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رشيق  ابن  واستدالل  الداللة  من  القصيدة  طول  -874م-  الفارايب  إخالء  بني 
-1064م- به عىل املقدرة، تنازعتني أسئلة كثرية، منها:  ما طول القصيدة؟ ما عالقته 
عالقته  ما  الشاعر؟  بطبيعة  عالقته  ما  والعربية؟  العاملية  الثقافية  داللته  ما  بمكوناهتا؟ 
بحال الشاعر؟ مل أشأ أن أشتغل بإجابتها فقط عن حتصيل واقع طول القصيدة يف الشعر 
)البهاء  ووسيطا  620م(،  حجر:  بن  )أوس  قديم  شعراء:  ثالثة  فاصطفيت  العريب؛ 
زهري: 1258م(، وحديثا )عيل حممود طه: 1949م(، جيمع بينهم ما يفرس اختيارهم بال 
اعتساف، ويفرق بينهم ما يضمن تكاملهم بال تناسخ، حلَّلُت قصائدهم كلها من حيث 
أن  راجيا  مراداهتا،  رسائل  وفصول  مراداهتا  ورسائل  أبياهتا  وأعداد  العروضية  أنمطها 
ينبهني ما يأتلف بينهم وما خيتلف، عىل ما أجتيل به حقيقة الدعوى. ]مفاتيح: األغراض 

الشعرية، طول القصيدة، قصيدة موزونة، األنمط العروضية[.

Abstract

Between emptying Al-Farabi874- AD- the poem length from indication and Ibn Rachiq’s -1064AD- in-

ference of it as a sign for the ability, many questions have aroused, like: What is the poem length? What 

is its relation to its constituents? What is its global and Arabic cultural indication? What is its relation to 

the nature of the poet? What is its relation to his state of mind? I did not want answering them to keep 

me from procurement the reality of the poem’s length in the Arabic poetry, So I picked 3 poets: Old 

(Aws ibn Hajar 620AD), Middle (Baha’ al-din Zuhair 1258AD), Recent (Ali Mahmoud Taha 1949AD), 

gathers between them what explains their choice without abuse, and separates them what guarantees their 

integration without duplication. I analyzed all their poems in terms of: its prosody styles, the number of 

its lines, the messages of its aims, and the chapters of the messages of its aims, hoping that what gathers 

and separates them will guide me to what will reveal the truth of the claim ]Keys: Poetic purposes, Poem 

length, Acrostic Poem, Prosodic patterns[.
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َكْم َبْيًتا َقِصيَدُتَك؟
قديم كنت إذا قلت لصديقي الشاعر الذي صار اآلن ناقدا جامعيا خبريا: 
نظمُت أمس قصيدة! سألني مَتبّسًم: كم بيتا؟ فأجيب مطرقا: ...، سبعة! إذ مل أكن 
دخول  عتبة  احلقيقي  السبعة  عدد  يرون  من  عند  القسم  حَتِّلة  مثل  من  أكثر  أجيد 
األبيات إىل باحة الشعر قصيدًة معتربة؛ ومن ثم كانوا حيسبون عيب اإليطاء بم دون 
السبعة؛ فإذا أعاد شاعر يف قافية بيت من قصيدٍة ذات سبعني بيتا، كلمًة كانت قبَل 
ا عجزا عن أن جيد من  أقلَّ من سبعة أبيات كلمَة قافيِة بيٍت آخر- َأْوَطَأها هلا، وَأَذهلَّ
تسَع  تلك  ها)1(! ولو كنت صربت نفيس عىل مثل قصيديت  وُيعزُّ يكفيها  ما  حفظه 
لياٍل ُأَخَر لظهر لصديقي عىل وجهي أثُر اجتهادي؛ فهاب سؤايل؛ فالسبعون عرشة 

أمثال السبعة، عرشة كاملة أنا هبا ُمطيل َمهيب)2(!

ًبا  ُمَتَلهِّ احلازبة  شجوين  بأحد  فُبحت  واحدة،  ليلة  بالقصيدة  اشتغلت  لقد 
بمرٍج من الَعروض ومارٍج من اللغة، ثم اكتفيُت. ولو كنُت اشتغلت هبا عرش ليال، 
َب مجيًعا بمرٍج واحد من العروض  فُبحت بعرشة أشجان حازبة، واجتهدت أن َتَتَلهَّ
ومارٍج واحد من اللغة- لكانت أغنى تفصيال، وكنت هبا أحظى تقديرا، مثلم كان 
شعراء املعلقات العرش الذين كان متوسط أبيات القصيدة من قصائدهم 78,09، 
عىل حني كان متوسط أبيات القصيدة من الشعر العريب العمودي كله 12,62، حتى 
سمى األنباري -940م- كتابه يف رشح سبع منها »رشح القصائد السبع الطوال 

اجلاهليات«)3(!

)1(  ابن رشيق: 188/1.
َعَراِء َأْهَيُب يِف النُُّفوِس ِمَن امْلُوِجِز َوإِْن َأَجاَد«! )2(  ابن رشيق: 187/1؛ فقد ذكر: »َأنَّ امْلُطِيَل ِمَن الشُّ

)3(  األنباري: 11؛ ففيها قال حمققه العالمة: »السبع الطوال، وهي التي عرفت حينا باملعلقات السبع، وحينا 
القرآن  الباقالين يف إعجاز  موط، واملشهورات، واملشهورة، كم سمها  بالسُّ بات، وسميت كذلك  باملذهَّ

السبعّيات«.
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َشِهيُق َأِرْسُطو َوَزفرُِيُه

متتاز أوزان األبيات املفردة بخصائص متحركاهتا وسواكنها )أن كثرة األوىل 
دليل الفرح، وكثرة اآلخرة دليل احلزن، وما إليهم(، وأنظمة تفعيالهتا )أهنا حمدودة 
العروضية  الداللة  مستنبطي  أغنى  امتياًزا  إليهم(،  وما  األداء،  وحلن  النَفس  بغاية 
-874م-:  الفارايب  ليقول  الواحد،  البيت  مثال  سوى  ما  استقراء  عن  الوزنية 
لأِْلَْمِر  َتابٌِع  ُهَو  َلِكْن  َوَتْكِميِلِه،  اْلَوْزِن  ُوُجوِد  يِف  َغنَاٌء  َلُه  َلْيَس  اأْلَْبَياِت  ِمَن  »التَّْكثرُِي 
ِذي فِيِه اْلَقْوُل؛ َفإِْن َكاَن َقِلياًل َكاَنِت اأْلَْبَياُت َقِليَلًة، َوإِْن َكاَن َكثرًِيا َكاَنِت اأْلَْبَياُت  الَّ

َكثرَِيًة«)1(.

وعىل ضجري بركاكة تعبريه عن ذلك بقوله: »التكثري من األبيات ليس له 
غناء«، دون »ال غناء بتكثري األبيات«، و«كمل« دون »تكميل«، و«لكن هو تابع« 
تنبيهات أرسطو -322ق.م- )أحد أهم من  بَطَرٍف من  َأِصُلُه  تابع«-  دون »فهو 
تتبعهم القدماء(، عىل أن أصلح أطوال القصائد ما أّدى رسائلها كاملة دون إفراط 
نفسه باجلالل واجلاذبية املرسحية،  تفريط)2(. ولكنني أعرتضه بقضاء أرسطو  وال 
للملحمة )املنظومة الشعبية املتطاولة(، املتعددة األحداث املتالئمة املتمسكة، عىل 

غريها مما قدمه عليها)3(!

ثم أطوي الزمان إىل إدجار أالن بو -1849م- وهربرت ريد -1968م- 
القصيدة  استسخافه  عن  يعتذر  األول  ألجد  املحدثون(،  تتبعهم  من  أهم  )أحد 
الطويلة بم افتضح له فيها من احتشاد القصائد القصرية)4(، واآلخر ال يفاضل بني 
فشهَق  أرسطو؛  كالم  تقاسم  وكأنم  الطويلة)5(!  القصائد  نظم  بإجادة  إال  الشعراء 

ببعضه هربرت، وزفَر بعضه إدجار!
)1(  الفارايب: 1088
)2(  أرسطو: 108.
)3(  أرسطو: 203.

)4(  فنسنت: 103-102.
)5(  ريد: 59.



داللة طول القصيدة678

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  - العــــدد )28( محــــــــرم  1٤٤٣هـ - أغسطس 2021م
العلم وانضباط  الفن  طالقة  بني  العربي  الشعر  لعروض  االفتراضي  املؤمتر  ببحوث  خــاص  عــدد 

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  - العــــدد )28( محــــــــرم  1٤٤٣هـ - أغسطس 2021م
العلم وانضباط  الفن  طالقة  بني  العربي  الشعر  لعروض  االفتراضي  املؤمتر  ببحوث  خــاص  عــدد 

َسبِيَكٌة َواِحَدٌة

ما أكثر ما مجع النقاد يف نقد الشعر بينه وبني املوسيقى -فكالمها فن زماين- 
حتى عودونا أن يبينوا أحدمها باآلخر! ُترى هل يستوي يف نفس املستمع أثُر دقيقة 
من املوسيقى وأثُر ساعة؟ إذا استوى أثرامها يف نفسه استوى أثُر بيت من الشعر وأثُر 

سبعني، ولكنهم ال يستويان، بل يستفزه األوُل إىل طلب الثاين!

املتحركات  تفاوت  إىل  الوزنية  العروضية  الداللة  مستنبط  احتكم  إذا  إنه 
والسواكن، ثم مىض يف القصيدة ذات السبعني بيتا من مطلعها إىل مقطعها- قىض 
َلت،  َلت، ثمَت حتوَّ َلت حاُله، ثم حتوَّ بأن ما اتضح له بالبيت الواحد شأُنه، قد حتوَّ
الوزين،  السبعني  األبيات  تيار  ج  متوُّ عىل  يِقُفه  ريايض  بياين  رسم  إىل  احتاج  حتى 
الداللة  باستنباط  اشتغل  إذا  فكيف  الشعورية!  القصيدة  خوالج  َج  متوُّ يتبني  حتى 

العروضية القافوية مع الوزنية)1(!

إذا  لكذلك  وإهنا  كشك)2(،  أمحد  الدكتور  أستاُذنا  بالتاج  القافية  شبه  لقد 
عىل  طارئة  زيادة  التاُج  إِذ  األصوات؛  بعض  أجناس  تكرار  التزام  عىل  قرصناها 
اجلسم، والقافيُة زيادة طارئة عىل الوزن، ولكنها مع ذلك جزٌء من بيتها -وبُجزئيَّتها 
هذه ختالف التاج- ربم كانت تفعيلته األخرية أو أكثر أو أقل، ختتص بم جيوز أن 
نسميه الوزن القافوّي، من داخل الوزن البيتّي، الذي تتعدد أحواله كذلك، ليظل 

املستمع متطلعا: ماذا، وكيف؟

وقديم قال ابن الرومي -896م- من آخر ُأمدوحٍة أرشَفت عىل ثالثمئة بيت:

»أنَت أجلأَتني إىل ما َتراُه بالذي فيك ِمن فنوِن املعاين

أيُّ وزٍن وأيُّ حرِف َرويٍّ هلم باملديح فيَك يداِن

)1(  صقر، 2007: الفقرة 26.
)2(  كشك، 1983.
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ضاق عن مأُثراتَِك الشعُر إال فاعالتْن مستفعلْن فاعالِن”)))،

فحريَّ يف طوهلا ممدوحه، أكان عن أثر اللغة )فنون املعاين( يف العروض، أم 
عن أثر العروض يف اللغة )فنون املعاين(! أما نحن فلم نتحري منذ ثبت لدينا أهنم 

سبيكة واحدة!

ِمْعَياُر ُطوِل اْلَقِصيَدِة

ال يتميز طوُل يشء إال بِقرص يشء آخر، قواًل منطقيا طبيعيا واحًدا ال ثايَن 
له؛ فمن ثم ينبغي أال َتتصف قصيدة بطول أو قرص، حتى حُترش مع غريها يف صعيد 
واحد، لتكون مثَلها أو أطوَل منها أو أقرَص. ولكننا وجدنا من النقاد من وصفوا 
نتهم -َزَعموا!- من  القصيدة دون موازنتها بغريها، استناًدا إىل تصوراٍت ثالثة مكَّ

اصطناع الَوِزينَة الغائبة.

أول هذه التصورات الثالثة بنائيٌّ تتصُف فيه بالطول القصيدُة التي تعددت 
موضوعاهتا دون التي انفرد هبا موضوع واحد. وهذا التصور أقرب إىل أن يكون 
تنبيًها للشاعر قبل نظم قصيدته، منه إىل أن يكون وصفا تصنيفيًّا)2(؛ إذ ال يمتنع 
أن تتعدد موضوعات القصيدة القصرية، وال أن ينفرد بالقصيدة الطويلة املوضوع 
َعدُّ بعض  التصور  ببعيد من هذا  بعد. وليس  فيم  أبينه  أن  أرجو  ما  وهو  الواحد، 
املوضوعات أحوَج إىل تفصيٍل تتصف معه القصيدُة بالطول، وبعضها أغنى بإمجاٍل 

تتصف معه بالِقرص)3(.

وثاين تلك التصورات تارخييٌّ تتصُف فيه بالطول القصيدُة التي جتاوَزت 
احلدَّ امُلراعى عىل مر الزمان دون التي واَزْتُه أو ختلفت عنه. وهذا التصور حمدود 
أدل  حيفظ«- وليس  من  عىل  حجة  حفظ  -«ومن  وحضورا  إحاطة  الناقد  بثقافة 

)1(  ابن الرومي: 429/3.
)2(  القرطاجني: 303-304، وريد: 60.

)3(  ابن رشيق: 186/1.
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عندي هنا من أنني بعدما أملمت عَرًضا يف كتايب »ظاهرة النص الشعري القصري”، 
ببعض القصائد الطوال- تعقبني بعض الشعراء بم رآه أوىل بالذْكر منها)1(!

وثالث تلك التصورات عميلٌّ تتصُف فيه بالطول القصيدُة التي تستغرق 
قراءهُتا جَلسات متعددة دون التي ُيفَرغ منها يف جلسة واحدة!))) وال معيار ُيرجى 
القصائد  بعُض  غايتها  إىل  بنا  ترسع  ته  لطافِة جمازيَّ فعىل  اخلاص؛  التصور  هذا  من 
الطويلة الشفيفة، وتبطئ بعُض القصائد القصرية الكثيفة، وختتلف أحواُل القارئ 

الواحد أحيانا اختالَف أحوال القراء املتعددين!

إنه ليس أدق يف املعايرة من االحتكام إىل علم اإلحصاء، وليس أنفس يف 
مقوالت علم اإلحصاء من مقولة “اإلحصاء علم املتوسطات«)3(، وليس أصدق 
يف متوسطات أطوال القصائد من متوسط أعداد أصواهتا، وهو غري متيرس اآلن، 
فأما املتيرس من أعمل غرينا فأعداد القصائد العمودية التي اشتملت عليها املوسوعة 
الشعرية اإللكرتونية وأعداد أبياهتا)4(، التي إذا قسمناها عليها كان متوسط أبيات 
القصيدة العمودية الواحدة)6.)) ، لُيصنَّف يف الطويلة كل ما فوق هذا املتوسط، 

ويف القصرية كل ما دونه، ويف الوسيطة كل ما فيه)5(.

ما  التفاوت  من  وبينها  األبيات،  أنمُط  املوسوعة  إحصاء  يف  استوت  لقد 
جيعل أحدها يف عدة أمثال غريه، ُثم إنه مل يكن ِمن مّهها التصنيُف املوضوعي الذي 
ُيستند إليه يف استنباط وجوه أخرى من داللة طول القصيدة؛ ومن َثم ينبغي أاّل 

ُيكتفى هبا.

َأْوُس ْبُن َحَجٍر َواْلَبَهاُء ُزَهرْيٌ َوَعيِلّْ حَمُْموْد َطَه َمًعا

 /12/11/http://mogasaqr.com/2020 :1(  صقر(
)2(  فنسنت: 103-102.

)3(  كريم: 15.
)4(  أبو ظبي، 2003.

)5(  صقر، 2016: 287.
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ق العلمي من داللة طول القصيدة، عن استقراء تراث  ال غني يب يف التحقُّ
الشعر العريب. ومن مبادئ البحث العلمي التي ال ينقيض منها عجب الباحثني، أنه 
ال علمية لالستقراء التام عىل رغم االنبهار به -فم هو إال معلومات حُتفظ وتقال- 
عىل  املجهول  ُيقاس  فبه  وحده؛  الناقص  االستقراء  شأن  إنم هي من  العلمية  وأن 

املعلوم، وجُتنى ثمرة العلم)1(!

أنواعا  الزمان  مر  عىل  فيه  وتبينت  العريب،  الشعر  تراث  استعرضت  لقد 
ضبطه  الذي  العمودي  الشعر  واحد -هو  نوع  غري  قديم  منها  يكن  وملا مل  خمتلفة، 
الناقص،  استقرائي  عليه  الفراهيدي )786م(- قرصت  أمحد  بن  اخلليل  بعُد  فيم 
أوهلم  َتْطريف  وعىل  املمكنة،  الِوْترّية  عىل  حريص  اختياَر  شعراء،  ثالثة  واخرتت 
وآخرهم وتوسيط ثانيهم، وعىل التوارد اجلامع بينهم؛ فكلهم شاعر ُمفِلق، وكلهم 
رّحالة أوسع من معارصيه اطالًعا عىل أحوال البالد والعباد، وكلهم غري معدود 
دون  حيول  أن  ا  حريًّ صار  ما  الكالم  من  شعرها  يف  كثر  التي  األوىل  الطبقة  من 

إخالص احلكم عليها من شوائب املنسوب إليها.

أقدم من اخرتت من الثالثة أوس بن حجر املتوىف عام 620م، بديوانه ذي 
اخلمس ومئتي الصفحة، يف طبعته الثالثة )1399هـ=1979م(، ونرشة دار صادر 
عام  املتوىف  زهري  البهاء  نجم. وأوسطهم  يوسف  حممد  الدكتور  بتحقيق  البريوتية 
)1982م(،  الثانية  طبعته  يف  الصفحة،  وثالثمئة  العرشين  ذي  بديوانه  1258م، 
طاهر  وحممد  إبراهيم  الفضل  أبو  حممد  بتحقيق  القاهرية،  املعارف  دار  ونرشة 
الثالثني  ذي  بديوانه  1949م،  عام  املتوىف  طه  حممود  عيل  وأحدثهم  اجلبالوي. 
مؤسسة  ونرشة   ،)2012/8/26( اإللكرتونية  طبعته  يف  الصفحة،  وستمئة 

هنداوي القاهرية.

)1(  حسان: 13.



داللة طول القصيدة682

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  - العــــدد )28( محــــــــرم  1٤٤٣هـ - أغسطس 2021م
العلم وانضباط  الفن  طالقة  بني  العربي  الشعر  لعروض  االفتراضي  املؤمتر  ببحوث  خــاص  عــدد 

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  - العــــدد )28( محــــــــرم  1٤٤٣هـ - أغسطس 2021م
العلم وانضباط  الفن  طالقة  بني  العربي  الشعر  لعروض  االفتراضي  املؤمتر  ببحوث  خــاص  عــدد 

أنني  الثالثة،  الشعراء  أولئك  بني  املهملة  التوارد  عجائب  من  كان  وربم 
أخليُت من عنايتي بديوان أحدثهم قصائَده غري العمودية، كم أخليُت من عنايتي 
وَبيت وزن فاريس- وأخليُت  وَبيتية -والدُّ بديوان أوسطهم قصائَده العمودية الدُّ

من عنايتي بديوان أقدمهم القصائَد التي مل ختُلص له وحده نسبُتها!

َهِذِه َقَصائُِدُهْم

خَلَصْت يل من ديوان أوس بن حجر أربع ومخسون قصيدة، يف اثنني ومخسني 
)ثالثة  غرضا  وعرشين  ستة  يف  بيت،  ومخسمئة  وأربعني  بخمسة  عروضيا،  نمطا 
عرش متنا، وثالثة عرش حشوا(. وخلصت يل من ديوان البهاء زهري ثمن ومخسون 
وأربعمئة قصيدة، يف سبعة وتسعني وثالثمئة نمط عرويض، ببيتني وثمنمئة وثالثة 
آالف، يف ثالثة وعرشين غرضا )ثمنية عرش متنا، ومخسة أحشاء(. وخلصت يل من 
ديوان عيل حممود طه ثالث وتسعون قصيدة، يف مخسة وثمنني نمطا عروضيا باثنني 
وثمنني وثالثة آالف بيت، يف ثمنية وأربعني غرضا )أحد عرش متنا، وسبعة وثالثني 

حشوا(. وهي معطيات بيانية ال تستغني قبل االستنباط عن التوضيح)1(. 

الشاعر  أراد  التي  رسالتها  عىل  مصطلحا  القصيدة  غرض  كانت  إذا  إنه 
هذه  عني  الشاعر  به  يصيب  القصيدة  من  فصل  الغرض  هذا  فمتن  إلينا،  إرساهلا 
الرسالة، وسواه حشو، دون أن يعني احلشو عدم اإلفادة -فمنه ما ُعرف باإلفادة 
القصيدة مصطلحا  املتن دون حشو. وإذا كان عروض  انفرد هبا  من قديم- وربم 
عىل وزهنا وقافيتها اللذين جرى عليهم كلُّ بيت من أبياهتا، فنمطها العرويض بحر 
أو  تأسيسها  أو  وردفها  وجمراه  قافيته  وروي  ورضبه  عروضه  وصفتا  وطوله  بيتها 

ها منهم ووصلها وحركته إذا حترك أو سكونه.  جتردُّ

بتغيري هذه اخلصائص الوزنية والقافوية كلها أو بعضها يستحدث الشاعر 
ا، حتى إنه ليستحدثه بلزومه ما ال يلزمه منها، كأن  لقصيدته نمًطا عروضيًّا خاصًّ

)1(  أحلقت باملقال يف تفصيل مواد هذه الدواوين ثالثَة جداول متتابعة.
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ينظم قصيدتني تنفرد إحدامها وزًنا بلزوم صورة تفعيلة كان غرُيها معها جائزا؛ أو 
قافيًة بلزوم حرف أو حركة كان غرُيمها معهم جائزا، بمثل هذا اللزوم الذي ال يؤبه 

ا؛ فكيف بم هو له أكثر تغيريا! به يستحدث الشاعر لقصيدته نمًطا عروضيًّا خاصًّ

اأْلَْناَمُط اْلَعُروِضيَُّة

متوسط قصائد النمط الواحد يف ديوان أوس بن حجر، 1,03، ويف ديوان 
البهاء زهري 1,15، ويف ديوان عيل حممود طه 1,09، أي إن أقدمهم أكثرهم تنويعا 
عروضيا، وأوسطهم أقلهم، وأحدثهم أوسطهم! ربم ظن الباحث أن حركة التنويع 
متدرجة الصعود -«َوإِنَّ الظَّنَّ اَل ُيْغنِي ِمَن احْلَقِّ َشْيًئا«؛ صدق اهلل العظيم!- فوقف 
بم سبق عىل مظهر آخر من مظاهر جرأة الشاعر اجلاهيل العروضية املعروفة، جرأة 

املالك ال املستعري!

بالنمط  يتمسك  كيف  للبهاء،  عجبه  يف  معذور  نفسه  الباحث  هذا   ولكن 
العرويض الواحد هذا التمسك الذي أربى فيه وهو املتوسط، عىل األحدث! حتى 
إذا ما جاس خالل ديوانه وقف عىل هلَجه بم ينترش يف الناس من قصائده؛ فهو يعود 
إىل نمطها مرارا لينظم منه ما يطمع يف انتشاره كانتشارها)1(، وما أكثر ما دعاه إىل 

ذلك بعض إخوانه فأجابه سخيًّا حفيًّا)2(!

إن ألوس بن حجر قصيدتني من هذا النمط العرويض:

طويلية وافية مقبوضة العروض والرضب، رائية مضمومة جمردة موصولة  -
بالواو.

وإن للبهاء زهري ست قصائد من هذا النمط العرويض:

كاملية جمزوءة صحيحة العروض والرضب، يائية مفتوحة مؤسسة موصولة  -
)))  البهاء: 17، 22، 34، 76، 115، وغريها.

)))  البهاء: 36، 60، 257، 269، وغريها.
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باهلاء الساكنة.

وإن لعيل حممود طه ثالث قصائد من هذا النمط العرويض:

ميمية مكسورة مردفة  - العروض مقطوعة الرضب،  وافية صحيحة  كاملية 
باأللف موصولة بالياء.

ناجحة  غنائية  مالءمة  من  البهاء  منه  أكثر  الذي  النمط  هبذا  ما  خيفى   وال 
لقد أدركت أحد كبار ملحني زماننا )الشيخ سيد مكاوي(، يذكر  مستمرة، حتى 

Top of Form!بعض ما حفظه منه وغناه

ِة َحَرَكُة َأْطَواِل اْلَقَصائِِد اْلَعُموِديَّ

لوال اهتام كفاية معيار األبيات اليسري يف تقدير طول القصيدة قياسا إىل معيار 
واألربعني  اخلمسة  حجر  بن  أوس  أبياَت  فوري  من  لقسمُت  العسري،  األصوات 
واخلمسمئة عىل قصائده األربع واخلمسني -فخرج يل 10,09- وأبياَت البهاء زهري 
االثنني والثمنمئة وثالثة اآلالف عىل قصائده الثمين واخلمسني واألربعمئة -فخرج 
قصائده  عىل  اآلالف  وثالثة  والثمنني  االثنني  طه  حممود  عيل  وأبياَت   -8,30 يل 
عيلٍّ  لقصيدة  املتوسطات،  هبذه  وحكمت   -33,13 يل  -فخرج  والتسعني  الثالث 
عىَل قصيديَتْ أوٍس فالبهاِء! ولكنني كفكفُت من ضَجري قليال، واحتلُت لتطويع 
أطوال قصائد كل  اليسري، بحرص إحصاء  الناقص  للمعيار  العسري  الكامل  املعيار 
منهم، يف طائفة من أنمطها جيمعها البحُر والطوُل والتكراُر؛ فإنه َأْوَعُب لألصوات، 

وإن أفلت منه أحيانا ما ال أثر له!

ألوس بن حجر مخسة وثالثمئة بيت طوييلٍّ واٍف، بأربعني ومخسمئة وثمنية 
، يف ثمن وعرشين قصيدة -متوسط مقاطع القصيدة الواحدة منها  آالف مقطٍع صويتٍّ
305- وللبهاء زهري أربعة وعرشون ومخسمئة بيت كاميلٍّ جمزوٍء، بثمنني وأربعمئة 
القصيدة  مقاطع  -متوسط  قصيدة  وستني  سبع  يف   ، صويتٍّ مقطٍع  آالف  وعرشة 
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بيت كاميلٍّ غرِي  )),56)- ولعيل حممود طه سبعة وتسعون وسبعمئة  منها  الواحدة 
، يف اثنتني  جمزوٍء )تامٍّ أو واٍف(، بعرشة وتسعمئة وثالثة وعرشين ألف مقطٍع صويتٍّ

وعرشين قصيدة، متوسط مقاطع القصيدة الواحدة منها )086,8)!

إذا راعينا حد اخلمسني وأربعمئة املقطع الصويت، الذي جعلناه أعدل ما حيدُّ 
متوسط طول القصيدة العربية العمودية عىل وجه العموم، وأن القصيدة إذا كانت 
فيه كانت متوسطة، وإذا جتاوزته كانت طويلة، وإذا ختلفت عنه كانت قصرية، مع 
ج يف أثناء ذلك من درجات)1(- حكمنا بأن القصيدة كانت قصرية  ما جيوز أن ُيَدرَّ
يف ديوان أوس بن حجر، ثم أضحت ُقرْصى يف ديوان البهاء زهري، لُِتميس ُطوىل 
يف ديوان عيل حممود طه، وتطلعنا إىل استنباط ما يف ذلك كله من داللة عىل حركة 

أطوال القصيدة العربية العمودية!

ِة َأْغَراُض اْلَقَصائِِد اْلَعُموِديَّ

غرضا،  وعرشون  ستة  واخلمسني،  األربع  قصائده  يف  حجر  بن  ألوس 
والرثاء   ،)%(8,5(( واهلجاء   ،)%(8,5(( الفخر   :)%50( عرشا  الثالثة  هذه  متوهنا 
واحلنني   ،)%9,(5( والوعيد   ،)%((,((( واملديح   ،)%((,((( واحلمسة   ،)%((,96(
والوعظ   ،)(,85( واحلكمة   ،)%(,٧0( والطَرد   ،)%(,٧0( والرحلة   ،)%(,٧0(
الثالثة عرش  )85,)%(. وأحشاؤها هذه  )85,)%(، واالعتذار  والشكوى   ،)%(,85(
الركوبة،  وصفة  املطر،  وصفة  والغزل،  األطالل،  وصفة  السالح،  صفة   :)%50(
وصفة احلمر، وصفة الظليم، وصفة النعامة، وصفة الثور، وصفة القواس، وصفة 

القوس، وصفة األسهم، والعذل.  

وعرشون  ثالثة  واألربعمئة،  واخلمسني  الثمين  قصائده  يف  زهري  وللبهاء 
غرضا، متوهنا هذه الثمنية عرش )6),٧8%(: الغزل )8,٧٧)%(، والشكوى )5),6)%(، 
واملؤانسة )88,))%(، واحلنني )9٧,))%(، واهلجاء )5٧,))%(، واملعابثة )%10,04(، 

)1(  صقر، 2016: 287.
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واملديح )8,95%(، والوعظ ))6,)%(، واللهو ))5,)%(، واالعتذار ))),)%(، والفخر 
والندم   ،)%0,((( وامُلعاياة   ،)%0.65( والوعيد   ،)%0.87( والرثاء   ،)%0,8٧(
))),0%(، والزهد ))),0%(، واحلكمة ))),0%(، والرحلة ))),0%(. وأحشاؤها هذه 

اخلمسة ))٧,))%(: صفة الطَّيف، وصفة الرسول، والذكرى، والوصية، والتورع.

غرضا،  وأربعون  ثمنية  والتسعني،  الثالث  قصائده  يف  طه  حممود  ولعيل 
متوهنا هذه األحد عرش ))9,))%(: الرثاء ))),0)%(، واحلمسة )5,05)%(، والغزل 
)9٧,))%(، واملديح )90,))%(، واللهو )90,))%(، والشكوى )8,60%(، واحلكمة 
)5),6%(، واحلنني ))),)%(، والندم ))),)%(، والرحلة )5),)%(، واهلجاء )0٧,)%(. 
وأحشاؤها هذه السبعة والثالثون )٧٧,08%(: قصة موت الربان، وظهور الظلم عىل 
الليلة،  وصفة  اجلمل،  واغتنام  اإلسالم،  وجالل  املسلمني،  واستنهاض  الغرب، 
وحماولة التحرر من اهلوى، وطلب التقيد باهلوى، وانتظار احلبيب، ولقاء احلبيب، 
والوفاء للحبيب، وصفة املخدع، ودخول املخدع، وذكرى الغناء، وصنوف ملذات 
صمته،  واستنكار  الشعر  واستغاثة  احلياة،  وبؤس  واالستعطاف،  احلياة،  هذه 
للبحر،  الليل  من  والتهويل  احلبيب،  وفراق  عليه،  واالحتجاج  الشعر  واستغاثة 
والشكوى إىل البحر، واستعصاء األمل، وضياع األمل، ومرتع الصبا، وضيعة معامل 
الذكريات، وصفة معاهد ذكرى احلب، وشكوى ضياع الذكريات، وإباء املجاراة، 
وحراسة  األمل،  وجالل  به،  الطبيعة  وعالقة  البحر  حقيقة  عن  الربان  واستخبار 
األمل، وموات احلياة يف القطب، ومجال البحر يف الكون، ومتجيد البحارة، ومجال 

البحرية، وجاذبية احلياة يف جوارها.

مل خترج متون أغراض القصائد العمودية يف ديوان عيل حممود طه عنها فيم 
سبقه من ديواين أوس بن حجر والبهاء زهري، بل قد خلت من الطَرد الذي اختص 
به ديواُن أوس واملؤانسة واملعابثة واملعاياة )اإللغاز( والزهد التي اختص هبا ديواُن 
مل  ما  ألواسطها  اتسع  الذي  العمودي  الشعر  أغراض  حركة  مضمر  وكأن  البهاء، 
يتسع ألوائلها، مل َتَطْأُه أواخُرها إال وقد حتددت له حدوٌد مل حتَتْج فيها إىل جتاوزها، 
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حتى لقد دعا إىل حرص الشعر العمودي فيها أحُد نقاد الشعر احلر، ليستقل الشعر 
احلر وحده بالثورة ظاهرا وباطنا)1(!

أما أحشاء تلك املتون ففي اختالفها الواضح بني الشعراء الثالثة ما جيعل 
إليها -ولو ظاهرا- أمر حركة أطوال القصائد العمودية التي سَبق ِذْكُر أهنا كانت 
َت أمست ُطوىل؛ فقديًم كانت يف ِمْثِل مقدار املتون، ثم  قصرية ثم أضحت ُقرصى ُثمَّ
َت حديًثا أمست يف أكثر من ثالثِة  وسيًطا أضحت يف أقل ِمن ثلِث مقدار املتون، ُثمَّ
أمثاِل املتون! هذا حكم اإلحصاء )علم املتوسطات(، أما َذوق املعاجلة املبارشة ففي 

املوازنة بني ُطوَلَيات قصائد الشعراء الثالثة!

اْلَقَصائُِد الطُّوَلَياُت

هذه ُطوَليات قصائد شعرائنا الثالثة:

قصيدة أوس بن حجر ستون بيًتا طويليًّا وافًيا مقبوَض العروض والرضب 
فائيَّ القافية املضمومة املؤسسة املوصولة بالواو، أراد هبا احلكمة، واستهلَّها بقوله)2(:

ٌك َفَأْعىَل َتْوَلٍب َفامْلََخالُِف«، َر َبْعِدي ِمْن ُأَمْيَمَة َصاِئُف َفرِبْ »َتنَكَّ

إىل  السادس  بالبيت  انتقل  أن  إىل  األطالل،  عىل  بعده  وبم  به  وقف  الذي 
الغزل، قائال:

ْت ِمنَْها َلَديَّ َصَحاِئُف«، ْت َوَقْد ُنرِشَ َ »َوَقْد َسَأَلْت َعنِّي اْلُوَشاُة َفُخربِّ

ثم بالبيت العارش إىل الرحلة وصفة الركوبة، قائال:

»َوَأْدَماَء ِمْثِل اْلَفْحِل َيْوًما َعَرْضُتَها لَِرْحيِل َوفِيَها ُجْرَأٌة َوَتَقاُذُف«،

ثم بالبيت السابع والعرشين إىل صفة محار الوحش والطَرد، قائال:

)1(  ساعي: 181-180.
)2(  ابن حجر: 63.
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يَِّطنْيِ َمَساِوُف«، ْحَل َأْحَقَب َقاِرًبا َلُه بُِجنُوِب الشَّ »َكَأينِّ َكَسْوُت الرَّ

ثم بالبيت الثامن واخلمسني إىل احلكمة، قائال:

ُرُس َباَبُه َأَراِجيُل ُأْحُبوٍش َوَأْغَضُف آَلُف«. »َوَلْو ُكنُْت يِف َرْيَمَن حَتْ

ثم قصيدة البهاء زهري واحٌد وسبعون بيًتا طويليًّا وافًيا مقبوَض العروض 
والرضب حائيَّ القافية املضمومة املجردة املوصولة بالواو، أراد هبا املديح، واستهلَّها 

بقوله)1(:

ُح«، ِديُد امْلُرَبِّ ْوُق الشَّ ُح َويِل فِيُكُم الشَّ ِذي َلْيَس َيرْبَ »َلُكْم ِمنَِّي اْلُودُّ الَّ

الذي تغزل به وبم بعده، إىل أن انتقل بالبيت اخلامس والعرشين إىل املديح، 
قائال:

ٍد َلَيْصُبو إَِلْيِه ُكلُّ َقْلٍب َوجَيْنَُح«، »َوإِنَّ َمِديَح النَّارِصِ ْبِن حُمَمَّ

ثم بالبيت السابع والستني إىل الفخر، قائال:

»َلَعْمُرَك ُكلُّ النَّاِس اَل َشكَّ َناطٌِق َوَلِكنَّ َذا َيْلُغو َوَهَذا ُيَسبُِّح«.

ت قصيدة عيل حممود طه ستٌة وثمنون بيًتا رمليًّا وافًيا حمذوف العروض  ثمَّ
أراد هبا  باأللف،  املوصولة  باأللف  املردفة  املفتوحة  القافية  صحيح الرضب هائيَّ 

احلكمة، واستهلَّها بقوله)2(:

ْهِر َوإِْن َكاَن إهَِلَا  »َأْقَسَمْت اَل َيْعِص َجبَّاٌر َهَواَها َأَبَد الدَّ

َبْتُه َواْحَتَوْتُه َقْبَضَتاَها اَل َواَل َأْفَلَت ِمنَْها َفاتٌِن َقرَّ

نِّ ُسَطاَها ى َسْطَوَة اجْلِ َا َساِحَرٌة َتَتَحدَّ ِقيَل َعنَْها إهِنَّ
)1(  البهاء: 61.
)2(  طه: 289.
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ْهِر َمْوُعوٌد ِصَباَها َبا َمْوُعوَدٌة َوبُِعْمِر الدَّ َوَعُجوٌز بِالصِّ
َحِذَقْت ِعْلَم اأْلََوايِل َوَوَعْت ِقَصَص احْلُبِّ َوَمْأُثوَر ُلَغاَها

ِقيَل اَل ُيْذِهُب َعنَْها َكْيَدها َغرْيُ َشْيَطاٍن َواَل َيْمُحو ُرَقاَها
َوَرَوْوا َعنَْها َأَحاِديَث َهًوى آثٍِم ُيْغِرُب فِيَها َمْن َرَواَها

َوَأَساطِرَي َلَياٍل ُصبَِغْت بِِدَماٍء َسَفَكْتُهنَّ َيَداَها
َقْت ِمْن ُكلِّ َحْسنَاَء َفَتاَها«، َا رَسَ ْكَباُن َعنَْها َأهنَّ َيْذُكُر الرُّ

الذي وقف به عىل أول أحداث قصة ُخرافية فضح هبا حقيقة الدنيا، لوال 
كثرية أحشائها ما اكتفيُت بمتنها!

أعجب ما يبدو يل أوال، أن القصائد الثالث كلها مل تتخرج بأنمط الشعراء 
انفردت  مثلم  بنمطها  ديواهنا  يف  منها  كل  انفردت  بل  املكررة،  الثالثة  العروضية 
بطوهلا، وهو دليل أن الشعراء الكبار ال ُتعجزهم عن أن ُيطيلوا قصائَدهم األنمُط 

العروضيُة، ال وزًنا وال قافيًة!

ثم أعجب ما يبدو يل ثانيا، أن قصيدة البهاء زهري املعروف بُقرصى القصائد، 
أطول من قصيدة أوس بن حجر املعروف بِقصار القصائد، وهو دليل أن البهاء إنم 
َقَصَد قصًدا ال عفًوا، إىل مالءمة الغناء وجمالس السمر التي حَيُسن فيها التنقل وُيمّل 

ل. التطوُّ

األحداث  تياُر  املدى  ذلك  إىل  يتدفق  أن  ثالثا،  يل  يبدو  ما  أعجب  َت  ثمَّ
سلسال  العمودية،  طه  حممود  عيل  بقصيدة  املتداخلة،  املتتابعة  الكثرية  القصصية 
صفوا عذبا فراتا، يشهد عىل صدق من اختذوه أستاَذهم من شعراء مخسينّيات القرن 
امليالدي العرشين، الطاحمني إىل إثارة القصيدة العربية إىل ما مل تبلغه من قبل)1(، وهو 

الذي مل يكن يف أّوليته يقيم العربية دون مأخذ أو مغمز)2(!

)1(  عباس: 86.
)2(  حسني: 147/3.
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وافرية وافية مقطوفة العروض والرضب، ميمية مكسورة مردفة بياء 51
الفخر1املد موصولة بالياء

نونية مضمومة 52 الرضب،  مقطوعة  العروض  صحيحة  وافية  كاملية 
الطرد1مردفة بياء املد موصولة بالواو

مكسورة 53 نونية  الرضب،  مقطوعة  العروض  صحيحة  وافية  كاملية 
ــة الرحلة6مردفة بياء املد أو واوه موصولة بالياء ــة والركوب ــزل )1-2(، الرحل الغ

)6-3(

نونية مكسورة 54 العروض صحيحة الرضب،  مقبوضة  وافية  طويلية 
الوعيد5جمردة موصولة بالياء

امللحق )2( مادة ديوان البهاء زهري

طويلية وافية مقبوضة العروض صحيحة الرضب، مهزية مكسورة 1
الغزل7مردفة باأللف موصولة بالياء

طويلية وافية مقبوضة العروض صحيحة الرضب، مهزية مكسورة 2
الغزل2مردفة باأللف موصولة بالياء

مردفة 3 العروض والرضب، مهزية مكسورة  رملية جمزوءة صحيحة 
املديح4باأللف موصولة بالياء

باأللف 4 مردفة  مكسورة  مهزية  الرضب،  مقطوعة  مشطورة  رجزية 
اهلجاء12موصولة بالياء

مكسورة 5 مهزية  الرضب،  مرفلة  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
املديح9مردفة باأللف موصولة بالياء

جمردة 6 مفتوحة  بائية  والرضب،  العروض  خمبونة  وافية  بسيطية 
املؤانسة6موصولة باأللف

جمردة 7 مضمومة  بائية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
احلنني2موصولة بالواو

مكسورة 8 بائية  الرضب،  مرفلة  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
احلنني4جمردة موصولة بالياء

مكسورة 9 بائية  الرضب،  مرفلة  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
احلنني5جمردة موصولة بالياء

طويلية وايف مقبوضة العروض حمذوفة الرضب، بائية مفتوحة مردفة 10
الغزل4بياء املد فقط موصولة باأللف

املعابثة 6رملية جمزوءة صحيحة العروض والرضب، بائية ساكنة جمردة11

املعابثة 10رملية جمزوءة صحيحة العروض والرضب، بائية ساكنة جمردة12

جمردة 13 مضمومة  بائية  والرضب،  العروض  خمبونة  جمزوءة  جمتثية 
اهلجاء3موصولة باهلاء املضمومة

مردفة 14 مضمومة  بائية  والرضب،  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
الفخر4باأللف موصولة باهلاء املفتوحة 
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جمردة 15 مكسورة  بائية  والرضب،  العروض  صحيحة  تامة  رجزية 
املديح3موصولة بالياء

ساكنة 16 بائية  الرضب،  مرفلة  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
اللهو9مؤسسة

جمتثية جمزوءة صحيحة العروض والرضب، بائية مفتوحة مردفة بياء 17
احلنني2املد فقط موصولة باأللف

جمردة 18 مكسورة  بائية  والرضب،  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
املديح12موصولة بالياء

جمردة 19 مضمومة  بائية  والرضب،  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
الشكوى13موصولة بالواو

وافرية وافية مقطوفة العروض والرضب، بائية مضمومة مردفة بياء 20
الغزل12املد أو واوه موصولة بالواو

جمردة 21 مفتوحة  بائية  والرضب،  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
الغزل13موصولة باأللف

بائية مكسورة مؤسسة 22 والرضب،  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
الغزل5موصولة بالياء

جمردة 23 مكسورة  بائية  والرضب،  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
املؤانسة2موصولة بالياء

مردفة 24 مضمومة  بائية  والرضب،  العروض  صحيحة  وافية  خفيفية 
الغزل2بياء املد أو واوه موصولة بالواو

مضمومة 25 بائية  الرضب،  حمذوفة  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
الغزل17مردفة بياء املد أو واوه موصولة بالواو

مكسورة 26 بائية  الرضب،  مرفلة  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
احلنني15مردفة بياء املد أو واوه موصولة بالياء

جمردة 27 مفتوحة  بائية  والرضب،  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
الغزل16موصولة باأللف

مضمومة 28 بائية  الرضب،  حمذوفة  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
الغزل4مردفة بياء املد أو واوه موصولة بالواو

متقاربية وافية حمذوفة العروض أو مقبوضتها حمذوفة الرضب، بائية 29
املديح9ساكنة جمردة

مفتوحة 30 بائية  الرضب،  خمبونة  العروض  صحيحة  جمزوءة  خفيفية 
املديح5جمردة موصولة باأللف

جمردة 31 مفتوحة  بائية  والرضب،  العروض  خمبونة  جمزوءة  خفيفية 
املؤانسة4موصولة باأللف

مردفة 32 مفتوحة  بائية  والرضب،  العروض  مقطوفة  وافية  وافرية 
اهلجاء3باأللف موصولة باهلاء الساكنة

مردفة 33 مفتوحة  بائية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  جمتثية 
املؤانسة6باأللف موصولة باهلاء الساكنة
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مضمومة 34 بائية  الرضب،  مرفلة  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
الغزل6مردفة بياء املد فقط موصولة بالواو

مكسورة 35 بائية  الرضب،  مرفلة  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
اهلجاء15مردفة باأللف موصولة بالياء

جمردة 36 مفتوحة  بائية  والرضب،  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
الغزل11موصولة باأللف

جمردة 37 مفتوحة  بائية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  وافرية 
املؤانسة6موصولة باأللف

خفيفية وافية صحيحة العروض والرضب، بائية مفتوحة مردفة بياء 38
املؤانسة8املد أو واوه موصولة باأللف

مكسورة 39 بائية  الرضب،  مرفلة  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
الغزل2مردفة بياء املد فقط موصولة بالياء

جمردة 40 مكسورة  بائية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  وافرية 
الشكوى14موصولة بالياء

جمردة 41 مفتوحة  بائية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
االعتذار10موصولة باأللف

رجزية جمزوءة صحيحة العروض والرضب، قافية مفتوحة موصولة 42
الغزل12بالتاء الساكنة

مردفة 43 مكسورة  تائية  والرضب،  العروض  صحيحة  وافية  خفيفية 
املعابثة 2باأللف موصولة بالياء

مردفة 44 مكسورة  تائية  والرضب،  العروض  صحيحة  تامة  كاملية 
املديح )1-26(، الفخر )27-28(املديح28باأللف موصولة باهلاء املكسورة

جمردة 45 مكسورة  تائية  والرضب،  العروض  حمذوفة  جمزوءة  متقاربية 
اهلجاء3موصولة بالياء

متقاربية وافية حمذوفة العروض أو مقبوضتها حمذوفة الرضب، تائية 46
اللهو9مكسورة جمردة موصولة بالياء

جمردة 47 مضمومة  تائية  والرضب،  العروض  خمبونة  وافية  بسطية 
التوديع5موصولة بالواو

مردفة 48 مكسورة  تائية  والرضب،  العروض  صحيحة  وافية  خفيفية 
اللهو32باأللف موصولة بالياء

جمردة 49 مفتوحة  تائية  والرضب،  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
املعاياة2موصولة باهلاء املضمومة

جمردة 50 مكسورة  تائية  والرضب،  العروض  مقطوفة  وافية  وافرية 
املؤانسة3موصولة بالياء

رجزية جمزوءة صحيحة العروض والرضب، تائية مفتوحة موصولة 51
اهلجاء4باأللف

جمردة 52 مضمومة  تائية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رملية 
الشكوى14موصولة باهلاء الساكنة
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رسيعية وافية مطوية العروض والرضب مكشوفتهم، تائية مكسورة 53
الغزل3جمردة موصولة باهلاء الساكنة

تائية مكسورة مؤسسة 54 العروض والرضب،  منرسحية وافية مطوية 
الوعظ2موصولة باهلاء املكسورة

جمردة 55 مضمومة  ثائية  والرضب،  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
الغزل10موصولة بالواو

ساكنة 56 ثائية  الرضب،  مرفلة  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
الغزل9مؤسسة

بياء 57 ثائية مفتوحة مردفة  العروض والرضب،  وافرية وافية مقطوفة 
اهلجاء2املد فقط موصولة باأللف

رجزية مشطورة صحيحة الرضب، جيمية مفتوحة جمردة موصولة 58
الشكوى5باأللف

العروض والرضب، جيمية مضمومة جمردة 59 وافية مقبوضة  طويلية 
الغزل3موصولة بالواو

جمتثية جمزوءة صحيحة العروض والرضب، حائية مضمومة مردفة 60
اللهو7بياء املد أو واوه موصولة بالواو

مضمومة 61 حائية  الرضب،  مرفلة  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
الغزل )1-10(، املديح )11-27(املديح27مردفة بياء املد أو واوه موصولة باهلاء الساكنة

مكسورة 62 حائية  الرضب،  مرفلة  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
املعابثة2مردفة بياء املد فقط موصولة بالياء

مضمومة 63 حائية  الرضب،  صحيحة  العروض  خمبونة  جمزوءة  جمتثية 
اهلجاء3مردفة بياء املد أو واوه موصولة بالواو

الشكوى9هزجية جمزوءة صحيحة العروض والرضب، حائية ساكنة جمردة 64

مكسورة 65 حائية  الرضب،  مرفلة  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
الغزل8مردفة بواو املد أو يائه موصولة بالياء

رجزية مشطورة صحيحة الرضب، حائية مفتوحة مؤسسة موصولة 66
الغزل17باهلاء الساكنة

الوعظ9هزجية جمزوءة صحيحة العروض والرضب، حائية ساكنة جمردة 67

جمردة 68 مفتوحة  حائية  والرضب،  العروض  خمبونة  وافية  بسيطية 
الغزل5موصولة باأللف

جمردة 69 مضمومة  حائية  والرضب،  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
املديح )25-66(، املديح71موصولة بالواو الغزل )24-1(، 

الفخر )71-67(

مضمومة 70 حائية  الرضب،  حمذوفة  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
الغزل11مردفة بواو املد أو يائه موصولة بالواو

جمردة 71 مكسورة  خائية  والرضب،  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
الغزل4موصولة بالياء

مردفة 72 مكسورة  خائية  والرضب،  العروض  صحيحة  وافية  خفيفية 
اهلجاء3بياء املد موصولة بالياء
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مردفة 73 مكسورة  دالية  والرضب،  العروض  صحيحة  تامة  كاملية 
الغزل7باأللف موصولة باهلاء املكسورة

جمردة 74 مفتوحة  دالية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رملية 
الغزل8موصولة باهلاء الساكنة

هزجية جمزوءة صحيحة العروض والرضب، دالية مفتوحة موصولة 75
الغزل12باأللف

مكسورة 76 دالية  الرضب،  حمذوفة  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
اهلجاء3مردفة بياء املد موصولة بالياء

الغزل2بسيطية خملعة دالية مفتوحة جمردة موصولة بالكاف الساكنة77

جمردة 78 مفتوحة  دالية  والرضب،  العروض  صحيحة  تامة  كاملية 
)9-املديح28موصولة باأللف العذال  معابثة   ،)8-1( الغزل 

13(، املديح )28-14(

مكسورة 79 دالية  الرضب،  صحيحة  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
الشكوى11جمردة موصولة بالياء

رسيعية وافية مطوية العروض والرضب مكشوفتهم دالية مكسورة 80
احلنني3جمردة موصلة بالياء

مضمومة 81 دالية  الرضب،  حمذوفة  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
احلنني4مردفة بياء املد موصولة بالواو

مكسورة 82 دالية  الرضب،  مرفلة  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
احلنني4مردفة باأللف موصولة بالياء

مكسورة 83 دالية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  هزجية 
اهلجاء5موصولة بالياء

الشكوى6رجزية مشطورة صحيحة الرضب، دالية ساكنة جمردة 84

الشكوى3رملية وافية حمذوفة العروض والرضب، دالية ساكنة جمردة85

منرسحية مطوية العروض والرضب، دالية مكسورة جمردة موصولة 86
اهلجاء3بالياء

مردفة 87 مفتوحة  دالية  والرضب،  العروض  صحيحة  وافية  خفيفية 
املؤانسة2باأللف موصولة باأللف

مردفة 88 مضمومة  دالية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رملية 
الشكوى4بواو املد أو يائه موصولة بالواو

مردفة 89 مضمومة  دالية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رملية 
الشكوى5بياء املد موصولة بالواو

رجزية جمزوءة صحيحة العروض والرضب، دالية مكسورة مؤسسة 90
احلنني5موصولة بالياء

مفتوحة 91 دالية  الرضب،  مقطوعة  العروض  خمبونة  وافية  بسيطية 
اهلجاء4مردفة بياء املد أو واوه موصولة باأللف

مضمومة 92 دالية  الرضب،  حمذوفة  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
اهلجاء5مردفة بواو املد أو يائه موصولة بالواو
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مردفة 93 مكسورة   دالية  والرضب،  العروض  صحيحة  وافية  خفيفية 
الشكوى6باأللف موصولة باياء

مكسورة 94 دالية  الرضب،  حمذوفة  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
الغزل6مردفة باأللف موصولة بالياء

الشكوى6كاملية جمزوءة صحيحة العروض والرضب، دالية ساكنة جمردة95

مردفة 96 مكسورة  دالية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رملية 
املديح9بياء املد أو واوه موصولة بالياء

رسيعية وافية مطوية العروض والرضب مكشوفتهم، دالية مفتوحة 97
الغزل5جمردة موصولة باهلاء املفتوحة

رسيعية وافية مطوية العروض والرضب مكشوفتهم، دالية مكسورة 98 
اهلجاء3مؤسسة موصولة بالياء

جمردة 99 مكسورة  دالية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رملية 
الغزل10موصولة بالياء

جمردة 100 مكسورة  دالية  والرضب،  العروض  مقبوضة  وافيية  طويلية 
الغزل11موصولة بالياء

دالية مكسورة مردفة 101 العروض والرضب،  كاملية جمزوءة صحيحة 
الشكوى10بواو املد أو يائه موصولة بالياء

طويلية وافيية مقبوضة العروض والرضب، دالية مكسورة مؤسسة 102
الشكوى18موصولة بالياء

جمردة 103 مضمومة  دالية  والرضب،  العروض  مقبوضة  وافيية  طويلية 
الوعظ2موصولة بالواو

جمردة 104 مضمومة  دالية  والرضب،  العروض  مقبوضة  وافيية  طويلية 
الوعظ12موصولة بالواو

جمردة 105 مفتوحة  دالية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رملية 
املؤانسة6موصولة بالكاف الساكنة

جمردة 106 مفتوحة  دالية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  جمتثية 
املؤانسة8موصولة بالكاف الساكنة

خفيفية جمزوءة خمبونة العروض والرضب، دالية مضمومة مؤسسة 107
اهلجاء2موصولة بالواو

جمردة 108 مكسورة  دالية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  جمتثية 
الرثاء2موصولة بالياء

جمردة 109 مكسورة  دالية  والرضب،  العروض  حذاء  وافية  كاملية 
الشكوى2موصولة بالياء

مردفة 110 مفتوحة  دالية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  جمتثية 
املؤانسة4باأللف موصولة باهلاء الساكنة

املؤانسة3كاملية وافية صحيحة العروض مرفلة الرضب، دالية ساكنة جمردة 111

الغزل2جمتثية جمزوءة صحيحة العروض والرضب، دالية ساكنة جمردة112
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مؤسسة 113 مفتوحة  دالية  والرضب،  العروض  خمبونة  جمزوءة  خفيفية 
اهلجاء2موصولة باأللف

متقاربية وافية حمذوفة العروض أ, مقبوضتها صحيحة الرضب، ذالية 114
اهلجاء3مفتوحة مردفة باأللف موصولة باأللف

جمردة 115 مفتوحة  رائية  والرضب،  العروض  خمبونة  وافية  بسيطية 
اللهو 17موصولة باهلاء الساكنة

رائية 116 مقطوعته،  الرضب  خمبونة  العروض  صحيحة  جمزوءة  رجزية 
املؤانسة2مضمومة مردفة بياء اللني موصولة بالواو

رجزية مشطورة مقطوعة الرضب، رائية مكسورة مردفة بياء املد أو 117
الشكوى8واوه موصولة بالياء

مضمومة 118 رائية  الرضب،  حمذوفة  العروض  مقبوضة  وافيية  طويلية 
املعابثة12مردفة بياء املد أو واوه موصولة بالواو

مردفة 119 مضمومة  رائية  والرضب،  العروض  مقبوضة  وافيية  طويلية 
)13-42(، املديح49بياء املد أو واوه موصولة بالواو املديح   ،12-1( الغزل 

الفخر )49-43(

جمردة 120 مفتوحة  رائية  والرضب،  العروض  صحيحة  تامة  كاملية 
املديح40موصولة باأللف

املديح )31-13(،  الغزل )12-1(، 
-36( االعتذار   ،)35-32( الفخر 

)40

مكسورة 121 رائية  الرضب،  صحيحة  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
املديح50جمردة موصولة بالياء

طويلية وافيية مقبوضة العروض صحيحة الرضب، رائية مضمومة 122
املديح )1-24(، الوعظ )25-31(، املديح34جمردة موصولة بالواو

الفخر )32-33(، املديح )34(

جمردة 123 مضمومة  رائية  والرضب،  العروض  مقبوضة  وافيية  طويلية 
املديح )1-6(، الفخر )7-11(املديح11موصولة بالواو

مفتوحة 124 جمردة  رائية  والرضب،  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
احلنني9جمردة موصولة باأللف

125
جمردة  مفتوحة  رائية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رجزية 

الشكوى18موصولة بالكاف الساكنة

مكسورة 126 رائية  الرضب،  مرفلة  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
الشكوى4جمردة موصولة بالياء

مفتوحة 127 رائية  الرضب،  مرفلة  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
احلنني4مردفة باأللف موصولة باهلاء الساكنة

رائية 128 الرضب،  مضمرة  والرضب  العروض  حذاء  وافية  كاملية 
املعابثة2مضمومة جمردة موصولة بالواو

مفتوحة 129 رائية  الرضب،  مرفلة  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
الشكوى7جمردة موصولة بالكاف الساكنة

جمردة 130 مفتوحة  رائية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رملية 
الغزل2موصولة باأللف

الشكوى12رملية جمزوءة صحيحة العروض والرضب، رائية ساكنة جمردة131
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مردفة 132 مفتوحة  رائية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رملية 
الشكوى3باأللف موصولة بالكاف الساكنة

رسيعية وافية مطوية العروض والرضب مكشوفتهم، رائية مفتوحة 133
الشكوى2مؤسسة موصولة باهلاء الساكنة

رائية 134 الرضب،  حمذوفة  مقبوضتها  العروض  حمذوفة  وافية  متقاربية 
الغزل5مضمومة جمردة موصولة بالواو

هزجية جمزوءة صحيحة العروض والرضب، رائية مكسورة مردفة 135
اللهو25بياء املد أو واوه موصولة بالياء

جمردة 136 مفتوحة  رائية  والرضب،  العروض  حمذوفة  وافية  رملية 
الغزل13موصولة باأللف

مضمومة 137 رائية  الرضب،  مقطوعة  العروض  خمبونة  وافية  بسيطية 
الغزل10مردفة باأللف موصولة بالواو

املؤانسة16خفيفية جمزوءة خمبونة العروض والرضب، رائية ساكنة جمردة138

مكسورة 139 رائية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  هزجية 
املعابثة6موصولة بالياء

مكسورة 140 رائية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  هزجية 
اهلجاء4موصولة بالياء

رسيعية وافية مطوية العروض والرضب مكشوفتهم، رائية مضمومة 141
احلنني7جمردة موصولة بالواو

مردفة 142 مضمومة  رائية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رملية 
احلنني6بواو املد أو يائه موصولة بالواو

جمردة 143 مكسورة  رائية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رملية 
الشكوى8موصولة بالياء

جمردة 144 مضمومة  رائية  والرضب،  العروض  مقبوضة  وافيية  طويلية 
الشكوى5موصولة بالواو

رسيعية وافية مطوية العروض والرضب مكشوفتهم، رائية مفتوحة 145
الشكوى2جمردة موصولة بالكاف الساكنة

مردفة 146 مكسورة  رائية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رملية 
احلنني5بياء املد أو واوه موصولة بالياء

مضمومة 147 رائية  الرضب،  مقطوعة  العروض  خمبونة  وافية  بسيطية 
احلنني4مردفة باأللف موصولة بالواو

مردفة 148 مضمومة  رائية  والرضب،  العروض  مقطوفة  وافية  وافرية 
الغزل5باأللف موصولة بالواو

جمردة 149 مفتوجة  رائية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
الوعظ7موصولة باأللف

مكسورة 150 جمردة  رائية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رملية 
احلكمة8موصولة بالياء

مضمومة 151 راية  الرضب،  مقطوعة  العروض  صحيحة  وافية  كاملية 
املديح2مردفة بياء املد موصولة بالياء
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رسيعية وافية مطوية العروض والرضب مكشوفتهم، رائية مضمومة 152
اهلجاء8مؤسسة موصولة بالواو

الغزل12خفيفية جمزوءة خمبونة العروض والرضب، ميمية ساكنة جمردة153

مفتوحة 154 رائية  الرضب،  مرفلة  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
املؤانسة8جمردة موصولة باأللف

جمردة 155 مضمومة  رائية  والرضب،  العروض  خمبونة  جمزوءة  خفيفية 
اهلجاء3موصولة باهلاء الساكنة

رائية 156 الرضب،  مصلومة  مكشوفتها  العروض  مطوية  وافية  رسيعية 
الشكوى5مكسورة مردفة باأللف موصولة بالياء

اللهو35رجزية مشطورة صحيحة الرضب، رائية ساكنة جمردة157

مضمومة 158 رائية  الرضب،  مرفلة  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
املديح2مردفة باأللف موصولة بالواو

ساكنة 159 رائية  الرضب،  مرفلة  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
الغزل15مؤسسة

متقاربية وافية حمذوفة العروض أو مقبوضتها حمذوفة الرضب، رائية 160
الغزل11ساكننة جمردة

متقاربية وافية حمذوفة العروض أو مقبوضتها حمذوفة الرضب، رائية 161
املؤانسة12ساكننة جمردة

طويلية وافية مقبوضة العروض والرضب، رائية مضمومة مؤسسة 162
املديح6موصولة بالواو

مردفة 163 مضمومة  رائية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رملية 
اللهو 19بواو املد أو يائه موصولة بالواو

جمردة 164 مكسورة  رائية  والرضب،  العروض  خمبونة  وافية  بسيطية 
الغزل3موصولة بالياء

جمردة 165 مضمومة  رائية  والرضب،  العروض  خمبونة  وافية  بسيطية 
الغزل4موصولة بالواو

جمردة 166 مفتوحة  رائية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رجزية 
اهلجاء17موصولة باهلاء الساكنة

ساكنة 167 رائية  الرضب،  مرفلة  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
اهلجاء10مؤسسة 

جمردة 168 مفتوحة  رائية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رملية 
اهلجاء3موصولة بالكاف الساكنة

جمردة 169 مفتوحة  رائية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رملية 
املؤانسة5موصولة باهلاء الساكنة

مكسورة 170 رائية  الرضب،  صحيحة  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
املديح9جمردة موصولة بالياء

جمردة 171 مفتوحة  رائية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  جمتثية 
اهلجاء8موصولة باهلاء الساكنة
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مردفة 172 مكسورة  رائية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  جمتثية 
مؤانسة2بياء اللني موصولة بالياء

مؤانسة2رملية جمزوءة صحيحة العروض والرضب، رائية ساكنة مؤسسة173

العروض والرضب، رائية مفتوحة موصولة 174 طويلية وافية مقبوضة 
مؤانسة2باأللف

مفتوحة 175 زائية  الرضب،  مرفلة  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
الشكوى3مردفة باأللف موصولة باهلاء الساكنة

ساكنة 176 زائية  الرضب،  مرفلة  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
الغزل8مؤسسة

مكسورة 177 زائية  الرضب،  صحيحة  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
املديح2مردفة بياء املد موصولة بالياء

طويلية وافية مقبوضة العروض والرضب، زائية مضمومة مؤسسة 178
الشكوى15موصولة بالواو

هزجية جمزوءة صحيحة العروض والرضب، زائية مكسورة مردفة 179
الشكوى2بياء املد موصولة بالياء

ساكنة 180 سينية  الرضب،  مرفلة  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
الغزل11مؤسسة

مفتوحة 181 سينية  الرضب،  مرفلة  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
الغزل4مردفة بواو املد أو يائه موصولة باأللف

جمردة 182 مفتوحة  سينية  والرضب،  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
املديح27موصولة باأللف

جمردة 183 مكسورة  سينية  والرضب،  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
الغزل10موصولة بالياء

رسيعية وافية مطوية العروض مكشوفتها مصلومة الرضب ، سينية 184
املعابثة5مكسورة مردفة باأللف موصولة بالياء

العروض والرضب، سينية مضمومة جمردة 185 رملية جمزوءة صحيحة 
اهلجاء4موصولة بالواو

رسيعية وافية مطوية العروض مكشوفتها مصلومة الرضب ، سينية 186
الشكوى3مكسورة مردفة باأللف موصولة بالياء

مفتوحة 187 سينية  الرضب،  مقطوعة  العروض  خمبونة  وافية  بسيطية 
الشكوى2مردفة باأللف موصولة باأللف

مفتوحة 188 سينية  الرضب،  صحيحة  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
اهلجاء2مردفة باأللف موصولة باأللف

الرضب، 189 حمذوفة  حمذوفتها  أو  العروض  مقبوضة  وافية  متقاربية 
احلنني4سينية مكسورة جمردة موصولة بالياء

العروض مقطوعة الرضب، سينية مكسورة 190 وافية صحيحة  كاملية 
الغزل12مردفة باأللف موصولة بالياء

رسيعية وافية مطوية العروض مكشوفتها مصلومة الرضب ، سينية 191
الوعيد2مكسورة مردفة باأللف موصولة بالياء
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مكسورة 192 سينية  الرضب،  حمذوفة  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
احلنني11مردفة بياء املد أو واوه موصولة بالياء

رسيعية وافية مطوية العروض مكشوفتها مصلومة الرضب ، سينية 193
اهلجاء4مكسورة مردفة باأللف موصولة بالياء

جمردة 194 مفتوحة  شينية  والرضب،  العروض  حمذوفة  جمزوءة  متقاربية 
الغزل6ومصولة باأللف

مفتوحة 195 شينية  الرصب،  صحيحة  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
الغزل2جمردة موصولة باأللف

العروض مرفلة الرضب، صادية مكسورة 196 كاملية جمزوءة صحيحة 
اهلجاء3مردفة باأللف موصولة بالياء

جمردة 197 مفتوحة  ضادية  والرصب،  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
احلنني10موصولة باأللف

جمردة 198 مضمومة  ضادية  والرضب،  العروض  خمبونة  وافية  بسيطية 
اهلجاء3موصولة بالواو

خفيفية وافية صحيحة العروض والرضب، ضادية مكسورة مردفة 199
الشكوى10باأللف موصولة بالياء

طويلية وافية مقبوضة العروض صحيحة الرضب، ضادية مكسورة 200
الشكوى5جمردة موصولة بالياء

العروض حمذوفة الرضب، ضادية مكسورة 201 مقبوضة  وافية  طويلية 
املؤانسة6مردفة بياء املد أو واوه موصولة بالياء

الغزل12رجزية جمزوءة صحيحة العروض والرضب، طائية ستكنة جمردة202

خفيفية جمزوءة خمبونة العروض والرضب، ظائية مضمومة مؤسسة 203
الغزل2موصولة بالواو

مكسورة 204 ظائية  الرضب،  حمذوفة  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
اهلجاء3مردفة باأللف موصولة بالياء

مكسورة 205 ظائية  الرضب،  مرفلة  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
اهلجاء4جمردة موصولة بالياء

مردفة 206 مضمومة  عينية  والرضب،  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
الشكوى10بياء املد أو واوه موصولة باهلاء املضمومة

العروض صحيحة الرضب، عينية مكسورة 207 طويلية وافية مقبوضة 
الشكوى7جمردة موصولة بالياء

مردفة 208 مضمومة  عينية  والرضب،  العروض  صحيحة  وافية  خفيفية 
املديح6بياء املد أو واوه موصولة بالواو

جمردة 209 مكسورة  عينية  والرضب،  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
الشكوى23موصولة بالياء

طويلية وافية مقبوضة العروض والرضب، عينية مكسورة مؤسسة 210
الشكوى9موصولة بالياء

مكسورة 211 عينية  الرضب،  حمذوفة  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
احلنني11مردفة بواو املد أو يائه موصولة بالياء
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مضمومة 212 عينية  الرضب،  حمذوفة  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
الشكوى14مؤسسة موصولة بالواو

مضمومة 213 عينية  الرضب،  حمذوفة  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
املؤانسة11مردفة بواو املد أو يائه موصولة بالواو

طويلية وافية مقبوضة العروض صحيحة الرضب، عينية مضمومة 214
املعاياة2جمردة موصولة بالواو

مكسورة 215 عينية  الرضب،  مرفلة  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
الندم الندم28مردفة بواو املد أو يائه موصولة بالياء  ،)14-1( التصايب  ذكرى 

)28-15(

جمردة 216 مفتوحة  عينية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رجزية 
املؤانسة5موصولة باهلاء الساكنة

مفتوحة 217 عينية  الرضب،  مرفلة  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
احلنني4جمردة موصولة باأللف

املعابثة3كاملية جمزوءة صحيحة العروض والرضب، عينية ساكنة جمردة218

جمردة 219 مفتوحة  عينية  والرضب،  العروض  صحيحة  تامة  كاملية 
احلنني2موصولة باأللف

مكسورة 220 غينية  الرضب،  مرفلة  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
الشكوى3مردفة باأللف موصولة بالياء

جمردة 221 مفتوحة  فائية  والرضب،  العروض  حمذوفة  جمزوءة  رملية 
الغزل12موصولة بالفاء الساكنة

جمردة 222 مكسورة  فائية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رملية 
الغزل3موصولة بالياء

جمردة 223 مفتوحة  فائية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
املؤانسة4موصولة بالفاء الساكنة

جمردة 224 مضمومة  فائية  والرضب،  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
املديح )12-16(، املديح20موصولة بالضمة الغزل )11-1(، 

الفخر )20-17

متقاربية وافية حمذوفة العروض أو مقبوضتها حمذوفة الرضب، فائية 225
الغزل10مضمومة جمردة موصولة بالواو

جمردة 226 مضمومة  فائية  والرضب،  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
احلنني19موصولة بالضمة

جمردة 227 مضمومة  فائية  والرضب،  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
الشكوى9موصولة بالضمة

فائية مضمومة 228 العروض صحيحة الرضب،  وافية مقبوضة  طويلية 
الغزل7جمردة موصولة بالضمة

جمردة 229 مفتوحة  فائية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
املعابثة3موصولة باأللف

فائية مضمومة جمردة 230 العروض والرضب،  رجزية جمزوءة صحيحة 
الغزل7موصولة باهلاء الساكنة

رملية جمزوءة صحيحة العروض والرضب، فائية مفتوحة مردفة بياء 231
الوعظ14املد أو واوه موصولة باهلاء الساكنة
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فائية مضمومة 232 العروض صحيحة الرضب،  وافية مقبوضة  طويلية 
الشكوى28جمردة موصولة بالضمة

 ،)13-3( الشكوى   ،)2-1( املديح 
-16( الشكوى   ،)15-14( الفخر 
-20( الفخر   ،)19( املديح   ،)18

27(، الشكوى )28(

جمردة 233 مفتوحة  فائية  والرضب،  العروض  خمبونة  جمزوءة  خفيفية 
املعابثة4موصولة باأللف

مردفة 234 مكسورة  فائية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  جمتثية 
املعابثة14باأللف موصولة بالياء

فائية مكسورة مؤسسة 235 العروض والرضب،  وافية مقبوضة  طويلية 
احلنني2موصولة بالياء

العروض صحيحة الرضب، قافية مضمومة 236 طويلية وافية مقبوضة 
احلنني2مردفة باأللف موصولة بالواو

جمردة 237 مضمومة  قافية  والرضب،  العروض  صحيحة  تامة  كاملية 
الغزل )1-16(، املديح )17-48(املديح48موصولة بالواو

جمردة 238 مفتوحة  قافية  والرضب،  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
)11-املديح30موصولة باأللف الشكوى   ،)10-1( الغزل 

17(، املديح )30-18(

طويلية وافية مقبوضة العروض والرضب، قافية مضمومة مؤسسة 239
املؤانسة23موصولة بالواو

مردفة 240 مكسورة  قافية  والرضب،  العروض  مقطوفة  وافية  وافرية 
احلنني5باأللف موصولة بالياء

مكسورة 241 قافية  الرضب،  مرفلة  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
الشكوى8مردفة بياء املد أو واوه موصولة بالياء

جمردة 242 مكسورة  قافية  والرضب،  العروض  مطوية  وافية  منرسحية 
املؤانسة2موصولة بالياء

وافرية وافية مقطوفة العروض والرضب، قافية مفتوحة مردفة بواو 243
الرحلة4املد أو يائه موصولة باأللف

مكسورة 244 قافية  الرضب،  حمذوفة  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
احلنني2مردفة بياء املد موصولة بالياء

رجزية جمزوءة صحيحة العروض مقطوعة الرضب، قافية مفتوحة 245
املعابثة2مردقة بواو املد أو يائه موصولة باأللف

جمردة 246 مفتوحة  قافية  والرضب،  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
اهلجاء2موصولة باأللف

مردفة 247 مكسورة  قافية  والرضب،  العروض  صحيحة  وافية  خفيفية 
الفخر15باأللف موصولة بالياء

مردفة 248 مكسورة  قافية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رملية 
املؤانسة 10بياء املد أو واوه موصولة بالياء

مكسورة 249 قافية  الرضب،  مرفلة  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
احلنني )1-10(، الطيف )11-16(، احلنني21مردفة باأللف موصولة بالياء

احلنني )21-17(

قافية مفتوحة جمجردة 250 العروض والرضب،  جمتثية جمزوءة صحيحة 
الشكوى11موصولة باأللف
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قافية مكسورة جمردة 251 العروض والرضب،  رجزية جمزوءة صحيحة 
الغزل16موصولة بالياء

رجزية جمزوءة صحيحة العروض خمبونة الرضب أو مطويته، قافية 252
املؤانسة11مكسورة جمردة موصولة بالياء

املعابثة3رجزية جمزوءة صحيحة العروض والرضب، قافية ساكنة جمردة253

رسيعية وافية مطوية العروض والرضب مكشوفتهم، قافية مكسورة 254
الشكوى3مردفة باأللف موصولة باهلاء املكسورة

مفتوحة 255 كافية  الرضب،  مقطوعة  العروض  صحيحة  وافية  كاملية 
املديح10مرجفة بياء املد أو واوه موصولة باأللف

مكسورة 256 كافية  الرضب،  حمذوفة  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
الغزل8مردفة بياء املد أو واوه موصولة بالياء

مديدية جمزوءة خمبونة العروض والرضب حمذوفتهم، كافية مضمومة 257
الغزل2جمردة موصولة باهلاء املفتوحة

مردفة 258 مفتوحة  كافية  والرضب،  العروض  مقطوفة  وافية  وافرية 
الرثاء32باأللف موصولة باأللف

جمردة 259 مفتوحة  المية  والرضب،  العروض  خمبونة  جمزوءة  خفيفية 
املديح4موصولة بالكاف الساكنة

جمردة 260 مفتوحة  ميمية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رجزية 
املديح3موصولة بالكاف الساكنة

رجزية جمزوءة صحيحة العروض خمبونة الرضب أو مطويته، المية 261
املديح2مفتوحة جمردة موصولة بالكاف الساكنة

مردفة 262 مفتوحة   كافية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رملية 
املؤانسة6باأللف موصولة باأللف

رسيعية وافية مطوية العروض والرضب مكشوفتهم، المية مفتوحة 263
الغزل10جمردة موصولة بالكاف الساكنة

مردفة 264 مفتوحة   نونية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رملية 
اهلجاء2بياء اللني موصولة بالكاف الساكنة

جمردة 267 مفتوحة  المية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رجزية 
الشكوى10موصولة بالكاف الساكنة

باأللف 268  مردفة  مضمومة  كافية  الرضب،  صحيحة  مشطورة  رجزية 
الشكوى7موصولة بامليم املضمومة

مردفة 269 مضمومة  كافية  والرضب،  العروض  خمبونة  جمزوءة  خفيفية 
املؤانسة4بياء اللني موصولة بامليم املضمومة

مردفة 270 مضمومة  كافية  والرضب،  العروض  خمبونة  جمزوءة  خفيفية 
اهلجاء3بياء اللني موصولة بامليم املضمومة

مردفة 271 مفتوحة  ميمية  والرضب،  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
املؤانسة2باأللف موصولة بالكاف الساكنة

رجزية جمزوءة مطوية العروض والرضب أو خمبونتهم، كافية مفتوحة 272
املعابثة3جمردة موصولة باهلاء الساكنة
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مفتوحة 273 المية  الرضب،  مرفلة  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاميل 
الغزل10جمردة موصولة باأللف

جمردة 274 مكسورة  المية  والرضب،  العروض  مطوية  وافية  منرسحية 
اهلجاء2موصولة بالياء

جمردة 275 مكسورة  المية  والرضب،  العروض  مقطوفة  وافية  وافرية 
الغزل3موصولة بالياء

جمردة 276 مفتوحة  المية  والرضب،  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
املديح29موصولة باأللف

العروض مقطوعة الرضب، المية مضمومة 277 كاملية وافية صحيحة 
املديح44مردفة بياء املد أو واوه موصولة بالواو

مكسورة 278 المية  الرضب،  مقطوعة  العروض  صحيحة  وافية  كاملية 
املعابثة2مردفة بياء املد أو واوه موصولة بالياء

مضمومة 279 المية  الرضب،  حمذوفة  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
احلنني15مردفة بواو املد أو يائه موصولة بالواو

العروض مقطوعة الرضب، المية مضمومة 280 كاملية وافية صحيحة 
الغزل8مردفة بياء املد أو واوه موصولة بالواو

مضمومة 281 المية  الرضب،  مرفلة  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
احلنني6مردفة بياء املد أو واوه موصولة بالواو

مردفة 282 مضمومة  المية  والرضب،  العروض  مقطوفة  وافية  وافرية 
الشكوى8بواو املد أو يائه موصولة بالواو

جمردة 283 مضمومة  المية  والرضب،  العروض  صحيحة  وافية  كاملية 
الشكوى10موصولة بالواو

المية 284 الرضب،  مبتورة  حمذوفتها  العروض  خمبونة  وافية  مديدية 
الشكوى10مضمومة مردفة بواو املد أو يائه موصولة بالواو

مكسورة 285 المية  الرضب،  حمذوفة  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
الشكوى9مردفة باأللف موصولة بالياء

جمردة 286 مكسورة  المية  والرضب،  العروض  خمبونة  وافية  بسيطية 
الشكوى13موصولة بالياء

طويلية وافية مقبوضة العروض صحيحة الرضب، المية مكسورة 287
املؤانسة5جمردة موصولة بالياء

مردفة 288 مضمومة  المية  والرضب،  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
احلنني13باأللف موصولة باهلاء املضمومة

العروض مكشوفتها مصلومة الرضب، المية 289 رسيعية وافية مطوية 
الغزل2مكسورة جمردة موصولة بالياء

االعتذار16رجزية مشطورة صحيحة الرضب، المية ساكنة جمردة290

املعابثة4رجزية جمزوءة صحيحة العروض والرضب، المية ساكنة جمردة291

العروض والرضب، المية مضمومة مردفة 292 رملية جمزوءة صحيحة 
اهلجاء6بياء املد أو واوه موصولة بالواو
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املد 293 رجزية مشطورة مقطوعة الرضب، المية مضمومة مردفة بواو 
اهلجاء10أو يائه موصولة بالواو

مضمومة 294 المية  الرضب،  خمبونة  العروض  صحيحة  جمزوءة  رملية 
االعتذار2جمردة موصولة بالواو

مضمومة 295 المية  الرضب،  خمبونة  العروض  صحيحة  جمزوءة  رملية 
املؤانسة4مردفة بواو املد أو يائه موصولة بالواو

مضمومة 296 المية  الرضب،  صحيحة  العروض  خمبونة  وافية  خفيفية 
الغزل 2مردفة بياء املد موصولة بالواو

مضمومة 297 المية  الرضب،  حمذوفة  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
املؤانسة14مردفة بواو املد أو يائه موصولة بالواو

جمردة 298 مضمومة  المية  والرضب،  العروض  خمبونة  وافية  بسيطية 
الغزل )1-14(، الرسول )15-25(املؤانسة32موصولة بالواو

ـ املؤانسة )32-26(

جمردة 299 مضمومة  المية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رملية 
الشكوى11موصولة بالواو

مردفة 300 مكسورة  المية  والرضب،  العروض  مقطوفة  وافية  وافرية 
الشكوى4باأللف موصولة بالياء

مردفة 301 مفتوحة  المية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رملية 
الشكوى12باأللف موصولة باأللف

املؤانسة4رملية وافية حمذوفة العروض والرضب، المية ساكنة جمردة302

املد 303 بياء  مردفة  مكسورة  المية  الرضب،  مقطوعة  مشطورة  رجزية 
املؤانسة6موصولة بالياء

