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 رـى في الشعـوالمعن ىـالمبن

 ةـنقدي دراسات عروضية

 
 بين العصرين الجاهلى واألموي تطور األساليب العروضية 

 التفعيلة والمحتوى بين السالمة والزحاف. 

  .االعتماد في بحر الطويل 

 ي.التضمين العروض 

 َّّيِوأصوات الر. 

 يالقواففي  النبر . 

 المبنى والمعنى بين الموشحات والقصائد 

 عند دارسي اللغة العربية غير الناطقين بها. حسا  بوواا  الععراإل 

 مترجم(. العروض من وجهة نظر صوتية( 
 

 
 
   



2 
 

 مقدمة
 

نتمت َّع بما فيه أن نتلقاه بأذواقنا ل يذا ندرس الشعر وموسيقاه؟ أال يكفلما
 ة الروحية؟الدراسة العلمية الجافة إلى إفساد هذه النشو يمن سحر؟ أال تؤد

ال شك أن هذا السؤال قد راود كثيًرا من الناس، سواء أكانوا شعراء أم 
 قراء، بل ربما راود بعًضا من نقاد الشعر ودارسيه.

 وال يقتصر األمر على الشعر؛ فقد قيل مثل ذلك عن سائر الفنون.
دراسة في  تخصصوا س العروض لطالٍبأن أدرِّ يوقد أتيح ل

، من المطبوعين على الميل إليها، واإلحساس بها وهم بال شكالموسيقى، 
دراسة في  مشرعتبعد أن " :األول لهم يوالقدرة على تذوقها؛ فكان سؤال

الموسيقى وتلقيتم قدًرا ال بأس به من علومها، هل تشعرون أنكم ازددتم قرًبا 
بأن هذه  –على األقل  –كنت أتوقع أن يجيب بعضهم "، من الموسيقى؟
ة جعلتهم ينفرون من الموسيقى إلى حد ما، ولكن المفاجأة أنهم الدراسة الشاق

أجمعوا على غير ذلك؛ لقد ازدادوا تعلًقا بالموسيقى واستمتاًعا بها، ور ب ت 
 إلى مزيد من الحب. يذوقها؛ فكأن مزيًدا من الفهم يؤدقدرتهم على ت
سن مبكرة، في  أحببت الشعر منذ الصبا، وحاولت أن أكتبه يوأذكر أنن

: "ينقصه أن يقولون للعون على بعض ما أكتب وييطَّ يوكان بعض من أهل
يكون موزوًنا"، وكنت أسألهم: "وما الوزن؟" فيقولون: "هذا أمر صعب جًدا، 

ب اًقا إلى ركوب ذلك المرك جوابهم هذا توَّ يسنك"، فجعلنفي  نال يدركه م 
 واكتشاف تلك األرض المحجوبة. الصعب،

تحت على عالم جديد مه حتى شعرت بأن نافذة ُفتعلفي  فما إن بدأُت
 ا.هيج، فشغفت به حبًَّب

قراءة هذه في  ال أنكر أن القارئ غير المتخصص قد يجد مشقة
قد يجدها غامضة فلن التي  الدراسات العروضية، لكنه إن فهم مصطلحاتها

سباحة آمل أن يجد فيها شيًئا من  يبحورها، وهفي  يعجز عن السباحة
 يًئا من المنفعة.المتعة، وش

 يونس يد/ عل
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 الفصل األول
 بين العصرين تطور األساليب العروضية
 يالجاهلي واألمو

( قواعد عروضية معروفة منذ العصر يالعربي )العمودسادت الشعر 
إلى اليوم، ولكن هذه القواعد لم تمنع من ظهور مالمح عروضية الجاهلي 

 ى عصر، ومن شاعر إلى شاعر، وذلك لسببين:تختلف من عصر إل

أن الشعراء العموديين لم يلتزموا هذه القواعد كل االلتزام، فقد  -1
 بعض العصور عن هذه القواعد بدرجات متفاوتة.في  خرج بعض الشعراء

وأن االلتزام بهذه القواعد لم يجعل كل الشعراء سواء، فقد أتيحت  -2
شاء؛ فكأن القواعد طريق عام، والبدائل للشاعر بدائل متعددة يأخذ منها ما ي

هذا الطريق، والشاعر يسلك هذا الممر أو ذاك دون أن يعد مسلكه في  ممرات
أن يتمايز الشعراء فيما يختارون من الطبيعي خروًجا عن الطريق؛ ومن 

 بدائل.

 ولهذين السببين ظهر ما يمكن أن نسميه باألساليب العروضية.

ضية في العصر األموي عن نظائرها في وقد تميزت األساليب العرو
له نظائر على العروضي ى وهذا التمايز على المستوالعصر الجاهلي. 

فلكل عصر مالمحه المميزة على مستوى المفردات  ؛أخرىمستويات 
محه المميزة على المستوى له مال لتراكيب والصور واألفكار، كما أنوا

 .يَّالعروض

إليه البحث،  ي، وهو ما يرميشعر الجاهلللالعروضي  التميايزهذا  فإذا ثبت
وأصالته، لعله من أقوى  األدلة، إن لم الجاهلي قام دليل آخر على صحة الشعر 

يكن أقواها على اإلطالق. إن الذين يمارسون قول الشعر يعرفون أن الشاعر ال 
و ، أيَّنفسه متجًها إليها بشكل ال شعور يختار أساليبه العروضية متعمًدا، بل يجد

المتقدمة، حين كان الشعراء أقرب  العصورفي  يوشك أن يكون كذلك، وبخاصة
لم تتحدد التي  إلى التلقائية وأبعد عن اإلدراك التام الواضح للنظم العروضية

ال يقول  – عادًة –، على يد الخليل. فالشاعر يالثاني الهجرالقرن في  معالمها إال

م، أو أحيد عنها بعض الحيود، وسوف لنفسه: سوف ألتزم القواعد تمام االلتزا
أختار هذا الوزن أو هذه القافية، وسوف أتجنب هذا الزحاف، وأكثر من ذلك، 

سه مدفوًعا إلى نفالغالب يجد في  وسوف أجعل القافية مطلقة أو مقيدة... إلخ. إنه
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داخله من "إيقاع" عند في  اًقا مع ماستأكثر الصيغ ا شعر أنهاصيغة عروضية ي
يجد لسانه قلًقا الداخلي صيدة، وعندما يختار صيغة ال تأتلف مع هذا اإليقاع نظم الق

يشعر أنها مالئمة. فإذا التي  متعثًرا حتى ينصرف عن هذه الصيغة إلى الصيغة
مالمح عروضية تتميز عن المالمح العروضية ألشعار الجاهلي كان للشعر 

واحًدا يتأثرون  "مناًخا"ن العصور التالية، فذلك ألن شعراء العصر الواحد يعيشو
تعمدوا اختيار الجاهلي به جميًعا. ولو أن الوضاعين الذين قيل إنهم وضعوا الشعر 
، الجاهليالعصر في  موضوعات وأفكار وصور معينة ألنهم رأوها مناسبة للحياة

إلى النتمائهم أوال  ؛اختيار أساليب عروضية معينة يتفقوا علىفمن المستبعد أن 
ت كغيرها من السمات سيساليب العروضية  لاأل ألنوثانيا  ،نة مختلفةأمكنة وأزم

شعره ال في  ى على الشاعر نفسه، وإنما تظهراألسلوبية، وأغلب الظن أنها ت خف 
العصر في  إال –فيما أعلم  –شعورًيا كما قلت. ولهذا لم "تدرس" هذه األساليب 

 الحديث.

؛ منها يميز الشعر الجاهلظواهر عروضية ت انتبه باحثون معاصرون إلى
فيه، وأن زحافات معينة ترد فيه أكثر أو أقل العروضي وجود بعض االضطراب 

؛ يبعض األوزان، وبعض أنماط القواف أشعار العصور التالية، وكذلكفي  مما ترد
في  بعض حاالت الكسور الوزنية –مثًلا  –" ضيفشوقي دكتور "فقد الحظ 

،يبعض الشعر الجاهل
(1)

بعًضا آخر من هذه الكسور والحظُت 
(2)

وذكر "د.  
قد استباحوا "إباحات" وأكثروا منها، ولكنها " أن شعراء الجاهلية يمحمد النويه

قلَّت ثم زالت تماًما بعد وضع علم العروض والقافية.
(3)

 

شعر في  فقد الحظ "ابن رشيق" قلة "الظاهر" منها أما الزحافات
وبخاصة الجاهليون ،مهوثين بالقياس إلى من سبقد ْحالُم

(4)
والحظ "د. عبد  ،

اهلل الطيب
(5)

"ي" و"د. محمد النويه
(6)

" يوقال "البستان مثل هذه المالحظة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وما بعدها. 184بدون تاريخ. ص  –القاهرة  –. دار المعارف شوقي ضيف: العصر الجاهليد.  1))
 -1993القاهرة  –الهيئة العامة للكتاب  –العربي الشعر موسيقى في  يونس: نظرة جديدة د. علي (2)
 .174ص 
م 1971 – 2ط –القاهرة  –ودار الفكر  مكتبة الخانجي –: قضية الشعر الجديد النويهيد. محمد  (3)
 .96ص  –

 .99ص –م 1925 – 1ط –القاهرة  –مطبعة هندية  –ابن رشيق: العمدة  (4)
ص  – 2ط –بيروت  –هم أشعار العرب وصناعتها. دار الفكر ( د. عبد اهلل الطيب: المرشد إلى ف5)

 وما بعدها. 362
 : نفسه.النويهي( د. محمد 6)
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المرئ القيس  شعٍرفي  حشو الطويل: إنه وردفي  ض "مفاعيلن"بعن ق
، وال تخلو من مثله قصيدة جاهلية، ثم تساءل: من ُيقِدم اليوم على يوالشنفر

مثل هذا الزحاف؟
(1)

 وقد أجريُت إحصاءات على عينات عشوائية من الشعر ،
دت هذه إلى العصر الحديث فأكالجاهلي عدة عصور، تمتد من العصر في 

معلقة امرئ القيس في  هذا الزحاف ؛ إذ وجدُتياإلحصاءات مالحظة البستان
( مرات؛ ولم 5معلقة زهير ) ي( مرات، وف6رة، وفي معلقة طرفة )( م12)

عر الحطيئة وجميل شالعينة المأخوذة من في  لى اإلطالقأجد منه شيًئا ع
وحافظ؛شوقي و أبي العالءو البحتريوبشار و

(2)
بحث آخر في  كما درست 

الطويل الثالث، فوجدت أنها في  تقع مجاورة للضربالتي  صيغة التفعيلة
أحياًنا سالمة )فعولن(، لكن العينات المأخوذة الجاهلي الشعر في  يكانت تأت
لمة، وإنما جاءت فيها ار العصور التالية لم تتضمن تفعيلة واحدة سامن أشع
ضة )فعوُل(وبدائًما مق

(3)
. 

في  أحصى فيها نسب األوزان قام د. أنيس بدراسٍةآخر  وعلى صعيٍد
أشعار العصور المختلفة، وكان مما أثبتته هذه اإلحصاءات أن بحر الخفيف 

، يالعصر العباسفي  ة كبيرةثم نهض نهضالجاهلي الشعر في  بدأ متواضًعا
وأن "الشعر القديم" عموًما "كان أقل ميًلا إلى المجزوءات"
(4)

. 

في  أقل منهاالجاهلي الشعر في  المقيدةالقوافي كما الحظ د. أنيس أن 
شعر العباسيين
(5)

. 

الجهود  أنجزتهأرجو أن يضيف جديًدا إلى ما الذي  –وهذا البحث 
العصر في  لظواهر األسلوبية العروضيةيقارن بين عدد من ا –السابقة 

ظواهر لم يقم بدراستها على وهي  ،األمويالعصر في  ونظائرهاالجاهلي 
بحث من البحوث السابقة. وقد اخترت العصر  –فيما أعلم  –هذا النحو 
بين العصرين  ياإلسالمي األول؛ ألن االتصال الزمنال العصر األموي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( دار إحياء التراث وس )معربة نظًما، وعليها شرح أدبي تاريخية هومير( سليمان البستاني: إلياذ1)
 بدون تاريخ. –بيروت  –العربي 

 .وما بعدها 193ص  –السابق  – علي يونس( د. 2)
وما  75ص  –م 1997 –القاهرة  –اآلداب  مكتبة –الشعر واللغة في  : بحوثعلي يونس( د. 3)

 بعدها.
وما  189ص  –م 1972 – 4ط –القاهرة  –مكتبة األنجلو  –( د. إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر 4)

 بعدها.
 .260ص  –( د. أنيس 5)
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الم التطور أقل وضوًحا. فإذا ثبت أن األول يجعل مع اإلسالميوالجاهلي 
من هذه الناحية، بالرغم من األموي يختلف عن العصر الجاهلي العصر 

قصر المسافة الزمنية بينهما نسبًيا، فالبد أن يكون االختالف أشد بين العصر 
 .األمويتلت العصر التي  والعصورالجاهلي 

 2700 نحوما ويعتمد البحث على عينتين من أشعار العصرين، كل منه
في  هذا الموضوع قد جالفي  بيت؛ وال أظن أن بحًثا من البحوث السابقة

 كال العصرين.في  أراه كافًيا لتمثيل الشعرالذي بهذا االتساع  مجاٍل

تتكون العينة الجاهلية من أربعة دواوين كاملة ألربعة من األعالم، أما 
إذا قيس األموي الديوان العينة األموية فلم تكن دواوين كاملة لضخامة حجم 

، وتتكون هذه العينة من أجزاء من أربعة دواوين ألربعة من الجاهليبالديوان 
عند أخذ العينة أن أتبع طريقة واحدة؛  أشهر الشعراء األمويين. وقد راعيُت

أخذ به صانعه أو محققه، الذي فبدأت من حيث بدأ الديوان، متبًعا الترتيب 
أساس واضح،  يواوين األربعة لم ترتب على أالدفي  أن النصوصويالحظ 

سواء أكان ألفبائًيا أم موضوعًيا أم زمنًيا أم غير ذلك من أسس الترتيب، 
 فاختيار العينة على هذا النحو ُيعد عشوائًيا.

أن تتفاوت  الطبيعيَّكاملة، فمن  ولما كانت العينة مكونة من نصوٍص
ن الفروق ليست كبيرة على ، ولكإلى ديوان كمية األشعار المختارة من ديواٍن

 كل حال.

 

 :الجاهليعينة الشعر 

 الديوا  م
عدد 
 األبيات

 مالحظات

 669 (1)ديوان امرئ القيس  -1
 األصمعياكتفيت برواية 

 والمفضل

  642  (2) ع بيد بن األبرصديوان  -2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 –القاهرة  –دار المعارف  –فضل إبراهيم( ( امرؤ القيس: ديوان امرئ القيس )تحقيق: محمد أبو ال1)
 م.1984 – 4ط
مكتبة مصطفى البابي  –)تحقيق: د. حسين نصار(  ع بيد بن األبرص: ديوان ع بيد بن األبرص( 2)

 م. 1957 – 1ط –القاهرة  – الحلبي
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 )تحقيق: د. حسين نصار(
  (1) ع بيد بن األبرصديوان 

 )تحقيق: د. أشرف أحمد عدرة(

 

654 

 تركت منافرته مع امرئ القيس

 

 574 (2)ديوان طرفة  -3
حسب إحصاء الشارح، ولم 

استبعد التي  تحتسب النصوص
 الشارح أن تكون لطرفة

 823 (3)ديوان النابغة الذبيانى  -4
ذكر التي  تركت األشعار

 المحقق أنها منحولة

 :األمويعينة الشعر 

 عدد األبيات الديوا  م

 653 (4)ألخطل ديوان ا -1

 685 (5)ديوان جرير  -2

 664 (6) ديوان ذي الرمة -3

 673 (7)ديوان عبيد اهلل بن قيس الرقيات  -4

ها محاور للدراسة، فبعضها يتصل جعلُتالتي  أما الظواهر العروضية -
عامة البحور، في  وبعضها يرد ؛وبعضها يتصل بالقافيةبالوزن، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 –العربي دار الكتاب  –)تحقيق: أشرف أحمد عدرة(  ع بيد بن األبرص: ديوان ع بيد بن األبرص( 1)
 تتعلق بهذه النشرة ما لم ينص على غير ذلك(. –هذا البحث في  م )واإلحاالت1994 – 1ط –بيروت 

 – 1ط –بيروت  –العربي دار الكتاب  –: شرح ديوان طرفة بن العبد ( د. سعدى الضناوي2)
 م.1994

 –ار المعارف د –)تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم(  الذبياني: ديوان النابغة الذبياني( النابغة 3)
 م.1990 – 3ط –القاهرة 

 –دار اآلفاق الجديد  –)تحقيق: د. فخر الدين قباوة(  األخطل: شعر األخطل، صنعة السكري (4)
 (.211: 14ص  –م )المجلد األول 1979 – 2ط –بيروت 

 – 3ط –القاهرة  –دار المعارف  –( جرير: ديوان جرير )تحقيق: د. نعمان محمد أمين طه( 5)
 (.184: 47ص  –)المجلد األول  م1986

 – 3ط –روت يب –مؤسسة الرسالة  –)تحقيق: د. عبد القدوس صالح(  ديوان ذي الرمة( ذو الرمة: 6)
 (.356: 6، من ص 1، من ج1م )ج1993

دار  –( عبيد اهلل بن قيس الرقيات: ديوان عبيد اهلل بن قيس الرقيات )تحقيق: د. محمد يوسف نجم( 7)
 (.150: 1م )من ص 1958 –صادر، بيروت 
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في  إن من هذه الظواهر ما ينحصربل  ؛بعضهافي  والبعض اآلخر يرد

 -:يبحر واحد؛ وهذه الظواهر ه

 صابته باالختالل أو الكسر.إأي  اضطراب الوزن، -1

 الخرم. -2

والتفعيلة األولى من  ،التفعيلة األولى من صدر البسيطفي  يَّالط -3

 عجزه.

 تصريع المطالع. -4

 بحر الطويل.في  تقييد القافية -5
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أوًلا: اضطراب الوا 
(1)

 
 الجاهلّيالععر في  -أ

  :امرؤ القيس   

فيأتيني بُقرَّْ وال مْقصر يوما      لعمرك ما قلبي إلى أهله بُحرَّْ -1
(2)

 

 مفاعيلن فعولن فاعلنمفاعلن         فعولن فعول مفاعيلن فعولن 

 
 نةةةةةةائم أبجلهةةةةةةااعمةةةةةةة ن -2

 لنمستعفاعلن لن مستفع
 

كةةةةةةةةةةأن حاركهةةةةةةةةةةا أثةةةةةةةةةةاُل 
(3) 

 مةةةةةةةةةةتفعلن فِعلةةةةةةةةةةن فعةةةةةةةةةةولن 
 

 رصةةةاب عليةةةةه ربيةةةع بةةةةاك   -3
 مسةةةةةةةتفعلن فعلةةةةةةةنعلن مسةةةةةةةت

 

كةةةةةةةةأن قريانةةةةةةةةه الرحةةةةةةةةال  
(4) 

 فعةةةةةةةةولن فةةةةةةةةاعلن مةةةةةةةةتفعلن 
 

 تطعةةةةةةةم فرخةةةةةةةا سةةةةةةةاغبا   -3-
 علن مسةةةةةةةةةةةةةةةةةتفعلنمسةةةةةةةةةةةةةةةةةت

 

الجةةةوع واإلحثةةةاُلأضةةةرَّ بةةةه  
(5) 

 مفةةةةةةةةاعلتن فةةةةةةةةاعلن فعةةةةةةةةولن 
 

 وغةةةةةةارة قةةةةةةد تلببةةةةةةت بهةةةةةةا-4
 علنمسةةةةةةةةت فةةةةةةةةاعلن مةةةةةةةةتفعلن

 

الرعاُل        أسرابها كأن  
(6) 

مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتفعلن فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعلن فعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةولن   
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الزحافات الشاذة من اضطراابات الوزن. ( لم أحتسب 1)
 .، في نص من الطويل 109( ص 2)
،في نص من مخلع البسيط، واألصل عند العروضيين أن تكون 192: 190ص (6، 5، 4، 3)(3)

أبيات  تفعيلتا العروض والضرب في هذا الوزن )فعولن( أو ) مفعولن( ،وعلى هذا األصل جرت بعض
 القصيدة. 

 
(4)
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 (7):ع بيد بن األبرص

علقتهمفي  تقع حاالت االختالل عند عبيد
(5)

 يبدؤها بقوله:التي  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النص من الكامل واالختالل هنا أختالف الضربين .  199( ص 2، 1) 
 
 فى نص من الكامل  207( ص 3)
 ، فى نص ليس له وزن معروف 210( ص  6، 5،  4) 
وفي نشره د.نصار شطر خارج عن الوزن الذي تجري عليه القصيدة ) بأنكم في كتاب اهلل   )7(

درة( : ) ويبدو انه خطأ في الرواية أو الطباعة ، والتصحيح في نشرة ) ع (120إخواننا ( )ص 
 122تنا( ص اتنا( بدال من ) اخواخو

 
 
 
 

 في بني ثعٍلرحلي  أحللت  -5

 مستفعلن مستفعلن فعلـن

 
 

  

 

 

إن الكرام للكريم محل
(1)

 

 مستفعلن متفعلن فِعلن

 

 

 

 

 

 

 

 فوجدت خير6

-6 

 

 م

 

 

لــــا حنبــا وأوفاهم أبجاًر
(1) 

 مستفعلن مستفعلن فعلن
 

 فوجدت خير الناس كلهم -3
   مستفعلن فعلن متفاعلن

 

 

 

 

7
- 

. 

4- . 

جارا وأوفاهم أبا حنبل
(2) 

 فْعلن علنمستفتفعلن مس

 

 

 سعٌد يجير الخائفين ال -5
 

  وتندى      سعد يجيرالخائفين  -7
 فعالتنفعلن مستلن مستفع

 

يده عطاًء من طارفات وتْلِد 
(3) 

 متفاعلن مفعولن فعولن فعولن 

 أبلغ شهابا وأبلغ عاصما -8
  فاعلن مستفعلن لنمستفع

 

ومالكا هل أتاك الخبر ماِل 
(4) 

 مستفعالتنن فاعل متفعلن
 

 منكم قتلى  بخو تركنا إنا -9
  مفعولن مستفعلنمستفعلن 

 

عى وسبيا كالسعالي  
(5)

 
 

  مستفعالتن مستعلن

 

 

 م

 

 

 

 

 
 

 يمشين حول رحالنا  -10

 مستفعلن متفاعلن 

معترفات بجوع وهزال  
(6)

 

 مستعلن فاعلن مستعالتن 
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 وبــــــات فالذنــــفالقطبي  وبــــــــملح ِهــــن أهِلِم أقفر 

 :لمعلقة من اختالل اكتفيت بما يأتيهذه افي  ولغزارة ما وقع

 وبدَّلت من أهلها وحوًشا -12
 متفعلن مستفعلن فعولن

 

 بوـــــــالها الخطـــح ْتوغير  
 

 الكاا ها قتيًلا وإّمإّم -13

 مستفعلن فاعلن مستفعلن

 

 بـــــلمن يشي ٌنـــــشي والشيُب 
 

ين ــــواهية أو مع -14
 نـــــممع

 مستعلن فاعلن مستفعلن
 

 من هضبة دونها لهوب 
 

 إن يك حول منها أهلها -15
 مستعلن فعلن مستفعلن

 

 يبـــــوال عج فال بديء 
 

 هامنها جوَُّ أو يك أقفر  -16
 لنمستعلن فعلن مستفع

 

 والجدوب ُلوعادها المْح 
 

 نعمة مخلوسها ذي فكلَُّ -17
 متفعلن فاعلن مستفعلن

 
 

 مكذوب أمٍل وكلَُّ ذي 
 

 إبل موروثها وكل ذي -18
 متفعلن فعلن مستفعلن

 

 سلب مسلوب وكل ذي 
 

 بما شئت فقد يدرك أفلْح -19
 مستفعلن مستعلن مستعلن

 

 يبالضعف وقد يخدع األرب )م(
 

 الناس من ال يعظال يعظ  -20
 مستعلن فاعلن مستعلن

 

 الدهر وال ينفع التلبيب )م(
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 ال ينفع اللب عن تعلم -21
 مستفعلن فاعلن متفعلن

 

 إال السجيات والقلوب 
 

 فقد يعودن حبيًبا شانئ -22
 متفعلن فاعلن مستفعلن

 

 يبـــــئ حبــــــويرجعن شان 
 

 بها ساعد بأرض إذا كنت  -23
 مستعلنمستفعلن فاعلن 

 

 ريبــــــغ ل إننيـــــوال تق 
 

 زُح النائيقد يوصل النا -24
 مستفعلن فاعلن مستفعلن

 

 يقطع ذو السهمة القريبوقد  
 

 كبرٌة بل إن تكن قد علتني -25
 مستفعلن فاعلن مستفعلن

 

 يشيب نلم والشيب شيٌن 
 

 وردُت آجٍن ماٍء ب َّفُر -26
 متفعلن فاعلن متفعلن

 

 ديبــــــائف جــــــسبيله خ 
 

 ريش الحمام على أرجائه -27
 مستفعلن ِفعلن مستفعلن

 

 يبـــــــللقلب من خوفه وج 
 

الشعر بأنها دارسي اشتهرت بين التي  هذه القصيدةفي  وثمة مالحظة
لكثرة ما بها من اختالل، فقد كشفت هذه  ؛تكاد تكون من النثر ال من الشعر
دور، أما األعجاز الصفي  تقع –تقريًبا  –الدراسة أن كل حاالت االختالل 

صحيحة الوزن. فكأن هذه القصيدة تمثل نوًعا من الشعر  –تقريًبا  –فكلها 

الخاص، وكأن هذا  ية الشائعة، ولكن له شكله اإليقاعم الوزنييخالف النُظ
 ، على أن يكون االضطرابالشكل يقوم على الجمع بين المضطرب والمنتظم

الخواتم. ويبدو أن اآلذان تتقبل هذا النظام أحياًنا في  امالقوادم واالنتظفي 
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وإلى حد ما. ولهذا أجيز الخرم والخزم، وكالهما نوع من االختالل أو 
بداية الصدرفي  االضطراب ال يوجد غالًبا إال

(1)
. 

الفاضل مزج فيها  بين محاوالت التجديد قصيدة للقاضيولهذا أيًضا نجد 
،لصدور منثورة واألعجاز منظومةبين الشعر والنثر، فجعل ا

(2)
 عمومما يد 

واضح االنضباط، بعيد  –فيما عدا هذه القصيدة  –أن شعر عبيد  هذا الرأي

الكسر جهًلا في  يتعثر ويقعالذي اختالل أو اضطراب، فليس بالشاعر أي  عن
 أو سهًوا.

طرفة:
(3)

 

 سةةةةةلف أرعةةةةةن منفجةةةةةر فةةةةةي  -28
 مسةةةةةةةةةةةتفعلن مسةةةةةةةةةةةتعلن فعلةةةةةةةةةةةن 

 

الطلوحكةةةةةيقةةةةةدم أولةةةةةى ظعةةةةةن   
(4)

 
 مسةةةةةةةةةتعلن مسةةةةةةةةةتعلن فةةةةةةةةةاعالن  

 

أنت ابن هنٍد قل لةى مةن أبةوك     -29
 إذن

 لةةةةةنلةةةةةن مسةةةةةتفعلن فِعمسةةةةةتفعلن فْع
 

ال يصةةةلح الملةةةك إال كةةةل بةةةذا     
(5) 

 مسةةةةتفعلن فةةةةاعلن مسةةةةتفعلن فعلةةةةن
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وإذا جاء أحدهما في العجز فهو ال يكون إال في أوله، كأنه في هذه الحالة أيًضا يؤكد ما ذكرته.  (1)

م )مع تعليق للشاعر: أحمد 1969مايو  –القاهرة  –نص القصيدة في مجلة )الهالل(  -القاضي الفاضل:   (2)
 عبد المعطي حجازي(، ومن هذه القصيدة:

 أصات المنادي للصــالة فأعتمـــا   أتاني كتَّاب موالي بعد ما
 تجلى الذي من جانب البدر أظلما   فلمـــــا استقـــــر لـــــدي
 دما بعيٍن إذا استمطرتها أمطرْت   فقــــــــــــــــــــــــــــرأته

 مما جاء في هذه الطبعة:  (3)
 كما قسم الترب المقابل باليد  يشق جباب  الماء حيزوُمها -

 ومن يك في حبل المنية ينق ـِد  متى يشأ يوًما يقده لحتفـــه -

والبيتان مكسوران كما يبدو بوضوح، ولكني رجحت أن يكون في كل منهما خطأ مطبعي وأن يكون الصواب ما 
 وغيرها من الروايات المشهورة:جاء في )المعلقات( 

 يشق حباب الماء حيزومها بها -

 متى ما يشأ يوًما يقده لحتفه -
 (.168، 26ووردت في الديوان عدة أبيات يمكن أن تعد صحيحة الوزن مع وجود ضرائر شعرية شاذة )ص 

 .83ص  –في نص من السريع   (4)
 .86ص  –في نص البسيط   (5)
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 يحسةةةةةب مةةةةةن خاولنةةةةةا بأننةةةةةا   -30
 مسةةةةةةةةةةتعلن مسةةةةةةةةةةتعلن مةةةةةةةةةةتفعلن 

 

ن صةوب الةدعا والتنةوَّ    حميُر م  
(1) 

 تنمسةةةةةةةةتعلن مسةةةةةةةةتفعلن فةةةةةةةةاعال 
 

 اضةةرْب عنةةك الهمةةوم طارقهةةا -31
 مفعةةةةةةةةةولن مفعةةةةةةةةةالت مسةةةةةةةةةتعلن  

 

ضةةربك بالسةةيف قةةونس الفةةرس    
(2) 

 مسةةةةةةةةةتعلن مفعةةةةةةةةةالت مسةةةةةةةةةتعلن
 

 

 النابغة:

 صـــنيع حــــــوٍلوهي  فأبعثها
 مفاعلتن ُمت ِعل ُتن فعولن

 

كركن الرعن ذعلبة وقاًحا 
(3)

 

 األمويالععر في  -ب

عدا هذا البيت لذي الرمة من ، فيما بيت مختلأي  العينةفي  لم أجد
 عرمض لبود(. الرجز: )أ ِجن الصرى ذي

البيت في  هذه الحالة لن يكونوفي  وقد تكون )أجن( بتسكين الجيم،
اختالل، بل ضرورة شعرية مقبولة، فتسكين الكسرة والضمة من الضرائر 

النثرفي  المعروفة المنتشرة، ويشيع مثل هذا التسكين حتى
(4)

. 

تعد كثيرة  –الجاهلي الشعر في  أن االختالالت الوزنية يتضح مما سبق

، بل نستطيع أن نقول إن الشعر األمويالشعر في  إذا قورنت بنظائرها
 .اختالل وزنيأي  يخلو أو يكاد مناألموي 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في نص من الرجز.  (1)

 ، وقد ضبط الشارح باء )اضرب( بالفتح، وفي هذه الحالة ال كسر.166ص  –نص من المنسرح  في  (2)

، وفي لغة شاذة تشدد ياء )هي(، وإذا قرئ بهذه اللغة فال كسر فيه. )الزبيدي: 236في نص من الوافر ص   (3)
 (.10مجلد  –بدون تاريخ  –بيروت  –دار الحياة  –تاج العروس 

تحقيق د. عوض بن حمد  –د( )أبو سعيد السيرافي ما يحتمل الشعر من الضرورة عض –مثل: )فخذ   (4)
 وما بعدها(. 138ص  –م 1991 –القاهرة  –دار المعارف  –القوزي 



15 
 

ثانًيا: الخرم
(1)

 
 الجاهليالععر  في - أ

 امرؤ القيس:

 حجراتةه في  دع عنك نهًبا صيح -1
 عةةةةةولن مفةةةةةاعيلن فعةةةةةول مفةةةةةاعلن 

 

ولكةن حةديًثا مةا حةديث الرواحةل      
(2) 

 فعةةةةولن مفةةةةاعيلن فعةةةةولن مفةةةةاعلن 
 

 بوهةةةةةةةة يةةةةةةا هنةةةةةةةد ال تنكحةةةةةةةي  -2
 عةةةةةةةةولن فعةةةةةةةةولن عةةةةةةةةولن فعةةةةةةةةو 

 

عليةةةةةةةةةةةةه عقيقتةةةةةةةةةةةةه أحسةةةةةةةةةةةةبا  
(3) 

 فعةةةةةةةةول فعةةةةةةةةول فعةةةةةةةةولن فعةةةةةةةةو 
 

 ال وأبيةةةةةةةةك ابنةةةةةةةةة العةةةةةةةةامري   -3
 عةةةةةةةةول فعةةةةةةةةولن فعةةةةةةةةولن فعةةةةةةةةو 

 

أفةةةةةةةر القةةةةةةةوم أنةةةةةةةي ال يةةةةةةةدعي 
(4) 

 فعةةةةةةةولن فعةةةةةةةولن فعةةةةةةةولن فعةةةةةةةو 
 

 هةةةةةةةا حةةةةةةةدرة بةةةةةةةدرة وعةةةةةةةين ل -4
 فعةةةةةةةولن فعةةةةةةةولن فعةةةةةةةولن فعةةةةةةةو   

 

ُخةةةةةةةْرُشةةةةةةةقَّْت ممقيهمةةةةةةةا مةةةةةةةن أُ  
(5) 

 عةةةةةةةولن فعةةةةةةةولن فعةةةةةةةولن فعةةةةةةةو  
 

 يةةةةةا ربيةةةةةع لهةةةةةذه  وال تسةةةةةلمني -5
 عةةةةةولن مفةةةةةاعيلن فعةةةةةول مفةةةةةاعلن 

 

قبلهةةةا بةةةك واثًقةةةا   وكنةةةت أرانةةةي  
(6) 

 فعةةةةول مفةةةةاعيلن فعةةةةول مفةةةةاعيلن  
 

 بنةةةو ثعةةةل  يةةةا ثع ةةةال وأيةةةن منةةةي   -6
 عةةةةةوُل مفةةةةةاعلن فعةةةةةولن مفةةةةةاعلن   

 

أال حبةةةةذا قةةةةوم يحلةةةةون بالجبةةةةل   
(7) 

 فعةةةةولن مفةةةةاعيلن فعةةةةولن مفةةةةاعلن 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وفي بعض المواضع اجتمع الخرم مع زحاف آخر.  (1)

 ، والبيت من الطويل.94ص   (2)

 ، والبيت من المتقارب.128ص   (3)

 ن المتقارب، وقد جاء البيت في الديوان غير مدوَّر كما يلي:، والبيت م154ص   (4)
 ال يدعي القوم أني أفر  ال وأبيك ابنة العامري  

 وتفاعيله في هذه الحالة:
 عولن فعولن فعولن فعو  عولن فعولن فعولن فعول  

 وعندئذ يظهر في البيت خرم في العجز إلى جانب الخرم الذي أشرت إليه في الصدر.

 ، والبيت من المتقارب.166ص   (5)

 ، والبيت من الطويل.195ص   (6)

 ، والبيت من الطويل.197ص   (7)



16 
 

قةةةةةد عمةةةةةر الروضةةةةةات حةةةةةول   -7
 مخطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط
 عةةةةةول مفةةةةةاعيلن فعةةةةةول مفةةةةةاعلن   

 

إلةةةةةةى اللةةةةةةج مةةةةةةرأى مةةةةةةن سةةةةةةعاد  
ومسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمعا 
(1) 

 فعةةةةولن مفةةةةاعيلن فعةةةةولن مفةةةةاعلن 
 :َعبيد بن األبرص 

 .شعره خرمفي  ال يوجد
 طرفة:

 ال يوجد خرم.

 :النابغة الذبياني

 ح النعمةان نفةرح ونبةتهج   إن يفر -8
 عةةةةولن مفةةةةاعلين فعةةةةولن مفةةةةاعلن   

 

ويةةةةةأت معةةةةةدا ملكهةةةةةا وربيعهةةةةةا 
(2) 

 فعةةةةةول مفةةةةةاعيلن فعةةةةةول مفةةةةةاعلن
 

 هلل عينةةةةةا مةةةةةن رأى أهةةةةةل قبةةةةةة  -9
 عةةةةولن مفةةةةاعيلن فعةةةةولن مفةةةةاعلن   

 

أضةةر لمةةن عةةادى وأكثةةر نافًعةةا     
(3) 

 فعةةةةةول مفةةةةةاعيلن فعةةةةةول مفةةةةةاعلن
 

العبسةةةةةى فضةةةةةًلا فةةةةةي  أبقيةةةةةت -10
 ونعمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 يلن فعةةةةولن مفةةةةاعلن عةةةةولن مفةةةةاع 
 

ومحمةةةةدة مةةةةن باقيةةةةات المحامةةةةد 
(4) 

 فعةةةةول مفةةةةاعيلن فعةةةةولن مفةةةةاعلن  
 

إن امةةةرأ يرجةةةو الخلةةةود وقةةةد     -11
 رأى

 عةةةةولن مفةةةةاعيلن فعةةةةولن مفةةةةاعلن   
 

ى بةةةةةه غةةةةد  قةةةةةابوس ُي سةةةةرير أبةةةةي   
عجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةز
(5) 

 فعةةةةول مفةةةةاعيلن فعةةةةولن مفةةةةاعلن  
 أبلةةغ بنةةى بةةدر فكةةل صةةديقهم     -12 

 عةةةةةولن مفةةةةةاعيلن فعةةةةةول مفةةةةةاعلن 
 

ن يساموا المنديات غضةاب لهم أ 
(6) 

 فعةةةةةولن مفةةةةةاعيلن فعةةةةةول فعةةةةةولن 
 

 األمويالععر في  -ب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، والبيت من الطويل.209ص   (1)

 ، والبيت من الطويل.107ص   (2)

 ، والبيت من الطويل.164ص   (3)

 ، والبيت من الطويل.189ص   (4)

 والبيت من الطويل. – 194ص   (5)

 ن الطويل.والبيت م – 207ص   (6)
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 األخطل:
 العينةفي  ال يوجد خرم

 جرير:

 ذات أرواق تصةةدى لجةةؤذر  مةةا -1
 عةةةةولن مفةةةةاعلين فعةةةةولن مفةةةةاعلن   

 

بحيةةث تالقةةى عةةاذب فةةاألواعس   
(1) 

 فعةةةةول مفةةةةاعلين فعةةةةولن مفةةةةاعلن  
 

 ذو الرمة:
 ال يوجد خرم

 يس الرقيات:بيد اهلل بن قُع

 قةةةةد كبةةةةرت   لةةةةيقالةةةةت كثيةةةةرة   -2
 عةةةةةةولن فعةةةةةةةولن فعةةةةةةةولن فعةةةةةةةول 

 

وم مةةةةةن داهمةةةةةةيةةةةةألومةةةةةا بةةةةةك  
(2) 

 فعةةةةةةةول فعةةةةةةةولن فعةةةةةةةولن فعةةةةةةةو   
 

 إن امةةةةةرأ يرجةةةةةو وفةةةةةاء لذمةةةةةة  -3
 عةةةةولن مفةةةةاعيلن فعةةةةولن مفةةةةاعلن   

 

إلى غير عةوف مةن سةليم لحةائن     
(3) 

 فعةةةةولن مفةةةةاعيلن فعةةةةولن مفةةةةاعلن 
 

 بةةةةةةةةةةةان الحةةةةةةةةةةةى فةةةةةةةةةةةاغتربوا  -4
 نفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعلين مفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعلت

 

فةةةةةةةةةةؤادك الطةةةةةةةةةةرب وشةةةةةةةةةةف َّ 
(4) 

 مفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعلتن مفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعلتن 
 

العينة الجاهلية تزيد زيادة في  تظهر اإلحصائيات السالفة أن حاالت الخرم
 .ها؛ إذ تصل إلى ثالثة أمثالاألمويالشعر في  واضحة عن حاالت الخرم

 أول الصدر وأول الَعُجزفي  ثالًثا: الطيُّ
 بحر الوسيط في

 الجاهليالععر في  -أ

 القيس:امرؤ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والبيت من الطويل. – 183ص   (1)

 والبيت من المتقارب. – 101ص   (2)

 والبيت من الطويل. – 106ص   (3)

 والبيت من الوافر. – 142ص   (4)
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 نةةةةةةةةةةةةائم أبجلهةةةةةةةةةةةةا  ناعمةةةةةةةةةةةةة -1
 

كةةةةةةةةةةةةةأن حاركهةةةةةةةةةةةةةا أثةةةةةةةةةةةةةال  
(1) 

 

 عةةةةةةدوا تةةةةةةرى بينةةةةةةه أبواًعةةةةةةةا    -2
 

أكةةةةةةةةةةةرع عجةةةةةةةةةةةال  تحفةةةةةةةةةةةزه 
(2) 

 

 ه ربيةةةةةةع بةةةةةةاكر صةةةةةةاب عليةةةةةة  -3
 

كةةةةةةةةةةةأن قريانةةةةةةةةةةةه الرحةةةةةةةةةةةال   
(3) 

 

 نهةةةةةةةةةةةدة سةةةةةةةةةةةبوح  تقةةةةةةةةةةةدمني -4
 

عةةةةةةةةةض والحيةةةةةةةةةالصةةةةةةةةةلَّبها ال 
(4) 

 

 ًخةةةةةةةةةةةةا سةةةةةةةةةةةةاغًباتطعةةةةةةةةةةةةم فر -5
 

وع واإلحثةةةةةالأضةةةةةر بةةةةةه الجةةةةة  
(5) 

 
 :رصَعبيد بن األب

 أهلةةةةةةةه ملحةةةةةةةوب أقفةةةةةةةر مةةةةةةةن -6
 

فالقطبيةةةةةةةةةةةةةةةةةات فالةةةةةةةةةةةةةةةةةذنوب 
(6) 

 

 أو معةةةةةةةةةين ممعةةةةةةةةةن  واهيةةةةةةةةةة -7
 

مةةةةةةن هضةةةةةةبة دونهةةةةةةا لهةةةةةةوب   
(7) 

 

 مةةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةةبطن واد  أو ف ل ةةةةةةةةةةٍح -8
 

للمةةةةةةةاء مةةةةةةةن تحتةةةةةةةه قسةةةةةةةيب    
(8) 

 

 منهةةةةةةا أهلهةةةةةةا  إن يةةةةةةك حةةةةةةول  -9
 

فةةةةةةةةةةةال بةةةةةةةةةةةدئ وال عجيةةةةةةةةةةةب  
(9) 

 

 حةةةةةول منهةةةةةا جوهةةةةةا  أو يةةةةةك -10
 

وعادهةةةةةةا المحةةةةةةل والجةةةةةةدوب  
(10) 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .190ص   (1)
 .190ص   (2)
 .191ص   (3)
 .191ص   (4)
 .192ص   (5)
 .19ص   (6)
 .20ص   (7)
 .21ص   (8)
 .21ص   (9)

 .21ص   (10)
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 كلةةةةح بمةةةةا شةةةةئت فقةةةةد يةةةةدرأف -11
 بالضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةـ

 

يخةةةةةةدع األريةةةةةةب  عةةةةةةف وقةةةةةةد  
(1) 

 

 النةاس مةن ال يعةظ الةدْ     ال يعةظ  -12
 

ينفةةةةةةةةةةع التلبيةةةةةةةةةةُب د ْهةةةةةةةةةةر وال 
(2) 

 

 قةةد يوصةةل النةةازح النةةائى وقةةد -13
 

السةةةةةةةهمة القريةةةةةةةب  يقطةةةةةةةع ذو 
(3) 

 

 مةةةةةا بةةةةةازال سديسةةةةةها  أخلةةةةةف -14
 

وال ينةةةةةةةةةةوب هةةةةةةةةةةي الحقةةةةةةةةةةة 
(4) 

 

 ُيحتفةةةةةر الرخةةةةةامي  بُبأو شةةةةة -15
 

ل هبةةةةةةةةةةةةةوبشةةةةةةةةةةةةةمأه تلفةةةةةةةةةةةةة 
(5) 

 

 عصةةةةةـر وقةةةةةد أرانةةةةةيفةةةةةذاك  -16
 

نهةةةةةةةةةدة سةةةةةةةةةرحوب تحملنةةةةةةةةةي 
(6) 

 

 غةةةةةداة قةةةةةرةفةةةةةي  فأصةةةةةبحت -17
 

ريبـريشةةةةها الضةةةة يسةةةةقط عةةةةن 
(7) 

 

 ريشةةةةها وانتفضةةةةت  فنفضةةةةت -18
 

هضةةةةةةةة قريةةةةةةةبمةةةةةةةن ن وهةةةةةةةي 
(8) 

 

 طرفة:
 العينة.في  ال يوجد هذا النوع من الزحاف

 :النابغة الذبياني

تسةةةعى تحةةةت وهةةةي  قلةةةت لهةةةا -19
 تهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالب
 

ال تحطمنةةةك إن البيةةةع قةةةد رزمةةةا 
(9) 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .22ص   (1)
 .22ص   (2)
 .23ص   (3)
 .23ص   (4)
 .24ص   (5)
 .24ص   (6)
 .25ص   (7)
 )وقد اجتمع الطىَّ مع الخبن هنا(. 25ص   (8)

 .64ص   (9)
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 ف مةةن البقةةار يحفةةزهبةةات بحقةة -20
 

إذا اسةةةتكف قليًلةةةةا تربةةةةه انهةةةةدما  
(1) 

 

سةةةةوداء فةةةي   بيةةةت أو أضةةةع ال  -21
 مظلمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 

ـرى بها الساريتقيد العير ال يس 
(2) 

 

مثةةةةةةل مةةةةةةرى الةةةةةةدلو  ماريةةةةةةة -22
 مركضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 

إذا الحمةةةةةةةةيم علةةةةةةةةى األعطةةةةةةةةاف    
ينحلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب
(3) 

م تنبةةةةةت شةةةةةدق لةةةةةمنهةةةةةرت ال -23 
 قوادمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه

 

جانب العين من تسبيده زبب في 
(4) 

 

 مةةةن عةةةرا نجةةةد أعنتهةةةا  قلةةةدها -24
 

سةةةةةوم الجةةةةةراد فناصةةةةةت عرمةةةةةد     
الحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرم
(5) 

 األمويالععر في  -ب 

 األخطل:

 أكنةةةاف سةةةدرته فةةةي  وهةةةو أخرقةةةه -1
 

يةةةةةةوم تضةةةةةةرمه الجةةةةةةوزاء  مشةةةةةةمول 
(6) 

 
 قنةةةةواء نضةةةةاخة الةةةةذفرى مفرجةةةةة   -2
 

عةةةةن ضةةةةلوع الةةةةزور مفتةةةةول مرفقهةةةةا 
(7) 

 
 أبطةةةن الغيةةةل يوردهةةةا  اًرمةةةيقسةةةم أ -3
 

أم بحةةةةةةر عانةةةةةةة إذ نشةةةةةةف الراغيةةةةةةل  
(8) 

 
 فهةةةةاجهن علةةةةى األهةةةةواء منحةةةةدر   -4
 

األرض تحليةةةةةةلفةةةةةةي  ئمةةةةةةهوقةةةةةةع قوا 
(9) 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .65ص   (1)
 .76ص   (2)
 .176ص   (3)
(4)  178. 
 .201ص   (5)
 .56ص   (6)
 .57ص   (7)
 .59ص   (8)
 .59ص   (9)
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 مين قةةةد طةةةارت نسةةةيلته قةةةارح عةةةا -5
 

مةةةن رضةةةاض المةةةرو مغلةةةول   سةةةنبكه 
(1) 

 
 منهًلةةةةةا زرقةةةةةا شةةةةةرائعه   أوردهةةةةةا -6
 

وقةةةةةد تعطشةةةةةت الجحشةةةةةان والحةةةةةول    
(2) 

 
 مثةةةةةل هةةةةةداب المةةةةةالء لةةةةةه  يتبعةةةةةه -7
 

منهةةةةا أعاصةةةةير مقطةةةةوع وموصةةةةول    
(3) 

 
 إذا النةةةةت عريكتهةةةةا مةةةةن اللةةةةواتي -8
 

بعةةةةةةةةةده آل ومجلةةةةةةةةةود  كةةةةةةةةةان لهةةةةةةةةةا  
(4) 

 
 حةةةةةةرور كةةةةةةل هةةةةةةاجرة تلفحهةةةةةةن  -9
 

األخفةةةةةةةةاف مجهةةةةةةةةود فكلهةةةةةةةةا نقةةةةةةةةب 
(5) 

 
 ع أبليا وقد حميتب َّرثم ت -10

 
منةةةةةةةه الةةةةةةةدكادك واألكةةةةةةةم القراديةةةةةةةد    

(6) 

 
 عيًنا لمرتعه بها فْهو  يقر -11
 

والقلةةةةب مستشةةةةعر مةةةةن خيفةةةةة وجةةةةال   
(7) 

 
 حتى إذا الشمس وافته بمطلعها -12
 

ضةةةةةامر غرثةةةةةان قةةةةةد نحةةةةةال  صةةةةةبَّحه 
(8) 

 
 حتى إذا قلت نالته سوابقها -13
 

وقةةةةةةةد أمهلنةةةةةةةه مهةةةةةةةال كةةةةةةةر عليهةةةةةةةا 
(9) 

 
 بمتلف ومفيد ال يمن وال  -14
 

نفس فيمةةةةةةا فاتةةةةةةه عةةةةةةذالتهلكةةةةةةه الةةةةةة 
(10) 

 
 فك صالحةعة لن تنإنَّ ربي -15
 

 عةةةةن حوبائةةةةك األجةةةةال مةةةةا أخةةةةر اهلل  
(11) 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .60ص   (1)
 .60ص   (2)
 .62ص   (3)
 .98ص   (4)
 .99ص   (5)
 .99ص   (6)
 .150ص   (7)
 .152ص   (8)
 .153ص   (9)

 .158ص   (10)
 .160ص   (11)
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 يشيده كأنها برج روميَّ -16
 

وآجةةةةةةةةةر وأحجةةةةةةةةةار  لةةةةةةةةةزَّ بجةةةةةةةةةص   
(1) 

 
 قنيص أو أحس بهم آنس صوت -17
 

كةةةةةةالجن يهفةةةةةةو مةةةةةةن جةةةةةةرم وأنمةةةةةةار 
(2) 

 
 انقضاب الحبل يتبعهم نمنقضبي -18
 

المقسةةةم البصةةةـر  بةةةين الشةةةقيق وعةةةين   
(3) 

 
 فلهإلى امرئ ال تعدينا نوا -19
 

فليهنةةةةةةةةئ لةةةةةةةةه الظفةةةةةةةةر  أظفةةةةةةةةره اهلل 
(4) 

 
 أمير المؤمنين إذا فهو فداء -20
 

النواجةةةةةةذ يةةةةةةوم باسةةةةةةل ذكةةةةةةر  أبةةةةةةدى 
(5) 

 
 الليث كلكله كافتراس مفترٌس -21
 

لوقعةةةةةةةة كةةةةةةةائن فيهةةةةةةةا لةةةةةةةه جةةةةةةةزر     
(6) 

 
 وإن تدجت على اآلفاق مظلمة -22
 

مخةةةةةرج منهةةةةةا ومعتصةةةةةم  كةةةةةان لهةةةةةم 
(7) 

 
 عدوا إن شاهده هواتخذو -23
 

تغيةةةةةةةب مةةةةةةن أخالقةةةةةةةه دعةةةةةةةر  ومةةةةةةا  
(8) 

 
 حضروامن غسان إذ  بريسأله الص -24
 

والحةةةزن كيةةةف قةةةراك الغلمةةةة الجشةةةـر 
(9) 

 
 بيربوع ورفدهم نيتصلو -25
 

عنةةةةةةةد الترافةةةةةةةد مغمةةةةةةةور ومحتقةةةةةةةر 
(10) 

 
 جرير:

 ال يوجد.
 ذو الرمة:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .163ص   (1)
 .165ص   (2)
 .195ص   (3)
 .169ص   (4)
 .199ص   (5)
 .199ص   (6)
 .201ص   (7)
 .203ص   (8)
 .204ص   (9)

 .205ص   (10)
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ال يوجد
(1)

. 

