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 ب وج شكر واجب، وإهداء أ                                         

 

هذه الصفحات اليت بني يدي القارئ الكرمي كانت يف األصل حماضرات صوتية ألقيتها على طاليب يف الفصل الدراسي       
؛ فقد تظهر يف نص مكتوب لوال مهة احملبني األوفياء من تالميذي الربرةلم، ومل تكن 2020/2021ن العام اجلامعيالثاين م

، الطالبة بتمهيدية الدكتوراه، مهمة حتويل الصوت إىل)وورد(، وهو جهد مل سهام عبد هللا العجميتولت ابنيت الكويتية/  
وقلة صربي   الكتابة،  يف  يدي  بطء  مع  املتقدمة،  السن  هذه  يف  إنفاذه  على  احلاسوب، أكن ألجرؤ  أمام  املكوث  على 

الذي أصابه  -حفظها هللا ورعاها   -فوضعْت بني يدي   التحريف  اعرتاه، فشجعتين   نصا مكتواب، أاي كان  الذي  والنقص 
وتعه   فيه،  النظر  معاودة  من بذلك على  رأيته جديرا ابلزايدة  ما  وزايدة  ليس مفيدا،  ما  واملراجعة، وحذف  ده ابلتصويب 

ة، وتذييل العمل بقائمة املصادر واملراجع الالزمة لتوثيق ما به ضرورييتها  رأاليت  احلواشي    ، وإثبات بعضوآراء وأشعار  أعالم 
 من معلومات. 

العزيزين:         ابين   النص بعد ذلك إىل  النحو والصرف والعروض ابلكلية، الدكتور/ وليد نور هللامث آل  ، املدرس بقسم 
، وقد حتمل معّلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا املعتمد جبامعة عني مشس  ، مدرب الدكتور/ صفوت بدوي الطنطاويو

تتطلب عناية أبوزاهنا ووعيا عروضيا أبمناطها، أشعار  به من  النص مبا يغص  تنسيق  العبء األكرب يف  حىت خرج   األخري 
 الثوب الذي أرجو أن يكون مقبوال من قارئه.   النص يف هذا

فإىل هؤالء الثالثة أهدي هذا العمل كفاء ما بذلوا فيه من جهد، وأشكرهم أجزل الشكر على ما أعانوا وأسعدوا،       
  "وما توفيقي إال ابهلل عليه توكلت وإليه أنيب" فمن ال يشكر الناس ال يشكر هللا،  

 شعبان صالح                                                                                      
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 مقدمة 

 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 يوم  إىل  إبحسانسيدان حممد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم  احلمد هلل، والصالة والسالم على نبيه ومصطفاه،  

 .الدين
(، هذا املقرر الذي يتكئ وضيعر ل يقاع ااإل)التجديد يف    هللا تعاىل يف هذه احملاضرات مقرر أما بعد، فنتناول بعون  

ارس الذي مل يستوعب عروض اخلليل وقوافيه ابلصورة املثلى لن يستطيع د على الوعي ابلعروض الرتاثي؛ ألن ال  اتكاء كبريا
 على ألسنة الشعراء.  فنح التجديد الذي طرأ على هذا ال ابلضرورة أن يلم

  العروض والقافية ذو شقني: والتجديد يف علمي    
نظري  حاو   شق  للخليل،  اتلون  علماء  به  م قام  ميدانه  يف  هلم  جيدوا  أن  وسنااللوا  هؤالءذكر  ،   -إبجياز -من 

األوسطاستدراكات   العروض،  األخفش  احلسن  وأيب  الصقلي، ي،  والزجاج،  القطاع  وابن  الصحاح،  صاحب  واجلوهري 
السراج   وابن  وأمنيوالزخمشري،  والسكاكي،  القرطاجينالشنرتيين،  وحازم  احمللي،  الدين  علما  ،   من  الرتاث، كما وهؤالء  ء 

 من احملدثني.   األستاذ الدكتور: إبراهيم أنيس  سنتعرض آلراء
تطبيقي     الشعري يف دواوين   وشق  املنتج  يعتمد على  القسم سيعتمد أكثر ما  املقرر، وهذا  هو األساس يف هذا 

املوشحات، أم كانوا ممن يسلكون   كانوا ممن يصوغون أشعارهم على نظام البيت الرتاثي، أو املسمطات أو سواء أالشعراء،  
 سبيل شعر التفعيلة أو الشعر احلر.

 هللا أسال أن يوفقين إليصال املطلوب إىل عقولكم، وأن توفقوا أنتم حلسن التلقي وجودة الفهم.و
 آله وصحبه أمجعني، واحلمد هلل رب العاملني. صلى هللا وسلم على سيدان حممد، وعلى  و 

 شعبان صالح د. 
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 األول  اللقاء 

 نصلي ونسلم على املبعوث رمحة للعاملني. و   الرمحن الرحيم، وبه نستعني،  بسم هللا
 ، أما بعد 

من   215األخفش األوسط املتوىف سنة  فأول العلماء الذين يُذكرون يف التعقيب على آراء اخلليل وأشهرهم هو           
هو العنوان الواضح   املتدارك وسلم، أي بعد وفاة اخلليل أبقل قليال من نصف قرن. ولعل حبر    عليهالرسول صلى هللا    هجرة 

  عند الباحثني حني يُذكر اسم األخفش األوسط.
 والعلماء حول استدراك األخفش لبحر املتدارك فريقان: 

الرأي من مصدر   نقل هذا  ويتم  العلماء،  بناء على رواايت  مسّلمة  القضية  يتناول  أو فريق  اتليه دون حترز  إىل 
 تشكك، وعلى هذا الرأي زمرة من علماء العروض املتأخرين. 

يف كل دائرة   وفريق يتشكك يف هذه النسبة متكئا على طريقة استخراج اخلليل لألحبر من الدوائر العروضية؛ فهو
وم  األحبر  من  مستعمل  هو  ما  حمددا  ابتدأ،  حيث  من  ينتهي  حىت  واألواتد  األسباب  مع  الدائرة  يدور  إال  مهمل،  هو  ا 

منها حبر   استخرج  اليت  فنتجت    املتقارباخلامسة  يُ فعولن مبتدائ ابلوتد،  ومل  نفسها   نقل،  الدائرة  الكرّة يف  أعاد  أنه  عنه 
، كما مل يرد عنه أنه فعل يف هذه الدائرة ما فعل يف غريها من القول املتداركاليت هي تفعيلة    فاعلنمبتدائ ابلسبب لتنتج  

 . هذه التفعيلة لبحر غري مستعملن  أب
وعلماء العروض املتقدمون على رأي اخلليل من عدم االعتداد ابملتدارك حبرا بني األحبر، بل وصف بعضهم إيقاعه   

وإن كانت األبيات اليت علق عليها مما ينتمي إىل نغمة اخلبب أو املخرتع، ،  كالزجاج  مبا حيط من قدره ويقلل من جدواه
اليت  النغمة  العروضي حتت مسمى)الغريب( وهي  أبو احلسن  تلميذه  بعده  تناوهلا من  اخلليل     إمهال  لتفسري  يف حماولة منه 

 . االعتداد هبا
ابوم   االعتداد  منهجه  اقتضى  املسمى  وذكره    ملتداركن  األحبر هبذا  عدم   –  كاجلوهري   -بني  يف  اآلخرين  شارك 

إقحام اسم األخفش يف احلديث عن هذا البحر، كما أن مؤلفات األخفش اليت وصلت إىل أيدينا مل يرد فيها نص يزكي 
نسبة االستدراك إليه، بل إنه يف كتاب)العروض( الذي ُنشر منسواب إليه أهنى األحبر ببحر املتقارب، دون أن يذكر املتدارك 

ذا البحر، ومل يرد لألخفش ذكر مل يتقبل ه   ، والزجاج الذي اقتفى منهج األخفش يف كتابه )العروض(ركهالذي قيل إنه تدا
 . يف تناوله إايه

نشرت اجتهادات كثرية لعلماء هلم مكانتهم يف علم العروض تتقصى ما كتبه علماء هذا الفن حبثا ويف هذه القضية  
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 دم دقة هذه النسبة.الء العلماء جيمعون على ع عن أوليات نسبة هذا االستدراك لألخفش، ويكاد هؤ 
 فش انتقد فكرة الدوائر عند اخلليل. : ما قيل من أن األخالرأي الثاين

عن جواز اجلمع بني   األخفش  ( يف أثناء حديث القوايفمن نص ورد يف كتاب )  حممد العلميد استنتج ذلك  وق
يف ضرب السريع إذا كانت القافية مقيدة، وهذا ما يعين أنه جيوز اجلمع بني سكون العني وحركتها يف ضرب   فع لن  و    فِعلن  

فِعلن مع ،  (1) قصيدة واحدة بينهما عند اخلليل، فقال: "وكان اخلليل يقول: إمنا جيوز  وقد ذكراألخفش علة جواز اجلمع 
، مث علق (2) "عو، وفِعلن هي مُعال؛ ألن الفاء والواو يقعان للزحاف؛ ألن هذا اجلزء أصله )مفعوالُت(، وفْعلن هو مف فْعلن

األخفش على رأي اخلليل بقوله: "وهذا مذهب ضعيف؛ ألنه ال يُدرى أن العرب أرادت هذا بعينه، وأخرجت شعرا من 
 (3) ت منه"شعر، وإن كان قد يقول الرجل منهم أعاريض مل يقلها أحد قبله، ومل نسمع مبا زعم اخلليُل أهنا خرج 

األخرية  بــ   واجلملة  يسمع  مل  األخفش  أن  منها  املقصود  يكون  قد  إذ  الدوائر،  فكرة  برفض  تصريح  فيها  ليس 
 )مفعوالُت( مفروقة الوتد يف عروض شعر أو ضربه.

( اآلخر  فهمناه يف كتابه  الذي  قد صرح هبذا  الزحاف يف العروضبل  يقول: مل جيز  اخلليل  قال: "وكان  ( حني 
فاعالْن؛ ألن أصله مفعوالُت، فقد أسكنوا اتء مفعوالت، وهي النون من فاعالن، فضعف اجلزء، ومل يزاحفوا يف فاعلن؛ 

، وقد حذف من وتده التاء، فضعف اجلزء، وهذا ادعاء؛ ألنه مل يُعلم أن أصله كان مفعوالُت، واحلجة ألن أصله مفعوالتُ 
 ( 4) "فيه أنه مل جيئ...اخل

قال يف )ويزكي هذا   أنه  العروض إال العروضاالستنتاج  فْعلن يف  الكامل: "وما أرى  أثناء حديثه عن حبر  ( يف 
وهذا رأي ال خيتلف عن رأي اخلليل إال يف اختالف التفعيلة والبحر، وإن كان ،  (5) "متفاعلن جائزة مع فِعلن؛ ألنه صدر  

 (6) .قد عد ذلك يف الكامل شاذا قليال  األخفش 
األخفش فكرة الدوائر عند اخلليل تنتفي حني نراه يورد فيما بقي من كتاب )العروض( أحبر الشعر   انتقاد بل إن  

ابلرتتيب الذي اقتضته دوائر اخلليل، فقد سقطت من النسخة احملققة أحبر دائرة املختلف )الطويل واملديد والبسيط(، فكان 
فالرمل فالسريع فاملنسرح فاخلفيف فاملضارع واملقتضب مث اجملتث، ويف ترتيب إيراد ما بقي: الوافر فالكامل فاهلزج فالرجز  

 

 193العروض والقافية: دراسة يف التأسيس واالستدراك:(1) 
 91القوايف: (2)
 93،92القوايف: (3)
 155العروض: (4)
 145العروض: (5)
 93،92القوايف:  (6)
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دومنا    فقط،  املتقارب  حبر  املتفق  دائرة  من  يتناول  على النهاية  استدركه  إنه  قيل  الذي  للمتدارك  بعيد  أو  قريب  من  ذكر 

 اخلليل.
 املنهوك و   ن املشطوربشعرية الرجزيمل يعتد  أنه    ه، غري   على   مما نسب إليه أيضا، وتدل نصوصه يف )العروض(  •

 و سلم نطق هبما، والرسول ليس بشاعر كما وصفه ربه.   عليه ، مبا أن النيب صلي هللا  من قبيل السجعوجعلهما 
رأي األخفش على ما كان من منهوك الرجز أو السريع، فقال: "والرجز أيضا كله أبو احلسن العروضي    وقد قصر          

 كله من العرب، إال أن األخفش مل يكن يرى منه ما كان على جزءين شعرا، حنو قوله: شعر مسموع معروف  
 اي ليتين فيها جذ عْ                                                       

 وال الذي على جزءين يف املنسرح، حنو قوله: 
 سعدا   ويُلمِّ سعد                                                         

هذا الرأي وفنده يف    ويزعم أن من قال: هذا شعر فقد قال إن الشعر جرى على لسان النيب صلى هللا عليه وسلم"، ورد  
به   مبسوط شغل  والقوايف(  195إىل  190الصفحات من كالم  العروض  يف  )اجلامع  لقائل  من كتابه  مقاال  يدع  ال                                                               ،مبا 

يف )العروض( قد تعرض ملشطور الرجز مرتني وملنهوك املنسرح مرة، دون أن يبدو من كالمه   األخفش نفسه  فضال عن أن 
 عدم االعرتاف بشعريتهما. 

 "وقال العجاج يف الرجز: :(1)قال
 فهن  يعكْفن  به إذا حجا 

 ُمفت علن مفاعلن مفاعلن 
 م، قال: عليهث عن الرجز: "فاحلذف مما يكثر يف كالمهم أخف  د وقال وهو يتح    

 هاّل سألت طل ال ومح ما 
 وقال:

 رب الدين  اإللُه فجربْ ج قد  
 (2) فلم يقبح"

 جاء، قال الشاعر:  د " وفعوالْت فيه قبيح، وق:(3) ويف املنسرح قال
 التق ـــــــــــــــــــــــْوا بســـــــوالفْ ملّا  

 

 130العروض: (1)
 149العروض: (2)
 157العروض:  (3)
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ويف  ذلك،  شيء من من يكون املضارع واملقتضب من شعر العرب، وزع مه أنه مل يسمع منهأإنكاره قل عنه نُ  •
قاّل  املراقبة؛ ألهنما شعران  فيهما  املضارع واملقتضب فكانت  قال: " وأما  فيهما، وإمنا   ، فقل احلذف)العروض( 

 (1) مما يكثر يف كالمهم"حيذفون  
 ما بقلة الورود، ومل ينكرمها. عليهكم  ح عين أن األخفش  وهذا ي      
إىل • املقصور  أضاف  هو  رابعا  قال الطويل ضراب  آخره (2) ،  إذا كان  الطويل  تقييد  القياس  هذا  يف  جيوز  :"وقد 

 الشاعر: ، وقد جاء، قال  نبني مفاعيلن و فعول  مفاعيلن؛ ألنه إذا قيد جاء مفاعيلْ 
 ني ابن  عّتابْ ـكأن عتيــــــــــــــــقا من مهارة تغلب      أبيدي الرجــال الدافن

 وقد فر حصٌن هاراب وابُن عامر      ومن كان يرجو أن يؤوب فما آبْ 
العرب خم   القيس هذه من  امرئ  اخلليل ال جييزه. وأخربين من مسع قصيدة  فإمنا هي  فهذا جائز، وكان  قالوا:   على تلفة، 

 التقييد: 
 أحنظـــــــــــــُل لو حاميتُم وصربمُت     ألثنيت خريا صادقا وألرضانْ 
 ثياُب بين عوف  طهارى نقيٌة     وأوجههم عند املشــــاهد ُغرّانْ 

 اإلقواء.  تنشد األبيات على   األخفش ند غري وع
: -مع تضعيفه إايه  -، فقال:  ضالعرو ورود الضرب املقصور للرمل اجملزوء الصحيح  يف )القوايف( أيضا  أجاز   •

 حنو قوله:   ،أربعة أجزاء  " وجيوز يف الرمل الذي على 
 قبُل قْم فانظْر إليهم     مث دْع عنك الس مودْ 

عر ـــــــ وال أراه إال لقلة هذا الش  و فاعلن، فهو مثل ما جاء يف القياس، ومل نسمعه،  ن ألنه إذا جعله فاعالْن صار بني فاعالت
 . (3) ضعفه ، وكان يف الكامل أجود؛ ألن اجلزء الذي يف الكامل زائد، وأنت إذا قيدت هذا نقصته، فهو أضعف"و  

 فيه فاعلن، مسعناه من قائله: ، فقال:" وقد جاء  فاعلن غري خمبونة ضراب للبسيطجميء    (4) القوايفيف  ذكر   •
 وبلدة قفرة متسي الرايح هبــــــــا 
 قفر عقام تري ثور النعاج هبا 

 

 عرضها خاوية   لواغبا وهي انء   
 يروح فردا ويلفي إلفه طــــــــــاوية 

 

 
 

 162العروض: (1)
 103،102القوايف: (2)
 104،103القوايف:(3) 
 111القوايف: (4)
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 علىجهة الزحاف، ال    علىيف عروض الطويل مفاعي أو فعولن    -على ما روى أبو احلسن العروضي-  أجاز • 

 عروض املتقارب، كقول النابغة:   على، قياسا (1) جهة البناء واألصل 
 جزي هللا عبسا عبس آل بغيض  

 

 جزاء الكالب العاوايت وقد فعلْ  
 

  :(2) ، شاهدهضراب رابعا صحيحا (فاعلن ) عروض املديد الثانية  لذكر   •
 غريهـــــا ُخّلة  مل يكن يل 

 مل تزل للعني يف كل ما 
 

 وله ما كان غريي خليال  
 رأتين قتيــــال  ة حىتغبطــــــ

 

قياس  • هو  وقال:  مرات،  مفاعلنت ست  على  شعرا  ينشد  أعرابيا  "أنه مسع  العروضي  احلسن  أبو  عنه  روى 
   (3) من قول العرب فأجز ه"  -زعم  -عندي، فإن وجدته

 ، وشواهدها: -  (4) على ما روى الدماميين -اجملزوء عروضا اثلثة مقطوفة هلا ضرب مثلها للوافر  حكى   •
1- 
2- 
3- 

 ي ــــــــــــــــــــبيلة أنِت مهِّ ع
 دٌ ـــــــــــــــفإن يهلك عبيــ

 ة ــأشاقك طيف مام
 

 وأنت الدهر  ذكري  
 رونُ ــــــــــــــــــ فقد ابد الق 

 ــة ـــــــــــــــــــــ مبكة أم محام
 

 : ، شواهده  -  (5) على ما روى الدماميين   -ضراب اثلثا   أجاز يف ضرب اهلزج القصر   •
1- 
 

 

2- 

 فلو أرسلت من حبك مبهوات إيل الصنيْ 
 لوافيتـــــــــــــــــــــك عند الصبح أو حني تصلنيْ 

 

أظافري   ذو  عرين  ليث   وأســــــــــــــنانْ وما 
غراثنْ  البطش  شديد  واثب  شبلني   أبو 

 

، يف حني شاذين  )اليت على فاعلن(  اعترب الضربني الثاين والثالث )فاعلن و فع لن( للعروض الثانية من املديد  •
أن ، قال أبو احلسن العروضي: "وأما املديد فإن األخفش زعم  رو غري املشه  علىذكر هلا فيما سبق ضراب صحيحا  

 قوله:

 

 184اجلامع: (1)
 4املعيار يف وزن األشعار لوحة  (2)
 186اجلامع: (3)
 169الغامزة:(4) 
 181الغامزة: (5)
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 ُأخرجْت من كيس دهقانِ          إمنــــا الذلفـــــاء ايقـــــوتةٌ                                
وأ ُيسمع،  الصحاحمل  ابألبيات  ملحقا  وجعله  اخلليل  ذكره  قد  وهذا  جيئ،  مل  ألنه  جيوز؛  أال  والقياس  حْمد ث،  قال:   . نه 
 وكذلك قوله: 

 ويصري املـــــــــــــــــال للوارثِ يغرم املرء على فعله                                            
 (1) عنده" فهذا عنده غري جائز؛ ألنه مل جيئ، وما إبجازهتما من أبس؛ ألن اخلليل مل يكن ليضع ما ال أصل له 

أشهر من ذكر يف التعقيب على عروض اخلليل، ونلتقي مع عامل آخر يف لقاء قادم   عرض آراءذا نكون قد انتهينا من  وهب
 إبذن هللا. 

 

 
 
 
 
 

                                                    
  

 

 185اجلامع: (1)
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 الثاني   اللقاء 
إبحسان إىل احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم  ،  سم هللا الرمحن الرحيمب
 يوم الدين.

ف بعد،  عنهمأما  احلديث  ميكن  الذين  العلماء  األخفش-ثاين  عروض   -بعد  يف  العلماء  آراء  رصد  بصدد  وحنن 
هو   املتوىف سنة  أبواخلليل،  الزجاج  ولد  هــ311إسحاق  وقد  املصادر -،  تذكر  ما  وفاة 241سنة  -على  بعد  أي   ، هـ 

)كتاب يفه كتابه اخلاص الذي نشر حتت عنوان األخفش يف أتل  األخفش خبمس وعشرين سنة فقط، وقد احتذى حذو
)ملة الدراسات اللغوية( يف عددها الثالث من اجمللد السادس   بتحقيق األستاذ: سليمان أبو ستة، وقد نشرته  العروض(

كتابه هذا ، يقول احملقق:"وقد سلك الزجاج يف أتليف  186إىل  87م يف الصفحات من2004هـ املوافق1425الصادر يف 
نفس املنهج الذي سلكه األخفش، وكان ذلك واضحا يف األبواب التسعة اليت ابتدأ هبا األخفش يف كتابه، األمر الذي 

..............وكان من السهل أن نالحظ منذ البداية مدى أتثر  أعاننا على إثبات عناوين لألبواب اليت أخل هبا الناسخ
 (1) "خفشالزجاج بكتاب العروض الذي وضعه األ

يورد شعرا مما ُروي   فإن العجب يتملكنا حني نرى الزجاجوإذا كانت الصلة العلمية بني الرجلني اثبتة إىل هذا احلد        
يكون لألخفش ذكٌر يف  هذه  أن  العرب، دون  يكون ذلك من شعر  أن  املتدارك مستنكرا  أو  اخلبب  أنه من حبر  على 

اال قضية  به  أُلصقت  الذي  وهو  املستدرك القضية،  هو  األخفش  ولو كان  العروض،  مؤلفات  من  يف كثري  كما -ستدراك 
زمنيا وعروضيا من األخفش، واألوىل بنشر أفكاره؛ سواء أوافقه فيها أم   ملا فات الزجاج أن يقول ذلك، وهو األقرب  -قيل

رك صرف ما ينصرف يف مل يوافقه، كما فعل يف قضااي أخرى أوردها يف كتابه، مثل حكمه على مذهب األخفش جبواز ت
، يقول الزجاج يف ) ابب االحتجاج على من خالف أبنية العرب( :"ولو قال قائل: ما ننكر أن (2) الشعر أبنه"غلط بنّي" 

 يكون قوله: 
ـــا   ـــا قــــــــــد غرتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إن الدنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــا   ـــالسنــــــــــــــــــــــــــــ ــا فرطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نـــــــدري مـــــ
 

ـــا  ـــا واستلهتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  واستهوتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 متنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافيهـــــــــــــــا إال لو قد  

كأشعار العرب اليت تتمادح هبا وتتذاّم وتشّبب، وتوزن الوزن الذي قيل له: ما تريد بقولك: شعر؟ إن كنت تريد أنه     ؟اشعر 
وإن كنت تريد أن جتعل يف أوزاهنا ما ليس منها فأنت مبنزلة من سامنا: مررت قد أحطنا به، فما نعرف هذا يف أوزاهنا.  

 

 99مقدمة احملقق:  (1)
 123كتاب العروض:  (2)
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عندك، ال عند العرب؛   قيل لك: هذا إذ ا شعر  بزيٌد. وإن كنت تقول: إن هذا وزن ليس من أوزان العرب، إال أنه شعر، 
 .(1) ه.......اخل"( خالف أوزاهنا أنكرتْ مسعْت )ما  ألهنا إذا

 فهذا كالم رجل ال يعرتف هبذا الوزن، وال يقره حبرا بني األحبر ميكن أن يضاف إىل ما أقره اخلليل.       
يزكي وجهة نظران يف أن الزجاج مل يكن ليرتك رأي األخفش يف املتدارك دون تعقيب، لو كان الرأي لألخفش حقا، أنه       

نس ما مل يذكره اخلليل وال ذكره األخفش، عروض د جاء من هذا اجلوق قال عنها: " حبر الرمل اجملزوء قد أضاف صورةيف 
 أخرى، وهي: 

 فـــــاعالتن فـــــاعلن
 

 فــــــــاعالتن فِعلــــــــن 
 

وأصله: فاعلن..........قال أبو إسحاق: والذي رأيت زائدا يف هذه العروض عروض اثلثة، وهلا ضرب واحد، وهي على 
 أربعة أجزاء: 

 فـــــاعالتن فـــــاعلن
 

 فـــــاعالتن فـــــاعلن 
 

 وبيتها:
 بـــــؤس للحـــــرب الـــــيت

 

دى   غـــــادرْت قـــــومي ســـــُ
 

                                 
 وتقطيعه: بؤس للحر )فاعالتن(   بلليت )فاعلن(   غادرت قو )فاعالتن(   مي سدى )فاعلن(

 وهو: قال أبو إسحاق: وأكثر ما رأيته جاء يف هذه العروض )فِعلن( ، رووا شعرا يقال إنه ألخت أتبط شرا،  
ــّلة   ــعري ضــــــ  ليــــــــت شــــــ
دْ  ــ  ـــض مل يـُعـــــــــ  أمريــــــــــــــــــــــــ
ـــلٌ   كـــــــل شـــــــيء قـاتـــــــــــــــ
 واملنــــــــــــــــــــــــااي ُرص ـــــــــــــــــــــــــدٌ 

 

 أي شــــــــــــيء قتـــــــــــــــــــــــلك 
ـــدو خت لـــــــــــــك  أم عـــــــــــــــــــــ
ــى أجلــــــــك  حــــــــني تلقــــــ
ــىت حيـــــــث ســـــــلك  للفـــــ

 

 .(2) "" أ.ه                                          
 أن خيطّئه أو يفّند ما ذهب إليه؟  -لو كان األخفش قد استدرك حبرا على اخلليل  -فهل كان يعز عليه       
 مستفعل  ه بوجود صورة اثنية للمنسرح التام يكون الضرب فيها على اعرتاف  من اآلراء اليت يُعد رائدا يف إيرادها  •

)مفعولن(،   فت ِعلن( اليت هي ضربٌ ، فقد كان القول قبله بصورة واحدة، فقال هو: "وقد ُروي بدل ) مُ مقطوعا

 

 122،121كتاب العروض:  (1)
 159،158كتاب العروض:  (2)
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وهي الصورة اليت أُثبتت بعد ،  (1) " وهذا غري منكر أن يقع فيه القطع، كما وقع يف )مستفعلن( يف البسيط والرجز 

 من أشعار اجمليدين.  ذلك يف مجهرة مؤلفات العروض، وعليها مناذج كثرية 
اليت وردت يف كتاب )العروض(        إليه يف بعض   ُنسبت  للزجاج، ويضاف إليها ثالثة آراء أخرى   هذه هي أهم اآلراء 

 : دون أن يرد هلا يف كتابه ذكر  املصادر 
وأنشد يف ،  املقطوِف القصر  وذكر الزجاج أنه جاء يف ضرب الوافر  ما ورد يف البارع البن القطاع من قوله: "  ا:أوهل      

 ذلك عن عبد هللا بن مسلم بن قتيبة قول  العالء بن املنهال الغنوي يف شريك بن عبد هللا القاضي، قاضي الكوفة:
 فليــت أاب شــريك كــان حيــا
 ويرتك من تدرئـــه علينــــــــــــــــــــــا

 

ــره     شـــــــريكْ فيقصـــــــر حـــــــني يبصـــــ
ـــوكْ  ـــذا أبـــــ ــه هــــــــــــــــــ ـــا لـــــ  إذا قلنـــــــــــــــــ

 

 . (2) "ألنه لو أطلق القافية ألقوى ابملنصوب، وهو ال جيوز إال يف قول ضعيف
، وهو رأي قال عن حبر الرجز: ولو جاء منه شعر على جزء واحد مقفى الحت ِمل، وذلك حلسن بيانهأنه    اثنيها:      

إليه   أقبلوه  ، (5) والدماميين  (4) وابن واصل احلموي  ( 3)اإلسنوينسبه  )املق ط ع(، سواء  به غريه ممن أمسوه  أم   وهو رأي سبق 
 رفضوه. 

 حىت إنه مل ي سمع منهما قصيدة لعريب، وإمنا ي روى من كل   أن املضارع واملقتضب قليالن   منما نقل عنه    ا:اثلثه      
، وهو ما أورده البيتان، وال ي نسب بيت منهما إىل شاعر من العرب، وال يوجد يف أشعار القبائلواحد منهما البيت أو 

ليس فيه شيء من ذلك؛ فقد عرض البحرين يف ترتيبهما كما   ، لكن كتابه املنشور يف )العروض((7) والدماميين   (6)اإلسنوي
عرض غريمها من األحبر، دون أن يتطرق يف أي منهما إىل قلة الورود يف الشعر أو كثرته، فلعل هذا الرأي قد ورد يف مؤلف 

 آخر من مؤلفاته، أو يكون مما أغفله انسخ املخطوط دون أن يعي أمهيته. 
 ننتهي من أهم ما نسب إىل الزجاج من آراء يف عروض اخلليل. وهبذا التناول املوجز        

 

 
 

 163كتاب العروض:  (1)
 128البارع: (2)
 239هناية الراغب: (3)
 295الدر النضيد: (4)
 189الغامزة: (5)
 321هناية الراغب: (6)
  209الغامزة: (7)
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 الثالث  اللقاء

بسم هللا الرمحن الرحيم، وبه نستعني، ونصلي ونسلم على خري اخللق أمجعني، سيدان حممد، وعلى آله وصحابته 
 والتابعني، وبعد. 

أبو احلسن أمحد بن حممد   فيه آراء تستحق التوقف أمامها:اثلث العلماء الذين هلم ابع يف علم العروض، وهلم  
، تلميذ الزجاج الذي سبق تناول آرائه، وللرجل مؤلف ضخم يف هذا الفن ُنشر حتت مسمى هـ 342العروضي املتوىف سنة

زاهد و األستاذ: هالل انجي، ومن هذا الكتاب نستقي آراء  ، بتحقيق الدكتور: زهري غازي  اجلامع يف العروض والقوايف
 هذا الرجل، وخاصة تلك اليت كانت إشاراته إليها هي األوىل.

 فمن بني أبيات قال إهنا مل خترج من العروض، وإن مل يذكرها اخلليل، أبيات حممد بن إايس الليثي: •
 إن ليلـــــي طـــــال والليـــــــــــــــــــــــل قصـــــريُ 

ـــــــــــــــــرات  ذكــــــُر أايم عرتْ   نـــــــــــــــــــــــــــا منك 
ـــاع  فالـــــذي ـمــــــــــر ابلغـــــّي مطــــــــــــــــــــــ
ــال  لقحـــْت حـــرب عـــديّ  عـــن حيـ

 

ــا ينـــــريُ    طـــــال حـــــىت كـــــاد صـــــبح مـــ
 حـــــــدثْت فيهـــــــا أمـــــــــــــــــــور و أمــــــــور
ـــري ـــرف دحــــــــ ــر ابلعُـــــــــــ  والــــــذي ـمــــ

ـــم   ى حرهبــــــــــــ  اليـــــــــــــــــــــوم  تــــــدورفرحــــــ 
 

العروضاليت   واألبيات صحيحة  التام،  الرمل  على  حني  (1) خّرجها  على  العروض ،  التام حمذوف  الرمل  أن  اخلليل  قرر 
 دائما.
 وكذلك أبيات سلمّي بن ربيعة اليت منها:  •

ـــواء ونشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة    إن شــــــــــــــــــــــــــ
ــوى ــرء يف اهلــــــــــ مها املــــــــــ ــِ  جْيشــــــــــ
ـــا ــرفْلن كاملهــــــــــــــــــ  والبـــــــــــــيض يـــــــــــ

 

ـــونِ   ـــازل األ مـــــــــــــــــ ب  البـــــــــــــــ  وخبــــــ 
 مســـــــــــافة الغـــــــــــــائط البطــــــــــــــــــــني
 يف الــــــر يط واملــــــــُذه ب املصــــــون 

 

ي ابملخلعاليت   العروض، إال اجلزء ، وكل أجزائه خترج من  خرجها على أهنا " من النوع السادس من البسيط الذي مس 
 .(2) فعولن، فذهب منه سبب، وهو ُلْن"   -إذا جاء على ما جيوز يف الوزن -االثالث فإنه جاء على فِعْل، وكان أصله  

 -، وقال هو قياس عندي، فإن وجدتهمسع أعرابيا ينشد شعرا على)مفاعلنت( ست مرات  أنه "األخفش    أورد عن •
مل أطلع على نسبة هذا الرأي لألخفش عند غري أيب احلسن، ولعله أول عروضي من قول العرب فأِجْزه"، و   -زع م  

 

 65،61اجلامع: (1)
 65اجلامع: (2)
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 .(1) ينسب هذا الرأي إليه 

 أما قول الشاعرة:  •
 ليـــــــــــــــت شـــــــــــــــعري ضـــــــــــــــلة  
ـــدْ   أمريـــــــــــــــــــــــــــــض مل تـُع ــــــــــــــــــــــــــ

 

 أي شـــــــــــــــــــــــــيء قتلـــــــــــــــــــــــــك 
 أم عـــــــدو ختلـــــــك.....اخل

 

الرمل   على  الزجاج  شيخه  خرجها  أن  سبق  اليت  األبيات  فخرجهااجملزوءوهي  لشيخه-،  التام  -خالفا  املديد    على 
 . (2) املصرّع
 ، فذكر قول القائل: كما خالف أستاذه أيضا يف عدم اعتداده بورود الرجز على تفعيلة واحدة •

 القصيدة أبسرها من الرجز مصرعة   .  بذي سل ْم.  بني اخلي ْم.  يطوي األك ْم.........اخل، فقال: "فهذه  طيف أملّ 
كلها؛ ألن أقل بناء الرجز جزءان، وهو: اي ليتين فيها جذع، ووزنه مستفعلن مستفعلن، فإذا ُصرّع صارت القصيدة كلها  

 . (3) كأهنا على جزء، وليس ميتنع على أحد أن يصرع قصيدة من أوهلا إىل آخرها، وال يصعب ذلك على أحد"
خمالفــــــــــا يف -حيث قال   أول عروضي يعرتف ابلبحر الثاين الذي ينفك من )دائرة املتفق(يبدو من كالمه أنه   •

أيضا  ذالك الزجاج  دائرته)يقصد: -أستاذه  يف  فإذا كان  ابب،  من  ابب  ينفك  أن  الدائرة  يف  الفائدة  إمنا  "و   :
أ  فمن  واحد  فائدة يف املتقارب( ابب  أن ههنا  فلوال  منه؟   الباب  ذلك  يُفك  قوله)دائرة( مل حيتج إىل ي شيء   

فوجب أن يكون للمتقارب شعٌر على خالفه ذكرها، إذ كان فيها ابب، وابب واحد ال ينفك من شيء........
ائرة؟ فإن قال قائل: فما اسم هذا الباب من هذه الد   أجزاؤه خمالفة ألجزائه، وينفك كل واحد منهما من صاحبه. 

(، فإن قال: فهل وجدت منه شيئا مرواي؟ قيل الغريبلبّتة، وحنن نسميه )ك ر هذا الباب أقيل له: مل يـُر  اخلليُل ذ 
 أكثر من أن حُيصى يف شعر احملدثني خاصة، فأما القدمي فنزر قليل. فمما قيل إنه قدمي قوله:له:  

بُ   شعب احليّ   أشجاك  تشت تُ   فأنـــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــه أرٌِق وصـــــــــــــــــــِ
 

 فهذه القصيدة مشهورة، ولوال اإلطالة لذكرانها عن آخرها. وقوله: 
ــة قــــــــــد ســــــــــلكوا  زُّمْت إبل للبني ضحى  يف غــــــــــور هتامــــــــ

 

 فأما احملدثون فقد أكثروا من هذا الوزن، من ذلك قوله:   وليست يف شهرة األوىل. 
 أســــــــــــــبْلت  دموعــــــــــــــك تنهمــــــــــــــلُ   أمن  اجل مط ّوقة هتفتْ 
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 وقوله:     

 وقوله:                      
 وقوله:        

 
فأما ترك اخلليل ذكر  هذا وإخراجه عن أشعار العرب فألشياء حنن نذكرها مشروحة مبي نة إن شاء   وهذا كثري، وفيه كفاية.

هللا تعاىل؛ فمنها أن هذا الشعر ملا قل ومل يُرو منه عن العرب إال النزر القليل، ولعله أيضا مع قلته مل يقع إليه، أضرب عن 
قد   الوزن  هذا  فإن  وأيضا  أبوزاهنم،  يلحقه  ومل  رد ه،  ذكره  أوجب  بنائه  نفس  يف  فساد  حشو  حلقه  يف  جييء  أنه  وذلك 

أبياته)فْعلن( ساكن العني، ومثل هذا ال يقع إال يف الضرب خاصة، أو يف العروض إذا كانت مصر عة، فأما يف حشو البيت 
ع الشعر تُرك واط رِح. ولو  فغري جائز، وما ُعلم يف شيء من أشعار العرب.............فلما جاء هذا النوع خمالفا لسائر أنوا 

كان جييء على بناء اتم فيكون كله)فاعلن فاعلن(، أو جييء حمذوف الثاين وهو املخبون فيكون على)فِعلن فِعلن( متحركة 
منه بيت إال وأنت جتد فيه)فْعلن(   العني، أو جييء بعضه على)فاعلن( وبعضه على)فِعلن(، كان كذلك. ولكن قل ما جييء 

 يف موضعني أو ثالثة أو أكثر، وقد جاء منه شيء على)فْعلن فْعلن( يف مجيع أجزائه، وهو قوله:
 إن الـــــدنيا قـــــد غّرْتنـــــــــــــــا
 لســــنا نــــدري مــــا فّرطنــــا

 

ــتلهْتنا   واســــــــتهوْتنا واســــــ
 إال لــــــو أاّن قــــــد متــنـــــــــــــــا

 

فقالوا إنه على فهذا كله قد جاء على )فْعلن فْعلن( يف مجيع أجزائه، وقد ظن قوم مل يدروا هذا النوع من أي صنف هو،  
واثنان  أجزاء، ستة سباعية  مثانية  العروض  أجزاء  مثله؛ ألن  العروض  ليس يف  ما  أمره على  ملا جهلوا  مفعوالتن، فحملوه 

 . (1)" مخاسيان، وليس فيه مفعوالتن
ت فْعلن فأما إذا جاء  ، فكالمه يتجه مّتج ه قبول الوزن إن جاء على فاعلن الساملة أو فِعلن املخبونة أو خليطا منهما      

 يف احلشو فهذا من الفساد يف نفس البناء، وما ُعلم يف شيء من أشعار العرب. 
 ف األخفش يف إجازته احلذَف يف خالة أيب احلسن العروضي للعلماء عند خمالفة الزجاج؛ فقد  ومل يقف أمر خمالف •

، فقال معلقا على هذا الرأي: "وليس هذا ابلكثري وال عروض الطويل زحافا وقياِسه ذلك على عروض املتقارب
 .(2) اخلليل"املطرد ككثرة مفاعلن، وقد ذكر األخفش أنه كثري يف الشعر وأن قياسه صحيح، وهذا مل يذكره  

 

 259-257اجلامع: (1)
 184اجلامع: (2)

ـــنِ   اي داُر كسْتِك يُد املــــــزنِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــو فة اليم  ْردا مبفـــــــــــــــــــــ ــُ  بـــــــــــــ
 

ـــُل    رحلـــــْت بُسم ي ِتك  اإلبُل       فثويـــــــــــــــت  وعقلـــــــــــــــك خمتبــــــــــــــــــ
 

 وجـــــــــــزوك اخلـــــــــــري مبـــــــــــا اجتنبـــــــــــوا    سارت مبدائحك الن ُجبُ 
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، وقال: " تشذيذه ورود الضربني: فاعلن وفع لن للعروض فاعلن يف حبر املديدخالف األخفش أيضا يف  كما   • 

  .(1) وهذا عنده غري جائز، ألنه مل جيئ، وما إبجازهتما من أبس؛ ألن اخلليل مل يكن ليضع ما ال أصل له عنده" 
عليه يف حجاج ،ورد   ليست من ابب الشعر  وخالف األخفش فيما روي عنه من كون املنهوكات من األرجاز •

 . (2)طويل، وكذلك األمر فيما نسب إىل األخفش من أنه مل يسمع من العرب شيئا من املضارع
 ، كما يف قول أيب نواس: وافق أستاذه الزجاج يف قبول الصورة الثانية املقطوعة الضرب من املنسرح التاملكنه   •

 ـيهــــــــــــــــــا املبطلــــون معــــذري
 أزامحهــــاأمشــــي إىل جنبهــــا  

 

 أراكـــــــم هللاُ وجـــــــه  تصـــــــــــــــــــــــــــديقي 
ــيقِ  ــق مــــن ضــ ــا ابلطريــ ــدا ومــ  عمــ

 

فإنه   األخري  اجلزء  إال  الوزن،  يف  صحيحة  وأجزاؤه كلها  املنسرح،  من  هذا  "فإن  فقال:  األشعار،  من  ذلك  وغري 
، وما أرى ستعملون مفعولن يف هذا النوععلى)مفعولن(، وهذا مل جيزه اخلليل، وال ُروي يف شعر قدمي، واحملدثون كثريا ما ي

 .(3) ا"إبجازته أبس 
 عند أيب احلسن العروضي.   ث عن أهم ما رأيناه جديرا ابإليرادهبذا ننتهي من احلدي       
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 رابع اللقاء ال

 هللا الرمحن الرحيم، وبه نستعني، والصالة والسالم على خري خلق هللا أمجعني، وسلم تسليما كثريا.  بسم
فنتن الوبعد،  الشخصية  اللقاء  هذا  اخلليل،رابعاول يف  واضحة يف عروض  آراء  هلم  ظهرت  ممن   اجلوهري وهو    ة 

 نستقي منه أهم آرائه.   عروض الورقة، وله كتاب يف العروض يسمى هـ393اعيل بن محاد( املتوىف سنة إمس  )أبونصر
بني مفعوالت   أن أجزاء الشعر عنده، أو التفاعيل، سبعة، ال مثانية كما يرى اخلليل، فلم يعتد بـ  أول هذه اآلراء •

فعولن و فاعلن، ومخسة ا الشعر فسبعة: اثنان منها مخاسيان، ومها:  عليه  "وأما األجزاء اليت يُقط ع   األجزاء، قال:
سباعيات، وهن: مفاعيلن، فاعالتن، مستفعلن، مفاعلنت، متفاعلن. وأما مفعوالُت فليس جبزء صحيح، على ما 
يقوله اخلليل، وإمنا هو منقول من مستفعلن مفروق الوتد؛ ألنه لو كان جزءا صحيحا لرتكب منه حبر، كما يرتكب 

 .(1) زاء"من سائر األج
"وأما األبواب فاثنا عشر؛ سبعة منها مفردات، ومخسة مركبات.   أنه عد األحبر اثين عشر، فقال:   اثين هذه اآلراء •

مث بعد الرمل بينهما.    واملضارع ،  الرملبينهما مركب منهما. مث بعد اهلزج    والطويل،  اهلزج، مث  املتقاربفأوهلا  
؛ مركب منه ومن الرمل. املديدبينهما. مث بعد املتدارك    والبسيط ،  املتداركبينهما. مث بعد الرجز    واخلفيف،  الرجز

الفاصلة......والكامل  الوافرمث   من  فيهما  ملا  حبر؛  منهما  يرتكب  ومل  اخلليل،  هللا-.........وكان  يعد -رمحه 
 .(2) شر اباب، وال يعد املتدارك منها"العروض مخسة ع

؛ ألنه عدها صورا ففي النص السابق إغفال لتسميات أحبر خليلية، هي: السريع واملنسرح واملقتضب واجملتث        
صورة من صور البسيط حبذف فاعلن األوىل والثالثة، قال يف حبر -عنده-فالسريع  ؛متفرعة عن أحبر أخرى مما اعتد به

 :السريع، وبيته الذي ال زحاف فيه  البسيط، وهو يتحدث عن مزوئه: "وله مسدس آخر يسميه اخلليل
 هاج اهلوى رسٌم بذات الغضا 

 

 لُ ــــــــــــــــــــــــوِ خملولٌق مســـــــتعجٌم حُمْــــ 
 

  .(3)والثالثة"وقد نقص منه فاعلن األوىل  
كما جعل املنسرح واملقتضب من الرجز؛ املنسرح من الرجز التام، قال: " وجيوز فيه تفريق الوتد يف حشو مسدسه،         

ِعن ل  فيصري   تف   .(4) املنسرح"، وهو الذي يسميه اخلليل  مفعوالت  ، بتقدمي النون على الالم، فينقل إىل  م س 

 

 55عروض الورقة: (1)
 55عروض الورقة: (2)
 63عروض الورقة: (3)
 77عروض الورقة: (4)



 

 د/ شعبان صالح أ.في أوزان الشعر                                                                                  التجديد  

 

 

 

21 

 
 .(1) فيكون املقتضب" وقال يف مزوء الرجز: "وجيوز تفريق الوتد يف صدر مربعه،           

الرجز           املنسرح صورة من منهوك  الرجز، ومنهوك  الوتد  كما جعل مشطور السريع صورة من مشطور  ، أيضا بتفريق 
 .(2) آخر البيت"وهنا  فقال: "وجيوز تفريق الوتد يف ضرب املثلث واملثىن، إال أنه البد أن يسّكن التاء؛ لك

تقدمي          بعد  فقال  العروضيني،  عند مجهور  اجل ْزء  معهود يف  هو  ما  على غري  اخلفيف  من مزوء  فجعله  اجملتث  وأما 
 .(3) اخلليل متثا"الصورة الرتاثية جملزوء اخلفيف: "وقد رُكب منه مربع آخر، وهو الذي يسميه  

يذكر املتدارك   -على ما نعلم-عروضي بعد عصر اخلليلواجلوهري بعرضه هذا ألسلوب تكوين األحبر يكون أول  *          
 صراحة بني األحبر، ويفرد له اباب، دون أن يذكر األخفش يف سياق هذا البحر، مع أنه قريب العهد زمنيا بعصر األخفش.

وإمنا يعدها   كاجلمهور،   ال يفرق بني الزحاف والعلةتم بتفصيل األعاريض واألضرب لألحبر اليت ذكرها؛ ألنه  يه* مل           
  .(4) واملردودواملستقبح    مجيعا زحافات، منها املستحسن

 وحيتمل يف قصيدة واحدة عروض حذاء وعروض صحيحة، قال امرؤ القيس:   : "(5) قال   يف حبر الكامل   *         
به   طلبت  ما  أجنح        هللا 

 

الرْحلِ   حقيبة  خري   والرب 
 

 مث قال فيها:
 حباهلا ايرب غانية صرمت  

 

 لي سْ رِ   على ومشيت متئدا   
 

 وبيته:  فينقل إيل فعوالْن،   ،قال:" وجيوز القصر  يف حبر اهلزج •
 الصنيْ   لو أرسلت من حبك مبهوات إىلو 

 لوافيتـــــــــــــــــــــك عند الصبح أو حني تصلنيْ 
 

  يف هذا الرأي مسبوق ابألخفش. وهو،  (6)إقواء"ألن يف إطالقه 
 : ومل جيئ طيه عن العرب، وقد طواه احملدثون، وبيته"   : (7) قال عن خملع البسيط •

 عاشقا   من يلوم فىت  اي
 

 ملت فلومك يل أعشقُ  
 

 هذا: مستفعلن فاعلن فاعلن يف كل شطر.  على أي يكون وزن املخلع  
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 : (1) شاهدهوذكر    أثبت مربعا للبسيط، أي مشطورا، •
د ْم        ــِ ــا القـــــــــــــــــ  داٌر عفاهـــــــــــــــــ

 

 فهـــــــــــــي وجـــــــــــــوٌد عـــــــــــــدمْ  
 

 ، وبيته:لطويل حمداثل  اجمزوء  أورد •
 قفا نبك من ذكري الشبابِ 

 

 ومن ذكر سلمى والراببِ  
 

  .(2) العربمل جيئ عن  وقال:  
 مثل:  مسبوق يف ذلك أبيب احلسن العروضي،وهو  ،  (3) أثبت للمديد مثمنا حمداث  •

 انعم من لقلب هائم يف غزال  
 

 دِ خرّ   ور  قد براين إذ بدا بني حُ  
 

 :  (4) ، شاهده كما أثبت له مربعا قدميا •
الدجى  بدر   جاءان 

 

 قْ ــبعدما غاب الشف 
 

 أنه من حمدث مزوء الرمل.   على قبله  محله الزجاج    قد و 
 ، شاهده: أورد مربعا للمتقارب حمداث •

هُ   ة نيّ وقفنا 
 

ميّ    ةأبطالل 
 

 . (5) وقال: مل جيئ عن العرب
  :(6) وشاهده،  أثبت للرجز منطا موحدا حمداث وأمساه املقطع •

أمل ـــــ طي  ف 
 

العتم   بعد 
 

سلم    بذي 
 

 وهو رأي نسبه بعض علماء العروض إىل الزجاج من قبله، كما سبق أن وضحنا. 
 هللا. هبذا ننتهي من احلديث عن آراء اجلوهري، أو لنقل: أمهها، ونلتقي يف حماضرة أخرى إن شاء        
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 لخامس اللقاء ا 

 بسم هللا الرمحن الرحيم، وبه نستعني.            
 أو كانت هلا آراء يف عروض اخلليل.  ، ة من الشخصيات اليت كان هلا أتثريامسحديثنا اليوم عن الشخصية اخل 
العروض ، وهذا الرجل له يف  من اهلجرة  515ابن القطاع الصقلي، املتوىف سنة  هذه الشخصية هي شخصية  

 )البارع(. سمى  املوالقافية كتب، يهمنا منها الكتاب الذي أل فه يف العروض، و 
األستاذ بقسم النحو والصرف والعروض بكلية دار العلوم،   ، هذا الكتاب حققه األستاذ الدكتور: أمحد عبد الدامي 

 . م  1985سنة  ة يف مكة املكرمة ونشره يف مكتبة الفيصلي
القطاع مما ميكن أن يكون شيئ ا ُيضاف إىل عروض اخلليل، أو أمر ا ميكن أن يُعد  أو   املهم، ما الذي قّدمه ابن

 حُيتس ب له يف نطاق عروض اخلليل؟
والتسعني • التاسعة  الصفحة  اإلقعادقال يف  الطويل  قعد من : وجيوز يف عروض 

ُ
ُشبِّه ابمل احلذف،  ، وهو دخول 

 الناس، شاهده: 
 جزى هللا عبس ا عبس آل بغيض  

 

 جزاء الكالب العاوايت وقد فعلْ  
 

قلنا: إن األخفش جُييز يف عروض ف، ألن هذا الرأي ورد عند األخفش،  اللقاء األولهذا البيت سبقت دراسته يف  
إال اتم ا، وله عروض واحدة   يف الرتاث اجملمع عليه  بحر الطويل ال يرد ف  ، يف قصيدة  املقبوضة مع  الطويل أن أتي احملذوفة  

وضرب حمذوف   ،وضرب صحيح على مفاعيلن،  ضرب مقبوض مثل العروض  مقبوضة على مفاعلن، وله ثالثة أضرب:
 حمذوفة.الشاهد    العروض يف ، و على مفاعي، وتُنق ل إىل فعولن 

فة يف القصيدة اعتمادا حني ذكران هذا الرأي لألخفش قلنا: إنه جُييز اجتماع العروض املقبوضة مع العروض احملذو 
 ال يريد أن خُيطِّئ النابغة الذبياين فيما ذهب إليه.  -على ما نرى -على هذا البيت، ألنه للنابغة الذبياين، وهو 

أما ابن القطاع فوصف الظاهرة ابإلقعاد، واإلقعاد عيب؛ بدليل أنه قال: "وجيوز يف عروض الطويل اإلقعاد، وهو 
وصف ابن القطاع للظاهرة ابإلقعاد معناه: أنه مع إجازته هلا يعدها عيب ا، وهو ف  من الناس"،بِّه ابملقعد  دخول احلذف، شُ 

 مع ذلك مسبوق يف الذهاب إىل هذا الرأي ابألخفش. 
 : أن الطويل قد شذ فيه ورود العروض الصحيحة، كما يف قول انفع بن األسود الدؤيل: 100يف ص  الثاين  الرأي •

ولينا   هناوند  وحنـــــن  يوم   األمـــــــر 
 

 وقد أحجمت عنا الليوث الضراغمُ  
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صحيحة   ="هناوند "   ــــــفـ الطويل  عروض  ترد  وال  مقبوض،  والضرب  صحيحة  فالعروض  مجهور -مفاعيلن،  عند 
 إال يف بيت مصرع صحيح الضرب، كما يف قول الشاعر: -العروضيني 

 أراك عصّي الدمع شيمتك الصربُ 
 

 ك وال أمرُ ليعأما للهوى هني   
 

املديد   • أيض ا عروض  حيث    الثالث  الرأي جاء  108ص يف حبر  املقصور قال: "وشذ  اجملزوء  الثاين  للضرب  اتمة 
 شاهده: 

 اي ضعيف العقل والرأي اي من 
 

 ال يطيق احلرب يوم النزالْ  
 

  ما معىن هذا الكالم؟
 وعروض حمذوفة خمبونة. ، وعروض حمذوفة، عروض صحيحة  حبر املديد له ثالث أعاريض:

 هلا ضرب واحد صحيح مثلها.   الصحيحة   العروض
 وأبرت.،  وحمذوف،  مقصور  العروض احملذوفة هلا ثالثة أضرب: 

 وضرب أبرت.   ، ضرب مثلها حمذوف خمبون   هلا ضرابن:   العروض احملذوفة املخبونة 
ملديد ال يرد  ومعروف أن حبر املديد أصال  مل يرد إال مزوء ا، فحني يقول: الضرب الثاين اجملزوء املقصور يعين: حبر ا        

 : على  أنه ـي للعروض احملذوفة، يعين فيه  إال مزوء ا، والضرب املقصور األصل  
 فاعالتن فاعلن فاعال    فاعالتن فاعلن فاعالنْ 

 لكن الشاهد يقول:         
 اي ضعيف العقل والرأي اي من 

 

 ال يُطيق احلـــــــــــرب يــــــــــــوم النزالْ  
 

 صحيحة والضرب مقصور، وهي صورة أوردها يف حبر املديد، وإن وصفها ابلشذوذ. فالعروض فيه  
 وضرب مقطوع.   ،ضرب خمبون مثلها  ، وهو حبر يرد اتم ا ذا عروض خمبونة، وهلا ضرابن: البسيطيف حبر    *       

صحيحة، ويكون تكون العروض على فاعلن    أي   لعروض والضرب"،: "وجاء أيض ا اتم ا116ص   ابن القطاع يقول  
 الضرب على فاعلن صحيحا أيض ا، كما يف  الشاهد: 

             
 

أيًضا • البسيط  خُملعه يف حبر  يف  لكن  قال: 117ص   ،  اخلنب   ،  بعد  الثالثة حذفها  يف عروضه  العرب  "وشذ عن 
 والقطع، شاهده: 

 وة ـــــــــــــــواء ونشـــــــــــإن ش
 

 وخبب البازل األمونِ  
 

مرة له  قلنا  سؤدد  ذي  رب    اي 
 

العال  بناء  يبغي  ملن  املعايل    إن 
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 هذا البيت من مقطوعة لشاعر جاهلي يسمى ُسلمي بن ربيعة. 

ونشتقطيع   ءن  "مستعلن"،  شواء  إن  أموين   البيت:  "فاعلن"،  ابزلْل   ، "متعلن"  وخببل  "فعو"،  وتن  "فاعلن"، 
 "فعولن". 
وابن القطاع مسبوق   والضرب مقطوع خمبون، أو العروض على فُعو والضرب على فعولن.  خمبونة  إذ ا العروض حذاء        

 يف هذا أبيب احلسن العروضي. 
وافر املقطوف القصُر، وأنشد يف ذلك عن عبد : "وذكر الزجاج أنه جاء يف ضرب ال128ص  قال  يف حبر الوافر •

 ": -قاضي الكوفة-هللا بن مسلم بن قتيبة قول العالء بن املنهال الغنوي يف شريك بن عبد هللا القاضي  
حي   كان  شريك  أاب   ا فليت 

 نـــــــــا يعلئه   در  ـــــــــــــــــــــــويرتك من ت
 

 فُيقصر حني يُبصره شريكْ  
 قلنـــــــــــــــــا له هذا أبــــــــــــــوكْ إذا 

 

العروض مقطوفة والضرب مقطوف،   لوم مع تفعيله: مفاعلنت مفاعلنت فعولن، يف كل شطر،  التام  الوافر  أن حبر 
 لكن هنا ورد الضرب على فعوْل.

