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 تجانس اإليقاع في شعر علي الفزاني

 *محمد سالمة باكير                                                                                     
 
 :ملخصال

الذم ختطى حبداثتو قواعػد العػركض اطتليليػل القدنتػل، ليٌتلػذ الشػعرا  ال شك يف أٌف اإليقاع يتالـز مع الشعر، 
 منحنى فيو من أساليب التعبًن ما يتفق مع انفعاالهتم.

كمل يصػػعب علػػػى الفػػاا  اهػػػواؽ ىػػػذه اضتػػوااا، كأنػػػو ؾتػػػال يف غتػػاراة اضتداثػػػل مػػػن هػػالؿ شػػػعره، فاسػػػتطاع أف 
 يضبط عناصر اإليقاع اطتارايل كالداهليل لشاعريتو.

كىو بذلك قد أنصػ  اظتوسػيقى الشػعريل لل ػل، ايػع افبػع ففعيلػل كااػدة فابعػل لػوزف الرمػق، الػ  فوافقػ  مػع 
شعالفو الالذعل، فلم ختق من بعض العلػق كالااػاؼ فناسػبنا مػع لفحػات نفتػو اظتتعراحػل علػى مشػارؼ ال ضػب 

 كاالستتالـ.

ة، دٌؿ علػػى فاالػػق اظلفػػاظ ضػػ ن متػػارو ال عا قنػػا إضػػافل إأ أٌف فتػػابع قوافيػػو كانتػػ امقا مػػع القافيػػل اظتتػػوافر 
 يعوضو، بق سقق التتابع يف فعابًنه اظتقفاة، اظمر الذم يعاكس اضتاؿ اظتعاش.

من ىنا يتتحق علي الفاا  أف نتٌيا أسلوبو الفذ، الػذم للػب وركنػل ألفااػو اصتالػل كووسػيقاه اظتنتقيػل، لالاػل 
، ك ػػا أننػػا نتتشػػٌ  إبداعػػو الػػذم فتػػارع مػػع بلعافػػو، ليوقػػع بػػٌن اإلاحػػاؼ اظتنمػػـو ضػػ ن فوضػػويل التػػلطات

 الوزف كاإليقاع برفابل الفناف الذم يعاؼ أنشودفو بتكامق كمقارةو فيبلغ اد التعثًن يف نفس اظتتلقي.
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 تمهيد
كهصوصنا  إف الل ل بوصفقا اعتيكليل ال  يؤٌل  منقا أشكاال فواصليل متفاكفل، ففيض فيقا صفل التعبًن الفين

من الشعر الذم بصيالتو يتلٌق  موسيقاه من الل ل ذاهتا. أٌما اإليقاع في ثق باكورة الراكضٌن على موسيقى 
من هالؿ فاعليتو ال  فقود الل ل إأ ن  يل فنتقق إأ الطابع العابفي  (1)الشعر كىو" أف يوقع االضتاف كيبنيقا"

 عند التامع.

دكف اإليقاع فالشعر" رتيق يف اهتيار ألفااو، رتيق يف فركيب كل افو،  لذا ال نتكن اضتديع عن الشعر من
ا منتم نا"  (2)رتيق يف فوايل مقابعو، كانت امقا حبيع فودد كيتكرر بعضقا فتت عو اآلذاف موسيقى كن  ن

كلقد شقد حتوالت على مٌر العصور، فال شٌك يف أٌف كاوده شٌكق دعامل بىن عليقا العرب موسيقاىم ال  
فتعل  كمشاعرىم فقم" مل يكونوا أىق كتابل كقرا ة، بق أىق شتاع كإنشاد، كيتعاكف اللتاف يف مثق فلك البنيل 

 (3)على إيثار العناصر اظتوسيقيل من الل ل"

أما عند الوقوؼ على أسطر الشاعر علي الفاا ، فنلتاؿ من إيقاعو ايويل فتت د اركيتقا من الوكيب 
 ف من ركاد الشعر اضتديع.اظتوسيقي الفين، فقد كا

كقد بدأت اضتداثل إثر انفتاح الشعرا  العرب على الثقافات ال ربيل ايع الاموا أهنا ختلوا من القافيل" فنادكا 
 (4)يف القرف العشرين للتحرر من القافيل بوصفقا فعيق الشاعر يف نمم القصا د القصصيل الطويلل".

ت ثق يف كوهنا " اضتاال الركايل ال  فبقظ كياهنم كفناديقم إأ سٌد إف االنتفاضل ال  ىب  يف كاو القدمي، ف
كفعٌفى  حتٌوؿ الرفابل إأ اضتداثل من عوامق شٌّت دفع  بشعرا  النقضل للقياـ على  (5)الفراغ الذم لتتونو"

 الكالسيكيل.

ال  فتكوف من عناصر  كإزا  إقرارنا بالنصيب الذم يش لو اإليقاع يف الشعر العريب، البٌد من دراسل بنيتو
 فتشابك في ا بينقا لتض ن الت اسك الذم يتوس إأ اتن الت اع كصفا  اظتعىن.
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كلذا يكوف اظتبحع اظكؿ اقال يتم فيو، رصد اصتوانب اطتارايل ال  لت لقا اإليقاع كما يعكتو 
داليل يف آف معنا ، كفتبدل ذلك من هالؿ بنيتو ال  ينشع عنقا دالالت، فتاىم يف فعايا العنصر اإليقاعي كال

 من هالعتا كقا ع اظزمل على الشحنل الشعوريل كالنفتيل لدل علي الفاا  يف قصا د ؼتتارة من ديوانو.

باإلضافل إأ اظتبحع الثا  الذم كتتد الواقع الذم يؤثر يف كتابل الشاعر، فبعنا للعناصر الداهليل ال  حتكم 
 عض فلك العناصر اظتتتع لل يف شعره، كفبياف اظقتيل من ذلك.اإليقاع، كقد كقع االهتيار على ب

 المبحث األول: اإليقاع العروضي في شعر علي الفزاني:
بٌن الشعر كاإليقاع عالقل عتا است راريتقا، ال متف  استع اعتا فقي فرقى كفتطور عرب العصور ك" الشعر 

 (6)الدنتومل"يك ق كلتلو بإيقاعافو القادرة على أف فكتب القصيدة شتل 

كاإليقاع العركضي اظتت ثق يف الوزف الشعرم كما يتبعو من علق كقافيل كركم، يبعثر يف التطور الشعريل 
 لفحات فنٌ م القوؿ كفاىو بو.

