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 بوجشكر واجب، وإهداء أ                                         

 

ىذه الصفحات الٍب بْب يدم القارئ الكرٔف كانت يف األصل ٧باضرات صوتية ألقيتها على طاليب يف الفصل الدراسي      
؛ فقد تظهر يف نص مكتوب لوال ٮبة احملبْب األكفياء من تالميذم الربرةـ، كَف تكن لَُِِ/ََِِن العاـ ا١بامعيالثآف م

، الطالبة بتمهيدية الدكتوراه، مهمة ٙبويل الصوت إُف)ككرد(، كىو جهد َف ميسهام عبد هللا العجتولت ابنٍب الكويتية/ 
أكن ألجرؤ على إنفاذه يف ىذه السن ا٤بتقدمة، مع بطء يدم يف الكتابة، كقلة صربم على ا٤بكوث أماـ ا٢باسوب، 

لذم اعَباه، فشجعتِب كالنقص ا نصا مكتواب، أاي كاف التحريف الذم أصابو -حفظها هللا كرعاىا -فوضعٍت بْب يدم  
ده ابلتصويب كا٤براجعة، كحذؼ ما ليس مفيدا، كزايدة ما رأيتو جديرا ابلزايدة من بذلك على معاكدة النظر فيو، كتعه  

ة، كتذييل العمل بقائمة ا٤بصادر كا٤براجع الالزمة لتوثيق ما بو ضركرييتها رأالٍب ا٢بواشي  كآراء كأشعار، كإثبات بعض أعالـ
 معلومات.من 

، ا٤بدرس بقسم النحو كالصرؼ كالعركض ابلكلية، الدكتور/ وليد نور هللامث آؿ النص بعد ذلك إُف ابِب  العزيزين:      
، كقد ٙبمل ، مدرب معٌلمي اللغة العربية لغّب الناطقْب هبا ا٤بعتمد ٔبامعة عْب مشسالدكتور/ صفوت بدوي الطنطاويك

حٌب خرج  النص ٗبا يغص بو من أشعار تتطلب عناية أبكزاهنا ككعيا عركضيا أب٭باطها،األخّب العبء األكرب يف تنسيق 
 الثوب الذم أرجو أف يكوف مقبوال من قارئو. النص يف ىذا

فإُف ىؤالء الثالثة أىدم ىذا العمل كفاء ما بذلوا فيو من جهد، كأشكرىم أجزؿ الشكر على ما أعانوا كأسعدكا،      
  "وما توفيقي إال ابهلل عليو توكلت وإليو أنيب" يشكر هللا، فمن ال يشكر الناس ال

 شعبان صالح                                                                                    
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 مقدمة

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 يـو إُف إبحسافسيدان دمحم، كعلى آلو كصحبو كمن تبعهم ا٢بمد هلل، كالصالة كالسالـ على نبيو كمصطفاه، 

 .الدين
(، ىذا ا٤بقرر الذم يتكئ كضيعر ليقاع ااإل)التجديد يف  هللا تعاُف يف ىذه احملاضرات مقررأما بعد، فنتناكؿ بعوف 

ارس الذم َف يستوعب عركض ا٣بليل كقوافيو ابلصورة ا٤بثلى لن يستطيع دعلى الوعي ابلعركض الَباثي؛ ألف ال اتكاء كبّبا
 على ألسنة الشعراء. فنح التجديد الذم طرأ على ىذا الابلضركرة أف يلم

  كالتجديد يف علمي العركض كالقافية ذك شقْب: 
 -إبٯباز-ىؤالءمن ذكر ، كسنااللوا أف ٯبدكا ٥بم يف ميدانو ٦بقاـ بو علماء اتلوف للخليل، حاك  شق نظري

كا١بوىرم صاحب الصحاح، كابن القطاع الصقلي، ي، كالزجاج، كأيب ا٢بسن العركض، األخفش األكسطاستدراكات 
ء الَباث، كما كىؤالء من علما ، الدين احمللي، كحاـز القرطاجِبكالز٨بشرم، كابن السراج الشنَبيِب، كالسكاكي، كأمْب

 من احملدثْب. أنيس األستاذ الدكتور: إبراىيم سنتعرض آلراء
ىو األساس يف ىذا ا٤بقرر، كىذا القسم سيعتمد أكثر ما يعتمد على ا٤بنتج الشعرم يف دكاكين  وشق تطبيقي   

ا٤بوشحات، أـ كانوا ٩بن يسلكوف  سواء أكانوا ٩بن يصوغوف أشعارىم على نظاـ البيت الَباثي، أك ا٤بسمطات أكالشعراء، 
 ر.سبيل شعر التفعيلة أك الشعر ا٢ب

 هللا أساؿ أف يوفقِب إليصاؿ ا٤بطلوب إُف عقولكم، كأف توفقوا أنتم ٢بسن التلقي كجودة الفهم.ك
 صلى هللا كسلم على سيدان دمحم، كعلى آلو كصحبو أٝبعْب، كا٢بمد هلل رب العا٤بْب.ك 

 شعبان صالح د. 
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 األول اللقاء
 نصلي كنسلم على ا٤ببعوث رٞبة للعا٤بْب.ك  ، كبو نستعْب،بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 أما بعد
من  ٕ٘ٔاألخفش األوسط ادلتوىف سنة فأكؿ العلماء الذين ييذكركف يف التعقيب على آراء ا٣بليل كأشهرىم ىو         

ىو العنواف الواضح عند الباحثْب  ادلتدارك، أم بعد كفاة ا٣بليل أبقل قليال من نصف قرف. كلعل ٕبر الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ىجرة
  حْب ييذكر اسم األخفش األكسط.

 كالعلماء حوؿ استدراؾ األخفش لبحر ا٤بتدارؾ فريقاف:
إُف اتليو دكف ٙبرز أك فريق يتناكؿ القضية مسٌلمة بناء على ركاايت العلماء، كيتم نقل ىذا الرأم من مصدر 

 تشكك، كعلى ىذا الرأم زمرة من علماء العركض ا٤بتأخرين.
يف كل دائرة  كفريق يتشكك يف ىذه النسبة متكئا على طريقة استخراج ا٣بليل لألٕبر من الدكائر العركضية؛ فهو

ا ىو مهمل، إال الدائرة يدكر مع األسباب كاألكاتد حٌب ينتهي من حيث ابتدأ، ٧بددا ما ىو مستعمل من األٕبر كم
عنو أنو أعاد الكرٌة يف الدائرة نفسها  نقل، كَف يي فعولنمبتدائ ابلوتد، فنتجت  ادلتقاربا٣بامسة الٍب استخرج منها ٕبر 

، كما َف يرد عنو أنو فعل يف ىذه الدائرة ما فعل يف غّبىا من القوؿ ادلتداركالٍب ىي تفعيلة  فاعلنمبتدائ ابلسبب لتنتج 
 .ىذه التفعيلة لبحر غّب مستعملف أب

كعلماء العركض ا٤بتقدموف على رأم ا٣بليل من عدـ االعتداد اب٤بتدارؾ ٕبرا بْب األٕبر، بل كصف بعضهم إيقاعو  
كإف كانت األبيات الٍب علق عليها ٩با ينتمي إُف نغمة ا٣ببب أك ا٤بخَبع، ، كالزجاج  ٗبا ٰبط من قدره كيقلل من جدكاه

يف ٧باكلة منو لتفسّب إٮباؿ ا٣بليل   تناك٥با من بعده تلميذه أبو ا٢بسن العركضي ٙبت مسمى)الغريب(كىي النغمة الٍب
 .االعتداد هبا
شارؾ اآلخرين يف عدـ  – كا١بوىرم -بْب األٕبرهبذا ا٤بسمى كذكره  ٤بتدارؾن اقتضى منهجو االعتداد ابكمى 

إقحاـ اسم األخفش يف ا٢بديث عن ىذا البحر، كما أف مؤلفات األخفش الٍب كصلت إُف أيدينا َف يرد فيها نص يزكي 
نسبة االستدراؾ إليو، بل إنو يف كتاب)العركض( الذم نيشر منسواب إليو أهنى األٕبر ببحر ا٤بتقارب، دكف أف يذكر ا٤بتدارؾ 

ذا البحر، كَف يرد لألخفش ذكر َف يتقبل ى ، كالزجاج الذم اقتفى منهج األخفش يف كتابو )العركض(ركوالذم قيل إنو تدا
 .يف تناكلو إايه

نشرت اجتهادات كثّبة لعلماء ٥بم مكانتهم يف علم العركض تتقصى ما كتبو علماء ىذا الفن ٕبثا كيف ىذه القضية 
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 دـ دقة ىذه النسبة.الء العلماء ٯبمعوف على ععن أكليات نسبة ىذا االستدراؾ لألخفش، كيكاد ىؤ 
 فش انتقد فكرة الدكائر عند ا٣بليل.: ما قيل من أف األخالرأي الثاين

عن جواز ا١بمع بْب  األخفش ( يف أثناء حديثالقوايفمن نص كرد يف كتاب ) دمحم العلميد استنتج ذلك كق
يف ضرب السريع إذا كانت القافية مقيدة، كىذا ما يعِب أنو ٯبوز ا١بمع بْب سكوف العْب كحركتها يف ضرب  فْعلنْ ك  فِعلنْ 

كقد ذكراألخفش علة جواز ا١بمع بينهما عند ا٣بليل، فقاؿ: "ككاف ا٣بليل يقوؿ: إ٭با ٯبوز فًعلن مع ، (ُ)قصيدة كاحدة
(، كفٍعلن ىو مفعفٍعلن ، مث علق (ِ)"و، كفًعلن ىي معيال؛ ألف الفاء كالواك يقعاف للزحاؼ؛ ألف ىذا ا١بزء أصلو )مفعوالتي

األخفش على رأم ا٣بليل بقولو: "كىذا مذىب ضعيف؛ ألنو ال ييدرل أف العرب أرادت ىذا بعينو، كأخرجت شعرا من 
 (ّ)منو"شعر، كإف كاف قد يقوؿ الرجل منهم أعاريض َف يقلها أحد قبلو، كَف نسمع ٗبا زعم ا٣بليلي أهنا خرجت 

ليس فيها تصريح برفض فكرة الدكائر، إذ قد يكوف ا٤بقصود منها أف األخفش َف يسمع بػػ  كا١بملة األخّبة
( مفركقة الوتد يف عركض شعر أك ضربو.  )مفعوالتي

( حْب قاؿ: "ككاف ا٣بليل يقوؿ: َف ٯبز الزحاؼ يف العروضبل قد صرح هبذا الذم فهمناه يف كتابو اآلخر )
، فقد أسكنوا اتء مفعوالت، كىي النوف من فاعالف، فضعف ا١بزء، كَف يزاحفوا يف فاعلن؛ فاعالٍف؛  ألف أصلو مفعوالتي

، كا٢بجة ألف أصلو مفعوالتي  ، كقد حذؼ من كتده التاء، فضعف ا١بزء، كىذا ادعاء؛ ألنو َف ييعلم أف أصلو كاف مفعوالتي
 (ْ)"فيو أنو َف ٯبئ...اٍف

( يف أثناء حديثو عن ٕبر الكامل: "كما أرل فٍعلن يف العركض إال العروضقاؿ يف )كيزكي ىذا االستنتاج أنو 
كىذا رأم ال ٱبتلف عن رأم ا٣بليل إال يف اختالؼ التفعيلة كالبحر، كإف كاف ، (ٓ)"متفاعلنجائزة مع فًعلن؛ ألنو صدر 

 (ٔ).قد عد ذلك يف الكامل شاذا قليال األخفش
األخفش فكرة الدكائر عند ا٣بليل تنتفي حْب نراه يورد فيما بقي من كتاب )العركض( إٔبر الشعر  بل إف انتقاد

ابلَبتيب الذم اقتضتو دكائر ا٣بليل، فقد سقطت من النسخة احملققة إٔبر دائرة ا٤بختلف )الطويل كا٤بديد كالبسيط(، فكاف 
فالسريع فا٤بنسرح فا٣بفيف فا٤بضارع كا٤بقتضب مث اجملتث، كيف  ترتيب إيراد ما بقي: الوافر فالكامل فا٥بزج فالرجز فالرمل

                                                 

 ُّٗكالقافية: دراسة يف التأسيس كاالستدراؾ:العركض (ُ) 
 ُٗالقوايف: (ِ)
 ِٗ،ّٗالقوايف: (ّ)
 ُٓٓالعركض: (ْ)
 ُْٓالعركض: (ٓ)
 ِٗ،ّٗالقوايف:  (ٔ)
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ذكر من قريب أك بعيد للمتدارؾ الذم قيل إنو استدركو على النهاية يتناكؿ من دائرة ا٤بتفق ٕبر ا٤بتقارب فقط، دك٭با 
 ا٣بليل.
 )ادلنهوكو  ادلشطورن مل يعتد بشعرية الرجزيأنو  ه،غّب  على ٩با نسب إليو أيضا، كتدؿ نصوصو يف )العركض 

 ك سلم نطق هبما، كالرسوؿ ليس بشاعر كما كصفو ربو. عليو، ٗبا أف النيب صلي هللا من قبيل السجعوجعلهما 
رأم األخفش على ما كاف من منهوؾ الرجز أك السريع، فقاؿ: "كالرجز أيضا كلو أبو ا٢بسن العركضي  كقد قصر         

 أف األخفش َف يكن يرل منو ما كاف على جزءين شعرا، ٫بو قولو:شعر مسموع معركؼ كلو من العرب، إال 
 اي ليتِب فيها جذىعٍ 

 كال الذم على جزءين يف ا٤بنسرح، ٫بو قولو:
 كيليمًٌ سعدو سعدا

ىذا الرأم كفنده يف كالـ مبسوط شغل  كيزعم أف من قاؿ: ىذا شعر فقد قاؿ إف الشعر جرل على لساف النيب ملسو هيلع هللا ىلص"، كرد  
                                                           ،ٗبا ال يدع مقاال لقائل من كتابو )ا١بامع يف العركض كالقوايف( ُٓٗإُف َُٗالصفحات منبو 

مرة، دكف أف يبدك من كالمو يف )العركض( قد تعرض ٤بشطور الرجز مرتْب ك٤بنهوؾ ا٤بنسرح  األخفش نفسو فضال عن أف
 عدـ االعَباؼ بشعريتهما.

 "كقاؿ العجاج يف الرجز::(ُ)قاؿ
 فهن  يعكٍفنى بو إذا حجا
 مفاعلن ميفتىعلن مفاعلن

 م، قاؿ: عليهث عن الرجز: "فا٢بذؼ ٩با يكثر يف كالمهم أخف دكقاؿ كىو يتح  
 ىاٌل سألت طلىال كٞبىما

 كقاؿ:
 رب الدينى اإللوي فجربٍ جقد 

 (ِ)فلم يقبح"
 جاء، قاؿ الشاعر: د " كفعوالٍت فيو قبيح، كق:(ّ)كيف ا٤بنسرح قاؿ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوا بسػػػػػػػوالؼٍ   ٤بٌا التقى
                                                 

 َُّالعركض: (ُ)
 ُْٗالعركض: (ِ)
 ُٕٓالعركض:  (ّ)
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  كيف  ذلك، شيء من من يكون ادلضارع وادلقتضب من شعر العرب، وزْعمو أنو مل يسمع منهأإنكاره قل عنو ني
فيهما، كإ٭با  ، فقل ا٢بذؼكا٤بقتضب فكانت فيهما ا٤براقبة؛ ألهنما شعراف قاٌل )العركض( قاؿ: " كأما ا٤بضارع 

 (ُ)ٰبذفوف ٩با يكثر يف كالمهم"
 ما بقلة الوركد، كَف ينكرٮبا.عليهكم حعِب أف األخفش كىذا ي     

 آخره :"كقد ٯبوز يف ىذا القياس تقييد الطويل إذا كاف (ِ)، قاؿالطويل ضراب رابعا ىو ادلقصور أضاف إىل
 ، كقد جاء، قاؿ الشاعر:نبْب مفاعيلن ك فعول مفاعيلن؛ ألنو إذا قيد جاء مفاعيلٍ 

 ْب ابنى عٌتابٍ ػكأف عتيػػػػػػػػػػػػػػػػقا من مهارة تغلبو     أبيدم الرجػػاؿ الدافن
 كقد فر حصنه ىاراب كابني عامرو     كمن كاف يرجو أف يؤكب فما آبٍ 

 تلفة، قالوا: فإ٭با ىي علىٯبيزه. كأخربٓف من ٠بع قصيدة امرئ القيس ىذه من العرب ٨بفهذا جائز، ككاف ا٣بليل ال  
 التقييد: 

 أحنظػػػػػػػػػػػػػلي لو حاميتمي كصربمتي     ألثنيت خّبا صادقا كألرضافٍ 
 ثيابي بِب عوؼو طهارل نقيةه     كأكجههم عند ا٤بشػػػػاىد غيرٌافٍ 

 اإلقواء. تنشد األبيات على األخفشند غّب كع
  مع تضعيفو إايه -، فقاؿ: ضورود الضرب ادلقصور للرمل اجملزوء الصحيح العرو يف )القوايف( أيضا أجاز- :

 ٫بو قولو: ،أربعة أجزاء " كٯبوز يف الرمل الذم على
 قبلي قٍم فانظٍر إليهم     مث دٍع عنك الس مودٍ 

عر ػػػػػػػكال أراه إال لقلة ىذا الش ك فاعلن، فهو مثل ما جاء يف القياس، كَف نسمعو، نألنو إذا جعلو فاعالٍف صار بْب فاعالت
 .(ّ)ضعفو ، ككاف يف الكامل أجود؛ ألف ا١بزء الذم يف الكامل زائد، كأنت إذا قيدت ىذا نقصتو، فهو أضعف"ك 

  فاعلن، ٠بعناه من قائلو:، فقاؿ:" كقد جاء فيو فاعلن غّب سلبونة ضراب للبسيطرليء  (ٗ)القوايفيف ذكر 
 كبلدة قفرة ٛبسي الرايح هبػػػػػػػػا
 قفر عقاـ ترم ثور النعاج هبا

 

 عرضها خاكية لواغبا كىي انءو  
 يركح فردا كيلفي إلفو طػػػػػػػػػػاكية

 

 علىجهة الزحاف، ال  علىيف عروض الطويل مفاعي أو فعولن  -على ما روى أبو احلسن العروضي -أجاز 
                                                 

 ُِٔالعركض: (ُ)
 َُِ،َُّالقوايف: (ِ)
 َُّ،َُْالقوايف:(ّ) 
 ُُُالقوايف: (ْ)
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 عركض ا٤بتقارب، كقوؿ النابغة:  على، قياسا (ٔ)واألصلجهة البناء 
 جزم هللا عبسا عبس آؿ بغيضو 

 

 جزاء الكالب العاكايت كقد فعلٍ  
 

  شاىدهضراب رابعا صحيحا (فاعلن)عروض ادلديد الثانية لذكر ،(ِ):  
 َف يكن ِف غّبىػػػػػا خيٌلةن 
 َف تزؿ للعْب يف كل ما

 

 كلو ما كاف غّبم خليال 
 رأتِب قتيػػػػال ة حٌبغبطػػػػػػ

 

  روى عنو أبو احلسن العروضي "أنو مسع أعرابيا ينشد شعرا على مفاعلًب ست مرات، وقال: ىو قياس
  (ٖ)من قول العرب فأجْزه" -زعم -عندي، فإن وجدتو

  كشواىدىا: - (ْ)على ما ركل الدماميِب-للوافر اجملزوء عروضا اثلثة مقطوفة ذلا ضرب مثلهاحكى ، 
ُ- 
ِ- 
ّ- 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيلة أنًت ٮبًٌ ع
 ده ػػػػػػػػػػػػػػػفإف يهلك عبيػػ

 ةػػأشاقك طيف مام
 

 كأنت الدىرى ذكرم 
 ركفي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػفقد ابد الق

 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٗبكة أـ ٞبام
 

  شواىده - (ٓ)الدماميِبعلى ما ركل  -ضراب اثلثا أجاز يف ضرب اذلزج القصر ، : 
ُ- 
 

 

ِ- 

 فلو أرسلت من حبك مبهوات إِف الصْبٍ 
 لوافيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك عند الصبح أك حْب تصلْبٍ 

 

 كما ليث عرين ذك أظافّب كأسػػػػػػػػػػػػػػنافٍ 
 أبو شبلْب كاثب شديد البطش غراثفٍ 

 

  يف حْب شاذين )الٍب على فاعلن( الثانية من ادلديداعترب الضربْب الثاين والثالث )فاعلن و فْعلن( للعروض ،
، قاؿ أبو ا٢بسن العركضي: "كأما ا٤بديد فإف األخفش زعم أف رو غّب ا٤بشه علىذكر ٥با فيما سبق ضراب صحيحا 

 قولو:
 أيخرجٍت من كيس دىقافً     إ٭بػػػػا الذلفػػػػػاء ايقػػػػػوتةه 

                                                 

 ُْٖا١بامع: (ُ)
 ْا٤بعيار يف كزف األشعار لوحة  (ِ)
 ُٖٔا١بامع: (ّ)
 ُٗٔالغامزة:(ْ) 
 ُُٖالغامزة: (ٓ)
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قاؿ:  .ألنو َف ٯبئ، كىذا قد ذكره ا٣بليل كجعلو ملحقا ابألبيات الصحاحنو ٧ٍبدىث، كالقياس أال ٯبوز؛ َف ييسمع، كأ
 ككذلك قولو:

 كيصّب ا٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ للوارثً يغـر ا٤برء على فعلو           
 (ُ)عنده"فهذا عنده غّب جائز؛ ألنو َف ٯبئ، كما إبجازهتما من أبس؛ ألف ا٣بليل َف يكن ليضع ما ال أصل لو 

أشهر من ذكر يف التعقيب على عركض ا٣بليل، كنلتقي مع عاَف آخر يف لقاء قادـ  عرض آراءذا نكوف قد انتهينا من كهب
 إبذف هللا.

 
 
 
 
 
 

                                                    
  

                                                 

 ُٖٓا١بامع: (ُ)
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 الثاني اللقاء
 .سمميحرلا نمحرلا هللا ب                                                   

 ا٢بمد هلل، كالصالة كالسالـ على رسوؿ هللا، كعلى آلو كصحبو كمن تبعهم إبحساف إُف يـو الدين.     
ك٫بن بصدد رصد آراء العلماء يف عركض ا٣بليل،  -بعد األخفش-ثآف العلماء الذين ٲبكن ا٢بديث عنهمأما بعد، ف     
ىػ ، أم بعد كفاة األخفش ُِْسنة -على ما تذكر ا٤بصادر-، كقد كلد ىــٖٔٔإسحاق الزجاج ادلتوىف سنة أبوىو 

 )كتاب العروض(يفو كتابو ا٣باص الذم نشر ٙبت عنوافٖبمس كعشرين سنة فقط، كقد احتذل حذك األخفش يف أتل
)٦بلة الدراسات اللغوية( يف عددىا الثالث من اجمللد السادس الصادر  بتحقيق األستاذ: سليماف أبو ستة، كقد نشرتو

، يقوؿ احملقق:"كقد سلك الزجاج يف أتليف كتابو ىذا نفس ُٖٔإُف ٕٖـ يف الصفحات منََِْىػ ا٤بوافقُِْٓيف
ا٤بنهج الذم سلكو األخفش، ككاف ذلك كاضحا يف األبواب التسعة الٍب ابتدأ هبا األخفش يف كتابو، األمر الذم أعاننا 

.......ككاف من السهل أف نالحظ منذ البداية مدل أتثر الزجاج .......على إثبات عناكين لألبواب الٍب أخل هبا الناسخ
 (ُ)"بكتاب العركض الذم كضعو األخفش

يورد شعرا ٩با ريكم  فإف العجب يتملكنا حْب نرل الزجاجكإذا كانت الصلة العلمية بْب الرجلْب اثبتة إُف ىذا ا٢بد      
من شعر العرب، دكف أف يكوف لألخفش ذكره يف  ىذه  على أنو من ٕبر ا٣ببب أك ا٤بتدارؾ مستنكرا أف يكوف ذلك

كما -القضية، كىو الذم أيلصقت بو قضية االستدراؾ يف كثّب من مؤلفات العركض، كلو كاف األخفش ىو ا٤بستدرؾ
زمنيا كعركضيا من األخفش، كاألكُف بنشر أفكاره؛ سواء أكافقو فيها أـ  ٤با فات الزجاج أف يقوؿ ذلك، كىو األقرب -قيل

َف يوافقو، كما فعل يف قضااي أخرل أكردىا يف كتابو، مثل حكمو على مذىب األخفش ٔبواز ترؾ صرؼ ما ينصرؼ يف 
، يقوؿ الزجاج يف ) ابب االحتجاج على من خالف أبنية العرب( :"كلو قاؿ قائل: ما ننكر أف (ِ)الشعر أبنو"غلط بٌْب"

 يكوف قولو:
 ػػػػػػػػػا          كاستهوتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاستلهتنػػػػػػػػػػاإف الدنيػػػػػػػػػػػػػػا قد غرتنػػػػػػ

 ػػػػػػػػػالسنػػػػػػػػػا ندرم ما فرطنػػػػػػػػػػػػػػػا          فيهػػػػػػػػػػػػػػػا إال لو قد متنػػػػػػػػ
ـٌ كتشٌبب، كتوزف الوزف الذم قيل لو: ما تريد بقولك: شعر؟ إف كنت تريد أنو    ؟اشعر  كأشعار العرب الٍب تتمادح هبا كتتذا

كإف كنت تريد أف ٘بعل يف أكزاهنا ما ليس منها فأنت ٗبنزلة من سامنا: مررت قد أحطنا بو، فما نعرؼ ىذا يف أكزاهنا. 

                                                 

 ٗٗمقدمة احملقق:  (ُ)
 ُِّكتاب العركض:  (ِ)
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عندؾ، ال عند العرب؛  قيل لك: ىذا إذنا شعر بزيده. كإف كنت تقوؿ: إف ىذا كزف ليس من أكزاف العرب، إال أنو شعر،
 .(ُ)و.......اٍف"( خالف أكزاهنا أنكرتٍ ٠بعٍت )ما ألهنا إذا

 فهذا كالـ رجل ال يعَبؼ هبذا الوزف، كال يقره ٕبرا بْب األٕبر ٲبكن أف يضاؼ إُف ما أقره ا٣بليل.      
يزكي كجهة نظران يف أف الزجاج َف يكن ليَبؾ رأم األخفش يف ا٤بتدارؾ دكف تعقيب، لو كاف الرأم لألخفش حقا، أنو      

نس ما َف يذكره ا٣بليل كال ذكره األخفش، عركض كقد جاء من ىذا ا١بقاؿ عنها: " حبر الرمل اجملزوء قد أضاف صورةيف 
 أخرل، كىي:

 فػػػػػاعالتن فػػػػػاعلن
 

 نفػػػػػػػػاعالتن فًعلػػػػػػػػ 
 

كأصلو: فاعلن..........قاؿ أبو إسحاؽ: كالذم رأيت زائدا يف ىذه العركض عركض اثلثة، ك٥با ضرب كاحد، كىي على 
 أربعة أجزاء:

 فػػػػػاعالتن فػػػػػاعلن
 

 فػػػػػاعالتن فػػػػػاعلن 
 

 كبيتها:
 بػػػػػؤس للحػػػػػرب الػػػػػٍب

 

 غػػػػػادرٍت قػػػػػومي سيػػػػػدل 
 

                                 
 بللٍب )فاعلن(   غادرت قو )فاعالتن(   مي سدل )فاعلن(   كتقطيعو: بؤس للحر )فاعالتن(

 قاؿ أبو إسحاؽ: كأكثر ما رأيتو جاء يف ىذه العركض )فًعلن( ، رككا شعرا يقاؿ إنو ألخت أتبط شرا، كىو:
 ليػػػػػػػػت شػػػػػػػػعرم ضػػػػػػػػٌلةن 
 أمريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض َف يػيعىػػػػػػػػػػػدٍ 
 كػػػػػػػل شػػػػػػػيء قػاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػله 

 ريص ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده كا٤بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااي 
 

 أم شػػػػػػػػػػػػيء قتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلك 
 أـ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك ختىلػػػػػػػػػػػػػك
 حػػػػػػػػْب تلقػػػػػػػػى أجلػػػػػػػػك
 للفػػػػػػػٌب حيػػػػػػػػث سػػػػػػػػلك

 

 .(ِ)"" أ.ق                                        
 أف ٱبطٌئو أك يفٌند ما ذىب إليو؟  -لو كاف األخفش قد استدرؾ ٕبرا على ا٣بليل -فهل كاف يعز عليو     

  و بوجود صورة اثنية للمنسرح التام يكون الضرب فيها على مستفعلْ اعَبافُ من اآلراء الٍب ييعد رائدا يف إيرادىا 
)مفعولن(،  فتىًعلن( الٍب ىي ضربه ، فقد كاف القوؿ قبلو بصورة كاحدة، فقاؿ ىو: "كقد ريكم بدؿ ) مي مقطوعا

                                                 

 ُُِ،ُِِكتاب العركض:  (ُ)
 ُٖٓ،ُٗٓكتاب العركض:  (ِ)
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كىي الصورة الٍب أيثبتت بعد ، (ُ)"يف البسيط كالرجز كىذا غّب منكر أف يقع فيو القطع، كما كقع يف )مستفعلن(
 ذلك يف ٝبهرة مؤلفات العركض، كعليها ٭باذج كثّبة من أشعار اجمليدين.

إليو يف بعض  نيسبت للزجاج، كيضاؼ إليها ثالثة آراء أخرل ىذه ىي أىم اآلراء الٍب كردت يف كتاب )العركض(     
 :دكف أف يرد ٥با يف كتابو ذكر ا٤بصادر

كأنشد يف ، ادلقطوِف القصرُ وذكر الزجاج أنو جاء يف ضرب الوافر ما كرد يف البارع البن القطاع من قولو: " ا:أوذل     
 ذلك عن عبد هللا بن مسلم بن قتيبة قوؿى العالء بن ا٤بنهاؿ الغنوم يف شريك بن عبد هللا القاضي، قاضي الكوفة:

 فليػػت أاب شػػريك كػػاف حيػػا
 علينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكيَبؾ من تدرئػػػو 

 

 فيقصػػػػػػػر حػػػػػػػْب يبصػػػػػػػره شػػػػػػػريكٍ  
 إذا قلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػو ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا أبػػػػػػػػوؾٍ 

 

 .(ِ)"ألنو لو أطلق القافية ألقول اب٤بنصوب، كىو ال ٯبوز إال يف قوؿ ضعيف
، كىو رأم حلسن بيانو قال عن حبر الرجز: ولو جاء منو شعر على جزء واحد مقفى الحُتِمل، وذلكأنو  اثنيها:     

أـ  كىو رأم سبق بو غّبه ٩بن أ٠بوه )ا٤بقىط ع(، سواء أقبلوه ،(ٓ)كالدماميِب (ْ)كابن كاصل ا٢بموم (ّ)نسبو إليو اإلسنوم
 رفضوه.

 حٌب إنو مل ُيسمع منهما قصيدة لعريب، وإمنا يُروى من كل أن ادلضارع وادلقتضب قليالن منما نقل عنو  ا:اثلثه     
، كىو ما أكرده منهما البيت أو البيتان، وال يُنسب بيت منهما إىل شاعر من العرب، وال يوجد يف أشعار القبائلواحد 

ليس فيو شيء من ذلك؛ فقد عرض البحرين يف ترتيبهما كما  ، لكن كتابو ا٤بنشور يف )العركض((ٕ)كالدماميِب (ٔ)اإلسنوم
عرض غّبٮبا من األٕبر، دكف أف يتطرؽ يف أم منهما إُف قلة الوركد يف الشعر أك كثرتو، فلعل ىذا الرأم قد كرد يف مؤلف 

 آخر من مؤلفاتو، أك يكوف ٩با أغفلو انسخ ا٤بخطوط دكف أف يعي أٮبيتو.
 ننتهي من أىم ما نسب إُف الزجاج من آراء يف عركض ا٣بليل.كهبذا التناكؿ ا٤بوجز      

 
 

                                                 

 ُّٔكتاب العركض:  (ُ)
 ُُٖالبارع: (ِ)
 ِّٗهناية الراغب: (ّ)
 ِٓٗالدر النضيد: (ْ)
 ُٖٗالغامزة: (ٓ)
 ُِّهناية الراغب: (ٔ)
  َِٗالغامزة: (ٕ)
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 الثالث اللقاء

بسمميحرلا نمحرلا هللا ، كبو نستعْب، كنصلي كنسلم على خّب ا٣بلق أٝبعْب، سيدان دمحم، كعلى آلو كصحابتو      
 كالتابعْب، كبعد.

أبو احلسن أمحد بن دمحم  تستحق التوقف أمامها:فيو آراء اثلث العلماء الذين ٥بم ابع يف علم العركض، ك٥بم      
، تلميذ الزجاج الذم سبق تناكؿ آرائو، كللرجل مؤلف ضخم يف ىذا الفن نيشر ٙبت مسمى ىـٕٖٗالعروضي ادلتوىف سنة

، بتحقيق الدكتور: زىّب غازم زاىد ك األستاذ: ىالؿ انجي، كمن ىذا الكتاب نستقي آراء اجلامع يف العروض والقوايف
 الرجل، كخاصة تلك الٍب كانت إشاراتو إليها ىي األكُف. ىذا

 :فمن بْب أبيات قاؿ إهنا َف ٚبرج من العركض، كإف َف يذكرىا ا٣بليل، أبيات دمحم بن إايس الليثي 
 إف ليلػػػػػي طػػػػػاؿ كالليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل قصػػػػػّبي 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػراتو   ذكػػػػػػري أايـ عرٍتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا منكى

 أيمػػػػػػػػػػر ابلغػػػػػٌي مطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعفالػػػػػذم 
 لقحػػػٍت حػػػرب عػػػدمٌو عػػػن حيػػػاؿ

 

 طػػػػػاؿ حػػػػػٌب كػػػػػاد صػػػػػبح مػػػػػا ينػػػػػّبي  
 حػػػػػػػدثٍت فيهػػػػػػػا أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور ك أمػػػػػػػػور
 كالػػػػػػذم أيمػػػػػػر ابلعيػػػػػػػػػػػػػػرؼ دحػػػػػػػػػػػّب
ػػػػػػى حرهبػػػػػػػػػػػػػػػم اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـى تػػػػػػدكر  فرحى

 

قرر ا٣بليل أف الرمل التاـ ٧بذكؼ العركض ، على حْب (ُ)يحة العروضخّرجها على الرمل التام، واألبيات صحالٍب 
 دائما.
 :ككذلك أبيات سلمٌي بن ربيعة الٍب منها 

 إف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواء كنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوةن 
 ٯٍبًشػػػػػػػػػػػػػمها ا٤بػػػػػػػػػػػػػرء يف ا٥بػػػػػػػػػػػػػول
 كالبػػػػػػػػػػػػػيض يػػػػػػػػػػػػػرفٍلن كا٤بهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 كخبىػػػػػػبى البػػػػػػػػػػػػػػػػػػازؿ األىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفً  
 مسػػػػػػػػػػػافة الغػػػػػػػػػػػػػائط البطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْب
 يف الػػػػػػر يط كا٤بػػػػػػػػيذىىب ا٤بصػػػػػػوف

 

، ككل أجزائو ٚبرج من العركض، إال ا١بزء خرجها على أهنا " من النوع السادس من البسيط الذي مُسي ابدلخلعالٍب 
 .(ِ)فعولن، فذىب منو سبب، كىو ليٍن" -إذا جاء على ما ٯبوز يف الوزف-االثالث فإنو جاء على فًعٍل، ككاف أصلو 

 كقاؿ ىو قياس عندم، فإف كجدتو٠بع أعرابيا ينشد شعرا على)مفاعلًب( ست مرات أنو"األخفش  أورد عن ،- 
َف أطلع على نسبة ىذا الرأم لألخفش عند غّب أيب ا٢بسن، كلعلو أكؿ عركضي من قوؿ العرب فأًجٍزه"، ك  -زعىمى 

                                                 

 ُٔ،ٓٔا١بامع: (ُ)
 ٓٔا١بامع: (ِ)
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 .(ُ)ينسب ىذا الرأم إليو
 قوؿ الشاعرة: أما 

 ليػػػػػػػػػػػػػػػت شػػػػػػػػػػػػػػػعرم ضػػػػػػػػػػػػػػػلةن 
 أمريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض َف تػيعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ 

 

 أم شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيء قتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك 
 أـ عػػػػػػػػدك ختلػػػػػػػػك.....اٍف

 

 على ادلديد التام -خالفا لشيخو-، فخرجهاكىي األبيات الٍب سبق أف خرجها شيخو الزجاج على الرمل اجملزكء
 .(ٕ)ادلصرّع
  فذكر قوؿ القائل:تفعيلة واحدةكما خالف أستاذه أيضا يف عدم اعتداده بورود الرجز على ، 

 القصيدة أبسرىا من الرجز مصرعة .  بذم سلىٍم.  بْب ا٣بيىٍم.  يطوم األكىٍم.........اٍف، فقاؿ: "فهذه طيف أَفٌ 
كلها؛ ألف أقل بناء الرجز جزءاف، كىو: اي ليتِب فيها جذع، ككزنو مستفعلن مستفعلن، فإذا صيرٌع صارت القصيدة كلها  

 .(ّ)زء، كليس ٲبتنع على أحد أف يصرع قصيدة من أك٥با إُف آخرىا، كال يصعب ذلك على أحد"كأهنا على ج
 )٨بالفػػػػػػػػػػا يف -حيث قاؿ يبدو من كالمو أنو أول عروضي يعَبف ابلبحر الثاين الذي ينفك من )دائرة ادلتفق

ابب، فإذا كاف يف دائرتو)يقصد: : "ك إ٭با الفائدة يف الدائرة أف ينفك ابب من -أستاذه الزجاج أيضا ذالك
م شيء ييفك ذلك الباب منو؟  فلوال أف ىهنا فائدة يف قولو)دائرة( َف ٰبتج إُف ا٤بتقارب( ابب كاحد فمن أ

فوجب أف يكوف للمتقارب شعره على خالفو ذكرىا، إذ كاف فيها ابب، كابب كاحد ال ينفك من شيء........
ائرة؟ فإف قاؿ قائل: فما اسم ىذا الباب من ىذه الد د منهما من صاحبو.أجزاؤه ٨بالفة ألجزائو، كينفك كل كاح

(، فإف قاؿ: فهل كجدت منو شيئا مركاي؟ قيل الغريبلبٌتة، ك٫بن نسميو )كىر ىذا الباب أقيل لو: َف يػيرى ا٣بليلي ذ 
صى يف شعر احملدثْب خاصة، فأما القدٔف فنزر قليل. فمما قيل إنو قدٔف لو:   قولو:أكثر من أف ٰبي

 أشجاؾى تشت تي شعب ا٢بٌي فأنت لو أرًؽه كًصبي 
 فهذه القصيدة مشهورة، كلوال اإلطالة لذكرانىا عن آخرىا. كقولو:

 زيٌمٍت إبل للبْب ضحى     يف غور هتامة قد سلكوا
 فأما احملدثوف فقد أكثركا من ىذا الوزف، من ذلك قولو: كليست يف شهرة األكُف.

 أسبٍلتى دموعك تنهملي    أمنى اجل مطىٌوقة ىتفٍت 

                                                 

 ُٖٓا١بامع: (ُ)
 ٓٔا١بامع: (ِ)
 ُٕا١بامع: (ّ)



 

 التجديد في أوزان الشعر                                                                                  د/ شعبان صالح 

 

 

18 

 

ػػػػػػػػػػػػنً بػي     اي داري كسٍتًك يدي ا٤بػػػػػػزفً             كقولو:                        ٍردا ٗبفػػػػػػػػػػو فة اليمى
ي ًتكى اإلبلي ػػػػػرحل            كقولو:                        لي ػػػػػػفثويتى كعقلك ٨بتب     ٍت بسيمى
 واػػبي   كجزكؾ ا٣بّب ٗبا اجتنبػسارت ٗبدائحك الن جي             كقولو:                      

فأما ترؾ ا٣بليل ذكرى ىذا كإخراجو عن أشعار العرب فألشياء ٫بن نذكرىا مشركحة مبي نة إف شاء  كىذا كثّب، كفيو كفاية.
ن العرب إال النزر القليل، كلعلو أيضا مع قلتو َف يقع إليو، أضرب عن هللا تعاُف؛ فمنها أف ىذا الشعر ٤با قل كَف ييرك منو ع

كذلك أنو ٯبيء يف حشو ذكره كَف يلحقو أبكزاهنم، كأيضا فإف ىذا الوزف قد ٢بقو فساد يف نفس بنائو أكجب رد ه، 
عة، فأما يف حشو البيت أبياتو)فٍعلن( ساكن العْب، كمثل ىذا ال يقع إال يف الضرب خاصة، أك يف العركض إذا كانت مصر  

فغّب جائز، كما عيلم يف شيء من أشعار العرب.............فلما جاء ىذا النوع ٨بالفا لسائر أنواع الشعر تيرؾ كاط رًح. كلو  
كاف ٯبيء على بناء اتـ فيكوف كلو)فاعلن فاعلن(، أك ٯبيء ٧بذكؼ الثآف كىو ا٤بخبوف فيكوف على)فًعلن فًعلن( متحركة 

منو بيت إال كأنت ٘بد فيو)فٍعلن(  أك ٯبيء بعضو على)فاعلن( كبعضو على)فًعلن(، كاف كذلك. كلكن قل ما ٯبيء العْب،
 يف موضعْب أك ثالثة أك أكثر، كقد جاء منو شيء على)فٍعلن فٍعلن( يف ٝبيع أجزائو، كىو قولو:

 إف الػػػػػدنيا قػػػػػد غرٌٍتنػػػػػػػػػػػػػػػا
 لسػػػػنا نػػػػدرم مػػػػا فٌرطنػػػػا

 

 كاسػػػػػػػػتلهٍتناكاسػػػػػػػػتهوٍتنا  
 إال لػػػػػػو أاٌن قػػػػػػد متػػنػػػػػػػػػػػػػػػا

 

فقالوا إنو على فهذا كلو قد جاء على )فٍعلن فٍعلن( يف ٝبيع أجزائو، كقد ظن قـو َف يدركا ىذا النوع من أم صنف ىو، 
كاثناف مفعوالتن، فحملوه ٤با جهلوا أمره على ما ليس يف العركض مثلو؛ ألف أجزاء العركض ٜبانية أجزاء، ستة سباعية 

 .(ُ)"ٟباسياف، كليس فيو مفعوالتن
ت فٍعلن فأما إذا جاء ،فكالمو يتجو مٌتجىو قبوؿ الوزف إف جاء على فاعلن السا٤بة أك فًعلن ا٤بخبونة أك خليطا منهما     

 يف ا٢بشو فهذا من الفساد يف نفس البناء، كما عيلم يف شيء من أشعار العرب.
 خالف األخفش يف إجازتو احلذَف يفة أيب ا٢بسن العركضي للعلماء عند ٨بالفة الزجاج؛ فقد كَف يقف أمر ٨بالف 

، فقاؿ معلقا على ىذا الرأم: "كليس ىذا ابلكثّب كال عروض الطويل زحافا وقياِسو ذلك على عروض ادلتقارب
 .(ِ)ا٣بليل" يذكره ا٤بطرد ككثرة مفاعلن، كقد ذكر األخفش أنو كثّب يف الشعر كأف قياسو صحيح، كىذا َف

  كقاؿ: " خالف األخفش أيضا يف تشذيذه ورود الضربْب: فاعلن وفْعلن للعروض فاعلن يف حبر ادلديدكما ،

                                                 

 ِٗٓ-ِٕٓا١بامع: (ُ)
 ُْٖا١بامع: (ِ)
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  .(ٔ)كىذا عنده غّب جائز، ألنو َف ٯبئ، كما إبجازهتما من أبس؛ ألف ا٣بليل َف يكن ليضع ما ال أصل لو عنده"
  كرد  عليو يف حجاج ليست من ابب الشعر ادلنهوكات من األرجازوخالف األخفش فيما روي عنو من كون،

 .(ِ)طويل، ككذلك األمر فيما نسب إُف األخفش من أنو َف يسمع من العرب شيئا من ا٤بضارع
  كما يف قوؿ أيب نواس:وافق أستاذه الزجاج يف قبول الصورة الثانية ادلقطوعة الضرب من ادلنسرح التاملكنو ، 

 أييهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ا٤ببطلػػػػوف معػػػػذري
 أمشػػػػي إُف جنبهػػػػا أزاٞبهػػػػا

 

 أراكػػػػػػػم هللاي كجػػػػػػػوى تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديقي 
 عمػػػػدا كمػػػػا ابلطريػػػػق مػػػػن ضػػػػيقً 

 

كغّب ذلك من األشعار، فقاؿ: "فإف ىذا من ا٤بنسرح، كأجزاؤه كلها صحيحة يف الوزف، إال ا١بزء األخّب فإنو 
، كما أرل ا٣بليل، كال ريكم يف شعر قدٔف، كاحملدثوف كثّبا ما يستعملوف مفعولن يف ىذا النوع على)مفعولن(، كىذا َف ٯبزه

 .(ّ)ا"إبجازتو أبس
 عند أيب ا٢بسن العركضي. ث عن أىم ما رأيناه جديرا ابإليرادهبذا ننتهي من ا٢بدي     

   
  

                                                 

 ُٖٓا١بامع: (ُ)
 ُٕٗ-ُٖٖا١بامع: (ِ)
 ُٔا١بامع: (ّ)



 

 التجديد في أوزان الشعر                                                                                  د/ شعبان صالح 

 

 

20 

 

 

 رابعاللقاء ال

 ، كبو نستعْب، كالصالة كالسالـ على خّب خلق هللا أٝبعْب، كسلم تسليما كثّبا.ميحرلا نمحرلا هللا بسم
 اجلوىريكىو  ة ٩بن ظهرت ٥بم آراء كاضحة يف عركض ا٣بليل،رابعاكؿ يف ىذا اللقاء الشخصية الكبعد، فنتن

 نستقي منو أىم آرائو. عروض الورقة، كلو كتاب يف العركض يسمى ىػّّٗاعيل بن ٞباد( ا٤بتوىف سنة إ٠ب )أبونصر
 بْب مفعوالُت أف أجزاء الشعر عنده، أك التفاعيل، سبعة، ال ٜبانية كما يرل ا٣بليل، فلم يعتد بػ أول ىذه اآلراء

ك فاعلن، كٟبسة ا الشعر فسبعة: اثناف منها ٟباسياف، كٮبا: فعولن عليه "كأما األجزاء الٍب ييقط ع األجزاء، قاؿ:
سباعيات، كىن: مفاعيلن، فاعالتن، مستفعلن، مفاعلًب، متفاعلن. كأما مفعوالتي فليس ٔبزء صحيح، على ما 
يقولو ا٣بليل، كإ٭با ىو منقوؿ من مستفعلن مفركؽ الوتد؛ ألنو لو كاف جزءا صحيحا لَبكب منو ٕبر، كما يَبكب 

 .(ُ)زاء"من سائر األج
 كأما األبواب فاثنا عشر؛ سبعة منها مفردات، كٟبسة مركبات.  أنو عد األٕبر اثِب عشر، فقاؿ: اثين ىذه اآلراء"

مث بعد الرمل بينهما.  وادلضارع، الرملبينهما مركب منهما. مث بعد ا٥بزج  والطويل، اذلزج، مث ادلتقاربفأك٥با 
؛ مركب منو كمن الرمل. ادلديدبينهما. مث بعد ا٤بتدارؾ  والبسيط، ادلتداركبينهما. مث بعد الرجز  واخلفيف، الرجز

يعد -رٞبو هللا-.........ككاف ا٣بليل، كَف يَبكب منهما ٕبر؛ ٤با فيهما من الفاصلة......والكامل الوافرمث 
 .(ِ)شر اباب، كال يعد ا٤بتدارؾ منها"العركض ٟبسة ع

؛ ألنو عدىا صورا السريع كا٤بنسرح كا٤بقتضب كاجملتث ففي النص السابق إغفاؿ لتسميات إٔبر خليلية، ىي:       
صورة من صور البسيط ٕبذؼ فاعلن األكُف كالثالثة، قاؿ يف ٕبر -عنده-فالسريع ؛متفرعة عن إٔبر أخرل ٩با اعتد بو

 :البسيط، كىو يتحدث عن ٦بزكئو: "كلو مسدس آخر يسميو ا٣بليل السريع، كبيتو الذم ال زحاؼ فيو
 بذات الغضا ىاج ا٥بول رسمه 

 

 ؿي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً ٨بلولقه مسػػػػػػػتعجمه ٧بيٍػػػػ 
 

  .(ّ)كالثالثة"كقد نقص منو فاعلن األكُف 
كما جعل ا٤بنسرح كا٤بقتضب من الرجز؛ ا٤بنسرح من الرجز التاـ، قاؿ: " كٯبوز فيو تفريق الوتد يف حشو مسدسو،       

 .(ْ)ا٤بنسرح"، كىو الذم يسميو ا٣بليل مفعوالتُ ، بتقدٔف النوف على الالـ، فينقل إُف ُمْستْفِعْنلُ فيصّب 

                                                 

 ٓٓعركض الورقة: (ُ)
 ٓٓعركض الورقة: (ِ)
 ّٔعركض الورقة: (ّ)
 ٕٕعركض الورقة: (ْ)
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 .(ُ)فيكوف ا٤بقتضب"كقاؿ يف ٦بزكء الرجز: "كٯبوز تفريق الوتد يف صدر مربعو،        
، أيضابتفريق الوتد كما جعل مشطور السريع صورة من مشطور الرجز، كمنهوؾ ا٤بنسرح صورة من منهوؾ الرجز        

 .(ِ)آخر البيت"فقاؿ: "كٯبوز تفريق الوتد يف ضرب ا٤بثلث كا٤بثُب، إال أنو البد أف يسٌكن التاء؛ لكوهنا 
كأما اجملتث فجعلو من ٦بزكء ا٣بفيف على غّب ما ىو معهود يف ا١بىٍزء عند ٝبهور العركضيْب، فقاؿ بعد تقدٔف        

 .(ّ)ا٣بليل ٦بتثا"الصورة الَباثية جملزكء ا٣بفيف: "كقد ريكب منو مربع آخر، كىو الذم يسميو 
يذكر ا٤بتدارؾ  -على ما نعلم-عصر ا٣بليلكا١بوىرم بعرضو ىذا ألسلوب تكوين األٕبر يكوف أكؿ عركضي بعد *        

 صراحة بْب األٕبر، كيفرد لو اباب، دكف أف يذكر األخفش يف سياؽ ىذا البحر، مع أنو قريب العهد زمنيا بعصر األخفش.
ىا كا١بمهور، كإ٭با يعد  ال يفرق بْب الزحاف والعلةتم بتفصيل األعاريض كاألضرب لألٕبر الٍب ذكرىا؛ ألنو يه* َف        

  .(ْ)كا٤بردكدكا٤بستقبح  ٝبيعا زحافات، منها ا٤بستحسن
 كٰبتمل يف قصيدة كاحدة عركض حذاء كعركض صحيحة، قاؿ امرؤ القيس:  : "(ٓ)قاؿ يف حبر الكامل  *       

 لً كالرب خّب حقيبة الرحٍ      هللا أ٪بح ما طلبت بو  
 مث قاؿ فيها:

 ايرب غانية صرمت حبا٥با
 

 ليسٍ رً  علىكمشيت متئدا  
 

 كبيتو: فينقل إِف فعوالٍف، ،قاؿ:" كٯبوز القصر يف حبر اذلزج 
 الصْبٍ  لو أرسلت من حبك مبهوات إُفك 

 لوافيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك عند الصبح أك حْب تصلْبٍ 
 

  يف ىذا الرأم مسبوؽ ابألخفش. كىو، (ٔ)إقواء"ألف يف إطالقو 
 العرب، كقد طواه احملدثوف، كبيتوكَف ٯبئ طيو عن " :(7)قال عن سللع البسيط : 

 عاشقا من يلـو فٌب اي
 

 ٤بت فلومك ِف أعشقي  
 

 ىذا: مستفعلن فاعلن فاعلن يف كل شطر. علىأم يكوف كزف ا٤بخلع 
                                                 

 ٖٕعركض الورقة: (ُ)
 ٕٗعركض الورقة: (ِ)
 ِٖعركض الورقة: (ّ)
 ٔٓعركض الورقة: (ْ)
 ُٕعركض الورقة: (ٓ)
 ْٕعركض الورقة: (ٔ)
 ٔٔعركض الورقة: (ٕ)
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 ،شاىدهكذكر  أثبت مربعا للبسيط، أي مشطورا(ُ) : 
ـٍ      فهي كجوده عدـٍ   داره عفاىا الًقدى

 كبيتو:لطويل زلداثل ارلزوء أورد ، 
 قفا نبك من ذكرم الشبابً 

 

 كمن ذكر سلمى كالراببً  
 

  .(ِ)العربَف ٯبئ عن كقاؿ: 
 مثل:  مسبوؽ يف ذلك أبيب ا٢بسن العركضي،كىو ، (ّ)أثبت للمديد مثمنا زلداث 

 من لقلب ىائم يف غزاؿ انعم
 

 دً خرٌ  ورو قد برآف إذ بدا بْب حي  
 

 شاىدهكما أثبت لو مربعا قدميا ،(ْ) : 
 الدجىجاءان بدر 

 

 قٍ ػػبعدما غاب الشف 
 

 أنو من ٧بدث ٦بزكء الرمل. علىقبلو ٞبلو الزجاج  قدك 
 شاىده:أورد مربعا للمتقارب زلداث ، 

 ةنيٌ كقفنا ىي 
 

 ةأبطالؿ ميٌ  
 

 .(ٓ)كقاؿ: َف ٯبئ عن العرب
 كشاىده، أثبت للرجز منطا موحدا زلداث وأمساه ادلقطع(ٔ):  

 
 كىو رأم نسبو بعض علماء العركض إُف الزجاج من قبلو، كما سبق أف كضحنا.

 هبذا ننتهي من ا٢بديث عن آراء ا١بوىرم، أك لنقل: أٮبها، كنلتقي يف ٧باضرة أخرل إف شاء هللا.     
 
 
 

                                                 

 ّٔعركض الورقة: (ُ)
 ٖٓعركض الورقة: (ِ)
 َٔعركض الورقة: (ّ)
 َٔعركض الورقة: (ْ)
 ٖٖعركض الورقة: (ٓ)
 ٕٓعركض الورقة: (ٔ)

 ف أَفػػػػػػػػػطي
 

 بعػػػد العػػػتم 
 

 سػػلمبػػذم  
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 لخامساللقاء ا

 بسمميحرلا نمحرلا هللا ، كبو نستعْب.          
 أك كانت ٥با آراء يف عركض ا٣بليل. ،ة من الشخصيات الٍب كاف ٥با أتثّبامسا٣ب حديثنا اليـو عن الشخصية

، كىذا الرجل لو يف العركض من اذلجرة ٘ٔ٘ابن القطاع الصقلي، ادلتوىف سنة ىذه الشخصية ىي شخصية 
 )البارع(.سمى ا٤بكالقافية كتب، يهمنا منها الكتاب الذم أل فو يف العركض، ك 

،  ،األستاذ الدكتور: أٞبد عبد الدأفىذا الكتاب حققو  األستاذ بقسم النحو كالصرؼ كالعركض بكلية دار العلـو
 .ـ ُٖٓٗسنة ة يف مكة ا٤بكرمةكنشره يف مكتبة الفيصلي

ا٤بهم، ما الذم قٌدمو ابن القطاع ٩با ٲبكن أف يكوف شيئنا ييضاؼ إُف عركض ا٣بليل، أك أمرنا ٲبكن أف ييعد  أك 
تسىب لو يف ن  طاؽ عركض ا٣بليل؟ٰبي

 قعد من : وجيوز يف عروض الطويل اإلقعادقاؿ يف الصفحة التاسعة كالتسعْب
ي
، كىو دخوؿ ا٢بذؼ، شيبًٌو اب٤ب

 الناس، شاىده:
 جزل هللا عبسنػا عػبس آؿ بغػيضو 

 

 جزاء الكالب العاكايت كقد فعػلٍ  
 

يز يف عركض ف، ألف ىذا الرأم كرد عند األخفش، اللقاء األكؿىذا البيت سبقت دراستو يف  قلنا: إف األخفش ٯبي
إال اتمنا، كلو عركض كاحدة  يف الَباث اجملمع عليو بحر الطويل ال يردف ،يف قصيدة ا٤بقبوضةمع الطويل أف أتي احملذكفة 

كضرب ٧بذكؼ  ،كضرب صحيح على مفاعيلن، ضرب مقبوض مثل العركض مقبوضة على مفاعلن، كلو ثالثة أضرب:
 ٧بذكفة.الشاىد  العركض يف، ك على مفاعي، كتينقىل إُف فعولن

يز اجتماع العركض ا٤بقبوضة مع العركض احملذكفة يف القصيدة اعتمادا  حْب ذكران ىذا الرأم لألخفش قلنا: إنو ٯبي
طًٌئ النابغة الذ -على ما نرل-على ىذا البيت، ألنو للنابغة الذبيآف، كىو  بيآف فيما ذىب إليو.ال يريد أف ٱبي

أما ابن القطاع فوصف الظاىرة ابإلقعاد، كاإلقعاد عيب؛ بدليل أنو قاؿ: "كٯبوز يف عركض الطويل اإلقعاد، كىو 
وصف ابن القطاع للظاىرة ابإلقعاد معناه: أنو مع إجازتو ٥با يعدىا عيبنا، كىو ف بًٌو اب٤بقعد من الناس"،دخوؿ ا٢بذؼ، شي 

 اب إُف ىذا الرأم ابألخفش.مع ذلك مسبوؽ يف الذى
 أف الطويل قد شذ فيو كركد العركض الصحيحة، كما يف قوؿ انفع بن األسود الدؤِف:ََُيف ص الثاين الرأي : 

 ك٫بػػػػػػػػػػن كلينػػػػػا األمػػػػػػػػػػػػر يػػػػػـو هناكنػػػػػدو 
 

 كقد أحجمت عنا الليوث الضراغمي  
 



 

 التجديد في أوزان الشعر                                                                                  د/ شعبان صالح 

 

 

24 

 

عند ٝبهور -مفاعيلن، فالعركض صحيحة كالضرب مقبوض، كال ترد عركض الطويل صحيحة ="هناكندو" ػػػػػػفػ
 إال يف بيت مصرع صحيح الضرب، كما يف قوؿ الشاعر:-العركضيْب

 أراؾ عصٌي الدمع شيمتك الصربي 
 

 ك كال أمري ليعأما للهول هني  
 

  للضرب الثآف اجملزكء ا٤بقصور  قاؿ: "كشذ أيضنا عركض اتمةحيث  الثالث الرأيجاء َُٖصيف ٕبر ا٤بديد
 شاىده:

 اي ضعيف العقل كالرأم اي من
 

 ال يطيق ا٢برب يـو النزاؿٍ  
 

  ما معُب ىذا الكالـ؟
 كعركض ٧بذكفة ٨ببونة.، كعركض ٧بذكفة، عركض صحيحة حبر ادلديد لو ثالث أعاريض:

 ٥با ضرب كاحد صحيح مثلها. الصحيحة العروض
 كأبَب.، ك٧بذكؼ، مقصور أضرب:العروض احملذوفة ذلا ثالثة 
 كضرب أبَب. ،ضرب مثلها ٧بذكؼ ٨ببوف ذلا ضرابن: العروض احملذوفة ادلخبونة

كمعركؼ أف ٕبر ا٤بديد أصالن َف يرد إال ٦بزكءنا، فحْب يقوؿ: الضرب الثآف اجملزكء ا٤بقصور يعِب: ٕبر ا٤بديد ال يرد         
 :على أنو أيي للعركض احملذكفة، يعِبفيو إال ٦بزكءنا، كالضرب ا٤بقصور األصل 

 فاعالتن فاعلن فاعال    فاعالتن فاعلن فاعالفٍ 
 لكن الشاىد يقوؿ:        

 اي ضعيف العقل كالرأم اي من
 

 ال ييطيق ا٢بػػػػػػػػػػػرب يػػػػػػػػػػػػـو النزاؿٍ  
 

 كصفها ابلشذكذ.فالعركض فيو صحيحة كالضرب مقصور، كىي صورة أكردىا يف ٕبر ا٤بديد، كإف 
 كضرب مقطوع. ،ضرب ٨ببوف مثلها ، كىو ٕبر يرد اتمنا ذا عركض ٨ببونة، ك٥با ضرابف:البسيطيف ٕبر  *     

تكوف العركض على فاعلن صحيحة، كيكوف  أم لعركض كالضرب"،: "كجاء أيضنا اتـ أُُص ابن القطاعيقوؿ 
 الضرب على فاعلن صحيحا أيضنا، كما يف  الشاىد:

 ذم سؤدد قلنا لو مرة   إف ا٤بعاِف ٤بن يبغي بناء العالاي رب 
 لعويف حبر البسيط أيًضا "كشذ عن العرب يف عركضو الثالثة حذفها بعد ا٣بنب  ، قاؿ:ُُٕص ، لكن يف ٨بي

 كالقطع، شاىده:
 وةػػػػػػػػػػػػػػػواء كنشػػػػػػػػػػػإف ش

 

 كخبب البازؿ األموفً  
 

 يسمى سيلمي بن ربيعة. ىذا البيت من مقطوعة لشاعر جاىلي
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"فاعلن"، كتن "فعو"، كخببل "متعلن" ، ابزلٍل "فاعلن"، أموٓف  البيت: إف شواء "مستعلن"، ءف كنشتقطيع 
 "فعولن".
كابن القطاع مسبوؽ  كالضرب مقطوع ٨ببوف، أك العركض على فعيو كالضرب على فعولن. ٨ببونة إذنا العركض حذاء        

 يف ىذا أبيب ا٢بسن العركضي.
 كأنشد يف ذلك عن عبد ُُٖص قاؿ يف حبر الوافر ، : "كذكر الزجاج أنو جاء يف ضرب الوافر ا٤بقطوؼ القصري

 ":-قاضي الكوفة-هللا بن مسلم بن قتيبة قوؿ العالء بن ا٤بنهاؿ الغنوم يف شريك بن عبد هللا القاضي 
 افليت أاب شريك كاف حي  

 نػػػػػػػػػايعلئو  در  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيَبؾ من ت
 

 فييقصر حْب ييبصره شريكٍ  
 إذا قلنػػػػػػػػػػػػػػػػػا لو ىذا أبػػػػػػػػػػػػػػوؾٍ 

 

أف ٕبر الوافر التاـ تفعيلو: مفاعلًب مفاعلًب فعولن، يف كل شطر، العركض مقطوفة كالضرب مقطوؼ،  لـومع
 لكن ىنا كرد الضرب على فعوٍؿ.

