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Abstract: 

This study attempts to study the external rhythmic structure in one of the illustrations of Ibn Sahl, 

called "blame for the laity" Through the analytical descriptive descriptive method to study this 

phenomenon The research focused on the study of the partial components of the rhythmic structure in 

the diagram, such as rhythmic cutting, sea, skis, rams and rhymes, each one separately. 

One of the most important results reached by the article is that the thesis came in the Sea of Riggs, in 

contrast to the well-known form of the system of mosaics, and that the poet's color is characterized by 

types of skis and ills, creating different and different rhythms. 
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  :الممخص
مف خبلؿ المنيج « ػػالمـك لمبلحي»دی مكشحات ابف سيؿ المسمی بػػيسعی ىذا البحث دراسة البنية اإليقاعية الخارجية في إح

الكصفي التحميمي اإلحصائي لدراسة ىذه الظاىرة كقد ركز البحث عمی دراسة المككنات الجزئية لمبنية اإليقاعية في المكشحة كالتقطيع 
 اإليقاعي كالبحر كالزحافات كالعمؿ كالقافية مجمٌيا كؿ كاحد فييا عمی حدة.

أىـ النتايج التی تكصمت المقالة إلييا ىي أف المكشح جاء عمی بحر الرجز مخالفا الشكؿ المعركؼ لنظاـ المكشحات كأف مف 
 الشاعر لٌكف مكشحتو بأنكاع الزحافات كالعمؿ خالقا أيقاعات متنكعة كمختمفة.

 رائيمي.: البنية، اإليقاع الخارجية، مكشح المـك لمبلحي، ابف سيؿ اإلسالكممات المفتاحية
 المقدمة

اإليقاع. اإليقاع لغة: مأخكذة مف الجذر)كقع(  :مف الميـ أف ييحدد إطار المصطمح الذم يدكر فيو البحث. فمصطمحنا ىك
كأكؿ  1كاإليقاع: مف إيقاع المحف كالغناء، كىك أف يكقع األلحاف كيبنييا ككقع المطر باألرض، كال يقاؿ سقط. كالكقعي: كقع عمى الشيء،

 2«.كلمشعر المكزكف إيقاع يٍطرىبي الفيـ لصكابو»مؿ اإليقاع مف العرب ىك "ابف طباطبا" في "عيار الشعر" عندما قاؿ: مف استع
غير أف اإليقاع، في معناه االصطبلحي، ال ييسمس القيادى لمدراسة التي تصبك إلى تحديده كتعريفو؛ كًعٌمة ذلؾ أف الدراسات التي 

تيجمع عمى مفيـك بعينو، بؿ انطمقت تمتمس لو تعريفات متغيرة تبعان لتغير زكايا نظر أصحابيا، كاختبلؼ  تناكلتو بالتحديد كالتعريؼ لـ
حقكؿ تخصصاتيـ كمناىجيـ، كربما تشابيت بعض التعريفات لتشابو أصحابيا فيما يصدركف عنو مف مناىج كرؤل، كالحاصؿ "أنو لـ 

، كىذا ما حدا ببعض الباحثيف إلى االعتراؼ بأف اإليقاع ال يزاؿ عصٌيان عمى 3"تتبمكر نظرية نقدية شاممة لمفيـك اإليقاع الشعرم
                                                           

1
 و: يادج )ٔلغ(.2113اتٍ يُظٕ, . 
2

 .53تٍ طثاطثا, دٌٔ ذا: . 
3

 .11و: 2114إطًاػٛم, . 
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الفاعمية التي تنتقؿ إلى المتمقي ذم الحساسية المرىفة الشعكر بكجكد حركة داخمية ». كقد عٌرؼ "كماؿ أبك ديب" اإليقاع بأنو: 1الكضكح
اإليقاع  2«طريؽ إضفاء خصائص معينة عمى عناصر الكتمة الحركية ذات حيكية متنامية تمنح التتابع الحركي كحدة تغمية عميقة عف

 قائـ عمى الفاعمية بيف الشاعر كالمتمقي، فيي حركة تخرج عف السككف، لتعطي المتمقي إحساسنا بالفرح كالسركر أك الحزف كاأللـ.
ار "مف أكثر قكانيف اإليقاع أىمية كأشدىا كالمتتبع آلراء الدارسيف كالمنظريف لماىية اإليقاع يخمص إلى حقيقة مفادىا أف التكر 

كمفيـك التكرار الدقيؽ في قكانيف اإليقاع ىك تكرار العناصر المككنة لئليقاع، كالنقرة أك النغمة في المكسيقى، كالمقطع أك … كضكحان 
ف عنصر التكرار فييا ىك األكثر ، فمف بيف سائر العناصر الصكتية الخالقة لئليقاع الشعرم "عادة ما يكك 3النبر أك غيرىما في الشعر"

