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امللخّص
هذا املقال حياول دراسة املواقـف النقديـة ّ ّمـد غنيمـي هـالل وجـابر عصـفور حـول صـلة املوسـيقى الشـعرية بالعناصـر
األخــرى للشــعر ،معتمــداا علــى املنــهف الوصــفي -التحليلــي .واعتمــدنا للحصــول علــى النتيجــة املنشــودة علــى كتــايب "النقــد
األديب احلديث" ّمّد غنيمي هالل و"مفهوم الشعر" جلابر عصفور ،وكذا استفدنا من بعـض األاـاو والكتـب القدميـة
واملعاصــرة يف نقــد الشــعر .جتــدر اإلشــارة إىل أ ّن حم ّمــد غنيمــي هــالل وجــابر عصــفور قــد تنــاوال كــثري اا قضــية الــوزن
والقافية من خالل املوسيقى الشعرية ،ومها يعتقـدان بـأ ّن املوسـيقى جيـب أن تـرتبط بالعناصـر األخـرى للشـعر مـن مثـل
املعىن والعاطفة ،فضالا عن اعتقادمها بصلة الوزن والقافية باملعىن ،واللغة ،والشعور .ومن املالحـظ أنّ املواقـف النقديـة
ص بغنيمـي هـالل هـي أ ّن هـذا الناقـد يعتقـد بصـلة الصـوت بأسـاليب الكـالم ،وكـذلك صـلة املوسـيقى الشـعرية
الل ختـت ّ
بالصورة ،غري أنّ عصفور يهتمّ بصلة الوزن الشعري باللغة ،والتجربة ،واللفظ ،كما يهتمّ باالئتالف بـني القافيـة والـوزن،
ويف هــذا املنــهف نــرا يتــأ ر اــازم القرطــاجين .وامللحواــة األخــرى أنّ املواقــف النقديــة جلــابر عصــفور هــي أكمــل وأمت
باملقارنة مع املواقف النقدية ّمّد غنيمي هالل.

الكلمات الرئيسة
املوسيقى ،الصلة ،عناصر الشعر  ،غنيمي هالل ،عصفور.
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مقدمة
املوسيقى هي الركن الرئيسي لصياغة الشعر العريب ،وهي سرّ من أسرار  ،وال ميكننا أن
نتصوّر وجود شعر دون وجود موسيقى ،والكالم الذي ل طابعٌ موسيقى ينفذ إىل القلب أكثر من
الكالم العادي ،فلهذا إنّ النقاد قد اهتمّوا اهتماماا جيّداا هبذا العنصر الرئيسي للشعر .هذ
الظاهرة هلا عناصر خمتلفة يف النقد القدمي واجلديد .والقدامى يف دراستهم هلذا العنصر
قد تناولوا كثرياا قضية الوزن الشعري والقافية لكنّ النقّاد يف عصرنا احلديث كثرياا ما يهتمون
باملوسيقى الداخلية للشعر .وأمّا هناك فنقّاد يف العصر احلديث الذين يدرسون قضية الوزن
والقافية يف الشعر القدمي وصلتهما باألجزاء األخرى للشعر ،منهم حممّد غنيمي هالل وجابر
عصفور اللذان اهرا مبصر ،وتركا املواقف النقدية اجلديدة لتعرّفهما عن أصول النقد يف
الغرب عن طريق إتصاهلما بالنقّاد الغربيني أو الترمجات وإىل ذلك .فلهذا وبسبب شهرهتما
يف دراسة قضايا الشعر القدمي والسيّما قضية الوزن والتقفية وعالقتهما بالعناصر األخرى بني
النقّاد يف عصرنا احلديث ،نريد يف هذ الدراسة أن ندرس موضوع صلة املوسيقى الشعرية
بالعناصر األخرى عند هذين الناقدين ،ونبيّن مواقفهما النقدية املشتركة واملختلفة يف إطار
كتابَي " النقد األديب احلديث " لغنيمي هالل و"مفهوم الشعر" لعصفور .وهلذا البحث أمهية
وافرة إذ إنّ الكتّاب قليالا ما درسوا هذا املوضوع ،والسيّما من رؤية نقدية لغنيمي هالل
وعصفور .فنحن نطرح يف هذا البحث األسئلة التالية وسنحاول أن جنيب عليها من خالل
حتليل مواقف عصفور وغنيمي هالل النقدية :ما هي املواقف النقدية املشتركة واملختلفة ّمّد
غنيمي هالل وجابر عصفور حول عالقة املوسيقى بالعناصر األخرى للشعر؟ ما هو اختالف
وجهات نظرمها بالنسبة لوجهات نظر القدامى؟
وأمّا فرضيات البحث فهي :يبدو أن يعتقد الناقدان أنّ املوسيقى هلا عالقة وطيدة
بالعناصر األخرى للشعر من مثل الشعور واملعىن .فضالا عن ذلك يبدو أن يذهب هذان
الناقدان إىل أنّ الوزن الشعري ميكن أن يرتبط مبوضوع القصيدة كما ترتبط القافية
باملعىن .ولعلّ املواقف النقدية الل ختتصّ بغنيمي هالل هي أنّ هذا الناقد يعتقد بصلة
الصوت بأساليب الكالم من مثل اإلستفهام والتعجّب والنداء واإل بات والنفى واألمر والنهي
واال ستجابة والدعاء ،وكذلك صلة املوسيقى الشعرية بالتصوير ،وصلة الصوت بالكلمة لكنّ
جابر عصفور يبدو أن يهتمّ بصلة الوزن الشعري باللغة ،والتجربة ،واللفظ ،وكذلك يعتقد
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بإئتالف القافية والوزن ،ويف هذا املنهف يتأ ّر اازم القرطاجين .ويبدو أنَّ هذين الناقدين
مل يشريا كالقدامى إي صلة املوسيقى أو الوزن الشعري أو القافية بالعناصر األخرى للشعر
بصورة موجزة وجزئية ،بل بيّنا هذ القضية باستطراد مع ذكر أدلّة واضحة ،وطبَّقا هذ
القضية على النماذج الشعرية.
ومِن األمهية مبكان اإلشارة إىل أنَّ مل يوجَد حتّى اآلن ـ فيما نعلم ـ دراسة تناول هذا
املوضوع لكنّ هناك العديد من الدراسات الل تناول ااهرة املوسيقى يف الشعر ،منها:
دراسة "موسيقى الشعر" إلبراهيم أنيس الل تدرس املوسيقى يف الشعر ،وتتناول البحور،
والقوايف ،والقضايا املرتبطة هبا .هذا الكتاب ذو قيمة حيث ينظر إىل املوسيقى الشعرية
نظرة جديدة لكنّ قليالا ما يبحث عن عالقة املوسيقى الشعرية بالعناصر األخرى .مثّة
دراسة أخرى بعنوان "موسيقى الشعر العريب ،قدمي وحديث " لعبد الرضا علي حيث يدرس
الكتاب قضية املوسيقى يف شعر الشطرين والشعر احلرّ ،وحنن ال نستطيع مشاهدة شيء
جديد يف هذا الكتاب ألنّ يدرس البحور الشعرية لشعر الشطرين والشعر احلرّ الغري .وغري
ذلك من هذ الدراسات .وامللحواة األخرى أنّ جابر عصفور مل تكتب عن آرائ النقدية
رسالة لكن كُتِبَ حول حممّد غنيمي هالل اووٌ مل ترتبط مبوضوع هذا املقال ،منها مقال
"حممّد غنيمي هالل ومكانت يف األدب املقارن العريب" ،الذي كَتَبَ خليل برويين ونعيمة
براندوجي جبامعة "تربية املدرّس" ،ونُشِرَ يف جملة "اوو اللغة واألدب املقارن" ،العدد ،4
عام  1389ش .واستنتف الكاتبان أنّ غنيمي هالل قد أسّس أصول األدب املقارن يف العربية،
وتناول القواعد النظرية والتطبيقية هلذا الفرع .ومن املالحظ أنّ قيمة هذا املقال تطرح يف
جمال األدب املقارن ،والباحثان مل يتكلّما في عن مواقف غنيمي هالل النقدية يف املوسيقى
الشعرية .وكذلك كُتِبَ مقالٌ بعنوان "احلياة العاطفية بني العذرية والصوفية ّمّد غنيمي
هالل" مِن هادي نظري منظم ورحيانة منصوري ،متّ نشر سنة 1390ش يف جملة "إضاءات
نقدية" ،وهي صادرة عن جلنة تقييم املنشورات العلمية جبامعة آزاد اإلسالمية يف كرج .ومن
املالحظ أنّ الكاتبني قد قاما يف هذا البحث بدراسة كتاب غنيمي هالل الذي خيتصّ
مبوضوع جمنون وليلي ،وعنوان "احلياة العاطفية بني العذرية والصوفية" .والكاتبان قد
استنتجا أنّ غنيمي هالل قد اختار موضوعاا من العالقات األدبية بني األدبني العريب
والفارسي ،وجنح بالفعل يف إجناز  ،غري أنّ ما ألّف غنيمي هالل يف هذا اجملال حمكومٌ
بفهم الضيِّق لألدب املقارن .وحنن ال نقبل هذ الفكرة للكاتبني ألنّ غنيمي هالل هو الذي
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تناول األدب املقارن يف كتب أفضل مِن أيّ كاتبٍ .وما من شكٍّ أنّ هذا البحث مل يتحدّو عن
مواقف غنيمي هالل النقدية أيضاا بل تطرّق إىل دراسة مواقف يف األدب املقارن .وكذلك
كتب صربي حافظ مقاالا بعنوان "حممَد غنيمي هالل" ،وقد متَ نشر سنة 1968م يف جملة
"اجمللة " مبصر .والواقع أنَ الكاتب بعد دراسة حياة غنيمي هالل قد ذهب إىل أنَ هذا الناقد
قد استطاع أن يضيء جوانب األدب املقارن وأن يقدَم يف ساحت العديد من الدراسات
التطبيقية اجليّدة .ومن املالحظ أنَ هلذا املقال أمهيّة وافرة؛ ألنَ قد عرَف مكانة غنيمي
هالل يف األدب املقارن .وغري ذلك من هذ الدراسات .فلهذا وعلى الرغم من تعدّد
الدراسات عن موسيقى الشعر وعن مكانة غنيمي هالل يف األدب املقارن ،ال توجد دراسة
تتناول صلة املوسيقى الشعرية بالعناصر املختلفة للشعر من منظور غنيمي هالل وعصفور،
فلهذا نرجو أن يكون هذا البحث مفيداا لروّاد األدب ،ومقدمة للدراسات يف هذا اجملال.

