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 المقدمة
وحىت امليادين اليت تظهر . كل علم يف حاجة إىل إضافات، وإمتام، وتعمق. 0

 .ها يف يوم من األيام يف حاجة إىل مراجعة وتنويراليوم كاملة، مستوفاة، فإهنا جتد نفس

علم القافية من العلوم اليت تظهر هزيلة، مغلقة، وكأنه قيل فيه كل ما يلزم أن 
وذلك رغم أن القافية هي السمة األساسية يف الشعر املنظوم، ورغم أهنا احملرك . يقال

 .الرئيسي للشكل واملعىن

بعد أن وضعوا قواعدها، وحددوا عيوهبا، . افيةالعروضيون مل يهتموا كثريا بالق. 5
والدليل . فإهنم اعتربوا مهمتهم منتهية، وأصبحوا يعتربوهنا شيئا مكمال لعلم األوزان

 .على ذلك أهنم يكتفون بوضع دراستها يف ذيل كتبهم

فلم . كمعظم العروضيني هنجت يف البداية هذا النهج املتجاهل للقافية. 3
كتاب العروض، الشعر بني النظرية }: ويف مؤلفي األول. امعيةأدرسها يف رساليت اجل

 .تطرقت فقط لدراسة االوزان{ والواقع

كتبت ذات يوم حبثا يف جملة علمية فرنسية عرضت فيه نظرية القافية العربية . 1
وبقيت جاهال يف احلقيقة . ومل أستفد من ترمجة هذه املفاهيم. مرددا فيه ما قاله األولون

وذلك ألن املعرفة النظرية دون اطالع على امليدان ال . ، وماهية نظامها قافيةأسرار ال
 .تساوي شيئا
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فجمعت حويل . وذات صائفة، عزمت على التعمق يف هذا الفن جبدية. 2
فأحصيت، وصنفت، ونظرت، . ، ونظرت إىل القوايف على مستوى الواقع الدواوين
 .ا ضمنته كتايب الثاين يف العروضكل هذ.وبسطت

وهذه القافية اليت كانت ختيف الكثري مبصطلحاهتا وأحيانا بتناقض اآلراء حول 
ا بعض أبواهبا، أصبحت يف تدريسي اجلامعي من البساطة حبيث أن الطالب صارو 

 .يستوعبوهنا من خالل حصة واحدة
ة إىل الوحدات األساسية، رابطا احلركات باحلروف، بسطت املفاهيم وأرجعت البني

وقد تبىن الكثري هذا املنهج وأخص بالذكر كتب وزارة . طلحات الزائدةمهمال املص
 . أخذ مؤلفوها الكثري من أعمايلالرتبية اليت

 بعد دراسة عروض الشعر الفصيح وحل قضية التقطيع هنائيا وبكل بساطة. 8
اهلادي }يفزان الشعر الشعيب ، وإزاحة القناع عن لغز أو {نظرييت يف تقطيع الشعر}يف

وتعريف ما مل { نظرية اإليقاع} يف وحتديد مفهوم اإليقاع{ زان الشعر الشعيبإىل أو 
عزمت على { املعجم احلديث للوزن واإليقاع }يف يعرفه القدماء واحملدثون من مفاهيم 

واندهشت عند . املضي قدما يف اجتاه هذا السهم الذي يقود الباحث إىل األمام
عالقته بكل ميادين اللغة من صوتيات ف. ولوجي هذا العلم الذي ال ينضب حبره

. وصرف وحنو ومعجم وعلم داللة وبالغة وأسلوبية، عالقات وطيدة، واضحة، طبيعة
 .ت يريد بعض الباحثني جره اليهاوليست خفية، غامضة كبعض روابط الوزن مبجاال

ويف كل باب أدرجنا . صنف هذا الكتاب إىل أبواب تظهر من خالل الفهرس. 5
وهي متلك نوعا من االستقاللية . املباحث جلها طريفة، جديدة، مبتكرةهذه . مبحثا

 .يدرسها يف االجتاه الذي يبتغيه جتعل القارئ الذي يأىب االطالع بطريقة خطية، أن
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من بني املباحث الواردة هنا أشري مثال إىل تعريف القافية الذي أثار مناقشات . 6
 .تعريف جانبه من الصحة وفصلت يف هذه القضية مبينا أن لكل. عقيمة

جت فيه منهج حيث هن اشتقاق القوافيومما سيعجب القارئ بدون شك باب 
آمال أن يكون منطلقا لتأليف معجم للقافية تفتقر إليه املكتبة ابن جين يف الصرف ، 

 .العربية

كتشاف ن تفكريي متجه حنو الباحثني الذين هم يف حاجة إىل ا ويف النهاية فإ. 9
 .سته، وتصنيفهتراثهم ودرا

لنماذج اليت يستعملها فما أعحب إال من فقر ا. وفكري أيضا متجه حنو الشعراء
مناذج القصائد يف الشعر العمودي وحده، إذا اقرتنت أعاريض الشعر  !البعض منهم 

وشعراءنا ال . كما أظهرنا هذا يف بعض املباحثباآلالف   تعد،  بأصناف القوايف
ن على من شعرائنا يسريو  وقد أثبتنا هنا أن الفحول. منها يستعملون إال النزر القليل

وذلك ألن تغيري الداللة يعين تغيري الوعاء الذي حيتوي مبدإ تنويع النموذج دوما ، 
 .املعاين أي تغيري الشكل

 

ويف هناية املطاف شكري هلل تعاىل الذي منحين القدرة الكافية على السري يف 
 .دروب البحث الوعرة

 

 كاتمصطفى حر 
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 ور األولــــــــــــالمح

 ة والشعرـيـــــــــــالقاف

 
 

 القافية وسمات الشعر: المبحث األول 
 القافية والشعر العالمي: المبحث الثاني 

وظائف القافية: المبحث الثالث   
 طبيعة القافية: المبحث الرابع 
 واإليقاع القافية: المبحث الخامس 

 فية العربيةخصوصيات القا: المبحث السادس 
 القافية وبنية القصيدة: المبحث السابع 
 شعر الحرالقافية وال: المبحث الثامن 
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  1المبحث 
 سمات الشعرالقافية و 

 

، مستعملًة أدواهتا اخلاصة   الشعر تعرفه كل الثقافات وهي تزنه بواسطة اللغة.0
وزن الشعر له نظام و . كالنرب وعدد املقاطع والتقابل بني ثقيل هذه املقاطع وخفيفها

 .جل األحيان قواعده الصَّرحيةيف مجاعي يطبقه الشاعر بالسليقة جاهاًل 
يف بعض األحيان ينشئ العلماء نظاما صرحًيا، مكتوباً، يتحكم يف الوزن ويسمونه 

 .عروًضا والغرض منه إبراز بنية الشعر وتسهيل مهمة من غابت عنه السليقة

الشعر وكل الثقافات كانت تربط هذا الفن األديب الوزن هو السمة البارزة يف  .5
والعرب كغريهم من الشعوب ربطوا الشعر بالوزن ولكنهم أضافوا له مسة أخرى . به

 : مسوها القافية وخلصوا هذا يف قوهلم
 

                .الشعر هو الكالم الموزون المقفى

 : املعادلةومادام الكالم هو جتسيد للغة فإن هذا التعريف يؤول إىل  

                             .قافية+  وزن + لغة =  الشعر

ولكن العرب عندما بدؤوا يؤلفون القصائد التعليمية كألفية بن مالك يف النحو 
واخلزرجية يف العروض واجلزرية يف التجويد ، وجدوا أنفسهم أمام نصوص موزونة ، 

ففعلوا . ب تظهر فيه جتربة الشاعر الذاتيةمقفاة ، ال تنتمي إىل ما تعّودوا عليه من خطا
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دون أن حيّددوا  نظًماأقصوا هذه النصوص من الشعر ومسوها :  ما فعل اليونانيون قبلهم
 .وخامرت األذهان معادلة جديدة. الفرق بني الشعر والنظم 

            .مجهول+ قافية + وزن + لغة =  الشعر

د والشذذذعراء أنفسذذذهم ال يكذذذن حتديذذذده هذذذذا الشذذذيء الهذذذول الذذذذي حبذذذث عنذذذه النقذذذا
فهذذذي الذاتيذذذة أحيانذذذا وهذذذي . بسذذذهولة ألنذذذه جمموعذذذة مسذذذات قذذذد تتغذذذري مذذذن ناقذذذد إىل آخذذذر

 .اجلماليات وهي البالغة أو األسلوب أو اخليال

فالشعر هو جمموعة . ومهما يكن من أمر فالدارس للشعر يعرف موضوع دراسته.3
واملعري وحافظ  ج أدباء مثل جرير وأيب متامإنتا  النصوص اليت ألفت يف اجلاهلية وهو

إبراهيم والبارودي واألمري عبد القادر ، وكلهم لقبوا بالشعراء نتيجة لكالمهم املوزون 
 !املقفى

وخالصة القول فإن الشعر ، وعلى األقل القدمي منه ، ليس يف حاجة إىل تعريف ييز 
 .نصوصه عن غريها من النصوص
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  2المبحث 
 ية والشعر العالميالقاف

 :عند تعريفهم للشعر بعض علمائنا قالوا.0

         الشعر هو الكالم الموزون والمقفى عند العرب

ن لقرطاجين مطلعون على اللغات وملمو هؤالء مثل ابن سيناء والفارايب وحازم ا
 .رهاابأشع

ة إال يف بعض وبالفعل فإن اليونان مل يقّفوا شعرهم ، والالتينيون مل يستعملوا القافي
، واإلجنليز مل يعطوا أمهية هلذه لقافية وكذلك الّشأن بالنسبة  املقطوعات اخلاصة

 .لليابانيني
أما الفرنسيون فإهنم مل يكتشفوا القافية إال يف القرن اخلامس عشر وكانوا يستعملون 

 .يف شعرهم نوًعا من اجلناس ينهون به األبيات بطريقة عشواية
تقفية ليست مسة عاملية يف الشعر ، وإمنا السمة  املشرتكة هي هذا يبني لنا أن ال

 : الوزن حبيث أن معادلتنا السابقة تؤول إىل

                                             .وزن+  لغة =  شعر

هل كان يف البداية . هذا حيثنا على التفكري يف عالقة الشعر العريب بالقافيةكل   .5
ة وجاءت هذه رويًدا رويًدا لتستقر وتالزم القصائد ؟ أم أن النشأة  موزونا بدون قافي

