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 : المستخلص
الموسيقى الداخليـة يـش رـار الرـرير الر ـش  )تطرقت هذه الدراسة لـ

وقد بينت هذه الدراسة مانى لفظة موسيقى ودورها يش  (قصائد المدح نموذجا  
زيــادا انتبــاه المتلقــش  ودورهــا يــش دخــوش التجربــة الرــارية مجــاش الفــ     مــا 
بينــت المــراد بالموســيقى الداخليــة ومنواناــا مــ  جنــار وت ــرار وتصــدير  مــ  

وقــد توصــلت  .تاريــر هــذه اعنــواي وتطبيــ  ذلــل يــش رــار الرــرير الر ــش
ة إلـــى ءـــراا رـــار الر ـــش يـــش جانـــد الموســـيقى خاصـــة الداخليـــة هـــذه الدراســـ

ودور تلل الموسيقى يش البناا الفنش للقصيدا وهش ررط اساسّش لذيوي الرار 
 .وسيرورته

Abstract: 
This study tackles the internal music in Sharif 

Aradi's poetry' it highlighted the meaning of a musical 

term ' its role in drawing the attention of a listen' its role 

in introducing the experience of poetry in the field of 
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music ' it also illustrated what is meant by an internal 

music ' its types' genas reppratition tasdir and its 

application in Sharief Alradis' poetry. This study has 

come up with the following findings; Alradis' poetry is 

rich in ternal music ' the role of music in artistic bulding 

of the poem ' it is considered as an essential element for 

previalance of the poetry.         

 : المقدمة
الرار ديوا  الارد الذي اذاي مآءرهم  ودو  تاريخام وميامام  وهو         

بحّ  المرآا التش تا ر الاصر الذي قيش ييه  وم  مهّم ما يميزه الوز  
والقايية  ويسميا  بالموسيقى الخارجية وهش متمءلة يش بحور الرار الاربش 

وسيقى التش تجاش ولوازم القايية م ر إلى ذلل الموسيقى الداخلية تلل الم
المانى ماءال  ممام نينيل  وهذا النوي م  الموسيقى ال يتأتى إال لم  لام نلم 
باا وينتج ذلل ن  اختيار االلفاظ ذات الجرر الموسيقش  و ذلل اختيار 
الحرور وتناسقاا  يإّ  الموسيقى الداخلية تنساد يش دواخش النص  عناا 

ياتمد نلى ملوا  بدياية  الجنار تنب  م  التناغم الداخلش للنص الذي 
 . والطبا  والتصديروغيرها

 البناء الموسيقي للقصيدة العربية
 :مفهوم الموسيقى -أوَّلا 

لفظة موسيقا يش مبسط ماانياا تانش  مجمونة م  اعصوات ربَّما ت و  
 .يجابا   نفور با ام سلب ا مو إالَّ منَّاا تترل مءر ا ما يش  مبامة لباض النَّار

لفظة موسيقا يش باد مهم ال لمات التش " المارَّد"وقد مءبت الجواليقش يش 
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جااْت م  اليونانية  يذ َر منَّاا لفظة يونانيَّة دخلْت إلى الاربيَّة يش الاصر 
الاباسٍش ن  طري  الترجمة   ما ذ ر منَّاا م  اعلفاظ التش لم تخ   لقواند 

  .التاريد
صش اليونانش للَلفظة موسيقا إذ ورد ويش الماجم الوسيط ما يؤ د اع

  "لفٌظ يونانش ُيطلُ  نلى ينو  الازر نلى آالت الطرد: "يش تاريفاا منَّاا
الموسيقا " قامور المصطلحات اعدبيَّة واللُّغويَّة" وقد نرََّر صاحُد 

. ي  تألير اعلحا  والغناا والطَّرد"يش اللغة واالصطالح ياش لغة  تانش  
ا تا ة  " نش واصطالح  النَّغم الذي ُترياه حروُر ال لمات والتاابير  خاصَّ
  "الرِّاريَّة مناا

وللموسيقا دوٌر ياَّاش يش زيادا انتباه المتلقِّش   ما منَّاا تجاش إحساسه 
بالماانش إحساس ا قويا   أنَّما َتْمُءُش مماَم نينيه تمءيال  واقايًّا  ءمَّ إنَّاا ُت فش نلى 

وَ  حياتاا  وت سو ال الم مظارا  م  مظاهر الاظمة واُعبُّاة  ال لمات حياا  ي
  .وتصقله وتاذِّبُه وتساِّش وصوله إلى القلد

والموسيقا يش الرِّار تتحق  بوجود جملة نناصر متى ا تملت برز 
ويش القصيدا بصورا   الدَّور اإليجابش لاا يش الامش اعدبش بصورا نامة

ش تلل الان اصر ومبرزها النَّغم المنتظم  مي التفايالت التش خاصة  ولاشَّ موَّ
ُتاطش اإليقاي الاام للبحر الذي تظار موسيقاه بسبد توالش تفايالته مو ت رار 
تفايلة مناا  وءانش تلل الاناصر جرر اعلفاظ مي ما يحدث م  نغم لحس  

وقد  وم  َءمَّ ت رارها يش البيت الراري    اختيار اعلفاظ وحس  تجاور مصواتاا
ينتج ننصر موسيقّش ءالث نتيجة اندماج الانصري  السابقي  وتوالياما يش 



 الموسيقى الداخلية في شعر الشريف الرضي                   عمر سعيد محمد / د
 

 

4 

إْ   ؛البيت تلو البيت يش القصيدا مو يش باض مبياتاا  ورّبما يش القصيدا  لِّاا
َ  الوز  والقايية ومحَسَ  الرانُر اختيار اعصوات ومحس  تجاوُرها   "ُمحسل

ٌح ومهميٌَّة قصوى  يش البناا الفنش للقصيدا  وتادُّ مداا وللموسيقا دوٌر وا ل
توصيش جيِّدا تؤدي نمال  وظيفيا ُمالّما  للامش الرِّاري نلمحه يش االتسا  بي  
ُءُه تواي  اعوزا  والقوايش مّما ُيَرقُِّ   اعلفاظ والماانش حينا   ويش الرَّني  الذي ُيحدل

  .الحر وُيلطِّر النَّفَر حين ا آخرَ 
ودورها الفاَّاش يش الامش اعدبش ندَّها باُض النُّقَّاد وعهمية الموسيقا 

ق ايا "المحدءي  ررط ا مساسيًّا لذيوي الرِّار ورارته  يقوش صاحد  تاد 
وررُط ذيوي الرار ورارته م  تستمت  آذا  النار " الرار يش النقد الاربش

اعسماَي ميَّا  بموسيقاه قبش استمتانام بماانيه ومراميه  ينغمته الموسيقيَّة َتَلذُّ 
  ." انت بيئته االجتمانيَّة

دوٌر مام يش دخوش التجربة الرارية يش مجاش الف ؛  اومي ا  للموسيق
وال يوجد رار :" للرار بمءابة اعلوا  للصورا  يقوش روقش  ير ايالموسيق

بدو  موسيقا  وهش ييه تقوم مقام اعلوا  م  الصورا  ي ما منَّه ال توجُد صورٌا 
  "ملوا   ذلل ال يوجد رار بدو  موسيقا وموزا  ومنغامبدو  

ندَّ الموسيقى بمءابة الُحلى اعصلية التش ال بّد مناا  وال  وم  النُّقَّاد م 
تظار حالوا الرار دو  موسيقاه  ياش م  مقوى وسائش إيحائه؛ لما لاا م  

