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يَِّة اْلَعُروِضيَّةِ  ُة النَّصِّ  َنَظِريَّ

 للدكتور حممد مجال صقر

 ُخََلَصٌة ُمََتمَْجٌَة:

يف إطار علم لغة النص الشعري، عجزت نظريات اللغويني 

النصيني من جهة، ونظريات اللغويني العروضيني من جهة، عن كشف 

طبيعة حدوث النص الشعري وطبيعة تلقيه؛ فظهرت احلاجة يف كشف 

ذلك إىل استحداث نظرية مزدوجة منهام، بالتأليف بني تسعة قوانني )قانون 

قانون الفصل، وقانون الفقرة، وقانون اجلملة، املجال، وقانون الطول، و

وقانون الصوت(، عىل وقانون املقطع، وقانون التعبري، وقانون الكلمة، 

مبدأ تفسريي واحد، ينبغي أن يعود إليه كل من اشتغل باملوازنة بني 

 النصوص الشعرية، أو بينها وبني النصوص غري الشعرية.

RHYTHMIC TEXT ANALYSIS THEORY 

Within the domain of poetic text linguistics, the 
theories of both text linguists and prosodic 
linguistics have failed to reveal the nature of the 
creation of the poetic text and the way it is 
received by people. This necessitates adopting 
a new theoretical framework that combines the 
two approaches by focusing on nine norms: 
domain rules, length and separation rules, 
paragraph and sentence rules, phrases and 
words rules, and syllable and sound rules. 
These rules should be used by anyone who 
compares between different poetic texts on the 
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one hand, and between poetic and non-poetic 
texts on the other. 

َّةٌ   : َكِلََمٌت ِمْفتَاِحي

، (poetic text linguistics) علم لغة النص الشعري

 the nature of the  creation) طبيعة حدوث النص الشعري

poetic text) ، املوازنة بني النصوص(Comparison 

between texts). 

ْنَسانِيَّةِ   َواِقُع اْلُعُلوِم اْْلِ

بعد تسعى العلوم الطبيعية التي َتَتَشبَُّه هبا العلوم اإلنسانية، 

إىل السيطرة عليها  األويل(، منطلقها األسايس) الظواهر الطبيعيةاكتشاف 

 بإنجاز األعامل الثالثة اآلتية: -النهائي( مبتغاها احلقيقي)

 َوْصف ُحدوث الظواهر َوْصًفا َكافًِيا َشافًِيا. 1

 َتْفِسري ُحدوث الظواهر َتْفِسرًيا َصِحيًحا َناِجًحا. 2

ِة. 3 َ  َتَوقُّع ُحدوث الظواهر املَْوُصوَفِة املَُفَّسَّ

وقد ُوفَِّقت العلوم اإلنسانية يف سبيل تشبهها بالعلوم الطبيعية، إىل 

ن سائر األعامل طائفتان من إنجاز العمل األول فقط؛ إذ قد عاقتها ع

 العوائق:

 َعواِئُق َطبيعِة الظواهر اإلنسانية. 1

 َعواِئُق َطبيعِة َعالقِة الباحث عنها هبا. 2
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دة اجلوانب  دة، ُمَتَعدِّ فمن الطائفة األوىل أن الظواهر اإلنسانية ُمَعقَّ

. ومن ا يَعة التََّغريُّ رة، ََسِ لطائفة الظاهرة والباطنة غري املتطابقة، ُمَتَحرِّ

اد الباحِث هو والظواهِر اإلنسانية التي َيْبحُث عنها، حتى َلَيكاُد  اآلخرة اِّتِّ

 :2000]اخلويل،  يستحيل أن خيلو بحثه عنها من رأيه فيها وميله إليها

367-376] . 

وعىل رغم ذلك اجتهدت العلوم اإلنسانية يف إنجاز األعامل الباقية 

الظواهر تفسريا صحيحا ناجحا(، حتى وال سيام العمل الثاين )تفسري 

ظهرت فيها النظريات املختلفة التي تدل بظهورها عىل مبلغ هذا االجتهاد، 

 .وباختالفها عىل مبلغ ذلك التَّْعِويق

إن ظهور النظرية هو عالمة اكتامل التفسري الصحيح الناجح؛ فام 

ُف بني عدة قوانني، عىل  ُينَْطَلُق منه إىل مبدأ واحد هي إال َفْرٌض علمي ُيَؤلِّ

وكل قانون من قوانينها إنام هو قاعدة ُمْلِزمة تعرب عن طبيعِة ، االستنباط

 ما املثاليةِ 
ٍ
 ، لَِتكوَن املعياَر الذي ينبغي أن يلتزمه هذا اليشء لَِيكونَ يشء

 .[202، 145 :1983]القاهري، 

ْدُت نظرية النصية العروضية بتسعة قوانينها، من بني  ولقد َولَّ

يِّنَي ونظريات اللُّغويِّني الَعروضّيني مجيعا معا، نظ ريات اللُّغويِّني النَّصِّ

لتعيش يف َكنَف علم لغة النص الشعري، عىل القصائد الطبيعية الكاملة 

ي عىل أهنا نصوص  الواصلة )التي َتَلّقاها املتلقون بأية طريقة من ُطُرق التَّلقِّ

ها شعرية طبيعية كاملة(، ال األبيات املُ  ْبَتََّسة الناقصة الضاّلة )التي مل يتلقَّ
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املتلقون عىل أهنا كذلك(، وَتْسَتِدلَّ بخصائصها وعالقاهتا النصية 

العروضية عىل طبيعة وجودها، وبطبيعة وجودها عىل خصائصها 

ديًدا وَتْرتيًبا وهَتْذيًبا؛ فقد تشاركت اللغة وعالقاهتا النصية العروضية،  َِّتْ

ال مستمرا، يف اختيار العنارص النصية العروضية والعروض تشاركا كام

كلها وإبدال بعضها من بعض ُوصواًل إىل َِّتْديد العنرص املناسب، ويف 

تقديم بعضها وتأخري بعضها ُوصواًل إىل َتْرتيب الوضع املناسب، ويف 

 إضافة بعضها وحذف بعضها ُوصواًل إىل هَتْذيب املقدار املناسب. 

قوانني هذه النظرية التسعة اآليت رسم  وحرصُت يف كل قانون من

قانون "، و"قانون الَفْصل"، و"قانون الطُّول"، و"قانون املَجال"بياهنا )

، "قانون الَكلِمة"، و"قانون التَّْعبري"، و"قانون اجلُْملة"، و"الِفْقرة

ْوت"، و"قانون املَْقَطع"و عىل أن يرتدي جسَمه اللغوي  -("قانون الصَّ

 ويسعى به، تنبيها عىل طبيعة عمل طالب الشعر، التي روُحه الَعروضُّ 

 ينبغي لطالب علم الشعر أن يراعيها.
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 َقاُنوُن اْلََْجالِ 

تاج حياته كلها مادهيا ومعنوهيا، اإلنسان وهو نِ تراَث ال ريَب يف أن 

مستمرٌّ من اإلنسان السالف إىل اإلنسان اخلالف، وال يف أن اإلنسان 

اخلالف حييا به كام َحِيَي به اإلنسان السالف، وال يف أن هذا الرتاث بنيان 

منه  يقُف ه لَ متطاول بكل ما يستحدثه اإلنسان اخلالف، حتى إنه هو نفَس 

 .لبْ قَ  نْ  عىل أطول مما وقف عليه مِ ُكلَّ حني

بيشء منه بالشجرة احلية فرعها  اإلنسان أشبهَ  وليس تراُث 

تاج حياته املعنوي أشبه تاج حياته املادي أشبه بفرعها، ونِ وجذرها؛ فنِ 

بجذرها، وال ظهور للجذر إال بالفرع، وال حياة للفرع إال باجلذر. وما 

 عصُب  ، والشعرُ ثقافته النابُض  قلُب  اللغةُ تاج حياته املعنوي إال ثقافته، ونِ 

 .شعره القائمُ  ، والَعُروُض ِقَوامُ لغته املشدودُ 

ومن طلب علم -ومن طلب عروض الشعر اشتغل بشعر الشعراء 

فطالب العروض هو طالب الشعر؛  -عروض الشعر اشتغل بعلم العلامء

فأما طالب إذ العروض هو ِقَوام الشعر الطبيعي القائم يف أصل وجوده، 

 علم العروض فهو طالب علم الشعر.