كانت مشرتكة ؟ مادمنا ال منلك قصائد دون قافية فهذا التساؤل ال جواب له وكل 
 .نقاش حوله يعترب عقيماً 
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فالنظامان وصال . املالحظ هو أننا ال نستطيع أن نؤرخ ال العروض وال القافية .3
 .ابتني على مر العصورإلينا مكتملني وبقيا ث

الفرنسيون عندما اكتشفوا القافية تشبثوا هبا وعدُّوها من أهم أركان شعرهم وطوروا 
 .قواعدها وثبتوها

اإلجنليز مل تشغفهم القافية ، شكسبري مل يستعمل املقفى من األبيات إال يف بعض 
اهتمامًا مل ينله املواقع من مسرحياته والشعر األبيض أي العاري من القافية نال لديهم 

 .لدى الفرنسيني
والدليل على ذلك أن  ، أما العرب فإهنم أعطوا للقافية أمهية تساوي أو تفوق الوزن

 .بعض النثر مثل املقامات مقفى دون وزن
تبطة حبسٍّ إيقاعي خيتلف ، رمبا مر  ويظهر من خالل هذا أن القافية ظاهرة ثقافية

ينا أن نقارن بني أنظمة القوايف يف شىت ولدراسة هذه الظاهرة عل. خرمن شعب آل
 .ولكن القافية مع األسف مل حتظ بأي اهتمام من طرف الباحثني. أشعار العامل
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 3المبحث 
 وظائف القافية

 :قد قلنا يف أحباث سابقة إن للوزن ثالث وظائف أساسية هي. 0

 .واليت هي رمبا السبب يف وجود الشعر الوظيفة الجمالية
وذلك ألن النثر ال يُغىنَّ ، وإمنا الكالم  fonction lyrique الوظيفة الغنائية

 .املوزون وحده هو القادر على مسايرة البناء املوسيقي
وتظهر هذه الوظيفة جليا يف :  fonction mnémotechnique وظيفة الحفظ

يبقى يف  وجود املنظومات التعليمية اليت أخذت الشكل املوزون ألن ما هو موزون
 .الذاكرة أكثر من املنثور

. فالشعر حيافظ على اللغة أكثر من غريه .باحلفظ الحفاظويكن أيضا ربط 
أما الشعر فإن شكله ثابت وال . النصوص النثرية يكن حتريفها، وتغيري الشكل فيها

واحملققون . وذلك ألن الوزن حصن منيع ينع حتريف ألفاظه ، يكن تغيري أي شيء منه
مخطوطات يعرفون جيدا هذا، فعندما تغيب عنهم كلمة أو يشتبه حرف فإهنم لل

 .يلجؤون إىل الوزن لتصحيح اخللل
 

فالوظيفة اجلمالية . لو حبثنا عن وظائف القافية لرأينا أهنا تساير وظائف الوزن .5
واضحة ، وهي تتجلى يف جتاوب األصوات مثلما تتجلى يف إيقاع السواكن 

 .واملتحركات
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فلوال احلفظ ملا كلف الناظمون أنفسهم عناء تقفية . فة احلفظ أيضًا واضحةووظي
 .األشطر

 الوظيفة التحديديةوهي . ولكن للقافية وظيفة أساسية داخل نظام القصيدة .3
 .وذلك ألن تقطيع النص هو من مسات الشعر األساسية البيت تبرز نهايةاليت 

يف القصائد اليت نقول . الوزن متاًما انظر إىل ما آل إليه الشعر بعد أن ختلى عن
 :كسمة للشعرية وكأن املعادلةالرجوع إلى السطر عنها إهنا منثورة ، مل يبق إال 

 قافية +  وزن    =   شعر

 الرجوع إلى السطر  =   شعر: أصبحت 

. قد قلنا يف أحباثنا العروضية إن الفرق بني الزحاف والعلة يكمن يف الوظيفة
تطويع الوزن للغة من جهة ومن جهة أخرى مسايرة النظام اخلليلي فالزحاف وظيفته 

وهي تأخذ غالباً شكل النقصان  تحديد نهاية البيتللواقع الشعري أما العّلة فوظيفتها 
انظر إىل الوافر األول الذي . مثلما حيدث يف فعل األمر ويف الوقف عند هناية اجلمل

 : وزنه النظري

 مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن      مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن  

ولكن الشاعر ختونه رمبا الذاكرة يف آخر البيت . هناية البيت تأيت بعد سّت تفاعيل
. ؟ العلة تأيت إلنقاذه هل أكملت عدد احلروف واحلركات أم ال: حىت يبقى متسائال 

 :يف الشكل 

 مفاعلتن مفاعلتن ُمفاَعلْ     مفاعلتن مفاعلتن ُمفاَعْل     
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 .حذف السبب األخري وأسكن ما قبله ، يظهر فيه الشطران بصفة واضحةحيث 

العروضيون يف الشعر العاملي كله الحظوا أن البيت كلما طال ، كلما جاءت 
ففي الشعر الفرنسي عندما يفوق عدد املقاطع العشرة تأيت احلاجة  .لتشطيرهاحلاجة 

يب تأكدنا من صحة هذه وخالل دراستنا للشعر الشع. إىل التشطري بطريقة مادية
 .املقولة

 .الحظ أن جمزوء الوافر يف غري حاجة إىل علة إلظهار شطريه وذلك لقصره

معظم أضرب الشعر تعرف العلة يف هناية الشطر األول أو الثاين ولكن بعض 
 .األمناط مثل الكامل األول

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن    متفاعلن متفاعلن متفاعلن      

تتدخل هنا عناصر أخرى كالنحو للداللة . فيها الشطر أو البيت بواسطة العلة ال حُيدَّد
إذ المحدد األساسي للبيت  فهي. القافية: ومن بني هذه العناصر . على هناية البيت 

 .هي الغاية التي يتجه نحوها الشاعر والجرس الذي يدركه السامع
 

 :وخالصة القول فإن للقافية أربع وظائف أساسية 
 .ووظيقة تحديد األبيات ظيفة الجمالية ، والوظيفة الغنائية ،ووظيقة الحفظ ،الو 

 
 
 
 
 
 
 



17 

 

 
 

  4المبحث 
 طبيعة القافية

إذا ابتعدنا عن النظريات واكتفينا باالنطباع الذي حتدثه القافية يف اآلذان فإننا 
 .عززهنالحظ تكراراً لألصوات غري تكرار الوزن، وكأن هذا التكرار يأيت فوق الوزن وي

 :ولو نظرنا إىل بعض األبيات من قصيدة مثل اليت مطلعها

 {النابغة}   وت وطال عليها سالف األبد  قأ    مية بالعلياء فالسند     يا دار              

 .لالحظنا فيها حرفاً يتكرر بعينه وهو الدال وكسرة تتبعه
 بن برد بشارل { جفا وده فازور أو مل صاحبه} :أما يف القصيدة اليت مطلعها

 .فاملتكرر هو أكثر من حرف وحركة
 :هذا يقودنا إىل املالحظتني 

 .القوايف خمتلفة يف حروفها وبنياهتا: 0 مالحظة
 .القاسم املشرتك بني أنواع القوايف هو التكرار.0 مالحظة

واجلناس الذي يربط . وهو وارد يف باب اجلناس ، والتكرار هو من ميدان البالغة
وبإمكاننا  .متحدتني يف الشكل وخمتلفتني يف املعىن قد يكون تاما وناقًصابني كلمتني 

 .أن ننظر إىل القافية من باب اجلناس الناقص
الغربيون يستعملون مفهوم التجانس وال يربطون التماثل أو التشابه الصويت 

 : بالكلمة وإمنا بالنص
 .ما يف نص هو تكرار حرف   allitérationأو الصاميت  فالتجانس الحرفي
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 .أو احلَذذذذذرَكي هو تكرار حركة ما يف النص assonance الصائتيوالتجانس 
تهاوى } : وقد يتكرر يف النص مقطع أو جزء ما مكون من حروف وحركات مثل

 .{بُه  +كذ  +َوا+كذَ +َوى+هذَا+ َت } :اليت جتزأ حسب مقاطعها كما يلي {كواكبه
 : للقافيةحبيث أنه بإمكاننا إعطاء التعريف اآليت

 .القافية هي تجانس صوتي: تعريف
 .القافية هي تكرار عناصر صوتية: أو

 .وكل لغة تضبطه حسب خصوصياهتا. هذا التعريف عام ومؤقت
 

تتكرر احلروف واحلركات وأحيانًا الكلمات أو البنية النحوية وقد ال ، يف نص ما 
 :يف البيت. يكون هلذا التكرار داللة

 .َوب ُنور  بـَْهَجت ه  وَنور  ُوُرود ه        َفَمْرَحًبا ب ُوُرود ه    َوَرَد الرَّب يُع 

وهذا التكرار مفروض . مرات 8مرة والضمة  00مرة، والكسرة  01حركة الفتحة تكررت 
ويكن الربهان على . ألن عدد احلركات القصرية يف العربية ال يفوق الثالثة والنص طويل

 .مرات على األقل 01كرر فيه وجوبًا إحدى احلركات تت ، 31حركاته مواقع أن نصًّا 

مهما يكن من أمر فهذا التكرار غري ملفت للنظر، وكذلك الشأن بالنسبة لبعض 
 .احلروف

يلفت النظر ألنه غري مألوف وذلك ألن تطابق { ُوُرود ه  }ولكن تكرار كلمة 
 .الشكل يقابله اختالف يف املعىن

 .، فإننا ندخل يف ميدان البالغة واجلماليات عندما يكون التكرار غري اعتياديّ 
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وذلك مثل ألف املد يف بييت  العدد أو الموقع بواسطة مميزاالتكراُر  ويكون
 :املعري

 ب بَـْغَداد وهنا َما َلُهنَّ َوَما ل ي    طربن ل َضـوء   البار ق   الُمتَـَعالــــــــي     
 ه  م ْن َهنَّا وثَمَّ صـــــــَواليب َنارَيْ       سَمْت َنْحَوُه األْبَصاُر حتى َكأَنَـَّها   

 