نا/ إذا قلنا/ لو ىذا/ يعلفليت أاب/ شريك كا/ ف حينا/ فييقصر حي/ ف ييبصرىو/شريٍك "فعوٍؿ"، كيَبؾ من/ تدرئو/ 
 .= فعوؿٍ أبوؾٍ 

أطلق القافية ألقول اب٤بنصوب، كىو ال ٯبوز إال يف قوؿ ضعيف"، ألنو لو قاؿ: فييقصر حْب ييبصره قاؿ: "ألنو لو 
، لكاف ىذا من اإلقواء، كا ، كقاؿ يف البيت التاِف: إذا قلنا لو ىذا أبوؾى و متوازية يف  فيوالشاعر ٰبرص على أف تكوف قشريكي

 كل أبيات القصيدة.
الذم نشر للزجاج ٙبت اسم العركض، فلعل ابن القطاع استقاه من مصدر  كَف يرد ٥بذا الرأم ذكر يف الكتاب

 للزجاج جاء منقوصا.يف العركض آخر، أك لعل ما نشر 
ا عن كالـ ابن القطاع، ماذا قا  تفاداين لإلقواء؟-ظاىرة اإلسكاف-ىذه الظاىرة عن  ؿ العلماءبعيدن

أشياء يف الشعر القدٔف بعضها منصوب، كبعضها مرفوع "كقد جاءت  :(ٔ)اللزوميات قال أبو العالء ادلعري يف
مىل ذلك على الوقف؛ ألنو يبعد أف يقوؿ عريب فصيح لو علم ابلشعر:  أك ٨بفوض، كإ٭با ٰبي

ا  أَف تغتمض عيناؾ ليلة أرمدى
 

 كما ابت السليم ميسهدا  كبت   
 

للواك كالياء، كإذا حيكم ابلوقف على فيجيء ابأللف مث ٯبيء ببيت مرفوع أك ٨بفوض، إذ كانت األلف منافية 
 القافية فال فرؽ بْب ا٢بركات الثالث"

                                                 

 ُ:ُٗاللزكميات/ (ُ)
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 (ُ)(بْب االتٌباع كاالبتداع )موسيقى الشعر يف ا٢بديث حوؿ ظاىرة اإلقواء يف كتايب ىذا رأم معترب، كقد أكردتي 
 آراء: ثالثة

 رأم يقوؿ: إف اإلقواء عيب عركضي. -
 كرأم يقوؿ: إف اإلقواء عيب ٫بوم. -
 ؛ ألف بعض القوايف كانت تينشىد على اإلسكاف.ا٤بتخالفة كرأم يقوؿ: إف اإلسكاف ىو ا٤بخلًٌص يف القوايف -

: "كٯبوز يف الضرب الرابع فىًعلن مع فػىٍعلن، كيدخالف ُّٖص يقوؿ الكاملٕبر نعود إُف آراء ابن القطاع، ففي *          
 يف قصيدة كاحدة"، فما الضرب الرابع؟ 

 الكامل التاـ لو عركضاف كٟبسة أضرب:  
 كضرب أحذ مضمر. ،كضرب مقطوع، ضرب صحيح العروض الصحيحة ذلا ثالثة أضرب:

 كضرب أحذ مضمر.ذ، ضرب أح والعروض الثانية احلذاء ذلا ضرابن:
يز اختالط الضربْب الرابع كا٣بامس يف قصيدة كاحدة، فتكوف العركض حذاء كيكوف الضرب اترة  أحذ أم: ٯبي

ا بقوؿ امرئ القيس:  كاترة أحذ مضمرا، مستشهدن
 أحللػػػت رحلي يف بِب ثيعل
 ككجدت خّب الناس كلهمي 

 

 إف الكرٔف للكرٔف ٧بػػػلٍ  
 طرنا كأكفاىم أاب حنبػػػلٍ 

 

جملرد كركد األبيات عند  اإلجازة ىناك فػىٍعلن،  =فىًعلن، كضرب البيت الثآف: حنبل =ضرب البيت األكؿ: ٗبحلف          
أف الضرب األحذ لو قصائده، كأف الضرب األحذ ا٤بضمر لو قصائده؛ ألف  كشعراي اامرئ القيس، لكن ا٤بعركؼ عركضي  

 سييغّب يف تلقيب القافية.ا٣بلط 
 أجاز كركد الضرب األحذ غّب ا٤بضمر للعركض الصحيحة يف الكامل التاـ، شاىده: ُّٗص يف حبر الكامل 

 هبا حينا كفيها أىلها     كلكل دار نقلة كبدىؿٍ عهدم 
 جاء يف الضرب األول التذييلحكى عن ابن كيساف أنو َُْصأيضا  يف حبر الكامل. 

الضرب األكؿ يف الكامل يعِب متفاعلن، الضرب الصحيح، جاء فيو التذييل، ٕبيث يكوف ضرب القصيدة على  
 متفاعالٍف، كىنا استيعّب التذييل من الكامل اجملزكء، فطيبق على الكامل التاـ، كشاىده عنده:

 فيها إذا ىي أقبلت بزكائدو 
 

 كالربىد الواضح من ٦برل الصعودٍ  
 

 الصعود": متفاعالٍف."٦برل 
                                                 

(ُ) َّٕ-ُُّ  
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ا عليها كثّبنا من أكؿ أيب العتاىية حٌب العصر ا٢بديث، ك عليهكىذه الصورة استيحسنت عند الشعراء، ككتبوا 
 قصائد كثّبة سنتعرض ٥با حينما نتعرض للتجديد يف األٕبر الَباثية.

  على متفاعالتن، كىذا "، ٕبيث يكوف الضرب الَبفيل: "كحيكي أنو جاء فيو قاؿ َُْصأيضا  الكاملحبر يف
 أيضنا استعارة من الكامل اجملزكء، شاىده:

 اػػػػػػػػود كخيلنػػػػة كالنجػػػػػػػػػكلنا هتام
 د كخيلنا/كلنا هتا/ مةكالنجو/

 

 ر غارةػػج ال تػػػػػزاؿ تيثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف كػػل فػ 
 يف كل فج/ جو ال تزا/ ؿي تيثّب غارة

 

 فالعركض صحيحة كالضرب ميرف ل.، متفاعالتنؿي تثّب غارة= 
 إذنا ابن القطاع زاد يف الكامل التاـ ضرابن مذيالن للعركض الصحيحة، كضرابن مرفالن للعركض الصحيحة.

 قاؿ:"كقد جاء عن العرب يف ضربو الثآف)ا٤بقطوع( التذييل، فيصّب مفعوالٍف، شاىده: ُٔٓص يف حبر الرجز 
 إذا عش ر صاي اإلرانفٍ  كأنِب فوؽ أقىب  سىٍهوىؽو     جٍأبو 

 .(ُ)كقد تبعو يف إيراد ىذه الصورة ابن السراج الشنَبيِب، كإف شذذىا
  قاؿ: مل يف شعر حملمد بن إايس"،: "كذيكر أنو جاء اتـ الر ُِٔص قاؿ الرمليف ٕبر 

 إف ليلي طاؿ كالليل قصّبي 
 تو ذكر أايـ عرٍتنا منكػػػػػػػرا

 

 طاؿ حٌب كاد صبح ما يينّبي  
 دثػػػػػػػػػػػت فيهػػػػػػػػػػػا أمور كأمػػػورح

 

أضاؼ ابن القطاع لبحر الرمل فالتاـ أهنا ٧بذكفة، فجاءت عركض الرمل صحيحة، كاألصل يف عركض الرمل 
كقد سبقو إُف ىذا التوجيو أبو ا٢بسن العركضي، صورة رابعة تكوف العركض فيها صحيحة، كيكوف الضرب صحيحنا، 

 للتجديد يف األٕبر الَباثية سنرل أنو قد كتب على ىذا الوزف ا٤بتنيب كبعض الشعراء احملدىثْب.كحينما نتعرض 
 هبذا ننتهي من ا٢بديث عما كرد عند ابن القطاع من آراء تػيعىد إضافة على عركض ا٣بليل.

 
 
 
 

 

                                                 

ات ، األقب: الضامر البطن الدقيق ا٣بصر، كالسهوؽ: الطويل الساقْب البعيد ا٣بطو، كالصاي: الشديد الصوت، كعٌشر: اتبىعى النهيق عشر هنقٔا٤بعيار لوحة (ُ)
 ككاُف بينها.
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 سادساللقاء ال

 بسمميحرلا نمحرلا هللا ، كبو نستعْب.
، ا٤بتوىف سنة ٜباف كثالثْب كٟبسمائة من ا٥بجرة،  كسأذكر هللا الزسلشريجار ة ىي شخصية سادسالشخصية ال

ة الباقية مسبوؽ مسها إال برأم كاحد، كاآلراء ا٣بة آراء ٨بالفة للخليل، َف ينفرد فيتسالرجل إبراءن للذمة؛ ألف لديو  ىذا
كتب اآلف يف موضوع ما سبقِب فيو فيها؛ إما ابألخفش، كإما اب١بوىرم، كإما اببن القطاع، كىذا أمر طبعي، فحْب أ

، كيف عصران ا٢بديث ال بد أف ننسب الرأم إُف إف اقتنعت بو أساتذي فاألصل أف أعود إُف ما كتبوه مث أردد ما كتبوه
صاحبو، لكن يف ا٤بؤلفات القدٲبة كاف ييذكىر الرأم أحياانن دكف أف يػيرىد إُف قائلو، كرٗبا كاف ىذا رأم الز٨بشرم، لكنو جاء 

 من كقوع ا٢بافر على ا٢بافر.
 ، كمنو سنستقي آراءه.)القسطاس يف العروض(ىذا الرجل لو كتاب يسمى 

 كال ٯبوز ا٢بذؼ يف سائر األجزاء إال أف يكوف البيت ميصرعنا، فيقع يف عركضو،  ِٕص قاؿ يف حبر الطويل" :
صرٌع كقولو: كقد جيوًٌز يف

ي
 عركض البيت غّب ا٤ب

 بغيضجزل هللا عبسنا عبس آؿ 
 

 جزاء الكالب العاكايت كقد فعل 
 

ىذا الرأم ال أحتاج إُف عرضو مرة أخرل، فهو يتحدث عن جواز ٦بيء العركض احملذكفة مع العركض ا٤بقبوضة يف 
الز٨بشرم اتؿو لألخفش كابن القطاع أف م أألخفش، كجاء بعده ابن القطاع، ٕبر الطويل ، كقلنا: إنو قد سيبق يف ذلك اب

 الرأم.يف ىذا 
  كقد ريكم عن ا٤بفضل قولو:يف الصفحة نفسها قاؿ أيًضايف ٕبر الطويل : 

 
، ضمن مقطوعة، كقلنا: إف الضرب قد جاء على األكُفىذا البيت ذكرانه ك٫بن نتحدث عن األخفش يف احملاضرة        

 لألخفش. اتبعمفاعيٍل يف ٕبر الطويل ابلقصر، كىذا الرأم لألخفش، فجار هللا الز٨بشرم يف ىذا الرأم 
 غّب شعر، إال أف ا٣بليل أغفلو"،  عليوعن مربع ا٤بديد: "كجاء ألىل ا١باىلية  ٕٕ،ٖٕ ص قاؿ يف حبر ادلديد

 كأكرد قوؿ الشاعر:
 لبكػػػػػر ال تنػػػيػػػػػػػػػػػػوااي 

 دارت ا٢بػػػرب رحػػػا
 بػػؤس للحػػرب الػػٍب

 

 لػػػيس ذا حػػػػػػػْب كْف 
 فادفعػػػػػػػػػػػػػػػػوىا برحػػػػػػػػا
 تركٍت قػومي سػدل

 

 ثياب بِب عوؼ طهارة نقيػػػػة
 

 كأكجههػػػم عنػد ا٤بشػاىد غيػػػػػػػػػػرافٍ  
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 كذكر أيضنا مطلع قصيدة السيلكة أـ السليك:

 وةػػػػػػػػػطاؼ يبغي ٪ب
 ةػػػػػػليت شعرم ضل
 ػدػػأمريض َف تػيعىػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اػػػػػػػػػػػػػػػػأـ توُف بك م
ػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػاػػػػإف أمرنا فادحن

 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؾ فهل من ى 
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأم شيء قتل
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأـ عدك ختل

 غاؿ يف الليل السيلك
 كػػػػػػػػػػػػػػعن جوايب شغل

 

كقاؿ: "كىو عند الزجاج من ٦بزكء الرمل احملذكؼ  عليوىذا النموذج الذم ذكره على أنو من مربع ا٤بديد علق 
 العركض كالضرب، قاؿ: كأكثر ما رأيتو جاء يف ىذا فىًعلن".

 التقطيع: اي لبكر "فاعالتن"، ال تنو "فاعال"،يكوف إنو من ٦بزكء الرمل، كسنقوؿ ذلك إف شاء هللا،  حْب نقول:
لن، فالعركض ٧بذكفة، كالضرب ٧بذكؼ، كأما حذؼ الثآف الساكن عً فال" أك عً ، ليس ذا حي "فاعالتن" نػ كْف "فأك فاعلن

 فهو خنب جائز.
الذم ييقطعو على أنو من ا٤بديد ا٤بشطور يقوؿ: اي لبكر "فاعالتن" ال تنو "فاعلن"، ليس ذا حي "فاعالتن"، نوْف 

 "فعلن".
ختلف فيها، كالنسبة إُف مشطور ا٤بديد ال نرٌجحها؛ ألف ا٤بديد َف يرد لو اتـ  التقطيع كاحد، لكن الن

ي
 سبة ىي ا٤ب

 يف الَباث حٌب نقوؿ: إنو قد كرد لو مشطور، كأما الرمىل فأكثر كركدنا.معتد بو 
 ىرم.كلذلك فٌضلنا رأم الزٌجاج يف عٌده من ٦بزكء الرمل، كمع ذلك فهذا الرأم قد سيبق بو الز٨بشرم من ا١بو 

 كشاىدٮبا:(ُ)أكرد ضراب مقطوفا للوافر اجملزكء الصحيح العركض، كتبعو السكاكي ٕٖص يف حبر الوافر ، 
 بكيتى كما يرد لك الػػ     ػػبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء على ا٢بزينً 

 كقد جاء عن العرب فىًعلين يف الضرب، كأابه ا٣بليل، قاؿ:  ٖٗص قاؿ يف حبر الكامل" : 
 حيننا كفيها أىلهاعهدم هبا 

 

 ؿٍ دى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلكل دار نيقػػػػػػػػػلةه كب 
 

مٍتفاعلن، حيننا كحي: مٍتفاعلن، انن أىلها: ميٍتفاعلن، كلكل دا: ميتىفاعلن، روف نيقلًب: ميٍتفاعلن، كبدؿ:  :عهدم هبا
للعركض الصحيحة عند ا٣بليل فضرب أحٌذ لن، فجاء الضرب أحذ غّب مضمر للعركض الصحيحة، كما كرد ميتىفا، أك فعً 

 ميضمر.
                                                 

(ُ) :  .ّٕٓمفتاح العلـو
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ا أشعار للعٌباس بن األحنف، كإليليا أيب ماضي سنذكرىا عليهكردت سبقو إبيرادىا ابن القطاع، ك كىذه الصورة  
 يف كقتها إف شاء هللا تعاُف.

 فيما سبق كىو الذم ذكرانه - مث حتّدث بعد ذلك عن التذييل والَبفيل يف الكامل التام للعروض الصحيحة
: "كال ٘بوز اإلذالة كال الَبفيل يف ا٤بسٌدس"، )يقصد اب٤بسٌدس الكامل ٖٗ،َٗ صيف قاؿ -عند ابن القطاع

 التاـ(، كقد شٌذ مثل قولو:
 يهػػب ا٤بئػػْب مػػع ا٤بئػػْب كإف تتػػا

 

 بعت السنوف فنار عمػرك خػّب انرٍ  
 

 :قولو ميذاؿه مضمر، كمثل 
 كخيلنػػػػػػػػػػػػػػػاكلنا هتامةي كالٌنجود 

 

 يف كل فجو ما تزاؿ تثػػػػػػػػػػػػػػّب غػػػػػػارة 
 

برأم، كسبقو األخفش كحده يف رأم، كسبقو ابن القطٌاع سىبق ة آراء، تس٫بن مع جار هللا الز٨بشرم أماـ إذنا 
 .ادسساألخفش كابن القطٌاع يف رأمو  ، كسبقو ا١بوىرم كحده يف رأم، كسبقوْبكحده يف رأي
 .ة يف الوافر اجملزكءالضرب ا٤بقطوؼ للعركض الصحيحبق إبيراد سى 

 كركد الضرب ا٤بقصور يف الطويل. ، كىوسبقو األخفش كحده يف رأم
التذييل للعركض الصحيحة يف الكامل التاـ، ككذلك  ا: الضرب األحذ، كٮبْبسبقو ابن القطٌاع كحده يف رأي

 كالَبفيل يف الكامل التاـ للعركض الصحيحة.
 مشطورو للمديد، أك ٦بزكء للرمل على رأم الزٌجاج. سبقو ا١بوىرم يف رأم، كىو كركد

 سبقو األخفش كابن القطٌاع يف رأم، كىو إجازة أف ترد عركض الطويل ٧بذكفة مع العركض ا٤بقبوضة.
 )القسطاس(.ىذه ىي اآلراء الٍب أكردىا جار هللا الز٨بشرم يف كتابو 

                                               *** 
 نٌ ال ٱبتلطك ا٤بتوىف سنة تسعو كأربعْب كٟبسمائةو من ا٥بجرة،  الشنَبيِب السّراج ابن: ة، كىوسابعتقل للشخصية النن

ابن السرٌاج صاحب األصوؿ ا٠بو: دمحم بن السرم بن سهل، كمتوىف فاببن السرٌاج النحوم صاحب األصوؿ،  عليكمأمره 
، أما ابن السرٌاج الشنَبيِب فهو أبو بكر دمحم بن عبد ا٤بلك بن دمحم، نسبة إُف شنَبين، بلدة ىػُّٔسنة الرابعيف بداية القرف 

 ،مع أنو أندلسي ،، كىذا الرجلىػْٗٓسنة سسادقرب ابجة يف األندلس غريب قرطبة، مث إنو ميتوىف يف منتصف القرف ال
ن )ادلعيار يف وز نزؿ مصر، كقصد اليمن فأقاـ هبا مدة، مث عاد إُف مصر كاستوطنها، كلو كتابه يف العركض ييسمى 

طوطة مكتبة األمربكزايان للكتاب ٨بصورة سٍب آلرائو على ، فأقمت درا٧بققا مطبوعا عليوَف أستطع ا٢بصوؿ  األشعار(،
أنو أعاد النظر يف كأىم ما يذكر ٥بذا الرجل  ،ا٤بنشورة على شبكة األلوكةا٤بوجودة يف معهد ا٤بخطوطات العربية ابلكويت، ك 
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جتلب الٍب كانت اثلثةن عند ا٣بليل جعلها الثانية، كا٤بؤتلف ترتيب الدوائر عند اخلليل
ي
، فجعل دائرة ا٤بتفق أكُف الدكائر، كا٤ب

شتبو، الٍب كانت اثنيٌة عند ا٣بليل جعلها الثالثة، كا٤بختلف كىي دائرة الطوي
ي
 لماذا؟ فل جعلها رابعة، مث ختم بدائرة ا٤ب

ىكذا كاف ينبغي أف تيرٌتب الدكائر، فيبدأ بدائرة ا٣بماسي، مث دائرة ك لنرل فلسفتو يف الَبتيب، قاؿ: " نتأمل نٌصول
غّب أف ا٣بليل قٌدـ ما كثير استعمالو كزادت حركفو أك حركاتو،  على ما قدمناه، ا،مث ا٤برٌكب منهمث البسيط منها، السباعي، 

 (ُ)اعتمد" عليوكالكل قد اجتهد فيما إليو قصد ك 
   ،سريع دائرة الطويل، مث دائرة الدائرة ا٥بزج، مث دائرة الوافر، مثتليها بدأ بدائرة ا٤بتقارب. 

رٌتب األٕبر ابلطريقة السهلة الٍب ٰباكؿ قد تقريبا ا٥بجرم لو دقٌقتم يف ىذا الَبتيب لوجدمت أنو منذ القرف السادس 
ثوف اآلف أ حدى

ي
تدارؾ يدرسو معو، مث ا٥بزىج، فالرىجىز،  قدف يقٌدموا هبا األٕبر للطالب، فا٤ب

ي
بدأ اب٤بتقارب، كمن يدرس ا٤ب
 تو من األٕبر.فالٌرمىل، مث الوافر فالكامل، مث الطويل فا٤بديد فالبسيط، مث السريع كما يشاركو يف دائر 

حدثة أبهنا األٕبر الصافية أكالن مث األٕبر ا٤برٌكبة اثنينا ٥بم يف ذلك سابقوف 
ي
فالذين يرتٌبوف األٕبر يف كتب العركض ا٤ب

 من علماء الَباث.
كقد لفت انتباىي قوؿ األستاذ دمحم العلمي:"كال ٱبتلف الشنَبيِب عن احمللي إال يف جعلو دائرة ا٤بشتبو مبنية على 

يف مؤلفي  ماـ ما كرد، كىو قوؿ ال يصمد أ(ِ)"ر ا٤بضارع كما مر، بينما أبقى احمللي عليها مبنية على شطر السريعشط
:"لذلك قدمت األٕبر ا٤بتقدمة األكاتد يف ٝبيع الدكائر على سائرىا، -بعد ترتيبو األجزاء األصوؿ-الرجلْب، فالشنَبيِب يقوؿ

ألنو أكثرىا استعماال كأكسعها ضركاب، كألف ؛ فيها تقدٔف ا٤بضارع، غّب أهنم قدموا السريع، فقد كاف القياس إالدائرة ا٤بشتبو
، ، كحْب بدأ تقدٔف إٔبر دائرة ا٤بشتبو بدأىا ابلسريع، فقاؿ:"ابب السريع(ّ)ا٤بضارع َف يستعمل إال ٦بزكءا، فلذلك َف يبدأ بو"

ه الدائرة، فحقو أف يستعمل آخر األجزاء، أال ترل أنو َف يستعمل كىو أصل دائرة ا٤بشتبو؛ ألف الوتد ا٤بفركؽ فرع ملحق هبذ
فاع )من مفرده ٕبر كما استعمل من سائر األجزاء، كذلك لضعفو كنقصانو عن مرتبة الوتد اجملموع، كلذلك َف ٯبز قبض 

ائرة من أكؿ السببْب، أف يبدأ من ىذه الد -رٞبو هللا–يف ا٤بضارع لضعف االعتماد عليو، فهذا الذم سوٌغ للخليل  (التن
، مث أتبع السريع اب٤بنسرح فا٣بفيف فا٤بضارع فا٤بقتضب فاجملتث،  كإف كاف الفك من أكؿ الوتد ىو األصل، فتأمل ذلك"

 .(ْ)ا١بمهوركما رتب 

                                                 

 ّا٤بعيار يف كزف األشعار لوحة (ُ)
 ُِِالعركض كالقافية بْب التأسيس كاالستدراؾ ص(ِ) 
 ِا٤بعيار لوحة (ّ)
 كما بعدىا ٕا٤بعيار لوحة (ْ)
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في الباب العاشر من كتابو الذم عنوانو )إدارة األجزاء أما دمحم بن علي احمللي فكاف مطرد ا٤بنهج موفيا ابلقياس، ف
جعل مفك دائرة ا٤بشتبو "من ا٤بضارع، فكاف ترتيب إٔبرىا: ا٤بضارع فا٤بقتضب األصوؿ كما ينفك عنها من البحور( 

دائرة يف صورهتا فاجملتث فالسريع فا٤بنسرح فا٣بفيف، كَف أيبو لتلك العلة الٍب اقتنع هبا ا٤بخالفوف؛ ألف األٕبر تنفك من ال
ا٤بثلى، بصرؼ النظر عن الصورة الٍب تظهر هبا يف الواقع الشعرم، كإال فما جدكل القوؿ اب٤بديد ا٤بثمن، كا٥بزج ا٤بسدس،  

 (ُ)الشعراء؟"كا٤بضارع كا٤بقتضب كاجملتث يف صورىا البعيدة عن ا٤بأثور يف تراث 
لي؛ ألف كتابو ليس من مصادره، فكيف بكتاب كإذا كنا نلتمس العذر لألستاذ العلمي فيما ٱبص رأم احمل

 إال إذا كاف يف ا٤بطبوع ما ليس يف ا٤بخطوط، كقد غاب عنا. الشنَبيِب الذم اتكأ عليو ٧بققا منشورا؟
كإ٭با "، أبياات ومنهوك ادلنسرح ليست قولو أبن مشطور الرجز والسريعكمن اآلراء الٍب نرل الشنَبيِب فيها متفردا 

 (ِ)"ببيت؛ ألف حقيقة البيت ما أتلف من مصراعْب، كما َف ٲبكن تصريعو فليس ىي أنصاؼ مصرعة
، فيكوف كزهنما ميتػىٍفعٍل أك أورد للرجز التام صورة يكون كل من عروضها وضرهبا سلبوان مقطوعا وراء أنكمن اآل
 :(ّ)فعولن، كشاىده

 مهاموه أعالمها ٮبودي     كماؤىا يف كرده بعيدي 
 .صدل يف أشعار الشعراء احملدثْبكىي صورة كجدت ٥با 

 :(ْ)، كشاىداه قوؿ القائلرليء اذلزج اتما عند احملدثْب -مع التشذيذ -كأكرد أيضا
 البْب غرابفي  ـلقد شاقتك يف األحداج أظعافي     كما شاقتك يو 

 كقوؿ اآلخر:
 ىب بلى لو كاف ِف عقلي لست كالستْب ِف داعو     إُف العيتأما يف ا

كاألٕبر ا٤برٌكبة  الدكائر ٕبيث تكوف األٕبر الصافية ىي البداية، ويستحق التوق ف أمامو ىو: ترتيب يبقى أف أىم ما
أما ، ، كشاركو فيو احملليفٌرد بو عن سابقيوالذم أستطيع أف أقوؿ إف الشنَبيِب قد ت اضحىذا ىو الشيء الو ، ك ىي الٍب تليها

 .، كلذا أضربنا عن ذكرىا صفحابغّبه من العلماء الذين مر ذكرىم مسبوؽ أغلبها هو يفبقية اآلراء الٍب كردت عنده ف
 
 

                                                 

 ِٖمقدمة احملقق ص -شفاء الغليل يف علم ا٣بليل، للمحلي (ُ)
 ِا٤بعيار لوحة (ِ)
 ٔا٤بعيار: لوحة (ّ)
 ٔلوحةا٤بعيار: (ْ) 
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 ابعساللقاء ال

بسمميحرلا نمحرلا هللا ، ا٢بمد هلل كالصالة كالسالـ على رسوؿ هللا سيدان ٧بمدو كعلى آلو كصحبو كمن تبعهم 
 أما بعد: إبحسافو إُف يـو الدين،

يعقوب  أبوة من الشخصيات الٍب ٥با آراء يف عركض ا٣بليل، كىو ثامناكؿ يف ىذا اللقاء الشخصية الفنتن
 .من ا٥بجرة ا٤بتوىف سنة ست كعشرين كستمائة السّكاكي

تعٌرض فيو لعلـو العربية ابلدرس مبتدائن بعلم الصرؼ، كميثنٌػينا بعلم  )مفتاح العلوم( ىذا الرجل لو كتابه يسمى 
النحو، كمثلًٌثنا بعلمي ا٤بعآف كالبياف، كيف القسم الرابع تناكؿ ما ٠بٌاه علم االستدالؿ أك علم خواٌص تركيب الكالـ، مث ختم  

 ؛لقافيةلقسم تناكؿ العركض أكالن مث ثٌُب ابيف ىذا ا .عنوانو: علم الشعر كدفع ا٤بطاعن كتابو ابلقسم ا٣بامس الذم كاف
الفصل الثآف تتٌبع فيو األكزاف العركضية، فلم ٱبرج يف ٦بمل ما قالو عما كرد عن ا٣بليل، ال يف ك الفصل األكؿ يف ا٤بفاىيم، 

 الدكائر كال يف األٕبر كال يف الصور.

ئرة ا٤بؤتلفة ييستخرج منها الوافر كالكامل، كالدائرة فالدائرة ا٤بختلفة ييستخرج منها الطويل كا٤بديد كالبسيط، كالدا 
جتٌث.

ي
قتضب كا٤ب

ي
جتلبة تنتج ا٥بزج كالرجز  كالٌرمىل، كالدائرة ا٤بشتبهة تنتج السريع كا٤بنسرح كا٣بفيف كا٤بضارع كا٤ب

ي
 ا٤ب

فردة؛ ألهنا ال تنتج إال ا اسم الدائرة ا٤بنعليهمث جاء إُف الدائرة ا٤بشهورة يف كتب العركض أبهنا دائرة ا٤بتفق كأطلق 
 لبتة.أ َف ٱبالف ا٣بليل يف شيءو  إُف ىناك ىو ٕبر ا٤بتقارب،  ٕبرنا فردنا

تدارؾ، ٠بٌاه بذلك قياسنا على قرينو ا٤بتقارب يف مث عقد بعد ذلك عنوااًن مسّاه
ي
: ابب ا٤بتدآف، كيقصد بو كزف ا٤ب

تدارؾ ال يفَبؽ  ،أك تقارب أجزائو ،أسبابو من أكاتدهنفس الدائرة، فإذا كاف ا٤بتقارب قد ٠بيٌي كذلك لقرب 
ي
فقرينو كىو ا٤ب

 عنو يف علة التسمية، فليكن ا٠بو ا٤بتدآف لتدآف أسبابو كأكاتده.

ا مدار أشعار العرب ٕبكم االستقراء، ال ٘بد ٥بم كزانن عليهكىذه األكزاف الٍب ": ادلهم أنو قال حتت ىذا العنوان
درنا، كأكثر االستقراءات كذلك ال ٚبلو من شذكذ شيءو منها، كلعل ٝبيعها، مث ال ٘بد ذلك النادر يشٌذ عنها، اللهم إال ان

، أك زحافنا  إال معلـو التفر ع على ا٤بستقرئ، أكىما ترل ا٤بتدآف كىو فاعلن ٜبآف مرات كقولنا: ،ٕبرنا كاف، أك عركضنا، أك ضرابن

 زارٓف زىٍكرةن طيفها يف الكرل
 

 ن زارٓف ما اعَبل٤بفاعَبآف  
 

 



 

 التجديد في أوزان الشعر                                                                                  د/ شعبان صالح 

 

 

34 

 

        

 كيف ٘بده ظاىر التفر ع على ا٤بتقارب يف دائرتو؟ ككذا ما يتبعو من الزحافات، كا٣بنب يف قولو:

 أشجاؾ تشت ت شعب ىواؾى 
 

 بي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفأنت لو أىرًؽه كىصً  (ـ)
 

 ككالقطع يف قولو:

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػإف الدنيا قد غرٌتن
 

 اػػػػػػػػػػػػػػػكاستهوتنا كاستلهتن 
 

 على قوؿ من يعٌده شعرنا.

 كمن يسٌدس من ميثىم نو ا٤بتدآف يف قولو:

 قف على دارسات الدًٌمىن
 

ٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبْب أطال٥ب   ا فابكْبى
 

ك علىوىا ك٠ٌبوىا أبساـو مفتقرين ىدم ا٣بليل، إذا أنت طالعتها َف ٚبف طاكغّب ذلك ٩با نرل ا٤بتأخرين قد تع
 (ُ)ىناؾ"ا٤بداخل كا٤بخارج 

تدارؾ إذنا ىو ٠ٌبى البحر الذم ييعرؼ عن
ي
ا٤بتدآف، كقٌدـ لو ٭بوذجنا مكٌوانن من )فاعلن(  سمابد العركضيْب ابسم ا٤ب

 من )فػىٍعلين( ٜبآف  مرات، يف كل شطرو أربع، ك٭بوذجا مكٌوان)فىًعليٍن( ٜبآف من كل شطر أربع، ك٭بوذجا مكٌوانٜبآف مرات، يف  
 ا يتكٌوف من )فاعلن( ست مرات، يف كل شطرو ثالث.مرات يف كل شطرو أربع، مث ٭بوذجا ٦بزكء

تد
ي
ارىؾ بعد ىذا الكالـ الذم ليس فيو خركجه عن عركض ا٣بليل إال يف ا٢بديث عن ا٤بتدآف، أك ما ىو معركؼه اب٤ب

 .(ٕ)خادتةعنواف: قٌدـ مقَبحو ٙبت 

 .ادلُقَبح يتمثل يف اختاذ حبر الوافر أصاًل لألحبر، وتفعيلتو )متفاعلن( ىي األساس يف مكّوانت البحور 

، مث ٯبعل ٜبآف مرات، أم ميثم ن يقدٌ  ررةالوافر كتفعيلتو )مفاعلًب( مكخالصة الفكرة: أف ٯبعل ٕبر  ره أصالن
 .يلحق مربٌعو اب٤بشطورابجملزكء، ك ا ميسٌدسو ميلحق

رٌبع كارد كىو الوافر اجملزكء، كىو يع
ي
سٌدس كارد كىو الوافر التاـ، ا٤ب

ي
ثٌمن ليس كاردنا، ا٤ب

ي
ؼ أنو يتصٌرؼ هبذه َب ا٤ب

ا عن ظاىر الصناعة العركضية؛ ألنو يقوؿ: "على خالؼ ظاىر الصناعة"، فإذا ما قٌدمنا السببْب على الوتد،  الصورة بعيدن

                                                 

(ُ) :  ِٔٓ،ّٔٓمفتاح العلـو
(ِ) :  ٔٔٓ،ٕٔٓمفتاح العلـو
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يعِب أصبحت التفعيلة )مفاعلًب( علًب مفا، فتيتنقل إُف )متفاعلن(، كنستخرج منها الكامل ابلطريقة نفسها ميثٌمن، 
ميربٌع، فإذا عصبنا )مفاعلىًب( فصارت )مفاعٍلًب( تينقل إُف )مفاعيلن(، كييستخرج منها ٕبر ا٥بزج ابلطريقة فميسٌدس، ف

 ميربٌع.فميسٌدس، فميثٌمن،  ؛نفسها

عل دائرة، ييستخرج منها الٌرجىز كالٌرمىل ميثٌمنْب،  )مفاعيلن( حْب نقٌدـ السببْب على الوتد ألف كٕبر ا٥بزج ىذا ٯبي
 تنتج )مستفعلن( للرجز، كحْب نقٌدـ سببنا على الوتد كنَبؾ سببنا متأٌخرنا تصبح )فاعالتن( لبحر الٌرمىل.

من )مفاعيلن( األكُف كالثالثة كا٣بامسة كالسابعة، فيصبح:  ميثٌمن ا٥بزج يستخرج منو الطويل بواسطة حذؼ )لن(ك 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن، فإذا حذفنا  :مساك ي، يلن مفاعي مفاعيلن مفاعي مفاعيلنمفاعي مفاعيلن مفاعي مفاع

 يف كل شطر فهذا ىو ا٤بتقارب.مفاعي )لن( من الثمانية صارت مفاعي مفاعي مفاعي 

ائرة يستخرج منها ا٤بديد كالبسيط، كٕبرنا اثلثنا يستخرجو من دائرة الطويل يزعمو كٯبعل الطويل بعد ذلك د
 مفعوالتي  مفعوؿي  نصفو:  مفعوالتي  البحر  إما أف يكوف ىذا؛ فريقاف يف استخراجومهجورنا، ىذا البحر الثالث لو ط

فنجد  ،عوالت مفٍ عوالت مفعوؿ مف، مث يلحق بو الص ٍلم يف آخره، كالٌصلم ىو حذؼ الوتد ا٤بفركؽ فيصبح مفمفعوؿي 
قتضب

ي
: مفعوالت مستفعلن مستفعلن، فتكوف الدائرة ا٤بشتبهة، كنستخرج منها إٔبرىا الٍب ىي: كسواكنو متحرٌكات ٕبر ا٤ب

جتٌث، كالسريع، كا٤بنسرح، كا٣بفيف، 
ي
قتضب ىو األصل.وا٤بضارع، كا٤ب

ي
 ا٤ب

ا٤بهجور الذم استخرجتو من دائرة الطويل ىو: مفاعيلن كىناؾ طريقة أخرل ذكرىا كىي: أف ٘بعل البحر الثالث 
ا، فتحذؼ )لن( من فعولن، فيبقى عندؾ ذؼ ا٤بيم من مفاعيلن، كٙبذفو آخر فعولن مفاعيلن فعولن، مث ٚبرمو أكالن ٕب

قتضب أيضنا، اعيلن فعو، كتنقلها إُف مفعوالت فاعيلن فعولن مف
ي
مث مستفعلن مستفعلن، كىي متحركات كسواكن ٕبر ا٤ب

 تديره دائرة فتكوف ىي عْب الدائرة ا٤بشتبهة.

  :(ُ)ُيالحظ على فكرة السّكاكي ىذه عدة ملحوظاتو 

َف ك ا مرتبطة، الثانية من األكُف، كالثالثة من الثانية، كالرابعة من الثالثة، أف دكائره صارت أربع ادللحوظة األوىل:
 .ا٤بقتضب الوافر، مث دائرة ا٥بزج، مث دائرة الطويل، مث دائرةيلٌقبها أبلقاب، كٲبكن لنا أف نلٌقبها أبهنا دائرة 

: أنو ال يتحقق عنده مفهـو الدائرة كما ىي عند ا٣بليل؛ ألف االستخراج عند السٌكاكي متوقف ادللحوظة الثانية
 على أمور من خارج الدائرة.

                                                 

 ُِٗ،َِِراجع: العركض كالقافية: دراسة يف التأسيس كاالستدراؾ: (ُ)
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: أنو أجرل االستخراج ابستعماؿ ا١بىزء، كالٌشطر، كالعصب، كا٢بذؼ، كالٌصٍلم، كا٣بىٍرـ، كىو ما َف ادللحوظة الثالثة
ا٣بليل َف يتعٌرض يف دكائره للزحافات كالعلل، كإ٭با استخرج األٕبر على أصو٥با، مث تعٌرض فيفعلو ا٣بليل يف دكائره، 

ستعمل.
ي
 للزحافات كالعلل يف الشعر ا٤ب

 عند ا٣بليل. سببو كأكؿ كتد، يف حْب أنو مستقلأف الوتد ا٤بفركؽ عنده يتكوف من  ادللحوظة الرابعة:

يف حْب ترؾ ا٣بليل قضية ا١بزء لتيطٌبق على الشعر ، : تعٌرض لبعض اجملزكءات يف تنظّبهادللحوظة اخلامسة
ستعمل.

ي
 ا٤ب

قصده استيعاب األٕبر ا٤بكٌونة ا دكف حاجة سول أنو أكرد لبعض التفعيالت ميثٌمن :ادللحوظة السادسة واألخّبة
ثٌمن أصالن يف ىذه  اال الوافر ، كال الكامل ، كال ا٥بزج، كال الرجىز، كال الرمىل فيهفمن ٜبآف تفعيالت، 

ي
ميثٌمن، إ٭با ذكر ا٤ب

 ا فكرتو.عليهاألٕبر كلها من أجل عيوف األٕبر ا٤بكٌونة من ٜبآف تفعيالت حٌب يستطيع أف يطٌبق 

أبو يعقوب السٌكاكي، كنرجو أف يكوف مفهومنا، كسيحتاج منكم إُف معاكدة قراءة فكرتو يف نٌصو ىذا ما قٌدمو 
 حملاكلة فهمها ببطء، كالتأٌٓف يف استيعاهبا، كإف شاء هللا نلتقي يف ٧باضرةو قادمةو إبذف هللا تعاُف.
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 ثامناللقاء ال

 كالسالـ على نبيو كميصطفاه، سيدان دمحم كعلى آلو كصحبو كمن كااله.بسمميحرلا نمحرلا هللا ، ا٢بمد هلل، كالصالة 

)شفاء الغليل يف ، ا٤بتوىف سنة ثالث كسبعْب كستمائة، يف كتابو احمللي علىدمحم بن : شخصية عةتاسلالشخصية ا
 علم اخلليل(.

ؤىا من حركؼ عشرة ٯبمعها بنا ىذا الرجل يرل أف األجزاء الٍب تيوزىف هبا األلفاظ يف الشعر أصالن أربعة، يتم
 : "٤بعت سيوفنا".كقول

تد على ٝبيعها يف تقدـ الو ، تشَبؾ التن كفاع ،ًبكمفاعل ،كمفاعيلن ،ولنفع :ىيو وىذه األصول األربعة 
 نفرد السبب يف األصل األكؿ، أـ تعدد كما يف األصوؿ التالية.السبب ا٣بفيف ليكوف عامدا لو، سواء أ

 التن. ، كاألخّب يبدأ بوتد مفركؽ، كىو: فاعًببوتد ٦بموع، كىي: فعولن،  كمفاعيلن، كمفاعلفالثالثة األيكؿ تبدأ 

كالثالث كىو ، ٓف بسببْب خفيفْب، كىو "مفاعيلن"كالثا، ىو "فعولن" ينتهي بسبب خفيف كاحداألصل األكؿ ك 
 التن" ينتهي بسببْب خفيفْب. كالرابع كىو "فاع، "مفاعلًب" بسببْب ثقيل كخفيف

؛ ؿ األربعة تتفرع األجزاء األخرليت ىذه األجزاء عنده أصوالن لتقدـ أكاتدىا على أسباهبا، كعن ىذه األصو ك٠بي 
مفا"  نبتقدٔف السببْب على الوتد، "عيل نيتفرع مستفعل نكعن مفاعيل السبب على الوتد، يتفرع فاعلن بتقدٔف نفعن فعول

يتفرع  مفاعلًبكعن ، كتساكم فاعالتن ،ى كتده، فييقاؿ: لن مفاعي، كفاعالتن بتقدٔف السبب األخّب علنتساكم مستفعل
بتقدٔف السببْب ا٣بفيفْب على الوتد ا٤بفركؽ،  ا٤بفركقة الوتد يتفرع مفعوالتي  نالت كعن فاع، كتدهبتقدٔف سببيو على  نمتفاعل

مستعملة ىي الٍب تيتخىذي ميزاانن لأللفاظ فينتج عن ذلك عشرة أجزاء ، السبب األخّب على الوتد ا٤بفركؽ بتقدٔف نل كمستفع
 .يف الشعر

أف كتب العركض ٝبيعنا ٘بعل األجزاء الٍب تيتخىذ أصوالن لأللفاظ أك للوزف يف الشعر ٜبانية، ىي: ىي : ىنا ملحوظة
، فتيهمل تي مفعوال، مث يحمللافعولن، كفاعلن، كمفاعيلن، كفاعالتن، كمستفعلن، كمفاعلًب، كمتفاعلن، كيف ىذه يتفق معهم 

 .يلوتد، كىذا َف يفت احمللاا٤بفركقٍب  نالت كفاع نل مستفع

: فعولن، كمفاعيلن، كمفاعلًب، األربعةترتيبو لألصوؿ فكاف مث ييدير ىذه األجزاء األصوؿ لتنفك عنها البحور، 
 التن، ذا أثر كاضح يف ترتيبو للدكائر، كابلتاِف فيما ينفك عنها من البحور. فاعك 
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 تتكوف دائرة ا٤بتفق، الٍب ينفك عنها ٕبراف، ٮبا: ا٤بتقارب، كا٤بتدارىؾ. نفعولفمن تكرار األصل األكؿ 

 تتكوف دائرة اجملتلىب، الٍب ينفك عنها ثالثة إٔبر، ىي: ا٥بزج، كالرجز، كالرمل. مفاعيلنكمن تكرار األصل الثآف 

 الٍب ينفك عنها الوافر كالكامل.تتكوف دائرة ا٤بؤتلف،  مفاعلًبكمن تكرار األصل الثالث 

، كجعلهما كا١بزء الواحد، كتكرارٮبا، تتكوف دائرة مفاعيلنمع الثآف كىو  فعولنكمن تركب األصل األكؿ كىو 
 ا٤بختلف الٍب أنتجت ثالثة إٔبر مستعملة، ىي: الطويل، كا٤بديد، كالبسيط.

، التن، مفاعيلن مفاعيلن، فاعبْب األصل الثآف مكررنا ليصبح الشكل  التن فاعكًمن كضع األصل الرابع 
ا جتث، كالسريع،  :تتكوف دائرة ا٤بشتبو الٍب أنتجت ستة إٔبر مستعملة، ىي، كجعلهما جزءنا كاحدن

ي
ا٤بضارع، كا٤بقتضب، كا٤ب

 .(ُ)كا٤بنسرح، كا٣بفيف

و ابن السراج الشنَبيِب، فابن السراج الشنَبيِب سابق َبتيب الدكائر هبذه الصورة سبقو إليىذا الذم قالو احمللي ب
 قد اطلع على ما قالو كأتثر بو.احمللي ، فال يبعد أف يكوف للمحلي، كقد سبق أف قلنا إنو نزؿ مصر كأقاـ فيها

الوافر، : ىي أف يبدأ ببحر ا٤بتقارب، مث يليو ا٤بتدارؾ، مث ا٥بزج، فالرجز، فالرمل، مث فَبتيب األحبر عند احمللي
فالكامل، مث الطويل، فا٤بديد، فالبسيط، مث دائرة ا٤بشتبو تبدأ اب٤بضارع، فا٤بقتضب، فاجملتث، فالسريع، فا٤بنسرح، فا٣بفيف، 

جعل شطر ا٤بضارع ىو األصل الذم تنفك منو دائرة ا٤بشتبو، على غّب ما اعتاد ٝبهور العركضيْب من جعل شطر  ألنو
 و دائرة ا٤بشتبو، كابلتاِف تغّب ترتيب الدكائر، كتغّب ترتيب األٕبر.السريع ىو األصل الذم تنفك عن

ركبة، أسبق ىذا الرجل ىو كابن السراج الشنَبيِب 
ي
من ا٤بعاصرين الذين قدموا األٕبر الٍب أ٠بوىا صافية على األٕبر ا٤ب

فالرمل، مث الوافر كالكامل، كهبذا تناكؿ  ،زجفالر ؛ ألنو كما قلت بدأ اب٤بتقارب فا٤بتدارؾ، مث ا٥بزج، كالتعلم ميعللتسهيل الت
 ة، مث انتقل إُف األٕبر ا٤بركبة.صافيٕبر الٍب نقوؿ عنها إهنا إٔبر األسبعة 

قاؿ: "كال ٱبتلف الشنَبيِب عن احمللي إال يف جعلو دائرة ا٤بشتبو مبنية على شطر ا٤بضارع   (ِ)ي يف كتابولكن العلم
كما أف مؤلف الشنَبيِب ، ككتاب احمللي يدحض ىذا الرأم،  "مبنية على شطر السريعا عليهكما مر، بينما أبقى احمللي 

 أيابه، كقد سبق أف بينا ذلك يف تناكلنا للشنَبيِب.

تناكلنا حٌب اآلف سبعة علماء، ترتيب األٕبر يف مقَبح كل عاَف ٱبتلف عن اآلخر، فقد سبق أف نوىنا إُف أف 

                                                 

 كما بعدىا ُِْشفاء الغليل ص (ُ)
 ُِِالعركض كالقافية...ص (ِ)
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 عن ترتيب ا٣بليل، كخاصة ما كرد يف كتابو الذم نيشر يف العركض.كثّبا ترتيب األٕبر عند األخفش ال ٱبتلف  

 ،بصرؼ النظر عن د٦بو السريع كا٤بنسرح كا٤بقتضب يف الرجز كدمج اجملتث يف ا٣بفيف ،كترتيب ا١بوىرم أيضنا
، فا٤بديد، فالبسيط، مث الوافر  قدرتيب ا٣بليل من حيث ا٤بعا١بة، فييرتب ما بقي من األٕبر يف مسلك ت عاًف الطويل أكالن

 كالكامل، مث ا٥بزج كالرجز كالرمل، مث ا٣بفيف كا٤بضارع، كيف النهاية عاًف ا٤بتقارب كا٤بتدارؾ.

 ترتيبو ترتيب ا٣بليل.ابن القطاع ك 

بها على الوجو يف فك األٕبر يكوف قد رت ٤بفاعلًبأما السكاكي يف مشركعو فنستطيع أف نقوؿ: إنو ابستخدامو 
الوافر فالكامل فا٥بزج فالرجز فالرمل فا٤بتقارب فالطويل فا٤بديد فالبسيط فا٤بقتضب فاجملتث فالسريع فا٤بنسرح  التاِف:
 ٨بالف.و فَبتيب، يف فا٤بضارع، كَف يعتد اب٤بتدارؾفا٣بف

ر كاف ترتيب األٕبر ا األٕبعليهالٍب بنيت ترتيب األجزاء، كمن ترتيب األجزاء  يف احمللي نظامو علىمد بن حمللكن 
 .، كقد سبقو الشنَبيِب يف ذلك، ابستثناء الَبتيب الداخلي ألٕبر دائرة ا٤بشتبوبو الذم تفرد
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 عاللقاء التاس  

صل ى  -هلالج لج-احملمود ىو هللا . بسمميحرلا نمحرلا هللا  
ي
 دمحم كآلو. عليوكا٤ب

 ْٖٔ، ا٤بتوىف سنة حازم القرطاجِب :ىو عركض ا٣بليلعلماء الَباث الذين ٥بم رأم يف  ة منعاشر الشخصية ال
 .-كىسىل م عليوصىل ى اَّلل ي -من ىجرة الرسوؿ 

احمللي مشرقي، كبينهما يف التفكّب  علىحاـز القرطاجِب مغريب، كدمحم بن  احمللي، لكن علىىو معاصر حملمد بن ك 
احمللي سائر يف ركاب الَباث، بصرؼ النظر عن ترتيبو للدكائر كترتيبو لألٕبر، سائر يف ركاب  علىفركؽ كثّبة، فمحمد بن 

إيراد الدكائر ك ر األٕبر، كما ٰبدث فيها، بيد أنو اختلف ككافق الشنَبيِب يف ترتيب لَباث، يف الزحافات، كالعلل، كصيو ا
 األٕبر، فبدأ ابألٕبر الصافية، مث ثُب  اب٤بركبة.

  و فيما يلي:رطاجِب فنيلخص آراءه أك أبرز آرائالق أما حاـز

 كإ٭با رأل أف األكزاف الشعرية منها ما اعلى مكوانهت َف يعَبؼ ابلدكائر، كَف يتناكؿ األكزاف بناء ،
كالكامل كالوافر كالرجز كا٥بزج ساذجة  تركب من أجزاء ٟباسية كبحر ا٤بتقارب، كمنها ما تركب من أجزاء سباعية 

ثالثة أجزاء؛ مزدكجاف كمفرد، كالسريع الذم  سباعيات متغايرة، فبناء أشطارىا علىكالرمل، كمنها ما تركب من 
ٍف، كا٣بفيف الذم يتكوف شطره من فاعالتن مستفعلن من مستفعلن مستفعلن فاعال -عنده-يتكوف شطره

ة كىو ا٤بخلع الذم جعل كزف شطره مستفعالتن مستفعالتن، كمنها ما فاعالتن، كمنها ما تركب من أجزاء تساعي
فاعلن مفاعلًب و: ف كزنٟباسية كسباعية كالطويل كالبسيط كا٤بديد، كضم إليها ا٤بقتضب على أتركب من أجزاء 

، كمنها ما تركب من ٟباسي كسباعي كتساعي كىو ا٤بنسرح الذم يف كل شطر، كَف يستعمل إال مشطورامرتْب 
 .(ٔ)، كجعل كزف شطر اجملتث: مستفعلن فاعالتن فاعالفل كزف شطره: مستفعالتن مستفعلن فاعلنجع

 وأىم ما يلحظ عند حازم القرطاجِب ما بلي:

  السريع ٕبر كما يف،  آخر الشطر يء الوتد ا٤بفركؽ يف٦ب رفض(ِ). 
 كىو متحركاف ادلتضاعفوالوتد ، كىو متحرؾ بعده ساكناف، السبب ادلتوايل: ٮبا عنده مصطلحاف ٱبصانو ،

                                                 

 إبٯباز كبّبِّْ-ِِٕمنهاج البلغاء كسراج األدابء: (ُ)
 ِّٔمنهاج البلغاء: (ِ)
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 .(ُ)يف هناية األبياتبعدٮبا ساكناف، كطبيعي أف ىذا ال ٰبدث إال 

السبب ا٣بفيف، كحدثت علة، فسيكًٌن ما بعد  :العركضيوف القدامى أك العركضيوف غّب حاـز القرطاجِب يقولوف
 السبب ا٣بفيف، أك كتد ٦بموع مث حدثت علة، فسيكًٌن ما بعد الوتد اجملموع.

: إف ا٤بتحرؾ الذم يليو ساكناف يسمى السبب ا٤بتواِف، كا٤بتحركاف اللذاف يليهما ساكناف يسمياف يقول لكنو
 الوتد ا٤بتضاعف.

   فقاؿ عنو اترة:"فأما الوزف الذم ٠بوه ه ملصقنا هبم كذابن كزكرناكرآ يكون ادلُضارع من أوزان العربأنكر أن ،
لعرب أحق ابلتكذيب كالرد منو؛ ألف طباع العرب كانت أفضل من ا٤بضارع فما أرل أف شيئا من االختالؽ على ا

، كقاؿ اترة أخرل:"فأما ا٤بضارع ففيو كل قبيحة، كال ينبغي أف يعد من أكزاف (ِ)أف يكوف ىذا الوزف من نتاجها"
 (ّ)العرب، كإ٭با كضع قياسا، كىو قياس فاسد؛ ألنو من الوضع ا٤بتنافر"

  د اب٤بتدارؾ: ما أيي كزنو على و قصا٤ب، ك من أوزان العربذكر بْب األربعة عشر حبرا الٍب عدىا لمتدارك مل يرد ل
 فاعلن، فاعلن فاعلن، فاعلن، يف كل شطر.

 ن فٍعلن فٍعلن ًعلن، أك فٍعلفًعلن فًعلن فًعلن فكىو الذم على: ، ، كإف شكك يف كضع العرب لواخلبب لكنو ذكر
 .(ْ)مفعوالتن، كيدخلو اإلضمار، فيصّب: مٍتفاعٍلًب، كينقل إُف أربع مراتمتفاعلًب جعل كزنو عنده: فٍعلن، ف

كثّبنا عما   فعلن، فعلن، يعِب َف ٱبتلف =فعلن، فعلن، متفاعلًب =: متفاعلًبلقلنارجعناه إُف ما قالو القدماء لو أ ك
فيها تيسك ن ٲبكن أف لن" ك "علًب" فا"، كىذه "فعٍ بح "متٍ ييسك ن اثنيها كتصٲبكن أف "متفا" معركؼ أنو  قالو القدماء، ك

 لن"."فعٍ الالـ كتصبح "عٍلًب"، كىذه 

 مستفعالتن مستفعلن فاعلن. ادلنسرح وزنمستفعلن مستفعلن فاعالف، كيرل  يرى وزن السريع يف األصل 

ه يكوف كزف ا٤بنسرح عند ة، ىي مستفعالتن، كابلتاِفة، ىي متفاعلًب، كتساعيٌ أف عنده تفعيلتْب ٜبانيٌ  وىذا معناه:
 ستفعالتن، كتفعيلة سباعية ىي مستفعلن، كتفعيلة ٟباسية ىي فاعلن.مكوان من تفعيلة تساعية ىي م

 يف كل شطر، كَف يرد إال مشطورنا،  ،فاعلن مفاعلًب فاعلن مفاعلًب :يرى أن وزن ادلقتضب ينبغي أن يكون

                                                 

 ِّٔمنهاج البلغاء: (ُ)
 ِّْا٤بنهاج ص (ِ)
 ِٖٔا٤بنهاج ص (ّ)
 ِِٗا٤بنهاج ص (ْ)
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: فػػ ىي مافا٢بركات كالسكنات ، نمستعل الَباث يقوؿ: مفعوالتي ك   فاعلن مفاعلًب تساكم مفعوالتي  ذكره حاـز
 الوزف كاحد، لكنو ٯبعل ىذا الذم كرد من ا٤بقتضب مشطورنا.فتعلن، مس

 ماذا؟ ، فلفاعالنْ  جعل وزن اجملتث مستفعلن فاعالتن 

البسيط فاعالف، حٌب يرد إليو ٦بزكء  جعلو مستفعلن فاعالتنف لن فاعالتن،  مستفع =ف ٕبر اجملتث٫بن نعرؼ أ
 .(ُ)التاـرنا على و صسبو لبحر البسيط، كجعل البسيط مقالذم َف يعَبؼ بن

جعل كزنو مستفعلن فالبسيط اجملزكء كأما البسيط عنده ىو البسيط التاـ،  أف نيعيد ىذه النقطة مرة أخرل:يبقى 
 يف ةف مستفعلن موجودد أفسنجكطبقنا كزف البسيط  ،كلو كتبنا ا٢بركات كالسكنات كأ٠باه اجملتث،فاعالتن فاعالف،

 :مثلمستفعالف،  البسيط، فاعالتن أنخذ منها فاعال، أم: فاعلن، كتنفاعالف =

 البنة عجالف يف ا١بو رسـو
 

 دٔفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَف يتعفْب كالعهد ق 
 

 موجود يف ٦بزكء البسيط.الوزف ىذا 

مستفعلن فاعالتن فاعالف حٌب يرد إليو  :كزف اجملتثنو جعل البسيط عنده ىو البسيط التاـ، كإ :نقول مرة أخرى
، كرد إليو بقية كؿ من اجملتث أ٦بزكء البسيط، كابلتاِف جعل البسيط اجملزكء الذم كزنو مستفعلن فاعلن مستفعالف ضراب

 .صور اجملزكء

حذؼ بالف فالشطر مستفعلن فاعالتن فاع إذا كاف و٦بزكءنا؛ ألن -عنده-اجملتث الذم يعَبؼ بو الَباث يصبح
 .الَباثي كزف اجملتثكىو  ن،مستفعلن فاعالت صبح:يفاعالف، 

  قائما بذاتو، كادعى أنو ليس مستقالن كزان ىو ، فجعلو البسيط سللععند الَباثيْب  ٦بزكء البسيطمن ٫بن نعرؼ أف
كاستحسن يف كل شطر تفعيلتاف،  ت،أربع مرا نمستفعالت :كزنومأخوذا من العرب بثبت، شأنو شأف ا٣ببب، ك 

 .فيو حذؼ الثآف الساكن من التفعيلة الثانية يف كل شطر، فحسن الوزف بذلك حسنا كثّبا، على حد تعبّبه
 اعلن فاعلن يف كل شطر من اخَباعات األندلسيْبجعل وزن مستفعلن فا كقد سبق أف  (ِ)، كعد ه ٕبرنا جديدن

٨بلع البسيط بطي العركض كالضرب اللذين كالٮبا نوىنا إُف أف ا١بوىرم يف عركض الورقة استخرج ىذا الوزف من 
 ، فتينقىل إُف فاعلن.لٍ فيصبحاف مستعً  ،حذؼ الفاءت، فعلى كزف مستفعلٍ 

                                                 

 ِّٕ،ِّٖا٤بنهاج ص (ُ)
 (ُِْا٤بنهاج ص (ِ)
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 مث فاعلن. ،فعولنمث ، مفعولن أك مستفعلٍ  :توصيف ا١بوىرم

البحر، : إف ىذا من اخَباعات األندلسيْب ٧بتمل ألمر من أمرين: إما أنو يقصد ىذا أن يقول حازم القرطاجِب
 كابلتاِف يكوف كالمو مطعوانن فيو؛ ألف ا١بوىرم يسبقو بنحو ثالثة قركف.

؛ ألف عليو: إنو من ٨بَبعات األندلسيْب: أهنم أكؿ من ثب توا ىذا الوزف ابلنماذج الٍب قيلت ورمبا يقصد بقولو
ا كاكتفى بو، أما األندلسيوف فلهم على ىذا الوز  ف قصائد، عارضتها انزؾ ا٤بالئكة، أك ا١بوىرم حْب ذكره ذكر بيتنا كاحدن

قلدهتا، كعارضها الدكتور عبده بدكم، كسنتعرض لذلك عندما نتحدث عن التجديد يف ٨بلع البسيط، ك٫بن نتحدث عن 
 التجديد يف األٕبر الَباثية.

، عركض ا٣بليليف العلماء ننتهي من العلماء الَباثيْب، الذين اخَبان أف نعرؼ آراءىم يف  اشرعهبذا الرجل كىو ال
 يف لقاء قادـ إبذف هللا تعاُف. إبراىيم أنيس من احملدثْب ا٢بديث عن مقَبح األستاذ الدكتور كيبقى لنا
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 لعاشراللقاء ا   

 .-كىسىل م عليوصىل ى اَّلل ي -كأصلي على نبيو دمحم  -سبحانو كتعاُف-بسمميحرلا نمحرلا هللا ، أٞبد هللا 

 نتناكؿ آراء األستاذ الدكتور إبراىيم أنيس يف العركض العريب.يف ىذا اللقاء 

 ، كىو أشهر الكتب الٍب أخذت ىذا االسم.)موسيقى الشعر(ىذا األستاذ الفاضل لو كتاب ييسمى 

  ىذا الكتاب ٙبرؾ يف دائرتْب اثنتْب:يف

 .(ُ)األكزافتيسّب  -

 .(ِ)مشركعكمولد  -

رفض ا٤بضارع كا٤بقتضب؛ لندرة الوركد، كلسبق رفض أحدٮبا أك كليهما من علماء سابقْب، مث  يف تيسّب األوزان
 قس م البحور الباقية إُف قسمْب:

 كقصّبة. طويلة -

:  كرت ب الطويلة ٕبسب الشيوع، فكانت ا٤براتب ثالاثن

 : فيها الطويل كحده.ادلرتبة األوىل

 كالبسيط التاـ، كالوافر التاـ، كا٣بفيف التاـ.: فيها الكامل التاـ، وادلرتبة الثانية

 ، كا٤بتدارؾ التاـ.ع التاـ، كا٤بنسرح التاـ، كا٤بديد: فيها الرمل التاـ، كا٤بتقارب التاـ، كالسريوادلرتبة الثالثة

 كأما األٕبر القصّبة فكانت على التواِف:

 ٦بزكء الكامل. -

 ا٥بزج. -

 اجملتث. -

لعو. -  ٦بزكء البسيط ك٨بي
                                                 

 ُّٕ-ٕٓموسيقى الشعر ص (ُ)
 ُّْ-ُّٕموسيقى الشعر ص (ِ)
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 ٦بزكء ا٣بفيف. -

 ٦بزكء الرمل. -

ا كحده، كقس مو إُف ثالثة أقساـ:
ن
 مث أتى إُف ٕبر الرجز كجعلو عا٤ب

الرجز  صائد الرجز، أك رجز مينظم، كما ٠باه، كىو ذك الشطرين، كاألٕبر األخرل، كجعل منوق ادلرتبة األوىل:     
 التاـ، كالرجز اجملزكء.

، ٗبا يف ذلك مشطور كا٤بنهوؾميقف اة بقافية كاحدة، كأدخل ٙبتو ا٤بشطور  : رجز كل أشطرهادلرتبة الثانية     
 السريع، كمنهوؾ ا٤بنسرح عند العركضيْب.

، كتصريعنا أك تقفية.ادلرتبة الثالثة      : مرتبة ا٤بزدكج، كىو البيت ذك الشطرين ا٤بتشاهبْب كزانن

كييالحىظ أنو َف ييثبت فيما أثبتو من األٕبر كل ما كرد من أضرب، بل قًبل الشائع منها فقط، كما أنو رفض بعض 
 .قلتوالزحافات، كقًبل بعضها، بناءن على كثرة الوركد أك 

 نظره.ىذا عن الدائرة األكُف، كىي دائرة التيسّب من كجهة 

 ، كقد قد ـ ىذا ا٤بشركع كطلب اآلراء حولو حٌب يتبلور عنده.وعمشر  أما الدائرة الثانية فهي بعنوان: يف مولد 

 :بثالث، ىيكيف ىذا ا٤بشركع احتفظ من تفاعيل ا٣بليل 

 فعولن. -

 فاعلن. -

 مستفعلن. -

 كأضاؼ ثالثة أخرل عد ىا مشتقة منها إبضافة مقطع ساكن، كىي:

 فعوالتن، من فعولن. -

 كفاعالتن، من فاعلن. -

 مستفعلن. كمستفعالتن، من -

 كسنعرؼ ٤باذا مستفعالتن تلك عندما نتحدث عن ٕبر معْب.
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عنده يتكوف من: فعولن، فعوالتن، فعولن،  فالطويلمن ىذه التفعيالت الست قد ـ أكزاف األٕبر اتمها ك٦بزكئها، 
 فعوالتن، يف كل شطر.