فتلذ اظلفاظ ىويتقا الدالليل بعد فشكلقا البنا ي كاالصطالاي لتعهذ ايانا من الثركة الل ويل، فت وج 
اجملازم ليتصٌرؼ هبا الكافب بالطريقل ال  فال م فصوره كمراده. كىي عندما فصن  يف اتب حت لقا للتعكيق 

قوالب منٌم ل موسيقيل، ففوز بت ل الداللل كالن  ل الرنٌانل، فتتآل  مع الناعل الشعوريل ال  فكتن  الشاعر 
  عن الن ط التح  ليصبال لإليقاع الفضق يف اظتوا مل كالتوضيال، فقو" مثلو مثق الصور ييقصد بو الكش

 (7)للحقيقل العليا أم لور اظتعىن الكامن"

كفتكامق البنيل اإليقاعيل بالتقا  اإليقاع كالعركض، فاإليقاع بااتوا و العركض يعٌد أعٌم منو، كنتكن فوصيفو 
م فتداهق فيو عالقات عركضيل كأهرل حت ق التعارض كالتنال(8)على أنو" نماـ أمواج صوفيل كمعنويل كشكليل"

 من هالؿ التكرار، كاصتناس، كاظتقابلل، كلًنىا....

كمن اصتدير ذكره أٌف اظتقصود بالبنيل ىو : اظتعىن العاـ لألثر اظديب، كىو الرسالل ال  ينقلقا ىذا اظثر  
 (9)حبذافًنىا إأ القارئ، حبيع نتكن التعبًن عنقا بطرؽ شّت"

                                 
 .   .331نازؾ اظتال كل، قضايا الشعر اظتعاصر ـ س، ص  (1)
 .521ـ، ص 5882د البحراكم، العركض كإيقاع  الشعر العريب، اعتيئل اظتصريل العامل للكتاب، القاىرة، سي (4)
 .58ـ، ص 3005ػت د صابر عبيد، القصيدة العربيل اضتديثل بٌن البنيل الدالليل كالبنيل اإليقاعيل، احتاد الكتاب العرب، دمشق،  (8)
 .81ـ، ص5887، 3عربيل يف الل ل كاظدب، مكتبل لبناف، طكىبل غتدم اظتقندس، مع م اظتصطلحات ال (8)
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جت ع عناصر اظتوسيقيل الشعريل: إف كاف اطتارايل منقا، فتقـو ىذه الطرؽ على التشكيالت اظتنٌتقل ال  
اظتت ثلل يف الوزف كالقافيل كالركم، أك الداهليل ال  فكش  بوابن الداللل من أساليب فيقا من الن م ما ينت م 

 مع الوزف.

 أواًل: ارتباط علم العروض باإليقاع
بػػدكرىا الصػػحيال مػػن اظتكتػػور. كفنػػدرج ىػػذه عنػػدما ييػػنمم الشػػعر ختػػرج ألفااػػو مػػن قوالػػب موسػػيقيل، ختضػػع 

اظتعػػػايًن حتػػػ  متػػػ ى "اإليقػػػاع"ا كىػػػو اإلؾتػػػاز الػػػذم يصػػػٌب الكل ػػػات فبعنػػػا لعناصػػػره، فيػػػع  موافقنػػػا مػػػع اظتوىبػػػل 
كاالكتتاب العل ي. كؽتا ال شٌك فيو أٌف ارفباط الشعر باإليقاع لو هلفيل شديدة الوثػاؽ، كعنػو صػٌك مولػقه منػذ 

 .(10)ٌف " امتداد النفس الشعرم مرىوف بالٌتقدـ يف الامافاضيض الامن. لذا إ

فالشػػعر ووسػػيقاه اظتنتم ػػل أعطػػى أقتيػػل للركيػػاة اظساسػػيل الػػ  يبػػىن عليقػػا فقػػو اصػػيلل إيقػػاعو مل متػػق اظدب 
العػػػريب منػػػػو يومنػػػػا، مػػػػع العلػػػػم أٌف الل ػػػػويٌن القػػػػدامى مل يقفػػػوا عنػػػػد ىػػػػذه التتػػػػ يل بوصػػػػفقا العنصػػػػر اظتتػػػػتقق عػػػػن 

سيقى. هبذا مل متلقوا اوااا بٌن اإليقاع كعلم العركض كىذا ما أشار لو ابن فػارس بقولػو إٌف " أىػق العػركض اظتو 
غت عػػػوف علػػػى أنػػػو ال فػػػرؽ بػػػٌن صػػػناعل العػػػركض كصػػػناعل اإليقػػػاع، إالٌ أٌف صػػػناعل اإليقػػػاع فقٌتػػػم الامػػػاف بػػػالن م، 

 .(11)كصناعل العركض فقتم الاماف باضتركؼ اظتت وعل"

اإليقػاع كفػق القػػدامى، ال يػايال عػػن كونػو الػػامن اظتنػتمم، كال يتللٌػى عػػن النقػرة اظتوسػػيقيل الػ  نتكػػن أف إذنا إٌف 
فػػوام مػػن هػػالؿ التػػبب أك الوفػػد يف علػػم العػػركض. فتضػػال نتي ػػل ذلػػك، الدقػػل اظتقصػػودة بػػالتوازف كالتػػوازم بػػٌن 

ا للتعػػادؿ بػػٌن أاػػاا  القصػػيدة، مػػا يؤكػػد اظتقػػابع الكالميػػل، الػػ  حبتػػب إرتػػاع القػػدامى مل ختػػرج عػػن كوهنػػا مؤشػػرن 
أكثر أٌف اإليقاع يف مفقومقم اٌفصق بالوزف. كنتكن اعتبػار الػوزف النٌػبض الػذم لتيػي الشػعر كيفعلػو، ايػع يكػٌوف 

 قدرة احملافمل اصتوىريٌل على اظتوسيقى، ال  ال حتيد عن أبر الشعر كالوزف.

وافر كاالنفعػاؿ، فػال شػػٌك يف الػدفقات الػ  حتػػدث اػرٌا  ذلػػك، وػا أٌف اإليقػاع ىػػو ضػ انل الل ػل الػػ  حتػوم التػػ
 ظٌف نطاقو ال لتٌد فقو نتيج من عالقات متشابكل يف اوىرىا.

  

                                 
 .ع5/72،  3ستيس الورفا ، اإليقاع يف الشعر العريب اضتديع، دار اضتوار للنشر كالتوزيع، سوريا، ط (50)
 .353ـ، ص5،5844أزتد بن فارس، الصاايب يف فقو الل ل كمتا لقا كسنن العرب يف كالمقا، دار الكتب العل يل، بًنكت، لبناف، ط (55)
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 ــ ماىية اإليقاع وتطور مفهومو:1
اا  يف لتاف العرب البن منمور، اإليقاع من" كقع كقعنا، ككقوعنا. كاإليقاع: من إيقػاع اللحػن كال نػا ، كشتػي  

 .(12)من كتبو يف ذلك اظتعىن، كىو كتاب اإليقاع"كتابنا 

أٌمػػا اصػػطالانا، فقػػد فعػػددت اظتفػػاىيم اولػػو، فصػػعيب ضػػبطو بتعريػػ  مٌتفػػق عليػػو بػػٌن العل ػػا . جتػػدر اإلشػػارة 
إأ أٌف اإليقػػػاع ارفػػػبط باإلضػػػافل إأ ارفبابػػػو بػػػاظدب، بالطبيعػػػل كالع ػػػق كاظتوسػػػيقى، اظمػػػر الػػػذم يمقػػػر اقيقػػػل 

