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ال شك أن الوزن والقافية عنصران أساسيان يف كثير من أنواع النظم الشـعري , 

كن الموسيقى الشعرية ال تقتصر عليهما ; ففي الشعر منابع أخرى للموسـيقى ال ل
ى. عن الوزن والقافية وربما فاقتهما  قيمةً  تقل هذا الشق مـن الموسـيقى  وقد يسمَّ

تشبيًها ) الميلودي الشعري( ولكني أوثر أن أسميه, ) الموسيقى الداخلية(الشعرية 
 . له بالميلودي يف الموسيقى بمعناها العام 

 : وهلذا الميلودي الشعري عناصر , من أمهها 
 . ن منها النص كوّ يتIبيعة األصوات التي −١
 . العالقات بين األصوات المتتابعة سواء أكانت متصلة أم متقاربة −٢
 . ووضوح حدودها  مدى بروز التفاعيل−٣
 . شيوع األلفاظ والصيغ الصرفية أو غرابتها −٤

وغاية هذا البحث تفصيل هذه العناصـر وبيـان أثرهـا يف الميلـودي الشـعري , 
 .نظرًيا وتMبيقًيا 

 
 )١( 

األصوات التي يتكون منها النص ليست سواء ; فمنهـا مـا نشـعر أنـه رقيـق أو 
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 . إىل غير ذلك من صفات .. ب جزل, واضح أو خافت , سلس أو صع
وغلبة نوع من هذه األنواع عىل النص تؤثر يف موسيقاه الداخليـة ; فـإذا غلبـت 
عليه األصوات الرقيقة مال النص إىل الرقة , وإذا غلبـت عليـه األصـوات الجزلـة 

 . وهكذا .. الجزالة  إىل مال
لمرققـة والـراء السـين والتـاء والثـاء والـالم ا: ومن األصوات التي تعد رقيقة 

الصاد والMاء والظـاء والقـاف : قة ; ومن األصوات التي تعد جزلة أو غليظة قالمر
 . والالم المفخمة والراء المفخمة 

كمـا قـرر علمـاء  –أما عن الوضوح أو اإلسماع َفِمن أشد األصوات وضـوًحا 
مـا الصوائت الMويلة وأشباه الصوائت , ثـم الـالم والـراء والمـيم ; أ –األصوات 

 . IQHاألصوات التي تعد أقل وضوًحا فمنها التاء والهاء والهمزة والMاء 
إذ يبـدو أهنـا أهـم  ;وأما السالسة فلعلها أهم ما يهمنا مـن صـفات األصـوات

 ) . Iالوهتا(و ) عذوبة الموسيقى(عوامل إحساسنا بـ 
ويرجع إحساسنا بسالسة الصوت أو صعوبته إىل عـاملين ; العامـل األول هـو 

هد العضوي الذي يبذل لنMق الصوت ;  فكلما قل الجهد كان الصوت سلًسا , الج
وكلما زاد كان الصوت صعًبا ; والعامل الثاين هو مدى شيوع الصوت ; فـال شـك 

وتجعلنا نشعر بأنه أسـهل نMًقـا  ,أن كثرة دوران الصوت عىل األلسنة تجعله مألوفا
أسهل عىل  –عىل سبيل المثال  – )g( القاهرية فالجيم ;من األصوات غير الشائعة 

 .  التي نجدها يف كثير من البالد العربية ) dj( األخرى ين من الجيميألسنة القاهر
فكأن هذه األصـوات شـاعت ألهنـا سـهلة , ثـم  ;ويبدو أن العاملين متفاعالن 

 .زادها الشيوع سهولة 
ل قـد نـراه والصوت الصعب إذا تكرر يف كلمة أو يف مجلة جعل النMق ثقيال , بـ

                                                 
   –م ١٩٧٥ – U٥ –القـاهرة  –مكتبـة األنجلـوا المصـرية  –األصوات اللغوية : إبراهيم أنيس . د) ١(

 .٩٣ص 
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; ولهذا قد نسـتثقل  نراه قبيًحاوال أما تكرار الصوت السهل فال ُينكر  ;قبيًحا منفرا 
 : تكرار القاف يف بيت المتنبي 

ـــيٍسفقلقلت بـاهلم الـذي قلقـل الحشـا ـــل ع ـــُل قالق ـــّن قالق  كّله
ولكننا ال ننكر تكرار الالم يف هذا البيت , ولعله ال يلفت األنظـار وال ُيلحـظ , 

الـذي وردت ) يّمـم(الرغم من أن الالم تكررت أكثر مما تكررت القاف ; وقولنا ب
الـذي جـاءت فيـه ) يّقـق(فيه الميم ثالث مرات أكثر حظا من القبول إذا قورن بــ 

 ) حَلْلنـا(و ,)رضـيض(و) ربيـب(القاف ثالث مرات أيًضا , ومثل ذلك يقال عـن 
 . )حMMنا(و

؟אא 
عموًما هي أكثر األصوات شيوًعا عىل اإلIالق, وهذا بّين  ن الصوائتال شك أ

  . ال يحتاج إىل تدليل
يجعل الواو الشبيهة ) وَ (ييل الصوائت ما يشبه الصوائت; فذيوع حرف العMف 

وتشيع الياء الشبيهة بالصوائت بقدر شـيوع . بالصوائت من أعظم األصوات ذيوًعا
 ,) نويفعلــ −يفعــالن –يفعــل ( :ذكر, مثــل األفعــال المضــارعة المســندة إىل مــ

, وكـذلك )يفعلـن: (واألفعال المضارعة المسندة إىل نون النسوة يف صيغة الغائب
ويضـاف إىل مـا سـبق وجـود , ) أْي  –أيـا  −أّيها  –يا ( :لوجودها يف أحرف النداء

 . كلمات أخرى كثيرة هذين الصوتين يف أبنية 
من أكثرها شيوًعا , فهي جزء من حرف ) الالم(فإذا انتقلنا إىل الصوامت وجدنا 

 . د يف كلمات أخرى ال حصر لها عندما تكون قمرية , كما أهنا ترِ ) أل(التعريف 
سواء أكانت ملفوظة مكتوبة , كما يف الكلمات عظيمـة ) النون(وكذلك صوت 

, أو ملفوظـة غيـر مكتوبـة , أي التنـوين الـذي يشـيع ) عـن –من  –إن : (الشيوع 
 . ا واضًحا يف األسماء شيوعً 
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ألن الكلمـات المزيـدة تربـو عـىل الكلمـات  ;وحروف الزيادة كثيرة االنتشار 
 . المجردة يف االستعمال اللغوي 

أن الباء والراء أيًضا من األصـوات الشـائعة ,  –اعتمادا عىل المالحظة  – ىوأر
 –المـيم  – الـراء −النـون –الالم (ومن عوامل شيوعهما أهنما من حروف الذالقة 

, وقد الحظ بعض القدماء أن كل لفـظ مجـّرد ربـاعي أو مخاسـي IQH) الفاء –الباء 
السـتة , وهـذا مـن عوامـل  البد أن يتضـمن حرًفـا أو أكثـر مـن حـروف الذالقـة

 . انتشارها
من أسهل الصوامت عىل اللسان , ولذا فهما من أوائل ) الميم(و ) الباء(وصوتا 

ل ; وال شـك أن هـذه السـهولة قـد سـاعدت عـىل صوات التـي ينMقهـا الMفـاأل
 . انتشارمها يف الكالم 

ا مـن صوات شيوًعا وأكثرهـا سالسـة وحظـاألأي أن األصوات التي تعد أكثر 
 : ت نفسه هي قالقبول يف الو

 .الصوائت −١
 . الواو والياء الشبيهان بالصوائت −٢
 . لراء ا –الباء  –الميم  –النون  –الالم : الصوامت الخمسة −٣

وقد اعتمدت يف ترجيح هذه األصوات عىل المالحظة واالستنتاج النظري عـىل 
 . النحو الذي أوضحته فيما سبق 

ولدينا آراء وبحوث لعلماء قدامى ومحدثين تؤيـد مـا ذهبـت إليـه , ويالحـظ أن 
إىل الحروف المكتوبة ال إىل األصوات  –يف أغلب األحيان  –هؤالء العلماء قد نظروا 

الحروف المكتوبة ال تعبر عن األصوات المنMوقة تعبيًرا دقيًقا  نومعروف أ ;Mوقةالمن
; فمن األصـوات مـا ال يقابلـه حـرف يعبـر عنـه , كـالتنوين ; ومـن  يف كل األحوال

                                                 
) الالم والنون والراء(صوات الذالقة األصوات الستة المذكورة , وأحياًنا يقصد هبا أحياًنا يقصد بأ) ١(

 .فقF , وعندئذ ال تعد الميم والباء والفاء أصواًتا ذلقية بل شفوية 
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ما ال ينMق , كالالم الشمسية , ولكن هذا وذاك ال يغيران من مكانة  المكتوبة الحروف
ومهـا مـن أكثـر األصـوات سـهولة  ,هما من أكثر األصـوات شـيوًعافالالم والنون , 

ربمـا (تعبيًرا دقيًقـا الصوامت والصوائت الMويلة والحروف العربية تعبر عن . كذلك
عىل  − تعبّر عن الصوائت القصيرة , ولكنها  مكتوبة وال حروف ,% ) ٩٠أو   ٨٠بنسبة 

والعربيـة تختلـف بـذلك عـن (بيان شيوعها ليست يف حاجة إىل إحصاء ل − كل حال 
; ومـن  )لغات أخرى كاإلنجليزية التي يندر أن تجد فيها لفًظا تدل أحرفه عىل أصواته

, وهو عىل كل حال ليس ببعيد عما الحظتـه بأس من االستئناس بما ذهبوا إليهَثم فال 
 . واستنتجته 

: ويقصـد هبـا ( السـتة فإذا ذلقت الحروف  «: قوله ) الخليل بن أمحد(سب إىل نُ 
ومذل هبّن اللسان وسـهلت عليـه يف ) الفاء  –الباء  –الميم  –الراء  –النون  –الالم 

لست واجًدا من يسمع من كالم العرب  «: , وقوله  »المنMق كثرت يف أبنية الكالم 
 . IQH ».. كلمة واحدة رباعية أو مخاسية إال وفيها من حروف الذلق 

إحصائًيا رائًدا مل يصرح باسم من قـام بـه ,  عمالً ) روضي أبو الحسن الع(وذكر 
وإنما ذكر أنه من أهل العلم , ويف هذا اإلحصاء حْصر للحروف يف كـالم مكتـوب 

ن الحروف التي حوهتا تلـك , ثم حصر لكل حرف مكما قال )سبع ورقات(شغل 
أبـي ( , أي أنـه مل يحـص األصـوات بـل الحـروف , ومـا ورد يف كتـاب الورقات

خـتالف أظنـه ممـا االراب وMضـعن ذلك اإلحصاء يشوبه شيء مـن اال) لحسنا
عـىل كـل  – هستأنس به استئناسا حذرا , ونتائجـأالخMاIون ; ولهذا وذاك  بهارتك

مـن )  مـا يكثـر اسـتعماله(فقد ذكر أبـو الحسـن أوال أن  ;قريبة مما ذكرته –حال 
هـذه الحـروف فيهـا , ألن ) الصـوائت الMويلـة(حروف المد واللـين : الحروف 

 .IRHيجري الصوت وال يجري يف سواها 
                                                 

دار الكتـب  –عبد الحميد هنداوي . ترتيب وتحقيق د  –كتاب العين : الخليل بن أمحد الفراهيدي ) ١(
 .٣٧ص  –م  ٢٠٠٣ –بيروت  –العلمية 

, زهير غازي زاهر:  تحقيق –الجامع يف العروض والقوايف : أبو الحسن  أمحد بن محمد العروضي ) ٢(
 .وما بعدها  ٢٩٩ص  –م ١٩٩٦ –وت ربي –دار الجيل  –وهالل ناجي 
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د كل حـرف مـن حـروف وثم ذكر استنادا إىل اإلحصاء المذكور عدد مرات ور
اللغة يف هذه الورقات السبع ; وال حاجة إىل إيراد كـل مـا قالـه , وإنمـا يكفينـا أن 

 . IQHالصوامت الخمسة كانت من أكثر الحروف ورودا حسب ذلك اإلحصاء 
أخـف ) ومنها الميم والبـاء(إن األحرف الشفوية) يحي بن محزة العلوي(ال وق
سـها جريـا عـىل األلسـنة ; وإن حـروف لا , وأسف موقًعا , وألـذها سـماعً والحر

يكثـر اسـتعمالها يف الكـالم لخفـة ) النـون –الـالم  –الـراء : وهي عنده (الذالقة 
فإنك ال تجد كلمة رباعيـة  مجراها , وIيب نغمتها , وسهولتها عىل النMق , ولهذا

 . IRHأو مخاسية معّراة من حروف الذالقة إال نادًرا 
) إبـراهيم أنـيس. د (ويف العصر الحديث نجد إحصاًء قام بـه أو أشـرف عليـه 

شمل عشرات الصفحات من القرآن الكريم , اتضح منه أن أكثر الصوامت العربية 
رتبـت ترتيًبـا (البـاء  –التاء  –الهاء  –الهمزة  –النون  –الميم  –الالم : شيوًعا هي 

 . ISH) تنازلًيا
 بـه إحصـاء) الباحـث القـرآين(يسمى موقع ) اإلنترنت(ويف شبكة المعلومات 

يف القــرآن الكــريم , ويظهــر ذلــك اإلحصــاء أن أكثــر  فد كــل حــرولمــرات ور
ء , التـا –البـاء  –الـراء  –المـيم  –النون  −الالم   –الهمزة : الصوامت شيوًعا هي 

والفرق شاسع يف درجة الشيوع بين أي صامت من هذه الصوامت المـذكورة وأي 
 . ITHصامت من الصوامت األخرى 

, وهـو ) فاIمـة حجـازي(ولدينا إحصاءات أخرى , منها ما قامت به الباحثـة 
 .IUHأيًضا يؤكد ما سبق 

                                                 
 .نفسه  –السابق  )١(
الهيئـة  –از كتاب الMراز المتضمن ألسرار البالغة وعلـوم حقـائق اإلعجـ: يحي بن محزة العلوي ) ٢(

 .وما بعدها  ١٠٥ص  –م ٢٠٠٩ –القاهرة  –العامة لقصور الثقافة 
 .وما بعدها  ٢٣٨ص  –السابق : أنيس . د) ٣(
 ) .اإلنترنت(شبكة المعلومات  –) الباحث القرآين(موقع ) ٤(
ن األصوات اللغوية وتنوعها يف القرآن الكريم , دراسة إحصائية لسورة آل عمـرا: فاIمة حجازي ) ٥(

 ) .اإلنترنت(شبكة المعلومات  –
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فقد أحصت الحروف يف جذور الكلمـات أو ) عىل حلمي موسى. د(أما دراسة 
, ويبـدو أن مـا يكثـر يف الجـذور مـن ) الصـحاح(لها كمـا وردت يف معجـم أصو

صوامت يكثر أيًضا يف الكلمات المستعملة , وما يقل هنا يقل هناك , وإن اختلفت 
كرت فيمـا موسى كان للصوامت الخمسة التي ذُ . النسب إىل حد ما ; ففي كتاب د 

%) ٩٠(تبلغ ما يقـرب مـن  سلف أولوية مMلقة يف الجذور الثالثية والرباعية وهي
 ., ومعروف أن الصوائت ال تعد من الجذور IQHمن مجموع الجذور  

ومما له داللة هنا أن الشعراء عىل مر العصور قد أقبلوا عىل الصوامت الخمسـة 
  ليجعلوها َرويا لقصائدهم أكثر ممـا أقبلـوا عـىل الصـوامت األخـرى ; وقـد ذكـر 

ا يف روى القـوايف أن أكثر األصوات ورودً ) الشعرموسيقى (يف ) إبراهيم أنيس . د(
 –الـدال  –البـاء  –النـون  –المـيم  –الـالم  –الراء : العربية حسب ترتيبه التنازيل 

 . IRHالعين  –السين 
ــة  ــن . د(ويف دراس ــي ع ــادي الMرابلس ــد اله ــلوب يف (محم خصــائص األس

ان أحظاهـا أحصى الباحث األصوات التي اتخذها شوقي رويـا , فكـ) الشوقيات
بإقبال شوقي الصوامت الخمسة , سواء أحسبنا عدد النصوص أم عـدد األبيـات ; 

%) ٦٠(من النصوص تقريًبا , ويف %) ٥٦(فقد اتخذت الصوامت الخمسة رويا يف 
 . ; أي أهنا تفوق األصوات األخرى مجتمعة ISHمن األبيات تقريًبا 

 اإلIالق ; أمـا الMويلـة عىل ّي ويالحظ أن الصوائت القصيرة ال يكون منها رو
وقـد حاولـت . فمنها ما يمتنع أن يكون رويا , ومنها ما يقل أو يشـذ اتخـاذه رويـا 

 . ITHتفسير هذا يف بحث آخر يل 
                                                 

الهيئـة  –دراسة إحصائية لجذور معجـم الصـحاح باسـتخدام الكمبيـوتر : عىل حلمي موسى . د ) ١(
 .وما بعدها  ٥٣م ص ١٩٧٨ –القاهرة  –المصرية العامة للكتاب 

 .٢٤٨ – ٤م U  ١٩٧٢ –القاهرة  –مكتبة األنجلو المصرية  –موسيقى الشعر : إبراهيم أنيس . د) ٢(
 –المجلـس األعـىل للثقافـة  –خصائص األسـلوب يف الشـوقيات : محمد الهادي الMرابلسي . د) ٣(

 .وما بعدها  ٤٤ص  –م ١٩٩٦ –القاهرة 
 –المجلـة العربيـة للعلـوم اإلنسـانية  –أصوات الروي يف القصـيدة العربيـة : عىل السيد يونس . د) ٤(

 .م ١٩٩٧شتاء  –يت الكو –جامعة الكويت  –المجلس العلمي للنشر 



 

١٢ 
 

أما إقبال الشعراء عىل بعض الصوامت أكثر من غيرها فيفسـر بـأن وجـود هـذه 
   الصــوامت أكثــر مــن وجــود غيرهــا يف أواخــر الكلمــات , وهــو مــا ذهــب إليــه

 . IQHأنيس. د
آخــر ; ففــي رأيــي أن الشــعراء وجــدوا يف هــذه  ســبًبا ومــع هــذا الســبب أرى

الصوامت األثيرة قدرا من السالسة والوضوح والMالوة مل يجـدوا مثلـه يف غيرهـا 
ومما يدل عىل ذلك أهنـم مل يقبلـوا . IRH) أنيس .وهو رأي ال يقره د (من الصوامت 

اء والهمزة , وما أكثـر الكلمـات التـي تنتهـي هذا اإلقبال عىل صوامت أخرى كالت
 . ISHبأحد هذين الصوتين 

)٢( 
لو قلنا إن وفرة األصوات المألوفـة السلسـة هـي السـبب الوحيـد يف شـعورنا 
بسالسة الميلودي وIالوته , وإن قلة هذا النوع من األصوات هي السبب الوحيـد 

Mالوة , لكان قولنا هذا بعيدا يف شعورنا بافتقار الميلودي الشعري إىل السالسة وال
عن الدقة ; ففي الشعر يقوم الميلودي الشعري عىل عوامل متعددة ال تقل أمهية عن 
السبب الذي تناولته فيما سبق , بل ربما كان بعضها أرجح منه ; فقد يعـد صـوتان 

واحـدة ال يعـد ITHمن أصوات اللغة سلسين مقبولين , ولكن اجتماعهما يف كلمـة  
أمـا الـالم  ;مقبوال ; كالثاء والسين , والثـاء والـذال , والسـين والـزاي سلسا وال 

                                                 
 .٢٤٨ص  –السابق : أنيس . د) ١(
 .نفسه  –السابق ) ٢(
ولك العذر مثل قافيتي ( وألف المد ردفا , وفيها يقول  ,البن الرومي قصيدة جعل الهمزة فيها رويا) ٣(

وقد يفهم من هذا البيت إحساس ابن الرومـي بـوفرة الكلمـات التـي ) فيك اتساعا فإهنا كالفضاء
 . تاليًة لهاالهمزة وف المد تنتهي بأل

 –الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب  –حسين نصار . تحقيق د  –ديوان ابن الرومي : ابن الرومي (
 ) .٧٢ص  – ١ج –م ١٩٩٣سنة  – U٢ –القاهرة 

 )وIنـك(يقصد بالكلمة هنا ما كان اسما أو فعال أو حرفا ولو مل يكـن مسـتقال يف النMـق ; فقولنـا ) ٤(
والضمير ) عرف( الفعل: كلمتان ) عرْفُت (, وقولنا ) ك(والضمير ) وIن(السم الظاهر ا: كلمتان 

 ) .ت(المتصل به 



 

١٣ 
 

وقد ذكر أبو الحسن العروضي . والراء فال يتواليان هبذا الترتيب يف أية كلمة عربية 
 . IQHأمثلة أخرى 

  أن اجتمـاع الجـيم والصـاد  –عـن علمـاء سـابقين  نقـالً  –) السـيوIي(وذكر 
يسـت أصـيلة يف العربيـة , وكـذلك اجتمـاع الجـيم يف كلمة واحدة يدل عىل أهنا ل

 .IRHوالقاف 
رى أن الصوتين إذا عدُّ التقاؤمها يف كلمة صعًبا أو متعذًرا فهو أيًضا صعب أو أو

متعذر إذا كان أحدمها يف هناية كلمة واآلخر يف بداية الكلمة التالية لهـا دون فاصـل 
كلمة وحداة , ثقل علينا أن يلتقيا يف  يفصل بينهما ; فإذا تعذر التقاء السين والثاء يف

 .  »سوى مال قليل مل يرْث  «: أو  »ثيابك البْس  «: كلمتين متواليتين , كأن نقول مثال 
وعىل وجه العموم نستMيع أن نقول إن كل صوتين يخرجان من مخـرج واحـد 
أو من مخرجين متجاورين أو متقاربين يصعب أو يتعذر نMقهما متجاورين يف أكثر 

حيان , سواء أكانا يقعان يف كلمة واحدة أو يف كلمتين متتابعتين ; وبMبيعة الحال األ
يكون النMق أصعب إذا كان تجاور الصوتين دون فاصـل يفصـل بينهمـا , وكلمـا 

وهبذا تفسـر ظـاهرة  ;غابت الفواصل أو قلت وصغر حجمها , كان النMق أصعب 
تنMـق الـالم إذا كـان ) أل(يـف ففـي حـرف التعر ;الالم القمرية والالم الشمسية 

الصوت التايل لها من مخرج بعيد عن مخرجهـا , وتوصـف يف هـذه الحالـة بأهنـا 
وال تنMـق . القاف أو العين أو البـاء ممن ذلك أن يكون الصوت التايل لّال قمرية , و

قريـب منـه , وتسـمى  مخرجها أو مـن مخـرجمن  الالم إذا كان الحرف التايل لها
 .  ينشالتاء أو الراء أو الأن يكون الصوت التايل لالم  شمسية ; ومن ذلك

ومن أسـباب الشـعور بالثقـل والتنـافر أن تتـواىل مجموعتـان مـن األصـوات 
                                                 

وإال امتنـع  ,ذكر أن منها ما ال يقترن مهما يكن الترتيب , ومنها ما يقتـرن إذا تقـدم أحـد الصـوتين) ١(
 ).وما بعدها  ٣٠٠السابق ص : أبو الحسن العروضي (االقتران 

ص  – ١ج –القـاهرة  –القدس للنشر  –هر يف علوم اللغة وأنواعها زالم) : جالل الدين(السيوIي ) ٢(
 .وما بعدها ١٩٨



 

١٤ 
 

ا أو شبه تام مع اختالف يف ترتيب األصوات المتماثلة , كمـا يف تتماثالن تماثالً تام 
  :البيت الشهير 