العينة المختارة في  اتضح مما سبق أن حاالت هذا النوع من الزحاف
( حالة 26العينة األموية )وفي  ( حالة،26قد بلغت )الجاهلي عر من الش

العينة الجاهلية أعلى في  كذلك، ولكن النسبة بين عدد الحاالت وعدد األبيات
العينة األموية، بل تكاد تصل إلى ضعفها، وذلك ألن في  كثيًرا من مثيلتها

 (727ألموية )العينة اوفي  بيًتا، (430العينة الجاهلية )في  أبيات البسيط
بيًتا
(2)

العينة وفي  %( تقريًبا،6العينة الجاهلية )في  فنسبة هذا الزحاف ،
 %( تقريًبا.5,3موية )األ

شعر في  العينة األموية قد وردتفي  فإذا الحظنا أن كل حاالت الطيَّ
وأن ما جاء بالعينة من أشعار اآلخرين قد خال منه تماًما، تبينت لنا  ،األخطل

. وليس غريًبا أن يكون شعر األخطل األمويَّالعصر في  حافندرة هذا الز
 من نواٍح الجاهليَّمن هذه الناحية، فهو شبيه بالشعر  الجاهليَّشبيًها بالشعر 

 أخرى متعددة، بل ربما كان أشبه األعالم األمويين بشعراء الجاهلية.
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 16ولت ما جاء منه في بقية الديوان وفي الشعر المنسوب إليه )ليس في العينة شيء من البسيط، وقد تنا  (1)

 بيًتا( فلم أجد فيها هذا النوع من الزحاف.

 ( التي وردت في ديوان ذي الرمة في غير العينة.16( بيًتا إذا تركنا األبيات الـ )711أو )  (2)
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 تصريع المطالع :رابًعا

الجاهليقصائد الععر  -أ
(1)

 

 المصرعةعدد القصائد غير  صرعةالمعدد القصائد  

امرؤ القيس
(2)

 19 10 

ع بيد بن األبرص
(3)

 21 8 

 12 9 طرفة

يالنابغة الذبيان
(4)

 16 19 

 65 49 

 %57نسبة عدد القصائد المصرعة إلى مجموع القصائد 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قل من سبعة، وقد استبعدت من القصيدة هنا هي ما تكون من سبعة أبيات أو أكثر، والقطعة ما كان أ  (1)

 إحصاءات التصريع األبيات المفردة و الرجز المشطور.

 ( استبعدت هنا المناظرتين الشعريتين بين امرئ القيس والتوءم اليشكري، وبينه وبين عبيد.2،3)

 
 

 ( التي ذكر أنها منحولة.65تركت القصيدة )  (4)
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 األمويقصائد الععر  -ب

 المصرعةعدد القصائد غير  المصرعةعدد القصائد  

 7 9 األخطل

 3 15 جرير

 4 3 ذو الرمة

 13 26 بيد اهلل بن قيس الرقياتُع

 53 27 

 %66إلى مجموع القصائد  المصرعةنسبة عدد القصائد 
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 بحر الطويلفي  خامًسا: تقييد القافية

 الجاهليالعصر في  أوًلا:

 امرؤ القيس:

 ثالثة نصوص مقيدة من هذا البحر، مطالعها: توجد

 ُحةةرَّْبإلةةى أهلةةه  لعمةةرك مةةا قلبةةي -1
 

بُقةةةرَّْر يوًمةةةا فيةةةأتينى  ـوال مقصةةة 
(1) 

 
طريةةةةةف بةةةةةن مةةةةةال ليلةةةةةة الجةةةةةوع   لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره -2

والخصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةـْر
(2) 

 بنةةةو ثع ةةةلْ  يةةةا ثعةةةال وأيةةةن منةةةي   -3 
 

بةةةةْلأال حبةةةةذا قةةةةوم يحلةةةةون بالج  
(3) 

 
 :َعبيد بن األبرص 

يةةةةوم فةةةةي  وخيرنةةةةى ذو البةةةةؤس -4
 بؤسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه

 

كلهةةا المةةوت قةةد   فةةي  خصةةاال أرى 
بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرْق
(4) 

 طرفة:  

 أعمةةرو بةةن هنةةد مةةا تةةرى رأي      -5
 صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرمة

 

لهةةةةةةا سةةةةةةبب ترعةةةةةةى بةةةةةةه المةةةةةةاء   
والشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجْر
(5) 

 لخولة باألجراع مةن إضةم طلةل    -6 
 

وبالسةةفح مةةن قةةوَّ مقةةام ومحتمةةلْ    
(6) 

 

 النابغة: 

المةةةواطن فةةةي  جةةةزى اهلل عبسةةةا -7
 كلهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

 

جزاء الكالب العاويات وقد فعةلْ  
(7) 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .109ص  –امرؤ القيس   (1)
 .142ص  –امرؤ القيس   (2)
 .197ص  –امرؤ القيس   (3)
 (.83ص  –ع بيد بن األبرص )شرح: أحمد عدرة   (4)
 .142ص  –طرفة   (5)
 .214ص  –طرفة   (6)
 .191ص  –النابغة   (7)
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 د رأىإن امرأ يرجو الخلةود وقة   -8
 

ى بةةةةةه غةةةةد  قةةةةةابوس ُي سةةةةرير أبةةةةي   
عجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْز
(1) 

 %.11نسبة عدد النصوص المقيدة إلى مجموع عدد النصوص   

 األموّيالعصر في  ثانًيا:

 نص مقيد القافية من بحر الطويلأي  ال يوجد

%( و 11اإلحصاءات هنا ال تحتاج إلى توضيح، فشتان بين )
 )صفر%(.

 نتائج

 ُيستخلص مما سبق:

عروضية لم تمنع ظهور أساليب عروضية، تختلف من أن القواعد ال -1
العصر الواحد، في  عصر إلى عصر، بل تختلف باختالف الشعراء

أوائل الصدور في  الطيَّغزارة  –على سبيل المثال  –وقد رأينا 

 بحر البسيط عند األخطل، وغياب هذا الزحاف تماًمافي  واألعجاز
ين عاصروه. كذلك العينات المختارة لغيره من الشعراء الذفي 

 شعر امرئ القيس وغيابه عند عبيد.في  الحظنا وجود الخرم
ذو أساليب عروضية متميزة  الجاهليَّأن الشعر المنسوب للعصر  -2

ساليب فيما تاله من عصور. ولما كانت األعن األساليب العروضية 
أو يوشك أن يكون كذلك،  العروضية تتكون بشكل تلقائيَّ ال إراديَّ

صحيح  – قسًما كبيًرا منهأو  –يؤكد أن هذا الشعر  فهذا التميَّز

 .الجاهليَّالنسبة إلى العصر 
يبدو للبعض مجمًدا أو مقيًدا بسالسل من الذي  العربيَّوأن الشعر  -3

أقدم عصوره المعروفة. وإذا في  لم يكف عن التطور حتىحديد 
شعر في  بيَّنها البحثالتي  قارنا بين الكسور واالختالالت العروضية

شعر النابغة من ناحية وفي  رئ القيس وعبيد وطرفة من ناحية،ام
 أخرى، لتجلت لنا هذه الحقيقة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .194ص  –النابغة   (1)
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الحقبة الممتدة من في  وبخاصة –أن الموسيقى الشعرية العربية  -4
كانت كلما تقدم الزمن تبتعد  – األمويَّحتى العصر  الجاهليَّالعصر 

ص الصنعة، ويقل نصيبها من الترخَّفي  عن التلقائية وتمعن
 والطالقة ويزيد نصيبها من االلتزام والتقيد.

 ويرجع ذلك إلى العوامل اآلتية:

أن العرب كانوا يزدادون تحضًرا بمرور األيام، وال سيما بعد   -1
ظهور اإلسالم ودعوته إلى التعلم والتفقه، وبعد زيادة اختالط 

كانت أكثر التي  باألمم األخرى –على أثر الفتوحات  –العرب 

وفر نصيًبا من العلم؛ ومن أهم نتائج هذا وذلك انتشار تحضًرا وأ
  الكتابة والقراءة.

واإلنسان كلما ازداد تحضًرا زاد اعتماده على العقل، وزادت 
بدًلا من إلقائه كتابة الشعر أقبل على و ،عنايته بالتنميق والتجميل

تتيح مجاًلا أوسع للتنقيح، وتجعل شفوًيا، وال شك أن الكتابة 
 رب إلى الصنعة وأبعد عن التلقائية.الشعر أق

أن العرب لم يعرفوا علوم اللغة إال بعد اإلسالم. وال شك أن   -2
درس علوم اللغة، أو شيًئا منها، البد أن يكون أكثر الذي الشاعر 

يعتمد الذي إعماًلا للعقل وأكثر وعًيا بالقواعد عموًما من الشاعر 
 على حسَّه دون دراسة علمية.

عند الجاهليين كان وثيق االرتباط بالتلحين، وأن  وأن أداء الشعر -3
العصور التالية حتى صار في  هذا االرتباط قد أخذ يضعف

التلحين صنعة مستقلة. ولهذا كان شعراء الجاهلية أكثر إقداًما 
على الزحافات وبعض أنواع العلل والكسور، فالتلحين يعمل إلى 

 ام.يسببها هذا اإلقدالتي  حد ما على سد الثغرات
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 الثانيالفصل 

 التفعيلة والمحتوى، بين السالمة والزحاف، 

 مثال من الوافر األول
ال شك أن الزحاف قد ُعرف منذ عرفت األوزان، فمعرفتها ال تتم إال 

؛ فهو عند الزحاف يغلب عليه التقويم الجماليبمعرفته. وحديث القدماء عن 

السالمةبعضهم أدنى مرتبة من 
(1)

ولكن بعض الزحاف عند بعضهم أحسن  ،

من السالمة
(2)

ومنهم من رآه كالق ب ل والف ل ج يستحسن يسيُره وال يستحسن  ،

كثيُره
(3)

وصنفه بعضهم إلى حسن وصالح وقبيح ،
(4)

دون نظر  ؛ وكل ذلك

 إلى عالقته بالمحتوى.

لى اتجاههم إلى التقويم الجمافي  ومن المعاصرين من تابع القدماء
للزحاف معزوًلا عن المحتوى
(5)

لكن بعضهم حاول أن يجد عالقة بين  ،
نطاق الشطر أو في أي  نطاق الجملة أو ما يقاربها،في  الزحاف والمحتوى

البيت
(6)

 هذه العالقة على مستوى النص كله. يدرسوا فى حدود علمي. ولم 

لى عالقة المحتوى بالتفعيلة سالمة  ومزاحفة عفي  وهذا البحث ينظر
مستوى النص، من خالل الوزن المسمى بالوافر األول )مفاعلتن مفاعلتن 

 تأتيالتي  هو تفاعيل الحشو –بطبيعة الحال  –فعولن(؛ ومجال البحث 

في  ن = مفاعْلتن(حال السالمة، أو )مفاعيلفي  تن(الواحدة منها على )مفاع لً 
ب فال يمسهما حال الزحاف، )ويسمى: العْصب(؛ أما تفعيلتا العروض والضر

 زحاف وال علة تجرى مجرى الزحاف.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في )تاج العروس( أن الزحاف سمَّى كذلك لثقله )مادة: زحف(. وقال )ابن رشيق(: إن الزحاف )يهجن   (1)
 ويذهب برونقه(. الشعر

 (.99ص 1جـ –م 1925 – 1ط –مطبعة هندية  –القاهرة  –)ابن رشيق: العمدة 
 كما روي القريض على الزحاف(. –وقال )أبو العالء(: )وأكرمني على عيبي رجال 

 (.99ص – 2جـ –م 1915القاهرة  –تحقيق: أمين عبد العزيز  –)أبو العالء المعري: لزوم ما ال يلزم 
 .90،91ص  –شيق ابن ر  (2)
 السابق نفسه. –ابن رشيق   (3)

لجنة  –القاهرة  –ضبطه وصححه )أحمد أمين( وآخرون  –على سبيل المثال: ابن عبد ربه: العقد الفريد   (4)
 .464، 461، 458، 452، 450، 447، 444ص  – 4جـ –م 1946 –التأليف والترجمة 

 وما بعدها. 105ص  –م 1974 –دار العلم للماليين  –وت بير –نازك المالئكة: قضايا الشعر المعاصر   (5)

 161 –م 1971 – 2ط –مكتبة الخانجي ودار الفكر  –القاهرة  –د. محمد النويهي: قضية الشعر الجديد   (6)
 .271وما بعدها، ص 
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- 77 – 7ع قصار واثنين طويلين: )ون )مفاعل تن( من ثالثة مقاطتتك

)
(1)

 (.--- 7ن( أو )مفاعْلتن( فمن مقطع قصير وثالثة طوال: )يلأما )مفاع ،

القصيدة ثقلت كفة المقاطع القصيرة في  وكلما كثرت التفاعيل السالمة
 اطع الطويلة، والعكس صحيح.على حساب كفة المق

 تعبيرًيا يختلف عن األثر التعبيريويبدو أن للمقاطع القصيرة أثًرا 
 أقرب إلى التعبير عن الحركة السريعة.للمقاطع الطويلة، فاألولى 

وللتحقق من ذلك عرضت على عدد من الزمالء والطالب مجموعة من 
معين )الخبب(  وزن)األشطر( تغلب عليها المقاطع القصيرة، وتنتمى إلى 

 :هي ولو كانت بال معنى، 

 ت ت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت ْم ت ت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت ْم ت ت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت ْم ت ت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت مْ 
 

 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذفْت بصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوالجةٍ  
 

 أرأيةةةةةةةةةةةةةةةةةت هنةةةةةةةةةةةةةةةةةا شةةةةةةةةةةةةةةةةةجرا ِخضةةةةةةةةةةةةةةةةةـرا 
 

 جلسةةةةةةةةةةةةةةةةةت ورنةةةةةةةةةةةةةةةةةت فةةةةةةةةةةةةةةةةةرأت قمةةةةةةةةةةةةةةةةةرا
 

 :هي إلى الوزن نفسه،  خرى تتركب من مقاِطع طويلة وتنتميومجموعة أ

 تةةةةةةةةةةْم تةةةةةةةةةةْم تةةةةةةةةةةْم تةةةةةةةةةةْم تةةةةةةةةةةْم تةةةةةةةةةةْم تةةةةةةةةةةمْ تةةةةةةةةةةْم 
 

 ا نلعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْبهيَّةةةةةةةةةةةةةةةةةةة يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا أصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحابي 
 

 مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال إال درهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمْ  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي
 

 إن الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدنيا قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد غرَّتنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( تدل على المقطع الطويل(.-( تدل هنا على المقطع القصير، والعالمة )7العالمة )  (1)
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)بغض النظر عن  ؟األشطر أكثر إيحاًء بالحركة السريعةأي  وسألتهم:
تغلب عليها المقاطع التي  المعنى(، فكانت اإلجابة غالًبا تشير إلى األشطر

القصيرة
(1)

. 

كان لونها واإليقاع السريع أكثر إيحاًء بالمشاعر الحارَّة الجياشة أيَّا 
يقاع )سواء أكانت فرًحا أم جزًعا أم غضًبا أم غير ذلك من مشاعر(، واإل
البطىء أكثر إيحاًء بالمشاعر الرصينة الهادئة )أيَّا كان لونها كذلك(
(2)

وهذه  ،
 بوجه عام. ظواهر السلوك اإلنسانيفي  حقيقة ال تخصَّ الشعر، بل نلمسها

دراسة العالقة بين محتوى وغاية هذا البحث أن يتحقق من هذا وذاك ب
لهذا النص  ( والتكوين المقطعيعر والمعانيالنص )ما يتضمنه من المشا

)ارتفاع نسبة المقاطع القصيرة أو انخفاضها، أو بعبارة أخرى: ارتفاع نسبة 
 ( من خالل أربع عينات شعرية.هاتن أو انخفاضمفاعل 

ى من نسبتها والمقصود بارتفاع نسبة المقاطع القصيرة هنا أنها أعل
العينة، كما أن المقصود بانخفاض نسبة المقاطع معظم قصائد في  السائدة

معظم قصائد العينة، وليس المقصود في  القصيرة أنها أدنى من نسبتها السائدة
 وعدد المقاطع الطويلة.المقارنة المطلقة بين عدد المقاطع القصيرة 

 :تناولتها فهيالتي  أما العينات الشعرية األربع

(ابن الروميمن ديوان )الثاني الجزءان األول و -1
(3)

. 
(المتنبيديوان ) -2

(4)
. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 –حظ ذلك األثر التعبيري أيًضا )د. محمد النويهي( االشعر الجاهلي، منهج في دراسته وتقويمه وقد ال  (1)

 [.60، 59ص  1جـ –بدون تاريخ  –القاهرة الدار القومية 
ص  –م 1978 –المطبعة العصرية  –تونس  –كما الحظه )محمد العياشي( انظرية إيقاع الشعر العربي 

154.] 
 [.61ص  –لنويهي( االسابق وقد ذكر ذلك )د. ا  (2)

ويمكن االستئناس بفن آخر، هو فن التمثيل، إذ يرى بعض أساتذته أن القاعدة العامة تقضي بأن يسرع الممثل أو 
 ىيبطئ في أدائه حسب طبيعة الكالم الذي يؤديه؛ فاالنفعاالت الشديدة ال يمكن التعبير عنها باألداء التمثيلي ف

الممثل يصح له أن يبطئ وأن يتمهل وأن يأخذ بالطراوة واللين وهو يؤدي  رخاوة أو في بطء، في حين أن
 االنفعاالت الهادئة.

 –م 1987ط  1ط –بيروت الشركة العالمية للكتاب  –اد. فاروق سعد: فن اإللقاء العربي الخطابي والتمثيلي 
 [.288، 285ص 
 –الهيئة المصرية العامة للكتاب  –قاهرة ال –تحقيق د. حسين نصار  –ابن الرومي: ديوان ابن الرومي   (3)
 م.1994 2ط – 2م، جـ1993 – 2ط – 1جـ

ضبطه وصححه: مصطفى السقَّا وإبراهيم اإلبياري وعبد  –شرح العكبري  –المتنبي: ديوان المتنبي   (4)
 بدون تاريخ. –دار المعرفة  –القاهرة  –الحفيظ شلبي 
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(جزء األول من ديوان )الشريف الرضيال -3
(1)

. 
(المعرَّي أبي العالءسقط الزند والدرعيات لـ ) -4

(2)
. 

حاجة إلى في  ليستالعربي تاريخ الشعر في  ومكانة هؤالء األربعة
 بيان.

قام البحث بحصر القصائد
(3)

نتمى إلى الوافر األول، وأحصى تالتي  
صيغت على وزن )مفاعلتن(، واستخرج نسبة هذه التي أي  التفاعيل السالمة،

كل قصيدة، ورتَّب قصائد كل شاعر في  التفاعيل إلى مجموع تفاعيل الحشو
التي  على حدة ترتيًبا تنازلًيا بناًء على هذه النسب، وحدَّد القصائد الثالث

كل عينة، في  تتضمن أدنى النسبالتي  ئد الثالثأعلى النسب والقصاتتضمن 
وحاول أن يبيَّن العالقة بين محتوى كل قصيدة من القصائد الست وارتفاع 

هذه النسبة أو انخفاضها
(4)

. 

 ابن الروميأواًل: 

عدد  ص جـ مطلع القصيدة م
 األبيات

عدد 
 تنمفاعَل

نسبة 
 تن%مفاعَل

 فقةةةةةدتك يةةةةةا كنيةةةةةزة كةةةةةل ف ْقةةةةةدٍ     1
 

 أول مةةةةةن يمةةةةةوتُ وذقةةةةةِت المةةةةةوت  
 

1 382 7 17 60% 

 عةةةةدوَّك مةةةةن صةةةةديقك مسةةةةتفاد    2
 

 فةةةةةةةال تسةةةةةةةتكثرن مةةةةةةةن الصةةةةةةةحاِب
 

1 231 7 17 60% 

 أحةةةةةةةبَّ المهرجةةةةةةةان ألن فيةةةةةةةه   3
 

 السةةةةةةةةناِء سةةةةةةةةروًرا للملةةةةةةةةوك ذوي 
 

 

1 56 20 47 59% 

 أدار العامريةةةةةةةةةةةةةة بالوحيةةةةةةةةةةةةةدِ  4
 

 سةةةةةةقاك محلجةةةةةةل هةةةةةةزج الرعةةةةةةودِ  
 

2 729 38 56 57% 

 وقتةةةةةةك يةةةةةةد اإللةةةةةةه أبةةةةةةا علةةةةةةيَّ 5
 

 وال جنحةةةةةةت بسةةةةةةاحتك الخطةةةةةةوبُ  
 

1 188 24 54 56% 

 ا بالفخةةةةةةةةة أرى العصةةةةةةةةفور يعبةةةةةةةةةث  6
 

 ومةةةةةةةا ال لخناقةةةةةةةه فيهةةةةةةةا ُمراخةةةةةةةى 
 

2 578 19 41 54% 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م.1994 –بيروت  – 1جـ –ححه: د. إحسان عبَّاس ص –الشريف الرضي: ديوان الشريف الرضي   (1)
وروجعت القصائد على: شروح سقط  –م 1980 –دار صادر  –بيروت  –أبو العالء المعري: سقط الزند   (2)
 –الهيئة المصرية العامة للكتاب  –القاهرة  –تحقيق مصطفى السقا وآخرين بإشراف د. طه حسين  –الزند 
 م.1978

على القصائد، أي أنها استبعدت القطع والنتف واألبيات المفردة. ويالحظ أن الباحث اقتصرت العينات   (3)
 –اكتفى ببعض ديوان )ابن الرومي( وبعض ديوان )الشريف الرضي( لضخامة حجم الديوانين، والعينات األربع 

 متقاربة األحجام. –مع ذلك 

ارتفاًعا بارًزا، أو انخفضت انخفاًضا بارًزا؛ أي أن البحث ركَّز على القصائد التي ارتفعت فيها النسب   (4)
 فالبروز هو الذي يدعو إلى التساؤل.
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 أبةةةا إسةةةحق ال تغضةةةب فأرضةةةى 7
 

 بعفةةةةةةةةةوك دون مةةةةةةةةةأمول الثةةةةةةةةةواِب
 

1
1 

329 13 28 54% 

 بةةك يةةا ابةةن يحيةةى   أقةةول لسةةائلي  8
 

 حمةةةةةةاِد لمةةةةةةن سةةةةةةألت بةةةةةةه حمةةةةةةادِ   
 

2 747 15 32 53% 

 ِصةةبا مةةن شةةاب مفرقةةه تصةةابِ     9
 

 وإن طلةةةةب الصةةةةبا والق لةةةةب صةةةةابي 
 

1 255 175 340 49% 

1
0 

 عصةةةةاها ذكرتةةةةك حةةةةين ألقةةةةت بةةةةي 

 
 الخصةةةةيب )م( النَّةةةةوى يومةةةةا بنهةةةةر أبةةةةي

 
1 325 43 84 49% 

1
1 

 أس ةةةةةالم قةةةةةد سةةةةةلمت  مةةةةةن العيةةةةةوب   
 

 أال فاسةةةةةةةةلم كةةةةةةةةةذاك مةةةةةةةةن الخطةةةةةةةةةوب  
 

1 224 43 83 48% 

1
2 

 رويةةةةةةدك أيهةةةةةةا الرجةةةةةةل المنةةةةةةادى   
 

 ا عيسةةةةةةةةى أتةةةةةةةةيح لةةةةةةةةك الغيةةةةةةةةاثُ   أبةةةةةةةة
 

1 407 10 19 48% 

1
3 

 لةةةةةةنعم اليةةةةةةوم يةةةةةةوم السةةةةةةبت حًقةةةةةةا   
 

 لصةةةةةةةةةةةةةيد إن أردت بةةةةةةةةةةةةةال امتةةةةةةةةةةةةةراِء
 

1 136 7 7 25% 

هجاء مغنية تدعى )كنيزة(، في قيلت  تعلو القائمةالتي  القصائد ُأولى
ويحق لنا أن نرى القصيدة زاخرة بالمشاعر الحارة، مشاعر البغض والغيظ، 

يتمنى فيه الذي معظم أبيات القصيدة وال سيما المطلع في  حرارةوتبدو هذه ال
 موتها.

( من ولع بالجمال ونفور ابن الروميويؤيد ذلك ما ينطق به سائر شعر )
وفي  هذا وذاك إلى درجة توشك أن تكون م ر ضيَّة.في  من القبح، وغلوَّ

ًبا، أما أهاجيه يكثر وصف القبح ولو كان من يهجوه وزيًرا أو شاعًرا أو كات
على  أصواتهم وصورهمفي  المغنون والمغنيات الذين هجاهم فكان يذم القبح

كل ذلك ال يكتفى بغض البصر عما يراه قبيًحا، بل يفصح في  السواء؛ وهو
 عن شعور بكراهية الذعة ال تطاق.

فهى وصية تليها فال يبدو فيها مثل هذا الشعور الحار؛ التي  أما القصيدة
ولذلك تبدو لنا ألول وهلة من فيض العقل ال من فيض يلخصها مطلعها، 

أن مضمونها ال يتفق مع ارتفاع نسبة المقاطع القصيرة فيها. أي  الشعور؛
وربما جاز أن نفسر هذا الشذوذ بأن الشاعر كابد تجربة حقيقية جاءت 
القصيدة على أثرها قبل أن تخمد نارها، فكان متأجج الباطن وإن جاءت 

لظاهر لكننا نقرأ الشعر نفسه وال نقرأ دوافع الشاعر ونواياه قصيدته خامدة ا
أن نُعدَّ هذا النص واحًدا من  –من ثم  –إال ما دلَّت عليه النصوص، وينبغى 

تعرجات وهي  تشوب استقامة الخط العام لقصائد كل عينة،التي  التعرجات
 الصفحات التالية.في  قليلة على كل حال، كما سنرى
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د فيغلب عليها وصف المهرجانأما ثالثة القصائ
(1)

 وما تمتع به الممدوح 
النقطاعه عن الممدوح ذلك اعتذاره  لمهرجان من لهو حالل، يليهذا افي 

بسبب حريق قضى على ما جمع من ثراء، وضيعٍة سبَّبت له المتاعب. ويبدو 
القصيدة هذه في  نفخالذي بكل ألوان المتع الحسيَّة هو ( ابن الروميأن ولع )
 قصيدتهفي  ن(، وهو ولع يظهريلرة ورجح كفة )مفاعلتن( على )مفاعالحرا
 هذه القصيدة مثًلا:في  سائر شعره؛ يقولوفي 

 ف م ْهةةةةرْج فيةةةةه تحةةةةت ظةةةةالل عةةةةيش
 

 ممةةةةةةةدَّدة علةةةةةةةى عةةةةةةةيش فضةةةةةةةاء   
 

 شةةةةهدُت لقةةةةد لهةةةةوت  وأنةةةةت عةةةةفَّ   
 

 مصةةةةةون الةةةةةدين مبةةةةةذول العطةةةةةاء  
 

 تغَّنتةةةةةةةةةك القيةةةةةةةةةان فمةةةةةةةةةا تغنَّةةةةةةةةةت 
 

 سةةةوى محمةةةول مةةةدحك مةةةن غنةةةاء   
 

أدنى القائمة، فأدناها قصيدته عن أيام في  تقعالتي  أما القصائد الثالث
 األسبوع ومنها:

 وفةةةةةةى األحةةةةةةد البنةةةةةةاء فةةةةةةإن فيةةةةةةه 
 

 خلةةةةق السةةةةماء فةةةةي  بةةةةدا الةةةةرحمن  
 

 وفةةةةةةى االثنةةةةةةين إن سةةةةةةافرت فيةةةةةةه
 

 تنبةةةةةةةةةةةةأ بالنجةةةةةةةةةةةةاح وبالنجةةةةةةةةةةةةاء  
 

مية؛ ولذا أنها تكاد تخلو من االنفعال، كأنها منظومة تعلي ومن الواضح
 نسبة المقاطع القصيرة بها. يتوافق محتواها مع تدني

النسبة بين )مفاعلتن( في  وهما متساويتان –أما القصيدتان األخريان 
المدح والشكوى واالستعطاف، وهو فيها ال يشكو في  فإحداهما –و)مفاعيلن( 

المسغبة وإنما يشكو )النقائص(، ويبدو أنه أراد بها تخفيض راتب كان يأتيه 
درور  شيًئا يسدَّ به رمقه، بل كان يشتهييق الممدوح، فلم يكن يطلب عن طر

 رزقه موفوًرا:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المهرجان: احتفال االعتدال الخريفى، وهي كلمة فارسية مركبَّة من كلمتين: األول: ِمْهر، ومن معانيها   (1)

، أو إحياء ذكرى عزيزة الشمس، والثانية: جان ومن معانيها الحياة والروح. والمهرجان: االحتفال بحادث سعيد
 االمعجم الوسيط[.
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 وممةةةةةةةةا أشةةةةةةةةتهيه درور رزقةةةةةةةةى  
 

 الةةةةةةةةذَّنوب وفةةةةةةةةوروأن ُأعطةةةةةةةةاه م 
 

حتوي تالتي  تحتويها القصيدة هادئة نسبًيا. ولعلَّ األبياتالتي  فالعاطفة 
عند سفره كانت تعذبه التي  وصفه لمخاوفه شعوًرا قويًّا إلى حدَّ ما هي

دَّ، بل يتحدث بالبحر، لكنه لم يكن يصف حادثة بعينها، وإال كان انفعاله أش
ذكريات قريبة أو بعيدة. وهذه األبيات على كل حال  حديًثا عاًما من وحي

الغالبة على القصيدة، ولهذا يمكن أن ُيعدَّ محتواها متوافًقا إلى حدَّ هي  ليست
ألقل ال يتنافر مع هذا االنفعال تنافًرا ما مع انخفاض نسبة )مفاعلتن( أو على ا

 واضًحا.

عالء أما القصيدة األخرى، فقد قالها مجيًبا )عبيد اهلل بن عبد اهلل( عن )ال
نفس في  ء تصوَّرهنفسه، بل عن شيفي  ءبن صاعد( فهو ال يعبَّر عن شي

 غيره، فال عجب أن بدت القصيدة فاترة.

ش ر ك في  اعد على وقوعهرويَّا عصيَّا هو الثاء، مما سوقد جعل لها 
ل أشد إحساًسا بما فيها من فتور، التكلف، وهو قيد يقيد الشاعر ويجعل المستقِب

 فمن ذلك قوله:

 أقةةةةةةةةام بعدلةةةةةةةةه الطةةةةةةةةرفين منهةةةةةةةةا
 

 ر جةةةةاروا وعةةةةاثوا ـولةةةةيس كمعشةةةة  
 

 العةةةةدل اجتنةةةةاء جنةةةةى وبقيةةةةا  وفةةةةي
 

 الجةةور اجتثةةاث وفةةي  علةةى مجنةةى  
 

ها متوافقة إلى حدَّ بعيد مع حتويتالتي  أن ُتعدَّ المشاعر فمن الممكن 
 نسبة )مفاعلتن( تدنَّي

 المتنبي

عدد  ص جـ مطلع القصيدة م
 األبيات

عدد 
 مفاعلتن

نسبة 
مفاعلتن
% 

 لهةةةةةةةذا اليةةةةةةةوم بعةةةةةةةد غةةةةةةةد أريةةةةةةةج   1
 

 العةةةةةدوَّ لهةةةةةةا أجةةةةةةيج فةةةةةةي  ونةةةةةار 
 

1 237 12 31 65% 

 بغيةةةةةةةرك راعًيةةةةةةةا عبةةةةةةةث الةةةةةةةذئابُ  2
 

 راُبـوغيةةةرك صةةةةارًما ث ل ةةةةم الضةةةة 
 

1 75 42 107 64% 

 رويةةةةةةةةدك أيهةةةةةةةةا الملةةةةةةةةك الجليةةةةةةةةل 3
 

 وُعةةةةةةةةةةدَّه ممةةةةةةةةةةا تنيةةةةةةةةةةل تةةةةةةةةةةأيَّ
 

 

3 3 17 43 63% 
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 مبيتةةةةى مةةةةن دمشةةةةق علةةةةى فةةةةرا      4
 

 حشةةةاه لةةةةي بحةةةةر حشةةةةاي حاشةةةةي 
 

2 207 35 79 56% 

 مةةةةةا أرابةةةةةك مةةةةةن يريةةةةةب    أيةةةةةدري 5
 

 وهةةل ترقةةى إلةةى الفلةةك الخطةةوب     
 

1 72 15 32 53% 

 أتنكةةةةةةر يةةةةةةا ابةةةةةةن إسةةةةةةحق إخةةةةةةائي  6
 

 وتحسةةةب مةةةاء غيةةةري مةةةن إنةةةائي  
 

1 9 10 21 53% 

 طةةةةةةةوال قنةةةةةةةا تطاعنهةةةةةةةا قصةةةةةةةارُ    7
 

 نةةةدى ووغةةةى بحةةةارُ فةةةي  وقطةةةرك
 

2 10066 66 141 53% 

 شةةةةةاء لةةةةةيس هةةةةةُم ارتحةةةةةاال   بقةةةةةائي 8
 

 وحسةةةن الصةةةبر زمَّةةةوا ال الجمةةةاال 
 

3 221 46 97 53% 

 ملةةةةةةث َّ القطةةةةةةر أعطشةةةةةةها ربوعةةةةةةا   9
 

 وإلَّةةةةةةةا فاسةةةةةةةةقها السةةةةةةةةمَّ النقيعةةةةةةةةا 
 

2 249 41 83 51% 

10 
 لمةةةةةةةةةةةالمملومكمةةةةةةةةةةةا يجةةةةةةةةةةةلَّ عةةةةةةةةةةةن ا 

 
 ووقةةةةةةةةةةع فعالةةةةةةةةةةه فةةةةةةةةةةوق الكةةةةةةةةةةالم    

 
4 142 42 84 50% 

11 
 فةةةةةةةةةةةةةةؤاد مةةةةةةةةةةةةةةا تسةةةةةةةةةةةةةةلَّيه المةةةةةةةةةةةةةةدام 

 
 وعمةةةةةةةر مثةةةةةةةل مةةةةةةةا تهةةةةةةةب اللئةةةةةةةام     

 
4 344 69 86 50% 

12 
 أحةةةةةةةةةةةةادفةةةةةةةةةةةةي  أحةةةةةةةةةةةةاد أم سةةةةةةةةةةةةداس

 
 لييلتنةةةةةةةةةةةةةةا المنوطةةةةةةةةةةةةةةة بالتنةةةةةةةةةةةةةةادي

 
1 353 43 85 49% 

13 
 دم أراقةةةةةةةةةةةةةةاأي  الربةةةةةةةةةةةةةةع أيةةةةةةةةةةةةةةدري

 
 قلةةةةةةةةوب هةةةةةةةةذا الركةةةةةةةةب شةةةةةةةةاقا وأي
 

2 294 40 78 49% 

14 
 عةةةةةةةةةةةةةةةدَّ المشةةةةةةةةةةةةةةةـرفية والعةةةةةةةةةةةةةةةوالي  ن
 

 وتقتلنةةةةةةةةةةةا المنةةةةةةةةةةةون بةةةةةةةةةةةال قتةةةةةةةةةةةالِ 
 

3 8 45 88 49% 

15 
 ضةةةةةةةروب النةةةةةةةاس عشةةةةةةةاق ضةةةةةةةروبا   

 
 فأعةةةةةةةةةةةةةةةذرهم أشةةةةةةةةةةةةةةةفهم حبيبةةةةةةةةةةةةةةةا  

 
1 28 42 83 49% 

16 
 المغةةةةةاني فةةةةةي   الشةةةةةعب طيبةةةةةا   مغةةةةةاني 

 
 بمنزلةةةةةةةةةة الربيةةةةةةةةةع مةةةةةةةةةن الزمةةةةةةةةةان  

 
4 251 48 89 46% 

17 
 هةةةةةةةةةةذه الةةةةةةةةةةدنيا كةةةةةةةةةةريم فةةةةةةةةةةي  أمةةةةةةةةةةا

 
 تةةةةةةةزول بةةةةةةةه عةةةةةةةن القلةةةةةةةب الهمةةةةةةةوم

 
4 151 48 89 46% 

18 
 مةةةةةةن أمةةةةةةور  مةةةةةةن عةةةةةةذارى  عةةةةةةذيري

 
 بةةةةةةةةدل الخةةةةةةةةدور  سةةةةةةةةكنَّ جةةةةةةةةوانحي 

 
2 141 16 27 42% 

19 
 شةةةةةةةةةرف مةةةةةةةةةرومفةةةةةةةةةي  إذا غةةةةةةةةامرت 

 
 فةةةةةةةةةةال تقنةةةةةةةةةةع بمةةةةةةةةةةا دون النجةةةةةةةةةةوم

 

 

4 119 9 12 33% 

( عندما حشد المتنبيالحارة، فقد قالها ) القصيدة األولى زاخرة بالمشاعر
في  ، كأنما كان الشاعر يشارك بهاسيف الدولة جيشه متأهًبا لمقاتلة الروم

إلهاب حماس الجنود، ويظهر فيها تفاؤل الشاعر وثقته بالنصر وما يثمره من 
 أمان:

 تبيةةةةةةت بهةةةةةةا الحواضةةةةةةن آمنةةةةةةات   
 

 مسةةةةةةالكها الحجةةةةةةيجفةةةةةةي  وتسةةةةةةلم 
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 ظهر إعجاب الشاعر بسيف الدولة وشجاعته الخارقة:كما ي 

 فةةةةال زالةةةةت عةةةةداتك حيةةةةث كانةةةةت  
 

 هةةةةةةةيجفةةةةةةةرائس أيهةةةةةةةا األسةةةةةةةد الم 
 

 عرفتةةةةةةةةك والصةةةةةةةةفوف معبةةةةةةةةمت  
 

 وأنةةةةةةت بغيةةةةةةر سةةةةةةيفك ال تعةةةةةةيج    
 

 بلغ الشاعر درجة من الحماس قلما نجد لها نظيًرا القصيدة الثانية وفي
حققه )سيف الذي شعره، على كثرة ما فيه من حماسيَّات. ولم يكن الظفر في 

 –(، فقد شغف قلبه المتنبيهزَّ )الذي الدولة( على )بنى كالب( هو وحده 
 أسره:في  وقعن النبيل مع نساء )بنى كالب( الالئيسلوكه  –ا أيًض

 وفةةةةةةةرَّوا فقاتةةةةةةةل عةةةةةةةن حةةةةةةةريمهمُ 
 

 نةةةةةةدى كفيةةةةةةك والنسةةةةةةب الُقةةةةةةرابُ  
 

 فعةةةةةةةدن كمةةةةةةةا ُأخةةةةةةةذن مكرَّمةةةةةةةات 
 

 علةةةةةةةةةةيهن القالئةةةةةةةةةةد والمةةةةةةةةةةالبُ   
 

 أوليةةةةةةةت شةةةةةةةكرا الةةةةةةةذي ُيثْبنةةةةةةةك ب
 

 ُتةةةةولى الثةةةةواب الةةةةذي وأيةةةةن مةةةةن   
 

التي  اعر مشبوبة كتلكفال يفصح ظاهرها عن مش أما القصيدة الثالثة
القصيدتين األولى والثانية؛ ففيها يرجو سيف الدولة أن يتمهل في  ظهرت

حتى يهدأ السحاب ويتوقف المطر، ويمدحه بالجود والعزم واإلقدام والمنعة 
أول في  وال سيما ما قاله –سيف الدولة في  وغيرها من الفضائل؛ لكن شعره

ظله من اإلكرام، في  الحيوية، لما نالزاخر ب –عهده به، ومنه قصيدته تلك 

ولما كان يضمر له من مشاعر الحب واإلعجاب والتبجيل، إلى درجة لم يحظ 
في  أن يزخر بالحيوية كل شعر قاله الطبيعيَّبمثلها أحد من ممدوحيه، فمن 

 ربما كانت أسعد أيامه وأحفلها بالحيوية.التي  تلك الحقبة

تضمنت أعلى النسب د الثالث التي دفة أن القصائوليس من قبيل المصا
 انخفضت فيها النسب كلها من غير السيفيات.التي  كلها من السيفيات، وأن –

تضمنت أدنى النسب ففيها حماسة وحيوية تظهر حين التي  أما قصيدته
أنطاكية وهو فيها(، ويتوعد  بْتِسيتحدث عن مقتل فرسه ومهره )عندما ُك

 بيت واحد:في  بالثأر، وكل ذلك
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 سةةةةتبكى شةةةةجوها فرسةةةةي ومهةةةةري
 

 صةةةةةةفائُح دمعهةةةةةةا مةةةةةةاء الجسةةةةةةوم  
 

عن أسلحته، كيف صنعت وصقلت، أما سائر القصيدة فوصايا  ويتحدث
عن البيان أن القصيدة لذلك أقل حيوية وحرارة من  قوال حكيمة. وغنيَّوأ

 القصائد الثالث األولى على سبيل المثال.