فهذه األلف جاءت يف هناية كل ربع بيت وهو مكان قوي ألن الوزن مبين على 
 :كتابة البيتني على الطريقة اآلتية . الشطر فتكرار نص
 

 ر ق   الُمتَـَعالــــــــي     /  اــــــــــــن ل َضـوء   البطربْ 
 ا ل يـــــــــــَلُهنَّ َومَ  / اــــــــــــــــــا مَ نً هْ ب بَـْغَداد وَ 

 حتى َكأَنَـَّهاُر /    سَمْت َنْحَوُه األْبَصا
 يــَوالــــوثَمَّ صـــــــ  /اـــــــــــــــــــَـــ ب َنارَيه  م ْن َهن  

 

 ترينا التجاوب الصويت بني أجزاء البيت املتماثلة من ناحية الوزن
 

مما يعطيها الصبغة الجمالية التي . التكرار واالنتظام: ينمبدأى القافية مبنية عل
 .ترعي االنتباه
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  5المبحث 
 واإليقاع القافية

 :قد عرّفنا يف أحباثنا اإليقاع كما يلي. 0
اإليقاع هو حدث متكرر يُقطُِّع الزمن إىل أزمنة متجاورة تربطها عالقات : تعريف

 .خمتلفة
ع إىل إيقاع رتيب حيث األزمنة املقطعة متساوية أو متقاربة وقد صنفنا اإليقا 

 {كتاب اإليقاع} اجعر  .وإيقاع عشوائي ال تتحكم فيه أي قواعد

 : املأحوذة من قصيدة البن فراساألبيات هذه ل نَذن ظُر إىل .5

 َوار يـــــــــــــــــــــُر َذيـْلَـُه بـَْيَن الجَـ ر  ُأجَ          ق  ـــــــــــــــــــــــــــُت أَلـْبَـُسُه أنــ يــــَوثـَْوٍب ُكْنـ
يب  إلى ع َذار ي   نـ ي      ـــــــــــس   ينَ َوَما زَاَدْت َعَلى الع ْشر    َفَما ُعْذُر الَمش 

 َوقَار  ـــــــــإلى أن َجاَءنـي َداع ي ال   وَما استمتعُت من َداع ي التََّصابـ ي      

 :لذي وزنههذا البيت من الوافر ا

 مفاعلتن مفاعلتن ُمَفاَعلْ    لتن ُمَفاَعْل       مفاعلتن مفاع

 2+5+5     2+5+5:  عدد األحرف فيه هو

فإن المها تسكن وتبقى سباعية يف كل  {نذذذذتذَذذمفاعل}إذا دخل الزحاف على 
 36أي  09+09ويف كل األحوال يبقى عدد احلروف ثابًتا يف البيت يساوي ، األحوال 

 .احرفً 
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يف هذا الوضع  ث والزمندَ الحَ ف عرّ إذا أردنا أن حندد إيقاع القافية فعلينا أن نُ 
 .اخلاص

أي القافية حسب تعريف " ذذذذذذذذَاري"الذي يتكرر هو مركب األصوات  الحدث
 .هو زمن القصيدة حمسوب باألحرف الزمن .اخلليل

هي ت كو ن إذاً و . حرفًا 01زمن كل منها  القافية تقطع القصيدة إلى أبياتٍ 
 .إيقاًعا رتيًبا

 :قصيدة النابغة اليت مطلعها.3

َها َسال ُف األَبَد    يـا َداَر َميََّة ب اْلَعْليَـاء  فالسََّند          َأقـََوْت وطَاَل َعَليـْ

 .مقطعا 56أي  01 + 01 : من البسيط األّول وعدد املقاطع يف كل بيت هو هنا
 .ية تقطع القصيدة إىل وحدات متساوية الزمنالزمن يعد هنا باملقاطع والقاف

 
 فهومن إيقاعا هبذا املومهما يكن من أمر، ويف كل احلاالت ، فإن القافية تكوّ .1

أما اخلطاب املبهم حول إيقاع القافية فإنه جمرد انطباعات ال متكننا أن  .العلمي الدقيق
 .نبين بواسطته شيئاً متماسكاً 

يف منط آخر حيث تُنوَّع القافية، .  الشعر العموديالحظ أننا درسنا القافية يف.2
 .فاإليقاع يبقى منتظما وتكون رتابته على مستوى أعلى

 حسب مزاج الشاعر فإن إيقاعها يقرتب منأما يف الشعر احلر حيث القافية تأيت 
 .العشوائّية
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  6المبحث 
 خصوصيات القافية العربية

 :ينيعند دراسة القافية هنتم بأمرين أساس.0
 بنية القافية 
 دور القافية يف الربط بني األبيات. 

طبيعتها، عددها، كيفية : أما بنية القافية فإهنا تتجسد يف األصوات اليت تتكرر
 .تركيبها

واللغات ُتكّون هذه البنية حسب طبيعة األصوات ، وتواترها ، وقابليتها للتجاور، 
 .وورودها يف الكلمات

تشبه بنية القوايف يف اللغات األخرى وذلك ناتج عن وبنية القافية العربية ال 
 . عالقتها بالنحو والصرف كما سنظهر هذا

فكل . أما العالقة بني األبيات اليت حتددها القافية فهي ختص بيتني على األقل .5
 .بيت معزول ال يستطيع أن يكون مقفى

وهذه . إذا كانت عالقة التقفية ختص كل أبيات القصيدة فالقافية موحدة
 .الخاصية يمتاز بها الشعر العربي دون سواه

 .يرمز للقافية حبروف كاأللف والباء لتحديد توزيع القافية يف القصيدة. 3
 ..أ أ أ أ أ أ أ أ: فبالنسبة للقافية املوحدة توزيعها يكون كاآليت
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ويف غالب . ونقول عنها إهنا متنوعة ، يف معظم اللغات القافية غري موحدة .1
 .ان يكون الربط بني بيتنياألحي

 ..أب أب أب أب: قد يكون التوزيع تناوبيا على هذا الشكل
  ..ب ب أ أ  أب ب أ : أو على الشكل

 .. أ ب ب  أ   أ أ ب ب: أو الشكل
 .وإىل غري ذلك من اإلمكانات

وقد استعمل . يف النظم العلمي يُقّفي املؤلف بني شطري البيت مث يغري القافية.2 
 {دول العرب وعظماء اإلسالم}قة بعض الشعراء مثل شوقي يف أرجوزته هذه الطري

 ال الطباقـــــذي العرش والسبع الع  باقــــــــــي       ـــالحمد هلل القدير الـ
 ـم الجـــــــــــــــــــالل واإلكـــــــــبـارــــــالدائ   الـملك المنفرد الـجبــــــــــــــــــار      

 وُمهلُك الحـي  وُمحي ـــــي من َهلَـكْ    ل مــــــــلك وما ملك      وارث ك

 ..د  أ أ  ب ب  جـ جـ  د  :فالتوزيع يأخذ هذا الشكل
والدافع هنا هو تسهيل مهمة الشاعر ومتكينه من اإلتيان بعدد كبري من األبيات  

 .كي يليب غرضه

هذا و  .بة يف تنويع القافيةعرف الشعر العريب تغريات صورية نابعة كلها من رغ .6
 .له دافعان ويعتنال

 .فالقصائد اليت قافيتها متنوعة أكثر موسيقية من اليت قافيتها رتيبة دافع جمالي
وذلك ألن معجم القوايف حمدود والتنويع يسهل مهمة الشاعر ويبسط  دافع لغوي

 .لغته
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  7المبحث 
 القافية وبنية القصيدة

 : قسمنيبنية القصيدة تنقسم إىل.0
بنية ختص البيت وهذه يدرسها العروض، فهو حيدد السواكن واملتحركات وما . أ

 لتكويناألسباب واألوتاد ، مث ما جتمَّع من األسباب واألوتاد  لتكوينجتمع منها 
. التفاعيل، وهذه التفاعيل جتمع بدورها لُتكوِّن الشطرين ، والشطران يكّونان البيت

 .لعروضيويتوقف هنا غالبا عمل ا
بنية ختص عالقة األبيات بالقصيدة وهي بنية مل يهتم هبا كثريًا العروضيون . ب

كز اهتمام العروضيني كل األبيات متكافئة ر  ذَذذذذذذذوذلك ألن يف الشعر العمودي الذي هو م
 :من ناحية الوزن والقافية، وبنية القصيدة تتمثل يف املعادلة الساذجة 

 +..بيت+ بيت+ بيت+ بيت+ بيت +بيت+ بيت+ بيت =  قصيدة
 

معتربين بيتا مستقال ما يسميه  من قصيدة البن زيدون بعض األبيات نأخذ  ل.5
 : ويقودنا هذا إىل. البعض شطرا

 َقاـــــــَبا َما تَنشَّ ــــــــــــتـََنشََّق م ْن ُعْرف  الصَّ 
 اــــــــــــوَّقَ ــــــــا فـََتشَ ـــــــــــــــوَعاَوَدُه ذ ْكُر الص ب

 اـــــــــــــــــــــــألقــــــــــومازال لمع البرق لما ت
 اــقــــــــــــــــــــــيُه يُب بدمع العين حتى ترم

 وهل يملك الدمع المشوق المصب أُ 
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 ذرُ ــــــــخليلي إن أجزع فَقْد َوَضَح العُ 

رُ  َيم ي الصَّبـْ  وإن أستطع صبًرا فمن ش 
َــّ أصاب به الدرُزًءا ما  يكُ وإن   ْهرُ ــــــــــ

 رــــــــــــــــده أمــــــففي يومنا خـمر  وفي غ
 رزأــــم مـــــــــــــــــــــــــــــوال عـجب  إن  الكريـ

 
 : القافية موزعة يف القصيدة كما يلي

 س س س س أ   ص ص ص ص أ   ع ع ع ع أ

ترجع كل مخسة أبيات  قافية{  أ }قواف تتغري يف كل مرة و { س،ص،ع}حيث 
حبيث أن االنتقال من البيت إىل  القصيدة مل يصبح مباشرًا وإمنا هو ير عن طريق 

 : واملعادلة السابقة تصبح. الفقرة

 ..فقرة+ فقرة+ فقرة+فقرة+ فقرة+ فقرة+ فقرة+ فقرة+ فقرة= قصيدة

قافيته  والفقرة فيها مكونة من كتلة من أربعة أبيات متحدة القافية خيتمها بيت
 .خمالفة ومتجانسة مع كل القوايف اليت ختتم الفقرة