باعه اتباًعا  وينشأ طالب الشعر منا عىل استيعاب تراث الشعر، ثم اتِّ

باًعا َبصرًيا، ثم االْبتِداع فيه . [90-89، 1972 :]العقاد أعمى، ثم اتِّ

وسواٌء عىل تراث الشعر أكان طالب الشعر يف هذه املرحلة أم تيك أم تلك؛ 
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ه وإن  -ُبدَّ ال-يكن ُمتَّبًِعا إال له؛ فهو  َتِدًعا إال فيه، كام ملفلن يكون ُمبْ  حاِِضُ

 .َغيََّبه

َيْسَمُع طالُب الشعِر الشعَر، أو َيقرُؤه، أو َيْذُكُره؛ فتجيش بصدره 

موسيقاه العروضية نفسها أو غريها، فُيَغنِّيها بقصيدة لنفسه يف التعبري عن 

عروضية التي يغنيها َأْعَلَق من غريها بام َهمٍّ من مهومه. وليست املوسيقى ال

َسِمَع أو َقَرَأ أو َذَكَر؛ فلن ختلو موسيقاه ُمَوافَِقًة وُمَقابَِلًة وُمَواِزَيًة، من أن 

 تكون وجها من وجوه تركيب املفردات العروضية نفسها.

وباخلصائص الوزنية )البحر أي نمط الوزن، وطول القصيدة أي 

يت أي عدد تفعيالته، وُصَور التفعيالت أي أحوال عدد أبياهتا، وطول الب

ِوّي أي َأْثَبت أصوات أواخر األبيات،  ها(، والقافوية )الرَّ سالمتها وتغريُّ

ك  رَّ ْدف أي  -وربام َسَكن فلم تُكنْ -واملَْجرى أي حركة الروي إذا َِّتَ والرِّ

َتزم قبَل صوت اللني املُْلَتزم قبل الروي أو التَّْأسيس أي صوت األلف املُلْ 

دَ -ما قبَل الرويِّ  والوصل أي صوت  -من أيٍّ منهام فلم يكنْ  وربام ُجرِّ

هبذه اخلصائص الوزنية  -متكني الروي إذا ِّترك، وربام سكن فلم يكن(

ُد املوسيقى العروضية، وَتْسَتنِْزُل لطالب الشعر  والقافوية مجيعا معا َتَتَولَّ

ُيوافُقها )ُيتابُعها، وُيطابُقها(، أو قصائَدها من شواهقها، وُتْغريه هبا، ف

 ُيقابُلها )ُيعاكُسها، وُيضادُّها(، أو ُيوازهيا )ُيبارهيا، وُيسابُقها(.

قة"وبذلك اْشَتَمَل نقُد الشعر عىل أبواب  ِ  "املَُساَجلة"و "الَّسَّ

اُء واخلَُصاَمءُ "املَُعاَرَضة"و َبِت الُعَصُب، واختلفِت النُّرَصَ ثم  -، حتى َتَعصَّ
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ْسَتْبَدَل هبا باَب التَّنَاصِّ )تداخل النصوص(، حتى َثَبَت يف طبيعة الشعر ا

َل متلقوها عن اهتام أصحاهبا، إىل تذوق أساليب  اعتالُق القصائد، وِّتوَّ

 .[19 :2008]صقر،  َتواُردهم وَتَكاُملهم

ُن لطالب  ويف أثناء موافقة القصائد ومقابلتها وموازاهتا، َيَتَكوَّ

ُنه الشعر  ِريفة، وُتَلوِّ أسلوبه الذي َتْرُسُمُه مواهبه التَّلِيدة ومكاسبه الطَّ

قة، حتى إن القصيدة َلُتْعَرُض عىل املتلقني  مناهله املتدفِّقة وجتاربه املتعمِّ

، 1974 :اجلمحي] ُغْفاًل، فينسبوهنا إىل صاحبها، بام عرفوا من أسلوبه

1/6-7]. 

قصائُد الشعر )حركتها(، وجتول ذلك قانون املجال الذي جَتُوُلُه 

وكلمة -يف متن اللغة العربية  "َمْفَعل"فيه )إطارها(؛ فمن خصائص وزن 

ل الداللة عىل املصدر  -"ََمَْول"بأنَّ أصلها  "َمْفَعل"عىل وزن  "ََمَال" َِّتَمُّ

إذا َدلَّ السياق عىل أن الكلمة َمْصَدٌر ِميِميٌّ )َجَوالن شديد(، وعىل الزمان 

لَّ السياق عىل أن الكلمة اسم زمان )زمان اجلََوالن(، وعىل املكان إذا إذا دَ 

َدلَّ السياق عىل أن الكلمة اسم مكان )مكان اجلََوالن(، وال يمتنع أن يتسع 

 اإلطار لكل ما يشبه الزمان واملكان يف إحاطة حركة قصائد الشعر.

عىل حركة قصائد الشعر موافقة ومقابلة وموازية، ِمْن داخل 

ينبسُط سلطاُن قانون املجال، ويراعيه ُوجوًدا وَعَدًما  -ُأُطِرها املعتربة

 طالُب علم الشعر، ألن طالب الشعر خيضع له َعْفًوا وَقْصًدا.
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 َقاُنوُن الطُّولِ 

من متن اللغة العربية، أن  "ق، ص، د"ملا احتمل الَقْصد يف مادة 

، احتملت ق ص د[ :]ابن منظور يكون اإلرادة أو االجتاه أو االعتدال

املشتقة منه مصطلحا عىل ُمْفَرَدِة الشعر، أن تكون املُرادة أو  "الَقِصيَدة"

، من "القصيدة"املُْعَتنى هبا أو املُْعَتِدلة، وليس َأَحبَّ إيلَّ يف فهم مصطلح 

 َتْدِريج هذه املعاين الثالثة املحتملة.

من احلزن أو الفرح  لقد كان طالب الشعر األول إذا شغله أمر

نُها  -وعندئذ كان املقطع من التفعيلة-َدْنَدَن أصواًتا ُغْفاًل من املعنى  ُيَلحِّ

األصوات  نُ دِ نْ دَ من َِسِّ نفسه تلحينا ُيَمثِّل مشاعره وهُيَْدِهُدها. ثم صار يُ 

يكررها  -وعندئذ كانت التفعيلة من البيت-معنى  ذاِت  يف كلمةٍ  ركبةً مُ 

-يف مجلة واحدة  مؤتلفةً  خمتلفةً  م صار ُيَدْنِدُن كلامٍت باللحن نفسه. ث

يكررها باللحن نفسه. ثم صار ُيَدْنِدُن  -وعندئذ كان البيت من القصيدة

 ينتقل من بيِت  -وعندئذ كانت القصيدة من الشعر- مؤتلفةً  ال خمتلفةً مُجَ 

 .باللحن نفسه اجلملةِ  منها إىل بيِت  اجلملةِ 

ولقد ينبغي أن ُيَعدَّ من خُمَلََّفات رحلة طالب الشعر إىل القصيدة، 

البيُت الذي ُيروى َيتياًم ليس معه غريه، والبيتان اللذان ُيْرويان ُنْتَفًة ليس 

 -معهام غريمها، واألبيات املعدودات التي ُتْروى ِقْطَعًة ليس معها غريها

َضْبُط طول القصيدة العمودية؛ مثلام ُيعدُّ من مسائل نقد الشعر اخلالفية، 

أهو َعََشات األبيات، أم بضعة عَش بيتا، أم سبعة أبيات، أم كل ما اكتملت 
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-1/186، 1981 :]القريواين فيه رسالة طالب الشعر وإن كان بيتا واحدا

189]. 

وَأْثَبُت األقوال يف ضبط طول القصيدة العمودية املتوسطة، أنه 

زادت عىل ذلك كانت طويلة، وأن كل  بضعة عَش بيتا، وأن كل قصيدة

قصيدة نقصت عنه كانت قصرية؛ فقد َقَسْمُت عدد أبيات الشعر العمودي 

(، عىل عدد قصائده 1442137الذي اشتملت عليه املوسوعة الشعرية )

هيا من عرص ما قبل اإلسالم إىل -( 114234) وهو مجلة ما اجتمع ملُِعدِّ

فكان متوسط طول القصيدة  -ية(املرص 1952العرص احلديث )ثورة سنة 

 . [2003]أبو ظبي،  (12.62بضعة عَش بيتا )

َعة وَأْوالها بطول القصيدة املتوسطة هو  وَأْوَسُط األعداد املَُبضَّ

 اخلمسة عَش، ألنه َوْحَده هو الوتر الكامل الذي آثره دائام طالب الشعر

ث ، من حيث عدد اخلمسة عَش يف نفسه، ومن حي[16 :2010]صقر، 

انقسامه عىل ثالثة أقسام، ومن حيث خَتِْميس كل قسم، وهذا غاية اكتامل 

َعة.  األعداد املَُبضَّ

ولكن ينبغي أن ُيراعى طوُل البيت نفسه من داخل طول القصيدة؛ 

فأبيات كثري من البحور متفاوتة التفعيالت أعداًدا ومقاطَع أصوات، ثم 

ستويف عدَد التفعيالت(، والبيُت يكون من البحر الواحِد البيُت الَوايف )امل

املَْجُزوُء )املنقوص تفعيلتني(، والبيُت املَْشُطوُر )املنقوص نصَف 
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د  التفعيالت(، والبيت املَنُْهوك )املنقوص ُثُلَثِي التفعيالت(، والبيت املَُوحَّ

 )املنقوص ما سوى تفعيلة واحدة(. 