كنها ال تقتصر عليه؛ وتعلو هذه القصيدة قصيدة أخرى تتضمن هجاء، ل
وصفه لـ في  إذ يسودها اإلحساس باإلحباط والوحدة والحرمان؛ يبدو ذلك

سكنَّ قلبه، ويقصد بهنَّ الخطوب وما تلده من أحزان؛  )العذارى( الالئي
في  لم يقض منها شروى نقير، )وُقلالتي  الظالم، وحاجتهفي  وُسراه وحيًدا

 هذه الحاجة( ما شئت فهو لم يفصح عنها:

 حاجةةةةة لةةةةم أقةةةةض منهةةةةا فةةةةي  فقةةةةل
 

 بهةةةةا شةةةةروى نقيةةةةر  علةةةةى شةةةةغفي  
 

وشكواه من افتقاره إلى متاع الدنيا، إذ كان عندئذ معدًما ال يملك إال 
أمره ال  حياته. أما هجاؤه )ابن كروس( فال ينبئ عن غضب واضح، كأنَّ

آخرها أنه أهون في  ثالثة أبيات، يزعمفي  يعنيه إال قليال، ويقع هذا الهجاء
 أن يهجوه: من

 فلةةةةو كنةةةةت أمةةةةةرأ يهجةةةةى هجونةةةةةا   
 

 ولكةةةةةن ضةةةةةاق ِفْتةةةةةر عةةةةةن مسةةةةةير 
 

هذه القصيدة يليق بما يجثم عليها من في  تن(أن انخفاض نسبة )مفاعل  يبدو لي
 اكتئاب.

هجاء )كافور(، لكنها أيًضا ال تفصح في  تعلوها أكثرهاالتي  والقصيدة
يرى أن  –ية لشعوره المعهود بالعظمة والفوق –عن غضب حادَّ، كأنه 

 )كافورا( ال يستحق أن يكون له خصًما وال نًدا، فهجاؤه ضرب من العبث:

 ولمةةةةةةا أن هجةةةةةةوت رأيةةةةةةت عيَّةةةةةةا   
 

 مقةةةةةةةةالى البةةةةةةةةن آوى يةةةةةةةةا لئةةةةةةةةيمُ  
 

إحساس ثقيل بالوحدة واالفتقار إلى  –كتلك  –هذه القصيدة  وفي
 الصداقة والسرور:

 هةةةةةةةذه الةةةةةةةدنيا كةةةةةةةريم فةةةةةةةي  أمةةةةةةةا
 

 تةةةةةزول بةةةةةه عةةةةةن القلةةةةةب الهمةةةةةوُم 
 



39 
 

 هةةةةةةةذه الةةةةةةةدنيا مكةةةةةةةانفةةةةةةةي  أمةةةةةةةا
 

 سةةةةةةةـرَّ بأهلةةةةةةةه الجةةةةةةةار المقةةةةةةةيمُ   ُي 
 

 مع انخفاض نسبة )مفاعلتن( فيها. ذات محتوى يتوافق كتلك فهي

 العريف الرضي

 ص مطلع القصيدة م
عدد 
 األبيات

عدد 
 مفاعلتن

نسبة 
مفاعلتن
% 

 أبةةةةةا حسةةةةةن أتحسةةةةةب أنَّ شةةةةةوقي   1
 

 يقةةةلَّ علةةةى معارضةةةة الخطةةةوب  
 

193 21 62 74% 

 قلتةةةةين عةةةةن ابةةةةن ليلةةةةى   أدارى الم 2
 

 ويةةةةةةةةأبى دمعهةةةةةةةةا إال لجاجةةةةةةةةةا  
 

235 50 137 68% 

 إلةةةةى كةةةةم ال تلةةةةين علةةةةى العتةةةةاب    3
 

 وأنةةةةت أصةةةةم عةةةةن ردَّ الجةةةةواب
 

 

190 26 64 62% 

 أغةةةةةدرا يةةةةةا زمةةةةةان ويةةةةةا شةةةةةبابُ   4
 

 أصةةاب بةةذا لقةةد عظةةم المصةةابُ    
 

124 45 108 60% 

 أالن جةةةةةةوانبى غمةةةةةةز الخطةةةةةةوب  5
 

 وأعجلنةةى الزمةةان إلةةى المشةةيب   
 

102 46 108 59% 

 للنوائةةةةةةةةةةب جانحةةةةةةةةةةات  بقلبةةةةةةةةةةي 6
 

 عمةةةاق القعةةةر مؤنسةةةة األواسةةةي  
 

561 23 54 59% 

7 
 طةةةةةةالب العةةةةةةز مةةةةةةن شةةةةةةيم الشةةةةةةجاع 

 
 وسةةعي المةةرء تحةةرزه المسةةاعي 

 
606 52 122 59% 

 خطةةةةةةةةةوب ال يقاومهةةةةةةةةةا البقةةةةةةةةةاء 8
 

 راُءـ وأحةةةةوال يةةةةدبَّ لهةةةةا الضةةةة   
 

36 50 112 56% 

 أال هلل بةةةةةةةةةةةةةةةةةةادرة الطةةةةةةةةةةةةةةةةةةالب 9
 

 وعةةةةةةةةزم ال يةةةةةةةةرَّوع بالعتةةةةةةةةاب
 

113 58 128 55% 

10 
 أرى بغةةةةةةةةةداد قةةةةةةةةةد أخنةةةةةةةةةى عليهةةةةةةةةةا 

 
 وصةةةةةةةةةةةةبحها بغارتةةةةةةةةةةةةه الجليةةةةةةةةةةةةد

 
406 9 19 53% 

11 
 هةةةةةةةةةةةةةةةوى أضةةةةةةةةةةةةةةةاءً  أيَّ أيةةةةةةةةةةةةةةةا هلل

 
 بريةةةةةةةةةةق بةةةةةةةةةةالطويلع إذ تةةةةةةةةةةراءى  

 
18 44 78 46% 

12 
 لحيَّةةةةةةةةةةا عهةةةةةةةةةةدهنَّ حيةةةةةةةةةةا العهةةةةةةةةةةاد  

 
 نةةةةةةةدى يغةةةةةةةتصَّ منةةةةةةةه كةةةةةةةل نةةةةةةةادِ   

 
329 37 62 42% 

13 
 بهةةةةةةةاء الملةةةةةةةك مةةةةةةةن هةةةةةةةذا البهةةةةةةةاء    

 
 ذا الضةةةةياءوضةةةةوء المجةةةةد مةةةةن هةةةة 

 
13 66 108 41% 

ياشة على اختالف هذه تتفجر بالمشاعر الج القصائد الثالث األولى
 أوالها أحرَّ ما يكنَّه صديق من مشاعر الحبَّ والحنين: المشاعر؛ ففي

 وبةةةةةي شةةةةةوق إليةةةةةك أعةةةةةلَّ قلبةةةةةي    
 

 غيةةةر قربةةةك مةةةن طبيةةةب  ومةةةا لةةةي 
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 ُأسةةةةةةالم حةةةةةةين أبصةةةةةةـرك الليةةةةةةالي 
 

 وأصةةةةةفح للزمةةةةةان عةةةةةن الةةةةةذنوب   
 

 سةةةةةى كةةةةةل مةةةةةا جنةةةةةت الرزايةةةةةاوأن
 

 مةةةةةةن الفةةةةةةوادح والنةةةةةةدوب  علةةةةةةيَّ 
 

لوعة وجزع لمصرع )صديق له من العرب قتله بنو تميم،  الثانيةوفي  
وقيل إن هذا الرجل كان داعيته، فدعا هذه الطائفة فخالفته، وله فيه مراث 

كثيرة(
(1)

قصيدته وفي  أطاحت بصبره،التي  قالها إبَّان الصدمة األولى ولعله 
 القتال:في  مناقب الرجل وال سيما شجاعته وبالؤهوصف ل

 كةةةةأن العةةةةين، بعةةةةد اليةةةةوم، جةةةةرح   
 

 إذ طبَّةةةةةةةوا لةةةةةةةه غلةةةةةةةب العالجةةةةةةةا   
 

 بحةةةةةةةةةق كةةةةةةةةةان أول َّهةةةةةةةةةم ولوجةةةةةةةةةا
 

 علةةةةةةى هةةةةةةول وآخةةةةةةر هم خ راجةةةةةةا  
 

 
 أقةةةةةةاٍض حةةةةةةقَّ قبةةةةةةرك ذو غةةةةةةرام  

 
 أعةةاج الركةةب عةةن طةةرب وعاجةةا     

 
ظيم غضب ووعيد وفخر بنفسه وبقومه، وكل ذلك بصوت ع الثالثة وفي
 الجهارة:

 بعةةةةةةين عجةةةةةةز فةةةةةةال تنظةةةةةةر إلةةةةةةيَّ
 

 ثيةةةةةةابيفةةةةةةي  فةةةةةةربَّ مهنةةةةةةدَّ لةةةةةةك  
 

 ومةةن لةةك بةةي يةةردَّ عليةةك شخصةةـي  
 

 الركةةةةةابفةةةةةي  إذا أثبةةةةةتَّ رجلةةةةةي  
 

 ومةةا صةةبري وقةةد جاشةةت همةةومي    
 

 إلةةةةةةى أمةةةةةةر وعةةةةةةبَّ لةةةةةةه عبةةةةةةابي  
 

الفخر واالعتذار، ( يمتزج فيها 12القصائد األخرى فإحداها ) أما
(، أما االعتذار فأبى له شعر )الرضيفي  به مجلجل كعهدنا والفخر فيها قوي

 إحساسه الحاد بذاته أن يسميه اعتذاًرا:

 بهةةةةةا عةةةةةذرا ولكةةةةةن   ومةةةةةا أجنةةةةةي 
 

 محافظةةةةةةةة علةةةةةةةى ثمةةةةةةةر الةةةةةةةودادِ  
 

 المشاعر القوية فيها يمكن أن تعدَّ من التعرجات والقصيدة لوضوح 
 اعترت الخط العام لقصائد العينة.التي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مقدمة القصيدة في الديوان.  (1)



41 
 

ة(، وكثير من مدائح ك )بهاء الدولمدح أحد الملوفي  (13وإحداها )
الملوك لم تكن صادرة عن مشاعر صادقة، بل لعله في  ()الشريف الرضي

 وقومه ولعمق إيمانه بحقهم ما يظهر، لشدة إحساسه بذاتهكان يبطن فيها غير 
 الخالفة.في 

لقد كان يرى نفسه ندًّا للخلفاء والملوك الذين اضطر إلى مدحهم، بل 
 بقوله: خاطب )أمير المؤمنين(الذي فضلهم، وهو ربما اعتقد أنه ي

 ر المةةةةةةةؤمنين فإننةةةةةةةايةةةةةةةعطفةةةةةةةا أم
 

 دوحةةةةةةة العليةةةةةةاء ال نتفةةةةةةرَّقُ  فةةةةةةي 
 

 مةةةةةا بيننةةةةةا يةةةةةوم الفخةةةةةار تفةةةةةاوت    
 

 معةةةةرُق المعةةةةاليفةةةةي  أبةةةةدا كالنةةةةا 
 

 إال الخالفةةةةةةةةةةة ميزتةةةةةةةةةةك فةةةةةةةةةةإنني
 

أنةةةا عاطةةةل منهةةةا وأنةةةت مطةةةوَّق  
(1) 

 
نسبة  أدى إلى تدنَّيالذي كان فتور مشاعره نحو الممدوح هو  فربما

 )مفاعلتن(، بالرغم مما فيها من وصف لشجاعته وشدَّة بأسه:

 حةةةةةةةةذار، إذا تلفةةةةةةةةع ثةةةةةةةةوب  نقةةةةةةةةٍع
 

 حةةةةةةةةةةةذار إذا تعمةةةةةةةةةةةم بةةةةةةةةةةةةاللواء   
 

جاز لنا مع ذلك استناًدا إلى ظاهر القصيدة أن نرى فيها خروًجا  وربما 
 اتخذته معظم القصائد األخرى.الذي عن المسار 

تميل نغمتها إلى  غم مما فيها من الفخر القويالر( فب11أما الثالثة )
 :الهدوء؛ إذ يسيطر عليها فيما يبدو إحساس الشاعر بقدوم الشيخوخة

 التصةةةةابيفةةةي   إلةةةى كةةةم ذا التةةةةردد  
 

 قةةةد أضةةةاء   وفجةةةر الشةةةيب عنةةةدي   
 

 فهو حين يتوعدَّ يقول:

 وغةةةةةةةةرَّ آكةةةةةةةةل بالغيةةةةةةةةب لحمةةةةةةةةي 
 

 وإنَّ ألكلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه داًء عيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء   
 

 يسةةةةةىء القةةةةةول إمَّةةةةةا غبةةةةةت عنةةةةةه  
 

 التجمةةةةةةل واللقةةةةةةاء  ويحسةةةةةةن لةةةةةةي 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .42ص  – 2جـ –الشريف الرضي: الديوان   (1)
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 عبةةةةةأت لةةةةةه وسةةةةةوف يعةةةةةبَّ فيهةةةةةا 
 

 راء آنيةةةةةةةةة ِمةةةةةةةةالء  ـمةةةةةةةةن الضةةةةةةةة  
 

 (؟3قصيدته )في  من وعيده الهادر أين هذا

عن إباء الضيم فقد فقد اقتصر قوله إن الواحد من قومه إذا أما تعبيره 
 لددته بالذلَّ قاء، وإذا ضيم نمر صفحتيه وقام على براثنه:

 نومنَّةةةةةةةةا كةةةةةةةةل أغلةةةةةةةةب مسةةةةةةةةتحي 
 

 بالةةةةةةةةذلَّ قةةةةةةةةاءإن انةةةةةةةةت  لددتةةةةةةةةُه  
 

 ضةةةةةةةيم نمَّةةةةةةةر صةةةةةةةفحتيه مةةةةةةةا إذا 
 

 وقةةةةةةةةةام علةةةةةةةةةى براثنةةةةةةةةةه إبةةةةةةةةةاء    
 

 اكتسبها يستجيب لمن يدعوه إلى الحلم:التي  ولحكمة الشيو 

 بةةةةةةه، والحلةةةةةةم يهفةةةةةةو  وإن نةةةةةةودي
 

 وفةةةةاء  صةةةةغا كرمةةةةا إلةةةةى الةةةةداعي  
 

 

 المعّريأبو العالء 

 ص مطلع القصيدة م
عدد 
األبيا
 ت

عدد 
مفاعلت
  

 مفاعلتن% نسبة

 أرى العنقةةةةةةاء تكبةةةةةةر أن تصةةةةةةادا   1
 

 فعانةةةةةةد مةةةةةةن تطيةةةةةةةق لةةةةةةه عنةةةةةةةادا   
 

197 60 161 67% 

 تفةةةةةةةةةديك النفةةةةةةةةةوس وال تفةةةةةةةةةادى 2
 

 فةةةةةةأْدن القةةةةةةْرب أو أطةةةةةةل البعةةةةةةادا   
 

212 56 134 60% 

 ومةةةةةن عنةةةةةد الظةةةةةالم طلبةةةةةت مةةةةةاال  أعن وخد القالص كشفت حاال 3
 

47 81 163 60% 

 سةةةةةةمعت نعيهةةةةةةا صةةةةةةما صةةةةةةمامِ   4
 

 ذل ال همةةةةةةةةةةاِموإن قةةةةةةةةةةال العةةةةةةةةةةوا
 

39 54 142 60% 

 معةةةةةةةةان مةةةةةةةةن أحبتنةةةةةةةةا معةةةةةةةةانُ    5
 

 تجيةةةةةةب الصةةةةةةاهالت بةةةةةةه القيةةةةةةانُ   
 

64  67 163 60% 

 أفةةةةوق البةةةةدر يوضةةةةع لةةةةى مهةةةةاد    6
 

 وسةةةةةةاُد أم الجةةةةةةوزاء تحةةةةةةت يةةةةةةدي 
 

80 51 119 58% 

 كفةةةةةى بشةةةةةحوب أوجهنةةةةةا دلةةةةةةيال    7
 

 علةةةةةةى إزماعنةةةةةةا عنةةةةةةك الةةةةةةرحيال   
 

159 38 88 58% 

 أو مةةةةةةالل متةةةةةةى يضةةةةةةعفك أيةةةةةةنٌ  8
 

 يس عليةةةةةةةك للةةةةةةةزمن ابتهةةةةةةةال  فلةةةةةةة
 

184 43 99 58% 
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 أالح وقةةةةةةةةد رأى برقةةةةةةةةا مليحةةةةةةةةا  9
 

 سةةةرى فةةةأتى الحمةةةى نضةةةوا طليحةةةا  
 

74 55 117 53% 

 متةةةةى نةةةةزل السةةةةماك فحةةةةل مهةةةةدا  10
 

 تعذَّبةةةةةةةةةةةةةةةه بةةةةةةةةةةةةةةةدرتها الثةةةةةةةةةةةةةةةدىَّ
 

157 17 35 51% 

11 
 بالمواضةةةةةةةةى  ألةةةةةةةةم يبلغةةةةةةةةك فتكةةةةةةةةي  

 
 باألسةةةةةةةةةةةةةنة والزجةةةةةةةةةةةةةاج وسةةةةةةةةةةةةةخري

 
264 32 61 48% 

12 
 سةةةةةةةةل قةةةةةةةةوم أيةةةةةةةةدفع معجةةةةةةةةزات الر 

 
 بةةةةةةةةةةديهتك اعتبةةةةةةةةةةار وفةةةةةةةةةةي  وفيةةةةةةةةةةك

 
133 19 36 47% 

13 
 رأتنةةةةةةةةةةةةي بةةةةةةةةةةةةالمطيرة ال رأتنةةةةةةةةةةةةي 

 
 قريبةةةةةةةةةةةةا والمخليةةةةةةةةةةةةة قةةةةةةةةةةةةد نةةةةةةةةةةةةأتني

 
260 10 15 38% 

14 
 تفهةةةةةةم يةةةةةةا صةةةةةةريع البةةةةةةين بشةةةةةةـرى  

 
 أتةةةةةةةةةةةةت مةةةةةةةةةةةةن مسةةةةةةةةةةةةتقلَّ مسةةةةةةةةةةةةتقيل

 
242 12 17 35% 

تتفجر حماسة وحيوية وإحساًسا بالقوة جملتها فخرية في  (1القصيدة )
( أيما يَِّالمعرأعجب به )الذي ( المتنبيها قبس من جذوة )والتفوق، كأن

 إعجاب، ففيها يقول:

 تجنبةةةةةةةةت األنةةةةةةةةام فةةةةةةةةال أواخةةةةةةةةي
 

 وزدت عةةةةةن العةةةةةدوَّ فمةةةةةا أعةةةةةادي 
 

 يطةةةةأ الثريَّةةةةا الةةةةذي رف ـالشةةةة لةةةةي
 

 بهةةةةر العبةةةةادا الةةةةذي مةةةةع الفضةةةةل   
 

تلك المرحلة من حياته تشيع هذه األنغام في  (أبي العالءشعر )وفي  
وًعا واضًحا، وليس غريًبا أن يشعر أبو العالء بمثل هذه المشاعر المدويَّة شي

غيره؛ لقد كان )نيتشه( يهدر به عن كثير مما يقوم  هو الضرير العاجزو
منادًيا بالقوة والشجاعة وتحدَّى الموت بينما كان سقيم البدن مضطرب 

 األعصاب.
تحتل المرتبة التالية فهى أربع قصائدالتي  أما القصائد

(1)
: 

رثاء أمه، وجزعه فيها واضح، على ما فيها من في  (2القصيدة )
 هذه األبيات المتفرقة:في  استطراد، كما

 ُرديةةةةةةت بصةةةةةةخر كةةةةةةأن نواجةةةةةةذي
 

 مةةةةةرر بهةةةةةنَّ سةةةةةوى كةةةةةالمِ  ولةةةةةم ي 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 3، 2لم أجعل قمة القائمة هنا ثالث قصائد كما فعلت في العينات األخرى بل خمًسا، إذ وجدت القصائد )  (1)
 ( متساوية النسب.5، 4
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 مضةةةت وقةةةد اكتهلةةةت فخلةةةت أنةةةي    
 

 رضةةةةيع مةةةةا بلغةةةةت مةةةةدى الفطةةةةامِ  
 

 سةةةةةألت متةةةةةى اللقةةةةةاء فقيةةةةةل حتةةةةةى
 

 يقةةةةةةوم الهامةةةةةةدون مةةةةةةن الرجةةةةةةام   
 

 أذيةةةةن يةةةةوم الحشةةةةـر نةةةةادى  فليةةةةت 
 

 فأجهشةةةةةت العظةةةةةام إلةةةةةى العظةةةةةام  
 

يمدح بها خاال له، ويصف سفره الدائم، ويدعوه إلى  (3والقصيدة )
الكف عن الترحال والعودة إلى األهل والوطن، ومشاعره الحارة واضحة فيها 

 كذلك:

 أرانةةةةةةةةا يةةةةةةةةا علةةةةةةةةىَّ وإن أقمنةةةةةةةةا   
 

 ة والسةةةةةةةهادانشةةةةةةةاطرك الصةةةةةةةباب  
 

 االوقيةةةةةةةةل أفةةةةةةةةاد باألسةةةةةةةةفار مةةةةةةةة  
 

 فقلنةةةةةةا: هةةةةةةل أفةةةةةةاد بهةةةةةةا فةةةةةةؤادا؟  
 

 ظعنةةةةةةةةت لتسةةةةةةةةتفيد أًخةةةةةةةةا وفيَّةةةةةةةةا  
 

 وضةةةةةةةةةيَّعت القةةةةةةةةةديم المسةةةةةةةةةتفادا  
 

 األقةةةةةةربين فكةةةةةةلَُّ حةةةةةةيَّفةةةةةةي  أقةةةةةةم
 

 يةةةةةةةةراوح بالمعيشةةةةةةةةة أو يغةةةةةةةةادي  
 

كنهما ال تخلوان من اإلحساس المدح، لفي  (5(، )4والقصيدتان )
سبين تك( ليست كمدائح كثير من الشعراء المأبي العالء، فمدائح )القوي

كلتا وفي  بالشعر، فلم تكن ملقا، وإن كان بعضها مجاملة لبعض أصحابه.
القصيدتين يصور ممدوًحا جديًرا بالحب واإلجالل، ولو لم يكن شخصية 
حقيقية؛ فقد كان أحياًنا يقول الشعر )على معنى الرياضة وامتحان السوس( 

ا( من وحى خطبة )سقط الزند(، كأنما كان يرسم )بورتريًهفي  كما قال
 الخيال.

 إحداهما:في  وكلتا القصيدتين زاخرة بمشاهد الحرب؛ يقول

 حفظةةةةةت المسةةةةةلمين وقةةةةةد توالةةةةةت  
 

 سةةةةةحائب تحمةةةةةل النَّةةةةةو ب الثق ةةةةةاال    
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 وصةةةةةةنت عيةةةةةةالهم إذ كةةةةةةل عةةةةةةين  
 

 تعةةةةةةةةدَّ سةةةةةةةةواد ناظرهةةةةةةةةا عيةةةةةةةةاال 
 

 بوقةةةةةةةت ال يطيةةةةةةةق الليةةةةةةةث فيةةةةةةةه  
 

 د اختتةةةةةةةةااليمسةةةةةةةةاورة وال السَِّةةةةةةةة  
 

 األخرى:في  ويقول

 العةةةةةةر ب اغتصةةةةةةابا ولمةةةةةةا دالةةةةةةت
 

 وأضةةةةةحت جةةةةةلَّ طاعتهةةةةةا دهةةةةةانُ   
 

 وعةةةةةةةةةةةةادت جاهليتهةةةةةةةةةةةةا إليهةةةةةةةةةةةةا
 

 فصةةةةةةةةارت ال تةةةةةةةةدين وال تةةةةةةةةدان  
 

 وظيةةف الصةةعب قْيةةد   سةةطوت ففةةي 
 

 وتيرتةةةةةةةه عةةةةةةةرانُ وفةةةةةةةي  بةةةةةةةذاك 
 

( يمكن أن توصف بأنها 12اآلخر ثالث قصائد، إحداها ) وعلى الجانب
على صاحب له ر، فهو يثني إخوانية، وال نستطيع أن نصف محتواها بالفتو

اإلحسان في  على شعره، ويعزَّيه ألن أحد الملوك لم يتبع نهج أبيه كما يثني
 إليه، ويتحدث بعد ذلك عن أسفار صاحبه الدائمة على خيل أسرع من الريح:

 إالم تكلَّةةةةةةةةةةةف البيةةةةةةةةةةةد المطايةةةةةةةةةةةا 
 

 بعةةةةةةةةةزم ال يقةةةةةةةةةرَّ لةةةةةةةةةه قةةةةةةةةةرار    
 

 وخيةةةةل لةةةةو جةةةةرت والةةةةريح شةةةةأوا  
 

 ظننَّةةةةةةةةا الةةةةةةةةريح أوثقهةةةةةةةةا إسةةةةةةةةار 
 

 تتخلل  الخط العام.التي  إذن تعدَّ أحد التعرجات القصيدةفهذه 

كلتيهما توافًقا واضًحا مع تدنى نسبة في  أما األخريان فيتوافق المحتوى
)مفاعلتن(؛ فإحدى القصيدتين رسالة أرسلها )أبو العالء( ألديب يسمَّى 

القصيدة يعتذر )أبو وفي  من الدراهم هبة منه،شيء )صريع البين( مع 
( عن قلة الدراهم اعتذاًرا ال يخلو من دعابة، سواء أكان يريد االعتذار العالء

القصيدة وفي  حًقا أم يريد التهوين من قيمة الهبة تواضًعا وتخفيًفا عن الرجل.
الفعل في  فائدة صرفية؛ إذ يشرح أبو العالء داللة صيغة )فعيل( على المبالغة

 والصفة.

 النفس انفعاًلا حاًدا:في  يثير هادئ ال –كما نرى  –فمضمون القصيدة 
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 قةةةةةد اسةةةةةتحييت منةةةةةك فةةةةةال تكلنةةةةةي
 

 سةةةةوى عةةةةذر جميةةةةل  شةةةةيء إلةةةةى  
 

 عليةةةةةةه مةةةةةةا حقةةةةةةي وقةةةةةةد أنفةةةةةةذت  
 

 قبةةةةةيح الهجةةةةةو أو شةةةةةتم الرسةةةةةول   
 

شيخوخته من وهن في  فعلى لسان رجل يصف ما أصابه أما األخرى
 دفعه إلى مفارقة الحسام بعد أن كان له كالقرين:

 يطيرة ال رأتنةةةةةةةةةبةةةةةةةةةالم رأتنةةةةةةةةةي
 

 قريبةةةةةةةةا والمخيلةةةةةةةةة قةةةةةةةةد نةةةةةةةةأتني 
 

 وأخلْقةةةةةُت الشةةةةةباب وكةةةةةان بةةةةةردي 
 

 وفارقةةةةةت الحسةةةةةام وكةةةةةان ِحت نةةةةةي  
 

........ 
........ 

  

 أكلَّةةةةةةت منكبةةةةةةي ُسةةةةةةْمر العةةةةةةوالي   
 

 وحمةةةةةةل السةةةةةةابريَّ أكةةةةةةلَّ متنةةةةةةي   
 

........ 

........ 
  

 أعةةةةةةةاذل طالمةةةةةةةا أتلفةةةةةةةت مةةةةةةةالي   
 

 ولكةةةةةةةةةةةن الحةةةةةةةةةةةوادث أتلفتنةةةةةةةةةةةي 
 
**** 

الذي المقطعي وتكوينها  عالقة بين محتوى القصيدة رأينا فيما سبق أن ثمة
 أغلب القصائد المة إلى مجموع تفاعيل الحشو، ففيتدل عليه نسبة التفعيلة الس

تناولها البحث وجدنا ارتباًطا بين ارتفاع نسبة مفاعلتن وغلبة الحرارة التي 
سبة وغلبة والحيوية على محتوى القصيدة، كما وجدنا ارتباًطا بين انخفاض هذه الن

 الهدوء والفتور على محتواها.

مجموعة ال يستهان بها من في  لكن هذا االرتباط كان ضعيًفا أو معكوًسا
بعض األحيان متوسًطا بين هذا وذاك مع في  القصائد؛ فقد وجدنا المحتوى

ارتفاع النسبة أو انخفاضها، بل وجدنا أن المحتوى قد يميل إلى الهدوء مع 
تخفق هذه د يميل إلى الحيوية مع انخفاضها؛ ومع ذلك لم ارتفاع النسبة، وق

 هوة الرداءة، وذلك لعدة أسباب:في  إيصال الرسالة، ولم تسقطفي  القصائد
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)إن صحَّ أن نسميها داللة( ليست  أولها: أن داللة التكوين المقطعي -1
واضحة محدَّدة كداللة العالمات اللغوية المتفق عليها بين أصحاب 

 معظمهم، كالمفردات والجمل. اللغة، كلهم أو
ة اللغوية فداللة التكوين متن الداللهي  وإذا كانت داللة الفونيمات

تقع على هامش هذ المتن، وغياب الهامش ال يخلَّ بالمتن وال  المقطعي
منه. بل إن يعوق القراءة، فهو مكمَّل له وليس جزًءا جوهرًيا 

لالشعور عند أكثر منطقة افي  يقعالمقطعي اإلحساس بداللة التكوين 
 اللغة، فال يكاد أغلبهم يشعر به شعوًرا واضًحا.بالمتكلمين 

لة الرسالة وليس حاملها هو أحد حم المقطعي أن التكوين  األسبابثاني  -2
هذا أنه  حملها، وال يعنيفي  الوحيد، فالرسالة قد تصل ولو لم يشارك

التي  صأغلب النصوفي  غير مؤهلَّ لهذه المشاركة، فقد كان له دور
ذلك بأشكال أخرى من وسائل في  تناولها البحث كما رأينا. وقد نشبهه

ة إلى اإلشار –مع الكالم  –نلجأ  –مثًلا  –االتصال بين البشر؛ فنحن 
تعبيًرا  ، لكننا قد نعبر عن هذا المعنىباأليدى للتعبير عن بعض المعاني

 .نوٍع آخر من اإلشارات لفظًيا دون لجوء إلى أي
في  أن إشارات األيدى ذات داللة، وأنها كثيًرا ما تشارك ينفيال وهذا 

 إبالغ الرسالة، وكثيًرا ما تدل على معنى محدَّد.
قد تكون عالقة األدبي أن العالقة بين عناصر العمل  ثالث األسباب -3

تضاد أو طباق، وإن كان األصل فيها أن تكون عالقة توافق؛ فقد يتخذ 
، أو يتظاهر بالوقار وهو ن معنى حداثير عاألديب لغة تقليدية للتعبي

االهتمام  يعبر عن شعور مرح، أو بالبرود والالمباالة وهو يضمر
وقد يعكس كل هذه األساليب، دون أن يعاب  التام واالنفعال الحار؛

يحوي أشتات كالغابة أو كالبحر؛ األدبي من ذلك؛ فالعمل شيء عليه 
 .األلوان واألشكال
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 الفصل الثالث

 بحر الطويلفي  االعتماد
(1) 

للوزن الثالث من أوزان  "األصليالعروضيون أن التركيب " يفترض
 الطويل يكون على هذا النحو:

 

 فعولن فعولن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن

1  2 3 4 5 

 

( 3، 2، 1جاءت على وزن )فعولن( )التي  الثالث األولى وأن الوحدات
 ، وهو زحاف(فعولن)بـ  (فعول)تزاحف، وزحافها أن تستبدل  يمكن أن
 –تسمى بالضرب التي وهي  –( 5األخيرة ) (فعولن)منتشر. أما مقبول 

البيت بمقطع  فقواعد العروض تقضي بثباتها، ألن مزاحفتها تعني أن ينتهي
اورة مجال (فعولن). أما يتقاليد الشعر العمودقصير، وهو أمر ال تقرَّه 

( فأكثر العروضيين يجيزون سالمتها وزحافها، ولكنهم يرون 4للضرب )
الزحاف هنا أفضل
(1)

. 

في  أما النصوص الشعرية نفسها فال نكاد نجد هذه التفعيلة فيها إال
ظاهرة شاذة ال نكاد نجد لها نظيًرا. وليس وهي  .(فعوُل)المزاحفة الصورة 

الخارجة  ل والصورة السالمة هيأن الصورة المزاحفة هي األصالشذوذ هنا 
كثير من األوزان العربية، وإنما تعد في  عن األصل، فهذه ظاهرة مألوفة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 على سبيل المثال:  (1)
 .255ص  –المكان والتاريخ غير مذكورين  –دار الفكر  – 6جـ –ن عبد ربه: العقد الفريد اب -

 –الصاحب بن عبَّاد: اإلقناع في العروض وتخريج القوافي )تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين(  -
 .6ص –م 1960 –بغداد  –منشورات المكتبة العلمية 

 –م 1925 –القاهرة  –مطبعة هندية بالموسكى  – 1جـ –ابن رشيق: العمدة في صناعة الشعر ونقده  -
 .95ص 

 –المكتبة العربية حلب  –الزمخشري: القسطاس في علم العروض )تحقيق: د. فخر الدين قباوة(  -
 .71ص  –م 1977

وفي رأي "نور الدين صمود" أن هذا الزحاف يجري مجرى العلة، إذ يلتزم في كامل القصيدة. )نور الدين 
 (.95ص  –م 1986 –طرابلس  –الدار العربية للكتاب  –وض صمود: تبسيط العر
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حشو البيت في  هذه األوزان أن التفاعيل المتناظرةفي  شاذة ألن المعتاد
زحافهافي  تتشابه

(1)
وما يمتنع هنا يمتنع تلك، في  هذه يقبلفي  ، فما يقبل

 مثل هذا الوزن: هناك. ففي

 فاعالتن مستفعلن فاعالتن فاعالتن مستفعلن فاعالتن

1 2 3 1 2 3 

، الصدر يمكن أن يستبدل بها "فعالتن" أو "فاعالُت"في  نجد أن التفعيلة األولى
 الصدر يستبدل بها "متفعلن"،في  العجز. والتفعيلة الثانيةفي  وكذلك التفعيلة األولى
الطويل اآلخرين وزنيفي  مثل ذلكجز. ونجد عالفي  وكذلك التفعيلة المناظرة

(2)
. 

والعروضيون عند تصنيفهم لزحاف الحشو لم يفرقوا بين تفعيلة الصدر وما 
 بالحسن أو القبح أو الصالح يستوي العجز، بل كانوا يصفون الزحاففي  يناظرها

الصدر أو العجزفي  ذلك أن يكونفي 
(3)

. 

النصوص  ينات" منإلى التحقق من هذه الظاهرة بتتبع "ع يبحث يرموال
تمثل هذا الوزن من أوزان الطويل، وإحصاء ما جاء بها على وزن الشعرية 
جاور الضرب من هذا الوزن فيما "فعوُل"ن زووما جاء على  "فعولن"

(4)
 . ويحاول

 البحث بعد ذلك أن يقدم تفسيًرا صوتًيا جمالًيا لهذه الظاهرة.
(2) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في كثير من األوزان تختلف تفعيلة العروض عن تفعيلة الضرب.  (1)

 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن  (2)
 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن      

 قول "ابن عبد ربه" عن "الخزل":فعلى سبيل المثال ي  (3)
 وأسقط الرابع في اللسان فكل ما سكن منه الثاني  
 فحيثما كان فليس يصلح فذلك المخزول وهو يقبح  

 ويقول: )يجوز في حشو الطويل القبض والكفَّ، فالقبض فيه حسن والكف فيه قبيح(.
 لح والخبل قبيح(. =ويقول عند الحديث عن "البسيط": )والخبن فيه حسن، والطيُّ فيه صا

 (261، 225، 242= ابن عبد ربه ص 
 ويراجع كذلك:

 –القاهرة بدون تاريخ  –دار إحياء الكتب العربية  –الدمنهوري: الحاشية الكبرى على متن الكافي  -
 .60، 59، 57، 55، 51، 46، 44، 29ص 

، 63، 55ص  –م 1967 – 2ط –القاهرة  –دار المعرفة  –د. بدير متولي حميد: ميزان الشعر  -
60 ،87 ،99 ،109 ،118 ،123. 

 ويشمل ذلك التفعيلة المجاورة للعروض إذا كان البيت مصرًعا.  (4)
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، راعيت فيها العربيمن الشعر  اإلحصائية "عينة" إلجراء الدراسة( اخترت)
إلى العصر الحديث، كما الجاهلي إلى عصور مختلفة، تمتد من الشعر  يتنتمأن 

 ا" شعرية متنوعة.راعيت أن تشمل "أغراًض

وقد عنيت عناية  ي أو شبه عشوائي؛ذلك عشوائ –فيما عدا  – (االختيار)و

خاصة بامرئ القيس، فتناولت كل ما تضمنه ديوانه
(1)

ائد هذا الوزن، ألنه قص من 
كان إيقاعها مختلًفا إلى حد ما العربي تاريخ الشعر في  مرحلة –فيما يبدو  –يمثل 

باب في  واخترت أيًضا ما جاء على هذا الوزنالمراحل التالية. في  عن إيقاع الشعر
( أبي تمام)حماسة في  "األدب"

(2)
الحماسة البصريةقسم من وفي  ،

(3)
 وفي  ،

(أبي تمام)ديوان في  لمعاتباتالمدح وا يغرض 
(4)

في  والنونيةالميمية  القصائدوفي  ،
المتنبيديوان 

(5)
( يشوق)نسيب وفي  ،

(6)
ديوان في  ي، واالجتماعيات، والمراث

( حافظ إبراهيم)
(7)

( للعقاد)مجموعة "أشجان الليل" وفي  ،
(8)

. 

