ك  ال ػػديدة الواثبػػة،

 بیاف ايف اسی  الثا رة. العمـو كٌ  ما شابدان يف ادلوسیقی اخلارجیٌة يدٌؿ علی ال ٌدة ك

 اإليقاع الداخليّ  .2-3
احلػركؼ الٌػي تتػواتر يف القٌػیدة كلػ  ا ػي إػلػا   علػی ك  اإليقاع الداخلٌ  جرسه ػلٌ  مػ  ترػرار الرلمػات

احلػػػػػػػػركؼ الٌػػي  يقػاع الػداخلٌ  السػػا د يف القٌػیدة مػػ  خػػ ؿ الاكیػػػػػػػػػػػز علػػیادلتلٌقػ ، إذف غايترػا أف اػػدرس اإل
ف بٌرػػػػػػات معیٌرة ترقػػػػػػػسم ايفصػػػػػػػػوات إلػی أقسػػػػػػػاـ عديػدة  ذات مسػػػػػػػات د لیٌػة. كفقػان لٌرػػػػػػات الرػػػػػطـك  تتٌٌ

 الرخوة.ك  ال ديدة ادلهموسة، كايفصواتك  أشهػػػػػربا  ايفصػػػػػػوات اوهػػػػػػػػػورة
 ادلهموسة و  تكرار األصوات اجملهورة .1-2-3

ف ايفصوات اجلهر اذلم   سا ااقةاض فتحة ادلزمار أك ااةسػاطها يف أ رػاء تلٌراهػا  يتحػٌدث إبػرابیم ك  تتٌٌ
ػوتیاف     ترقة  فتحػة ادلزمػار يقػاب»أای  ع  طريقة اطـ ايفصوات اوهورة كادلهموسة قا  ن   الػوتراف اٌل

ػوت ادلهمػوس بػو الٌػ م ك  لررٌها تاٌ  تسمح مبركر الرر  خ ذلا،ك  أ دعلا م  اوخر فتضـی فتحة ادلزمار اٌل
وتیاف  .(َِ-ُٗ  ُٕٓٗ)أای ، «   يسمث ذلما الرا     الرطـ ب ك    يهتٌز مع  الوتراف اٌل

 .(َُُ  ُٖٔٗ )ب ر، «الف/ب/ج/د/ذ/ر/ز/ض/ظ/ع/غ/ؿ/ـ/ف/ك/م»اوهورة ب   ايفصوات-
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 .(َُْ)ادلٌدر ارس ، « ء/ت/ث/ح/س/ش/ص/ط/ؼ/ؽ/ؾ/ق»ب    ادلهمػػوسةايفصوات -
 اعػػاك كیریٌػػة اسػػتخدامهماك  ادلهموسػػةك  أٌمػػا برػػا، قةػػ  أف اد ب ػػوابد مػػ  القٌػػیدة لألصػػوات اوهػػورة

د لتهمػػا، فقمرػػا إب ٌػػاء  ػػركؼ القٌػػیدة كػػ  يتةػػٌ  لرػػا مػػدی اعتمػػاد سػػلیماف العیسػػی علػػی احلػػركؼ ك 
رة اجلهر  اذلم .ك  ادلتٌٌ

 ادلهموسةو  : نسبة استخدام األصوات اجملهورة1اجلدول 

 النسبة ادلئويّة عدد التكرار األصوات
 ِٕ٘ ُُْٓ اجملهورة
 ِٖ٘ ِٔٓ ادلهموسة
 ََُ٘ ُٕٕٗ اجملموع

إذف، كمػػا ا ػػابد يف اجلػػدكؿ كصػػلرا إلػػی أٌف عػػدد ترػػرار احلػػركؼ اوهػػورة يزيػػد علػػی سػػا ر احلػػركؼ، مرهػػا  
"الػػػػراء" ك مػػػػرٌة(، ُِّ"ادلػػػػیم" )ك مػػػػرٌة(، ُْْ"الیػػػػاء" )ك مػػػػرٌة(، ُٕٕ"ايفلػػػػف" )ك مػػػػرٌة(، ِِٕ"الػػػػ ـ" )

مػرٌة(  برػا اد بث  ػة أبیػات مػ  قٌػیدة "ادلوجػة احلمػراء"  ْٗ"الةاء" )ك مرٌة( ْٗ"الداؿ" )ك مرٌة(، َُِ)
 اوهورة اٌلي كردت يف القٌیدة كرماذج لألصوات 

 مد قٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ك »
 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كدة ابةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مراء ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 تر صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه أينٌ  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودت لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود 

 
 كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودمقة عصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقب 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحدكدسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح اتت أكك مضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػی 
 

 «دكدم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ واقػػػػػػػػػػػػػػػػػػلخ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  درصػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ك 
 (ُِ  ََِٗ)العیسی،  

ٌّ ادلقػػػاـك  بػػػ ه ايفبیػػػات تتحػػػٌدث عػػػ  ركح الٌػػػمود يف ال ػػػعا العػػػريٌب ادلراضػػػ  كت ػػػي إلػػػی أٌف الرلسػػػطی
ػػـػ احلريٌػػػة. برػػػا كرد  ػػػرؼ "الػػػداؿ" ) قًٌ  ُُمػػػرٌة(، ك"الػػػواك" ) ُِيتمٌسػػػب برػػػٌ  كسػػػیلة لیجتػػػاح احلػػػدكد كػلي