، كقد ذىب باحث آخر إلى أكثر مف ذلؾ حيف قٌرر أف 4كضكحان مف غيره خاصة كأف يتصؿ بتجػربة األذف المدربة جيدان عمى التقاطو"
  5لزمف""التكرار ىك القانكف الرئيس المحقِّؽ لئليقاع، كيعني الحركة أك النقمة لمكحدات الصكتية، أم تعاقبيا كتجاكبيا في ا

ف اإليقاع الشعرم ليس شيئان عرضيان أك زينة خارجية يمكف طرحيا  ال شؾ في أف اإليقاع مف أىـ مزايا الفف الشعرم، كا 
ٌنما ىك خاصية جكىرية في الشعر، ، فيك "يتدخؿ في العمؿ 6كأقكل كسائؿ اإليحاء فيو، بؿ "ىك قكة الشعر األساسية" بسيكلة.، كا 

 7يتو اإلبداعية" كتفصيميان لييسيـ مع العناصر المكممة األخرل في منح ىذا العمؿ ىكيتو كماهالشعرم تدخبلن مباشران 
في ىذه المقالة، سأتحدث عف اإليقاع الخارجي لمقصيدة، كىك يتككف مف: تقطيع البيت تقطيعنا إيقاعينا، ككذلؾ استخراج البحر 

 العركضي كالقافية أك الركم كالزحافات كالعمؿ. 
 إليقاعيالتقطيع ا

 في كىٌرىا أكفى نىًصيبٍ    يا لىحىظاتو لمًفتىٍف 
-//- .--/-   --/- .--/-./ 

 مستفعمف مستفعبلف.   متفعمف مستفعمف
 ك كم يا سيـه مصيبٍ    ترمي ككمِّي مقتؿي 

--/- .--/-   --/- .--/-./ 
 مستفعمف مستفعبلف.  مستفعمف مستفعمف

 
 أٌما قبكلوي فبل  المكـي لبلَّحي مباٍح 

--/- .--/-/   --/-/ .-/-. 
 مستفعمف مفاعمف.  مستفعمف مستفعبلف
 ًريؽى ًطبل عنؽ طىبل  عمقتيا كجوى صباٍح 

--/- .-//-/   -//- .-//-. 
 مستفعمف متفعمف.  مستفعمف متفعبلف
 مٌما ارتىعىاهي بالفىبل   كالظبًي ثغره أقاٍح 

--/-/ .-/-/   --/- .--/-. 

                                                           
1

 .1/175و: 1991تُٛض, . 
2

 .231و: 1981 أتٕ دٚة,. 
3

 .45و: 1996زًٛذ انزأ٘, . 
4

 .14و: 1992انٓاشًٙ, . 
5

 .117و: 1971غزٚ ة, . 
6

 .64 و.1991غاذشف, . 
7

 .18و. 2111صاتز ػثٛذ , . 
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 مستفعمف.مستفعمف   مستفعمف مفاعبلف
 فأنتى في اإلنًس غريبٍ   يا ظبيي خٍذ قمبي كطٍف 

--/- .--/-   --/- .-//-./ 
 مستفعمف متفعبلف.  مستفعمف مستفعمف

 كميجتي مىرعنى خىصيبٍ   ك ارتٍع فدمعي سمسؿي 
--/- .--/-   /-/- .--/-./ 

 مفاعمف مستفعبلف.  مستفعمف مستفعمف
كىرً   الحياةي كاألجؿٍ منيا    بىيفى المَّمىى كالحى

-- /- .-//-   --/-/ .-/- . 
 ميستفًعميف مفاعمف(   ميستفًعميف متفعمف

فىًر   في خدىا كردى الخجؿٍ    سىقىٍت رياضي الخى
/-/- .-//-   --/- .--/- 

 ميستفًعميف ميستفًعميف(   )مفاعمف متفعمف
ٍستيوي بالٌنظىرً   كأجتنيو باألمؿٍ     غرى

/-/- .-//-   /-/-/ .-/- 
 مفاعمف مفاعمف(   فاعمف ميفتىًعميف)م

سىفٍ   أٍسيىرى أجفافى الكئيبٍ   في لحظو الساجي كى
--/- .--/-   -//- .--/-/ 

 ْميفتىًعميف مستفعبلف  ميستفًعميف ميستفًعميف
 خىؼَّ لو عىقؿي المبيبٍ    كالرِّدؼي ًفيًو ًثقىؿي 

--/- .-//-   -//- .--/-./ 
 ْف مستفعبلفميفتىًعمي    ميفتىًعميف  ميستفًعميف

 بردى الممى كقد كقدٍ    أىدٍت إلى حٌر العتابٍ 
--/- .--/-/   --/-/ .-/-. 