مة والصيغ مطالع القصائد والقطع المختارة وبيان عدد الصيغ السال وفيما يلي
 كل نص:في  المزاحفة لهذه التفعيلة

 أوًلا: امرؤ القيس:

 علةةةى بةةةرق أراه ومةةةيض أعنةةةي -1
 

مصةةابيح بةةيض فةةي  يضةةئ حيًيةةا  
(9) 

 
 ( بيًتا أحدها مصرَّع.22عدد األبيات: ) 

 (17فعولن: )  (6فعول: ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – 4ط –القاهرة  –دار العارف  –امرؤ القيس: ديوان امرئ القيس )تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم(   (1)

 م.1984
 بدون تاريخ. –بيروت  –ر القلم دا – 2أبو تمام: ديوان الحماسة )شرح التبريزي( جـ  (2)

صدر الدين علي بن أبى الفرج بن الحسن البصري: كتاب الحماسة البصرية )تحقيق: د. عادل جمال   (3)
 .150م من أوله إلى ص 1987القاهرة  –لجنة إحياء التراث  –المجلس األعلى للشئون اإلسالمية  –سليمان( 

 بدون تاريخ. –بيروت  –يق د. شاهين عطية( دار صعب أبو تمام: ديوان أبي تمام )شرح وتعل  (4)

 م.1980بيروت  –دار الكتاب  – 4جـ –عبد الرحمن البرقوقي: شرح ديوان المتنبي   (5)
 بدون تاريخ. –القاهرة  –المكتبة التجارية الكبرى  – 2جـ –أحمد شوقي: الشوقيات   (6)

الهيئة المصرية العامة  –: أحمد أمين وآخرون( حافظ إبراهيم: ديوان حافظ إبراهيم )ضبطه وصححه  (7)
 م.1987 – 3ط –القاهرة  –للكتاب 

 م.1982 –بيروت  –دار العودة  –عباس محمود العقاد: أشجان الليل   (8)
وما بعدها. وقد قرأت الضمير في )أراه( بقصر الصائت تبًعا لعرف لغوي يكاد  72ص  –امرؤ القيس   (9)

ثل هذا الضمير يمدَّ ليكون مقطًعا طويًلا إذا سبقه مقطع قصير، ويقصر فيكون مقطًعا يكون قاعدة، يقضي بأن م
 قصيًرا إذا سبقه مقطع طويل.
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 بةةةالبكرات غشةةةيُت ديةةةار الحةةةيَّ  -2
 

فعارمةةةةةةةةةة فبرقةةةةةةةةةة العيةةةةةةةةةر ات 
(1) 

 
 بيًتا أحدها مصرع. (15بيات: )عدد األ
 (صفرفعولن: )  (16فعوُل: ) 

 ـرته فشةةةجانيلمةةةن طلةةةل أبصةةة   -3
 

عسةةةيِب يمةةةانفةةةي  كخةةةطَّ زبةةةور 
(2) 

 
 ( بيًتا أحدها مصرَّع.17عدد األبيات: )

(7فعولن: )  (11) فعول: 
(3)

 

 أِمن ذكر سلمى إن نأتك تنةوص  -4
 

فتقصةةـر عنهةةا خطةةوة أو تبةةوُص 
(4) 

 
 رَّع.( أحدها مص24عدد األبيات: )

 (22فعولن: )  (3فعوُل: ) 

 :أبي تمامثانًيا: حماسة 

 وجةةاره النةةاس الغنةةيَّ متةةى مةةاير  -5
 

فقير يقولوا عاجز وجليد 
(5)

 

 (5عدد األبيات: )
 فعولن: )صفر(  (5فعول: ) 

 إال يكةةةن عظمةةةي طويًلةةةا فةةةإنني   -6
 

له بالخصال الصةالحات وصةولُ   
(6) 

 
 (5عدد األبيات: )

 صفر(فعولن: )  (5فعول: ) 

 

 ثالًثا: الحماسة البصرية:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وما بعدها. 78ص   (1)

 وما بعدها. 85ص   (2)

 (.5(، فعولن )13إذا أخذنا برواية أخرى للبيتين األول والتاسع كانت فعول )  (3)
 .177ص   (4)
 .2جـ – 18ص  لرجل من بني قريع  (5)
 .39ص  – 2لرجل من الفزاريين، جـ  (6)
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 للمةةةةوت أمةةةةك هابةةةةل أأسةةةةلمتني -7
 

وأنةةةت د لْنظ ةةةى المنكبةةةين سةةةمينُ   
(1) 

 
 (4عدد األبيات: )

 فعولن: )صفر(  (4فعول: ) 

 أمةةةةر فيةةةةه للنةةةةاس غمَّةةةةة  أتةةةةاني -8
 

وفيةةةةه اجتةةةةداع للنةةةةوف طويةةةةلُ  
(2) 

 
 (6عدد األبيات: )

 فعولن: )صفر(  (6فعول: ) 

 بةةةالظن َّ أنةةةه  وأعلةةةم علًمةةةا لةةةيس  -9
 

إذا ذلَّ مةةةولى المةةةرء فهةةةو ذليةةةلُ  
(3) 

 
 (2عدد األبيات: )

 فعولن: )صفر(  (2فعول: ) 

إذا المةةةرء لةةةم يةةةدنس مةةةن اللةةةؤم   -10
 عرضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه

 

يرتديةةةةةةةةه جميةةةةةةةةلُ  فكةةةةةةةةل رداٍء 
(4) 

 
 (24عدد األبيات: )

 فعولن: )صفر(  (24فعول: ) 

 

 رابًعا: أبو تمام:

 أأحمةةةةد إن الحاسةةةةدين حشةةةةودُ  -11
 

اب المةةزن حيةةث تريةةد وإن مصةة 
(5) 

 
 ( أحدها مصرَّع.4عدد األبيات: )

 فعولن: )صفر(  (5فعول: ) 

 أأحمةةةةةد إن الحاسةةةةةدين كثيةةةةةر  -12
 

ومالةةةةك إن عةةةةدَّ الكةةةةرام نظيةةةةر    
(1) 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .15للفرزدق، ص   (1)
 .70لمعاوية بن أبى سفيان، ص   (2)
 .141للهيثم بن األسود النخعى، ص   (3)
 وما بعدها. 146للسموأل، ص   (4)

 .78، 77ص   (5)
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 ( أحدها مصرَّع.7عدد األبيات: )
 فعولن: )صفر(  (8فعول: ) 

 دلةف لةةم يبةق طالةب حاجةةة    أبةا  -13
 

والمحل جةديبُ  من الناس غيري 
(2) 

 
 (6دد األبيات: )ع

 فعولن: )صفر(  (6فعول: ) 

 أن يةرى  وإنى ألستحيي يقينةي  -14
 

عليةةةةه دليةةةةُلشةةةةيء فةةةةي  أشةةةةكى 
(3) 

 
 (7عدد األبيات: )

 فعولن: )صفر(  (7فعول: ) 

 :المتنبيخامًسا: 

 أراع  كةةةةذا كةةةةل َّ األنةةةةام همةةةةام   -15
 

وسةةةح َّ لةةةه رسةةةل  الملةةةوك غمةةةامُ   
(4) 

 
 ( أحدها مصرَّع.31عدد األبيات: )

 فعولن: )صفر(  (32فعول: ) 

 عةةةةدوَّك مةةةةذموم بكةةةةل لسةةةةان    -16
 

ولةةو كةةان مةةن أعةةدائك القمةةران     
(5) 

 
 ( أحدها مصرَّع.27عدد األبيات: )

 فعولن: )صفر(  (28فعول: ) 

 :سادًسا: شوقي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .141ص   (1)
 .352ص   (2)
 .364، 363ص   (3)

 ت على هذا النحو:وفي طبعة أخرى للديوان ورد البي
 لشكَّي في شيء عليه سبيُل إني ألستحي يقيني أن يرى 

دار المعارف  –تحقيق: محمد عبده عزام( المجلد الرابع  –اديوان أبي تمام )بشرح الخطيب التبريزي  -
 [.486ص  –م 1983إيداع  – 3ط –القاهرة  –

 .109ص   (4)
 .373ص   (5)
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 الحب الئةم في  يا هند لقد المني -17
 

محةةةبَّ إذا عةةةدَّ الصةةةحاُب حبيةةةُب 
(1) 

 
 (4عدد األبيات: )

 ن: )صفر(فعول  (4فعول: ) 

 ويزيةةد لةةوعتيفةي   يمةدَّ الةةدجى  -18
 

الهةةةوى ويعيةةةُدفةةةي  ويبةةةدئ بثةةةي 
(2) 

 
 ( أحدها مصرَّع.12عدد األبيات: )

 فعولن: )صفر(  (13فعول: ) 

 صحا القلةب إال مةن خمةار أمةاني     -19
 

الغيةةةد رث عنةةةانيفةةةي  يجةةةاذبني 
(3) 

 
 ( أحدها مصرَّع.12عدد األبيات: )

 فعولن: )صفر(   (13فعول: ) 

 ا: حافظ إبراهيم:سابًع

 رجعةت لنفسةي فاتهمةت حصةةاتي    -20
 

وناديةةت قةةومي فاحتسةةبت حيةةاتي 
(4) 

 
 ( أحدها مصرَّع.23عدد األبيات: )

 فعولن: )صفر(  (24فعول: ) 

 سالم على اإلسةالم بعةد محمةدٍ    -21
 

سةةةةالم علةةةةى أيامةةةةه العطةةةةرات    
(5) 

 
 (52عدد األبيات: )

 فعولن: )صفر(  (52فعول: ) 

 الشـرق وانبرىفي  لشعررثاك أمير ا -22

 
لمةةدحك مةةن كتَّةةاب مصةةـر  كبيةةر   

(6) 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .115، 114ص   (1)
 .120، 119ص   (2)
 .142ص   (3)
 .253ص   (4)
 .358ص   (5)
 .378ص   (6)
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 (37عدد األبيات: )
 فعولن: )صفر(  (37فعول: ) 

 

 مريضةةةالقةةوافي و دعةةاني رفةةاقي  -23
 

وقد عقةدت هةوج الخطةوب لسةاني     
(1) 

 
 (26عدد األبيات: )

 فعولن: )صفر(  (26فعول: ) 

 ثامًنا: العقاد: )أشجا  الليل(:

 علةى الةداء غاشةم    لك اهلل من آس -24
 

برغمى أراه اليةوم غيةر مصةيب    
(2) 

 
 (9عدد األبيات: )

 فعولن: )صفر(  (9فعول: ) 

( التزاًما تاًما، يتضح مما سبق أن الشعراء قد التزموا الصيغة المزاحفة )فعول
ولعل تميز امرئ  ال نكاد نستثني إال امرأ القيس ،المختلفةالعربي عصور الشعر في 

كما  – وضية أخرى دليل على أنه كان ينتميسمات عرفي  يزهالقيس هنا مع تم
متميزة إلى حدَّ ما عما تالها من  العربيَّتاريخ الشعر في  إلى مرحلة –أسلفت 

 مراحل.
(3) 

على سالمتها، ولكنهم أجازوا السالمة.  فضَّل العروضيون مزاحفة هذه التفعيلة
 مة والتزام الزحاف.على تجنب السال –أو كادوا  –أما الشعراء فقد أجمعوا 

وقد استقبح العروضيون بعض الصيغ العروضية، كالزحاف المزدوج المسمى 
عصور الشعر في  بالخبل، ولكن هذا االستقباح لم يمنع الشعراء من اإلقدام عليه

 إلى العصر الحديث.الجاهلي المختلفة، منذ العصر 

لث ألنَّ العروضيين لم الطويل الثافي  فالشعراء إذن لم يتجنبوا الصيغة السالمة
إلى اختالل  أحسوا أن هذه الصيغة تؤدي –الشعراء أي  –يستحسنوها، بل ألنهم 

يحدثه الكسر، وهو إحساس يحسه المرء بوضوح حين يقرأ شطًرا من الذي جسيم ك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .497ص   (1)
 .44ص   (2)
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 مقارًنا باألشطر األخرىتتضمن الصيغة السالمة "فعولن" التي  القيسأشطر امرئ 
يستشهد به الذي ة، وكذلك حين نقرأ هذا البيت احفتتضمن الصيغة المزالتي 

 العروضيون عادة:

 النعمةةان عنةةا صةةدوركم  أقيمةةوا بنةةي
 

 وإال تقيمةةةةوا صةةةةاغرين الرءوسةةةةا   
 

 خرى له:مقارًنا برواية أ

 النعمةةان عنَّةةا صةةدوركم  أقيمةةوا بنةةي
 

وإال تقيمةةةوا صةةةاغرين رءوًسةةةةا   
(1) 

 

 نقرأ بيت حافظ: وحين

 وانبةرى  رقـالشة فةي   رثاك أميةر الشةعر  
 

 وانبةةري لمةةدحك مةةن كتةةاب مصةةـر كبير 
 

 ، ومرة بمنعها من الصرف. بصرف "مصر" مرة

إلى  أنَّ ذلك ألن الصيغة السالمة تؤدي ربما بدا لنا ما سبب هذا اإلحساس؟
الثاني ن المقاطع القصيرة والمقاطع الطويلة، بين النصف يالنسبة بفي  تفاوت كبير

ف المناظر من العجز )فعولن فعولن(؛ فمقاطع من الصدر )فعولن مفاعلن( والنص
 أن النسبة بين قصار المقاطع وطوالهاأي  ،(- 7 – 7 - - 7هذا الجزء من الصدر )

: 4هذا الجزء صارت النسبة )في  ( فإذا زوحفت )فعولن(4: 3هذا الجزء تبلغ )في 
أي  (،- - 7 - - 7العجز فمقاطعه )عند سالمة فعولن(: )في  (. أما الجزء المناظر3

(، فإذا استعملت الصيغة المزاحفة )فعول( 4: 2المقاطع فيه ) أن النسبة بين نوعي
أن الزحاف أي  (،3: 3(، فالنسبة فيه )- - 7 7 – 7صارت مقاطع هذا الجزء )

 الجزء المناظر.في  هذا الجزء أقرب إلى النسبةفي  المقاطع جعل النسبة بين نوعي

األوزان في  أو على األقل ليس كافًيا، ألن ولكن هذا التفسير ليس مقبوًلا،
العربية تراكيب أخرى مقبولة تتفاوت فيها النسب المقطعية على النحو السابق أو 

أشدَّ
(2)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وهامشها. 6ص –الصاحب   (1)

 وقد الحظ د. شكري عياد النشوز الناتج عن سالمة هذه التفعيلة. )موسيقى الشعر العربي(

 مستفعلن مستفعلن مفعولن  مثل متفاعلن متفاعلن متفاعلن  (2)
 77 – 7 – 77 – 7 – 77 – 7 –  – – 7 – – – 7 – – – –   
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معلًقا على  (ابن رشيق)وشبيه بهذا التفسير ما ذهب إليه بعض القدماء؛ فقد قال 
 بيت "امرئ القيس":

 علةةةةةى بةةةةةرق أراه ومةةةةةيض أعن َّةةةةةي
 

 شةةماريخ بةةيض فةةي  يضةةـىء حييًّةةا  
 

وكان األجود أن  ،(فعولن)مكان النون من وهي  ،(شماريخ)فأثبت ياء " 
ين أحدهما قبله يسقطها بالقبض لمكان االعتماد، ألن السبب قد اعتمد على وتد

يره من األسباب، فحسن الزحاف فيه"قوة ليست لغ واآلخر بعده، فقوي
(1)

. 

كل سبب واقع بين في  لظاهرةولو كان هذا التفسير صحيًحا لوجدنا هذه ا
في  أوزان الطويل، ولوجدناها كذلك كلفي  "علون"في  كالسبب الواقعوتدين؛ 

 المتقارب، فكم من سبب فيه واقع بين وتدين:

 فعةةةةةةولن فعةةةةةةولن فعةةةةةةولن فعةةةةةةولن 
 

 فعةةةةةولن فعةةةةةولن فعةةةةةولن فعةةةةةولن    
 

 //ه/ه//ه/ه//ه/ه//ه/ه  //ه/ه//ه/ه//ه/ه//ه/ه

هذا التعليق المأخوذ من )تصحيح  للزمخشري حاشية "القسطاس"في  وجاء 
 :تفسير القسطاس( للزنجانيفي  المقياس

يكون  –يتناولها هذا البحث التي  يقصد التفعيلة –ألنه إذا لم يكن مقبوًضا "

فغيروا الحشو بالقبض ليكون اختالف بين الحشو  ،(فعولن)وحشوه  (فعولن)الضرب 
ف" ، ألن مبنى الدائرة على االختالوالضرب

(2)
. 

إسحق عن أبي رويًَّاي م"مفتاح العلوم" للسكاكفي  يونجد مثل هذا الرأ
(3)

. 

ر العروض لها طابع واحد ئأن كل دائرة من دوا فهل يقصد صاحبا هذا الرأي
 ماثل أو على االختالف؟تيقوم على ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .95ابن رشيق، ص   (1)
 .71ص   (2)
 م.1987 – 2ط –بيروت  –دار الكتب العلمية  –السكاكي: مفتاح العلوم )ضبطه: نعيم زرزور(   (3)
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الحق أن كل دائرة تشمل أوزاًنا متنوعة، ربما قام بعض أشطرها على التشابه 
عضها اآلخر على االختالف التام أو على الجمع بين التشابه واالختالف؛ فمن التام وب

 إلى الدائرة نفسها: ينتميالذي أوزان المديد 

 فةةةةةةةةةةةةاعالتن فةةةةةةةةةةةةاعلن فةةةةةةةةةةةةاعلن 
 

 فةةةةةةةةةةةاعالتن فةةةةةةةةةةةاعلن فةةةةةةةةةةةاعلن   
 

 – زمخشريما يقول الك –الدائرة المسمَّاة بالمشتبهة )وقد سميت بذلك وفي  

لتشابه أجزائها السباعية(
(1)

 د هذا الوزن:نج 

 مسةةةةةةةتفعلن مسةةةةةةةتفعلن مسةةةةةةةتفعلن  
 

 مسةةةةةةةتفعلن مسةةةةةةةتفعلن مسةةةةةةةتفعلن  
 

 فعولنمفاعيلن    لنيمفاع وهذا الوزن: مفاعيلن

 فاعالتن فاعلن  وهذا الوزن: فاعالتن فاعالتن

 أكثر الدوائر.في  ونجد مثل ذلك
 (4) 

بعض هذه في  منذ عرفُت األوزان الشعرية العربية أحسست أن حدود التفاعيل
ألوزان شديدة البروز حتى ليستطيع القارئ أو السامع أن يدركها وأن يحسَّ بمعالم ا

ى كل تفعيلة بسهولة، على العكس من أوزان أخرى تنماع فيها حدود التفاعيل حت
 كأن الشطر وحدة واحدة. ليشعر المتلقي

 فمن النوع األول:

 مفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعيلن مفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعيلن 
 

 مفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعيلن مفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعيلن  
 

 لنمتفةةةةةةةةةاعلن متفةةةةةةةةةاعلن متفةةةةةةةةةاع
 

 متفةةةةةةةةاعلن متفةةةةةةةةاعلن متفةةةةةةةةاعلن   
 

 مفةةةةةةةةةةاعلتن مفةةةةةةةةةةاعلتن فعةةةةةةةةةةولن 
 

 مفةةةةةةةةةةاعلتن مفةةةةةةةةةةاعلتن فعةةةةةةةةةةولن 
 

 :الثانيومن النوع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .529الزمخشري ص   (1)
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 مسةةةةةةةةةةةتفعلن فةةةةةةةةةةةاعلن فعةةةةةةةةةةةولن  
 

 مسةةةةةةةةةةةتفعلن فةةةةةةةةةةةاعلن فعةةةةةةةةةةةولن  
 

 مسةةةةةةةةةتفعلن مفعةةةةةةةةةالُت مسةةةةةةةةةتعلن
 

 مسةةةةةةةةتفعلن مفعةةةةةةةةالُت مسةةةةةةةةتعلن  
 

لثالث إذا هذا النوع، باستثناء عجز الطويل افي  والطويل بأوزانه الثالثة يندرج
في  بهذه الصفة ييلن فعولن فعولن(. ولم يكن إحساسوزن )فعولن مفاعجاء على 
حين قمت  ثبت لى أنه يقوم على أساس موضوعي إحساًسا ذاتًيا، فقد "الطويل"

 بوجه عام يجدون صعوبة سنوات عديدة متتالية، فوجدت طلبتيبتدريس العروض 
ذكرتها. وربما أيَّد هذا  يان أخرى كالتأوزفي  تقطيع أبيات الطويل ال يجدونهافي 

فقد كان  ؛(األغاني)كتابه في  " من هذا البحري"األصفهان اإلحساس كذلك موقُف
إليها، لكنه كان  تنتميالتي  غالًبا يورد األلحان )األصوات( دون أن يذكر البحور
حريًصا على ذلك إذا كان )الصوت( من البحر الطويل
(1)

 وكأنه كان يشعر بخفاء .
 هذا البحر.في  اإليقاع

لم يرد الذي ولعلَّ اإلحساس القوىَّ بوحدة شطر الطويل جعله البحر الوحيد 
تزيد تفاعيل الشطر فيها عن التي  منهوًكا وال مشطوًرا وال مجزوًءا بين البحور

 اثنتين.

فيما  –وهذا اإلحساس بوحدة شطر الطويل وخفاء وحداته العروضية قد أدَّى 

ثير من الدارسين بخفوت إيقاعه ورصانته ووقاره وقربه من يبدو إلى إحساس ك
النثر
(2)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يئة المصرية اله –أبو الفرج األصفهاني: األغاني )تحقيق لجنة بإشراف: محمد أبو الفضل )إبراهيم((   (1)

 م.2010 –القاهرة  –العامة للكتاب 
 على سبيل المثال:  (2)
 –دار الكتب الشرقية  –حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج األدباء )تحقيق الحبيب بن الخوجة(  -

 .205ص  –م 1966 –تونس 

ص  –م 1970 –بيروت  –دار الفكر  –عبد اهلل الطيب: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها  -
 وما بعدها. 362

ص  –م 1968 –مطبعة بغداد  –عبد الحميد الراضي: شرح تحفة الخليل في العروض والقافية  -
104. 

 .291ص  –م 1978 –تونس  –المطبعة العصرية  –محمد العياشي: نظرية إيقاع الشعر العربي  -

 –م 1984 –ياض الر –دار الرفاعي  –عبده بدوي: دراسات في النص الشعري، العصر العباسي  -
 .252، 128، 116ص 

الدار القومية للطباعة والنشر  – 1جـ –د. محمد النويهي: الشعر الجاهلي، منهج في دراسته وتقويمه  -
 .60القاهرة ص  –



60 
 

خفاء تفاعيله أن وحداته المتماثلة غير متجاورة، بل في  وربما كان السبب
يفصل بين كل تفعيلتين متماثلتين تفعيلة مختلفة
(1)

مشتمًلا على فعولن  فإذا جاء العجز 
لتفاعيل وظهرت شخصية كل ثالث مرات، اثنتان منها متجاورتان وضحت حدود ا

تفعيلة، واختلف العجز اختالًفا جسيًما عن الصدر. واالختالف بين الصدر والعجز 
أوزان أخرى كما قدمت، ولكن االختالف هنا ال نظير له، فأحد في  معروف

لكل منها معالمها  ،واآلخر يبدو مجموعة من الوحدات ،الشطرين يبدو وحدة واحدة
 الواضحة نسبًيا.

فعولن(  ر )فعولن مفاعيلن فعوُلالشط وصار (فعوُل)استعملت الوحدة فإذا 
 التماثل إلى حدَّ بعيد. واستعدنا اإلحساس بوحدة الشطر. خفي

وثمة عامل آخر ال يقل عن العامل المذكور بل ربما كان أقوى منه، وذلك أن 

 ال تكاد تتعدى الصور التالية: وزان العربية تراكيب محدَّدة، فهيلل

التكرار الخالص أو األوزان الصافية، وتقوم على تكرار تفعيلة واحدة  أوزان -1

مرتين أو ثالث مرات أو أربع مرات، ويمكن تمثيلها بالرموز على النحو 

 التالى:

 أأأأ أو  أأأ  أو أأ 

أوزان التكرار المطرَّف أو األوزان المطرَّفة، ويتكون الشطر فيها من  -2

 قهما تفعيلة مختلفة:تفعيلتين متماثلتين تتبعهما أو تسب

 أ ب ب أو  أأ  ب

أوزان التكرار المفصول، ويتكَّون شطرها من تفعيلتين متماثلتين، بينهما  -3

 تفعيلة مختلفة: أ ب أ

: أ طرها من تفعيلتين مكررتين كما يليأوزان التكرار المزدوج، ويتكون ش -4

 ب أ ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والبسيط يشبهه في ذلك، ولكن وحداته أقل خفاء، وال مجال هناك لمحاولة تفسير ذلك.  (1)
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أو ثالث األوزان مختلفة التفاعيل، ويتكون شطرها من تفعيلتين مختلفتين  -5

أ ب جـ أو  تفاعيل مختلفة: أ ب 
(1)

 

شاذة ال  صيغة وزنيةإلى  عجز الطويل تؤديفي  لكن سالمة )فعولن( الثانية

 : أ ب أ ألرموز كما يلييمكن تمثيلها با ،األوزان العربيةفي  نظير لها

إلى  –سبق ذكره الذي مع العامل  –قد أدى  الصيغةويبدو أن شذوذ هذه 

السالمة. فإذا حلت محلها الصيغة المزاحفة خف اإلحساس بالتماثل،  اجتناب التفعيلة
 األسماع كأنه وحدة واحدة.في  وزال اإلحساس بغرابة التركيب وصار الشطر

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 –طنطا  –مكتب مشرف  –مدخل ميسر لتذوقها ودراستها  –يه د. علي يونس: أوزان الشعر وقواف  (1)

 وما بعدها. 16ص  –م 1993
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 الفصل الرابع

 يالتضمين العروض
(1) 

عيب من عيوب الشعر، ومن عيوب القافية   -عند الع روضيين  –التضمين 
يليه. الذي تعلق قافية البيت بالبيت  –عند أكثرهم  –الخصوص؛ وهو  على

ويقصدون بالقافية هنا آخر البيت، ويقصدون بالتعلق أن يكون آخر البيت محتاًجا إلى 
يتم المعنى الى، كله أو بعضه، كيالبيت الت

(1)
وهو عند بعضهم تعلق معنى البيت  ؛

يبالبيت التال –ال القافية وحدها  –عموًما 
(2)

يتردد بين الرأيينوبعضهم  
(3)

. 

 وردها العروضيون للتضمين قول النابغة:ومن األمثلة التي 

 وهةةةةةم وردوا الجفةةةةةار علةةةةةى تمةةةةةيم 
 

 إنَّةةةيوهةةةم أصةةةحاب يةةةوم عكةةةا ،    
 

 شةةةةةهدت لهةةةةةم مةةةةةواطن صةةةةةادقات  
 

منَّةةةي الةةةودَّشةةةهدن لهةةةم بصةةةدق   
(4) 

 

 إال شذوًذا.العمودي الشعر في  وال نكاد نجد مثل هذا التضمين

يحاول البحث الذي لماذا رفضه العروضيون وتجنبه الشعراء؟ هذا هو السؤال ف
 أن يجد إجابة له.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 على سبيل المثال:  (1)
 –م 1960 –بغداد  –المكتبة العلمية  –الصاحب بن عباد اإلقناع في العروض وتخريج القوافي  -

 .82ص

ة التأليف والترجمة لجن –ابن عبد ربه: العقد الفريد )شرحه وضبطه وصححه: أحمد أمين وآخرون(  -
 .508ص – 5م جـ1946 –القاهرة  –

 على سبيل المثال:  (2)
 –دار األنوار  –ابن السراج الشنتريني: المعيار في أوزان األشعار، تحقيق: د. محمد رضوان الداية  -

 وما بعدها. 104ص –م 1968 – 1ط –بيروت 

عار، تحقيق: د. محمد على رزق عبد الوهاب بن إبراهيم الزنجاني معيار النظار في علوم األش -
وما بعدها. ويالحظ أنه يميز بين  103ص – 1جـ –م 1991 –القاهرة  –دار المعارف  –الخفاجي 

 –نوعين من التضمين، )فإن كان التضمين في أول البيت كان أحسن منه إذا كان في القافية( 
 .103ص

مما قبلها بما بعدها، وكلما كانت اللفظة المتعلقة يقول ابن رشيق: )والتضمين أن تتعلق القافية أو لفظة   (3)
 – 1ط –القاهرة  –مطبعة هندية  –بالبيت الثاني بعيدة من القافية، كان أسهل عيًبا من التضمين(. العمدة 

 .113ص – 1م جـ1925
 .508ص – 5جـ –على سبيل المثال: ابن عبد ربه   (4)
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(2) 

ربما كانت أول إجابة تخطر ببالنا أنهم وقفوا هذا الموقف محافظة على 
منذ العمودي الشعر في  من التقاليد الراسخة –ألول وهلة  –يبدو الذي الل البيت قاست

يدلنا على أن الشعراء لم يحافظوا  ا. ولكن النظر المتأنيلى يومنا هذأقدم عصوره إ
أو إلى  لى احتياج البيت إلى البيت التاليعلى هذا االستقالل. واألمثلة ال تحصى ع

إلى عصور الشعر  أمثلة مأخوذة من عدة دواوين تنتمي ما يليعدة أبيات تالية. وفي
، راعيت أن تكون لبعض نيالثا إلى العصر العباسيالجاهلي المتعاقبة، من العصر 

 .دا ذلك عشوائيالعصور؛ واالختيار فيما ع كلتفي  من أعالم الشعر

 من ديوا  طرفة -أ

 ومةةا زال تشةةـرابي الخمةةور ولةةذتي -1
 

 يفةةةةي ومتلةةةةدي طر وبيعةةةةي وإنفةةةةاقي  
 

 العشةةةةةةيرة كلهةةةةةةا إلةةةةةةى أن تحةةةةةةامتني
 

وأفةةةةةردت إفةةةةةراد البعيةةةةةر المعبةةةةةد 
(1) 

 
 لنةةةةةةةةا يةةةةةةةةوم وللكةةةةةةةةروان يةةةةةةةةوم    -2
 

 البائسةةةةةةةةةةات وال نطيةةةةةةةةةةرُ  تطيةةةةةةةةةةر 
 

 فأمةةةةةةةةةةا يةةةةةةةةةةومهن فيةةةةةةةةةةوم نحةةةةةةةةةةس 
 

 تطةةةةةةةةةاردهن بالحةةةةةةةةةدب الصةةةةةةةةةقور 
 

 وأمةةةةةةةةةةا يومنةةةةةةةةةةا فنظةةةةةةةةةةل ركبةةةةةةةةةةا   
 

وقوفةةةةةةا مةةةةةةا نحةةةةةةل ومةةةةةةا نسةةةةةةير  
(2) 

 
 وإذا المغيةةةةةةةةرة للهيةةةةةةةةاج غةةةةةةةةدت  -3
 

 بسةةةةةةةةعار مةةةةةةةةوت ظةةةةةةةةاهر ذعةةةةةةةةره 
 

 سةةةةةةةةئلواالةةةةةةةةذي ولَّةةةةةةةةوا وأعطونةةةةةةةةا  
 

مةةةةةةن بعةةةةةةد مةةةةةةوت سةةةةةةاقط أزره   
(3) 

 
 وإنةةةةا إذا مةةةةا الغةةةةيم أمسةةةةى كأنةةةةه   -4
 

 حمةراء مرجةف  وهةي   ماحيق ثةرب س 
 

 وجةةةةةةاءت بصةةةةةةـراد كةةةةةةأن صةةةةةةعيقه  
 

 خةةةةالل البيةةةةوت والمنةةةةازل كرسةةةةف   
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .105ص  (1)
 .136، 135ص   (2)
 .139ص   (3)
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 وجةةةةاء قريةةةةع الشةةةةول يةةةةرقص قبلهةةةةا 
 

 لهةةةا متحةةةرف إلةةى الةةةدفء والراعةةي   
 

 نةةةةةةةردَّ العشةةةةةةةار المنقيةةةةةةةات شةةةةةةةظيها 
 

حتةةى يمةةرع المتصةةيف  إلةةى الحةةي 
(1) 

 
 فلمةةةةةةةا رأى أن ال قةةةةةةةرار يقةةةةةةةرَّه   -5
 

 بةةةةةةةد قاتلةةةةةةةهوأن هةةةةةةةوى أسةةةةةةةماء ال 
 

 ترحةةةةل مةةةةن أرض العةةةةراق مةةةةرقش   
 

 

سةراعا رواحلةه   على طرب تهوي 
(2) 

 
من ديوا : الحطيئة: -ب

(3)
 

 أمام فةإن األكثةرين حصةـى    يريِس -1
 

 واألكةةةةةةةرمين إذا مةةةةةةةا ينسةةةةةةةبون أبةةةةةةةا 
 

 قةةةوم هةةةم األنةةةف، واألذنةةةاب غيةةةرهم    
 

ومةةةةن يسةةةةوى بةةةةأنف الناقةةةةة الةةةةذنبا  
(4) 

 

 فلمةةا خشةةيت الهةةون والعيةةر مسةةك   -2
 

 أثبةةةت الحبةةةل حةةةافره علةةةى رغمةةةه مةةةا 
 

 توليةةةةت ال آسةةةةى علةةةةى نائةةةةل امةةةةرئ  
 

وقلةةت أواصةةره طةةوى كشةةحه عنةةي  
(5) 

 

 إذا الخفرات البةيض أبةدت خةدامها    -3
 

 وقامةةةةت فزالةةةةت عةةةةن معاقةةةةدها األزر 
 

 مةةنكم كمةةا حمةةت  اء السةةبيور حةةاميُن
 

حةةةول أشةةةبالها عقةةةر  ضةةةواٍر أسةةةوٌد 
(6) 

 

 إذا أجحفةةت بالنةةاس شةةهباء صةةعبة  -4
 

 يقةةةةل بهةةةةا القتةةةةر   لهةةةةا حرجةةةةف ممةةةةا   
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .188ص   (1)
 .211، 210ص   (2)
مكتبة الخانجي  –الحطيئة: ديوان الحطيئة )برواية ابن السكيت وشرحه، تحقيق: د. نعمان محمد أمين طه(   (3)
 م.1987 – 1ط –القاهرة  –

 .14ص   (4)
 .24ص   (5)
 .107ص   (6)
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 نصةةةةةبنا وكةةةةةان المجةةةةةد منةةةةةا سةةةةةجية  
 

قةةةدورا وقةةةد تشةةةقى بأسةةةيافنا الجةةةزر 
(1) 

 

 إذا مةةةا الثريةةةا آخةةةر الليةةةل أعنقةةةت   -5
 

 كواكبهةةةةةةةةةةا كةةةةةةةةةةالجزع منحةةةةةةةةةةدرات  
 

 هنالةةةةةةةةك ال أخشةةةةةةةةى مقالةةةةةةةةة قائةةةةةةةةل
 

الحجةةةةةراتفةةةةةي  إذ انتبةةةةةذ العةةةةةزاب 
(2) 

 

من ديوان جرير: -ج
(3)

 

 إذا مةةا جعلةةت السةةى بينةةى وبينهةةا  -1
 

 رة ليلةةةةةةى، والعقيةةةةةةق اليمانيةةةةةةا وحةةةةةة 
 

 العةةر  رب محمةةد  دعةةوت إلةةى ذي 
 

ليجمةةةةةع شةةةةةعبا أو يقةةةةةرب نائيةةةةةةا    
(4) 

 
 أرواق تصةةةةدى لجةةةةؤذر  مةةةةاذاُت -2
 

 بحيةةةةةث تالقةةةةةى عةةةةةاذب فةةةةةاألواعس 
 

 بأحسةةةن منهةةةا يةةةوم قالةةةت: أال تةةةرى   
 

لمةةةن حولنةةةا فةةةيهم غيةةةور ونةةةافس   
(5) 

 
 ومةةةا ثغةةةب باتةةةت تصةةةفقه الصةةةبا -3
 

 ائحبسةةةةةةةـراء نهةةةةةةةى أتأقتةةةةةةةه الةةةةةةةرو 
 

 بأطيةةةب مةةةن فيهةةةا، وال طعةةةم قرقةةةف
 

رق صابحـبرمان لم ينظر بها الش 
(6) 

 
 أقةةةةةول لصةةةةةحبتى لمةةةةةا ارتحلنةةةةةا  -4
 

 ودمةةةةةةةةع العةةةةةةةةين منهمةةةةةةةةر سةةةةةةةةجام 
 

 أتمضةةةةةةةةون الرسةةةةةةةةوم وال ُتحي َّةةةةةةةةى  
 

إذن حةةةةةةةةةةرام مكةةةةةةةةةةم علةةةةةةةةةةيَّكال 
(7) 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .112ص   (1)
 .113، 112ص  (2)
القاهرة  –دار المعارف  –يق د. نعمان محمد أمين طه( جرير: ديوان جرير )بشرح محمد بن حبيب، تحق  (3)
 .1مجلد –م 1986 – 3ط –

 .79ص   (4)
 .183ص   (5)
 .267ص   (6)
 .278ص   (7)
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 وإذا الكتائةةةةةب أعلمةةةةةت راياتهةةةةةا  -5
 

 وكةةةةةةةةأنهن عتةةةةةةةةاق طيةةةةةةةةر حةةةةةةةةوم    
 

 انطةةةةةةح الةةةةةةرءوس بهامةةةةةةة فتفرقةةةةةةو
 

عنهةةةا وعظةةةم فراشةةةها لةةةم يهةةةزم      
(1) 

 
:أبي تماممن ديوا   -د

(2)
 

 رمتـلما استحر الوداع المحةض وانصة   -1
 

 أواخةةةةةةر الصةةةةةةبر إال كاظمةةةةةةا وجمةةةةةةا 
 

 رأيةةةةةةةةةت أحسةةةةةةةةةن مرئةةةةةةةةةى وأقبحةةةةةةةةةه   
 

: التوديةةةةع والعنمةةةةان لةةةةيمسةةةةتجمعي 
(3) 

 

 بمةةةةةةتهم أبةةةةةةا سةةةةةةعيد ومةةةةةةا وصةةةةةةفي -2
 

 بمختةةةةرم علةةةةى الثنةةةةاء، ومةةةةا شةةةةكري  
 

 وليةةةةت مةةةةن حسةةةةن  لةةةةئن جحةةةةدتك مةةةةا أ  
 

الكةرم فةي   اللةؤم أولةى منةك    إني لفي 
(4) 

 

 وإن تةةةك مفجوعةةةا بةةةأبيض لةةةم يكةةةن     -3
 

 يشةةةةةةد علةةةةةةى جةةةةةةدواه عقةةةةةةد التمةةةةةةائم  
 

 بفةةةةةةةةارس دعمةةةةةةةةى وهضةةةةةةةةبة وائةةةةةةةةل    
 

 وكوكةةةةةةب عتةةةةةةاب، وجمةةةةةةرة هاشةةةةةةم   
 

 شةةةةةجا الةةةةةريح فةةةةةازدادت حنينةةةةةا لفقةةةةةده   
 

 بكةةةةاء الحمةةةةائم فةةةةي  وأحةةةةدث شةةةةجوا  
 

 فمةةةةةةن قبلةةةةةةه مةةةةةةا قةةةةةةد أصةةةةةةيب نبينةةةةةةا    
 

اسةةةةم النةةةةور المبةةةةين بقاسةةةةم أبةةةةو الق 
(5) 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .71ص   (1)
القاهرة  –دار المعارف  –أبو تمام: ديوان أبي تمام )بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق: محمد عبده عزام(   (2)
 .3مجلد –م 1982 –

 .167ص   (3)
 .218ص   (4)
 .282ص   (5)
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 كبةةةةد الفتةةةةىفةةةةي  النةةةةار نةةةةار الشةةةةوق -5
 

 والبةةةةةةةةين يوقةةةةةةةةده هةةةةةةةةوى مسةةةةةةةةموم   
 

 خيةةةةةةر لةةةةةةه مةةةةةةن أن يخةةةةةةامر صةةةةةةدره    
 

وحشةةةةةاه معةةةةةروف امةةةةةرئ مكتةةةةةوم 
(1) 

 

:ابن الروميمن ديوا   -هـ
(2)

 

 أنةةةت مبصةةةـره شةةةيء وأن عجةةةب  -1
 

 كةةةةل مةةةةا حملتةةةةه األرض مةةةةن ثقةةةةل  فةةةةي 
 

 كةةةةف خضةةةةيب مةةةةن الحنةةةةاء غاصةةةةبة 
 

خضةةةةيبا مةةةةن األبطةةةةال والعضةةةةل كفةةةةا 
(3) 

 

 إن امةةرأ رفةةض المكاسةةب واغتةةدى -2
 

 يةةةةةةةةةةةةةةتعلم اآلداب حتةةةةةةةةةةةةةةى أحكمةةةةةةةةةةةةةةا   
 

 فكسةةةةةةةا وحلَّةةةةةةةى كةةةةةةةل أروع ماجةةةةةةةد  
 

 مةةةةن خيةةةةر مةةةةا حةةةةاك الضةةةةمير ونظمةةةةا     
 

 متشةةةةةةةاغال عمةةةةةةةا يمةةةةةةةارس غيةةةةةةةره   
 

 حتةةةةةةةى لقةةةةةةةد أثةةةةةةةرى اللئةةةةةةةام وأعةةةةةةةدما    
 

 األكةةةةةةةرمين حقوقةةةةةةةه  ثقةةةةةةةة برعةةةةةةةي 
 

ألحةةةةةةةةةق ملةةةةةةةةةتمس بةةةةةةةةةأال يحرمةةةةةةةةةا   
(4) 

 

 مةةن النةةاس كلهةةم   كنةةت خلصةةاني إذا  -3
 

 وأعرضةةت عةةن ذكةةراي إعةةراض مسةةتغني   
 

 مةةةا تركةةةت لمةةةبغض   فياليةةةت شةةةعري 
 

رح بالبغضةةةةةاء لةةةةةي ثةةةةةم ال يكنةةةةةي   يصةةةـة
(5) 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .293ص   (1)
 –القاهرة  –الهيئة المصرية العامة للكتاب  –ابن الرومي: ديوان ابن الرومي )تحقيق: د. حسين نصار(   (2)
 م.1981 – 6م، جـ1979 – 5جـ

 .2049ص – 5جـ  (3)
 2416ص – 6جـ  (4)

 .2455ص – 6جـ  (5)
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 أال إن مةةةن يةةةدعو مةةةودة معةةةرض    -4
 

 ويعنةةى بصةةدق الوجةةةد مةةن غيةةةر مةةا يعنةةةى     
 

 أن يقطةةةةع البحةةةةر فارسةةةةا لكةةةةالمرتجي
 

سةةةةفنفةةةةي  أن يقطةةةةع البةةةةر  أو المبتغةةةةي 
(1) 

 

 ن قريضةةةةةةةةةةا يكةةةةةةةةةةون حاملةةةةةةةةةةه إ -5
 

 والبةةةةةةةةةةةين فةةةةةةةةةةةى النةةةةةةةةةةةاس كةةةةةةةةةةةالبيهقي  
 

 لةةةةةةةةةم يحسةةةةةةةةةنا قةةةةةةةةةط صةةةةةةةةةنعه وإذا  
 

 مةةةةةةةةةةةةةا أنشةةةةةةةةةةةةةداه فغيةةةةةةةةةةةةةر حلةةةةةةةةةةةةةوين   
 

 رجةةةةةل يةةةةةديفةةةةةي  كالسةةةةةيف عنةةةةةدي
 

ال بطةةةةةةةةةةةةةةل مجةةةةةةةةةةةةةةرب وال قةةةةةةةةةةةةةةين  
(2) 

 

 تدل بوضوح على تفشي –وهو كثير  –أوردتها وما شاكلها التي  هذه األمثلة
التي  كل الدواوينفي ( من أبياتمعنى البيت إلى ما يليه احتياج )الظاهرة تلك 

 كان أكثرهم (ابن الرومي)تقل فيه نسبًيا، ولعل الذي  (جرير)تناولتها، فيما عدا ديوان 
 ما ذكرته. ال ينفي ميًلا إليها؛ ولكن هذا التفاوت بين الدواوين

احتياج البيت إلى ما وهي  وثمة صورة أخرى لاللتحام بين معانى األبيات،
ة أكثر انتشارًا من األخرى، فال تكاد تخلو منها قصيدة عمودية. سبقه، وهذه الصور

ويالحظ أنها ليست بمستنكرة عند العروضيين، وال تعدَّ من التضمين، ويكفى أن 
 معلقة طرفة:هي  نمثل عليها بأبيات من قصيدة واحدة

 بروضةةة دعمةةى فأكنةةاف حائةةل    -1
 

 إلةةى الغةةد ظللةةت بهةةا أبكةةي، وأبكةةي  
 

 فين ابةةن يةةامنعدوليةةة أو مةةن سةة -2
 

 يجةةور بهةةا المةةالح طةةورا ويهتةةدي    
 

 ربربةةةا بخميلةةةة  خةةةذول تراعةةةي  -3
 

 تنةةةةاول أطةةةةراف البريةةةةر وترتةةةةدي  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2455ص – 6جـ  (1)
 .2544، 2543ص – 6جـ  (2)
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 سةةةةقته إيةةةةاة الشةةةةمس إال لثاتةةةةه    -4
 

 ولةةةةةم تكةةةةةدم عليةةةةةه بإثمةةةةةد   فَِّسةةةةةُأ 
 

 إلران نصةةةةةةأتهااأمةةةةةةون كةةةةةةألواح  
 

علةةةى الحةةةب كأنةةةه ظهةةةر برجةةةد 
(1) 

 

احتياج البيت إلى ما قبله، وإنما هو كل ما جاء بالقصيدة من أمثلة  وليس هذا
 بعض ما تخلل قسما من القصيدة عدة أبياته ثالثة عشر.

ال تفرض استقالل البيت عما قبله وال العربي كل ما سبق يؤكد أن تقاليد الشعر 
بعده، وال تأبى احتياج البيت إلى غيره من األبيات، وإنما تأبى صورة معينة من عما 

 سماها جمهرة العروضيين "التضمين". التيهي  هذا االحتياج

التي  أشد التحاًما من األمثلة – على المستوى النحوي –غة ليسا باوبيتا الن

البيت األول من بيتى النابغة، وجاء في  (وقع اسم "إن" )ياء المتكلمأوردتها، ولقد 
عدد من األمثلة في  ، ويشبه ذلك ما نجدهبيت تاٍلفي  خبرها )جملة: شهدت(

 ،(الحطيئة)، واألول من شعر (طرفة)المثال الرابع من شعر  ورة فيما سبق:المذك
كلها عدا المثال الثالث؛ وافتراق المبتدأ  (ابن الرومي)األمثلة المأخوذة من شعر وفي 

وافتراق اسم "مازال"  (أبي تمام)المثال الخامس من شعر في  عن الخبر نجده أيًضا
في  ، وافتراق اسم "ما" عن خبرها(طرفة)المثال األول من شعر في  عن خبرها
 .(جرير)والثالث من شعر الثاني المثالين 

(3) 

أن يقدم تفسيرًا جديًدا لموقف الشعراء والعروضيين  (البحراويد. سيد )حاول 
تقاليد  أن من (البحراويد. )سبقه أحد إليه فيما أعلم؛ افترض التضمين لم يمن 

في  ،إذا تعلق آخر البيت بالبيت التاليبتنغيم هابط، ف أبياتها القصيدة العربية أن تنتهي
حالة التضمين، استبدل بالتنغيم الهابط لون آخر من التنغيم، هو التنغيم المستوى، تبًعا 

اللغة العربيةفي  لنظام التنغيم
(2)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وما بعدها. 88ص –طرفة   (1)

سبتمبر  –إبريل  –القاهرة  –مجلة "فصول"  –د. سيد البحراوي: التضمين في العروض والشعر العربي   (2)
 م.1987 –

 –م 1993 –القاهرة  –الهيئة المصرية العامة للكتاب  –د. سيد البحراوي: العروض وإيقاع الشعر العربي 
 وما بعدها. 126ص
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القصيدة العربية ليس من عوامل الوحدة، بل من عوامل في  والحق أن التنغيم
كل أبياتها، في  قصيدة تحافظ على لون واحد من ألوان التنغيم، التنوع، فقلما نجد
آخر البيت أم قبل اآلخر؛ فقد يكون البيت كله أو بعضه جملة في  سواء أكان ذلك

معناه متعلًقا بمعنى خبرية، وقد يكون جملة استفهامية أو تعجبية..إلخ، وكثيًرا ما يكون 
أوردت أمثلة له فيما سبق. ومعنى ذلك الذي  أو األبيات التالية على النحو البيت التالي

آخره، ومنها التنغيم وفي  داخلهفي  التنغيمنوع من أنواع أي  أن البيت يحتمل
القصيدة  على الوحدة النغمية لقوافي أنه خروج "البحراوي"د.  يرىالذي  يالمستو

نظام  ، حسبودية )الوقف قبل تمام المعنى يؤدي إلى التنغيم المستويالعربية العم
 اللغة العربية(.في  التنغيم

(4) 

الشعر على بعض نظم اللغة، ولكنه ُيْبقى على الكثير منها، ويبدو أن  يخرج
 .الشعر العموديفي  لغة النثر هو المعمول بهفي  نظام الوقف والوصل

، فهو يساعد على جالء عنصر مهم من عناصر اإليقاع الشعريوالوقف 
ن ثم على إبراز معالم البيت. وإذا عدنا إلى السطور الحدود بين األبيات، ويعمل م

األولى من هذا البحث، على سبيل المثال، لوجدنا من العبارات ما يمكن أن يعد 
أشطرا موزونة، ولكن إيقاعها يخفى على القارئ ألنها ال ُتنطق مستقلة، فإذا بدأنا 

انهايتها ظهر الوزن واضًحا إلى حد مفي  ببداية العبارة ووقفنا
(1)

 . ومن ذلك:

، )متفعلن مستفعلن(،)وثمة صورة أخري(=)مفاعلين مفاعيلن(=)ومن عيوب القافية(
آخر البيت وقفة تأباها تقاليد في  )يبدو ألول وهلة( = )مستفعلن فعالتن(. فإذا وقفنا

آخر البيت في  اللغة كانت الوقفة قلقة ناشزة تصدم األذن. والوقففي  الوقف المتبعة
النثر أيًضا؛ أما في  الشعر فقط، بلفي  النابغة وقف غير مألوف، ال تياألول من بي

النثر. فهل ثمة في  الشعر كما أنه مقبولفي  األمثلة المذكورة فهو مقبولفي  الوقف
 وتجعله ُيقب ل أحياًنا وُيرف ض أحياًنا؟ كم الوقف اللغويقواعد تح

عض حاالت الوقف أن أشير إلى ب جال هنا لتفصيل هذا أو ذاك، وحسبيال م
، ثم من المرفوض، استخلصت ذلك من مالحظتي المقبول، وبعض حاالت الوقف

استبيانات وجهتها إلى بعض المشتغلين باللغة العربية من أعضاء هيئة التدريس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لى حد ما؛ ألن بالشعر عوامل أخرى تساعد على إبراز اإليقاع، مثل: األداء المنغم، وشعرية أقول إ  (1)

 المضمون.
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داخله إذا في  آخر التركيب التام، وقد يكونفي  بالجامعة وغيرهم: يكون الوقف عادة
طال إلى حد غير مألوف
(1)

.  

ال يقبل الوقف بين حرف الجر واالسم المجرور بهو
(2)

وال بين المضاف  ،
 لة الصلة. وال يقبل كذلك بين ركنيول وجمالمضاف إليه، وال بين االسم الموصو

الجملة الفعل  ا لآلخر دون فاصل؛ والمقصود بركنيإذا جاء أحدهما تالًي –الجملة 

خل عليهما أحد النواسخ، مثل اسم ذا دإوالفاعل أو المبتدأ والخبر، أو ما يحل محلهما 
. وما يقال عن ركني الجملة يقال عن وخبرها ...إلخ (كان)وخبرها، واسم  (إن)

 أسلوب الشرط: فعل الشرط وجوابه. ركني

 أن الوقف ال يقبل إذا أحدث لبًسا، كالوقف بعد )ال تقربوا الصالة(. وبديهي

(كالًما)فإذا تضمنت الجملة 
(3)

نين ساغ  الوقف بينهما، وقد بين الرك يفصل 
رة، وقد يكون مباشالثاني الوقف تالًيا للركن األول مباشرة، أو سابًقا للركن يكون هذا 

يبنهماالذي  (الكالم)الوقف خالل 
(4)

. 