ل الم الاادي قدرا نالية للتابير ن  خفايا النَّفر ومنماقاا التش ال يتأتَّى ل
  .التابير نناا   ما منَّاا م  مقوى وسائش اإليحاا تأءير ا نلى النفر
 :هذا وقد قسََّم الماتمو  بالموسيقا الموسيقا الراريَّة إلى قسمي 
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 .وقواييه –مي بحوره  -تتمءَُّش يش موزا  الرِّار: موسيقا خارجيَّة
اعلفاظ مو اعصوات وما  تتمءَُّش غوالب ا يش حس  اختيار: وموسيقا داخليَّة

يحدُث لاما م  ت رار  ويش باض اعجنار البدياية التش ُتاطش نغم ا موسيقيًّا 
ا  ـالجنار والطبا  وغيرهما  .وا ح 

  :الموسيقا الدَّاخلية
ال يتأّتى إاّل لم  لام نلم باا   االداخلية نوي خاص م  الموسيق االموسيق
ا قاله النُّقاد بأّناا تنتج م  ُحس ل اختيار اعلفاظ ذات الجرر وُيفام ممّ 

الموسيقش  وتالو وتت ح بحس  اختيار الحرور وتناسقاا وتجانساا يش تلل 
إّناا الموسيقا :" وقد وصر نبد اهلل التطاوي الموسيقا الدَّاخلية بقوله. اعلفاظ

  اختيار التابيرات لتابِّر الخفّية الّنفسية التش ت م  يش اعلفاظ واعساليد وحس
   "ن  التجربة والراور

لاام للصورا الرارية  ومّ  اإليقاي ُيادُّ مهم اوذ ر التطاوي مّناا ُت ّو  اإلطار 
 امرار إلى مهمية اعصوات يش الموسيق  الاناصر التش تتطلباا تلل الصورا ءمّ 

البنية الاامة بش  الرار ُيمءش جانب ا مام ا يش سيا  شيالاامش الصوتش ي: "يقاش
   "يرتبط إلى حدِّ ما بتجربة الرانر

بش مرج  التطاوي التزام الراراا بالتصري  والقايية والروي يش  الرار 
   .الستحداث التقطي  الصوتش يش ُ شِّ بيت م  مبيات الرار

: وم  النقاد الذي  تحدءوا ن  الموسيقا الداخلية ومراروا إلى باض نناصرها
الخارجية تتجه نحو  اوا    انت الموسيق: "اوي الذي قاشمحمد ز ش الارم

الداخلية تتسرد يش دواخله عّناا  ااإلطار الاام للنص الراري؛ يإّ  الموسيق
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تنب  م  التّناغم الداخلش للنص الذي ياتمد نلى ندا ملوا  بدياية تزيد م  
ج موسيقى الرار وتقوياا  ما تنب  م  اإليقاي الذي هو نبارا ن  النسي

   ."المتآلر م  التوقياات واالربانات التش يَولِّدها سيا  الّنص
هذا وقد تتحق  الموسيقا الداخلية بأحد منواي الت رار؛ يالت رار ماما ي   

بحس  استخدام  وقد تتحق  محيانا     .نونه يؤدي إلى زيادا الّنغم وتقوية الجرر
وقد تنتج ": ش  ماش برريقو . الجنار والطبا   وغيرها   ةباض اعلوا  البدياي

الموسيقا الداخلية بت رار باض الحرور التش تتسم بصفات تجالاا ذات جرر 
الباا والقار م  حرور القلقلة والرِّدا  والري  والسي  : موسيقش وا ح  مءش

ال   يت فش هذه الحرور ذوالصاد م  حرور الّصفير  و الراا م  حرور اإل
   "م  الموسيقى بت رارها نلى البيت الراري لونا  

ال  تلل الحرور الّسالة المخرج والتش ذبرر يانش بحرور اإل  ماش ولاشّ 
تخرج م  طرر اللسا   وحرور القلقلة هش التش تتوسط ال لمة وت و  سا نة 

  وحرور "قطد جد" اا حريا   وقد جمااا الالماا يش نبارايتنط   أنّ 
 .لالياالصفير هش التش تخرج م  طرر اللسا  واللءَّة ا

 :أنواع الموسيقا الدَّاخلّية
 نناية وا حة" الوز  والقايية" لقد رمينا مّ  الر ش مولى الموسيقا الخارجية

وبالمءش . لشذُّ ودليش ذلل مجشا ماظم مدائحه نلى البحور ال املة والقوايش ال
يقد اهتم الر ش باناصر الموسيقى الداخلية متَمءِّلة يش الجنار  والت رار 

الرانر مناا يش جمي  مدائحه  وييما يلش نورد  دير والّتدوير  حيث م ءروالتَّص
 .باض النماذج نلى تلل الاناصر مبتدئي  بالجنار



 م8102   يوليو(    3) العدد                                        دادـــــــمالمجلة العربية 

 

 

7 

 :الجناس -1
نانتي  لفظ الّتجنير  ونّريه بأنهذ م  ُيورُد المت لم  لمتي  :"  ر صاحد الصَّ

   "ُتجانر  شٍّ مناا صاحبتاا يش تألير حروياا
المصطلحات اعدبية واللغوية مّ  الجنار  ترابه  وقد جاا يش قامور

تام وهو ما اتفقت ييه اللفظتا  يش مرباة : ال مانى وهو نونا  ال لمتي  لفظا  
منواي الحرور ونددها وهيئتاا الحاصلة م  الحر ات والسَّ نات : هش ممور

 ما ُسمِّش بالجنار الناقص وهو: وترتيباا م  اختالر المانى  وغير تام  وهو
  وم  الجنار   ما اختلر ييه اللفظا  يش محد اعمور اعرباة سابقة الذِّ ر

  :نند الر ش قوله م  الواير يمدح بااا الدولة البوياش
   َيتمُّ له القضاُء على القضاء   وما اْنَتظم الممالك مثل ماٍض 

 "الُح م"جنار  حيُث  تانش اعولى " الق اُا نلى الق اال "يش قوش الّرانر 
 ".ما ُيَقدَُّر م  اعمور" والءانية ماناها

 :وم  الجنار قوش الر ش يصر الخيش
   ب  ال والسَّباس  وَيسُبْبَن َبْوغاَء المَ    ا َل َيْسُببَن بالَقنَ يْ الخَ  َوُقدَت إلْيه  

يش البيت جنار تام ياعولى تانش الطا   والءانية " يسبب " يفش ت رار لفظة 
مءٌر يش زيادا " والسباسد" يسبب : "ر اللفظش يش قولهتانش القط   ولاش للت را

 .نغم البيت
 :ويش القصيدا التش مدح باا مباه م  المنسرح جاا الجنار يش قوله

   ي َزَرد  َم الّنوال  ف  وْ منها ويَ    فأنَت يوَم الّنوال  في ُحَلٍل 



 الموسيقى الداخلية في شعر الشريف الرضي                   عمر سعيد محمد / د
 

 

8 

حيث يبدو الجنار التام يش ت رار لفظة النَّواش  إذ تانش يش صدر البيت 
 .الاطاا  ويش نجزه النَّصيد م  الحرد والغنيمة

 :وم  الجنار قوله م  الّسري 
َمى   مى ل أين عهُد الح     قضى على الّصبِّ جوى واْنقضى عهُد الح 

  جنار ناقص  يق ى تانش مودى "ق ى وانق ى:" الجنار يش قوله
 .م ى وانتاى: وانق ى تانش. بحياته

قص مرتي  يش اجاا الر ش بالجنار الن وباد مرباة مبيات م  البيت مناله
 :البيت الواحد  وذلل يش قوله

ي  ل  أْن ُيْقَتضَ  ل ََ َل وَ   ما آَن ل لَمْمطول  أْن َيْقَتض     ىا الَماط 
ش:" جاا الجنار اعوش يش قوله ياللفظة اعولى تانش " الممطوش والماطل
. لم يفش باادهوالءانية تانش الرخص الذي " الرخص الذي لم ُيوَر له بالااد