صلة املوسيقى الشعرية بالعناصر األخرى عند القدامى واملعاصرين
فاملوسيقى يف الشعر ذات أمهيّة وافرة ايث « تعطي األ ر األديب والشّعر مجاالا خاصّاا يف
األصوات واحلروف والنّص حيث يستطيع أن جيرب ضعف الشعر ونقص عناصر األخرى»
(سليمي وأمحدي .)66 :2010 ،وإنّ القدماء قد تناولوها يف نشاطاهتم النقدية ،غري أنّهم قد
حتدّ وا كثرياا ما عن قضية الوزن والقافية دون أن يربطوا بينهما ،وبني العناصر األخرى
للشعر .وعلى سبيل املثال ،يؤكّد قدامة بن جعفر على الوزن والقافية يف تعريف الشعر،
ويعتقد «بأنّ كالمٌ موزون مقفّى يدلّ على معىن» (قدامة ،د.ت .)64 :وكذلك يرى اخلطيب
التربيزي أنّ «العروض ميزان الشعر ،هبا يُعرَف صحيح من مكسور » (اخلطيب التربيزي،
 .)29 :1986ومع كلّ هذا ،فيمكن لنا مشاهدة بعض اآلراء النقدية حول عالقة املوسيقى
الشعرية بالعناصر األخرى يف نشاطات القدامى .وعلى سبيل املثال ،تفهم هذ الصلة من
كالم ابن طباطبا العلوي الذي يقول« :فأدر القوايف على مجيع احلروف واختَر من بينها
أعذهبا وأشكلها الذي تروم بناء الشعر علي » (ابن طباطبا .)133 :2005 ،وكذلك قد حذا
أبوهالل العسكري حذو اجلاحظ يف مواقف النقدية( ،طاهري نيا وزمالء  )678 :1438 ،وأكّد
على صلة املعىن بالوزن ،فقال« :وإذا أردت أن تعمل شعراا فأحضر املعاين الل تريد نظمها
يف فكرك وأحضرها على قلبك واطلب هلا وزناا يتأتّي في ايرادها وقافية حتتملها» (العسكري،
 .)139 :1952وأمّا التصوّر الذي قدّم حازم القرطاجين حول هذ القضية فهو أنضف تصوّر
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نقدي ميكن أن جند يف التراو ،حيث يشري إىل صلة الوزن باملوضوع بعد تبيني ميزات
األوزان الشعرية ،ويقول« :فالعروض الطويل جتد في أبداا هباءً وقوّة ،وجتد للبسيط سباطة
وطالوة ،وجتد للكامل جزالة وحسن اطراد ،وللخفيف جزالة ورشاقة ،وللمتقارب سباطة
وسهولة ،وللمديد رقة وليناا مع رشاقة ،وللرمل ليناا وسهولة ،وملا يف املديد والرمل من اللني
كانا أليق بالر اء وما جرى جمرا منهما بغري ذلك من أغراض الشعر» (القرطاجين:1986 ،
 .)269ونظراا للعبارات السابقة ،ميكن القول بأنّ النقد القدمي كثرياا ما ينظر إىل األوزان
والقواىف مع اإلشارة القليلة إىل عالقتها بالعناصر األخرى .ويؤيّد هذ الفكرة علي يونس
ايث يرى أنّ معظم الدراسات تدّل على أنّ اوو القدماء ترتبط باألوزان الل أبدعها
اخلليل دون ارتباطها بعناصر أخرى .يقول« :تكاد الدراسات القدمية يف موسيقى الشعر
العريب تنحصر يف داخل احلدود الل رنَها اخلليل وقد خالفَ األخفش وآخرون خمالفات
يسرية وخالف اجلواهري وحازم خمالفاتٍ كبرية ولكن يطلّ قدامى العروضيني ودارسي
املوسيقى الشعرية ـ مع هذا وذاك ـ أتباعاا للخليل ساروا على الطريق الل رنَ بل إنّ من
أعمال العروضيني الل اهرت يف عصرنا مازال تنحوا هذا النحو» (يونس.)5 :1993 ،
وأمّا النقد اجلديد فيهتمّ مبوسيقى الشعر كثرياا ايث يقول بعض الباحثني« :الشعر
جتلّي املوسيقى يف اللغة» (شفيعي كدكين .)389 :1368 ،وكذلك يرى السّحريت أنّ الشعر إن مل
يهزّ ويثر مبوسيقا  ،يفقد أهمّ عناصر وال يعدّ شعراا بل قد يعدّ نظماا أو نثراا موزوناا.
(السّحريت )55 :1984 ،ومن النقّاد من يعدّ الوزن والقافية من عناصر القصيدة وهو عبد
املنعم خفاجي( .خفاجي )23 :1995 ،ومن املؤكّد أنّ املعاصرين مل يغفلوا عن عالقة األوزان
والقوايف بالعناصر األخرى فلدا نراهم يُبَيّنوهنا تبييناا بارزاا ،وينظرون إىل الشعر كأنّ بنية
ايقاعية خاصّة ترتبط االة شعورية معيّنة للشاعر ،كما يقول عزّ الدين اناعيل« :إنّ
موسيقى القصيدة اجلديدة تقوم أساساا على هذا الفرض :أنّ القصيدة بنية ايقاعية خاصة،
ترتبط االة شعورية معيّنة لشاعر بذات  ،فتعكس هذ احلالة ال يف صورهتا املهوشتة الل
كان عليها من قبل يف نفس الشاعر ،بل يف صورة جديدة منسّقة تنسيقاا خاصاا هبا»
(إناعيل .)65 :2007 ،وبرأينا أنّ جزءاا كبرياا من قيمة الشعر اجلماليّة يعزى إىل صورت
املوسيقية ،بل ربّما كان أكرب قدر من هذ القيمة مرجع اي هذ الصورة موسيقية .وعندنا
فرق كبري بني الصورة التشكيلية ملوسيقى الشعر القدمي والشعر احلديث ألنّ الشعر احلديث
متثّل بنية أو صورة موسيقية ولكنّ الشعر القدمي كان وحدة موسيقية متكرّرة .واملوسيقى
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الشعرية ليس ذلك املقياس املعروف عند القدماء بل نقصد هبا إدراك الصلة بني الوزن
والعناصر األخرى للشعر من مثل اللغة والعاطفة واملعىن ،إضافة إىل ادراك العالقة بني
القافية واملعىن.