نا/ إذا قلنا/ له هذا/ يعلفليت أاب/ شريك كا/ ن حي ا/ فُيقصر حي/ ن يُبصرهو/شريْك "فعوْل"، ويرتك من/ تدرئه/  
 . = فعولْ أبوكْ 

قال: "ألنه لو أطلق القافية ألقوى ابملنصوب، وهو ال جيوز إال يف قول ضعيف"، ألنه لو قال: فُيقصر حني يُبصره 
، لكان هذا من اإلقواء، واشريُك، وقال يف البيت التايل: إذا  ه متوازية يف  فيوالشاعر حيرص على أن تكون ققلنا له هذا أبوك 

 كل أبيات القصيدة. 
ومل يرد هلذا الرأي ذكر يف الكتاب الذي نشر للزجاج حتت اسم العروض، فلعل ابن القطاع استقاه من مصدر 

 للزجاج جاء منقوصا. يف العروض  آخر، أو لعل ما نشر  
ا عن    تفاداي  لإلقواء؟ -ظاهرة اإلسكان-هذه الظاهرة عن    ل العلماءكالم ابن القطاع، ماذا قابعيد 

"وقد جاءت أشياء يف الشعر القدمي بعضها منصوب، وبعضها مرفوع   :(1) اللزوميات  قال أبو العالء املعري يف
 ابلشعر: أو خمفوض، وإمنا حُيم ل ذلك على الوقف؛ ألنه يبعد أن يقول عريب فصيح له علم  

ا   أمل تغتمض عيناك ليلة أرمد 
 

 كما ابت السليم ُمسهدا   وبت   
 

فيجيء ابأللف مث جييء ببيت مرفوع أو خمفوض، إذ كانت األلف منافية للواو والياء، وإذا ُحكم ابلوقف على 
 القافية فال فرق بني احلركات الثالث"

 

 19:1اللزوميات/ (1)
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 ( 1) (بني االتّباع واالبتداع  )موسيقى الشعر   يف احلديث حول ظاهرة اإلقواء يف كتايب   هذا رأي معترب، وقد أوردتُ 
 ثالثة آراء: 
 رأي يقول: إن اإلقواء عيب عروضي.   -
 ورأي يقول: إن اإلقواء عيب حنوي.  -
 اإلسكان. ؛ ألن بعض القوايف كانت تُنش د على  املتخالفة   ورأي يقول: إن اإلسكان هو املخلِّص يف القوايف  -

: "وجيوز يف الضرب الرابع ف ِعلن مع فـ ْعلن، ويدخالن 138ص  يقول  الكامل حبر نعود إىل آراء ابن القطاع، ففي  *           
 يف قصيدة واحدة"، فما الضرب الرابع؟ 

 الكامل التام له عروضان ومخسة أضرب:   
 وضرب أحذ مضمر. ،وضرب مقطوع، ضرب صحيح  العروض الصحيحة هلا ثالثة أضرب: 

 وضرب أحذ مضمر. ذ،  ضرب أح  والعروض الثانية احلذاء هلا ضرابن:
الضرب اترة أحذ  العروض حذاء ويكون  فتكون  الرابع واخلامس يف قصيدة واحدة،  الضربني  اختالط  جُييز  أي: 

ا بقول امرئ القيس:   واترة أحذ مضمرا، مستشهد 
 أحللـــت رحلي يف بين ثُعل 

 الناس كلهمُ ووجدت خري  
 

 إن الكرمي للكرمي حمـــلْ  
 طر ا وأوفاهم أاب حنبـــلْ 

 

جملرد ورود األبيات عند   اإلجازة هناو فـ ْعلن،    =ف ِعلن، وضرب البيت الثاين: حنبل  =ضرب البيت األول: مبحل ف           
أن الضرب األحذ له قصائده، وأن الضرب األحذ املضمر له قصائده؛ ألن   وشعراي  اامرئ القيس، لكن املعروف عروضي  

 سُيغري يف تلقيب القافية.اخللط  
 أجاز ورود الضرب األحذ غري املضمر للعروض الصحيحة يف الكامل التام، شاهده:   139ص   يف حبر الكامل •

 عهدي هبا حينا وفيها أهلها     ولكل دار نقلة وبد لْ                      
 . جاء يف الضرب األول التذييلحكى عن ابن كيسان أنه  140صأيضا   يف حبر الكامل •

الضرب األول يف الكامل يعين متفاعلن، الضرب الصحيح، جاء فيه التذييل، حبيث يكون ضرب القصيدة على   
 عري التذييل من الكامل اجملزوء، فطُبق على الكامل التام، وشاهده عنده:متفاعالْن، وهنا استُ 

 فيها إذا هي أقبلت  بزوائد  
 

 كالرب د الواضح من مرى الصعودْ  
 

 "مرى الصعود": متفاعالْن. 
 

(1) 307-311   
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وكتبوا    الشعراء،  عند  اسُتحسنت  الصورة  و عليهوهذه  احلديث،  العصر  حىت  العتاهية  أيب  أول  من  ا عليها كثري ا 

 قصائد كثرية سنتعرض هلا حينما نتعرض للتجديد يف األحبر الرتاثية.
"، حبيث يكون الضرب على متفاعالتن، وهذا الرتفيل: "وُحكي أنه جاء فيه  قال  140صأيضا    الكامل حبر  يف   •

 أيض ا استعارة من الكامل اجملزوء، شاهده: 
 ا ــــــــود وخيلنــــة والنجـــــــــولنا هتام

مةوالنجو/  د وخيلنا/ ولنا هتا/ 
 

 ر غارة ــج ال تـــــزال تُثيــــــــــــــــــيف كــل فـ 
 يف كل فج/ ج  ال تزا/ ُل تُثري غارة 

 

 ، فالعروض صحيحة والضرب ُمرف ل. متفاعالتنُل تثري غارة=  
 مرفال  للعروض الصحيحة. إذ ا ابن القطاع زاد يف الكامل التام ضراب  مذيال  للعروض الصحيحة، وضراب  

 قال:"وقد جاء عن العرب يف ضربه الثاين)املقطوع( التذييل، فيصري مفعوالْن، شاهده:   156ص  يف حبر الرجز •
 
 

 .(1) وقد تبعه يف إيراد هذه الصورة ابن السراج الشنرتيين، وإن شذذها
  قال:  مل يف شعر حملمد بن إايس"،: "وذُكر أنه جاء اتم الر 162ص قال  الرمل يف حبر  

 إن ليلي طال والليل قصريُ 
منكـــــــرا عرْتنا  أايم   ت  ذكر 

 

يُنريُ   ما  صبح  حىت كاد   طال 
 دثـــــــــــت فيهـــــــــــا أمور وأمـــور ح

 

الرمل   الرمل صحيحة، واألصل يف عروض  أهنا حمذوفة،  فجاءت عروض  الرمل فالتام  لبحر  القطاع  ابن  أضاف 
الضرب صحيح ا،   ويكون  فيها صحيحة،  العروض  تكون  رابعة  العروضي، صورة  احلسن  أبو  التوجيه  هذا  إىل  سبقه  وقد 
 لوزن املتنيب وبعض الشعراء احملد ثني.وحينما نتعرض للتجديد يف األحبر الرتاثية سنرى أنه قد كتب على هذا ا

 هبذا ننتهي من احلديث عما ورد عند ابن القطاع من آراء تـُع د إضافة على عروض اخلليل.
 

 
 

 
 

 

ات  ، األقب: الضامر البطن الدقيق اخلصر، والسهوق: الطويل الساقني البعيد اخلطو، والصاي: الشديد الصوت، وعّشر: اتب ع  النهيق عشر هنق6املعيار لوحة  (1)
 وواىل بينها. 

س ْهو ق   أق ب   فوق    كأنين 
 

اإلراننْ   صاي  عش ر  إذا    جْأب  
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 سادس اللقاء ال

 بسم هللا الرمحن الرحيم، وبه نستعني.
ومخسمائة من اهلجرة،  وسأذكر ، املتوىف سنة مثان وثالثني  جار هللا الزخمشرية هي شخصية  سادسالشخصية ال

للذمة؛ ألن لديه    هذا فيتسالرجل إبراء   ينفرد  الباقية مسبوق مسها إال برأي واحد، واآلراء اخلة آراء خمالفة للخليل، مل  ة 
فيه   ما سبقين  اآلن يف موضوع  أمر طبعي، فحني أكتب  القطاع، وهذا  وإما اببن  وإما ابجلوهري،  إما ابألخفش،  فيها؛ 

، ويف عصران احلديث ال بد أن ننسب الرأي إىل إن اقتنعت به  األصل أن أعود إىل ما كتبوه مث أردد ما كتبوهأساتذي ف
صاحبه، لكن يف املؤلفات القدمية كان يُذك ر الرأي أحياان  دون أن يـُر د إىل قائله، ورمبا كان هذا رأي الزخمشري، لكنه جاء 

 من وقوع احلافر على احلافر.
 ، ومنه سنستقي آراءه. )القسطاس يف العروض(كتاب يسمى  هذا الرجل له  

: "وال جيوز احلذف يف سائر األجزاء إال أن يكون البيت ُمصرع ا، فيقع يف عروضه،   72ص  قال   يف حبر الطويل •
صرّع كقوله:   وقد ُجّوِز يف 

ُ
 عروض البيت غري امل

 جزى هللا عبس ا عبس آل بغيض 
 

 جزاء الكالب العاوايت وقد فعل 
 

هذا الرأي ال أحتاج إىل عرضه مرة أخرى، فهو يتحدث عن جواز ميء العروض احملذوفة مع العروض املقبوضة يف 
الزخمشري اتل  لألخفش وابن القطاع أن  ي  أألخفش، وجاء بعده ابن القطاع،  حبر الطويل ، وقلنا: إنه قد ُسبق يف ذلك اب

 يف هذا الرأي. 
 : وقد ُروي عن املفضل قوله: يف الصفحة نفسها قال  أيًضايف حبر الطويل   •

 
، ضمن مقطوعة، وقلنا: إن الضرب قد جاء على األوىلهذا البيت ذكرانه وحنن نتحدث عن األخفش يف احملاضرة          

 لألخفش.   اتبع مفاعيْل يف حبر الطويل ابلقصر، وهذا الرأي لألخفش، فجار هللا الزخمشري يف هذا الرأي  
غري شعر، إال أن اخلليل أغفله"،   عليهعن مربع املديد: "وجاء ألهل اجلاهلية    78،77  ص   قال  يف حبر املديد •

 وأورد قول الشاعر: 
 اي لبكـــــر ال تنـــُــــــــــــوا
 دارت احلـــرب رحـــا
 بــؤس للحــرب الــيت

 

 لـــيس ذا حـــــــني وى 
 فادفعــــــــــــــــوها برحـــــــــا
 تركْت قـومي سـدى

 

 ثياب بين عوف طهارة نقيــــة
 

 وأوجههـــم عنـد املشـاهد غُــــــــــرانْ  
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 وذكر أيض ا مطلع قصيدة الُسلكة أم السليك:  

 وة ـــــــــطاف يبغي جن 
 ة ــــــليت شعري ضل
 ـدــأمريض مل تـُع ــــــــــــــــ

 ا ــــــــــــــــأم توىل بك م
ــــــــــــــــ  ـا ــــإن أمر ا فادح 

 

 ك ــــــــــــــــــــالك فهلمن ه 
 ك ـــــــــــــــــــــــــأي شيء قتل
 ك ــــــــــــــــــــــــــــأم عدو ختل

 غال يف الليل الُسلك 
 ك ــــــــــــــشغلعن جوايب  

 

وقال: "وهو عند الزجاج من مزوء الرمل احملذوف   عليههذا النموذج الذي ذكره على أنه من مربع املديد علق  
 العروض والضرب، قال: وأكثر ما رأيته جاء يف هذا ف ِعلن". 

التقطيع: اي لبكر "فاعالتن"، ال تنو "فاعال"، يكون  إنه من مزوء الرمل، وسنقول ذلك إن شاء هللا،    حني نقول:
لن، فالعروض حمذوفة، والضرب حمذوف، وأما حذف الثاين الساكن عِ فال" أو  عِ ، ليس ذا حي "فاعالتن" نـ وى "فأو فاعلن

 فهو خنب جائز.
ول: اي لبكر "فاعالتن" ال تنو "فاعلن"، ليس ذا حي "فاعالتن"، نوى الذي يُقطعه على أنه من املديد املشطور يق

 "فعلن".
ختلف فيها، والنسبة إىل مشطور املديد ال نرّجحها؛ ألن املديد مل يرد له اتم  

ُ
 التقطيع واحد، لكن النسبة هي امل

 يف الرتاث حىت نقول: إنه قد ورد له مشطور، وأما الرم ل فأكثر ورود ا. معتد به 
 ذلك فّضلنا رأي الزّجاج يف عّده من مزوء الرمل، ومع ذلك فهذا الرأي قد ُسبق به الزخمشري من اجلوهري. ول
 ، وشاهدمها: ( 1) أورد ضراب مقطوفا للوافر اجملزوء الصحيح العروض، وتبعه السكاكي  87ص   يف حبر الوافر •

 ــبكـــــــــــــــــــــــاء على احلزينِ بكيت  وما يرد لك الــ      
 : "وقد جاء عن العرب ف ِعُلن يف الضرب، وأابه اخلليل، قال:   89ص  قال   يف حبر الكامل •

 عهدي هبا حين ا وفيها أهلها 
 

 لْ د  ــــــــــــــــــــــــ ولكل دار نُقـــــــــلٌة وب 
 

مْتفاعلن، حين ا وحي: مْتفاعلن، ان  أهلها: ُمْتفاعلن، ولكل دا: ُمت فاعلن، ر ن نُقلنت: ُمْتفاعلن، وبدل:   :عهدي هبا
لن، فجاء الضرب أحذ غري مضمر للعروض الصحيحة، وما ورد للعروض الصحيحة عند اخلليل فضرب أحّذ ُمت فا، أو فعِ 

 ُمضمر. 

 

 . 537مفتاح العلوم: (1)
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ا أشعار للعّباس بن األحنف، وإليليا أيب ماضي سنذكرها عليهوردت  القطاع، و سبقه إبيرادها ابن  وهذه الصورة    
 يف وقتها إن شاء هللا تعاىل. 

فيما سبق وهو الذي ذكرانه  -  مث حتّدث بعد ذلك عن التذييل والرتفيل يف الكامل التام للعروض الصحيحة  •
القطاع  ابن  صيف  قال  -عند  وال  90،89  اإلذالة  جتوز  "وال  الكامل :  ابملسّدس  )يقصد  املسّدس"،  يف  الرتفيل 

 التام(، وقد شّذ مثل قوله: 
تتا  وإن  املئني  مع  املئني   يهب 

 

 بعت السنون فنار عمرو خري انرْ  
 

 : قوله  ُمذاٌل مضمر، ومثل   
 ولنا هتامُة والّنجود وخيلنـــــــــــــــا 

 

 يف كل فج  ما تزال تثـــــــــــــري غـــــارة  
 

الزخمشري أمام  إذ ا   القطّاع س بق  ة آراء،  تسحنن مع جار هللا  ابن  برأي، وسبقه األخفش وحده يف رأي، وسبقه 
 .ادسساألخفش وابن القطّاع يف رأي     ، وسبقه اجلوهري وحده يف رأي، وسبقه نيوحده يف رأي
 .ة يف الوافر اجملزوءالضرب املقطوف للعروض الصحيحبق إبيراد  س  

 ورود الضرب املقصور يف الطويل.   ، وهوده يف رأيسبقه األخفش وح 
رأي يف  وحده  القطّاع  ابن  ومهنيسبقه  األحذ،  الضرب  وكذلك    ا:  التام،  الكامل  يف  الصحيحة  التذييل للعروض 

 والرتفيل يف الكامل التام للعروض الصحيحة. 
 مشطور  للمديد، أو مزوء للرمل على رأي الزّجاج.   سبقه اجلوهري يف رأي، وهو ورود

 سبقه األخفش وابن القطّاع يف رأي، وهو إجازة أن ترد عروض الطويل حمذوفة مع العروض املقبوضة. 
 )القسطاس(.هذه هي اآلراء اليت أوردها جار هللا الزخمشري يف كتابه  

                                                 *** 
 نّ ال خيتلطو املتوىف سنة تسع  وأربعني ومخسمائة  من اهلجرة،   الشنرتيين  السّراج  ابن:  ة، وهوسابعل للشخصية التقنن

ابن السرّاج صاحب األصول امسه: حممد بن السري بن سهل، ومتوىف فاببن السرّاج النحوي صاحب األصول،    عليكمأمره  
السرّاج الشنرتيين فهو أبو بكر حممد بن عبد امللك بن حممد، نسبة إىل شنرتين، ، أما ابن  هـ316سنة  يف بداية القرن الرابع 

ال القرن  منتصف  يف  ُمتوىف  إنه  مث  قرطبة،  غريب  األندلس  يف  ابجة  قرب  الرجلهـ549سنة  سساد بلدة  وهذا  أنه   ،،  مع 
)املعيار يف نزل مصر، وقصد اليمن فأقام هبا مدة، مث عاد إىل مصر واستوطنها، وله كتاٌب يف العروض ُيسمى    ، أندلسي

األشعار(،وز  احلصول    ن  أستطع  مطبوعا   عليهمل  دراحمققا  فأقمت  على  ،  آلرائه  األمربوزايان خمصورة  سيت  مكتبة  طوطة 
أنه أعاد  وأهم ما يذكر هلذا الرجل    ، املنشورة على شبكة األلوكةللكتاب املوجودة يف معهد املخطوطات العربية ابلكويت، و 
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جتلب اليت كانت اثلثة  عند اخلليل جعلها الثانية،  النظر يف ترتيب الدوائر عند اخلليل 

ُ
، فجعل دائرة املتفق أوىل الدوائر، وامل

الطوي دائرة  وهي  واملختلف  الثالثة،  اخلليل جعلها  عند  اثنيّة  اليت كانت  شتبه، واملؤتلف 
ُ
امل بدائرة  ختم  مث  رابعة،  ل جعلها 

 لماذا؟  ف
هكذا كان ينبغي أن تُرّتب الدوائر، فيبدأ بدائرة اخلماسي، مث دائرة و لنرى فلسفته يف الرتتيب، قال: "  نتأمل نّصهل

غري أن اخلليل قّدم ما كثُر استعماله وزادت حروفه أو حركاته،   على ما قدمناه،   ا، مث املرّكب منهمث البسيط منها،  السباعي،  
 (1) اعتمد"  عليهوالكل قد اجتهد فيما إليه قصد و 

 . سريع  دائرة الطويل، مث دائرة الدائرة اهلزج، مث دائرة الوافر، مث تليها  بدأ بدائرة املتقارب،     •
رّتب األحبر ابلطريقة السهلة اليت حياول قد  تقريبا  اهلجري  لو دقّقتم يف هذا الرتتيب لوجدمت أنه منذ القرن السادس  

أ  اآلن  حد ثون 
ُ
فامل للطالب،  األحبر  هبا  يقّدموا  فالر ج ز،    قدن  اهلز ج،  مث  معه،  يدرسه  تدارك 

ُ
امل يدرس  ومن  ابملتقارب،  بدأ 

 الطويل فاملديد فالبسيط، مث السريع وما يشاركه يف دائرته من األحبر.   فالّرم ل، مث الوافر فالكامل، مث
حدثة أبهنا األحبر الصافية أوال  مث األحبر املرّكبة اثني ا هلم يف ذلك سابقون 

ُ
فالذين يرتّبون األحبر يف كتب العروض امل

 من علماء الرتاث.
يين عن احمللي إال يف جعله دائرة املشتبه مبنية على وقد لفت انتباهي قول األستاذ حممد العلمي:"وال خيتلف الشنرت 

يف مؤلفي   مام ما ورد ، وهو قول ال يصمد أ (2) "شطر املضارع كما مر، بينما أبقى احمللي عليها مبنية على شطر السريع 
:"لذلك قدمت األحبر املتقدمة األواتد يف مجيع الدوائر على سائرها، -بعد ترتيبه األجزاء األصول-الرجلني، فالشنرتيين يقول 

ألنه أكثرها استعماال وأوسعها ضرواب، وألن ؛  ، فقد كان القياس فيها تقدمي املضارع، غري أهنم قدموا السريع إالدائرة املشتبه
، ، وحني بدأ تقدمي أحبر دائرة املشتبه بدأها ابلسريع، فقال:"ابب السريع (3) عمل إال مزوءا، فلذلك مل يبدأ به"املضارع مل يست

وهو أصل دائرة املشتبه؛ ألن الوتد املفروق فرع ملحق هبذه الدائرة، فحقه أن يستعمل آخر األجزاء، أال ترى أنه مل يستعمل 
فاع )زاء، وذلك لضعفه ونقصانه عن مرتبة الوتد اجملموع، ولذلك مل جيز قبض  من مفرده حبر كما استعمل من سائر األج

أن يبدأ من هذه الدائرة من أول السببني،   -رمحه هللا–يف املضارع لضعف االعتماد عليه، فهذا الذي سوّغ للخليل    (التن
فيف فاملضارع فاملقتضب فاجملتث،  ، مث أتبع السريع ابملنسرح فاخل وإن كان الفك من أول الوتد هو األصل، فتأمل ذلك"

 .(4) اجلمهوركما رتب  
 

 3املعيار يف وزن األشعار لوحة (1)
 221افية بني التأسيس واالستدراك صالعروض والق (2) 
 2املعيار لوحة (3)
 وما بعدها  7املعيار لوحة (4)
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ف ابلقياس،  موفيا  املنهج  مطرد  فكان  احمللي  علي  بن  حممد  )إدارة أما  عنوانه  الذي  من كتابه  العاشر  الباب  في 
البحور(   من  عنها  ينفك  وما  األصول  املضارع األجزاء  أحبرها:  ترتيب  فكان  املضارع،  "من  املشتبه  دائرة  مفك  جعل 

دائرة يف فاملقتضب فاجملتث فالسريع فاملنسرح فاخلفيف، ومل ـبه لتلك العلة اليت اقتنع هبا املخالفون؛ ألن األحبر تنفك من ال
الواقع الشعري، وإال فما جدوى القول ابملديد املثمن، واهلزج  صورهتا املثلى، بصرف النظر عن الصورة اليت تظهر هبا يف 

 ( 1)الشعراء؟"املسدس،  واملضارع واملقتضب واجملتث يف صورها البعيدة عن املأثور يف تراث  
احمل رأي  خيص  فيما  العلمي  لألستاذ  العذر  نلتمس  بكتاب وإذا كنا  فكيف  مصادره،  من  ليس  ألن كتابه  لي؛ 

 إال إذا كان يف املطبوع ما ليس يف املخطوط، وقد غاب عنا.   الشنرتيين الذي اتكأ عليه حمققا منشورا؟
وإمنا "،  أبياات  ومنهوك املنسرح ليست   قوله أبن مشطور الرجز والسريعومن اآلراء اليت نرى الشنرتيين فيها متفردا  

 (2) "ببيت؛ ألن حقيقة البيت ما أتلف من مصراعني، وما مل ميكن تصريعه فليس  مصرعةهي أنصاف  
، فيكون وزهنما ُمتـ ْفعْل أو أورد للرجز التام صورة يكون كل من عروضها وضرهبا خمبوان مقطوعا  هراء أنومن اآل 
 :(3) فعولن، وشاهده 

      
 

 . وهي صورة وجدت هلا صدى يف أشعار الشعراء احملدثني
 :(4) ، وشاهداه قول القائلجميء اهلزج اتما عند احملدثني  -مع التشذيذ -وأورد أيضا 

 البني غرابنُ   م لقد شاقتك يف األحداج أظعاُن     كما شاقتك يو                
 وقول اآلخر:

 ىب بلى لو كان يل عقلُ والستني يل داع      إىل الُعتلست  أما يف ا               
واألحبر املرّكبة   الدوائر حبيث تكون األحبر الصافية هي البداية،   هيستحق التوق ف أمامه هو: ترتيب  يبقى أن أهم ما 

أما ، ، وشاركه فيه احملليفّرد به عن سابقيهالذي أستطيع أن أقول إن الشنرتيين قد ت   اضحهذا هو الشيء الو ، و هي اليت تليها
 . ، ولذا أضربنا عن ذكرها صفحابغريه من العلماء الذين مر ذكرهم  مسبوق   أغلبها  هو يفبقية اآلراء اليت وردت عنده ف

 

 

 28مقدمة احملقق ص -شفاء الغليل يف علم اخلليل، للمحلي (1)
 2املعيار لوحة (2)
 6املعيار: لوحة (3)
 6املعيار: لوحة(4) 

مهوُد  أعالمها   مهامٌه 
 

بعيدُ   ورده  يف    وماؤها 
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 ابع ساللقاء ال

الرحيم، احلمد هلل والصالة   الرمحن  تبعهم بسم هللا  آله وصحبه ومن  والسالم على رسول هللا سيدان حممد  وعلى 
 أما بعد:  إبحسان  إىل يوم الدين،

الفنتن الشخصية  اللقاء  هذا  يف  وهو  ثامناول  اخلليل،  عروض  يف  آراء  هلا  اليت  الشخصيات  من  يعقوب   أبوة 
 . من اهلجرة  املتوىف سنة ست وعشرين وستمائة  السّكاكي

تعّرض فيه لعلوم العربية ابلدرس مبتدائ  بعلم الصرف، وُمثنّـي ا بعلم   )مفتاح العلوم(   هذا الرجل له كتاٌب يسمى  
النحو، ومثلِّث ا بعلمي املعاين والبيان، ويف القسم الرابع تناول ما مسّاه علم االستدالل أو علم خواّص تركيب الكالم، مث ختم  

الذي كان  املطاعنع  كتابه ابلقسم اخلامس  الشعر ودفع  ثىّن اب   .نوانه: علم  مث  أوال   العروض  تناول  القسم   ؛لقافيةيف هذا 
الفصل الثاين تتّبع فيه األوزان العروضية، فلم خيرج يف ممل ما قاله عما ورد عن اخلليل، ال يف و الفصل األول يف املفاهيم،  

 الدوائر وال يف األحبر وال يف الصور. 

تخرج منها الطويل واملديد والبسيط، والدائرة املؤتلفة ُيستخرج منها الوافر والكامل، والدائرة فالدائرة املختلفة ُيس  
جتّث. 

ُ
قتضب وامل

ُ
جتلبة تنتج اهلزج والرجز  والّرم ل، والدائرة املشتبهة تنتج السريع واملنسرح واخلفيف واملضارع وامل

ُ
 امل

ا اسم الدائرة املنفردة؛ ألهنا ال تنتج إال عليهئرة املتفق وأطلق  مث جاء إىل الدائرة املشهورة يف كتب العروض أبهنا دا
 لبتة.أ مل خيالف اخلليل يف شيء   إىل هناو هو حبر املتقارب،    حبر ا فرد ا

تدارك، مسّاه بذلك قياس ا على قرينه املتقارب يف مث عقد بعد ذلك عنوااًن مسّاه 
ُ
: ابب املتداين، ويقصد به وزن امل

تدارك ال يفرتق   ،أو تقارب أجزائه  ، الدائرة، فإذا كان املتقارب قد مُسّي كذلك لقرب أسبابه من أواتدهنفس  
ُ
فقرينه وهو امل

 عنه يف علة التسمية، فليكن امسه املتداين لتداين أسبابه وأواتده.

تقراء، ال جتد هلم وزان  ا مدار أشعار العرب حبكم االسعليهوهذه األوزان اليت  ":  املهم أنه قال حتت هذا العنوان
يشّذ عنها، اللهم إال اندر ا، وأكثر االستقراءات كذلك ال ختلو من شذوذ شيء  منها، ولعل مجيعها، مث ال جتد ذلك النادر 

، أو زحاف ا  لنا:إال معلوم التفر ع على املستقرئ، أو ما ترى املتداين وهو فاعلن مثاين مرات كقو  ،حبر ا كان، أو عروض ا، أو ضراب 

 زارين ز ْورة  طيفها يف الكرى 
 

 ن زارين ما اعرتى ملفاعرتاين   
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 كيف جتده ظاهر التفر ع على املتقارب يف دائرته؟ وكذا ما يتبعه من الزحافات، كاخلنب يف قوله:       

 أشجاك تشت ت شعب هواك  
 

 بُ ـــــــــــــــــــــــــ فأنت له أ رٌِق و صِ  ( م)
 

 وكالقطع يف قوله: 

 ا ــــــــــــــــــ إن الدنيا قد غّرتن
 

 ا ـــــــــــــــ واستهوتنا واستلهتن 
 

 على قول من يعّده شعر ا.

 ومن يسّدس من ُمث م نه املتداين يف قوله: 

 قف على دارسات الدِّم ن 
 

ْ ـــــــــــــــــــــــــــــبني أطالهل   ا فابكني 
 

املتأخرين قد تع إذا أنت طالعتها مل ختف  ط ا وغري ذلك مما نرى  ك علىوها ومّسوها أبسام  مفتقرين هدي اخلليل، 
 (1) هناك" املداخل واملخارج  

تدارك  إذ ا هو مّسى البحر الذي يُعرف عن 
ُ
املتداين، وقّدم له منوذج ا مكّوان  من )فاعلن(   سم ابد العروضيني ابسم امل

 من )فـ ْعُلن( مثاين    مرات، يف كل شطر  أربع، ومنوذجا مكّوان من )ف ِعُلْن( مثاينكل شطر أربع، ومنوذجا مكّوانمثاين مرات، يف  
 ا يتكّون من )فاعلن( ست مرات، يف كل شطر  ثالث.مرات يف كل شطر  أربع، مث منوذجا مزوء

تدار ك بعد هذ 
ُ
ا الكالم الذي ليس فيه خروٌج عن عروض اخلليل إال يف احلديث عن املتداين، أو ما هو معروٌف ابمل

 .(2) خامتةعنوان:  قّدم مقرتحه حتت  

 امل قرتح يتمثل يف اختاذ حبر الوافر أصاًل لألحبر، وتفعيلته )متفاعلن( هي األساس يف مكّوانت البحور.  •

حبر   جيعل  أن  الفكرة:  مكخالصة  )مفاعلنت(  وتفعيلته  يقدّ   ررة الوافر  ُمثم ن  أي  مرات،  جيعل مثاين  مث   ، أصال  ره 
 . يلحق مربّعه ابملشطورا ابجملزوء، و ُمسّدسه ُملحق

يع  وهو  اجملزوء،  الوافر  وهو  وارد  رّبع 
ُ
امل التام،  الوافر  وهو  وارد  سّدس 

ُ
امل وارد ا،  ليس  ثّمن 

ُ
هبذه رت امل يتصّرف  أنه  ف 

الصورة بعيد ا عن ظاهر الصناعة العروضية؛ ألنه يقول: "على خالف ظاهر الصناعة"، فإذا ما قّدمنا السببني على الوتد، 
ُمثّمن،  نفسها  ابلطريقة  الكامل  منها  ونستخرج  )متفاعلن(،  إىل  فتُتنقل  مفا،  علنت  )مفاعلنت(  التفعيلة  أصبحت  يعين 

 

 563،562مفتاح العلوم: (1)
 567،566مفتاح العلوم: (2)
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فإذفُمسّدس،  ف  ابلطريقة ُمرّبع،  اهلزج  حبر  منها  وُيستخرج  )مفاعيلن(،  إىل  تُنقل  )مفاعْلنت(  فصارت  )مفاعل نت(  عصبنا  ا 

 ُمرّبع. فُمسّدس،  فُمثّمن،    ؛نفسها

)مفاعيلن( حني نقّدم السببني على الوتد ألن  وحبر اهلزج هذا جُيعل دائرة، ُيستخرج منها الّرج ز والّرم ل ُمثّمنني،  
 تنتج )مستفعلن( للرجز، وحني نقّدم سبب ا على الوتد ونرتك سبب ا متأّخر ا تصبح )فاعالتن( لبحر الّرم ل. 

من )مفاعيلن( األوىل والثالثة واخلامسة والسابعة، فيصبح:   ُمثّمن اهلزج يستخرج منه الطويل بواسطة حذف )لن(و 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن، فإذا حذفنا   : يساو ي،  يلن مفاعي مفاعيلن مفاعي مفاعيلنمفاعي مفاعيلن مفاعي مفاع

 يف كل شطر فهذا هو املتقارب. مفاعي  )لن( من الثمانية صارت مفاعي مفاعي مفاعي  

د ذلك  بعد  الطويل  يزعمه وجيعل  الطويل  دائرة  من  يستخرجه  اثلث ا  وحبر ا  والبسيط،  املديد  منها  يستخرج  ائرة 
ط  له  الثالث  البحر  هذا  استخراجهمهجور ا،  فريقان يف  هذا؛  يكون  أن  مفعوالتُ   البحر    إما   مفعوالتُ   مفعولُ   نصفه:  

فيصبح مفمفعولُ  املفروق  الوتد  والّصلم هو حذف  الص ْلم يف آخره،  به  يلحق  فنجد   ،عوالت مفْ عوالت مفعول مف ، مث 
قتضب

ُ
: مفعوالت مستفعلن مستفعلن، فتكون الدائرة املشتبهة، ونستخرج منها أحبرها اليت هي: وسواكنه  متحرّكات حبر امل

جتّث، والسريع، واملنسرح، واخلفيف، 
ُ
قتضب هو األصل. واملضارع، وامل

ُ
 امل

وهناك طريقة أخرى ذكرها وهي: أن جتعل البحر الثالث املهجور الذي استخرجته من دائرة الطويل هو: مفاعيلن 
مفا حبفعولن  أوال   خترمه  مث  فعولن،  آخر عيلن  وحتذفه  مفاعيلن،  من  امليم  عندك ذف  فيبقى  فعولن،  من  )لن(  فتحذف  ا، 

قتضب أيض ا، مث اعيلن فعو، وتنقلها إىل مفعوالت  فاعيلن فعولن مف
ُ
مستفعلن مستفعلن، وهي متحركات وسواكن حبر امل

 تديره دائرة فتكون هي عني الدائرة املشتبهة.

  :(1) كرة السّكاكي هذه عدة ملحوظات ي الحظ على فو 

الثالثة،  أن دوائره صارت أربع   امللحوظة األوىل:  والرابعة من  الثانية،  والثالثة من  الثانية من األوىل،  مل و ا مرتبطة، 
 . املقتضب  يلّقبها أبلقاب، وميكن لنا أن نلّقبها أبهنا دائرة الوافر، مث دائرة اهلزج، مث دائرة الطويل، مث دائرة

: أنه ال يتحقق عنده مفهوم الدائرة كما هي عند اخلليل؛ ألن االستخراج عند السّكاكي متوقف امللحوظة الثانية
 على أمور من خارج الدائرة. 

: أنه أجرى االستخراج ابستعمال اجل زء، والّشطر، والعصب، واحلذف، والّصْلم، واخل ْرم، وهو ما مل امللحوظة الثالثة

 

 220،219العروض والقافية: دراسة يف التأسيس واالستدراك:راجع:  (1)
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دوائره،   يف  اخلليل  تعّرض فيفعله  مث  أصوهلا،  على  األحبر  استخرج  وإمنا  والعلل،  للزحافات  دوائره  يف  يتعّرض  مل  اخلليل 
ستعمل.

ُ
 للزحافات والعلل يف الشعر امل

 عند اخلليل.  سبب  وأول وتد، يف حني أنه مستقلأن الوتد املفروق عنده يتكون من    امللحوظة الرابعة:

اخلامسة تنظريهامللحوظة  يف  اجملزوءات  لبعض  تعّرض  الشعر ،  :  على  لُتطّبق  اجلزء  قضية  اخلليل  ترك  حني  يف 
ستعمل.

ُ
 امل

قصده استيعاب األحبر املكّونة ا دون حاجة سوى  أنه أورد لبعض التفعيالت ُمثّمن  : امللحوظة السادسة واألخرية
ثّمن أصال  يف هذه   اال الوافر ، وال الكامل ، وال اهلزج، وال الرج ز، وال الرم ل فيهفمن مثاين تفعيالت،  

ُ
ُمثّمن، إمنا ذكر امل

 ا فكرته.عليهاألحبر كلها من أجل عيون األحبر املكّونة من مثاين تفعيالت حىت يستطيع أن يطّبق  

قّدمه أبو يعقوب السّكاكي، ونرجو أن يكون مفهوم ا، وسيحتاج منكم إىل معاودة قراءة فكرته يف نّصه هذا ما  
 حملاولة فهمها ببطء، والتأيّن يف استيعاهبا، وإن شاء هللا نلتقي يف حماضرة  قادمة  إبذن هللا تعاىل. 
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 ثامن اللقاء ال

الرحيم، احلمد هلل،   الرمحن  نبيه وُمصطفاه، سيدان حممد وعلى آله وصحبه ومن بسم هللا  والصالة والسالم على 
 وااله.

)شفاء الغليل ، املتوىف سنة ثالث وسبعني وستمائة، يف كتابه  احمللي  على حممد بن  : شخصية  عةتاسلالشخصية ا
 يف علم اخلليل(. 

أربعة،  الشعر أصال   األلفاظ يف  هبا  تُوز ن  اليت  األجزاء  أن  يرى  الرجل  بناؤها من حروف عشرة جيمعها   يتم  هذا 
 : "ملعت سيوفنا". كقول

األربعة   األصول  تشرتك  التن  وفاع  ،نتومفاعل   ، ومفاعيلن  ،ولنفع  هي:و وهذه  الو ،  تقدم  يف  على مجيعها  تد 
 نفرد السبب يف األصل األول، أم تعدد كما يف األصول التالية. السبب اخلفيف ليكون عامدا له، سواء أ

 التن. ، واألخري يبدأ بوتد مفروق، وهو: فاعنتاأُلول تبدأ بوتد مموع، وهي: فعولن،  ومفاعيلن، ومفاعلفالثالثة  

والثالث وهو ،  ين بسببني خفيفني، وهو "مفاعيلن"والثا،  هو "فعولن" ينتهي بسبب خفيف واحد األصل األول و 
  خفيفني. التن" ينتهي بسببني  والرابع وهو "فاع ،  "مفاعلنت" بسببني ثقيل وخفيف

؛ ل األربعة تتفرع األجزاء األخرىومُسيت هذه األجزاء عنده أصوال  لتقدم أواتدها على أسباهبا، وعن هذه األصو 
مفا"   نبتقدمي السببني على الوتد، "عيل  نيتفرع مستفعل  نوعن مفاعيل السبب على الوتد،  يتفرع فاعلن بتقدمي  نفعن فعول

يتفرع   مفاعلنت وعن  ،  وتساوي فاعالتن  ،بب األخري على وتده، فُيقال: لن مفاعي، وفاعالتن بتقدمي السنتساوي مستفعل
بتقدمي السببني اخلفيفني على الوتد املفروق،   املفروقة الوتد يتفرع مفعوالتُ   نالت  وعن فاع،  وتدهبتقدمي سببيه على    نمتفاعل

فينتج عن ذلك عشرة أجزاء مستعملة هي اليت تُتخ ُذ ميزاان  لأللفاظ  ،  السبب األخري على الوتد املفروق  بتقدمي   ن ل  ومستفع
 . يف الشعر

أن كتب العروض مجيع ا جتعل األجزاء اليت تُتخ ذ أصوال  لأللفاظ أو للوزن يف الشعر مثانية، هي: هي :  هنا ملحوظة
، فُتهمل مفعوالتُ ، مث يحمللا، ومفاعلنت، ومتفاعلن، ويف هذه يتفق معهم فعولن، وفاعلن، ومفاعيلن، وفاعالتن، ومستفعلن 

 . يلوتد، وهذا مل يفت احمللااملفروقيت   نالت وفاع  ن ل  مستفع

: فعولن، ومفاعيلن، ومفاعلنت، األربعةترتيبه لألصول  فكان  مث يُدير هذه األجزاء األصول لتنفك عنها البحور،  
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 ترتيبه للدوائر، وابلتايل فيما ينفك عنها من البحور. التن، ذا أثر واضح يف    فاعو 

 تتكون دائرة املتفق، اليت ينفك عنها حبران، مها: املتقارب، واملتدار ك.   ن فعولفمن تكرار األصل األول  

 تتكون دائرة اجملتل ب، اليت ينفك عنها ثالثة أحبر، هي: اهلزج، والرجز، والرمل.   مفاعيلنومن تكرار األصل الثاين 

 تتكون دائرة املؤتلف، اليت ينفك عنها الوافر والكامل.   مفاعلنت من تكرار األصل الثالث  و 

، وجعلهما كاجلزء الواحد، وتكرارمها، تتكون دائرة مفاعيلن مع الثاين وهو    فعولن ومن تركب األصل األول وهو  
 املختلف اليت أنتجت ثالثة أحبر مستعملة، هي: الطويل، واملديد، والبسيط.

الرابع  وِمن   األصل  الشكل    التن   فاع وضع  ليصبح  مكرر ا  الثاين  األصل  فاع بني  مفاعيلن   مفاعيلن،  ، التن، 
ا جتث، والسريع،   : تتكون دائرة املشتبه اليت أنتجت ستة أحبر مستعملة، هي،  وجعلهما جزء ا واحد 

ُ
املضارع، واملقتضب، وامل

 .(1) واملنسرح، واخلفيف

الدوائر هبذه الصورة سبقه إليه ابن السراج الشنرتيين، فابن السراج الشنرتيين سابق هذا الذي قاله احمللي ب رتتيب 
 ما قاله وأتثر به.قد اطلع على  احمللي  ، فال يبعد أن يكون  للمحلي، وقد سبق أن قلنا إنه نزل مصر وأقام فيها

احمللي األحبر عند  الوافر،  فرتتيب  مث  فالرمل،  فالرجز،  اهلزج،  املتدارك، مث  يليه  املتقارب، مث  ببحر  يبدأ  أن  : هي 
فالكامل، مث الطويل، فاملديد، فالبسيط، مث دائرة املشتبه تبدأ ابملضارع، فاملقتضب، فاجملتث، فالسريع، فاملنسرح، فاخلفيف، 

ملضارع هو األصل الذي تنفك منه دائرة املشتبه، على غري ما اعتاد مجهور العروضيني من جعل شطر  جعل شطر ا  ألنه
 السريع هو األصل الذي تنفك عنه دائرة املشتبه، وابلتايل تغري ترتيب الدوائر، وتغري ترتيب األحبر. 

ركبة، من املعاصرين الذين قدموا األحبر اأسبق هذا الرجل هو وابن السراج الشنرتيين  
ُ
ليت أمسوها صافية على األحبر امل

، فالرمل، مث الوافر والكامل، وهبذا تناول زجفالر ؛ ألنه كما قلت بدأ ابملتقارب فاملتدارك، مث اهلزج،  والتعلم  ميعللتسهيل الت
 ة، مث انتقل إىل األحبر املركبة. صافيحبر اليت نقول عنها إهنا أحبر  األسبعة  

قال: "وال خيتلف الشنرتيين عن احمللي إال يف جعله دائرة املشتبه مبنية على شطر املضارع    (2) ي يف كتابهلكن العلم
بينما أبقى احمللي   الرأي،  " ا مبنية على شطر السريع عليهكما مر،  كما أن مؤلف الشنرتيين ، وكتاب احمللي يدحض هذا 

 ـابه، وقد سبق أن بينا ذلك يف تناولنا للشنرتيين. 

 

 وما بعدها  124شفاء الغليل ص (1)
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اآلن   أن   تناولنا حىت  نوهنا إىل  ترتيب األحبر يف مقرتح كل عامل خيتلف عن اآلخر، فقد سبق أن  سبعة علماء، 

 عن ترتيب اخلليل، وخاصة ما ورد يف كتابه الذي ُنشر يف العروض. كثريا ترتيب األحبر عند األخفش ال خيتلف  

أيض ا الرجز ودمج اجملتث يف اخلفيف  ، وترتيب اجلوهري  النظر عن دمه السريع واملنسرح واملقتضب يف   ،بصرف 
، فاملديد، فالبسيط، مث الوافر    قدرتيب اخلليل من حيث املعاجلة، فيُرتب ما بقي من األحبر يف مسلك ت عاجل الطويل أوال 

 جل املتقارب واملتدارك. والكامل، مث اهلزج والرجز والرمل، مث اخلفيف واملضارع، ويف النهاية عا

 ترتيبه ترتيب اخلليل.ابن القطاع  و 

يف فك األحبر يكون قد رتبها على الوجه   ملفاعلنتأما السكاكي يف مشروعه فنستطيع أن نقول: إنه ابستخدامه  
فالسري  التايل: فاجملتث  فاملقتضب  فالبسيط  فاملديد  فالطويل  فاملتقارب  فالرمل  فالرجز  فاهلزج  فالكامل  فاملنسرح الوافر  ع 
 خمالف. ه  فرتتيب،  يف فاملضارع، ومل يعتد ابملتداركفاخلف

ر كان ترتيب األحبر ا األحبعليهاليت بنيت  ترتيب األجزاء، ومن ترتيب األجزاء    يف  احمللي نظامه  على مد بن  حمللكن  
 .املشتبه ، وقد سبقه الشنرتيين يف ذلك، ابستثناء الرتتيب الداخلي ألحبر دائرة  به  الذي تفرد 
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 ع اللقاء التاس 

صل ى    -جل جالله -احملمود هو هللا  .  بسم هللا الرمحن الرحيم
ُ
 حممد وآله.  عليهوامل

 684، املتوىف سنة  حازم القرطاجين  : هو  عروض اخلليلعلماء الرتاث الذين هلم رأي يف    من  ةعاشر الشخصية ال
ُ -من هجرة الرسول    . -و س ل م  عليهص ل ى اَّلل 

بن  و  حملمد  معاصر  لكن   علىهو  بن    احمللي،  وحممد  مغريب،  القرطاجين  يف   علىحازم  وبينهما  مشرقي،  احمللي 
احمللي سائر يف ركاب الرتاث، بصرف النظر عن ترتيبه للدوائر وترتيبه لألحبر، سائر يف  علىالتفكري فروق كثرية، فمحمد بن 

ا والعلل، وُصو ركاب  الزحافات،  ترتيب  لرتاث، يف  الشنرتيين يف  اختلف ووافق  أنه  بيد  فيها،  الدوائر  ر األحبر، وما حيدث 
 إيراد األحبر، فبدأ ابألحبر الصافية، مث ثىن  ابملركبة. و 

  ه فيما يلي:رطاجين فنُلخص آراءه أو أبرز آرائالق  أما حازم 

، وإمنا رأى أن األوزان الشعرية منها ما اعلى مكوانهت  مل يعرتف ابلدوائر، ومل يتناول األوزان بناء  •
كالكامل والوافر والرجز واهلزج ساذجة  تركب من أجزاء مخاسية كبحر املتقارب، ومنها ما تركب من أجزاء سباعية  

ثالثة أجزاء؛ مزدوجان ومفرد، كالسريع الذي   سباعيات متغايرة، فبناء أشطارها على والرمل، ومنها ما تركب من  
شطره فاعال   -عنده -يتكون  مستفعلن  مستفعلن  مستفعلن من  فاعالتن  من  شطره  يتكون  الذي  واخلفيف  ْن، 

ة وهو املخلع الذي جعل وزن شطره مستفعالتن مستفعالتن، ومنها ما فاعالتن، ومنها ما تركب من أجزاء تساعي
فاعلن مفاعلنت ه:  ن وزنمخاسية وسباعية كالطويل والبسيط واملديد، وضم إليها املقتضب على أ تركب من أجزاء  

، ومنها ما تركب من مخاسي وسباعي وتساعي وهو املنسرح الذي يف كل شطر، ومل يستعمل إال مشطورامرتني  
 .(1) ، وجعل وزن شطر اجملتث: مستفعلن فاعالتن فاعالن ل وزن شطره: مستفعالتن مستفعلن فاعلنجع

 وأهم ما يلحظ عند حازم القرطاجين ما بلي: 

 .(2) السريع  حبر  كما يف،  آخر الشطر  يء الوتد املفروق يف م رفض   •
، وهو متحركان والوتد املتضاعف ، وهو متحرك بعده ساكنان،  السبب املتوايل:  مها  عنده مصطلحان خيصانه  •
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 . (1)يف هناية األبياتبعدمها ساكنان، وطبيعي أن هذا ال حيدث إال  

السبب اخلفيف، وحدثت علة، فُسكِّن ما بعد   : العروضيون القدامى أو العروضيون غري حازم القرطاجين يقولون 
 السبب اخلفيف، أو وتد مموع مث حدثت علة، فُسكِّن ما بعد الوتد اجملموع. 

يقول يسميان لكنه  يليهما ساكنان  اللذان  واملتحركان  املتوايل،  السبب  يسمى  يليه ساكنان  الذي  املتحرك  إن   :
 الوتد املتضاعف. 

، فقال عنه اترة:"فأما الوزن الذي مسوه ه ملصق ا هبم كذاب  وزور اورآ   ن العرب يكون امل ضارع من أوزاأنكر أن     •
املضارع فما أرى أن شيئا من االختالق على العرب أحق ابلتكذيب والرد منه؛ ألن طباع العرب كانت أفضل من 

ينبغي أن يعد من أوزان ، وقال اترة أخرى:"فأما املضارع ففيه كل قبيحة، وال  (2) أن يكون هذا الوزن من نتاجها"
 (3)العرب، وإمنا وضع قياسا، وهو قياس فاسد؛ ألنه من الوضع املتنافر"

د ابملتدارك: ما ـي وزنه على و قص امل، و من أوزان العربذكر بني األربعة عشر حبرا اليت عدها  لمتدارك مل يرد ل   •
 فاعلن، فاعلن فاعلن، فاعلن، يف كل شطر. 

ن فْعلن فْعلن ِعلن، أو فْعلفِعلن فِعلن فِعلن فوهو الذي على:  ،  شكك يف وضع العرب له، وإن  اخلبب  لكنه ذكر •
 .(4) مفعوالتن، ويدخله اإلضمار، فيصري: مْتفاعْلنت، وينقل إىل أربع مراتمتفاعلنت  جعل وزنه عنده:  فْعلن، ف

كثري ا عما   فعلن، فعلن، يعين مل خيتلف  = فعلن، فعلن، متفاعلنت  = : متفاعلنتلقلنارجعناه إىل ما قاله القدماء لو أ  و
فيها ُتسك ن  ميكن أن  لن" و "علنت"  فا"، وهذه "فعْ بح "متْ ُيسك ن اثنيها وتصميكن أن  "متفا" معروف أنه    قاله القدماء، و 

 لن". "فعْ الالم وتصبح "عْلنت"، وهذه  

 مستفعالتن مستفعلن فاعلن.   املنسرح   وزنويرى   مستفعلن مستفعلن فاعالن،  يرى وزن السريع يف األصل  •

ه ة، هي مستفعالتن، وابلتايل يكون وزن املنسرح عند ة، هي متفاعلنت، وتساعيّ أن عنده تفعيلتني مثانيّ   وهذا معناه:
 ستفعالتن، وتفعيلة سباعية هي مستفعلن، وتفعيلة مخاسية هي فاعلن. مكوان من تفعيلة تساعية هي م

أن يكونيرى أن وزن   • ينبغي  فاعلن مفاعلنت  :املقتضب  يرد إال مشطور ا،   ،فاعلن مفاعلنت  يف كل شطر، ومل 

 

 236منهاج البلغاء: (1)
 243املنهاج ص (2)
 268املنهاج ص (3)
 229املنهاج ص (4)



 

 د/ شعبان صالحأ.التجديد في أوزان الشعر                                                                                   

 

 

42 

 

 فاعلن مفاعلنت تساوي مفعوالتُ   ذكره حازم: فــ  فاحلركات والسكنات هي ما،  نمستعل  الرتاث يقول: مفعوالتُ و 
 الوزن واحد، لكنه جيعل هذا الذي ورد من املقتضب مشطور ا. فتعلن،  مس

 ماذا؟ ، فلفاعالن    وزن اجملتث مستفعلن فاعالتن جعل  •

فاعالن، حىت يرد إليه مزوء البسيط   جعله مستفعلن فاعالتن ف  لن فاعالتن،    مستفع   = ن حبر اجملتثحنن نعرف أ
 .(1) التام ر ا على  و صسبه لبحر البسيط، وجعل البسيط مق الذي مل يعرتف بن

جعل وزنه مستفعلن فالبسيط اجملزوء  وأما  البسيط عنده هو البسيط التام،    أن نُعيد هذه النقطة مرة أخرى: يبقى  
فاعالن، اجملتث،فاعالتن  والسكنات  وأمساه  احلركات  البسيط    ،ولو كتبنا  وزن  أ وطبقنا  موجودفسنجد  مستفعلن   يف   ة ن 

 : مثلمستفعالن،  البسيط، فاعالتن أنخذ منها فاعال، أي: فاعلن، وتنفاعالن =

 عجالن يف اجلو رسوم البنة 
 

 دميـــ ــــــــــــــــــــمل يتعفني والعهد ق 
 

 موجود يف مزوء البسيط.الوزن  هذا  

مستفعلن فاعالتن فاعالن حىت يرد إليه   : نه جعل وزن اجملتثالبسيط عنده هو البسيط التام، وإ : نقول مرة أخرى
فاعلن مستفعالن ضراب الذي وزنه مستفعلن  اجملزوء  البسيط  البسيط، وابلتايل جعل  أمزوء  اجملتث  بقية ول من  إليه  ، ورد 

 . صور اجملزوء

الرتاث يصبح به  الذي يعرتف  ف  إذا كان   ه مزوء ا؛ ألن  -عنده -اجملتث  فاعالن  حذف بالشطر مستفعلن فاعالتن 
 . الرتاثي  وزن اجملتثوهو    ن،مستفعلن فاعالت صبح:ياعالن،  ف

قائما بذاته، وادعى أنه ليس مستقال  وزان  هو  ، فجعله البسيط  خملع عند الرتاثيني  مزوء البسيطمن  حنن نعرف أن  •
واستحسن يف كل شطر تفعيلتان،    ت،أربع مرا  نمستفعالت  :وزنهمأخوذا من العرب بثبت، شأنه شأن اخلبب، و 

 . فيه حذف الثاين الساكن من التفعيلة الثانية يف كل شطر، فحسن الوزن بذلك حسنا كثريا، على حد تعبريه
اعلن فاعلن يف كل شطر من اخرتاعات األندلسينيجعل وزن مستفعلن فا • وقد سبق أن   (2) ، وعد ه حبر ا جديد 

الورقة استخرج هذا الوزن من خملع البسيط بطي العروض والضرب اللذين كالمها نوهنا إىل أن اجلوهري يف عروض 
 ، فتُنق ل إىل فاعلن. لْ فيصبحان مستعِ   ،حذف الفاءت، فعلى وزن مستفعلْ 
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 مث فاعلن.  ،فعولنمث  ،  مفعولن أو مستفعلْ  :توصيف اجلوهري 

ألمر من أمرين: إما أنه يقصد هذا البحر، : إن هذا من اخرتاعات األندلسيني حمتمل  أن يقول حازم القرطاجين
 وابلتايل يكون كالمه مطعوان  فيه؛ ألن اجلوهري يسبقه بنحو ثالثة قرون. 

بقوله قيلت  ورمبا يقصد  اليت  الوزن ابلنماذج  ثب توا هذا  األندلسيني: أهنم أول من  إنه من خمرتعات  ؛ ألن عليه: 
ا واكتفى به،   أما األندلسيون فلهم على هذا الوزن قصائد، عارضتها انزك املالئكة، أو اجلوهري حني ذكره ذكر بيت ا واحد 

قلدهتا، وعارضها الدكتور عبده بدوي، وسنتعرض لذلك عندما نتحدث عن التجديد يف خملع البسيط، وحنن نتحدث عن 
 التجديد يف األحبر الرتاثية.

، يف العلماء ننتهي من العلماء الرتاثيني، الذين اخرتان أن نعرف آراءهم يف عروض اخلليل  اشر عهبذا الرجل وهو ال 
 يف لقاء قادم إبذن هللا تعاىل.  إبراهيم أنيس من احملدثني احلديث عن مقرتح األستاذ الدكتور  ويبقى لنا 
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 لعاشر اللقاء ا 

ُ -وأصلي على نبيه حممد    -سبحانه وتعاىل -بسم هللا الرمحن الرحيم، أمحد هللا    . -و س ل م  عليهص ل ى اَّلل 

 يف العروض العريب.   األستاذ الدكتور إبراهيم أنيسيف هذا اللقاء نتناول آراء  

 سم. ، وهو أشهر الكتب اليت أخذت هذا اال)موسيقى الشعر(هذا األستاذ الفاضل له كتاب ُيسمى  

  هذا الكتاب حترك يف دائرتني اثنتني:يف

 .(1) األوزان تيسري    -

 .(2) مشروعومولد   -

رفض املضارع واملقتضب؛ لندرة الورود، ولسبق رفض أحدمها أو كليهما من علماء سابقني، مث   يف تيسري األوزان 
 قس م البحور الباقية إىل قسمني:

 وقصرية.   طويلة  -

 :  ورت ب الطويلة حبسب الشيوع، فكانت املراتب ثالاث 

 : فيها الطويل وحده. املرتبة األوىل

 التام، والبسيط التام، والوافر التام، واخلفيف التام. : فيها الكامل  واملرتبة الثانية

 ، واملتدارك التام. ع التام، واملنسرح التام، واملديد : فيها الرمل التام، واملتقارب التام، والسريواملرتبة الثالثة

 وأما األحبر القصرية فكانت على التوايل:

 مزوء الكامل.  -

 اهلزج.   -

 اجملتث.   -

 عه. مزوء البسيط وخُمل  -
 

 137-57موسيقى الشعر ص (1)
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 مزوء اخلفيف.  - 

 مزوء الرمل.  -

ا وحده، وقس مه إىل ثالثة أقسام: 
 
 مث أتى إىل حبر الرجز وجعله عامل

الرجز   صائد الرجز، أو رجز ُمنظم، كما مساه، وهو ذو الشطرين، كاألحبر األخرى، وجعل منه ق  املرتبة األوىل:       
 التام، والرجز اجملزوء. 

الثانية       املشطور  املرتبة  حتته  وأدخل  واحدة،  بقافية  ُمقف اة  أشطره  ذلك مشطور واملنهوك : رجز كل  مبا يف   ،
 السريع، ومنهوك املنسرح عند العروضيني.

