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سرتاتيجية التقفية يف الشعر العمودي 

قصيدة نهج الربدة ألمحد شوقي أمنوذجًا 

 جاسم حممد جاسم. د.م

 26/8/2008: تاروخ القبول 10/8/2008: تاروخ التقدوم

مهاد نظري 

يف القافية وانفتاح املعجم على االصطالح 

ٍِ عدة لعؿ أكثرها لصوقًا  (قفا)تدور مشتقات الجذر المغوي  ِِ حوؿ معاِف
ضاءة لمالبسات بنائها، المعاني اآلتية : بالواقع االصطالحي لمقافية، وا 

والقافية أيضًا .... فقافية كؿ شيء  آررُ : "االنتهاء والخلوص إلى الشيء. 1
يعقد الشيطاف عمى قافية رأس أحدكـ ثالث : وفي الحديث.... مؤآرة العنؽ

 ( 1).... "عقد
واقتفى الشيء، .... المآتاُر كالصفوة: الُقفيةُ : "وقيؿ: التفضيل واالختيار. 2

 .(2)"اآتاررُ : وتقفارُ 
: والَقْفوة.... وقفوُت الرُجؿ، أقفور َقفوًا، إذا رميُته بأمٍر قبيح: "التشويه واإلعابة. 3

: والُقفية.... أف يصيب النبَت المطُر ثـ يركبُه التراب فيفسد: والقفوُ .... الذْنب
نحف بنو النضر بف كنانة، ال نقفو أمَّنا، وال ننتفي مف : "العيُب وفي الحديث

. (3)"أبينا

                                                 
 جامعة الموصؿ/ كمية التربية/ قسـ المغة العربية .
: ، والحديث في صحيح البآاري، محمد ابف إسماعيؿ، تحقيؽ(قفا)لساف العرب، مادة  (1)

 . 383: 2، ج 1987مصطفى أديب البغا، دار ابف كثير، بيروت، لبناف، 

(.  قفا)لساف العرب، مادة  (2)
، تحقيؽ، محمد فؤاد عبد يوالحديث في سنف ابف ماجه، محمد بف يزيد القزويف. ـ، ف (3)

.  871: 2الباقي، دار الفكر، بيروت، لبناف، د، ت، ج
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َوَقفَّْيَنا َعَمى : "قفوُت الشيء بالشيء، إذا اتبعُته إياُر، ومنُه قوله تعالى: "التتابع. 4
  .(1)" ثَاِرِهـ ِبَعيَسى اْبِف َمْرَيـَ 

إف المتكآت المعجمية المستآمصة في أعالر يمكف أف تشكؿ فيما نحسب 
منطمقًا نظريًا يؤسس لفهـ القافية فهمًا شاماًل عف طريؽ اإللماـ بماهيتها مف حيث 

، (2النقطة)، و لية اآتيارها مف قبؿ الشاعر (1النقطة)موقعها في البيت الشعري 
( 3النقطة)والتشديد مف قبؿ المنظريف لها عمى تجنب محظورات العمؿ التقفوي 

 . وقيامها عمى  لية التتابع كما طرحتها رؤى كبار أعالـ الدرس العروضي
فقد اجمع قدامى المهتميف بالدرس العروضي عمى  (1النقطة)ففيما يآص 

أف القافية هي  آر البيت، وهو إجماع يدؿ عمى اتفاؽ بشاف القافية مف حيث هي 
موقع، إال أف هذا اإلجماع يضمر آالفًا بشأف ماهيتها، فالآميؿ يطرحها بوصفها 

إلى أقرب -  وهو ساكف حتماً –مجموع الحركات والسكنات الممتدة مف  آر البيت 
عمى  (االآفش)، في حيف يقصرها (2)ساكف مع الحرؼ المتحرؾ الذي يسبقهُ 

، وهو مذهب (4)فيرى انها حرؼ الروي (الفراء)، وأما (3)الكممة األآيرة مف البيت
ابف )وكذلؾ رأي أكثر الكوفييف كػ  ،(5)ايضًا كما يروي صاحب المساف (قطرب)

وذهبوا إلى أف الجيد "، ويذهب ابف رشيؽ في هذا الصدد إلى القوؿ (6)(كيساف
ذا كنا هنا لسنا بصدد الآوض في دواعي ( 7)"(الآميؿ واالآفش)المعروؼ قوؿ  وا 

ونتائج وجهات النظر هذر بقدر ما يهمنا الآروج بمفتاح إجرائي يسهؿ دوف إآالؿ 
في مقاربة النظاـ التقفوي في نهج البردة، فقد  ثرنا فهـ القافية عمى غرار فهـ 

                                                 

.  46اآلية : مف سورة المائدة: ، واآلية(قفا)لساف العرب، مادة  (4)
عوني عبد المطيؼ، مطبعة الحضارة : كتاب القوافي، القاضي ابو يعمى التنوآي، تحقيؽ( 1)

.  38: 1975، 2العربية بالفجالة نشر مكتبة الآانجي، القاهرة، ط
.  1: 1970عزت حسف، دمشؽ، : القوافي، ابو الحسف سعيد بف مسعدة االآفش، تحقيؽ( 2)
 (. قفا)لساف العرب، مادة  (3)
.  26: ف، وينظر كتاب القوافي لمتنوآي.ـ( 4)
محمد محيي الديف : العمدة في محاسف الشعر و دابه ونقدر، ابف رشيؽ القيرواني، تحقيؽ( 5)

 . 151: 1955، 2عبد الحميد، القاهرة، ط
 153- 152: ف.ـ (6)
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االآفش لها أي كونها الكممة األآيرة مف البيت الشعري لدواع منهجية ستتضح 
.  عند التطبيؽ

التي تضيء  ليات العمؿ التقفوي مف حيث  (2النقطة)واما فيما يآص 
كونه عممية اآتيار ومفاضمة، فنحسب أنه يرتبط دالليًا بعممية التأليؼ ولحظة 

يتحدد - أو ربما قبؿ ذلؾ - الترشيح واالنتقاء، فمنذ اف يكتب الشاعر بيته األوؿ
اآتيارر القادـ لمقوافي بضابطيف، األوؿ موسيقي بحت يتمآص باستذكار 