ياعولى تانش مخذ الح ِّ له  " َيْقَت ش  وُيْقَت ى:" والجنار الءّانش جاا يش قوله
 .والءانية تانش مخذ الح  منه

ويش ذات القصيدا وباد جملة مبيات ال ي اد يخلو بيٌت مناا م  الت رار 
 :اللفظش  جاا الرانر بالجنار يش قوله

 .  ىضَ ا قَ ى مَ لَ الَجْلد  عَ ا ب  ا أنَ مَ     ه  الق  ي بإقْ ب  لْ ى قَ لَ ى عَ َقضَ 
القتش وسْلد النفر  : يفش ت رار لفظة ق ى جنار تام  حيث تانش اعولى

َر بالُح م ر وُمصدل  .والءانية تانش ما ُقرِّ
ومءرها  قد يجشا بالجنار  ارد الر ش م  و وح الموسيقوبلوغا للما َينْ 

 :م  الخفيرقوله  نوردُ لذلل   ما سب   وتأ يدا   متوالليا  
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فاُن الق رى ب      يه  ى الّنوائ ُب ف  فَ َبْيُت جوٍد  ُتكْ   َفاـــُتك َس يْ لَ  ه  ـــَوج 
   ُل ُعْرفاَ وُتجزَ  ى َعْرفاا كَ جي ُتَْ    و َلنجُ ــــُأوق َدْت باليَ  ارُ نَّ ال هُ دَ نْ ع  

التش جاات يش صدر " ُت فى: "جاا الجنار التام يش البيت اعوش يش قوله
نلى َنقلد  ويش ذلل  ُتتَّقى  ويش نجزه بمانى قلد اإلناا رمسا  البيت بمانى 

 ناية ن  وجود الطاام باا نلى استمرار  وجانر الرانر يش البيت الءانش بي  
يالاْرُر بفتح الاي  طيد الرائحة وب مِّاا هو الاطاا " وُنريا   َنريا  : "اللفظتي 
 .وال رم

 :الطائ  هلل الاباسشوم  الجنار الناقص قوله م  الطويش  يمدح 
ه  ٍب ف  اح  َوَمن لي بيوٍم شَ     الُ ــا وُأنَ نَ ــقَ ــاف  الرَ ـــــَأطْ بـــاُل ــــــَأنَ   ي َعجاج 

 "َمَناُش و ُمَناشُ "ويش البيت جانر الرانر بي  لفظتش 
ويش قصيدٍا ُمخرى مدح باا الّطائ  هلل  م  المتقارد جاا الجنار الناقص 

 :يش قوله
نَ  ْلف يَ خَ ى َأْيَن إلَ   .  اام ي إَمامَ ُت أمَ دْ جَ ا وَ ا مَ إََ     انَ َأْثن ي الع 

نلى ا م فى م  الت رار اللفظش والجنار بنونيه ممّ  الرانر قد م ءرو 
 .حلوا   نغم ا موسيقّيا   القصيدا

ويش النُّونيَّة التش مدح باا مباه وذ ر يياا إحدى مواقاه  والتش بدمها بالفخر 
 :قولهبنفسه جاا الجنار يش 

ْيُع ل َباَن أطراف  الَقنا     ان  يع  َلبَ ج  نَ  َضُع م نْ رْ في حيُث يَ    َعْزٌم َرض 
حيث جاات لفظة لبا   م سورا الالم يش صدر البيت  ومفتوحة يش نجزه  

 .يفش ت رارها جنار ناقص  حيث تانش اللفظة بال سر الصَّدر  وبالفتح اللب 
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 :وم  الجنار  الناقص قوله م  الخفير
   ياد  ـــٍة باأليَ ــقَ ــيل  ــــٍد طَ ــــم  وأيْ      زْ ي العَ ا الّتَقلُُّب ف  هَ وٍب لَ لُ ــم ن قُ 

يبدو م  اعمءلة المتقدِّمة مّ  الّرانر استفاد م  الجنار بنونيه  انصر 
 .ووّظفه توظيفا  حسنا  يش زيادا الجرر والنغم الموسيقش موسيقش داخلش

 :التكرار - 
ُيَادُّ الت رار وسيلة م  وسائش التَّجربة الرِّاريَّة وبه يتحق  للرانر قدر م  

الدَّاخلية إْ  محس   اال ُيستاا  به م  النَّغم والموسيق النَّظم والبناا  وقدر
الَّ  "الرانر ت رار اعلفاظ مو اعصوات مو محس  تجاورهما  مو  ياللفظة ليست ظل

ّنما هش نغٌم مي ا   تأءيرها يش الّنفر ال يتأّتى بف يلة المانى  بقدر   و مانى وا 
ما يفيض م  الّطاقة اإليحائّية التش تنطوي نلياا اللفظة يش مجرار حروياا 

     "وبالتالش يش منغاماا
ي الساب  الدور الذي تلابه اللفظة  وم  َءمَّ اعصوات التش ي رر نص المارِّ 

ّرانر يش ُحْس ل اختيارها ومحَسَ  ُتْبنى مناا يش البناا الموسيقش إْ  ميلح ال
ي يش وقد ذهد باض النُّقاد المحدءي  إلى ما ذهد إليه المارِّ . تجاور حروياا

تبيي  الدور الذي تلابه اعصوات والحرور يش بناا الموسيقا الداخلية  
توجد يش الاالقات بي  ال لمات : "يمصطفى الّسادنش ذهد إلى مّ  القصيدا

ّ  مانى القصيدا إّنما ُيءيره بناا ال لمات  أصوات م ءر  أصوات لير إاّل  و  ا 
ا ُيءيره بناا ال لمات  مااٍ   وذلل الّتَ رُّر للمانى الذي نراُر به يش مّي ممّ 

 .  "قصيدا مصلية إّنما هو حصيلة بناا اعصوات
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وَتَخيُّر اعصوات وجودا ترا يباا ُتادُّ م  مبرز نناصر الصياغة؛ لذا ذهد 
اللفظ وجودا التر يد ن   غنش بتخيُّرتإلى مّ  القصيدا يم   مْ  تس باض النقاد

تاا وحس  الصور الخيالية والموسيقا الجّيارة  إذ إ َّ اعلفاظ ومصواتاا ودالال
   .تأليفاا ي فش إلنتاج مبدي القصيد ومرونه

مّ  يش ذلل ُمغاالا ومجاياا لحقيقة الرار الذي ال يستغنش ن  الخياش  والرمي
 .ا م  مقوى وسائش التأءير يش الُمتلقِّش إْ  ُويَِّ  الرانر ييامامَ اُ ورا يَ والص

 اإْ   ا  الاروض يح م الموسيق" جرننج المبور "ويرى الّناقد اإلنجليزي 
الّداخلية تح ماا قيم صوتية باطنية  وهش مرحد م   االخارجية يإّ  الموسيق

    . يْ دَ رَّ جَ الوز  والّنظم المُ 
مّ  للت رار يائدا  تتمءش يش زيادا النغم وتقوية " هذا وقد ذ ر صاحد المررد

   .الجرر الموسيقش
وم  ذلل قوله م   وييما يلش ُنورُد باض نماذج الت رار يش مدائح الر ش 

 :الواير يمدح مباه
 اابَ يَّ عَ لَ اُض عَ يَ ا البَ ََ ا هَ مَ وَ  ا   ابَ ا أرَ ـــي مَ يب  ـ  شــمَ  نْ ــك  م  ــــابَ رَ أَ 
 اابَ بَ الشَّ  ك  نْ ٌض م  ــإنِّي ُمبغ  ــفَ    ي أس  رَ  بَ يْ ي شَ نِّ ت  م  ضْ غَ أبْ  نْ َلئ  
   اابَ ا أشَ ــــمَ  لُ يض  أوَّ لُّ الب  دَ وَ  ي   يب  ش  مَ  عٍ زَ ــجَ  نْ يُض م  َُمُّ الب  يَ 