مضمومة 304 المية  الرضب،  مرفلة  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
الشكوى3مردفة باأللف موصولة باهلاء الساكنة

جمردة 305 مكسورة  المية  والرضب،  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
املديح6موصولة بالياء

طويلية وافية مقبوضة العروض صحيحة الرضب، المية مكسورة 306
املعابثة4جمردة موصولة بالياء

االعتذار9رجزية جمزوءة صحيحة العروض الرضب، المية ساكنة جمردة307

جمردة 308 مفتوحة  المية  والرضب،  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
املديح )1-3(، الفخر )4-15(الفخر15موصولة باأللف

ساكنة 309 المية  الرضب،  مرفلة  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
الندم9مؤسسة

جمردة 310 مفتوحة  المية  والرضب،  العروض  صحيحة  تامة  كاملية 
املديح )16-27(، املديح40موصولة باأللف الغزل )15-1(، 

الفخر )28-34(، املديح )40-35(

العروض مكشوفتها مصلومة الرضب، المية 311 رسيعية وافية مطوية 
مؤانسة3مكسورة مردفة باأللف موصولة بالياء

طويلية وافية مقبوضة العروض صحيحة الرضب، المية مكسورة 312
املعابثة4جمردة موصولة بالياء
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313
جمردة  مفتوحة  المية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 

املعابثة7موصولة باهلاء الساكنة

ميمية مضمومة جمردة 314 العروض والرضب،  رملية جمزوءة صحيحة 
املؤانسة13موصولة باهلاء الساكنة

مردفة 315 مضمومة  تائية  والرضب،  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
احلنني2بواو اللني أو يائه موصولة بامليم املضمومة

مفتوحة 316 ميمية  الرضب،  مطوية  العروض  صحيحة  جمزوءة  رجزية 
املؤانسة2جمردة موصولة بالكاف الساكنة

مردفة 317 مضمومة  ميمية  والرضب،  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
املعابثة9باأللف موصولة باهلاء املفتوحة

مضمومة 318 ميمية  الرضب،  مرفلة  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
املؤانسة8مردفة بياء املد موصولة بالواو

جمردة 319 مضمومة  ميمية  والرضب،  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
الشكوى46موصولة بالواو

-19( املديح   ،)18-1( الشكوى 
الفخر   ،)35-25( الشكوى   ،)24

)46-36(

مردفة 320 مضمومة  ميمية  والرضب،  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
الغزل )1-9(، املديح )10-17(املديح 17باأللف موصولة باهلاء املضمومة

الشكوى7بسيطية خملعة، ميمية مكسورة جمردة موصولة بالياء321

جمتثية صحيحة العروض والرضب، ميمية مضمومة مردفة باأللف 322 
الغزل3موصولة باهلاء الساكنة

جمردة 323 مضمومة  ميمية  والرضب،  العروض  حمذوفة  وافية  رملية 
الغزل12موصولة بالواو

مكسورة 324 ميمية  الرضب،  حمذوفة  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
احلنني10مردفة باأللف موصولة بالياء

جمردة 325 مكسورة  ميمية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رملية 
احلنني4موصولة بالياء

رملية جمزوءة صحيحة العروض والرضب، ميمية مضمومة مردفة 326
اهلجاء4باأللف موصولة بالواو

رملية جمزوءة صحيحة العروض والرضب، ميمية مضمومة مردفة 327
املؤانسة4بواو املد أو يائه موصولة بالواو

رملية جمزوءة صحيحة العروض والرضب، ميمية مضمومة مردفة 328
املؤانسة16بياء املد أو واوه موصولة بالواو

جمردة 329 مكسورة  ميمية  والرضب،  العروض  مطوية  وافية  منرسحية 
املعابثة6موصولة باهلاء املكسورة

جمردة 330 مفتوحة  ميمية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رملية 
الغزل3باأللف موصولة باهلاء الساكنة

ميمية 331 الرضب،  مضمرة  والرضب  العروض  حذاء  وافية  كاملية 
الشكوى6مكسورة جمردة موصولة بالياء
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الرضب، 332 حمذوفة  حمذوفتها  أو  العروض  مقبوضة  وافية  متقاربية 
املديح2ميمية ساكنة جمردة

مردفة 333 مضمومة  ميمية  والرضب،  العروض  مقطوفة  وافية  وافرية 
الشكوى12باأللف موصولة بالواو

طويلية وافية مقبوضة العروض والرضب، ميمية مضمومة مؤسسة 334
احلنني5موصولة باهلاء الساكنة

رملية جمزوءة صحيحة العروض والرضب، ميمية مضمومة مردفة 335
الغزل11باأللف موصولة بالواو

رملية جمزوءة صحيحة العروض والرضب، ميمية مضمومة مردفة 336
الغزل8باأللف موصولة بالواو

املؤانسة4رجزية جمزوءة صحيحة العروض والرضب، ميمية ساكنة جمردة337

ميمية مكسورة مردفة 338 العروض والرضب،  رملية جمزوءة صحيحة 
الغزل10باأللف موصولة بالياء

مفتوحة 339 ميمية  الرضب،  مرفلة  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
الغزل15مردفة باأللف موصولة باهلاء الساكنة

مضمومة 340 ميمية  الرضب،  حمذوفة  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
الغزل16مردفة بياء املد موصولة بالواو

كاملية جمزوءة صحيحة العروض والرضب، ميمية مضمومة جمردة 341
احلنني13مصولة بالواو

مكسورة 342 ميمية  الرضب،  مرفلة  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
الشكوى8مردفة باأللف موصولة بالياء

جمردة 343 مكسورة  ميمية  والرضب،  العروض  صحيحة  تامة  كاملية 
املديح3موصولة بالياء

رسيعية وافية مطوية العروض مكشوفتها مصلومة الرضب، ميمية 344
املعابثة3مفتوحة جمردة موصولة باهلاء الساكنة

مكسورة 345 ميمية  الرضب،  صحيحة  العروض  حمذوفة  وافية  رملية 
اهلجاء3مردفة باأللف موصولة بالياء

مكسورة 346 ميمية  الرضب،  مرفلة  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
اهلجاء2مردفة باأللف موصولة بالياء

طويلية وافية مقبوضة العروض والرضب، ميمية مكسورة مؤسسة 347
املديح )1-7(، االعتذار )8-15(االعتذار15موصولة بالياء

كافية مضمومة مردفة 348 العروض والرضب،  رملية جمزوءة صحيحة 
اهلجاء2بياء املد موصولة بامليم الساكنة

مضمومة 349 ميمية  الرضب،  حمذوفة  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
اهلجاء2مردفة باأللف موصولة بالواو

مردفة 350 مكسورة  ميمية  والرضب،  العروض  صحيحة  وافية  خفيفية 
الغزل2باأللف موصولة بالياء

رجزية جمزوءة صحيحة العروض مقطوعة الرضب، ميمية مفتوحة 351
املؤانسة4جمردة موصولة باهلاء الساكنة
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جمردة 352  مفتوحة  ميمية  والرضب،  العروض  مقطوفة  وافية  وافرية 
املعابثة2موصولة باأللف

خفيفية جمزوءة صحيحة العروض خمبونة الرضب، ميمية مضمومة 353
اهلجاء6مؤسسة موصولة باهلاء الساكنة

مضمومة 354 نونية  الرضب،  حمذوفة  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
املؤانسة10مردفة باأللف موصولة بالواو

مفتوحة 355 نونية  الرضب،  مقطوعة  العروض  صحيحة  وافية  رجزية 
اخلمر16مردفة باأللف موصولة باأللف

مكسورة 356 نونية  الرضب،  مقطوعة  العروض  صحيحة  وافية  كاملية 
الشكوى11مردفة باأللف موصولة بالياء

طويلية وافية مقبوضة العروض صحيحة الرضب، نونية مضمومة 357
املديح )1-55(، الفخر )56-59(املديح59مردفة باأللف موصولة بالواو

مكسورة 358 نونية  الرضب،  حمذوفة  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
احلنني7مردفة باأللف موصولة بالياء

مكسورة 359 نونية  الرضب،  مرفلة  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
املديح3مردفة بياء املد أو واوه موصولة بالياء

مضمومة 360 نونية  الرضب،  مقطوعة  العروض  خمبونة  وافية  بسيطية 
الوعظ2مردفة باأللف موصولة بالواو

جمردة 361 مفتوحة  نونية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رملية 
الغزل13موصولة باأللف

جمردة 362 مضمومة  هائية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  جمتثية 
املعابثة 4موصولة بالواو

خفيفية وافية صحيحة العروض والرضب، نونية مفتوحة مردفة بياء 363
املؤانسة8اللني موصولة باأللف

مردفة 364 مكسورة  نونية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رملية 
الغزل11بياء اللني موصولة بالياء

نونية مكسورة 365 العروض صحيحة الرضب،  مقبوضة  وافية  طويلية 
املعابثة6جمردة موصولة بالياء

جمردة 366 مفتوحة  نونية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رجزية 
الشكوى4موصولة باهلاء الساكنة

جمردة 367 مفتوحة  نونية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  هزجية 
املعابثة6موصولة باأللف

الوعظ8رجزية مشطورة صحيحة الرضب، نونية ساكنة جمردة368

مردفة 369 مكسورة  نونية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رملية 
املؤانسة2بياء اللني موصولة بالياء

جمردة 370 مضمومة  هائية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رملية 
اهلجاء2موصولة بالواو

جمردة 371 مفتوحة  نونية  والرضب،  العروض  حمذوفة  وافية  رملية 
املؤانسة5موصولة باأللف
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طويلية وافية مقبوضة العروض صحيحة الرضب، نونية مضمومة 372
احلكمة2مردفة بياء املد أو واوه موصولة بالواو

مفتوحة 373 نونية  الرضب،  صحيحة  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
اهلجاء2جمردة موصولة باأللف

جمردة 374 مفتوحة  نونية  والرضب،  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
الوعيد8موصولة باأللف

جمردة 375 مضمومة  هائية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رملية 
الشكوى3موصولة بالواو

جمردة 378 مكسورة  نونية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رملية 
املعابثة8موصولة بالياء

طويلية وافية مقبوضة العروض صحيحة الرضب، نونية مضمومة 379
احلنني8مردفة باأللف موصولة بالواو

مضمومة 380 نونية  الرضب،  مقطوعة  العروض  خمبونة  وافية  بسيطية 
احلنني19مردفة باأللف موصولة بالواو

نونية مكسورة 381 العروض صحيحة الرضب،  مقبوضة  وافية  طويلية 
الرثاء24مردفة باأللف موصولة بالياء

جمردة 382 مكسورة  نونية  والرضب،  العروض  مقطوفة  وافية  وافرية 
اهلجاء8موصولة بالياء

جمردة 383 مكسورة  نونية  والرضب،  العروض  مقطوفة  وافية  وافرية 
الشكوى )1-7(، الفخر )8—11(الشكوى11موصولة بالياء

جمردة 384 مكسورة  نونية  والرضب،  العروض  مقطوفة  وافية  وافرية 
املعابثة13موصولة بالياء

مكسورة 385 نونية  الرضب،  مرفلة  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
املعابثة11جمردة موصولة بالياء

مكسورة 386 نونية  الرضب،  مرفلة  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
الشكوى )1-7(، الزهد )8-10(الزهد10جمردة موصولة بالياء

مكسورة 387 نونية  الرضب،  حمذوفة  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
املعابثة11مردفة باأللف موصولة بالياء

احلنني14خفيفية جمزوءة خمبونة العروض والرضب، نونية ساكنة جمردة388

مضمومة 389 نونية  الرضب،  مرفلة  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
الشكوى15مردفة بواو املد أو يائه موصولة بالواو

مكسورة 390 نونية  الرضب،  مرفلة  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
االعتذار2جمردة موصولة بالياء

جمردة 391 مفتوحة  نونية  والرضب،  العروض  خمبونة  جمزوءة  خفيفية 
اهلجاء5موصولة باهلاء الساكنة

جمردة 392 مضمومة  هائية  والرضب،  العروض  مقطوفة  وافية  وافرية 
املعابثة2موصولة بالواو

مضمومة 393 هائية  الرضب،  مرفلة  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
اهلجاء2جمردة موصولة بالواو
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مكسورة 394 نونية  الرضب،  حمذوفة  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
احلنني9مردفة بياء املد أو واوه موصولة بالياء

جمردة 395 مفتوحة  نونية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
الوعيد7موصولة باهلاء املضمومة

مكسورة 396 نونية  الرضب،  حمذوفة  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
الفخر26مردفة بواو املد أو يائه موصولة بالياء

 ،)12-4( الشكوى   ،)3-1( احلنني 
-20( احلنني   ،)19-13( الفخر 

23(، الفخر )26-24(

مكسورة 397 نونية  الرضب،  مرفلة  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
احلنني10مردفة بياء اللني موصولة بالياء

مكسورة 398 نونية  الرضب،  مرفلة  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
الشكوى9مردفة بياء اللني موصولة بالياء

جمردة 399 مكسورة  نونية  والرضب،  العروض  خمبونة  جمزوءة  خفيفية 
اللهو21موصولة بالياء

جمردة 400 مضمومة  هائية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رملية 
الشكوى6موصولة بالواو

جمردة 401 مفتوحة  نونية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  جمتثية 
املعابثة6موصولة باأللف

مكسورة 402 نونية  الرضب،  مرفلة  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
املؤانسة3مردفة بياء اللني موصولة باهلاء الساكنة

مردفة 403 مكسورة  نونية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  جمتثية 
املؤانسة2بواو اللني موصولة بالياء

جمردة 404 مكسورة  نونية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رملية 
الشكوى4موصولة بالياء

جمردة 405 مفتوحة  نونية  والرضب،  العروض  خمبونة  جمزوءة  جمتثية 
احلنني2موصولة باهلاء الساكنة

جمردة 406 مفتوحة  نونية  والرضب،  العروض  حذاء  وافية  كاملية 
املعابثة2موصولة باأللف

مفتوحة 407 هائية  الرضب،  مقطوعة  العروض  خمبونة  وافية  بسيطية 
الغزل3مردفة بياء املد موصولة باأللف

مضمومة 408 هائية  الرضب،  مقطوعة  العروض  خمبونة  وافية  بسيطية 
املعابثة2مردفة باألف موصولة بالواو

هائية مكسورة 409 العروض مقطوعة الرضب،  وافية مطوية  منرسحية 
املعابثة2مردفة بياء املد موصولة بالياء

مكسورة 410 هائية  الرضب،  مقطوعة  العروض  خمبونة  وافية  بسيطية 
الندم4مردفة بياء املد موصولة بالياء

مكسورة 411 هائية  الرضب،  مقطوعة  العروض  خمبونة  وافية  بسيطية 
الغزل17مردفة بياء املد موصولة بالياء

مكسورة 412 هائية  الرضب،  مقطوعة  العروض  خمبونة  وافية  بسيطية 
الغزل12مردفة بياء املد موصولة بالياء
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مفتوحة مردفة 413 هائية  العروض والرضب،  هزجية جمزوءة صحيحة 
املعابثة 20باأللف موصولة باأللف

جمردة 414 مفتوحة  هائية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رملية 
املعابثة2موصولة باأللف

مردفة 415 مكسورة  هائية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رملية 
احلنني3بياء املد موصولة بالياء

وافرية وافية مقطوفة العروض والرضب، هائية مفتوحة مردفة بياء 416
املؤانسة7املد موصولة باأللف

وافرية وافية مقطوفة العروض والرضب، هائية مفتوحة مردفة بياء 417
املؤانسة3املد موصولة باأللف

مفتوحة 418 هائية  الرضب،  مقطوعة  العروض  خمبونة  وافية  بسيطية 
املؤانسة2مردفة بياء املد موصولة باأللف

مردفة 419 مكسورة  هائية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  جمتثية 
اهلجاء3بياء املد موصولة بالياء

مفتوحة 420 هائية  الرضب،  مقطوعة  العروض  مطوية  وافية  منرسحية 
الغزل11مردفة باأللف موصولة باأللف

جمردة 421 مفتوحة  هائية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
املعابثة3موصولة باأللف

مكسورة 422 هائية  الرضب،  خمبونة  العروض  صحيحة  جمزوءة  رملية 
الغزل2مردفة بياء اللني موصولة بالياء

مردفة 423 مكسورة  هائية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رملية 
احلنني3بياء اللني موصولة بالياء

مردفة 424 مكسورة  هائية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رملية 
الشكوى4بياء اللني موصولة بالياء

هائية مضمومة مردفة 425 العروض والرضب،  رملية جمزوءة صحيحة 
الوعظ4باأللف موصولة بالواو

مردفة 426 مكسورة  هائية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  جمتثية 
املعابثة3بياء املد موصولة بالياء

مردفة 427 مفتوحة  يائية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رملية 
احلنني5باأللف موصولة باأللف

وافرية وافية مقطوفة العروض والرضب، يائية مضمومة مردفة بياء 428
الرثاء18املد موصولة بالواو

رملية جمزوءة صحيحة العروض والرضب، يائية مفتوحة مردفة بياء 429
املؤانسة 9املد أو اللني موصولة باهلاء الساكنة

مردفة 430 مفتوحة  يائية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رملية 
املؤانسة 9باأللف موصولة باأللف

كاملية جمزوءة صحيحة العروض والرضب، يائية مفتوحة مؤسسة 431
احلنني6موصولة باهلاء الساكنة
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كاملية جمزوءة صحيحة العروض والرضب، يائية مفتوحة مؤسسة 432
الشكوى10موصولة باهلاء الساكنة

كاملية جمزوءة صحيحة العروض والرضب، يائية مفتوحة مؤسسة 433
الشكوى12موصولة باهلاء الساكنة

كاملية جمزوءة صحيحة العروض والرضب، يائية مفتوحة مؤسسة 434
احلنني10موصولة باهلاء الساكنة

كاملية جمزوءة صحيحة العروض والرضب، يائية مفتوحة مؤسسة 435
الوعظ12موصولة باهلاء الساكنة

كاملية جمزوءة صحيحة العروض والرضب، يائية مفتوحة مؤسسة 436
املعابثة9موصولة باهلاء الساكنة

جمتثية جمزوءة صحيحة العروض والرضب، يائية مفتوحة مردفة بياء 437
الوعظ6املد موصولة باهلاء الساكنة

جمردة 438 مفتوحة  يائية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  هزجية 
اهلجاء5موصولة باأللف

جمردة 439 مفتوحة  يائية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رجزية 
املعابثة6موصولة باهلاء الساكنة

كافية مضمومة مردفة 450 العروض والرضب،  جمتثية جمزوءة صحيحة 
املعابثة4بياء اللني موصولة بامليم الساكنة

بياء 451 مردفة  ساكنة  يائية  والرضب،  العروض  خمبونة  جمزوءة  خفيفية 
الغزل8اللني

الغزل5رملية وافية حمذوفة العروض والرضب، يائية ساكنة مردفة بياء اللني452

الغزل8رملية وافية حمذوفة العروض والرضب، يائية ساكنة مردفة بياء اللني453

مكسورة 454 يائية  الرضب،  مقطوعة  العروض  مطوية  وافية  منرسحية 
املعابثة3مردفة بياء املد موصولة بالياء

رملية وافية حمذوفة العروض مقصورة الرضب، كافية ساكنة مردفة 455
املؤانسة4بياء اللني

رملية وافية حمذوفة العروض مقصورة الرضب، كافية ساكنة مردفة 456
احلنني2بياء اللني

الرضب، 457 مقصورة  مقبوضتها  أو  العروض  حمذوفة  وافية  متقاربية 
الوعظ7كافية ساكنة مردفة بياء اللني

رملية جمزوءة صحيحة العروض والرضب، يائية مفتوحة مردفة بياء 458
اللهو12املد موصولة باأللف
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امللحق )3( مادة ديوان عيل حممود طه

طويلية وافية مقبوضة العروض والرضب، تائة مكسورة مردفة 1
احلنني19باأللف موصولة باهلاء املفتوحة

رملية وافية حمذوفة العروض صحيحة الرضب، عينية مفتوحة 2
الليلة الغزل29مردفة باأللف موصولة باأللف وصف   ،)13-1( اجلمل  اغتنام 

)14-20(، استعطاف )29-21(

3
نونية  الرضب،  مقطوعة  العروض  صحيحة  وافية  كاملية 

الغزل26مكسورة مرجفة بياء املد أو واوه موصولة بالياء
بؤس احلياة )1-9(، حماولة التحرر من 
اهلوى )10-22(، طلب التقيد باهلوى 

)26-23(

مضمومة 4 حائية  والرضب،  العروض  صحيحة  وافية  خفيفية 
املخدع اللهو 25مردفة باأللف موصولة بالواو املخدع )1-12(، دخول  صفة 

)13-22(، إباء املجاراة )25-23(

متقاربية وافية حمذوفة العروض أو مقبوضتها حمذوفة الرضب، 5
اللهواللهو12رائية ساكنة جمردة

6
ميمية  الرضب،  مقطوعة  العروض  صحيحة  وافية  كاملية 

الشكوى23مكسورة مردفة باأللف موصولة بالياء
الشعر  استغاثة   ،)7-1( الغناء  ذكرى 
استغاثة   ،)16-8( صمته  واستنكار 

الشعر واالحتجاج عليه )23-17(

مفتوحة 7 المية  والرضب،  العروض  صحيحة  وافية  خفيفية 
الشكوى26جمردة موصولة باأللف

مكسورة 8 رائية  والرضب،  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
احلكمة15مؤسسة موصولة بالياء

نونية 9 الرضب،  مقطوعة  العروض  صحيحة  وافية  كاملية 
الرثاء60مكسورة مردفة باأللف موصولة بالياء

مكسورة 10 تائية  والرضب،  العروض  صحيحة  وافية  خفيفية 
احلكمة53مردفة باأللف موصولة بالياء

11
مكسورة  فائية  والرضب،  العروض  صحيحة  وافية  خفيفية 

الرحلة41مردفة باأللف موصولة بالياء
 ،)33-1( القطب  يف  احلياة  موات 
االستعطاف   ،)35-34( الشكوي 

)41-36(

متقاربية وافية حمذوفة العروض أو مقبوضتها حمذوفة الرضب، 12
الرثاءالرثاء5هائية مفتوحة مؤسسة موصولة باهلاء الساكنة

13
بسيطية وافية خمبونة العروض والرضب، تائية مكسورة مردفة 

الشكوى33باأللف موصولة بالياء
معامل  ضيعة   ،)8-1( الصبا  مرتع 
الذكريات )9-19(، خياالت الذكرى 

)20-29(، الشكوى )33-30(

مفتوحة 14 نونية  والرضب،  العروض  صحيحة  وافية  خفيفية 
الرثاء28مردفة باأللف موصولة باهلاء الساكنة

متقاربية وافية حمذوفة العروض أو مقبوضتها حمذوفة الرضب، 15
الرثاء40فائية مفتوحة مؤسسة موصولة باهلاء الساكنة

مكسورة 16 رائية  والرضب،  العروض  صحيحة  وافية  خفيفية 
معاهد ذكرى احلب )1-29(، شكوى الشكوى49مردفة بياء املد أو واوه موصولة بالياء

ضياع الذكريات )49-30(

منرسحية وافية مطية العروض مقطوعة الرشب، نونية مفتوحة 17
اللهو15مردفة باأللف موصولة باأللف
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الرثاء58خفيفية وافية صحيحة العروض والرضب، بائية ساكنة جمردة18

مفتوحة 19 ميمية  والرضب،  العروض  صحيحة  وافية  خفيفية 
الرثاء48مردفة باأللف موصولة باهلاء الساكنة

20
مكسورة  رائية  والرضب،  العروض  صحيحة  تامة  كاملية 

الشكوى22مؤسسة موصولة بالياء
احلبيب  لقاء   ،)6-1( احلبيب  انتظار 
 ،)18-16( احلبيب  فراق   ،)15-7(

الوفاء للحبيب )22-19(

21
مكسورة  بائية  والرضب،  العروض  صحيحة  وافية  خفيفية 

الشكوى38مردفة باأللف موصولة بالياء
 ،)15-1( للبحر  الليل  من  التهويل 
 ،)28-16( الكون  يف  البحر  مجال 

الشكوى إىل البحر )38-29(

مضمومة 22 فائية  والرضب،  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
احلمسة41مؤسسة موصولة بالواو

مفتوحة 23 نونية  والرضب،  العروض  صحيحة  وافية  خفيفية 
الرثاء41مردفة بواو املد أو يائه موصولة باهلاء الساكنة

فائية 24 الرضب،  مقطوعة  العروض  صحيحة  وافية  كاملية 
احلنني26مكسورة مردفة بواو املد أو يائه موصولة بالياء

نونية 25 الرضب،  معصوبة  العروض  صحيحة  جمزوءة  وافرية 
الغزل32مفتوحة جمردة موصولة باأللف

26
بسيطية وافية خمبونة العروض مقطوعة الرضب، رائية مضمومة 

الرثاء40مردفة باأللف موصولة بالواو
استخبار   ،)14-1( الربان  موت  قصة 
الربان عن حقيقة البحر وعالقة الطبيعة 
-34( البحارة  متجيد   ،)33-15( به 

)40

مكسورة 27 المية  والرضب،  العروض  صحيحة  وافية  خفيفية 
اللهو18جمردة موصولة بالياء

اللهو 15منرسحية مشطورة مقطوعة الرضب28

متقاربية وافية حمذوفة العروض أو مقبوضتها حمذوفة الرضب، 29
الغزل18راية مفتوحة مؤسسة موصولة باأللف

بائية 30 خمبونتهم،  والرضب  العروض  حمذوف  ووافية  خفيفية 
الغزل17مكسورة جمردة موصولة بالياء

متقاربية وافية حمذوفة العروض أو مقبوضتها حمذوفة الرضب، 31=
اهلجاء22راية مكسورة جمردة موصولة باهلاء املفتوحة

32
خفيفية جمزوءة خمبونة العروض والرضب، رائية ساكنة جمردة

اللهو66
احلياة  جاذبية   ،)30-1( البحرية  مجال 
يف جوارها )31-41(، صنوف ملذات 

هذه احلياة )66-42(

مضمومة 33 ميمية  والرضب،  العروض  صحيحة  تامة  كاملية 
املديح81جمردة موصولة بالواو

كاملية تامة صحيحة العروض والرضب، قافية مضمومة جمردة 34
املديح52موصولة بالواو

مضمومة 35 دالية  والرصب،  العروض  صحيحة  وافية  خفيفية 
املديح7مردفة بياء املد أو واوه موصولة بالواو
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مهزية 36 الرضب،  مقطوعة  العروض  صحيحة  وافية  كاملية 
احلكمة38مفتوحة مردفة باأللف موصولة باأللف

متقاربية وافية حمذوفة العروض أو مقبوضتها حمذوفة الرضب، 37
الغزل17راية ساكنة جمردة 

38
مكسورة  قافية  والرضب،  العروض  صحيحة  وافية  خفيفية 

الشكوى41مردفة بياء املد أو واوه موصولة بالياء
األمل  حراسة   ،)10-1( األمل  جالل 
-22( األمل  استعصاء   ،)21-11(
ضياع   ،)34-28( األمل  ضياع   ،)27

اآلمل )41-35(
املديح11بسيطية خملعة، مهزية مكسورة مردفة باأللف موصولة بالياء39

العروض والرضب، حائية مكسورة جمردة 40 كاملية وافية حذاء 
اللهو21موصولة بالياء

مكسورة 41 رائية  والرضب،  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
الرثاء50مؤسسة موصولة بالياء

مكسورة 42 حائية  والرضب،  العروض  صحيحة  وافية  خفيفية 
الرثاء19مردفة باأللف موصولة باهلاء الساكنة

بسيطية وافية خمبونة العروض والرضب، المية مكسورة جمردة 43
الرثاء35موصلة بالياء

مهزية 44 الرضب،  مقطوعة  العروض  صحيحة  وافية  كاملية 
الرثاء47مكسورة مردفة باأللف موصولة بالياء

مكسورة 45 دالية  والرضب،  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
املديح36جمردة موصولة بالياء

نونية 46 مكشوفتهم،  والرضب  العروض  مطوية  وافية  رسيعية 
احلكمة15ساكنة مردفة باأللف

رملية وافية حمذوفة العروض والرضب، رائية مكسورة مؤسسة 47
الغزل25موصولة بالياء

متقاربية وافية حمذوفة العروض أو مقبوضتها حمذوفة الرضب، 48
الغزل11ميمية مكسورة جمردة موصولة بالياء

مكسورة 49 مهزية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رملية 
الشكوى 46مردفة باأللف موصلة بالياء

مهزية 50 الرضب،  مقطوعة  العروض  صحيحة  وافية  كاملية 
الرثاء36مكسورة مردفة باأللف موصولة بالياء

متقاربية وافية حمذوفة العروض أو مقبوضتها حمذوفة الرضب، 51
املديح28المية ساكنة مردفة باأللف

املديح31خفيفية جمزوءة خمبونة العروض والرضب، ميمية ساكنة جمردة52

رائية 53 الرضب،  مقطوعة  العروض  صحيحة  وافية  كاملية 
املديح50مضمومة مردفة باأللف موصولة بالواو

نونية 54 مكشوفتهم،  والرضب  العروض  مطوية  وافية  رسيعية 
الرثاء33ساكنة مردفة بياء املد أو واوه
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مكسورة 55 رائية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رجزية 
احلمسة37مؤسسة موصولة بالياء

مضمومة 56 مهزية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رملية 
احلمسة57مردفة باأللف موصولة بالواو

57
رملية وافية حمذوفة العروض صحيحة الرضب، ميمية مكسورة 

احلمسة46مردفة باأللف موصولة بالياء
جالل اإلسالم )1-18(، ظهور الظلم 
استنهاض   ،)31-19( الغرب  عىل 

املسلمني )46-32(

تائية ساكنة 58 كاملية جمزوءة صحيحة العروض مذيلة الرضب، 
الشكوى28جمردة ملتزمة يف موضع الردف نونا ساكنت ال تلزمها

مفتوحة 59 هائية  والرضب،  العروض  صحيحة  جمزوءة  رملية 
املديح6مردفة بياء اللني موصولة باأللف

وافرية وافية مقطوفة العروض والرضب، المية مفتوحة مردفة 60
اللهو14بياء املد موصولة باهلاء الساكنة

مفتوحة 61 عينية  والرضب،  العروض  صحيحة  وافية  خفيفية 
احلنني24مردفة بواو املد أو يائه موصولة باأللف

رائية 62 الرضب،  معصوبة  العروض  صحيحة  جمزوءة  وافرية 
اللهو25مكسورة جمردة موصولة بالياء

كاملية تامة صحيحة العروض والرضب، عينية مكسورة جمردة 63
الغزل15موصولة بالياء

رملية وافية حمذوفة العروض صحيحة الرضب، هائية مفتوحة 64
احلكمة86مردفة باأللف موصولة باأللف

مهزية 65 الرضب،  مقطوعة  العروض  خمبونة  وافية  بسيطية 
احلمسة64مضمومة مردفة باأللف موصولة بالواو

ساكنة 66 نونية  الرضب،  موقوفة  العروض  مطوية  وافية  رسيعية 
احلكمة22مردفة بياء املد فقط

دالية 67 الرضب،  مرفلة  العروض  صحيحة  جمزوءة  كاملية 
الشكوى21مكسورة مردفة باأللف موصولة بالياء

ميمية 68 الرضب،  مقطعة  العروض  صحيحة  وافية  كاملية 
اللهو14مكسورة مردفة باأللف موصولة بالياء

ضادية 69 الرضب،  مقطوعة  العروض  صحيحة  وافية  كاملية 
الغزل10مكسورة مردفة باأللف موصولة بالياء

متقاربية وافية حمذوفة العروض أو مقبوضتها حمذوفة الرضب، 70 
الغزل10رائية مكسورة مؤسسة موصولة بالياء

مضمومة 71 بائية  والرضب،  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
احلمسة19مؤسسة موصولة باهلاء الساكنة

مكسورة 72 رائية  والرضب،  العروض  صحيحة  تامة  كاملية 
الرثاء39مؤسسة موصولة بالياء

دالية 73 الرضب،  مقطوعة  العروض  صحيحة  وافية  كاملية 
الرثاء49مكسورة مردفة باأللف موصولة بالياء
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مكسورة 74 سينية  والرضب،  العروض  صحيحة  وافية  خفيفية 
احلنني13جمردة موصولة بالياء

مضمومة 75 رائية  والرضب،  العروض  مطوية  وافية  منرسحية 
الغزل27جمردة موصولة بالواو

مهزية 76 الرضب،  مقطوعة  العروض  خمبونة  وافية  بسيطية 
الرحلة54مضمومة مردفة باأللف موصولة بالواو

مهزية 77 الرضب،  مقطوعة  العروض  صحيحة  وافية  كاملية 
الغزل10مكسورة مردفة باأللف موصولة بالياء

مردفة 78 مكسورة  حائية  الرضب،  مقطوعة  مشطورة  رجزية 
الغزل31باأللف موصولة بالياء

صحيحة 79 مقبوضتها  أو  العروض  حمذوفة  وافية  متقاربية 
احلمسة55الرضب، المية مفتوحة مردفة باأللف موصولة باأللف

المية 80 الرضب،  صحيحة  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
احلمسة31مكسورة مردفة باأللف موصولة بالياء 

ميمية 81 الرضب،  مقطوعة  العروض  خمبونة  وافية  بسيطية 
احلمسة27مضمومة مردفة باأللف موصولة بالواو

دالية 82 الرضب،  حمذوفة  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
احلمسة49مكسورة مردفة بواو املد أو يائه موصولة بالياء

وافرية وافية مقطوفة العروض والرضب، بائية مضمومة جمردة 83
احلمسة55موصولة بالواو

نونية 84 الرضب،  حمذوفة  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
احلمسة55مكسورة مردفة باأللف موصولة بالياء

وافرية وافية مقطوفة العروض والرضب، ميمية مفتوحة مردفة 85
احلمسة61باأللف موصولة باهلاء الساكنة

دالية 86 الرضب،  مقطوعة  العروض  صحيحة  وافية  كاملية 
املديح58مفتوحة مردفة باأللف موصولة باأللف

مضمومة 87 ميمية  والرضب،  العروض  مقبوضة  وافية  طويلية 
احلمسة43جمردة موصولة بالواو

كاملية تامة صحيحة العروض والرضب، رائية مكسورة مردفة 88
املديح31باأللف موصولة باهلاء املكسورة

مكسورة 89 حائية  والرضب،  العروض  صحيحة  تامة  كاملية 
الرثاء41مؤسسة موصولة بالياء 

بسيطية وافية خمبونة العروض مقطوعة الرضب، رائية مفتوحة 90
املديح14مردفة باأللف موصولة باأللف

بسيطية وافية خمبونة العروض مقطوعة الرضب، نونية مكسورة 91
الرثاء36مردفة باأللف موصولة بالياء

ميمية 92 الرضب،  مقطوعة  العروض  صحيحة  وافية  كاملية 
الرثاء48مكسورة مردفة باأللف موصولة بالياء

العروض مقصورة الرضب، مهزية ساكنة 93 رملية وافية حمذوفة 
الرثاء26مردفة باأللف
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مستخلص
يعالج هذا البحث نظام العروض العريب من منظور ثنائية »السمع والقياس«، وهي 
العربية دون بعض؛ فقد ظهرت بشكل كبري  التي جرى تطبيقها يف بعض فروع  الثنائية 
يف النحو والرصف، فْضاًل عن الدرس املعجمي، وغابت عن الدرس العرويض بشكل 
الفت للنظر، وهو ما يمنح دراستها يف إطار الدرس العرويض مرشوعية بحثية، وناقش 
َ البحث أبعاد السمع يف النظام  بعد ذلك مجلة الفروض التي قدمت هلذا النظام. وقد بنيَّ

العرويض العريب، وتطبيقاته املختلفة.

القياسية  العروضية  األحكام  من  يتشكل  الذي  العرويض  للنظام  ختطيًطا  وقدم 
التي طرحت لدراسته من منظور األنظمة  التصورات  املختلفة، ودراسة تقويمية ألبرز 

العروضية يف خمتلف اللغات، ثم قدم تصوره عن النظام العرويض.

يف  أثرها  ومناقشة  واجلديدة،  األساسية  املفاهيم  حتديد  يف  الدراسة  منهج  ويتمثل 
النظام العرويض، ثم بيان التطبيقات التي متثل جانب السمع يف النظام العرويض العريب، 
منظور  من  العريب  العرويض  النظام  ختطيط  تفسريها،  ومناقشة  وتصنيفها،  حتليلها  ثم 
األنظمة العروضية ملختلف اللغات، ومناقشة أبرز الفرضيات التي قدمت له، ثم عرض 

فرضية البحث اخلاصة هبذا النظام العرويض.

وينتهي البحث بتقديم صورة كلية عن نظامنا العرويض بشقيه السمعي والقيايس، 
يف  العرويض  النظام  أبعاد  عن  نظرية  تقديم  ثم  تقويمية،  دراسة  فرضياته  أبرز  ودراسة 
تصور اخلليل بمستوياته املختلفة، وأساسه، واملعايري املختلفة هلذا األساس العرويض، 

نظام العروض العريب، ومدى صالحية الفرضيات للنظام العرويض.
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This paper deals with the Arabic prosodic system from the perspective of “ir-

regularity and regularity”، which has been applied in some disciplines of Arabic. It 

appeared greatly in syntax and morphology، in addition to the lexical study، and 

was remarkably absent from Prosody. Applying the irregularity and regularity in it 

grants them a research legitimacy. It discussed the hypotheses that were presented 

for this system and clarified the dimensions of irregularity in Prosody investigating 

its various types.

It outlined the prosodic system formed by the prosodic regularities، and intro-

duced a critical study for the most prominent perceptions that were put forward to 

study this prosodic system from the perspective of the prosodic systems in various 

languages. Then، it presented its perception of the prosodic system.

The study approach is to define the basic and new concepts، discuss their impact 

in the prosodic system، analyze the irregularities of it classifying them، discuss their 

interpretation، outline the system from the perspective of the prosodic systems of 

different languages، and discuss the most prominent assumptions presented to it. 

Then the paper presented its hypothesis for it.

Thus، the paper presents a holistic image of our prosodic system، in its two as-

pects، irregular and regular، evaluating its most prominent hypotheses، and presents 

a theory about the prosodic system according to the perception of AL Khalil with 

its different levels، basis، different standards for this prosodic system، the Arabic 

prosodic system، and the validity of the hypotheses of this system.



727 د. محمد عبد العزيز عبد الدامي الرفاعي

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  - العــــدد )28( محــــــــرم  1٤٤٣هـ - أغسطس 2021م
العلم وانضباط  الفن  طالقة  بني  العربي  الشعر  لعروض  االفتراضي  املؤمتر  ببحوث  خــاص  عــدد 

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  - العــــدد )28( محــــــــرم  1٤٤٣هـ - أغسطس 2021م
العلم وانضباط  الفن  طالقة  بني  العربي  الشعر  لعروض  االفتراضي  املؤمتر  ببحوث  خــاص  عــدد 

مقدمة

يطرح حمور »علم العروض من السمع إىل القياس« الذي اسُتكتبُت فيه رضورًة أوليًًّة 
تتمثل يف لزوم حتديد مفهومي السمع والقياس، وبخاصة يف ظل وضعهم مًعا يف الثنائية 
العربية، وحتديد دائرة كل واحد من  بثنائية »السمع والقياس« يف علم أصول  املشهورة 
هذين املفهومني، ومدى صالحيتهم للتحليل العرويض بشكل خاص، ومناسبتهم لثنائية 
»طالقة الفن وانضباط العلم« التي متثل منظور املؤمتر الذي اختذ لنفسه عنوان »عروض 
الشعر العريب بني طالقة الفن وانضباط العلم«، وذلك- بالتأكيد بعد حتديد مفهوم النظام 

العرويض بشكل عام.

وال يمكن إنكار أن ثنائية »السمع والقياس« تنحو بالبحث منًحى أصوليًّا؛ وذلك 
نظًرا ملا متثِّله هذه الثنائية بالنسبة ألصول العربية بشكل عام؛ ومن ثم سوف يقوم البحث 
النظام  متن  إىل  ذلك  بعد  ينتقل  ثم  للموضوع،  األصويل  اجلانب  بحق  بالوفاء  ابتداًء 
العرويض من خالل معاجلة البحث لتصورات العروضيني للقياس يف العروض العريب.

واحلقيقة أن وجود مفهومي السمع والقياس يف علم العروض يؤكد فرضيتنا التي 
تتمثل يف أن »أصول النحو« ليست أصواًل للتقعيد النحوي، بقدر ما هي أصول للتقعيد 
اللغوي بشكل عام؛ ألن »مباحث أصول النحو ال تنحرص يف النحو، وإنم تنبني عليها 
النحو، وذلك عىل ما تكشفه مراجعة فروع  ينبني عليها  اللغوي بقدر ما  فروع الدرس 
الدرس اللغوي األخرى من أصوات إىل رصف إىل داللة إىل معجم؛ فإن هذه املراجعة 
ستوضح أنه يوجد يف هذه العلوم مجيًعا مفردات أصول النحو من أدلة أو مصادر وقواعد 
بعلم  األصول  هذه  تقييد  يف  النظر  إعادة  إىل  يدعو  الذي  األمر  وغريها؛  ومفاهيم  كلية 
أو  التغليب  النحو« إال أن يكون ذلك من باب  ل »أصول  املفضَّ لقبها  النحو من خالل 

االصطالح فحسب«)1(. 

إن وجود هذين املفهومني اللذين يمثالن جزًءا أصياًل من عصب الدرس األصويل 
ما  خالف  عىل  وذلك  النحوي،  الدرس  خارج  استخدامهم  يفيد  العرويض  الدرس  يف 

يعنيه تقييد األصول بالنحو، وجعلها أصواًل له هو، ال لغريه.
())  الرفاعي، حممد عبد العزيز عبد الدايم. )2019(. أصول النحو العريب: النظرية واملنهج، بناء معارص لعلم 

االستدالل اللغوي، جدة: مركز النرش العلمي بجامعة امللك عبد العزيز، ص 2.
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األحكام  منظومة  أو  العام،  القياس  يمثل  الذي  العرويض  النظام  عن  احلديث  أما 
والقواعد العروضية من خالل تقديم القراءات املختلفة التي قدمت بياًنا هلا، فإنه ينحو 
ا مقاباًل للمنحى األصويل، وهو يمثل اجلانب التنظريي الذي جييب  بالبحث منًحى تنظرييًّ

عىل حقيقة النظام العرويض بشكل مبارش. 

مدخل: املفاهيم األساسية

)1( مفاهيم الرؤية األصولية

)أ( مفهوم السامع

يرد عىل معنيني  اللغوي، وهو  للتقعيد  املفاهيم األساسية  يعد مفهوم »السمع« من 
اللغة  مجع  صوريت  إحدى  »السمع«  يعد  حيث  بحثنا؛  بموضوع  يتصالن  اصطالحيني 
أو النقل عن العرب اللتني تتمثالن يف »السمع«، وهو األخذ املبارش، و«الرواية«، وهي 
بنفسه،  سمعه  بعد  العامل  يرويه  ما  عىل  »يطلق  »السمع«  فإن  وسيط،  خالل  من  األخذ 
وأما ما يرويه عن عامل آخر، أو عن جيل سابق من العلمء، أو عن مصنف من املصنفات 
ه رواية«)1(. ويفيد ذلك أن  ه سمًعا، وإنم نُعدُّ اللغوية، أو كتاب من كتب النحو، فال نُعدُّ

ًنا. »السمع« يتصل بالشفاهة، فُيقَصد به ما ورد شفاهة، ال ُمدوَّ

ويطلق »السمع«- كذلك- عىل ما خالف القاعدة، وذلك حني يراد بالقياس، ما جاء 
عىل قاعدٍة ما. وربم استخدم له لقب »السمعي« أو »املسموع« حني يشار إىل النص، ال 

احلكم الذي حيمله، وهو ما جيعله معاداًل لغري املقيس أو الشاذ.

)ب( مفهوم القياس

يرد ملفهوم »القياس« معنيان اصطالحيان: األول منهم أن يكون بمعنى املصدر أو 
الدليل اللغوي عىل احلكم، وهو الذي يقول عنه األنباري: »القياس محل غري املنقول عىل 
املنقول إذا كان يف معناه، كرفع الفاعل ونصب املفعول يف كل مكان، وإن مل يكن كل ذلك 

)1(  أبو املكارم، عيل. )1973(. أصول التفكري النحوي، ليبيا: منشورات اجلامعة الليبية، ص 21.
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منقواًل عنهم؛ وإنم ملا كان غري املنقول عنهم من ذلك يف معنى املنقول، كان حممواًل عليه، 
وكذلك كل مقيس يف صناعة اإلعراب«(1).

ويعد »القياس« هبذا املعنى االصطالحي مقاباًل للسمع بوصفهم مصدرين للتقعيد. 
وال يتصل- يف احلقيقة- هذا املعنى االصطالحي ملفهوم القياس ببحثنا بشكل مبارش.

أو  القاعدة  بمعنى  يكون  أن  فهو  »القياس«،  ملفهوم  الثاين  االصطالحي  املعنى  أما 
احلكم؛ فإن قول النحاة يف مسألٍة ما بأن قياسها كذا يفيد حكمها وقاعدهتا.

يعني ما سبق- عىل أية حال- أن مناقشة السمع بالنسبة للنظام العرويض تستلزم أن 
نناقش ما يأيت:

النظام العرويض يف مرحلة السمع التي تسبق مرحلة تسجيل اخلليل له، وذلك يف - 
مقابل مرحلته بعد تسجيل اخلليل. وتتسع مرحلة السمع األوىل لنشأة النظام العرويض 

العريب التي تشهد عدة فروض بحثية.

ما ورد من العروض مسموًعا عىل خالف أحكام العروض، وما ورد منه مقيًسا - 
مطرًدا. ومها ما ينطوي عليهم الدرس العرويض الذي يشمل القيايس املطرد، والسمعي 
عىل  العروضية  األحكام  فيها  ُتْسَلك  التي  املنظومة  يمثل  العرويض  النظام  فإن  الشاذ؛ 

اختالفها من مقيسة وسمعية.

ونحتاج أن نناقش األساس الذي ينبني عليه السمع والقياس، واملنهج الذي عومل 
التي  الفروض  بالتفصيل عىل  الوقوف  ثم  الذي خرج عنه،  القياس والسمع  به كل من 
قدمت للنظام العرويض بوصفه القياس العام أو القاعدة العامة التي ُتْسَلك فيه القواعد 

اجلزئية املختلفة.

ملا  استجابة  متثل  العرويض  الدرس  يف  والقياس  السمع  ثنائية  معاجلة  كانت  وإذا 
العرويض نفسه  النظام  البحث يف إطاره، فإن معاجلة  م  ُيَقدَّ الذي  يقتضيه عنوان املحور 

الذي يمثل القياس العام يمثل الثمرة احلقيقية أو اإلضافة الالزمة للتحليل العرويض.

مطبعة  دمشق:  األفغاين،  سعيد  حتقيق  اإلعراب،  جدل  يف  اإلغراب  الربكات.)1957(.  أبو  األنباري،    )1(
اجلامعة السورية، ص 45- 46.
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)2( مفاهيم الدراسة النظرية

 )أ( النظام العرويض

يتكون أي نظام- سواء أكان للعروض أم لغريه- من أمرين، ومها الوحدات التي 
ل منها، والعالقات التي تربط بني هذه الوحدات، والتي تصري هبا  ل مادته، وَيتشكَّ ُتشكِّ

الوحدات نظاًما. 

 )linear( أفقيًّا  مساًرا  إما  وحداته  بني  القائمة  العالقات  تتخذ  النظام  حتليل  وعند 
رأسيًّا  مساًرا  أو  مبارشة،  الكربى  الوحدة  لنا  ينتج  الصغرى  الوحدات  تعالق  كان  إذا 
ينتج  ثم  وسيطة،  وحدات  لنا  ينتج  الصغرى  الوحدات  تعالق  كان  إذا   )hierarchical(

تعالق الوحدات الوسيطة ينتج وحدات وسيطة أكرب حتى ننتهي إىل الوحدة الكربى.

وال خيفى أن النظام العرويض يتخذ املسار الرأيس أو اهلرمي؛ إذ تتعالق الوحدتان 
واألوتاد  األسباب  يف  تتمثل  وسطى  وحدات  لتكوين  والساكن  املتحرك  الصغريان 
والفواصل التي تتعالق فيم بينها لتكوين وحدات التفعيالت، تتعالق التفعيالت لتكوين 

البحور.

عىل  العالقات  حتديد  إىل  العرويض–  النظام  بخصوص  بحاجة-  أننا  ذلك  ويعني 
اختالف مستوياهتا، أي التي بني وحديت املتحرك والساكن، ثم التي بني األسباب واألوتاد 

والفواصل، ثم التي بني التفعيالت حتى نحدد النظام العرويض بشكل دقيق وكامل.

ويلزم- كذلك- أن نبني ما إذا كانت العالقات التي تشكل النظام العرويض ذات 
طبيعة واحدة، أم ختتلف من مستوى إىل آخر.

)ب( املورا )(

حسبنا بخصوصها أن نشري إىل أن مصطلحها يرجع إىل اللفظ الالتيني )mora( التي 
تعني »الوقت الالزم أو املطلوب«(1)، وأهنا »تعد وحدات جتريدية«(2)، وأهنا وحدة قياس 
(()  Bussmann، Hadumod. Routledge Dictionary of Language and Linguistics، translated and edited by Gregory Trauth and 

Kerstin Kazzazi، London: Routledge، 1998، p. 766.

(()  Inaba، Seiichiro. “Moras، Syllables، and Feet in Japanese”، Language، Information and Computation 
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فونولوجية، تساوي الصائت القصري، أي إهنا ليست الصائت القصري نفسه، وإنم وحدة 
قياس حتسب به األصوات الصائتة والصامتة؛ فهي بمقدار الصائت القصري، ال الصائت 

القصري نفسه. بل تعد وحدة قياس للمقطع؛ فاملقطع املشتمل عىل مورا مقطع قصري(1).

وتستخدم هذه الوحدة يف »الدراسات العروضية الرتاثية لإلشارة إىل الوحدة الصغرى 
من الزمن العرويض، أو الوزن، ويستخدم اآلن يف بعض النمذج الفونولوجية«(2).

ويتم تقدير الصائت القصري بمورا، والطويل باثنتني، أما الصامت فإنه يأخذ مورا 
إىل  املقطع  حتليل  فيتم  املقطع؛  نواة  بعد  أي  اللغات،  بعض  يف  املقطع  ختام  يف  جاء  إذا 
نواة  النواة )nucleus( من صامت، وقافية )rhyme( ذات  ما يسبق  بادئة )onset(، وهي 

)nucleus( وختام )coda(، وهو ما بعد النواة من صوامت.

ويمكن حتليل املقطع »قد« وفًقا لذلك عىل النحو اآليت: 

 σ  ط  

 Rhyme قافية             Onset بادئة  

 coda ختام   nucleus  نواة

ـــَ     د     قـ  

شغلت القاف بادئة املقطع )Onset(، وشغلت فتحة القاف مع الدال قافيته 
)Rhyme( التي انقسمت إىل نواة )nucleus( شغلتها الفتحة، وختام )coda( شغلته 

الدال.

)ج( ثنائية املتحرك والساكن

نشري إىل أننا نلتزم بمصطلحي العروض الرتاثيني اللذين يصنفان الوحدة الصغرى، 

(PACLIC12)، 18-20 Feb، 1998، 106-117. P. 106.

(()  Bussmann. Routledge Dictionary of Language and Linguistics، 1998، p. 766.

(()  Crystal، David. A Dictionary of Linguistics & Phonetics، ، 6th  edition، Oxford: Blackwell Publishig، ]1980 (2008)[، p. 

312.
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باملصطلح  املتحرك  ربطنا  إىل  ترجع  منهم  الرتاث  موقف  فهم  مشكلة  أن  إىل  نشري  وأن 
اإلنجليزي vowel )صائت(، واحلقيقة أن تسمية املتحرك والساكن قد قامت يف الرتاث 
يف  تتحرك  النطق  أعضاء  كانت  إذا  فإنه  النطق؛  أعضاء  وضع  مالحظة  عىل  بناء  العريب 
أثناء نطق الصوت وصف بأنه »متحرك«، وهو الصامت الذي تتحرك أعضاء النطق يف 
أثناء نطقه، وإذا كانت ساكنة يف أثناء نطقه وصف بأنه »ساكن«، وهو الصامت الذي ال 
تصاحبه حركة، وكذلك حرف املد؛ فإنه ال يزيد عن امتداد لنطق احلركة القصرية، وال 
احلركة  نطق  بداية  مع  اختذته  الذي  وضعها  عىل  تبقى  وإنم  النطق،  أعضاء  معه  تتحرك 

القصرية.

)د( احلزمة/ حزمة الصوت )(

وهو مصطلح نقرتحه مقاباًل للمقطع )syllable(، وبدياًل عنه؛ حيث نرى أنه أنسب 
للتصور الرتاثي العريب من مفهوم املقطع احلديث الذي نرى أنه اقرتاحه وحدة وسيطة 

لفهم الرتكيب الفونولوجي للعربية موضع نظر.

 vowel-( الغريب  الدرس  يف  الصائت  حول  يدور  املقطع  أن  إىل  هذا  مذهبنا  ويرجع 
ضوئه؛  يف  املقطع  مكونات  وحتسب  األغلب،  يف  املقطع  نواة  فهو  centered system(؛ 

القافية،  فالبادئة ما كان قبله، واخلتام ما كان بعده، وهو مع اخلتام- إن وجد- يمثالن 
وهذا ما ال يتناسب مع البنية الفونولوجية للعربية التي درسها علمؤنا يف إطار الساكن، 
ال الصائت؛ فلدهيم أربعة قواعد تتصل بالساكن؛ إذ ال نبدأ بساكن، وال نقف إال بساكن، 
وال يتواىل ساكنان، وال يتواىل أربع متحركات )غري سواكن( يف الكلمة الواحدة أو ما مها 
كالكلمة الواحدة، وهي ما يمكن أن نعرب عنه بمصطلح الساكن ال يغيب الساكن عن 

أربعة أصوات )أجزاء صوتية( للكلمة الواحدة، أو ما مها كالكلمة الواحدة.

ويعني هذا- ببساطة- أن تراثنا اللغوي قد قال بالقواعد األربعة للبنية الفونولوجية 
)البادئة، والقافية، والنواة، واخلتام(، وال خيرج  باملكونات األربعة للمقطع  للعربية، ال 
البنية الفونولوجية للعربية عن القواعد األربعة املقررة. كم ال نحتاج حلساب  يشء من 
بنية العربية الفونولوجية بناء عىل تصور ال يناسبها، وال حتتاج إليه؛ فليس لدينا أكثر من 
صامت واحد للبادئة، ال يزيد، وال يغيب، وكذلك، ليس لدينا أكثر من صامت للختام 
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إال يف حال الوقف الذي يتيح توايل ساكنني.

عىل  احلزمة  تتأسس  الصائت،  عىل  املقطع  يتأسس  بينم  أنه  إىل  نشري  أن  ونستطيع 
الساكن.

ومن  فيهم.  احلزمة  تعمل  والعروض،  الفونولوجي  من  كل  يف  املقطع  يعمل  وكم 
 phonological( الفونولوجي  كان توظف يف  إذا  بالفونولوجية  احلزمة  يمكن وصف  ثم 
ذلك  ويمكن   .)metrical pack( العروض  يف  توظف  كانت  إذا  وبالعروضية   ،)pack

)اجلزء  الصوت  عىل  تتأسس  أهنا  عىل  بناء  الصويت(  )اجلزء  الصوت  حزمة  بتسميتها 
.)segment pack( )الصويت

أّواًل- القراءة األصولية للنظام العرويض

سبقت  كم  فهم-  األصول؛  يف  حديًثا  والقياس«  »السمع  ثنائية  عن  احلديث  ُيعّد 
يف  والقياس  السمع  تطبيقات  وسنستعرض  بامتياز.  أصوليان  مصطلحان  اإلشارة- 
يف  العرويض  النظام  قبل  ما  عىل  نقف  ثم  وحتليلهم،  تصنيفهم  مع  العرويض،  الدرس 

مرحلة ما قبل الشعر، وذلك عىل النحو اآليت: 

أ1 السامعي يف النظام العرويض.

ليس ثمة فرق يف النظام العرويض للشعر الذي وردنا فيم قبل دراسة اخلليل له عنه 
فيم بعد حتديده للنظام العرويض، وتفصيله ألحكامه، وذلك عىل الرغم من امتداده إىل ما 
قبل اإلسالم بنحو مائة ومخسني أو مائتني سنة وفق تقديرات اجلاحظ الذي يقول: »فإذا 
استظهرنا الشعر وجدنا له- إىل أن جاء اهلل باإلسالم- مخسني ومائة عام، وإذا استظهرنا 
بغاية االستظهار فمئتي عام«(1)، أو إىل ما قبل اإلسالم بنحو مخسة قرون؛ إذا ما أخذنا بم 
أثبتته املصادر املختلفة من قصائد قد وردت ملالك بن فهم األزدي الذي مات عام 480 ق 
ه، وكان قد »ملك عمن وما حوهلا سبعني سنة«(2)، فضاًل عن قصائد جتاوز عمرها املائتي 

)1(  اجلاحظ، عمرو بن بحر. احليوان، ج1، حتقيق عبد السالم هارون، القاهرة: مطبعة ومكتبة مصطفى البايب 
احللبي، ط2، ص 74.

)2(  الصحاري، سلمة بن مسلم العوتبي. )2006(. األنساب، ج1، حتقيق حممد إحسان النص، ، ط4، ص 
.728
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اإلسالم،  قبل  قرون  بعيًدا خلمسة  تذهب  كانت ال  وإن  اجلاحظ،  إليها  التي ذهب  عام 
وذلك كقصيدة لقيط بن يعمر اإليادي الذي تويف 260 ق ه، وغريها من القصائد. 

َلها اخلليل، وأخرج نظامها العرويض؛  لقد وصلنا الشعر العريب عىل صورته التي َحلَّ
مقفى يف  اجلاهيل  الشعر  إلينا من  ما وصل  فإن »كل  استقر،  ما  به قصائد ختالف  فليس 
صورته الكاملة، وال نعرف شيًئا عن املحاوالت األوىل، أو عىل األقل تلك التي سبقت 

هذه الصورة املتعارف عليها يف الشعر العريب«(1).

خروج  جمرد  تكون  أن  عن  تزيد  ال  التي  املخالفات  بعض  يف  األمر  انحرص  لقد 
قليل، وغري منتظم. ونستطيع أن نحرصه يف ست فئات، وهي: تداخل البحور يف بعض 
القصائد، وتداخل األعاريض، واخلروج عن صور البحر، أو حتى عن البحور املستعملة 
إىل البحور املهملة، وتغيري التفعيلة األوىل من الصدر أو العجز، واضطراب وزن بعض 

األبيات، واضطراب القافية.

يد  عىل  وْضِعه  قبل  فيم  العرويض  النظام  أمر  من  كان  ما  العروضيون  ل  سجَّ وقد 
اخلليل، وطرًفا مما اختلف به عن نظام العروض بعد أن استقر عىل يد اخلليل؛ فقد ذكروا 
يف  ظهر  ما  بعض  عن  القطاع  ابن  يقول  األبحر،  بني  التداخل  من  يشء  فيه  وقع  قد  أنه 
النظام العرويض: »اعلم أن العروض علم وضع ملعرفة أوزان شعر العرب، وبمعرفته 
يأمن الشاعر عىل نفسه من إدخال جنس من الشعر عىل جنس؛ إذ كان االشتباه يف أجناس 
الشعر كثرًيا، وقد وقع فيه مجاعة من العرب، كُمَرقٍِّش، وُمَهْلِهٍل، وَعْلَقَمَة ْبِن َعْبَدَة، وُعَبْيِد 

ْبِن األَْبَرِص، وغريهم«(2).

أبياًتا  األقدمني  الشعراء  قصائد  بعض  يف  »نجد  بقوله:  بروكلمن  يؤكده  ما  وهو 
مسعدة  بن  سعيد  وضعه  وما  أمحد،  بن  اخلليل  وضعه  الذي  العروض  عن  خارجة 
األخفش األوسط يف كتابه العروض، كم يف قصائد املَرقِّش األكرب، وُعَبْيد، وعمرو بن 
ُقَمْيَئة، وامِرئ القيس، وُسْلِمّي بن ربيعة، ويبدو أن هذه الظواهر آثار قليلة ملرحلة من 

)1(  عبد الرءوف، عوين. )1976(. بدايات الشعر العريب بني الكم والكيف، القاهرة: مكتبة اخلانجي، ص 
.46 -45

)2(  القطاع، عيل بن جعفر. )1983(. البارع يف علم العروض،  حتقيق أمحد حممد عبد الدايم، القاهرة: دار 
الثقافة العربية، ص 67.
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النمو مل نقف عىل كنهها بعد«(1).

اجلانب  متثل  التي  العرويض،  النظام  عن  اخلروج  مشكالت  من  لطائفة  وسنعرض 
السمعي منه، وذلك فيم يأيت:

أ تداخل البحور يف القصيدة الواحدة، ومن ذلك بيت امرئ القيس:	.

ســاِغًبا13 هلــا  َفْرًخــا  َواإِلْحَثــاُل()) ُتْطِعــُم  اجلُــوُع  بِــِه   أرضَّ 
املتقارب،  الذي جرت عليه، ودخل يف بحر  البسيط  الثاين عن وزن خملع  الشطر  خرج 
»ويشبه  الشنرتيني:  يقول  »َفْعُلْن«.  وهو  للمتقارب،  يرد  مل  رضب  عىل  اشتمل  أنه  إال 
فضاًل  وذلك  املتقارب«(2).  رضوب  من  ذلك  وليس  »َفْعُلْن«،  رضبه  أن  غري  املتقارب، 
عن ورود عروض الشطر األول عىل »فاعلن«، وهو ما ال يكون عروًضا ملخلع البسيط.

ومنه- كذلك- بيته:

هِبــا15 َتَلبَّْبــُت  َقــْد  َعــاُل()) َوغــاَرٍة  الرِّ اهَبــا  َأرْسَ  َكَأنَّ 
ورد كرس الوزن يف تفعيلة العروض »ُمَتْفِعْل« )َفُعوُلْن( التي جاءت عىل وزن »َمْسُتِعُلْن«، 

فجاء صدر البيت عىل جمزوء البسيط، ال خملع البسيط الذي جتري عليه القصيدة.

وورد- أيًضا- يف البيت الرابع من بائية ُعَبْيد بن األبرص«أقفر من أهله ملحوب«:

اخلُُطــوُب()) َوبّدَلــْت ِمــْن َأْهِلَهــا ُوُحوًشــا4 َحاهَلَــا  ْت  َ  َوَغــريَّ
فإن الشطر األول الذي زاد فيه سبب خفيف يف بداية تفعيلته الثانية »فاعلن«، فتحولت 
إىل تفعيلة »مستفعلن«، فلم َيُعْد هذا الشطر األول َبْعَد هذه الزيادة من خملع البسيط عىل 
ما جتري عليه القصيدة ، وإنم صارت من بحر الرجز، مع قطع العروض الذي يراه بعض 
»مستفعلن«  تفعيلة  فتصري  اخلبن،  زحاف  معه  وجيوز  بعضهم،  استدركه  ممَّا  الباحثني 
املعارص،  الشعر  يف  وروده  إىل  الدراسات  بعض  أشارت  وقد  )فعولن((3).  »ُمَتْفِعْل« 
)1(  بروكلمن، كارل. تاريخ األدب العريب، ج1، نقله إىل العربية عبد احلليم النجار، القاهرة: دار املعارف، 

ط5، ص 54.
القوايف، دراسة وحتقيق عالء حممد  الكايف يف علم  امللك. )2003(.  بن عبد  بكر حممد  أبو  الشنتنريي،    )2(

رأفت، القاهرة: دار الطالئع للنرش والتوزيع والتصدير، ص 60.
)3(  فان دايك، كورنيليوس. )1957(. حميط الدائرة يف علمي العروض والقافية، بريوت، ص 69.
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تقول: »غري أين عثرت أثناء قراءيت للشعر املعارص عىل من استخدم الرجز التام مقطوع 
العروض والرضب مًعا، والتزم هذا يف مجيع أبيات قصيدته، فجاءت منتظمة، واملوسيقى 

ا، وال يفجأ أذنيك فيها نشاز«(1). مرحية لألذن، ال حتس فيها نبوًّ

السادس  األبيات  يف  »ُمَتْفِعْل«  من  بداًل  »مستفعلن«  وزن  عىل  العروض  ورد  وقد 
بِن  لُعَبْيِد  قصيدة  من  عرش  واخلامس  عرش  والرابع  عرش  والثالث  عرش  والثاين  والثامن 
األَْبَرِص، وهو ما جيعل هذه األشطر عىل جمزوء البسيط بداًل من خملع البسيط الذي جتري 

عليه القصيدة.

6
8

12
13
14
15

َهالِــًكا  ــا  َوإِمَّ َقتِيــاًل  ــا   إِمَّ
مُمِْعــٌن َمِعــنٌي  َأْو   واِهَيــٌة 
َأْهُلهــا  ِمنَْهــا  َل  ُحــوِّ َيــُك   إِْن 
َهــا َجوُّ ِمنَْهــا  َأْقَفــَر  َيــُك   َأْو 
خَمُْلوُســها نِْعَمــٍة  ِذي   َفــُكلُّ 

َموُروُثهــا  إِبِــٍل  ِذي   وُكلُّ 

َيِشــيُب ملَِــْن  َشــنْيٌ  ــْيُب   َوالشَّ
يــُب هَلِ ُدوهَنَــا  َهْضَبــٍة  ِمــْن    

َعِجيــُب  َوال  َبــِدْيٌء   َفــال 
ــدوُب ِواجُلُ املْحــُل   َوَعاَدَهــا 
َمْكــُذوُب َأَمــٍل  ِذي   وُكلُّ 

َمْســُلوُب)4)  َســَلٍب  ِذي   َوُكلُّ 

ومنه- كذلك- ما ورد يف قصيدة َزْيِد ْبِن َعِديٍّ العبادي:

ــَن َعــِدّي2 ــَم ْب َتْرَحــْل(5) َأْنِعــْم َصَباًحــا َعْلَق َأْم  اْلَيــْوَم   َأَثَوْيــَت 
فقد وردت القصيدة عىل بحر الرسيع، وخرج الشطر الثاين إىل بحر املديد- كم ال خيفى.

ومنه- أيًضا- بيت املَرقِّش األكرب:

َمِلــٌك18 َغــَزا  َأْن  يف  َذْنُبنَــا  ــم(6) مــا  ــاِزٌم ُمْرَغ ــَة ح ــْن آِل َجْفنَ  ِم
الوزن«(2)  هذا  عىل  أبياهتا  بعض  شطور  »وخرجت  امُلَرقِّش:  قصيدة  عن  بعضهم  يقول 
وقد  الكامل«(3).  وزن  من  »«فإن  السابق:  البيت  بخصوص  ويضيف  الرسيع،  يقصد 
استبق إىل القصيدة األستاذ عبد الرمحن حممود عبد الرمحن الباحث املساعد بمجمع اللغة 
)1(  صالح، شعبان. )1998(. موسيقى الشعر بني االتباع واالبتداع، القاهرة: دار الثقافة العربية، ط3، ص 

.108
)2(  ضيف. )1960(. العرص اجلاهيل، ص 184.

)3(  السابق، املوضع نفسه.



737 د. محمد عبد العزيز عبد الدامي الرفاعي

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  - العــــدد )28( محــــــــرم  1٤٤٣هـ - أغسطس 2021م
العلم وانضباط  الفن  طالقة  بني  العربي  الشعر  لعروض  االفتراضي  املؤمتر  ببحوث  خــاص  عــدد 

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  - العــــدد )28( محــــــــرم  1٤٤٣هـ - أغسطس 2021م
العلم وانضباط  الفن  طالقة  بني  العربي  الشعر  لعروض  االفتراضي  املؤمتر  ببحوث  خــاص  عــدد 

العربية بالقاهرة، وأشار إىل أهنا يف جزء كبري منها ترد عىل بحر الكامل مع زحافات قبيحة، 
املتحرك الذي تصري به ///○//○ إىل //○//○ (،  الثاين  كزحاف الوقص )حذف 
وزحاف اخلزل املركب من اإلضمر والطي الذي تصري به ///○//○ إىل /○///○(. 

أ يف 	. جيتمع  أن  وهو  مقتضاها،  عن  اخلروج  أو  األضب  أو  األعاريض  تداخل 
القصيدة الواحدة أكثر من عروض، أو أكثر من رضب، ويكون ذلك فيم يعرف باإلقعاد 

والتحريد.

وهو  بالكامل،  خيتص  »وهو  يقول  الكامل،  ببحر  اإلقعاد  خيص  بعضهم  كان  وإذ 
من  وانتقاله  منه،  الثانية  العروض  إىل  الكامل  من  األوىل  العروض  من  الشاعر  خروج 
الثانية إىل األوىل«(1)، فإنه قد ورد يف بحر الطويل بخروج العروض من القبض إىل احلذف.

وإذا كان اإلقعاد يرد بزيادة عروض ال ترد يف البحر؛ فقد يرد خروج القصيدة من 
عروض إىل أخرى جائزة يف البحر، وذلك كم يف ورود عروض املتقارب باحلذف مرة، 

وبالقرص أخرى، وذلك، كم يف دالية األعشى:

1
3

12
23

َلْيَلــًة َعْينُــَك  َتْغَتِمــْض  مَلْ  َك   َأِجــدِّ
الُفــَؤاِد بُِصْلــِب  مُتِيْطــي   َفِميطِــي 

الِقَطــاِف بِــَكاِر  ِمــْن  َلهــا   َتنَخَّ

املنِْفِديــَن ُهــُم  َفكاُنــوا  لَِقــْوٍم 

اِدهــا ُرقَّ مــع  ُقَدهــا   َفرَتْ
َوَكنَّاِدهــا ِحبــاٍل   َوُصــوِل 
إِْكَســاِدها آَمــُن   ُأَزْيــِرُق 
إِْنَفاِدهــا(٧) َقْبــَل  رَشاهَبُــُم 

إال  »فعولن«،  من  اخلفيف  السبب  بحذف  »فعو«  حمذوفة  املتقارب  بحر  عروض  ورد 
أن »فعوُل« بالصحة، وإن ورد فيها القبض الذي يعد من قبيل الزحاف، قد جاءت يف 
عروض بعض األشطر، كم يظهر يف البيت الثالث، والبيت الثاين عرش، والبيت الثالث 
والعرشين. وهو وإن أجازه العروضيون إال أنه يمثل- يف تصورنا- نوًعا من التداخل 
َغرْيِ  ِمْن  الَقِصيدِة  يف  الَعُروِض  اْختاِلُف  »وهو  اإلقعاد:  عن  التنوخي  يقول  اإليقاعي. 

يٍع«(2). َترْصِ

)1(  التربيزي، اخلطيب. )1986(. الوايف يف العروض والقوايف، متهيد عمر حييى وحتقيق فخر الدين قباوة، 
دمشق: دار الفكر، ط4، ص 226.

)2(  التنوخي، أبو يعىل. )1978(. القوايف، حتقيق عوين عبد الرءوف، القاهرة: مكتبة اخلانجي، ط2، ص 79.
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أ اخلروج عن صور البحر أو عن األبحر املستعملة	.

يثبت التربيزي خروج أبيات ُسْلِمّي بن ربيعة عن صور بحر البسيط، يقول: »هذه 
بن  سعيد  وضعه  ومما  أمحد،  بن  اخلليل  وضعها  التي  العروض  من  خارجة  األبيات 
مسعدة، وأقرب ما يقال فيها: إهنا جتيء عىل السادس من البسيط«(1). ويقول بعضهم: 
»قد استدرك بعضهم للبسيط عروًضا رابعة جمزوءة حذاء خمبونة، فبعد إسقاط »فاعلن« 
صارت »مستفعلن« باحلذذ »ُمْسَتْف«، وباخلبن »ُمَتْف«، ثم نقلت إىل »َفَعْل« هلا رضبان، 
»ُمَتْفِعْل«  واخلبن  بالقطع  »مستفعلن«  صارت  خمبون  مقطوع  الثاين  الرضب  مثلها... 

فنقلت إىل »فعولن«، وبيته:

َوَنْشــَوًة ِشــَواًء  (8) إِنَّ  األَُمــوِن  الَبــاِزِل   َوَخَبــَب 
السكاكي  يقول  القدامى،  للشعراء  املهملة  البحور  العلمء استعمل بعض  ونسب بعض 
عن بحر املستطيل- أو الوسيط- املهجور »وإنه بحر مستعمل، وإن كان اخلليل أمهله، 

حيكى عن امرئ القيس أشعاًرا هبذا الوزن« منها:

 أال يا عني فابكي عىل فقدي مللكي
ختطيت بالدا وضيعت قالبا

 وإتاليف ملايل بال حرف وجهدي
 وقد كنت قديًم أخا عز وجمد(9)

ويعد خروج الشعر عن صور العروض والرضب املقررة للبحر، وخروجه عن األبحر 
فيم بعد وضع اخلليل  الذي ورد  املستدرك،  قبيل  أو املهجورة من  املهملة  املستعملة إىل 
للنظام العرويض. وذلك كم يظهر فيم نسب أليب العتاهية من شعر عىل بحر املمتد- أو 

الوسيم- املهجور.

أ تغيري التفعيلة األوىل من الصدر أو العجز	.

يرد تغيري يف التفعيلة التي يفتتح هبا صدر البيت، أو عجزه، وهو تغيري يصيب الوتد 
فقط، كالثلم الذي هو حذف أول متحركي الوتد املجموع من فعولن لتصبح »عولن«، 
أو يصيبه مع سبب آخر يف التفعيلة، كالثرم الذي يكون بالثلم والقبض الذي هو حذف 

اخلامس الساكن، وتصري فعولن بالثرم »عوُل«.

)1(  التربيزي، أبو زكريا حييى بن عيل. )2000( رشح ديوان احلمسة أليب متام، كتب حواشيه غريد الشيخ، 
ووضع فهارسه العامة أمحد شمس الدين، بريوت: دار الكتب العلمية، ط1، ص 702.
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وقد يكون التغيري بالزيادة، كم يف اخلزم الذي يكون بزيادٍة من حرف إىل أربعة أحرف 
إذا كان يف صدر البيت، وحرف إىل حرفني إن كان يف أول العجز. 

ومن تغيري التفعيلة األوىل يف الصدر الثلم والثرم والشرت وغري ذلك مما تذكره كتب 
يشغل  فم  املقام؛  هذا  يف  استعراضها  إىل  نحتاج  ال  نمذج  له  وتقدم  املختلفة،  العروض 

البحث بيان أنواع اخلروج عىل النظام العرويض، ثم حماولة تفسريه.

أ اضطراب الوزن، وغالًبا، ما يصيب إحدى تفعيالت البيت.	.

أشار بعضهم إىل ورود اضطراب يف الوزن يف قصيدة امريءالقيس )542م( »َعْينَاك 
امرئ  المية  مطلع  يف  الوزن  اضطراب  حتتمل  التي  املواضع  وتتمثل  ِسَجاُل«،  َدْمُعهم 

القيس:

 َعْينَاك َدْمُعهم ِسَجاُل1
(

َكَأنَّ َشْأَنْيِهَم َأْوَشاُل(0)
الغائبة يف »دمعها«، وهو ما يمثل  املفرد  البيت بضمري  إذا روي  يرد احتمل كرس الوزن 
ما  الضمري لالثنني »دمعهم«، وهو  بذكر  »فاعلن«، ويرتفع هذا االحتمل  لتفعيلة  كرًسا 

ورد يف رشح البيت؛ مما جيعل اضطراب الوزن احتماًل بسبب التحريف، ال يقينًا.

)َمًفُعوُلْن(،  »ُمْسَتْفِعْل«  من  باخلبن  )فعولن(  »ُمَتْفِعْل«  الرضب  تفعيلة  ورود  أما 
فهو من زحاف اخلبن اجلائز الذي ال يلزم، وال يمثل خروًجا عن النظام العرويض- كم 

سبقت اإلشارة.

ومن اضطراب الوزن بيته العارش:

) َصاَب َعَلْيِه ربِيٌع باِكٌر10

حاُل()) َكَأنَّ ُقْرياَنُه الرِّ
صحيحة  فوردت  »َفُعوُلْن«؛  املخلع  عروض  تفعيلة  عن  العروض  تفعيلة  خرجت 

»ُمْسَتْفِعُلْن«.

وورد- أيًضا- يف بيته الثالث عرش:

 أرضَّ بِِه اجلُوُع َواإِلْحَثاُل ُتْطِعُم َفْرًخا هلا ساِغًبا13
يرد احتمل الكرس عند إسقاط اجلار واملجرور »هلا« من الشطر األول، كم حدث يف رواية 
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الديوان(1)، ويرتفع الكرس بإثبات اجلار واملجرور »هلا«، كم يف رواية الشنتنريي يف الكايف 
أن  إال  أو حتريفها.  الرواية  فساد  بسبب  يقوم  الكرس  أن  القوايف(2). ويعني ذلك  يف علم 

العروض تبقى عىل »فاعلن«، بداًل من عروض املخلع »فعولن«.

ومن القصائد التي ورد هبا اضطراب الوزن قصيدة ُعَبيد ْبِن األَْبَرِص التي يقول عنها 
املعري: »ووزهنا خمتلف، وليست موافقًة ملذهب اخلليل يف العروض(3): 

) َأْقَفَر ِمْن َأْهِلِه َمْلُحوُب1

ُنوُب()) بِيَّاُت َفالذَّ َفالُقطَّ
زيادة«(4).  أو  تفاعيله  بعض  حذف يف  من  منها  بيت  وال خيلو  البسيط،  خملع  »من  وهي 

وهو- يف احلقيقة- حكم ال خيلو من تعميم ال تدعمه مراجعة القصيدة.

التفعيلة  زاد سبب خفيف، فجاءت  إذ  الرابع؛  بيتها  الزيادة يف  وقد وقفنا عىل هذه 
الثانية »مستفعلن« بداًل من »فاعلن«:

) َوبّدَلْت ِمْن َأْهِلَها ُوُحوًشا4

ْت َحاهَلَا اخلُُطوُب()) َ َوَغريَّ
)فعولن(  »ُمَتْفِعْل«  التفعيلة  فتصري  املقطوعني،  رضهبا  أو  عروضها  مع  خبن  يرد  وقد 
بالقطع فقط، بداًل من »ُمْسَتْفِعْل« )َمْفُعوُلْن(، واخلبن زحاف جائز، وغري الزم. وقد ورد 
ذلك- بالنسبة ألول مخسة عرش بيًتا مثاًل- يف تفعيلة العروض يف البيت األول، وتفعيلة 

الرضب يف أبياهتا اخلامس والرابع عرش واخلامس عرش:

1
5

14
15

 َأْقَفَر ِمْن َأْهِلِه َمْلُحوُب 
 َأْرٌض َتَواَرَثَها َشُعوٌب

 َفُكلُّ ِذي نِْعَمٍة خَمُْلوُسها
وُكلُّ ِذي إِبٍِل َموُروُثها 

ُنوُب  بِيَّاُت َفالذَّ  َفالُقطَّ
َها حَمُْروُب  َفُكلُّ َمْن َحلَّ

 وُكلُّ ِذي َأَمٍل َمْكُذوُب 
َوُكلُّ ِذي َسَلٍب َمْسُلوُب())) 

وال يمثل دخول اخلبن يف تفعيلة الرضب وحتويلها من »ُمَتْفِعْل« )َفُعوُلْن( إىل »ُمْسَتْفِعْل« 
)مفعولن( لكونه يرد خارج دائرة القافية التي تتمثل يف آخر ساكنني، وما بينهم واحلركة 

)1(  السابق، ص 192.
)2(  الشنتنريي. )2003(. الكايف يف علم القوايف، ص 59.

بريوت:  زنايت،  حسن  حممود  حتقيق  واملواعظ،  اهلل  متجيد  يف  والغايات  الفصول  العالء.  أبو  املعري،    )3(
منشورات دار اآلفاق اجلديدة، ص 131.

)4(  ضيف، شوقي. )1960(. العرص اجلاهيل، القاهرة: دار املعارف، ط11، ص 184.
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أو املتحرك الذي قبل الساكن األول؛ فهي ال تؤثر ال عىل الروي، وهو حرف الباء، وال 
الوصل، وهو الواو الناشئة من إشباع ضمة الروي، وال الردف املتمثل يف الواو أو الياء، 

وال احلذو، وهو احلركة التي قبل الردف.

وإذا ما جتاوزنا ما ُوِصف بأنه َكرْسٌ للوزن وخروٌج عنه بزيادة أو حذف، أو بتداخل 
بني البحور يف القصيدة الواحدة، وجدنا نوًعا قد أدرجه العروضيون بصفته عيوًبا قبيحة 

يف الوزن أو القافية.

احلذف،  وعيوب  »اخلزم«  الزيادة  عيب  عيوب-  عرشة  يف  الوزن  عيوب  وتتمثل 
كالثلم، والثرم... إلخ- نحاول أن نضمها مع كرس الوزن بالزيادة أو احلذف من أجل 

النظر يف توجيهها.