 ْمػػرٌات(، ك"الػػراء" ) ْمػػرٌات(، ك"التػػاء" ) ْمػػرٌات(، ك"الةػػاء" ) ٕمػػرٌات(، ك"الیػػاء" ) ٕ"الػػ ـ" )ك مػػرٌة(،
الرػ ـ فخامػةن كقػٌوةن. يرجػث ترػرار علػی مػرٌات( بػ ه احلػركؼ تتمیٌػز ب ػٌداا كتضػر   ْمرٌات(، ك"اذلمػزة" )

 يفجراسػػػها كحوامػػػ  للمعرػػػی احلػػػركؼ تيوظٌػػػف مػػػ  خػػػ ؿ الطاقػػػة اإلػلا یٌػػػة»بػػػ ه احلػػػركؼ اوهػػػورة إلػػػی أٌف 
. فمػػا يلرػػت (ُّٓـ  ُٓٗٗ)اللجمػػ ، « كػػ دكات تعةػػي عرػػ  ذات قػػدرة علػػی اقلهػػا إبيقاعااػػا كأبعادبػػا الٌػػوتیٌةك 

ااتةابرػػػا بػػػو ع قػػػة الٌػػػوت ادلعرػػػی  يفٌف سػػػلیماف العیسػػػی قػػػد اسػػػتعم  احلػػػركؼ اوهػػػورة ال ػػػديدة برسػػػةة 
مػػة علػػی الػػت ـؤ مػػث شػػعر ادلقاكمػػة، فمػػ  بػػ ا ادلرطلػـػ ي ٌكػػد كاسػػعة كقػػد أمررػػ  أف ؼللػـػ بػػ ه ادلوسػػیقی القا 
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 علی ادلعاين الٌدالة علی الرراح.
لػم تيػورد برثػرة يفٌف القٌػیدة  افلػة مبرػابیم ادلقاكمػة، لػ ا ا ػابد بػ ه احلػركؼ فأٌما احلركؼ ادلهموسة، 

 يقوؿ ال اعر  يف أبیات يترلٌم ال اعر فیها ع  عواطف ت  م الضعف كا طلراض كالی س كالرآبة،

 ؾ شلزٌقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أ تأعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ»
 

  ٌ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادمرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ؾلمو سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك م 
 ؾرم مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جرٌعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت   

 
 وبطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاخل اٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ادل 

 حريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  رٌب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ررت   
 

 «وب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان للو یتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌز مبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 (ُِ  ََِٗ)العیسی،   

 ّك"العػػػػػ " ) مػػػػػػػػرٌات(، ْ"التػػػػػػػػػػاء" )ك مػػػػػػػػػػرٌات(، ٔبرػػػػػا استػػػػػػػػػػػخدـ سلیمػػػػػػػػػػاف العیسػػػػػی  ػػػػػػرؼ "الػػػػػػػػػراؼ" )
ـٌ بػ  ك  أمػاـ ايفعػػػداء الرضػاؿيف بػ ه ايفبیػات   يػترلٌم عػ  ك  مرٌات(،ّ"اذلمػػػػػػزة" )ك مرٌات(، الػٌدفاع عػ  احلػ

ادلٌػػا ا الٌػػي فرضػػت علػػیهم  لػػ ا قػػد أكرد ال ػػاعر بػػ ه ك  يطلػػا مػػ  الرلسػػطیرٌی  أٌ  يررػػػػػركا احلقػػػػػػا ـ ادلػػػػػػػرٌة
ت ـؤ بػػ  صػػرات احلػػركؼ مػػث شػػعوره ايفمل كبػػ لب ييقػػٌرًب موسػػیقی الرػػ ـ ايفصػػوات ادلهموسػػة مراعػػاةن للػػ

فیخاطػػػا ال ػػػعا بٌػػػوت  ػػػزي  كبسػػػةا بػػػ ا التراسػػػا بػػػ  ادلوسػػػیقی كادلوضػػػوع  ،إلػػػی ادلوسػػػیقی اخلریٌػػػة
 يضر  علی الر ـ قیمةن تعةييٌة د لیٌة تو   الركح اجلرػلة كاحلزيرة. 

مػػػ   ػػػركؼ  ِٕ٘راء" ملیئػػػة ايفصػػػوات اوهػػػورة الٌػػػي ت ػػػٌر  إذف، اسػػػترتج أٌف قٌػػػیدة "ادلوجػػػة احلمػػػ 
 مػػػ   ػػػركؼ القٌػػػیدة، ِٖ٘تغلػػػا اسػػػةة استخػػػػػدامها علػػػی ايفصػػػوات ادلهموسػػػة الٌػػػي ت ػػػٌر   القٌػػػیدة ك

ذلػػ ه ايفصػػوات دكر أساسػػٌ  يف التػػ  ي علػػی ادلخػػػػػػػػاطا  یػًػ أٌف كثػػرة ترٌددبػػا تةعػًػ أ ػػػػػػػػاسی  جیٌاشػػة ك 
 ادلقاكمة اٌلي سیطرت علی القٌیدة. ك  ى ركح احلماسةكالطةث تي ٌكد عل