البيت اخلامس فإن  خاتمةاألبيات اليت تأيت يف بدايتها، و رُبَاعية صدراوإذا مسينا 
 :بنية الفقرة تكون كاآليت

 خاتمة   + صدر =    فقرة
 بيت    +بيت  +بيت   + بيت  =  صدر

 .وبنية القصيدة تصبح اقرتان البنيتني
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متنوعة مل نألفها يف الشعر العمودي،  الناحية اجلمالية نالحظ موسيقى نم
ونالحظ أيًضا أن الفقرات ليست متماسكة ومستقلة من ناحية الشكل وحده ولكنها 

واخلامتة ليست هنا لتختم الفقرة . متماسكة ومستقلة على مستوى النحو والداللة
 .صوريا فقط ولكنها ختتمها أيًضا من ناحية املعىن

 
 :األجناس الشعرية اليت جاءت بعد الشعر العمودي هي .3

 .حيث كل فقرة فيه مكونة من بيتني المزدوج
 .حيث كل فقرة تتكون من ثالثة أشطر متحدة القافيةالمثلث 

حيث كل فقرة مكونة من أربعة أبيات الثالثة األوىل متغرية القافية واألخرية  المربع
 ص ص ص أ   ع ع ع أ س س س أ  : ثابتة حسب التوزيع 

 .وهو األكثر استعماالً واشتهر فيه ختميس القصائد المخمس
وأجناس أخرى بناؤها مرتبط بالقافية  المسدس والمسبع والمثمنوهناك 

 .وتوزيعها
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  8المبحث 
 القافية والشعر الحر

 
ى ورأ. مع نازك املالئكة أو بدر شاكر السياب 0915نشأ شعر التفعيلة سنة 

ويف رأينا إن . النقاد أن التحرر هو حترر من الوزن، وأن إمهال القافية ما هو إال ثانوي
وذلك ألن الوزن مل يغب عن شعر التفعيلة . التحرر هو قبل كل شيء حترر من القافية

 .فهو باق يف أساسياته
 .هو ذاته املبدأ الصويت الذي يقر بتصنيف احلروف إىل سواكن ومتحركات

 .ب الوتد املفروقاغيرمبا األوتاد بقيت بأصنافها املعروفة مع األسباب و 
التفاعيل املبنية على التكرار وعلى احتوائها على وتد واحد وسبب أو سبب 

 .مازالت كما كانت عليه يف الشعر العمودي
 .تركيب التفاعيل حسب موقع الوتد فيها أي جتانسها مازال هو السائد

 .سباب واليت هي اختيارية مازالت على حاهلاالزحافات اليت ختص ثواين األ
العلة اليت تُذَعلِّم البيَت يف هنايته مازالت تؤدي وظيفتها وإن أصبحت غري أحادية 

 .كما هو الشأن يف الشعر القدمي

نعلم أن البيت أصبح يطول ويقصر وغابت مالحمه الصوتية ، ولكن ما الذي 
العلة والنحو والقافية هي  ظهرنا أنلقد أ. ؟ إهنا القافية جعل هذه احلدود تغيب

 .، والقافية هي أبرز هذه العناصر العناصر اليت تربز حد البيت
فالتخلي عن بعض عناصر الوزن التقليدي هو يف احلقيقة ناتج عن عدم اعتماد 

 .القافية يف هناية كل بيت
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 :والشاعر املعاصر مل يتخل عن القافية متاما وإمنا ختلى عن بعض صفاهتا

 .ختلى عن لزوم القافية يف كل بيت حبيث أن البيت أصبح ينتهي أو ال ينتهي هبا.أ
 .ع ولكن دون نظامختلى عن وحدهتا  وأصبح ينوّ .ب 

 
يف الشعر الغر يب الُعزوُف عن القافية كان أعنف إذ الناظمون منعوها متامًا من 

ج وتعاملوا معها تعامال أما شعراؤنا فإهنم مل ينهجوا هذا املنه. الورود يف هناية البيت 
 .لينا
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 يــــــــالمحور الثان

 القافيةبنية 
 تعريف القافية : المبحث األول 
 تعريف الروي: المبحث الثاني 
 هيكلة القافية: المبحث الثالث 

 افيو لقل الصفات المميزة: المبحث الرابع 
 تكافؤ وتقابل القوافي: المبحث الخامس 
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 1لمبحث ا
 تعريف القافية

 
 رةو الحدود المشه.0

 :للقافية العربية تعاريف خمتلفة، ثالثة منها أساسية وهي

 القافية هي ما تكرر من حروف وحركات يف آخر البيت. 
  القافية هي الساكنان األخريان من البيت وما بينهما من حروف وحركات مع

 .ليلحركة ما قبل الساكن األول، وهو تعريف اخل
 القافية هي آخر كلمة يف البيت. 

 
 مبدأ التكرار.0

املي ال يكن أبًدا إنكاره، وذلك أن القوايف يف الشعر العمبدأ  التعريف األول هو
إضافة إىل هذا فإن كل مصطلحات القافية العربية مبنية على  .تُعّرف استناد هلذا املبدإ 

 .{ وما ال يتكرر ال يسمىخصه يذذذذذ مصطلحفما يتكرر له  }: هذا املبدإ 
واملالحظ هو . ولكن هذا التعريف مبهم ألنه ال يذكر صفة هذا التكرار يف القافية

أّن التكرار ال خَيُصُّ حروفًا منعزلة ولكن قطعة صوتية بأكملها كما تبني ذلك سلسلة 
{ النَّاس  َجارا تـََرنَا َأَعزَّ  أََلمْ }  :الكلمات اليت تنهي أبيات قصيدة أيب فراس اليت مطلعها

 {..جنابا، هضابا، جناىب، بابا، حراىب، غضابا، ضرابا، اجلوابا، أصابا، فطابا}  :وهي 

 الفتحة واأللف والباء والفتحة، وذلك حسب ترتيب معني: ما يتكرر هنا هو
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 .ألف+باء+ ألف+فتحة
 :وانطالقا من هذا يكننا أن نعدل التعريف السابق كما يلي

تية تنهي أبيات القصيدة المعينة وتكون متفقة في طبيعة القافية هي قطع صو 
 .الحروف والحركات وفي أعدادها وترتيبها

يف قصيدة ابن . ولكن االتفاق قد يوحي بالتساوي وهذا ليس دوما بالصحيح
 :نرى أن األبيات انتهت بالكلمات {الهوى في طلوع تلك النجوم} :زيدون اليت مطلعها

وأن الواو كافأت فيها  {نيم، نعيم، ظلوم، جنوم،عظيمنسيم، مستدمي، ذميم، تس}
 .مما يرينا أن التكرار ليس تكراراً حبرفه. الياء

والصوتيات احلديثة . املعاجلة اليت أجريناها جاءت من منظور قدمي: 0 مالحظة
وإمنا  ، تقول لنا بأن حروف املّد ما هي إال رموز إمالئية للداللة على طول احلركات

يف قصيدة أيب فراس السابقة الذكر ليس الفتحة واأللف والباء وإمنا الفتحة  الذي يتكرر
 .املمدودة والباء

ولذا فإننا . ولكن الدراسة القدية ال حتمل تناُقًضا والقارئ العريب تعوَّد عليها
 .نستعمل مصطلحاهتا ولن نتعرض للدراسة الصوتية احلديثة إال يف باب خاص

 :أن نعوض التعريف األول مبا يليوللتبسيط فإنه بإمكاننا 

 .القافية هي قطعة صوتية متجانسة تتكرر في نهاية البيت:تعريف
 

مل نستعمل مصطلح املقطع بدل القطعة لتجنب االلتباس مع املقطع : 0مالحظة 
 .الصويت املعروف
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 تعريف الخليل.3

 :ما يلي تعديال طفيفا كتعريف اخلليل حيدد القافية كقطعة صوتية ويكن تعديله 

القافية هي القطعة الصوتية المتصلة التي تحتوي على ساكني نهاية : تعريف
 .البيت مع حركة ما قبل الساكن األول

 

يف . تطابق تعريف اخلليل مع مبدإ تكرار احلروف واحلركاتمن اهلام أن ندرس 
القافية حسب تعريف  {  اتـََرنَا َأَعزَّ النَّاس  َجار  أََلمْ }  :قصيدة أيب فراس السابقة الذكر

وهي متكررة يف كل القصيدة وبإمكاننا القول بأن القافية  {ذذذذذذذذَذذابَا } : اخلليل هي 
 .حسب تعريف اخلليل هي هنا متالئمة مع مبدإ تكرار األصوات تالءما تاما

 { ذذوم  ذذذذذذذذذُ  }القافية هي  {الهوى في طلوع تلك النجوم} : يف القصيدة الثانية
ولكن  .{ ذذذيذم  ذذذ   }إذ القافية تأيت يف بعض األبيات على الشكل  نسبير هنا والتكرا

 .هذا التنوع يدخل يف إطار مقنن حبيث يكن قبول خاصية التكرار هنا أيضا
ونستطيع أن نقول بأن تعريف اخلليل  المردفهذا النوع من القوايف يسمى 

 .ملردفةللقافية متالئم مع مبدإ التكرار بالنسبة للقوايف ا

 :يف قصيدة املعري اليت مطلعها 

 عفاف  وإقدام وحزم ونائل  أال في سبيل المجد ما أنا فاعل       

 ةالمؤسسويف هذا النوع من القوايف اليت تسمى  .{ذذذذذذذذذذَائ ل}أو  {ذذذذَاع ل }القافية هي
. الدخيلب تتكرر كل احلروف واحلركات باستثناء احلرف الذي يتلو األلف وهو ما لقب

بأن تعريف اخلليل ما زال متالئما مع أيضا ويف هذا النوع من القوايف بإمكاننا أن نقول 
 .مبدإ التكرار
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 :يف قصيدة ابن زريق املشهورة 

 ال تعذليه فإن العذل يولعه       قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه

 :لكلمات اليت تنهي األبيات هيا
 {..، يذزمعه، أودعه، تشفعههيسمعه، ينفعه، موجعه، أضلعه، يروع} 

