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  بن زیاني: األدب الشعبي                                       األستاذ: مقیاس

 01/02/03/04أدب ع ح م                            األفواج/ السنة الثانیة ماستر

  التشكیل اإلیقاعي في األدب الشعبي الجزائري            سادسةالمحاضرة ال

العمل بناء ساسیة في من العناصر األ -الموسیقى الشعریة - التشكیل اإلیقاعيعد ی    

لغة الشعر من دون موسیقى " وعلى أساسه یّتم التمییز بین الشعر والنثر، حیث أّن  األدبي،

تنحدر إلى نقطة باهتة الوقع، ال یمكن معها أن نسّمي الكالم شعًرا وٕاّنما نسمیه على أّي 

من ناحیة  الشعبي مخاطبة النّص الشعريإلى  ضرةمحاوعلیه نسعى في هذه ال .1"حال نثًرا

  .فقط اإلیقاع الداخلي

  الجزائري إشكالیة اإلیقاع الخارجي في الشعر الشعبي )1

، لشعر الشعبي الخارجي اإلیقاع دراسةقضیة  باحثون والدارسون الّذین تناولوااختلف ال     

أوزان أخرى، فلم یصلوا إلى  أوزان الشعر المعرب أو إلى والبحث عن إمكانیة إخضاعه إلى

فمنهم من نظر إلى حركات هذه "نتائج ملموسة، بل كانت عبارة عن اجتهادات شخصیة، 

األشعار على أّنها أساس األوزان في القصیدة الزجلیة، ومنهم من حاول ضبط أوزانها 

 وزن عروضًیا على الطریقة الخلیلیة، ومنهم من تجاوز كّل ذلك، وادعى أنّ هذه األشعار ال

لها وبعبارة أدق ال تخضع لبحور الخلیل، فضال عن الذاهبین إلى القول بأّن أوزان هذه 

 ، وهناك بعض2"األشعار أعجمیة وفدت إلى المجتمع العربي عن طریق الفرس واألسبان

 صرهاالباحثین یرون أّنه ال حدود لبحور الشعر الملحون، فهي كثیرة یصعب علینا عّدها وح

 ف وزن لیس بزجل، ویظن آخرون أّن عروض الزجل محدود ال یخرج عنوأّن صاحب أل"

 .3"نطاق بحور الخلیل، وأّنه من الممكن تطبیق تفعیالت هذه البحور وأوزانها علیه

 وال یسعنا المجال في هذه المحاضرة للحدیث عن إشكالیة اإلیقاع الخارجي للقصیدة    

 الباحثین والدارسین، وتسهیال للدراسة سنكتفي بالكشفالشعبیة، ألّنه محّل جدٍل وخالٍف بین 

                                                           
العراق، دار دراسة في البنیة الموضوعیة والفنیة للشعر الوجداني الحدیث في  عبد الكریم راضي جعفر، رماد الشعر، -1

 .307ص م،1998، 1الثقافیة العاّمة، بغداد، ط الشؤون
العربي دحو، موسوعة الشعر الشعبي في الجزائر، النشأة، المضمون، البناء، نصوص المقاومة والثورة التحریریة  -2

 .431ص م،2013النشر والتوزیع، الجزائر، نموذجا، نومیدیا للطباعة و 
 .131م، ص1970، 1المغرب، القصیدة، مطبعة األمنیة، الرباط، طعباس الجراري، الزجل في  -3
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  .عن العناصر اللغویة التي أسهمت في تشكیل اإلیقاع الداخلي للقصیدة الشعبیة

