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 صالملخّ 
مقومػاٍت ذػ ب  یوحيتػوي َعلَػ، انتبػاه الکريػعي  لفػ يدعا اإلماـ حسني )ع( ربّه يـو العرفػة يف حهػه اري ػع دعػاً  

، هػػ ا فػػ آل  ا ف یإضػػافة علػػ. حػػدة یأحػػد ا علػػ یمعػػاً إ إلػػ یاللفػػو واملع ػػ یفبػػدا أف اإلنتبػػاه متهػػه إلػػ، املتقلػػ 
اريسػػاليب اريدبيػػة  یبشػػت ئػػاً ياريدبيػػة ايديريػػة ونػػراه مل  صػػوصحنػػّ  فيػػه کريػػعاً مػػ  ع ا ػػر ال، حي مػػا نقػػرأ هػػ ا الػػدعا 

واسػػتمدم ا اإلمػػاـ )ع( ، والف يػػة کاملوسػػيق  الک ميػػة واإليقاعػػات الػػا  علتػػه نصػػاً أدبيػػاً ف يػػاً يسػػتلّ  املتلقػػوف م ػػه
. مػا يربػب فيػه ها  ػري  فهعلػه اػراً زا ػراً مػ  الصػ اعات الػا ذلػب املتلقػ  و ػوح  إليػ یه الشػعورية إلػل قل ذربتػ

 مطػريف، ومبػا أّف لػه مکانػة عايمػة يف أدب ػا ايػدي ، ا ذاف فيلفػ  اريناػار یفبما أّف اإليقاع هو أوؿ ما يقػرع علػ
فػػّّف البآلػػ  . آداب ػػا املػػة ورة وهػػو دعػػا  العرفػػة یبالبػاؿ أف يػػدرس هػػ ا الع صػػر مػػ  مقومػػات أدب ػػا ايػػدي  يف إحػػد

أسػػاس التق يػػات  یعلػػ، عػػ  اإليقاعػػات املسػػتمدمة يف هػػ ا الػػدعا   انيػػاً  شػػ َ حيػػاوؿ أف يػػدرس اإليقػػاع أّوإً  ّ يک
ويصػ  کػػ ً م  ػا  ّ يدرسػػ ا وحيلل ػا يف هػػ ا الػػدعا   الريػاً حػػّا يعػرض مػػدي طاقػة الػػ   الف يػػة ، اإليقاعيػة ايديريػػة

... والفکػػر و، يػػاضوالب، اإليقاعػػات الفکريػػة واملع ويػػة کّيقػػاع ايػػوار یفعمػػد إلػػ، اسػػتمدام ا یدرة  ػػاحبه علػػومقػػ
درس البآلػػ  الػػ   يف بعػػده الفػػي اإليقػػاع   ّ . اإليقاعػػات البديعيػػة اللفايػػة و رک ػػا لبآلػػ  آ ػػر یأکريػػر م  ػػا إلػػ

 یأّف إيقاعات الدعا  املؤلَّفػة مػ  ع ا ػر الشػکل واملع ػ یَفآلصل عل، ما هو أنسب للمبادي  اإليقاعية یطّبقه عل
 .املتعددة يف کريع م  الفقرات لتهعل الدعا  نصاً متکام ً  يب ا تدا ل بةسال، واملتهددة بني حني وآ ر
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 المقدمة
اإلسػػػػػػػتعانة  یوهػػػػػػػ  مب يػػػػػػػة علػػػػػػػ، والعبػػػػػػػادة (ٖٓٓ :ٜٓج، ٓٔٗٔ، )جملسػػػػػػػ  «الػػػػػػػدعا  مػػػػػػػّ  العبػػػػػػػادة»

 یمػ  العبػد املتػ لل إلػ، یاريعلػ یإلػ یله دوف الدعا  فالػدعا  کػ ـ مػ  اريدنػ یإ مع ، واإلستغا ة
 .اً أسلوب يليقه وي ئم نفسيات الداع  وانفعاإ ه ومقاـ املدعّو مع یاملعبود املقتدر فليک  عل

 یلػػت یبػػل  ػػدرت مػػ  ذوي املقػػدرة علػػ، أف اريدعيػػة دل  صػػدر مػػ  اريلػػماص العػػاديني مبػػا
الک مية الا  یف   مليئة بع ا ر اريدب املمتلفة؛ کاملوسيق، اإلستطاعات وم  ا الک ـ واخلطابة

له ميػزة  ا ػة يف ، ف و يف اريدعية ک صوص نريرية، ه  نفس ا  تکّوف م  عّدة مقومات کاإليقاع
ألػکاؿ متعػّددة  یفيمک  له أف يػة  يف الػ   علػ،    إل ت اب القارئ والسامع إليهختصيب ال

 .حا خير ه م  الر ابة و يفض  عليه ايياة
يت ػػاولوف يليػػل ال صػػوص اريدبيػػة لػػعرية کانػػ  أـ نريريػػة ، مػػازالوا وإيزالػػوف، مػػ  البػػاحريني کريػػع

حّد ما وقّلما يو د ا   یأ ل إل، عا وقددية کان  أو حديرية ولکّ  ه ا ال وع م  ال رير؛ أي الد
عامة  الدي  ز ا بع م فصم م  لعائر دي  ا ومة ورا ضمما م   عتربيفبما أنّه ، أديب حوله علم 

، متامػاً  یاهلل سػبآلانه و عػال یونوعاً م  اريدب ال ريري ال ي يو ه إل، وم  أئمت ا املعصومني  ا ة
 .اً ع  اجلانب الفي واريديب هل ا ال وع م  اريدبکشف،  البآل  حوله یفصار باعرياً وحافزاً إل

 البحث ةيخلف
حملمػػد بػػاقر مػػدرس « لػػرح دعػػا  العرفػػة»ه ػػاد دراسػػات عاجلػػ  هػػ ا الػػدعا  ولػػرحه و فسػػعه؛ کػػػ

 یوه ػاد دراسػة أ ػر . املؤل  لػرح مضػامني الػدعا  الػا  ػر بت بالتفسػع فآلسػب، بستاف آبادي
دل ، أجنػػزت يف هػػ ا الصػػعيد وهػػ  رسػػالة ما سػػي للسػػيد مر ضػػ  حسػػيي جبامعػػة حکػػيم سػػبزواري

ولک  ه اد دراسة  کوف أکرير قرابة م  البآل  . اريديب للدعا  ليالتآلل یإل  اييتطرؽ الباح  ف
، اإلسػػ ـ والفػػ » هيػػکتاب  یفػػ، عػػ  أدب الػػدعا  عامػػة یأإ وهػػو مػػا  ػػا  بػػه سمػػود البسػػتان، هػػ ا

ف  ه اريمور  . درسهيولک ه دل  تهّز  اإليقاع ودل ، «اريدب العريب يف ضو  امل  ج اإلس م  و اري 
 .کل ا  عل ا ندرس ه ا الدعا  م  ه ا امل اار
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 البحث أسئلة
، ريهنػػا ع صػػر أسػػاس فيػػه یاملوسػػيق یالبآلػػ  يف الػػدعا  ليعػػرؼ بعػػداً مػػ  أبعػػاده الف يػػة ورّکػػز علػػ ناػػر

 فيه؟ ت ايفاعل یاإليقاع ومکّونا ه ليعرؼ ما هو أنواعه يف ه ا الدعا ؟ وما مد یولکّ ه حصَرها عل

 منهج البحث
ولکّ ه حي ما  اض ، حاوؿ ه ا البآل  أف يبني أنواع اإليقاعات يف ن  الدعا  ويدرس ا وحيلل ا

ديػد؛  فا تار اجلز  ال ي کاف أکرير ع قػة باجل، عاً يدراسته مج ک دياملوضوع فو    ببآلر زا ر إ 
البػديعيات لخ ػري  أو لوقػ   یو رد الباق  املعتمػد علػ، کّيقاع الصوت وايوار والبياض والفکر

فػرآه م ئمػاً ، استمرج البآل  أ وؿ اإليقاع ومبادئه مػ  مؤلفػات عديػدة وقػارف الػدعا  هبػا. آ ر
اإليقاعػػات کػػاف اإلنتبػػاه أف  کػػوف للبآلػػ   طّػػة إيقاعيػػة م ئمػػة لغرضػػه فػػدرس . هلػػا فة راهػػا فيػػه

 يػةبدا، الک ميػة یقيالع صػر اريسػاس يف املوسػ، حسب مػا يػوح  نوعػا مػ  التػوارل فهعػل الصػوت
  مػػا يتبعػػه وهػػو ال ػػرب  ّ السػػرد وايػػوار   البيػػاض متبعػػاً لشػػدة الا ػػور وقػػوة اري ػػر يف ، اإليقاعػػات

  ما يدرد مػ   ػ ؿ ،  ةمل أکرير وهو إيقاع الفکر یاإليقاع ال ي حيتاج إل ی  ماؿ إل، املتلق 
وإذ . ال فسػ  يقػاع  ما ي بع  م  ورا  الفکر والضمع وهػو اإل، الفکر أي إيقاع اخلصب وال ما 

حػػاوؿ البآلػػ  أف يػػة  ، أنّػػه لػػي  مبهػػاؿ هػػ ا او ػػود املتواضػػع اإل يػػاف ب مػػاذج کامػػل واؼ للمػػراد
طريقػة البآلػ  . ع املشار إليهبال موذج القصع ال ي له ع قة أکرير باإليقا ، لکل قسم م  اإليقاع

مواد الدراسة واإلنط ؽ م   التآلليلّ  يف  وفع-یّ أساس امل  ج الو ف یيف ه ه الدراسة قائمة عل
 ّ ، کمػادة أساسػية هلػ ا البآلػ  وإيػراد أمريلػة م  ػا لتو يػ  أوا ػره،  دعا  العرفة لإلماـ ايسني )ع(

مقياس ا لتبنّي  یصوص اريدبية وعرض الدعا  علاملصادر الا   اول  اإليقاع يف ال  یاإلعتماد عل
 .اإليقاع وأنواعه فيه

 اإليقاع ةيجمال
هػػ  فػػ  فطػػري بريػػزي »ظػػاهرة طبيعيػػة هلػػا ع قػػة و يقػػة باإلنسػاف وإنفعاإ ػػه و ة را ػػه و املوسػيق 

وکريػػػعاً مػػػا يربزهػػػا يف   .(ٖٔ٘، ٜٓٛٔ، ) يػػػدة« يف الطبيعػػػة یوم ػػػ  کػػػاف اإلنسػػػاف کانػػػ  املوسػػػيق
لإل صػػػاؿ باريحاسػػػي  الدا ليػػػة واإلنفعػػػاإت »ک مػػػه ويسػػػتمدم ا لتشػػػآلني ک مػػػه بػػػاملؤ رات 



 ٜٖٙٔ ، ربيعٕٗالعدد الـ  محكمة ةيعلمفصلية ، مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها 

4 

 