واستحضار واقتفاء ما يوفرر له المعجـ مف الكممات المتشابهة والمتوائمة فيما بينها 
صوتيا ومع روح عصرر ومذهبه الشعري وتجربته، ليرشح ما يرار مناسبًا 

لالضطالع بمهمة التقفية، وأما الضابط الثاني فهو في طبيعته ضابط داللي، 
يتمآص بتالـؤ الكممة المآتارة كقافية مع النسيج المغوي والداللي لمبيت، ومدى 

فاعميتها في إيصاؿ الصورة التي يشتغؿ البيت عميها وهذا الضابط هو الذي يحدد 
.  مدى نجاح الشاعر في طرح نظاـ تقفوي متماسؾ ومؤثر

إف الحديث عف اآتيار وترشيح القافية ال يعني بالضرورة اف باقي أجزاء 
البيت تسبقها مف حيث زمف التأليؼ، بؿ قد تكوف العممية معكوسة تمامًا، وربما 
تكوف القافية في هذر الحاؿ أمكف لالرتكاز في موقعها، وهنا يمكف التفرقة بيف 

، (القافية المتمكنة)"أألوؿ ما اصطمح عمى تعريفه بػ : نوعيف مف القوافي، وهما
، التي (القافية القمقة)وهي التي ينبني البيت مف أوله إلى  آرر عميها، بآالؼ 

 ( 1)..."جمبت وجيء بها التماـ الوزف، وهي أجنبية عف البيت، غريبة عف تركيبه،
اف اآتيار وترشيح قواٍؼ لمعاٍف او معاٍف لقواٍؼ عماًل بمقولة التصنيؼ 

االنواعي السابؽ لمقافية إذا ما روعيت مف جانب المبدع ستحقؽ بالنتيجة استجابة 

                                                 

: 2، ج1989معجـ النقد العربي القديـ، احمد مطموب، دار الشؤوف الثقافية العامة، بغداد،  (1)
وينظر ما فصمه حاـز القرطاجني في بناء البيت عمى القافية وبناء القافية عمى . 279

منهاج البمغاء وسراج األدباء، ابو حسف : البيت مما له عالقة بنوعي القافية المذكوريف
محمد الحبيب بف الآوجة، دار الكتب الشرطية، تونس، : حاـز القرطاجني، تقديـ وتحقيؽ

 .  وما بعدها281: 1966
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في توقع القافية، او االندهاش مف -  ربما–تمؽٍّ ال يستهاف بها إلى حد إشراكه 
مباغتتها له جماليًا بكسرها افؽ توقعه وفي كمتا الحالتيف تحقؽ الرسالة الشعرية 

بوسع المستمع او : "غايتها في شد المتمقي، وهذا ما يوضحه يوري لوتماف بالقوؿ
المتمقي أف يتنبأ مقدمًا بنسؽ القوافي المحتممة لدى شاعٍر ما، او اتجار شعري 

إف اإليماف بوظيفة القافية مف الناحيتيف "، ويذهب محمد فتوح إلى القوؿ (1)"ما
فيما يرى –اإليقاعية والداللية، ال يعني تحولها إلى ظاهرة رتيبة الف الشعر الجيد 

هو الشعر الذي يحمؿ بالغًا فنيًا وهو ال يستطيع ذلؾ إال إذا تواكب فيه - لوتماف
المتوقع والالمتوقع، فإذا فقد األوؿ أصبح عديـ المعنى، واذا فقد الثاني أصبح 

. (2)"عديـ القيمة
فنحسب أنه  (3النقطة)وأما تأكيد المعجـ عمى دالتي التشويه واإلعابة، 

يضيء ما يتعمؽ بمحظورات التقفية، وتحرز الشاعر مف الوقوع في شرؾ مآآذها، 
إذ تركز نظرية القافية في الدرس العروضي عمى جممة جوازات ومحاذير وصفات 
وشروط لمقافية حّدها العروضيوف، ال يسمح لمشاعر بتجاوزها وآرؽ نظامها إذ 
( 3)نبهوا عمى عيوبها كاألكفاء واإلجازة، واإلقواء، واالصراؼ، واإلبطاء والتضميف

، عذبة الحرؼ يستشعرها المتمقي، يدؿ (مجتمبة)واشترطوا في تركيبها اف ال تكوف 
ذا أنشد صدر البيت ُعرفت قافيته  (الآميؿ)، وهذا ما ذهب إليه (4)عميها الكالـ، وا 

.  (5)"و اشعُر بيت تقوله العرب ما أولُه دليؿ عمى قافيته:"بالقوؿ

                                                 

تحميؿ النص الشعري، يوري لوتماف، ترجمة وتقديـ محمد فتوح، منشورات النادي الثقافي،  (1)
.  38: 1999، 1جدة، السعودية، ط

 . 18: ـ ف، مقدمة المترجـ (2)
ميزاف الذهب في صناعة شعر العرب، السيد احمد الهاشمي، شرح : انظر تفاصيؿ تعريفاتها (3)

.  133: 2005، 1سعيد محمود عقيؿ، دار الجيؿ، بيروت لبناف، ط: وتحقيؽ
 . 174: 2معجـ النقد العربي القديـ، احمد مطموب، ج (4)
عضوية الموسيقى في النص الشعري، عبد الفتاح صالح نافع، منشورات دائرة المغة العربية  (5)

.   نقال عف العقد الفريد75: 1985، 1في جامعة الزرقاء، األردف، ط
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االوؿ ما : بناًء عمى هذا وما سبؽ يمكف القوؿ أف عيوب القافية نوعاف
يتعمؽ ببناء القافية بوصفها مجموعة فونيمات، وعالقتها بسابقها والحقها مف 
القوافي ضمف القصيدة الواحدة، مما وقفت عندر طروحات المآتصيف بعمـ 

العروض بعامة والقافية بآاصة، وأما النوع الثاني فيتمثؿ بما يتعمؽ بضعؼ 
تأليؼ القافية مف حيث عالقتها بأجزاء البيت، وأسهامها في ترصيف جمالية 