مفهوم املوسيقى الشعرية عند حممّد غنيمي هالل وجابر عصفور
ومن املؤكّد أنّ املوسيقى من أبرز عناصر الشعر ،وهلا أمهية وافرة عند النقّاد املعاصرين ،منهم
غنيمي هالل وعصفور .فلهذا تعترب هذ الظاهرة من إحدى املباحث النقدية املشتركة عندمها،
غري أنّ تعريف غنيمي هالل هلذ الظاهرة مباشر دون جابر عصفور .يقول غنيمي هالل:
«فاملوسيقى جوهرُ الشعر وأقوى عناصر اإلحياء في واملوسيقى تنبعث من وحدة الدوافع يف
اجلملة على حسب الشعور الذي يعبّر عن » (غنيمي هالل .)472 :1987 ،وذلك يعين أنّ املوسيقى
من أهمّ أركان الشعر ،وهي تنبعث من وحدة الدوافع ،وهلا عالقة بالشعور .وحنن ال نرفض
فكرة غنيمي هالل إذ إنّ الشعر لو اتّسم باملوسيقى ذات الرنينة ،أ ّر على املتلقّي أيّما تأ ريٍ .ومن
املالحظ أنّ غنيمي هالل يوكّد على اإلحياء يف املوسيقى ،ويرى أنّ حضورها يف صياغة الشعر
تقوّي املعىن ،وتتنوّع من وزن إىل وزنٍ آخر .يقول« :املوسيقى تعبريية احيائية تضفي على الكلمات
أقصى ما يستطاع التعبري عن من معىن وتتنوّع من وزن إىل وزن على حسب احلاسّة الفنيّة
للنغمات عند الشاعر نفس يف القصيدة الواحدة» (غنيمي هالل .)472 :1987 ،وحنن نقبل كالم
غنيمي هالل ،ونذهب إىل أنّ املوسيقى تتغيّر يف الشعر حسب تغيري األلفاظ واملعاين وعواطف
الشاعر ،فإنّ هذا التغيري حيدو التنوّع يف صياغة الشعر فلهذا يستحسنة القاري .وجليُّ أنّ
غنيمي هالل يتناول يف عمل النقدي قضية اإليقاع ،والوزن الشعري وصلت باملعىن ،والقافية
وعالقتها باملعىن والتجديد يف املوسيقى الشعرية من خالل التحدّو عن شعر املوشح والشعر
املرسل والشعر املنثور .ومن املؤكَد أنّ غنيمي هالل مل يغفل عن املوسيقى الداخلية للشعر أيضاا،
وطرحَ لنا التقسيم اإليقاعي يف الشعر .فهذا الناقد يذهب إىل أنّ التقسيم اإليقاعي يثرى
املوسيقى الشعرية ،ويعتقد أنّ « هذ املساواة يف وحدات اإليقاع والوزن مدعاة ملل لو كان تامّةا
كلّ التمام كهذا الشعر من اخلنساء» (غنيمي هالل:)473 :1987 ،
ح ــاميُ احلَقيقَـ ـةِ ،مَحمُ ــودُ اخلليقـ ـةِ مَه ـ ـ
حَمّـ ـ ـ ـ ــالُ ألوايَ ـ ـ ـ ـ ـةِ هَبَّـ ـ ـ ـ ــاطُ أودِيَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـةٍ

ـ ـ ـ ـ ــديُّ الطريق ـ ـ ـ ـ ـةِ ،نفّـ ـ ـ ـ ــاعٌ وضَ ـ ـ ـ ـ ـرَّارُ
شَـ ـ ـ ـ ــهّادُ أندِيَـ ـ ـ ـ ــةٍ للج ـ ـ ـ ـ ــيشا جَـ ـ ـ ـ ــرَّارُ
(اخلنساء)46 :2002 ،
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وأمّا جابر عصفور فيؤكّد يف عمل النقدي على تآلف الكلمات وتناسب األصوات والسيّما
قضية الوزن والقافية ،ويُفهَم مفهومُ املوسيقى الشعرية من خالل تعريف للشعر حيث يقول« :
يتألّف الشعر من كلماتٍ تنتظم فيما بينها انتظاماا خمصوصاا ،تبعاا لتعاقب احلركة والسكون،
ممّا يصنع للشعر وزن أو ايقاع اخلاصني .هذا اإلنتظام يعتمد على كيفية فريدة يف تناسب
أصوات الكلمات وتوافق أحرفها توافقاا زميناا يشكل صورة الوزن العروضي الذي يتقدّم ب
الشعر ويعدّ من مجلّ جوهرة» (عصفور .)295 :1995 ،وامللحواة األخرى أنّ جابر عصفور مل
يتناول املوسيقى الداخلية يف عمل األديب كثرياا ،بل عُين باملوسيقى اخلارجية ،وتأ ّر يف هذا
اجملال اازم القرطاجين ،وعلى سبيل املثال يؤيّد كالم فيقول« :ميكن أن نقول مع حازم إنَّ
تقدمي مفهوم للوزن الشعري هو أمرٌ متوقّفٌ على جهاتِ التناسب يف تأليف بعض املسموعات
إي بعض ووضع بعضها تالية لبعضٍ أو موازية هلا يف الرتبة» (عصفور .)296 :1995 ،وحنن
نشري إىل أنّ تأئيد كالم حازم القرطاجين بيد عصفور مرتبطٌ ارصِ على متييز األساس
اإليقاعي لألوزان يف ضوء فكرة اإلنتظام يف الزمن والتّناسب يف السّمع.
فخالصة القول أنّ املوسيقى ـ عند غنيمي هالل ـ جوهرُ الشعر ،وهلا صلة باملعىن
والعاطفة .واألمر اآلخر أنّ ـ خالف عصفور ـ مل يغفل عن املوسيقى الداخلية للشعر يف
جانب املوسيقى اخلارجية ،ايث طرح لنا التقسيم االيقاعي ىف الشعر .وأمّا عصفور فتناول
يف عمل النقدي املوسيقى اخلارجية للشعر ،وعُين بتآلف الكلمات وتناسب األصوات يف جانب
االهتمام بقضية الوزن والقافية ،وتأ ّر يف هذا اجملال بأفكار حازم القرطاجين.

صلة املوسيقى الشعرية بالعناصر األخرى عند حممّد غنيمي هالل وجابر عصفور
صلة املوسيقى الشعرية بالشعور
فالعاطفة والشعور من أهمّ أدوات األدب ،وإذا كان إ ارهتا أهمّ غرض للشاعر أو الكاتب ،كان
لنا من هذا شعرٌ أو أدب كفنّ من الفنون اجلميلة( .أمني1913 ،م ،ج )25 :1ومن املالحظ أنّ
الشعر إذا مزج وارتبط العاطفة في باملوسيقى الشعرية ،يو ّر كثرياا يف نفس القارئ،
(الشايب )186 :1994 ،فلهذا إنّ عالقة املوسيقى الشعرية بالشعور واإلحساس هي مبحث نقدي
مل يغفل عنها غنيمي هالل وعصفور .فغنيمي هالل ال يعتقد بانفصال املوسيقى الشعرية عن
الشعور واالحساس بل يعترب املوسيقى الشعرية جوهر الشعر ،مشرياا إىل عالقتها بالشعور
فيقول« :املوسيقى تنبعث من وحدة الدوافع يف اجلملة على حسب الشعور الذي يعبّر عن ،
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وتطابق الشعور مع املوسيقى املعبّرة عن هو ما يؤلف وحدة القصيدة كلّها» (غنيمي هالل:1987 ،

 .)472فجابر عصفور يف هذ القضية يفكّر كغنيمي هالل ويؤكّد على تطابق الشعور مع
املوسيقى الشعرية ،مشرياا إىل تناسب األصوات وحاالت النفس ،حيثما يقول« :وما دام
املوسيقى باعتبارها أصواتاا تشاكل بكيفيات تناسبها حاالت النفس ،فمن املنطقيّ أن تشاكل
األوزان حاالت النفس املتعدّدة هي األخرى ،فكلتامها ـ املوسيقى واألوزان ـ تقوم على التأليف
بني األصوات وحماكاة احلاالت املتعدّدة للنفس يف آن» (عصفور .)326 :1995 ،فيمكن لنا أن
نستشهد بالشعر التاي لبدر شاكر السيّاب يف جمال عالقة املوسيقى الشعرية بالشعور وعاطفة
الشاعر حيث كرّر حرف" اهلمزة " سبع مرّات للداللة على عاطفة احلزن يف نفس :
أهَكَذا السَّنُونَ تذهب /أهكَذا احلَيَاةُ تَنضَبُ /أحِسُ أنَّين أذُوبُ أتعَبُ /أمُوتُ
كالشَّجَرا (السيّاب2005 ،م ،ج)98 :2