 یفتسػاعد علػ... ختضع  ضوعاً مبالراً للآلالة ال فسػية»ريهنا  (ٕ٘ٔ :ٜٗٛٔ، )الورق  «ال فسية
سيقية الا يستمدم ا فم  املااهر املو . (ٖٙ : ا، إ)امساعيل«   سي  املشاعر واريحاسي  املشتتة

 اظهػػ  الػػ غم الػػ ي  مػػع بػػني اريلفػػ»هػػ  املوسػػيق  الدا ليػػة الػػا ، املتلقػػ  یامللقػػ  ليتسػػرب إلػػ
وبػني امللقػػ  ، وإهنػا مزاو ػة  امػػة بػني املعػي والشػػکل، بػني وقػػع الکػ ـ وايالػة ال فسػػية، والصػورة
 .(ٖٗ٘: ٜٓٛٔ، ) يدة« واملتلق 
هو الطريقة الا  توزع : بعد م ه أو  ز  أو وظيفة؛ م  ا ی عتمد عل  يلإليقاع عّدة  عار   ا 

طػػوؿ املعطػػ  اللغػػوي  صو ػػاً م  ػػا ال ػػربات والوقفػػات يف املقػػاـ  یهبػػا بعػػع الع ا ػػر املػػيددة علػػ
الشػػکل و ، املػػاکر دنقػػ ً عػػ  سمػػ، ٚٚٗ :ٕٓٔٓ، ) اوريريػػ  ّ الوحػػدات الصػػو ية واليکيبيػػة واملعهميػػة ، اريوؿ

 (ٖٕٚ :ٕ٘ٓٓ، )عػػػػػ ؽوإفَّ اإليقػػػػػاع هػػػػػو اإلبػػػػػداع الفػػػػػي املعػػػػػرّب عػػػػػ   لهػػػػػات الػػػػػ ف  . (ٖٓٔ :اخلطػػػػػاب
ناريػة الب ائيػة يف ، نقػ ً عػ   ػ ح فضػل، ٖٔ :ٕٔٓ، ) اوريريػ والت اوب الزمي امل تام للاػواهر املياکبػة 

 یاملسػػػتو  یال ريػػػري إلػػػ یي قػػػل الػػػ   مػػػ  املسػػػتو ، ونػػػوع مػػػ  اإلنزيػػػاح يف اخلطػػػاب (ٔٚ :ال قػػػد اريديب
وهػػو   اػػيم و ر يػػب لفػػيع مػػ  اري ػػوات ، (ٕٜ :ٔ+ٕعػػدد  ٖٓجملػػد ، ٕٗٔٓ، )الصػػآل اويالشػػعري 

و ػة عاً نفسػياً ، وعمقػاً دإليػاً ، يستطيع أف دي ح الػ    كرييفػاً مع ويػاً ، واملعاين واريحرؼ والكلمات
أف نقػػوؿ إّف اإليقػػاع ع صػػر أسػػاس يف الػػ    مک يفػػ. (ٜٚ ،نفػػ  املصػػدر)و ياليػػاً فعػػاًإ يف املتلقػػ  

اريديب ي شػػػة مػػػ   وزيػػػع الکلمػػػات يف ناػػػم مػػػياوح  ػػػاص مػػػع   اسػػػ  إبػػػداع  نػػػا ج عػػػ  إنسػػػهاـ 
 .املتلق  یالکلمات و  ئم ا بال   ومف ومه وذربته الا   قل إل

ديػ ح  ومقػـو أساسػ  للهمػاؿ، (ٜ٘ٔ :ٜٗٛٔ، )الػورق اإليقاع الفػي عمليػة  وهريػة ضػرورية  إفّ 
إنّػه يتهػاوز املاػاهر اخلار يػة للػػ غم  . (ٖٚ :ٕٚٓٓ، )اجل ػادالتػة ع والفعاليػة  یالػ   اريديب قػدرة علػ

، والکلمػػة  اريسػػرار الػػا  صػػل فيمػػا بػػني الػػ ف یو  افرهػػا إلػػ، و ػػزاوج ايػػروؼ، واجل ػػاس، کالقافيػػة
الػػػ   ويتمريػػػل  صيصػػػاً يف  یويفػػػرز نػػػبع مجػػػارل إلػػػ (ٜٗ: ٖٜٛٔ، )أدونػػػي وبػػػني اإلنسػػػاف واييػػػاة 
 .(ٛٚٗ :ٕٓٔٓ، ) اوريري فضا  رؤياوي  یذاوز قالبية اإليقاع إل

يف  یآلػػة اإلدراؾ اريولػػ»إفَّ السػػمع فيػػه  (٘ٔ: ٕٔٓٓ، )عبيػػد« اإلنسػػاف حيػػواٌف إيقػػاع »أف  مبػػا
، )الصػػػآل اوي« ال احيػػػة الصػػػو ية یالتلقػػػ  ومػػػ  هػػػ ا املبػػػدأ کػػػاف إبػػػّد للػػػ   اريديب مػػػ  اليکيػػػز علػػػ

يکوف اإلدراؾ اريوؿ م ه إدراکاً ذا أ ر فاعل يف حاسة السمع  یحت (ٜٓ: ٔ+ٕعدد  ٖٓجملد ، ٕٗٔٓ
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يػوح  املعػػاين املتفوقػػة  یاإليقػاع الػػ ي ي بعػػ  مػ  مکّونػػات الػ   حتػػ یفػػامللق  يلهػة إلػػ، ويف الػ ف 
 .یاملعاين الااهرة والا   بع  م  م ئمة ه ا الع صر مع ع ا ر ال   اريدبية اري ر  یعل

 في الدعاء اإليقاع
الػدعا  سػاورة ». وله ع قػة و يقػة هبمػا، نوع م  اريدب ال ريري ايافل باريحاسي  والعواط  الدعا 

)جل ػة « واهليم ػة، والقػدرة، واإلبػداع، ربّه سبآلانه مصدر الفػيع یحي  يّتهه العبد إل، یمع اهلل  عال
وکونيػػاً مػػع ، وا تماعيػػاً ، هػػو بػػدوره يتّکفػػل بطػػرح الاػػواهر املتعػػددة فرديػػا»و (ٙٛ: ٕ٘ٗٔ، اريدب العػػريب
 .(ٛ٘ٔ :ٖٔٛٔ، )البستاين «یبعٍد و داين هو التوا ل مع اهلل  عال ی رکيزه عل

بػالت وة ولػي  القػرا ة  وذلك بسبب کوهنا  قػيف دائمػاً ، أهم ع صر يف  يابة اريدعية اإليقاع
ول لك فػّّف الػت وة  تطلػب إيقاعػاً يت اسػب مػع طبيعػة الػت وة مػ   انػب ومػع مقومػات ، الصامتة

فيتکػّوف مػ  املعػربات عػ   لهػات الػ ف  ومعتمػػدة ، (ٓٙٔ،نفػ  املصػدر)الػّدعا  مػ   انػب آ ػر 
اريلفاظ ذات دإإت  و ية وي بع  م   ميم  یوعل، اياسة املوسيقية الکام ة يف اريلفاظ یعل

اإليقػػػػاع لػػػػي  جمػػػػاؿ »الصػػػػ اعات املقتآلمػػػػة يف الػػػػ   ريف  یالػػػػ   وإ يػػػػة  متکّلفػػػػاً معتمػػػػداً علػػػػ
 .(ٚٓٔ: ٜٗٚٔ، )أبوديب« استعراض للرباعة ال ه ية وإ لعبة أو يزيراً 

وهو ع صر بّ ا  يف ه ا  ،دورا  ا اً   اياإليقاع ف علبيم  ال صوص الا  عتربيأّف الدعا   ومبا
 زيػد  یفيستوعب الدعا  جماؿ رحب إستمداـ إيقاعات متعػددة مت ّوعػة حتّػ، ال وع م  ال صوص

 :بعع ه ه اإليقاعات ه . مجالية ال   أکرير فةکرير یعل

 الصوتي اإليقاع
هػو آلػة اللفػو واجلػوهر الػ ي يقػـو بػه التقطيػع وبػه يو ػد التػةلي  ولػ   کػوف حرکػات إإ  الصوت

مکػػّوف مػػ  مکّونػػات اإليقػػاع يف الػػ   »الػػ ي يکػػوف  (ٜٚ :ٔج، ٜٜٓٔ، ) ػػاحولا ػػور الصػػوت 
طبيعت ػػػػا ذاسػػػػا  سػػػػػاعد »فبمػػػػا أّف اللغػػػػة العربيػػػػة لغػػػػة موسػػػػيقية و، (ٖٗ :ٕٓٔٓ، )ُسػػػػآليم « اريديب
املوسػػيق  التعبعيػػة الدا ليػػة الػػا  عتمػػد أکريػػر مػػا  عتمػػد »وم  ػػا ، (ٕ٘ :إ  ػػا، عيػػل)إمسا «ق املوسػػي
فللصوت قيمة عايمة  (ٕٚٔ :ٜٗٛٔ، )الورق « اإلحساس بالدر ة اإلنفعالية للصوت اللغوي یعل

 .دل يک  خمبو  ع  ملف  نار أي أديب أو ناقد أبداً 
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 (ٕ٘ :إ  ػا، )امساعيػلأي ايرکػات والسػک ات املقػاطع؛  یعلػ، يف الب ا  املوسيق  للکلمة املعّوؿ
بکػػل مػػا ديکػػ  مػػ  وسػػايل »وايالػػة هػػ ه ديکػػ  أف يػػدث . أي الصػػوت الػػ ي حيػػدث با تماع ػػا

 (ٕٚٔ :ٜٗٛٔ، )الػورق « حنػو يت اسػب مػع اإلنفعػاإت یأف  تعاوف يف  شکيل أ وات  ا ة علػ  ستطيع
امليػزات الصػو ية للآلػروؼ و صائصػ ا  یيعي أف الصورة املوسيقية امل بعرية للصوت يعتمد عل وه ا

 .التشکيل امل ّغم لأللفاظ والياکيب  انياً  یأوًإ وعل
يت ػابم »حيػ  ، (ٜٙ :ٕٗٔٓ، )الصػآل اوي«   اػيم ري ػوات اللغػة يف إطػار معػني»الصو  هػو  اإليقاع
 (ٜ٘ :نف  املصدر)« بني اإلنفعاإت الو دانية وال غم الصو  امل بع  ع   رس اريحروؼ والکلمات ويتوحد
الصػػػرؼ يف  لصػػػو ية ػػػب أف يکػػػوف إسػػػتريمار الع صػػػر الصػػػو  يف ب ائػػػه أکػػػرب مػػػ  جمػػػرد اعتمػػػاد ا»ولک ػػػه 

 .(ٚٔ :ٕٔٓٓ، )عبيد« اري وات اللغوية ک  إ   تج ع  ذلك  شکيل إيقاعية  ار ية
دعا  العرفػة باإليقػاع الصػو  املتکػوف مػ  الفقػرات امل سػهمة املتآلػدة الت ػابم کةهنػا يقّفػ   يبَدأ

