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 الملّخص

 يقوي الوحدة املوسیقیة إذ ؛ةواملتالدم ةاملوسیقی الرادع يهنزار قباين  ا  قصاددالصورة الفنیة ومجرصانة من العناصر املؤثرة يف 
يف ثنايا اهلزمیة  املنبعث من تصوير ظاهرة ألثر اجلمايلاأمهیة هذه الدارسة  تظهر .باستخدام فين للمحسنات اللفظیة واملعنوية

 يويبدوسیقیة املتناسقة أثنا  القصیدة امل لّیة الظواهرأثر مجاإلی  هذا البحث دفهي وحاالت تفاعله مع اإليقاع. القصیدة
یل حتلدها الشاعر و عاين ال ي يقصامل ،البحث يعاجل على ذلك، وبنا    أشعار اهلزمیة عند نزار قباين يفمدی فعالیة املوسیقی 

بعض خفايا  حتی تربز رعند الشاع النکسة أشعار بدراسة تحلیلیال -وصفیالنه  امل ضو  املعنوية يفو لفظیة املستويات ال
األلفاظ واحلروف  اختیاريف هذا الشاعر مدی توفیق إلی . تشری النتاد  احلاصلة عن هذه الدراسة أشعار قباين وحقادقها

والطباق، ومراعاة  جلناسكاباستخدام فين للمحسنات اللفظیة واحملسنات املعنويةذلك و  ،احلا  یاملتناغمة واملتناسبة ملقتض
 شعورهلشاعر يف عند افسي النّ  راعالصّ عن  وتعرّب  ز الوحدة املوسیقیةال ي تعزّ  نب استخدام األساطری والرموزجاإلی  النظری
  .باهلزمیة
 

 .نزار قباين ؛اهلزمیة ؛املستوی املعنوي ؛املستوی الصويت ؛اإليقاع الداخلي: الرئيسةالکلمات 
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  المقدمة
من هذه الظاهرة  الباحثونعاجل  قدو ، النقادمن اهتمام الدارسنی و  حیزا  کبریا  اإليقاع بصفة عامة أخذ 

عالقته و الداخلي اإليقاع  .احلديث ما الشعرعر، والسیّ أمهیة اإليقاع باعتباره مکّونا  بنیويا  يف الشأجل 
عترب لنا وحدة تفاعلیة ناشئة عن ظروف جمتمعه ي   ظهرالذي ي يف شعر قباين والنكسة ظاهرة اهلزمیةب

عّد أنّه ي   مع، فی شعره بدراسة مستقلة نقدية هذا املوضوع ظحی ملكشف عّما يبطنه الشاعر، و لأداة ل
يف الداخلي  شعره من ضروريات فهم اإليقاعلبحث عن ظاهرة اهلزمیة يف فا ،اد الشعر احلديثروّ  من

االجتماعیة الکربی توجد عالقة وطیدة بنی اإليقاع واملنعطفات السیاسیة و التزا  و ، الشعر املعاصر
ی حبیاة الشعوب يف شتّ  األجناس األدبیة التصاقا   من أشدّ  هىفالقصادد  دبیة،األطیلة العصور 

منشورات فدادیة علی و لتأشریة، ا) قصادداخرتنا لذلك  ؛هتاانشغاالهبمومها و  ثرها اتصاال  كأمناحیها و 
 (دفرت النکسةهوامش علی و  املهرولون،و  خبز وحشیش وقمر،و  وطن باإلجیار،و  جدران إسرادیل،

أّن قام به الشاعر، حیث جند  يجتسید لإليقاع الداخلي الذ أفضل ألّّنا لتکون حمورا  هلذه الدراسة؛
 العناصر تلكبرصد هذا البحث قوم ي .اصر املتنوعة من اإليقاع الداخليبالعن امتألت القصاددهذه 

ادة جاعلیة جديدة و اهلزمیة يف خلق فظاهرة  حیث ساعدت  يف القصیدة، تبینی مجالیتهااملختلفة و 
 . جديدةعن آفاق  كشفالو منحته فرصة لالنطالق لقصادد قباين و 

 
 البحث سئلةأ

  اآلتیة:سئلة األاإلجابة عن  إلیالدراسة هتدف 
  ؟بتقنیة اإليقاع يف شعر النکسة قباين استعان نزارکیف .  1
  ؟تقنیة اإليقاع ورا هو الغرض اجلمايل الذي يکمن  ما .2
  ؟زمیة يف قصاددهاهلظاهرة  لتبینیقباين نزار  استخدمهامظاهر و  عناصر ةأي .3
 

  فرضّيات البحث
يف قصادد النکسة وتکمن  موحیةحیث أصبحت هذه التقنیة  كثریا    اإليقاع الداخلي قباين استخدم نزار

زمیة اهللقد استفاد قباين يف بیان  .مشاعر املتلقي واجتذابيف تعزيز النسی  الداخلي للقصادد  امجالیته
قاع يمن اإلالشاعر يستّمد . الداخلياستفاد من العناصر املوجودة يف اإليقاع  أکثر ما اإظهارهو 
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طباق الستخدم العناصر الالصوتیة كفسي يف مسریة اهلزمیة واراع النّ الصّ يثبت الغلیان و  تیالداخلي ح
  .جتاه اهلزمیة لیبنی رؤيته الشعرية الرموز جبانب العناصر الصوتیةالنظری خاصة األساطری و  مراعاةو 
 

 خلفية البحث
  :يهو أقرهبا صلة مبوضوع حبثنا نذکر  ،واإليقاعزمیة اهلبعض الدراسات حو  ظاهرة  يتأجر 
قد و  ،يأبواحلسن أمنی مقدسكاتب لل ش(1387) «سويه شعر شكست چهارموازنه » مقالة. 1

يف هذا و  ،59يف العدد  "دانشگاه هتران علوم انسانی مّت نشرها يف "جملة دانشکده ادبیات و
قام مبعاجلة قصادد و يب مؤثرة يف اجملتمع العر كهزة  م(1967) نکسة حزيران، يذكر املؤلف البحث
 دنقل. ل أمقباين والبیايت وفدوی طوقان و  نزار شّّت من

 ش(1391)« اإليقاع الداخلي يف شعر عبدالوهاب البیايت ديوان املوت يف احلیاة منوذجا  »وحبث . 2
لرجا  أبوعلي ومنیژه  ،40 العدد يف "های ترمجه در زبان و ادبیات عربیجملة پژوهش"نشره فی  متّ 
 الدور اجلمايل بنی إيقاع الصوت وإيقاع املعنی.  مّتت فیه دراسةرع، زا
يف جامعة الزهرا  ملنیژه زارع. وهی قد  ش(1393)« نظرة اإليقاع يف شعر نازك املالدکة» وحبث .3

لنّص. فدراسة ااجلمالیة ال ي تتحقق يف النّص الشعري من خال  فنیة  األسسقامت بدراسة 
تناولتها الدراسات املذکورة بالنقد والتحلیل والنری التی  غايةال کانت  رجياإليقاع الداخلي واخلا

 فیها حبثا  عن ظاهرة اهلزمیة.
التحلیل الصويت والداليل يف قصیدة بلقیس لنزار قباين مقاربة يف ضو  منه  النقد »ودراسة  .4