ريد "مرابلل و مرابا  و" يش الءالءة اعبيات السابقة جاا الت رار يش اعلفاظ
ءّم إّ  الرانر بنى الت رار اللفظش نلى ". ومريد ومرابا" والبيض" والربابا

َر شحرور ذات نغٍم موسيقش وا ح  يالري  حرر تفرّ    وال اد المفخمة ُ رِّ
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خمر مرات  وُ ررت الباا الُمقلقلة مرب  نررا مرا   شُّ ذلل مرب  الموسيقا يش 
 .وزاد النغم يياا اعبيات

 :البسيطوم  الت رار اللفظش قوله م  
ََّ لَ عَ    ا هَ ب يٌض وسوٌد ب رأسي ل ُيَسلِّطُ     يُض والسُّودُ ب  إّل الب  وائ  ى ال

إلى جاند الت رار اللفظش يش البيت ُويِّ  الرانر يش ت رار حرر السي  ذي 
بيض  " الّصفير الاالش  ءّم ننصر موسيقش آخر هو  ت رار الجنار يش قوله

يد والءانية تانش حسا  عولى تانش الرّ يالبيض ا"   وسود والسُّود"والبيض
 .الّنساا  ومما سود اعولى يتانش سواد الرار  والءانية تانش المصائد

 :ذات القصيدا قوله يشوم  الت رار اللفظش 
 ودُ الجُ  كَ ى لَ قَ بْ ود  أْن يَ ُة الجُ ايَ غَ وَ    أبداا  هُ ى لَ قَ بْ زِّ أْن تَ ايُة الع  هَ ن  

 :مناله قاشوباد خمسة مبيات م  البيت 
 يدُ ــاع  رَ ــيٌق مَ ار  بَ مَ  اب  ـــحَ لُّ السَّ ــكُ     َل وَ  ابَ حَ و السَّ دُ حْ ٍة تَ قَ ار  لُّ بَ ا كُ مَ وَ 

ولو تتبانا القصيدا لوجدنا مءر . يقد م ءر الرانر م  الت رار يش البيت
ا مؤءِّر ا  .الت رار اللفظش مو الحريش وا ح 

 :الممدوحوم  الت رار قوله م  ال امش يصر غلما  
َا َسَروْ  ََ     وا ُكُموَن أراق مٍ نُ ا َكمَ وا     ود  سُ وَز أُ رُ وا بُ زٌ رَ بَ  واا َلقُ وا 

ذا"جاا الت رار الحريش يش  ". وبرزوا بروز"  منوا  مو " واللفظش يش" الواو وا 
وال رّل مّ  توالش مءش هذا الت رار ُي ير إلى موسيقى الوز  والقايية ُحسن ا 

 .وجماال  
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 :الخفيروقاش م  
   اد  َر َجوَ يْ اُد غَ وَ وُن الجَ كُ أْم يَ    يٍل خ  َر بَ يْ يُل غَ خ  وُن البَ كُ أيَ 

 ّرر الرانر ماظم ما جاا م  مفردات الّرطر اعوش يش الّرطر الءّانش مما 
 . ا  له مءر موسيقش وا ح يش البيت

 :وقاش م  المنسرح
   د  دَ ي العَ  ُيَعدُّ ف  ٍد َل دَ عَ  مْ كَ وَ     مْ هُ لَ  ُدوِّ ة  العَ رَ ثْ ى كَ لَ َقلُّوا عَ 

استفاد الرانر م  الت رار اللفظش يجاله يش الّرطر اعخير حتى ُيرب  الّنغم 
 .وُيَقوِّي القايية ُمستفيد ا م  صوت الّداش الوا ح القلقلة

وم  الموسيقى التش ال تخفى حالوتاا ما نتج ن  ت رار حريش النو  والياا  
 :يش قوش الرانر م  البسيط" البيد" والت رار اللفظش للفظة

   يد  الب  يد  وَ الب   ْطعُ ك  قَ نَ يْ بَ ي وَ ن  يْ بَ    ا هَ وُل لَ ى أنِّي أقُ َن الُمنَ يْ بَ وَ  ين  يْ بَ 
والررير الر ش له مقدرا وا حة يش جم   ش ما ُيم   م  يؤدي إلى تقوية 

برازها  نلمُح ذلل يش قوله يش مبيات م  القصيدا الّسابقة  :الموسيقى وا 
 يد  اج  نَ لشُّمِّ المَ ا ف ي ُتكَ بْ سَ ا نَ إََ     اي كاَبٌة وَ عْ ا دَ مَ بَن الُحسين  وَ ا يَ 
   يد  اخ  يَ الصَّ  ات  امَ ُم هَ ط  لْ تَ  لُ يْ والخَ    وا  قُ ح  ا لَ مَ  اء  دَ األعْ  نَ م   ينَ ن  اع  الطَّ 

دُ  يُل إلَ تَ سْ ل يَ     ــــــــةا بَ تَ رْ األّيام   مَ  نَ وَن  م  ُمَعوَّ  1 يــــــد  ــد  نْ ص   ـــــلُّ ا كُ هَ يْ ط 
إ اية إلى ما يش البسيط م  حالوا الّنغم وقوا الجرر  ُويَِّ  الرانر إلى 

محسَ  اختيار الحرور ومحس  تجاورها  يفش  مّنه ومحسدُ   ُحْس ل اختيار القايية
وجميااا يتصر بصفير " السي  والري  والذاش: "البيت اعوش مءال   جاا بـ

الاي  : "ويش البيت الءانش انتمد حروي ا قربية المخارج و ّرر با اا   ـ وا ح 
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وال رّل مّ  توالش " السي  والصاد: "  وجاا يش البيت اعخير بـ"والقار والحاا
 .تلل الحرور  سا اعبيات نغما  ال َيخفى

 :وباد بيتي  يقط قاش
يوُف ألرٍض غَ   ود  رُ وْ مَ  ر  يْ ٍد غَ رْ و  يس  وَ األن   نَ م     ٍة لَ آه   ر  يْ ُهُم الضُّ

 ود  عُ وْ ل مَ  ٍد أوْ ــيــع  وَ ــ  ُم لـــه  ــيد  ــــأيْ     وا طُ سَ ا بَ إََ  اعاا بَ  مْ هُ طُ سَ َت أبْ نْ أَ فَ 
ومّدى ت رار النو  السا نة ءالث مرات يش البيت اعوش ومرتي  يش الءانش  

إلى و وح النغم يش البيت م ر إلى ذلل الت رار الحريش واللفظش يش 
 شُّ ذلل يؤّ د مقدرا الرانر نلى حرد نناصر الموسيقى الّداخلية يش . اعبيات

 .اعبيات منفصلة مو يش القصيدا  ّلاا
 :م  البسيطوقاش يمدح خاَله 

   رُ ــمُ ــهُ ــاَصُة الرَّ ــا العَ هَ ــَدّرت  ــب   تْ َضنَّ    ا اب  إََ ــسَّحَ ــال قَ اَل ــُب أخْ دِّ ؤَ ــمُ ـــال تَ نْ أَ 
 رُ طَ ا المَ هَ اف  رَ ي أطْ ف   قَ رْ َب البَ اغَ شَ وَ    ا هَ قُ اع  وَ ا صَ يهَ ف   تْ قَ فَ طَ ا اصْ مَ  د  عْ بَ  م نْ 

حيث ُوّيَ  الرانر يش استخدام صوت الراا الت راري الذي َ ّرره ءالث مرات 
يش  ال البيتي  ءّم  ّرر الباا ذا القلقلة يش البيت اعوش  والقار والصاد يش 
البيت الءانش  وال يخفى ما لاما م  ُحْس ل نغم  يجمي  هذه الحرور ساندت 