وإن مل -إن أكمل أبيات الشعر العمودي )أكثرها مقاطع صوتية( 

ََلَُو البيُت الوايف من بحر  -يكن أكثرها أصواتا مفردة وال عدد تفعيالت

الكامل )ثالثون مقطعا صوتيا يف ست تفعيالت: ُمتََفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن 

وبحر الكامل من أكثر بحور الشعر -ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن( 

]أبو ظبي،  ستعامال بامدة املوسوعة الشعرية السابقةالعريب العمودي كله ا

فليس أعدل من االحتكام إليه يف ضبط طول القصيدة املتوسطة،  -[2003

برضب عدد مقاطعه الثالثني، يف عدد أبيات القصيدة املتوسطة اخلمسة 

وهو هنا يف -( 450عَش، ليكون مقدار أربعمئة ومخسني مقطعا صوتيا )

 هو طول قصيدة الشعر العمودي املتوسطة. -(90تسعني تفعيلة )

ينقطع طالب الشعر لقصيدته وقد انطبع يف وعيه طول قصيدة 

الشعر العمودي املتوسطة، فَيِقُف عنده بأسلوب املُساواة، أو َيزيُد عليه 

بأسلوب اإِلْطناب، أو َينقُص عنه بأسلوب اإِلجياز. وهي ثالثة أساليب 

، يستدل عليها طالب علم [198 :1963 ]ابن أيب اإلصبع، بالغية معروفة

الشعر بمنزلة طول القصيدة اخلاص من ذلك املتوسط العام، وُيَعلُِّقها 

بثالثة معانيها املعجمية السابقة، بحيث يكون فيها عىل أسلوب اإلجياز 

عىل أسلوب ومعنى اإلرادة، وعىل أسلوب اإلطناب معنى االعتناء، 

 املساواة معنى االعتدال.
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وب اإلجياز كانت املَُقطَّعات القديمة واحلديثة التي داَخَل ومن أسل

فيها طالب الشعر ذلك الطوَل املتوسَط، وَشبََّهها قدياًم بِقالدة العنق التي 

تَِشُد فيها األلوان،  َتْكِفي فيها احلَبَّات، وشبهها َحديًثا بَقْوِس السامء التي َِّتْ

أغنى بعُضها عن بعض، حتى فانَطَوْت له القصيدُة بعُضها عىل بعض أو 

 استفرغ ُوْسَعه. 

اَلت القديمة واحلديثة التي  ومن أسلوب اإلطناب كانت املَُطوَّ

َضاَعَف فيها طالُب الشعر ذلك الطوَل املتوسَط، فاجتمعت له يف إهاب 

القصيدة الواحدة قصائُد متعددة، انقطع َلا انقطاعاٍت متعددة، فأضاف 

وِل املتوسِط مقداًرا مثَله أو مقاديَر، حتى استفرغ ُكلَّ مرة إىل ِمْقداِر الط

 ُوْسَعه. 

َدات القديمة واحلديثة التي  ومن أسلوب املساواة كانت املَُقصَّ

راعى فيها طالب الشعر ذلك الطول املتوسط، فاستقامت له عليه القصيدة، 

 َداَخَلةواملُ )اإلطنابّية(، وارتاح فيها إىل املَُعاَدَلة من ُكُروِب املَُضاَعَفة 

 .)اإلجيازّية(

َدًة، ينبسُط سلطاُن  َلًة وُمَقصَّ َعًة وُمَطوَّ عىل أطوال قصائد الشعر ُمَقطَّ

قانون الطول، ويراعيه ُوجوًدا وَعَدًما طالُب علم الشعر، ألن طالب الشعر 

 خيضع له َعْفًوا وَقْصًدا.
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 َقاُنوُن اْلَفْصلِ 

عىل فصول ُمَتفاِصَلة ال بد للقصيدة املُْتَقنَة من أن تشتمل 

ب رسالتها التي أرسلها ركَّ ُمَتَواِصَلة، يعرب كلٌّ منها عن أحد عنارص مُ 

]القرطاجني،  طالب الشعر، تعبريا يستقل به يف نفسه ويشارك غريه

املنهج الثالث يف اإلبانة عام جيب يف تقدير الفصول وترتيبها  :1981

به أحوال النظم يف مجيع ووصل بعضها ببعض وِّتسني هيئاهتا وما تعترب 

. وتلك هي صفة الُبنْيانيَّة ذلك من حيث يكون مالئام للنفوس أو منافرا َلا[

التي يتصف هبا ُكلُّ عمل ُمتَْقن يعمله اإلنسان، فيخرج مطبوعا بطابع بنيانه 

اإلنساين نفسه، ذي األجهزة املتفاصلة باختصاص كل منها بعمله، 

 املتواصلة بتكامل هذه األعامل.

 وعنارص مركب هذه الرسالة ثالثة أنواع:

ب، ُتلِمُّ بطالب الشعر  1 ُمْشكَِلة )ُمْعِضَلة، أو ُمصيبة(، هي ُلبُّ املَُركَّ

ناس  ظل ال َلا، عىل حني ي ط  َََ هبا، وينْش ِته، فَيْحَتِفز  ْنَدَن ناء َد يف أث

 خمتلفني فيها.

ب  2 ِشعاُر ُلبِّ املَُركَّ صل(، هي  عار ما َويِلَ َدْعوى )َرْأي، أو َفْي شِّ )ال

اجِلْسَم من املالبس(، ُيْفلُِت فيها طالُب الشعر من ضيق األَْزَمة إىل 

 سعة الَفَرج، بام ُتَفتُِّقه حيلُته.



14 

 

ما َويِلَ  3 ثار  لدِّ ب  )ا كَّ ُلبِّ املَُر ثاُر  هان(، هو ِد ة، أو ُبْر جَّ يل )ُح َدل

صادق  شعر ِمثااًل  عاَر من املالبس(، يرى فيه طالب ال شِّ التََّمثُّل ال

 واالْمتِثال، بام ُيَفتُِّقه نِظاُم حياته.

وال ريب يف تكامل هذه األنواع الثالثة بحيث حيتاج إليها مجيعا 

صيدة ُمْتَقنَة؛ ومن ثم كان  سالة كل ق صيدة معا مركب ر ضبط طول الق يف 

ََبق يف قانون الطول ََ بيتا كام س ََة عَش ََطة بخمس ما يكافئ ثالثة  -املتوس

سة، وما خرج عن هذا الطول فتفاوتت األنواع املطلو صول خُمَمَّ بة بثالثة ف

ََعر مظاهُر األنواع  ََول، فقد تفاوتت فيه عند طالب الش فيه أبيات الفص

ََعر أن يراعي هذا  ََها وَمرثُرها، ووجب عىل طالب علم الش الثالثة أنفس

 .[19 :2010]صقر،  التفاوت بذاك

ََيد ََل من القص ََكلة بفص َتِقلُّ التعبري عن املش ََْ ة، والتعبري عن َيس

شرتاكها  صل ثالث، ويتكفل ا صل ثان، والتعبري عن الدليل بف الدعوى بف

ستقالَلا. ثم ال خيرج ترتيب  صاَلا يف أثناء ا سالة بات يف تكوين مركب الر

 بعضها من بعض عن أن يكون عىل َوفق أحد هذه األنامط الستة: 

 ، لة(، ع )دعوى(، ل )دليل(ش )مشك 1

 ، ش، ل، ع 2

 ع، ش، ل،  3

 ، ل، ش، ع 4

 ل، ش، ع،  5
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  .ل، ع، ش 6

وهي ستة أساليب يرتاح منها طالب الشعر إىل ما شاء، وَيطَّلِع هبا 

 .طالب علم الشعر عندئذ عىل حركة تفكريه الشعري

ولكن قد يتعدد يف مركب رسََالة القصََيدة، عنرصََُ أحد األنواع 

ََكلة، أو الدعوى، أو الدليل(، تعبريا عن مظاهر ومرثر أخرى من  )املش

صله، وربام َجاَر عندئذ عىل غريه، فلم  صاًل عىل ف مظاهره ومرثره؛ فيزداد ف

ب الرسالة ، وال خيلو ذلك من أثر مواهب طالب  يرتك له موضعا من ُمَركَّ

ْشَكال من ذوي  الشعر التليدة ومكاسبه الطريفة، وليس أكرب ِعنايًة باالْستِ

َع  نايًة باالدِّ رة، وال أكرب ِع َعة، وال العقول املَُتَفكِّ فِّ اء من ذوي األرواح املرَُتَ

َية. وكام متيل كلُّ طبيعة إىل  َشهِّ ْستِْدالل من ذوي األنفس املَُت أكرب ِعنايًة باال

 .[24 :2010]صقر،  ما يناسبها، متيل إذا كان معه غرُيه إىل تقديمه عليه

ما مل تكن َأاَل ما َأَهمَّ َتْفصيَل فصول القصيدة، وما َأَدقَّه، وما َأْنَفَعه 

صيدًة كاملةً  صيدٍة، ال ق صول ق ُسها بعَض ف صيدُة نف إن طالب  .هذه الق

صيدة  صول، إىل ِّتقيق ُوُجود الق صيل هذه الف شعر َأْحَوُج َقْبَل تف علم ال

نفسََها؛ فربام اعتمد فيها دون دواوين الشََعراء، عىل كتب املختارات وما 

صيدة فيها أحيانا عىل رص خمتار الق شبهها، التي يقت ضها دون بعض، أ  بع

ْسَعه، َنَقَض  صوَلا ُو صيل ف شعر يف تف ستفرغ طالُب علم ال حتى إذا ما ا

قني املرُتبِّصني  .عليه َعَمَله أحُد املُحقِّ
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عائيًَّة واْستِْدالليًَّة،  عىل حركة فصول قصائد الشعر اْستِْشَكاليًَّة وادِّ

طالُب علم الشعر،  ينبسُط سلطاُن قانون الَفْصِل، ويراعيه ُوجوًدا وَعَدًما

 ألن طالب الشعر خيضع له َعْفًوا وَقْصًدا.