الصورة التي يتوآى البيت الشعري إيصالها كما سبؽ وألمحنا، وهذا ما يوضحه 
إذا ما بحثنا عف االفكار مف أجؿ القوافي، فإنه ينشأ "بالقوؿ  (عبد الرحمف بدوي)

ذا بحثنا بعناء ومشقة عف القوافي مف أجؿ  مف ذلؾ شعر أجوؼ الرنيف، وا 
، (1)"األفكار، فإنه ينشأ مف ذلؾ شعر متكمَّؼ مغتصب ال تطرب له اآلذاف

فمجيء القوافي بال تكمؼ يكفؿ السالمة التامة والتوازف الباطني "ويضيؼ معززًا 
.  (2)"في االفكار، وهذا ما مف شأنه أف يعطي القصيدة قدرة فائقة عمى التأثير

في أعالر، التي تركز عمى ( قفا)مف مشتقات الجذر  (4النقطة)وأما 
دوراف الجذر حوؿ معنى التتابع، فيمكف سحبه إلى جمالية السموؾ التتابعي أو 

التكراري لمقافية عمى مستوى القصيدة ككؿ، ذلؾ اف نظاـ التقفية قد تـ استنباطُه 
أصاًل بوصفه استراتيجية تكرار منضبطة بضوابط كما أسمفنا، وهي ستراتيجية 
تعمؿ جنبًا إلى جنبًا مع إيقاع التفعيمة عمى إعطاء القصيدة هويتها االجناسية 
ف كػاف ذلؾ قد يصدؽ عمى الشعػر الحر عمى   آاصة في الشعر العمودي، وا 

.  نحٍو ما
، (3)"سميت القافية بالقافية ألف بعضها يتبُع أثر بعض:"ورد في الصحاح

وذلؾ يعني أف القافية بوصفها مفهومًا ال يمكف لها أف تتبمور إال بما فوقها أو 

                                                 

، 1في الشعر األوربي المعاصر، عبد الرحمف بدوي، مكتبة االنجمو المصرية، القاهرة، ط (1)
1965 :138 . 

.  ف.ـ( 2)
، تجديد صحاح العالمة الجوهري، اعداد وتصنيؼ (3) نديـ مرعشمي : الصحاح في المغة والعمـو

 . 331: واسامة مرعشمي، دار الحضارة العربية، بيروت، لبناف
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تحتها مف قوافَي تسهـ في إعطاء القصيدة هويتها الموسيقية، أي أف تكرار جرسها 
إف البيت :"بالقوؿ (الباقالني)هو الذي يجعؿ منها قافية، ولعؿ هذا ما ذهب إليه 

وهذا ( 1)"الواحد وما كاف عمى وزنه ال يكوف شعرًا، وأقؿ الشعر بيتيف فصاعداً 
الشؾ إمعاٌف في فهـ الشعر فهمًا قائمًا عمى الآاصية التطريبية الناجمة عف تكرار 

إنما ينطمؽ  - (الباقالني)أي - الِجرس نفسِه بكممات مآتمفة نهاية كؿ بيت، وهو
في ذلؾ مف فهمه لطبيعة الذائقة العربية التي إرتبط الشعر عندها باإلنشاد 

والتطريب وهي ذائقة شديدة الحساسية في هذا الجانب، تحُب التصريع مثاًل، وال 
وقد ظمت هذر السمة فاعمًة في ذائقة الشاعر ، تستسيغ اإلقواء ولو مف شاعٍر فحؿ

العربي ومتمقيه عمى حٍد سواء حتى بعد نجاح حركة الشعر الحر في آمآمة 
وقد يآيؿ الينا أنه في ظؿ الثورة "النظاـ التقفوي والعدد المحدد لتفاعيؿ البحور، 

عمى تقاليد العمود الشعري قد أنتهى دور القافية، وواقع األمر أف هذا الدور قد 
.  (2)"تنامى إلى حٍد ممحوظ

عرض تطبيقي  

في  (البوصيري)في هذر القصيدة آطى األماـ  (أحمد شوقي)يقتفي 
، وهو إقتفاء باٍد مف (3)(البردة البوصيرية في مدح رسوؿ البرية)قصيدته الشهيرة 

، فضال عف ورود اشارة في القصيدة يعترؼ (نهج البردة)عنواف القصيدة نفسها 
وجدير بالذكر أف شوقيًا لـ يكف  .(4)احمد شوقي فيها بإعجابه بقصيدة البوصيري

إال واحدًا مف شعراء كثر أغرتهـ قصيدة األماـ البوصيري بالنسج عمى منوالها 

                                                 

السيد صقر، مطبعة دار : إعجاز القر ف، ابو بكر محمد بف الطيب الباقالني، تحقيؽ (1)
 . 193: تحميؿ النص الشعري:  وينظر45 – 35: 1971، 3المعارؼ، القاهرة، ط

.  17: تحميؿ النص الشعري، المقدمة (2)
النص الغائب، تجميات التناص في الشعر العربي، محمد عزاـ، اتحاد الكتاب العرب،  (3)

 . 170: 2001دمشؽ، 
. 198-197: 1ت، مج. الشوقيات، احمد الشوقي، دار العودة، بيروت، لبناف، د: انظر( 4)
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 (صفي الديف الحمي ومحمود سامي البارودي، وعائشة التيمورية)نذكر منهـ 
.  (1)وغيرهـ

جاءت القصيدة عمى مائة وتسعيف بيتًا منظومة عمى البحر البسيط ذي 
: العروض والضرب المآبونيف، أي عمى وزف

مستفعلن فاعلن مستفعلن فِعُلن        مستفعلن فاِعلن مستفعلن فِعُلن 
روي القصيدة هو حرؼ الميـ، وهو روي مطمؽ مكسور، مجرد مف الردؼ 

 (وصالً )والتأسيس وكوف الروي مكسورًا جعؿ مف المتاح لمشاعر أف يوظؼ الياء 
لمروي باالستفادة مف كممات تنتهي بياء أصمية تتوافؽ مع إشباع الكسرة في ميـ 