 ليفعىذا موافق لتفاعلن يف كل شطر، ك يتكوف عنده من مستفعلن، فاعلن، مستفعلن،  التام والبسيط
 العركضيْب.

 العركضيْب. يلعف كل شطر، كىذا أيضنا موافق لت: مستفعلن، فاعلن، مستفعلن، يفواجملزوء

 ادلديد عنده منطان:

 ٭بط يَبكب من فاعالتن، فاعلن، فاعالتن، يف كل شطر. -

 القدامى.ك٭بط يَبكب من فاعالتن، فاعلن، فاعلن، يف كل شطر، كىذا أيضنا متوافقه فيو مع  -

اجملزكء: فعولن، فعولن، فعولن،  وادلتقاربيتكوف من فعولن، فعولن، فعولن، فعولن، يف كل شطر،  التام ادلتقارب
 ثالثه يف كل شطر، كىذا أيضنا متوافق مع العركضيْب.

 يف كل شطر ثالث للمجزكء.؛ فاعلن ٜبآف مرات، يف كل شطر أربع للتاـ، كست مرات ادلتدارك يتكون من:

 : مستفعلن ست مرات للتاـ، كأربع مرات للمجزكء.الرجز

 : مستفعلن مستفعلن فاعلن، يف كل شطر للتاـ.السريع

 فاعالتن فاعالتن يف كل شطر. :كاجملزكء، : فاعالتن فاعالتن فاعلن، يف كل شطر للتاـوالرمل

 ن.ت: مستفعلن فاعالاجملتث

 ن.تفعولن فعوال نتفعيالت الطويل حْب قاؿ: فعولن فعوالتحٌب اآلف َف ٪بد خالفنا يف التفعيالت إال يف 

كاف كزنو عندما يكوف اتمنا: فاعالتن، مستفعلن، فاعالتن، يف كل شطر، كىذا موافق   للخفيففحْب جاء 
د لتقسيم العركضيْب القدماء ابستثناء أف مستفعلن عند القدماء مفركقة الوتد، كعنده ٦بموعة الوتد، فلم يذكر مفركقة الوت

 : فاعالتن، مستفعلن، يف كل شطر.كأما اجملزكء فيتكوف من، من األصل

: مستفعالتن، مستفعلن، فاعلن، كىذا ىو السبب الذم جعلو يذكر مستفعالتن يف التفاعيل ا٤بشتقة ادلنسرح
 جعل فيو كزف ا٤بنسرح: الذم )منهاج البلغاء وسراج األدابء(حاـز القرطاجِب يف كتابو  ىدملكي يسّب على 
 .طرعلن، فاعلن، يف كل شمستفعالتن، مستف
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على ما قاؿ؛ ألهنا ٯبمع بينها ظاىرة قليلة الشيوع يف األٕبر األخرل، كىي أهنا  واذلزج والوافر الكاملكترؾ 
 تشتمل يف تواِف مقاطعها على مقطعْب قصّبين متواليْب.

ف فيهما الفاصلة الصغرل، كىو ألَف يَبكب منهما ٕبر؛  كالكاملىذا الكالـ ييذكًٌران بقوؿ العركضيْب: إف الوافر 
ا تواِف مقطعْب قصّبين، كىذا األمر ميسميه( مفاعلًب) منكيف )علًب( من )متفاعلن(، ييسمي ا٢بركتْب األكليْب يف )متفا( 

 يندر أف يراه يف األكزاف األخرل.

 زج؟ ا٤بتوالياف يف ا٥بالقصّباف كٲبكن لبعضكم أف يقوؿ: فأين ا٤بقطعاف 

ًب ًب مفاعلٍ مفاعلًب مفاعلًب، مث عيصبت التفعيلتاف فصارات مفاعلٍ  و:ىو ٯبعل ا٥بزج من ٦بزكء الوافر، فهو أصل
 فيو.على ما يذىب إليو بعض ا٤بعاصرين من أف ا٥بزج ال ٱبتلف عن ٦بزكء الوافر، بل ىو داخل 

 )موسيقى الشعر(. ىذا ما ذكره يف كتابو 

أصل فيو جعل فاعالتن  طرح فكرة لو يف مقاؿ مستقلـ ُٕٕٗمن سنة  ريف يناي ٓ ٦بلة الشعر العدد كيف
 أصل البحور. جعل متفاعلنلعل ىذا ييذكًٌركم ٗبا فعلو السكاكي يف ك ، البحور

( ك أصل البحور؛ ألهنا من كجهة نظره كما يقتضي علم األصوات مكونة من ا٤بقاطع )فا( ك )عً  فاعالتنجعل 
 أك مع ىذه ا٤بقاطع األربعة بػ: ،ىذه التفعيلة يتم التصرؼ يف مقاطعها ن(، كقاؿ: إفت)ال( ك )

 التقصّب. -

 ا٢بذؼ. -

 تقدٔف.ال -

 تأخّب.ال -

 ٢باؽ.اإل -

 سبق.ال -

 فتنتج التفعيالت األخرل كمزاحفاهتا.

ر مقطعأف كن ٲب يأ عن مقطع،  ا نؤخر مقطعأك على مقطع، ا نيقدًٌـ مقطع مقطعا، أك٫بذؼ  أك، طويال انيقصًٌ
 ا.كميزاحفاهتأف تيسبىق التفعيلة بشيء، فتنتج التفعيالت األخرل  أكلحق يف هناية التفعيلة شيئنا، أف ني كن ا ٲبمك
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لو قص ران ك إذا حذفنا )فا( من فاعالتن تصبح )عالتن(، كتساكم فعولن، (؛ : ابلتعامل مع ا٤بقطع األكؿ )فامثاًل ف
 التن ا٤بزاحفة.عً ف تصبحأل، فاء كحذفنا األلفٗبعُب تركنا ال)فا( 

 مع ا٤بقطع األكؿ. ابلتعاملىذا  مفاعيلن.ساكت للو أخ ران )فا( كأصبحت التفعيلة )عالتن فا(، ك 

 لٍب تساكم )فاعلن(.فاعال اابلتعامل مع ا٤بقطع األخّب: )تن(، إذا حذفناه بقي معنا 

 .التي مفعي ، كتساكم فاعالتي  لصاره، يعِب حذفنا النوف، لو قص رانك 

 تساكم مستفعلن.فاعال( ك صبح )تن ت فاعاللو قدمنا )تن( على ك 

، كتساكم ا٤بشعثة أف ٫بذؼ ا٤بقطع الثآف كىو )ع( فتتحوؿ التفعيلة إُف فاالتنك؛  سبق ما غّب تغيّبات وىناك
  ا٤بقطوعة.ا٤بضمرة فاعل مستفعل ا٤بقطوعة، كمتٍ  ؛فاعلٍ ، كمتٍ عنده مستفعلٍ 

 ا٤بطوية. مستعلن(، كتساكم ًبي لى )ال( تصبح )فاعً بتقصّب ا٤بقطع الثالث كىو ك 

( تصبح ؽى مع تقصّب ا٤بقطع الثالث )ال(، كافَباض ا٤بقطع القصّب ) ،سبق ا٤بقطع األكؿ )فا( ٗبقطع قصّببك 
 تساكم )مفاعلًب(.(، ك التفعيلة )قفاعلًب

(، مع تقصّب مقطعها األكؿ )فا( كمقطعها ح أف يكوف )قرٍ ا إب٢باؽ التفعيلة فاعالتن يف هنايتها ٗبقطع قصّب، كاقَب ك
 متفاعلن الٍب زحافها مستفعلن.فًعالتي قػىٍر، فتساكم الرابع )تن( فتصبح 

ىذا الكالـ خاصةن يف التغيّبات األخّبة ٰبتاج إُف ىدكء يف القراءة، كلذا أنصحكم أبف تتجهوا إُف كتاب األستاذ 
مناقشة لو، كبياف ما فيو ، كالنقد الذم ييوج و ا٤بقاؿ؛ ، ففيو ىذا عرزلاوالت للتجديد يف إيقاع الش الدكتور أٞبد كشك

 إليو.

ستقرؤكنو ىناؾ قراءة ىادئة، كتتعرفوف رأم األستاذ الدكتور أٞبد كشك، كىو صاحب مناقشة ىادئة يف قضااي 
 العركض.

               ؛فاعالتنيف  أنيسكتور ، كما فعلو األستاذ الد مفاعلًبيف  السكاكيأف نيقارف بْب ما فعلو  الذي أريده ىنا:
قد ـ )علًب( على )مفا( كتي ، نًب، فتكوف مفاعيلاتو منطقية، يعِب مفاعلًب تيعصىب فتصبح مفاعلٍ غيّب كانت تسكاكي  فال

 فتكوف متفاعلن.

(، على )مفا نتيكوًٌف ا٥بزج، مث ييقدـ سبيب مفاعيل نمفاعيلك متفاعلن تيكوًٌف الكامل، ك مفاعلًب تيكوًٌف الوافر، 



 

 التجديد في أوزان الشعر                                                                                  د/ شعبان صالح

 

 

49 

 

تساكم الٍب فيأي الرجز، أك ييقدـ سببنا كييؤخر سببنا فيصبح )لن مفاعي( الٍب تساكم مستفعلن، ( ن مفا)عيلفيكوف 
 فاعالتن، فينتج الرمل، كىكذا.

رجنا إُف شيء غريب كما فعل األستاذ الدكتور إبراىيم أنيس، كال فاعالت قر، كال  ،علًبقفاما يسمى ال  َف ٱبي
، كنَبؾ ما نراه غّب متسق مع أفكاران.  شيء من ىذا القبيل، ا٤بهم، ىذه آراؤه، كلكل ما يرل، كلنا أف أنخذ ما نراه صواابن
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 شرعاللقاء الحادي 

بسمميحرلا نمحرلا هللا ، ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، كالصالة كالسالـ على أشرؼ ا٤برسلْب سيدان دمحم كعلى آلو 
 أما بعد:كصحبو كمن تبعهم إبحساف إُف يـو الدين، 

فقد انتهينا يف اللقاء ا٤باضي من تناكؿ الشق النظرم ا٤بتعلق آبراء أىم العلماء الذين أدلوا بدالئهم يف عركض 
 فتتحنف ،طبيقيالت ما حدث من ٘بديد يف الشقىذا اللقاء يف تناكؿ من كسنبدأ  يل، ككانت ٥بم عليو استدراكات.٣بلا

لقافية، كقد ييتصٌور أف ذلك ٨بالفه للَبتيب الطبعي، لكن ا١بانب الزمِب حاكم، فالتنوع يف لتجديد يف اابلتقفية، أك اب
 من التجديد يف األكزاف.القوايف، أك التجديد بتنوع القوايف كاف أسبق 

كالتنوع يف القوايف لو أ٭باط رٗبا ٯبمعها أربعة أك ٟبسة، فقد ١بأ الشعراء كخاصةن األندلسيْب إُف تنويع القوايف يف 
 ا يلتزمو الشاعر.مٌ  معْب ٕبيث يكوف يف كل قصيدة نظاـالقصيدة الواحدة مع االلتزاـ بنمطو 

ف هبذه الصفة تشبيهنا ، كيسمى الشعر هبذا االسم أك يوصاديسيابلقو أكؿ تنوع ظهر كَف يستمر: ما ييسمى 
انية، أك الساقية عند ا٤بزارعْب يف الريف ا٤بصرم؛ الرتفاع بعض قوافيو يف جهة، كا٬بفاضها يف ا١بهة األخرل،  سبقواديس ال

 كما يف قوؿ الشاعر:

 ازؿً ػػكم للدمى األبكار اب٣ببتْب من من
 ازؿي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٗبهجٍب للوجد من تذكارىا من
 لً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعاىده رعيلها ميثٍػعىٍنًجري ا٥بواط

 لي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ٤با أنل ساكنها فأدمعي ىواط
 

ىواطلي مرفوعة، يعِب كسرة ضمة كسرة ضمة، فقواؼو بعدىا ىواطًل ٦بركرة، ك منازًؿ مكسورة، بعدىا منازؿي مرفوعة، 
٦بركرة، كقواؼو مرفوعة، كالساقية حينما تكوف بعض قواديسها أعلى ا٤باء تكوف بعض القواديس األخرل يف قلب ا٤باء 

 تمتلئ بو.ل

سٌمط، كالتسميط من الالنوع الثاين وىو أوسع وأرحب وُيسمى
ي
مط ىو العقد الذم تلبسطمسًٌ : ا٤ب و ا٤برأة ، كالسًٌ

 يف صدرىا، كىو يينظٌم بطريقة معينة لكنها مينٌسقة.

لصائغ الذم يصوغ العقد إُف ، إُف أف ينتهي ا لكرب فالل الصغّبة تكوف أعلى، مث تليها الكرب  : ا٢بباتفمثاًل 
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 ة فيو، كلذلك حْب ٲبيدح شخصه يفحبسمى: كاسطة العقد، كتكوف أغلى ى الٍب تكوف يف كسط العقد كتعظمال بةا٢ب
 ٦بتمع معْب يقاؿ إنو كاسطة العقد.

ا من صبدأ أبف يبتدئ الشاعر ببيتو مي  كالتسميط رٌع، مث أيي أبربعة أقساـو على غّب قافيتو، مث يعيد قسمنا كاحدن
 جنس ما ابتدأ بو، كىكذا يف كل مقطع إُف آخر القصيدة.

 يُنسب إىل امرئ القيس قولو:فمما 

 

 أبسحم من نوء السماكْب ىطٌاؿً 

أربعة أقسمة، أك أربعة أشطر ٨بتلفة الركٌم، مث أهنى بشطرو ٲباثل رًكٌم الشطرين تلتها بدأ بقسمْب على قافية،  فقد        
أيي أبربعة أقسمةو على أم جهةو شاء، مث يكٌرر قسيمنا على قافية الالـ ا٤بكسورة كما حدث يف  ؛ذين بدأ هبما، كىكذالال

 السمط األكؿ.

 .، كا٤بربٌع، كا٤بثٌلث، كا٤بزدكجنا ما يسمى اب٤بخٌمسيلدكصار التشكيل، تطٌور  كقد

كا٣بمسة الثانية على  ،إما أف تكوف ا٣بمسة األكُف على قافية :عبارة عن ٟبسة أشطر، طريقة تقفيتها فادلخّمس 
كثّبا عن   فَبؽ، كال يرشنتي الرابعة على قافية رابعة، كىذا َفقافية أخرل، كا٣بمسة الثالثة على قافية اثلثة، كا٣بمسة 

، مث حْب يبدأ يف ا٣بمسة رةمغاي ، لكن ا٤بقبوؿ أف تكوف األشطر األربعة األكُف على قافية، كا٣بامس على قافيةا٤بقطٌعات
ا٣بامس يف قافية شطر السابقة، مث ينتهي اب٣بامس ليماثل األشطر األكُف على قافيةو مغايرة لألربعة األالتالية تصبح األربعة 

 هناية ا٤بسمطة. ، كىكذا حٌباألكُف

 النموذج األكؿ: نفم

 ظلمػػػػتِب ظلمػػػػتِب اي دىػػػػػػػػػػػري     ماذا تشا ىل لك عنػػدم أثري 

 كأف دمعي فوؽ خدم نثري     كأف صدرم من سقامي شعري 

 ككل ضلعو من ضلوعي شطري 

 توٮٌبت من ىندو معاَف أطالؿً 
 كمصايفي  من ىندو خلتٍ  مرابعي 

 الرايح العواصفي  جي كغٌّبىا ىو 
 

 عفاىٌن طوؿ الدىر يف الزمن ا٣باِف
 وازؼي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع ليصيح ٗبغناىا صدن 
 ر رادؼي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككل مسفٌو مث آخ
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 .ىذه على ركٌم الراء ا٤بضمومة

 ا٤بقطوعة الثانية أك ا٤بقطٌعة الثانية:ك  

 من حزٓف كامتعاضي قد صرتي 
 إف أذكر العهد اللذيذ ا٤باضي

 

 كا٥بيكل ا٥باكم إُف األرابضً  
 اضً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٱبتلط السواد ابلبي

 

 كٛبطر العْب على األنقاضً 

 .كل ٟبسة أشطر على قافية ٨بتلفةف

 :ٌب اآلف يف كثّبو من القصائد مثللكن الذم عاش كييستعمل ح 

 النخبة من رىط الندمٌ  اسائلو 
 ا٢بديث ا٢بلو كاللحن الشجيٌ 

 

 أين ميه؟ ىل علمتم أين مٌي؟ 
 ِبٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا١ببْب ا٢بر كالوجو الس

 

 ؟أين كٌُف كوكباه أين غابٍ 

 يقوؿ:فينتقل إُف ا٤بخٌمسة الثانية مث 

 وفٍ ػػػػأسف الفن على تلك الفن
 وفػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ما ضٌمتو منهٌن ا٤بن

 

 حصدهتا كىي خضراء السنوفٍ  
 وفػػػػػػغصصه ما ىاف منها ال يه

 

 كجراحاته كأيسه كعذابٍ 

ثٌبت ركٌم الشطر ا٣بامس، فهو يف األكُف: أين كٌُف كوكباه أين غاب، كيف الثانية: يغٌّب األربعة األشطر األكُف ك في
 كجراحاته كأيسه كعذاب.

، كأف تكوف األربعة التالية على ركمٌو آخر، كأف ركمعلى األكُف أف تكوف األربعة  ؛ٲبكن أف يفعل ذلك ادلربّعكيف 
ا ٩بيٌػزنا ىو أف يكوف الشطر الرابع اثبت ا ، سمطةلركٌم يف كل ا٤بتكوف األربعة الثالثة على ركمو اثلث، لكن الذم يعطي نغمن

 :ؿيقو  عقادلفا

 ىذا بشّب الزمافً 
 ا٤بثآفعلى دعاء 

 

 فانشر دفْب األمآف 
 افً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكضٌجة النندم

 

 الثانية:مث يقوؿ يف 
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 كاند اب٣بمر حويب
 كخالطي يف القلوبً 

 

 يف كل عرؽو طركبً  
 زافً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمواضع األح

 

 يف األكُف، مث يتابع:فالرابع ٲباثل الرابع  

 ىم قد أجٌنوؾ دىرا    قل للوليػػػػػػػػػػػػػػػدة غدرا     

 ػػػػػآفػػػقضيًتو يف القنػػػػػػ    فجددم اليـو عمرا     

ين ، يعِب الشطر األكؿ بركم، كالشطر الثآف بركمو ٨بالف، عجز يف الركٌم، كتشابو الين صدر لتـز تشابو القد يي ك 
 كالشطر الرابع بركٌم يشبو الشطر الثآف، مثل قوؿ إبراىيم انجي:كالشطر الثالث بركم يشبو الشطر األكؿ، 

 أين شٌط الرجاءٍ 
 واءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليلٍب أن

 راحٍ ػػػػػػػأعوِف اي ج
 احػػػػػػػػػػػػػػال يهٌم الري

 

 وـٍ ػػاي عيباب ا٥بم 
 ـوػػػػػػػػػػػػػػػػػكهنارم غي

 افٍ ػػػػػػػػػػػػأ٠بعي الديٌ 
 افػػػػػػػػػػػػزكرؽه غضب

 

ابء، جيم جيم جيم جيم، كٲبكن أف ألف ألف ألف ألف، ابء ابء ابء قوافيو على: كوف تإذنا ا٤بربع ٲبكن أف 
 ، كٲبكن أف تكوف: ألف ابء ألف ابء.لف ألف ألف ابء، جيم جيم جيم ابءكوف: أت

ا، كما يف قوؿ العٌقاد الشطراف األٌكالف بركٌم، ما يكوف عادةن و كذلك، لكن  ادلثلث          كالشطر الثالث يكوف موحدن
 أيضنا:

 اي أيب طاؿ يف الظالـ قعودم
 

 ودً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفمٌب أنت ٨برجي للوج 
 

 طاؿ شوقي إليك فاحلل قيودم
 اي أيب عاَف الظالـ ٨بيفي 

 

 طفله ضعيفي  عليوليس يقول  
 

 فأجزٓف من ظلو ا٤بسدكدً 
 العجابحٌدثوان عن ا٢بياة 

 

 اٌلبً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفلهجنا ٕبسنها ا٣ب 
 

 كظمئنا ٢بوضها ا٤بوركدً 

ففيو يكوف الصدر كالعجز على قافيةو يف كل بيتو على حدة، كىذا ىو النموذج الشائع يف منظومات  ادلزدوجأما 
، كأشهر ٭باذجو: أرجوزة أيب العتاىية الٍب يقوؿ فيها: ، كألفية ابن مالك كغّبىا من منظومات العلـو  العلـو
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 حسػػػػػػػػبك ٩بػػػػػػػػا تبتغيػػػػػػػػو القػػػػػػػػوت
 الفقػػػػػػػػػر فيمػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػاكز الكفافػػػػػػػػػا

 يكفيكػػػاإف كػػػاف ال يغنيػػػك مػػػا 
 إف القليػػػػػػػػػػػػػل ابلقليػػػػػػػػػػػػػًل يكثػيػػػػػػػػػػػػػري 

 ذرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىي ا٤بقادير فلمِب أك ف
 

 وتي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػما أكثر القوتى ٤بن ٲب 
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمن اتقى هللا رجػا كخاف
 اكى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفكل مػا األرض ال يغني
 ديري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإف الصفاء ابلقػذل ليك

 إف كنت أخطأتي فما أخطػا القػدر
 

 :كلكم تعرفوف ألفية ابن مالكك 

 كالمنا لفظه مفيده كاستقم
 

 مػػػػػػػػػػػػػكاسمه كفعله مث حرؼه الكل 
 

 هماا٤بقطٌعات كا٤بوٌشحات، كىذه سنتناك٥با يف احملاضرة القادمة إف شاء هللا؛ ألف كالن منيتبقى لنا ا٢بديث عن 
 .(ُ)ستغرؽ ٧باضرةن منفصلة عن غّبىا من قضااي التنوٌع يف القوايفيتاج إُف ٭باذج توٌضحو، كقد ٰب
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 شرثاني عاللقاء ال

 وبعد:بسمميحرلا نمحرلا هللا ، ا٢بمد هلل، كالصالة كالسالـ على رسوؿ هللا، 

 نستكمل يف ىذا اللقاء ا٢بديث عن التنوع يف القوايف، كنبدأ اللقاء اب٢بديث عن ا٤بقطعات.

للتقفية، : تلك القصائد أك ا٤بقطوعات الٍب يتخذ فيها الشاعر النظاـ ا٤بعركؼ يف القصيدة وادلقصود ابدلقطعات
لكنو ييكوًٌف قصيدتو من مقاطع، كل مقطع على قافية بعينها، فكأف كل مقطع قصيدة مستقلة، كمن مث ٲبكنو استخداـ 

 التصريع أك التقفية يف أكؿ كل مقطع، أك يَبؾ ا٤بقطع مصمتنا بدكف تصريع كال تقفية.

، فكل مقطع مكوف من أربعة أبيات، اللاألطكأشهر قصيدة ٲبكن أف تكوف ٭بوذجنا ٥بذا: ما ييغُب  ٙبت عنواف 
 ككل بيت لو قافية، ككل مقطع لو نظامو يف التصريع أك التقفية أك اإلصمات.

 :الوداع: قوؿ إبراىيم انجي ٙبت عنواف من مناذج ذلك

 حػػػاف حرمػػػآف كاندآف النذيػػػػػػرٍ 
 زمِب ضػػػاع كمػا أنصفتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

ػُب رمٌ 
ي
 عمرم مػن أكاذيػب ا٤ب

 كعلى كفػػػػػػػػػػػػػػػػك قلػػػػػػػػػػػػػػػػػب كدـ
 

 ما الذم أعػددت ِف قبػل ا٤بسػّبٍ  
 زادم األكؿ كػػػػػػػػػػػػػػػػالزاد األخػػػػػػػػػػػػػػػػّب
 كطعػػػػػػامي مػػػػػػن عفػػػػػػاؼ كضػػػػػػمّب
 كعلػػػػػػػػػػػػى اببػػػػػػػػػػػػك قيػػػػػػػػػػػػد كأسػػػػػػػػػػػػّب

 

ف ىذه ا٤بقطوعة أربعة أبيات من ٕبر الرمل، العركض ٧بذكفة، كالضرب مقصور، البيت األكؿ فيو تصريع؛ أل
 ىذا تصريع يف بداية ا٤بقطوعة األكُف.ك ال ا٤بسّب، مع: تساكم فت = فاعالٍت،ٓف النذير العركض جاءت: 

 يف ا٤بقطوعة الثانية قاؿ:

 حاؿ حرمػآف فػدعِب اي حبيػيب
 آه مػػػػػػػػػػػػػػػن دار نعػػػػػػػػػػػػػػػيم كلمػػػػػػػػػػػػػػػا 

 اكأان إلفػػػػػػػػػػك يف ظػػػػػػػػػػل الصػػػػػػػػػػب
 الربػػػػػػػػػػوة ضػػػػػػػػػػيفنا عػػػػػػػػػػابرنا أنػػػػػػػػػػزؿ

 

 ىػػػػػذه ا١بنػػػػػة ليسػػػػػت مػػػػػن نصػػػػػييب 
 أجتػػػػاز جسػػػػرنا مػػػػن ٥بيػػػػبجئتهػػػػا 

 كالشباب الغض كالعمػر القشػيب
 مث أمضػػػي عنػػػك كػػػالطّب الغريػػػب

 

 كيف البيت األكؿ حدث تصريع بْب العركض كالضرب، فجاءت العركض صحيحة مثل الضرب من أجل التصريع.

 فاعالتن. =ة ليست/ من نصييب/ نفاعالتن/ ىذه ا١بن =حاف حرما/ ٓف فدعِب/ اي حبييب
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 فيها يقوؿ يف مقطع اثلث:ك 

 ؾٍ أسعدٓف كدعِب أسعدي ىاي 
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفأذقنيو فإٓف ذاى

 ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكابالئي من لياِف  ال
اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال تدعِب للياِف فغ  دن

 

 ؾٍ وردي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقد دْف بعد التنائي م 
  غدم ييرجىى كال ييرجىى غدؾال

 دؾػػػػػػػػػػػػػػػػ كراحت تيبعِبيقر بت حى 
 دؾػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ٘برح الفرقة ما أتسوا ي

ض َف تيغٌّب عن لكن العرك  ،فاعال، تشابو العركض كالضرب =فاعال، موردؾ =عدؾكيف البيت األكؿ تقفية، أس        
 فهذه تسمى تقفية. طبيعتها،

لرمل التاـ، بيد أف ضرب ىو البحر ا٤بسيطر على نغم القصيدة، ك اعلى إذنا كل مقطوعة من ىذه ا٤بقطوعات 
الضرب الثالث ٧بذكؼ، كيف ا٤بقاطع الثالثة جاءت العركض ٧بذكفة على ك الضرب الثآف صحيح، ك ا٤بقطع األكؿ مقصور، 

قف ى البيت األكؿ األكؿ من ا٤بقطعْب األكؿ كالثآف، ك  أصل الرمل التاـ، كتلك ىي شيمتها فيو، لكن الشاعر صرع البيت
 .من الثالث

أبيات، كي  ة، لكن ييستحسىن أال تصل إُف حد القصيدة، كحد القصيدة سبعدد األبيات يف ا٤بقطوعة ال حد لوع
 تكوف ميقطعة.

 ألبيات اسم ثالثيات.كتبدأ من بيتْب فأكثر، لكن عادةن ييطلىق على البيتْب اسم ثنائيات، كيطلق على ثالثة ا

وشىح" على أرجح الظن من ا٤بعُب العاـ كقد ، ادلوشحات: نظاـ التنوع التايل يف القوايف ىو
ي
اشتػيقىت كلمة "ا٤ب

 للتزيْب، سواءن أكاف ذلك كشاحنا، أـ قالدةن مرصعة، أـ غّب ذلك.

كاستيعملت الكلمة يف أحايْب كثّبة للتعبّب عن بعض ا٤بعآف البالغية، لكن الذم يعنينا ىنا منها: داللتها على 
وش ح، كعيرؼ الناظم فيو ابسم 

ي
قالب من قوالب الشعر العريب عيرؼ على مدل األايـ ابسم ا٤بوشحات، أك التوشيح، أك ا٤ب

يف ا٤بوشحات أنو اقتصر على النظم فيها كحدىا، بل ا٤بعركؼ أف شعراء األندلس  الوش اح، كإف َف ييؤثىر عن كاحد ٩بن برعوا 
كانوا يقرضوف الشعر، كينظموف ا٤بوشحات، كإذا كانت شهرة عدد منهم قد ٛبثلت يف ىذا الفن فليس معُب ىذا أهنم 

 .عليواقتصركا 

اؿ كٟبسة أبيات، كىذا النوع ييقاؿ أقف ة: كالـ منظـو على كجو ٨بصوص، كىو يتألف يف األكثر من ستوادلُوشَّح
، فالتاـ ييبتدأ فيو ابلقفل، كاألقرع ييبتدأ فيو األقرع، كيف األقل من ٟبسة أقفاؿ كٟبسة أبيات، كىذا النوع ييقاؿ لو التاملو 
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 ابلبيت.

وشحة ٩با يلي:بناء ادلُوشحة
ي
 : تتكوف ا٤ب

: كىو شطراف أك أكثر، تتحد فيهما القافية يف كل ا٤بوشحة، كما تتفق أكزاهنا كعدد أجزائها، كقد ييسمى القفل
 .ادلركز

: كىو ٦بموعة أشطار تنتهي بقافية متحدة فيما بينها، كمغايرة يف الوقت نفسو للمجموعة الٍب تيقابلها يف البيت
وشحة، ك٦بموع األشطار يسمى 

ي
 .الغصنفقرة أخرل من فقرات ا٤ب

وشحة.جةرْ اخلَ 
ي
 ، كىي القفل األخّب يف ا٤ب

 ىجرية، كىو قولو: ٓٗٓالنموذج الذم ييقد ـ ىو البن زىر ا٢بفيد، ا٤بتوىف سنة 

 وفً ػػػػػػػلى العيػػػػػػػػػػحيًٌ الوجوه ا٤بالحا    كحيًٌ ٪بيٍ 

 ىل يف ا٥بول من جيناحً 

 دٔف ك راحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيف ن

 الحيػػوح صػػػػػػػػػػراـ النص

 وفً ػػػػػرجو صالحا     بْب ا٥بول كاجملككيف أ

 بي ػػػػػػػػػا ال يغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاي غائب

 د القريبػػػػػػػػػػػػػػػػأنت البعي

 وبػػػػػكم تشتكيك القل

تىه  ٌن جراحا     كاسأؿ سهاـ ا١بفوفػػػػػػػػػػػػػأثخنػٍ

 وفى البواكيػػػػأبكى العي

م تذكاري   اؾػػأخت السًٌ

ـي األراؾػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحٌب ٞب  ا

 وفً ػػو كانحا     على فركع الغصػػبكى بشج
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 وٍ ػػػا زمامى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػألقى إليه

 وػػػػػػػػصب  يداكم غرامى 

 ق ا٤بالمةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال يطي

 وفً ػػغدا بشوؽ كراحا     ما بْب سىيٍب الظن

 دٌعٍ ال َف يو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاي راح

 عػرحلتى ابألنس أٝب

 عػػػكالعجز يعطي كٲبن

 وٓفػػػػػػػػعِب كما كدعخفوا الركاحا    كا كأمر  

وشحة حرية كتنويع ييقابلهما التزاـ كٛباثل.
ي
 يف أكزاف ا٤ب

وشحة يف عدة حاالت منأما احلرية
ي
حاالتو، أم: من  : ففي جواز استخداـ البحر الذم ستيصاغ على كزنو ا٤ب

 حيث التماـ كا١بزء كالشطر.

وشحة أف تكوف بعض أشطارىا من ٕبر على تفاعيلو التامة، كأف تكوف بعض أو بعبارة أوضح
ي
: ٯبوز يف ا٤ب

طويلة عديدة التفاعيل، فتأي بعض األشطار ، لى تفاعيلو ا٤بشطورة أك اجملزكءةاألشطار األخرل من البحر نفسو، كلكن ع
 كأتي أخرل يف

ي
بل إنو ٯبوز أف أتي بعض األشطار من ٕبر كبعضها اآلخر من ٕبر . وشحة نفسها قصّبة قليلة التفاعيل ا٤ب

 .اثف

وشحة ا٤بتماثلة على كزف متحد، كاألجزاء ا٤بتماثلة 
ي
كأما االلتزاـ كالتماثل ففي كجوب أف أيي كل جزء من أجزاء ا٤ب

 كاألبيات مع األبيات. ،األقفاؿ مع األقفاؿ أك:، كاألقفاؿ مع األقفاؿ، األغصاف مع األغصاف ىي:

فإذا جاء البيت يف الفقرة األكُف على كزف معْب ٯبب أف أتي كل األبيات على الوزف نفسو، كإذا جاء القفل 
 األكؿ على طريقة خاصة من حيث طوؿ األشطار كقصرىا من ٕبر ما ٯبب أف أتي كل األقفاؿ على الطريقة نفسها.

تلك األقفاؿ ٯبب أف توافق ا٤بطلع الذم يسبق عادة كل الفقرات، كىذه ا٤بوافقة بْب األقفاؿ : أف وُيالَحظ
 ف كالقافية ٝبيعنا.الوز كا٤بطلع ٯبب أف تكوف يف 

حجاجية من ًقبل  -الطراز داريف  ابن سناء ادللككما قاؿ –ي أف تكوف أهنا ينبغكثّب؛ من فيها كالـ   رجةاخل
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رقة، حادة  لغات المن ألفاظ العامة ك غزلة جدا، ، ، كىزازة سٌحارة خالبة، بينها كبْب الصبابة قرابةمينضجةالسخف، حارة ٧بي
ة، فإف كانت ميعربة األلفاظ منسوجة على منواؿ ما تقدمها من األبيات كاألقفاؿ، خرج ا٤بوشح من أف يكوف دارجال

كقد تكوف  رجة ميعربة.فإنو ٰبسن أف تكوف ا٣بجة، ر ح مدح كذيكر اسم ا٤بمدكح يف ا٣بموشحنا، اللهم إال إف كاف موش
 .(ُ)اللفظا٣برجة عجمية 

فض ل أف رجات يكوف ابللغة العربية كبعضها يكوف ابلعامية، كيي بعض ا٣بفلن نتوقف أماـ ىذا ا٤بوضوع كثّبنا، 
 كما يف ختاـ موشحة منسوبة البن زىر ا٢بفيد يقوؿ:  يكوف ابلعامية،

 قمٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرـٍ    إذا يسػػػػػػػػػا ميغػػػػػػػػػػػرـٍ    ضنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأك منك أف ترحٍم    كأف ٙب

 وجً ػػػػػػأيمسك اب٤باطي    ػرم    يف ٕبر أكجاِف    بعيد الشأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفلو 

 كغادة تبدك    كالبدر يف السعدً 

 رىندً  نو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػأما٥با النهدي    يف غصي 

 ع  ابلوردً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا البػيٍردي    أينػأكراقه

 ابتت كًىٍي تشدك

 مػػػػػػػػػػػػػػػٍل فم    كًجي كانضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزـٍ    كقبٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم    كقم كاعػػػػػػػػيب ًاىجػػػػػػػػبيًٌ حي 

 ي    قد اشتغٍل زكجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِف    إُف أقراطػػػػػػػػػػػدرم    كقم ٖبلخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإُف ص

 ابن سناء ا٤بلك يف كتابو )دار الطراز( ا٤بوشحات إُف قسمْب:قسم  :أوزان ادلوشحات

 ما بيِب على أشعار العرب. -

 كما ال عالقة لو هبذه األكزاف. -

 ، أما ما بيِب على أشعار العرب من ا٤بوشحات فينقسم إُف قسمْب:يعنيناال العرب كزاف ما ال عالقة لو أبف

سمطات، األول
ي
: ليس فيو اختالؼ عن الشعر العادم، كمثل ىذا النوع ىاٝبو ابن سناء ا٤بلك، كاعتربه من ا٤ب

 .البن زىر ا٢بفيدالذم قدمناه األكؿ مثل النموذج 

ا٣بليل بن أٞبد، لكنو يتصرؼ يف الوزف بزايدة أك نقصاف،  من أقساـ ا٤بوشحات يتكئ على أكزاف والقسم اآلخر
                                                 

 ّّ-َّدار الطراز: (ُ)
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 أك يستخدـ التاـ مع ا٤بشطور، أك يستخدـ التاـ مع اجملزكء يف ا١بزء الواحد.

 ضرب ابن سناء ا٤بلك الختالؼ األكزاف قوؿ أحد الويش اح:مثاًل: ف

 صربتي كالصرب شيمة العآف
 

 كَف أقل للميطيل ىجرآف 
 

 معذيب كفآف 

ة /فلوال الزايدة الٍب تتمثل يف كلمٍب "معذيب كفآف" لكنا أماـ نص البحر ا٤بنسرح، صربتي كالص/ صرب شيم
 ، فكأنو من منهوؾ ا٤بنسرح.معوال ن، معذيب كفآف/ متفعلشطر اثف الػعآف، ىذا شطر، كَف أقل/ للمطيل/ ىجرآف، ىذا

 كقد ٰبدث التغيّب يف الوزف عن طريق إدخاؿ قافية أخرل.

 : يف مطلع أحد ا٤بوشحات يقوؿ الوشاح:فمثاًل 

 اي كيح صب إُف الربؽً 
 

 رٍ ػػػلو نظ 
 

 كيف البكاء مع الورؽً  
 

 رٍ ػػػػػػلو كت 
 

ؽ، كنظر، ككتر، يفك األزمة عند ابن سناء ا٤بلك؛ ألف ىذا ا٤بطلع لو نظران كالور ىذا التقسيم يف التقفية، الربؽ، 
 :التقليدم على ٕبر البسيطإليو لكاف بيتنا من الشعر 

 اي كيح صب إُف الربؽ لو نظر
 

 رػػػػػػػػػػػػػػكيف البكاء مع الورؽ لو كت 
 

م هبذه الصور  ،ةلو قيرئ هبذه الصور   الـ الوٌشاح عند ابن سناء ا٤بلك.يي ، ةأك قيسًٌ

، كىذا كالـ يراعي السطح، كال يراعي طميسأف التوشيح ليس إال نوعنا من التبعض الناس يركف  :التقفية نظام 
٭باذج من ا٤بوشحات كثّبة ٲبكنكم أف  دار الطرازأك يف  ادلوشحات األندلسيةعمق التقسيمات، كأنتم عندكم يف كتاب 

 ا ىذا الكالـ.عليهتيطبقوا 

ىي يف ٦بموعها لغة عربية صحيحة تتفق مع قواعد اللغة العربية، كتتسم ابلرقة، كالعذكبة،  :لغة ادلوشحات
حدثوف يف صفاء اللغة كسهولة األلفاظ. عليوا فيم ه اء، كصنيع الوشاحْب أيي امتدادكالصف

ي
 الشعراء ا٤ب

األدب ٝبيعنا  ودارسك  األندلسية، يف ث: إنو ييفضل فيها استعماؿ العامية أك لغة الركمانيلرجات فقاخلأما 
يف غّب ذلك ك رجة، خدـ يف القفل األخّب الذم ىو ا٣ب، كإ٭با تيستالعامية يف أثناء ا٤بوشحةمتفقوف على عدـ استعماؿ 

 .األعجميةستعمل العامية أك تينبغي أال 

٘بدكف أف الوزف فيو زايدة ىذا الكالـ ٰبتاج إُف أكثر من ٭بوذج من ٭باذج ا٤بوشحات، ك٧باكلة معرفتها، لكن حْب 
 ؼ يف البحر.أف تعرفوا أنو ٲبكن أف ييتصىر   عليكمأك فيو نقص عما ىو معركؼ يف الشعر الَباثي ف
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لن مستفعلن فاعالف يف شطر، مثالن لو فرضنا أف السريع مستفعلن مستفعلن فاعلن، فيمكن أف أيي مستفعف
ا عن ٕبر فمستفعلن مستفعلن،  ه:كبعد ، يعِب ليس ابلضركرة أف يكوف ا١بزء الثآف ٩باثالن للجزء األكؿ، سريعالهذا ليس بعيدن

كٲبكن أف أيي مستفعلن فقط، كٲبكن يف ٕبر مثالن مثل الطويل أف يقوؿ: فعولن مفاعيلن فعولن، مث أيي يف ا١بزء اآلخر 
 كيقوؿ: فعولن مفاعيلن.

كنلتقي فيما بعد ذلك يف التجديد يف األٕبر الَباثية أرجو هبذا أف نكوف قد كضحنا ما بقي من التنوع يف القوايف، 
 إبذف هللا تعاُف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 التجديد في أوزان الشعر                                                                                  د/ شعبان صالح 

 

 

62 

 

 

 عشر اللقاء الثالث

 وبعد:بسمميحرلا نمحرلا هللا ، ا٢بمد هلل كالصالة كالسالـ على نبيو كمصطفاه 

فنبدأ يف ىذا اللقاء ا٢بديث عن التجديد يف األٕبر الَباثية، كسنتناك٥با ٕبرنا ٕبرنا بنظاـ كركدىا يف الكتاب الذم بْب 
 .الوافر حبرأيديكم، كأك٥با 

؛ لمجزكءلمقطوفة، كضرهبا مقطوؼ، كصوراتف  كقد كرد لبحر الوافر يف الَباث ثالث صور: صورةه للتاـ، عركضها
 كالصورة الثانية: عركضها صحيحة كضرهبا معصوب.، ا صحيحة كضرهبا صحيحعركضهالصورة األكُف: 

كا٢بديث عن القصر كىو:  كإف عزاه إُف الزجاج، مقصورنا، فعولْ كقد أكرد ابن القطٌاع للوافر التاـ ضرابن على 
 حذؼ ساكن كتسكْب متحرؾ من السبب ا٣بفيف إ٭با مت بناءن على أف هناية الشطر ىي فعولن.

 تبع الشنَبيِب ابن القطٌاع يف ذلك، كشاىدٮبا قوؿ العالء بن ا٤بنهاؿ الغنوم: كقد

 فليػػػت أاب شػػػريكو كػػػاف حينػػػا
 نػػػػػػػػايعلئػػػػػػػػو ر  دكيػػػػػػػػَبؾ مػػػػػػػػن ت

 

 فيقصر حْب يبصره شريكٍ  
 إذا قلنػػػػػػػػا لػػػػػػػػو ىػػػػػػػػذا أبػػػػػػػػوؾٍ 

 

للشاعر  ، يف ديواف )كلمات آخر رجلو عريب( إىل اباب الفاتيكانكعلى ىذه الصورة كردت قصيدةه بعنواف: 
 سيد خلف، يف تسعةو كعشرين بيتنا يقوؿ فيها:ال :الدكتور

 ينػػػػػػادم ابلتسػػػػػػامح كالتػػػػػػ خي
 ٘بيىػػػػػػػػػرـٌ كػػػػػػػػػل داعيػػػػػػػػػة بسػػػػػػػػػيف
 كرىنػػػا السػػػيف إال عنػػػد غػػػٍزكو 
 زرعنػػػػػػا النػػػػػػور يف ركمػػػػػػا زمػػػػػػاان

 

 أمػػػػػػاـ النػػػػػػاس يفضػػػػػػحو الػػػػػػرايءٍ  
 كػػػػػػػأف الػػػػػػػداء صػػػػػػػار لنػػػػػػػا دكاء
 كنػػػػػػػػػػؤمن ابلتحضػػػػػػػػػػر كالنمػػػػػػػػػػاء
 ككنا الشمس يف عصر انطفػاء

 

 :ىادي احليارىكما يقوؿ يف ا٤بقطع الرابع من قصيدة 

 فػػػػػػػداؾ الػػػػػػػركح يف شػػػػػػػرؼو أيبٌو 
 كنػػػػػػػدرؾ أننػػػػػػػا َف نعػػػػػػػط شػػػػػػػيئنا
 ٤بػػػػػػػػاذا ٙبمػػػػػػػػل األكجػػػػػػػػاع عنػػػػػػػػا
 نصػػرت ضػػعيفنا يف كػػل أرضو 

 

 تيقػػػػػػػػػػٌدـ للشػػػػػػػػػػػهادة يف رضػػػػػػػػػػػاءٍ  
 كمػػا أعطيػػت مػػن نبػػل العطػػاءٍ 
 ألنػػػػك خػػػػػّب مػػػػػن ٞبػػػػػل اللػػػػػواءٍ 
 ٠بػػػػػػػت بػػػػػػػك كالثػػػػػػػراٌي للسػػػػػػػماءٍ 
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؛ فقد أكرد أبو ا٢بسن العركضي لى أصل كضعو يف الدائرة ا٣بليليةالعركض كالضرب عاتـ كما كرد الوافر التاـ     
شعرا على مفاعلًب ست مرات، كقاؿ: ىو قياس  يف كتابو)ا١بامع يف العركض كالقوايف( عن األخفش "أنو ٠بع أعرابيا ينشد

عند شعراء متعددين، منهم دمحم ا٤بعصرآف يف من قوؿ العرب فأجٍزه"، كقد صيغ شعر على ذلك  -زعم-عندم، فإف كجدتو
 ، البالغة ثالثْب بيتنا يف ديوانو: ا٥بجرة إُف ا٣بليل بن أٞبد، يقوؿ فيها:مرثّيٌة إىل الندىقصيدة: 

 ػأٌْف رحلػػػتي كيقػػػيػػػراكغِب األسػػػى 
 أان مػػػػػػا زلػػػػػػت مشػػػػػػتبكنا أبحػػػػػػزآف
 كتوغػػػػػػػػػػػػل يٌف أحػػػػػػػػػػػػزآف كتقتلػػػػػػػػػػػػِب

 

 تفي خطوم يزلزؿ ذلك ا١بسػداػ 
 ضػػها فػػدمع القلػػػب قػػد ٝبػػػداأركٌ 

 كتنشرٓف كأٓف قػد خيلقػت سػدل
 

، يف ديوانو الذم سبق ذكره تبلغ اثنْب كعشرين بيتنا يقوؿ يف شر احلبكما أف للسيد خلف قصيدةن بعنواف: 
 ختامها:

 يصػػػػػػػٌب البػػػػػػػدر يف عينيػػػػػػػًك ٟبرتػػػػػػػو
 ٛبوت الشهب حْب نصػافح الػدنيا
 سػػػػػػػػػػػتلقى أمػػػػػػػػػػػٍب خػػػػػػػػػػػّبنا إذا متنػػػػػػػػػػػا

 

 ىػػور ا١بفػػن ىػػااليز كتػػرقص يف  
 كحػػػػػػػْب مضػػػػػػػٌيها قالػػػػػػػت ٙبيػػػػػػػاي
 فشػػػػػػر ا٢بػػػػػػب أف هتػػػػػػواًؾ أبيػػػػػػاي

 

 يقوؿ فيها: مارد وادي عبقريف ديوانو:  والراعي الذئبكلو لزكمية يف ٟبسة أبيات بعنواف: 

 نصبػػػػػػػػػتى السػػػػػػػػػيفى َف ترفىػػػٍع ظيالمػػػػػػػػػػػػػتىو
 أكػػل  السػػػػػػػػػػػػػػػػػػحػػػر مرىػػػػػػػػػػػػػوف بغػػابتكم 

 لػػػػو بػػػػت  تػػػػؤمن يب-٤بػػػػاذا استسػػػػلمتٍ 
 ىنػػػػػػػػػػػػػػػا تنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق  تسبيػػػػػػػػػػػػحا ٗبيػػػديتهم

 ىػػدـى قػػافيٍبفميػػٍر عطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى التجلٌػػي 
 

 فهػػػػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػػػػكنٍت إذا جػػػػػػػػػػػػر كا أفاعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػها 
 لتنعػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػاةي ذيبػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػاف راعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها
 فراشػػػػػػػػػػػػاتي الػػػػػػػػػػػػرؤل ا٢بػػػػػػػػػػػػّبل لداعيػػػػػػػػػػػػػػػػها
 يػػػػػػػػػده عاشػػػػػػػػػت كأخػػػػػػػػػرل مػػػػػػػػػات انعيهػػػػػػػػػا
 كبًػػػػػػػػػٍع ركحػػػػػػػػػي ففػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػريف مسػػػػػػػػػاعيها

 

 كللشاعر دمحم حجاج أبياته على ىذا الوزف يقوؿ فيها:     

 سػػػػػػػػػػػػراايهأبٌلغػػػػػػػػػػػػو بشػػػػػػػػػػػػعرو مػػػػػػػػػػػػن 
 فلػػػوال ا٢بػػػب مػػػا بلػػػغ العػػػال بشػػػره 
 كلوال ا٢بب ما فاض الشػعور ٥بػا
 كلػػػوال ا٢بػػػب النتحبػػػت ٠بػػػاكاته 

 

 كأعشػػػػػػػقو كعشػػػػػػػقي ابلػػػػػػػغه فػػػػػػػاهي  
 كلوال ا٢بب مػا خيلقػت لنػا اآله
 كلوال ا٢بػب مػا غيفػرت خطػاايه
 كلػػػوال ا٢بػػػػب مػػػػا رحػػػػم األان هللاي 
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فقد أضاؼ لو األخفش فيما حيكي عنو عركضنا اثلثةن مقطوفة ٥با ضربه  الوافر اجملزوءىذا عن الوافر التاـ، أما 
 مفاعلًب فعولن، كعلى ىذا الوزف نقل ابن رشيق يف العمدة ما أنشده الزٌجاجي:  مثلها، فيصبح كزهنا: مفاعلًب فعولن 

 سقى طلالن ٕبيػزكل
 و أركلػػػػػػػػػػعًهدان في

 ودي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأركل ال كن
 ودػػػػػػػػػػػػػ٥با طرؼه صي

 زارػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلئن شٌط ا٤ب
 ارػػػػػػػػػػػػػػػػػػفقليب ميستط

 

 ىػػزٔف الػػودؽ أحػػول 
 ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزماانن مث أق

 دكدي ػػػػػػػػػػػػػػػػػكال فيها ص
 ركدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكميبتسىمه بى 

 ارػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهبا كأنت دي
 رارػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو قكليس 

 

 ، يقوؿ فيها:إذلي ايكعلى ىذه الصورة كردت مقطوعة للشاعر نشأت ا٤بصرم ٙبت عنواف: 

 سػػبقتي إليػػك شػػوقي
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن فزدٓف منك قرب
 وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػد األمػواج تعل

 لو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهناره بعد لي
 

 كصػػمٍب فيػػك نطقػػي 
 فبعدم عنػك ييشػقي

 ادػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتراتيالن كٞب
 اكيبقػػػى الوجػػػدي كجػػػد

 

 كما أكرد الز٨بشرم، كتبعو يف ذلك السكاكي، ضراب مقطوفا للوافر اجملزكء الصحيح العركض، كشاىدٮبا:

 بكيتى كما يرد لك الػػ    ػبكاءي على ا٢بزينً                                 

 الوايف يف القوايفكَف أصادؼ على ىذا الوزف شعرا سول ما أكرده الدكتور: عمر خلوؼ يف مقدمة ٙبقيقو لكتاب 
على ٙبقيقو، كفيو من شعر ابن  ىو يقـو اإلبداع(، من أف ٥بذا العلىم كتااب يف العركض يسمى ُٖ)صالبن الفرخاف

 الفرخاف على ىذه الصورة قولو:

 ْبي ػػػػلىمو     فجىد  بنا ا٢بنػػػػػرٍزفى لنا بذم سى بى 

 وـى بو     فما كادت تىلْبي ػػػػػػػكعا١ٍبتي ا٥بم

 اد ِفى األنْبي ػػػػػػػكقلتي يعود ِف صربه     فع

 ككنتي أيرىل كِف جسمه     فأصبحى ال يىبْبي 
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سياؽ إيراد ىذه األبيات كغّبىا ٩با ٲبكن أف يينظم عليو الشعر العريب من األكزاف الٍب َف يذكرىا ا٣بليل قاؿ كيف 
إمكاف  -فيما يعنيو-ابن الفرخاف إنو قد اقَبيح عليو أف يورد األمثلة من شعره؛ لعدـ كركد شعر للقدماء عليها، كىذا يعِب

، كإف كانت ، فبقيت الصورة هبذا ٧بصورة بْب علماء العركضقدماء عليهاأف يكوف النظم مقصودا لسد فجوة عدـ نظم ال
 صا٢بة اإليقاع ألف ينظم عليها غّبىم من الشعراء.

حدثوف صورة
ي
أخرل للمجزكء شاعت يف أشعارىم أكثر من شيوع الصورة الٍب أضافها األخفش،  كقد أضاؼ ا٤ب

روحية يف حالة العصب، كما يف قوؿ  ، أك مفاعٍلتافٍ يكوف الضرب فيها ميسبٌػغنا للعركض الصحيحة، أم: على مفاعلتافٍ 
 القّليِب

 إذا ضػػػػػاقت يب الػػػػػدنيا
 كأظلمػػػت ا٢بيػػػاة فمػػػن
 كيهتػف يف العػركؽ دـه 

 الكػػػػػػػوأحبػػػػػػك اي إلػػػػػػو 
 

 فمػػػػػػػػػن أرجػػػػػػػػػوه غػػػػػػػػػّب هللاٍ  
 يبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدد ظلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍب إاله
 طهػػػػػػػػػوره مػػػػػػػػػػا أرٌؽ نًػػػػػػػػػػداه

 مػداه د جهلػتا قػف حب  
 

 يف لوس أ٪بلوس: غازي القصييبكقوؿ 

 سػػػأكتب عنػػػك اي عمالقػػػٍب األٌخػػػاذة ا٢بسػػػناء
 كعػػن دنيػػاؾ عػػن سػػحرؾ عػػن شػػاطئك الوٌضػػاء
 عػػػن الطػػػرؽ الػػػٍب تغفػػػو علػػػى أكىامهػػػا الشػػػقراء

 كجينٌػػػت األضػػػػواءكعػػػن ليلػػػك ذاب البػػػػدر فيػػػو 
 

 :النيازكيف مقطع من قصيدة ٤باذا تصرخ الريح يف ديوانو  عراقي مصطفىكقوؿ 

 حصػػػػػآف األبػػػػػيض السػػػػػحرٌم يػػػػػرقص يف راب األحػػػػػالـٍ 
 يسػػػػػػػػػػػػػػػابق طيفيػػػػو العلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوم  أطيافػػػػا مػػػػن األنسػػػػػػػػػػػػػػػػاـ

 األنغػػػػػػػػػػػػػػػػػاـكٱبػػػػػَبؽ السػػػػػحاب إُف مػػػػػدائن ٙبضػػػػػػػػػػػػػػػػػػن 
 فػػػػألقىى الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعرى مؤتلقػػػػػا كحينػػػػػا أحصػػػػػد األكىػػػػػػػػػػػػػاـ

 

كما أف   ،اجلن(كالم )ديوانو ند طغام، يف مائةو كٟبسْب بيتنا يف افكانت لو قصيدةه بعنواف: خىوى  السيد خلفأما 
قد جاءت على ىذه الصورة،  ،على الوافر اجملزكءاتو مقطع، ا٤بصوغ كلو يف أعرافأربعْب يف ا٤بائة من مقاطع ديوانو: 
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 ة، ستوف منها ميسٌبغة الضرب، يقوؿ يف إحداىا:مقطعفالديواف ميكٌوفه من مائةو كٟبسْب 

 ىػػػػػػػػػػػػػػػواًؾ خيانػػػػػػػػػػػػػػػةه عظمػػػػػػػػػػػػػػػػى
 

ـٍ    كال أخشػػػػػػػػػػى ميػػػػػػػػػػدىل اإلعػػػػػػػػػػدا
 

 ػػػػػػػػػػػػحًة ا٤بفٍب احملػػػػػػػػػػامي العػػػػاـػػػػػػػػػػ       ػػٍب لفضيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قضيػػػأح
 ألف عيونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمرا

 

 ءى أخطبهػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػن ا٢بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 
 

 ٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا كفػػػػػػػػػػػػػػػػػركا العشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 ؽى ٤بػػػػػػػػػا أعلنػػػػػػػػػػوا اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ؟ 
 

 كما كردت بعض ٭باذج ظاىرىا كركد الوافر مشطورنا، مثل قوؿ ابن سهل األندلسي:

 شكوتي لو من ا٢بيرىؽ التهػااب
 فأسػػػػػػػػػػداىا مراشػػػػػػػػػػفو ًعػػػػػػػػػػذااب
 كمػػػػاؿ كقػػػػد تطارحنػػػػا العتػػػػااب
 اكػػػػأٓف طػػػػائره انجيػػػػتي غصػػػػن

 

لكن صوغها على طريقة الرابعيات ال يساعد على تقٌبل ىذا الظاىر؛ ألف للرابعيات كالثالثيات أسلوهبا يف 
 تكٌوهنا من أشطرو من التواـ.

 ككذلك األمر فيما كرد عند سيد قطب من قولو: 

 تعػػػػػػػػػػاِف أكشػػػػػػػػػػكت أايمنػػػػػػػػػػا تنفػػػػػػػػػػد
 تعػػػػػػػػػاِف أكشػػػػػػػػػكت أنفاسػػػػػػػػػنا تػػػػػػػػػربد
 بػػػػػػػػػػال أمػػػػػػػػػػلو كال لقيػػػػػػػػػػا كال موعػػػػػػػػػػد
 تعػػػػػػػػاِف َف يعػػػػػػػػد يف العمػػػػػػػػر ميتسػػػػػػػػعي 
 تعػػػػػػاِف َف يعػػػػػػد يف الكػػػػػػوف مينتجػػػػػػع
 كغػػػػػػوؿ الػػػػػػدىر ال يبقػػػػػػي كال يػػػػػػدعي 
 كػػػػػػالان ضػػػػػػائعه يف الكػػػػػػوف مفقػػػػػػودي 

 هودي فػػػال ىػػػدؼه لػػػو يف األرض مشػػػ
 كال أمػػػػػػػػله لػػػػػػػػو يف الغيػػػػػػػػب موعػػػػػػػػودي 

 

كالفرؽ بْب ٭بوذج ابن سهل ك٭باذج سيد قطب: أف ابن سهلو صاغ أشطره من الوافر التاـ ا٤بطٌرد الوركد، كأما سيد 



 

 التجديد في أوزان الشعر                                                                                  د/ شعبان صالح

 

 

67 

 

 قطب فصاغ ثالثٌياتو من الوافر التاـ على أصل تفعيالت دائرتو، ٗبعُب: أف يتكوف الشطر من مفاعلًب ثالث مرات.

على ٟبس  دلن تتفجر األشعارمعظم أبيات قصيدتو  مصطفى عراقيالوافر أف صاغ الشاعر كمن غرائب كزف 
تفعيالت، كالقصيدة متعددة القوايف يف ٜبانية كثالثْب بيتا، منها ثالثوف على ٟبس تفعيالت، كالثمانية األخّبة على أربع، 

 ، يقوؿ فيها:النيازككقد نشرت يف ديوانو 

 األشعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار تشعلهػػػػػػا دمػػػػائي مث تنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلقي ٤بػػػػن تتفجػػػػر 
ػػػػػػقي  ـي حػػػػْب يىركعهػػػػا الغسى  ٤بػػػػن تتسػػػػلل األحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـي كاألاي
 ٤بػػػػن أتكم الطيػػػػور الشػػػػاردات إذا جفاىػػػػا الػػػػركض كاأللػػػػق
 ٤بػػػػن ترنػػػػو م ذننػػػػػا أحيطػػػػت ابلسالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل كىػػػػي ٙبػػػػَبؽ

 

، ككجود أبيات يف القصيدة على أربع تفعيالت يوحي أف الشاعر كاف موزع ا٥بول بْب شعر البيت كشعر التفعيلة
 .كلو مثل ذلك العدد ا٣بماسي يف ٕبر الرمل نورده يف حينو إف شاء هللا

                                                  *** 

 لو يف الَباث من مطٌرد االستعماؿ كما حكت كتب العركض صوراتف:، كقد كرد اذلزج: ىو ٕبر البحر التايل

 : العركض فيها صحيحة كالضرب صحيح.الصورة األوىل

 : العركض فيها صحيحة كالضرب ٧بذكؼ.والصورة الثانية

كقد صاغ لو بعض الشعراء أبيااتن على أصل دائرتو، أم: يكوف البيت فيها مكٌوانن من مفاعيلن ست مرات، من 
 قوؿ الشاعر:مثل 

 ترفٌػػػػػػػػػػػق أيهػػػػػػػػػػػا ا٢بػػػػػػػػػػػادم بعٌشػػػػػػػػػػػاؽً 
 

 نشاكل قد تعاطوا كأس أشػواؽً  
 

 (، كشاىداه قوؿ القائل:٦ٔبيء ا٥بزج اتما عند احملدثْب)ا٤بعيار لوحة  -مع التشذيذ -كقد أكرد الشنَبيِب 
 لقد شاقتك يف األحداج أظعافي     كما شاقتك يـو البْب غرابفي                      

 اآلخر:كقوؿ 
 ىب بلى لو كاف ِف عقلي لست كالستْب ِف داعو     إُف العيتأما يف ا                     

حداثت فيو فقد أجاز األخفش فيو ضرابن اثلثنا مقصورنا، كتبعو يف ذلك ا١بوىرم، كشاىدا األخفش ٮبا:
ي
 أما ا٤ب
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 فلػو أيرسػػلتي مػن حبػػك مبهػواتن إُف الصػػْبٍ 
 تصػػػػػػٌلْبٍ  لوافيتيػػػػػًك عنػػػػػػد الصػػػػػػبح أك حػػػػػػْب

 كمػػػػػػػػا ليػػػػػػػػث عػػػػػػػػرينو ذك أظػػػػػػػػافّب كأسػػػػػػػػنافٍ 
 ش غراثفٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػأبو شبلْب كاٌثبه شديد البط

 قصيدةه يف ٟبسة كٟبسْب بيتنا يقوؿ يف ختامها: البن سناء ادللككعلى ىذا الوزف كردت 

 أال اي عػػػػػػػاذِف فيػػػػػػػو سػػػػػػػكبت ا٤بػػػػػػػاء يف ا١بػػػػػػػّبٍ 
 كقػػػػػد قابلػػػػػتي تقليلػػػػػك مػػػػػن عشػػػػػقي بتكثػػػػػػّبٍ 

 علػػػػػػػػػى العهػػػػػػػػػد كغػػػػػػػػػّبم فيػػػػػػػػػو تغيػػػػػػػػػّبٍ أان ابؽو 
 كما الصفو سول العشق ككل العػيش تكػديرٍ 
 كِف فيػػػػػػػػػػػػػػػو أحاديػػػػػػػػػػػػػػػث كِف فيػػػػػػػػػػػػػػػو أخػػػػػػػػػػػػػػػابّبٍ 

 كجػػػػػػػػػػػػوهه كالػػػػػػػػػػػػداننّبٍ  كقػػػػػػػػػػػػد أفػػػػػػػػػػػػُب الػػػػػػػػػػػػداننّبى 
 

 كقد استدرؾ لو بعض العركضيْب عركضنا على مفاعي ٥با ضربه مثلها، كشاىدىم:

 سػػػقاىا هللا غيثنػػػا
 

 مػػػػػػن الػػػػػػو٠بي رايٌ  
 

 خطأبعنواف: أان الشاعر قلت، كقد نسبها ىو  دمحم ادلعصراينكعلى ىذه الصورة كردت أربعة أبياتو للشاعر       
 إُف ا٤بضارع، يقوؿ فيها:

 أان الشػػػػػػػػػػػاعر قلػػػػػػػػػػػتي 
 يغػػػػػِب الػػػػػدىر اب٠بػػػػػي
 أسّب الػدرب كحػدم
 خلػػودم يف قصػػيدم

 

 تي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكغٌنيػػت كٮب 
 دتي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأان منػػػػػذ كيل

 كيف الشػػعر احَبقػػت
 رتي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأٓف قد شع

 

 كما كرد لو عند بعض الشعراء ضربه على مفاعيالف ميسبٌػغنا، كما يف قوؿ الزركلي:   

 ٤بػػػػػػن خٌلفتمػػػػػػا ا٤بيػػػػػػدافٍ 
 عمػػػػػػػػػادا أدبو ضػػػػػػػػػخمو 

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشػػهااب فلػػكو غاب

ٍم لغػػػػػػػػة القػػػػػػػػرآفٍ    فقيػػػػػػػػدى
 افػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراسػػخ البنيرفيػػعو 

 معنػػا يف حالػػك األزمػػاف



 

 التجديد في أوزان الشعر                                                                                  د/ شعبان صالح

 

 

69 

 

 صراعه منػذ كػاف النػاس
 

 دافػػػػػػػػػػػػػبْب الفقد كالوج
 

 كما ٲبكن أف ييعٌد من ا٥بزج ا٤بشطور قوؿ الشاعر عمر فتحي إ٠باعيل:  

 ستبقى ذكػرايت األمػس يف نفسػي
 ىػػي السػػلول إذا أيصػػبح أك أيمسػػػي
 ككػػػػػٌر الصػػػػػبح كاإلمسػػػػػاء ال يينسػػػػػي

 كا٢بػػػػسٌ كىػػػػل يينسػػػػى ٝبػػػػاؿ الػػػػركح 
 كنػػػػػػػػػػػػػػػوره ٲبػػػػػػػػػػػػػػػأل األركاح ابألنػػػػػػػػػػػػػػػس

 

فهذه األبيات يف ظاىرىا من ا٤بشطورات على أصل دائرة ا٥بزج، كلكن اعتبارىا ٟباسٌية قد ٯبعل ىذا التصور 
ا فيو كإف كاف إمكانةن من إمكاانت التجديد.  مشكوكن

 :ككذلك األمر يف قوؿ الشاعر عبد الغِب النابلسي

 تثػػػػٌُب مثػػػػل غصػػػػن البػػػػافٍ 
 انعػػػػػس األجفػػػػػافغػػػػػزاؿه 

 فػػػػؤادم منػػػػو يف أشػػػػجاف
 

 .زكءكٲبكن عٌدىا ثالثيةن من اجملإذ ظاىرىا أهنا أبياته من منهوؾ ا٥بزج، 

 .هبذا ننتهي من ٕبرم الوافر كا٥بزج، كنكمل يف لقاءو قادـو إبذف هللا
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 عشر اللقاء الرابع                                         

 وبعد:بسمميحرلا نمحرلا هللا ، ا٢بمد هلل كالصالة كالسالـ على رسوؿ هللا 

 :ادلتقاربنتناكؿ يف ىذا اللقاء ما حدث من ٘بديدو يف ٕبر 

، ك٦بزكء، التاـ يتكوف البيت فيو من ٜبآف تفعيالت  ، يف كل شطرو فعولنٕبر ا٤بتقارب تراثينا كرد يف ٭بطْب: اتـو
ا ابلصحة، سواءن أجاءت عليهيف الَباث أربع صور ٰبددىا الضرب؛ ألف العركض يف ٕبر ا٤بتقارب التاـ ٧بكوـه  وكل ،أربع

 ا٤بقبوضة، أـ فعو احملذكفة، كيف ىذه ا٢بالة ييعٌد ا٢بذؼ علةن جرت ٦برل الزحاؼ. على فعولن السا٤بة، أـ فعوؿي 

 ر، كا٢بذؼ، كالبَب.أما األضرب األربعة الٍب ٙبدد الصور فهي: الصحة، كالقص

 .، أم على فعولنفالصورة األكُف الضرب فيها يكوف صحيحنا - 

 .فعوؿٍ أم على كالصورة الثانية الضرب فيها يكوف مقصورنا،  -

 فعو.أم على كالصورة الثالثة الضرب فيها يكوف ٧بذكفنا،  -

 .فعٍ أم على كالصورة الرابعة الضرب فيها يكوف أبَب،  -

ثور على ٘بديدو يف ا٤بتقارب التاـ، بل إف الصورة الرابعة ذات الضرب األبَب قد اختفت من كَف يتيسر لنا الع
الساحة الشعرية ٛبامنا كَف يعد ٥با كجوده إال يف ٭باذج قدٲبةو تذكرىا كتب العركض، أك تركيها كتب األدب أك دكاكين 

 الشعراء.