ــــُر  ــــرٍب وقب ــــرح ــــان قف ــرببمك ــيس ق ــرول ــقب ــرب قب  رح
 . »فّك كّفك وكّف فّكك  «: وكما يف قولهم 

قد يكون أيًضا مستساًغا وقد يكون  –وال سيما القصار منها  –وتوايل الصوائت 
به شيء من الثقل , وال شـك أن الفتحـة هـي أسـهل الصـوائت القصـيرة الثالثـة 

ولعل السبب أن حركة الشفاه عند نMقهـا أسـهل مـن حركتهـا عنـد نMـق  ;IQHنMًقا
مة أو الكسرة , وال شك أيًضا أن الفتحة أكثر الصوائت القصيرة شيوًعا , وهذا الض

 . سبب آخر من أسباب شعورنا بسالستها 
وهي قسـم  –ومما يدل عىل ذلك أن األفعال الثالثية الصحيحة المبنية للمعلوم 

يتضمن كل منها ثـالث فتحـات أو فتحتـين عـىل األقـل  –عظيم من أقسام الكالم 
فيـه ثالثـة  فعل ثالثي تتواىل –فيما أعلم  –, وليس يف العربية ) َفُعَل  −َفِعَل  –َفَعَل (

 . صوائت قصيرة متشاهبة ما عدا الفتحة 
وال شك أن توايل صائتين قصيرين متمـاثلين أسـهل وأكثـر شـيوًعا مـن تـوايل 

أسـهل وأكثـر  –عىل سبيل المثـال  –) َفَعَل (, أي أن IRHصائتين قصيرين مختلفين  
 .ISH) َفِعَل (, ومن ) َفُعَل ( من

ا تـوايل الضـمة والكسـرة مهمـا يكـن ومن أصعب صور التـوايل وأقلهـا ورودً 
ا اللفظـين , وتظهر صعوبة هذا التوايل إذا قارنّ ) قولُِكم(و ) قوُلِك : (الترتيب ; مثل 

بـل ) بُِهـمْ (, ولهـذا ال يقـال عىل سـبيل المثـال ) قوُلُكم(و ) قوَلَك : (السابقين بـ 
 . )بِِهمْ (

                                                 
مل أعتمد يف حكمي هذا وما شاهبه من أحكام يف هذا البحث عىل رأيي الخاص وحده , ببل التمست ) ١(

 .تأكيًدا له بسؤال عدد من Iالبي وزمالئي , وكانت إجاباهتم مؤيدة لما رأيته 
 .ال يلتقي صائتان يف العربية التقاًء مباشًرا , فالبد أن يكون بينهما صامت أو أكثر ) ٢(
 .١١٠السابق ص : يحي بن محزة العلوي ) ٣(
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فإذا كثرت يف النص حاالت التوايل الصعب كـان ذلـك عـىل حسـاب شـعورنا 
 . , والعكس صحيح  اوIالوهت األصواتبسالسة 

)٣( 
قد تبرز التفاعيل وتظهر حدودها , وقد تكون أميل إىل الخفوت والخفـاء ; وال 

رية , شك أن النوع األول من التفاعيل يساعد عىل تقوية إحساسنا بالموسيقى الشع
ومما يساعد عىل بروز التفاعيل وظهور حـدودها أن تتMـابق . بخالف النوع الثاين 

ــة  ــع كلم ــة م ــا IQHالتفعيل ــات ; أي أهن ــة كلم ــدأ أو مجموع ــي  تب ــدايتها وتنته   بب
 التفعيلةيكون آخر أن ويساعد عىل البروز أيًضا ال تتقاIع مع كلمة أو أكثر ; فبنهايتها 

وفيما ييل عدة . IRH بصائت Iويلبداية كلمة أو مسبوًقا  ولهاأ, وأن يكون Iويًال  اصائتً 
 : ألحد األسباب المذكورة  يف كل منها أشMر من شعر المتنبي , تبرز التفاعيل

 ISHوزائريت كأّن هبا حياًء  −
 )حياء/كأن هبا /وزائريت (
 ITHعجبت لمن له قدٌّ وحدٌّ  −
 )وحدّ /له قّد /عجبت لمن (
 IUHوى بدين أبلى اهلوى أسفا يوم الن −
 )بدين/يوم النوى/أسفا/أبىل الهوى(

 IQHوالنهب ما مجعوا والنار ما زرعواحـوا والقتـل مـا ولـدواكللسبي مـا ن
                                                 

هنا تعني مجموعة من األصوات تنMق متصلة دون وقفة تتخللها, حتى وإن كانت تعـد ) الكلمة(و) ١(
 ) .َعرَ ًْفُتُكم –نا بالد: (أكثر من كلمة , مثل  –نحوًيا وصرفًيا  –

 :وقد حاولت تعليل ذلك ) ٢(
 –الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب  –نظرة جديـدة يف موسـيقى لشـعر العربـي : عىل يونس . د (

  ) .وما بعدها ٢٢٥م ص ١٩٩٣
 . ١٤٠ص – ٤ج –السابق ) ٣(
 . ١٣٩ص  – ٤ج –السابق ) ٤(
 . ٩ص – ١ج –السابق ) ٥(
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 ) زرعوا/والنار ما /مجعوا /والنهب ما (    )اولدو/والقتل ما/نكحوا/للسبي ما(
ــــــــُت وأين أبيــــــــُت  IRHوأين عتـــوُت علـــى مـــن عتـــاوأين وفي

 )عتا/ عىل من / عتوت/ وأين (       )أبيت /  وأين/ وفيت / وأين (
ــهوديشـــيب رأســـي وذلتـــي ونحـــولي ــواك ش ــى ه ــوعي عل ISHودم

 ) ك شهودي/عىل هوا / ودموعي (     ) ونحويل/ وذلتي / شيب رأسي (
ـــــوم ســـــررتني بوصـــــال ــــة بصــــدوِد أّي ي ــــي ثالث ITHمل ترْعن

 ) بصدود/  ثالثة/ مل ترعني (       )بوصال/ سررتني / أي يوم (
 يف خلــويت ال لخــوف مــن تبعاهتــاهــــّن الــــثالث الامنعــــايت لــــّذيت

 IUH)تبعاهتا/ال الخوف من/يف خلويت(      )يت لّذيت/ث المانعا/هّن الثال(
إذا قارنا بين األشMر المشار إليها فيما سبق وأشMر أخرى ال تتـوافر فيهـا هـذه 

تبين لنا أن  –يف العوامل األخرى بفرض التساوي أو التقارب  –السمة التي ذكرهتا 
 . لبروز التفاعيل أثرا ال ينكر يف الموسيقى الشعرية 

)٤( 
 ;) التـدوير(ومما يساعد عىل خفاء التفاعيل وخفوت الموسيقى الشعرية أيًضا 

العجـز يف البيـت  ةألن القارئ أو المستمع قد ال يتمكن من تبين هناية الصدر وبداي
عىل هذا النحو قد يخفي الـوزن , فـإذا وقفنـا يف وسـF  المدور , واتحاد الشMرين

الكلمة التي يتقاسمها الشMران كان هذا الوقف قلقا غير مألوف , وال شك أن هذا 
 :ي أن ننظر إىل هذا البيت للمتنبييؤثر سلبا يف إحساسنا بالميلودي الشعري , ويكف

                                                 
 .١٨٠ص  – ٣ج –السابق ) ١(
 . ١٩٦ص  – ٤ج –السابق ) ٢(
 . ٧٥ص  – ١ج –السابق ) ٣(
 .٧٥ص  – ١ج –السابق ) ٤(
 .٣٠٩ص  – ٢ج –السابق ) ٥(



 

١٧ 
 

ــــاة هــــي الحــــاممُ  )م(إذا كــان الشــباب الســكر والشــيب ــــا فالحي  مهّ
 : مقارًنا بقوله يف القصيدة نفسها 

ـــن َخ   ـــوم ـــالغواينَربِ ـــواين ف  IQHضــــياء يف بواIنــــه ظــــالمُ الغ
)٥( 

فالكلمـات كـذلك يزيـد  ;كما أن شيوع األصوات يجعلها أكثر سهولة وقبوال 
شعورنا بسالستها وسهولتها كلما زاد شيوعها , ويزيـد شـعورنا بصـعوبتها كلمـا 

 : ; ويتضح ذلك إذا استمعنا إىل الكلمات اآلتية  IRHكانت غريبة مهجورة
 .َعْيMَُبول  –اسَبMَرَّ  –َثنُدَوة  –ُكْظر 

 : وكذلك أسماء األعالم اآلتية 
 . الشمقمق  –الكلحبة  –مهيار  –شنMف 

. مات السابقة عىل األلسنة وثقلهـا عـىل اآلذان لال شك أننا سنشعر بصعوبة الك
وال . تمعت غرابة الكلمة مع غرابة الصيغة الصرفية ويزداد هذا الشعور حدة إذا اج

أظن أن أصوات تلك الكلمات وما شاهبها هي السبب يف إحساسنا بثقلهـا , وإنمـا 
 . ISHيرجع السبب أوال إىل الغرابة 

 ,سالسـة أنغامـه وIالوهتـا يففورود مثل هذه الكلمات يف النص يؤثر بالسلب 
 . والعكس صحيح 

*** 
                                                 

 .٣١١ص  – ١ج –السابق ) ١(
هــ  ١٣٤٩ –القـاهرة  –مكتبـة القدسـي  –الكشف عن مساوئ شعر المتنبي : الصاحب ابن عباد ) ٢(

 . ٤ص 
 . وما بعدها  ١١٣ص  –السابق  –بن محزة العلوي  ىيحي: وأيًضا 

 .وما بعدها  ١٤٣ص  –السابق : السيوIي ) ٣(



 

١٨ 
 

 
ا ذهبت إليه فيما سبق تتبعت العناصر التي رأيت أهنا أهم مكونـات للتحقق مم

 ) . أمحد شوقي(و ) ابن الرومي: (الميلودي الشعري يف نصين لشاعرين مختلفين 
) حسن الديباجـة(العناية بـ  –مع تسليمنا بعظمة شعره  –مل يعرف عن ابن الرومي 

وحيه , بل كان رأيـه أيضـا وكان هذا رأى بعض ممد... وعذوبة الموسيقى وIالوهتا 
 : فيما يبدو ; وكأنما اعترف بما يشوب شعره من الخشونة أحياًنا عندما قال 

ــجُر قـــوال لمـــن عـــاب قـــول مادحـــه ــب الش ــف ُرّك ــرى كي ــا ت  أم
ــابس ــه اللحــاء والخشــب الي ــــــُر  )م(رُكــب في ــــــه الثم ــــــوك بين  والش

 IQHُر األربــــــاب ال البشــــــربُّ )م(لــى بــأن هيــذب مــا خيلــقوكــان أْو 
يقـر هبـذه السـمة يف  –وهو من أشياع ابن الرومي , بل لعله إمامهم   –والعقاد  

 شـاغالً يف شـغًال ) اللفـظ(مل يجعـل  –كمـا يقـول العقـاد  –شعره ; فابن الرومـي 
 –هنـا ) اللفـظ(; ويقصد بـ  IRHصناعته , ومل يحفل به إال ألداء المعنى الذي يريده 

.  )الميلـودي الشـعري( حـالوة , أو بعبـارة أخـرى) حسن الديباجة( –فيما يبدو 
ويبدو أن العقاد كان يرى هذه السمة عند ابن الرومي شـديدة البـروز , حتـى لقـد 

يف صـدر الفصـل الـذي  –التي استشهدت هبا فيمـا سـبق  –جعل األبيات الثالثة 
 . ISH, فصارت كأهنا عنوان آخر لهذا الفصل ) صنعة ابن الرومي(تناول فيه 

 .بالرونق والMالوة والحالوة ليست يف حاجـة إىل بيـان هفشهرة شعر أما شوقي
ولكني لن أمضي يف هذا الحديث العام عن الشاعرين , وال عن الموسيقى الشعرية 
عندمها , فأهم ما يهمني اآلن أن أدرس الميلودي الشعري يف النصـين المختـارين 

 .وما فيهما من العناصر التي ذكرهتا من قبل 
                                                 

 .١٠٢٩ص  – ٣ج –السابق : ابن الرومي ) ١(
 –م  ٢٠٠٩ –القـاهرة  –هنضـة مصـر  –ابـن الرومـي حياتـه مـن شـعره : د العقـاد وعباس محم) ٢(

 . ٢٥٨ص
 . ٢٥١ص  –السابق ) ٣(



 

١٩ 
 

 
אא 

 : وقال يف القاسم 
 ) موضحة بين األقواس –حسب ما ُذكر آنفا  –التفاعيل البارزة (

ـــــ ـــــفاُءبَ َس ـــــٌة ودام َص ــــاءُ َغْت نِْعَم ــــاك الحــــوادَث األكف  ووق
 ) م صفاءُ (  

ــَن  ــا اب ــه ي ت ــُره وأجلَّ ــلَّ أم ــن ج ـــــــاءُ  )م(م ـــــــود والخلف  والُة العه
ــن صــفاٍءمل ُيَصــــفِّ الــــدواُء جســــمك إال ــون الصــفاءُ ع ــام يك  ك

 ) ن الصفاءُ / كما يكو/ عن صفاٍء (                  
 دوَنهـــم والشـــفاءُ ولـــك النفـــُعفِألعـــــدائك البشـــــاعُة منـــــه

 )والشفاءُ (             ) عة منهُ / ئك البشا / فألعدا (
 خفيــــا وهــــل بصــــبٍح َخَفــــاءُ  )م(َأسَقFَ المـدُح فيـك أن مل ُيـبِْن ِمنـك

ـــ ـــَو والماف ـــاعلَبس العف ـــاف ـــاءُ اَة َثوَب ـــارهيَن ذاك العف ـــى الك  وعل
 ) ك العفاءُ / رهين ذا / وعىل الكا(              ) فاة ثوبا(
ـــاءُ اَك اإللـــــُه مـــــا َتَتـــــَوقَّىقـــــوو ـــه  اْكتِف ـــنفس في ـــاٍء لل  يف بق
 ) هـ اكتفاءُ /للنفس فيـ / يف بقاءٍ (                )  تتوقى(

 IQHُمْزَنــــٌة َوIَْفــــاُء ينــــاَكوَيمِ ُفوَك َجمَْنى ِحًجا ووجُهَك شمٌس
 )وIفاءُ / ك مزنٌة / ويمينا (               )   فوك مجنى(
 
 

                                                 
 . ٧٨م ص  ١٩٩٣ – U٢ – ١ج –السابق  –ابن الرومي ) ١(
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 )التفاعيل البارزة موضحة بين األقواس(
ـــــناُء ـــــوهلم حْس ـــــدعوها بق ـــــوخ ـــــاءُ اوالغ ُهنَّ الثن ـــــرُّ  ين يغ

 )يناوالغو(        ) حسناءُ / بقولهم / خدعوها (
ــــت ــــا َتَناَس ــــامَّأُتراه ــــِمَي ل ــــامءُ اْس ــــا األس ــــرِْت يف َغَراِمه  َكُث

 )كثرت يف(              )   أتراها(
ـــْم ـــي َكـــَاْن َل ــــُكإن َرأتنـــي متيـــُل َعّن ــــياءُ َت ــــا أش ــــي وبينه  َبْينِ

 ) أشياءُ / وبينها / تك بيني (              ) إن رأتني(
ــــــالم ــــــامة فس ــــــرة فابتس  فكــــــالم فموعــــــد فلقــــــاءُ نظ

 )فلقاءُ / فموعد / فكالم (        )   فسالمُ (
ـــا ـــا وال َتَســـْل َكْيـــَف ُكّن  َنَتَهــاَدى مــن اهلَــَوى َمــا َنَشــاءُ يـــوَم ُكّن

 ) ما نشاءُ / من الهوى / نتهادى (      )   كيف كنا/ وال تسل / يوم كنا (
 َتِعَبــــْت يف ِمَراِســــه األهــــواءُ وعلينــــا ِمــــن الَعَفــــاِف رقيــــٌب

 ) تعبت يف(        )  ف رقيب / من العفا / وعلينا (
ـــا الُشـــَعَراءُ جــاذبتنِي َثــوبِي الَعِصــيَّ وَقالــْت ه ـــتُم النَّـــاُس أيُّ  أن

 )أنتم النا(            )     جاذبتني(
ــــوب الَعــــَذاَرى ـــَواُء فــــاتَُّقو اهللا يف ُقُل ـــوُبُهنَّ َه ـــَذاَرى ُقُل  IQHَفالَع

 ) .رىفالعذا(        )  ب العذارى/ ه يف قلو/ فاتقوا الال (

                                                 
 . ١٠١ص  – ٢ج  –م ١٩٧٨ –بيروت  –مكتبة التربية  –الشوقيات : أمحد شوقي ) ١(
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مع تماثلهما التام يف الوزن والقافية ,  –اخترت هذين النصين ألين شعرت أهنما 
ي أن يـمن الميلـودي ; ففـي رأ هبماال يتماثالن فيما  –وتساويهما يف عدد األبيات 

هذا الميلودي يف قصيدة شوقي أرّق وأكثر عذوبة وIالوة من الميلودي يف قصيدة 
يف قسـم اللغـة (أي عـدد مـن الـزمالء والMـالب ابن الرومي ; ورأى معي هذا الر
ال يقل عـددهم عـن مـائتين , إذ عرضـت علـيهم ) العربية بإحدى جامعات مصر

النصين , وسألتهم عن النص الذي يرونه أمجل من الناحية الموسيقية , فـأمجعوا أو 
بعد ذلك تتبعت باإلحصاء العناصر التي رأيتهـا . كادوا عىل ترجيح قصيدة شوقي 

 : هم ما يعمل يف الميلودي الشعري للنصين إيجاًبا أو سلًبا ; وهي من أ
نصيب كل منهما من األصوات التي رأيتها أكثر األصوات شيوًعا وسالسـة ) أ(

 . وقبوال 
 . ضع التنافر الصويت امو) ب(
أو  بروز التفاعيل وظهور حدودها ألحد األسـباب المـذكورة فيمـا سـبق) ج(

 . العكس
 . الشMرين أو خفاؤها بالتدوير بروز حدود ) د(
 . أو العكسغرابة الكلمات والصيغ ) هـ(

 : وقد تبين من ذلك اإلحصاء ما يأيت 
 عدد األصوات ) أ(

 : عدد الصوائت الMويلة * 
 ) ٤٥: (يف قصيدة ابن الرومي  −
 ) ٥٨: (يف قصيدة شوقي  −

 ) : الواو والياء(عدد أشباه الصوائت * 
 ) ٢٨: (ي يف قصيدة ابن الروم −
 ) ١٨: (يف قصيدة شوقي  −
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 ) :الراء −الباء −الميم −النون –الالم (الصوامت الخمسة * 
 ) ٧٢: (يف قصيدة ابن الرومي  −
 ) ٩٦: (يف قصيدة شوقي  −
 : مواضع التنافر ) ب(

 :التقاء صامتين من خمرج واحد أو من خمرجين متجاورين * 
 )٨: (يف نص ابن الرومي  −
 )٤: (يف نص شوقي  −

 : لي الضمة والكسرة أو الكسرة والضمة اتو* 
 ) ٤: (يف نص ابن الرومي  −
 ) صفر: (يف نص شوقي  −
 : التفاعيل البارزة ) ج(
 ) ٢٠: (يف نص ابن الرومي  −
 ) ٣٠: (يف نص شوقي  −
 :التدوير ) د(
 ) ٢: (يف نص ابن الرومي  −
 ) صفر: (يف نص شوقي  −
 ) : اعتامدا على رأي الMالب(ة الكلامت والصيغ الغريب) هـ(
 )٦: (يف نص ابن الرومي  −
 ) صفر: (يف نص شوقي  −

*** 
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א 
يف هذا البحث هي من  وأحصيتهايتضح من كل ما سبق أن العناصر التي ذكرهتا 

ا أو إيجاًبا , ويسبغ عليه ما نسميه بالسالسة أهم ما يعمل يف الميلودي الشعري سلبً 
 . لجزالة والMالوة أو الشدة وا

عـىل نـوع مـن  –يف كـل األحـوال  –كل ما سبق ال يعني الدعوة إىل االقتصـار 
الميلودي الشعري يتسم بالرقة والنعومة والليونة وما إىل ذلك من صفات ; فالرقـة 

 حدَّ  دمها, بل قد تبلغ الجزالةحه الجمال ال معنى إللغاء أُج وْ أوالجزالة وجهان من 
أكثر من الرقة والنعومة تناغًمـا  أهنا ك نقبلها , بل نرىالخشونة والوعورة , ومع ذل

 .عناصر النصسائر  عم
 :ومن ذلك قول المتنبي

ــارمعلى قدر أهـل العـزم تـأيت العـزائم ــرام المك ــدر الك ــى ق ــأيت عل  وت
 وتصــغر يف عــين العظــيم العظــائموتعظــم يف عــين الصــغير صــغارها

 عنه الجيـوش الخضـارموقد عجزت ف ســيف الدولــة الجــيش مهــهيكّلــ
ـــراغمويMلب عنـد النـاس مـا عنـد نفسـه ـــه الض ـــا ال تّدعي ـــك م  وذل

ــًر ــر عم ــّم الMي ــّدى أت ــالحهيف  نســـور المـــال أحـــداثها والقشـــاعما س
 IQHت أســـيافه والقـــوائمقـــوقـــد خلومــا ضــرها خلــق بغيــر خمالــب

ن الرقـة ال شك أن ما يف هذه األبيات مـن الشـدة والجزالـة أكثـر ممـا فيهـا مـ
والسالسة , إن كان فيها شيء منهما , لكن الميلودي الشعري هنـا يتسـق ويتنـاغم 

 . مع محتوى القصيدة 
 
 

                                                 
 .وما بعدها  ٤٢٠ص − ٣ج –السابق : أبو العالء ) ١(
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אא 
 
 

ب والمتدارك وركض الخيـل ودق بَ لهذا البحر الشعري أسماء كثيرة ; فهو الخَ 
والمخترع والمتسـق , أمـا  وس وقMر الميزاب والغريب والمحدث والمتداينقالنا

وليس هذا وجه الغرابة الوحيد يف هذا البحـر ! سائر البحور فلكل منها اسم واحد 
وهو البحر الـذي تضـَمن , البحر الذي مل يذكره الخليل  –مع ذلك  –الفريد ; فهو 

خروجًا بّينًا عىل بعض قواعد العـروض , وهـو البحـر الـذي انشـق إىل وزنـين أو 
ان كأنما بينهما برزخ ال يبغيان , وهو الذي أعرض عنه الشعراء زمنًا بحرين ال يلتقي

ثم أقبلوا عليه إقباًال منقMع النظير , وهو الذي شهد أمًرا عجيبًا غريبًا إذ أدخل فيـه 
تفعيلة ال عهد للشعر العربي هبا , وتـواتر ذلـك  –دون قصد  –الشعراء المحدثون 

 . التفعيلة وصارت كتفاعيله األصلية كأنما تواIؤوا عليه , حتى ُأقرت هذه 
هذا البحر بين البحور التـي اكتشـفها , فكـأن الشـعر  )الخليل بن أمحد(مل يذكر 

المصوغ عىل هذا الوزن كان إىل عهد الخليل شديد الندرة فلم يصل إليه شيء منه , 
ل مـا قـم لـه وزنـًا ; كـه , ومل يُ مل يقرّ  –لسبب ما  –أو كأنه اIلع عىل شيء منه لكنه 

نستMيع الجزم به أن الخليل مل يذكره , وأن بعض العروضيين قد استدركه يف زمـن 
 ) . المتدارك(ال حق , ولهذا السبب سّمي 

جد شيًئا ينتمـي إىل نإذا تصفحنا دواوين العصرين الجاهيل واإلسالمي ال نكاد 
بحـر , مل تعرف هـذا ال) العرب(أن  IQH أو ظنّ هذا البحر , ورأى بعض العروضيين 