جلما   ،40 العدديف  "آداهبااجلمعّیة العلمّیة اإليرانّیة للغة العربیة و "، يف جملة ش(1395)« الصويت
طاليب، ويف هذه الدراسة قد کشف التحلیل الصويت والداليل للقصیدة عن وجود مناسبة بنی 

 اللفظ وداللته.
ذا أکتب تاريخ كقباين جمموعتا الرسم بالکلمات وهأسلوبیة املوسیقی فی أشعار نزار » ومقا . 5

، 1 دالعد " يفلوم انساين دانشگاه هترانت و عدانشکده ادبیا"يف جملة  ش(1396)« النسا  منوذجا  
االنزياحات العروضیة بطريق الزحافات املختلفة يف  اقد درسو  صالح الدين عبدي وحمّمد زادهل

 . أشعاره احلرة
يف اإليقاع الداخلي إلی املبحث األو  تطرق  ؛التمهید يف مبحثنی صلب البحث بعد يأيت     
اإليقاع الداخلي يف املستوی اللفظي  عالقتها ببحث ظاهرة اهلزمیة و يعاجل هذا املو  قباين نزار شعر
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علی املستوی غری  ا  واملبحث الثاين يتطرق إىل اإليقاع الداخلي تركیز  .والتجنیس الصويت التكرارک
  .واألسطورةالرمز و  ومراعاة النظریعناصر وهي الطباق  ةالصويت وهذا عن طريق ثالث

 ر قبانييقاع الداخلي في شعر نزااإل
يقاع فهي تعّد أساسا  هتمام مثلما نالت ظاهرة اإلتنل ظاهرة من الظواهر األدبیة احلديثة من اال مل

سوا  کان نثرا  أم شعرا .  يالشعري وبناده وبدونه يتعّذر سری العمل اإلبداع من أسس تألیف النصّ 
وده وقوانیه يف الشعر والنثر له حدفا اإليقاع کمصطلح فين اإليقاع مبفهومه العام هو التنظیم، أمّ 

و وه ....التدّفق من الیونانیة مبعنی اجلريان و اإليقاع مشتقة أصال   الدالّة علی لفظةال» أنّ  کما  معا .
 )وهبه واملهندس، «الفين تبدو واضحة  يف املوسیقی والشعر والنثرو صفة مشرتکة بنی الفنون مجیعا  

 . ((71م: 1984
اّتساق األلفاظ علی انسجام احلروف و » لشعر العريبالداخلیة يف ا ىوسیقيف احلقیقة تعتمد امل     

إلحساس تعبری عن هواجس ا يهو اللفظ،  یأيت صدی للمحتوی النفسي أو موسیقیف وتکرارها
اع الداخلي الذي آالت خمتلفة خللق اإليقو نزار قباين يّتخذ طرقا  و  .(78م: 1986)عزالّدين،  «وعمقه

 . األساطریو رموز اللمات واحلروف واحلرکات واجلناس والطباق ومراعاة النظری و الکيبدو ورا  تکرار 
 

 ظيلفالمستوی ال
البنیة املوسیقیة  يف البداية نريد أن نکشف عن جوانب اإليقاع الداخلي ومدی تأثریه يف تشکیل

من أهّم عّد ت  و نات اإليقاع الداخلي وّ ن مکا  منوّ کتقنیة التکرار بوصفها م يوهلنّص القصیدة 
  زمیة.اهلعناصر اإليقاع الداخلي يف قصادد 

 
 راركالت

 كیبوالرت تتشّکل ظاهرة التکرار يف الشعر العريب مبستويات خمتلفة فهي تبدأ من احلرف ومتتد إلی الکلمة 
األدوات األسلوبیة من  واحد هو لتكرارألّن » يعمل علی إبراز جانب تأثریّي خاصأو العبارة ، وكل منها 

واستجال  خمتلف األحاسیس  الذي بواسطته نكشف أغوار النص ونتعمق ماورا  ذاته و یات التعبریية واآلل
عند الذات  ه إحدی املرايا العاكسة لكثافة الشعور املرتاكم زمنیا  فإنّ واملشاعر اخلفیة يف نفس املبدع. 

  (.9 م:2012، )حنی« عديدة إلی أغراضاملبدعة، يتجمع يف بؤرة واحدة لیؤدي 
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 تکرار الحرف
علی الرغم من أّن احلرف أصغر وحدة يف تکوين الکلمة، لکن لديه مکانة مهمة إيقاعیّا  وداللیّا ، 

فالتکرار احلريف هو » ة للشاعر.یفسالنّ  تتالزم بنی احلروف واحلاالالتالؤم و العالقة  دك جنلذل
إبراز ب ذلك من حملاکاة احلدث بتکرير حروف الصیغة مع ما يصاح األديبأسلوب يکّرسه 

يف کل  "ي" منوذج يتحقق فیه تکرار مفردة هي" التأشریة"قصیدة  .(199: 2003)إدريس،  «اجلرس
 : حرکة املّد هلذا احلرف هنا نعاجل .مقطوعة

  کانت بالدي بعد میٍل واحٍد وکان قليب يف ضلوعي راقصا /  سوی أحزانیه/  يما کان معي ش»
وأطعمتين حیلم باألرض ال ي لعبت يف حقوهلا/ ازي بیدي كان جو   ةکأنه محامة مشتاقة للساقی

  .(140: م1983 ،قباين) «وتینها وأرضعتين العافیة ،ولوزها ،قمحها
 بالدي، معي،" مراتسبع  "ي"يف القصیدة عرب تکرار  يثیف الشعور قام الشاعر بالتکلقد     
قصیدته إيقاعا  موسیقیا  قادرا   يف لیشّکل "أطعمتين، أرضعتينجوازي، بیدي،  ضلوعي، ،ال ي قليب،

ة قصوی للوطن أمهی يليو  إذ علی نقل التجربة الشعرية حیث جعل احلرف املکّرر بأشکا  خمتلفة:
الکوارث ويقاوم العجز  يستقّر لضروب املشاکل و اّل أ يدعوهوحیّن إلیه حنینا  فیخاطب الوطن و 

  .اهلواناضل اخلوف والفزع ويعارض الّذ  و والضعف وين
ومن أوضح األلوان يف أشعار نزار اهلزمیة  لشعرالیأس من أوسع الدالالت الظلم و احلزن و إّن     

استخدمه الشاعر تأثّرا   قباين وأکثرها استعماال  وهلا دالالت إيقاعیة تدّ  علی النظام الشعري فقد
 ف  د غلّ . لقييف اإلقبا  علی هذا اللون الشعر  لنفسیةاالعواطف مبجتمعه وبیئته أو من أجل 
اظ األلفاألفکار و  ور بالیأس واهلزمیة کلّ الشع وأکسی القصادد اإلحساس باحلزن والغربة کلّ 

 وعیون التعرف غری احلزن. وکرامة جرحیة وقلب ذبیححت القصیدة تعبریا  عن ذات منکسرة بوأص
   حیث يقو  الشاعر: «سرادیلإمنشورات فدادیة علی جدران »من مناذجه ما ورد يف قصیدة و 
اغتصاب  إنّ  تدور/ أن د  بال فت،عقارب الساعات إن توقّ  آ  إسرادیل..اليأخذکم الغرور/ يا»