 الرخوةو  تكرار األصوات الشديدة .2-2-3
ػػرة ال ػػٌدة الرخػػوة إلػػی درجػػة خػػركج اذلػػواء  یرمػػا تيرطػـػ احلػػركؼ. الٌػػرة ك  يرجػػث معیػػار دتػػايز احلػػركؼ ادلتٌٌ

 ػػػػ  تلتقػػػػ  ال ػػػػرتاف التقػػػػاء زلرمػػػػان »ك احلػػػػركؼ ال ػػػػديدة أك ا ارجاريٌػػػػة بػػػػ   ػػػػة  الػػػػرر  الٌػػػػي جتمػػػػث
فیرحػػة  عرػػدعلا رلػػری الػػرر  ادلرػػدفث مػػ  الػػر ت  حلاػػة مػػ  الػػزم  بعػػدبا تررٌػػ  ال ػػرتاف اارٌػػا ن فجا یػػان 

أٌمػا   (ِّ  ُٕٓٗ)أاػی ، « ػلدث الرر  ادلرحة  صػواتن اارجػارٌّين، بػو مػا ارمػز إلیػ  يف الرتابػة سػرؼ الةػاء
رغػػػم التقػػػاء »ػػػػػػػػف يفصػػػوات الٌػػػي تقابػػػ  ايفصػػػوات ال ػػػديدة عرػػػد الرطػػـػاحلػػػركؼ الرخػػػوة فهػػػ  رلموعػػػة مػػػ  ا

 یرئػػ و ؽلػػٌر اذلػػواء دكف أف ك  العضػوي  مػػث بعػػ  ايفصػػوات قػػد غلػػد الػػرر  لػػ  مسػران يتسػػرب مرػػ  إلػػی اخلػػارج
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  فقػد كػاف مػ  اتػا ج دراسػة ايفصػوات (ِْ  ُٕٓٗ)ادلٌػدر ارسػ ، « ػلدث أم اوع م  الٌري أك اخلریف
رة ال ػػٌدةاللٌغويٌة   علا علی الرحو التٌا  ك  الرخاكة أٌف ايفصوات ترقسم إلی قسم  ر یسی ،ك  ادلتٌٌ

 (َُٗ  ُِٖٗ)السراك ، « ء/ب/ت/ج/د/ط/ض/ؽ/ؾ»ايفصوات ال ديدة ب   
 (ِٓ  ُْٖٗ)أای ،  «ث/ح/خ/ذ/ز/س/ش/ص/ظ/غ/ؼ/ق»ايفصوات الرخوة ب   

ادلسػػػػتخدمة يف قٌػػػػیدة "ادلوجػػػػة احلمػػػػراء"،  سػػػػا بػػػػ ا التقسػػػػیم، اريػػػػد أف اقػػػػـو إب ٌػػػػاء احلػػػػركؼ 
 استعرض اسةة استخداـ ب ه احلركؼ فیها    ك

 الرخوةو  : نسبة استخدام األصوات الشديدة2اجلدول 

 النسبة ادلئويّة عدد التكرار األصوات
 ٘ٗٓ ُْٗ الشديدة
 ُْ٘ ّْٔ الرخوة
 ََُ٘ ّٕٖ اجملموع

بعػد التػدقیـ يف احلػػػػػػركؼ ك  ال ػديدة يغلػا علػی احلػػػػػػػػػركؼ الرخػػػػػوة،يةٌ  لرا بػ ا اجلػدكؿ أٌف ترػػػػػػرار احلػركؼ 
مػرٌة(،  ُٕ)  ػرؼ "اذلمػزة"ك  مرٌة( ٕٖمرٌة(، ك رؼ "الداؿ" ) ْٗكإ ٌاءبا، ارل أٌف  رؼ "الةاء" كرد )

الرخػػوة  مػػ  ك  يػػزداد تػػرٌدد بػػ ه ايفصػػوات علػػی سػػا ر ايفصػػوات ةٌا ٌػػها ال ػػديدةك  مػػرٌة( ٕٔك"التػػاء" )
 وابدبا ش

 ة لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  يرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ العرك »
 

 دسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  القیػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا یذايف یعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 دیػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةواؽ العأبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تمسعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ  

 
 دذاف اجلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاآٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٌ ت 

 دادٌ ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اخلطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٌز اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك  
 

 «دادث ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةم السٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 
 (ُّ  ََِٗ)العیسی،   

ترراربػػا عرػػد سلیمػػػاف العیسػػی، ك  بػػ ه ايفبیػػات مػػ  القٌػػیدة ظلػػػػوذج لریریػػة اسػػتخداـ ايفصػػوات ال ػػديدة
 ٓمػرٌات(، ك"اذلمػزة" ) ٔ"الةػاء" )ك مػرٌات(، ٗ"الػداؿ" ) ككما ا ابد يف ب ه ايفبیات أكرد ال ػاعر  ػػػرؼ

ٌٌػػػهايرة ك  مػػػرٌات(. برػػػا ي ػػػي ال ػػػػػػػػػاعر إلػػػی صػػػمود الرلسػػػطیرٌی  ّمػػػرٌات(، ك"التػػػاء" ) عػػػدـ استسػػػ مهم لل
ةػػي عػػ  كرػػاح ال ػػعا للػػتخٌلي مػػ  الٌػػ ي  ذلػػم سیاسػػة القهػػر كالعرػػف مرػػ  قػػد  الػػزم ، لػػ ا يف مرطلػـػ التع