، وتصريع ا أو تقفية.املرتبة الثالثة       : مرتبة املزدوج، وهو البيت ذو الشطرين املتشاهبني وزان 

ر كل ما ورد من أضرب، بل قِبل الشائع منها فقط، كما أنه رفض بعض وُيالح ظ أنه مل يُثبت فيما أثبته من األحب
 .قلتهالزحافات، وقِبل بعضها، بناء  على كثرة الورود أو  

 نظره. هذا عن الدائرة األوىل، وهي دائرة التيسري من وجهة  

 اآلراء حوله حىت يتبلور عنده. ، وقد قد م هذا املشروع وطلب  مشروع أما الدائرة الثانية فهي بعنوان: يف مولد  

 : بثالث، هيويف هذا املشروع احتفظ من تفاعيل اخلليل  

 فعولن.   -

 فاعلن.   -

 مستفعلن.  -

 وأضاف ثالثة أخرى عد ها مشتقة منها إبضافة مقطع ساكن، وهي: 

 فعوالتن، من فعولن.   -

 وفاعالتن، من فاعلن.  -

 ومستفعالتن، من مستفعلن. -

 مستفعالتن تلك عندما نتحدث عن حبر معني.وسنعرف ملاذا  
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عنده يتكون من: فعولن، فعوالتن، فعولن،   فالطويلمن هذه التفعيالت الست قد م أوزان األحبر اتمها ومزوئها،  
 فعوالتن، يف كل شطر. 

مستفعلن،    التام  والبسيط فاعلن،  مستفعلن،  من  عنده  لتيتكون  موافق  وهذا  شطر،  يف كل   ل يفعفاعلن 
 العروضيني. 

 العروضيني.   يلعف كل شطر، وهذا أيض ا موافق لت: مستفعلن، فاعلن، مستفعلن، يفواجملزوء

 املديد عنده منطان: 

 منط يرتكب من فاعالتن، فاعلن، فاعالتن، يف كل شطر.   -

 ومنط يرتكب من فاعالتن، فاعلن، فاعلن، يف كل شطر، وهذا أيض ا متوافٌق فيه مع القدامى.  -

اجملزوء: فعولن، فعولن، فعولن،   واملتقاربيتكون من فعولن، فعولن، فعولن، فعولن، يف كل شطر،    التام  املتقارب
 ثالٌث يف كل شطر، وهذا أيض ا متوافق مع العروضيني. 

 يف كل شطر ثالث للمجزوء.؛ فاعلن مثاين مرات، يف كل شطر أربع للتام، وست مرات  املتدارك يتكون من: 

 مستفعلن ست مرات للتام، وأربع مرات للمجزوء. :  الرجز

 : مستفعلن مستفعلن فاعلن، يف كل شطر للتام. السريع

 فاعالتن فاعالتن يف كل شطر.  :واجملزوء ،  : فاعالتن فاعالتن فاعلن، يف كل شطر للتاموالرمل

 ن.ت: مستفعلن فاعالاجملتث

 ن. تفعولن فعوال  نيل حني قال: فعولن فعوالتحىت اآلن مل جند خالف ا يف التفعيالت إال يف تفعيالت الطو 

جاء   موافق    للخفيف فحني  وهذا  شطر،  يف كل  فاعالتن،  مستفعلن،  فاعالتن،  اتم ا:  يكون  عندما  وزنه  كان 
لتقسيم العروضيني القدماء ابستثناء أن مستفعلن عند القدماء مفروقة الوتد، وعنده مموعة الوتد، فلم يذكر مفروقة الوتد 

 : فاعالتن، مستفعلن، يف كل شطر. وأما اجملزوء فيتكون من،  من األصل

املشتقة املنسرح التفاعيل  مستفعالتن يف  يذكر  الذي جعله  السبب  هو  وهذا  فاعلن،  مستفعلن،  مستفعالتن،   :
على   يسري  يف كتابه    هديلكي  القرطاجين  األدابء( حازم  وسراج  البلغاء  املنسرح:   الذي   )منهاج  وزن  فيه  جعل 
 . طرعلن، فاعلن، يف كل شمستفعالتن، مستف
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أهنا   واهلزج  والوافر  الكاملوترك    األخرى، وهي  األحبر  الشيوع يف  قليلة  بينها ظاهرة  قال؛ ألهنا جيمع  ما  على 

 تشتمل يف توايل مقاطعها على مقطعني قصريين متواليني. 

ن فيهما الفاصلة الصغرى، وهو ألمل يرتكب منهما حبر؛    والكامل هذا الكالم يُذكِّران بقول العروضيني: إن الوافر  
ا توايل مقطعني قصريين، وهذا األمر  ميسميه( مفاعلنت)  منويف )علنت( من )متفاعلن(، ُيسمي احلركتني األوليني يف )متفا(  

 يندر أن يراه يف األوزان األخرى.

 املتواليان يف اهلزج؟ القصريان  وميكن لبعضكم أن يقول: فأين املقطعان  

فهو أصل الوافر،  اهلزج من مزوء  التفعيلتان فصارات مفاعلْ   ه:هو جيعل  نت نت مفاعلْ مفاعلنت مفاعلنت، مث ُعصبت 
 فيه.على ما يذهب إليه بعض املعاصرين من أن اهلزج ال خيتلف عن مزوء الوافر، بل هو داخل  

 )موسيقى الشعر(.   هذا ما ذكره يف كتابه  

العدد  ويف الشعر  ملة  يناي  5  سنة    ريف  مستقل م  1977من  مقال  يف  له  فكرة  فاعالتن    طرح  أصل فيه  جعل 
 أصل البحور.   جعل متفاعلنلعل هذا يُذكِّركم مبا فعله السكاكي يف و ، البحور

( و أصل البحور؛ ألهنا من وجهة نظره كما يقتضي علم األصوات مكونة من املقاطع )فا( و )عِ   فاعالتنجعل  
 أو مع هذه املقاطع األربعة بـ:  ،ن(، وقال: إن هذه التفعيلة يتم التصرف يف مقاطعهات)ال( و )

 التقصري.   -

 احلذف.   -

 تقدمي. ال  -

 تأخري. ال  -

 حلاق. اإل  -

 سبق. ال  -

 التفعيالت األخرى ومزاحفاهتا. فتنتج  

ر مقطع أن  كن  مي  يأ عن مقطع،  ا  نؤخر مقطع أو  على مقطع،  ا  نُقدِّم مقطع  مقطعا، أوحنذف    أو ،  طويال  انُقصِّ
 ا. وُمزاحفاهتأن ُتسب ق التفعيلة بشيء، فتنتج التفعيالت األخرى    أولحق يف هناية التفعيلة شيئ ا، أن نُ كن ا ميمك
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لو قص ران و إذا حذفنا )فا( من فاعالتن تصبح )عالتن(، وتساوي فعولن،  (؛  : ابلتعامل مع املقطع األول )فامثاًل ف
 التن املزاحفة. عِ ف  ت صبحأل،  فاء وحذفنا األلفمبعىن تركنا ال)فا(  

 مع املقطع األول.   ابلتعامل هذا    مفاعيلن.ساوت للو أخ ران )فا( وأصبحت التفعيلة )عالتن فا(،  و 

 ليت تساوي )فاعلن(. فاعال اابلتعامل مع املقطع األخري: )تن(، إذا حذفناه بقي معنا  

 . التُ مفعُ ، وتساوي فاعالتُ   لصار ه، يعين حذفنا النون،  لو قص رانو 

 تساوي مستفعلن. فاعال( و صبح )تن  ت   فاعاللو قدمنا )تن( على  و 

، وتساوي املشعثة  أن حنذف املقطع الثاين وهو )ع( فتتحول التفعيلة إىل فاالتنك؛  سبق   ما  غري   تغيريات  وهناك
  املقطوعة. املضمرة  فاعل  مستفعل املقطوعة، ومتْ  ؛فاعلْ ، ومتْ عنده مستفعلْ 

 املطوية.  مستعلن(، وتساوي نُت ل  بتقصري املقطع الثالث وهو )ال( تصبح )فاعِ و 

قصريبو  مبقطع  )فا(  األول  املقطع  )  ، سبق  القصري  املقطع  وافرتاض  )ال(،  الثالث  املقطع  تقصري  تصبح ق  مع   )
 تساوي )مفاعلنت(. (، و التفعيلة )قفاعلنت

(، مع تقصري مقطعها األول )فا( ومقطعها ح أن يكون )قرْ ا إبحلاق التفعيلة فاعالتن يف هنايتها مبقطع قصري، واقرت و
 متفاعلن اليت زحافها مستفعلن. فِعالُت قـ ْر، فتساوي  الرابع )تن( فتصبح  

هذا الكالم خاصة  يف التغيريات األخرية حيتاج إىل هدوء يف القراءة، ولذا أنصحكم أبن تتجهوا إىل كتاب األستاذ 
مناقشة له، وبيان ما فيه ، والنقد الذي يُوج ه املقال؛  ، ففيه هذا  عرحماوالت للتجديد يف إيقاع الش  الدكتور أمحد كشك 

 إليه.

ستقرؤونه هناك قراءة هادئة، وتتعرفون رأي األستاذ الدكتور أمحد كشك، وهو صاحب مناقشة هادئة يف قضااي 
 العروض. 

نُقارن بني ما فعله    الذي أريده هنا:  الد مفاعلنتيف    السكاكي أن                  ؛ فاعالتن يف    أنيس كتور  ، وما فعله األستاذ 
فتصبح مفاعلْ غيري كانت تسكاكي  فال تُعص ب  يعين مفاعلنت  منطقية،  فتكون مفاعيل اته  قد م )علنت( على )مفا( وتُ ،  ننت، 

 فتكون متفاعلن. 
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الوافر،    ُتكوِّن  الكامل،  و مفاعلنت  ُتكوِّن  مفاعيل  ن مفاعيلو متفاعلن  سبيب  يُقدم  مث  اهلزج،  )مفا  نُتكوِّن  (، على 

مفا)عيلفيكون   مستفعلن،  (  ن  تساوي  مفاعي(  اليت  )لن  فيصبح  سبب ا  ويُؤخر  سبب ا  يُقدم  أو  الرجز،  تساوي اليت  فيأي 
 فاعالتن، فينتج الرمل، وهكذا.

وال فاعالت قر، وال   ، علنتقفا ما يسمى  ال    مل خُيرجنا إىل شيء غريب كما فعل األستاذ الدكتور إبراهيم أنيس،
، ونرتك ما نراه غري متسق مع أفكاران.   شيء من هذا القبيل، املهم، هذه آراؤه، ولكل ما يرى، ولنا أن أنخذ ما نراه صوااب 
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 شرعاللقاء الحادي 

آله  وعلى  سيدان حممد  املرسلني  أشرف  على  والسالم  والصالة  العاملني،  هلل رب  احلمد  الرحيم،  الرمحن  بسم هللا 
 أما بعد: وصحبه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين،  

بدالئهم يف عروض  أدلوا  الذين  العلماء  أهم  املتعلق آبراء  النظري  الشق  تناول  من  املاضي  اللقاء  انتهينا يف  فقد 
استدراكات.ا تناول  من  وسنبدأ    خلليل، وكانت هلم عليه  اللقاء يف  الشقهذا   فتتح نف  ،طبيقيالت  ما حدث من جتديد يف 

أو اب  اابلتقفية،  فالتنوع يف لتجديد يف  الزمين حاكم،  اجلانب  لكن  الطبعي،  للرتتيب  أن ذلك خمالٌف  يُتصّور  وقد  لقافية، 
 ق من التجديد يف األوزان. القوايف، أو التجديد بتنوع القوايف كان أسب

والتنوع يف القوايف له أمناط رمبا جيمعها أربعة أو مخسة، فقد جلأ الشعراء وخاصة  األندلسيني إىل تنويع القوايف يف 
 ا يلتزمه الشاعر.مّ  معني حبيث يكون يف كل قصيدة نظامالقصيدة الواحدة مع االلتزام بنمط  

ُيسمى   ما  يستمر:  ومل  ظهر  تنوع  يوص قواديسيابلأول  أو  االسم  هبذا  الشعر  ويسمى  تشبيه ا ،  الصفة  هبذه  ف 
انية، أو الساقية عند املزارعني يف الريف املصري؛ الرتفاع بعض قوافيه يف جهة، واخنفاضها يف اجلهة األخرى،  سبقواديس ال

 كما يف قول الشاعر: 

 ازلِ ــكم للدمى األبكار ابخلبتني من من
 ازلُ ـــــــــــــــــــــــتذكارها منمبهجيت للوجد من 

 لِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعاهٌد رعيلها ُمثْـع ْنِجُر اهلواط 
 لُ ــــــــــــــــــــــــــــــــملا أنى ساكنها فأدمعي هواط 

 

مرفوعة،   منازُل  بعدها  مرورة،  و  منازِل مكسورة،  فقواف  بعدها  هواطِل  يعين كسرة ضمة كسرة ضمة،  مرفوعة،  هواطُل 
املاء  قلب  يف  األخرى  القواديس  بعض  تكون  املاء  أعلى  قواديسها  بعض  تكون  والساقية حينما  مرفوعة،  وقواف   مرورة، 

 تمتلئ به.ل

سّمط، والتسميط من الالنوع الثاين وهو أوسع وأرحب وي سمى
ُ
مط هو العقد الذي تلبسطمسِّ : امل ه املرأة ، والسِّ

 يف صدرها، وهو يُنظّم بطريقة معينة لكنها ُمنّسقة. 

الكرب   : احلبات فمثاًل  تليها  ينتهي ا  ىكرب فالى  الصغرية تكون أعلى، مث  العقد إىل ، إىل أن  الذي يصوغ  لصائغ 
 ة فيه، ولذلك حني مُيدح شخٌص يف حبسمى: واسطة العقد، وتكون أغلى  ى اليت تكون يف وسط العقد وتعظمال  بةاحل
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 متمع معني يقال إنه واسطة العقد.  

ا من صبدأ أبن يبتدئ الشاعر ببيت  مُ   والتسميط رّع، مث ـي أبربعة أقسام  على غري قافيته، مث يعيد قسم ا واحد 
 جنس ما ابتدأ به، وهكذا يف كل مقطع إىل آخر القصيدة. 

 ي نسب إىل امرئ القيس قوله: فمما  

 

 أبسحم من نوء السماكني هطّالِ 

أربعة أقسمة، أو أربعة أشطر خمتلفة الروّي، مث أهنى بشطر  مياثل رِوّي الشطرين  تلتها  بدأ بقسمني على قافية،    فقد         
ـي أبربعة أقسمة  على أي جهة  شاء، مث يكّرر قسيم ا على قافية الالم املكسورة كما حدث يف   ؛ذين بدأ هبما، وهكذالال

 السمط األول. 

 . ، واملرّبع، واملثّلث، واملزدوجنا ما يسمى ابملخّمسلدي وصار التشكيل،  تطّور    وقد 

واخلمسة الثانية على   ،افيةإما أن تكون اخلمسة األوىل على ق  :عبارة عن مخسة أشطر، طريقة تقفيتها  فاملخّمس   
واخلمسة   اثلثة،  قافية  على  الثالثة  واخلمسة  أخرى،  مل قافية  وهذا  رابعة،  قافية  على  يرشنتي  الرابعة  وال  عن ،  فرتق كثريا 

، مث حني يبدأ يف اخلمسة رةمغاي  ، لكن املقبول أن تكون األشطر األربعة األوىل على قافية، واخلامس على قافيةاملقطّعات
اخلامس يف قافية  شطر السابقة، مث ينتهي ابخلامس ليماثل  األشطر األوىل على قافية  مغايرة لألربعة  األالتالية تصبح األربعة  

 ، وهكذا حىت هناية املسمطة. األوىل

 النموذج األول:   نفم

 عنــدي أثرُ ظلمــــتين ظلمــــتين اي دهـــــــــــُر     ماذا تشا هل لك  

 كأن دمعي فوق خدي نثُر     كأن صدري من سقامي شعرُ 

 وكل ضلع  من ضلوعي شطرُ 

 . هذه على روّي الراء املضمومة

معامل   هند   من   أطاللِ تومّهت 
خلتْ   مرابعُ  هند    ومصايفُ   من 

هو  العواصفُ   جُ وغرّيها   الرايح 
 

 عفاهّن طول الدهر يف الزمن اخلايل 
 وازفُ ــــــــــــــــــــــــــوع  ىيصيح مبغناها صد  
 ر رادفُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكل مسفّ  مث آخ
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 املقطوعة الثانية أو املقطّعة الثانية:و   

 قد صرُت من حزين وامتعاضي 
 إن أذكر العهد اللذيذ املاضي 

 

 كاهليكل اهلاوي إىل األرابضِ  
 اضِ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ابلبيخيتلط السواد  

 

 ومتطر العني على األنقاضِ 

 : ىت اآلن يف كثري  من القصائد مثللكن الذي عاش وُيستعمل ح    . كل مخسة أشطر على قافية خمتلفةف

 النخبة من رهط النديّ   اسائلو 
 احلديث احللو واللحن الشجيّ 

 

 أين مٌي؟ هل علمتم أين مّي؟  
 ينّ ــــــــــــــــــاحلر والوجه السواجلبني 

 

 ؟ أين وىّل كوكباه أين غابْ 

 يقول: فينتقل إىل املخّمسة الثانية  مث  

 ونْ ــــأسف الفن على تلك الفن
 ونـــــــــــــــــكل ما ضّمته منهّن املن

 

السنونْ    حصدهتا وهي خضراء 
 ونــــــغصٌص ما هان منها ال يه

 

 وعذابْ وجراحاٌت وـٌس 

ثّبت روّي الشطر اخلامس، فهو يف األوىل: أين وىّل كوكباه أين غاب، ويف الثانية: يغرّي األربعة األشطر األوىل و في
 وجراحاٌت وـٌس وعذاب.

، وأن تكون األربعة التالية على رويّ  آخر، وأن رويعلى األوىل أن تكون األربعة  ؛ميكن أن يفعل ذلك  املربّعويف 
، سمطة لروّي يف كل املاألربعة الثالثة على روي  اثلث، لكن الذي يعطي نغم ا مميّـز ا هو أن يكون الشطر الرابع اثبت اتكون 

 : ل يقو   عقاد لفا

 هذا بشري الزمانِ 
 على دعاء املثاين 

 

 فانشر دفني األماين  
الن دم  انِ ـــــــــــــــــــوضّجة 

 

 الثانية: مث يقول يف  

حويب  ابخلمر   واند 
القلوبِ   وخالطي يف 

 

طروبِ    يف كل عرق  
 زانِ ــــــــــــــــــــــمواضع األح
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 يف األوىل، مث يتابع: فالرابع مياثل الرابع     

 هم قد أجّنوك دهرا      قل للوليـــــــــــــــدة غدرا                                    

 ـــــاين ـــقضيِته يف القنــــــ     فجددي اليوم عمرا                                    

يُ و  ال قد  ال ين  صدر لتزم تشابه  الروّي، وتشابه  الثاين بروي  خمالف، عجز يف  الشطر األول بروي، والشطر  ين ، يعين 
 الشطر الثاين، مثل قول إبراهيم انجي:والشطر الثالث بروي يشبه الشطر األول، والشطر الرابع بروّي يشبه  

 أين شّط الرجاءْ 
 واءــــــــــــــــــــــــــــليليت أن

 راحْ ـــــــأعويل اي ج
 اح ــــــــــــــ ال يهّم الري

 

 ومْ ــ اي ُعباب اهلم 
 وم ـــــــــــــــــ وهناري غي

 انْ ــــــــــــ أمسعي الديّ 
 انــــــــــــ زورٌق غضب

 

أن   املربع ميكن  أن ألف ألف ألف ألف، ابء ابء ابء  قوافيه على:  كون  تإذ ا  ابء، جيم جيم جيم جيم، وميكن 
 ، وميكن أن تكون: ألف ابء ألف ابء. لف ألف ألف ابء، جيم جيم جيم ابءكون: أت

الثالث يكون  ما يكون  عادة   ه  كذلك، لكن  املثلث           العّقاد الشطران األّوالن بروّي، والشطر  ا، كما يف قول  موحد 
 أيض ا: 

 اي أيب طال يف الظالم قعودي 
 

 ودِ ــــــــــــــــــــــ فمىت أنت خمرجي للوج 
 

 طال شوقي إليك فاحلل قيودي
خميفُ  الظالم  عامل  أيب   اي 

 

 طفٌل ضعيفُ   عليهليس يقوى   
 

 فأجزين من ظله املسدودِ 
العجاب  احلياة  عن   حّدثوان 

 

 اّلبِ ــــــــــــــــــــــــــــــــحبسنها اخلفلهجنا  
 

 وظمئنا حلوضها املورودِ 

ففيه يكون الصدر والعجز على قافية  يف كل بيت  على حدة، وهذا هو النموذج الشائع يف منظومات   املزدوجأما  
 العلوم، كألفية ابن مالك وغريها من منظومات العلوم، وأشهر مناذجه: أرجوزة أيب العتاهية اليت يقول فيها: 

القوت  تبتغيه  مما   حسبك 
الكفافا جاوز  فيما   الفقر 

 وتُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ما أكثر القوت  ملن مي 
 ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن اتقى هللا رجا وخاف
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ما   يغنيك  ال   يكفيكا إن كان 
يكثـُرُ  ابلقليِل  القليل   إن 

 ذر ــــــــــــــــــــــــهي املقادير فلمين أو ف
 

 ا ك  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفكل ما األرض ال يغني
 ُدرُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن الصفاء ابلقذى ليك

 إن كنت أخطأُت فما أخطا القدر 
 

 : كلكم تعرفون ألفية ابن مالك و 

 كالمنا لفٌظ مفيٌد كاستقم 
 

 م ـــــــــــــواسٌم وفعٌل مث حرٌف الكل 
 

لنا احلديث عن   القادمة إن شاء هللا؛ ألن كال  منيتبقى   هما املقطّعات واملوّشحات، وهذه سنتناوهلا يف احملاضرة 
 .(1) ستغرق حماضرة  منفصلة عن غريها من قضااي التنوّع يف القوايفيتاج إىل مناذج توّضحه، وقد حي

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

 

 

 حول هذه احملاضرة واليت تليها  333-324راجع التنوع يف القوايف يف كتابنا: موسيقى الشعر بني االتّباع واالبتداع ص(1) 
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 شرثاني ع اللقاء ال

 وبعد: بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا،  

 نستكمل يف هذا اللقاء احلديث عن التنوع يف القوايف، ونبدأ اللقاء ابحلديث عن املقطعات.

، : تلك القصائد أو املقطوعات اليت يتخذ فيها الشاعر النظام املعروف يف القصيدة للتقفيةواملقصود ابملقطعات 
لكنه يُكوِّن قصيدته من مقاطع، كل مقطع على قافية بعينها، فكأن كل مقطع قصيدة مستقلة، ومن مث ميكنه استخدام 

 التصريع أو التقفية يف أول كل مقطع، أو يرتك املقطع مصمت ا بدون تصريع وال تقفية. 

ل مقطع مكون من أربعة أبيات، ، فكاألطاللوأشهر قصيدة ميكن أن تكون منوذج ا هلذا: ما يُغىن  حتت عنوان  
 وكل بيت له قافية، وكل مقطع له نظامه يف التصريع أو التقفية أو اإلصمات. 

 : الوداع: قول إبراهيم انجي حتت عنوان  من مناذج ذلك

النذيـــرْ  وانداين  حرماين   حان 
 زمين ضـــاع وما أنصفتنــــــــــــــــــــي 

ىن   ريّ 
ُ
 عمري من أكاذيب امل

 وعلى كفــــــــــــــــك قلــــــــــــــــب ودم 
 

 ما الذي أعددت يل قبل املسريْ  
األخري  كالزاد  األول   زادي 
وضمري  عفاف  من   وطعامي 
وأسري  قيد  اببك   وعلى 

 

األول   البيت  مقصور،  والضرب  حمذوفة،  العروض  الرمل،  حبر  من  أبيات  أربعة  املقطوعة  أل هذه  تصريع؛  ن فيه 
 هذا تصريع يف بداية املقطوعة األوىل. و ال املسري،  مع: تساوي  فت  = فاعالْت،ين النذير  العروض جاءت: 

 يف املقطوعة الثانية قال: 

 حال حرماين فدعين اي حبييب 
كلما  نعيم  دار  من   آه 

الصب ظل  يف  إلفك   ا وأان 
عابر ا  أنزل ضيف ا   الربوة 

 

من    ليست  اجلنة   نصييب هذه 
هليب جئتها   من  جسر ا   أجتاز 

 والشباب الغض والعمر القشيب 
الغريب  عنك كالطري  أمضي   مث 

 

 ويف البيت األول حدث تصريع بني العروض والضرب، فجاءت العروض صحيحة مثل الضرب من أجل التصريع. 

 فاعالتن.   = ة ليست/ من نصييبن  /فاعالتن/ هذه اجلن  = حان حرما/ ين فدعين/ اي حبييب
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 فيها يقول يف مقطع اثلث: و 

 كْ هاي أسعدين ودعين أسعدُ 
 ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفأذقنيه فإين ذاه

 يت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوابالئي من ليايل  ال
اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال تدعين لليايل فغ  د 

 

 كْ وردُ ــــــــــــــــــــــقد دى بعد التنائي م 
 ال غدي يُرج ى وال يُرج ى غدك 

 دك ــــــــــــــــ وراحت تُبعين يقر بت ح  
 دك ـــــــــــــــــــــــــ جترح الفرقة ما أتسوا ي

أس          تقفية،  األول  البيت  موردك   = عدك ويف  والضرب  = فاعال،  العروض  تشابه  العرو   ،فاعال،  عن لكن  تُغرّي  مل  ض 
 فهذه تسمى تقفية.   طبيعتها،

املقطوعات   مقطوعة من هذه  و اعلى  إذ ا كل  القصيدة،  نغم  على  املسيطر  البحر  أن ضرب هو  بيد  التام،  لرمل 
املقاطع الثالثة جاءت العروض حمذوفة على الضرب الثالث حمذوف، ويف  و الضرب الثاين صحيح،  و املقطع األول مقصور،  

قف ى البيت األول أصل الرمل التام، وتلك هي شيمتها فيه، لكن الشاعر صرع البيت األول من املقطعني األول والثاين، و 
 . من الثالث

ي أبيات، ك  ة، لكن ُيستحس ن أال تصل إىل حد القصيدة، وحد القصيدة سبعدد األبيات يف املقطوعة ال حد لهع
 تكون ُمقطعة. 

 وتبدأ من بيتني فأكثر، لكن عادة  يُطل ق على البيتني اسم ثنائيات، ويطلق على ثالثة األبيات اسم ثالثيات.

القوايف هو التايل يف  نظام  التنوع  العام وقد  ،  املوشحات:  املعىن  الظن من  وش ح" على أرجح 
ُ
"امل اشتـُق ت كلمة 

 قالدة  مرصعة، أم غري ذلك.للتزيني، سواء  أكان ذلك وشاح ا، أم  

للتعبري عن بعض املعاين البالغية، لكن الذي يعنينا هنا منها: داللتها على  واسُتعملت الكلمة يف أحايني كثرية 
وش ح، وُعرف الناظم فيه ابسم  

ُ
قالب من قوالب الشعر العريب ُعرف على مدى األايم ابسم املوشحات، أو التوشيح، أو امل

يُؤث ر عن واحد ممن برعوا يف املوشحات أنه اقتصر على النظم فيها وحدها، بل املعروف أن شعراء األندلس    الوش اح، وإن مل
فليس معىن هذا أهنم   الفن  قد متثلت يف هذا  املوشحات، وإذا كانت شهرة عدد منهم  وينظمون  الشعر،  كانوا يقرضون 

 .عليهاقتصروا  

أقفال ومخسة أبيات، وهذا النوع يُقال له   ة يتألف يف األكثر من ست: كالم منظوم على وجه خمصوص، وهو  وامل وشَّح
 ، فالتام يُبتدأ فيه ابلقفل، واألقرع يُبتدأ فيه ابلبيت. األقرع، ويف األقل من مخسة أقفال ومخسة أبيات، وهذا النوع يُقال له التام
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وشحة مما يلي: بناء امل وشحة 

ُ
 : تتكون امل

: وهو شطران أو أكثر، تتحد فيهما القافية يف كل املوشحة، كما تتفق أوزاهنا وعدد أجزائها، وقد ُيسمى القفل
 .املركز

: وهو مموعة أشطار تنتهي بقافية متحدة فيما بينها، ومغايرة يف الوقت نفسه للمجموعة اليت تُقابلها يف البيت
وشحة، ومموع األشطار يسمى  

ُ
 . الغصن فقرة أخرى من فقرات امل

وشحة. جةر  اخلَ 
ُ
 ، وهي القفل األخري يف امل

 ، وهو قوله: هجرية 595النموذج الذي يُقد م هو البن زهر احلفيد، املتوىف سنة  

 ونِ ـــــــل  العيــــــــــ حيِّ الوجوه املالحا    وحيِّ جنُْ                               

 هل يف اهلوى من ُجناحِ                                        

 دمي و راح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــويف ن                                       

 الحي ــوح صــــــــــ رام النص                                       

 ونِ ـــــرجو صالحا     بني اهلوى واجملوكيف أ                              

 بُ ـــــــــيا ال يغــــــــــــــــــ اي غائب                                       

 د القريب ــــــــــــــــ أنت البعي                                       

 وب ـــــكم تشتكيك القل                                       

 ّن جراحا     واسأل سهام اجلفونـــــــــــــأثخنـْت ه                               

 ون  البواكي ــــ أبكى العي                                       

م                                          اك ــتذكاُر أخت السِّ

 اُم األراكــــــــــــــــــــــحىت مح                                        

 ونِ ــو وانحا     على فروع الغصــبكى بشج                               

 هْ ـــا زمام  ــــــــــــــــــألقى إليه
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 ه ــــــــصب  يداوي غرام  

 ق املالمة ـــــــــــــــــــــ وال يطي

 ونِ ــغدا بشوق وراحا     ما بني س يْب الظن

 دّعْ ال مل يو ــــــــــــــــــــاي راح

 عـ رحلت  ابألنس أمج

 عـــ والعجز يعطي ومين

 وين ــــــــعين وما ودعخفوا الرواحا     وا وأمر  

وشحة حرية وتنويع يُقابلهما التزام ومتاثل.
ُ
 يف أوزان امل

وشحة يف عدة حاالت من حاالته، أي: من أما احلرية
ُ
: ففي جواز استخدام البحر الذي سُتصاغ على وزنه امل

 حيث التمام واجلزء والشطر. 

أوضح بعبارة  تكون أو  أن  وشحة 
ُ
امل يف  جيوز  بعض   :  تكون  وأن  التامة،  تفاعيله  على  حبر  من  أشطارها  بعض 

طويلة عديدة التفاعيل، فتأي بعض األشطار  ،  لى تفاعيله املشطورة أو اجملزوءةاألشطار األخرى من البحر نفسه، ولكن ع
 
ُ
ها اآلخر من حبر  بل إنه جيوز أن أتي بعض األشطار من حبر وبعض.  وشحة نفسها قصرية قليلة التفاعيلوأتي أخرى يف امل

 . اثن 

وشحة املتماثلة على وزن متحد، واألجزاء املتماثلة 
ُ
وأما االلتزام والتماثل ففي وجوب أن ـي كل جزء من أجزاء امل

 واألبيات مع األبيات.  ، األقفال مع األقفال  أو: ،  واألقفال مع األقفال، األغصان مع األغصان   هي:

الفقرة األوىل   البيت يف  القفل فإذا جاء  الوزن نفسه، وإذا جاء  على وزن معني جيب أن أتي كل األبيات على 
 األول على طريقة خاصة من حيث طول األشطار وقصرها من حبر ما جيب أن أتي كل األقفال على الطريقة نفسها. 

بني  وي الَحظ املوافقة  وهذه  الفقرات،  عادة كل  يسبق  الذي  املطلع  توافق  أن  جيب  األقفال  تلك  أن  األقفال : 
 ن والقافية مجيع ا. الوز واملطلع جيب أن تكون يف  

ينبغكثري؛ من  فيها كالم    رجةاخل ِقبل السخف،    -الطراز   داريف    ابن سناء امللك كما قال  –ي أن تكون  أهنا  حجاجية من 
فإن كانت   ة،دارج لغات ال ال العامة و من ألفاظ  غزلة جدا،  ،  ، وهزازة سّحارة خالبة، بينها وبني الصبابة قرابةحارة حُمرقة، حادة ُمنضجة
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ُمعربة األلفاظ منسوجة على منوال ما تقدمها من األبيات واألقفال، خرج املوشح من أن يكون موشح ا، اللهم إال إن كان  

 .(1) اللفظوقد تكون اخلرجة عجمية    رجة ُمعربة.جة، فإنه حيسن أن تكون اخلر ح مدح وذُكر اسم املمدوح يف اخلموش

املوضوع كثري ا،   هذا  أمام  نتوقف  اخلفلن  ويُ بعض  ابلعامية،  يكون  وبعضها  العربية  ابللغة  يكون  أن رجات  فض ل 
 كما يف ختام موشحة منسوبة البن زهر احلفيد يقول:   يكون ابلعامية،

 قمْ ـــــــــ ــــــــــــــرْم    إذا يســـــــــا ُمغـــــــــــ رْم    ضنـــــــــــــــــــــــأو منك أن ترحْم    وأن حت                   

 وجِ ــــــ أُمسك ابملاطي     ـري    يف حبر أوجايل    بعيد الشأســـــــــــــــــــــــــــــــــــفلو                    

 وغادة تبدو    كالبدر يف السعدِ                                           

 ر ندِ   ن  ــــــــــــــــــأماهلا النهُد    يف غصُ                                           

 ابلوردِ ع   ــــــــــــــــــــــــــ ا الرُبُْد    أينـأوراقه                                         

 ابتت وِهْي تشدو                                                 

 م ـــــــــــــــْل فم    وِجي وانضــــــــــــــــــــــــــــــزْم    وقبّ ــــــــــــــــــــْم    وقم واعــــــــيب ِاهجــــــــ بيِّ حُ                  

 ي    قد اشتغْل زوجي ـــــــــــــــايل    إىل أقراط ـــــــــــدري    وقم خبلخـــــــــــــــــــــ إىل ص                 

 ابن سناء امللك يف كتابه )دار الطراز( املوشحات إىل قسمني: قسم    :أوزان املوشحات

 ما ُبين على أشعار العرب.  -

 وما ال عالقة له هبذه األوزان.  -

 ، أما ما ُبين على أشعار العرب من املوشحات فينقسم إىل قسمني: يعنيناال  العرب وزان  ما ال عالقة له أب ف

سمطات، األول
ُ
: ليس فيه اختالف عن الشعر العادي، ومثل هذا النوع هامجه ابن سناء امللك، واعتربه من امل

 . البن زهر احلفيد الذي قدمناه األول  مثل النموذج  

من أقسام املوشحات يتكئ على أوزان اخلليل بن أمحد، لكنه يتصرف يف الوزن بزايدة أو نقصان،   والقسم اآلخر
 ع املشطور، أو يستخدم التام مع اجملزوء يف اجلزء الواحد. أو يستخدم التام م 

 

 33-30دار الطراز: (1)
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 ضرب ابن سناء امللك الختالف األوزان قول أحد الُوش اح: مثاًل:  ف

 صربُت والصرب شيمة العاين 
 

هجراين   للُمطيل  أقل   ومل 
 

 معذيب كفاين  

البحر   نص  أمام  لكنا  "معذيب كفاين"  يف كلميت  تتمثل  اليت  الزايدة  شيمفلوال  صرب  والص/  صربُت  ة /املنسرح، 
 ، فكأنه من منهوك املنسرح. معوال  ن ، معذيب كفاين/ متفعلشطر اثن   الـعاين، هذا شطر، ومل أقل/ للمطيل/ هجراين، هذا

 وقد حيدث التغيري يف الوزن عن طريق إدخال قافية أخرى. 

 : يف مطلع أحد املوشحات يقول الوشاح: فمثاًل 

 الربقِ اي ويح صب إىل  
 

 رْ ـــله نظ 
 

الورقِ   مع  البكاء   ويف 
 

 رْ ــــــله وت 
 

ق، ونظر، ووتر، يفك األزمة عند ابن سناء امللك؛ ألن هذا املطلع لو نظران والور هذا التقسيم يف التقفية، الربق،  
 : إليه لكان بيت ا من الشعر التقليدي على حبر البسيط

 اي ويح صب إىل الربق له نظر 
 

 ر ــــــــــــــالبكاء مع الورق له وتويف   
 

م هبذه الصور  ،ةلو قُرئ هبذه الصور   الم الوّشاح عند ابن سناء امللك. يُ ،  ةأو ُقسِّ

، وهذا كالم يراعي السطح، وال يراعي طميسأن التوشيح ليس إال نوع ا من التبعض الناس يرون    :التقفية  نظام  
مناذج من املوشحات كثرية ميكنكم أن   دار الطرازأو يف    املوشحات األندلسية عمق التقسيمات، وأنتم عندكم يف كتاب  

 ا هذا الكالم. عليهُتطبقوا  

املوشحات والعذوبة،   : لغة  ابلرقة،  وتتسم  العربية،  اللغة  قواعد  مع  تتفق  صحيحة  عربية  لغة  مموعها  يف  هي 
حدثون يف صفاء اللغة وسهولة األلفاظ.   عليها  فيم  ه  اء، وصنيع الوشاحني ـي امتدادوالصف

ُ
 الشعراء امل

فقاخلأما   الرومان يلرجات  لغة  أو  العامية  استعمال  فيها  يُفضل  إنه  مجيع ا   ودارسو   األندلسية،  يف  ث:  األدب 
استعمال   املوشحةمتفقون على عدم  أثناء  ُتستالعامية يف  اخل، وإمنا  الذي هو  القفل األخري  يف غري ذلك و رجة،  خدم يف 

 .األعجميةستعمل العامية أو  تينبغي أال  

جتدون أن الوزن فيه زايدة هذا الكالم حيتاج إىل أكثر من منوذج من مناذج املوشحات، وحماولة معرفتها، لكن حني 
 ف يف البحر.أن تعرفوا أنه ميكن أن يُتص ر    عليكمأو فيه نقص عما هو معروف يف الشعر الرتاثي ف

مستفعف أن ـي  فيمكن  فاعلن،  مستفعلن  مستفعلن  السريع  أن  فرضنا  لو  شطر، مثال   فاعالن يف  مستفعلن  لن 
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، يعين ليس ابلضرورة أن يكون اجلزء الثاين مماثال  للجزء األول، سريعحبر الهذا ليس بعيد ا عن فمستفعلن مستفعلن،   ه:وبعد 

وميكن أن ـي مستفعلن فقط، وميكن يف حبر مثال  مثل الطويل أن يقول: فعولن مفاعيلن فعولن، مث ـي يف اجلزء اآلخر  
 ويقول: فعولن مفاعيلن. 

يف، ونلتقي فيما بعد ذلك يف التجديد يف األحبر الرتاثية أرجو هبذا أن نكون قد وضحنا ما بقي من التنوع يف القوا
 إبذن هللا تعاىل. 
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 عشر  اللقاء الثالث

 وبعد: بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل والصالة والسالم على نبيه ومصطفاه  

فنبدأ يف هذا اللقاء احلديث عن التجديد يف األحبر الرتاثية، وسنتناوهلا حبر ا حبر ا بنظام ورودها يف الكتاب الذي بني 
 . الوافر  حبرأيديكم، وأوهلا  

؛ لمجزوءلمقطوفة، وضرهبا مقطوف، وصوراتن    وقد ورد لبحر الوافر يف الرتاث ثالث صور: صورٌة للتام، عروضها
 والصورة الثانية: عروضها صحيحة وضرهبا معصوب. ،  ا صحيحة وضرهبا صحيحوضهالصورة األوىل: عر 

على   التام ضراب   للوافر  القطّاع  ابن  أورد  الزجاج،   مقصور ا،  فعول  وقد  إىل  عزاه  وهو:   وإن  القصر  عن  واحلديث 
 حذف ساكن وتسكني متحرك من السبب اخلفيف إمنا مت بناء  على أن هناية الشطر هي فعولن. 

 وقد تبع الشنرتيين ابن القطّاع يف ذلك، وشاهدمها قول العالء بن املنهال الغنوي: 

حي ا  شريك  كان  أاب   فليت 
ت من   نا يعلئه  ر  دويرتك 

 

 فيقصر حني يبصره شريكْ  
أبوكْ  هذا  له  قلنا   إذا 

 

بعنوان:   قصيدٌة  وردت  الصورة  هذه  الفاتيكانوعلى  اباب  للشاعر   إىل  عريب(  رجل   آخر  )كلمات  ديوان  يف   ،
 سيد خلف، يف تسعة  وعشرين بيت ا يقول فيها:ال  : الدكتور

والتآخي ابلتسامح   ينادي 
بسيف داعية  كل   جُت ّرم 
غْزو   عند  إال  السيف   كرهنا 

زماان زرعنا   روما  يف   النور 
 

الرايءْ   يفضحه  الناس   أمام 
دواء لنا  صار  الداء   كأن 
والنماء  ابلتحضر   ونؤمن 
 وكنا الشمس يف عصر انطفاء 

 

 : هادي احليارىكما يقول يف املقطع الرابع من قصيدة  

أيبّ   شرف   يف  الروح   فداك 
شيئ ا نعط  مل  أننا   وندرك 
عنا  األوجاع  حتمل   ملاذا 

 ضعيفنا يف كل أرض  نصرت  
 

رضاءْ   يف  للشهادة   تُقّدم 
العطاءْ  نبل   كما أعطيت من 
اللواءْ  محل  من  خري   ألنك 
للسماءْ  والثراّي  بك   مست 
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؛ فقد أورد أبو احلسن العروضي لى أصل وضعه يف الدائرة اخلليليةالعروض والضرب عاتم  كما ورد الوافر التام        

شعرا على مفاعلنت ست مرات، وقال: هو قياس  والقوايف( عن األخفش "أنه مسع أعرابيا ينشديف كتابه)اجلامع يف العروض 
عند شعراء متعددين، منهم حممد املعصراين من قول العرب فأجْزه"، وقد صيغ شعر على ذلك    -زعم -عندي، فإن وجدته 

 اهلجرة إىل اخلليل بن أمحد، يقول فيها:، البالغة ثالثني بيت ا يف ديوانه:  مرثّيٌة إىل الندىيف قصيدة: 

ويق رحلُت  أّى  األسى   ـ يراوغين 
أبحزاين  مشتبك ا  زلت  ما   أان 
وتقتلين  أحزاين  يّف   وتوغل 

 

 تفي خطوي يزلزل ذلك اجلسداـ 
مجداأروّ  قد  القلب  فدمع   ضها 

 وتنشرين كأين قد ُخلقت سدى
 

 ، يف ديوانه الذي سبق ذكره تبلغ اثنني وعشرين بيت ا يقول يف ختامها: شر احلبكما أن للسيد خلف قصيدة  بعنوان:  

مخرته عينيِك  يف  البدر   يصّب 
 متوت الشهب حني نصافح الدنيا 
متنا إذا  خري ا  أميت   ستلقى 

 

 هور اجلفن هاالي ز وترقص يف   
حتياي  قالت  مضّيها   وحني 

أن   احلب  أبياي فشر   هتواِك 
 

 يقول فيها:   مارد وادي عبقريف ديوانه:    والراعي   الذئبوله لزومية يف مخسة أبيات بعنوان:  

 ها ــــــوا أفاعيت ه     فهل سكنْت إذا جر  ـــــــــيف  مل ترف ْع ُظالمـــــت  الســــــصبن                   

 ها ــــــــــــــون بغابتكم     لتنعى الشاُة ذيبا كان راعيـــــــــــر مرهـحــــــــــــــــــ أكل  الس                   

 ها ــــفراشاُت الرؤى احلريى لداعي      -لو بت  تؤمن يب -ملاذا استسلمتْ                    

 يٌد عاشت وأخرى مات انعيها حا مبُديتهم      ـــــــــ ق  تسبيــــــــــــــــــــا تنشــــــــــــهن                   

 فُمْر عطـــــــــــــــــــــــــــــر  التجّلي هدم  قافييت     وِبْع روحي ففي حريف مساعيها                    

 وللشاعر حممد حجاج أبياٌت على هذا الوزن يقول فيها:

س من  بشعر    راايه أبّلغه 
بشرٌ  العال  بلغ  ما  احلب   فلوال 
 ولوال احلب ما فاض الشعور هلا 
مساواتٌ  النتحبت  احلب   ولوال 

 

فاهُ   ابلٌغ  وعشقي   وأعشقه 
 ولوال احلب ما ُخلقت لنا اآله 
 ولوال احلب ما ُغفرت خطاايه 
هللاُ  األان  رحم  ما  احلب   ولوال 
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فقد أضاف له األخفش فيما ُحكي عنه عروض ا اثلثة  مقطوفة هلا ضرٌب   الوافر اجملزوءهذا عن الوافر التام، أما  
 مفاعلنت فعولن، وعلى هذا الوزن نقل ابن رشيق يف العمدة ما أنشده الزّجاجي:   مثلها، فيصبح وزهنا: مفاعلنت فعولن 

 سقى طلال  حُبزوى 
 ه أروى ــــــــــعِهدان في

ال كن  ودُ ـــــــــــــوأروى 
 ود ـــــــــــــهلا طرٌف صي

 زار ـــــــــــــــــــلئن شّط امل
 ار ــــــــــــــــــ فقليب ُمستط

 

أحوى   الودق   هزمي 
 وى ــــــــــــــــــــــــــزماان  مث أق

 دودُ ـــــــــــــــــ وال فيها ص
 رود ـــــــــــــــــــــــــــــ وُمبتس ٌم ب  

 ار ــــــــــــــــــــ هبا وأنت دي
 رار ـــــــــــــــــــــــــــوليس له ق

 

 ، يقول فيها:إهلي  ي وعلى هذه الصورة وردت مقطوعة للشاعر نشأت املصري حتت عنوان:  

إليك شوقي   سبقُت 
 ا ـــــــــــــــــــــــ  فزدين منك قرب
 و ـــــــــــــــــــيد األمواج تعل

 ل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهناٌر بعد لي
 

نطقي   فيك   وصميت 
 فبعدي عنك ُيشقي 

 ا د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراتيال  ومح
وجد  الوجُد   ا ويبقى 

 

 كما أورد الزخمشري، وتبعه يف ذلك السكاكي، ضراب مقطوفا للوافر اجملزوء الصحيح العروض، وشاهدمها: 

 بكيت  وما يرد لك الــ    ـبكاُء على احلزينِ                                  

 الوايف يف القوايف ومل أصادف على هذا الوزن شعرا سوى ما أورده الدكتور: عمر خلوف يف مقدمة حتقيقه لكتاب 
الفرخان  يسمى  18)ص البن  العروض  يف  العل م كتااب  هلذا  أن  من  ابن    هو   يقوم   اإلبداع(،  شعر  من  وفيه  حتقيقه،  على 

 الفرخان على هذه الصورة قوله:

 نيُ ــــ ل م      فج د  بنا احلنـــــرْزن  لنا بذي س  ب                                     

 وم  به     فما كادت ت لنيُ ـــــــوعاجْلُت اهلم                                   

 اد يل  األننيُ ـــــــ وقلُت يعود يل صرٌب     فع                                   

 وكنُت أُر ى ويل جسٌم     فأصبح  ال ي بنيُ                                    
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عليه الشعر العريب من األوزان اليت مل يذكرها اخلليل قال ويف سياق إيراد هذه األبيات وغريها مما ميكن أن يُنظم   

إمكان   -فيما يعنيه-ابن الفرخان إنه قد اقرُتح عليه أن يورد األمثلة من شعره؛ لعدم ورود شعر للقدماء عليها، وهذا يعين
، وإن كانت العروض، فبقيت الصورة هبذا حمصورة بني علماء  أن يكون النظم مقصودا لسد فجوة عدم نظم القدماء عليها 

 صاحلة اإليقاع ألن ينظم عليها غريهم من الشعراء.

حدثون صورة 
ُ
أخرى للمجزوء شاعت يف أشعارهم أكثر من شيوع الصورة اليت أضافها األخفش،   وقد أضاف امل

روحية يف حالة العصب، كما يف قول    ، أو مفاعْلتانْ يكون الضرب فيها ُمسبّـغ ا للعروض الصحيحة، أي: على مفاعلتانْ 
 القلّيين 

الدنيا يب  ضاقت   إذا 
فمن  احلياة   وأظلمت 
 ويهتف يف العروق دمٌ 
الكو إله  اي   أحبك 

 

هللاْ   غري  أرجوه   فمن 
إاله  ظلميت   يبّدد 
ِنداه  أرّق  ما   طهوٌر 

 مداه   د جهلتا قن حب  
 

 يف لوس أجنلوس:   غازي القصيب وقول 

اي   عنك  احلسناء سأكتب  األّخاذة   عمالقيت 
 وعن دنياك عن سحرك عن شاطئك الوّضاء 
الشقراء أوهامها  على  تغفو  اليت  الطرق   عن 
األضواء  وُجّنت  فيه  البدر  ذاب  ليلك   وعن 

 

 :النيازكيف مقطع من قصيدة ملاذا تصرخ الريح يف ديوانه   عراقي مصطفىوقول 

 حصاين األبيض السحرّي يرقص يف راب األحالمْ                                

 يســـــــــــابق طيُفه العلــــــــــــــــــوي  أطيافا من األنســـــــــــام                                 

 نغـــــــــــام وخيرتق السحاب إىل مدائن حتضـــــــــــــن األ                                

 فألق ى الشـــــــــــــــــــعر  مؤتلقا وحينا أحصد األوهــــــــام                                 

كما أن   ،اجلن(كالم  )ديوانه  ند طغاي، يف مائة  ومخسني بيت ا يف  افكانت له قصيدٌة بعنوان: خ و    السيد خلفأما  
ديوانه:   املائة من مقاطع  املصوغ كله يف  أعرافأربعني يف  اجملزوءمقطع ،  الوافر  الصورة،   ،ات  على  قد جاءت على هذه 
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 ة، ستون منها ُمسّبغة الضرب، يقول يف إحداها: مقطعفالديوان ُمكّوٌن من مائة  ومخسني  

ــى ــٌة عظمـــــــــــــ ــواِك خيانـــــــــــــ  هـــــــــــــ
 

د ى اإلعــــــــدامْ    وال أخشــــــــى مــــــــُ
 

 ــــــــــــحِة املفيت احملــــــــــامي العــــامــــــــــ       ــيت لفضيــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قضيـــأح
 ألن عيونــــــــــــــــــــــــك الســــــــــــــــــــــــمرا

 

 ء  أخطبهـــــــــــــا مـــــــــن احلكـــــــــــــــــــام 
 

 ملـــــــــــــــــاذا كفـــــــــــــــــروا العشـــــــــــــــــــــــــــا
 

ــا أعلنـــــــوا     اإلســـــــــــــــــــــــــالم؟ق  ملـــــ
 

 كما وردت بعض مناذج ظاهرها ورود الوافر مشطور ا، مثل قول ابن سهل األندلسي:

 شكوُت له من احلُر ق التهـااب
ذااب  فأســــــــــداها مراشــــــــــفه عــــــــــِ
ــااب ــا العتــ ــد تطارحنــ ــال وقــ  ومــ
ــن ــائٌر انجيــــُت غصــ  اكــــأين طــ

 

تقّبل   على  يساعد  ال  الرابعيات  طريقة  على  صوغها  يف لكن  أسلوهبا  والثالثيات  للرابعيات  ألن  الظاهر؛  هذا 
 تكّوهنا من أشطر  من التوام.

 وكذلك األمر فيما ورد عند سيد قطب من قوله: 

 تعــــــــــايل أوشــــــــــكت أايمنــــــــــا تنفــــــــــد 
 تعــــــــايل أوشـــــــــكت أنفاســـــــــنا تـــــــــربد
 بــــــــــال أمــــــــــل  وال لقيــــــــــا وال موعــــــــــد 
 تعــــــــايل مل يعــــــــد يف العمــــــــر ُمتســــــــعُ 
 تعــــــايل مل يعــــــد يف الكــــــون ُمنتجــــــع 

 ل الــــــدهر ال يبقــــــي وال يــــــدعُ وغــــــو 
ــائٌع يف الكــــــون مفقــــــودُ   كــــــالان ضــــ
 فـــال هـــدٌف لـــه يف األرض مشـــهودُ 
 وال أمــــــــٌل لــــــــه يف الغيــــــــب موعــــــــودُ 

 

والفرق بني منوذج ابن سهل ومناذج سيد قطب: أن ابن سهل  صاغ أشطره من الوافر التام املطّرد الورود، وأما سيد قطب 
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 فصاغ ثالثّياته من الوافر التام على أصل تفعيالت دائرته، مبعىن: أن يتكون الشطر من مفاعلنت ثالث مرات. 

على مخس   ملن تتفجر األشعارظم أبيات قصيدته  مع  مصطفى عراقي ومن غرائب وزن الوافر أن صاغ الشاعر  
تفعيالت، والقصيدة متعددة القوايف يف مثانية وثالثني بيتا، منها ثالثون على مخس تفعيالت، والثمانية األخرية على أربع، 

 ، يقول فيها: النيازكوقد نشرت يف ديوانه  

تنطــــ مث  دمائي  تشعلهــا  األشعــــــــــــــــــار  تتفجر   ــــــــــــــــلقُ ملن 
الغس ــقُ  ي روعها  حني  واألايُم  األحــــــــــــــــــــــــالُم  تتسلل   ملن 
واأللق  الروض  جفاها  إذا  الشاردات  الطيور  أتوي   ملن 
حترتق وهي  ابلسالســــــــــــــــــــل  أحيطت  مآذننـا  ترنو   ملن 

 

، شاعر كان موزع اهلوى بني شعر البيت وشعر التفعيلةووجود أبيات يف القصيدة على أربع تفعيالت يوحي أن ال
 . وله مثل ذلك العدد اخلماسي يف حبر الرمل نورده يف حينه إن شاء هللا

                                                    *** 

 العروض صوراتن: ، وقد ورد له يف الرتاث من مطّرد االستعمال كما حكت كتب  اهلزج: هو حبر  البحر التايل

 : العروض فيها صحيحة والضرب صحيح. الصورة األوىل

 : العروض فيها صحيحة والضرب حمذوف. والصورة الثانية

وقد صاغ له بعض الشعراء أبياات  على أصل دائرته، أي: يكون البيت فيها مكّوان  من مفاعيلن ست مرات، من 
 مثل قول الشاعر: 

اقِ  ق أيهـــــــــــا احلـــــــــــادي بعشـــــــــــّ  ترفـــــــــــّ
 

 نشاوى قد تعاطوا كأس أشـواقِ  
 

 (، وشاهداه قول القائل: 6ميء اهلزج اتما عند احملدثني)املعيار لوحة   -مع التشذيذ  -وقد أورد الشنرتيين  
ــانُ  ــداج أظعــ ــاقتك يف األحــ ــد شــ  لقــ

 

ــوم البــــني غــــرابنُ   ــا شــــاقتك يـ  كمـ
 

 وقول اآلخر:                 
ــا يف الســــــــــت والســــــــــتني يل داع         أمـــــــ

 

 إىل الُعتىب بلى لو كان يل عقلُ  

حداثت فيه فقد أجاز األخفش فيه ضراب  اثلث ا مقصور ا، وتبعه يف ذلك اجلوهري، وشاهدا األخفش مها: 
ُ
 أما امل
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 فلو أُرسلُت من حبك مبهوات  إىل الصنيْ 
تصّلنيْ  حني  أو  الصبح  عند   لوافيُتِك 

ليث   وأسنانْ وما  أظافري  ذو   عرين  
 ش غراثنْ ــــــــــــــــأبو شبلني واّثٌب شديد البط

 قصيدٌة يف مخسة ومخسني بيت ا يقول يف ختامها:   البن سناء امللكوعلى هذا الوزن وردت  

اجلريْ  يف  املاء  سكبت  فيه  عاذيل  اي   أال 
بتكثريْ  عشقي  من  تقليلك  قابلُت   وقد 

العهد   على  ابق   تغيريْ أان  فيه   وغريي 
 وما الصفو سوى العشق وكل العيش تكديرْ 
أخابريْ  فيه  ويل  أحاديث  فيه   ويل 

الداننري   أفىن  كالداننريْ   وقد   وجوٌه 
 

 وقد استدرك له بعض العروضيني عروض ا على مفاعي هلا ضرٌب مثلها، وشاهدهم: 

ا ــ  ــقاها هللا غيثـ  سـ
 

 مــــــن الــــــومسي رايّ  
 

للشاعر         أبيات   أربعة  أان الشاعر قلت، وقد نسبها هو   حممد املعصراين وعلى هذه الصورة وردت  بعنوان: 
 إىل املضارع، يقول فيها: خطأ

 أان الشـــــــــــاعر قلـــــــــــتُ 
 يغـــــين الـــــدهر ابمســـــي
 أسري الـدرب وحـدي
 خلــودي يف قصــيدي

 

ـــوغّنيــت ومه   تُ ـــــــــــــــــــــــ
 دتُ ـــــــــــــــــــــــأان منـــــذ ُول

 ويف الشــعر احرتقــت
 رتُ ـــــــــــــــــــــوأين قد شع

 

 كما ورد له عند بعض الشعراء ضرٌب على مفاعيالن ُمسبّـغ ا، كما يف قول الزركلي:     

 ملــــــن خّلفتمــــــا امليــــــدانْ 
 عمــــــــادا أدب  ضــــــــخم  

 اـــــــــــــــــــــــشــهااب فلــك  غاب

 فقيــــــــد ْي لغــــــــة القــــــــرآنْ  
 ان ـــــــــــــــــــرفيــع  راســخ البني

 معــ ا يف حالــك األزمــان 
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 صراٌع منـذ كـان النـاس 

 

 دان ـــــــــــــبني الفقد والوج
 

 كما ميكن أن يُعّد من اهلزج املشطور قول الشاعر عمر فتحي إمساعيل:     

 ستبقى ذكـرايت األمـس يف نفسـي
 هــي الســلوى إذا ُأصــبح أو أُمســـي

 واإلمســـــاء ال يُنســـــيوكـــــّر الصـــــبح  
 وهــــل يُنســــى مجــــال الــــروح واحلــــسّ 
 ونـــــــــــــــوٌر ميـــــــــــــــأل األرواح ابألنـــــــــــــــس

 

التصور  قد جيعل هذا  اعتبارها مخاسّية  ولكن  اهلزج،  دائرة  أصل  على  املشطورات  من  األبيات يف ظاهرها  فهذه 
 مشكوك ا فيه وإن كان إمكانة  من إمكاانت التجديد. 