 .(170: السابق) «فینااألرض الی  
إذ يكّرر الشاعر  ؛من مثریات قصادد نزار قباين وهو أدنی أشكا  التكرار ّد التكرار الصويتعي      

النغمي للرتكیب، هذا األسلوب يف التشكیل  أصوات نعين هبا رغبة يف إبراز اجلانب اإليقاعي
، )شرتح يف كثری من األحیان الشعري يسهم يف تنغیم اجلملة وإبراز اجلانب الداليل أو النفسي للنصّ 

تكرار احلروف ال ي تعّد مبثابة املاّدة الردیسة ال ي تثري ن عوالتكرار الصويت نات   .(158: م2005
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إذ يضیف إلی موسیقیة العبارة  ؛حیمل يف ثناياه قیمة داللیة»و إليقاع الداخلي للنّص بلون خاصّ ا
  .(94م: 2006 ،ن)عبدالرمح« نغمات جديدة

  :"منشورات فدادیة علی جدران إسرادیل"يف قصیدة  "النون"يلي نالحظ تكرار حرف  ويف ما   
 طشون/وتع سوف جتوعون، كم يف تیهها،كم من مصر خترجون وأنّ وجا  يف كتابه تعالی: بأنّ »
 املناشری ال ي / ويفكم بنعمة اهلل علیكم سوف تكفروننّ وأ كم ستعبدون العجل دون ربّكم/وأنّ 

 . (225م: 2014، )اخلطیب «حیمل ها رجالنا

كم، خترجون، جتوعون، تعطشون، بأنّ " فیورده ثالث عشرة مرّة هنا« النون»ويلّح علی تكرار حرف 
 أنّ النص إيقاعا  موسیقیا ، حیث كسب أا مّ  "رجالنا ستعبدون، دون، بنعمة، تكفرون، املناشری،

عظیم عّد من أكثر احلروف ارتباطا  بالصوت وهو يف أكثر املفردات اللغوية ذو أثر ي  » "النون"حرف 
قباين يف هذه املقطوعة صوت النون وأّو   يكّرر نزار .(80 م:1978)السّید،  «وتلطیفهيف تعديل الصوت 

رتبط باألمل يما  أنّه عادة  ي أ (50م:  2002 )داوود، «احلرف النّواح»سّمی ي يعرف من أمره أنّه ما
 ي هو يتحّسر علی عهوده الّسابقة الاعر فه. وهذا ما ينطبق متاما  علی الشواألسی وبالبكا  وما يسبّب
 .يةيالزمه من اجلفوة والغربة الروحیة واجلسد غرتاب واحلریة وماانقضت لیعیش زمن اال

االحتكاكیة،  "الشنی"و "السنی"صوامت  "وقمروحشیش خبز " رت يف القصیدة الرادعةكرّ ت    
صفری فالشاعر استخدم الختطیط مناسب هادف. تصدر هذه األصوات غالبا  مع صوت  فی

هذه الصوامت ت ستخدم لبیان »صوت هطو  املطر وحنن نعلم أّن ب يوكررّه لیوح "السنی"حرف 
 هذا النصّ ويف  .(56ش: 1383)قومیي،  «زدرا والكراهیة واخلوف واال مشاعر احلسرة واحلسد واحلقد

احلركة السريعة  یداللة عل« السنی»احلسرة واخلوف بوضوح وأيضا  يف استخدام حرف  نشاهد
 ترِعشر شاعمب ي، هذه الصوامت ت ستخدم لبیان الشكوی وتوحیوبدون صوت ومن جهة أخر 

  اجلسد والنفس: الرننی فی
اليبصرون يف بالدي/ حیث حییا  يی الضو  الذ/ ويعیشون علیث يبكي الساذجونيف بالدي ح»

اتكا  منذ أن كانوا وحییون  / حیث يبكي الساذجون ..ويصلون..ويزنون/الناس من دون عیون
أيها  ونعاس / وحشیشیا ..میطر ماس.. يأيها النبع الذ ال يا ه /وينادون اهلال  يعیشون اتكا 

  .(14م: 1983 )قباين،...« قالرب الرخامي املعل
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ماس، نعاس، لیس، ، الناس، )مرّتنی( الساذجون"مرات  سبعفقد شاع حرف  السنی يف هذا النص     
وكرّرها  "السنی"صفری فالشاعر استخدم حرف التصدر هذه األصوات غالبا  مع صوت  .احلواس"
هذا  نقطع وانتشار "س"را  غری ميؤّکد على استمرار احلزن يف قلبه استمراو  صوت هطو  املطرب يلیوح

 .الفجیعة، وأبرز احلزن بشکل مکّثف وصار احلديث عن حزن الينتهیعلی مساحة النص قد أظهر 
ّن أحیث  حاّد اجلرسو وهو حرف عالی الصفری  شاع حرف  السنی يف هذا النصّ  قدل     

ي ألصدا ، مّا يضفباملوسیقی وتناغم ا  قد اصطبغ بصبغته وهو حرف ينيّب  يالتشكیل املوسیق
  علی هذا النص مجاال  موسیقیا  وصوتیا  وقد ورد هذا احلرف بكثافة يف كلمات هلا طابع سليب.

  :"منشورات فدادیة علی جدران إسرادیل"يف قصیدة  "املدّ "كّرر الشاعر حرف 
ا/ جتعلوا من شعبنا شعب هنوٍد محر/ فنحن باقون هنا يف هذه األرض ال ي تلبس يف معصمه لن»

/ فیها لعبنا وعشقنا وكتبنا الشعر/ رلعماإسوارة من زهر فهذه بالدنا فیها وجدنا منذ فجر 
  .(176: السابق)« اهحشیش البحر مشّرشون حنن يف تاریمشّرشون حنن يف خلجاّنا/ مثل 

وجدنا، لعبنا، عشقنا،  شعبنا، هنا، معصمها، بالدنا،"انتهت السطور حبرف املّد  قد    
ا یلق إيقاعا  متجاوبا  يف القافیة مبّد الصوت واكتساب القصیدة درجة مرات مّ مثاين  "خلجاّنا

محل املشاعر املمتّدة واألحاسیس العمیقة  يّثل هذه احلركة الطويلة همّا مت موسیقیة ملموسة؛
  للحزن واألمل واملعاناة.