 :والقافية هي بالنسبة لكل بيت
َفُعهُو، ذذذُوج  ذذذَ }  َمُعُهو، ذذَنذ  ُلُعُهوس  ُعُهوُعُهو، ذذذَض   {...، ذذذذذذُذذذذر و ُعُهو، ذذذُذذذذذذز م 

 :ويكن تقسيم كل قافية إىل قسمني كما يلي
لُعُهو، ذذ/ُعهُو، ذذذُوجذذ ذ/ُعُهو، ذذَن فَ /مَ ذذذَس  }    {..ُعُهو/ُعُهو، ذذذُذز م  /و  ُعُهو، ذذذُذذر  / ذذذذذذُ ذَض 

متكرر وهو مكون من العني وما تبعها من حروف وحركات وجزء ال منها جزء 
 .يتكرر

فالعني روي واهلاء وصل والواو خروج : ن العروضيون عناصره اجلزء املتكرر قنَّ 
 .وحركات هذه احلروف هلا أيضا مصطلحاهتا

مما يوحي .املتكرر فإن عناصره مل تقنن ومل متنح هلا مصطلحاتأما اجلزء غري 
 .ضمنيا بإلغاء هذا اجلزء من القافية

ونستطيع أن نقول بأن  .المجردةهذه القوايف اخلالية من الردف والتأسيس تسمى 
 .تعريف اخلليل للقافية غري متناسق مع مبدإ التكرار بالنسبة هلذا الصنف من القوايف

لقوافي ل بالنسبةالتكرار  إفإن تعريف الخليل يتطابق مع مبد ذاانطالقا من هو 
 .ة منهابالنسبة للمجرد إوال يتطابق مع هذا المبد ةوالمؤسس ةلمردفا
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جتريد القوايف من الردف والتأسيس ال يعين أن ما حيدث يف الال الذي  ولكن
حلركات اليت جتعل التجريد معناه االمتناع من كل احلروف وا. حدده اخلليل هو عشوائي

بعض القوايف من قصيدة جمردة تنتمي إىل املؤسسة أو املردفة، هذا القيد يربر تعريف 
ومن جهة أخرى فإن للقافية وزن وحسب وزهنا تصنف تصنيًفا آخر كما سنرى . اخلليل

 .ذلك ، وهذا ما جيعل من وجهة نظر أخرى احملافظة على تعريف اخلليل مستحبة

إمكاننا أن نقول بأن تعريف الخليل هو تحديد لمجال وفي األخير فإنه ب
تحديد دقيق يوافق مبدأ التكرار في بعض األصناف وال يوافقه إال جزئيًّا : القافية

 .في أصناف أخرى
 
 

 القافية وكلماتها.1
التعريف الذي ينسب إىل سعيد بن مسعدة أو األخفش األوسط، والقائل بأن 

البيت حجته أننا لو طلبنا من أحد أن حيدد لنا القافية القافية هي الكلمة األخرية من 
 .{الكتب}لقال هي  {السيف أصدق إنباء من الكتب } :يف

ويف . وهذا شيء طبيعي ألن القافية تربط بني األبيات والكلمات اليت تنهيها
  amourففي الفرنسية مثال كلمة . لغات حيث القافية غري موحدة فإن هذا الربط الزم

وقاد هذا الرتابط .  {مبعىن دائما ، توجور} toujours تقفى مع { مبعىن حب ، أمور}
 . بني الكلمات بعض اللغويني الغربيني إىل تأليف معاجم للقافية يستعني هبا الشعراء

ال  بعًدا معجميًّاالقافية إذن مرتبطة بالكلمات وحبكم هذا االرتباط فإهنا متلك 
 .يكن إنكاره

ية ككلمة ومبدإ التكرار فإن التباين أعمق من تباين تعريف أما عن تعريف القاف
 .بعض األصواتإال  ة معينةافيات قمن كلم ررألنه ال يتك. بدإاخلليل مع هذا امل
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بالنسبة للتعريف نفسه فإنه ال يقود دوما إىل حتديد واضح للُمعرَّف، وينتج هذا 
شكالية وفضلوا استعمال واللسانيون تطرقوا هلذه اإل. عن كون الكلمة مفهوم غامض

ُور فيم بدال منه
 :يف األمثلة اآلتية. مصطلح الوحدة الدالة أو امل

َفــــٍر ُمـ  امرؤ القيسكُجْلُمود  َصْخٍر َحطَُّه السَّْيُل م ْن َعل      ا      ـــــــــــعً ُمـــــْدب ٍر  َمــ ْقب لٍ م َكٍر م 
ْعنَــــــــــــْه         ي   سلــي  فـــتيات الـــــــحــي    عـــن ــــ  أبو فراسيـَُقْلَن ب َما رأيـــــــــَن وَمـــــــــا   َسم 

 الرصايفويذهب عن هذي  النيام ُهــُجوُدَها       يـَْغُشوا الب الَد سعودها      أما آن أنْ 

 الكلمة اخلطية/ مسَ عَنه  /ويف / م ن َعل  /وحدها أم هي / َعل  /نتساءُل هل القافية 
 ن؟افية قي هذه احلالة كلمة أو كلمتاهل الق/. ذه+مسعنَ /مكونة من فعل وضمري 

حركة +هجود}التقطيع حسب الوحدات الدالة هو / ُهُجود َها/ويف 
 .والكلمة اخلطية مكونة من ثالث وحدات دالة {الضمري+اإلعراب

 .كل هذا يطرح قضية حتديد معجم القوايف وتصنيفه
 

لبعد المعجمي للقافية من القضايا األساسية التي ومهما يكن من أمر فإن ا
 .وال يمكن أن نتغافل عنه.يتعامل معها الشاعر والقارئ والباحث

 
القول بأن القافية هي آخر كلمة يف البيت ال ينطبق إال على : مالحظة منهجية

فما مسي يف الغرب بالشعر األبيض أي الشعر الذي اليقفى له كلمات . ما هو مقفى
وكذلك الشأن بالنسبة لشعر . ألبيات دون أن تكون بينها أي عالقة تقفيةتنهي ا

يف هذه احلالة . التفعيلة عندنا حيث بعض األبيات مقفاة وبعضها خالية من التقفية
 .   تعريف األخفش يصبح دون إفادة
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 التعاريف األخرى للقافية.5
إىل بعض  ا مستندالبيت كله أو القصيدة كلهمن الناس من قال إن القافية هي ا

تعميم الداللة انطالقا من جزء من البيت حنو البيت ككل أو . األبيات الشعرية
القصيدة أو الشعر هو من ميدان البالغة حيث اجلزء يطلق يف كثري من األحيان على 

 .الكل
وهذا التعريف غري إجرائي بالنسبة للعروض وال يكن التعامل معه لتصنيف القوايف 

 .د استعماهلاوحتديد قواع
 

 :وخالصة القول فإن للقافية 
 .هو تكرار الحروف والحركات: مبدأ 
 .هو الذي حدده الخليل: مجال

 .هي الوحدات المعجمية التي ترد فيها: كلمات
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 01مبحث ال
 يرو التعريف   

 
للغات للقافية العربية بنية واضحة، مستقرة، نادرًا ما جند ما يَُكافئها يف ا. 0

 :وقد عرفه القدماء كما يلي. الروياألخرى وهذه البنية حمورها حرف أساسي يسمى 

 .الروي هو الحرف األساسي في القافية: 0تعريف
فيقال المية العرب،  .الروي هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة: 0تعريف

 .وبائية أبي تمام ، وهمزية شوقي   وسينية البحتري،

ن من يف مبين على احلدس وال يلك مقاييس مضبوطة متكّ هذا النوع من التعر 
يني بالنسبة لروي بعض ويظهر هذا النقص من خالل اختالف العروض. فإبراز املعرَّ 
من التعرف  وعدم متكن احلاسوب ،كثري من األحيانيف  ملوقعه جهل املبتدئني القوايف، و 

 .عليه
 .الروي علينا إذن أن حندد الصفات والقواعد اليت تضبط هذا

 

 :جلميل بثينة  يف هذا البيت .0

َرَها        يَــــــــــــــا َويَغَتب طَان    َأَرى ُكلَّ َمْعُشوقَين  َغْير ي وَغيـْ نـْ  .يَلذَّان  في الدُّ

 :وهي مكونة من{  ذذذذَانذ ي} القافية هي حسب اخلليل القطعة الصوتية
 .ياء + كسرة + نون + ألف + فتحة 

 :وهو ينتمي يف كل احلاالت إىل هذه السلسلة، ومنه الروي هو النون
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 .الروي حرف صامت ينتمي إلى مجال القافية:  0 قاعدة 
 

نرى أن  {َأال ف ي َسب يل  المجد ما أنا فاعل} : يف قصيدة املعري اليت مطلعها .3
ي جمال القافية حيتوي على حرفني صامتني مها العني والالم ولكن باقي األبيات اليت تنته

ترينا أن احلرف الذي يتلو االلف متغري وال يستطيع أن { ..نائل، سائل}:بالكلمات 
 :يكون رويا ومنه

 .الروي حرف ثابت في القافية:  0قاعدة 

 :أو بصفة مماثلة 

 .في كل قوافي القصيدة. الروي حرف يتكرر بعينه:  0قاعدة 
 .ياما يتغير من حروف القافية ال يستطيع أن يكون رو :  3قاعة 

 

نرى أن القافية  {اَل تـَْعُذل يه  فإ نَّ الَعْذَل يُول ُعُه } :املذكورة يف قصيدة ابن زريق  .4
حتتوي على صامتني يتكّررَان يف كل األبيات مها العني واهلاء ولكن العني أقوى من اهلاء 

 : لسببني
 من الناحية الصوتية العني تفوق اهلاء يف الشدة. 
 اء جمرد ضمري ومنه القاعدةعني من أصول الكلمات واهلمن الناحية النحوية ال : 

 .الروي هو أقوى حروف القافية صوتياً أو نحويًّا:  1القاعدة 

 :يف مقصورة حازم القرطجنذذي اليت مطلعها .5

 تـََباريح الَجوىمن على ُفؤادي   لَّه  َما ه بَت يَا يوَم النـََّوى      ل
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لضحى، انتهى، انقضى، الدجى، فامرتى، اجلوى، ا: تنتهي األبيات بالكلمات
 ..اهتدى

، وإمنا املتكرر الصويت  احلرف الوحيد املتكرر هو األلف وهو من احلروف اللينة
ولكن على املستوى املعجمي نالحظ أن هذه األلف . احلقيقي هو الفتحة املمدودة

من أصل من كلمة أو منقلبة عن أصل فهذه األلف تكتسي قوهتا من كوهنا جزًءا 
 .معجم القافية، وتعد يف هذه احلالة رويا

إال أن القوايف اليت تعتمد الواو  .وما قلناه بالنسبة لأللف ينطبق على الواو والياء
 :هذا يقودنا إىل ترتيب القواعد اليت ذكرناها كما يلي. أو الياء رويا نادرة

 قاعدة االنتماء إلى مجال القافية 
 قاعدة التكرار 
  تية أو النحويةقاعدة القوة الصو. 