تػػػدٌؿ  ادلعػػػػػػػػاين  یػػًػك  بطػػػ  الیهػػػود استعػػػػػاف ال ػػػاعر هبػػػ ه احلػػػركؼ ال ػػػديدة لرػػػ  ي  ػػػم بػػػ  ايفصػػػػػػػػوات
ايفصػػػػػػػػوات ا ارجاريٌػػػػة علػػػػی ادلرػػػػابیم ادلثػػػػية للمقاكمػػػػة كالعواطػػػػف اجلیٌاشػػػػة اخلریٌػػػػة كراء الع مػػػػات الٌػػػػوتیٌة 



 زهرة هبروزي، علي خضري  یلسليمان العيس« ادلوجة احلمراء»البنية اإليقاعّية وأتثريها الدالّل يف قصيدة 
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ة  ػػرؼ "الػػداؿ"، كترػػرار بػػ ا احلػػرؼ القػػوٌم ال ػػديد يعػػٌ  عٌمػػا يرمػػ  إلیػػ  مػػ  بػػ ه ال ػػوابد كثػػر ك  ال ػػديدة
 ال اعر كبو ب ؿ قٌاری اجلهد يفج  ای  احلريٌة.

 أٌما بعد احلركؼ ال ديدة، فرٌ  إلی احلركؼ الرخوة، ب ه احلػركؼ اخلریرػة الٌػي   تيوجػد فیهػا ال ػٌدة
 احلمراء" م  شوابدبا يف قٌیدة "ادلوجة ك  ا ارجاريٌة ك 

 تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحةب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػيب ك  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػ»
 
 

 حد كالرٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا هٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  التٌر 
 ةب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بریرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيب ك  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 «حادلةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  سمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  دـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 (ُّ  ادلٌدر ارس )  

يهػدؼ ك  يف ب ي  الةیت ، ؼلػػػػػػاطا ال اعر الرلسطیرٌی  كيطلػا مػرهم أٌ  يةػػػػروا كأف   يستسػلموا للیػ س،
ٌّ ادلقاـك  يةػ ؿ قٌػاری جهػده  سػتعادة  قوقػ  ادلغتٌػةة قةػ  ك  عػ  الترٌهػد كاحلسػرةهب ا أف يرٌف الرلسػػطی

أف يعػػٌم احلػػزف، يفٌف الیػػ س غلعػػ  اإلاسػػاف غػػي مػػتمر  علػػی إ ػػػػػػػداث التغیػػي. مػػ  بػػ ا ادلرطلػـػ اسػػػتخدـ 
رة الرخوة موافقةن للمعاين رٌات(، مػ ٔ"السػ " )ك مػرٌات(، ٕأكرد  ػرؼ "احلػاء" )ك  ال ػػػػػػػاعر ايفصوات ادلتٌٌ

ككثػػرة  ،ك"اذلػػاء" )مػػرٌت (، ك"الرػػاء" )مػػرٌة كا ػػدة(، فلػػ ا ترػػتج ايفصػػػػػػػػوات إيقاعػػان مرسػػجمان يػػدٌؿ علػػی ادلعرػػی
 ػػرؼ السػػ  يػػو   »تػػرٌدد  ػػرؼ "السػػ " تعطػػ  مزيػػدان مػػ  الػػٌد  ت لوجػػوب  ػػػػػػػػركة الرلسػػطیرٌی  يفٌف 

،كمػا اػراه جػاء يف (ُُْ  ُٖٗٗ)عةػاس، « يف أكا ػػػػػػ  ايفلرػاظ فع ن احلركة كالطلا كالةس ، كلرػ  عردمػػػػػػػػا يقػث
تػػػدٌؿ علػػػی احلػػػزف ك  "احلػػػاء" كالٌػػػي ترػػػتج موسػػػیقی باد ػػػة يف الرػػػ ـك أكا ػػػػػػػػػ  ايفلرػػػاظ ) سػػػيب(، ك)سرػػػػػػػػػح( 

بػػػو أغػػػى ايفصػػػوات عاطرػػػة كأكثربػػػا  ػػػرارة، »الٌػػػ م قػػػد اسػػػتوط  قلػػػوب الرلسػػػطیرٌ  يفٌف  ػػػرؼ "احلػػػاء" 
 .(ُُْ  ارس  ادلٌدر)« على التعةي ع  خلجات القلاكأقدربا 

مػػرٌة(  ُْٗ) ٘ٗٓإذف، يغلػا اسػػتخداـ احلػػركؼ ال ػديدة علػػی احلػػركؼ الرخػػوة  یًػ صلػػدبا برسػػةة 
 مقاراػة احلػركؼ الرخػوة، كترػرار بػ ه ايفصػوات ييسػاًبم يف التعةػي عػ  ايف اسػی  اجلیٌاشػة الٌػي حتٌرػز علػػى

م  احلركؼ ادلستخدمة يف القٌیدة، ٘ ُْمرٌة( أم  ّْٔ) كردت احلركؼ الرخوةاقتدار الرلسطیرٌی . كما 
الرػوارث  ك  كب  تدٌؿ علی تلهُّفو قػد سػیطر علػی عواطػف ال ػاعر بسػةا مػا عػاانه ال ػعا مػ  الررةػات