 : الغين النابلسيوكذلك األمر يف قول الشاعر عبد  

ــانْ   تثــــىّن مثــــل غصــــن البــ
 غـــــزاٌل انعـــــس األجفـــــان 
 فــــؤادي منــــه يف أشــــجان 

 

 .زوءوميكن عّدها ثالثية  من اجملإذ ظاهرها أهنا أبياٌت من منهوك اهلزج،  

 .هبذا ننتهي من حبري الوافر واهلزج، ونكمل يف لقاء  قادم  إبذن هللا

 
 

 
 

                                           

 

 

  



 

 د/ شعبان صالحأ.التجديد في أوزان الشعر                                                                                   

 

 

70 

 

 

 عشر  اللقاء الرابع

 وبعد: بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا  

 : املتقاربنتناول يف هذا اللقاء ما حدث من جتديد  يف حبر  

فيه من مثاين تفعيالت   البيت  التام يتكون  ، ومزوء،  تراثي ا ورد يف منطني: اتم  املتقارب  ، يف كل شطر  فعولن حبر 
ا ابلصحة، سواء  أجاءت عليهيف الرتاث أربع صور حيددها الضرب؛ ألن العروض يف حبر املتقارب التام حمكوٌم    هول  ،أربع 

 فعو احملذوفة، ويف هذه احلالة يُعّد احلذف علة  جرت مرى الزحاف. املقبوضة، أم    على فعولن الساملة، أم فعولُ 

 أما األضرب األربعة اليت حتدد الصور فهي: الصحة، والقصر، واحلذف، والبرت. 

 . ، أي على فعولنفالصورة األوىل الضرب فيها يكون صحيح ا  -  

 .فعولْ أي على  والصورة الثانية الضرب فيها يكون مقصور ا،    -

 فعو.أي على  الثالثة الضرب فيها يكون حمذوف ا،   والصورة  -

 . فعْ أي على  والصورة الرابعة الضرب فيها يكون أبرت،    -

من  اختفت  قد  األبرت  الضرب  ذات  الرابعة  الصورة  إن  بل  التام،  املتقارب  يف  جتديد   على  العثور  لنا  يتيسر  ومل 
مناذج   يف  إال  وجوٌد  هلا  يعد  ومل  متام ا  الشعرية  دواوين  الساحة  أو  األدب  ترويها كتب  أو  العروض،  تذكرها كتب  قدمية  

 الشعراء.

الثاين ملا ورد يف الرتاث له صوراتن عروضهما حمذوفة، والضرب يف الصورة األوىل   ،املتقارب اجملزوء النمط  وهو 
وردت   الصورة  الصعليهيكون حمذوف ا، وهذه  أبرت، وهذه  يكون  الثانية  الصورة  والضرب يف  أشعار،  يرد  ا  مل  إال عليهورة  ا 

 شواهد ُمفردة. 

لكن املتقارب اجملزوء حدث فيه جتديٌد، فقد ورد املتقارب اجملزوء يف نتاج الشعراء على الصور الثالث األوىل اليت 
، وميثّلها فتوجد العروض الصحيحة ذات الضرب الصحيحا املتقارب التام، وهذا على غري ما قّعد العروضّيون،  عليهورد  

 ر قّباين: قول نزا

 تقــــــول أغانيــــــك عنــــــدي
 وشــعرك هــذا الطليــق الــــــ

 
 

 تعـــيش بصـــدري كعقـــدي
 بـــــــــديـــــــــأنيق لصــــــــيٌق بكِ 
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ل عيـــــــــــين   فمنـــــــــــه أكحـــــــــــّ

 فبيـــــــــــٌت بلـــــــــــون عيـــــــــــوين
 يــدثّرين حــني يقســو الشّــــ 
ــ ــري الــ ــه الكثــ  ـوأحفــــظ منــ
ــة طيــــــــــب    كأنــــــــــك رشــــــــ
 وحســـــبك أنـــــك يف كـــــلْ 
 كفـــاين مـــن اجملـــد تسبيــــــــــ

 

 
 
 
 
 
 

 ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــومنه أعطـّر هن
 ديـــــــــــــــــــــــــــوبيٌت حبمـرة خ
ـــــــــتاء فيــــذهب ب  رديــــــــــــــــــــــ

ــــكثــري وأجهــل قص  ديــــــــــــ
 رديـــــــــــــــــــــــهريق  تفّشت بب

 ة وردــــــــــــــــــــــــــــــــِل بيت  كسلّ 
 ديـــــــــــــــــــُح ثغر  مجيل  حبم

 

 ، وقد وردت يف ديوانه أنت يل. م عجبة  : وعنوان هذه القصيدة

، تقع يف عشرة أبيات، وأخرى بعنوان: طفولة هند ، يف ديوانه لوالكِ وله أيض ا على هذا الوزن نفسه قصيدٌة بعنوان: 
 عشر بيت ا. ، تقع يف اثين  ذئبة

 ، يف ثالثة عشر بيت ا.حيّيةويل قصيدٌة على هذا الوزن بعنوان:  

فقد ورد فيها الضرب مقصور ا للعروض الصحيحة، وميثّلها أيض ا قول نزار يف قصيدة  بعنوان:   الثانية  الصورة أما  
 ، من ديوانه قصائد:رحلٌة يف العيون الزرق

ــوح بتلــــــــــك العيــــــــــونْ   أســـــــ
ـــ  أان فـــــــاتح الصـــــــحو فاتــــــــ
ــقّ  ــباح ا أشـــــــــ ــّق صـــــــــ  أشـــــــــ
 وتعلـــــــــــــــــــــم عينـــــــــــــــــــــاِك أين
ْزر ا وأغــــــــــــــر ــُ ــّون جـــــــــــ  أكـــــــــــ
ــرين    أان أول املبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فكيـــــــــفحبــــــــايل هنــــــــاك  
ت صـــــــواريّ   أان يـــــــوم غنـــــــّ
 تساءلِت والفلك سكرى
 أيف أبــــــــــــــد  مــــــــــــــن جنــــــــــــــوم  
ـــ  قـــذفُت قلـــوعي إىل البحــ

 
 
 
 
 
 
 
 

 علـــى ســـفن  مـــن ظنـــونْ 
 ـــــح هـــذا النقــاء احلنـــون 

 امسنيــــــــــــــــــضمري ا من الي
ــرون  ــرب القــــ ــّدف عــــ  أجــــ
 ق جــــزر ا فهــــل تــــدركني

 أزل  مـــــــن حلـــــــون علـــــــى  
 تقـــــولني هـــــذي جفـــــون 
 جتـــــرح صـــــدر الســـــكون 

اري ينش ــّ ـــوحبـ  دون ــــــــــــــــــــــــــ
ــون  ــتبحر هـــــــذا جنـــــ  ســـــ
رت أن هتــون  ـــر لــو فكــّ  ـ
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 ويســــــــــــــعدين أن ألـــــــــــــــوب
ــد أن   عزائــــــــــــي إذا مل أعــــــــــ

 

 علـــــى مرفـــــإ  لـــــن يكـــــون 
 يقــــال انتهــــى يف عيــــون 

 

، وتقع يف عشرة أبيات، هند يف ديوانه: طفولة  )إىل وشاٍح أمحر(  وعلى هذا النمط املقصور الضرب تسري قصيدته  
بيت ا يف قصيدة:   السّياب  فجر السالموتوجد مثانية عشر  للشاعر جورج جرداق على هذه الصورة  لبدر شاكر  ، كما أن 

بعنوان   الضرب   أنت حبيبقصيدة  ورد  أبيات،  أربعة  من  مقطعة  اجملزوء، كل  املتقارب  على  مقطّعات  صاغها يف مخس 
 ، وصحيحا يف الثالثة واخلامسة. ابعةمقصورا يف األوىل والثانية والر 

 وهي اليت تكون عروضها صحيحة وضرهبا حمذوف ا، وميثّلها قول ميشال نعمة:   الثالثة   الصورةتبقى  

 متـــــــــــــّرين يف خـــــــــــــاطري
ا ــ  ــّرين أنـــــــــدى أرجيـــــــ  متـــــــ
 فكـــل احلـــواس عطـــاشٌ 
 ألنــــــت اكتنــــــاه احملــــــال

 

ا ويف انظــــــــــــــري   نعيمــــــــــــــ 
ــاطر  مـــــــــن الزنبـــــــــق العـــــــ
 إىل املنهــــــــــــــل الزاخــــــــــــــر

 مـــــــىن الشـــــــاعروصـــــــفو  
 

 لنزار قباين من ديوانه: أنت يل، يقول يف هنايتها: )حنت(    ا أيض ا تقع قصيدٌة بعنوان عليهو 

ـــ  وليتــــــك تــــــدرين أن الــــــــ
 أان مــــــــن عرفــــــــِت هــــــــواه
 أحبك فوق ظنـون الظـــــ

 

 
 
 

ـــمحبة أن تبــــــــــــــــذيل  ـــــــــــــــ
 وآثــــــــــــــرِت أن جتهلــــــــــــــي
 ــــــــــــــنون فــــــــــــال تســــــــــــأيل

 

 تقع يف تسعة  وأربعني بيت ا، يقول فيها:)إليها يف يوم ميالدها(  وحملمد املعصراين قصيدٌة بعنوان  

ــت ــد  وليسـ ــت كهنـ  وليسـ
 ا نــــــــــــــــــــــــــــــــــــولكنهــا وحده

 هي السحر ينأى وينأى
 حتــــــــب احلقــــــــول مواعيـــــــــــ

 

 اــــــــــــــــــــــــــــكليلى وال ضده 
 ــــسجت منتهــى وحــدها

 اـــــــــــــــــــــــــــويسكن يف ورده
 ـــــــــدها اي شــــــذا وعــــــدها

 

من  الثاين  اجمللد  ففي  العروض،  الصحيح  اجملزوء  للمتقارب  الثالثة  األضرب  هذه  فاستعملت  املالئكة  انزك  أما 
تتكّون من مخسة مقاطع، كل مقطع  منها أربعة أبيات، وكل مقطع  له   دعوٌة إىل األحالمديواهنا الكامل قصيدٌة بعنوان:  

 فتقول:   فعو ففي املقطع األول مثال  تستخدم الضرب احملذوف    ضرٌب معنّي، بيد أن العروض صحيحٌة يف كل املقاطع، 
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 م إن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــتعال لنحل 

 ولــني الــدجى وخــدود النـــــ
 

 
 م

 اـــــــــــــــــــــــــــمساء اجلميل لن
 اـــــــــــــــــــــــــــــــــجوم تناجي بنـ
 

 : فعول  ويف املقطع الرابع تستخدم الضرب املقصور  

ــتحلنا  ســـــــــــــنحلم أان اســـــــــــ
 بـــــريئني نرقـــــد فـــــوق الصـــــــ

 

 
 م

 صـــــــبّيني فـــــــوق الـــــــتالل
 ـــــــخور ونرعـــــى اجلمـــــال

 

فرتق وهي ُمكونٌة من مخسة مقاطع. 
ُ
 وكذلك قصيدة أول الطريق، وقصيدة امل

بيت، وطريق حيب، وتقع يف أربعة  وعشرين بيت ا، واملدينة أما يف قصيدة شجرة القمر، وتقع يف أربعة  وأربعني ومائة  
اليت غرقت، وتقع يف اثنني وثالثني بيت ا فقد استخدمت نظام الثنائيات، أي: كل بيتني بقافية، ومن مث تراوح الضرب يف 

 القصائد الثالث بني الصحة والقصر واحلذف. 

اجملزوء مع جّدهتا قد استحسنها الشعراء، واستساغوا  : أن هذه الصور الثالث للمتقارب  وهذا يعين فيما يعنيه  
 ا كثري ا. عليهموسيقاها، ونظموا  

: أن يرد مشطور ا، وقد أثبت اجلوهري له مشطور ا حُمداث  يف كتابه: عروض ومن التجديد أيًضا يف حبر املتقارب
 الورقة، وإن أمساه مربع ا، وإن قال: مل يرد عن العرب، لكن شاهده عنده: 

 هنيّـةوقفنا  
 

 أبطالل ميّـة 
 

 وكذلك فعل ابن رشيق يف كتابه العمدة. 

منذ حنو أربعني سنة قد قلت عن هذا النمط أو   )موسيقى الشعر بني االتباع واالبتداع(  كنت حني ألّفت كتايبو 
، ولكنه إمكانٌة من إمكاانت املتقارب تفسح عليهوهو بيٌت فريٌد مل يلتفت إليه أحٌد من الشعراء ليصوغ " الشاهد: عن هذا 

الذين قالوا على هذا الوزن بعض وقتها مل أكن قد حبثُت كما ينبغي، أو لعل  على ول وترها"، اجملال أمام من يود العزف على 
 قد صاغوا على املتقارب املشطور. قد قالوا بعد أن ألّفُت كتايب، املهم أن الشعراء  

 : سليمان العيسىيقول   املشطور صحيح العروض والضربفعلى  

اجلزائرْ  يف   أخي 
 ظ ا ــــــــــــــــــــــمتنيت لف

 
 

 رْ ــــــــــــــــحتيات اثئ
 البشائركدفق  



 

 د/ شعبان صالحأ.التجديد في أوزان الشعر                                                                                   

 

 

74 

 

 كهمس اخلزامى
 ه ــــــــــــــــــــــأضمك في
 ين ـــــــــــــــــــــــوحيمل ع

 

الغدائركر   ّف 
يساف ا   رـــــنشيد 

 ر ــــــــــــــشاع أماين  
 

 وقول فوزي املعلوف: 

 نمشي وقبل الصباح احلقيقي س
 ق ـــــــــــــــــــــــــــــــسنسبق آمالنا يف الطري

الشروق  قبل  األشعة   وجنين 
 

 السرقسطي: وعلى املشطور الصحيح العروض املقصور الضرب يقول اجلزار  

ــل نــــــــــورْ  ــوره كـــــــ ــرّي يف نـــــــ  حتـــــــ
ت لـــــــه نـــــــرّيات البـــــــدورْ   وذلـــــــّ

 دورْ اخلــوحنـّـت حلســن ســناه  
 

 وعلى الصحيح العروض احملذوف الضرب يقول اجلزار السرقسطي أيًضا: 

دنفُ   أمـــــــا واهلـــــــوى إنـــــــين مـــــــُ
ا قّلمـــــــا ينصـــــــفُ   حبـــــــب رشـــــــ 

ا قليـــــــل  بـــــــه أتل  فُ ـــــــــــــــــــــــفعمـــــــّ
 

بعنوان أنشودة العودة؛ تتكون من ستة مقاطع،  على هذا املشطور  وللشاعر املصري عبد الرمحن البجاوي قصيدة  
مقطع والسادس،   كل  واخلامس  الثالث  ومقصورا يف  والثاين،  األول  املقطعني  يف  الضرب صحيحا  جاء  أبيات،  ستة  من 

 : يقول يف األوىلحمذوفا يف الرابع،  و 

ـــانِ  ــقاء الزمـــــــــــــــــــ ــد شـــــــــ ــودين بعـــــــــ  تعـــــــــ
 وبعـــــــــــد خريـــــــــــف األســـــــــــى واهلـــــــــــوان 
ـــاين ــر املعـــــــــــــــــــــــــ ــرا غزيـــــــــ ــا وفجـــــــــ  ربيعـــــــــ
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ــا بـــــــــــوْحي املثـــــــ  ـــاينيـــــــــــؤذن دومـــــــــ  ــــــــــــــــــ

 أببـــــــــــراج أرضـــــــــــي كويـــــــــــت املغــــــــــــــــاين
ــريا صــــــــــباح األمــــــــــــــــــــــــاين  فيزكــــــــــو عبــــــــ

 

 ويقول يف الثالثة:         

ـــاءْ  ــن دمـــــــــــ ــرة مـــــــــــ ــودين اي زهـــــــــــ  تعـــــــــــ
ـــاء ــة الكرب ــــــــــــــــــــ ــا نبضـــــــــــــــ  أبعماقهـــــــــــــــ
 ومـــــــــــــــــلء ثراهـــــــــــــــــا دم الشهــــــــــــــــــــــــداء
ـــاء ـــمة األبريــــــــــــــــــ ــّل ترنيـــــــــــــــــــــ  لتخضــــــــــــــ

 اإلابءوتثمــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــدا بعــــــــــــــــرش  
 وحتيــــــــــــا ربيعــــــــــــا عيــــــــــــون الصفــــــــــــــــــــاء

 

 ويقول يف الرابعة:    

ـــودة للـــــــــــــوتر  تعـــــــــــــودين أنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وثــــــــــواب يــــــــــرّف أبحلــــــــــى ُصـــــــــــــــــــــــــور
ـــات الـــــــــــــدرر  تطـــــــــــــرزه حاملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وتبنــــــــــني جســـــــــــــــــــــــــرا لطفــــــــــل عــــــــــرب

 صمـــــــــــــــــــــدوا للخطـــــــــــريغــــــــــين ملــــــــــن  
ْحرا بوجـــــــــه القمـــــــــر  وقـــــــــد الح ســـــــــِ

 

مخس مقطعات، كل   يف  هتوميات بعنوان  قصيدة على مشطور املتقارب    هيام الدرندجيكما أن للشاعرة األردنية  
 مقطعة يف مثانية أبيات، جاءت األوىل صحيحة الضرب، والباقيات مقطوعته. 

وهذا يعين فيما يعنيه: أن الشعراء وإن مل جيددوا على املتقارب التام فإهنم قد جددوا وأحسنوا يف املتقارب اجملزوء، 
 قت أن ألف كتابه: مل يرد عن العرب. مث إهنم أحيوا املتقارب املشطور الذي مساه اجلوهري مربع ا، وقال و 

 هبذا ننتهي من هذا اللقاء، ونستكمل احلديث عن حبر  آخر يف لقاء  آخر مبشيئة هللا تعاىل. 
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 عشر  اللقاء الخامس

تبعهم  آله وصحبه ومن  الرحيم، احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا سيدان حممد وعلى  الرمحن  بسم هللا 
 أما بعد:إبحسان  إىل يوم الدين،  

منيل   حنن و -ى بعض الباحثني يف العروض  ، وير املتداركفنتناول يف هذا اللقاء احلديث عن التجديدات يف حبر  
األداء، وهي اليت تستحق اسم    هادئة الوقع رتيبة  إحدامها: أن هذا البحر حيمل يف إهابه نغمتني خمتلفيت اإليقاع،  -ميلهم

ستخرجة من الدائرة املتدارك
ُ
؛ ألهنا تقوم على توايل األسباب واألواتد كما هو شأن األحبر األخرى، وهي الصورة املثلى امل

املتفق)اخلامسة   يف ا  ( دائرة  الوتد  بتقدمي  مكوانهتما،  يف  أخوان  الدائرة  هذه  يف  فهما  واملتدارك،  املتقارب  خرج  منها  ليت 
 املتقارب، وأتخريه يف املتدارك. 

ا شعر ا، وهي النغمة عليهوهذه النغمة هي اليت مل يعرها اخلليل اهتمام ا، أو هكذا نُقل عنه؛ ألن العرب مل ينظموا  
ومزوء ا ذا ثالثة أضرب  لعروض  صحيحة: ضرب صحيح، وضرب ُمذّيل،   ، العروض والضربا صحيح  اليت قيل إن هلا اتم  

 وضرب ُمرّفل. 

تسكينها. وبلغ األمر   و أبتحريك العني    فعلن ها إيقاع البحر على التفعيلة  : فهي اليت يقوم فيوأما الصورة الثانية
-ألحبر اخلليلية وينّد عن قواعدها، وقد ذهب الدكتور: أمحد مستجري هبؤالء أن يعّدوا اخلبب حبر ا سابع عشر ُيضاف إىل ا

بن أمحد اليت تقوم األحبر  اب، فيخرج بذلك عن قواعد اخلليل  يتكون من توايل أسبغري خليلي،  إىل أنه حبر  -عليهرمحة هللا  
اس حيث جيوز فيه حتريك ، ألن السبب هو وحدته األسحبر السببلقب    عليهوأطلق    فيها على توايل األسباب واألواتد،

، وما تبعها من معارضات هلا، ونرى حنن أن حياة هذه النغمة ابتدأت بقصيدة احلصري القريواين   ، الساكن وال جيوز حذفه
 قد حلظوا فيه هذا التفرد.   ابملخرتع، ولعل من لقبوه  حبر احلصريحىت إين ال أجد غضاضة يف تسميته  

بني   الفصل  هذا  تشاركهاويزّكي  ال  املتدارك  بيت  لبناء  أساس ا  تكون  فاعلن حني  أن  التفعيلة   النغمتني:  إال  فيه 
، ويؤيد هذا املذهب ما قاله أبو احلسن العروضي املتوىف يف موسيقى اخلبب  فِعلن مع فْعلن، يف حني جتتمع  املخبونة فِعلن

رده؛ إذ جييء يف حشو أبياته فْعلن، ومثل هذا ال   قبل منتصف القرن الرابع: "هذا الوزن حلقه فساد يف نفس بنائه أوجب
. فلما جاء هذا النوع يقع إال يف الضرب خاصة، أو يف العروض إذا كانت مصرعة، وما ُعلم يف شيء من أشعار العرب

اين، وهو خمالفا لسائر أنواع الشعر تُرك واط رح، ولو كان جييء على بناء اتم فيكون كله)فاعلن فاعلن(، أو جييء حمذوف الث
كان كذلك، ولكن قل ما ،  املخبون، فيكون على)فِعلن فِعلن( متحركة العني، أو جييء بعضه على فاعلن وبعضه على فِعلن
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 جييء فيه بيت إال وأنت جتد فيه فْعلن يف موضعني أو ثالثة أو أكثر، وقد جاء منه شيء على فْعلن يف مجيع أجزائه" 

فلرياجع   القضية  هذه  حول  نقاش   على  االطالع  أراد  والقوايف(كتابومن  العروض  يف  اجلامع  احلسن   )  أليب 
 :بتحقيق الدكتور)الدر النضيد يف شرح القصيد البن واصل احلموي(    مقدمة احملقق لكتابهــ( و 342العروضي )تويف 

انني وتسعمائة  وألف  من امليالد، خاصة سنة سبع  ومث وقد صدر الكتاب يف نشرة   -رمحه هللا تعاىل -عامر أمحد حسن  حممد  
 (. 120إىل  100يف الصفحات من  عروض الشعر العريب )مدخل ريضي إىلوكذلك كتاب الدكتور: أمحد مستجري  

حدث عليهفأما العروض الصحيحة للمتدارك التام فلم ترد  
ُ
ا قصائد قدمية وال مقطوعاٌت موثّقة، لكن الشاعر امل

، يرثي هبا أستاذه العّقاد، أو يذكره هبا يف ذكرى اجلننيقّدمها للساحة الشعرية يف قول احلساين عبد هللا يف قصيدة  بعنوان:  
 وفاته بعد مرور عام، حيث يقول فيها:

ــوته ــاقنا صـ ــم شـ ــان كـ ا كـ ــيد   سـ
 ذاكان؟ كال فما زال ها هـو  

ــدفق هـــــــذا هـــــــدير الرجـــــــو  يتـــــ
ـــ  حيثمـــا كنـــت  يلقـــاك منـــه رفيــ

 ت  دعوين مع الــــال تقولوا ومِهْ 
ـــدانُ  ــم نشــــــــــــــ ــا ذاك أعلـ ــا  إمنـ  مـ

ــع   ـــالط يف واقـــ ـــاذا نغــــــــــــــــــــــــ  وملــــــــ
 

 انفـــــــــــــذ ا يف جواحننـــــــــــــا ســـــــــــــيدا 
 صـــــــــــوته يف مســـــــــــامعنا أمـــــــــــردا
 لـــــة يف كـــــل أرض  لنـــــا مصـــــعدا

ـــٌق إذا مــــا   ــتعنت  بــــه أجنــــداــ  اسـ
 ــــوهم أكمــل يف ومهــي  املشــهدا
 غال منا الردى ذاك شوٌق بـدا

ا ســيُبكى   ايعلحنــن أيضــ   نــا غــد 
 

 يف الضرب. فاعلن  يف العروض، وإن التزم    وفعلن  فاعلنة  وثالثني بيت ا، زاوج فيها بني  توهي يف س

 يقول فيها:  حصاروله على الصورة نفسها قصيدة أخرى بعنوان:  

ــرتا ــيء وال ُمســـ ــل  شـــ ــاحٌب كـــ  صـــ
ـــآذنُ  ـــْتين املــــــــــــــــ ـــن ُرو  ود عــــــــ  لكــــــــــــــــ

ـــ ئلُت فحوصــرُت كــي ال أفّكـــ  وســُ
ـــق ان ْدوي ويزعـــــــــ ــ  ـــات تـــ  واإلذاعــــــــ
 وْسط  هـذا الضـجيج هـدوء يفّكـــــ

ــيئا   ــذعن شـــ ــيئا ألكيـــــف نـــ  ن فشـــ

 ح  كــــــأن اهلــــــدير معــــــي يقطــــــــــــــنُ  
 حــي  مــن عصــف أبواقهــا تشــُطنُ 
ـــر: ألــــــدِّيُن أبقــــــى أم املـــوطــــــــــــــنُ   ـــــ
، طنطنــوا طنطنــوا  ٌس بــال موجــب 
ـــنُ  ــوت وال نفطُـــــــــــــــــ ـــر كيــــف منــ  ـــــــ
 يطـــــرد  املالـــــك  األرض  مســـــتوطنُ 
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 وحنـــــس كـــــأن امـــــرأ القـــــيس حيـــــــــــــــ
 وكــــــأن جالبيــــــب أبنــــــــــــــاء يـ ْعـــــــــــــــــــــــ
ـــ ــى احلاكميـــ ـــني علـ ّل اي خارجـ ــ   ضـ
ــاال وكـــــو  فلتكـــــــــــــــــــــونوا رجـــــاال رجــ
 كلنـــــــــــــــا يف اهلـــــــــــــــوان ســـــــــواٌء فــــإنْ 
ز   ــى أن ي عــــِ ن النفـــــــس  آب  علـ ــ   وطـ

 

ه   ــ  ـــالع ديوانــ ـــن  نطــــــــــــــ ـــنُ ــــ  يرطُــــــــــــــــــــ
 ــــــُرب  وهـــي معطّــــــــــــــــــــــرٌة ت عطُــــــــــــــــنُ 
ـــنُ  نــا غــري  مــا يُبِطــــــــــــــــــــــ ـــن ُمبــنٌي ك   ـ
 نــــوا مالئكــــة  بعــــُد أو شيطنــــــــــــــــــوا
ـــوا  شــــئتم اهلــــُون أضــــخم  فاّسلطنـــــ

نـــــــ ال وطِّ  ـــــــــــــــــوافيـــــا أدعيـــــــــــــــــاء العـــــُ
 

نشرمها  أبيات،  ثالثة  يف  منهما  الصورة، كل  هذه  على  مقطوعتني  صقر  مجال  حممد  الدكتور:  للشاعر  أن  كما 
 يقول فيها:   جيالنعلى)تويرت(؛ األوىل بعنوان  

 بــني جيــل العــروج وجيــل اخلــروج مالمــح جامعــة مانعــة
ـــوة الذعــة  ذاك جيــل مــن الغــرابء حيــل  ويرحــل عــن شهـــــ

ـــة خادعــةمث هــذا  ك جيــل مــن القــرابء يــدور علــى شبهــــــ
 

 يقول فيها:  صحبةوالثانية بعنوان  

 هـــــذا وذلـــــك مرحلـــــة غامضـــــة  يف املســـــافة بـــــني مقـــــامي  
ـــة ـــرة الوامضـــــ ــوايل  كالفكـــ ـــا حـــ ـــا أبم أبيهــــــــــــ ُغ فيهــــــــــــ ــ   أتبلـــ

ـــةمــــرة  تــــد عي مــــرة  أد عــــي   ـــا أنــــين مزنـــــة عارضـــــــــــــ  أهنــــــــــــــــــــ
 

، وهي صورٌة مل يرد هلا ذكٌر يف كتب الضرب   املذّيل أما الشاعر عبد املنعم األنصاري فقد نظم على املتدارك التام  
 العروض، ميثّلها قوله: 

 حينمــا هجــر اللحــن قيثــاري
ـــوانية  بـــّت يف شــــــــــرفة     أرجـــــــــــــــ

 ة  ـــــــويٌد تسرق النور من جبه
 كــل مــا كــان يف بدئــه كلمــة  
ــورة  وأان ـــّم يف ثـ  إنـــين اليـــــــــــــــــــــــــــ

 

ا يف دمــي رعشــة  مــن أســاهْ    اتركــ 
 واملدى راهٌب مطـرٌق يف صـاله

 تــداهعـرف اجملــــــــــــــــد يف نورهـا ُمب
ـــٌة منتهــاهرمبــا مل تكــن    كلمــــــــــــــــــــــــــ

 غارٌق فيه ضّيعُت طوق النجـاة
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اليت محل ديوان الشاعر حممد املعصراين عنواهنا، )اهلجرة إىل اخلليل بن أمحد(  وعلى هذه الصورة وردت قصيدة   

 وهي يف عشرين بيت ا، يقول يف بعض أبياهتا: 

 أيهــــا الشــــاعر اكتــــب أغانيــــك يف
ــ ــة الـْـــــ أنـــت أنـــت الـــدليل علـ  ى فتنـ

ــزل أْشــــــــــــــــ ــعر قلبــــك يغـ ــزل الشـ  يغـ
 كـــم ختـــوض عصـــّي الـــدروب ومـــا

 

 نــــبض هــــذا الزمــــان ونــــبض احلقــــولْ  
ـــل ــا املستحيــــــ ـــات وإيقاعهـــ  أُغنيــــــــــــــــــــ
 ــــواق روحـك يعـزف شـوق السـهول

 إليهـــــــــــــــــــــا سـبيلكان قبــــُل هلـــــــــــا أو  
 

للمتدارك التام، وهي صورٌة غري تراثية  أيض ا، وله  مرّفاًل   الضرب : أن يرد ومما ورد عند الشاعر حممد املعصراين أيض ا
 : د ائقص ثالث  على هذا الوزن  

 أوهلا: ، وحدي  أمةٌ   :، يف ديوانه)يشرب احلاقدون دمك( األوىل يف أحد عشر بيت ا بعنوان:  

 أدرك اآلن أين توّرطــــــــــــــــــت يف
ــا ـــٌة يف ممـــ  احلقيــــــــــــــــــــــــــــــقة اتئهـــــــــ
ـــ ــر أْشـــــــ ــة تنخـ ــوه القبيحـ  والوجـ
 ميضـــــغ احلاقـــــدون خـــــالايك مث 
 أيهـــا الراقصـــــــــــــــــــون علـــى مجـــرا
 أيهــا احلاقــدون تــُرى هــل لكــم

 

 عـــــامل  ابلـــــغ القـــــبح فـــــّج الدمامـــــة 
ــيء    ــل شـ ــه كـ ــةلكـ ــديد القتامـ  شـ

 جــار قلبــك تقتــل فيــك الوســامة
 يلوكوهنــــــــــــــــــا يف دروب القمامــــــــة
 ت اخلداع غد ا متضغون الندامـة
 بعض حس  سليم  وبعـض كرامـة

 

 ، يقول يف ختامها: )الشاعر(  والثانية يف مخسة عشر بيت ا يف الديوان نفسه، عنواهنا:

 النــــــدّي ارتويــــــتُ أيهــــــا الشــــــعراء اشــــــهدوا اآلن أين مبــــــاء القصــــــيد  
ــيم اصــــطليتُ  ــيٌد وأين بنــــار القصــــيد اجلحــ  واشــــهدوا أن قلــــيب قصــ
 كـــــم يعـــــّذبين الشـــــعر يعمـــــد قتلـــــي فأســـــأل نفســـــي مـــــاذا جنيـــــتُ 
لت لكنــــــين مــــــذ عرفـــــت أبين حــــــني انتهيــــــت ابتــــــديتُ  ــم توســــــّ  كـــ
 كــم تغزّلــت كــم يف رحــاب اجلمــال كتبــُت وكــم ابلعــذاب اغتنيــتُ 

ــيد بكيـــت وكـــم اي ــائي وفيـــتُ كـــم رثيـــت شـــيوخي وكـــم اي قصـ   مسـ
 أمـوت أان اآلن ميـْتُ   يعلّـ ها أان اي قصيدي  انسـحُت يف األرض  
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َكويتةوالثالثة يف مثانية عشر بيتا بعنوان   ، يقول يف بعض أبياهتا: القيس امرئ خ طى  علىيف ديوان يعده للطبع بعنوان:   َبس 

 أنــ     ـت  ارتضيت  عذاب  اهلوى ور ِضيت هْ ُق أ ْسٌر ووحدك  ــــــــــــــــــــو ْحد ه العش             

 ت هْ ـــــــه: ُسقيــك وعنـــــل عنـــحبُر هذي العذاابِت كم عْشت  فيـــ     ــه وكم قي             

ـــــــــــــــــــــــــــهم     دهشـــــــــــُة احلـبُ ــــــــــــــــــــــ لهِ املريدون تُ                 ـــــــزِن واللهفُة املستميتة  أرواح 

وت هْ ــيف جــــــــالل اجلمــــــــــــــا     ِل أرى يف تفاصيـــــــــــــــــــله جــ ــــ-مل أزلْ -غارقا                 ـــــــــرب 

بصوره الثالث اليت أوردها العروضيون فال جند هلا ما يصّدقها من قصائد يف شعر  قدمي، وأما  اجملزوء املتداركوأما   
للشاعر حممد املعصراين، يف ديوانه أمة وحدي، يقول يف   )العودة(يف قصيدة  بعنوان:    امل رّفل  الضرب يف احلديث فقد ورد  

 ة، يقول: فلسطني احملتلعن  مطلع القصيدة املكونة من أحد عشر بيت ا وهي  

 ا ــــــــــــــــــــــــــــــــال حمالة أنك ع
 ت ـــــــــــــــــــــــــــــ والسنني اليت ُغّمس

 والعذاب الذي صاحب الـــ 
 واليقني الذي عانق الـــ 

 ر  ـــــــــــــــــــــــفاحلنني يعّرش يف ال
 ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويطّهر أنفاسن

 هْ ـــــــــــــــــــــــــــفارد ا للسنني سؤال
 

 ئدٌة يف غدي ال حمالة  
 ابلعذاب ختط الرسالة 
 ـــُعمر  سوف هنّد جباله 
 ـــقلب سوف منّد حباله 
 وح يرسم فيها ظالله 

 ه ــــــــــــــــــــــــــــــــيتوّسد فيها هالل 
 هْ ــــــــــــــــــــراواي  للسماء نضال

 

  يف قول عبد السالم حافظ:   املذيل   الضرب وورد  

 قّل صحـــــــــيب وأنت اليت 
 مسرح اجلن صدري ويل 
 اي ربيعي ودنيا اهلنــــــــــــــــــــــا 
 أنت جنوى تص ّيدهُتــــــــــــــــا 

 والنـ ه ىأنت أنشـــــــــودي  
 كنِت أفراح نفسي وها 
 فامنحيين حيـــــــاة اهلدى 

 

ـــقاءْ   ــريع الشـ ــيب صـ  فيـــك قلـ
 جســــم عــــان  ســــدمي الــــبالء
 اي غرامـــــي وصفــــــــو البقـــــــــاء
 تلهـــم الفكـــر وحـــي الســـناء
ـــر الشـــفاء  يـــنظم الشـــعر مخـ
ـــاء ـــر الضـــىن والعنـــــ  أنـــت سـ
ــقياء ــرُح األشــ  ضــــل يب مســ
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 السابقة لصارت من الضرب املرفل.ولو أُطلق روي  األبيات   

كما ورد املتدارك اجملزوء يف رابعّيات  لنازك املالئكة، كان نظام التقفية فيها هو احلاكم، مبا ال ميكننا معه عّدها من 
 اجملزوء الذي ورد، حيث تقول: 

 ومــاتْ   لنســر كــان أمــسِ 
 مسحت ذكـره السـنواتْ 
 وحبثنـــــــــــا زمـــــــــــاان  طويـــــــــــلْ 
ــتحيلْ  ــد املســ ــتعران يــ  واســ

 

 منذ بضع مئـات السـننيْ  
 نيْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوطوته مـع املّيت

 عـــــــن كواكبـــــــه اآلفـــــــالت
 لنعيــــــــــــــد إليــــــــــــــه احليــــــــــــــاةْ 

 

 إىل أن تقول: 

 ورأينــــــــا شــــــــفاه ا خــــــــوتْ 
 وت وانطــــــــوتذا  وأكفـــــــ  

ــسِ  ــن األمـــــــ ــألنا عـــــــ  وســـــــ
 وهنـــــــــاك علـــــــــى الـــــــــرمسِ 

 

 مل تعــد تشــتكي أو جتــوعْ  
 مل يعـــــــد ألســـــــاها دمـــــــوع

 اتبــــــــــوتْ فعثــــــــــران علــــــــــى  
ــثم الــــــــزمن املبهــــــــوتْ   جيــــــ

 

نظام  على  رابعّيات  من مزوء   ب -أ-ب-أ  فهذه  نعّدها صور ا  أن  ميكن  وال  احلاكم،  والتقفية هي  التقفية،  يف 
 املتدارك.

 كما وجدان من استخدم املتدارك مشطور ا يتكون بيته من أربع تفعيالت، وقد رصدان له صورتني:

 )حسرٌة م تِلفة(: : ذات عروض  صحيحة وضرب  صحيح، وميثّلها قول العّقاد حتت عنوان:  الصورة األوىل

 اي لـــــه مـــــن فـــــم  
 اـــــــــــــاي لشـهد  هب

 اــــــــــــــــــــاي لزهر  هب
 اــــــــــــــــحلوٌة وحيه

 اــحسري بعده
 

 اي هلــــــا مــــــن شــــــفة 
 كـــدت أن أرشـــفه

 هـــــكــدت أن أقطف
 ةــــــــــــــــــُمرهفٌة  ــــــــغضّ 
 ةـــــــــــــــرٌة متلفــــــــــحس

 

الثانية ُمذّيل،  والصورة  وضرب   صحيحة  عروض   ذات  بعنوان   وميثّلها:  قصيدة   يف  املالئكة  انزك  )أنشودة   قول 
 الريح(:
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 أيهــــــا الســــــادرونْ 
ىن  كـــــم رمســـــتم مـــــُ

 هــذا املــدى  مــلءُ 
 مــــــــــــــــــــــــــــــــــوأغانيك

 

ــا الــــذي تنشــــدونْ    مــ
ــرون  ــا القـــــــــــ  أطفأهتـــــــــــ
 يف الـــــدجى حـــــاملون 
 كم طواهـا السـكون 

 

هذا خبالف قصائد اسُتخدم فيها نظام الرابعيات القافوية مبا يقتضيه من نظم، ووردت فيه بعض هذه الرابعّيات 
 على املتدارك املشطور ظاهر ا. 

 لنازك املالئكة تقول:  )جحود(  ففي قصيدة 

 يف إســــــــــــــــار األملْ 
 اي معـــــاين العـــــدمْ 

 

به 
ُ
 مُ ــــــــــــــــــروحي  امل

 ـمُ ـــــــــــــــــآه لو أفهــــــــ
 

 وهو ما ميكن أن يُوّجه على الصورة األوىل، بيد أن الرابعيات األخرى تضعف هذا التوجيه. 

 يقول: ويف قصيدة  أو أنشودة  خلليل مطران  

ـــنا  املبـــــني الســـــــــــــــــ
 مثــــــل مشــــــس  دان

 

 من حجاب اخلـدورْ  
 عهــدها ابلظهــــــــــــــــــورْ 

 

 وهو ما ميكن أن يُوّجه على الصورة الثانية من املشطور، لكن السياق القافوي ينفي هذا الفهم.

احملاضرة القادمة احلديث عن نغمة اخلبب هبذا ننتهي من احلديث عما عنواّن له ابلبحر املتدارك، ونستكمل يف  
 إبذن هللا تعاىل. 
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 عشر  اللقاء السادس

تبعهم  آله وصحبه ومن  الرحيم، احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا سيدان حممد  وعلى  الرمحن  بسم هللا 
 إبحسان  إىل يوم الدين. 

شيئ ا خمتلف ا يف إيقاعه عن املتدارك الذي  ، كما بدا لكثريين غريان،الذي يبدو لنا  اخلببنتناول يف هذا اللقاء نغمة 
 تناولناه يف اللقاء السابق.

 فتح آفاقها احلصري القريواين بقصيدته اليت مطلعها:  -على الرغم من وجود مناذج مفردة هلا منذ القدم -وهذه النغمة  

 الصـــــّب مـــــىت غـــــدهُ اي ليـــــل  
ــّمار وأرّق ـــرقـــــد الســـ  هُ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــاعة موع  ــام الســ  دهُ ـــــــــــــــــــــأقيــ
ــٌف للب ـــأســ ــرّددهُ ـــــــــــــــــــــــــــ  ني يــ

 

ومن يوم أن قال احلصري هذه القصيدة كثر معارضوها، حىت وصلت املعارضة إىل العصر احلديث، فعارضها أمري 
 الشعراء أمحد شوقي يف قصيدته اليت مطلعها: 

ــاه مرقـــــــده  مضـــــــناك جفـــــ
 

ّوده  م عـــــــــُ  وبكـــــــــاه ورحـــــــــّ
 

 ويفتّنوا يف صوره، وهو ما سنرصده يف النقاط اآلتية:  عليه وإيقاع اخلبب هو اإليقاع الذي جذب كثري ا من الشعراء ليكتبوا  

 أن له صورتني:   -عند من يعده فرعا لبحر املتدارك-ل يف النمط التام من هذا اإليقاعاألص          

ذات عروض  خمبونة وضرب  خمبون، وهو ما متثله قصيدة احلصري على ما قيل، وكذلك القصائد   األوىل  الصورة          
 ، فيقول شوقي: ااملعارضة هل

ــفه  احلســـن حلفـــت بيوسـ
ا ــ  ــد وّد مجالـــك أو قبسـ  قـ

 

 والصــــــورة إنـــــــك مفـــــــرده 
ــد وأمـــــــرده  حـــــــوراء اخللـــــ

 

وفْعلن يف   فِعلن  التفعيلتان  تتجاور  أن  اخلبب  فعلن  واألصل يف هذا  فُتلتزم إحدامها؛ ألن  الضرب  العروض أو  احلشو، أما يف 
العلة، وفْعلن مقطوعة يف رأي، وُمشّعثة يف رأي  آخر  إذا وردت يف احلشو، لكن الواقع الشعري يرفض ذلك،    ،خمبونة خبن ا جاراي  مرى 

 ضها على فْعلن، كما يف قوله: فقصيدة احلصري وهي القصيدة املثال مل يُلتزم فيها خنب العروض، بل جاءت بعض أعاري 

 ينضــــو مــــن مقلتــــه ســــيف ا
 

ا     غمــــــــدهيوكــــــــأن نعاســــــــ 
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 أو قوله: 

ــي ــن قتلـــ  إين ألعيـــــذك مـــ
 

ده  ــّ  وأظنـــــــــــــك ال تتعمـــــــــــ
 

)صفحة من  للعقاد، و    )حب الدنيا(  على وزن فْعلن، وعلى هذا سارت قصائد مثل   ، فالعروضان سيف ا، وقتلي
 أليب القاسم الشايب. كتاب الدموع( 

 : فيمثلها قول الشاعر عبده بدويوأما الصورة الثانية  

ـــمــــــــــــا زال اللي ــهِ ـــــــــــــــــــــــــــ  ل مبعولــــــــــ
ذّوب  يف ثغــــــــــــري اآلهــــــــــــا  ويــــــــــــُ

 اــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــأراين أصـــــــــــــغي للدني
ـــأُر جّ و  ـــع صــــــــــــــــ ــينـــــــــــــــــــ  وات ـتيــــــــــ

 

 لـــــه جـــــُدُر الظ لمـــــة  زّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــهتت 
 مةـن ســــــِت ويــــــزرع يف صــــــيفي  

ـــمــــن خلــــف النافــــذة اجل هْ   مةـــــــــ
ـــوء يف حزمـــــــــــــــــــــــــــــــكبقيـــــة ض  ةـــــ

 

أو فْعلن، وتكون العروض    ومقتضى قواعد العروض يف هذه الصورة أن يكون الضرب مقطوع ا، أي على فاعلْ             
كسابقتها، لكن الواقع الشعري ال يسري على هذا يف كل القصائد، فالتبادل بني فِعلن وفْعلن حيدث من شعراء كبار يف 

 األعاريض واألضرب، إال إن فرض الردف ابملد نفسه قبل حرف الروّي. 

 فالشاعر عبده بدوي يقول أيض ا: 

 أايمــي قــد وقفــت حــريى
 لغـــد    وجتاهـــد كـــي متضـــي

دين ــن العجــــــــز يقيــــــــّ  لكــــــ
 فــــــــأعود لليــــــــل  وحشــــــــي ّ 

 

ِّ يف درب  جهــم  ممتــد   ّّ 
 فلهــــــا آمــــــاٌل عنــــــد غــــــدِ 
 ويطـــــــــّل بوجـــــــــه  مرتعـــــــــد 
 عربيــد  يــنهش يف كبــدي

 

فعروض البيتني األول والرابع على فْعلن، والثاين والثالث على فِعلن، وضرب البيت األول وحده على فْعلن،      
 على فِعلن.   ىاألخر وأضرب األبيات الثالثة  

بقواعد العروض اخلليلي، وهو ما يؤيد    د القصائد املصوغة على حبر اخلبب بوجه  عام ال ينبئ عن كبري التزام رصو 
ملقطوع أو الضرب الذي على وزن ، فنزار قباين مثال  يقول على هذه الصورة ذات الضرب اكون هذه النغمة غري خليلية

 لن:فعْ 
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 إين مرســـــــــــــــاٌة ال ترســـــــــــــــو 

 مـــــــاذا أعطيـــــــِك أجيبيـــــــين
 مــاذا أعطيــِك ســوى قــدر  
 أان ألف أحبـك فابتعـدي
 فـــــأان ال أملـــــك يف الـــــدنيا

 

 جــــــــرٌح مبالمــــــــح إنســــــــان  
 قلقـــــــي إحلـــــــادي غثيـــــــاين
 يرقص يف كف الشيطان 
ــاين ــين عـــن انري ودخـ  عـ
ــزاين ــِك وأحـــــــــــ  إال عينيـــــــــــ

 

 أترجحت بني فْعلن وفِعلن كالعادة. ّر ضرب األبيات على فْعلن حمكوم ا أبلف الردف، لكن األعاريض  فقد ق

حبذف اخلامس   فاعل  : ورود التفعيلة على  واخلبب سراين النار يف اهلشيم وه  يف شعر  ىسر   إىل ذلك ماأضيف  مث  
 وهو ما مل يكد يسلم منه شعٌر خبيب.   لزحاف مبقتضى القواعد، الساكن، وهو ساكن وتد ال جيوز فيه عند العروضيني ا

 رتني اللتني وردات يف مؤلفات العروض رصدان زايدة  على ذلك ما يلي: فإذا ما جتاوزان الصو 

التام على فِعالن أو فْعالن بزايدة ساكن على ما آخره وتد مموع، أو قل:   صورة أوىل ورد فيها ضرب اخلبب 
 بزايدة ساكن، كما يف قول نزار:

 يســــــــمعين حــــــــني يراقصــــــــين
ــذين مــــن حتــــت ذراعــــي  ـخـ
 واملطــــــــر األســــــــود يف عيــــــــين
 حيملــــــــــــــين معــــــــــــــه حيملــــــــــــــين
 وأان كالطفلـــــــــــــــة  يف يـــــــــــــــده

 

 كلمـــاتْ كالكلمـــات  ليســـت   
 إحــــدى الغيمــــاتيــــزرعين يف  

ات ــّ ات  زخـــــــ ــّ ــاقط زخـــــــ  يتســـــــ
ــرفات ــاء  وردّي الشــــــــــــــ  ملســــــــــــــ
ــا النســــمات  كالريشــــة حتملهــ

 

)ساعة نقاٍش مع طالبة   كما أن للشاعر عبد هللا الربدوين قصيدة  على هذا الوزن يف ستة  ومخسني بيت ا بعنوان:
 ، يقول فيها: العنوان(

ــوان  ــدين العنـــــــ  ّْ أهـــــــــال  أتريـــــــ
ــاعة أيــــــــــن أان    ال أدري الســــــــ
 يف صـــــــدري تبكــــــــي أطيــــــــارٌ 
 شــــــــــــيطاٌن أنثــــــــــــى أو ذكــــــــــــرٌ 

 ينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخفٌق انري  يعزف
 

 مهــــــــــال  أرجــــــــــوك ملــــــــــاذا اآلنْ  
 مــا امســي أو مــن أي مكــان أو 

 عطشى يف مججمـيت شـيطان 
ان   شـــيطان األعشـــى أو حســـّ

 ان ــــــــــــــــــــــــــــوصد ى كأزاهري الرم
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 لفاروق شوشة يقول فيها:  )واحة عمري(، كما يف قصيدة  ْعلْ ورد الضرب فيها على فـ   صورة اثنية

 عينـــــــــــاي إليـــــــــــِك أبغنيـــــــــــة  
 وخطـــــاي كأنســـــام  عـــــربتْ 
 والشـــــــوق الغـــــــامر جيـــــــرفين
 اي أروع مـــــــن كـــــــل خيـــــــال  
ــايف ــد أطيــ  وجهــــك اي أخلــ
 أان بني يديك فهـل أحلـى

 

ــاءْ   ــرانيم دعــــــــ ــداي تــــــــ  ويــــــــ
 حنـــــني  وحيـــــاءمـــــن فـــــرط  

ــياء  ميلــــــــــؤين شــــــــــالل ضــــــــ
 عرفتــــــــه عيـــــــــون الشـــــــــعراء
 وامســـك اي أحلـــى األمســـاء
ــاء ا وعطـ ــ  ــهى حلمـ  أو أشـ

 

 يف قول أمحد هبكلي:   عْ ورد الضرب فيها على ف    صورٌة اثلثة   

 والـــــــدمع يلعثمهـــــــا ويـــــــدٌ 
 وتطــــــــــــــّوقين وأان خــــــــــــــِدرٌ 
ــا ــزان  أدمعهـــــ ــرق حـــــ  وترقـــــ
ا د أقســـــــــــو معتـــــــــــد   أجتلـــــــــــّ
ــة   ــين خافضـــــ ت عـــــ ــّ  وتولـــــ

 

ّلت حنـــــــوي متتـــــــدّ ال     شـــــــُ
 وطيــــوف حنــــاين حُتشــــدْ 
ــتد  ــزين أشــــ  وأغالــــــب حــــ
 مـــــا مـــــن رجـــــل  ال يعتـــــدّ 
دْ  ــ  ــور ا ُمهـــــ ا مكســـــ ــ   طرفـــــ

 

 : يطالتسم ور التالية بعيد ا عن أسلوب  فقد رصدان له الص  اخلبب اجملزوءأما    

ورود ضرب  على فْعلن، وميثل ذلك قول عبد هللا الربدوين حتت عنوان: )هاتف وكاتب(، وهي   الصورة األوىل:
 قصيدٌة يف تسعة  وثالثني بيت ا:

 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكتب ال تتعطّ 
 ال  ـــــــــــــــــــــــــــصارت كفي رج
 اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مل أســــــتولد حرف

ب ا ــِ ــرف صــــــ ــدري للحــــــ  تــــــ
 

 لــــــــــــــــــــــــــما أقسى أن أفع 
ــا جــــدوى أن أكســــل  مــ

ا ُمهم ــ  ــّدد حرفـ ـــجـ  لـــــــــــــــــــ
ب ا حيب ــِ ـــيفـــىن وصـ  لــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .العروض اخلليلي  ه ، وال يقر حمذوفة اخلامس الساكن فاعل  ويف أول بيت جاءت التفعيلة الثانية على  

قطّعات، كل ُمقطّعة  من بيتني،  )ألغاز(    وكذلك قول انزك املالئكة يف قصيدة  بعنوان:
ُ
قد و صاغتها على نظام امل

قطّعات يسمح  
ُ
 بتعدد القوايف يف إطار البحر الواحد، تقول فيها: قلنا من قبل يف نظام التقفية: إن نظام امل
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 دعــين يف صــميت يف إحساســي املكبــوت 

 ال تســأل عــن ألغــاز غموضــي وســكوي
 دعـــين يف لغـــزي ال تبحـــث عـــن أغـــواري
ــرار ــن فهــــــم أحاسيســــــي ابألســــ  اقنــــــع مــــ
بهمْ  ــُ ــٌز مــــــــــ ــاان  لغــــــــــ  ال تســــــــــــأل إين أحيــــــــــ
 أبقـــى يف الغيــــب مــــع األســــرار وال أُفهــــم

 

القصيدة   بيتنيوألن  من  مكّون  مقطع  أن كل  أي  الثنائيات،  نظام  على  أن   ،تسري  لنفسها  الشاعرة  استباحت 
 حني تقول: ، الصورة الثانية، وهذه هي الضرب املخبون فِعلن تستخدم الضرب الثاين من أضرب املتدارك اجملزوء وهو:  

ــا ــيئ ا بشـــــــــراي  قلقـــــــ ك شـــــــ  إذ ذاك أحســـــــــّ
 قمـــــــة أحالمـــــــي ترفضــــــــه مهمـــــــا ائتلقــــــــا

 وجهــــــــــك أنظــــــــــر لكــــــــــين ال أبصــــــــــرهُ يف  
 يف روحــــــك أحبــــــث عــــــن شــــــيء  أتــــــذّكرهُ 

ــي جـــــــــــزٌء أبـــــــــــدي    ال تفهمـــــــــــهُ   يف نفســــــــ
ــهُ  ــٌم علـــــــــــــوي  ال تعلمـــــــــــ  يف قلـــــــــــــيب حلـــــــــــ

 

ومثل ذلك قصيدة اجلرح الغاضب لنازك، اليت تتكون من مخسني بيت ا، وال ختتلف عن القصيدة السابقة إال يف 
 نظام التقفية.

ورود الضرب على فِعالن أو فْعالن ابلتبادل دومنا التزام  أبحدمها كما حدث يف التام، وميّثل هذا   الصورة الثالثة: 
 النمط قول الشاعر خليل فّواز:

 كال لسُت سـوى وجـدانْ   ؟أأانلِك غصب ا
ــة عنــــــــــدي حلــــــــــٌن يعزفــــــــــه ثغــــــــــران   والقبلـــــــ
 عذر ا موالي حني جرؤُت علـى العصـيان 
 فــــــــأان ســــــــلطاٌن يف شــــــــيطان  يف إنســــــــان 

 ان النـــــــــوم وســـــــــلطاين ال يتفقـــــــــان ســـــــــلط
ــان  ــيطاين ال جيتمعــــــ  ومــــــــالك النــــــــوم وشــــــ
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اليت تتكون من ستة مقاطع، كل مقطع  منها يف ستة أبيات، بيد   )أهاًل ابليأس( وعلى هذا املنوال تسري قصيدته  
 أن بعض مقاطعها مقطوعة الضرب. 

 ط: له صورتني اثنتني يف غري التسمي، ورصدانابخلبب املشطورورصدان أيض ا ما ميكن أن نسميه  

 الفالحني(: )أغاين  : ورود الضرب على فِعلن، كما يف قول عبده بدوي يف قصيدة  بعنوان:  الصورة األوىل

 قد كان مسـاٌء مـن صـورِ 
 وذوائب من شـعر القمـر
ــر ــول  منهمــ  وصــــدى أرغــ
ــه قـــرب النهـــر  أصـــغيُت لـ
ــر  ميتــــــــــد كفجــــــــــر  منتشــــــــ
ــر  أو غصـــــن  يـــــرزح ابلثمـــ
 فبنغمتـــــه قصـــــص العمـــــر

 

 )قصة نكرومة(.   ، واملقطع األول من قصيدته:)ما بعد السبت(ومثلها يف ذلك املقطعان األخريان من قصيدته  

 ، كما يف قول عبده بدوي أيض ا يف قصيدة العنقود األخضر: الذي على فع لن الضرب  مث  

 مــا زال يضــيء أبعمــاقي
ــداقي ــّل جبانــــب أحــ  ويطــ
ــواقي  أصـــــحو فـــــأراه أبشـــ
ــراق ــُت إلطــ ــا ملــ ــإذا مــ  فــ
 يرنـــــــــــــــــو ملـــــــــــــــــّو األوراق
 وأراه عنقــــــــــــود ا أخضــــــــــــرْ 

 

الصورة اليت اختار الشاعر أن يستخدمها، وهبا تتحدد األعاريض واألضرب،  يط فإن الشكل القافوي فيه يكون على  أما التسم 
 سواء  أكان ذلك يف شكل املتدارك الذي على فاعلن، أم يف شكل اخلبب الذي يكون على فِعلن أو فْعلن. 

 يف النهاية هناك ملحوظتان: 

أن من الشعراء املعاصرين من استخدم املتدارك سباعي التفعيالت، وميثل ذلك املقطع األول من  امللحوظة األوىل: 
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 لفاروق شوشة الذي يقول فيه:   )كلماٌت ال ت نسى(قصيدة   

 لو عدان نقطف حلم ا كان يضـيء ليالينـا
ا كانــــت يف الغيــــب تنادينــــا  ونلملــــم أفراحــــ 
 وخطــوان عــرب األايم وقــد غبنــا يف كلمــاتْ 

 رب اآلفـــــــــاق وراء األمســـــــــّياتْ حتملنـــــــــا عـــــــــ
 لــــــــو ســــــــران اي دنيــــــــاي وديعــــــــني وأليفــــــــنيِ 
 ألضـــــاء الكـــــون علـــــى عينيـــــِك ويف عيـــــين

 

 البيت املكون من سبع تفعيالت ال ميكن تقسيمه إىل شطرين.و 

 )أغنيٌة لطفلي(: استخدام انزك املالئكة للمتدارك مخاسي التفعيالت، وميّثل ذلك قوهلا يف قصيدة   وامللحوظة الثانية:

ا ــّ ــا ممـــــ ــا مامـــــ ــا مامـــــ ــا مامـــــ  مامـــــ
 بــرّاق احللــو اللثغــة ينــوي النومــا
ــا أ حلمــ ــّ ــوة هيــ ــوم وراء الربــ  والنــ
 واحللم له أجنحٌة ترقـى النجمـا
 والــنجم لــه شــفٌة وحيــب الّلثمــا

 مامــا ممــّاواللــثم ســيوقظ طفلــي  
 

 والقصيدة مكّونٌة من ثالثة مقاطع مثل هذا املقطع. 