كىو النمط الثآف ٤با كرد يف الَباث لو صوراتف عركضهما ٧بذكفة، كالضرب يف الصورة األكُف  ،ادلتقارب اجملزوء
ا إال عليها أشعار، كالضرب يف الصورة الثانية يكوف أبَب، كىذه الصورة َف يرد عليهيكوف ٧بذكفنا، كىذه الصورة كردت 

 شواىد ميفردة.

تقارب اجملزكء يف نتاج الشعراء على الصور الثالث األكُف الٍب لكن ا٤بتقارب اجملزكء حدث فيو ٘بديده، فقد كرد ا٤ب
، كٲبثٌلها فتوجد العروض الصحيحة ذات الضرب الصحيحا ا٤بتقارب التاـ، كىذا على غّب ما قٌعد العركضٌيوف، عليهكرد 

 قوؿ نزار قٌبآف:

 تعػػػيش بصػػػدرم كعقػػػدم  تقػػػػػػوؿ أغانيػػػػػػك عنػػػػػػدم
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 كشػػعرؾ ىػػذا الطليػػق الػػػػػػ
 فمنػػػػػػػػػػػو أكٌحػػػػػػػػػػػل عيػػػػػػػػػػػِب
 فبيػػػػػػػػػػػته بلػػػػػػػػػػػوف عيػػػػػػػػػػػوٓف
 يػػدثٌرٓف حػػْب يقسػػو الشػػػػٌ 
 ػكأحفػػػػظ منػػػػو الكثػػػػّب الػػػػ
 كأنػػػػػػػػػػك رشػػػػػػػػػػة طيػػػػػػػػػػػبو 
 كحسػػػػػبك أنػػػػػك يف كػػػػػلٍ 
 كفػػػآف مػػػن اجملػػػد تسبيػػػػػػػػػػ

 

 
 
 
 
 
 
 

 بػػػػػػػػػدمػػػػػػػػػػأنيق لصػػػػػػػػػيقه بكً 
 دمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمنو أعطٌر هن

 دمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبيته ٕبمػرة خ
 ردمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاء فيػػػػذىب ب

 دمػػػػػػػػػػػػػػػػػػكثّب كأجهػػل قص
 ردمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىريقو تفٌشت بب

 ة كردػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ بيتو كسلٌ 
 دمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحي ثغرو ٝبيلو ٕبم

 

 ، كقد كردت يف ديوانو أنت ِف.ُمعجبة :كعنواف ىذه القصيدة

، تقع يف عشرة أبيات، كأخرل بعنواف: طفولة هند، يف ديوانو لوالكِ كلو أيضنا على ىذا الوزف نفسو قصيدةه بعنواف: 
 ، تقع يف اثِب عشر بيتنا.ذئبة

 ، يف ثالثة عشر بيتنا.حيّيةكِف قصيدةه على ىذا الوزف بعنواف: 

فقد كرد فيها الضرب مقصورنا للعركض الصحيحة، كٲبثٌلها أيضنا قوؿ نزار يف قصيدةو بعنواف:  الثانية الصورةأما 
 ، من ديوانو قصائد:رحلٌة يف العيون الزرق

 أسػػػػػػػػػػوح بتلػػػػػػػػػػك العيػػػػػػػػػػوفٍ 
 أان فػػػػػػػاتح الصػػػػػػػحو فاتػػػػػػػػػػػ
 أشػػػػػػػػػػػٌق صػػػػػػػػػػػباحنا أشػػػػػػػػػػػقٌ 
 كتعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم عينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؾ أٓف
ػػػػػػػػػػػػػػٍزرنا كأغػػػػػػػػػػػػػػر  أكػػػػػػػػػػػػػٌوف جي
 أان أكؿ ا٤ببحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرينى 
 حبػػػػػػػػػاِف ىنػػػػػػػػػاؾ فكيػػػػػػػػػف

  يػػػػػػػـو غنٌػػػػػػػت صػػػػػػػوارمٌ أان
 تساءلًت كالفلك سكرل

 

 
 
 
 
 
 
 
 م

 علػػػى سػػػفنو مػػػن ظنػػػوفٍ 
 ػػػػػح ىػػذا النقػػاء ا٢بنػػػوف

 ا٠بْبػػػػػػػػػػػػػػػػػػضمّبنا من الي
 أجػػػػػػٌدؼ عػػػػػػرب القػػػػػػركف
 ؽ جػػػػزرنا فهػػػػل تػػػػدركْب
 علػػػػػػػى أزؿو مػػػػػػػن ٢بػػػػػػػوف
 تقػػػػػولْب ىػػػػػذم جفػػػػػوف
 ٘بػػػػرح صػػػػػدر السػػػػػكوف

 دكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٕبٌػػػاري ينش
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 أيف أبػػػػػػػػػػػػػػدو مػػػػػػػػػػػػػػن ٪بػػػػػػػػػػػػػػوـو 
 قػػػذفتي قلػػػوعي إُف البحػػػػػ
 كيسػػػػػػػػػػػػػػػعدٓف أف ألػػػػػػػػػػػػػػػوب
 عزائػػػػػػػػػػػػػي إذا َف أعػػػػػػػػػػػػػد أف

 

 سػػػػػػػتبحر ىػػػػػػػذا جنػػػػػػػوف
 ػػػػر لػػو فٌكػػرت أف هتػػوف
 علػػػػى مرفػػػػػإو لػػػػػن يكػػػػػوف
 يقػػػػاؿ انتهػػػػى يف عيػػػػوف

 

، كتقع يف عشرة أبيات، هنديف ديوانو: طفولة )إىل وشاٍح أمحر( كعلى ىذا النمط ا٤بقصور الضرب تسّب قصيدتو 
، كما أف للشاعر جورج جرداؽ على ىذه الصورة لبدر شاكر السٌياب فجر السالمٜبانية عشر بيتنا يف قصيدة:  كتوجد

صاغها يف ٟبس مقطٌعات على ا٤بتقارب اجملزكء، كل مقطعة من أربعة أبيات، كرد الضرب  أنت حبييبقصيدة بعنواف 
 ، كصحيحا يف الثالثة كا٣بامسة. مقصورا يف األكُف كالثانية كالرابعة

 كىي الٍب تكوف عركضها صحيحة كضرهبا ٧بذكفنا، كٲبثٌلها قوؿ ميشاؿ نعمة: الثالثة الصورةتبقى 

 ٛبػػػػػػػػػػػػػرٌين يف خػػػػػػػػػػػػػاطرم
 ٛبػػػػػػػػػرٌين أنػػػػػػػػػدل أرٯبنػػػػػػػػػا
 فكػػػل ا٢بػػػواس عطػػػاشه 
 ألنػػػػػػت اكتنػػػػػػاه احملػػػػػػاؿ

 

ػػػػػػػػػػػػػػا كيف انظػػػػػػػػػػػػػػرم   نعيمن
 مػػػػػػػػػػن الزنبػػػػػػػػػػق العػػػػػػػػػػاطر
 إُف ا٤بنهػػػػػػػػػػػػػػػل الزاخػػػػػػػػػػػػػػػر

 الشػػػػػػػاعركصػػػػػػػفو مػػػػػػػُب 
 

 لنزار قبآف من ديوانو: أنت ِف، يقوؿ يف هنايتها:)حنت(  ا أيضنا تقع قصيدةه بعنوافعليهك 

 كليتػػػػػػك تػػػػػػدرين أف الػػػػػػػػػػػ
 أان مػػػػػػػػن عرفػػػػػػػػًت ىػػػػػػػػواه
 أحبك فوؽ ظنػوف الظػػػػػ

 

 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمحبة أف تبػػػػػػػػػػػػػػػػػذِف
 كآثػػػػػػػػػػػػػػرًت أف ٘بهلػػػػػػػػػػػػػػي
 ػػػػػػػػػػػػػػنوف فػػػػػػػػػػػػال تسػػػػػػػػػػػػأِف

 

 تقع يف تسعةو كأربعْب بيتنا، يقوؿ فيها:)إليها يف يوم ميالدىا( كحملمد ا٤بعصرآف قصيدةه بعنواف 

 كليسػػػت كهنػػػدو كليسػػػت
 ا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلكنهػػا كحدى

 ىي السحر ينأل كينأل
 ٙبػػػػػػػػب ا٢بقػػػػػػػػوؿ مواعيػػػػػػػػػػػ

 

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكليلى كال ضدى 
 ػػػػسجت منتهػػى كحػػدىا

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيسكن يف كردى
 ػػػػػػػػػدىا اي شػػػػػػذا كعػػػػػػدىا

 

أما انزؾ ا٤بالئكة فاستعملت ىذه األضرب الثالثة للمتقارب اجملزكء الصحيح العركض، ففي اجمللد الثآف من 
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تتكٌوف من ٟبسة مقاطع، كل مقطعو منها أربعة أبيات، ككل مقطعو لو  دعوٌة إىل األحالمديواهنا الكامل قصيدةه بعنواف: 
 فتقوؿ: فعوضربه معٌْب، بيد أف العركض صحيحةه يف كل ا٤بقاطع، ففي ا٤بقطع األكؿ مثالن تستخدـ الضرب احملذكؼ 

 م إف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعاؿ لنحل
 كلػْب الػػدجى كخػػدكد النػػػػػ

 

 
 م

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا١بميل لنػػمساء 
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجـو تناجي بنػ
 

 :فعولْ كيف ا٤بقطع الرابع تستخدـ الضرب ا٤بقصور 

 سػػػػػػػػػػػػػنحلم أان اسػػػػػػػػػػػػػتحلنا
 بػػػػػريئْب نرقػػػػػد فػػػػػوؽ الصػػػػػػػ

 

 
 م

 صػػػػػػػبٌيْب فػػػػػػػوؽ الػػػػػػػتالؿ
 ػػػػػػخور كنرعػػػػػى ا١بمػػػػػاؿ

 

فَبؽ كىي
ي
 ميكونةه من ٟبسة مقاطع. ككذلك قصيدة أكؿ الطريق، كقصيدة ا٤ب

أما يف قصيدة شجرة القمر، كتقع يف أربعةو كأربعْب كمائة بيت، كطريق حيب، كتقع يف أربعةو كعشرين بيتنا، كا٤بدينة 
الٍب غرقت، كتقع يف اثنْب كثالثْب بيتنا فقد استخدمت نظاـ الثنائيات، أم: كل بيتْب بقافية، كمن مث تراكح الضرب يف 

 بْب الصحة كالقصر كا٢بذؼ. القصائد الثالث

: أف ىذه الصور الثالث للمتقارب اجملزكء مع جٌدهتا قد استحسنها الشعراء، كاستساغوا وىذا يعِب فيما يعنيو 
 ا كثّبنا.عليهموسيقاىا، كنظموا 

داثن يف كتابو: عومن التجديد أيًضا يف حبر ادلتقارب ركض : أف يرد مشطورنا، كقد أثبت ا١بوىرم لو مشطورنا ٧بي
 الورقة، كإف أ٠باه مربعنا، كإف قاؿ: َف يرد عن العرب، لكن شاىده عنده:

 كقفنا ىنيٌػة
 

 أبطالؿ ميٌػة 
 

 ككذلك فعل ابن رشيق يف كتابو العمدة.

منذ ٫بو أربعْب سنة قد قلت عن ىذا النمط أك  )موسيقى الشعر بْب االتباع واالبتداع( كنت حْب أٌلفت كتايبك 
، كلكنو إمكانةه من إمكاانت ا٤بتقارب تفسح عليوكىو بيته فريده َف يلتفت إليو أحده من الشعراء ليصوغ " الشاىد:عن ىذا 

الذين قالوا على ىذا الوزف بعض كقتها َف أكن قد ٕبثتي كما ينبغي، أك لعل  علىكل كترىا"،اجملاؿ أماـ من يود العزؼ على 
 قد صاغوا على ا٤بتقارب ا٤بشطور.قد قالوا بعد أف أٌلفتي كتايب، ا٤بهم أف الشعراء 

 :سليمان العيسىيقوؿ  ادلشطور صحيح العروض والضربفعلى 
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 أخي يف ا١بزائرٍ 
 ظناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٛبنيت لف

 كهمس ا٣بزامى
 وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأضمك في
 ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٰبمل ع

 

 
 

 رٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػٙبيات اثئ
 كدفق البشائر

 ٌؼ الغدائركر 
ا يساف  رػػػػػنشيدن

 رػػػػػػػػػػػػػػشاع أمآف  
 

 وقول فوزي ادلعلوف:

 نمشي كقبل الصػباح ا٢بقيقػيس
 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسنسبق آمالنا يف الطري

 ك٪بػػػػػػػِب األشػػػػػػػعة قبػػػػػػػل الشػػػػػػػركؽ
 

 وعلى ادلشطور الصحيح العروض ادلقصور الضرب يقول اجلزار السرقسطي:

 نػػػػػػػػػػوره كػػػػػػػػػػل نػػػػػػػػػػورٍ ٙبػػػػػػػػػػٌّب يف 
 كذلٌػػػػػػت لػػػػػػػو نػػػػػػٌّبات البػػػػػػػدكرٍ 

 دكرٍ ا٣بػػكحنٌػػت ٢بسػػن سػػناه 
 

 وعلى الصحيح العروض احملذوف الضرب يقول اجلزار السرقسطي أيًضا:

 أمػػػػػػػا كا٥بػػػػػػػول إنػػػػػػػِب ميػػػػػػػدنفي 
ػػػػػػػا قٌلمػػػػػػػا ينصػػػػػػػفي   ٕبػػػػػػػب رشن

 في ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفعٌمػػػػػػػا قليػػػػػػػلو بػػػػػػػو أتل
 

بعنواف أنشودة العودة؛ تتكوف من ستة مقاطع،  على ىذا ا٤بشطور كللشاعر ا٤بصرم عبد الرٞبن البجاكم قصيدة 
من ستة أبيات، جاء الضرب صحيحا يف ا٤بقطعْب األكؿ كالثآف، كمقصورا يف الثالث كا٣بامس كالسادس،  كل مقطع

 :يقوؿ يف األكُف٧بذكفا يف الرابع، ك 
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 تعػػػػػػػػػػػودين بعػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػقاء الزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً 
 كبعػػػػػػػػػػد خريػػػػػػػػػػف األسػػػػػػػػػػى كا٥بػػػػػػػػػػواف

 عػػػػػػػػػػػا كفجػػػػػػػػػػػرا غزيػػػػػػػػػػػر ا٤بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػآفربي
 يػػػػػػػػػػؤذف دكمػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػوٍحي ا٤بثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػآف
 أببػػػػػػػػػػراج أرضػػػػػػػػػػي كويػػػػػػػػػػت ا٤بغػػػػػػػػػػػػػػػآف
 فيزكػػػػػػػػػػو عبػػػػػػػػػػّبا صػػػػػػػػػػباح األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػآف

 

 كيقوؿ يف الثالثة:        

 تعػػػػػػػػػػػػػػودين اي زىػػػػػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػػػػػن دمػػػػػػػػػػػػػػػاءٍ 
 أبعماقهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نبضػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الكرب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

 اءكمػػػػػػػػػػػػػػػػػلء ثراىػػػػػػػػػػػػػػػػػا دـ الشهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
 لتخضػػػػػػػػػػػػػػػػػٌل ترنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمة األبريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء
 كتثمػػػػػػػػػػػػػػػػر ٦بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا بعػػػػػػػػػػػػػػػػرش اإلابء
 كٙبيػػػػػػػػػػػػا ربيعػػػػػػػػػػػػا عيػػػػػػػػػػػػوف الصفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

 

 كيقوؿ يف الرابعة:    

 تعػػػػػػػػػػػػػودين أنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة للػػػػػػػػػػػػػوتر
 كثػػػػػػػػػػواب يػػػػػػػػػػرٌؼ أبحلػػػػػػػػػػى صيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور

 الػػػػػػػػػػػػػدررتطػػػػػػػػػػػػػرزه حا٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 كتبنػػػػػػػػػػْب جسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا لطفػػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػػرب
 يغػػػػػػػػػػِب ٤بػػػػػػػػػػن صمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكا للخطػػػػػػػػػػػر
 كقػػػػػػػػػد الح ًسػػػػػػػػػٍحرا بوجػػػػػػػػػو القمػػػػػػػػػر

 

ٟبس مقطعات، كل  يف هتومياتبعنواف قصيدة على مشطور ا٤بتقارب  ىيام الدرندجيكما أف للشاعرة األردنية 
 مقطعة يف ٜبانية أبيات، جاءت األكُف صحيحة الضرب، كالباقيات مقطوعتو.
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كىذا يعِب فيما يعنيو: أف الشعراء كإف َف ٯبددكا على ا٤بتقارب التاـ فإهنم قد جددكا كأحسنوا يف ا٤بتقارب اجملزكء، 
 كقت أف ألف كتابو: َف يرد عن العرب.مث إهنم أحيوا ا٤بتقارب ا٤بشطور الذم ٠باه ا١بوىرم مربعنا، كقاؿ 

 هبذا ننتهي من ىذا اللقاء، كنستكمل ا٢بديث عن ٕبرو آخر يف لقاءو آخر ٗبشيئة هللا تعاُف.
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 عشر اللقاء الخامس

بسمميحرلا نمحرلا هللا ، ا٢بمد هلل كالصالة كالسالـ على رسوؿ هللا سيدان دمحم كعلى آلو كصحبو كمن تبعهم 
 أما بعد:إبحسافو إُف يـو الدين، 

٭بيل  ٫بنك -ل بعض الباحثْب يف العركض ، كير ادلتداركفنتناكؿ يف ىذا اللقاء ا٢بديث عن التجديدات يف ٕبر 
األداء، كىي الٍب تستحق اسم  ىادئة الوقع رتيبة إحدامها: أف ىذا البحر ٰبمل يف إىابو نغمتْب ٨بتلفٍب اإليقاع، -ميلهم

ستخرجة من الدائرة ا٤بتدارؾ
ي
؛ ألهنا تقـو على تواِف األسباب كاألكاتد كما ىو شأف األٕبر األخرل، كىي الصورة ا٤بثلى ا٤ب

لٍب منها خرج ا٤بتقارب كا٤بتدارؾ، فهما يف ىذه الدائرة أخواف يف مكوانهتما، بتقدٔف الوتد يف ا (دائرة ا٤بتفق)ا٣بامسة 
 ا٤بتقارب، كأتخّبه يف ا٤بتدارؾ.

ا شعرنا، كىي النغمة عليهكىذه النغمة ىي الٍب َف يعرىا ا٣بليل اىتمامنا، أك ىكذا نيقل عنو؛ ألف العرب َف ينظموا 
ك٦بزكءنا ذا ثالثة أضربو لعركضو صحيحة: ضرب صحيح، كضرب ميذٌيل،  ،العركض كالضربا صحيح الٍب قيل إف ٥با اتم  

 كضرب ميرٌفل.

تسكينها. كبلغ األمر  كأبتحريك العْب  فعلنها إيقاع البحر على التفعيلة : فهي الٍب يقـو فيوأما الصورة الثانية
-ية كينٌد عن قواعدىا، كقد ذىب الدكتور: أٞبد مستجّبألٕبر ا٣بليلهبؤالء أف يعٌدكا ا٣ببب ٕبرنا سابع عشر ييضاؼ إُف ا

بن أٞبد الٍب تقـو األٕبر اب، فيخرج بذلك عن قواعد ا٣بليل يتكوف من تواِف أسبغّب خليلي، إُف أنو ٕبر -عليورٞبة هللا 
فيو ٙبريك ، ألف السبب ىو كحدتو األساس حيث ٯبوز حبر السببلقب  عليوكأطلق  فيها على تواِف األسباب كاألكاتد،

، كما تبعها من معارضات ٥با، كنرل ٫بن أف حياة ىذه النغمة ابتدأت بقصيدة ا٢بصرم القّبكآف ،الساكن كال ٯبوز حذفو
 قد ٢بظوا فيو ىذا التفرد. ابدلخَبع، كلعل من لقبوه حبر احلصريحٌب إٓف ال أجد غضاضة يف تسميتو 

فيو إال التفعيلة  ف أساسنا لبناء بيت ا٤بتدارؾ ال تشاركهاكيزٌكي ىذا الفصل بْب النغمتْب: أف فاعلن حْب تكو 
، كيؤيد ىذا ا٤بذىب ما قالو أبو ا٢بسن العركضي ا٤بتوىف يف موسيقى ا٣ببب فًعلن مع فٍعلن، يف حْب ٘بتمع ا٤بخبونة فًعلن

و فٍعلن، كمثل ىذا ال قبل منتصف القرف الرابع: "ىذا الوزف ٢بقو فساد يف نفس بنائو أكجب رده؛ إذ ٯبيء يف حشو أبيات
. فلما جاء ىذا النوع يقع إال يف الضرب خاصة، أك يف العركض إذا كانت مصرعة، كما عيلم يف شيء من أشعار العرب

٨بالفا لسائر أنواع الشعر تيرؾ كاط رح، كلو كاف ٯبيء على بناء اتـ فيكوف كلو)فاعلن فاعلن(، أك ٯبيء ٧بذكؼ الثآف، كىو 
كاف كذلك، كلكن قل ما ،  على)فًعلن فًعلن( متحركة العْب، أك ٯبيء بعضو على فاعلن كبعضو على فًعلنا٤بخبوف، فيكوف 
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 ٯبيء فيو بيت إال كأنت ٘بد فيو فٍعلن يف موضعْب أك ثالثة أك أكثر، كقد جاء منو شيء على فٍعلن يف ٝبيع أجزائو"

أليب ا٢بسن  امع يف العروض والقوايف() اجلكتابكمن أراد االطالع على نقاشو حوؿ ىذه القضية فلّباجع  
 :بتحقيق الدكتور)الدر النضيد يف شرح القصيد البن واصل احلموي(  مقدمة احملقق لكتابىػػ( ك ِّْالعركضي )تويف

انْب كتسعمائةو كألفو من ا٤بيالد، كقد صدر الكتاب يف نشرةو خاصة سنة سبعو كٜب-رٞبو هللا تعاُف-عامر أٞبد حسن دمحم 
 (.ٕٓٔإىل ٓٓٔيف الصفحات من عروض الشعر العريب )مدخل رايضي إىلاب الدكتور: أٞبد مستجّب ككذلك كت

حدث عليهفأما العركض الصحيحة للمتدارؾ التاـ فلم ترد 
ي
ا قصائد قدٲبة كال مقطوعاته موثٌقة، لكن الشاعر ا٤ب

يرثي هبا أستاذه العٌقاد، أك يذكره هبا يف ذكرل  ،اجلنْبقٌدمها للساحة الشعرية يف قوؿ ا٢بسآف عبد هللا يف قصيدةو بعنواف: 
 كفاتو بعد مركر عاـ، حيث يقوؿ فيها:

ا كػػػاف كػػػم شػػػاقنا صػػػوتو  سػػػيدن
 كاف؟ كال فما زاؿ ىا ىػو ذا
 يتػػػػػػػدفق ىػػػػػػػػذا ىػػػػػػػدير الرجػػػػػػػػو
 حيثمػػػا كنػػػتى يلقػػػاؾ منػػػو رفيػػػػػ

 تى دعوٓف مع الػػػػال تقولوا كٮًبٍ 
 مػػػا إ٭بػػػا ذاؾ أعلػػػم نشػػػػػػػػػػػػػػػػػدافي 

 ك٤بػػػػػػػػػػػاذا نغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالط يف كاقػػػػػعو 
 

ا يف جوا٫بنػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػيدا   انفػػػػػػػػػػػػػذن
 صػػػػػػػػػػػوتو يف مسػػػػػػػػػػػامعنا أمػػػػػػػػػػػردا
 لػػػػػة يف كػػػػػل أرضو لنػػػػػا مصػػػػػعدا
 ػػػػػقه إذا مػػػػا اسػػػتعنتى بػػػػو أ٪بػػػػدا
 ػػػػوىم أكمػػل يف كٮبػػيى ا٤بشػػهدا
 غاؿ منا الردل ذاؾ شوؽه بػدا

ايعل٫بػػن أيضنػػا سػػييبكى   نػػا غػػدن
 

 يف الضرب.فاعلن يف العركض، كإف التـز  كفعلن فاعلنةو كثالثْب بيتنا، زاكج فيها بْب تكىي يف س

 يقوؿ فيها: حصاركلو على الصورة نفسها قصيدة أخرل بعنواف: 

 صػػػػػاحبه كػػػػػل  شػػػػػيء كال ميسػػػػػَبا
 لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ريك كدىعػػػػػػػػػػػٍتِب ا٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ذفي 

 كسيػػئلتي فحوصػػرتي كػػي ال أفٌكػػػػػػ
 كاإلذاعػػػػػػػػػػػات تىػػػػػٍدكم كيزعػػػػػػػػػػػػق ان
 كٍسطى ىػذا الضػجيج ىػدكء يفٌكػػػػػ

 فكيػػػػػف نػػػػػذعن شػػػػػيئا فشػػػػػيئا أل

 حى كػػػػػػأف ا٥بػػػػػػدير معػػػػػػي يقطػػػػػػػػػػػػػػني  
 حػػيى مػػن عصػػف أبواقهػػا تشػػطيني 
 ػػػػػػػػر: ألػػػػػػدًٌيني أبقػػػػػى أـ ا٤بػػػوطػػػػػػػػػػػػػػني 
، طنطنػػوا طنطنػػوا  سه بػػال موجػػبو
 ػػػػػػػػػػر كيػػػػف ٭بػػػػوت كال نفطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني 
 يطػػػػػردى ا٤بالػػػػػكى األرضى مسػػػػػتوطني 
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 ك٫بػػػػػس كػػػػػأف امػػػػػرأ القػػػػػيس حيػػػػػػػػػػػػػػػ
 ككػػػػػػأف جالبيػػػػػػب أبنػػػػػػػػػػػػػػاء يػىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ضىػػػٌل اي خارجػػػػْب علػػػى ا٢باكميػػػػػػ
 فلتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػونوا رجػػػػاال رجػػػػاال ككػػػػػو

 ػػػػػػػػػػا يف ا٥بػػػػػػػػػػػػػػػواف سػػػػػػػػػواءه فػػػػإفٍ كلنػػػػػ
 كط ػػػن النفػػػػػػسى آبو علػػػى أف يىعًػػػػز  

 

 ػػػػػػػنى نطػػػػػػػػػػػػػػػػػالع ديوانىػػػػو يرطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني 
 ػػػػػػريبى كىػػػي معطٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةه تىعطيػػػػػػػػػػػػػػػػني 
نػػا غػػّبى مػػا ييبًطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني   ػػػػن ميبػػْبه كى
 نػػػػوا مالئكػػػػةن بعػػػػدي أك شيطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا

 أضػػػػخمى فاٌسلطنػػػػػػػػواشػػػػئتم ا٥بيػػػػوف 
نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا  فيػػػػػا أدعيػػػػػػػػػػػػػػػػػاء العيػػػػػال كطًٌ

 

كما أف للشاعر الدكتور: دمحم ٝباؿ صقر مقطوعتْب على ىذه الصورة، كل منهما يف ثالثة أبيات، نشرٮبا 
 يقوؿ فيها: جيالنعلى)تويَب(؛ األكُف بعنواف 

 انعػػةبػػْب جيػػل العػػركج كجيػػل ا٣بػػركج مالمػػح جامعػػة م
 ذاؾ جيػػل مػػن الغػػرابء ٰبػػل  كيرحػػل عػػن شهػػػػػػػػوة الذعػػة
 مث ىػػذاؾ جيػػل مػػن القػػرابء يػػدكر علػػى شبهػػػػػػػػػة خادعػػة

 

 يقوؿ فيها: صحبةكالثانية بعنواف 

 ىػػػػػذا كذلػػػػػك مرحلػػػػػة غامضػػػػػة يف ا٤بسػػػػػافة بػػػػػْب مقػػػػػامي  
 أتبل ػػػػػغي فيهػػػػػػػػػػػػػػػا أبـ أبيهػػػػػػػػػػػػػػػا حػػػػػواِف  كالفكػػػػػػرة الوامضػػػػػػػػة
 مػػػػرةن تػػػػد عي مػػػػرةن أد عػػػػي أهنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أنػػػػِب مزنػػػػػة عارضػػػػػػػػػػػػػػػػة

 

، كىي صورةه َف يرد ٥با ذكره يف كتب الضرب ادلذّيلأما الشاعر عبد ا٤بنعم األنصارم فقد نظم على ا٤بتدارؾ التاـ 
 العركض، ٲبثٌلها قولو:

 حينمػػا ىجػػر اللحػػن قيثػػاري
 أرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػوانيةو بػػػٌت يف شػػػػػػػػػػرفةو 

 ةو ػػػػػػػكيده تسرؽ النور من جبه
 كػػل مػػا كػػاف يف بدئػػو كلمػػةن 
 إنػػػِب اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌم يف ثػػػورةو كأان

 

ػػا يف دمػػي رعشػػةن مػػن أسػػاهٍ    اتركن
 كا٤بدل راىبه مطػرؽه يف صػاله

 تػػداهعػرؼ اجملػػػػػػػػػػػػػػػػد يف نورىػا ميب
 كلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه منتهػػاهرٗبػػا َف تكػػن  

 غارؽه فيو ضٌيعتي طوؽ النجػاة
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الٍب ٞبل ديواف الشاعر دمحم ا٤بعصرآف عنواهنا، )اذلجرة إىل اخلليل بن أمحد( كعلى ىذه الصورة كردت قصيدة 
 كىي يف عشرين بيتنا، يقوؿ يف بعض أبياهتا:

 أيهػػػػا الشػػػػاعر اكتػػػػب أغانيػػػػك يف
 ى فتنػػػة الػػػػػػٍ أنػػػت أنػػػت الػػػدليل علػػػ

 يغػػػزؿ الشػػػعر قلبػػػػك يغػػػزؿ أٍشػػػػػػػػػػػػػػػػ
 كػػػم ٚبػػػوض عصػػػٌي الػػػدركب كمػػػا

 

 نػػػػبض ىػػػػذا الزمػػػػاف كنػػػػبض ا٢بقػػػػوؿٍ  
 أيغنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات كإيقاعهػػػػػا ا٤بستحيػػػػػػػػػل
 ػػػواؽ ركحػك يعػزؼ شػوؽ السػهوؿ
 كاف قبػػػػلي ٥بػػػػػػػػػػػا أك إليهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػبيل

 

للمتدارؾ التاـ، كىي صورةه غّب تراثيةو أيضنا، كلو  مرّفاًل  الضرب: أف يرد عند الشاعر دمحم ا٤بعصرآف أيضناك٩با كرد 
 على ىذا الوزف قصيداتف:

 أمةه كحدم، أك٥با: :، يف ديوانو)يشرب احلاقدون دمك(األكُف يف أحد عشر بيتنا بعنواف: 

 أدرؾ اآلف أٓف توٌرطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت يف
 ا٢بقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقة اتئهػػػػػػػػػػػػةه يف ٩بػػػػػا
 كالوجػػػوه القبيحػػػة تنخػػػر أٍشػػػػػػػػػػ
 ٲبضػػػػػغ ا٢باقػػػػػدكف خػػػػػالايؾ مث
 أيهػػػا الراقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف علػػػى ٝبػػػرا
 أيهػػا ا٢باقػػدكف تيػػرل ىػػل لكػػم

 

 عػػػػػاَفو ابلػػػػػغ القػػػػػبح فػػػػػٌج الدمامػػػػػة 
 لكػػػو كػػػل شػػػيءو شػػػديد القتامػػػة
 جػػار قلبػػك تقتػػل فيػػك الوسػػامة
 يلوكوهنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يف دركب القمامػػػػػػػػة
ا ٛبضغوف الندامة  ت ا٣بداع غدن
 بعض حسو سليمو كبعػض كرامػة

 

 ، يقوؿ يف ختامها:)الشاعر( كالثانية يف ٟبسة عشر بيتنا يف الديواف نفسو، عنواهنا:

 أيهػػػػػػا الشػػػػػػعراء اشػػػػػػهدكا اآلف أٓف ٗبػػػػػػاء القصػػػػػػيد النػػػػػػدٌم ارتويػػػػػػتي 
 بنػػػػار القصػػػػيد ا١بحػػػػيم اصػػػػطليتي كاشػػػػهدكا أف قلػػػػيب قصػػػػيده كأٓف 

 كػػػػػم يعػػػػػٌذبِب الشػػػػػعر يعمػػػػػد قتلػػػػػي فأسػػػػػأؿ نفسػػػػػي مػػػػػاذا جنيػػػػػتي 
 كػػػػػم توٌسػػػػػػلت لكنػػػػػِب مػػػػػػذ عرفػػػػػػت أبٓف حػػػػػْب انتهيػػػػػػت ابتػػػػػػديتي 
 كػػم تغزٌلػػت كػػم يف رحػػاب ا١بمػػاؿ كتبػػتي ككػػم ابلعػػذاب اغتنيػػتي 
 كػػػم رثيػػػت شػػػيوخي ككػػػم اي قصػػػيد بكيػػػت ككػػػم اي ٠بػػػائي كفيػػػتي 

 أمػوت أان اآلف مٍيػتي  يعلٌػاألرض ىا أان اي قصيديى انسحتي يف 
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بصوره الثالث الٍب أكردىا العركضيوف فال ٪بد ٥با ما يصٌدقها من قصائد يف شعرو قدٔف، كأما  اجملزوء ادلتدارككأما 
للشاعر دمحم ا٤بعصرآف، يف ديوانو أمة كحدم، يقوؿ يف  )العودة(يف قصيدةو بعنواف:  ادلُرّفل الضربيف ا٢بديث فقد كرد 

 فلسطْب احملتلة، يقوؿ:عن مطلع القصيدة ا٤بكونة من أحد عشر بيتنا كىي 

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ٧بالػػػػػػػػة أنػػػػػػػػك ع
 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالسنْب الٍب غيٌمس

 كالعػػذاب الػػذم صػػاحب الػػػػػ
 عػػػػػػػانق الػػػػػػػػػػكاليقػػػػػػػْب الػػػػػػػذم 

 ر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفػػػػا٢بنْب يعػػػػٌرش يف ال
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيطٌهػػػر أنفاسن

 وٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفػػػػػاردنا للسػػػػػنْب سؤال
 

 ئػػػػػػدةه يف غػػػػػػدم ال ٧بالػػػػػػة 
 ابلعػػػػػػذاب ٚبػػػػػػط الرسػػػػػػالة
 ػػػػػػعيمرى سػػػوؼ هنػػػٌد جبالػػػو

 ٌد حبالػػػوػػػػػػقلب سػػػوؼ ٭بػػػ
 كح يرسػػػػػػػم فيهػػػػػػػا ظاللػػػػػػػو

 وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيتوٌسد فيها ىالل
 وٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراكاين للسػػػماء نضال

 

  يف قوؿ عبد السالـ حافظ: ادلذيل الضربككرد 

 قػػػػٌل صحػػػػػػػػػػػػػيب كأنػػػػت الػػػػٍب
 مسػػػػرح ا١بػػػػػن صػػػػػدرم كِف
 اي ربيعػػػػػي كدنيػػػػػا ا٥بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  أنػػػػػػت ٪بػػػػػػول تصىٌيدهتي
ػػػػػى  أنػػػػػت أنشػػػػػػػػػػػػػػودي كالنػ هى
 كنػػػػًت أفػػػػػراح نفسػػػػػي كىػػػػػا
 فػػػػػػامنحيِب حيػػػػػػػػػػػػػاة ا٥بػػػػػػدل

 

 فيػػػك قلػػػيب صػػػريع الشػػػػقاءٍ  
 جسػػػػم عػػػػافو سػػػػدٔف الػػػػبالء
 اي غرامػػػػي كصفػػػػػػػػو البقػػػػػػػػػاء
 تلهػػػم الفكػػػر كحػػػي السػػػناء
 يػػػنظم الشػػػعر ٟبػػػػر الشػػػفاء

 ػاءأنػػػت سػػػػر الضػػػُب كالعنػػػػػػػ
 ضػػػػل يب مسػػػػرحي األشػػػػقياء

 

 كلو أيطلق ركم  األبيات السابقة لصارت من الضرب ا٤برفل.

كما كرد ا٤بتدارؾ اجملزكء يف رابعٌياتو لنازؾ ا٤بالئكة، كاف نظاـ التقفية فيها ىو ا٢باكم، ٗبا ال ٲبكننا معو عٌدىا من 
 اجملزكء الذم كرد، حيث تقوؿ:

 كمػػاتٍ  لنسػػر كػػاف أمػػسً 
 السػنواتٍ مسحت ذكػره 

 منذ بضع مئػات السػنْبٍ  
 ْبٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكطوتو مع ا٤بٌيت
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 كٕبثنػػػػػػػػػػػا زمػػػػػػػػػػػاانن طويػػػػػػػػػػػلٍ 
 كاسػػػػتعران يػػػػد ا٤بسػػػػتحيلٍ 

 

 عػػػػػػػن كواكبػػػػػػػو اآلفػػػػػػػالت
 لنعيػػػػػػػػػػػػػػد إليػػػػػػػػػػػػػػو ا٢بيػػػػػػػػػػػػػػاةٍ 

 

 إىل أن تقول:

 كرأينػػػػػػػػا شػػػػػػػػفاىنا خػػػػػػػػوتٍ 
 كت كانطػػػػػػػػوتذا كأكف ػػػػػػػ

 كسػػػػػػػػػألنا عػػػػػػػػػن األمػػػػػػػػػػسً 
 كىنػػػػػػػػػاؾ علػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػرمسً 

 

 تعػػد تشػػتكي أك ٘بػػوعٍ َف  
 َف يعػػػػػػػد ألسػػػػػػػاىا دمػػػػػػػوع
 فعثػػػػػػػػػػران علػػػػػػػػػػى اتبػػػػػػػػػػوتٍ 
 ٯبػػػػػػػػثم الػػػػػػػػزمن ا٤ببهػػػػػػػػػوتٍ 

 

يف التقفية، كالتقفية ىي ا٢باكم، كال ٲبكن أف نعٌدىا صورنا من ٦بزكء  ب-أ-ب-أ فهذه رابعٌيات على نظاـ
 ا٤بتدارؾ.

 رصدان لو صورتْب:كما كجدان من استخدـ ا٤بتدارؾ مشطورنا يتكوف بيتو من أربع تفعيالت، كقد 

 )حسرٌة ُمتِلفة(:: ذات عركضو صحيحة كضربو صحيح، كٲبثٌلها قوؿ العٌقاد ٙبت عنواف: الصورة األوىل

 اي لػػػػػو مػػػػػن فػػػػػمو 
 اػػػػػػػػػػػػػاي لشػهدو هب

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاي لزىرو هب
 اػػػػػػػػػػػػػػػػحلوةه كٰبه

 اػػحسري بعدى
 

 اي ٥بػػػػػػا مػػػػػػن شػػػػػػفة 
 كػػػدت أف أرشػػػفو

 وػػػػػأقطفكػػدت أف 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه ميرىفػػػػػػػػغضٌ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػرةه متلفػػػػػػػػػػحس

 

)أنشودة  قوؿ انزؾ ا٤بالئكة يف قصيدةو بعنواف كٲبثٌلها: ذات عركضو صحيحة كضربو ميذيٌل، والصورة الثانية
 الرايح(:

 أيهػػػػػػا السػػػػػػادركفٍ 
 كػػػػػم ر٠بػػػػػتم ميػػػػػُب

 ىػػذا ا٤بػػدل مػػلءي 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأغانيك

 

 مػػػػا الػػػػذم تنشػػػػدكفٍ  
 أطفأهتػػػػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػػػػركف
 يف الػػػػػدجى حػػػػػا٤بوف
 كم طواىػا السػكوف

 

ىذا ٖبالؼ قصائد استيخدـ فيها نظاـ الرابعيات القافوية ٗبا يقتضيو من نظم، ككردت فيو بعض ىذه الرابعٌيات 
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 على ا٤بتدارؾ ا٤بشطور ظاىرنا.

 لنازؾ ا٤بالئكة تقوؿ: )جحود( ففي قصيدة

 يف إسػػػػػػػػػػػػػػػػار األَفٍ 
 اي معػػػػػآف العػػػػػدـٍ 

 

به 
ي
 مي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػركحيى ا٤ب

 ػمي ػػػػػػػػػػػػػػػػػآه لو أفهػػػػػػػػ
 

 كىو ما ٲبكن أف ييوٌجو على الصورة األكُف، بيد أف الرابعيات األخرل تضعف ىذا التوجيو.

 كيف قصيدةو أك أنشودةو ٣بليل مطراف يقوؿ:

 ا٤ببػػػػػْب السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا
 مثػػػػػػل مشػػػػػػسو دان

 

 من حجاب ا٣بػدكرٍ  
 عهػػدىا ابلظهػػػػػػػػػػػػػػػػػػورٍ 

 

 كىو ما ٲبكن أف ييوٌجو على الصورة الثانية من ا٤بشطور، لكن السياؽ القافوم ينفي ىذا الفهم.

القادمة ا٢بديث عن نغمة ا٣ببب هبذا ننتهي من ا٢بديث عما عنواٌن لو ابلبحر ا٤بتدارؾ، كنستكمل يف احملاضرة 
 إبذف هللا تعاُف.
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 عشر اللقاء السادس

بسمميحرلا نمحرلا هللا ، ا٢بمد هلل كالصالة كالسالـ على رسوؿ هللا سيدان ٧بمدو كعلى آلو كصحبو كمن تبعهم 
 إبحسافو إُف يـو الدين.

شيئنا ٨بتلفنا يف إيقاعو عن ا٤بتدارؾ الذم  لكثّبين غّبان،، كما بدا الذم يبدك لنا اخلببنتناكؿ يف ىذا اللقاء نغمة 
 تناكلناه يف اللقاء السابق.

فتح آفاقها ا٢بصرم القّبكآف بقصيدتو الٍب  -على الرغم من كجود ٭باذج مفردة ٥با منذ القدـ-كىذه النغمة 
 مطلعها:

 اي ليػػل الصػػٌب مػػٌب غػػدهي 
 وي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقد السػٌمار كأرٌق

 

 دهي ػػػػػػػػػػػػػػػػأقياـ الساعة موع 
 ْب يرٌددهي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأسفه للب

 

كمن يـو أف قاؿ ا٢بصرم ىذه القصيدة كثر معارضوىا، حٌب كصلت ا٤بعارضة إُف العصر ا٢بديث، فعارضها أمّب 
 الشعراء أٞبد شوقي يف قصيدتو الٍب مطلعها:

 مضػػػػػػػناؾ جفػػػػػػػاه مرقػػػػػػػده
 

 كبكػػػػػػػػػاه كرٌحػػػػػػػػػم عيػػػػػػػػػٌوده 
 

كيفتٌنوا يف صوره، كىو ما سنرصده يف النقاط  عليوكإيقاع ا٣ببب ىو اإليقاع الذم جذب كثّبنا من الشعراء ليكتبوا 
 اآلتية:

 أف لو صورتْب: -عند من يعده فرعا لبحر ا٤بتدارؾ-ل يف النمط التاـ من ىذا اإليقاعاألص         

ذات عركضو ٨ببونة كضربو ٨ببوف، كىو ما ٛبثلو قصيدة ا٢بصرم على ما قيل، ككذلك القصائد  األوىل الصورة         
 ، فيقوؿ شوقي: اا٤بعارضة ٥ب

 ا٢بسػػػن حلفػػػت بيوسػػػفو
ػػػا  قػػػد كٌد ٝبالػػػك أك قبسن

 

 كالصػػػػػػورة إنػػػػػػػك مفػػػػػػػرده 
 حػػػػػػػوراء ا٣بلػػػػػػػد كأمػػػػػػػرده

 

كفٍعلن يف ا٢بشو، أما يف العركض أك الضرب فتيلتـز إحداٮبا؛ كاألصل يف ىذا ا٣ببب أف تتجاكر التفعيلتاف فًعلن 
إذا كردت يف ا٢بشو، لكن الواقع  ،ألف فعلن ٨ببونة خبننا جاراين ٦برل العلة، كفٍعلن مقطوعة يف رأم، كميشٌعثة يف رأمو آخر

بعض أعاريضها على  الشعرم يرفض ذلك، فقصيدة ا٢بصرم كىي القصيدة ا٤بثاؿ َف ييلتـز فيها خنب العركض، بل جاءت
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 فٍعلن، كما يف قولو:

 ينضػػػػو مػػػػن مقلتػػػػو سػػػػيفنا
 

ػػػػػػػػا    غمػػػػػػػػدهيككػػػػػػػػأف نعاسن
 

 أك قولو:

 إٓف ألعيػػػػػذؾ مػػػػػن قتلػػػػػي
 

 كأظنػػػػػػػػػػػػػك ال تتعٌمػػػػػػػػػػػػػػده 
 

)صفحة من  للعقاد، ك  )حب الدنيا( على كزف فٍعلن، كعلى ىذا سارت قصائد مثل ،فالعركضاف سيفنا، كقتلي
 أليب القاسم الشايب.كتاب الدموع( 

 :فيمثلها قوؿ الشاعر عبده بدكموأما الصورة الثانية 

 ل ٗبعولػػػػػػػػػػػػوً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػا زاؿ اللي
 يف ثغػػػػػػػػػػػػرم اآلىػػػػػػػػػػػػا كييػػػػػػػػػػػػذٌكب

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػػػأرآف أصػػػػػػػػػػػػػغي للدني
 وات أيتيػػػػػػػػػػػػِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأيرىجٌ ك 

 

 لػػػػػو جػػػػػديري الظ لمػػػػػة زٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهتت 
 مةػًت كيػػػػػػزرع يف صػػػػػػيفي نىسػػػػػػ

 مةػػػػػػػػػػػػمػػػػن خلػػػػف النافػػػػذة ا١بىهٍ 
 ةػػػػػػػػوء يف حزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبقيػػػػػة ض

 

أك فٍعلن، كتكوف العركض   كمقتضى قواعد العركض يف ىذه الصورة أف يكوف الضرب مقطوعنا، أم على فاعلٍ            
كسابقتها، لكن الواقع الشعرم ال يسّب على ىذا يف كل القصائد، فالتبادؿ بْب فًعلن كفٍعلن ٰبدث من شعراء كبار يف 

 األعاريض كاألضرب، إال إف فرض الردؼ اب٤بد نفسو قبل حرؼ الركٌم.

 فالشاعر عبده بدكم يقوؿ أيضنا:

 أايمػػي قػػد كقفػػت حػػّبل
 لغػػػدو  ك٘باىػػػد كػػػي ٛبضػػػي

 لكػػػػػػػػن العجػػػػػػػػػز يقيٌػػػػػػػػػدٓف
 فػػػػػػػػأعود لليػػػػػػػػلو كحشػػػػػػػػػيوٌ 

 

 يف دربو جهػػػػػػػػػػػمو ٩بتػػػػػػػػػػػدًٌ  
 فلهػػػػػػا آمػػػػػػاؿه عنػػػػػػد غػػػػػػدً 
 كيطػػػػػػػػػٌل بوجػػػػػػػػػوو مرتعػػػػػػػػػد
 عربيػػدو يػػنهش يف كبػػدم

 

فعركض البيتْب األكؿ كالرابع على فٍعلن، كالثآف كالثالث على فًعلن، كضرب البيت األكؿ كحده على فٍعلن،     
 على فًعلن. لكأضرب األبيات الثالثة األخر 

بقواعد العركض ا٣بليلي، كىو ما يؤيد   د القصائد ا٤بصوغة على ٕبر ا٣ببب بوجوو عاـ ال ينبئ عن كبّب التزاـرصك 
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٤بقطوع أك الضرب الذم على كزف ، فنزار قبآف مثالن يقوؿ على ىذه الصورة ذات الضرب اكوف ىذه النغمة غّب خليلية
 لن:فعٍ 

 إٓف مرسػػػػػػػػػػػػػػػاةه ال ترسػػػػػػػػػػػػػػػو
 أعطيػػػػػػػًك أجيبيػػػػػػػِبمػػػػػػػاذا 

 مػػاذا أعطيػػًك سػػول قػػدرو 
 أان ألف أحبػك فابتعػدم
 فػػػػػأان ال أملػػػػػك يف الػػػػػدنيا

 

 جػػػػػػػػرحه ٗبالمػػػػػػػػح إنسػػػػػػػػاف 
 قلقػػػػػػػي إ٢بػػػػػػػادم غثيػػػػػػػآف
 يرقص يف كف الشيطاف
 عػػػِب عػػػن انرم كدخػػػآف
 إال عينيػػػػػػػػػػػػػًك كأحػػػػػػػػػػػػػػزآف

 

 فٍعلن كفًعلن كالعادة.ٌر ضرب األبيات على فٍعلن ٧بكومنا أبلف الردؼ، لكن األعاريض أترجحت بْب فقد ق

ٕبذؼ ا٣بامس  فاعلُ : كركد التفعيلة على وا٣ببب سرايف النار يف ا٥بشيم كى يف شعر لسر  إُف ذلك ماأضيف مث 
 كىو ما َف يكد يسلم منو شعره خبيب. لزحاؼ ٗبقتضى القواعد،الساكن، كىو ساكن كتد ال ٯبوز فيو عند العركضيْب ا

 كردات يف مؤلفات العركض رصدان زايدةن على ذلك ما يلي: فإذا ما ٘باكزان الصورتْب اللتْب

كرد فيها ضرب ا٣ببب التاـ على فًعالف أك فٍعالف بزايدة ساكن على ما آخره كتد ٦بموع، أك قل:  صورة أوىل
 بزايدة ساكن، كما يف قوؿ نزار:

 يسػػػػػػػػمعِب حػػػػػػػػْب يراقصػػػػػػػػِب
 أيخػػػذٓف مػػػػن ٙبػػػػت ذراعػػػػي
 كا٤بطػػػػػػػػر األسػػػػػػػػود يف عيػػػػػػػػِب

 ٰبملػػػػػػػػػػػػػػِبٰبملػػػػػػػػػػػػػػِب معػػػػػػػػػػػػػػو 
 كأان كالطفلػػػػػػػػػػػػػػػة  يف يػػػػػػػػػػػػػػػده

 

 كلمػػػاتٍ كالكلمػػػاتو ليسػػػت   
 يػػػػزرعِب يف إحػػػػدل الغيمػػػػات
 يتسػػػػػػػػػػاقط زٌخػػػػػػػػػػاتو زٌخػػػػػػػػػػات
 ٤بسػػػػػػػػػػػػػػػػػاءو كردٌم الشػػػػػػػػػػػػػػػػػرفات
 كالريشػػػػة ٙبملهػػػػا النسػػػػمات

 

)ساعة نقاٍش مع طالبة  كما أف للشاعر عبد هللا الربدكٓف قصيدةن على ىذا الوزف يف ستةو كٟبسْب بيتنا بعنواف:
 يقوؿ فيها:، العنوان(

 أىػػػػػػػػػػػػالن أتريػػػػػػػػػػػػدين العنػػػػػػػػػػػػوافٍ 
 ال أدرم السػػػػػػػػػػػاعة أيػػػػػػػػػػػن أان 
 يف صػػػػػػػػدرم تبكػػػػػػػػي أطيػػػػػػػػاره 

 مهػػػػػػػػػػالن أرجػػػػػػػػػػوؾ ٤بػػػػػػػػػػاذا اآلفٍ  
 مػػا ا٠بػػي أك مػػن أم مكػػافأك 

 عطشى يف ٝبجمػٍب شػيطاف
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 شػػػػػػػػػػػػيطافه أنثػػػػػػػػػػػػى أك ذكػػػػػػػػػػػػره 
 ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخفػقه انرم  يعزف

 

 شػػػيطاف األعشػػػى أك حٌسػػػاف
 افػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكصدنل كأزاىّب الرم

 

 لفاركؽ شوشة يقوؿ فيها: )واحة عمري(، كما يف قصيدة ٍعلٍ كرد الضرب فيها على فػى  صورة اثنية

 عينػػػػػػػػػػػام إليػػػػػػػػػػػًك أبغنيػػػػػػػػػػػةو 
 كخطػػػػػام كأنسػػػػػاـو عػػػػػربتٍ 
 كالشػػػػػػػوؽ الغػػػػػػػامر ٯبػػػػػػػرفِب
 اي أركع مػػػػػػػن كػػػػػػػل خيػػػػػػػاؿو 
 كجهػػػػك اي أخلػػػػد أطيػػػػايف

 أحلػىأان بْب يديك فهػل 
 

 كيػػػػػػػػػػدام تػػػػػػػػػػرانيم دعػػػػػػػػػػاءٍ  
 مػػػػػن فػػػػػرط حنػػػػػْبو كحيػػػػػاء
 ٲبلػػػػػػػػػػؤٓف شػػػػػػػػػػالؿ ضػػػػػػػػػػياء
 عرفتػػػػػػػػػو عيػػػػػػػػػوف الشػػػػػػػػػعراء
 كا٠بػػػك اي أحلػػػى األ٠بػػػاء
ػػػا كعطػػػاء  أك أشػػػهى حلمن

 

 يف قوؿ أٞبد هبكلي: عٍ كرد الضرب فيها على فى  صورٌة اثلثة 

 كالػػػػػػػدمع يلعثمهػػػػػػػػا كيػػػػػػػػده 
 كتطػػػػػػػػػػػػػػٌوقِب كأان خػػػػػػػػػػػػػػًدره 
 كترقػػػػػػػرؽ حػػػػػػػزانن أدمعهػػػػػػػا

اأ٘بلٌػػػػػػػػػػػد أقسػػػػػػػػػػػو   معتػػػػػػػػػػػد 
 كتولٌػػػػػػػت عػػػػػػػِب خافضػػػػػػػةن 

 

 ال شيػػػػػػػٌلت ٫بػػػػػػػوم ٛبتػػػػػػػدٌ  
شػػػػدٍ   كطيػػػػوؼ حنػػػػآف ٙبي
 كأغالػػػػػػب حػػػػػػزٓف أشػػػػػػتد
 مػػػػػا مػػػػػن رجػػػػػلو ال يعتػػػػػدٌ 
ػػػػػػػدٍ  هى  طرفنػػػػػػػا مكسػػػػػػػورنا ٦بي

 

ا عن أسلوب فقد رصدان لو الص اخلبب اجملزوءأما    :يطالتسمور التالية بعيدن

كركد ضربو على فٍعلن، كٲبثل ذلك قوؿ عبد هللا الربدكٓف ٙبت عنواف: )ىاتف ككاتب(، كىي  الصورة األوىل:
 قصيدةه يف تسعةو كثالثْب بيتنا:

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكتب ال تتعطٌ 
 الن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصارت كفي رج
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن َف أسػػػػػػتولد حرف

 تػػػػػػػػدرم للحػػػػػػػػرؼ ًصػػػػػػػػػبنا
 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػما أقسى أف أفع 
 مػػػػا جػػػػدكل أف أكسػػػػل

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجػػػٌدد حرفنػػػا ميهم
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفػػػُب كًصػػػبنا ٰبب

 

 .العركض ا٣بليلي ه، كال يقر ٧بذكفة ا٣بامس الساكن فاعلُ كيف أكؿ بيت جاءت التفعيلة الثانية على 
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قطٌعات، كل ميقطٌعةو من بيتْب، )ألغاز(  قوؿ انزؾ ا٤بالئكة يف قصيدةو بعنواف:ككذلك 
ي
قد ك صاغتها على نظاـ ا٤ب

قطٌعات يسمح بتعدد القوايف يف إطار البحر الواحد، تقوؿ فيها:
ي
 قلنا من قبل يف نظاـ التقفية: إف نظاـ ا٤ب

 دعػػِب يف صػػمٍب يف إحساسػػي ا٤بكبػػوت
 كسػػكويال تسػػأؿ عػػن ألغػػاز غموضػػي 

 دعػػػِب يف لغػػػزم ال تبحػػػث عػػػن أغػػػوارم
 اقنػػػػػػع مػػػػػػن فهػػػػػػم أحاسيسػػػػػػي ابألسػػػػػػرار
 ال تسػػػػػػػػػػػػأؿ إٓف أحيػػػػػػػػػػػػاانن لغػػػػػػػػػػػػزه ميػػػػػػػػػػػػبهمٍ 
 أبقػػػى يف الغيػػػػب مػػػع األسػػػػرار كال أيفهػػػػم

 

استباحت الشاعرة لنفسها أف  ،كألف القصيدة تسّب على نظاـ الثنائيات، أم أف كل مقطع مكٌوف من بيتْب
 حْب تقوؿ:، الصورة الثانية، كىذه ىي الضرب ادلخبون فِعلنب ا٤بتدارؾ اجملزكء كىو: تستخدـ الضرب الثآف من أضر 

 إذ ذاؾ أحٌسػػػػػػػػػك شػػػػػػػػػيئنا بشػػػػػػػػػراين قلقػػػػػػػػػا
 قمػػػػػػػػة أحالمػػػػػػػػي ترفضػػػػػػػػو مهمػػػػػػػػا ائتلقػػػػػػػػا
 يف كجهػػػػػػػػػػك أنظػػػػػػػػػػر لكػػػػػػػػػػِب ال أبصػػػػػػػػػػرهي 
 يف ركحػػػػػك إٔبػػػػػػث عػػػػػػن شػػػػػػيءو أتػػػػػػذٌكرهي 

 ال تفهمػػػػػػػػػػػوي  يف نفسػػػػػػػػػػػي جػػػػػػػػػػػزءه أبػػػػػػػػػػػدم  
 يف قلػػػػػػػػػػػػػيب حلػػػػػػػػػػػػػمه علػػػػػػػػػػػػػوم  ال تعلمػػػػػػػػػػػػػوي 

 

كمثل ذلك قصيدة ا١برح الغاضب لنازؾ، الٍب تتكوف من ٟبسْب بيتنا، كال ٚبتلف عن القصيدة السابقة إال يف 
 نظاـ التقفية.

كركد الضرب على فًعالف أك فٍعالف ابلتبادؿ دك٭با التزاـو أبحدٮبا كما حدث يف التاـ، كٲبٌثل ىذا  الصورة الثالثة:
 النمط قوؿ الشاعر خليل فٌواز:

 كال لستي سػول كجػدافٍ   ؟أأانلًك غصبنا
 كالقبلػػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػػدم ٢بػػػػػػػػػػنه يعزفػػػػػػػػػػو ثغػػػػػػػػػػراف
 عذرنا موالي حْب جرؤتي على العصػياف
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 فػػػػػػػػػأان سػػػػػػػػػلطافه يف شػػػػػػػػػيطافو يف إنسػػػػػػػػػاف
 سػػػػػػػػػلطاف النػػػػػػػػػـو كسػػػػػػػػػلطآف ال يتفقػػػػػػػػػاف
 كمػػػػػػػػالؾ النػػػػػػػػـو كشػػػػػػػػيطآف ال ٯبتمعػػػػػػػػاف

 

الٍب تتكوف من ستة مقاطع، كل مقطعو منها يف ستة أبيات، بيد  )أىاًل ابليأس(كعلى ىذا ا٤بنواؿ تسّب قصيدتو 
 أف بعض مقاطعها مقطوعة الضرب.