قد دآمت في  (ظمي، همي، حمي، دمي)الروي، فنجد أف كممات مف قبيؿ 
.  منظومة قوافي القصيدة

وأما فيما يآص عيوب القافية في القصيدة عمى مستوى بنائها المفظي، 
جراء ورود ما قبؿ الروي المكسور مفتوحًا  (سناد الحذو)فال نكاد نعثر إال عمى 

تارة ومضمومًا تارة ُأآرى، وهذا في القصيدة كثير نممحه منذ التصريع في البيت 
:  في قوله (ُحُرـ)وضـ راء  (َعَمـ)األوؿ بفتح الـ كممة 

( 2)"رييٌم على اللاِا بين الباِن والعَعلَعِي       أّل سفف  مي في  أشُهِر الأُريِ "
إذ األولى عروضيًا أف يمتـز الشاعر حركة واحدة في الحرؼ الذي قبؿ 

ف أجازوا الجمع بيف الضمة والكسرة .  (3)الروي عمى طوؿ القصيدة وا 
 إف المغة تحكـ الشاعر في الشعر العمودي بعدد محدود مف الكممات 
التي تتوافؽ جرسيًا لبناء القافية عميها، وهذر صعوبة تواجه مف يكتب قصيدة 

طويمة النفس كقصيدة شوقي هذر، إال أنه ومف آالؿ قراءة عامة لهذر القصيدة 
: يمكف مالحظة أف الشاعر قد تجاوز هذر الصعوبات مف آالؿ تقنيات ثالث هي

                                                 

. 187-183: النص الغائب: عف مالمح هذر المعارضات ينظر (1)
.  190: الشوقيات( 2)
.  136: انظر ميزاف الذهب، السيد احمد الهاشمي( 3)
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أألستعانة بالكممات الغريبة والمندثرة في رفد المنظومة التقفوية لمقصيدة بكممات  .1
.  (التغريب التقفوي)إضافية وهو ما يمكف أف نسميه بػ 

األعتماد عمى التكرار المدروس لمكممة نفسها واالستفادة منه كقافية في أكثر  .2
 . مف بيت

أعتماد األشتقاقات الصرفية ألستيالد ورفد المنظومة التقفوية بألفاظ جديدة  .3
وذلؾ باألستفادة مف تقميبات الجذر المنتهي بحرؼ الميـ الذي هو روي 

 . القصيدة

فيما يآص التقنية األولى يمكف مالحظة توظيؼ الشاعرلكممات تكاد 
تكوف مندثرة وغير متداولة واستعمالها كقواؼ، وهي استعماالت تثقؿ كاهؿ القارئ 
وتدآؿ القافية في اإلطار غير المستساغ لوال اف سياؽ البيت يفتح مغاليؽ المعنى 

التي  (الَغَسـ)ومف ذلؾ مثال توظيفه لكممة . ويقربها مف الفهـ وااللماـ بموحياتها
: ، لما عرفنا أنها تعني الظُممة إذ يقوؿ(الغسؽ)لوال سياؽ البيت ومقاربتها لمفظة 

 (1)"مي  يية ووذاا ُشّرفف بهما       ببأاُء ممة في اإلإلباا واللَعسَعيِ "
: في قوله (الَرَسـ)وكذلؾ توظيفه لكممة 

 (2)"العااراُف ببلباا الر اِل وما       ُ  لّن من عاراف ال َعّل في الرَعسَعيِ "
ـ)وتوظيفه لمفظة  ِِ : لمداللة عمى اإلناء الممموء بالماء في قوله (الَسِف

 (3)"لما  عا الإلأاَع يستسلون من  مبٍأ     فاضف ي اا من التسنيي بالسَعِنيِ "
وهذا حكـ يمكف أف يصح عمى الفاظ ُأآرى في نهايات االبيات لدى 

 (الَغِمـ)التي تعني صغار السمؾ ولفظة  (الَبَمـ)شوقي في هذر القصيدة، كمفظة 
- جمع ُتومة - (الُتَوـ)التي وظفها لمداللة عمى القائد المتهور والهائج وكذلؾ لفظة 

التي يريد بها كثرة الدآاف وهو في  (اأَلُيـ)لمداللة عمى الحبة مف الفضة ولفظة 
كؿ ذلؾ يعطي سياقًا إفهاميًا يآفؼ مف وطأة غرابة المفظة عمى القارئ، إذ غالبًا 

ما تأتي كممة القافية التغريبية طرفًا في ثنائية تجمعها بالطرؼ اآلآر عالقة 
                                                 

.  195: الشوقيات( 1)
.  191: ف.ـ( 2)
.  196: ف.ـ  (3)
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في أعالر  (الَبَمـ)التضاد او الترادؼ فتفهـ هذر المفظة بمجاورتها لتمؾ، فمفظة 
:  تقترف بمفظة الحوت إقترانًا تضاديًا في قوله

 (1)"والخْلُ  يفتُف   واذي ِببضعَعفهي          مالليِي بالُبهِي  و مالأوِف بالبَعلَعيِ "
التي ُيفهـ مف اقترانها بمفظة النيراف أنها تعني كثرة  (األُيـ)ومثمها لفظة 

: الدآاف في قوله
يواناًا يِ لُّل به          ذور على  ار النيران واأُييِ "  (2)"وخلِّل مسرر واإ

: في قوله (اليواقيت)تجمعها عالقة ترادؼ مع لفظة  (الُتَوـ)في حيف أف لفظة 
يِ "  (3)" ا عنف روما وواينا وما أوتا        ُملُّل اليوا يِف في بل ا َع والُتوَع

هنا يوضحها السياؽ الذي يربطها بمفظة اليواقيت ربطًا  (الُتَوـ)فمفظة 
ترادفيًا ُيحس القارئ معه بغرابة المفظة إال أف إضطرار الشاعر إلى رفد منظومته 