أ اضطراب القافية يف أحد حروفها أو حركاهتا	.

يظهر اضطراب القافية فيم عرف بعيوب القافية، وذلك كاإلقواء الذي يكون بالتغري 
بني الكرسة والضمة. ومن نمذج اإلقواء ما ورد يف معلقة امرئ القيس:

ِل كأنَّ أباًنا يف َأَفاننَِي َوْدِقِه  َكبرُِي ُأَناٍس يف بَِجاٍد ُمَزمَّ
ٍل« عىل اجلوار، وحقه أن يكون نعًتا لـ«كبري««(1). «وخفض »ُمَزمَّ

أو  الكرسة  مع  الفتحة  بني  بالتغري  يكون  الذي  اإلرصاف  القافية  اضطراب  ومن 
الضم، فضاًل عن السناد الذي يكون يف التأسيس، واحلذو والردف... إلخ.

وقد أثبت العروضيون هذا االضطراب، واستشهدوا له من أشعار العرب.

يمكن- عىل أية حال- بعد وقوفنا مع هذه العينة التي أشار إليها العلمء والدارسون 
النظام العرويض للشعر  بوصفها نمذج للخروج عىل الوزن فيم قبل كشف اخلليل عن 

العريب أن نقرر ما يأيت:

• أهنا ال تزيد عن تكون جمرد نمذج خروج، ال متثل مرحلة متميزة للنظام العرويض، 	
فضاًل عن أن تكون نظاًما سابًقا عىل النظام الذي وقف عليه اخلليل.

)1(  امرؤ القيس. )1965(. ديوانه، ص 25.
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• أهنا مل حتظ من العروضيني بتوجيه ذي بال؛ فإذا بحثنا عن توجيهات العروضيني 	
لنمذج اخلروج هذه وجدنا أهنم قد أثبتوها دون تفسري عرويض؛ فلم حياولوا أن يوفقوا 

وضعها مع النظام العرويض، أو حيددوا السبب أو السياق الضابط هلا.

• أن ما ذكره العلمء من نمذج للخروج عىل النظام العام للعروض العريب ال ينحرص 	
العروض،  علم  وضع  قبل  من  لشعراء  النمذج  وردت  وإنم  اخلليل،  قبل  ما  شعراء  يف 
عىل  املستدرك  باب  من  ذلك  جيعلون  العلمء  كان  وإن  العلم،  وضع  بعد  من  وآلخرين 

النظام العرويض.

• أن حتليل هذه األصناف الستة التي رصدها البحث يبني ما يأيت:	

أن أيرسها هو ما ورد عىل إيقاع مل يثبته اخلليل؛ فإن تداخل األبحر يف القصيدة ال 	 
يعني اخلروج عن مطلق اإليقاع، وإنم اخلروج من إيقاع إىل آخر، أي إن الشاعر قد التبس 
عليه اإليقاعان، وكذلك يرد تداخل األعاريض أو األرضب من قبيل الورود عىل صورة 
مل يقررها اخلليل يف النظام العرويض، وال يزيد استعمل صور مل ترد للبحر أو النظم عىل 

أبحر مهملة عن اخلروج عن اإليقاع املثبت إىل آخر غري مثبت.

أن تغيري التفعيلة األوىل من صدر البيت أو عجزه قد قال العروضيون بجوازه 	 
يؤثر عىل  الذي ال جياوزه؛ فال  استثناء يستقل بموضعه  يمثل  ص لكونه  الرتخُّ باب  من 
استقامة البيت من بعده، فكأنم يرد معاداًل لتغيريات العلة التي تلزم العروض والرضب 
لتكون أشبه بالتوشية التي ختتتم هبا األشطر عىل سبيل التنويع؛ فإننا نالحظ أن تغيريات 
العلل تغيريات كبرية ترد بقصد التنويع وكرسة رتابة البيت بتكرار تفعيلته أو تفعيلتيه؛ 
ومن ثم ترد يف النهايات؛ لئال يؤثر هذا التغيري الكبري عىل استقامة الوزن؛ فإنه إن جاء يف 

احلشو أفسد استقامة التفعيالت. 

أن النمذج التي وردت باضطراٍب يف وزهنا:	 

o  يمكن أن يرجع اضطراب وزهنا إىل عدم دقة الرواية، أو حتريف يف نصها؛ فإن
الشعر العريب قد نقل إلينا من خالل الصحف، بعد أن توقفت الرواية السمعية، كم هو 

األمر يف القراءات القرآنية. 
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ويظهر ذلك من ورود رواية مستقيمة لبيت امرئ القيس بإثبات الضمري لالثنني، 
وأخرى غري مستقيمة بإثبات الضمري للمفردة الغائبة، وذلك يف مطلع المية امرئ القيس:

 َعْينَاك َدْمُعهم ِسَجاُل1
(

َكَأنَّ َشْأَنْيِهَم َأْوَشاُل(5)
وهو األمر الذي جيعل اضطراب الوزن احتماًل بسبب التحريف، ال يقينًا.

»هلا«،  واملجرور  اجلار  بإثبات  الوزن  مستقيمة  رواية  ورود  من  كذلك-  ويظهر- 
وأخرى غري مستقيمة بإسقاط اجلار واملجرور »هلا« لبيته:

 أرضَّ بِِه اجلُوُع َواإِلْحَثاُل ُتْطِعُم َفْرًخا هلا ساِغًبا13
ويظهر- أيًضا- من ورود رواية لبيت ُعَبيد ْبِن األَْبَرِص: 

) َوبّدَلْت ِمْن َأْهِلَها ُوُحوًشا4

ْت َحاهَلَا اخلُُطوُب(6) َ َوَغريَّ
أن  ويمكن  »فاعلن«،  من  بداًل  »مستفعلن«  الثانية  التفعيلة  فجاءت  خفيف،  سبب  زاد 

يكون مرجع هذه الزيادة حتريف الرواية للبيت.

كم يمكن فك التداخل بني بحري الرسيع واملديد يف قصيدة َزْيِد ْبِن َعِديٍّ العبادي 
« بالكرس والتنوين، ال بالتسكني: بإعادة ضبط »عديٍّ

) َأْنِعْم َصَباًحا َعْلَقَم ْبَن َعِدْي

َأَثَوْيَت اْلَيْوَم َأْم َتْرَحْل(٧)
فإن تقدير التشديد والتنوين جيعل الشطر الثاين عىل وزن الرسيع كاألول، وإن كان جيعل 
العروض عىل وزن »َفِعُلْن« ال )َمْفُعال(، وهو ما يمكن أن يكون قد حدث بتوهم »َمْفُعال« 

أنه »فاعلن« الذي يرد فيه اخلبن.

 أن اضطراب القافية ال يؤثر عىل اإليقاع، وإنم يؤثر عىل اجلرس الذي ينضاف 	 
إىل اإليقاع يف تفعيلة الرضب، وهو اضطراب غري كبري األثر يف تقديرنا.

• أن موقف العلمء والباحثني من مشكالت اضطراب بعض األبيات يف القصيدة 	
العربية القديمة يتمثل يف جعله دلياًل عىل صحة رواية الشعر، يقول بعضهم: »ويف رأينا 
أن احتفاظ الشعر العريب هبذه العيوب العروضية مما يؤكد صحته يف اجلملة، وأن الرواة مل 
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يصلحوه إصالًحا واسًعا، كم يزعم بعض املحدثني«(1).

• جيعلنا 	 اخلليل  َله  حلَّ الذي  النظام  عىل  املتقدم  العرويض  النظام  عن  احلديث  أن 
نذهب بعيًدا باجتاه بدايات الشعر العريب لنستدل عىل نموذج القول الذي يمكن أن يكون 
انبثق عنه، وهو األمر الذي اختذ أكثر من فرضية؛ إذ  الشعر العريب ببحوره املختلفة قد 
انبثق عنه هو سجع  القول الذي يمكن أن يكون الشعر قد  الباحثني أن فن  رأى بعض 

الكهان، ورأى آخر أنه أحد بحور الشعر نفسه، وهو بحر الرجز.

أ2 منشأ النظام العرويض.

عىل  حتتوي  التي  التفعيلة،  تكرار  من  العربية  القصيدة  يف  املوسيقي  التوازي  ينشأ 
حزمتني متناوبتني ، أو زوج من التفعيالت، يف حالة البحور ذات التفعيلتني املختلفتني. 
النثر  يف  يردد  الذي  »االزدواج«  من  ر  تطوَّ قد  العريب  الشعر  أن  فرضية  إىل  يقود  وهذا 
أن تضع كلمتك يف جزل  يعني  التقسيم«، وهو  الشعر »حسن  الفني، والذي يسمى يف 
متساوية يف الطول واإليقاع بدون سجع. ويعد هذا »االزدوج« الشكل املبكر للتوازي 
املوسيقي، وتتمثل وحداته املتكررة يف قطع الكالم. يأيت إيقاع ِجَزل الكالم املتوازية من 
األوزان الرصفية التي تعد- وفًقا لوجهة نظر الورقة، السلف األول لألوزان العروضية 
)التفعيالت(، وأدت الدور الرئييس يف ظهور الشعر العريب. يمكن إثبات هذه الفرضية 
الرئيسية من خالل املقارنة التالية لألوزان الرصفية والعروضية، وكالمها يعتمد بشكل 

أسايس عىل الصوائت.

ختتلف األوزان الرصفية والعروضية يف جتريدها للصوائت القصرية والطويلة نتيجة 
العروضية؛  أقل جتريًدا من األوزان  ناحية، األوزان الرصفية  املنوطة هبا. من  للوظائف 
بني  الفروق  إن  إذ  بنفسه؛  طويل  أو  قصري  صائت  كل  تراعي  الرصفية  األوزان  ألن 
الناحية األخرى،  الصوائت القصرية والطويلة جزء تنبني عليه األوزان الرصفية. ومن 
بني  بالفروق  تعتد  ال  ألهنا  الرصفية؛  األوزان  من  جتريًدا  أكثر  العروضية  التفعيالت 
الصوائت القصرية، وال بني الفروق بني الصوائت الطويلة؛ فإهنا- باألحرى- متثل أي 
صائت قصري برمز واحد، ومتثل- كذلك- أي صائت طويل برمز واحد. أي إهنا ال تعتد 
إال بطول الصائت. ولوال أن األوزان العروضية ال تكون للكلمت، وإنم لتتابع املتحرك 

)1(  ضيف، شوقي. )1960(. العرص اجلاهيل، ص 185.
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والساكن عرب الكلمت، لقلنا إهنا وزن لألوزان الرصفية.

يبني اجلدول اآليت كيف تعتد األوزان الرصفية بأجناس الصوائت قصرية أو طويلة، 
عىل حني ال تعتد التفعيالت العروضية هبا؛ إذ ختصص للصوائت القصرية الثالثة رمًزا 

واحًدا.

الصائت الصائت القصري
الطويل

األوزان 
الرصفية

الوزن 
العرويض

َفِعيلالياءفتحةَكريم
َفُعول ُفُعولالووضمةرُشوق

فِعالاأللفكرسةكِتاب
والضمة  الفتحة  القصرية-  الصوائت  مساواة  الكلمت  هلذه  واحدة  تفعيلة  وجود  يعني 
والكرسة- بعضها لبعض، وتساوي الصوائت الطويلة- الياء والواو واأللف- بعضها 
أثر عرويض واحد  القصرية ذات  الصوائت  تعد  التفعيالت  فإن  بناء عىل ذلك  لبعض. 

مشرتك بينها، وأن الصوائت الطويلة- باملثل- ذات أثر عرويض آخر مشرتك بينها.

يدعم االختالف يف درجة جتريد الصوائت بني األوزان الرصفية والعروضية فرضية 
كون األوزان الرصفية هي السلف األول للتفعيالت العروضية، وفرضية أن التوازي بني 

جزل الكالم قد أخذ ثالث مراحل، وهي: 

أ التوازي بني الكلامت ذات الوزن الرصيف املشرتك، مثل كريم، وطويل، وشهري- 	.
التي هلا وزن رصيف واحد »فعيل«. إن التشابه اإليقاعي بني الكلمت ذات الوزن الرصيف 

املشرتك يسهل عىل األذن مالحظته.

أ التوازي بني الكلامت ذوات األوزان الرصفية املتعادلة، نحو: »كريم«، و«رشوق« 	.
و«ِكتاب« التي تتمثل أوزاهنا املتعادلة يف »َفِعيل«، و«ُفُعول«، و«فِعال«.

األوزان  بني  التجريد  من  متوسًطا  مستوى  املتعادلة  الرصفية  األوزان  هذه  متثل 
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الرصفية، والتفعيالت العروضية. حيتاج- عىل سبيل املثال- هذا النوع من التوازي أذًنا 
مدربة ملراعاة التشابه العرويض/ اإليقاعي بني الكلمت املختلفة ذوات األوزان ارصفية 

املتعادلة. إن األذن املوسيقية هي األذن القادرة عىل التجريد.

أ »ملاذا« 	. واملركب  »كريم«،  كلمة  بني  كالتوازي  بينها،  ال  الكلامت،  عرب  التوازي 
اللذين هلم الوزنان املتعادالن »فعيل«، و«فَِعال«.

اإليقاعي بني  التشابه  ملراعاة  أذًنا مدربة بشكل جيد  التوازي  النمط من  حيتاج هذا 
أجزاء الكالم املختلفة ذوات النمذج الرصفية املتعادلة.

عىل  ثم  الواحدة،  الرصفية  األوزان  عىل  يعتمد  الذي  التوازي  فإن  ذلك،  عىل  بناء 
األوزان الرصفية املتساوية يتقدم عىل التوازي يف الشعر.

تقوم وجهة نظر هذا البحث- باختصار- عىل الفرضيات الفرعية األربعة اآلتية:

1. تولد الشعر العريب من »االزدواج« ملا فيهم من تواٍز. 

2. بينم يقوم التوازي يف الشعر بني التفعيالت العروضية، يقوم التوازي يف االزدواج 
بني أجزاء الكالم. 

3. تؤدي األوزان الرصفية ألجزاء الكالم الدور الذي تؤديه التفعيالت يف الشعر؛ 
فإن هذه القوالب الرصفية هي اجلهة التي بني عليها التوازي بني أجزاء الكالم يف املرحلة 

التي يمكن تسميتها بمرحلة ما قبل الشعر.

رْت أجزاء الكالم ذوات اإليقاع البسيط يف االزدواج لتصبح أبياًتا أو أسطًرا  4. تطوَّ
شعرية ذوات إيقاع منقح.

فرولوف  ديمرتي  فصلها  كم  خمتلفة،  دراسات  يف  املقرتحة  الفرضية  خالف  عىل 
َلَف األول للشعر العريب؛ ألن السجع- أحد  )Dmitry Frolov((1) ال َيُعّد البحُث السجَع السَّ
املحسنات اللفظية يف النثر الفني العريب- ال يقوم عىل اإليقاع الذي يمثل أساس األوزان؛ 
فإن السجع ُيْبنَى عىل تكرار جزء صويت أو جمموعة أجزاء صوتية. إن السجع- يف منظور 
(1)  Frolov، Dmitry، Classical Arabic verse: History and theory of ʻarūd، Boston: Brill، 2000، p 97- 134.
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البحث- هي السلف األول للقافية الشعرية؛ ألهنم يعنيان االنتهاء بجزء صويت مشرتك 
أو أكثر.

مرحلة  بني  الوسط  املرحلة  بخصوص  باحلسبان  جديرة  فرضية  ثمة   

بحر  أن  يف  تتمثل  تارخيية،  بأدلة  مدعومة  ليس  أهنا  من  الرغم  عىل  والشعر،  الفني  النثر 
»املتدارك«، وليس بحر »الرجز« هو الوزن العرويض األسبق يف الشعر العريب. يفرتض 

البحث أن هذه الفكرة يمكن أن تراعى لسبب واضحني لديه: 

 - o/(»كتفعيلة املتقارب »فعولن -)/o// o( »األول هو أن تفعيلة هذا البحر »فاعلن
o//( هي أبسط بنية عروضية لتكوهنا من سبب خفيف)o/( متبوًعا بوتد جمموع )o//(. إن 
تناوب حركة معيارية )احلركة القصرية( مع حركتني معياريتني أيرس من تناوب حركتني 
معياريتني جمموعتني )//o( مع حركتني معياريتني منفصلتني )o/( )o/( ، كم هو الشأن يف 

.)/o// o/ o( »تفعيلة الرجز »مستفعلن

الثاين هو أن احلزمة املعيارية الثنائية للصائت- الوتد املجموع« يف تفعيلة »فاعلن« - 
)o/o//( يمكن- عىل خالف تفعيلة املتقارب »فعولن«- أن ُتنَْتَهك فتصبح »فاُلْن« )َفْعُلْن(. 

له  بدا  ألنه  عرش؛  السادس  البحر  بوصفه  يذكره  مل  اخلليل  أن  يقرتح  أن  يمكن  املرء  إن 
مرحلة متوسطة بني الرتاكيب املتوازية من النثر واألبيات.

ثانًيا- الدراسة التنظريية 

يمثل دراسة النظام العرويض دراسة للقياس العرويض؛ فليس النظام العرويض سوى 
جمموع من تنتهي به األحكام القياسية العروضية، وثمة تركيز واضح عىل نظرية العروض 
العريب يف الدراسات املعارصة التي تبحث اجلوانب الصوتية للشعر العريب، وكيف تتحد 
مع الدالالت يف الشعر(1)، والتي تقدم فرضياهتا عن النظام العرويض للشعر العريب(2). 

(1)  Van Gelder، Geert Jan، “Sound and Sense in Classical Arabic Poetry”، Arabische Studien، vol. 10، 

Wiesbaden، Harrassowitz، 2012.
(2)  Maling، J.M. The Theory of Classical Arabic Metrics، Massachusetts Institute of Technology، PhD Disser-
tation، 1973، Elwell-Sutton، L. The Foundations of Persian Prosody and Metrics. Iran, 13 (1975)، p. 75-97. 
doi:10.2307/4300527، accessed: 30-04-2019 13:11 UTC، Stoetzer، W.F.G.J. Theory and Practice in Arabic 
Metrics، Leiden، Het Oosters Instituut، 1989، Frolov، Dmitry، Classical Arabic verse: History and theory of 
ʻarūd، Boston : Brill، 2000 and Abdel-Malek، Zaki، Towards a New Theory of Arabic Prosody، 5th ed.، 2019.
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مه بشكل دقيق اخلليل بن أمحد الفراهيدي ومن  وعىل الرغم من أن العروض العريب قد قدَّ
بعده يف القرن الثامن امليالي وما بعده، فإن كالًّ من النظرية والنظام الذي تعكسه هذه 
ال، أو حتى يشار إليهم بشكل ملحوظ يف كتبهم ورسائلهم. يتأكد كون  النظرية مل يفصَّ
أو بأخرى من استمرار احلوار حول  يتم الكشف عنها بطريقة  العريب مل  العرض  نظرية 
الشعر  تنتمي يف معظمها إىل طبيعة  الشعر والنثر  التي متيِّز بني  العربية  اللغة  الشعرية يف 
وأوزانه. إن النظام هو نقطة الوصل بني الظاهرة ونظريتها. فيم يقرره البحث احلايل يف 

اهتممه بنظرية العروض العريب.

يعد البحث احلايل أن املتحّرك والساكن، وما يرتكب منهم من أسباب وأوتاد وفواصل 
وتفعيالت وأوزان هي الوجه الظاهر للظاهرة العروضية، ال النظام العميق الذي يتحكم 
يف هذه الظاهرة؛ فإن النظام يتمثل- يف احلقيقة- يف البنية غري املرئية وراء هذه الوحدات 
العروضية املختلفة التي متنحها رخصة كوهنا وحدات عروضية وتضعها يف بنية هرمية 
حمددة. إن املتحرك والساكن، ثم األسباب واألوتاد والفواصل، ثم التفعيالت، ثم البحور 
ال تزيد عن وحدات؛ ومن ثم يلزم البحث عن النظام الذي حيكمها، فيجب اإلجابة عن 
األساس الذي يفرتق به املتحرك عن الساكن، وعن سبب تساوي الصامت الساكن مع 
حرف املد يف هذا النظام العرويض، واألساس الذي تفرتق به األوتاد عن األسباب عن 
الفواصل، واألساس الذي تعتمد التفعيالت، والسبب يف عدم تأثرها بالزحافات، وبيان 

تشكيل البحور، وسبب قبوله العلل يف عروضه ورضبه.

ما  هو  وحاالهتا،  وحداهتا  اختالف  عىل  العروضية  للظاهرة  اخلفي  النظام  هذا  إن 
الدراسات املعارصة يف  التي قدمتها  الفرضيات والنظريات املختلفة  ينبغي أن تستهدفه 
يقوم  والنظام، وسكت عم  الوحدات  اخلليل عن  لقد حدثنا  الظاهرة.  حماوالهتا لرشح 
عليه هذا النظام، فبدأ الدراسون حيدسون ويفرتضون، فتحدثوا عن النرب، واملقطع عدًدا 
وطواًل ووزًنا، وتكلموا عن املورا، وذهبوا يف ذلك كل مذهب، وأنا معهم من الذاهبني، 

وإن كنت سأتوكأ يف مذهبي هذا عىل فكر اخلليل، ويل يف ذلك مآرب شتى.

يركز البحث احلايل- بناء عىل ذلك- عىل رشح النظرية القديمة التي قدمها اخلليل 
ألول مرة، وعىل وضعها يف إطار النظرية العروضية يف الدراسات احلديثة.
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من ناحية، تم حتديد النظرية العامة لإليقاع أو األوزان، وتم جتميع قواعدها املختلفة 
يف أعمل خمتلفة(1). لقد كشف لوتز )Lotz( أن أسس تلك النظرية العروضية العامة تدور 
باإلضافة سمة صوتية  املقطع  اخلالصة، وحول  املقطعية  األوزان  املقاطع يف  حول عدد 
الزمنية، وثقل  بالنسبة لألوزان  أو أخرى، مثل كمية املقطع أو طوله )قصري أو طويل( 
املقطع )ثقيل أو خفيف( بالنسبة لألوزان احلركية )الديناميكية(، ونوع النغمة )مستوية 

أو متغرية( بالنسبة لألوزان النغمية(2).

عىل اجلانب اآلخر، عند وضع نظرية اإليقاع للشعر العريب يف سياق النظرية العامة 
للعروض، ثمة عدة حماوالت تقدم فرضيات خمتلفة بحثت أسس اإليقاع يف الشعر العريب 

.)Lotz( حتى قبل عمل لوتز

البارزة  والنظريات  الفرضيات  عن  باحلديث  احلايل  البحث  حال-  أية  عىل  يبدأ- 
تواجهها هذه  التي  املختلفة  التحديات  يستعرض  ثم  املعارصة،  الدراسات  قدمتها  التي 
مع  ونسيجها،  اخلليل  لنظرية  العرويض  األساس  ذلك-  بعد  يناقش-  ثم  الفرضيات. 

تقديمه لفرضيته اخلاصة.

 الفرضيات البديلة أو النقدية البارزة:1 1)

تستند-  األوزان  ثمة فرضيات خمتلفة هلذه  العربية  املختلفة لألوزان  الدراسات  يف 
يف معظمها- عىل أكثر من أساس. تقدم هذه الفرضيات كل من الدراسات التي تقرتح 
بدياًل لوجهة النظر الرتاثية للنظرية العروضية يف العربية، والدراسات التي تقترص عىل 

نقد نظرية اخلليل دون تقديم بديل هلا. 

الرتاكيب  إىل   )Ewald( )De metris carminum Arabicorum( إيوالد  جلأت حماولة 
مقارنة  خالل  من  م-  قدَّ العريب(3).  الشعر  تراكيب  لتحديد  القديمة  اليونانية  الشعرية 
الرتاكيب العربية باليونانية- مخسة أنواع من اإليقاع العريب. وال بد أن نشري إىل أن ابن 
(1)  Lotz، John، Metric Typology، in Style in Language، ed. Thomas A. Sebeok، Cambridge، Massachusetts، 

MIT، 1960، p. 135- 148.

(2) Ibid.

(3) Ewald، Heinrich، De metris carminum Arabicorum libri duo، cum appendice emendationum in varios 

poetas، Oxford University press، 1825.
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سينا قد أشار إىل هذا االحتمل، يقول عن العالقة بني النظام العرويض يف اللغة العربية 
ونظريه يف اليوناين: »ويشبه- واهلل أعلم- أن يكون هذا اجلنس من الكالم باليونانية يسمى 
العريب  الشعر  يف  اإليقاع  مصدر  أن   -(2))Weil( فايل  بحسب  تبنى-  وقد  »أيامبقّي«(1). 
القصرية  املقاطع  تناوب  عىل  العربية  اللغة  يف  اإليقاعي  النمط  يعتمد  املقطع.  طول  هو 

والطويلة.

 )Ewald( إيوالد  عكس  عىل  جلأ-  فقد   )Stanislas Guyard( جويار  ستانسالس  أما 
اإليقاع  املوسيقي لرشح جوهر  الرتكيب  إىل  اليونانية-  الشعرية  الرتاكيب  إىل  الذي جلأ 
يف الشعر العريب. وُيعّد عمله(3) – يف تقديرنا- من أقرب اآلراء الغربية إىل رأي اخلليل؛ 
فهو يركز عىل اجلانب املوسيقي للعروض. يضع يف حسبانه الكمية )املقدار( يف رشحه 
لإليقاع، ويؤكد أنه يأيت من طول الصائت. وللصوائت دور مهم يف نظريته؛ فهي مسئولة 
أن  األقل-  عىل  جيب-  أو  املوسيقية(4)،  األصوات  يعّدها  وهو  املقاييس.  يف  الكمية  عن 
تأيت بعد كل صوت موسيقي(5). يذكر فايل )Weil( أن جويار )Guyard( قد صاغ تراكيب 
جوهر  رشح  من  بداًل  املوسيقية  املصطلحات  من  سالسل  يف  العربية  الشعرية  األبيات 
إيقاعها(6). يمكن للمرء- عىل أية حال- يف نظرية جويار )Guyard( لألوزان العربية أن 
يبحث يف طبيعة كمية الصائت لريى ما إذا كان جيب أن يكون طول الصائت فقط أم طوله 

وعدده.

هتتم- مثل األعمل التي تتبنى نظرية املثالية )optimality theory(- دراسة جولستون 
 )moras( بمفاهيم الصدامات والثغرات يف توزيع املورات )Riad( ورياض )Golston(
للرتكيب العرويض(7). إهنا متثل- بناء عىل ذلك- نموذج الفرضيات التي تتبنى األساس 
الفونولوجي للعروض العريب، وتعتمد عىل املورات )moras( يف رشح النموذج اإليقاعي 
()) ابن سينا، أبو عيل احلسني. )1958(. اخلطابة، املنطق، ج4، الشفاء، تصدير إبراهيم مدكور، حتقيق أمحد 

فؤاد األهواين، القاهرة: املطبعة األمريية، ص 224.
(2)  Weil، G. “ʿArūḍ”، in EI1، vol. I، Leiden، E.J. Brill، 1960، p. 667- 576. 

(3)  Guyard، Stanislas، Théorie Nouvelle De La Métrique Arabe، Précédée De Considérations Générales Sur 

Le Rhythme Naturel Du Langage, Paris، Imprimerie nationale، 1877.

(4)  Ibid.، p. 13.  

(5)  Ibid.، p. 8.

(6)  Weil، “ʿArūḍ”، in EI1، vol. I، p. 673.

(7)  Golston، Chris and Tomas Riad، “The Phonology of Classical Arabic Meter”، Linguistics، 35 (1997)، p. 111-132.
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التطريزي« )prosodic metrics(، وَيُعّد  العريب. وهي تسمي طريقتها »العروض  للشعر 
توصيف األوزان العربية شكليًّا وسيلة لدعم املالحظة املبكرة بأن األوزان العربية عمبقية 
)iambic(، كم عند إيوالد )Ewald( (1) وجاكوب )Jacob( (2). عند توفيقها األوزان العربية 
 )moras( املورات  اشتباكات  ببحث  قامت  العاملية،  اإليقاعية  باملفاهيم  وصفته  ما  مع 
وتالشيها عىل مستوى تفعيلة البيت ومستوى املرتون )metron( ضمن األوزان العربية 
 )Vadet( األربعة األعىل تردًدا يف األوزان العربية، وفًقا للمدونات األربعة مدونتا فاديه
األوىل والثانية(3)، ومدونة ستوتزر )Stoetzer( (4)، ومدونة بوير )Bauer((5). عىل الرغم من 
أهنا طبقت مفاهيم االشتباكات والتالشيات عىل أربعة أبحر عربية فقط، إال أهنا ذكرت 
ما يفرس كوهنا  التفعيلة )LAPSE-FT(، وهذا  أن هذه األبحر األربعة فقط حترتم تاليش 

مثبتة أكثر من األوزان األخرى.

والبسيط  والوافر  الكامل  أبحر  خالف  عىل  الطويل-  بحر  باستمرار  ينتهك  ال 
الثالثة- أي قيد إيقاعي؛ إذ يتحول من االعتمد عىل األوتاد واألسباب بوصفها وحدات 

أساسية إىل تفعيالت البيت. 

ميرتات  الرتاثية  العربية  التفعيالت  َتُعّد   ،)ternarity( »الثالثية«  لتجنب  يف حماولتها 
إىل  البيت  بعد ذلك-  تقسم-  الوتد وحدة مركبة.  وَتُعّد  تفعيلتني،  تتكون من   )metra(
شطرين، وكل شطر إىل زوج من امليرتات )metra(، وكل ميرتون )metron( إىل تفعيلتني، 
 )mora( مورا  بالتفعيلة  عرويض  موضع  وبكل  عروضيني،  موضعني  إىل  تفعيلة  وكل 

واحدة أو اثنتان؛ ومن ثم، فإن الوتد هو وحدة مركبة، ال وحدة صغرى بسيطة.

النموذج  متتلك  فقط  العربية  أن  )Frolov((6) هي  فرولوف  لدراسة  الرئيسية  الفكرة 
 .)quantitative( الثاين من اإليقاع يف اللغات السامية، وأن نموذجها اإليقاعي نموذج كمي
(1)  Ewald، De metris carminum Arabicorum libri، 1825.

(2)  Jacob، Georg، Altarabisches Beduinenleben nach den Quellen geschildert، Hildesheim، Georg Olms، 1897، p. 188.
(3)  Vadet، Jean، «Contribution à l’histoire de la métrique arabe»،  Arabica، 2/3 (1955)، Brill Stable، p. 313-
321، URL: https://www.jstor.org/stable/4054896، Accessed: 20-06-2019.

   (4)Stoetzer، W.F.G.J. Theory and Practice in Arabic Metrics، Leiden، Het Oosters Instituut، 1989.
(5)  Bauer، Thomas، „Altarabische Dichtkunst: Eine Untersuchung ihrer Struktur und Entwicklung am Bei-
spiel der Onager episode“، vol. I، in Metrum und Reim، Wiesbaden، Harrassowitz، 1992، p. 149-162. 

(6)   Frolov، Dmitry، Classical Arabic verse: History and theory of ʻarūd، Boston : Brill، 2000. 
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يعتمد هذا النموذج الكمي يف اللغة العربية عىل املورا )mora( بداًل من املقطع؛ ألن اللغة 
العربية لغة تعتد باملورا )mora(، ال لغة تعتد باملقطع. وهو يعتمد عىل بدهية مفادها أن 
»نظام النظم للغة معينة يأخذ النظام العرويض املوجود بالفعل«(1). وهو يقدم- وفًقا هلذه 
البدهية- رؤيته القائلة بأن اإليقاع مقيد باالختيار من السامت القائمة يف اللغة. يف تعريفه 
األدنى  »احلد  من  »أقرص  يعده  ألنه  احلرف؛  يستبعد  العربية،  اللغة  يف  العروضية  للبنية 
األدنى  احلد  هو  احلرف  ليس  منفصل«(2).  بشكل  نطقه  يمكن  وال  للكالم«،  الطبيعي 
للوحدة املقطعية بالنسبة له؛ فإنه ال يعمل بوصفه وحدة بناء أساسية للتفعيلة. كان أدنى 
 elementary( األولية«  التطريزية  »الوحدات  هو  ذلك-  عىل  بناء  له-  بالنسبة  مستوى 
prosodic units( )EPU(، التي يتحكم يف طوهلا وبنيتها بعض القيود الصارمة. ُتَعّد هذه 

»الوحدات التطريزية األولية« )EPU( مقاطع عروضية(3).

تتقلب- بشكل عام- الدراسات املختلفة بني الفرضيات الكمية والنوعية. كم أهنا 
تدور حول أسس خمتلفة، مثل طول املقطع ، ونربه، ووزنه الذي يعتمد عىل عدد املورات 

.)moras(

عىل الرغم من هذه الدراسات ودراسات كثرية أخرى ذات فرضيات خمتلفة، ال يزال 
هناك نقص عام يف فهم النظام الذي اقرتحه اخلليل للبحور العربية، ونقص عام يف بحث 

الدور احلقيقي لكل من املتحرك والساكن يف اإليقاع العريب.

 ،)mora( هذه أبرز الفرضيات التي اقرتحت للبحور العربية: النرب واملقطع واملورا
وفيم يأيت عرض لتحدياهتا:

 حتديات الفرضيات1 2)

وفًقا ملبدأ التناوب اإليقاعي )Principle of Rhythmic Alternation( )PRA( )هايس 

  (1)Ibid.، p. 92.  

(2)  Ibid.، p. 84.  

(3)Ibid.، p. 90.  
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األنمط  أن  عىل  ينّص  الذي   )(3))Selkirk( وسلكريك   (2))Prince( وبرنس   (1))Hayes(
اإليقاعية تنشأ من التناوب بني املواقع الضعيفة والقوية، فإن الفرضيات املختلفة املذكورة 
أعاله وغريها تعتمد عىل املقطع بوصفه وحدة التناوب األساسية والنرب، وطول املقطع أو 

عدد املورات )moras( حلساب الضعف والقوة يف املقاطع املتناوبة.

املنبور  املقطع  بني  التناوب  احلسبان  يف  النوعية  النظريات  أو  الفرضيات  تأخذ  بينم 
وغري املنبور، تنظر النظريات الكمية يف التناوب إما بني املقاطع القصرية والطويلة أو بني 

املقاطع ذوات املورات )moras( املختلفة عدًدا.

والنرب  املقطع  أسس  أو  مفاهيم  مناقشة  ذلك-  عىل  بناء  العريب-  العروض  يستلزم 
واملورا )mora( مع الرتكيز عىل عالقاهتا بالنظامني اللغوي والعرويض. وسيقدم البحث- 

عىل أية حال- مالحظاته حوهلا فيم يأيت:

أ عالقات الفرضيات بالنظام 		أ
اللغوي

مالحظة عامة حول هذه األسس هي أنه من أجل قبول بعض اخلصائص كأساس 
تم  قد  أنه  وهي  خصائص،  ثالث  ذات  لغوية  سمة  تكون  أن  جيب  الشعرية،  لألوزان 
يسجلها  اللغوي  النظام  وأن  نطقها،  بعد  بوضوح  تدركها  األذن  وأن  اللغة،  إنتاجها يف 

بصفتها سمة فارقة. 

إذ  الزم؛  غري  هلا  األذن  إدراك  فإن  األول،  وجودها  اللغوية  السمة  نطق  يمثل  بينم 
يمكن أن ننطق سمت لغوية ال متيزها أذننا، كم يف نطقنا الباء املهموسة يف نحو »سبت«؛ 
إذ ال متيزها أذننا عن الباء املجهورة املطردة يف العربية. أما وجودها يف النظام اللغوي فهو 

وجودها الثالث بعد وجودها عىل اللسان، ثم وجودها يف األذن. 

(1) Hayes، B. A metrical theory of stress rules. PhD dissertation، MIT، 1980، and “The phonology of rhythm 

in English”، Linguistic Inquiry، 15/1 (1984)، p. 33-74.  

(2) Prince، A. S. Relating to the Grid. Linguistic Inquiry، 14/1 (1983)، p. 19-100. Retrieved from http://www.

jstor.org/stable/4178311.  

(3) Selkirk، Elizabeth O. Phonology and Syntax. Cambridge، MA: MIT Press، 1984.  
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ونرى أن وجود السمة يف النظام العرويض مقيد بوجودها يف النظام اللغوي بشكل 
عام؛ فهو وجودها الرابع. بناء عىل هذه الفرضية التي يمكن تسميتها بفرضية الوجودات 
األربعة، فإن مفهوم املقطع، والنرب وطول املقطع ووزنه الذي يقدر باملورا )mora( ينبغي 

أن تبحث أواًل يف العربية.

كم  مناقشتها،  ينبغي  الفونولوجي-  للوجود  املقطع  مناسبة  عن  بعيًدا  نقطة-  ثمة 
شكوًكا  هناك  أن  وهي   ،(1))Halle( وهال   )Chomsky( تشومسكي  كتاب  يف  نوقشت 
العربية حيث ال  اللغة  املقطع بوضوح؛ ومن ثم استخدامه عروضيًّا يف  إدراك  ة يف  جديَّ
توجد حاجة حقيقية للنظر فيه صوتيًّا إذا مل يكن له دور رصيف. إن دوره يف اللغة العربية 
بوصفه  العربية  اللغة  يف  فسيولوجيًّا  يدرك  أنه  صحيح  إثبات.  إىل  وحيتاج  واضح،  غري 
 prominence( (2) أو بوصفه ذروة الربوز وفًقا لنظرية الربوزStetson نبضة صدرية وفًقا لـ
theory( ليسربسن Jespersen إال أن هذه الوجود ال يكفي ألدائه دوًرا عروضيًّا. وجتدر 

اإلشارة إىل أن مفهوم املقطع كان معروًفا بمصطلحه العريب )مقطع( يف الرتاث العريب، 
كم عن الفارايب )ت 339 ه(. يشري الفارايب عند تقديمه األصوات واألسباب واألوتاد، 
ت ُأْتبِع بمصوت  إىل املقاطع القصرية والطويلة عىل النحو اآليت: »وكل حرف غري مصوِّ
املتحرك من قبل  القصري«، والعرب يسمونه احلرف  »املقطع  فإنه يسمى  به،  ُقِرَن  قصري 
به مصوت  قرن  القصرية حركات... وكل حرف غري مصوت  املصوتات  يسمون  أهنم 

طويل فإننا نسميه املقطع الطويل«(3).

الفارايب أن الرتاث العريب يؤمن بالدور اجلزئي للمقاطع؛ إذ كان يعرف  يفيد نص 
الفونولوجي  للتحليلني  مكونني  بوصفهم  فقط  يعرفا  ومل  والطويلة.  القصرية  املقاطع 

والعرويض للتفعيالت يف العربية، وإنم عرف معهم األسباب واألوتاد.

له دور  للعربية؛ فليس  اللغوي  النظام  له دور داليل يف  فإنه ليس  بالنرب،  فيم يتصل 
ال  العرب  أن  يؤكد  صوتًيا  دوًرا  حيمل  الذي  النرب  غياب  إن  جدال(4).  بال  فيه  صويت 
(1) Chomsky، Noam and Morris Halle، The Sound Pattern of English،  New York، Harper & Row، Publishers، 1968. 

(2)  Stetson، R.H.  Motor Phonetics. A study of Speech Movements in Action. 2nd ed. Amsterdam، North Holland Publishing Co.، 1951.

)3(  الفارايب، أبو نرص. )1967(. كتاب املوسيقى الكبري، حتقيق ورشح غطاس عبد امللك خشبة، ومراجعة وتصدير حممود أمحد 
احلفني، القاهرة: دار الكاتب العريب، ص 1075.

(4) Among others، Al-ʿAni، S.H. Arabic phonology: An acoustical and physiological investigation، The Hague، Netherlands، 

Mouton، 1970.
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يراعونه، حتى لو أدركوه. يقترص دور الضغط يف اللغة العربية عىل التمييز بني اللهجات 
النرب  أنمط  عىل  تقوم  التي  العربية-  للغة  للهجات  الثالثة  املجموعات  ختتلف  العامية. 
والتقطيع يف كيبارسكي )Kiparsky( (1)-يف موضع النرب، وهذا بدوره يتعارض بشدة مع 
أي دور إيقاعي للنرب يف الشعر العريب وبخاصة مع عدم وجود أي سجالت لنطق الشعر 

العريب أو أي دراسات تراثية.

اللغة  تكون  أن  يستلزم  العريب  الشعر  يف  العروضية  للرتاكيب   )Mora( املورا  عد 
العربية »لغة تراعي املورا )a mora counting language(« ضمن تصنيف اللغات الطبيعية 
الذي اقرتحه تروبيتسكوي )Trubetzkoy((2). وهذا يعني- أيًضا- أن العربية تعتمد عىل 

النرب أو املدة )duration(؛ ألن املورا تنبني عىل أحدمها. 

إذا  كبرية  قيمة  ذا  سيكون  العريب  للشعر  عروضيًّا  أساًسا  بوصفها  املورا  تطبيق  إن 
أخضع أحد العروضّيني النظام العرويض العريب لنظرية عاملية للعروض أو عندما تكون 

هناك حاجة حلل مشكلة يف نظرية اخلليل الرتاثية.

أ  عالقات الفرضيات بالنظام 		أ
العرويض

ثمة مالحظة عامة مهمة، تتعلق بتبني مفهوم املقطع لتحليل النظام العرويض العريب، 
الوحدة  أن  العربية، ومها  البحور  أبرز ظاهرتني عروضيتني يف  تنتهك  املقاطع  أن  وهي 
العروضية األساسية هي املتحركان يف الوتد املجموع )//o(، وأن هذه الوحدة العروضية 
يف  متحركات  بثالثة  أو   ،)/( اخلفيف  السبب  يف  مفرد  بمتحرك  إما  تتناوب  األساسية 
الفاصلة الصغرى )///(، أو بمتحركني منفصلني يف سببني خفيفني متتالني )/؛ ومن 
ثم فإن مفهوم املقطع يتعارض مع خصوصية الظاهرة العروضية، ويشتت الوتد املجموع 

 .)CVC( أو )o( )CVV/( وطويل )/( بتكسريه إىل مقطعني قصري )o//(

املقطع  وبخاصة  عرويض،  أساس  أي  بتطبيق  تتعلق  مهمة  أخرى  عامة  مالحظة 
عند تطبيق أي من مفاهيم املقطع أو النرب أو  والنرب واملورا. من املفرتض أنه عىل األقل 
(1)  Kiparsky، P. “Syllables and Moras in Arabic”، in the Syllable in Optimality Theory، eds. C. Féry & R. Vijver, Cambridge: 

Cambridge University Press، 2003، p. 147-182. doi:10.1017/CBO9780511497926.007.

(2)  Trubetzkoy، N. S. Principles of Phonology، transl. A. M. Baltaxe، Berkeley، University of California Press، 1969، p. 182.
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املورا، جيب تطبيقه عىل الكلامت الفعلية للقصائد بداًل من تطبيقه عىل التفعيالت أو أزواج 
التفعيالت )metra( يف نظام اخلليل؛ ألن التفعيالت مل توضع لتعكس النرب أو املقاطع، 
املتحرك والساكن؛ ومن ثم جيب عند دراسة أي من  املورات، وإنم لتعكس  فضاًل عن 
هذه املفاهيم أن ننطلق من الشعر نفسه، ال من تفعيالت اخلليل. إن تطبيق أي من هذه 
املفاهيم عىل النظام اخللييل يمثل نوًعا من تطوير النظام اخلليل نفسه، بداًل من إعادة دراسة 
البحور  لدراسة  حماولة  أي  إن  املقرتحة.  املفاهيم  هذه  من  أي  طريق  عن  العريب  الشعر 
العربية جيب- بشكل عام- أن تتم عىل الشعر الفعيل، وليس عىل التفعيالت التي اقرتحها 
اخلليل. خيتلف نظام التدوين العرويض للخليل متاًما عن أنظمة طول املقطع والنرب ووزن 
املقطع؛ ومن ثم فإنه ال يكشف الكثري عنها. ليس ثمة يشء يتعلق بعدد املقطع يف الكلمة 
أو مكان املقطع فيها. يمكن أن يكون ذا فائدة فقط يف تصنيف املقاطع إىل قصرية وطويلة، 

وهو التصنيف الذي ال يكفي لوضع النرب يف البيت الشعري.

ومن ثم يمكن أن يضل املرء إذا حاول بحث أي من هذه املفاهيم من خالل النظام 
العرويض اخللييل للتدوين نفسه بداًل من الكلمت الفعلية املوجودة يف القصائد العربية. 
التفعيالت؛ ألهنا توفر فقط  القصائد، ال  الفعلية يف  الكلمت  العرويضُّ  جيب أن يبحث 
بيان عدم كفاية بحث هذه  يمكن  البيت الشعري.  الرتكيب الصويت املجرد عرب كلمت 

التفعيالت بداًل من الكلمت الفعلية من خالل بيان التحديات الثالثة التالية:

أ1 قادرة . أهنا  البيت من حقيقة  النرب يف  لتحديد موقع  التفعيالت  عدم كفاية هذه  تأيت 
مكاهنا  عن  النظر  بغض  الكلمت،  عرب  والساكن  املتحرك  تسلسل  متثيل  عىل  فقط 
يف الكلمت. إن كل ما يمكن أن تفعله هو التفريق بني املقاطع الطويلة والقصرية. 
وبالتأكيد، فإن الكشف عن نوع املقطع ال يكفي لتحديد مكان النرب؛ ألنه يف العربية 
املقطع  وزن  إن  منبور.  غري  قصري  مقطع  كل  وال  منبوًرا،  طويل  مقطع  كل  ليس 

وموضعه يف الكلمة وعدده ُينَظِّم- يف الواقع- النرب؛ فعىل سبيل املثال:

• »يقع عىل املقطع الطويل األقرب إىل هناية الكلمة«(1). وهذا يعني أن املقاطع الطويلة 	
األخرى يف الكلمة نفسها- إن وجدت- لن تكون منبورة.

(1) Erwin، W.M. A Short Reference Grammar of Iraqi Arabic. Washington: Georgetown University Press، 1963، p. 40; See 
Al–ʿAni، 1970، Arabic phonology، p. 88.
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• ُينرَْب املقطع األول القصري واملقطع الثالث من النهاية إذا مل يكن هناك مقطع طويل يف 	
الكلمة(1).

• ُينرَْب املقطع القصري إذا كان يف كلمة أحادية املقطع(2).	

بالكلمت  مقيد  النرب  أن  إال  تعني  ال  العربية  يف  النرب  تنظم  التي  القواعد  هذه  كل 
الفعلية، ال التفعيالت؛ ومن ثم جيب بحث الكلمت الفعلية نفسها، ال التفعيالت التي 

متثل فقط البنية الصوتية املجردة عرب الكلمت وليس للكلمت.

تطبيق  عند  بالتفعيالت  النرب   (3))Maling( مالينغ  ربطت  كيف  الواضح  من  ليس 
فرضية فايل )Wiel( عىل كل من الطويل والكامل عىل النحو التايل:

الطويل
͝͝͝͝أˊ͟أأأأ͟͝أأأأأأ͟͝͝͝͝أأأˊ͟أأأأأأأأ͟͝͝͝͝͝أأأأأأˊ͟أأأأ͟͝أأأأأأ͟͝͝͝͝أأˊ͟أأأأأأأأ͟͝

 أأأأ͟͝أأأ͟͝أأأأ͟أأأ͝ أأأˊ͟ أأأأ͟͝أأأ͟͝أأأأ͟أأأ͝ أأأˊ͟ أأأأ͟͝أأأ͟͝أأأأ͟أأأ͝ أأأˊ͟الكامل

هذه التفعيالت ختتلف عن الكلمت الفعلية؛ ومن ثم، ال يصح استبداهلا هبا. ال تطابق 
الكلمت  عرب  والساكن  املتحرك  تسلسل  غري  آخر  جانب  أي  يف  الكلمت  التفعيالت 
الفعلية. ال جيب أن تتطابق حدود الكلمت الفعلية وحدود التفعيالت بعضها مع بعض؛ 

ألن التفعيلة متثل تسلسل متحرك وساكن جلزء من كلمة أو كلمة أو أكثر من كلمة. 

عالوة عىل ذلك، حتى إذا قبلنا التفعيالت بداًل من الكلمت الفعلية للبيت، فستقوم 
مشكلتان مع النرب الذي اقرتحته مالينغ )Maling( يف أول تفعيلة من بحر الطويل »فعولن« 

:)Wiel( وأول تفعيلة من بحر الكامل »متفاعلن« عند تطبيقها فرضية فايل

ُينرَْب هو  الذي  املقطع  أن  العربية تنص عىل  النرب يف  قواعد  أن  الرغم من  أنه عىل   -
»املقطع الطويل األقرب إىل هناية الكلمة«(4)، إال أن مالينج )Maling(- كم هو موضح يف 
االقتباس أعاله- مل تأخذ يف احلسبان قاعدة النرب هذه. لقد اقرتحت أن يكون النرب عىل 
(1)  Ibid. 

(2)  Al–ʿAni، 1970، Arabic phonology، p. 88.

(3)   Maling، J.M. The Theory of Classical Arabic Metrics، Massachusetts Institute of Technology، PhD Dissertation، 1973، p. 13.

(() )( Erwin، A Short Reference Grammar of Iraqi Arabic، 1963، p. 40; See Al–ʿAni، 1970، Arabic phonology، p. 88.
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1، وعىل املقطع الطويل األخري يف تفعيلة  ͟͝ املقطع األوسط يف تفعيلة بحر الطويل )͝ أأأˊ͟أأأأأ
بحر الكامل ) أأأأ͟͝أأأ͟͝أأأأ͟أأأ ͝أأأˊ͟أ.

- تتضمن احتملية تقصري املقطع الطويل األخري أن النرب يمكن أن يغري موضعه وفًقا 
لطول املقطع األخري هذا.

األساس  كونه  صحة  يف  يشكك  العريب  النرب  نظام  يف  االحتمل  فإن   ، ذلك  ومع 
العرويض.

أ2 يسميان . اللذين   -)VV( الطويل  بالصائت   )C( الساكن  معادلة  التفعيالت،  يف 
املفتوح  الطويل  املقطع  ببنية   )CVC( املغلق  الطويل  املقطع  بنية  ومعادلة  بالساكن، 
ذلك  وراء  يقف  الذي  املشرتك  اإليقاعي  أثرمها  ما  تفسري.  إىل  بحاجة   )CVV(
باملوقع«، وأن أي ساكن يف مقاطعه  لغة تعد »الوزن  العربية  التساوي؟ قبول كون 
الطويل )CVC( و)CVV(؛  املقطع  بنيتي  كافًيا ملعادلة  ليس  املغلقة حيتوي عىل مورا 
نظًرا لوجود أو ألن وجود النرب ليس هو اهلدف. النقطة- باألحرى- هي هل للنرب 

دور إيقاعي يف األذن العربية مع غياب دور صويت للنرب يف النظام اللغوي العريب؟

أ3 املقطع، . طول  يف  بشدة  تؤثر  الزحاف  من  تأيت  التي  للتفعيلة  املختلفة  الصور  إن 
والنرب، وبالتايل يف وزن املقطع. يؤثر الزحاف بشدة يف بنية كل من املقاطع الطويلة 
والقصرية؛ ألنه عادًة ما يقلل املقطع الطويل )CVC( إىل مقطع قصري )CV( واملقطع 
الطويل )CVV( إىل جمرد صامت )C( من خالل حذف الساكن )C أو VV(. كم أنه 
يقلل املقطع القصري )CV( إىل حرف ساكن )C( عن طريق إسكان الصامت املتحرك 
)CV( وإزالة حركته )V(. يمكن لـلزحاف- أيًضا- أن جيمع بني مقطعني قصريين 
ثالثة  أي  من  األوسط  املتحرك  إسكان  خالل  من  مغلًقا  طوياًل  مقطًعا  يصنع  وأن 
)ُمَتَفا( يف  الفاصلة الصغرى  متحركات متتالية )CVCVCVV( أو )CVCVCVC( يف 
بداًل من  فتصبح مقطعني طويلني  الوافر،  بحر  )َعَلُتْن( من  والفاصلة  الكامل  بحر 
أو  مغلقني  طويلني  بمقطعني   )CVCCVC( تصبح  إذ  طويل؛  وثالث  قصريين  اثنني 

.)CVV( فمفتوح )CVC( بمقطع طويلني مغلق )CVCCVV(

تطرح هذه التغيريات الكبرية أسئلة تتعلق بطول املقطع واستخدام الفرق بني املقطعني 
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الطويل والقصري أساًسا لألوزان. تعني هذه التغيريات أنه يف العربية ال يفرق بني املقاطع 
الطويلة والقصرية. وهي- أيًضا- تثري تساؤالت تتصل بعدد املقطع؛ فقد رأينا الزحاف 
الثالثة- مقطعني قصريين متبوعني بمقطع طويل- إىل مقطعني طويلني.  املقاطع  حيول 
العربية. ومع  الكثري إلثبات كوهنا أسًسا للبحور  املقاطع إىل  حيتاج كل من طول وعدد 
العامة للزحاف، وفًقا لنظرية اخلليل للبحور، تربط الزحاف باجلزء  القاعدة  ذلك، فإن 

الثاين من السبب، ال باملقاطع.

 أساس العروض ونسيجه وفق نظرية اخلليل1 3)

العرويض  نظامه  ببساطة-  وضع-  لقد  النظرية.  نظرية  اخلليل  نظرية  بحث  يمثل 
دون توضيح الفرضيات التي تقف وراء النظام الذي وضعه. وبالتايل، فإن أي مناقشة 
ذلك،  ومع  املعلنة.  غري  فرضياته  حول  فرضيات  من  أكثر  تكون  لن  اخلليل  لفرضيات 

سيقدم البحث نظرية أو جمموعة فرضيات تتعلق بنظرية اخلليل من خالل ما يأيت:

للمتحرك  تكون  التي  احلركة  ويعتمد  مستويات،  العرويض  النظام  اخلليل  يرى 
بوصفها مادة للوحة املوسيقية، وجيعل الساكن خلفية تتوزع عليه هذه احلركات؛ فالساكن 
صامًتا أو حرف مد هو الذي يتيح توزيع احلركات يف ِحَزم أحادية )سبب خفيف(، وثنائية 
)وتد(، وثالثية )فاصلة صغرى(، ولواله ملا متايزت احلركات القصرية بعضها عن بعض، 

وال خرجت يف ِحَزم.

ويرجع استواء الصامت الساكن وحرف املد عند اخلليل إىل كوهنم يمثالن خروًجا 
متساوًيا عن احلركة املعيارية؛ فاملعيارية تساوي حركة قصرية واحدة، يتم اخلروج عنها 
بحرف املد الذي يعني مضاعفتها إىل اثنتني، والصامت الساكن الذي يعني غياهبا. ويعني 

ذلك أن معيار التفريق بني احلركة املعيارية وغريها هو قدر امتداد احلركة.

وال خيفى أن »املتحّرك« )CV( يمثل العنرص املستقل، الذي يمكن أن يأيت أواًل أو 
حتى بمفرده، يف احلزمة و«ساكن« )C( أو )VV ( يمثل العنرص التابع حيث جيب دمج 

.)C( بحرف صامت )VV( مع حركة تالية، وجيب أن يسبق الصائت الطويل )C(

ينتقل اخلليل إىل املستوى الثاين، فيعتمد ثنائية احلزمة املعيارية- وهي حزمة الوتد- 
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واحلزمة غري املعيارية، وذلك حني يتم فيه تنظيم احلركات يف أسباب وأوتاد وفواصل، 
عدد  فمعيار  امتدادها؛  معيار  ال  احلركات،  عدد  معيار  عىل  اعتمًدا  الثنائية  هذه  ويقيم 

احلركات ينتج لنا ِحَزًما أحادية وثنائية، وثالثية.

يف  أو  هنايتها  يف  »ساكن«  عىل  حتتوي  أن  احلزمة  لقيام  جيب  أنه  إىل  اإلشارة  وتلزم 
وسطها؛ ومن ثم، فإن الساكنني املتتاليني )CVCV(، واللذين يسميان يف الرتاث العريب 
من  جزء  جمرد  ولكنها   ،)metrical pack( عروضية  »حزمة«  ليسا   )//( الثقيل  بالسبب 

حزمة مقطع عرويض أخرى.

عند حتليل احلزمة يف هذه الثنائية، جيب تغيري مفهوم االعتمد قلياًل. جيب عّد الصامت 
، وما بعده- الصائت وحده، أو مع صامت طريف- عنارص  األول فقط عنرًصا مستقالًّ

تابعة. 

صوت مستقل مثال
صوت تابع )ص ت()ص م(

ل 
شك

ب
عام

بـِ

+صامت

ت
صائ

قصري
+

صامتِمْن
طويلما

يف 
الوقف

صامتصامتقصريبِنْت
صامتطويلمات

اجلزء  ألنه  الساكن؛  زاوية  من  الفونولوجي  التسلسل  القدماء  العرب  اللغة  علمء  حلَّل 
املستقل واألول ألي حزمة.

القصرية  احلركات  عدد  معيار  تعتمد  التي  التفعيلة  إىل  ذلك  بعد  اخلليل  ينتقل 
من  واحد  أو عدد  القصرية  احلركات  واحد من  بعد عدد  بالتكرار  فتسمح  واملسافات؛ 

املسافات.

ينتقل بعد ذلك التكرار يف البحور ذات التفعيلة املفردة، والتناوب يف البحور ذات 
التفعيلتني.
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بالعروض  خاصة  تغيريات  يضم  الذي  للبيت  الكاملة  البنية  البحر  مستوى  يمثل 
والرضب للتنويع وكرس الرتابة.

إن ما يقرتحه البحث أساًسا عروضيًّا يف نظرية اخلليل هو احلركة القصرية )V( التي 
البحث متاًما الساكن صامًتا أو صائًتا طوياًل  متثل- يف نظرنا- حركة معيارية. ويستبعد 
من اللوحة العروضية؛ فإنه ليس أكثر من خلفية للرسم العرويض؛ ومن ثم، فإن اللوحة 
يف  جممعة  نربات،  ال  قصرية(،  )حركات  معيارية  حركات  من  تتكون  نفسها  العروضية 

حزم ال مقاطع، وموزعة عىل الصوامت. 

تستلزم هذه الفرضية املركزية الفرضيات الفرعية التالية:

أ1 أن االعرتاف بالنرب أساًسا عروضيًّا يف العربية يستلزم االعرتاف بأن املقاطع هي .
الوحدات املتناوبة.

أ2 يف . العرويض  النظام  مع  القصرية-  احلركة  خالف  عىل  يتناسب-  ال  النرب  أن 
العربية؛ ألنه ال يمكن مالحظته بقدر ما تالحظ احلركة القصرية. ُيْضِعف غيابه يف النظام 
اللغوي للعربية كونه أساس إيقاعها مقارنة باحلركة القصرية التي اعتادت األذن العربية 
أذن  النرب  يدرك  أن  يلزم  املختلفة، وال  الكلمت  لتمييز  املختلفة  الصوائت  عىل مالحظة 

العلمء، فإنم العربة إدراك أذن أهل اللغة هلا، ال أذن العلمء.

أ3 أن األذن العربية- وفًقا لوجهة النظر الرتاثية- معتادة، فيم يتعلق بالقيمة الزمنية .
يف األوزان، عىل عدم احتساب أي طول زمني أقل من صوت كامل؛ إذ:

أ زمنية 	. قيمة   )VV( الطويل  والصائت   )C( الساكن  الصامت  من  إعطاء كل  يتم 
ومها  متساويان،   )CV( املتحرك  والصامت   ،  )C(الساكن الصامت  من  كالًّ  إن  واحدة. 

عبارة عن صوت كامل.

أ كالنرب- 	. وهي-  الزمني،  القياس  هذا  يف  القصرية  للحركة  دور  أي  خيصص  ال 
سمة تطريزية.

أ4 أن كون احلركة القصرية جمرد سمة تطريزية كالنرب، يظهر من كل من: .
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أ نص الفارايب الذي وصف »احلرف املتحّرك« و«احلرف غري املتحرك« بـ«حرف 	.
ت«(1). هذا يعني أن كالًّ من وجود احلركة القصرية وغياهبا  ت« و«حرف غري مصوِّ مصوِّ
السبب يف  النطق. هذا هو  وفًقا حلالة أعضاء  الصامت،  نطق  كيفية  يقيدان  )السكون(، 
بصامت  الصوائت  يسبق  أن  العربية  اللغة  يف  جيب  إذ  بادئة؛  بدون  صائت  وجود  عدم 

بوصفه بادئة املقطع.

أ عدم ورود احلركات القصرية يف الرتاث العريب بوصفها أجزاًء كاملة، كم يمكن 	.
فهمه من مقارنة احلركات باألحرف التي تشمل كالًّ من الصوامت وأحرف املد. وصف 

ابن جني احلركات القصرية بأهنا أبعاض حروف املد واللني«(2). 

أ5 جزًءا . يصبح  ثم  تطريزية،  سمة  بصفته  يبدأ  املد(  )حرف  الطويل  الصائت  أن 
صوتيًّا )segment(؛ ألن إطالة احلركة القصرية تنتج صوًتا كاماًل.

أ6 احلركة . متثل  وهي  اللوحة.  يف  املستخدم  املكون  هي  فقط  القصرية  احلركة  أن 
املعيارية للرسم العرويض.

أ7 اقرتاح احلركة القصرية )V( أساًسا عروضيًّا، ال النرب، يدعمه النظام الرصيف الذي .
العروضية،  التفعيالت  من  القريبة  الرصفية  لألوزان  احلركة قصريًة وطويلًة  حيافظ عىل 

وبروزها عند اللغويني القدامى مقارنة بالنرب:

• الصوائت 	 العربية  اللغة  متنح 
دوًرا  العربية-  يف  بارز  لغوي  دور  له  ليس  الذي  النرب  عكس  عىل  والطويلة-  القصرية 
غري  يف  الرصيف  الدور  عىل  الصوائت  تقترص  الصوامت،  خالف  وعىل  صارًما.  منهجًيا 
آواخر الكلم، وعىل الدور النحوي يف آواخر الكلم. أما الصوامت وأشباهها فتقترص عىل 
الرصفية  األوزان  إىل  فقط  تنتمي  الصوائت  أن  ببساطة-  يعني-  املعجمي. وهذا  الدور 
للكلمت، ال جوهرها. وهذا ما يرشح الصوائت بشدة ألن تكون هي األساس العرويض؛ 

ألن األوزان ليست سوى أشكال إيقاعية.

• نقرتح 	 أن  متاًما  دقيًقا  ليس 
())  )( الفارايب، أبو نرص. )1967(. كتاب املوسيقى الكبري، ص 1075.

())  )( ابن جني، أبو الفتح. )1993(. رس صناعة اإلعراب، حتقيق حسن هنداوي، دمشق: دار القلم، ص 17.
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أن العروضيني العرب األوائل مل يتعرفوا عىل النرب، ومل خيتربوه بوصفه أساًسا عروضيًّا 
بناًء عىل كون النرب أمًرا دقيًقا؛ ألهنم أدركوا عنارص أو سمت لغوية أكثر دقة وخفاء من 
النرب. إن بحث معاجلة الصوائت يف الرتاث العريب يدعم الفرضية القائلة بأن علمء اللغة 
العرب األوائل قد اختربوا بدقة الصائت يف العربية. لقد جتاوزوا يف قياس طول الصائت 
بقياس ثلث حركة قصرية عند  فقاموا  تصنيفه إىل قصري )حركة( وطويل )حرف مد(، 
ْوم التي يبقى  حتليل ظاهرة االختالس التي يتم إزالة ثلث احلركة القصرية، وظاهرة الرَّ
فيها ثلث احلركة القصرية بعد إزالة ثلثيها(1). وعالوة عىل ذلك، فإن الالفت للنظر أهنم 
وصفها  كم  آخر«،  رائحة  الواحد  احلرف  »إعطاء  تعني  التي  »اإلشمم«  ظاهرة  الحظوا 
عوجلت-  قد  أنه  بوضوح  العريب  الرتاث  ُيظهر  ذلك،  عىل  وعالوة   ،(2))Wright( رايت 
يف الواقع- سمت النرب ومواضعه وتردده. لقد تم التعرف عليه وفحص صالحيته ألن 
يكون أساًسا عروضيًّا. ومع ذلك، فإن الفرضية القائلة بأن النرب هو األساس العرويض 
ليست جديدة عىل اإلطالق. لقد تم اختباره أساًسا للنظام العرويض يف العربية منذ أكثر 
اليوناين.  بالنظام العرويض  من ألف عام يف الرتاث العريب. وقد درس يف إطار مقارنته 
يقول ابن سينا )املتوىف 1037م( »وللنربات حكم يف الكالم جتعله قريًبا من املوزون«(3).

أ8 أن الصوامت تلزم بوصفها خلفية للوحة، ال جزًءا منها؛ إذ ال توجد حركة يف .
العربية ليس له بادئة.

أ9 أن للصامت دوًرا آخر برصف النظر عن كونه خلفية للوحة املوسيقة؛ فهو:.

أ يلزم للحركة حلملها؛ فال توجد حركة بدون صامت يسبقها بوصفه بادئة املقطع 	.
التي تتقدم النواة.

أ يلزم للحفاظ عىل ِقرَص احلركات املتتالية، ومنع احلركتني اللتني من جنس واحد 	.
أن تصريا حرف مد.

ومن ثم حتدث اخلليل عن »متحرك«؛ ألنه يتألف من صامت وحركة، ومل يتحدث 
ار،  بكَّ الكريم  عبد  القراءات، حتقيق  القواعد واإلشارات يف أصول  بن عمر. )1986(.  أمحد  احلموي،    (()

دمشق: دار القلم، ص 52.
(2) Wright، William. A Grammar of the Arabic Language، 3rd ed.، Cambridge، Cambridge University Press، 1997، p. 276.

()) ابن سينا. )1958(. اخلطابة، املنطق، ج4، الشفاء، ص 223.
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عن »حركة« عىل الرغم من أنه يستهدف رصد احلركات القصرية.

أ10 ُيْستخَدمان لوضع .  )VV( الطويل  )C( والصائت  الساكن  الصامت  أن كالًّ من 
احلركات القصرية يف حزم؛ فإهنم يستخدمان للتفريق بني حزم احلركات القصرية؛ حيثم 
الفواصل بني جمموعات أو حزم احلركات القصرية، ولوالمها لبقيت احلركات  يمثالن 

متتابعة دون أن تصبح يف حزم ينفصل بعضها عن بعض.

أ11 أن احلركة القصرية والساكن ال يمثالن الوحدتني املتناوبتني، بل يمثالن اللوحة .
وخلفيتها، وأن التفريق بينهم يقوم عىل معيار امتداد احلركة؛ فاملسافة بني احلركة القصرية 
الواحد والصفر(،  )الفرق بني  الساكن )0 حركة( حركة واحدة  )1 حركة( والصامت 
واحدة  حركة  حركة(   2( الطويل  والصائت  حركة(   1( القصرية  احلركة  بني  واملسافة 
)الفرق بني احلركة واحلركتني(. إن النظام العرويض يف العربية يراعي املسافة بني احلركة 
حركة  بمقدار  واحدة،  مسافة  فهي  وضعفها؛  احلركة  بني  املسافة  يراعي  كم  وانعدامها، 

واحدة، وال يعنيه اجتاه املسافة باحلذف وبالزيادة.

أ12 أن مجع الصامت )C( والصائت الطويل )VV( حتت مصطلح »الساكن«:.

أ يرجع فونولوجيًّا إىل أن السكون واحلركة حيسبان يف اصطالحنا يف ضوء حالة 	.
أعضاء  معه  تسكن  ما  عىل  يطلق  فالسكون  النطق؛  عند  ًكا  وحترُّ سكوًنا  النطق  أعضاء 
النطق، وال تتحرك، واحلركة تطلق عىل ما تتحرك فيه أعضاء النطق؛ ومن ثم يطلق عىل 
الصائت الطويل )VV( ساكنًا؛ ألن أعضاء النطق ال تتحرك بعد أن تتخذ وضع احلركة 
أن  بعد  النطق  أعضاء  تتحرك  ال  وباملثل،   ،)VV( الطويل  الصائت  ينتهي  حتى  القصرية 

تتخذ وضع نطق الصامت )C( حتى تبدأ يف أخذ وضع الصامت )C( التايل. 

أ  يرجع وظيفيًّا إىل أمرين، ومها:	.

• الوقوف 	 ورضورة  بأحدمها،  البدء  بعدم  الفونولوجية  مواقعهم  يف  اتفاقهم   
بأحدمها، وعدم تواليهم إال يف الوقف، وعدم غياهبا عن أربعة مواقع فونولوجية.

•  تبادهلم الوظيفي يف العروض؛ فال فرق بينهم يف الوزن العرويض. 	
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أ13 املقاطع، . الصوت، ال  يتشكل من حزم  العرويض  النظام  الثاين من  املستوى  أن 
التي  للعربية  العروضية  للبنية  أنسب  وهي  التفعيالت.  منها  ُتبنى  التي  الوحدات  وهي 
تراعي عدد احلركة املعيارية باإلضافة إىل غياهبا ووجودها. وهي تتكون- خالف املقطع 

الذي يتكون من بادئة وقافية- من أصوات مستقلة وغري مستقلة.

أ14 السبب اخلفيف واألوتاد . التي تشمل  العروضية  الصوت  البحث حزمة  يقرتح 
 )phonological model( والفواصل، بدياًل ملفهوم املقطع، بناًء عىل النموذج الفونولوجي
البنية  طبيعة  مع  صحيح  بشكل  يتوافق  ال  املقطع  فإن  العربية؛  اللغة  إليه  تنتمي  الذي 
العروضية يف العربية التي تتطلب حزمة تقبل توايل أكثر من متحرك لتشمل الوتد املجموع 

 .)/o( بجانب السبب اخلفيف بمتحركه املفرد )///o( والفاصلة الصغرى )//o(

أ15 واألوتاد . األسباب  من  واحد  كل  العروضية  الصوت  حزمة  تشمل  بينم 
والفواصل بوصفه وحدة واحدة، فإن مفهوم املقطع ال يقبل إال السبب اخلفيف بوصفه 
الصوت  فإن حزمة  ذلك،  بناء عىل  املقاطع.  من  إىل عدد  الباقي  ويقسم  واحدة،  وحدة 
العروضية- عىل خالف املقطع- تراعي الوتد امُلجموع )o//( الذي يمثل الظاهرة األبرز 
 ،)///o( والفاصلة الصغرى ،)/o/( يف األوزان العربية، فضاًل عن كل من الوتد املفروق
هاتني  عن  املقطع  يتغاىض  بينم  العربية.  التفعيالت  يف  أخريان  خاصتان  ظاهرتا  ومها 
الظاهرتني يف األوزان العربية، معترًبا أهنم يتكونان من أكثر من مقطع، فإن حزمة الصوت 
العروضية- عىل اجلانب اآلخر- حتافظ عىل الوتد جمموًعا ومفروًقا والفاصلة الصغرى 

بوصفها وحدات بسيطة للتفعيلة يف العربية.

أ16 العروضية، . الصوت  حزم  منها  تتشكل  التي  الفونوجلية،  الصوت  حزم  تدور 
حول الصامت بوصفه الصوت املستقل الذي جيب أن يبدأ هبا املتكلم، ال حول الصائت، 
 .)syllable-modeled languages( املقطع املبنية عىل  النمذج  اللغات ذات  احلال يف  كم هو 
الصامت،  وهو  مستقل،  جزء  جزأين:  من  الفونوجلية  الصوت  حزمة  تتكون  ثم،  ومن 

وجزء تابع، وهو ما بعده من صائت قصري )V( أو طويل )VV(...إلخ.

أ17 الشعر . الرتاكيب اإليقاعية يف  بالكامل  املختلفة  العروضية  ِحَزم الصوت  تغطي 
العريب. ال يوجد تركيب شعري واحد يقع خارج التسلسالت املنصوص عليها يف حزمة 
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الصوت العروضية هذه.

أ18 احِلَزم عىل عدد احلركات القصرية ال وجودها . التناوب العرويض يعتمد يف  أن 
وغياهبا، كم يف النرب.

أ19 أن تسمية األطراف اخلمسة حلزم الصوت العروضية- أسباًبا وأوتاًدا وفواصل- .
تقرتح عىل النحو التايل:

• احلركة 	 األحادية  احلزمة 
القصرية )o/(، وهي السبب اخلفيف الذي حيتوى عىل متحرك واحد مع صامت )C( أو 

.)VV( صائت طويل

• احلركة 	 الثنائية  احلزمة 
أو متفرقني مع  متتابعني  الذي حيتوى عىل متحركني  الوتد  القصرية )o//( و)/o/(، وهي 
 ،)o//( )CV CV C( or )CV CV VV( ويكون جمموًعا ،)VV( أو صائت طويل )C( صامت
ومفروًقا )/o/( )CV C CV( or )CV VV CV(. وال يندرج السبب الثقيل )//( يف هذه احلزمة؛ 
ألنه ال يشتمل عىل الساكن الالزم للحزمة؛ فليست احلزمة جمموعة حركات قصرية فقط، 
وإنم ال بد هلا أن تشتمل عىل ساكن. ويعد البحث هذه احلزمة احلزمة املعيارية التي حتسب 
عىل أساسها احلزم، وهي تقع وسًطا بني احلزمة األحادية احلركة واحلزمة الثالثية احلركة.

• احلركة 	 الثالثية  احلزمة 
يقفوها   )CV( o///((، وهي الفاصلة الصغرى التي تتكون من ثالثة متحركات  القصرية 

.)VV( أو صائت طويل )C( صامت

• احلركة 	 الرباعية  احلزمة 
يقفوها   )CV( التي تتكون من أربعة متحركات  o////((، وهي الفاصلة الكربى  القصرية 

.)VV( أو صائت طويل )C( صامت

عىل الرغم من أن هذه احلزمة الرباعية احلركة متثل حزمة؛ ألهنا حتتوي عىل »ساكن«، 
حزمة  ليست  ألهنا  العروضية؛   « الصوت  »حزم  مستوى  ضمن  عّدها  ينبغي  ال  أنه  إال 
أحاديتني  حزمتني  من  ساكن«  »حرف  إزالة  طريق  عن  تنشأ  صورة  جمرد  إنه  أساسية. 
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.)//o( ودجمهم مع حزمة ثنائية احلركة (/o/o) متتاليتني

أ20 متقابالن: . طرفان  هلا   )metrical segment packs( العروضية  الصوت  حزم  أن 
القصرية ) short vowel pack	The standard double( )الوتد  حزمة معيارية ثنائية احلركة 
 The non	 standard vowel( وحزمة غري معيارية احلركة ،))/o/( أو مفروًقا   )//o( جمموًعا 
pack(- أحادية احلركة ) short vowel pack( )o	single/( )سبب خفيف(، أو ثالثية احلركة 

) short vowel pack()o	triple///( فاصلة صغرى.

أ21 أن أي تفعيلة تتكون من حزمتني: معيارية )o//( أو )/o/( غري قابلة للتغيري، وغري .
أو   -)/o( القصرية، أي سبب خفيف للتغيري، وهي حزمة أحادية احلركة  قابلة  معيارية 
احلركة  أحاديتا  حزمتان  أو   ،)///o( صغرى  فاصلة  أي  القصرية،  احلركة  ثالثية  حزمة 

.)/o/ o( القصرية، أي سببان خفيفان

أ22 أن الزحاف يرد لتسهيل األوزان عىل الشعراء دون التأثري يف اإليقاع بإتاحة صور .
خمتلفة للتفعيلة ال ختتلف يف إيقاعها. وهي ال تؤثر يف اإليقاع لسببني: األول هو أهنا ال 
التفعيلة. والثاين  بالنسبة  املعيارية، ويشبه حجر زاوية  الوتد الذي يعد احلزمة  تستهدف 
املعيارية، )أو/ و( بعد  احلركة  املعيارية جيب تكرارها بعد عدد حمدد من  هو أن احلزمة 
عدد حمدد من املساحات الزمنية التي يشغلها املتحرك أو الساكن عىل السواء؛ فإنه إذا كان 
معه سبب خفيف )o/ o//(كان تكرره بعد مسافتني زمنيتني فيهم حركة قصرية واحدة، 
وإذا كان معه فاصلة صغرى )o/// o//( كان تكرره بعد أربع مسافات زمنية فيها ثالث 
أربع مسافات زمنية  حركات، وإذا كان معه سببان خفيفان )o/o/ o//( كان تكرره بعد 
فيها حركتان منفصلتان. ويمكن بيان ذلك من خالل مراجعة الزحاف عىل النحو اآليت:

• بني 	 تفصل  التي  القصرية  احلركات  عدد  عىل  احلفاظ  تم  أن  يفيد  احلذف  زحاف 
األوتاد.

• زحاف اإلسكان يفيد أنه قد تم احلفاظ عىل عدد املساحات الزمنية التي تفصل بني 	
األوتاد.

ويعني ذلك أن التفعيلة األصلية التي سلمت من الزحاف حتافظ عىل عدد احلركات 
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واملسافات الزمنية املطلوبة لتكرار الوتد املجموع، وأن دخول زحاف احلذف جيعل تكرار 
الوتد املجموع بعد عدد ثابت من احلركات القصرية، وأن زحاف اإلسكان جيعل تكرار 

الوتد املجموع بعد عدد ثابت من املسافات الزمنية، وهو ما يمكن بيانه باجلدول اآليت:

قبل الوتد املجموع 
املسافات صورة التفعيلة

الزمنية
احلركات املعيارية 

)القصرية(
أربع

اثنتان

 /o//o/o ُمْسَتْفِعُلْن أصلية
X o//o// ُمَتْفِعُلْن فرعية 

باحلذف
X o///o/ ُمْسَتِعُلْن
X ////o ُمَتِعُلْن

أربع
ثالث ///o//o ُمَتَفاِعُلْن أصلية

X /o//o/o ُمْتَفاِعُلْن فرعية 
باإلسكان
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خاتة
وبعد، فقد تناول البحث النظام العرويض يف ضوء األصول، فقدم له قراءة أصولية 
تستويف جانب السمع فيه، وترجع إىل أصوله ونشأته التي يمكن افرتاضها، ثم عاد فتناوله 
التنظري؛ حيث عرض الفروض املختلفة التي تكشف نظامه، وناقشها،ثم قدم  يف ضوء 

فرضياته هبذه اخلصوص.

تعتمد  وهي  العامة،  الكلية  الفرضية  فئة  فئيتن:  يف  البحث  فرضيات  متثلت  وقد 
كون احلركة القصرية التي يعدها احلركة املعيارية هي مادة اللوحة العروضية، وجتعل ما 
سواها من صامت أو صائت طويل خلفية اللوحة، وفئة الفرضيات الفرعية التي اتصلت 
املعيارية،  احلركة  يف  والصامت  املتحرك  مستوى  عىل  املتمثل  العام  العرويض  باألساس 
وباألساس  األساس،  هذا  صور  لتنويع  واالتصال  والعدد  االمتداد  معايري  واقرتح 

العرويض املتمثل عىل مستوى األسباب واألوتاد يف احلزمة املعيارية التي يؤدهيا الوتد.

وقد فرس البحث- ضمن ما فرسه- تساوي الصامت والصائت الطويل عند اخلليل، 
فضاًل عن عدم تأثري الزحاف عىل إيقاع التفعيلة، وبني- كذلك- دور العلل يف اإليقاع 

املوسيقي للشعر العريب.

والبحث- من ثم- يشتمل عىل أفكار جديدة كثرية جديرة باملناقشة يؤكد أن تفسري 
من  قليل  لغري  ويتسع  الدراسات،  من  الكثري  حيتمل  يزال  ال  للعربية  العرويض  النظام 

الفروض املؤسسة علميًّا.
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وأثره يف نشأة اخلالف بني العروضيني من بعده 

د. سليامن أمحد أبو ستة
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ملخص البحث

ال يمكن ألحد من العروضيني اليوم أن يؤكد أنه وقف عىل رواية يوثق هبا لكتاب 
العروض للخليل أو حتى ألحد من تالميذه الوثيقي الصلة به بحيث نطمئن إليها كّل 
االطمئنان. ومع ذلك فإن بني أيدينا اليوم أقدم كتابني يف العروض، يمكننا القول أهنم 
تم  حال  يف  وذلك  باخلليل،  الصلة  وثيقة  تكون  قد  رواية  شبه  بوجود  نعنيه  ما  حيققان 

إخضاعها إىل يشء من البحث املطلوب.

هذان الكتابان مها: أعاريض الشعر البن عبد ربه، وهو أحد كتب العقد الفريد. وأما 
الثاين فهو كتاب اإلقناع)1( أليب احلسن العرويض )342 هـ(، ومع أن األول أقدمهم، إال 
أن اإلفادة منه ال تتحقق به وحده، فكان لزاما علينا االعتمد عىل آخر يكون مصاحبا له 
كنوع من املقارنة، وهو ما أدى إىل كشف قدر من التهذيب أو التحوير يف كتاب اخلليل 

الذي قام بتلخيصه ابن عبد ربه. 