 ومثل هذه الصياغات ابألعداد الفردية للتفعيالت متيل ميل شعر التفعيلة أكثر  من ميلها لشعر البيت. 

على ا حبر اخلبب يف استعماالت الشعراء، وهي تتسم ابلثراء أكثر من اتسام الصور اليت وردت عليههذه صوٌر ورد 
، هذا إذا سلمنا للقائلني أبنه منتج ينتمي إىل دوائر اخلليل أو يتفرع عنها. املتدارك يف صورته التفعيلية اليت تفرضها الدائرة

أما إذا تعاملنا معه على أنه نغمة خمرتعة ال صلة هلا بعروض اخلليل إال يف الشكل العام فإن تناولنا سيكون خمتلفا وأحكامنا 
ر وتنحو حنوا خمتلفا؛ ألن قواعد الزحاف والعلة يف األحبر اخلليلية خيتل تطبيقها على هذا البحر، فيصعب ستتجه اجتاها آخ

 . بناء على ذلك أن يكون فردا يف عائلة اخلليل
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 عشر  اللقاء السابع

 وبعد:   بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا،

 .الرمل   حبرسنتناول يف هذا اللقاء ما حدث من جتديدات يف  

أما  دائم ا حمذوفة،  أن عروضه أتي  التام:  الرمل  األمر يف  ورد اتم ا ومزوء ا، وخالصة  العروضي  الرتاث  الرمل يف 
ح العروض شعر ا من التام صحي  أورد   )اجلامع(أاب احلسن العروضي يف  الضرب فيدور بني الصحة واحلذف والقصر، بيد أن 

 والضرب منسواب  حملمد بن إايس من شعراء العصر األموي يقول فيه: 

 إن ليلــي طـــال والليـــل قصـــريُ 
ــرات   ــا ُمنكـــــ ــر أايم  عرتنـــــ  ذكـــــ
 فالذي ـمر ابلغي مطـــــــــــــــاع

 طال حىت كـاد صـبٌح مـا ينـريُ  
 حــــــدثت فيهــــــا أمــــــوٌر وأمــــــور
 والذي ـمر ابلعرف دحـــــــــــري

 املطرود. : هو  والدحري

قد أورد هذه األبيات ضمن مناذج أخرى قال إهنا مل خترج عن علم العروض، وقد تبعه ابن القطاع يف إيراد هذه و 
 مع زايدة بيت عند هذا أو ذاك.   )البارع( األبيات يف

 وعلى هذه الصورة وردت قصيدٌة للمتنيب يقول فيها:

 إمنــا بــدر بــن عمــار  ســحابُ 
ــا بــــدٌر رزااي وعطاي ـــإمنــ  اــــــــــــــــــــــــ

 مـــا جييـــل الطـــرف إال محدتـــه
 

ٌل فيـــه ثــواٌب وعق   ابــــــــــــــــــــــــهطــِ
 رابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــومنااي وطعاٌن وض

 جهدها األيدي وذّمته الرقـاب
 

 وهي من تسعة أبيات  آخرها قوله: 

نكــر إن بــّرزت ســبق ا
ُ
 لـيس ابمل

 

 السـبق العـرابُ غري مدفوع  عـن  
 

األوىل  يعلوللشاعرة   عنوان   ، أبيات  منهما مخسة  الوزن، طول كل   اجلّعار مقطوعتان على هذا  الدار  ية  ، بعيد 
 ، تقول يف األوىل: توأم الروحوعنوان الثانية  

ــا أمــــــــــــين وليلــــــــــــي وهنــــــــــــاري  اي بعيــد الــدار يف عينيــك داري  فيهمـــــــــ
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 إنـــــين أحيـــــا علـــــى البعـــــد وقلـــــيب 

ــد  وقـــــــرب   ــواك يف بعـــــ  إنـــــــين أهـــــ
ــائيإن يف حبــــك   ــعدي وهنــ  ســ

 اي بعيد الدار قد طال انتظاري
 

 رِ يكتـــــوي مـــــن لفحـــــة الشـــــوق بنـــــا
ا أو أداري  لست أخفي احلـب يومـ 
 إن فيـــــــــــــه عـــــــــــــزي فيـــــــــــــه فخـــــــــــــاري
 هــــل يضــــيع العمــــر مــــين ىف انتظــــارِ 

 

 ، تقول فيها:)ال تصدقين(وللشاعرة روحية القّليين قصيدٌة على هذا الوزن يف سبعة عشر بيت ا بعنوان  

يوم ا  قلت  ما  إذا  تصدقين   ال 
 أو شعور ا صادق احلس هتادى 

 

اجلميلة   لياليك  أنسى   إنين 
البليلة  حنان  كالن س يمات   يف 

 

أ  بعنوان  ن  كما  قصيدة  عادل خليل  املصري:  و   اغرتابللشاعر  بيتا،  سبعة عشر  السعيد يف  اجلزائري:  للشاعر 
وريتاين: بعض املقاطع عند الشاعر املوكذلك  ، يف اثين عشر بيتا على هذه الصورة ت وحي الصم املثردي قصيدة بعنوان من  

النحوي   بعنوان  يف  اخلليل  سيولدقصيدة  الذي  مقطعات  تشرين  يف  صاغها  فعل الرملني  على ،  وكذلك  واجملزوء،  التام   
 حيث يقول يف املقطع األول: ، عادت   واحدة   إىلالشاعر التونسي: مجال الدين محدي يف جل مقاطع قصيدته  

يف كأ  األايم  أشـــــــــــــرب  ملا   كنت 
الصمــ  به  يثوي  ُمطفأٌ   ووجودي 

يف   حيب  أقربت  قد   ضـــــــــلوعيأان 
قدمي من  حميطـــــــــــــــــــــــــــا   فلقد كنت 

 

مرارة  حلقي  يف  احلب  أحس   سي 
أانره  ابحلــــــــــــب  اللــــــــــــــــه  ملـــــــاذا   ـُت 
هنــــــــــــــــاره  ليلي  يف  أغرقـــــــــت  قد   أان 

الدنيـــــــــــا  حبـــــــــــــارة   قراره   لعنـــــــْت 
 

 وغري هؤالء شعراء آخرون. 

حمذوف، كما يف املقطع األول من قصيدة اخلليل   : ورود العروض صحيحة وضرهباالصورة الثانية من التجديدات
 ، يقول فيه:   االيت سبقت اإلشارة إليه  النحوي

ـــوازي ــائل عـــــين عـــــن جـــــــــــــ  أيهـــــا الســـ
 التــــــــــــــــــاريخ يف رحـــــــإنـــــين كنـــــت مـــــع  

ـــ  كنــــت يف الــــدنيا الــــيت أجنبــــت البســ
ــا ــذي أنبـــت زرعـ ــل الـ  كنـــت يف احلقـ

 عن دمي عن بصـميت عـن مـوقعي 
 ـــلته الكــــــــربى فهـل كنــــــــــــــــت معـي

ـــمة يومـــ ـــاري املدمــــــــــــــــع ـ ـــا يف مــــــ  ـــــــ
 ومثــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا يف الثــــــــــــــــــــرى مل تـــُزرعِ 
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ــه يف ــد زُّج بـ ـــون وقـ  كنـــت يف الكـــــــــــــــ
ـــ  كنــت أســتّل شــظااي جرحــت ديــــــــــــــ

 

ا يف خــــــــالء بلقـــــــــــــع   رقعـــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــّ
ْت  إصبــــــعي ــّ ثــ ـــباجيت يومـــــــــــــــا وج   ـــ

 

العروض  الثالثة  الصورة الدين محدي : ورود  الثالث من قصيدة مجال  صحيحة وضرهبا مقصور، كما يف املقطع 
 الذي يقول فيه: 

األشــــــــــ  رخوة  اي  أان  املاضي   اسأيل 
مكــ  اي  احلمــــــــــــــــــــــــراء  أجفانك   وهبا 
ينـــ  قد  ينبيك،  فقد  املاضي   اسأيل 
املاضي أان اي أنِت ملعـــــــــــــــــو   اسأيل 

 

ريــــحْ ـ  شـــــــــــــــك   ال  هبا  آفاٌق   ـــواق 
تنــــــــوح  زالت  ما  األهداب   ـسورة  
يبوح قد  عمــري  أســرار  عن   ـــبيك 
املسيح قليب  يف  الرمحــــــــــــــة   بكى   ٌن 

 

املصري من شعراء ُمسّبغ، وذلك يف قصيدة  اندرة لشهاب الدين  ورود العروض صحيحة وضرهبا    الصورة الرابعة: 
 العصر العثماين، عّدهتا ثالثٌة وعشرون بيت ا يقول فيها: 

ــزون  كليــــــــل القلــــــــب أّواهْ   مــــــــن حملــــــ
ــواهُ  ــاريح جـــــ ــن تبـــــ ــّلى عـــــ ــد تســـــ  قـــــ
 إن فيمـــــــــــــا بـــــــــــــني جنبيـــــــــــــه لنـــــــــــــار ا

ــنيُ  ــّرق البــــــــ ــاالتِ   فــــــــ  هـــــــــــواه  اتصــــــــ
 والليـــــــايل أســــــــفرت عـــــــن انئبــــــــات  

ــه ابلرزاي ــااي غادرتـــــــــ ـــواملنـــــــــ  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وبُ ـــــــــــــــــسقيم  حيث وافته شع كم

 

ــول أّواهْ  ــيئ ا قـــ ــه شـــ  لـــــيس يغـــــين عنـــ
ــاين وهـــــــو مل حيـــــــظ بســـــــلواه  ابألمـــــ

ــِ مل يُ  ــ  بْ صــ ــدمع    بُ يِّ ها صــ  صـــــفواهبالــ
ــواه ــوس بلـــ ــن قـــ ا عـــ ــ  ــا راميـــ  واعرتاهـــ
 حجبــت عــن طرفــه مــا كــان يهــواه
ــن بــــث شــــكواه ــه مــ ا لــ ــد  ــد بــ  مل جيــ
 وّد لــــــــــو أن الــــــــــذي أضــــــــــناه داواه

 

موجوٌد أصال  يف صورة  اندرة  من صور الرمل اجملزوء، فالشاعر هنا طّبق على التام ما هو ُمطّبٌق يف اجملزوء، والبيت   والتسبيغ
  .األول ُمصر ع، فالعروض فيه ُمسّبغة مثل الضرب بسبب التصريع 

فوردت له عروٌض صحيحة وهلا ضرٌب صحيح، وعروٌض صحيحة وهلا ضرٌب حمذوف، وعروٌض الرمل اجملزوء أما 
 غ، هذه هي الصور الثالث اليت أقّرها العروضيون. ُمسبّ صحيحة وهلا ضرٌب  
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 ا قول القائل: عليه، و مقصوٍر لعروض الرمل اجملزوء الصحيحةوقد أجاز األخفش ورود ضرب    

 

 )اذكريين(:  وقد استحسن الشعراء الصوغ على هذه الصورة، يقول حامد طاهر حتت عنوان         

ــِك مل أطــــــرق ســــــواهْ  ــرق ســــــوى اببـــ  أان مل أطـــ
 فــــاذكري أنــــك دون القلــــب أغلقــــِت احليــــاة
 ال تقـــــــويل قـــــــدٌر كـــــــان ومـــــــا كـــــــان نصـــــــيبْ 
ران املغيـب  حنن لو شئنا مسكنا الشمس أخـّ

 

 وعلى هذه الصورة ورد قول صاحل جودة ترمجة  عن توفيق احلكيم:

 حينمـــــا ضـــــّل اهلـــــدى واغتـــــال قابيـــــل أخـــــاهْ 
ــاه ــرأى دمــ ــن مــ ــذراء مــ ــنا العــ  اقشــــعّرت أرضــ
 فــــــــــــإذا أول زلــــــــــــزال  علــــــــــــى وجــــــــــــه احليــــــــــــاة

 

 ة فهمي:يعلوقوله أيض ا ترمجة  عن  

ــقْ  ــد  وثيــ ــا علــــى عهــ ــي إذ تالقينــ  هلــــف نفســ
 أي حريـــــــــــق  أي انر  بـــــــــــني كّفينـــــــــــا ســـــــــــرتْ 

ا كيــــف أفـ    نــــا مــــن هــــوى لــــيس يفيــــققْ عجبــــ 
 وتفّرقنـــــــــــــــا مـــــــــــــــع األايم كـــــــــــــــل  يف طريــــــــــــــــق

 

 وقوله ترمجة  عن سفري األرجنتني يف القاهرة عن النيل:

ــايل كالســــفنيْ  ــر الليــ ــاري علــــى حبــ ــا الســ  أيهــ
ــدين ــري اخلالــ ــي عبــ ــرية املاضــ ــن ســ ــامال  مــ  حــ
ــابرين  وأســــــــــــــاطري اخلــــــــــــــوايل وتــــــــــــــراث الغــــــــــــ

 مــا عمــر الســننيقــل ملــن يســأل عــن عمــرك  
 أنــــــت اي نيــــــل شــــــباٌب دائــــــٌم يف كــــــل حــــــني

 

إليهم  فانظر  قْم   قبُل 
 

الّسُمودْ مث    عنك    دْع 
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 وقول شوقي على لسان أنطونيوس يف مسرحية مصرع كليوابترا:

 أيهــا الشــادي إايسٌ 
ــىت  أان ال أطــــرب حــ

 

كر مـــداهْ    بلــغ الســُ
 احليـاة  أمسع احلب  

 

: " وقد جاء من العروضوقال يف كتابه  ،  عروًضا حمذوفة هلا ضرٌب حمذوفيف الرمل اجملزوء    الزجاجأورد  وقد  
 هذا اجلنس ما مل يذكره اخلليل وال ذكره األخفش، عروض أخرى، وهي: 

 فاعالتن فعلنفاعالتن فاعلن     

 :وأصله فاعلن..............، وبيتها

اليت  للحرب   بؤس 
 

 غادرت قومي سدى  
 :، وهو"  إنه ألخت أتبط شرالن(، رووا شعرا يقال أكثر ما رأيته جاء يف هذه العروض)فعِ و 

 طـــــاف يبغـــــي جنـــــوة  
 ة  لّ ضــــليــــت شــــعري  

ــريٌض مل تـُع ـــــــــــــــــدْ   أمـــــ
ـــأم تــوىّل بــك م  اـــــــــــــــ

ــااي ُرص ــــــــــــــــــــــــــدٌ   واملنــــــ
ــن    أي شـــــــيء  حســـــ
ــلٌ  ــيء  قاتــــ ــل شــــ  كــــ
ــد نلــــت  يف ــا قــ  طاملــ
ا  إن أمـــــــــــــر ا فادحـــــــــــــ 
 ســــأعّزي الــــنفس إذْ 
 ليــــــت قلــــــيب ســــــاعة  

 ُقّدمتليت نفسي  
 

 كـــــــــــــــــــــمن هالك  فهل 
 كــــــــــــــــــــــــــأي شيء  قتل
 كـــــــــــــــــــــــــــــأم عدو  ختل

 غال يف الليل الس ل ك
 كــــــــــــــللفىت حيث سل
ـــلفــــىت مل يــــك ل  كـــــــــــــــــ

 كـــــــــــــــحني تلقـى أجل
 كـــــــــــــــــــــــــــأمل  غـــــري كـــــد ّ 

 كـــــــــــــــعن جوايب شغل
 كـــــــــــــمل جتب من سأل

 ك ملـ كـــــــــــــــــــصرب ه عن
 كـــــــــــــــــــــــــــــا بدلـــــــــللمناي

 

 )هاهتا(:   ماضي من قصيدة  بعنوان   وكذلك قول إيليا أيب 

ــا يف الق ـــهاهتــ  حِ ـــــــــــــــــــــــــــنسمة  يف شب  دحِ ــــــــــــــــ
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 س يفــــــــــــفالنفهاهتـــــا   

ـــواسقنيه ـــا كوثــــــــ  ر اــــــــــــ
 إن تكن قـد ُحّرمـتْ 

 

ــة  للف ـــحاجــــــــــــ  رحـــــــــــــــــــــ
 رحِ ـــــــــــــــــــــــــــاقت  علــــــــــــــــىو 

 حِ ــــــــــــــِـــــ فعلــــــــــى املستقب
 

 عشر بيت ا يقول فيها:  اثناعّدهتا    هاء زهري قصيدٌة على هذا الوزنوللب

ــٌه مـــــــا أصـــــــلفه  اتئـــــ
ــه ــاد أن يتلفــــــــــ  كــــــــــ
ــر    أي روض  زاهــــــــــــــ
ــم   ــيب  انعـــــــــ  وقضـــــــــ
 أخلــف الوعــد ومــا

 

هْ    ويــــــــــح قلــــــــــب  ألِفــــــــــ 
ــه ــو أتلفـــــــــــ ــه لـــــــــــ  ليتـــــــــــ
 مل أصــــــــل أن أقطفــــــــه
 مل أطــــــــق أن أعطفــــــــه
 خلتـــــــــــــــه أن خيلفـــــــــــــــه

 

 تقع يف مخسة  وأربعني بيت ا مطلعها:  )أين ميزان احلمى( وللشاعر حممد األمسر قصيدٌة بعنوان  

 رْ ـــــــصاح والذكرى عب  
 ىــــــــــــــــــأين ميزان احلم

ـــ  والــذي إن يــُذكر الـــــــ
 

 رـــــــــهذه خري الذك   
 درـــــــــــــــــوالوزير املقت

 رـــــخرُي يف يوم  ذُك
 

ذات الضرب املقصور للعروض الصحيحة، وذات ا:  جديدتني مه: أن هناك صورتني يف الرمل اجملزوء  وهذا معناه
 ، والرمل اجملزوء فيه صوراتن جديداتن. ةصور جديد أربع  الضرب احملذوف للعروض احملذوفة، فالرمل التام فيه  

املشطور أما   ثالث   الرمل  من  مكوان   الشعري  البيت  يكون  حبيث  املعاصرين،  الشعراء  استخدامات  من  فهو 
فقط، حنن   تفعيالت   نرى  فقط كما  ضرب   ذات  تكون  أو  القدامى،  قال  ضربه كما  هي  عروضه  لبعض   فتكون  تبعا 

 :الرتاثيةيف صوره  التام  ا الرمل  عليهالنماذج اآلتية اليت ورد    عليه ، وقد صيغت  العروضيني

على   الصحيحفورد  الضرب  ذات  األوىل  من  الصورة  تتكون  املالئكة  لنازك  قصيدٌة  الضرب  هذا  ومتثل  ستة ، 
 مقاطع، كل مقطع  عبارة عن مثانية أبيات، لكل مقطع  قافيٌة خمالفة، تقول يف املقطع األول: 

 يف دمـي حلـٌن مـن الشـوق جديــدُ 
 واجملــــــــــــــــايل  حــــــــــــــــوايل  نشــــــــــــــــــــــــــــيد 

ـــليلــيت هــذي ابتســاٌم وسع  ودـــــــــــــــــــــ
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 ودـــــــــــــــــــــــــــجطاف ابألفق فغّناه الو 
ـــهــي اي قيثــاري حلــٌن سعي  د ـــــــــــــــــــــــــــ

ــود ــٌي هـــي عـ ــعٌر هـــي وحـ  هـــي شـ
 د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهذه الليلـة للعـامل عي

ــد  ــاري احللـــــم الوحيـــ  وهـــــي اي قيثـــ
 

 . ضربيف صورته املشطورة الصحيحة ال   البحرحممود طه استغلت ُمعطيات هذا   علىلقصيدة اجلندول  و 

اثين عشر  و  الوزن يف  هذا  على  قصيدة  و )غضىب(  بعنوان بيتا  لصاحل جودت  بعنوان أ،  بيت ا  مثانية عشر    خرى يف 
 وإن اختذت نظام املقطّعات.  )أحالم املنصورة(، واثلثة يف أربعني بيت ا بعنوان  جديد(  )حب  

 )القمراء(:فيمثله قول العقاد يف قصيدة  بعنوان    الضرب احملذوف أما  

 كلمـــــــا أشـــــــرق يف الليـــــــل القمـــــــر
رالنـــــــــاس والذوا ابحلُ   اوســـــــــه  جـــــــــ 

ــداعت للســـــمر  لــــتُ خِ  ا تــ ــ   أرواحــ
ــرزمـــــــر ا هتمـــــــس مـــــــن حـــــــول    زمـــــ

ــدر ــذا احلســـن ال ميضـــي هـ  أن هـ
 حيثمــــــــــا أســــــــــفر نــــــــــوٌر وانتشــــــــــر

 االيـــــــل الســـــــهروحـــــــال يف خلـــــــوة  
 وبصـــــــــر  حـــــــــس    فهنـــــــــا ال ريـــــــــب  

 شــيمة املســحور يقفــو مــن ســحر
 

 الوفا، عدهتا مثانية عشر بيت ا يقول فيها:   و حملمود أب   )تسمعون اآلن(، ومتثله قصيدٌة بعنوان   راملقصو الثالث  الضرب  مث ـي 

 تسمعون اآلن شـكوى الفقـراءْ 
ا يشــــكون ظلــــم األغنيــــاء  دائمــــ 

 جحــداءمــا الــذي تشــكونه اي  
 عندان الراديـو وسـهرات املسـاء

 اءـــــــــــــــــــــــــــــــــوليايل أم كلثـوم الوض
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ـــليلــٌة واحــدٌة فيهــا الغن   اءــــــــــــــــــــــــــــــ

 اء  ودواءــــــــــــــــــــــــــــــــعن غذاء  وكس
 بل عن السودان أيض ا واجلالء

 

أيض ا قصيدة ُنشرت يف ديوان  خاص سنة   )عنوان ، وأعيد نشرها يف مموعة دواوينه حتت عنوان  م1952وله 
والقصر  النشيد( الصحة  بني  أضرهبا  وترواحت  املشطور،  الرمل  بيت، سارت كلها على  وثالمثائة  اثنان ومخسون  ، عدهتا 

بع األوىل  الرمل،  من مشطور  أخريني  قصيدتني  له  أن  النيلنوان:  واحلذف، كما  بنات  بيت ا، ي  تسعة عشر  من  ، مكونة 
 ، وتقع يف أربعني بيت ا.انتظاري طالوالثانية بعنوان:  

( وللعقاد قصيدٌة بعنوان   فغرّي يف قوايف األشطر األربعة األوىل، والتزم روّي   ؛، سار فيها على نظام املخّمسات)بنيت 
 ات عدا املقطوعة الرابعة من القصيدة الواقعة يف ست مخاسيات. الشطر اخلامس، وجاء الضرب مقصور ا يف مجيع املقطوع

، قاهلا يف راثء األديبة مي زايدة، وهي مكونة من مثاين عشرة )آه من الرتاب(  وللعقاد أيض ا قصيدة مطّولة بعنوان 
 مخاسية، سار فيها على النظام السابق.

، وتقع يف بني احلب واحلربمل، األوىل بعنوان:  حممود طه فله مطولتان من مشطور الر   على أما الشاعر املهندس  
األول  املقاطع  الصحيح يف  الضرب  استخدم  اثنا عشر شطر ا،  أبيات ُمقسمة  على تسعة مقاطع، كل مقطع  مائة  ومثانية 

واألخري والثالث والرابع واخلامس والسادس والسابع والثامن، واستخدم الضرب احملذوف يف املقطع الثاين، أما املقطع التاسع  
 . افكان الضرب فيه مقصور 

، وطوهلا اثنان وسبعون شطر ا، ُمقسمة أيض ا على تسعة مقاطع، كل مقطع  مثانية فاروس الثاين: وأما الثانية فعنواهنا
 أشطر، وورد الضرب مقصور ا يف املقطع األول، وحمذوف ا يف املقطع الثامن، وصحيح ا يف بقّية املقاطع. 

خّمسات واملربعات واملا عن  فبعيد  
ُ
ات جند أن هناك قصائد كثرية قد صيغت على حبر الرمل املشطور يف طمسامل
 الضرب الصحيح، والثانية ذات الضرب احملذوف، والثالثة ذات الضرب املقصور.   ذاتصوره الثالث: األوىل  

 على الرمل متعددة القوايف  قد صاغ قصيدة   عراقي  مصطفىويف هناية احلديث عن هذا البحر نشري إىل أن الشاعر  
 ، يقول فيها: دثّريينبعنوان  على مخس تفعيالت  

حننيِ  هنر ْي  من  املنســاب  األخضر  ابلضياء   دثّريين 
جن عينني  مدى  احلزينمن  دريب  يف  ينشّقـــــــــان   الوين 
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ساحر   بشروق  اليقني زّمليين  أفق  من   ينهـــــــــــــــــــــــــــــــــل  
سنيين  وأشــــــــــــالء  الك ْلمى  أعضائي   على  حتنو   بُردة  
سكوين  يف  تتغىن  دمائي  يف  وتسري  هتفـــــــــــــو   بسمة  

 

 وال وجود للعدد الفردي يف شعر البيت إال يف املشطورات. 

 حدث فيه من جتديدات. وهبذا ينتهي حديثنا يف حبر الرمل وما
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 عشر اللقاء الثامن 

بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدان حممد  وعلى آله وصحبه        
 ومن تبعهم إبحسان  إىل يوم الدين.

 ، والكامل يف الرتاث العروضي إما اتٌم وإما مزوء. حبر الكاملحديثنا يف هذا اللقاء حول التجديد يف  

: عروٌض صحيحة، وعروٌض حّذاء، لعروضه األوىل الصحيحة ثالثة أضرب  تراثية  أما الكامل التام فله عروضان
 وضرٌب أحذ مضمر.، وضرٌب مقطوع،  ضرٌب صحيح  مطّردة:

 التحديثات ألضرب العروض الصحيحة فيما يلي: وقد متثلت  

ورود   ابن كيسان  عن  القطاع  ابن  الصحيحةحكى  للعروض  املذّيل  وصفه الضرب  مع  الزخمشري  وأورده   ،
 لكن الشعراء استحسنوا هذا النغم منذ أن قال أبو العتاهية: كما أورده الشنرتيين،  ابلشذوذ،  

ــول املشــــــــــــع باتْ   هلل در ذوي العقـــــــــ
 املســــــــــجدين كليهمــــــــــاوأمــــــــــا ورب  

ـــ  وأمــا ورب البيــت ذي األســتار والــ
 إن الـــــذي ُخلقـــــت لـــــه الـــــدنيا ومـــــا

 

ــديث الرتهــــاتْ   ا يف حـ ــذوا مجيعــــ   أخـ
 ىن  ورب الراقصــــــــاتوأمــــــــا ورب مــــــــِ 

ــع رات ــدااي املشــ ــزم واهلــ ـــم سع ى وزمــ  ــــ
ــفات ــن الصـــ ــّل عـــ ــا ذل  جيـــ ــا لنـــ  فيهـــ

 

 ها:وله على الوزن نفسه قصيدٌة أخرى عدهتا عشرة أبيات  مطلع 

 مــــين الســــالمْ   علــــيكمأهــــل القبــــور  
غ  ــُ ــة مل يســـــــ ــبوا أن األحبـــــــ  ال حتســـــــ

 

 إين أكلمكـــــــم ولـــــــيس بكـــــــم كـــــــالمْ  
 مــن بعــدكم هلــم الشــراب وال الطعــام

 

 وله أيض ا بيتان آخران على الصورة نفسها. 

بعنوان  قصيدٌة  اجلبالوي  طاهر  حممد  البحر  وللشاعر  جوار  على  إىل  فيها  سار  بيت ا  عشر  ستة  عدهتا  نظام ، 
املذّيل يف األوليني واخلامسة والسابعة والثامنة، يقول يف بداية هذه  قافية، ومن مث استخدم الضرب  بيتني  الثنائيات لكل 

 القصيدة: 

 اي حبــــر صـــــوتك يف املســـــاء يهـــــزين
ٌن يف خــــاطري  وكــــأن موجــــك أُرغــــُ

 

ــداهْ   ــعادة مــــن صــ ــم ابلســ ــأانم أحلــ  فــ
ـــاةتشـــــدو علـــــى أواتره حلـــــن    احليــــــــــــــ
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 ، يقول فيها:ظمأٌ وجوع  ولكامل الشناوي مقطوعٌة بعنوان 

 أحببتهـــــــا وظننـــــــت أن بقلبهـــــــا
ــا قلــــــٌب بــــــال ــا وإذا هبــــ  أحببتهــــ

 فرتكتهـــــــا لكــــــــن قلـــــــيب مل يــــــــزل  
 فــإذا مــررُت وكــم مــررُت ببيتهــا

 

ـــلوع  ده الضـــــ ا كقلــــيب ال تقيــــّ  نبضــــ 
 نـــبض  ســـراٌب خـــادٌع ظمـــأٌ وجـــوع

 احلنـــني إىل الرجـــوعيعـــاوده  طفـــال  
 مــين وترتعــد الــدموع  اطــتبكــي اخلُ 

 

 ، تقول فيهما: أان  ة اجلّعار بيتان بعنوان يعلوللشاعرة 

ــاءْ  ــد إذا أردت وال أشـــــــ  أان ال أريـــــــ
ــرك خطـــــــــــوها ــدري حيـــ ــٌة قـــ  أان دميـــ

 

ـــّلم للقضــــــــــــــــاء   فـــــــــــإرادي يف أن أســـــــــــــــــ
 يف األرض أفعل ما خُيّطط يف السـماء

 

 : مطلعها كلمات آخر رجل  عريب،يف مخسة  وعشرين بيت ا يف ديوانه    متفائلون   وللشاعر السيد خلف قصيدٌة بعنوان 

 متفــــــــــائلون أبن نــــــــــورك ُيستضــــــــــاء
ــا  وأبن تعيـــــــــد إىل الزهـــــــــور عبريهـــــــ
 وأبن نصلي يف رحاب القدس يـو

 

 وأبن عصـــــــــــــرك زاهـــــــــــــٌر كاألنبيـــــــــــــاءْ  
 مهمــا تســّلل مــن خصــومك أدعيــاء

ا يف جـــــوارك    بـــــني مجـــــع األتقيـــــاءمـــــ 
 

 صدام حسني يقول فيها:  يفعبد الرمحن بن مساعد  لشاعرقصيدة ل  الشبكةوعلى  

 اي مــن ملكــت ثــرى العــراق بــال شــريكْ 
ــدما ــّفاك الـ ــقوا بـــك وصـــف سـ ــد ألصـ  قـ
 مـــــن بـــــّدل األحـــــوال اي حـــــامي احلمـــــى
ــّدل جلــــــــدها ــدنيا تبــــــ ــذا الــــــ ــي هكــــــ  هــــــ

 

 أان ال أحبــــــك قــــــدر كرهــــــي قاتليــــــكْ  
 قومــــك يرجتيــــكواليــــوم ســــفك دمــــاء  

ــك ــفوُة اتبعيـ ــال  صـ ــقط التمثـ ــل أسـ  هـ
ــل منافقيــــــــك ــازي وكــــــ  كعــــــــدّوك الغــــــ

 

 وهي يف عشرين بيت ا ختامها:    

 اي من جلبت ألمـة العـرب األسـى
ا أينعــــــت ــ  ــّدروا فينــــــا رؤوســــ  هــــــم قــــ

 

 ن أتيــت مبســقطيك ومهلكيــكاي مــ   
 حــان القطــاف هلــا ترقــّب الحقيــك

 

ا وكتبوا    ا قصائد كثرية. عليهوكانت تلك هي الصورة األوىل، وقد استساغها الشعراء جد 

الثانية أما   القطّاع  الصورة  ابن  حكاها  فقد  التحديثات  الزخمشري   ،من  ضرب   ، والشنرتيين  وتبعه  ورود   وهي: 
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، وشاهده   ا: العروض الصحيحة مرّفال 

 اولنـــا هتامـــة والنجـــود وخيلنـــ
 

 تـزال تثـري غـارةيف كل فج  ال  
 

ثالث   سنة  املتوىف  واملنشأ،  املولد  الصنعاين  األصل،  الصعدي  أمحد  بن  قصيدٌة حملمد  وردت  الصورة  هذه  وعلى 
 وعشرين ومائتني بعد األلف األوىل من اهلجرة النبوية، يقول فيها مستخدم ا قافيتني يف كل بيت:

ــه النســـــــيم إذا ســـــــرى  صـــــــب    يؤرقـــــ
ــام إذا   ــه احلمـــــ  علـــــــتويثـــــــري لوعتـــــ

 وغــدت تــردد يف الغصــون هــديرها
 

 لْ من حنو صنعا حامال  طيب الرسـائ 
 يف الــــدوح فرعــــا والزهــــور لــــه غالئــــل
 ومتيـــد ســـجعا تـــّدعي شـــجو البالبـــل

 

توىف سنة مخسني   على اثنني وعشرين بيت ا أرسلها الشاعر من احلدّيدة إىل حممود بن  يف  وهي قصيدٌة       
ُ
الشوكاين امل

 ومائتني بعد األلف من اهلجرة، فأجابه األخري بقصيدة  يف واحد  وعشرين بيت ا على الوزن والقافية، يقول يف مطلعها: 

ــو ب يف فنـــــــون  مـــــــن جنـــــ  قلـــــــٌب تقلـــــــّ
ــرّة    يـــــــــــــــزري دمـــــــــــــــوع عيونـــــــــــــــه حُممـــــــــــــ

ــ ــل عنـــ ــه اي رمُي راســـ ــل طابـــــت لـــ  ه هـــ
ــاب والْــــــــ ــا العــــيش إال يف ذرا األحبـ  مـ

 

ــازلْ   ــا يف راب تلــــــك املنــــ  ن العشــــــق طبعــــ
 وتــــر ا وشــــفعا مــــن هــــوى ظــــيب اخلمائــــل
 مت أرض صنعا يف ضحاها واألصـائل
 أتــــــراب قطعــــــا كــــــم علــــــى هــــــذا دالئــــــل

 

 يقول فيها:   )هزي إليك(، بعنوان    عصراينللشاعر حممد امل من أربعة أبيات  ٌة  مقطوعوعلى هذه الصورة 

ــكِ  ــواقي إليـ ــذع أشـ ــزي إليـــك جبـ  هـ
 هــــّزي إليــــك جبــــذع أشــــجار احلــــدا
 لو تعلمني مدى اشـتياقي أو حنيـــ

 ا يســــــــــــــــــــــــــــاألتيتــــين وهلـ ـــــــــــــــــا خرافيــــ  
 

اقط الشــوق البهــّي نــد ى     كِ يــعليســّ
ــم أســــــطورة  يف وجنتيــــــكِ  ــق ترتســــ  ئــــ

 أنـــني الــروح أو ظمئـــي إليـــكِ ــــين أو  
 فــر مــن يــديك إىل يــدّي إىل يــديك

 

الثالثة أما   وبعده  فقد    الصورة  القطاع،  ابن  للعروض   ،الزخمشريحكى  مضمر  غري  أحّذ  ضراب   العرب  عن 
 الصحيحة، شاهده: 

ــا ا أهلهـــ ــ  ا وحينـــ ــ  ــا حينـــ  عهـــــدي هبـــ
 

ــل دار  نُقلــــــــــــــــــــٌة وبــــــــــــــــــــد لْ    ولكـــــــــــــــــ
 

 للعباس بن األحنف يقول فيها:وقد وردت هذه الصورة يف أبيات   
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بٌ   عـــــــاص  مســـــــيٌء مـــــــذنٌب متعتـــــــّ
ــه ــن ذنـــب  لـ  إين اعتـــذرت إليـــك مـ
 أفلــــــــــــــيس ذا اي إخــــــــــــــوي عجبــــــــــــــا

 

 أخفــــــــــى رضــــــــــاه وأظهــــــــــر الغضــــــــــبا 
 عنـــــــــدي ليظهـــــــــر يل الرضـــــــــا فـــــــــأى
 قـــــــــالوا بلـــــــــى فكفـــــــــى بـــــــــذا عجبـــــــــا

 

 وقد صرّع البيت األخري. 

 على الصورة السابقة حيث يقول:   )الشاعر وامللك اجلائر(  وإليليا أيب ماضي ستة أبيات  يف قصيدة

ــه ــواؤك فوقـــــــ ــوٌد لـــــــ  واجلـــــــــيش معقـــــــ
 للخبـــــــــز طاعتـــــــــه وحســـــــــن والئـــــــــه
ــة   ــك ليلــــ ــوع بظــــــل عرشــــ ــإذا جيــــ  فــــ
ــن يف غــــــد   ــه أســــــيفه ولكـــ  لـــــك منـــ
 أتــــــــراه ســــــــار إىل الــــــــوغى مــــــــتهلال  
ــيدة   ــل بغــــــــــري قصــــــــ ــرّق هــــــــ  وإذا تــــــــ

 

ــهُ    مــــــــــــا دمــــــــــــت تكســــــــــــوه وتطعمــــــــــ
 وبـ ْرمهـــــــــــــــههــــــــــــــو التـــــــــــــــه الكــــــــــــــربى  

 فهــــــــــــــو الــــــــــــــذي بيديــــــــــــــه حْيِطمــــــــــــــه
ــيفه وأســــــــــــــــــــهمه ــواك أســــــــــــــــــ  لســــــــــــــــــ
 لــــــــــــوال الــــــــــــذي الشــــــــــــعراء تنظمــــــــــــه
ه ــن شـــــــــــــــــــــــــــــاعر  مثلــــــــــــــي ترمنــــــــــــــ   مـــــــــــ

 

الرابعة:   اخلزل الصورة  الشاعر  يلتزم  الصحيحة،    أن  العروض  ضرب  يف  طي(  على )إضمار+  الضرب  فيكون 
َتِعلن    املكونة من تسعة عشر بيتا للدكتور: عبده بدوي يف ديوانه من شارع اهلرم إىل األهرام    قصيدة   ومتثل هذه الصورة ،  م ف 

 : يقول فيهارح األخري،  اجل

مزهوة   غدت  قد  بالدك   قالوا 
شـــــــــــــــــــــارعا  عربان  ملا   وتغامزوا 
جانبـــــــــــا  انعطفنا  ملا   وتطايروا 

ألوانهذكروا   أهـرقوا   مســـــــــــــــاء 
 وسخاء راقصـــــــــــــــة جبسم ُمورق 

 

النق  وغــــــــــعاد  هلا  الرت  حُ ـــ اء   اب 
العـاي مسـاء  سبحوا   يف موجه 
 فوراء إعالن مثـــــــــــــــــــــــــــــــري نزحـوا 
 ومشى على صوت املغين قـُز حُ 

القد   الكمــــان به وفار   حُ صاح 
 

من مستقبح الزحاف عند بعض العروضيني، ويعز وروده يف   -مع جوازه-واألصل أن ورود اخلزل يف حبر الكامل 
األشعار املصوغة على هذا البحر، ويكاد ينادي على نفسه حني يرد مرة واحدة يف البيت، فكيف إذا أُجري  مرى العلة، 

 والُتزم يف كل أبيات القصيدة؟ 

أن كل تفعيلة خمزولة قد -رمحه هللا -ولعل ما خفف من وقع وروده يف أضرب قصيدة الشاعر الراحل عبده بدوي 
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خبم  الزحاف  ُسبقت  من  بعض ها  يلحق  مل  صحاح  اإلضمار،  س  وهو  مستحسُنه،  إيقاع إال  اطراد  للمتلقي  ذلك  فضمن 

 األحبر تل ق ى النغم ابلرضا، ووقع من نفسه موقع القبول. البحر، فإذا ما وصل إىل الضرب الذي هو حمل التغيري يف أغلب  

أن يبقى حبيس جتربة ويبقى ما فعله الشاعر تصرفا فرداي ال أعلمه عند غريه، وكل جتديد يكون مبتداه فرداي، فإما  
 . أن ُيستساغ فريفده الشعراء مبا يـُْعلي من رصيده ويكتب له الذيوعصاحبه، وإما  

، الن  فع  أو  فِعالن  إىل    نحُتوال تني لال  ت فاع  م  أو   م َتفاع  أن يرد للعروض الصحيحة ضرٌب على  :  ومن النماذج النادرة
 :( 1)وميثل ذلك قول نبيه التميمي

 رّب إين مــــا جفــــوت وقــــد جفــــت  اي
 مــــوالة ســــــــــــــــوء ال تــــرّق لعبـــــــــــــــــــــــــــدها

 حيـــــــــــــــــــاي هكـــــذااي رب إن كانـــــت  
 

 فإليـــــــــــــــــــــــــك أشـــــــــــــــــــــــــكو ذاك اي رابه 
ــالم وبئســــــــــــت املـــــــــــــوالة  نعــــــــــــم الغــــــــــ
ـــاة ــد حيــــــــ ــا أريــــــــ  ضــــــــــررا علــــــــــي  فمــــــــ

 

من             قصيدة  مطلع  يف  السالم  عبد  إيهاب  الشاعر:  يقول  السابقة  الصورة  على صفحته ستوعلى  نشرها  بيتا  ني 
 صلى هللا عليه وسلم : م ميدح هبا املصطفى  2016مارس    8على)الفيسبوك( بتاريخ  

ـــاة ــبكم فنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــالك حبــ  أمــــا اهلـــــــــ
ــا ذاق قلــــيب مـــن هــــــــــــــــــــــواكم قطــــرة  مـ
 للحـــــــــــــــــب معـــــىن ال يبـــــــــــــــــــــوح بســـــره
ـــجيت ـــت يف مهــــــــ ــة أينعـــــــــــــ  تلــــك احملبــ

ـــرهاحلـــــب    مثـــــــــــــــــل وضـــــوئنا يف طهـــــــــــ
 إن احملـــــــــــــــــــــــــــــبة غـــــــاييت ووسيـــــــــــــــــــــــــليت
ــرام علــــى الطريــــق يقــــودان  فــــدعي الغــ
ــافرٌ   وهللا مـــــا افتقـــــــــــــــــــــــــــــد الغـــــرام  مســـ
 وتلم ســـــي اي نفــــــــــــــــُس بـــــني جـــــواحني

ـــواينســـــى الطريـــــُق العـــــابرين إذا مض    ــــ
 إن غــــاب عــــن عيــــين فقلــــيب حاضــــر

 

ــاة  ــن احلبيــــــب حيــــ  واملــــــوت يف حضــــ
ـــائال: أهلل  إال ورّدد قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــاه ــق معنــــ ــدرك عاشــــ ـــات يــــ  هيهــــــــــــــــــــــ
 كُشــــــــــــــــــــــــجرية نبتــــــت بقلــــــــب فــــــالة
 والوصـــــــــــل أن تلــــــي  الوضــــــوء  صــــــالة

 امــــــــــــــــــــــــنا اي نفـــــــــــــــــــــس مــــــا أزكــــــاهوغر 
 وأان وأنــــت نســــــــــــــــري خلـــــف خطـــــــــاه
 إال وضــــــــــــــــّل عــــــــن الطــــــــــــــــــــــــــريق واته
ـــاه ــّل سنـــــــــــــ  نـــــور  احلبيـــــــــــــب فقـــــد أطـــ
ــاه  وطريقــــــــه هيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــات أن ينســــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا ويــــــــراهقلـــــيب حيــــــــب حممــــ
 

 

 161:6لألصفهاين/األغاين  (1)
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 هذه الصور وردت للكامل التام ذي العروض الصحيحة.   

تراثّيان   احلّذاء  العروض أما   ضرابن  فلها  التام  الكامل  ورود   :يف  اجلوهري  أجاز  وقد  مضمر،  وأحّذ  فقط  أحّذ 
امرئ  بقول  ا  مستشهد  مضمر ا،  أحذ  القصيدة  إذا كان ضرب  واحدة  قصيدة   الصحيحة يف  العروض  مع  احلّذاء  العروض 

 القيس:

 هللا أجنـــــــــــــح مـــــــــــــا طلبـــــــــــــُت بـــــــــــــه
 اي ُرب غانيــــــــة  وصــــــــلت حباهلــــــــا

 

ــة الرحـــــــــــلِ    والـــــــــــرب خـــــــــــري حقيبـــــــــ
لي ا علـــــــى رِســــــــْ  ومشـــــــيت مّتئــــــــد 

 

 وقد تكررت هذه الظاهرة عند امرئ القيس يف قصيدة  مطلعها:

 طال الزمان وملّـين أهلـي
 

 وشكوت هذا البـني مـن مجـُْلِ  
 

إذ وردت األبيات الثالث والرابع واخلامس والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر صحيحة العروض، ووردت 
 بقية أبيات القصيدة على العروض احلّذاء.

 ومن النماذج اليت وردت للعروض احلّذاء من غري الصورتني الرتاثيتني:  

 : ورود الضرب مقطوع ا يف قول ابن سناء امللك:وىلاألصورة  ال

 أختون اي سكين فقال نعـم
ا  مل  ال أخـــــــون وملْ أيف أبــــــــد 

 

 اءُ يـعليل يف اخليانة نسبٌة  
 وأيب الزمــان وأمــي الــدنياءُ 

 

، ايلعُ وإن كان الشك خيامرين يف أن تكون القافيتان من حتريف انسخ الديوان، إذ إنه لو قال: يل يف اخليانة نسبة  
 لكان على اجلادة لغة  وعروض ا. ،  نياوأيب الزمان وأمي الد  

الثانيةوأما   الضرب  الصورة  ورود  فهي:  احلّذاء  فعْ   للعروض  يف على  إبراهيم انجي  قول  وميثلها  مْتفاع،  أو  الن، 
 )فجٌر جديد(: قصيدة  بعنوان  

اقْ  ــّ ــاملٌ خفــ ــٌد حــ ــٌر جديــ  فجــ
 توهان يف غمم الدجى قِلقٌ 
ــه ــاق الظـــالم بـ ــو ضـ ــود لـ  ويـ
ــرر ا مـــــــن قيـــــــد ظلمتـــــــه  متحــــ

ــامل اآلفـــــــــــاقْ    ملـــــــــــا يـــــــــــزل يف عـــــــــ
ــواق  حبنينــــــــــــه ابحلــــــــــــب ابألشــــــــــ
 فيهـــــّب منـــــدفع ا مـــــن األعمـــــاق
 يرنـــــو بعمـــــق الـــــروح ابألحـــــداق
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 فـــــــيحس ال شـــــــيٌء ينازعـــــــه 

 ا يعانقــــــــــهال شــــــــــيء ملتفــــــــــ  
 فيغيـــــــب يف أحضـــــــانه مثـــــــال  
ــق   ــدنيا علـــى قلـ ــه الـ  ابنـــت لـ

 

 وحيــــول عنــــه الكــــون إذ ينســــاق
ــوئه الـــــــربّاق ــنا يف ضــــ ــري الســــ  غــــ
 ويعّب من فيض اهلـوى الـدفّاق
ــتاق( ــعى إىل مشــ ــتاقة  تســ  )مشــ

 

ا بقول امرئ القيس: األ وقد أجاز بن القطّاع يف العروض احلّذاء أن ـي ضرهبا    حّذ مع األحّذ املضمر يف قصيدة  واحدة، مستشهد 

ل   ــ  ــُت رحلـــــــــي يف بـــــــــين ثـُعـــــــ  أحللـــــــ
ــاس كلهــــــــــمُ  ــري النـــــــ ــدت خـــــــ  ووجـــــــ

 

لّ    إن الكــــــــــــــــــــــرمي للكــــــــــــــــــــــرمي حمــــــــــــــــــــــ 
ــاهم أاب حنبـــــــــــــــــــــلْ  ــر ا وأوفـــــــــــــــــــ  طـــــــــــــــــــ

 

 القيس ما جاءت فيه مثل هذه الظاهرة، أو على األقل مل نعلمها. بيد أان مل جند يف األشعار بعد امرئ  

اجملزوءأما   ومذّيل،   الكامل  صحيح،  أضرب:  أربعة  ذات  صحيحة  عروٌض  العروضي  الرتاث  يف  له  وردت  فقد 
 ا أخرى هي: إنتاج الشعراء أضاف إليها صور   لكن ومرّفل، ومقطوع،  

ذات عروض صحيحة وضرهبا أحذ مضمر، وميثلها قول السيد خلف يف مطلع قصيدة من أربعني  الصورة األوىل: 
 : مارد وادي عبقريف ديوان   الشامتونبيتا بعنوان  

 الشامتـــــــــون: أان املليـــــــــــــك وأنتمــو مرضــى
 زب د  الدخــــــان: طرحـُت كـل  شـرارة أرضــــا
 اي..كيـف غـّرك أن سـيفك دوننـا أمضــى
 مهمـا عــال نفــٌل فلـيس يشـــــــابه الفرضــــــــــــــا

 

الثانية: السيد خلف أيضا    الصورة   يف مطلعذات عروض صحيحة وضرهبا على متفاْع أو فعالْن، وميثلها قول 
 يف ديوانه السابق: مارد وخسوفحتت عنوان  قصيدة من واحد وثالثني بيتا

ـــك   ــين وبينــــــــــــــ ــفوفْ بيـــ ــرفة وصـــ ـــان وشـــ  جنمتــــــــــــــــــــ
ـــوف ـــها وتطـــــــــــــــــــــ ــرب ظل ــــــــــــ ــني تشـــ ــافة للعـــ  ومســـ
 وأراك تغضــــــب ابكيـــــــا مـــــــاذا لديك؟..ضـــــــيوف
 هـــــي بقعـــــة محـــــراء تضـــــرب حـــــامالت سيــــــــــــوف
ــا للعــــــارفني كشــــــــــــــــــــــــــــــوف؟ ــاذا اعــــــرتاك ونزفهـــ  مـــ
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 كي قنصل: ز كما يف قول  ،  عروض  حّذاء وضرب  أحذ ذات   الصورة الثالثة:

 د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي زينة البل
 لك حاضري وغدي

 

 سريي على كبـدي 
 لـك مـا حتـوز يــدي

 

 ، يف اثنني وثالثني بيت ا:لعبًة عروضيةوقول حسني التلسيين فيما مساه  

 اـــــــــــــــــــــــــــــلربيع طلته
 اـــــــــــــولسحر مقلته

ـــ  وتنــــــام بــــــني خريـــــ
 درها الشــــعراولصــــ

 

 لُ ــــــــــــــــيتلهف األم 
 خدم ا غـدا الغـزل
 ــــر فؤادهــا اجلُمــلُ 

ا غزلـــــواُء    قصـــــائد 
 

ذات ضرب  أحذ مضمر مع عدم التزام صورة واحدة يف العروض، فتارة  أتي حّذاء، واترة  أتي   الصورة الرابعة: 
 )وحٌي جديد(:حّذاء مضمرة، وميثلها قول سيد قطب حتت عنوان  

 اي بســــــمة الفجــــــر
 أســـكرِت وجـــداين
ــي  أهلبـــت إحساسـ
 ومهســــت يف قلــــيب

 دوــــــــــــــــــوبعثتين أش
ــــــــــــــــــــــــــــوكأن  ين روحٌ ـــ

 وــــــــــــــــــــــــــــــمفتونٌة ترن
 اــــــــوالكون يشمله

 

ـــاي نســمة العط   رــــــــــــــــ
 مـــن لونـــك اخلمـــري

 رـــــــــــــــابلشوق كاجلم
 وهتفت يف صـدري

ـــللحــب ابلشع  رـــــــــــــــــ
 رــــــــــتقفو خطا سح
 رـــــــــــــــللكون يف سك
 رـــــــــــــــــــابألنس والبش

 

 وعلى الضرب األحذ املضمر أيض ا يقول زكي قنصل: 

 حســناء كــالفجر
 معســـــــولة الثغــــــــر
ــل   ــا بــــــال أهــــ  حتيــــ
 يف وجنـة السـهل

 

 يف ميعــة العمـــر 
 معقــودة الشــعر
 مهولــة األصــل
 اي زهـــــــرة الفـــــــل

 

 .أقرب إىل نظام الرابعيات وهي  
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 للشاعر فتحي سعيد، يقول فيها: )ما زلت أبكيه(    على هذا الوزن: قصيدة   ط يمسالتومن   

 ما زلت أبكيه
 هـــــــــــــــــــــــأخفي وجيعت

 

 هــــــــــــــــــــــــــيف عـــــــــــامل  في 
 

 وبـــــــــــــــــــــــاحلــزن كالث
 

 هـــــــــــــــــــــــــتبلى حواشي 
 

 ما زلت أبكيه
ــه مّدخ    رٌ ــــــــــــــــــــــيل فيـــ

 

 هـــــــــــــما زلت أحصي 
 

 يقتـــات مـــن شـــجن  
 

 هــــــــــقد رحت أخفي 
 

   عن عني رائيه ... 

 إىل آخر القصيدة. 

وقد  الكامل املشطورمث ـي بعد ذلك   ُيستعمل مشطور ا، الدماميين عن  ى  حك،  الكامل  العروضيني أن  بعض 
،   فيكون ضربه لكين وجدت ،  (1) أبن كل ذلك شاذ ال يعرفه اخلليل  وحكم وقدم شاهدا لكل صورة، صحيح ا ومذّيال  ومرفال 

 ، يقول فيها:)عجًبا(مقطوعة  إلبراهيم انجي حتت عنوان  

ــببْ   اي هــــــاجري اي مــــــن هجــــــرت بــــــال ســــ
 أتــــــــــرى العقــــــــــاب بغــــــــــري إمث  قــــــــــد وجــــــــــب
 عجب ا لقـرص الشـمس يف البيـت احتجـب

ــا   ا ألعجــــب مــ  يكــــون مــــن العجــــبعجبــــ 
 

النبوي علي الشحيمي قصيدة على مشطور املصري:  كما أن للشاعر وكل بيت  منها على متفاعلن ثالث مرات،  
يف مثاين مقطّعات، كل مقطعة يف تسعة أبيات، جاء الضرب صحيحا يف الثانية والرابعة، ومذيال   اإلنسانالكامل بعنوان  

 يف الست الباقيات، يقول يف الثالثة:

الصخورْ   فعلى يف  حتفر  الغيب   ضفاف 
الدهور  عرب  قصــــــــــــــيت  عمـــــــــــــــــــــري   أقداُم 
اجلســـــــــــــــــــــــــــور  كل  على  أايمي   ومتــــــــــــــــــــــر 

 

 176الغامزة/ (1)
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تدور دامـت  ما  األفالُك   فتســـــــــــــــــــــــــــــجل 
العصـــــــــــــــــــــــــــــــور اتريخ    كل  له   خملــــــــــــــــــوق 

نور  عينيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ويف  ســـــــر  قلبــــــــــــه   يف 
القشــــــــــور  من  احليـــاة  لب  إىل   يســــــــــــــري 

وا الكواكب  أحالم   لبــدور فيصــــــــــــــــــــــــــوغ 
الطيـــــــــــــــــــــــــــــــور  كأنفـــــــــــــــــــاس  إبداع   آايِت 

 

 . ج ا على نغمة الكاملخرو سبق من املشطورات  ا  مولست أرى في

كما يف قصيدة من بقي أن نسجل أن بعض الشعراء قد أورد الكامل على مخس تفعيالت يف صورة شعر البيت،  
 ، يقول فيها: سيمفونية أخرى لشهرزادللشاعر أمحد تيمور يف ديوانه   افتتاحية سداسية انقصةستة وثالثني بيتا بعنوان  

والصبااي   صبااي  من  احلكااي  يف  شيّــقةكم   كاحلكــــــــــااي 
املطْــــــــــــب قة أجفـــــــــــــــــاهنن  ترتدي  عـــرااي  ُرؤ ى   أحالمــهن 
الشـــرنقة حرير  من  قصور  يف  السبااي  الفراشـــــــــات   هن 
متشــــــــــــــــــوقة مشغــــــــوفة  ريشة  الثنـــــــــــــــــــــــااي  ريق  من   بّلْلن 

منطقه وطفقْ  جيزل  العذب  والرضاب  احلكااي  يرسلن   ن 
املوســـــــــــــــــــقة  رخـــــــــــــــــــــــــــــيم  من  إطار  يف  ورااي  وتورية   رمزا 

 

لعل هذه الصورة ضرب من ف  ية مل ترد يف الرتاث إال يف مشطوري الرجز والسريع،والقصائد املصوغة ابألعداد الفرد
 . ، ويف عنوان القصيدة ما يوحي أن الشاعر يعي جيدا ما يقدمه من وزن للساحة الشعريةالتفعيلةالتأثر بشعر  

 . هبذا ينتهي حديثنا حول حبر الكامل، ونستكمل يف لقاء  قادم  إبذن هللا
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 ع عشر اللقاء التاس 

تبعهم  آله وصحبه ومن  الرحيم، احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا سيدان حممد  وعلى  الرمحن  بسم هللا 
 أما بعد:إبحسان  إىل يوم الدين،  

اللقاء ما حدث من جتديدات  يف   ، وحبر الرجز من بني أحبر الشعر العريب هو البحر الرجز  حبر فنتناول يف هذا 
ا.   تراثياالوحيد الذي ـي    اتم ا ومزوء ا ومشطور ا ومنهوك ا، بل قال بعض العروضيني: إنه ـي موّحد 

التامفأما   مرات، يف كل شطر  ثالث،   الرجز  مستفعلن ست  فيهما من  البيت  يتكون  الرتاث صوراتن،  فله يف 
 لصورة الثانية. وعروضه دائم ا صحيحة، وهلا ضرابن: الضرب الصحيح ميثل الصورة األوىل، والضرب املقطوع ميثل ا

 وأما اجلديد يف الرجز التام فتمثل لنا يف هذه الصور التالية: 

األوىل مُ الصورة  على  ضرهبا  ويرد  صحيحة  العروض  ترد  أن  فعولْ   عْ فْ تـ  :  الصورة  ،أو  متثلت  حسن وقد  قول  يف 
 قرشي: 

 خمطئــــــــــــٌة جاحــــــــــــدي فــــــــــــإنين
 أحصـد يف املسـاء ألـف جنمــة  
 برئـت مــن هــواك اي جاحــدي

 

ــد الســــننيْ أان    ــذي أهدهـ  الـ
 قـــــرى حلـــــب  صـــــادق  مثـــــني
 فلـــم تعـــودي منهـــل احلنـــني

 

 ، يقول فيها:لغيتللشاعر حممد املعصراين يف ديوانه    جزيراتن وعلى هذا الوزن وردت قصيدة بعنوان  

 اــــــــــــــــــــــــــــــــعيناِك اي حبيبيت جزيرت
 اـــــــــــــــعيناك اته البحـر فيهمـا وت

 وضــاق عــن ســحرمها الزمــان اي
 

 نــــــــــــــــــــــــبنفسج  روهتما السني 
 العمر اته املوج والسـفني  ه  

 نــــــــــــــــــــــــــــحبيبيت واألفق احلزي
 

الثانية فاعالنْ الصورة  الضرب على  العروض صحيحة، على حني ورد  فيها  ، كما يف قصيدة  يف تسعة : وردت 
 ، يقول يف ختامها: ورثت  مجايل  من مجال عينيكَ   ، عنواهناأمٌة وحديأبيات للشاعر حممد املعصراين يف ديوانه:  

 يف  هــذي الســـماوات مــد ى يرســـم
ــوح ألــــــــف وردة    يف صــــــــدرها املفتــــــ
 ذات شـــــذ ى ســـــألتها مـــــن أيـــــن اي

 طقــــــــــوس اخليــــــــــالْ   جبينهــــــــــا الــــــــــوردِ  
 الــــــــــــــــــــــــــــــــــــوألف ألف دهشـة  وانذه

 الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـذا اجلم  حبيبيت ورثتِ 
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 قالــــت ورثــــت مــــن عيونــــك اجلمــــا
 اـــــــــــــــــفارتبك التوت على فمـي وس

 

ــذا ال ــل هــ ــه وكــ ـــل كلــ  داللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ؤالــــــــــــــــــح العسل الصيفّي عند الس

 

، فبحر ه مبالغة  يف التوصيفويرى انظم القصيدة أن صدور األبيات من الرجز، وأعجازها من السريع، وهو ما نرا
 الرجز من دائرة اجملتلب، وحبر السريع من دائرة املشتبه. 