                                                 
 –بغـداد  –منشورات المكتبة العلميـة  –اإلقناع يف العروض وتخريج القوايف : الصاحب بن عباد ) ١(

 .  ٧٦ص  –م ١٩٦٠
 .٢٤٣ –م  ١٩٨١ –دار الغرب اإلسالمي بيروت  –وسراج األدباء  البلغاء جمنها: ي نحازم القرIاج
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كرم (بلغتهم , وفد نسبت لإلمام عىل  ّج تحْ يُ  نوالمقصود بالعرب هنا قدماؤهم الذي
 : أبيات عىل هذا الوزن منها ) اهللا وجهه

ـــــــا ـــــــد غرتن ـــــــدنيا ق  واســــــــتهوتنا واســــــــتغوتنا إن ال
ـــــدَّ ـــــا ق ـــــدري م ـــــنا ن  IQHإال لـــــو أنـــــا قـــــد متنـــــا منالس

 أورددًا عنـد القـدماء , وأنه قليـل جـ) هـ٣٤٢ت(وذكر أبو الحسن العروضي 
كان يشـك يف  –فيما يبدو  –بيتين من قصيدتين منسوبتين إىل هؤالء القدماء , لكنه 

 : , والبيتان مها  »نه قديمإفمما قيل «:هذه النسبة , فقد قدمها بقوله 
ـــأَ   ِصــــــُب فأنــــــت لــــــه أِرٌق َو )م(شـــعب الحـــّيجاك تشـــّتُتَش

ــــٌل ــــت إب ــــُزّم ــــين ُض  IRHامـــة قـــد ســـلكوا يف غـــور هتىًح للب
ولعل سبب هذه الندرة أن القدماء مل يستسيغوا مـا وجـدوه يف هـذا البحـر مـن 

 . ادّ حرتوب 
ما يف العصور المتأخرة , وقد ذكر أبو الحسـن  وزاد اإلقبال عىل الخبب إىل حدٍّ 

 , ويقصـد هبـم مـن كـانوا يف عصـره) المحـدثين(العروضي هذه األمثلة من شعر 
 :أو يف عصر قريب من عصره  )القرن الرابع الهجريالنصف األول من (

 دموعـــــك تنهمـــــل َت أســــبلْ ْتَفـــتَ اجـــل مMّوقـــة هَ  َن ِمـــأَ  −
ــــــيــــد المــــزنِكتْ يــــادار كَســــ − ــــــيمن ردا كمفّوُب ــــــة ال  ف
ـــــَت رحلـــــت بســـــمّيتك اإلبـــــُل − ـــــُل فثوي ـــــك خمتب  وعقل
ــوا ســــارت بمــــدائحك الُنُجــــُب − ــام احتقب ــر ب ــزوك الخي  ISHوج

قـول يف يالتـي  )الحصـري(أشهر قصائد الخبب يف الشعر العربي قصيدة  ومن
                                                 

 – U١  –بيـروت  –دار الغـرب اإلسـالمي  –كتـاب يف علـم العـروض  –أبو الحسن العروضـي ) ١(
 .٢٦٥ص  – ١٩٩٥

 .٢٦٤ص  –السابق  –أبو الحسن العروضي ) ٢(
 .٢٦٤ص  –السابق  –أبو الحسن العروضي ) ٣(
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 :مMلعها 
 هُ أقيــــــام الســــــاعة موعــــــُد يـــا ليـــل الصـــّب متـــى َغـــُدُه

 :وقد عارضها شوقي بقصيدته 
ــــــمضــــــناك جفــــــاه مرقــــــدُه ــــــم ُع ــــــاه ورّح  دهُ وَّ وبك

وكان للموشحات نصيب من الخبب , أو نصيب مـن بعـض تفعيالتـه , ومـن 
 :شح لألعمى التMييل يقول فيه ذلك مو

ـــــــان ـــــــن مج ـــــــاحك ع ــــــــدر ض  ســــــــافر عــــــــن ب
 وحـــــــــــواه صـــــــــــدري ضـــــــاق عنـــــــه الزمـــــــان
 شــــــــفني مــــــــا أجــــــــْد آه ممــــــــــــــا أجــــــــــــــْد

ـــــــــْد ـــــــــي وقع ـــــــــام ب ـــــــــــق ـــــــــــاIش متَّئ  IQH ْد ب
ته من قصـيديت الحصـري دولهذا البحر كما قلت وزنان ; األول يتمثل فيما أور

ل يف هـذا البيـت الـذي ّثـم, والثـاين يت) فْعلـن(و) فِعلـن(ن وشوقي , ويتكـون مـ
 :يستشهد به بعض العروضيين 
ــامر ا صــــالًح جاءنــــا عــــامر ســــالًام ــن ع ــان م ــان ماك ــا ك ــد م  بع

; وهذا الـوزن أشـد ) َفِعلن(, ويجوز أن تتحول بالزحاف إىل ) فاعلن(وتفعيلته 
 .ات يف الموشح ندرة يف الشعر القديم من الوزن اآلخر , فال نكاد نجده إال

ا للمتقـارب , فتفعيلـة خبب يف دوائر الخليل جعلوه صنوً لحين التمسوا مكانًا ل
هنـا أي أ, ) ٥/٥(//تتكـون مـن ثالثـة متحركـات وسـاكنين ) فعولن(المتقارب 

تفعيلة الخبـب , والتفعيلة التي جعلوها ) −−٧( مقMع قصير يليه مقMعان Iويالن
كات وساكنين مع اخـتالف الترتيـب تتكون أيضًا من ثالثة متحر) فاعلن( األصلية

                                                 
م ١٩٨٠ – U٣  –دمشق  –دار الفكر  –) جودت الركابي . تحقيق د (الMراز  دار :ابن سناء الملك ) ١(

 . ٥٧ص  –
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, ) −٧−(, أو من ثالثة مقاIع مماثلـة مـع اخـتالف يف الترتيـب أيًضـا ) ٥//٥(/
, كمـا تجيـز الجمـع بينهمـا ;  ) فِعلـن(إىل  )فاعلن(وقواعد الزحاف تجيز تحويل 

كمـا فعـل  –) فـاعلن(فرعـا مـن ) فْعلـن(? إذا أردنا أن نجعـل ) َفْعلن(فماذا عن 
ربمـا فلن نجد يف قواعد الزحاف الخليلية ما يجيـز ذلـك ;  –قدماء العروضيون ال

, وكالمهـا لـيس ) التشـعيث(أو بـ ) القMع(بـ ) نلَفعْ (تحولت إىل ) فاعلن(إن  قيل
  , ومن خصـائص هـاتين العلتـين أهنمـا ال تكونـان ) العلل(بل من ) الزحاف(من 
وتسـمى الضـرب البيـت األخيـرة يف إال يف التفعيلـة  – حسب القواعد الخليلية −
بحر الخفيف قد يدخل ال; ففي  )عوقد تكونان يف آخر تفاعيل الصدر عند التصري(

, ويف بحر الكامـل قـد ) فاالتن(إىل ) فاعالتن(األضرب ; فتتحول  ضالتشعيث بع
, أما يف الخبب فهـذه ) فعالتن(إىل  –بالقMع  –) متفاعلن(تتحول التفعيلة األخيرة 

 الضرب , بل ربما يفمن تفاعيل البيت سواء أكانت يف الحشو أم العلة تصيب كثيرًا 
; فإما أن نقّر بـأن ) كما يف األبيات المنسوبة لإلمام عيل(أصابت كل تفاعيل البيت 

وكـذلك (ينتهك القواعد الخليلية للزحـاف والعلـل ) فاعلن(من ) فْعلن(اشتقاق 
) فْعلن(و ) لنعِ فَ (المكّون من ّد الوزن عُ , وإما أن نَ ) العلل الجارية مجرى الزحاف

 .وزنًا مستقالً 
يف العصر الحديث ظل الخبب بشقيه قليالً إذا ما قورن بأوزان أخـرى كالرمـل 
والكامل والوافر , ثم ظهر شعر التفعيلة فأقبل شعراؤه عىل هذا البحر , وتزايد هذا 

ة مـن حيـاة وا فيه , وكاد يMغي عىل كل األوزان األخرى يف حقبـقاإلقبال حتى أغر
يتـرك لغيـره إال مكانـًا  مهذا الشعر , وكم من مجموعة شعرية احتلها الخبـب فلـ

) ليىل والمجنـون: (محدودًا , وأعرف مسرحيتين شعريتين اقتصرتا عىل هذا البحر 
كأنما وجد  ;لعز الدين إسماعيل) محاكمة رجل مجهول(لصالح عبد الصبور , و 

 . هم المنشودة شعراء التفعيلة يف هذا البحر ضاّلت
والخبب يف الشعر المعاصر , وبخاصة يف شعر التفعيلة , يختلـف عـن الخبـب 

وتفشـيها يف الخبـب ) فاعـُل (التقليدي , ومن أهم هذه االختالفات ظهور تفعيلـة 
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 . الحديث 
تفعيلة مل  –يف حدود ما نعلم  –, وهي ) ٧٧− (أو //) ٥(/تتكون هذه التفعيلة من 

اعد الزحاف ال تقـّر اشـتقاق دي ومل ترد يف الشعر القديم , وقويعرفها العروض التقلي
التي جعلها العروضيون أصالً لتفاعيل الخبب بشقيه , ومـن ثـم ) فاعلن(من ) فاعُل (

وإذا كـان غريبـا أن تظهـر يف شـعر  ; العـروضيعّد إدراجها بين تفاعيله خرقًا لقواعد 
شـعر التنـوع (والشـبيه بـالعمودي التفعيلة , فأغرب منه أن تظهر يف الشعر العمودي 

يف العصر الحديث , حتى لقد ظهرت عند شوقي أكثر من مرة , ولعلـه مـن ) المنتظم
 :أوائل الذين انزلقوا إليها أو أقدموا عليها , كما يف هذا البيت 

ــــــتبُق ــــــر ونس ــــــدر الخي ــنبت ــا َيرض ــُق ىم ــالق والُخُل  IQHالخ
 :ومن أمثلتها يف الشعر العمودي أيضًا 

 :عبد اهللا البردوين  *
ــــــة يلبســــــني  ســــــيف بجنــــــوين يتعّلــــــْق شــــــيء كالحّي
ــــأي ــــاغتني ? أن ــــن تب ــــن أي ْق م ــــدنو , أســــتخفي تتســــلَّ  IRHت

 :عبده بدوي * 
ــــى ــــاعتك العجل ــــس س ـــــركال تلم ـــــمة يف ثغ ـــــد البس  وتش
ــــد مجــــدت ــــابع ق ــــد أص ـــك ومت ـــى كّف ـــت يف محّ  ISHوارتعش

 :اهللا  لزكية ما* 
ــــعاريراريأقبلــــــت تعــــــانق أســــــ ــــزن بأش ــــن الح  حتتض

                                                 
 . ١٠٧ص  – ٤م جـ ١٩٧٨ –بيروت  –مكتبة التربية  –الشوقيات : أمحد شوقي ) ١(
 – ٢٠٠٢ – ٢م –صـنعاء  –الهيئـة العامـة للكتـاب  –ديوان عبـد اهللا البـردوين : عبد اهللا البردوين ) ٢(

 .٩٠٩ص
 .١٢١ص  –. م ١٩٦٦ –القاهرة  –كلمات غضبي : بدوي عبده ) ٣(
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ــــــؤين يأســــــا وغموضــــــا  IQHوهتـــرول كالليـــل الســـاريمتل
 :علية الجعار * 

ـــــًا هلـــــواك كألحـــــاينأحتــــــّدى أن يعــــــزف قلــــــب   IRHلحن
التفعيلـة ,  هـذه أما الشعر التفعييل فقلما نجد فيه قصيدة من الخبب تخلـو مـن

 : ومن ذلك 
 :نازك المالئكة * 

 . »يا وردة إين عMشى  «: ت صباح ناديت الوردة ذا
 فرنت وانتفضت وابتسمت 

.... 
 وْعد يف شفة الزنبق غMّى المرج شذاه 

 ISHوتألق فجر منبثق خلف مسافات مبهورة 
 : نيس وأد* 

 يْسكْر  حجٌر 
 يترّنح يف أهداب الشاعر

 ويصير ياممة
 ITHترقد يف أهداب الشاعر 

 : أمحد عبد المعMي حجازي * 
  يّ أفق شتوشمس تسقF يف 

                                                 
 . ٢٢٢ص ١ج  –األعمال الشعرية الكاملة : زكية مال اهللا ) ١(
 .م ١٩٧٤أبريل  –القاهرة  –مجلة الشعر : علية الجعار ) ٢(
 .٥١٠,  ٥٠٩ص  – ١٩٨٦ – ٢م  –بيروت  –ديوان نازك المالئكة دار العودة : نازك المالئكة ) ٣(
 . ٢٢٦م ص  ١٩٨٨ – U٥ – ٢م  –بيروت  –األعمال الشعرية الكاملة دار العودة :  أدونيس) ٤(
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 شمس محراء
 والغيم رصاصي

 IQHتنفذ منه حزم األضواء
 :كامل نشأت * 

 أحلى أوقات العمر
 أن نتجول يف Iرقات المدن المجهولة 

 أن نسمع لغة جمهولة 
 IRHونصافح أيدْي الغرباء 

لفتت نظـري هـذه التفعيلـة مـن زمـن بعيـد , وبخاصـة عنـد إعـداد رسـالتي 
, ) م١٩٨٥م ونشر معظمها يف كتاب سنة ١٩٨٢ة نوقشت الرسالة سن(للماجستير 

وحاولت أن أجد تفسيرًا لوجود هذه التفعيلة والقبول الذي حظيت به من الشعراء 
يف كثير من قصـائد  تردوالنقاد , فوجدت أن كل واحدة من التفعيالت الثالث التي 

ون مـن تتكـ) فاعـُل  –َفْعلـن  –فِعلن (شعر التفعيلة , ويف بعض القصائد العمودية 
, وهو نوعان , سبب يوصف بأنه خفيف سببين , والسبب وحدة عروضية صغيرة ,

إذا أخذنا بالمصـMلح ) (−(, أو من مقMع Iويل ) ٥(/يتكون من متحرك وساكن 
أو (//) , وسبب يوصـف بأنـه ثقيـل , يتكـون مـن متحـركين ) الصويت الحديث

, ) ٥/٥(/بين خفيفـين تتكون من سـب) َفْعلن(, فالتفعيلة ) ٧٧( قصيرينمقMعين 
تتكـون مـن سـبب ) َفِعلن(, والتفعيلة ) − −(أو بعبارة أخرى من مقMعين Iويلين 

, أي أهنما مقMعان قصيران يليهما مقMـع Iويـل ) ٥(// /ثقيل يليه سبب خفيف 
أي أهنـا مقMـع //)  ٥(/سبب خفيف يليه سبب ثقيل ) فاعل(; والتفعيلة ) −٧٧(

                                                 
 – U٣ –بيـروت  –دار العـودة  –ديوان أمحد عبد المعMي حجـازي : أمحد عب المعMي حجازي ) ١(

 . ٥٤٣ص  – ١٩٨٢
 .م  ١٩٧٦أبريل  –القاهرة  –مجلة الشعر : كمال نشأت ) ٢(
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, وكنت أالحـظ أننـي كلمـا قـرأت شـيئًا مـن ) ٧٧−(Iويل يليه مقMعان قصيران 
البيت إىل أسباب ال  َأمِيل إىل تقسيمالخبب محاوًال استقراء تفاعيله وجدت نفسي 

أن وحدته : إىل تفاعيل , فخMر يل أن هذا البحر ينفرد بخصيصة أخرى بين األوزان 
 واحد, أو هي تفعيلة صغيرة مستحدثة تتكون من سبب ليست التفعيلة بل السبب ,

وعىل هذا يمكن أن توضع هذه التفاعيل الثالث يف سـلة واحـدة , بـل تتسـع هـذه 
أي أهنا أربعـة  ثقيلين;السلة لتفعيلة أخرى وإن كانت نادرة تتكون أيضا من سببين 

أمحـد مسـتجير يف . وقد اتفق معي يف ذلـك د) . ٧٧٧٧(////) = (مقاIع قصيرة 
لمذهب وإن مل يشر إىل ما قلته , ولعلـه إذ ذهب هذا ا) م١٩٨٧(كتاب له صدر سنة 

مل يMلع عليه ; أو لعله اIلع عليه ثم Iمرت الفكـرة وترسـبت يف أعمـاق الـوعي , 
 . وغشيتها غاشية النسيان , ثم عادت فMفت عىل السMح دون قصد 

تفّشت هذه التفعيلة الغريبة عند المحدثين كما قلت , أمـا القـدماء فـال نعـرف 
أقدم عليهـا , وال نعـرف مـنهم عروضـيًا أشـار إليهـا , ولعـل  منهم شاعرًا واحًدا

عـض بلقـد كـان . ل عناية بقواعد العـروض مـن القـدماء قالسبب أن المحدثين أ
الجاهليين يخرج أحيانًا عىل التقاليد العروضية التـي صـارت بعـد ذلـك قواعـد , 

منه , وقـد خـرج لكنهم فيما يبدو مل يعرفوا الخبب , فال نجد يف شعرهم بيتًا واحدًا 
 يأبـ بعض الفحول عىل قواعد العروض يف عصور تالية بقصد أو بغير قصد , مثـل

أبي تمام والمتنبي , ولكن ذلك الخروج ظل محصورًا يف حدود ضيقة , العتاهية و
ا هـذا البحـر , فلـيس يف شـعرهم ومل يقرب هؤالء الشعراءن إبل شديدة الضيق , ثم 

 . الذي نعرفه شيء منه 
كـان يقـف عنـد كـل  –بعد ظهور علم العروض  –أن الشاعر القديم وأحسب 

بيت , ويزنه بميزان العروض , متتبعًا تفعيالته واحدة واحدة ; أما الشاعر المعاصر 
يكتفي باإلنصات إىل اإليقـاع الكـيل للبيـت ,  –يف كثير من األحيان  –فأحسب أنه 

القواعد , ولهذا قـد ال ينتبـه أقل حرصا من األسالف عىل اتباع  –فيما أظن  –ألنه 
ويبدو يل أن شـوقي مل ينتبـه إىل وقـوع هـذه التفعيلـة يف  ;لبعض الدقائق العروضية 

 . شعره , وأنه لو انتبه إليها لتجنبها 



 

٣٣ 
 

نازك المالئكة بأن هذه التفعيلة وقعت يف شعرها دون أن تقصد ,  وقد صّرحت
 . IQHومل تنتبه إىل ذلك إال بعد حين 

) فِعلـن: (مصـوًغا مـن تفعيلتـين ) وزنيـه شـهروأعنـى أ(القـديم كان الخبب 
: فيتكون من ثالث تفعيالت  الحديث هما ثالثة , أما الخببل, وال تعرف ) َفْعلن(و
فـاعلن , وربمـا (, وربما وجدنا مع التفعيالت الثالث ) فاعُل (و) فْعلن(و) فِعلن(

ويف البيت الثالـث مـن أبيـات (,  )َفِعَلُت (وجدنا أيًضا التفعيلة التي ذكرهتا من قبل 
, ولكـن هـاتين التفعيلتـين ) كمال نشأت التي أوردهتا من قبل مثال لهذه التفعيلـة 

 . أقل كثيًرا من أخواهتما 
 هوبـرتُ  عة ومرونة مـن الخبـب القـديم , وخـّف لقد صار الخبب بذلك أكثر س

 بـه مـن أسـماءولعله كان السبب يف بعـض مـا سـّمى سم به قديًما , تّ االحاد الذي 
, وربما كان هذا التMـور ممـا ) ...الخبب , الركض , دق الناقوس , قMر الميزاب(

بل لعل المحدثين قـد أحـدثوا . زاد من انجذاب الشعراء المحدثين إىل هذا البحر 
برغبة ال شعورية يف بناء وزن جديد يخلو أو يكاد من الحدة  مدفوعينهذه التفعيلة 

عـىل أن الميـل إىل صـيغة وزنيـة يف عصـر . سلفه القديم المجلجة التي غلبت عىل 
دون عصر قد ال يكون له سـبب ظـاهر , فقـد أعـرض المحـدثون أو كـادوا عـن 

وليسـت هـذه الظـاهرة الMويل بعد أن ظل قروًنا كثيرة ملًكا متوًجا عـىل األوزان , 
ولغمـوض هـذه الظـاهرة . فثمة أمثلة أخرى كثيرة ال مجال هنا لـذكرها  وحدها;

وأمثالها أكاد أقول إن ثمة أسباًبا خفية تجعل لكل عصر Iابًعـا خاًصـا يميـزه عـن 
يف ســائر مجــاالت النشــاU  بــل غيــره مــن العصــور , ال يف أوزان الشــعر وحــدها

 . وما زال هذا الخفاء يتحدانا ويغرينا بمزيد من التفكير  ;اإلنساين
 
 
 

                                                 
 . ١٢٩,  ١٢٨ص  –م ١٩٧٤ –بيروت  –ر المعاصر قضايا الشع: نازك المالئكة ) ١(
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א 

 
 

 :المقاIع يف اللغة العربية ثالثة أنواع 
  حــرف  :مقMــع قصــير , يتكــون مــن صــامت يليــه صــائت قصــير , مثــل −١

 .  )لِ  – ـبِ (وحريف الجر  ,)وَ (العMف 
 : مقMع Iويل , وهو نوعان −٢
ذو  –ال : (مقMع Iويل مفتوح , يتكون من صامت يليه صائت Iويل , مثـل −أ

 ) . يف  –
: مقMع Iويل مغلق , يتكون من صامت يليه صائت قصير فصامت , مثـل −ب

 .  مِنْ  – ُقْل  – َأْب 
 : مقMع زائد الMول وهو نوعان −٣

 –نوْر  –داْر : النوع األول , يتكون من صامت فصائت Iويل فصامت , مثل −أ 
 . فيْل 
: متتاليان , مثل ائت قصير فصامتانالنوع الثاين , يتكون من صامت يليه ص−ب 

 .  » ِذْكرْ  –ْم ُحلْ  −َصْبرْ  «
ولكل لغة Iبيعتها الخاصة من حيث أنواع المقاIع , والنسبة بين هذه األنـواع  

 . ومدى التوازن بينها أو ترجيح بعض هذه األنواع عىل غيره 
ومن الواضح الذي ال يحتاج إىل دليل أن المقMع زائـد الMـول هـو أقـل أنـواع 



 

٣٦ 
 

, فهـو ال يكـاد ) والمقصود هنا لغة النثر ال لغـة الشـعر(ا يف العربية المقاIع ورود
 . يوجد إال يف آخر الكالم عند الوقف 

وتدل المالحظة عىل أن العربية تميل إىل ترجيح كفة المقاIع الMويلة عىل كفـة 
ويصـدق ذلـك عـىل . ومن النادر أن تتفوق المقاIع القصـيرة  ,المقاIع القصيرة 

والجمل وما زاد عـىل  IQHدة كما يصدق عىل المجموعات المندمجة األلفاظ المفر
رجحـان  –يف المعتـاد  –ولكن رجحان المقـاIع الMويلـة هـو . ذلك من تراكيب 

 . Iفيف 
ومن ناحية أخرى تميل العربية إىل التنوع المقMعي وتنفر من اإلفـراU يف تـوايل 

 . المقاIع المتماثلة أيا كان نوعها 
ت للمقاIع يف مجموعة من السـور القرآنيـة الكريمـة , ويف وقد قمت بإحصاءا

مجموعــة مــن النصــوص األدبيــة القديمــة والحديثــة , فكانــت مؤكــدة لصــحة 
المالحظة السابقة , وكانت النسبة بـين المقـاIع القصـيرة والمقـاIع الMويلـة يف 

سة مقاIع , ومل يكد يتواىل يف األمثلة التي تناولتها أكثر من مخ ٥: ٤المتوسF حوايل 
قصيرة , وال أكثر من ستة مقاIع Iويلة , وندر جًدا أن يتواىل أكثر من أربعة مقاIع 