 ط: لو صورتْب اثنتْب يف غّب التسمي، كرصدانابخلبب ادلشطوركرصدان أيضنا ما ٲبكن أف نسميو 

 الفالحْب(:)أغاين : كركد الضرب على فًعلن، كما يف قوؿ عبده بدكم يف قصيدةو بعنواف: الصورة األوىل

 قد كاف مساءه مػن صػورً 
 كذكائب من شػعر القمػر
 كصػػػػدل أرغػػػػوؿو منهمػػػػر
 أصػػػغيتي لػػػو قػػػرب النهػػػر
 ٲبتػػػػػػػػػػد كفجػػػػػػػػػػرو منتشػػػػػػػػػػر
 أك غصػػػػػنو يػػػػػرزح ابلثمػػػػػر
 فبنغمتػػػػػو قصػػػػػص العمػػػػػر

 

 )قصة نكرومة(. ، كا٤بقطع األكؿ من قصيدتو:)ما بعد السبت(كمثلها يف ذلك ا٤بقطعاف األخّباف من قصيدتو 

 ، كما يف قوؿ عبده بدكم أيضنا يف قصيدة العنقود األخضر:الذي على فْعلنالضرب مث 

 مػػا زاؿ يضػػيء أبعمػػاقي
 كيطػػػػٌل ٔبانػػػػب أحػػػػداقي
 أصػػػػػحو فػػػػػأراه أبشػػػػػواقي
 فػػػػإذا مػػػػا ملػػػػتي إلطػػػػراؽ
 يرنػػػػػػػػػػػػػػػػػو ٦بلػػػػػػػػػػػػػػػػػٌو األكراؽ
 كأراه عنقػػػػػػػػػػػػودنا أخضػػػػػػػػػػػػرٍ 

 

يط فإف الشكل القافوم فيو يكوف على الصورة الٍب اختار الشاعر أف يستخدمها، كهبا تتحدد أما التسم
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األعاريض كاألضرب، سواءن أكاف ذلك يف شكل ا٤بتدارؾ الذم على فاعلن، أـ يف شكل ا٣ببب الذم يكوف على فًعلن أك 
 فٍعلن.

 يف النهاية ىناك ملحوظتان:

أف من الشعراء ا٤بعاصرين من استخدـ ا٤بتدارؾ سباعي التفعيالت، كٲبثل ذلك ا٤بقطع األكؿ من  ادللحوظة األوىل:
 لفاركؽ شوشة الذم يقوؿ فيو: )كلماٌت ال تُنسى(قصيدة 

 لو عدان نقطف حلمنا كاف يضػيء ليالينػا
ػػػػا كانػػػػت يف الغيػػػػب تنادينػػػػا  كنلملػػػػم أفراحن
 كخطػػوان عػػرب األايـ كقػػد غبنػػا يف كلمػػاتٍ 

 رب اآلفػػػػػػػػػاؽ كراء األمسػػػػػػػػػٌياتٍ ٙبملنػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػ
 لػػػػػػػػو سػػػػػػػػران اي دنيػػػػػػػػام كديعػػػػػػػػْب كأليفػػػػػػػػْبً 
 ألضػػػػػاء الكػػػػػوف علػػػػػى عينيػػػػػًك كيف عيػػػػػِب

 

 البيت ا٤بكوف من سبع تفعيالت ال ٲبكن تقسيمو إُف شطرين.ك 

)أغنيٌة استخداـ انزؾ ا٤بالئكة للمتدارؾ ٟباسي التفعيالت، كٲبٌثل ذلك قو٥با يف قصيدة  وادللحوظة الثانية:
 لطفلي(:

 مامػػػػػػػا مامػػػػػػػا مامػػػػػػػا مامػػػػػػػا ٩بٌػػػػػػػا
 بػػرٌاؽ ا٢بلػػو اللثغػػة ينػػوم النومػػا
 كالنػػػػـو كراء الربػػػػوة ىيٌػػػػأ حلمػػػػا
 كا٢بلم لو أجنحةه ترقػى النجمػا
 كالػػنجم لػػو شػػفةه كٰبػػب الٌلثمػػا
 كاللػػثم سػػيوقظ طفلػػي مامػػا ٩بٌػػا

 

 كالقصيدة مكٌونةه من ثالثة مقاطع مثل ىذا ا٤بقطع.

 للتفعيالت ٛبيل ميل شعر التفعيلة أكثر  من ميلها لشعر البيت.كمثل ىذه الصياغات ابألعداد الفردية 

ا ٕبر ا٣ببب يف استعماالت الشعراء، كىي تتسم ابلثراء أكثر من اتساـ الصور الٍب كردت على عليهىذه صوره كرد 
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دكائر ا٣بليل أك يتفرع عنها. ، ىذا إذا سلمنا للقائلْب أبنو منتج ينتمي إُف ا٤بتدارؾ يف صورتو التفعيلية الٍب تفرضها الدائرة
أما إذا تعاملنا معو على أنو نغمة ٨بَبعة ال صلة ٥با بعركض ا٣بليل إال يف الشكل العاـ فإف تناكلنا سيكوف ٨بتلفا كأحكامنا 

ب ستتجو ا٘باىا آخر كتنحو ٫بوا ٨بتلفا؛ ألف قواعد الزحاؼ كالعلة يف األٕبر ا٣بليلية ٱبتل تطبيقها على ىذا البحر، فيصع
 .بناء على ذلك أف يكوف فردا يف عائلة ا٣بليل
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 عشر اللقاء السابع

 وبعد: بسمميحرلا نمحرلا هللا ، ا٢بمد هلل كالصالة كالسالـ على رسوؿ هللا،

 .الرمل حبرسنتناكؿ يف ىذا اللقاء ما حدث من ٘بديدات يف 

األمر يف الرمل التاـ: أف عركضو أتي دائمنا ٧بذكفة، أما  الرمل يف الَباث العركضي كرد اتمنا ك٦بزكءنا، كخالصة
شعرنا من التاـ صحيح العركض  أكرد )اجلامع(أاب ا٢بسن العركضي يف الضرب فيدكر بْب الصحة كا٢بذؼ كالقصر، بيد أف

 كالضرب منسوابن حملمد بن إايس من شعراء العصر األموم يقوؿ فيو:

 إف ليلػػي طػػػاؿ كالليػػػل قصػػػّبي 
 عرتنػػػػػػػا مينكػػػػػػػراتو  ذكػػػػػػػر أايـو 

 فالذم أيمر ابلغي مطػػػػػػػػػػػػػػػاع

 طاؿ حٌب كػاد صػبحه مػا ينػّبي  
 حػػػػػػدثت فيهػػػػػػا أمػػػػػػوره كأمػػػػػػور
 كالذم أيمر ابلعرؼ دحػػػػػػػػػػػّب

 : ىو ا٤بطركد.والدحّب

ىذه قد أكرد ىذه األبيات ضمن ٭باذج أخرل قاؿ إهنا َف ٚبرج عن علم العركض، كقد تبعو ابن القطاع يف إيراد ك 
 مع زايدة بيت عند ىذا أك ذاؾ. )البارع(األبيات يف

 كعلى ىذه الصورة كردت قصيدةه للمتنيب يقوؿ فيها:

 إ٭بػػا بػػدر بػػن عمػػارو سػػحابي 
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإ٭بػػػػا بػػػػدره رزااي كعطاي

 مػػػا ٯبيػػػل الطػػػرؼ إال ٞبدتػػػو
 

 ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىًطػػله فيػػو ثػػوابه كعق 
 رابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمنااي كطعافه كض

 جهدىا األيدم كذٌمتو الرقاب
 

 كىي من تسعة أبياتو آخرىا قولو:

نكػػر إف بػٌرزت سػػبقنا
ي
 لػيس اب٤ب

 

 غّب مدفوعو عػن السػبق العػرابي  
 

، عنواف األكُف يعلكللشاعرة  ، الداربعيد  اية ا١بٌعار مقطوعتاف على ىذا الوزف، طوؿ كلو منهما ٟبسة أبياتو
 ، تقوؿ يف األكُف:توأم الروحكعنواف الثانية 

 فيهمػػػػػػػػػػػػا أمػػػػػػػػػػػػِب كليلػػػػػػػػػػػػي كهنػػػػػػػػػػػػارم  اي بعيػػد الػػدار يف عينيػػك دارم
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 إنػػػػػِب أحيػػػػػا علػػػػػى البعػػػػػد كقلػػػػػيب
 إنػػػػػػػِب أىػػػػػػػواؾ يف بعػػػػػػػدو كقػػػػػػػربو 
 إف يف حبػػػػك سػػػػعدم كىنػػػػائي
 اي بعيد الدار قد طاؿ انتظارم

 

 رً يكتػػػػػوم مػػػػػن لفحػػػػػة الشػػػػػوؽ بنػػػػػا
 دارملست أخفي ا٢بػب يومنػا أك أ

 إف فيػػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػػزي فيػػػػػػػػػػػػػو فخػػػػػػػػػػػػػارم
 ىػػػػل يضػػػػيع العمػػػػر مػػػػِب ىف انتظػػػػارً 

 

 ، تقوؿ فيها:)ال تصدقِب(كللشاعرة ركحية القٌليِب قصيدةه على ىذا الوزف يف سبعة عشر بيتنا بعنواف 

 ال تصػػػػدقِب إذا مػػػػا قلػػػػت يومنػػػػا
 أك شعورنا صادؽ ا٢بػس هتػادل

 

 إنػػػػػػِب أنسػػػػػػى لياليػػػػػػك ا١بميلػػػػػػة 
ػػػػػيمات   البليلػػػػػةيف حنػػػػػافو كالن سى

 

للشاعر ا١بزائرم: السعيد يف سبعة عشر بيتا، ك  اغَبابللشاعر ا٤بصرم: عادؿ خليل قصيدة بعنواف ف كما أ
وريتآف: بعض ا٤بقاطع عند الشاعر ا٤بككذلك  ،يف اثِب عشر بيتا على ىذه الصورة توحي الصما٤بثردم قصيدة بعنواف من 

 التاـ كاجملزكء، ككذلك فعل الرملْب على، صاغها يف مقطعات سيولدتشرين الذي قصيدة بعنواف يف ا٣بليل النحوم 
 حيث يقوؿ يف ا٤بقطع األكؿ:، عادت واحدة إىلالشاعر التونسي: ٝباؿ الدين ٞبدم يف جل مقاطع قصيدتو 

 كنػػػػػػت ٤بػػػػػػا أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب األايـ يف كػػػػػػأ
 ككجػػػػػودم ميطفػػػػػأه يثػػػػػوم بػػػػػو الصمػػػػػػػ
 أان قػػػػػد أقػػػػػربت حػػػػػيب يف ضػػػػػػػػػػػػػػلوعي
 فلقػػػػد كنػػػػت ٧بيطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػن قػػػػدٔف

 

 سػػػي أحػػػس ا٢بػػػب يف حلقػػػي مػػػرارة 
 ػػػػػػتي ٤بػػػػػػػػػػػػاذا اللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اب٢بػػػػػػػػػػػػػػػػػب أانره
 أان قػػػػد أغرقػػػػػػػػػػػػػت يف ليلػػػػي هنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاره
 لعنػػػػػػػػػػػػػػػٍت ٕبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة الدنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػراره

 

 ىؤالء شعراء آخركف.كغّب 

٧بذكؼ، كما يف ا٤بقطع األكؿ من قصيدة ا٣بليل  : كركد العركض صحيحة كضرهباالصورة الثانية من التجديدات
 ، يقوؿ فيو: االٍب سبقت اإلشارة إليه النحوم

 أيهػػػػػا السػػػػػائل عػػػػػِب عػػػػػن جػػػػػػػػػػػػػػػػوازم
 إنػػػػػِب كنػػػػػت مػػػػػع التػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ يف رحػػػػػػػ

 أ٪ببػػػػت البسػػػػػكنػػػػت يف الػػػػدنيا الػػػػٍب 
 كنػػػت يف ا٢بقػػػل الػػػذم أنبػػػت زرعػػػا

 عن دمي عن بصػمٍب عػن مػوقعي 
 ػػػلتو الكػػػػػػػػربل فهػل كنػػػػػػػػػػػػػػػػت معػي
 ػػػػمة يومػػػػػػػػػػػػػا يف ٦بػػػػػػػػػارم ا٤بدمػػػػػػػػػػػػػػػػع

 ٜبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارا يف الثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل َف تيػػػزرعً ك 
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 كنػػػت يف الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف كقػػػد زيٌج بػػػو يف
 كنػػت أسػػتٌل شػػظااي جرحػػت ديػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 رقعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ٌمػػػػػا يف خػػػػػػػػالء بلقػػػػػػػػػػػػػع
ثٌػػػػٍت  إصبػػػػػعي  ػػػػػػباجٍب يومػػػػػػػػػػػػػػا كجى

 

ٝباؿ الدين ٞبدم : كركد العركض صحيحة كضرهبا مقصور، كما يف ا٤بقطع الثالث من قصيدة الثالثة الصورة
 الذم يقوؿ فيو:

 اسأِف ا٤باضي أان اي رخوة األشػػػػػػػػػػ
 كهبا أجفانك ا٢بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراء اي مكػػ
 اسأِف ا٤باضي فقد ينبيك، قد ينػػػ
 اسأِف ا٤باضي أان اي أنًت ملعػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 

 ػػػػواؽ آفاؽه هبا ال شػػػػػػػػػػػػػػػك  ريػػػػحٍ  
 سورةى األىداب ما زالت تنػػػػػػػػوحػ

 ػػػبيك عن أسػػرار عمػػرم قد يبوح
 فه بكى الرٞبػػػػػػػػػػػػػػةى يف قليب ا٤بسيح

 

ميسٌبغ، كذلك يف قصيدةو اندرة لشهاب الدين ا٤بصرم من شعراء كركد العركض صحيحة كضرهبا  الصورة الرابعة:
 يقوؿ فيها:العصر العثمآف، عٌدهتا ثالثةه كعشركف بيتنا 

 مػػػػػػػػن حملػػػػػػػػزكفو كليػػػػػػػػل القلػػػػػػػػب أٌكاهٍ 
 قػػػػػػػد تسػػػػػػػٌلى عػػػػػػػن تبػػػػػػػاريح جػػػػػػػواهي 
 إف فيمػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػْب جنبيػػػػػػػػػػػػػو لنػػػػػػػػػػػػػارنا

 ىػػػػػػػػػػػواه اتصػػػػػػػػػػػاالتً  فػػػػػػػػػػػٌرؽ البػػػػػػػػػػػْبي 
 كالليػػػػػػػػاِف أسػػػػػػػػفرت عػػػػػػػػن انئبػػػػػػػػاتو 

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا٤بنػػػػػػػػػػػااي غادرتػػػػػػػػػػػو ابلرزاي
 وبي ػػػػػػػػػػػػػػػػػكم سقيمو حيث كافتو شع

 

 قػػػػػوؿ أٌكاهٍ  لػػػػػيس يغػػػػػِب عنػػػػػو شػػػػػيئنا
 ابألمػػػػػػػآف كىػػػػػػػػو َف ٰبػػػػػػػػظ بسػػػػػػػػلواه

 صػػػػػفواهبالػػػػدمع  بي يًٌ ها صىػػػػبٍ ًصػػػػَف يي 
 كاعَباىػػػػػا رامينػػػػػا عػػػػػن قػػػػػوس بلػػػػػواه
 حجبػػت عػػن طرفػػو مػػا كػػاف يهػػواه
ا لػػػػو مػػػػن بػػػػث شػػػػكواه  َف ٯبػػػػد بػػػػد 
 كٌد لػػػػػػػػػػو أف الػػػػػػػػػػذم أضػػػػػػػػػػناه داكاه

 

موجوده أصالن يف صورةو اندرةو من صور الرمل اجملزكء، فالشاعر ىنا طٌبق على التاـ ما ىو ميطٌبقه يف اجملزكء، كالبيت  والتسبيغ
  .األكؿ ميصر ع، فالعركض فيو ميسٌبغة مثل الضرب بسبب التصريع

كعركضه  فوردت لو عركضه صحيحة ك٥با ضربه صحيح، كعركضه صحيحة ك٥با ضربه ٧بذكؼ،الرمل اجملزوء أما 
 غ، ىذه ىي الصور الثالث الٍب أقٌرىا العركضيوف.ميسبٌ صحيحة ك٥با ضربه 

 ا قوؿ القائل: عليه، ك مقصوٍر لعروض الرمل اجملزوء الصحيحةكقد أجاز األخفش كركد ضربو 
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 قبلي قٍم فانظر إليهم    مث دٍع عنك الٌسميودٍ 

 )اذكريِب(: حامد طاىر ٙبت عنوافكقد استحسن الشعراء الصوغ على ىذه الصورة، يقوؿ         

 أان َف أطػػػػػرؽ سػػػػػػول اببػػػػػًك َف أطػػػػػػرؽ سػػػػػػواهٍ 
 فػػػػاذكرم أنػػػػك دكف القلػػػػب أغلقػػػػًت ا٢بيػػػػاة
 ال تقػػػػػػػوِف قػػػػػػػدره كػػػػػػػاف كمػػػػػػػا كػػػػػػػاف نصػػػػػػػيبٍ 
 ٫بن لو شئنا مسكنا الشمس أٌخػران ا٤بغيػب

 

 كعلى ىذه الصورة كرد قوؿ صاٌف جودة ترٝبةن عن توفيق ا٢بكيم:

 قابيػػػػػل أخػػػػػاهٍ حينمػػػػػا ضػػػػػٌل ا٥بػػػػػدل كاغتػػػػػاؿ 
 اقشػػػػعٌرت أرضػػػػنا العػػػػذراء مػػػػن مػػػػرأل دمػػػػاه
 فػػػػػػػػػػػػإذا أكؿ زلػػػػػػػػػػػػزاؿو علػػػػػػػػػػػػى كجػػػػػػػػػػػػو ا٢بيػػػػػػػػػػػػاة

 

 ة فهمي:يعلكقولو أيضنا ترٝبةن عن 

 ٥بػػػػف نفسػػػػي إذ تالقينػػػػا علػػػػى عهػػػػدو كثيػػػػقٍ 
 أم حريػػػػػػػػػػػق أم انرو بػػػػػػػػػػػْب كٌفينػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػرتٍ 

 نػػػػا مػػػػن ىػػػػول لػػػػيس يفيػػػػققٍ عجبنػػػػا كيػػػػف أفػى 
 كتفرٌقنػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػع األايـ كػػػػػػػػػػػػػػػػل  يف طريػػػػػػػػػػػػػػػػق

 

 ترٝبةن عن سفّب األرجنتْب يف القاىرة عن النيل:كقولو 

 أيهػػػػا السػػػػارم علػػػػى ٕبػػػػر الليػػػػاِف كالسػػػػفْبٍ 
 حػػػػامالن مػػػػن سػػػػّبة ا٤باضػػػػي عبػػػػّب ا٣بالػػػػدين
 كأسػػػػػػػػػػػػػػاطّب ا٣بػػػػػػػػػػػػػػواِف كتػػػػػػػػػػػػػػراث الغػػػػػػػػػػػػػػابرين
 قػػل ٤بػػن يسػػأؿ عػػن عمػػرؾ مػػا عمػػر السػػنْب
 أنػػػػػػت اي نيػػػػػػل شػػػػػػبابه دائػػػػػػمه يف كػػػػػػل حػػػػػػْب
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 مصرع كليوابترا: كقوؿ شوقي على لساف أنطونيوس يف مسرحية

 أيهػػا الشػػادم إايسه 
 أان ال أطػػػػرب حػػػػٌب

 

 بلػػغ السيػػكر مػػػداهٍ  
 ا٢بيػاة أ٠بع ا٢بب  

 

: " كقد جاء من العروضكقاؿ يف كتابو ، عروًضا زلذوفة ذلا ضرٌب زلذوفيف الرمل اجملزكء  الزجاجأكرد كقد 
 ىذا ا١بنس ما َف يذكره ا٣بليل كال ذكره األخفش، عركض أخرل، كىي:

 فاعالتن فعلنفاعالتن فاعلن    

 :كأصلو فاعلن..............، كبيتها

 بؤس للحرب الٍب
 

 غادرت قومي سدل 

 :، كىو" لن(، رككا شعرا يقاؿ إنو ألخت أتبط شراأكثر ما رأيتو جاء يف ىذه العركض)فعً ك 

 طػػػػػاؼ يبغػػػػػي ٪بػػػػػوةن 
 ةن لٌ ضػػػػليػػػػت شػػػػعرم 

 أمػػػػػػػريضه َف تػيعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ 
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػأـ تػػوٌُف بػػك م

 كا٤بنػػػػػػػػااي ريص ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده 
 أم شػػػػػػػيءو حسػػػػػػػنو 
 كػػػػػػل شػػػػػػيءو قاتػػػػػػله 
 طا٤بػػػػا قػػػػد نلػػػػتى يف
ػػػػػػػػػػػػػا  إف أمػػػػػػػػػػػػػرنا فادحن
 سػػػػأعٌزم الػػػػنفس إذٍ 
 ليػػػػػػت قلػػػػػػيب سػػػػػػاعةن 
 ليت نفسي قيٌدمت

 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمن ىالؾو فهل 
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأم شيءو قتل
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأـ عدك  ختل

 غاؿ يف الليل الس لىك
 كػػػػػػػػػػػػػػللفٌب حيث سل
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلفػػػػٌب َف يػػػػك ل

 كػػػػػػػػػػػػػػػحْب تلقػى أجل
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأمل غػػػػػّب كػػػػػدوٌ 

 كػػػػػػػػػػػػػػػعن جوايب شغل
 كػػػػػػػػػػػػػَف ٘بب من سأل

 ملىػكك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصربىه عن
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بدلػػػػػػػػػللمناي

 

 )ىاهتا(: ماضي من قصيدةو بعنواف ككذلك قوؿ إيليا أيب

 حً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنسمةن يف شب  دحً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىاهتػػػػا يف الق
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 س يفػػػػػػػػػػػػىاهتػػػػػا فالنف
 رناػػػػػػػػػػػػػػػا كوثػػػػػػػػػػػكاسقنيه

 إف تكن قػد حيٌرمػتٍ 
 

 رحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحاجػػػػػػػػػػػػػػةو للف
 رحً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقت علػػػػػػػػػػػػػػػػىك 

 حً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً فعلػػػػػػػػػػى ا٤بستقب
 

 عشر بيتنا يقوؿ فيها: اثناعٌدهتا  هاء زىّب قصيدةه على ىذا الوزفكللب

 اتئػػػػػػػوه مػػػػػػػػا أصػػػػػػػػلفو
 كػػػػػػػػػػػػػاد أف يتلفػػػػػػػػػػػػػو
 أم ركضو زاىػػػػػػػػػػػػػػػػػرو 
 كقضػػػػػػػػػػػيبو انعػػػػػػػػػػػمو 
 أخلػػف الوعػػد كمػػا

 

 كيػػػػػػػػػػح قلػػػػػػػػػػبو ألًفىػػػػػػػػػػوٍ  
 ليتػػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػػو أتلفػػػػػػػػػػػػػػو

 أقطفػػػػػػػػوَف أصػػػػػػػػل أف 
 َف أطػػػػػػػػق أف أعطفػػػػػػػػو
 خلتػػػػػػػػػػػػػػػو أف ٱبلفػػػػػػػػػػػػػػػو

 

 تقع يف ٟبسةو كأربعْب بيتنا مطلعها: )أين ميزان احلمى(كللشاعر دمحم األ٠بر قصيدةه بعنواف 

 رٍ ػػػػػػػصاح كالذكرل عبى 
 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػأين ميزاف ا٢بم

 كالػػذم إف ييػػذكر الػػػػػػػػػػ
 

 رػػػػػػػػػىذه خّب الذكى  
 درػػػػػػػػػػػػػػػػػكالوزير ا٤بقت

 رػػػػػخّبي يف يوـو ذيك
 

ذات الضرب ا٤بقصور للعركض الصحيحة، كذات ا: : أف ىناؾ صورتْب يف الرمل اجملزكء جديدتْب ٮبوىذا معناه
 ، كالرمل اجملزكء فيو صوراتف جديداتف.ةصور جديدأربع الضرب احملذكؼ للعركض احملذكفة، فالرمل التاـ فيو 

فهو من استخدامات الشعراء ا٤بعاصرين، ٕبيث يكوف البيت الشعرم مكوانن من ثالث  الرمل ادلشطورأما 
تبعا لبعض  تفعيالتو فقط، فتكوف عركضو ىي ضربو كما قاؿ القدامى، أك تكوف ذات ضربو فقط كما نرل ٫بن

 :الَباثيةيف صوره التاـ ا الرمل عليهالنماذج اآلتية الٍب كرد  عليو، كقد صيغت العركضيْب

، كٛبثل ىذا الضرب قصيدةه لنازؾ ا٤بالئكة تتكوف من ستة الصورة األوىل ذات الضرب الصحيحفورد على 
 مقاطع، كل مقطعو عبارة عن ٜبانية أبيات، لكل مقطعو قافيةه ٨بالفة، تقوؿ يف ا٤بقطع األكؿ:

 يف دمػي ٢بػنه مػن الشػوؽ جديػدي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدكاجملػػػػػػػػػػػػػػػػاِف  حػػػػػػػػػػػػػػػػواِف  نشػػػػػػ
ـه كسع  ودػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليلػػٍب ىػػذم ابتسػػا
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 ودػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطاؼ ابألفق فغٌناه الوج
 دػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىػػي اي قيثػػاري ٢بػػنه سعي

 ىػػػي شػػػعره ىػػػي كحػػػيه ىػػػي عػػػود
 دػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىذه الليلػة للعػاَف عي

 كىػػػػػي اي قيثػػػػػاري ا٢بلػػػػػم الوحيػػػػػد
 

 .ضربيف صورتو ا٤بشطورة الصحيحة ال البحر٧بمود طو استغلت ميعطيات ىذا  علىلقصيدة ا١بندكؿ ك 

 بيتنا بعنوافخرل يف ٜبانية عشر أ، ك )غضىب( بعنوافبيتا لصاٌف جودت قصيدة على ىذا الوزف يف اثِب عشر ك 
 كإف اٚبذت نظاـ ا٤بقطٌعات. )أحالم ادلنصورة(، كاثلثة يف أربعْب بيتنا بعنواف جديد( )حب  

 )القمراء(:فيمثلو قوؿ العقاد يف قصيدةو بعنواف  الضرب احملذوفأما 

 كلمػػػػػػػا أشػػػػػػػرؽ يف الليػػػػػػػل القمػػػػػػػر
ػػػػػػػػػرالنػػػػػػػػػاس كالذكا اب٢بي  اكسػػػػػػػػػه  جى

ػػػػا تػػػػداعت للسػػػػػمر لػػػػتي خً   أركاحن
 زمػػػػػػػرزمػػػػػػػرنا هتمػػػػػػػس مػػػػػػػن حػػػػػػػوؿ 

 أف ىػػػذا ا٢بسػػػن ال ٲبضػػػي ىػػػدر
 حيثمػػػػػػػػػػا أسػػػػػػػػػػفر نػػػػػػػػػػوره كانتشػػػػػػػػػػر
 كحػػػػػػػال يف خلػػػػػػػوة االيػػػػػػػل السػػػػػػػهر

 كبصػػػػػػػػػر حػػػػػػػػػس   فهنػػػػػػػػػا ال ريػػػػػػػػػبى 
 شػػيمة ا٤بسػػحور يقفػػو مػػن سػػحر

 

الوفا، عدهتا ٜبانية عشر بيتنا  وحملمود أب )تسمعون اآلن(، كٛبثلو قصيدةه بعنواف  رادلقصو الثالث الضرب مث أيي 
 يقوؿ فيها:

 تسمعوف اآلف شػكول الفقػراءٍ 
ػػػا يشػػػػكوف ظلػػػػم األغنيػػػػاء  دائمن
 مػػا الػػذم تشػػكونو اي جحػػداء
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 عندان الراديػو كسػهرات ا٤بسػاء
 اءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلياِف أـ كلثـو الوض
 اءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليلػػةه كاحػػدةه فيهػػا الغن

 اءو كدكاءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعن غذاءو ككس
 بل عن السوداف أيضنا كا١بالء

 

)عنوان ، كأعيد نشرىا يف ٦بموعة دكاكينو ٙبت عنواف ـُِٓٗكلو أيضنا قصيدة نيشرت يف ديوافو خاص سنة 
، عدهتا اثناف كٟبسوف كثالٜبائة بيت، سارت كلها على الرمل ا٤بشطور، كتركاحت أضرهبا بْب الصحة كالقصر النشيد(

، مكونة من تسعة عشر بيتنا، اي بنات النيلكا٢بذؼ، كما أف لو قصيدتْب أخريْب من مشطور الرمل، األكُف بعنواف: 
 ، كتقع يف أربعْب بيتنا.انتظاري طالكالثانية بعنواف: 

فغٌّب يف قوايف األشطر األربعة األكُف، كالتـز ركٌم  ؛، سار فيها على نظاـ ا٤بخٌمسات)بنيُت(عقاد قصيدةه بعنواف كلل
 الشطر ا٣بامس، كجاء الضرب مقصورنا يف ٝبيع ا٤بقطوعات عدا ا٤بقطوعة الرابعة من القصيدة الواقعة يف ست ٟباسيات.

، قا٥با يف راثء األديبة مي زايدة، كىي مكونة من ٜبآف عشرة َباب()آه من ال كللعقاد أيضنا قصيدة مطٌولة بعنواف
 ٟباسية، سار فيها على النظاـ السابق.

، كتقع يف بْب احلب واحلرب٧بمود طو فلو مطولتاف من مشطور الرمل، األكُف بعنواف:  علىأما الشاعر ا٤بهندس 
عشر شطرنا، استخدـ الضرب الصحيح يف ا٤بقاطع األكؿ مائةو كٜبانية أبيات ميقسمةو على تسعة مقاطع، كل مقطع اثنا 

كالثالث كالرابع كا٣بامس كالسادس كالسابع كالثامن، كاستخدـ الضرب احملذكؼ يف ا٤بقطع الثآف، أما ا٤بقطع التاسع كاألخّب 
 .افكاف الضرب فيو مقصور 

أيضنا على تسعة مقاطع، كل مقطعو ٜبانية  ، كطو٥با اثناف كسبعوف شطرنا، ميقسمةفاروس الثاين: كأما الثانية فعنواهنا
 أشطر، ككرد الضرب مقصورنا يف ا٤بقطع األكؿ، ك٧بذكفنا يف ا٤بقطع الثامن، كصحيحنا يف بقٌية ا٤بقاطع.

خٌمسات كا٤بربعات كا٤بفبعيدن 
ي
ات ٪بد أف ىناؾ قصائد كثّبة قد صيغت على ٕبر الرمل ا٤بشطور يف طمسا عن ا٤ب
 الضرب الصحيح، كالثانية ذات الضرب احملذكؼ، كالثالثة ذات الضرب ا٤بقصور. ذاتصوره الثالث: األكُف 

 قد صاغ قصيدة على الرمل متعددة القوايف  عراقي مصطفىكيف هناية ا٢بديث عن ىذا البحر نشّب إُف أف الشاعر 
 ، يقوؿ فيها:دثّريِببعنواف على ٟبس تفعيالت 
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 حنْبً  دثٌريِب ابلضياء األخضر ا٤بنسػػاب من هنرىمٍ 
 الكين ينشٌقػػػػػػػػػاف يف دريب ا٢بزينمن مدل عينْب ٪ب

 زٌمليِب بشركؽ ساحر ينهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  من أفق اليقْب
ٍلمى كأشػػػػػػػػػػػػالء سنيِب  بيردةن ٙبنو على أعضائيى الكى
 بسمةن هتفػػػػػػػػػػػػػو كتسرم يف دمائي تتغُب يف سكوٓف

 

 للعدد الفردم يف شعر البيت إال يف ا٤بشطورات.كال كجود 

 كهبذا ينتهي حديثنا يف ٕبر الرمل كما حدث فيو من ٘بديدات.
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 عشراللقاء الثامن      

بسمميحرلا نمحرلا هللا ، ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، كالصالة كالسالـ على أشرؼ ا٤برسلْب سيدان ٧بمدو كعلى آلو كصحبو       
 تبعهم إبحسافو إُف يـو الدين.كمن 

 ، كالكامل يف الَباث العركضي إما اتـه كإما ٦بزكء.حبر الكاملحديثنا يف ىذا اللقاء حوؿ التجديد يف 

: عركضه صحيحة، كعركضه حٌذاء، لعركضو األكُف الصحيحة ثالثة أضربو تراثية أما الكامل التام فلو عروضان
 كضربه أحذ مضمر.، كضربه مقطوع، ضربه صحيح مطٌردة:

 كقد ٛبثلت التحديثات ألضرب العركض الصحيحة فيما يلي:

، كأكرده الز٨بشرم مع كصفو الضرب ادلذّيل للعروض الصحيحةحكى ابن القطاع عن ابن كيساف كركد 
 لكن الشعراء استحسنوا ىذا النغم منذ أف قاؿ أبو العتاىية:كما أكرده الشنَبيِب، ابلشذكذ،  

 العقػػػػػػػػػػػػوؿ ا٤بشػػػػػػػػػػػػعىباتٍ هلل در ذكم 
 كأمػػػػػػػػػػا كرب ا٤بسػػػػػػػػػػجدين كليهمػػػػػػػػػػا
 كأمػػا كرب البيػػت ذم األسػػتار كالػػػػػ
 إف الػػػػػذم خيلقػػػػػت لػػػػػو الػػػػػدنيا كمػػػػػا

 

 أخػػػذكا ٝبيعنػػػػا يف حػػػػديث الَبىػػػػاتٍ  
 ُبن كرب الراقصػػػػػػػػاتكأمػػػػػػػػا كرب ًمػػػػػػػػ

 ػػػػػػػمىسعىى كزمػػػػـز كا٥بػػػػدااي ا٤بشػػػػعىرات
 فيهػػػػػا لنػػػػػا ذؿ  ٯبػػػػػٌل عػػػػػن الصػػػػػفات

 

 أخرل عدهتا عشرة أبياتو مطلعها:كلو على الوزف نفسو قصيدةه 

 مػػػػِب السػػػػالـٍ  علػػػػيكمأىػػػػل القبػػػػور 
 ال ٙبسػػػػػػػػػبوا أف األحبػػػػػػػػػة َف يسيػػػػػػػػػغ

 

 إٓف أكلمكػػػػػػػم كلػػػػػػػيس بكػػػػػػػم كػػػػػػػالـٍ  
 مػػن بعػػدكم ٥بػػم الشػػراب كال الطعػػاـ

 

 كلو أيضنا بيتاف آخراف على الصورة نفسها.

عشر بيتنا سار فيها على نظاـ الثنائيات ، عدهتا ستة إىل جوار البحر كللشاعر دمحم طاىر ا١ببالكم قصيدةه بعنواف
 لكل بيتْب قافية، كمن مث استخدـ الضرب ا٤بذيٌل يف األكليْب كا٣بامسة كالسابعة كالثامنة، يقوؿ يف بداية ىذه القصيدة:

 اي ٕبػػػػر صػػػػػوتك يف ا٤بسػػػػاء يهػػػػػزٓف
 ككػػػػأف موجػػػػك أيرغيػػػػنه يف خػػػػاطرم

 

 فػػػػأانـ أحلػػػػم ابلسػػػػعادة مػػػػن صػػػػداهٍ  
 ا٢بيػػػػػػػػػػػػػػػػػاةتشػػػػػدك علػػػػػى أكاتره ٢بػػػػػن 
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 ، يقوؿ فيها:ظمأٌ وجوع كلكامل الشناكم مقطوعةه بعنواف

 أحببتهػػػػػػػا كظننػػػػػػػت أف بقلبهػػػػػػػا
 أحببتهػػػػػػا كإذا هبػػػػػػا قلػػػػػػبه بػػػػػػال

 فَبكتهػػػػػػػػا لكػػػػػػػػن قلػػػػػػػػيب َف يػػػػػػػػزؿ 
 فػػإذا مػػررتي ككػػم مػػررتي ببيتهػػا

 

 نبضنػػػػا كقلػػػػيب ال تقيٌػػػػده الضػػػػػػػػلوع 
 نػػبضو سػػػرابه خػػػادعه ظمػػػأه كجػػػوع

 إُف الرجػػػوع يعػػػاكده ا٢بنػػػْبطفػػػال 
 مػػِب كترتعػػد الػػدموع اطػػتبكػػي ا٣بي 

 

 ، تقوؿ فيهما:أان ة ا١بٌعار بيتاف بعنوافيعلكللشاعرة 

 أان ال أريػػػػػػػػػد إذا أردت كال أشػػػػػػػػػاءٍ 
 أان دميػػػػػةه قػػػػػػدرم ٰبػػػػػرؾ خطػػػػػػػػػػػوىا

 

 فػػػػػػػػػػػإرادي يف أف أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌلم للقضػػػػػػػػػػػػػػػػاء 
ٌطط يف السػماء  يف األرض أفعل ما ٱبي

 

 :مطلعها كلمات آخر رجلو عريب،يف ٟبسةو كعشرين بيتنا يف ديوانو   متفائلون قصيدةه بعنوافكللشاعر السيد خلف 

 متفػػػػػػػػػػائلوف أبف نػػػػػػػػػػورؾ ييستضػػػػػػػػػػاء
 كأبف تعيػػػػػػػػػد إُف الزىػػػػػػػػػور عبّبىػػػػػػػػػا
 كأبف نصلي يف رحاب القدس يػو

 

 كأبف عصػػػػػػػػػػػػػرؾ زاىػػػػػػػػػػػػػره كاألنبيػػػػػػػػػػػػػاءٍ  
 مهمػػا تسػػٌلل مػػن خصػػومك أدعيػػاء
 منػػػػػا يف جػػػػػوارؾ بػػػػػْب ٝبػػػػػع األتقيػػػػػاء

 

 صداـ حسْب يقوؿ فيها: يفعبد الرٞبن بن مساعد  لشاعرقصيدة ل الشبكةكعلى 

 اي مػػن ملكػػت ثػػرل العػػراؽ بػػال شػػريكٍ 
 قػػػد ألصػػػقوا بػػػك كصػػػف سػػػٌفاؾ الػػػدما
 مػػػػػن بػػػػػٌدؿ األحػػػػػواؿ اي حػػػػػامي ا٢بمػػػػػى
 ىػػػػػػػػي ىكػػػػػػػػذا الػػػػػػػػدنيا تبػػػػػػػػٌدؿ جلػػػػػػػػػدىا

 

 أان ال أحبػػػػػػك قػػػػػػدر كرىػػػػػػي قاتليػػػػػػكٍ  
 كاليػػػػـو سػػػػفك دمػػػػاء قومػػػػك ير٘بيػػػػك

 التمثػػػاؿى صػػػفوةي اتبعيػػػكىػػػل أسػػػقط 
 كعػػػػػػػػدٌكؾ الغػػػػػػػػازم ككػػػػػػػػل منافقيػػػػػػػػك

 

 كىي يف عشرين بيتنا ختامها:  

 اي من جلبت ألمػة العػرب األسػى
ػػػػػػا أينعػػػػػػت  ىػػػػػػم قػػػػػػٌدركا فينػػػػػػا رؤكسن

 

 ن أتيػػت ٗبسػػقطيك كمهلكيػػكاي مىػػ 
 حػػاف القطػػاؼ ٥بػػا ترقٌػػب الحقيػػك

 

ا ككتبوا   ا قصائد كثّبة.عليهككانت تلك ىي الصورة األكُف، كقد استساغها الشعراء جدن

 كىي: كركد ضرب ،كالشنَبيِب كتبعو الز٨بشرم ،من التحديثات فقد حكاىا ابن القطٌاع الصورة الثانيةأما 
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، كشاىدى  ا: العركض الصحيحة مرٌفالن

 اكلنػػػا هتامػػػة كالنجػػػود كخيلنػػػ
 

 يف كل فجو ال تػزاؿ تثػّب غػارة 
 

األصل، الصنعآف ا٤بولد كا٤بنشأ، ا٤بتوىف سنة ثالثو كعلى ىذه الصورة كردت قصيدةه حملمد بن أٞبد الصعدم 
 كعشرين كمائتْب بعد األلف األكُف من ا٥بجرة النبوية، يقوؿ فيها مستخدمنا قافيتْب يف كل بيت:

 يؤرقػػػػػػػو النسػػػػػػػيم إذا سػػػػػػػرل صػػػػػػػب  
 كيثػػػػػػػّب لوعتػػػػػػػو ا٢بمػػػػػػػاـ إذا علػػػػػػػت
 كغػػدت تػػردد يف الغصػػوف ىػػديرىا

 

 لٍ من ٫بو صنعا حامالن طيب الرسػائ 
 الػػػػدكح فرعػػػػا كالزىػػػػور لػػػػو غالئػػػػليف 

 كٛبيػػػد سػػػجعا تػػػٌدعي شػػػجو البالبػػػل
 

توىف سنة ٟبسْب  علىاثنْب كعشرين بيتنا أرسلها الشاعر من ا٢بديٌدة إُف ٧بمود بن يف كىي قصيدةه     
ي
الشوكآف ا٤ب

 كمائتْب بعد األلف من ا٥بجرة، فأجابو األخّب بقصيدةو يف كاحدو كعشرين بيتنا على الوزف كالقافية، يقوؿ يف مطلعها:

 قلػػػػػػػبه تقلٌػػػػػػػب يف فنػػػػػػػوفو مػػػػػػػن جنػػػػػػػو
مػػػػػػػػػػػػػػػرٌةى   يػػػػػػػػػػػػػػػزرم دمػػػػػػػػػػػػػػػوع عيونػػػػػػػػػػػػػػػو ٧بي
 سػػػػػل عنػػػػػو ىػػػػػل طابػػػػػت لػػػػػو اي رٔفي را
 مػػػا العػػػػيش إال يف ذرا األحبػػػاب كالٍػػػػػػػػ

 

 ف العشػػػػػػق طبعػػػػػػا يف راب تلػػػػػػك ا٤بنػػػػػػازؿٍ  
 كتػػػػرنا كشػػػػفعا مػػػػن ىػػػػول ظػػػػيب ا٣بمائػػػػل
 مت أرض صنعا يف ضحاىا كاألصػائل
 أتػػػػػػراب قطعػػػػػػا كػػػػػػم علػػػػػػى ىػػػػػػذا دالئػػػػػػل

 

 يقوؿ فيها: )ىزي إليك(،بعنواف  عصرآفللشاعر دمحم ا٤بمن أربعة أبيات ةه مقطوعكعلى ىذه الصورة 

 ىػػػزم إليػػػك ٔبػػػذع أشػػػواقي إليػػػكً 
 ٔبػػػػذع أشػػػػجار ا٢بػػػػداىػػػػٌزم إليػػػػك 

 لو تعلمْب مدل اشػتياقي أك حنيػػػ
 ا يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألتيتػػػػِب ك٥بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خرافي ػػػػ

 

 كً يػػعليٌسػػاقط الشػػوؽ البهػػٌي نػػدنل  
 ئػػػػػػق ترتسػػػػػػم أسػػػػػػطورةن يف كجنتيػػػػػػكً 
 ػػػػِب أك أنػػْب الػػركح أك ظمئػػي إليػػػكً 
 فػػر مػػن يػػديك إُف يػػدٌم إُف يػػديك

 

عن العرب ضرابن أحٌذ غّب مضمر للعركض  ،الز٨بشرمحكى ابن القطاع، كبعده فقد  الصورة الثالثةأما 
 الصحيحة، شاىده:

 عهػػػػػدم هبػػػػػا حيننػػػػػا كحيننػػػػػا أىلهػػػػػا
 

 كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل دارو نيقلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىؿٍ  
 

 كقد كردت ىذه الصورة يف أبياتو للعباس بن األحنف يقوؿ فيها:
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 عػػػػػػػاصو مسػػػػػػػيءه مػػػػػػػذنبه متعتٌػػػػػػػبه 
 إٓف اعتػػػذرت إليػػػك مػػػن ذنػػػبو لػػػو
 أفلػػػػػػػػػػػػػػيس ذا اي إخػػػػػػػػػػػػػػوي عجبػػػػػػػػػػػػػػا

 

 أخفػػػػػػػػػػى رضػػػػػػػػػػاه كأظهػػػػػػػػػػر الغضػػػػػػػػػػبا 
 عنػػػػػػػػػدم ليظهػػػػػػػػػر ِف الرضػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػأى
 قػػػػػػػػػالوا بلػػػػػػػػػى فكفػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػذا عجبػػػػػػػػػا

 

 كقد صرٌع البيت األخّب.

 على الصورة السابقة حيث يقوؿ: )الشاعر وادللك اجلائر( كإليليا أيب ماضي ستة أبياتو يف قصيدة

 كا١بػػػػػػػػػيش معقػػػػػػػػػوده لػػػػػػػػػواؤؾ فوقػػػػػػػػػو
 كالئػػػػػػػػػوللخبػػػػػػػػػز طاعتػػػػػػػػػو كحسػػػػػػػػػن 

 فػػػػػػإذا ٯبػػػػػػوع بظػػػػػػل عرشػػػػػػك ليلػػػػػػةن 
 لػػػػػك منػػػػػو أسػػػػػيفو كلكػػػػػن يف غػػػػػػدو 
 أتػػػػػػػػراه سػػػػػػػػار إُف الػػػػػػػػوغى مػػػػػػػػتهلالن 
 كإذا تػػػػػػػػػػرٌّف ىػػػػػػػػػػل بغػػػػػػػػػػّب قصػػػػػػػػػػيدةو 

 

 مػػػػػػػػػػػػا دمػػػػػػػػػػػػت تكسػػػػػػػػػػػػوه كتطعمػػػػػػػػػػػػوي  
 ىػػػػػػػػػػػػػػػو التػػػػػػػػػػػػػػػو الكػػػػػػػػػػػػػػػربل كبػىٍرٮبػػػػػػػػػػػػػػػو
 فهػػػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػػػذم بيديػػػػػػػػػػػػػػو ٍٰبًطمػػػػػػػػػػػػػػو
 لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواؾ أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفو كأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهمو
 لػػػػػػػػػػػػوال الػػػػػػػػػػػػذم الشػػػػػػػػػػػػعراء تنظمػػػػػػػػػػػػو

ػػػػػػػػػػػػػػومػػػػػػػػػػػػػػن شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعرو مثلػػػػػػػػػػػػػػي   تر٭ب 
 

فيكوف الضرب على أف يلتـز الشاعر ا٣بزؿ)إضمار+ طي( يف ضرب العركض الصحيحة، الصورة الرابعة: 
 ا٤بكونة من تسعة عشر بيتا للدكتور: عبده بدكم يف ديوانومن شارع اذلرم إىل األىرام  قصيدة كٛبثل ىذه الصورة، ُمْفَتِعلن

 :يقوؿ فيهارح األخّب، اجل

 مزىػػػوةن  قػػػالوا بػػػالدؾ قػػػد غػػػدت
 كتغػػػػامزكا ٤بػػػػا عػػػػربان شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارعا
 كتطػػػػايركا ٤بػػػػا انعطفنػػػػا جانبػػػػػػػػػػػػػػػا
 ذكػػػػركا مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء أىػػػػػرقوا ألوانػػػػو
 كسخاء راقصػػػػػػػػػػػػػػػة ٔبسػم ميػورؽ

 

 اب التػ ػػرىحي ػػػػػاء ٥بػػا كغػػػػػػػػػػػػعػػاد النق 
 يف موجػػو العػػػاي مسػػػاءن سػػبحوا

 مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب نزحػػػوا فػػوراء إعػػالف
 كمشى على صػوت ا٤بغػِب قػيػزىحي 
 صػػاح الكمػػػػػػاف بػػو كفػػار القػػدىحي 

 

من مستقبح الزحاؼ عند بعض العركضيْب، كيعز كركده يف  -مع جوازه-كاألصل أف كركد ا٣بزؿ يف ٕبر الكامل
يرد مرة كاحدة يف البيت، فكيف إذا أيجرمى ٦برل العلة، األشعار ا٤بصوغة على ىذا البحر، كيكاد ينادم على نفسو حْب 

 كالتيـز يف كل أبيات القصيدة؟

أف كل تفعيلة ٨بزكلة قد -رٞبو هللا-كلعل ما خفف من كقع كركده يف أضرب قصيدة الشاعر الراحل عبده بدكم
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للمتلقي اطراد إيقاع فضمن ذلك إال مستحسنيو، كىو اإلضمار، س صحاح َف يلحق بعضىها من الزحاؼ سيبقت ٖبم
 البحر، فإذا ما كصل إُف الضرب الذم ىو ٧بل التغيّب يف أغلب األٕبر تلىق ى النغم ابلرضا، ككقع من نفسو موقع القبوؿ.

أف يبقى حبيس ٘بربة كيبقى ما فعلو الشاعر تصرفا فرداي ال أعلمو عند غّبه، ككل ٘بديد يكوف مبتداه فرداي، فإما 
 .ساغ فّبفده الشعراء ٗبا يػيٍعلي من رصيده كيكتب لو الذيوعأف ييستصاحبو، كإما 

وال تْبلال ْتفاعْ مُ أك  ُمَتفاعْ : أف يرد للعركض الصحيحة ضربه على ومن النماذج النادرة ، النْ فعْ أك  فِعالنْ إُف  فٙبي
 :(ُ)كٲبثل ذلك قوؿ نبيو التميمي

 رٌب إٓف مػػػػا جفػػػػوت كقػػػػد جفػػػػت اي
 لعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىامػػػػوالة سػػػػػػػػػػػػػػػػوء ال تػػػػرٌؽ 

 اي رب إف كانػػػػػت حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاي ىكػػػػػذا
 

 فإليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكو ذاؾ اي رابه 
 نعػػػػػػػػػػػػم الغػػػػػػػػػػػػػالـ كبئسػػػػػػػػػػػػػت ا٤بػػػػػػػػػػػػػوالة
 ضػػػػػػػػػػررا علػػػػػػػػػػي  فمػػػػػػػػػػا أريػػػػػػػػػػد حيػػػػػػػػػػػاة

 

ْب بيتا نشرىا على صفحتو ستكعلى الصورة السابقة يقوؿ الشاعر: إيهاب عبد السالـ يف مطلع قصيدة من          
 ـ ٲبدح هبا ا٤بصطفى ملسو هيلع هللا ىلص :َُِٔمارس  ٖيسبوؾ( بتاريخ على)الف

 أمػػػػا ا٥بػػػػػػػػػػػػالؾ ٕبػػػػبكم فنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة
 مػػػا ذاؽ قلػػػيب مػػػػن ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواكم قطػػػػرة
 للحػػػػػػػػػػػػػػػػػب معػػػػػُب ال يبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوح بسػػػػػره

 مهػػػػػػػػػػػجٍب تلػػػػك احملبػػػػة أينعػػػػػػػػػػػػػػػػت يف
 ا٢بػػػػػب مثػػػػػػػػػػػػػػػػػل كضػػػػػوئنا يف طهػػػػػػػػػػػػػػره
 إف احملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة غػػػػػػػايٍب ككسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلٍب
 فػػػػدعي الغػػػػراـ علػػػػى الطريػػػػق يقػػػػودان
ـى مسػػػػػافره   كهللا مػػػػػا افتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الغػػػػػرا
 كتلم سػػػػػي اي نفػػػػػػػػػػػػػػػػسي بػػػػػْب جػػػػػوا٫بي

 قي العػػػػػابرين إذا مضىػػػػػػػواينسػػػػػى الطريػػػػػ
 إف غػػػػاب عػػػػن عيػػػػِب فقلػػػػيب حاضػػػػر

 

 كا٤بػػػػػػوت يف حضػػػػػػن ا٢ببيػػػػػػب حيػػػػػػاة 
 إال كرٌدد قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائال: أهلل
 ىيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات يػػػػػػدرؾ عاشػػػػػػق معنػػػػػػاه
 كشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجّبة نبتػػػػػػت بقلػػػػػػػػب فػػػػػػالة

 يى الوضػػػػػػوءى صػػػػػػالةكالوصػػػػػػػػػػػل أف تلػػػػػػ
 كغرامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا اي نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس مػػػػػػا أزكػػػػػػاه
 كأان كأنػػػػت نسػػػػػػػػػػػػػػػػّب خلػػػػػف خطػػػػػػػػػاه
 إال كضػػػػػػػػػػػػػػػػٌل عػػػػػػػػن الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريق كاته
 نػػػػػورى ا٢ببيػػػػػػػػػػػػػب فقػػػػػد أطػػػػػٌل سنػػػػػػػػػػػػػػػػاه
 كطريقػػػػػػػػو ىيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات أف ينسػػػػػػػػاه
 قلػػػػػيب ٰبػػػػػػػػب ٧بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا كيػػػػػػػػراه

 

                                                 

 ٔ:ُُٔاألغآف لألصفهآف/ (ُ)
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 ىذه الصور كردت للكامل التاـ ذم العركض الصحيحة. 

أحٌذ فقط كأحٌذ مضمر، كقد أجاز ا١بوىرم كركد  :يف الكامل التاـ فلها ضرابف تراثٌياف احلّذاء العروضأما 
ا بقوؿ امرئ  العركض ا٢بٌذاء مع العركض الصحيحة يف قصيدةو كاحدة إذا كاف ضرب القصيدة أحذ مضمرنا، مستشهدن

 القيس:

 هللا أ٪بػػػػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػػػػا طلبػػػػػػػػػػػػػتي بػػػػػػػػػػػػػو
 اي ريب غانيػػػػػػػػةو كصػػػػػػػػلت حبا٥بػػػػػػػػا

 

 كالػػػػػػػػػػػرب خػػػػػػػػػػػّب حقيبػػػػػػػػػػػة الرحػػػػػػػػػػػلً  
ا علػػػػػػػػى رًٍسػػػػػػػػلي  كمشػػػػػػػػيت مٌتئػػػػػػػػدن

 

 تكررت ىذه الظاىرة عند امرئ القيس يف قصيدةو مطلعها:كقد 

 طاؿ الزماف كملٌػِب أىلػي
 

ٍػلً    كشكوت ىذا البػْب مػن ٝبي
 

إذ كردت األبيات الثالث كالرابع كا٣بامس كالسادس عشر كالسابع عشر كالثامن عشر صحيحة العركض، ككردت 
 بقية أبيات القصيدة على العركض ا٢بٌذاء.

 كمن النماذج الٍب كردت للعركض ا٢بٌذاء من غّب الصورتْب الَباثيتْب: 

 : كركد الضرب مقطوعنا يف قوؿ ابن سناء ا٤بلك:وىلاألصورة ال

 أٚبوف اي سكِب فقاؿ نعػم
ا  َفى ال أخػػػػػػػوف كَفٍ أيف أبػػػػػػػػدن

 

 اءي يػعلِف يف ا٣بيانة نسبةه  
 كأيب الزمػػاف كأمػػي الػػدنياءي 

 

، ايلعي كإف كاف الشك ٱبامرٓف يف أف تكوف القافيتاف من ٙبريف انسخ الديواف، إذ إنو لو قاؿ: ِف يف ا٣بيانة نسبة 
 لكاف على ا١بادة لغةن كعركضنا.، نياكأيب الزماف كأمي الد  

الف، أك مٍتفاع، كٲبثلها قوؿ إبراىيم انجي يف على فعٍ  للعركض ا٢بٌذاء فهي: كركد الضرب الصورة الثانيةكأما 
 )فجٌر جديد(:قصيدةو بعنواف 

 فجػػػػره جديػػػػده حػػػػاَفه خٌفػػػػاؽٍ 
 توىاف يف غمم الدجى قًلقه 
 كيػػػود لػػػو ضػػػاؽ الظػػػالـ بػػػو
 متحػػػػػػررنا مػػػػػػػن قيػػػػػػد ظلمتػػػػػػػو

 يػػػػػػػػػػػزؿ يف عػػػػػػػػػػػاَف اآلفػػػػػػػػػػػاؽٍ  ٤بػػػػػػػػػػػا 
 ٕبنينػػػػػػػػػػػػو اب٢بػػػػػػػػػػػػب ابألشػػػػػػػػػػػػواؽ
 فيهػػػػػٌب منػػػػػدفعنا مػػػػػن األعمػػػػػاؽ
 يرنػػػػػو بعمػػػػػق الػػػػػركح ابألحػػػػػداؽ



 

 التجديد في أوزان الشعر                                                                                  د/ شعبان صالح

 

 

107 

 

 فػػػػػػػيحس ال شػػػػػػػيءه ينازعػػػػػػػو
 ا يعانقػػػػػػػػػػوال شػػػػػػػػػػيء ملتف ػػػػػػػػػػ

 فيغيػػػػػػػب يف أحضػػػػػػػانو ٜبػػػػػػػالن 
 ابنػػػت لػػػو الػػػدنيا علػػػى قلػػػقو 

 

 كٰبػػػوؿ عنػػػػو الكػػػوف إذ ينسػػػػاؽ
 غػػػػػػّب السػػػػػػنا يف ضػػػػػػوئو الػػػػػػربٌاؽ
 كيعٌب من فيض ا٥بول الػدفٌاؽ
 )مشػػػػتاقةن تسػػػػعى إُف مشػػػػتاؽ(

 

ا  حذٌ األكقد أجاز بن القطٌاع يف العركض ا٢بٌذاء أف أيي ضرهبا  مع األحٌذ ا٤بضمر يف قصيدةو كاحدة، مستشهدن
 بقوؿ امرئ القيس:

 أحللػػػػػػػػػتي رحلػػػػػػػػػي يف بػػػػػػػػػِب ثػيعىػػػػػػػػػلو 
 ككجػػػػػػػػػدت خػػػػػػػػػػّب النػػػػػػػػػػاس كلهػػػػػػػػػػمي 

 

 إف الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٔف للكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٔف ٧بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلٌ  
 طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنا كأكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىم أاب حنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلٍ 

 

 بيد أان َف ٪بد يف األشعار بعد امرئ القيس ما جاءت فيو مثل ىذه الظاىرة، أك على األقل َف نعلمها.

فقد كردت لو يف الَباث العركضي عركضه صحيحة ذات أربعة أضرب: صحيح، كمذيٌل،  الكامل اجملزوءأما 
 ا أخرل ىي:إنتاج الشعراء أضاؼ إليها صور  لكنكمرٌفل، كمقطوع، 

ذات عركض صحيحة كضرهبا أحذ مضمر، كٲبثلها قوؿ السيد خلف يف مطلع قصيدة من أربعْب  الصورة األوىل:
 :مارد وادي عبقريف ديواف  الشامتونبيتا بعنواف 

 الشامتػػػػػػػػػوف: أان ا٤بليػػػػػػػػػػػػػك كأنتمػػو مرضػػى
 زبىدى الدخػػػػػػاف: طرحػتي كػل  شػرارة أرضػػػػا
 اي..كيػف غػٌرؾ أف سػيفك دكننػا أمضػى
 مهمػا عػػال نفػػله فلػيس يشػػػػػػػابو الفرضػػػػػػػػػػػػػػا

 

 يف مطلعذات عركض صحيحة كضرهبا على متفاٍع أك فعالٍف، كٲبثلها قوؿ السيد خلف أيضا  الصورة الثانية:
 يف ديوانو السابق: مارد وخسوفٙبت عنواف  قصيدة من كاحد كثالثْب بيتا

 بيػػػػػِب كبينػػػػػػػػػػػػػػػػػك ٪بمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف كشػػػػػرفة كصػػػػػفوؼٍ 
 ػػػػػػػػػػػػػوؼكمسػػػػػافة للعػػػػػْب تشػػػػػرب ظل ػػػػػػػػػػػػػػػها كتطػػػػػػػػػػػ

 كأراؾ تغضػػػػػػب ابكيػػػػػػػا مػػػػػػاذا لديك؟..ضػػػػػػػيوؼ
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 ىػػػػػي بقعػػػػػة ٞبػػػػػراء تضػػػػػرب حػػػػػامالت سيػػػػػػػػػػػػوؼ
 مػػػػػاذا اعػػػػػَباؾ كنزفهػػػػػا للعػػػػػارفْب كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؼ؟

 

 كي قنصل:ز كما يف قوؿ ،  ذات عركضو حٌذاء كضربو أحذ الصورة الثالثة:

 دػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاي زينة البل
 لك حاضرم كغدم

 

 سّبم على كبػدم 
 لػك مػا ٙبػوز يػدم

 

 ، يف اثنْب كثالثْب بيتنا:لعبًة عروضيةكقوؿ حسْب التلسيِب فيما ٠باه 

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلربيع طلته
 اػػػػػػػػػػػػػكلسحر مقلته

 كتنػػػػػػاـ بػػػػػػْب خريػػػػػػػػ
 درىا الشػػػػعراكلصػػػػ

 

 لي ػػػػػػػػػػػػػػػػيتلهف األم 
 خدمنا غػدا الغػزؿ
 ػػػػر فؤادىػػا ا١بيمػػلي 

ا غزلػػػػػواءي   قصػػػػػائدن
 

ذات ضربو أحذ مضمر مع عدـ التزاـ صورة كاحدة يف العركض، فتارةن أتي حٌذاء، كاترةن أتي  الصورة الرابعة:
 )وحٌي جديد(:حٌذاء مضمرة، كٲبثلها قوؿ سيد قطب ٙبت عنواف 

 اي بسػػػػػػمة الفجػػػػػػر
 أسػػػكرًت كجػػػدآف
 أ٥ببػػػت إحساسػػػي
 كٮبسػػػػت يف قلػػػػيب

 دكػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبعثتِب أش
 ِب ركحه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككأن

 وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمفتونةه ترن
 اػػػػػػػػكالكوف يشمله

 

 رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاي نسػػمة العط 
 مػػػن لونػػػك ا٣بمػػػرم

 رػػػػػػػػػػػػػػػابلشوؽ كا١بم
 تفػت يف صػدرمكى

 رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػللحػػب ابلشع
 رػػػػػػػػػػتقفو خطا سح
 رػػػػػػػػػػػػػػػللكوف يف سك
 رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابألنس كالبش

 

 كعلى الضرب األحذ ا٤بضمر أيضنا يقوؿ زكي قنصل:

 حسػػناء كػػالفجر
 معسػػػػػػػػولة الثغػػػػػػػػر

 يف ميعػػة العمػػػر 
 معقػػودة الشػػعر
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 ٙبيػػػػػػا بػػػػػػال أىػػػػػػلو 
 يف كجنة السػهل

 

 ٦بهولػػة األصػػل
 اي زىػػػػػػػرة الفػػػػػػػل

 

 .أقرب إُف نظاـ الرابعياتكىي 

 للشاعر فتحي سعيد، يقوؿ فيها:)ما زلت أبكيو(  على ىذا الوزف: قصيدة طيمسالتكمن 

 ما زلت أبكيو
 وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأخفي كجيعت

 

 وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف عػػػػػػػػػػػاَفو في 
 

 وبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا٢بػػزف كالث
 

 وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحواشيتبلى  
 

 ما زلت أبكيو
 ره ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِف فيػػػػػو مٌدخى 

 

 وػػػػػػػػػػػػػما زلت أحصي 
 

 يقتػػػات مػػػن شػػػجنو 
 

 وػػػػػػػػػػقد رحت أخفي 
 

   عن عْب رائيو ...

 إُف آخر القصيدة.