صوت عا    والبکا  والنشی  يفولقد تراوحت درجات احلزن واألسی بنی أننی األمل الکبری اجلامث    
قباين يتحدث يف قصیدة إّن جرّبه وأحّسه يف حیاته.  فتعابری الشاعر معتمدة علی ماتعبریا  عن األسی 

  حیث يقو : ؛األملاحلزن و  عن نفسه وهو يف قمة نشورات فدادیة علی جدران إسرادیل"م"
اغتصاب  أن تدور/ إنّ  فت، البد  آ  إسرادیل..اليأخذکم الغرور/ عقارب الساعات إن توقّ  يا»

  .(170: السابق) «نایفالیاألرض 
فت، تدور، توقّ  الساعات،" مخس مرّات "التا " ، تكرار حرفهذه املقطوعةيف جند     

نالحظ يف هذه األشطر أّن حرف يف اخلطاب الشعري و  ا  كبری   ا  يلعب هذا احلرف دور اغتصاب" و 
هو احلزن و  ا له من وقع يف اآلذان واألاماعداخلّیا  وزمخا  داللّیا ، ملالتا  أعطی النّص نغما  موسیقیّا  

تکرار النسقي يف أّو  الوالکآبة. ومّا يزيد يف مجالیة موسیقی هذه الفقرات تتابع حرف التا  و 
لنا عن طريق توايل حرف التا ، تداوم حزن الشاعر  يصّورکي ل تدور" فت،"توقّ األفعا  التالیة 

   :من مناذجه ّدده يف کّل حنی، وكذلكوجت ستمراريتهاو 
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سوی  /ولیس احلريق ،ولیست النار /نضیفه إلی احلساب العتیق /املسجد األقصی شهید جديد»
  .(170السابق: ) «  الطريقيقناديل تض

جديد، نضیفه،  شهید،" مرّات مثاينجا ت  ال ي "الیا "حرف جند من خال  هذه املقطوعة    
تتجّذر  .بدور کبری يف اخلطاب الشعريهذا املّد قوم یل  "يتض الطريق، ناديل،تیق، احلريق، قالع

تفسح اجملا  لتنوع النغمة املوسیقیة »کونه من احلروف ال ي   فی "الیا "األمهیة املوسیقیة حلرف 
  .(130م: 1984 ،)املطّلب «سعة إمکاناته الصوتیة ومرونتهبسسب للکلمة الواحدة أو اجلملة الواحدة 

قباين يکون  .يف شعره وهکذا انعکس هباحلننی يف قلاحلريق حیمل احلزن و  لشاعر بأنّ فیعتقد ا    
یين يف هذا األمر وجند يف شعره صورة من املشاکل ال ي تعرب عن آالم طلشعب الفلسعن امندوبا  
مد وسط هذه املشاعر القوية نلمح نفس الشاعر ثادرة الهتدأ، متوقدة الخت ويف .البشريةالنفس 

 هات، ولکن يف اعتداد يد ّ اآل ترديدوی و ل الوجود بآالمه يف اتسام من الشکفقد تدعو إلی حتمّ 
 من لواع  العذاب.  تعاين علی ما

 
 تکرار الکلمة

نتباه وتلفت رت تسرتعی االکلمة داخل النس  الشعري وظیفة داللیة حمددة، فإذا تکرّ   لکلّ 
  .لنصّ نتباه داخل ااال األنظار ملا هلا من شدّ 

ل من صوت معزو  أو   من مصادر الشعرا  وال ي تتشکّ املصدر األوّ »ل الکلمة يف الواقع تشکّ    
وهذه األصوات  أو رأسي يبشکل أفقمن مجلة من األصوات املرکبة املوّزعة داخل السطر الشعري 

ذات طبیعة  تأثریها سوا  أکانت حرفا  أم کلمة ذات صفات ثابتة کاألاما  أود يف بنادها و تتوحّ 
سم، يوجد التکرار يف ثالثة أقسام )اال .(493م: 2010 ،شرتح) «متغریة تفرضها طبیعة السیاق کالفعل

يكّرر  "طريق واحد"ة قصیدمن يف املقطع التايل  .الفعل الفعل، احلرف( لکن حنن اکتفینا بتکرار
 قادال :  األمربصیغة مرتنّی "تقدموا" الشاعر فعل 

حیث كنتم أيها  ،يف بیت حلمٍ  /يف األغوار  القدس، يف اخللیل، يف بیسان،يف /يا أيها الثوار»
  .(330 :م1983)قباين، « تقدموا .. تقدموا.. /األحرار
ت عّد من احلروف الشفوية جنبا  إلی جنب التا  ويری  املیم ال ي مفردة يف هذا املقبوس تسریو     

يف  "تقدموافقد وردت " .(62: م1982) «ی احلزنأّن احلروف الشفوية تدّ  عل»الناقد حممد مفتاح 
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إلی طبیعة املوقف قیة تنقل القارئ إلی جّو النّص و مرّتنی فخلقت نغمة موسیهذا النص القصری 
  اهلّم.الشاعر من احلزن و ذي عاش فیه لا
دة، فها الشاعر يف هذه القصیاملهمة ال ي وظّ " من السمات األسلوبیة و واتقّدم"تكرار كلمة  عدّ ي     
 ز موسیقىنغمیا  متعا  وهذا يعزّ  جوا  و هذا املقطع خلق إيقاعا  منظما   تكرار هذه الكلمة يف إنّ 

احلركة اإليقاعیة ا أمّ  معها املتلقي ويتذوقها. القصیدة الداخلیة ويعطیها طابعا  خاصا  ويتفاعل
 مل دالالت مركزية يفالناشئة عن تكرار هذه الكلمة إضافة إلی تأثریه علی اجلانب اإِليقاعي فتح

اعر علی الش ألّ الذي  یتوكید املعن يف تأفادإثرا  النص إذ  الظاهرة أثر يف هفلهذ القصیدة؛
  .الثورةإظهاره موحیا  بالتحدي و 

، يف حنی أّنم اليسعون اضطهاد األجانب والسلطات الداخلیة لألمة العربّیةقباين من  يعاين    
وهلذا حیاو  الشاعر أن يبعث روح الثورة يف ضمری  ؛جهلهمو  عن غفلتهم اليستیقظونجاهتم و لن

قّوة ماورادیة  من شخص ذي بل البد   ه يعتقد أّن هذا الحیصل علی يد إنسان أرضي،مواطنیه لکنّ 
  .يوقباين يبحث عن هذا املنج ،ينقذ شعبه يستطیع أنی هذا و يقدر عل

 
 العبارة تکرار
لی إحداث نوٍع من اإليقاع. ديث بشکل مکثف لیؤدي إعر احلخدم تکرار العبارة يف الشاست  
اعر قدمیا  کان يتخذ من العبارة املکررة يف الشطر الواحد من البیت مرتکزا  إلضافة معنی فالش»

ر العبارة يف صدر البیت اعر احلديث يکرّ الش جديد يدعم به فکرته األساسیة، علی حنی أنّ 
عنی الواحد واستقصا  مظاهر التعدد کما يراها بعنی أحیانا  لینطلق منها إلی تتبع جوانب امل

  .(143 م:1978)السید،  «خیاله
ا ن مّ ماثل يف الشطري يهناك تشابه حنو " جیاروطن باإل"يف قصیدة يف هذا النوع من التکرار    

 من جهة أخری من جهة وعلی دعم املعنی وتقومیه يف ذهن املتلقي قياملوسیيؤثر علی اإِليقاع 
  مثلة ذلك:ومن أ

من ألوان  أصنع أمال   /ّنارٍ كل /  أفهم إحساس األشجارو  /أحتدث  يف لغة األعشاب /كل ّنارٍ »
 ،ين)قبا «إحبار الشرطة: ال تقو    /فیه ركوب البحر يأنو  /كل ّنارٍ   // أصنع شعبا  من أزهارالطیف
  .(491 :م1983
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الشاعر من العصر والظروف  یعاينف دادما . قباين خاطرأيام الطفولة شغلت ذکريات املاضي و     
 ،األحداث ال ي ّمرت به، ولذا يبحث عن مأمٍن فلیجأ إلی ذکريات طفولته کذلكو  هاال ي يعیش