.فكوين اإليقاع ا  لشعرم، إذ إنو ال مترج عن كونو سلتل من اظصوات ال  حت ق معىنن

إٌف مػػا شػػقده العػػامل العػػريب مػػن هنضػػل نوعيػػل علػػى كافػػل اظتتػػتويات، كأقتقػػا اظتتػػتول الشػػعرم، مػػركرنا بػػالت يًن 
الكبًن الػذم اػٌق مػع شػحنل اظتوشػحات الػ  سػاق  ؿتػو ازدىػارو موسػيقي أفضػى إأ فطػور شػعرم، الح يف أفػق 

 لقرف التاسع عشر.ا

إٌف الػػوؿ ىػػذا العصػػر الػػذم قصػػد، مػػن هػػالؿ كتابػػو كشػػعرا و، النقضػػل النوعيػػل علػػى كافػػل اظصػػعدة، كعلػػى 
 صعيد القصيدة هصوصنا، شٌكق باندفاعو نقللن نوعيل استثنا يل، رفض  اقتصار الشعر على الوزف.

 عر العريب، قا الن:يف ىذا اإلبار، يتدهق أدكنيس ليفل  التقاـ صوب فعري  القدامى للش

"الشعر ىو الكالـ اظتوزكف اظتقٌفى عبارة فشٌوه الشعر. فقي العالمل كالشاىد على احملدكديػل كاالن ػالؽ. كىػي  
 .(13)إأ ذلك معيار يناقض الطبيعل الشعريل العربيل ذاهتا. كذلك اكم عقلي منطقي" 

الل ػويٌن القػدامى فعػريفقم للشػعر، إالٌ أٌف ب ض النمر عػن اإلقػرار وصػداقيل فلػك اظاكػاـ الػ  أبلقػ  علػى 
موقفقم يعود إأ" سببٌن ر يتٌنا يراع اظكؿ إأ كوف الوزف يعٌ ق اإليقاع كيردفو، كىذه مقٌ ل أكأ، أٌمػا اظتق ػل 

 .(14)الثانيل كىي أكثر أقتيل من اظكأ فتتحٌلى بدكره الت ييام"

العصر اضتديع نتج مػن قناعتنػا باظقتيػل الػ  هصصػقا القػدامى إٌف ففضيلنا االنطالؽ من اإليقاع وفقومو يف 
 للشعر، مع أهنم اىت وا بو باعتباره اظتادة ال  يتشكق منقا اإليقاع، من دكف أف يقٌركا بوضوح عن أقتيل اإليقاع.

 كؾتػػدىم يتلػػذكف مػػن اإليقػػاع اصتانػػب اظتوسػػيقي كيفٌصػػلونو، هبػػذا يصػػبال اإليقػػاع عنػػدىم نقلػػلن علػػى الػػن م يف

                                 
 .7884ابن منمور، لتاف العرب، ـ . س ،ص (53)
 .508ـ، ص 5848أدكنيس، مقدمل للشعر العريب، دار العودة، بًنكت،  (52)
 .14ـ، ص5883ػت د لطفي، الشعر كالشعريل، الدار العربيل للكتاب، سوريا،  (57)
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[580] 

 

 أزمنل ػتٌددة اظتعايًن الك ٌيل.

باظتقابق فشًن التعريفات اضتديثل إأ ارفباط اإليقػاع بالتفاعػق الناشػن مػن اضتالػل الداهليػل عنػد الكافػب، اظمػر 
الػػػذم يمقػػػر بانتػػػيابيل يف اػػػديع أدكنػػػيس: " فاإليقػػػاع يف الل ػػػل الشػػػعريل ال ين ػػػو يف اظتمػػػاىر اطتارايػػػل للػػػن م، 

كج اضتركؼ كفنافرىا، ىذه كلقا مماىر أك ااالت هاصل من مبادئ اإليقاع كأصولو العامػل، القافيل، اصتناس، فاا
 .(15)إنٌا اإليقاع  يت اكز ىذه اظتماىر إأ اظسرار ال  فصق في ا بٌن النفس كالكل ل، بٌن اإلنتاف كاضتياة"

ػ ٌد باضتااػل الشػعوريل اصػرنا، على الرلم من اضتيا الذم هٌص بو أدكنيس الشعر، فإٌف اظهًن أكسػع مػن أف لتي
فقو موٌبد اظتعا  كمتٌقق التعبًن ظنو" قي ل هاصل من ايع اظتعا  ال  يواي هبا. كإذا كػاف الفػن فعبػًننا إلتا ي ػا  

. كإٌف (16)عن معا  ففوؽ اظتعىن الماىر، فاإليقاع كسيلل ىامل من كسا ق ىذا التعبًن ظنػو ل ػل التػوافر كاالنفعػاؿ"
بعػػػد الفوضػػػى عػػػن اظلفػػػاظ كيضػػػ ن اتػػػن التنمػػػيم اظتتٌتػػػق، فقػػػو هبػػػذا يػػػع  " لػػػدعم اإلاتػػػاس العػػػاـ فوايفػػػو يي 

 . (17)باالنت اـ"

نتتللص ؽتا سبق أٌف اإليقاع ىو من أادث التوازف بػٌن الكافػب كاااتػو النفتػيل مػن اقػل، كبػٌن أصػوات 
عارة أسػػلوب إيضػػااو مػػن سػػيد البحػػراكم الل ػػل كانتمامقػػا يف الفػػوة الامنيػػل احملػػددة مػػن اقػػل أهػػرل، كنتكػػن اسػػت

الذم يقوؿ: أنو" نمػاـ مػن اظصػوات يوٌكػب منقػا، كعلػى نمامقػا اظكؿ الػذم فنػتمم فيػو يف الل ػل العاديػل. كىػو 
يف اضتقيقػػل نمػػاـ كبػػًن ككاسػػع يشػػ ق يف إبػػاره غت وعػػل مػػن اظنم ػػل الصػػ رل، فكػػق عنصػػر مػػن عناصػػره يشػػٌكق 

نم ػل الفرعيػػل لتشػػٌكق يف النقايػل النمػػاـ اإليقػاعي العػػاـ لشػكق القصػػيدة، كالػػذم نمامنػا فرعي ػػا، كفتصػاعد ىػػذه اظ
 .(18)يتفاعق مع أنم ل أهرل ل ويل كلًن ل ويل من أاق فشكيق بنيل القصيدة ككٌق"

من ىنػا ين لػي االىت ػاـ الػذم هػٌص بػو الل ويػوف احملػدثوف اإليقػاع، فػاعتربكه اػاىرة ػتوريػل عتػا نقػاط منفصػلل 
 كمتحدة يف اظتض وف، فقي فعفل  يف داهق النص لت نيو من جتانس أصواهتا. يف الشكق

كفبعنػا إلضتػػاح القػػدامى علػى اإلقػػرار بعقتيػػل اظتوسػػيقى يف الشػعر العػػريب، نػػرل أٌف، كعلػػى الػرلم مػػن النقضػػل الػػ  
 كقع ، ال مفٌر من نمرهتم، إذ ال نتكن ختٌطي ىذه اضتدكد.