الطي والقطع ساكن، وبذا   ا مطويٌة مقطوعة وقد أضيف هلا بعدالقصيدة فيمكن توصيفها على أهن  وأما أضرب  
 يبقى الوزن يف حمداثت الرجز صدور ا وأعجاز ا. 

بعنوان   الصورة  هذه  على  أخرى  قصيدة  ديوانه  َكش فوله  وعنوانه:  يف  للنشر،  يعده   امرئ   خ طىعلى    الذي 
 يقول فيها:، يف واحد وعشرين بيتا،  القيس

 لْ ــــيصطاُف يف هنديك ألُف ألِف صيــ     ـف  وُيش يتِّ فيهما ألُف ني                   

 يرجتُل النهدان أعذب  العصيـــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـِر ع ل ه يف روح روحي يسيلْ                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــفاُح اي حبيبيت يستقيلْ ـــــــــــــــــــــــــــــــان والتــ  ــــــــــــــــــــــفيستقيل الك ْرُم والرمّ                    

 كل الفـــــــــواكه اســـــــــــــتقالت بعـــــــــــــــــده     تبتدُئ اآلن  عذاب  الرحيلْ                     

أوردها الشنرتيين، مستشهدا هلا   وهذه الصورة   أو فعولن وضرهبا مثلها،  لْ عِ فْ تـ  العروض على مُ : أن ترد  الصورة الثالثة
 بقول الشاعر: 

 مهامٌه أعالمها مهوُد     وماؤها يف ورده بعيدُ 

وز أن يكون خمبوان مكسوفا من السريع، وكيفما كان وقال عنها:"عروض خمبونة مقطوعة وضرهبا مثلها......وجي 
 ( 1)ذ"فهو شا

 :أنت يليف ديوانه    حبيب   يف قول نزار قباين حتت عنوان وقد حتققت هذه الصورة واحلولت 

ــا امســــه حبيــــيب ــألوين مــ  ال تســ
ــوه ــري إن حطمتمــــــــــ  زّق العبــــــــــ
ــرف   ــُت أبي حــــ ــو حبــــ  وهللا لــــ

وعة الطيـوب عليكمأخشى    ضـ 
 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغرقتُم بعـاطر  سكي

 دروبـــــــــــــــــــتكّدس الليلك يف ال

 

 6املعيار لوحة (1)
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 ال تبحثـــوا عنـــه هنـــا بصـــدري 

ــواقي  ترونـــــه يف ضـــــحكة الســـ
ــنفس املراعــــي  يف البحــــر يف تــ
 يف أدمــع الشــتاء حــني يبكــي

 تســــــــــــــــألوا عـــن ثغـــره فهـــالال  
 اء  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومقلتاه شـاطئا نق

 حماســــــــٌن ال ضــــــــمها كتـــــــــابٌ 
 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوصدره وحنـره كفاك

 

 روبــــــــــــــــــــــــــــــــــــتركته جيري مـع الغ
ــة اللع ة الفراشـــ ــّ ـــيف رفـــ  وبــــــــــــــــــــــــــ
 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويف غناء كـل عندلي

ــا كوبويف عطـــــ ــ  ــة الســـــ  ء الدميـــــ
 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأيتُم أانقـة املغي

 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــوخصره هتزهـز القضي
 بـــــــــــــــــــــــــــوال اّدعتها ريشـة األدي

 حبيـيبه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفلن أبوح ابمس
 

 يف   إىل صديقٍة جديدة   ، وقصيدة يل  أنتبديوان    إىل ضفرييت ماسو عند اجلدار،  وعلى هذا الوزن تسري قصيداته  
 ائد. قصديوان  

بعنوان   بيتا  عشر  سبعة  يف  قصيدة  حامد  السالم  عبد  الدكتور:  للشاعر  أن  القداسة   يكما  ديوانه    أحرف  يف 
 ، يقول فيها:أطالل حب ووطن 

طبيب  يف  األوهـــــــــام  ض ّلة   اي 
أرتئيه ما كنت  ثعلبـــــــــــــــــــــــــا   اي 
صـــــــوب  أجوب كل   ُتْطلقين 

مطأطئـــــــــــــ لرأسي تريدين   ـــــــــــــــا 
رأسي  ليــــس  فالرأس   سأحنين 
فكرا فيه  السكوت   سأجعل 

 

انتكاسة  لدائنــــــــــــــــــــــــــــــــا   دواؤه 
الفراســـة  وخـــــــــــــــــابت   غررتين 
قاسه  الرقيُب  خطوي   لكنما 
وساسة  لقائد   منحنيـــــــــــــــــــــــــــــــا 
انسه  حلقـــــــــــــــُت  لو  علي    وما 
ماسة  فيه  الكالم   وأجعــــــــــــــــل 

 

أتى   حمبوبيتوللشاعر السعودي: عبد الرمحن بن زيد السويداء قصيدة على هذا الوزن يف أربعة وثالثني بيتا بعنوان  
فيها ابلعروض على وزن فعولن، وأما الضرب فجاء يف جل األبيات على صورة العروض، ويف تسعة أبيات من القصيدة 

الشاعر جعل اخلنب  مفعولنأو    مستفعل  جاء الضرب على   يقول يف الضرب زحافا على أصل استعماله.، وهذا يعين أن 
 فيها:

ـــاق   ـــت ابشتيـــــــــــــــــ ـــا وقفـــــــــ  إين هنــــــــــــــ
 قّســـــــــمـــــــــت أعــــــــــــوامي إىل ثــــــــــــــوان  

 أحـــــر  مـــــن مجـــــر الغضـــــا املشـــــبوبِ  
 متــــــــــــــــــــــر يب يف وقعـــــــــــــــــــــــها الرتيـــــــب
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لــــــُت الطــــــرف مــــــن رؤاه  حــــــىت كح 
ْت والح النــــــــور يف احمل يّــــــــــــــــــــا  هشــــــــّ

  ابألمــــــــــــــــــــــاينعلــــــى جبــــــــــــــني شــــــعّ 
 

ـــادم األديــــــب ـــا ابلقـــــــــ  اي مرحبـــــــــــــــــــــــ
ـــاعر الرتحيـــــب ــمْت مشـــــــــــــــــ  وارتســـ
ـــريب ــدر الـــدجى الغـــ ــن بـ ــداح مـ  تنـ

 

من  عوال مَ وميكن توجيه هذه الصورة على أهنا من حمداثت حبر السريع، فيكون وزن العروض والضرب كليهما على 
أما يف حال ورود الضرب على مفعولن فيكون قد ،  فعولن ، وحتول إىل  كسفاوحذف التاء    خبنا ، حبذف الفاء  مفعوالت  

زحافا،   اخلنب  ويكون  فقط،  الكسف  مدخله  على  التوجيه  أن  ألن كثرة بيد  أوىل؛  الرجز،  حبر  وهو  استعماله،  ا كثر 
 االستعمال مظنة التغيري. 

قصيدة من واحد وعشرين   كما يف   ،وضرهبا مثلها  فع لنأو    مس تف  ترد العروض حذاء على    أن  ة: الصورة الرابع
 يقول يف مطلعها:   مارد وادي عبقر للسيد خلف يف ديوان  احللم الكابوسبيتا بعنوان  

ـــا ـــين شاشــــــــــــــ  هلل طيـــــــــــــــــــــف لّفـــــــــــ
ــى حنـــــــــــــــــــــــوي ــاب رمـ ـــح البـ  فأملــــــــ
تْ  ــّ ــي يـــدي اْحتـُلـ  يغـــوص يف دمـ

 حُم يّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهامـــــــا زارين إال  
 خلـــف طبيـــــــــــــــــــــــــب مـــارد متشـــي
ـــْل)حايب( ـــل ســ ــتقر النيــــ ــا اسـ  هنـ
 عشــــرون  مــــرت حلـــــــــــــوي لكــــنْ 

 

ـــا  ـــــــــــــــين وردا وُجاّلشـــــــــــــ  هــــل شك 
ــزّار وحّشاشـــــــــــــــــــ ـــرط  جـ ـــامشــــــ  ـــــــــــ

 لكنـــــــــين حـــر  وهـــا)...( حاشــــــــــا
 ألزرع النجمــــــــــــــــــات أحراشـــــــــــــــــــا
ـــا ـــام أعشــــــــــــــاشــــــ ـــم اليمـــــــــــــــ  تـُق ّســــ
 لـــو أن  فـــوق الســـــــــــــــد أحباشـــــــــــــا
 أنت..نعم..أنت..كمــــا الباشـــــا

 

العروض والضرب   أو   مفعو وميكن توجيه هذه الصورة أيضا على أهنا من حمداثت السريع، فيكون وزن كل من 
 حبذف الوتد املفروق من آخر كل منهما.   الصلمفيهما    ، وقد حدثفع لن 

، عْ أو فعو، مبعىن أن تكون حّذاء خمبونة، وأن يرد الضرب على متفْ   فْ ت  : أن ترد العروض على مُ ةامسالصورة اخل
 )َمن منهما(: ، ففيه مع احلذذ أو بعد احلذذ زايدة ساكن، كما يف قول عبده بدوي يف قصيدة  بعنوان  أو مستفعْ 

ــيت كأهنــــــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــــــدى  حبيبــــــــــــــــــــ
ا  واهلمـــــــــــــــــس واهلــــــــــــــــــديل انعمــــــــــــــــــ 
ــنا ــا الســــــــــــــ  يضــــــــــــــــيء يف طريقهــــــــــــــ

 انْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوزرقــة الــدانوب مــن بي 
ــاء واحلن ـــوالـــــــدفء والنقـــــ  ان ــــــــــــــــــــ

ــامل  فرح ــد  يف عــ ـــملوعــ  ان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ها   يــــــــــــــــذوب كــــــــــــــــل مــــــــــــــــا ميســــــــــــــــّ

 الـــــــــــــــــدانوكـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا تضـــــــــــــــــمه  
 

 من مـدخل املقهـى إىل الفنجـان 
 ان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتضـــمه بوجههـــا العين

 

 إىل آخر القصيدة. 

 اهلجرةللشاعر حممد املعصراين يف ديوانه:    دمعة على العامل الذي رحلوعلى هذه الصورة وردت قصيدة بعنوان  
 ، وهي يف سبعة  وستني بيت ا، يقول يف مطلعها: إىل اخلليل بن أمحد

 ّْ أهكــذا مــن دون أن نشــاء
 دون ضـــــــــجةأهكـــــــــذا مـــــــــن  

 ك الفجر والنـدىيعليبكي  
ــر الدم ــراك تبصـ ـــتـ  وع يفـــــــــــــــــــــ

 رهـــــــــــــــــــــــــــــــاي شــــجر العلــــم وزه
 

 ّْ اءــــــــــــــــــــــــــــترحل عنا وقتمـا تش 
ا لنـــــا البك  اءــــــــــــــــــــــــــمتضـــــي خمّلفـــــ 

 ك األرض والســماءيــعلتبكـي  
 اءــــــــــــــــــــأسوجوه من جـىن ومـن 

 اءـــــــــــــــــــــــهل كل هذا الناس أولي
 

 إىل آخر القصيدة. 

 من إمكان توجيهها على السريع.  هايوميكن أن يقال يف هذه الصورة ما قيل يف سابقت

وقد نظم الشاعر حممد املعصراين رجزيّة يكون البيت فيها على مثاين تفعيالت، وهي مكونٌة من عشرة أبيات مذيّلة          
 ، يقول فيها:أمٌة وحدي  ديوانهيف   إرهاق   األضرب، حتت عنوان 

 قْ ــــــــــــــــوحــــني كنــــت تصــــعدين ســــلم املــــرتو احرتقــــت مثــــل غابــــة  يضــــّج يف مسائهــــا حري
ــلّ تنشــــــــرين خطوتــــــــك   ـــألقــــــــاين إىل هاويــــــــة  أتوي إىل بئــــــــر  سحي  مُ الفاتنــــــــة الســــــ  قـــــــــــــــــــــ

 خلف سحر خطـوك الرشـيق  ل  كم تعبتُ يعلوكلما صعدِت أتعبْت خطاك جسمي  ال
 تســـــــتنفر اخلُطـــــــا ذهـــــــويل تســـــــتفز جـــــــرأي فأســـــــرتيح حلظـــــــة  يف ظـــــــل عطـــــــرك األنيـــــــق

 

الدائرة اخلليلية اليت مل جياوز أكثرها مثانية  وأربعني حرف ا ما بني وكل بيت  منها من حيث العدد خيرج عن مكوانت  
مسبوق يف الصياغة  -على أي حال -، وهو فّك منها الطويل واملديد والبسيطمتحرك  وساكن، كما يف دائرة املختلف اليت ين
 عن ابن الفرخان من قوله من مقطعة: (  17،16)صالوايف يف القوايفعلى هذا العدد من التفعيالت مبا أورده حمقق  

 وى مستغرقِ ــــــتبكي وقلب  ابهل  ة  وى ابألبرِق     من مقلـــــــــــــــــزُّمْت مطاايهم فكم يوم  الن           

 قِ ــــــــــــين إذ زرهتم ابملنحىن مل أعشـــــــــــــــخفي اهلوى     اي ليتمى قلٌب به أُ مل يبق يل يوم احل           
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حتت عنوان "يف ذكر ما ميكن أن   اإلبداع يف العروضوهذان البيتان مثال من أمثلة قدمها ابن الفرخان يف كتابه:  
 ينظم عليه الشعر العريب من األوزان اليت مل يذكرها اخلليل"، والكتاب يف سبيله للنشر بتحقيق الدكتور: عمر خلوف. 

تكون العروض فيها صحيحة والضرب صحيح ا مثلها، كما يف قول   فله يف الرتاث صورة واحدة  الرجز اجملزوءأما  
 (: )بالدي  نزار حتت عنوان 

نة  حــــــــدودان ابليــــــــامسني والنــــــــدى حمصــــــــّ
ــّتحٌ  ــالِفك ر امللّونـــــــــــــــــــة  ووردان مفــــــــــــــــ  كــــــــــــــــ

 وعنـدان الصــخور هتـوى والــدوايل مدمنــة
 وإن غضبنا نزرع الشمس سـيوف ا مؤمنـة
 بــالدان كانــت وكانــت بعــد هــذا األزمنــة

 

 أما اجلديد يف الرجز اجملزوء فيتمثل يف صور  ست: 

 صحيحة ويكون الضرب مقطوع ا، كما يف قول البهاء زهري: : تكون العروض فيها  الصورة األوىل

 يـــلاي روضة احلسن صِ 
 ة  ـــــــــــــــــــــــــفهــل رأيــِت روض

 

 ريُ ــــــِك ضيلعفما   
 ريُ ـــــــــــــــــليس هبا زه

 

 أو قوله: 

ــا زال اب ا مــ ــيد   اي ســ
 جئــت طــريقني فمــا

 

ا  ــ  ــوده مطروقـ  ُب جـ
ا  وجــــدُت يل طريقــــ 

 

 قوله: أو  

ــرح أشــــــــــــــــ ــطّرهتا بشـــــ  ســـــ
ـــمحّلته  ـــــــــــــا مـــــــين إليـــــــــــــــــــــــ

 ع اهلمــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــاي واس
 ين اي ألـــــف مـــــوــــــــــــــــــــــتركت

 

 ـــــــــــــــــــــةْ ك مجّ ـــــــــــــــــــــــــــــــواق  إلي 
ـــك ألـــــف ألـــــف خدمـــــة  ـــــ

 ةـــــــــــــــــــــتلــــــك اهلم  ت  عــــــدمْ 
ــف    ةــــــــــــــــــــــــــــــــنعمالي  أبلـــــــ

 

 : لكان   ذكرانه  ولو قطّعنا البيت األول مما 
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 ، العروض صحيحة والضرب مقطوع. متفعلْ  ن، مستعلن، متفعلن، تفعل س ِك ضرُي، م /علىاي روضة ال/حسن صلي/ فما   

 ولنزار قباين، يف أكثر من قصيدة. وهناك قصائد كثرية على هذه الصورة البن سناء امللك، وحملمد األمسر، وللحساين عبد هللا، 

، كما يف قول كامل الشناوي:الصورة الثانية  : تكون العروض فيها صحيحة ويكون الضرب مذّيال 

ـــجــّردين مــن ه  أيدْ ـــ
 ن أالـــــــــــــــــــــحبيبيت أي

 

 ونْ ـــــــــــــــوشّدين إىل اجلن 
 جواب يل إال الظنـون 

 

 أمحد عبد املعطي حجازي: وعلى هذه الصورة قول  

 العاشــقون يف الــدجى الصــايف ذراٌع يف ذراعْ 
ــاع ــمٌة بــــــــــال انقطــــــــ ــة  وبســــــــ ــٌة لكلمــــــــ  وكلمــــــــ
ــياع  إال ذراعــــــي مل يــــــزل يهتــــــز يف ليــــــل الضــــ

ــذاعوكِ  ــبا وال تـ ــي الصـ ــاف أن ميضـ ــيت أخـ  لمـ
 

 .حممود طه  علىوهناك قصائد أخرى ألمحد خميمر، وللعقاد، و 

، كما يف قول ابن سناء امللك: : فتكون  أما الصورة الثالثة  العروض فيها صحيحة ويكون الضرب مقطوع ا مذّيال 

ــري العش  اقْ ـــــــــــــأان أمــ
ــه كنان ـــوإنـــــ  ةٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــه خميّ  ـــوإنــــــ  مٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كٌ ـــــــــــــــــــخــــّيم فيــــه مل
 

ــوائي اخلفّ   ــيب لـ  اقْ ـــــــــــقلـ
 األحــداقْ فيهــا ســهام  

ــه القلـــوب أوط   اقْ ــــــــــــلـ
ــه القلـــوب رست ـــلـ  اقْ ــــــــ

 

أن تكون العروض صحيحة ويكون ضرهبا أحّذ فقط، كما يف قول نزار يف قصيدة  بعنوان الصورة الرابعة:         
 :طفولة هنديف ديوانه   مشعة وهند

 اي صـاحيب يف الــدفء إين أختـك الشــمعة
 البقعـــــــــــــةأان وأنـــــــــــــت واهلـــــــــــــوى يف هـــــــــــــذه  

ــة  أوزّع الضـــــــــــــــــــــوء أان وأنـــــــــــــــــــــت للمتعـــــــــــــــــــ
ــة ــا الروعــــــــــــــــ ــة  تلّفهــــــــــــــــ ــة  فنانــــــــــــــــ  يف غرفــــــــــــــــ



 

 د/ شعبان صالحأ.التجديد في أوزان الشعر                                                                                   

 

 

116 

 

 يســــــــــكن فيهــــــــــا شــــــــــاعٌر أفكــــــــــاره بدعــــــــــة
 يرمقنـــــــــــــــــا وينحـــــــــــــــــين خيـــــــــــــــــّط يف رقعـــــــــــــــــة
 صـــــــــــنعته احلـــــــــــرف فيـــــــــــا هلـــــــــــذه الصـــــــــــنعة

 

الضرب على مُ   الصورة اخلامسة: العروض صحيحة ويرد  فعولْ   عْ فْ تـ  أن تكون  نزار يف قصيدة  أو  ، كما يف قول 
 : أمحر الشفاهبعنوان  

 كم وشوش احلقيبة السوداء عـن جـواهْ 
ـــوكـــم روى للمشـــط واملـــرآة م  ا رآهـــــــــــــــــــــــ

ــوزة فلقت ــن اللــ ــىن مــ ــم  أغــ ــى فــ ـــعلــ  اهــــــــــــــــ
 الةــــــــــــــــــــــيرضـــع حـــرف خُممـــل  تقبيلـــه ص

ــا حتّرقــــــت ي ــه انٌر ومــــ  داهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهانــــ
 لــيس خيــاف اجلمــر مــن طعامــه الشــفاه

 

 .طفولة هنديف ديوانه   وشوشة  وعلى الوترية نفسها تسري قصيدة 

وإن مل   ،: أن يرد الرجز اجملزوء مقطوع العروض والضرب، ومن ذلك ما ُنسب إىل أيب العتاهيةالصورة السادسة
 من قوله:   ،يك يف ديوانه

ــةأاي    ذوي الوخامـــــــ
 فلــــيس يل علــــى ذا
 نعـــم عشـــقُت مـــوات  

 نـــــــــــــــــــــــــــألركنب فيم
 

 ةــــــــــــــــــــــــأكثــرمت املالم 
 ةــــــــــــــــــصرٌب وال ُقالم

 هــل قامــت القيامــة
 ةـــــــــه ِويتـُه الصـــــــــــرام

 

اخلاسر،   لسلم  أبياٌت  توجد  ولغري و وكذلك  الوليد،  بن  وملسلم  متّام،  وأليب  نواس،  وأليب  إايس،  بن  ملطيع  أبيات 
 هؤالء من الشعراء. 

حدثة يف حبر الرجز اجملزوء ست صور. 
ُ
 إذ ا فالصور امل

فله يف الرتاث أيض ا صورة واحدة، يتكون البيت فيها من ثالث تفعيالت، وتكون التفعيالت   الرجز املشطورأما  
 يف صورتني اثنتني:   ادد م ومها صحيحان، لكنه ورد صحاح ا، أي يقال إن عروضه هي ضربه،  
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 )اجلمعة اآلفلة(:   اليت ميثلها قول احلساين عبد هللا يف قصيدة  بعنوان   صورة الضرب املذّيل 

ــن   ــرتابْ أيــ ــايل اســ ــيه اخلــ  مضــــى كرســ
ــرتاب ــني احلــــــــــر واراه الــــــــ  أيــــــــــن اجلبــــــــ
 أجابــــت اجلــــدران عــــين غــــاب غــــاب
ف الكتـــــــــــب لقـــــــــــرّاء  صـــــــــــغارْ   وخلـــــــــــّ
 ليســــــت هلــــــم عيــــــون صــــــقر  ال حتــــــار

 

 لغازي القصييب، يقول فيها:   )احلمى(   فتمثله قصيدة بعنوان   الضرب املقطوع أما  

 أحــــــــــــــّس ابلرعشــــــــــــــة تعرتيــــــــــــــين
ــين ــل يف وتيـــــــ ــوت يسرتســـــــ  واملـــــــ
 وموجـــــــــــــة اإلغمـــــــــــــاء حتتـــــــــــــويين
 فقـــــــــــــــــّريب مـــــــــــــــــين والمســـــــــــــــــيين
ــِك علـــــــى جبيـــــــين  مـــــــّري بكّفيـــــ
 وقبـــــــــــــــل أن أرقـــــــــــــــد حـــــــــــــــّدثيين

ي   ــّ ــة الســــــــنني  علــــــــىقصــــــ  قصــــــ
 

حممود طه، ولصاحل جودت، وألمحد خميمر، وحممود   على أبيات ل  سوبة إىل عمر بن أيب ربيعة، ووهناك أبيات من
 حسن إمساعيل. 

أن ابن بري قال: " وحكى بعض العروضيني جواز استعمال احلذذ مع التسبيغ   ( 188  الغامزة ) وقد نقل الدماميين 
 يف مشطور الرجز. أنشد البكري:

ــي خمــــــــــــراقْ  ـــرب ومعــــــ ــن حـــــــــ  أان ابــــــ
ـــم بصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارم رقــــــــــــراقْ   أضرهبــــــــــ
ــو إســــــــحاقْ  ـــوت  أبــــــ ــره املـــــــــــــــــ  إذ كــــــ
ــى الــــــــرتاقْ  ــت الــــــــنفس علــــــ  وجاشــــــ

 

 تضاف إىل الرجز املشطور.   اثلثة  صورةوهي صورة ميكن االعتداد هبا 
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من   ،ل له واه  يعلٌع من االعتساف، والتمن مشطور السريع، وهذا نو   صورة الضرب املقطوعبعض العروضيني    يعدّ و 
بعض  يف  صحيح ا  فيها  الضرب  ورد  قصائد  وسط  يف  الصورة  هذه  على  صيغت  اليت  الرجزاّيت  أكثر  فما  نظران،  وجهة 
مقاطعها، ومقطوع ا يف بعضها اآلخر، فإحلاقها ابلرجز املشطور أحّق من إحلاقها ابلسريع املشطور الذي مل يكد الباحث 

      جيد له قصيدة  واحدة  كاملة. 

 صورة واحدة يف الرتاث، ميثلها قول أيب نواس:أيضا  له  ف  نهوك الرجز املأما  

 كـــــــــــــــــــــإهلنـــــا مـــــا أعدل
 مليــك كــل مــن ملــك
 لبيـــك قـــد لّبيـــُت لـــك
 لبيـــك إن احلمـــد لـــك
 وامللك ال شريك لـك
 ما خاب عبٌد سـألك
 أنـت لـه حيـث ســلك

 كـــــــــــلوالك اي رب هل
 

 أربع صور: ويتمثل اجلديد يف الرجز املشطور يف 

 ، يف قول ابن سهل األندلسي: ورود الضرب فيه مذّياًل 

 مـــا يل علـــى الشـــوق معـــنيْ 
 يــــــــــا الــــــــــدمع املعــــــــــنيإال ح  

ــا وديـــــــــــن  احلـــــــــــب يل دنيـــــــــ
 

 يف قول ابن سعيد األندلسي:  مرفاًل ورود الضرب   والصورة الثانية:

ــود القـــــــــــــــدميِ  ــة الـــــــــــــ  حبرمـــــــــــــ
 وذمـــــــــــــة العهـــــــــــــد الكـــــــــــــرمي 
ــاين ابحلطـــــــــــــــــــيم  رّدوا زمــــــــــــــــ

 

وإن كانت أبيات ابن سعيد تقبل التوجيه على منهوك الكامل احملدث، ابرتكاب زحاف الوقص يف أول البيتني  
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 األولني، بيد أن التوجيه على منهوك الرجز املوجود تراثيا أوىل من افرتاض النمط يف حبر الكامل.  

 أو مستفع، كما يف قول ابن عريب:   ورود الضرب على مفعولْ  والصورة الثالثة:

 ريانْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــوالعاشــــــــــــــــــق الغ
ران   مـــــــــــــــــــــن ذاك يف حبــــــــــــــــــــــُ
 يف البـــــــــــــــــــوح والكتمـــــــــــــــــــان 

 

 هو تغرٌي حيدث فجأة  يف حالة اإلصابة ابحلمى احلادة، ويصحبه عرٌق غزيٌر واخنفاٌض سريٌع يف احلرارة.  والب حران:

 ابن الرومي:   كما يف قول : أن يرد الضرب مقطوع ا خمبوان  على متفعل أو فعولن،  الصورة الرابعة

ـــســـــــــــــــــــهولة الشريع  ةــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــتغـــــــــــــين عـــــــــــــن الذريع  ةــــــــــــــــــ
ــد املنيع ـــاي ذا اليـــــــــــــــــــــ  ةـــــــــــــــــــــــ

ـــواألذن السميع  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــة الرفيع ـــواهلمــــــــــــــــــــــــــ  ةـــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــةوقابــــــــــــــــــــــــــــل اخلديع
 ةــــــــــــــــــــــــــــــوفاعــــــــــــــــــــــــــــل البديع

 هـــــــــــــل لـــــــــــــك يف صـــــــــــــنيعة
ــا   ــةجتعلهـــــــــــــــــــــــــــــ  وديعـــــــــــــــــــــــــــــ

 

ال فوأما  واحدة  تفعيلة   على  الذي  جيتمع  رجز  ومل  العروضيني،  لبعض  قوٌل  ألنه  فيه؛  احلديث  إىل  حنتاج   عليه ال 
 . (1)مجهورهم

 

  

 

 144-115راجع: موسيقى الشعر بني االتّباع واالبتداع ص  (1)



 

 د/ شعبان صالحأ.التجديد في أوزان الشعر                                                                                   

 

 

120 

 

 

 ون عشراللقاء ال

آله وصحبه ومن وااله،  الرحيم، احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا سيدان حممد  وعلى  الرمحن  بسم هللا 
 وبعد: 

 .الطويل حبرفحديثنا يف هذا اللقاء حول التجديدات اليت حدثت يف  

الطويل الرتاث    حبر  إال اتم  تنبئ كتب  يرد  مل  وقد ورد مطرد ا يف ثالث صور،  أنه  الثالث ا،  الصور  العروض يف 
مقبوضة، وأما أضربه الثالثة فضرٌب مقبوض مثل العروض، وضرٌب صحيح على مفاعيلن، وضرٌب حمذوف على مفاعي 

 وتُنقل إىل فعولن. 

 أما ما ُأضيف إليه من حتديثات فتمثلت فيما يلي: 

ك الزخمشري، وقد ساق األخفش ليكون صورة  رابعة، وتبعه يف ذل ضراًب مقصورًا: أضاف األخفش إىل صوره أواًل 
ا على هذه الصورة قول الشاعر:   شاهد 

ا مـــــــن مهـــــــارة تغلـــــــب    كـــــــأن عتيقـــــــ 
ــامر   ــٌن هـــاراب  وابـــن عـ ــّر حصـ  وقـــد فـ

 

ابْ   ــن  عتــــــّ ــدافنني ابـــ ــال الـــ ــدي الرجـــ  أبيـــ
 ومـــــن كـــــان يرجـــــو أن يـــــؤوب فمـــــا آب

 

 ا قول امرئ القيس: عليهو 

ــاميتُم وصـــــربمتُ   أحنظـــــل لـــــو حـــ
 نقيــةٌ ثيـاب بــين عـوف  طهــارى  

 عــويٌر ومــن مثــل العــوير ورهطــه
 فقد أصـبحوا وهللا أصـفاهُم بـه

 

 ألثنيـــت خـــري ا صـــاحل ا وألرضـــانْ  
رّان  ــاهد غــــُ ــد املشـ ــم عنـ  وأوجههـ
 وأســعد يف ليــل البالبــل صــفوان 
 أبـّر أبميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  وأوىف جبـريان 

 

 األنصاري لعمرو بن شأس، قال: ومن ذلك ما أنشده أبو زيد سعيد بن أوس  

 ومــــــــا بيضــــــــٌة ابت الظلــــــــيم حيّفهــــــــا
 ر  ـــــــــــــــــــــــــــأبحســن منهــا يــوم بطــن قراق

 لطيفــة طــّي الكشــح مضــمرة احلشــا
 متيــــل علــــى مثــــل الكثيــــب كأهنــــــــــــــا

 

 إىل جؤجــــــؤ  جــــــاف  مبيثــــــاء حمــــــاللْ  
 الـــــــختـوض بـه بطـن القطـاة وقـد س

 الــــــــــــــــــــه ونـٌة غــري مبهضـيم العنــاق  
ا كلمـــــــا حرّكـــــــت جانبـــــــه مـــــــال  نقـــــــ 
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 ومجهور العلماء حيمل أمثال هذه األشعار على اإلقواء. 

 يف قول الشاعر:   فع لن  : وردت للطويل صورٌة جاء فيها الضرب على  اثنًيا

 وهلل تقـــــدير األمـــــور كمـــــا يـــــرى
ــوت وحنيــــا كــــل شــــيء  أبمــــره  منـ

 

ــيس خللـــــــق هللا مـــــــن     تقـــــــديرِ ولــــ
ــوير ــق  ويف تصـــــ ــدع يف خلـــــ  ويبـــــ

 

وابإلمكان ختريج الضرب على أنه كان أصله مفاعي احملذوف، مث تعّرض حلذف متحرك  من الوتد اجملموع وهو 
 التشعيث، فصار فاعي، ويُنقل إىل فْعلن، وهذا يعين أن الضرب حمذوٌف ُمشّعث. 

انيف اهلريس أنه أضاف إىل أحبر الشعر حبر ا اخرتعه أمساه   ،الفلسطيين املولد  ،: أشاع الشاعر اإلماراي اجلنسيةاثلثًا
مفاعيلن ، وزعم أن هذا البحر يتكون من فعولن  بيسانتلة وهي دة اليت ُولد فيها يف فلسطني احمل، نسبة إىل البلحبر البيسان

ينا أهنا منٌط من الطويل التام، تصّرف الشاعر يف دقّقنا يف قصائده اليت صاغها على هذا الوزن رأ مفاعلنت يف كل شطر، وملا 
مفا يف كل شطر، كل ما يف األمر أنه التزم   عروضه وضربه حبذف السببني من مفاعيلن فظهر الوزن فعولن مفاعيلن فعولُ 

 )العود أمحد(: القبض يف فعولن الثانية والرابعة يف كل بيت، يقول يف قصيدة  بعنوان  

 شــتْ صــُهيالهتا يف صــبوي ارتع
 لســـــان اهلـــــائمني علـــــى  غزلـــــتُ 

ــرها  وقـــد غنـــدرتْ   أتنيـــث معشـ
 اغتشــى يف بســطها نغمــي  اوملــ

 

ميت علــــــى أنفــــــاس مــــــا ألفــــــ     تْ بصــــــ 
ــربت ــا شـــــ ــبااي حينمـــــ ــراب الصـــــ  شـــــ
 إذا رّف ذكــــرى ابلشــــذى ســــكرت
ــة  عطفــــــت ــوى يف غيمــــ ــا اهلــــ  رماهــــ

 

 ابـــــــــــــــــ د ورد يف كتــــــعشر قران؛ فقأحد بنحو  ذا الوزن عينه  ـــــــــــوقا هبذا الزعم وهبـــــــــــومن عجب أن يكون اهلريس مسب          

يف معرض حديثه عن رجل يزعم أن له أوزاان   هـ 342يف العروض والقوايف( أليب احلسن العروضي املتوىف سنة  اجلامع  )
 اخرتعها: " ومما لّبس به قوله: 

 بنفســي حبيــب صــد واجتنبــا
ـــه  ووهللا مـــا أذنبــــــــــــت أعلمـــــــــــ
 بــل المـــه يف الصـــــّد الئمـــــــــــــه

 

ــبا   وأظهـــــر ال مـــــن ريبـــــة غضـــ
 إليــــــــــــــــــه وال وجدتـــــــه سببــــــــــــــــا

 ــــــــــــيتين أرابفقـــــــــــــــال لـــــــه أقصـــ
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النصف  يف  فعل  وكذلك  فِعلن،  فاعلن  بعده  جعل  مث  فعولن،  فعولن  منه  بيت  صدر كل  يف  جعل  مرّكب؛  الشعر  فهذا 
فع   وضربه  فجعل عروضه  الطويل  إىل  يكون عمد  أن  العروض األخري، وجيوز  إال  الطويل،  من  أجزاءه كلها خترج  ْل؛ ألن 

تعمد  مثل من  إال  مثله يف هذا  وما  فعْل،  إىل  فنقل  فبقي مفا،  منها علن،  إىل مفاعلن، فحذف  والضرب، فكأنه قصد 
 (1) اخلطأ"اللحن وقصد  

ية التفعيل لصدق ذلك على أحبر  ولو فُتح الباب أمام حر ،  غريه  أما التقسيم التفعيلي الذي اقرتحه الشاعر فباإلمكان اقرتاح
قد رأينا مثل ذلك مطردة  مما شاع   الشعراء، و  ألسن  اقرتاح    على  النظرية يف  الدراسة  ين أن يكون وزن ج القرطاحازم  يف 

مستفعلن فاعلن يف كل شطر، وهو مل خيرج عن احلركات والسكنات لبحر املنسرح، واقرتاحه متفاعلنت   ناملنسرح مستفعالت
أربع مرات وزان  لبحر اخلبب، وميكن أن أقول أان يف وزن املديد الذي هو يف الرتاث فاعالتن فاعلن فاعالتن يف كل شطر:  

فعولن،   فعولن  فْعلن  فاعلن  أو  فعولن،  فاعالتن  فاعالتن  تتجاوز إنه  ال  احتماالت  وكلها  فاعالتن،  مستفعلن  فاعلن  أو 
 وث لبحر املديد يف أشعار الشعراء.حركات البحر وسكناته، لكنها منبّتة الصلة ابلنغم املور 

ستحدثة من حبر الطويل  
ُ
قبل وجود اهلريس نفسه   وعلى هذا ميكن قبول ما صاغ اهلريس على أنه الصورة الثالثة امل

 م على كل صورة  من هذه الصور ابلقبول أو الرفض الستعماالت الشعراء.ويبقى احلكبقرون، 

، إن الطويل مل يرد إال اتم    قلت منذ قليل:  ا يف الرتاث العروضي، لكن اجلوهري ذكر لبحر الطويل مزوء ا حُمداث 
 وقال: مل جيئ عن العرب، وذكر شاهده: 

 قفــا نبــك مــن ذكــرى الشــبابِ 
 

 والـــــــراببِ ومـــــــن ذكـــــــر ســـــــلمى   
 

 يقول فيها:  وكم أمسعت  خصما  وقد استعمل هذه الصورة الشاعر حممد حّجاج يف قصيدة  بعنوان 

ــ ــرح يومــــــــ ــه الفــــــــ  اأعــــــــــريي إليــــــــ
ا مســـــــــــــــتمر    اوزيديـــــــــــــــه عطفـــــــــــــــ 
ــى ــل يقظــــــــ ــه اي ليــــــــ  تعــــــــــايل لــــــــ
 ولـــــو كانـــــت األحـــــالم ُتشـــــرى

 

ــوم   افقــــــــــد عافــــــــــه حــــــــــزان  وصــــــــ
ــ ــعر دومـــــ  اليقـــــــرض فيـــــــك الشـــــ

ــا ــه نومــــــــ ــئت فلتأتيــــــــ ــإن شــــــــ  فــــــــ
 اآن  عنـــــــك حلمـــــــشـــــــرى كـــــــل  

 

يف   أنسه يف أنثاه  إىل آخر القصيدة اليت تبلغ ثالثة عشر بيت ا، وله قصيدٌة أخرى يف ثالثة عشر بيت ا أيض ا بعنوان 
 ديوان  حيمل عنوان هذه القصيدة نفسه. 

 

 70اجلامع يف العروض والقوايف: (1)
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الشعراء منط    فمشطوريوجد أيض ا يف استعماالت  الثالثة حممود طه ختم مطّولته    على،  وأربعني بواحد     العّشاق 

 شطر ا من الطويل، التزم فيها مجيع ا قافية الباء املطلقة املفتوحة ومفاعلن املقبوضة، حيث يقول يف ختامها: 

 بــــــــــــــــــين آدم  إن مل يكــــــــــــــــــن آدم األاب
 رجـوت لكــم مــن عــامل الــرجس مهــراب

ا مه د   ذاب  ـــــــــــــــــــــــــــــــوآثرتكم ابلكلـب جـ 
 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأمجل ابإلنسان أن يتكّلب

 ومــــــال عــــــن األرض الشــــــعاع وغــــــّراب
 ووســــــوس يف صــــــدر الــــــدجى فتألّبــــــا

 

املتوىف سنة مخس  وتسعني وسبعمائة من  بن أمحد  بن يوسف بن حممد  أبو عبد هللا حممد  ابن زمرك  قال  وقبله 
 اهلجرة: 

 أرقــــــت لــــــربق  مثــــــل جفــــــين  ســــــاهرا
 جــــــواهرايــــــنظّم مــــــن قطــــــر الغمــــــام  

 فيبســــــم ثغــــــر الــــــروض عنــــــه أزاهــــــرا
ــرا ــة ابهـ ــه اخلليفـ ــبٌح حكـــى وجـ  وصـ
دا م مــــــن نــــــور اهلــــــدى وجتســــــّ  جتســــــّ

 

األ هذه  إن  دورٌ شويقال  اخلمسة  املطر  منها  تتألف  دور ا  من سبعني  الصور طمساملو ة،  طمّ س  على  حتكم  ات ال 
ا وأربعني  علىبكوهنا حديثة أو كوهنا قدمية، لكن ما ذكره   معناه: أنه    ،فرداي  اي عدد، أحممود طه، وكون األشطر واحد 

 يقصد أن يصوغ على مشطور الطويل، ولست أرى غضاضة  يف إضافة هذه الصورة إىل صور الطويل فيزداد ثراء  وخصوبة. 

لنلتقي يف لقاء  آخر حول حبر  ، أو هذا اللقاء  ، احلديث حول حبر الطويل وبه تكتمل هذه احملاضرةوهبذا ننتهي من  
 البسيط إبذن هللا. 
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 ونعشراللقاء الحادي وال

الرحيم، أمحد هللا   الرمحن  نبيه حممد     -سبحانه وتعاىل-بسم هللا  وأبدأ يف   -وسلم  عليه  صلى هللا -وأصلي على 
 . البسيط  حبري سنتناوله يف هذا اللقاء وهو  البحر الذ 

 وإما مزوء.   ،إما اتم  : البسيط يف الرتاث

فعِ   التامفأما   على  خمبونة  فيهما  العروض  فيهما،  مطّرداتن ال شك  تراثيتان  له صوراتن  يف فوردت  والضرب  لن، 
 املقطوعة وحتّول إىل فْعلن.   الصورة األوىل يشبه العروض، ويف الصورة الثانية يكون على فاعلْ 

 لن. لن، مستفعلن فاعلن مستفعلن فعِ : مستفعلن فاعلن مستفعلن فعِ فالصورة األوىل

 لن، مستفعلن فاعلن مستفعلن فْعلن. : مستفعلن فاعلن مستفعلن فعِ رة الثانيةوالصو 

 للعروض املخبونة، وقال: مسعناه من قائله، وذكر:  فاعلن وقد ذكر األخفش ورود الضرب الصحيح  

ــا ــرايح هبـ ــي الـ ــرة  متسـ ــدة  قفـ  وبلـ
 قفـٌر عقــاٌم تــرى ثــور النعــاج هبــا

 

 لواغب ا وهـي انء  عرضـها خاليـة 
 فـــرد ا ويُلفـــي إلفـــه طاويـــةيـــروح  

 

 وتبعه الشنرتيين يف ذلك. 

 كما أثبت ابن القطّاع والشنرتيين ضراب  صحيح ا لعروض  صحيحة يف حبر البسيط التام، وشاهدمها: 

 ُرّب ذي ســؤدد  قلنــا لــه مــرة    اي
 

 إن املعــايل ملــن يبغــي بنــاء العــال 
 

تني من إمكاانت ما تظالن إمكانما، لكنهعليهومها صوراتن مل نعلم شاعر ا منذ عصر أصحاب الرأيني صاغ شعر ا  
 البسيط التام.

 أما البسيط اجملزوء فقد ورد له يف الرتاث أربع صور: 

 : ذات عروض  صحيحة وضرب  مذّيل، مثل قول املرّقش األصغر: الصورة األوىل

 هبــــاأضحت قفار ا وقـد كـان  
 

 جـومْ يف سالف الـدهر أرابب اهل 
 

 : العروض فيها صحيحة والضرب صحيح، وشاهدها: والصورة الثانية
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 مــــــاذا وقــــــويف علــــــى ربــــــع  خــــــال 

 

ــق  دارس  مستعج  ـــخملولـــــــــــ  مِ ـــــــــــــــــــــ
 

 : عروضها صحيحة وضرهبا مقطوع، وشاهدها: والصورة الثالثة

 سريوا مع ا إمنـا ميعـادكم
 

 الوادييوم الثالاثء بطن   
 

 : وتكون فيها العروض مقطوعة وضرهبا مثلها، وميثلها الشاهد: مث الصورة الرابعة

 مــــا هــــّيج الشــــوق مــــن أطــــالل  
 

 أضـــحت قفـــار ا كـــو ْحي الـــواحي 
 

ا قصائد عليها قصيدة املرّقش األصغر جند أن الصور الثالث التالية مل ترد عليهإذا استثنينا الصورة األوىل اليت وردت         
ا العروضيون القول بتلك الصور، دون أن تؤازرها أشعاٌر تثّبت نغماهتا يف عليهأو مقطوعات، وإمنا هي أبياٌت مفردة بىن  

)العقد   د ربه يف إال أبياات  صنعها ابن عباجملال    اآلذان، ومتّهد للشعراء النسج على مثاهلا، فال يكاد الباحث جيد يف هذا 
 ا العروضيون، وهذا بطبيعته غري كاف  للقول بوجود هذه الصور. عليه، ضّمنها تلك الشواهد اليت اعتمد الفريد(

، وهو عبارة عن ابملخّلعأما ما اشُتهر من مزوء البسيط حىت كاد من شهرته أن يصبح حبر ا مبفرده فهو ما ُيسمى  
الرا بعد الصورة  وقد ُحذف من كل  من عروضها وضرهبا  املقطوعة،  للعروض  املقطوع  الضرب  ذات  اليت سبق ذكرها  بعة 

الساكن، وهو    القطع الشعر ابسماخلنبالثاين  ومبدعي  العروض  دارسي  بني  الصورة  ُعرفت هذه  وقد  البسيط،  ، : خمّلع 
مُ  فاعلن  متفعل   لْ عِ فْ تـ  وتفعيلها: مستفعلن  ُحّولت  وقد  إن وزن    يف كل شطر،  فقيل:  فعولن  مستفعلن   :البسيطخملع  إىل 
 أبو العتاهية له أبيات يقول فيها:فا قصائد كثرية لشعراء كثر، عليهفاعلن فعولن يف كل شطر، و 

ــرب ا وأكـــــــ ــد  ــى يـــــــ  هللا أعلـــــــ
ــرء مـــــــا متـــــــىن  ولـــــــيس للمـــــ

 ك األمور واعلميعلهّون  
ا  واصــرب إذا مــا بليــت يومــ 
از ى  مــا كــل ذي نعمــة  مــُ

 

 فيمـــا قضـــى وقـــّدرْ واحلـــق   
 ولـــــــيس للمـــــــرء مـــــــا ختـــــــرّي 
ــدر ــورد ا ومصـــــ ــا مـــــ  أن هلـــــ
 فـإن مـا قـد سـلمت  أكثـر
 كـــم مـــنعم  ال يـــزال يُكفـــر

 

 

االستدراك على املخّلع، حىت إن بعض   هلم  صّرفوا فيها تصرفات  كثرية، ولذّ استحسنها الشعراء وتقد  وهذه الصورة  
 الباحثني قال: إن املخّلع حبٌر مستقل.
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 امل ستدركات على املخّلع: 

األوىل على  الصورة  العروض  فيها  تكون  على    فعولن:  عنوان فعول  والضرب  حتت  العقاد  قول  وميثلها   ،
 )أيعشقون(: 

ـــأيعشـــق النـــاس اي ح  بييبـــــــــــــــــ
 بييبــــــــــــــــــــــــــإن مل حيبــــــــوك اي ح

ــا احلــــــب لــــــوال هــــــواك إال  مــــ
 أحببت حىت حسبُت غـريي

 

 هيهات بل تكذب العيونْ  
 ون ــــــــــــــــــواعجبا كيـف يعشق
 ون ــــــــــــــــرجم األساطري والظن
 دون ــــــــــــإن ذكروا احلـب يقت

 

، حبذف السبب اخلفيف من فعوأيض ا، لكن الضرب يكون على    فعولن: أن تكون العروض على  الصورة الثانية
 تقع يف واحد  وعشرين بيت ا، يقول يف ختامها:   )بني األمس واليوم( فعولن، وميثّلها قول احلساين عبد هللا يف قصيدة  بعنوان  

 حىت رتِ ــكم قلُت حىت سك
ــــواآلن فليحـــــــرتق رم  ادٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا ال ــا إذا مـــ ـــتقـــــت عأمـــ  يونٌ ــــــــــــــ
 ار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولــيس دمعــي مبُستث
 ف أفـىنـــــــــــــــعرفِت ابألمس كي

 اـــــــــــــــــــــــــفلتعريف اليوم كيـف أحي
 

 لــــــــــــــــحسبِتين غري قاف 
ِو آمـــاُل آم  لِ ـــــــــــــــــــوْلتـ هــْ

ـــفــإن يل عــني غاف  لـــــــــــ
ــاين بقائ ـــوال لسـ  لـــــــــــــــــــ

 كيـــف غلـــّو التضـــاؤل
 لــــــــــــــــبرغم أنف الغوائ

 

 هذا عن العروض فعولن. 

 فلها ثالثة أضرب:   فعوعلى أما إذا جاءت العروض    

 )املوت يف الكرى(: أيض ا، كما يف قول العقاد يف قصيدة  عدهتا ثالثة عشر بيت ا حتت عنوان   فعو: مثلها،  الضرب األول 
 أبصــرُت ابملــوت يف الكــرى

 عميــــــــان حــــــــىت ملــــــــا تـــــــــرى  
 قلــــت: أأنــــت الــــذي محــــى

ّلتاكفــــــــــّ  ــُ  اك اي مــــــــــوت شــــــــ
  مــن الــثلج إن جــرتكــف  

 

ــان    ــددْ   عميـ ــئ العـ  ال خيطـ
 مـا اغتـال أو رصـد عيناه 

ــربااي عـــــن   ــد كـــــل الـــ  األبـــ
 مل تعطيــــا قــــط مــــن أحــــد 
 يف جـــــــاحم النـــــــار تبـــــــرتد
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للعروض فعو  الثانية  الصورة  الضرب يف  فيكون على  أما  الصورة ابلتحديد  فعولن :  احلسن ، وهذه  أبو  أوردها 

القطّاع  (، كما  اجلامعالعروضي يف) ابن  العرب(  البارعيف)أثبتها  أهنا صورة شاذة عن  يف   ،على  العرب  عن  وشّذ  وقال: 
 عروضه الثالثة حذفها بعد اخلنب والقطع شاهده: 

ــواء  ونش ـــإن شـــ  وة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ـــوخبــــب البــــازل األم   ونِ ـــــــــــــــــــــــــ
 

 ووصفها الشنرتيين أبهنا حّذاء خمبونة، وضرهبا خمبوٌن مقطوع. 

مع تغيري يسري يف ترتيب بعض األبيات   ، شرح ديوان احلماسةيف  ، كما وردت  اجلامعيف  هذه املقطوعة وردت  
 وتكملتها:ورواية بعض األلفاظ،  

 وة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــإن شـواء  ونش
 جيشمها املـرء يف اهلـوى
 والبــيض يــرفلن كالــدمى

 ن اــــــــــوالكثر واخلفض آم
 العــيش والفــىتمــن لــذة  

 والعســر كاليســر والغــىن
 دهـــــــــأهلكن طْسم ا وبع

 أرب  ـــــــــــــــوحي جأش  وم
 

 ونِ ـــــــــــــــــــــــــوخبب البـازل األم 
 طنيــــــــــــــــــــــــمسافة الغائط الب

 يف الر يط واملْذه ب املصـون 
 ون ـــــــــــــــــــــــــــــــــوش ر ُع املزهـر احلن

 ون ــــــــــــــــللدهر والدهر ذو فن
 ون ـــــــــــــــــــــكالُعْدم واحلي للمن

ـــغــزي  هبــ ْم  وذا ج  دون ـــــــــــــــــــــــ
ـــوحــي لقمــان والتق  ون ـــــــــــــــــــــــ

 

 : سنة جديدة، وميثلها قول العقاد حتت عنوان  فعول  وضرهبا على    فعو: أن تكون العروض على  الصورة الثالثة

ــننيْ  ــا موكــــــــب الســــــ  أدركنــــــ
ــه ش  ركبـــ ــْ ــن يغـــ  واحلـــــب مـــ
 راجـــع حســـاب الســـنني اي

 اــــــــــــــــــــــــــــأابأللوف احتسبته
 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي سنة  أقبلْت لن

ا  وداعنــــــــــــا فلــــــــــــيكن غــــــــــــد 
ــي  يف موكـــــب احلـــــب نلتقـــ

 

 يف موكب احلب سـائرينْ  
 يســـاير الـــنجم كـــل حـــني

 بنيـــــــــــــجنم فما حنن حاس
ــع املئــــــني  أم مل تــــــزل جتمــــ

 بنيــــــــــــــــأقبلِت ميمونة اجل
 كمــــــا التقينــــــا أتســــــمعني
 وفيــــــــه منضــــــــي مــــــــوّدعني
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 . ل  فعو ، وضرب على  فعولنمثلها، وضرب على   فعوها ثالثة أضرب: ضرب على فل   فعو على    إذ ا العروض إذا جاءت

طّيه عن العرب، وقد   ال: إنه من خمّلع البسيط، ومل جيئوق  ، مث أثبت اجلوهري وزان  على مستفعلن فاعلن فاعلن
 طواه احملدثون، وذكر شاهده: 

ــ   ــق ااي مــــ ــوم فــــــىت  عاشــــ  ن يلــــ
 

 ملــــــــت  فلومــــــــك يل أعشــــــــقُ  
 

: إن حازم ا جعله من خمرتعات األندلسيني، وحاولنا تفسري ذلك أبنه قد يقصد أهنم هم الذين وقد سبق أن قلنا
 أشعار ا.   عليهصاغوا  

 الشاعر عبده بدوي للشاعرة انزك املالئكة تقول فيها:  ابنة  داليةى هذه الصورة قصيدة يف وعل

 خضراء برّاقٌة مغدقـة
 شـفاهها شـفٌق أمحــرٌ 

 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــكأهنا فلقة الفستق 
 كم حـاول الـورد أن يسـرقه

 

 ا عبده بدوي فقال: عليهورد  

ــا  أشـــعلِت يف خـــاطري حبهـ
 كانــــــــــــــت وراء املــــــــــــــىن وردة  

 

 هـــــــــــــــمن رقرق  اي حبها جل   
 ويف ضــمري الســنا سقســقة

 

 يقول فيها:  إىل ميالء قصيدة على هذا الوزن بعنوان    وللشاعر التونسي نور الدين صّمود

 مـــــــــــــيالء اي وردة  تعبـــــــــــــقُ 
 يف روضــة  عطرهــا ســاحرٌ 
ــني أوراقهـــــا ــّل مـــــا بــ  والطــ
ــا قمــــــــــر ا مرســــــــــال    إخاهلــــــــ
 انفـــــــــورٌة ماؤهـــــــــا راقـــــــــصٌ 
 كأهنــــــــا إذ رنــــــــت حنــــــــوان
 داليـــــــــــــٌة كْرُمهـــــــــــــا لؤلـــــــــــــؤٌ 

 

ــقُ   ــذاؤها أوشــــــكت تنطــــ  أشــــ
 قد ضـاع منهـا شـذ ى يُنشـق

 كوكــــــــب  خيفــــــــقكــــــــالنور يف  
 ه حولنـــــــــــــا يـــــــــــــدفقإشـــــــــــــعاع  

 مثل السـنا يف الفضـا يسـمق
 رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوطرفهـا حبـره مغ

ا يصــــــــــــــدق  مومسهــــــــــــــا أبــــــــــــــد 
 

 إىل آخر القصيدة اليت تبلغ ستة عشر بيت ا. 