َوإ َكُصػػْ ِعِه ، َوإ ِلَعطائِػػِه مػػانِعٌ ، َايَْْمػػُد هلِل الَّػػ ي لَػػْيَ  ِلَقضػػفئِِه دافِػػعٌ »: ألػػطار القصػػيدة العموديػػة
إ خَتْفػػػ  َعَلْيػػػِه ، واَ ْػَقػػَ  ِاِْكَمتِػػػِه الصَّػػ ائِعَ ، اْلبَػػػدائِعِ   ػػاسَ َفطَػػػَر َا ْ ، َوُهػػَو اجْلَػػػواُد اْلواِسػػعُ ، ُ ػػْ ُع  ػػػانِع

بِالِکتاِب اجلاِمِع َوِبَشرِع اإلس ـِ ال ُّور الّساِطِع َوُهَو لِلَمليَقِة  یأ . َوإ َ ضيُع ِعْ َدُه اْلَودائِعُ ، الطَّ ئِعُ 
َوُمْ ػزُِؿ ، َوراِحػُم ُكػلِّ ضػارِع، راِئُش ُكػلِّ قػانعوَ ، ع ازى ُكلِّ  انِ ، الَفهائِعِ  ی انٌِع َوُهَو املسَتعاُف عل
، َولِلدََّر اِت راِفعٌ ، َولِْلُكرُباِت داِفعٌ ، َوُهَو لِلدََّعواِت ساِمعٌ . بِال ُّوِر الّساِطعِ ، اْلَم اِفِع َواْلِكتاِب اجْلاِمعِ 

رُهُ ، َولِْلَهباِبَرِة قاِمعٌ  اللَّطيػُ  ، َوُهَو السَّميُع اْلَبصعُ ، ْيَ  َكِمرْيِلِه َلى ٌ َولَ ، َوإ َلىَ  يَػْعِدُلهُ ، َف  اِلَه َبيػْ
 .(ٗٚ :ٜٔٗٔ، )سيد ب  الطاووس« َوُهَو َعلى ُكلِّ َل   َقديرٌ ، اخْلَبعُ 

، إهلػػػػى اَْب ِػػػػب بِتَػػػػْدبِعَؾ ذل َعػػػػْ   َػػػػْدبعى»: مػػػػا  تػػػػوا ر حػػػػرؼ الػػػػرا  الػػػػا يل م ػػػػا التکػػػػرار وکريػػػػعاً 
َوَط ِّْرىن ِمػْ  ، ِاهلى َاْ رِْ ب ِمْ  ُذؿِّ نَػْفسى، َواَْوِقْفب َعلى َمراِكِز اْضِطرارى، اْ ِتيارىَوبِاْ ِتيارَِؾ َعِ  

. (ٜٕ٘ٗ-ٔ٘ٗ :نفػػػػػ  املصػػػػػدر)« ... اَنْػَتِصػػػػػُر فَاْنُصػػػػػْرىن بِػػػػػكَ ، َلػػػػػّكى َوِلػػػػػرْكى قَػْبػػػػػَل ُحلُػػػػػوِؿ َرْمسػػػػػى
مػ  ه ػا . فيػه مػ  ايركػة واري ػواتفصفات الرا  )الي يع والرقة(  ت اسػب دإليػاً معػاين الػ   مبػا 

وحني يليل املفردات املتضم ة . ير بت الصوت املكرر للرا  بالفضا  الدإرل لل   وي اسب إيقاعه
، اػػػرؼ الػػػرا  ديكػػػ  أف يتآلقػػػ  مػػػ  م اسػػػبة هػػػ ا ايػػػرؼ بّيقاعػػػه اخلػػػاص لفكػػػرة الػػػ   ومضػػػمونه

 ػداـو عمػل مػا  یکل ا  ػدّؿ علػ  ...(أ ر ي، مراکز اضطرار، ا تيار، ف  اد کلمات مريل ) دبع
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 .وإ يتم عمل ا متاماً لامً  بّجنازها مرّة واحدة، و وا له
إهلػ  َحقِّْقػب ِاَقػاِئِ  »: إنسهاـ ايروؼ بتکرار الصام  مر ني أو   ث مرّات أو أکريػر و ا 

ـْ َكْيػػَ  ، ِاهلػػى َكْيػػَ  إ اَفْػَتِقػػُر َواَنْػػَ  الَّػػ ى ِر اْلُفَقػػرآِ  اََقْمتَػػب» (ٔ٘ٗ: نفػػ  املصػػدر)« اَْهػػِل اْلُقػػْربِ  َا
 .(ٖ٘ٗ :نف  املصدر) «باَفْػَتِقُر َواَْنَ  الَّ ى جِبُوِدَؾ اَْب َػْيتَ 

الصػػو  يػػؤ ر يف حاسػػة السػػمع   يػػ عك  ذلػػك علػػى ايالػػة الو دانيػػة والفكريػػة ع ػػد  اإليقػػاع
ويتآلق  ذلك م    ؿ اإلطار الب ػائ  الػ ي ي ػتام ، يف قواه ال ه ية والتميلية وييؾ أ راً ، املتلق 

أو ، رارأحرفػػاً وألفاظػػاً و راكيػػب  تػػوزع وفػػ  ه دسػػة  ػػو ية معي ػػة يُعتَمػػد في ػػا علػػى التقسػػيم والتكػػ
ممػػا  عػػل اإليقػػاع م بريقػػاً عػػ  مجلػػة مػػ  ، يسػػتمدـ  ق يػػات  ػػو ية نابعػػة مػػ  اسػػتريمار آليػػات البػػديع

 .(ٜٔ :ٕٗٔٓ، )الصآل اويات الا ختل  بتضافرها وحدة وزنية متكاملة ومت اسقة التق ي

 النبر إيقاع
العربية لغة موزونة إ نربية وإ مقطعية وإف کاف فيه نرٌب ف و نرٌب أدائ  وع صر م  »أنّه يقاؿ أف  مبا

 یفف  هػ ا ال ػرب نفسػه يو ػد إيقاعػاً  ةلفػه اريذف ويسػرِي إلػ عدد(ٛ، ٕٔٔٓ، )ربيعه« ع ا ر الت غيم
 .اإلر ياح؛ ف  ا اجلانب وحده يکف  للبآل  حوله یال ف  نوع م  الرببة إل

 (ٖٕٚ :ٕٙٓٓ، )متػاـ حسػافهو الوضوح ال سيب ملقطع يف الک ـ إذا قورف مبا  اوره م  املقػاطع  ال رب
املقػػاطع أو )أقػػداـ( ذات نػػرب  یوع صػػر زمػػي حيػػدد البعػػد الکمػػ  للکلمػػات عػػ  طريػػ   قسػػيم ا إلػػ

أو عامػػػل أدا  علػػػواً أو در ػػػة امتػػػداد  یوجمػػػرد نػػػرب موسػػػيق، (ٗٚ :ٕٚٓٓ، )اجل ػػػاد قيػػػل أو  فيػػػ  
 .(ٕٖٛ :ٙٓٗٔ، ك)کماؿ  ع بللصوت 
م  ػا دراسػة يف اإلفػراد وم  ػا دراسػة »وٍه ال رب يف ال   اريديب للغة العربية ديک  أف ذػري بو ػ دراسة

ال ػػػرب . (ٕٓٙ :ٕٙٓٓ، )متػػاـ حسػػافال ػػرب اإلفػػرادي نػػرب الصػػػيغة والسػػياق  نػػرب اإليقػػاع . يف السػػياؽ املتصػػل
واملسػافات بػني . (ٕٚٗ :ٕ٘ٓٓ، )عػ ؽاإلفرادي أو اللغوي إمنا ية   نرب ه اجلديدة اسب سػياؽ الػ   
هػ ا  یفعلػ، (ٕٔٙ: ٕٙٓٓ، )متاـ حسافنرب يف السياؽ ونرب آ ر ه  اريساس الّ ي يقـو عليه إيقاع ال رب 

اريسػػػاس ديکػػػ  أف يسػػػمَع بعػػػُع املقػػػاطع واضػػػآلاً وبعػػػع ا  ػػػر  افتػػػاً وهػػػ ا الوضػػػوح السػػػمع  ريحػػػد 
 .(٘ٚٔ :نف  املصدر)يقاعه يشکل ال رب وإ تةمقاطع الکلمة بال سبة ملا حييت به م  املقاطع اخلاف

يبدأ اإلماـ )ع( بالدعا  ية  بالفقرات الکريعة املتوالية ذات نربي  يف مقطعني؛ بني املّد  حي ما
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مسع السامعني فيلف  إنتباه م  یيضرباف متواليني عل یحت، املفتوح باريل  و ائ  العني الفممة
َوإ ِلَعطائِػػػِه ، دافِػػػعٌ  هِ هلِل الَّػػػ ى لَػػػْيَ  ِلَقضػػػفئِ َايَْْمػػػُد »: دوف أف خيػػػاطب م أو يطلػػػب مػػػ  م اإللتفػػػات

، واَ ْػَقػَ  ِاِْكَمتِػِه الصَّػ ائِعَ ، َفطَػَر َاْ  ػاَس اْلبَػدائِعِ ، َوُهَو اجلَْواُد اْلواِسػعُ ، َوإ َكُصْ ِعِه ُ ْ ُع  انِع، مانِعٌ 
وبعد ه ه الفقرات ، (ٗٚ: ٜٔٗٔ، ب  طاووس)ا« ...َوإ َ ضيُع ِعْ َدُه اْلَودائِعُ ، إ خَتْفى َعَلْيِه الطَّ ئِعُ 

اريمسػػػاع  یيػػػة  بػػػال رب ذي املػػػد املکسػػػور اللػػػني ليعطػػػ  علػػػ -يف حػػػوارل نصػػػ   ػػػفآلة-الطويلػػػة 
َوُهػػَو السَّػػميُع ... »إسػػتمرارية ايالػػة هػػ ه بالصػػائ  املتکػػرر )الػػرا (  یودي آل ػػا الراحػػة مػػع إحيػػا  إلػػ

فما نشاهده م  الياوح بني  (ٗٚ :املصدرنف  )« ُكلِّ َلى  َقديرٌ   َوُهَو َعلى، اللَّطيُ  اخْلَبعُ ، اْلَبصعُ 
نفسػه وکريػعاً ي ئػم  لهػات  یو و ػله إلػ یهػو مػا  ةلفػه أذف املتلقػ، نرب وآ ػر؛ مػ   قيػل و فيػ 
 .واإلماـ )ع( يري ا انطباعا ه اإلهلية هب ه ال ربات، ال ف  امل طبعة مبآلاد ة اهلل

 السرد والحوار إيقاع
إفَّ إيقػػاع ». یالو ػود اريمسػ یإلػ یاييػاة ويرقػ یع صػر دي ػام  للػ   اريديب و علػه ي مػو إلػ ايػوار