لتفػاكت الػذم اصػق يف اػوىر اإليقػاع بػٌن القػدمي كصػوالن إأ اضتػديع من هالؿ ىذه الل حل اظتقتضبل عن ا
 ننتقق إأ ماىيل علم العركض، مالامٌن العالقل بينو كبٌن اإليقاع.
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 مفهوم علم العروض وأثره:ػػ 2
إٌف بنا  شعرو اتين فيو اإليقاع يض ن فتاكينا زمني ا بٌن مقابع القصيدة من اقل، كبٌن برا ق إنشادىا من 

أهرل. كربط احملدثوف مفقـو اإليقاع بالوزف العركضي، ىناؾ فتآل  اظصوات حبتب التفعيالت، فاظمر  اقل
اأ الكالـ الشعرم إأ  يتعلق " بتناسب اظتتحركات كالتواكن: دتاثلقا كفعادعتا كفتاكم مقاديرىا كبواسطتقا كتي

 .(19)الصو  ... كفتاكينا بٌن أااا  الكالـ"أااا  متتاكيل زمني ا. كمن ذتل فإٌف ىناؾ فتاكينا على اظتتتول 

كبالتايل ، إٌف مفقـو اإليقاع اظتتفق عليو يف العصر اضتديع، يعكم فوازننا يف اظااا  متتاكيلن مع بعضقا 
البعض، لتعرض على الدارسٌن، فتيقٌيم  بعلم لتفظ صٌحتقا. كىذا ما يع  علم العركض ليقـو بو، فقو" ميااف 

 .(20)ؼ صحيحو من مكتوره"الشعر، هبا يعر 

كلقد اا  يف لتاف العرب البن منمور: أٌف العركض عبارة عن " فواصق أنصاؼ الشعر كىو آهر النص  
 .(21)اظكؿ من البي "

فإف كاف من فعدد يف كاقات النمر ال  فدكر اوؿ مفقـو اإليقاع، فاضتاؿ أننا ال نالاظ ىذا االهتالؼ 
نذ باكلو يف القرف الثا  اعت رم إأ اٌن كصوؿ الشعر اضتديع، وا أنو " يف علم العركض فقو مل ييق ق م
. فتعلق فلك اظكزاف بالاماف الذم يثًن التامع، كىي  فضي  إأ فلك (22)يبحع عن أاواؿ اظكزاف اظتتعثرة"

 التوقعات ال  يتعل  منقا اإليقاع نتقنا أك فتطنا زمني ا معٌينا.

ليتو منذ أف كضع لو اطتليق بن أزتد الفراىيدم أساسات فوثق  لتح ي لقد عرؼ ىذا العلم باستقال
القصا د من الشوا ب .فعصدؽ ما نتكن أف يقاؿ عنو أنو اظتيااف الذم يكيق بعدؿ بٌن أااا و، " بو يعرؼ 

 .(23)مكتوره من موزكنو، ك ا أف النحو معيار الكالـ بو يعرؼ معربو من ملحونو"

ذم يصٌن  اودة القصا د، ليش ر مكاننا يف صفوؼ اإليقاع، فقو اصتا  اظتقم من هبذا يع  علم العركض ال
 بنا  الشعر العريب.

 
                                 

(58)  ،  .13ػػ15ـ، ص 3050، 5ناشركف منشورات االهتالؼ، طمبارؾ انوف، التنميم اإليقاعي لل ل العربيل، الدار العربيل للعلـو
 .54ـ، ص5887، 2التربيام، كتاب الكايف يف العركض كالقوايف، حتقيق: اضتتا  ات  عبداهلل، مكتبل اطتاؾتي، القاىرة، ط (30)
 .3881ابن منمور، لتاف العرب، ـ .س، ص  (35)
 .4ـ، ص3000، 5العربيل، القاىرة ػػػ مصر،ط عبد العايا عتيق، علم العركض كالقافيل، دار اآلفاؽ (33)
 .4نفتو، ص (32)
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[583] 

 

 انًيا: توظيف الوزن والقافية في قصائد علي الفزاني:ث
يقـو اإليقاع اطتاراي للقصيدة على الوزف الشعرم بشكقو أساسي، الذم ينت ي بدكره إأ علم العركض. 

اظتنص  يف االشعار، كال متفى أنو علم موسيقى الشعرا كك ا أٌف اظتوسيقى فعت د على  كلقد عرفناه من مياانو
نوفات كاادة النمم لتصني  أصواهتا، فكذلك العركض، الذم يقـو على فقتيم الوادات الصوفيل فن يا 

 عقب فطبيقو بٌن اضتركل كالتاكن كاظتتحرؾ.

تضى على البااع حتديد ما متطو من مقابع صوفيل، كظتٌا كان  صيالل الشعر فتطلب الدقل كاظتوىبل، اق
فكاف من الضركرم الت ييا بٌن أنواع اظصواتا ايع مٌيا بينقم اظهفش بقولو: " فعقٌق اظصوات يف فعليفقا 
اضتركل، كأبوؿ منقا اضترؼ التاكن، ظٌف اضتركل ال فكوف إاٌل يف ارؼ كال فكوف ارفنا، كاظتتحرؾ أبوؿ من 

ا لدراسل كحتليق الواقع الل وم الشعرم.(24)ؼ كاركل"التاكن ظنو ار   . فيكوف الوزف متاعدن

لًن أننا نالاظ اإللفاؿ اضتاصق من ىذا  التفريق بٌن ىذه اظصوات، فقو مل يعت على فبياف الصا   بق 
يف علم أاٌق مكانو صنفنا من اظتقابع الصوفيل. كمع ذلك، أفى فقتي و نافعنا على الصعيد  الع لي التطبيقي 

 العركض. 

 ــ الوزن في شعر علي الفزاني :1

إٌف الوزف ىو الكا ن، الذم يقـو يف ففعيالت البي  الشعرم، اظتتولد من اضتركات كالتكنات اظتتوزعل فيو. 
كلقد اففق الشعرا  كالنقاد على أٌف الشعر يتت د استقامتو من الوزف، الذم يقاس بو، "فكق كااد من اظكزاف 

 .(25)اظتعركفل ن م هاصٌّ يوافق لوننا من ألواف العواب  اإلنتانيل كاظتعا  ال  يريد الشاعر التعبًن عنقا"الشعريل 

وا أٌف شعر علي الفاا  ال ينت ي إأ الشعر التقليدم، بق ىو ذتار النقضل الشعريل اضتديثل، فال متضع إذنا 
ضتٌر من التفعيالت بالشكق الذم يت اشى مع إأ نماـ البي  الشعرم ذم الشطرين، فقد افٌبع الشكق ا

 رتاليات القصيدة اضتديثل.

، فيفصق من شتتو اصت اليل الع يقل، (26)من ىنا لتٌقق الوزف "أعمم أركاف اٌد الشعر، كأكالىا بو هصوصيل"
 ال  فضفي ركنقنا فلقب جتاىو النفوس كفطرب اآلذاف بٌن النثر كالشعر.