 ون صورة خمّلع البسيط األصلية قد ُجددت هلا ست صور تضاف إليها. وبذا تك
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 ، وشاهده: مربع البسيطمشطور ا للبسيط حتت مسمى: أيض ا أثبت اجلوهري   • 

ــدم ــا القــــــ  داٌر عفاهــــــ
 

 فهـــــــي وجــــــــوٌد عــــــــدم 
 

 وعلى هذه الصورة قول ابن املعتز:

 اي مقلـــــــــــــة  راقـــــــــــــدة
رت  كأمنــــــــــــــــا مســــــــــــــــّ
ــا ــهيٌل هلــــــ ــدا ســــــ  بــــــ
 والصـــــــبح يف أفقـــــــه
ــه ــراّي لــــــ  هتــــــــوي الثــــــ
 اي نفــس ال جتزعــي
 أي الـــــــورى خالـــــــدٌ 
 واملــوت حــوٌض هلــا

 مقبــــــل  مــــــدبر  كـــــم  
 

 مل تــدر ابلســاهدة 
ــدة ــا الراكــــ  جنومهــــ
 فاحنرفـــــت عائـــــدة
 ذو غـــــــــرة  واقـــــــــدة
 يف غرهبـا ســاجدة
 قــــد جتــــد الفاقــــدة

 دةـــــــــأنفسهم واح
 وهـــــــــي لـــــــــه واردة

 دةـــــــــــــجدوده قاع
 

 يف مثانية وثالثني بيتا، يقول فيها:  حبيبيتوللشاعر املصري: رابح لطفي خليفة قصيدة على هذا الوزن بعنوان  

ـــا طفلــــــــــة  عشقتهـــــــــــــــــــــــــ
 صغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية حلــــــــــوة
 تضــــــــــحك غمـــــــــــــــــــــــازة
 يســــــــــبقها عطـــــــــــــــــــــــــرها

 نســــــــــــــــــــــــــمةأرق مـــــــــــن  
ـــذا  يفـــــــوح منهـــــــا الشــــــــ
 قوامهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــارع

 

 انعــــــــــــــــــــمة الهيـــــة 
ــة ـــرة الداليـ  كزهــــــــــــــ
 بصدرهــــــــا واشــــــية
ـــية  جالســـــة ماشـــــــــ
ــارية  يف ســـــح ر ســـ
 انضــــــــــــــــرة حاليــــــــة
ــة ـــا واهيــــ  أعطافهــــــ

 

 فمثاًل: املشطور على مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن ميكن أن نرى خبن ا، أي نرى مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن، وإذا كان  

 صـــاح الغـــراب بنـــا
 صـــاح الغـــراب بنـــا

 ابلبــني مــن ســل مة 
ــبمة ــة  شـــــــ  يف ليلـــــــ
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ــراب ويل ــا للغــــــ  مــــــ
 فليتـــــــــــه مل يصـــــــــــح

 

ــه  دق األ الُل فمــــــ
ــل كِلمــــــــــة  ومل يقـــــــ

 

 . خمبون  الضرب إذ ا اخلنب فيها زحاف، لكن    والصحة،العروض ما بني اخلنب  ف

 ، كما يف قول اهلمشري:مقطوًعا الضرب كذلك ميكن أن يرد  

 اي قطــــــرة  مــــــن نــــــدى
ــاطع ا ــر ا ســـــــــــــ  اي قمـــــــــــــ
ــة  ســــــــــــــطعت  اي ملعـــــــــــ

ْن حمبــ ك م ـــمكــّ  نـــــــــــــــــ
 دعين على فيـك كـي
 ففـــــــــــي رضـــــــــــابك يل

 

ت علـــــــى زهـــــــرة   رفـــــــّ
 قـــــد الح يف صـــــفرة

 درّةيف الفجــــر مـــــن  
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــر ثغرك ذا م

ـــأطف ـــئ يب مجــــــ  ةر ــــــــــــ
 رةـــــــــــــــــــــــــاي ُمْنيــــــيت مخ

 

 ، منها:تفىن  أمة وعلى املقطوع الضرب ، كتب الشاعر السوري: حممود البارودي قصيدة بعنوان  

ــى    أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  آه  علـــــ
 قـــــد خســـــرْت روحهـــــا
ـــها  ميعـــــــن يف بعضـــــــــــــــــــ
 بنارهــــــــــــــــــــــــــا تصـــــــطلي

 

ــى  ـــن تبلـــــــ ــــــــــــــ ــن وه   مـــــــ
 والقلــــــــــــــب والعقــــــــــــــال
 ســـــــــــــــــــــائُرها قتـــــــــــــــــــــــــال
 وزيِتهـــــــــــــــــــــــــــــا تُقلـــــــــــــــــى

 

 : ، فقالأبو العالء املعري خليل مطران، وطرقهكتب   وعلى البسيط املشطور

 دنيــــــــــــاك موموقــــــــــــةٌ 
ــذهلا ــن جـ ــِق مـ  مل تبـ
 أتــى علــى ذّرهــا الـــــ

 

 أكثــــر مــــن أختهــــا 
ْختها ــ  ــيئ ا وال شـ  شـ
 آي علــــــــى خبتهــــــــا

 

 يف مثانية وستني بيت ا يقول فيها:  مرقص  وصفوأمحد شوقي كتب يف  

 دمـــــــــــــــــــا القعليهــطــال  
 يف الصـــــبا  دتْ ئـــــقـــــد وُ 

 

 عـــدمفهـــي وجـــوٌد   
 وانبعثـــت يف اهلــــرم
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ن البسيط إىل آخر هذه القصائد اليت صيغت على مشطور البسيط، فإذا كان البسيط التام مل حيدث فيه جتديد فإ  

املخّلع  وخاصة   فجاء    اجملزوء  ونّوعوا صوره،  البسيط  استحدثوا مشطور  قد  والشعراء  فيه ست صور جديدة،  قد حدثت 
 .(1) البحر ثراي  ذا صور  متعددة 

قي يف لقاء  آخر إبذن ت لبسيط، وبه يكتمل هذا اللقاء لنلالتجديد الذي حدث يف اعن  هبذا ننتهي من احلديث  
 . هللا تعاىل
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 العشرون الثاني واللقاء 

آله  وعلى  سيدان حممد   املرسلني  أشرف  على  والسالم  والصالة  العاملني،  هلل رب  احلمد  الرحيم،  الرمحن  هللا  بسم 
 وبعد: وصحبه ومن تبعهم إبحسان  إىل يوم الدين،  

عن   ابحلديث  اللقاء  هذا  فاعالتن  اخلفيف  حبر سنبدأ  من:  التامة  صورته  يف  البحر  هذا  ويتكون  لن   مستفع، 
لن يف كل شطر أصبح   الوزن: فاعالتن مستفع األخرية من كل شطر، فصار  فاعالتن يف كل شطر، فإذا ُحذفت التفعيلة  

 البيت من اخلفيف اجملزوء. 

 وللخفيف التام يف الرتاث العروضي ثالث صور: 

 : تكون العروض فيها على فاعالتن، والضرب كذلك على فاعالتن. الصورة األوىل  -

 : تكون العروض على فاعالتن، وضرهبا على فعال، أو فعلن. رة الثانيةالصو   -

 : تكون العروض على فعال أو فعلن، والضرب كذلك على فعال أو فعلن. الصورة الثالثة  -

 ومل يرد فيه من جتديد  سوى إيراد الضرب مقصور ا للعروض الصحيحة يف قول حممد املعصراين يف مقطوعة  بعنوان  
 يف ديوانه الذي حيمل عنوان: اهلجرة إىل اخلليل بن أمحد، حيث يقول:  معصرانية 

ــالْ  ــذاها اجلمــــــــــــ ــرانيٌة غــــــــــــ  معصــــــــــــ
 

ــاللْ   ــون اجلــ ــا فنــ ــتىب وجههــ  واســ
 

ــدالل ــا والــــ ــبض قلبهــــ ــعر يف نــــ ــا الشــــ ــن صــــــباها وحييــــ ــأل الفــــــن عــــ  يســــ
 حللـــــــــــم يف ذكرايهتـــــــــــا واخليـــــــــــالا  تـــــــــــّوج الســـــــــــحر روحهـــــــــــا واســـــــــــتفاق

 

 الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وتغىّن بروعة الربتق  يوم  كاشف العطر حسنها ذات  

 وأما اخلفيف اجملزوء فله يف الرتاث صوراتن: 

 لن.   فاعالتن مستفع     لن  : على فاعالتن مستفع الصورة األوىل  -

 . أو فعولن  فاعالتن متفعل    لن    : على فاعالتن مستفعوالصورة الثانية  -

يف كل    فعولن  فاعالتنرب مثلها، فتكون صورهتا:  هلا ض   فعولنوقد استدرك بعض العروضيني جملزوء اخلفيف عروضا على وزن  
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 ذكر األستاذ عبد احلميد الراضي قصيدة البن املعتز عدهتا مخسة وعشرون بيتا على هذا الوزن، منها:   وقد  ،(1) شطر 

 اما ـقل ملن انم عين     صف لعيين املن                                   

 اما ـا     لو شفى مستهـــــــــ ما يضر خليّ                                    

 اُه     حيسب الليل عاما ـــــــــــــ مفردا بضن                                   

إن بدا  -ذلك البحر املهمل، معكوس املديد-املمتدمث قال:"هذا وإن بدا لك أن خترج هذه األبيات وأمثاهلا على          
 لك ذلك فهو ممكن، ويكون تقطيعها: 

 ت غراما   وفنيــ  دي وداما   طال وجْـ 

 فاعالتن  فِعلن  فاعالتـن  فاعلــــــــــــــــن 

 (2) موا هذه األبيات، ومل يفكروا يف اخلفيف اجملزوء"ظولعل هؤالء الشعراء فكروا يف هذا حني ن      

رأيت             أ يف  وقد  ابلعروض  اشتغايل  يو بداية  العروض جن  املرفل  املشطور  املتدارك  على  النموذج  هذا  مثل  ه 
أجد علل الزايدة تلزم أعاريض األبيات إال من أجل التصريع، ، بيد أين اآلن أعدل عن هذا التوجيه؛ ألين مل  (3)الضربو 

فضال عن أن تلتزم يف مجيع أعاريض القصيدة، خبالف علل النقص اليت وردت أحياان يف مجيع األعاريض، كما يف القطف 
صورة من مزوء  يف اتم الوافر، واحلّذ يف اتم الكامل ، والكسف يف اتم السريع ، ولذا أفضل أن تكون األبيات السابقة  

 . ال يعدم القبول -كما اقرتح عبد احلميد الراضي-، وإن كان توجيهها على املمتداخلفيف

الضرب على   يرد  اجملزوء حتديٌث أبن  اخلفيف  الشناوي يف الن    متفعأو    الن    مستفعوقد ورد يف  يقول كامل   ،
 : قلباملقطع الثاين من قصيدة  

 كيف اي قلب ترتضـي
 اـــــــــــــــــــــوتداري جحوده
 اــــــــــــــــــــــــــــلست قلـيب وإمن

 

 وعْ ــــطعنة الغدر يف خش 
 وعــــــــــــــــــــيف رداء  من الدم

 خنجٌر أنت يف الضـلوع
 

 

 59انظر: حاشية الدمنهوري/ (1)
 254شرح حتفة اخلليل/ (2)
 195و73ى الشعر بني االتباع واالبتداع/موسيق (3)
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 الرابع:ويقول يف املقطع  

 قــــــــــدٌر أمحــــــــــق اخلُطــــــــــا
 دمعـــــــيت ذاب جفنهــــــــا
 صــحوة املــوت مــا أرى

 

 سحقت هاميت خطـاهْ  
 بســــميت مــــا هلــــا شــــفاه
 أم أرى غفــــــــوة احليــــــــاة

 

 يقول يف املقطع السادس:و 

 أان يف الظــل اصــطلي
 ّدينــــــــــــــــــوضمريي يش

 لــــــــــــــــوإىل أين ال تس
 

 لفحــة النــار واهلجــريْ  
 ريــــــــــله ضمهلوى  ما  

 ريــــــــــإنين أجهل املص
 

 : أان وأنت   وعلى الوزن نفسه يقول فاروق شوشة يف مقطع  من قصيدته

ــٌر أنـــــت خطـــــوتنيْ   ذاكــ
 ل ابملـىنــــــــــــــــــــــنقطع اللي

 وىـــــــــــــــــــــــــــوأان أنت واهل
 رة  ــــــــــــــــــإن تكن غبت م

 

 رينْ ـــــــــــــــــــــــــــكطائيوم كنا   
 نلمـس الفجـر ابليــدين

 قنيـــــــــــــــــــــــقبلٌة بني عاش
 رتنيـــــــــــــــــــــــــــــفأان ذبُت م

 

القزويين، وغريهم من  القصييب، وجودت  املالئكة، وغازي  وإيليا أيب ماضي، وانزك  للعقاد،  وهناك مناذج أخرى 
 .(1)الشعراء

حممود طه يف ختام   على، فقد وجدت  مشطورًا  اخلفيف أما الذي ورد عند احملدثني ومل يرد يف الرتاث فهو: ورود  
 يستخدم اخلفيف مشطور ا، وأورد تسعة عشر شطر ا قال يف أوهلا:   ميالد شاعرقصيدته  

 ادخلوا اآلن أيها احملسنوان
توعدون هبا   ا ــــــــــــــــجنة  كنتُم 

زوان  البدائع  من   اجعلوها 
 واملؤوها من اجلمال فنوان 

 

 

 198-195موسيقى الشعر بني ااالتّباع واالبتداع ص (1)
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 مث خيتم القصيدة بقوله:  

 ارك ــــــــــــــــــ أيها الشاعر اعتمد قيث
اآلن   أشعارك واعزف  ا   منشد 

 واجعل احلب واجلمال شعارك 
 ارك ــــــــــــــ وادع راب  دعا الوجود وب

 ر ــــــــــــــــفزها وازدهى مبيالد شاع
 

بعنوان  الشاعر حممد األمسر قصيدٌة من واحد  وثالثني شطر ا من اخلفيف  ، وكلها من حياة أيب اهلول  ويف ديوان 
لعمري   وتلك  وجدان املشطورات،  يف  تقّر  حىت  مثاهلا  على  ابلصوغ  الشعراء  ثبتها  لو  وحبذا  للشاعرين،  حُتسب  إضافٌة 

 املستمع العريب للشعر.

 .حبر السريعالبحر الذي يلي ذلك:  

يف كل شطر، لكن الواقع الشعري يقول إن   وحبر السريع يتكون يف أصل الدائرة من مستفعلن مستفعلن مفعوالتُ 
 وهلا أضرٌب ثالثة:  -وحنن نتحدث عن السريع التام-اعلن  له عروضني: عروٌض على ف

 ، وضرٌب على فْعلن.ضرٌب على فاعلن، وضرٌب على فاعالنْ 

ضرٌب على فِعلن مثلها، وضرٌب على فْعلن، وقد   لن، وهلا ضرابن:ويف كتب الرتاث أن له عروض ا أخرى على فعِ 
 . : فعلن وفْعلن يف قصيدة  واحدةأجازوا اجلمع بني الضربني

ر على أي حتديث  يف السريع التام، إال ما ميكن توجيهه على الرجز وعلى السريع، وقد آثران الرجز؛ لتعدد ومل نعث
 أمناطه، وكثرة صوره، وكثرة االستعمال مظنة التغيري. 

 أما السريع املشطور فله يف الرتاث صوراتن اثنتان: 

 . مستفعلن مفعوالتْ : يكون الوزن فيها مستفعلن الصورة األوىل  -

 . : يكون الوزن فيها مستفعلن مستفعلن مفعوال، أو مستفعلْ الصورة الثانية  -

أما ما حدث من جتديد  يف حبر السريع فقد حدث يف املشطور، حيث استخدم الشعراء احملدثون للسريع املشطور 
التام، ففي   ، فاعلنتكون العروض على وزن    صورة األوىل الصور ا ثالاث  تتسق مع الصور الثالث األوىل املشهورة للسريع 
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 )لؤلؤة يف القلب(: وميثلها قول فاروق شوشة يف املقطع الثاين من قصيدة  

 اطئِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــأراتح كاملوجــة للش
 ر النـاتئــــــــيف صدرك املخضوض

 ل الـدافئـــــــــــــيف مهسك املسرتس
ـــاملنتهــي يف  أو الب  ادئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــّور اهل  انئــــــــــــــــــــــــــــــــيف وجهـــك املنـ
ــتغرق اهلـــــــادئ ــا املســـــ  يف حلمنـــــ

 ارئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي فتنــة املصـــّور الب
 ارئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوروعـة العابـد والق

 

 . فاعلن :  لعروض هي الضرب، والوزنا.ف

فيمثلها قول إبراهيم انجي يف قصيدة  نظمها رابعيات    ن  فاعال على    الضرب اليت يكون فيها    الصورة الثانية وأما  
 التزم حرف الروّي يف البيت الرابع منها مجيع ا: 

 اي شــطر نفســي وغرامــي الوحيــد 
ــا أريــــد  ــئِت اي لــــيالي ال مـ ــا شـ  مـ
 اي مــن رأت حــزين العميــق البعيــد 
 داويـــِت يل جرحـــي جبـــرح  جديـــد 

 

 )هذا هو احلب(:  فيمثلها قول العقاد يف ختام قصيدة  بعنوان   الصورة الثالثة وأما  

ـــبنيــّيت هــذا هــو احل  ب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه كـــاّل  ــِ ـــ وال عتفهمتـ  بُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمسألٌة أسهلها صع
بُ   ال النــــــــاس تــــــــدريها وال الكتــــــــْ
 حسبك منهـا لـو شـفت حسـبُ 

 بُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإشــارٌة دّق هلــا القل
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التام، فتأي أضربه اترة  و  وهذا يعين فيما يعنيه أن مشطور السريع يتخذ الصور الثالث األُ   ل املشهورة يف السريع 

 بتسكني العني.  فع لنأو   ، واثلثة  على فاعلْ فاعالن، واترة  على  فاعلن على  

 حبر املنسرح.   البحر الثالث:

مستفعلن يف كل شطر إذا كان اتم ا، ومل ترد عن اخلليل للمنسرح التام   مستفعلن مفعوالتُ   :واملنسرح يكون وزنه
سوى صورة  واحدة تكون فيها العروض مطوية، والضرب مطواي  مثلها، حبيث يكون الوزن: مستفعلن مفعوالت مستعلن، 

 مستفعلن مفعوالت مستعلن. 

ر املنسرح، وإن كان ذلك قد قيل منذ القدم، وأما الصورة املطوية العروض املقطوعة الضرب فمما ُعّد حُمداث  يف حب
وإن عّده صورة  من الرجز،  يف عروض الورقة،   جلوهري او  ه الزجاج يف كتابه، ورواه أبو احلسن العروضي يف اجلامع،حيث ذكر 
بعدهبعض  مث صرّح   واستحساهنا  م العلماء  املنسرح  يف  الصورة  هذه  يف مثل    ، ابستحداث  املتوفيني  القطّاع  وابن  التربيزي 

 بداايت القرن السادس. 

اايت القرن الرابع فما بعده: إهنا حمدثة، وردت أبياٌت وقصائد كثرية أليب نواس، بد وعلى هذه الصورة اليت قيل منذ 
 حممود طه، والعقاد، وأمحد خميمر، وكثرٌي من الشعراء الذين صاغوا على هذا الوزن.   علىوابن سناء امللك، واملتنيب، و 

دث من حبر املنسرح التام فهو: ورود صورة  عند الشاعر حممد املعصراين يكون الضرب أما اجلديد يف الشعر احمل 
وال على ألسنة الشعراء، يقول يف   ، مذّيل، وهي صورٌة مل يسبق ورودها يف كتب العروض  ، أي: مطوي  ن  مستعال فيها على  

 يقول يف هنايتها:  ،يف ديوانه: أمٌة وحدي، وهي يف سبعة عشر بيت ا أانقةقصيدته اليت بعنوان  

 يتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســقيتها مــن عبــري قافي
 غة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيـــــا عبـــــري العبـــــري اي ل

 ال  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظــرة عينيــك مل تــزل أم
 و ىــــــــــــــــــــــــــتنزف روحي صبابة  وج
ــرية األم ــا اي أمــ ـــقلــــت هلــ  راـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عّذبيتـــــــــــــــــــــــيف فمك العـذب اي م
 رتِك الرايح ذات ضـح ىإن أبص

 

ــيد دواءْ   ــا مخــــــرة القصــــ  قلــــــت هلــــ
 راءـــــــــــــــــــــــــتنحاز للمستحيل واألم

 حياضــن القلــب منــذ ألــف شــتاء
 واءـــــــــــــــــــــــسيدي حنن يف الغرام س

 اءــــــــــــــــــــــء واألمــريات اي أجــّل رج
 ل راءــــــــــــــــــأحلى لسان  يقول أمج

 كانت على العـاملني ألـف رخـاء
 

، جاء الضرب فيها على خطى امرئ القيسيف ديوانه    هنداك أبداصاغ الشاعر نفسه قصيدة أخرى بعنوان    كما 
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 ، وهي يف عشرة أبيات، يقول يف ختامها: ) مْستْفِعْل+ْن(، أي مقطوع مسّبغ   على وزن مفعوالنْ 

 افْ ـكان ابتكاُر احلليب يف زمن الــ     ــقحِط يـُر ّوي احلدائق  األلف               

 افْ ـــــُز الُوصّ ــب حافلة      بكل ما كان يـُْعج ـــــــــــــكانت عروُق احللي               

 ـــدافْ ــــــــــــــاألص  ناغي آللئ  يُ   ت  ـــــــــــــــــــــــــــو ـــالت    حينما اكتشف    متر د النهدُ               

 وصْفُت هنديك بـ ْيد  أن قصيــ     ــدي عاجٌز مل يزْل عن األوصافْ              

 صور:أربع  وهذا يعين أن للمنسرح التام 

 يف كل كتب العروض.   تصورة وردت عن اخلليل، وورد  *  

ال  * قبله كانوا قد صاغوا  العروضيف كتابه    زجاج وصورة بدأت من عهد  الشعراء  ا، وهي: أن يرد عليه، ولكن 
 الضرب مقطوع ا. 

 . مقطوعا مسّبغا، واليت ورد الضرب فيها  اليت ورد الضرب فيها مطواي  مذّيال    :الشاعر حممد املعصراين  اتمث صور   *

املنهوكوأما   مفعوالتْ   املنسرح  مستفعلن  وزانن:  من  فله  وهو  مفعوال،  ومستفعلن  وليس ،  الرتاث،  يف  املوجود 
)حلم حممود طه بعنوان    علىموجود ا يف الشعر احملدث، لكن اجلديد كلية  يف حبر املنسرح: أن يرد مشطور ا، ففي مقطوعة  ل 

 يقول:   ليلة( 

 إذا ارتقى البدر صـفحة النهـرِ 
 وضـــــــــــّمنا فيـــــــــــه زورٌق جيـــــــــــري
 وداعبـــــت نســـــمٌة مـــــن العطـــــر
ــعر ــلة الشـــ اِك خصـــ ــّ  علـــــى حميـــ

 قبلــــــــة  مــــــــن اجلمــــــــرحســــــــوهتا  
ّن جنــــــوين هلــــــا ومــــــا أدري  جــــــُ
ــون والســــــحر  أي معــــــاين الفتــــ
 ثغــــــرك أوحــــــى هبــــــا إىل ثغــــــري

 

حممود طه   على وهي فريدٌة يف الشعر احلديث، وال نعلم من هنج هذا النهج غريه؛ ألهنا من املنسرح املشطور، و 
 منفرٌد يف ذلك النمط. 
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املديد كما ورد يف الرتاث قيل: إنه ورد مزوء ا، يتكون من فاعالتن ، وحبر  حبر املديدالبحر الذي يلي ذلك هو   

 فاعلن فاعالتن يف كل شطر، وله ثالث أعاريض وستة أضرب:

 أما العروض األوىل فتكون على فاعالتن، وضرهبا مثلها على فاعالتن.   *         

، وضرٌب على فاعال أو  أضرب: ضرٌب على فاعالتْ وأما العروض الثانية فتكون على فاعال أو فاعلن، وهلا ثالثة    *         
 أو فْعلن. فاعلن، وضرٌب على فاعلْ 

 أو فْعلن.  ، وضرٌب على فاعلْ مثلها  لن، وهلا ضرابن: ضرٌب على فعال أو فعلن ال أو فعِ وأما العروض الثالثة فتكون على فعِ  *

ف  حمداثتهأما   اثنتني؛  صورتني  يف  لعروض  قد  فتتمثل  فاعلن ضراًب صحيًحاذكر األخفش  اليت على  فاعالتن،    املديد  على 
 شاهده: 

 ّ  مل يكـــن يل غريهـــا خلـــة
 مل تــــزل للعــــني يف كــــل مــــا

 

 وهلــا مــا كــان غــريي خلــيال   
ـــال  غبطــة  حــىت رأتــين قتيـــــــــــ

 

 ا قول املهلهل:عليهو 

 لست أرجـو لـذة العـيش مـا
 جّللــــوين جلــــد حــــوب  فقــــد 

 

ــتْ   ــد ّ   أزمـ ــالد قـ ــاقي  أجـ  بسـ
 جعلــوا نفســي  عنــد الرتاقــي

 

 وهناك مقطوعتان ليحىي ابن زايد يف محاسة البحرتي، يقول يف األوىل: 

 كلمــا شــئُت لقيــت امــرأ  
ا جـد ه  عاش دهر ا صـاعد 
ا ــ  ــر ال وانيـــــ  وتـــــــرى اآلخـــــ

 

 يشتكي شكوى حتّز الضمريا 
 مث ألقـــــــى اجلــــــــد منـــــــه عثــــــــور ا
 جــــــــده يزجــــــــي إليــــــــه احلبــــــــورا

 

 سبعة أبيات  موجودة يف احلماسة. واملقطوعة الثانية يف  

، وهي مقام املديداليت وردت يف ديوانه    صديق العنقاءعلى هذه الصورة صاغ الشاعر: حممد املعصراين قصيدته  و 
 يف مخسة عشر بيتا، يقول يف ختامها: 

 صار للعنقـــــــاء يف أرضـــــــــــــنا     ألُف عقـــــــــل  يستسيغ اخلباال                          

 ورا طواال ـــ ـــــــــــــُم عصـــغّران الوه      الوهم  كمْ   تُ ــكم ظللنا ننح                         
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 ق القيد  جباال ثقاال ـــــــــــــــــليأس  ونْغىن  به     نعشق اـــــــــــــــــــــــنعش                         

 السخني  غالال   والــ     ـبؤس  والدمع    والريح    د الغربة  ــــــــــــــــحنص                         

 اتئهـــــــــــــــــني ثكاىل ِب ومنشي  بني القلو        اة  ـــــــــــــــــ حنمل املأس                        

 تكتوي ابحلزن هذي القلو     ُب الظوامي تتل ّظى اشـــــتعاال                          

 مثل: ، مقصورًا ويكون ضرهبا   صحيحة: أن تكون العروض  وهي فقد أوردها ابن القطّاع وتبعه الشنرتيين،   الصورة الثانيةأما 

 اي ضعيف العقل والـرأي اي مـن
 

 ال يطيق احلـرب يـوم النـزالْ  
 

، يف ديوانه اهلجرة إىل اخلليل ثقةوعلى هذه الصورة وردت مقطوعٌة من أربعة أبيات للشاعر حممد املعصراين بعنوان 
 بن أمحد، يقول فيها: 

ــولني أخـــاف   ـــعليكوتقـ  مـــــــــــــــــــــــــــ
 أنــِت أحلــى اي حبيبــة مــن كــلِّ 
ــن ــىن مـ ــور املـ ــى اي زهـ ــِت أهبـ  أنـ
 أنت مـذ كنـِت ومـا زلـِت للقلــــ

 

 
 م

  نيْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن مجايل مث تبتسم
 نيــــــــــــــــــــــــاجلميالت لـذا تضحك

 كل من كانـت وسـوف تكـون 
 ون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب فتوان  آسر ا وجن

 

 . مقام املديدعشرين بيت ا نشرها يف ديوانه    يف   مكتبيت  الوزن بعنوانكما وردت للشاعر نفسه قصيدٌة على هذا  

للنشر وعنوانه: على    وله قصيداتن أخراين على هذه الصورة القيسيف ديوانه الذي يعده  ؛ أوالمها خطى امرئ 
نةبعنوان    ، وكلتامها يف أربعة عشر بيتا.جتميل، واألخرى بعنوان  م َدخِّ

 هل يوجد مشطوٌر للمديد؟  أخريًا:

 شاهده: أثبت اجلوهري له مشطور ا قدمي ا،  

 جـــــــاءان بـــــــدر الـــــــدجى
 

ــفقْ   ــاب الشــ ــدما غــ  بعــ
 

وهو عند الزجاج من مزوء الرمل، وعلى ما نسبه الزجاج أورده الشنرتيين، وقد سبق لنا أن  وكذلك فعل الزخمشري،
 ارتضينا رأي الزجاج وعددانه من حمداثت الرمل اجملزوء. 

 هبذا تنتهي هذه احملاضرة لنلتقي معكم يف حماضرة  أخرى إبذن هللا تعاىل. 
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 والعشرون  لثالثااللقاء 

 وبعد: بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا،  

 .حبر اجملتثّ فنبدأ هذا اللقاء بتناول ما حدث من جتديدات  يف  

لن فاعالتن يف كل شطر، وهي صورٌة وحيدة جاء   وحبر اجملتّث الوارد يف مصادر العروض جاء على وزن: مستفع
 ل ذلك قول ابن سناء امللك:فيها صحيح العروض والضرب، وميث

ى  أدنـــــــــــو إليــــــــــــــــك  فأُقصـــــــــــ 
ـــيت  فيـــــــــــه  جـــــــــــور ا تقّصـــــــــــــــــ
ــاٌل فمـــــــــــايل ــقي كمــــــــ  عشــــــــ
 ولـــــــــــيس حُتصـــــــــــى ذنـــــــــــويب

 

ى   وكـــــــم أُطيـــــــــــــــــــــــــــع فُأعصـــــــ 
ـــّصى ـــائٌر مــــــن تقــــــ  وجـــــــــــــــــــــــــ

ــاأراه   ـــدك نقصــــــــ  عنــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــى ـــس حُيصــ ــن ليـــ ــا مل يكــ  مــ

 

 بيد أن للشعراء يف شعرهم رأاي  آخر، فقد وردت له من صور التجديد ما يلي: 

ورود العروض صحيحة وضرهبا مقصور، كما يف قول نزار قباين يف ختام قصيدة  من اثين عشر بيت ا   الصورة األوىل: 
 :كيف كانبعنوان  

 اــــــــالليايل دخلنعلى  
 فحيث رّفت خطاان
 اـــوحيث سال شذان

 ل أانّ ـــــــــــــــــويعرف اللي
 اــــــــــــــــــــهنديــه حــىت كأن

 

 فأصبحت مهرجانْ  
 ان ــــــــــــــــــــتفّتقت جنمت
 ان ـــــــــــــــــتفّتحت وردت

 دان ــــــــــــــــــــكنا له مشع
 ان ـــــــــــــــــــــــــــغّمازت  يلِ للّ 

 

 : ورود عروض  صحيحة وضرهبا حمذوف، كما يف قول روحية القّليين: الصورة الثانية       

 ايرب طــال ســجودي
ـــإذا ذكرتـــــك أنس  ىـــــــــــ

 قـــــد جـــــّل حبـــــك ريب
 فـــــــــــال أرى غـــــــــــري ريب

 

 وامتــّد حــىت الســحر 
 نفســي وأمــر البشـــر
 عمــــــا يبــــــوح النظــــــر
 أطيـــــع مـــــا قـــــد أمـــــر
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 : ورود العروض حمذوفة وضرهبا صحيح، كما يف قول أيب شادي: الصورة الثالثة -

اهلوى  إال  العيش   ما 
الف جِيد    ىت ــــــــــــــــــــــــــ وأن 

 دةٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــ مجيعها وح
 ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــتباينت بينم
 ت ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ عوامل كّون

 

العبادة   جنب   واللهو 
 اده ـــــــــفيستطيب اجته

 ادة ـــــمثل الفصول املع
 تعطي الزمان امتداده 
 للكون هذي السيادة 

 

 عروضها حمذوفة وضرهبا مقصور، كما يف قول العقاد:   الصورة الرابعة:  -

 اةْ ــــــــــــــــــالنور سر احلي
 ى ـــــــــالنور وحي النه

الفىت النور    شوق 
 ما تبصر العني من 
اهلدى  سبيل   هذا 

 

 اة ــــــــــــــالنور سر النج 
الصالة   النور وحي 

 اة ـــــــــالنور شوق الفت
 اه إال أداة ـــــــــــــــــــــــــمعن

اهلداة  افرتاه  ما   ال 
 

، كما يف قول فاروق شوشة املشعثة للعروض احملذوفة مشعثا : فيكون الضرب فيها حمذوف ا  أما الصورة اخلامسة -
 )كلماٌت مرتعشة(:   يف مقطع  من قصيدة 

 طيٌف من الذكرى 
مرّا أو  طاف   إن 

 واـــــــــــــــــــأبصرهتم هام
 وى ـــــــــــــأرواحهم نش

أبقى  ليتين   اي 
 

أبعتاب   ك ــــــــــــــــيسري 
 ك ــــــــــــيف كأس أحباب
 ك ــــــــــــــــيف قدس حمراب

ألعناب  ك ـــــــــــظمأى 
اببك  على   وحدي 

 

التشعيث يف   كل شطر  جاء على مستفع فالتزم  فالعروض حمذوفة مشعثّة، والضرب حمذوٌف مشّعث،  فاال،  لن 
والضرب، العروض والضرب، وميكن أن تُعد هذه املقطوعة صورة  أخرى من البسيط املشطور، الُتزم فيها القطع يف العروض  

 لن.لن، مستفعلن فعْ فيكون تقطيع كل شطر  منها: مستفعلن فعْ 

 : كما يف قول فتحي سعيد ،أما ما سوى ذلك من ورود العروض املقصورة مع الضرب الصحيح  
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 علــى رفــات الصــدورْ  

ــور ــري بــــــــني القبــــــ  أســــــ
 أبكي على كل سـور

 

 مشيُت والليل حالكْ  
 أرنــــــــو هنــــــــا وهنالــــــــك
 فكلــــــــــه قــــــــــرب مالــــــــــك

 

 كما يف قول حممود أبو الوفا:   ،املشعث  املقصورة مع الضرب احملذوفأو  

 لكــــــــل يــــــــوم  شــــــــرابْ 
ــذابْ   وكــــل معــــىن العــ
 مـــن ذا يـــرد الصـــوابْ 

 

 هْ ـــــــــــــــــــال بد مـن كاس 
 هــــــــــــــيف لـــون إحساس

 هـــــــــــــــــــــــللدهر يف انس
 

 ة نفسها: طمّ سأيب الوفا يف امل ، كما يف قول  أو املقصورة مع الضرب املقصور

 ال تســألوا اي شــهودْ 
 وأيــــــن حنــــــن العبيــــــد 
 ومـن ختطـّى احلـدود

 

 عن حكمة األقدارْ  
ــتار  ممـــــــــــا وراء الســـــــــ
ــار  يُرمـــــى بـــــه يف النـــ

 

بناء   ف احلكم  ميكن  ال  التقفية  من  نوٌع  فيها  األخرية  الثالثة  النماذج  حبر   عليههذه  من  جديدة   صور   ورود  على 
 اجملتّث، ولذا نكتفي ابلصور اخلمس اليت طرحناها يف البداية، مع أن الصورة اخلامسة ميكن أن تكون من مشطور البسيط.

لذلك التايل  املقتضب:  البحر  هذا  حبر  ويتكون  مفعوالتُ ،  من  تراثي ا  أن مستفعل  البحر  بيد  شطر،  يف كل  ن 
مستعلن يف كل شطر، وعلى هذا الوزن ما ورد   التُ بح: مفعا الطي، فتصيلحقه  ،العروض والضرب  ته مجيعا مبا فيهاتفعيال

 مطّرد ا من قليل األشعار مثل:

 حامل اهلوى تعبُ 
 هــــــــــــإن بكى حيق ل

 

 ربُ ــــيستخفه الط 
 بُ ـــما به لعليس  

 

 أما التجديدات يف هذا الوزن فتتمثل يف اآلي: 

 مقطوع ا للعروض املطوية، وذلك يف قول احلسني بن الضّحاك:  مستفعل  : ورد فيها الضرب على وىلاألصورة  ال         

ــاملٌ حبّبي ـــعـــــــــ  هِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يوســـف اجلمـــال وفـــر

 مطــــــرٌق مــــــن التيــــــهِ  
ــه  عــــــــــون يف تعّديــــــــ
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ــا أان مــــن  ال وحــــق مــ
 ةٌ ــــــــــــــــــــــــــــاحليـاة انفعما  

ــيم يشغل ـــالنعـ  هــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رث  ـــــــــــــــــفهو غري مكت

 دهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتئـٌه تزهّ 
 

ــه أرّجي  هــــــــــــــــــــــعطفـــــ
 هـــــــــــــــــــيل علــــــــى أتبّي

 هـــــــــــواجلمــــــــال يطغي
 هـــــــــــــــــــــــللـــــــذي أالقي
 هـــــــــــــــــــــيف  رغبــــــــيت في

 

 وكذلك قول مشس الدين بن املفّضل: 

 ين ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ابلبعاد جتزي
 هل لذاك من سبب  

 ين ــــــــــــــــــــــ ابلصدود تقتل
يف حاكم    يت ــــــــــــــــــــ أي 

 

يربي  غزال   نِ ــــــــاي 
 ين ـــــــــــــأم تريد تربي
 ين ــــــــــــــواهلوان  تُولي

 اي حبيب ابهلُون
 

 مع مالحظة أنه أورد عروض البيت الرابع مقطوعة دون تصريع. 

 يقول يف ختامها:  أمة وحدي يف ديوان   كحلها األسودكما أن للشاعر: حممد املعصراين قصيدة على هذا الوزن بعنوان 

 شــــــــــــــــــــاعٌر يعذبــــــــــــــــــــه
 كــــم مشــــيِت عامــــدة  
 الوصـــــــــــــــــال أغنيـــــــــــــــــةٌ 
ــدها ــور تُنشـــــــــــ  الطيـــــــــــ
ـــ  لــــــــو مسْعِتهــــــــا لعرفْــــــــــــ
 بعد كل ما جحـد تْ 

 

 سحُر كحلـك األسـودْ  
ــــــــــــــــــــدْ فـــوق قلـــيب    ْكم 

ُ
 امل

ـــد مل تُـ  ــــــــــــــــــــــــــــ ن  أوتُنش   غـــــ 
 ا األرغــــــــــد هيف صــــــباح

د   ــــِت القلــوب  إذ جُتحــ 
ــ ر  ســـــــحرها امل  لظـــــ  دفـــــــْ

 

العروض على    الصورة الثانية:           ، كما يف فع ل  أو    مست  حّذاء، وضرهبا أحّذ مقصور على    فع لن أو    مستف  ورود 
 : طفت  يف اجلبال  املعصراين حتت عنوان قول حممد  

 طفــــــت يف اجلبــــــالْ 
 طفتهـــــــــــــــــا كثـــــــــــــــــري ا
ــبااب  ال انتهــــــت صــــ

 راداال انتــــــــــأت مــــــــــُ 

 أجتلـــــــي اجلمـــــــالْ  
ــاللْ  ــّزين اجلـــــــــ  هـــــــــ
ــالْ   ي وال الليــــــــــــــــــ
 ي وال الظــــــــــــــاللْ 
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الثالثة الصورة  املقتضب أما  الطيب، وجعلها من  الدكتور عبد هللا  عروضها حيث ُحذف من  ،  (1) : فقد ذكرها 
، وعلى هذه الصورة وردت قصيدة سْ الت مُ بقه، فيصبح وزن كال الشطرين: مفعُ وضرهبا الوتد والسبب الذي يس

 ها: مطلع  يقول يف تقع يف سبعني بيتا  اليت    مرقص  شوقي

واحتجبْ   مال 
هاجري   ليت 

رض  ا ــــــــــــــــــــــــعتبه 
بينن  ا ـــــــــــــــــــــــــــــعّل 
مفنّ  اـــــــــــــــــــــــــ أو   د 
ُدن  

مل  ف  ـــــــــــــــــــمن 
ُمتع  ب ا ـــــــــــــــــــابت 

 

الغضبْ    واّدعى 
السبب  يشرح 

عت  ب ــــــــــــــــــــــليته 
 ذب ـــــــــــــــواشي ا ك

الّرِي    ب ــــــــــــــــــخيلق 
سح  ب ـــــــــــدمعه 

اللع  ب ـــــــــــــــــــــــمهه 
 

 : يف تسعة عشر بيتا يقول يف مطلعهاقصيدة  مود سامي البارودي  حملوقبل شوقي كانت  

ـــامــــــــإل الق  حْ د  ــــــــــــــــــــــــ
ـــيت  واْرِو ُغل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــىت مـــــــىت  فالفــــــــــــــــــــــــــــ
ـــرتْ  ي  إن ســــــــ  وهـــــــْ
 أو صبــــــــــــــــا هبـــــــــــــــــــــا

 

ـــحْ    واعـــِص مـــن نصــ
ـــرحْ  ـــة الفــــــــــــــــــ  اببنــــــــــــــــ
 ذاقهـــــــــــــــــا انشـــــــــــــــرحْ 
حْ   يف العليــــــــــــــــل صــــــ 
 ابخــــــــــــــــٌل مســـــــــــــــــــــــحْ 

 

بعنوان   قصيدٌة  األمسر  حممد  القرويّ وللشاعر  شوقي   حنني  أن  بيت ا، كما  وثالثني  مخسة   تبلغ  الوزن،  هذا  على 
 استخدم هذا الوزن يف مسرحية مصرع كليوابترا، فقال على لسان شرميون: 

دعي م    ْلكيت 
 ة  ـــــــــــجند روم 
 ا ــــــــــــيف سبيله

 

الِفك رْ    هذه 
رــــــيعبد البِ   د 

 ررــكب الغ ير 
 

 

 85:1املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها/ (1)
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، ت  مس  كالصورة السابقة، لكن الضرب جاء على وزن    استخدم العقاد فيها العروض على وزن مسْ   صورة رابعةمث توجد  
 ، كما ورد يف ضرب الصورة الثانية، يقول العقاد: ل  فع  أو  

ــُذرا ــار يف الـــــــ  طـــــــ
ــا ــرع اخلطــــــــ  مســــــــ
 مـــــــــــا لـــــــــــه عـــــــــــدا
ــطا ــه ســـــــ ــا لـــــــ  مـــــــ
 يف صــــــــــــــــــــــــــــعوده
ـــ  تلــــك ســــرعة الــــ
 تلـــــك ســـــرعة الـــــــ

 

 هــام يف الســهولْ  
ــا جيــــــــــول  حيثمــــــــ
ْدوة الوعـــــــول  عـــــــ 
ــيول ــطوة الســـ  ســـ
 يشـــــــــــبه النـــــــــــزول
 هــــارب العجــــول
 آمث اخلجــــــــــــــــــــــول

 

الســــــــــــــــــ سرعة  والوصول ـــــــأين   ــــــــــــــــــــــعي 
 

، وهي أربع صور، ابإلضافة إىل الصورة  ا املقتضب حمد  عليهلصور اليت ورد هذه هي ا  الرتاثية.اث 

 . حبر املضارع  البحر األخري وهو البحر السادس عشر:

 فاعالتن يف كل شطر، كما يف قول ابن عبد ربه:  تكون على مفاعيلُ   وصورة هذا البحر الرتاثية

ــال صـــــبّ   ــّدد وصــ  فجــ
 وإن تـــــــدن منـــــــه شـــــــرب ا

 

 مىت تعصه أطاعـا 
ايقربْـــ   ك منـــه ابعـــ 

 

 املضارع. والبيت األخري هو شاهد العروضيني على حبر  

 أما التجديدات يف هذا البحر فتمثلت يل فيما يلي: 

مقصور ا، كما يف قول   فاعالت  كالرتاثية، على حني يرد الضرب على    فاعالتن ورود العروض على  :  الصورة األوىل
 أيب نواس: 

ــيتْ   أاي ليـــــــل ال انقضـــــ
ـــواي لي  ل إن أردت  ــــــــــــــــــــ

 بــــــــــــــــــــــــحبييب أبي ذن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــفوهللا ال صرمتُـ

 تْ ــــــــــــــــــــــــواي صـــبح ال أتي 
ا فـــال اهتدي ــ  ـــطريقـ  تـــــــــــــــ

 تــــــــــــــــــــــــــــــــهبجرانك ابتلي
 ـــك فاحتل مبا اشتهيت
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــووهللا ال قطعتُــ 

 وال زلـــــــت عاشـــــــق ا لـ ـــــــــ
 كـــــــــــرجوت السلّو عن
 تـــــــــــــــوهيهات ما طلب

 

 ـــــــك إن زرت أو أنيـــــت
ـــك إن شــئت أو أبيــت  ـ

 تـــــــــــــــــــــــــــفهيهات ما رأي
 تــــــــــــــــــوهيهات ما ابتغي

 

 . فاعالت  ، فصارت  الكفوُيالحظ أن أاب نواس أكثر يف العروض من حذف نون فاعالتن وهو  

 يف ختام ستة عشر بيت ا:  على هندها السالم  وعلى هذه الصورة نفسها قول حممد املعصراين يف قصيدة  بعنوان 

 ديـــــــــــــــجتّليت  يف قصي
 علـــــى نبضـــــك الليـــــايل

 د  ــــــــــــــــــــــــــــنبوءات كـل هن
 ـــــــــــــــــــــفيا خري انفـرين ابــ

 ــــــــــــــــــــــــا أيــعليكمسالٌم  
 

 آمْ ـــــــــــــــــــــوأسريت للش 
 امـعلى السه  متّشتْ 

 امـــــــــــــعلى وهجها نن
 امــــــــتدا منكما السق

 المـــــــــــــــــــنما كنتما س
 

فجاءت العروض على فاعالتن صحيحة، وجاء ضرهبا حمذوف ا، كما يف   ا حبر املضارع:عليهأما الصورة الثانية اليت ورد  
 قول حممد العّياشي: 

ــّيعت عهــــــودي  أال ضــــ
 فـــــــــــــال دام يل ســـــــــــــرورٌ 

 

 رعــــى هللا عهـــــدها 
 وال عشـُت بعـدها

 

 مقصور ا، كما يف قول منذر شّعار:  فاعالت  حمذوفة، وضرهبا على    فاعال : وردت فيها العروض على  والصورة الثالثة   

 لـــــــــــك اجملـــــــــــد اي فـــــــــــىت
 قـــــــــــل احلـــــــــــق جـــــــــــاهر ا

 

 إذا مل تكـــــن ختـــــافْ  
اف  وال ختش أن حتـُ

 

 ". ك  يعلجُيار   ي"أ

 فكــــــم قــــــد حمــــــا األذى
دا  واي حبــــــــــــــــــــــذا نــــــــــــــــــــــِ

 

ــاٌل بـــــــال تـــــــالف   مقــــ
 إىل املوج اي ضـفاف
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 قوله: وكذلك  

 خذ الصدق يف احلديثْ 
 وكــــــــــن صــــــــــادق التقــــــــــى
ــع الفــــــــــــــىت ــا أبشــــــــــــ  فمــــــــــــ

ْن مبــــن ل ــِ  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأحسـ
 

 وال حتمــــــــــل اخلبيــــــــــثْ  
 علـــــى درهبــــــا احلثيــــــث

ـــمبــــن حولــــه يعي  ثــــــــــــــــ
 أبرض اهلدى مكـوث

 

 ا.عليهوبذا تكون الصور احملدثة يف حبر املضارع ثالث صور، ابإلضافة إىل الصورة الرتاثية اليت ورد 

ليست على درجة واحدة من القبول شعر البيت  أوزان  يف  ونعيد هنا ما سبق أن قلناه من أن جتديدات الشعراء  
ترحيبا من شعراء آخرين فذاع ذكره، ولذ يف األمساع وقعه، ؛ فبعضها بقي حبيس جتربة مبدعه، وبعضها اآلخر لقي  والذيوع

 . وصار إثراء لنغم البحر الذي حلقه التجديد 

وهبذا ينتهي حديثنا عن التجديدات اليت صادفناها يف األحبر الشعرية الرتاثية، وأقول: صادفناها؛ ألن هذا اجتهاٌد 
يقرأ  فشخصي،   نقرأآخر  ابحث  قد  مل  نر،    ما  مل  ما  فيه  يف كتابنا: فريى  فما كتبناه  أبول،  أوال   معلوماتنا  حنّدث  وحنن 

الشعر  االتباع واالبتداع  موسيقى  فيه    بني  قد غرّيان  أربعني سنة  بعد هذا آراء وزدان  منذ  قرأانه  فيما  إضافات  الحظناها 
 صدق ما نقول. مدى  اب ستعلمون  يف احملاضرات، وحني تراجعون الكت عليكمالتاريخ، وقد اتضح هذا فيما يُلقى  
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 والعشرون  اللقاء الرابع

تبعهم  آله وصحبه ومن  الرحيم، احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا سيدان حممد  وعلى  الرمحن  بسم هللا 
 وبعد: إبحسان  إىل يوم الدين،  

أن  ولعلكم الحظتم  اخلليلية،  األحبر  أو يف  البيت،  التجديد يف شعر  احلديث عن  من  املاضي  اللقاء  انتهينا يف 
 التجديد يف األحبر اخلليلية واحٌد من أمرين: 

ومزوء فريد له مشطور،   إما جتديٌد يف النمط، مبعىن أن يكون البحر اتم ا ال مزوء له فريد له مزوء، أو له اتم    *    
 و يكون البحر قد ورد يف الرتاث مزوء ا فريد له اتم، إىل آخر الصور اليت ذكرانها. أ

على العروض وحدها، أو   وإما أن يكون جتديد ا يف البحر نفسه كما ورد يف الرتاث، بيد  أن التجديد منصب    *  
 ما مع ا.عليهالضرب وحده، أو  

رج عن النغم الذي اقرتحه اخلليل أو الذي قّعد له اخلليل وأما إذا حدث خلل يف التفعيلة يف حشو البيت حبيث خت
 ر. عامن األخطاء اليت وقع فيها شاعٌر أو متش  أ ه اهتمام ا، ونعّد مثل هذا خطفإننا ال نعري 

االّطالع ويف  إليه طاقيت يف  توّصلت  املوجود، وإمنا هذا هو ما  الذي ذكرته من مناذج يف األحبر هو كل  وليس 
 ا.عليهن يكون هناك عند شعراء آخرين مل أطّلع على أشعارهم صوٌر مل أستطع ذكرها؛ ألين مل أطّلع  القراءة، وميكن أ

 كيف نضبط ذلك؟ 

ضابط ذلك: أن يكون الطالب على وعي  بكل الصور الرتاثية الواردة يف كل حبر، وهو يف هذه احلالة قادٌر على 
 أبنه خطأ.  عليهأبنه جديد أو جتديد، أو حيكم   عليهفرز ما جاء خمالف ا هلذه الصور لكي حيكم  

هو منٌط من الشعر ، و يلة عر التفعش   أوالشعر احلر    يهعلننتقل اآلن إىل احلديث عن منط  آخر من الشعر أُطلق  
 يعتمد على التفعيلة دون أن يرتبط بعدد  حمدد  يف البيت، فحينما تنتهي اجلملة ينتهي الشاعر مما يريد أن يقول. 

 ونتناول هذا املوضوع حتت عناوين ابرزة: 

 ا الشعر احلر؟ عليهما األحبر العروضية اليت صيغ  *  

 مدى صلة ذلك ابلرتاث العروضي؟ ما  ما الزحافات والعلل العروضية اليت وردت يف الشعر احلر، و  *  

 ية اليت وقعت يف الشعر احلر، ومدى صلتها ابلضرائر اليت حدثت يف شعر البيت؟ شعر ما الضرائر ال*  
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 ، أو ورود أخطاء عروضية يف الشعر احلر.   مث: موقف الشعر احلر من األخطاء العروضية  *

واملتقارب،  والرمل،  والرجز،  والكامل،  الصافية كالوافر،  األحبر  فأما  مرّكبة،  وإما  صافيٌة  إما  العروضية  األحبر 
 ا قصائد متعددة. عليهفقد صاغ الشاعر يف الشعر احلر    ،واملتدارك، واخلبب

بتفعيالت الرجز، ولن أشغل ك األمر  يعلحني تراجعه خيتلط    كأيض ا شعٌر حر، لكن  عليهوأما السريع فقد ورد  
الوقت بذكر مناذج، فال بد لكل طالب  من الطالب أن يراجع النماذج املوجودة يف املرجع الذي ينبغي أن يرجع إليه ليقرأ 
هذه النماذج؛ ألن التوّقف أمامها مضيعٌة للوقت، فلن يستطيع الطالب أن حيتويها من خالل السماع، وإمنا ال بد أن يقرأ 

 .(1) جاءت يقرأ تفعيلها ليعرف كيف  النماذج و 

ذكرت الوافر والكامل والرجز ومعه السريع، وذكرُت الرمل واملتقارب واملتدارك ومعه اخلبب، فلماذا مل أذكر البحر   
 الذي يسمى تراثي ا حبر اهلزج؟ 

ومعصوهبا  مفاعلنت  وإمنا كانت  أبكملها،  قصيدة   يف  مفاعيلن  يستعملوا  مل  على كثرهتم  الشعراء  ألن  أذكره؛  مل 
 النمط السائد يف هذه النغمة. مفاعْلنت هي  

: الذي يكتب على الوافر ال يفرقه كثري ا عن حبر اهلزج، أو ال يفرق اهلزج عن الوافر، فغالب ا تكون هناك تفعيلة يأ
ا إىل حبر الوافر  دون أن يستمر الشاعر من أول القصيدة إىل هنايتها على حبر اهلزج.  ،حُمرّكة اخلامس تشّدان شد 

ّد من رّكبة فقد صاغ الشاعر الشعر احلر على أحبر  منها وترك أحبر ا، ولذلك قيل: إن الشعر احلر قد ح أما األحبر امل
 إايها.   اخلليلا  نالنغمات الكثرية اليت أورث

مرتني يف كل شطر،   فمثاًل:  تتكّرران  تفعيلتني  يتكّوانن من  اللذان  البحران  والبسيط، ومها  الطويل  إىل  نظران  لو 
كما سبق توضيح ذلك من فعولن مفاعيلن أربع مرات، يف كل شطر  وحداتن، والبسيط يف صورته التامة فالطويل يتكّون  

 يتكّون من مستفعلن فاعلن أربع مرات  أيض ا، يف كل شطر  وحداتن. 

األساس يف هذين البحرين حني يستخدمان يف الشعر احلر: أن يقوم االستخدام على اعتبار الوحدة يف القصيدة 
 : ههو   .. ها  .. ها  حتت عنوان:  بواحدة، ففي قول بدر شاكر السّيا  عيلتني اثنتني بدال  من احلرة تف 

 هُ نفس    رأيت الذي لو صّدق احللمُ 

 ملّد لك الفما 
 

 408-338راجع يف هذه احملاضرة وما يليها من حماضرات كتاب موسيقى الشعر بني االتّباع واالبتداع ص (1)
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 وطّوق خصر ا منك واحتاز معصما  

 لقد كنِت مشسهُ 

 فالقلب ُيصهرُ   كوشاء احرتاق ا في

 فيبدو على خّديك والثغر أمحرُ 

 فيسكرُ و  سو وحيسويف هلف  حي

ما يف كوالرابع، وإما من هذه الوحدة ُمكّررة مرتني  الثاين  ين  السطر فكل األبيات إما مكّونة من فعولن مفاعيلن فقط كما يف  
 بقّية األبيات. 

 :راثء املالكي  أما يف قول أمحد عبد املعطي حجازي من قصيدة

  بغداد مقهورةْ 

 ا ترى بنيها على أعوادها جثث

 منشورةْ يف األفق 

 ا مصفوفة  شبح ا مستقبال  شبح

 دِ يبكون يف جل  

 ون من أحدِ يبكون بعض ا وال يُبك  

 ة ويف رايح الدجى أشالء أغنيّ 

 ويف رايح الدجى شوٌق مليالدِ 

 الوحدة الوحدة الكربى وحلم غِد 

 عدٌل وحريّة 

 ة أشالء أغنيّ 

 ا تزل يف الشفاه اليـُْبِس منثورةْ ملّ 

 مستفعلن فْعلن، أو مستفعلن فِعلن، أو وحداتن مع ا يف بيت  واحد. فكل بيت  مما سبق إما 
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، وإمنا جعلوا الوزن الرتاثي مبثابة هيكل  للقصيدة، مبعىن: أن كل  التزام ا كامال  لكن بعض الشعراء مل يلتزموا ذلك 
د مثال  حتت عنوان سطر  يف القصيدة جيب أن يتفق مع هذا الوزن كله أو جزء  منه على حسب طول السطر، ففتحي سعي

 يقول:   انتظار ماذا

 الليل والصمت واملصباح والوترُ 

 مُس ار حانة ليل  راح حُيتضرُ 

 الشعر فيها وفيها احلرف يُعتصرُ 

 كأسان: كأٌس شربُت وأخرى مل يذق بشرُ 

ت األخري يتكون من مستفعلن فاعلن فعلن، مستفعلن فعلن، فالتفعيالت املستخدمة هي تفعيال  سطرفنجد أن ال
وإن كان ورد يف الشعر احلر،    ال يسمح به النظام العمودي، لكنهالبسيط، لكنه كّرر فاعلن مرتني متتاليتني، وهذا تصرٌف  

 . ا، فيستقيم نغم ما بعدها على شطر من البسيطعليهابإلمكان ختريج النص على جعل)كأسان( سطرا وحدها موقوفا  

 :ماملعبد املتهدّ حني يقول الدكتور حممد مصطفى بدوي يف قصيدته  و 

 راح يسوقها إلٌه غضوبْ  رايح الشمال اهلوجُ 

 تصّفر يف األهباء والسيل جارفْ 

 على املذبح املتداعي 

 فالسقف قد هوى 

 ا منزعج ووىّل شقي الطري  

 سوى واحد  قد أعجزته السنونْ 

 ( احلشف البايل)ومل يبق إال املوت و

األ  ففي فّرق   سطر هذه  ولكنه  واحدة،  يستخدمهما وحدة   مل  أنه  بيد  مفاعيلن،  فعولن  الطويل  تفعيليت  استخدم 
ا يف اإلتيان مبا يريد ما دام ومل يتمّسك ابلعدد الذي ميكن أن ـي به من كلتيهما يف كل بيت، وإمنا ترك نفسه حر    ،بينهما

 يسري يف إطار تفعيليت البحر. 