أيام طفولته کشبٍح شؤٍم يتبعه وحینما يذکر حرمان فأحیانا  يکون ذکر بؤس و  ه أيضا .تتحدا وال ي
من خال  أمواج  "کل ّنار" نما نراه عندما يذکربی اهلدو .عوبته الطفولّیة يعطیه السکینة و لألعابه و 

  .ملجأ ذهنیّا  له عدّ ي  کريات املاضي، يسّبب يف سکینته و ذ 
الكلمات ال ي حتتوي  أنّ  مراٍت ويعتقد جرامون ثالث" كل ّنارٍ "فكّرر الشاعر هناك عبارة     

قطع كال  أو جز ا  أو يشمل امل يساس طبیعة التكرار ونوعه الذعلی أعلى هذا النوع من التكرار، 
ّثل وتنقل صوتا  أوإيكون التكرار يف احلروف املشددة ف على زيادة تد  و حركة   نّ هذه الكلمات مت 

جا  التكرار يف . مراٍت والينقطع بل يستمريتكرر  صوتا  أو   أو بعبارة أخر  تستحضر حركة  املعاين
التكرار يف بداية كل  ملوقعكان و " كل ّنار" النص السابق معتمدا  علی بنیة التكرار املتمثلة يف ذكر

الشكل البنیة التكرارية علی هذا  فهذهكبریة يف بث احلماسة وجذب انتباه املتلقي   ةسطر شعري أمهی
ا ساعدت الشاعر يف استغالله ألقصی مدی لتفريغ مجیع املتلقي كما أّنّ  استقطابساعدت علی 

أهم مالمح النهار واماته بصیغة محاسیة باإلضافة إلی  أفكاره يف هذا الشكل حموال  من خالله إبراز
  .للنص موقع التكرار داخل القصیدة هبذا الشكل يعطي بعدا  مجالیا  للقرا ة البصرية أنّ 
 

 بلترکياتکرار 
اجلمل املکّررة بوصفها مفتاحا  لفهم  كتکرار ي ظهر األمهیة ال ي يولیها املتکّلم ملضمون تلال

من توازن هندسي وعاطفي بنی الکالم  يتحققيتوّخاه املتکّلم، فضال  عّما  ون العام الذيماملض
  .(3: ش1396 ،بالوي) ومعناه
نتظم وهو الذي استطاع الشاعر أن يتیح هلا صورة من التكرار األسلويب امل "التأشریة"يف قصیدة    

داللة أّن ال كماالنکسة، يف شعر الداللة الشعورية العمیقة والداللة اإليقاعیة :منح أغنی الدالالت
هذا النمط أشد تأثریا  من النمط السابق إذ و علی نفس املخاطب  ةتزيد يف تأثری القصید اإليقاعیة
  وحیدث أثرا  موسیقیا  مجیال : فیه الرتاکیب متوالیة وهذا األمر يسبب متاسك النصّ  ترتّدد
ما بنی   /قامت بلد /حادطٍ ادٍط و ما بنی كل ح /قامت بلد /شارعٍ ما بنی كل شارٍع و  /؟أين أنا»

  .(140: م1983، ينقبا) «قامت بلد /ظلهاكل خنلٍة و 
                                                                                                                                        
. Gerammont, Maurice 
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مولود کون وهو يالیأس  ألنّ  ثالث مرّات يف هذه القصیدة "قامت بلد" الشاعر تعبری فکّرر   
بوارق  نفسه یه إلی حّد جّفف فیهذا الشعور بالیأس قوّی ف الشجن، أحاط بوجود قباين.احلزن و 
، فریی األمل فقدت لوّنا إثر هذا الیأسله الفرح و  يال ي تستطیع أن تعطوکلُّ األشیا  ، األمل

 ث عن شارع حتی يقضي هناكالقنوط فیبحو یة عن األمل جرا  هذا الیأس خالاملدينة فارغة و 
  ينتظر املوت.عزلته ووحدته و 

األحداث ال ي  ز علی الفعل ألنّه قادٌر علی التأثری أو التغیری واستیعابالشاعر يف هذا املقطع يركّ     
املاضی  اهنا بزمنه «لدبقامت » فتكرار عبارة طبیعة هاددة ساكنة.ب يتمتعالذي سم لاليعیشها خالفا  

احلدث ضمن وحدة زمنّیة متناسقة وحییلنا إلی تداعیات حدثت علی حنو مستمر وبشی  من  يؤطّر
أمل يف انتظار األمل حیث تكون ن من أن يوّظف التكرار لرتسیخ الاّل متكّ  ظاهر أّن قباين قدالثبات وال

  اجلملة التكرارية جمسمة لرحیل األمل وحلو  الظالم الذي يومئ للیأس والفقد والضیاع.
 
 يجنيس الصوتالت

النطق  تألیف يفالجرس الکلمة وتألیف حروفها وانسجام هذا و  صوتی اللإاجلناس صنف يرجع 
يف تألیف  یتکون الکلمة جتانس أخر هي ما»ذکر ابن املعتز اجملانسة  فقد .(116: م1952 ،سالمةال)

  .(1/241: م1983 ابن األثری، ؛25: م1935 عتز،م)ابن  «يشتق منها حروفها ومعناها وما
 مجاله يف مايبدو  .(429: م1983 ي،)السکاک «تشابه الکلمتنی يف اللفظ»فه السکاکي بقوله:ويعرّ     

مكررا  ولفظا  مرددا   یأنه سیعرض علیك معنك يفبینما هو ير » يلجأ إلیه اجملنس الختالب األذهان
مستحدثا  يغاير  یمة إذ هو يروق منك فیجلو علیك معنآالجتين منه غری التطويل واالنقباض والس

ة هلذه املفاجأة اه يف نفس الصورة وذات املعرض فتأخذك الدهشحكسبقه كل املغايرة وإن  ما
کل طريف يفجأ   والريبة يف أنّ  يقع يف حسابك، السارة اللذيذة ال ي أجدت علیك جديدا  مل

بید أن  .(30-29: م1954، دي)اجلن «النفس ويباين ماكانت تنتظره تتنزي له وتستقبله بالبشري وبالفرح
طي التجنیس من الفضیلة أمر يع ما نّ إ» املعين، يقو  عبدالقاهر اجلرجاينفادته إروعة التجنیس يف 

  .(12: 1954) «ان فیه مستحقک  إذ لو كان باللفظ وحده ملا یيتم إال بنصرة املعن مل
 ي تّقدم نوعا  من هو من القالدل الذين تنّبهوا إلی موسیقی الشعر الداخلیة الفنزار قباين أّما     

 عب بالوحدات اإليقاعیة تالعبا  ماهرا  وجتاورها وتوافقها يف اجلرس والِنغم  مع التالاألصوات  جتانس
  .(24-23: م1982، بیسي)الك
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هذه التجانسات  وين جتمعات صوتیة متماثلة أو متجانسة؛كت علیشعره  يف باينلقد عمد ق    
 ،لمات البیتك  يفتتوزع  ال يرار لبعض األحرف كاإليقاعات وهی ت يفجا ت من أجل التنويع 
 النکسة شعر يف سمن أمهیة اجلناكوت وفق نسق خاص يجتر ت و لماكال يفأحرف جتانس أحرفا  

فضال   ،د النغم ورنّتهك، حیث يزيد ويؤ وسیقي بنی اللفظتنی املتجانستنیتقوية الّنغم امل يفو  ورا ه
نا نشوة فیثری فی، والوزينمن أسرار اجلما  الصويت  عدّ هذا ي  ة األلفاظ و ورنّ  نسجام مع املعاينعن اال

 :1980،  )هال اد التقارب بنی املعنینیالتفريق بنی اللفظتنی وإجیتباه و نلذهن إلی االيدفع بااحلدس و 

  :"شیش وقمرحخبز و "أّن اجلناس قد ورد يف قصیدة  من خال  هذه األشعار نالحظ. (270-271
/ فاملالينی ال ي .ونضا . هرامكل  كری الشرق من  / يبلغ البدر متامه../ يتع.الشرق ملا. يف لیايل»
 وآالف السال  وقداح الشاي.. /د..يتوالنا إذا الضو  تدفق فالسجاجی /.. ض من غری نعا كتر 

  .(14 :م1983)قباين،  «حتتل التال  واألطفا ..