 ولتوضيح ذلك نضرب بعض األمثلة: إذا قلنا:

قد درست  الذين وضعوا أسس المنهج التجريبي، فإني المسلمون همأ(: " -1)
 ."على ثقة من هذه الحقيقة ي، وإنخ العلومتاري

أواخر الجمل. فإذا في  يكون ، إذمواضع الفصلتين والنقطة طبيعيفي  فالوقف
 من الجملتين وجدنا الوقف شاذًا غير مستحسن.أي  في (وقفنا بعد )إني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والمقصود بالتركيب التام الجملة بمعناها النحوي، أو العبارة المكونة من جمل مرتبطة )اثنتين أو أكثر(   (1)

 بحيث ال يمكن أن تستقل إحداها، كأسلوب الشرط مثًلا.

المسومة العراب(. ويالحظ أن ثمة أنواًعا  –كان  –ع هنا أن نتجاهل الشواهد الشاذة كقوله: )على ونستطي  (2)
استثنائية من الوقف، كالوقف االضطراري، اللتقاط األنفاس، أو للبحث عن لفظ مناسب، أو إلثارة فضول 

راءة الكالم المكتوب، كأن يقف المتلقي، وكلها وقفات خاصة بالكالم المنطوق، وقد توجد وقفات مماثلة لها في ق
القارئ فجأة ليتيح لنفسه فرصة للتفكير، وهذا الوقف قد يقبل ولو كان في موضع يستقبح فيه الوقف عادة، كأن 
يقع بين حرف الجر واالسم المجرور به. بل قد يقع في داخل الكلمة الواحدة. وألنه وقف استثنائى فمن غير 

 وهذه األنواع من الوقف تقع خارج نطاق هذا البحث. المقبول وضع فصلة للداللة عليه.

وكلما كثرت كمية الكالم الواقع بينهما زادت الحاجة إلى الوقف والعكس صحيح، فإذا كان الفاصل بين   (3)
 الركنين حرًفا مثل "قد أو سوف" فال يعتد به كأن ليس بينهما فاصل.

ي" كثيًرا منها وربما كان أشملها قول الزركشي: ولعلماء القرآن أقوال في الوقف، أورد "الزركش  (4)
)والحاصل أن كل شيء كان تعلقه بما قبله كتعلق البدل بالمبدل منه أو أقوى ال يجوز الوقف عليه(. )بدر الدين 

 –م 1972بتاريخ  2مقدمة ط –صيدا، بيروت  –المكتبة العصرية  –الزركشي: البرهان في علوم القرآن 
(. ولم يفرق الزركشي هذه التفرقة التي ذهبت إليها بين اإلتيان 355قتباس من ص وما بعدها، واال 342ص

بالعنصرين المرتبطين متتاليين، واإلتيان بهما متباعدين لوجود كالم بينهما. ولم يْرِو الزركشي هذه التفرقة عن 
 أحد من العلماء الذين أورد أقوالهم.
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 أما إذا قلنا:

 – الذين وضعوا أسس المنهج التجريبي، فإني المسلمون همب(: " -1)
بعد ما قرأت  – قد درست تاريخ يالعلوم، وإني –الدراسية تثبت ذلك  وشهاداتي
 .على ثقة من هذه الحقيقة" –ودرست 

نقف بعد كلمة  هذه الحالة نستطيع أن نقف وقفة مقبولة بين الركنين، كأن يفف
 داخلها.في  العبارة االعتراضية، أو" أو بعد ي"إن

الحالتين في  تستحسن" ال ية بعد "إنبيت النابغة، والوقف يأ( تواز –والعبارة )ا 
ب( تشبه  – 1اللغة، والعبارة )في  ألن كلتا الوقفتين تخالف نظام الوقف والوصل

 كل منها وقفة بين الركنين.في  جاءتالتي  األمثلة الشعرية

 وإذا قلنا:

 "ما هذا بشعر"أ":  – 2"

 فالوقف خالل هذا التركيب ال يستساغ، أما إذا قلنا:

ألدعياء ورواتهم المخدوعين، سمعتموه من هؤالء االذي ما هذا " ب": – 2"

 .بشعر"

أكثر من مرة، كأن يكون ذلك فمن الممكن الوقوف خالل هذا التركيب 
 وقد يستساغ الوقف .(المخدوعين)أو بعد  (األدعياء)أو بعد  (تموهسمع)بعد 
 .(المخدوعين)وبعد  (سمعتموه)أكثر من موضع، كأن نقف بعد في 

 2النافية تشبه إلى حد بعيد العبارة ) "ما"تبدأ بـ التي  ثلة الشعريةواألم
بـ )ما هذا(، يليه بيت أوله )بشعر(، ل ُعد َّ هذا  ب(. وإذا تصورنا بيًتا ينتهي –

 عابه القدماء.الذي من التضمين 
 وإذا قلنا:

 أ(: "من نظر أبصر". – 3)

 ا قلنا:أن ينطق التركيب متصًلا دون وقفة، أما إذ فالمألوف

  ب(: " من نظر بعين يقظة، أبصر الطريق واضًحا". – 3)

 – 3فمن المألوف المقبول أن نقف بعد )يقظة(. وعلى نمط التركيب )

كل منها مسافة بين فعل  تقوم على أساليب شرط، ففيالتي  ب( جاءت األمثلة
 الشرط وجوابه، جعلت الوقف خالل التركيب طبيعًيا.
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الشعرية، إذا وضعنا تركيًبا نثرًيا موازًيا لكل  بقية األمثلةفي  وكذلك
تقبل كما تقبل الوقفة المناظرة آخر كل بيت في  ، فسنجد أن الوقفةشعريمثال 

 .لها في النثر

(5) 

 كل الحاالت؟في  ولكن هل ُيعد التضمين عيًبا

أبي ثمة قطعة من ستة أبيات نسبت إلى الخليل بن أحمد، ونسبت كذلك إلى 
 مل التضمين كل أبياتها:، يشالعتاهية

 الحةةةب يلحةةةى أمةةةا فةةةي الةةةذي يةةةا ذا 
 

 واهلل لةةةةةةةةو حملةةةةةةةةت منةةةةةةةةه كمةةةةةةةةا  
 

 حملةةةةةةت مةةةةةةن حةةةةةةب رخةةةةةةيم لمةةةةةةا 
 

 ومةةةةا لمةةةةت علةةةةى الحةةةةب فةةةةدعني   
 

 بمةةةةةةا أطلةةةةةةب، إنةةةةةةي لسةةةةةةت أدري
 

 بينمةةةةةةةةةةةةا أحببةةةةةةةةةةةةت إال أننةةةةةةةةةةةةي  
 

 بعةةةض مةةةا فةةةي  أنةةةا ببةةةاب القصةةةـر 
 

 أطلةةةةةب مةةةةةن قصةةةةةـرهم إذ رمةةةةةى   
 

 شةةةةةةةةةبه غةةةةةةةةةزال بسةةةةةةةةةهام فمةةةةةةةةةا   
 

 ولكنمةةةةةةةةةةةةةاأخطةةةةةةةةةةةةةأ سةةةةةةةةةةةةةهماه   
 

 عينةةةةةةةةةاه سةةةةةةةةةةهمان لةةةةةةةةةه كلمةةةةةةةةةةا  
 

بهمةةةةةةةةةةةا سةةةةةةةةةةةلما أراد قتلةةةةةةةةةةةي 
(1) 

 

السكاكيوقد استحسن هذه القطعة من القدماء 
(2)

ومن المعاصرين د. عز  ،
الدين إسماعيل
(3)

 هذا الموضع عندهما، مع أنه يؤديفي  حسَّن التضمينالذي ؛ فما 
ماجرت العادة أن إلى ارتباط آخر كل بيت بما بعده ارتباًطا وثيًقا، كما أنه يقطع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 –م 1987، 2ط –بيروت  –دار الكتب العلمية  –زرزور ( السكاكي: )مفتاح العلوم( ضبطه نعيم 2، 1)

 وما بعدها. 576ص

 

 

، 444ص –م 1980 –القاهرة  –الرؤية والفن( دار المعارف  –د. عز الدين إسماعيل: )الشعر العباسي   (3)
 يل.. ويالحظ بعض االختالف بين الرواية التي أوردها السكاكي والرواية التي أوردها د. عز الدين إسماع445
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ال يختلف من هذه الناحية  أنهأي  آخر كل بيت،في  يوصل إذا وقفنا الوقف المعتاد
 النابغة؟ عن بيتي

في  مثيل عصرنا بوحدة القصيدة عناية واضحة لم يسبق لهافي  النقاد لقد ُعني
الشعر، في  شرًطا من شروط الجودة –كالعقاد  –العصور القديمة، وجعلها بعضهم 

 المستغرب أن يقبل ناقد معاصر مثل هذا التضمين وأن يستحسنه، وال سيمامن فليس 
ولكن  نصيًرا للتجديد، دائًماوقف الذي  (د. عز الدين إسماعيل) إذا كان من أمثال

 ، فكيف نفسر ذلك؟السكاكيالالفت حًقا أن يستحسنه رجل ك

عابه ي الذهذه القطعة مذاًقا مختلًفا عن التضمين في  الحق أن للتضمين
على التضمين  السكاكيهذين البيتين اللذين مثل بهما في  العروضيون، كالتضمين

 المعيب:
 وسةةةةةةةائل تميمةةةةةةةا بنةةةةةةةا والربةةةةةةةاب  

 
 وسةةةةةةةائل هةةةةةةةوازن عنةةةةةةةا إذا مةةةةةةةا 

 

 لقينةةةةةةةةةاهم كيةةةةةةةةةف نعلةةةةةةةةةو لهةةةةةةةةةم  
 

ببةةةةةةيض تفلةةةةةةق بيضةةةةةةا وهامةةةةةةا 
(1) 

 

 فما مرجع هذا االختالف؟

قد يصدمنا مسلكه هذا، وقد إن الشاعر إذا خرج على التقاليد وكسر القواعد، ف
ننفر منه ونعده نقًصا أو قبًحا، إذا أحسسنا أنه فعل ذلك بسبب السهو والغفلة، أو 
اإلهمال واالفتقار إلى العناية واإلتقان؛ أو لضعف شاعريته، وقلة تمكنه من صنعته، 
وعجزه عن التوفيق بين مقتضيات الوزن والقافية، ومقتضيات النظم اللغوية 

أما إذا أحسسنا أنه خرج على التقاليد وكسر القواعد بإرادته واختياره، مع  األخرى.
وربما تمكنه وقدرته على مراعاة التقاليد والنَُُّظم، فربما تساءلنا عن هدفه ودوافعه، 

 منا االستحسان واإلعجاب. قبلنا منه ذلك، بل ربما لقي

، أبياتهاكل  في هذه القطعة على التضمين حتى التزمهفي  وقد أصر الشاعر
وهذا اإلصرار يؤكد أن الشاعر لم يرتكبه سهًوا أو اضطراًرا، بل أقدم عليه عامدًا 

لشاعر أبا مختاًرا، ربما إلحساسه بأنه أكبر من العروض )وال سيما إذا كان ا
في  طابع االلتحام التام بشكل جديد ال نعرف له مثيًلاعليها  العتاهية(، وربما ليضفي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .576السكاكي ص  (1)



75 
 

" من اإلبقاء عليهالكسر حدة القافية على الرغم "و ، أالعربيالشعر 
(1)

د. )كما يقول  
 .(عز الدين إسماعيل

 ولنضرب مثًلا آخر من مجال آخر: إذا قرأنا أو سمعنا هذه العبارات:

 وبحاره الساحرة، وأنهاره الجميلة"كم أحب هذا البلد؛ أرضه الجميلة، " -1
لمة )جميلة( فإذا غيرناها على فأغلب الظن أننا لن نرتاح كثيًرا إلى تكرار ك

 هذا النحو:
. بحاره  الجميلة، وأنهاره الجميلة"حب هذا البلد؛ أرضه الجميلة، وكم أ" -2

أكثر من سابقتها، بالرغم من أننا فأغلب الظن كذلك أننا سنتقبل هذه الصيغة 
 التكرار. ومثل ذلك يقال عن هذه العبارات:في  أمعنا

موسيقاها ورنين ها، وأحببت شعرها، وعشقت اللغة الخالدة، عشقت نثرهذه " -1
 .أصواتها"

ا، وعشقت موسيقاها ورنين هذه اللغة الخالدة، عشقت نثرها، وعشقت شعره" -2
 أصواتها"

هنا كذلك أننا سنجد الصيغة الثانية أحظى بالقبول من  فأغلب الظن
هذا الظن عدد من المهتمين باللغة العربية من  أكد ليالصيغة األولى. وقد 

 دارسين والمدرسين الجامعيين وغيرهم.ال

العبارات األولى يبدو في  وتعليل هذا القبول وذلك النفور أن التكرار
العبارات المعدلة فمن الواضح أنه مقصود متعمد، في  كأنه حدث سهًوا، أما

 وأن له غرًضا هو التأكيد.
(6) 

نه ألالعربي الشعر في  ونخلص مما سبق إلى أن التضمين قد عد عيًبا
، وهو نظام أبقى عليها الشعر العموديالتي  خروج على أحد نظم اللغة

 .الشاعر أقدم عليه واعًيا لغرض فنيالوقف، ولكنه قد يقبل إذا أحسسنا أن 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .455ص –د. عز الدين إسماعيل   (1)
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 الفصل الخامس

 *القصيدة العربيةفي  أصوات الروّي
(1) 

تبنى عليه لذي ابأنه )الحرف العروضي التراث في  الرويَّ يعرَّف
القصيدة(
(1)

بذلك أنه الحرف المشترك بين أواخر أبيات القصيدة.  . والمقصود
أن تتعدد به األحرف المشتركة بين أبيات العربي ولكن الغالب على الشعر 

 هذه األبيات مثًلا: ففيالقصيدة، 

 فةةةةةاقنع بمةةةةةا قسةةةةةم المليةةةةةك فإنمةةةةةا   
 

 قسةةةةةةم الخالئةةةةةةق بيننةةةةةةا عالمهةةةةةةا    
 

 معشةةةةـرفةةةةي  وإذا األمانةةةةة قسةةةةمت 
 

 أوفةةةةةةى بةةةةةةأوفر حظنةةةةةةا قسةةةةةةامها     
 

 فبنةةةةةةى لنةةةةةةا بيتةةةةةةا رفيعةةةةةةا سةةةةةةمكه  
 

فسةةةةةما إليةةةةةه كهلهةةةةةا وغالمهةةةةةا   
(2) 

 

األلف والميم والهاء هي  منطقة القافية أربعة أحرف مشتركة؛في  نجد 
واأللف األخيرة، باإلضافة إلى صائت قصير هو الضمة التالية للميم. فكيف 

يتجه العروضيون إلى حرف من هذه  مثل هذه الحالة؟في  الرويَّ نعيَّن
حرف الميم، أما األلف  األبيات المذكورةفي  ، وهوالرويَّ األحرف فيعدونه

، رويًَّافال يجوز أن يكون أحدها  –األبيات السابقة في  –والهاء واأللف الثانية 

 ومثلها عدة أصوات أخرى_ نجدها في قصائد أخري .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1997نشر في )المجلة العربية للعلوم االنسانية(،)الكويت ،شتاء *

 على سبيل المثال:  (1)
 م.1973القاهرة  –لجنة التأليف والترجمة والنشر  – 6جـ –ابن عبد ربه: العقد الفريد  -

 –)تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين(  –خريج القوافي الصاحب بن عباد: اإلقناع في العروض وت -
 .80ص –م 1960 –بغداد  –منشورات المكتبة العلمية 

 – 1جـ –م 1925 – 1القاهرة ط –مطبعة هندية  –ابن رشيق: العمدة في صناعة الشعر ونقده  -
 . وللسكاكي تعريف أكثر دقة.101ص

 –م 1987 – 2ط –بيروت  –ر الكتب العلمية دا –)ضبطه: نعيم زرزور(  –السكاكي: مفتاح العلوم  -
 .572، 571ص

 –القاهرة  –النهضة المصرية  –الزوزني: شرح المعلقات السبع )تحقيق: د. محمد عبد القادر أحمد(   (2)
 .289ص –م 1987
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وإن أجازوا ذلك؛  ويًَّارومن األصوات ما ال يستحسنون أن يكون 
 نواس: قول أبيفي  كالكاف

 لكةةا كةةم مةةن حةةديث معجةةب عنةةدي    
 

 لةةةةو قةةةةد نبةةةةذت بةةةةه إليةةةةك لسةةةةـركا   
 

 علةةةةةى اإلعةةةةةادة جةةةةةدَّة  ممةةةةةا يزيةةةةةد
 

 الحةةةةةديث أملَّكةةةةةاغةةةةةضَّ إذا خلةةةةةق  
 

 بةةةةك قةةةةد شةةةةغفت بسةةةةحنه   وكةةةةأنني
 

فخططتةةةه حرًصةةةا عليةةةه بكفكةةةا     
(1) 

 

 يتناول هذه الظاهرة بالشرح والتعليل.والبحث  
 أ( – 2)

ال يكون صائًتا قصيًرا الرويَّ من المتفق عليه أن
(2)

البيت  . وإذا انتهى
أواخر في  بصائت قصير فإنه يمد حتى يصير صائًتا طويًلا. فإذا تكرر

 يعدَّالذي أن الصامت هو في  األبيات صائت قصير يليه صامت، فال جدال
الصائت األخير  عواويستجيز الشعراء في حالة الرويَّ المقيَّد أن ينو .رويًَّا

في  اسيَّاكتفاء بتوحيد الصامت، ولو أنهم أحسوا أن الصائت القصير أس
القافية كالصامت، ما أقدموا على هذا التنويع، وال أعرف قصيدة خلت منه، 

 ومن أمثلته األبيات اآلتية من قصيدة لطرفة:

 أصةةةةةحوت اليةةةةةوم أم شةةةةةاقتك ِهةةةةةر 
 

 ومةةةةةةن الحةةةةةةةب جنةةةةةةون مسةةةةةةةتِعر   
 

 مترعةةةةةةةةةةة كةةةةةةةةةةالجوابى مةةةةةةةةةةاتني 
 

 لقةةةرى األضةةةياف يوًمةةةا تحتض ةةةةـر    
 

 فلقةةةةةةةةةةةةد تعلةةةةةةةةةةةةم بكةةةةةةةةةةةةر أننةةةةةةةةةةةةا
 

المحفةل ُغةر  في  واضحو األوجه 
(3) 

 

، على أن يكون رويًَّاالصوائت الطويلة فيجيزون أن يكون أحدها  أما 
كل من: )هنا في  جزًءا من بنية الكلمة، سواء أكان أصلًيا كاأللفأي  الزًما،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .474ص –بدون تاريخ  –بيروت  –دار صادر  –أبو نواس: ديوان أبي نواس   (1)
 تحة والضمة والكسرة.الصوائت القصيرة هي الف  (2)

 –القاهرة  –مطبعة االعتماد  –ابن الشجري: مختارات ابن الشجري )ضبطها: محمود حسن زناتي(   (3)
 وما بعدها، واألبيات المستشهد بها متفرقة في القصيدة. 33ص –القسم األول  –م 1926
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نهى(، أو  –سما  –: )مشى آخر كاأللف فيأو منقلًبا عن حرف ال(،  –ذا  –
زائًدا كألف التأنيث  أو ن شا(؛ –: )رشا ًئا عن تسهيل الهمزة مثل األلف فيناش

عطشى(، وكذلك ألف التأنيث الممدودة إذا  –سلمى  –: )كبرى الممدودة في
ُأد با(. وكل صوت مما سبق ُيعدَّ  –ح ْورا  –حذفت همزتها مثل: )خ ضرا 

ذفه يضيَّع معنى الكلمة، مة سواء أكان أصلًيا أم زائًدا، ألن حجزًءا من الكل
في  إلى تغيير جسيم سلوى(، أو يؤدي –عليا  –لبنى  –: )كبرى كاأللف في

 أسرى(. –سلمى  –: )ليلى معناها، مثل األلف في

صائًتا طويًلا إذا لم يكن الزًما،  الرويَّ وال يجيز العروضيون أن يكون
أو )شباًبا( أو )دياًرا(؛ ومثلها األلف الناشئة عن مدَّ : )سالًما( لف فيكاأل

الولدا(؛  –حضرا(؛ وألف اإلطالق مثل )الرجال  –حركة البناء، مثل )اآلنا 
هما ذهبا( –وألف االثنين مثل: )هما حضرا 

(1)
. 

والواو والياء الصائتتان كاأللف عند العروضيين
(2)

في  ولكن الشعراء ،
 مواقعفي  الواو والياء الصائتتين( )أيصوتين كل العصور يتجنبون هذين ال

في  إال رويًَّا، سواء أكانا الزمين أم غير الزمين، فال نكاد نجد أحدهما الرويَّ
 أمثلة العروضيين.

من الناحية  –، ربما ألنها اتخذها بعض الشعراء رويًَّاأما األلف فقد 
أقوى األصوات العربية وأكثرها إسماًعا –الصوتية البحتة 

(3)
ولكن إقبالهم  .

تتخذ التي  ضئيل للغاية إذا قيس بإقبالهم على الصوامت –مع ذلك  –عليها 

أواخر في  ورودهالندرة  رويًَّايشذ اتخاذها التي  ا، باستثناء الصوامترويًَّ
أبي الكلمات مثل الغين والظاء والثاء والذال، وقد أحصيت ما جاء بدواوين "

"نواس
(4)

أبي تمامو 
(5)

المتنبيو 
(6)

شوقيو 
(7)

)القصائد وما  وصمن النص 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وما بعدها.  499ربه ص ، ابن عبد 10ص –م 1970 –دمشق  –األخفش: القوافي )تحقيق: عزة حسن(   (1)

 الموضع نفسه. –السكاكي 

 .69ص –األخفش   (2)
 .502ص –ابن عبد ربه       
 نفسه. –السكاكي       

 .293ص –م 1972 – 4ط –القاهرة  –مكتبة األنجلو  –د. إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر العربي   (3)
 .246: 244ص –م 1967 – 1ط –القاهرة  – عالم الكتب –د. أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي       
 م.1982 –بيروت  –دار بيروت  –أبو نواس: ديوان أبي نواس   (4)
 بدون تاريخ. –بيروت  –أبو تمام: ديوان أبي تمام )شرح د. شاهين عطية( دار صعب   (5)

 المكان والتاريخ غير مذكورين. –دار الفكر  –المتنبي: ديوان المتنبي   (6)

 بدون تاريخ. –بيروت  –دار الكتاب العربي  –شوقي: الشوقيات  أحمد  (7)
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لفاء والقاف والباء والراءاأللف وا دونها( على رويَّ
(1)

فكانت النتيجة كما  
 :يلي

 

 

 شوقي المتنبي أبو تمام أبو نواس 

ــ 2 1 5 ةعدد النصوص األلفي َّ  ـ

 7 6 10 29 ةعدد النصوص الفائي َّ

 12 13 13 44 عدد النصوص القافيَّة

 22 31 54 106 ةبائي َّعدد النصوص ال

 41 32 39 160 ةعدد النصوص الرائي َّ

 ب( – 2)

عند العروضيين وال عند الشعراء،  رويًَّاما ال يكون  ومن الصوامت
فيما  –أجمع العروضيون والشعراء الذي كلهم أو أكثرهم؛ فمن ذلك التنوين 

في  اها، مع أن النون من أوضح الصوامت وأقورويًَّاعلى أن ال يكون  –أعلم 

السمع
(2)

، هذا إلى أنها من أصوات الذالقة، ومن الناحية الصوتية الخالصة ال 
فرق بين النون والتنوين، ولكن العروضيين قبلوا النون ولم يقبلوا التنوين
(3)

. 

يحذفون التنوين عند  –غالًبا  –وقد ُيظن أنهم تجنبوا التنوين ألن العرب 

كانوا أحياًنا يختمون البيت  قاعدة"، فقدالشعر لم يلتزم هذه "الالوقف، ولكن 
يسمونه تنوين الترنمالذي بالتنوين 

(4)
آخر الصدر في  وهم يقبلون التنوين .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الباء والراء من األصوات الشائعة رويًَّا، أما الفاء والقاف فورودهما في موقع الرويَّ متوسط أو قليل نسبًيا.  (1)

 السابق. –د. أحمد مختار عمر   (2)

 إذ يقول في إحدى رباعياته:وال أعرف شاعًرا جعل التنوين رويًَّا إال "صالح جاهين"   (3)
 عجبي عليك عجبي عليك يا زمن.

 يا أبو البدع يا مبكي عيني دًما
 إزاي أنا أختار لروحي طريق

 وأنا اللي داخل في الحياة مرغًما
فقد أراد الشاعر أن يجعل األبيات األول والثاني والرابع مشترة في رويَّ واحد، تبًعا للنظام الذي اتبعه في 

 أن النون والتنوين عنده صورتان لصوت واحد. رباعياته، أي

 وما بعدها. 18ص –المكان والتاريخ غير مذكورين  – 1جـ –ابن عقيل: شرح ابن عقيل   (4)
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آخر الصدر. فإذا انتهى الصدر في  سواء أوصلوا الصدر بالعجز أم وقفوا
عت فيه شرائط بالتنوين والعجز بالنون، فالبيت ال يعد مصرًعا وإن اجتم

 :أبي نواسقول  ففيكشرائط التقفية(؛  وهيالتصريع األخرى )

 الحةةةب الرسةةةن فةةةي  لةةةم أزل أخلةةةع 
 

 بةةةةةةى مةةةةةةرتهن وفةةةةةةؤادى عنةةةةةةد ظ  
 

 سةةةةةةةةةةاكبات دمعهةةةةةةةةةةا  وجفةةةةةةةةةةوني
 

 الحةةةزن حشةةةوه منةةةي فةةةي  والحشةةةا 
 

 رت هالًلةةةةةةةا طالًعةةةةةةةاـمنةةةةةةةذ أبصةةةةةةة
 

يتثنةةةةةةةةةةى بقةةةةةةةةةةوام كالغصةةةةةةةةةةن   
(1) 

 

البيت األول، أما البيت الثالث فال يعد مصرًَّعا في  يظهر التصريع 
 الصدر تشبه المقاطع المقابلة لهافي  رغم من أن المقاطع الثالثة األخيرةبال
العجزفي 

(2)
موضع التنوين لعد البيت مصرًعا. في  الصدر نوًنا، ولو تضمن 

 ومثل هذا البيت البيتان التاليان البن زيدون:

 كةةةةةةةةةةةةةةةةان سةةةةةةةةةةةةةةةةرى مكت ًَّمةةةةةةةةةةةةةةةةا
 

 وهةةةةةةةةةةةةةةةو اآلن قةةةةةةةةةةةةةةةد علةةةةةةةةةةةةةةةن 
 

 عنةةةةةةةةةةك مةةةةةةةةةةذهب لةةةةةةةةةةيس لةةةةةةةةةةي
 

فكةةةةةةةةةن فكمةةةةةةةةةا شةةةةةةةةةئت لةةةةةةةةةي  
(3) 

 

من الصوامت هاء التأنيث )أي تاء التأنيث الساكنة(  رويًَّاومما ال يكون  
 وردة(. –فكرة  –ها صائت قصير مثل: )عذبة إذا سبق

 –وطنه  –ومثلها هاء اإلضماء المسبوقة بصائت قصير، مثل: )علمه 

يراد بها تبيين الحركة األخيرة كما يقولون، مثل: التي  بلده(؛ وهاء السكت
علي َّْه( –قضه ا –)ارمه 

(4)
أن المراد بهذه الهاء تجنب الوقوف على  ، ويبدو

 صائت قصير.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .635ص –أبو نواس   (1)
مقاطع القافية هي آخر مقطع زائد الطول، أو آخر مقطعين طويلين وما قد يكون بينهما من مقاطع قصيرة،   (2)

وضيين آخر ساكنين وما بينهما والمتحرك الذي يقع قبل الساكن األول. وما يقال عن القافية يقال عن وبتعبير العر
 التصريع. ومقاطعها في البيت الثالث هي )طالًعا( في الصدر، و)كالغصن( في العجز.

 .20ص –م 1975 –دار صادر بيروت  –ابن زيدون: ديوان ابن زيدون )تحقيق: كرم البستاني(   (3)
 المراجع العروضية السابقة.  (4)
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كره(، فقد يجرونها  –سفه  –كل من )وله في  أما الهاء األصلية، كالهاء

مجرى الهاءات السابقة كما يقول األخفش
(1)

. 

 رويًَّاومن الصوامت ما ال يستحسن عند بعض العروضيين أن يكون 
قولك(، وكذلك  –رأيك  –مثل )فكرك في  ل كاف الضميروإن كان جائًزا، مث

تمشْت( –تمنْت  –مثل: )استعدْت في  تاء التأنيث
(2)

. 

في  وثمة حروف سكت عنها العروضيون فيما أعلم، مثل تاء الفاعل
حضرنا(، ونون  –مثل: )كتبنا في  حضرُت(، ونا الفاعلين –مثل: )كتبُت 

 أيٍَّ الشعراء لم يقدموا على اتخاذحضرن(. ولكن  –مثل: )كتبن في  النسوة

إال إذا كان مسبوًقا  رويًَّاالقليل النادر، وال نكاد نجد أحدها في  إال رويًَّامنها 
 بصائت طويل، مثل قول "ابن زيدون":

 حنةةةةةابنةةةةةتم وبنةةةةةا فمةةةةةا ابتلةةةةةت جوان
 

 شةةةةةةوًقا إلةةةةةةيكم وال جفةةةةةةت ممقينةةةةةةا 
 

 نكةةةةةةاد حةةةةةةين تنةةةةةةاجيكم ضةةةةةةمائرنا
 

 أسةةيناعلينةةا األسةةى لةةوال ت   ـييقضةة 
 

 حالةةةةةةةت لفقةةةةةةةدكم أيامنةةةةةةةا فغةةةةةةةدت 
 

سةةودا وكانةةت بكةةم بيًضةةا ليالينةةا    
(3) 

 

ويفهم من أقوال بعض العروضيين 
(4)

أن واو الجماعة إذا كان ما قبلها  
. وكذلك ياء المخاطبة إذا رويًَّاجروا( جاز أن تكون  –مفتوًحا مثل )سعوا 

و والياء هنا ليستا لم تسع ْى(. والوا –كان ما قبلها مفتوًحا مثل )ال تنسْى 

 منزلة بين الصوائت والصوامت.في  صائتين بل

النصوص الشعرية يدل داللة واضحة على أن  بعضولكن تتبع 
ذلك جاز أن نعدهما من من هذين الحرفين، وعلى  أيًَّ الشعراء لم ُيقبلوا على

 .رويًَّاال تكون التي  األصوات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .10ص –األخفش   (1)
 .274ص –حازم   (2)
 .9ص –ابن زيدون   (3)
 .572، 571، السكاكي ص72األخفش ص  (4)
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ألحرف غير إذا جعلوا رويهم أحد ا –عادة  –وأكثر الشعراء 

متراوًحا بينه وبين صوت من  الرويَّ جعلواالمستحسنة وغير المطروقة 
في  تهاوردأالتي  " الكافيةأبي نواساألصوات المقبولة؛ ومثال ذلك أبيات "

ا من حرًفا أصليًَّتعد التي  المضمرة والكاف(؛ فقد جمع بين الكاف 1الفقرة )
عندما  –الشعراء بعض العروضيين وبعض ويرى  حروف الفعل "يضحك".
أن يلتزم الشاعر قبل هذا  – رويًَّا التي ال تستحسنيكون أحد األصوات 

قبله الصوت صائًتا قصيًرا ال يتغير )فتحة أو ضمة أو كسرة(، إذا لم يكن 
صائت طويل
(1)

. 

القصيدة، حرفان أو أكثر، وكان الحرف األول من  قوافيفي  فإذا تكرر
دون غيره،  رويًَّاُيعدَّ الذي يرها، فاألول هو الحروف المقبولة، وما بعده من غ

 :المتنبيكقول 

 بليةةةت بلةةةى األطةةةالل إن لةةةم أقةةةف بهةةةا   
 

  خاتمةةه التةةربفةةي  وقةةوف شةةحيح ضةةاع  
 

 الهةةةةوىفةةةةي  العةةةةواذل كئيًبةةةةا توقةةةةاني 
 

 كمةةةةا يتةةةةوقى ريةةةةض الخيةةةةل حازمةةةةه   
 

 سةةةةةةةةةقاك وحيانةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةك اهلل إنمةةةةةةةةةا   
 

علةةى العةةيس نةةور والخةةدور كمائمةةه  
(2) 

 

 ، أما الهاء فتعد وصًلا.رويًَّابيات تعد الميم هذه األ ففي 

في  الشعر عن أوضاعها قوافيفي  وال تختلف أوضاع هذه الحروف
ليست له قواعد محددة كقواعد  فواصل النثر المسجوع، بالرغم من أن السجع

السجع وما كان ضعيًفا في  (رويًَّا)الشعر يصلح في  رويًَّاالتقفية؛ فما يصلح 
 يكون كذلك هناك. أو غير صالح هنا

عملهم في  لقد كانوا من الذين أخلصوا، فلم يهنوامثل هذه العبارة: " ففي
كاف بين  سجع، بالرغم من وجود تشابه مقطعي ال نشعر بوجود ولم يخفقوا"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .274، حازم ص 19، 18األخفش ص  (1)

 .191ص – 1984إيداع  – 3القاهرة ط –دارالمعارف  –د. أمين علي السيد: في علمي العروض والقافية 
 .330: 328ص – 3جـ –بي: ديوان المتنبي المتن  (2)
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 )أخلصوا( و)يخفقوا( وبالرغم من وجود صوت مكرر هو الواو األخيرة. أما
 هذه العبارة على سبيل المثال:في 

فالسجع   عجب، فقد جمع بين العلم واألدب"ره الجميع فالإن يقد"
 واضح تمام الوضوح.

ت على كتابك، اطلعجة مشابهة حين نقارن بين قولنا: "ونخلص إلى نتي
ذلك في  الشر ك، بعد أن دارفي  ، وقولنا: )وقع الصيدواقتنعت ببعض آرائك"

في  اع ظاهًرا جليًَّالمثالين، نشعر بالسجفي  الفل ك(، فبالرغم من تكرار الكاف
المثال في  ، ونشعر به خافًتا ضعيًفا، أو ال نشعر به على اإلطالقالثانيالمثال 
 األول.

التعليم في  الثقافة، بعضهم طالب متفاوتي وقد أجريت استبياًنا ألفراٍد
بعض في  ، وبعضهم من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهمالثانوي والجامعي

امعات، بأن عرضت عليهم هذه األمثلة األربعة أقسام اللغة العربية بالج
منطوقة ثم مكتوبة، وطلبت منهم أن يميزوا المسجوع منها، فاتفقت أكثر 

 التعليل.في  إجاباتهم مع ما ذكرته هنا، وإن اختلفوا

إن للمثلة النثرية هنا داللة ليست للمثلة الشعرية، فربما افترضنا أن 
ا نشأت من تقليد الشعراء لبعض من الشعر كانت أعراًففي  هذه الظاهرة

 حددها (قواعد)إلى  (أعراٍف)من قدامى الرواد، تحولت على مر األيام 
رك لم تتحدد له قواعد بل ُتالذي السجع في  العروضيون. لكن وجود الظاهرة

 لحس الكاتب والقارئ ليؤكد أنها ليست مجرد تقاليد، بل ترجع إلى أسباٍب
 يتبينها.أخرى يحاول هذا البحث أن 

لماذا وقف الشعراء، والعروضيون، كلهم أو بعضهم، هذه المواقف من 
 هذه األصوات؟

أكثر األصوات المرفوضة واألصوات الضعيفة مورفيمات مقيدة أو  -1
أجزاء من مورفيمات
(1)

 –واو الجماعة  –مقيدة، مثل )ألف االثنين  
هم لهذا الكاف المضمرة(. ويبدو أن –الهاء المضمرة  –ياء المخاطبة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المورفيم هو أصغر وحدة لغوية ذات داللة، والمورفيم المقيد هو الذي ال يستعمل إال مرتبًطا بغيره، مثل   (1)

 قرأ(. –كتب  –قلم  –أداة التعريف أل، بخالف المورفيم الحر، مثل )رجل 
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 السبب أحسوا أنها أقل شأًنا من المورفيمات الحرة، ومن األصوات
 تكوين المورفيمات الحرة.في  تدخلالتي 

ما كان من في  أيًضا : "ويستحسن(حازم)بهذا اإلحساس قول  يويش
كافات الضمائر وتاءات التأنيث مقطع الشعر أن يلتزم قبلها حرف بعينه 

رف. فإن لم يلتزم ز أن ال يلتزم قبل ذلك حوتلتزم فيه حركة بعينها. ويجو
ليس بمقطع  الرويَّ تلتزم حركة بعينها، لئال ينضاف إلى كون كان الوجه أن

مختلفة المقاطع، أن يكون ما قبله  ةكلمة، وإنما هو حرف زائد يعاد مع كلم
فيها  عمتغيًرا بأنواع اإلعراب، فتبتعد مقاطع األبيات بذلك عن التناسب ويق

.(اختالف..
(1)

. 

ال يراها كلمات وال  الرويَّ موقعفي  يجدها ضعيفةالتي  فهذه الحروف
)حروف زائدة(. واختالف ما قبلها من أصوات هي  أجزاء من كلمات، وإنما
التناسب ويوقع فيها االختالف، على حد قوله، وكأن  يبعد خواتيم األبيات عن

 ها عنده.حسابه، وال اعتبار لفي  هذه )الحروف الزائدة( ال تدخل

: الحرف اآلخر من حروف : )والمراد بالرويَّ(السكاكيومثل ذلك قول 
ة الحركا لبيان القافية، إال ما كان تنويًنا، أو بدًلا من التنوين، أو حرًفا إشباعيًَّ

كونه مجلوًبا لبيان في  ؛ أو قائًما مقام اإلشباعمثل: المنزال، المنزلو، المنزلي
: كألف شباعيه، حسابيه؛ أو مشابًها للحرف اإلالحركة وهو الهاء مثل: كتابي

ضمير االثنين، وكواو ضمير الجماعة مضموًما ما قبلها، وكياء ضمير 
؛ ويلحق ل: لم يضربا، لم يضربوا، لم تضربيالمؤنث مكسوًرا ما قبلها، مث

مثل: أنتمو، ضربتمو، في  أنتما وضربتما ومنكما؛ والواو :مثلفي  األلف
ضربا وواو ضربوا...( منكمو، منهمو، بألف

(2)
ات المقيدة مفالمورفي .

ال تزيد عن أن تكون أصواًتا  – السكاكيعند  –واألصوات المكونة لها 

 مجلوبة لبيان الحركة، أو قائمة مقام هذه األصوات أو شبيهة بها.

ات المقيدة تشيع شيوًعا عظيًما ال يكاد يساويه أو يدانيه موهذه المورفي -2
سمعي فيمات الحرة، وهو شيوع يجعل أثرها المن المور أيٍَّ شيوع
نشعر بضعف التقفية إذا كان أضعف كثيًرا من غيرها، ومن ثم  النفسي
 رفيم مقيد.ومورفيما مقيًدا أو صوًتا من أصوات م ا لرويَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .274ص –حازم   (1)
 الموضع نفسه. –السكاكي   (2)
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 ذلك إذا تأملنا هذا البيت للعشى: ويتضح

شةةاٍو مشةةل شةةلول ُشلُشةةل شةةول      وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني
(1) 

 

 :للمتنبيو هذا البيت أ 

الجةةةةةود يفقةةةةةر واإلقةةةةةدام قتةةةةةال     لوال المشقة ساد الناس كلَّهم
(2) 

 

ورد ست الذي هو الشين  األولعجز البيت في  فأكثر  األصوات لفًتا للسمع
في مرات  سبع افال نكاد نلتفت إليه بالرغم من وروده مرات، أما صوت الالم

الكالم شيوًعا واسًعا إذا قورنت ي ف تشيع الالمالشطر نفسه، وما ذلك إال ألن 
 بالشين.

)خمس مرات( مقارًنا الثاني البيت في  ويقال مثل ذلك عن صوت القاف
 )سبع مرات(. بالالم

وما يقال عن األصوات يقال عن المورفيمات، فحين يكون اللفظ 
النفس أقوى من مرادفه إذا كان  في  مهجوًرا أو قليل االستعمال يكون وقعه

إذا  مثل "ما أجمل هذا البناء العالي" ةجملفي  ذلك و كثير الدوران، ويبدومبتذًلا أ
شك أن كال من ( كلمة )الشاهق( أو )الشامخ( أو )المنيف(، فال استبدلنا بكلمة )العالي
 (.أثيًرا من مرادفها الشائع )العاليالكلمات الثالث أشد ت

أي  ،يمعانتكرار األصوات دون تكرار ال العربية علىالقوافي تقوم  -3
 الجمع بين تشابه الدوال مع اختالف  (مفارقة)أنها تقوم على 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الزوزني: المعلقات.  (1)

 .278ص – 3جـ –المتنبي   (2)



86 
 

المدلوالت
(1)

السبب نفسه يعد اإليطاء عيًبا ولهذا 
(4)
 

افية، إذ يجمع بين التشابه اللفظي يشبه الق –من هذه الناحية  – والجناس

ر جمع بين لفظين من جذ. ولهذا ال يعدون من الجناس الواالختالف المعنوي
، ألن بين "نظرت نظرة فاحصة"أو  واحد مثل: "وشهد شاهد من أهلها"

 كال المثالين.في  معنوياللفظين المتشابهين صوتًيا بعض التشابه ال

ويسمى الجمع بين لفظين على هذا النحو )الملحق بالجناس(
(2)

. 

في  يؤدَّي الرويَّ موقعفي  واستعمال األحرف المرفوضة أو الضعيفة
ذكرتها، فلن نجد عندئذ التي  إلى قواٍف خالية من هذه المفارقةأكثر األحيان 

ذلك أن  . ومثالالرويَّ تتضمن أصواتالتي  اختالًفا معنوًيا بين المورفيمات
رأت(  –مشت  –قصيدة بمثل هذه الكلمات: )جرت في  األبيات تنتهي

ير فيم مقيد ذو داللة معينة ال تتغورموهي  فالصوت المشترك هو تاء التأنيث،
ألحق بها. فتكرار هذا المورفيم بلفظه وداللته يشبه التي  وإن تغيرت األفعال

اإليطاء
(3)

... فإذا انتهت . واإليطاء كما تقدم هو تكرار "الكلمة" بمعناها
نبت( فكل تاء من هذه التاءات جزء من  –سكت  –األبيات بكلمات مثل )ثبت 

المعانى؛ فليس للحرف بنية كلمة، والكلمات مع تماثل أواخرها مختلفة 
 ذاته.في  المشترك أية داللة

 ، بخالف التاء الثانية.ضعيًفا رويًَّااألولى  (التاء)ولهذا تعد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولعل األمر كذلك في قوافي لغات أخرى كاللغة الفرنسية، على األقل في بعض العصور، وقد الحظ   (1)

ماالرميه( أحرص على  –فيولين  –فيني( والرمزيين )رامبو  –هيجو  –"كوين" أن الرومانسيين )المارتين 
 موليير(. –راسين  –)كورني المفارقة من الكالسيكيين 

 وما بعدها(. 98ص –مكتبة الزهراء القاهرة  –)جون كوين: بناء لغة الشعر )ترجمة: د.أحمد درويش( 
أما "رينيه ويليك" فقد اهتم بالعالقة بين القافية والمعنى ورأى في هذه العالقة نقاًطا جديرة بالدراسة قائًلا: "... 

أهي تنتمي إلى نفس السياق  –داللية بين الكلمات التي تصل بينها قافية واحدة لعلنا نودَّ أن نعلم العالقة ال
 المعنوي...".

 –م 1992 –الرياض  –دار المريخ  –)رينيه ويليك، أوستن وارين نظرية األدب: )ترجمة د. عادل سالمة( 
 .216ص
 

 

 .430ص –السكاكي   (2)
 وقد أشار "د. عبد اهلل الطيب" إلى ذلك:  (3)

 – 1ط –م 1970 – 2ط –بيروت  –دار الفكر  –هلل الطيب: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها عبد ا
وما بعدها. 37ص  (4)

  

 سبعة ابيات أو أكثر بينهما ان يكونالروي يلفظها ومعناها في القصيدة دون  ادة الكلمة التي تتضمنع( وهو إ4)
 (575) السكاكي _ص 
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، بل يحرص عادة ة الرويَّضعيف كل قوافي القصيدةوقلما يجعل الشاعر 
 (تاء التأنيث)بعض األبيات في  الرويَّ ، فإذا كانيقو يَّيدعمها بروعلى أن 

جزًءا من بنية كلمة(. وقد تقدم مثال  خر تاء أصلية )أيبعضها اآلفي  جعله
 الكافية. أبي نواسذلك من قصيدة مثل على 

الضعيف يحقق شيًئا من المفارقة  القوي والرويَّ الرويَّ وهذا الجمع بين
 .قوافيالفي  المطلوبة

الشعر، بل نجدها على كل  قوافيفي  محصورة (المفارقة)وليست 
األعمال األدبية، حتى ليرى بعض النقاد مثل "كلينث كثير من في  المستويات

عنصر أساسي الشعرفي  بروكس" أنها
(1)

. 

وله( فيبدو أن بعضهم لم  –مثل: )كره في  وأما الهاء األصلية -4
السمعفي  يستحسنها ألنها بطبيعتها ضعيفة

(2)
 وتزداد ضعًفا إذا وقعت ،

بين الكلمة  آخر الكلمة، بل ال تكاد تسمع، حتى ليخلط الكثيرونفي 
المختومة بفتحة وهاء نظيرتها المختومة بألف، إذا قصرت هذه األلف 

 يالعامعلى ألسنة العامة وصارت كالفتحة؛ فيخلطون مثًلا بين النطق 
)رندة( و)رندا(، والكلمتين ، والكلمتين (بيضا)و (بيضة)للكلمتين: 

 )سارة( و)سارا(.