ـ يف القٌیدة برسةة كاسعة كمل صلدبا تاٌدد إٌ  يف أبیات قلی علی العمـو   لة.ب ه ايفصوات اخلریرة مل تيستخدى
 اجلناس .3-2-3

بػػ اف اللػػػػػرااف ك  اختػػػػػػػػػ فهما يف ادلعػػىك  ت ػػاب  اللراػػ  يف الرطػـػ»ذبػػا علمػػاء اللٌغػػة إلػػی أٌف اجلرػػاس بػػو 
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  ي ػاط يف اجلرػاس ت ػػػػػػػاب  مجیػث احلػػػػػػركؼ بػ  ك  ادلت اهباف اطقان ادلختلرػاف معػىن يسػٌمیاف "ركّػ اجلرػػػػػاس"،
، « يرر  يف الت ػػػػػػػػاب  مػا اعػرؼ بػ  اوػػػػػااسة  سػا اػوع اختػػػػػػػػػ فهما يرقسػم اجلرػاس ك  ،(1۹۱  2۰۰3)عػػػػػػتـی

 ادلضارع.ك  ادلقػػػػلوب،ك  الرػػػػاقي،ك  احملٌرؼ،ك  إلی  اجلػػػػراس التٌاـ،
ػداد(، )القیػود/ القیػود(، أٌما يف قٌیدة   ػداد/ ال ًٌ "ادلوجة احلمػراء"، فوجػدان اجلرػاس التٌػاـ يف كلمػي )ال ًٌ
 بیئتهػا، كاخت فهمػا يف ادلعرػی،ك  ترتیةهػا،ك  اوعهػا،ك   ريف )علی/ علی(  تٌراؽ اللٌرا  يف عػدد احلػركؼ، ك

 جاء يف قول  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدادً ك اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزُّ اخليطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا »  الٌ ً
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدادً دعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً مى الس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةًث    «الٌ ً
 (ُّ  ََِٗ)العیسی،  

إٌف ال ػاعر يقٌػػد هبػػ ه الرلمػػات أف يٌػػف بسػػالة الرلسػػطیرٌی  الٌػػ ي  يةػػ لوف قٌػػاری جهػػدبم  سػػتعادة 
ايفراضػػ  احملتلٌػػة، أٌمػػا مػػا يلرػػت ا اتةػػاه فهػػو أٌف سػػلیماف العیسػػی قػػد اسػػتخدـ فػػٌ  اجلرػػاس التٌػػاـ للتعةػػي عػػ  

ػػداد( يف ال ػطر ك  معریػ  ايفٌكؿ للٌد لػػة علػػی شػػجاعة أسػطوريٌة عرفتهػػا اوتمعػػات الة ػػريٌة، جػػاء برلمػػة )ال ًٌ
ادلقٌػػود بػػو اجتیػػاح قػػػػػػوٌات إسػػرا ی   كمػػا أٌف بػػ ه ال ػػػػػػػػػراسة ك  كيف ال ػػطر الثٌػػاين للػػػػػػػػٌد لة علػػی معرػػی آخػػر

مػػػػ  اخلٌیٌػػػػة ك  يف العػػػػػػػػػػػدٌك كأيضػػػػان الةطولػػػػة كالٌػػػػمود يف الرلسػػػػطیرٌی  ياهػػػػراف ال ػػػػٌدة مػػػػ   ػػػػرؼ ال ػػػػ 
 ا ارجاريٌة يف  رؼ "الداؿ".

يف كلمي )دفیرا/ سریرا(، )ربیا/ مهیا(، )كقاح/ كساح(، )قتاد/ قیػاد(، ُ اجلراس ال  ـ ك لب، كجدان
 (،  خت ؼ الرلمت  يف احلرف   ضلو قول  د/  یاةيف كلمي ) یاِ )جديد/  ديد(، كاجلراس ادلضارع

 احلیػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةلراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت فلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط  »
 
 

 «احلیػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادك رلرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؾ علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػی  
 (ُّ  ادلٌدر ارس )  

بػػ ا الةیػػت مثػػاؿ للتقابػػ  ادلعرػػوٌم بػػ  الرلمتػػ  عرػػد سػػلیماف العیسػػی، كبرػػا ي ػػي ال ػػاعر إلػػی أٌف تػػراب 
ٌّ يػػرٌدداف اػػداء احلیػػػػػػػػاةك  فلسػػط  يطلةػػاف مرجیػػان لتحقیػـػ الٌسػػػػػػ ـ احلقیقػػٌ . فیػػ د برلمػػة ك  ال ػػعا الرلسػػطی

ال ػػػػطر ايفٌكؿ أٌمػػػػا يف ال ػػػػطر الثٌػػػػاين فیػػػػ د برلمػػػػة )احلیػػػػاد( لیقػػػػوؿ إٌف العػػػػدٌك   يهػػػػتٌم القػػػػیم )احلیػػػػاة( يف 
برػػا،   قػػد اشػػتغ  بتخطػػی  اذلجمػػات ادل رلػػة ضػػٌد الرلسػػطیرٌی  عرػػدما ال ػػعا يسػػتدع  احلیػػاة.ك  اإلاسػػاایٌة

                                                                                                                                                       

 سلرجان. كيتةاعدا احلرف  يف اجلراس ال  ـ، ؼلتلف .1
 ؼلتلف احلرف  يف اجلراس ادلضارع، كمل يتةاعدا سلرجان. .3
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ايفمل كادلٌػػػا ا الٌػػػي ك  ترػػػرار  ػػػرؼ "ايفلػػػف" يػػػو   التجػػػارب ادلرعمػػػة احلػػػزفك  ،كػػػ ٌف ال ػػػاعر يػػػرٌدد آبػػػان 
 حتٌملها ال عا طیلة ب ه السروات.