                                 
 .58سيد البحراكم، العركض كإيقاع الشعر العريب، ـ. س، ص (37)
 .518ـ، ص5885، 5أميق يعقوب، اظتع م اظتفصق يف علم العركض كالقافيل كفنوف الشعر، دار الكتب العل يل، بًنكت ػػػ لبناف، ط (31)
 .5/48ـ، 5885، 1، الع دة يف ػتاسن الشعر كآدابو، دار اصتيق، بًنكت ػػ لبناف، طابن رشيق القًنكا  (31)
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 (27)عنواف ) ألنيل هضرا (يقوؿ علي الفاا  يف قصيدة ب

 لك يا ايب الوايد         
 سوؼ أكتب        
 بعض هضر اظلنيات        
 سوين اضترؼ ياىو باهضرار        
 مثق زىو النور ليال       
 يف قناديق الص ار       
 لك يا ايب الوايد       
 أنا ما زل  أليٌن  كألين بن ـو اامئات       
 العينٌن لألنوار  يف ليق اصتنٌنا ع         
 ا ع اظزىار للقطر على الدرب اصتديب       
 فااضنيقا يا ىوام       
 ن  ل شترا  فدمي يف يدم ساعي الربيد       
ا يا ايب الم آف آ  كالربيع         ف دن

ا، يقـو على اظتآؿ م ن دكف التفكًن بالقيود هلق ىذا االنتقاؿ اضتاصق من القدمي إأ اضتديع انبثاقنا اديدن
العركضيل القدنتل، كااللتااـ بقافيل كاادة كركٌم كاادو يف كق القصيدة. فقد فعلف  قصا د الفاا  من سطور 

 شعريل، منقا ما ال يبلغ الكل ل أك الكل تٌن يف التطر الوااد.

فال شك يف أٌف االتو النفتيل أكادت ىذا االنتقا  لعدد اظلفاظ يف التطر الشعرم، فافضح  باقتو 
من هالؿ  الداهليل كفقنا لقانوفو افظ للشعر اقو. لقد فعثر علي الفاا  وا كترم ليطلق كرة اظتوسيقى يف الل ل،

علي الفاا  يف قصيدة  اظاداث. يقوؿ فاعالفن( دتتاز بتلك الع لل الاتياح فحولاهتياره ففعيلل سريعل )
 (28)بعد الصلب(بعنواف: )

 لًن أ  عدت يوما .. كصلييب فوؽ اقرم

 كاف قد أضحى كمق يف بريق
                                 

 .35ـ، ص5882، 7علي الفاا ، اظع اؿ الشعريل الكاملل، اظتنشعة العامل للنشر كالتوزيع كاإلعالف، برابلس ػػ ليبيا، ط (34)
 .388علي الفاا ، اظع اؿ الكاملل، ـ . س، ص (38)
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[587] 

 

 

 كانداارؾ : صار بعثنا، مثق موت

 كفل ت  بريقي .. عرب دريب

 فوادفو

 كمشيتو

 اافينا فدمى هطام

 صٌفق اظبفاؿ .. ىا قد عاد لألرض اظتتيال    

فنت ي ىذه التفعيلل إأ كزف الرمق ظف الرمق نوع من ال نا  كقد شتي بذلك لدهوؿ اظكفاد باظسباب،. 
كىكذا العديد من قصا د على الفاا  ال  نت   على ىذا الوزف مثق: ) مارم، ألنيل هضرا ، انٌن، رقصل 

 الرفض، شحاذ ب داد، أشواؽ. ال دتوت، موت التندباد، رالل الضياع(

 ـــ استخدام القافية في شعر علي الفزاني:2   
إف علي الفاا  من هالؿ القصيدفٌن التابقتٌن، نوٌع يف استلداـ القوايف، كىو بذلك شتال ظتعانيو اهواؽ  

 كٌق اااا، كىذا ما يؤكؿ إليو الشعر حبداثتو.

ا على مقياسو عركضي، "كقد أًلٍف ي أف أنمم بواي الٌتليقل، ال ارين  فقوؿ نازؾ اظتال كل من ىذا اظتنطلق
حت لين هالؿ ع ليل النمم موال الصور، كاظتشاعر، كاظتعا ، كاظن اـ، دكف أف أستذكر العركض 

 .(29)كالتفعيالت"

ىذا ما يفتر رضوخ االلفاظ لواي علي الفاا ، الذم نتي يف ػتطات معينل من شعره، أف ففعيالفو كان  
 د، يف سبيق فقعيد ما لتتاج إأ االستقامل.قد لدرهتا سليقتو ال  ففوق  على التقعي

كفعد القافيل من أكاو اظتوسيقى اطتارايل للنص الشعرم، فال نتكن التحدث عن كزف من دكف اإلفياف على 
  (30) ذكرىا ، ىي الزمل للبنا  الشعرما على اد رأم ابن رشيق "القافيل شريكل الوزف يف االهتصاص بالشعر"

 (31): )الشرؽ اطتراب(يقوؿ الفاا  يف قصيدفو

 
                                 

 .508 كل، قضايا الشعر اظتعاصر، ـ، س، ص نازؾ اظتال (38)
 .332س، ص ـ. اظع اؿ الشعريل الكاملل، علي الفاا ، (25)
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 الشرؽ باب                   

 فطرقو أانحل البعوض كالذباب                            

 فعوم على أعتابو الكالب                             

 فصفىر الرياح فيو كاطتراب                            

 فناـ فوؽ ىدبو الوعود كالتراب                         

 المبحث الثاني:  بنية اإليقاع الداخلية في شعر علي الفزاني:
لوال الت ربل البشريل الفنيل، ظتا فتا اإليقاع، فقو من ىذه الت ل اصتوىريل يلتقط شذرات الع ػق اإلبػداعي، مػن 

لى إيراد اٌده اظكؿ اظتت ثق بالوزف كالقافيل، كأما اضتػد الثػا  منػو اصتدير ذكره، أنو سي  ذك ادينا فلقد ائنا ع
ػػا بػػٌن الصػػوت كاالنفعػػاؿ النفتػػي. فيكػػوف اإليقػػاع الػػذم ينصػػ  وياانػػو حتػػرؾ اظصػػوات كفآلفقػػا،  فيكػػوف متنال ن

 فقو الفاركؽ بٌن الوزف العركضي كالبنيل الداهليل لٌل ل الشعريل.

ع صالايل ففصلو عن شتات الل ػل اظهػرل، إنػو ".إنػو ذك كفػرين متالزمػٌن من ىنا، كتوز أف نطلق على اإليقا 
يعافػػػاف معنػػػا يف نفػػػس اظتتلقػػػي، كيف أذنيػػػو، كقتػػػا كفػػػر هػػػاراٌي يت لٌػػػى مػػػن هػػػالؿ الػػػٌن م الصػػػو  اظتت ثٌػػػق يف الػػػوزف 

 (32)كالقافيل، ككفر داهلي من هالؿ الٌن م النفتي الع يق"

ليػل يف الشػعر، أك اعتبارىػا مػن الثانويػات، يف الوقػ  الػذم فشػكق فيػو أقتيػل من اظتقٌن إذنا، إقتاؿ البنيػل الداه
 فرقى هبا إأ كش  اظتكنونات النفتيل كالدكافع ال  كٌلدت كتابل الع ق.