 .يش تقوية وت ءير الموسيقا يش اعبيات
م  الوا ح ما مّداه ت رار صوت الراا م  موسيقى يش قوش الرانر ولاّش 

 :م  البسيط
   ر فُ صَ نْ تَ فَ  اناا يَ حْ ُس ُتْصَرُف أَ فْ والنَّ    ان َيٌة غَ  يَ هْ وَ  مْ كُ نْ ي عَ س  فْ َصَرفُت نَ 
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يش " صريتُ :" والتصدير يش قوله" نفر والّنفر"لاّش الت رار اللفظش يش 
 .يش البيت ايش نجزه مّدى إلى زيادا الموسيق "تنصرر"صدر البيت  و

 :وباد مبيات قليلة م  ذات القصيدا قاش
 فُ دَ َم السَّ جَ ُب َعّما أعْ ر  ُر ُيعْ جْ والفَ   ٌر َتظَ َح ُمنْ بْ الصُّ  إنَّ  حَ بْ الصُّ  ر  َنظَّ تَ 

وال رّل مّ  توالش مءش هذه الاناصر  جم  الرانر الت رار بنونيه يش البيت 
 .الموسيقية يش اعبيات وم  َءّم يش القصيدا  ُتاطش نغم ا قويًّا ومؤءِّر ا يش الّنفر

ويش القصيدا التش مدح باا الر ش سلطا  الدولة  نجد مّ  اعءر الّنغمش 
 :روا ٌح يياا؛ للتوالش الت رار اللفظش مو الّصوتش  ونمءش لذلل بقوله م  الخفي

ماَد الدِّ يَ  َمادين  ُضْعَفامَ  دْ قَ َد وَ ــ  ـ  جْ َع المَ فَ ي رَ َ  ين  الّ ا ع   اَل ب الع 
يَث األنَ وَ  يث   ام  ُمغ   ا وَطْوٌد تَعّفىـــــسَ ق  َطْوٌد رَ ــــــ  الَخلـ وابَن ُمغ 

 اـــــفَ رْ َفصَ  وُه وَصْرفاا َخطَ  اب قاا سَ   باا ــــَفَخط وُمَجار ي الّزمان  َخْطباا 
َها يْوَم ل َيْمـأْنَت ثَ  َماح     ح  الَخْطب  كّفاام  ل ُك َكفُّ ل جَ ـــ     ـــان ي ج 

ويش البيات مناله جم  الر ش جملة نناصر موسيقية  الت رار يش م ءرها  
والتدوير يش ءالءة مبيات مناا  والتنوي  يش البيتي  الءانش والءالث ءُّم الجنار 

حيث تانش اللفظة اعولى الجزا م  اليد  والءانية تانش  "َ فًّا ي ّفا: "يش قوله
 .الحرما  والمن 

وم  قبيش الت رار المتوالش الذي ي ير لألبيات موسيقا وا حة قوش الرانر 
 :م  الطويش

 ل  ــيـ  بَر نَ يْ َسَد الُحسَّاُد غَ ــا حَ مَ ـــفَ   داا  ـــــَحسَّ ـــوَح   مُ رُ ي أْن أَ ين  ـرُّ ب عَ قَ يَ 
رٍ ــَد غد ي يَ يَ  وماا َحْت يَ افَ صَ ا َومَ   ام  َنز يل  ُمقَ  نْ ي عَ اَق ُخلق   ضَ َل وَ   اد 
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   ل  ــــيل  ــُر خَ دْ ــرء  غَ وأّوُل َغدر  المَ   ه       ــــــول  صُ ؤُم أُ ُـــ ء  لرْ مَ ـــــم  الؤْ وأّوُل لُ 
حيُث َرملَش ت رار  ونختم الحديث ن  الت رار بأّنه جاا متنونا نند الر ش 

الجملة واللفظ والحرر  ومّ  الرانر ُوّيَ  ييه إذ جاا به متواليا يش مغلد 
ده ب ءير م  مدائحه باناصر  -وقد مءبتت النماذج ذلل -اعحيا  ون َّ

 .الموسيقى اعخرى   الجنار والتدوير وغير ذلل
 :التصدير -3

اراا يش تقوية الموسيقا ياّد التصدير م  نناصر الموسيقا التش انتمدها الر
بأ  " يش نقد الرارالبدي  "الداخلية ومرار النقاد إلى حسنه وقد نّريه صاحد 

ونّريه اب     "ترد  لمة م  النصر اعّوش م  البيت يش النصر الءانش منه"
    "م  ُيرّد منجاز ال الم نلى صدوره ييدّش با ه نلى باض: " رري  بقوله

 . وحالوا ارونقا  وديباجة ويزيده ما وهّباة وي سوهو يرى مّنه ي سد البيت م
وييما يبدو مّ  اب  رري  وّس   ّيقا  حي  جاش مفاوم التصدير م  يأتش يش 
صدر البيت ونجزه ما يجاش ال الم متصال  يش المانى  وهذا ما ال نلمحه يش 

الذي قرر بأ  ترد  لمة يش صدر البيت وم  ءّم ترد  "البدي "ما ذ ره صاحد 
للتصدير مّما ذ ره صاحد " االي اح"يش نجزه  ويقرد مفاوم صاحد 

م  يجاش محد اللفظي   "إذ نّرر القزوينش التصدير بقوله وهو يش النءر" الامدا"
 يش آخرهار واآلخ الملحقي  باما  يش موّش الفقرا  مو الم ّرري   مو المتجانسي  

وهو يش الرار م  ي و     (مح ُّ م  تخراه  وتخرى الّنار واهللُ : ) قوله تاالى
واآلخر يش صدر المصراي اعّوش مو حروه  مو آخره   محدهما يش آخر البيت 

 :  قوش امرئ القير.   "مو صدر الءانش
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 .  زّان  خَ واُه ب  س   يءٍ ى شَ لَ عَ  َس يْ لَ فَ     هُ انَ سَ ل   ه  يْ لَ يْخُزْن عَ  مْ لَ  رءُ ا المَ إََ 
ا جاا يش التصدير يش مدائح الررير وييما يلش نورد باض النماذج ممّ 

 :قاش الرانر م  ال امش. الر ش
 :م  الطويش التصدير يش قوله

 1 يد  ــ  عبَ  رُ ــيْ غَ  كَ يْ إلَ  دَ ــيــع  بَ ــال إنَّ   ا ن  ن  يْ ةَ  بَ افَ سَ ْت مَ ُعدَ ا بَ ُت مَ يْ وَ وطَ 
ما بادت "التش تبّي  ماناها م  جملة  "غير بايد"ونلمح التصدير يش جملة  

 :يش صدر البيت  وباد مبيات قليلة قاش خاتما  هذه الدالية" مساية
 ود  جُ وْ بالمَ  ودُ جُ أَ  اكَ ََ ــي كَ ــإنِّ  ي  ت  غَ اَل بَ  ندَ ع   ود  جُ وْ المَ ب   تُ حْ مَ سَ وَ 

تبانا  ولاّش  نظر مّ  الرانر حي  يستخدم التصدير يجئ بهاللفت يما 
 :وم  ذلل قوله م  الطويش الر ش يريد بذال إرباي النغم ونلّوه 

   ُس ائ  فَ النَّ  وس  فُ إّل النُّ  ىلُعلا ل  مَ فَ    ة ا يمَ ئ  ساا لَ فْ ّز نَ الع   وغ  لُ بُ  نْ عَ  بْ ط  فَ 
ّ  إلقد دّش مانى الرطر اعّوش م  البيت نلى مانى الرطر الءانش منه؛ إذ 

م طباه  وباد جملة مبيات وصر آش ؤُ نفسه ولير م  لَ  تْ مَ سمة م  سَ  ىالال
 :الممدوح بالرجانة يقاش