 مفاعمف  ميستفًعميف  مستفعبلف  ميستفًعميف
دٍ    فمٍك لثمتييا لذابٍ  فرتي ذاؾى البىرى  بزى

/-/-/ .-/-/   /-/- .--/-. 
 مفاعمف ميستفًعميف  ْمفاعمف مفاعبلف 

مييوي إالَّ الغيدٍ ما   ثَـّ لكٍت جيدى كعاٍب   حى
-//- .-//-/   --/- .--/-. 

 ْميستفًعميف مستفعمف   ْميفتىًعميف متفعبلف
 كىزًَّة الغيصًف الرًَّطيبٍ   في نىزعًة الظبًي األغىفٌ 

--/- .--/-   /-/- .--/-./ 
 ْمفاعمف مستفعبلف  ميستفًعميف ميستفًعميف
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 فينثىني ًمنيا قىضيبٍ   يجرم لدىمعي جدكؿي 
--/- .--/-   /-/- .--/-./ 

 ْمفاعمف مستفعبلف  ميستفًعميف ميستفًعميف
a. بحر الموشح 

نو مف البحكر الصافية التی تككف )مستفعمف( نكاتيا متكررة ثبلث مرات في كؿ شطر. قد  بحر ىذا المكشح ىك بحر الرجز كا 
قريبا مف إيقاع المغة العادية كىذا ما جعمو كزنا يككف في إيقاع الرجز المتكازف بيف الحركات كالسكنات كحرية الزحافات فيو ما يجعمو 

شعبيا كحبَّب فيو الكشاحكف ىذا باإلضافة إلی إمكانيات التجاكب بينو كبيف الغناء كالمكسيقي، ىذا البحر مف البحكر التی يكثر 
يؿ في أربع مكشحات، كقكلو في استعماليا في المكشحات، ككثرة استعماؿ ىذا البحر تدؿ عمی تبلئمو الرقة كاألناة. عمد اليو ابف س

 1 المكشحة المدركسة إم المـك المكاحي عمی مجزكء الرجز)مستفعمف مستفعمف(:
 في كىٌرىا أكفى نىًصيبٍ    يا لىحىظاتو لمًفتىٍف 

-//- .--/-   --/- .--/-./ 
 مستفعمف مستفعبلف.   متفعمف مستفعمف
 ك كميا سيـه مصيبٍ    ترمي ككمي مقتؿي 

--/- .--/-   --/- .--/-./ 
 مستفعمف مستفعبلف.   مستفعمف مستفعمف

أكال ىذه المكشحة لـ تأت عمی الشكؿ المعركؼ لنظاـ المكشحات بؿ جاءت عمی شكؿ القصيدة العمكدية بحيث ينقسـ كؿ دكر 
 إلی شطريف أحدىما عمی اليميف كاآلخر مف جية اليسار كيككف عمی الشكؿ اآلتی:

 ب ----------أ 
 ب ----------أ 

ًذؼى جزءا »ىذه المكشح مركب مف أربعة أغصاف كالكزف الذی اعتمد الشاعر ىك مجزكء الرجز كالمقصكد بو الذم  ىك ما حي
  2«.عركضو كضربو
 الزحافات والعمؿ

مر عف المكشحة المذككرة لـ تسمـ مف أنكاع الزحافات كالعمؿ التی أثرتيا بإيقاعيا كزيَّنىتيا بمكسيقاىا كيمكف أف تستجمی ىذا األ
 طريؽ تحميؿ أقفاؿ المكشح كأبياتو. كجاء في الجدكؿ التالي تفعيبلت ىذا المكشح كما طرأ عميو مف زحاؼ كعمؿ:

 التكاتر نكع التفعيمة 
 ّّ (-/--السالـ) مستفعمف
 ٗ /(-/--عمة المذيؿ) مستفعبلف
 ُِ (-/-زحاؼ الخبف)/ مفاعمف
 ِ /(-/-زحاؼ الخبف + عمة المذيؿ)/ مفاعبلف
 ٗ (-//-زحاؼ الطٌي) ميفتىًعميف
ف  ّ /(-//-/(+ زحاؼ الطٌي)-/--عمة المذيؿ) ميفتىًعبلي
 ٖٔ  المجمكع

 