اهلػػدو  والػػبت  مػػ  إيقػػاع أسػػلوب  یأسػػلوب السػػرد وو ػػ  اريمک ػػة إبػػد أف يکػػوف أکريػػر مػػيً  إلػػ
 حيمػلع صػر ايػدي  الػ ي  یالسػرعة يف اإليقػاع لکونػه يقػـو علػ یاحملاد ة أو ايوار ال ي دييػل إلػ

 .(ٕٗ: ٕٔٓٓ، )عبيد« سئلة وإ اباتأ
بعػع مػا ديکػ   یقوامه ايوار مع اهلل سػبآلانه و عػارل ويف هػ ا ايػوار ُ سػَرد إلػارات إلػ الدعا 

ايػػوار يف الػػدعا  کلػػه مونولػػوج )حػػدي  الفػػرد . أف يريػػع العواطػػ  الرةانيػػة أو اريلػػواؽ اإلنسػػانية
 .ايوار حضوراً الواحد( ويستغرؽ کل اريدعية وهو م  أکرير  ق يات 

فػػػّذا کػػػاف ايػػػوار ستػػػدماً  ػػػائراً مليئػػػاً »أسػػػاس نػػػوع ايػػػوار  یإيقػػػاع ايػػػوار در ػػػات علػػػ لسػػػرعة
.. الع ػػ  یوإذا کانػػ  احملػػاورة هادئػػة بػػع ميالػػة إلػػ، باإلنفعػػاإت کػػاف اإليقػػاع السػػريع أکريػػر بػػروزاً 

ة أمناطػػه ردر ػػات اإليقػػاع ذي السػػرعة بػػع الشػػديدة ولکػػ  إيقػػاع ايػػوار بکافػػ یکانػػ  أقػػرب إلػػ
اإلنفعػػاؿ وايالػػة ال فسػػيةر ياػػل ب آلػػو عػػاـ أکريػػر سػػرعة مػػ  حػػدي  الفػػرد الواحػػد وهػػو يصػػ  أو 

 .(ٖٗ :نف  املصدر)« يتآلّدث ع  حکاية
يبدأ اإلمػاـ )ع( : ال آلو التارل یوالسرد کلي ما يفرضاف إيقاع ما يف الدعا  يف مااهر عل ايوار

ايمػػُد هلِل الّػػ ي لػػيَ  لقضػػائِِه دافػػٌع وإ لَعطائػػِه »: بةسػػلوب السػػرد اهلػػادي  البطػػ   یدعػػا ه امػػد اهلل  عػػال
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 .(ٗٚ :ٜٔٗٔ، )سيد ب  طاووس« ... البدائعِ  سَ مانٌع وإ َکُص عِه   ُع  انِع وهو اجلَواُد الواسُع َفطََر أَ  ا
إينِّ أرَبػُب إليػَ  َوألػَ ُد اللُ ػمَّ »: ويقػوؿ یاملونولػوج وخياطػب اهلل سػبآلانه و عػال یيقبل عل  ّ 

اِب ُ َّ ... إبتػػػَدأَ ي بِِ عَمتِػػػ َ ، ُمقػػػرّاً بِةنّػػػَ  َريّب وأفَّ إليػػػَ  مػػػَردِّي، بالرّبوبِيػػػِة لَػػػ َ  وَ َلقتَػػػي ِمػػػ  الػػػيُّ
 .(ٗٚ :)نف  املصدر« ....أسَک َتي اري  بَ 

ايمػُد للّػِه الّػ ي دَل »: وؿالسرد املتدا ل يف حػواره الفػردي ويقػ یيرِ ُع إل، بعد عّدة فقرات ُ َّ 
لِ  فَيضادُُّه ِفيما ابَتدََع وإ َورل ِمَ  ال ُّؿِّ َفعِفَدهُ 

ُ
 يتَِّم  َوَلداً فَيکوَف َمورو اً ودََل يُک  َلُه لريٌ  يف امل

يعػػػدُؿ َةػػػَد  اَيمػػػُد هلِل َةػػداً ... آهِلَػػػٌة إّإ اهللُ َلَفَسػػَد ا َو َػَفطَّر ػػػا اسػػبآلانَُه لَػػػو کػػػاَف في مػػ. فيمػػا َ ػػػَ عَ 
قرّبنيَ 

ُ
 .(ٛٚ :)نف  املصدر« ...َم ئَکِتِه امل
أو کمػػروٍج  یهػػ ا السػػرد املتػػدا ل يف ايػػوار کّکمػػاٍؿ للسػػرد البػػدائ  ةػػداً کػػامً  هلل  عػػال  ػػا 

، مؤقٍ  م  ايوار إلعاراً بةّف ةد اهلل سبآلانه و عارل أفضل ل   للآلػوار معػه وم ا ا ػه سػبآلانه
 .هناية الدعا  یج حتاملونولو  ی  يعود إل
اريفعػػاؿ املضػػارعة الػػا  یبال سػػبة إلػػ (ٙٗ: ٕٔٓٓ، )عبيػداملاضػػية  بطػػ   حرِکيػػَة اإليقػػاع  اريفعػػاؿ
ريّف اريفعاؿ املضارعة هلا استمرارية ذديدية وحرکية دي اميکية   فاً لألفعاؿ املاضية الا ،  سرع ا

والػػُبتِ  مسػػتمدماً  هلػػدو ا یايمػػد مػػائً  إلػػ فهػػا  ايػػوار )املونولػػوج( يف مواضػػع. هلػػا ميػػزة إسػػتا ية
َوَ َلْقتَػػي ِمػػػَ  ...، اِبْػتَػػَدأَ ي بِِ ْعَمتِػػكَ ...، اَلّلُ ػػمَّ »: و بهػػيً  لػػػه ی عايمػػاً هلِل  عػػال، اريفعػػاؿ املاضػػية

ابِ   رِْ ب ِلَرأفَتِػػػكَ دلَْ خُتْػػػ...، فَػلَػػػْم اََزْؿ ظاِع ػػػاً ِمػػػْ  ُ ػػػْلب إذل َرِحػػػم...، ُ َّ َاْسػػػَكْ َتِي اريْ ػػػ بَ ، الػػػيُّ
فابْػتَػػػَدْعَ  ...، َوِمػػْ  قَػْبػػِل َرُؤفْػػَ  يب، َوفيػػِه اَْنَشػػْةَ ي... أْ ػػَرْ َتب للَّػػ ي َسػػَبَ  رل ِمػػَ  اهْلُػػدى... يب

،  ـِ حّّت ِاَذا اْسػتَػْ َلْلُ  ناِطقػاً بِػاْلكَ ، فَػَتعالَْيَ  يا َرحيُم يا َرْة ُ ...، َوَاْسَكْ َتي، َ ْلق  ِمْ  َمِي دُيْب
ـِ  لَػػػػىَّ امَْتَْمػػػػَ  عَ  َواْعتَػػػػَدَلْ  ، َحػػػػّّت إَذا اْكَتَملَػػػػْ  ِفطْػػػػَر ، َوَربػَّْيتَػػػػي آيِػػػػداً يف ُكػػػػلِّ عػػػػاـ، َسػػػػواِبأَل اريْنعػػػػا

 .(ٙٚ-ٗٚ :ٜٔٗٔ، )سيد ب  طاووس« ...ِمرَّ ى
، يسػػتمدـ اريفعػػاؿ املضػػارعة إ ابػػاً وسػػلباً ، خياطػػب اهلَل يف مواضػػع اخلشػػية أو الطلػػب وحي مػػا

َوما ، اَلّلُ مَّ ما َأ اُؼ فَاْكِفي»: اهلدؼ أکرير م  قبل یفتسرع حرکية اإليقاع وذعل ال   يسرع إل
، َوِبَعَمل  َف   َبَتِلي َونَِعَمػَك فَػ  َ ْسػُلْبي، َوِبُ نُويب َف   َػْفَضآْلي َوِبَسريَر  َف  خُتِْزين... َاْحَ ُر َفِقي

ـْ إل، ِاهلى إذل َمْ  َ ِكُلي إذل َقريب فَػَيقَطُعي، َوإذل َبْعَِؾ َف  َ ِكْلب ـْ إذَل ، بَعيد فَػَيَتَه َُّمػي یَا ...، َا
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َر أفَّ عاِفَيتَػَك أْوَسػُع  اُبارلفَِاْف دلَْ َ ُكْ  َبِضْبَ  َعَلىَّ َف  ، إهل  َف  ُيِْلْل َعَلىَّ َبَضَبكَ  ُسْبآلاَنَك َبيػْ
 .(ٜٚ :)نف  املصدر« ...ْ ِ َك الَّ ي َاْلَرَقْ  َلُه اريرُض َوالسَّماواتُ َفَةْسةَُلَك يا َربِّ بُِ وِر وَ ، رل

بةسػاليب متعػددة مت وعػة مسػتمدماً  یما يغع اإلماـ )ع( إيقاع حواره مع اهلل  عال وکريعاً 
وأقسػاـ اجلمػل ، مت اوبػاً مياوحػاً بي  ػا، إخل.. اريفعاؿ بةنواع ػا املتعػددة مػ  اريمػر واملضػارع و

 آنيػػةويزي ػػه بتضػػمني ا يػػات القر ، إخل.. و، والتعهبيػػة، واإلسػػتف امية، والسػػلبية، اإل ابيػػةمػػ  
، خيرج الک ـ مػ  الوضػع اإلسػتا  الػ ي حيػدث الکسػالة وال فػور یو لميح بعع قصصه حت

اييوية الفعالة و ريب  يف املتلق  نفػ   یإل یايالة الدي امية املت اسقة باإلنفعالية الا  رق یإل
 .التهربة الشعورية

 البياض )إيقاع السواد والبياض أو إيقاع الصوت والصمت( إيقاع
بػل  شػمل  ، اإليقػاع ظػاهرة  ػو ية يوليػة إ  تآلػدد مطلقػاً باري ػوات بشػکل ا اوػرد فقػت ديريل

 واُ ػه وإ يعػرؼ لػکُله فالصػوت إ  عػرؼ ، کل ما حييت هبا وحييل علي ا م  ع ا ر مکملة
الػػ ي يسػػ م أيضػػاً بقػػدر أو بػػف ر يف  شػػکيل ب يػػة اإليقػػاع ، إإ مػػ   ػػ ؿ الصػػم  احملػػيت بػػه

فػػّذف إف کػػاف الصػػوت  ابتػػاً متواليػػاً ديکػػ  أف حيػػدث فيػػه ر ػػوة فيفضػػل أف . (ٙٗ :ٕٔٓٓ، )عبيػػد
الکتػػايب للػػػ   اريديب  یاملسػػتو  یالصػػوت وبالتػػػارل الصػػم  يتآلػػدداف علػػػ». يت ػػاوب بالصػػم 

 :ٜٜٛٔ، نقػػً  عػػ   ػػاف کػػػوه  ٚٗ :نفػػ  املصػػػدر)« بالسػػواد رمػػز الصػػوت وبالبيػػػاض رمػػز الصػػم 
 قابػػل السػػکتة الػػا  ة ػػ  مع اهػػا مػػ  أ ػػ اؼ مػػا  اورهػػا مػػ   لوقفػػةا» یوکمػػا يف املوسػػيق. (ٜٛ