.  التقفوية بكممات جديدة قد دفعه إلى توظيفها
وأما بآصوص تقنية التكرار المدروس الذي يبيح لمشاعر تكرار الكممة 
بمفظها ومعناها كقافية بعد مرور أكثر مف ستة أبيات تجنبًا لموقوع في عيب 
اإليطاء، فقد نممح في القصيدة عمى مستوى كممات قوافيها بيف الحيف واآلآر 

ف عمى نحٍو قميؿ في األمتداد بطوؿ النَفس  تكرارات استعاف بها الشاعر وا 
:  الشعري، ويمكف رصد نوعيف مف التكرارات عمى مستوى كممة القافية هما

تكرار المفظة بالمعنى نفسه بعد مرور كـ أبياتي مسموح به، ومنه تكرار لفظة  .1
 : في قوله (عمـ)

 (4)"رييٌم على اللاا بين البان والعَعلَعيِ "
: التي يكررها في بيت متأآر بقوله

 (1)"فف تسل عن  رييٍأ ميي أيرُتها      وميي ُنفرَعُتها في السَعهِل والعَعلَعيِ "

                                                 

.  198: الشوقيات (1)
.  205: ف.ـ( 2)
.  205: ف.ـ (3)
.  190: ف.ـ( 4)
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: وكذلؾ في قوله

لَعيِ "  (2)"سنااا وسناُا الشمُم بالعةًا        فال رُي في فلَعفٍأ والضوُء في عَع
: في قولهِ  (َقَدـ)ومف هذا التكرار ايضًا تكرارر لمفظة 

 (3)" سرر بفَع اا ليفًا إو مفيمُه      والُرْسُل في المس   اال إلى على  َع َعيِ "
: التي سبؽ أف كررها في بيٍت سابؽ بقوله

( 4)"أتى بللفَع سماءًا ال ُيباُر لها     على  نااٍأ وال ُيْسعى على  َع َعيِ "
: وكذلؾ في قوله

 (5)"الما أون و رباُا الهور تَعبَععٌم      لإلاأا الُبر د الفيأاِء وذ اللَع َعيِ "
تكرار المفظة بِجرِسها لكف بمعنى مآتمؼ، أي باألستفادة مف األمكانات  .2

الجناسية التي تحممها المفظة، وهذا النوع مف التكرار قميؿ قياسًا بسابقِه في 
بحمولتها  (الَهَرـ)القصيدة، ومنه توظيؼ الشاعر لمجناس الكامف في مفردة 

الداللية التي يمكف أف تنفتح عمى مدلوؿ قبور الفراعنة المشهورة وكذلؾ عمى 
: مدلوؿ مرحمة مابعد الكهولة في حياة االنساف وذلؾ في قوله

 (6)"و تُرف رعمسيمَع إن الُملفَع م هرُا    في نهضة العَع ِل ال في نهضة الهَعرَعيِ "
: وقوله
 (7)"نور السبيِل ُيساُم العالمون بها         تمفلْف بشباا ال ذِر والهَعرَعيِ "

في طريؽ  (هِرـ بف سناف)ولعؿ تكرار هاتيف المفظتيف قد أوقع األسـ األوؿ لػ 
(  1)القافية

                                                                                                                       

.  196: الشوقيات( 1)
.  195: ف.ـ (2)
.  198: ف.ـ( 3)
.  198: ف.ـ( 4)
.  199: ف.ـ( 5)
.  199: ف.ـ( 6)
.  205: الشوقيات( 7)
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:  بعد كسر الراء–في بيت  آر، يقوؿ فيه 

 (2)"ُي رذ  ريضي ُ ذيراًا أين  م ُأُه      وال ُيلاُم إلى  و ذ ل ر ذَعِريِ "
فيالحظ أف الشاعر  (المواءمة الصرفية)وأما بآصوص ما اسمينار بػ 

يتكئ عمى مشتقات أي جذر ينتهي بحرؼ الميـ الذي هو روي القصيدة فيوظؼ 
وجور تقميباته في رفد النظاـ التقفوي لقصيدته بمفردات إضافية يمكف أف يبني 

عميها ويتآذ منها قواٍؼ جديدة، ومثاُؿ ذلؾ إستفادته مف التصرؼ بمتعمقات الجذر 
التي  (َعَدـ)بمعنى الفقر وشحة الماؿ، و (ُعُدـ)في صياغة قافيتيف هما  (َعَدـَ )

: تحمؿ داللة الموت والزواؿ إذ يقوؿ مشيرًا إلى المعنى األوؿ
لٍأ    وال بمن بافَع فو َع اأرِر من ُعُ يِ "  (3)"وُيمبرون فما في اأرِر من مَعأَع

: ومشيرًا إلى المعنى الثاني بقوله
 (4)"ياراِّل ذَعّبْف شعواٌم من منّيتها       واستيل ْف ُ مَعيٌم من  فود العَع َعيِ "

 (َحَرـْ )إلى  (َحَرـَ )ومثؿ هذا في القصيدة كثير نذكر منه تصريفات الجذر 
 (ُحَرـْ )، و(6)لمداللة عمى األشهر المحرمات (ُحُرـْ )و( 5)كناية عف بيت اهلل الحراـ

لمداللة عمى  (الحَشـ)إلى  (َحَشـَ )، وتوظيؼ تصريفات الجذر (7)جمع حرمة
، وكذلؾ (9)لمداللة عمى صفة االحتشاـ (الحِشـ)، و(8)األصحاب واألصدقاء

                                                                                                                       

معجـ النقد ": اف يذكر فيها اسـ بغير تعمد، وانما تجر القافية اليه جراً "هو : طريؽ القافية( 1)
.  114: 2العربي القديـ، احمد مطموب، ج

.  195: الشوقيات( 2)
.  206: ف.ـ( 3)
.  208: ف.ـ( 4)
.  206: ف.ـ: انظر( 5)
.  190: ف.ـ( 6)
.  207: ف.ـ (7)
.  196: الشوقيات: انظر( 8)
.  206: ف.ـ: انظر( 9)
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لمداللة عمى بياض  (الُعُصـ)إذ أستوحى منه لفظة  (َعَصـَ )تصريفات الجذر 
، ولعؿ (2)لمداللة عمى االعتصاـ مف الوقوع في المحذور (الِعَصـ)، و(1)اليديف