الكامل ييستعمل مشطورنا، بعض العركضيْب أف الدماميِب عن ى حك، كقد الكامل ادلشطورمث أيي بعد ذلك 
،  فيكوف ضربو لكِب كجدت ، (ُ)أبف كل ذلك شاذ ال يعرفو ا٣بليل كحكمكقدـ شاىدا لكل صورة، صحيحنا كمذٌيالن كمرفالن

 ، يقوؿ فيها:)عجًبا(مقطوعةن إلبراىيم انجي ٙبت عنواف 

 اي ىػػػػػػاجرم اي مػػػػػػن ىجػػػػػػرت بػػػػػػال سػػػػػػببٍ 
 أتػػػػػػػػػػرل العقػػػػػػػػػػاب بغػػػػػػػػػػّب إمثو قػػػػػػػػػػد كجػػػػػػػػػػب

 الشػمس يف البيػت احتجػبعجبنا لقػرص 
 عجبنػػػػا ألعجػػػػب مػػػػا يكػػػػوف مػػػػن العجػػػػب

 

النبوم علي الشحيمي قصيدة على مشطور ا٤بصرم: كما أف للشاعرككل بيتو منها على متفاعلن ثالث مرات،  
يف ٜبآف مقطٌعات، كل مقطعة يف تسعة أبيات، جاء الضرب صحيحا يف الثانية كالرابعة، كمذيال  اإلنسانالكامل بعنواف 

 الست الباقيات، يقوؿ يف الثالثة:يف 
                                                 

 ُٕٔالغامزة/ (ُ)
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 فعلى ضفاؼ الغيب ٙبفر يف الصخورٍ 
ـي عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم قصػػػػػػػػػػػػػػٍب عرب الدىور  أقدا
 كٛبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر أايمي على كل ا١بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور

 تدكرفتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجل األفالؾي ما دامػت 
 اتريخى ٨بلػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ لو كل العصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور
 يف قلبػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػر كيف عينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو نور
 يسػػػػػػػػػػػػػػرم إُف لب ا٢بيػػػاة من القشػػػػػػػػػػور

 ـ الكواكب كالبػػدكرفيصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوغ أحال
 آايًت إبداع كأنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس الطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور

 

 .جنا على نغمة الكاملخرك سبق من ا٤بشطورات ا مكلست أرل في

كما يف قصيدة من بقي أف نسجل أف بعض الشعراء قد أكرد الكامل على ٟبس تفعيالت يف صورة شعر البيت،  
 ، يقوؿ فيها:سيمفونية أخرى لشهرزادللشاعر أٞبد تيمور يف ديوانو  افتتاحية سداسية انقصةستة كثالثْب بيتا بعنواف 

 كم يف ا٢بكااي من صبااي كالصبااي كا٢بكػػػػػػػػػػااي شيٌػػقة
 ا٤بطٍػػػػػػػػػػػػبىقةأحالمػػهن ريؤىل عػػػرااي ترتدم أجفػػػػػػػػػػػػػػػػػاهنن 

 ىن الفراشػػػػػػػػػات السبااي يف قصور من حرير الشػػػرنقة
 بٌلٍلن من ريق الثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااي ريشة مشغػػػػػػػػوفة متشػػػػػػػػػػػػػػػػػػوقة
 كطفٍقن يرسلن ا٢بكااي كالرضاب العذب ٯبزؿ منطقو

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيم ا٤بوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقةرمزا كتورية كرااي يف إطار من رخػػػػػػػػػػػ
 

لعل ىذه الصورة ضرب من ف ية َف ترد يف الَباث إال يف مشطورم الرجز كالسريع،كالقصائد ا٤بصوغة ابألعداد الفرد
 .، كيف عنواف القصيدة ما يوحي أف الشاعر يعي جيدا ما يقدمو من كزف للساحة الشعريةالتأثر بشعر التفعيلة

 .ينتهي حديثنا حوؿ ٕبر الكامل، كنستكمل يف لقاءو قادـو إبذف هللا هبذا
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 ع عشراللقاء التاس

بسمميحرلا نمحرلا هللا ، ا٢بمد هلل كالصالة كالسالـ على رسوؿ هللا سيدان ٧بمدو كعلى آلو كصحبو كمن تبعهم 
 أما بعد:إبحسافو إُف يـو الدين، 

، كٕبر الرجز من بْب إٔبر الشعر العريب ىو البحر الرجز حبرفنتناكؿ يف ىذا اللقاء ما حدث من ٘بديداتو يف 
ا.تراثيا الوحيد الذم أيي   اتمنا ك٦بزكءنا كمشطورنا كمنهوكنا، بل قاؿ بعض العركضيْب: إنو أيي موٌحدن

ت فيهما من مستفعلن ست مرات، يف كل شطرو ثالث، فلو يف الَباث صوراتف، يتكوف البي الرجز التامفأما 
 كعركضو دائمنا صحيحة، ك٥با ضرابف: الضرب الصحيح ٲبثل الصورة األكُف، كالضرب ا٤بقطوع ٲبثل الصورة الثانية.

 كأما ا١بديد يف الرجز التاـ فتمثل لنا يف ىذه الصور التالية:

ابن القطاع، كقد أشار إُف مثل ذلك ، أك فعوؿٍ  عٍ فٍ تػى مي : أف ترد العركض صحيحة كيرد ضرهبا على الصورة األوىل
 :يو، كىوبشاىد الخنب ف ، كإف مثال-كما سبق أف بينا–الشنَبيِب كتبعو 

  اإلرانفٍ سىٍهوىؽو     جٍأبو إذا عش ر صايكأنِب فوؽ أقىب  

 يف قوؿ حسن قرشي:كقد ٛبثلت الصورة 

 ٨بطئػػػػػػػػػػػػةه جاحػػػػػػػػػػػػدي فػػػػػػػػػػػػإنِب
 أحصػد يف ا٤بسػاء ألػف ٪بمػػةو 
 برئػت مػػن ىػػواؾ اي جاحػػدي

 

 أان الػػػػػػػذم أىدىػػػػػػػد السػػػػػػػػنْبٍ  
 قػػػػػػػػرى ٢بػػػػػػػػبو صػػػػػػػػادؽو ٜبػػػػػػػػْب
 فلػػػػػػم تعػػػػػػودم منهػػػػػػل ا٢بنػػػػػػْب

 

 ، يقوؿ فيها:لغٍبللشاعر دمحم ا٤بعصرآف يف ديوانو  جزيراتنكعلى ىذا الوزف كردت قصيدة بعنواف 

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيناًؾ اي حبيبٍب جزيرت
 اػػػػػػػػػػػػػػػفيهمػا كتعيناؾ اته البحػر 

 كضػػاؽ عػػن سػػحرٮبا الزمػػاف اي
 

 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبنفسجو ركهتما السني 
 العمر اته ا٤بوج كالسػفْب قى 

 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحبيبٍب كاألفق ا٢بزي
 

، كما يف قصيدةو يف تسعة : كردت فيها العركض صحيحة، على حْب كرد الضرب على فاعالفٍ الصورة الثانية
 ، يقوؿ يف ختامها:من مجال عينيِك ورثُت مجايل ، عنواهناأمٌة وحديأبيات للشاعر دمحم ا٤بعصرآف يف ديوانو: 
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 يف ىػػذم السػػػماكات مػػدنل يرسػػػم
 يف صػػػػػػػػدرىا ا٤بفتػػػػػػػػوح ألػػػػػػػػف كردةو 
 ذات شػػػػػذنل سػػػػػألتها مػػػػػن أيػػػػػن اي
 قالػػػػت كرثػػػػت مػػػػن عيونػػػػك ا١بمػػػػا

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػفارتبك التوت على فمػي كس
 

 طقػػػػػػػػػػوس ا٣بيػػػػػػػػػػاؿٍ  جبينهػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػوردً  
 اؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكألف ألف دىشػةو كانذى

 اؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىذا ا١بم حبيبٍب كرثتً 
 دالؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ كلػػػػو ككػػػػل ىػػػػذا ال

 ؤاؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػح العسل الصيفٌي عند الس
 

، فبحر ه مبالغةن يف التوصيفكيرل انظم القصيدة أف صدكر األبيات من الرجز، كأعجازىا من السريع، كىو ما نرا
 الرجز من دائرة اجملتلب، كٕبر السريع من دائرة ا٤بشتبو.

الطي كالقطع ساكن، كبذا  ا مطويةه مقطوعة كقد أضيف ٥با بعدكأما أضرب القصيدة فيمكن توصيفها على أهن 
 يبقى الوزف يف ٧بداثت الرجز صدكرنا كأعجازنا.

أكردىا الشنَبيِب، مستشهدا ٥با  كىذه الصورة أك فعولن كضرهبا مثلها، لٍ عً فٍ تػى : أف ترد العركض على مي الصورة الثالثة
 بقوؿ الشاعر:

 مهاموه أعالمها ٮبودي     كماؤىا يف كرده بعيدي 

وز أف يكوف ٨ببوان مكسوفا من السريع، ككيفما كاف ٨ببونة مقطوعة كضرهبا مثلها......كٯبكقاؿ عنها:"عركض 
 (ُ)ذ"فهو شا

 :أنت يليف ديوانو  حبييب يف قوؿ نزار قبآف ٙبت عنوافكقد ٙبققت ىذه الصورة كاحلولت 

 ال تسػػػػألوٓف مػػػػا ا٠بػػػػو حبيػػػػيب
 زٌؽ العبػػػػػػػػػػػػػّب إف حطمتمػػػػػػػػػػػػػوه
 كهللا لػػػػػػو ٕبػػػػػػتي أبم حػػػػػػرؼو 

 عنػػػو ىنػػػا بصػػػدرمال تبحثػػػوا 
 تركنػػػػػو يف ضػػػػػحكة السػػػػػواقي
 يف البحػػػػر يف تػػػػنفس ا٤براعػػػػي
 يف أدمػػع الشػػتاء حػػْب يبكػػي

 ضىػوعة الطيػوب عليكمأخشى  
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغرقتمي بعػاطرو سكي

 دركبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكٌدس الليلك يف ال
 ركبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتركتو ٯبرم مػع الغ

 وبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف رفٌػػػػػة الفراشػػػػػة اللع
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيف غناء كػل عندلي

ػػػػػػػكوب  كيف عطػػػػػػػاء الدٲبػػػػػػػة الس 

                                                 

 ٔا٤بعيار لوحة (ُ)
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 ال تسػػػػػػػػػػػػػػػػألوا عػػػن ثغػػػره فهػػػال
 اءو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمقلتاه شػاطئا نق

 ٧باسػػػػػػػػػنه ال ضػػػػػػػػػمها كتػػػػػػػػػابه 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكصدره ك٫بػره كفاك

 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأيتمي أانقػة ا٤بغي
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكخصره هتزىػز القضي

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال اٌدعتها ريشػة األدي
 و حبيػيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح اب٠بفلن أبو 

 

 يف إىل صديقٍة جديدة ، كقصيدةيل أنتبديواف  إىل ضفّبيت ماسو عند اجلدار، كعلى ىذا الوزف تسّب قصيداته 
 ائد.قصديواف 

يف ديوانو  أحرف القداسة ايكما أف للشاعر الدكتور: عبد السالـ حامد قصيدة يف سبعة عشر بيتا بعنواف 
 ، يقوؿ فيها:أطالل حب ووطن

 اي ضىٌلة األكىػػػػػػػػػاـ يف طبيب
 اي ثعلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ما كنت أرتئيو
 تيٍطلقِب أجوب كل صػػػػػػػوب
 تريدٓف مطأطئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لرأسي
 سأ٫بِب فالرأس ليػػػػس رأسي
 سأجعل السكوت فيو فكرا

 

 لدائنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا انتكاسةدكاؤه  
 غررتِب كخػػػػػػػػػػػػػػػػػابت الفراسػػػة
 لكنما خطوم الرقيبي قاسو
 منحنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لقائد كساسة
 كما علي  لو ٢بقػػػػػػػػػػػػػػػتي انسو
 كأجعػػػػػػػػػػػػػػػػل الكالـ فيو ماسة

 

أتى  زلبوبٍب: عبد الرٞبن بن زيد السويداء قصيدة على ىذا الوزف يف أربعة كثالثْب بيتا بعنواف كللشاعر السعودم
فيها ابلعركض على كزف فعولن، كأما الضرب فجاء يف جل األبيات على صورة العركض، كيف تسعة أبيات من القصيدة 

يقوؿ الضرب زحافا على أصل استعمالو. يف، كىذا يعِب أف الشاعر جعل ا٣بنب مفعولنأك  مستفعلْ جاء الضرب على 
 فيها:

 إٓف ىنػػػػػػػػػػػػػػػػػا كقفػػػػػػػػػػػػت ابشتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽو 
 قٌسػػػػػػػػػمػػػػػػػػػت أعػػػػػػػػػػػػوامي إُف ثػػػػػػػػػػػػػػوافو 
لػػػػػػتي الطػػػػػػرؼ مػػػػػػن رؤاه  حػػػػػػٌب كحى
 ىٌشػػػػػػػػٍت كالح النػػػػػػػػور يف احملىيٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 علػػػػػػى جبػػػػػػػػػػػػػػْب شػػػػػػٌع ابألمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػآف

 

 مػػػػػن ٝبػػػػػر الغضػػػػػا ا٤بشػػػػػبوبً  أحػػػػػر   
 ٛبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر يب يف كقعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها الرتيػػػػػػػب
 اي مرحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ابلقػػػػػػػػػػػػادـ األديػػػػػػب
 كارتسػػػػػمٍت مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعر الَبحيػػػػػب
 تنػػػداح مػػػن بػػػدر الػػػدجى الغػػػػػػريب
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من  عوالمَ كٲبكن توجيو ىذه الصورة على أهنا من ٧بداثت ٕبر السريع، فيكوف كزف العركض كالضرب كليهما على 
أما يف حاؿ كركد الضرب على مفعولن فيكوف قد ، فعولن، كٙبوؿ إُف كسفاكحذؼ التاء  خبنا، ٕبذؼ الفاء مفعوالتُ 

ا كثر استعمالو، كىو ٕبر الرجز، أكُف؛ ألف كثرة بيد أف التوجيو على مدخلو الكسف فقط، كيكوف ا٣بنب زحافا، 
 االستعماؿ مظنة التغيّب.

قصيدة من كاحد كعشرين  كما يف  ،كضرهبا مثلها فْعلنأك  مْستفْ ترد العركض حذاء على  أف ة:الصورة الرابع
 يقوؿ يف مطلعها: مارد وادي عبقرللسيد خلف يف ديواف  احللم الكابوسبيتا بعنواف 

 طيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف لٌفػػػػػػػػػػػػػػِب شاشػػػػػػػػػػػػػػػػػاهلل 
 فأ٤بػػػػػػػػػػػح البػػػاب رمػػػى ٫بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوم
 يغػػػوص يف دمػػػي يػػػدم اٍحتػيلٌػػػتٍ 
 مػػػػػػػا زارٓف إال ٧بيىيٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىا
 خلػػػف طبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب مػػػارد ٛبشػػػي

 نيػػػػػػػل سػػػػػٍل)حايب(ىنػػػا اسػػػتقر ال
 عشػػػركف  مػػػػرت حلػػػػػػػػػػػػػوي لكػػػػنٍ 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػِب كردا كجياٌلشػػػػػػػػػػػػػػػػا   ىػػػػل شك 
 مشػػػػػػػػػرطى جػػػزٌار كحٌشاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 لكنػػػػػػػػػِب حػػػر  كىػػػا)...( حاشػػػػػػػػػػا
 ألزرع النجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػات أحراشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ أعشػػػػػػػػػػػػػػاشػػػػػػػػػاتػيقىٌسػػػػػػػم الي
 لػػػو أف  فػػػوؽ السػػػػػػػػػػػػػػػد أحباشػػػػػػػػػػػػػا
 أنت..نعم..أنت..كمػػػػا الباشػػػػػا

 

أك  مفعوكٲبكن توجيو ىذه الصورة أيضا على أهنا من ٧بداثت السريع، فيكوف كزف كل من العركض كالضرب 
 ٕبذؼ الوتد ا٤بفركؽ من آخر كل منهما. الصلمفيهما  ، كقد حدثفْعلن

، عٍ أك فعو، ٗبعُب أف تكوف حٌذاء ٨ببونة، كأف يرد الضرب على متفٍ  فٍ تى : أف ترد العركض على مي ةامسالصورة اخل
 )َمن منهما(:، ففيو مع ا٢بذذ أك بعد ا٢بذذ زايدة ساكن، كما يف قوؿ عبده بدكم يف قصيدةو بعنواف أك مستفعٍ 

 النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدلحبيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍب كأهنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كا٥بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػس كا٥بػػػػػػػػػػػػػػػػػػديل انعمن
 يضػػػػػػػػػػػػػػػػيء يف طريقهػػػػػػػػػػػػػػػػا السػػػػػػػػػػػػػػػػنا
 يػػػػػػػػػػػػػػػػذكب كػػػػػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػػػػػػا ٲبٌسػػػػػػػػػػػػػػػػها
 ككػػػػػػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػػػػػػػا تضػػػػػػػػػػػػػػػػػمو الػػػػػػػػػػػػػػػػػدان

 

 افٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكزرقػػة الػػدانوب مػػن بي 
 افػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالػػػػػػػدؼء كالنقػػػػػػػاء كا٢بن

 افػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ٤بوعػػػػدو يف عػػػػاَفو فرح
 ا٤بقهػى إُف الفنجػافمن مػدخل 

 افػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتضػػػمو بوجههػػػا العين
 

 إُف آخر القصيدة.
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إىل  اذلجرةللشاعر دمحم ا٤بعصرآف يف ديوانو:  دمعة على العامل الذي رحلكعلى ىذه الصورة كردت قصيدة بعنواف 
 ، كىي يف سبعةو كستْب بيتنا، يقوؿ يف مطلعها:اخلليل بن أمحد

 أىكػػػػػذا مػػػػػن دكف أف نشػػػػػاءٍ 
 أىكػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػن دكف ضػػػػػػػػػجة

 ك الفجر كالنػدليعليبكي 
 وع يفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػػػراؾ تبصػػػر الدم

 رهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاي شػػػػجر العلػػػػم كزى
 

 اءٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػترحػػػل عنػػػا كقتمػػػا تش 
 اءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٛبضػػػػػي ٨بٌلفنػػػػػا لنػػػػػا البك

 األرض كالسػػماءك يػػعلتبكػي 
 اءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكجوه من جػُب كمػن أس
 اءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىل كل ىذا الناس أكلي

 

 إُف آخر القصيدة.

 من إمكاف توجيهها على السريع. هايكٲبكن أف يقاؿ يف ىذه الصورة ما قيل يف سابقت

كقد نظم الشاعر دمحم ا٤بعصرآف رجزيٌة يكوف البيت فيها على ٜبآف تفعيالت، كىي مكونةه من عشرة أبيات مذيٌلة         
 ، يقوؿ فيها:أمٌة وحدي ديوانويف  إرىاق األضرب، ٙبت عنواف

 قٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػكحػػػػْب كنػػػػت تصػػػػعدين سػػػػلم ا٤بػػػػَبك احَبقػػػػت مثػػػػل غابػػػػةو يضػػػػٌج يف ٠بائهػػػػا حري
 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػألقػػػػػػػػآف إُف ىاكيػػػػػػػػةو أتكم إُف بئػػػػػػػػرو سحي مي الفاتنػػػػػػػػة السػػػػػػػػلٌ تنشػػػػػػػػرٓف خطوتػػػػػػػػك 

 خلف سحر خطػوؾ الرشػيق لى كم تعبتي يعلككلما صعدًت أتعبٍت خطاؾ جسميى ال
 تسػػػػػػػتنفر ا٣بيطػػػػػػػا ذىػػػػػػػوِف تسػػػػػػػتفز جػػػػػػػرأي فأسػػػػػػػَبيح ٢بظػػػػػػػةن يف ظػػػػػػػل عطػػػػػػػرؾ األنيػػػػػػػق

 

ا٣بليلية الٍب َف ٯباكز أكثرىا ٜبانيةن كأربعْب حرفنا ما بْب ككل بيتو منها من حيث العدد ٱبرج عن مكوانت الدائرة 
مسبوؽ يف الصياغة  -على أم حاؿ-، كىوفٌك منها الطويل كا٤بديد كالبسيطمتحرؾو كساكن، كما يف دائرة ا٤بختلف الٍب ين
 قولو من مقطعة:عن ابن الفرخاف من ( ُٔ،ُٕ)صالوايف يف القوايفعلى ىذا العدد من التفعيالت ٗبا أكرده ٧بقق 

 ول ابألبرًؽ     من مهجة تبكي كقلبو اب٥بول مستغرؽً ػػػػػػػػػػػػػػػػػزيٌمٍت مطاايىم فكم يوـى الن          

 قً ػػػػػػػػػػػػِب إذ زرهتم اب٤بنحُب َف أعشػػػػػػػػػػػػػػػخفي ا٥بول     اي ليتَف يبق ِف يـو ا٢بمى قلبه بو أي           

ٙبت عنواف "يف ذكر ما ٲبكن أف  اإلبداع يف العروضن أمثلة قدمها ابن الفرخاف يف كتابو: كىذاف البيتاف مثاؿ م
 ينظم عليو الشعر العريب من األكزاف الٍب َف يذكرىا ا٣بليل"، كالكتاب يف سبيلو للنشر بتحقيق الدكتور: عمر خلوؼ.

تكوف العركض فيها صحيحة كالضرب صحيحنا مثلها، كما يف قوؿ  فلو يف الَباث صورة كاحدة الرجز اجملزوءأما 



 

 التجديد في أوزان الشعر                                                                                  د/ شعبان صالح 

 

 

116 

 

 )بالدي(: نزار ٙبت عنواف

 حػػػػػػػػدكدان ابليػػػػػػػػا٠بْب كالنػػػػػػػػدل ٧بٌصػػػػػػػػنة
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالًفكىر ا٤بلٌونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  ككردان مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌتحه 

 كعنػدان الصػخور هتػول كالػدكاِف مدمنػػة
 كإف غضبنا نزرع الشمس سػيوفنا مؤمنػة
 بػػالدان كانػػت ككانػػت بعػػد ىػػذا األزمنػػة

 

 ا١بديد يف الرجز اجملزكء فيتمثل يف صورو ست:أما 

 : تكوف العركض فيها صحيحة كيكوف الضرب مقطوعنا، كما يف قوؿ البهاء زىّب:الصورة األوىل

 يػػػلاي ركضة ا٢بسن صً 
 ةن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفهػػل رأيػػًت ركض

 

 ّبي ػػػػػػًك ضيلعفما  
 ّبي ػػػػػػػػػػػػػػػػػليس هبا زى

 

 أو قولو:

ا مػػػػا زاؿ اباي   سػػػػيدن
 جئػػت طػػريقْب فمػػا

 

 بي جػػػوده مطركقنػػػا 
 كجػػػػدتي ِف طريقنػػػػا

 

 أو قولو:

 سػػػػػػػطٌرهتا بشػػػػػػػرح أشػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػِب إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٞبٌلته

 ع ا٥بمػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاي كاس
 ِب اي ألػػػػػف مػػػػػوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتركت

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ ك ٝبٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواؽو إلي 
 ػػػػػػػػك ألػػػػػف ألػػػػػف خدمػػػػػة

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتلػػػػػػك ا٥بم تى عػػػػػػدمٍ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمى أبلػػػػػػػػػػف نعم

 

 : لكاف ذكرانه كلو قطٌعنا البيت األكؿ ٩با

، العركض صحيحة كالضرب متفعلٍ  ن، مستعلن، متفعلن،تفعلس/ًؾ ضّبي، معلىاي ركضة اؿ/حسن صلي/ فما 
 مقطوع.

كىناؾ قصائد كثّبة على ىذه الصورة البن سناء ا٤بلك، كحملمد األ٠بر، كللحسآف عبد هللا، كلنزار قبآف، يف أكثر 



 

 التجديد في أوزان الشعر                                                                                  د/ شعبان صالح

 

 

117 

 

 من قصيدة.

، كما يف قوؿ كامل الشناكم:الصورة الثانية  : تكوف العركض فيها صحيحة كيكوف الضرب مذٌيالن

 أيدٍ ػػػػػػجػػٌردٓف مػػن ى
 أالن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحبيبٍب أي

 

 وفٍ ػػػػػػػػػػػػػػكشٌدٓف إُف ا١بن 
 جواب ِف إال الظنػوف

 

 كعلى ىذه الصورة قوؿ أٞبد عبد ا٤بعطي حجازم:

 العاشػػقوف يف الػػدجى الصػػايف ذراعه يف ذراعٍ 
 ككلمػػػػػػػػػػةه لكلمػػػػػػػػػػةو كبسػػػػػػػػػػمةه بػػػػػػػػػػال انقطػػػػػػػػػػػاع
 إال ذراعػػػػػػي َف يػػػػػػزؿ يهتػػػػػػز يف ليػػػػػػل الضػػػػػػياع

 لمػػػٍب أخػػػاؼ أف ٲبضػػػي الصػػػبا كال تػػػذاعككً 
 

 .٧بمود طو علىقصائد أخرل ألٞبد ٨بيمر، كللعقاد، ك كىناؾ 

، كما يف قوؿ ابن سناء ا٤بلك:أما الصورة الثالثة  : فتكوف العركض فيها صحيحة كيكوف الضرب مقطوعنا مذٌيالن

 اؽٍ ػػػػػػػػػػػػػأان أمػػػػّب العش
 ةه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكإنػػػػػػػو كنان
 مه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكإنػػػػػػػػو ٨بيٌ 

 كه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخػػػػٌيم فيػػػػو مل
 

 اؽٍ ػػػػػػػػػػػقلػػػيب لػػػوائي ا٣بفٌ  
 فيهػػا سػػهاـ األحػػداؽٍ 

 اؽٍ ػػػػػػػػػػػلػػػو القلػػػوب أكط
 اؽٍ ػػػػػػػػػػػلػػػو القلػػػوب رست

 

أف تكوف العركض صحيحة كيكوف ضرهبا أحٌذ فقط، كما يف قوؿ نزار يف قصيدةو بعنواف الصورة الرابعة:       
 :هندطفولة يف ديوانو  مشعة وهند

 اي صػاحيب يف الػػدؼء إٓف أختػك الشػػمعة
 أان كأنػػػػػػػػػػػػػت كا٥بػػػػػػػػػػػػػول يف ىػػػػػػػػػػػػػذه البقعػػػػػػػػػػػػػة
 أكزٌع الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوء أان كأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت للمتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 يف غرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو فنانػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو تلٌفهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الركعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 يسػػػػػػػػػػكن فيهػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػاعره أفكػػػػػػػػػػاره بدعػػػػػػػػػػة
 يرمقنػػػػػػػػػػػػػػػػػا كينحػػػػػػػػػػػػػػػػػِب ٱبػػػػػػػػػػػػػػػػػٌط يف رقعػػػػػػػػػػػػػػػػػة
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 صػػػػػػػػػػػنعتو ا٢بػػػػػػػػػػػرؼ فيػػػػػػػػػػػا ٥بػػػػػػػػػػػذه الصػػػػػػػػػػػنعة
 

، كما يف قوؿ نزار يف قصيدةو أك فعوؿٍ  عٍ فٍ تػى أف تكوف العركض صحيحة كيرد الضرب على مي  الصورة اخلامسة:
 :أمحر الشفاهبعنواف 

 كم كشوش ا٢بقيبة السوداء عػن جػواهٍ 
 ا رآهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككػػػم ركل للمشػػػط كا٤بػػػرآة م

 اهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعلػػػػى فػػػػمو أغػػػػُب مػػػػن اللػػػػوزة فلقت
مػػػلو تقبيلػػػو ص  الةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرضػػػع حػػػرؼ ٨بي

 داهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىانػػػػػػو انره كمػػػػػػا ٙبرٌقػػػػػػت ي
 لػػيس ٱبػػاؼ ا١بمػػر مػػن طعامػػو الشػػفاه

 

 .طفولة هنديف ديوانو  وشوشة كعلى الوتّبة نفسها تسّب قصيدة

كإف َف  ،العتاىية: أف يرد الرجز اجملزكء مقطوع العركض كالضرب، كمن ذلك ما نيسب إُف أيب الصورة السادسة
 من قولو: ،يك يف ديوانو

 أاي ذكم الوخامػػػػػػػػػة
 فلػػػػيس ِف علػػػػى ذا
 نعػػم عشػػػقتي مػػػواتن 

 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػألركنب فيم
 

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأكثػػرمت ا٤بالم 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػصربه كال قيالم

 ىػػل قامػػت القيامػػة
ًويتيو الصػػػػػػػػػػػرام  ةػػػػػػػػػىى

 

أبيات ٤بطيع بن إايس، كأليب نواس، كأليب ٛبٌاـ، ك٤بسلم بن الوليد، كلغّب ك ككذلك توجد أبياته لسلم ا٣باسر، 
 ىؤالء من الشعراء.

حدثة يف ٕبر الرجز اجملزكء ست صور.
ي
 إذنا فالصور ا٤ب

فلو يف الَباث أيضنا صورة كاحدة، يتكوف البيت فيها من ثالث تفعيالت، كتكوف التفعيالت  الرجز ادلشطورأما 
ا، أم يقاؿ إف عركضو ىي ضربو،   يف صورتْب اثنتْب:  ادد٦بكٮبا صحيحاف، لكنو كرد صحاحن

 )اجلمعة اآلفلة(: الٍب ٲبثلها قوؿ ا٢بسآف عبد هللا يف قصيدةو بعنواف صورة الضرب ادلذّيل
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 مضػػػػى كرسػػػػيو ا٣بػػػػاِف اسػػػػَبابٍ أيػػػػن 
 أيػػػػػػػػػػػن ا١ببػػػػػػػػػػػْب ا٢بػػػػػػػػػػػر كاراه الػػػػػػػػػػػَباب
 أجابػػػػت ا١بػػػػدراف عػػػػِب غػػػػاب غػػػػاب
 كخلٌػػػػػػػػػػػف الكتػػػػػػػػػػػب لقػػػػػػػػػػػرٌاءو صػػػػػػػػػػػغارٍ 
 ليسػػػػػػت ٥بػػػػػػم عيػػػػػػوف صػػػػػػقرو ال ٙبػػػػػػار

 

 لغازم القصييب، يقوؿ فيها: )احلمى( فتمثلو قصيدة بعنواف الضرب ادلقطوعأما 

 أحػػػػػػػػػػػػػػٌس ابلرعشػػػػػػػػػػػػػػة تعَبيػػػػػػػػػػػػػػِب
 كا٤بػػػػػػػػػوت يسَبسػػػػػػػػػل يف كتيػػػػػػػػػِب

 اإلغمػػػػػػػػػػػػػاء ٙبتػػػػػػػػػػػػػويِب كموجػػػػػػػػػػػػػة
 فقػػػػػػػػػػػػػػػػػٌريب مػػػػػػػػػػػػػػػػػِب كالمسػػػػػػػػػػػػػػػػػيِب
 مػػػػػػػٌرم بكٌفيػػػػػػػًك علػػػػػػػى جبيػػػػػػػِب
 كقبػػػػػػػػػػػػػػػل أف أرقػػػػػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػػػػػٌدثيِب

 قصػػػػػػػػة السػػػػػػػػػنْب علػػػػػػػػىقٌصػػػػػػػػي 
 

٧بمود طو، كلصاٌف جودت، كألٞبد ٨بيمر، ك٧بمود  علىأبيات ل سوبة إُف عمر بن أيب ربيعة، ككىناؾ أبيات من
 حسن إ٠باعيل.

أف ابن برم قاؿ: " كحكى بعض العركضيْب جواز استعماؿ ا٢بذذ مع التسبيغ  (ُٖٖ الغامزة) كقد نقل الدماميِب
 يف مشطور الرجز. أنشد البكرم:

 أان ابػػػػػػػػن حػػػػػػػػػػػػرب كمعػػػػػػػػي ٨بػػػػػػػػػػػػراؽٍ 
 أضرهبػػػػػػػػػػػػػػم بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـر رقػػػػػػػػػػػػراؽٍ 
 إذ كػػػػػػػػره ا٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتى أبػػػػػػػػو إسػػػػػػػػحاؽٍ 
 كجاشػػػػػػػػت الػػػػػػػػنفس علػػػػػػػػى الػػػػػػػػػَباؽٍ 

 

 تضاؼ إُف الرجز ا٤بشطور. اثلثة صورةكىي صورة ٲبكن االعتداد هبا 

من  ،ل لو كاهو يعلعه من االعتساؼ، كالتمن مشطور السريع، كىذا نو  صورة الضرب ا٤بقطوعبعض العركضيْب  يعدٌ ك 
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بعض كجهة نظران، فما أكثر الرجزاٌيت الٍب صيغت على ىذه الصورة يف كسط قصائد كرد الضرب فيها صحيحنا يف 
مقاطعها، كمقطوعنا يف بعضها اآلخر، فإ٢باقها ابلرجز ا٤بشطور أحٌق من إ٢باقها ابلسريع ا٤بشطور الذم َف يكد الباحث 

      ٯبد لو قصيدةن كاحدةن كاملة.

 صورة كاحدة يف الَباث، ٲبثلها قوؿ أيب نواس:أيضا لو ف الرجز ادلنهوكأما 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإ٥بنػػػػػا مػػػػػا أعدل
 مػػن ملػػكمليػػك كػػل 

 لبيػػػك قػػػد لٌبيػػػتي لػػػك
 لبيػػػك إف ا٢بمػػػد لػػػك
 كا٤بلك ال شريك لػك
 ما خاب عبده سػألك
 أنػت لػو حيػث سػػلك

 كػػػػػػػػػػػلوالؾ اي رب ىل
 

 كيتمثل ا١بديد يف الرجز ا٤بشطور يف أربع صور:

 ، يف قوؿ ابن سهل األندلسي:ورود الضرب فيو مذّياًل 

 مػػػا ِف علػػػى الشػػػوؽ معػػػْبٍ 
 يػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػدمع ا٤بعػػػػػػػػػػْبإال حى 

 ا٢بػػػػػػػػػػػب ِف دنيػػػػػػػػػػػا كديػػػػػػػػػػػن
 

 يف قوؿ ابن سعيد األندلسي: مرفاًل كركد الضرب  والصورة الثانية:

 ٕبرمػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػود القػػػػػػػػػػػػػػػػدٔفً 
 كذمػػػػػػػػػػػػػة العهػػػػػػػػػػػػػد الكػػػػػػػػػػػػػرٔف
 رٌدكا زمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػآف اب٢بطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيم

 

كإف كانت أبيات ابن سعيد تقبل التوجيو على منهوؾ الكامل احملدث، ابرتكاب زحاؼ الوقص يف أكؿ البيتْب 
 التوجيو على منهوؾ الرجز ا٤بوجود تراثيا أكُف من افَباض النمط يف ٕبر الكامل.األكلْب، بيد أف 
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 أك مستفع، كما يف قوؿ ابن عريب: كركد الضرب على مفعوؿٍ  والصورة الثالثة:

 ّبافٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالعاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػق الغ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراف  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ذاؾ يف ٕبي
 يف البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوح كالكتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف

 

 ىو تغّبه ٰبدث فجأةن يف حالة اإلصابة اب٢بمى ا٢بادة، كيصحبو عرؽه غزيره كا٬بفاضه سريعه يف ا٢برارة. والُبحران:

 ابن الركمي: كما يف قوؿ: أف يرد الضرب مقطوعنا ٨ببوانن على متفعل أك فعولن،  الصورة الرابعة

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهولة الشريع
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتغػػػػػػػػػػػػػِب عػػػػػػػػػػػػػن الذريع
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاي ذا اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ا٤بنيع

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاألذف السميع
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا٥بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الرفيع

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةكقابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ا٣بديع
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل البديع

 ىػػػػػػػػػػػػػل لػػػػػػػػػػػػػك يف صػػػػػػػػػػػػػنيعة
 ٘بعلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كديعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 

 عليوال ٫بتاج إُف ا٢بديث فيو؛ ألنو قوؿه لبعض العركضيْب، كَف ٯبتمع رجز الذم على تفعيلةو كاحدة فكأما ال
 .(ُ)ٝبهورىم

 ٕبر الرجز، كنلتقي يف أخرل إف شاء هللا تعاُف.هبذا تنتهي ىذه احملاضرة عن 

 

 

 
 

                                                 

 ُْْ-ُُٓراجع: موسيقى الشعر بْب االتٌباع كاالبتداع ص  (ُ)
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 ونعشراللقاء ال

بسمميحرلا نمحرلا هللا ، ا٢بمد هلل كالصالة كالسالـ على رسوؿ هللا سيدان ٧بمدو كعلى آلو كصحبو كمن كااله، 
 وبعد:

 .الطويل حبرفحديثنا يف ىذا اللقاء حوؿ التجديدات الٍب حدثت يف 

ا، كقد كرد مطردنا يف ثالث صور، العركض يف الصور الثالث أنو َف يرد إال اتم  تنبئ كتب الَباث  حبر الطويل
مقبوضة، كأما أضربو الثالثة فضربه مقبوض مثل العركض، كضربه صحيح على مفاعيلن، كضربه ٧بذكؼ على مفاعي 

 كتينقل إُف فعولن.

 أما ما أيضيف إليو من ٙبديثات فتمثلت فيما يلي:

ليكوف صورةن رابعة، كتبعو يف ذلك الز٨بشرم، كقد ساؽ األخفش  ضراًب مقصورًا: أضاؼ األخفش إُف صوره أواًل 
ا على ىذه الصورة قوؿ الشاعر:  شاىدن

 كػػػػأف عتيقنػػػػا مػػػػن مهػػػػارة تغلػػػػبو 
 كقد فٌر حصنه ىارابن كابن عػامرو 

 

 أبيػػدم الرجػػاؿ الػػدافنْب ابػػنى عتٌػػابٍ  
 ن كػػاف يرجػػو أف يػػؤكب فمػػا آبكمىػػ

 

 ا قوؿ امرئ القيس:عليهك 

 أحنظػػػػػل لػػػػػو حػػػػػاميتمي كصػػػػػربمتي 
 ثيػاب بػػِب عػوؼو طهػػارل نقيػػةه 
 عػػويره كمػػن مثػػل العػػوير كرىطػػو
 فقد أصػبحوا كهللا أصػفاىمي بػو

 

 ألثنيػػػت خػػػّبنا صػػػا٢بنا كألرضػػػافٍ  
 كأكجههػػػم عنػػػد ا٤بشػػػاىد غيػػػرٌاف
 كأسػػعد يف ليػػل البالبػػل صػػفواف

 أبٲبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافو كأكىف ٔبػّبافأبػٌر 
 

 كمن ذلك ما أنشده أبو زيد سعيد بن أكس األنصارم لعمرك بن شأس، قاؿ:

 كمػػػػػػػا بيضػػػػػػػةه ابت الظلػػػػػػػيم ٰبٌفهػػػػػػػا
 رو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأبحسن منها يـو بطن قراق

 لطيفة طٌي الكشح مضمرة ا٢بشػا
 كأهنػػػػػػػػػػػػػاٛبيػػػػل علػػػػى مثػػػػل الكثيػػػػب  

 

 إُف جؤجػػػػػؤو جػػػػػاؼو ٗبيثػػػػػاء ٧بػػػػػالؿٍ  
 اؿػػػػػػٚبوض بو بطن القطاة كقد س

 اؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػىضيم العناؽ ىىونةه غّب ٦بب
 نقنػػػػػػا كلمػػػػػػا حرٌكػػػػػػت جانبػػػػػػو مػػػػػػاؿ
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 كٝبهور العلماء ٰبمل أمثاؿ ىذه األشعار على اإلقواء.

 يف قوؿ الشاعر: فْعلنْ : كردت للطويل صورةه جاء فيها الضرب على اثنًيا

 كهلل تقػػػػدير األمػػػػػور كمػػػػػا يػػػػػرل
 ٭بػػػوت ك٫بيػػػػا كػػػل شػػػػيءو أبمػػػػره

 

 كلػػػػػػيس ٣بلػػػػػػػق هللا مػػػػػػن تقػػػػػػػديرً  
 كيبػػػػػػػدع يف خلػػػػػػػقو كيف تصػػػػػػػوير

 

كابإلمكاف ٚبريج الضرب على أنو كاف أصلو مفاعي احملذكؼ، مث تعٌرض ٢بذؼ متحرؾو من الوتد اجملموع كىو 
 كىذا يعِب أف الضرب ٧بذكؼه ميشٌعث.التشعيث، فصار فاعي، كيينقل إُف فٍعلن، 

انيف ا٥بريس أنو أضاؼ إُف إٔبر الشعر ٕبرنا اخَبعو أ٠باه  ،الفلسطيِب ا٤بولد ،: أشاع الشاعر اإلماراي ا١بنسيةاثلثًا
مفاعيلن ، كزعم أف ىذا البحر يتكوف من فعولن بيسانتلة كىي دة الٍب كيلد فيها يف فلسطْب احمل، نسبة إُف البلحبر البيسان

دٌققنا يف قصائده الٍب صاغها على ىذا الوزف رأينا أهنا ٭بطه من الطويل التاـ، تصٌرؼ الشاعر يف  مفاعلًب يف كل شطر، ك٤با
مفا يف كل شطر، كل ما يف األمر أنو التـز  عركضو كضربو ٕبذؼ السببْب من مفاعيلن فظهر الوزف فعولن مفاعيلن فعوؿي 

 )العود أمحد(:رابعة يف كل بيت، يقوؿ يف قصيدةو بعنواف القبض يف فعولن الثانية كال

 صيػػهيالهتا يف صػػبوي ارتعشػػتٍ 
 لسػػػػػاف ا٥بػػػػػائمْب علػػػػػى غزلػػػػػتي 

 أتنيػػػث معشػػػرىا كقػػػد غنػػػدرتٍ 
 اغتشػػى يف بسػػطها نغمػػي اك٤بػػ

 

 تٍ بصىػػػػػػمٍب علػػػػػػى أنفػػػػػػاس مػػػػػػا ألفىػػػػػػ 
 شػػػػػػػراب الصػػػػػػػبااي حينمػػػػػػػا شػػػػػػػربت
 إذا رٌؼ ذكػػػػرل ابلشػػػػذل سػػػػكرت
 رماىػػػػػػا ا٥بػػػػػػول يف غيمػػػػػػةو عطفػػػػػػت

 

 ابػػػػػػػػػػػػػػػػػد كرد يف كتػػػػػػعشر قران؛ فقأحدبنحو ذا الوزف عينو ػػػػػػػػػػػوقا هبذا الزعم كهبػػػػػػػػػػػكمن عجب أف يكوف ا٥بريس مسب         

يف معرض حديثو عن رجل يزعم أف لو أكزاان  ىـٕٖٗيف العروض والقوايف( أليب احلسن العروضي ادلتوىف سنة اجلامع )
 اخَبعها: " ك٩با لٌبس بو قولو:

 بنفسػػي حبيػػب صػػد كاجتنبػػا
 ككهللا مػػػا أذنبػػػػػػػػػػػػت أعلمػػػػػػػػػػػػػػػو
 بػػػل المػػػو يف الصػػػػػػٌد الئمػػػػػػػػػػػػػو

 

 كأظهػػػػػر ال مػػػػػػن ريبػػػػػػة غضػػػػػػبا 
 إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كال كجدتػػػػػػػو سببػػػػػػػػػػػػػػػػا

 ػػػػػػػػػػػػػيتِب أرابفقػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ لػػػػػػػػو أقصػػػ
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فهذا الشعر مرٌكب؛ جعل يف صدر كل بيت منو فعولن فعولن، مث جعل بعده فاعلن فًعلن، ككذلك فعل يف النصف 
ٍل؛ ألف أجزاءه كلها ٚبرج من الطويل، إال العركض األخّب، كٯبوز أف يكوف عمد إُف الطويل فجعل عركضو كضربو فعى 

كالضرب، فكأنو قصد إُف مفاعلن، فحذؼ منها علن، فبقي مفا، فنقل إُف فعٍل، كما مثلو يف ىذا إال مثل من تعمد 
 (ُ)ا٣بطأ"اللحن كقصد 

ة التفعيل لصدؽ ذلك على إٔبرو كلو فيتح الباب أماـ حري، غّبه أما التقسيم التفعيلي الذم اقَبحو الشاعر فباإلمكاف اقَباح
ِب أف يكوف كزف جالقرطاحاـز يف الدراسة النظرية يف اقَباح  على ألسن الشعراء، ك قد رأينا مثل ذلكمطردةو ٩با شاع 

مستفعلن فاعلن يف كل شطر، كىو َف ٱبرج عن ا٢بركات كالسكنات لبحر ا٤بنسرح، كاقَباحو متفاعلًب  نا٤بنسرح مستفعالت
أربع مرات كزانن لبحر ا٣ببب، كٲبكن أف أقوؿ أان يف كزف ا٤بديد الذم ىو يف الَباث فاعالتن فاعلن فاعالتن يف كل شطر: 

أك فاعلن مستفعلن فاعالتن، ككلها احتماالت ال تتجاكز إنو فاعالتن فاعالتن فعولن، أك فاعلن فٍعلن فعولن فعولن، 
 كث لبحر ا٤بديد يف أشعار الشعراء.حركات البحر كسكناتو، لكنها منبٌتة الصلة ابلنغم ا٤بور 

ستحدثة من ٕبر الطويل 
ي
قبل كجود ا٥بريس نفسو  كعلى ىذا ٲبكن قبوؿ ما صاغ ا٥بريس على أنو الصورة الثالثة ا٤ب

 م على كل صورةو من ىذه الصور ابلقبوؿ أك الرفض الستعماالت الشعراء.كيبقى ا٢بكبقركف، 

، إف الطويل َف يرد إال اتم   قلت منذ قليل: داثن ا يف الَباث العركضي، لكن ا١بوىرم ذكر لبحر الطويل ٦بزكءنا ٧بي
 كقاؿ: َف ٯبئ عن العرب، كذكر شاىده:

 قفػػا نبػػك مػػن ذكػػرل الشػػبابً 
 

 كمػػػػػػػن ذكػػػػػػػر سػػػػػػػلمى كالػػػػػػػراببً  
 

 يقوؿ فيها: وكم أمسعُت خصما كقد استعمل ىذه الصورة الشاعر دمحم حٌجاج يف قصيدةو بعنواف

 اأعػػػػػػػػػػّبم إليػػػػػػػػػػػو الفػػػػػػػػػػرح يومػػػػػػػػػػػ
 اكزيديػػػػػػػػػػػػػػػو عطفنػػػػػػػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػػػػػػػتمر  
 تعػػػػػػػػػػاِف لػػػػػػػػػػو اي ليػػػػػػػػػػل يقظػػػػػػػػػػى
 كلػػػػػو كانػػػػػت األحػػػػػالـ تيشػػػػػرل

 

 افقػػػػػػػػػػد عافػػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػػزانن كصػػػػػػػػػػوم 
 اليقػػػػػػػرض فيػػػػػػػك الشػػػػػػػعر دكمػػػػػػػ

 فػػػػػػػػػػإف شػػػػػػػػػػئت فلتأتيػػػػػػػػػػو نومػػػػػػػػػػا
 اشػػػػػػػرل كػػػػػػػل آفو عنػػػػػػػك حلمػػػػػػػ

 

يف  أنسو يف أنثاه إُف آخر القصيدة الٍب تبلغ ثالثة عشر بيتنا، كلو قصيدةه أخرل يف ثالثة عشر بيتنا أيضنا بعنواف
 ديوافو ٰبمل عنواف ىذه القصيدة نفسو.

                                                 

 َٕا١بامع يف العركض كالقوايف: (ُ)
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بواحدو كأربعْب  العّشاق الثالثة٧بمود طو ختم مطٌولتو  على، فمشطوريوجد أيضنا يف استعماالت الشعراء ٭بط 
 الطويل، التـز فيها ٝبيعنا قافية الباء ا٤بطلقة ا٤بفتوحة كمفاعلن ا٤بقبوضة، حيث يقوؿ يف ختامها:شطرنا من 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػِب آدـو إف َف يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػن آدـ األاب
 رجػوت لكػػم مػن عػػاَف الػرجس مهػػراب

ا مه ػد   ذابن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكآثرتكم ابلكلػب جى
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأٝبل ابإلنساف أف يتكٌلب

 كمػػػػػػاؿ عػػػػػػن األرض الشػػػػػػعاع كغػػػػػػٌراب
 ككسػػػػػػوس يف صػػػػػػدر الػػػػػػدجى فتألٌبػػػػػػا

 

 كقبلو قاؿ ابن زمرؾ أبو عبد هللا دمحم بن يوسف بن دمحم بن أٞبد ا٤بتوىف سنة ٟبسو كتسعْب كسبعمائة من ا٥بجرة:

 أرقػػػػػػت لػػػػػػربؽو مثػػػػػػل جفػػػػػػِب  سػػػػػػاىرا
 يػػػػػػنظٌم مػػػػػػن قطػػػػػػر الغمػػػػػػاـ جػػػػػػواىرا

 عنػػػػػػو أزاىػػػػػػرافيبسػػػػػػم ثغػػػػػػر الػػػػػػركض 
 كصػػػبحه حكػػػى كجػػػو ا٣بليفػػػة ابىػػػرا
 ٘بٌسػػػػػػم مػػػػػػن نػػػػػػور ا٥بػػػػػػدل ك٘بٌسػػػػػػدا

 

ات ال ٙبكم على الصور طمسا٤بك ة، طمٌ سمن سبعْب دكرنا تتألف منها ا٤ب طر ا٣بمسة دكره شكيقاؿ إف ىذه األ
ا كأربعْب علىبكوهنا حديثة أك كوهنا قدٲبة، لكن ما ذكره  معناه: أنو  ،فرداي ام عدد، أ٧بمود طو، ككوف األشطر كاحدن

 يقصد أف يصوغ على مشطور الطويل، كلست أرل غضاضةن يف إضافة ىذه الصورة إُف صور الطويل فيزداد ثراءن كخصوبة.

لنلتقي يف لقاءو آخر حوؿ ٕبر  ،أك ىذا اللقاء ،كهبذا ننتهي من ا٢بديث حوؿ ٕبر الطويل كبو تكتمل ىذه احملاضرة
 البسيط إبذف هللا.
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 ونعشرالحادي والاللقاء 

م سنتناكلو كأبدأ يف البحر الذ -ملسو هيلع هللا ىلص-كأصلي على نبيو ٧بمدو  -سبحانو كتعاُف-بسمميحرلا نمحرلا هللا ، أٞبد هللا 
 .البسيط حبريف ىذا اللقاء كىو 

 كإما ٦بزكء. ،إما اتـ  : البسيط يف الَباث

لن، كالضرب يف فوردت لو صوراتف تراثيتاف مطٌرداتف ال شك فيهما، العركض فيهما ٨ببونة على فعً  التامفأما 
 ا٤بقطوعة كٙبٌوؿ إُف فٍعلن. الصورة األكُف يشبو العركض، كيف الصورة الثانية يكوف على فاعلٍ 

 لن.لن، مستفعلن فاعلن مستفعلن فعً : مستفعلن فاعلن مستفعلن فعً فالصورة األوىل

 لن، مستفعلن فاعلن مستفعلن فٍعلن.: مستفعلن فاعلن مستفعلن فعً رة الثانيةوالصو 

 للعركض ا٤بخبونة، كقاؿ: ٠بعناه من قائلو، كذكر: فاعلنكقد ذكر األخفش كركد الضرب الصحيح 

 كبلػػػدةو قفػػػرةو ٛبسػػػي الػػػرايح هبػػػا
ـه تػػرل ثػور النعػػاج هبػػا  قفػره عقػػا

 

 لواغبنا كىػي انءو عرضػها خاليػة 
 كييلفػػػي إلفػػػو طاكيػػػةيػػػركح فػػػردنا 

 

 كتبعو الشنَبيِب يف ذلك.

ا لعركضو صحيحة يف ٕبر البسيط التاـ، كشاىدٮبا:  كما أثبت ابن القطٌاع كالشنَبيِب ضرابن صحيحن

 ريٌب ذم سػػؤددو قلنػػا لػػو مػػرةن  اي
 

 إف ا٤بعػػاِف ٤بػػن يبغػػي بنػػاء العػػال 
 

تْب من إمكاانت ما تظالف إمكانما، لكنهعليهكٮبا صوراتف َف نعلم شاعرنا منذ عصر أصحاب الرأيْب صاغ شعرنا 
 البسيط التاـ.

 أما البسيط اجملزوء فقد ورد لو يف الَباث أربع صور:

 : ذات عركضو صحيحة كضربو مذيٌل، مثل قوؿ ا٤برٌقش األصغر:الصورة األوىل

 هبػػػػاأضحت قفارنا كقػد كػاف 
 

 جػوـٍ يف سالف الػدىر أرابب ا٥ب 
 

 : العركض فيها صحيحة كالضرب صحيح، كشاىدىا:والصورة الثانية
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 ماذا كقويف علػى ربػعو خػال
 

 مً ػػػػػػػػػػػػػ٨بلولػقو دارسو مستعج 
 

 : عركضها صحيحة كضرهبا مقطوع، كشاىدىا:والصورة الثالثة

 سّبكا معنا إ٭بػا ميعػادكم
 

 الوادميـو الثالاثء بطن  
 

 : كتكوف فيها العركض مقطوعة كضرهبا مثلها، كٲبثلها الشاىد:مث الصورة الرابعة

 مػػػػا ىػػػػٌيج الشػػػػوؽ مػػػػن أطػػػػالؿو 
 

 أضػػػحت قفػػػارنا كػػػوىٍحي الػػػواحي 
 

ا قصائد عليها قصيدة ا٤برٌقش األصغر ٪بد أف الصور الثالث التالية َف ترد عليهإذا استثنينا الصورة األكُف الٍب كردت         
ا العركضيوف القوؿ بتلك الصور، دكف أف تؤازرىا أشعاره تثٌبت نغماهتا يف عليهأك مقطوعات، كإ٭با ىي أبياته مفردة بُب 

)العقد  د ربو يفاجملاؿ إال أبيااتن صنعها ابن عب اآلذاف، كٛبٌهد للشعراء النسج على مثا٥با، فال يكاد الباحث ٯبد يف ىذا
 ا العركضيوف، كىذا بطبيعتو غّب كاؼو للقوؿ بوجود ىذه الصور.عليهشواىد الٍب اعتمد ، ضٌمنها تلك الالفريد(

، كىو عبارة عن ابدلخّلعأما ما اشتيهر من ٦بزكء البسيط حٌب كاد من شهرتو أف يصبح ٕبرنا ٗبفرده فهو ما ييسمى 
من كلو من عركضها كضرهبا بعد  الصورة الرابعة الٍب سبق ذكرىا ذات الضرب ا٤بقطوع للعركض ا٤بقطوعة، كقد حيذؼ

، : سلّلع البسيط، كقد عيرفت ىذه الصورة بْب دارسي العركض كمبدعي الشعر ابسماخلنبالثآف الساكن، كىو  القطع
مستفعلن  :البسيط٨بلع يف كل شطر، كقد حيٌولت متفعل إُف فعولن فقيل: إف كزف  لٍ عً فٍ تػى كتفعيلها: مستفعلن فاعلن مي 

 أبو العتاىية لو أبيات يقوؿ فيها:فا قصائد كثّبة لشعراء كثر، عليهشطر، ك  فاعلن فعولن يف كل

ا كأكػػػػػػػػػرب  هللا أعلػػػػػػػػػى يػػػػػػػػػدن
 كلػػػػػػػيس للمػػػػػػػرء مػػػػػػػا ٛبػػػػػػػُب

 ك األمور كاعلميعلىٌوف 
 كاصػػرب إذا مػػا بليػػت يومنػػا
ػػازنل  مػػا كػػل ذم نعمػػةو ٦بي

 

 كا٢بػػػق فيمػػػا قضػػػى كقػػػٌدرٍ  
 كلػػػػػػػيس للمػػػػػػػرء مػػػػػػػا ٚبػػػػػػػٌّب 
 أف ٥بػػػػػػػا مػػػػػػػوردنا كمصػػػػػػػدر

 سػلمتى أكثػرفػإف مػا قػد 
 كػػػم مػػػنعمو ال يػػػزاؿ ييكفػػػر

 

 

االستدراؾ على ا٤بخٌلع، حٌب إف بعض  ٥بم صرٌفوا فيها تصرفاتو كثّبة، كلذٌ استحسنها الشعراء كتقد كىذه الصورة 
 الباحثْب قاؿ: إف ا٤بخٌلع ٕبره مستقل.
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 ادلُستدركات على ادلخّلع:

، كٲبثلها قوؿ العقاد ٙبت عنواف فعولْ كالضرب على  فعولن: تكوف فيها العركض على الصورة األوىل
 )أيعشقون(:

 بييبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأيعشػػػق النػػػاس اي ح
 بييبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإف َف ٰببػػػػػػػػوؾ اي ح

 مػػػػػػا ا٢بػػػػػػب لػػػػػػوال ىػػػػػػواؾ إال
 أحببت حٌب حسبتي غػّبم

 

 ىيهات بل تكذب العيوفٍ  
 وفػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاعجبا كيػف يعشق
 وفػػػػػػػػػػػػػػػػرجم األساطّب كالظن
 دكفػػػػػػػػػػػػإف ذكركا ا٢بػب يقت

 

، ٕبذؼ السبب ا٣بفيف من فعوأيضنا، لكن الضرب يكوف على  فعولن: أف تكوف العركض على الصورة الثانية
 تقع يف كاحدو كعشرين بيتنا، يقوؿ يف ختامها: )بْب األمس واليوم(فعولن، كٲبثٌلها قوؿ ا٢بسآف عبد هللا يف قصيدةو بعنواف 

 حٌب رتً ػػكم قلتي حٌب سك
 اده ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاآلف فليحػػػػػػػَبؽ رم

 يوفه ػػػػػػػػػػػػػػػػػأمػػػػػا إذا مػػػػػا التقػػػػػت ع
 ارو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلػػيس دمعػػي ٗبيستث
 ف أفػُبػػػػػػػػػػػػػػػعرفًت ابألمس كي

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليـو كيػف أحيفلتعريف 
 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػحسبًتِب غّب قاف 
 لً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍلتػىٍهػػًو آمػػاؿي آم

 لػػػػػػػػػػػػػػفػػإف ِف عػػْب غاف
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال لسػػػآف بقائ

 كيػػػف غلػػػٌو التضػػػاؤؿ
 لػػػػػػػػػػػػػػػػبرغم أنف الغوائ

 

 ىذا عن العركض فعولن.

 فلها ثالثة أضرب:  فعوعلى أما إذا جاءت العركض  

)ادلوت يف أيضنا، كما يف قوؿ العقاد يف قصيدةو عدهتا ثالثة عشر بيتنا ٙبت عنواف  فعو: مثلها، الضرب األول
 الكرى(:

 أبصػػرتي اب٤بػػوت يف الكػػرل
 عميػػػػػػػػػاف حػػػػػػػػػٌب ٤بػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػرل 
 قلػػػػت: أأنػػػػت الػػػػذم ٞبػػػػى

 اؾ اي مػػػػػػػػػػوت شيػػػػػػػػػػٌلتاكٌفػػػػػػػػػػ

 ال ٱبطػػػئ العػػػددٍ  عميػػػافى  
 مػا اغتػاؿ أك رصػدعيناه 

 كػػػػػل الػػػػػربااي عػػػػػن األبػػػػػد
 َف تعطيػػػػا قػػػػط مػػػػن أحػػػػد
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 جػػرتمػػن الػػثلج إف  كػػف  
 

 يف جػػػػػػػاحم النػػػػػػػار تبػػػػػػػَبد
 

أكردىا أبو ا٢بسن ، كىذه الصورة ابلتحديد فعولن: فيكوف على أما الضرب يف الصورة الثانية للعروض فعو
كقاؿ: كشٌذ عن العرب يف  ،على أهنا صورة شاذة عن العرب( البارعيف)أثبتها ابن القطٌاع (، كما اجلامعالعركضي يف)

 عركضو الثالثة حذفها بعد ا٣بنب كالقطع شاىده: 

 وةن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإف شواءن كنش
 

 وفً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكخبب البازؿ األم 
 

 مقطوع.ككصفها الشنَبيِب أبهنا حٌذاء ٨ببونة، كضرهبا ٨ببوفه 

مع تغيّب يسّب يف ترتيب بعض األبيات  ،شرح ديوان احلماسةيف ، كما كردت اجلامعيف ىذه ا٤بقطوعة كردت 
 كتكملتها:كركاية بعض األلفاظ، 

 وةن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإف شواءن كنش
 ٯبشمها ا٤بػرء يف ا٥بػول
 كالبػػيض يػػرفلن كالػػدمى

 نناػػػػػػػػػػكالكثر كا٣بفض آم
 لػػذة العػػيش كالفػػٌبمػػن 

 كالعسػػر كاليسػػر كالغػػُب
 دهػػػػػػػػأىلكن طٍسمنا كبع

 أربو ػػػػػػػػػػػػػػػكحي جأشو كم
 

 وفً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكخبب البازؿ األم 
 طْبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمسافة الغائط الب

 يف الر يط كا٤بٍذىىب ا٤بصػوف
 وفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكشىرىعي ا٤بزىر ا٢بن

 وفػػػػػػػػػػػػػػػللدىر كالدىر ذك فن
 وفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالعيٍدـ كا٢بي للمن

 دكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغزم  بػىٍهمو كذا ج
 وفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكحػػي لقمػػاف كالتق

 

 :سنة جديدة، كٲبثلها قوؿ العقاد ٙبت عنواف فعولْ كضرهبا على  فعو: أف تكوف العركض على الصورة الثالثة

 أدركنػػػػػػػػا موكػػػػػػػػب السػػػػػػػػنْبٍ 
 كا٢بػػػػػب مػػػػػن يٍغػػػػػشى ركبػػػػػو
 راجػػػع حسػػػاب السػػػنْب اي

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأابأللوؼ احتسبته
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاي سنةن أقبلٍت لن

ا  كداعنػػػػػػػػػػػػا فلػػػػػػػػػػػػيكن غػػػػػػػػػػػػدن

 موكب ا٢بب سػائرينٍ يف  
 يسػػػاير الػػػنجم كػػػل حػػػْب

 بْبػػػػػػػػػػػػػ٪بم فما ٫بن حاس
 أـ َف تػػػػػػزؿ ٘بمػػػػػػع ا٤بئػػػػػػْب

 بْبػػػػػػػػػػػػػػػػأقبلًت ميمونة ا١ب
 كمػػػػػػا التقينػػػػػػا أتسػػػػػػمعْب
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 يف موكػػػػػب ا٢بػػػػػب نلتقػػػػػي
 

 كفيػػػػػػػػو ٭بضػػػػػػػػي مػػػػػػػػوٌدعْب
 

، كضرب على فعولنمثلها، كضرب على  فعوها ثالثة أضرب: ضرب على فل فعوعلى  إذنا العركض إذا جاءت
 .لْ فعو 

طٌيو عن العرب، كقد  اؿ: إنو من ٨بٌلع البسيط، كَف ٯبئكق ،مث أثبت ا١بوىرم كزانن على مستفعلن فاعلن فاعلن
 طواه احملدثوف، كذكر شاىده:

 ن يلػػـو فػػٌبن عاشػػقنااي مىػػ
 

 ٤بػػتى فلومػػك ِف أعشػػقي  
 

: إف حازمنا جعلو من ٨بَبعات األندلسيْب، كحاكلنا تفسّب ذلك أبنو قد يقصد أهنم ىم الذين وقد سبق أن قلنا
 أشعارنا. عليوصاغوا 

 الشاعر عبده بدكم للشاعرة انزؾ ا٤بالئكة تقوؿ فيها: ابنة داليةى ىذه الصورة قصيدة يف كعل

 خضراء برٌاقةه مغدقػة
 شػفاىها شػفقه أٞبػػره 

 

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأهنا فلقة الفستق 
 كم حاكؿ الػورد أف يسػرقو

 

 ا عبده بدكم فقاؿ:عليهكرد 

 أشػػػعلًت يف خػػػاطرم حبهػػػا
 كانػػػػػػػػػػػػػػت كراء ا٤بػػػػػػػػػػػػػػُب كردةن 

 

 وػػػػػػػػػػػػػػػمن رقرق اي حبها جل   
 كيف ضػػمّب السػػنا سقسػػقة

 

 يقوؿ فيها: ميالءإىل قصيدة على ىذا الوزف بعنواف  كللشاعر التونسي نور الدين صٌمود

 مػػػػػػػػػػػػػيالء اي كردةن تعبػػػػػػػػػػػػػقي 
 يف ركضػػةو عطرىػػا سػػاحره 
 كالطػػػػٌل مػػػػا بػػػػْب أكراقهػػػػػا
 إخا٥بػػػػػػػػػػا قمػػػػػػػػػػرنا مرسػػػػػػػػػػالن 
 انفػػػػػػػػػورةه ماؤىػػػػػػػػػا راقػػػػػػػػػصه 
 كأهنػػػػػػػػا إذ رنػػػػػػػػت ٫بػػػػػػػػوان
 داليػػػػػػػػػػػػػةه كٍرميهػػػػػػػػػػػػػا لؤلػػػػػػػػػػػػػؤه 

 

 أشػػػػػػذاؤىا أكشػػػػػػكت تنطػػػػػػقي  
 قد ضػاع منهػا شػذنل يينشػق
 كػػػػػػػػالنور يف كوكػػػػػػػػبو ٱبفػػػػػػػػق

 و حولنػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػدفقإشػػػػػػػػػػػػػعاعى 
 يف الفضػا يسػمقمثل السػنا 

 رؽػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكطرفهػا ٕبػره مغ
ا يصػػػػػػػػػػػػػػدؽ  مو٠بهػػػػػػػػػػػػػػا أبػػػػػػػػػػػػػػدن
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 إُف آخر القصيدة الٍب تبلغ ستة عشر بيتنا.