 علی ،"التال  السال ، احنال ،" ،"الالحقاجلناس "علی  ،"النعا  ،نضا " فکّرر قباين    
هبا قباين تنبع من إحساس عمیق حزين  يأيت ي هذه املعاين الو  .و..، "والالحق املطّرف اجلناس"
 فیستنت صری اإلنسان حنو املوت م وتوّجهالفنا  باحلیاة مطوية  يریسببتها حادثة اهلزمیة حنی  قد
عن القدر الذي أفقده لاليعرض له و  يالذاليشکو من األمل  ،قباينف ؛احلیاة الجدوی فیها أنّ 

ر احلزن يف جو فخیاله يصوّ هبا ختفیف أمله.  يقصد ،ةاشید غنادیه يأيت بأنحنان فلسطنی بل إنّ 
تلکها قباين می ال يحملزنة افهذه التجربة الذاتیة  «خلف آالف السال  کشعب بدون نعا »نکسة ال
شعرية ذات داللة  فنیة لوحةحسیة وختلق  صورة )احلزن(، الصفة املعنوية يتعط يکبعثها لي

   لقارئ.رومانسیة لتنقل إحساسه العمیق احلزين ل
  المستوی المعنوي

تعريفه يشتمل علی العناصر الصوتیة والعناصر الالصوتیة،  سلفنا يفما أكاإليقاع الداخلي   إنّ 
 يهو  دث بعض النقاد عن نوع من املوسیقييتح القسم الثاين منها. ،هذا اجلز  نتناو  يفو 

دد احلديثة وقد أشار بعض قصاعناصرها تشكل اإليقاع الداخلي لل يبدو أنّ التی الفكرية  یاملوسیق
الرموز  ،شاركت يف اإليقاع الداخلي» :"علم الداللة"ىل ذلك مثلما نری يف كتاب النقاد إ

 :م2006لوشن، ) «بالفكرية هذا النمط من املوسیقی واإلحیا ات والصور اجلمالیة املختلفة وقد امیّ 

  سام التالیة:قباين، فیتضمن األق ار يف شعر نزاركوأّما إيقاع األف .(308
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 الطباق 

تعمل األضداد علی متابعة »و یحساس باملعناإللنقل عّد من أهم وسادل اللغة الطباق ي  التضاّد أو 
تتباد  ة تتابع خیوطها، و كأّّنا شبكتواتر جماذب و  يف ك، تتحرّ ل عنها من عالقاتكيتش وما النصّ 

يقو  الشاعر يف قصیدة  .(42 :م2005)شرتح،  «تطريزاهتا علی جسد النصّ  كوتتشاب مواقعها،
  :"هوامش علی دفرت النکسة"

أنتم بذور اخلصب يف حیاتنا العقیمة/ وأنتم  سنابل اآلما / يا مطر الربیع، يا يا أيها األطفا /»
  .(135: م2004)قباين،  «اجلیل الذي سیهزم اهلزمیة

 کلها عالمات  «صب، سنابل اآلما ، بذور اخلطر الربیعم» عندما نتأمل قو  الشاعر     
حیاتنا "الشاعر مجع هذه املرکبات مع  الثمار واإلجناب، لکنّ سیمیادیة تد  علی حیاة النما  و 

قارئ هذه األضداد بالقرا ة السیمیادیة يکشف التتضاد وحداته، و  ترکیبا   أنت  امّ  "العقیمة
يربط بنی اخلصب  أين الجیتمع، الشاعر مجع ما ؛ ألنّ حیس عندها بالالمعقو فیتشوش ذهنه، و 

، "بذور اخلصب، مطر الربیعنالحظ  احلیاة العقیمة عن طريق أسلوب التناقض، فلوالنما  و و 
الشاعر شحنها بداللة ضدية، تنفی عن هذه البذور  ة، لکنّ ؤدي إلی حیاة مثمر ي "سنابل اآلما 

 عن هذه السنابل حقیقة اخلصب.وعن هذا املطر و 
ا حنن فیه، وتنبأ  نفق مّ    املصری، وسواد الغد اآليت إن ملهکذا ظهرت قصادد حتذر من سو     

يف قصادد الشعرا   نتخیل أو نتوقع، وبدأت ترتدد االعاقبة ستأيت أقسی ألف مرة مّ  الشعرا  بأنّ 
 يف ينذر النکسة وهو ما أشار قباينك  والعجز والضیاع، واجلوع، والعري، ألفاظ الظلم، والقهر،

  :"املهرولون"قصیدة 
الصلح الذي أدخل  ك ذل نسکنه إال السراب/ لیس صلحا ، بعد مخسنی سنة/ ماوجدنا وطنا  »

  .(148 :السابق) «نه فعل اغتصابإ /اکاخلنجر فین
 السلب الذي يعدم ذلك بنی"الصلح والوطن" و میثل منتهی احلرية  التضاد هنا قادم بنی ما    
صورة  فمنها زمیة، يسوق الصور املستحیلةباهلفالشاعر يف ذروة انفعاله  ،"السراباالغتصاب و "

ا صور تستفز العقل، السراب، إّنّ صورة الوطن يف تناقضه مع الصلح يف تضاده مع االغتصاب و 
، صادما   سیاقا   ق الشاعر بذلكتستفز رفض هذا الصلح إذ یلإشارات التعجب، و حتّرض و 

وير اين جا ت لتخدم تصهذه األلفاظ ال ي يستخدمها قب يکشف عن دالالت ضدية خمبو ة.
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لیس من املستغرب أن تکون األشعار ال ي أنشدها يف الغربة باعثة  حزنه القاتل يف الغربة ولذلك
  والبکا  واالبتها .احلزن 

 
  مراعاة النظير

يسّمی التناسب » اة النظری الذيوأما العنصر اآلخر املستفاد يف املستوی املعنوي فهو مراع
 .(412: ق1428، )التفتازاين «يناسبه البالتضاد ما، وهو مجع أمر و لتلفیق أيضا  اوفیق واالدتالف و التو 

يناسبه البالتضاد لتخرج  أن جیمع الناظم أو الناثر أمرا  وما» صطالحراعاة النظری يف االمبيقصد 
  عي کدکين يفمن املفید هنا أن نستند إلی کالم الناقد اإليراين شفی .(179: م2010 ،قعتی) «املطابقة
 ش:1373) حیث يری مراعاة النظری عنصرا  من عناصر املوسیقی املعنوية موسیقی الشعر، هکتاب