ٌف ال ػػاعر قػػد أكثػػر مػػ  اسػػتخدـا اجلرػػاس التٌػػاـ ك ، دلػػا لػػ لب مػػ  ا ػػي إيقػػاعٌ  يف القٌػػیدة   فػّػ الٌ  ػـػ
بػ ا مػػ  جااػػا، كمػػ  جااػػا آخػػر الحػػا أبٌف بعػػ  أاػػواع اجلرػػاس لػػی  لػػ  دكر كةػػي يف خلػـػ ادلوسػػیقی  

جلرػػاس ادلػػ يٌ  كادلطلػـػ إٌ  يف    ػػة مواضػػث، أم  ياهػػر اجلرػػاس ادلطلػـػ يف )رلػػي/ يفٌف ال ػػاعر مل يسػػتخدـ ا
يسػػتجي(، ك)جػػػرح/ جػػراح( لتوافػػـػ الرلمتػػ  يف احلػػػركؼ، كاجلرػػاس ادلػػػ يٌ  يف كلمػػي )أذی/ آذاف( لػػػزّيدة 
  ػػػػرؼ "اذلمػػػػزة" يف بدايػػػػة )آذاف( ك ػػػػرؼ "الرػػػػوف" يف آخػػػػر الرلمػػػػة. فلػػػػی  ذلػػػػ ه ال ػػػػوابد ا ػػػػي ارز يف

 القٌیدة ك  ؽلرررا أف اعت  اجلراس ادل يٌ  كادلطلـ مسة ارزة للقٌیدة.
ٌػػػػراعة الةديعیٌػػة الٌػػي تيعػػٌد مػػ  احملٌسػػرات اللٌرایٌػػة  يف قٌػػیدت ، إذف، سػػلیماف العیسػػی قػػد اعتمػػد بػػ ه ال

ا يف كركدعلػػػ الػػػٌد ٌ  مػػػث قلٌػػػةك  للجرػػػاس التػػػاـ كال  ػػـػ إسػػػهاـ يف خلػػـػ ا اسػػػجاـ اإليقػػػاع ٌ  قػػػد تةػػػٌ  لرػػػا ك 
ا يف مواضػػػث خاٌصػػػة كيف أبیػػػات يريػػػد أف يعػػػٌ  عػػػ  التقابػػػ  كمواضػػػث مالقٌػػػیدة يفٌف ال ػػػاعر قػػػد اسػػػتخدمه

احلػػػػػػػركؼ الٌػي ذلػا التػ  ي ك  الضعف كال ٌدة، أٌما فض ن ع  اجلااػا الٌػودٌ الٌػ م ييولػد إ ػر ترػرار الرلمتػ 
 إلػی أٌف ال ػػػػػػػػاعر اسػتعاف اجلرػاس للتعةػي عػ  تقابػ  الرلسػطیرٌی  اإلػلػا ٌ   سػا مسػػػػػػػػػااا ادلتمػايزة، فوصػلرا

 القضاّي اٌلي يترلٌم عرها يف القٌیدة.ك  الٌهايرة يف السماتك 

 نتيجةال. 4
جلػػػٌ  يف قٌػػػیدة "ادلوجػػػة احلمػػػراء" كقػػػد ظهػػػرت بػػػ ه الةریٌػػػة علػػػی ادلسػػػتوي  ك  للةریػػػة ادلوسػػػیقا یٌة أ ػػػر كاضػػػح

. يف  قد  رص ال اعر م  خ ذلا علػی خلـػ ااسػجاـ كالداخلٌ ، ك  اخلارجٌ  ك تراسػا بػ  اإليقػاع كادلرهػـو
 ما يل  ا ي إلی أبرز الرتا ج اٌلي توٌصلرا إلیها يف ب ا اواؿ 

م بػػػ ه القٌػػػیدة علػػػی الةحػػػر الػػػػػػػػػػرام  الرسػػػةة للموسػػػیقی اخلارجیٌػػػة، إٌف ال ػػػاعر سػػػلیماف العیسػػػی ااٌػػػ
یم الرصػػػػیرة الٌػػػػي يعاجلهػػػػا يف بػػػػ ا الػػػػري حتتػػػػاج إلػػػػی إطػػػػار مرسػػػػجم  اتقػػػػػػػػاؿ العػػػػػػػػػواطف اوػػػػزكء يفٌف ادلرػػػػػػػػػػػاب

أببیػػػات مقٌرػػػاة معتمػػدة علػػػی  ػػػريف "الػػػداؿ"، ك"الةػػػاء"  اجلیٌاشػػة ادلررواػػػة كراء الرلمػػػات، كقػػػد جػػاء ال ػػػاعر
ٌف بػػ ه لتسػػاعده علػػی ااتقػػاؿ الررػػرة  یػًػ أكرد احلػػركؼ  سػػا صػػرااا كت  مهػػا مػػث موضػػوع الةیػػت يف