  الداخلي في الشعر الشعبي الجزائري اإلیقاعتشكیل  )2

ب األلفاظ ذات النغم والجرس الموسیقي، الذي یتماشى ینتقي ویرتّ  الشعبي نجد الشاعر    

أحاسیسه وانفعاالته، لذا یوظف ألفاًظا متجاورة في مخارج أصواتها ومتشابهة في  مع

حتى یتحقق ذلك االنسجام الصوتي الداخلي الذي ینبع من هذا التوافق الموسیقي "حروفها، 

  .1"بین الكلمات ودالالتها حیًنا، أو بین الكلمات بعضها وبعض حیًنا آخر

بوسائل فنیة عدیدة، ال یسعنا هنا  شعبیةفي القصیدة الوعلیه یتحقق اإلیقاع الداخلي     

المجال للحدیث عنها ُجملًة وتفصیًال، لدى سنكتفي بدراسة البعض منها كخاصیة التكرار 

وبعض المحسنات البدیعیة كالتصریع والتجنیس والطباق والمقابلة، ودور هذه العناصر 

  .یةالشعباإلیقاع الداخلي للقصیدة  شكیلاألسلوبیة في ت

من  شعبيعلیها شعراء ال عتمداتعد خاصیة التكرار من بین األسالیب الفنیة التي : التكرار

على نقطة حّساسة في  فالتكرار یسّلط الضوء" أجل الكشف عن أفكارهم ومقاصدهم الوجدانیة

العبارة، ویكشف عن اهتمام المتكّلم بها، وهو بهذا المعنى ذو داللة نفسیة قیمة تفید الناقد 

  .2"األدبي الذي یدرس األثر ویحّلل نفسیة كاتبه

الذي یمّیز الحروف في كلمة ما،  تكرار الصوتالذي یعنى به  :التردید الصوتي للحروف -

بعینها تتكرر في كّل بیت  أصواتایكشف فیه الشاعر عن قدراته الخاّصة في إحداث "حیث 

   .3"على حّدة، فتخلق في داخله جناًسا صوتًیا

 نجد عند الشاعر ابن التریكي مثًال میًال واضًحا إلى توظیف الحروف ذات األصواتف    

  صوتیة شائعة في قصائده، ولنأخذ له هذه األبیات كنموذج یمثلالمجهورة، وهي ظاهرة 

  

                                                           
جمال سعادنة، الشعر الجزائري في العهد العثماني، موضوعاته وخصائصه الفنیة، مخطوط رسالة دكتوراه، جامعة  -1

 .293م، ص 2011، 2010الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
 .242م، ص 1967، 3تبة النهضة، بیروت، طنازك المالئكة، قضایا الشعر المعاصر، منشورات مك -2
 .09م، ص1998، 1سید خضر، التكرار اإلیقاعي في اللغة العربیة، دار الهدى للكتاب، كفر الشیخ، مصر، ط -3
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  :1"َشْعَلْت ِنْیَراَن اْكَباِديْ " تكرار صوت حرف النون في قصیدته 

  آلنَّ َقْلِبْي ْرِهـْینْ   َنْبَلْغ َقْصِدْي َفاْلِحْینْ 

  َما اْزَهى ِلْي ْمَكانْ   َباْهَوى َكاْمَلْة اـلـّزْینْ 

  ِفْي ْمَكاْن اْحِصینْ   ِجـینْ َكِاّنْي َمْسُجوْن اسْ 

  َیا ْهُموْم اْزَمانْ   ُحّراْس اْو َعسَّاِســْینْ 

  َواَلْف اْمَوْحـِدْینْ   َلْو َصْبْت اْحَصاْن َاْمِتْینْ 

  .َالْم َعْرَفه ْوَشــانْ   َنْقَدْم َواللَّْه اْمِعـْینْ 

یناسب وصف  ، وهو صوت مجهور)مّرة 19(الشاعر في هذه األبیات حرف النون كّرر     

وبهذه  ،شّدة المعاناة من الحب وألمه وانقباض نفسیة الشاعر بسبب طول غیاب الحبیب

العالیة وغنّته الموسیقیة التي  االستماعیةبقّوته "الشاكلة یتمّیز تكرار حرف النون المجهور 