فالشعر ال يقـو على الوزف كاده، ك ا أٌف اإلنتاف ال يعػيش باصتتػد كاػده، بػق يتكامػق بوادافػو، فيللقػاف 
 كافب، لت  ع بٌن التطحي كالبابن رتاليلن للنص الفين.شعريل فتوافق مع أىداؼ ال

فاظتوسػػيقى الػػ  حتتويقػػا البنيػػل الداهليػػل، إف كػػاف التكػػرار، أك الطبػػاؽ، أك اظتقابلػػل، أك لػػًنىم، مونػػلن " ليتػػ  
موسيقى اطتضوع لإليقاعات القدنتل، بق ىػي االسػت ابل إليقػاع جتاربنػا كايافنػا اصتديػدة، كىػو إيقػاع يت ػدد كػق 

 . (33)مل"ضت

فػػتك ن كايفػػػل اإليقػػػاع ىنػػا بالوفيػػػب اظتػػػوادؼ ظاػػػاا  الشػػعر، كلقػػػد فبػػػىن الشػػػاعر ىػػذه اظتق ػػػلا ظنػػػو ينم ػػػو 
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 الكالـ اظتػوزكف ككػاف علػى درايػل   يػع اإللتػا ات الػ  حتاكبػو، إف كانػ  الدالليػل، أك النفتػيل، أك اػّت 
 كيف ذىنو على التوا . االنفعاليل. ليكوف بذلكن اظتؤثر اظتدكم يف شتع اظتتلقي

ػػا يف الع ػػق الفػػين، فػػالتوق  عنػػد فشػػكلقا يفػػي اإليقػػاع اقػػو، وػػا أنػػو مكيػػاؿ  إٌف ىػػذه البنيػػل دتثػػق اػػا ا مق  
 الشعر العاـ الذم ال يكت ق من دكف فشابك اا يافو  بالتتاكم.

 أواًل: أثر اإليقاع في المادة الشعرية:
لشػػػعرم فن ػػػي فاعليػػػل الداللػػػل " فوااػػػب علػػػى صػػػانع الشػػػعر أف انطالقنػػػا مػػػن أٌف اظتوسػػػيقى الداهليػػػل للػػػنص ا

"  (34)يصنعو صنعلن متقنل ... فيحتو ات نا كلتققو ركانا، أم يتيقنو لفمنا كيبعده معىنن

كىو إذا فعفى يف نت و بثبات اظتفردات اظتاهرفل كاففاققا مع اظتعىن، اعق الػن م سػحرنا موسػيقي ا ال ف ػدؽ عنػو 
ع لػػو، ليالقػػي اظتتلقػػي لػػذة يف فوٌايػػو كمواكبتػػو، ال بػػق يصػػبال قػػادرنا علػػى أف يشػػعر بطلوعقػػا اآلذاف. فتعسػػر التػػام

كىبوبقػػػػا، إذ أهنػػػػا " موسػػػػيقى فػػػػؤثر يف أعصػػػػاب التػػػػامعٌن بقواىػػػػا اطتفيػػػػل ... فنشػػػػر يف نفوسػػػػقم مواػػػػات مػػػػن 
 .(35)االنفعاؿ"

اآلفػػاؽ مػػن أاػػق أف يتػػيال التعكيػػق، لػػذا فػػاظدب القػػا م علػػى اإليقػػاع ي ػػين مػػن اوانبػػو البنػػا  الل ػػوم، فيفػػتال  
فتتوسػع الػرؤل، ليت يػا مػن هالعتػا، انعكػػاس اضتقيقػل كاجملػاز. مػن ىنػا، نتػػنال اظتتلقػي فرصػلن حت ػق اإلمكانيػل لرصػػد 

 ، فتحدث ن  نا لو أبعاده اصت اليل كالدالليل.اإليقاعفلك اظتفردات ال  فشد عيصابل 

، فتتوضػػػال دكاعػػػي اسػػػتع اؿ البنيػػػل الل ويػػػل، كفنكشػػػ  أكاصػػػر كلتتػػػاج اظثػػػر اظديب إأ االستكشػػػاؼ كاإلبانػػػل
الوابط البابين يف الع ق اظديب، ف ا كاف أف يتٌ ى بذلك لوال شػعًنات اإلبػداع الػ  يقػذفقا يف لواتػو الشػعريل. 

ال إذنا، كال ختفى الت ل ال  يورتقا الشعر، فقو مقيم الن م ػتافمنػا علػى التشػكيق اإليقػاعي للبنيػل الل ويػل. فيصػل
إعػػػادة القػػػوؿ بتالزميػػػل الشػػػعر كاظتوسػػػيقى، كالشػػػعر نتثػػػق نبػػػع اظدب الػػػذم يفػػػيض باهرفػػػات، فلقػػػي يف النفػػػوس 

 سحرىا، فتلٌحن بنيل الل ل بشعريل ساارة ختط  التامع، كفثًن فيو الفضوؿ لترب ما كرا  فلك اصت اليات.

مػػػػع سػػػػر الوقػػػػع اظديب اظتتػػػػتو يف اػػػػق كنتكػػػػن القػػػػوؿ، أٌف مق ػػػػل اظتوسػػػػيقى الداهليػػػػل فضػػػػ ن ؾتػػػػاح التالقػػػػي 
الكل ػػػاتا مػػػن ىػػػذا اظتنطلػػػق سػػػنع  علػػػى ذكػػػر كايفتقػػػا يف الػػػنص الشػػػعرم، فتنطلػػػق مػػػن فلػػػك الوايفػػػل إأ كنػػػو 
عناصرىا. فتتناكؿ فيقا انعكاسات اظصوات ال  حتبك اللفظ على اظتعىن العاـ كالمركؼ الناشئل يف بيئل الشػاعر 

 احمليطل بو.
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 قى الداخلية في الشعر:ـ وظيفة الموسي1
دتتلك اظتوسيقى الداهليل أقتيل عاليل يف فقم ماايا الل ل الشعريل عىًقبى الركابط ال  فبثقا يف الٌتطور، لتعفل  

 يف سبيق االففاؽ على إثارة اظتض وف ووسيقى الن م اصتاؿ.

كيتعى الدارس فيقا إأ ففكيك  ؽتا ال شٌك فيو أٌف ىذه اظتوسيقى الداهليل فرفبط باآلثار النفتيل للشاعر ،
ال لٌو الذم نتكن أف يكتن  نفس الكافب ، فيلتل  ذلك حبتب اٌفتاع شحنل اظمل، كببيعل الشاعر ال  

 ف لي فيو.