 َقاُنوُن اْلِفْقَرةِ 

تتجمع األبيات ِمْن داخل الَفْصل أحيانا يف َمموعتني )فِْقرتني(، 

ح إليها، ويرتاب فيها،  ُينْكُِر طالب الشعر يف إحداها بعَض األفكار، وُيَلمِّ

ح هبا، ويطمئن ويسخط عليها، وُيْثبِت يف األخرى بعَض األ فكار، وُيرَصِّ

؛ فتتحرك َمموعتا األبيات [413: أ2005]صقر،  إليها، ويرىض عنها

ا وَجْزًرا، أو مثلام  )الفقرتان( يف الفصل، مثلام تتحرك األمواج يف َمراها َمدًّ

تتحرك األنغام يف حلنها َجَواًبا وَقَراًرا، وَتنَْسلُِك كلُّ َمموعة يف فقرهتا 

مني، أو بِسْلك التَّْدوير، أو بِسْلك التَّْضمني والتَّْدوير مجيًعا بِسْلك التَّْض 

 مًعا.

أما التَّْضمني فهو مصطلح َعروض قاَفِوّي عىل تعليق كلمة قافية 

ا، تنجذب به األبيات بعضها إىل بعض، وكأنام  البيت بام بعدها تعليقا َنْحِويًّ

فيها وقوف إال عىل قافية  ُأوِدَع السابق منها يف ِضْمن الالحق؛ فال يستقر

 .آخرها، كام يستقر الوقوف عىل قافية البيت الواحد

ولقد اتسع التضمني للعالقات النحوية املتعددة املختلفة، غري 

جت درجاته عىل َوْفق  منحرص فيام بني كلمة القافية وما بعدها، وَتَدرَّ
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أن درجات وثاقة هذه العالقات النحوية؛ ووجب عىل طالب علم الشعر 

 .[201 :2011]صقر،  حيتكم إليه يف مَتْييز الِفَقر وَتْقديرها

أما التَّْدوير فهو مصطلح َعروض َوْزيّن عىل إرشاك شطري البيت 

يف كلمة واحدة تنقسم عليهام، وينجذب هبا بعضهام إىل بعض، وكأنام ُأِدير 

ْدر )السابق(؛ فال يستقر بينهام  وقوف إال الَعُجُز )الالحق( منهام عىل الصَّ

 .عىل قافية البيت من آخر الَعُجز

ولقد اتسع التدوير الشرتاك األبيات أنفسها من أطرافها يف 

الكلامت املنقسمة، غري منحرص يف اشرتاك شطري البيت، وصار يف أصل 

فلسفة الشعر احلديث الساعية إىل متثيل املوسيقى احلديثة، من بعد أن كان 

عن متثيل املوسيقى القديمة، ووجب عىل من فلتات الشعر القديم الشاذة 

 :2006]صقر،  طالب علم الشعر أن حيتكم إليه يف مَتْييز الِفَقر وَتْقديرها

133]. 

وال خيفى أن انسالَك أبيات الفقرة الواحدة بِسْلك التضمني يدل 

عىل ترابطها الباطن، وانسالكها بِسْلك التدوير يدل عىل ترابطها الظاهر، 

َكِي التضمني والتدوير مجيعا معا يدل عىل ترابطها الباطن وانسالكها بِسلْ 

 والظاهر، وهذا أوثق الرتابط.

ة الفصل اختلَف ِمْن داخله  وإذا حرص طالب الشعر عىل ِوْتِريَّ

ِمْقدارا الفقرتني، فربام َخفَّ عليه اإلنكاُر فزاد مقدار فقرته، وَثُقَل عليه 

 عكس. اإلثباُت فنقص مقدار فقرته، والعكس بال
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ويف أثناء تشابه حركة الفقرتني اْزِدواًجا وَتكاُماًل وحركة األمواج 

يف َمراها مدا وجزا أو حركة األنغام يف حلنها جوابا وقرارا، ال َتْلَزُم ترتيبا 

واحدا إنكارا فإثباتا أو إثباتا فإنكارا، ألهنا جتري من عمل طالب الشعر 

يَِّة مجيعا معا، ومها َذَواَتا حركَتنْيِ ختتلفاِن ََمْرى َطبيعتِه النفسية وَصنْعتِه الفن

كام تأتلفان؛ فربام َجَرْت حركُة الفقرتني يف أصلها َمرى طبيعته النفسية، ثم 

هْتا َصنَْعُته الفنيَّةُ  َ  .َغريَّ

وينبغي لطالب علم الشعر أن يضبط الِفَقر بالفصول كام يضبط 

الذي حييط بالفقر لتتحرك  الفصول بالفقر؛ فإنه إذا كان الفصل هو اإلطار

من داخله وال خترج عنه، فإن الفقر هي َمموعات األبيات املرتابطة التي 

ُنه ليستقل بمعناه ومبناه، عن سائر الفصول.   متأل الفصل وُتَلوِّ

عىل حركة فَِقر الفصول إِْنكاًرا فإْثباًتا أو إِْثباًتا فإِْنكاًرا، ينبسُط 

يه ُوجوًدا وَعَدًما طالُب علم الشعر، ألن سلطاُن قانون الِفْقرة، ويراع

 طالب الشعر خيضع له َعْفًوا وَقْصًدا.

ْمَلةِ   َقاُنوُن اْْلُ

َذْيِن تدور عليهام فَِقُر فصول القصائد، مها  إن اإلنكاَر واإلثبات اللَّ

ب ُلَغويٌّ   َوْجَها الفائدة التي ال ُتْسَتفاد إال من اجلُْملة النَّْحوية؛ إذ إهنا ُمَركَّ

ا َأْو  : ُمْسنٍَد إَِلْيِه، َوُمْسنٍَد. َوَمْهاَم َينَْضْف إَِلْيِهاَم َأَحِدمِهَ ْيِن ُمَتَكاِمَلنْيِ ِمْن ُعنرُْصَ

َناٍت )َأَدَواٍت( الٍت )ُمَتَعلَِّقاٍت(، َأْو ُمَلوِّ  -كَِلْيِهاَم، ِمْن َعنَارِصَ ُأْخَرى: ُمَكمِّ

 ُمْشَتِمٍل َعىَل املُْْسنَِد َوَما اْنَضاَف إَِلْيِه، ِمْن ُيْمكِْن مَتِْييُز ِمْقَداٍر ِمَن اْلَعنَارِصِ 
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ِمْقَداٍر آَخَر ُمْشَتِمٍل َعىَل املُْْسنَِد إَِلْيِه َوَما اْنَضاَف إَِلْيِه، لَِيْستَِمرَّ اْنِقَساُم اجْلُْمَلِة 

ا هُ  : َأَحُدمُهَ َو َما ُينَْكُر َعنُْه َأْو ُيْثبَُت َعىَل َزْوَجنْيِ ِمْن َمَقاِديِر اْلَعنَارِصِ ُمَتَكاِمَلنْيِ

 َلُه، َواآْلَخُر ُهَو َما ُينَْكُر َأْو ُيْثبَُت.

ولقد اجتمعت اجلملة والبيت العمودي عىل ذلك االزدواج، 

وائتلفت بينهام األزواج؛ فاستقلَّ َصْدر البيت أحيانا بأحد ِمْقداَرْي عنارص 

َعى ُطوال اجلملِة والبيِت )َدَعا ُكلٌّ اجلملة، لِيستقلَّ الَعُجز باآلخر، حتى َتَدا

َن طوُل اجلملة  منهام اآلَخر( أوَل إِْقبال طالِب الشعر عىل قصيدته، ثم اْقرَتَ

 فيام بعُد بطول البيت.