  .2"، واألنین، وضروب التعبیرات االنفعالیةالتأوهتساعد على اجتیاز مراحل 

یقاع الصاخب اإل وصوت الحرف المجهورة ذذج تردید لنا من خالل هذه النمو  یتجلى     

فشاعر الملحون یعتمد على عنصر الصوت في بعث " والجرس الموسیقي القّوي والمؤثر

معانیه، كي ینتج عنه نغًما یحقق االنسجام، وبالتالي التواصل بینه وبین السامع وبما أّن 

اإللقاء واإلنشاد فإّن الجانب الصوتي یلعب دوًرا كبیًرا الشعر الملحون شفاهي یعتمد على 

  ، 3"للتأثیر في السامع من حیث جهوریة الصوت وٕارسال المعاني وتأثیره في أذن السامع

وهذا التكرار هو ما وقف علیه القدماء كثیًرا، وأفاضوا في الحدیث عنه، "  :ةالكلم تكرار -

فیما أسموه التكرار اللفظي، ولعل القاعدة األولى لمثل هذا التكرار، أن یكون اللفظ المكّرر 

  وثیق الّصلة بالمعنى العام للسّیاق الذي یرد فیه، وٕاّال كان لفظیة متكلفة ال فائدة منها وال 

  . 4"قبولهاسبیل إلى 

                                                           
 .34، 33ص -دیوان ابن التریكي، ص -1
 .87م، ص1998عبد القادر عبد الجلیل، علم الصرف الصوتي، دار األزمنة، عّمان،  -2
م، 2014ر فیطس، التشكیل الفّني للشعر الملحون الجزائري، مهاد نظري ودراسة تطبیقیة، دار هومة، الجزائر، عبد القاد -3

 .193ص
م 2004، 1فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درویش، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، األردن، ط -4

 .60ص
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  :1"َأَناِرْي ِوْیْن َأْهْل ْسِوْیْد؟ "قول الشاعر قادة بن السكویت في قصیدته ی 

  اْلَراْي اْلُمِفْیدْ  َأْهلَ اْلَعَدة واْلْعَداْد ِزْیْن            َأْهلَ 

  .ْمَصاَوْن ْوْعِبْیدْ  َأْهلَ  َرَكاَباْت َمْصَطْلیْن           َأْهلَ 

مما یوحي بمعاني اعتزازه ) َأْهل(على كلمة النموذج الشعريهذا یؤكد الشاعر في      

وافتخاره واإلشادة بذویه ونلمس من خاللها حالة التدفق المستمر لمشاعر الحزن والشوق 

حّل بهم من ظلم وجور األتراك، فتردید  والحنین التي تنتاب وجدان الشاعر إزاء أهله وما

  .الكلمة یضفي على النص طاقة موسیقیة

للعبارة الواحدة بشكل حرفي في أكثر من مّرة في  شعبيتردید شعراء ال :العبارة ارتكر -

 القصیدة الواحدة، وقد أمكننا رصد شكلین من أشكال تكرار الجملة أو العبارة، أّولهما یتمثل

  في تردید جملة معینة بصیغة متشابهة أو بأسلوب حرفي في أبیات متتالیة من القصیدة،

  :2"ِكْیْف َأْعَماِلْي ْوِحْیْلِتيْ " ومن نماذجه قول بن سهلة في قصیدته 

  ِلَمْن َنْشْتِكْي ْبَذا األْمْر   ِكْیْف َأْعَماِلْي ْوِحْیْلِتيْ 

  َیا َوْلِفْي َصاَبْغ اْلْشَفْر   ِكْیْف َأْعَماِلْي ْوِحْیْلِتيْ 

 .ْبِلْیْعِتيْ ِلَمْن َنْشْتِكْي  ِكْیْف َأْعَماِلْي ْوِحْیْلِتيْ 

أن العبارة المكررة لها صّلة وثیقة بالمعنى العام التي ترد فیه هذه في هذه األبیات نالحظ     