ونظراا للشعر السابق ،ميكن القول بأنّ السيّاب مل يغفل عن صلة املوسيقى الداخلية
للشعر (التكرار) بعاطفت  ،وهلذا كرّر حرف "أ" سبع مرّاتٍ ليعبّر عن عاطفة حزينةٍ غلب
على نفسها؛ ألنّ ال يرضى عن األحوال السياسية واإلجتماعية للمجتمع العراقي.
وبرأينا أنّ كلّ حالةٍ نفسيّة تتطلب ايقاعاا معيناا ونوعاا خاصاا من املوسيقى كما يقول
ابراهيم أنيس« :وال بدّ أن تتغريّ نغمة اإلنشاد تبعاا للحالة النفسيّة فهي عند الفرح والسرور
سريعة ملتعفة مرتفعة وهي يف اليأس واحلزن بطيئة حانة» (أنيس .)173 :1952 ،إبراهيم
أنيس يبدي يف هذا اجملال آراء قيمة فيقول« :على أنّنا نسطيع وحنن مطمئنون أن نقرّر أنّ
الشاعر يف حالة اليأس واجلزع يتخيّر عادة وزناا طويالا كثري املقاطع يصبُّ في من أشجان ما
ينفس عن حزن وجزع  .فإذا قيل الشعر وق املصيبة واهللع ،تأ ّر باإلنفعال النفسي وتطلب
اراا قصرياا يتالءم وسرعة التنفس وازدياد النبضات القلبية .أمّا يف احلماسة والفخر فقد
تثور النفس األدبية لكرامتها ويتملكها من أجل ذلك انفعال نفساين يتبع نظم من اور
قصرية أو متوسطة مث ال يكاد الشاعر ينظم يف هذا إلّا عدداا قليالا من األبيات» (أنيس:1952 ،
 .)176-175وفضالا عن تلك املواقف ،يرى بعض النقّاد أيضاا أنّ هناك تالؤم بني األحوال
النفسية والذاتية لإلنسان وإحدي األوزان الشعرية ايث بعض هذ األوزان مرتبطٌ ااالت
سرور النفس وبعضها مرتبط ااالت حزهنا( .رجائي )65 :1381 ،وبتعبري آخر ،ميكن القول بأنّ
هناك صلة و يقة بني روح اإلنسان واملوسيقى الشعرية( .رجائي)207 :1378 ،
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صلة املوسيقى الشعرية باملعىن
والواقع أنّ حضور املوسيقى يف الشعر جتذب قلوبنا ألن نسمع معاين الشعر بدقةٍ وافرةٍ ،فلذا
ميكن القول بأنّ هناك صلةا بني املوسيقى الشعرية واملعىن .يقول عبد العزيز عتيق يف هذا
الصّدد« :فاملوسيقى تتّصل مبعاين الشعر إىل قلوبنا مبجرّد ناع  ،وكلّ هذا يثري منّا
الرغبة يف قراءت وإنشاد » (عتيق .)171 :1972 ،ومن املؤكّد أنّ غنيمي هالل وعصفور مل
يغفال عن هذ القضية ،وقدّما مواقف هامّة يف نشاطاهتما النقدية .وممّا ال شكّ في أنَّ
غنيمي هالل يف موافق النقدية يهتمّ بضرورة ارتباط أجزاء الشعر بعضها ببعضٍ ،ويف هذا
اجملال ال يغفل عن ارتباط املوسيقى الشعرية باملعىن ،ايث يرى أنَّ «املوسيقى يف البي
ليس إلّا تابعةا للمعىن» (غنيمي هالل .)463 :1987 ،ويفهم من كالم أنَّ املوسيقى تتغيّر
حسب تغيري املعىن والفكر .وحنن نذهب إىل أنّ املوسيقى يف الشعر تستطيع أن تفخّم املعىن،
وبالتاي ينتقل املعىن إىل ذهن املتلقّي على الفور ،ويؤ ّر يف نفس  ،ويبقى يف خاطر مدة
طويلة( .القرطاجين )11 :1986 ،وهذ القضية ذو أمهية ألنّ من أهمّ األسباب يف بلوال األدب
ما يستطيع من التأ ري يف النفوس( .طبانة )239 :1986 ،وميكن لنا يف صلة املوسيقى الشعرية
باملعىن أن نستشهد بشعر" أنشودة املطر" لبدر شاكر السيّاب حيث كرّر كلمة "مطر" 35 ،مرّة
ألنّ أراد أن يفخّم معىن الثورة ،وكذلك كررّ كلمة "حجار" أربع مرّات لتبيني القساوة يف
اجملتمع .ينشد:
وإمّا هرزتَ الغُصون /فما يَتسَاقط غري الردى حجار /حجار وما مِن مثر/
وحتّى العيون /حجار ،وحتّى اهلواء الرطب /حجار ندائي وصخر فمي /ورجالى
ريحٌ جتوبُ يف البالد (السيّاب :2005 ،ج)150/2

فغنيمي هالل يقبل كالم" أوسنت وارن وريني ولك" ،ويقول مشرياا إىل ارتباط املوسيقى
باملعىن يف الشعر« :موسيقى الشعر ال تنفكّ عن معنا وبإختالف املعىن تتنوّع موسيقى اإلنشاد
مع اتّحاد الوزن واإليقاع» (غنيمي هالل .)467 :1987 ،وفضالا عن تلك اجلملة ،يقول« :فال وجود
ملقطع صويت أو تفعيلة مستقلة بل وجودها رهنيٌ بالبي يف معنا وموقع من إخوان » (غنيمي
هالل .)467 :1987 ،فالناقد نفس يواصل كلمت  ،ويقول" :واملعىن يتغيّر من بي ٍ إىل بي ٍ على
حسب الفكرة والشعور والصورة املدلول عليها وال يتالءم مع هذا التغيري أن تكون هذ املساواة
قي النغم تامة رتيبة» (غنيمي هالل .)463 :1987 ،فعصفور يفكّر مثل غنيمي هالل ،ويتأ ّر
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اازم القرطاجين ،ويربط املوسيقى الشعرية والسيما الوزن الشعري باملعىن أيضاا ،غري أ ّن
آرائ النقدية يف هذا اجملال أكمل وأكثر تفصيالا من آراء غنيمي هالل .فهو يعتقد أنّ «قضية
الوزن ـ يف حقيقة األمر ـ ليس منفصلة عن املعىن بل الوزن باعتبار طرفاا يف عالقات متعددة
والميكن فهم مستقالا عنها داخل سياق أي قصيدة» (عصفور .)337 :1995 ،ويقول أيضاا:
«الوزن يف ذات صورة جمرّدة ال قيمة هلا منفصلة عن املعىن والتناسب الذي ميكن أن يتميّز ب
الوزن ال ميكن أن يفهم بعيداا عن التجربة .ذلك ألنّ لغة الشعر ليس كأنغام املوسيقى ،جمرّد
عناصر صوتي جمرّدة بل هي عناصر لغوية ال يفارق فيها الصوت املعىن بأيّ حال» (عصفور،
 .)333 :1995عند هذا الناقد ،أنّ « حركة الوزن حركة آنية ال تنفصل عن حركة املعىن أو
تعقّبها» (عصفور .)332 :1995 ،فهو يبيّن يف موضع آخر أنّ «الوزن الشعري وإن كان نابعاا من
استقالل اإلمكانات الصوتية للغة إلّا أنّ حركة غري متزامنة مع املعىن بل هو حركة الحقة.
املعىن يترتّب يف النفس أوّالا مثّ يترتّب الوزن الذي ميكن أن حيتوي انياا وبذلك تكون إزاء
حركة للوزن .احلركة األوىل هي تفكريٌ يف اّتوى من حيث الغرض واحلركة الثانية تفكريٌ يف
األداة ال ينفصل عن الغرض وإن انفصل عن اّتوي ،ولذلك ال يستمدّ املعىن فاعلية ـ يف
جانب منها ـ من اإلمكانات الصوتية للغة بل تتعدل اللغة نفسها لتحتوى املعىن اّدّد سلفاا»
(عصفور .)305-304 :1995 ،فهذا الناقد يربط الوزن الشعري باملعىن ،مشرياا إىل أمهية املعىن
أكثر من الوزن حيثما يقول« :والشكّ أنّ بنية الداللة الل تشكل الشعر أو يشكلها الشعر ،على
السّواء ،تفرض على الوزن نفس نظاماا متميّزاا يف عالقات التركيب والداللة ممّا يباعد بني
اإليقاع الشعري واإليقاع املوسيقى ،قد يلتقي كال اإليقاعني حول أساس أو أكثر ،ولكنهما
خيتلفان يف درجة التجريد ونظام الداللة» (عصفور.)333 :1995 ،