 وف صورة ٨بٌلع البسيط األصلية قد جيددت ٥با ست صور تضاؼ إليها.كبذا تك

  كشاىده:البسيطمربع مشطورنا للبسيط ٙبت مسمى: أيضنا أثبت ا١بوىرم ، 

 داره عفاىػػا القػػدـ
 

 فهػػػي كجػػػوده عػػػدـ 
 

 كعلى ىذه الصورة قوؿ ابن ا٤بعتز:

 اي مقلػػػػػػػػػػػػػةن راقػػػػػػػػػػػػػدة
 كأ٭بػػػػػػػػػػػػػػػػا ٠بٌػػػػػػػػػػػػػػػػرت
 بػػػػػػػػدا سػػػػػػػػهيله ٥بػػػػػػػػا
 كالصػػػػػػػبح يف أفقػػػػػػػو
 هتػػػػػػػػوم الثػػػػػػػػراٌي لػػػػػػػػو
 اي نفػػس ال ٘بزعػػي
 أم الػػػػػػػورل خالػػػػػػػده 
 كا٤بػػوت حػػوضه ٥بػػا
 كػػػػػم مقبػػػػػػلو مػػػػػػدبرو 

 

 َف تػػدر ابلسػػاىدة 
 ٪بومهػػػػػػا الراكػػػػػػدة
 فا٫برفػػػػػت عائػػػػػدة
 ذك غػػػػػػػػػرةو كاقػػػػػػػػػدة
 يف غرهبػا سػػاجدة
 قػػػػد ٘بػػػػد الفاقػػػػدة

 دةػػػػػػػػػأنفسهم كاح
 كىػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػو كاردة

 دةػػػػػػػػػػػػػجدكده قاع
 

 يف ٜبانية كثالثْب بيتا، يقوؿ فيها: حبيبٍبكللشاعر ا٤بصرم: رابح لطفي خليفة قصيدة على ىذا الوزف بعنواف 

 عشقتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا طفلػػػػػػػػػػة
 صغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّبة حلػػػػػػػػػػوة
 تضػػػػػػػػػػحك غمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازة
 يسػػػػػػػػػػبقها عطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا
 أرؽ مػػػػػػػػػػػن نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمة
 يفػػػػػػػوح منهػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػػذا
 قوامهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػارع

 

 انعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمة الىيػػػػػة 
 كزىػػػػػػػػػػػػػػػػػرة الداليػػػة
 بصدرىػػػػػػػػا كاشػػػػػػية

 اشػػػػػػػػػػػػيةجالسػػػػػة م
 يف سػػػػػحىر سػػػػػارية
 انضػػػػػػػػػػػػػػػػػرة حاليػػػػػػػػة
 أعطافهػػػػػػػػػا كاىيػػػػػػة

 

ا٤بشطور على مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن ٲبكن أف نرل خبننا، أم نرل مستفعلن فعلن مستفعلن كإذا كاف 
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 فمثاًل:فعلن، 

 صػػػاح الغػػػراب بنػػػا
 صػػػاح الغػػػراب بنػػػا
 مػػػػػػػػا للغػػػػػػػػراب كِف
 فليتػػػػػػػػػػػو َف يصػػػػػػػػػػػح

 

 ابلبػػْب مػػن سػػلىمة 
 ليلػػػػػػػػػةو شػػػػػػػػػبمةيف 

 دؽ األىالؿي فمػػػػػػػػو
 كَف يقػػػػػػػػػػل كًلمػػػػػػػػػػة

 

 .سلبون الضربإذنا ا٣بنب فيها زحاؼ، لكن  العركض ما بْب ا٣بنب كالصحة،ف

 ، كما يف قوؿ ا٥بمشرم:مقطوًعا الضربكذلك ٲبكن أف يرد 

 اي قطػػػػػػرةن مػػػػػػن نػػػػػػدل
 اي قمػػػػػػػػػػػػػػػرنا سػػػػػػػػػػػػػػػػاطعنا
 اي ٤بعػػػػػػػػػػػػػػةن سػػػػػػػػػػػػػػطعت

 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٌكػػٍن ٧بب ػػك م
 كػيدعِب على فيػك  

 ففػػػػػػػػػػػي رضػػػػػػػػػػػابك ِف
 

 رفٌػػػػػػػت علػػػػػػػى زىػػػػػػػرة 
 قػػػػػد الح يف صػػػػػفرة
 يف الفجػػػػػر مػػػػػن درٌة

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ثغرؾ ذا م
 ةر ػػػػػػػػػػػػػػػئ يب ٝبػػػػػػػػػأطف

 رةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاي ميٍنيػػػػػػٍب ٟب
 

 منها:، تفُب أمةكعلى ا٤بقطوع الضرب ، كتب الشاعر السورم: ٧بمود الباركدم قصيدة بعنواف 

 آهو علػػػػػػػى أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو 
 قػػػػػد خسػػػػػرٍت ركحهػػػػػا
 ٲبعػػػػػػػن يف بعضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها
 بنارىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تصػػػػػػػطلي

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػن تبلػػػػػػػػػى   مػػػػػػػػػن كىى
 كالقلػػػػػػػػػػػػػػػب كالعقػػػػػػػػػػػػػػػال
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائريىا قتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال
 كزيًتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تيقلػػػػػػػػػػػػػػػػػى

 

 :، فقاؿأبو العالء ا٤بعرم كطرقوخليل مطراف، كتب   كعلى البسيط ا٤بشطور

 دنيػػػػػػػػػػػػاؾ موموقػػػػػػػػػػػػةه 
 َف تبػػػًق مػػػن جػػػذ٥با
 أتػػى علػػى ذٌرىػػا الػػػػػ

 

 أكثػػػػر مػػػػن أختهػػػػا 
ػػػٍختها  شػػػيئنا كال شى
 آي علػػػػػػػػى ٖبتهػػػػػػػػا
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 يف ٜبانية كستْب بيتنا يقوؿ فيها: مرقص وصفكأٞبد شوقي كتب يف 

 دـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا القعليهػػطػػاؿ 
 يف الصػػػػػبا دتٍ ئػػػػػقػػػػػد كي 

 

 عػػػدـفهػػػي كجػػػوده  
 كانبعثػػػت يف ا٥بػػػػـر

 

ف البسيط إُف آخر ىذه القصائد الٍب صيغت على مشطور البسيط، فإذا كاف البسيط التاـ َف ٰبدث فيو ٘بديد فإ
قد حدثت فيو ست صور جديدة، كالشعراء قد استحدثوا مشطور البسيط كنٌوعوا صوره، فجاء  اجملزكء كخاصةن ا٤بخٌلع

 .(ُ)البحر ثراين ذا صورو متعددة

قي يف لقاءو آخر إبذف تلبسيط، كبو يكتمل ىذا اللقاء لنلالتجديد الذم حدث يف اعن هبذا ننتهي من ا٢بديث 
 .هللا تعاُف
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 العشرونالثاني واللقاء 

بسمميحرلا نمحرلا هللا ، ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، كالصالة كالسالـ على أشرؼ ا٤برسلْب سيدان ٧بمدو كعلى آلو 
 وبعد:كصحبو كمن تبعهم إبحسافو إُف يـو الدين، 

لن  ، كيتكوف ىذا البحر يف صورتو التامة من: فاعالتن مستفعاخلفيف حبرسنبدأ ىذا اللقاء اب٢بديث عن 
لن يف كل شطر أصبح  الوزف: فاعالتن مستفعاألخّبة من كل شطر، فصار فاعالتن يف كل شطر، فإذا حيذفت التفعيلة 

 البيت من ا٣بفيف اجملزكء.

 وللخفيف التام يف الَباث العروضي ثالث صور:

 : تكوف العركض فيها على فاعالتن، كالضرب كذلك على فاعالتن.الصورة األوىل -

 : تكوف العركض على فاعالتن، كضرهبا على فعال، أك فعلن.انيةالصورة الث -

 : تكوف العركض على فعال أك فعلن، كالضرب كذلك على فعال أك فعلن.الصورة الثالثة -

 كَف يرد فيو من ٘بديدو سول إيراد الضرب مقصورنا للعركض الصحيحة يف قوؿ دمحم ا٤بعصرآف يف مقطوعةو بعنواف 
 الذم ٰبمل عنواف: ا٥بجرة إُف ا٣بليل بن أٞبد، حيث يقوؿ:يف ديوانو  معصرانية

 معصػػػػػػػػػػػػػػػرانيةه غػػػػػػػػػػػػػػػذاىا ا١بمػػػػػػػػػػػػػػػاؿٍ 
 

 كاسػػػػتىب كجههػػػػا فنػػػػوف ا١بػػػػالؿٍ  
 

 يسػػػػػػأؿ الفػػػػػػن عػػػػػػن صػػػػػػباىا كٰبيػػػػػػا الشػػػػػػعر يف نػػػػػػبض قلبهػػػػػػا كالػػػػػػدالؿ
 ٢بلػػػػػػػػػػػم يف ذكرايهتػػػػػػػػػػػا كا٣بيػػػػػػػػػػػاؿا تػػػػػػػػػػػٌوج السػػػػػػػػػػػحر ركحهػػػػػػػػػػػا كاسػػػػػػػػػػػتفاؽ

 

 اؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالربتقكتغٌُب بركعة   كاشف العطر حسنها ذات يوـو 

 وأما اخلفيف اجملزوء فلو يف الَباث صوراتن:

 لن. فاعالتن مستفع    لن  : على فاعالتن مستفعالصورة األوىل -

 .أك فعولن فاعالتن متفعل   لن  : على فاعالتن مستفعوالصورة الثانية -

 فاعالتنرب مثلها، فتكوف صورهتا: ٥با ض فعولنكقد استدرؾ بعض العركضيْب جملزكء ا٣بفيف عركضا على كزف 
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ذكر األستاذ عبد ا٢بميد الراضي قصيدة البن ا٤بعتز عدهتا ٟبسة كعشركف بيتا على ىذا  كقد، (ُ)شطريف كل  فعولن
 الوزف، منها:

 اماػقل ٤بن انـ عِب     صف لعيِب ا٤بن

 اماػا     لو شفى مستهػػػػػػػػػخليٌ ما يضر 

 اهي     ٰبسب الليل عاماػػػػػػػػػػػػػمفردا بضن

إف بدا -ذلك البحر ا٤بهمل، معكوس ا٤بديد-ادلمتدمث قاؿ:"ىذا كإف بدا لك أف ٚبرج ىذه األبيات كأمثا٥با على         
 لك ذلك فهو ٩بكن، كيكوف تقطيعها:

 غرامات   كفنيػػ  دم كداما  طاؿ كٍجػ

 فاعالتن  فًعلن  فاعالتػن  فاعلػػػػػػػػػػػػػػػػن

 (ِ)موا ىذه األبيات، كَف يفكركا يف ا٣بفيف اجملزكء"ظكلعل ىؤالء الشعراء فكركا يف ىذا حْب ن      

و مثل ىذا النموذج على ا٤بتدارؾ ا٤بشطور ا٤برفل العركض جف يو بداية اشتغاِف ابلعركض أيف كقد رأيت          
، بيد أٓف اآلف أعدؿ عن ىذا التوجيو؛ ألٓف َف أجد علل الزايدة تلـز أعاريض األبيات إال من أجل التصريع، (ّ)الضربك 

فضال عن أف تلتـز يف ٝبيع أعاريض القصيدة، ٖبالؼ علل النقص الٍب كردت أحياان يف ٝبيع األعاريض، كما يف القطف 
ف يف اتـ السريع ، كلذا أفضل أف تكوف األبيات السابقة صورة من ٦بزكء يف اتـ الوافر، كا٢بٌذ يف اتـ الكامل ، كالكس

 .ال يعدـ القبوؿ-كما اقَبح عبد ا٢بميد الراضي-، كإف كاف توجيهها على ا٤بمتدا٣بفيف

، يقوؿ كامل الشناكم يف النْ  متفعأك  النْ  مستفعكقد كرد يف ا٣بفيف اجملزكء ٙبديثه أبف يرد الضرب على 
 :قليبا٤بقطع الثآف من قصيدة 

 كيف اي قلب ترتضػي
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتدارم جحودى

 وعٍ ػػػػطعنة الغدر يف خش 
 وعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف رداءو من الدم

                                                 

 ٗٓانظر: حاشية الدمنهورم/ (ُ)
 ِْٓشرح ٙبفة ا٣بليل/ (ِ)
 ُٓٗكّٕموسيقى الشعر بْب االتباع كاالبتداع/ (ّ)
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 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلست قلػيب كإ٭ب
 

 خنجره أنت يف الضػلوع
 

 ويقول يف ادلقطع الرابع:

 قػػػػػػػػػػدره أٞبػػػػػػػػػػق ا٣بيطػػػػػػػػػػا
 دمعػػػػػػػػٍب ذاب جفنهػػػػػػػػا
 صػػحوة ا٤بػػوت مػػا أرل

 

 سحقت ىامٍب خطػاهٍ  
 بسػػػػمٍب مػػػػا ٥بػػػػا شػػػػفاه
 أـ أرل غفػػػػػػػػوة ا٢بيػػػػػػػػاة

 

 يقول يف ادلقطع السادس:و 

 أان يف الظػػل اصػػطلي
 ٌدٓفػػػػػػػػػػػػػػػػػػكضمّبم يش

 لػػػػػػػػػػػػػػػػكإُف أين ال تس
 

 لفحػػة النػػار كا٥بجػػّبٍ  
 ّبػػػػػػػػػػ٥بولن ما لو ضم
 ّبػػػػػػػػػػإنِب أجهل ا٤بص

 

 :أان وأنت  كعلى الوزف نفسو يقوؿ فاركؽ شوشة يف مقطعو من قصيدتو

 ذاكػػػػره أنػػػػت خطػػػػوتْبٍ 
 ل اب٤بػُبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنقطع اللي

 ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأان أنت كا٥ب
 رةن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػإف تكن غبت م

 

 رينٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـو كنا كطائ 
 نلمػس الفجػر ابليػػدين

 قْبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقبلةه بْب عاش
 رتْبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفأان ذبتي م

 

كىناؾ ٭باذج أخرل للعقاد، كإيليا أيب ماضي، كانزؾ ا٤بالئكة، كغازم القصييب، كجودت القزكيِب، كغّبىم من 
 .(ُ)الشعراء

٧بمود طو يف ختاـ  على، فقد كجدت مشطورًا اخلفيفأما الذم كرد عند احملدثْب كَف يرد يف الَباث فهو: كركد 
 يستخدـ ا٣بفيف مشطورنا، كأكرد تسعة عشر شطرنا قاؿ يف أك٥با: ميالد شاعرقصيدتو 

 ادخلوا اآلف أيها احملسنوان
 اػػػػػػػػػػػػػػػػجنةن كنتمي هبا توعدكن

 البدائع زكاناجعلوىا من 

                                                 

 ُٖٗ-ُٓٗموسيقى الشعر بْب ااالتٌباع كاالبتداع ص (ُ)
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 كاملؤكىا من ا١بماؿ فنوان
 

 مث خيتم القصيدة بقولو:

 ارؾػػػػػػػػػػػػػػػػػػأيها الشاعر اعتمد قيث
ا أشعارؾ  كاعزؼ اآلف منشدن
 كاجعل ا٢بب كا١بماؿ شعارؾ

 ارؾػػػػػػػػػػػػػػكادع راب  دعا الوجود كب
 رػػػػػػػػػػػػػػػػفزىا كازدىى ٗبيالد شاع

 

، ككلها من حياة أيب اذلول دمحم األ٠بر قصيدةه من كاحدو كثالثْب شطرنا من ا٣بفيف بعنواف كيف ديواف الشاعر
سب للشاعرين، كحبذا لو ثبتها الشعراء ابلصوغ على مثا٥با حٌب تقٌر يف كجداف  ا٤بشطورات، كتلك لعمرم إضافةه ٙبي

 ا٤بستمع العريب للشعر.

 .حبر السريعالبحر الذم يلي ذلك: 

يف كل شطر، لكن الواقع الشعرم يقوؿ إف  يتكوف يف أصل الدائرة من مستفعلن مستفعلن مفعوالتي كٕبر السريع 
 ك٥با أضربه ثالثة: -ك٫بن نتحدث عن السريع التاـ-لو عركضْب: عركضه على فاعلن 

 ، كضربه على فٍعلن.ضربه على فاعلن، كضربه على فاعالفٍ 

ضربه على فًعلن مثلها، كضربه على فٍعلن، كقد  ك٥با ضرابف:لن، كيف كتب الَباث أف لو عركضنا أخرل على فعً 
 : فعلن كفٍعلن يف قصيدةو كاحدة.أجازكا ا١بمع بْب الضربْب

ر على أم ٙبديثو يف السريع التاـ، إال ما ٲبكن توجيهو على الرجز كعلى السريع، كقد آثران الرجز؛ لتعدد كَف نعث
 التغيّب.أ٭باطو، ككثرة صوره، ككثرة االستعماؿ مظنة 

 أما السريع ادلشطور فلو يف الَباث صوراتن اثنتان:

 .: يكوف الوزف فيها مستفعلن مستفعلن مفعوالتٍ الصورة األوىل -

 .: يكوف الوزف فيها مستفعلن مستفعلن مفعوال، أك مستفعلٍ الصورة الثانية -

أما ما حدث من ٘بديدو يف ٕبر السريع فقد حدث يف ا٤بشطور، حيث استخدـ الشعراء احملدثوف للسريع ا٤بشطور 
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، فاعلنتكوف العركض على كزف  الصورة األوىلصورنا ثالاثن تتسق مع الصور الثالث األكُف ا٤بشهورة للسريع التاـ، ففي 
 )لؤلؤة يف القلب(:كٲبثلها قوؿ فاركؽ شوشة يف ا٤بقطع الثآف من قصيدة 

 اطئً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأراتح كا٤بوجػػة للش
 ر النػاتئػػػػػػػػيف صدرؾ ا٤بخضوض

 ل الػدافئػػػػػػػػػػػػػيف ٮبسػك ا٤بسَبس
 ادئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا٤بنتهػػي يف  أك الب

 انئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف كجهػػػك ا٤بنػػػٌور ا٥ب
 يف حلمنػػػػػػػا ا٤بسػػػػػػػتغرؽ ا٥بػػػػػػػادئ

 ارئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاي فتنػػة ا٤بصػػػٌور الب
 ارئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكركعة العابػد كالق

 

 .فاعلن: العركض ىي الضرب، كالوزف.ف

فيمثلها قوؿ إبراىيم انجي يف قصيدةو نظمها رابعياتو  نْ فاعالعلى  الضربالٍب يكوف فيها  الصورة الثانيةكأما 
 التـز حرؼ الركٌم يف البيت الرابع منها ٝبيعنا:

 اي شػػطر نفسػػي كغرامػػي الوحيػػد
 مػػػا شػػػئًت اي لػػػػيالم ال مػػػا أريػػػػد
 اي مػػن رأت حػػزٓف العميػػق البعيػػد
 داكيػػػًت ِف جرحػػػي ٔبػػػرحو جديػػػد

 

 )ىذا ىو احلب(: فيمثلها قوؿ العقاد يف ختاـ قصيدةو بعنواف الصورة الثالثةكأما 

 ب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبنيٌػػٍب ىػػذا ىػػو ا٢ب
 بي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كال عتفهمتًػػػو كػػػاٌل 

 بي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمسألةه أسهلها صع
 ال النػػػػػػػػاس تػػػػػػػػدريها كال الكٍتػػػػػػػػبي 
 حسبك منهػا لػو شػفت حسػبي 



 

 التجديد في أوزان الشعر                                                                                  د/ شعبان صالح

 

 

139 

 

 بي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإشػػارةه دٌؽ ٥بػػا القل
 

ؿ ا٤بشهورة يف السريع التاـ، فتأي أضربو اترةن كى كىذا يعِب فيما يعنيو أف مشطور السريع يتخذ الصور الثالث األي 
 بتسكْب العْب. فْعلنأك  ، كاثلثةن على فاعلٍ فاعالن، كاترةن على فاعلنعلى 

 حبر ادلنسرح. البحر الثالث:

مستفعلن يف كل شطر إذا كاف اتمنا، كَف ترد عن ا٣بليل للمنسرح التاـ  مستفعلن مفعوالتي  :كا٤بنسرح يكوف كزنو
سول صورةو كاحدة تكوف فيها العركض مطوية، كالضرب مطواين مثلها، ٕبيث يكوف الوزف: مستفعلن مفعوالت مستعلن، 

 مستفعلن مفعوالت مستعلن.

داثن يف ٕب ر ا٤بنسرح، كإف كاف ذلك قد قيل منذ القدـ، كأما الصورة ا٤بطوية العركض ا٤بقطوعة الضرب فمما عيٌد ٧بي
كإف عٌده صورةن من الرجز، يف عركض الورقة،  ١بوىرماك  ه الزجاج يف كتابو، كركاه أبو ا٢بسن العركضي يف ا١بامع،حيث ذكر 
ا٤بتوفيْب يف التربيزم كابن القطٌاع مثل  ،ابستحداث ىذه الصورة يف ا٤بنسرح كاستحساهنا مالعلماء بعدىبعض مث صرٌح 

 بداايت القرف السادس.

اايت القرف الرابع فما بعده: إهنا ٧بدثة، كردت أبياته كقصائد كثّبة أليب نواس، بدكعلى ىذه الصورة الٍب قيل منذ 
 ٧بمود طو، كالعقاد، كأٞبد ٨بيمر، ككثّبه من الشعراء الذين صاغوا على ىذا الوزف. علىكابن سناء ا٤بلك، كا٤بتنيب، ك 

دث من ٕبر ا٤بنسرح التاـ فهو: كركد صورةو عند الشاعر دمحم ا٤بعصرآف يكوف الضرب فيها ا١بديد يف الشعر احملأما 
كال على ألسنة الشعراء، يقوؿ يف  ،مذيٌل، كىي صورةه َف يسبق كركدىا يف كتب العركض ، أم: مطوم  نْ مستعالعلى 

 يقوؿ يف هنايتها: ،يف سبعة عشر بيتنايف ديوانو: أمةه كحدم، كىي  أانقةقصيدتو الٍب بعنواف 

 ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسػػقيتها مػػن عبػػّب قافي
 غةن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيػػػػػا عبػػػػػّب العبػػػػػّب اي ل

 الن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنظػػرة عينيػػك َف تػػزؿ أم
 ونلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتنزؼ ركحي صبابةن كج
 راػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقلػػػػت ٥بػػػػا اي أمػػػػّبة األم

 عٌذبٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف فمك العػذب اي م
 إف أبصرتًك الرايح ذات ضػحنى

 

 قلػػػػػػت ٥بػػػػػػا ٟبػػػػػػرة القصػػػػػػيد دكاءٍ  
 راءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتنحاز للمستحيل كاألم

 اءٰباضػػن القلػػب منػػذ ألػػف شػػت
 واءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسيدي ٫بن يف الغراـ س

 اءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػء كاألمػػّبات اي أجػػٌل رج
 ل راءػػػػػػػػػػػػػػػػػػأحلى لسافو يقوؿ أٝب

 كانت على العػا٤بْب ألػف رخػاء
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 وىذا يعِب أن للمنسرح التام ثالث صور:

 يف كل كتب العركض. تصورة كردت عن ا٣بليل، ككرد * 

ا، كىي: أف يرد عليه، كلكن الشعراء قبلو كانوا قد صاغوا العروضيف كتابو  زجاجكصورة بدأت من عهد ال *
 الضرب مقطوعنا.

* .  مث صورة الشاعر دمحم ا٤بعصرآف الٍب كرد الضرب فيها مطواين مذٌيالن

ا٤بوجود يف الَباث، كليس ، كمستفعلن مفعوال، كىو من فلو كزانف: مستفعلن مفعوالتٍ  ادلنسرح ادلنهوككأما 
)حلم ٧بمود طو بعنواف  علىموجودنا يف الشعر احملدث، لكن ا١بديد كليةن يف ٕبر ا٤بنسرح: أف يرد مشطورنا، ففي مقطوعةو ل

 يقوؿ: ليلة(

 إذا ارتقى البدر صػفحة النهػرً 
 كضػػػػػػػػػػػٌمنا فيػػػػػػػػػػػو زكرؽه ٯبػػػػػػػػػػػرم
 كداعبػػػػػت نسػػػػػمةه مػػػػػن العطػػػػػر
 علػػػػػى ٧بيٌػػػػػاًؾ خصػػػػػلة الشػػػػػعر

 مػػػػػػػػن ا١بمػػػػػػػػرحسػػػػػػػػوهتا قبلػػػػػػػػةن 
ػػػػػػٌن جنػػػػػػوٓف ٥بػػػػػػا كمػػػػػػا أدرم  جي
 أم معػػػػػػآف الفتػػػػػػوف كالسػػػػػػحر
 ثغػػػػػػرؾ أكحػػػػػػى هبػػػػػػا إُف ثغػػػػػػرم

 

٧بمود طو  علىكىي فريدةه يف الشعر ا٢بديث، كال نعلم من هنج ىذا النهج غّبه؛ ألهنا من ا٤بنسرح ا٤بشطور، ك 
 منفرده يف ذلك النمط.

يف الَباث قيل: إنو كرد ٦بزكءنا، يتكوف من فاعالتن ، كٕبر ا٤بديد كما كرد حبر ادلديدالبحر الذم يلي ذلك ىو 
 فاعلن فاعالتن يف كل شطر، كلو ثالث أعاريض كستة أضرب:

 أما العركض األكُف فتكوف على فاعالتن، كضرهبا مثلها على فاعالتن. *         

، كضربه على فاعال أك فاعالتٍ كأما العركض الثانية فتكوف على فاعال أك فاعلن، ك٥با ثالثة أضرب: ضربه على  *       
 أك فٍعلن. فاعلن، كضربه على فاعلٍ 
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، كضربه على مثلها لن، ك٥با ضرابف: ضربه على فعال أك فعلنال أك فعً كأما العركض الثالثة فتكوف على فعً  *
 أك فٍعلن. فاعلٍ 

على  ضراًب صحيًحاذكر األخفش لعروض ادلديد الٍب على فاعلن قد فتتمثل يف صورتْب اثنتْب؛ ف زلداثتوأما 
 شاىده:فاعالتن، 

 َف يكػػػػػػن ِف غّبىػػػػػػا خلػػػػػػةن 
 َف تػػػػزؿ للعػػػػْب يف كػػػػل مػػػػا

 

 ك٥بػػا مػػا كػػاف غػػّبم خلػػيالن  
 غبطػػةو حػػٌب رأتػػِب قتيػػػػػػػػػػػػػػال

 

 ا قوؿ ا٤بهلهل:عليهك 

 لست أرجػو لػذة العػيش مػا
 جٌللػػػػوٓف جلػػػػد حػػػػوبو فقػػػػد

 

 بسػػػاقي أجػػػالد قػػػدوٌ  أزمػػػتٍ  
 جعلػػوا نفسػػيى عنػػد الَباقػػي

 

 كىناؾ مقطوعتاف ليحٓب ابن زايد يف ٞباسة البحَبم، يقوؿ يف األكُف:

 كلمػػا شػػئتي لقيػػت امػػرأن 
ا جػد ه  عاش دىرنا صػاعدن
 كتػػػػػػػرل اآلخػػػػػػػر ال كانينػػػػػػػا

 

 يشتكي شكول ٙبٌز الضمّبا 
 مث ألقػػػػػػػػى ا١بػػػػػػػػد منػػػػػػػػو عثػػػػػػػػورنا
 جػػػػػػػػده يزجػػػػػػػػي إليػػػػػػػػو ا٢ببػػػػػػػػورا

 

 كا٤بقطوعة الثانية يف سبعة أبياتو موجودة يف ا٢بماسة.

كيكوف ضرهبا  صحيحة: أف تكوف العركض وىيفقد أكردىا ابن القطٌاع كتبعو الشنَبيِب،  الصورة الثانيةأما 
 مثل:، مقصورًا

 اي ضعيف العقل كالػرأم اي مػن
 

 ال يطيق ا٢بػرب يػـو النػزاؿٍ  
 

ا٥بجرة إُف ا٣بليل ، يف ديوانو ثقةكعلى ىذه الصورة كردت مقطوعةه من أربعة أبيات للشاعر دمحم ا٤بعصرآف بعنواف 
 بن أٞبد، يقوؿ فيها:

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعليككتقػػػولْب أخػػػاؼ 
 أنػػًت أحلػػى اي حبيبػػة مػػن كػػلًٌ 
 أنػػػًت أهبػػػى اي زىػػػور ا٤بػػػُب مػػػن

 
 ـ

 ْبٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمن ٝباِف مث تبتسم
 ْبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا١بميالت لػذا تضحك

 كل من كانت كسػوؼ تكػوف
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 أنت مػذ كنػًت كمػا زلػًت للقلػػػػ
 

 وفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب فتوانن آسرنا كجن
 

 .مقام ادلديدعشرين بيتنا نشرىا يف ديوانو  يف مكتبٍب كما كردت للشاعر نفسو قصيدةه على ىذا الوزف بعنواف

 ىل يوجد مشطوره للمديد؟ أخّبًا:

 شاىده:أثبت ا١بوىرم لو مشطورنا قدٲبنا، 

 جػػػػاءان بػػػػدر الػػػػدجى
 

 بعػدما غػاب الشػفقٍ  
 

كىو عند الزجاج من ٦بزكء الرمل، كعلى ما نسبو الزجاج أكرده الشنَبيِب، كقد سبق لنا أف  ككذلك فعل الز٨بشرم،
 ارتضينا رأم الزجاج كعددانه من ٧بداثت الرمل اجملزكء.

 لنلتقي معكم يف ٧باضرةو أخرل إبذف هللا تعاُف.هبذا تنتهي ىذه احملاضرة 
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 والعشرون اللقاء الثالث  

 وبعد:بسمميحرلا نمحرلا هللا ، ا٢بمد هلل كالصالة كالسالـ على رسوؿ هللا، 

 .حبر اجملتثّ فنبدأ ىذا اللقاء بتناكؿ ما حدث من ٘بديداتو يف 

لن فاعالتن يف كل شطر، كىي صورةه كحيدة جاء  على كزف: مستفعكٕبر اجملتٌث الوارد يف مصادر العركض جاء 
 فيها صحيح العركض كالضرب، كٲبثل ذلك قوؿ ابن سناء ا٤بلك:

 أدنػػػػػػػػػػػو إليػػػػػػػػػػػػػػػػكى فأيقصىػػػػػػػػػػػى
 جػػػػػػػػػػػورنا تقٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيتى فيػػػػػػػػػػػو
 عشػػػػػػػػػػػقي كمػػػػػػػػػػػاؿه فمػػػػػػػػػػػاِف
صػػػػػػػػػػػى ذنػػػػػػػػػػػويب  كلػػػػػػػػػػػيس ٙبي

 

 ككػػػػػػػم أيطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع فأيعصىػػػػػػػى 
 كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائره مػػػػػػن تقػػػػػػػػػٌصى
 أراه عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؾ نقصػػػػػػػػػػا
صػػػػى  مػػػػا َف يكػػػػن ليػػػػػػس ٰبي

 

 بيد أف للشعراء يف شعرىم رأاين آخر، فقد كردت لو من صور التجديد ما يلي:

كركد العركض صحيحة كضرهبا مقصور، كما يف قوؿ نزار قبآف يف ختاـ قصيدةو من اثِب عشر بيتنا  الصورة األوىل:
 :كيف كانبعنواف 

 اػػػػػػػػعلى اللياِف دخلن
 فحيث رٌفت خطاان
 اػػػكحيث ساؿ شذان

 ل أانٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػكيعرؼ اللي
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهنديػػو حػػٌب كأن

 

 فأصبحت مهرجافٍ  
 افػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ٪بمتتفٌتقت 

 افػػػػػػػػػػػػػػػػػتفٌتحت كردت
 دافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكنا لو مشع

 افػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغٌمازت يلً للٌ 
 

 : كركد عركضو صحيحة كضرهبا ٧بذكؼ، كما يف قوؿ ركحية القٌليِب:الصورة الثانية      

 ايرب طػػاؿ سػػجودم
 ىػػػػػػػػػػػػػػإذا ذكرتػػػػػك أنس

 جػػػػػٌل حبػػػػػك ريبقػػػػػد 

 كامتػػٌد حػػٌب السػػحر 
 نفسػػي كأمػػر البشػػػر
 عمػػػػػػا يبػػػػػػوح النظػػػػػػر
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 فػػػػػػػػػػػال أرل غػػػػػػػػػػػّب ريب
 

 أطيػػػػػع مػػػػػا قػػػػػد أمػػػػػر
 

 : كركد العركض ٧بذكفة كضرهبا صحيح، كما يف قوؿ أيب شادم:الصورة الثالثة -

 ما العيش إال ا٥بول
 ٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأف ٯًبد  الف

 دةه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٝبيعها كح
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتباينت بينم
 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعوامل كٌون

 

 كاللهو جنب العبادة 
 ادهػػػػػػػػػفيستطيب اجته

 ادةػػػػػمثل الفصوؿ ا٤بع
 تعطي الزماف امتداده
 للكوف ىذم السيادة

 

 عركضها ٧بذكفة كضرهبا مقصور، كما يف قوؿ العقاد: الصورة الرابعة: -

 اةٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػالنور سر ا٢بي
 ىػػػػػػػػػالنور كحي النه

 النور شوؽ الفٌب
 ما تبصر العْب من
 ىذا سبيل ا٥بدل

 

 اةػػػػػػػػػػػػػػالنور سر النج 
 النور كحي الصالة

 اةػػػػػػػػػالنور شوؽ الفت
 اه إال أداةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعن

 ال ما افَباه ا٥بداة
 

، كما يف قوؿ فاركؽ شوشة ا٤بشعثة للعركض احملذكفةمشعثا : فيكوف الضرب فيها ٧بذكفنا أما الصورة اخلامسة -
 )كلماٌت مرتعشة(: يف مقطعو من قصيدة

 طيفه من الذكرل
 إف طاؼ أك مرٌا

 واػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأبصرهتم ىام
 ولػػػػػػػػػػػػػأركاحهم نش

 اي ليتِب أبقى
 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػيسرم أبعتاب 
 كػػػػػػػػػػػػيف كأس أحباب
 كػػػػػػػػػػػػػػػػيف قدس ٧براب

 كػػػػػػػػػػػظمأل ألعناب
 كحدم على اببك

 

لن فاال، فالعركض ٧بذكفة مشعثٌة، كالضرب ٧بذكؼه مشٌعث، فالتـز التشعيث يف  كل شطرو جاء على مستفع
كٲبكن أف تيعد ىذه ا٤بقطوعة صورةن أخرل من البسيط ا٤بشطور، التيـز فيها القطع يف العركض كالضرب، العركض كالضرب، 

 لن.لن، مستفعلن فعٍ فيكوف تقطيع كل شطرو منها: مستفعلن فعٍ 



 

 التجديد في أوزان الشعر                                                                                  د/ شعبان صالح

 

 

145 

 

 :كما يف قوؿ فتحي سعيد،أما ما سول ذلك من كركد العركض ا٤بقصورة مع الضرب الصحيح 

 علػػى رفػػات الصػػدكرٍ 
 القبػػػػػػػػورأسػػػػػػػػّب بػػػػػػػػْب 

 أبكي على كل سػور
 

 مشيتي كالليل حالكٍ  
 أرنػػػػػػػػو ىنػػػػػػػػا كىنالػػػػػػػػك
 فكلػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػرب مالػػػػػػػػػػك

 

 كما يف قوؿ ٧بمود أبو الوفا: ،ا٤بشعث أك ا٤بقصورة مع الضرب احملذكؼ

 لكػػػػػػػػل يػػػػػػػػوـو شػػػػػػػػرابٍ 
 ككػػػػل معػػػػُب العػػػػذابٍ 
 مػػػن ذا يػػػرد الصػػػوابٍ 

 

 وٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال بد مػن كاس 
 وػػػػػػػػػػػػػػيف لػػوف إحساس

 وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف انس للدىر
 

 ة نفسها:طمٌ س، كما يف قوؿ أيب الوفا يف ا٤بأك ا٤بقصورة مع الضرب ا٤بقصور

 ال تسػػألوا اي شػػهودٍ 
 كأيػػػػػػن ٫بػػػػػػن العبيػػػػػػد
 كمن ٚبطٌػى ا٢بػدكد

 

 عن حكمة األقدارٍ  
 ٩بػػػػػػػػػػػا كراء السػػػػػػػػػػػتار
 ييرمػػػػػى بػػػػػو يف النػػػػػار

 

على كركد صورو جديدةو من ٕبر  عليوهذه النماذج الثالثة األخّبة فيها نوعه من التقفية ال ٲبكن ا٢بكم بناءن ف
 اجملتٌث، كلذا نكتفي ابلصور ا٣بمس الٍب طرحناىا يف البداية، مع أف الصورة ا٣بامسة ٲبكن أف تكوف من مشطور البسيط.

ن يف كل شطر، بيد أف مستفعل البحر تراثينا من مفعوالتي ، كيتكوف ىذا حبر ادلقتضب: البحر التايل لذلك
مستعلن يف كل شطر، كعلى ىذا الوزف ما كرد  التي بح: مفعا الطي، فتصيلحقه ،العركض كالضرب تو ٝبيعا ٗبا فيهاتفعيال

 مطٌردنا من قليل األشعار مثل:

 حامل ا٥بول تعبي 
 وػػػػػػػػػػػػإف بكى ٰبق ل

 

 ربي ػػػػيستخفو الط 
 بي ػػػبو لعليس ما 

 

 أما التجديدات يف ىذا الوزف فتتمثل يف اآلي:

 مقطوعنا للعركض ا٤بطوية، كذلك يف قوؿ ا٢بسْب بن الضٌحاؾ: مستفعلْ : كرد فيها الضرب على وىلاألصورة ال        

 مطػػػػػػرؽه مػػػػػػن التيػػػػػػوً   وً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػػاَفه ٕبٌبي
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 يوسػػػف ا١بمػػػاؿ كفػػػر
 ال كحػػػػق مػػػػا أان مػػػػن

 ةه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػما ا٢بيػاة انفع
 وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالنعػػػيم يشغل

 رثو ػػػػػػػػػػػػػػػػػفهو غّب مكت
 دهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتئػوه تزىٌ 

 

 عػػػػػػػػػػوف يف تعٌديػػػػػػػػػػو
 وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعطفػػػػػػػو أرٌجي

 وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِف علػػػػػػػػى أتبٌي
 وػػػػػػػػػػػيطغي كا١بمػػػػػػػػاؿ

 وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػللػػػػػػػػذم أالقي
 وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف  رغبػػػػػػػػٍب في

 

 ككذلك قوؿ مشس الدين بن ا٤بفٌضل:

 ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابلبعاد ٘بزي
 ىل لذاؾ من سببو 

 ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابلصدكد تقتل
 ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأم حاكمو يف

 

 نً ػػػػػػػػاي غزاؿ يربي 
 ِبػػػػػػػػػػػػػأـ تريد تربي
 ِبػػػػػػػػػػػػػػكا٥بوافى تيولي

 اي حبيب اب٥بيوف
 

 مع مالحظة أنو أكرد عركض البيت الرابع مقطوعة دكف تصريع.

يقوؿ يف  أمة وحدييف ديواف  كحلها األسودكما أف للشاعر: دمحم ا٤بعصرآف قصيدة على ىذا الوزف بعنواف 
 ختامها:

 يعذبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعره 
 كػػػػم مشػػػػيًت عامػػػػدةن 
 الوصػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ أغنيػػػػػػػػػػػػػػػػػةه 
 الطيػػػػػػػػػػػػػور تينشػػػػػػػػػػػػػػدىا
 لػػػػػػػػو ٠بٍعًتهػػػػػػػػا لعرفٍػػػػػػػػػػػػػػػ
 بعد كل ما جحػدىتٍ 

 

 سحري كحلػك األسػودٍ  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ  ٍكمى

ي
 فػػػوؽ قلػػػيبى ا٤ب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَف تػي   غىػػػػػن  أكتينشى
 ا األرغػػػػػػػػػػدهيف صػػػػػػباح

ػػد حى  ػػػػًت القلػػوبى إذ ٘بي
 سػػػػحرىا األسػػػػود لظػػػػ

 

، كما يف فْعلْ أك  مستْ حٌذاء، كضرهبا أحٌذ مقصور على  فْعلنأك  مستفْ كركد العركض على  الصورة الثانية:        
 :طفُت يف اجلبال قوؿ دمحم ا٤بعصرآف ٙبت عنواف
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 طفػػػػػػت يف ا١ببػػػػػػاؿٍ 
 طفتهػػػػػػػػػػػػػػػػػا كثػػػػػػػػػػػػػػػػػّبنا
 ال انتهػػػػػػت صػػػػػػبااب

 راداال انتػػػػػػػػػػأت ميػػػػػػػػػػ
 

 أجتلػػػػػػػي ا١بمػػػػػػػاؿٍ  
 ىػػػػػػػػػػػػٌزٓف ا١بػػػػػػػػػػػػالؿٍ 

 الليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿٍ ي كال 
 ي كال الظػػػػػػػػػػػػػػالؿٍ 

 

حيث حيذؼ من عركضها ، (ُ): فقد ذكرىا الدكتور عبد هللا الطيب، كجعلها من ا٤بقتضبأما الصورة الثالثة
، كعلى ىذه الصورة كردت قصيدة سٍ الت مي بقو، فيصبح كزف كال الشطرين: مفعي كضرهبا الوتد كالسبب الذم يس

 ها:مطلع يقوؿ يفتقع يف سبعْب بيتا الٍب  مرقص شوقي

 ماؿ كاحتجػبٍ 
 ليػػػػػت ىػػػػػاجرم

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعتبو رض
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٌل بينن
اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأك مفنٌ   دن

يدنى 
 فو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمن ٤ب

 بناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابت ميتع
 

 كاٌدعى الغضبٍ  
 يشػػػػػرح السػػػػػبب

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليتػػػو عت
 ذبػػػػػػػػػػػػػػػػكاشينا ك

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٱبلق الرًٌيى 
 بػػػػػػػػػػػدمعو سح

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٮبو اللع
 

 :يف تسعة عشر بيتا يقوؿ يف مطلعهاقصيدة مود سامي الباركدم حملكقبل شوقي كانت 

 حٍ دى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامػػػػػػػػإل الق
 غيل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍبكاٍرًك 

 فالفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌب مػػػػػػػٌب
 كٍىػػػػػػػيى إف سػػػػػػػػػػػرتٍ 
 أك صبػػػػػػػػػػػػػػػػا هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 كاعػػػًص مػػػن نصػػػػػحٍ  
 اببنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحٍ 
 ذاقهػػػػػػػػػػػػػػػػػا انشػػػػػػػػػػػػػػػرحٍ 
 يف العليػػػػػػػػػػػػػػػػل صىػػػػػػحٍ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحٍ ابخػػػػػػػػػػػػػػػػله ٠ب
 

                                          
                                                 

 ُ:ٖٓا٤برشد إُف فهم أشعار العرب كصناعتها/ (ُ)
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على ىذا الوزف، تبلغ ٟبسةن كثالثْب بيتنا، كما أف شوقي  حنْب القرويّ كللشاعر دمحم األ٠بر قصيدةه بعنواف 
 استخدـ ىذا الوزف يف مسرحية مصرع كليوابترا، فقاؿ على لساف شرميوف:

 ٍلكػػٍب دعػػيمى 
 ةو ػػػػػػػػػػػػجند ركم
 اػػػػػػػػػػػػيف سبيله

 

ػػػرٍ    ىػػذه الًفكى
رػػػػػػيعبد البً   دى

 ررػػيركب الغ
 

، تْ مسْ كالصورة السابقة، لكن الضرب جاء على كزف   استخدـ العقاد فيها العركض على كزف مسٍ  صورة رابعةمث توجد 
 ، كما كرد يف ضرب الصورة الثانية، يقوؿ العقاد:لْ فعْ أك 

 طػػػػػػػػػار يف الػػػػػػػػػذيرا
 مسػػػػػػػػػػرع ا٣بطػػػػػػػػػػا
 مػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػدا
 مػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػطا
 يف صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعوده
 تلػػػػك سػػػػرعة الػػػػػػػ
 تلػػػػػك سػػػػػرعة الػػػػػػػ

 

 ىػػاـ يف السػػهوؿٍ  
 حيثمػػػػػػػػػػػا ٯبػػػػػػػػػػػوؿ

 الوعػػػػػػػػوؿ عىػػػػػػػػٍدكة
 سػػػػػطوة السػػػػػػيوؿ
 يشػػػػػػػػػػػبو النػػػػػػػػػػػزكؿ
 ىػػػػارب العجػػػػوؿ
 آمث ا٣بجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي كالوصػػوؿػػػػػػػأيػػن سػػرعة السػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

، كىي أربع صور، ابإلضافة إُف الصورة الَباثية.ا ا٤بقتضب ٧بدى عليهلصور الٍب كرد ىذه ىي ا  اثن

 .ادلضارع حبر البحر األخّب كىو البحر السادس عشر:

 فاعالتن يف كل شطر، كما يف قوؿ ابن عبد ربو: تكوف على مفاعيلي  كصورة ىذا البحر الَباثية

 فجػػٌدد كصػػاؿ صػػبٌو 
 كإف تػػػػدف منػػػػو شػػػػربنا

 

 مػػػػٌب تعصػػػػو أطاعػػػػا 
 ك منػػػػػػو ابعنػػػػػػايقربٍػػػػػػ

 

 كالبيت األخّب ىو شاىد العركضيْب على ٕبر ا٤بضارع.
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 يلي:أما التجديدات يف ىذا البحر فتمثلت ِف فيما 

مقصورنا، كما يف قوؿ  فاعالتْ كالَباثية، على حْب يرد الضرب على   فاعالتنكركد العركض على : الصورة األوىل
 أيب نواس:

 أاي ليػػػػػػػل ال انقضػػػػػػػيتٍ 
 ل إف أردتى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاي لي

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحبييب أبم ذن
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفوهللا ال صرمتيػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككهللا ال قطعتيػػ

 كال زلػػػػػػػت عاشػػػػػػػقنا لىػػػػػػػػػػ
 كػػػػػػػػػػػرجوت السلٌو عن
 تػػػػػػػػػػػػػػػكىيهات ما طلب

 

 تٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاي صػػػبح ال أتي 
 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػطريقنػػػا فػػػال اىتدي

 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهبجرانك ابتلي
 ػػػك فاحتل ٗبا اشتهيت
 ػػػػػػػك إف زرت أك أنيػػػػػت
 ػػػػك إف شػػئت أك أبيػػت

 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفهيهات ما رأي
 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىيهات ما ابتغي

 

 .فاعالتُ ، فصارت الكفكييالحظ أف أاب نواس أكثر يف العركض من حذؼ نوف فاعالتن كىو 

 يف ختاـ ستة عشر بيتنا: على هندىا السالم ا٤بعصرآف يف قصيدةو بعنوافكعلى ىذه الصورة نفسها قوؿ دمحم 

 دمػػػػػػػػػػػػػػػ٘بٌليتى يف قصي
 علػػػػػى نبضػػػػػك الليػػػػػاِف

 دو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنبوءات كػل هن
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيا خّب انفػرين ابػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أيػػعليكمسالـه 
 

  ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأسريت للش 
 اـػعلى السه ٛبٌشتٍ 

 اـػػػػػػػػػػػػػعلى كىجها نن
 اـػػػػػػػػتدا منكما السق

 الـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنما كنتما س
 

فجاءت العركض على فاعالتن صحيحة، كجاء ضرهبا ٧بذكفنا، كما يف  ا حبر ادلضارع:عليهأما الصورة الثانية الٍب ورد 
 قوؿ دمحم العٌياشي:

 أال ضػػػػػػٌيعت عهػػػػػػودم
 فػػػػػػػػػػػػػال داـ ِف سػػػػػػػػػػػػػركره 

 

 رعػػػػػػػػػى هللا عهػػػػػػػػػدىا 
 كال عشػػػػػػتي بعػػػػػػدىا

 

 مقصورنا، كما يف قوؿ منذر شٌعار: فاعالتْ ٧بذكفة، كضرهبا على  فاعال: كردت فيها العركض على والصورة الثالثة  
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 لػػػػػػػػػػػك اجملػػػػػػػػػػػد اي فػػػػػػػػػػػٌب
 قػػػػػػػػػػػل ا٢بػػػػػػػػػػػق جػػػػػػػػػػػاىرنا

 

 إذا َف تكػػػػػػػػن ٚبػػػػػػػػاؼٍ  
ػػػػاؼ  كال ٚبػػػػش أف ٙبي

 

ار  م"أ  ".ك يعلٯبي

 فكػػػػػػم قػػػػػػد ٧بػػػػػػا األذل
 كاي حبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا نًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا

 

 مقػػػػػػػػػػاؿه بػػػػػػػػػػال تػػػػػػػػػػػالؼ 
 إُف ا٤بػػػػػػػوج اي ضػػػػػػػفاؼ

 

 وكذلك قولو:

 خذ الصدؽ يف ا٢بديثٍ 
 ككػػػػػػػػػػن صػػػػػػػػػػادؽ التقػػػػػػػػػػى
 فمػػػػػػػػػػػػػػا أبشػػػػػػػػػػػػػػع الفػػػػػػػػػػػػػػٌب

 وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأحًسػػػٍن ٗبػػػػن ل
 

 كال ٙبمػػػػػػػػػػػػػػػػل ا٣ببيػػػػػػػػػػػػػػػػثٍ  
 علػػػػػػػػػى درهبػػػػػػػػػا ا٢بثيػػػػػػػػػث

 ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٗبػػػػػػػػن حولػػػػػػػػو يعي
 ا٥بػػػػػػػدل مكػػػػػػػوثأبرض 

 

 ا.عليهكبذا تكوف الصور احملدثة يف ٕبر ا٤بضارع ثالث صور، ابإلضافة إُف الصورة الَباثية الٍب كرد 

ليست على درجة كاحدة من القبوؿ شعر البيت أكزاف يف كنعيد ىنا ما سبق أف قلناه من أف ٘بديدات الشعراء 
لقي ترحيبا من شعراء آخرين فذاع ذكره، كلذ يف األ٠باع كقعو، ؛ فبعضها بقي حبيس ٘بربة مبدعو، كبعضها اآلخر كالذيوع

 .كصار إثراء لنغم البحر الذم ٢بقو التجديد

كهبذا ينتهي حديثنا عن التجديدات الٍب صادفناىا يف األٕبر الشعرية الَباثية، كأقوؿ: صادفناىا؛ ألف ىذا اجتهاده 
نر، ك٫بن ٫بٌدث معلوماتنا أكالن أبكؿ، فما كتبناه يف كتابنا: فّبل فيو ما َف  ما َف نقرأآخر ابحث قد يقرأ فشخصي، 

إضافاتو الحظناىا فيما قرأانه بعد ىذا آراء كزدان منذ أربعْب سنة قد غٌّبان فيو  بْب االتباع واالبتداع موسيقى الشعر
 صدؽ ما نقوؿ.مدل اب ستعلموف يف احملاضرات، كحْب تراجعوف الكت عليكمالتاريخ، كقد اتضح ىذا فيما ييلقى 
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 والعشرون اللقاء الرابع

بسمميحرلا نمحرلا هللا ، ا٢بمد هلل كالصالة كالسالـ على رسوؿ هللا سيدان ٧بمدو كعلى آلو كصحبو كمن تبعهم 
 وبعد:إبحسافو إُف يـو الدين، 

كلعلكم الحظتم أف انتهينا يف اللقاء ا٤باضي من ا٢بديث عن التجديد يف شعر البيت، أك يف األٕبر ا٣بليلية، 
 التجديد يف األٕبر ا٣بليلية كاحده من أمرين:

ك٦بزكء فّبد لو مشطور،  إما ٘بديده يف النمط، ٗبعُب أف يكوف البحر اتمنا ال ٦بزكء لو فّبد لو ٦بزكء، أك لو اتـ   *  
 أك يكوف البحر قد كرد يف الَباث ٦بزكءنا فّبد لو اتـ، إُف آخر الصور الٍب ذكرانىا.

ا يف البحر نفسو كما كرد يف الَباث، بيدى أف التجديد منصب   *  على العركض كحدىا، أك  كإما أف يكوف ٘بديدن
 ما معنا.عليهالضرب كحده، أك 

كأما إذا حدث خلل يف التفعيلة يف حشو البيت ٕبيث ٚبرج عن النغم الذم اقَبحو ا٣بليل أك الذم قٌعد لو ا٣بليل 
 ر.عامن األخطاء الٍب كقع فيها شاعره أك متش أنعٌد مثل ىذا خطه اىتمامنا، ك فإننا ال نعّب 

كليس الذم ذكرتو من ٭باذج يف األٕبر ىو كل ا٤بوجود، كإ٭با ىذا ىو ما توٌصلت إليو طاقٍب يف االٌطالع كيف 
 ا.عليهلع القراءة، كٲبكن أف يكوف ىناؾ عند شعراء آخرين َف أطٌلع على أشعارىم صوره َف أستطع ذكرىا؛ ألٓف َف أطٌ 

 كيف نضبط ذلك؟ 

ضابط ذلك: أف يكوف الطالب على كعيو بكل الصور الَباثية الواردة يف كل ٕبر، كىو يف ىذه ا٢بالة قادره على 
 أبنو خطأ. عليوأبنو جديد أك ٘بديد، أك ٰبكم  عليوفرز ما جاء ٨بالفنا ٥بذه الصور لكي ٰبكم 

ىو ٭بطه من الشعر ، ك .يلةشعر التفع أكالشعر احلر  يوعلطلق ننتقل اآلف إُف ا٢بديث عن ٭بطو آخر من الشعر أي 
 يعتمد على التفعيلة دكف أف يرتبط بعددو ٧بددو يف البيت، فحينما تنتهي ا١بملة ينتهي الشاعر ٩با يريد أف يقوؿ.

 كنتناكؿ ىذا ا٤بوضوع ٙبت عناكين ابرزة: 

 ا الشعر ا٢بر؟ عليهما األٕبر العركضية الٍب صيغ * 

 مدل صلة ذلك ابلَباث العركضي؟ما ما الزحافات كالعلل العركضية الٍب كردت يف الشعر ا٢بر، ك  * 
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 ية الٍب كقعت يف الشعر ا٢بر، كمدل صلتها ابلضرائر الٍب حدثت يف شعر البيت؟شعر ما الضرائر ال* 

 ، أك كركد أخطاء عركضية يف الشعر ا٢بر. مث: موقف الشعر ا٢بر من األخطاء العركضية *

األٕبر العركضية إما صافيةه كإما مرٌكبة، فأما األٕبر الصافية كالوافر، كالكامل، كالرجز، كالرمل، كا٤بتقارب، 
 ا قصائد متعددة.عليهفقد صاغ الشاعر يف الشعر ا٢بر  ،كا٤بتدارؾ، كا٣ببب

الرجز، كلن أشغل ك األمر بتفعيالت يعلحْب تراجعو ٱبتلط  كأيضنا شعره حر، لكن عليوكأما السريع فقد كرد 
الوقت بذكر ٭باذج، فال بد لكل طالبو من الطالب أف يراجع النماذج ا٤بوجودة يف ا٤برجع الذم ينبغي أف يرجع إليو ليقرأ 
ىذه النماذج؛ ألف التوٌقف أمامها مضيعةه للوقت، فلن يستطيع الطالب أف ٰبتويها من خالؿ السماع، كإ٭با ال بد أف يقرأ 

 .(ُ)جاءتلها ليعرؼ كيف يقرأ تفعيالنماذج ك 

ذكرت الوافر كالكامل كالرجز كمعو السريع، كذكرتي الرمل كا٤بتقارب كا٤بتدارؾ كمعو ا٣ببب، فلماذا َف أذكر البحر  
 الذم يسمى تراثينا ٕبر ا٥بزج؟ 

هبا َف أذكره؛ ألف الشعراء على كثرهتم َف يستعملوا مفاعيلن يف قصيدةو أبكملها، كإ٭با كانت مفاعلًب كمعصو 
 مفاعٍلًب ىي النمط السائد يف ىذه النغمة.

: الذم يكتب على الوافر ال يفرقو كثّبنا عن ٕبر ا٥بزج، أك ال يفرؽ ا٥بزج عن الوافر، فغالبنا تكوف ىناؾ تفعيلة يأ
ا إُف ٕبر الوافر رٌكة ا٣بامس تشٌدان شد   دكف أف يستمر الشاعر من أكؿ القصيدة إُف هنايتها على ٕبر ا٥بزج. ،٧بي

ٌد من أما األٕبر ا٤برٌكبة فقد صاغ الشاعر الشعر ا٢بر على إٔبرو منها كترؾ إٔبرنا، كلذلك قيل: إف الشعر ا٢بر قد ح
 إايىا. ا٣بليلا نالنغمات الكثّبة الٍب أكرث

البحراف اللذاف يتكٌوانف من تفعيلتْب تتكٌرراف مرتْب يف كل شطر، لو نظران إُف الطويل كالبسيط، كٮبا  فمثاًل:
فالطويل يتكٌوف كما سبق توضيح ذلك من فعولن مفاعيلن أربع مرات، يف كل شطرو كحداتف، كالبسيط يف صورتو التامة 

 يتكٌوف من مستفعلن فاعلن أربع مراتو أيضنا، يف كل شطرو كحداتف.

يستخدماف يف الشعر ا٢بر: أف يقـو االستخداـ على اعتبار الوحدة يف القصيدة األساس يف ىذين البحرين حْب 
 :هىو  ..ىا ..ىا ٙبت عنواف: بكاحدة، ففي قوؿ بدر شاكر السٌيا ا٢برة تفعيلتْب اثنتْب بدالن من

 وي نفسى  رأيت الذم لو صٌدؽ ا٢بلمي 
                                                 

 َْٖ-ّّْٖب االتٌباع كاالبتداع صراجع يف ىذه احملاضرة كما يليها من ٧باضرات كتاب موسيقى الشعر ب (ُ)
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 ٤بٌد لك الفما

 كطٌوؽ خصرنا منك كاحتاز معصما

 لقد كنًت مشسوي 

 فالقلب ييصهري  كاحَباقنا فيكشاء 

 فيبدك على خٌديك كالثغر أٞبري 

 و فيسكري سو كٰبسكيف ٥بفو ٰب

ما يف ككالرابع، كإما من ىذه الوحدة ميكٌررة مرتْب  الثآف ين السطر فكل األبيات إما مكٌونة من فعولن مفاعيلن فقط كما يف 
 بقٌية األبيات.

 :اثء ادلالكير  أما يف قوؿ أٞبد عبد ا٤بعطي حجازم من قصيدة

  بغداد مقهورةٍ 

 ا ترل بنيها على أعوادىا جثث

 يف األفق منشورةٍ 

 ا مصفوفةن شبحنا مستقبالن شبح

 دً يبكوف يف جلى 

 وف من أحدً يبكوف بعضنا كال ييبكى 

 ةكيف رايح الدجى أشالء أغنيٌ 

 كيف رايح الدجى شوؽه ٤بيالدً 

 الوحدة الوحدة الكربل كحلم غًد 

 عدؿه كحريٌة

 ة أغنيٌ أشالء 

 ا تزؿ يف الشفاه اليػيٍبًس منثورةٍ ٤بٌ 
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 فكل بيتو ٩با سبق إما مستفعلن فٍعلن، أك مستفعلن فًعلن، أك كحداتف معنا يف بيتو كاحد.

، كإ٭با جعلوا الوزف الَباثي ٗبثابة ىيكلو للقصيدة، ٗبعُب: أف كل  لكن بعض الشعراء َف يلتزموا ذلك التزامنا كامالن
سطرو يف القصيدة ٯبب أف يتفق مع ىذا الوزف كلو أك جزءو منو على حسب طوؿ السطر، ففتحي سعيد مثالن ٙبت عنواف 

 يقوؿ: انتظار ماذا

 تري الليل كالصمت كا٤بصباح كالو 

تضري   ٠بي ار حانة ليلو راح ٰبي

 الشعر فيها كفيها ا٢برؼ ييعتصري 

 كأساف: كأسه شربتي كأخرل َف يذؽ بشري 

األخّب يتكوف من مستفعلن فاعلن فعلن، مستفعلن فعلن، فالتفعيالت ا٤بستخدمة ىي تفعيالت  سطرفنجد أف ال
كإف كاف كرد يف الشعر ا٢بر،  بو النظاـ العمودم، لكنو ال يسمحالبسيط، لكنو كٌرر فاعلن مرتْب متتاليتْب، كىذا تصرؼه 

 .ا، فيستقيم نغم ما بعدىا على شطر من البسيطعليهابإلمكاف ٚبريج النص على جعل)كأساف( سطرا كحدىا موقوفا 

 :مادلعبد ادلتهدّ حْب يقوؿ الدكتور دمحم مصطفى بدكم يف قصيدتو ك 

 راح يسوقها إلوه غضوبٍ  رايح الشماؿ ا٥بوجي 

 تصٌفر يف األهباء كالسيل جارؼٍ 

 على ا٤بذبح ا٤بتداعي

 فالسقف قد ىول 

 امنزعجككٌُف شقي الطّب 

 سول كاحدو قد أعجزتو السنوفٍ 

 (ا٢بشف الباِف)كَف يبق إال ا٤بوت ك

استخدـ تفعيلٍب الطويل فعولن مفاعيلن، بيد أنو َف يستخدمهما كحدةن كاحدة، كلكنو فٌرؽ  سطرىذه األ ففي
ا يف اإلتياف ٗبا يريد ما داـ َف يتمٌسك ابلعدد الذم ٲبكن أف أيي بو من كلتيهما يف كل بيت، كإ٭با ترؾ نفسو حر  ك  ،بينهما

 يسّب يف إطار تفعيلٍب البحر.
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 .فعولنمفاعيلن فعولن  فعوؿي  جارؼ=تصٌفر يف األهباء كالسيل  الثاين: فالسطر

 فعولن.فعولن فعوؿ  ا٤بتداعي=: على ا٤بذبح الثالث السطر

 ىذا نوع من التصٌرؼ فعلو الشعراء الذين ركبوا األٕبر ا٤بزدكجة. 