رفضػاً ه ا اإلعتبػار ياػة مػ  ياػات الکػ ـ والسػکوت لػي  بکمػاً بػل  یفالصم  عل، أياف
 .(ٜٛ٘ٔ، نق  ع  عبد الفتاح  احل نافع، ٚٗ :نف  املصدر)« للک ـ

ايدي  يف بعع اريحياف يکتب سطراً وييد آ َر کةنّه يتکّلم حي اً ويسک  حي اً  الشاعر
املتلق  نف  الشعور  یآ ر ع  الک ـ وهب ا العمل يشکل إيقاعاً  ا اً يف عمله حا ي قل إل

نفػػ  اريسػػلوب والکػػ ـ  یفمػػ  املمکػػ  طبعػػاً ايصػػوؿ علػػ. والتهربػػة الشػػعورية الػػا و ػػل إلي ػػا
أي إيقاع البياض أو الصم  يف القرآف أيضاً رينّه مليٌئ مبواقع الوق  الا هلا ع مات ، والوقفة

 و ػػد ، ع القػػرآفالصػػآليح ويف الػػدعا  أيضػػاً وهػػو کموا ػػلة  ػػت سػػ ی ا ػػة ري ػػل إلقػػا  املع ػػ
 .مواضع کريعة للوق  حا يستقيم املعي املراد
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 : مشاهدة نف  اإليقاع الشعري يف الدعا  إف يکَتب الدعا  بشکل عمودي کما ية  مک يف
اَللَّ ُػػػػػػػػػػػػمَّ إنَّػػػػػػػػػػػػَك ُذيػػػػػػػػػػػػُب 
 اْلُمضْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطَرَّ 

 

 . وَأنْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  اْلعَِلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىُّ اْلَكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعُ  
 ، اْلَفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع وَ ػُغْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِي  

 
 ، اريسػػػػػػػػػػػػػػعِ  اْلمَُكبِّػػػػػػػػػػػػػػلِ  مُطِْلػػػػػػػػػػػػػػ َ  يػػػػػػػػػػػػػػا 

 ، اْلَكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعَ  وََذْبػُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُ  
 

 ، الصَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغعِ  الطِّْفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلِ  راِزؽَ  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 ، الصَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغعَ  وَ ػَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَْحمُ  

 
 ، اْلُمسْػػػػػػػػتَهعِ  اخْلػػػػػػػػفِئِ   ِعصْػػػػػػػػمَةَ  يػػػػػػػػا 

 ، اْلَكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعَ  وَ ُعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيُ  
 

 ، وَزيػػػػػػػػرَ  وَإ لَػػػػػػػػهُ  لَػػػػػػػػريكَ  إ مَػػػػػػػػ ْ  يػػػػػػػػا 
 ، ظَ ػػػػػػػعٌ  دُونَػػػػػػػكَ  وَلَػػػػػػػْي َ  

 
 ... ُسَمَّػػػػػػػػد وَآِؿ  ُسَمَّػػػػػػػػد عَلػػػػػػػػى  َػػػػػػػػلِّ  

  قَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديرٌ  فَػوْقَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكَ  وَإ 
 

 (ٗٛ: ٜٔٗٔ، )سيد ب  طاووس 
 :وکما ية  يف الفقرة التالية

 ، للَّ ُػمَّ إنَّػػَك أقػْػرَُب مَػػ ْ دُِعػػ َ اَ 
 

 ، وَإ ِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواَؾ مَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةمُوؿٌ  
 ، وَأسْػػػػػػػػػػػػػػػػػرَعُ مَػػػػػػػػػػػػػػػػػ ْ أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػابَ  

 
 ، دَعَوْ ُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَك فَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَ َبْتَي 

 ، وَاَْكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَـُ مَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ْ عَفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
 

 ، وَسَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةَلْتَُك فَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَْعطَيْتَي 
 ، وَأْوسَػػػػػػػػػػػػػػػػػعُ مَػػػػػػػػػػػػػػػػػ ْ أْعطػػػػػػػػػػػػػػػػػى 

 
 ، وَرَِببْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ  ِالَيْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَك فػَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَِةْتَي 

 ، وَأمْسَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعُ مَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ْ سُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِئلَ  
 

 ، وَوَِ ْقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ  ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَك فػَ َهَّيْتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
نْيا واريِ ػػػػػػػػػرَِة   يػػػػػػػػا رَةػػػػػػػػ َ الػػػػػػػػدُّ

 ، وَرحيمُُ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 وَفَِزعْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ  إلَيْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَك فََكَفيْتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
  ؤوؿٌ لَػػػػػػػػػػػػػْي َ َكِمريِْلػػػػػػػػػػػػػَك َمسْػػػػػػػػػػػػػ 

 
 (٘ٛ: )نف  املصدر 

 تآلدد طبيعة إيقاع البيػاض ، وهب ا اإلمتداد والتقل  ال ي يتفاوت بني سطر وآ ر ومقطع وآ ر
فصػػدی ، ف ػػ ه ايرکػػة حرکػػة السػػواد علػػی البيػػاض وهػػو حرکػػة الصػػوت علػػی الصػػم . أو السػػواد

 .(ٜٗ :ٕٔٓٓ، عبيد)السواد ييدد يف البياض مريلما ييدد  دی الصوت يف الصم  
 :وحي ما ن ار إلی الفقرات التالية

 وَأْعِطي يف هِ ِه اْلعَِشيَِّة، أْفَضلَ ما أْعطَيَْ  وَأنػَْلَ  أَحداً ِم ْ ِعباِدَؾ،
  ُولي ا، ِنعْمَة ِم ْ 
دُها، وَآإ   ُذَدِّ
  َصْرِفُ ا، وَبَِليَّة
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  َْكِشُف ا، وَُكرْبَة
  َْسمَعُ ا، وَدَْعوَة
 ا، ػَتػَقَبػَّلُ  وََحسَ َة
  ػَتػَغَمَُّدها، وَسَيِّئَة
 لَطي ٌ  إنَّكَ 
  َبعٌ،  َشا ُ  مبا

 .(٘ٛ: ٜٔٗٔطاووس،  ب  سيد) قَديرٌ  َل   ُكلِّ  وَعَلى

ف ػػػ ه الفقػػػرات  ُري ػػػا إيقػػػاع البيػػػاض . ف ػػػدرد هػػػ ا اإليقػػػاع البصػػػري إلػػػی  انػػػب اإليقػػػاع السػػػماع 
يصػعد ، ه ا اإليقاع للسػوادوالتصاعدي حني يتقل  ويعک  ، بشکلني الت ازرل حني ديتد السطر
، ِاَقيَقػِة اديػاين  هلػإ ْلػَ ُد يػاأنَػا أوَ »: فا ف ن ار إلی الفقرة التاليػة. بامتداد السطر ويت ازؿ بتقلصه

نُػػػوِر  يَوَع ئِػػػِ  جَمػػػار ، يَوبػػػاِطِ  َمْك ُػػػوِف َضػػػمع ، يَو ػػػاِلِ  َ ػػػريِح  َػْوحيػػػد، َوَعْقػػػِد َعَزمػػػاِت يَقيػػػي
َوَمسػاِرِب مِسػاِخ ، َوَ ػ اريِ  مػارِِف ِعػْرنَيي، َوُ ػْرِؽ َمسػاِرِب نَػْفسػى، ِة َ بيػيسػاريِر َ ػْفآلَ أوَ ، يَبَصر 
  نػػػاِملأطػػػراُؼ أوَ ،  َوقَػػػبُع َعػػػواِمل،  َوِحقػػػاُؽ َمفاِ ػػػل،  ْضػػػ عأَومػػػا َحَو ْػػػُه َلراسػػػيُ  ...،  مَسْعػػػ
َوَمػػا ،  َومَجيػػُع َ ػػوارِح،  َوُعُروقػػ  َوخُمّػػ  َوِعاػػام، َوَقَصػػيب َوَعَصػػيب، يَوَبَشػػر  يَوَلػػْعر ،  َوَدمػػ  َويَْمػػ

ـَ َرضاعأانْػَتَسَج َعلى ذِلَك    َوحرَكػاِت رُُكػوع َوُسػُكوين َويَقاَػا  َونػَػْوم، ْرُض ِمّي قلَِّ  اريأَوما ،  يّا
 .(ٚٚ-ٙٚ :ٜٔٗٔ، طاووس ب  سيد)« ...يَوُسُهود

 إلػػی يصػػل  ّ  طويلػػة بري  يػػات يبػػدأ الػػ ي املوسػػيق  اإليقػػاع نػػدرد الفقػػرات هػػ ه نقػػرأ حي مػػا
 خبانػة   نوطػات  ػ ث ذات خبانة ويبدأ   ازه علی يعزؼ عازفاً  کةفّ ،  الوحدات إلی  ّ  الري ائيات
 موسػػػيقاه فيبػػػدأ للو ػػػد املسػػػتعدي  متلقيػػػه يريػػػع أف يريػػػد کةنّػػػه واحػػػدة؛ نوطػػػة ذات   نػػػوطتني ذات
 .معاً  وايلّ  ال روة إلی يصل حتی سرعة أکرير بس دل يفا ئ م   السريعة بس دل ي ّيه م   بالبت 

 إيقاع األفکار
، ليبػدع مػا ديکػ  أف يسػّم  إيقػاع اريفکػار، قد يتهاوز امللق  املوسيقی ال ابعة م  اإليقػاع اللفاػ 

م    ؿ  عامله مع العديد م  اريساليب الا  تآلدث يف ذه  املتلق  وو دانػه  ػدی موسػيقياً 
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وال   الفي هو ال ي حيق  ، (ٖٛٓ :ٜٜٛٔ، ب يم أةد)ي ي بع م  أ دا  کلمات ال   اريديب الف
يبلػػػأل اإلمتػػػزاج فيػػػه أعلػػػی »اإلنسػػػهاـ والت اسػػػ  والتماسػػػ  بػػػني أرکانػػػه وإ يصػػػل إليػػػه إإ بعػػػد أف 

مراحله بني مجيع الع ا ر املکونة به ويف مقدمت ا يقي    اسب حيوي بني إيقاع اري وات وإيقاع 
کريػػػعاً مػػػا يراعػػػ  الػػػ   اريديب الفػػػي الع قػػػة والػػػيابت بػػػني اريفکػػػار . (ٕ٘ :ٕٔٓٓ، عبيػػػد)« اريفکػػػار