                                                           
1

 .192/ 2و: 1997غاسی, . 
2

 26و: 2114انًطٛزی, . 
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نجد ىذه الزحافات كالعمة تتكرر في كؿ قفؿ مف األقفاؿ المكشحة.  3كعمة التذييؿ 2كالطي 1طرأ عمی ىذا المكشح زحافا الخبف
جاءت مكشحة ابف سيؿ عمی إيقاعات متنكعة بفعؿ تكرار االنزياحات التی أصابت تفعيبلت بحر مجزكء الرجز فكردت تفعيمة مستفعمف 

 ٗ«)ميفتىًعميف»مرة( أك  ُِ«)مفاعمف»اح كتصبح كغير كاردة عمی صيغتيا الحقيقية أحياف أخری كتنز  (مرة ّّأحيانا بصيغتيا الحقيقية )
ف ) ِمرة( أك مفاعبلف ) ٗ«)مستفعبلف»مرة( أك  مرة(؛ ىذه االنزياحات الكزنية خمقت حيكية كأعطت لممكشحة ركحا  ّمرة( أك ميفتىًعبلي

 إيقاعية متجددة كتنكيعا نغمٌيا كىذا ما كاف يسعی إلی تحقيقو كؿ الكشاحيف تقريبا.
ات كالعمة في المكشح يدؿ عمی نفسية الشاعر المتذبذبة بعد ما أصابو داء العشؽ الذم فرض عميو حالة القمؽ تكرار الزحاف

جٌراء ىجراف األحبة كفقداف أكصاؿ المقاء فبدت المكشحة منذ القرأة األكلی مختمفة عف النمكذج التقميدم الذی ألفنا شكمو كمكسيقاه 
لنغمية في مكشحة ابف سيؿ أضفت حركية متميزة بتنكعيا كفاعميتيا المستمدة مف تذبذب كمضمكنو كال شؾ أف طبيعة التفعيبلت ا

متربطة بمدی حركات النفسية التی تمر بيا الذات المبدعة كمف ثمة يككف انتياء »المكاقؼ. فالصكرة المكسيقية في تدفقاتيا االنفعالية 
حد أف يحدده سكاه ذلؾ كفقا لنكع التدفقات كالتمكجات المكسيقية التی تمكج الجممة الشعرية خاضعا النفعاالت الشاعر كالذی ال يمكف أل

 كذلؾ الرتباطيا بالزحافات كالعمة التی تمس التفعيمة الشعرية. 4«بيا نفسو في حالتو الشعكرية
 التقفية

ف مقطعا مكسيقيا كاحدا ىي مجمكعة أصكات تككٌ »تعد القافية القسيـ الثاني لمكزف المككنيًف اإليقاع الثابت لمنص الشعرم ك
النظاـ المكحد  ممتزمالـ يعد الكشاح  5«.يرتكز عميو الشاعر في البيت األكؿ فيكرره في نيايات أبيات القصيدة كميا مكيا كاف عددىا

نما اتجو إلی التنكيع ال عبثا بؿ محاكلة لمتجديد بما يتناسب كراءه كطريقة عرضو ألفكاره فاتجو إلی تكحيد ق كافی في األقفاؿ لمقافية كا 
كنٌكع في قكافي األدكار كلذا كانت قكافي األدكار ذات ايقاع متنكع كأما األقفاؿ فكانت قكافييا مكحدة معمنة عف حضكرىا في المطمع 

 كالخرجة.
مف آخر حرؼ »ؿ استأثر القكافي باىتماـ العمماء العرب القدماء كالمحدثيف أما القدماء فقد أكلكىا عناية فائقة. فالقافية عند الخمي

أما الدارسكف العرب المحدثكف فاختمفت زكايا نظرىـ إلی القافية. يقكؿ «. في البيت إلی أكؿ ساكف يميو مع المتحرؾ الذی قبؿ الساكف
كىي  6«مف أكبر مجاالت التكقيع في الشعر كمف أخصب مصادر الطاقات في التعبير كالتأثير»محمد اليادم الطرابمسي إف القافية 

تحدد في عبلقتيا بالمدلكؿ سكاء اكانت ىذه العبلقة »، التي 7«عند الشاعر البلكعياالفكار الداخمية في اعماؽ »في الكشؼ عف تسيـ 
نابعة مف انفاس النص الشعرم قائمة عمى عنصر التناسب بيف ما يريد  8«سالبة أك مكجبة ، فيي في جميع االحكاؿ عبلقة داخمية

القافية "عنصر ضابط لبليقاع المكسيقي ، يزيد القكة المكسيقية في  شح لعممية االختيار كالسيما افالشاعر أف ينقمو كبيف ما يتر 
 9«.التعبير