 .يف املقصورات ننظر إىل التكرار وهو كاف لتحديد الروي
، كذب  : يف القوايف الردة املقيدة مثل  .التكرار يكفي لتحديد الروي...: ينتسب 

 .نستعمل التكرار والقوة...اجنلي،أمثلي : يف القوايف الردة املطلقة من النمط
ُبه ، تُذَعات  : يف القوايف من النمط  .نستعمل التكرار مث القوة...: ُبه  صاح 

 
 :هذه املقاييس تكفي لتحديد الروي يف جل احلاالت ومنه التعريف

ا صوتيا أو الروي هو حرف مالزم للقافية أقوى من باقي حروفه : تعريف
 .انحوي
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ء ، ب ،ت، ث، ج :املفهوم الصويت للقوة معناه أن الصوامت وهي :  مالحظة
أما القوة النحوية . األلف، والواو ، والياء: للني اليت هيأقوى من حروف ا..،ح ،خ 

 .فمعناها أن ما هو من أصل من كلمة القافية هو أقوى من غريه
 

 / هْ البــــــــَـــ / جمال القاية هو/ هْ ثعالب: /يف:  مثال
 .الالم والباء هلما نفس القوة الصوتية ولكن الالم غري ثابتة ومبدأ التكرار يقصيها

 .والباء تتكرران ولكن الباء أقوى صوتيا من األلفاأللف 
والباء أقوى منها / عالبهث/أما اهلاء فإهنا ضمري وهي خارجة عن أصل الكلمة 

 .حنويا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 

 

 
 

  00مبحث ال
 يرو الب ك  رَ مُ   

 
 مواقع الروي.0

 

 : للروي ثالثة مواقع
ب  /قد يكون يف هناية البيت مثل .أ  .مقيدةالقافية إهنا  ويقال عن/ يَذن َتس 

قد يكون الروي متبوعا بأحد احلروف األلف أو الواو الياء أو اهلمزة  .ب
 .وصاًل وما يتلو الروي يسمى  مطلقةالساكنة، والقافية يف هذه احلالة 

 .اُلمجرىالروي يكون هنا متحرًكا وجوبا ، وتسمى حركته 

صل يف هذه احلالة هاء يقع الروي قبل حرفني من هناية البيت ويكون الو قد . جـ
 : متحركة وذلك مثل

 أقياُم السَّاعة  موعدهُ          متى غُدهُ  الصب   يا ليلُ 

والواو الناجتة عن  ، النفاذواهلاء وصل وحركتها ،  مجرى الدال هنا روي وحركته
 .خروجاإلشباع هي 

 :لقة لبيد بن ربيعة اليت مطلعها يف مع
 {عفت الديار َمحل ها فُمقاُمها}

  .لنفاذ فتحة واخلروج ألفا 
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 مواقع الوصل. 0

 .واًوا أو ياء أو هاء ساكنة أو متحركة الوصليكون 
إما يف آخر البيت ويكون يف هذه احلالة ساكنا، وإما :  وللوصل موقعان يف القافية

 .متبوًعا حبرٍف ويكون يف هذه احلالة متحركا يتلوه حرف ساكن هو اخلروج
الوصل قد يكون لإلشباع أو منقلبا عن تنوين أو ألف ومن الناحية اللغوية فإن 

 .تثنية أو واو مجع
عندما ينتهي البيت حبرف التاء فالشاعر يعتمد حرفا قبلها وذلك مثلما ورد يف 

 :قصيدة زهري اليت مطلعها 

 ما تبتغي غطفان يوم أضلت   إن الرزية ال رزية مثلها      

 {..لت ، أحلت، وحلَّت، فاجنلت، وعلتأض}:الشاعر أهنى أبيات قصيدته بالكلمات
 .واعتمد الالم املضاعفة قبل التاء

 :أما الكاف فإن حكمها مثل حكم التاء، ففي قصيدة ابن زيدون اليت مطلعها

 .إال ب َوْصٍل قصرك      يا ليُل ُطل، ال أشتهي   

والشاعر اعتمد { ..قصرك، قمرك، خربك، غدرك}: ترى األبيات تنتهي بالكلمات
وبصفة عامة فإن الشعراء يتجنبون جعل الضمري أو هنايته رويا، . راء قبل الكافال
 .اء واهلاء ،والكاف، وامليمنطبق هذا على األلف، والواو، واليوي

 :يف قصيدة ذي الرمة اليت مطلعها

ك  ي  دأْ  يوان  حَ  نْ ا عَ نَ ب    ها       رى هطالنُ بَ  أُقول ألطالحٍ   َها الُمَتاَلح 
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، } : بالكلمات تهبيات قصيدالشاعر أأهنى  ، حار ك  املتالحك، رحالك، اهلوال ك 
 
ُ
مل يستعمله ونراه هنج هنج املقصورات فأخذ الكاف كأصل يف كلمة و { ..تدار ك  امل

 .ضمريًا إال يف بيتني

انتمائه إىل  وذلك من خالل ، نرى أن الروي له صلة باملعجم ةلمثه األومن خالل هذ
فهو مرتبط بالنحو فهو إن كان مكمال حلركة إعرابية أو أما الوصل . أصول الكلمات

كما يقول اللسانيون وإن كان هاء أو تاء أو كافًا فهو يبقى   مونيم نحويضمريًا فإنه 
 .منتميا إىل هذا الصنف من الوحدات

 
 مركب الروي.3

 : وما تال الروي تابع له. القافية العربية تصنف إىل ما يسبق الروي وما يتلوه
ولذا فإننا نسمي سلسلة احلروف واحلركات اليت يتصدرها . رى حركته والوصل وصلهفال

 .ركن الروي أوب الروي ركَّ مُ الروي 

 : عبد احلميد بن بديس الشيخ يف بيت

بْ          شعب الجزائر مسلم    وإلى العروبة ينتس 

 :الساكنة ونكتب  باءمركب الروي مقصور على ال
 .يشري إىل ال شيء Øحيث  Ø+  ب= مركب الروي 

 :بيت أيب فراس يف

 من أهلها قفرُ  أرى أن دارًا لست  بدوت وأهلي حاضرون ألنني       
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 / ُرو= /الوصل+ الروي=  مركب الروي

 :بيت احلصري يف

َناَي لُه شَ   زَّ َتَصيُّدهُ ــــــــــــــــفي النـَّْوم  فـَعَ     ا     ـــــكً رَ ـــــَنَصَبْت َعيـْ
 

 مركب الوصل + الروي=  مركب الروي
 /ُهو= /اخلروج  + الوصل = مركب الوصل 

 
 :ويكون لدينا املخطط الرتكييب

 مركب الروي                   
  

 الروي           مركب الوصل             
                         
 الوصل   اخلروج                                  

                                    
                

           و          ه               د                         

 
 

 :يكون لدينا املخطط الرتكييب/  قفرُ  /يف القافية 
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 مركب الروي                   
  

 الروي           مركب الوصل             
                         

 الوصل   اخلروج                                   
                                    

                  Ø          و        ر                      
                          

  

 : يكون لدينا املخطط الرتكييب/ ينتسب/ قافية يف

 مركب الروي                         
  

 مركب الوصل الروي                           
                         

 الوصل   اخلروج                                  
                                    

                                                                                      Ø           Ø                 ب              
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 :وكما نرى فإنه بإمكاننا إخضاع بنية مركب الروي إىل املخطط العام
 

 مركب الروي                             
  

 
 مركب الوصل  الروي                        

                         
 

                           
 الوصل                اخلروج                                             
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 00مبحث ال
 هيكلة القافية

 

 القافية أركان .0

لذي حيتوي على كما تنقسم اجلملة إىل الركن الذي حيتوي على املسند والركن ا
والركن الذي  الصدراملسند إليه، فإن القافية تنقسم إىل الركن الذي يسبق الروي وهو 

والصدر على ثالثة أنواع وذلك حسب أصناف . مركب الروييتبعه وقد مسيناه 
 .القافية

 

 .الصدر مكون من حرف واحد وهو الردف: القافية المردفةفي 
 :ية حروفها كاآليتبنو  ،{رحيانُ }يف { ذذذذَانو}مثال 

 القافية                      
  

 الصدر           مركب الروي                    
                         

 الردف          الروي     الوصل                     
                                    

                
      و          ن                 ا                       

 
 .وبطريقة مماثلة حتدد القافية املردفة عند اقرتاهنا باملقيد أو بالقافية ذات اخلروج
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 .ألف التأسيس والدخيل: الصدر فيها عبارة عن حرفني : القافية المؤسسة

 :بنيتها كاآليت {فاعل}يف  {ذَاع ُلو}: مثال
 القافية                             

  

 الصدر           مركب الروي                     
                         

 الوصل        التأسيس  الدخيل    الروي             
                                    

   و          لـــــ         عــــــــ  ا                 
                 

يعوض يف و . هنا الصدر ال حيتوي على أي حرف متكرر: القافية المجردة
 . Øاملخطط بالرمز 

 
وللتبسيط لم ندخل الحركات واقتصرنا على الحروف . هذه باختصار بُنى القوافي

 .بمعناها التقليدي
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  11مبحث ال
 افيو الق أصناف  

 
 األساسي فنيصتلا.0

 .قبله لروي وماا بعدتصنف القوايف بالنظر ملا 
املقيد وهو اخلايل من الوصل واملطلق وهو : فما بعد الروي فهو على قسمني 

 .املوصول حبرف أو أكثر
القوايف الوؤسسة والقوايف املردفة والقويف :  ما قبل الروي يقسم إىل ثالثة أقسامو 