 . IRHقصيرة , أو أكثر من مخسة مقاIع Iويلة 
بـأن تزيـد المقـاIع  »ةالتركيبـ«وقد يحدث أحياًنا اتجاه إىل الخروج عىل هـذه 

عىل المقاIع القصيرة  القصيرة عىل المقاIع الMويلة , أو بأن تزيد المقاIع الMويلة
زيادة مفرIة غير مألوفة , وكثيًرا ما يؤدي هذا أو ذاك إىل توايل المقـاIع المتماثلـة 
إىل حد غير معتاد يف كلمة ما , فيجري تغيير صويت يف بنية الكلمة يقضي عـىل ذلـك 
الخروج أو يحد منه , فتعود التركيبة المقMعية إىل النسبة المعهودة أو تقتـرب منهـا 

 :   حد ما ويتضح ذلك مما يأيت إىل
                                                 

, مثـل يقصد بالمجموعة المندمجمة الكلمات التي تلتحم فتنMق دفعة واحـدة كأهنـا لفـظ مفـرد ) ١(
 ).حيايت –عرفتك (

 –القـاهرة  –الهيئـة المصـرية للكتـاب  –نظرة جديدة يف موسيقى الشـعر العربـي : عىل يونس . د) ٢(
 .وما بعدها  ٨٥م ص  ١٩٩٣



 

٣٧ 
 

WאאאW 
ن آخره −أ ومعنـى . عند إسناد الفعل الماضي إىل تاء الفاعل أو نون النسوة ُيسكَّ

لـوال ذلـك لـزادت وذلك أن يتحول مقMعان قصـيران إىل مقMـع واحـد Iويـل , 
بل ربما توالت أربعة منهـا دون مقMـع واحـد المقاIع القصيرة زيادة غير مألوفة , 

َف  »«َعَرَف «Iويل ; فالفعالن  إذا أسـندا إىل تـاء الفاعـل  –عىل سبيل المثال  »وَتَعرَّ
 : IQHا عىل النحو التايلمدون تسكين اآلخر صارت مقاIعه

َفُت        ُتَفَرَع=عرفت   ُت  َف َرَعْرت=َتَعرَّ
 ٧ ٧٧−٧٧٧٧٧ 
 : سكن اآلخر صار الفعالن فإذا 

ْفُتُتَرْفَع=َعَرْفُت    ُت  َرْف َعْرَت=َتَعرَّ
 ٧ −−٧٧−٧ 

هبا من هذه النسـبة إىل  أي أن التسكين قد أعاد المقاIع إىل النسبة المألوفة أو قرَّ
 . ومثل ذلك يقال عن نون النسوة . حّد ما 
تسكن هاؤه يف كثير من ) ثمّ (أو ) الفاء(أو ) الواو(إذا سبقته  »ُهَو  «الضمير −ب

 : المقاIع عىل النحو التايل  تصير , فبغير تسكينIRHاألحيان 
َوُهـَو=َوُهَو

٧٧٧
 : فإذا ُسكنّْت الهاء صارت المقاIع 

َوَوْهـ=َوْهَو
−٧

                                                 
ترمز للمقMع ) #(ترمز للمقMع الMويل والعالمة ) −(ترمز للمقMع القصير , والعالمة ) ٧(العالمة ) ١(

 .زائد الMول 
بـدون  –القـاهرة  –دار الحديث  –دراسات ألسلوب القرآن الكريم : محمد عبد الخالق عضيمة ) ٢(

 . ١٠ص  – ٣قسم  – ١ح –تاريخ 



 

٣٨ 
 

 ) . هي(يقال عن ) هو(وما يقال عن 
تكـون متحركـة أي أهنـا )لَِتـَتعلَّمْ (وقولنا  »لِتْعَمْل  «: الم األمر يف مثل قولنا −ج

فاألكثر تسكين الالم ,  واو العMف أو فاء العMفتكون مقMًعا قصيًرا , فإذا سبقتها 
 : فإن مل ُتسكّن الالم صارت التفاعيل

 ملْ َعلَتَت لِ َوولتتعلمَمْلَتْعِلَو =ولتعمل 
 ٧٧ ٧٧−−٧٧− − 

 ) : َوْل (المقMعان األوالن القصيران مقMًعا وحًدا Iويال فإذا ُسكنت الالم صار 
 َلمْ َعْلتت َوْلَمْلَتْعَوْل
−−−−٧ ٧ −− 

بتحريـك الـالم ليسـت أكثـر ) ولِـتعلم(والنسبة بين المقاIع يف الحالـة األوىل 
فالمقـاIع الصـغيرة تMغـى عـىل ) ولِتـتعلم(, أما يف الحالـة الثانيـة  النسب شيوًعا

Mغياًنا بينًاالI ويلة IQH  . 
تقضي القواعد النحوية بأن صيغة منتهى الجموع ُتمنع من الصـرف , فتجـّر −د

, وأن الفتحة تظهر عىل ياء المنقوصوال باإلضافة , ) أل(بالفتحة مامل تكن معّرفة بـ
وما شـاهبها ) ليايل(وبناء عىل هذا وذاك كان القياس أن تظهر الفتحة عىل آخر كلمة 

ال تظهر , بل تحذف الياء وتنّون الالم كمـا يف  −خالفا لذلك –ولكنها  ,هاعند جر
 . E     D  C  B        Az IRH  } :  قوله تعاىل

 : وتفسير ذلك أن ظهور الفتحة يجعل المقاIع عىل النحو التايل 
 عشرَىليالو=عشروليالَي

٧٧ −٧٧# 

                                                 
 . ١٠ص  – ٣قسم  – ٢ح –السابق ) ١(
 . ٢,  ١آية  – ٨٩سورة الفجر ) ٢(



 

٣٩ 
 

دت زيادة غير معتادة , سواء أنظرنـا إىل ومن الواضح أن المقاIع القصيرة قد زا
بالكسـر ) وليـالٍ (وحـدها فـإذا قلنـا  »ليـايل «نظرنـا إىل كلمـة  ماآلية يف مجملها أ

 : والتنوين صارت المقاIع 
َعْشْر لنيالو
٧٧−−#  

بني عىل الضم ,  ىوما شاهبه , ألنه إذا وقع مناد) فاIمة(يكثر ترخيم الَعَلم −هـ
 : وصارت مقاIعة 
ُةَمUِفايا=يا فاIمة

−−٧٧٧
 : فإذا كان النداء بالهمزة زاد رجحان المقاIع القصيرة كما ييل 

ُةَمUَِفاأَ =أفاIمة
٧٧٧−٧

 :   »أفاIمُ  «أو  »يا فاIُم  «والترخيم يؤدي إىل حذف المقMع األخير القصير 
 مُ Uِفاأَ ُمUِفايا =يا َفاIُِم 

 −−٧٧−٧٧٧ 
ىل زوال هذا الرجحـان يف الحالـة األوىل , ويحـّد منـه يف الحالـة إأي أنه يؤدي 
 . الثانية إىل حّد ما 

 .  ) مالك (و  )عامر  (و  )ثحار(ويكثر كذلك ترخيم األعالم الثالثة 
ألهنا إذا نوديت رجحت المقاIع القصيرة يف حالـة النـداء بـالهمزة , وتسـاوى 

 ) : يا(النداء بـ  الجانبان عند
 ث رحايا=يا حارثُثرحاأ =أحارُث 

 ٧ ٧−− ٧٧−٧ 
ىل تقليـل رجحـان المقـاIع القصـيرة , أو تـرجيح المقـاIع إوالترخيم يؤدي 



 

٤٠ 
 

 . إىل حذف مقMع قصير يف كلتا الحالتين  يديؤ ألنه ;الMويلة
WאאאW 

أي الضمير المتصـل الـدال عـىل  − »ةيهاء الكنا «ما يسمى يف علم التجويد  −أ
, ) هبـي= لهو , به = لُه : مثل (حياًنا بصائت Iويل أيختم  –الغائب المفرد المذكر 

ة يـولعل المّد هو األصـل ; أي أّن هـاء الكنا) . منُه , فيهِ : مثل (وأحياًنا بصائت قصير 
ماثل الضمير المنفصل الذي يMابقه يف الداللة , وأنه تحول إىل , أي أنه ي »ُهَو  «أصلها 

وهو تحـول يعـرض . , فصار مكوًنا من هاء وحرف مد ; فهو إذن مقMع Iويل ) ُهو(
فإذا سبق هـاء الكنانـة مقMـع قصـير ظلـت ) . ال إله إال هو: (أحياًنا لنظيره المنفصل 

 . IQHقصير  حول إىل مقMعمقMًعا Iويالً , أما إذا سبقها مقMع Iويل فإهنا تت
, ففي هذه الحالة تضم هاء الكناية )ساكن(ويستثنى من ذلك أن ييل هاء الكناية 

 :  إىل الصائت التايل لها فيكونان مقMًعا Iويالً, مثل
 

َأْمْرهلل=األْمْر لهُ 
 ٧−#  

 :وهذه أمثلة لهاء الكناية حين تكون مقMًعا Iويالً 
هيب= به 

 ٧−
  

هوبتاك=كُتابُه
 ٧−٧− 

  

هوفريع=يعرُفُه
 −٧٧− 

                                                 
ولكن األصـل هـو مـا ) ٩ص  – ٣قسم  – ١السابق ج –عضيمة (خروج عليها  عيف القراءات السب) ١(

 .يؤيد ذلك ) إذا تكلموا بالفصحى(ذكرت , وكل استقراء لما يدور عىل السنة الناIقين بالعربية 



 

٤١ 
 

 : وهذه أمثلة لهاء الكناية حين تكون مقMًعا قصيًرا 
هـمن=مْنُه

 −٧
  

هـيف=فيه
 −٧

  
هـليع=عليه

 ٧−٧
  

هـراتاش=اشتراه
 −٧−٧ 

مة إذا انتهت بمقMع Iويـل لأن الك –ة  إذا جاز أن نسميها قاعد –فالقاعدة هنا 
فيمـا  –والهدف من ذلـك . كانت هاء الكناية هبا  مقMًعا قصيًرا , والعكس صحيح 

 . التنوع المقMعي والتقليل من توايل المقاIع المتماثلة  –يبدو 
فإذا افترضنا أّن األصل يف هاء الكناية أن تكون مقMًعا قصيًرا فسنقول إهنا تظـل 

. ير مقMًعا Iويالً بقها مقMع Iويل , أما إذا سبقها مقMع قصير فإهنا تصكذلك إذا س
 . المذكورة سارية  »القاعدة «وتظل 
ء ااألصل يف مجع المؤنث السامل أن يكـون عـىل وزن المفـرد مـع حـذف تـ−ب

لكـان مجعهـا  »َفْعلة «ولو Iبقنا ذلك عىل . وإضافة ألف وتاء  –التأنيث إن وجدت 
 –نَسـمات (بـالفتح , مثـل  »َفَعـالت «مسموع أن يكون مجعهـا ولكن ال) َفْعالت(

 ) .محَالت –سَكرات  –حَلقات  –ات َفقَ خ –نَبضات 



 

٤٢ 
 

 : إذا نونْت صارت كل مقاIعها Iويلة  »فْعالت «وتعليل ذلك أن صيغة 
تنالفْع=فْعالٌت

 −−−
 : فهي إما) أل(فإذا  كانت مسبوقة ب 

 الْت  فْع ال=إّما الفْعالْتوُتالفْعال=الَفْعالُت 
 −−−٧ −− #  

 
  ُتْلالفعال=كمقاIعها)الفْعالُت اْلـ(ما أو
 −−−−  

 : فإذا حرّكت العين فإن المقاIع تصير عىل النحو التايل 
  تنالَعَفَفَعالتن: أو الْتَعَف =َفَعالْت 

 ٧٧  #٧٧ -   -    
 لت  ال  َعَفال=اْلـالُتعَ الفَ الْت  َعَفلا=الْت أو الفعَ 

 −٧٧−  #  ٧٧   -   -  

 . أي أن الكفتين صارتا أقرب إىل التعادل يف معظم الحاالت 
من الفعل المعتل اآلخر أن تكون بالتشديد مثـل  »أفعولة «القياس يف صيغة −ج

الحالة تكـون مقـاIع , ويف هذه ) أحجّية –أثفّية  −أقضّية –أعMّية  –أمنّية  –أغنّية (
 : الكلمة Iويلة عند تسكين اآلخر مثل 

يْةينّأغ=أغنّية
 −−−

ا ولكن المقـاIع الMويلـة Iاغيـة إىل وعند التنوين تتضمن مقMًعا واحًدا قصيرً 
 : حد غير مألوف 

تنيينغـأ=نيٌَّةأغْ 
 −−٧−



 

٤٣ 
 

Mويلـة فتكـون ولذا تخفف الشدة فيحّل مقMع قصـير محـل أحـد المقـاIع ال
 . الكلمة يف حالتي التسكين والتنوين 

 ِ  تنينغأ= نيٌةأغِ يةنأغ=يةْ ـأغن
 −٧٧−−٧− 

 : يتكون من ثالثة مقاIع Iويلة ) يا ربي(النداء −د
بيرب يا
− −−

 :  نفهو مقMعان Iويال) ربي(فإذ كان بغير النداء 
بيرب
− −

 : فيصير النداء  ولذا يقصر الصائت األخير ,
 ِب رْب =رْب ِب:أوِبَرْبيا=يا ربِّ

 −−٧− ٧
 . IQHه مل يرد يف القرآن الكريم إال بالقْصر يويالحظ أن هذا النداء بصيغت

 ) يا قومي(وما قيل عن النداءين السابقين يقال عن النداء 
ميقويا=يا قومي

 −−−
 :  IRHرآن , الكريم إال يقصر الصائت األخير ألسباب نفسها مل يرد يف القلفهو 

مقويا=يا قوم
 −−٧

                                                 
 .» رب « ن الكريم مادة المعجم الفهرس أللفاظ القرآ: محمد فؤاد عبد الباقي ) ١(
 .) قوم(السابق مادة ) ٢(



 

٤٤ 
 

 . d      c   b  a  `  _z IQH  } : كما يف اآلية الكريمة 
 : وصورته األصلية ) يا عبادي(والنداء 

ديباعيا=يا عبادي
 −٧−− 

 : ورد يف القرآن الكريم عىل صورتين 
 :ريمة الصورة األوىل يف اآلية الك

  {  {   z  y  x  w   v   u  tz 
IRH  ويـلMوفيها يقصر الصائت ال

 : فيصير النداء 
ِدباعيا=يا عباِد

 −٧−٧ 
z  y  x  w  v  u  t  } : والصورة الثانية نجدها يف اآلية الكريمـة 

~  }    |  {  ...z ISH . 
هـذه اليـاء المفتوحـة وفيها يتحول الصائت الMويل إىل كسرة وياء مفتوحـة , و

 : تنضم إىل الالم التالية لها فيكونان مقMًعا Iويالً كما ييل 
يْل ِدباعيا=يا عباِد َيْل 
 −٧−٧− 

ومل يرد . وقد جاءت الصورة األوىل يف ثالث آيات , وجاءت الثانية يف آيتين        
 . ITHالمّد  ءهذا المنادي يف القرآن الكريم بيا

ر أحياًنا , أو بعبارة أخرى تحذف وتستبدل هبا الكسرة ,  ءيا−هـ  المنقوص تقصَّ
                                                 

 . ٢آية  ٧١سورة نوح رقم ) ١(
 . ٦٨آية ٤٣سورة الزخرف رقم ) ٢(
 . ٥٣آية  ٣٩سورة الزمر رقم ) ٣(
 .السابق , عبد الباقي) ٤(



 

٤٥ 
 

وبخاصة يف القرآن الكريم , يف مواقع ال تقضي القاعدة النحوية أن تحـذف فيهـا ; 
 ولو أثبتنا الياء وقلنا F  E  D   C  B  Az IQH   } : ومن ذلك اآلية الكريمة 

لكانـت المقـاIع عـىل  )الجـوارِ (من بدًال  )الجواري( –قي غير القرآن الكريم  –
 : النحو التايل 

 المْ  أعْ  َكْلرَبْحفْلريواَجهْلتياآ من وَ 
٧−−−−٧−٧−٧ − ٧−− #  

فإذا جعلنـا اليـاء )  ٤:  ١٠(أي أن النسبة بين المقاIع الMويلة والقصيرة تصير 
ومـن  ,) ٥:  ٩(نسـبة القصير وصـار ال) رِ (الMويل إىل  )ري(كسرة تحول المقMع 

ناحية أخرى تتواىل أربعة مقاIع متماثلة الMول إذا أIيـل الصـائت التـايل للـراء يف 
 ., فإذا ُقّصر مل يتوال أكثر من مقMعين متماثلين)جواري(

Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  } عـن اآليـة الكريمـة  يقـال وقريب  من ذلك
Ëz IRH  . 

..... 
سمة الزمة يف كل قـول  »التكوين المقMعي  «ال يستنتج من كل ما سبق أن هذا 

القواعد النحويـة والصـرفية , وإنمـا  اIّراد, فليس هذا التكوين قاعدة تMّرد  عربّي 
هو اتجاه شائع يف العربية , سواء أنظرنا إىل المفردات , أم العبارات , أم النصـوص 

 . المكونة من مجل متعددة 
للخـروج عـىل قواعـد النحـو  –ع الفني يف حالة اإلبدا –وإذا كانت اللغة تتسع 

والصرف وعىل أعراف اللغة بوجه عام , فمن الMبيعـي أن تتسـع يف حالـة اإلبـداع 
وال سـيما  –ويف األعمال األدبية . الفني للخروج عىل هذا التكوين المقMعي أيًضا 

; فالشعراء يكثـرون مـن الخـروج عـىل هـذه  أمثلة عىل ذلك ال حصر لها –الشعر 
                                                 

 . ٣٢آية  ٤٢سورة الشورى رقم ) ١(
 . ٦آية  ٥٤سورة القمر رقم ) ٢(



 

٤٦ 
 

وفيما ييل أبيات قديمة وأخـرى  ;حتى ليوشك ذلك أن يكون أمًرا مألوًفا )ةالقاعد(
حديثة جاءت هاء الكناية يف كل منها مقMًعا Iويال بالرغم من أهنا مسـبوقة بمقMـع 

 .أو تخلًصا من زحاف غير مألوف : Iويل , محافظة عىل الوزن العروضي 
ــهفيــــحلتــــايوأســــمر مــــارٍن − ــناء مث ــامي لس ــراس النه  IQHنب
ـــ − ـــادير عن ـــد المق ـــه بع ــق ُهمل يعق ــبالد رقي ــن ال ــتر م ــر س  IRHغي
ــ − ــدهر عن ــو ذهبــت ســنات ال  ISHوألقـــى عـــن مناكبـــه الـــدثار ُهفل
ــيمن أصــMفي − ـــامِهوصــرت أشــك ف ـــض األن ـــه بع ـــي أن  ITHلعلم
ـــ − ـــق في ـــا مل يب ـــت جمرًح  IUHمكــان للســيوف وال الســهام هجرح
ـــــُهمرقــــــدهمضــــــناك جفــــــا − ـــــودوبك ـــــم ع  IVH هُ اه ورح
ــــــ − ــــــل في ــــــواك كالMف ـــــــاهه ـــــــب أب ـــــــك يري  هُ ش

ــــــــــــ ــــــــــــتقر علي ـــــــــــالهال أس ـــــــــــق ق  هُ وال أIي
ــــــــــــــــــــــــقيا ـــــــــــووال أزال ش ـــــــــــه ون  IWH هُ ابقرب

ــــ − ــــام زينت ــــدنيا ب ــــذتنا ال ــاٍنأمــنهأخ ــراعمْ  م ــُد ب  IXHونحــن بع
Z  Y    ]  \  } : وال يقتصـر ذلــك عــىل الشــعر , ففــي اآليــة الكريمــة 

                                                 
 –دار المعـارف  –) تحقيـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم(ابغة الـذبياين ديوان الن: النابغة الذبياين ) ١(

 . ١٣٤ص  –م  ١٩٨٥إيداع  – U٢ –القاهرة 
 –دار المعارف  –) تحقيق محمد عبده عزام –بشرح الخMيب التبريزي (ديوان أبي تمام : أبو تمام ) ٢(

 U ٤٣٥ص  ٢مجلد  –دون تاريخ  ١٩٨٣إيداع  – ٤القاهرة . 
 . ١٥٤ص  –السابق ) ٣(
 . ٢٧٤ص  – ٣بدون تاريخ  –بيروت  –دار الكتاب العربي  –شرح ديوان المتنبي : عبد الرمحن البرقوقي ) ٤(
 . ٢٧٧ص  –السابق ) ٥(
 . ١٢٢ص  −٢ح –بدون تاريخ  –القاهرة  –المكتبة التجارية الكبرى  –الشوقيات : أمحد شوقي ) ٦(
 . ٥٧ –م  ١٩٨٢بيروت  –العودة دار  –أشجان الليل : عباس محمود العقاد ) ٧(
بـدون  – U٣  –بيـروت  –دار الكتـاب العربـي  –شعر األخMل الصغير : بشارة عبد اهللا الخوري ) ٨(

 . ٢٣٩ص  –تاريخ 



 

٤٧ 
 

  _  ^  ]      `z IQH  مشبعة الحركة , أي أهنـا  »فيه«نجد هاء الكناية يف لفظ
شـباع قـد مقMع Iويل , مع أهنا جاءت بعد مقMع Iويل , وبالرغم من أن هـذا اإل

رجحان المقاIع الMويلة إىل حد غير مألوف يف الجملة التي تضمنت هـذا  إىل أدى
 : الضمير 

 نا هامهييفلْدَيْخو) =وخيلد فيه مهانا(
 ٧−−−−٧− − 

ولعل هذا المّد قد قام بوظيفة تعبيرية , إذ انضم إىل الصوائت الMويلة األخرى , 
يف مجلة قصيرة أربعة صوائت Iويلة متقاربـة المواقـع , وهـو أمـر غيـر  تفاجتمع

 . األبدي مألوف يف العربية , فساعد ذلك عىل اإليحاء بمعني الخلود
لتكوين المقMعي الذي أوضح البحث مالمحه , ولكنها وهكذا تتجه اللغة إىل ا

كـان ذلـك لغايـة مجاليـة أو تتسع يف بعض األحيـان للخـروج عليـه , ال سـيما إذا 
 . تعبيرية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . ٦٩آية  ٢٥سورة الفرقان رقم ) ١(



 

٤٨ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٤٩ 
 

 

אא 
 
 
 

امها ديمة التي تباينت يف أحجحظيت اللغة العربية بثروة عظيمة من المعاجم الق
وقد سدت تلك المعاجم حاجات كثيرة لدى أجيال متتابعـة . جها وأهدافها هاومن

فلما كان العصر الحديث صار من الصـعب أن نعتمـد عـىل  ;من الناIقين بالعربية
كانـت تلـك  إذْ هذه المعـاجم وحـدها , واشـتدت الحاجـة إىل معـاجم جديـدة ; 

هتم اللغويـة انا , فكانت حاجـالمعاجم تتوجه إىل قراء ينتمون إىل عصور غير عصر
تختلف عن حاجاتنا ; فبعض ما كانوا يعرفونه من ألفاظ بحيـث تكتفـي المعـاجم 

دون شرح , مل يعد معروًفا , وقـد تتبعـت  »معروف«بكلمة  –عند تناوله  –القديمة 
يتخذونـه وهو Iعام كانوا  ,)السويق(بية عن ما كتبته مخسة من أشهر المعاجم العر

المصباح (, و IQH) القاموس المحيF(مقيل , فوجدت ثالثة منها , هي من الدقيق ال
أو بحـرف  »معـروف «, قـد اكتفـت بكلمـة  ISH) مختار الصـحاح(, و  IRH) المنير