إذ أّف طبيعػػػة اريفکػػػار  غػػػ ي اري ػػػوات بػػػةلواف إيقاعيػػػة إ يمػػػل هػػػ ه اري ػػػوات يف »واري ػػػوات 
 .(ٕ٘ :املصدر نف )« وضع ا اورد
 يف الصػو ية اإليقاعيػة الوحػدة يف ػ و عػالی سػبآلانه اهلل إلادة ه  الاػ  الفکرية الوحدة ی تهل
 ُ ْ عُ  َكُصْ ِعهِ  َوإ، مانِعٌ  ِلَعطائِهِ  َوإ، داِفعٌ  ِلَقضفئِهِ  لَْي َ  الَّ ي هللِ  َايَْْمدُ »: الدعا  م  اريوؿ القسم
، الطَّ ئِػعُ  َعَلْيػهِ  خَتْفػى إ، الصَّػ ائِعَ  ِاِْكَمتِػهِ  وأ ْػَقػ َ ، اْلَبدائِعِ  أْ  اسَ  َفَطرَ ، اْلواِسعُ  اجلَْوادُ  َوُهوَ ،  انِع
  تغػػػع آ ػػػر موضػػػوع إلػػػی ي قػػػل ع ػػػدما و (ٗٚ :ٜٔٗٔ، طػػػاووس ابػػػ ) «...اْلَودائِػػػعُ  ِعْ ػػػَدهُ  َ ضػػػيعُ  َوإ

، َمػَرّدي إلَْيػكَ ، َريّب  بِةنَّػكَ  ُمِقػرّاً ، لَػكَ  بِالرُّبُوبِيَّػةِ  َوأْلَ دُ ، ِإلَْيكَ  أْرَببُ  إينّ  اَلّلُ مَّ »: اإليقاعية الفوا ل
ابِ  ِمػػػ َ  َوَ َلْقتَػػػي، َلػػػْيئاً َمػػػ كوراً  أُكػػػوفَ  أفْ  قَػْبػػػلَ  بِِ ْعَمتِػػػكَ  إبْػتَػػػَدأَ ي ... اريْ ػػػ بَ  أْسػػػَكْ َتِي  ُ َّ ، الػػػيُّ
 إذَل ( اهْلُػدى ِمػ َ  رل َسَب َ  لِلَّ ي) أْ َرْ َتي ُ َّ .. ،.َوِ ْلد َوَدـ يَْم بَػنْيَ ، َ  ث ظُُلمات يف َوَاْسَكْ َتي
 َعلَػػىَّ  أمْتَْمػػ َ ، بِػػاْلَك ـِ  ناِطقػػاً  اْسػػتَػْ لَْل ُ  إَذا حػػّّت  ...،َمرِيّػػاً  لَبَ ػػاً  اْلغِػػ آ ِ  ِمػػ َ  َوَرزَقْػتَػػي.. ،.َسػػوِيّاً   فّمػػاً  الػػدُّنْيا
 .(٘ٚ-ٗٚ :ٜٔٗٔ، طػاووس ابػ ) «ِمػرَّ  َواْعتَػَدَل ْ ، ِفطْػَر ( َکُملَػ ) اْكَتَمَل ْ  إَذا َحّّت  ...،ارينْعاـِ  َسوابألَ 

 إلػی، املػي د إلػی، ال طفػة إلػی، الّياب م   اخلل  عملية عرض يف  سلسل( ع) اإلماـ أف ل  حو
...  عالی اهلل معرفة وهو أ له م  ارينسافُ  ُ ل َ  ما أهمّ  إلی، الرالدة املرحلة إلی، الطفلية الت شئة
 متارسػه ومػا اجلسػمية اريعضػا  أي، لإلنسػاف العضػوية اليکيبيػة عػرض إلػی الػدعا  يتهػه ذلػ  بعد
 .(ٜٖٔ :ٖٔٛٔ، البستاين) الوظيفية أعضائه خمتل  يف الفم   از خبا ة، الوظائ  م 

 (ٖ٘ :ٕٓٔٓ، عبيػػد) إّف إيقػػاع اريفکػػار يتشػػکل  شػػک ً لغويػػاً بو ػػ  أف اللغػػة رمػػوز  ريػػوي يف الياکيػػب
الػا  صػ ع إل ػػارة ... م  ػا املفارقػات املع ويػػة،   شػػة م  ػا املوسػيقی الفکريػػة» ا ػة الياکيػب الػا 

ومػػ  هػػ ه اجلوانػػب الف يػػة  وظيػػ  الصػػورة والرمػػز والتضػػمني واسػػتمداـ اريلفػػاظ ... و ػداف املتلقػػ 
ويف هػػ ا . (يعبػػده بػػدو  بػػدوي عػػ  نقػػ ، ٖٛٓ :ٜٜٛٔ، ب ػػيم أةػػد)« املوحيػػة الػػا متػػ ح أکريػػر مػػ  مع ػػی

يػػا »: الصػػعيد ألػػار الػػدعا   ضػػمي اً إلػػی بعػػع مػػا ورد يف القػػرآف مػػ  اريحػػداث لألنبيػػا  السػػابقني
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 اْلبَػَلِد اْلَقْفِر َوخُمْرَِ هُ ِمَ  اجلُْبِّ َو اِعَلهُ بَػْعَد اْلُعُبوِديِه َمِلکاً يا رادَُّه َعلى يفُمَقيَع الرَّْکِب لِيوُسَ  
 يػوَب َوممُِْسػ َ أيا کاِلػَ  الضُّػرِّ َواْلبَػْلػوى َعػْ  . ِف ابْيضَّْ  َعي اُه ِمَ  اْيُْزِف فَػُ َو َکايمٌ أيْعُقوَب بَػْعَد 

َعػػْ  َذبْػػِح ابْ ِػػِه بَػْعػػَد کِػػرَبِ ِسػػ ِِّه َوفَ ػػفِ  ُعُمػػرِِه يػػا َمػػِ  اْسػػَتهاَب ِلزََکرِيػػا فَػَوَهػػَب لَػػُه حْيػػ  ودلَْ  هيمَ ابْػػر إ ييػػدَ 
ْم ْ ػػرََج يػػوُنَ  ِمػػْ  َبطْػػِ  اْيُػػوِت يػػا َمػػْ  فَػلَػػَ  اْلَبآْلػػَر لِبَػػبَّ ِاْسػػرآئيَل فََاجْنػػاهُ أيَدْعػػُه فَػػػْرداً َوحيػػداً يػػا َمػػْ  

ويػػػة  بالتقػػػاب ت يف الفقػػػرات . (ٔٛ: ٜٔٗٔ، طػػػاووس ابػػػ )« َوَ َعػػػَل ِفْرَعػػػْوَف َوُ  ُػػػوَدُه ِمػػػَ  اْلُمْغػػػَرقنيَ 
  ِعْلمػػ نَػػا اجْلاِهػػُل يفأ  هلػػإ، يفَػْقػػر  َفَكْيػػَ  إ اَُكػػوُف َفقػػعاً يف ينَػػا اْلَفقػػُع ر ِب ػػاأ  هلػػإ»: املتعػػددة

ْف إوَ ، َولَػَك اْلِم َّػُة َعلَػىَّ ، فَِبَفْضػِلكَ  آلاِسػُ  ِمػّي ْف َظَ ػَرِت اْلمَ إ...  َ ْ لػ َفَكْيَ  إ اَُكوُف َ ُ ػوًإ يف
. (ٜٗٗ :ٖٙٚٔ، قمػػ ) «...َعْ ػػكَ  بْػَعػػَدينأوَ  قْػَربَػػَك ِمػػّي أهلػػى مػػا إ... فَِبَعػػْدِلكَ  ِمػػّي  يَظَ ػػْرِت اْلَمسػػاو 

َعَلْيػػَك خِبِْدَمػػة  فَػػامْجَْعي، اْلَمػػزارِ  ػػاِر يُوِ ػػُب بُػْعػػَد ا  يف ي َػػػَردُّد  هلػػإ»: ويتبعػػه بػػبعع اإلسػػتدإإت
َيُكػوُف ِلغَػْعَِؾ ِمػَ  الاُُّ ػوِر مػا أ، لَْيػكَ إُوُ ػوِدِه ُمْفَتِقػٌر  َكْيػَ  ُيْسػَتَدؿُّ َعَلْيػَك مبػا ُهػَو يف،  لَْيػكَ إ ُ وِ ُلي
َوَمػّت بَػُعػْدَت ، ل يَػُدؿُّ َعلْيػكَ ذل َدليإَمّت ِبْبَ  َحّّت َيْتاَج ، َحّّت َيُكوَف ُهَو اْلُمْاِ َر َلكَ ، لَْيَ  َلكَ 

َفَكْيػػَ  ، ْف َيُكػػوَف لَػػُه ِعلَّػػٌة ِمْ ػػكَ أ َػَقػػدََّس ِرضػػاَؾ   هلػػإ... ْيػػكَ إلَ ُ وِ ػػُل  الَّػػا   ػػاُر ِهػػَحػػّّت َ ُكػػوَف ا 
إ َ ُكػػوُف َبِ يّػػاً َفَكْيػػَ  ، لَْيػػَك ال ػَّْفػػُع ِمْ ػػكَ إْف َيِصػػَل أبِػػ اِ َك  اَنْػػَ  اْلغِػػيّ   هلػػإ، َيُكػػوُف لَػػُه ِعلَّػػٌة ِمػػّي 

َعِميَػػْ  َعػػنْيٌ إ »: أو يػػة  بػػبعع اريفعػػاؿ يف بػػع مع ػػاه اري ػػل  (ٓ٘ٗ :املصػػدر نفػػ )« ... َعػػّي 
فيبدو أّف  (ٔ٘ٗ :املصدر نف )« َوَ ِسَرْت َ ْفَقُة َعْبد دلَْ َذَْعْل َلُه ِمْ  ُحبَِّك َنصيباً ، َ راَؾ َعَلْي ا َرقيباً 

حيػ   عػل  ػاحب ا قػادراً علػی أف يکػػّوف ، إنسػياقية فکريػة وروحيػة  امػةهػ ه الفقػرات  ػدّؿ علػی 
،  لػػػػ  الوحػػػػدة اإليقاعيػػػػة بالت اسػػػػ  بػػػػني وحػػػػدة الفکػػػػرة وبػػػػني سػػػػياؽ الکػػػػ ـ وبػػػػّيراد التضػػػػمي ات

 .وإ راج الک ـ م  مع اه الرئي ، واإلستدإإت، والتقاب ت

 الخصب والنماء قاءيإ
وبالبػاً مػا يبػدأ مػ  ،   الػوإ ة ايرکيػة حنػو الرلػد والکمػاؿيسهل ه ا ال وع م  اإليقاع البآل  ع

 .(ٗ٘ عدد، ٕٓٔٓ، فرحي )م  الدين إلی اريعلی ، الش   إلی الو ود  ّ إلی الکماؿ
ديک  ايصوؿ علی ه ا ال وع م  اإليقاع يف مستويات خمتلفة م  اريفکػار املتهليػة يف الػدعا  