 ايفصوات تزيد ا اسجاـ ب  الةریة اإليقاعیٌة كالرررة.
ٌف قٌػیدة "ادلوجػػة احلمػراء" تزخػر ايفصػػوات اوهػورة كال ػديدة، كقػػد   كالرسػةة للموسػیقی الداخلیٌػػة، فّػ
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  كاسػػتعاف ال ػػاعر هبػػا لرػػ  ي ػػرٌ  كردت بػػ ه ايفصػػوات يف ايفبیػػات الٌػػي تثػػي علػػة ال ػػعا لتحريػػر ايفرض
. كمػػ  جااػػا آخػػر، كردت ايفصػػوات ادلهموسػػة كالرخػػوة برسػػةة قلیلػػة إيقاعیٌػػة تػػدٌؿ علػػی ادلرػػابیم الثوريٌػػةبریػػة 

موسػػیقی الرػػ ـ إلػػی موسػػیقی باد ػػة تػػو   سسػػرة  أف تقػػٌربيف ايفبیػػات الٌػػي تسػػعی ال ػػاعر اسػػتخدمها 
صػػراعة اجلرػػاس يف بعػػ   أٌمػػا مػػ   یػًػ احملٌسػػرات اللٌرایٌػػة، فقػػد اسػػتخدـ ال ػػػػػػػاعر . مسػػیطرة علػػی عواطرػػ
لػػػػ  ا ػػػػي إػلػػػػا ٌ  مثػػػػي للدب ػػػػة فضػػػػػػػػػ ن عػػػػ  التػػػػ  ي ادلوسػػػػیقا ٌ  الٌػػػػ م يرتجػػػػ  ترػػػػػػػػرار  ايفبیػػػات  یػػػًػ كػػػػاف

  احلركؼ، ككٌظف ال اعر اجلرػػػػػػػاس للحراظ علی ترٌّن الري كتلطیر .



 زهرة هبروزي، علي خضري  یلسليمان العيس« ادلوجة احلمراء»البنية اإليقاعّية وأتثريها الدالّل يف قصيدة 

22 

 ادلصادر
 الثالثة، بيكت  دار إ یاء الااث العريٌب.، الطةعة لسان العربـ(،  ُٗٗٗمرٌرـ ) ب  اب  مراور، زلٌمد
 الطةعة اخلامسة، القابرة  مرتةة ايفصللو ادلٌرية. ،األصوات الّلغويّةـ(،  ُٕٓٗأای  ابرابیم )

 الطةعة الثاایة، مٌر  مرتةة ايفصللو ادلٌرية.، موسيقی الشعرـ(،  ُِٓٗ) ----------
، «عراصػػػػػػػػر اإليقاع كد  اا يف قٌیدة ا اترػػػػػػػػاضة لسمیح القػػػػػػػاسم»ـ(،  َُِٔ، ) سلیم كعل  بػػػػػػػػػػاقرم، هبراـ، 

 .َُٗ-ٕٓ، السرة السػػػػػػادسة، العػػػػدد الثالً كالع ركف، صي إضــــــــاءات نقديّة )فصلية حمكمة(
 عارؼ.، الطةعة ايفكلی، القابرة  دار ادلدراسات يف علم الّلغةـ(،  ُٖٔٗكماؿ ) ب ر، 

قٌدمت ، أظلوذجان  ايفسرل ادلعاصر  شعر الرلسطیّ ال عر يف اإليقاعیة ـ(، الةریة ََِٔاحلرر ، معاذ زلٌمد عةداذلادم )
كالة غة، عةد اخلالـ العف، اجلامعة  كالرقد ايفدب ختٌي العربیة اللغة استرما ن للحٌوؿ علی درجة ادلاجستي يف

 اإلس مٌیة، كلٌیة اوداب.
 ، القابرة  دار ادلرار.إعجاز القرآن والبالغة النبويّةـ(،  ُٕٗٗالرافع ، مٌطری صادؽ )

 حتقیـ أكـر عثماف يوسف، بغداد  دار الٌرسالة. مفتاح العلوم:ـ(،  ُِٖٗالسراك  ) 
، عل ،   العلـو العربٌیة.الطةعة ايفكلی، بيكت  دار  الدليل إلی البالغة وعروض اخلليل،ـ(،  َُٗٗاورالٌدي  )ك س  سٌلـو
، ٓالسػرة  (،إضـاءات نقديّـة )فصـلية حمكمـة، «اإليقاع الٌود يف قٌیدة "بلقی " لرزار قةػاين»ـ(،  َُِٓطاليب، مجاؿ )

 .ُِٓ-َُّ، صي ُٕالعدد 
 دم ـ  مر ورات احٌتاد الرٌتاب العرب. ،خصائص احلروف العربّية ومعانيهاـ(،  ُٖٗٗعةاس،  س  )