مـا : (فذكر عبارة ال تدل عىل شيء محـدد ; إذ قـال  IUH »لسان العرب«أما  ,ITH»م«
                                                 

 . بدون تاريخ  –بيروت  –دار الجيل  –القاموس المحيF : الفيروز أبادي ) ١(
 .م ١٩٥٢ –مصر  –لبابي الحلبي مصور من Iبعة مصMفى ا

الهيئة المصرية العامة  –) محمود خاIر: عني بترتيبة (مختار الصحاح : محمد بن أبي بكر الرازي ) ٢(
 .م ١٩٨٧ –القاهرة  –للكتاب 

 –لرافعـي لالمصـباح المنيـر يف غريـب الشـرح الكبيـر : المقري الفيـومي  أمحد بن محمد بن عيل) ٣(
 .بدون تاريخ  –لبنان  –روت بي –المكتبة العلمية 

 .» معروف«اختصار لكلمة » القاموس المحيF«وهذا الحرف يف ) ٤(
 .بدون تاريخ  –القاهرة  –دار المعارف  –لسان العرب : ابن منظور ) ٥(



 

٥٠ 
 

رح أكثـر وضـوًحا ممـا بشـ IQHوانفرد تـاج العـروس ) . يتخذ من الحنMة والشعير
دقيق الشعير أو السلت المقـيل , ويكـون مـن القمـح , واألكثـر  «; إذ ذكر أنه سبق

ولكـن هـذا التعريـف مشـوب بلفـظ مهجـور يجهلـه أكثـر .  »جعله مـن الشـعير
 .  »السلت «المعاصرين , هو 

كانت تعّرف اللفـظ أحياًنـا بمرادفـه , وهـذا . وهذه المعاجم من ناحية أخرى 
قـد يكـون عنـدنا غامًضـا  –وإن كان معروفا للعامة يف تلـك العصـور  –ف المراد

وبعـض الشـروح التـي تضـمنتها المعـاجم . كاللفظ المشروح أو أشـد غموًضـا 
; إذ كان مستمًدا من أفكار ومفاهيم تجاوزها العلم يف نظرنا صحيًحاالقديمة مل يعد 

 . والفكر يف عصرنا 
 –كغيرها من اللغـات  −نت منذ قرون ; فهي واللغة العربية اليوم ليست كما كا

دائمة التMور والنمو , وبخاصة يف جانب المفردات ; فمن ذلك أهنـا اقتبسـت مـن 
اللغات األخرى عددا ضخًما من المفردات الدالة عىل مدلوالت مل يعرفها العـرب 
القدماء ; بعضها حسـي وبعضـها عقـيل ; ككثيـر مـن أسـماء اآلالت والنظريـات 

والمصMلحات العلمية والفكرية , سواء أدخلـت العربيـة بعـد إجـراء  والمذاهب
 ) . ب والدخيلالمعرَّ (تغيير فيها أم بغير تغيير 

وقد يكون األصل والوزن قديمين يف العربية ولكنهمـا مل يلتقيـا إال بعـد عصـر 
وقـد  ;ألنه مل يظهر يف عصر االحتجاج ,االحتجاج , فنشأ من هذا اللقاء لفظ جديد

 –ثالجـة (كثيـًرا مـن المفـردات ; مثـل  –من هذا النوع  –اللغة يف عصرنا عرفت 
 ) . ...تناص –واقعية  −سيميائية –حاسوب  –سخان 

: اللفظ جديد لجّدة الصـيغة وإن كانـت أصـوله عربيـة قديمـة ; مثـل  دّ وقد يع
 ) . حوكمة  –خصخصة  −أرض جوي –ي ئبرما –رأسمالية (

يمة قد تغيرت داللتـه تغيـًرا جزئًيـا أو كلًيـا ; مثـل ثم إن كثيرا من األلفاظ القد
                                                 

مصـر  –المMبعـة الخيريـة  –تاج العروس من جـواهر القـاموس : السيد محمد مرتضى الزبيدي ) ١(
 .هـ ١٣٠٦



 

٥١ 
 

 ) . رواية –صحيفة  –فن  –اقتصاد  –Iاقة  –خلية  –نواة  –ذرة  –قMار (
نجـدها يف كثيـر مـن . ومع هذا النقص الـذي البـد منـه يف المعـاجم القديمـة 

وبخاصة ترتيب مفـردات ( والترتيب  زاألحيان مفتقرة إىل الدقة والتحديد واإليجا
 .  IQH) المادة الواحدة

لذلك كلـه كـان مـن الضـروري أن تظهـر معـاجم جديـدة , تسـتدرك مافـات 
المعاجم القديمة , وتسد ما هبا من ثغرات ; وهذا ما حاولته Iائفـة مـن المعـاجم 

 .  »المعجم الوجيز «و  »المعجم الوسيF «الحديثة , عىل رأسها 
, وإن شـابتها بعـض الهنـات ,  IRHيف تحقيق غاياهتا إىل حـد بعيـد  ْت وقد نجحَ 

                                                 
 : درسوا المعاجم العربية من الذين ) ١(

 . م ١٩٨٠ –القاهرة  –مكتبة األنجلوا  –داللة األلفاظ : إبراهيم أنيس . د
مكتبـة الخـانجي بالقـاهرة ودار الرفـاعي  –فصول يف فقه اللغـة العربيـة : رمضان عبد التواب . د

 . م ١٩٨٣ – U٢ –بالرياض 
 . القاهرة بدون تاريخ  –فة دار الثقا –علم اللغة العربية : محمود فهمي حجازي . د

  :ويف مقدمات الوسيF والوجيز إشارات إىل عيوب المعاجم القديمة 
 – U٣ –القـاهرة  –مMابع شركة اإلعالنـات الشـرقية  –المعجم الوسيF : مجمع اللغة العربية  −

 .  ١٢,  ٩م ص ١٩٨٥
 – U١  –ية القـاهرة مMـابع شـركة اإلعالنـات الشـرق –المعجم الـوجيز : مجمع اللغة العربية  −

 –القـاهرة  –الهيئة العامـة لشـئون المMـابع األميريـة  –, المعجم الوجيز .  ٩:  ٥ص  –م  ١٩٨٠
 )والMبعتان متMابقتان فيما عدا التقديم.  (» ز«ص  –م ١٩٩٠ –Iبعة خاصة بوزارة التعليم 

م , وبنـاء عـىل هـذا ١٩٣٦الوسيF بعد اقتراح من وزير المعارف سنة  المعجم إلصدار لمبدأ الع) ٢(
نظًرا إىل حاجة Iالب التعلـيم الثـانوي ومـن يف مـرتبتهم : ( االقتراح أصدر المجمع القرار التايل 

ومجهرة المثقفين أبناء اللغة العربية إىل معجم لغوي وسيF سـهل التنـاول ميسـر الترتيـب مصـور 
دائرة بـين النـاس يقـرر بحيث يتناول من المصMلحات العلمية الصحيحة ما يتعلق باألسـباب الـ

م , ١٩٤٠وقـد بـدأ العلـم فيـه سـنة .. ) المجمع الشروع يف اتخاذ األسباب للقيـام هبـذا العمـل 
التصـدير  – ١ح –, الوسـيF  ٧٤٠ص  – ٢ج –نصـار . د. (م I١٩٦٠بعته األوىل سنة  توصدر

 ) . ١٠وبخاصة ص  –والتقديم 
مدرسي وجيز يكتب بروح العصر ولغتـه ,  معجم(  – ١كما جاء يف تصدير U –فهو » الوجيز«أما 
 ) .٦ص  –التصدير  – U١ –الوجيز ) (م مع مراحل التعليم العامءتاليو
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وهـذا أمـر .  IQHووقع فيها بعض ما وقع يف المعاجم القديمة من نواقص وثغـرات 
متوقع يف كل عمل بشري هبذه الضخامة , ويف مجال شديد التشعب والتعقيد كهذا 

مر هذين المعجمين كانوا عىل وعي بذلك ; ففي تصدير أوالقائمون عىل . المجال 
األمـين العـام لمجمـع اللغـة (إبـراهيم مـدكور  .من الوسيF قال د الMبعة األوىل 
  :) العربية عندئذ

. نـا لنرحـب هبمـا إفإننا نتوقع أن يثير هـذا المعجـم نقـًدا ومعارضـة , و...  «
 .  IRH »والحقيقة بنت البحث , وكم أثار المعجم الفرنسي من اعتراض ومالحظة

نة بالرجاء إىل رجال اللغـة واألدب أن وتتوجه اللج «:  نفسها ويف مقدمة الMبعة
يـالزم اإلنسـان ,أو خMـأ يفـوت جهـد  صيبعثوا إليها بما يستدركون عليها من نق

 .  ISH »الحريص ليثبت ما يصح منه يف الMبعة الثانية 
الرجـاء إىل البـاحثين والدارسـين أن  «ويف مقدمة الMبعة الثانيـة تجـدد اللجنـة 

فكان مما حرصنا عليه أن  «: وفيها أيًضا . ITH »ن آراء يبعثوا بما عسى أن يعن لهم م
 .  IUH »نبحث ما وصل إلينا من المالحظات ونأخذ بما نMمئن إىل سالمته

 .  IVHهذا المعنى »مدكور  «. ويف تصدير الMبعتين الثانية والثالثة أكد د 
يف مقدمــة الMبعــة األوىل مــن ) مصــMفى حجــازي(وشــبيه بــذلك مــا ذكــره 

 . IWHالوجيز
 ُت رفيقين يل منذ سنوات كثيرة , واعتـدْ  »والوجيز  «و  »الوسيF  « وقد اتخذُت 

                                                 
 .السابق  –نصار . د: ممن تناولوا المعجمين بالنقد ) ١(
)٢ ( F١١ص: الوسي . 
)٣ ( F١٦ص : الوسي . 
)٤ ( F٨ص : الوسي . 
 . ٧الوسيF ص ) ٥(
)٦ ( F٣, ص  ٥ص : الوسي . 
 . ١٤ص  – U١: الوجيز  )٧(
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الرجوع إليهما ال يف المسـائل الدالليـة وحـدها , بـل يف مسـائل صـرفية ونحويـة 
وموسوعية أيًضا ; ويف أثناء ذلك الحظت بعض المالحظات , أحببـت أن أمجعهـا 

ظات متنوعة ; بعضها يتصل باختيار عسى أن يكون فيها بعض الفائدة , وهي مالح
وبعضها يتصل بالشروح والرسوم , وبعضها يتصل  ,المواد أو ما يسمى بالمداخل

 . بالترتيب والتحرير 
 : واأللفاظ المراد شرحها ) المداخل(اختيار المواد −١

أن المجمع عندما قام بتصنيف هذا  »الوسيF «جاء يف تصدير الMبعة األوىل من 
, وجـاء يف مقدمـة الMبعـة  IQH »شـدد يف هجـر الحوشـي والغريـب..  «: المعجم 
أمهلت اللجنة كثيًرا من األلفاظ الحوشية الجافيـة , أو التـي هجرهـا ...  «: األوىل

 .  IRH ».. االستعمال لعدم الحاجة إليها , أو قلة الفائدة منها 
 .  ISHوجاء مثل ذلك يف تصدير الوجيز ويف مقدمته 

فحاجة القاري المعاصـر  ;المعجمان مواد كان غيرها أوىل منها ومع ذلك أورد 
فمّمـا أورده  ;ان أشـد مـن حاجتـه إىل بعـض مـا أورداهمإىل بعض ما تركه المعج

 . عقعق  –صمالخ  –خيتعور  –جحمرش  –ثعثع : المعجمان 
 Fمغثـار  –شصب  –يل ِخ  –أجراش  –ثندوة  −ضبتبض: ومما أورده الوسي– 

 . هجرع 
 . الُقMْعة –الكاحل  –العندم  –الحرابة : يف أي من المعجمين  ومل يرد

مْعلـم  −عشـار –Iُوال  –رف Mْ مُ  –مازال  –احتوى  −بعض : ومل يورد الوجيز 
 . قَرم  –

: تركها المعجمان بالرغم من شـيوعها العظـيم يف عصـرنا  يومن الكلمات الت
                                                 

)١ ( F١٦ص : الوسي . 
)٢ ( F١٣ص : الوسي . 
 . ٩,  ٧ص : الوجيز ) ٣(
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الحاسـب اآليل : العربية مثـل الكمبيوتر ومرادفاته  –الجدك  –البنيوية  –البروتين 
 . والحاسوب 

بـالمعنى  »الفاصلة «القرآنية , ولكن الوسيF أورد  )الفاصلة(وترك المعجمان 
 . العروضي 

 : ومن المصMلحات التي تركها المعجمان المصMلحات البالغية 
, ) بالمعنى االصـMالحي(التورية  –االقتباس  – فالتفوي –التدبيج  –المبالغة 
المعاقبة , والمصـMلح  –الصلم  –التراقب والمراقبة : حات العروضية والمصMل
 . األسلوبية : ح النقدي لم , والمصMلَ العَ : النحوي 

انخــرU يف (, والتركيــب المشــهور ) شــاهد ملــك : (ومل ُيــذكر فيهمــا التعبيــر 
 ) . اخترU يف البكاء( كر بدًال منه تركيب مهجور, وذُ )البكاء
 : مقادير الشروح عدم التوازن بين −٢

جمـين عإذا قارنا بين األلفاظ التي تنتمي إىل مجـال داليل واحـد وجـدنا يف الم
عىل  − »الكناية « ـتفصيالً يف شرح بعض األلفاظ , واقتضاًبا يف شرح بعض آخر ; ف

فها الوسيF , وقسمها إىل أنواعها الثالثة , مع التمثيل لكل نوع , عرَّ  –سبيل المثال 
فلم يذكرها الوسيF مستقلة ,  »التورية «أما . ه عنها حوايل عشرة  أسMر وبلغ ما كتب

شرًحا مقتضًبا مل يتضمن المعنى االصMالحي للتورية ,  »وَرى «ولكنه شرح الفعل 
إلحاق أمر بأمر لصفة مشتركة بينهمـا , كتشـبيه : (وكل ما كتبه يف شرح هذا الفعل 

 ) . الرجل باألسد يف الشجاعة
 Fر سـأكثر من ثمانيـة أ( »النسر « فوالوجيز تفصيل ملفت يف تعريويف الوسيM

فقد عرفها الوسيF ) البMة(; أما ) يف الوسيF وأكثر من ثالثة عشر سMًرا يف الوجيز 
وهـو  –) المـْيس(ويف تعريـف  .يف نحو سMرين , وعرفها الوجيز يف ثالث كلمات

لمة , أمـا التـين فقـد أورد كل من المعجمين مخًسا وعشرين ك –نوع من األشجار 
 .عّرفه كل منهما يف أربع كلمات 
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 : غموض بعض الشروح −٣
وهذا الغموض قد يرجع إىل غرابة بعض المفردات أو ندرة استعمالها بـالمعنى 

ويبــدو أن هــذه . المــراد , وقــد يرجــع إىل صــعوبة بعــض التراكيــب وتعقيــدها 
 –ولعلهـا كانـت . ديمـة الغامضة قد نقلت بغير تعديل من المعاجم الق) الشروح(

فلم تعد كذلك يف عصـرنا , بسـبب مـا  ,واضحة مبينة  –عند تأليف تلك المعاجم 
فمّما كـان ; حدث للغة من تMور , وال سيما إذا كان القارئ من غير المتخصصين 

 : غموضه بسبب بعض مفرداته هذه الشروح التي وردت يف كال المعجمين 
 . » الحرببه يف ُيتوقَّىما كان : الترس  «
  »ثغرة النحر والعاتقعظمة مشرفة بين : الترقوة«
 . »ممن أعضاء الجس العاملالعضو : الجارحة«
 .      »األفاويهمن أIيب : الخزامي «
 .  »عن األرض يتجايفباIن القدم الذي : األمخص «
 . »توضع فيه األشياء سفيF: الدرج «
 »قبل أن يصير تمًرا  البسرضيج ن: الرIب «
 .  »فيه الجرس الكهربي هنةيف مصباح الكهرباء , وزر  هنة: لزر ا«
 . » صامخها: ذن األ صمالخ: الصمالخ «
 .  » الMغراء: الMرة «
 . »الخMمالرأس , Iويل  جمتمعاألذنين ,  أصلم,  السنورأصغر من : الظربان «
 .  »للضراب ويودعترك من الركوب والعمل , الذي يُ ) : من الفحول(القرم «
 .  »الدثار تحتالشعار : القميص «
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 .  »الثوب وهدبالثوب , لحمة  :النير «
 .  »من حصان عربي برذونة هما تلد) : من الخيل(الهجين  «

 Fوهذه الشروح التي جاءت يف الوسي : 
 .  »منه المؤللكثر تشبيه األسنان باألبيض : ... األقحوان «
  »من الرجل الثندوةرأس : الحلمة «
 .  »السذاب:  يلالخِ «
  ».. العنفقةخرج من الفم واسترخى وسقF عىل : دلع اللسان : دلع «
 .  »والشعير  الحنMة Iعام يتخذ من مدقوق: السويق «
 .  »جسد اإلنسان دون ما سواه من الثياب يول ما: الشعار «
, والشمراخ غصن رقيق ينبـت يف أعـىل الغصـن  بسرعليه  العثكال: الشمراخ «

 .  »رخًصا تهسنخرج يف 
 . »الزمانة: الضراء«
 . »الMيلسان: الMاق«
 .  »صغيرة  جعبة: الكنانة «
  »هاغُ أرفاأنتنت : لخنت المرأة «
 .  »المنMقة: ان يالهم«
 .  »وخفته هثقلوميز  هعقMّ : وزن الشعر : وَزن «
, وأكثر ما ينتهي عنـدهم إىل  وأعاريض خمتلفة,  وأغصان,  أسامUله : التوشيح «
 .  IQH » أبياتعة سب

                                                 
يف الموّشـح لـه معنـى يختلـف كـل االخـتالف عـن معنـاه يف الشـعر » البيـت« من المعروف أن ) ١(

 .العمودي 
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 :  »الوجيز «: وهذا التعريف الذي ذكره «
 .  »بالعين  دارما : الحجر «

 : ومن أمثلة غموض الشرح لغموض التركيب يف المعجمين 
 . أن تكون األلفاظ مستوية األوزان متفقة األعجاز .. الترصيع 

 Fومما جاء من ذلك يف الوسي : 
 .  »المتعلق عىل شرU وجزائهترتيب فعل واحد مختلف :المزاوجة  «
 .  »إيقاع لفظ موقع غيره , ومعاملته معاملته: التضمين «
ف بينهمـا , معMـوف خيMان مـن لؤلـؤ وجـوهر منظومـان , يخـالَ : الوشاح «

 .  »أحدمها عىل اآلخر
 : شرح المترادفين كل منهام باآلخر , وتعريف الشيء بنفسه −٤

 ) .  الحذاء(ب ) النعل(عرفا ثم ) النعل(ب ) الحذاء(عرف المعجمان 
الصــوت «: , ومــن معــاين اللحــن ) اللحــن(فيهمــا ) الصــوت(ومــن معــاين 

 .  »الموسيقي الموضوع ألغنية
 .  »إليه هنسب: عزا فالنا إىل فالن  «: بقولهما  )عزا(شرحا الفعل 

 .  »عزاه إليه: نسب الشيء إىل فالن «عىل هذا النحو ) نسب(ثم شرحا الفعل 
 .  »ال يشك معتقده فيه العقيدة ما «: جيز ويف الو

, ) معتقـد(فإذا كان الباحث ال يعرف معنـى العقيـدة فالبـد أنـه يجهـل معنـى 
 . ما يؤمن به المرء إيماًنا ال شك فيه :  من ذلك بأهنا ويمكن تعريف العقيدة بدًال 

 .  »من يأخذ المكس من التجار: الماكس «: ويف الوجيز أيًضا 
الضريبة يأخذها المكاس ممـن يـدخلون البلـد : فيه فهو  »لمكسا«أما تعريف 

 .  »من التجار
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 : ويرجع ذلك إلى األسباب اآلتية  ,افتقار الشروح أحياًنا إلى الدقة−٥
وبعض هذا الخMأ يرجع إىل النقل من معاجم قديمة تتضمن  ,الخMأ العلمي −أ

 . أفكاًرا تجاوزها العلم يف عصرنا 
 . مانع , يصدق عىل الشيء المراد تعريفه وعىل غيره  الشرح بتعريف غير−ب
 . الصياغة غير الدقيقة −ج
 . اختيار لفظ ال يدل عىل المعنى المقصود −د
 . إيراد مثل غير مالئم , أو عدم التمثيل عىل اإلIالق −هـ

 : ومن أمثلة ذلك هذه الشروح التي وردت يف المعجمين 
نضج البسـر قبـل أن يصـير : الرIب «,  »أن يرIب قبل النخل IQHثمر : البسر «
 .  »تمرا

والثاين  ,فاألول يجعل البسر والرIب شيئين مختلفين ;وبين التعريفين تناقض 
 . ا من البسر يجعل الرIب نوعً 

 .  »ما كان يتوقى به يف الحرب: الترس «
 . هذا الشرح يصدق عىل أشياء متعددة , ال عىل الترس وحده 

 .  » الرجلما يلبس يف: الجورب «
 . ربما ظن بعض القراء أن المقصود هو الحذاء 

 .  »مر سبتها , وهو انقMاعهم عن المعيشة واالكتساب أقامت ب: سبتت اليهود «
الMعـام  «: هـي   –كما جاء يف المعجمـين  –) المعيشة: (الشرح غير دقيق ألن 
 .  »والشراب واالكتساب

                                                 
 .بالتاء المثناة » تمر« : »الوسيF«يف ) ١(
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سـمي «: وأضاف الوسيF  »الشعيرIعام يتخذ من مدقوق الحنظة و: السويق «
 .  »بذلك النسياقه يف الحلق

, ولمزيـد مـن  »مـن مـدقوق الحنMـة أو الشـعير..  «: األدق أن يكون الشرح 
 .  »يقىل بالزيت «: التحديد تضاف هذه الجملة 

, وجـاء يف  »تمييز جيد الكالم من رديئـه «: الوسيF أنه  يف جاء) : النقد األدبي(
 .  »أظهر ما فيها من عيب أو حسن: د النثر والشعر َنقَ  «: الوجيز 

 . وقد ترك التعريفان وظائف أخرى للنقد األدبي ; كالتحليل والتفسير
دق أن , األ »لد عند العرب ونشأ مع أوالدهم , وتـأدب بـآداهبمن وُ مَ : د لَّ وَ المُ «

 .  ».. من ولد عند العرب من أصل غير عربي  «: يقال 
 :  الوسيF ومما جاء من ذلك يف

 ).فعلن) (مفاعلتن: (صير تُسقوU وتد من بحر الكامل , ف: الحذذ 
ســقوU وتــد مــن «: واألدق ) . مفــاعلتن(بــدًال مــن ) متفــاعلن: (والصــحيح 

 .  »التفعيلة األخيرة من أحد الشMرين أو كليهما يف بحر الكامل
 . ُشرح دون ذكر مثال ) : الخبن(
مل .  »ر يلحق ثاين السبب الخفيـف أو الثقيـلتغيي) : عند العروضيين(الزحاف «

 .  »يذكر أهم خواصه وهي أنه غير الزم
 .  »علم يعرف به أحوال أواخر الكالم إعراًبا وبناًء : النحو «

 . ترك التعريف وظائف أخرى للنحو ; كبيان تركيب الجملة , وترتيب مكوناهتا 
 يءد , كمـا يف قـول امـرالمقي يحركة الحرف قبل الرو) : يف الشعر(التوجيه «

 : القيس
 .  ») راليوم قَ (: وقوله  ,)مجيًعا ُصُبر( : مع قوله )أين أفِرّ («

, وهـو اخـتالف  »سناد التوجيـه«ق المثال عىل هذا النحو يجعله مثاًال عىل سوْ 
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يف بعض األبيـات , وضـمة أو كسـرة يف  حركة التوجيه يف القصيدة بأن تكون فتحةً 
هو ) أين أفر(ن التوجيه يف قوله إون التمثيل صحيًحا نقول ولكي يك. بعضها اآلخر 