ِمْ    فابْػَتَدْعَ  َ ْلق»: إخل.. حتی الرلد والکماؿ و حي ما يتکلم اإلماـ )ع( ع  نشة ه و رعرعه
نْياإ ُ َّ َاْ َرْ َتي... ظُُلمات َ  ث يف َوَاْسَكْ َتي، َمِبّ دُيْب  َوَرَزقْػَتي... اْلَمْ دِ  يف َوَحِفْاَتي... ذَل الدُّ
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طَوارِِؽ ِمْ   وََكْ َ ي، اْإمَّ اِت الرَّواِحمَ  وََكفَّْلَتِي ، َوَعَطْفَ  َعَلىَّ قُػُلوَب ايَْواِض ِ ، ِمَ  اْلِغ آِ  لََب اً َمرِيّاً 
عػػ   وحي مػػا يػػتکلم اإلمػػاـ )ع(. (٘ٚ: ٜٔٗٔ، طػػاووس ابػػ )« ...ِمػػَ  الزِّيػػاَدِة َوال ػُّْقصػػافِ  َوَسػػلَّْمَتي، اجْلػػففِّ 

ىّن ُکْ ُ  ِمَ  إنَ  ُسْبآلاَنَ  أإّ إلَه إإ »: رلده حنو الکماؿ املع وي بّراد ه سبآلانه و عالی يقوؿ
ػػػػدي َ ... ُکْ ػػػػُ  ِمػػػػَ  اْلُمْسػػػػتَػْغِفري َ   ينّ إنْػػػػَ  ُسػػػػْبآلاَنَ  أإّ إلػػػػَه إِ  إ، الاّػػػاِلمنيَ  ... اخْلػػػػاَّئِفنيَ ... اْلُمَوحِّ
إّ إِ  لػػػهَ إِ  يَ  إاْلُمَکػػػربِّ ... اْلُمَسػػػبِّآلنيَ .. .الّسػػػاَّئِلنيَ ... اْلُمَ لِّلػػػنيَ ... الػػػرّاِببنيَ ... الػػػرَّا نيَ ... الْػػػَوِ لنيَ 

يصّور رقيه يف کل مرحلة إلی اريعلی حتی يصل إليه  (ٗٛ: ٜٔٗٔ طاووس اب )« ...ْنَ  ُسْبآلاَن َ أ
وحي مػػا يوا ػػه املعػػام ت اإل ابيػػة الراقيػػة حنػػو اإلسػػباغ مػػ  ع ػػد اهلل حيمػػده . ويػػ ع  بربوبيتػػه متامػػاً 
ْوَسػُع أوَ ، ع فـىْكػَرـُ َمػْ  أوَ ، جاب  أ ْسرَُع َمػ ْ أوَ ، ُدِعى  قْػَرُب َمْ  أنََّك إاَللَُّ مَّ »: سبآلانه هب ه العبارات

نْيا واْإِ ػَرِة َورحيُمُ مػا، سُِئل  مْسَُع َمْ  أوَ ، ْعطىأَمْ   َوإ ِسػواَؾ ، لَػْيَ  َكِمرْيلِػَك َمْسػؤوؿٌ ، يػا َرةػَ  الػدُّ
ْيتَػػػػيَوَو ِْقػػػُ  بِػػػَك ، فَػػػػَرِةَْتيلَْيػػػَك إَوَرِبْبػػػُ  ، ْعطَْيَتيةفَػػػَوَسػػػةَْلُتَك ، َ ْبَتيةفَػػػَدَعْو ُػػػَك ، َمػػػةُموؿٌ  ، فَػَ هَّ
 .(٘ٛ: ٜٔٗٔ، طاووس اب )« َفَكَفْيَتيلَْيَك إَوَفزِْعُ  

فآلي ما ندّق  يف الفقرات ه ه نری کةنّه )ع( يصل يف کل فقرة إلی ما هو أعلی مما قبله ويد ل 
 ػاعدة وکةنّػه )ع( يرسػم ل ػا لوحػة يقلػع نفػ  ال ػاظر مر بة أفضل م  قبل ا ف راه م آل ياً ذا مؤّلػرات 

 .م  اريرض السفلی إلی السما  العليا، إلي ا مبا في ا م  ال مّو واإلنتعاش وال شاط وايرکة

 اإليقاع النفسي
وهػػ ا ال ػػوع مػػ  إيقػػاع اجلمػػل بػػالک ـ يف ... مػػا يعػػني علػػی  لػػ  اري ػػر الو ػػداين يف الػػ ف »هػػو 

اإليقػػػػاع ال فسػػػػ   .(ٕٕٙ :ٕٙٓٓ، حسػػػػاف متػػػػاـ)« البسػػػػيت وبػػػػني الشػػػػعرم تصػػػػ  الطريػػػػ  بػػػػني ال ريػػػػر 
  تج ب يته مػ  دا ػل  (ٛعدد، ٕٔٔٓ، ربيعة)« ال ا ج ع   دؽ التهربة الشعورية يف ال   اريديب»

ف ػػػو )اإليقػػػاع الػػػ ف ( يػػػربت ( ٘ٙٔ :ٕٚٓٓ، اجلليػػػل عبػػػد)الب ػػػا  اللفاػػػ  املتآلػػػرد مر بطػػػة بػػػال ف  
وطػوؿ الفقػر  .(ٕٕٓ :ٜٗٛٔ، الػورق )ار باطػاً و يقػاً ارکػة الػ ف  ومتو اسػا وارکػة اإلنفعػاؿ وذب بتػه 

وقصػػػرها ير بطػػػاف ار باطػػػا و يقػػػا باإلنفعػػػاإت ال فسػػػية الػػػا هػػػ  اريسػػػاس إ تيػػػار الکػػػّم والکيػػػ  
 .اللفقرات وهلما أ ر مبالر يف مدی امتداد الفقرات و قلص 

 يػؤ ر اللػوف». م  ا أسلوبية اللوف وأسلوبية زم  اريفعػاؿ، ية  ه ا اإليقاع بةسلوبيات متعددة

إ ريػب يف أف إيقػاع اللػوف يعمػل علػى و ... ب ػا يػيت عامليػة لغػة وهػو، وانطباعاسػا البشػرية ال ف  يف
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بتػدف  اريلػواف   عل ال   لوحة  شكيلية بصرية جبانب الدإلة الا  عمل على  لػ  ايركػة الف يػة
ية  إيقاع اللوف . مكونة  ورا م دجمة مع ما يريعه ال   يف املتلق  ويف نفسيته م  مشاعر متآلركة

ومدلوإت فكريػة متوج بايركة واريحداث يف ، بشآل ة انفعالية  قـو على ار باطات و دانية نفسية
 .(٘ٛٔ :ٕٕٔٓ، عابد  قر عل   احل)« فكر املتلق  ع د القرا ة الفاعلة لل  

 الالمػػات حنػػو اسػػتمدامه، کليػػة بصػػورة الػػا  شػػع إلػػی اللػػوف الکلمػػات اإلمػػاـ )ع( إسػػتمدـ
 فيػه اإلنسػاف بوقوع ال ف  يعيي ال ي اخلوؼ إلی به ويرمز، ل   فيه يَري إ ال ي اريسود للوف
 بػَػنْيَ ،  َػ ث ظُُلمػات يف َوَاْسػَكْ َتي... »: مػا ضػو  بغمر ه إإ يعرؼ إ جم وؿ أسود فضا  إلی أو
 بِػػهِ ( انَکَشػػَف ) وَُكِشػػَف ْ »و «أْمػػري ِمػػ ْ  َلػػْيئاً  إرَلّ  َذَْعػػلْ  ودلَْ ، َ ْلقػػ  ُ ْشػػِ ْدين دلَْ ، َوِ ْلػػد َوَدـ َيْػػم

 .(ٓٛ و٘ٚٚ :ٜٔٗٔ، طاووس اب ) «الاُُّلماتُ 
، فيػه واستمدـ ال وَر لألبيع ال ا ع ال ي  ُری فيه اريلياُ  واضآلة  ليػة و ر ػاح الػ ف  بػالوقوع

، ولکّ ه استمدـ کلمػة رإبيّضػ ر لعيػي يعقػوب )ع( مػع أّف يف مع ػی هػ ه الکلمػة نػوع مػ  اإلنفػراج
فالکلمة ه ه  لق  إلی ال ف  اإلسوداد والالمة ورا  هػ ا اإلبيضػاض ، لعمز إلی لدة ايزف والکفبة

 .مع البصر ال ي إيری فيه ل   إإ البياض ف  ه الصورة م  البياض أکرير اريلواف   افراً 
م   تابع حركة اريفعاؿ على سوري ايضور والغياب » ال فس  اإليقاع وم  املمک  أف يتکّوف
 «املاضػػػ  واياضػػػر إذل الػػ   بازدوا يػػػة إيقاعيػػػة دإليػػة يف الب ػػػا  الفػػػي، يسػػتدع   ػػػدا ل اريزم ػػة

يف خمتلػػ   اسػػتمدم  اريفعػػاؿ، فبال سػػبة إلػػی زمػػ  اريفعػػاؿ. (ٜٛٔ :ٕٕٔٓ، عابػػد  ػػقر علػػ   ػػاحل)
أزماهنا حتی خُترِج ال ف  م  الر يبة ووحدة ال س  لک  إ  ضهر يف موا لة الػدعا  فتمػلَّ و دعػه 

واسػتمدـ زمػ  بػدؿ . دوف أف يصل علی مطلوهبا؛ فياوح  اريفعاؿ بني اريمر واملاض  واملضػارع
 أقساـ اجلمل  راوح الک ـ بني، وريسلوب آ ر م  ه ا اإليقاع، زم  آ ر علی أساس املقتضيات

 .م  اخلربية واإلنشائية وأقساـ اإلنشا  وما إلی ذل 

 النتيجة
و تصػػل مبع ػػی الػػدعا  ا صػػاًإ ،  تػػةل  الب يػػة اإليقاعيػػة يف دعػػا  العرفػػة مػػ  ع ا ػػر الشػػکل واملع ػػی

 عک    ياها الفکرية فتمل  إيقاع ػا اخلػاص ، بع قاسا ال غمية، والکلمات يف ه ه الب ية،  اماً 
اإليقػػاع يف هػػ ا الػػ   يتشػػکل مػػ  . يتهػػدد بػػني حػػني وآ ػػر ويعتمػػد علػػی الت ػػوع اإليقػػاع  الػػ ي
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 .دا له و عله ي بع نبضاً دي اميکياً ناطقاً بايدا ة اإليقاعية
اإليقاع الصو  يف ه ا الدعا  يبدأ فور بداية الدعا  وقد ديز ه إيقاع ال رب حتی ي عک  ايالة 

حيػدث إيقػػاع السػػرد وايػوار بياوح مػػا يف مواضػػع . علػی حاسػػة السػػمع الو دانيػة والفکريػػة بالتػػة ع
إخل باستمداـ املت اوب بني اريزم ة املمتلفة أو بني أساليب اجلمػل .. ايمد واخلشية واإلسيحاـ و

ويػػربز ، متکػػ  م حاػػة إيقػػاع البيػػاض يف الػػدعا  حي مػػا يکتػػب حسػػب أسػػلوب لػػعري. املتعػػددة
 .حي ما يُقرأ  آليآلاً دقيقاً 