الآميفة العباسي في طريؽ  (المعتصـ)تقميبات هذا الجذر هي التي أوقعت اسـ 
: القافية حيث قاؿ مفاآرًا روما بقادة المسمميف

 (3)وال اأتوف في برا ٍأ من  ياإلرذا       على رشي ٍأ ومبمونٍأ ومعتإليِ "

إف المواءمة الصرفية ألجؿ القافية في قصيدة نهج البردة لـ تقتصر عمى 
تناوؿ الجذر المنتهي بالميـ وتقميباته، بؿ تعدته إلى نحت الكممة بالتصرؼ بها 

تصرفًا مدروسًا ومقبواًل لحممها عمى الدآوؿ بنجاح في المنظومة التقفوية لمقصيدة 
وهذر سمة تكاد تكوف طاغية عمى ماسواها مما ذكرنا، وكاف لها شأٌف كبير في 
رفد القصيدة بقواٍؼ مكنته مف تطويمها، ومف ذلؾ فؾ الشاعر لتشديد الميـ في 

: في قوله (يأَتِمـ)جاعاًل إياها  (يأتـُ )لفظة 
برٍأ        ومن يَعُف  بأبيا اا يبتَعِميِ "  (4)"إللى وراءف منهي ُمُل وذ خَع

ومنه أف يتُرؾ المتداوؿ إلى غير المتداوؿ بعد التصرؼ به ألجؿ القافية، 
ـِ )إلى  (التاـّ )كتركه لمفظة  ِِ : في قوله (التَـِ

 (5)"لما اعتلف  ولة اإلسفي و تسعف       مشف ممالمُه في نورذا التَعِميِ "
: في قوله (أَمـ)بػ  (أماـ)وأستبداؿ لفظة 

 (6)"ذل سَعِمعوا اأار الوضاءء  ي سِمعوا      ذمم التسابيي واللروِن من  َعمَعيِ "
 (مبَهـ)لمداللة عمى معنى  (ُمنَبِهـ)ومنه إضطرارُر إلى توظيؼ لفظة 

: إذيقوُؿ متحدثًا عف المحف
 (1)"وِأ نَع بالراش  الفارو  عن رَعشَع ٍأ        في الموِف  وذو يلينٌم  يُر منبَعِهيِ "

                                                 

.  192: ف.ـ: انظر (1)
 192: ف.ـ: انظر( 2)
.  205: ف.ـ( 3)
.  198: ف.ـ( 4)
.  204: ف.ـ( 5)
.  198: الشوقيات( 6)
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ذا كانت األمثمة السابقة تؤشر حضور المواءمة الصرفية عمى مستوى  وا 
األسماء وهو كثيٌر في القصيدة، فيمكف اإلشارة هنا إلى تصُرؼ الشاعر بأبنية 

 (َدِميَ )بعض األفعاؿ التي وجدها مطواعة لمتشّكؿ كقافية ومف ذلؾ توظيفُه لمفعؿ 
بعد تسكيف يائه لمضرورة الشعرية في قوله في وصؼ وقع مقتؿ سيدنا عثماف 

() في قوؿ الشاعر :
 (2)"ُ رأاِن في مِب  اإلسفي ما التبما         رُا الشهيِ   و راٌم بالمتاِا  َعميْ "

: (رمى)ومنه قوله في توظيؼ الفعؿ 
 (3)"لما رنا  أ اتني النفُم  ايلةًا        ياوييَع  نِبف بالسَعهِي المإليِا ُرِميْ "

وثمة ظاهرة في طبيعة البناء التقفوي في هذر القصيدة تتصؿ بتوظيؼ كـ 
، ومف ثـ كسر  كبير مف األفعاؿ المنتهية بحرؼ الميـ بعد ايرادها في محؿ جـز
الميـ عماًل بجواز كسر الساكف ومف ذلؾ كسرُر لميمات مجازيـ االفعاؿ االتية 

ـُ، يسوـُ، تسَتقيـُ ) :  وعمى الترتيب–كما في قوله  (ينا
 (4)"مي ناييٍأ ال يراذا وذي ساذردٌم        لوال اأمانيُّل واأأفُي لي يَعنَعيِ "

: وقوله
 (5)"مي  ّللتفَع  ومن ُتأ ا بإليرُتُه         إن يل َع إلاباًا يَعِرْ    و عللماَع يَعُسيِ "

: وقوله
 (6)"إلفُا  مِرفَع للخف  مَعر عُه         فلّوي النفمَع باأخفِ  تَعسَعِليِ "

إف تحايؿ الشاعر عمى المعجـ المغوي الستيالد ورفد منظومته التقفوية 
بمفردات تضمف له تطويؿ نفسه الشعري عمى نحو ما ذكرنا سابقًا يكاد يكوف 

ستراتيجية مشتركة بيف كؿ الشعراء الذيف ينظموف 
                                                                                                                       

.  204: ف.ـ (1)
.  206: ف.ـ( 2)
.  193: ف.ـ( 3)
 . 193: ف.ـ (4)
.  193: الشوقيات( 5)
.  194: ف.ـ (6)
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عمى البحر والقافية نفسها األمر الذي قد ال يشكؿ آصوصية لشاعر 
عمى  آر في هذر النقطة وآاصة في القصائد المعارضاتية ألف الشعراء هنا البد 

وأف يصموا إلى الكممات نفسها في دأبهـ لمبحث عف مفردات يرفدوف بها قوافي 
في هذر القصيدة ومقارنتها  (احمد شوقي)قصائدهـ فنظرة متفحصة في قوافي 

بقصيدة اإلماـ البوصيري توقفنا عمى الشبه الكبير في اآلليات وستراتيجية بناء 
القافية إلى الحد الذي يتأكد معه التصور أف شوقيًا قد استفاد مف مفردات 

المنظومة التقفوية البوصيرية واستعاف بها كقواٍؼ جاهزة في نهج البردة، وقد انتبه 
محمود عزاـ إلى هذر الظاهرة إذ يقوؿ بعد دراسة إحصائية في كممات وقوافي 