وهذه ، القصیدة، وما تحمله من معاني الحیرة واألسى والشكوى والشوق لوصال الحبیب

صح في تفوهي الصور تتردد كثیًرا عند شعراء الغزل، فهي تكشف عن خبایا النفس الشاعرة، 

أغلبها عن الضیاع الوجداني، كما أن لتكرار هذه العبارة دور في استدعاء فكر المتلقي، 

قصد دعوته لمشارك الشاعر أحاسیسه ومشاعره، ولها القدرة على بعث حركة اإلیقاع 

  .الداخلي للقصیدة

 اعتمد شعراء الملحون في نظم قصائدهم على هذا النوع من التكرار،: التكرار المقطعي-

  ِنْرَغْب اْلُمِعْینْ " ومن بین نماذجه، ما وجدناه عند سیدي األخضر بن خلوف في قصیدة

                                                           
 .24محمد مفالح، شعراء الملحون بمنطقة غلیزان، ص -1
 .76دیوان الشیخ التلمساني بومدین بن سهلة، ص -2
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  :1"اْلِمْبِديْ 

  ُیوْقُدوَها َلْن ِاْصَفِرتْ             ِفْي اْلَحَجْر َعْشرِْة َأَالْف َعامْ 

  ُیوْقُدوَها َلْن ِاْحَمَرتْ             ِفْي اْلَحَجْر َعْشرِْة َأَالْف َعامْ 

  .ُیوْقُدوَها َلْن ِاْسَودِّتْ             اْلَحَجْر َعْشرِْة َأَالْف َعامْ ِفْي 

وٕالحاحه  لتأكیدهاعتمد الشاعر في هذه األبیات في وصفه لجهّنم على التكرار المقطعي      

على فكرة العذاب األلیم في ذهن المتلقي، وهو ما ینتظرُه الكفار والیهود والُعصاة لدین اهللا 

المعنى بلفظه، وهذا النوع من التكرار ر یكرّ  ، فالشاعر في هذه األبیات الحساب الحنیف یوم

یحتاج إلى وعي كبیر من الشاعر، بطبیعة كونه تكرار طویل یمتد إلى مقطع كامل، "

، 2"وأضمن سبیل إلى نجاحه أن یعمد الشاعر إلى إدخال تغییر طفیف على المقطع المكّرر

ال یكون تكرار لفظي فقط، یشعر المتلقي من خالله بالملل وهذا ما تنبه إلیه شاعرنا كي 

والرتابة أثناء سماعه، أو ال یجد فیه الغرض المقصود، فأحدث تغییًرا طفیًفا في أواخر أبیاته، 

التي توحي بحرارة لهیب نار جهّنم، ) األصفر واألحمر واألسود( بتوظیفه لأللوان الحاّرة

یترك أثًرا حسًنا راسًخا في أذن السامع یتلذذ بموسیقاه ویقّرب صورتها إلى فكر المتلقي، و 

  .الداخلیة

وجدنا شعراء الملحون على اختالف ثقافتهم ومحصولهم األدبي  :المحسنات البدیعیة

لتشكیل اإلیقاعي الداخلي یقلدون القصیدة العربیة الفصیحة في أسالیبها البالغیة،  ،والفكري

لتصریع كالبدیع واومواقفهم الشخصیة والجماعیة، التي تتماشى مع أحاسیسهم  لقصائدهم

  .والتجنیس والمطابقة

من الظواهر "لى التصریع في مطلع قصائده باعتباره تعمد عقلما نجد شاعًرا لم ی :التصریع-

وهو ظاهرة تكراریة، حیث یلتزم الشاعر  ،اإلیقاعیة المالزمة لمقدمات القصائد العربیة غالًبا

في التصریع تكرار مجموعة الحروف التي انتهى بها الشطر األّول من القصیدة في الشطر 

                                                           
 .151دیوان سیدي األخضر بن خلوف، ص -1
 .236نازك المالئكة، قضایا الشعر المعاصر، ص  -2
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َال " ، فمثال نجد ابن مسایب في مطلع قصیدته 1"الثاني، وقد یتابع ذلك في بعض أبیاته