وملا كان يف أطوال بيت الشعر العمودي، الَوايِف واملَْجُزوُء 

دُ  النحوية، َقَراِئنُها  كانت يف أطوال اجلملة -واملَْشُطوُر واملَنُْهوُك واملَُوحَّ

ُكلِّها. ثم َخَطَرْت لطالب الشعر قرينُة كلِّ بيت من هذه األطوال املختلفة، 

يف أثناء إقباله عىل غريه؛ فكان إذا َخَطَرْت له قرينُة القصري يف أثناء إقباله 

ع اجلمَل املتعددة عىل أرجاء البيت  عىل الطويل َأَضاَف إليها غرَيها، وَوزَّ

ذا َخَطَرْت له قرينُة الطويل يف أثناء إقباله عىل القصري َحَذَف وإ -الواحد

َع أجزاء اجلملة الواحدة عىل  منها َبِقيََّتها مستغنًيا بام ذكر عام حذف، أو َوزَّ

 األبيات املتعددة.

ولقد ساعَدْت طالَب الشعر عىل تنسيق اجلمل املتعددة وأجزاء 

اجلملة الواحدة، أساليُب َرْبٍط خمتلفٌة، جُياِوُر بعُضها اجلملَة أو ُجْزَءها 

وُيَداِخُل بعُضها اجلملَة  -باجلملِة أو ُجْزِئها، كأساليب العطف واالستئناف



20 

 

]صقر،  ض والَشطأو ُجْزَءها باجلملِة أو ُجْزِئها، كأساليب االعرتا

2000: 111-147] . 

تلك أربع درجات من ترابط اجلمل املتعددة وأجزاء اجلملة 

عة باألساليب السابقة عىل األبيات املتعددة، َتَتصاَعُد َوثاقُة  الواحدة، املَُوزَّ

 َعالقاهِتا النحويِة، من الدرجة األوىل إىل الدرجة الرابعة، عىل النحو اآليت:

اُور اجلمِل املتعددة.  1  جَتَ

 َتَداُخل اجلمِل املتعددة. 2

 اجلملة الواحدة.  3
ِ
اُور أجزاء  جَتَ

 اجلملة الواحدة.  4
ِ
 َتَداُخل أجزاء

اُبط الطويل، ُكلَّام جُتُوِوَزْت درجٌة إىل ما  أربع درجات من ُسلَّم الرتَّ

مل بعدها اشتدَّ تضمنُي األبياِت بعِضها يف بعض، حتى التبَسْت بعُض اجل

الكربى بالِفَقر؛ فاتسعت لبعض اجلمل الصغرى، ووجب عىل طالب علم 

 .الشعر أال ينخدع بإطار اجلملة الكربى، عام يف داخله ِمن مُجَل صغرى

و الشعر العمودي أحياًنا عىل انتزاع البيت من  لقد جرى ُمَتَلقُّ

 قصيدته إِلْشهاِده عىل ما يتداولونه من أفكار؛ فعاقهم عن ذلك تضمنيُ 

األبيات وال سيام إذا كان من الدرجات العليا، حتى َحَرَص طالُب الشعر 

ُزوهنا النتزاع املتلقني، ليستقل كلُّ بيٍت  عىل عدِم تضمني األبيات التي جُيَهِّ

 .أو ختفيِف تضمينها، ليسهل عىل املتلقني إكامل نقصها -بجملته
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نُوا أنفسهم دا و الشعر احلديث فقد َوطَّ ئاًم عىل أن تكون أما ُمَتَلقُّ

القصيدة كالبيت الواحد؛ فعاقهم عن ذلك ختفيُف التضمني َبْلَه عدَم 

ة تضمني األبيات )أشباه  التضمني، حتى حرص طالب الشعر احلُرِّ من ِشدَّ

 مقادير األبيات العمودية(، عىل ُشمول القصيدِة كلِّها أحياًنا بجملة واحدة

 .[147-111: 2000]صقر، 

الِفَقر ُمَتَجاِوَرًة وُمَتَداِخَلًة، ينبسُط سلطاُن قانوِن  عىل حركة مُجَل

اجلُْملِة، ويراعيه ُوجوًدا وَعَدًما طالُب علم الشعر، ألن طالب الشعر خيضع 

 له َعْفًوا وَقْصًدا.

 َقاُنوُن التَّْعبِيِ 

و الشعر يف إدراك معنى اجلملة ووزن البيت، َمرى  جيري ُمَتَلقُّ

وزن البيت بتمييز بعض تفعيالته املرتابطة املتكاملة، واحدا؛ فكام يدركون 

يدركون معنى اجلملة بتمييز بعض  -وال يكتفون بتمييز تفعيلة واحدة

كلامهتا املرتابطة املتكاملة، وال يكتفون بتمييز كلمة واحدة. وربام قيس ذلك 

وُهيَِّئ أحياًنا بأن ما يميزونه من تفعيالت البيت هو ما جيوز إذا اْقتُطِع وحَده 

، وأن ما [1090-1089 ، د ت:الفارايب] قليال أن يكون بيتا مقبوال

يميزونه من كلامت اجلملة هو ما جيوز إذا اْقُتطِع وحَده وُهيَِّئ قليال أن يكون 

ى ذاك  ، وال يمتنع أن ُيَسمَّ مجلة مقبولة، وهذا هو التَّْعبرُِي اللَُّغِويُّ النَّْحِويُّ

.التَّْعبرَِي اْلَعُروِضَّ    اْلَوْزيِنَّ
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إن منزلة التعبريين كليهام َلَبنْيَ منزلتني؛ فمنزلة التعبري العروض 

الوزين بني منزلتي البيت والتفعيلة، ومنزلة التعبري اللغوي النحوي بني 

منزلتي اجلملة والكلمة. وكام ائتلفت اجلملة والبيت حتى َتَداَعى ُطوالمها 

َن طوُل اجلملة بطول البيت)َدَعا ُكلٌّ منهام اآلَخر(، ثم  يأتلف  -اْقرَتَ

التعبريان حتى َيَتَداَعَيا ثم يتطابقا، وجيب عىل طالب علم الشعر أن يراعي 

 .هذا االئتالف كام راعى ذاك

َدا، وجاز الكالم فيهام عىل تعبرٍي واحٍد  َ وإذا َتطاَبَق التعبريان اِّتَّ

ع   عىل نوعني:عروضٍّ وزينٍّ لغويٍّ نحويٍّ َمًعا، ُمَتنَوِّ

ٌد، يكرر فيه طالب الشعر بعض التعبريات  1 َتْعبرٌِي اْصطاَِلِحيٌّ ُُمَدَّ

يَّة )املؤثرة السائرة(، املعهودة يف مواضع معينة من األبيات 
املََثلِ

 )َأَواِئلَِها، أو َأَواِخِرَها(.

ٌد، خيضع فيه طالب الشعر لبعض األوضاع  2 َتْعبرٌِي ِسَياِقيٌّ َُمَرَّ

ة )املتالقية املتوافقة(، املأمولة ملواضع األََزمات التعبريية ا لتََّواُرِديَّ

 من األبيات )َمَضاِيِقَها، أو َشَداِئِدَها(.

يف النوع األول َتَتَجىلَّ َكرامُة بعض التعبريات الناجحة عىل طالب 

الشعر، املأثورة عن سلفه الصالح من فحول الشعراء ذوي التعبريات 

بة، التي إذا ما استعملها يف أوائل أبياته طرب َلا السابقة الباهرة الغال

املتلقون وحرضهم تارخيها البديع املثري املمتع، وسبقوا إىل تكملة األبيات 
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عىل ما عرفوا من قبل، فإذا طالُب الشعر خيالفهم إىل تكملتها عىل أنحاء 

وإذا ما استعملها يف أواخر أبياته اصطدم هبا  -أخرى، فيزدادون َطَرًبا

وا طِراًبا ُيَفتِّشون عام بني احلاِض واملاض من جوامع ا ملتلقون، وارتدُّ

 وفوارق.

ويف النوع الثاين َتَتَجىلَّ َكرامُة بعض األوضاع التعبريية النافعة عىل 

َتلُّ منه فجأًة وَرْأِب ُكلِّ  طالب الشعر، املُْغِرية بقدرهتا عىل َسدِّ ُكلِّ َخَلٍل خَيْ

ريِئه ع التي إذا ما استعملها يف  -ىل امليُضِّ يف شأنه وتأييده عليهَصْدٍع، وجَتْ

يَغاِل عندئذ يف املعنى  ون اإْلِ مضايق أبياته استحسنها املتلقون من حيث يُعدُّ

، وإذا ما [179 :1969]التربيزي،  املراد دليل ثبات طالب الشعر

ون اْستِْدَعاَء  معنًى غري استعملها يف شدائد أبياته استقبحوها من حيث يُعدُّ

 .[2/73 :1981]القريواين،  مراد دليل اضطراب طالب الشعر

ربام كان استعامل أحد نوعي التعبري العروض الوزين اللغوي 

النحوي، َأْيََّسَ عىل طالب الشعر أحيانا من اآلخر وَأْعَجَل إليه، أو أحظى 

ول ولكن ال ريب لديَّ يف رجوع كثري من تعبريات النوع األ -لدى املتلقني

)االصطالحي املحدد( يف أصلها، إىل تعبريات النوع اآلخر )السياقي 

 املجرد(.