یقو  يف ف ،لنا ثقل أحزانه ويرية حینما يصورمتلکه أداته التصبداعیة، و اإل نزارتتجلی براعة  .(393
 :ون"لاملهرو "قصیدة 

واألوالد/  ،الزوجاتو ن، یطااحل، و بواباألسرقوا  لس واحدة منلکها../أند / يعد يف يدنامل»
سرقوا ذاکرة  /ا    رضیعاهو ماز و  سرقوا عیسی بن مرمی/ /أحجار الشوارعن، والزيت و الزيتو و 

  .(145: م2004 )قباين، «االنعناع منواملشمش، و اللیمون/ 
شال  صور االفتقاد والالملکیة، و وهی " أحجار ،احلیطان ،بواباأل" تتداعی يف هذا املقطع

جريانه لیمس شرف فلسطنی، والشعوب العربیة، وکذا  واصال  فجر يتدفق باستمرار، مالسرقة املت
  .تعد تضي  اما  وطننا فلم ألّنا مشوع انطفأ توهجها، ؛رموز الربا ة وافتقاد إنارهتا وضیادها

ألرض ولیعم الضو  هذه ايضی  مصابیح الدجی  تعصر رحی املعاصر هذا الزيتون لیسیل زيت
أجساد مواطنیها،  تسرق رحی الغاصب الصهیوين احملتل فکذلك ،ظلمة لیلها يبددّ املقدسة و 

 ،بواباأل النعناع، "املشمش،مللموسة األشیا  ا ، فمن تلكفتسیل دماؤهم وتروي ثراها الغايل
 ،عن الواقع الیومي الذي يعیشه الشعب الفلسطیين الشاعر مثریة عرّب فیها رصو  وهی" احلیطان

يکشف  ،ا  جديد ا  ، ولکن الشاعر أضفی علیها بعدا  جديد ا  ة لیست موضوعفهذه الصور املتتابع
تراکمت إشارات االفتقاد، و تکثفت فیه عالمات الالملکیة و زمیة اهل شکلت جوعن کثافتها ال ي 

  أحاسیسه.غ هذا الفضا  من نفسه ومن وعیه و لذا نراه يصو 
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، الندماالت احلزن و ل عالمات عدة عن حشکّ ي يف التعبری يف اجلمع احلواسي تراسال   قبانی أخذ قدو 
جعل فیه  فريدا   سیمیادیا   خلق منه منطا   مجعا  ، الذوقمن خال  مجعه بنی حاسة اللمس والبصر و  كوذل

  :قوله يف قصیدة "هوامش علی دفرت النکسة" داللة شعورية خاصة.هلا و قیمة من کل حاسة إشارة 
لو بقیت يف داخل  راب/حلبامنزق جسمها الطري  / لو ملندفن الوحدة يف الرتاب و أننا ملل»

  .(133 :السابق) «استباحت حلمنا الکالب ملا /العیون واألهداب
حیث جیعل  صور حسیة، من ضمنها الصورة اللمسیة؛ شتغل الشاعر يف هذا املقطع علی شبکةي
 رتظه، و املیتنسان اإلشأن  كشأّنا يف ذل ،دفن حتت الرتابي يمعنو  کمرکب حسي"الوحدة"من 

، اجلسم الطري كتفاعل حنی متزيق ذااللوجود نوع من الرتابط و  كعبقرية الشاعر يف التصوير، وذل
بصرية يف التعبری تنبعث  دیةعمقها حینما جیسد سیمیاقوة الصورة و يزيد من  "العیون"واستعما  لفظة 

ب وفق رؤية الشاعر تستبیحه الکال بل بقاؤها حلما   ،عدم بقادها نصب األعنیة الندم و منه إشار 
  قدرة علی التصوير.أکثر شفافیة و  األدبیة، ال ي جعل فیها من حاسة التذوق عالمة سیمیادیة

 
 األسطورةالرمز و 

 ل معا  عناصرها تشكّ  الفكرية ويبدو أنّ  يسیقاملو  يوه وسیقیمن امل يتحّدث النقاد عن نوع
القصیدة عدد من اجلوانب الفنیة يف ىل إ أشار بعض النقاد قدو  ةاإليقاع الداخلي للقصادد احلديث

 املوحیة استخدام األلفاظ و التضمنیو الرمز و منها توظیف الصورة و الفكرية  یال ي تنشأ منها املوسیق

 شارکت يف» "داللة اإلبداع": ايف كتاهبلوشن اهلدي  ا تقو  نوركم .(308 :م1998 ،مأمحد غنی)
یت موسیقاها باملوسیقی اجلمالیة املختلفة وقد امّ والصور حیا ات واإلاإليقاع الداخلي الرموز 

األخری خللق اإليقاع يف عّد من األسالیب األسطورة ي  ستخدام الرمز و فا .(127م: 2006) «الفکرية
األدبا   یتکن األسطورة بأقل قیمة لد ومل ريةکعنصر من عناصر املوسیقی الفک  الرمزو  ،األفکار
 كريتأثریها الفعا  يف حتکما وعوا األساطری الفنیة واجلمالیة و رون قیمة وعی الشعرا  املعاص»حبیث 
تتضمنه من قیمة إبداعیة تتماشی  ، مث مل يغضوا النظر عن أهم ماتوسیع أبعاد اخلیا الفکر و 

  .(126: م2009 )أبوعلی، «روح العصر اجلديدو 
یا  لبين إسرادیل موسی بوصفه نب ييتجل " نشورات فدادیة علی جدران إسرادیلمويف قصیدة "    

إسرادیل العصاة   بينسلبیا  المییز فیه الشاعر بنی استدعا ومنها استحضار هذه الشخصیة 
معجزات  قبانیهو كلیم اهلل. ويف القصیدة نفسها يستحضر  يبين إسرادیل الذ بنی نيباجلاحدين و 
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رار العرب علی موسی )علیه السالم( يف خماطبته للیهود وتصوير ضعفهم أمام قوة العزمیة وإص
  النصر:

ومل يعد بوسعه  سرت عصاه/موسی ك   ألن   السحر/ فن   د يتقن  يع   ومل عت يداه/طّ موسی ق   ألنّ »
  .(221 :م2014 )خلطیب، «البحر میاه شقّ 
ستخدام عن املفاهیم احلقیقیة لشخصیة موسى ويعتربه رمزا  للدولة هبذا اال الشاعرفقد يبتعد      

من أنبیا  اهلل تعاىل ولقد  خاطئ حو  النيب. إن موسى هو نيبٌ  ة وهذا اعتقادالصهیونیة املعتدي
من الیهود والقیم ال ي يعتقد هبا ختتلف عن عدا  وعداوة الیهود ولذلك حتديد هذا  نیعا ما نیعا

 هذا النصّ إشارة الشاعر إىل قصة موسی علیه السالم يف و خاطئ  الرمز للصهاينة والیهود أمر
صلة بنی الشخصیات واألحداث اجلارية يف عصره ويف القصیدة الراهنة  تا، أوجدستناده هباو 