كممة مف قافية الميـ منها  (167)وقد استآدـ البوصيري "القصيدتيف ما نصه 
مكررة،  (30)كممة مف القافية نفسها منها  (190)مكررة، واستآدـ شوقي  (16)
.  (1)"كممة، وهي ميزة فنية (120)وردت عند سابقه، فأنفرد شوقي بػ  (40)و

اف القافية الجاهزة ال ُتعد قدحًا بالمآزوف المعجمي لدى الشاعر 
العمودي، الف الشاعر هنا يتصرؼ في حدود ما يتيحه المعجـ، إذ ال يمكف 
لقصيدة عمودية عمى بحر البسيط ذي العروض والضرب المآبوَنيف كقصيدة 
البردة البوصيرية ومعارضاتها مثاًل، أف تآمو قوافي كٍؿ منها مف مفردات مثؿ 

، َعَمـِ ) ، عدـِ فهذا ما تتيحه المغة وتمـز الشاعر به لكف  (الخ.... دمي، ندمي، قمـِ
تبقى لُكؿ شاعٍر آصوصية في األضافة عمى السابؽ، وفي ايراد الكممة في 

نجاحها في أف تحمؿ رسالتها وتأثيرها كقافية، بمعنى أف الآصوصية  مكانها، وا 
.  (قمقة)ال  (متمكنة)كامنة في اإلتياف بالقافية 

وال شؾ قامة شعرية عالية اسموبًا وبناًء ولغًة وسعة  (احمد شوقي)إف 
ال شاعر عربي مهما كاف مجيدًا يمكف أف يدعي أف جميع قوافيه "آياؿ، إال أنه

آاصة في القصائد الطويمة كنهج ( 2)"، وأنه دائمًا في أحسف حاالته(مستريحة)
.  البردة

                                                 

.  183: النص الغائب، محمد عزاـ( 1)
.  37: 1984، 1الشعر قنديؿ اآضر، نزار قباني، منشورات نزار قباني، بيروت لبناف، ط (2)
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إف رصدًا متذوقًا لمنظومة القوافي في عالقتها بباقي أجزاء البيت عمى 
 (استراحة)يوقفنا عمى اطمئناف و (القافية المتمكنة والقافية القمقة)أساس مقولة 

قوافي هذر القصيدة في أماكنها مف أبياتها في عمـو القصيدة بحيث يصعب 
استبداؿ كممة القافية بكممة أآرى، إال أنه مف الصحيح أيضًا القوؿ إف القصيدة ال 

تآمو مف أبيات يظهر فيها قمؽ القافية جميًا، فتبدو زائدة نغمية ال عالقة لها 
بالنسيج الشعري والداللة التي يتوآى البيت إيصالها رغـ أنها أبيات يمكف 

التغاضي عنها نظرًا لطوؿ القصيدة وجودة بناء القافية فيها بعامة، وهذر األبيات 
: يمكف حصرها فيما يأتي

: قوله. 1
 (1)"لي ا يَع ملناِف إال في  ضوِن مرر      ملناِف  بعُ  للمشتاِ  من إرَعيِ "

إعتمادًا عمى السياؽ القر ني تحمؿ داللة حموؿ العذاب اإللهي،  (إَرـ)فػ 
ـْ َتَر َكْيَؼ َفَعَؿ َربُّبَؾ ِبَعادٍ ): قاؿ تعالى إال اف الشاعر هنا ( 2)(ِإَرـَ َذاِت اْلِعَمادِ   َأَل

استجاب لدواعي وقوع المفظة في طريؽ القافية، عمى نحٍو يجعُؿ منها دالة عمى 
البعد المكاني دوف رابط داللي حتى ُيحس القارئ أنها قد جاءت ألتماـ البيت دوف 

.  النظر بعمؽ إلى مغزى داللتها
كقافية لبيت يبيف فيه  (األَدـ)ومف القوافي القمقة أيضًا توظيؼ الشاعر لمفظة . 2

: موقفًا مف الُدنيا قائالً 
 (3)"يفنى ال ماُن ويبلى من إساءتها        ُ راٌم بب َعيَع يبمي منه في اأ َعيِ "

فمفظة األدـ هنا ال تعكس قيمة داللية عميقة قدر ما تعكس ولع الشاعر 
ال فبكاء  دـ بحد ذاته كاف كافيًا لشموؿ  بتوظيؼ الجناس كغرض بالغي، وا 

المعنى دوف الحاجة إلى حصر هذا البكاء في األدـ غير أف القافية هنا قد حكمت 
.  الشاعر، فكانت النتيجة أف صاغها صياغة قمقة، يشعر المتمقي بال جدواها

                                                 

.  192: الشوقيات( 1)
.  7-6: سورة الفجر( 2)
.  193: الشوقيات (3)
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: كقافية في قوله (الَعَمـ)ومثؿ ذلؾ قمؽ لفظة  .3
يرَعتَعها     وميي ُنفرَعُتها في السهِل والعَعلَعيِ "  (1)"فف تسل عن ُ رييٍأ ميي أَع

فمفظة الَعمـ هنا الغاية منها المطابقة بينها وبيف السهؿ، لمداللة عمى 
شموؿ الُنفرة، وهي هنا مطابقة يشوبها التكمؼ مف حيث أف لفظة العمـ صحيح 
أنها تدؿ عمى الجبؿ لكنها تدؿ عميه مف جانب كونه واضحًا ال ُتآطؤر العيف ال 

فضاًل  (ناٌر عمى َعَمـ)مف جانب سعته، وثمة فرؽ بيف الوضوح والسعة، لذا قيؿ 
ُكُمها زائدة عمى مستوى الداللة فمعنى البيت  (في السهِؿ والَعَمـِ )عف كوف التركيبة 

يراد هذر التركيبة عمى ()يتوآى إظهار حيرة قريش ونفرتها مف مبعث النبي   وا 
هذا النحو جعؿ الشاعر ينسى هدؼ البيت األساس باإلنشغاؿ بما هو جانبي 