 . فعولنمفاعيلن فعولن   فعولُ   جارف=تصّفر يف األهباء والسيل    الثاين:  فالسطر
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 فعولن. فعولن فعول    املتداعي=: على املذبح  الثالث  السطر 

 هذا نوع من التصّرف فعله الشعراء الذين ركبوا األحبر املزدوجة.   

، أو هذا هو األساس، ي  ضع يف حسبانه مكان فإذا ما أتينا للبحر الثالث وهو حبر اخلفيف وجدان الشاعر أحياان 
بني    التفعيلة مستفع مستفعففاعالتن،    تفعيليتلن  فاعالتن،  اخلفيف:  القصيدة يف   بحر  مّث ال خترج  فاعالتن، ومن  لن، 

، كما حدث يف قصيدة أو مزوئه  أغلب أبياهتا إن مل تكن كلها عن كون أبياهتا ترتاوح بني اخلفيف التام ومشطور اخلفيف
 لبدر شاكر السّياب اليت يقول فيها:  ثعلب املوت 

ا لرمية الصّيادِ   كم ميُِض  الفؤاد  أن يصبح اإلنسان صيد 

 ضعيفا مثل أّي الظباء أّي العصافري 

 خميفا   ألن ظال    قابع ا يف ارتعادة اخلوف خيتض  ارتياع ا

 يرمتي مث يرمتي يف اتّئادِ   

 آهِ   ل  ويشحذ النص  ثعلب املوت فارس املوت عزرائيل يدنو

 اي إهلي   يصّك أسنانه اجلوعى ويرنو مهدد اآه   منه    

 فناء  ليت أن احلياة كانت  

 النهاية   هذيقبل هذا الفناء  

 ابتداء  ليت هذا اخلتام كان  

 ا املستبيح  د  األطفال هذا املهدِّ   واعذاابه إذ ترى أعنيُ 

 صابغ ا ابلدماء كّفيه يف عينيه انٌر وبني فّكيه انرُ 

 أكّفهم واستجارواكم تلّوت  

 ا رحي  ث  وهو يدنو كأنه احت 

 ا مستبيح

 القصيدة. إىل آخر  ...   امستبيحمهّدد ا  مستبيحا  
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القصيدة كلها تسري بني سطر  من اخلفيف التام، وآخر من اخلفيف اجملزوء، مل يشّذ عن هذا النظام سوى ثالثة ف  
 ا اليت تقابل فاعالتن، وهكذا. ومستبيحالتن،  عِ فاعالتن فكون من فاعالتن متفعلن  أسطر، منها السطر الثاين امل

أما االستخدام اآلخر الذي هو أشد حرية  مما سبق فرياعي الشاعر اإلطار العام لبحر اخلفيف من كونه يتكون من 
 منهما رِد ا كال  لن، فيبين قصيدته على هاتني التفعيلتني خالط ا بينهما أحياان  كما يف اخلفيف الرتاثي، ومف  فاعالتن ومستفع

يقول   جيكور أميفتبدو القصيدة بقليل  من التأمل خليط ا من اخلفيف والرمل والرجز، ففي قصيدة    ،ببيت  أحياان  أخرى
 السّياب:

 اخلفيف. من  السطر  هذا  =  كسيحا تلك أمي وإن أجئها  

 هذا من الرمل. =  والرتاابالمث ا أز/هارها وال/ماء فيها/  = المث ا أزهارها واملاء فيها والرتااب 

 هذا من الرمل.=  اتلك أطيار الغد الزرقاء والغرباء يعربن السطوح  

 هذا من اخلفيف. =  اأو ينّشرن يف بويب اجلناحني كزهر  يفّتح األفواف

 هذا من الرمل =  هاهنا عند الضحى كان اللقاء 

ها/ تكّسر شفاهس على/  وكانت الش/ مش  الرجز:هذا من  =  ا ها تكّسر األطيافشفاهوكانت الشمس على  
 ا ال/أطياف

 هذا أيض ا من الرجز. =  الضياءْ وتسفح  

ومستفعفقد     فاعالتن  التفعيلتني  لكنه   لن   استخدم  اخلفيف،  حبر  لبنتا  النغم   ومها  فيكون  مع ا  هبما  ـي  مرة 
بتفعيلة مستفع  بفاعالتن وحدها    للخفيف، ومرة ـي  ومرة  ـي  الرجز،  لو كان من  البيت كما  فيبدو  وحدها  فيبدو لن 

 .بعينه  وليس شعر ا على حبر  ،، وهذا من وجهة نظري ممع حبوررملالبيت كما لو كان من ال

 وال ح،  املنسر املديد، وال  لم يقرتبوا مثال  من  ف  ؛ -على حد علمي-هناك أحبر مل يقرتب منها الشعراء يف الشعر احلرو 
ورمبا كان أحدهم قد فعل هذا أحبر كثرية ضاعت من الرتاث العروضي يف الشعر احلر،    . املقتضب  وال املضارع،    وال اجملتّث،  

، وعدم العلم ابلشيء ليس حجة، لكن مسح كثري من دواوين الشعر احلر أثبت أن األحبر املتناولة هي األحبر عليهمل أعثر  و 
من   وأما  املعتّدين   ةاملركبالصافية،  الشعراء  بعض  عند  هذا  وكان  واخلفيف،  والبسيط،  فالطويل،  املزدوجة  األحبر  من  أو 

يريدون أن يثبتوا أهنم يقولون   ،حّد  أو حّجم النغمات الرتاثية  رلناس الذين يقولون: إن الشعر احلأبنفسهم يريدون أن يثبتوا ل
 اه األحبر الصافية أو األحبر املفردة. على هذه األحبر، لكن بعد ذلك سارت األمور يف اجت
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ا الشعر احلر، وال يغين هذا عن مطالعة الكتاب مطالعة  عليههبذا ننتهي من النقطة األوىل عن األحبر اليت صيغ   

 متأنية، وإىل لقاء  يف حماضرة  أخرى إبذن هللا. 
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 والعشرون اللقاء الخامس

 وأستعني هللا   -وسلم  عليهصلى هللا  -وأصّلي على نبيه حممد    -سبحانه وتعاىل -بسم هللا الرمحن الرحيم، أمحد هللا  

 مقبل.  عليهفيما أان  

بدأان يف اللقاء السابق حديث ا عن الشعر احلر، أو األحبر اليت يستعملها الشعراء يف الشعر احلر، واآلن نتحدث عن 
 تعملها الشعراء يف الشعر احلر ومدى صلة ذلك ابلرتاث العروضي. الزحافات والعلل اليت اس

أو متكٌئ على   ،هناك حقيقٌة مهمٌة ينبغي أن نقّررها يف البداية: هي أن الشعر احلر متكٌئ على الرتاث العروضي
نواّة لتشكيل البيت دون ارتباط    ذت  فيه ابلتفعيلة مفردة، واخت  الشعر الرتاثي وسائٌر على نغمه، كل ما يف األمر أنه اعُتّد 

 بعدد  معنّي  منها يف كل بيت، وإمنا األمر مرتوٌك لطبيعة اجلملة الشعرية حيث تنتهي.

الوافر يف هناية  عّي جد  فطب نت، ومفاعْلنت، مفاعل    : احلرالشعر  األسطر؛ ألنه ال توجد أشطر يف  ا أن جند يف حبر 
 . يف شعر البيت  ، مما ورد ، ومفاعْلتانْ تانْ ، ومفاعل  وفعولن، وفعولْ 

 ، ، ومتفاعالتنومتفاعالنْ ومْتفا،  فا،  ، ومت  ا أن جند يف هناية األسطر يف حبر الكامل: متفاعلن، ومتفاعلْ جد   عي  وطب
 . غريها مما تتشكل به األعاريض واألضربو   وفِعالْن، وفْعالْن، 

فاعال، و ،  فعالتْ و ،  فاعالتْ و وفاعالاتْن، وفعالاتْن،  فعالتن،  و ا أن جند يف أواخر حبر الرمل: فاعالتن،  جد  وطبعّي  
،  فع ل  أو    فال    وليس هناك خالف ذو ابل يف استخدام الشعر احلر للرمل سوى إيرادهم تفعيلة يف األضرب بوزن  فعال. و 

 : احلب  من عمريف ديوانه   حلن حتت عنوان    كما يف قول صالح عبد الصبور

 جاري مّدْت من الشرفة حبال من نغ مْ 

 نغم قاس  رتيب الضرب منزوف القرارْ 

 نغم كالنارْ 

 يقلع من قليب السكينةنغم  

 نغم يورق يف روحي  أدغاال حزينة

مث ُقطعت فصارت فاعْل،   فوزن السطر الثالث: فعالتن فْعْل، فكأن تفعيلة الرمل قد حلقها احلذف فصارت فاعال،
 مث حلقها التشعيث فصارت فاْل أو فْعْل. 
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 : لكم  أقول وان  يومن ذلك أيضا قوله يف قصيدة أخرى يف د 

 إنساٌن إلنسان جناح هعندما يشرع 

 ويناغيه دالال ومساحة 

 وا عندما يصبح ما مر من األعوام حم ْ 

 مل يكن حينا حياة القلبْ 

 لغوا   ظ عندما يصبح كل اللف

 غري لفظ احلب 

يف هناية السطر األخري فيمكن أن تعامل معاملة   ب  ح  اليت سبق التحدث عنها. أما    فع ل  تساوي    قلب  فكلمة  
، وميكن أن تعامل على أهنا حرف قلب  وردت مقابال هلا يف التقفية، مبعىن أن الباء املشددة مقابلة لالم والباء يف  السابقة إذْ 

 الشعر العريب، ، وهو الرأي األقرب للصواب؛ ألن هذا هو مقتضى التعامل مع القوايف املماثلة يف فاواحد ساكن فتقابل  
 وبذا نكون أمام صورة أخرى من أضرب الرمل مما مل يرد يف الرتاث.

 قوس قزح قول الشاعر مفلح كرمي حتت عنوان  ، يف  فقط، حبذف عالتن كلها  فا:  وقد ورد ضرب الرمل على وزن           
 : العاشق   بوح يف ديوان  

 أنت صوٌت للنداءات البعيدة 

 والشعاع اخلافت الصبحي 

 : وقوله

 فأان ُملق ى على زند الفصول املّيتة 

 رافع ا سيف التحدي 

 لون العامل السفلي   الصمتُ   كلما ألقى إيل  

 . فا = يل كلما أل/قى إيّل الص/صمت لون ال/عامل السف/ -  فا  = حي فلو قّطعنا البيت: والشعاع ال/خافت الصب/ 

فيما عدا ذلك ميكننا أن نقّرر واثقني أن الرمل يف الشعر احلر ال خيتلف عنه يف شعر البيت إال يف عدد التفعيالت 
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الواردة يف كل بيت، واستغالل الصور املتعددة للتفعيلة على أهنا إمكاانٌت متعددة لتفعيلة البحر، ميكن أن يوردها الشاعر  
 ، أو ُيالم على الوقوع فيه.عليهذلك    مجيع ا يف قصيدة  واحدة، دون أن حُيسب

ومتفْ  مستفعلن،  الرجز:  حبر  يف  جند  أن  منكور  ومسْ وأمر غري  ومت  علن،  ومتفْ عِ تعلن،  وفعولْ لن،  وفعْ عالن،  ، النْ ، 
آخره وتد مموع   بل إن الرتفيل وهو: زايدة سبب خفيف على ما   .يف شعر البيت  كما سبق أن وجدانها ، ، وفعو  ومتفعلْ 

ستحدث يف قول ابن سعيد ي  تراثالذي مل يرد  
ُ
ا إال يف الكامل اجملزوء واملتدارك اجملزوء، والتقطنا له منوذج ا يف منهوك الرجز امل

 األندلسي: 

 دميِ ـــــــــــحبرمة الود الق             

 د الكرميـــــوذمة العه             

 رّدوا زماين ابحلطيم             

 هذا الرتفيل وجدانه يف الشعر املعاصر يف حبر الرجز، يف الشعر احلر.

 يقول:   الطريق إىل السيدة فأمحد عبد املعطي حجازي حتت عنوان:  

 وسرت اي ليل املدينة

 أرقرق اآله احلزينة

جهدة 
ُ
 أجّر ساقي امل

 للسيدة 

 العياءْ بال نقود  جائٌع حىت  

  بال رفيقْ 

 كأنين طفٌل رمته خاطئة

 فلم يعْره العابرون يف الطريقْ 

 حىت الراثءْ   

 ين األّولني يف النص السابق ومها: سطر فتقطيع ال
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 وسرت اي ليل املدينة 

 أرقرق اآله احلزينة

 . نهو: متفعلن، مستفعالت

 يقول:   أقول:الأحب أن  يف ديوانه   أغنية جوال حزين كذلك حسن توفيق حتت عنوان:  

 طويالما هذه املدينة اليت ختّوضت  

 وبيال ما ابهلا تدفع يف أوردي خوف ا  

 متفعالتن   =وضت طويال :األول  سطرهناية ال

 . نمستفعالت= الثاين: خوف ا وبيال    سطراية الوهن

جعل التغيري فيها سلوك ا ما  تفعيلة الرجز صاحلة للتغرّيات اليت تعرتيها؛ ألهنا يف األساس غري اثبتة النغمة، وذلك  ف
 ا موجود ا عند الشعراء يف القدمي ويف احلديث. عام  

تدارك  أما حبر  
ُ
: فاعلن، وفِعلن، تراثيا أو جديدا  ما ورد فيه يف الشعر احلر هو ما ورد فيه يف شعر البيتفبنغمت يه  امل

بيد أن فاعلن قليلة الورود يف الشعر العمودي، لكنها موجودة بكثرة يف الشعر  وفْعْل،  وفْعلن، وفاعالن، وفِعالتن، وفْعالتن،
ة ، وقد سبق لنا القول أبن نغمة اخلبب ال تنضوي حتت قواعد عروض اخلليل، ولذا كثر النظم عليها يف شعر التغعيل احلر

 .حىت حق لنا القول أبنه صار مطية الشعراء، واالطالع على املنتج الشعري يثبت ذلك ملن أراد التثبت  

حبر املتقارب ال نستطيع أن جند فيه ... أو ال نستطيع أن نّدعي أننا وجدان فيه شيئ ا خيتلف عما ورد فيه يف و 
، كما يف قول أمحد فعولن بزايدة ساكن على    فعوالن  ، إال ما ورد عند بعض الشعراء من ميء الضرب على  شعر البيت

 :الطري  أفئدة يف مموعته الشعرية   الصمت  حفيف  ن يف قصيدة بعنوا  درويش

 يدّب ملرآِك يف الصدر منل كثريْ 

 ويضطرب الريق يف احللق اليستبني طريق املسري 

 مباالة  ال  وخيتلج اجلفن رغم التظاهر ابل 

 وأفتح عفوا كتااب أمامي 

 عييّن بني السطور أخبئ  
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 مسع نفسي صوت وجودي وأقرأ سطرين أُ 

 وهو ما ال وجود ملثله يف شعر البيت. ،  فعوالن  =   باالة  م فضرب السطر الثالث:

القدمي املصباح  منها:  ديوانه،  من  قصيدة  من  أكثر  يف  نفسه  الشاعر  عند  التفعيلة  هذه  تكررت  الشعر -وقد 
 رجع الصدى. -القاهرةأغنية شوق إىل  -يف القطار-والزحام 

أما يف األحبر املزدوجة فقد سبق أن بيّـّنا أن استخدام الشعراء يف الشعر احلر لألحبر املزدوجة ليس شائع ا، هي كلها 
مع جتّوز يف السريع؛ ألنين قلت من قبل: إن استخدام   ،ثالثة أحبر، أو اجعلها أربعة: الطويل، والبسيط، واخلفيف، والسريع 

 ر احلر لبحر السريع جيعله شبيه ا ببحر الرجز، أو يتصرف فيه كما يتصرف يف الرجز. الشاعر يف الشع

األحبر   الشعراء  املركبة  هذه  يستخدمها  بقيود   هم  اليت  فيها  قلت -عّدة ُمقّيدون  الطويل   ان بحر ف  ؛ -كما  مثل 
إبيراد الوحدات، لكن  املشكلة أهنم جيرون على التفعيلة  ا الشاعر ُمقّيد يكون التفعيلتان وحدة  ماتكون فيه نذيلوالبسيط ال

البيت ما جيري   ما عليهاألخرية من  الرجز، ويعرتى فعولن  أن يدخل مستفعلن ما يدخلها يف  ا يف حبرها األصلي، مبعىن 
الشعراء يف الشعر    يعرتيها يف املتقارب، وهذا أمٌر سبق أن ذكران مناذج له وحنن نتحدث عن األحبر العروضية اليت استعملها 

 احلر.

 :الضرورات الشعرية والشعر احلر           

لغة الشعر ختتلف يف طبيعتها عن لغة النثر؛ ألن الشعر ميتاز خبصائص فنية تقتضي تراكيب معّينة، ُيسمح للشاعر 
ارجي وهو الوزن والقافية  فيها حبريّة  أكثر يف التقدمي والتأخري وغري ذلك، لكي يالئم بني املضمون من جانب، واإلطار اخل

 من جانب  آخر. 

محاسة   حممد  الدكتور  صديقنا  يقول  ذلك كما  سبيل  هللا  -ويف  يطّ -عليه رمحة  "قد  القرائن :  بعض  الشاعر  رح 
 اعتماد ا على قرائن أخرى تومئ إىل ما يريغ إليه، وجتعل ما يريده غري سافر  سفور العري". 

طبيعة الشعر مل تتغرّي يف الشعر احلر عنها يف الشعر العمودي، إال يف تلك احلرية اليت منحها الشاعر لنفسه يف كّم 
 .(1)جزئيةالتفعيالت اليت يوردها، ويف ختّلصه من القافية بصورة  كلية  أو 

إذا كنا نؤمن مع املؤمنني أبن مصطلح الضرورة الشعرية ال يُقصد به وصم االستعماالت اليت أوردها الشعراء، وإمنا 
املقصود األساس به: أن للشعر لغة  ختتلف يف مقّوماهتا عن لغة النثر، مما جيعلهما ذواي طبيعتني خمتلفتني، فإننا نقّرر بعد 

 

 586النحو العريب:الضرورة الشعرية يف  (1)



 

 د/ شعبان صالح أ.في أوزان الشعر                                                                                  التجديد  

 

 

 

161 

 
مصطلح الضرورة الشعرية ال خيرج عما   عليهحيدث يف الشعر احلر مما ميكن أن يُطلق    طول اّطالع  على الشعر احلر أن ما 

العمودي،   الشعر  يف  الوصل،  كحدث  مهزة  القطع،  و قطع  مهزة  الصرف،  و وصل  من  املمنوع  االسم  و صرف  صرف  منع 
النسب،  و املصروف،   الواوو ختفيف ايء  املعتل ابلياء أو  النصب، يعين   عدم ظهور عالمة اإلعراب على املضارع  يف حالة 

: أن يؤي، أو حىت يؤي بدل حىت يؤي ،    قول الشاعر: كمثال 

 ماذا تبغيين اي راّبه 

 هل تبغيين أن أدعو الشر إبمسه 

 هل تبغيين أن أدعو القهر إبمسه

 يف هذه املقطوعة القصرية ضروراتن: هل تبغيين أن أدعو الشر، بدل أن أدعو  الشر، وإبمسه بدل ابمسه. 

املنصوب ابلسكون،  وك نّون 
ُ
امل املنقوص، و مد املقصور،  و قصر املمدود،  و الوقوف على  الفتحة على االسم  تقدير 

:  يعين مثال 

 ومضا كان هالال   

 مث ُقمرْي ا صعدا

 وصار بدر ا يف السما توّسطا 

 يف السما: قصر املمدود. 

 تقدير الفتحة مثال  على االسم املنقوص: 

 ه األجدادْ يقّيده إىل الدنيا تراٌب مشّ 

 وغّطوا أنفهم فيهِ   

 وميلك من فضاء األرض ما متتد ساقاهُ 

 وما متسك ميناهُ   

 وجيهد مث ال يسطيع أن جيتاز ماضْيهِ 

 وكان ميكن أن يقول: 
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وجيهد مث/م ال يسطي/ع أن جيتا/ز ماضي ه، كان ميكن أن يقول هكذا، لكنه فّضل ذلك حرص ا على خلق نوع  
 : وجيهد مث ال يسطيع أن جيتاز ماضْيه. هقول)ضيه( يف  وغّطوا أنفهم فيه، و يف:من التقفية بني )فيه( 

من  نعّده  أن  به  احلر ميكن  الشعر  فيها جديٌد يف  مل جيّد  أّي شعر،  الشعر،  مما حيدث يف  الظواهر وغريها  هذه 
 القضية كما قلنا قدميٌة ِقدم الشعر وابقيٌة بقاءه. فخواّصه اليت متّيزه عن شعر البيت،  
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 والعشروناللقاء السادس 

آله  وعلى  سيدان حممد   املرسلني  أشرف  على  والسالم  والصالة  العاملني،  هلل رب  احلمد  الرحيم،  الرمحن  هللا  بسم 
 أما بعد: وصحبه ومن تبعهم إبحسان  إىل يوم الدين،  

بعض هذه األخطاء كان عناوين أوردهتا و اليت حدثت يف الشعر احلر،    األخطاء العروضيةفهذا اللقاء يدور حول  
 مبا ال يدع ماال  للشك أهنا ليست من األخطاء.   ، وثبت(1) املعاصرقضاي الشعر  انزك املالئكة يف كتاهبا:  السيدة  

: قضية اخللط بني التشكيالت؛ ألن معىن اخللط بني التشكيالت: أن يورد الشاعر يف الضرب أيّة من أمثال ذلك
النظام العمودي، يف حني أن العرب مل يستعملوا أكثر من تشكيلة  من تشكيالت البحر املباحة يف عروضه أو ضربه يف  

 تشكيلة واحدة يف القصيدة الواحدة. 

مث عدلت عنه، ويف شعرها نفسه أكثر من تشكيلة للبحر   ، هذا الكالم قالته السيدة انزك املالئكة يف بداية األمر
 الواحد يف القصيدة الواحدة. 

 وقان: طالشاعرة فدوى  كما يف قول  ،  اخللط بني الوحدات املتساوية يف الشكلمث  

 سراب  كانت سرااب  يف  

 مذاق  كانت بال لون  بال 

املالئكة انزك  وحد   : تقول  فكانت  ومذاق  لكن  تان متساوي  ن ات سراب  الشكل،  يقتضي:    يف  العروضي  التقطيع 
متْفعل، أو  =مذاق   /=مستفعلنلون  بال / =مستفعلنكانت بال  :، يف حني مستفعالنْ   =سراب  يف  نب/سرا=مستفعلنكانت 

 مستفعالن، وأتي مذاق تفعيلة وحدها؟   هناية ، فكيف أتي سراب  فعولْ 

 ، وقد ثبت أن ذلك ليس من األخطاء. خطأمن األشياء اليت كانت تعّدها  أيضا هذا  

لتزمة،  فلكنها حتّدثت عن أمور أخرى مثل القافية،  
ُ
قد يقّفي الشاعر، فالقافية يف الشعر احلر ليست من األمور امل

ثبت هلم أن   راسىل املبالغة يف عدم التقفية، لكن بعد طول املورمبا ال يقّفي، ويف بداايت الشعر احلر كان الشعراء جينحون إ 
مثال   يعين  القافية،  هبا  تكون  اليت  الطريقة  عن  النظر  بصرف  منها،  بد  ال  بني القافية  املراوحة  من  نوع  هناك  يكون  أن   

 : أهنار امللحكمال عّمار حتت عنوان    يقولحني  النهاايت، فمثال   
 

 192حىت177ص )1(
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 ال تقويل أي شيء 

 رمبا أجدى السكوتْ 

 ففيها   ولنجّرب حلظة الصمت

 ال ميوتْ   معىن ألف  

 مث يقول: 

 حنن قلنا 

 والذي قلناه يف الصبح أاتان يف املساءْ 

 جثة  ابردة  دون غطاءْ 

 مث يقول: 

 اي إهلي 

 ا مُس  من سقى األلفاظ  

 اأصم وأحال البلبل الغّريد متثاال   

يزاوج يف االقتباس األول بني)السكوت(و)ميوت(، ويف الثاين بني)املساء(و)غطاء(، ويف الثالث بني)مسا(و)أصما(، 
 وكل ذلك خللق نوع من التقفية ضروري ملتعة التلقي. 

التقفية  و  استخدم  الشعراء  مبعىن  البعض  التدوير،  عن  نتكلم  وحنن  عنه  سنتحدث  ما  وهذا  الأ داخلية،  سطر ن 
ابلوقوف    داخله   يفالشعري   تسمح  قصيدته     دونا  عليهتقفيات  يف  دنقل  أمل  فمثال   ذلك،  الوزن  يفرض  الوصاي أن 
 : يقولالعشر،  

 ال تصاحل ولو قّلدوك الذهبْ 

 ترى أتُرى حني أفقأ عينيك مث أثّبت جوهرتني مكاهنما هل  

 هي أشياء ال ُتشرتى

 ذكرايت الطفولة بني أخيك وبينك  
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 حّسكما فجأة  ابلرجولةِ  

 الشوق حني تعانقهُ   يكبت هذا احلياء الذي  

 الصمت مبتسمني لتأنيب أّمكما 

  وكأنكما

 ما تزاالن طفلنيِ   

 تلك الطمأنينة األبدية بينكما 

 أنك إن مّت للبيت رب 

 وللطفل أب 

 عينيك ماء  هل يصري دمي بني 

 أتنسى ردائي امللطخ  

 تلبس فوق دمائي ثيااب مطرزة ابلقصب 

 إهنا احلربُ 

 قد تثقل القلب  

 لكن خلفك عار العربْ 

 ال تصاحل وال تتوخ  اهلربْ 

؛ يلقيهايسري يف نغم  متصل، لكن الوقوف والتنغيمات الداخلية يقصدها الشاعر وهو  املقطع من القصيدة  ل هذا  ج      
تصا ال  يقول:  الوزن  ولو/ألن  الذهبْ /منحو  /حل  أف/أترى   /ك  عي/حني  أ  ن / ق  هري/  جو/  بت  أثب/  م  مث/  ك  ين 

جأة / ابلرجو/لة ف /نك حس/سكما  /مكا/هنما/هل ترى/ هي أش/ ايء ال/ ُتشرتى/ذكراي/ت الطفو/لة يب/ن أخي/ك ويب
مب الص/صمت  تعا/نقه  حي/ن  الش/شوق  يغلب  الذي/  احليا/ء  لتأ /ها/ذا  أم/مكما/تسمي/ن  ما   / نيب  وكأن/نكما/ 

 . ه... إىل آخر   /تزا/الن طف/لني تل/ ك الطمأ/ نينة ال/ أبدي/ ية يب/ نكما 

داخليةف قواف   بوجود  يسمح  اإللقاء  لكن  متصل،  وبني)أ  الوزن  و)ُتشرت ى(  و)كأنكما( بني)ترى(  مكما( 
و)العرب( و)اهلرب(  و)القصب(  وبني)الذهب(  و)القلب(  وبني)احلرب(  و)أب(  وبني)رب(  القوايف و)بينكما(  هذه   ،
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 ها الشاعر لكي خيلق نغم ا يعّوض به ترك التقفية كما كانت يف شعر البيت. يستخدم

نظام يبتدعه   أن يستغين عن التقفية، أيِّ هذا الكالم موجود يف الشعر احلر، وال يستطيع الشاعر يف الشعر احلر  
هو يف التقفية، ليس تقفية كل األسطر كما كان األمر يف تقفية كل األبيات يف قصيدة البيت، وإمنا يقّفي بطريقة  خيتارها 

 البعد عن التقفية هنائي ا أمٌر وارد، لكن الشعراء مل يعودوا يستسيغونه.و وينّفذها هو،    ،هو

سناد التأسيس، ف  ية يف الشعر احلر،قافطاء الخفها: أنه ال وجود ملا ُيسم ى أب اليت ينبغي أن نعر أيض ا من األشياء  
واإلقواء؛  الردف، وسناد   التفعيلة؛   واإليطاء،  تتبعها يف شعر  من  فائدة  هذه ال  الشاعر  كل  تكون   ألن  ُمطالب ا أبن  ليس 

بضمة، وآخر ينتهي بكسرة، واثلثا ينتهي بفتحة، كما يستطيع ينتهي    سطران  كوّ يستطيع أن يُ فحركات اإلعراب متوازية،  
 أن ـي يف هناية سطر شعري بردف ال مثيل له فيما بعده؛ ألن القافية مل تعد يف شعر التفعيلة من مكوانته األساسية. 

 تدوير. ، أو خطأ الالتدويرونريد أن نتوقف أمامه وهو:    خطأ، السيدة انزك املالئكة    هتعدّ   مصطلحالكن هناك  

التدوير معروٌف يف الشعر العمودي أنه: اتصال الشطرين يف البيت عن طريق كلمة يكون جزٌء منها مكمال  لوزن 
إليه  نُقل  آخر،  مبفهوم   احلر  الشعر  إىل  نُقل  املصطلح  هذا  لكن  الثاين،  الشطر  لوزن  ابدائ   الباقي  وجزؤها  األول،  الشطر 

 وي، واتصال وزين. ابتصال األسطر، واتصال األسطر اتصال لغ

البيت، فاملفعروض  العرب تدّور   الشعر احلر؛ ألن طول أض  رت الشطر أو  تنتفي أصال  يف  التدوير  ن احلاجة إىل 
السطر غري معني، فيستطيع الشاعر أن يضع ما يشاء من تفعيالت مستغني ا عن التدوير، لكن الشاعر يف الشعر احلر ترك  

س امللقي أو املنشد، وهذا حيتاج منه إىل وقفات، وطريقة الكتابة وابلتايل أصبح البيت طويال  على نف  للبيت حرية االمتداد، 
الوزن يف السطر الثاين   كتمل ر أن الوزن قد انتهى، يف حني يقد تكون مومهة، فقد تكون هناية السطر هناية مجلة  ويُتصو 

 السطرين. ابتصال  

األحبر اليت   قع فيه كثرٌي من األخطاء، وهو التدوير بني وهو مما ي هناك نوع من التدوير أصبح ظاهرة يف الشعر احلر  و 
فكل من الوافر والكامل تتكون   ؛ لزج والرجز والرماهلو املتدارك واملتقارب،  والكامل، و الوافر  ، كما يف:  تقع يف دائرة واحدة

تفعيلتا املتدارك و الفاصلة يف الكامل متقدمة على الوتد، ويف الوافر متأخرة عنه،    ؛مموعتفعيلته من فاصلة صغرى ووتد  
واملتقارب عبارة عن سبب خفيف ووتد مموع، لكن السبب متأخر يف املتقارب ومتقدم يف املتدارك، هذه اللفتة العروضية  

وير، فالقصيدة تبدأ مثال  ابملتدارك مثل فاعلن استغّلها الشاعر املعاصر يف الشعر احلر استغالال  عجيب ا حتت ما يسمى التد 
لوجدت القصيدة تسري معك على املتدارك،   وصلت الكالم وينتهي البيت، فإذا بدأت ما بعده وجدته على املتقارب، ولو  

 واهلزج.  الرجز   وكذلك األمر يفوهكذا.
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 الشاعر الذي يقول: ف 

ا أان عطشان اي بلدي   أبد 

 إىل بلدي 

 حننٌي دائٌم أبديْ ويف كبدي 

 إىل الشمس اليت انسكبت على اآلفاق 

 واهلامات واألحداق 

 للشعب الذي من شوقه األشواق

 ملهوٌف أان حىت إىل الكلمات من شفة  

 فمنذ سنني مل أرها سوى حرب  على األوراق 

 اي صّبار اي بلدي 

تها كما وزنشعري؛ ألنين لو سطر ارة عن هذه القراءة قراءة مومهة، هي قراءة إنشادية طبع ا، لكن هذه املقطوعة عب
 ، أو كما ُكتبْت، فستكون: أنشدهتا

ا أان: مت فاعلن    . مت فابلدي:    ، عطشان اي: مْتفاعلن، أبد 

 إىل بلدي: مفاعلنت.   

لو   وهذا ابلطبع خلط، لكين   وافر،من الالذي يليه على مفاعلنت  والسطر  كامل،  من العلى متفاعلن    فيكون سطر
ا أان/ عطشان اي/ بلدي إىل/ بلدي ويف/ كبدي حين/ٌن دائٌم/ أبديْ وزن ال/ إىل الش/ مشس اليت ان/ سكبت على  ت:  أبد 

للش/ شعب الذي/ من شوقه ال/ أشواق مل/هوٌف أان/ حىت إىل ال/كلمات من/ شفة    آفاق وال/ هامات وال/ أحداق
تفعيلة من قوامه مخس وعشرون    شعراي  اسطر لكانت    ،على ال/أوراق اي/ صّبار اي/ بلديحرب     /فمن/ذ سنني مل/ أرها سوى

 . (مَتفا) ب    الكامل ينتهيحبر  

الشعراء صو    انتحار   : تلك صورهتا وهذافمحمود درويش حتت عنوان   ؛ اغ ديواان  كامال  على حبر  واحد بعض 
تبدأ على الديوان كلهمطّولة غّطت  صاغ  ،  العاشق  والقصيدة  فيها كلها،  الذي حدث  التدوير  الفنية ذلك  أبرز مساهتا   ،

ستمرت معك ال، فلو وصلت املقطعني  مفاعلنتها حتس بنغمة الوافر  ؤ ، لكنك يف بعض املقاطع حني تبد متفاعلن الكامل  
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 يقول:فمثال  النغمة على الكامل،  

 سّجان اي سّجان يل وجٌه حياول أن يراين 

 سّجان يل وجٌه أحاول أن أراه سّجان اي  

 لكنهم عادوا إىل ايفا ومل أذهب 

 أان ضد القصيدة 

 ضد هذا الساحل املمتد من جرحي 

 إىل ورق اجلريدة 

 كثر احلياديّون أو كثر الرماديون 

 قال الربتقال أان حيادٌي رمادٌي 

 وقال اجلرح ما أصل القصيدة 

ضد   أان  بقول  ال فقوله:  ُوصل  ولو  مفاعلنت،  أان: يساوي  أذهب  التفعيلة  لصارت  أذهب  السابق:  املقطع  يف  ه 
 : مْتفاعلن، إىل آخره.   ـــ متفاعلن، ضد القصي

التقليد، فشاع اخلطأ واتسع  الناشئون وأفرطوا يف  قّلدها  الظاهرة يف واقع األمر مل تقف عند اجمليدين، وإمنا  لكن 
صغار يقّلدون على غري وعي، ويصوغون بدون سابق معرفة، اخللط، فإذا كان الكبار من الشعراء يعلمون ما يفعلون فإن ال

 ومن مّث تكون الظاهرة ابعتبار آاثرها خطر ا على الشعر احلر وليست يف صاحله. 

 ء. بعض األخطاء العروضية اليت حدثت عند الشعرا  ولنا لقاء آخر حول
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 والعشرون  اللقاء السابع

تبعهم  آله وصحبه ومن  الرحيم، احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا سيدان حممد  وعلى  الرمحن  بسم هللا 
 أما بعد:إبحسان  إىل يوم الدين،  

فّندان بعضها، ووافقناها   ؛انزك املالئكة ابألخطاء العروضيةففي اللقاء املاضي حتدثنا عما وصمته األديبة الشاعرة  
التدوير اليت حتدث من بعض ضعاف الشعراء، لكننا يف هذا اللقاء نتحدث عن األخطاء  يف بعضها اآلخر مثل أخطاء 

 رحية اخلطأ. العروضية الص

فسناد    احلر،  الشعر  يف  عيواب   تعد  مل  وأهنا  البيت  وشعر  الرتاث  يف  القافية  عيوب  عن  حتدثنا  املاضي  اللقاء  يف 
واإليطاءالت واإلصراف،  واإلقواء،  احلذو،  وسناد  الردف،  وسناد  من   ،أسيس،  اختفت  املصطلحات  هذه  والتضمني، كل 

 الختفاء االعتداد ابلقافية كما كان يُعتد هبا يف شعر البيت.  ؛ قائمة العيوب يف الشعر احلر

القوايف،   يف  وليس  الوزن  حتدث يف  اليت  األخطاء  عن  اللقاء  هذا  نتحدث يف  أبدأ ابحلديث عن لكنا  أن  وقبل 
أخطاء الوزن يف الشعر احلر أنّبه إىل أن الوقوع يف اخلطأ ليس مقصور ا على الشعر احلر، وإمنا حيدث من بعض الشعراء يف 

 شعر البيت أو الشعر العمودي.

مشاهداهتا منذ وحتضرين يف هذا املقام قصيدٌة ميتلئ هبا فضاء اليوتيوب لشاعر  عراقي  ُيسمى كرمي العراقي، بلغت  
اإلعجاب   وسّجل  مشاهدة،  ألف  ومائيت  مليوان   وعّلق    عامني  ألف ا،  وعشرون  واحٌد  ومثامنائة عليههبا  وعشرون  تسعة  ا 

 قات إجيابية تكاد متنحه إمارة الشعر. ي علشخص، كلها ت

ا القصيدة من حبر البسيط، سّجلتها من فم الشاعر يف أربعة  وعشرين بيت ا، وما أرصده من   أخطائها ليس معتمد 
 على رواية أحد، وإمنا على إلقاء الشاعر نفسه، يقول يف بدايتها:

ــين بروعتـــــــه ــعر أذهلــــ ــن الشــــ ــٌت مــــ  بيــــ
ــه زين ألكرمــــ ــّ ــعاري وحفــــ  أضــــــحى شــــ
ا أنــت صــاحبه  ال تشــُك للنــاس جرحــ 

 

د القلــــب    ه القلــــمُ   توســــّ  مــــذ أن خطــــّ
ا هلـــــا مـــــن مثلـــــه حِ   كـــــمُ عشـــــرين بيتـــــ 

ــرحُ  ــؤمل اجلـــــــــ ــه أملُ   ال يـــــــــ ــن بـــــــــ  إال مـــــــــ
 

ن مــن النــاس صــاح  مــا بــه ســ    شكواك للناس اي ابن الناس منقصةٌ   قمُ ومــ 
 

 فــــإن شــــكوت ملــــن طــــاب الزمــــان لــــه
 وإن شكوت ملن شكواك تسعده

 عينــاك تغلـــي ومـــن تشــكو لـــه صـــنمُ  
ا جلرحــك امســه النــدمُ   أضــفت جرحــ 
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 :  يف هذه القصيدة يف البيت األول مثال 

 أذهلين بروعتهبيٌت من الشعر 

متفاعلن، ومعروٌف أن حبر البسيط يتكون من مستفعلن فاعلن   =ش/شعر أذ/هلين برو/عته، هلين بروبيٌت من ال
 مستفعلن فعلن، فانتقل من مستفعلن إىل متفاعلن. 

 وكذلك يف البيت الثاين: 

 أضحى شعا/ري وحف/فزين ألك/رمه تقطيعه:             أضحى شعاري وحّفزين ألكرمه

  متفاعلن أيض ا بدال  من مستفعلن. =فزين ألك 

األو  البيت  قال يف  بروعتلو  أشجاين  الشعر  بيٌت من  وأغراين ،  ه ول:  الثاين: أضحى شعاري  قال يف  ولو  لسلم، 
 لسلم الوزن.   ،ألكرمه

 البيت السادس ينشده: و 

 وإن شـــــكوت ملـــــن شـــــكواك تســـــعده
 

 أضفت جرح ا جلرحك إمسـه النـدمُ  
 

اإلنشاد   إبقطع  هبذا  الوصل: أضفت جر/ح ا جلر/حك  الن  مهزة  أضفت =  مسه  قال:  ولو  بدال  من مستفعلن،  متفاعلن 
، لكنه يسري على نغم البسيط، أضفت بسبب الزحاف صحيح فيه شيء يف النغم  ، ملا اختل الوزن  جرح ا جلرحك امسه الندمُ 

 متفعلن، واخلنب يف مستفعلن يف حبر البسيط جائز. =ا جلر/حك امسه الن، حك امسه الن جر/ح  

 ويف هذه القصيدة إضافة  إىل ما سبق أبياٌت أخرى اختّل فيها الوزن من الشاعر يف إلقائه، مثل:

 مــــن ينــــدب احلــــظ يطفــــئ عــــني مهّتــــه
 

 ال عـــني للحـــظ إن مل تبصـــر اهلمـــم 
 

من يندب احلظ يطفُئ عني مهّته، وهنا أيض ا انتقل من مستفعلن إىل متفاعلن،  هذا هو البيت التاسع، قرأه هكذا:
 وكان عنده خمرجان: 

فيجزم هبا جواب الشرط يطفئ كما جزم   أهنا شرطية  على   مناملخرج األول: أن يرتك اهلمزة يف يطفئ ويتعامل مع  
احلظ   م ن يندب احلظ يطفْئ عني مهّته، فيسلم الوزن، ولو جعل م ن موصولة وقرأ: من يندبُ   فيكون:  ، فعل الشرط يندب

 عني مهّته، بتخفيف اهلمز لسلم، لكنه نطق هبمزة  مرفوعة، وهذا جعله ينتقل من مستفعلن إىل متفاعلن.   يطفي

 يف البيت السادس عشر يقول: 
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 عدالــة األرض مــذ ُخِلقــت مزيّفــةٌ  

 

 األرض ال عـدٌل وال ذمـمُ والعدل يف  
 

، أو مذ كانت، لسلم.   ولو قال: عدالة األرض مذ ُخْلقت،   وهذا جائٌز لغواي 

 ويف البيت الثامن عشر يقول: 

 كل السكاكني صوب الشاة راكضةٌ 
 

ملتئمُ   الشمل  أن  الذئب   لتطمئن 
 

لغة    حبذف الالم، لسلم البيت  تطمئن الذئب،ذئب؟ مع أنه لو قال:  ه أن يقول: لتطمئن اللسانوال أدري كيف طاوعه  
 . وموسيقى ومعىن  

 يف البيت التاسع عشر:

 ا بغـــــري يـــــد  كـــــن ذا دهـــــاء  وكـــــن لصـــــ  
 

ــديك تـــزدحم  ــت يـ ــر امللـــذات حتـ  تـ
 

لسلم    ،: ترى امللّذات حتت يديك تزدحُم، انتقل من مستفعلن إىل متفاعلن، ولو قال: ترى امللّذات يف يديك تزدحميف
 الوزن. 

 يف البيت العشرين يقول: 

ــن ذهـــــــب   ــاالن مـــــ ــاه متثـــــ ــال واجلـــــ  املـــــ
 

ــا األمـــــم   هلمـــــا تصـــــلي بكـــــل لغاهتـــ
 

متفاعلن،   =ال   فاعلن، ل لغاهتا  =متفاعلن، يل بكل   =علن إىل متفاعلن مرتني، هلما تصلويف هذا العجز انتقل من مستف
العجز فعلن، فرتك مستفعلن إىل متفاعلن مرتني    =أممو قال يف هذا  بيت، ولو  األمم   له  :يف نصف       تصلي بكل األلسن 

 لسلم بيته.

 يف البيت احلادي والعشرين يقول:

 ةٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواألقوايء طواغيٌت فراعن
 

 وأغلب الناس حتت عروشهم خدمُ  
 

 لسلم البيت.  ، وأغلب الناس يف أمالكهم خدُم، أو: وأغلب الناس من أعواهنم خدمولو قال:  

 يف البيت الرابع والعشرين واألخري يقول: 

 ا ـــــــــــــــــــكن فيلسوف ا ترى أن اجلميع هن 
 

 دمُ ـــــــــــــــــــــ يتقاتلون على عد م  وهم ع 
 

)ترى( مزوم يف جواب   كن فيلسوف ا ترى، فالفعل بصرف النظر عما حدث من ضرورة  شعرية  يف صدر البيت:  
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يف العجز أنه  لكن املهم    وز مطل احلركة فيتولد عنها األلف.وكان ينبغي أن يكون حمذوف حرف العلة، لكن جي  الطلب،
قال: يقاتلون على ُعْدم  وهم    إبمكانه أن يتخلص من هذا اخلروج لو  كان   فعلن إىل متفاعلن مرتني، مع أنهخرج من مست

 سلم وزنه. في  ، غة سواء، ويقاتلون بدل يتقاتلون يف الل والُعْدم م  ُم، والع د  عد  

هذا منوذٌج من شعر البيت، ويف قصيدة  واحدة، وبلسان الشاعر، وهناك مناذج أخرى بعضها وقع من خمتّصني يف 
 ن هلم جتارب شعرية، لكنا نضرب عن ذكرها صفح ا حرص ا على أواصر القرى. دراسة األدب ونقده مم

 مستفعلن ، فتفعيلة الرجز  عليهأما الشعر احلر فأغلب األخطاء اليت وقعت فيه كانت يف حبر الرجز وإن مل تقتصر  
املكونة من وتد  مموع  بعده سببان خفيفان،  مفاعيلن مكونة من سببني خفيفني بعدمها وتد مموع، وعكسها تفعيلة اهلزج 

الثانية حبكم جتاورمها يف  وطول السطر الشعري جيعل الشاعر أحياان  يفقد اإلمساك بنغم القصيدة، فينتقل من األوىل إىل 
 دائرة  خليلية  واحدة. 

 يقول:   قصائد من ليبيايف ديوانه    املخّدة يب عبد احلميد البّكوش يف قصيدته:  فالشاعر اللي

 وسادة األمرية   أن  رواكتذ مث  

 ال بد أن تكون بّضة  انعمة وثرية

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

 ففجّربوا القطن حلشوها والصو 

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

 األليفة رّباته  صادوا محائم احلقل وق

 . مفاعيلُ   = مث تذك/كروا أن، مث تذك: مستعلن، كروا أن  

 . مفاعيلُ  =ال بد أن/ تكون بض/ضة  انع، ضة  انعِ 

 . مفاعيالنْ   = قطن حلش/وها والصوف، وها والصوف/فجّربوا ال

 .مفاعيلُ  =محا/ئم احلقل، ئم احلقل   صادوا

 يقول:   حبريات العسلويف القصيدة التالية مباشرة  يف الديوان، وهي بعنوان:  
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 لكنين  

 وإن مثلُت اي فاتنيت 

 أخشى من العيونْ 

 أخاف من مالمح الصفاء يف الفتونْ 

 أشد ما يؤرقين اجملهول والسكونْ 

 وقد مسعت أن فارس ا مّر حبّيكم 

 قضى ببابكم ليلتهُ 

 ويف الصباح قامْ   

 عسلْ   رأى حبريي ْ 

 يسبح فيهما السكون والسالمْ   

 جرى إليهما ألقى بنفسه وعامْ 

 وبعد ليلة  شوهد من حطامهْ 

 عظامْ   كوفّيٌة وكومتا   

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

 لذا أصبحت اي فاتنيت 

 أخاف يف عيونك السكينة  

 أخشى مغّبة الطيش وخدعة املالمح الرزينة 

 أدرك ما يورثه اإلغراء من شقاء وحيث إنين  

 سأكتفي من من ر احلسن بلمس الفراء

 ومن عيونك الساحرة اجلميلة 

 أبلق الشهد ونغم النداء
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مناذجُ  ش  تلك  فيها  وقع  اليت  األخطاء  متمن  اثنتني  قصيدتني  يف  واحٌد  ُجّل و اعٌر  أن  وواضٌح  ديوانه،  من  اليتني 
 ل مستفعلن إىل مفاعيلن، ولنتأمل البيت قبل األخري مثاال  على ذلك: األخطاء تنتمي إىل ما سبق أن قلته من انتقا

 متفعالتن =، رة اجلميلة مفاعيلُ   = متفعلن، نك الساح =ومن عيو:

بيد أن هذا االنتقال من مستفعلن إىل مفاعيلن ليس هو اخللط الوحيد، فقد انتقل من مستفعلن إىل مفاعلنت يف   
والسكون  اجملهول  يؤرّقين  ما  أشّد  ما:  قوله:  ال  =أشّد  يؤرّقين  والس  =متفعلن،  مهول  سكون   =مفاعلنت،   = مستفعلن، 

 . فعولْ 

ا يف  أخذان  أن   حلسبان فإذا  أدركنا  اخلامس  تسكني  هو  ومفاعيلن  مفاعلنت  بني  الفرق  أن  من  قلناه  أن  ما سبق 
 ين ال.، ويبدو أنه نطقها يؤرّقْ اخلامس أم املسّكنتهاالنتقال من نوع  واحد، سواء  أكان انتقاال  إىل مفاعلنت احملرّكة  

 أمثال هذه االنتقاالت حني يقول:   د مسافر إىل األبوانه  يمن د  األحد األخريوللشاعر فتحي سعيد يف قصيدته:  

 وغاص صاحيب يف عامل  سحيق 

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

 فوجهه من خلل الزحامْ   ىُسد  

 ظالمْ يضيء يل ال  

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

 حىت إذا املساء أسدل الستارْ 

 واستحكمُت من راتج الدارْ   ي  عل

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

 الدمع نبعة التذكار فانثري املكنونْ 

 لكن فيها االنتقال من مستفعلن إىل مفاعيلن.أبياٌت غري متوالية من القصيدة،    هذه 

 يقول:  النزهة بني شرائح اللهب من ديوانه  رحلة احلروفوكذلك نشأت املصري يف قصيدته:  

 القدرْ أراك فوق صهوة التاريخ البس ا ثوب  
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 ..................................... 

 وحتمل املالئُك األنغام يف الطباق السبع تنشر اخلرب 

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

 ة السماء متسح الغضون عن قلب احلجر نّ اي مِ 

 خطاكْ   كفارةٌ 

 رْ فالذنب كان يف أقدامنا سعار مج

 واآلن يُغتفر 

 ........... 

 فأين يل أبحرف  جديدة 

 حتكي انفجار الصخر حينما ميسه منك البصر 

 ... أو ليست أسطر ا متوالية، وإمنا انتقاءات حدث فيها االنتقال من مستفعلن إىل مفاعيلن.  هذه ليست أبياات

 يقول:   أوتوجراف، واالفتتاحية بعنوان  مأساة الوجه الثالث  طفى يف افتتاحية ديوانهأمحد عنرت مصكذلك فعل  و 

 مرفرف ا قليب على امليناء راية  سوداء 

 لن جييء والسفينة  خترب أن نوح

 فاجأها القرصان واللصوص ساوموا الراّبن والرهينة

 تقامسوها كالشواء يف الشتاءْ 

 ولن يردها البكاءْ 

بقدر ما تكمن   ، إىل نغمة حبر  آخر  عليهوليست الغرابة يف خروج هؤالء الشعراء عن نغمة البحر الذي يصوغون            
بعدم استقرار األنغام يف الغرابة فيمن يسّوغون هلم هذا اخلروج، وحياولون أن جيدوا لذلك تفسري ا حىت ال يُتهم الشعراء اجلدد 

 تنتقل القصيدة العربية من حبر  إىل آخر بسهولة، كما قد تقوم على حبرين أو أكثر. فكمال أبو ديب جيّوز أن    ؛حواّسهم

والدكتور حممد النويهي يسوّغ وقوع صالح عبد الصبور يف مثل هذا املأزق، وحياول أن يفّسر هذا اخلروج تفسري ا  
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 كما لو كان من إبداعات صالح عبد الصبور. 

يدي قد من الرباعة، وإيهام القارئ أبن الشاعر يف خروجه عن الوزن التقل  وتسويغ اخلطأ هبذه الصورة على أنه نوعٌ 
 ن يف الشعر على احتذاء هذه النماذج، وقد فعلوا. يف غاية اخلطورة، إذ يشّجع الشاديأمٌر  فعل ما مل يكن لو مل ينشز،  

قال من الرجز إىل اهلزج حبر الرجز، أو االنت  : عت عند شعراء آخرين يف هذا البحرأخطاء عروضية كثرية وقهناك  و 
األحبر من  غريه  إىل  من    ،أو  أيديهم  بني  فيما  يالحظوها  أن  للطالب  سيقّدموهنا أشعار  ميكن  اليت  حبوثهم  يف  يتناولوهنا 

 للمقّرر. 

ليكون دليال  واضح ا على تفّشي اخلطأ العروضي يف أشعار   ؛هذه مناذج فقط، وميكن للباحث أن ـي بغريها كثري
 .الشعراء اجلدد

 فيتعرض ما نرى انقدا يتناول ديواان  شعراي واللوم يف ذلك يقع على كاهل النّقاد أكثر مما يقع على الشعراء، فقلّ 
ملوسيقاه ابلنقد والتقومي، وينّبه الشاعر إىل األخطاء الوزنّية اليت وقع فيها، كما أن القائمني على أمر الصفحات األدبية يف 

أكثرهم جييد  الصفحات،   صحفنا ومالتنا ال  هذه  على  النور  ترى  أن  حُمّطمة  لنماذج  يتيحون  مث ّ  ومن  الشعر،  موسيقى 
 عنهما. ذج الصحة واالستقامة وهي يف منأىمهملني مناذج أخرى أكثر جودة، فُيظن يف هذه النما

حديثنا حول مفردات املقرر كلها، ونرجو يف النهاية   ينتهيهبذا ننتهي من هذه احملاضرة، أو من هذا اللقاء، وبه  
اخلري،  فيه  ما  إىل  وإايكم  يوفقنا  وهللا  التلّقي،  أحسنتم  قد  تكونوا  وأن  إليكم،  املعلومات  إيصال  إىل  ُوفّقنا  قد  نكون  أن 

 اته.ورمحة هللا وبرك  عليكموالسالم  
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 . م1985/ هـ1405مكة املكرمة  -الفيصلية - البارع يف العروض، البن القطاع، بتحقيق: د. أمحد عبد الدامي  •
 -وهالل انجيزاهد    اجلامع يف العروض والقوايف، أليب احلسن أمحد بن حممد العروضي، بتحقيق: د. زهري غازي  •

 . م1996/ هـ  1416بريوت -دار اجليل
الكايف،   • منت  على  الدمنهوري  الدمنهوري،  حاشية  حممد  املذكور للشيخ  املنت  احلليبوهبامشه  طبعة  القاهرة -. 

 . هـ1316
 . م1949/هـ  1328دمشق -دار الطراز يف عمل املوشحات، البن سناء امللك، بتحقيق: د.جودة الركايب  •
 . م1987/هـ1408القاهرة   -واصل احلموي، بتحقيق: د. حممد عامر الدر النضيد يف شرح القصيد، البن   •
 . م1975بغداد -2شرح حتفة اخلليل يف العروض والقافبة، عبد احلميد الراضي.ط: •
صالح  • شعبان  د.  بتحقيق:  احمللّي،  علي  بن  حملمد  اخلليل،  علم  يف  الغليل  اجليل-شفاء  هـ 1413بريوت  -دار 

 . م1991/
 . م1979القاهرة -النحو العريب، د. حممد محاسة عبد اللطيفالضرورة الشعرية يف   •
 . م1985/ هـ1405املكرمة مكة  -الفيصلية-العروض، لألخفش، بتحقيق: د. أمحد عبد الدامي  •
 .م 1985/ هـ1406املكرمة  مكة  -عروض الورقة، للجوهري، بتحقيق: د. صاحل مجال بدوي •
التأ  العروض  • يف  دراسة  البيضاء الدار -دارالثقافة-1ط: -العلمي حملمد واالستدراك،سيس  والقافية: 

 . م1983/هـ1404
هللا • عبد  احلساين  بتحقيق:  للدماميين،  الرامزة،  خبااي  على  الغامزة  هـ 1415القاهرة  -اخلاجنيمكتبة  -العيون 

 . م1994/
 . م1977يناير  5العدد -مقال مبجلة الشعر القاهرية-فاعالتن أصل البحور، د. إبراهيم أنيس •
 . م1977هـ/1397حلب  -القسطاس يف علم العروض، للزخمشري، بتحقيق: د. فخر الدين قباوة •
 . م1978بريوت -دار العلم للماليني-5ط:-قضااي الشعر املعاصر، انزك املالئكة •
 . م1974هـ/ 1394-1دار األمانة ط:  -أمحد راتب النفاخالقوايف، لألخفش، بتحقيق:  •
 . م1969القاهرة   -ايف، للخطيب التربيزي، بتحقيق: احلساين عبد هللا الكايف يف العروض والقو  •
 . م2004هـ/ 1425  3ع  6ملة الدراسات اللغوية م -كتاب العروض، للزجاج، بتحقيق: سليمان أبو ستة  •
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 . م1986هـ/ 1406 ،2ط:-بريوت -دار الكتب العلمية -اللزوميات، أليب العالء املعري  •
 . م2004القاهرة    -دار غريب-الشعر، د. أمحد كشك حماوالت للتجديد يف إيقاع   •
 . م1987القاهرة -مدخل رايضي لعروض الشعر العريب، د. أمحد مستجري  •
 . م1970بريوت -2املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها، د. عبد هللا الطيب ط: •
 . م1995الطبعة األوىل -معجم البابطني للشعراء العرب املعاصرين  •
 C217مصورة معهد املخطوطات العربية ابلكويت، عن نسخة مكتبة األمربوزايان رقم  -ر املعيار يف وزن األشعا •
 . م1987هـ/ 1407بريوت  -دار الكتب العلمية-2ط: -مفتاح العلوم، للسكاكي •
 . م1966تونس  -، بتحقيق: حممد احلبيب بن اخلوجةينمنهاج البلغاء وسراج األدابء،حلازم القرطاج  •
 . م1952مكتبة األجنلو املصرية   -2ط:-إبراهيم أنيسموسيقى الشعر، د.   •
 . م2004القاهرة   -دار غريب -4ط: -موسيقى الشعر بني االتّباع واالبتداع، د. شعبان صالح  •
 . م1980يوليو-سلسلة عامل املعرفة الكويتية-املوشحات األندلسية، د. حممد زكراي عناين •
بريوت -دار اجليل-اإلسنوي، بتحقيق: د. شعبان صالحهناية الراغب يف شرح عروض ابن احلاجب، لعبد الرحيم  •

 . م1989هـ/1410
خلوف  • عمر  د.  بتحقيق:  الفرخان،  البن  القوايف،  يف  والرتاث -1ط:-الوايف  للثقافة  ظيب  أبو  هيئة 

 . م2010هـ/1431
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