العروض  رحلة  يف  هلم  مسارين  املتباينني،  بمنهجيهم  الكتابان،  هذان  شق  ولقد 
بني  دار  الذي  انبثقت من اخلالف  بحيث  اليوم،  الرابع وحتى  القرن  منذ مطلع  اخللييل 
العروضيني حول صّحة ما نقله ابن عبد ربه من كتاب اخلليل، وما أحدثه هذا اخلالف 
من هجر لبعض رضوب الشعر من ناحية، وبْعث بل خْلق لرضوب جديدة كشف عنها 

هذا البحث.

له عنوانه  نعيد  أن  اجتهادا من حمققيه، وفضلنا  العروض والقوايف  بعنوان اجلامع يف  الكتاب  )1(  وقد طبع 
احلقيقي كم ظهر يف فهارس كتاب الوايف يف علمي العروض والقوايف للعبيدي ويف تصحيح املقياس البن 

اخلباز وانظر مقاال يل بموقع بوابتي. 
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Ibn Abd Rabbo’s approach to the refinement of the book of prosody to Khalil and the effect of this 

on the emergence of the dispute among the prosodists after him

Abstract

None of today’s prosodists can confirm that they have based on a reliable account of Khalil’s book of 

prosody or one of his students close to him so that we can rest assured. However, today we have the two 

oldest books in prosody, which we can say that they achieve what we mean by a semi-narrative that may 

be relevant to Khalil, if subjected to some of the required research.

These two books are the poetry aruds of Ibn Abd Rabbo, one of the books of the Al-Akid Al-Farid. 

The second is the book of iqna’a by Abu al-Hasan Al-Arudy, and although the first is the oldest, the ben-

efit of it is not realized alone, and we had to rely on another that accompanied it as a kind of comparison, 

which led to the detection of some modification in the Book of Khalil summarized by Ibn Abd Rabbo. 

These two books, with their differing methodologies, created two paths for them in the journey 

of Khalilian prosody from the beginning of the fourth century until today, emerging from the dispute 

among the prosdists about the validity of ibn Abd Rabbo’s book of Khalil, and the resulting abandonment 

of some types of poetry on the one hand, and the appearance and even creation of new forms revealed 

by this research.
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مقدمة

العروض  كتاب  مهّذبة من  نسخة  الفريد،  العقد  الشعر«، يف  »أعاريض  كتاب  يعّد 
الذي وصلنا:  ابن عبد ربه يف وصف كتابه  إذ قال  املفقود للخليل بن أمحد )175هـ(، 
»فأكَملت مَجيع هذه  الَعروض يف هذا الِكتاب الذي هو ُجزءان: فُجزء للَفرش  وُجزء 

ا«.)1( للِمثال، خُمَترَصا ُمَبيَّنا ُمَفرسَّ

ابن عبد ربه يف قوله هذا، متضّمنة  التي مل يأت عىل ذكرها  التهذيب هذه،  ومسألة 
أيضا يف تلك األوصاف الثالثة التي تعّد من أركان التهذيب. فاالختصار يتيح له حذف 
الغاية  فهو  التفسري  وأما  اإليضاح،  بقصد  غريه  كالم  إضافة  عىل  يشتمل  والبيان  كالم، 

املرجّوة من ذلك التهذيب كله.

ارتبطت هبا وكانت  البحث قضية أخرى  يتناول  التهذيب هذه،  وإىل جانب قضية 
سببا فيها، أال وهي قضية اخلالف بني العروضيني منذ أن اختّط كل فريق منهم طريقا له 

خيتّص به وحده.
أهداف البحث:  

1 – التقّرب غري املبارش من أصل كتاب العروض املفقود للخليل بن أمحد عرب كشف 
طريقة هتذيبه.

2 – معرفة دور التهذيب يف تطور العلم العرويض بعد اخلليل.
أمهية البحث:

وجود عالقة بني هتذيب كتاب العروض للخليل عىل يد ابن عبد ربه، وبني اخلالف 
املستمر بني العروضيني بشأن صّحة النقل عنه وباألخّص يف رضبني من بحري الرسيع 

واملتقارب.

)1(  العقد الفريد ص 5/424
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الدراسات السابقة:

اخلالف  لقضّية  مبّكرين  ه(   749( والعبيدي  ه(   660 حيا  )كان  الزنجاين  التفت 
هذه، فقد نقال عن اخلوارزمي أخذه بالرضب السابع يف الرسيع مع نفيه إثبات اخلليل له، 
وقاال)1( بأن من العروّضيني من مل يثبته أيضا. ثم ذكر لنا الثاين أسمء أخرى تبدو لنا اليوم 
جمهولة ومل نتيّقن بعد من رأهيا، كخشنام وابن عبد العزيز والبارقي الذي نسب للخليل 

إثبات الرضب األصلم يف الرسيع.

ود.  العلمي)2(  حممد  د.  مها  باحثان  القضية  هبذه  اهتم  فقد  احلايل،  زماننا  يف  وأما 
مضاوي احلميدة )3(التي أوردت اسم ابن عبد ربه واحدا من بني هؤالء، ثم قالت »ويبدو 
أن سبب اختالف العروضيني ... ما ذكره ريض الدين بن احلنبيل من أهنم مل يرجعوا إىل 
نّص للخليل بالذات«.وقد قّدم الباحثان كذلك، أسمء جديدة أخرى يف مسرية اخلالف 
الطويلة هذه، مما يشري إىل أن هذا اخلالف قد حفر جمرى عميقا له يف تاريخ علم العروض 
العريب . ومع ذلك فلم يتبنّي ألحد من هؤالء مجيعا منشأ هذا اخلالف، وهو ما سنستهل 

به الكالم يف هذا البحث.

مشكلة البحث: حتاول هذه الدراسة أن جتيب عىل السؤال التايل:

الذي  العروض للخليل، عىل اخلالف  ابن عبد ربه كتاب  تأثري لتهذيب  هل يوجد 
وقع بني العروضيني يف رضيب بحرين مها الرسيع واملتقارب؟

جمال البحث: كتب العروضيني التي وصلنا شيئ منها واملكتملة حتى اليوم.

واملنهج  االستقرائي  املنهج  استخدام  البحث  هذا  طبيعة  تستلزم  البحث:  منهج 
التحلييل النقدي، فقد قمت باستقراء وحرص العروضّيني الذين وافقت آراؤهم رأي ابن 

)1(  انظر معيار النظار ص 1/59 والوايف يف علمي العروض والقوايف  ص 414 - 416
)2(   انظر العروض والقافية ص 151

)3(   انظر ظاهرة التداخل يف البحور العروضية ص 292
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عبد ربه يف رضوب بحري الرسيع واملتقارب، بم فيهم البارقي الذي مل نعلم تاريخ وفاته 
بالضبط وإن كان مرّجحا أخذه رأيه ذاك عن ابن عبد ربه.  وقد أفدنا كذلك من املنهج 

التارخيي، ال سيم يف مراجعتنا لكتاب أعاريض الشعر البن عبد ربه. 

خطة البحث: يتكون البحث من مقدمة ومتهيد وأربعة مباحث وخامتة. 

البحث  يف  ومنهجي  اختياره  وسبب  املوضوع  أمهية  فيها  بّينت  فقد  املقدمة:  أما 
فيه  عرضت  فقد  التمهيد  وأما  فيه.  البحث  وجمال  وخطة  مشكلته  تبيان  إىل  باإلضافة 

للنموذج العرويض اخللييل واملعّدل مع قائمة بالرموز املستخدمة يف البحث.

املبحث األول: ابن عبد رّبه وجهوده يف هتذيب خمتاراته من الكتب.

املبحث الثاين: هتذيب كتاب العروض للخليل بفرشه ومثاله، ودوره يف استحداث 
ضبني جديدين.

املبحث الثالث: خمالفة ابن عبد ربه للخليل يف تعريفه للمعتل.

املبحث الرابع: ثورة ابن عبد ربه وهيجانه الغريب عىل اخلليل.

التمهيد

العروض اخلليل، فقد رأيت  ترد يف  أنساق جديدة مل  البحث يشتمل عىل  ألن هذا 
أنه يقتضيني التمهيد له بمبحث يشتمل باإلضافة إىل رشح مكوناته وأشكاله زيادة ثبت 

للرموز املستخدمة فيه.

الرموز املستخدمة يف البحث

ق = النسق أو الدور 
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ن = عدد مرات تكرار النسق

السبب اخلفيف:  س   = ب    أو     ـــ

الوتد املجموع: و =  ب -   

 الوتد املفروق: )و(   =  ـــ  ب

الوتد املفروق املعتل: ])و([ =  ــــ

السبب اخلفيف املعتل بالبسط: ]س[  =  ـــ

السبب اخلفيف املعتل بالقبض: >س< =  ب

حيث - : مقطع طويل، ب : مقطع قصري

1 – النموذج العرويض القديم

تطور  نستعرض  سوف  ذلك  وعىل  العلم.  عليها  يبنى  أساسية  فكرة  النموذج  يعد 
متميزة  نمذج  بعدة  مرورا  احلارض  عرصنا  وحتى  اجلاهلية  زمن  من  العرويض  النموذج 

منه، أمهها نموذج اخلليل املستند إىل فكرة الدوائر. 

وهو أول النمذج التي وصلتنا قبل اخلليل، وكان نموذجا شديد البساطة، يفتقر إىل 
التجريد الذي هو صفة العلم، ومؤلفا من كلمتني فحسب، مها نعم وال. وذلك نحو:

نعم ال نعم ال ال نعم ال نعم لال 

)وهو  وزن صدر بيت من الطويل(
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وقد صيغت، لتأليف هذا )العلم( يف اجلاهلية، نمذج عّدة بعدد البحور التي نظموا 
عليها، وبمختلف أعاريضها ورضوهبا. مع مالحظة أن مصطلحي العروض والرضب، 
بمعنى أجزاء البيت، مل يكونا مستعملني يف ذلك احلني، أو أهنم كانا يبحثان عن صيغة 
أمحد  بن  اخلليل  مقدم  حلني  ينتظرا  أن  عليهم  وكان  املطلوب،  باملعنى  تفي  جتريدية 
)175 هـ(، حتى يتم استخدامهم االستخدام األمثل يف نموذجه. غري أن الرواة ذكروا 
مصطلحات كثرية أخرى يف علم العروض والقافية، قد طورها اخلليل يف زمانه وأحلقها 

بالنموذج الذي زاد اكتمال وقبوال بعد ذلك، ثم ظل ساريا إىل زمننا احلايل.

2 – نموذج اخلليل 

كان نموذج اخلليل من الدوائر اخلمس هو أول نموذج علمي مشفوع بقوانني من 
مثل املعاقبة واملراقبة واملكانفة وغري ذلك من القواعد التي جعلت هذا الفن يسّمى للمرة 
األوىل علم العروض يف وقت كانت فيه أغلب علوم العرص هي مما يميل بعضه إىل السحر، 

وبعضه إىل التنجيم كالسيمياء والفلك القديمني مثال ما عدا الرياضيات بطبيعة احلال.

3 – النموذج الدوري احلديث أو النسق املتنامي

ملا كان علم العروض يناظر علم الكيمياء احلديث من عدة وجوه، فقد جرى وصف 
عىل  األساس  يف  قائم  وهو  للعنارص،  الدوري  باجلدول  لشبهه  بالدوري  النموذج  هذا 
فكرة الدور املستخدمة يف املوسيقى والغناء والشعر. أما مصطلح النسق املتنامي، فيبدو 
أنه جاء ليحّقق حلم البعض من العروضيني قديم وحديثا يف توحيد دوائر اخلليل وجعلها 

ال تزيد عن دائرة واحدة أو اثنتني كم نجد ذلك عند السّكاكي)1( وإبراهيم أنيس)2(.

النموذج الدوري احلديث                         نموذج الدوائر اخللييل

1- س                                        1  .......
)1(  مفتاح العلوم ص 685

)2(   موسيقى الشعر ص 137
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2- س و                                     2 – س و 

3- س س و                                 3 – س س و 

4- س س س و                             4.........

5- س س و س و                          5 – س س و س و

6- س س و س و س                      6  ..............

7- س س و س و س و                   7  ...............

8- س س و س و س و س               8............

9- س س و س و س و س س           9  ...............

جدول رقم 1                                      جدول رقم 2  

يمثل اجلدول رقم 1 صورة رمزية للجدول الدوري احلديث لبحور الشعر، وقد   -
يسمى النسق املتنامي تبعا آللية تأليفه املتدرجة من بحور قصرية الدور، بحيث تزداد يف 
كل حمور من حماوره التسعة بدءا باخلبب وانتهاء باملنرسح واخلفيف. ويتميز كل نسق ق 
بعدد أدواره ن ، فبحر البسيط يأيت يف حالتني، األوىل حني تكون ن تساوي 1 وهو بحر مل 

يذكره اخلليل، واحلالة الثانية حني تكون ن تساوي 2 وهو بحر البسيط اخللييل.

إىل  حاجة  غري  من  الشعر  الواقع  إىل  تكون  ما  أقرب  اجلدول  يف  البحور  تظهر   -
باملعادلة  يتحّدد  البحر  طول  أن  حيث  والنهك،  والشطر  كاجلزء  مصطلحات  افرتاض 

التالية: الطول =  ق x ن 

إىل  أقرب  جلعله  مراحل  بعّدة  مّر  وقد  اخلليل  جدول  فهو   2 رقم  اجلدول  أما   -
املقارنة مع اجلدول الدوري احلديث. لذلك فهو خالصة لنموذجي أيب بكر بن الرساج 
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الثالث  املحور  أن  يالحظ  وفيه  هـ()2(،   673( املحيّل  حممد  طّوره  الذي  ه()1(   316(
املستخدم  القانون  املجتلب واملؤتلف عند اخلليل، وذلك ألنه يرسي عليه  يمثل دائريت 
يف اجلدول احلديث، وهو فيم خيص مواضع وجود السبب الثقيل بنسقه املتنامي وذلك 

ضمن الرشطني التاليني:

أوال: حيث ال يشرتك الوتد يف تأليف النسق، وبالتايل يكون املقصود من السبب فيه 
هو الثقيل فقط. 

ثانيا: عندما يتبادل السبب الثقيل مع اخلفيف موضع أول السببني يف التشكيل الثنائي 
فقط، وعندها ال جيب أن يكون يف النسق اإليقاعي كله، سبٌب حّر احلركة قبضًا وبسطًا.

الكامل  بحري  فلتوليد  الثاين  وأما  )س(،  اخلبب  وجود  عن  تعبري  األول  فالرشط 
)س( س و، والوافر و )س( و ، من الرجز واهلزج عىل التوايل.

بابن  املعروف  القرطبي  مضاء  ابن  نموذج  نجد  الرّساج  ابن  نموذج  من  وقريبا 
احلّصار )أحد لغويّي القرن الرابع اهلجري( مما يدّل عىل اتفاق العروضيني منذ زمن مبكر 
املخالف  وتدية   _ السبب  مكّوناهتا  أقل  من  ابتداء  البحور  ترتيب  باالندلس يف هاجس 

لرتتيب اخلليل.)3( 

ويفرتض نموذج اخلليل الذي يتالقى مع النموذج احلديث يف ثالثة حماور هي   -
الثاين والثالث واخلامس أن اخلليل لو اتبع الطريقة املنطقية يف تأليف جدوله، فال بّد له أن 
يقع يف املحور السادس، وبشكل مبارش، عىل ثالثة من بحور دائرة املشتبه عنده، من غري 
أن يتكّلف صنع قاعدة للجزء، وهذه البحور هي املضارع واملقتضب واملجتث باإلضافة 

إىل البحر الذي عّده اخلليل من جمزوء اخلفيف. 

)1(   العروض املنسوب البن الرساج ص 20 -23 
)2(  شفاء الغليل ص 124 – 168

)3(   كتاب العروض البن مضاء القرطبي ص 40 - 43



منهج ابن عبد ربه يف تهذيب كتاب العروض للخليل وأثره يف نشأة اخلالف بني العروضيني من بعده 786

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  - العــــدد )28( محــــــــرم  1٤٤٣هـ - أغسطس 2021م
العلم وانضباط  الفن  طالقة  بني  العربي  الشعر  لعروض  االفتراضي  املؤمتر  ببحوث  خــاص  عــدد 

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  - العــــدد )28( محــــــــرم  1٤٤٣هـ - أغسطس 2021م
العلم وانضباط  الفن  طالقة  بني  العربي  الشعر  لعروض  االفتراضي  املؤمتر  ببحوث  خــاص  عــدد 

مثال تطبيقي عىل بحور املحور الثالث من اجلدولني 1،2

والوافر والرجز والكامل والرمل.  اهلزج  املحور عىل مخسة بحور هي  يشتمل هذا 
ويالحظ فيه أن الرمل ال يتوفر له مقابل خببي كم للهزج والرجز، وذلك بسبب احتوائه 

يف احلشو عىل سبب حّر احلركة قبضا وبسطا.

 3 – 1 – 1    اهلزج                      و ]س[ س                                   )ن =2(  

3 – 1 – 2    الوافر                      و )س(]س[                                 ) ن = 2 ، 3( 

3 – 2 – 1    الرجز                      س س و                                    ) ن = 2 ، 3 ( 

3 – 2 – 2   الكامل                      )س(]س[ و                              )ن = 2 ، 3( 

3 – 3 -   الرمل                             س و ]س[                                 ) ن = 2 ، 3(

املبحث األول:  ابن عبد رّبه وجهوده يف هتذيب خمتاراته من الكتب

قال الدكتور أمحد أمني يف مقدمة حتقيقه للعقد: »ومل يعرف عن ابن عبد ربه رحلة إىل 
املرشق، فعلمه الواسع بأدب املرشق جاءه من أشياخه الذين أخذ عنهم باألندلس، أمثال 
اخلشني وابن وّضاح وبقّي بن خملد، ومن طول قراءته للكتب«. ثم يقول، فيم يبدو به 
مقرتبا من فكرة التهذيب عند ابن عبد رّبه: »مهم اختلفت شخصّية املختار وراء ما اختار، 
فإن هذا املختار يدل عىل ذوق من املختار وميله وثقافته، وما حيب وما يكره، وما خيفي 

وما يظهر، كم يدل عىل جمونه أو جده، وعىل ضيق أفقه أو سعته“

ويشري من ثم إىل ترّصفه يف النقل بم أسميناه )التهذيب( ليقول: »وقد تأثر ابن عبد 
ترتيبه  يف  سواء  استغالل،  أعظم  واستغّله  األخبار«،  »عيون  قتيبة  ابن  بكتاب  كثريا  رّبه 
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وتبويبه أو يف مشتمالت أبوابه، ولكنه غمطه حّقه يف الترصيح بم أخذ عنه إال يف القليل 
النادر، وأخذ أيام العرب مما حكاه أبو عبيدة كم ورد يف رشح النقائض، كم اقتبس من 
اجلاحظ يف البيان والتبيني وغريه، ومن املرّبد يف الكامل والروضة، ومن ابن املقّفع، ومن 

دواوين الشعراء، ومن غري ذلك مما يصعب استقصاؤه_.)1(

ومن هذا القدر الذي صعب استقصاؤه ، كتاب »القوايف وعللها« وكتاب »أعاريض 
الشعر«، وعىل هذا األخري سنجعل حديثنا منصّبا يف هذا البحث. وأما األول فقد سبق لنا 

بيان ما جاء فيه من هتذيب .

كتابا الفرش واملثال للخليل بن أمحد

فرناس  بن  عّباس  تويف  حني  عمره  من  والعرشين  الثامنة  يف  رّبه  عبد  ابن  كان  لقد 
تنّبهوا  الذين  األندلسيني  أول  من   هو  بالذات  الرجل  هذا  أن  أدرك  ولعله  ه(،   274(
رضورة أن يكون علم اخلليل مكتمال بني أيدهيم، فم كان من أمري البالد، وهو إذ ذاك 
األمري عبد الرمحن، أن يرّس السبيل إىل وصول كتاب الفرش إىل يديه عن طريق بعض 
التجار من املرشق، وال نستبعد بعد ذلك  أن يكون قد وضع رشحا له يفك به مغاليق 
هذا الكتاب كم فهمنا من الزبيدي يف روايته حلكاية العثور عىل كتاب اخلليل. غري أنه مل 
يصلنا حتى اليوم رشح ابن عّباس هذا. وبذلك يكون ابن عبد رّبه هو آخر من اطلع عىل 
يف  هلم  ومهّذبا  واملثال،  الفرش  بجزئيه  له،  ملخصا  إلينا  وأوصله  واملثال،  الفرش  كتايب 

عقده الفريد .

، وبعدها توالت  ه  للعقد فقد صدرت يف بوالق بمرص عام 1293  أما أول طبعة 
بأهنا  املرصبة وصفت  الكتب  بدار  أخرى غريها حمفوظة  عليها وعىل  معتمدة  الطبعات 
كثرية التحريف والنقص ، وهي النسخة التي بدت إبرازة ثانية من كتاب العقد. وهاتان 
اجلزء  هذا  حول  املحقق  قال  وقد  اليوم،  الناس  أيدي  بني  متداولتني  زالتا  ما  النسختان 

)1(   العقد الفريد حتقيق أمحد أمبن وزمالئه،ج1، املقدمة
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املضاف عىل الكتاب: »هذا اجلزء إىل آخره مل نقف عليه إال يف أصل واحد مما بني أيدينا 
بمكتبة  إين وقفت  ثم   . لتحقيقه كامال«)1(  نوفق  مل  كثري  وفيه حتريف  العقد،  من أصول 
مركز امللك فيصل بالرياض عىل نسخة من العقد أوىف تلك املحققة الشتمهلا عىل عدد 
اجلزء عام  فأعدت حتقيق هذا  السابقة،  تذكر يف طبعاته  مل  التي  اخلليل  أكرب من شواهد 
2004م. ومؤخرا وقفت عىل نسخة )جمانية( بموقع »كتاب بديا« عىل االنرتنت، وهذه 
النسخة تشتمل عىل جزء من العقد به كتابنا هذا، لكني وجدت به سقطا سأورد تفاصيله 
يف مقدمة حتقيقي القادم  لكتاب »أعاريض الشعر وعلل القوايف« البن عبد ربه، إن شاء 

اهلل. 

العروض  كتاب  جلزئي  عنوانان  إال  الواقع  يف  مها  ما  واملثال،  الفرش  فإن  وأخريا، 
متاما  وليسا  منه،  والعميل  النظري  اجلزءان  هبم  يقصد  هـ(،   175 )ت  أمحد  بن  للخليل 
كتابني  مستقلني كم ذكر السيوطي.  وأول إشارة إىل هذين اجلزئني وردت يف قول ابن 
عبد ربه: »فأكَملت مَجيع هذه  الَعروض يف هذا الِكتاب الذي هو ُجزءان: فُجزء للَفرش  

ا«)2(.  وُجزء للِمثال، خُمَترَصا ُمَبيَّنا ُمَفرسَّ

وقد تال كتاب ابن عبد ربه املخترص هذا،كتابان ال يقالن عنه اختصارا، وقد سارا 
عىل هنجه مع اختالفات بسيطة ترّد إىل ثقافة كل عامل منهم، أوهلم كتاب العروض ألمحد 
الرابع حسب  القرن  بابن احلّصار النحوي، وهو من علمء  بن مضاء القرطبي املعروف 
إىل  )صار  مؤّدبا  مؤلفه  كا  إذ  عجب،  وال  تربوي  طابع  ذو  إذن  فهو  له.  الزبيدي  ترمجة 
والتوّسع يف  التبسيط  يعتمد عىل  تربويا  تأليفه هنجا  فاتبع يف  بالقرص(،  الوصفاء  تأديب 
األندليس )549  للشنرتيني  األشعار  أوزان  املعيار يف  فهو  اآلخر  الكتاب  وأما  الرشح. 
هـ(، الذي ربم كان له دوره يف نرش مذهب ابن عبد ربه، حيث ُروي أنه كانت له رحلة 
الكتابني  يف  أجد  مل  ولكني    .. وحّدث  وأقرأ  هبا  مرص  نزل  هـ،   515 سنة  املرشق  إىل 
السالفني أّي إشارة إىل ثورة البن عبد ربه عىل اخلليل؛ ُيفهم منها أنه أجاز يف كتابه وزن 

)1(   العقد الفريد حتقيق حممد سعيد العريان 6/287
)2(   املزهر 1 / 81
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بحر املتدارك املهمل، وهو ما يسمى باخلبب، ورأيت الثاين، وهو الشنرتيني، يضيف إىل 
كتابه هذا البحر خالفا البن احلّصار. والظاهر أن ثورة ابن عبد ربه تلك مل تكن تتجاوز 
نطاق أرجوزته العروضية، فنحن مل نشهد هلا أثرا يف رشحه النثري الذي التزم فيه جانب 
القبول لكل املفاهيم الصادرة عن مؤلف الكتاب األصيل وهو اخلليل، ومن بينها وقوفه 
النثري  عند البحر اخلامس عرش مما يدل عىل االنفصال املنهجي بني األرجوزة والقسم 
من الكتاب  وعىل ذلك فلم نجد ابن احلّصار والشنرتيني ينقالن عن ابن عبد ربه شيئا 
يستحق االلتفات إليه سوى متابعته يف عدد رضوب الرسيع واملتقارب فقط، وال نرى 
أهنم أخذا من أحد غريه، مغربيا كان أو مرشقيا، شيئا من هذا الكالم. فاملعطيات مجيعها 
إذن تشري إىل أن ابن عبد ربه هو مصدر ذلك اخلالف، ومنشأه الذي ال يكاد خيفى عىل 
أحد. والدالئل كلها تشري إىل أن ابن عبد ربه ظل بعد وفاة عباس بن فرناس يعمل وحده 
عىل مرشوعه احلضاري العظيم يف نقل ثقافة املرشق إىل األندلس بعد هتذيب معظم كتبهم 

من قبله، وقد سبق لنا أن رأينا هتذيبه لكتاب سيبويه يف القوايف.)1( 

املبحث الثاين: هتذيب كتاب العروض للخليل بفرشه ومثاله، ودوره يف استحداث 
ضبني جديدين.

 التهذيب يف بعض أحواله، قد ال يعدو أن يكون سطوا عىل كتاب ما وتغيريا ليشء من 
حمتواه، صوابا كان هذا التغيري أو خطأ. ومما رأيناه يف هتذيبات ابن عبد ربه لكتب العقد قد 
يكون من هذا الصنف أو ذاك. ومع ذلك فعلينا أال ننكر فضل ابن عبد ربه وما بذله من 
جهد يف اختيار وتلخيص تلك الكتب التي وفرت لنا موسوعة شاملة حفظت، ولو قدرا 
ما، من تراث كان وال شك آيال للزوال قلنا من قبل. وسأقترص يف هذا املقال عىل بيان 
مسلك ابن عبد ربه يف هتذيبه لكتاب العروض يف رضيب الرسيع واملتقارب، حيث سننظر 
أوال يف مقدار صواب هذا الفعل من  خطئه حينم زاد عىل الرسيع رضبا سابعا هو بيت 
األشقري اليتيم،  وهو من قصيدة مفقودة ال نشك أن من أبياهتا ما جييء خمبول الرضب 

)1(  انظر: منهج ابن عبد ربه يف هتذيب كتاب القوايف لسيبويه . بحث يف موقع بوابتي
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مكسوفه، ومنها ما جييء أصلم، فهي إذن عىل قرّي قصيدة املرقش األكرب املقّيدة القافية، 
وإن كان هذا الرضب قد توقف استعمل الشعراء له منذ بداية العرص اإلسالمي وحتى 

اليوم، قال املرقش)1(:

النرش مسك والوجوه دنا * نري وأطراف البنان عنم

وأول هذه القصيدة: 

هل بالديار أن جتيب صمم * لو كان رسم ناطقا كّلم

الرضب  وألن  أكثر.  ال  الزحاف  هيئة  عىل  جاء  أصلم  السادس  الرضب  وفيها 
السابع للرسيع، إن أردت أن حتسبه سابعا هو رضب مستقل، وحيتمل أن جييء مطلق 
الروي أيضا، فال يمنعه من ذلك إال لزوم تقييد قافية القصيدة التي تسمح حينئذ بتواتر 
الرضبني،كم يتواتر رضبا اخلفيف عند التشعيث )فاعالتن، فاالتن(، ثم ال نقول عندها 

إن الرضب املشعث هو خالف الرضب الصحيح.

وهنا نالحظ أن ابن عبد ربه شاء أن يتحفنا بإحدى مقّطعاته الغزلية التي تعّمد فيها 
األصلم  الرضب  يف  قال  إنم  املرقش،  فعل  كم  للرسيع  سادس  رضب  يف  الوقوع  عدم 

السامل، وهو السابع عنده:

أنت بم يف نفسه أعلم * فاحكم بم أحببت أن حتكْم 
أحلاظه يف احلب قد هتكت * مكتومه واحلب ال يكتْم 

يا مقلة وحشية قتلت * نفسا بال نفس ومل تظلْم 
قالت تسّليت فقلت هلا * ما قال قبيل عاشق  مغرْم)2( 
”يا أهيا الزاري عىل عمر * قد قلت فيه غري ما تعلمْ“

)1(   املفضليات ص 237
)2(   العحز يف النسخ املخطوطة واملطبوعة من العقد:

)ما بال قلبي هائم مغرم( واخرتنا رواية الثعالبي يتيمة الدهر ص 1/104 
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  تقطيعه:

مستفعلن مستفعلن َفِعلن * مستفعلن مستفعلن فْعلن

س س و ]س[ س و >س<>س<])و([ * س س و ]س[ س و ]س[]س[

ستة  الرسيع  رضوب  أن  زعم  أن  عىل  إسحاق  أبا  ذلك  محل  »وقد  الشنرتيني:  قال 
ال  أحدمها  ألن  القياس،  يف  وجه  له  ليس  بعيد  عندي  وذلك  الرضبني،  هذين  لتداخل 
يكون فرعا لآلخر، وال يصح فيه تقدير حرف يرجع به إليه، بل كل واحد منهم رضب 
عىل حاله، وال يصح اجلمع بينهم المتناع كون أحدمها أصال لآلخر. وليس فْعلن وفَعلن 
]يف الرسيع[كفْعلن وفِعلن يف الكامل، ألن فْعلن يف الكامل أصله فِعلن فدخله اإلضمر. 
وفعلن يف هذا الباب ال جيوز إضمره ألن احلرف الثاين منه يف تقدير االنفصال من األول، 

ألنه من سبب آخر، فتأمل ذلك“ )1(.

وألجل املساعدة عىل التأّمل يف قول الشنرتيني، أثبّت يف تقطيع أبيات ابن عبد ربه 
رموز السبب والوتدين املجموع واملفروق ليتضح رشحه الذي اقتبسناه. 

الذال(،  املهّذب )بكرس  العرويض  يلعب دور  أن  ابن عبد ربه هنا، وهو حياول  إن 
وليس جمّرد الناقل، مل يستطع فهم أن فِعلن وفْعلن إذا قّيد روهّيم، فقد حتوال إىل رضب 
تتحقق  عامة  ال  قاعدة  إذن  فتلك  بال شذوذ.  والسابع  السادس  منهم  فيه  يتواتر  واحد 
إال بتقييد القافية. وأنه لو أراد أن يكون نظمه عىل الرضب فْعلن خاصا به وحده وليس 
بإرشاك فِعلن معه، عندئذ كان عليه أن يطلق قافية القصيدة كم فعل ابن زاكور )1120هـ(  
الذي وجد نفسه يستعمل رضبني من بحر الرسيع مل يعرفهم اخلليل يف بنائه التقليدي له 

بالوتد املفروق، وشاهدامها مها قوله: 

ملطة فيها التني والعنب * ما ينقيض يل منهم عجب

())  المعيار في أوزان األشعار ص 73
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أمحره الغّض وأبيضه * إن شّبها: الياقوت والذهب)1(
مستفعلن مستفعلن فعلن * مستفعلن مستفعلن فعلن

س س و ]س[ س و >س< و * س س و س ]س[ و >س< و

وقوله:

أهدى لنا اخلريات يف الروضه * عرف خيور فيك مبيّضه

أصفره الفاقع من ذهب * واألبيض الناصع من فّضه

مستفعلن مستفعلن فِعلن * مستفعلن مستفعلن فْعلن

س س و ]س[ س و >س< و * س س و س س و ]س[]و[

وقد قال يف آخرها:

دام عاله واملنى قائم * بني يديه صادق النهضه)2(

مستفعلن مستفعلن فاعلن * مستفعلن مستفعلن فْعلن

س س و ]س[ س و ]س[ و * س س و ]س[ س و ]س[]و[

حيث شّذ جميء عروضها عىل )فاعلن(، ولو كان الشاعر منتبها إليه لكان عّدله.

وهكذا وجدنا ابن عبد ربه، من حيث مل يقصد، يعمل عىل تطوير رضبني جديدين 
يف بحر الرسيع أفاد منهم ابن زاكور بعد ثمنية قرون حينم أطلق قافيتهم التي ظلت مقّيدة 
طوال العرص اجلاهيل، ثم توّقف استخدامه عند عدد حمدد من الشعراء اجلاهليني بحيث 

غاب استعمله يف العرص اإلسالمي كله وحتى اليوم.

)1(   املنتخب من شعر ابن زاكور ص 84
)2(  املنتخب من شعر ابن زاكور ص 85
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غري أن هذا التطّور الذي مل يشهده الشنرتيني بعد، كان يعمل يف عرصه بشكل ينبئ 
ذلك  ومع  الشعراء،  من  وغريه  زاكور  ابن  عند  قرون  بعد  الوزن  هذا  إليه  سيؤول  عّم 
فقد تصّدى له الشنرتيني لئال يقف هذا الشعر موقف املساواة بم هو مقبول يف عروض 
اخلليل، ثم أحلقه بمبحث الشواّذ من النظم يف كل وزن شّذ عم جاء به اخلليل يف عروضه، 

وذلك نحو قول بعضهم)1(:

قوم بعسفان عهدناهم * سقاهم اهلل عىل َنْو

نوء السمكني فرّوامهو * نوء يرى إيمضه ضْو

س س و ]س[ س و ]س[ و * س س و ]س[ س و س

ابن زاكور  استخدام الشعراء هلذا الرضب بتلك العروض املخبونة،  وقد كثر بعد 
ومنهم شعراء معارصون، إال أن أحدا من العروضّيني مل يرصح برصده ألحد من هؤالء 
عصور  يف  يتوّزعون  منهم  كبريا  عددا  يذكر  خلوف  عمر  الدكتور  ووجدت  الشعراء، 
خمتلفة. ويف هذه احلالة فإن شفرة اخلليل العروضية التي ظل ابن عبد ربه حمافظا عليها 
وهي ) 34: 63( التي ترمز لعدد األعاريض والرضوب عىل التوايل، قد أخذت تتزلزل 
شيئا فشيئا إثر التوّسع يف اكتشاف أعاريض ورضوب جديدة مل تكن ختطر عىل بال اخلليل 
إثر  يعقدها  التي كان  نفسه وذلك يف مباحثه  الشنرتينّي  البادئ يف ذلك هو  يوما، وكان 
خلروجها  الندرة  أو  بالقّلة  أي  بالشذوذ،  مجبعها  إياها  واصفا  املعيار،  كتابه  يف  باب  كل 
عىل ما أثبته اخلليل يف كتابه العروض، قبل أن يتوىّل بعده خّلوف هذه املهمة ويتوّسع يف 
أعدادا وفرية منها مل يشهد  لنا  )الشاذة!(، وليثبت  استقراء تلك األعاريض والرضوب 
مثلها اخلليل يف زمانه. ومل يكن هدف خّلوف من هذا اإلثبات كهدف الشنرتيني الذي 
العروض  يؤكد عىل غنى  أن  إىل  بالعكس من ذلك، حيث قصد  بل  بالشذوذ،  وصمها 

العريب من خالل قدرته عىل جتّدد إيقاعه وتطّوره بإنتاجه املزيد واملزيد من الرضوب.

)1(   املعيار يف أوزان األشعار ص 73
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أما  ابن عبد ربه، الذي مل يكن يريد ألي تغيري أن يظهر بسببه هو عىل شفرة اخلليل، 
فربم أحس بقرب هذا التهديد القادم مع تطّور الزمن، فأراد أن يعّجل بضبط هذه الشفرة 
عند الرقم الذي أثبته اخلليل يف البدء، ومل جيد أمامه إال التضحية بآخر رضب يف عروض 
اخلليل، رضب املتقارب السادس، ومل حياول أن يربر لنا صنيعه هذا، تاركا تربيره ألكثر 
من قرنني حتى يأيت بعده أندليّس إشبييّل آخر هو ابن الرساج الشنرتيني، ليلقي فيه التبعة 
عىل األخفش وحده، ومع ذلك كان عىل ابن عبد ربه، إذا كان قد أجرى هتذيبه ذاك بناء 
عىل تطوير يراه أنسب من وجهة نظره، أن يرصح بذلك ويضيف من عنده كم أضاف 
الشعراء من قبله ومن بعده ما أكسب عروض اخلليل إيقاعات كان بأمّس احلاجة إليها. 
من  جاء  ما  ذوقه  يعجب  مل  الذي  ه(   643( السخاوي  هو  آخر  عروضيا  وجدنا  وقد 
الرضب السادس من املتقارب، سواء علم أنه من وضع اخلليل أو من استدراك األخفش 

األوسط، فأستبدله برضب من عنده، ملجّرد املحافظة عىل شفرة اخلليل، شاهده قوله:

وقفنا هنّيه * بأطالل مّيه)1(

)1(   إذهاب العروض بإذهاب الغموض ص 184



795 د. سليمان أحمد أبو ستة

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  - العــــدد )28( محــــــــرم  1٤٤٣هـ - أغسطس 2021م
العلم وانضباط  الفن  طالقة  بني  العربي  الشعر  لعروض  االفتراضي  املؤمتر  ببحوث  خــاص  عــدد 

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  - العــــدد )28( محــــــــرم  1٤٤٣هـ - أغسطس 2021م
العلم وانضباط  الفن  طالقة  بني  العربي  الشعر  لعروض  االفتراضي  املؤمتر  ببحوث  خــاص  عــدد 

املبحث الثالث: خمالفة ابن عبد ربه للخليل يف تعريفه للمعتل.

أول  لنستعرض  اخلليل  نص  يف  التهذيبية  ربه  عبد  ابن  لترصفات  تتبعنا  يف  ونميض 
ترّصف عرّب فيه برصاحة عن رفضه لرأي اخلليل حني قال)1(: »واعَلم  أّن ُكّل ُجزء ِمن 
أجزاء الَعروض َيكون خُمالِفا ]ألجزاء[  َحشوه  بِِزحاف أو َسالمة َفُهو امُلعتّل. وما كان 
ُمعتال َفإّنم ُهو َثالثة  أشياء: ابتِداء وَفصل وغاية. وإن االعتِمد َليس ِعّلة ألنه ]َغري[  خُمالِف 
ألجزاء احلَشو ُكّلها، وإّنم خاَلَفها يف احلُسن والُقبح، وَليس اختاِلف احلُسن والُقبح ِعّلة. 

وَنحن َنِجد ]ترك[  االعتِمد يف الِشعر َكثريا، ِمن ذلك الَبيت الذي جاء به اخلَليل:

أقيموا َبني النُعمن َعنّا ]ُصدوركم[         وإاّل ُتقيـمـوا صاِغـريـن الـُرؤوسـا

وِمنه َقول امرئ الَقيس :

أِعنّــي َعلـى َبـرق أراه َوميـض  ||    ُييضء َحبّيا يف َشمريخ بيض

وَيـخـُرج ِمـنـه الِمـعـات كـأّنـهـا  ||   ]أُكّف[  َتَلّقى الَفوز ِعند امَلفيـض

وإّنم َزعم اخلَليل أّن امُلعتّل ما كان خُمالِفا ألجزاء َحشوه بِِزحاف أو َسالمة، ومَل َيُقل 
بُحسن أو ُقبح.“

فنجده جيعل الرضب الثالث من الطويل شاهد اخلليل عىل الرضب املحذوف املعتمد 
وهو أليب األسود الدؤيل من قوله:

وما كّل ذي لّب بمعطيك نصحه * وال كّل معط نصحه بلبيب

التي  الشواهد  من  البدائل  أحد  بوصفه  اخلليل  عن  نقله  يف  ربه  عبد  ابن  أثبته  وقد 
جاءت غفال من الوصف وكان حقه أن يثبته رضبا ثالثا حمذوفا لبحر الطويل شأن كتب 
تسبق هذا  التي  فعولن  لقبض  استحسانه  مثلها عن  يعرّب  أن  وله  التي سبقته،  العروض 

)1(   خمطوطة العقد الفريد لوحة 166
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وقد  املعتمد«.  »املحذوف  الرضب  لذلك  استدراكه  من  خري  فهذا  املحذوف،  الرضب 
أثر ترّصفه ذاك يف من تبعه من العروضيني وأّوهلم ابن احلّصار الذي مل يكتف يف إثبات 
استحسان  يريد  ملن  آخر  خيارا  ورد  الذي  اخلليل  بشاهد  املعتمد«  »املحذوف  الرضب 
الزحاف فيه، بل هداه تفكريه إىل اعتمد شاهد مصنوع جعل أحد شطريه من بيت البن 

عبد ربه وهو قوله:

فهذا دوائي قد علمتم مكانه * قريبا وهل ما ال يرى بقريب 

واآلخر من نظمه)1(.

املبحث الرابع: ثورة ابن عبد ربه واعرتاضه عىل اخلليل.

املخرتع،  الوزن  عىل  الشعر  بناء  »إن   :  21 ص  القسطاس  كتابه  يف  الزخمرشي  قال 
اخلارج عن بحور شعر العرب، ال يقدح يف كونه شعرا عند بعضهم، وبعضهم أبى ذلك 

وزعم أنه ال يكون شعرا حتى حيامى فيه عىل وزن من أوزاهنم“.

كلمة  حتت  الكتاب،  هذا  خمطوطات  إحدى  قرأوا  الذين  العلمء  بعض  أثبت  لقد 
»بعضهم« األوىل قوله: »وهو اخلليل بن أمحد«، وحتت الثانية: »وهو أبو إسحاق الزجاج«. 
ونحن من جانبنا مل نستغرب موقف الزجاج الذي نعلمه مما خربناه يف ما وصل إلينا من 
كتابه العروض، ولكن موقف اخلليل هو ما أثار دهشتنا، بل مل نصّدقه، ألننا أيضا نعلم 
أنه مل يثبت البحر السادس عرش، وهو املتدارك أو اخلبب، وأن من استدركوه بعد اخلليل 
كانوا إنم جييزون منه بحرين ال واحدا كم كانوا يزعمون. وأوهلم البحر الذي عّده اخلليل 
مهمال، وأما الثاين فذلك الذي ال يتفق مع نظام اخلليل، وال ينسجم مع وحداته الوزنية، 

وهو بحر اخلبب القائم عىل السبب الثقيل وحده، يف حالتي وصله وفصله. 

لكن ال بد أن الزخمرشي يف رأيه الذي استهللنا هذا املبحث به، كان متأثرا بتهذيب 

)1(   كتاب العروض البن مضاء ص 51
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ابن عبد ربه لكتاب اخلليل وذلك عندما فهم من كالمه اعتقاده بأن اخلليل أجاز النظم 
عىل البحر الذي كان قد عّده مهمال يف دائرة املتفق. ومل يعرّب ابن عبد ربه عن موقفه ذاك 
يف كالمه النثري بشكل موضوعي، وإنم أطلق العنان لغضبه اجلّياش عىل اخلليل نظم يف 
أرجوزته العروضية، فقد قال وهو يومئ إىل )الشطر الذي مل يأت يف األشعار منه الذكر، 

أي املتدارك(:

وبــــعـدها خامســـــة الـــــــدوائر  ||    للمتقــــاِرب الذي فـــــي  اآلخر

 ينفّك منها شـطره  وشـطـــــــــــر  ||   مل يأت يف األشعار عنه  الذكر

لتنطلق بعدها ثورة ابن عبد ربه العارمة:

فكّل َشـيء َلـم ُيـَقـل عَلــــيه  ||     فإّنـنـا مل نلتفت  إَليه

وال نقول مثلم  قـد   قالوا  ||   ألّنه من َقولنا  حُمال

وأّنه َلــو جاز فــي  األبيـات  ||    ِخالُفهـا جلاز يف  الُلغات

وقد أجاز ذلك اخلليـــــــــــل  ||    وال أقول فيه ما  يقول

ألنه ناقض  يف  معـنــــاه  ||    والسيف قـد ينبو وفيه  ماه 

إذ َجَعل الَقول القديم أصلـــه  ||    ثّم أجاز ذا وليس مثله 

وقد َيِزّل العامل  النِحريــــــر  ||    واحلَرب قد خَيونه  الَتحبري

أفرغ شحنتها، وأسكت عنه غضبه، حيث  أن  بعد  ابن عبد ربه،  ثورة  وأخريا هتدأ 
قال:

وليس للخليل مــن  َنظيــــر  ||   يف ُكّل مـا يأيت ِمن األمور
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]لكنّه[ فيه  َنـسـيُج َوحِده  ||   مـا مثله من قبله  وبعـده

وأما نحن فنقول: إن ابن عبد ربه ظل طوال عرضه مللخص كتاب اخلليل املهّذب 
من قبله، يتالىف أي نوع من الصدام احلاّد مع اخلليل يف طرحه لبعض مسائل العروض 
من كتابه، حتى وصل إىل مبحث الدوائر، وكان عليه النظر فيم يفّك من بحور الدائرة 
عىل  للخليل  نظم  عن  تنوقل  كالما  ليتسمع  حوله،  ربه  عبد  ابن  تلّفت  وهنا  اخلامسة. 
بكل  الساذج  الكالم  هذا  صّدق  ما  رسعان  أنه  عجب  ومن  ثم  اخلبب(.  أو  )املتدارك 
بساطة، ومن حيث مل يعمل فكره ولو قليال يف يف حتري هذا اخلرب الزائف. وهو مع ذلك 
الكالم،  هذا  أما  لنا.  مصدره  عن  الكشف  عىل  ثّم  من  جيرؤ  ومل  اخلرب،  حتقيق  حياول  مل 
النحويني ونقله  اللغوي يف كتابه مراتب  الطيب  أبو  أذاعه أو قل أشاعه  فهو لعمري ما 
عنه حرفيا بعد ثالثة قرون، مجال الدين القفطي )624 ه( يف كتابه إنباه الرواة عىل أنياه 
النحاة )377/1(، حتى ازداد تصديق الناس هلذه اإلشاعة، بل وأثبتها علمء مرموقون 
يف الدواوين التي صنعوها للخليل، من غري أن أرى واحدا منهم يشّكك يف صدق رواية 

هذا اخلرب الذي يناقض ما جاء به اخلليل يف علم العروض.

الصويل  عن  اللغوي  الطيب  أبو  نقلها  التي  الرواية  هذه  يف  قليال  نتأمل  دعنا  ثم 
)335 ه(، ومها كالمها قريبا عهد بابن عبد ربه املتوىف سنة 328 ه، حينم قال يف »مراتب 
النحويني« ص 31 : »وأحدث اخلليل أنواعا من الشعر ليست من أوزان العرب، أخربنا 
حممد بن حييى ]الصويل[ قال، أخربنا حممد بن الريايش قال: حدثنا أبو عيل إسمعيل بن 
أيب حممد اليزيدي: )كان حيا سنة 202 ه()1( قال: أخربين أصحابنا أن للخليل بن أمحد 
قصيدة عىل »فعلن فعلن« ثالث متحركات وساكن، وأخرى عىل »فعلن فعلن » بمتحرك 

فساكن، فالتي عىل ثالثة متحركات فقصيدته التي فيها:

سئلوا فأبوا فلقد بخلوا * فلبئس لعمرك ما فعلوا

)1(  انظر كتاب األمثال للسدويس ص 9
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أبكيت عىل طلل طربا * فشجاك وأحزنك الطلل

والتي عىل »فْعلن« ساكن العني قوله:

هذا عمرو يستعفي من * زيد عند الفضل القايض 

فاهنوا عمرا إين أخشى * صول الليث العادي املايض

ليس املرء احلامي أنفا * مثل املرء الضيم الرايض

ومن هذه الرواية نظن أن أصل احلكاية يكمن يف كالم سمعه إسمعيل اليزيدي من 
أستاذه املؤرج الذي وصفه السريايف بأنه أحد أربعة نجموا من بني أصحاب اخلليل. غري 
أنه حيّق لنا أن نستغرب ذلك الظّن عندما نعلم أن والد إسمعيل وهو أبو حممد حييى بن 
املبارك املعروف باليزيدي )ت 202ه( كان هو أيضا من أصحاب اخلليل وقد »أخذ عن 
اخلليل من اللغة أمرا عظيم، وكتب عنه العروض يف ابتداء وضعه له«، فلمذا مل يأخذ عّم 
كتبه أبوه من كالم اخلليل فيكون أوثق له يف الرواية؟ ثم ملاذا نبتعد يف الظن كثريا، ونحن 
نعلم أن اليزيدي وابنه كانا معارصين أليب العتاهية )211 ه( الذي نظم عىل بحر اخلبب 

يف إيقاع مماثل إليقاع إحدى النتفتني املنسوبتني خطأ للخليل، قال أبو العتاهية)1(:

هّم القايض بيت يطرب * قال القايض ملا عوتْب

ما يف الدنيا إال مذنب * هذا عذر القايض واقلْب 

وذكر حمقق الديوان يف هامش الصفحة: وقد قال قوم إن العرب مل تقل عىل وزن هذا 
شعرا، وال ذكره اخلليل وال غريه من العروضيني. 

زمانه  كان يف  ما  منه  الوزن، سواء  يعرف هذا  كان  اخلليل  أن  ننكر  أيضا ال  ونحن 
العرويض،  احلسن  أبو  فذكره  به  اعرتافه  وعدم  له  تركه  سبب  فأما  أيضا.  اجلاهلية  ويف 

)1(   ديوانه ص 500



منهج ابن عبد ربه يف تهذيب كتاب العروض للخليل وأثره يف نشأة اخلالف بني العروضيني من بعده 800

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  - العــــدد )28( محــــــــرم  1٤٤٣هـ - أغسطس 2021م
العلم وانضباط  الفن  طالقة  بني  العربي  الشعر  لعروض  االفتراضي  املؤمتر  ببحوث  خــاص  عــدد 

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  - العــــدد )28( محــــــــرم  1٤٤٣هـ - أغسطس 2021م
العلم وانضباط  الفن  طالقة  بني  العربي  الشعر  لعروض  االفتراضي  املؤمتر  ببحوث  خــاص  عــدد 

وهو حياول استدراك هذا البحر الذي أسمه«الغريب«، حيث قال: »فأما ترك اخلليل ذكر 
هذا وإخراجه عن أشعار العرب فألشياء نحن نذكرها مرشوحة مبينّة إن شاء اهلل تعاىل، 
فمنها: أن هذا النوع من الشعر ملا قّل ومل يرو منه عن العرب إال النزر القليل، ولعله أيضا 
مع قلته مل يقع إليه، أرضب عن ذكره ومل يلحقه بأوزاهنم، وأيضا فإن هذا الوزن قد حلقه 
العني،  ساكن  »فْعلن«  أبياته  حشو  يف  جييء  أنه  وذلك  رّده،  أوجب  بنائه  نفس  يف  فساد 
ومثل هذا ال يقع إال يف الرضب خاصة، ويف العروض إذا كانت مرّصعة، فأما يف حشو 
البيت فغري جائز، وما علم يف يشء من أشعار العرب. وذلك أن الزحاف إنم يكون يف 
األسباب، والقطع يف األوتاد، وال يكون القطع إال يف رضب، وال يكون إال يف وتد، فلم 
جاء هذا النوع خمالفا لسائر أنواع الشعر ترك واطرح، ولو كان جييء عىل بناء تام فيكون 
كله »فاعلن فاعلن« أو جييء حمذوف الثاين وهو املخبون فيكون عىل فِعلن فِعلن متحركة 
العني أو جييء بعضه عىل فاعلن وبعضه فِعلن كان ذلك، ولكنه قّل ما جييء منه بيت إال 
وأنت جتد فيه »فْعلن« يف موضعني أو ثالثة أو أكثر وقد جاء منه يشء عىل »فْعلن فْعلن« 

يف مجيع أجزائه وهو قوله:

إن الدنيا قد غّرتنا * واستهوتنا واستغوتنا

لسنا ندري ما قّدمنا * إال لو أنا قد متنا

فهذا كّله قد جاء عىل فْعلن فْعلن يف مجيع أجزائه، وقد ظن قوم مل يدروا هذا النوع من 
أّي صنف هو فقالوا إنه عىل »مفعوالتن« فحملوه ملا جهلوا أمره عىل ما ليس يف العروض 

مثله«)1(.  

واخلالصة يف هذا املبحث، أنه كان من األحرى بعبد ربه أن يتأّنى يف ثورته التي مل 
يكن هلا من داع إال الترسع يف االستتاجات التي كان فيها خاطئا بال شك.

، وانظر أيضا كتاب العروض للزجاج ص 38 وما بعدها اجلامع يف العروض والقوايف ص 259  )1(
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اخلاتة:

ملجرى  حقيقية  خارطة  رسم  فيه  حاولنا  الذي  البحث  هذا  ختام  إىل  نصل  وهنا 
العروض اخلالد.فابتدأنا أوال بم قبل اخلليل، وانتهينا عند آخر عرويض يف هذا الزمان، 
مرورا بعالمات وصوى وجدناها تلوح كباقي الوشم عند سيبويه يف كتابه القوايف، ثم 
وصلنا  الذي  للزّجاج  بالنسبة  احلال  وكذلك  العروض.  كتابه  من  وصلنا  فيم  األخفش 
كتابه العروض ملّخصا بعد أن فقد أصل الكتاب،. وبعده تلميذه ابن الرّساج ثم ابن عبد 
ربه، هذا الذي سنراه يشّق له جمرى جديدا لعروض مهّذب، ثم يأيت من بعده ابن احلّصار 
احلسن  أبو  وأما  الزمان.   مر  عىل  مستمرا  زال  ما  وهو  اجلديد  املذهب  هلذا  ناقل  كأّول 
العرويض فجاء مصّححا ملجرى العروض،  وقد شّكل بكتابه اإلقناع الذي وصلنا حديثا 
أوىل املحاوالت لتصحيح املسرية بعد االنحراف الذي لوحظ عىل جمراه عند معارصه ابن 
عبد ربه، وهكذا يمكننا االطمئنان إىل أن جمرى العروض اخللييل لن يضل سبيله بعد أن 

أمكن كبح مسريته من خالل معرفتنا بكتاب اخلليل احلقيقي قبل أن نراه.
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املصادر واملراجع

-         ابن زاكور، املنتخب من شعر ابن زاكور، عمل عبد اهلل كنون احلسني، مطبعة 
الفنون املصورة، املغرب، 1941م.

-        ابن الرساج، أبو بكر، كتاب العروض، حتقيق طارق خمتار املليجي، وهو بحث 
منشور بمجلة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، العدد الثالث عرش، شوال 

1430 هـ.

الفريد، حتقيق أمحد أمني وآخرين، مطبعة جلنة  العقد  ابن عبد ربه، أمحد بن حممد،   -
التأليف والنرش، القاهرة، 1967م.

-  ابن عباد، الصاحب، اإلقناع يف العروض وختريج القوايف، إبراهيم حممد اإلدكاوي، 
ط 1، 1987م. 

-        أبو العتاهية، أخباره وأشعاره، حتقيق شكري فيصل، دار املالح للطباعة والنرش، 
مطبعة جامعة دمشق، 1965م.

دار   ،1 ط  النفاخ،  راتب  أمحد  حتقيق  القوايف،  كتاب  مسعدة،  بن  سعيد  األخفش،   -
األمانة، 1974م.

-        أنيس، إبراهيم، موسيقى الشعر، ط2، مكتبة األنجلو املرصية، 1952م.

الثعالبي، أبو منصور عبد املالك، يتيمة الدهر يف حماسن أهل العرص، ج 2، ط 1،   -
حتقيق مفيد حممد قمحة، دار الكتب العلمية، بريوت، 1983 م.

رسالة  العروضية،  البحور  يف  التداخل  ظاهرة  محد،  صالح  مضاوي  احلميدة،          -
ماجستري، جامعة أم القرى، 1986 م.
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الزبيدي، أبو بكر حممد بن احلسن بن عبد اهلل بن مذحج، طبقات النحويني واللغويني،   -
حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، ط 2، دار املعارف، د. ت.

أبو  العروض، حتقيق سليمن أمحد  إبراهيم بن الرسي، كتاب  أبو إسحاق  الزجاج،   -
ستة، ط 1، الرياض، مكتبة الرشد، 2007م.

ط2،  قباوة،  الدين  فخر  حتقيق  العروض،  علم  يف  القسطاس  اهلل،  الزخمرشي،جار     -
مكتبة املعارف، بريوت، 1989

-      الزنجاين، عبد الوهاب بن إبراهيم، معيار النظار يف علوم األشعار، حتقيق حممد عيل 
اخلفاجي، اجلزء األول، دار املعارف، 1991 م.

-    السدويس، أبو فيد مؤّرج بن عمرو، كتاب األمثال، حتقيق رمضان عبد الوهاب، دار 
النهضة العربية، بريوت، 1983م.

-     السخاوي، علم الدين، إذهاب العروض بإذهاب الغموض، حتقيق حسام الدين 
مصطفى حممد، السلسلة املحكمة )35(، معهد املخطوطات العربية، النرش الرقمي، 

2020 م.

عبد  حتقيق  األوىل،  الطبعة  العلوم،  مفتاح  حممد،  بن  يوسف  يعقوب  أبو  السكاكي،   -
احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، 2000م.

وأنواعها،  اللغة  علوم  يف  املزهر  بكر،  أيب  بن  الرمحن  عبد  الدين  جالل  السيوطي،   -
رشحه حممد أمحد جاد املوىل، املكتبة العرصية، صيدا ، 1986م.

- الشنرتيني، أبو بكر حممد بن عبد امللك بن الرساج، املعيار يف أوزان األشعار، حتقيق 
حممد رضوان الداية، ط 2، املكتب اإلسالمي.

- العبيدي، عبيد اهلل بن عبد الكايف بن عبد املجيد، الوايف يف علمي العروض والقوايف، 
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حتقيق صباح حييى إبراهيم باعامر، جامعة أم القرى، 1420 هـ.

-    العرويض، أبو احلسن أمحد بن حممد، اجلامع يف العروض والقوايف، ط1، حتقيق زهري 
غازي زاهد وهالل ناجي، دار اجليل، بريوت، 1996م.

- العلمي، حممد، العروض والقافية، ط 1، الدار البيضاء: دار الثقافة، ا1983م.

-  القرطبي، أبو عمر أمحد بن مضاء املشهور بابن احلّصار، كتاب العروض، حتقيق أبو 
مدين شعيب تياو األزهري، ط1 ، الرباط، دار األمان للنرش والتوزيع، 2017م. 

-  القفطي، مجال الدين عيل بن يوسف، إنباه الرواة عىل أنباه النحاة، ج1، حتقيق حممد أبو 
الفضل إبراهيم، دار الفكر العريب، القاهرة ، 1986 م.

-   اللغوي، أبو الطيب عبد الواحد بن عيل، مراتب النحويني، حتقيق حممد أبو الفضل 
إبراهيم، مكتبة هنضة مرص ومطبعتها، القاهرة.

- املحيّل، حممد بن عيل، شفاء الغليل يف علم اخلليل، حتقيق شعبان صالح، ط 1، دار 
اجليل، بريوت، 1991م

-   املفضليات، حتقيق أمحد حممد شاكر وعبد السالم حممد هارون، ط6، دار املعارف، 
القاهرة

الكتب املخطوطة

وعلل 	  الشعر  أعاريض  يف  الثانية  اجلوهرة  كتاب  خمطوطة  عن  صورة 
امللك  مركز  مكتبة  بأصله  حتتفظ  الذي  الفريد  العقد  من  الثالث  باجلزء  القوايف 

فيصل بالرياض حتت رقم 5511.  

املواقع اإللكرتونية
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أبو ستة ، سليمن أمحد ، منهج ابن عبد ربه يف هتذيب كتاب القوايف لسيبويه، موقع   -
http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=9727  بوابتي،  تونس

خلوف، عمر، العروض الثانية من الرسيع، موقع واتا،   -

http://www.wata.cc/forums/showthread.php?6293  -

العرويض  حممد  بن  أمحد  احلسن  أليب  اإلقناع  كتاب  أمحد،  سليمن  ستة،  أبو   -
http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0. بوابتي،  موقع  بالنديم،  املعروف 

php?id=9708
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يف  مشاهري  علمء  منهم  فكان  املتعددة،  واملعارف  العلوم  إثراء  يف  األندلس  علمء  أسهم 
التفسري واحلديث والفقه والقراءات واللغة والنحو والعروض، والقصد يف هذه الورقة 
التعريف بم َقّدموه يف نظم العروض متمثِّاًل يف منجز ثالثٍة منهم: أوهلم أبو عمر أمحد بن 
ن كتابه )العقد( كتاًبا سّمه  حممد بن عبدربه صاحب )العقد الفريد( )328هـ( الذي ضمَّ
دة يف فضائل الشعر ومقاطعه وخمارجه( جعله جزآن، جزء للفرش )املقدمات(  مرُّ ) الزُّ
نه أرجوزة تتجاوز أبياهتا 190 بيًتا، وجزٌء ألمثلة نظم فيه ثالًثا وستني قطعة عىل عدد  ضمَّ

نًا آخر كل قطعة بيًتا من شواهد العروض املعروفة. رضوب العروض مضمَّ

ُتْعَرُف  األعاريض  علل  يف  شهرية  منظومة  وله  األنصاري،  اجليش  أيب  ابن  وثانيهم: 
بعروض األندليّس، و«عروض أيب اجليش«.

عبداهلل  الشيخ  املغريب  العالمة  نرشها  وقد  كثرية،  اخلطّية  ونسخها  دة،  متعدِّ رشوح  وهلا 
كنون -رمحه اهلل- يف جملة املورد.

وثالثهم: ضياء الدين أبو حممد عبداهلل بن حممد اخلزرجّي، ومنظومته )الرامزة يف العروض 
والقوايف(، وهي مقصورة من بحر الطويل أبياهتا سبعة وتسعون بيًتا.
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Abstract

The scholars of Andalusia contributed to the enrichment of multiple sciences and 

knowledge. Among them were famous scholars, and the intention in this paper was 

to define what they presented in the systems of prosody  represented in the achieve-

ment of three of them: The first of them is Abu Omar Ahmed bin Muhammad bin 

Abd Rabbo, the author of (Al-Akid Al-Farid) ) (328 AH), whose book included 

a book called (The (Zumuruddah )in the Virtues of Poetry, its Interrupts and its 

Sounds, which made it two parts, a part for the introduction (the foreground), which 

included a poem whose lines exceeded 190 lines, and a part for examples in which he 

organized sixty-three pieces on the number of varieties of performances, including 

the end of each piece a line as a witness from the known prosodic witnesses .

And the second of them: Ibn Abi Al-Jaysh Al-Ansari, and he has a famous system in 

the disadvantages of prosody, known as the Andalusian prosody, and the “prosody 

of Abi Al-Jish”.

It has numerous explanations, and its manuscripts are many. The Moroccan schol-

ar Sheikh Abdullah Kanoun - may God have mercy on him - published it in Al-

Mawred magazine.

And the third of them: Dhia Al-Din Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad 

Al-Khazraji and his system (Al-Ramezah fee Al-Aroud Wa Al-Qawafi), which is a 

compartment of Bahr Al-Tawil with ninety-seven lines.
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1- أرجوزة ابن عبدربه العروضية )1(:

اجلوهرة   « سّمه  كتاًبا  الفريد(  العقد   ( كتابه  عبدربه  بن  حممد  بن  أمحد  عمر  أبو  ضمن 
الثانية يف أعاريض الشعر وعلل القوايف« بدأه بقوله :)... قد مىض قولنا يف فضال الشعر 
حيسن  وما  وعلله،  أعاريضه  يف  وتوفيقه  اهلل  بعون  قائلون  ونحن  وخمارجه،  ومقاطعه 
ويقبح من زحافه، وما ينفكُّ من الدوائر اخلمس من الشطور التي قالت عليها العرب 
والتي مل تقل، وتلخيص مجيع ذلك بمنثور من الكالم يقُرب معناه من الفهم، ومنظوم 
من الشعر يسُهل حفُظه عىل الرواة، فأكملُت مجع هذه العروض يف هذا الكتاب الذي هو 
ًا، فاخترصت للفرش أرجوزة،  جزآن، فجزء للفرش، وجزء للمثال، خمترًصا مبّينًا مفرسَّ
ومجعت فيها كل ما يدخل العروض وجيوز يف حشو الشعر من الزحاف، وبيَّنت السباب 
هذا  يف  الدوائر  وفّك  األجزاء،  عىل  والزيادة  واخلزوم،  والرتاقب،  والتعاُقب  واألوتاد، 
اجلزء. واخترصت املثال يف اجلزء الثاين يف ثالث وستني قطعة، عىل ثالثة وستني رضًبا 
من رضوب العروض. وجعلُت املقطَّعات رقيقة َغِزلة؛ ليسهل حفظها عىل ألسنة الرواة. 
نت يف آخر كل مقطَّعة منها بيًتا قديًم متصاًل هبا وداخاًل يف معناها، من األبيات التي  وضمَّ
استشهد هبا اخلليل يف عروضه، لتقوم به احلجة ملن روى هذه املقطعات واحتج هبا..()2(.

وقد أثارت عبارة ابن عبدربه:)من األبيات التي استشهد هبا اخلليل يف عروضه...( تساؤاًل 
أطال يف مناقشته األستاذ سليمن أمحد أبو ستة يف مقالة ماتعة نرشها يف جملة الدراسات 
اللغوّية )3( خالصتها أن الكتاب الذي جاءت اإلشارة إليه يف عبارة ابن عبدربه »كتاب 
آخر وضع يف أوائل القرن الثالث للهجرة، وتمَّ تسويقه يف األندلس منسوًبا إىل اخلليل، ثم 
ضاع ومل يبق إال ما نقله ابن عبدربه عنه«)4(. وعىل الرغم من أنَّ ما ذكره األستاذ سليمن 
وحاول التدليل عليه مما جاء يف كالم ابن عبدربه خمالًفا املشهور املروّي عن اخلليل- جيِّد، 
- ترمجته يف تاريخ علمء األندلس البن الفريّض 38/1، وجذوة املقتبس صفحة 101، ومعجم األدباء   )1(

463/1، ووفيات األعيان 110/1، وبغية الوعاة 371/1، واألعالم 207/1.
)2(  - العقد الفريد 424/5. 

)3(  - املجلد السادس- العدد الثاين ) ربيع اآلخر- مجادى اآلخرة 1425هـ( صفحة 245-249 بعنوان ) 
شواهد اخلليل يف كتاب العروض(. 

)4(  - املقالة املشار إليها صفحة 249.
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ح بَأنَّه ينقل من كتاب اخلليل نفسه، فهو يقول  فإنَّ لقائٍل أْن يقول: إنَّ ابن عبدربه مل ُيرَصِّ
استشهد هبا  اخلليل يف عروضه...( وقد يكون مراده:  استشهد هبا  التي  األبيات  :) من 
اخلليل فيم ُنِقل عنه، وإذا صحَّ هذا احتماًل مل تكن يف خمالفته املشهور املروّي عن اخلليل 

مثلبًة له، وال دلياًل عىل نقله من مصدر منحوٍل.

وأرجوزة ابن عبدربه العروضّية التي سلفت اإلشارة تبلغ أربعًة وتسعني ومئة بيت بدأها 
بتمهيٍد قال فيه:

باهللَِّ َنبدا وبه التامُم
يا طالَب العْلِم هو املنهاُج

وُكلُّ ِعْلٍم فَلُه ُفنُوُن
هُلا جوامُع البياِن أوَّ

فإِنَّ يف امَلجاِز والتَّأويِل
حّتى إِذا َعَرفَت تلَك األَبنيْه
َطلبَت ما ِشْئَت مَن الُعلوِم
َفداِو باإلعراِب والَعروِض

عِر ا طِبٌّ لداِء الشِّ كاِلمُهَ
ما َفْلَسَف النَّيطُس جالينوُس

وال الذي َيدعونه هِبِرِمِس
َفلَسَفَة اخَلليِل يف الَعروِض
وقد نظرُت فيِه فاخترصُت

ٍص خُمترٍص بديِع ُمَلخَّ

وباسِمِه ُيْفَتتُح الكالُم
قد كُثَرت ِمن دونِه الِفجاُج

وُكلُّ َفنٍّ َفلُه ُعيوُن
وأصُلها معرفُة اللِّساِن

َضلَّْت أساطرُي1 َذوي الُعُقوِل
واحَدها ومَجعها والتَّثنيْه
ما بنَي َمنثوٍر إىل َمنظوِم

داَءك يف اإلمالِل والقريِض
ِظ من حَلٍن بِه وكرْسِ واللفَّ

وصاحُب القانوِن َبْطلْيموِس
وصاحِب األَركنِد واإلقليدِس
عر وامَلريِض ويف2 َصحيِح الشِّ

إىل نِظاٍم منُه قد أْحكمُت
والَبعُض قد يكفي عن اجلميِع3

ل عليه يف العروض ما ينطق ال ما يكتب،  وذكر بعد ذلك اختصار الفرش ذكر فيه أّن املعوَّ
د ُيعدَّ بحرفني أوهلم  ومعرفة الساكن واملتحرك مفتاح ما ينبغي معرفته، واملضعَّف )املشدَّ
خفيف  السبب  أن  ذكر  واألوتاد،  األسباب  عن  بعدها  تكلَّم  متحرك،  وثانيهم  ساكن 
)حرفان: متحرك وساكن(، وثقيٌل )حرفان متحركان(، واألوتاد نوعان: جمموع )ثالثة 
وجيدر  ساكن(.  بينهم  متحركان  أحرف:  )ثالثة  ومفروق  وساكن(،  متحركان  أحرف: 
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الوقوف عند قوله يف هذا الباب:
يف الفصل والغائي واالبتداء)1(                   وإنَّام اعتلَّ من األجزاء   

وهو يشري يف هذا البيت إىل خمالفته اخلليل يف عّده االعتمد ِعّلة قال يف امللخص النثري:) 
واعلم أنَّ كلَّ جزء من أجزاء العروض يكون خمالًفا ألجزاء حشوه بزحاف أو سالمة، 
فهو املعتدل)2(. وما كان معتداًل)3( فإنم هو أربعة أشياء: ابتداء، وفصل، وغاية، واعتمد. 
وإن  وغاية.  وفصل،  ابتداء،  أشياء:  ثالثة  كله  املعتّل  إن  أقول:  وأنا  اخلليل.  قول  هذا 
االعتمد ليس عّلة؛ ألَّنه غري خمالف ألجزاء احلشو، وإنم خالفها يف احلسن والقبح، وليس 
اختالف احلسن والقبح عّلة...()4(. وذكره هذا البيت يف باب األسباب واألوتاد نشاز، 

وقد ذكر هذه املسألة يف باب العلل فقال:

والِعَلُل التي جتوُز َأمجُع
ثالثٌة ُتدعى باالبتداِء

واالعتامُد خارٌج عن َشكلها
ْم قد َتركوا التزاَمْه ألهَنَّ

ومثُل ذاك جائٌز يف احلْشِو

ولْيَس يف احَلشِو هلنَّ َموضُع
والَفصِل والغايِة يف األَجزاِء

وفِْعُلُه خُمالٌف لِفْعلها
الَمْه وجاَز فيه القبُض والسَّ
فنَحُو هذا غرُي ذاَك النَّحِو4

وما ذكر ابن عبدربه خمالًفا اخلليل يف عّده االعتمد عىل علةًّ مل أجد له فيه موافقًا، فقد عّده 
كذلك اخلطيب التربيزي يف الوايف)5(، والشنرتيني يف املعيار)6(، وذكره كذلك اخلزرجي 

يف الرامزة، وتبعه رشاحها )7(.

هبا  ويعني  الفواصل،  واألوتاد  األسباب  باب  بعد  أرجوزته  يف  عبدربه  ابن  وذكر 
)1(  -نفسه 431/5.

)2(  - هكذا يف العقد الفريد وصواهبا )املعتّل(
)3(  - هكذا يف العقد الفريد وصواهبا )معتاّل(

)4(  - العقد الفريد 427/5.
)5(  - الوايف صفحة 184.

)6(  - املعيار صفحة 26.
)7(  - انظر: رياضة األيّب يف قصيدة اخلزرجّي صفحة 302، 305، والعيون الغامزة عىل خبايا الرامزة 

صفحة 131.
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والوقص واإلضمر  اخلبن  فذكر  املفرد،  الزحاف  فيه  ذكر  الزحاف  باب  ثم  التفعيالت، 
مما يكون يف ثاين التفعيلة إذا كان من سبب، والطّي وهو حذف الرابع الساكن، والقبض 
)1(.ثم باب  والعقل والعصب وتكون يف اخلامس، والكفُّ وهو حذف السابع الساكن 
الزحاف الذي يكون يف موضعني من اجلزء ذكر فيه اخلزل، واخلبل، والنقص والشكل 
ليس  االعتمد  أنَّ  وذكر   .)3( والغاية  والفصل  االبتداء  عىل  وقرصه  العلل  باب  ثم   .)2(

مت اإلشارة إىل ذلك. وذكر بعده باب اخلرم، وأطال فيه، ثم باب علل  منها، وقد تقدَّ
األعاريض والرضوب )4( أشار فيه إىل الفصول والغايات ثم ذكر علل النقص: احلذف، 
ذكر  ثم  والتشعيث.  والكسف،  والوقف،  والصلم،  واحلّذ،  والبرت،  والقطع،  والقرص، 
باب التعاقب والرتاقب)5(. وذكر الزيادات عىل األجزاء)6(. وذكر فيه علل الزيادة وهي 
الدوائر وصورها  )7(.وبعده صفة  الرتفيل، والتذييل، والتسبيغ. وبعده نقصان األجزاء 
من  فيها  ما  عىل  ختُل  مل  ولكنها  )الفرش(،  باملقدمات  وافية  األرجوزة  كانت  )8(.وهبذا 

إجادة من حشو كثري أّدى إىل طوهلا، وذلك جيعل حفظها ليس سهال، وكان حفظها من 
مقاصد ناظمها، ويكفي َأْن أشري إىل نمذج يسرية من ذلك.

1- فمن ذلك قوله يف )اخلزل( من الزحاف املزدوج:
 ُكل زحاف كان يف َحرفني 

 فإنه جُيِحف باألجزاِء 
ن منه الثاين   فُكل ما ُسكِّ

فذلك امَلخزول وهو َيْقُبح 

َحلَّ من اجلزء بَمْوضعني 
وهو يسمى أقبَح األسمَء 
وأسقط الّرابع يف اللِّساِن

فحيثم كان فليس َيصُلُح 5
يقُبُح( وما بعده كلُّ ذلك  الثالث، وقوله:) وهو  البيت  اللساِن( من  الثاين و)يف  فالبيت 

حشو ال فائدة فيه. ومثله قوله يف )اخلرم(:
)1(  - العقد الفريد 432/5.

)2(  - نفسه 433/5.
)3(  - نفسه 5/ 433.

)4(  - نفسه 436-435/5.
- نفسه 437-436/5.  )5(

)6(  - نفسه 438-437/5.
)7(  - نفسه 438/5.

- نفسه 442-438/5.  )8(
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 واخلَرم يف أوائل األبياِت 
 ُنقصان َحرف من أوائل الَعدْد 

طور  مَخسة أشطار من الشُّ
منها الطِّويل أول الدوائِر

ُيعرف باألسمء والصفاِت
يف ُكل ما َشْطر ُيفكِّ من َوتْد 

دوِر حُيزم منها أول الصُّ
وأْطول البِناء عند الشاعر6

فقوله )من الشطور( وما بعده يف البيت الثالث، وقوله:)أول الدوائر( وما بعد يف البيت 
الرابع حشو ال فائدة فيه، وهلذا نظائر يف األرجوزة.

2- عروض أيب اجليش.

عنها  نعرف  ال  تكاد  أو  جمهولة  شخصّية  العروضّية  الرسالة  هذه  صاحب  اجليش  وأبو 
شيًئا ذا بال؛ فقد اختلف الذاكرون له يف اسمه رغم قوله يف مفتتح عروضه:) قال الفقري 
إىل اهلل الغني أبو عبداهلل حممد املعروف بأيب اجليش األنصارّي األندليس املغريّب...()1(؛ 
إذ سّمه حاجي خليفة يف كشف الظنون عبداهلل، قال:) عروض أندليّس- وهو أبو حممد 
عبداهلل بن حممد األنصارّي األندليّس املعروف بأيب اجليش األنصاري املغريب املتوىف سنة 
549...()2(. وسار عىل هذه التسمية الشيخ العالمة املغريب عبداهلل كنون، فقال يف نرشته 
عروض أيب اجليش:) وثانيًا: إنَّ اسم أيب اجليش هو عبداهلل بن حممد األنصارّي األندليس 
املغريّب...()3(. وهذا منهم سهو عن اسمه الذي رّصح به يف أول عروضه )... أبو عبداهلل 
حممد... األنصارّي األندليس املغريب...(. والظاهر أنَّ أبا اجليش كنيٌة أليب عبداهلل، وقد 
تكون كنية والده لكنه اشتهر هبا. ومن مظاهر اخلطأ يف اسم أيب اجليش ما جاء يف مستهّل 
إحدى نسخ عروضه يف مكتبة احلرم املكّي الرشيف:)قال الشيخ اإلمام العاّلمة أبوعبداهلل 
اخ وليس  حممد بن إبراهيم املعروف بأيب اجليش...()4(. وال خيفى أنَّ هذا من ختليط النُسَّ
ر به أبو اجليش عروضه، ومن ذلك أيضا ما ذكره الدكتور حممد  نّص الكالم الذي صدَّ

)1(  - هكذا يف النسخ التي اطلعت عليها: نسخة طوب قايب رساي رقم 1481، ونسخة راغب باشا رقم 
1137، وثالث من نسخ مكتبة احلرم املكّي الرشيف أرقامها: 8/3843، و: 1/3886، و: 4080- 

العروض والقوايف. وجاء يف نرشة الشيخ عبداهلل كنون يف جملة املورد العدد الثالث من املجلد الثامن 
)1399هـ( صفحة 175:)أبو عبداهلل حممد بن ايب اجليش(.

)2(  - كشف الظنون 1135/2.
)3(  - املورد 156/3/8.

)4(  - خمطوطة رقم 3740/ العروض والقوايف.
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عيسى صاحلّية يف املعجم الشامل للرتاث العريب املطبوع؛ قال: ابن أيب اجليش ) عبداهلل 
ى والد أيب اجليش حجًرا، وال أدري  بن حجر األنصاري 626هـ-1228م...()1(. فسمَّ

من أين جاء بذلك؟

والغموض الذي يكتنف شخصية أيب اجليش- أو ابن أيب اجليش- قديم أشار إليه الشيخ 
الَبْسطي،  احلسني  أبا  صاحبنا  فسّمى  الفهرّي،  رشيد  ابن  وأغرب  هذا  فقال:)...  كنون 
وذلك أنَّه يف اجلزء الثاين من رحلته ذكر أنَّه لقي أديًبا مراكشًيا فتذاكر معه يف شأن هذا 
العروض الغريب، وكان سمع به ومل يقف عليه، فقال ذلك األديب: هو عندي، وأطلعه 
واملهم  لغامضه،  الرشح  بمثابة  مقّدمة  له  العجب، وكتب  منه  يقض  فانتسخه ومل  عليه، 
أنَّه نسبه أليب احلسني البسطي، وإذا مل تكن هذه الكنية لصاحبنا فإينِّ أظنها حتريًفا أليب 

اجليش، وأما البسطّي فهي نسبة لبسطة: مدينة باألندلس، ولعل أبا اجليش منها...()2(.