  :في قوله، یختم الشطر األّول والثاني بحرف السین المكّرر 2"ْتُلوُموِني

  .َال ْتُلُوُمُوِنْي َیا َذا اْلّناس        ِفْي ْغَزاِلْي اَالْنَعاْس 

، إذ ینهي 3"َحْسَبْك َیا َوْلْد الطِّْیْر "مطلع قصیدته  ویظهر هذا جّلًیا عند بن سهلة أیًضا في    

  :فیه الشطر األّول والثاني بحرف الراء المكّرر في قوله

  .الطِّْیْر      َراِنْي ْمِریْض َمْهُموْم ْكِثْیرْ  ْدِخْیْل َحْسَبْك َیا َوْلدْ 

ووظفوه من أجل  ،حبذ شعراء الملحون افتتاح قصائدهم بالتصریع على شاكلة القدماء قدل   

  .ما یحتویه من لفظ ذو نغم موسیقي جّذاب یأسر أذن السامع

كمظهر آخر من مظاهر التكرار  ،التجنیس شعراء الشعبي ظاهرة استعمل :الجناس-

اللفظي، الذي ُیساهم بدوره في تشكیل بنیة اإلیقاع الداخلي للقصیدة ومن شروط التجنیس أن 

یقول  وهو نوعان،في المعنى، تكون الكلمة الُمجّنسة متشابهة في اللفظ ومختلفة 

 ،4"ا وترتیبهاوالتام منه أن یتفقا في أنواع الحروف وأعدادها وهیئته): " ه739ت(القزویني

 .دون اتفاق في المعنى، أّما الناقص منه فهو دون االتفاق في العناصر التي وردت في التام

َهاْض " في قول ابن مسایب في قصیدة  في قولما ورد ) الجناس الناقص(ومثال ذلك

  :5"ِاْلَوْحْش ْعَليْ 

ْش ْخَیاْل    .اْلْحِبْیبْ َطاْل اْلُضْر ُوَالِلْي ْطِبْیْب        ِنْتَوحَّ

، فاالختالف )ْطِبْیْب واْلْحِبْیبْ (وظف الشاعر في هذا البیت جناسا ناقصا بین لفظتي    

واضح في نوع الحروف، وقد استعان الشاعر بهذا النوع من التجنیس لیجسد شّدة الشوق 

هكذا یصبح الحبیب هو الداء والدواء في نفس اآلن "وأثر الفراق وصدود الحبیب في نفسه، و
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وكأّن بالشاعر من  ،1"إّن المحب یعاني بسببه وال یرجو الشفاء من لواجع الهوى إّال منه

مشاعر المتلقي ویدعوه إلى مشاركته أحزانه وآالمه،  استفزازخالل هذا التجنیس یعمد إلى 

كما أّن هذا الجناس حقق اإلثارة الصوتیة واللفظیة، وخلق المتعة واللّذة عند المتلقي بإیقاعه 

  .وسیقي الجّذابالم

  :2"ِنْلَت اْلَمَرامْ " ابن التریكي في زجله في قولتام الجناس الونجد    

  .َیا َنْسَمَة الَحيِّ َحيِّ       َعمَّْن َأِخْیُر َنِبيِّ 

تجانًسا ) الَحيِّ وَحيِّ ( لفظتین متجانستین همال الشاعر فیوظتنالحظ في هذا البیت      

حروفها، وحركاتها وسكناتها وترتیبها، دون االتفاق في المعنى، فاألولى تاًما في أنواع وأعداد 

علیه  یقصد بها المكان أي المقام المحمدي، والثانیة یقصد بها إلقاء التحیة على خیر الخلق

  .الصالة والسالم

الطباق هو الجمع بین الشيء وضّده : " یعرفه أحمد السید الهاشمي أیًضا في قوله: الطباق-