صلة الوزن الشعري مبوضوع القصيدة
فارتباط البحر مبوضوع القصيدة هو من املباحث النقدية األخرى الل تناول حممّد غنيمي
هالل وجابر عصفور .فغنيمي هالل يدرس يف دراست للموسيقى الشعرية هذ القضية ،لكنّ
ال يلحّ على ارتباط الوزن باملوضوع كثرياا ألنَّ هناك اوراا كثرية قد أنشدت يف موضوعات
خمتلفة .يقول« :واحلقّ أنَّ القدماء من العرب مل يتّخذوا لكلّ موضوعٍ من هذ املوضوعات
وزناا خاصاا أو اراا خاصاا من اور الشعر القدمية فكانوا ميدحون ويفاخرون ويتغازلون يف
كلّ اور الشعر .وتكاد تتّفق املعلقات يف موضوعها ،وقد نُظِمَ من الطويل والبسيط
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واخلفيف والوافر والكامل .ومرا يهم يف املفضليات جاءت من الكامل والطويل والبسيط
والسريع واخلفيف .واألمر بعد ذلك للشاعر» (غنيمي هالل .)468 :1987 ،ويُفهَم من كالم
غنيمي هالل أنّ مل خيتصّ اراا خاصاا ملوضوع دون تأكيد فقال« :فقد يقع على البحر ذى
التفاعيل الكثرية يف حاالت احلزن إلتّساع مقاطع وكلمات إلنات وشكوا  ،حمبّاا كانَ أم را ياا
أو للمالئمة موسيقا ألغراض اجلديدة الرزينة من فخرٍ ومحاسة ودعوة إىل قتال وما إليها.
وهلذا كان البحور الغالبة يف األغراض القدمية هو الطويل والبسيط والوافر» (غنيمي هالل،
 .)468 :1987وكذلك يشري يف موضع آخر إىل أنّ ارتباط البحر مبوضوع القصيدة ليس في
قاعدة بل هو تقريرٌ جمملٌ .وبرأي أنّ كلّ ارٍ قالبٌ عامٌ يستطيع الشاعر أن يضفي علي
الصبغة الل يريد ،مبا يصبّ في من عبارات وكلمات ذات طابعٍ خاص( .غنيمي هالل:1987 ،
 )468فموقف غنيمي هالل يصحّ ،وإنّ موضوع احلماسة يتناسب مع البحر الطويل تقريباا.
فعلى هذا األساس ميكن لنا أن نستشهد هبذا الشعر أليب القاسم الشايب حيث اهتمّ
باملؤاماة بني الوزن واملوضوع ،وأدخل حديث احلبّ يف ار اخلفيف فأنشد:
أيّه ـ ـ ـ ــا احلُـ ـ ـ ــبُّ أنـ ـ ـ ــ َ سِـ ـ ـ ــرُّ بَالئ ـ ـ ـ ــي
ونُحُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي وأدمُعِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وعَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذَايب

وهُم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــومَي وروعَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل وعَن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائي
وسَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقَامِي ولَـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوعَل وشَـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقائي
(الشايب)31 :1994 ،

فعصفور يتالقي مع غنيمي هالل يف هذ القضية ،ويتأ ر بالفالسفة وحازم القرطاجين.
هو يربط بني الوزن وأغراض الشعر ،فيقول« :ملا كان أغراض الشعر شتّى وكان منها ما
يقصد ب اجلدّ والرصانة وما يقصد ب اهلزل والرشاقة ومنها ما يقصد ب البهاء والتفخيم
وما يقصد ب الصغار والتحقري ،وجب أن حتاكي تلك املقاصد مبا يناسبها من األوزان وخييّلها
للنفوس .وما دام صفات األوزان املستقلة تشاكل يف تعددّها أغراض الشعر ،فمن الطبيعي أن
يعبّر عن كلّ غرضٍ منها بالوزن الذي يشاكل أو حياكي كلّ غرضٍ منها مبا هو أقدر على
ختييل من األوزان ،فبمثل هذ اّاكاة تلتقي الصفات الذاتية لألوزان مع األغراض املقصودة
من الشعر فتدعمها وتوكّدها» (عصفور .)325-324 :1995 ،فيُشب رأى جابر عصفور رأى أمني
واصف حيث يعتقد أنّ «هذ األغراض املتباينة تطلب تنويع األعاريض والقواىف مبا يتطابق مع
ذوق الصناعة املوسيقية» (واصف .)687 :1338 ،ومن املالحظ أنّ حازم القرطاجىن يفكر هكذا،
ويرى أنّ ار الطويل من األعاريض الفخمة الرصينة الل تصلح ملقاصد اجلدّ كالفخر ومن
شأن الكالم أن يكون نظم في جزالا( .القرطاجين )205 :1986 ،وممّا جيدر بالذكر أنّ عصفور
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ال يتحدو كغنيمي هالل عن صلة الوزن بالغرض اخلاص جبدية ومطلق كامل بل يدي رأي
بصورة نسبية فيقول« :وما يفترض يف ار الطويل والبسيط من رصانة أو جدّ ينتفي مع
اإلختيار العملي للقصيدة نفسها ،فضالا عن أنّ فرض ال يرقى إىل مرتبة الصحّة إال باإلحصاء
الكمّي والكيفي للشعر العريب كلّ » (عصفور .)335 :1995 ،فهو يكمل كالم يف موضع آخر
فيقول« :ولو كان الوزن بذات مناسباا للغرض بعين حقّاا ،لنَوَّعَ املرؤالقيس أوزان داخل القصيدة
الواحدة كي حيقّق املشاكلة مع تعدّد األغراض» (عصفور .)336 :1995 ،هذا الناقد حينما يدرس
املواقف النقدية حلازم القرطاجين ،جيعل اخلصائص اخلاصة للوزن الشعري ،ويعترب هذ
اخلصائص مدخالا لتحديد كيفية مناسبة الوزن للغرض الشعري مثّ يأيت بعلةٍ فيقول« :وذلك
أمرٌ ممكنٌ إذا طبَّقنا أصول علم املوسيقى على األوزان» (عصفور .)306 :1995 ،فهو مل يتحدو
عن هذ القضية كغنيمي هالل بإجياز بل يوضّح كثرياا ،ويعتقد أنّ "الصلة بني عالقة املوسيقى
واإلنفعاالت وعالقة األوزان باملعاين واألغراض صلةٌ يعمقها التشاب بني األحلان واألوزان من
حيث اعتمادها على أساس واحد ،هو كيفية تناسب األصوات يف تعاقبها الزمين» (عصفور،
 .)325 :1995فهو يقول يف موضع آخر« :هذ الفرضية على صلة الوزن باإلنفعال ومشاكلت
للغرض ال تبعد بنا كثرياا عن جمال املوسيقى بل األقرب إىل الدقة أن نقول إهنا تردنا إىل ما
قال الفالسفة عن قدرة األحلان اجملردة على إ ارة انفعاالت بعينها عند املستمع .إنّ كيفيات
تآلف اللحن تعتمد ـ فيما يقال ـ على طريق االنتقال بالنغم من احلدّة إىل الثقل أم من بعد إىل
آخر بينهما نسبة .ومبثل هذا اإلنتقال ميكن للموسيقى على املستوى التعبريي أن حتاكي
احلاالت املتعددة للنفس وختيّل اإلنفعاالت املتعددة الل ميكن أن تتخلق داخل النفس
اإلنسانية .وقدرة املوسيقى على اّاكاة قرينة القدرة على التأ ري .وما دام لكلّ انفعال أنغامٌ
تدلّ علي وحتاكية فإنّ التوسّل هبذ األنغام خييّل للسامع اإلنفعال املرتبط هبا ويثري يف نفس
وبالتاي يعدل أو يغري يف احلالة النفسية هلذا السامع» (عصفور.)325 :1995 ،