 3 ُس ال  ُيجَ  نْ مّ م   ءُ رْ ى والمَ غَ الوَ  وم  يَ ل      ّدةا عَ مُ  يوفَ وا إّل السُّ سُ الَ ا جَ ومَ 
 ا جاش ال الم متصال  حيث دّش مانى صدر البيت نلى مانى نجزه ممّ  

ياّدى ذلل إلى و وح وقد جاا التصدير يش آخر مبيات هذه السينية متواليا  
 :قوله يش ذللالموسيقا يبدو 

 ُس ائ  ــبَ لَّ ــادي الــاألي كَ لْ تَ  تْ َــ قلَ ــأخْ  دْ ــقَ ــفَ    ا هَ ــاسُ ــبَ ل   ــَرفُّ ي يُ د  نْ داا ع  ــيَ  دْ دِّ ـــجَ فَ 
 ُس اب  ــــحَ  كَ اب  ـــبَ  ع  رْ ـــقَ  نْ ي عَ ـــم ل  ــاتَّ ــحَ فَ    ا ّلهَ ـكُ  ض  األرْ  نَ ي م  ى ب  أْولَ  كَ ابُ بَ وَ 
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   ُس ار  ـــــفَ  ادَ دَ غْ بَ  ض  أرْ  نْ م   تْ فَ صَ تَ ا انْ مَ ــل      ٌس ار  ــــفَ  كَ ارَ  أّن دَ َل  وْ ــــلَ  مُ ـــس  ْـ وأق
ويش   ّوش م  حيث داللة صدره نلى مانى نجزهاعلتصدير يش البيت جاا 

  ويش البيت "قري بابل حابر"نلى قوله  "وبابل مْولى"البيت الءانش دّش قوله 
والتصدير وا    ا  . يش نجزه"  يارر"اعخير دّلت لفظة يارر يش صدره نلى 

 مّ  الر ش ال يلجأ يش الغلد إلى ت رار اللفظة بايناا ييه رشا م  الت رار إالّ 
 :له م  السري نلمح ذلل يش قو  بش ياتمد داللة المانى 

 اضَ وَّ رَ  دْ قَ  كَ ــام  ـــعَ ــإنْ  ب  وْ ـــصَ ب      هُ ــتُ بْ ي نَ َ  َــ الّ  رَ هْ الزَّ  ش  طِّ عَ  تُ َل 
 ا ضَ قُ نْ يَ  أنْ  د  جْ ي المَ ان  بَ ا ل  اشَ حَ     هُ ــتَ شْ ــيّ رَ  تَ ْــ وداا أنـــعُ  ر  بْ  تَ َل 
   اّوضَ ــا عُ مَ ــب   رَّ ا سُ ــمَ ــل   كَ ـــنْ م      ا ّزهَ ى ع  لَ ا عَ يَ نْ الدُّ  َض وَّ عُ  وْ لَ 

ولاّش يش البيت الءانش تصديرا ؛ يلّما  ا  مّ  م  يبنش بيتا  يستباد م  يادمه 
ال : "ُم ّنيا  ن  ذلل بقوله طلد الرانر م  الممدوح ماّل يقط  إحسانه ننه 

مّرا يش " نّوض"ءمّ جاا التصدير يش البيت الءالث لورود  لمة . البيت" تبر
 .زهصدره ومّرا يش نج

 :وباد مبيات قليلة قاش 
   اضَ رَ أعْ  إنْ  رُ هْ الدَّ  َعنِّي ُض ر  ُيعْ      نْ مَ  اض  رَ ي إلعْ ك   أبْ َل  فَ يْ كَ وَ 

 :ا وق  ييه التصدير قوش الرانر م  ال امشوممّ 
   لُ جُ األرْ  لَ ز  تَ  ى أنْ أْحرَ اا وَ عَ زَ جَ     ىدَ الرَّ  نَ م   وبُ لُ القُ  ه  لُّ ب  ز  مٌ تَ وْ يَ 

ّ  المانى مّ  إإذ  يبدو التصدير يش داللة مانى نجز البيت نلى صدره 
 .تزّش ييه اعرجش ّش ييه القلود محرى بأ ْ زل اليوم الرديد الذي تَ 
 :وقاش م  الطويش
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ّنمَ  يل  ل  الجَ  ر  األمْ ب   وكَ ادُ رَ أَ     يلُ ل  جَ  يل  ل  الجَ  ر  األمْ ب   مُ اد  ُيصَ    ا وا 
ويأتش به   ومحيانا  يلجأ الر ش إلى التصدير  انصر موسيقش لزيادا النغم

متتاباا  يش القصيدا نرى ذلل يش الاينية التش مدح باا الملل مبا رجاي 
 :يقاش الرانر م  ال امش   يناخسرو حي  انتقش إليه الُمْلل باد موت مبيه

لَ  ىلَ ي العُ ض  مْ تَ   عُ لُ طْ ى تَ رَ خْ وأُ  مْ كُ لَ  يبُ غ  تَ  ٌس مْ شَ     عُ ج  رْ م تَ اكُ رَ ى ََ وا 
   عُ رَ ــقْ  يُ َل  مُ ــاكُ ــفَ صَ وَ  مْ كُ ر  يْ غَ  نْ ــم    ى باألََ  عُ رَ قْ ّي يُ اد  فا العَ إّن الصَّ 

يش  ىيمءلما مّ  طلوي الرمر وغروباا صفتا  مالزمتا  لاا  ذلل رأ  الال
ولاّش يش ارتباط المانى يش   لممدوح يإ  م ى ال بد مّنه نائدامالزمته آلش 

  "يقري" ويش البيت الءانش تصدير لت رار لفظة  نجز البيت وصدره تصديرا  
 :وباد بيتي  يقط قاش الر ش 

 عُ مَ دْ تَ  ة  يصَ ق  لنَ ل   نٌ ـــــــــــيْ ا وعَ نَّ ــــــــــم       ةٌ يرَ ر  ــــقَ  يد  ز  مَ ـــــلْ ل   نٌ ــــــــــيْ عَ  ان  ــــنَ يْ عَ 
 ََ  عُ جَ ضْ ــمَ  ة  يَّ ز  الرَ  نَ م   ضَّ اا أغَ ومَ ــيَ       عٌ جَ ضْ مَ  ة  يَّ ط  العَ  نَ م   أنَّ مَ ا اطْ وا 

  يب ش ييههنا يقّر الرانر حقيقة مّ  اإلنسا  إذا ما يرح يوم سيأتش يوم  
ولاّش التصدير يش  ه ذا حاش الدنيا يفش ارتباط نجز البيت بصدره تصدير 

 البيت الءانش وا ح 
 : وباد جملة مبيات قاش

 عُ دَ وْ ــتَ سْ ـــتُ  ةٌ ـــانَ ــمَ أَ  اءَ ـــفَ وَ ــال نَّ إ    مْ كُ ائ  مَ عْ نَ  نْ م   تُ عْ دَ وْ تَ ا اسْ ُت مَ ظْ ف  حَ وَ 
 :قاش وباد بيت واحد 

 عُ ضَ رْ تَ سْ ــا مُ هَ رِّ دَ ـب  وَ  عٌ دَ وْ ــتَ سْ ــمُ    ا هَ ر  جْ ي ح  ف   ىلَ العُ  ة  نَ صَ حْ مُ  يل  ل  سَ وَ 
   عُ لُ ــاألضْ  ه  يْ َـــ لعَ  ةٌ يَ ان  حَ  ب  لْ القَ كَ     ه  ات  بَ نَ جَ  نْ م   ه  يْ ــلَ ــعَ  وكُ لُ وا المُ نُ حْ تَ 
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ومءش  قصيدا واحدا ياذه اعمءلة م  التصدير  ما ات ح جاات متوالية يش 
ولاّش الر ش مراد م  ذلل نلو النغم     ءير يش بقية قصائده المادحة ذلل
 . يياا
   :التدوير - 
لتدوير م  يرترل رطرا البيت يش لفظة ييجشا با اا يش الرطر اعّوش ا