وهذا الذي ذكره الشيخ كنون -رمحه اهلل- أشار إىل أنَّه يف اجلزء الثاين من رحلة ابن ُرشيد 
بتحقيق  املطبوع  منها  الثاين  اجلزء  يف  وليس  األسكوريال،  نسخة  من  العيبة...(  )ملء 
األسكوريال  نسخة  أّن  معلوٌم  أّنه  غري  اهلل-  -رمحه  اخلوجه  بن  احلبيب  حممد  الدكتور 
املذكورة ليست أرقام أجزائها دالة عىل ترتيب الرحلة، فلعل ذلك الذي ذكر يف مامل حيقق 
العيبة  َبْعُد من املوجود من الرحلة، ووقفت عىل ذكر هذه العروض يف نسخة من ملء 
بجامعة  العلمّية  البحوث  بمعهد  مصورة  ومنها  2376ط(  برقم)  املرصية  الكتب  بدار 
أم القرى، وهي قطعة من الثاين من الرحلة املذكورة، وفيها يف الرحلة من اإلسكندرية 
املقرئ  باملركب واغتبطنا بمعرفته وتأنسنا بصحبته األديب  إىل طرابلس:) وممن عرفناه 
يف  مشاركة  له  األدباء....  أحد  مراكش،  أهل  من  ِجَون،  بن  سعيد  عثمن  أبو  األستاذ 
القراءات العربية واألدب والعدد والفرائض.... أخذ ببلده مراكش عن عاملها وقايض 
مجاعتها املعروف بالرشيف، ثم رحل إىل احلج قبل رحيلنا، وعاد يف املركب صحبتنا، ومل 
يأخذ عن أحد يف رحلته فيم علمت، إذ مل يكن قصده ذلك، وكانت له مشاركة يف علمي 
القافية والعروض، فتذاكرنا يف متن البحر شيًئا من أمر العروض، فقلت له إنَّ صاحبنا 
املراكيش  عبدامللك  بن  عبداهلل  أبا  الناقد  الضابط  ث  املحدِّ األديب  املَتَفنَن  اجلليل  الفقيه 

)1(  - املعجم الشامل للرتاث العريب املطبوع 110/2.
)2(  - املورد 156/3/8.
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ذكر يل يوًما بسبتة أنَّ بعض األدباء صنع نظًم عجيًبا يف العروض يتضمن مجيع أعاريضه 
ورضوبه وأنَّه ذكر يل صدره من حفظه ومل يمكني منه، فقال يل: القصيد عندي حارض 
واستخرجته  املذاكرة  إليها  جّرت  إفادة  واغتنمتها  بذلك  فرسرُت  عنه،  قيَّدته  قد  كنت 
اهلل-  -رمحه  البسطي  احلسني  أليب  أبيات  هذه  عنواهنا:  ونص  عنه،  وكتبُتها  املحارضة 

تعرف هبا أعاريض الشعر ورضوهبا.... ومطلع القصيد:

جنوح الدجى والنجم ينقاد للجنح طويٌل عيلَّ الليل إذ بِتُّ كالًئا  

وقد أثبتُّ سائر القصيد يف موضع آخر، وصنعُت له مقدمة وجيزة تتضمن ألقاب الزحف 
ل من ذلك متام الفائدة وتركُت ذكر اجلميع هنا اختصاًرا، وهذه األبيات  والعلل فتحصَّ

بديعة يف معناها عجيبة يف..... ومبتداها...()1(. 

ومما يتصل بأيب اجليش األنصاري اخللط الكثري بينه وبني ضياء الدين اخلزرجي صاحب 
الرامزة التي سيأيت احلديث عنها، وذلك اخللط تنبَّه له ونبَّه عليه ثالثة من العلمء هم:

1- الشيخ عبداهلل كنون، فقال:)... وخيطئ كثري من الكاتبني عن اخلزرجّية وصاحبها 
فيجعلونه ابن أيب اجليش، وجيعلوهنا عروضه املشهور، وذلك من أجل توافقهم يف النظم 
الشعر  بحور  بعدد  بيًتا  عرش  ستة  اجليش  أيب  ابن  فعروض  بينهم،  شتان  ولكن  والرمز، 
خملَّلة بجمل نثرّية تفرّس الرموز التي يتضمنها كل بيت، واخلزرجية شعر كلها، وهي 96 
بيًتا، وال تستعمل الرمز إالَّ يف املواضع التي يصلح فيها، وهي أوسع مادة وأكثر إحاطة 

بمسائل العلم...()2(. وهو كالم العامل املدّقق العارف باملنظومتني.

2- خري الدين الزركيل، قال يف )األعالم( عن اخلزرجّي يف هامش ترمجته:) قلُت: وهو 
فجعلهم  املتأخرين  بعض  مزجهم  وقد  ترمجته،  اآلتية   549 سنة  املتوىف  اجليش  أيب  غري 

واحًدا لظنهم أنَّ كتابيهم واحد...()3(.

الرجيل، وأطال  اخللط بني  تتبَّع  فقد  العرويّض حممود مرعي  الثالثة األستاذ  3-وثالث 
)1(  - ملء العيبة 2/ل2
)2(  - املورد 124/3/8
)3(  - األعالم 124/4.
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نادر  الدكتور  حتقيق  عىل  مالحظات  عنواهنا)  الشبكة  عىل  منشورة  مقالة  يف  ذلك،  يف 
اثار  ما  ... وأول  فيها:)  قال  الثالث،  القسم  إىل  األول  القسم  للخزرجّية( من  مصاروة 
انتباهي مسألة جعل أيب اجليش األنصاري واخلزرجي شخًصا واحًدا رغم أن كاّل منهم 
يفصح عن نفسه وانتمئه، فأبو اجليش يقول يف مفتتح » علل األعاريض«  أو » العروض 
األندليس« :)... قال العبد الفقري إىل اهلل عّز وجّل أبو عبداهلل حممد املعروف بأيب اجليش 
ح باسمه، أما اخلزرجّي فيقول  ف عن نفسه ويرصِّ األنصارّي األندليّس...( فاملؤلف يعرِّ

يف آخر بيت من الرامزة:

َط يف ذا اْلِعْلِم ُتوِسُعُه ِحَبا وَقْد َكُمَلْت ِستًّا َوتِْسعنَي َفالَّذي   َتَوسَّ

َعا َوَيْسَأُل َعْبُد اهللِ ذا اخْلَْزَرِجيُّ ِمنْ  ُمطالِِعها إحِْتاَفُه ِمنُْه بِالدُّ

أنه )أنصارّي...()1(. ومل  ح  ح عن نفسه وأنه خزرجّي، وأبو اجليش رصَّ أيًضا يرصِّ فهو 
حديثه-  نفاسة  عىل  كنون-  الشيخ  فقدسها  وهم،  أو  سهو  من  منهم  أحد  كالم  يسلم 
والزركيّل  ذلك،  إىل  اإلشارة  سبقت  وقد  األنصاري،  حممد  عبداهلل  اجليش  أبا  فسّمى 
ق بني الرجلني وخلط بني كتابيهم؛ فذكر العروض األندليس يف ترمجة أيب اجليش )2(،  فرَّ
وقال يف ترمجة ضياء الدين اخلزرجي:)... له الرامزة يف علمي العروض والقافية- ط( 
األعاريض  وعلل   )3()... األعاريض-خ  )علل  و  إليه.  نسبة  باخلزرجّية  تعرف  قصيدة 
قال:)...  مرعي  حممود  واألستاذ  الرجلني.  ترمجة  يف  فذكرها  األندليس،  العروض  هي 
وقد رأينا جّل من تعّرض هلذين األديبني الكبريين خلط بينهم وجعلهم شخًصا واحًدا، 
تشابه  هو  آخر  وسبب  املقري...  عن  النقل  إىل  مرّده  هذا  يف  الرئيس  السبب  وأرّجح 
ب ب )ضياء الدين( وهذا  االسمني )ضياء الدين حممد(...()4(. وظاهره أن أبا اجليش يلقَّ
ليس صحيًحا. بقي أن أشري إىل أنَّ ما ذكره صاحب كشف الظنون من أنَّ أبا اجليش تويف 
سنة 549اليمكن االطمئنان إىل صحته؛ إذ وهم حاجي خليفة يف اسم أيب اجليش فال 

يؤمن ومهه يف تاريخ وفاته.
)1(  - مالحظات عىل حتقيق الدكتور نادر مصاروة للخزرجّية صفحة 1.

)2(  - األعالم 320/6.
)3(  - نفسه 124/4.

)4(  - مالحظات عىل حتقيق الدكتور نادر مصاروة للخزرجّية صفحة 1.
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شارًحا  بقوله  اجليش  أبو  ره  صدَّ وقد  األعاريض،  علل  هو  األندليس  والعروض  هذا 
طريقته يف تأليفه:) أما بعد فقد قصدت يف هذا املخترص أن أذكر علل األعاريض األربع 
والثالثني، والرضوب الثالثة والستني خاصة. وال أتعرض ليشء من زحاف احلشو غالًبا. 
ا اشتقاًقا أو مضارعة تساحمًا،  وصنعُت فيه ستة عرش بيًتا أول لفظة منه يعطي اللقب، أمَّ
وآخر العروض حرف من حروف )أبجد(، يعطي عدد العروض، والرضب آخر جزء من 
البيت، وجعلت روّي البيت يعطي عدد األجزاء، واحلروف املذكورة هي هذه) أبجد هوز 
حطي( وخّرجُت من كل بيت فروع األصل، وجعلت روّي الفرع يعطي مرتبته من العدد 
الشعر سبعة، جزآن مخاسيان، ومها فعولن وفاعلن،  التي يرتكب منها  أيًضا، واألجزاء 
ومخسة منها سباعّية، وهي متفاعلن ومفاعلتن ومستفعلن ومفاعيلن وفاعالتن...()1(، 
وإليضاح ما ذكره أبو اجليش أذكر ما جاء عند يف بحرين فقط مها الطويل، واملديد، فقد 

قال يف بحر الطويل:) الطويل أصله: فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن- مرتني
جنوح الدجى والنجم ينقاد للُجنح)2( )طويٌل( عيلَّ الليل إذ بِتُّ كالًئا  

أنهَّ له عروضًا واحدة،  ف)طويٌل( إشارة إىل اسم البحر، واهلمزة من )كالئا( إشارة إىل 
فاهلمزة هي احلرف األول من )أبجد(، واجليم من )جنوح( إشارة إىل أنَّ له ثالثة أرضب، 

واحلاء يف )للجنح( إشارة عىل أنَّ تفعيالته ثمن. ثم فّرع هذا فقال:

جنوح الدجى والنجم قد صار مذهبا )طويٌل( عيلَّ الليل إذ بِتُّ كالًئا  

فأشار إىل الرضب، وهو املقبوض )مفاعلن( كالعروض، وأشار عىل أّنه الثاين بالباء من 
)مذهبا( فالباء احلرف الثاين من )أبجد(. وقال عن الرضب الثالث:

وأيقنُت أّن الَعْدَل إِْفُك مداٍج )طويٌل( عيلَّ الليل إذ بِتُّ هائًم  

األبيات  وهذه  )أبجد(  من  الثالث  احلرف  فهي  الثالث،  الرضب  أّنه  إىل  إشارة  فاجليم 
الثالثة أمثلة لرضوب الطويل الثالثة: الصحيح، فاملقبوض، فاملحذوف.

)1(  - عروض أيب اجليش، املورد 157/3/8.
)2(  - نفسه، وقد رشح الشيخ كنون ما ذكر أبو اجليش يف بحر الطويل يف حوايش نرشته.
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وقال عن بحر املديد:

أصله: فاعالتن فاعلن فاعالتن فاعلن. مرتني
وانثنى يثنيِه تيٌه وزهُو)1( ( باعا يف التجنِّي وجلّا   )َمدَّ

ف)مد( إشارة إىل بحر املديد، واجليم يف )وجلَّا( إشارة إىل أّن له ثالثة أعاريض، والواو 
من )وانثنى( إشارة عىل أنَّ له ستة ارضب، والواو من )زهو( إشارة إىل أنَّ تفعيالته ستة. 

ثم قال:

بعدما أغلْقُت باَب العتاْب ( باعا يف ُمناواتِِه   )َمدَّ

والباء يف )والعتاب( إىل إشارة أنَّ هذا هو الرضب الثاين من رضوب بحر املديد، ثم قال:

بعدما أغلْقَت باب احلََرْج )َمّد(َ باعا يف ُمناواتِِه  

املحذوف  وهو  املديد،  بحر  رضوب  من  الثالث  الرضب  هو  هذا  أنَّ  إىل  إشارة  فاجليم 
كالعروض. ثم قال:

بعدما َدّنا إلبعادي ( باعا يف ُمناواتِِه   )َمدَّ

فالدال إشارة إىل أنَّ هذا هو الرضب الرابع من رضوب بحر املديد، وهو األبرت، )عادي( 
ن  وزهنا )فْعلن( أصلها )فاعالتن( حذف السبب اخلفيف، ثم حذفت ألف )فاعال( وسكِّ

الالم، وهو القطع فصارت )فاعْل( وُنِقل عىل )فْعلن(. ثم قال: 

هيََّج الشكوى جتنُُّبُه ( باعًا يف جتنُّبه    )َمدَّ

فاهلاء يف )جتنبه( إشارة إىل أن هذا هو الرضب اخلامس من رضوب بحر، فاهلاء خامس 
حروف )أبجد هوز( وهو خمبون حمذوف )َفِعلن( ثم قال:

)1(  - نفسه 158/3/8.
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هيَّج األوصاب إذ ناوى ( باعا يف جتنُّبه    )َمدَّ

فالواو من )ناوى( إشارة عىل أنَّ هذا هو الرضب السادس من رضوب بحر املديد، وهو 
ع  حمذوف مقطوع )أبرت(. وسار عىل هذا النهج يف سائر البحور الشعرّية، يأيت ببيٍت ثم يفرِّ
منه عىل عدد رضوب البحر رامًزا إىل عدد األعاريض وترتيب الرضب وعدد التفعيالت 

بالرمز املشار إليه.

3- الرامزة )اخلزرجّية(

وهي قصيدة مقصورة من بحر الطويل يف العروض والقوايف عدد أبياهتا سبعة وتسعون 
السابع  القرن  علمء  من  اخلزرجي  حممد  بن  عبداهلل  حممد  أبو  الدين  ضياء  نظمها  بيًتا 
كالرشيف  العلمء  من  كثري  رشحها  لالختصار  إيثاًرا  الرمز  عىل  فيها  عمد  اهلجري)1(. 
وهو  اخلزرجّي(،  قصيدة  يف  األيِبّ  )رياضة  رشحه  واسم  )760هـ(،  الغرناطي  احلسني 
مطبوع، والدماميني )827 هـ( واسم رشحه ) العيون الغامزة عىل خبايا الرامزة( وهو 

مطبوع أيًضا. قال يف مطلعها:

هبا النقص والرجحان َيْدرهيم الفتى وللشعر ميزاٌن ُتسّمى َعروُضه  
ُتَؤلَُّف من جزئنِي فرعنِي ال سوى)2( وأنواُعه ُقل مَخَْسَة ْعرَشَ كلُّها  

التفعيالت:  تتألف  ومنهم  واألوتاد،  األسباب  فذكر  العروض  مقدمات  بعده  ذكر  ثم 
ومفاَعَلُتْن،  ومفاعيلن،  فعولن،  هي:  أربع  منها  واألصول  سباعّية  أو  كانت  مخاسّية 

وفاعالتن. قال:

ت فالعرش ما َحَوى ِع ال ُتْن ُأُصوُل السِّ فعولن مفاعيُلْن مفاَعَلُتن وفا   

ٍة كوقعيهم سوى كروين هِبِمَّ أصابت بسهميها جوارحنا فدا   

)1(  - انظر: كشف الظنون 830/1، وهدّية العارفني 460/1، والنبوغ املغريب 137/1، واألعالم 
.124/4

)2(  - انظر: العيون الغامزة صفحة 14،12.
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وال يُد طوالُهنَّ يعتادها الوفا )1( فم زائرايت فيهم َحَجَبْتُهم   

وفروعها  األربع،  األصول  التفعيالت  الرمز  بطريق  أشار  والثالث  الثاين  البيتني  ويف 
فيه إشارة  فَأَصابْت اهلمزة  الرمز بحروف )أبجد هوز حطي(  َلة عرًشا، مستخدًما  املكمَّ
التفعيلة األوىل )فعولن(، ووزن )أصابت(: فعولن، والباء يف )بسهميها( إشارة إىل  إىل 
التفعيلة الثانية التي ذكرها يف البيت األول، وهي )مفاعيلن( ووزن بسهميها: مفاعيلن، 
واجليم يف )َجَوارحنا( إشارة إىل التفعيلة الثالثة، وهي )مفاعلتن( واجليم ثالث حروف 
)أبجد...(، و )جوارحنا وزهنا مفاَعَلُتن. والدال من )داركوين( إشارة إىل التفعيلة الرابعة، 
ة(  )مِهَّ فجاءت  التفعيالت،  هذه  فروع  تعداد  يف  أخذ  ثم  التن.  فاِع  وزهنا  )داركوين(  و 
إشارة  واهلاء  الوتد،  عىل  اخلفيف  السبب  بتقديم  )فعولن(  فرع  وهي  )فاعلن(،  ووزهنا 
بتقديم  )مفاعلني(  فرع  وهي  )مستفعلن(  وزهنا  )وقعيهم(  و  اخلامسة.  التفعيلة  أهنا  إىل 
السببني عىل الوتد املجموع، والواو إشارة عىل أهنا التفعيلة السادسة؛ فالواو هي احلرف 
الفرع  )فاعالتن( وهي  )زائريت( وزهنا  و  )أبجد هوز حطي...(.  السادس من حروف 
الثاين ل )مفاعيلن( بتوسيط الوتد املجموع بني السببني اخلفيفني، والزاي إشارة عىل اهنا 
التفعيلة السابعة، فالزاي سابع حروف )أبجد هوز...(. و)َحَجَبْتُهم( وزهنا )متفاعلن(، 
واحلاء إشارة إىل أهنا التفعيلة الثامنة؛ فاحلاء ثامن حروف )أبجد هوز حطي...(. وهي 
)مفعوالُت(  وزهنا  )طوالهن(  و  املجموع.  الوتد  عىل  السببني  بتقديم  )مفاَعَلُتن(  فرع 
وهي الفرع األول ل )فاع التن( بتقديم السببني عىل الوتد املفروق، والطاء إشارة إىل أهنا 
التفعيلة التاسعة؛ فالطاء تاسع حروف )أبجد هوز حطي(. و)َيْعَتادها( وزنه )مستفعلن( 
والياء إشارة إىل أهنا التفعيلة العارشة )2(. فالياء عارش حروف الرمز )أبجد هوز حطي(. 

ومن رمزه البديع قوله عن الدوائر العروضّية والبحور التي تنتمي إىل كل دائرة:
أوالِت َعٍد ُجْزٌء جلْزٍء ُثنا ُثنَا )3( َفَرتِّب إىل اليا ِزْن دوائَر َخْف َلَشْق   

دائرة  وهي  األوىل،  الدائرة  إىل  إشارة  فاخلاء  اخلمس،  للدوائر  رمز  َلَشْق(  )َخْف  فقوله 

)1(  - العيون الغامزة صفحة 26.
)2(  - نفسه صفحة 29-28.

)3(  - نفسه صفحة 41، وانظر:43 منه.



823 د. عيــــــــــــــــــــــــاد الثبيتي

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  - العــــدد )28( محــــــــرم  1٤٤٣هـ - أغسطس 2021م
العلم وانضباط  الفن  طالقة  بني  العربي  الشعر  لعروض  االفتراضي  املؤمتر  ببحوث  خــاص  عــدد 

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  - العــــدد )28( محــــــــرم  1٤٤٣هـ - أغسطس 2021م
العلم وانضباط  الفن  طالقة  بني  العربي  الشعر  لعروض  االفتراضي  املؤمتر  ببحوث  خــاص  عــدد 

املختلف، والفاء إشارة إىل الدائرة الثانية، وهي دائرة املؤتلف، والالم إشارة إىل الدائرة 
الثالثة وهي دائرة املجتَلب. والشني إشارة إىل الدائرة الرابعة، وهي دائرة املشتبه. والقاف 

إشارة إىل الدائرة اخلامسة، وهي دائرة املتِفق. ثمَّ قال: 

َجَلْت ُحّض ُلْذ َبْل َوفِّ ِزْن ِشِم َوْوَطاَل ْن َأبِْن َزْهٌر َوَلْه َفِلِستَّةٍ    َخ َثمِّ
ُز ِقْس َتْثِمنَي أرشف ما ترى )1( ُيَعزِّ وطوُل عزيٍز َكْم بِدْعبِلُكْم طَوْوا   

ْن( إشارة إىل أنَّ تفعيالت أبحرها ثمٌن، وهي  فقوله )خ( إشارة إىل دائرة املختلف، و )َثمِّ
مرات،  أربع  مفاعيلن(  )فعولن  ووزنه  الطويل،  بحر  األول  أبحر،  ثالثة  عىل  مشتملة 
وأشار باأللف من )أبن( إىل )أصابت( ووزهنا )فعولن( كم سبق، وبالباء إىل )بسهميها( 
وأشار  مرات.  أربع  بسهميها(  )أصابت  وزنه  بحر  منها  قال:  فكأنَّه  )مفاعيلن(  ووزهنا 
ِة( ووزهنا )فاعلن(،  )مِهَّ بالزاي من )َزْهر( إىل )زائرايت( ووزهنا )فاعالتن(، وباهلاء إىل 
وتلك إشارة إىل بحر املديد، ووزنه » يف األصل« )فاعالتن فاعلن( أربع مرات. وأشار 
ٍة( ووزهنا )فاعلن(،  بالواو من )وله( إىل )وقعيهم( ووزهنا ) مستفعلن( وباهلاء ) إىل مِهَّ
ويشري بذلك إىل بحر البسيط، ووزنه )مستفعلن فاعلن( أربع مرات. وأشار بالفاء من 
باجليم  وأشار   . ستٌّ أبحرها  تفعيالت  أن  إىل  )سّتٍة(  ب  و  املؤتلف،  دائرة  إىل  )فلسّتٍة( 
إىل )جوارحنا( ووزهنا )مفاعلتن( وهي تفعيلة بحر الوافر بتكرارها ست مرات. وأشار 
بتكرارها  الكامل،  بحر  تفعيلة  وهي  متفاعلن.  ووزهنا  )جبتهم(  إىل  )ُحّض(  من  باحلاء 
الدائرة ثم  الباقية يشري بحرف إىل  )2(. ونحو ذلك صنع يف الدوائر الثالث  ست مرات 
وزهنا.  هي  التي  الكلمة  من  حرف  بذكر  ذكرها  سبق  التي  التفعيالت  أوزان  عىل  يشري 

وعرض بعد ذلك أللقاب األبيات مرّصًحا ورامًزا ملواقعها فقال:
عروض ورضب تّم أو ُخولفت وفا )3( إذا استكمل األجزاء بيٌت كحشوه  

فذكر التام: ما كان عروضه ورضبه مماثلني حلشوه فيم يلحق من األحكام، والوايف: وهو 

)1(  - نفسه صفحة 46.
)2(  - العيون الغامزة صفحة 47، 51-50

)3(  - نفسه صفحة 68.
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ما لعروضه ورضبه أحكاٌم ال جتوز يف حشوه، ثم رمز لألبحر التي يقعان فيها فقال:
أخريمها فالفرق بينهم انجىل )1( بزهٍر مها وازداد سطحك جايٌد  

والرسيع،  املتقارب،  ويف  فيهم،  يكون  والوفاُء  والكامل،  بالرجز  التمم  أن  إىل  فأشار 
الزاي  أن  خاف  وغري  والوافر)2(.  واملنرسح،  والطويل،  والبسيط،  واخلفيف،  والرمل، 
املذكورة  للبحور  و )سطحك جايد(  فالكامل،  الرجز  للبحرين  رمز  )بزهٍر(  من  واهلاء 

بعدمها ترتيبها بحسب ترتيب تلك يف )أبجد هوز حطي كلمن سعفص(. 

ثم عرض بعد ذلك للزحاف املفرد، ويالحظ َأنَّه رمز ملا اليدخله الزحاف بقوله )فأوج( 
من قوله: 

زحافًا فأوج اجلزء من ذلك احتمى )3( وتغيري ثاين حريف السبب ادُعُه  

ومعناه أن الزحاف ال يدخل أول التفعيلة، ورمز له باأللف، وال سادسها ورمز له بالواو، 
وال ثالثها ورمز له باجليم، وهذا ترتيب احلروف يف )أبجد هوز...( ثم أخذ يف بيان ذلك، 

والرمز يف ذلك، فال حيتاج املوضع إىل رمز، فقال:

َيُعمُّ عىل الرتتيب فاقض عىل الَواَل وذلك باإلسكان واحلذف فيهم  

بخبن ووقص فادُع ُكالًّ بم اقتىض فتلك بثاين اجلزء اإلضمر متبًعا  

أي احلذف إن َيْسُكْن وإالّ فقد نجا ورابعه مل يبل إالَّ بطيَِّه   
وكفٌّ سقوط السابع الساكن انقىض )4( وَعْصٌب وَقْبٌض ُثمَّ َعْقٌل بخامٍس  

ثم ذكر الزحاف املزدوج عىل نحو ذلك )5(، ثم ذكر املعاقبة واملراقبة واملكانفة )6(، ثم ذكر 
)1(  - نفسه صفحة 69.

)2(  - نفسه صفحة 71-70.
)3(  - نفسه صفحة 70

)4(  - نفسه صفحة 83-80.
)5(  - نفسه صفحة 85 وما بعدها.
)6(  - نفسه صفحة 88 وما بعدها.
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علل األجزاء )1(، ثم ذكر ما ُأجري من العلل جمرى الزحاف )2(، وهو يذكر ذلك ترصحيا 
ويرمز ملواضعه عىل نحو ماسبق حتى أفىض إىل البحور فأتى بالرمز للبحر وعدد أعاريضه 
وعدد رضوبه ثم أدخل يف نظمه كلمت من أمثلة الرضوب مرتبة ترتيبها يف الذكر، ففي 

البحر الطويل قال:
أسوٌد وأحداج أم املور قد عفا )3( أأجري غروًرا أم ستبدي صدوَركم  

فاأللف األوىل إشارة إىل أنه اجلزء األويل، واأللف الثانية إشارة أن له عروضا واحدة، 
)أبجد...(،  يف  احلروف  هذه  ترتيب  بحسب  أرضب،  ثالثة  له  أن  إىل  إشارة  واجليم 
و)غروًرا( و )وستبدي( و )صدوَركم( كلمت من األبيات الصحاح يف األرضب الثالثة، 

ف )غروًرا( من الرضب األول الصحيح، ومثاله:

ومل اعطكم يف الطوع مايل والعريض  أبا منذٍر كانت غروًرا صحيفتي  

و )ستبدي( من مثال الرضب الثاين املقبوض )مفاعلن( كالعروض، وهو:

ِد ويأتيك باألخبار َمْن مل ُتَزوِّ ستبدي لك األيام ماكنت جاهاًل  

و )صدوركم( من بيت الرضب الثالث )املحذوف –مفاعيلن—مفاعي= فعولن( وهو:

وإالَّ تقيموا صاغرين الرؤوسا أقيموا بني النعمِن عنا صدوَركم  

وكلمت الشطر الثاين من أمثلة التغيريات التي تطرأ عىل حشو البيت. ونحو ما جاء به يف 
بحر الطويل ما ذكره يف بحر الوافر؛ إذ قال:

ربيعُة تعصيني ومل تستطع أذى َدَنْت بجًدى فيه لنا َغنٌَم به   
تفاحش لوال خري من ركب املطا )4( سطوُر حفرٍي إن هبا نزل الّشتا  

)1(  - نفسه صفحة 97 وما بعدها.
- نفسه صفحة 126 وما بعدها.  )2(

)3(  - العيون الغامزة صفحة 137، والشواهد منه.
)4(  - نفسه صفحة 162، والشواهد منه.
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فالدال إشارة إىل أنه البحر الرابع، والباء من )بجدى( إشارة إىل أن له عروضني، واجليم 
إشارة إىل أنه له ثالثة أرضب، و)َغنَُم( من مثال العروض األوىل املقطوفة ورضهبا الوحيد 

مثلها، والشاهد:

تِها ِعىِصُّ كأنَّ قرون ِجلَّ ُقها ِغزاٌر    لنا َغنٌَم نسوِّ  

و )ربيعة( إشارة إىل الرضب األول الصحيح من العروض الثانية املجزوءة الصحيحة، 
وبيتها:

حبَلك واِهٌن َخِلُق لقد علمْت ربيعُة أّن      

و )تعصيني( إشارة إىل الرضب الثاين منها، وهو املعصوب، والبيت:

فتغضبني وتعصيني أعاتبها وآمُرها      

البيت.  التي جتئ يف حشو  التغيريات  الثاين فيهم إشارة إىل شواهد  البيت والبيت  وبقية 
وعىل هذا سار اخلزرجّي- رمحه اهلل- يف ذكر سائر البحور اخلمسة عرش، ثم ذكر القوايف 

يف أحكامها وألقاب حروفها وعيوهبا.
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املستخلص:
عند  املهملة  األمور  من  القدامى  عند  املوسيقى  بعلم  العروض  علم  عالقة  ظلت 
بينهم  والتأثر  التأثري  ملعـــامل  اإلشارة  من  الرغم  عىل  العريب  العروض  علم  يف  الباحثني 
يف الكتب الرتاثية، وهي اإلشارات التي برزت يف تناول الفالسفة املسلمني للعالقة بني 
تبدأ  كمية،  معطيات  بعّدها  املوسيقى  إىل  ينظرون  فكانوا  املوسيقى،  وعلم  اإليقاعات 
الكمل؛  القصيدة إىل  به  تنتهي  الذي  الشكل  التصاعد حتى تصل إىل  بجزء ثم تتجه إىل 
 : ومنهم  املسلمني،  الفالسفة  عند  العلمني  بني  العالقة  هذه  بحث  إىل  الورقة  وتسعى 
الكندي، وابن سينا، والفارايب، وإخوان الصفا، وكيف تطــورت معاملها يف الدراسات 
احلديثــة، لذا جاءتفي مبحثني؛ تناول األول وشائج القربى بني العلمني، وتناول اآلخر 
جهود الفالسفة التكاملية بني العروض واملوسيقى، موظفًة املنهج الوصفيالقائم عىل تتبع 
مظاهر التكامل الفلسفي بني علمي العروض واملوسيقى، وخلصت الباحثة إىل التأكيد 
عىل تكامل املمرسة اإليقاعية بني العروض واملوسيقى يف فضاء القصيدة العربية، وهو 

ما يرشع للباحثني باًبا واسًعا للبحث العلمي يف تتبع مظاهر التأثري والتأثر بني العلمني.

الكلمت املفتاحية:

  اخلليل بن أمحد-الفارايب املوسيقى – العروض-النقرات املوسيقية
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Abstract

Contours Relationship between Prosody and Musicology in the Philosophical legacy

  The relation between Prosody and musicology remained for the ancients as one of the 

neglected matters among researchers in Arab Prosody. Although reference is made to the con-

tours of impact and vulnerability between them in heritage books, which are the references that 

emerged in the Muslim philosophers ’approach to the relationship between rhythms and musicol-

ogy. They viewed music as a quantitative data, starting with a part and then moving upward till 

reaching the form in which the poem ends to perfection. Therefore, the parchment seeks to dis-

cuss this relationship between the two arts among Arab philosophers, especially among, Ibn Sina, 

Al-Farabi, and the Ikhwan Al-Safa. And how its features developed in modern studies through 

the research of a number of orientalists engaging the data of the inductive approach to reach a 

perception that outlines the direction of this relationship and frames its cognitive dimensions in 

the theory of Arab criticism.

The researcher concluded by emphasizing the integration of rhythmic practice between per-

formances and music in the space of the Arabic poem, which opens a wide door for researchers 

to scientific research in tracing the influences and affecting between the two sciences.
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توطئة

بنى النقد العريب القديم كثرًيا من أحكامه عىل معايري شكلية صارمة اتسمت بالثبات 
يف حتديد الوزن والقافية،فالتزمت بم وضعه اخلليل بن أمحد من أوزان وأبنية موسيقية، 
وهو ما أطره قدامة بن جعفر عند حديثه عن حّد الشعر بأنه »كالم موزون مقفى يدل عىل 

معنى«.

لكن عالقة علم العروض بعلم املوسيقى عند القدامى ظلت من األمور املهملة عند 
الدارسني لعلم العروض العريب عىل الرغم من اإلشارة ملعـــامل التأثري والتأثر بينهم يف 
بني  للعالقة  املسلمني  الفالسفة  تناول  يف  برزت  التي  اإلشارات  وهي  الرتاثية،  الكتب 
تبدأ  كمية،  معطيات  بعّدها  املوسيقى  إىل  ينظرون  فكانوا  املوسيقى،  وعلم  اإليقاعات 
الكمل.  القصيدة إىل  به  تنتهي  الذي  الشكل  التصاعد حتى تصل إىل  بجزء ثم تتجه إىل 
العالقة؛ فقد وقع اختياري هلذا  التي تبحث أصول هذه  النقدية  الدراسات  ونظًرا لقلة 

املوضوع إسهاًما يف هذا الباب البحثي.

مشكلة الدراسة وتساؤالهتا:

العروض واملوسيقى،  العالقة بني علمي  أبعاد  الدراسة يف حتديد     تكمن مشكلة 
من خالل املؤلفات الفلسفية املبكرة يف تراثنا العريب، وهلذا تسعى الدراسة لإلجابة عن 

التساؤالت اآلتية:

ما حدود العالقة بني علمي العروض واملوسيقى؟- 1

بني - 2 للعالقة  نقدية  صورة  تقديم  يف  الفلسفية  الدراسات  من  اإلفادة  يمكن  هل 
العروض واملوسيقى؟

كيف استفاد الفالسفة املسلمون من نظرية العروض العريب عند اخلليل بن أمحد يف - 3
قراءة علم املوسيقى؟
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حدود الدراسة:

آراء الفالسفة املسلمني )الكندي، وابن سينا، والفارايب، والتوحيدي، وإخوان الصفا( يف 
موسيقى الشعر العريب من خالل مؤلفاهتم.

   أهداف الدراسة:

التعّرف عىل حدود العالقة بني علمي العروض واملوسيقى.- 1

 التعريف بجهود الفالسفة املسلمني يف التأصيل للدراسات املوسيقية يف مؤلفاهتم.2- 

رفد األبحاث العلمية يف باب النقد اإليقاعي للقصيدة العربية.- 3

  الدراسات السابقة:

 تتميز الدراسة بقلة الدراسات البحثية يف باهبا، ومن هذه الدراسات:

 1-دراسة املوسيقى ومنزلتها يف فلسفة الفارايب:

          وهي رسالة ماجستري منشورة للباحث سامل العيادي، نوقشت يف عام 2001م يف 
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس، وتولت دار الوسيطي بتونس نرشها، وهدفت 
الدراسة إىل التأسيس لقراءة علمية جديدة لفلسفة الفارايب للموسيقى، فتلمست غياب 
الفلسفة  ثم ربطت هذه  العلمي،  البحث  مائدة  الفارايب عن  فلسفة  املوسيقية يف  املسألة 
الفصل  الباحث يف  تناول  ثالثة فصول؛  إىل  الفارايب، وُقسمت  فيه  الذي عاش  بالعرص 
األول: الصياغة الفارابية إلشكالية املوسيقى، ويف الثاين : أنواع املوسيقى عند الفارايب، 
وبحث يف الثالث: املوسيقى التعاليمية وفلسفة املوسيقى عند الفارايب، وخلص الباحث 
مة العقالنية التي أسهمت يف ضبط حدود املوسيقى  إىل اّتسام نظرية الفارايب املوسيقية بالسِّ

عند الفارايب، ودعا إىل توسيع الدراسات املوسيقية عند الفالسفة املسلمني.
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2-دراسة املوسيقى الشعرية ومجاليات األداء:

    وهي دراسة منشورة يف جملة جامعة البعث للعلوم اإلنسانية، يف املجلد 28 العدد 
العروضية  الربط بني األوزان  تناولت علم اجلمل من خالل  104 للباحث رود خباز، 
واألحلان املوسيقية، فتتبع الباحث اجلمليات املوسيقية عند أرسطو، والفالسفة املسلمني 
بني  الربط  أن  إىل  واحد  مبحث  يف  أتت  التي  دراسته  يف  وخلص  والفارايب،  سينا  كابن 
األوزان واألحلان قد ظهرت معامله عند القدامى يف فروع شتى، أمجعت يف عمومها عىل 
أمهية الربط بني العلمني دون الوقوف عىل آلية واضحة لذلك الربط، ومل تقدم الدراسة 

توصيات يف هذا الباب.  

3-دراسة معامل النقد اإليقاعي: مقاربة يف املفهوم واالجتاهات:

 وهي دراسة منشورة يف جملة بحوث كلية اآلداب يف جامعة املنوفية، السنة 30 عدد 
118 / يوليو 2020 للباحثة حنان الغامدي، قدمت فيها قراءة نقدية لإليقاع من حيث 
مفهومه واجتاهاته، وجاءت الدراسة يف متهيد ومبحثني؛ تناولت الباحثة يف املبحث األول 
العروضية من حيث معاملها وبدائلها اإليقاعية، وتناولت  العالقة بني اإليقاع والنظرية 
يف الثاين: اجتاهات النقد اإليقاعي، وأتى يف أربعة اجتاهات منها االجتاه املوسيقي؛ الذي 
ُصنف موضوًعا واعًدا يف النقد اإليقاعي، وخلصت الدراسة إىل تطور مصطلح اإليقاع 
الدراسات  بتأصيل  الباحثة  وأوصت  اإلسالمية،  الفلسفة  أحضان  يف  الواسع  بمفهومه 

املوسيقية عند الفالسفة املسلمني يف النقد العريب احلديث، بعّدها باًبا قليل الورد بحثًيا. 

    وتأيت هذه الدراسة متّممًة لتلك اجلهود، ومسّلطة الضوء عىل زاوية بحثية مل يعتِن 
هبا الباحثون؛ وهي األبعاد التكاملية بني علمي العروض واملوسيقى يف مؤلفات الفالسفة 
املسلمني، وكيفية الربط بني العلمني من وجهة نظر فلسفية، ولتفتح نافذة للبحث العلمي 

نحو إثراء هذه الدراسات يف النقد األديب احلديث. 
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وشائج القربى بني العروض واملوسيقى:

ا  العريب راعًيا يف أرضه، وهاشًّ العربية منذ نشأهتا؛ فقد كان  الشعرية  اللغة  الزمت 
عىل دوابه، منتقاًل من التعبري إىل التنغيم يف جوف صحراء واسعة مقفرة، يسوقه اخليال، 
فيتفنن يف جتسيده لغة مموسقة، مستلًذا بلسانه مهارات الرتنم والتجويد الصويت حلَداه، 
البدوية هو يف حقيقة األمر جزء متمم يف  الطبيعة  ومتمثاًل عقيدة مفادها أن: » صمت 

املعنى للغة أهلها« )(

    فالتوفية الصوتية آلية لغوية يف احلفاظ عىل البنية النغمية لذلك احلداء، الذي يسّخر 
مهاريت التوقع والتصويب-املستمد من احلس الفطري والذوق الغريزي -منطلًقا هلا. 

ثم تطورت هذه الذائفة -التي تفاعل فيها حنني الصحراء وحداء إبلها مع االجتاه 
الدولة  بنيان  استقر  أن  بعد  العقل، وإقامة عمرانه،  نحو االستيطان والرقي-إىل توطني 
التي  االستقرار،  دعائم  إرساء  يف  وبدأت  للهجرة،  الثاين  القرن  مطلع  مع  اإلسالمية 
انعكست عىل مناحي احلياة ومناشطها كافة، وعىل حركة العلوم التي نشطت. واختذت 
اللغوية  والعلوم  املعارف  ألحوال  التأسيس  يف  العربية  جهابذة  استهله  تأصيليًّا،  منحًى 
والفكرية؛ فوضع اخلليل بن أمحد العروض العريب من خالل االستقراء الدقيق ملا وصل 
املصادر  وثقتها  التي  الروايات  تعدد  من  الرغم  وعىل  عرصه.  يف  الشعري  اإلرث  إليه 
الفلسفية  واخللفية  املعرفية  األصول  عىل  تقف  مل  فإهنا  العلم؛  هذا  وضع  حول  العربية 
لعملية الوضع العرويض وصًفا وال قياًسا، وأمجعت عىل اجلهد الفردي للخليل بن أمحد 
يف وضع قوانني العروض؛ اعتمًدا عىل خربته يف التعامل مع الظواهر اللغوية حني وضع 
معجم العني. كم أمجعت تلك املصادر عىل آلية منتظمة اعتمدها اخلليل، جتلت يف الدوائر 
العروضية كقاعدة تنظيمية هلذا العلم، تنهض من مبدأ تعاقب احلركات والسكنات، وفق 

نسق بنائي قائم عىل تعاقب العمليات اآلتية:)(

3
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مراحل وضع اخلليل لعلم العروض

ثم وضع اخلليل بن أمحد يف قوالبه القياسية لألوزان صوًرا أخرى تقف عىل مسافات 
هذه  تعزز  إلينا  وصلت  وثيقة  أول  ولعل  األوزان،  لتلك  املثالية  القوالب  من  متباعدة 

الضوابط كتاب األخفش )العروض( الذي يقول فيه: 

»أما وضع العروض فإهنم مجعوا كل ما وصل إليهم من أبنية العرب، فعرفوا عدد 
حروفها ساكنها ومتحركها، وهذا البناء املؤلف من الكالم هو الذي تسميه العرب شعًرا 
فم وافق هذا البناء الذي سمته العرب شعًرا يف عدد حروفه ساكنة ومتحركة فهو شعر، 
وما خالفه - وإن أشبهه يف بعض األشياء - فليس اسمه شعًرا«)1(فالعروض الذي يعتمد 
منذ نشأته عىل القياس الذي أقّره األوائل ووصل إليهم من أبنية العرب، أما ما فقد من 
وأقر  باإلجياب،  فأجاب  منه،  موقفهم  وعن  األخفش،  عنه  سئل  فقد  الشعري  اإلرث 
بالفقد، لكنه مل جيز األخذ به إال إذا صدر عن العرب الفصحاء من خالل قوله: » أما من 
بنى من العرب الذين سجيتهم العربية بناء فهو جائز، وإن مل يكن قد سمعه من قبل، كم 

)1(  األخفش، كتاب العروض، سيد البحراوي جملة فصول جملد6، عدد 2 ص143
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أين إذا سمعت منه لغة وهو فصيح أخذت هبا، فإذا كان ذلك البناء فيمن ليس سجيته 
العربية مل آخذ عنه، كم ال آخذ عنه اللغة«.)1(

ترتكز عىل فطرة شعرية مل ختتلط بعجمة،  يبدهيا األخفش هي مرونة  التي  فاملرونة 
وهذا هو السبب الذي أفقد العروض العريب كثرًيا من األبنية التي مل تصل إلينا، وفق ما 
أكده ابن سالم اجلمحي يف كتابه )طبقات الشعراء اجلاهليني واإلسالميني( عىل لسان أيب 

عمرو بن العالء يف قوله: 

   »إن أبا عمرو بن العالء كان يقول: ما انتهى إليكم مما قالت العرب إال أقّله، ولو 
جاءكم وافًرا جلاءكم علم وشعر كثري«)2( وهو ما عّلله عمر بن اخلطاب _ ريض اهلل عنه _ 
عىل أنه نتيجة لتشاغل العرب باجلهاد، وغزو فارس، وتوسع الفتوحات اإلسالمية، وما 
إن استقروا يف املدن حتى راجعوا رواية الشعر، لكنهم مل يألوا إىل ديوان وال كتاب موجود 

بعد هالك كثري من العرب يف احلروب.

      ثم حتولت القراءة املعيارية التي قدمها اخلليل بن أمحد إىل قوانني عروضية ملزمة 
تالميذه  من  كثري  عند  قبواًل  وجد  أمٌر  وهو  صوتية،  بضوابط  ومنضبطة  الشعراء،  لكل 
ومعارصيه )3(. كم وجد يف الوقت ذاته رفًضا من بعضهم نتج عنه بروز مسارين يف دراسة 

العروض: 

      األول: ُيعنى بالقوانني التنظريية ألغراض تعليمية، وهو امتداد ملا سنَّه اخلليل. 

     واآلخر: ينظر إىل قوانني اخلليل كجزء من كلٍّ يف بنيان إيقاع القصيدة، ثم ظهرت 
جمموعة من املؤلفات التي اختذت من تلك املسارات منطلًقا هلا. 

بحثًيا يف مسار  ُخلقت ضعيفة  واملوسيقى  العروض  بني علمي  احللقة  أن  بيد        

)1(  كتاب العروض، مصدر سابق ، ص 143  
)2(  اجلمحي، ابن سالم، طبقات الشعراء اجلاهليني واإلسالميني، حتقيق: حممود حممد شاكر، 

ط2 جدة: دار املدى، ج1 ص43
)3(   ينظر تفصيل هذه اآلراء يف دراسة: معامل النقد اإليقاعي، مرجع سابق، ص 503 وما 

بعدها. 
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اجتاه  أبواًبا رحبة يف  تفتح  أن  هلا  كان  الذي  الوقت  واملوسيقية، يف  اإليقاعية  الدراسات 
تطور الدرس العرويض إىل درس إيقاعي؛ حيث إن اخللفية الرتاثية ملصطلح املوسيقى 
واللحن  واإليقاع،  والتجويد  والعزف،  الغناء  مضامني  من  تكونت  العريب  الرتاث  يف 
والنغم.وهو ما يمثل نموذًجا تكامليًّا من املعارف والعلوم ذات األصول املتقاربة، يسهم 
يف وصف الظواهر املوسيقية واإليقاعية للشعر العريب؛ لذلك يمكننا القول بأن )التنغيم( 
العالقة بني  إليه اخلليل بن أمحد- يف رحلته إىل احلج - حييلنا إىل نوع من  الذي استمع 
قّسم  وقد  أمحد،  بن  اخلليل  عروض  من  أوسع  مفهوًما  اإليقاع  يعّد  والغناء؛إذ  اإليقاع 

العرب الشعر اجلاهيل قبل عروض اخلليل بن أمحد إىل ثالثة أقسام: 

النصب: وهو غناء الغلمن والركبان. - 1

الّسناد: وهو النظم كثري النغمت والنربات. - 2

اهلزج: وهو الطرب الذي يبهج النفس)1(. - 3

التي وصلتنا من العرص اجلاهيل سبعة وعرشين صوًتا، شملت  وبلغت األصوات 
تسعة بحور تامة، وثالثة أبحر غري تامة، فأما البحور التامة؛ فقد ُغنّي منها أحد عرش صوتا 
يف ثالثة منها ثقيلة وهي: البسيط والطويل والكامل، واثنا عرش صوًتا يف ستة أبحر خفيفة 
هي، املنرسح واخلفيف، والرجز واهلزج والوافر واملقتضب، أما غري التامة، فجاءت يف 
أربعة أصوات، ما بني جمزوء ومنهوك)2(. وهي املفاهيم التي أعاد اخلليل بن أمحد صياغتها 

عند وضعه لعلم العروض بصورة تتناسب مع الطريقة املعيارية التي ابتدعها.

الباحثني إىل أن يعقوب بن إسحاق الكندي )ت256هـ( قد أخذ   ويذهب بعض 
من اخلليل بن أمحد املقاطع العروضية التي وضعها )األسباب، واألوتاد، والفواصل(، 
وصنع منها ثمنية إيقاعات موسيقية، نظمها يف وحدات برع فيها، وفق ما يعرف بالنقرات 

)1(  األبشيهي، شهاب الدين حممد بن أمحد، املستطرف يف كل من مستظرف، رشحه، مفيد 
حممد قميحة، ط )د(ن بريوت: دار الكتب العلمية، 1986م، ص354.

)2(  األسد، نارص الدين، القيان والغناء يف العرص اجلاهيل، الطبعة 1، بريوت: دار 
اجلبل.1988م، ص194/ 195.
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)1( التي جاءت عىل النحو اآليت: 

النقرة عند الكندي املقطع عند اخلليل 
سبب خفيف 

سبب ثقيل 

وتد جمموع 

وتد مفروق 

فاصلة صغرى 

فاصلة كربى 

نقرة وإمساك 

نقرتان 

نقرتان وإمساك 

نقرة وسكون ونقرة 

ثالث نقرات وسكون 

أربع نقرات وسكون 

وصنيع الكندي هنا يعزز من فرضية ربط نشأة اإليقاع الشعري العريب بالعروض، 
ثقافة  فيها مع  نلتقي  التي  البدائية  الغناء كان من األصول  أن  أسبقيته عليه، ال سيم  بل 
وارتبطت  املوسيقية،  آالهتا  صنعت  التي  الفرس(  اهلنود،  )اليونان،  القديمة  الشعوب 

باملعابد، واألرواح اخلفية، والقوى الغريبة املتعالية)(. 

وكم الحظ الكندي التشابه يف املقاطع الحظ التمثل يف الصيغ والتفاعيل؛ فاإليقاعات 
املوسيقية عند الكندي ال خترج عن صيغتني: )مخاسية، وسباعية( وهو نظام بناء التفاعيل 
وما  املوسيقية،  اإليقاعات  يف  والنقصان  الزيادة  يف  احلال  كذلك  أمحد،  بن  اخلليل  عند 

يقابلها من زحافات وعلل يف العروض.

    إن موضوع طفولة اإليقاع والوزن الشعري من املواضيع التي ال يسهل البت فيها، 
وهو ما دفع شوقي ضيف يف كتابه )تاريخ األدب العريب – العرص اجلاهيل( إىل القول:

    »ليس بأيدينا يشء من وزن أو غري وزن يدل عىل طفولة الشعر اجلاهيل، وحقبه 
األوىل، وكيف تَم له تطوره«)(. 

)1(  عبد اجلليل، عبد العزيز، من مظاهر تطور املوسيقى العربية، منشورات وزارة الثقافة، 
مطبعة دار املناهل، 2013م، ص41
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  لكن نشأة الشعر العريب عىل ما سبق ووضحناه، وتكّون سبعة وعرشين صوًتا، يدفع 
الباحثني إىل إعادة النظر يف شعرنا الغنائي؛ من حيث االلتقاء مع طبيعة النشأة البدائية لفن 
الشعر عند األمم املجاورة، ويدفعنا قدًما يف اجتاه تعزيز فرضية البداية الغنائية )املوسيقية(
االجتاه  أمحد. وهو  بن  اخلليل  قبل عروض  العريب  الشعر  إيقاع  املثبتة يف  وفق ضوابطها 
الذي يدفع البحث العلمي إىل استقصاء العالقة بني الغناء العريب وغناء األمم املجاورة، 
الثاين كان هلم مصنفات يف  السيم أن كبار اللغويني والفالسفة العرب يف أواخر القرن 
النغم: كـ«اخلليل، والكندي، واألخفش« مما يعزز فكرة االطالع عىل علوم  أو  اإليقاع 

السابقني واإلفادة منها.
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)2(    

   جهود الفالسفة التكاملية بني العروض واملوسيقى:

سينا،  »ابن  كـ  املسلمني  الفالسفة  عند  العلمني  بني  املبارشة  العالقات  ظهرت      
يف  بعده  أتى  ومن  القرطاجني  كحازم  النقاد  عند  متددت  ثم  رشد«،  وابن  والفارايب، 

مؤلفاهتم، بل إن إبراهيم املوصيل )ت188هـ( 

بمنزلة  باملوسيقى  اإليقاع  عالقة  العبايس-عّد  العرص  يف  املغنني  أشهر  من  وهو   –
العروض من الشعر)(.

ويستحرض ابن سينا مصطلح اإليقاع عند عرضه لصناعة املوسيقى، ويراه مشتماًل 
عىل جزأين: 

األول: التأليف، وموضوعه )النغم(.

واآلخر: اإليقاع وموضوعه )األزمنة املتخللة بني النغم والنقرات املتنقل بعضها إىل 
بعض( )(.

   لكنه ال يرى فرًقا بني إيقاع الشعر وإيقاع املوسيقى، يقول يف ذلك: »إن اتفق أن 
النقرات حمدثة للحروف  اتفق أن كانت  النقرات منغمة، كان اإليقاع حلنيًّا، وإذا  كانت 

ا، وهو بنفسه إيقاع مطلًقا«)(. املنتظم منها الكالم، كان اإليقاع شعريًّ

النقرات  نوعية  يف  إال  خيتلفان  ال  لإليقاع  وجهان  عنده  والشعر  فاللحن      
ذا  هو  فها  فيها،  الفالسفة  اللغويون  شارك  التي  الرؤية  وهي  حرفية(،   – )نغمية 
جممعون  العروض  »أهل  أن:  إىل  يشري  اللغة(  فقه  يف  )الصاحبي  كتابه  يف  فارس  ابن 
اإليقاع  صناعة  أن  إال  اإليقاع؛  وصناعة  العروض  صناعة  بني  فرق  ال  أنه  عىل 
املسموعة«) باحلروف  الزمان  تقسم  العروض  وصناعة  بالنغم،  الزمان   تقسم 

(كم يربط ابن سينا يف موطن آخر بني نقرات املوسيقى وحماكاة اللسان وفق االستجابة 

لتوايل احلركات.  
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وهذه الرؤية يف توزيع النقرات بني نغمية وحرفية يتفق فيها ابن رشد )ت 295هـ( 
مع ابن سينا، فريكن إىل التوزيع الصويت للموسيقى الذي حيقق التوازن بينهم)(. 

النابغة الذبياين  وهي عالقة استثمرت يف التصويب الصويت لعيوب القوايف،كحال 
حني أقوى يف شعره، ومل يفطن لذلك إال بعد إنشاد اجلارية لبيته)(. 

الفارايب وفلسفته املوسيقية:

اللغوي،  واملقطع  الصويت  املقطع  إىل  عنايته  )ت339م(  الفارايب  نرص  أبو  رصف 
نتيجة الجتمع  املقطع  )الفونيم(، وجعل  بـ  يعرف  بم  ملقابلته  لفظة )احلرف(  واستعمل 
صامت وصائت: »املقطع جمموع حرف مصوت وحرف غري مصوت«.ثم ربط املقاطع 

الطويلة باألسباب اخلفيفة، ووظف املقاطع لدراسة أوزان الشعر،

ونظر يف مقدمة كتابه )املوسيقى الكبري( إىل املوسيقى عىل أهنا: علم مل يكتمل القول 
فيه بناء عىل ما كتبه السابقون )من اليونان( واملعارصون له: 

» وجدت فيها مجيعها نقًصا من متام أجزاء الصناعة وإخالاًل كثرًيا يف كثرٍي مما أثبت 
أقاويل  تبيينه  استعمل يف  النظري-فقد  العلم-العلم  نحو  منها  به  ُنحس  ما  فيها، وجّل 

غامضة«)(

لذا نجد الفارايب قد أفرد املعاجلة هلذا اجلانب يف اجلزء الثاين املفقود من كتابه )املوسيقى 
الكبري( أما ما عرضه يف اجلزء األول من كتابه؛ فلم يتعمق يف حتليله لذلك اإلكمل، وإنم 
أكد فيه عىل النقص واإلخالل يف علم املوسيقى النظري عند القدامى، ويعني هبم اليونان 
وأرسطو،  وفيثاغورس،  أفالطون،  بآراء  عندهم  املوسيقى  علم  تصنيف  ارتبط  الذين 

وعزى ذلك لفقد تلك املؤلفات أو لسوء الرتمجة. 

اليونان  عند  والتطبيقية  النظرية  املوسيقى  مفاهيم  بني  الفروق  الفارايب  حيدد  ثم 
املوسيقى  يف  املوضوع  فأما  العالقة؛  ونمط  املعاجلة  موضوع  يف  تنحرص  فروق  بأهنا: 
النظرية؛ فموضوعها  املوسيقى  وأما يف  العملية؛فموضوعها األحلان من جهة حسيتها، 
األحلان من جهة موضوعيتها، وأما من حيث العالقة باإلنسان فالعملية تبحث بني )ما 
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نفعله( والنظرية تبحث يف )ما ال نفعله( )(، وينتج عن هذا االختالف اختالل يف طبيعة 
املعرفة احلاصلة؛ فالعملية حتقق معرفة )جتريبية(، والنظرية حتقق معرفة )عقلية(. وهذه 
املعرفة الفلسفية للفارايب رضورة بحثية لنا؛ ألهنا تدلنا عىل التكامل يف رؤية الفارايب بني 
املوسيقى واإليقاع الشعري )العروض(، فهو تكامل خيدم الطفولة األوىل ملوسيقى الشعر 

العريب قياًسا عىل معطيات التصنيف الربهاين للعلوم.

والفارايب يف تصنيفه للموسيقى ال ينفي األصل الفطري لتكوين األحلان فهي: »فطٌر 
ما غريزية لإلنسان، منها اهليئة الشعرية التي هي غريزية لإلنسان، ومركوزة فيه من أول 
كونه، ومنها الفطرة احليوانية التي يصوت هبا عند حال من أحواهلا اللذيذة أو املؤذية«)(. 

فهذه الفطرة متثل استعداًدا ومبدأ إلنشاء اللذة: »فكانت هذه الرتنمت والتلحينات 
قوم  بعد  قوم  ويف  زمان،  بعد  زمان  ويف  قلياًل،  قلياًل  هؤالء  من  واحد  كل  عند  )تنشأ( 
يف  التمم  مرحلة  إىل  وصلت  حتى  املتعاقب  التجريب  بفعل  نمت  ثم  تزايدت«)(،  حتى 
مقصودها، وحتولت إىل أحلانا إنسانية مقرتنة بأقاويل)(، وعىل ذلك فإن صناعة املوسيقى 
العملية )األحلان واإلنشاد( تسبق صناعة املوسيقى النظرية )الصفات واألدوات(، وهو 

ما يمكن متثله يف اخلطاطة اآلتية:
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وهبذه الرؤية يؤسس الفارايب للموسيقى كقراءة فلسفية إيقاعية، ثم يذهب خطوة 
اللغوية واألصوات املوسيقية  التي حتصل بني األصوات  التآلف  أبعد يف توضيح طرق 
فريى  العلمني،  مكونات  بني  اختالف  وجود  من  الرغم  عىل  األحلان،  أنمط  تأليف  يف 
أفاد فيها من مقاطع  التي  أن مفاهيم كل علم ومضامينه هتاجر إىل اآلخر.وهي اجلهود 
األوزان الشعرية عند اخلليل بن أمحد؛ فربط املقاطع الطويلة باألسباب اخلفيفة،يقول يف 

ذلك:

» وكل مقطع طويل، فقوته قوة السبب اخلفيف؛ فلذلك يعد من األسباب اخلفيفة، 
مما  أزيد  تركيًبا  يركب  ما  وسائر  الطويلة،  باملقاطع  حلق  اخلفيفة  األسباب  حلق  ما  وكل 
سبب  وكل  مجيًعا،  عنهم  وإما  أوتاد،  عن  وإما  أسباب  عن  إما  حركته،  مجيًعا  عددناها 

خفيف فإنه يقوم مقام فقرة شاقة، تعقبها وقفة، كذلك كل مقطع طويل«)(. 

فالفارايب يدرك أبعاد العالقة بني املقاطع العروضية والنقرات املوسيقية؛ لذا صنف 
الطويل  باملقطع  أسمه  ما  بني  وربط  طويل،  وآخر  صغري  مقطع  قسمني:  إىل  املقاطع 
والسبب اخلفيف، فجعل السبب اخلفيف يتكون من صامت وصائت وصامت ساكن، 
وهي النقطة ذاهتا التي انطلقت منها البحوث اللغوية للعروض العريب عند املسترشقني، 

مثل املسترشق األملاين أيوالد،ومواطنه بلوخ، وفيتش.

أبحاثهم  يف  واملوسيقى  العروض  بني  املقطعية  الرؤية  هذه  املسترشقون  وظف  ثم   
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حول إيقاع الشعر العريب، وحدد املسترشق الفرنيس »جويار« القانون األسايس لإليقاع 
يمكن  ال  قويني  زمنني  أن  ورأى  الضعيفة،  واألزمنة  القوية  األزمنة  تناوب  يف  الشعري 

تعاقبها يف موسيقى الشعر العريب: 

األول: توايل ثالثة مقاطع مركبة من زمنني قويني، واملقطع الوسيط زمن ضعيف. 

واآلخر: يتواىل فيه مقطعان مركبان يكّون كٌلمنهم زمنًا قوًيا مع وجود سكتة بينهم.
.)(

  أما أبو حيان التوحيدي )ت400 ه( فيعّرف يف كتابه )املقابسات( الشعر عىل أنه: 
مركب من حروف 

ساكنة ومتحركة بقواٍف متواترة ومعان متعددة ومقاطع موزونة، ومتون معروفة«)(، 
ثم انتقل إىل الغناء فعرفه عىل أنه: »شعر ملحن داخل يف اإليقاع والنغم الوترية، منعطفة 

عىل طبيعة واحدة ترجع مشاكلة إليها«)(، وهي رؤية توظف التناظر بني العلمني.

وأبرز من استثمر هذه العالقة بني العروض واملوسيقى من النقاد بعد ذلك هو حازم 
القرطاجني )ت684هـ(، فقد استخدم مصطلح )املسموعات( التي عرفها بأهنا:

اإليقاع  هو  واملسموع  اللذيذ،  اإليقاع  هو  واملسموع  املنشد،  الشعر  هو  »املسموع 
الشجي، وتناسب املسموعات،وتناسب انتظامها وترتيبها، جزء يدخل تركيب اجلملة«)(، 

ثم يوضح ذلك حني جيمع بني العروض واملوسيقى يف قوله:

املوسيقى يف  وبقدر مجال وقع  متقاربة،  بأوزان  يتعامالن  واملوسيقى  العروض  »إن 
النفس يكون مجال وقع اإليقاع فيها«)(. 

أما إخوان الصفا فقد أوضحوا العالقة بني علمي العروض واملوسيقى يف رسائلهم، 
التي  اللحن  وقوانني  الغناء  أصول  بني  التوازن  عىل  قائمة  العلمني  بني  العالقة  وعّدوا 

يرتكب منها، عىل النحو اآليت: 
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ثم وسعوا احلديث حول التناظر والتوازي الذي يبدو بني القوانني السابقة )للعروض 
واإليقاع  العروض  بني صناعتي  التقابل  يعزز وضعية  مما  واألقاويل(، وهو  واملوسيقى 

املوسيقي التي تبناها الفالسفة يف فهم تلك العالقة.

والواضح لنا من خالل عرض املواقف السابقة للفالسفة أن نقطة االلتقاء بني علمي 
العروضية  املقاطع  املتساوية يف  الزمنية  املدد  التوازن بني  املوسيقى والعروض هي حالة 
ووظفوه  الفالسفة  إليه  تنبه  ما  وهو  ومتكررة،  منضبطة  حدود  يف  املوسيقية  والفقرات 
فيه معطيات كال  انصهرت  الذي  اإليقاع  النهاية  املوسيقية، وكّون يف  يف تطوير رؤيتهم 

العلمني )1(.

الشعراء  فأضحى  العلمن،  وتداخل  واملوسيقى  العروض  بني  العالقة  تطورت  ثم 
يبنون قصائدهم وفق قواعد املوسيقى، واملوسيقيون يلحنون غناءهم وفق ما تستقيم معه 

أعاريض الشعر، ويكيفون األحلان مع التناسبات الوزنية قوة وضعًفا. 

ويف العرص احلديث نم هذا االجتاه يف الدرس اللساين وفق مسارات حديثة كالنغمية 
)1(   رسائل إخوان الصفا وخالن الوفاء، من الرسالة اخلامسة، حتقيق: عارف تامر،ط)1(  

بريوت:/ 1995،ص 205 وما بعدها.
ــا،  ــا ومعاجلاهت ــى خصائصه ــة الفصح ــة يف العربي ــر النغمي ــادرة، مظاه ــالمة، ن )1(  بنس

ط)1(، )تونــس، الــدار املتوســطية للنــرش،2017(، ص17
)2( اإلطالة التعويضية: هي جمموعة الظواهر الفونولوجية التي ختتص بتصاحب اختفاء 

عنرص أو إطالة عنرص بفقدان حرف أو حركة، ينظر: املرجع السابق، ص109.
)3( التوفية التعويضية: هي عملية تعديل عرويض خيّص املواضع الطرفية إما بتجاهل وحدة 

نغمية، أو بإضافة وحدة نغمية يف احلّد، ينظر: املرجع السابق، ص204.
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الشفوي  التعبري  اللسانيات، خصص لوصف عنارص  فروع  »فرع من  )Prosody( وهي 
ومتثيلها متثياًل شكليًّا. وتتمثل هذه العنارص يف النرب، والنغمت، والتنغيم، والكمية التي 

تربط مظاهرها امللموسة يف إنتاج الكالم.« )1(

وهي نظرية مكتملة التصور حول االنسجام بني املقاطع العروضية الصوتية واملوسيقية 
)السيكولوجية(.  النفسية  املحددات  تراعي  بل  الصوتية،  األبعاد  عند  تقف  ال  بحيث 
العروضية()3( كرضورات  و)التوفية  التعويضية()2(  )اإلطالة  دراسة  ويمكن من خالهلا 

يف القصيدة العربية. 
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خاتة:
سعت هذه الدراسة إىل استقصاء العالقة بني علمي العروض واملوسيقى من خالل 
جهود الفالسفة املسلمني، مؤكدة عىل القيمة العلمية هلذه اجلهود يف فهم الفلسفة التي 
قامت عليها موسيقى الشعر العريب،تأسيًسا لفهم أوسع خلصائصه اإليقاعية يف الدرس 
النقدي، وهي مسرية طويلة وثرية يعجز املجال البحثي هلذه الورقة عن استقصاء جوانبها 

كافة.

اللغة  الشعرية  الزمت  منذ  واملوسيقى  العروض  بني  القربى  وشائج  فاستعرضت 
العربية يف عصور مبكرة، وعّرجت عىل أهم اجلهود الفلسفية يف هذا االجتاه عند الكندي، 
الذين  الفالسفة  أكثر  من  بعّدهم  الصفا،  وإخوان  والتوحيدي،  والفارايب،  سينا،  وابن 

عرضوا للقضايا اإليقاعية يف مؤلفاهتم.

وخلصت الباحثة إىل التأكيد عىل تكامل املمرسة اإليقاعية بني العروض واملوسيقى 
يف فضاء القصيدة العربية، وأن نقاط االلتقاء بني علمي العروض واملوسيقى تكمن يف 
التوزيعات املتوازنة للمقاطع العروضية والنقرات املوسيقية التي أرسى دعائمها الكندي، 
وتبلورت قوانينها عىل يد الفارايب، وهو ما يرشع للباحثني باًبا واسًعا للبحث العلمي يف 

تتبع مظاهر التأثري والتأثر بني العلمني.

التوصيات:
تويص الدراسة بم يأيت:

مراجعة الرتاث الفلسفي اإلسالمي؛ للكشف عّم حيتضنه من مسائل نقدية.- 1

اليونانية، وأثر ذلك يف - 2 العربية واملوسيقى  البحث يف مواطن العالقة بني املوسيقى 
عروض الشعر العريب. 

البحث يف أصول الفلسفة األخالقية التي قامت عليها موسيقى الشعر العريب.   - 3
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امللخص

العــروض الرقمــي يســّهل رشح خصائــص عبقريــة كل مــن اللغــة العربيــة 
وعبقريــة اخلليــل يف منظومتــة  )مبــدأ، منهــج، تطبيــق( التــي صــور مــن خالهلــا 
عبقريــة العربيــة يف جمــال وزن الشــعر. حيــث قــدم الذائقــة العربيةكبنــاء  ريــايض 
ــج  ــح التواش ــي يف توضي ــل تتج ــج اخللي ــة منه ــك. وقم ــل  متامس ــديس كام هن
ــام أن  ــاالت. ك ــن املج ــره م ــن غ ــه وب ــام بين ــروض وفي ــال الع ــريف جم والتناظ
الــذكاء االصطناعــي هــو حماولــة اإلنســان لتمكــن اآللــة. مــن االرتقــاء بأدائهــا 
ــدرة  ــري يف الق ــذكاء الب ــد ال ــة إىل تقلي ــاب والربجم ــور احلس ــط ص ــن أبس م
ــة برجمــة ) الشــبكات  ــن شــتيعرب آلي عــى كشــف التناظــر أو القيــاس بــن ميادي
العصبيــة العميقــة( وتوظيــف ذلــك حلــل املشــاكل مــع القــدرة عــى تنــاول قــدر 

هائــل مــن املعلومــات يف جمــاالت شــتى والربــط بينهــا برسعــة.

ــي يف  ــذكاء االصطناع ــع ال ــروض م ــق يف الع ــل االعمي ــاج احللي ــرك نت يش
ــو  ــام ه ــاز كل منه ــة إنج ــون قم ــا  ويف  ك ــام أساس ــكل منه ــة ل ــة الرياضي الطبيع
ــث. ــه يف البح ــز علي ــيتم الركي ــا س ــذا م ــاس. وه ــط بالقي ــر أوالرب ــال التناظ جم
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Abstract

Numerical prosody facilitates the explanation of the ingenuity of both   Arabic 
and Al-Khalil in his tripartite paradigm (principle – system – application). He pre-
sented the Arabic taste in the field of verse meter as a complete mathematical archi-
tectural structure.

An important result of his system is the clarification or the cross relations be-
tween different prosody aspects, as well as the analogy between meter and other 
fields.

Artificial intelligence is man’s attempt to empower machine to upgrading its 
performance from the simplest forms of computation and programming to imitating 
human intelligence in the ability to detect symmetry or analogy between various 
fields through a programming mechanism (deep neural networks) and employ this to 
solve problems with the ability to deal with an enormous amount of information in 
various fields and connect them quickly.

Both the outcome of Al-Khalil’s deep vision shares artificial intelligence share 
the mathematical nature as a basis for each. They also share discovering interrelation 
and analogy.
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التناظربني كل من االعروض والذكاء االصطناعي

يشــرك علــام العــروض والــذكاء االصطناعــي شــكال ومضمونــا يف 
نتاجيهــام لبنيتيهــام وقمتــي  األبجديــة األساســية 

االصطناعي  والذكاء  العروض  بن  ربط  أول 
شكال  األساسيتن  بنيتيهام  أبجدية  تطابق  هو 
العقد  كتابه  ابن عبد ربه يف  يرمز  إذ  ومضمونا، 
للساكن   1 لرقم  يشبه  بام  الصورة  الفريد كام يف 
وبحلقة كالصفر للنمحرك.ورمزا طفولة الربجمة 
)o( صفر للمتحرك وواحد )1( للساكن. وما 
ال  الوتد  رمز  ألن  العكس  يتم  أن  يمكن  كان 

يعطي مقابال =4 إال للرمز 100 .

األزدواج ظاهرة عامة.

زوجيــة التبــار مــن وصــل وفصــل فرضــت  اللغــة األوىل للربجمــة وزوجيــة 
ــة مــن ســنن  ــكالم أســاس العــروض. وهــذه الزوجي الســاكن واملتحــرك  يف ال
ــْن  ــُت »أْلَْرُض َوِم َّــا ُتنۢبِ ــا ِم َه َج ُكلَّ ــَق »أْلَْزَوٰ ــِذى َخَل َن »لَّ اهلل يف ااخللــق . »ُســْبَحٰ
ــا يف  ــح اّطراده ــايل يوض ــكل الت ــس-36(. والش ــوَن« )ي ــا اَل َيْعَلُم َّ ــِهْم َوِم َأنُفِس

العــروض.
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النظامان الرقمي والعري والرقم والعدد	 

رضورة قهــم حمتــوى الشــكل تظهــر مــن ارتبــاك ترمجــة جوجــل أو أي بديــل 
آخــر للجملــة االنجليزيــة لتاليــة "

"Digits make up  numerals, and numerals stand for an idea of a number"

ترمجو جوجل : »تشكل األرقام أرقاًما ، بينام متثل األرقام فكرة عن رقم«
فكرة عن منهج اخلليل كام يقدمه العروض الرقمي 

يقدم العروض الرقمي البناء الفكري الشامل ملنهج اخلليل ألول مرة عى نحو 
أشبه بالرواية ال ُيفهم أي فصل منها أو حتلل شخصية من شخصياهتا إال يف السياق 
العام، فيام العروض التفعيي أشبه باجلريدة، من املمكن  قراءة أي جزء منها مستقال 

عن سواه. 
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نظــم العــرب شــعرهم قبــل اخلليــل الــذي اكتشــف نظــام وزن الشــعر العريب 
املتمكــن يف الفطــرة العربيــة وقّعــد لــه عــى مســتويين ريــايض شــمويل جتريــدي 
ــه  ــل،  وأحكام ــه التفاعي ــيدي مفردات ــي جتس ــي جتزئيئ ــي لفظ ــك ووصف متامس
خاصــٌة بــكل تفعيلــة حســب بحرهــا وموقعهــا مــن الشــطر ومــا جياورهــا مــن 

تفاعيــل. وجتلــت عبقريتــه يف كليهــام.

ــم  ــمويل لعل ــدي الش ــتوى التجري ــؤدي إىل املس ــاب امل ــل إىل الب ــار اخللي أش
العــروض بــام يكفــي ليدخــل منــه الدارســون متــى تأهلــوا لفهــم ذلك فقــد أدرك 
أنــه ســابق فيــه ملســتوى زمانــه - وتبــن يل أنــه ســابق ملســتوى زماننا كذلــك-  ثم 
فصــل بشــكل عبقــري جزئيــات ذلــك الربنامــج  بــام يطيقــه النــاس ويتعاملــون 
معــه يف العــروض وهــو يكفــي الشــاعَر والعــرويض دون إدراك منهجــه. لكــن 
ــاط التفاعيــل  مــن يتجــاوز منهــم العــروض إىل علــم العــروض دون فهــم ارتب

باملنهــج َيِضــّل وُيِضــّل

ــروض  ــب الع ــب  كت ــا يعي ــر م ــب))( :" وأكث ــيل أدي ــتاذ  ميش ــول األس يق
ــي مل يكشــف  ــة، الت ــة، أهنــا، عــى الرغــم مــن مظاهــر العبقري القديمــة واحلديث
نــت اخلليــل  اخلليــل عــن أرسارهــا، مل حتــاول حتليــل العمليــة الذهنيــة التــي مكَّ

ــذاذ ." ــى إالَّ لألف ــي ال تتأتَّ ــة الرياضيةالت ــذه القمَّ ــوغ ه ــن بل م

يكشــف العــروض الرقمــي  مــن خــالل عببقريــة اخلليــل أن الذائقــة العربيــة 
ــد  ــريب فأنش ــدان الع ــه اهلل الوج ــي أودع ــايض يقين ــديس ري ــاء هن ــن بن ــارة ع عب
ــرة دون أن  ا بالفط ــويٍّ ــور س ــر العصف ــام يط ــرة ك ا بالفط ــويًّ ــعره س ــريب ش الع

ــران.  ــد الط ــدرس قواع ي

ــع البيتــن التاليــن يعطــي فكــرة عــن العــروض الرقمــي مــن حيــث  تقطي
الشــكل.مفردتا العــروض األساســيتن مهــا املقطعــان العروضيــان الســبب2 = ) 
=  o متحــرك ســاكن ،و الوتــد o  =  ( (  = = 3 ورمــز املقطــع هــو عــدد حروفه..

))(  جملة املوقف االديب العدد 373 أيار 2002
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ولعنرة : يا دار عبلة باجلواء تكلميوعمي صباًحا دار عبلًة واسلمي

الحظ أهم خصائص العروض العريب وهي تناوب املناطق السببية الزوجية2 
أو 4 والوتد3 وهو الرقم الفردي الوحيد يف العروض.فال يتجاور وتدان أصيالن 

3 3 . مسنفعلن = 2 2 3 = 43 ،  متفعلن = ) 2 3 =  3 3 

ســاعة البحــور متثــل منهــج اخلليــل  وهــي تــكاد تشــمل كل علــم العــروض 
ــي  ــتحقه ه ــذي تس ــامم ال ــل االهت ــي مل َتن ــل الت ــر اخللي ــكل واحد.دوائ يف ش
بــاب دار العــروض التــي بشــر إليهــا اخلليــل))( :»فمثــي يف ذلــك مثــل رجــل 
حكيــم دخــل دارا حمكمــة البنــاء، عجيبــة النظــم واألقســام، وقــد صحــت عنــده 
حكمةبانيهــا، باخلــرب الصــادق أو بالرباهــن الواضحــة واحلجــج الالئحــة، فكلــام 
وقــف هــذا الرجــل يف الــدار عــى يشء منهــا قــال: إنــام فعــل هــذا هكــذا لعلــة 
ــز أن  ــك، فجائ ــة لذل ــه حمتمل ــه ببال ــنحت ل ــذا س ــذا ك ــبب ك ــذا، ولس ــذا وك ك
يكــون احلكيــم البــاين للــدار فعــل ذلــك للعلــة التــي ذكرهــا هــذا الــذي دخــل 
الــدار، وجائــز أن يكــون فعلــه لغــر تلــك العلــة. إال أن ذلــك ممــا ذكــره هــذا 
تونس،  اجلامعي–  النر  مركز  العريب،  للشعر  احلديثة  النظريات  يف  وااإليقاع  العروض  الكعبي:  ربيعة   )((

2006 ،٩ ص232 ،نقال عن معجم األدباء لياقوت 6 /74 .
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الرجــل حمتمــل أن يكــون علــة لذلــك، فــإن ســنح لغــري علــة ملــا عللتــه هــي 
أليــق ممــا ذكرتــه باملعلــول فليــأت هبــا.« وال يمثــل خمطــط نلــك الــدار إال ســاعة 
ــروض  ــدارس الع ــى ل ــي ال غن ــل))( الت ــة اخللي ــا منظوم ــام فصلته ــور ك البح

الرقمــي عنهــا.

قبــل ســاعة البحــر كان أمثــل العروضيــن طريقــة مــن يربــط بــن البحــور 
والدوائــر. ســاعة البحــور أضافــت البعــد املحــوري الــذي  يربــط الدوائــر مجيعــا 
ــة إىل  ــور إضاف ــى املح ــة ع ــع الواقع ــركة للمقاط ــواص املش ــر اخل ــكل يظه بش

خواصهــا عــى املحيــط.

ــر  ــة وتصوي ــة العربي ــرة البحورللذائق ــاعة أو ك ــر س ــن تصوي ــر ب ــة تناظ ثم
ــام  ــع يف كل منه ــب األرض فاملوق ــة لكوك ــرة األرضي الك

له ثالثة أبعاد تقرر خصائصه. أيعاد املوقع وهو املقطع يف العروض العريب هي البعد الدائري 
الذي يمثل العالقة بن مقاطع حيور الدائرة الواحدة والبعد املحوري الذي يرح تواشج 

البحور وخصائص مقاطعها عرب الدوائر فيكشف مثال ما بن الرجز واملنرسح والكامل.

http://www.jalt.net/jaltusr/CurrJournals/KhashanJalt141.pdf منظومة اخلليل لعلم العروض العريب )((
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وأبعــاد املوقــع عــى الكــرة ااألرضيــة خطــوط الطــول والعــرض واالرتفاع. 
ومــن طريــف التناظــر أن عــدد خطــوط الطــول 360ِضْعفاعــدد خطــوط 
العــرض 80)  وكذلــك عــدد املحــاور 2) ضغفــا عــدد الدوائــر اخلمســة مضافا 
ــاع  ــار اإليق ــاب اعتب ــاميل. ويف غي ــب الش ــرة القط ــببية نظ ــة الس ــام املنطق إليه
الوتــدي  مزيــد مــن االتناظــر يتعلــق بكثــرة املعلومــات  والوضــوح عــن القطــب 
الشــاميل مقارنــة باملعــروف عــن القطــب اجلنــويب. واســتحضار ذلــك حــول مــا 
يســود مــن اهتــامم باخلبــب ووضــوح نســبي لــه مقارنــا بالغمــوض واالضطراب 
حــول القطبــب الوتــدي. الــذي اقتــرت رحــالت اسكتشــافه عــى املستكشــفة 
األســتاذة ثنــاء صالــح ومــن اكتشــافاهتا فيــه. والــذي رأى فيــه بعضهــم انــه ممــا 

حتــّور مــن  بحــور املنطقــة املداريــة مــن الرجــز والرمــل .
عى اما تراه الوند املجموع

.. مَجيُعنا َخَشْب

َنُشـدُّ أْزَر َبعِضنا بِـَبـعِضنا.

لِكْي ُنِشيَد لِْلَفراِغ َهْيَكَلـْه

ومل َنُكْن ِسوى َداللـٍة َخُجوَلٍة

َلـْة خِلَيَمـٍة ُمَؤوَّ

علياما يناظر ذلك من الوتد املفروْق

..)هل( مجيعنا خشب

)ال( َنُشـدُّ أْزَر َبعِضنا بِـَبـعِضنا

)أْم( لِكْي ُنِشيَد لِْلَفراِغ َهْيَكَلـْه

)ال( ومل َنُكْن ِسوى َداللـٍة َخُجوَلٍة

َلـْة... )نحـ(ـو َخيَمـٍة ُمَؤوَّ
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فكرة عن الذكاء االصطناعي 

الذكاء هو»القدرة عى التعلم والفهم واستعامل هذه املغرقة للوصول إىل هدف 
أو إنجاز مهمة«

 الذكاء االصطناعي : »فرع من علم احلاسوب هيدف إىل صناعة آالت تقوم 
بمهام حتتاج من البر إىل ذكاء للقيام هبا«.

استعاماللرياضيات«وال  دون  كمبيوتر«  علوم  وال   )AI( اصطناعيا  ذكاء  »ال 
رياضيات دون أرقام.