كقافية قد صرفته  (الَعَمـ)وذلؾ بحصر هذر الحيرة في السهؿ والعمـ، فواضح اف 
، ليآمص إلى تركيبة طباقية يبدو (السهؿ)عف المعنى األساس، واستدعت لفظة 

لمداللة  (الَحيرة والُنفرة)التكمؼ فيها واضحًا، فمعنى البيت مكتمؿ بورود لفظتي 
.  عمى الشموؿ دوف الحاجة إلى ربط هذر الُنفرة بالسهؿ والَعمـ

إف أي شاعر مطالب بالآروج بالمفظة إلى معاٍف جديدة مف آالؿ 
وضعها في سياؽ جديد إال أف هذا الآروج البد أف يكوف آروجًا منضبطًا ومقننًا 
ال ألمكف استآداـ كممات ناشزة عف سياقاتها واالدعاء بأنها تفيد  ال عشوائيًا، وا 
داللة جديدة ولقد حاوؿ شوقي هنا إعطاء لفظة الَعَمـ بعدًا جديدًا لكنها لـ تكف 

محاولة مدروسة إذ دفعه ولعه بالمطابقة كفف بالغي أكثر مف التفكير في داللة 
الكممة إلى هذا التركيب فجاءت كممة عمـ قافية قمقة ال ترقى إلى مستوى قوافيه 

إال أف االنضباط في استآداـ . في األعـ األغمب مف المنظومة التقفوية لمقصيدة
المفظة يجب أال يجر البناء الشعري بعامة، وتركيب القافية بآاصة إلى الوقوع في 

دائرة المنطؽ الجامد بحيث يفقدها شعريتها ولعؿ هذا ما يمكف أف يقاؿ في 
: كقافية في وصؼ البراؽ في قوله (الُمُجـ)توظيؼ شوقي لمفظة 

 ( 1)"ُ بفَع السمواِف او ما فو هن بهي       على منّوردٍأ ُ رية الُلُ يِ "

                                                 

.  199: الشوقيات( 1)
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ـً لكف دالة المجاـ ال تتناسب مع  فالمنطؽ هنا يقتضي اف يكوف لمفرس لجا
، فهي مطية األنبياء، واألجمؿ، اف تستغني عما يقيد حركتها (الُبراؽ)مهمة 

ويوقؼ انطالقها، وهذر مهمة المجاـ، ثـ اف الحركة واالنطالؽ مما يؤكد عميهما 
البيت في شطرر االوؿ، لكف الشاعر يذكر القارى بُمُجـ عديدة ال لجاـ واحد وما 

.  لمدآوؿ في المنظومة التقفوية لمقصيدة (الُمُجـ)ذلؾ اال إللحاح مفردة 
إال أف هذر األمثمة الثالثة التي استدلمنا بها عمى قمؽ القافية في قصيدة 

البردة تبقى مجرد وجهة نظر قرائية، وهي ال ُتعد شيئًا ذا قيمة إذا ما قورنت 
حكاـ ستراتيجية بناء القافية  بقوافيه المتمكنة التي تنـ عف عمو في مستوى التقفية وا 
في القصيدة، وقد يكفي لمتدليؿ عمى تمكف القافية األبيات المقتطعة اآلتية كنماذج 

: لبراعة التقفية في القصيدة عمومًا وهي تذكر هنا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر
 ( 2)" أ ُتها ومتمُف السهيَع في مبب ذ   ُ رُا اأأبة  عن ذ  يُر  وذ  لَعببيِ . "1
 (3)"يا اليمي في ذواُا  والهور  َعب َعرٌم    لو شَعفَعفَع الو ُ  لَعي تَعع ْل  ولي  تَعُلببيِ . "2
 (4)"يا  أم َع  الخيِر لي  اُا  بتسميتي   وميي ال يتسامى بالرسوِل سَعببمي. "3
 ( 5) "مبن و هفَع تأفَع  النَعلع ب رَع ُ  ى    ُيضيُء ملتَعِاماًا   و  يبرَع  ملتَعِاببيِ . "4
  (6)"ُومرفَع بالُيتِي  في الُلروِن تَعمُرمبةًا    و يمُة اللالا الممنبوِن فبي الُيتبُيِ . "5
 ( 7)"واتُرف رعمسيمَع إنَّن الُملفَع م هُرُا   في نهضة العَع ِل ال في نهضة الهرَعيِ . "6

إف ما مّر ذكرر مف تقنيات استثمرها احمد شوقي في تقفية نهج البردة، 
يكاد يمثؿ ستراتيجية عامة يصطبغ بها كؿ نشاط تقفوي في الشعر العمودي، وهي 
تقنيات وضعت اعالـ االبداع الشعري في العصر الحديث عمى مفترؽ طرؽ في 

                                                                                                                       

.  198: الشوقيات( 1)
.  190: ف.ـ( 2)
.  191: ف.ـ( 3)
.  199: ف.ـ( 4)
.  200: ف.ـ( 5)
.  200: ف.ـ( 6)
.  205: ف.ـ( 7)
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الموقؼ تجار القافية، بيف مستمذ بها، ماض في عشؽ القافية متمسكا بها، وبيف 
ضائؽ بقيودها، مؤثرا االفالت منها والولوج إلى عالـ القصيدة الحرة، التي أّشر 

.   والدتها– كالسياب، ونازؾ المالئكة، والبياتي –الشعراء الرواد فيما بعد 
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The Strategy of Rhyme Building in Free Verse 

Ahmed Shawqi’s Poem of Nahj El-Burda  

as an Example 

Dr. Jasim Muhammed Jasim

 

Abstract 

 The paper aims at uncovering the strategies of rhyme 

building in the free verse in general and the poem of Nahj  

El-Burda in particular. It proceeds in two axes: The first 

provides a theoretical background. It tackles rhyme depending  

on the linguistic data of the base قفا (Qifa) to uncover it 

terminologically and traces its realization in the example under 

discussion. In the second axes, however, the paper applies the 

results of the theoretical background on the poem of Nahj  

El-Burda to end up with set of strategies the poem shares with 

other free verse poems and can be generalized to the whole 

strategy of rhyme building in the free verse. 
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