ي فش نلى البيت  هوبا اا اآلخر يش الرطر الءانش  وترى نازل المالئ ة منّ 
 .  غنائية وليونة عّنه ُيمّد ويطيش نغماته

 :يلشما نلى التدوير يش مدائح الر ش  المالحظة وم  اعمور   
مّ  م ءر مدائح الرانر التش نظمت نلى موزا  البحور التامة خلت م   - 

قصيدا مدح تجاوزت مبياتاا التساي     ونلى سبيش المءاش مّ  مطوش التدوير 
   بيتا  وهش م  الطويش لم يجشا التدوير يش مّي بيت مناا   ما خلت قصيدتا 

. ءة وسباي  بيتا  مخريا  م  الطويش م  التدوير وقد بلغت  ش واحدا مناا ءال
جااتا نلى وز  ال امش م  التدوير وقد تجاوز ندد    وبالمءش خلت قصيدتا 

تجاوز ندد مبيات الءانية السباي  بيتا   وقد جاا و مبيات اعولى الءماني  بيتا  
 .اني  بيتا  بلغ ندد مبياتاا الءم له م  ال امش   التدوير يش بيتي  يقط يش قصيدا

ذا نظرنا يش بحر  ا ُنظم نليه خلت م  ممّ    الواير وجدنا مّ  ءالث قصائدوا 
ة التدوير  وقد تجاوز ندد مبيات اءنتي  مناا السباي  بيتا  وجاات الءالءة يش ستّ 

وستي  بيتا   وبالرجوي إلى بحر البسيط الذي نظم نليه الرانر إحدى نررا 
لى الستي  بيتا  والتش تراوح ندد مبيات  ش واحدا مناا ما بي  اعرباي  إ  قصيدا

 .رما ندا واحدا جاات يش خمسة ونرري  بيتا خلت جميااا م  التدوي
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 ءر التدوير بصورا وا حة يش وز  الخفير نند الرانر  يؤّ د ذلل مّ   - 
الر ش نظم نلى بحر الخفير خمر قصائد تراوح ندد اعبيات يش مرباة مناا 

  التدوير يش  ش واحدا مناا ققد و ما بي  الخمسة والءالءي  والستي  بيتا   و 
ونرري   يةوالقصيدا الخامسة جاا التدوير يش ءمان  بواق  م ءر م  نرري  بيتا  

 ءار الرانر م  إ والراجح م ّ   ومرباي  بيتا   ةبيتا  م  جملة مبياتاا البالغ ست
زيادا الجرر  هدر منه إلىالتدوير يش وز  ُنرر ننه تدّي  اعنغام وتالحقاا؛ 

   .وتقويته
م ءر الررير الر ش م  التدوير يش مجزواات البحور  يفش مجزوا - 

تجاوز ندد مبيات  ش مناا الستي  بيتا   جاا    الرمش مءال  نظم قصيدتي 
 التدوير يش واحد وءالءي  بيتا  م  اعولى  ويش ستة وءالءي  بيتا  م  اعخرى 

ا الءماني  بيتا  م  مجزوا الرجز تجاوزت مبيات  ش منا   و ما نظم قصيدتي 
جاا التدوير يش اعولى يش ءالءة وءالءي  بيتا   ويش الءانية وق  التدوير يش 

له م  مجزوا ال امش وق  التدوير    خمسة ونرري  م  مبياتاا  ويش قصيدا
هذا وقد تجاوز   وخمسي  بيتا   ا  حدوايش م ءر م  نصر ندد مبياتاا البالغ 

 . نظماا نلى مجزوا الواير للرانر   التدوير ءلث مبيات قصيدا
ا تقّدم نرى مّ  الرانر لم ي ءر م  استخدام التدوير  انصر موسيقش يش ممّ 

البحور ال املة بقدر استخدامه له يش البحور القصار والمجزواات  وييما يلش 
 .ا جاا ييه التدوير يش مدائح الر شباض النماذج ممّ 

 :قاش الرانر م  الخفير 
 ب  رْ غَ قٍ وَ رْ شَ  لِّ ـــي كُ وباا ف  بُ ـــهُ  يــح      رِّ ـــالـكَ داا وَ عْ بُ  اء  مَ السَّ كَ  ّمةٌ ه  
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 ب  ُعــشْ اٍء و مَ  نَ يْ بَ  د  رْ الو   ن  عَ  َس     ـ يالع   مُ ط  فْ يَ  ىلَ ى العُ إلَ  اعٌ زَ ن  وَ 
 1 ب  ـرْ ــــقُ ــّي ب  ــى  إلَ ضَ ـــٍد أفْ ــــعْ ــبُـ وَ  ءَ  ا   مَ ــعْ نَ ّي ب  لَ ا عَ دَ ؤٍس غَ بُ  بَّ رُ 
نرى مّ  التدوير جاا متواليا  يش اعبيات  ما م ءر الرانر م  التنوي  حيث 

ر  اايي  مرب  مرات يش البيت اعّوش ومّرتي  يش البيت الءانش والءالث  شّ  هحيث ُ رِّ
وباد بيتي  يقط جاا الرانر  موسيقا ويقّوياا م  ال ذلل م  رأنه م  ي ءر

 :بالتدوير يش قوله
 بِّ ضَ  ادُ ي زَ ت  يشَ ع   نْ ي م  اد  زَ وَ  ا    ءَ ــــــــــيَ لْ عَ  ر  يْ ي غَ َُّ ف  اماا ألَ قَ مُ أَ 
قَ حَ  نْ ا م  ايَ زَ ا رَ ــهَ     ـاَل تْ قَ كَ  وفَ يُ السُّ  كَ رَ أتْ  أنْ  ونَ دُ   ب  رْ ضَ عٍ وَ رْ ــّر  

وباد سّتة مبيات لم يخش با اا م  التدوير جاا التدوير يتب  با ه با ا  
 :يش قوله

 ب  ْـ طخَ  لِّ ى كُ لَ ى عَ بَ أْ يزاا يَ ز  عَ  لَ    ا زَ اــــمَ وَ  كَ ــيْ لَ ــي إّل عَ ر  ـــعْ ش   زَّ عَ 
َُّ ـــجَ أَ  رُ    ـ هْ والدَّ  كَ يْ دَ رْ بُ  نَ يْ ا بَ ٍب مَ دْ أّيُ نَ   ب  ـدْ نَ  لّ ـكُ  نْ م   الـــَيَدْين   ـ

   يــ  بسْ ــيَ ُر وَ ــيــغ  ــيُ  لٍ ــــاب  ََ  أوْ  لَ     ا واآلمَ  عَ ام  طَ ي المَ ق  فٍّ تَ كَ  نَ يْ بَ 
وال تبرير إل ءار الرانر م  التدوير باذه الصورا إاّل لالو النغم وزيادته يش 

ث جاا ييفش هذه البائية وق  التدوير يش واحد ونرري  بيتا   ح  القصيدا  لاا
 .  به الرانر باد بيتي  يقط م  اعبيات السابقة يش سباة مبيات متتالية

را  موسيقا  نراه ي ءر منه  وه ذا يبدو مّ  الرانر حي  ياتمد التدوير ننص
يفش رائية له م  الخفير وق  التدوير يش مرباة ونرري  بيتا  م  جملة مبياتاا 

  وخمسي  بيتا   وقد جاا يش سباة مبيات مناا يتلو با ه با ا   ةالبالغ ءالء
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ويدش نلى إ ءار الر ش م  التدوير الرائية التش مدح باا والده م  مجزوا 
 :اا ال امش والتش مطلا