صلة القافية باملعىن
والقافية نّي هبذا االسم ألنّها تفقو إ ر كلّ بي ٍ( ،ابن رشيق )154 :1981 ،وهلا أمهيّة بارزة
عند النقّاد ايث يؤكّدون على دورها يف تأدية الفكرة ،جبانب دورها يف حتقيق وحدة النغم
للقصيدة( .أبو كريشة )403 :1996 ،ومن املؤكّد أنّ غنيمي هالل وعصفور من أشهر النقّاد
الذين يتناولون هذ الظاهرة وأمهيّتها وفائدهتا .فغنيمي هالل يشري إىل قيمة القافية من
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حيث املوسيقى ،ويعتقد أنَّ تكرار القافية يزيد يف وحدة النغم .فهو يقول« :والقافية قيم ٌة
موسيقية يف مقطع البي وتكرارها يزيد يف وحدة النغم ولدراستها يف داللتها أمهية عظيمة»
(غنيمي هالل .)469 :1987 ،وكذلك يقول« :وال ينبغي أن يؤيت بالقافية لتتمة البي بل يكون
معىن البي مبنيّاا عليها وال ميكن اإلستغناء عنها في وتكون كذلك هناية طبيعية للبي
ايث ال يسدّ غريها مسدّها يف كلمات البي قبلها .وإذا درس القافية من هذ النواحي
وأمثاهلا يظهر تبينُها قوّةا وضعفاا حىت لدى عباقرة الصياغة الشعرية» (غنيمي هالل:1987 ،
 .)469فجابر عصفور ال ينكر أمهية القافية ودورها يف إجياد املوسيقى اخلارجية للشعر
أيضاا ،ويعتقد «أنّ القافية مركز قل ومهمّ ىف البي  ،فهي حوافر الشعر ومواقف  ،إن صحَّ ،
استقام الوزن وحَسُنَ مواقف وهنايات » (عصفور.)329 :1995 ،
وللقافية صلة باملعىن وائتالفٌ مع و«هو أن تكون القافية متعلّقة مبعىن البي » (بولعراوي،
 .)265 :2009وهذ القضية إحدى القضايا النقدية الل تطرّق إليها غنيمي هالل أكثر من
عصفور ،وهي معروفة عند النقّاد القدامى .فغنيمي هالل قد ذهب يف هذ القضية إىل أنَّ
كلمات القافية يف الشعر اجليّد ذاتُ معانٍ متّصلة مبوضوع القصيدة ايث ال يشعر املرء أنَّ
البي جملوبٌ من أجل القافية بل تكون هي اجمللوبة من أجل ( .غنيمي هالل )469 :1987 ،فهو
مل يتحدّو عن ارتباط كلمات القافية باملوضوع فحسب بل تكلّم عن عالقة حروف القوايف
مبوضوع الشعر دون تأكيد حتمي فقال« :وليس من قاعدةٍ تربط حروف القوايف مبوضوع
الشعر ،واألمر يف أنَّ حرف القاف قد جتود يف الشدّة واحلرب ،وحرف الدال يف الفخر
واحلماسة ،وحرف امليم والالم يف الوصف واخلرب ،وحرف الباء والراء يف الغزل والنسيب
لكنّ يعترب هذ العالقات قوالا امجالياا من باب التغليب وتأيت بدليلٍ قائالا :ألنَّ هذ األحرف
ختتلف يف موسيقاها تبعاا حلركتها ،وللحروف واحلركات قبلها» (غنيمي هالل.)470 :1987 ،
فكذلك يرى أمحد الشايب أنّ «هناك حروفٌ تصلح للروي فتكون مجيلة اجلرس لذيذة النغم
سهلة املتناول وخباصة إذا كان القافية مطلقة ،من ذلك اهلمزة والباء والدال والراء والعني
والالم خبالف حنو الثاء والذال والشني والضاد والغني فإنّها غريبة قيلة الكلمات فكان
اختيار الرويّ من مقاييس الشعر الدقيقة وال خيالف اجلميل املألوف إلّا سقيم الذوق أو
متصنّع» (الشايب .)326-325 :1994 ،ويف هذ القضية ،ميكن لنا أن نستشهد بقصيدة "أيّها
احلبّ" أليب القاسم الشايب حيث اهتمّ برعاية املؤاماة بني القافية واملعىن ،وجعل حرف
الرويّ يف موضوع احلبّ راءً ملا في من اهلدوْء:
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أيّهـ ـ ـ ــا احلُـ ـ ـ ــبُ أن ـ ـ ـ ـ َ سِـ ـ ـ ــرُّ بَالئ ـ ـ ـ ــي

وهُم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــومِي وروعَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل وعَن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائي
(الشايب)31 :1994 ،

وكذلك عصفور قد حتدّو عن هذ القضية ،واتّفق مع غنيمي هالل يف ضرورة ارتباط
القافية باملعىن .يقول« :ومن البدهي أن ال خيرج مفهوم القافية عن هذا السياق فترتبط
القافية باملعىن الذى حياكي الوزن بالصوت» (عصفور .)329 :1995 ،هذا الناقد الشهري يؤكّد
يف موضع آخر على هذ العالقة فيقول « :وسواءٌ بىن الشاعر أوّل البي على القافية أو
العكس ،فمن املهمّ أن يكون للقافية دورها يف تأكيد املعىن باعتبارها النهاية البارزة للوزن يف
البي » (عصفور.)329 :1995 ،

صلة املوسيقى الشعرية بالعناصر األخرى للشعر عند غنيمي هالل دون جابر عصفور
صلة بالصوت بأساليب الكالم
ومن املالحظ أنّ الصوت ليس منفصالا عن أساليب الكالم ،وبتغيّر أسلوب الكالم يتغيّر
صوت  .وهذ القضية من املباحث النقدية اجلديدة الل أشار إليها غنيمي هالل يف خالل
دراست للموسيقى الشعرية .فهو يقول« :يظهر تنويع الصوت على حسب االستفهام والتعجب
والنداء واإل بات والنفى واألمر والنهى واالستجابة والدعاء وما عليها» (غنيمي هالل:1987 ،
 .)467-466وجليُّ أنّ ذلك الناقد يأيت بدليل يقنعنا فيقول« :ذلك أنَّ موسيقى الشعر ال تنفكّ
عن معنا  ،وبإختالف املعىن تتنوّع موسيقى اإلنشاد» (غنيمي هالل .)467 :1987 ،وذلك يعين
أنّ املوسيقى تتغيّر يف أبيات القصيدة على حسب املعىن وموضوعاهتا كالغزل والوصف وما
إىل ذلك .وفضالا عن  ،إنّ غنيمي هالل مل يغفل عن صلة الصوت بالكلمة من خالل دراست
للموسيقى الشعرية ،فلذا نرا يوضّح أنّ الصوت ناتفٌ عن الكلمة فيقول« :يظهر تنويع الصوت
على حسب موقع الكلمة ،مثّ على حسب االستفهام والتعجب والنداء ،واإل بات والنفي ،واألمر
والنهي ،واالستجابة والدعاء وما إليها» (غنيمي هالل .)466 :1987 ،ويفهم من كالم أنّ
الصوت يف اجلملة قد تتنوّع وتتغيّر على حسب موقع الكلمة يف اجلملة .وذلك من مثل قصيدة
أمحد شوقي يف "غاب بولونيا" الل تنوّع موسيقى الكلمات فيها؛ ألنّ الشاعر قد استخدم
تلك الكلمات من مثل "ي ،ويب" أو مثل "عُهود ،يَعُود ،وبعيد ،ويَزيد" يف آخر الكالم ويف موقعٍ
مناسبٍ ،كما استخدم كلمات "زمنٌ ،ودممٌ ،وحِلمٌ ووَجدٌ" بشكل منوّنٍ يف بداية الكالم ،فضالا
عن تكرار "يا غاب بولون" ،وقام بإ راء موسيقا الشعرية:
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يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب بولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون ،وي
زَمَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنٌ تَقضِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي لل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهَوَى
حِلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمٌ أريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدُ رُجوُعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب بولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون ،ويب
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دمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمٌ علي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،وي عُهُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودُ
ولن ـ ـ ـ ـ ـ ــا بظل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،هَ ـ ـ ـ ـ ـ ــل يَعُ ـ ـ ـ ـ ـ ــودُ؟
وَرُجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوعُ أحالمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بَعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدُ
وَجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدٌ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعَ ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذكرى يَزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدُ
(شوقي)234 :1988 ،