 نجدالذي ، ولكن (ساكن)ا إذا سبقه رويًَّاالعروضيون إنها تكون  ويقول
)الساكن( صائًتا  إذا كان هذا رويًَّاالنصوص الشعرية نفسها أنها تكون في 

عليه(.  –يديه  –أو شبه صائت مثل )إليه  ،قراه( –هداه  –اه طويًلا مثل: )جب

ن ويبدو أن اجتماع الهاء مع الصائت الطويل أو شبه الصائت يقويها، فيكونا
تقوم عليه القافية، وإن كانت قواعد  اثل صوتيمًعا مصدًرا كافًيا لتم

 الهاء وحدها. الرويَّ العروضيين تجعل

 ومن ذلك األبيات التالية البن زيدون:

 يةةةةا نازًحةةةةا وضةةةةمير القلةةةةب مثةةةةواه
 

 ا أنةةةةت مةةةةوالهأنسةةةةتك دنيةةةةاك عبةةةةًد 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .39ص –بدون تاريخ  –القاهرة  –لتحليلي: األنجلو المصرية محمد محمد عناني: النقد ا  (1)
 (.11، 10يقول األخفش في تعليل ذلك: )ألنها حرف خفي، ومخرجها من مخرج األلف( )ص  (2)

 (.53)د. أحمد كشك: القافية تاج اإليقاع الشعري، ص
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 ألهتةةةةةك عنةةةةةه فكاهةةةةةات تلةةةةةذ بهةةةةةا   
 

 منةةةةك ذكةةةةراه ٍلفلةةةةيس يجةةةةرى ببةةةةا 
 

 إلةةةةةى أمةةةةةلٍ  تبقينةةةةةي عةةةةةلَّ الليةةةةةالي 
 

الةةةةةةدهر يعلةةةةةةم واأليةةةةةةام معنةةةةةةاه 
(1) 

 

 مع أنها تشبه بعض األصوات رويًَّاذا النحو تقبل نون الوقاية وعلى ه
، وذلك ألن نون الوقاية تقترن دائًما بصوت رويًَّاال تقبل أو ال تستحسن التي 

آخر أو أكثر، فينتج عن هذا االقتران تماثل صوت يتخذ أساًسا للتقفية، مثل 
األفعال وفي  يعلمنى( –يشاهدنى  –ألفعال )يحادثنى افي  نون الوقاية
 –يحيينى  –األفعال: )يالقينى في  علمنى(. وكذلك –شاهدنى  –)حادثنى 

 ينادينى(.

هي  التي ها بين نون الوقاية والنونيِّورفي  جمعتالتي  ومن القصائد
 منها: مورفيم حر، قصيدة للعمى التطيليفي  حرف أصلي

 ه قلةةت لةةه كةةم عةةاذل رام عةةذلى فيةة   
 

 ال تعةةةةةذلنَّي فةةةةةإنَّ العةةةةةذل يغرينةةةةةي 
 

 قالوا ضللت طريق الرشد قلةت لهةم  
 

 يهنةةةةيكم الرشةةةةد إن الغةةةةى يهنينةةةةي   
 

 بةةةةه بةةةةدًلا حسةةةةبي هةةةةواه وال أبغةةةةي 
 

فقمةةةت منةةةه بحةةةظ غيةةةر مغبةةةون   
(2) 

 

 

اللغة العربية تجنب الوقوف على صائت في  من األعراف السائدة -5
و صائت طويل، ولكن قصير، فالوقوف ال يكون إال على صامت أ

 استبعاد الصوائت القصيرة من أصواتفي  ليس هذا هو السبب
لخرجوا على هذا  رويًَّا، فلو أراد الشعراء أن يتخذوا منها الرويَّ

العرف كما خرجوا على غيره من أعراف اللغة؛ فهم على سبيل 
آخر الصدر. في  الوقوف على صائت قصيرفي  المثال ال يجدون بأًسا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .48ص –ابن زيدون   (1)
 –م 1989 –بيروت  –دار الثقافة  –. إحسان عباس( األعمى التطيلي: ديوان األعمى التطيلي )تحقيق د  (2)
 .212ص
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آخر البيت على صائت قصير فقد كانوا في  أن يقفوا ولو كرهوا
صائًتا قصيًرا وأن يتبعوه بصامت يقوم  الرويَّ يستطيعون أن يجعلوا

مقام الوصل
(1)

استبعدوا الصوائت القصيرة تماًما وأقلوا من  )لكنهم 
استعمال الصوائت الطويلة(
(2)

هو إحساسهم بضعفها، وهذا  لسبب آخر 
 –من الناحية السمعية الخالصة  – ، فهياالضعف ال يعود إلى خفوته

تكوين في  ة الصوامت، وإنما يعود إلى دوره الثانويأوضح من عام
دائًما من الصوامت هي  الكلمة العربية، فجذور األفعال واألسماء

وأشباه الصوامت؛ فال يكون أحدها صائًتا قصيًرا وال طويًلا. واستبدال 
إن  –ر المعنى، ولكنه غالًبا صائت بصائت أو حذف أحد الصوائت يغي

بما يحدثه تغيير الصامت، فكلمة  ستغيير محدود إذا قي –لم نقل دائًما 

)د ر س( إذا تحولت إلى )داِرس( أو )د ْرس( تغير معناها، ولكن ما 
زالت الكلمات الثالث منتمية إلى عائلة داللية واحدة؛ أما إذا تغير أحد 

( أو )د ر أ( أو )د ن س( فقد صوامتها، كأن تقول: )حرس( أو )جرس
، ال نكاد نجد بينها وبين تحولت الكلمة إلى  كلمة من عائلة أخرى

صلة قرابة. وربما لهذا السبب قلت عناية أي  عائلة اللفظ األول
أطوارها األولى. وما زال في  العربية بالتعبير عن الصوائت كتابة

واء أكانت مكتوبة أم العربية حتى اليوم، سفي  لهذا اإلهمال آثار باقية
 مطبوعة.

أخرى قلما تعتمد القافية العربية على تكرار صوت واحد،  ومن ناحية
% كما ذكر 90العربية )تبلغ نسبتها القوافي لبة على االغهي  المطلقةالقوافي ف

د. أنيس(
(3)

القصيدة مطلقة فالبد أن يتكرر فيها صوتان  قوافي. وما دامت 
أبي أبيات  ففيى بالوصل، سمَُّيت آخر تاٍل له صوو الرويَّ على األقل؛ هما

 :تمام

 تقصةةةةةةيا نظريكمةةةةةةا يةةةةةةا صةةةةةةاحبي َّ
 

 تريةةا وجةةوه األرض كيةةف تصةةور    
 

 تريةةةةةا نهةةةةةاًرا مشمًسةةةةةا قةةةةةد شةةةةةابهُ  
 

 زهةةةةر الربةةةةى فكأنمةةةةا هةةةةو مقمةةةةر   
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في معلقة "لبيد" تعد الهاء و ْصًلا.  (1)

 وقد سبق أن أوضحت عدم إقبال الشعراء على الواو والياء، وقلة إقبالهم على األلف.  (2)

 .257د. أنيس ص  (3)
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 للةةةةةةورى حتةةةةةةى إذا دنيةةةةةةا معةةةةةةاٍ 
 

منظةةةرهةةةي  الربيةةةع فإنمةةةا  حةةةل َّ 
(1) 

 

 الضمة. الناتجة من مد ويتكرر صوتا الراء والوا 

أبيات لبيد السابقة تتكرر األلف والميم والضمة والهاء واأللف  وفي
 المقيدة كثيًرا ما يتكرر فيها أكثر من صوت، فقد يجتمعالقوافي الثانية. وحتى 

 مع الردف، مثل قول ابن زيدون: الرويَّ

 مةةةةةةةن مثلةةةةةةةه ال مثةةةةةةةل يلفةةةةةةةى لةةةةةةةه    
 

 إن فسةةةةةةدت حةةةةةةال فعةةةةةةز الصةةةةةةالحْ   
 

 جهًلةةةةةةا إلةةةةةةى غيةةةةةةره   يةةةةةةا مرشةةةةةةدي 
 

أغنى عن المصباح ضوء الصةباح  
(2) 

 

 مع التأسيس، كقول البهاء زهير: الرويَّ وقد يجتمع

 ويلةةةةةةةةةةذ لةةةةةةةةةةي العتةةةةةةةةةةب الةةةةةةةةةةذي 
 

 صةةةةةةةدق الةةةةةةةوداد عليةةةةةةةه باعةةةةةةةثْ  
 

 لةةةةةةةةةةةةةةةك ال أشةةةةةةةةةةةةةةةك قضةةةةةةةةةةةةةةةية 
 

أنةةةةةةةا سةةةةةةةائل عنهةةةةةةةا وباحةةةةةةةثْ   
(3) 

 

في  إلى حصر التماثل فيؤدي –المقصورات في  كما – رويًَّاأما اتخاذ الصائت 

 :اله أبيات األعمى التطيليئت، ومثصوت واحد، هو الصا

 كةةةةةةل عةةةةةةيٍن قةةةةةةذى  فةةةةةةي  فمةةةةةةرآه
 

 كةةةةل حلةةةةق  ش ـةةةةـجا  فةةةةي  وذكةةةةراه 
 

 إذا سةةةةةةةةئل العسةةةةةةةةف بالمسةةةةةةةةلمين 
 

 رىفةةةةةةةةأجود مةةةةةةةةن حةةةةةةةةاتم بةةةةةةةةالقٍ  
 

 وإن أمكنةةةةةةةةةةت مةةةةةةةةةةنهم فرصةةةةةةةةةةة
 

 دىفأفتةةةةةةةةك مةةةةةةةةن خالةةةةةةةةد بالِعةةةةةةةة    
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .139ص –أبو تمام   (1)
 .146ص –ابن زيدون   (2)
 .60ص –بدون تاريخ  –بيروت  –دار صادر  –ير: ديوان بهاء الدين زهير بهاء الدين زه  (3)
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 والبةةةةةةةةةةد للحةةةةةةةةةةق مةةةةةةةةةةن دولةةةةةةةةةةة
 

 دىالٌهةةةةة تميةةةةةت الضةةةةةالل وتحةةةةةي  
 

 فيةةةةةا سةةةةةحر فرعةةةةةون مةةةةةاذا تقةةةةةول
 

صةةةاجةةةاء موسةةةى وألقةةةى الع  إذا  
(1) 

 

 مقاطع القافية،في  الصوت الوحيد الملتزمهي  فالمالحظ هنا أن األلف
بل  –بل ق ر ا  –هنا مقطعان طويالن بينهما مقطع قصير )قن   جا وهي 
قل ع صا( –يل هـ د ا  –ع د ا 

(2)
. 

يفسران تجنب  –إلى جانب ما تقدم من أسباب  –فهذان السببان 

 .العربيالشعر  رويَّفي  لة اإلقبال عليهاالصوائت أو ق

رأيه أن )طبيعة اللغة العربية  ففي وقد أضاف "د. أنيس" سبًبا ثالًثا:
 تأبى وقوع النبر على حرف المد األخير من الكلمة، ولذلك ال يقنع به السامع

شعرية، ويتطلب معه ما يسمى االعتماد عليه وحده لتكوين النغمة الفي 
تردد معظم العروضيين بصدد وقوع حروف في  هو السر... وهذا بالرويَّ
ا، ولم يجوزوا منها إال األلف(المد رويًّ

(3)
. 

في  ًيا، فالنبر ال يقع على المقطع األخيرِضْروالحق أن النبر ليس تعليًلا ُم
إلَّا إذا كان هذا المقطع زائد الطول –كما قرر د. أنيس نفسه  –الكلمة العربية 

(4)
 

العربي الشعر في  البيت وذ أن ينتهييكاد يصل إلى حدَّ الشذ الذيومن النادر 
 بمقطع زائد الطول.العمودي 

أوزان الشعر وقوافيهفي  ثم إن النبر ليس عنصًرا جوهرًيا
(5)

 ، حتى
تفسير مثل هذه الظاهرةفي  نستند إليه

(6)
. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2ص –األعمى التطيلي   (1)
 ومن الناحية الصوتية ال فتحة بين األلف والصامت الذي يسبقها.  (2)

 .282ص –د. أنيس   (3)
 بعدها. وما 169ص – 1975 – 5ط –القاهرة  –األنجلو  –د. إبراهيم أنيس: األصوات اللغوية   (4)

ولعل "د. أنيس" قد تأثر في ذلك بنظم القافية في الشعر اإلنجليزي، فالمتكلمون باإلنجليزية يجعلون المقطع   (5)
وصفوا القافية بأنها مؤنثة  -وهو أمر نادر –األخير الذي يحتوى الرويَّ مقطًعا منبوًرا، فإذا جاء غير منبور 

Feminin rhyme (.217ص –ي )وليك، وارين وأحسوا فيها بطابع هزلي فكاه 
حاول "د. أحمد كشك" أن يعلل عزوف الشعر العربي عن اتخاذ بعض األصوات رويًَّا؛ فقال عن التنوين:   (6)

)والتنوين في إيقاعنا دنة يقوم بأمرها المد تماًما لما فيه من تردد ومدى زمني يوافق ما يعطيه حرف المد الذي=  
كن النون تتخذ رويًَّا، وال فرق بين النون والتنوين من الناحية الصوتية (. ول35= وضع في نطاق الوصل( )ص
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(5) 

أو يفضل  رويًَّاونخلص مما تقدم إلى أن الصوت يمنع من أن يكون 
 إذا "شعر" أصحاب اللغة أنه صوت "ضعيف"؛ الرويَّ موقعفي  غيره عليه
به، وإما  السمع، وإما لشيوعه إلى حدَّ يضعف اإلحساسفي  إما لخفوته

 تكوين متن اللغة، أو ألنه مورفيم مقيد، وهوفي  لشعورهم بأن دوره ثانوي
كذلك يقلَّل من قوة الصوت إحساسهم أقل قيمة وقوة من المورفيم الحر. في 

حيته لتأدية وظيفة الرويَّ أن يكون )ذا معنى(، بحيث تكون أواخر وصال
األبيات متماثلة صوتًيا ومعنوًيا، فهذا التماثل المزدوج يفقد القافية أساسها، 

 .المفارقة القائمة على تشابه األصوات واختالف المعانيأعني 

 ويستنتج مما سبق أيًضا أن موسيقى الشعر ليست حسية خالصة، وإنما
مجال الموسيقى في  حقيقة تؤكدها ظواهر أخرىوهي  حسية عقلية. –هي 

تناولها البحثالتي  الشعرية إلى جانب الظاهرة
(1)

وموسيقى الشعر ال تختلف  .
 من هذه الناحية عن غيرها من ظواهر اللغة بوجه عام.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البحتة كما ذكرت من قبل. وقد أشار إلى ذلك د. كشك نفسه، فقال: إن التنوين يتساوى مع النون الساكنة، 

 (.50وكالهما )حسبة صامتة( )ص
ما لصوت لغوي أو نسق لغوي عن وقال عن الكاف والتاء: إنهما ال يوحيان بتفنن شعري، فال خصوصية معه

نسق آخر، وعهدنا بالحروف أن تكون مختلفة االستعمال، لكما يبدو لنا من التراوح بين وجودها في قوافي الشعر 
قريب من بعض ما ذهبت إليه في هذا  –بالرغم من غموضه  –(. ولعل هذا القول 53العربي قلة وكثرة )ص

 البحث.

عامل مع األصوات باختالف اللغات؛ ففي اإلنجليزية على سبيل المثال ال يكون ومن دالئل ذلك اختالف الت  (1)
ألن الصوتين في اإلنجليزية  (p)وفي بيت آخر في القصيدة نفسها الصوت  (b)الرويَّ في أحد األبيات الصوت

يدة. وما رويًَّا في بعض أبيات القص bفونيمان مستقالن، أما في العربية فمن الجائز أن يكون ما يشبه صوت 
رويًَّا في بعضها اآلخر، فالسامع من أبناء العربية ال يشعر عادة بالفرق بين الصوتين ألنهما في  pيشبه صوت 

 العربية فردان من عائلة واحدة، أي أنهما ألوفونان.
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 الفصل الساد 

 لعربية بين القدماء والمحدثيناالقوافي في  النبر

؛ شعرييقوم عليه اإليقاع الالذي بحث كثير من المعاصرين عن األساس 

ورأى كثير منهم أنه يقوم على كم المقاطع أو على الحركة والسكون، بينما رأى 

ريَّ، أو نبريَّ كميَّْبآخرون أن أساسه ن 
(1)

 ويميل كاتب البحث إلى الرأي .

مقاطع القافية؛ ألن له فيها موقًعا يكاد في  بر مكانة خاصةاألول، إال أنه يرى للن

أبيات القصيدة؛ فإذا كانت القافية مقطًعا زائد الطول كان هذا في  يكون ثابًتا

يسبقه مباشرة هو المنبور غالًبا؛ وقلما يشذَّ الذي المقطع منبوًرا، وإال فالمقطع 

بيت عن هذه )القاعدة(
(2)

 كل تغيير يث يؤديبر بحوبسبب هذا الثبات يبرز الن 

 ق.حساس بالخروج على النسموقع النبر إلى إفي 

سائر في  أكثر مما يظهرالقوافي في  ومما جعل اختالف النبر يظهر
في  غيرها؛ فمن المألوف المقبولفي  البيت أن الشاعر يلتزم فيها ما ال يلتزمه

يلة المفتوحة أن تتناظر بعض المقاطع الطو –ما عدا القافية  –القصيدة كلها 

مع بعض المقاطع الطويلة المغلقة، وال نكاد نجد بيًتا خالًيا من هذا التناظر؛ 
 (:أبي نواسبيت ) ففي

 ال أذود الطيةةةةةةةةةةر عةةةةةةةةةةن شةةةةةةةةةةجٍر
 

 قةةةةةةد بلةةةةةةوت المةةةةةةرَّ مةةةةةةن ثمةةةةةةره     
 

 يتناظر المقطع )ال( مع المقطع )قد(. 
 (:المعرَّيبيت ) وفي

 مل َّتةةةةي واعتقةةةةاديفةةةةي  غيةةةةر مجةةةةٍد
 

 اديم شةةةةةةةنةةةةةةةوح بةةةةةةةاٍك وال تةةةةةةةرنَُّ  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 انظر:  (1)
ة الهيئة المصرية العام –د. علي يونس: النقد األدبي وقضايا الشكل الموسيقى في الشعر الجديد  -

 وما بعدها. 9ص –م 1985 –القاهرة  –للكتاب 

 –القاهرة  –الهيئة المصرية العامة للكتاب  –د. علي يونس: نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي  -
 وما بعدها. 26ص –م 1993

 هذا هو السائد في أداء أكثر المعاصرين من المتكلمين بالعربية على اختالف لهجاتهم، ولعله كان سائًدا  (2)
بعد  –كذلك في أداء القدماء. ومن المعروف أن ُنُظم النبر في العربية تختلف باختالف اللهجات، لكني وجدت 

 أن االتفاق بينها أكثر من االختالف. –معرفة واسعة بشتى اللهجات العربية 
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مع  (جٍدالتفعيلة األولى )غير ُمفي  يقعالذي ْج( يتناظر المقطع )ُم
 التفعيلة الرابعة )نوح باٍك(.في  المقطع )با(
فال يجوز أن تكون إحداها مكونة من مقاطع كلمة مثل القوافي أما 

القصيدة نفسها مكونة من مقاطع في  )عاِمُل( = )عا/م/لو( وأن تكون أخرى
من القوافي منزُل( = )من/ز/لو(؛ كذلك ال يجوز أن تتكون إحدى كلمة مثل )

كلمة )شادي( = )شا/دي(، وأن تتكون أخرى من مقطعي كلمة  مقطعي
 ( على سبيل المثال.)وحدي( = )وح/دي

 ففيبين التفاعيل المتناظرة؛  وكثيًرا ما يؤدي الزحاف إلى اختالف كمَّي
التفاعيل فتكون )فاعالتن(  تْسلم بعض –على سبيل المثال  –بحر الرمل 

وتزاحف بعضها فتكون )فعالتن(، فيتناظر بذلك المقطع الطويل )فا( مع 
ا من الرمل يخلو من مثل هذا ر )ف (، وال نكاد نجد بيًتا واحًدالمقطع القصي

 الزحاف. وما يقال عن الرمل يقال عن سائر األوزان.
ر المقاطع المتناظرة بين مقادي قاطع القافية فيلتزم فيها التساويأما م

 –على سبيل المثال  –التزاًما يكاد يكون تاًما؛ فإذا ختم بيت بـ )مفاعيلن( 

القصيدة نفسها بـ )مفاعلن(في  امتنع أن يختم بيت آخر
(1)

. 
ن للقافية سائر البيت، ألفي  القافية ما ال يلتزمهفي  فالشاعر إذن يلتزم

ه إذا اقتبسنا تعبير )د/ أحمد ذروة البيت أو تاج أهمية ليست لغيرها، فهي
كشك(
(2)

فليس غريًبا أن اختالف مواقع النبر يبدو بارًزا أو ناشًزا إلى حدَّ  .
غيرهافي  مقاطع القافية، لكنه ال يكاد يلفت النظر إذا وقعفي  ما، إذا كان

(3)
؛ 

 قول )كشاجم( مثًلا: ففي

 كةفَِّ أغيةةدٍ فةي   يقولةون تةب والكةأس   
 

 اليوالمثالةةةث عةةةثةةةاني وصةةةوت الم 
 

 فقلةةت لهةةم لةةو كنةةت أضةةمرت توبةةة   
 

المنام بةدا لةي  في  رت هذاـوأبص 
(4) 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وكل ذلك في الشعر الذي يلتزم النظام العروضيَّ التقليدي.  (1)

 م.2004 –القاهرة  –دار غريب  –اج اإليقاع الشعري د. أحمد كشك: القافية ت  (2)
بعض العناصر الصوتية ال تعبر عنها الكتابة العربية كالنبر ولهذا يصعب أن نحدد خصائص هذه العناصر   (3)

في العربية كما كان ينطقها القدماء، ولكن من المرجح أن اللغة العربية لم تتغير تغيًَّرا جذرًيا على المستوى 
 وثمة دالئل تشير إلى أسلوب النبر عند القدماء، وسوف يورد البحث بعًضا منها في الصفحات التالية. الصوتي.

 .250ص –م 1997 – 1ط –بيروت  –دار صادر  –شرح: مجيد طراد  –كشاجم: ديوان كشاجم   (4)
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قد نجد اختالًفا نبريًّا
(1)

في الصدر )ف / قْل/ ُت(  بين التفعيلة األولى 
 التفعيلة األولى يظهر النبر ففي؛ )و / أْب/ ص ْر( والتفعيلة األولي في العجز

المقطع األخير )ص ْر(، ولكن  في ثانية يظهرالوفي  )قْل(،الثاني المقطع في 
فيهما  قافيتا البيتين فاالختالف النبريَّ القارئ ال يكاد يلحظ هذا االختالف؛ أما

( )عا/ليوهي المقطعان قافية البيت األولى في  أبرز وأوضح إذا جعلنا النبر
( بالمقطع األخير قافية البيت اآلخر )دا/ليفي  بالمقطع األول، وجعلنا النبر

مثل هذا السياق في  –كلهم أو معظمهم  –فعله المتكلمون بالعربية )وهو ما ي
لغة النثر (، ولذلك يتجنبه كثير من القراء عند قراءة مثل هذا في  الصوتي
في  يقع قبل األخير ليتشابه النبرالذي المقطع في  ويجعلون النبر الشعر
البيتين
(2)

. 
ومثل ذلك يقال عن التصريع
(3)

 ربيعة(: بيت )عمر بن أبيفي  

 قةةةةال لةةةةي صةةةةاحبي لةةةةيعلم مةةةةا بةةةةي
 

أتحةةةةب القتةةةةول أخةةةةت الربةةةةاب    
(4) 

 
 بكلمة مكونة من مقطع طويل مغلق كبيت )بشَّار(: وفى بيت ينتهي

 نفَّسةةةةةي يةةةةةا عْبةةةةةد  عنِّنةةةةةى واعلمةةةةةي
 

يةةةةا ع ْبةةةةد  مةةةةن لحةةةةةْم ود مْ    أننةةةةي  
(5) 

 
إلى نبر المقطع األخير  –فيما أرجح  –يميل الناطقون بالعربية عموًما 

قصيدة في  ا قافية البيت التالييسبقه )و (. أم َّالذي ْم(، وعدم نبر المقطع )د 
 )بشار(:

 جسةةةةةةةما نةةةةةةةاحال بةةةةةةةرديفةةةةةةةي  إنَّ
 

لةةةةةةةو توكةةةةةةةأت عليةةةةةةةه النهةةةةةةةدمْ  
(1) 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدن المصرية. جعلت مرجعي في تحديد مواقع النبر أداء المصريين المعاصرين في القاهرة وغيرها من   (1)
مشابه للنبر في سائر اللهجات العربية كما ذكرت من قبل. ومع ذلك فتطبيق نظام النبر في  –في الغالب  –وهو 

 لهجة عربية أخرى غير لهجة القاهرة ال يغيَّر نتائج البحث تغييًرا جوهرًيا.

أنتجته شركة )عبد ( يتضمن برنامج )الشعر من مصادره األصلية( الذي CDفي قرص حاسب آلى )  (2)
( قرئ بيت )المتنبي( التالي بنبر المقطع الذي يقع قبل المقطع األخير، وخال المقطع AFIاللطيف للمعلومات 
 األخير من النبر:

 وأنثنى وبياض الصبح يغري بي  أزورهم وسواد الليل يشفع لي 

 معروف أن التصريع كالقافية، إال أنه يكون بين شطرين في بيت واحد.  (3)

بيروت  –دار األندلس  –تحقيق محيى الدين عبد الحميد  –عمر بن أبي ربيعة: ديوان عمر بن أبي ربيعة   (4)
 .430ص –م 1983 – 2ط –

 –المكتبة التونسية والشركة الوطنية  –جمعه: محمد بن الطاهر بن عاشور  –بشار بن برد: ديوان بشار   (5)
 .187ص –م 1976 –تونس والجزائر 
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يسبقه )هـ ( الذي فمقطعها األخير )دْم( ينطق بغير نبر، وينطق المقطع 
 .ية "ل ْن")وفي بعض اللهجات ينبر أول مقاطع القاف منبوًرا

 (:أبي نواسبيه بذلك قول )وش
 إلهنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا أعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدلكْ 

 
 مليةةةةةةةةةةةةةةةك كةةةةةةةةةةةةةةةلَّ مةةةةةةةةةةةةةةةن ملةةةةةةةةةةةةةةةكْ    

 
لبيةةةةةةةةةةةةةةةك قةةةةةةةةةةةةةةةد لبيةةةةةةةةةةةةةةةت لةةةةةةةةةةةةةةةكْ 
(2) 

 
يسبق األخير )د (، الذي قافية البيت األول هو المقطع في  المنبور فالمقطع

قبل الذي أيًضا نجد المقطع الثاني البيت وفي  قطع األخير فغير منبور،مأما ال
األخير غير منبور، أما البيت الثالث فمخره )لك( هو األخير )م ( منبوًرا، والمقطع 
 المنبور، وما قبله غير منبور.

 من ذلك قوله:وقريب 

 فقطةةةةةةةةةةةةب حةةةةةةةةةةةةين أبةةةةةةةةةةةةـصرني 
 

 ونكةةةةةةةةةةةةةس رأسةةةةةةةةةةةةةةه وبكةةةةةةةةةةةةةةى  
 

 فلمَّةةةةةةةةةةةةةةةةا أن حلفةةةةةةةةةةةةةةةةت لةةةةةةةةةةةةةةةةه 
 

صةةةةةةةةةةةةائم ضةةةةةةةةةةةةحكا بةةةةةةةةةةةةأني 
(3) 

البيت األول )ب ( هو في  )حين نبدأ من اآلخر(الثاني إذ يكون المقطع  
 )ضـ (الثاني البيت في  من اآلخر أيًضا(ثالث )حين نبدأ نبور، والمقطع الالم

 هو المنبور.
ن هذا كقوافيها، ولفي  قصيدة مقيَّدة تخلو من اختالف النبروال تكاد 

االختالف لم يستوقف الدارسين إال عند )تشديد(
(4)

بعض األبيات في  الرويَّ 
ألخير هذه الحالة يكون المقطع اوفي  بعضها اآلخر،في  وعدم )تشديده(

قبل الذي هو المقطع  –غالًبا  –منبوًرا إذا كان مضعَّف اآلخر، وإال فالمنبور 

 األخير.
دواوين عدد من أعالم الشعراء ينتمون في  أمثلة لذلك وردت وفيما يلي

في  يعدَّالذي  – الرويَّ أن حرف، وقد وجدت العربيإلى شتى عصورا لشعر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .188ص –ابق الس  (1)
بدون  –بيروت  –دار الكتاب العربي  –تحقيق: أحمد عبد المجيد الغزالي  –أبو نواس: ديوان أبي نواس   (2)
 .623ص –تاريخ 
 .535ص –أبو نواس   (3)
 يحاول الباحث أن يوضح معنى )التشديد( في موضع قادم من هذا البحث.  (4)
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نقلت منها بشدَّة أحياًنا، وبغير  التي هذه الدواوينفي  يكتب –األصل مشدًدا 

أحيان أخرى، فرأيت أن أحافظ على الضبط كما هو، فربما دلَّت في  شدَّة
 النطق:في  الكتابة على طريقتين مختلفتينفي  هاتان الطريقتان المختلفتان

 امرؤ القيس:

 خِمةةةةةةْر أحةةةةةةار بةةةةةةن عمةةةةةةر كةةةةةةأني
 

 ويعةةةةدو علةةةةى المةةةةرء مةةةةا يةةةةأتمرْ     
 

 ال وأبيةةةةةةةةةةةك ابنةةةةةةةةةةةة العةةةةةةةةةةةامري َّ  
 

أفةةةةةةةرَّ نةةةةةةةيالقةةةةةةةوم أ ال يةةةةةةةدَّعي 
(1) 

 طرفة: 

 أجةةةةةةةدر النةةةةةةةاس بةةةةةةةرأس صةةةةةةةلدمٍ 
 

 الةةةةوغ ْمفةةةةي  حةةةةازم األمةةةةر شةةةةجاع 
 

 كامةةةةةةةةةةةٍل يحمةةةةةةةةةةةل آالء الفتةةةةةةةةةةةى  
 

ِنبةةةةةةةٍه سةةةةةةةيَّد سةةةةةةةادات خضةةةةةةةمْ   
(2) 

 
 األععى:

 فةةةةةةةةإن يتبعةةةةةةةةوا أمةةةةةةةةره يرشةةةةةةةةدوا
 

 وإن يسةةةةةةةةةألوا مالةةةةةةةةةه ال يضةةةةةةةةةنَّ 
 

 وإن يستضةةةةةةةةةافوا إلةةةةةةةةةى حكمةةةةةةةةةه
 

يضةةةةافوا إلةةةةى هةةةةادٍن قةةةةد رزنْ   
(3) 

 
 :النجم العجليأبو 

 وجبةةةةةةةل طةةةةةةةال معةةةةةةةدا فاشةةةةةةةمخرْ 
 

أشةةةةمَّ ال يسةةةةطيعه النةةةةاس الةةةةده ْر
(4) 

 ربيعة: عمر بن أبي 

 ليةةةةةةت هنةةةةةةدا أنجزتنةةةةةةا مةةةةةةا تعةةةةةةدْ  
 

 وشةةةةةةةةفت أنفسةةةةةةةةنا ممةةةةةةةةا تجةةةةةةةةدْ    
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – 4ط –القاهرة  –دار المعارف  –محمد أبو الفضل إبراهيم  تحقيق: –امرؤ القيس: ديوان امرئ القيس   (1)

 .154ص –م 1984
مجمع اللغة  –تحقيق: دريَّة الخطيب ولطفي الصقال  –شرح األعلم الشنتمري  –طرفة: ديوان طرفة   (2)

 .110ص –م 1975 –العربية بدمشق 
 – 7ط –بيروت  –سة الرسالة مؤس –تحقيق: د. محمد محمد حسين  –األعشى: ديوان األعشى الكبير   (3)

 .69ص –م 1983
 –الرياض  –النادي األدبي  –صنعه: عالء الدين أغا  –أبو النجم العجلي: ديوان أبى النجم العجلي   (4)

 .106ص –م 1981
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 واسةةةةةةةةةةةةةتبدْت مةةةةةةةةةةةةةرة واحةةةةةةةةةةةةةدة
 

تبدَّسةةةةةةإنمةةةةةةا العةةةةةةاجز مةةةةةةن ال ي 
(1) 

 
 أبو نوا :

 لمةةةةةةةةةةةةا رأى األمةةةةةةةةةةةةر اقمطةةةةةةةةةةةةْر
 

 رـقةةةةةةةةةةةةةةام كريمةةةةةةةةةةةةةةا فانتصةةةةةةةةةةةةةة 
 

 لةةةةةةةةةةةةةذكْركهةةةةةةةةةةةةةزة العضةةةةةةةةةةةةةب ا
 

هبةةةةةر شةةةةةيء  مةةةةةا حةةةةةسَّ مةةةةةن     
(2) 

 
 :العريف الرضي

 أبيعةةةةةةةةةك بيةةةةةةةةةع األديةةةةةةةةةم النغةةةةةةةةةْل
 

 السةةةةةةةجلَّ وأطةةةةةةةوي ودادك طةةةةةةةيَّ  
 

 وأنفةةةةةةةض ثقلةةةةةةةك عةةةةةةةن عةةةةةةةاتقي   
 

يةةةةةا جبةةةةةل  فقةةةةةد طالمةةةةةا أدتنةةةةةي  
(3) 

 
 :شوقيأحمد 

 ال تةةةةةةةةةةةةردَّوا يةةةةةةةةةةةةدهم فارغةةةةةةةةةةةةة  
 

 طالةةةةةب العةةةةةون لمصةةةةةٍر ال ُيةةةةةردَّ    
 

 غةةةةةٍدفةةةةةي  سةةةةةيرى النةةةةةاس عجيبةةةةةا
 

ويلةةةةةد يغةةةةةرس القةةةةةر  ويبنةةةةةي 
(4) 

 
 حافظ إبراهيم:

 وحةةةةةةةةةةةروٌب طاحنةةةةةةةةةةةات ُكلمةةةةةةةةةةةا 
 

 أطفئةةةةةةت شةةةةةةبَّ لظاهةةةةةةا واسةةةةةةتعْر 
 

 ضةةةةةةجت األفةةةةةةالك مةةةةةةن أهوالهةةةةةةا
 

 واسةةةةتعاذ الشةةةةةمس منهةةةةةا والقمةةةةةرْ  
 

............ 

............ 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 –دار األندلس  –تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد  –عمر بن أبي ربيعة: ديوان عمر بن أبي ربيعة   (1)

 .320ص –م 1983 –بيروت 
 .242ص  –أبو نواس   (2)
م 1994 –بيروت  –دار صادر  –صححه: د. إحسان عبَّاس  –الشريف الرضي: ديوان الشريف الرضي   (3)
 .240ص –

بدون تاريخ  –القاهرة  –دار نهضة مصر  –توثيق: د. أحمد محمد الحوفي  –أحمد شوقي: ديوان شوقي   (4)
 .29ص – 3ج –م 1981إيداع  –
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 فاصةةةةةمدوا ثةةةةةم احمةةةةةدوا اهلل علةةةةةى 
 

 نعمةةةةةة األمةةةةةن وطيةةةةةب المسةةةةةتقرَّ    
 

 نعمةةةةةةةة األمةةةةةةةن ومةةةةةةةا أدراك مةةةةةةةا
 

هةةرَّنعمةةة األمةةن إذا الخطةةب اكف   
(1) 

 
 عبا  محمود العقاد:

 عةةةةةةةةةةةةةن الصةةةةةةةةةةةةةنم  خبَّرونةةةةةةةةةةةةةي
 

 ذلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك األروع األشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْم 
 

 ذلةةةةةةةةةةةةةةةك الشةةةةةةةةةةةةةةةاهق الةةةةةةةةةةةةةةةذي 
 

صرت دونةةةةةةةةةةةه الهمةةةةةةةةةةةْمـقةةةةةةةةةةة 
(2) 

 
 

 :أبو القاسم العابّي

 ونةةةةةاجى النسةةةةةيم ونةةةةةاجى الغيةةةةةوم  
 

 ونةةةةةاجى النجةةةةةوم ونةةةةةاجى القمةةةةةر   
 

 ونةةةةةةةةةةةاجى الحيةةةةةةةةةةةاة وأشةةةةةةةةةةةواقها
 

وفتنةةةةةةة هةةةةةةذا الوجةةةةةةود األغةةةةةةر 
(3) 

 
 نااك المالئكة:

فةةةي  بفةةةأس وراح يشةةةق الثةةةرى وجةةةاء 
 ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجْر

ليةةةةدفِن هةةةةذا األسةةةةير الجميةةةةل وأيةةةةن       
المفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْر؟
(4) 

القوافي أن اختالف  –قليل من كثير وهي  –يبدو من األمثلة السابقة  

شتَّى العصور، فماذا كان موقف في  كان معروًفا منتشًراعلى هذا النحو 
 الدارسين منه؟

 إذ يكونالقوافي تعرضوا الختالف  لم يذكر القدماء النبر بطبيعة الحال، لكنهم
 بعضها اآلخر مخفًفا.وفي  بعضها مشدًَّدافي  الرويَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهيئة  –تحقيق: أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم اإلبياري  –حافظ إبراهيم: ديوان حافظ إبراهيم   (1)

 .301، 300ص – 1ج –م 1980 –القاهرة  –المصرية العامة للكتاب 
 .412ص –م 1986 –بيروت  –دار العودة  –عباس محمود العقاد: أشجان الليل   (2)
 .412ص –م 1986 –بيروت  –دار العودة  –ي القاسم أبو القاسم الشابيَّ: ديوان أب  (3)
 .431ص – 2ج –م 1986 –بيروت  –دار العودة  –نازك المالئكة: ديوان نازك المالئكة   (4)
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( لـ قوافي)كتاب الفي  وربما كانت أقدم إشارة إلى هذا األمر ما جاء
. المقيَّدة(القوافي في  الرويَّ )يقصد "ال يجوز إطالقهالذي  )األخفش(: "وهذا

زوم والخفيف والثقيل. قال يجوز فيه المرفوع والمنصوب والمجرور والمج
 الشاعر:

 يةةةةةوم أم شةةةةةاقتك هةةةةةرْ لاأصةةةةةحوت 
 

 ومةةةةةةةن الحةةةةةةةبَّ جنةةةةةةةون وُسةةةةةةةُعرْ  
 

 فراء )هر( مثقلة، وراء )ُسُعر( مخففة مرفوعة. وقال فيها: 

 أيهةةةةةةةةا القلةةةةةةةةب تنةةةةةةةةاه وانزجةةةةةةةةر   
 

إنمةةةةةا للمةةةةةرء فةةةةةاعلم مةةةةةا قةةةةةدرْ  
(1) 

 
على هذا النحو القوافي ل اختالف ِبمن الجلىَّ أن )األخفش( ق 

لتصريع صنو التقفية( وجعل ذلك نظيًرا النتهاء بيت بكلمة مرفوعة وآخر )وا
بكلمة مجرورة أو منصوبة أو مجزومة ما دامت كلها ساكنة. وكأنه ال يرى 

رأى فرًقا ال يعتدَّ به.  حال التسكين، أوفي  فرًقا صوتًيا بين المشدَّد والمخفف
 شدَّد بالخفيف.غيرالم لمشدَّد بالثقيل أو المثقَّل، وسمَّيا وقد سمَّي

في  قبول الجمع بين المشدَّد وغير المشدَّدفي  وليس )األخفش( وحده
( أنه قال: "ُوجد بخط المعرَّي أبي العالءعن ) ي ُروالمقيَّدة، فقد القوافي 

 قول )لبيد(:في  "الرويَّ ب( تشديدة علىل)ثع

 منزلةةةةةةةِهفةةةةةةةي  يلمةةةةةةةس األحةةةةةةةالس
 

المصةةةةةةةةلَّ بيديةةةةةةةةه كةةةةةةةةاليهوديَّ  
(2) 

 
أماليه أن صديقه )الحسن بن في  (يفرج بن المعافكذلك روى )أبو ال

خالويه( قال: "كتب )األخفش( إلى صديق له يستعير منه دابة"، و)دابَّة( ال 
 ُيجمع فيه بين ساكنين، فقال: الشعر، ألنهفي  يقع

 أردت الركةةةةةةةةةوب إلةةةةةةةةةى حاجةةةةةةةةةة
 

 فمةةةةةةْر لةةةةةةى بفاعلةةةةةةة مةةةةةةن دببةةةةةةت  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – 2ج –م 1986 –بيروت  –دار العودة  –األخفش )أبو الحسن سعيد بن مسعدة(: كتاب القوافي   (1)
 .431ص

 –القاهرة  –مكتبة الخانجي بمصر  –تحقيق: د. عوني عبد الرءوف  –ي أبو يعلى التنوخي: كتاب القواف  (2)
 .84ص –م 1978 – 2ط
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 ول )دابَّة( ونحوها( على ذلك بقوله: إنما امتنع دخوعلق )ابن المعافي
 أنه أجاز التقاء ساكنينأي  غير القافية،في  الشعر لئال يلتقى فيه ساكنانفي 
 القافية دون سائر البيت، واستشهد بقول )امرئ القيس(:في 

 أفــر ال يدَّعــى القــوم أنــي
يتخفف منه الشاعر، وأنه  لم الرويَّ هذافي  فهو يرى أن التشديد قائم

ساكنين هما الراءانالتقاء  هنا يعني
(1)

. 
( أنه سمع شيًخا من مشايخ أهل العلم لك روى )أبو الحسن العروضيكذ
( وهو ينشد هذا البيت من شعر رواية وسماع يشدَّد الالم )الرويَّ ممن له
 )لبيد(:

 منزلةةةةةةةِهفةةةةةةةي  يلمةةةةةةةس األحةةةةةةةالس
 

المصةةةةةةةةلَّ بيديةةةةةةةةه كةةةةةةةةاليهوديَّ  
(2) 

 
سه، إذ أنكر قراءة ( نفعروضيوعلى الجانب اآلخر وقف )أبو الحسن ال
بالتخفيف ال بالتشديد: قال هي  ذلك الراوية العالمة وقال إن القراءة الصحيحة

هذا الموضع، في  مخففةوهي  فشدد الالم،الشيخ: )أبو الحسن( عن ذلك 
 أوَّل القصيدة:في  قال هالشعر المقيَّد؛ أال ترى أنفي  والشعراء تفعل ذلك كثيًرا

 إن تقةةةةةةةةوى ربنةةةةةةةةا خيةةةةةةةةر ن ف ةةةةةةةةلْ   
 

 وعجةةةةةةةةةةْل وبةةةةةةةةةةإذن اهلل ريثةةةةةةةةةةي  
 
 فف قوله )المصل( ليلحقه بسائر ضروب أبيات القصيدة.فخ 

الضرب الثالث منه، وهو )فاعلن(، فإذا في  وهذه القصيدة من الرمل
مثل في  لبتة. والحرف المشدَّد إن وقعقصيدة افي  شددت ال يجوز أن تختلف

د بمنزلة حرفين، موقوفة حذف التشديد، ألن الحرف المشدَّوهي  هذه القافية
أنشدنيه لم يْدِر ما عليه فيه. ومثل هذا الذي كما حذف )لبيد( أحد الالمين؛ و

 تخفيف المشدد قول )امرئ القيس(:في  البيت

 ال وأبيةةةةةةةةةةةك ابنةةةةةةةةةةةة العةةةةةةةةةةةامريَّ  
 

 أِفةةةةةةةةْر ال يةةةةةةةةدَّعي القةةةةةةةةوم أنةةةةةةةةي  )م(
 

 يخفف الراء، وقال بعده:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرحه: محمد بهجة األثري  –السيد محمود شكري اآللوسي: الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر   (1)

 .88: 86ص -هـ 1341 –المكتبة العربية ببغداد والمطبعة السلفية بالقاهرة  –البغدادي 
 –م 1995 – 1ط –بيروت  –دار الغرب اإلسالمي  –أبو الحسن العروضي: كتاب في علم العروض   (2)
 .32، 31، 29ص
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 تمةةةةةةةةةيم بةةةةةةةةةن مةةةةةةةةةر َّ وأشةةةةةةةةةياعها  
 

 جميعةةةةةةا ُصةةةةةةُبرْ   وكنةةةةةةدة حةةةةةةولي  
 

 الشعر أكثر من أن يحصى. ومثله قول طرفة:في  وهذا

 أصةةةةةحوت اليةةةةةوم أم شةةةةةاقتك هةةةةةرْ 
 

 ومةةةةةةةن الحةةةةةةةبَِّ جنةةةةةةةون وُسةةةةةةةُعرْ  
 

)مشدَّدة(وهي  مخفف الراء، ويروى )مستعر(
(1)

. 
(، فعنده أن الصواب تخفيف يذهب هذا المذهب )أبو يعلى التنوخو

ضرب البيت"في  الحرف المشدد "إذا كان
(2)

. 
للشاعر أي  –(: "ومما يجوز له ي)القزاز القيروان ولقريب من ذلك قو

، وذلك أن المشدَّد حرفان، فلما تمَّ للشاعر الوزن القافيةفي  تخفيف المشدَّد –
 . ومنه قول الشاعر:"بأحدهما حذف اآلخر

 أصةةةةةحوت اليةةةةةوم أم شةةةةةاقتك ِهةةةةةرْ 
 

 وكقوله:

 أرَّق العةةةةةةةةين خيةةةةةةةةال لةةةةةةةةم يقةةةةةةةةرْ  
 

فخفف وأصله التشدَّيد
(3)

. 
 جعل من الضرائر الشعرية تخفيف المشدَّدالذي عصفور(  ومثلهم )ابن

استشهد به الذي ، واستشهد على ذلك ببيت )امرئ القيس( قوافيالفي 
 :)القزاز(

 ال وأبيةةةةةةةةةةةك ابنةةةةةةةةةةةة العةةةةةةةةةةةامري  
 

 أِفةةةةةةةةْر ال يةةةةةةةةدَّعي القةةةةةةةةوم أنَّةةةةةةةةي  )م(
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السابق. –أبو الحسن العروضي   (1)

 .84ص –السابق  –أبو يعلي التنوخي   (2)
 –ورة أبو عبد اهلل محمد بن جعفر التميمي القزاز: ضرائر الشعر أو كتاب ما يجوز للشاعر في الضر  (3)

اإليداع بتاريخ  –اإلسكندرية  –منشأة المعارف  –تحقيق: د. محمد زغلول سالم ود. محمد مصطفى هدارة 
 .122ص –م 1973

وقد جعل القزَّاز من هذا القبيل تحويل )السريَّ( إلى )السرى(، وتحويل )عليَّ( إلى )على(، وسمى هذا وذاك 
( و)يقْر(، فقد تحولت الياء الصامتة أو شبه الصامتة هنا إلى تخفيف الياء. والتخفيف هنا ليس كالتخفيف في )هْر

ياء صائتة، وهذا التحوَّل ضروريَّ بال مراء، وإال اختلف الرويَّ فصار ياًء في بعض األبيات وراًء في غيرها، 
 مرفوض في الشعر العمودي. –بال شك  –وهو 
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 كما استشهد ببيت آخر لـ )امرئ القيس( هو:

 إذا ركبةةةةةةةةوا الخيةةةةةةةةل واسةةةةةةةةتلموا
 

 واليةةةةةةةوم قةةةةةةةرْ تحرقةةةةةةةت األرض  
 

. وعلل ذلك بأن الشاعر لو شدَّد )أفر( لكان وقال: "يريد )أفرَّ( و)قرَّ(
من المتقارب، وغيره من الثاني آخر أجزائه على )فعوْل( من الضرب 

 األبيات آخره )فعْل( من الضرب الثالث من المتقارب، واختالف األضرب
عن ضرب قصيدة واحدة ليس بالجائز، فخفف لتكون األبيات كلها في 
"دواح

(1)
. 