 .الردة من الردف والتأسيسي

 :ناف من القوايفوإذا قارنا بني الصنفني فإننا حنصل على ستة أص

 القوايف املقيدة الردة
 القوايف املقيدة املردفة

 سسةؤ القوايف املقيدة امل

 ة الردةاملطلقالقوايف 
 ة املردفةاملطلقالقوايف 
 سسةؤ ة املاملطلقالقوايف 
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 :واملخطط اآليت يوضح هذا التقسيم

 القافية
 

 ةطلقممقيدة             
 

 جمردة  مردفة مؤسسة  مؤسسة جمردة  مردفة 
                           

ومن العروضيون من جيعلها تسعة أصناف وذلك بتقسيم املطلق إىل مطلق بدون 
ا املطلق فإنه يصبح على ستة فيبقى املقيد كما ذكرنا أم. خروج ومطلق ذي خروج

مطلق جمرد ، ومطلق جمرد خبروج ، ومطلق بردف، ومطلق بردف وخروج ، : أضرب
 .ومطلق بتأسيس ، ومطلق بتأسيس وخروج

 
 أصناف القوافي المطلقة.5

. صنيف أكثر دقة وذلك حسب كل منطالتصنبف السابق عام ويذذذمكن إجراء ت
 .املقيد صنف واحد ولكن املطلق يأيت على أنواع خمتلفةف

 .فالقافية املطلقة قد تكون بدون خروج أو ذات خروج
 :صناف واخلالية من اخلروج على أربعة أ

 ما وصله ألف، وما وصله ياء، وما وصله واو، وما وصله هاء ساكنة. 
 أما القافية ذات اخلروج فخروجها قد يكون ألفا أو ياء أو واوا. 

الردف : وإن وزعت هذه األصناف على األمناط الثالثة . وكل هذا ستة أصناف
 .قافية مطلقة 06والتأسيس والتجريد، فإنه يكون لدينا على األقل 
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 اف القوافي المردفةأصــن.3
 .إذا كان التأسيس واحدا فإن الردف مرتبط بنوعية حرف العلة الذي يسبق الروي

ما ردفه ألف، وما ردفه ياء، وما : ف يصنف مبدئيا حسب ثالثة أصناففاملرد
 .ردفه واو

ولكنه جيوز مزج الواو مع الياء حبيت يكن دمج املردفة بالواو واملردفة بالياء يف 
 .نف واحدص

 

أو تسعة ، هو تصنيف  ضربإىل ستة أالقوايف  من خالل هذا أن تصنيفويظهر 
ها على الصفات تصنيفكثرية إذا بنينا القوايف   أنواعوإمنا . الغرض منه تعليمي ، تبسيطي

                   .اليت متيز بني كل ثنائية منها
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 12مبحث ال
 افيو لقل ةالصفات المميز   

 
 ساسيةصفات األال.0

ويكن . ، هلا صفات متيز كل واحدة منها عما يغايرها القوايف مثل أصوات اللغة
استعمال التقنيات الفونولوجية التقابلية يف هذا امليدان بطريقة مثمرة توضح املفاهيم 

 .وتسهل املمارسة التطبيقية

وهي شبيهة . من احلروفإىل حرف  الروينتماء أوىل الصفات وأبرزها هي ا. 0
وهذه الصفة غري ثنائية، ألن القافية . إىل حد كبري بانتماء الصوت إىل خمرج من املخارج

ولكنها تتقابل مع الالمية والسينية وكل . النونية مثال ال تتقابل مع البائية وحدها
 .احلروف األخرى

 . ائية تقابليةالصفة الثانية هي اليت متيز بني املقيد واملطلق وهي صفة ثن. 5

فما  .فة تتقابل مع املؤسسة والردةالقافية املرد .الصفة الثالثة متعلقة بالردف .3
 .هو مردف ال يستطيع أن يكون مؤسسا أو جمرداً 

 .وتتقابل فيه القافية مع الردف والتجريد .الصفة الرابعة ختص التأسيس. 1

لقافية إن كانت جمردة او . الصفة اخلامسة هي التجريد من الردف والتأسيس. 2
 .يف كل حتقيقاهتا فهي غري مردفة وغري مؤسسة
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 .ويكن تصنيف املطلق من القوايف إىل ما حيتوي على خروج وما هو خال منه
 

 قوافي المعلقات.0

 .جدول لدراسة جمموعة من القوايف هذه الصفات األساسية يكن أن نضعها يف
 : العهاوها هي مط. واخرتنا كمثال املعلقات السبع

 

 {ؤ القيس امر } بسقط اللوى بين الدخول فحومل قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل         

 {طرفة بن العبد } ببرقة ثهمـــــــــــــــــــــــــــــــد         تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد لخولة أطالل 

 {زهري بن أيب سلمى} ثلم ـــــــــــــانة الدراج فالمتـــــــــــــــومبح م        ــــــــــــــة لم تكلــــــــــأمن أم أوفى دمن

 {لبيد بن ربيعة} ى تأبد غولها فرجامها ــــــــمنـــــــــــامها         بـــــلها فمقــــــــــــفت الديار محــع

 {عمرو بن كلثوم} درينا ــــــــــــــــك فاصبحينا         وال تدعي خمور األنـــــــنـــــــــــــأال هبي بصح

 {عنرتة} ر بعد توهم دم         أم هل عرفت الدار ــــــــــــــــهل غادر الشعراء من مت

 {احلارث بن حلزة} واء ــــــــــــمنه الث ـــــــــــــــــــــاء         رب ثاو يمــــــلينها أسمـــــــــــــــنا ببــــــــتــــــــآذن
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 الخروج مطلقة مجردة مؤسسة مردفة الروي  المعلقة

 امرؤ القيس

 ةطرف

 زهري

 لبيد

 ومبن كلث .ع
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 .أو شطرا نهي بيتايف هذا اجلدول أخذنا من كل معلقة كلمة ت

 .لقافية متلك الصفة املذكورةتشري إىل أن ا { + } العالمة زائد

 .تشري إىل عدم امتالك الصفة {  –} العالمة ناقص 
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 13المبحث 

 القوافيتكافؤ وتقابل 
 

 التقابل بين القوافي.0

 :فالبيتان .صفات عامةالسابق  القوايف اليت ذكرناها يف املبحثصفات 

 ل  ثصباح عنك بأماإلبصبح وما          يأال أيها الليل الطويل أال انجل
 لُ ــــــــــــــوهل تطيق وداًعا أيها الرَّجُ    ُل      ــــــحودع هريرة إن الركب مرت

ولكنه ال جيوز أن تدخل كلمة مثل . مبنيان على قافية جمردة مطلقة رويها الالم
. يف معلقة امرئ القيس{ الرجلو}يف قصيدة األعشى كما ال جيوز أن يُقَحم { أمثلي}

 .والفرق آت من كون الوصل ياء يف القافية األوىل وواوا يف الثانية
 :اآليت ويقودنا هذا إىل املبدإ

 .تتكافأ القافيتان إذا جاز ورودمها يف نفس القصيدة العمودية: مبدأ تكافؤ القوافي 

 :الرمة اليت مطلعهاقصيدة ذي 

 فماز لُت أبكي عنده وُأَخاط ُبهْ   ي       ـــــــــنَاقَت   لميَّة وقفُت على رَْبعٍ 

 :وقصيدة بشار

ُبهْ  جفا وده فازورَّ   هْ ـــــــــــُـــ وأزرى به أال يزاُل يعاتب         أو مل َصاح 
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 :يف { مشاربه } : هلما أبيات مشرتكة يف كلمة القافية مثل

 {ذو الرمة}  وَمَشار بُهْ  وىــــــــــــــــــــــعليهن  أربَاُع الل    م ان حتى تعذ رت     ــــــــــــــــــــــــْجَن بالصيـَُعر  
 {بشار}  ضمئَت وأي الناس تصفو مشار بُهُ   مرارًا على القذى        إذا أنَت لم تشرب

  :يف { كواكبه }: ومثل
 {ذو الرمة}ْت َكَواك ُبُه  بطر  َضى         من الليل جوز  واســـــــــــــد مَ بياٍه وق يْهياءٍ  مَ وَّ لَ تَـ 

َنا       {بشار}هاوى كواكبه  ـــــــــــــــــوأسيافنا ليل  ت    كأن  ُمثَاَر النـَّْقع  فوق رؤوس 

 .وبإمكاننا أن نقول إن القافيتني متساويتان يف هذه احلالة

 {الَول يد  }ويف { رُُكود  }فالقافية يف . تساوي حرفًا حرفًاط الالتكافؤ بني القوايف ال يشرت 
وبالفعل فالكلمتان وردتا يف نفس . متكافئتان ألن الردف بالواو يتزج بالرد بالياء

يد  }:قصيدة ذي الرمة اليت مطلعها َن ز َل ب ال َوح 
 .{َهل  تَذع ر ُف امل

 التقابل بين القوافي.2

 .ونولوجيا فإن القوايف تتقابل يف النظام الذي يسريهامثلما تتقابل األصوات يف الف
فكما أن بعض . فالتكافؤ الذي ذكرناه حيدد لنا منطًا شبيًها بالفونيم يف علم األصوات

فسلسلة أصوات جمال  ةالوحدات الصوتية هي جمرد تأديات حلرف واحد أو حركة واحد
 .قافية واحدةن لختتلف ولكنهما تأديتا {وليدي}و  {ركودي}القافية يف 

وبنفس الطريقة فإن اختالف الدخيل يف القصيدة الواحدة هو اختالف صويت 
تأديات لقافية  {جاهلو}و { نائلو}و { فاعلو}فالقوايف يف . وليس اختالفًا يف القافية

 .واحدة
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حيث  {شارعي} و {صان ُعو} :بعض القوايف ختتلف يف صفة واحدة وذلك مثل
 قافيةو  {الرجُلو}االختالف نفسه واقع بني قافية و  .االختالف يكون يف الوصل

 :يكننا أن نكتبحبيث أنه  .{أمثل ي}
 {ي}الوصل/ { و}الوصل = { شارعي}قافية  / {صانعو}قافية 
 {ي}الوصل/ { و}الوصل = { أمثلي}قافية  / {والرجل}قافية 