عىل حركة تعبريات اجلَُمل اْصطاِلحيًَّة وِسياقيًَّة، ينبسُط سلطاُن 

قانوِن التَّْعبرِي، ويراعيه ُوجوًدا وَعَدًما طالُب علم الشعر، ألن طالب الشعر 

 خيضع له َعْفًوا وَقْصًدا.
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 لَِمةِ َقاُنوُن اْلكَ 

بني الكلمة والتعبري اللغوي واجلملة والفقرة اللغوية والفصل 

اللغوي والنص والكتاب واجلمهرة اللغوية )األعامل اللغوية الكاملة(، من 

العالقات مثل التي بني التفعيلة والتعبري العروض والبيت والفقرة 

 العروضية والفصل العروض والقصيدة والديوان واجلمهرة العروضية

)األعامل العروضية الكاملة(؛ يشتمل كل ُمْفَرٍد من ُمْفَردات هاتني 

الطائفتني عىل ما قبله، ويشتمل عليه ما بعده، وال يمتنع عليهام مجيعا 

الذهاُب إىل أبعد من ذلك صعودا وهبوطا، حتى يعثر من أوغل فيام قبل 

ن أوغل فيام بعد الكلمة والتفعيلة عىل ما ال يكاد َيَتنَاَهى ِصَغًرا، ويعثر م

ا ويقفا مجيعا  -اجلمهرتني اللغوية والعروضية عىل ما ال يكاد َيَتنَاَهى كرَِبً

عىل طبيعة الرتاث اإلنساين املتكاملة املتنامية املتوالية، التي ال يستغني كل 

 .مركب فيها عن مفرده، وال َيَتَميَّز كل مفرد حتى َيَتَميَّز مركبه

ستقل تتميز الكلامت التي تتشارك يف من داخل التعبري اللغوي امل

تكوينه وتتكامل، حتى يستطيع من شاء، أن يصنفها عىل اسم وفعل 

أو عىل اسم وصفة وفعل وضمري  -وحرف، كام صنفها اللغويون القدماء

 :1979]حسان،  وخالفة وظرف وأداة، كام يصنفها اللغوين املحدثون

90] . 

يز التفعيالت التي ومن داخل التعبري العروض املستقل تتم

تتشارك يف تكوينه وتتكامل، حتى يستطيع من شاء، أن يصنفها عىل َوتِدّية 
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 -)مبدوءة بوتد(، وَسَببيَّة )مبدوءة بسبب(، كام صنفها العروضيون القدماء

نة من سبعة  نة من مخسة أحرف(، وُسباعيَّة )متكوِّ أو عىل مُخاسيَّة )متكوِّ

 .[23-22 :1986]صمود،  ملحدثونأحرف(، كام يصنفها العروضيون ا

ولكن من داخل التعبري العروض اللغوي املزدوج تتميز التفعيلة 

وإن -الَكلِمّية ُنْطًقا بَسْكتة خفيفة من قبلها وَسْكتة خفيفة من بعدها 

ْكتتان حينًا إحدامها أو كلتامها، وَخِفَيتا حينًا إحدامها أو  َوَضَحت السَّ

كتايب عىل متييزها رساًم بمسافة بياض من قبلها وجيري الُعْرف ال -كلتامها

 ومسافة بياض من بعدها. 

ولقد ينبغي لطالب علم الشعر أن يراعي ما يف متييز التفعيلة 

 الكلمية نطًقا ورساًم عىل النحو السابق، من حفاوة بام تؤديه وزًنا ومعنًى

، من حيث يتوقف عندها املتلقي عىل رغمه، [2/327 :1991]الطيب، 

 يتقبَّل َأَثَرهْيا اآلتيني:ل

َتْوِضيح اْلَوْزن َوَتْثبِيته؛ فإن يف متييز التفعيلة الكلمية من قطع توايل  1

التفعيالت املتشابكة، ما ُينَبِّه املتلقي عىل خصوصية الوزن الذي 

نه من نفسه.  تشارك يف أدائه، وُيَمكِّ

الكلمية من قطع توايل َتْوِضيح املَْْعنَى َوَتْثبِيته؛ فإن يف متييز التفعيلة  2

الكلامت املتشابكة، ما ُينَبِّه املتلقي عىل خصوصية املعنى الذي 

 تؤديه بعض الكلامت، ويزيد عنايته به.
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وليس يف التفعيالت الَكلِمّية أخطر شأنا مما يف أطراف األبيات؛ إذ 

تطمئن قبل الطرف األول وبعد الطرف اآلخر َسْكتٌَة واضحة ال ختتفي، 

عىل التفعيلة الكلمية نصف ما تتميز به، حتى إذا ما قام قائم القوايف ُتَوفِّر 

بلغ متيز التفعيالت الكلمية َأْوَجُه، ومل يعد َلا بعدئذ من ُمْرَتًقى ترتقي إليه؛ 

فأما إذا ُوفِّق فيها طالب الشعر إىل تأثري األََثَرْيِن السابقني )َتْوِضيح اْلَوْزن 

ُف عندئذ عىل املتلقني من ُمْرتقاه َوَتْثبِيته، وَتْوِضيح املَْ  ْعنَى َوَتْثبِيته(، فإنه ُيَْشِ

]املعري،  الرفيع، وأما إذا أخفق فيها فإنه هيوي منها يف مكان سحيق

1984: 156]. 

وكام بلغ اهتامم طالب الشعر بتفعيالت القوايف الكلمية أحيانا، أن 

زها بني يدي إقباله عىل أبياهتا لَِيْطمئنَّ ب حتى ُوِضَعْت -ه سعُيه إليها جُيَهِّ

ينبغي لطالب علم الشعر أن حَيَْتكِم إليها يف  -لتأييد َمْسعاه املعاجُم القافوية

 متييز أسلوب طالب الشعر، وإنزاله منزلته من التوفيق واإلخفاق

 .[519-518، 457-456، 455، 238 :1981]الطرابليس، 

وَأْحشائيًَّة، ينبسُط سلطاُن قانوِن عىل حركة َكلِم التعبريات َأْطرافيًَّة 

الَكلَِمِة، ويراعيه ُوجوًدا وَعَدًما طالُب علم الشعر، ألن طالب الشعر 

 خيضع له َعْفًوا وَقْصًدا.

 َقاُنوُن اْلَْْقَطعِ 

ال خيرج ما ُينَْطق من األصوات اللغوية العربية يف َزْفَرِة هواء 

َن به َأَحُد هذه امل  قاطع الستة:واحدة، عن أن َيَتَكوَّ
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 َقِصرٌي ]س)ساكن(+ح)حركة([،  1

 َطِويٌل َمْفُتوٌح ]س+ح+ح[،  2

 َطِويٌل ُمْغَلٌق ]س+ح+س[، 3

 ُمْسَتطِيٌل ُمْغَلٌق بَِساكٍِن َواِحٍد ]س+ح+ح+س[،  4

 ُمْسَتطِيٌل ُمْغَلٌق بَِساكِننَْيِ ]س+ح+س+س[، 5

 ُمَتَطاِوٌل ]س+ح+ح+س+س[. 6

(، تتكون 3، 2، 1ومن املقاطع القصرية والطويلة وحدها )

(، فَتْعِرُض 6، 5، 4الكلامت يف َوْصل ُنْطقها األصيل، فأما سائر املقاطع )

َلا يف َوْقف ُنْطقها ُعُروًضا ال يقاس عليه، غري ما يكون يف َوْصل ُنْطِقها من 

(، إذا َأَصاهَبا إِْدَغاٌم بعد 4ُعروض املقطع املستطيل املغلق بساكن واحد )

(، وال يلبث الناطق أن يصطنع ِمِن اختالس املَدِّ 2) مقطعها الطويل املفتوح

ِزِه أو ختفيف اإلدغام، ما يعالج به استطالة هذا املقطع عىل كلامته،  أو مَهْ

بُّس وال  ليتصل نطقها بمقاطعها القصرية والطويلة سهال َسيعا، بال َِّتَ

 .[162 :1999]صقر،  َتَعثُّر

وال خترج عن ذلك التفعيالُت العروضية عىل اختالف بحور 

 أبياهتا، ال يف هيئاهتا القياسية )العلمية النظرية( القليلة الساملة: 

 [، 3+2+1] ُعوُلنْ فَ  1

 [، 3+2+2+1َمَفاِعيُلْن ] 2

 [، 3+2+1+2اِعاَلُتْن ]فَ  3
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 [، 3+1+2َفاِعُلْن ] 4

 [، 3+1+3+3ْسَتْفِعُلْن ]مُ  5

 [، 3+1+1+2+1َفاَعَلُتْن ]مُ  6

 [، 3+1+2+1+1َتَفاِعُلْن ]مُ  7

 [، 1+2+2+3ْفُعواَلُت ]مَ  8

 [، 3+1+3+3ْسَتْفِع ُلْن ]مُ  9

  -[3+2+1+2اِع اَلُتْن ]فَ  10

ة بتقصري  وال يف هيئاهتا االستعاملية )الفنية التطبيقية( الكثرية املَُغريَّ

املفتوحة، ثم ال يف املقاطع الطويلة وتطويل القصرية وفتح املغلقة وإغالق 

َنًة من املقاطع القصرية  وصل نطقها أوائَل األبيات وأواسَطها ُمَتَكوِّ

َضة 3، 2، 1والطويلة وحدها ) (، وال يف وقف نطقها أواخَر األبيات ُمَتَعرِّ

للمقاطع الطويلة واملستطيلة؛ ومن ثم كان يف متثيل َماميع املقاطع 

ي واضح عىل استمرار النظام العروضية برموز التفعيالت، تنبيٌه قو

اللغوي، عىل رغم ما يصطنعه هبا النظام العروض من ِّتديد وترتيب 

 وهتذيب؛ فإنه إنام ينشئ إيقاعه اخلاص، من داخل إيقاع اللغة العام.