 . سعد مصلوح( ظاهرة التفاوت الكميَّوفى العصر الحديث درس )د
 القصائد المقيدة؛ وبالتحديد بين صوائت هذه المقاطع،في  بين مقاطع القافىة
بعضها في  بعض األبيات خالًيا من التشديدفي  مشدًَّدا الرويَّ وبخاصة إذا كان

الباحث تقويم هذه  مَُّلم يكن ه اآلخر مستعيًنا ببعض أجهزة قياس الزمن، و
وجده بيًَّنا، الذي الظاهرة والحكم عليها بالحسن والقبح، بل تفسير هذا التفاوت 

بحرف مشدَّد(  لمقطع المنبور )وال سيما ما ينتهيافي  إذ يبلغ طول الصائت
بحرف غير  ه غير المنبور )وال سيما ما ينتهينظيرفي  ضعف طول الصائت
أجراها الباحث، أما الصوامت األخيرة فلم التي  بحوثمشدَّد( حسب نتائج ال

ير الباحث فرًقا كمًيا بينها، ولو كان بعضها مشدًَّدا، وبعضها مخفًفا. ويالحظ 
 أنه لم يجزم بما توصل إليه من نتائج، بل استعمل صيغة الترجيح.

بأنه اتباع للتقليد  قبول الشعراء لهذا التفاوت الكميَّ ويفسر الباحث
ظروفها وقوانين إعمالها على التحديد. ثم  صيواستمرار لظاهرة تستعالقديم، 

وحده، بل  بالعامل األكوستيكي –رأيه في  –إن بعض أشكال التقفية ال يتحدد 

أيًضا بعوامل أخرى؛ منها عالقتها بغيرها من الكلمات المشتقة من الجذر 
تبدو الذي  تنتمي إليه، وبالمظهر الكتابيالذي  التصريفينفسه، وبالجدول 

نظم التقفية عند أمم كثيرةفي  عليه حال تدوينها، ولهذا االعتبار نظائر
(2)

. 
المقيدة القوافي  رويَّفي  ( فقد تابع الذين رأوا أن التشديدأما )اآللوسي

يجب أن يخفف، وأن هذا التخفيف يعدَّ من الضرائر، ونقل كالم )ابن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – 2ط –بيروت  –دار األندلس  –هيم محمد تحقيق: د. السيد إبرا –ابن عصفور اإلشبيلي: ضرائر الشعر   (1)

 .133، 132ص –م 1982
 .276، 275ص –م 1980 –القاهرة  –عالم الكتب  –د. سعد مصلوح: دراسة السمع والكالم   (2)
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بيت امرئ في  إن )أفر(أوردته فيما سبق، وخطَّأ من قال الذي عصفور( 
القيس مشدَّدة اآلخر
(1)

. 
عبد الرءوف( جعل تخفيف التضعيف من ضرائر  كذلك )د. عوني
كانوا يرون أن التخفيف ضروري  –نظره في  –القافية، وكأن الشعراء 

وإن كان خروًجا على اللغة للمحافظة على النظام اإليقاعي
(2)

. 
 و ليًدا شاركه إياه، ويبدأما )د. طه حسين( فوقف موقًفا ال أعرف أح
ثم زادت ورب ت بعد أن  أن هذا الموقف ناتج عن رهافة سمعية فطر عليها،

معرض في  فقد بصره، فصار جلَّ اعتماده على السمع. وظهر هذا الموقف
(، إذ شدَّد عليه النكير ألنَّ بالقصيدة ث له عن قصيدة لـ )إيليا أبو ماضيحدي

و المدغمة كما يقول )د. طه حسين(، وسكون أبياًتا رويها الدال المشدَّدة أ
أثقاًلا أخرى، فانظر الطبيعي ... ولكن الشاعر يضيف إلى هذا الثقل الدال ثقيل

هذا في  إلى انقطاع نفٍس إليه كيف يضيف سكوًنا إلى سكون، وانقطاع نفٍس
 البيت:

 عةةةةةةالم النهةةةةةةار أمةةةةةةان  فةةةةةةي  لةةةةةةك
 

 ورؤى والظةةةةةةةالم فوقةةةةةةةك ممتةةةةةةةد   
 

 تطاق، وأنت إن قبلتها على إدغامها كلفت نفسك فهذه الدال المدغمة ال
 جهًدا ثقيًلا، وأنت إن خففت اإلدغام أفسدت اللغة إفساًدا بغيًضا.

 القصيدة نفسها:في  وقال مثل ذلك أو أشدَّ عن هذين البيتين

 مةةةةةن الثةةةةةرى وإليةةةةةه   أنةةةةةت مثلةةةةةي 
 

 التيةةةه والصةةةد  فلمةةةاذا يةةةا صةةةاحبي  
 

 وأرى للنمةةةةةةةةةةال ملكةةةةةةةةةةا كبيةةةةةةةةةةرا 
 

دح فيةةةةه وبالكةةةةد قةةةةد بنتةةةةه بالكةةةة   
(3) 

 
وحديث )الدكتور طه حسين( ال يقتصر على الدال الساكنة حين تكون 

حرفين  –عموًما  –، بل يفهم منه أنه يعدَّ الحرف الساكن المشدَّد رويًَّا

الساكن بوجه عام )وإن كان تشديد الدال  الرويَّ ساكنين، وأنه يستثقل تشديد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نفسه. –السيد اآللوسي   (1)

 –م 1977 –القاهرة  –مكتبة الخانجي بمصر  –د. عوني عبد الرءوف: القافية واألصوات اللغوية   (2)
 .155ص

دار الكتاب  –المجلد الثاني: حديث األربعاء  –د. طه حسين: المجموعة الكاملة لمؤلفات د. طه حسين   (3)
 .779ص –م 1974 – 2ط –بيروت  –اللبناني 
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الساكن  الرويَّ رفضه تخفيفأثقل عنده من تشديد غيرها(، كما يفهم منه 
 إفساد بغيض للغة. –عنده  –المشدَّد، ولو كان لضرورة شعرية، فهو 

 الرويَّ المقيدة نوعان؛ أولهما ينشأ عن تخفيفالقوافي في  اختالف النبر
يرجع إلى سبب الثاني أبيات أخرى، وفي  بعض أبيات القصيدة وتشديدهفي 

لمات ذوات ض األبيات ببعض الكبع والتخفيف، كأن تنتهيلتشديد آخر غير ا
في  األبيات األخرى لْك(، وتنتهي –دْم  – بي – المقطع الواحد، مثل )لي

 –النهدم  –الرباب  – منها مقطعان أو أكثر، مثل )عالي القصيدة بكلماٍت كلَّ

 أعدلك(، وقد تقدمت أمثلة لهذا وذاك.
ا ألنهم لم يشعروا فال أعرف أحًدا أنكره أو توقف عنده، إمَّالثاني أما النوع 

به شعوًرا قويًَّا لمكانة النبر الثانوية إذا قيس بالكم، وإما ألنهم شعروا به شعوًرا 
قوًيا ولكنهم لم يدركوه إدراًكا محدًَّدا، لعدم وضوح مفهوم النبر عند القدماء وعند 

 بعض المعاصرين.
كما وأما النوع األول فقد أثار شيًئا من االهتمام، وشيًئا من الخالف، 

رأينا فيما سبق، وذلك ألنهم عدَّوه اختالًفا كميًَّا الرتباطه بما يسمى التشديد 
أن نقف عند )التشديد( لنبيَّن  يف؛ لهذا كان من الضروريوما يسمَّى التخف

 حقيقته.
ال يدل مصطلح )التشديد( على ظاهرة واحدة، بل على ظاهرتين 

كلمات في  نجدهالذي متحرك مختلفتين أشدَّ االختالف؛ فشتان ما بين المشدَّد ال
الذي آخرها كفي  يقعالذي (، والمشدَّد الساكن مبكَِّْر –تحسَُّْن  –مثل: )يتعلَّْم 

الحالة األولى يدل الحرف المضعف في  شاْب( –معتْز  –)استعْد في  نجده

في  على صامتين متتاليين يليهما صائت )بغير فاصل بينهما(، يقع أولهما
كلمة )يتعلَّم( تقع الالم  ففيبداية مقطع آخر؛ في  نهاية مقطع ويقع اآلخر

كلمة وفي  .أول المقطع )ل ْم(في  يةنآخر المقطع )ع ْل(، وتقع الثافي  األولى
أول المقطع في  آخر المقطع )ح ْس(، والثانيةفي  )تحسَُّن( تقع السين األولى

في  والثانيةطع )بْك(، أول المقفي  ( تقع الكاف األولىكلمة )مبكَِّْروفي  )ُسْن(.
 أول المقطع )ِكْر(؛ وهكذا.
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في  هذه الحالة )وربمافي  ء أن الحرف المشدَّدويرى بعض العلما
نطقه زمًنا أطول في  أنه يستغرقأي  غيرها أيًضا( هو صامت واحد طويل،

مما يستغرقه مثيله غير المشدَّد
(1)

. 
أم ذاك فال خالف على أن الحرف المشدد  وسواء أخذنا بهذا الرأي

ا، واستبدال يًّمتحرك يختلف عن نظيره غير المشدَّد اختالًفا جوهرًيا فونيمال
في  المضعف بالمشدَّد إما أنه يفقد الكلمة معناها، كما يحدث إذا خففنا التشديد

، كما واضًحاإن َّ(، وإما أنه يغير المعنى تغييًرا  –اتَّحاد  –الكلمات: )ِشد َّة 
، ار(عالمة(، و)نوَّار( إلى )ن و يحدث عندما نحوَّل كلمة )علَّامة( إلى )

 و)سم َّى( إلى )س م ا(.
آخر الكلمة( فقد ذهب في  أما تضعيف الحرف الساكن )وال يكون إال

 شأنه مذاهب شتى:في  العلماء
فعند بعضهم أن هذا )الحرف( المشدَّد هو صامتان؛ وقد رأى هذا  -1

الرأى بعض علماء التجويد
(2)

وكذلك العروضيون الذين رفضوا  ،
إلى  إذ رأوا أن ذلك يؤدي، في القوافي مع بين التخفيف والتشديدالج

 ْظم؛ وقد أوضحت ذلك فيما تقدَّم.اختالف األضرب واختالل الن 
بعض علماء األصوات؛ فالدكتور )تمام  وذهب هذا المذهب أيًضا

حسَّان( يذكر من أنواع المقاطع نوًعا يتكون من: )صامت + صائت قصير + 
كلمة )استقل(، ومن في  ل عليه بالمقطع األخيرصامت + صامت(، ويمث

كتابه بغير ضبطفي  الواضح أنه يقصد تشديد الالم وتسكينها وإن وردت
(3)

. 
والدكتور )أحمد مختار عمر( يذكر نوًعا آخر يتكون من: )صامت + 

صائت طويل + صامت + صامت(، ويمثل عليه بكلمة )راد(
(4)

، ويقصد 
 إن كتبت أيًضا بغير ضبط.كذلك تشديد الدال وتسكينها و
مثل على هذا النوع من المقاطع بكلمة الذي ومثله )د. داود عبده( 

(، وقد وردت عنده مضبوطة بالشدَّة والسكون)جاد
(1)

. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القاهرة  –مكتبة األنجلو المصرية  –تعريف: عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص  –ج. فندريس: اللغة   (1)
 .49ص –م 1950 –

 د. عوني عبد الرءوف: السابق نفسه.
بدون  –الكويت  –مؤسسة الصباح  –وقد عارض هذا الرأي )د. داود عبده(: دراسات في علم أصوات العربية 

 وما بعدها. 25ص –تاريخ 

بدون  –مكتبة القاهرة  –حقق نصوصه: د. محمد سالم محيسن  –ابن الجوزي: النشر في القراءات العشر   (2)
 وما بعدها. 289ص – 2ج –تاريخ 

 .173ص –م 1979 –القاهرة  –الهيئة المصرية للكتاب  –د. تمام حسَّان: اللغة العربية، معناها ومبناها   (3)
 .256ص –م 1981 – 2ط –القاهرة  –عالم الكتب  –د. أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي   (4)
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وعند بعض العلماء أن هذا )الحرف( الساكن المشدَّد ليس صامتين، بل  -2
صامًتا واحًدا لكنه مضعَّف الكمية
(2)

ف نطقه ضعفي  أنه يستغرقأي  ،
 ما يستغرقه نظيره غير المشدَّد.

(: "... يض علماء التجويد؛ قال )ابن الجزرهو ما رآه بع وكأن هذا
زنة الساكنين، فإن في  الوقف بالتشديد ليس كالنطق بساكنين غيره، وإن كان

وذلك مشاهد  اللسان ينبو بالحرف المشدَّد نبوًة واحدة فيسهل النطق به لذلك.
حسًّا. ولذلك ساغ الوقف على نحو )صواف(، و)دواب( باإلسكان"
(3)

. 
ويبدو أن )د. إبراهيم أنيس( لم يكن يرى أن الحرف المشدَّد الساكن  -3

صامتان، ولذلك لم يذكر بين أنواع المقاطع ما يتكون من: )صامت + 
صائت طويل + صامت + صامت(، فهذا النوع من المقاطع ال يكون 

إذا كان آخره حرًفا مشدًَّدا ساكًنا، وعددنا هذا الحرف صامتينإال 
(4)

. 
( هذا المذهب متابًعا )د. أنيس()أحمد حساني وكذلك ذهب

(5)
. 

أما )د. سعد مصلوح( فقد صرح بأن الصامت المشدَّد ال يختلف عن 
نظيره غير المشدَّد
(6)

. 
 –ان( أمر هذا الحرف؛ فالدكتور )تمام حسَّفي  وقد تردد بعض العلماء -4

معرض في  الكتاب نفسهفي  يقول –ذكرته من قبل الذي مع رأيه 

أن  إن الوقف قد يكون بالتشديد، وينفيالحديث عن أوجه الوقف: 
يكون هذا التشديد تضعيًفا، وإنما هو أشبه بقلقلة بطيئة للحرف 

الموقوف عليه
(7)

. 
المضعف الساكن  الرويَّ مع أنه يجعل تخفيف عبد الرءوف ود. عوني

إن القافية إذا انتهت بساكنين وكان هذان  :الكتاب نفسهفي  رورة، يقولض
بهذا الحرف يعدَّ طويًلا ال شديد  ينتهيالذي الساكنان حرًفا مضعًَّفا فإن المقطع 

الطول
(8)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .108ص –داود عبده: السابق   (1)
 .155ص –رءوف: السابق د. عوني عبد ال  (2)
 .290ص – 2ابن الجزري: السابق ج  (3)
 .163ص – 6ط –القاهرة  –مكتبة األنجلو المصرية  –د. إبراهيم أنيس: األصوات اللغوية   (4)
 .95، 94ص –م 1994 –الجزائر  –ديوان المطبوعات الجامعية  –أحمد حساني: مباحث في اللسانيات   (5)
 .276، 275ص –ة السمع والكالم د. سعد مصلوح: دراس  (6)
 .272ص –السابق  –د. تمام حسَّان   (7)
 .6ص –د. عوني عبد الرءوف: السابق   (8)
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أميل إليه أن الفرق المهمَّ بين هذين النوعين من المقاطع الذي  والرأي
 يعدَّ مشدَّد اآلخر هو مقطع قويَّالذي  الكمَّ، فالمقطعفي  النبر الفي  هو الفرق

 اآلخر، ويصحب هذا التفاوت النبريَّ يعدَّ مخففالذي النبر، بخالف المقطع 
حجم الفرق بين الفتحة واأللف، أو في  ، لكنه ليس فونيميا؛ فليستفاوت كميَّ

 :سبيل المثال؛ يدلَّ على ذلك ما يليالضمة والواو، على 
 وصف التشديد الساكن، واختالفهمفي  اختالف العروضيين واللغويين -1

 التخفيف والتضعيف، وتردد بعضهم القوافي المقيدة حين يجتمعفي 
موقفه من هذا التشديد كما أوضحت فيما سبق، فلو كان هذا في 

ا رفضوا االختالف فونيميا لما اختلفوا فيه هذا االختالف ولرفضوه كم
؛ القصيدة الواحدةفي  المقاطع األخيرةفي  االختالف الكميَّ الفونيمي

بيت بمقطع طويل  أحًدا من العروضيين أجاز أن ينتهيفلم ُيعرف أنَّ 
في  بيت آخر )س ح ْر( أو )س ف ْر(، وأن ينتهي كلمةفي  كالمقطع األخير

 القصيدة نفسها بمقطع زائد الطول مثل )داْر( أو )شْعْر(.
بحرف ساكن( غير مشدَّد إذا نطق  ينتهي بصامت )أيالذي المقطع  -2

بحرف مما يعدَّ مشدًَّدا، حتى  ينتهيالذي منبوًرا يبدو مشابًها للمقطع 
 ينصعدًدا من المتخص –مشافهة  –ليصعب التمييز بينهما؛ وقد سألت 

اللغة العربية من األساتذة والطالب الذين ينتمون إلى بالد عربية في 
مختلفة عن معنى كلمة )ألم( بعد أن نطقتها منبورة المقطع األخير، 

)ل ْم(، وأجاب  أنها همزة االستفهام مع حرف النفيجاب فريق منهم بفأ
(ساكن اآلخر )أ ل مَّ رون بأنها الفعل الماضيآخ

(1)
وأجاب فريق ثالث  ،

 يحدَّد المعنى.الذي بأنها تحتمل المعنيين، والسياق هو 
عن الفرق بين )أ ل ْم( و  –مشافهة أيًضا  –وسألت آخرين من الفئة نفسها 

كل منهما، فأجاب أكثرهم في  بعد أن نطقت الكلمتين بنبر المقطع األخير)أ ل مَّ( 
بعد تردد بأنه ال يجد فرًقا، وأضاف بعضهم بأن الفرق ال يظهر إال إذا 

سياق. وتلقيت اإلجابة نفسها حين سألتهم عن الفرق بين في  كلتاهماأدرجت 
 )شابَّ( و)شاْب( وبين )جادَّ( و)جاْد(.

عن الفرق بين )أ ل ْم( بعد أن  –شفوًيا كذلك  وهؤالء ثم سألت هؤالء

لفظتها كما تلفظ عادًة حين تكون اسًما، و)أ ل م( بعد أن لفظتها كما تلفظ عادة 
كون همزة استفهام متبوعة حين تكون فعًلا ماضًيا ساكن اآلخر، أو حين ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كما في قولنا: "مرٌض أ ل مَّ".  (1)
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ردد مدركين الفرق الصوتي )لم(، فوجدتهم يجيبون بغير ت بحرف نفي
 ن اللفظين.بي والداللي

ومعنى ذلك كله أن أهم ما يميز بين المقطع المخفف اآلخر ونظيره 
 فهو هنا أقل شأًنا من النبر. اآلخر هو النبر، أما الفرق الكميَّ المشدَّد
 حد أبيات القصيدة أو األرجوزة ذات الردفأفي  الرويَّ قد يكون -3

 ة(:رها ساكًنا بغير تشديد، كقول )رؤبسائوفي  ساكًنا مشدًَّدا،

 امَّيهةةةةةةةدى هةةةةةةةواديهم بتمَّهةةةةةةةا التةةةةةةة 
 

 بنةةةةةةةةو نجةةةةةةةةوم نةةةةةةةةوَّرت وأعةةةةةةةةالْم
 

معاقةةةةةل للنةةةةةاس عنةةةةةد اإلعةةةةةدامْ   
(1) 

 
القصائد غير المردفة )وقد في  ليس بارًزا كنظيره لكن هذا االختالف

الصفحات السابقة(، ويبدو أنه لم يسترع انتباه القدماء، في  أوردت شيًئا منها
 منه.شيء أمثلتهم في  فليس

بها هذه األرجوزة وما  تنتهيالتي  أن المقاطع –يما يبدو ف –والسبب 
نشعر الذي شابهها ليست متفاوتة النبر، ولهذا ال نشعر هنا باختالف واضح ك

 أثارت هذا االهتمام.التي  نظائرهافي  به
ال تشديد فيها مثل )د ْم( تبدو لنا مضعَّفة اآلخر عند التي  بعض الكلمات -4

ون عادة منبورة إذا سبقها مقطع آخر )أو نطقها ساكنة، وذلك ألنها تك
 أكثر( كقولنا:

 = اْد / د ْم الدم
 = ِب / د ْم بدْم

 = سا / ل ْد / د ْمالدم       سال 
من اإلطالة، شيء إلى  أن هنا تضعيًفا، ألن النبر يؤدي فنحن نتوهم

)لكنها إطالة غير فونيمية(؛ وبسبب هذه اإلطالة يبدو المقطع )دْم( شبيًها 
)خضمَّ(، ويبدو هذا الشبه إذا قارنا بين كلمة مثل )ملمَّ( أو في  مقطع األخيربال

 قولنا: "مدٌح وذمَّ"في  والمقطع األخير قولنا "لحٌم ود ْم"في  المقطع األخير
في  التوهمَّ صارت الميم مضعَّفة تضعيًفا حقيقيًّاعلى سبيل المثال؛ وبسبب هذا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صححه ورتبه: وليم بن الورد  –ضمن: مجموع أشعار العرب  –رؤبة بن العجاج: ديوان رؤبة بن العجاج   (1)

 .139ص –م 1903 –برلين  –مكتبة روطروريخرد  –مطبعة دروجلين  –البروسي 
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سياق فصيح، وذلك عند في  الكلمةنطق كثير من الناس لهذه في  العامية، بل
عاميات عربية  ية المصرية )وفيالعامَّفي  مثل قولنافي  تحريك الميم،
دمَّ الشهيد( –دمَُّه  – يأخرى(: )دمَّ

(1)
. 

 و)أْ ( و)يْد( وغيرها.( وما يقال عن )دم( يقال عن )أْب
 :فىالثاني قد نسمع مقطًعا إنجليزًيا منبوًرا، فنظنَّه مضعًَّفا مثل المقطع  -5

A dish 

The miss 

A shock 

The book 

في  ينطق آخره مضعًَّفا، سياق عربيفي  وحين يستعمل أحد هذه األلفا 
و)البكَِّ  مثل قولنا: )الد َِّ الكبير( و)المسِّ الجديدة( و)الشكَِّ الجامد(

الصغير(
(2)

. 
وهذه األلفا  ال تضعيف فيها حين ينطقها اإلنجليز، لكن جاء التضعيف 

إذا  ا مثل هذه المقاطع مشددة المقطع لمتكلمين بالعربية أن يحسبومن اعتياد ا
 أواخر الكالم.في  توقع
الحرف الساكن أن بعض أئمة في  مما يدلَّ على )ألوفينية( التشديد -6

 صغيروكل كان يقف على قوله تعالى ﴿)عاصًما( القراء روى أن 
يذكر  (: ما( بتشديد الراء. قال )األهوازي52 )القمر:﴾مستطر كبيرو

الحرف فقط، ويلزمه أن يقف على جميع ما من جميع القرآن إال هذا 
ة نَّإال أن القراءة ُسأشبه ذلك إذا تحرك ما قبل آخر حرف من الكلمة، 

ليست بالقياسو
(3)

. 
يجيزون تضعيف الحرف األخير عند الوقف،  ومن ذلك أن النحاة

 بشروط يلخصها قول )ابن مالك(:

 ِعفا........... أوقةةةةةةةةةةةةةةْف ُمْضةةةةةةةةةةةةةة
 

 مةةةا لةةةيس همةةةزا أو علةةةيال إن قفةةةا     
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يالحظ أن بعض العاميات العربية تتخلص من التشديد في بعض المواقع.  (1)

في بعض اللهجات العربية تنطق الحروف األخيرة من هذه األلفا  وما شابهها مشدَّدة في بعض السياقات   (2)
 مخففة في سياقات أخرى.

تحقيق: د. عبد المجيد  –األنصاري، ابن الباذ : كتاب اإلقناع في القراءات السبع أبو جعفر أحمد بن علي   (3)
 -هـ 1403 – 1ط –طبعة دار الفكر بدمشق  –مركز البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة أم القرى  –قطامش 

 .512، 511ص
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فيقال )جعفرَّ( بدًلا من )جعفْر(
(1)

. 
كميًّا هو على األرجح اختالف إذن فما عدَّه بعض الدارسين اختالًفا 

 .نبريَّ
 ال يحدث تغييًرا واضًحا ملموًسا إذا وقع –إذن  – إن االختالف النبريَّ

مقاطع القافية، في  ا إذا وقعحشو البيت، فال نكاد نتبينه؛ ويكون أشدَّ بروًزفي 
لم يتوقفوا عنده إال عندما حسبوه  –وبخاصة قدماؤهم  –لكن العروضيين 

اختالًفا كميًَّا ناشًئا عن الجمع بين التخفيف والتشديد، فقبله بعضهم ورفضه 
 آخرون على نحو ما بينته فيما تقدَّم.

ختالًفا كميًّا، إال عندما بدا لهم ا نهم لم يقفوا عند االختالف النبريَّفكأ
وهو اختالف حسبه بعضهم فونيميا، ألن الحرف المشدَّد عند كثير منهم 

هو تصوَّر يرجع إلى سبب ذهنيَّ نظريَّ أكثر مما يرجع إلى سبب حرفان، و
، فكأنهم هنا )نظروا( أكثر مما )سمعوا(؛ فحين نظروا إلى كلمة مثل سمعيَّ

بميم واحدة والثانية مختومة  )د ْم(، وأخرى مثل )ذ مَّ( تصوروا األولى مختومة
بميمين مدغمتين، وإن كان الحرفان متشابهين أو متقاربين من الناحية 

ة )دم( وعيونهم على األصل الثالثي السمعية البحتة؛ ألنهم نظروا إلى كلم
(، وكذلك على أخوات للكلمة تنتمى إلى األصل نفسه مثل: المفترض )د م ي

بأن الميم واحدة؛ كما أنهم  وكل ذلك يوحي(، دموي – دامي –دميان  –)دماء 

)ذ م م(، وصورة الكلمة  ذهانهم أصلها الثالثيأوفي  نظروا إلى كلمة )ذمَّ(
 –مذمَّة  –ذميم  –ذامَّ  –عند تحريك اآلخر )ذم َّـ(، وكذلك أخواتها مثل: )يذمَُّ 

بأن الميم المشدَّدة الساكنة ميمان مذموم(، وكل ذلك يوحي
(2)

. 
، العربي شعريالنظم الفي  يتضح أن النبر ليس أساسًيا من كل ما سبق

منطقة القافية، وال سيَّما في  لكنه عنصر من عناصر التنوع له أثر ال ينكر
عندما يختتم بعض األبيات بصامت مشدَّد، ويختتم بعضها اآلخر بصامت 

 لمحدثين قد أحسَّوا بالتنوع النبريَّغير مشدَّد. ويرى الباحث أن القدامى وا
تبط بما سموه التشديد والتخفيف، لكن بعضهم تصوره اختالًفا كميًّا؛ وقد المر

في  لجميع شعروا بأثر االختالف النبريرفضه فريق منهم وقبله فريق، لكن ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 –القاهرة  –ء الكتب العربية دار إحيا –على سبيل المثال: األشموني: شرح األشموني على ألفية ابن مالك   (1)

 .514ص – 2ج –بدون تاريخ 
جامعة  –حوليات اآلداب والعلوم  –،د. محمد خليل نصر اهلل فراج: الوقف ووظائفه عند النحويين والقراء 

 .29، 28ص –م 2001 –م 2000 –الكويت 
 ات(.وقد أشار )د. سعد مصلوح( إلى شيء قريب من ذلك )التناسب الزمني بين الحرك  (2)
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 مقاطع القافية، ولعلهم أحسَّوا به كذلك عند وقوعهفي  إيقاع الشعر عند وقوعه
 مواقع أخرى من األبيات.في 
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 الفصل السابع

 المبنى والمعنى)*( 

 بين القصائد والموشحات

 دراسة في شعر )الجزار السرقسطي(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
د. سهير القلماوي ، د. محمود علي مكي ، فصل بعنةان : ) في االدب ( ، ضمن كتاب : ) أثر العرب واألسالم في   

النهضة األوربية (، إشراف مركز تبادل القيم الثقافية بالتعاون مع اليونيسكو ، الهيئة العامة المصريه للكتاب ، القاهرة ، 
 ومابعدها . 50م ، صفحه  1970مصر ،

 يتردد ذلك في كتب العرضين المحدثين ، ومنهم علي سبيل المثال :  2
 م . 1943،  1د. محمد مندور ، مجلة كلية األداب ، جامعة فاروق األول / األسكندرية ، عدد 

- weil, Encycipedia of Islam, 1960 ,v.I,Arud,pp 670 
-fussel,paul,(J.R.)poetic meter and poetic from ,Random House , Inc, York,1979,p.7. 
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 ثامن الفصل ال
 العربيبوواا  الععر  اإلحسا 

اللغة العربية غير الناطقين بهادارسي عند 
(*)

 
 مقدمة:

في  ال تخفى على أحد، ومكانة الموسيقىالعربي األدب في  مكانة الشعر
هذا الشعر متفق عليها، وركناها األساسيان هما الوزن والقافية. فإذا أردنا أن 

بد من تدريس الشعر، والبد لغير الناطقين بالعربية فالالعربي ندرَّس  األدب 
العربي من الدارسين بموسيقى الشعر من التساؤل عن مدى إحساس هذه الفئة 

عموًما، وبأوزان هذا الشعر على وجه الخصوص. يدفعنا إلى هذا التساؤل 
أن لغات العالم ال تتبع نظاًما عروضًيا واحًدا، بل عدة هي  حقيقة معروفة؛

خر اختالًفا جذرًيا؛ ويعرف من هذه النظم نظم عروضية يختلف أحدها عن اآل
 أربعة:
يقوم على تقسيم الوحدات وترتيبها على أساس مدتها  نظام كمي -1

بهذا المعنى،  عروض كميالعربي الزمنية، ويفترض أن العروض 
 وإن كان بعض الباحثين ينظر إلى هذا االفتراض بعين الشك.

يقع عليها أو يجعل ي الذالمقاطع تبًعا لنوع النبر  بيرت نظام نبريَّ -2
 .النبرات، ومثاله الشعر اإلنجليزيَّعدد في  األبيات متساوية

المقطع أو  إلى عدد المقاطع دون اعتبار لطول ينظر نظام مقطعيَّ -3
 .أو غير ذلك، ومثاله الشعر الفرنسيَّالنبر الواقع عليه 

قد تكون صاعدة  (، وهذه النغمةToneينظر إلى النغمة ) نظام نغميَّ -4

"يَّأو مستوية، ومثاله "الشعر الصين طةهابأو 
(1)

. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ/ 1404 – 2عدد  –مكة المكرمة  –جامعة أم القرى  –نشر هذا البحث في مجلة )معهد اللغة العربية(  )*(
 م.1984

 وما بعدها. 31ص –م 1968 –القاهرة  –كري محمد عياد: موسيقى الشعر العربي د. ش  (1)
Lee T. Letmon: a glossary for the study of English. U. S., 1971, p.60. 

 .39، ص340ص –م 1974 –عربي( بيروت  –فرنسي  –مجدى وهبة: معجم مصطلحات األدب )إنجليزي 
 م.1943، 1عدد  –، جامعة فاروق األول = د. محمد مندور: مجلة كلية اآلداب

 84، 65، 57، 33ص –م 1976 –القاهرة  –د. عوني عبد الرءوف: بدايات الشعر العربي بين الكم والكيف 
 وغيرها.

 وغيرها. 338، 337ص –م 1974بيروت  –د. كمال أبو ديب: في البنية اإليقاعية للشعر العربي 
Weil: Encyclopaedia of Islam, London, 1960, Vol.1, p. 670. 674, 675. 

 وما بعدها. 231ص – 2ط –م 1971القاهرة  –د. محمد النويهي: قضية الشعر الجديد 
 –رسالة ماجستير مطبوعة باالستنسل  –علي يونس: النقد األدبي وقضايا الشكل الموسيقي في الشعر الجديد 

 .1982 –جامعة عين شمس  –كلية اآلداب 
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إلى لغة تتبع نظاًما عروضًيا مخالًفا للعروض  الدارس ينتمي فإذا كان
فربما لم يستطع أن يتذوق األوزان العربية، أو ربما ضعف إحساسه بهذه العربي 

 األوزان نسبًيا.
 إجراءات البحث:

عهد اللغة العربية بمالثاني وقع االختيار على طلبة المستوى المتقدم  -1
بجامعة أم القرى، وهم الطلبة الذين درسوا اللغة العربية وأدبها 

المعهد. )وربما في  والعلوم اإلسالمية لمدة خمسة فصول دراسية
 عهد فلم يلتحق بالمستوى االبتدائيدرس بعضهم قبل التحاقه بالم
يناسب ما حص َّله من قبل. الذي األول، بل التحق بالمستوى 

رض أن مستوى هؤالء هو مستوى زمالئهم الذين يدرسون والمفت
 معهم وإن سبقوهم إلى االلتحاق بالمعهد(.

فترة ال العربي عايشت اللغة العربية والشعر التي  وقد اخترت هذه الفئة
عسى أن يكون إحساسهم بالعربية وموسيقى شعرها أربى ممن هم بأس بها، 
 .أقل خبرة

طالًبا ينتمون إلى دول متعددة  78ليهم التجربة وبلغ عدد الطلبة الذين طبقت ع
أفغانستان  –: إثيوبيا هي ينتمون إليهاالتي  ويتحدثون بلغات مختلفة؛ والدول

 –توجو  –تنزانيا  –تركيا  –تايالند  –بورما  –باكستان  –إندونيسيا  –
ماليزيا  –الفلبين  –الصومال  –السودان )الجنوب(  –ساحل العاج  –جامبيا 

 المتحدة األمريكية. الواليات –الهند  –يجيريا ن –

واللغات تشمل عدًدا مهًما من  ومعنى ذلك أنها "عينة" متنوعة الجنسيات
 األسرات اللغوية تكاد تمثل معظم لغات العالم.

 اخترت مجموعة من أبيات الشعر راعيت فيها: -2
)أ( أن ال تكون من األبيات المشهورة الشائعة
(1)

. 
تميز الشعر عن التي  من السمات اللغويةشيء فيها  )ب( أن ال يكون

النثر )فيما عدا الوزن(؛ مثل الضرورات الشعرية، والوقوف على 
منون، وعلى صوت صائت قصير )حركة(
(2)

. 
 )جـ( أن ال تكون معانيها مما ينفرد به الشعر عادة دون النثر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تجربة الحظت أن األبيات جديدة على الدارسين إال بيًتا واحًدا هو )وما نيل المطالب...(.عند إجراء ال  (1)

 على سبيل المثال حين يقول الشاعر:  (2)
 فكيف نفذت أنت من الزحاِم  أبنت الدهر عندي كل بنٍت

 يكون في النثر.فهو في آخر الصدر يقف على منون، وفي آخر العجز يمدَّ الكسرة حتى تصير ياًء، وكالهما ال 
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د لهم ن من الشعر المستجاد وأن يكون أصحابها من المشهوو)د( أن تك
 .شعريبالتمكن من الفن ال

وأكثرها شيوًعاالعربي )هـ( أن تمثل أهم بحور الشعر 
(1)

قديًما  
 وحديًثا.

 )و( أن تمثل عصوًرا شعرية مختلفة.
 )ز( أن يمثل البحر  أحياًنا أكثر من بيت.

اخترت أيًضا مجموعة من العبارات النثرية ذات الصياغة الجيدة  -3
ح الشعر ويبتعد بها عن االبتذال، يقربها من روالذي والمضمون 

حدود األطوال المألوفة ألبيات في  وراعيت أن يكون طول العبارة
 الشعر.

إلى  صياغتها يؤديفي  تناولت بعض أبيات الشعر المختارة بتغيير -4
كسر أوزانها كسًرا بيًنا يجعلها نثًرا، مراعًيا بقدر اإلمكان أن ال يؤثر 

ها من جماليات )فيما عدا الموسيقى مضمونها وما فيفي  هذا التغيير
 بطبيعة الحال(.

مزجت المجموعات الثالث )األبيات والعبارات النثرية واألبيات  -5
المنثورة( مزًجا عشوائًيا، وأعطيت كًلا منها رقًما خاًصا، ثم سجلتها 

 التسجيل:في  تسجيًلا صوتًيا، مراعًيا
التنغيم واإلنشاد، مع  في )أ( أن ُيلقى الشعر كما ُيلقى النثر دون مبالغة

مالحظة أن تكون الوقفات عادية مثل وقفات النثر، وأن ُيلقى النثر 
 بالطريقة المعتادة.

ين كل نموذجين فسحة من )ب( أن ُيقرأ النموذج مرتين، وأن يكون ب
 للتفكير. الوقت تكفي

من كل دارس أن يكتب أرقام النماذج كلها قبل االستماع وأن  طلبت -6
 وضع عالمة شعريموذج مرتين، فإذا أحس أنه بيت يستمع إلى الن

الرقم الخاص به، وإذا أحس أنه عبارة نثرية وضع عالمة  أمام (✓)

 (، أما إذا كان ال يعرف فعليه أن يضع العالمة)؟(.×)
 األبيات واإلجابات:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يستطيع قارئ الشعر أن يعرف أكثر البحور شيوًعا. وباإلضافة إلى ذلك يمكن االستناد إلى إحصاءات "د.   (1)

 وما بعدها. 189ص 4ط –م 1972إبراهيم أنيس" في "موسيقى الشعر" القاهرة 
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م 
رق
 بحره قائله البيت ال

عدد 
اإلجابات 
 الصحيحة

عدد 
اإلجابات 
غير 

 الصحيحة

عدد 
م الذين ل

يعرفوا أو 
 لم يجيبوا

1 
 الحمد هلل إذ لم يأتني أجلي

 حتى اكتسيت من اإلسالم سرباال
 1 19 58 البسيط لبيد

2 
 منعت تحيتى فقلت لصاحبي
 ما كان أكثرها لنا وأقلها

 5 17 56 الكامل عروة بن أذينة

3 
 وما نيل المطالب بالتمني

 ولكن تؤخذ الدنيا غالبا
 1 9 68 الوافر شوقي

4 
 قبل ما صنعت بنا ت اللياليعرف

 بها علما فلما دهتني لم تزدني
 1 2 75 الطويل المتنبي

5 
 ما سمعنا بمن أحب العطايا

 فاشتهى أن يكون فيها فؤاده
 2 5 71 الخفيف المتنبي

6 
 إذا ما ارتقيت رفيع الذرا

 فإياك والقمة الباردة
 العقاد

المتقار
 3 16 59 ب

7 
 جهلهافي  هل علمتم أمة

 المجد حسناء الرداءفي  ظهرت
 2 26 50 الرمل شوقي

8 
 يــم عينــهـالل ل ـحَّـك 

 اكــاع من ضيــبشع
 مةْيع ُن

مجزو
ء 
 الرمل

42 31 5 

9 
 حـل ضيفــا وال قـوى

 ال علــى الرحــب إذا نـزل
محمود 
 غنيم

مجزو
ء 

 الخفيف
70 3 5 

10 
 واصبر إذا ما ابتليت يوما

 فإنما قد سلــمت أكثر
 هيةأبو العتا

مخلع 
 البسيط

42 30 6 
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م 
رق
 بحره قائله البيت ال

عدد 
اإلجابات 
 الصحيحة

عدد 
اإلجابات 
غير 

 الصحيحة

عدد 
م الذين ل

يعرفوا أو 
 لم يجيبوا

11 
 الحزينْة سألت نفسي

 الطويْل عن سر ليلي
 سعيد فتحي

المجت
 ث

46 27 5 

12 
 ما بالك منكمشــا كمدا

 (1)الشجرة ءفيفي  نلعبقم 
 7 17 54 الخبب أبو ماضي

13 
 النار تأكل نفسهاف

 إن لم تجد ما تأكله
 ابن المعــز

مجزو
ء 
 الكامل

19 58 1 

14 
 اه قدرهومن جهلت نفُس

 2رأى غيره منه ما ال يرى
 المتنبي

المتقار
 1 18 59 ب

15 
 ربما كـنــت غـنيـــا

 بك أغنـــــى ـــيغير أن
 أبو ماضي

مجزوء 
 الرمل

57 16 5 

16 
 الضراعة أنافي  ضيَّق العذر

 لو رضينا بقسمنا لكفانــا
 ــ 10 68 الخفيف البحتري

17 
 وما الموت إال رحلة غير أنه

 لفاني إلى المنزل الباقيمن المنزل ا
 ــ 31 57 الطويل أبو العتاهية

 العبارات واألبيات المنثورة وإجابات الطلبة:

قم
لر
ا

 

 قائله النموذج
عدد 

اإلجابات 
 الصحيحة

عدد 
اإلجابات 
غير 

 الصحيحة

عدد 
الذين لم 
يعرفوا أو 
 لم يجيبوا

1 
 

 أبد الدهر اعقر دارهم إال ذلوفي  قوم ما غزي
علي بن 

 لبطا أبي
41 34 3 

 2 16 60 شوقي عليه بسالح الباطل ي ِغمن بغى بسالح الحق، ُب 2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اختتام البيت بياء المدَّ أصل البيت )... قم نلعب في فيء الشجر( وقد اضطررت إلى هذا التعديل لتجنب   (1)

 الناتجة عن إطالة الكسرة.
2
 دوًدا في هذا البيت .حأجريت تغييرًا م  
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قم
لر
ا

 

 قائله النموذج
عدد 

اإلجابات 
 الصحيحة

عدد 
اإلجابات 
غير 

 الصحيحة

عدد 
الذين لم 
يعرفوا أو 
 لم يجيبوا

 ال حياة مع اليأس وال يأس مع الحياة 3
مصطفى 
 كامل

52 23 3 

4 
عين أخيه، ويعمى عن في  يبصر أحدكم القذى
 .1عينهفي  الجذع

 5 27 46 ـــ

 5 4 69 ـــ ألعلم من أين تؤكل الكتف إني 5

 4 12 62 ـــ ة ال درة معهارزمفي  ال خير 6

7 
خطأ  رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري

 يحتمل الصواب
 4 28 46 الشافعي

 الولد مجهلة مجبنة مبخلة 8
علي بن 
 أبي طالب

59 15 4 

 4 36 38 المنفلوطي موتهفي  حياته وحياة الشجاعفي  موت الجبان 9

10 
في  األرض يرحمكم منفي  ارحموا من

 السماء
 2 4 72 ـــ

11 
الذرا فابتعد عن القمة  إذا صعدت إلى عالي

 الباردة
 2 33 43 ـــ

 3 12 63 ـــ تزاوجا فأنتجا الفقر إن العجز والتواني 12

13 
أيتها الشعرة البيضاء مرحبا بك اليوم ومرحبا 

 تك غداابأخو
 1 56 21 ـــ

 من لم ير خطيئته استعظم خطيئة غيره 14
علي بن 

 طالب أبي
72 4 2 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 لم استطع أن أتحقق من نسبة بعض األقوال الى اصحابها .  
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قم
لر
ا

 

 قائله النموذج
عدد 

اإلجابات 
 الصحيحة

عدد 
اإلجابات 
غير 

 الصحيحة

عدد 
الذين لم 
يعرفوا أو 
 لم يجيبوا

15 
الموت ما هو إال رحلة ولكنها من دار الفناء 

 إلى دار البقاء
 1 27 50 ـــ

16 
ظالل في  لماذا تجلس حزينا، هيا نلعب

 األشجار
 1 27 5 ـــ

 ـــ 10 68 ـــ علموا أوالدكم فقد خلقوا لزمان غير زمانكم 17

18 
 ساعة الميالد ما كان البكاءفي  لوال السرور

 ساعة الموتفي 
 3 30 45 طيالمنفلو

19 
تحيتها ما كان أكثر  عْتلما من  قلت لصاحبي

 هذه التحية وأقلها
 2 53 23 ـــ

20 
أفضل الناس من عفا عن قدرة، وتواضع عن 

 رفعة
عبد الملك 
 بن مروان

70 6 2 

21 
وإنما تؤخذ الدنيا  نيل المطالب ليس بالتمني
 غالبا

 2 56 20 شوقي

22 
، وإن أكثرت نفعالكالم كالدواء، إن أقللت منه 
 منه قتل

عمرو بن 
 العاص

58 19 1 

23 
إذا بليت يوما فاصبر، فقد حفظك اهلل أكثر مما 

 ابتالك
 3 22 53 ـــ

24 
يفرق من صوت الغراب، ويقدم على األسد 

 المشيم
 4 16 58 ـــ

25 
قرى، فال مرحبا به وال  حل ضيفا وليس عندي

 أهال
 2 68 8 ـــ

 ن أميرهن إلى من شئت تكِسْحأ  26
علي بن 

 طالب أبي
 ـــ 7 71
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قم
لر
ا

 

 قائله النموذج
عدد 

اإلجابات 
 الصحيحة

عدد 
اإلجابات 
غير 

 الصحيحة

عدد 
الذين لم 
يعرفوا أو 
 لم يجيبوا

27 
حتى اكتسيت من   أن أجلي لم يأتنيالحمد هلل

 اإلسالم ثوبا
 2 49 27 ـــ

 نسبة القدرة على التذوق:
 طالًبا. 78عدد الطالب الذين أجريت عليهم التجربة =  -
 طالب 3%( من الدرجات = 50عدد الذين حصلوا على أقل من ) -

 .% تقريًبا(4)
 48%( = 70%( أو أكثر إلى أقل من )50صلوا على )عدد الذين ح -

 % تقريًبا(62) طالًبا
 % تقريًبا(32طالًبا ) 27%( أو أكثر = 70عدد الذين حصلوا على ) -

تمييز في  نسبة عالية من الطالب قد نجحت إلى حد ماومعنى ذلك أن 
عر التمييز بين الشفي  النماذج الشعرية والنماذج النثرية. أما الذين أخفقوا

هي  % فال يمثلون إال نسبة ضئيلة50الذين قلت درجاتهم عن أي  والنثر،
 % تقريًبا.4

 عالقة القدرة على التذوق باللغة األم:
ينتسب إليها الطلبة الناجحون وعدد التي  جدول يبين الجنسيات فيما يلي

% أو أكثر من 70من ينتسب منهم إلى كل جنسية، وعدد الذين حصلوا على 
 % من كل جنسية.70الصحيحة، والذين حصلوا على أقل من اإلجابات 

عدد من حصلوا  عدد الطلبة الجنسية
% أو 70على 
 أكثر

عدد من حصلوا 
على أقل من 

70% 

 1 ـــ 1 إثيوبيا

 1 2 3 أفغانستان

 1 2 3 إندونيسيا

 2 2 4 باكستان
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 1 ـــ 1 بورما

 1 ـــ 1 تايالند

 7 2 9 تركيا

 3 ـــ 3 تنزانيا

 2 ـــ 2 وجوت

 ـــ 1 1 جامبيا

 1 1 2 ساحل العاج

 ـــ 1 1 السودان

 2 2 4 الصومال

 1 2 3 الفلبين

 1 1 2 ماليزيا

 2 2 4 نيجيريا

 1 3 4 الهند

 1 ـــ 1 الواليات المتحدة

ورد قبله( أن الذي ذلك اإلحصاء في  السابق )يدعمه ومعنى اإلحصاء
يتمتع قاصًرا على أبناء لغة معينة بل  ليسالعربي اإلحساس بموسيقى الشعر 
إلى أسرات متباينة. وبعض هذه اللغات ذو صلة  به أبناء لغات مختلفة تنتمي

وثيقة باللغة العربية، وبعضها ضعيف الصلة بها. وأكاد أقول بناء على ذلك 
من في  من القوة والوضوح بحيث تستطيع التأثيرالعربي إن موسيقى الشعر 
 لغته. يسمعها مهما تكن
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، وهو أشد يتبع النظام الكميَّالعربي ذلك أن الشعر في  ولعل السبب
والنبريَّالمقطعي انضباًطا من النظامين 

(1)
. 