بنی التشاؤم والتفاؤ  وبنی الیأس  حبسبب تبد  اإلحساس العاطفي نر  حركة اإليقاع تتأرج
الوجداين املرتبط باحلسرة هو املسیطر على  یاملنح بید أنّ  طو  تردداهتا، خمتلفةواألمل فهي حركة 

 امّ  ةالكئیب ةحنیاز حنو النغميدفع باإليقاع إيل اال عل اجلانب املأساوي طاغیا  وهذاما جی النصّ 
هذه املشاعر   بیان من مشاعر الندم واحلریة والتقهر وختتيب نكسار، والنصّ يوحي بشعادر األمل واال

 . خلف اإليقاع
القادم، وتنتقد ما  احلزنالشديد و   عن احلبّ زينة ال ي تعرّب وهکذا ملعت مثل هذه القصادد احل

"موسی، فعبارة  من سو  املصری.و  صرامة، وحتذر الناس من مغبة اآليتو  حّدةيدور يف اجملتمع بکل 
  يعرب بواسطته عن رؤيته الشعرية. ييلجأ إلیه الشاعر لك رمزا  أصبحت  "میاه البحر عصاه، شقّ 

 
  النتيجة
  :رإلیها باختصا عّدة نتاد  نشریإلی هذه الدارسة  توّصلت

ا أداة للکشف عمّ  وي عترب  اإليقاع يف أشعار اهلزمیة وحدة تفاعلیة ناشئة عن ظروف العصر الراهن 
لنا من  وتبنّی يبطنه الشاعر ويضمر معاناة ورؤی ومشاعر وأحاسیس ومواقف جمتمعه وأبنا  شعبه 
 قاع الداخليخال  هذا البحث أّن أحد املظاهر اجلمالیة يف النصوص األدبیة ال ي تتمثل يف اإلي

 ذات صلة وثیقة بدالالت الکالم وأغراضه.  توی اللفظي واملستوی املعنوي( هو)املس
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 واعتمد والکلمة والرتکیب والعبارة.ففیها تکرار احلرف  التکرار جا  مکثّفا  يف القصادد؛ إنّ    
شاعر أن ينقل لنا استطاع ال لبیان احلزن والیأس واألمل واملعاناة. الشاعر علی املوسیقی النات  عنه

حزنه وحرمانه من احلريّة وبعده عن الوطن وصراعه مع املوت عرب التکرار الکثیف للحروف اجملهورة 
جا  إيقاع األلفاظ فالسنی واملّد. واملهموسة وهذا احلزن واألمل يتمّثل يف تکرار حروف النون و 

الشاعر  استطاعحیث  ؛صّ ة يف النّیة وإيقاعیّ املعتمد علی اجلناس لیدّ  علی وظیفة داللّیة ومجال
جتّسد حزنه الکبری. مّا يالحظ  التی ه من استخدام لغته الشعريةانتباه املخاطب ومّکن لفت من

يف مسریة اهلزمیة يعیشه راع الّنفسي الذي أيضا  أّن قباين استمّد من الطباق حتی يثبت الغلیان والصّ 
 وإنّ  .عري أفضت علیه مزيدا  من احلزن واألملالشيف النّص الطباقات هذه  کثرةوالنکسة کما أّن  

ی للصورة الشعرية مبا هلا من ومن مث يتسنّ  صورة الشعرية مراعاة النظریالالشاعر استطاع أن میزج يف 
أهم وسیلة داخلي غری الصويت عناصر اإليقاع الهزمیة اخلطاب الشعري. و زيد تفعالیة سیمیادیة 

يف أشعار قباين مت توظیفها  الرموز واألساطری نالحظ أنّ ما كیة  أعانت للتعبری عن عواطفه الباطن
 يلجأ إلیها لكي يعربّ وهو  الشاعر دالالت تتالدم مع ظروف عصرذات صورة  ا نسی  ألّنّ  فنیا ؛

ز قباين به عن معاصريه وتساهم هذه أّدی إلی أسلوب خاص متیّ  مّا بواسطتها عن رؤيته الشعرية،
  .اإليقاع الداخلي تخلق جلیة   مسامهة  الرموز 
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 در شعر نزار قبانی شناسی شکستنشانه برموسیقی  کنشگری
 نوع مقاله: پژوهشی

 4، سید حسین سیدی3بهار صدیقی ،*2رضا حیدریان شهریحمد، ا1محبوبه پارسائی

 دانشگاه فردوسی مشهد  زبان و ادبیات عربی دانشجوی دکتری. 1

  شگاه فردوسی مشهددانگروه زبان و ادبیات عربی  دانشیار. 2

  دانشگاه فردوسی مشهد گروه زبان و ادبیات عربی استادیار. 3

 دانشگاه فردوسی مشهد گروه زبان و ادبیات عربی استاد . 4

 
  چکیده

ساختار موسیقایی زیبا و  نزار قبانی، هاییی قصیدهاز عوامل تأثیرگذار در استحکام تصویر هنری و زیبا

موسیقایی  انسجام ،و معنویهای لفظی آرایه ۀکارگیری هنرمندان به، با امدارناست. این شاعر  آنمناسب 

شناختی تصویر شکست در شعر پژوهش در این است که به بررسی زیبا این یتاهمّ.بخشد، ت میرا قوّ

ی که تأثیر زیبای سازد. هدف این جستار این استرا با موسیقی نمایان میپردازد و ارتباط آن شاعر می

و به بررسی نقش موسیقی در شعر شکست نزار دهد را نشان های هماهنگ موسیقایی در قصیده پدیده

 تحلیلی به واکاوی موسیقی درونی شعر شکست-با روش توصیفی ،ازد و بر این اساسقبانی بپرد

 تضی حال برو حروفی را متناسب با مق واژگان ،این سرایندهدهد های پژوهش نشان میپردازد. یافتهمی

 همراه با لنظیر و تضادامانند جناس، مراعاتهای لفظی و معنوی آرایه گیری ازبهرهگزیند و با می

فکری و  هایچالش ،آن ۀواسط پرداخته و به موسیقایی انسجامو اسطوره به تحکیم  نماد بستکار

 سازد. را در شعر شکست نمایان می خویشدرونی 

 

  نزار قبانی. ،شعر شکست ،سطح معنایی ،سطح آوایی ،درونیی : موسیقها کلید واژه
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Abstract  
One of the effective factors in strengthening the artistic and aesthetic image 

of Nizar Qabbani's odes is its beautiful and appropriate musical structure. 

This famous poet strengthens the musical unity by artistically applying 

verbal and spiritual arrays. The significance of this study is to examine the 

aesthetics of the failure image in the poet’s poetry and to indicate its 

connection with music. The aim of this study is to demonstrate the effect of 

the beauty of harmonious musical phenomena in the ode. The study also tries 

to examine the role of music in the failure poetry of Nizar Qabbani. To this 

end, the descriptive-analytical method is used to analyze the inner music of 

the failure poetry. The research findings indicate that the poet singles out 

words and letters appropriate to the his current situation and utilizes verbal 

and spiritual arrays such as pun, symmetries and contradiction along with the 

use of symbol and myth to strengthen his musical unity and through which 

reveals his inner and intellectual challenges in the failure poetry. 

 

 Keywords: Inner music, Phonetic level, Semantic level, Failure poetry, 

Nizar Qabbani. 
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