صلة املوسيقى الشعرية بالتصوير
ويعترب ارتباط املوسيقى بالتصوير الشعري من القضايا الل تناوهلا غنيمي هالل خالف
عصفور .فغنيمي هالل يعتقد أنّ «العنصر املوسيقى يف التعبري يُضيف إىل اإلحياء ،ويقوّي
من شأن التصوير» (غنيمي هالل .)376 :1987 ،وحنن نستطيع أن نستنتف من كالم أنّ
استخدام املوسيقى يف الشعر فضالا عن تقوية اإلحياء يسبّب أنّ القارى يتلقّي التصوير
بسهولةٍ ،وبالتاي يبقى التصوير يف ذهن املتلقّي وخاطر مدّة مديدة .فربأينا أنّ املوسيقى
الشعرية البدّ أن توافق مع العناصر األخرى للشعر فضالا عن توافقها مع الصّورة حتّى تبدأ
وتتقدّم القصيدة منوّاا عضويّاا على نسقٍ منظم ايث تثري عواطف القارى ومشاعر  .إنّ
شوقى ضيف قال يف هذا اجملال« :ومهما يكن فاملوسيقى عنصر أساسي يف القصيدة أو يف
التجربة الشعرية ،وليس هي الل تثري فينا كلّ تأ ريها ،إنّما تثري معها العناصر السابقة
من األحاسيس واملشاعر النفسية والتأمّالت العقلية واخليال .والبدّ أن تلتحم هذ العناصر
التحاماا تاماا ،ايث تنمو القصيدة من خالهلا منوّاا عضوياا دقيقاا» (ضيف ،يف النقد األدىب:
 .)152ولصلة املوسيقى الشعرية بالتصوير ،ميكن لنا أن نستشهد بقصيدة "أنشودة املطر"
لبدر شاكر السيّاب حيث كرّر كلمة "مطر" ،وهبذا التكرار قد أاهر تصويراا مجاليّاا عن
اهنمار قطرات املاء يف ذهن املتلقّي ،فضالا عن تأكيد على معىن الثورة .وبعبارة أخرى إنّ
تكرار كلمة "مطر" وموسيقا يصوّر يف أذهاننا حالة اهنمار قطرات املاء وصوت :
وَكُلَّ عَامٍ ـ حِنيَ يَعشبُ الثَّرَى ـ نَجُوعُ /مَا مَرَّ عامٌ والعراقُ ليسَ في ِ جوعٌ/
مطر /مطر /مطر (السيّاب2005 ،م ،ج 122 :2و)123

صلة املوسيقى الشعرية بالعناصر األخرى للشعر عند جابر عصفور دون حممّد غنيمي هالل
صلة الوزن الشعري باللغة
بنية الوزن شبيهة إىل حدّ كبري ببنية اللغة( ،حركات )18 :1998 ،فلهذا إنّ جابر عصفور يتكلم
عن عالقة املوسيقى الشعرية باللغة يف عمل النقدي أي يف "مفهوم الشعر" فضالا عن
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التحدّو عن صلة التراكيب النحوية والداللية بالتجربة الشعرية حيثما يقول« :وإذا كان بنية
التراكيب النحوية والداللية يف الشعر ترتبط بالتجربة وتتشكل يف عالقات تتشكل معها
التجربة نفسها ،فإنّ البنية اإليقاعية للقصيدة هي جزء ال ينفصل عن البنية اللغوية الل ال
تنقسم مستوياهتا أو أبعادها أي أنّ الوزن ليس جمرّد قالب تصبّ في التجربة أو وعاء
حيتوي الغرض وإنّما هو يعدٌ من أبعاد احلركة اآلنية لفعل التعبري الشعري ذات يف حماولت
خلق معىن ال ينفصل في املسموع عن املفهوم» (عصفور .)334-333 :1995 ،عند أنّ «إيقاع
الشعر يستمدّ فاعليت من عالقات اللغة الل ال ينفصل فيها معىن عن مبىن» (عصفور:1995 ،
 .)334فجابر عصفور مل يكتف يف مواقف النقدية بذلك بل تكلم عن الصلة بني الوزن
الشعري واللغة الل هلا شروط متعدّدة كقوة التعبري ومجال األلفاظ وعمق املعا ى وتناسق
األصوات( ،حركات )6 :1998 ،فضالا عن التحدّو عن ارتباط الوزن الشعرى باملعىن وحنو
الكالم .فهو يعتقد أنّ الوزن الشعري يستمدّ فاعليت من اللغة فيقول يف هذا الصّدد« :
ومادام الوزن الشعري ينبع من تآلف الكلمات يف عالقات صوتية ال تنفصل عن العالقات
الداللية والنحوية فال بدّ يستمدّ الوزن الشعري فاعليت من أداة صياغت ذاهتا أي من اللغة
وليس من جمرّد حماكاة فنّ آخر كاملوسيقى» (عصفور .)303 :1995 ،فهذا الرأى جلابر
عصفور يشب كالم شوقي ضيف غري أنّ املوسيقى تدّل على معانٍ غامضة ومبهمة ،واللغة
تدلّ على معانٍ حمدّدة أو أكثر حتديداا من املوسيقى ،واألوّل أحلى للقلب وأكثر قبوالا من
الثاين( .ضيف ،فصول يف الشعر ونقد )29 :
فجابر عصفور يعتقد يف موضع آخر أنَّ املوسيقى الشعرية ختتلف بإختالف األداة فيقول يف
ارتباط الوزن الشعري باللغة« :أداة الشعر تتكوّن من كلمات دالة تنطوي على معانٍ مباشرة
حسب نوع العالقات الل تنتظم في  .وارتباط األداة الشعرية بنظام متميّز من الداللة ال جيعل
من الوزن الشعري جمرّد حماكاة لفنّ املوسيقى بل جيعل موسيقى الشعر نابغة من طبيعة أدات
اخلالصة ،من حيث اإلمكانات الصوتية هلذ األداة إذا ألف يف عالقات ومن حيث داللة هذ
العالقات الصوتية على غرضٍ من األغراض أو معىنً من املعاين» (عصفور .)302 :1995 ،وحنن
نوافق كالم عصفور ألنّ وزن الشعر يتشكّل داخل التجربة الشعرية ،ويتغيّر ذلك الوزن حسب
تغيري األداة الشعرية الل يستخدمها الشاعر .واألمر اآلخر أنّنا نرى أنّ الشعر كبناء جيب أن
يقوم الشاعر باإلرتباط بني عناصر حتّى يعجابُ السامعَ.
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صلة الوزن الشعرى بالتجربة
الوزن الشعرى ليس منفصالا عن التجربة الشعرية بل يتألف الوزن من خالل تشكيل
التجربة .فهذ القضية يشري إليها جابر عصفور ،ويقول « :وإذا انفصل الوزن عن التجربة
وحتول إىل جمرّد قالب أو وعاء ،كنّا إزاء قصيدة رديئة بال قيمة وال معول ـ هنا ـ على ما
يقال عن مشاكلة الوزن ـ القالب ـ للغرض يف الصفات .وإذا كان الوزن الشعرى ينبع من
تآلف الكلمات يف عالقات صوتية ال تنفصل عن العالقات الداللية والنحوية ،فإنّ الشعر ـ يف
هذ احلالة ـ يستمدّ إيقاع من مادة صياغت ذاهتا ـ أي من اللغة ـ أ ناء تشكلها اآلين يف
عالقات ،ال تعاقب بني أبعادها أو جتاوز أو احتواء» (عصفور  .)334 :1995ومن كالم جابر
عصفور نستطيع أن نستنتف أنّ الوزن الشعري ناتفٌ من تآلف الكلمات وهو ليس منفصالا عن
التجربة الشعرية وكذلك عن املعىن وحنو الكالم .ومن املؤكّد أنّ بعض الباحثني يركزّون أنّ
املوسيقى جيب أن تكون صوتاا يصنَعُ الشاعرُ بالتبعية عن جتربت ( .رجائي)208 :1378 ،
ويُفهَم من كالم تلك الباحثة أنّ التجربة الشعرية ليس منفصلةا عن موسيقى الشعر ،وإنّ
تلك املوسيقى يف الشعر تتشكّل حسب جتربة الشاعر .وحنن نقبل هذ الفكرة ألنّ كلّ
عناصر الشعر تتشكّل داخل التجربة الشعرية.
صلة الوزن الشعري باللفظ
فائتالف الوزن مع اللفظ هو أن تناسب األلفاظ يف تراكيبها الوزن الشعري فال يضطرّ
الشاعر إىل التقدمي أو التأخري أو الزيادة أو النقصان كي يستقيم مع وزن البي ( .يعقوب،
 )10 :1991فذلك يعين أنّ «حمافظة على سالمة التركيب النحوي والصريف يف الشعر ،وأن
تكون أوضاع األناء واألفعال على ترتيبٍ ونظامٍ مل يضطر الوزن اىل تقدمي ما جيب تأخري
أو العكس ،وال يضطر إىل اضافة لفظة أخرى يلتبس هبا املعىن ،أو ادخال معىن ليس الغرض
يف الشعر حمتاجاا إلي » (بولعراوي .)264 :2009 ،فجابر عصفور يتأ ّر يف هذ القضية اازم
القرطاجين ،ويقول« :األلفاظ يف الشعر غري منفصلة عن الوزن ألنَّ وزهنا خاصية تنبع من
كيفية إيقاع التناسب بني عناصرها الصوتية الل تتجاوب ـ يف النهاية ـ مع تناسب املعىن»
(عصفور .)303 :1995 ،فعلى هذا ميكن القول بأنّ عصفور يذهب إىل أنّ األلفاظ وايقاعها
تتقدّم على الوزن؛ ألنّ الوزن كما أشار ناتفٌ من وجود األلفاظ وايقاعها .وحنن نستطيع يف
هذا اجملال أن نستشهد هبذا الشعر للمتنبّي الذي مل يغفل عن صلة الوزن باأللفاظ،
واستخدم ألفاااا قويّة اجلرس من مثل "بارق ،وجمرّ ،والسّوابق ،وكسَّروا ومفارق" لبحر
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الطويل .وذلك يعين أنّ هذا الشاعر قد أدرك قيمة الصلة بني عناصر الشعر ،فلذا نرا
يستخدم يف ار الطويل ألفاااا ذات فخمةٍ ألنّ ار الطويل يناسب ألفاااا ذات رصينة.
وحنن ال خنالف هذ الفكرة ،غري أنّنا نعتقد أنّ األهمّ هو صياغة الشعر ،مثّ ضرورة تلك
الصلة بني عناصر الشعر يف داخل الصياغة .فأنشد املتنبّي:
تَ ـ ـ ــذكَّرتُ م ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـنيَ العُ ـ ـ ــذيبا وب ـ ـ ــارقا
وصُـ ـ ـ ــحبَةُ قَـ ـ ـ ــومٍ يَـ ـ ـ ــذبَحونَ قَنيصَ ـ ـ ــهُم