وهو  االصطناعي  الذكاء  أبا  األمركي  احلاسوب  عامل  مكارثي   جون  "يعترب 
الذي صاغ هذا املصطلح سنة ٩55)م"

• اإلرهاصات األوىل للذكاء االصطناعي	

جاء يف األساطر اليوننية أن حدادا يدعى هيفايستوس صنع خدما ميكانيكين 
عى   دليل  فهو  يصح  مل  وإن  الصناعي  الذكاء  جمال  يف  إنجاز  فهو  اخلرب  صح  فإن 

التفكر يف هذا املحال

2-أول ساعة عرفت يف أوروبا هي الساعة التي أهداها أمر املؤمنن هارون 
الرشيد إىل شارملان ملك فرنسا سنة 807 وكانت بدعًا يف ذلك العر، حتى أهنا 
أورثت رجال الديوان حرة وذهوال؛ كان هلا اثنا عرة بابًا صغرًا بعدد الساعات، 
فكلام مضت ساعة فتح باب وخرجت منه كرات من نحاس صغرة تقع عى جرس 
عر  أثنى  صور  خترج  وحينئذ  مفتوحة،  األبواب  وتبقى  الساعات،  بعدد  فيطن 
فارسًا عى خيل تدور عى صفحة الساعة. ومل تقف هلذه الساعة عى ذكر فيام اطلعنا 

عليه من الكتب العربية
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3- قال املتنبي يف وصف دمية تتحرك آليا يف جملس بدر بن عامر :

َمـٍة نافٍذ َأْمُرها وجاريٍة َشْعـُرها َشْطُرهاحُمَكَّ

هــا طاقـٌة َتَضمـَّــنَها ُمكَرهـًا ِشـــــبـُْرهاتــــدوُر َويف َكفَّ

بــــام َفـَعــلـَْتُه بـِنــــا ُعـْذُرهافإن أْســـَكَرْتنا ففي َجْهلها

• اخلوارزميات: 	

ولــد حممــد بــن موســى اخلوارزمــي يف خــوارزم ســنة 780م وهــو واضــع 
علــم اجلــرب يف كتابــه )اجلــرب واملقابلــة( ومــن املعلــوم أن معــادالت خلــرب عبــارة 
ــذا  ــل. وه ــود إىل احل ــة تق ــة متدرج ــوات منطقي ــائل بخط ــة املس ــن معاجل ع
 Algorithmsِ بالضبــط هــو تعريــف اخلوارزميــات التــي أطلــق عليهــا الغربيــون
وهــي متجــذرة يف كل مراحــل الــذكاء االصطناعــي كــام أطلقــوا نفــس الكلمــة 

ــامت. ــى اللوغاريت ع

• لغة طفولة احلاسوب 	

ــز إال  ــن متيي ــار م ــس للتي ــي ولي ــار الكهربائ ــا التي ــوب عامده ــاة احلاس حي
الوصــل والفصــل وهــذا مــاال أمــى أبجديــة لغــة طفولــة احلاســوب باســتعامل 
 binary digit مأخــوذة مــن bit القيمتــن ))( و ) صفــر.( وتســمى كل منهــام  بــت
وقيمــة البــت b ))( أو صفــر أمــا  البايــت byte ، ورمزهــاB فتحــوي 8 بــت وهلذه 

البايــت مضاعفــات كبــرة

• أصناف الذكاء االصطناغي : 	

)- الضيــق أو الضعيــف ويتعلــق بمجــاالت حمــددة تتنــاول مســائل فرديــة 
كالتعــرف عــى الصــوت أو قيــادة الســيارة

ــرف  ــذكاء والت ــد ال ــذي يقب ــو ال ــق وه ــوي أو العمي ــام أو الق 2- الع
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ــاكل ــل املش ــم وح ــى التعل ــدرة ع ــن والق البري

ــه  ــون اآلالت في ــرض أن تك ــدم يف ــتوى ممتق ــو مس ــذكاء وه ــق ال 3-فائ
ــان. ــى اإلنس ــوق ع ــة وتتف واعي

• الشبكات العصبية االصطناعية 	

ــة تقــوم  ــة البيولوجي  أنظمــة حاســوبية مســتوحاة مــن األنظمــة العصبي
عــى نجميــع وحــدات او عقــد تســمى )األعصــاب االصطناعيــة( وتتبــادل 
ــي األداء  ــم. ويرتق ــن رق ــارة ع ــارة عب ــث كل إش ــارات حي ــا اإلش ــام بينه في
بالتعلــم العميق.الــذي تقلــد بــه الشــبكات العصبيــة طريقــة تفكــر اإلنســان 

وتعلمــه.

• 	 Analogyِ التناظر

هــو قمــة نتــاج الــذكاء االصطناعــي ويرجــم أحيانــا بالقيــاس وهــو أداة 
اكتشــاف التناظرويعــرف بأنــه« آليــة معرفيــة قويــة للتوصــل إىل  اســتنتاجات 
ــز  ــرن بالركي ــة مق ــة احلديث ــوم املعرفي ــه يف العل ــدة، وتارخي ــدات جدي وجتري
عــى مســامهات علــم النفــس املعــريف والــذكاء االصطناعــي وفلســفة العلــوم« 

خلفية التناظر بني العروض العريب والذكاء االصطناعي
ــة  ــل لغ ــام يف أص ــريب ك ــروض الع ــة يف الع ــوم الزوجي ــا عم ــدم معن تق
الربجمــة التــي تطــورت فأنتجــت التقــدم يف الــذكاء االصطناعــي. ومتثلــت تلك  
االزدواجيــة يف رمــزي الســاكن واملتحرك يف العــروض والرقمــن صفر وواحد 
يف النظــام الثنائــي يف الربجمــه ولبــس يفــرق كثــرا اختــالف داللــة الرمزيــن بن 
رمــزي ابــن عبــد ربــه )صفــر للمتحــر(  ومــا نســتعمله يف العــروض الرقمــي. 
ــة  ــة الكمي ــض الغربي ــة يف األعاري ــذه الزوجي ــتمر ه ــرك( وتس ــد للمتح )واج
ــة  ــن )و2 للدالل ــتعملوا الرقم ــم مل يس ــل ولكنه ــن القصر.والطوي يف املقطع
ــة  ــض النربي ــتمر يف األعارس ــام تس ــك. ك ــباقون لذل ــم الس ــود ه ــام. اهلن عليه
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بــن غــر املنبــور كــام تســتمر يف العــروض العــريب بوهــو هيكمــي ) أي هيئــة 
هتيمــن عــى الكــم( بــن الســبب2 والوتــد 3. وتفــرده هبيكميتــه راجــع لتفــرده 

بشــخصية الوتــد عــامدا للعــروض.

• حالة تناظر بني برنامج حاسويب غريب والعروض اخللييل الرقمي 	

الشــكل التــايل متثيــل بيــاين بواســطة برنامــج حاســويب لــوزن عــى )قــدم(  - 
U U  =  Dactylic   وهــو مــن اليســار لليمــن مقطــع منبــور يتلــوه مقطعــان غــر 

منبوريــن. والربنامــح مــن  )5 ســطرا أثبــت ســطرين مــن أولــه

وبخلص إىل متثيل البيت التايل عى النجو البياين يف أسفل الشكل.

ال شــك أن املربمــج بــارع، ولكــن إذا كانــت الغايــة هــي الوصــول هلــذا الشــكل 
ــن  ــن متتالي ــن عددي ــتعمل أي رمزي ــد أن يس ــن اجله ــه ع ــد كان يغني ــاين فق البي

مثــال  2 بــدل-  و  1 بــدل U وكان ســيحصل عــى الشــكل التــايل

ــق الفطــري  ــح العــدول عــن الطري ــا لتوضي ــاج تأمــال فكري ــا حيت األمــر هن
ــذا  ــس ه ــا لي ــة؟ طبع ــذات النتيج ــوال ل ــد وص ــي املعق ــهل إىل االصطناع الس
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تقليــال مــن أمهيــة الــذكاء االصطناعــي الــذي ال بــد منــه ملــا هــو أعقــد وأوســع. 
ــة نفســية  ولكــن األمــر متعلــق بالوصــول إىل هــذا الشــكل. لعــل لألمــر خلفي

ــة. ــة تارخيي حضاري

لألمر عبد اهلل الفيصل :       أكاد أشك يف نفيس ألين         أكاد أشك فيك وأنت مني
3223223232232232

نيتمْنأن(َكَو)ُكفيشْك(ُدأ)أكا........نيألنسينفكفيشْك(ُدأ)أكا

ــارق  ــد ط ــدس حمم ــاب املهن ــرب كت يعت
العــريب(  الشــعر  الكاتــب )موازيــن 
أكثــر كتــاب جيمــع بــن علــم العروض 
خــالل  مــن  االصطناعــي  والــذكاء 
ــة ثــم  برجمــة العــروض باألرقــام الثنائي
ــة  ــام العري ــك باألرق ــن ذل ــر ع التعب
ــع  ــداول ُيرج ــن اجل ــة م ــة جمموع وكتاب
الــوزن.  وســأفصل  لتحديــد  إليهــا 
ــة  ــه الفائق ــوع ألمهيت ــذا ملوض ــول ه ح
ــاور  ــن حم ــور م ــذا املح ــح ه يف توضي
البحــث. وال بــد للــدارس مــن معرفــة 
ــي  ــم الثنائ ــي الرقي ــن  نظام ــة ب العالق
والعــري واجلــدول األيمــن يبــن 
ــق  ــي تتعل ــام الت ــبة لألرق ــك بالنس ذل

بالعــروض.
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جاء يف الكتاب )ص-٩)( :

ال غنــى للبريــة عــن الــذكاء االصطناعــي وآلياتــه وبراحمــه. الــذكاء 
آخــر.  يشء  واســتعامله  يشء  االصطناعــي 

لدي منظوران لتقييم عمل د0 طارق الكاتب يف هذا الكتاب

األول  مــن زاويــة الرباعــة يف الربجمــة والربــط بــن رمــزي الســاكن واملتحرك 
مــن جهــة واألرقــام الثنائيــة مــن جهــة أخــرى وبالتــايل الربجمــة. وهــو يف هــذا 

املجــال يكشــف عــن قــدرة وذكاء وبراعــة.

الثــاين :  يتعلــق فيــام خيــص القــارئ العــادي باملقارنــة ببــن ســهولة وكفــاءة 
األرقــام العريــة االلتفافيــة ) أي القادمــة عــرب حتوبلةاألرقــام الثنائيــة( والســبب 

فيهــا 2 والوتــد 4  وبــن األرقــام العريــة املبارشة.والســبب فيهــا 2 والوتــد 3

الســبب لــه ذات الرمــز يف العروضــن الرقمــي االلتفــايف واملبــارش وهــو 2 
ولكــن  رمــز الوتــد هــو املختلــف بينهــام فهــو يف االلتفــايف 4 ويف املبــارش 3.

أمتنى أن يكون القارئ  يف هناية اهذه الفقرة فكرة عن املواضيع 

أمهية الوتد برمزه 3 يف البنية اهليكيمة للعروض العريب وأمهيته يف التقعيد.- )

هل الرميز الرقمي املبارش )2و3( برنامح أم ال ؟- 2

اي الرميزين العري املبارش أم العري االلتفايف  أكفأ يف وصف وزن الشعر - 3
ويف التقعيد له.
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أنقــل مــن الكتــاب  ) ص –66( مــع إضافــة الســطر الثالــث تقطيــع صــدر 
البيــت التــايل

هو البن حتى ال سالم وال رّد         وال نظرُة يقيض هبا حّقه الوجد
لنعيمفالنفعولنعيمفالنفعوالتفاعيل

دورْدوالمنسالالتىنحْتبْيهَوْل تقطيع الصدر

100101001010100101001010األرقام الثنائية1

4242242422العشرية االلتفافية2

العشرية المباشرة3
3232232322

32343234

العــروض الرقمــي خليــي قلبــا وقالبــا ودليــل ذلــك دوائــر اخلليــل القائمــة 
ــد3. ــيب 2  ووت ــن س ــية( م ــة اخلامس ــر )التفعيل ــد وتعب ــبب والوت ــى الس ع

ــن  ــط ب ــح للرب ــي تصل ــنرى فه ــام س ــد. 3 وك ــببن2 2  ووت ــن س ــباعية م والس
ــة ــة االلتفافي ــام العري ــه األرق ــكل ال تؤدي ــامرة بش ــيقى والع ــوزن واملوس ال

ــد واالســبب وكالمهــا  ــع عــى أســاس الوت ــل والتقطي ــدأ املؤلــف بالتفاعي ب
ــع. ــان للجمي ــن ومعروف ــركان يف احلالت مش

ــد - ) ــبب والوت ــن الس ــز كل م ــدات رم ــف  وح ــرب املؤل ــطر األول اعت يف الس
ــة  ــا ثنائي أرقام

يف الســطر الثــاين حــول املؤلــف الوحــدات العريــة الرامــزة للســبب والوتد - 2
إىل وحــدات عريــة فيهــا رمــز الســبب2 ورمــز الونــد 4 . مــن يقــرأ الكتاب 

جيــد حيــزا كبــراا منــه خمصصــا لــرح هاتــن اخلطوتن.

املظللن  العمودين  للمقارنة  إليه  أضفت    )48- )ص  الكتاب  من  جدول 
عنوانامها باألصفر. والرمز للسبب ب 2 وللوتد ب 3 مساو لعدد حروف كل منهام 

سواء كان رمز املتحرك واحدا ))( أو صفرا )0( كام مثلت بـ فعولن 
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 جاء يف ) ص –5٩( يف رشح تعبر الرقمي االلتفايف عن الزحاف املزدوج ما ه 
مثبت يف العود األيمن من اجلدول أدناه، ويف اجلانب األيرس نظر ذلك يف الرقمي 

اخلليي املبارش.
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يقــدم املؤلــف )ص – 6٩( مــا يــراه متثيــال موســيقيا لــوزن فعولــن مفاعيلــن يقــول 
إنــه يظهــر فيــه التوافــق بــن التمثيلــن العــري 

 4 هو  واحد  رمز  من  املكون  االلتفايف 
للوتد  واحد  رمز  من  املكون  واملوسيقى 
عن  يتكلم  يكن  مل  وما  )مفا(.  و  )فعو( 
ترميز موسيقي خاص به. فإن رمز الوتد 
يف املوسيقى مكون من عالمتن مناظرتن 
للرقمي املبارش 3=21  وال وجود لرمز له 
 4 الرقم  تناظر  مكون من عالمة واحدة 
اجلدول1  يف  املبينة  املراجع  يف  يظهر  كام 
املقابل. وهكذا يعود الوتد وطريقة متثيلة 

إىل الواجهة رضورة للتقعيد.

ذروة كل مقاربــة عروضيــة هــي التوصــل إىل تكثيــف للمنهــج. وليســتحق 
التكثيــف أن يســمى منهجــا رشطــان. األول صــدوره عــن مبــدأ بســيط شــامل 
والثــاين شــموله لألحــكام الرئيســة يف إطــار مطــرد مرابطوصنــو ذلــك أن يصف 
ويقّعد.ســأعرض هنــا لثــالث جمموعــات مــن الدوائــر إحداهــا يف هــذا الكتــاب 
يقــرض أن تكــون كل منهــام منهجــا تصــدر عنــه تصــورات صاحبــه ويعــرض 
احكامــه بشــكل مكثــف. كلهــا ذات صلــة بالذكائــن الطبيعــي واالصطناعــي. 
ومــن حســن حظــي أن لــدي تقييــم د. أمحــد كشــك الــذي تعلمــت منــه الكثــر  

الثنتــن منهــام))(. 

))) د. حممد طارق الكاتبموازبن الشعر العريب

وجدي ابو ديابتفاعيل: يف ايقاع الشعر العريب
د. عبد احلكيم العبد علم العروض الشعري يف ضوء العروض املوسيقي، دار غريب – القاهرة، 2005،  ص- 58)
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عبــد  لألســتاذ  الوحــدة  1.-دائــرة 
املحتــار الصاحب.وهــو يرســم البحــور 
بشــكل موصــول عــى التوايل.ومــن 
ــن  ــد  إىل جزئ ــّك الوت ــه ف ــظ أن املالخ
1 و 2 وأجــاز الفــك )بــدء البحــر( مــن 
ــد  ــاس التقعي ــد اس ــاين. لوت ــه الث جزئ
وبالتــايل زطمــس شــخصيته يف هــذا 
املنهــج يعنــي بالــرورة أنــه يصــف وال 
يقّعدويقــول د. أمحــد كشــك2حوهلا:" 
ــول  ــن يق ــث ح ــة أن البح أول مالحظ
ــعر  ــور الش ــع بح ــدة جتم ــرة واح بدائ
كلــه فــإن مــراد الدائــرة غــر متحققكــام 
رأينــا يف التصــور الدائــري عنــد طــارق 
البحــر إىل  يعــود  الكاتــب حيــث ال 

ــا" ــدأ منه ــي ب ــة الت النقط

التقعيدالوصفشخصية الوتد 3املنهجاملبدأ

ال أنبني تقعيدايصف تم تفكيكهاساعة الوحدةمل أتبينه

2- دائرة! البحور للمؤلف د. حممدطارق الكاتب

من تطبيقه احلاسويب يتوصل املؤلف إىل طيف البحوروهو تصنيف يف جدول 
مجع بن بعض اخلصائص ومنه صاغ ما أسامه دائرة البحور.وأراها)جمموعة دوائر(  
الوتد  رمز  أرقام عرية صار  إىل  نقلها  ثم  الثنائية  األرقام  بناء عى  صنف جدوله 
فيها 4 ويفرض أن تعرب عن منهجه. فوصَف وقطع شوطا يف التقعيد. وقصوره يف 
التقعيد مرده إىل قصوره يف استكامل دوائره. كام أن األصل أن يصدر اجلدول وهو 

التطبيق عن املنهج )الدوائر(. ال العكس))(.

))) الزحاف والعلة – رؤية يف التجريد واألصوات واإليقاع – مكتبة النهضة املرية ص - 27)
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 دائرة ,/ دوائر البحورطيف البحور

وفــد تنــاول د. أمحــد كشــك يف كتابــه ) حمــاوالت للتجديــد يف إيقــاع الشــعر( 
مــا هلــذه الدائــرة ]الدوائــر[  ومــا عليهــا. وممــا أخذهعليهــا عــدم اكتامهلــا وعــدم 
ــد املفــروق. وأضيــف إىل  ــد. وإمهــال الوت ــامل التقعي ــامل مــْؤِذٌن بعــدم اكت االكت
ذلــك عــدم تبــن طرقــة التعامــل مــع إيقــاع ااخلبــب خاصــة عنــد تتــايل أكثــر من 
ــا لغــر املهتــم بالربجمــة بــن هــذا الطــرح   ســبب ثقيــل. الفــرق الرئيــس تطبيقي
الرقمــي االلتفــايف  وبــن الطــرح الرقمياملبــارش هــو الرمــز للوتــد بالرقــم 4 فيــام 
ــق ) اجلــدول( عــم  ــم إن األصــل أن يصــدر التطبي ــارش 3 ث هــو  يف الرقمــي املب

املنهــج )الدوائــر( ال العكــس. 

ساعة البحور وعي متثل منهج اخلليل يف سياق منظومته الفكرية )مبدأ – منهج - 3
رياضية  بطريقة   اخلليل  منهج  تقدم  وأراها  البحور.  جدول  ومنها  تطبيق(   -
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مطردة شاملة.ومن فهمها فقد أمل بجل -إن مل نكن بكل- املبادئ الرئيسة لعلم 
العروضحسب ما يؤدي له استكناه شمول فكره من تناسق جزئيات أحكامه..

وقد تقدم احلديث عنها. وحاولت أن أضمن يف اجلدول التايل أقىص ما أمكنني 
من مضمون الساعة.



مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  - العــــدد )28( محــــــــرم  1٤٤٣هـ - أغسطس 2021م
العلم وانضباط  الفن  طالقة  بني  العربي  الشعر  لعروض  االفتراضي  املؤمتر  ببحوث  خــاص  عــدد 

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  - العــــدد )28( محــــــــرم  1٤٤٣هـ - أغسطس 2021م
العلم وانضباط  الفن  طالقة  بني  العربي  الشعر  لعروض  االفتراضي  املؤمتر  ببحوث  خــاص  عــدد 

875 مهندس/ خشان بن صالح اخلشان  



مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  - العــــدد )28( محــــــــرم  1٤٤٣هـ - أغسطس 2021م
العلم وانضباط  الفن  طالقة  بني  العربي  الشعر  لعروض  االفتراضي  املؤمتر  ببحوث  خــاص  عــدد 

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  - العــــدد )28( محــــــــرم  1٤٤٣هـ - أغسطس 2021م
العلم وانضباط  الفن  طالقة  بني  العربي  الشعر  لعروض  االفتراضي  املؤمتر  ببحوث  خــاص  عــدد 

العروض والذكاء االصطناعي876

دائرة الوحدة

عبد املختار الصاحب

تم فيها تفتيت الوتد

 وحتوي 29 حمورا

حرض الوصف وغاب التقعيد.

دائرة ] دوائر[ العروض -د. حممد طاق الكاتب

ملالمح  تلمس  طيف.البحور.وهو  جدول  من  منبثقة 
التطبيق العري االلتفايف التي ال أشك يف أن املزيد من 
ولكن  البحور  ساعة  مع  اتفاقها  إىل  سيقود  فيها  النظر 

ذلك سيتطلب حهدا للنقل من التوصيف للتقعيد

 حتوي 16 دائرة – 12 حمورا –5 أسباب -7 أوتاد

وبام  تتوااصل  واألوتاد  األسباب  حماور  لكن  البحور 
تم  فقد  بحر  وأكثر من حاجة كل  متواصلة  املحاور  أن 

تقطيع تواصل دوران البحور. وصف وتقعيد ناقصان

اخلليل  منظومة  يف  املنهج  متثل  وهي  البحور   ساعة 
– منهج - تطبيق( فهي منبثقة  من مبدإ   الفكرية ) مبدأ 
اخلليل حول إحكام ما متثله من بناء ريايض هنديس يبن 
الدائري  البعدين  خالل  من  والبحور  الدوائر  أوارص 
بعض  )عر  حينا  جزئيا  املتصل  واملحوري  املتصل 
الداوائر( وكليا حينا عرب الدوائر مجيعا.  كل ذلك لتأمن 
ال  الدوائر  جيعل  الذي  األمر  دائرة  كل  مقاطع  تواصل 
حيفظ  الذي  منه  القريب  أو  النحو  هذا  عى  إال  تنتظم 
خصائصه. وهذا جيعلها جديرة  بوصفها خارطة الذائقة 

العربية. وصفا وتقعيدا
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اخلالصــة حــول كتــاب )موازيــن الشــعر العــريب باســتعامل األرقــام الثنائيــة( 
ــي.  ــذكاء الصناع ــبة أو ال ــروض واحلوس ــن الع ــع ب ــاب بجم ــم كت ــاره أه باعتب

ورأيــي التــايل مبنــي عــى املقاربــة التطبيقيــة للقــارئ غــر  املهتــم بالربجمــة.
أخذنا  لو  القول  يستوي  املبارش  الرقمي  يف 
"مقاطع بحر الرجز"  أو "تفاعيله" أو " شطره" أو 
ذاهتا عى  الرموز  تبقى  "بيته" ففي كل احلاالت 
مستوى املقطع أو عى مستوى التفعيلة أو عى 
العري  يف  األمر  خيتلف  بينام  الشطر.  مستوى 
الرقمي االلتفايف فرمز سبب سبب وت= 2 2 4 

بيينام وزن مستفعلن  العري =72

الوزن العري  االلتفايف للشطر املساوي لرمزه الثنائي 100101010010101001010 هو 1221962

وبنــاء عــى مــا تقدمــن قولــه يف الفقــرة ) أ(  تاليــا ال يــؤدي معنــى الصياغــة 
ــر  ــم يف )ب( تغي ــام ات ــر. بين ــة التعب ــا دق ــايل فهــو خطــأ إن توخين ــة وبالت اللغوي

الصباغــة لتطابــق النتيجــة وتــم يف )جـــ ( تغيــر النتيجــة لتطابــق اللغــة 
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ــايل  ــارش وبالت ــي املب ــة يف الرقم ــس الدالل ــرك هلــا نف ــاكن واملتح ــارة الس إش
ــة  ــع والتفعيل ــتوى املقط ــى مس ــدا ع ــا وتقعي ــن وصف ــد ثابت ــبب والوت كان الس
والشــطر. قيمــة الســاكن واملتحــرك يف األرقــام الثنائيــة تزيــد بازديــاد بعــد الرمــز 

عــن بدايــة األرقــام. وهلــذا  تصلــح 

األرقــام الثنائيــة )0و )( يف الوصــف التقعيــد للســبب والوتــد كل عــى حدة 
فــإذا دجمنــا ترتيبهــام يف تفعيلــة بفــي الوصــف قائــام وتعطــل التقعيــد الختــالف 

قيــم الســاكن واملتحــرك. وهنــا يبــدأ مــأزق هــذه الطريقــة.

ومل أطلع عى موقف املؤلف من إيقاع اخلبب.  

فا-عــْل  0) -0) = 2-2       فاعــْل  =0)0) = 0)           فاعــًل = 0)00 
= 2          فــا = 2

خــذ ســطري  معــن لسيســو مــن الشــهعر احلــر   عــى إيقــاع اخلبــب وتأمــل 
كيــف ســيعاجلهام الرميــز الثنائــي بــن الوصــف والتقعيــد حيــث )2( = ســبب 

ثقيــل = ) ) = بالثنائــي 0 0 

 َســَقَط َكَحَجــٍر فــوق األرض اجلــرْح = )2( )2( )2( 2 2 2 2 2 2 ه 0
o 2 2 )2( 2 )2( )2( )2( )2( 2 2 )2( = فقد الذاكَِرَة َوَفَقَد َحقيبته اجلرْح

إذا كان اهلــدف هــو التعبــر رقميــا عــن الســبب والوتــد فلــامذا هــذه االلتفافة 
الطويلــة  بــن رمــزي صفــر وواحــد عــرب األرقــام الثنائيــة ثــم حتويــل ناتــج تلــك 
االلتفافــة إىل رقمــن عريــن مهــا 4 للوتــد و 2 رمــزا ل فعولــن مثــال يف حــن 
أن رمزهــا الرقمــي املبــارش 3 2. وقــد ثبــت متثيلــه ملنهــج اخلليــل عــرب التطبيقات 
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كافــة ســواء منهــا مــا يتعلــق بالعــروض مــن حيــث اسســه كالتعبــر املبــارش عــن 
ــوم  ــي تق ــريب الت ــروض الع ــة  الع ــن هيكمي ــري أو ع ــي والبح ــن اخلبب اإليقاع

عــى شــخصية الوتــد كــام ثبــت ذلــك يف دقتــه يف متثيــل الزجافــات والعلــل.

يصف  املؤلف زحاف بحر الطويل ) ص- )٩(

33
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ــز  ــأي رم ــدة ف ــى ح ــع ع ــف كل مقط ــي بوص ــز الرقم ــق الرم ــا يتعل عندم
ــة  ــرب كالتفعيل ــان أك ــع يف كي ــل املقط ــا يدخ ــكلة عندم ــدأ املش ــح لذلك.تب يصل
وحينــام تــزال احلــدود بــن اي مقطعــن ألي ســبب حيــث تصبــح لقيمــة الرقــم 

ــام حوهلــا. ــر في ــر وتتأث ــة تطبيقــي تؤث ــة عروضي دالل

املقطــع وحــدة عروضيــة ال إشــكال يف وصفــه بــأي وصــف أمــا العالقــات 
ــو  ــف ل ــإن املؤل ــتند إىل  منهج..ف ــب أن تس ــق فيج ــع  يف التطبي ــذه املقاط ــن ه ب
تقيــد برمــز كل مقطــع كــام تقــرره األرقــام الثنائيــة فــال مشــكل يف ذلــك. تبــدأ 
ــزال  ــا ت ــة أو عندم ــة التفعيل ــع يف بني ــال املقط ــد إدخ ــق عن ــاكل يف التطبي املش

ــن.  ــن مقطع ــدود ب احل

خــذ مثــال مــا بــن القوســن  فعو)ًلــــــمفا( علــن فــإن الرمــز الــذي يتبــع 
ــد  ــدة واح ــد يف وح ــع الوت ــبب م ــن الس ــزءا م ــل ج ــويب  يدخ ــق احلاس التطبي
ويعاملهــا معاملــة الفاصلــة. وال يمكــن لذلــك أن يدخــل التطبيــق دون إفســاده. 
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ونظــر ذلــك يف املبــارش أن نعطيهــا يف الرقمــي املبــارش رمــز الفاصلــة )4(. قيمــة 
)ُل مفــا( ال يمكــن أن تكــون إال 4 بعــدد حروفهــا إذ ال قيمــة للمنزلــة العريــة. 
القيمــة يف التطبيــق ملنهــج اخلليــل ومنطقــه العــرويض الــذي هييمــن عــى الكــم 

الرقمــي.

ــرض  ــة وتف ــر ااملنزل ــمل أيس  لتغ ــز بش ــة الرم ــد قيم ــا (تزي )ُل( يف ) ُل مف
منطقــا حاســوبيا هييمــن عــى املنطــق العــرويض بشــكل ليــس مــن الســهل فهمــه 

أو فهــم قدرتــه عــى التقعيــد.
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هل من خمرج ؟
بل خمرجان.  أوهلامإضافة سطر واحد إىل آخر الربنامج يوفر عى املؤلف والقارئ 
تعليم احلاسوب هذه  إن  إىل 3(  للحاسوب ) حول 4  يقول  الكتاب.سطر  معظم 
العبارة  أسهل من املعاناة يف اجلمع املتعذر بن الوصف والتقعيد يف األرقام االعرية 

االلتفافية. وكذلك أوفر جهدا للمؤلف والقارئ.

وثانيهــام يقــيض بالتــزام املؤلــف برمــوزه االلتفافيــة لتصــف كل مقطــع عــى 
ــاج إىل الربــط  ــد حيت ــد. فالتقعي حــدة ولكــن هــذا ســيحرمه القــدرة عــى التقعي

بــن الرمــوز حســب منهــج اخلليــل.

للعــروض الرقمــي املبــارش مفردتــان مهــا 2 للســبب و3 للوتــد ونظرامهــا 
ــود  ــذا يع ــد وهك ــز الوت ــو رم ــام ه ــارق بينه ــايف 2 و4   والف ــي االلتف يف الرقم
الوتــد ليــامرس دوره يف التقعيــد للــوزن فــإن ُغّيــب بشــخصيته املمثلــة بالرقــم 3  

ــت أوتادهــا. ــالل األرض إن ذهب ــوزن اخت ــة ال اختلــت هيئ

مســتفعلن 0)-0)-00) = 2 – 2 – 4  باألرقــام االلتفافيــة  وبإضافــة عبــارة 
ــارش وعندهــا  ــة واحــدة تنقلهــا إىل 2 2 3  يلتقــي مــع مســار  الرقمــي املب برجمي
سيســتغر طيــف بحــوره وســتتغر دواائــره لتتطابــق مــع نظائرهــا يف العــروض 
ــام  ــا لألرق ــا عنده ــا حاجتن ــؤال وم ــرد الس ــا س ــارش. طبع ــي املب ــي اخللي الرقم
الثنائيــة. اجلــواب رضورهتــا للحوســبة. ويــرد ســؤال آخــر إال يمكــن االنظــالق 
ــام. األســتاذ  ــار؟ رب ــارشة بعــن االعتب ــام املب يف احلســبة مــن برجمــة تاخــذ األرق
ــام يف  ــن ) و2 ك ــاس الرقم ــى أس ــه ع ــاغ برناجم ــه اهلل ص ــن رمح ــري احلس أزك
ــد  ــر وواح ــج  صف ــام يف الربنام ــتعمل هل ــون اس ــام يك ــد ورب ــي دون الوت الرقم
ــه  ــا عمل ــذا م ــد. وه ــأ  دون التقعي ــواب واخلط ــف بالص ــى الوص ــر ع واقت
الشــيخ جــالل احلنفــي فلــم يتعــد الوصــف إىل التقعيــد لغيــاب رمــز الوتــد.))(

،)٩٩)م،  بغداد   – العامة  الثقافية  الشؤون  دار  ندوينه،  وإعادة  هتذيبه  العروض  احلنفي:  جالل  الشيخ   )((
الطبعة الثالثة
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أفضــل مــا يف هــذا البحــث أنــه أثبــت أن العــروض العــريب برنامــج ريــايض 
حمكــم بســيط يفــوق يف  تقعيــده الرقمــي كل تقعيــد اآخــر  ســواء تقعيــد لــذكاء 
ــل دون  ــر والطوي ــع القص ــتعامل املقطي ــانيات باس ــع اللس ــي.أو تقطي االصطناع
ــت  ــام يثب ــريب. ك ــعر لع ــى وزن الش ــا ع ــروض فرض ــرب املف ــد الن ــد أو تقعي الوت

مركزيــة  شــخصية الوتــد.

ــإين  ــي ف ــذكاء االصطناع ــامت ال ــم  مه ــن أه ــر م ــاف التناظ ــا كان اكتش ومل
ســأعرض جانبــا مــن  تطبيقــات برنامــج الــذكاء الطبيعــي يف لغتنــا ويف عبقريــة 
اخلليــل يف كشــف جوانــب يف هــذا البــاب بالصــور دون التعليــق لضيــق املحــال.

ــن العــروض وســواه .وأضيــف أن البصــرة  أدرك العــرب هــذا التناظــر ب
تكشــف أحيانــا مــا ال يكشــف البر.الرقــم ) يف العــروض الرقمــي إمــا مفــارق 
لســاكن ســبب خفيــف o)  = 2حــذف بالزحــاف أو مرافــق لثــاين ســبب ثقيــل يف 
الفاصلــة دخــل ثانيــة يف وتــد  ظاهــري )2( 2 = ) ) 2 = ) 3 . وال وجــود للرقم 
) أصيــال يف العــروض. إن  الواحــد األحــد هــو اهلل عــز وجــل والعروض دراســة 

لإليقــاع واإليقــاع صنــو التكــرار. وتعــاىل ســبحانه عــن ذلــك علــوا كبــرا.
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يقول الناس إنك خنت عهدي .. ومل 
حتفظ هواي ومل تصني

ساعو البحور الغربيةساعة البحور العربية
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بقــي موضــوع واحــد يبــن كيــف يكشــف الرقمــي إمكانــات التدااخــل بــن 
البحــور مــن حــالل تواشــجها عــى ســاعة البحــور وخاصــة  مــن خــالل املحاور 
ــي  ــذكاء االصطناع ــتعامل ال ــد اس ــن يري ــن بم ــة حيس ــة منهجي ــركة بطريق املش
االطــالع عليهــا.وال يتســع املجــال إال للتمثيــل مــع اإلشــارة أحيانــا إىل بعــض 

الروابــط ملــا أراد االســتزادة.

البحران املتواشجان عرب البعدين املحوري والدائري أو كليهام

)تعْر=)2()- تعّرى  ثغر  عى  الُقَبل...واعطف  حلن  )هوى)2(  اهلوى  منك  اسقني  هات  الرجز: 
بالُغَلْل

2)( حلن الُقَبل...واعطف عى ثغٍر ُرْعَتُه  )ُرْعَت=2)(  املنرسح: هات اسقني منك احلبَّ )حبَّ
بُِغَلْل

الُقَبل   ...  واعطف ]وْع =2[ عى ثغر تعّرى 2- الرجز / الكامل : هات اسقني منك اهلوى حلن 
بالُغَلْل 

الكامل : هات اسقني منك اهلوى حلن الُقَبل    ... َكَرًما ]كَر=)2([  عى ثغٍر تعّرى بِالُغَلْل

بيت منفرد للبيد )َمُعالُت(: فال تؤول إذا يؤول وال ... تقرب منه إذا هو اقربا3-

ا4 الرمل :                 يا سيويف يوم ال )2أمِلك عّزًا   ....وعيوين يوم ال ُأوَرُد ِعدَّ
ا اخلفيف :            يا سيويف لو الَم2) أملك عّزا....وعيوين لو الَم ُأوَرُد ِعدَّ

اخلفف :  إن قدرنا  َيْوًما عى عامٍر ... ننتصف منه  أو نعده  لكْم5
املتدارك : إن وجدُتَك يوًما لدى عامر ...ننتصف لُكام أو نعده لكْم

من اهلزج/ جمزوء الوافر  :                      كففنا عن بني هنٍْد )هْن =2(   وقلنا القوم إخوان6
من جمزوء الوافر                              كففنا عن بني أَسٍد )َاَس =2(   وقلنا القوم إخوان

اهلزج  . البيت السابق      كففنا عن بني )2 هنٍْد      وقلنا القوُم إخـــوان )ُمإْخ)2(7
يصبح من املضارع        )جراحة(    كففنا عن نيِب2) هنٍْد      وقلنا الَقْو إخُم  وان )إخُم2)ـ( 

                           )جتميل)(  كففنا عن قوِم2) هنٍْد         وقلنا هُم عنفواُن
                    )جتميل2/ املراقبة(  مررنا بقوم هنٍْد         وُصْلنا بعنفواِن
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املنرسح  :       . مـَا إْن أَراَدْت لـظى حمبَّتـِنا    ...  حتى َبَدا مْن فـَُؤادَي الغضـَـُب8-
البسيط :            مـَا إْن أَراَدْت لـظى قلبي44 حمبَّتـِنا ... حتى َبَدا مْن فـَُؤادي حينها 32الغضـَـُب

خملع البسيط :باهلل باهلل يا حبيبي..وعدتني أوِف صْبــــَبًا وعَدْك 222/يا قاتي هل فعلتجرما..٩
جييز هذا الصدود عندك

]أحذ[ املنرسح :باهلل باهلل يا حبيبي ..وعدتني هّيا أو =222ِف وعدْك    يا قاتي هل فعلت جرما 
..جييز هذا الصدود عندك 

اخلبب وجل البحور.. بسيط وخبب : ال ومصّور ما فيك من احلَور  ...  ما عبِثْت هبوانا محُم الِغَر        0)

الطويل :        َغرامي بُسّكاِن الُعَذيِب مقيُم ... ... وصربى عديٌم والفؤاُد كليُم))
الكامل:                حبي لُسّكاِن الُعَذيِب مقيُم ... ... صربى عديٌم والفؤاُد كليُم
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خامتة

ــريب ويف  ــعر الع ــروض الش ــرايض لع ــر االف ــى املؤمت ــن ع ــكر للقائم أش
ــد  ــن عب ــل ب ــد الفيص ــر خال ــي األم ــمو امللك ــب الس ــه صاح ــم راعي مقدمته
ــن  ــي م ــروض الرقم ــن الع ــرة ع ــل فك ــة يل لتوصي ــذه الفرص ــة ه ــز إتاح العزي
عــى املنصــة املميــزة للمؤمتــر،  ويف رحــاب جامعــة الطائــف بــام هلــا مــن مقــام 

ــة. ــة علمي ــن مكان ــا م وألكاديمييه

ــامم لــدى احلضــور الكــرام هبــذا الطــرح   أمتنــى أن أكــون قــد أثــرت االهت
ــذكاء  ــام خيــص موضــوع البحــث حــول العــروض وال ــل ســواء في ملنهــج اخللي

ــام.  ــكل ع ــي بش ــروض الرقم ــك  للع ــي وكذل االصطناع

العــروض الرقمــي يتنــاول العــروض يف إطــار علــم العــروض. علــم 
العــروض هــو الــذي يســد الثغــرة التــي وردت يف قــول األســتاذ ميشــيل أديــب: 
»وأكثرمايعيبكتبالعروضالقديمةواحلديثة،أهنا،عليالرغممنمظاهرالعبقرية،التيلمي
نتاخلليــل  كشــف اخلليــل عــن أرسارهــا، ملتحــاول حتليــال لعمليةالذهنيةالتــي مكَّ

ــذاذ .« ــى إالَّ لألف ــي التتأتَّ ةالرياضيةالت مــن بلــوغ هــذه القمَّ

عنــدي أمــل أن يّطلــع عليــه بعض رجــال التعليــم ويقتنعــوا بتدريســه. وحده 
األدنــى الــذي يلــزم لضبــط الشــعر حصــة واحــدة يف األســبوع لفصــل واحــد يف 
املرحلــة املتوســطة. وهــو ممــا ســيحبب الطــالب يف اللغــة العربيــة فأساســه عــى 
هــذا املســتوى أقــرب مــا يكــون جلــدول مجــع يقتــر عــى الرقمــن 2 و3 بعيــدا 

عــن احلفــظ وإشــكال  املصطلحــات.

واحلمد هلل رب العاملن.



مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  - العــــدد )28( محــــــــرم  1٤٤٣هـ - أغسطس 2021م
العلم وانضباط  الفن  طالقة  بني  العربي  الشعر  لعروض  االفتراضي  املؤمتر  ببحوث  خــاص  عــدد 

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  - العــــدد )28( محــــــــرم  1٤٤٣هـ - أغسطس 2021م
العلم وانضباط  الفن  طالقة  بني  العربي  الشعر  لعروض  االفتراضي  املؤمتر  ببحوث  خــاص  عــدد 

العروض والذكاء االصطناعي888



الَعُروض يف موسوعة الشعر العريب اإللكرتونية
بجامعة ُأمِّ الُقَرى 

) املميزات والتحديات(

د. مريم بنت عبداهلادي القحطاين 
جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية، قسم األدب  مكة املكرمة 



مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  - العــــدد )28( محــــــــرم  1٤٤٣هـ - أغسطس 2021م
العلم وانضباط  الفن  طالقة  بني  العربي  الشعر  لعروض  االفتراضي  املؤمتر  ببحوث  خــاص  عــدد 

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  - العــــدد )28( محــــــــرم  1٤٤٣هـ - أغسطس 2021م
العلم وانضباط  الفن  طالقة  بني  العربي  الشعر  لعروض  االفتراضي  املؤمتر  ببحوث  خــاص  عــدد 

الَعُروض يف موسوعة الشعر العربي اإللكترونية بجامعة ُأمِّ الُقَرى ) املميزات والتحديات(890



مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  - العــــدد )28( محــــــــرم  1٤٤٣هـ - أغسطس 2021م
العلم وانضباط  الفن  طالقة  بني  العربي  الشعر  لعروض  االفتراضي  املؤمتر  ببحوث  خــاص  عــدد 

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  - العــــدد )28( محــــــــرم  1٤٤٣هـ - أغسطس 2021م
العلم وانضباط  الفن  طالقة  بني  العربي  الشعر  لعروض  االفتراضي  املؤمتر  ببحوث  خــاص  عــدد 

891 د. مرمي بنت عبدالهادي القحطاني 

امللخص

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيد املرسلني، وبعد.
 فقــد أنشــأت جامعــة أم القــرى موســوعة إلكرتونيــة ضخمــة للشــعر العــريب، وبصفتي 
الباحــث الرئيــس هلــذا املــرشوع  يرشفنــي التعريف بــا يتميز بــه نظام املوســوعة مــن توظيف 
لتقنيــات الــذكاء الصناعــي، فيــا خيــص معاجلــة كــم هائــل مــن البيانــات وختزينهــا، وتنــوع 
طــرق االســتفادة منها،وتعــدد نوافــذ البحــث فيهــا ، بــا حيقــق اخلدمــة املتميزةالحتياجــات 

الباحثــني يف علــم العــروض خاصــة، ويف الشــعر العــريب عامــة.
ــم  ــب عل ــدم جان ــا خي ــوعة في ــام املوس ــدرات نظ ــرض ق ــث لع ــذا البح ــأيت ه  وي
ــه،  ــث وتوصيات ــج البح ــم نتائ ــة تض ــام ، وخامت ــة أقس ــم مقدمة،وأربع ــروض،  ويض الع

ــي :  ــا ي ــامه ك وأقس
القسم األول:مصطلحات البحث، ومفاهيمه: 

املراد باملوسوعة الشعرية اإللكرتونية، ونظامها اإللكرتوين، ومميزاته التقنية.
 املراد بعلم  الَعروض.

املرادبالذكاء االصطناعي .
القســم الثاين:مميــزات نظــام  املوســوعة ، ومــا يقدمــه مــن تقنيــات حديثــة عنــد البحــث 

يف علــم العــروض خاصــة، ويف الشــعر عامــة.
ــا   ــني م ــة، ويب ــة، والعلمي ــوعة التقني ــام املوس ــص نظ ــث خصائ ــرض البح ــث يع حي
ــل  ــواء يف حق ــة ، س ــوعات اإللكرتوني ــن املوس ــواه م ــا س ــوعة ع ــام املوس ــه نظ ــرد ب يتف

ــد. ــت الواح ــددة للبي ــل الرواياتاملتع ــوايف، أويف حق ــل  الق ــعرية، أويف حق ــور الش البح
القسم الثالث:ناذج تطبيقية لطرق البحث اإللكرتونية يف نظام املوسوعة: 

 يف حقــل البحــور الشــعرية، ويف حقــل القــوايف ، ، لإلفــادة مــن ذلــك كلــه يف األبحــاث 
عــن علــم العروض،ومعاجلــة مشــكالت علميــة مــا قــد تواجــه املختصــني فيــه .

القسم الرابع: أبرز التحديات، وآفاق التطوير املتوقعة يف نظام املوسوعة.
واهلل املوفق.
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Summary

Umm Al-Qura University has created a huge electronic encyclopedia of Arabic poetry, and the 

encyclopedia system has been employing artificial intelligence techniques, in terms of processing and 

storing huge amounts of data, the variety of ways to use it, and the multiplicity of research options, in a 

way that serves the needs of researchers in Arabic prosody in particular, and in Arabic poetry in general.

This research comes to present the capabilities of the encyclopedia system as it serves the aspect of 

Arabic Prosody, and it includes three sections:

The first section: introducing the electronic poetry encyclopedia system, its technical advantages, 

the meaning of artificial intelligence, and the meaning of the Arabic prosody.

The second section: the services provided by the encyclopedia system to researchers in the field 

of Arabic prosody, and the features that are unique to the encyclopedia system from other electronic 

encyclopedias in the field of poetry, in the field of rhymesand in the field of multiple sayings for one verse.

The third section: introducing researchers to electronic search methods in the encyclopedia system 

specifically in the field of poetry, in the field of rhymes, in the field of multiple sayings for one verse and 

the features of each type of research option, to benefit from all of this in research on Arabic prosody and 

its changes over the centuries.
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املقدمة

ــه، ويتَّأتــى ذلــك النغــم مــن روافــد  ــة جانــب النغــم في ــز الشــعر العــريب بمركزي يتمي
ــة، ومــن  ــط، ومــن القافي ــل: نغــم البحــور الشــعرية، وإيقــاع تفعيالهتــا املنضب ــدة، مث عدي
ــروي، ومــن اإليقــاع الداخــي الــذي قــد يوظِّفــه املبــدع يف مواطــن مــن عملــه اإلبداعــي،   الِّ
ــوح هبــا إالَّ باســتحضار روح النَّغــم، ومــا يكتنــز مــن   إلبــراز معــان ومشــاعر اليمكــن الَب
ــعر، وأوالهــا بــه خصوصيــة، وهــو  إحيــاء، قــال ابــن رشــيق: » الــوزن أعظــم أركان حــدِّ الشِّ

مشــتمل عــىل القافيــة، وجالــب هلــا رضورة«)))

ــم  ــه العل ــروض)))، ألن ــم الع ــا لعل ــا بالًغ ــور اهتاًم ــر العص ــون ع ــد أوىل الباحث وق
الــذي يقــدم الضوابــط املعياريــة لنغــم الشــعر، قــال التريــزي: » اعلــم أنَّ الَعــروض ميــزاُن 

ــعر، هبــا ُيعــرف صحيحــه مــن مكســوره« ))). الشِّ

ــا يســتنزف الكثــر  ــا علميًّ ــوا يواجهــون حتدًي ولكــن الباحثــني يف علــم العــروض  كان
مــن جهدهــم ووقتهــم ، خاصــة يف ذلــك النــوع مــن الدراســات الــذي يســتهدف إجــراء 
مســح بيــايّن لطائفــٍة كبــرٍة مــن الشــعراء، أو لشــعر عــر كامــل، أو لشــعر عــدة عصــور، 
فعــىل الباحــث عندهــا أْن يضــَع يــده عــىل املصــادر املوثوقــة ملادتــه العلميــة، مــن دواويــن، 
وجمموعــات حمققــة حتقيقــا علميًّــا موثوًقــا، ولكــن تلــك املــادة العلميــة ليســت حمصــورة يف 
الدواويــن واملجاميــع الشــعرية فحســب، بــل متفرقــة يف بطــون الكتــب العتيقــة، فبعضهــا 
يف كتــب املعاجــم اللغويــة، واملعاجــم اجلغرافيــة، وبعضهــا يف كتــب األنســاب، وبعضهــا يف 

كتــب النحــو، وغــر ذلــك كثــر، وهــذا يســتوجب إجــراء اســتقراء واســع جــدا.

- ابن رشيق القرواين، أبو عي، احلسن بن رشيق القرواين األزدي  ) ت ٤٥٦ هجرية ( - العمدة يف حماسن الشعر   (((
وآدابه ونقده - حققه وفصله وعلَّق عىل حواشيه: حممد حميي الدين عبد احلميد - بروت - لبنان - دار الكتب 

العلمية - ط٥ - )٩٨)م - ج) / ٤)).
املجلس  بيلوجرافيا-  والقوايف،  العروض  التأليف يف علمي  تطور  أبو سويلم وآخرون -  أنور  انظر:   -  (((

الوطني للثقافة والفنون والرتاث -  الدوحة - مطابع بن عي  - ٠٠٥)م - ٠) وما بعدها.
- اخلطيب التريزي  ) )٥٠ هجرية ( - الكايف يف العروض والقوايف - حتقيق: احلساين حسن عبداهلل -   (((

القاهرة - مطبعة املدين -  دط، د ت - ٧) 
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تقلُّ  َمْن يستطع - سيواجه عقبة كؤوًدا  ال  فإذا جتاوزها - وقلَّ  الكؤود األوىل،  العقبة  فهذه 
عن األوىل ، َأاَل وهي: أنَّ عليه أْن َيعرف حال كل تلك املادة الشعرية،  من حيث حتديد البحر 
ا  ؟!  والروي، فكم سينفق من الوقت واجلهد لُيَقطَّع كل األبيات تقطيًعا عروضيًّا، وحيدد رويَّ

من هنا كان البد لنا - نحن ورثة هذا الرتاث العريق يف اللسان العريب الرشيف - أْن نصل إىل  
حل علمي تقني يذلل تلك العقبات، َوحُيِيلها إىل اليرس، ورسعة اإلنجاز، مع الدقة والتوثيق 
العلمي، وذلك أنَّ كل العقالء يف العر احلديث ما فتئوا يستثمرون التقنيات احلديثة يف حل ما 

يواجهون من مشكالت عىل مجيع األصعدة. 

وقــد أنعــم اهلل - عــز وجــل - عــىل النــاس يف هــذا الزمــان بتطــور تقنيــات الــذكاء 
االصطناعــي، وصــار العلــاُء يف التخصصــات كافــة يوظفــون تلــك التقنيــات  فيــا يســعون 

ــات  ــالت وحتدي ــن معض ــه م ملعاجلت

واجته العديد من الباحثني للعناية بالذكاء االصطناعي، واستثار قدراته يف خدمة اللغة العربية، 
وظهرت الكثر من الدراسات التي ُتعنى هبذا املجال، ومن تلك الدراسات السابقة:

اللغة العربية واحلاسوب - نبيل عي - ٩٨٨)م 

احلاسوب واللغة العربية -  عبد ذياب العجيي - ٩٩٦)م 

العربية، نحو توصيف جديد يف ضوء اللسانيات احلاسوبية  - هناد املوسى - ٠٠٠)م

اللســانيات احلاســوبية ومشــكلة حوســبة اللغــة الربيــة، خطــوة باجتــاه احلــل - طــارق عبــد 
احلكيــم أمهــان 

مستقبل اللغة العربية، حوسبة املعجم ومشكالته اللغوية والتقنية أنموذًجا- عبداهلل أبو هيف 

احلرف العريب والتقنية، أبحاث يف حوسبة العربية - يوسف سامل عيسى العريان 

العربية والذكاء االصطناعي -حترير:املعتز باهلل السعيد، الباحثون: حممد عطية وآخرون

املوارد اللغوية احلاسوبية - عبد العاطي هواري وآخرون 

مقدمة يف حوسبة اللغة العربية - حمسن رشوان وآخرون 

وكل تلك الدراسات ذات طابع شامل يف حديثها عن اللغة العربية.
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ــريب  ــعر الع ــوعة الش ــا موس ــتطاعت هب ــي اس ــة الت ــني الكيفي ــث ليب ــذا البح ــأيت ه وي
اإللكرتونيــة يف جامعــة أم القــرى توظيــف تقنيــات الــذكاء االصطناعي يف جانــب الَعروض، 
مــع التنبــه إىل أنَّ مــا تقدمــه املوســوعة يشــمل جوانــب أخــرى عديــدة ختــدم الشــعر العــريب 
ســوى جانــب الَعــروض، ولكــنَّ اقتصــار البحــث عــىل الَعــروض فحســب يف هــذا البحــث 

إنــا جــاء لتميــز املوســوعة وتفردهــا يف ذلــك عــىل مســتوى العــامل كلــه. 

ومــن املعلــوم أنَّ تطويــر البحــث العلمــي وتيســره للباحثــني أصبــح هدًفــا اســرتاتيجيًّا 
ــث  ــودة البح ــاء بج ــعًيا لالرتق ــك س ــات، وذل ــوث والدراس ــز البح ــات، ومراك للجامع
العلمــي، ودعــًا جلهــود الباحثــني، وتيســًرا لعملهــم، وقــد تبنــْت جامعــة أم القــرى هــذه 
الرؤيــة، ممثلــة يف عــادة البحــث العلمــي، حيــث عمــل مركــز بحــوث اللغــة العربيــة وآداهبا 
عــىل مــرشوع بحثــي كبــر، وبالــغ األمهيــة، وعميــق الفائــدة للباحثــني يف جمــاالت علميــة 
ــدأ العمــل يف  ــد ب ــة  ، وق متنوعــة، أال وهــو: مــرشوع موســوعة الشــعر العــريب اإللكرتوني
هــذا املــرشوع منــذ مــا يزيــد عــن مخســة وثالثــني عامــا، وقدمــت اجلامعــة وعــادة البحــث 
ــي ؛   ــي،  والتقن ــايل، والعلم ــم امل ــا الدع ــة وآداهب ــة العربي ــوث اللغ ــز بح ــي، ومرك العلم

لنجــاح هــذا املــرشوع الرائــد، وخروجــه يف أهبــى صــورة،  وأكمــل بنــاء. 

ــس  ــث الرئي ــي الباح ــارك  - وبصفت ــي املب ــل العلم ــذا املحف ــوم يف ه ــي الي ويرشفن
م  مميــزات  ملــرشوع موســوعة الشــعر العــريب اإللكرتونيــة منــذ عــام ٧)٤) هجريــة - َأْن أقــدِّ
ــذا  ــالل  ه ــن خ ــة م ــروض خاص ــم الع ــص عل ــا خي ــي في ــه التقن ــرشوع وبرناجم ــك امل ذل
البحــث ، مــع إملــاح رسيــع إىل خطــة العمــل يف ذلــك النظــام اإللكــرتوين ؛لتحقيــق املزيــد 
مــن املميــزات يف خدمــة علــم العــروض ، وجتــاوز التحديــات ؛ ألننــا يف هــذا املــرشوع نــرى 

ــادة.  التحديــات فــرص تطــور، وآفــاق ري

ومنهج البحث منهج وصفّي ؛لينقل للباحثني طبيعة املرشوع وقدراته ومميزاته.

والبحــث  مكــوٌن مــن  مقدمــة، ثــم أربعــة أقســام ، ثــم خامتــة تتضمــن نتائــج البحــث 
وتوصياتــه، كــا يــي:  
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القسم األول:مصطلحات البحث، ومفاهيمه: 

 املراد باملوسوعة الشعرية اإللكرتونية، ونظامها اإللكرتوين، ومميزاته التقنية.

 املراد بعلم  الَعروض، ثم املراد بالذكاء االصطناعي . 

القســم الثــاين: مميــزات نظــام  املوســوعة، ومــا يقدمــه مــن تقنيــات حديثــة للبحــث  يف 
علــم العــروض خاصــة،  ويف الشــعر عامــة.

حيــث يتتبــع البحــث خصائــص نظــام املوســوعة التقنيــة، والعلميــة، وبيــان مــا  يتفــرد 
ــور  ــل البح ــواء يف حق ــة ، س ــوعات اإللكرتوني ــن املوس ــواه م ــا س ــوعة ع ــام املوس ــه نظ ب

ــات املتعــددة للبيــت الواحــد. الشــعرية، أو يف حقــل  القــوايف، أو يف حقــل الرواي

القسم الثالث:ناذج تطبيقية من طرق البحث اإللكرتونية يف نظام املوسوعة : 

  يف حقــل البحــور الشــعرية، ويف حقــل القــوايف، لإلفــادة مــن ذلــك كلــه يف األبحــاث 
عــن علــم العــروض  .

القسم الرابع: أبرز التحديات، وآفاق التطوير املتوقعة يف نظام املوسوعة.

القسم األول:  مصطلحات البحث ومفاهيمه:

أوال - املرادبموسوعة الشعر العريب اإللكرتونية يف جامعة أم القرى:

ذلكاملرشوع البحثي الكبر، الذي يعمل عىل مجع الشعر العريب كله، من العر اجلاهي، 
إىل العر احلديث، وفق أصح الروايات، مع متام الضبط،والتوثيق العلمي الوايف. 

جهــة الدعم:مركــز بحــوث اللغــة العربيــة وآداهبــا يف عــادة البحــث العلمــي  بجامعــة 
أم القــرى 

 مراحل املرشوع:

املرحلة األوىل -  كانت بذرته األوىل منذ عام ٤٠٤) هجرية عىل يد الشيخ خليل عساكر 
- رمحه اهلل  - فهو صاحب فكرة املرشوع، وواضع رؤيته، وتقسياته، وعمل رئيسا له مدة من 
الزمن - رمحه اهلل - ثم أخذ املرشوع يف  النمو فيا تال من أعوام ، حتى عام ٧)٤)هجرية، حني 
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أسندت عادة البحث العلمي املرشوع إىل فريق بحثي كبر، ترشفت الباحثة أن تكون الباحث 
التقنيات  يف  املختصني  واملرجمني  واألدب،  اللغة  أساتذة  من  نخبة  مع   ، للمرشوع  الرئيس 
اهلل  وبحمد   ،) االحتجاج  عصور  يف  الشعر   ( عىل  املرحلة  هذه  يف  العمل  وتركز  احلاسوبية،  
املكرمة  مكة  منطقة  أمر  سمو  يد  عىل  املوسوعة  من  املرحلة  تلك  تدشني   جرى  فقد  وفضله 
األمر خالد الفيصل يف يوم الثالثاء )) ربيع الثاين، عام )٤٤) هجرية ، املوافق ٠) / )) / 

٩)٠)م .

املرحلة الثانية - يف يوم اخلميس ٠) ربيع األول، عام )٤٤) هجرية، املوافق ٥ / )) / 
ن معايل وزير التعليم محد بن حممد آل الشيخ  املرحلة الثانية من املوسوعة، التي  ٠)٠) م  دشَّ

جيري العمل عليها حاليا، واهلل املعني. 

 معنى عصور االحتجاج )1):

هي املرحلة الزمنية التي تبدأ  قبل اإلسالم بمئتي عام، إىل هناية القرن الثاين اهلجري، وتلك 
هي العصور التي اتسمت بالفصاحة، وُبنِيْت قواعد اللغة والنحو عليها.

)))  قال البغدادي يف اخلزانة: » الكالم الذي يستشهد به نوعان: شعر، وغره، فقائل األول قد قسمه العلاء عىل طبقات 
أربع: 

الطبقة األوىل -  الشعراء اجلاهليون، وهم قبل اإلسالم، كامرئ القيس، واألعشى.
الثانية -  املخرضمون، وهم الذين أدركوا اجلاهلية واإلسالم: كلبيد وحسان .

 الثالثة -املتقدمون، ويقال هلم  اإلسالميون، وهم الذين كانوا يف صدر اإلسالم، كجرير، والفرزدق.
 الرابعة -املولدون، ويقال هلم:املحدثون،وهم َمْن بعدهم إىل زماننا،  كبشار بن برد، وأيب نواس.

أبو  كان  وقد  بكالمها،  االستشهاد  صحة  فالصحيح  الثالثة  وأما  إمجاعا،  بشعرمها  يستشهد  األوليان  فالطبقتان 
عمرو ابن العالء، وعبداهلل بن أيب إسحاق، واحلسن البري، وعبد اهلل بن شرمة  ُيلّحنون الفرزدق، والكميت، 
منهم،  به  يوثق  من  بكالم  يستشهد  وقد  مطلًقا،  بكالمها  يستشهد  ال  أنه  فالصحيح  الرابعة  ،...وأما  وأرضاهبم 

واختاره الزخمرشي«. 
انظر: البغدادي، عبد القادر بن عمر ) )٠٩) هجرية (  - خزانة األدب ، ولبُّ لباب لسان العرب - حتقيق ورشح: 

عبد السالم هارون -  القاهرة - مكتبة اخلانجي- ط٤ - ٩٩٨) م - ج) - ٥، ٦ 
وذكر السيوطي يف االقرتاح  نقال عن ثعلب،عن األصمعي قوله: » ختم الشعر بإبراهيم بن َهْرمة، وهو آخر احلجج« 

و ابن َهْرمة ) ت ٧٦) هجرية (  ) السيوطي - االقرتاح -)))( 
كا قال: » أمجعوا عىل أنه ال حُيتج بكالم املولدين واملحدثني يف اللغة العربية«  ) االقرتاح - ٠))( 

يف  أوهلا  ينتهي  عران،  االحتجاج  عصور  أن  املتأخرين  عند  السائد  أن  إىل  الصاعدي  الرزاق  عبد  د.  ويذهب 
منتصف القرن الثاين اهلجري يف احلوارض، وأما ثانيها فعر االحتجاج يف البادية، وهو خمتلف فيه، فرى بعضهم 
أن أنه ينتهي بنهاية القرن الثالث اهلجري، ويرى بعضهم أنه منتصف القرن الرابع اهلجري، وحدده بعضهم بنهايته 
. انظر: عبد الرزاق الصاعدي- هذه عصور االحتجاج وهذا موقفي منها -  مقالة منشورة يف موقع جممع اللغة 

العربية االفرتايض - ٥) رمضان ٨)٤) هجرية، املوافق ٠) يونيو ٧)٠)م.
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واالحتجاج هو:»االستدالل بأقوال َمْن حُيتجُّ هبم يف جمال اللغة والنحو«)))

ــث  ــعرهم، حي ــج بش ــعراء املحت ــر إىل الش ــد النظ ــكاين عن ــد امل ــاة القي ــظ مراع ويالح
يــرى عــدٌد مــن العلــاء أنَّ شــعراء الباديــة حيتــجُّ بشــعرهم مــن اجلاهليــة إىل منتصــف القــرن 
ــاين  ــرن الث ــد الق ــم عن ــهاد بكالمه ــف االستش ــارضة فيق ــعراء احل ــا ش ــري، أم ــع اهلج الراب

ــري ))) اهلج

ــة  ــع العناي ــي موض ــري ه ــاين اهلج ــرن الث ــة إىل الق ــا باجلاهلي ــددة زمنيًّ ــدة املح ولذافامل
ــإذن اهلل -   ــا، حتــى حيصــل متامهــا واســتيفاؤها - ب ــة العظمــى يف عملن الكــرى،  واألولوي

ومــن ثــم ننتقــل ملــا بعدهــا.

 أمهية عصور االحتجاج دون سواها.

الشعر العريب القديم مفتاح فهم القرآن،ولذا يواجه الباحث يف علوم اللغة، أو يف الشعر، 
تلك  من   ، الشعر  يف  ما  كلمة  عن  يبحث  حني  كبرة  صعوبات  التفسر  يف  أو  البالغة،  يف  أو 
واملال  واجلهد،   الوقت،   من  الكثر  يستنزف  مما  ؛  كثرة   الشعر يف كتب  تفرق   : الصعوبات 
 ، العروض  أو  اللغة  يف  خلل  من  الكتب  تلك  يف  الشعر  له  ض  تعرَّ ما  ذلك  وفوق  تتبعها،  يف 
واستغراق زمن طويل يف مجع املادة العلمية ، بل سيواجه الباحث فوق كل ما سبق ندرة الكتب 
والدواوين املحققة،  وفقد الكثر منها،زد عىل ذلك أنَّالكثر من الشعر العريب متفرٌق يف  كتب 
التفسر،  وكتب   ، والرتاجم  والطبقات،   واألنساب،    ، التاريخ  كتب  مثل:   خمتلفة،  علوم 
واملعاجم، وكتب اجلغرافيا، وغرها، فالبد من مجع ذلك املتفرق، وهذا الشعر املتفرق يف حاجة 
إىل ضبطه وتدقيقه، وهذا عمل آخر يي عملية اجلمع، كذلك فإِنَّ الشعراملجموع يف الدواوين 
الكثر منه يداخله أخطاء كثرة،  واخللٌل يف الضبط،  أو يف اللغة ، أو يف حتديد البحر والروي، مما 
يستلزم التصحيح، والتقويم، وهكذا تظل الصعوبات تتقاذف الباحث، وتلتهم  وقته وجهده، 
ومها بذل  فلن يستطيع أْن حيقق من مبتغاه إالَّ القليل ؛  ألنَّ األمر فوق طاقته  الفردية،  فا 
احلل ملواجهة هذا التهديد العلمي لعاد مهم من أعمدة الثقافة العربية اإلسالمية ؟  لقد  تنبَّه 
املسؤولون يف جامعة أم القرى هلذا التهديد العلمي، واستنفروا طاقات العلاء والباحثني ملعاجلة 
- حممد سمر نجيب اللبدي - معجم املصطلحات النحوية والرفية - بروت - مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش   (((

- ط) - ٩٨٦)م - )٦ 
- متام حسان -األصول، دراسة إيستيموجلية للفكر اللغوي عند العرب - القاهرة -عامل الكتب -  ٠٠٠)م - ٨٩   (((
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ذلك التحدي، وجامعة أم القرى با متثله من ثقل علمي، وسمعة متميزة، ومكانة روحية تعدُّ 
معقل احلرص عىل الدين واللغة، لذا فقيامها هبذا الدور العلمي الكبر مبني عىل رؤية  اجلامعة 
الراسخة  بتميزها يف علوم الرشيعة،  واللغة العربية، وهي بذلك تؤكد هذا الدور،  وتزيد الثقة 
به يف األوساط العلمية والبحثية، مع تناغم ذلك مع الرؤية الوطنية ٠)٠) الداعية إىل التحول 

الرقمي.

أمهية املرشوع:

إن علوم الثقافة العربية اإلسالمية مبنية عىل ثالثة أعمدة، هي: 

اهلل  قيض  وقد  االحتجاج،  عصور  يف  العريب  والشعر  الرشيفة،  والسنة  الكريم،  القرآن 
للقرآن الكريم،  والسنة الرشيفة من مجعها وفهرسها، وبقي الشعر العريب بحًرا ال ساحل له.

بطون  من  العريب  الشعر  ينقل  املتميز، كي  العمل  اجلليل هبذا  املرشوع  هذا  اضطلع  ولذا 
الكتب العتيقة  إىل نور الفضاء الرقمي احلديث، ويف ذلك ترسيخ لريادة وطننا اململكة العربية 
الدين  حوزة  بحفظ  اجلديرة  فهي  واإلسالمي،  العريب  العاملني  لزعامتها  وتأكيد  السعودية، 

واللغة.

الفئات املستهدفة من الباحثني  الذين خيدمهم برنامج املوسوعة:

وعروض  ورصف،   ونحو،   لغة،  من  الفروع،  وآداهبا يف كل  العربية  اللغة  الباحثون يف 
وأدب،وبالغة،  ونقد، ولسانيات حديثة. 

الباحثون يف علوم القرآن الكريم،والسنة النبوية يف كل الفروع التابعة لتلك العلوم.

الباحثون يف التاريخ اإلسالمي، والباحثون يف اجلغرافيا واألقاليم، والباحثون يف التاريخ 
والسر والرتاجم.

الباحثون يف علم األحياء، والفلك، وعلم االجتاع.

واملتخصصون يف بناء املعاجم والدراسات الصوتية واإلحصائية يف ختصصات شتى.
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منهجية العمل يف املرشوع:

حــني بدأنــا ظننــا أننــا ســننتهي مــن عصــور االحتجــاج يف كل املصــادر خــالل أعــوام 
ــا بعــد أن املــدة  ــا  في ــة، لكــن اتضــح  لن ــة التالي ــة الزمني ــم ننتقــل للمرحل ــل، ومــن ث قالئ
ــل،  ــعر القبائ ــن وش ــعر الدواوي ــن ش ــه م ــا إلي ــا وصلن ــي إال مل ــا ال تكف ــة ملرشوعن املتاح
ــا أن العمــل عــىل املوســوعة يف العهــود  ــارات و األمــايل، كــا وجدن وبعــض  كتــب االختي

ــة. ــني األزمن ــي ســبقتنا شــابه بعــض القفــزات ب الت

ولذا رأينا أن نسري وفق رؤية منهجية دقيقة تسعى للتوازن بني أمرين:

أوهلــا اإلطــار الزمنــي، فنحــن نســر مــن األقــدم زمنيًّــا إيل الــذي يليــه، فحرصنــا عــىل 
إدخــال كل دواويــن اجلاهليــة، ثــم دواويــن املخرضمــني، ثــم األمويــني. 

وتوقفنا عند القرن الثاين اهلجري فيا خيص الدواوين املفردة فقط .

اإلطــار الثــاين الــذي يــأيت ضمــن األول، هــو احلقــول املعرفيــة، فنحــن نبــدأ بالدواويــن 
املفــردة بتسلســل زمنــي  مــن اجلاهليــة ثــم مــا بعدهــا ، أمــا إذا انتقلنــا حلقــل معــريف آخــر 
فإننــا نــورده كامــاًل ؛ ألن ذلــك هــو مــا يفرضــه املوقــف، مثــال كتــاب: أمــايل ابن الشــجري،  
ــاب  ــعر كت ــر ش ــوم أنَّ أكث ــا، ومعل ــا كان زمنه ــعرية  مه ــادة ش ــن م ــه م ــا في ــا كل م أدخلن

)األمــايل(  مــن شــعر عصــور االحتجــاج.

وأخــرا ينبغــي التنبــه إىل العمــل مــع املصــادر يشــبه كثــرا التنقيــب يف منجــم ذهــب، 
فأنــت ال تعلــم قــدر عــروق الذهــب التــي تطويــا ظلــات املنجــم ، وكل الــذي تقــدر عليــه 

أن تظــل تنقــب وحتفــر،  وجتمــع الذهــب.

وقد كنا نسمع بتحقيق ديوان جديد من شعر االحتجاج مل يكن قد ظهر للنور منذ عامني، 
فنسارع إلدخاله يف املوسوعة،  وألسنتنا تلهج بحمد اهلل والثناء عليه سبحانه.  

 وبنــاء عليــه فإننــا ســنتابع العمــل ضمــن اإلطــار الزمنــي أواًل ؛ ألن احلقــول املعرفيــة 
التــي نتــدرج يف إدخاهلــا واحــًدا تلــو اآلخــر أغلــب مادهتا الشــعرية  مــن عصــور االحتجاج، 

فاملعاجــم،  وكتــب النحــو والتفســر، والســرة، وغرهــا تعتمــد عــىل شــعر االحتجــاج.
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ثانيا - املرادبعلم الَعروض:

 وردت تعريفــات عديــدة لعلــم العــروض، جتمــع كلهــا عــىل أنــه علــم معيــاري لضبــط 
النغــم،  حيــث يــراد بــه : » علــم يتنــاول ميــزان الشــعر العــريب، ُيعــرف بــه صحيحــه مــن 
مكســوره« )))، »فهــو العلــم الــذي يــدرس موازيــن الشــعر، ملعرفــة موزونــه مــن مكســوره، 

والتمييــز بــني أوزانــه املختلفــة«)))

 وهــو »علــم يعــرف بــه صحيــح أوزان الشــعر العــريب مــن فاســدها، ومــا يعرتيــا مــن 
الزحافــات والعلــل«)))

وواضعــه هــو اخلليــل بــن أمحــد الَفَراهيــديُّ - رمحــه اهلل -  قــال ابــن رشــيق: » فــأول 
ــا  ــف األوزان، ومجــع األعاريــض والــرضوَب اخلليــل بــن أمحــد، فوضــع فيهــا كتاًب مــن ألَّ
ــف النــاس مــن بعــده، واختلفــوا عــىل مقــدار اســتنباطاهتم،  ــم َألَّ ســاه ) العــروض (... ث
حتــى وصــل األمــر إىل أيب نــر، إســاعيل بــن محــاد  اجلوهــري، فبــنيَّ األشــياء وأوضحهــا 

ــار«)٤) يف اختص

Artificial Intelligence ثالثا-  املراد بالذكاء االصطناعي

مــن مبتكــرات العــر احلديــث املميــزة مــا يعــرف بالــذكاء االصطناعــي ، وهــو أحــد 
ــز صناعــة التكنولوجيا،«وهــو مصطلــح يشــر إىل » اكتشــاف املعرفــة يف قواعــد  أهــم ركائ
ــىل  ــور ع ــعة للعث ــة الواس ــي العملي ــات KDDKnowledge Discovery in Databasesوه البيان
ــتخراج  ــة الس ــرق معين ــتوى لط ــايل املس ــق ع ــد التطبي ــات، ويؤك ــدة البيان ــة يف قاع املعرف
البيانــات، وهــي هتــم الباحثــني يف التعلــم اآليل ؛ للتعــرف عــىل األنــاط، وقواعــد البيانــات، 

ــات« )٥) واإلحصــاءات، واكتســاب املعرفــة لألنظمــة اخلبــرة، وتصــور البيان
- حممد إبراهيم عبادة - معجم مصطلحات النحو والرف والعروض والقافية - القاهرة - مكتبة اآلداب - ط)   (((

- ))٠)م - ٠)) 
- عزة حممد جدوع - موسيقا الشعر العريب بني القديم واجلديد - الرياض - مكتبة الرشد - ط) - )٠٠)م - ))  (((

-  عبد الرضا عي- موسيقى الشعر العريب قديمه وحديثه - عان - دار الرشوق - ط) - ٩٩٧)م- ٥)  (((
- ابن رشيق - العمدة - ج)، ٥))  (٤(

AAAL فياض، بياتسكي، شابرو، سميث - من تعدين البيانات إىل اكتشاف املعرفة، نظرة عامة - مطبعة -  (٥(
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا - كاليفورنيا - ٩٩٦)م - )
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وهــو أحــد جمــاالت علــوم احلاســب الــذي يشــر إىل قــدرات املعاجلــة املتقدمــة التــي 
متتلكهــا اآلالت، بــا يســمح أن متنــح صفــة الــذكاء، وإن إطــالق صفــة الــذكاء عــىل اآللــة 

حمــل جــدل بــني الباحثــني )))

ــات  ــاء خوارزمي ــق بن ــن طري ــم ع ــك يت ــال أن ذل ــذا املج ــون يف ه ــني املتخصص ويب
الســتخراج وحتديــد مــا يعتــر معرفــة، وفقــا ملواصفــات املقاييــس املوضوعــة، باســتخدام 

ــة ))) ــبقة مطلوب ــة مس ــع معاجل ــب م ــا إىل جن ــات جنب ــدة بيان قاع

ــابه  ــي  وتش ــة حتاك ــام معين ــام بمه ــىل القي ــة ع ــيب الرقمي ــدرة اآلالت واحلواس ــو ق فه
تلــك التــي يقــوم هبــا اإلنســان، بحيــث تقــدم تلــك األنظمــة للمســتفيدين خدمــات رسيعــة 

ودقيقــة يف جمــاالت خمتلفــة.
أو هو علم صنع اآلالت التي تقوم بأشياء تتطلب ذكاء إذا قام هبا اإلنسان )))

وهناك طرق عديدة لبناء الذكاء االصطناعي، منها:

ــر  ــل ع ــل األمث ــاد احل ــة إجي ــي: إمكاني ــي تعن ــني، الت ــث والتحس ــات البح  خوارزمي
ــة)٤) ــاالت املمكن ــن االحت ــرة م ــة كب ــن جمموع ــث ضم البح

وُيعــدُّ الــذكاء االصطناعــي أحــد أهــم جمــاالت التعلم التفاعــي القائــم عــىل الكمبيوتر، 
ومــن مميزاتــه التــي تعنينــا هنــا قدرتــه عــىل معاجلــة كــم هائــل مــن املعلومــات، ومالحظــة 

األنــاط املتشــاهبة يف البيانــات، وحتليلهــا بفعاليــة أكثــر مــن األدمغــة البرشيــة )٥)

ــة، ومنهــا:  وقــد بســط الــذكاء االصطناعــي ظلــه عــىل العديــد مــن املجــاالت احليوي
التعليــم ، والبحــث العلمــي، وصــار لزاًمــا عــي اهليئــات العلميــة التــي تســترشف املســتقبل 

-  فريق MITTechnology Review- ما هو الذكاء االصطناعي ؟ - مقالة علمية منشورة عىل اإلنرتنت    (((
- ) إبريل ٠)٠)م 

-  فياض وآخرون - املرجع نفسه - )  (((
- عبداهلل موسى، أمحد حبيب بالل - الذكاء االصطناعي،ثورة يف تقنيات العر - القاهرة - املجموعة   (((

العربية للتدريب والنرش - ط) -٩)٠)م - ٠) 
- فريق MITTechnology Review- ما هو الذكاء االصطناعي ؟ - مقالة علمية منشورة عىل اإلنرتنت    (٤(

- ) إبريل ٠)٠)م
- أساء السيد حممد، وكريمة حممود حممد - تطبيقات الذكاء االصطناعي ومستقبل تكنولوجيا التعليم -   (٥(

القاهرة- املجموعة العربية للتدريب والنرش - ط) - ٠)٠)م - ))
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أْن تــويل ذلــك عنايتهــا، واهتامهــا،  حيــث » يرتبــط مســتقبل أنظمــة الــذكاء االصطناعــي يف 
التعليــم ارتباًطــا وثيًقــا بمســتقبل الــذكاء االصطناعــي بشــكل عــام « )))

وانطالًقــا مــن هــذه الرؤيــة فــإنَّ نظــام موســوعة الشــعر العــريب اإللكرتونيــة يعــدُّ نوًعــا 
ــم وحركــة البحــث  ــد التعل ــة يف رف ــة عالي ــذي يســهم بفاعلي ــذكاء االصطناعــي، ال مــن ال

العلمــي، بــا يوفــر مــن معاجلــة رسيعــة للبيانــات، وتصنيــف هلــا.

القســم الثــاين:  مميــزات نظــام املوســوعة، ومــا يقدمــه مــن تقنيــات حديثــة عنــد البحث  
يف الشــعر عامــة، ويف العــروض خاصة: 

ــن  ــع م ــف واس ــريب بطي ــعر الع ــة  للش ــرى اإللكرتوني ــة أم الق ــوعة جامع ــز موس تتمي
ــني  :  ــن جانب ــز م ــك التمي ــأيت ذل ــا، وي ــا ودقته ــة بجودهت ــع الثق ــي ترف ــات الت الس

 التميز يف جانب الفحص العلمي للشعر، والتميز يف اجلانب التقني اإللكرتوين.

ويأيت التميز يف اجلانب العلمي  لألسباب التالية:

أ- اجلهة التي تبنت مرشوع املوسوعة :

اجلهــة التــي تبنــت مــرشوع املوســوعة هــي جامعــة مــن أعــرق اجلامعــات الســعودية، 
ــة  ــة العربي ــأت يف اململك ــة نش ــة تعليمي ــا أول مؤسس ــعودية ، ألهن ــة س ــدم جامع ــي أق فه
ــز  ــة، ٩٥٠) م بأمــر مــن امللــك عبدالعزي الســعودية، حيــث أنشــئت يف عــام ٦٩)) هجري
ــة  ــة واللغ ــوم الرشيع ــديدة بعل ــا الش ــة بعنايته ــك اجلامع ــت تل ــد عرف ــه اهلل - ، وق -رمح
ــة  ــي، وقبل ــط الوح ــة، مهب ــة املكرم ــرى يف مك ــة أم الق ــي جامع ــا، أال وه ــة وآداهب العربي
املســلمني، فجامعــة أم القــرى بذلــك متثــل مرجعيــة  روحيــة وعلميــة متميــزة ؛ ألهنــا تركــز 
الكثــر مــن جهودهــا وعمــل كوادرهــا للنهــوض بعلــوم الرشيعــة واللغــة العربيــة يف املقــام 

األول.