هـو حركـة البـاء أي الضـمة , ) مجيعـا صـبر(حركة الفاء , أي الكسرة , ويف قولـه 
 . وهكذا 

 .  »ما بنت عليه العرب أشعارها: الوزن «
ال يـدل عـىل المعنـى االصـMالحي للـوزن  غيـر محـّددمن الواضح أنه شرح 

 . الشعري 
 .  »)مفاعلتن مفاعلتن فعولن(حر من بحور الشعر وزنه ب: الوافر«

 . )مفاعلتن مفاعلتن(اًال أخرى مثل ألن له أشك ;) وزنه الوايف: (األدق أن تقول 
 :  »الوجيز «ومما جاء  يف 

 .  »جزء الكلمة المشتمل عىل حرف لين أو شبهه: قMع المَ  «
 : ن كلمة , مثل والمقMع قد يكو. هنا غير محددة الداللة ) جزء(كلمة 

والمقMـع يشـتمل دائًمـا عـىل صـائت قصـير أو . الخ .. قاْل  –قْف  –ما  –من 
, فمثـل ) ْوْل قـ(به صائت أو شبه لين , كـالواو يف شIويل , وال يحل محله صوت 

هذه الكلمة مقMع واحد ألهنا تشتمل عىل صائت واحـد وهـو فتحـة القـاف , وال 
ا , والحرفين التاليين مقMًعا مـع أن أحـدمها يجوز أن نجعل القاف المفتوحة مقMعً 

 . شبه صائت 
 .  »آخر جزء يف البيت , وقد يكون كلمة أو بعض كلمة : القافية  «

والقافية قد تكون كلمة أو بعـض . هنا أيًضا ال تكاد تدل عىل شيء ) جزء(كلمة 
  , أو )  أْم ال( ـ بـكلمة , وقد تكون أيًضا أكثر مـن كلمـة عنـدما ينتهـي البيـت مـثًال 

 . الخ ) .. ما َلُهم(أو ) أنت يل(
من الواضـح أن .  »القملة حشرة تتولد عىل البدن عند دفعه العفونة إىل الخارج«
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 . هذا الشرح مأخوذ من المعاجم القديمة , وأن العلم الحديث ال يقّره
التوشيح نوع من الشعر استحدثه األندلسيون , وهو نظـم غنـائي يعتمـد عـىل «

 .  »زن وتعدد القافيةتغير الو
 . التعريف غير مانع ألنه ينMبق أيًضا عىل أشكال شعرية غير الموشحات 

 : إمهال بعض الدالالت −٦
من المألوف أن يكون للفظ الواحد دالالت متعددة , ويتوقع الباحـث أن يجـد 

كـل دالالت اللفـظ , أو عـىل  –وبخاصة إذا كان يف حجـم الوسـيF  –يف المعجم 
الالت التي مازالت جارية يف االستعمال المعاصر , والتي اسـتعملت يف األقل الد

ولكن المعجمين تركا بعض الدالالت المهمـة . نصوص قديمة ما زالت حية ُتقرأ 
 : لبعض األلفاظ كما يف األمثلة اآلتية 

 . دمها حمل يذكر بMارية الصواريخ أو المدافع , أي المجموعة من أ) : البMارية(
 .  يذكر معناه المصMلح عليه يف فن التوشيح مل) البيت(
, ومل يـذكر  »مكان يف مجرى النهر فيه حجـارة «: المعنى المذكور ) : الجندل(

 . أنه يعني الحجارة نفسها أيًضا 
رك أكثـر معانيـه شـيوًعا يف عصـرنا وهـو ُذكرت له معان متعددة وُتـ) :الُحكم(

 . اإلدارة العامة للدولة 
 . ذكر بمعنى بعض المواد التي يستعين هبا كتاب البحوث مل ي) : المصدر( 
 . مل يذكر معناه النحوي ) : الَعَلم(
 . مل يذكر معناه يف التوشيح ) : الغصن(
 . مل يذكر معناه يف التوشيح ) : القفل(
 . مل يذكر أكثر معانيه شيوًعا يف عصرنا وهو التشريع الوضعي ) : القانون(
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لإليقـاع مفـاهيم أخـرى .  IQH »صوات يف الغناء وتوقيعهااتفاق األ «) : اإليقاع(
 . يف الموسيقى والشعر وغيرمها 

Fويف الوسي : 
معناه االصMالحي يف علم النبات ومل يذكر معناه االصMالحي  كرَ ذُ :  )التعاقب(

 . يف علم العروض 
 . ن ومل يذكر معناه المعروف لنا اآلن ان قديماكر له معنيذُ :  )القميص(

 : الوجيز  ويف
 . IRH) الراحة والرمحة: (مل يذكر من معانيه ) : الرْوح(
 ) . قال(ذكر بمعنى مل يُ ) : زعم(
 ) . كفيل(ذكر بمعنى مل يُ ) زعيم(
 .  »أي تقMيع الشعر عىل تفاعيل أبحره المختلفة) عند العروضيين: ( )الوزن(

عىل  −يف العربية –مل يذكر المعنى األهم أي النظام الموسيقي للشعر الذي يقوم 
 . ترتيب معين للحركات والسكنات أو للمقاIع 

 : عدم التحديد الزمني لبعض الدالالت −٧
يتMور كثير من الكلمات فيختلف معنـى الكلمـة مـن عصـر إىل عصـر , ومـن 
الضروري توضيح ذلك عند شـرح هـذه المعـاين لتجنـب الخMـأ أو اللـبس عنـد 

اًال , فال تستعمل اليوم كلمة بمعنى كان لها قديًما التعامل مع اللغة إرساًال أو استقب
 . ثم انقرض يف عصرنا , وال تقرأ كلمة يف نص قديم بمعنى مل تكتسبه إال يف عصرنا 

 فث أو مجمعي , وكـل وصـد أو محدَ والوسيF ينص عادة عىل أن اللفظ مولَّ 
 .  إىل حّد مامن هذه األوصاف يبين زمن الداللة 

                                                 
 .زيادة يف الوسيF ) وتوقيعها ) (١(
 .الوسيF وتاج العروس ) ٢(
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عىل شيء من ذلك تيسيًرا وتبسـيMًا , وإن كنـت ال أرى يف  أما الوجيز فال ينص
 Fذلك ما يتنايف مع التيسير والتبسي . 

نـي , بـالرغم مـن الحاجـة يـد زمدوقد ترك الوسيF بعض الدالالت بغيـر تح
 :  هذا التحديد , مثل الماسة إىل

رياضـة الـنفس بـالتعليم والتهـذيب عـىل مـا : فقد ذكر من دالالته ) : األدب (
مجلة ما ينبغي لذي الصناعة والفن أن يتمسـك بـه كـأدب القاضـي وأدب  –بغي ين

كل ما أنتجـه العقـل اإلنسـاين مـن ضـروب  –الجميل من النظم والنثر  –الكاتب 
اللغـة والصـرف واالشـتقاق : وعلـوم األدب عنـد المتقـدمين تشـمل . المعرفة 
 .الخ .. والنحو 

فيما عدا الداللة األخيرة التي أشار إىل  أي أن المعجم مل يشر إىل أزمنة الدالالت
 ) . عند المتقدمين: (زمنها , وإن تكن إشارة عامة غير دقيقة , يف قوله 

شـراب مغـيل مـن  −الخصـب −الرائحـة –اللبن المحض  –الخمر :  )القهوة(
 .  »مكان عام تقدم فيه القهوة ونحوها −البن

المعاين األربعة األوىل قديمة فالدالالت كلها سيقت بغير تحديد زمني , مع أن 
د عصـر االحتجـاج , ْعـبَ األخيران ظهـرا  نوال تكاد تستعمل يف عصرنا , والمعنيا

 . ومها أكثر معاين الكلمة شيوًعا يف عصرنا 
 : الفضول يف بعض الشروح−٨

من المزايا التي امتـاز هبـا المعجمـان عـن المعـاجم القديمـة حرصـهما عـىل 
وهـي صـفة .  أداء المعاين بأقـل قـدر مـن الكلمـات االقتصاد يف شروحهما وعىل

ضرورية يف المعجم كـي ال يتضـخم حجمـه بغيـر داع فيضـيع الكثيـر مـن جهـد 
ولكـن بعـض الشـروح يف . الباحث ووقتـه , فضـالً عـن زيـادة نفقـات الMباعـة 

 : المعجمين شاهبا شيء من الفضول كما يف األمثلة التالية 
 .  »برعهم وفاقهم: سنًا , وهبر فالن نظراءه فاقتهن ح: هبرت فالنة النساء«
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 . يمكن االكتفاء هنا بصيغة المذكر
 . »وعاء السهام والنبال: الجعة «
 . لفظا السهام والنبال مترادفان يمكن االكتفاء بأحدمها  
يقال للمرأة أنت خلية إذا نوى القائـل هبـا . كلمة من كنايات الMالق : الخلية «

 .  »الMالق وقع
 : اختصار الشرح عىل النحو التايل يمكن
 .  )أي Iالق , »أنت خلية «: يقال للمرأة (

لعـدم وجـود لفظ أريد به الزم معناه مع جواز إرادة المعنى األصـيل : الكناية «
 . الكلمات التي وضع تحتها خF يمكن حذفها  »قرينة مانعة من إرادته

: يمكن أن تحذف .  »د النMقإبراز أحد مقاIع الكلمة عن«:  )»يف النMق«النبر (
 ) . عند النMق(أو ) يف النMق(

الكتفاء بالضـمير او »الباكي«يمكن حذق لفظ .  »أعلن بالبكاء.. َنَحب الباكي«
 . المستتر 

مشروحان كل عىل حدة , وشرح اللفظ يف صيغة التـذكير ) دةالمولّ (و) دالمولّ (
 . يكفي 

 Fوهذا المثال من الوسي : 
أخذ الشاعر أو الناثر آية أو حديًثا أو كلمة أو حكمة أو مـثالً أو أن ي: التضمين «

 أن يأخذ الشاعر «: يمكن االختصار عىل هذا النحو .  »شMًرا أو بيًتا من شعره غيره
 .  »بعًضا من كالم غيره..  « أو »قوًال لغيره  أو الناثر

 ومن الوجيز 
وكان يقال لهم البناءون . ون وهم الماس.. مجاعة البناءين األحرار : الماسونية «

 . الفضول يف هذا الشرح ظاهر  »األحرار
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 : مالحظات يف الرسوم −٩
الرسوم يف المعاجم ليست نوًعا من الزينة , بل هي مكملة للشروح أو جزء منها 

 .وتكون الرسوم ضرورية حين تعجز الكلمات عن البيان الدقيق 
أحياًنـا ال يصـور  الرسـم كـانن وقد أجاد المجمعان االسـتعانة بالرسـوم , وإ
والحـق . أخرى تقترن به يف الواقع  الشيء المراد بيانه منفرًدا, بل يصّوره مع أشياء

أن هذا يؤدي إىل مزيد من اإليضاح يف كثير من األحيان ; فصورة الشيء منفرًدا قـد 
أنـه تكون غامضة الداللة , فلو شاهدنا مثالً رسًما يمثل الكرة وحدها فربما حسبنا 

وهذا اللبس يزول إذا أضـيف  ;يمثل شيًئا آخر من األشياء الكثيرة التي تشبه الكرة 
ويف هذه الحالـة يفضـل أن  ;إليه رسم يمثل رجالً يضرب الكرة بقدمه أو بمضرب 

يتضمن الرسم عالمة تميز مدلول اللفظ المشروح عن األشياء األخـرى المقترنـة 
وقـد هنـج الوسـيF هـذا . ثين يف لـبس آخـر به يف الرسم , حتى ال يقع بعض الباح

. نجـد سـهًما يميزهـا عـن غيرهـا ) الشرنقة(ففي الرسم الدال عىل : النهج أحياًنا 
ولكن رسوًما أخرى يف المعجمين تفتقر إىل مثل هذه العالمة , كالرسوم الدالة عىل 

التـي ومثلها الرسـوم . المائدة  −الكنانة –الظلف  –الساعد : معاين هذه الكلمات 
 –المـيس  –اللحيـة  −القـذة –القيـادة  –العقال : ت بالوسيF لتوضيح معاين دور

 . القرU  –الشرفة  –الزهرية : والرسوم التي جاءت  بالوجيز لتوضيح .  »النفق
  غيـر مشـهورها لبعض الكلمات أكثـر احتياًجـا للرسـوم , إمـا ألن مـدلو−ب

ــه يصــعب توإيف عصــرنا , و  ــا ألن المــدلول بMبيعت ــد . ضــيحه بالكلمــات م   وق
ترك المعجمان كلمات كثيرة بغير رسوم , مع أهنا أحوج إليها من كلمـات أخـرى 
زودت شروحها بالرسوم ; فمن الكلمات الدالة عـىل المالبـس ونحوهـا نجـد يف 

الMربوش , وال نجد رسوًما يف  –العباءة  –العقد : المعجمين رسوًما توضح معاين 
القلنسـوة  –الشعار  –السراويل  –الخمار  –الحلة  –إلزار ا: أي منهما للتعبير عن 

 . المنMقة  –
 : ا لما ييل ومن األسماء الدالة عىل النباتات وأجزائها نجد فيهما رسومً 

; وال نجـد رسـوًما  −القمح  –الMماIم  –الزهرة  −الجزر –البسلة  –البرتقال 
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 . م نَ عَ ال –العرار  –الخابور  –األثل : ل
ماء الدالة عىل أجزاء جسـم اإلنسـان نجـد فيهمـا رسـوًما للضـرس ومن األس

 –الكشـح  –العـاتق  –الرسـغ  –الخليـة  –الترقـوة : والقدم , وال نجد رسوًما ل 
 . الكوع  –الكاهل 
 : مالحظات يف المعلومات النحوية والصرفية −١٠
أو إال بالسـماع ) من حيث التذكير والتأنيـث (بعض األسماء ال يعرف نوعه −أ

وقد ترك المعجمـان أسـماء مـن هـذا القبيـل دون تحديـد . الرجوع إىل المعاجم 
رجـل  –جرح  –بلد : نوعها مع حاجة كثير من المعاصرين إىل هذا التحديد , مثل 

 .  ىوغَ  –قدم  –عال  –عضد  –Iريق  –إصبع  –
عرفة نوع الجمع الذي يجمـع عليـه كثيًرا ما يحتاج الباحث إىل المعجم لم−ب

 . وصيغة هذا الجمع إن كان مجع تكسير  ما, اسمٌ 
 –مشـكاة  –بقيـع : وقد ترك المعجمان بعض األسماء بغير بيان لجمعها مثـل 

 . واقعة  –لف  –قسMاس –عجيزة  –Iاس  –صبور 
 . عير  –ضيفن  –محار : وترك الوسيF هذه األسماء 

 . نوU  –صاع  –سراويل : وترك الوجيز 
 ) : المداخل(مواد مالحظات يف ترتيب ال−١١

 ;مما يؤدي إىل صعوبة البحث يف المعاجم العربية أن اللغة العربية لغة اشـتقاقية
ن لكل لفظ أصالً , يغلـب أن يكـون ثالثًيـا , وفـد يكـون رباعًيـا أو أيفترض فيها 

مـن , وكل حرف ) التي يتكون منها ذلك األصل »الحروف«نسبة إىل عدد (مخاسًيا 
وليس من السهل يف كثير مـن . يعد زائًدا  –حروف األصلية ال اعد –اللفظ  حروف

وال سيما إذا اعترى بعض الحروف حذف أو . األحيان التمييز بين األصيل والزائد 
أو  وت منقولـة عـن وادّ ; فاللفظ المجرد إذا اشتمل عىل ألف مد عُ إعالل أو إبدال

أصـلها  »خMايـا« و »ورث«أصـلها  »تـراث«أصلها وثق , و  »ثقة«ياء, وكلمة مثل 
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 . وهكذا ..  »خMأ«
ــة  ــاجم الحديث ــد لجــأت بعــض المع ــل  –وق ــد«و  IQH »الروس«مث  IRH »الرائ

حـروف  يإىل Iريقـة جديـدة يف الترتيـب تراعـ ISH »القاموس الجديد للMـالب«و
 . كان بعضها زائًدا أو منقلًبا عن حرف آخر إنالكلمة كلها , و

مـا «ن فيها جيز مل يقبلوا هذه الMريقة , ألوالو »الوسيF«ولكن القائمين عىل أمر 
وما يحـول دون  −يهدم وحدة المادة , وما يقضي عىل أصول الدالالت وفقه اللغة

 .  ITH »ال يسمح بتكوين ملكة لغوية سليمة الفهم الدقيق , وما
ولهذا تمسكوا بالMريقة القديمة ; أي رد الكلمـات إىل أصـولها إن كـان بعـض 

ومراعـاة األصـول وإن كان بعض الحروف األصلية محذوفة  حروفها غير أصيل ,
 . يف الترتيب 

ومن الممكن التقليل من صعوبات هذه الMريقة إذا وضـع المعجـم كـل لفـظ 
يتوقع أن يبحث فيه القاري , مع اإلحالة يف كل  موضعيصعب رده إىل أصله يف كل 

ذلـك , كمـا والمعجمان قلما يفعـالن . موضع غير صحيح إىل الموضع الصحيح 
 : يتضح مما يأيت 

 ) . ت –ن  –ب (دون إحالة يف ) ي –ن  –ب (أوردها المعجمان يف ) بنت(
 ) .أ –ي –ب (دون إحالة يف ) أ –و –ب (يف ) باءة(
 ) .  أ –ي  –ب (دون إحالة يف ) أ –و  −ب(يف ) بيئة(
 ) . ن  –ث  –أ (دون إحالة يف ) ي  –ن  –ث (يف ) اثنان(
 ) . ي  –ف  –ج (وال يف ) و  −ف –ج (دون إحالة يف ) أ  –ف  –ج (يف ) جفاء(

                                                 
 .م ١٩٧٢باريس  –مكتبة الروس  –الروس , المعجم العربي الحديث : الروس ) ١(
 .م ١٩٦٧ – U٢ –بيروت  –الرائد دار العلم للمالبين : جبران مسعود ) ٢(
الشركة  –القاموس الجديد للMالب : الجيالين بن الحاج يحيي  –بلحسن البلبش  –عىل بن هادية ) ٣(

 .م ١٩٨٤ –تونس والجزائر  –ة للتوزيع والمؤسسة الوIنية الجزائرية للكتاب التونسي
 . ٥ص –الوسيF  –مدكور . د) ٤(
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 ) . و –م  –د (, وال يف ) م −د(دون إحالة يف ) ي –م  −د(يف ) دم(
 ) . ح  –ي  –ر (دون إحالة يف ) ح  –و  −ر(يف ) مخر(بمعنى ) راح(
 ) . ع  –ي  –ص (دون إحالة يف ) ع  –و  –ص (يف ) صاع(
 ) . د –أ  –م (وال يف ) د –و  −م( دون إحالة يف  )د  –ي  –م (يف ) مائدة(
 ) . س –ي  –ن (دون إحالة يف ) س  –و  –ن (يف ) ناس(
 ) . و  ل –أ (دون إحالة يف ) ل  –أ  –و (يف ) أول(
 ) . ث  –ر  –ت (دون إحالة يف ) ث –ر  –و (يف ) تراث(

وال ) و  –ر  – ق «دون إحالة يف ) أ –ر  –ق (يف ) استقراء (ويف الوسيF وردت 
 . )قري(يف 

وقد رأى القائمون عىل أمر المعجمين أن توضع الكلمـات المعربـة يف ترتيبهـا 
أي أهنـم يراعـون يف . IQH) ألهنا ليست لها يف العربيـة أسـر تنتمـي إليهـا(الهجائي 

ويصـدق ذلـك عـىل . ائـد الترتيب حروف الكلمة كلها دون افتراض أن بعضـها ز
 .ا ة أيًض لخيالكلمات الد

 ةعاملهـا األسـالف معاملـ(إال أهنم مل يعمموا هذا الموقف ; فالكلمـات التـي 
مـرة بترتيـب : المشتقات المزيدة , فأدخلوها يف مادة بعض  األفعال ذكرت مرتين 

 .  IRH) حروفها , ومرة مع أفعالها 
نظام اشتقاقي عربي عىل كلمات ال عالقة لهـا هبـذا  ومن الصحيح أن ال ُيفرض

ولكن بعض الكلمات المعربة والدخيلة قد تبـدو للـبعض عربيـة , وإن مل .  النظام
مـة المعربـة أو الدخيلـة يف كلفاألفضـل أن توضـع ال ;يصغ منها القـدماء أفعـاًال 

المواضع التي يتوقع أن يبحث القارئ فيها إن حسـبها عربيـة أصـيلة , مـع إحالـة 
                                                 

 . ١٥ص  – U١: , مصMفى حجازي  ٥ص  –الوسيF : مدكور . د) ١(
 .ص ك  – I١٩٩٠بعة  –الوجيز : شوقي ضيف . د) ٢(
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 . للموضع الصحيح 
  لكلمـات المعربـة والدخيلـة ; فمـا دخـل مل يعمموا هـذا المـنهج عـىل كـل او

  منها العربية حديًثا وضـع بترتيـب حروفـه , ولـو صـاغ منـه المحـدثون أفعـاًال , 
التـي صـيغ منهـا الفعـل ) تليفزيون(و ) تلفن(التي صيغ منها الفعل  »تليفون«مثل 

 ) . تلفز(
U  –ب «وضعت يف الوسيF ضمن مـادة ) بMارية(ويالحظ أن الكلمة المعربة 

ووضعت يف الـوجيز بعـد هـذه المـادة مباشـرة , كـأن المعجمـين قـد عـدا  »ر  –
ولو سارا عىل هذا المـنهج . جاه هنويف هذا مخالفة للمنهج الذي . التضعيف زائًدا 

 ) . U–  U  –ب (لوضعا الكلمة بعد مادة 
ممـا :  )ترتيـب مفـردات الـامدة الواحـدة( مالحظات يف الترتيب الداخلي−١٢

 مل يكتفيـا بالترتيـب –بخالف المعـاجم القديمـة  –المعجمين أهنما حمد لهذين يُ 
 . الداخيل , أي ترتيب المفردات التي تنتمي إىل أصل واحد  العام بل عنيا بالترتيب

وقد راعى المعجمان نظاًما دقيًقا يف ترتيـب األفعـال , وال يؤخـذ عـىل هـذا −أ
ة التي تنتمي إىل أصل واحـد ُترّتـب النظام إال أنه معقد إىل حد ما ; فاألفعال الثالثي

 : عىل هذا النحو 
 فَعل يفُعل−١
 فَعل يفِعل−٢
 فَعل يفَعل−٣
 فِعل يفَعل−٤
 فُعل يفُعل−٥
  IQHفِعل يفِعل −٦

                                                 
)١ ( Fالوجيز  ١٥ص  –الوسي ,– U١٢ص – ١ . 
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كـأن : ومن الممكن أن ترتب األفعال الثالثية ترتيبـًا أيسـر مـن هـذا الترتيـب;
ا النظام عـىل األفعـال نجعل الفتحة قبل الكسرة , والكسرة قبل الضمة , ونMبق هذ

ا النظـام نفسـه نـيف صيغة الماضي , فإذا تشابه فعالن أو أكثر يف هذه الصـيغة , Iبق
 .  عىل المضارع

األفعال يف كل قسم منهـا ترتيًبـا هجائًيـا يراعـي  تتبرُ  فقد أما األفعال المزيدة
رتيـب والنظام الذي أخذ به المعجمان يف ت. أم زائدة  تالحروف كلها , أصلية كان

األفعال المزيدة يكاد يMابق النظام الذي اقترحُته , إال أهنما عرضاه عرًضا يصـعب 
 : وفيما ييل تلخيص لهذا النظام كما جاء يف مقدمتي المعجمين . استيعابه 