، أك ىذا ىو األساس، يضع يف حسبانو مكاف  فإذا ما أتينا للبحر الثالث كىو ٕبر ا٣بفيف كجدان الشاعر أحياانن
ال ٚبرج القصيدة يف  لن، فاعالتن، كمن مثٌ  بحر ا٣بفيف: فاعالتن، مستفعففاعالتن،  تفعيلٍبلن بْب  التفعيلة مستفع

، كما حدث يف قصيدة أك ٦بزكئو أغلب أبياهتا إف َف تكن كلها عن كوف أبياهتا تَباكح بْب ا٣بفيف التاـ كمشطور ا٣بفيف
 لبدر شاكر السٌياب الٍب يقوؿ فيها: ثعلب ادلوت

ا لرمية الصٌيادً   كم ٲبًيض  الفؤادى أف يصبح اإلنساف صيدن

 ضعيفامثل أٌم الظباء أٌم العصافّب 

 ٨بيفا ألف ظال   قابعنا يف ارتعادة ا٣بوؼ ٱبتض  ارتياعنا

 يرٛبي مث يرٛبي يف اتٌئادً  

 آهً  لى كيشحذ النص ثعلب ا٤بوت فارس ا٤بوت عزرائيل يدنو

 اي إ٥بي  يصٌك أسنانو ا١بوعى كيرنو مهددناآهو منو  

 فناءى ليت أف ا٢بياة كانت 

 النهاية ىذماء قبل ىذا الفن

 ابتداءى ليت ىذا ا٣بتاـ كاف 

 اا٤بستبيح دى األطفاؿ ىذا ا٤بهدًٌ  كاعذاابه إذ ترل أعْبي 

 صابغنا ابلدماء كٌفيو يف عينيو انره كبْب فٌكيو انري 

 كم تلٌوت أكٌفهم كاستجاركا

 ا رٰب ث  كىو يدنو كأنو احت

 ا مستبيح
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 امستبيحمهٌددنا مستبيحا 

 القصيدة.إُف آخر 

القصيدة كلها تسّب بْب سطرو من ا٣بفيف التاـ، كآخر من ا٣بفيف اجملزكء، َف يشٌذ عن ىذا النظاـ سول ثالثة ف 
 ا الٍب تقابل فاعالتن، كىكذا.كمستبيحالتن، عً كوف من فاعالتن متفعلن فاعالتن فأسطر، منها السطر الثآف ا٤ب

لشاعر اإلطار العاـ لبحر ا٣بفيف من كونو يتكوف من أما االستخداـ اآلخر الذم ىو أشد حريةن ٩با سبق فّباعي ا
 منهما لن، فيبِب قصيدتو على ىاتْب التفعيلتْب خالطنا بينهما أحياانن كما يف ا٣بفيف الَباثي، كمفرًدنا كال   فاعالتن كمستفع

يقوؿ  جيكور أمييدة فتبدك القصيدة بقليلو من التأمل خليطنا من ا٣بفيف كالرمل كالرجز، ففي قص ،ببيتو أحياانن أخرل
 السٌياب:

 ا٣بفيف.من السطر ىذا = كسيحاتلك أمي كإف أجئها  

 ىذا من الرمل.= الٜبنا أز/ىارىا كاؿ/ماء فيها/ كالَبااب= الٜبنا أزىارىا كا٤باء فيها كالَبااب

 ىذا من الرمل.= اتلك أطيار الغد الزرقاء كالغرباء يعربف السطوحى 

 ىذا من ا٣بفيف.= اكزىرو يفٌتح األفوافأك ينٌشرف يف بويب ا١بناحْب  

 ىذا من الرمل= ىاىنا عند الضحى كاف اللقاء

ها/ تكٌسر شفاىككانت الش/ مشس على/  الرجز:ىذا من = اها تكٌسر األطيافشفاىككانت الشمس على 
 ااؿ/أطياف

 ىذا أيضنا من الرجز.= الضياءٍ كتسفح 

مرة أيي هبما معنا فيكوف النغم  لبنتا ٕبر ا٣بفيف، لكنوكٮبا  لن استخدـ التفعيلتْب فاعالتن كمستفعفقد  
فيبدك لن كحدىا فيبدك البيت كما لو كاف من الرجز، كمرةن أيي بفاعالتن كحدىا  للخفيف، كمرة أيي بتفعيلة مستفع

 .بعينو كليس شعرنا على ٕبر ،، كىذا من كجهة نظرم ٦بمع ٕبوررملالبيت كما لو كاف من ال

 كالا٤بنسرح، ا٤بديد، كال لم يقَببوا مثالن من ف ؛-على حد علمي-يقَبب منها الشعراء يف الشعر ا٢برىناؾ إٔبر َف ك 
كرٗبا كاف أحدىم قد فعل ىذا إٔبر كثّبة ضاعت من الَباث العركضي يف الشعر ا٢بر،  .ا٤بقتضب كالا٤بضارع،  كالاجملتٌث، 

، كعدـ العلم ابلشيء ليس حجة، لكن مسح كثّب من دكاكين الشعر ا٢بر أثبت أف األٕبر ا٤بتناكلة ىي األٕبر عليوَف أعثر ك 
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أك من األٕبر ا٤بزدكجة فالطويل، كالبسيط، كا٣بفيف، ككاف ىذا عند بعض الشعراء ا٤بعتٌدين  ةالصافية، كأما من ا٤بركب
يريدكف أف يثبتوا أهنم يقولوف  ،حٌد  أك حٌجم النغمات الَباثية رلشعر ا٢بلناس الذين يقولوف: إف اأبنفسهم يريدكف أف يثبتوا ل

 على ىذه األٕبر، لكن بعد ذلك سارت األمور يف ا٘باه األٕبر الصافية أك األٕبر ا٤بفردة.

ا الشعر ا٢بر، كال يغِب ىذا عن مطالعة الكتاب مطالعةن عليههبذا ننتهي من النقطة األكُف عن األٕبر الٍب صيغ 
 متأنية، كإُف لقاءو يف ٧باضرةو أخرل إبذف هللا.
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 والعشرون اللقاء الخامس

 كأستعْب هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص-كأصٌلي على نبيو دمحم  -سبحانو كتعاُف-بسمميحرلا نمحرلا هللا ، أٞبد هللا 

 مقبل. عليوفيما أان 

ا٢بر، أك األٕبر الٍب يستعملها الشعراء يف الشعر ا٢بر، كاآلف نتحدث عن بدأان يف اللقاء السابق حديثنا عن الشعر 
 الزحافات كالعلل الٍب استعملها الشعراء يف الشعر ا٢بر كمدل صلة ذلك ابلَباث العركضي.

أك متكئه على  ،ىناؾ حقيقةه مهمةه ينبغي أف نقٌررىا يف البداية: ىي أف الشعر ا٢بر متكئه على الَباث العركضي
ذت نواٌة لتشكيل البيت دكف ارتباطو الش عر الَباثي كسائره على نغمو، كل ما يف األمر أنو اعتيٌد فيو ابلتفعيلة مفردة، كاٚب 

 بعددو معٌْبو منها يف كل بيت، كإ٭با األمر مَبكؾه لطبيعة ا١بملة الشعرية حيث تنتهي.

ًب، كمفاعٍلًب، مفاعلى  :ا٢برالشعر وجد أشطر يف ا أف ٪بد يف ٕبر الوافر يف هناية األسطر؛ ألنو ال تعٌي جد  فطب
 .يف شعر البيت ، ٩با كرد، كمفاعٍلتافٍ تافٍ ، كمفاعلى كفعولن، كفعوؿٍ 

 ،، كمتفاعالتنكمتفاعالفٍ كمٍتفا، فا، ، كمتى ا أف ٪بد يف هناية األسطر يف ٕبر الكامل: متفاعلن، كمتفاعلٍ جد عي  كطب
 .كغّبىا ٩با تتشكل بو األعاريض كاألضرب كفًعالٍف، كفٍعالٍف،

فاعال، ك ، فعالتٍ ك ، فاعالتٍ ك كفاعالاتٍف، كفعالاتٍف، فعالتن، ك ا أف ٪بد يف أكاخر ٕبر الرمل: فاعالتن، جد  كطبعٌي 
،  فْعلْ أك  فالْ  كليس ىناؾ خالؼ ذك ابؿ يف استخداـ الشعر ا٢بر للرمل سول إيرادىم تفعيلة يف األضرب بوزف فعال.ك 

 :احلب من عمريف ديوانو  حلنٙبت عنواف  يف قوؿ صالح عبد الصبور كما

 جاري مٌدٍت من الشرفة حبال من نغىمٍ 

 نغم قاسو رتيب الضرب منزكؼ القرارٍ 

 نغم كالنارٍ 

 نغم يقلع من قليب السكينة

 نغم يورؽ يف ركحيى أدغاال حزينة

مث قيطعت فصارت فاعٍل،  ٢بقها ا٢بذؼ فصارت فاعال،فوزف السطر الثالث: فعالتن فٍعٍل، فكأف تفعيلة الرمل قد 
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 مث ٢بقها التشعيث فصارت فاٍؿ أك فٍعٍل.

 :لكم أقولواف يكمن ذلك أيضا قولو يف قصيدة أخرل يف د

 عندما يشرع إنسافه إلنساف جناحىو

 كيناغيو دالال ك٠باحة

 واعندما يصبح ما مر من األعواـ ٧بىٍ 

 َف يكن حينا حياة القلبٍ 

 لغوا ظيصبح كل اللفعندما 

 غّب لفظ ا٢بب

يف هناية السطر األخّب فيمكن أف تعامل معاملة  بْ حُ الٍب سبق التحدث عنها. أما  فْعلْ تساكم  قلبْ فكلمة 
، كٲبكن أف تعامل على أهنا حرؼ قلبْ كردت مقابال ٥با يف التقفية، ٗبعُب أف الباء ا٤بشددة مقابلة لالـ كالباء يف  السابقة إذٍ 
، كىو الرأم األقرب للصواب؛ ألف ىذا ىو مقتضى التعامل مع القوايف ا٤بماثلة يف الشعر العريب، فاكن فتقابل كاحد سا 

 كبذا نكوف أماـ صورة أخرل من أضرب الرمل ٩با َف يرد يف الَباث.

 قوس قزحقوؿ الشاعر مفلح كرٔف ٙبت عنواف ، يف فقط، ٕبذؼ عالتن كلها فا: كقد كرد ضرب الرمل على كزف         
 :العاشق بوحيف ديواف 

 أنت صوته للنداءات البعيدة

 كالشعاع ا٣بافت الصبحي

 : كقولو

 فأان ميلقنى على زند الفصوؿ ا٤بٌيتة

 رافعنا سيف التحدم

 لوف العاَف السفلي الصمتي  كلما ألقى إِف  

 =يلكلما أؿ/قى إٌِف الص/صمت لوف اؿ/عاَف السف/- فا =حيفلو قطٌعنا البيت: كالشعاع اؿ/خافت الصب/
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 .فا

فيما عدا ذلك ٲبكننا أف نقٌرر كاثقْب أف الرمل يف الشعر ا٢بر ال ٱبتلف عنو يف شعر البيت إال يف عدد التفعيالت 
الواردة يف كل بيت، كاستغالؿ الصور ا٤بتعددة للتفعيلة على أهنا إمكاانته متعددة لتفعيلة البحر، ٲبكن أف يوردىا الشاعر 

سب  ، أك ييالـ على الوقوع فيو.عليوذلك  ٝبيعنا يف قصيدةو كاحدة، دكف أف ٰبي

، الفٍ ، كفعٍ عالف، كفعوؿٍ لن، كمتفٍ عً تعلن، كمتى علن، كمسٍ كأمر غّب منكور أف ٪بد يف ٕبر الرجز: مستفعلن، كمتفٍ 
آخره كتد ٦بموع  بل إف الَبفيل كىو: زايدة سبب خفيف على ما .يف شعر البيت كما سبق أف كجدانىا،، كفعو كمتفعلٍ 

ستحدث يف قوؿ ابن سعيد ي  تراثالذم َف يرد 
ي
ا إال يف الكامل اجملزكء كا٤بتدارؾ اجملزكء، كالتقطنا لو ٭بوذجنا يف منهوؾ الرجز ا٤ب

 األندلسي:

 دٔفً ػػػػػػػػػػػٕبرمة الود الق

 د الكرٔفػػػػػكذمة العه

 رٌدكا زمآف اب٢بطيم

 ا٢بر.ىذا الَبفيل كجدانه يف الشعر ا٤بعاصر يف ٕبر الرجز، يف الشعر 

 يقوؿ: الطريق إىل السيدةفأٞبد عبد ا٤بعطي حجازم ٙبت عنواف: 

 كسرت اي ليل ا٤بدينة

 أرقرؽ اآله ا٢بزينة

جهدة 
ي
 أجٌر ساقي ا٤ب

 للسيدة

 بال نقودو جائعه حٌب العياءٍ 

  بال رفيقٍ 

 كأنِب طفله رمتو خاطئة

 فلم يعٍره العابركف يف الطريقٍ 
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 حٌب الراثءٍ  

 األٌكلْب يف النص السابق كٮبا:ين سطر فتقطيع ال

 كسرت اي ليل ا٤بدينة

 أرقرؽ اآله ا٢بزينة

 .نىو: متفعلن، مستفعالت

 يقوؿ: أحب أن أقول:اليف ديوانو  أغنية جوال حزينكذلك حسن توفيق ٙبت عنواف: 

 طويالما ىذه ا٤بدينة الٍب ٚبٌوضت 

 كبيالما اب٥با تدفع يف أكردي خوفنا 

 متفعالتن =كضت طويال :األكؿ سطرهناية ال

 .نمستفعالت= الثآف: خوفنا كبيالن  سطراية الكهن

ا ما تفعيلة الرجز صا٢بة للتغٌّبات الٍب تعَبيها؛ ألهنا يف األساس غّب اثبتة النغمة، كذلك ف جعل التغيّب فيها سلوكن
 ا موجودنا عند الشعراء يف القدٔف كيف ا٢بديث.عام  

تدارؾ أما ٕبر 
ي
: فاعلن، كفًعلن، تراثيا أك جديدا كرد فيو يف الشعر ا٢بر ىو ما كرد فيو يف شعر البيت مافبنغمتىيو ا٤ب

بيد أف فاعلن قليلة الوركد يف الشعر العمودم، لكنها موجودة بكثرة يف الشعر  كفٍعٍل، كفٍعلن، كفاعالف، كفًعالتن، كفٍعالتن،
عركض ا٣بليل، كلذا كثر النظم عليها يف شعر التغعيلة  ، كقد سبق لنا القوؿ أبف نغمة ا٣ببب ال تنضوم ٙبت قواعدا٢بر

 .حٌب حق لنا القوؿ أبنو صار مطية الشعراء، كاالطالع على ا٤بنتج الشعرم يثبت ذلك ٤بن أراد التثبت 

ٕبر ا٤بتقارب ال نستطيع أف ٪بد فيو ... أك ال نستطيع أف نٌدعي أننا كجدان فيو شيئنا ٱبتلف عما كرد فيو يف ك 
، كما يف قوؿ أٞبد فعولنبزايدة ساكن على  فعوالنْ ، إال ما كرد عند بعض الشعراء من ٦بيء الضرب على تشعر البي
 :الطّب أفئدةيف ٦بموعتو الشعرية  الصمت حفيف فيف قصيدة بعنوا دركيش

 يدٌب ٤برآًؾ يف الصدر ٭بل كثّبٍ 

 كيضطرب الريق يف ا٢بلق اليستبْب طريق ا٤بسّب

 مباالةْ ال التظاىر ابلكٱبتلج ا١بفن رغم 



 

 التجديد في أوزان الشعر                                                                                  د/ شعبان صالح 

 

 

162 

 

 كأفتح عفوا كتااب أمامي

 أخبئ عيٌِب بْب السطور

 ٠بع نفسي صوت كجودمكأقرأ سطرين أي 

 كىو ما ال كجود ٤بثلو يف شعر البيت.، فعوالنْ = باالةْ م فضرب السطر الثالث:

الشعر -القدٔفكقد تكررت ىذه التفعيلة عند الشاعر نفسو يف أكثر من قصيدة من ديوانو، منها: ا٤بصباح 
 رجع الصدل.-أغنية شوؽ إُف القاىرة-يف القطار-كالزحاـ

أما يف األٕبر ا٤بزدكجة فقد سبق أف بيٌػٌنا أف استخداـ الشعراء يف الشعر ا٢بر لألٕبر ا٤بزدكجة ليس شائعنا، ىي كلها 
؛ ألنِب قلت من قبل: إف استخداـ مع ٘بٌوز يف السريع ،ثالثة إٔبر، أك اجعلها أربعة: الطويل، كالبسيط، كا٣بفيف، كالسريع

 الشاعر يف الشعر ا٢بر لبحر السريع ٯبعلو شبيهنا ببحر الرجز، أك يتصرؼ فيو كما يتصرؼ يف الرجز.

مثل الطويل  افبحر ف ؛-كما قلت  -عٌدةميقٌيدكف فيها بقيودو ىم الٍب يستخدمها الشعراء ا٤بركبة ىذه األٕبر 
إبيراد الوحدات، لكن  ا٤بشكلة أهنم ٯبركف على التفعيلة  االشاعر ميقٌيديكوف ف كحدة التفعيلتا ماتكوف فيه نذيلكالبسيط ال

ا يف ٕبرىا األصلي، ٗبعُب أف يدخل مستفعلن ما يدخلها يف الرجز، كيعَبل فعولن ما عليهاألخّبة من البيت ما ٯبرم 
ٕبر العركضية الٍب استعملها الشعراء يف الشعر يعَبيها يف ا٤بتقارب، كىذا أمره سبق أف ذكران ٭باذج لو ك٫بن نتحدث عن األ

 ا٢بر.

 :الضرورات الشعرية والشعر احلر          

لغة الشعر ٚبتلف يف طبيعتها عن لغة النثر؛ ألف الشعر ٲبتاز ٖبصائص فنية تقتضي تراكيب معٌينة، ييسمح للشاعر 
ا٤بضموف من جانب، كاإلطار ا٣بارجي كىو الوزف كالقافية فيها ٕبريٌةو أكثر يف التقدٔف كالتأخّب كغّب ذلك، لكي يالئم بْب 

 من جانبو آخر.

رح الشاعر بعض القرائن اعتمادنا : "قد يطٌ -عليورٞبة هللا -كيف سبيل ذلك كما يقوؿ صديقنا الدكتور دمحم ٞباسة 
 على قرائن أخرل تومئ إُف ما يريغ إليو، ك٘بعل ما يريده غّب سافرو سفور العرم".

طبيعة الشعر َف تتغٌّب يف الشعر ا٢بر عنها يف الشعر العمودم، إال يف تلك ا٢برية الٍب منحها الشاعر لنفسو يف كٌم 
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 .(ُ)جزئيةالتفعيالت الٍب يوردىا، كيف ٚبٌلصو من القافية بصورةو كليةو أك 

ت الٍب أكردىا الشعراء، كإ٭با إذا كنا نؤمن مع ا٤بؤمنْب أبف مصطلح الضركرة الشعرية ال ييقصد بو كصم االستعماال
ا٤بقصود األساس بو: أف للشعر لغةن ٚبتلف يف مقٌوماهتا عن لغة النثر، ٩با ٯبعلهما ذكاي طبيعتْب ٨بتلفتْب، فإننا نقٌرر بعد 

مصطلح الضركرة الشعرية ال ٱبرج عما  عليوطوؿ اٌطالعو على الشعر ا٢بر أف ما ٰبدث يف الشعر ا٢بر ٩با ٲبكن أف ييطلق 
منع صرؼ االسم ك صرؼ ا٤بمنوع من الصرؼ، ك كصل ٮبزة القطع، ك قطع ٮبزة الوصل، كحدث يف الشعر العمودم،  

عدـ ظهور عالمة اإلعراب على ا٤بضارع ا٤بعتل ابلياء أك الواك يف حالة النصب، يعِب ك ٚبفيف ايء النسب، ك ا٤بصركؼ، 
: أف يؤي، أك حٌب يؤي بدؿ حٌب يؤيى،    قوؿ الشاعر:كمثالن

 ماذا تبغيِب اي راٌبه

 ىل تبغيِب أف أدعو الشر إب٠بو

 ىل تبغيِب أف أدعو القهر إب٠بو

 يف ىذه ا٤بقطوعة القصّبة ضركراتف: ىل تبغيِب أف أدعو الشر، بدؿ أف أدعوى الشر، كإب٠بو بدؿ اب٠بو.

نٌوف ا٤بنصوب ابلسكوف، كك
ي
ى االسم ا٤بنقوص، تقدير الفتحة علك مد ا٤بقصور، ك قصر ا٤بمدكد، ك الوقوؼ على ا٤ب

:  يعِب مثالن

 كمضاكاف ىالالن 

 مث قيميػٍرنا صعدا

 كصار بدرنا يف السما توٌسطا

 يف السما: قصر ا٤بمدكد.

 تقدير الفتحة مثالن على االسم ا٤بنقوص:

 يقٌيده إُف الدنيا ترابه مشٌو األجدادٍ 

 كغٌطوا أنفهم فيوً  

 كٲبلك من فضاء األرض ما ٛبتد ساقاهي 
                                                 

 ٖٔٓالضركرة الشعرية يف النحو العريب: (ُ)
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 كما ٛبسك ٲبناهي  

 كٯبهد مث ال يسطيع أف ٯبتاز ماضٍيوً 

 ككاف ٲبكن أف يقوؿ:

كٯبهد مث/ـ ال يسطي/ع أف ٯبتا/ز ماضيىو، كاف ٲبكن أف يقوؿ ىكذا، لكنو فٌضل ذلك حرصنا على خلق نوعو 
 ماضٍيو.: كٯبهد مث ال يسطيع أف ٯبتاز وقول)ضيو( يف يف: كغٌطوا أنفهم فيو، كمن التقفية بْب )فيو( 

ىذه الظواىر كغّبىا ٩با ٰبدث يف الشعر، أٌم شعر، َف ٯبٌد فيها جديده يف الشعر ا٢بر ٲبكن بو أف نعٌده من 
 القضية كما قلنا قدٲبةه ًقدـ الشعر كابقيةه بقاءه.فخواٌصو الٍب ٛبٌيزه عن شعر البيت، 
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 والعشروناللقاء السادس 

بسمميحرلا نمحرلا هللا ، ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، كالصالة كالسالـ على أشرؼ ا٤برسلْب سيدان ٧بمدو كعلى آلو 
 أما بعد:كصحبو كمن تبعهم إبحسافو إُف يـو الدين، 

بعض ىذه األخطاء كاف عناكين أكردهتا ك الٍب حدثت يف الشعر ا٢بر،  األخطاء العروضيةفهذا اللقاء يدكر حوؿ 
 ٗبا ال يدع ٦باالن للشك أهنا ليست من األخطاء. ، كثبت(ُ)ادلعاصرقضااي الشعر انزؾ ا٤بالئكة يف كتاهبا: السيدة 

: قضية ا٣بلط بْب التشكيالت؛ ألف معُب ا٣بلط بْب التشكيالت: أف يورد الشاعر يف الضرب أيٌة من أمثال ذلك
النظاـ العمودم، يف حْب أف العرب َف يستعملوا أكثر من تشكيلةو من تشكيالت البحر ا٤بباحة يف عركضو أك ضربو يف 

 تشكيلة كاحدة يف القصيدة الواحدة.

مث عدلت عنو، كيف شعرىا نفسو أكثر من تشكيلة للبحر  ،ىذا الكالـ قالتو السيدة انزؾ ا٤بالئكة يف بداية األمر
 الواحد يف القصيدة الواحدة.

 وقاف:طالشاعرة فدكل كما يف قوؿ ،  اخللط بْب الوحدات ادلتساوية يف الشكلمث 

 سرابْ كانت سراابن يف 

 مذاقْ كانت بال لوفو بال 

التقطيع العركضي يقتضي:   يف الشكل، لكن تافمتساكي فاتسراب كمذاؽ كحد :تقوؿ فكانت انزؾ ا٤بالئكة
متٍفعل، أك  =/ مذاؽ=مستفعلن/ لوفو بال=مستفعلنكانت بال  :، يف حْبمستفعالفٍ   =سراب يف نب/سرا=مستفعلنكانت 

 مستفعالف، كأتي مذاؽ تفعيلة كحدىا؟  هناية، فكيف أتي سراب فعوؿٍ 

 ، كقد ثبت أف ذلك ليس من األخطاء.خطأمن األشياء الٍب كانت تعٌدىا أيضا ىذا 

لتزمة، فلكنها ٙبٌدثت عن أمور أخرل مثل القافية، 
ي
قد يقٌفي الشاعر، فالقافية يف الشعر ا٢بر ليست من األمور ا٤ب

ثبت ٥بم أف  راسُف ا٤ببالغة يف عدـ التقفية، لكن بعد طوؿ ا٤بكرٗبا ال يقٌفي، كيف بداايت الشعر ا٢بر كاف الشعراء ٯبنحوف إ
القافية ال بد منها، بصرؼ النظر عن الطريقة الٍب تكوف هبا القافية، يعِب مثالن أف يكوف ىناؾ نوع من ا٤براكحة بْب 

                                                 

 ُِٗحٌبُٕٕص )ُ(
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 :أهنار ادللحكماؿ عٌمار ٙبت عنواف   يقوؿحْب النهاايت، فمثالن 

 ال تقوِف أم شيء 

 رٗبا أجدل السكوتٍ 

 ففيها  كلنجٌرب ٢بظة الصمت

 ال ٲبوتٍ  معُبألف 

 مث يقول:

 ٫بن قلنا 

 كالذم قلناه يف الصبح أاتان يف ا٤بساءٍ 

 جثةن ابردةن دكف غطاءٍ 

 مث يقول:

 اي إ٥بي 

 ا٠بي  من سقى األلفاظ 

 اأصمكأحاؿ البلبل الغرٌيد ٛبثاالن 

يزاكج يف االقتباس األكؿ بْب)السكوت(ك)ٲبوت(، كيف الثآف بْب)ا٤بساء(ك)غطاء(، كيف الثالث بْب)٠با(ك)أصما(، 
 ككل ذلك ٣بلق نوع من التقفية ضركرم ٤بتعة التلقي.

سطر ف الأداخلية، كىذا ما سنتحدث عنو ك٫بن نتكلم عن التدكير، ٗبعُب البعض الشعراء استخدـ التقفية ك 
الوصااي أف يفرض الوزف ذلك، فمثالن أمل دنقل يف قصيدتو   دكفا عليهتقفيات تسمح ابلوقوؼ  داخلو يفالشعرم 
 :يقوؿالعشر، 

 ال تصاٌف كلو قٌلدكؾ الذىبٍ 

 لأتيرل حْب أفقأ عينيك مث أثٌبت جوىرتْب مكاهنما ىل تر 

 ىي أشياء ال تيشَبل
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 ذكرايت الطفولة بْب أخيك كبينكى 

 حٌسكما فجأةن ابلرجولةً 

 الشوؽ حْب تعانقوي  يكبتىذا ا٢بياء الذم 

 الصمت مبتسمْب لتأنيب أٌمكما

  ككأنكما

 ما تزاالف طفلْبً  

 تلك الطمأنينة األبدية بينكما

 أنك إف مٌت للبيت رب 

 كللطفل أب

 ىل يصّب دمي بْب عينيك ماءن 

 أتنسى ردائي ا٤بلطخى 

 تلبس فوؽ دمائي ثيااب مطرزة ابلقصب

 إهنا ا٢بربي 

 قد تثقل القلبى 

 لكن خلفك عار العربٍ 

 ال تصاٌف كال تتوخ  ا٥بربٍ 

؛ يلقيهايسّب يف نغمو متصل، لكن الوقوؼ كالتنغيمات الداخلية يقصدىا الشاعر كىو ا٤بقطع من القصيدة ل ىذا ج      
ٓف ؾ مث/ ـ أثب/ بت جو/ ىري/ ف /ؽ أ عي/حْب أؼ/أترل /ؾ الذىبٍ /منحو /ٌف كلو/تصاألف الوزف يقوؿ: ال 

فجأةن/ ابلرجو/لة /نك حس/سكما /مكا/هنما/ىل ترل/ ىي أش/ ايء ال/ تيشَبل/ذكراي/ت الطفو/لة يب/ف أخي/ؾ كيب
ككأف/نكما/ ما  /نيب أـ/مكما/تسمي/ف لتأ/ىا/ذا ا٢بيا/ء الذم/ يغلب الش/شوؽ حي/ف تعا/نقو الص/صمت مب

 .ه... إُف آخر  /تزا/الف طف/لْب تل/ ؾ الطمأ/ نينة اؿ/ أبدم/ ية يب/ نكما
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بْب)ترل( ك)تيشَبىل( كبْب)أمكما( ك)كأنكما(  الوزف متصل، لكن اإللقاء يسمح بوجود قواؼو داخليةف
، ىذه القوايف لعرب(ك)بينكما( كبْب)رب( ك)أب( كبْب)ا٢برب( ك)القلب( كبْب)الذىب( ك)القصب( ك)ا٥برب( ك)ا

 ها الشاعر لكي ٱبلق نغمنا يعٌوض بو ترؾ التقفية كما كانت يف شعر البيت.يستخدم

نظاـ يبتدعو  ىذا الكالـ موجود يف الشعر ا٢بر، كال يستطيع الشاعر يف الشعر ا٢بر أف يستغِب عن التقفية، أمًٌ 
ىو يف التقفية، ليس تقفية كل األسطر كما كاف األمر يف تقفية كل األبيات يف قصيدة البيت، كإ٭با يقٌفي بطريقةو ٱبتارىا 

 البعد عن التقفية هنائينا أمره كارد، لكن الشعراء َف يعودكا يستسيغونو.ك كينٌفذىا ىو،  ،ىو

سناد التأسيس، ف ية يف الشعر ا٢بر،قافطاء الخال كجود ٤با ييسم ى أبفها: أنو أيضنا من األشياء الٍب ينبغي أف نعر 
ليس ميطالبنا أبف تكوف  ألف الشاعر كل ىذه ال فائدة من تتبعها يف شعر التفعيلة؛  كاإليطاء، كاإلقواء؛ الردؼ،كسناد 

ينتهي بفتحة، كما يستطيع  ينتهي بضمة، كآخر ينتهي بكسرة، كاثلثا سطراف كوٌ يستطيع أف يي فحركات اإلعراب متوازية، 
 أف أيي يف هناية سطر شعرم بردؼ ال مثيل لو فيما بعده؛ ألف القافية َف تعد يف شعر التفعيلة من مكوانتو األساسية.

 ، أك خطأ التدكير.التدويركنريد أف نتوقف أمامو كىو:  خطأ،السيدة انزؾ ا٤بالئكة  وتعدٌ  مصطلحالكن ىناؾ 

العمودم أنو: اتصاؿ الشطرين يف البيت عن طريق كلمة يكوف جزءه منها مكمالن لوزف  التدكير معركؼه يف الشعر
الشطر األكؿ، كجزؤىا الباقي ابدائن لوزف الشطر الثآف، لكن ىذا ا٤بصطلح نيقل إُف الشعر ا٢بر ٗبفهوـو آخر، نيقل إليو 

 ابتصاؿ األسطر، كاتصاؿ األسطر اتصاؿ لغوم، كاتصاؿ كزٓف.

ف ا٢باجة إُف التدكير تنتفي أصالن يف الشعر ا٢بر؛ ألف طوؿ أض َب الشطر أك البيت، فا٤بفركض عالعرب تدٌكر 
السطر غّب معْب، فيستطيع الشاعر أف يضع ما يشاء من تفعيالت مستغنينا عن التدكير، لكن الشاعر يف الشعر ا٢بر ترؾ 

أك ا٤بنشد، كىذا ٰبتاج منو إُف كقفات، كطريقة الكتابة  س ا٤بلقيللبيت حرية االمتداد، كابلتاِف أصبح البيت طويالن على نفى 
الوزف يف السطر الثآف  كتملر أف الوزف قد انتهى، يف حْب يقد تكوف موٮبة، فقد تكوف هناية السطر هناية ٝبلةو كييتصو 

 السطرين.ابتصاؿ 

األٕبر الٍب  األخطاء، كىو التدكير بْبقع فيو كثّبه من كىو ٩با يىناؾ نوع من التدكير أصبح ظاىرة يف الشعر ا٢بر ك 
فكل من الوافر كالكامل تتكوف  ؛لزج كالرجز كالرما٥بك ا٤بتدارؾ كا٤بتقارب، كالكامل، ك الوافر ، كما يف: تقع يف دائرة كاحدة

تدارؾ تفعيلتا ا٤بك الفاصلة يف الكامل متقدمة على الوتد، كيف الوافر متأخرة عنو،  ؛٦بموعتفعيلتو من فاصلة صغرل ككتد 
كا٤بتقارب عبارة عن سبب خفيف ككتد ٦بموع، لكن السبب متأخر يف ا٤بتقارب كمتقدـ يف ا٤بتدارؾ، ىذه اللفتة العركضية 
استغٌلها الشاعر ا٤بعاصر يف الشعر ا٢بر استغالالن عجيبنا ٙبت ما يسمى التدكير، فالقصيدة تبدأ مثالن اب٤بتدارؾ مثل فاعلن 
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لوجدت القصيدة تسّب معك على ا٤بتدارؾ،  كصلت الكالـا بعده كجدتو على ا٤بتقارب، كلو كينتهي البيت، فإذا بدأت م
 كا٥بزج. الرجز ككذلك األمر يفكىكذا.

 الشاعر الذم يقوؿ:ف

ا أان عطشاف اي بلدم   أبدن

 إُف بلدم

 كيف كبدم حنْبه دائمه أبدمٍ 

 إُف الشمس الٍب انسكبت على اآلفاؽ 

 كا٥بامات كاألحداؽ

 الذم من شوقو األشواؽللشعب 

 ملهوؼه أان حٌب إُف الكلمات من شفةو 

 فمنذ سنْب َف أرىا سول حربو على األكراؽ

 اي صٌبار اي بلدم

تها كما كزنشعرم؛ ألنِب لو سطر ىذه القراءة قراءة موٮبة، ىي قراءة إنشادية طبعنا، لكن ىذه ا٤بقطوعة عبارة عن 
 ، أك كما كيتبٍت، فستكوف:أنشدهتا

ا أان: متىفاعلن   .متىفابلدم:  ،عطشاف اي: مٍتفاعلن، أبدن

 إُف بلدم: مفاعلًب. 

لو  كىذا ابلطبع خلط، لكِب وافر،من الالذم يليو على مفاعلًب كالسطر كامل، من العلى متفاعلن  فيكوف سطر
ا أان/ عطشاف اي/ بلدم إُف/ بلدم كيف/ كبدم حِب/فه دائمه/ أبدمٍ كزن اؿ/ إُف الش/ مشس الٍب اف/ سكبت على  ت:  أبدن

للش/ شعب الذم/ من شوقو اؿ/ أشواؽ مل/ىوؼه أان/ حٌب إُف اؿ/كلمات من/ شفةو  آفاؽ كاؿ/ ىامات كاؿ/ أحداؽ
تفعيلة من قوامو ٟبس كعشركف  شعراي اسطر لكانت  ،على اؿ/أكراؽ اي/ صٌبار اي/ بلدمفمن/ذ سنْب َف/ أرىا سول/ حربو 

 .(مَتفا)ب  هيالكامل ينتٕبر 

انتحار  : تلك صورهتا وىذافمحمود دركيش ٙبت عنواف ؛اغ ديواانن كامالن على ٕبرو كاحدبعض الشعراء صك  
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، أبرز ٠باهتا الفنية ذلك التدكير الذم حدث فيها كلها، كالقصيدة تبدأ على الديواف كلومطٌولة غٌطت صاغ ، العاشق
ستمرت معك ال، فلو كصلت ا٤بقطعْب مفاعلًبىا ٙبس بنغمة الوافر ؤ تبد، لكنك يف بعض ا٤بقاطع حْب متفاعلنالكامل 

 يقوؿ:فمثال النغمة على الكامل، 

 سٌجاف اي سٌجاف ِف كجوه ٰباكؿ أف يرآف

 سٌجاف اي سٌجاف ِف كجوه أحاكؿ أف أراه

 لكنهم عادكا إُف ايفا كَف أذىب

 أان ضد القصيدة 

 ضد ىذا الساحل ا٤بمتد من جرحي 

 ا١بريدةإُف كرؽ 

 كثر ا٢بياديٌوف أك كثر الرماديوف 

 قاؿ الربتقاؿ أان حيادمه رمادمه 

 كقاؿ ا١برح ما أصل القصيدة

يساكم مفاعلًب، كلو كيصل بقولو يف ا٤بقطع السابق: أذىب لصارت التفعيلة أذىب أان:  اؿفقولو: أان ضد 
 : مٍتفاعلن، إُف آخره. ػػػمتفاعلن، ضد القصي

األمر َف تقف عند اجمليدين، كإ٭با قٌلدىا الناشئوف كأفرطوا يف التقليد، فشاع ا٣بطأ كاتسع  لكن الظاىرة يف كاقع
ا٣بلط، فإذا كاف الكبار من الشعراء يعلموف ما يفعلوف فإف الصغار يقٌلدكف على غّب كعي، كيصوغوف بدكف سابق معرفة، 

 ت يف صا٢بو.كمن مثٌ تكوف الظاىرة ابعتبار آاثرىا خطرنا على الشعر ا٢بر كليس

 ء.بعض األخطاء العركضية الٍب حدثت عند الشعرا كلنا لقاء آخر حوؿ
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 والعشرون اللقاء السابع

بسمميحرلا نمحرلا هللا ، ا٢بمد هلل كالصالة كالسالـ على رسوؿ هللا سيدان ٧بمدو كعلى آلو كصحبو كمن تبعهم 
 أما بعد:إبحسافو إُف يـو الدين، 

فٌندان بعضها، ككافقناىا  ؛انزؾ ا٤بالئكة ابألخطاء العركضيةففي اللقاء ا٤باضي ٙبدثنا عما كصمتو األديبة الشاعرة 
يف بعضها اآلخر مثل أخطاء التدكير الٍب ٙبدث من بعض ضعاؼ الشعراء، لكننا يف ىذا اللقاء نتحدث عن األخطاء 

 رٰبة ا٣بطأ.العركضية الص

يف اللقاء ا٤باضي ٙبدثنا عن عيوب القافية يف الَباث كشعر البيت كأهنا َف تعد عيوابن يف الشعر ا٢بر، فسناد  
كالتضمْب، كل ىذه ا٤بصطلحات اختفت من  ،التأسيس، كسناد الردؼ، كسناد ا٢بذك، كاإلقواء، كاإلصراؼ، كاإليطاء

 ة كما كاف ييعتد هبا يف شعر البيت.الختفاء االعتداد ابلقافي ؛قائمة العيوب يف الشعر ا٢بر

لكنا نتحدث يف ىذا اللقاء عن األخطاء الٍب ٙبدث يف الوزف كليس يف القوايف، كقبل أف أبدأ اب٢بديث عن 
أخطاء الوزف يف الشعر ا٢بر أنٌبو إُف أف الوقوع يف ا٣بطأ ليس مقصورنا على الشعر ا٢بر، كإ٭با ٰبدث من بعض الشعراء يف 

 لشعر العمودم.شعر البيت أك ا

كٙبضرٓف يف ىذا ا٤بقاـ قصيدةه ٲبتلئ هبا فضاء اليوتيوب لشاعرو عراقيو ييسمى كرٔف العراقي، بلغت مشاىداهتا منذ 
ا تسعة كعشركف كٜبا٭بائة عليههبا كاحده كعشركف ألفنا، كعٌلق  عامْب مليوانن كمائٍب ألف مشاىدة، كسٌجل اإلعجابى 

 ٛبنحو إمارة الشعر. قات إٯبابية تكاديعلشخص، كلها ت

ا  القصيدة من ٕبر البسيط، سٌجلتها من فم الشاعر يف أربعةو كعشرين بيتنا، كما أرصده من أخطائها ليس معتمدن
 على ركاية أحد، كإ٭با على إلقاء الشاعر نفسو، يقوؿ يف بدايتها:

 بيػػػػػػته مػػػػػػن الشػػػػػػعر أذىلػػػػػػِب بركعتػػػػػػو
 أضػػػػػػحى شػػػػػػعارم كحٌفػػػػػػزٓف ألكرمػػػػػػو

ػػا   أنػػت صػػاحبوال تشػكي للنػػاس جرحن
 

 مػػػػذ أف خطٌػػػػو القلػػػػمي  توٌسػػػػد القلػػػػبى  
 كػػػػػمي عشػػػػػرين بيتنػػػػػا ٥بػػػػػا مػػػػػن مثلػػػػػو حً 

 إال مػػػػػػػػػػػن بػػػػػػػػػػػو أَفي  ال يػػػػػػػػػػػؤَف ا١بػػػػػػػػػػػرحي 
 

ػػ  شكواؾ للناس اي ابن الناس منقصةه   قمي كمىػػن مػػن النػػاس صػػاحو مػػا بػػو سى
 

 عينػػاؾ تغلػػػي كمػػن تشػػػكو لػػو صػػػنمي   فػػػػإف شػػػػكوت ٤بػػػػن طػػػػاب الزمػػػػاف لػػػػو
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ـي  أضػػفت كإف شكوت ٤بن شكواؾ تسعده ػػا ١برحػػك ا٠بػػو النػػد  جرحن
 

:  يف ىذه القصيدة يف البيت األكؿ مثالن

 بيته من الشعر أذىلِب بركعتو

متفاعلن، كمعركؼه أف ٕبر البسيط يتكوف من مستفعلن فاعلن  =ش/شعر أذ/ىلِب برك/عتو، ىلِب بركبيته من ال
 مستفعلن فعلن، فانتقل من مستفعلن إُف متفاعلن.

 ككذلك يف البيت الثآف:

 أضحى شعا/رم كحف/فزٓف ألؾ/رموتقطيعو:          أضحى شعارم كحٌفزٓف ألكرمو

  متفاعلن أيضنا بدالن من مستفعلن. =فزٓف ألؾ

لسلم، كلو قاؿ يف الثآف: أضحى شعارم كأغرآف ، وكؿ: بيته من الشعر أشجآف بركعتلو قاؿ يف البيت األك 
 لسلم الوزف. ،ألكرمو

 البيت السادس ينشده:ك 

 شػػػػػكوت ٤بػػػػػن شػػػػػكواؾ تسػػػػػعده كإف
 

ـي    أضفت جرحنا ١برحك إ٠بػو النػد
 

متفاعلن بدالن من مستفعلن، كلو قاؿ: أضفت = ٠بو الن ٮبزة الوصل: أضفت جر/حنا ١بر/حك إبقطع هبذا اإلنشاد 
ـي  أضفت ، لكنو يسّب على نغم البسيط، بسبب الزحاؼ صحيح فيو شيء يف النغم ،٤با اختل الوزف جرحنا ١برحك ا٠بو الند

 متفعلن، كا٣بنب يف مستفعلن يف ٕبر البسيط جائز. =ا ١بر/حك ا٠بو الن، حك ا٠بو النجر/حن 

 كيف ىذه القصيدة إضافةن إُف ما سبق أبياته أخرل اختٌل فيها الوزف من الشاعر يف إلقائو، مثل:

 مػػػػن ينػػػػدب ا٢بػػػػظ يطفػػػػئ عػػػػْب ٮبٌتػػػػو
 

 ال عػػػْب للحػػػظ إف َف تبصػػػر ا٥بمػػػم 
 

من يندب ا٢بظ يطفئي عْب ٮبٌتو، كىنا أيضنا انتقل من مستفعلن إُف متفاعلن،  التاسع، قرأه ىكذا:ىذا ىو البيت 
 ككاف عنده ٨برجاف: 

فيجـز هبا جواب الشرط يطفئ كما جـز  أهنا شرطية على منا٤بخرج األكؿ: أف يَبؾ ا٥بمزة يف يطفئ كيتعامل مع 
ا٢بظ  مىن يندب ا٢بظ يطفٍئ عْب ٮبٌتو، فيسلم الوزف، كلو جعل مىن موصولة كقرأ: من يندبي  فيكوف: ،فعل الشرط يندب

 عْب ٮبٌتو، بتخفيف ا٥بمز لسلم، لكنو نطق هبمزةو مرفوعة، كىذا جعلو ينتقل من مستفعلن إُف متفاعلن. يطفي
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 يف البيت السادس عشر يقوؿ: 

 عدالػػة األرض مػػذ خيًلقػػت مزيٌفػػةه 
 

 األرض ال عػدؿه كال ذمػمي كالعدؿ يف  
 

، أك مذ كانت، لسلم. كلو قاؿ: عدالة األرض مذ خيٍلقت،  كىذا جائزه لغواين

 كيف البيت الثامن عشر يقوؿ: 

 كل السكاكْب صوب الشاة راكضةه 
 

 لتطمئن الذئب أف الشمل ملتئمي  
 

لغةن  ٕبذؼ الالـ، لسلم البيت الذئب،ذئب؟ مع أنو لو قاؿ: تطمئن و أف يقوؿ: لتطمئن اللسانكال أدرم كيف طاكعو 
 .كموسيقى كمعُبن 

 يف البيت التاسع عشر:

 ا بغػػػػػّب يػػػػػدو كػػػػػن ذا دىػػػػػاءو ككػػػػػن لص ػػػػػ
 

 تػػػر ا٤بلػػػذات ٙبػػػت يػػػديك تػػػزدحم 
 

لسلم  ،: ترل ا٤بلٌذات ٙبت يديك تزدحمي، انتقل من مستفعلن إُف متفاعلن، كلو قاؿ: ترل ا٤بلٌذات يف يديك تزدحميف
 الوزف.

 العشرين يقوؿ:يف البيت 

 ا٤بػػػػػػػاؿ كا١بػػػػػػػاه ٛبثػػػػػػػاالف مػػػػػػػن ذىػػػػػػػبو 
 

 ٥بمػػػػػا تصػػػػػلي بكػػػػػل لغاهتػػػػػا األمػػػػػم 
 

متفاعلن،  =اؿ فاعلن، ؿ لغاهتا =متفاعلن، ِف بكل =علن إُف متفاعلن مرتْب، ٥بما تصلكيف ىذا العجز انتقل من مستف
     تصلي بكل األلسن األمم لو :يف نصف بيت، كلو قاؿ يف ىذا العجزفعلن، فَبؾ مستفعلن إُف متفاعلن مرتْب  =أ٩بو

 لسلم بيتو.

 يف البيت ا٢بادم كالعشرين يقوؿ:

 ةه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاألقوايء طواغيته فراعن
 

ـي    كأغلب الناس ٙبت عركشهم خد
 

ـي، أك: كأغلب الناس من أعواهنم خدـ  لسلم البيت. ،كلو قاؿ: كأغلب الناس يف أمالكهم خد

 البيت الرابع كالعشرين كاألخّب يقوؿ: يف

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكن فيلسوفنا ترل أف ا١بميع ىن
 

ـي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيتقاتلوف على عدىـو كىم ع   د
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كن فيلسوفنا ترل، فالفعل)ترل( ٦بزـك يف جواب بصرؼ النظر عما حدث من ضركرةو شعريةو يف صدر البيت:  
يف العجز أنو لكن ا٤بهم  وز مطل ا٢بركة فيتولد عنها األلف.ككاف ينبغي أف يكوف ٧بذكؼ حرؼ العلة، لكن ٯب الطلب،

قاؿ: يقاتلوف على عيٍدـو كىم  إبمكانو أف يتخلص من ىذا ا٣بركج لو كاف  فعلن إُف متفاعلن مرتْب، مع أنوخرج من مست
 سلم كزنو.في ،دؿ يتقاتلوفغة سواء، كيقاتلوف بيف اللكالعيٍدـ ـ ـي، كالعىدى عدى 

ىذا ٭بوذجه من شعر البيت، كيف قصيدةو كاحدة، كبلساف الشاعر، كىناؾ ٭باذج أخرل بعضها كقع من ٨بتٌصْب يف 
 دراسة األدب كنقده ٩بن ٥بم ٘بارب شعرية، لكنا نضرب عن ذكرىا صفحنا حرصنا على أكاصر القرى.

 مستفعلن، فتفعيلة الرجز عليوانت يف ٕبر الرجز كإف َف تقتصر أما الشعر ا٢بر فأغلب األخطاء الٍب كقعت فيو ك
ا٤بكونة من كتدو ٦بموعو بعده سبباف خفيفاف،  مفاعيلنمكونة من سببْب خفيفْب بعدٮبا كتد ٦بموع، كعكسها تفعيلة ا٥بزج 

كطوؿ السطر الشعرم ٯبعل الشاعر أحياانن يفقد اإلمساؾ بنغم القصيدة، فينتقل من األكُف إُف الثانية ٕبكم ٘باكرٮبا يف 
 دائرةو خليليةو كاحدة.

 وؿ:يق قصائد من ليبيايف ديوانو  ادلخّدةفالشاعر اللييب عبد ا٢بميد البٌكوش يف قصيدتو: 

 كسادة األمّبة أف ركاكتذ مث 

 ال بد أف تكوف بٌضةن انعمة كثّبة

............................... 

 ؼفجرٌبوا القطن ٢بشوىا كالصو 

........................... 

 رٌباتو األليفةصادكا ٞبائم ا٢بقل كق

 .مفاعيلي  =مث تذؾ/كركا أف، مث تذؾ: مستعلن، كركا أف  

 .مفاعيلي  =بض/ضةن انع، ضةن انعً ال بد أف/ تكوف 

 .مفاعيالفٍ  =/قطن ٢بش/كىا كالصوؼ، كىا كالصوؼفجرٌبوا اؿ

 .مفاعيلي  =ٞبا/ئم ا٢بقل، ئم ا٢بقل صادكا

 يقوؿ: حبّبات العسلكيف القصيدة التالية مباشرةن يف الديواف، كىي بعنواف: 
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 لكنِب 

 كإف ٜبلتي اي فاتنٍب 

 أخشى من العيوفٍ 

 الصفاء يف الفتوفٍ أخاؼ من مالمح 

 أشد ما يؤرقِب اجملهوؿ كالسكوفٍ 

 كقد ٠بعت أف فارسنا مٌر ٕبٌيكم 

 قضى ببابكم ليلتوي 

 كيف الصباح قاـٍ  

 عسلٍ  رأل ٕبّبيىٍ 

 يسبح فيهما السكوف كالسالـٍ  

 جرل إليهما ألقى بنفسو كعاـٍ 

 كبعد ليلةو شوىد من حطاموٍ 

 عظاـٍ  كوفٌيةه ككومتا  

.................. 

 لذا أصبحت اي فاتنٍب

 أخاؼ يف عيونك السكينة 

 أخشى مغٌبة الطيش كخدعة ا٤بالمح الرزينة

 كحيث إنِب أدرؾ ما يورثو اإلغراء من شقاء

 سأكتفي من ٭بىر ا٢بسن بلمس الفراء

 كمن عيونك الساحرة ا١بميلة 

 أبلق الشهد كنغم النداء
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اليتْب من ديوانو، ككاضحه أف جيٌل و قصيدتْب اثنتْب متاعره كاحده يف من األخطاء الٍب كقع فيها ش تلك ٭باذجي 
 األخطاء تنتمي إُف ما سبق أف قلتو من انتقاؿ مستفعلن إُف مفاعيلن، كلنتأمل البيت قبل األخّب مثاالن على ذلك: 

 متفعالتن =، رة ا١بميلةمفاعيلي  =متفعلن، نك الساح =كمن عيو

بيد أف ىذا االنتقاؿ من مستفعلن إُف مفاعيلن ليس ىو ا٣بلط الوحيد، فقد انتقل من مستفعلن إُف مفاعلًب يف  
 =مستفعلن، سكوف =مفاعلًب، ٦بهوؿ كالس =متفعلن، يؤرٌقِب اؿ =أشٌد ما: قولو: أشٌد ما يؤرٌقِب اجملهوؿ كالسكوف

 .فعوؿٍ 

ما سبق أف قلناه من أف الفرؽ بْب مفاعلًب كمفاعيلن ىو تسكْب ا٣بامس أدركنا أف  ٢بسباففإذا أخذان يف ا
 ِب اؿ.، كيبدك أنو نطقها يؤرٌقٍ ا٣بامس أـ ا٤بسٌكنتواالنتقاؿ من نوعو كاحد، سواءن أكاف انتقاالن إُف مفاعلًب احملرٌكة 

 أمثاؿ ىذه االنتقاالت حْب يقوؿ: دمسافر إىل األبوانو يمن د األحد األخّبكللشاعر فتحي سعيد يف قصيدتو: 

 كغاص صاحيب يف عاَفو سحيق

............................... 

 فوجهو من خلل الزحاـٍ  لسيدن 

 ظالـٍ يضيء ِف ال 

....................... 

 حٌب إذا ا٤بساء أسدؿ الستارٍ 

 كاستحكمتي من راتج الدارٍ  ي  عل

............................ 

 التذكار فانثرم ا٤بكنوفٍ  الدمع نبعة

 لكن فيها االنتقاؿ من مستفعلن إُف مفاعيلن.أبياته غّب متوالية من القصيدة،  ىذه

 يقوؿ: النزىة بْب شرائح اللهبمن ديوانو  رحلة احلروفككذلك نشأت ا٤بصرم يف قصيدتو: 

 أراؾ فوؽ صهوة التاريخ البسنا ثوب القدرٍ 
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..................................... 

 كٙبمل ا٤بالئكي األنغاـ يف الطباؽ السبع تنشر ا٣برب

............................................. 

 ة السماء ٛبسح الغضوف عن قلب ا٢بجرنٌ اي مً 

 خطاؾٍ  كفارةه 

 رٍ فالذنب كاف يف أقدامنا سعار ٝب

 كاآلف ييغتفر

........... 

 فأين ِف أبحرؼو جديدة 

 ٙبكي انفجار الصخر حينما ٲبسو منك البصر

 ... أك ليست أسطرنا متوالية، كإ٭با انتقاءات حدث فيها االنتقاؿ من مستفعلن إُف مفاعيلن. ىذه ليست أبياات

 يقوؿ:  أوتوجراف، كاالفتتاحية بعنواف مأساة الوجو الثالث طفى يف افتتاحية ديوانوأٞبد عنَب مصكذلك فعل ك 

 مرفرفنا قليب على ا٤بيناء رايةن سوداء

 لن ٯبيء كالسفينة ٚبرب أف نوح

 فاجأىا القرصاف كاللصوص ساكموا الراٌبف كالرىينة

 تقا٠بوىا كالشواء يف الشتاءٍ 

 كلن يردىا البكاءٍ 

بقدر ما تكمن  ،إُف نغمة ٕبرو آخر عليوكليست الغرابة يف خركج ىؤالء الشعراء عن نغمة البحر الذم يصوغوف          
بعدـ استقرار األنغاـ يف الغرابة فيمن يسٌوغوف ٥بم ىذا ا٣بركج، كٰباكلوف أف ٯبدكا لذلك تفسّبنا حٌب ال ييتهم الشعراء ا١بدد 

 أكثر.فكماؿ أبو ديب ٯبٌوز أف تنتقل القصيدة العربية من ٕبرو إُف آخر بسهولة، كما قد تقـو على ٕبرين أك  ؛حواٌسهم

كالدكتور دمحم النويهي يسوٌغ كقوع صالح عبد الصبور يف مثل ىذا ا٤بأزؽ، كٰباكؿ أف يفٌسر ىذا ا٣بركج تفسّبنا  
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 كما لو كاف من إبداعات صالح عبد الصبور.

يدم قد كتسويغ ا٣بطأ هبذه الصورة على أنو نوعه من الرباعة، كإيهاـ القارئ أبف الشاعر يف خركجو عن الوزف التقل
 ن يف الشعر على احتذاء ىذه النماذج، كقد فعلوا.يف غاية ا٣بطورة، إذ يشٌجع الشاديأمره ما َف يكن لو َف ينشز،  فعل

ٕبر الرجز، أك االنتقاؿ من الرجز إُف ا٥بزج  :عت عند شعراء آخرين يف ىذا البحرأخطاء عركضية كثّبة كقىناؾ ك 
يتناكلوهنا يف ٕبوثهم الٍب سيقٌدموهنا أشعار يما بْب أيديهم من ٲبكن للطالب أف يالحظوىا ف ،أك إُف غّبه من األٕبر

 للمقٌرر.

ليكوف دليالن كاضحنا على تفٌشي ا٣بطأ العركضي يف أشعار  ؛ىذه ٭باذج فقط، كٲبكن للباحث أف أيي بغّبىا كثّب
 الشعراء ا١بدد.

 فيتعرض رل انقدا يتناكؿ ديواانن شعرايما نكاللـو يف ذلك يقع على كاىل النٌقاد أكثر ٩با يقع على الشعراء، فقلٌ 
٤بوسيقاه ابلنقد كالتقؤف، كينٌبو الشاعر إُف األخطاء الوزنٌية الٍب كقع فيها، كما أف القائمْب على أمر الصفحات األدبية يف 

ٌطمة أف ترل النور على ىذه الصف حات، صحفنا ك٦بالتنا ال ٯبيد أكثرىم موسيقى الشعر، كمن مثىٌ يتيحوف لنماذج ٧بي
 عنهما. ذج الصحة كاالستقامة كىي يف منألمهملْب ٭باذج أخرل أكثر جودة، فييظن يف ىذه النما

هبذا ننتهي من ىذه احملاضرة، أك من ىذا اللقاء، كبو ينتهي حديثنا حوؿ مفردات ا٤بقرر كلها، كنرجو يف النهاية 
أف نكوف قد كيفٌقنا إُف إيصاؿ ا٤بعلومات إليكم، كأف تكونوا قد أحسنتم التلٌقي، كهللا يوفقنا كإايكم إُف ما فيو ا٣بّب، 

 اتو.كرٞبة هللا كبرك عليكمكالسالـ 
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 أهم المصادر والمراجع                                      

 ـُٖٓٗ/ىػَُْٓمكة ا٤بكرمة  -الفيصلية-البارع يف العركض، البن القطاع، بتحقيق: د. أٞبد عبد الدأف 
 كىالؿ انجيزاىد  ا١بامع يف العركض كالقوايف، أليب ا٢بسن أٞبد بن دمحم العركضي، بتحقيق: د. زىّب غازم- 

 ـُٔٗٗ/ىػ ُُْٔبّبكت -دار ا١بيل
  ،القاىرة -. طبعة ا٢بليبكهبامشو ا٤بًب ا٤بذكورللشيخ دمحم الدمنهورم، حاشية الدمنهورم على مًب الكايف

 ىػُُّٔ
 ـُْٗٗ/ىػ ُِّٖدمشق -دار الطراز يف عمل ا٤بوشحات، البن سناء ا٤بلك، بتحقيق: د.جودة الركايب 
 ـُٕٖٗ/ىػَُْٖالقاىرة  -ل ا٢بموم، بتحقيق: د. دمحم عامرالدر النضيد يف شرح القصيد، البن كاص 
 :ـُٕٓٗبغداد -ِشرح ٙبفة ا٣بليل يف العركض كالقافبة، عبد ا٢بميد الراضي.ط 
 ىػ ُُّْبّبكت -دار ا١بيل-شفاء الغليل يف علم ا٣بليل، حملمد بن علي احمللٌي، بتحقيق: د. شعباف صالح

 ـُُٗٗ/
 ،ـُٕٗٗالقاىرة -د. دمحم ٞباسة عبد اللطيف الضركرة الشعرية يف النحو العريب 
 ـُٖٓٗ/ىػَُْٓا٤بكرمة مكة -الفيصلية-العركض، لألخفش، بتحقيق: د. أٞبد عبد الدأف 
 ـُٖٓٗ/ىػَُْٔا٤بكرمة مكة -عركض الورقة، للجوىرم، بتحقيق: د. صاٌف ٝباؿ بدكم 
 ـُّٖٗ/ىػَُْْالبيضاء الدار -دارالثقافة-ُط:-العلميحملمدكاالستدراؾ،سيس كالقافية: دراسة يف التأ العركض 
 ىػ ُُْٓالقاىرة -ا٣با٪بيمكتبة -العيوف الغامزة على خبااي الرامزة، للدماميِب، بتحقيق: ا٢بسآف عبد هللا

 ـُْٗٗ/
 ـُٕٕٗيناير ٓالعدد-مقاؿ ٗبجلة الشعر القاىرية-فاعالتن أصل البحور، د. إبراىيم أنيس 
  ،ـُٕٕٗىػ/ُّٕٗحلب -بتحقيق: د. فخر الدين قباكةالقسطاس يف علم العركض، للز٨بشرم 
 ـُٖٕٗبّبكت -دار العلم للماليْب-ٓط:-قضااي الشعر ا٤بعاصر، انزؾ ا٤بالئكة 
  :ـُْٕٗىػ/ُّْٗ-ُدار األمانة ط: -أٞبد راتب النفاخالقوايف، لألخفش، بتحقيق 
 ـُٗٔٗالقاىرة  -الكايف يف العركض كالقوايف، للخطيب التربيزم، بتحقيق: ا٢بسآف عبد هللا 
 ىيئة أبو ظيب للثقافة كالَباث -ُط:-الكايف يف القوايف، البن الفرخاف، بتحقيق: د. عمر خلوؼ

 ـََُِىػ/ُُّْ
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 ـََِْىػ/ُِْٓ ّع ٦ٔبلة الدراسات اللغوية ـ-كتاب العركض، للزجاج، بتحقيق: سليماف أبو ستة 
 ـُٖٔٗىػ/َُْٔ ،ِط:-بّبكت-دار الكتب العلمية-اللزكميات، أليب العالء ا٤بعرم 
 ـََِْالقاىرة  -دار غريب-٧باكالت للتجديد يف إيقاع الشعر، د. أٞبد كشك 
 ـُٕٖٗالقاىرة -مدخل رايضي لعركض الشعر العريب، د. أٞبد مستجّب 
 :ـَُٕٗبّبكت -ِا٤برشد إُف فهم أشعار العرب كصناعتها، د. عبد هللا الطيب ط 
  ـُٓٗٗالطبعة األكُف-ا٤بعاصرينمعجم البابطْب للشعراء العرب 
 مصورة معهد ا٤بخطوطات العربية ابلكويت، عن نسخة مكتبة األمربكزايان رقم -ا٤بعيار يف كزف األشعارC217 
 للسكاكي ،  ـُٕٖٗىػ/َُْٕبّبكت -دار الكتب العلمية-ِط:-مفتاح العلـو
 ـُٔٔٗتونس -ا٣بوجة ، بتحقيق: دمحم ا٢ببيب بنِبمنهاج البلغاء كسراج األدابء،٢باـز القرطاج 
 ـُِٓٗمكتبة األ٪بلو ا٤بصرية  -ِط:-موسيقى الشعر، د. إبراىيم أنيس 
 ـََِْالقاىرة  -دار غريب-ْط:-موسيقى الشعر بْب االتٌباع كاالبتداع، د. شعباف صالح 
 ـَُٖٗيوليو-سلسلة عاَف ا٤بعرفة الكويتية-ا٤بوشحات األندلسية، د. دمحم زكراي عنآف 
  بّبكت -دار ا١بيل-شرح عركض ابن ا٢باجب، لعبد الرحيم اإلسنوم، بتحقيق: د. شعباف صالحهناية الراغب يف

 ـُٖٗٗىػ/َُُْ
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