إٌف اظتوسيقى الداهليل فربز ع ق الشاعر فبعنا لت ربتو، فبقدر ما فكوف ػتقونل بتضارب اظاداث، بقدر ما 
، من هالؿ اظكاو اظتوسيقيل. لذلك فصن  اظتوسيقيل الداهليل بالقوؿ إهنا " يتبٌن التلبط يف االنفعاالت

موسيقى هفيل فنبع من اهتيار الشاعر لكل افو، كما بينقا من فالـؤ من اضتركؼ كاضتركات، ككعٌف للشاعر أذننا 
تفاضق داهليل كرا  أذنو الماىرة فت ع كق مشكلل ككق ارؼ. ككق اركل بوضوح فاـ. كهبذه اظتوسيقى ي

 (36)الشعرا ".

كفك ن اظقتيل يف أٌف البنيل فؤكؿ إأ الن اح إذا أاتن الشاعر انتقا  اظلفاظ ال  فناسب اظتعىن، كفرفقي 
باظتتتول اظديب من هالؿ حتٌيا كق كل ل هاصيتقا يف االستع اؿ. من البديقي إذنا، أف متلق ىذا االفصاؿ 

بتا انفعاالت الشاعر، " فالبنيل الداهليل للنص أشد ف لفنا يف النفس الع يق من الت ربل كاظتوسيقى اللتٌن كاك
اإلنتانيل فقي فضفي اتن اظدا  كفرابط اظفكار كرتاؿ التصوير على الع ق اظديب وا كتعلو يصق إأ 

 (37)سويدا  القلب"

فال بٌد أف نتٌر وحطات  إاٌل أٌف البنيل الداهليل ال حتتق ووسيقاىا، دفعل كاادة، إص ا  الدارس كسحره هبا،
متنوعل من متتويات ىذه اظتوسيقى، فيق  عندىا، كلتلق أااا ىا الكا نل داهق اشو القصيدة الواادة. 

 على ىذا اظساس، كقع التنافس بٌن الشعرا  للفوز بعفضليل النمم اظتنٌ م اظتدركس.

لى أثر ما نتركف بو، فالت ت  فعابًنه هصاالن كانت ى علي الفاا  إأ فئل الشعرا  الذين افقنوا إيراد اظلفاظ ع
 من انفعاالفو كلبت  ردا  الن م، لتق ع  االتقا شناعل فصٌرفات الط اة.
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 ــ أىم عناصر الموسيقى الداخلية في شعر علي الفزاني:2

ق بالتعاكف يصار إأ حتقيق اظىداؼ، فكي  لو كان  أىداؼ فنيل إبداعيلن، فنقق القارئ إأ اقق التعم
 ايننا يف سقوؿ اطتياؿ، كفردفو ايننا النتقا  ألفااقا اظتوزكنل اظتثقلل بالن  ات الرنٌانل؟

يقع االهتيار على أىٌم العناصر ال  كافقا علي الفاا  بوضوح يف قصا ده، كستكوف الدراسل يف قصيدة 
 من ديوانو، ؿتاكؿ منقا ربط مدلوالت ىذه العناصر وا يراكد الشاعر.

 ار:اــ التكر 

لقد أعار الل ويوف القدامى كاحملدثوف، اىت امنا الفتنا بماىرة التكرار. فقو من الوسا ق ال  فؤسس لإليقاع، 
 من أاق الوصوؿ إأ الفقم الذم أراد الشاعر أف ينقلو إأ اظتتلٌقي.

ظتعىن ذك فالتكرار يتلط الضو  عق نقطل اتاسل يف العبارة كيكش  عن اىت اـ اظتتكلم هبا، كىو هبذا ا"
 (38)داللل نفتيل قي ل فقيد الناقد اظديب الذم يدرس اظثر كلتلق نفتيل كافبو".

كبالتايل، نتتبٌن عن الفرصل ال  يقدمقا التكرار يف التعبًن عن مكنونات القصيدةا إذ  أٌف لو من التعثًن ما 
ا للفكرة يكفي صتذب الدارس ؿتو موسيقى لنا يل، دتلك الفا دة كالعامق اظتؤثر، فيض ع التكرار يف" أيدينا مفتاان

 .(39)اظتتتلطل على الشاعر"

 ب ــ التقابل:
يضٌم التقابق يف مفقومو الباللي كال  من الطباؽ كاظتقابلل، كىو يعٌد من العناصر ال  فدهق يف التشكيق 

ؿ فيو إٌف " اظتطابقل الٌنصي . كنتكن التفريق بٌن أااا  التقابق، من هالؿ فعري  أبو ىالؿ العتكرم الذم يقو 
. أما (40)يف الكالـ ىي اصت ع بٌن الشي  كضده يف اا  من الرسالل أك اطتطبل أك بي  من بيوت القصيدة"
 .(41)بالنتبل لل قابلل فقي " إيراد الكالـ مث مقابلتو وثلو يف اظتعىن أك اللفظ على اقل اظتوافقل أك اظتلالفل"

للتقابق فعاليل يف إيضاح دالالت اظلفاظ ال  استعاف هبا الشاعر، كال شٌك أف سرب ألوارىا لتتاج إأ الدقل 
 يف اظتالامل كالدراسل كالتحليق.
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 جـ ــ الجناس:
ال متفػػى أٌف لل نػػاس مرفبػػل شػػالرة يف العناصػػر الػػ  يتػػعٌفى منقػػا التوسػػع يف أفػػق الػػدالالت، اظتبطنػػل يف اظتػػادة  

 إف كاف يف الشعر أك النثر. الفنيل،

كاصتنػػػػػػاس أك الت نػػػػػػيس "ىػػػػػػو أف يػػػػػػورد اظتػػػػػػتكلم كل تػػػػػػٌن جتػػػػػػانس كػػػػػػق كااػػػػػػدة منق ػػػػػػا صػػػػػػاابتقا يف فػػػػػػعلي  
 .(42)اركفقا"

أمػػا مػػن كاقػػل نمػػر احملػػدثٌن فػػي كن اهتاالػػو بعنػػو ذلػػك التشػػابو النطقػػي يف لفمتػػٌن ختتلفػػاف بػػاظتعن. فتفػػاكت 
تػػػاف يف نػػػوع اضتػػػركؼ، كعػػػددىا، كىيعهتػػػا كفرفيبقػػػا، كانػػػاس لػػػًن فػػػاـ، أنواعػػػو بػػػٌن انػػػاس فػػػاـا اففقػػػ  فيػػػو الكل 

 اهتلف  فيو الكل تاف يف كاادو من اظمور التابقل.

ففوؽ ىذه العناصر، ال  فع ػق علػى فػعلي  البنػا  الػداهلي للقصػيدة، كػق شػكق سػطحي ليعػدك إأ اصتػوؼ 
 كالنفتيل للكافب. ايع يفٌ ر اظتقصود اإلبداعي الذم كرث بدكره اظبعاد الشعوريل

سنبٌن في ا يلي، االفتاؽ الكامن بٌن ىذه اظتتفرعات فبعنا النبثاققػا يف شػعر علػي الفػاا ، لنصػق إأ النتي ػل 
 ال  ففٌتر ىدؼ الشاعر، يف اق اصتٌو اظتوسيقي اظتشحوف بالدالالت الداهليل.