ومن خالل نظام املقاطع املستمر يستطيع طالب الشعر أن يزيد يف 

يقاع ما يالئم بعض الوصل مقداَر املقاطع القصرية فيحدث من َسعة اإل

املقامات، أو ينقصه فيحدث من بطء اإليقاع ما يالئم غريها، وأن يزيد يف 

الوقف مقداَر املقاطع املستطيلة املغلقة بساكن واحد فيحدث من انبساط 



29 

 

املفاصل ما يالئم بعض املقامات، أو ينقصه فيحدث من انقباض املفاصل 

 ن خيترب ذلك، فيثبته، أو ينفيهما يالئم غريها؛ وينبغي لطالب علم الشعر أ

 .[43 ب:2005]صقر، 

وربام ارتاب طالب علم الشعر يف اجتامع اللغة والعروض عىل 

 نظام مقطعي صويت مستمر، بام افرتقا يف املوضعني اآلتيني:

َوْقف ُنْطِق اْلَكلِاَمِت بِاملَْْقَطِع املَُْتطاِوِل؛ فإنه مفتقد يف وقف نطق  1

 التفعيالت.

ِق التَّْفِعياَلِت بِامْلَْقَطِع الطَِّويِل املَْْفُتوِح؛ فإنه مفتقد يف وقف َوْقف ُنطْ  2

 نطق الكلامت إال مظاهر معدودات.

ولكنه ينبغي أن يعتمد عىل فِْقدان املوضع األول بالعروض دون 

اللغة، يف التنبيه عىل أن الناطق يصطنع هبذا املقطع يف وقف نطق الكلامت 

ا يعالج به تطاول املقطع املتطاول، مثلام اصطنع من االختالس والتخفيف م

ب قِ يف وصل نطقها ما عالج به استطالة املقطع املستطيل، ليظل الوقف بعَ 

 بعيد. الوصل غريَ 

وكذلك ينبغي أن يعتمد عىل ِوْجدان املوضع اآلخر بالعروض 

دون اللغة، يف التنبيه عىل أن وقف نطق الكلامت باملقطع الطويل املفتوح، 

الب من قديم إىل حديث عىل كلامت قوايف الشعر العمودي، كان من الغ

 :1988]سيبويه،  وجوه الوقف القديمة العامة الثابتة بالسامع املَُوثَّق
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، ولكنه انحَّس عن سائر الكالم بقانون التطور اللغوي العام إال [4/167

 مظاهر معدودات، واستمر يف الشعر بقانون التقاليد الفنية املحافظة.

عىل حركة مقاطع الَكِلم َقصريًة وَطويلًة وُمستطيلًة وُمَتطاِولًة، 

ينبسُط سلطاُن قانوِن املَْقَطِع، ويراعيه ُوجوًدا وَعَدًما طالُب علم الشعر، 

 ألن طالب الشعر خيضع له َعْفًوا وَقْصًدا.

ْوِت   َقاُنوُن الصَّ

 من داخل املقاطع التي تتشارك يف تكوينها األصوات، خيتص كل

صوت بخصائصه النطقية وخصائصه االستعاملية. وعىل رغم أوهام 

استواء هذه اخلصائص يف النظام املقطعي عند بعض العروضيني 

واللغويني، ال هيملها طالب الشعر، ال يف أصوات كلامت الَقَوايِف التي يبوح 

-فيها بمشاعره، وال يف أصوات كلامت املََفاتِيح التي يكتم فيها مشاعره 

َوايا التي ال  -يمتنع أن تكوهنا كلامت القوايفوال  وال يف أصوات كلامت الطَّ

ينتبه هو نفسه إىل ما تشتمل عليه من مشاعره؛ ومن ثم ينبغي لطالب علم 

 الشعر أال هيملها.

 فمن خصائص األصوات النطقية: 

أو -يتالصق فيه املَْخَرُج )الشفة، أو األسنان، أو اللثة...(، الذي  1

 ض أعضاء النطق.بع -يتقارب
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َفُة )الشدة، أو الرخاوة، واجلهر أو اَلمس، والتفخيم أو  2 والصِّ

الرتقيق...(، التي َتَتَهيَّأ فيها سائُر أعضاء النطق عىل هيئات 

 خاصة.

وال ريب يف أن األصوات حني جتتمع يف املقاطع، يؤثر بعضها يف 

عىل حسب بعض خمرجا وصفة، فيقيمه أو حيرفه، ويقويه أو يضعفه. ولكن 

خصائص كل صوت يف نفسه من غري تأثري غريه، تتدرج قوة إسامعه يف 

ُسلٍَّم سدايس الدرجات، من صوت عديم اإلسامع، إىل صوت أحادي قوة 

]أيوب،  اإلسامع، فثنائي قوى اإلسامع، فثالثيها، فرباعيها، فخامسيها

1968: 135-136]. 

 ومن خصائص األصوات االستعاملية: 

ُة  1 )ما يشتمل عليه كثريا أو قليال أو نادرا، من مفردات املَْادَّ

 املعجم(، التي يأنس إليها طالب الشعر، أو يستوحش منها.

حَياُء )ما خُيْطِره باألذهان من حقول لغوية داللية، وظواهر كونية  2 اإْلِ

 طبيعية(، الذي يستلهم به طالب الشعر األشياء، أو حييل عليها.

ستعاملية مرتابطتان، تؤثر كل منهام وكلتا اخلصائص النطقية واال

يف األخرى، وتتأثر هبا. أما أثر اخلصائص النطقية يف اخلصائص االستعاملية 

فواضح من حيث يكثر طالب الشعر اَلادئ من استعامل األصوات السهلة 

الرخوة املهموسة املرققة وما إليها، عىل حني يكثر طالب الشعر الثائر من 

 بة الشديدة املجهورة املفخمة وما إليها. استعامل األصوات الصع
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وأما أثر اخلصائص االستعاملية يف اخلصائص النطقية فغامض من 

ع طالب الشعر اَلادئ يف َتْولِيِد َمَوادِّ األصوات السهلة الرخوة  حيث َيَتَوسَّ

ع طالب  -املهموسة املرققة وما إليها، بعضها من بعض عىل حني َيَتَوسَّ

َتْولِيِد َمَوادِّ األصوات الصعبة الشديدة املجهورة املفخمة الشعر الثائر يف 

 وما إليها، بعضها من بعض.

أما يف َكلِامت الَقَوايِف فَيْلَتِزم طالب الشعر من األصوات ما يساعده 

عىل إقرار أبياته عىل قرارات صحيحة متالئمة؛ ومن ثم ختتلف يف تقديره 

تبارات. وأما يف َكلِاَمت األصوات، وتتصنف عىل أصناف خمتلفة االع

ك طالب الشعر من األصوات بكل ما َينَُْش له ِذْكَر ما حُيِبُّ  املََفاتِيح فَيَتَمسَّ

يِّبات، أو َيْفَضح له ِذْكَر ما يكره من اخلََباِئث، وال تكاد كلامت  من الطَّ

القوايف ختلو من كلامت املفاتيح، وعندئذ ُتنادي القراراُت اجلواباِت. وأما 

َواَيا فَيَتَفلَّت من طالب الشعر من األصوات ما يوافق ذلك أو  يف َكلِاَمت الطَّ

 خيالفه.