 : الثالثي المزيد بحرف 
 أفعل −١
 فاعل −٢
 فّعل −٣

 : الثالثي المزيد بحرفين 
 افتعل −١
 انفعل −٢
 تفاعل −٣
 ل تفعَّ −٤
 افعلَّ −٥

 : الثالثي المزيد بثالثة أحرف 
 استفعل −١
 افعوعل−٢
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 فعاّل ا−٣
 افعّول −٤

. ها يف المعجمين أبسF وأيسر ; فهو ترتيـب هجـائي صـرف يبأما األسماء فترت
منهًجا يف ترتيب األسماء حين تتMابق حروفها وتختلف  اولكن المعجمين مل يلتزم

ـ(, ونجـد  »ِخMبـة «قبـل  »ُخMبـة«حركاهتا ; ففـي الوسـيF ونجـد  قبـل ) حرالسِّ
حر(  ) . السُّ

 .  »الُغّل «قبل  »الِغّل «, و  »الِحلم«قبل  »الُحلم«ويف الوجيز 
للفـظ ا تتضـمن اسـتخدامات يورد المعجمـان تراكيـب متعـددةكثيًرا ما  −ب

والمعجمـان يـوردان هـذه . الواحد , لبيان معانيه التي تختلف باختالف السـياق 
,  IQHترتيـب , واألفضـل أن ترتـب ترتيًبـا هجائًيـا لتيسـير البحـث  التراكيب بغيـر

ومـن ذلـك التراكيـب التـي أوردهـا الوسـيF . وبخاصة حين تكثر هذه التراكيب 
أم  –أم النجـوم  –أم القرآن : عىل النحو التايل ) أمّ (لكلمة ) ها الوجيزموأورد معظ(

ومنهـا . أم قشـعم  –بائـث أم الخ –أم الـدماغ  –أم الـرأس  –أم المثوى  −الMريق
) : وأوردهـا بعضـها الـوجيز أيًضـا(التي أوردها الوسـيF ) ضرب(تراكيب كلمة 
 –ضـرب الرجـل يف األرض  –ضـرب الضـرس  –ضرب العرق  –ضرب القلب 

ضـرب اللـون إىل  –ضـرب عـن األمـر  –ضرب يف األمر بسهم  –ضرب يف الماء 
 –ضـرب النـوم عـىل أذنـه  –ضرب عـىل المكتـب  –ضرب بيده إىل كذا  –اللون 

 –ضـرب القاضـي عـىل يـد فـالن  –ضرب عىل فـالن  –ضرب فالن عىل يد فالن 
 .الخ .. ضرب بالسيف 

د المعجمان بتقديم المعنى الحسي عىل المعنى العقيل , والحقيقي عىل عَ وَ −ج 
  ., ولكنهما خالفا هذه الخMة يف بعض المواضع  IRHالمجازي 

                                                 
 . ٧٣١ص  – ٢ح –السابق : نصار . دذلك دعا إىل ) ١(
)٢ ( Fالوجيز  ١٤ص  –الوسي ,– U١٢ص – ١ . 
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ق«في شرح ف , وهو معنى عقيل , ثم ذكر معاين ) المشقة( يF أوًال ذكر الوس »الشَّ
 .  »الخرق«و  »الصدع«حسية , منها 

 ) . الوجه(و ) العمود(ويقال مثل ذلك عن شرح الوسيF للفظي 
 : مالحظات يف Iريقة الكتابة −١٣
تـب بغيـر الMريقـة الشـائعة , واألفضـل بعض الكلمات المعربة والدخيلة كُ −أ

لتقاليـد الكتابـة ولو كانت مخالفة  التي استقر عليها الناس , قبول الصورة الكتابية
 .  IQHة لشأهنا يف ذلك شأن كثير من الكلمات العربية األصيونظمها, 

, ) كتلــوج( تكتبــ) كتــالوج(, و) فلــم(كتبــت يف المعجمــين  »فــيلم«فكلمــة 
, ) يكـةأمر(كتبت ) أمريكا(, و ) إفريقية(كتبت ) إفريقيا(, و ) أسيا(كتبت ) آسيا(و
 ) . تلفون(كتبت ) تليفون(و ) أوربة(كتبت ) أوربا(و 

جمين القيمين , وال شك أن بـاحثين عيل من مالحظات يف هذين الم هذا ما بدا
أمر المعجمـين أن  وإين ألدعو القائمين عىل. آخرين قد الحظوا مالحظات أخرى
الكمـال ممـا أن تكون كل Iبعـة أقـرب إىل  ىينظروا يف كل نقد يوجه إليهما , عس

 .سبقها 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .عمرو  –أولو  –بسم اهللا  –الرمحن : مثل ) ١(
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אא 
 
 

ذهب إليه وكّتابه ,  َعنْ  الكتاتيب غاب بأحدتروي بعض كتب التراث أن معلما 
, فسـأله عـن ) أم عمـرو(جاره ليسأل عنه , فذكر أنه يف حداد عىل حبيبة له تـدعى 

را يصـف بـه محاسـنها , مّر أعرابي بداري وهو ينشد شـع «: قصته معها , فقال له 
فرأيت أهنا أوىل الناس بعشقي , فشغفت هبا حبا منذ ذلك اليوم , وظللت عىل هـذه 

 : الحال حتى مّر بداري مرة أخرى وهو ينشد 
ــامرلقـــد ذهـــب الحـــامر بـــأم عمـــرو ــع الح ــت وال رج ــال رجع  ف

 .  »فجزعت أشد الجزع , وعزمت عىل الحداد
كرهه عىل Iريقة ذلك المعلـم , أي دون أن بعض الناس يحب شعر العقاد أو ي

شعر العقاد دون أن يقـرأ  إن منهم من يقّيمشيًئا يكفي التخاذ رأي فيه , بل  منهيقرأ 
 . حرًفا  منه

أود أن أقـّدم العقـاد الشـاعر  – ال أزعم أهنا دراسـةالتي  –ويف هذه الصفحات 
عًضا من ثمراهتـا , فـإذا قتMف خاللها بألمن ال يعرفونه بجولة يف رياضه الشعرية , 

ة تلك البساتين فقد بلغت المـراد ; ولهـم بعـد ذلـك أن راستMعت أن أغريهم بزيا
 . يحبوها أو يكرهوها 

ُوصف شعر العقاد بالصعوبة والتعقيد , وربما يصدق هذا الوصف عىل بعـض 
 شعره , وهذه مختارات منه أراها ّل دقة إذا عممناه عىل كشعره , ولكننا نحيد عن ال

 ِ  : يسره وقربه يصلح لMالب المدارس من أسهل الشعر , بل يكاد بعضها ل
ــــــرايMلــــــب الكَِبــــــصــــــغيٌر ــــــيخ وّد َل  صــــــغراْووش
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ــــــه َضــــــوخــــــاٍل يشــــــتهي عمــــــال  راجِ وذو عمــــــل ب
ــــــٍبورب الــــــــــامل يف تعــــــــــٍب ــــــويف تع ــــــراَم  ن افتق
ــــــا ــــــرء منهزًم ـــــــــرويشــــــقى الم ـــــــــاح منتص  اوال يرت
ــــدار ــــع األق ــــاروا م ــــل ح ـــــروا القـــــدرا أفه  IQHم هـــــم حّي

 

ـــــــَد ـــــــان َص ـــــــا مك  IRHهنــــــا هنــــــا يف جــــــواركْ رْكاهن
 يكـــــــاد يلمـــــــس حّبـــــــىهنــــــا هنــــــا عنــــــد قلبــــــي
ـــــــب  علــــــى الفــــــؤاد قريــــــبهـــــــذا الصـــــــدار رقي
ــــــه ــــــّر من ــــــل م  Iيـــــــف غريـــــــُب إلـــــــىَّســــــليه ه
ــــــــــــديِك ــــــــــــجتِه بي ــــــِك نس ــــــدى ناظري ــــــى ُه  عل
ـــــت يف إصـــــبعيكإذا احتـــــــــــواين فـــــــــــإين  ISHمـــــا زل

 
ــاِت ــو اللفت ــرف حل Mــاجي ال ــعر س ــيُّ الش ذهب

ــــــوَح  ــــــر البســــــامِتيِ ــــــك بغي ّي ال حييي
ي شـــكايترجاهـــل بالحـــب أشـــكوه وال يـــد

وغريـــر القلـــب ال يعـــرف معنـــى نظـــرايت
ـــ ـــاْووّد َل ـــأل م ـــراتيس ـــتهّل العب ـــي مس ل

 

وقيل أيًضا عن شعر العقـاد إنـه جـاف مقفـر مـن الحـالوَة اللفظيـة والعذوبـة 
 : عليه هذه المقتMفات  خير ردّ ية , وهذا أيًضا تعميم جائر , الموسيق

ـــــْر ـــــا قم ـــــامء ي ـــــْض ال  وانقـــــش النـــــور يف الحجـــــرفضِّ
                                                 

 .٨ص  –م  ٢٠٠٩ –القاهرة  –هنضة مصر . ديوان من دواوين : عباس محمود العقاد ) ١(
 . ٩٦,  ٥٩ص  –السابق ) ٢(
 .٧٧ص −السابق) ٣(
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ـــــجروانظــــــم الغصــــــن بالنــــــدى ـــــر يف الش ـــــثم الزه  واْل
ـــــريف لياليــــــــــــك هبجــــــــــــة ـــــر والنظ ـــــة الفك  IQHهبج

 
 كــــــــل غــــــــاٍل هيــــــــونفارخصـــــــي يـــــــا نفـــــــوس

 كل شيء حسن
ــــــــــا الــــــــــرءوس ـــــــإن رفعن ـــــــونفل ـــــــا يك  يكن م

IRHوْلتعش يا وIن  

 
 نصــحك الصــادق لــو ُتشــَفى شــفاهايا صديق الـنفس مـن عهـد صـباها
ــــداها ــــوم م ــــغ يف ي ــــة تبل ـــاحمن ـــا تراه ـــانًعا أو م ـــراين ص ـــا ت  م
ـــقامي ـــن س ـــي وآٍه م ـــن ُبرئ  آِه مـــن صـــلحي وآٍه مـــن خصـــاميآِه م
 ISH آِه مـــــن لذعـــــة آٍه يف جواهـــــاآِه مـــن شمســـي وآٍه مـــن ظالمـــي

 
ــــــــــــي ــــــــــــوى قلب  زورق جيــــــــــــــــــــــــرييف اهل
ــــــــي ــــــــي ب ــــــــن يمض  هنــــــــــــره الخمــــــــــــريأي

 ليتني أدري
 يــــــــا أبــــــــا األهنــــــــارْ ليتــــــــــــــه جيــــــــــــــري
ــــــــــــــري ــــــــــــــثلام جت ـــــــــــدارْ م  يف محـــــــــــى األق

 حولك األزهار
                                                 

 .٥٦ص  –السابق ) ١(
 . ١٩٩ص  –السابق ) ٢(
 . ١١١,  ١١٠ص  –السابق ) ٣(



 

٧٦ 
 

 مســــــــــــبل الشــــــــــــعرحولــــــــــك الصفصــــــــــاف
ـــــــــــاعس األIيـــــــــــاف ــــــــــــرن ــــــــــــابح الفك  س

 IQHيف اهلوى السحري 
بـه  وهذا القول مثال لمـا ابـُتيل! عقالينّ بارد ال عاIفة فيه   وقيل إن شعر العقاد

 : العقاد من غبن , وما قدمته من قبل يفنّد هذا القول , وأضيف إليه 
ــرى ــد أال ت ــدها البعي ــوم موع ــا ي  شــوقي إليــك ومــا ُأشــاق لمغــنمي
 IRHمــن وكــره ويكــاد يMفــر مــن دمــيشوقي إليـك يكـاد جيـذب لـي غـدا

 
ــن يف المح ــيٌّأي ــل م ــا صــحاْبف  عّودتنــا هــا هنــا فصــل الخMــاْب ي

ــتجابعرشــها المنبــر مرفــوع الجنــاب ــدعى مس ــين ُي ــتجيب ح  مس
 أين يف المحفل مّي يا صحاْب 

ــدّي ــF الن ــن ره ــة م ــائلوا النخب ــيٌّس ــن َم ــّي أي ــن م ــتم أي ــل علم  ه
ــنّي الحــديث الحلــو واللحــن الشــجّي ــه الس ــر والوج ــين الَح  والجب

 ى كوكباه أين غاْب أين ولَّ 
ــــيمٌ  ــــرٌّ ِش ــــذاْبُغ ــرضــــّيات ِع ــواْب اوحًج ــالرأي الص ــذ ب  ينف

ـــــّيو ـــــاْب ومجـــــال ُقُدكالشـــــهاْبذكـــــاء ألمع  ســـــّي ال يع
 كل هذا يف التراب ? آه من هذا التراب

ـــرابرُ  ـــذا الت ـــا ه ـــك ي ـــا عن ـــباْب ّد م ـــري أو ش ـــّب عبق ـــل ل  ك
ـــاْب ـــاب وانته ـــاك اغتص ــيف Iواي ــمس أو ُش ــا للش ــاْب ُخلق  ّم القب

                                                 
 . ٦٠ص  –السابق ) ١(
 . ٨٤ص  –السابق ) ٢(



 

٧٧ 
 

 IQHخلقا ال النزواء واحتجاب 
ال يكون الشعر شعرا حتى يتميز عن الكـالم العـادي , ولـيس غريًبـا أن يتميـز 

العقاد الشاعر واضح بّين  ; وتميُّزُ للتقليد واستقالليته وُبغضه ة العقادرجل يف أصال
; فمـن اه وموضـوعاته وأفكـاره وموسـيق يف خيالـه فهو متميز ;يف أكثر من جانب 

 : ير مسبوقة غعّد مبتكرة , التي تكاد تُ صوره الخيالية المتميزة
 وهأنـــذا يف ســـاحة الخلـــد أولـــُد وكنــت جنــين الســجن تســعة أشــهر

ــى ــرت إل ــاعنظ ــاة ألي ــاورالحي  محـــد الســـفلىأفألفيتهـــا صـــفرا وملده
 على اليّم مل يضـرب يـدا فيـه أو رجـالفآليــت أقضــيها كمــن راح Iافيــا
ــى فإن شـئت قـل هـذا غريـق وإن تشـا ــل أْم وّل ــْدر أْقَب ــل ســابح مل ي  IRHفق

 

ـــوى منـــه ولكـــن ُيغـــرُق ٌدموكــــأنام الــــدنيا ســــراب َســــْر  ISHال ُيرَت
 

ـــدأن أرضي بـك اليـوم للهـوى نتريدي ـــاد فيـــك اللهـــو بعـــد التعّب  وأرت
 

ــى ــان والMَِل ــن الح ــّد م ــن ب  ITHمس مسجديففي غير بيت كان باألإذا مل يك
  

ــةيــــا للســــامء البــــرزة المحجوبــــة ــن أعجوب ــرت م ــا أبص ــب م  أعج
ـــــبوبة ـــــا المش ـــــا أنجمه  هتولنـــــــا قبتهـــــــا المضـــــــروبةتروعن
ـــــةكأهنــــــا اهلاويــــــة المقلوبــــــة ـــــة المنخوب ـــــا الجمجم  كأهن

َكُر المحبوبة  IUHهتمس فيها الذِّ
                                                 

 .وما بعدها  ٢٣١ –السابق ) ١(
 . ٢٩ص –السابق ) ٢(
 . ٢٢٤ص  –السابق ) ٣(
 . ٢٧٧ص  –السابق ) ٤(
 . ٤٨ص  –السابق ) ٥(



 

٧٨ 
 

دته يف يذلـك قصـ وأفكاره ; ومـن) موضوعاته(والعقاد متميز كذلك يف اختيار 
 يـراه أهـالً قبيًحـا مشـؤوًما , فـإذا العقـاد  هوصف الغراب , ذلك الMائر الذي رأو

 : حنّو العMف ولل
ـــِبح ـــر بالنعي ـــراب الفج ـــا الغ  حتيـــــة التهليـــــل والترحيـــــبّي

ـــرَّ  ـــب وافت ـــر كالمجي ـــور الفج ـــان ـــر م ـــبيف غي ـــوم وال تثري  ل
 هلاتف ناداه من قريب

ـــــاليقينينمــا ذنــب ذلــك الناعــب المســك ـــــور ب ـــــي الن  أالَّ ُيحي
ـــــة العصـــــفور والشـــــاهين ــــــِدينحتي ــــــدين كلهــــــا ب  أال ت
 ل كالرقيب ?َذ فام له ُيع

 ســود المهجــور يف الخــراباأليفنــــوار واألحبــــابشــــفاعة األ
ــن ُغــرابمـــا الصـــادح اهلـــاتف بالُعجـــاب ــا لــك م ــدق حًب  أص

 IQHفاعذره يا فجر على التشبيب 
 : ومنها  ,وصف الُعقاب الَهرموكذلك قصيدته يف 

ــــويهيــــمُّ ويعييــــه النهــــوض فيجــــثُم ــــزمُ ع ــــيس يع ــــه ل  زم إال ريش
ــّب وقــد صــاح القMــا وهــولقد رّنق العصـفور وْهـو علـى الثـرى  أبكــمُ  ُمكِ
ــــه ــــامء كأن ــــظ أقMــــار الس ــدمُ ويلح ــموات ين ــد الس ــى عه ــيم عل  رج
ـــة ـــا شـــيخ الMيـــور مهاب ـــرُّلعينيـــك ي ـــا يف ـــر عنثبغ ـــا ويُ الMي ـــزمُ ه  ه
 IRHحـــين هيـــرم لكـــل شـــباب هيبـــٌةومـــا عجـــزت عنـــك الغـــداة وإنـــام

ــوان  ــعرية يعن ــة ش ــاد مجموع ــبيل: (وللعق ــابر س ــن ) ع ــرا م , تتضــمن كثي
                                                 

 . ١٢٦ص  –السابق ) ١(
 . ١٢١ص  –السابق ) ٢(



 

٧٩ 
 

 : التي قلما يلتفت إليها الشعراء مثل ) العادية(الموضوعات 
 –) البنـك(المصرف  −عسكري المرور –أصداء الشارع  –هات الدكاكين وْج 
 . الخ .. وليمة المأتم  –الثياب ليلة األحد  كّواء

وليس غريًبا أن نجد يف ثنايا أشعار العقاد ومضات فكرية رائعة متميزة نابعة من 
 : عقله الكبير وثقافته الواسعة 

ـــَز ـــو دَرأحســـب الخب ـــأبل  يف يــــد الجــــائع الفقيــــر إليــــهىى لت
ــــالب مجيًعــــا ِّMــالب علالمــرٍئإنــــام تســــلس ال ِّMيــه هانــت الIQH 

 
ــــى ــــو أمتّن ــــا ل ــــايتايوم ـــــىّن حي ـــــا وال أمتّن  تنقضـــــي كله
ــــى ــــ أمتّن ــــت التمن ــــد أIل ـــىيوق ـــف أن أمتّن ـــت كي ـــو تعلَّم  ل

ــــو علّ   ــــى ل ــــاليأمتن ــــي اللي ـــىمتن ـــل أن أمتّن ـــر قب ـــَل األم Iبا 
ــــاوى ــــت لتس ــــو حتقق ــــٌة ل ــــىُمْني ــــا أمتّن ــــه وم ــــا متّلكُت  IRH م

 

ــواأدركــهأكْبــرُت قــدرك حتــى لســُت ــا Iلب ــك م ــالوا من  وأصــغروك فن
ــي واّدن ــِدت عن ــإن تباْع ــف ــمِتي  ISHبــوا أيف خMــوي وال د فــام توانيــُت هل

 

ــفَت  ــ أنص ــا فأنِص ــالامْفمظلوًم ــظ ــامليف ذّل ــذر الظ ــوم ع  ITHة المظل
سلع الـدكاكين : ( حتى موسيقاه الشعرية ال تخلو من تميز , ومن ذلك قصيدته 

ال أرى بينها وبين شعر التفعيلة إال خMوة أو بضـع خMـوات , التي ) يف يوم البMالة
 : ومنها 

                                                 
 . ٩ص  –السابق ) ١(
 . ٧٩ص  –السابق ) ٢(
 . ٧٩ص –السابق ) ٣(
 .١٧ص  –السابق ) ٤(



 

٨٠ 
 

 مقفرات
 مغلقات حمكامت

 كل أبواب الدكاكين على كل الجهات
 تركوها
 أمهلوها

 IQHومضوا يف الخلوات 
ويف المقتMفات السابقة  راينا أمثلة من التجديد يف األشكال النظمية, بل تتنـوع 

ما نجد له نظيًرا عند من سـبقه  نجد له نظيًرا أو قلَّ القوايف يف بعض أشعاره بشكل ال
وكـذلك ) يف الهوى قلبـي(وأوله  ,مقدَّ من الشعراء; ومن ذلك قوايف النص الذي تَ 

 : , ومنها)ساعي البريد(قصيدته 
ــــْل ــــه ــــِدَث ــــن جدي ـــــدِ ّم م ـــــاعَي البري ـــــا س  ي

ـــــابي Mـــــن خ ـــــو مل يك  يف ذلـــــــك الوIـــــــاِب ل
ــــّل ــــو ك Mــــو ت ــــاِبل ـــــاعَيب ـــــا س ـــــدِ ي  البري

ــــددَت ــــاريج ــــي انتظ ـــــــMباريل ـــــــة اص  وقل
ــــــه النضــــــيِدعـــــن Iلعـــــة القMـــــار  IRH وIلع

 ويف بعض قصـائده تتفـاوت األشـMر تفاوًتـا بّينًـا ال نكـاد نجـده إال يف بعـض
 : الموشحات

                                                 
ــاد ) ١( ــود العق ــاس محم ــبيل : عب ــابر س ــوان ع ــداوي  –دي ــاهرة  –دار هن ــداع  –الق    –م ٢٠١٣إي

 . ٣٤ص 
 . ٨٨ص  –السابق ) ٢(



 

٨١ 
 

    
ـــــــــولَّىالعـام يـا حلـو التثنـييكاد يمض  أو ت

ـــالتمني ـــك إال ب ـــا من ـــا اقتربن  لـــــــــيس إالم
ــــي ــــاننيال تلمن ــــي خ  أو عشــــــقتكأن قلب

ــــــي ــــــَي إال أنن ــكمل يكــــــن مّن ــد رأيت  IQHق
فـاعلن : (وبعض أوزانه ليس مـن أوزان الخليـل, فلـيس يف األوزان التقليديـة

 :وعليه قولهقبل العقاد خاض هذا الوزن,  عمودًيا , وال أعرف شاعًرا)َفْعلن
ـــــــــي ـــــــــوى قلب  زورق جيـــــــــــــــــري يف اهل
ــــــي ــــــي ب ــــــن يمض ــــــــره اأي ــــــــري هن  لخم

فــاعلن (أو ) فــاعلن مفعــوْل : (أيًضــا  فيمــا أعلــم ولــيس يف األوزان التقليديــة
 : , كما يف عُجَزْي هذين البيتين من النص نفسه)فْعالن

ـــــــــــه جيـــــــــــري ــــــاْر ليت ــــــا األهن ــــــا أب  ي
ـــــــــــري ـــــــــــثلام جت  ى األقـــــــدارْ َمـــــــيف حِ م

 أما زلنا يف حاجة إىل دليل عىل شاعرية العقاد? 
غـامض لذيـذ قلمـا نجـد لـه  ذا النص, ولنتأمل ما فيه مِْن حذٍف فلنقرأ أيًضا ه

 : نظيرا 
ـــــًدعجــب الســاعي الــذي كنــت لــه  ا يف شـــــرفتي منتظـــــرا أب
ـــر حضـــراإن مـــن حتضـــر لـــي أخبـــاره  أهيـــا الســـاعي بخي