 ثانًيا: ائتالف العناصر الداخلية في شعر علي الفزاني:
تقاط اوانب هاصل من التشكيق اإليقاعي يف البنيل الداهليل، نمرنا اللتحامقا الشديد يف شعر لقد أثرنا ال

علي الفاا ، معيدين فوايو اظقتيل ؿتو ىذه البنيل ال  ال فوؾ الشعر، بق فبقى متالزمل بو، إهنا " كالشعر 
 .(43)صنواف ال يفوقاف مق ا فقدـ الاماف كارفقى اإلنتاف"

علي الفاا  لتتاج إأ التفرغ ب يل مالامل اٍبك اظاداث ال  يطٌع قا بوٌددات داهليل،  إٌف قارئ شعر
فيثرم هبا ؼتاكنو اإلبداعي. لذلك فتشكق ل ل شعره على أساس التقق اظت تنع، إذ إنو ال يطرح مقاصده أماـ 

كق مفوؽ من سطر   العامل، بوضوح، على اوانب متلكو الشعرم، بق يوؾ للٌدارس قابليل للت اشي على
قصا ده. من هالؿ ىذا النقج، يصق البااع إأ احملطل ال  رتع فيقا عناصر فقٌرب الفقم إأ اظتتامع 

 كاظذىاف، لتضٌخ الطاقل اإليقاعيل ال  يت يا هبا علي الفاا .

                                 
 .738أبوىالؿ العتكرم، كتاب الصناعتٌن: الكتابل كالشعر، ـ، س، ص  (73)
 .515شوقي ضي ، يف النقد اظديب، ـ. س، ص (72)
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كسنحـو اوؿ قصيدة ) من ارب البتوس إأ دكف كيشوت( ال  يتتقق علي الفاا  كالمو فيقا 
 (44)الن:قا 

 أنمر ىنا يف كق قطر، مثل ا ففىن ذتود
 يتااام اظارا  .. أيدو هاكيات، ال فعود
 إالٌ وا فرك  كالب اظتتتفيد من اصتقود

 ماذا سول ، كبن سليب
 كسقوط ادراف البيوت على البيوت

 كمن احمليط إأ اطتليج
 كمن اطتليج إأ احمليط

 دنيا من العبع اظتدثر بالندكب
 مي ي شكيب" ماذا  سول "

 فعطي كساـ العيرمِّ يف القبو اظتريب؟
 ماذا سول " ؾتول فؤاد"

 رقصٍ  كما بليٍ  عمامك يا رياض
 كففٌتال اظمس القريب من اظتلاض
 يف اطتي ل التودا  فب ا .. من ؼتاض

 كمن احمليط إأ اطتليج
 كمن اطتليج إأ احمليط

 كبن يباع ـتاسل .. كبين اضتبيب
 باظتصًن" كيشوت" : يلعب 

 أري  " كيشوت" اضتقًن؟

 

 

  

                                 
 .528ص 5ط ليبيا، –برابلس  كالتوزيع كاالعالف،ديوانو، دمي يقافلين اظف، اظتنتاة العامل للنشر  علي الفاا : (77)
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 الخاتمة
 أ نتا ج ندراقا كفق اآل :إبعد االنتقا  من  إدتاـ ىذا البحع فوصلنا   

 ػػ أاتن علي الفاا  استلداـ اظصوات الل ويل ال  دتاش  مع الواقع الذم عكتو يف قصا د ديوانو.

 العيش كفعثًن البيئل على غتريات شعره.ػػ  زتل  ؼتارج اظصوات اإلنتانيل دقل يف فبياف اقيقل 

 ػػ  صتع الشاعر إأ اظل  اللينل ما أشار إأ كضواو كمصداقيتو يف اظلفاظ اظتندفعل من أع اقو.

 ػػ  دل  الصوام  الرٌقيقل على أسلوب الفاا  الفٌذ كفراكيبو البتيطل ال  نقل  صورة كبنو اظتشرذمل .

ز شلصيل الشاعر الثا ر الذم اافظ على دفق مشاعره، ضابطا نفتو، فلقد ماؿ ػػ  ساىم النرب كالتن يم يف إبرا
 إأ اظتقابع اظتتوسطل يف النرب، كاافظ على الن  ات اعتابطل.

ػػ ألىن اإليقاع مض وف شعره، فتآل  الوزف كالقافيل مع العناصر الداهليل، فعاقرا دكاعي استع الو الوزف الٌتريع 
 شاهب  مع انفعاالفو.بتفعيلل حبر الرمق ال  ف

 ػػ عكس اظدب ركنقنا يف ؼتتل ات البنيل الل ويل ، فشكق شعر علي الفاا  عنصر اذب لتامعيو.

ػػ فضافرت القواعد الصوفيل الل ويل مع القواعد اإليقاعيل اظدبيل، فعاقرت باحتادىا ضركرة التقا ق ا من أاق 
 فكامق اظتعىن العاـ الداليل.

 التكرار يف شعره على الوددات اظتتوافرة ال  فطرؽ كيانو.ػػ دٌل  كثرة 

ػػ شكل  قصا ده ابكل سرديل متتلتلل أااا ىا لتلبيل ىدؼ الشاعر، ف ن الثورة على اظنم ل هلق ثركة 
 ل ويل كالتىن برسالتو.
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 المصادر والمراجع
البي ػاكم كػت ػد أبػو الفضػق إبػراىيم،  : علػيلصػناعتٌن: الكتابػل كالشػعر، حتقيػقػػ أبو ىالؿ العتكرم، كتاب ا1
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The harmony of rhythm in the poetry of Ali Ali-fazani 

Mohammed Salama Ahmed Baker 
Abstract 

Undoubtedly ,rhythm correlates with poetry ,which in its 
modernity ,transcends the rules of ancient khalilian perFormances,So 
that poets take a direction in it of methods of expression consistent 
with their emotions. 

It was not difficult For Al-Fazani to penetrate these barriers ,and he 
succeeded in keeping pace with modernity through his poetry, so he 
was able to control the external and internal elements of the rhythm 
of his poetry. 

He thus did justice to the poetic music of the Language,as he 
Followed asigle activism related to the weight of the sand which 
corres poneled with its stinging Flames ,and it was not Free From 
some defects and creeps in proportion to the swings of himself on the 
verge of anger and surrender In addition to the fact that the sequence 
of its rhymes and its harmony with the continuous rhyme, indicates 
that the words slide within a path that does not obstruct it ,but rather 
facilitates the sequence in its rhymed expressions, which contradicts 
the living situation. From here, Ali Al-Fazani deserves to distinguish 
his unique style which with the flexibility of his generous words and 
his selective music, prevailed over the harshness of the systemic 
prejudice within the anarchy of the authorities receiver.   