 :ذوق والمستوى الدراسيالتالقدرة على العالقة بين 
 أوًلا: الناجحو :

 عدد الطلبة الناجحين 
 )من الذين أجريت عليهم التجربة(

49  

 درجة  31عدد الذين حصلوا على 
 % من مجموع الدرجات أو أكثر(70)

% من عدد 45) 22
 الناجحين تقريًبا(

درجة إلى  22عدد الذين حصلوا على 
 %(70% إلى أقل من 50) 31أقل من 

% من عدد 51) 25
 الناجحين تقريًبا(

 درجة 22عدد الذين حصلوا على أقل من 
 % من مجموع الدرجات(50)أقل من 

% من عدد 4)  2
 تقريًبا(الناجحين 

 ثانًيا: الراسبو :

 عدد الطلبة الراسبين 
 )من الذين أجريت عليهم التجربة(

29  

% من 70عدد الطلبة الذين حصلوا على 
 مجموع الدرجات أو أكثر

% من عدد 18) 5
 الراسبين تقريًبا(

% إلى 50عدد الطلبة الذين حصلوا على 
 % من مجموع الدرجات70أقل من 

% من عدد 79) 23
 سبين تقريًبا(الرا

عدد الطلبة الذين حصلوا على أقل من 
 % من مجموع الدرجات50

% من عدد 3)   1
 الراسبين تقريًبا(

لم العربي أن القدرة المتميزة على تذوق موسيقى الشعر  ومعنى ذلك
من  %50تتأثر تأثًرا واضًحا بالمستوى الدراسي فالذين حصلوا على أقل من 

 .%(4% : 3ة جًدا من الفريقين )من درجة التذوق هم قلة قليل
 المقارنة بين األبيات:

عدد في  نظرنا إلى األبيات، كل بيت على حدة، وجدنا أنها تتفاوت إذا
جدول في  أعطىالذي تتعلق بكل منها؛ فالبيت ي اإلجابات الصحيحة الت

( إجابة صحيحة، وهذه 75) ..." حصل علىي( "عرفت الليال4رقم )األبيات 
% تقريًبا من مجموع اإلجابات المتعلقة بهذا البيت. 96نسبتها تبلغ اإلجابات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .98، 97السابق ص –د. شكري عياد   (1)
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( إجابة صحيحة 19) النار تأكل نفسها..." حصل علىف( "17والبيت رقم )
أن اإلجابات أي  طالًبا إنهم ال يعرفون(، 58)قال طالب واحد إنه نثر وقال 

جة. أما البيت بهذه النتي % فقط. وقد انفرد24ا تبلغ نسبتها الصحيحة هن
( 55( بيًتا )11األبيات األخرى فقد كانت اإلجابات الصحيحة المتعلقة بـ )

% أو أكثر 70أن كل بيت منها قد حصل على أي  إجابة صحيحة أو أكثر.
%( من مجموع 70من اإلجابات الصحيحة. وتبلغ نسبة هذه األبيات )

ة من أن نسبة عالية من األبيات قد حصلت على نسبة عاليأي  األبيات،
باستثناء بيت واحد قد حصلت على  اإلجابات الصحيحة، وأن كل األبيات

 %.50إجابات صحيحة تزيد على 
% من النماذج النثرية" 77 يًجا نثرًيا "أنموذ 21ويؤكد هذه النتيجة أن 

نموذًجا  12% أو أكثر، وأن 50قد حصل على إجابات صحيحة تبلغ نسبتها 
 % تقريًبا" قد44 ي( "أ21يبلغ عددها  يت)الالنماذج المذكورة من  نثرًيا

 % أو أكثر من اإلجابات الصحيحة(.70حصل كل منها على 
ليس قاصًرا على وزن معين من أوزان  ومعنى ذلك أن التأثير الموسيقي

في  أهم هذه األوزان وأكثرها شيوًعافي  ، بل هو سمة عامةالعربيالشعر 
لبيت مفرد أضعف  التأثير الموسيقييًثا. وال شك أن قديًما وحدالعربي الشعر 

تأثير عدة أبيات من قصيدة واحدة،  من تأثير قصيدة كاملة، بل أضعف من
فالترديد عنصر مهم من عناصر الموسيقى الشعرية؛ وللقافية دور كبير، وهو 
بطبيعة الحال ال يظهر على مستوى البيت المفرد. وما يقال عن القافية يقال 

مهمة ال تبرز واضحة إال على مستوى القصيدة.  عن عناصر موسيقية أخرى
توصل إليها البحث، بل تدعمها؛ فإذا أثبت التي  وهذه الحقيقة ال تنقض النتائج
أن للبيات  لقيمة الموسيقية فهو يثبت بالتاليالبحث أن للبيت المفرد هذه ا

 المتصلة قيمة أكبر.
 محاولة لتفسير التفاوت بين األبيات:

بحر معين هو سبب تأثيره  ربة على أن انتساب البيت إلى)أ( ال تدل التج
ر أحرزت أعلى الدرجات تنسب إلى بحوالتي  ؛ فاألبيات الخمسةالموسيقي

جزوئه، كما يتضح من فيف، وواحد من ممختلفة؛ ولكن اثنين منها من الخ
 :الجدول التالي

عدد اإلجابات  البحر البيت
 الصحيحة

 75 الطويل قبل ما صنعت عرفت الليالي
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 ..بنا

 71 الخفيف ما سمعنا بمن أحب العطايا...

مجزوء  حل ضيفا وال قرى..
 الخفيف

70 

 68 الوافر ..وما نيل المطالب بالتمني

 68 الخفيف الضراعة أنا..في  ضيق العذر

حصلت على أقل الدرجات تنتسب إلى التي  األبيات الخمسة وكذلك
الرمل، كما مل وآخر من مجزوء بحور مختلفة وإن كان منها واحد من الر

 :يتضح من الجدول التالي

عدد اإلجابات  البحر البيت
 الصحيحة

مجزوء  النار تأكل نفسها...ف
 الكامل

19 

مجزوء  ...اللهم عيني ل ح َّك 
 الرمل

42 

 42 مخلع البسيط واصبر إذا ما بليت يوما...

 46 المجتث الحزينة... سألت نفسي

 50 الرمل ...جهلهافي  هل علمتم أمة

...( الطويل حصل أحدهما )عرفت الليالي بيتين منالنماذج  وقد شملت
( 57( إجابة صحيحة، واآلخر )وما الموت إال رحلة...( على )75على )

 إجابة صحيحة.
وشملت النماذج أيًضا بيتين من مجزوء الرمل، حصل أحدهما )ربما 

)كحل اللهم حيحة، وحصل اآلخر ( إجابة ص57كنت غنيا...( على )
 ( إجابة صحيحة.42...( على )عيني

( 59ومع ذلك تساوى بيتان من المتقارب؛ فحصل كل منهما على )
 ؛...(اإجابة صحيحة )إذا ما ارتقيت رفيع الذرا...(، )ومن جهلت نفسه قدره

وتقارب بيتان من الخفيف؛ فحصل أحدهما )ما سمعنا بمن أحب العطايا...( 
الضراعة أنا...( في  حصل اآلخر )ضيق العذر( إجابة صحيحة، و71على )
 ( إجابة صحيحة.68على )

في  ينتسب إليه البيت ليس السببالذي ويستنتج مما سبق أن البحر 
 ، أو على األقل ليس السبب الوحيد.الموسيقيتأثيره 
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)ب( قد يبدو من النظرة األولى إلى الجدولين السابقين أن األوزان الطويلة 
األوزان القصيرةأقوى تأثيًرا من 

(1)
التي  إلى األبيات الخمسة ، فإذا نظرنا

 أن أحدها )الطويل( يتكون من ثمانيحصلت على أعلى الدرجات وجدنا 
 الخفيف( يتكون من أربع تفاعيل.  –الوافر  –تفاعيل، وثالثة منها )الخفيف 

وجدنا أن حصلت على أقل الدرجات التي  وإذا نظرنا إلى األبيات الخمسة
أبيات يتكون كل منها من أربع تفاعيل، وبيتين كل منهما ست تفاعيل.  ثالثة
أن هذا االستنتاج قد يكون  هذا االستنتاج صحيح؟ يغلب على ظنيفهل 

أو قطع شعرية صحيًحا بالنسبة للبيات المفردة أما إذا تعلق األمر بقصائد 
قيمة كبيرة، ذاتها في  فربما اختلف الوضع؛ وذلك ألن الوحدة الواحدة ليس لها

ت عالقتها بغيرها من الوحدات؛ فالتناغم بين الوحداوإنما تستمد قيمتها من 
لشعرية( هو مصدر الموسيقى غير افي  "يالمتتالية )وهو يقابل "الميلود

التفاعيل كان نصيبه  شعر، فالبيت المفرد إذا كان ثماني َّالفي  التأثير الموسيقي
التفاعيل على سبيل المثال؛ أما على  من ذلك التناغم أوفر من بيت رباعي

األبيات سواء أكان البيت قصيًرا أم  وى القصيدة فالتناغم يتحقق بتواليمست
 طويًلا.

)جـ( حصول بعض األبيات على نسبة عالية جًدا من اإلجابات الصحيحة 
ظاهرة تحتاج إلى تفسير. وكذلك حصول بعض األبيات على نسبة منخفضة 

 جًدا.
قبل ما صنعت بنا..( بتلك النسبة  لبيت )عرفت اللياليانفرد ا فلماذا
كثيرة )ليس السبب المهم أنه من األوزان %(؟ 96)أكثر من العالية 
ال ينفرد بهذا وال بذلك،  ، فهو(الطويل)إلى بحر  ينتمي أنه ، وال(التفاعيل

مضمونه، وال مفرداته، وال تراكيبه اللغوية،  –فيما أرى  –وليس السبب 
ال يختلف اختالًفا ظاهًرا عن النثر وال يتميز  – من هذه النواحي –فالبيت 

 –باختصار  –يعود تميًزا ظاهًرا عن األبيات األخرى. إن تميزه فيما أرى 

، يتمتع بها، أو إلى "جودة" هذه الموسيقىالتي  الموسيقى الشعرية (جمال)إلى 
 ند شاعر معين أوأو ما شئنا من صفات. أما لماذا تمتاز الموسيقى الشعرية ع

لم يجد إجابة علمية  –حدود ما أعلم في  –ما فهذا السؤال  شعريَّعمل في 

الشعر قديًما وحديًثا، وال مناص من االعتماد على دارسي مفصلة من 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د يكون مثل بعض المجزوءات أو لم استخدم مصطلحيَّ األوزان الوافية والمجزوءة ألن ما ُيع د وزًنا وافًيا ق  (1)
أقصر منه: فالخبب مثًلا )فعلن فعلن فعلن فعلن( وزن واٍف، ولكنه أقصر من بعض المجزوءات، مثل مجزوء 

 البسيط )مستفعلن فاعلن مستفعلن(.
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إلى أن يتاح للسؤال تلك "اإلجابة العلمية مؤقًتا "اإلحساس" أو "التذوق" 
شارة إلى عناصر قد تثبت ومع ذلك يمكن اإل نطمح إليها.التي  المفصلة"
؛ مثل التجاوب بين المضمون رى أنها من عوامل التميز الموسيقيبحوث أخ

والموسيقى، ومكانة الصوائت الطويلة والصوامت االستمرارية
(1)

، والعالقة 
غيم؛ وإمكان تقسيم نومواقع النبر، والت ،بين األصوات المتجاورة والمتقاربة

 ق مع التفاعيل أو تتقاطع معها...إلخ.البيت إلى وحدات موسيقية تتطاب
 حصل عليها البيت:التي  %(24وإذا تساءلنا عن النسبة المنخفضة )

 النةةةةةةةةةةةةةةةار تأكةةةةةةةةةةةةةةةل نفسةةةةةةةةةةةةةةةها ف
 

 إن لةةةةةةةةةةم تجةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةا تأكلةةةةةةةةةةه     
 

لكنه ليس السبب فقد يكون لقصر البيت )أو لقلة تفاعيله( بعض األثر، و 
س السبب فيما ذلك. وليفي  ، فهناك أبيات أخرى تشبههالوحيد أو األساسي

..( هو أيًضا يفالبيت )منعت تحيتها فقلت لصاحب من بحر "الكامل"أظن أنه 
ولكنه حصل على إجابات صحيحة تقارب ضعف ما حصل عليه  من الكامل،
واآلخر من مجزوء الكامل، ولو  خر )أحد البيتين من الكامل الوافيالبيت اآل

هذه النقطة أكثر في  الحكمكان بين األبيات نموذج يمثل مجزوء الكامل لكان 
 دقة(.

يقرر )حصل عليها، فهو التي  النتيجةفي  لعل لمضمون البيت أثًرا
بأسلوب يشبه أساليب النثر المعتادة. والبيت منفرًدا ال يظهر انفعاالت  (حقيقة

أساليب الشعر. ومع ذلك يمكن في  كما هو معتاد "يقررها"التي  بالحقيقة
سبق أن أشرت إليها، ولعل أهمها قلة الصوائت التي  اإلشارة إلى العناصر

 الطويلة فيه نسبًيا.
 توصيات:

لغير الناطقين بها على  تدريس اللغة العربيةفي  يمكن استثمار الشعر -1
 اختالف جنسياتهم.

ن بالعربية منذ المواد الدراسية لغير الناطقيفي  يمكن تجربة الشعر -2
إذا حسن  –العربي أن يكون الشعر األول. فمن المرجح  المستوى االبتدائي

العهد باللغة  حتى حديثي ،من يسمعهكل في  قادًرا على التأثير –اختياره 

 العربية.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقصود بالصوامت االستمرارية الصوامت التي يمكن االستمرار في نطق أحدها دون انقطاع، مثل:   (1)

 يم والنون وغيرها.السين والم
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باختيار النصوص الشعرية من حيث موسيقاها، فليست  ُنعني أن يجب -3
 كل كالم منظوم.في  الموسيقى الغنية المؤثرة صفة الزمة

السابقة بتوسع على طالب المستوى  من األفضل أن يعاد تطبيق التجربة -4
 نفسه، وعلى طالب المستويات األخرى.
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تاسعالفصل ال  

العروض من وجهة نظر صوتية
*

 
 DAVID ABERCROMBIEبحث: 

 )ترجمة(
ام الهواة، بل ال أهتم بالعروض اهتم إنني – مستهل حديثيفي  –أود أن أقول 

أدرسه دراسة المتخصص المحترف.  ننيأأي  ،أراه من صميم تخصصي
والحق أن معظم علماء األصوات ال يلقون باًلا إلى العروض، كما أن 

على ما  –هذا وذاك في  العروضيين ال يلقون باًلا إلى علم األصوات. والسبب
 أن الفريقين لم يتفقا على أسس معرفية مشتركة. –يبدو 

ظواهر اللغوية ُتوظَّف وُترتَّب يجعل النْظم نظًما أن بعًضا من الالذي إن 
إلى  تؤديالتي  وربما شمل ذلك أيًضا الحركات العضوية فيه بطريقة معينة،

؛ فدراسة تخصصي نطق تلك األصوات؛ ولهذا أرى أن العروض جزء من
إلى حدوثها، هو  يؤديالذي  ت اللغوية، ظواهرها والجهد العضوياألصوا

ق تقنيات علم األصوات لوصف مجال علم األصوات. ومن الممكن أن تطب َّ
دراسة سائر في  ذلك من النجاح ما حققتهفي  بنية النظم وتحليلها، وأن تحقق

 الصوت فيها وظيفة ذات شأن. يؤديالتي  الظواهر اللغوية
ولذا أود أن أبدأ بعرض ما يتصل بموضوع الدراسة من جوانب 

 علم األصوات.في  النظرية األساسية
يعتمد على التنفس؛ فتيار الهواء الخارج من الرئتين من المعروف أن الكالم 

كما كان  –مسار مستو في  ينتج األصوات اللغوية. وهذا التيار ال يسيرالذي هو 
حركة موجية )ذبذبة( مستمرة  بل يتخذ شكل "النبض"، فثمة –فيما سبق يعتقد 

جهاز عضالت الفي  االنقباض واالنبساط ضغط الهواء ناتجة من تواليفي  سريعة
في  ينتج عنها من ارتفاعاالنقباضة العضلية وما هي  ، والنبضة الصدريةالتنفسي

هي  تقع بين الضلوعالتي  ضغط الهواء )وقد وصفت بالصدرية ألن العضالت
إلى تكوين مقطع تحدثها(؛ وكل نبضة صدرية تؤديالتي 

(1)
. وتقوم األصوات 

 ضات الصدرية.اللغوية على عملية إنتاج المقطع، وعلى نظام النب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – 6رقم  Linguisticsم ونشرت في 1961في مايو  Durham English Society فى قدمت هذه الدراسة  *

 م، ثم في:1964
Studies in phonetics and Linguistics. London. Oxford university press, third 

umpression, 1971. 
 .R. H. Steyston, Motor Phonetics (Amstredam 1951) لمعرفة مزيد من التفصيالت انظر:  (1)
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عملية إنتاج التيار  –جزئًيا  –وإلى جانب ما تقدم ثمة عامل تعتمد عليه 

نستعمله عند التكلم، هو نظام من الحركات العضلية الشبيهة بالنبضات، الذي 
، أقل تقوم بها عضالت الجهاز التنفسيالتي  يتكون من سلسلة من االنقباضات

ن النبضات ن واحدة منها مع واحدة موبين حين وآخر تتزام حدوًثا وأشد قوة،
ضغط الهواء. في  مفاجئ ذلك إلى ارتفاع حاٍد الصدرية وتدعمها، فيؤدي
تنشئ نظام الخفقات النبرية، وهو نظام يتحد التي هي  وهذه الحركات المدعمة

عند الكالم بنظام النبضات الصدرية؛ ويتكون إيقاع الكالم من هذين النظامين 
تنتج عنه عملية الذي يقة اتحادهما لتكوين تيار الهواء من طرأي  النبضيين،

 يحدث تيار الهواء قبل أن تلتقي –حقيقة األمر في  –التكلم. وهذا اإليقاع 
حدود في  –الصوائت والصوامت لتكَّون األلفا . وهذان النظامان النبضيان 

ق كيفية التنسيفي  كل لغات العالم، ولكن اللغات تختلففي  قائمان –علمنا 

في  : فالنبضاتاللغات نوعان من التتابع الدوريفي  بينهما. وعلى ذلك يوجد
 أن هذا التتابع الدوريأي  أحد النظامين تحدث على مسافات زمنية متساوية،

تحدث التي  النبضاتفي  تحدث النبر أوالتي  النبضاتفي  إما أن يكون
 ،Stress Timed –الحالة األولى يكون النظام نبرًيا زمنًيا وفي  المقاطع،

 .Syllable – Timedالحالة األخيرة يكون مقطعًيا زمنًيا وفي 

)إن شئنا أن نستعمل هذين المصطلحين اللذين شاعا أخيًرا
(1)

.) 
في  يوجدالذي وهكذا تنقسم لغات العالم إلى قسمين، حسب نوع اإليقاع 

غة اإلنجليزية مثال اللغة، فهو إما أن يكون نبرًيا زمنًيا، أو مقطعًيا زمنًيا؛ والل
يقوم على التوقيت النبري، والفرنسية مثال الذي نموذجى للغة ذات اإليقاع 

 .المقطعييقوم على التوقيت الذي للغة ذات اإليقاع  نموذجي
واحدة؛ فوجود أحدهما البد لغة في  وال يجتمع هذان النوعان من اإليقاع

وهلة األولى، لكنها وجود اآلخر، وربما ال يكون ذلك واضًحا لل أن ينفي
ال تكون  –كاإلنجليزية  – لى ذلك فاللغة ذات اإليقاع النبريالحقيقة؛ وع

النبضات الصدرية فيها على مسافات زمنية متساوية، ويمكن إيضاح ذلك 
 بإيراد هذا المثال:

(This is the house that Jack built) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

R. H. Steyston, Motor Phonetics (Amstredam 1951). 
 قدم هذين المصطلحين:  (1)

K. L. Pike, The Intonation of American English (Ann Arbor, 1940). 
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هي  رأربعة مواضع للنب –لها  حسب نطقي – تتضمن هذه العبارة

 المقاطع:
Built – Jack – House - This 

على المنضدة عند كل  ْقُت الجملة وأنا أضرب بقلم رصاصيَّفإذا نط
، دالة على أن حة التساوينبرة جاءت الضربات على مسافات زمنية واض

االنتظام. ولكن بالجملة سبعة مقاطع، إذا ضربنا ضربة في  النبرات تماثلها
وح أن الضربات على مسافات زمنية غير عند نطق كل مقطع ظهر بوض

متساوية. وبقليل من التفكير ندرك السبب: ذلك أن المقاطع غير المنبورة 
ليست موزعة بأعداد متساوية بين المقاطع المنبورة، ومن أجل ذلك تنطق 

تشغلها التي  تتالءم مع المسافات بسرعات متباينة كي المقاطع غير المنبورة
أحيان أخرى، ومن ثم في  ُتضغط أحياًنا وُتبسط ة، فهيبين المقاطع المنبور

 تتابع بشكل غير منتظم. )وعلى هامش هذا الحديث نذكر أن الفرنسيين يقعون
خطأ شائع مطَّرد عندما ينطقون أمثال هذا الجملة؛ إذ يجعلون النبضات في 

 الصدرية فيها تتوالى بانتظام(.
ة اإلنجليزية، أما اإليقاع اللغفي  إذن هو أساس النظم فاإليقاع النبري

 حاجة إلى مزيد من االهتمام به.في  فلسناالمقطعي 
اللغة في  للنثر واألساس اإليقاعي للنظم هو ذاته األساس اإليقاعي

اإلنجليزية بوجه عام )ويشمل النثر لغة المحادثة(. وسوف أذكر فيما بعد 
ال أعتقد أن  ولكنيبين النثر والنظم،  – رأييفي  –يميز الذي الفارق الحاسم 

 اإليقاعين يختلفان اختالًفا جوهرًيا.
ما  –عمل منظوم في  تتوالىالتي  والحق أن أية مجموعة من الكلمات

جزء من أي  يمكن أن تصبح جزًءا من محادثة، وكذلك –لم تكن طويلة 
ولهذا ال  يمكن أن يصبح جزًءا من عمل منظوم. –ما لم يكن كبيًرا  –محادثة 

راء إلى نظرية عروضية ليتمكنوا من نظم الشعر، والمستمعون يحتاج الشع
يتمكنوا من تذوق النظم،  لك ال يحتاجون إلى معرفة خاصة لكيوالقراء كذ

 –خبرتهم اللغوية الطبيعية. إن نظم الشعر في  فكل ما يحتاجونه قائم بالفعل
ركات ال يقوم على األصوات اللغوية نفسها بقدر ما يقوم على الح – رأييفي 

هي  تحدث هذه األصوات، وربما كانت الحركات العضويةالتي  العضوية
أصل اإليقاع بمعناه العام. وعلى ذلك فإيقاع اللغة يتعلق بالمتكلم أكثر مما 

ما ينبعث من الحركات العضوية، وبخاصة تلك شيء . إنه يتعلق بالسامع
 نا:أن نتساءل هالطبيعي ُتخرج تيار الهواء. ومن التي  الحركات
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كيف إذن يشعر السامع باإليقاع؟ اإلجابة الموجزة عن هذا السؤال أن 
إدراكنا إليقاع الكالم، وكذلك إدراكنا لمالمح أخرى فيه، يعتمد إلى حد بعيد 
على إحساس السامع باالندماج مع المتكلم؛ فنحن ال نستقبل األصوات على 

أن أي  ركات.أنها أصوات فحسب، بل على أنها أيًضا عالمات تدل على ح
تجعله مدرًكا لحركات أعضاء النطق التي هي  االستجابة الحسية للسامع

 المختلفة عند المتكلم.
. ولعل هذا هو ما قصده آي. إيه. إن استقبالنا للكالم ذو طابع حسي

استجابتنا في  هو"عندما قال: إن الوزن  I. A. Richardsريتشاردز 

المثيرات نفسهافي  للمثيرات، ال
(1)
". 

ومن الواضح أن ذلك شبيه باالستماع إلى الموسيقى، فقد ذكر بي. أي. 
ذو طبيعة تميل إلى أن تكون  أن اإليقاع الموسيقي P. E. Vernonفيرنون 

عضوية أكثر من أن تكون سمعية، كما أوضح أن كثيًرا من الناس يشعرون 
بالموسيقى عند وضع أيديهم على البيانو أو غيره من اآلالت

(2)
. 

 ما كان هذا صحيًحا إلى حد ما إذا تحدثنا عن اللغة فكلنا عازفون.ورب
في  المتكلم، وكذلكفي  إن إيقاع الكالم، ومن ثم َّ إيقاع النظم، هو

المستمع بقدر ما يندمج مع المتكلم، ويمكننا أن نطلق على هذه العملية 
 في –بالطبع  – )التقمص الصوتي(. ولكي يتمكن المستمع من التقمص ينبغي

ل التمكن، بل ربما كان من معظم الحاالت أن يكون متمكًنا من اللغة ك
 أن تكون لغته األم. الضروري

، إيقاع يقوم على الحركة إيقاع الكالم هو أوًلا إيقاع عضليوإذن ف
على  –. ولهذا فالنظم يمكن أكثر مما يقوم على اإليقاع الصوتيالعضوية 
خالل القراءة الصامتة، وهو أمر بأنه نظم من إدراكه واإلحساس  –الفور 

 ضوء هذه الفكرة.في  ليس من السهل شرحه إال
أن أقرر هنا أمًرا مهًما؛ ذلك أن الخفقة النبرية يمكن أن تحدث  وينبغي

ُيستشهد به غالًبا، كان  ٌردون صوت يصاحبها، وثمة مثال على ذلك مشهو
ه األنظارأول من لفت إلي –فيما أعتقد  – Danie Jonesدانيال جونز 

(3)
هذا  

بصورة عفوية فغالًبا ما  إذا نطقتالتي  (Thank youالمثال هو عبارة )
تابة الصوتية حسب ما تستطيع األذن لك( إذا عبرنا عنه باk kjuيكون النطق )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  Principles of Literary Criticism (London. 1924) p.139. 
(2)  In The Plesaures of Music, ed Jacques Barzun (London, 1952) p.173. 
(3)  Outline of English Phonetics (combridge, 1932), p. 227. 
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من النطق، ومع ذلك  يختفي –إذا أرهفنا السمع  –أن تدرك؛ فالمقطع األول 

 يظل مقطًعا منبوًرا.
يحل محل المقطع األول، الذي بالرغم من الصمت  –هذا المثال  وفي

تحدث حركة من أعضاء النطق وكذلك من عضالت التنفس عند المتكلم، فهو 
اللغة في  أول الكلمة. ولكن قد تحدث خفقة نبريةفي  ( طويلةkفعلًيا ينطق )

فجوة داخل سلسلة من الكلمات الملفوظة دون أن يتحرك عضو في  اإلنجليزية
 نطق، وهذا ما يحدث عند نطق مثل هذه العبارة:من أعضاء ال

(A funny thing happened to me, on my way here this evening) 
ما يمكن أن يسمى بالخفقة  ”on“ و ”me“ هذه الجملة بينفي  إذ يوجد

)النبر المصحوب بحركات  للتمييز بينها وبين النبر الفعلي النبرية الصامتة،
قول بناء على ذلك إن هذه العبارة الملفوظة تتضمن نطقية(. ونستطيع أن ن

 ست نبرات؛ إحداها نبرة صامتة، والنبرات الخمس األخرى مقطعية:
(Evening – Way – Me – Happened – Funny) 

الصامتة ليست ناتجة عن المصادفة وال عن هوى  مثل هذه النبرات
ة أعظم كثيًرا مما من الدراسة اللغوية المستقصي جديرة بقدٍروهي  المتكلم،

هي  المحادثات، بلفي  حظيت به. وعندما ينصت المرء ُيدهشه أنها شائعة
كما  – أ بصوت مرتفع، وزيادة على ذلك فهيالنثر حين نقرفي  أكثر شيوًعا

 .بناء النظم اإلنجليزيفي  أساسية –سنرى 
ببساطة على التردد لتدل  ”Stress“ومن اآلن سوف أستخدم كلمة نبرة 

قد يتزامن الذي الناتج عن النبضات الصدرية المدَّعمة، ذلك النبر  اعياإليق
هذه الحالة يعد مقطًعا منبوًرا؛ وإال فهو نبر في  مع مقطع ملفو ، وهو

 صامت.
ال وجود  –لكونه صامًتا  –ألحد أن يفترض أن المقطع الصامت  بغيوال ين

، نبر غير مقطعي تكلم بالرغم من أنهله عند السامع، فثمة نبر يشعر به الم
والسامع يتقمص شخصية المتكلم فيشعر به كذلك، ألنه إن تكلم فسوف يسلك 

 السلوك نفسه.
في  أقول إن المؤثر األقوى أكون اآلن تاريخًيا لمدة لحظة كي أود أن

إنجلترا هو النظريات العروضية الكالسيكية، اليونانية في  النظريات العروضية
نهاية القرن الثامن عشر كان معظم الكتاب يرون أن أوًلا ثم الالتينية؛ فحتى 

يمكن تطبيقها على تقوم عليها النظرية العروضية الالتينية التي  المبادئ واألفكار
، أو على األقل يمكن تطويعها لتصبح صالحة للتطبيق على هذا النظم اإلنجليزي
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ع فينبغي أن ويتقبل التط النظم؛ بل اعتقد البعض أن هذه المبادئ واألفكار إن لم
صياغة تجعله صالًحا لهذا التطبيق. وقد أخفقت كل  يصاغ الشعر اإلنجليزي

على أساس كم المقطع، وهو  ُبذلت لبناء الشعر اإلنجليزيالتي  المحاوالت
. ولكن النظريات العروضية تحولت ُبني  عليه الشعر الالتينيالذي األساس 

 لـ  Coleridge  "كولردج" اكتبهالتي  تحوًلا كبيًرا منذ ظهرت المقدمة

Christabel ( 1816فى سنة)
(1)

 Christabelفي  قال كولردج: )إن الوزن .

كل بيت(. ومضى في  يقوم على أساس جديد، هو عدد النبرات ال عدد المقاطع
 أال تزيد عن أربع(. كل بيت ينبغيفي  يقول: )إن النبرات

ى السواء أن نظام وقد فهم من ذلك من وافقوا كولردج ومن خالفوه عل
وفي  البيت؛في  يقوم على عدد المقاطع المنبورة الشعر اإلنجليزيفي  الوزن

christabel في  يتضمن البيت الواحد غالًبا أربعة مقاطع منبورة، كما نفسها

 هذا البيت:
(This the 

1
middle of 

1
night by the 

1
castle 

1
clock) 

بوضع العالمة أي  معتادة،بالطريقة ال)أشرت إلى المقاطع المنبورة 
1
 

 قبل كل مقطع منبور(. ولكننا نجد أحياًنا ثالث نبرات:
My 

1
sire is a 

1
noble 

1
line 

أن نقول عن بيت  نبغيللتطبيق يصالًحا  "المبدأ الجديد" يكون يولك
أربع خفقات نبرية ال أربعة إنه يتضمن  Christabelجاء ضمن الذي كذلك 

قاله كولردج(، أن ُيعدَّ ما ذكرته تأويًلا لما مقاطع منبورة )وربما أمكن 
البيت وفي  ؛أن نكون مهيئين بقبول فكرة النبر الصامت وبعبارة أخرى ينبغي

 ”sire“يوجد نبر صامت بين  –على سبيل المثال  –أوردته فيما سبق الذي 
ن البيت يتضمن ثالثة مقاطع منبورة، ولكن به أربع خفقات أأي  ، ”is“و 

 ها صامتة، ولكن لها حضوًرا حسًيا كغيرها من النبرات.نبرية، إحدا
وللتمثيل على ذلك نورد هنا بيتين مشهورين )سوف نستعمل هنا 

للداللة على أية سكتة أو وقفة تكون جزًءا ال يتجزأ من بناء  8العالمة السهلة 
8"البيت، وعلى ذلك فالعالمتان 

1
 تدلَّان على نبر صامت(: "

To 
1
be or 

1
not to be, 

1
81that is the 

1
question 

Of 
1
man’s 

1
first diso 

1
bedience, 

1
8and the 

1
fruit

(2)
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) T.S. Omond, English Meterists (Oxford, 1921), ch. TV. 

)المترجم: المقصود أحد  )انظر الفصل الرابع( Ioshua steeleالتقطيع العروضي في البيتين قام به   (2)
 فصول الكتاب الذي يتضمن هذا البحث المترجم(
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يبرز وحدات يمكن أن نحذو حذو  شعريالبيت الفي  وتتابع خفقات النبر
”feet“تسميتها بالتفاعيل في  الكثيرين

(1)
. 

عند  تبدأ بخفقة نبرية وتنتهيالتي  ويقصد بالتفعيلة هنا المساحة الزمنية
إطار هذا التعريف وفي  قة النبرية التالية )دون أن تشمل الخفقة األخيرة(،الخف

 هذا البيت.في  بيت ما هو نفسه عدد النبراتفي  يمكن القول إنَّ عدد التفاعيل
 عدا، فإذا استخدمنا الخط التقليديوسوف أنحو هذا النحو من اآلن فصا

 لبيان حدود التفعيلة فسوف نستغنى عن عالمة النبر:
‘This the / middle of / night by the / castle / clock / 

My / sire / ^is of a / noble / line / 

To / be or / not to be / ^ / that is the / question / 

Of / man’s / first diso / bedience, / ^and the / fruit / 

على  – يكالنظم الكالسيك –يعتمد  ومن الواضح أن النظم اإلنجليزي

على ذلك فالنظم اإلنجليزي أساسه التقسيم إلى وحدات زمنية، و إيقاع زمني
تتساوى كل  أية عينة من النظم اإلنجليزي ففي؛ بمعنى من المعاني نظم كمي
 .ذلك شأن النظم الالتينيفي  الطول أو الكم، شأنهفي  التفاعيل

ته سيكون لها ذكرالذي )ومن المثير لالهتمام أن التفعيلة بهذا المعنى 
 دراسة اإلنجليزية بصورة أخرى متعددة(.في  شأن

البالغ  تعالج لتكملة هذا الرسم التخطيطي أن وبقيت ثالث نقاط ينبغي
 :زياإليجاز لبناء النظم اإلنجلي

بادئ في  النقطة األولى أن النبرات الصامتة أكثر شيوًعا مما يظن
 ة بنظرية ثبات عدد التفاعيلأزمان متفرقفي  األمر، وقد أخذ عدد من الكتاب

ا عن من قبل شاذ. فإذا وجدنا بيًتا كان يبدو النظم اإلنجليزيفي  األبياتفي 
نهايته دائًما نبًرا صامًتا يجعله مساوًيا للبيات في  هذه القاعدة، فسوف نجد

 –يفترض الكثيرون أنها تتضمن التي  عدد التفاعيل؛ فاألبياتفي  األخرى
 –الواقع في  –إنما تتضمن  ثالًثا أو خمًسا من التفاعيل، –على سبيل المثال 

يكون  "يالخماس يى ذلك فالوزن المسمى بـ "اإليامبأربًعا أو سًتا منها؛ وعل
 -:على النحو التالي

/know then thy / self, pre / sume not / God to / Scan /^/ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المترجم: ويالحظ أن مفهوم التفعيلة اإلنجليزية يختلف عن مفهوم التفعيلة العربية، ويتضح ذلك خالل هذا   (1)

 البحث.
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ة التفعيلة نهاية هذا البيت مكوًنا بدايفي  يقعالذي والنبر الصامت 
 .ى أن يدرج قبل بداية البيت التاليالسادسة ينبغ

اشتهر بأن الذي ( LIME RICKالمسمى بـ ) أما الشكل النظمي

الواقع على في  التفاعيل، فإنه يكون يالقطعة منه تبدأ ببيتين كل منهما ثالث
 -:النحو التالي

There / was an old / man in a / tree /^ 

Who was / horribly / bored by a / bee /^ 

When they / said, does it / buzz, 

He rep/ lied, yes it / does, 

It’s a / regular / brute of a / bee /^ 

أول كل بيت تنضم إلى النبر في  تقعالتي  )المقاطع غير المنبورة
آخر البيت السابق لتكوين تفعيلة منقسمة بين البيتين فيما عدا في  الصامت

 أول اإلستانزا(.في  تقعالتي  anacruiseزوائد ال

 ينبغيالذي شيء النقطة التالية تتعلق باختالف التفاعيل نفسها، فال
النظم في  من أنواع التفاعيل أكثر مما النظم اإلنجليزيفي  مراعاته أن ما

 على سبيل المثال. الالتيني
قاطع، عدد المفي  وثمة نوعان من االختالف بين التفاعيل: اختالف

 تشملها.التي  كم المقاطعفي  واختالف
فعدد المقاطع يتراوح بين صفر )إذا كانت التفعيلة صامتة تماًما( 

 -هذا البيت: ففيبعض األحيان، في  وأربعة، بل ربما زاد عن أربعة
Know Then the / self, pre  sume not / god to scan / 

عيلة ، وتفكل منها ثنائيقاطع، وثالث تفاعيل تفعيلة ثالثية الم توجد
للمقاطع مصدر آخر لالختالف بين التفاعيل  أحادية. على أن الطول النسبي

 عدد المقاطع.في  حتى إن تساوت
عند دراسة  عامل ال يجوز تجاهله –بعبارة أخرى  –فكمَّ المقطع 

، وإن كان هذا التجاهل أمًرا معهوًدا. فعندما تتكون تركيب النظم اإلنجليزي
فليس معنى هذا بالضرورة أن  –على سبيل المثال  –من مقطعين  التفعيلة

زمن التفعيلة ينقسم إلى قسمين متساويين، فربما انقسمت التفعيلة على هذا 
النحو وربما انقسمت على نحو آخر؛ كأن تكون قسمين؛ أولهما ثلث التفعيلة 

 ثلثها.الثاني التفعيلة و أولهما ثلثيثلثاها تقريًبا؛ وقد يكون الثاني و
 -:Milton للشاعر ملتون ”L’Allegro“ولنأخذ مثًلا هذا البيت من 

Meadows / trim with / daises / pide 
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من ثالث تفاعيل ثنائية، ولكنها تتباين بوضوح من حيث كم  فهو يتكون
 ؛الثاني/ نجد أن المقطع األول أقصر من Meadowsالتفعيلة / ففيالمقاطع؛ 

/ يتساوى daisies/وفي  ،الثانياألول أطول من  نجد أن /trim with/وفي 

أن نؤكد أن هذه  الطول )حسب نطقي على األقل(؛ وينبغيفي  المقطعان
المقادير ليست عشوائية، بل تخضع لقواعد منضبطة ال مجال لتفصيلها 

اآلن.
(1)

 
فإذا كانت التفعيلة ثالثية أو رباعية فمجال االختالف أوسع. وينبغى أن 

اإلنجليزية ليس له أية عالقة بالنبر، فكال العاملين في  المقطعنتذكر أن كم 
ألَّا نخلط  –باإلضافة إلى ما سبق  – عن اآلخر تمام االستقالل. وينبغي مستقل

غالًبا ضمن يوجد  وكم الصائت، فما يسمى بالصائت "القصير"بين كم المقطع 
 ًفا(.المثال المذكور آنفي  وردتالتي  ”trim“في  مقطع طويل )كما

وكم المقاطع المكونة  النقطة الثالثة تتعلق بالبيت نفسه؛ إن التفعيلة
مثلما يحتاج  حتاج إليهما لوصف النثر اإلنجليزيللتفعيلة مقولتان صوتيتان ُي
 ففيالنظم، في  فوحدة إيقاعية ال توجد إال "البيت"إليهما لوصف النظم، أما 

النظم فيجتمع فيه اإليقاع ، أما النثر إيقاع دون وزن )كما قال أرسطو(
 النثر والنظم كليهما.في  الوحدة اإليقاعيةهي  والوزن كالهما؛ والتفعيلة

تكوين في  النثر ال تدخلفي  فالفارق الحاسم بين النوعين أن التفعيلة
 وحدة زمنية أكبر.
النظم بوظيفة الوحدة فالبد بطبيعة الحال أن في  يت يقومبومادام ال

د أن تكون له حدود واضحة. ويتحقق ذلك بوسائل متنوعة، تدركه األذن، والب
 يمكن أن تسمى بالعالمات الدالة على نهاية البيت.

النظم الحديث، وهذه العالمات الثالث في  ويبدو أن ثالًثا منها تستخدم
 -:هي إما أن تستخدم كلها مجتمعة، أو بعض منها، وهذه العالمات

(assonanceالقافية أو الجناس ) -أ
(2)

. 

 الصامت. لختاميالنبر ا -ب
موقع أي  آخر البيت دونفي  تقعي التفعيلة ذات المقطع الواحد الت -ج
 آخر فيه.

 :gray للشاعر جراي  elegyفي  هذه العالمات الثالث وقد اجتمعت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المترجم( انظر الفصل التالي عن النظم. )المترجم: الفصل الثاني في الكتاب الذي يتضمن البحث  (1)

 المترجم: ويقصد به هنا تشابه الكلمات في اأًلصوات وال سيما الصوائت.  (2)
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The / curfew / tolls the / knell of / Parting / day, /^ 

The / herd wind / slowly / o’er the / lea, /^ 

The / plow man / homeward / plods his / weary / way, /^ 

And / leaves the / world to / darkness / ^and to / me /^ 

كما اقترح هوبكنز  –حًقا  أن يصير النظم اإلنجليزي وهكذا يمكن
Hopkins – تكوينه. وأعتقد أن ما نجده فيه أحياًنا من في  أكثر بساطة

 ،سب فيه من تأثير العروض الكالسيكيمن ناحية إلى ما تر التعقيد يرجع
يقوم التي  ومن ناحية أخرى إلى نقص المعرفة بالحقائق الصوتية األساسية

 عليها إيقاع الكالم.
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