وقد حفلت قصائد شعرائنا بمثل هذا الّلون من ألوان البدیع المعنوي بنوعیه  .3"الكالمفي 

  :4"َداِوْي ِباللِّْیْن َأْجَراِحيْ " اإلیجاب والسلب، ومن أمثلته قول المنداسي في قصیدة

ْر ْتَقوَّى باللََّظى ْوَحاِلي ْمَضى      ِفْي النُّوْم ْمَع اْلَیْقَضة ِكْیْف َحاِليْ    .ْیُكونْ  الضُّ

لیصّور من خالله ) النوم والیقضة(ي هذا البیت مطابقة اإلیجاب بین وظف الشاعر ف    

، فلم تذق جفونه الراحة والسكینة سواء في أنهكهشّدة إحكام الحّب بقبضته على تالبیبه حّتى 

قانون ، وهذه المطابقة جسدت معاني الحیرة واأللم والمعاناة إزاء ما یفرضه یقظتهنومه أو في 

  .الحب على المحب

  كما ورد نوع آخر من الطباق ُعرَف بالسَّلب، مثال ما ورد عند ابن مسایب في قصیدة  
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  :1"ُغْصْن ْاِلَیاْس  َیا َقَاِمةْ "    

  .ُوْحَشْك ْیَشِیْب َمْن َال ْیِشْیْب        ُواْلَقْلْب ِفْي ِتْهُواْس 

الشیب ونفیه،  بإیجاب، وهي حاصلة )ْیَشِیْب وَال ْیِشْیبْ (هنا في الجمع بین لطباقنجد ا   

وقد استعان الشاعر بهذا النوع من الّضد، لإلفصاح لما یعانیه من شّدة األشواق ولما یالقیه 

من قساوة الحبیب وصدوده، كما أّن الشوق في تصوره ُیغّیر ویبّدل لون شعر اإلنسان من 

  .ض ویترك قلبه في عذاب حتى یأتیه الوصالالّسواد إلى البیا

هي نوع من التضاد بین الجمل والجمع على المقابلة، التي  شعبيلاعتمد شعراء ا :المقابلة-

َأْلْف " بینهما في ترتیب واحد متتالي، ومثال ذلك قول سیدي األخضر بن خلوف في قصیدة 

  :2"ِاْسَتْمْثُلُوا ْكَالِميْ 

  .ِاْنْفَتَحْت اْلَجنَّْة اْلَخْضَراء       ِبْه ْحِرْم اْلْحَراْم ُوَحْل اْلْحَالِليْ َنْعْم َال ُجُلْه 

، لیقّدم من )ْحِرْم اْلْحَراْم ُوَحْل اْلْحَالِليْ (تتجلى المقابلة في الشطر الثاني من هذا البیت      

اهللا تعالى خلق الجّنة  خاللها الشاعر العبرة والموعظة للمتلقي، وُیرسَِّخ الفكرة التي مفادها أنّ 

من أجل خیر خلقه علیه الصالة والسالم، وبها یجزي عباده الصالحین الذین ابتعدوا عن 

  .الحرام وأتمروا بالحالل

     خالصة

اإلیقاع الخارجي م على و قُ یَ  نجده لم إنْ ، شعبي الجزائريفي الشعر ال تشكیل اإلیقاعيّن الإ  

 ،على عناصر إیقاعیة داخلیة یقوم فنجدهیل بن أحمد الفراهیدي، الذي حّدده الخل) الوزن(

الصوتي والبالغي ل في جرس األلفاظ وخاصیة التكرار عن ذلك التآلف والتوافق الحاص أتنش

للمحسنات اللفظیة والمعنویة، كالتصریع والجناس والطباق والمقابلة، وغیر ذلك مّما له صّلة 

  .شأنها في ذلك شأن الشعر الفصیح الشعبیة، الداخلیة للقصیدةبتفعیل الحركة اإلیقاعیة 
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