 ، دم ـ  اذلیئة العامة السورية للرتاب.أان والقدسـ(،  ََِٗالعیسی، سلیماف )
 القابرة  دار ادلعارؼ. ،الصورة والبناء الشعريّ ـ(،  ُُٖٗعةد ، زلٌمد  س  )
 ، الطةعة ايفكلی، بيكت  دار الرهضة العربٌیة.علم البديعـ(،  ََِّعتیـ، عةد العزيز، )
 ، دم ـ  مر ورات كزارة الثقافة يف اجلمهورية السورية.أصول قدمية يف شعر جديدـ(،  ُٓٗٗاللجم ، اةیلة الرزاز )
 ، الطةعة الثاایة، القابرة  مرتةة ّنضة مٌر.يف ادليزان اجلديدمردكر، دمحم )  ات(، 
 ، بيكت  دار الررر.قضية الفكر اجلديدـ(،  ُُٕٗالرويه ، زلٌمد، )

الطةعة ايفكلی، بيكت  دار فنون الشعر،  ادلعجم ادلفّصل يف علم العروض والقافية وـ(،  ُُٗٗيعقوب، إمی  بديث )
 الرتا العلمٌیة. 
 ، القابرة  اذلیئة ادلٌريٌة العامة للرتاب.نظرة جديدة يف موسيقی الشعر العربّ ـ(،  ُّٗٗيوا ، عل  )
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 ةدیآن در قص یداللت ریو تأث ییقایساختار موس

 یسیسلیمان الع ةسرود «احلمراء ادلوجة» 
 2یخضر یعل، 1یزهره بهروز

طجَ. 1 طگبُ  یعرث بتیادث ٍ زثبى یدکتر یدًا  فبرس، ثَضْر جیخلدًا

طگبُ خل یعرث بتیادث . استبديبر گرٍُ زثبى 3ٍ  فبرس، ثَضْر جیدًا

 دهیكچ
عـــالٍُ ثـر    یضعر تنيچراکِ ر ضَد؛ یضعر هحسَة ه یاز عٌبصر اسبس تنياصطالح ر ثِ بي قـــبعيا

ًَذُ دارد،  تری عيٍ سر تر قیعو ریتأث ،ثخطذ یکِ ثِ ضعر ه يیجبيز ّبیُ جلَ کـِ   صـَرت  ييثـذ ثر ضٌ

ادلوجػة » ٓذیّسـتٌذ. ق ـ   یطـتر یث یرگـاار یٍ قـذرت تأث  يیهعٌـب  ّبی تدالل ٓدرثردارًذ يیکالم آٌّگ
ِ   تَاى یرا ه یسیسلیوبى الع ٓسرٍد «احلمراء ًَـ تقـب    یقیهَسـ  یرگـاار یتأث یثـرا  یا ثِ عٌـَاى ًو در ًا

ًٍ يیقبیعٌبصر هَس چراکِاحسبس ٍ افكبر ثِ ضوبر آٍرد؛  ًٍیٍ ث یدر  یبریضعر ًوـَد ثسـ   ييدر ا یر

ًَذُ ثره جبىیاحسبس ضَر ٍ ّ يیآٌّگ یکاله جبديدارد ٍ ثب ا گی یرا در ضٌ ذًا ًَذُ را ثـرا   سًا  یٍ ضـٌ

 .دّذ یه یبريکالم است  یکِ ٍرا يیدرك احسبس ٍ هعٌب

ٌّگ ةهؤثر ضرًقص  ـلیِث دل صـ  ييا بت،یآى در ادث یداللت رتأثی ٍ آ  یلـ یتحل -یفیپژٍّـص ثب رٍش َت

در  يیقبیهَسـ  یّب جلَُ یرگااریتأث ساىیسؤا  پبسخ دّذ: ه ييتب ِث ا کَضذ یه یثر رٍش آهبر ِیٍ ثب تك

ًتقب  هعٌ ذازُ است؟ هْن «ادلوجػة احلمػراء» ٓذیدر ق  یا ًتـب يتر تب چِ ًا طـبى هـ    جيي  ِ  دّـذ  یپـژٍّصً   کـ

َا یٍ هعًب نیهفبّ راياست؛ ز در ثحر کبهل سرٍدُ ضذُ ذُیق   بزیـ هٌسـجن ً  یآى ِث ٍزى ٍ قـبلج  یپرهحت

ـجت   ييثذ ؛است استفبدُ کردُ ِیحرف قبف یثرا «ثبء»، ٍ «دا »از حرف  طتریث ذُیق  ييدارد. ضبعر در ا س

فجبر ييکِ ا بست را ثب کالم ٍ هعـبً  ييطتریث یٍ قَ یحرٍف ًا  یقیضـبعر دارد. در هَسـ   هـَردًرر  یٌت

ًٍ ُ،یق  یدر ـ   يیثبال بریثس ثسبهذاز  ذيتكرار حرٍف هجَْر ٍ ضذ ذ ًٍا  یثرخَردار است ٍ ضبعر ثـِ فرا

رُ گرفتِ تب ثب آفر ًَذُ را ثـرا   ،جبىیضَر ٍ ّ جبديٍ ا يیقبیهَس يیفضب ٌصياز آى ْث ـٌ  ایُ هجـبرز  یرٍح ض

بًِ یآزاد َّا العجـس  ّوچـَى جٌـبس ٍ رد   یلفرـ  ّـبی ِ يـ ضـبعر از آرا  يیقرار دّذ. ّوچٌ ریت تأثتح خ

رُ گرفتِ یرگااریٍ تأث ذُیق  يیقبیسبختبر هَس یال ذر جْت غٌب یعل  است. ثر هخبطت ْث
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