ــة وآداهبــا يف عــادة البحــث  وحتــت مظلــة اجلامعــة تبنــى مركــز بحــوث اللغــة العربي
العلمــي  مــرشوع املوســوعة، فقــدم لــه كل الدعــم الفعــال واملتواصــل ليحقــق األهــداف 
العلميــة املنشــودة، وقــد تنوعــت ســبل الدعــم، مــن دعــم مــايل، وإداري، وعلمــي، وكــا 

- عبداهلل موسى، أمحد حبيب بالل - الذكاء االصطناعي،ثورة يف تقنيات العر  -  ٤))   (((
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الَعُروض يف موسوعة الشعر العربي اإللكترونية بجامعة ُأمِّ الُقَرى ) املميزات والتحديات(904

هــو معلــوم فهــذه جهــات حكوميــة ؛ ولــذا فــإنَّ التدقيــق،  والتثبــت،  واملوضوعيــة أمــور 
ــق  ــداف ، وف ــق األه ــىل حتقي ــم ع ــرص الدائ ــل احل ــؤ، ب ــاهل أو تباط ــا دون  تس ــول هب معم

ــه الفريــق البحثــي الــذي يعمــل يف املوســوعة. جــدول زمنــي حمــدد، يلتــزم ب

ب- الفريق البحثي ملرشوع املوسوعة:

لقــد كان تشــكيل الفريــق البحثــي، ومــا يضــم مــن خــرات علميــة متميــزة مــن أقــوى 
ــوعة  ــل يف املوس ــة العم ــطوًعا ؛ ألن طبيع ــا س ــرى وأكثره ــة أم الق ــوعة جامع ــزات موس ممي
ــة، وال يمكــن أن خيــرج العمــل بصــورة صحيحــة  ــة املتمكن تســتدعي هــذه الطبقــة العلمي
ــه أيــد علميــة طالــْت صحبتهــا لعلــوم العربيــة، ورســخ علمهــا هبــا  ودقيقــة إال إذا حككت
ــتاذ  ــة األس ــن درج ــتجدهم م ــاًل س ــاركني مث ــني املش ــة الباحث ــت فئ ــك إن تتبع ــذا فإن ؛ ول
ــق  ــة تتف ــم الدقيق ــإن ختصصاهت ــك ف ــوق ذل ــارك، وف ــتاذ املش ــة األس ــني بدرج ــوى اثن ، س
ــو،   ــون يف النح ــم خمتص ــعرية، فه ــع الش ــن واملجامي ــل يف الدواوي ــه العم ــا حيتاج ــع وم م
ــم يف  ــددة هل ــاث املتع ــم األبح ــني قوائ ــة تب ــرهم الذاتي ــم، وس ــعر القدي ــروض ، والش والع

ــة. ــول العلمي ــك احلق تل

ويمتــد متيــز الفريــق البحثــي إىل فئــة اإلرشاف ،وفئــة اإلدخــال، ففــي فئــة اإلرشاف جتد 
ــة  ــة، ويف فئ ــوم العربي ــتر يف عل ــوراه وماجس ــن دكت ــة م ــات العلمي ــىل الدرج ــني ع احلاصل

اإلدخــال جتــد احلاصلــني عــىل البكالوريــوس بتقديــر ممتــاز يف ختصــص علــوم العربيــة. 

ج-  طريقة ترتيب عمل الفريق البحثي:

ل  طريقــة بنــاء الفريــق،  وترتيــب العالقــة بــني  إن نظــام عمــل املوســوعة هــو مــا شــكَّ
فئــات الباحثــني فيــه ؛ ملــا يســتدعي ذلــك مــن دقــة، ومراجعــة،  وتنبــه، حيــث ُبنــي الفريــق 
ــه، حمكومــة  ــع مســتويات، ولــكل مســتوى منهــا مهــام عمــل مســندة إلي ــي مــن أرب البحث
بتواريــخ بــدء وانتهــاء،  ويف ضــوء هــذا الرتتيــب وضــع الرنامــج اإللكــرتوين للموســوعة، 

وتلــك املســتويات هــي: 

املستوى األول واألعىل: الفريق الرئيس 

املستوى الثاين: الباحثون املشاركون 
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املستوى الثالث:  اإلرشاف عىل اإلدخال اإللكرتوين. 

املستوى الرابع:   اإلدخال اإللكرتوين .

وكل تلك املستويات جتد الدعم التقني املوازي من الفريق التقني املتخصص.

منهج العمل يف مرشوع املوسوعة:

ــم  ــة، ث يســر العمــل يف املوســوعة يف مســارين، أوهلــا: العمــل عــىل األصــول الورقي
ــرتوين.  ــل اإللك ــا للعم ــل بعده ينتق

) العمل عىل األصول الورقية ( 

أواًل: مرحلــة مجــع املــادة  الشــعرية  التــي  متثــل الشــعر العــريب يف عصــور االحتجــاج 
ــارات ،  ــب االختي ــات، وكت ــعرية، واملجموع ــن الش ــن الدواوي ــة: م ــه كاف ــه يف  مظان وتتبع
وكتــب اللغــة واألدب والتاريــخ، واملعاجــم وغرهــا، وانتقــاء أجــود التحقيقــات العلميــة.

ــا،  ــب ومعاجلته ــن والكت ــك الدواوي ــعرية يف كل تل ــادة الش ــة امل ــة مراجع ــا: مرحل ثانًي
ــة، وهــي:    ــة واألمهي ــة الدق وحمــاور تلــك املعاجلــة تشــمل جوانــب يف غاي

مراجعة   الضبط اإلعرايب،  واستكال الناقص منه .

 وحتديد الوزن، والروي  لكل نص ورد يف املصدر.

 ومــن ثــم رصــد الروايــات املتعــددة للبيــت الواحــد ، ومراجعتهــا يف مصادرهــا - قــدر 
اإلمــكان - خاصــة مــا يذكــر مــن تلــك الروايــات يف التحقيقــات احلديثــة ، فكــم مــن روايــة 
أثبــت املحقــق ورودهــا يف مصــدر مــا، وعنــد مراجعــة املصــدر يتبــني وقــوع ســهو، أو خطــأ 

يف النقــل.

ومــن ثــم حتديــد أنــواع تلــك الروايــات، فهنــاك روايــة قافيــة، وهنــاك روايــة هجائيــة، 
وغــر ذلــك.

  والقائمون عىل هذه املرحلة أساتذة  متخصصون  يف الشعر القديم.

ــد  ــم القصائ ــىل ترقي ــي ع ــص العلم ــل الفاح ــث  يعم ــم:  حي ــة التنظي ــا:  مرحل ثالث
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ــاًل . ــًا متسلس ــا، ترقي ــل كل منه ــات داخ ــم األبي ــات، وترقي واملقطع

فــإذا اكتمــل العمــل عــىل األصــل الورقــي، عندهــا حيــال إىل مــرشف اإلدخــال، لتبــدأ 
املرحلــة اإللكرتونيــة.

) العمل اإللكرتوين (:

أوال: مرحلــة اإلدخــال اإللكــرتوين للــادة الشــعرية: عــن طريــق تشــكيل جمموعــات  
مــن املدخلــني، واملراجعــني  املرشفــني عــىل اإلدخال،الذيــن لديــم معرفــة علميــة متخصصة  

بالشــعر القديــم.

ثانيــا: إذا أتــمَّ املدخــل عملــه، وأدخــل األصــل الورقــي، فــإن ذلــك يتزامــن مــع  متابعة 
ــة أواًل  ــوص املدخل ــال النص ــن اإلدخ ــؤول ع ــع املس ــث يراج ــرشف، بحي ــن امل ــتمرة م مس
بــأول، حتــى يكتمــل الكتــاب كلــه، ثــم يراجــع املــرشف ذلــك كلــه كامــاًل ، فــإذا اطمــأن 
لصحــة العمــل، عندهــا  حييلــه للفاحــص العلمــي  الــذي دقــق األصــل الورقــي، فراجعــه 
م مــا قــد جيــده مــن خلــل، أو نقــص، فــإذا اطمــأن للعمــل أحالــه  مراجعــة إلكرتونيــة، ويقــوِّ

للفريــق الرئيــس.

رابعــا: املراجعــة النهائيــة مــن قبــل الباحــث  الرئيــس ، واملستشــار، وبعــض اخلــراء، 
للتأكــد مــن ســر العمــل وفــق املعايــر العلميــة املحــددة، فــإذا اكتملــت كل تلــك املراحــل 

عندهــا ُيعتمــد املصــدر االعتــاد النهائــي ،  ويظهــر يف موقــع  املوســوعة اإللكــرتوين .

كل هــذا العمــل التنظيمــي املتسلســل يف جوانــب منــه، واملتــوازي يف مواضــع منــه كان 
يف حاجــة إىل أنظمــة إلكرتونيــة حتققــه بصــورة متقنــة، وهــذا مــا نفــذه املرجمــون املختصــون، 
حيــث يوجــد يف نظــام املوســوعة صفحــة لــكل مــن يعمــل فيهــا، ونوافــذ للعمــل وفــق مــا 

ُينـَـاط بــكل عضــو  مــن مهــام علميــة. 

متيز نظام املوسوعة يف اجلانب التقني اإللكرتوين:

ــة  ــعى خلدم ــي تس ــعرية الت ــوعات الش ــض املوس ــدة بع ــات عدي ــدرت جه ــد أص لق
الباحثــني يف الشــعر ، ولكــن ُيالحــظ َأنَّ كل تلــك املوســوعات تعــاين مــن قصــور كبــر يف 
جانــب الدقــة والضبــط، حيــث تفتقــد ألمــور ال حتصــل الفائــدة العلميــة املرجــوة إاِلَّ هبــا، 



مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  - العــــدد )28( محــــــــرم  1٤٤٣هـ - أغسطس 2021م
العلم وانضباط  الفن  طالقة  بني  العربي  الشعر  لعروض  االفتراضي  املؤمتر  ببحوث  خــاص  عــدد 

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  - العــــدد )28( محــــــــرم  1٤٤٣هـ - أغسطس 2021م
العلم وانضباط  الفن  طالقة  بني  العربي  الشعر  لعروض  االفتراضي  املؤمتر  ببحوث  خــاص  عــدد 

907 د. مرمي بنت عبدالهادي القحطاني 

ومــن ذلــك:

ــا  ــاًل حرفيًّ ــادر نق ــن املص ــل ع ــا تنق ــك فإهن ــرايب التام،وكذل ــط اإلع ــد للضب ــا تفتق أهن
ــق النقــل عــن املصــادر  توثيًقــا علمًيــا، كــا يف  دون متحيــص لألخطــاء الــواردة فيهــا،وال توثِّ
املنهجيــة العلميــة املتعــارف عليهــا، وال تذكــر الروايــات املتعــددة للبيــت الواحــد الــواردة 
يف املصــدر، وال تصنــف املــادة الشــعرية املجموعــة وفــق أنــواع القــوايف، وحــروف الــروي.

ح بأســاء  وفــوق كل مــا ســبق فــإنَّ تلــك اجلهــات التــي أصــدرت املوســوعات ال تــرِّ
ــن  ــات مل تك ــك اجله ــة،  وتل ــم العلمي ــم،و ختصصاهت ــت لدي ــي عمل ــة الت ــرق العلمي الف

ــة متخصصــة. جهــات  أكاديمي

وقــد اســتطاع نظــام املوســوعة لدينــا جتــاوز كل تلــك الثغــرات -  وهلل الفضــل واملِنَّــة 
- وزاد عــىل ذلــك بمميــزات مشــهودة، منهــا: 

ــن  ــم م ــة، ومتكنه ــني العلمي ــات الباحث ــي احتياج ــة،  تلب ــث متنوع ــذ بح ــود نواف  وج
التحكــم يف جمــاالت البحــث، وأنواع،وحقولــه، وهــذا ممــا تنفــرد به املوســوعة دون ســواها. 

ولعــل أبــرز ميــزة للموســوعة هــي: واجهــة البحــث، وتعــرف أيضــا باســم: » واجهــة 
التعامــل، وهــي اجلــزء الــذي يــراه، ويلمســه، ويســتمع إليــه املســتفيد، عندمــا يتعامــل مــع 
أي نظــام حموســب بصفــة عامــة،... وتعــد العنــر احلاســم يف احلكــم عــىل مــدى املصداقيــة 

للمســتفيد، فالنظــم األكثــر ســهولة للمســتفيد جتــذب عــدًدا أكــر«)))

ــت يف  ــوعة نجح ــام املوس ــل يف نظ ــة التعام ــد أن واجه ــر نج ــك املعاي ــىل تل ــاء ع وبن
ــث يف  ــذ البح ــدد نواف ــر، األول: تع ــن اآلخ ــا ع ــي ألحدمه ــني، ال غن ــني مركزي ــق ركن حتقي
تلــك الواجهــة،  وتنوعها،وهــي:  نــص البحــث، والعــر الشــعري، واســم الشــاعر، ونــوع 

البيــت، والبحــر الشــعري، وحــرف الــروي. 

والثاين: سهولة تلك الواجهة عند االستعال.

ــث  ــىل الباح ــهل ع ــا يس ــددة، مم ــذه املتع ــث ونواف ــرك البح ــة حم ــورة لواجه ــذه ص وه
ــه. ــداف بحث ــه، وأه ــق وجمال ــا يتواف ــار م اختي

- خالد عبد الفتاح حممد - متثيل املعرفة واسرتجاع املعلومات الرقمية - ديب - مؤسسة قنديل للطباعة   (((
والنرش والتوزيع - ط) - ٩)٠)م - ٥٧.
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ــد  ــد قواع ــات، » وتع ــد البيان ــىل قواع ــدة ع ــتمدة ومعتم ــر مس ــي تظه ــج الت والنتائ
ــىل  ــتمل ع ــث تش ــات، حي ــرتجاع املعلوم ــل واس ــم متثي ــري لنظ ــود الفق ــات العم البيان

البيانــات، واملعلومــات التــي يتــم متثيلهــا، وتنظيمهــا«)))

 ومما يعد معياًرا لنجاح النظام ، وسهولة استخدامه للمستفيدين:« آليات البحث

  حــني يتــم تصميــم آليــات البحــث املختلفــة بغــرض دعــم املســتفيد يف الوصــول إىل 
(((Search Techniques« ــة وكفــاءة املعلومــة التــي حيتاجهــا بفاعلي

م آليــات بحــث بالغــة التنــوع، وذات مرونة  وكــا يف الصــورة فــإنَّ نظــام املوســوعة يقــدِّ
يف توســيع نطــاق البحــث أو حتديــده، كــا ســيتبني يف النــاذج التطبيقيــة الحًقا.

ــث يف كل  ــك البح ــث يمكن ــعري ( حي ــر الش ــل ) البح ــث يف حق ــوذج للبح ــا نم وهن
ــر  ــر،  وتذك ــف البح ــم بتصني ــوعة  هتت ــة أنَّ املوس ــع مالحظ ــدد، م ــر حم ــور، أو يف بح البح
ــذه  ــت ه ــد ورد حت ــوزن، وق ــل ال ــى املخت ــل حت ــوك، ب ــطور، واملنه ــا، واملش ــزوء منه املج

ــا.  ــون نوًع ــة وثالث ــذة ثالث الناف

- خالد عبد الفتاح حممد - متثيل املعرفة واسرتجاع املعلومات الرقمية - )٥   (((
)))  خالد عبد الفتاح حممد - املرجع نفسه - ٧)) 
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ــث يف كل  ــح البح ــي تتي ــت، فه ــوع البي ــب ن ــث حس ــذة البح ــأن يف ناف ــك الش وكذل
ــا  ــد هب ــدلة، يسرتش ــة املنس ــر يف القائم ــواع تظه ــعة أن ــدم تس ــه تق ــت ذات ــواع، ويف الوق األن

ــاه: ــورة أدن ــا يف الص ــث، ك الباح

 

البيانات إىل نوعني))):  البيانات وتوثيقها،  ويقسم العلاء  ومن مميزات املوسوعة الكرى دقة 
مع  عددية،  غر  بيانات  ألهنا  ؛  النوعية  من  املوسوعة  وبيانات  نوعية،  وبيانات  كمية،  بيانات 
من  ذلك  ونحو  اإلحصاء  ألغراض  كمية،  إىل  النوعية  البيانات  حتويل  يمكن  أنه  مالحظة 

األهداف البحثية.
- روب كيتشن- ثورة البيانات، والنتائج املرتتبة عليها - ترمجة: حممد بن أمحد غروي - الرياض - معهد   (((

اإلدارة العامة - ٨)٠)م - ٧) 
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ومما يتميز به نظام املوسوعة أنك جتد بعد ظهور نتائج بحثك  ثالث نوافذ:
الشاعر، واملصدر، والقصيدة، وكل منها يفتح لك معلومات أوسع عا خيصه، فإن اخرتت 
الشاعر سيقدم لك النظام ترمجة له، وإن اخرتت القصيدة ستجدها كاملة، وإن اخرتت املصدر 

ستجده كاماًل بكل معلومات النرش، كا يف الصورة التالية:

ــوعة،  ــام املوس ــة يف نظ ــث اإللكرتوني ــرق البح ــة لط ــاذج تطبيقي ــث: ن ــم الثال القس
ــروض   : ــم الع ــة يف عل ــة معين ــكالت بحثي ــة مش ملعاجل

ويشمل ذلك أي جمال من املجاالت املرتبطة بالعروض، سواء يف حقل البحور الشعرية، 
أويف حقل القوايف،والروي، أويف حقل روايات البيت الواحد، حيث يتيح لك نظام املوسوعة 
مرونة عالية، ودقة موثوقة يف البحث، سواء كان لديك نص البحث أو مل يكن، وهذا مما تنفرد 

به املوسوعة، وتتميز هبا وحدها عىل مستوى العامل كله .

وتــأيت النــاذج التطبيقيــة التاليــة لبيــان كيفيــة اإلفــادة مــن قــدرات نظــام املوســوعة يف 
جمــال البحــور الشــعرية، ثــم يف جمــال القــوايف، واهلل املعــني.
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نامذج تطبيقية للبحث يف البحور الشعرية:

النموذج التطبيقي األول:

مــن املوضوعــات التــي طاملــا شــغلت الباحثــني يف علــم العــروض: البحــث عــن مــدى 
شــيوع بحــر مــا يف عــر مــا، ممــا يوجــب عــىل الباحــث مراجعــة كل شــعر العــر موضــع 
الدراســة، ومعرفــة بحــر كل قصيــدة أو مقطَّعــة مــن شــعر ذلــك العــر، وهــذا ممــا ُتبــذل 
فيــه اجلهــود املضنيــة، واألزمنــة املتطاولــة، إْن اســتطاع أن يصــل للمصــادر كلهــا يف املقــام 
األول، وهنــا يــأيت نظــام املوســوعة ليمــّد يــده للباحثــني عنــد مواجهــة  مثل هذه املشــكالت، 
ومــن األمثلــة املشــهورة عــن ذلــك مــا أورده الشــيخ حممــود شــاكر يف كتابــه: ) نمــط صعــب 
ونمــط خميــف ( عــن حــال بحــر املديــد)))، وأنــه بحــٌر َيِقــّل قلــًة ظاهــرًة يف شــعر اجلاهليــني 
واإلســالميني، حيــث يقــول - رمحــه اهلل -: » والــذي اســتقصاه القدمــاء واملحدثــون أيضــا 
أنَّ هــذا ) املديــد األول (  يقــلُّ قلــة ظاهــرة يف شــعر اجلاهليــني واإلســالميني مجيعــا، حتــى ال 
ْت منهــا هــذه  تــكاد تقــع  يف شــعر اجلاهليــة إالَّ عــىل أبيــات منــه، وِقَطــع قصــار جــّدا، شــذَّ
ا التــي قاهلــا يف رثائــه خلالــه، ثــم يقــول : »  القصيــدة »))) يريــد قصيــدة ابــن أخــت تأبــط رشًّ

َوعلــل القدمــاء ذلــك بقوهلــم: وقــلَّ اســتعال هــذا البحــر لثقــٍل فيــه » 

ــو ال  ــوعة، وه ــث يف املوس ــوال بالبح ــذه األق ــن ه ــق م ــا أْن يتحق ــث م ــإن أراد باح ف
يملــك وضــع  كلمــة بحــث ينطلــق منهــا، بــل يريــد البحــث يف كل شــعر اجلاهليــة، حمــددا 
بحــر املديــد، فــإن نظــام املوســوعة يمكنــه مــن ذلــك بــكل يــرس ورسعــة، حيــث ســتظهر 

لــه النتائــج كــا يف الصــورة : 

- » سمي مديًدا ألن األسباب امتدت يف أجزائه السباعية،  فصار أحدمها يف أول اجلزء، واآلخر يف آخره...   (((
والعروض األوىل ) فاعالتن ( وهلا رضب واحد مثلها... تفعيله: فاعالتن فاعلن فاعالتنفاعالتن فاعلن 

فاعالتن » انظر: اخلطيب التريزي - الكايف يف العروض والقوايف - ))
- حممود  حممد شاكر - نمط صعُب ونمط خميف - القاهرة - دار املدين - ط) - ٩٩٦)م - ٨٧   (((
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وعند تفحص نتائج البحث نجدها مطابقة حلكم العلاء الذين ذكروا قلة املديد يف شعر 
اجلاهليني قلة ظاهرة، فقد انحر جميء هذا البحر يف شعر عرشة شعراء فحسب، ويف أبيات 

قليلة هلم تتكرر يف املصادر، والنتائج موثقة باجلزء والصفحة، ومعلومات املصدر كاملة.

النموذج التطبيقي الثاين:

من املسائل التي طاملا دار عنها النقاش والبحث يف علم العروض مسألة العالقة بني البحور 
باألوزان (  فيا ساه: ) ختييل األغراض  القرطاجني،  تنبَّه هلا حازم  الشعرية،وقد  واألغراض 
ما  منها  وكان  شتى،  الشعر  أغراض  كانت  »وملا  يقول:  أيضا،  إليها  نبَّه  قد  سينا  ابن  أن  وذكر 
ُيقصد به اجِلّد والرصانة،، وما ُيقصد به اهلزل والرشاقة، ومنها ما ُيقصد به البهاء والتفخيم، 
ّيلها  اكي تلك املقاصد با يناسبها من األوزان، وخُيَ َغار والتحقر، َوَجَب َأْن حُتَ وما ُيقصد به الصَّ
للنفوس «))) بعد هذا التصور العام جعل حازم يربط األوزان با حتدث من تأثرات،  وأنَّ لكل 
وزن َطْبعا ))) ، » فالعروض الطويل جتد فيه أبدا هباء وقوة، وجتد للبسيط سباطة وحالوة، وجتد 

للكامل جزالة وحسن اطراد...«)))

- حازم القرطاجني- املنهاج - ٦٦)  (((
- حازم القرطاجني- املصدر نفسه - ٦٩)  (((

- حازم القرطاجني- املصدر نفسه - الصفحة نفسها.  (((
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ومل يــدع حــازم الــكالم غفــاًل ؛ ملــا يــؤدي ذلــك إليــه مــن َلبــس ؛ ولــذا حــدد مقياًســا 
ــا  ــْبٌط، ومنه ــا َس ــعر منه ــول: » وأوزان الش ــث يق ــر، حي ــع البح ــىل طب ــم ع ــني يف احلك يع
َجْعــٌد،، ومنهــا لــنٌي، ومنهــا شــديد، والســبطات هــي التــي تتــواىل فيهــا ثالثــة متحــركات، 

واجلعــدة التــي تتــواىل فيهــا أربعــة ســواكن مــن جزءيــن، أو ثالثــة مــن جــزء...« )))

ــور  ــض البح ــني بع ــط ب ــني رب ــرأي، ح ــذا ال ــا يف ه ــب قدًم ــد اهلل الطي ــى عب وم
وموضوعــات الشــعر، فقــال عــن مرثيــة ابــن أخــت تأبــط رشا، ومــا وصــف فيهــا مــن قتــىل 
هذيــل: » فبحــر املديــد فيــه صالبــة ووحشــية وعنــف تناســب هــذا النــوع مــن الشــعر« )))

وتكلــم حــازم عــن بحــر الوافــر خاصــة، يقــول: » والشــاعر القــوي املتــني إذا صنــع 
شــعًرا عــىل الوافــر اعتــدل كالمــه وزال عنــه مــا يوجــد مــع غــره مــن األعاريــض القويــة 
ــة النبــع« )))  وهــذا احلكــم النقــدي ال يمكــن أن نفهمــه حــق  مــن قــوة العارضــة، وصالب
الفهــم إال إذا أجرينــا بحًثــا مركــًزا عــىل شــاعر ينطبــق عليــه وصــف حــازم بأنــه قــوي متني، 
ــي  ــا ؛ ك ــعره يف كل منه ــدرس ش ــم ن ــر، ث ــل، ووزن الواف ــعره وزن الطوي ــون يف ش وأن يك
نجــد مــا ذكــره مــن أن شــعر الشــاعر يف بحــر الوافــر معتــدل الــكالم، قــد ذهبــت وعورتــه، 
ــاين، وبالبحــث يف املوســوعة عــن شــعره الــذي عــىل  ــا مــن شــعر النابغــة الذبي ــال هن واملث

بحــر الوافــر ؛ كــي نســتخرجه وندرســه، والنتائــج كــا يــي: 

- حازم القرطاجني- املصدر نفسه - ٦٠)   (((
- عبداهلل الطيب - املرشد - ج) - ٩٧  (((

- حازم القرطاجني- املصدر نفسه -٦٩)  (((
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النموذج التطبيقي الثالث:

مــن بحــور الشــعر التــي أثــارت التســاؤالت: بحــر املضارع،الــذي قــال  عنــه اخلطيــب 
التريــزي: » ســمي مضارًعــا ألنه ضــارع اهلـَـَزَج برتبيعــه وتقديم أوتــاده، ومل يســمع  املضارع 
مــن العــرب، ومل جيــيء فيــه شــعر معــروف »)))،والحــظ ذلــك أيًضــا حــازم القرطاجنــي، 
ــىل  ــالق ع ــن االخت ــيًئا م ــا أرى ش ــارع، ف ــموه املض ــذي س ــوزن ال ــا ال ــال : » فأم ــث ق حي
العــرب أحــق بالتكذيــب والــرد منــه ؛ ألنَّ طَِبــاع العــرب كانــت أفضــل مــن أْن يكــون هــذا 
الــوزن مــن نَِتاجهــا، ومــا أراه أنتجــه إال شــعبة بــن برســام خطــرت عــىل فكــر مــن وضعــه 
قياًســا، فياليتــه مل يضعــه، ومل ُيَدنِّــس أوزان العــرب بذكــره معهــا، فإّنــه أســخف وزن ُســِمَع 
»)))، و » زعــم املعــري يف الفصــول والغايــات أنــه مل ينظــم فيــه القدمــاء » ))) فــإن أراد باحــث 
التأكــد مــن وجــود هــذا الــوزن يف شــعر اجلاهليــة مثــال، مــع عــدم وجــود كلمــة لوضعهــا 
يف حمــرك البحــث، وإنــا حيــدد العــر، وحيــدد بحــر املضــارع، ويبحــث يف نظــام املوســوعة، 

وهــذا مــا ســيجده:

-  الكايف يف العروض والقوايف - ٧))  (((
- حازم القرطاجني) ت٦٨٤ هجرية ( - منهاج البلغاء ورساج األدباء - تقديم وحتقيق: حممد احلبيب بن   (((

اخلوجة - دار الكتب الرشقية -دطدت  -  )٤)  
-  عبداهلل الطيب - املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها -  الكويت- ط) - ٩٨٩)م - ج) - ٠))  (((
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ــد  ــا يؤك ــة، مم ــعر اجلاهلي ــوزن يف ش ــذا ال ــن ه ــت م ــد أي بي ــن جي ــح ل ــو واض ــا ه ك
صــواب كالم  العلــاء عــن ذلــك البحــر، ومــن ثــم يمكــن الباحــث االنتقــال للبحــث يف 

ــه. ــوزن نفس ــن ال ــة ع ــور التالي العص

النموذج التطبيقي الرابع :

ــل  ــا، وه ــاعر م ــعر ش ــا يف ش ــر م ــيوع بح ــدى ش ــتقراء م ــا الس ــث م ــعى باح ــد يس ق
ــر  ــك بح ــن ذل ــراض، وم ــاين أو األغ ــن املع ــا م ــى م ــر ومعن ــذا البح ــني ه ــة ب ــاك عالق هن
الرمــل، فقــد ذكــر عنــه عبــد اهلل الطيــب أنَّ صيغــة األســى فيــه واضحــة، ال تــكاد حتتــاج 
إىل دليــل)))، حــني يقــول: » وصيغــة األســى يف الّرمــل واضحــة، ال تــكاد حتتــاج إىل دليــل » 
فــإنَّ أردنــا أْن نبحــث عــن وجــود بحــر الرمــل يف شــعر امــرئ القيــس الِكنـْـِدي مــن خــالل 
ــكل  ــه ب ــر لدي ــذا البح ــا ه ــي ورد فيه ــراض الت ــص األغ ــم نتفح ــن ث ــوعة، وم ــام املوس نظ

يــرس ورسعــة ، كــا يظهــر يف الصــورة التاليــة:

- عبد اهلل الطيب - املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها - ج) /  )٦)  (((
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النموذج التطبيقي اخلامس:

يرى بعض الباحثني أن هناك عالقة ما بني شيوع بحور شعرية ما يف شعر طوائف من الشعراء 
والبيئة التي ينتمي إليها أولئك الشعراء، ولعل أقدم من نبَّه إىل العالقة الوطيدة بني الشاعر وبيئته 

هو ابن سالم اجلمحي يف طبقاته، حني جعل من طبقات كتابه طبقة شعراء القرى العربية )))

والنغــم يف شــعر الشــاعر متأثــر - بــال ريــب -بذلــك، وقــد نــصَّ عبــد اهلل الطيــب عــىل 
أثــر البيئــة يف نغــم الشــعر، حيــث يقــول عــن بحــر اخلفيــف : » وقــد كان كثــر االســتعال 
ــن  ــدي ب ــاد، وَع ــن ُعَب ــارث ب ــل، واحل ــعر املهله ــده يف ش ــرة، جت ــة واحل ــعراء ربيع ــني ش ب
زيــد، واألعشــى، قليــاًل بــني شــعراء ُمــرَض املغاربــة، حتــى ال تــكاد جتــده يف دواويــن زهــر 

والنابغــة وعنــرتة »)))

فإن  أراد  باحث ما التثبت من هذه األحكام ، فإن موسوعة الشعر اإللكرتونية خر معني 

، حممد بن َسالَّم   ) ت )))هجرية (  - طبقات فحول الشعراء -  قرأه ورشحه: حممود حممد  -  اجُلَمِحيُّ  (((
شاكر -  القاهرة -  مطبعة املدين - د ط - د ت -  ج) /  ٥))

املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها  - ج) / ٨))   (((
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له، حيث يظهر يف البحث يف املوسوعة  أنَّ بحر اخلفيف ال يوجد يف شعر زهر بن أيب سلمى، 
بينا توجد قصيدة واحدة منه يف شعر النابغة الذبياين، وقد كان احلكم عنها غامًضا شيًئا ما يف 
كالم عبداهلل الطيب - رمحه اهلل -و الصور التالية  توضح ذلك، الصورة األوىل تبني أنه مل يرد 

بحر اخلفيف مطلًقا يف شعر زهر بن أيب سلمى، 

ــاين إالَّ يف  ــرد يف شــعر النابغــة الذبي ــة تبــني أنَّ بحــر اخلفيــف مل ي وهــذه الصــورة الثاني
ــدة واحــدة . قصي

نامذج تطبيقية للبحث يف القوايف:

ــاس يف  ــال التنوخــي: » وقــد اختلــف الن ــة، ق ــراد بالقافي تعــددت آراء العلــاء عــن امل
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ــة«))) القافي

قــال األخفــش: » اعلــم أن القافيــة آخــر كلمــة يف البيــت، وإنــا قيــل هلــا قافيــة ألهنــا 
تقفــو الــكالم »)))

ويــراد بالقافيــة عنــد اخلليــل بــن أمحــد: » مابــني آخــر حــرف مــن البيــت إىل أول ســاكن 
يليــه، مــع املتحــرك الــذي قبــل الســاكن »)))

 وذكر صاحب العقد أن القافية حرف الروي الذي يبنى عليه الشعر )٤)

ويُّ  وّي، فالــرَّ وتتكــون القافيــة مــن حــرف أســاس ترتكــز عليــه، يعــرف باســم: الــرَّ
هــو:  آخــر حــرف صحيــح يف البيــت، وُتبنــى عليــه القصيــدة، وإليــه ُتنســب.)٥)ومن مناحــي 
البحــث التــي يعتنــي هبــا الباحثــون جانــب القــوايف، وهنــا يقــدم نظــام املوســوعة الشــعرية 
ــن  ــه م ــد يواج ــا ق ــل م ــث، وتذل ــل الباح ــهل عم ــارات تس ــعة اخلي ــة واس ــدرات بحثي ق

ــات. صعوب

النموذج التطبيقي األول ) عيوب القافية (:

 إن أراد باحــث مــا اســتقراء مــدى ورود عيــب مــن عيــوب القافيــة، وهــو اإلرصاف)٦) 
يف شــعر عــر مــا، أو عنــد شــاعر مــا، فــإن حســبه أن حيــدد العر، وحيــدد ســمة اإلرصاف 

ــن نافذة م

- التنوخي، أبو يعىل، عبد الباقي بن أيب احلصني ) ق٥هجري ( - القوايف -  حتقيق: عوين عبد الرءوف-   (((
مكتبة اخلانجي- مر - ط) - ٩٧٨)م -  )٦، 

- األخفش، أبو احلسن، سعيد بن مسعدة ) ٥))هجرية (  - القوايف -  حتقيق: أمحد راتب النفاخ - دار   (((
األمانة - ط) - ٩٧٤)م - )

- األخفش  - املصدر نفسه -  ٨  (((
- ابن عبدربه، أبو عمر، أمحد بن حممد بن عبد ربه األندليس ) ت٧)) هجرية ( - الِعقد الفريد - رشحه   (٤(

وضبطه: إبراهيم االبياري- بروت -  دار الكتاب العريب - د ط - د ت - ج ٥ /  ٤٨٠ 
- عبد العزيز عتيق - علم العروض والقافية - بروت - دار النهضة العربية - د ط -  د ت - ٦))   (٥(

اإلرصاف إقواء بالنَّصب ) اخلطيب التريزي - الكايف - ٦٠)( ويف معجم مصطلحات النحو والرف   (٦(
الروي  حركة  اختالف  القافية  يف  به  يراد  اإلرصاف  أن   (٨( عبادة،  إبراهيم  حممد  والقافية،  والعروض 
قليٌل، وبعضهم جعله من مجلة  القافية، واإلرصاف  الكرس، وهذا عيب من عيوب  أو  الضم  بالفتح مع 

اإلقواء، وبعضهم جعله  قائا بذاته، مفصوال عن اإلقواء، وبعضهم أنكره »  
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) نوع البيت (، ويبدأ البحث، كا يف الصورة التالية:

ــورة  ــنّيٌ يف الص ــو ب ــا ه ــه، وك ــوع وندرت ــذا الن ــوع ه ــة وق ــر قل ــث تظه ــة البح نتيج
يســتطيع الباحــث االنتقــال للمصــدر والتثبــت منــه يف أصولــه الورقيــة، وقــد ظهــر يف نتيجــة 

ا. البحــث وقــوع اإلرصاف بالنصــب كــا ذكــر اخلطيــب التريــزي، وأنــه قليــل جــدًّ

النموذج التطبيقي الثاين ) البحر والروي (: 

البحــث عــن عالقــة بحــر مــا بــروي مــا، ومــدى شــيوعه أو قلتــه فيــه، يف شــعر عــر 
مــا، أو عنــد شــاعر واحــد فحســب.

ــة،  ــعر اجلاهلي ــل يف ش ــر الكام ــاء يف بح ــود روي التَّ ــن  وج ــث ع ــد أن نبح ــال نري مث
ــة: ــج التالي ــتظهر النتائ س
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ِوّي (:  النموذج التطبيقي الثالث ) حركات الرَّ

البحث عن عالقة َرِويٍّ ما بكل حركاته الثالث، ببحر ما، يف عر ما، ومن أمثلة ذلك ما 
استخراج  نستطيع  للموسوعة  وبالعودة  اخلفيف،  بحر  داليات  متيز  من  الطيب  عبداهلل  إليه  أشار 
داليات بحر اخلفيف يف عر، أو يف كل العصور، وعند شاعر حمدد، أو عند كل الشعراء، بل يقدم 

نظام املوسوعة تصنيًفا دقيًقا للروي وفق حركته، ويميز بني كل منها، كا يف الصورة التالية: 

كا يالحظ أن نتيجة البحث حددت بكل دقة وتوثيق كل شعر ورد  فيهرويُّ الدال يف بحر 
اخلفيف يف اجلاهلية، بل إنك جتد يف العمود األخر من القوائم الظاهرة حتديد حركة كل روي 

دال  يف تلك األشعار، بحيث يستطيع الباحث إحصاء ذلك بكل يرس ورسعة ودقة.
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النموذج التطبيقي الرابع) القوايف النُّفر (: 

البحــث عــن روي مــا يف عــر مــا، أو عنــد شــاعر مــا، فمثــال مــن املعلــوم أن بعــض 
ــن  ــب روي ) ض( م ــد اهلل الطي ــدَّ عب ــد ع ــل ) ض (، وق ــا، مث ــا رويًّ ــلَّ وقوعه ــروف ق احل

القــوايف النُُّفــر)))

فإن أراد باحث أن يتتبع مقدار وجود هذا الروي يف شعر اجلاهلية مثال،فسيظهر له ما يي:

ــم  ــة، ث ــور التالي ــروي يف العص ــك ال ــن ذل ــث ع ــك للبح ــد ذل ــل بع ــه أن ينتق  ويمكن
ــة. ــرس ودق ــكل ي ــد ب ــا وج ــكام مم ــتخلص األح ــج، ويس ــارن النتائ يق

يف ضــوء النــاذج التطبيقيــة الســابقة يتضــح مــدى تنــوع نوافــذ بحــث نظــام 
واحتياجاتــه. البحــث  جمــاالت  لتنــوع  املوسوعة،واســتيعاهبا 

النموذج التطبيقي اخلامس ) القوايف احُلوش(: 
ــد اهلل  ــب عب ــد ذه ــني، وق ــاء، والغ ــني، والظ ــذال، والش ــاء،  وال ــاء،  واخل ــي الث وه

ــث ))) ــوا إال بالغ ــم جييئ ــعراء، فل ــعر الش ــت يف ش ــوايف وقع ــك الق ــب أن كل تل الطي
هذا احلكم العام الذي مل حيدد عًرا، وال شاعًرا البد من تفحصه ومراجعته، وخر معني 
الروي من واحد منها،  العريب اإللكرتونية، حيث تضع  الشعر  البغية: موسوعة  لتحقيق تلك 

وحتدد العر، أو الشاعر، ثم تبدأ بحثك اإللكرتوين.

- عبداهلل الطيب - املرشد - ج) - ٧٥  (((
- عبداهلل الطيب - املرشد - ج) - ٧٩  (((
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القسم الرابع: أبرز التحديات، وآفاق التطوير املتوقعة يف نظام املوسوعة: 

لقــد بذلــت الفــرق البحثيــة التــي عملــت يف املوســوعة جهــوًدا كبــرًة متميــزًة إلخــراج 
النظــام يف صــورة متقنــة حمكمــة ؛ ليتحقــق النفــع العلمــي املرجــو، ومــع ذلــك فــإنَّ أي جهد 
بــرشي يف حاجــة الزمــة لتفقــد مــا قــد يداخــل عملــه مــن ســهو، أو خطــأ، أو خلــل، هــذه 
التحديــات التــي نرصدهــا، ونســعى دائبــني الكتشــافها، ومعاجلتهــا، هــي يف رؤيتنــا أهــداف 

تطــور، وآفــاق حتســني مرتقبــة - بــإذن اهلل- وأبــرز تلــك التحديــات: 

أوال- إمكانيــة وجــود خطــأ ،أو ســهو ، أو نقــص، خاصــة أن طبيعــة عملنــا تســتدعي 
الدقــة الشــديدة، ومــع ذلــك قــد يقــع خطــأ مــا يف الضبــط اإلعــرايب، أو يف نســبة البيــت إىل 

قائلــه، وغــر ذلــك.

وجمــال التطويــر املبنــي عــىل هــذا التحــدي أننــا وضعنــا نصــب أعيننــا جعــل: 
ــوعة  ــام املوس ــعر يف نظ ــال الش ــا أنَّ إدخ ــل، وإذا تذكرن ــيًّا يف العم ــا أساس ــة( ركنً )املراجع
كان قــد بــدأ منــذ عقــود، وعــىل يــد فــرق خمتلفــة،  فــإن حصــول األخطــاء وارد ال حمالــة ، 
وعالجــه إجــراء املراجعــة املســتمرة، حيــث شــكلنا أعضــاء خمتصــني هبــذا العمــل وحــده،  
ــي يف  ــق البحث ــارج الفري ــن خ ــني م ــاركة الباحث ــة مش ــب إمكاني ــور القري ــث يف املنظ ونبح
ــة  ــم، واملراجع ــم، وتنبيهاهت ــا ملحوظاهت ــون فيه ــة يضع ــم أيقون ــص هل ــث خُيص ــك، بحي ذل
ــرار يف  ــوع تك ــعراء، لوق ــاء الش ــة أس ــد ملعاجل ــل متت ــب، ب ــعر فحس ــىل الش ــر ع التقت
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ــه، كــا  ــا كنيت ــه، وحينً ــا ُأدخــل لقب ــا ُأدخــل اســم الشــاعر الريــح، وحينً أســائهم، فحينً
ــا اســتحدثنا يف نظــام التحكــم لــدى  ورد يف املصــادر املختلفــة، وحلــل هــذا اإلشــكال تقنيًّ
الباحــث الرئيــس إمكانيــة ) دمــج الشــعراء (  بحيــث يظهــر كل شــعر ذلــك الشــاعر مهــا 

ــه.  ــه، أو بكنيت ــه، أو بلقب ــزء من ــاًل، أو بج ــمه كام ــواء باس ــه، س ــل ل ــم املدخ كان االس

ثانيا - ظهور حتقيقات ومصادر جديدة:

ــق آخــر  ــم بعــد عقــود ظهــر حتقي ــا، ث قــد يقــع يف املوســوعة إدخــال مصــدر مــا قدي
لذلــك الشــعر أحكــم مــن األول،  وأكثــر شــمواًل منــه ،عندهــا نحــرص عــىل اإلفــادة مــن 

ــه للموســوعة. ــد، وإضافت املصــدر اجلدي

ثالثا - املشكالت التقنية:

ــد  ــدة الب ــات جدي ــتجد احتياج ــد تس ــة ق ــة اإللكرتوني ــأن يف كل األنظم ــو الش ــا ه ك
مــن إضافتهــا للنظــام، وهنــا ينهــض املرجمــون القائمــون عــىل النظــام بعقــد االجتاعــات،  
والنقــاش مــع الباحــث الرئيــس، والتــداول عــن كيفيــة تنفيــذ اخلاصيــة اجلديــدة،  بالصــورة 
ــل اهلل  ــتطعنا بفض ــدة، واس ــرات عدي ــر م ــذا األم ــدث ه ــد ح ــوب، وق ــق املطل ــي حتق الت
ــة  ــواص متباين ــات ذات خ ــاء صفح ــل بن ــة، مث ــات املطلوب ــالت واإلضاف ــول للتعدي الوص

للفريــق البحثــي، وفــق املهــام املســندة لــكل عضــو.
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اخلامتة، ونتائج البحث وتوصياته 

ــني  ــع للباحث ــغ النف ــريب بال ــعر الع ــوعة الش ــام موس ــبق أن نظ ــا س ــص مم أوال - نخل
ــت  ــن الوق ــًرا م ــم كث ــظ هل ــه حيف ــة، وأن ــروض خاص ــم الع ــة، وعل ــريب عام ــعر الع يف الش
واجلهــد، ونجــدد الدعــوة لــكل املهتمــني بمثــل هــذه األنظمــة املتقدمــة لإلفــادة منــه، ويف 
ــوة  ــداف املرج ــام ؛ ألن األه ــة للنظ ــورة،واالقرتاحات التطويري ــم املش ــه تقدي ــت نفس الوق

ــًة.  ــد دق ــاًعا، وأش ــر اتس ــات أكث ــا خدم ــام، فيه ــدة يف النظ ــذ جدي ــاء نواف ــع لبن تطم

ثانيــا - هنــاك بعــض التحديــات التــي الزلنــا نعاجلهــا، ونعمــل عــىل أن تكــون آفــاق 
تطــور يف قــادم األيــام 

ــا - نوافــذ البحــث يف النظــام بالغــة التنــوع، وطاقاهتــا يف عــرض البيانــات كبــرة،  ثالث
وعــىل الباحــث تنويــع طرائــق بحثــه يف النظــام للوصــول للمــراد.

التوصيات:

ــام العلمــي  ــا االهت ــة هل ــة وطني ــني كل جه ــاك تعــاون فعــال ومســتمر ب أن يكــون هن
ــزًة. ــًة متمي ــاًرا طيب ــه ؛ ألن ذلــك ســيؤيت ث ذات

كــا يــويص البحــث بأمهيــة بــذل اجلهــود يف ســبيل حتســني نظــام املوســوعة ، وذلــك 
يشــمل كل أنــواع اجلهــود العلميــة،  والتقنيــة،  واملاليــة ، واإلداريــة ؛ ألنــه مــرشوٌع وطنــيٌّ 

ــام األول. يف املق

كــا ينّبــه البحــث إىل رضورة العنايــة بمجــال اللســانيات احلاســوبية، والعمــل عــىل حل 
املعضــالت التــي تواجــه الباحثــني يف ذلــك املجــال، ومــن النافــع إقــرار هــذا التخصــص 

ضمــن مســارات الرامــج األكاديميــة يف أقســام اللغــة العربيــة.

واهلل اهلادي إىل سواء السبيل.
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قائمة املصادر واملراجع

األخفش، أبو احلسن، سعيد بن مسعدة ) ٥))هجرية (  - القوايف -  حتقيق: أمحد راتب 
النفاخ - دار األمانة - ط) - ٩٧٤)م.

ومستقبل  االصطناعي  الذكاء  تطبيقات   - حممد  حممود  وكريمة  حممد،  السيد  أساء 
تكنولوجيا التعليم - القاهرة- املجموعة العربية للتدريب والنرش - ط) - ٠)٠)م.

 - والقوايف،بيلوجرافيا  العروض  علمي  يف  التأليف  تطور   - وآخرون  سويلم  أبو  أنور 
املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث -  الدوحة - مطابع بن عي  - ٠٠٥)م.

لسان  لباب  ، ولبُّ  األدب  (  - خزانة  ) )٠٩) هجرية  بن عمر  القادر  البغدادي، عبد 
العرب - حتقيق ورشح .

 عبد السالم هارون -  القاهرة - مكتبة اخلانجي - ط٤ - ٩٩٨) م

القاهرة -عامل  اللغوي عند العرب -  متام حسان - األصول، دراسة إيستيموجلية للفكر 
الكتب -  ٠٠٠)م.

التنوخي، أبو يعىل، عبد الباقي بن أيب احلصني ) ق٥هجري ( - القوايف -  حتقيق: عوين 
عبد الرءوف - مكتبة اخلانجي - مر - ط) - ٩٧٨)م.

م   ) ت )))هجرية (  - طبقات فحول الشعراء -  قرأه ورشحه:  ، حممد بن َسالَّ اجلَُمِحيُّ
حممود حممد شاكر -  القاهرة -  مطبعة املدين - د ط - د ت.

البلغاء ورساج األدباء - تقديم وحتقيق:  حازم القرطاجني) ت٦٨٤ هجرية ( - منهاج 
حممد احلبيب بن اخلوجة - دار الكتب الرشقية - دطدت.

مؤسسة   - ديب   - الرقمية  املعلومات  واسرتجاع  املعرفة  متثيل   - حممد  الفتاح  عبد  خالد 
قنديل للطباعة والنرش والتوزيع - ط) - ٩)٠)م.

احلساين  حتقيق:   - والقوايف  العروض  يف  الكايف   -  ) هجرية   ٥٠(  ( التريزي   اخلطيب 
حسن عبداهلل - القاهرة - مطبعة املدين -  دط، د ت.
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ــرواين األزدي  ) ت ٤٥٦  ــيق الق ــن رش ــن ب ــي، احلس ــو ع ــرواين، أب ــيق الق ــن رش  اب
هجريــة ( - العمــدة يف حماســن الشــعر وآدابــه ونقــده - حققــه وفصلــه وعلَّــق عىل حواشــيه: 
حممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد - بــروت - لبنــان - دار الكتــب العلميــة - ط٥ - )٩٨)م

- روب كيتشــن - ثــورة البيانــات، والنتائــج املرتتبــة عليهــا - ترمجــة: حممــد بــن أمحــد 
غــروي - الريــاض - معهــد اإلدارة العامــة - ٨)٠)م.

ابــن عبدربــه، أبــو عمــر، أمحــد بــن حممــد بــن عبــد ربــه األندلــيس ) ت٧)) هجريــة( 
- الِعقــد الفريــد - رشحــه وضبطــه: إبراهيــم األبيــاري - بــروت -  دار الكتــاب العــريب 

- د ط - د ت.

عبــد الرضــا عــي - موســيقى الشــعر العــريب قديمــه وحديثــه - عــان - دار الــرشوق 
- ط) - ٩٩٧)م.

ــت - ط) -  ــا -  الكوي ــرب وصناعته ــعار الع ــم أش ــد إىل فه ــب - املرش ــداهلل الطي عب
٩٨٩)م.

عبــداهلل موســى، أمحــد حبيــب بــالل - الــذكاء االصطناعي،ثــورة يف تقنيــات العــر - 
القاهــرة - املجموعــة العربيــة للتدريــب والنــرش - ط) -٩)٠)م

ــة - د  ــة - بــروت - دار النهضــة العربي عبــد العزيــز عتيــق - علــم العــروض والقافي
ط -  د ت.

ــاض -  ــد - الري ــم واجلدي ــني القدي ــريب ب ــعر الع ــيقا الش ــدوع - موس ــد ج ــزة حمم ع
مكتبــة الرشــد - ط) - )٠٠)م.

فياض،بياتســكي، شــابرو، ســميث - مــن تعديــن املعرفــة إىل اكتشــاف املعرفــة، نظــرة 
.AAAL عامــة - مطبعــة

معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا - كاليفورنيا - ٩٩٦)م.

حممــد إبراهيــم عبــادة - معجــم مصطلحــات النحــو والــرف والعــروض والقافيــة - 
القاهــرة - مكتبــة اآلداب - ط) - ))٠)م .
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927 د. مرمي بنت عبدالهادي القحطاني 

حممــد ســمر نجيــب اللبــدي - معجــم املصطلحــات النحويــة والرفيــة - بــروت - 
مؤسســة الرســالة للطباعــة والنــرش - ط) - ٩٨٦)م .

حممــود  حممــد شــاكر - نمــط صعــُب ونمــط خميــف - القاهــرة - دار املــدين - ط) - 
٩٩٦)م.

املقاالت والدوريات العلمية :

ــة  ــا -  مقال ــي منه ــذا موقف ــاج وه ــور االحتج ــذه عص ــدي - ه ــرزاق الصاع ــد ال عب
منشــورة يف موقــع جممــع اللغــة العربيــة االفــرتايض - ٥) رمضــان ٨)٤) هجريــة، املوافــق 

ــو ٧)٠)م ٠) يوني

MITTechnology Review    فريق	 

ــل  ــة منشــورة عــىل اإلنرتنــت  - ) إبري ــة علمي ــذكاء االصطناعــي ؟ - مقال مــا هــو ال
٠)٠)م.
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العروض العريب بني مركزية الوتد وإنصاف السبب
دراسة يف الصوراملرتددة بني األبحر الشعرية 

د. وليد مقبل السيد عيل الديب 
األستاذ املشارك يف قسم اللغة العربية

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة جازان
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931 د. وليد مقبل السيد علي الديب

امللخص

ال نــكاد نطالــع دراســة يف العــروض تتعــرض للحديــث عــن الوتد والســبب 
إال ونجدهــا تعــي مــن شــأن الوتــد، ومتنحــه مركزيــة مطلقــة، فجعلــوه املســؤول 
األول عــن اإليقــاع الشــعري، كــا دفعهــم ثباتــه إىل حتديــد مواقــع األســباب يف 
التفعيــات بنــاء عــى موقعــه، ومــع أن البحــث ال ينكــر أمهيــة الوتــد فإنــه يــرى 
أن الســبب رشيــك الوتــد يف كل مــا مــن شــأنه إقامــة البنــاء الشــعري، وأمهيتــه 
ال تقــل عــن أمهيــة الوتــد، فقــد ُتَفــكُّ بعــض الدوائــر بنــاء عــى موقــع الســبب، 
ــق  ــن طري ــعري ع ــاع الش ــم يف اإليق ــوىل يف التحك ــد الط ــب الي ــه صاح ــا أن ك
ــة يف  ــل مركزي ــه يمث ــة فإن ــذه احلال ــور، ويف ه ــل البح ــؤدي إىل تداخ ــه امل زحاف
صناعــة التداخــل. ويف هــذا اإلطــار ناقشــالبحثبعضاآلراءالداعيةإليدمج البحــور 

املشــتملة عــى بعــض الصــور املتطابقــة.

الكلــات املفتاحيــة: الوتــد، الســبب، اإليقــاع الشــعري، الدوائــر 	 
البحــور. تداخــل  العروضيــة، 

Arab propositions between (alwatad centrality and fairness of (alsabab)

A study of overlapping hair weights

We hardly ever read a study in the science of propositions that deals with (alwatad and alsabab) 

unless we find it to raise the status of the wedge and give it absolute centrality. The peg, for it is seen that 

the cause is the partner of the peg in everything that would establish the poetic structure, as it is also the 

holder of the upper hand in controlling the poetic rhythm through its zahafa - (its changes) - which leads 

to the overlap between hair weights, And in this case (alsabab) is central to the interference industry, The 

research also discussed some opinions calling for combining hair weights.

Key words:alwatad ,alsabab, the poetic rhythm, Hair Weights Circles,Overlapping hair weights.
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تقديم

احلمــد هلل رب العاملــني، والصــاة والســام عــى أرشف املرســلني املبعــوث 
رمحــة للعاملــني ســيدنا حممــد، وعــى آلــه، وصحبــه، ومــن اهتــدى هبديــه إىل يــوم 

الديــن.   أمــا بعــد،

البناء الشعري ال يستطيع أحد أن ينكرها، لكني الحظت  فإن أمهية الوتد يف 
أن هذه األمهية قد بناها العروضيون عى وصفهم السبب بالضعف واالضطراب، 
املطلقة يف  السلطة  للوتد  الشعري، فجعلوا  البناء  إقامة  إىل إمهال دوره يف  أدى  مما 
بوه حرس حدود اإليقاع الشعري، ومنحوه اهليمنة  صناعة الدوائر العروضية، ونصَّ
يف اعتاد السبب عليه؛ لثباته، فأردت من هذا البحث بيان دور السبب الذي أعده 
رشيًكا للوتد يف كل الوظائف العروضية، ودوره ال يقل أمهية عن دور الوتد، بل 
العروضية، كالصور  القضايا  األوفر يف بعض  النصيب  السبب صاحب  قد يكون 

املرتددة بني البحور.

- أسباب اختيار املوضوع: دفعني إىل دراسة هذا املوضوع:

الوتد  ليثبتوا قوة  بالضعف واالضطراب؛  السبب  العروضيني  1- مناقشة وصف 
وثباته.

يف  والسبب  الوتد  من  كل  دور  وحتديد  العروضية،  الدوائر  طبيعة  يف  البحث   -2
بنائها.

3- حتديد دور كل من الوتد والسبب يف صناعة اإليقاع الشعري.

4- حتديد صاحب املركزية احلقيقية يف الصور املرتددة بني األبحر.

5- مناقشة بعض دعاوى دمج البحور املشتملة عى صور متطابقة.
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- تساؤالت الدراسة:

1- هل الوتد وحده با ُمنَِح من سلطة هو مركز الدوائر العروضية؟ وما دور السبب 
يف بنائها؟

2- هل اإليقاع الشعري قائم عى كاهل الوتد فقط، أم أن السبب يشاركه يف ذلك؟
بالضعف  السبب  وصف  عى  باالعتاد  إال  يتحقق  ال  الوتد  قوة  إبراز  هل   -3

واالضطراب؟
4- إذا كان ثبات الوتد هو دليل قوته فهل السبب ليس له حظ من هذا الثبات؟
5- هل زحاف السبب ُيَعدُّ ضعًفا حقيقًيا أم أنه يشتمل عى جوانب تكسبه قوة.

6- إذا كان الزحاف الذي يصيب السبب يضعفه فاذا عن العلة التي تنال من الوتد 
أكثر من نيلها من السبب؟

7- البحث عن صاحب مركزية الصور املرتددة بني األبحر أهو الوتد أم السبب؟
8- هل جمرد وجود صور مرتددة بني األبحر يدفعنا إىل دجمها؟

أمهية املوضوع واهلدف منه:
أردت مــن خــال هــذا البحــث أن أعيــد للســبب مكانتــه التــي يســتحقها، 
وأن أثبــت أنــه رشيــك للوتــد يف كل الوظائــف العروضيــة، كصناعــة الدوائــر، 
ــون  ــد يك ــل ق ــد، ب ــن دور الوت ــل ع ــعري، وأن دوره ال يق ــاع الش ــق اإليق وحتق
ــور  ــة، كالص ــا العروضي ــض القضاي ــر يف بع ــب األوف ــب النصي ــبب صاح الس

املــرتددة بــني األبحــر.
الدراسات السابقة:

هــذا البحــث يقــوم عــى شــقني مرتابطــني: الشــق األول يتمثــل يف البحــث 
ــة  ــى دراس ــع ع ــة، ومل أطل ــة عام ــرويض بصف ــاء الع ــبب يف البن ــة الس ــن أمهي ع
ــور  ــة الص ــو دراس ــر ه ــق اآلخ ــا، والش ــق اهتاًم ــذا الش ــت ه ــد أول ــابقة ق س
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املــرتددة بــني األبحــر، وأعتقــد أن جــلَّ كتــب العــروض قــد أشــارت إىل هــذه 
الصــور، غــر أن دراســتي ختتلــف عــا ورد يف كتــب العــروض يف كوهنــا تنطلــق 
ــة إىل  ــل، باإلضاف ــذا التداخ ــة ه ــبب يف صناع ــة الس ــات مركزي ــة إثب ــن حماول م

مناقشــة دعــاوى دمــج بعــض البحــور.
- منهج البحث وخطواته:

ــا  ــة القضاي ــل يف دراس ــى التحلي ــم ع ــي القائ ــج الوصف ــث املنه ــع البح يتب
ــة بــني وظيفــة كل منهــا، وقــد اقتضــت  التــي ختــص الوتــد والســبب، واملقارن

ــة: ــني، وخامت ــم، ومبحث ــن تقدي ن م ــوَّ ــث أن يتك ــة البح طبيع

التقديــم: أوضــح فيــه طبيعــة الدراســة، وأســباهبا، وتســاؤالهتا، وأمهيتهــا، 
وأهدافهــا، والدراســات الســابقة - إن وجــدت-، واملنهــج املتبــع يف هــذه 

ــة. الدراس

املبحث األول: العروض العريب بني مركزية الوتد وإنصاف السبب.

املبحث الثاين: مركزية السبب يف الصور املرتددة بني األبحر.

اخلامتة: أعرض من خاهلا أهم النتائج التي توصل إليها البحث.
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935 د. وليد مقبل السيد علي الديب

املبحث األول
العروض العريب بني مركزية الوتد وإنصاف السبب

ــا  ــا هل ــان م ــبب وبي ــد والس ــني الوت ــة ب ــار املقارن ــوض غ ــل خ ــة وقب بداي
ــي ال يســتطيع باحــث يف العــروض  ــد الت ــة الوت ــرَّ بأمهي ومــا عليهــا- أود أن أق
العــريب إنكارهــا، لكنــي الحظــت أن هــذه األمهيــة مل جيــد العروضيــون 
ــه  ــال إمهاله،ووصف ــن خ ــبب م ــأن الس ــن ش ــم م ــا إال بتهوينه ــبيًا إلبرازه س
بالضعــف، واالضطــراب، فجعلــوا للوتــد الســلطة املطلقــة يف صناعــة الدوائــر 
ــة  ــوه حــرس حــدود اإليقــاع الشــعري)2(، ومنحــوه اهليمن ــة)1(، ونصب العروضي
يف اعتــاد الســبب عليــه)3(؛ لثباتــه)4(، وأرى أن الســبب هــو رشيــك الوتــد يف كل 
الوظائــف العروضيــة، ودوره ال يقــل عــن دور الوتــد، بــل قــد يكــون الســبب 
صاحــب النصيــب األوفــر يف بعــض القضايــا العروضيــة، كالصــور املــرتددة بــني 
األبحــر، وســيتضح ذلــك مــن خــال مناقشــتيحديثهم عــن أمهيــة الوتــد، وبيــان 

ــه. ــدف إنصاف ــة هب ــبب يف كل قضي دور الس

أواًل:مركزية الدوائر العروضية بني الوتد والسبب.

رأى العروضيــون أن الوتــد هــو أســاس تقديــم بحــر عــى بحــر يف الدوائــر 

)1(  ينظر العروض: أبو الفتح عثان ابن جني، حتقيق: د. أمحد فوزي اهليب، النارش: دار القلم - الكويت، 
ط1، 14٠7هـ -1987م. 79.

)2(  ينظر صنعة الشعر:أبو سعيد السرايف: حتقيق: جعفر ماجد، دار اجليل، بروت، 1996م. 49، والعروض 
وإيقاع الشعر العريب: سيد البحراوي، اهليئة املرصية العامة للكتاب، 1993م. 115.

)3(  ينظر شفاء الغليل يف علم اخلليل: حممد بن عي املحي، حتقيق: الدكتور. شعبان صاح، النارش: دار اجليل، 
بروت، ط1، 1411ه، 1991م.52، 53، وحتقيق رشح القصيدة اخلزرجية أليب حييى زكريا األنصاري، 

مفتاح عواج، ماجستر، 2٠11م، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة احلاج خلرض، اجلزائر.45. 
)4(  ينظر العقد الفريد: ابن عبد ربه األندليس، حتقيق: حممد سعيد العريان،املكتبة التجارية الكربى بمرص، 

1372ه، 1953م. 5/ 234.
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ــيط  ــد والبس ــل واملدي ــم الطوي ــي تض ــف الت ــرة املختل ــًا يف دائ ــة، فمث العروضي
ــد  ــبب، والوت ــيط س ــد والبس ــًدا، وأول املدي ــه وت ــل(؛ ألن يف أول َم )الطوي ــدِّ »ُق
أقــوى مــن الســبب؛ فوجــب تقديمــه عليــه«)1(. ونتيجــة ذلــك أهنــم عنــد فــك 
الدوائــر ينبغــي أن يبــدؤا مــن البحــر الــذي يبــدأ بالوتــد، »فــإن أردت أن تفــك 
ــك  ــن(، وإن أردت أن تف ــن( يف )فعول ــن )ل ــه م ــل( فككت ــن )الطوي ــد( م )املدي

ــه مــن )عيلــن( مــن )مفاعيلــن(« )2(. )البســيط( مــن )الطويــل( فككت

وفكــرة الدوائــر يف جمملهــا تقــوم عــى إمكانيــة البــدء مــن أي مــكان، فاألهم 
ــركات  ــوايل احل ــة لت ــاالت املمكن ــع االحت ــرص مجي ــو ح ــر ه ــة الدوائ يف صناع
والســكنات، لذلــك كانــت الدوائــر جمــااًل لتطبيــق معادلــة التباديــل والتوافيــق 
التــي اعتمــد عليهــا اخلليــل يف معجمــه، تلــك املعادلــة التــي اســتطاع مــن خاهلا 
حــرص املســتعمل واملهمــل مــن ألفــاظ اللغــة، ومــن بحــور الشــعر، فعنــد رصــد 
املســتعمل واملهمــل مــن تقليبــات اجلــذر )ن - ج - ح( مثــًا ال يشــرتط أن نبــدأ 
هبــذا الرتتيــب )نجــح(، كذلــك األمــر بالنســبة للدوائــر العروضيــة، وبنــاء عــى 
ذلــك نســتطيع أن نجعــل الســبب هــو مركــز الدائــرة إذا بدأنــا بــه، فــإن أردنــا 
أن نفــك )الطويــل( -الــذي يبــدأ بوتــد- مــن )املديــد( -الــذي يبــدأ بســبب- 
فككنــاه مــن )عــا( يف )فاعاتــن(، وإن أردنــا أن نفــك )البســيط( مــن )املديــد( 
فككنــاه مــن )تــن( يف )فاعاتــن(، وكــا قالــوا »مــا ينقــص مــن أوائلهــا يــزاد يف 

أواخرهــا فاعتــربه« )3(.

ــبب  ــا- أن الس ــي -أيًض ــبب ال يعن ــدء بالس ــة الب ــن احتالي ــه م ــا ذكرت وم
هــو مركــز الدائــرة؛ لســبب يســر يتمثــل يف أن حتديــد موقــع الســبب يف البحــر 
الشــعري حيمــل بــني طياتــه حتديــًدا ملوقــع الوتــد، وكذلــك حتديــد موقــع الوتــد 

ــبب. ــع الس ــدوره إىل موق ــر ب يش

)1(  العروض البن جني: 79.

)2(  العروض البن جني: 79.

)3(  العروض البن جني: 79.
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ــد  ــة الوت ــن مركزي ــد م ــي متج ــة الت ــذه الرؤي ــر يف ه ــا النظ ــك إذا دققن كذل
ــوا  ــهم مل يلتزم ــني أنفس ــد العروضي ــا نج ــة - فإنن ــر العروضي ــة الدوائ يف صناع
هبــا، فأكــرب دائــرة عروضيــة، وهــي الدائــرة الرابعــة التــي تســمى دائــرة املشــتبه 
هــا  املشــتملة عــى ســتة أبحــر مســتعملة)أكثر مــن ثلــث بحــور الشــعر( - قــد فكَّ
ــدأ  ــه ســبب)1(، ومل تب ــذي أول ــع ال ــْت ببحــر الرسي أكثرهــم مــن الســبب، وُبِدَئ
باملضــارع البــادئ بالوتــد، وقــد عللــوا لذلــك بــأن الوتــد األول مــن املضــارع 

ــه كاملهمــل)2(. ــًا، وأن قلــة اســتعال املضــارع جعلت ــأيت معلــواًل دائ ي

وبنــاء عــى ذلــك يــرى البحــث أنــه ال توجــد تفعيلــة هي أصــل ألخــرى)3(، 
فــكل تفعيلــة هــي أصــل يف بحرهــا ســواء أبــدأت بوتد أم بســبب.

ومنهــم مــن بدأهــا بالوتــد قياســا عــى غرهــا مــن الدوائــر كاملحي يف شــفاء 
الغليــل، وقــد رأى حمقــق الكتــاب أســتاذي الدكتــور شــعبان صــاح أن البــدء 
ــرصف  ــى ب ــا املث ــرة يف صورهت ــن الدائ ــك م ــر تنف ــارع أوىل؛ »ألن األبح باملض

النظــر عــن الصــورة التــي تظهــر هبــا يف الواقــع الشــعري«)4(.

فالدوائــر العروضيــة عبــارة عــن نظــام افــرتايض ملــا ينبغــي أن يكــون عليــه االســتعال، 
ســواء أوافقــه االســتعال أم خالفــه، فــا تشــر بدورهــا إىل مركزيــة وتــد، أوضعــف ســبب، 
خاصــة أن مــا اعتمــدوا عليــه يف احلكــم بضعــف الســبب - وهــو زحافــه - الدوائــر خاليــة 
منــه؛ ألن الزحــاف ظاهــرة يفرضهــا الواقــع االســتعايل، وليــس النظــام - وإن أشــار النظــام 
ــا،  ــة برمته ــر العروضي ــر الدوائ ــن أنك ــا م ــك وجدن ــرة-؛ لذل ــل كل دائ ــا داخ إىل ماحمه
ــل االعتــاد عــى الواقــع االســتعايل للشــعر، وقــد ذكــر الدمامينــي أن »بعــض النــاس  وفضَّ
ــًا بنفســه، وأنكــر أن تكــون العــرب  ــا، وجعــل كل شــعر قائ ــر أصــًا ورأًس أنكــر الدوائ
)1(  ينظر احلور  العني: أبو سعيد نشوان بن سعيد بن نشوان، حتقيق: كال مصطفى، ط مرص، 1948 م.1 / 

.14
)2(  ينظر الكايف يف العروض والقوايف: اخلطيب التربيزي: حتقيق احلساين حسن عبداهلل - دار الكاتب العريب 
للطباعة والنرش -القاهرة، 1969م. 128. وشفاء الغليل يف علم اخلليل، مقدمة املحقق الدكتور شعبان 

صاح. 28.
)3(  ينظر حتقيق رشح القصيدة اخلزرجية: 45.

)4(  شفاء الغليل يف علم اخلليل، مقدمة املحقق الدكتور شعبان صاح. 28.
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ــا،  ــد مسدًس ــوا باملدي ــمعناهم نطق ــا س ــال: إن ــك، وق ــن ذل ــيًئا م ــدت ش قص
ــزج  ــا، وباهل ــن( فيه ــر )فعول ــًا، وبالواف ــروض مث ــن( يف الع ــيط )فِعل وبالبس
ــروض  ــل ع ــدرك أن أص ــا أن ن ــن لن ــن أي ــات، وم ــث مربع ــب واملجت واملقتض
ــزاء؟ وأن  ــة أج ــن ثاني ــد كان م ــاء(؟ وأن املدي ــن( بـ)الي ــل كان )مفاعيل الطوي
)فِعلــن( يف البســيط كان أصلــه )فاعلــن( باأللــف؟ وأن عــروض الوافــر كانــت 
ــذا  ــك«)1(. وه ــر ذل ــن(؟ إىل غ ــارت إىل )فعول ــم ص ــن(، ث ــل )مفاعلت يف األص
ــت  ــة ٍحلق ــة َعَرِضيَّ ــرد » ملح ــا جم ــر بأهن ــف الدوائ ــي إىل وص ــع القرطاجن ــا دف م

ــاًدا«)2(. ــا واعت ــض وضًع ــا األعاري ــة ُبنَِيْتعليه األوزان اتفاًقا،الأهناحقيق
وإن رفض البحث هذه الرؤية أيًضا؛ ألن الدوائر العروضية متثل النظام الذي 
حُيَْكُم من خاله عى االستعال، وهذا شأن كل علوم العربية التي أوجد هلا العلاء 

نظاًما متكامًا، قد خيرج عنه االستعال يف بعض األحوال.
ثانًيا:مركزية اإليقاع بني الوتد والسبب.

لقد نظر العروضيون للوتد عى أنه املسؤول الوحيد عن اإليقاع الشعري)3(، 
يتصل  فيا  إال  مزاحفته  »انعدام  ذلك  ودليل  التفعيلة«)4(،  يف  اإليقاع  »صائغ  فهو 

بإيقاع النهاية«)5(؛ لذلك فالوتد هو »نواة التفعيلة وعليه يدور اإليقاع«)6(. 

ويعلل ابن عبد ربه لدخول الزحاف األسباب بقوله:
َا ُتْعَرُف بِاْضطَِّراِب)7( َم َيْدُخُل يِف األَْسَباِب *** أَلَنَّ َوإِنَّ

مطبعة  اهلل،  عبد  احلساين  حتقيق:  الدماميني،  اهلل  عبد  أبو  الدين  بدر  الرامزة:  خبايا  عى  الغامزة  العيون   )1(
املدين.13.

منهاج البلغاء ورساج األدباء: حازم القرطاجني، تقديم وحتقيق: حممد احلبيب بن خوجة، الدار الرشقية،   )2(
تونس، 1969م.74.

)3(  ينظر صنعة الشعر للسرايف: 49، و العروض وإيقاع الشعر العريب لسيد البحراوي: 115.
)4(  حماوالت للتجديد يف إيقاع الشعر: د: أمحد كشك - 14٠5 هـ - د ط.19. 

الزحاف والعلة رؤية يف التجريد واألصوات واإليقاع: د. أمحد كشك، دار غريب، 2٠٠5م.99، هامش:   )5(
 .2

)6(  الزحاف والعلة: 99، هامش 2. 
)7(  العقدالفريد: 6/ 278.
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ــل  ــن بالفع ــا »يمك ــد بأنن ــة الوت ــراوي ألمهي ــيد البح ــور س ــل الدكت ويعل
ــز الوتــد عــى الســبب هــو الــذي جعــل  أن نتصــور أن إحساًســا موســيقًيا بتمي
العروضيــني يســمحون باعتبــار الســبب عرضــة للخلــل واالضطــراب والتغــر، 

ــور«)1(. ــذه األم ــن ه ــد م ــون الوت ويمنع

وأرى أن الســبب يشــاركه يف ذلــك عــى الرغــم مــن زحافــه الــذي يعوضــه 
اإلنشــاد بمجموعــة مــن القيــم األدائيــة، ولتتضــح لنــا حقيقــة تلــك املشــاركة يف 
صناعــة اإليقــاع ينبغــي أن نــورد مفهــوم اإليقــاع الــذي يعنــي »رجــوع ظاهــرة 
صوتيــة مــا، عــى مســافات زمنيــة متســاوية أو متجاوبــة، فأنــت إذا نقــرت ثاث 
نقــرات، ثــم نقــرت رابعــة أقــوى مــن الثاثــة الســابقة، وكــررت عملــك هــذا 
تولــد اإليقــاع مــن رجــوع النقــرة القويــة بعــد كل ثــاث نقــرات، وقــد يتولــد 

اإليقــاع مــن جمــرد الصمــت بعــد كل ثــاث نقــرات«)2(.

معنــى ذلــك أن كًا مــن التكــرار والتنــوع مهــا صانعــا اإليقــاع، والتكــرار 
ــني،  ــى الوحدت ــتمل ع ــر يش ــر أي بح ــد، فالبح ــني بالوت ــا خاص ــوع ليس والتن
وتــأيت كل وحــدة عــى مســافات زمنيــة حمــددة ممــا يصنــع هــذا اإليقــاع، وخمالفــة 
ــعر »ال  ــيقى الش ــوع، فموس ــي بالتن ــاس اإليقاع ــي اإلحس ــد تعط ــبب للوت الس

ــل تقــوم -أيًضا-عــى املخالفــة«)3(. تقــوم عــى التشــابه والتكــرار فقــط، ب

وممــا يؤكــد أن اإليقــاع ليــس وليــد الوتــد فحســب أننــا قــد نجــد التفعيلــة 
التــي هــي أســاس اإليقاعخاليــة مــن الوتــد؛ نتيجــة لتغيــرات الزحــاف أو العلة، 

فهــل يعنــي ذلــك أهنــا خاليــة مــن اإليقــاع! ومــن أمثلــة ذلــك:

)فاعل( يف املديد إذا أصاب)فاعاتن( البرت.

و)فاعْل( يف البسيط إذا أصاب )فاعلن( القطع.

)1(  العروض وإيقاع الشعر العريب لسيد البحراوي: 67. 
يف امليزان اجلديد: د. حممد مندور، دار هنضة مرص للطباعة والنرش، د ط - د ت. 234.   )2(
قضية الشعـر اجلديد: د: حممد النوهيي، املطبعة العاملية، القاهرة، 1964م، د ط.263.   )3(
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و)فاعْلتن( يف الوافر إذا أصاب )مفاعلتن( اخلرم والعصب)1(.

و)فاعيلن( يف اهلزج إذا أصاب )مفاعيلن( اخلرم.

و)مستفعْل( يف الرجز إذا أصاب)مستفعلن( القطع.

و)مفعو( يف الرسيع إذا أصاب )مفعوالُت( الصلم.

و)مفعوال( يف الرسيع واملنرسح إذا أصاب )مفعوالُت( الكشف.

و)مستفع ْل( يف جمزوء اخلفيف إذا أصاب )مستفع لن( القرص.

و)فْع( يف املتقارب إذا أصاب )فعولن(البرت)2(. 

وإذا قيــل: إن التفعيلــة هــي وحــدة ضيقــة مقارنــة بالبيــت، وإيقاعهــا 
ــا  ــا قــد نجــد بيًت ــه التفعيــات املجــاورة - قلــت: إنن ضعيــف، وقــد جيــرب خلل
شــعرًيا أو أكثــر قــد خــا مــن الوتــد متاًمــا، وأصبــح قائــًا عى الســبب فحســب، 
فهــل خيلــو البيــت يف هــذه احلالــة مــن اإليقــاع! فقــد حيــدث هــذا عندمــا يــأيت 
ــة  ــه التشــعيث)3(،فنجد بيتــني أو ثاث بحــر املتــدراك عــى )فْعلــن( عندمــا يصيب
ــب  ــا اخلطي ــي أورده ــات الت ــك األبي ــن ذل ــة، وم ــباب خفيف ــن أس ــارة ع عب

ــزي: التربي

ْتنَا *** واسَتْهَوْتنَا واْسَتْلَهْتـنَا ْنَيا َقـْد َغـرَّ إِنَّ الدُّ

نَيا َمْهـًل َمْهًل  *** ِزْن َما َتْأِت َوْزًنا َوْزَنا يا ْبَن الدُّ

)1(  ويسمى أقصم. 
)2(  ينظر هذه العلل يف اإلرشاد الشايف عى متن الكايف: السيد حممد الدمنهوري، وهو احلاشية الكربى عى 
العباس أمحد بن شعيب، ط 2، 1377هـ، 1957م،52  العروض والقوايف: أليب  الكايف يف علمي  متن 
وما بعدها،والقسطاس املستقيم يف علم العروض: جار اهلل أبو القاسم الزخمرشي، حتقيق: د. هبيجة باقر 
احلسني، قدم له األستاذان كال إبراهيم وصفاء خلويص، النارش، مكتبة األندلس، مكتبة النعان، بغداد، 

ساعد املجمع العلمي العراقي عى نرشه، 1969م.63 وما بعدها، والزحاف والعلة: 42 وما بعدها. 
)3(  حذف إحدى حركتي الوتد املجموع. ينظر العقدالفريد:6/ 319.
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َما ِمْن َيْوٍم َيْمِض َعنَّا *** إاِلَّ َأْوَهي ِمنَّا ُرْكـَنا)1(

فْعلن  فْعلنفْعلن فْعلن*** فْعلن فْعلنفْعلنفْعلن

فهل معنى أن األبيات خالية من الوتد أهنا ختلو من اإليقاع!

فالســبب يف مثــل هــذا النمــوذج ونحــوه هــو املســؤول األول واألخــر عــن 
ــني:  ــر صورت ــذا البح ــم أن هل ــد رأى بعضه ــد، وق ــود للوت ــاع؛ إذ ال وج اإليق
الصــورة القائمــة عــى )فاعلــن(، وإيقاعهــا خمتلــف عــن الصــورة القائمــة عــى 

التبــادل بــني )فْعلــن(، و)فِعلــن( املعتمــدة عــى النــرب)2(. 

ثالًثا:مركزية القوة بني الوتد والسبب.

ترتبــط قــوة الوتــد عــادة يف حديــث العروضيــني بثباتــه، وعــدم مزاحفتــه، 
ــراب  ــف واالضط ــبب بالضع ــم الس ــبًبا يف وصفه ــاف س ــل كان الزح ويف املقاب
ــل  ــا قي ــميتها بقوله:«وإن ــبب تس ــل لس ــه يعل ــد رب ــن عب ــد اب ــل، فنج واخلل
للســبب ســبب؛ ألنــه يضطــرب، فيثبــت مــرة ويســقط أخــرى، وإنــا قيــل للوتد 
ــي بــني وظيفــة كل  ــط حــازم القرطاجن ــزول«)3(. ويرب ــه يثبــت فــا ي ــد؛ ألن وت
مــن الوتــد والســبب يف إقامــة اخلبــاء ووظيفتهــا يف العــروض، فينعــت األســباب 
بأهنــا ليســت رضوريــة، فـ«ملــا كانــت األوتــاد منهــا مــا ثباتــه رضوري يف إمســاك 
ــل  ــه جع ــل إزالت ــد حتتم ــا، وق ــني م ــه حتص ــا يف ثبات ــا م ــه، ومنه ــاء وحتصين اخلب

العلاء عى  العتاهية يف املوشح يف مآخذ  العروض والقوايف: 139. وقد ُنسبت األبيات أليب  الكايف يف    )1(
العلمية،  الكتب  دار  الدين،  شمس  حسني  حممد  وتقديم:  حتقيق  املرزباين:  حممد  اهلل  عبيد  أبو  الشعراء: 
غذاء  يف  عنه-  اهلل  -ريض  طالب  أيب  بن  عي  لإلمام  ونسبت   .325 1415ه.  1995م،  لبنان،  بروت، 
األلباب رشح منظومة اآلداب: الشيخ حممد بن سامل السفاريني احلنبي، ضبطه ومجعه: الشيخ حممد عبد 

العزيز اخلالدي، دار الكتب العلمية بروت، لبنان، ط1، د ت.1/ 128.
)2(  ينظر قضية الشعر اجلديد:156. والدر النضيد يف رشح القصيد، حممد بنسامل بن واصل احلموي، دراسة 
وحتقيق: د. حممد عامر أمحد حسن، 14٠8ه، 1987م، د ط، دت. والرأي ملحقق الكتاب الدكتور حممد 

عامر. 42.
)3(  العقد الفريد: ابن عبد ربه األندليس، حتقيق: حممد سعيد العريان، املكتبة التجارية الكربى بمرص. 6 / 
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ــاًدا، وجعــل غــر الرضوريــة أســباًبا«)1(. لذلــك لــو  اخلليــل مــن الســواكن أوت
ــة  ــبب عرض ــا »الس ــم - لوجدن ــد زعمه ــى ح ــبب - ع ــد والس ــني الوت ــا ب قارن

ــور«)2(. ــذه األم ــن ه ــد م ــون الوت ــر، ويمنع ــراب والتغ ــل واالضط للخل
فهــذه النظــرة الســلبية للســبب ووظيفتــه لتذكــرين بــاألب الــذي ال يســتطيع 
ــذي  ــب ال ــه، وبالطبي ــأن أخي ــن ش ــن م ــه إال بالتهوي ــد أبنائ ــى أح ــي ع أن يثن
ــي إىل  ــلبي الداع ــه الس ــض بحديث ــل املري ــى يقت ــرض حت ــخيص امل ــغ يف تش يبال
اليــأس، ولــو كان للســبب قلــب ينبــض، وعقــل يعــي مــا ُنِعــَت بــه مــن ضعــف 
واضطــراب وهــوان ألصابــه هــذا اليــأس، وملــا قــام بوظيفتــه املثاليــة التــي أراد 

هــذا البحــث أن يــربز ماحمهــا.
فاملشــكلة احلقيقيــة - مــن وجهــة نظــري - أهنــم بنــوا متجيدهــم للوتــد -مع 

اســتحقاقه للتمجيــد- عــى هدمهــم لوظائــف الســبب دون وعــي بذلك.
مهــا يكــن مــن أمــر فإننــا نســتطيع أن نتلمــس مــدى أمهيــة الســبب وقوتــه 

مــن خــال جمموعــة مــن املحــاور:
إذا كان ثبات الوتد يمنحه هذه األمهية فإن السبب جيمع بني الثبات واملرونة.- 1

ــبب  ــاين الس ــقط ث ــا أن يس ــباب، فإم ــواين األس ــص بث ــر خمت ــاف تغي الزح
اخلفيــف، وإمــا الثقيــل، وإمــا يســكن ثــاين الســبب الثقيــل)3(، ومعنــى ذلــك أن 
ــه فينقســم إىل قســمني: ــا ثبات ــة، أم ــات واملرون ــني الثب ــه جيمــع ب الســبب بنوعي

القســم األول: ثبــات كّي، وهــذا إذا جــاءت التفعيلــة ســاملة مــن الزحــاف، 
وهــذا هــو األصــل واملســتحب يف التفعيلــة، لذلــك قالــوا: »الزحــاف يف الشــعر 

 كالرخصــة يف الفقــه، ال يقــدم عليهــا إال فقيــه«)4(.