مَجَ ـ ـ ـ ـرَي عَوَالينـ ـ ـ ــا ومَج ـ ـ ـ ـرَى السّـ ـ ـ ــوابقا
بفضـ ـ ــلةِ مـ ـ ــا قـ ـ ــد كَسَّـ ـ ــروا يف املِفَـ ـ ــارقا
(سبيّل ،د.ت :ج)146/2

صلة القافية بالوزن
إنّ القافية عنصر ايقاعي مهمّ يف ابراز االيقاع الشعري ،وإنّ التخلّي عنها يضعف من موسيقى
الشعر ،هلذا وجب االلتزام هبا أو تعويضها مبا يقوم مقامها( .عالق )257 :2005 ،وللقافية
عالقة بالعناصر األخرى كاملعىن واللفظ والوزن وما إىل ذلك حيث أشار إلي النقّاد ،منهم
جابر عصفور .فهو مل يغفل عن هذ القضية يف كتاب "مفهوم الشعر ،فلهذا ربط القافية
بالوزن والغرض الشعري ،وقال« :فأمّا ما جيب يف القافية من جهة عناية النفس مبا يقع فيها
فإنّ جيب ألّا يقع يف القافية إلّا ما يكون ل موقع يف النفس اسب الغرض من ناحية واسب
تناسب الوزن من ناحية أخرى وارتباط القافية بالوزن جيعلها مبثابة خامتة اجلملة املوسيقية»
(عصفور .)329 :1995 ،فهو يشري يف موضع آخر إىل صلة القافية بالوزن ،ويعتقد أنّ «القافية
تتناسب مع الوزن ليحاكي كالمها الغرض الذي يقصد إلي الشاعر أحسن حماكاة ويتمّ
التناسب بني املعىن واملبىن» (عصفور .)330 :1995 ،فمجمل القول أنّ الوزن أو القافية جيب أن
يرتبطا بالعناصر األخرى للشعر ايث يتألف شعر ذو وحدة عضوية كما يقول العشماوي:
«ينبغي للوزن ولكلّ نغم يصدر عن أبيات القصيدة أن يكون جزءاا ال يتجزّأ من العناصر
األخرى املكوّنة للقصيدة وأن تولد هذ العناصر يف وق ٍ واحد وأن يأخذ كلُّ منها بذارع اآلخر
حىتّ يبلغ اجلميع غاية واحدة» (العشماوي .)235 :1979 ،وذلك يعين أنّ هناك صلةا و يقةا بني
الوزن والعناصر األخرى للشعر من مثل اللفظ ،واملعىن وإخل ،ألنّ هذ الصلة جتعل الشعر
مجيالا عند القاري ،وبالتاي يصل القاري إىل االلتذاذ الفنّي .وحنن ال نرفض كالم
العشماوي ،ونعتقد أن الصلة بني العناصر الشعر جتعل الشعر باقياا يف خاطر املتلقّي مدةا
مديدةا؛ ألنّ صياغة الشعر تتشكّل يف ذهن يف حني ترتبط عناصر بعضاا من بعضٍ.
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النتائج
 .1تعترب املوسيقى عند حممّد غنيمي هالل وجابر عصفور أبرز نةٍ من نات الشعر،
وهلا صلة و يقة بالعناصر األخرى للشعر ايث ال ميكن التغافل عنها.
 .2وذهب الناقدان إىل أنّ املوسيقى الشعرية هلا عالقة بالشعور .فاملوسيقى عند غنيمي
هالل تنبعث من وحدة الدوافع يف اجلملة على حسب الشعور الذي يعبّر عن  ،وتطابق
الشعور مع املوسيقى املعبّرة عن هو ما يؤلف وحدة القصيدة كلّها .وكذلك يفكّر
عصفور يف هذ القضية مثلما فكّر غنيمي هالل ،ويؤكّد على تطابق الشعور مع
املوسيقى الشعرية ،مشرياا بتناسب األصوات وحاالت النفس.
 .3وبرأى كال الناقدين أنّ املوسيقى الشعرية ليس منفصلة عن املعىن ،وهي تابعةٌ للمعىن
وتتغيّر على حسب تغيري املعىن والفكر .واألمر األخر أنّهما ذهبا إىل أنّ الوزن الشعري
ميكن أن يرتبط مبوضوع القصيدة لكنّهما ال يصرّان على هذا اإلرتباط ألنّ هناك
اوراا كثرية قد أنشدت يف موضوعات خمتلفة.
 .4رأى كال الناقدين أنّ القافية هلا صلة باملعىن .ومن املؤكّد أنّ غنيمي هالل قد عُناي
هبذ القضية أكثر من عصفور ،ايث حتدّو عن عالقة كلمات القافية باملوضوع،
فضالا عن تكلّم عن صلة حروف القوايف مبوضوع الشعر ،ويف هذ الطريق يرى أنّ
حرف القاف قد جتود يف الشدّة واحلرب ،وحرف الدال يف الفخر واحلماسة ،وحرف
امليم والالم يف الوصف واخلرب ،وحرف الباء والراء يف الغزل والنسيب.
 .5فريى غنيمي هالل أنّ املوسيقى تقوّي من شأن الصوير ،ويعتقد أنّ تنويع الصوت يظهر
على حسب أساليب الكالم من االستفهام والتعجب والنداء إىل النفى واألمر وإىل ذلك.
 .6فعصفور مل يغفل عن صلة الوزن الشعري باللغة والتجربة واللفظ ،فلهذا شرح أنّ البنية
اإليقاعية للقصيدة هي جزء ال ينفصل عن البنية اللغوية ،وكذلك وصف أنّ الوزن يستمدّ
فاعليت من اللغة ،ورأى أنّ إذا انفصل عن التجربة ،كنّا ازاء قصيدة رديئة بال قيمة .فهذا
الناقد يعتقد بأنّ األلفاظ يف الشعر غري منفصلة عن الوزن؛ ألنّ وزهنا خاصية تنبع من
كيفية ايقاع التناسب بني عناصرها الصوتية الل تتجاوب مع تناسب املعىن.
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 .7وال شكّ أنّ غنيمي هالل يتأ ّر يف قضية موسيقى الشعر وعالقتها بالعناصر األخرى
بأفكار عبدالقاهر اجلرجاين ،وعصفور يتأ ّر بآراء حازم القرطاجين .واألمر اآلخر
أنّ املواقف النقدية لعصفور هي أكمل وأمشل من املواقف النقدية لغنيمي هالل.
 .8وجديرٌ بالذكر أنّ القدماء قد اكتفوا باإلشارة إىل عالقة موسيقى الشعر بالعناصر
األخرى دون ذكر العلة ،غري أنّ املواقف النقدية هلذين الناقدين فتمتاز بالدقة والتفصيل
وبيان العلة مع أنّ مواقفهما النقدية تتّكل على آراء القدماء.

صلة الموسيقى الشعرية بالعناصر األخرى للشعر
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