كالقافية تنتيی إلی السككف في األقفاؿ  10تككف مقيدةن كىي التی تنتيی بركم ساكف الركمالقافية في المكشحة بحسب حرؼ 
 كاألدكار كميا. نأتی فيما يمي المطمع كالدكر الذم يميو:

 في كىٌرىا أكفى نىًصيبٍ    يا لىحىظاتو لمًفتىٍف 
                                                           

1
 زذف انثاَٙ انظاكٍ.. 
2

 زذف انزاتغ انظاكٍ.. 
3

انًطٛزی, فاػالٌ()← يظرفؼهٍ( ٔ)فاػهٍ ← يرفاػالٌ( ٔ)يظرفؼهٍ ← انرفؼٛهح ذذخهٓا ْذِ انؼهّ ْٙ )يرفاػهٍ  يدًٕع.سٚادج ززف طاكٍ ػهی يا آخزِ ٔذذ . 

 (.33و: 2114
4

 .486و: 1998فٛذٔذ, . 
5

 .154و , 1989ػهی, . 
6

 . 71و: 1992انطزاتهظٙ, , . 
7

 . 321ْـ: 1425لاطى انشيز, . 
8

 . 32و: 1986كٍْٕ, , . 
9

 . 221: 1987 خهٕصٙ,. 
11

 .89. َفض انًصذر, 
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 ك كم يا سيـه مصيبٍ    ترمي ككمِّي مقتؿي 
 أٌما قبكلوي فبل  المكـي لبلَّحي مباٍح 
 طىبلًريؽى ًطبل عنؽ   عمقتيا كجوى صباٍح 
 مٌما ارتىعىاهي بالفىبل   كالظبًي ثغره أقاٍح 

كفرض السيطرة عمی الكممات حسبما تقتضيو الداللة كتتيح لمشاعر الجمع بيف  األفكارالقكافي المقيدة ىينا تعمؿ عمی تقييد 
 قكاؼ مختمفة المكقع النحكم.

جدير بالذكر ىنا أف أيقاع القافية  1يف ساكنييا فاصؿأما القافية بحسب عدد حركاتيا ىنا مف نكع المترادؼ كىي التی اليفصؿ ب
في األقفاؿ، إيقاع أحادية إذ ييبط عند الياء كىنا تكمف أىمية حركؼ المد إذ تتجمی في حرية المتكمـ في مد زمف نطقيا كما يشاء مما 

حركؼ الصائتة. في الكاقع يعطی حرؼ يجعؿ الحركؼ الصامتة التی تمييا أشبو بضربات إيقاعية حادة تعقب االنسياب اليادئ لمد ال
الياء طكال كمدا أيقاعيا ما تمبث أف تصادفو كقفة مقيدة ذات نغمة ترجيعية تضيفيا الحركؼ التی جاءت بعدىا. فالمد لو مرجعيات 

 لطكؿ األحزاف التي يشكك منيا الكشاح. دالليان  ايقاعية كداللية إذ يمنح القافية بعدان 
 النتائج:

نو مف البحكر الصافية بحر ىذا المكشح تككف )مستفعمف( نكاتيا متكررة ثبلث مرات في كؿ شطر. كىذا  يالت ىك بحر الرجز كا 
 البحر قريب مف إيقاع المغة العادية كىذا ما جعمو كزنا شعبيا.

ـ مكشحة شاعرنا ابف سيؿ لـ تأت عمی الشكؿ المعركؼ لنظاـ المكشحات بؿ جاءت عمی شكؿ القصيدة العمكدية. استخد
ف المكشح ككسر رتابتو فمذلؾ جاءت المكشحة ىذه عمی إيقاعات متنكعة  الكشاح الزحافات كالعمؿ في مكشحتو بكثير األمری الذی لكَّ

 بفعؿ تكرار االنزياحات التی أصابت تفعيبلت بحر مجزكء الرجز
العشؽ الذم فرض عميو حالة القمؽ  تكرار الزحافات كالعمة في المكشح يدؿ عمی نفسية الشاعر المتذبذبة بعد ما أصابو داء

 جٌراء ىجراف األحبة كفقداف أكصاؿ المقاء
حرؼ الركم مقيدةن كتنتيی بالسككف في األقفاؿ كاألدكار كميا. أما القافية بحسب عدد  بحسبالقافية في المكشحة جاءت 

 يفصؿ بيف ساكنييا فاصؿ حركاتيا ىنا مف نكع المترادؼ كىي التی ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

 .انًرزداف: اخرًاع طاكٍُٛ فٙ آخز انثٛد. 
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