)1(  منهاج البلغاء ورساج األدباء: حازم القرطاجني، تقديم وحتقيق: حممد احلبيب بن خوجة، الدار الرشقية، 
تونس، 1969م. 252.

)2(  العروض وإيقاع الشعر العريب: 67. 
)3(  ينظر العقد الفريد:6/ 271.

العمدة يف حماسن الشعر وآدابه: أبو عى احلسن ابن رشيق القرواين، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد   )4(
النارش: دار اجليل، بروت، ط 5، 14٠1 هـ، 1981م.1/ 14٠.
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943 د. وليد مقبل السيد علي الديب

القســم الثاين:ثبــات جزئــي، وهــذا إذا جــاءت التفعيلــة مزاحفــة، فــإن أول 
الســبب ال يزاحــف، فهــو ثابــت كالوتــد.

وأمــا مرونتــه فتتمثــل يف مزاحفــة احلــرف الثــاين منــه، فهــذه املزاحفــة التــي 
عدوهــا ضعًفــا أراهــا قــوة؛ ألهنــا خــروج عــن رتابــة التكــرار إىل رحابــة التنويع، 
خاصــة إذا كان الزحــاف مستحســنًا، أو مقبــواًل، فـ«إننــا نســتطيع أن نشــبِّه البحر 
املتاثــل بلحــن موســيقي ُيــَؤدَّى عــن طريــق آلــة موســيقية واحــدة، وهنــا نقــول: 
ــِدُث تغيــًرا حمــدًدا إليقــاع  إن الزحــاف إذا دخــل عــى هــذه التفعيــات فإنــه حُيْ

هــذا اللحــن. هــذا التغيــر ُيْقَبــُل؛ ألنــه كــرس لنمطيــة التكــرار«)1(. 

كــا تتضــح املرونــة جليــة يف إتاحــة الزحــاف للشــاعر أكثــر مــن خيــار قالبي 
ليضــع فيــه مــا يتناســب مــن ألفــاظ اللغــة ومشــاعره، ويف الوقــت نفســها خيــل 

بالــوزن، وهــذا ال يتيحــه الوتــد بثباتــه.

ــة  ــارص املزاحف ــا للعن ــا حقيقًي ــل غياًب ــاف ال يمث ــذا الزح ــإن ه ــك ف كذل
ــادية،  ــم اإلنش ــن القي ــة م ُض بمجموع ــوَّ ــه ُيَع ــن؛ ألن ــاد املتق ــة اإلنش يف حال
كالضغــط، والســكتة، ومطــل الصوت«فــإنَّ َحــْذَف أو تغيــر يشء مــن األســباب 
جيــب أن يكــون لــه مــا يقابلــه أيًضــا، فــإذا كان نــرب الوتــد حقيقــة حيافــظ عــى 
النغــم األمثــل ملوســيقى البيــت، فــإن نقًصــا يف البيــت جيعــل قيمــة هــذا الوتــد 
املنبــور غــر كافيــة وحدهــا لتحقيــق هــذا االنســجام، ومــن ثــم فنحــن بحاجــة 

ــد«)2(. ــر مــكان الوت ــان غ ــكان ث ــر يف م ــض آخ إىل تعوي

 أغلب البحور يعتمد عىل توايل أكثر من سبب، وال تتواىل األوتاد يف أي بحر.- 2

وهــذا يعنــي أن أكثــر البحــور تعتمــد يف إيقاعهــا عــى وتــد واحــد، وعــى 
ــارب  ــا املتق ــن، ومه ــوى بحري ــك س ــن ذل ــتثنى م ــني، وال يس ــببني متتابع س
واملتــدارك؛ ألن تفعيلتيهــا مخاســية، فــا تشــتمل إال عــى وتــد واحــد وســبب 

)1(  الزحاف والعلة: 2٠5، وانظر: 191. 
)2(  الزحاف والعلة: 239. 
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ــعيث،  ــة التش ــب التفعيل ــا يصي ــدارك عندم ــببان يف املت ــواىل س ــد يت ــد، وق واح
ــنجد  ــببان فس ــا س ــواىل فيه ــي ال يت ــات الت ــى التفعي ــن(، حت ل إىل )فْعل ــوَّ فتتح
ــك  ــال ذل ــببان، ومث ــع الس ــة ليجتم ــة املوالي ــة التفعيل ــر يف بداي ــبب اآلخ الس
)فاعاتــن( يف الرمــل واملديــد، ســيجتمع الســببان مــع بدايــة التفعيلــة املواليــة، 
فنجــد )تــن فــا(، وأعتقــد أن اجتــاع ســببني يعطــي أمهيــة للســبب بصفــة عامــة، 
خاصــة مــع وجــود قانــون املراقبــة، واملعاقبــة)1( يف بعــض البحــور. والســبب يف 
حالــة ســامته حيــدُّ مــن تــوايل املتحــركات »ويف العــروض رأينــا أهنــم يرفضــون 
تــوايل أكثــر مــن أربعــة متحــركات، وكذلــك األمــر يف األســباب واألوتــاد، إذ ال 

ــر مــن ســببني«)2(. ــدان أصــًا، كــا ال جيتمــع أكث جيتمــع وت

القوة ال تشمل نوعي الوتد.- 3

ن مــن متحركــني فســاكن )//5(،  ــا تكــوَّ ــد نوعــان: جممــوع: وهــو م الوت
ــد أن  ــاكن )/5/(، وأعتق ــا س ــني بينه ــن متحرك ــون م ــا تك ــو م ــروق: وه ومف
قــوة الوتــد مقتــرصة عــى املجمــوع دون املفــروق؛ وهــذا »ألن الوتــد املفــروق 
أضعــف مــن الوتــد املجمــوع، فـ«املجمــوع أرشف مــن املفــروق لقوتــه؛ وهلــذا 
ــا««)3(.  ــر كله ــى يف الدوائ ــوع أت ــا، واملجم ــتبه وحده ــرة املش ــأت إال يف دائ مل ي
ــني  ــاكن ب ــط الس ــبب؛ لتوس ــم الس ــه«يف حك ــا جعل ــف م ــن الضع ــغ م ــد بل وق

ــه«)4(.  متحركي

لذلــك وجدنــا مــن العروضيــني مــن ال يعــرتف بالتفعيــات املشــتملة عــى 
ــد  ــد مفــروق، فهــذا اجلوهــري ينكــر تفعيلــة )مفعــوالُت( ويعــدُّ فــرق الوت وت

لثبوت  ساكنأحدمها  يسقط  السقوط:  يتعاقبان  فيجزأين،فها  ان  سبب  يتقابل  »أن  املعاقبة  معنى    )1(
ساكناآلخر،ويثبتان مجيًعا،واليسقطان مجيًعا«. العمدةيف حماسن الشعر وآدابه: 1/ 149.

)2(  العروض وإيقاع الشعر العريب لسيد البحراوي: 72. 
العيون الغامزة عى خبايا الرامزة:19.  )3(

جامعة  واألدب،  اللغة  سلسلة  املصباحية،  جملة  حسيمي،  فاطمة  اخلليل:  عند  الزحاف  إوالية   )4(
سيديحممدبنعبداهلل- كليةاآلدابوالعلوماإلنسانية، العدد:6، 2٠٠3م. 77. 
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زحاًفــا أصــاب الوتــد املجمــوع)1(، كــا أنكــر ابــن القطــاع التفعيلتــني األُخريــني 
)مســتفع لــن(، و)فــاع التــن( )2(.

 إذا ُعدَّ الزحاف ضعًفا يصيب السبب فإن أكثر العلل تصيب الوتد.- 4

لقــد علــل العروضيــون لضعــف الســبب بزحافــه -كــا أوضحنــا-، وغــاب 
عــن حديثهــم هــذا مــا يصيــب تفعيلتــي العــروض والــرضب مــن علــل النقص، 
ــوع )//5( إىل  ــد املجم ل الوت ــوَّ ــذي حي ــع ال ــد، كالقط ــن الوت ــال م ــا ين وأكثره
ــد  ــن الوت ــة م ــة الثاني ــه احلرك ــكن ل ــذي يس ــف ال ــف)/5(، والوق ــبب خفي س
ل إىل )/55(، فيشــبه الســبب اخلفيــف، والكشــف  املفــروق)/5/(، فيتحــوَّ
ل إىل )/5(،  ــوَّ ــروق، فيتح ــد املف ــن الوت ــة م ــة الثاني ــه احلرك ــذف ل ــذي حت ال
فيتطابــق مــع الســبب اخلفيــف، والتشــعيث الــذي حتــذف لــه إحــدى حركتــي 
ل إىل ســبب خفيــف )/5(،واحلــذذ الــذي يقــي عــى  الوتــد املجمــوع، فيتحــوَّ

ــد املفــروق. ــه، والصلــم الــذي ال يــرتك جــزًءا مــن الوت ــد املجمــوع برمت الوت

ناهيــك عــن اجتــاع علتــني أحياًنــا يف التفعيلــة الواحــدة كالبــرت)3( الــذي ال 
يبقــي مــن )فعولــن( ســوى )فــْع( التــي هــي ســبب خفيــف.

فــإن كان التغيــر بالنقــص ضعًفــا فــإن الوتــد مل يســلم منــه يف أهــم تفعيلتــني 
ــا  ــاِن إيقاًع َن ــا ُيَكوِّ ــرضب(؛ لكوهن ــروض وال ــي الع ــعري )تفعيلت ــت الش يف البي

خاًصــا منســجًا مــع اإليقــاع العــام للبيــت، والقصيــدة.

بقــي أن نثبــت وجهــا آخــر لقــوة الســبب مــن خــال مــا وصفــوه بأنه ســبب 
ضعفــه، وهــو زحافــه، هــذا الزحــاف الــذي وهــب الســبب حتكــًا يف اإليقــاع 

هيــأ لــه أن يدخــل نغمــة بحــر يف نغمــة آخــر كــا ســيتضح يف املبحــث اآليت.
العمدة يف حماسن الشعر وآدابه:2/ 3٠3.  )1(

)2(  ينظر البارع  ىف علم العروض: ابن القطَّاع: حتقيق: د. أمحد حممد عبد الدائم. املكتبة الفيصلية. مكة املكرمة 
ـ -1985 م.53. 14٠5 ه

)فعولن(  فتصر  آخرالتفعيلة،  من  اخلفيف  السبب  إسقاط  فاحلذف  والقطع،  احلذف  اجتاع  هو  البرت    )3(
)فعو(،والقطع: هوحذف ساكن الوتد املجموع وإسكان ماقبله، فتصر )فعو( )فْع(. ينظر القسطاسفيعل 

مالعروض:32.
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املبحث الثاين
 مركزية السبب يف الصور املرتددة بني األبحر

تعــد الصــور املــرتددة بــني األبحــر مرحلــة أعمــق يف بيــان أمهية الســبب؛ألن 
تداخــل الصــور يعنــي يف املقــام األول وصــول إيقــاع البحريــن إىل حــد التطابــق، 
فــإذا ظهــر لنــا أن الســبب هــو صانــع هــذا التطابــق يف أكثــر صــور التداخــل فــا 
حاجــة لنــا إىل أدلــة ُأَخــَر إلثبــات أن الســبب هــو صنــو الوتــد يف كل مــا يتصــل 

بالبنــاء الشــعري، بــل قــد يقــوم بوظائــف ال يقــوم هبــا الوتــد.

أواًل:التداخل بني جمزوء الوافر واهلزج.

الوافــر واهلــزج مــن البحــور البســيطة املكونــة مــن تفعيلــة واحــدة، وتفعيلــة 
ــة  ــرى، وتفعيل ــة صغ ــوع، ففاصل ــد جمم ــن وت ن م ــوَّ ــن(، وتتك ــر )مفاعَلت الواف
ــزج ال  ــني، واهل ــببني خفيف ــوع، فس ــد جمم ــن ت ن م ــوَّ ــن(، وتتك اهلزج)مفاعيل
ــيٌّ  ــابه إيقاع ــاك تش ــات، وهن ــع تفعي ــن أرب ــه م ن بيت ــوَّ ــزوًءا، فيتك ــأيت إال جم ي
بــني جمــزوء الوافــر واهلــزج يف حالــة ســامة التفعيلتــني مــن الزحــاف، فالســمة 

ــزة بــني: املمي

جمزوء الوافر:)مفاعَلتنمفاعَلتن*** مفاعَلتنمفاعَلتن(

واهلزج:)مفاعيلنمفاعيلن*** مفاعيلنمفاعيلن(

التشابه  ل هذا  الوافر، وتسكينه يف اهلزج، ويتحوَّ تتمثل يف حتريك اخلامس يف 
إىل تطابق عندما يصيب تفعيلة جمزوء الوافر زحاف العصب، وهو تسكني اخلامس 
ل به )مفاعَلتن( إىل )مفاعْلتن(، ولك أن تعرب عنها بـ)مفاعيلن(،  املتحرك)1(، وتتحوَّ
أصاب  الذي  الزحاف  فِْعِل  ِمْن  هو  التطابق  وهذا  البحرين،  بني  التفعيلة  د  فتتوحَّ
يف  املجموع  والوتد  )َعْل(،  خفيف  سبب  إىل  ل  فتحوَّ )َعَل(،  الثقيل  السبب  ثاين 

)1(  ينظر الكايف يف العروض والقوايف:51.
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البحرين ال دخل له يف صناعة هذا التطابق، وذلك ما جعل الدكتور أنيس يعالج 
البحرين)جمزوء الوافر، واهلزج( حتت عنوان واحد، ويذكر أن أصحاب العروض 
ى باهلزج عاًجا مستقًا، وأن يفرقوا بينه  قد تعودوا »أن يعاجلوا الوزن الذي ُيسمَّ
وبني جمزوء الوافر، ولكنا نؤثر النظر إليها مًعا؛ ملا بينها من وجوه شبه تكاد جتعلها 
وزًنا واحًدا«)1(، كا اقرتح الدكتور أمني السيد »وضع أحد االسمني للوزن الذي 
اهلزج«)2(،  وليكن  واحد،  باسم  مًعا  فيسميان  واهلزج(،  )الوافر  بحَرا  منه  ن  يتكوَّ
وللسبب نفسه رأى أستاذي الدكتور شعبان صاح أن البحرين يف احلقيقة ما مها 
الوافر  تفعيلة  اخلامس يف  بإمكان تسكني  قبًا  قد سلمنا  دمنا  »فا  واحد،  بحر  إال 
املجزوء، واعتددنا هبا صورة ثانية من صوره فإنه ال مانع إذن من أن نقول بأن اهلزج 

ليس شيًئا خمتلًفا عن جمزوء الوافر، وإنا مها يشء واحد«)3(.

ــا  ــاذا مل يدجمه ــن فل ــني البحري ــل ب ــاك تداخ ــا دام هن ــؤال: م ــى الس ويبق
ــد؟ ــر واح ــد يف بح ــن أمح ــل ب اخللي

وأعتقد أن رؤية اخلليل يف تفريقه بني البحرين كانت أعمق، وأكثر منهجية، ودليل 
عبقرية؛ ألنه لو جعل البحرين بحًرا واحًدا العتل له ركنان من نظامه العرويض-
من وجهة نظري -، أما الركن األول فيتمثل يف أن القول بوحدة البحرين سينتج 
دائرتني  إىل  ينتميان  فالبحران  دائرته،  بأنه مهمل يف  عنه احلكم عى بحر مستعمل 
خمتلفتني، الوافر ينتمي إىل دائرة )املؤتلف(، واهلزج ينتمي إىل دائرة )املجتلب(، فإذا 
َفَسُيْهَمُل اهلزج يف دائرته، ومن الصعب أن يقال عكس  قيل إهنا صورتان للوافر 
ذلك بأن الصورتني للهزج؛ وهذا ألن الوافر يأيت تاًما وجمزوًءا، واهلزج ال يأيت إال 

جمزوًءا.

ــة الزحــاف  ــاين الــذي ســيصيبه االعتــال فيتعلــق بمنهجي وأمــا الركــن الث
ــر-  ــان للواف ــَبْت الصورت ــإذا ُنِس ــه، ف ــدم لزوم ــي بع ــي تق ــة الت ــة عام بصف

)1(  موسيقى الشعر: د. إبراهيم أنيس، مطبعة األنجلو، ط2، 1952م.1٠8.
يف علمي العروض والقافية: د. أمني السيد، مكتبة الزهراء، مرص، د ط، دت. 89.  )2(

)3(  موسيقى الشعر بني االتباع واالبتداع: الدكتور. شعبان صاح، دار غريب، دط، 2٠٠7م. 33.



مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  - العــــدد )28( محــــــــرم  1٤٤٣هـ - أغسطس 2021م
العلم وانضباط  الفن  طالقة  بني  العربي  الشعر  لعروض  االفتراضي  املؤمتر  ببحوث  خــاص  عــدد 

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  - العــــدد )28( محــــــــرم  1٤٤٣هـ - أغسطس 2021م
العلم وانضباط  الفن  طالقة  بني  العربي  الشعر  لعروض  االفتراضي  املؤمتر  ببحوث  خــاص  عــدد 

العروض العربي بني مركزية الوتد وإنصاف السبب دراسة يف الصوراملترددة بني األبحر الشعرية 948

بمعنــى أن )مفاعيلــن( تعــد صــورة فرعيــة لـ)مفاعَلتــن(- فأيــن القصيــدة التــي 
قامــت مــن أوهلــا آلخرهــا عــى تفعيلــة فرعيــة واحــدة يف هــذه احلالــة؟ وهــذا يف 
مجيــع بحــور الشــعر، وليــس يف الوافــر فقــط، فحتــى الرجــز الــذي يتســم بكثــرة 
ــه  ــن تفعيات ــدة م ــة واح ــى تفعيل ــد ع ــده يعتم ــروع مل نج ــه الف ــور تفعيات ص

ــدة واحــدة. الفــروع فقــط يف قصي

مزاحفة،  الواحد  البيت  تفعيات  بجميع  يأيت  أن  الشاعر  أخذوا عى  إهنم  بل 
ووصفوه باالضطراب، وقد عقد اآلمدي لذلك باًبا يف موازنته ساه: )باب ما كثر 
الزحاف -ولو كان من  الوزن(، وذكر أن كثرة  يف شعره من  الزحاف واضطراب 
الواحد قبح جًدا«)1(؛ ألنه  البيت  التوايل والكثرة يف  النوع احلسن - »إذا جاء عى 

جيعل القصيدة أشبه بالنثر، ويفقدها إيقاعها.

كذلك إذا قيل إن الصورتني للهزج فهذا يتعارض مع أسس الزحاف، فهناك 
وربا  الثقيل،  السبب  ثاين  يسكن  وزحاف  اخلفيف،  السبب  ثاين  يسقط  »زحاف 
ُك من أجله الساكن، فإذا قيل بأن البحرين هزج  أسقطه«)2(، وال يوجد زحاف حُيَرَّ

فا تعليل حتريك اخلامس عندما تأيت التفعيلة )مفاعَلتن(!

ــتبعاد  ــا إىل اس ــا يدفعن ــر مم ــص كل بح ــة خت ــر زحافي ــاك ظواه ــك هن كذل
إمكانيــة اندماجهــا، فاهلــزج »تعاقــب يف )مفاعيلــن( )الياء()النــون«))3(، »فأيتها 

ــا«)4(. ــا مجيًع ــوز حذفه ــرى، وال جي ــا األخ ــت صاحبته ــت ثبت حذف

 عــى حــني يمتنــع الكــف يف )مفاعَلتــن(؛ حتــى ال جيتمــع مخــس متحــركات 
)َعَلــُت ُمــَف( )5(، فكيــف ســتضبط هــذه الظواهــر إذا ُدِمــَج البحــران!

املوازنة بني شعر أيب متام والبحرتي:أبو القاسم اآلمدي، حتقيق: السيد أمحد صقر، النارش: دار املعارف،   )1(
ط4، سلسلة ذخائر العرب )25(.1/ 3٠7.

)2(  العقد الفريد:6/ 271.
العروض: األخفش سعيد بن مسعدة، حتقيق ودراسة: سيد البحراوي، دار الشوقيات، 1998م.65.  )3(

العروض البن جني:68.  )4(
)5(  ينظر العروض لألخفش: 66.
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ــن  ــح أو احلس ــاف بالقب ــى الزح ــوا ع ــد حكم ــني ق ــإن العروضي ــك ف كذل
ــول  ــر، يق ــع يف الواف ــح أو ممتن ــزج، وقبي ــن يف اهل ــف حس ــره، فالك ــار بح يف إط
ــه  ابــن عبــد ربه:«جيــوز يف اهلــزج مــن  الزحــاف: القبــض والكــف، فالكــف في
حســن، والقبــض فيــه قبيــح«)1(، هــذا فضــًا عــن ظواهــر التغيــرات األخــرى 
ــًا »يدخلــه اخلــرم يف االبتــداء، فيكــون  التــي تفــرق بــني البحريــن، فاهلــزج مث
أخــرم، فــإذا دخلــه الكــف مــع اخلــرم قيــل لــه: أخــرب، فــإذا دخلــه القبــض 

مــع اخلــرم قيــل لــه: أشــرت، واخلــرم كلــه قبيــح«)2(.

ثانًيا:التداخل بني الكامل والرجز.

ــدة،  ــة واح ــن تفعيل ــة م ــيطة املكون ــور البس ــن البح ــز م ــل والرج الكام
ــوع،  ــد جمم ــرى، فوت ــة صغ ــن فاصل ن م ــوَّ ــن(، وتتك ــل )مَتفاعل ــة الكام وتفعيل
ــوع،  ــد جمم ــني، فوت ــببني خفيف ــن س ن م ــوَّ ــتفعلن(، وتتك ــز )مس ــة الرج وتفعيل
ــن،  ــات، وجمزوءي ــت تفعي ــن س ــت م ن البي ــوَّ ــني، فيتك ــان تامَّ ــران يأتي والبح
ــأيت  ــه ي ــل بأن ــن الكام ــز ع ــد الرج ــات، ويزي ــع تفعي ــن أرب ــت م ن البي ــوَّ فيتك
ــت  ن البي ــوَّ ــوًكا، فيتك ــات، ومنه ــاث تفعي ــن ث ــت م ن البي ــوَّ ــطوًرا، فيتك مش
ــة ســامة  ــني الكامــل والرجــز يف حال ــاك تشــابه إيقاعــيٌّ ب مــن تفعيلتــني، وهن

ــني: ــزة ب ــمة املمي ــاف، فالس ــن الزح ــني م التفعيلت

الكامل: )مَتفاعلنمَتفاعلنمَتفاعلن *** مَتفاعلنمَتفاعلنمَتفاعلن(

والرجز: )مستفعلنمستفعلنمستفعلن *** مستفعلنمستفعلنمستفعلن(

ــذا  ل ه ــوَّ ــز، ويتح ــكينه يف الرج ــل، وتس ــاين يف الكام ــك الث ــل يف حتري تتمثَّ
ــو  ــار، وه ــاف اإلض ــل زح ــة الكام ــب تفعيل ــا يصي ــق عندم ــابه إىل تطاب التش
ــك أن  ــن(، ول ــن( إىل )مْتفاعل ــه )مَتفاعل ل ب ــوَّ ــرك)3(، وتتح ــكني االثانياملتح تس

العقد الفريد:6/ 3٠5.  )1(

العقد الفريد:6/ 3٠5.  )2(
)3(  ينظر العروض البن جني: 91.
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ــد التفعيلــة بــني البحريــن، يقــول أبــو العــاء  تعــرب عنهــا بـ)مســتفعلن(، فتتوحَّ
ــاء  ــه كلهــا، وهــو أن تســكن ت املعــري عــن الكامــل: »جيــوز اإلضــار يف أجزائ

ــرتة: ــل قــول عن ــتفعلن(، وذلــك مث ل إىل )مْس )مَتفاعلــن(، فيحــوَّ

إِنِّى اْمُرُؤ ِمْن َخْيِ َعْبٍس َمنِْصًبا *** َشْطِري َوَأْحِي َسائِِري بِامُلنَْصِل

فهــذا البيــت يف قصيــدة مــن الكامــل، وهــو يشــبه أول الرجــز، إذا ســلم مــن 
ــل قوله: ــاف، مث  الزح

ُبْر)1( ا ِمْثُل الزُّ َداٌر لَِسْلَمى إِْذ ُسَلْيَمى َجاَرٌة *** َقْفٌر َتَرى َآَياِتَ

وهــذا التطابــق هــو ِمــْن فِْعــِل الزحــاف الــذي أصــاب ثــاين الســبب الثقيــل 
ــن ال  ــوع يف البحري ــد املجم ــْت(، والوت ــف )ُم ــبب خفي ل إىل س ــوَّ ــَت(، فتح )ُم
ــا واحــًدا يف إحــدى  دخــل لــه يف صناعــة هــذا التطابــق، ومعنــى ذلــك أن حرًف
ــرد  ــى جم ــرص دوره ع ــا يقت ــة، ف ــة متييزي ــة ذات موقعي ــل مركزي ــر يمث الدوائ
ــرة وأخــرى،  ــق بــني دائ ــره إىل التفري ــد أث ــا يمت ــق بــني بحــر وآخــر، وإن التفري
فحــرف متحــرك واحــد يف دائــرة )املؤتلــف( التــي ينتمــي إليهــا الوافــر والكامــل 
ــن  ــرة يف بحري ــذه الدائ ــني هل ــن منتمي ــذي أدى إىل تداخــل بحري تســكينه هــو ال
ــو  ــر)َل( ه ــس يف الواف ــأن اخلام ــي ب ــرة تق ــب(؛ ألن الدائ ــرة )املجتل ــن دائ م

ــكل: ــذا الش ــح يف ه ــا يتض ــاين يف الكامــل )َت(، ك الث

الفصول  والغايات: أبو العاء املعري. عناية: حممود حسن زناتيحجازي، 1356 هـ.96، وينظر العروض   )1(
النارش:  البن جني: 92. والبيت األول يف ديوان عنرتة بن شداد: حتقيق ودراسة: حممد سعيد مولوي، 
املكتب اإلسامي.248. والثاين مل أجد له نسبة. ينظر لسان العرب : ابن منظور، دار املعارف، حتقيق : 
عبداهلل عى الكبر - حممد أمحد حسب اهلل - هاشم حممد الشاذيل - طبعة جديدة - د ت .1٠/ 274 ، 

مادة: )ع ن ق(.
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يف  وتسكينه  واهلزج،  الوافر  جمزوء  بني  التداخل  إىل  أدى  الوافر  يف  فتسكينه 
الكامل أدى إىل التداخل بني الكامل والرجز، وبعبارة أخرى فإن الفاصلة الصغرى 

َن ثانيها يف البحرين فتؤدي إىل هذا التداخل. ل إىل سببني خفيفني إذا ُسكِّ تتحوَّ
ــدَّ بعــض الباحثــني البحريــن  وهلــذا التطابــق الــذي قــد حيدثــه الزحــاف َع
ــز  َج ــل والرَّ ــد رأى »أنَّ الكام ــم، فق ــد الداي ــد عب ــور أمح ــًدا، كالدكت ــًرا واح بح
دة«)1(.  متاثــان متاًمــا، ومل يتعــدَّ الرجــز كونــه رضًبــا مــن أرضب الكاِمــل املتعــدِّ
ــور  ــني ص ــة ب ــق املقارن ــن طري ــك ع ــات ذل ــاول إثب ــه ح ــن أن ــم م ــى الرغ وع
البحريــن ومــا يدخلهــا مــن زحــاف وعلة فقــد رفــض أســتاذي الدكتور شــعبان 
صــاح دعــوى دمــج البحريــن رفًضــا قاطًعــا بنــاء عــى االختــاف بــني البحرين 
يف اإليقــاع، واألنــواع، وصــور األعاريــض واألرضب، فتغيــرات الرجــز تعطــي 

لــه »موســيقاه اخلاصــة التــي متيــزه أيــا متييــز عــن بحــر الكامــل«)2(.
وأعتقد أن هناك جمموعة من االعتبارات التي حتول دون حتقق دعوى الدمج، 
من أمهها اإلخال بالنظام الذي عدَّ البحرين مستعملني بخاف هذه الرؤية التي 
ينتميان  فالبحران  دائرته،  يف  مهمل  بأنه  مستعمل  بحر  عى  خاهلا  من  َسُيْحَكُم 
دائرة  إىل  ينتمي  والرجز  )املؤتلف(،  دائرة  إىل  ينتمي  الكامل  دائرتني خمتلفتني،  إىل 

)املجتلب(، فإذا قيل: إهنا صورتان للكامل َفَسُيْهَمُل الرجز يف دائرته.
)1(  فن العروض قضايا وبحوث: د. أمحد عبد الدايم، دار اهلانئ، ط2، 2٠٠٠م.118.

موسيقى الشعر بني االتباع واالبتداع:  143، وينظر 144.  )2(
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ــرات  ــا تأث ــي تنتجه ــور الت ــض الص ــن يف بع ــني البحري ــاد ب ــاك احت وهن
ــن(  ــرك يف )متفاعل ــاين املتح ــذف الث ــو ح ــص، وه ــدوث الوق ــاف، كح الزح
)1(، فتصــر )مفاعلــن(، وبذلــك يقابــل هــذا الزحــاف حــدوث اخلبــن يف 

ــر  ــن(، ويص ــح )مَتْفعل ــاكن)2(، فتصب ــاين الس ــذف الث ــو ح ــتفعلن(، وه )مس
التتابــع يف احلالتــني)//5//5(، وكذلــك هنــاك احتــاد بــني البحريــن إذا أصــاب 
)متفاعلــن( اخلــزل، وهــو زحــاف مــزدوج جيمــع بــني اإلضــار- وهــو تســكني 
ــل  ــة الكام ــر تفعيل ــاكن-، فتص ــع الس ــذف الراب ــو ح ــي -وه ــاين- والط الث
ــل هــذا الزحــاف حــدوث الطــي يف )مســتفعلن(- )مْتَفعلــن( )3(، وبذلــك يقاب

ــع يف  ــر التتاب ــتعلن( )4(، ويص ــح )مْس ــاكن-، فتصب ــع الس ــذف الراب ــو ح وه
ــع  ــى ال جتتم ــاره حت ــد إض ــل إال بع ــزوا طيالكام ــني)/5///5(، ومل جيي احلالت

ــركات)5(. ــس متح مخ

وعــى الرغــم مــن هــذا االحتــاد الــذي قــد دفــع بعضهــم إىل القــول بدمــج 
البحريــن فــإين أرى أن هنــاك بوًنــا شاســًعا بــني إيقــاع البحريــن يف حالــة بعــض 
ــا يف  ــه قبيًح ــر، ومقابل ــنًا يف بح ــاف حس ــون الزح ــد يك ــاف، فق ــواع الزح أن
اآلخــر، فاالحتــاد اإليقاعــي ال حيــدث إال يف حالــة واحــدة مــن هــذه احلــاالت، 
وهــي حــني يصيــب )مَتفاعلــن( اإلضــار، فتصــر )مْتفاعلــن( املطابقــة 
لـ)مســتفعلن( الســاملة، فلــو دققنــا النظــر يف الوقــص يف الكامــل املقابلللخبــن يف 
الرجــز لوجدنــا اخلبــن أكثــر استســاغة يف الرجــز ملوافقتــه إليقاعــه، وألنــه عبــارة 
عــن حــذف ســاكن فقــط، بخــاف الوقــص الــذي جــاء يف املرتبــة الثانيــة مــن 
حيــث االستحســان يف الكامــل؛ فلــم يصفــوه بأنــه حســن، وإنــا وصفــوه بأنــه 
ــارة عــن حــذف متحــرك؛ فهــو أقــرب إىل الزحــاف  ــه عب صالــح)6(، وهــذا ألن

العروض ابن جني:91.  )1(
)2(  ينظر العقدالفريد:6/ 272.

العيون الغامزة عى خبايا الرامزة:26.  )3(
)4(  ينظر العقدالفريد:6/ 272.

)5(  العروض لألخفش: 64، وينظر إوالية الزحاف: 76.
)6(  ينظر العقد الفريد:6/ 3٠4.
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ــه  ــد عرف ــروض، وق ــب الع ــرد يف كت ــاف املف ــه يف الزح ــم إدراج ــزدوج، رغ امل
التربيــزي بــا يوحــي بازدواجــه، فذكــر أن الوقــص هــو »مــا ســقط ثانيــه بعــد 
ســكونه«)1(. فهــو حــذف بعــد تســكني، فـ»إمكانيــة حــذف املتحــرك مــن أجــزاء 
الشــعر العــريب ختــل باإليقــاع، وتفســده، وتســقطه«)2(؛ لذلــك اختــار لــه اخلليــل 
ــا ذكــر  هــذا املصطلــح، فالوقــص يطلــق عــى كــرس العنق،»ووجــه التســمية ب
ــا  ــاء، وأوهل ــاين األعض ــق ث ــة؛ ألن العن ــق الكلم ــة عن ــاين بمنزل ــرف الث أن احل
الــرأس فلــا حذفتــه كأنــك كــرست عنــق الكلمــة «)3(، فاملعنــى اللغــوي يوحــي 
بمــدى اخللــل اإليقاعــي الناتــج عــن هــذا الزحــاف؛ ألنــه إذا ســقط حرفــان مهــا 
)التــاء + احلركــة فــوق التــاء( فــإن ســقوط هذيــن احلرفــني يشــكل فــراَغ زمنــني، 
األمــر الــذي جيعــل األذن تنفــر مــن هــذه الفجــوة الزمنيــة التــي يشــغلها هــذان 

احلرفــان«)4(.

فــإذا أصــاب الوقــص مجيــع تفعيــات بيــت مــن الكامــل فقــد خــرج هــذا 
البيــت عــن إيقــاع بحــر الكامــل، وأصبــح أقــرب إليقــاع بحــر الرجــز، كالبيــت 

الــذي صنعــه اخلليــل عــى حــد قــول أيب العــاء:
ِه َوَيَْتِمي )5( َيُذبُّ  َعْن  َحِريِمِه بنَْبلِِه *** َوَسْيِفِه َوُرْمِ

ويعلــق أبــو العــاء عــى البيــت بــا يوحــي برفضــه لوقــص كل التفعيــات 
ــا جيــيء العــرب بذلــك يف جــزء  بقوله:»فهــذا موقــوص يف ســتة مواضــع، وإن

واحــد مــن البيــت، فــإن زاد ففــي جزأيــن«)6(.

)1(  الوايف يف العروض والقوايف: 189. وينظر العيون الغامزة: 82.
)2(  إوالية الزحاف: 7٠.

)3(  اإلرشاد الشايف: 43. 
الدوائر العروضية واستخداماهتا يف الشعر العريب، حممد أمحد عامر، ماجستر، دار العلوم، جامعة القاهرة،   )4(

1978م.244. 
علم  يف  والقسطاس  جني:93،  والعروضابن   ،33٠ الفريد:6/  وينظرالعقد  والغايات:97،  الفصول   )5(

العروض:91.
الفصول والغايات:97.  )6(
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وقد َمثََّل اجلوهري للرجز املخبون بقول الشاعر:
َوَطامَلَا َوَطامَلَاَوَطامَلَا *** َسَقى بَِكفِّ َخالٍِد َوَأْطَعَم)1(

وأمــر اختــال اإليقــاع َوُبْعــِدِه عــن النغمــة األصيلة أوضــح بالنســبة للخزل 
ــاف  ــو زح ــز، وه ــي يف الرج ــل الط ــزدوج يف مقاب ــاف م ــو زح ــل، وه يف الكام
ــة  ــا بعناي ــد اختاره ــاف ق ــل للزح ــا اخللي ــي اختاره ــات الت ــرد، فاملصطلح مف
لداللتهــا عــى مــدى اخللــل اإليقاعــي الناتــج عنها-عــى الرغــم مــن شــكوى 
بعضهــم مــن صعوبتهــا)2(-، فاخلزل)3(»معنــاه القطــع، ومنــه ســنام خمــزول، إذا 
ُقطِــَع ملــا يصيبــه مــن الدبــر، فــكأن اجلــزء ملــا تكــرر عليــه اإلعــال ُشــبَِّه بالســنام 
الــذي أصــاب الدبــر، ثــم قطــع فاجتمــع عليــه إعــاالن«)4(. ونحــن نعلــم أن 
ــز  ــي يف الرج ــح)5(. والط ــا بالقب ــوا عليه ــد حكم ــة ق ــات املزدوج ــع الزحاف مجي

حســن؛ ألنــه متوافــق مــع إيقــاع نغمــة التفعيلــة األصيلــة )مســتفعلن(.

ــه  ــع ل ــص، فصن ــع الوق ــه م ــا فعل ــزل م ــع اخل ــل م ــل فع ــدو أن اخللي ويب
ــو  ــول أب ــه، يق ــْت كل تفعيات ــد ُخِزَل ــاهد ق ــدم ورود ش ــه، ولع ــاهًدا؛ لقبح ش
العــاء: »واخلــزل ُيــْرَوى عــن الزجــاج باخلــاء، وقــال غــره: هــو اجلــزل باجليم، 
ل إىل )مفتعلــن(؛ وقــد وضــع  وهــو ســقوط فــاء )مســتفعلن( يف الكامــل، فيحــوَّ
اخلليــل لذلــك بيًتــا مصنوًعــا؛ ألنــه جــاء باجلــزل يف ســتة مواضــع، وهــذا مــا ال 

ــذي وضعــه: ــت ال ــَرُف؛ والبي ُيْع

جامعة  جوكني،  سعد  حممد  د.  حتقيق:  اجلوهري،  محاد  بن  إساعيل  نرص  أليب  الورقة:  عروض  ينظر    )1(
أتاتورك، كلية العلوم واآلداب، قسم اللغات الرشقية وآداهبا، 1994م.29، والبيت البن املنجم، ينظر 

العمدة: 1/ 184.
)2(  ينظر عى سبيل املثال موسيقى الشعر، د. إبراهيم أنيس: 14٠، ومشكات عروضية وحلوهلا: حمجوب 
موسى، النارش مكتبة مدبويل، ط1، 1998م. 12، ومصطلحات عروض اخلليل بني اجلرح والتعديل: 
الرابع، شوال-ذو احلجة  العدد  الثالث عرش،  اللغوية، املجلد  الدراسات  إبراهيم بن عي عسري، جملة 

1432هـ، سبتمرب- نوفمرب2٠11م.32٠.
)3(  ويقال له اجلزل، وهو أيضا مصطلح يشر إىل قبح هذا الزحاف، فـ«اجلزل يف كامهم من قولك: جزلت 

البعر إذا أخرجت فقاره من ظهره«. الفصول والغايات: 97.
العيون الغامزة عى خبايا الرامزة:26  )4(

)5(  ينظر العيون الغامزة عى خبايا الرامزة:26.



مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  - العــــدد )28( محــــــــرم  1٤٤٣هـ - أغسطس 2021م
العلم وانضباط  الفن  طالقة  بني  العربي  الشعر  لعروض  االفتراضي  املؤمتر  ببحوث  خــاص  عــدد 

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  - العــــدد )28( محــــــــرم  1٤٤٣هـ - أغسطس 2021م
العلم وانضباط  الفن  طالقة  بني  العربي  الشعر  لعروض  االفتراضي  املؤمتر  ببحوث  خــاص  عــدد 

955 د. وليد مقبل السيد علي الديب

 َمنِزلٌة  َصمَّ َصَداَها، َوَعَفْت *** َأْرُسُمَها، إِْن ُسئَِلْت َلْ ُتِِب

ــَرُف اجلــزل يف شــعر العــرب  ــا ُيْع ــه الطــي. وإن ــل الرجــز إذا حلق فهــذا مث
جلــزء مفــرد يف البيــت«)1(. وليــس لــكل تفعيــات البيــت.

والنتيجــة التــي وددت أن أصــل إليهــا تتمثــل يف أن الســبب يكمــن وراء هــذا 
التداخــل، وأن هنــاك قيــًا تتصــل بنظــام الدوائــر، وقيــًا َأَهــمَّ تتصــل باإليقــاع 

حتــول دون دمــج الكامــل يف الرجــز ســواء أســمي كامــًا أم ســمي رجــًزا.

ثالًثا:التداخل بني اهلزج والرجز.

اهلــزج والرجــز مــن البحــور البســيطة املكونــة مــن تفعيلــة واحــدة أيًضــا، 
ــني،  ــببني خفيف ــوع، فس ــد جمم ــن وت ن م ــوَّ ــن(، وتتك ــزج )مفاعيل ــة اهل وتفعيل
ــوع،  ــد جمم ــني، فوت ــببني خفيف ــن س ن م ــوَّ ــتفعلن(، وتتك ــز )مس ــة الرج وتفعيل
فتفعيلــة الرجــز تنتــج عــن تقليــب تفعيلــة اهلــزج، وهــذا يف حــد ذاتــه كان يصلح 
ســبًبا منطقًيــا لعــدم إمكانيــة تداخــل البحريــن؛ ألن التتابعــات عكســية ممــا يــدل 
ــرة  ــان لدائ ــن ينتمي ــا البحري ــك وجدن ــن؛ لذل ــني البحري ــاع ب ــر اإليق ــى تناف ع
َل هــذا التنافــر  ــوِّ واحــدة، هــي دائــرة )املجتلــب(، لكــن الزحــاف يســتطيع أن حُيَ
ــب  ــد أن يصي ــا ب ــدة ف ــرة واح ــن دائ ــن م ــق، وألن البحري ــي إىل تطاب اإليقاع
الزحــاف البحريــن مًعــا لينتــج هــذا التطابــق، وهــذا حــني يصيــب )مفاعيلــن( 
ــن( )2(،  ــة )مفاعل ــح التفعيل ــاكن، فتصب ــس الس ــذف اخلام ــو ح ــض، وه القب
وهــذا يقابلــه يف الرجــز حــذف الثــاين الســاكن، وهــو اخلبــن، فتصبــح التفعيلــة 
)متفعلــن( )3(، فيكــون التتابــع يف احلالتــني هــو )//5//5(، وناحــظ أن الوتــد 
ــه يف صناعــة هــذا التطابــق، ومعنــى ذلــك أن  املجمــوع يف البحريــن ال دخــل ل
ــة  ــة ذات موقعي ــه مركزي ــَل حذف ــب( َمثَّ ــرة )املجتل ــاكنًا يف دائ ــًدا س ــا واح حرًف

جني:93،  البن  والعروض   ،33٠ الفريد:6/  العقد  يف  البيت  ورد  وقد  والغايات:96،  الفصول   )1(
والقسطاس يف علم العروض:91.

)2(  ينظر العقدالفريد:6/ 272.

)3(  ينظر العقدالفريد:6/ 272.
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ــزوًءا؛ ألن  ــز جم ــيء الرج ــة جم ــرة يف حال ــور الدائ ــن بح ــن م ــني بحري ــة ب متييزي
اهلــزج ال يــأيت إال جمــزوًءا، فاحلــرف الــذي أصابــه الزحــاف واحــد يف البحريــن 
ــاكن يف  ــاين الس ــو الث ــزج ه ــاكن يف اهل ــس الس ــر، فاخلام ــام الدوائ ــى نظ ــاء ع بن

الرجــز، كــا يتضــح مــن هــذا الشــكل:

ــع كل  ــه م ــرح نفس ــا يط ــا - ك ــه هن ــرح نفس ــد أن يط ــذي ال ب ــؤال ال والس
تداخــل بــني بحريــن- يف حالــة ورود البيــت هكــذا)//5//5( خاصــة إذا كان 
بعيــًدا عــن ســياق قصيــدة بعينهــا فــإىل أي البحريــن يكــون هــذا اإليقــاع أقرب؟

أرى أن إيقــاع الرجــز هــو األقــرب بنــاء عــى مســتوى استحســان كل مــن 
الزحافــني يف كل بحــر، ممــا يــدل داللــة واضحــة عــى أن حكمهــم عــى الزحــاف 
ــاع،  ــوب اإليق ــا ص ــوًدا وموجًه ــح كان مقص ــه صال ــح أو بأن ــن أو القب باحلس
فاخلبــن زحــاف حســن يف الرجــز)1(، وقــد اســتقبحوا القبــض يف اهلــزج، يقــول 
ابــن عبــد ربه:»والقبــض يف مفاعيلــن يف  اهلــزج قبيــح«)2(، بــل ذكــر األخفــش أن 

)1(  ينظر العروض البن جني:119.
العقد الفريد:6/ 274.  )2(
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اخلليــل منعــه، يقــول األخفــش:»وكان اخلليــل ال جييــز إلقاء يــاء )مفاعيلــن(...، 
وألن اجلــزء يصــر مثــل آخــر الرجــز، وكرهــوا أن يكثــر ذلك فيشــبه الرجــز«)1(. 
فــإذا كانــت هنــاك كراهــة مــن تداخــل التفعيلــة األخــرة مــن اهلــزج مــع الرجز، 

فتداخــل كل تفعيــات البيــت أوىل بذلك.

وال ننســى أن هــذه الصــورة )//5//5( ليســت بعيــدة عــن الوافــر أيًضــا، 
ــن  ــارة ع ــأيت عب ــذي ي ــت ال ــإن البي ــك ف ــى ذل ــاء ع ــل، وبن ــه العق ــني يصيب ح
وتديــن جمموعــني قــد ينســب للوافــر، أو الرجــز، أو اهلــزج، إذا كان جمزوًءامــع 
ســامة اإليقــاع يف الرجــز، وقبحــه يف اهلــزج، عــى حــني يكــون أكثــر قبًحــا إذا 
ُنِســَب للوافــر؛ ألن التفعيلــة بذلــك قــد أصاهبــا العقــل، وهــو حــذف اخلامــس 

املتحــرك)2(، وحــذف املتحــرك أكثــر قبًحــا مــن حــذف الســاكن.

لذلــك وجدنــا صاحــب أهــدى ســبيل قــد أورد بيًتــا جمــزوًءا،كل تفعياتــه 
ــزوء  ــر أو جم ــزوء الواف ــبته إىل جم ــة نس ــن(، ورأى احتالي ــن( أو )متْفعل )مفاعل
الرجــز، إذ يقــول: »كذلــك يشــتبه جمــزوء الوافــر املعقــول الــذي تصــر 
فيــه )مفاعَلتــن( إىل )مفاعلــن( جمــزوء الرجــز املخبــون الــذي تصــر فيــه 
ــأن البيــت مــن الرجــز؛  ــَم ب )مســتفعلن( إىل )متفعلــن(، فــإذا ُوِجــَد ذلــك ُحِك
ألنــه عــى اعتبــاره منــه يكــون املحــذوف فيــه حرًفــا ســاكنًا، وعــى اعتبــاره مــن 
الوافــر يكــون املحــذوف حرًفــا متحــرًكا، وحــْذُف الســاكن أخــف مــن حــذف 

ــل: ــول القائ ــه ق ــف أوىل، ومثال ــى األخ ــل ع ــرك، واحلم املتح

ِه وَسْيِفِه«)3(. َيُذبُّ  َعْن  َحِريِمِه *** بُِرْمِ

كا قد يكون من اهلزج عى القول باستقاله عن الوافر.

)1(  العروض لألخفش: 64.
)2(  ينظر العقدالفريد:6/ 272.

أهدى سبيل إىل علمي اخلليل: حممود مصطفى، النارش: مكتبة املعارف، 1423هـ، ط1، 2٠٠2م.83.   )3(
جني:93،  والعروضابن   ،33٠ الفريد:6/  والعقد  والغايات:97،  الفصول  يف  البيت  ورد  وقد 

والقسطاس يف علم العروض:91.



مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  - العــــدد )28( محــــــــرم  1٤٤٣هـ - أغسطس 2021م
العلم وانضباط  الفن  طالقة  بني  العربي  الشعر  لعروض  االفتراضي  املؤمتر  ببحوث  خــاص  عــدد 

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  - العــــدد )28( محــــــــرم  1٤٤٣هـ - أغسطس 2021م
العلم وانضباط  الفن  طالقة  بني  العربي  الشعر  لعروض  االفتراضي  املؤمتر  ببحوث  خــاص  عــدد 

العروض العربي بني مركزية الوتد وإنصاف السبب دراسة يف الصوراملترددة بني األبحر الشعرية 958

رابًعا:التداخل بني الرجز والرسيع.

ــز  ــني الرج ــا ب ــف في ــل خيتل ــي إىل التداخ ــد يف ــذي ق ــابه ال ــر التش أم
ــني  ــابه ب ــرى، فالتش ــور األخ ــع البح ــز م ــل الرج ــة تداخ ــن احتالي ــع ع والرسي
ــا هــو تشــابه ريــايض يؤكــده نظــام  ــا فقــط، وإن ــع ليــس إيقاعًي الرجــز والرسي
لــه الواقــع االســتعايل إىل تطابــق يف بعــض الصــور، فالنظــام  الدوائــر، وقــد حيوِّ

ــن: ن م ــوَّ ــام يتك ــز الت ــأن الرج ــي ب يق

 )مستفعلنمستفعلنمستفعلن *** مستفعلنمستفعلنمستفعلن(

ن من: وأن الرسيع يتكوَّ

)مستفعلنمستفعلنمفعوالت *** مستفعلنمستفعلن مفعوالت(

إذن فالفــارق بــني البحريــن يف النظــام هــو نــوع الوتــد يف تفعيلتــي العــروض 
ــك أن  ــى ذل ــروق، ومعن ــع مف ــوع، ويف الرسي ــز جمم ــو يف الرج ــرضب، فه وال
الفــرق يف موقــع احلركــة الثانيــة للوتــد، وهــذا دفــع اجلوهــري إىل دمــج بعــض 
ــة الشــطر يف الرجــز مــن  ــام يف البســيط)1(، ويف حال ــة الت ــع يف حال صــور الرسي
ــتة:  ــز س ــاف الرج ــول: »زح ــرق، فيق ــاه الف ــًدا س ــًرا جدي ــه تغي ــال ابتداع خ
ــرق:  ــه الف ــى قول ــف«)2(؛ ومعن ــرق، الوق ــع، الف ــل، القط ــي، اخلب ــن، الط اخلب
ــم )النــون(،  ــَتْفِعنُْل( بتقدي ــد املجمــوع، فيعــود )مســتفعلن( )ُمْس أن يفــرق الوت

ــوالُت(«)3(. ــه )مفع ــون وزن فيك

فهو يرى أن الرسيع املشطور رجز حدث فيه تغير يتمثل يف نقل املتحرك الثاين 
للوتد املجموع )ِعُلْن( إىل النهاية بعد الساكن، فأصبحت )ِعنُْل(، وبذلك يكون قد 
ألغى الوتد املفروق، وجعله تغيًرا يصيب الوتد املجموع، ودمج من خاله -أيًضا- 

)1(  ينظر عروض الورقة: 12، 13، 14.
)2(  عروض الورقة: 29.

العمدة يف حماسن الشعر وآدابه:2/ 3٠3.  )3(
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املنرسح واملقتضب يف الرجز)1(، ودليله عى أن الرسيع واملنرسح واملقتضب صور 
البحور  بخاف  )مفعوالُت(،  تفعيلته  بسيط  بحر  يأت  مل  أنه  والرجز  البسيط  من 
إذ يقول: »وأما )مفعوالُت( فليس بجزء صحيح عى ما يقوله اخلليل،  األخرى، 
وإنا هو منقول من )مستفعلن( مفروق الوتد)2(؛ ألنه لو كان جزًءا صحيًحا لرتكب 

من مفرده بحر، كا تركب من سائر األجزاء«)3(.
ويستشهد للمشطور بقول الشاعر:َينَْضْحَن يِف َحاَفاتِِه بِاألَْبَواْل)4(

اْر)5( ا َبنِي َعْبِد الدَّ وللمنهوك بقول الشاعر:َصْبً

لكنه تطبيقيًّا يصفه كا وصفه اخلليل، فيذكر أن التفعيلة األخرة )مفعوالُت( 
قد أصاهبا الوقف، وهو تسكني السابع املتحرك، فأصبحت )مفعوالن( )6(.

عى أية حال أرى أن هذا الدمج ال ُيْقَبُلعى املستويني النظري واالستعايل، فعى 
ُض عليه بثاثة أمور مهمة: املستوى النظري ُيْعرَتَ

األمر األول: يتمثل يف أن هذا الدمج سيؤدي إىل إمهال بحور )مفعوالُت( يف 
دائرهتا.

األمر الثاين: هو أن القول بالتقديم والتأخر أو النقل -وإن ُوِجَد يف الرصف 
والنحو- ال جمال له يف العروض، ولو كان املنقول جمرد حركة، فلهذه احلركة تأثر 
ل  السحر يف هذا العلم، ولنتأكد من ذلك علينا أن نرى أثر نقل احلركة الذي سيحوِّ

تفعيلة إىل أخرى، وبحر إىل آخر، فعى سبيل املثال:

)1(  ينظر عروض الورقة: 29، 31، 32.
)2(  يقصد أن الوتد أصبح مفروقا بعد أن كان جمموًعا.

)3(  عروض الورقة: 1، 2.
)4(  ينظر عروض الورقة: 33.

)5(  ينظر عروض الورقة: 33. وُنِسَب البيت هلند بنت عتبة، ينظر العقد الفريد: 5/ 49٠، والقسطاس: 11.
)6(  ينظر عروض الورقة: 29.
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تصــر )فعولــن( بتأخــر العــني فقــط )ُفوُعُلــْن(، أي: )َفاِعُلــْن(، والعكــس 
صحيــح.

وتصــر )متفاعلــن( بتأخــر الفــاء فقــط )متافلتــن(، أي: )مفاعلتــن(، 
والعكــس صحيــح.

وتصر )فاعاتن( بتأخر الام فقط )فاعالتن(، أي: )ُمْسَتْفِعُلْن(.

كا تصر )مستفعلن( بتأخر الام فقط )ُمْسَتْفِعنُْل(، أي )مفعوالُت(

كــا صــارت )مســتفعلن( بتأخــر الــام فقــط )ُمْســَتْفِعنُْل(، أي )مفعــوالُت( 
عــى حــد قــول اجلوهــري.

لــكل ذلــك أرى أن هــذا النقــل ال يصلــح مبــدًأ مــن مبــادئ علــم العروض، 
فاحلــركات والســكنات يف العــروض كقطــع الشــطرنج، كل قطعــة هلــا وظيفــة 
ــا، لكنهــا ال يصــح  حمــددة ومســار إيقاعــي حمــدد، وقــد تلتقــي الوظائــف أحياًن

دجمهــا.

ــد  ــوع والوت ــد املجم ــن الوت ــني كل م ــر ب ــارق كب ــاك ف ــث: هن ــر الثال األم
ــني  ــاكن ب ــط الس ــف؛ لتوس ــبب اخلفي ــبه بالس ــروق أش ــد املف ــروق، فالوت املف

احلركتــني)1(.

وإذا دلفنا إىل االستعال وجدنا كل ما يصيب الرجز من زحاف يصيب الرسيع، 
َبُل)2(، بل يشرتكان -أيًضا- يف ظاهرة زحافية ُحِرَمْت  َبُن، َوُيْطَوى،َوخُيْ خُيْ فكامها 
املجتمعني،  السببني  سامة  »جواز  وتعني  املكانفة،  وهي  الشعر،  بحور  أكثر  منها 
من  نظر  وجهة  يعضد  مما  اآلخر«)3(.  ومزاحفة  أحدمها  وسامة  مًعا،  ومزاحفتها 
رأى دجمها غر أن هذه احلركة هي كفيلة بأن جتعل لكل إيقاع ماحمه اخلاصة به، 

)1(  ينظر إوالية الزحاف: 77.
)2(  ينظر العقد الفريد:6/ 314.

العيون الغامزة عى خبايا الرامزة:29.  )3(
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وليس أدل عى ذلك مما أوردته من آثار نقل احلركة التي أقل ما تقوم به االنتقال من 
إيقاع بحر إىل إيقاع آخر. 

ويأيت التشابه احلقيقي بني الرجز والرسيع نتيجة الحتاد شكل الوتدين املجموع 
واملفروق يف التفعيلة األخرة، نتيجة لقطع املجموع، وكشف املفروق، فإذا أصاب 
)مستفعلن( يف مشطور الرجز القطع -وهو حذف ساكن الوتد املجموع وتسكني 
ما قبله-فستصبح التفعيلة: )مستفعْل( )1(، ويف مقابل ذلك إذا أصاب )مفعوالُت( 
التفعيلة:  املتحرك)2(-فستصبح  السابع  حذف  وهو  الكشف-  الرجز  مشطور  يف 

)مفعوال(، فتطابق مع )مستفعْل(، وهذا كقول الشاعر:

 َيا  َصاِحَبْي  َرْحيِل  َأِقلَّ  َعْذيِل

ــه البيــت يف مشــطور الرسيــع)3(، وأورده الســكاكي  فقــد أورد ابــن عبــد رب
ــق  ــه بتعلي ــا علي ــع معلًق ــره يف الرسي ــم ذك ــه)4(، ث ــق علي ــز دون أن يعل يف الرج
يرجــح فيــه أنــه مــن الرسيــع، وتعليقــه يصلــح قانوًنــا نســتطيع مــن خالــه نســبة 
البيــت عندمــا يتنازعــه بحــران، فقال:«وإنــا ال حيمــل هــذا عندنــا عــى مشــطور 
الرجــز املقطــوع العــروض؛ ألن محلــه عــى ذلــك يســتدعي إســقاط حــرف مــع 
إســقاط حركــة، ومحلــه عــى هــذا)5( يســتدعي إســقاط حــرف فحســب؛ لكــون 
احلركــة ســاقطة بحكــم كــون حرفهــا موقوًفــا عليــه: أي لكــون حركــة التــاء مــن 
)مفعــوالت( ســاقطة يف االســتعال،وال ظهــور هلــا إال يف الدائــرة، فتأملــه، واحُذ 

عــى مــا ســمعت متــى اعرتضــك موضــع صالــح احلمــل عــى وجهــني«)6(.

فقد استند السكاكي ملبدأين مهمني يف نسبة البيت:
)1(  ينظر العقدالفريد:6/ 273.
)2(  ينظر العقدالفريد:6/ 272.

)3(  ينظر العقد الفريد:6/ 314، 338.
الكتب  دار  النارش:  زرزور،  نعيم  عليه:  وعلق  هوامشه  وكتب  ضبطه  السكاكي،  العلوم:  مفتاح  ينظر    )4(

العلمية، بروت - لبنان، ط2، 14٠7 هـ - 1987م.544.
)5(  يقصد محله عى الرسيع.

مفتاح العلوم:55٠.  )6(
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ــل - 1 ــر األق ــب التغي ــر صاح ــة، فالبح ــب التفعيل ــي تصي ــرات الت ــمِّ التغي َك
هــو أوىل بالبيــت املختلفحولــه، والوقــف يعــد إجــراًء واحــًدا، هــو حــذف 
املتحــرك األخــر، يف حــني أن القطــع يعــد إجراءيــن، حذًفــا لســاكن، 

ــرك. ــكينًا ملتح وتس

املقارنــة بــني النظــام املتمثــل يف الدوائــر، واالســتعال املتمثــل يف التغيــرات - 2
احلقيقيــة، فذكــر أن حتريــك الســابع هــو يف النظــام فقــط، ومل يــرد يف 
االســتعال، وهــذا أدى إىل قلــة اإلجــراءات احلقيقيــة يف حالــة نســبة البيــت 
ــا ســاكنًا فقــط، ألن حتريــك الســابع مل يــرد يف  للرسيــع، فكأننــا حذفنــا حرًف

ــتعال. االس

ــه عــى الرغــم مــن أن الســبب مل يشــارك يف صناعــة هــذا  ــا أن وناحــظ هن
ــوع  ــد املجم ــع الوت ــن قط ــل؛ ألن كًا م ــذا التداخ ــًرا هل ــاء أث ــه ج ــل فإن التداخ

ــف. ــبب خفي ــا إىل س هل ــروق حيوِّ ــد املف ــف الوت وكش

وبنــاء عــى هــذا أرجــح أن تكــون هــذه الصــورة مــن الرسيع؛ألهنــا أصــل 
ــن  ــت م ــة ورود بي ــز إال يف حال ــب للرج ــز، وال تنس ــرع يف الرج ــع ف يف الرسي

ــتفعلن(. ــى )مس ــدة ع القصي

ــز  ــطور الرج ــني مش ــبتها ب ــم يف نس ــط بعضه ــرى خل ــورة أخ ــاك ص وهن
ومشــطور الرسيــع، وهــذا حــني تــأيت التفعيلــة األخــرة )//5/5(، وهــذا خبــن 
ــا  ــك وجدن ــع؛ لذل ــف)1( يف الرسي ــن والكش ــل اخلب ــز، يف مقاب ــع يف الرج وقط

ــاعر: ــول الش ــون بق ــوع املخب ــز املقط ــطور الرج ــل ملش ــرشي يمث الزخم
َيا َميُّ َذات املْبَسِم الُبوِد)2(

ثم يمثل ملشطور الرسيع املكشوف املخبون بقول الشاعر:

)1(  هو حذف السابع املتحرك، ويسمى كسفا، ينظر العقدالفريد: 6/ 272، 315.
)2(  ينظر القسطاس يف علم العروض:99.
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، إْن  أخَطأُت،  أو  َنسيُِت)1( َيا َربِّ

وهــو الــوزن نفســه، وقــد شــارك الســبب الوتــد يف حــدوث هــذا التداخــل، 
ل الوتديــن  حيــث خبنــت التفعيلــة، كــا جــاء الســبب أثــرا هلــذا التداخــل؛ بتحــوُّ

املجمــوع واملفــروق إىل ســبب خفيــف يف هنايــة التفعيلــة.

وأعتقــد أن هــذه الصــورة أقــرب إىل الرجــز؛ ألن الرسيــع التــام ال جيــوز فيــه 
اخلبــن مــع الكشــف، وكان أوىل مــن مشــطوره بذلــك، كــا ناحــظ أن الصــور 
املــرتددة بــني البحريــن ليســت مــن الصــور املشــهورة لــدى العروضيــني لصــور 

البحريــن يف حالــة الشــطر.

خامًسا:التداخل بني املديد والرمل.

ــه ينتمــي لدائــرة فخمــة جتمعــه مــع الطويــل والبســيط  بحــر املديــد مــع أن
غــر أنــه أقــل اســتعااًل؛ لضعــف إيقاعــه، يقــول أبــو العــاء املعــري: »واملديــد 
وزن ضعيــف ال يوجــد يف أكثــر دواويــن الفحــول«)2(، وقــد يكــون قربــه 
الشــديد مــن بحــر الرمــل ســبًبا آخــر لقلــة اســتعاله، وقــد أدى هــذا التشــابه إىل 
دعــوة بعضهــم لدجمــه يف الرمــل؛ ألن: )فاعاتــن فاعلــن فاعاتــن( تســاوي يف 

ــن()3(. ــاب )فاعاتنفاعاتنعات احلس

ــور  ــن البح ــف ع ــد ختتل ــل واملدي ــني الرم ــل ب ــة التداخ ــة أن إمكاني واحلقيق
األخــرى، ففــي البحــور األخــرى ال يتعــدى التداخــل بيًتــا واحــًدا يف قصيــدة، 
بــل قــد يصنــع العــرويض البيــت ليدلــل عــى إمكانيــة التداخــل، لكنــا هنــا أمــام 
تداخــل قــد يصيــب مقطوعــة، أو قصيــدة، وخيتلــف حوهلــا العروضيــون أهــي 

مــن الرمــل أم مــن املديــد؟ ومــن ذلــك هــذه األبيــات:

ليت شعري َضلَّة *** َأيُّ يشٍء َقَتلْك
)1(  ينظر القسطاس يف علم العروض:111.

الفصول والغايات:64.  )2(
)3(  ينظر حماوالت للتجديد يف إيقاع الشعر: 122. 
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َأمِريٌض ل ُتَعْد *** َأم رصيٌد َخَتَلْك

واملنايا رصٌد *** للفتى حيث َسلك

كلُّ يشٍء قاتل *** حنَي َتْلَقى َأَجَلك

متَّ *** للمنايا َبَدَلْك ليت نفيس ُقدِّ

َأيُّ يشٍء َحَسٍن *** يف الفتى ل يك لك

فقــد ذكــر أبــو العــاء املعــري »أهنــا حتتمــل أمريــن: أن تكــون مــن الــوزن 
 املديــد، وهــو مــن أهــل بيــت اململكــة يف الشــعر، ألنــه أخــو الطويــل والبســيط، 
وإن كان مقــرًصا عنهــا، وهــو معهــا يف دار امللــك. وعنيــت بــدار امللــك: الدائرة 
التــي جتمعــه وأخويــه...، واألمــر اآلخــر يف هــذه األبيــات أن تكــون مــن الرمل، 

وهــو مــن عامــة الشــعر. وبذلــك حكــم عليهــا أهــل العلــم«)1(.

وبعد أن أورد الزخمرشي هذه األبيات يف حديثه عن املديد:

دارِت احَلرُب َرًحا*** فاْدُفعوها، بِرَحا

ُبؤَس للَحرِب التَّي *** َتَرَكْت قوِمي ُسَدى

 طاَف،  َيبِغي  َنجوًة *** ِمْن َهلٍك، َفَهَلْك

ــذوف  ــل، املح ــزوء الرم ــن جم ــاج م ــد الزجَّ ــو عن ــه: »وه ــا بقول ــق عليه عل
ــْن(«)2(. ــذا )َفِعُل ــاء يف ه ــه ج ــا رأيت ــر م ــال: وأكث ــرضب. ق ــروض وال الع

رسالة الصاهل والشاحج: أبو العاء املعري، حتقيق: د. عائشة عبد الرمحن، دار املعارف، ط2، 14٠4ه،   )1(
1984م.

111. وقد نسب ابن عبد ربه األبيات لرجل غر معروف رثا أخاه الذي فرَّ هاربامنالطاعون،فلدغتهأفعيف
عى  أبو  احلاسة:  ديوان  رشح  ينظر  معروفة،  غر  المرأة  األصفهاين  ونسبها   .143  /3 يطريقه،فات. 
أمحد املرزوقي األصفهاين، حتقيق: غريد الشيخ، وضع فهارسه العامة: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب 

العلمية، بروت - لبنان، ط 1، 1424 هـ - 2٠٠3 م .646.
القسطاس يف علم العروض:78، وينظر العيون الغامزة عى خبايا الرامزة:53.  )2(
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وقــد أورد الدمامينــي بعــض أبيــات املقطوعــة التــي ذكرهــا أبــو العــاء، عند 
ــل القــول يف اخلــاف حوهلــا، فذكــر أن بعــض  حديثــه عــن بحــر املديــد، وفصَّ
العروضيــني قــد رأى أهنــا مــن تــام املديــد الــذي جــاء شــاًذا، وأن الترصيــع يف 
ــاج  ــر رأي الزج ــا ذك ــد، ك ــع املدي ــن مرب ــا م ــم أهن ــا رأى بعضه ــا، ك كل أبياهت
أهنــا مــن الرمــل، والعــروض والــرضب حمذوفــان، واســتدل عــى صحــة هــذا 
الــرأي بأنــه »قيــاس مذهــب اخلليــل واحلمــُل عليــه أْوىل مــن احلمــل عــى تــام 
ــع يف  ــزام الترصي ــا، والت ــد تام ــيء املدي ــذوذان: جم ــه ش ــزم علي ــه يل ــد؛ ألن املدي
القصيــدة. وهــذا يلــزم عليــه جمــيء عــروض الرمــل حمذوفــة«)1(. وهــذا دفعــه 
إىل االستشــهاد بالبيــت األول: )طــاف يبغــي...( مــرة أخــرى عنــد حديثــه عــن 
ــا يمثــل صــورة كاملــة متأرجحــة  بحــر الرمــل، ممــا يــدل عــى أن التداخــل هن

بــني البحريــن.

ــود  ــو وج ــن ه ــني البحري ــي ب ــز احلقيق ــا أن املمي ــر لوجدن ــا النظ ــو دققن ول
ــوده يف  ــدم وج ــل ع ــل، يف مقاب ــن الرم ــة م ــة الثالث ــف يف التفعيل ــبب اخلفي الس

ــا: ــا إذا طرحن ــى أنن ــد، بمعن املدي

ــج  ــكان النات ــن( ل ــن( مــن )فاعاتنفاعاتنفاعات ــن فاعات ــن فاعل )فاعات
هــو )فــا( الثالثــة يف الرمــل، وبذلــك يكــون الســبب اخلفيــف هــو املفــرق األول 

ــا، وليــس الوتــد. بــني البحريــن إيقاعًيــا، وكميًّ

)1(  العيون الغامزة عى خبايا الرامزة:53.
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اخلامتـــة

أردت مــن خــال هــذا البحــث أن أعيــد للســبب مكانتــه التــي يســتحقها، 
وأن أثبــت أنــه رشيــك للوتــد يف كل الوظائــف العروضيــة، ودوره ال يقــل عــن 
دور الوتــد، بــل قــد يكــون الســبب صاحــب النصيــب األوفــر يف بعــض القضايا 
العروضيــة، ويف ســبيل إثبــات هــذه النتيجــة توصلــت إىل جمموعــة مــن النتائــج 

اجلزئيــة التــي تتضافــر مًعــا لتأكيــد هــذه النتيجــة الكليــة:

فيــا خيــص مركزيــة الوتــد يف صناعــة الدوائــر العروضيــة أوضــح البحث أن 	 1
فكــرة الدوائــر يف جمملهــا تقــوم عــى إمكانيــة البــدء مــن أي مــكان، فاألهــم 
يف صناعــة الدوائــر هــو حــرص مجيــع االحتــاالت املمكنــة لتــوايل احلــركات 
والســكنات، وحتديــد موقــع الســبب يف البحــر الشــعري حيمــل بــني طياتــه 
حتديــًدا ملوقــع الوتــد، وكذلــك حتديــد موقــع الوتــد يشــر بــدوره إىل موقــع 

الســبب، وهــذا جيعــل الســبب رشيــًكا للوتــد يف صناعــة الدوائــر.

كــا أن العروضيــني أنفســهم مل يلتزمــوا هبــذه املركزية التــي منحوهــا للوتد يف 	 2
صناعــة الدوائــر، فبــدأت أكــرب دائــرة -وهــي الدائــرة الرابعة- بســبب،وبناء 
عــى ذلــك فــإن الدوائــر العروضيــة عبــارة عــن نظــام افــرتايض ملــا ينبغــي 
أن يكــون عليــه االســتعال ســواء أوافقــه االســتعال أم خالفــه، فــا تشــر 

بدورهــا إىل مركزيــة وتــد وضعــف ســبب.

ــن 	 3 ــعري م ــاع الش ــة اإليق ــد يف صناع ــو الوت ــبب صن ــث أن الس ــت البح أثب
خــال جمموعــة مــن الرباهــني املتمثلــة يف مفهــوم اإليقــاع، ومظاهــره 
املتحققــة يف التكــرار، والتنــوع التــي يشــارك فيهــا الســبب الوتــد، وكذلــك 
أشــار البحــث إىل إمكانيــة إقامــة اإليقــاع عــى كاهــل الســبب وحــده، وذلك 
ــاظ  ــع االحتف ــد م ــن الوت ــة م ــت، واملقطوع ــة، والبي ــو التفعيل ــا ختل عندم

ــاع. باإليق
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رأى البحــث أن اإلشــكالية احلقيقيــة يف حديــث العروضيــني تكمــن يف أهنــم 	 4
بنــوا متجيدهــم للوتــد -مــع اســتحقاقه للتمجيــد- عــى هدمهــم لوظائــف 

الســبب مــن دون وعــي بذلــك.

 وقــد أثبــت البحــث أمهيــة الســبب مــن خــال مجعــه بــني الثبــات يف حرفــه 	 5
األول، واملرونــة يف حرفــه الثــاين، فزحافــه يعــد خروًجــا عــن رتابــة التكــرار 
ــه يتيــح للشــاعر أكثــر مــن خيــار قالبــي ليضــع  ــة التنويــع، كــا أن إىل رحاب
ــرص  ــاب العن ــا أن غي ــاعره. ك ــة ومش ــاظ اللغ ــن ألف ــب م ــا يتناس ــه م في
الثــاين مــن الســبب تعوضــه جمموعــة مــن القيــم اإلنشــادية، خاصــة إذا كان 

الزحــاف مستســاًغا.

كــا تتضــح أمهيــة الســبب يف أن أكثــر البحــور تعتمــد يف إيقاعهــا عــى وتــد 	 6
واحــد، وعــى ســببني متتابعــني.

كــا أن القــوة ال تشــمل نوعــي الوتــد، فالوتــد املفــروق يف حكــم الســبب؛ 	 7
لتوســط الســاكن بــني متحركيــه.

ــف 	 8 ــص ضع ــر بالنق ــى أن التغي ــا ع ــا إذااصطلحن ــث أنن ــح البح ــا أوض ك
ــي  ــعري )تفعيلت ــت الش ــني يف البي ــم تفعيلت ــه يف أه ــلم من ــد مل يس ــإن الوت ف
َنــاِن إيقاًعــا خاًصــا منســجًا مــع اإليقاع  العــروض والــرضب(؛ لكوهنــا ُيَكوِّ

العــام للبيــت والقصيــدة.

أثبــت البحــث مــن خــال الصــور املــرتددة بــني األبحــر أن هنــاك مرحلــة 	 9
أعمــق لبيــان أمهيــة الســبب؛ فتداخــل الصــور يعنــي يف املقــام األول وصــول 
ــع  ــو صان ــبب ه ــا أن الس ــر لن ــد ظه ــق، وق ــد التطاب ــن إىل ح ــاع البحري إيق
ــاركته  ــه ومش ــى أمهيت ــدل ع ــا ي ــل، مم ــور التداخ ــر ص ــق يف أكث ــذا التطاب ه

الوتــد يف إقامــة البنــاء الشــعري.
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ويف هــذا اإلطــار أثبــت البحــث أن التداخــل بــني جمــزوء الوافــر واهلــزج 	 10
ــل  ــل، وال دخ ــبب الثقي ــاين الس ــاب ث ــذي أص ــاف ال ــِل الزح ــْن فِْع ــو ِم ه

ــق. ــذا التطاب ــة ه ــوع يف صناع ــد املجم للوت

ــر 	 11 ــزوء الواف ــج جم ــة بدم ــر املنادي ــات النظ ــث وجه ــض البح ــد رف وق
واهلــزج بنــاء عــى هــذا التداخــل، وأثبــت أن رؤيــة اخلليــل يف تفريقــه بــني 
ــه لــو دمــج  البحريــن كانــت أعمــق، وأكثــر منهجيــة، ودليــل عبقريــة؛ ألن
ــذا  ــا أهن ــرويض: األول منه ــه الع ــن نظام ــان م ــه ركن ــل ل ــن العت البحري
الدمــج ســيؤدي إىل احلكــم عــى بحــر مســتعمل بأنــه مهمــل، والثانييتعلــق 
بمنهجيــة الزحــاف بصفــة عامــة التــي تقــي بعــدم لزومــه، فســتقوم قصائد 
كاملــة عــى تفعيلــة فرعيــة، وهــذا ليــس مستحســنًا، باإلضافــة إىل تعــارض 
ُك فيهــا ســاكن،  ــرَّ القــول بــأن البحريــن هزمجــع أســس الزحــاف التــي ال حُيَ
كــا أهنــم قــد حكمــوا عــى الزحــاف بالقبــح أو احلســن يف إطــار بحــره ممــا 

يعضــد عــدم الدمــج.

ــْن 	 12 ــي ِم ــز ه ــل والرج ــني الكام ــرتددة ب ــورة امل ــث أن الص ــح البح أوض
ل إىل  ــوَّ ــَت(، فتح ــل )ُم ــبب الثقي ــاين الس ــاب ث ــذي أص ــاف ال ــِل الزح فِْع
ــق. ــذا التطاب ــة ه ــوع يف صناع ــد املجم ــل للوت ــْت(، وال دخ ــف )ُم ــبب خفي س

كــا أثبــت البحــث أن حرًفــا واحــًدا يف إحــدى الدوائــر ينتمــي للســبب 	 13
ــرد  ــى جم ــرص دوره ع ــا يقت ــة، ف ــة متييزي ــة ذات موقعي ــل مركزي ــد يمث ق
ــرة وأخــرى. ــق بــني دائ ــره إىل التفري ــد أث ــا يمت ــق بــني بحــر وآخــر، وإن التفري

ــني 	 14 ــاين الســبب الثقيلــكان وراءالتداخــل ب ــا أن تســكني ث كذلــك وجدن
الكامــل والرجــز، ورفــض البحــث دعــوى دمــج البحريــن؛ نظــًرا لوجــود 
ــذا  ــول دون ه ــاع حت ــل باإليق ــمَّ تتص ــر، وقيمَأَه ــام الدوائ ــل بنظ ــم تتص قي

الدمــج، ســواء أســمي كامــًا أم ســمي رجــًزا.

وفيــا خيــص التداخــل بــني اهلــزج والرجــز أثبــت البحــث أن الزحــاف 	 15
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ــرة  ــن دائ ــا م ــني البحرين-لكوهن ــي ب ــر اإليقاع َل التناف ــوِّ ــتطيع أن حُيَ يس
واحــدة- إىل تطابــق، كــا أثبــت أن حرًفــا واحــًدا ســاكنًا يف دائــرة )املجتلب( 
ــَل حذفــه مركزيــة ذات موقعيــة متييزيــة بــني بحريــن مــن بحــور الدائــرة  َمثَّ

يف حالــة جمــيء الرجــز جمــزوًءا، وال عاقــة للوتــد بذلــك.

ــه مــع 	 16 ــة تداخل ــاع الرجــز هــو األقــرب يف حال كــا رأى البحــث أن إيق
ــر. ــاف يف كل بح ــان نوعالزح ــتوى استحس ــى مس ــاء ع ــزج؛ بن اهل

ــز 	 17 ــطور رج ــع املش ــري أن الرسي ــر اجلوه ــة نظ ــث وجه ــض البح رف
مشــطور، وأثبــت أن هــذاال يصحعــى املســتويني النظــري واالســتعايل عــن 

ــة. ــن األدل ــة م ــق جمموع طري

كــا الحــظ البحــث أنــه عــى الرغــم مــن أن الســبب مل يشــارك يف صناعة 	 18
التداخــل بــني الرجــز والرسيــع فإنــه جــاء أثــًرا هلــذا التداخــل؛ ألن كًا مــن 

هلــا إىل ســبب خفيــف. قطــع الوتــد املجمــوع وكشــف الوتــد املفــروق حيوِّ

وفيــا يتصــل بالتداخــل بــني املديــد والرمــل وجدنــا أن إمكانيــة التداخل 	 19
بينهــا ختتلــف عــن البحــور األخــرى، فتداخلهــا قــد يصيــب مقطوعــة، أو 

قصيــدة، فيختلــف حوهلــا العروضيــون أهــي مــن الرمــل أم مــن املديــد؟ 

ولــو دققنــا النظــر لوجدنــا أن املميــز احلقيقــي بــني البحريــن هــو وجــود 	 20
الســبب اخلفيــف يف التفعيلــة الثالثــة مــن الرمــل، يف مقابــل عــدم وجــوده يف 
ــا،  املديــد، وبذلــك يكــون الســبب هــو املفــرق األول بــني البحريــن إيقاعيًّ

وكميًّــا، وليــس الوتــد.
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