ًة أو َضعيفًة  عىل حركة أصوات املقاطع َصْعبًة أو َسْهلًة وَقويَّ

وظاهرًة أو َخِفيًَّة، ينبسُط سلطاُن قانوِن الصوت، ويراعيه ُوجوًدا وَعَدًما 

 ع له َعْفًوا وَقْصًدا.طالُب علم الشعر، ألن طالب الشعر خيض

 َتَواِِل اْلَقَواننِِي َوَتَراُبُطَها

تشتمل نظرية النصية العروضية إذن عىل تسعة قوانني متوالية 

لِيَِّة قانون الصوت َمن احتجَّ ِمْن طالب علم  مرتابطة، ربام قال فيها بَأوَّ
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القوانني، الشعر بَسْبق حدوث الصوت املفرد نفسه قياسا إىل َموادِّ سائر 

ب املقطع نفسه من بعض األصوات  كُّ ة قانون املقطع َمن احتجَّ برَتَ وبَثاَنِويَّ

ب الكلمة نفسها من بعض  كُّ السابقة، وبَثالِثِيَِّة قانون الكلمة َمن احتجَّ برَتَ

ب التعبري نفسه من  كُّ املقاطع السابقة، وبَرابِِعيَِّة قانون التعبري َمن احتجَّ برَتَ

كُّب اجلملة بعض الكلام ت السابقة، وبَخاِمِسيَِّة قانون اجلملة َمن احتجَّ برَتَ

نفسها من بعض التعبريات السابقة، وبَساِدِسيَِّة قانون الفقرة َمن احتجَّ 

ب الفقرة نفسها من بعض اجلمل السابقة، وبَسابِِعيَِّة قانون الفصل َمن  كُّ برَتَ

ب الفصل نفسه من بعض الفقر ا كُّ لسابقة، وبَثاِمنِيَِّة قانون الطول احتجَّ برَتَ

ب النص من الفصول السابقة،  كَّ َمن احتجَّ باكتامل الطول نفسه َبْعَدما يرَتَ

َتِشد من  ب املجال نفسه مِمَّا حَيْ كُّ ِة قانون املجال َمن احتجَّ برَتَ وبرِخِريَّ

 النصوص السابقة.

ط القوانني وال ريب يف أن القائل بذلك قد انتبه إىل َطَرٍف من تراب

يف أثناء ما احتجَّ به لتواليها، ولكنه غفل بتواليها املادي التارخيي، عن 

تواليها التفكريي احليوي؛ فإنه إذا جاز قوله عىل َحَرٍج يف عمل طالب 

الشعر األوائل، مل جيز يف عمل طالب الشعر األواخر، الذين استوعبوا من 

طُِر َلم التعبرياِت قبل الكلامت تراث األوائل املُتَنامي برتاثهم، ما صار خُيْ 

سيام أن وال-ْخَطَر َلم اجلمَل الكاملة َبْلَه املقاطَع واألصواَت، بل ربام أَ 

 -كثريا من التعبريات إذا اْقُتطِعت وحَدها وُهيَِّئت قليال كانت مجال مقبولة

يف خالل ما يستغرقهم من الفقر والفصول واألطوال واملجال، التي ال 



34 

 

دوهنا حيلة وال هيتدون سبيال، وال أدلَّ عىل ذلك من َسْلَسَلة يستطيعون 

الكالم عن هذه القوانني التسعة فيام سبق )قانون املجال،...، قانون 

الصوت(، عىل عكس ما يقتضيه تواليها املادي التارخيي )قانون 

الصوت،...، قانون املجال(. وربام كان ِمْن َعْفو التوفيق التعبرُي بتوايل هذه 

ْبق  "التََّوايل"القوانني عن ترتيبها؛ إذ  كلمة من األضداد، تدل عىل السَّ

واللَّحاق كليهام واإلقبال واإلدبار، ومن حكمة طالب علم الشعر أن 

ًما من َخْلٍف إىل  ُيراِعَي بذلك كلَّ قانون من هذه القوانني التسعة، ُمَتقدِّ

ًرا من أماٍم إىل َخْلٍف، حتى ي قف عىل حقيقة عمل طالب أماٍم، وُمَتَأخِّ

  .الشعر

وعىل رغم ما يف توايل هذه القوانني التسعة من طالقة احلركة 

التفكريية احليوية، تنضبط برباط واحد ذي طرفني: طرف َيُشدُّ كلَّ قانون 

ُه َعنُْه حتى  إىَِل غريه حتى ال يستغني يف وجوده عن وجوده، وطرف َيُشدُّ

ية النصية هو رباط هذه النظرية الواحدة )نظر -َيَتَميَّز بوجوده عن وجوده

عىل مبدأ واحد )طبيعة العروضية(، التي تؤلف بني هذه القوانني كلها، 

 وجود القصيدة(، ينبغي أن ينطلق منه طالب علم الشعر، وأن يدور عليه.

 اْلراجع

ِّترير التحبري، ِّتقيق الدكتور ، 1963أبو ُممد زكي الدين، ، ابن أيب اإلصبع -

ث اإلسالمي باملجلس األعىل حفني ُممد رشف، ونَشة جلنة إحياء الرتا

 الكتاب الثاين.، للشئون اإلسالمية املرصي
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لسان العرب، نَشة ، 1981، أبو الفضل ُممد بن مكرم املرصي، ابن منظور -

 دار املعارف بالقاهرة .

القرص املدمج، ، املوسوعة الشعرية، 2003، املجمع الثقايف، ظبي أبو -

 اإلصدار األول.

بد، أيوب - لدكتور ع عة الكيالين ، 1968 ،الرمحن ا غة، طب ََوات الل أص

 بالقاهرة.

الكايف يف العروض والقوايف، ِّتقيق احلساين ، 1969اخلطيب، ، التربيزي -

 حسن عبداهلل، ونَشة مكتبة اخلانجي بالقاهرة.

طبقات فحول الشعراء، قرأه ورشحه ، 1974ُممد بن سالم، ، اجلمحي -

 ُممود ُممد شاكر، طبعة املدين بالقاهرة.

اللغة العربية معناها ومبناها، نَشة اَليئة ، 1979الدكتور متام،  ،حسان -

 املرصية العامة للكتاب.

 فلسفة العلم يف القرن العَشين، 2000يمنى طريف، ديسمرب ، اخلويل -

املجلس الوطني للثقافة والفنون اآلفاق املستقبلية، نَشة  األصول احلصاد

 املعرفة.من سلسلة عامل  264العدد ، واآلداب الكويتي

يه - ََيبو ََ عمرو بن قنرب، ، س ََالم ، 1988أبو بَش بد الس تاب، ِّتقيق ع الك

 هارون، نَشة مكتبة اخلانجي بالقاهرة.

  ،الدكتور ُممد مجال، صقر -

o 1999 ، ،رصف التوافق أحد مظاهر عالقة علم العروض بعلم ال

 .20العدد  ،دراسات عربية وإسالمية بالقاهرةَملة نَشة 
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o 2000 ، الشعر ببنائه النحوي، طبعة املدين عالقة عروض

 بالقاهرة.

o 2005كلية  بني األعشى وجرير موازنة نصية نحوية، نَشة َملة، أ

 .34العدد ، دار العلوم بجامعة القاهرة

o 2005تغزل اجلاحظ عن الصناع دراسة نصية عروضية، نَشة ، ب

 .38العدد ، كلية دار العلوم بجامعة القاهرة َملة

o 2006 ،أبحاث نصية عروضية، نَشة مؤسسة  َسب الوحش

 العلياء بالقاهرة.

o 2008 ،دراسة عروضية نحوية، نَشة َملة  حسن َسقة الشعر

  .48العدد ، العلوم بجامعة القاهرةكلية دار 

o 2010 ، نَشة َملة وضيةموازنة نصية عر بني زهري والفرزدِق ،

 .63العدد ، كلية اآلداب بجامعة اإلسكندرية

o 2011 ،دراسات عربية  العروض، نَشة َملة درجات التضمني

 .32العدد ، وإسالمية بالقاهرة

 روض، نَشة الدار العربية للكتابتبسيط الع، 1986نور الدين، ، صمود -

  تونس.ب

- ََ لدكتور ، الطرابليس َلادي، ا مد ا ََلوب يف ، 1981ُم َََائص األس خص

 الشوقيات، نَشة اجلامعة التونسية.

املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها، ، 1991الدكتور عبد اهلل، ، الطيب -

 نَشة دار جامعة اخلرطوم.
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شعراء مرص وبيئاهتم يف اجليل املاض، نَشة ، 1972عباس ُممود، ، العقاد -

 من كتاب اَلالل. 252العدد ، بالقاهرةدار اَلالل 

ِّتقيق غطاس  ،كتاب املوسيقى الكبري، أبو نرص ُممد بن طرخان، الفارايب -

نَشة دار الكاتب وومراجعة الدكتور ُممود أمحد احلفني،  عبد امللك خشبة،

 بالقاهرة.

املعجم الفلسفي، طبعة اَليئة العامة ، 1983، مجع اللغة العربية، القاهري -

 لشئون املطابع األمريية بالقاهرة.

، ِّتقيق ُممد منهاج البلغاء وَساج األدباء، 1981، حازم، القرطاجني -

 الغرب اإلسالمي.احلبيب بن اخلوجة، ونَشة دار 

مدة يف ُماسن الشعر وآدابه الع، 1981، أبو عيل احلسن بن رشيق، القريواين -

 .ببريوتنَشة دار اجليل و، ِّتقيق ُممد ُميي الدين عبد احلميد، ونقده

رسََالة الصََاهل والشََاحج، ، 1984أبو العالء أمحد بن سََليامن، ، املعري -

ََة عبد ََاطئ، الرمحن ِّتقيق الدكتورة عائش ََة ، بنت الش دار املعارف ونَش

 .بالقاهرة

 