ـــئَت ـــِق إن ش ـــافالأْل ـــا ح ــــِفراوIاب ــــة إن َص ــــالي لحظ  ال أب
ــــــــه ــــــــق اآلن ال أرقب ــن ألرالMري ــك لك  IRH..ىألرى وجه

                                                 
 . ٧٦ص  –السابق ) ١(
 . ٩٠ص  –السابق ) ٢(
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 . لدي فكرة بديعة  −
 ما مدى صواهبا ?  −
 . حالوة الشكل عندي أرجح من الصواب  −
 وماذا لو وجدت من الوقائع ما ينفي هذه الفكرة ويفندها ?  −
) يتشMار(أنت تعرف . سأعدل الواقع  , ل الفكرةيعييني ; لن أعدّ  الر مْ هذا أَ  −

 :  عنق األشياء وتوجيهها إىل االتجاه الذي يرضيني  يف التأويل وقدريت عىل يلّ 
فقتهـا ايف العصـر العباسـي قـد ر النقد) ثورية(ذهب أحد مشاهير النقاد إىل أن 

صفوا بالحداثيين , ومنهم عند الشعراء الذين وُ ة فكرية سياسية يوثورثورية شعرية 
معظـم حياتـه  عـاشتمـام قـد  أبـا نعـرف أنكيف يصح ذلك ونحن ) . أبو تمام(

  !الحكام وسراة الناس أحياء وأمواًتا ? يمجدالشعرية 
وجد الناقد يف ديوان أبي تمام بضعة أبيـات وردت يف إحـدى  ;األمر سهل جًدا
 ) : األمالك(ا لـ قصائده تتضمن ذم 

 جتـــــاُر  ســـــراة ملوكنـــــا وُهـــــمُ مضــى األمــالك فانقرضــوا وأمســت
ــــا يف ــــذّموقوًف ــــالل ال ــــىظ ـــــدرامهُتحم ـــــا وال يُ ه ـــــذمارُ  ىحم  ال

ـــه ـــدهر عن ـــنات ال ـــت س ـــو ذهب ــــدثارُ فل ــــه ال ــــن مناكب ــــى ع  وألق
ــــــّد  ــــــالع ــــــمة األرزاق فين ـــــذا محـــــارُ ولكـــــْنل قس ـــــا ه  دهرن

فلنقصر النظر عىل هذه األبيات ولنتجاهـل آالف األبيـات التـي قالهـا يف مـدح 
 . ائهم كأهنا مل تكن الخلفاء والوزراء وسادة القوم ويف رث
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قيلـت يف مـدح واحـد مـنهم ,  أبيات الذّم السـابقةحتى القصيدة التي تضمنت 
تـين يف مدحـه , يقصـيدتين دال دوحثه عىل إنجاز ما وعد الشاعر به من عMايا , بعـ

 : ومما قال فيها  ,ا يف هذه القصيدة مأشار إليه
 رارُ ى عنــــده اهلمــــم الحــــرَووُتــــيMيــــب لجــــوده ثمــــر األمــــاين
ـــه ـــت كواعـــب األشـــعار في ــــاررفع ــــا المن ــــت لناظره ــــام رفع  ك

ــــرار وأيُّيموالحفيظــــة منــــه ِخــــ حلــــيمٌ  ــــا ش ــــيس هل ــــار ل  الن
 .أن يراه ّب حغض الناقد Iرفه عن ذلك كله ليرى أبا تمام كما ي

ز شـعره الـذي والتقF بيًتا آخر يف هذه القصيدة ليدلل عىل إحساس الشاعر بتمي
 : )غيره ال يتشابه مع(

ــــــعٌرلــــي ضــــيعة إال المMايــــا ومــــا ــــــاُر وش ــــــاع وال يع  ال يب
ا هبـذا التميـز, فما دام الشاعر ثورّيا فيحسن أن يكون متميـًزا عـن غيـره, معتـد 

كـان وعـده أن يهبـه : الـديوان شـارح ) الخMيب التبريـزي(ويتجاهل الناقد قول 
ويؤيـد كـالم . ريـد الضـيعة علمه أنـه ال يأفMلب منه ماال , و ,, فتأخر ذلكضيعة

 : بعده  رُ آَخ والشارح بيت قبل هذا البيت 
ــ ــي ِش ــياع فب ــر الض ــدع ذك ــــارُ امسف ــــا نف ــــي عنه ــــرت وب  إذا ذك

ــــــعٌرلــــي ضــــيعة إال المMايــــا ومــــا ــــــارُ وش ــــــاع وال يع  ال يب
ـــى ثالعقـــار ولســـت منـــهوومـــا أنـــا  ـــعل ـــارُ ق ـــي عق ـــودك ل  ة وج

عىل ثقة منه , وألن خبرتـه تقتصـر عـىل األسـفار ألنه ليس  اأي أنه ال يريد عقار
العMايا ما يحبه واألشعار التي ليست كالعقار , فهي ال تباع وال تعار , إنه يتخير من 

 ,ا عـن ذلـكحً ولكن ناقدنا المغوار يضرب صف ;ال أكثر وال أقل  وما يالئم خبرته
 .فكل مهه إثبات فكرته 

وأخواهتـا , فـاغتنم  الفرصـة ) لغربـةا(ثم وجد الناقد يف شعر أبي تمـام كلمـة 
وهباء , فزعم أن أبا تمام كان يشعر باغترابه  ا يزيدها رواءً حً ليضيف إىل الصورة ملم
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 : ومما استدل به قول أبي تمام  ,! )كرفاقه من اليساريين الثوريين(واغتراب شعره 
ـــُت ـــأو خل ـــدُت لش ـــدإذا قص  أدركتــــه أدركتنــــي حرفــــة األدب أين ق

ـــةٍ   قـــت بـــالخلف والكـــذبَدَوةبـــوبأغتراب الجـــود إن برقـــتكـــا بغرب
, للناقد أن يقول هنا ليست غربة المرء يف مجتمعه كما يحلو) الغربة(والحق أن 

أي غايته , وحـديث الشـاعر عـن  ,)شأوه(بل رحيله عن هذا المجتمع سعًيا وراء 
 . ولعه باألسفار شائع يف شعره شيوًعا واضًحا ملفًتا 

 : تدل به الناقد كذلك ومما اس
ـــًة ـــة يف األرض آنس ـــذها مغرب  غريــب حــين تغتــرب بكــل فهــمٍ خ

 
ـــيغـــدون مغتربـــات يف الـــبالد فـــام ـــاق مغترب ـــزلن يؤنســـن يف اآلف  ا ي

 .واغتراب شعره هنا ليس إال اشتهاره وذيوعه يف شتى بقاع األرض 
 : واستدل أيًضا بقوله 

ــــا ــــرت هب  أهــل األرض فهــي ســكون حركــاتإنســــيه وحشــــية كث
الشـاعر بـين النـاس مـن  هنا ال يعني اغتراب القصيدة واغتـراب) التوحش(و
وأهنا تستعصي  ,أهنا ترود البالد: , وإنما يحتمل عدة معان ذكر التبريزي منها حوله

معت كثر العجب منها عىل غيره من الشعراء فال يستMيع أن يأيت بمثلها , وأهنا إذا ُس 
بيـت بويشبه التبريزي بيت أبـي تمـام هـذا . د فيها من حسن اللفظ والمعنى لما ير

 : آخر له 
ـــة  ـــغريب ـــتهات ـــب فترؤنس اآلداب وحش ـــى قل ـــل عل ـــام حت ـــف  ُل حت

 .هبا ناقدنا عىل ذلك االغتراب المزعوم  ستدّل يوهو من األبيات التي 
 :األبيات  التي استدل هبا  الناقد هذه )األدلة (يضاف إىل ما سبق من 

ـــيغـــدون مغتربـــات يف الـــبالد فـــام ـــزلن يؤنس ـــاي ـــاق مغترب  ن يف اآلف
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ــر غرائــبغرائــب القــت يف فنائــك أنســها  مــن المجــد فهــي اآلن غي
 

ـــًة ـــة يف األرض آنس ـــذها مغرب  بكــل فهــم غريــب حــين تغتــرُب خ
  .غير ما ذكره الناقض وهي أبيات تحتمل معاين أخرى

: )الغريـب(ك مشتقاهتا ; فمن معاين معان متعددة , وكذل  ذات) الغربة(كلمة و
أغـرب  :يقـال:(الذي بلغ الغاية يف الحسن أو الجودة أو الوفرة , ويف تاج العـروس

الرجـل  إذا جــاء بشــيء غريــب, وال يخفــى مــا يف الكــالم المصــنف مــن حســن 
) . »درهجاء بغريب الكالم ونـوا: تكلم فأغرب : يقال «: ويف األساس .   IQHالسبك

: ويقـال .. كثرة المال وحسن الحال من ذلـك: اإلغراب: (ويف تاج العروس أيًضا
 ). وهو غاية اإلكثار »أغرب الفرس يف جريه«

 : قال األعشى ;وقد استخدم هذا اللفظ بمعنى من هذه المعاين يف عصور شتى 
ـــة ـــوك غريب ـــأيت المل ـــيدة ت ـــوقص ـــال َم ـــا ليق ـــد قلته ـــاق  ن ذا قاهل

 : ويروي
ـــة  ـــوك وغريب ـــأيت المل   ................................حكيمـــةت

 .هنا تدل عىل اإلعجاب بالقصيدة وبقائلها  »من ذا قالها«و
 : وقال ذو الّرمه 
ـــد أِر ـــُتوشـــعر ق ـــٍبق ـــه غري ـــــاالل ـــــاند والمح ـــــه المس  أجنب

ـــــتُّ  ـــــدُّ فب ـــــه وأق ـــــهأقيم ـــــاالمن ـــــا مث ـــــد هل ـــــوايف ال أع  ق
بـل إن أبـا ). المغـرب حيلّ  المغرب يف: (ب معروف أسماهكتا) ابن سعيد(ولـ

تمام نفسه قد استخدم هذا اللفظ وأخواتـه يف سـياقات تـدل داللـة واضـحة عـىل 
; ومـن )وهي تغاير معنى االغتراب الذي ذكـره الناقـد(بعض المعاين التي ذكرهتا 

                                                 
 .كذا يف المعجم) ١(
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 : ذلك قوله 
ــــائي ــــون فن ــــوم تزخرف ـــــبكــــل ي ـــــر غري ـــــرد وب ـــــاء ف  بحب

 : ه وIيبه, وكذلك قولهتهنا بال شك هو المحمود المستحب لجود) الغريب(و
 كالبـــــدر الصـــــلف وال تيـــــاهأللMــاف الثنـــاء إلــى فتـــى دٍ ْهــمُ 

ــه ــن مدح ــا م ــب غرائب ــي الغري ـــــتكراهألب ـــــد وال اس ـــــر تعقي  يف غي
 : ب أن يراها , وقديًما قال أحدهمحإنه هنج غريب أن يرى اإلنسان األشياء كما ي
 مل ترأياه ُأرى عيّني ما
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ذا Iال إكثيًرا من الناس , بل يمسخهم مسًخا  يفسدإنه الكرسي الرهيب , الذي 
 . جلوسهم عليه 

أعرف واحًدا من هؤالء كان يشغل منصًبا له خMره يف إحدى الوزارات , وكـان 
, حدثت له قصة تستحق أن تروى مـع عضًوا بإحدى لجان الترقية إىل وظيفة أستاذ

تقدم ذلك األستاذ المساعد للترقية ببحـوث أساسـية وبحـث آخـر  ;أستاذ مساعد
, وأبلغه أمين اللجنة بأن بحوثه األساسية قرئت وُقّومت »البحث المرجعي«يسمى 

لمقابلـة أعضـاء اللجنـة  –حيـث كـان يعمـل  –وأجيزت, واستدعاه من الخليج 
عي, فهذه هي الخMوة الباقية لكـي يحصـل عـىل الترقيـة , ومناقشة البحث المرج

وكان رجل الكرسي واحًدا من الذين أخـذوا عـىل عـاتقهم مناقشـة هـذا البحـث 
المرجعي , واجتمعت اللجنة, وجاء رجل الكرسي, وIلب تأجيل المناقشة ألنـه 

دة , مل يقرأ البحث, فقيل له إن هذا األستاذ المساعد جاء لهذا الغرض من بالد بعيـ
قـال لهـم رجـل الكرسـي ببسـاIة وال يحسن أن يقال له سافر وعد مرة أخـرى, ف

أنـا «: وقـال . , وتصـفحها يف دقـائق معـدودة»أعMوين نسخة مـن البحـث«: بالغة
من حسن حظك أين قريت البحث «: , وبدأ مناقشته بقوله »جاهز, أدخلوا الباحث

حث بـل ألقـى نظـرة عـىل بعـض , ولو كان أكثر صراحة لقال إنه مل يقرأ الب»بسرعة
تعثـر يف  )الالقـراءة(أو عـىل األصـح  )القـراءة السـريعة(صفحاته, وبسبب هـذه 

لمـاذا مل «: المناقشة ووقع يف أخMاء مضحكة; فمن ذلك أنه سأل الباحث مستنكًرا 
وكان جـواب الباحـث سـهالً , لقـد رجـع إىل الكتـاب  »فالن?. ترجع إىل كتاب د

مل وثنايا البحث, فلم يشـعر رجـل الكرسـي بـأي حـرج , المذكور وأثبت ذلك يف 
يختلج له جفن, وواصل مسيرته المتعثـرة , فـاهتم الباحـث بأنـه اسـتخدم تعبيـًرا 
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ركيًكا قبيًحا , ومل يجد الباحث صعوبة يف درء االهتام , فالتعبير ليس من إنشائه, بل 
احب فسأله رجـل الكرسـي عـن صـ ,منقول من مرجع ذكره الباحث بكل وضوح

القاضـي (, ومل يجـد »آه, دا عـامل جليـل«: فأجـاب »هـو فـالن«: التعبير, فقال له 
نصـف (غضاضة , وواصل حديثه عن عيوب البحث; فاعترض عـىل  ةأي) الفاضل

َوَرَدت يف البحث , وبMبيعة الحال مل يفهم المراد مـن الجملـة, ألنـه مل يقـرأ  )مجلة
Mِّـئ النصـف ما زين له أن يخ )جرأةال(نصفها اآلخر, ومع ذلك وجد يف نفسه من 

ال يشترU يف الناقد «: ذلك نتصور أن كاتًبا كتب هذه العبارة الذي قرأه , ولتوضيح 
 »... أن يكون عالًما بما ينقد فحسب, بل يشترU فيه أيًضا أن يكون نزيًها موضوعًيا

ل إن أخMأت يا هـذا , كيـف تقـو«: يقول له  »القراءة السريعة«فإذا واحد من أهل 
 . !?»الناقد ال يشترU فيه أن يكون عالًما بما ينقد

األمر الفظيع المريع يف هـذه القصـة أن رجـل الكرسـي يـؤمن إيماًنـا راسـًخا 
ويكفر عنه  ,يشاركه فيه تابعوه بأن جلوسه الMويل عىل الكرسي , يغفر له كل اآلثام

إن «: أو قـال  »لريـان يـا فجـ«: كل السيئات , ويحّسن فيه كل القبائح, فإذا قـال 
عظمة عىل عظمـة «أن نقول له  –نحن العامة  –, فعلينا  »الشمس تشرق من الغرب

 .  »يا سيدنا, أصبت وأحسنت وأبدعت
إن المتوقع ممن ال يتقن عمله أن يداري ذلك, لكن رجل الكرسي يكـاد يقـول 

 كيف تMالبني باإلتقان? أال تعرف من أنا وأي كرسـي أجلـس«: لك بلسان الحال 
 . »عليه?

لقد غضب رجل الكرسي أشد الغضب من غريمـه , الـذي رد عـىل مالحظاتـه 
ينقد شيًئا مل يعرفه, ويناقش بحًثـا مل  »القاضي الفاضل«مدافًعا عن نفسه , وأثبت أن 

 . يقرأه 
: ما حدث بعد ذلك أعجب وأغرب وأدهى وأمر , لقد قيل لألسـتاذ المسـاعد 

ما قلنا لك مـن قبـل , فقـد أخMأنـا يف مجـع إن بحوثك األساسية ليست مجازة ك«
 . »الدرجات
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وأرسلت النتيجة إىل كلية األستاذ المساعد , وشاء اهللا أن تكون الدرجات التـي 
أرسلت دالة عىل نجاح البحوث األساسية , لكن اللجنة قالت إهنا أخMأت يف نقـل 

مل تبلغ  درجات األستاذ المساعد نأ –كما ذكرت اللجنة  –الدرجات , والصحيح 
درجـة , وثالثـة األثـايف أن درجـات ثلـث حد النجاح, فبينها وبين درجة النجـاح 
حصل من  –عىل سبيل المثال  −فأحدها  ;البحوث جاءت متفاوتة بشكل مضحك

أمـا  ثمـاٍن ونصـف,ومن حكـم آخـر عـىل  تسع من اثنتي عشرة,أحد الحكام عىل 
 .ثالث درجاتالقاضي الثالث فكانت درجة البحث عنده 

ألســنا يف حاجــة إىل تشــريع يحمــي النــاس مــن شــرور أنفســهم ومــن شــرور 
 الكرسي? 

 ).م٢٣/٩/٢٠٠٧يف  اليوم المصري(نشر بجريدة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٩٢ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٩٣ 
 

 

אאא 
 

 
 
نا صورة الحياة يف العصـر الجـاهيل كمـا نراهـا يف كتـب التـاريخ وعُ رُ لنا وتَ وَ هُ تَ 

دب; فلم تكن حياة البشر تختلف كثيًرا عن حياة الضواري يف الغابـات والسير واأل
البقـاء : (والصحاري , ال يحكم الناس إال قانون واحد , يتلخص يف عبارة واحدة 

, تستوي يف ذلك العالقات بين القبائـل والعالقـات بـين األفـراد, حتـى ) لألقوى
 : لنجد من شعرائهم من يقول 

 لمظلم الناس ُيظومن ال يَ 
 : وارد التي خلقها اهللا للناس كافةبل نجد منهم من يباهي بالظلم واالستئثار بالم

ــــا ــــا ُظلمن ــــالمين وم ــــاة ظ ـــــــا بغ ـــــــا ســـــــنبدأ ظالمين  ولكّن
 ويشــــرب غيرنــــا كــــدًرا وIينــــا صـــفًواونشـــرب إن وردنـــا الـــامَء

 : تتجنب الغدر والظلم –لضعفها  –بل يذم شاعرهم إحدى القبائل ألهنا 
ــــــةُقب ــــــة ال يغــــــدرون بذم  وال يظلمـــون النـــاس حبـــة خـــردِل ّيل

ـــــ ــُودون الـــــامء إال عشـــــيًةرِ وال َي ــدر ال ــِل رَّإذا ص ــل منه ــن ك  اد ع
رجل غريب , فاستغاث لوحدث يف ذلك العصر أن أحد المكيين اغتصب ماًال 

واحد من  قلبالرجل بأهل الخير من القرشيين , وكانت استغاثته شعرية , فمست 
, فاستنفر الزبير رجال قريش, حتى اجتمـع ) الزبير بن عبد المMلب(ئهم , هو نبال

, حيث تعاهدوا عىل أن يكونوا دائًما عوًنـا ) عبد اهللا بن جدعان(منهم مجاعة يف دار 
عـىل  − ملسو هيلع هللا ىلصوسميت تلك المعاهدة بحلف الفضول ; وقد شهد الرسول  ;للمظلوم 



 

٩٤ 
 

عظيمة , حتى لقد كـان عنـده  رهبحضوذلك الحلف, وكانت مسّرته  –حداثة سنه 
 . أغىل من محْر النَّعم , أي أغىل من أغىل الثروات 

كما نرى ونلمـس  –هذه الصورة المهولة المرّوعة مل تذهب مع الماضي , فهي 
ما زالت قائمة بحذافيرها يف العالقات بين الدول يف عصرنا ; فهذه العالقـات ال  –

ئل وبين األفراد يف العصور الغابرة , وال سيما تختلف كثيًرا عن العالقات بين القبا
العصر الجاهيل , بل لعلها صارت أعتى وأقسى وأجهل وأضل ; والحـروب التـي 

, لحادي والعشرين خير شاهد عىل ذلكلت يف القرن العشرين وبواكير القرن اعاشت
 : دون حاجة إىل تمثيل أو تفصيل 

ــو عومــا الحــرب إال مــا علمــتم وذقــتُم ــا ه ِم وم ــرجَّ ــديث الم ــا بالح  نه
 هل من حل ? 

ليس هذا السؤال بالجديد ; فقد فكر فيه وأجاب عنه بعض المفكرين واألدبـاء 
الذي نادى بـأن ) زينون(منذ زمن بعيد, منهم فالسفة اليونان الرواقيون, وبخاصة 

; احدة , وأن يخضعوا لنظام واحـدالناس أمة واحدة , ويجب أن تكون لهم حياة و
الفيلسوف العربي المسلم الذي دعا إىل اتحاد البشر فيما اسـماه ) الفارابي( ومنهم

, والفيلسـوف اإلنجليـزي )دانتـي(, ومنهم الشاعر اإليMايل ) رة الفاضلةوالمعم(
الذي حذر من دمار قد يحيق بكل شيء ذي قيمة يف حياة البشر إذا ) برتراند راسل(

 . رةنه من األسلحة الكبيرة الخMيملكومل تقم حكومة عالمية تستأثر بكل ما 
وقد ظلت هذه الدعوات أشبه بالرؤى واألحالم التـي يسـتحيل تحققهـا , بـل 
يستحيل تصورها , بسبب ظلمات من األثرة والقسوة كانت وما زالت تخـّيم عـىل 

 . عالمنا 
 الحلـموقد خMا العامل خMوات محدودة يف الMريق الMويل المؤدي إىل تحقيـق 

األمن , والمحاكم الدوليـة ;  سعصبة األمم , واألمم المتحدة ومجل الكبير ; منها
كانت وما زالت يف خدمة الظلم ال  –كما يعلم القاصي والداين  –ولكن هذه النظم 

يف خدمة العدل , أو هي تحرص عـىل العـدل إذا صـادف العـدل هـوى يف نفـوس 
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 . تعّد وال تحصى واألمثلة عىل ذلك ال ! األقوياء , وإال فالظلم أقوم وأهدى 
وبالرغم من هذا الظالم الذي يخيم عىل عالمنا أرى ويرى معي كثير من النـاس 
ضوًءا خافًتا يMل عىل استحياء ; لقد رأينا من األوربيين مـن وضـعت نفسـها أمـام 

  .) ال: (البلدوزرات اإلسرائيلية مضحية بحياهتا لتقول للظلم 
وحـّب الخيـر  النبـلمات ليـه سـخر يظهر زعيم عـالمّي تبـدو عوبين حين وآ

  .والعدل والسالم 
بفضل وسـائل النقـل واالتصـال  –إن دول العامل يف عصرنا ومن ناحية أخرى ف

حتـى صـار سـاكن نيوزيلنـدا أو قد تقاربت إىل حد مل يسـبق لـه مثيـل ,  –الحديثة 
 . أيسلندا كالصاحب بالجنب لساكن بنين أو األرجنتين

, ولكن لنصّوب سهمنا كاذهذا وعلقنا أمالً كبيًرا عىل  إذا لعلنا نفرU يف التفاؤل
 Uإىل النجوم فقد نصيب المنارة , فاألمل عىل كل حال خير من القنو . 

هل لنا أن نحلم بخMـوة أو خMـوات عـىل الMريـق المـؤدي إىل الحلـم الكبيـر 
 ,القديم? هل يدعو عقالء العامل إىل قـانون دويل حقيقـي, وإىل قضـاء دويل حقيقـي

 إىل سلMة عالمية قادرة عىل محاية الحق والعدل? و
ـــا رغـــداىا تكـن أمجـل المَنـإن تكن حق  ُمنى  وإال فقـــد عشـــنا هبـــا زمًن
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