   ير  ش  البَ  انُ وَ نْ عُ  رُ شْ والب     ير  م  الضَّ  ن  عَ  انُ سَ اللِّ  قَ طَ نَ 
هذه القصيدا جاات يش تساة وستي  بيتا  جاا الرانر بالتدوير يش واحد 

  ولاّش مجشا التدوير ييما ُيقارد ءلءش القصيدا نلمح ييه ومرباي  بيتا  مناا
  . انتماد الر ش نلى التدوير  انصر موسيقش مؤّءر

 
 : الخاتمة

ياّد الرار مرآا تا ر صورا الحياا ب ش جوانباا وياّد توءيقا  ممينا  للحوادث 
و ذلل بموسيقى م  ( الموسيقى الخارجية)والتاريخ وهو مقيد بقيود الوز  والقايية

وقد تناولت هذه الدراسة الموسيقى الداخلية يش ( الموسيقى الداخلية)نوي آخر
وقد خلصت هذه الدراسة إلى ندا نتائج (المدح قصائد رار الررير الر ش

 :مهماا
 مهمية مارية الموسيقى الداخلية للح م نلى جودا الرار ونلّو رأنه - 
 .خاصة قصائد المدح( الداخلية)ءراا رار الر ش م  الناحية الموسيقة- 
( البدي ) م  مراد مارية الموسيقى الداخلية ياليه إجادا نلم البالغة- 

 .ة صفات الحرورو ذلل ماري
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 :المراجع 
 
 
لمارد م  ال الم اعنجمش نلى حرور الماجم  موهود ب  محمد ب  محمد المراور ا 

 .  م  ص       نبد الرحيم  دار القلم  دمر  ط. بالجواليقش  تحقي  د
 
  ج مادا موسيقى . ي. م.  مجم  اللغة الاربية  م تبة الررو  الدولية  جالماجم الوسيط 

    ص
 

 .   قامور المصطلحات اعدبية واللغوية  مميش ياقود وآخرو   ص  

 
والرار الجاهلش مناج يش دراسته وتقويمه   محمد .   ص  المررد  نبد اهلل الطيد  ج   

 .  ص  للنرر  القاهرا  جالنوياش  الدار القومية 
 

      ص محمد النوياش  ج.   والرار الجاهلش  د.    ص المررد  ج  

 
 .   قصيدا المدح الاباسية  نبد اهلل التطاوي  ص  

 
م      ق ايا الرار يش النقد الاربش  إبراهيم نبد الرحم   م تبة الرباد  القاهرا   

 .     وقصيدا المدح  ص  ص
 

 .     ص.  د اعدبش  روقش  ير  دار الماارر  القاهرا  طيش النَّقد   
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  .د   اعدد وقيم الحياا المااصرا  محمد ز ش الارماوي  الايئة الاامة لل تاد القاهرا  ط 

 .    -   ص 
  
    قصيدا المدح الاباسية  نبد اهلل التطاوي  ص 

  
 .   المرج  الساب   ص  

  
 .   ص قصيدا المدح الاباسية  

  
ق ايا النقد اعدبش بي  القديم والحديث  محمد ز ش الارماوي  الايئة المصرية الاامة   

 .  م  ص       لل تاد  ط
  
 .   ص  د  نبد اهلل الطيد  جالمرر  

  
 .  م  ص    اعصوات الاربية   ماش برر  م تبة الرباد القاهرا    

06

 .   الصنانتي   عبش هالش الاس ري  ص  
  
 .   قامور المصطلحات اعدبية واللغوية  إلميش ياقود وآخري   ص  

  
 .  ص  ديوا   الر ش  ج  
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. الصحراا: البوغاا اعرض الرخوا  المال. يقطا : يسبب  الءانية: يطا  بالقنا: يسبب  بالقنا  

  .   ص   جديوا  الر ش  .القفار: السباسد
  
    ص  الديوا   ج. الدروي: الزرد  

  
 .   ص    جالر ش وا دي  

  
 .   ص   المصدر الساب   ج 

  
      ص الديوا   ج 

  
  ص  ديوا  الر ش   ج .نود البخور: اليلنجوجشّ   

  
    ص  ديوا  الر ش  ج 

  
 .     ص  المصدر الساب    ج  

  
 .   ص     جلمصدر الساب ا  

  
 .     ص المصدر الساب   ج  

  
 .   ص    الفصوش والغايات  الماري  ج  
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البنية اعسلوبية يش لغة الرار الاربش الحديث  مصطفى السادنش   منرأا  الماارر    

 .  ص  .داإلس ندرية  
  
الرار المااصر نلى  وا النقد الحديث  مصطفى نبد اللطير الّسحرتش  مطباة تاامة    

 .   م  ص       جدا  ط
  
 .   ص المصدر الساب   

  
 .    ص   جالمررد  نبد اهلل الطيد  

  
 .     ص ديوا  الر ش  ج  

  
 .     ص المصدر الساب   ج  

  
 .     ص ديوا  الر ش  ج  

  
 .     ص   جديوا  الر ش 

  
      ص الديوا   ج 

  
      ص المصدر الساب   ج  

  
 .الواحد صيخود  الّصخرا الرديدا: الصياخيد  
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 .     ص  ديوا  الر ش  ج 

  
  الر ش ديوا . تصادمت: اصطفقت. السَّيالة: الا مر. السحابة ذات البر  والرند: الاراصة 

 .   ص  ج
  
 .   ص   جالر ش ديوا  

  
     جالر ش ديوا . المن : ال ّر الءانية. متغلد نلى نصياناا واندياناا: نش جماحااءا  

 .  -   ص 
  
  .     ص   جالر ش ديوا   

  
 .  مسامة ب  منقذ  ص  البدي   يش نقد الرار   

  
 .   ص الامدا  اب  رري   ج  

  
 .  اعحزاد  آية    

  
االي اح يش نلوم البالغة  الخطيد القزوينش جماش الدي  محمد ب  نبد الرحم   ررح   

سنة    طب  د محمد نبد المنام خفاجش  م تبة الماارر  للنرر والتوزي   الرياض . وتحقي   م
 .    -   م ص     
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نااد رزو   النارر  دار . محمد اإلس ندرانش  د. ديوا  امرئ القير  ررح وتالي  د  

 .م    لبنا   طب  سنة -ال تاد الاربش   بيروت
  
 .   المصدر الساب    ص  

  
 .   ص   ديوا  الر ش  ج   

  
 .       ص ج  المصدر الساب   

  
 .     ص ج   المصدر الساب   

  
 .     ص ج  ديوا  الر ش  

  
 .     ص    جديوا  الر ش  

  
      ص المصدر الساب   ج   

  
 .     ص ديوا  الر ش  ج  

  
 .     ص  المصدر الساب   ج 

  
 .     ص ديوا  الر ش  ج  
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م     سنة   ق ايا الرار المااصر  نازل المالئ ة  م تبة النا ة المصرية القاهرا ط  

 .  ص 
  
 .    -     ص  ج  ديوا  الر ش  

  
 .   ص  و.      ص ج ديوا  الر ش   

  
 .      ص ج  و.    ص   ديوا  الر ش  ج  

  
 .      ص المصدر الساب  ج  

  
 .  ص و .   ص   وج.    ص  ج ديوا  الر ش   

  
 .     ص وج.    ص   ديوا  الر ش  ج  

  
 .      ص وج.    ص    جديوا  الر ش  

  
 .       ص ديوا  الر ش ج  

  
 .      ص   جالر شديوا    

  
 .      ص  ديوا  الر ش  ج 
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 .   ص  ديوا  الر ش  ج 

  
 .    -   ص    ج  ديوا  الر ش 

  
 .   ص   ديوا  الر ش  ج  
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