أما إيقاع اريفکار يف ه ا الدعا  في بع م  اإلنسهاـ بني وحدة الفکرة وبني الوحػدة اإليقاعيػة 
الصػػػو ية أو مػػػ  املفارقػػػات املع ويػػػة أو مػػػ   وظيػػػ  الصػػػورة والرمػػػز والتضػػػمني واسػػػتمداـ اريلفػػػاظ 

. إلی العارل وية  إيقاع اخلصب وال ما  کمتّمم إليقاع اريفکار ويتصاعد دائماً م  الداين. املوحية
أّما اإليقاع ال فس  فکريعا ما حيدث بع قة بني حرکة الب ا  اللفا  وبني الػ ف  ومتو ػات انفعاهلػا 

 .علی أساس طوؿ الفقرات وقصرها أو بةسلوبية اللوف قليً  أو الزم  کريعاً 
ويفػػو  تػػدا ل اإليقاعػػات بةسػػاليب ا املتعػػددة يف کريػػع مػػ  فقػػرات الػػدعا  و لفػػ  اإلنتباهػػات 

هػ ه کل ػا  علػ  الػدعا  يصػبح کيميػا  . علي ػا حتػی ال  ايػة لت قػل التهربػة الشػعورية إلػی املتلقػني
لػػعورية وحالػػػة کيانيػػة يتوحػػػد في ػػػا الکػػ ـ واإلنفعػػػاؿ والفکػػػر حتػػی يتکػػػّوف لػػػه ناػػاـ مجػػػارل عقلػػػ  

  .فکل ا  ساعد ن  الدعا  للمروج م  الر ابة واجلمود إلی اييوية، م طق 
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 صادرالم

 الف( عربي
 کتب
 .دار العمل للم يني، بعوت، ٔط، في البنية اإليقاعية للشعر العربي، (ٜٗٚٔ)، کماؿ،  أبوديب

، اإلقبال باألعمال فيما يعمل مرًة في السنة، ؽ(ٜٔٗٔ)، السيد رض  الدي  عل  ب  موس  ب   عفر، إب  طاووس
 . بليغات اس م مرکز انتشارات دفي ، ٕط ، يقي   واد القيوم  اري ف اين

 .مکتبة مدبورل، قاهرة، ٔط، عناصر اإلبداع الفني في شعر أحمد مطر، (ٜٜٛٔ)، ب يم کماؿ، أةد

 .دار العودة، بعوت، ٗط ، مقدمة للشعر العربي، (ٖٜٛٔ)، عل  أةد سعيد إسرب، أدوني 

 .دار الريقافة، بعوت، نويةالشعر العربي المعاصر قضاياه وظواىر الفنية المع، إ  ا(، )عزالدي ، إمساعيل

مؤسسة ، لب اف -بعوت ، ٔط،  لد ٖٖ، بحار األنوار، (ٓٔٗٔ)ؽ، سمد باقر ب  سمد  قى، جملسى دـو، ا ف اىن
 .الطبع و ال شر

 .مس ، سراف، ٔ ط، اإلسالمي المنهج ضوء العربي في األدب تاريخ مختصر، (ٖٔٛٔ)، سمود، البستاين

الحقيقة الشعرية علی ضوء المناىج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية دراسة في ، (ٕٓٔٓ)، بشع،  اوريري 
 .إربد، عادل الکتب ايدي ، أردف، ٔط ، األصول والمفاىيم

، ٔط ، جماليات الشعر العربي دراسة في فلسفة الجمال في الوعي الشعري الجاىلي، (ٕٚٓٓ)، ه ؿ، اجل اد
 .العربيةمرکز دراسات الوحدة ، بعوت

 .اجليل دار، بعوت، هاروف سمد الس ـ عبد يقي ، والتبيين البيان، (ٜٜٓٔ)، ابوعريماف عمر ب  ار،  احو

 .مؤسسة نوفل، ٔط، اإلتجاىات الجديدة في الشعر العربي المعاصر، (ٜٓٛٔ)، عبد ايميد،  يدة

، اليا   م  دإإت ماورا  الصيابة اللغوية()موق  ال قد العريب ، مقاالت في اللغة واألدب، (ٕٙٓٓ)، متاـ، حساف
 .عادل الکتب، ٔط، اجلز  الرياين

 .دارالفکر، بعوت، ٕط، حرکة الحداثة في الشعر العربي المعاصر، (ٙٓٗٔ)، کماؿ،   عب 

اإلعريب  امعة الشي  ، واللغات اآلداب کلية مجلة، «مجالية لسانية دراسة الشعري اإليقاع»، (ٕٔٔٓ)، برباؽ، ربيعة
 . انف ، العدد الريام ، التبس   بسة )اجلزائر(

 .أربد، ا ريردف، عادل الکتب ايدي ، اإليقاع في شعر نزار قباني، (ٕٓٔٓ)، مسع، ُسآليم 
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 .انتشارات حکم ، ٔچ،  رمجة م وچ ر  انع  دره بيدي، الفلسفي المعجم، (ٖٙٙٔ)، مجيل،  ليبا

 .مکتبة ا داب، قاهرة، ٔط ، نظرية الشعر المعاصر في المغرب العربي، (ٕٚٓٓ)، مفتاح سمد، عبد اجلليل

 .إياد الکتاب العرب، دمش ، القصيدة العربية الحديثة بين البنية الداللية والبنية اإليقاعية، (ٕٔٓٓ)، سمد  ابر، عبيد

، ولي جيل الرّواد والستيناتالقصيدة العربية الحديثة حساسية اإلنبثاقية الشعرية األ، (ٕٓٔٓ)، سمد  ابر، عبيد
 .إربد، عادل الکتب ايدي ، اريردف، ٔط

 .إياد الکتاب العرب، دمش ، مفهو الشعر عند رواد الشعر العربي الحرّ ، (ٕ٘ٓٓ)، فا ح، ع ؽ

 .انتشارات فاطمة الزهرا ، قم، ٕچ، الجنان مفاتيح، (ٖٙٚٔ)، حاج لي  عباس، قم 

امل امة العاملية للآلوزات واملدارس العلمية ، قم، ٕط ، الموجز في تاريخ األدب العربي، ؽ(ٕ٘ٗٔ)، جل ة اريدب العريب
 . ارج البلداف

 .دار ال  ضة العربية، بعوت، ٖط ، لغة الشعر العربي الحديث مقوماتها الفنية وطاقاتها اإلبداعية، (ٜٗٛٔ)، السعيد، الورق 

 مآخذ من اإلنترنت
جامعة جملة ، «اإليقاع الدا ل  يف القصيدة املعا رة ب ية التکرار ع د البيا  منوذ اً »، (ٕٗٔٓ)، هدي، الصآل اوي

 www.damascusuniversity.edu.sy  .ٕ+ٔعدد ، ٖٓاولد ، دمشق

 ل يل  كميل  متطلب «أسلوبية القاسم دراسة سميح شعر في اإليقاع»، (ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓ)، عابد  احل عل ،  قر

  ps.edu.alazhar.wwwر   امعة اريزه، بزة فلسطني، وال قد اريدب يف در ةاملا ستع

/  ٗ٘: العدد، اولة الريقافية الش رية، مجلة عود الند، «اإليقاع ايزي  يف لعر السياب»، (ٕٓٔٓ)، اجلزائر، مليکة، فرحي 
 www.oudnad.net  .ديسمرب ٕٔکانوف اريوؿ / 
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 عرفٍ یضرباَىگ ي اوًاع آن در دعا ةدربار یجستار
2محمدحسيه کاکًئي، 1ويا حسيه ميرزائي

 

 داًطگبُ حکين سجشٍاری یسثبى ٍ ادثيبت عزثگزٍُ  استبدیبر. 1

 یسجشٍار نيداًطگبُ حک یسثبى ٍ ادثيبت عزث داًطجَی دکتزی. 2

 دٌيكچ
 خوَد  یثوب خوذا   یضوَر پزًيبیص چٌبى  آى ،ٍ در آخزیي حجطبى در رٍس عزفِ )ع( يياهبم حس

ٍ ارکوبى   سیجبضٌبسبًِ کِ آکٌذُ اس عٌبصز یًيبیط ؛جلت کزدثِ خَد را  یثسيبرتَجِ  داضت کِ

لفظ ٍ هعٌوب ثوب ّون    هَفقيت ایي دعب در جذة هخبطت، حبصل پيَستگی . جذة هخبطت ثَد

 ّوبی ُ ضيَ یبثين ٍ ای هی تبسُ یعٌبصز ادث ،نخَاًي یکِ ایي دعب را ه یٌّگبه يیثز اعالٍُ . است

سبختِ تب  یٌّز یادث یکِ اس آى هتٌ کٌين را کطف هیٍ ضزثبٌّگ  یهَسيق اسجولِضگفتی  یادث

را ثوِ   بىضو  یاحسبس ّبی تدریبف ،اس ایي طزیق خَاٌّذ هیاهبم )ع( . هخبطجبى اس آى لذت ثجزًذ

ثوِ   هفبّين هذًظزضبى اًتقبل ٍ جلت تَجِ هخبطجبىثبعث  را آًچِ ثٌبثزایي ؛ذٌدیگزاى هٌتقل کٌ

جلت  یًَاس گَشاست کِ ثب  یضزثبٌّگ اٍليي چيش کِ ییاسآًجب. اًذِ ثِ کبر گزفت ،ضَد هی آًبى

 ذیجذ بتيضذ کِ ایي عٌصز ادث ذُیثْتز د، دارد یدر ادثيبت کًٌَ یثشرگ گبُیٍ جب کٌذ یتَجِ ه

ًخسوت عٌصوز ضوزثبٌّگ را    توب   کَضذ هیایي تحقيق  دليلثِ ّويي . ضَد یدعب ثزرس ایيدر 

جذیوذ آى هوَرد    ّبی کيرفتِ در ایي دعب را ثز اسبس تکٌکبرِ کٌذ ٍ سپس ضزثبٌّگ ث یثزرس

 یٌّوز  ىتوَا  هيوشاى  تب ًوبیذ ليٍتحلِ یتجش را ْبّز یک را تَصيف کٌذ ٍ آً ،کٌکبش قزار دّذ

 ّوبی  ضوزثبٌّگ  هبًٌوذ  هعٌَی فکزی ّبی گایي کبر ثِ ضزثبٌّ ثزای. گذاردث ًوبیص ثِهتي را 

اس عٌبصوز   ضذُ سبختِضزثبٌّگ دّذ  ًتبیج ًطبى هیپزداختِ ضذ. ... ٍ، فکز، سکَت، گٍَ گفت

ًوَ   ثٍِ ًَ آهيشد یهختلف خَد در ّن ه ّبیِ اس ثٌذّب ثب گًَ یدعب در ثسيبر ییٍ هعٌب یسبختبر

 .ثسبسد بفتِی ٍ کوبل کپبرچِی یتب اس آى هتٌ ضَد یه

 .دعبی عزفِ ؛دعب ضزثبٌّگِ ؛دعب ؛ضزثبٌّگ: َا ليدياژٌک
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