 .بالواو يتقابل مع الوصل بالياء هذا يعين أن الوصل
 .ن الوصل بالواو أو األلف أو الياء وظيفيوبنفس الطريقة نرى أ

 

بدقة  سيحدد القوايف  ساسي الذي حيدد تكافؤاملبدإ األهذه التقابالت املبنية على 
اجلدول التصنيفي للمعلقات سيعدل وعلى هذا األساس فإن . أصناف القويف كل

 .مثال بإضافة أنواع الردف والوصل
 

 لحروف الصفات المميزة بالنسبة ل.3
نه فإولذا . احلروف وأمهلنا القوايفعلى ساسا ركزنا أأننا عند تصنيفنا للقوايف حظ ال

العناصر اليت ترد يف القافية حيت يتبني لنا ما هي العناصر علينا أن ننظر بإمعان لكل 
 .ال تلعب هذا الدوراليت تلعب دورا متييزيا وما هي اليت 

الروي والوصل واخلروج : ستة  يديةف القافية يف النظرية التقلر بأن حرو ذذذذّذذذنذك
واحلرف السادس الذي هو . منها الزمة بعينهامخسة . والردف والتأسيس والدخيل

 .ال يلزم منه إال املوقعالدخيل 
كامتالك الصفة أو عدم امتالكها أو   وامل خمتلفةالقوايف خاضع لعواختالف 

 .كاختالف يف احلروف
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ويا واالختالف بينها يكون إذن يف اختالف بالنسبة للروي فكل القوايف متلك ر  .0
 .هذا احلرف

خرى غري لوصل بأن تكون إحداها موصولة واألقد ختتلف القافية يف ا. 5
واحدة منها ذات خروج واألخرى ولكن ن ، أو أن تكون القافيتان موصولتاموصولة

 .أو أن يكون االختالف بينهما يف حرف الوصل أو حرف اخلروج ،بدون خروج
إذا كانت إحدامها مردفة واألخرى بدون ردف أو   تلف القوايف يف الردفخت. 3

 .كان االختالف يف حرف الردف مع العلم أن الواو والياء يتبادالن
وحتتلف القوايف يف التأسيس فقط إذا كانت إحدامها مؤسسة واألخرى غري . 1

 .مؤسسة
وليس يف طبيعة  فهو تابع لالختالف يف التأسيسأما االختالف بالنسبة للدخيل 

      .احلرف الذي يأيت يف موقع التأسيس
    

 الصفات المميزة بالنسبة للحركات.4
 .نذكر بأن حركات القافية هي الرى والنفاذ واحلذو والرس واالشباع والتوجيه

إذا كانت  رىية الرف الروي وختتلف القافيتان من ناحة حهو حرك المجرى. 0
 .أي إذا كانت إحدامها مطلقة واألخرى مقيدة جمرىى دون واألخر  جمرىدامها ذات إح

قد يكون الوصل بأحد احلروف  ويف هذا احلالة. أو إذا كان االختالف يف احلركة نفسها
وقد يكون الوصل هاء  ،ول االختالف إىل اختالف يف الوصلاأللف والواو والياء ويؤ 

   .احقيقي اويف هذه احلالة تلعب حركة الروي دورا متييزي
وضمة { اهَ فمقامُ }ة هاء الوصل وقد تكون فتحة مثل هو حرك النفاذ. 5

وحرف اخلروج ناتج عن النفاذ ومالزم له حبيث . {ه  أطالل  } وكسرة مثل { هُ دُ غَ }مثل
 .إن االختالف يف النفاذ هو اختالف يف اخلروج
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والردف ناتج عن هذه احلركة حبيث أن . هو حركة ما قبل الردف الحذو. 3
 .الف يف احلذو هو اختالف يف الردفاالخت

واالختالف يف الرس . هو حركة ما قبل ألف التأسيس وهو فتحة دائما الرس. 1
 .هو اختالف يف التأسيس

هو حركة الدخيل وهو كسرة يف معظم احلاالت واالختالف يف  شباعاإل.2
 .هو أيضا اختالف يف التأسيساالشباع 

. والشاعر ال يلتزم دوما حبركة واحدة .قيدهو حركة ما قبل الروي امل التوجيه. 8
فالضمة قد جتتمع مع الكسرة دون قبح ، ولكن جتاور الفتحة مع ما خالفها من 

 . وكل هذا جيعل الصفة التمييزية للتوجيه ضعيفة. حركات نادر ومكروه
 

 القوافي صنافأ.4
 جزأناذا التصنيف املبسط للقوايف هو الذي يقسمها إىل ستة أمناط أو تسعة إ. 0

هذا التصنيف يكن تدقيقه بالنظر  .الرد إىل ما هو بدون خروج وما هو ذو حروج
 .للخصائص التمييزية املتعلقة باحلروف واحلركات

حسب التوجيه إىل ثالثة ف حسب حركة ما قبل الروي أي يصنَّ مثال فاملقيد الرد 
 .ما توجيهه فتحة وما توجيهه ضمة وما توجيهه كسرة: أصناف 

وما وصله ، وما وصله واو  ، واملطلق يصنف حسب الوصل إىل ما وصله ألف
. وما خروجه ياء، واو  وما خروجه، وما خروجه ألف  ، وما وصله هاء ساكنة ،ياء

 .ة أصنافسبعوهو 
 .وهو صنفان. و ياءه واو أواملردف يصنف إىل ما ردفه ألف وما ردف

 .  أما املؤسس فإنه صنف واحد
 .  حسب طبيعة حركة الروين جديد األصناف يكن جتزيؤها مهذا وإن بعض 
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 :سينعكس على بنية القوايف نفسها فيكون لدينا للصفات وهذا التصنيف . 5

 .ثالثة أصناف حسب التوجيهمقيدة مطلقة على  قواف
 .املردف باأللف واملردف بالواو أو الياء : قواف مقيدة مردفة على صنفني

 .صنف واحداف مقيدة مؤسسة على و ق
حبيث أن القوايف املقيدة اليت كانت على ثالثة أصناف أصبحت جمزأة إىل ستة 

 .أمناط

أما القوايف املطلقة فإن أصنافها الثالثة ستنقسم إىل عدد كبري من األمناط . 3
 .لجوء إىل مبدإ تكافؤ القوايفكلها بال  اددهنا أن حننامكبإ

{ مهادا} أو مردفة باأللف مثل { اوجد}فاملوصولة باأللف قد تكون جمردة مثل 
وهي . {سائال } أو مؤسسة مثل { سهوال و عميال } أو مردفة بالواو أو الياء مثل 

 .أربعة أمناط
جمردة ، ومردفة : تأيت على أربعة أمناط و واملوصولة بالواو هي مثل املوصولة باأللف 

 .باأللف ، ومردفة بالواو أو الياء ، ومؤسسة
حبيث أن الوصل باأللف أو الواو أو الياء  .ء كذلك على أربعة أمناطواملوصولة باليا

 . منطا من القوايف 05يعطينا 
أما املوصولة باهلاء الساكنة فإن حركة الروي تلعب فيها دورا متييزيا فتفصل بني 

 .05حبيث أن عدد أمناطها يصبح { كتب ه}و { كتُبه}و{ كتَبه}
 .قافية 51أي   05+  05: ج ويكون عدد القوايف الردة دون خرو 

 .ألفا أو واوا أو ياءقد يكون  هاخروج فإنروج اخلذات القوايف املطلقة أما . 1
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{ رحل ها }أو { رحُلها }أو { ها رحلَ }مثل  اجمرد قد يكونف روجه ألفخفما 
            .ثالثة أمناط وهذه القوايف تأيت على وذلك باعتبار حركة الروي مميزة للقوايف

واعتماد حركة الروي { جباهلا}مردف باأللف مثل  يكون ما خروجه ألف قدو 
 .ثالثة أمناط جيعلها

ا}بالواو أو الياء مثل مردف ويكون ما خروجه ألف  { سهولذُذها، سهولذذَها ، سهوهل 
 .ثالثة أمناطعلى وهو أيضا 

له كة الروي جتعر فح{ سائلها } أما املؤسس من القواقي اليت خروجها األلف مثل 
 .أيضا موزعا على ثالثة أمناط

 . قافية 05وهبذا يصبح عدد القوايف اليت خروجها األلف يساوي 

لف ، ولكن حركات أويتبادر للذهن أن الذي خروجه واو مثل الذي خروجه 
و { وَلهُ ح  رَ }فإنك تقول مع اإلشباع . الروي ال تتوزع بطريقة عشوائية على الضمري

وال تتوزع من حركة الروي على ما خروجه الواو { ول هُ ح  رَ }ولكنك ال تقول { وُلهُ ح  رَ }
 .قواف 6وهبذا يصبح عدد القوايف اليت خروجها الواو يساوي  .إال حركتان

. فإن الضمري ال يقبل فيه إال كسرة الروي{ غد هي}أما ما خروجه ياء مثل 
 . قواف 1ويكون عدد قوافيه 

 .قافية 51أي  1+  6+  05: ددها ويف األخري فإن القوايف ذات اخلروج يكون ع
إذا مجعنا القوايف بدون خروج والقوايف ذات اخلروج فإننا حنصل على عدد القوايف  

 .قافية 16=  51+  51: املطلقة وهو 

 :ويف اخلالصة فإن قوايف الشعر العريب من ناهية صفاهتا التمييزية هي . 2
 

 .مطلقة 48منها مقيدة و 6: قافية  54
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 ه من ناحيةيشبوهو لعمل الذي قمنا به هو بناء لنظام القوايف العربية هذا ا. 8

طة وفية ريخسيقودنا إىل وضع و . بناء النظام الفونولوجي يف علم األصواتباملنهجية 
    . باستعماالت الشعراء وذلك مبقارنة هذه األمناط ، العربية ألمناط القوايف
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 لثالمحور الثا

 والوزن لقافيةا 
 

 

 القافية ومنوذج البيت  :  01املبحث 
 األوزان العروضية للقوايف:  02املبحث 

 القافية وأضرب الشعر:  08املبحث 
 عدد مناذج الشعر العمودي:  05املبحث 

 التجربة الشعرية ومناذج القصائد:  06املبحث 
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  14المبحث 

 القافية ونموذج البيت
 

 مفهوم البحر.0

تقد الكثري من الدارسني أن أصناف الشعر العريب أو أوزانه هي البحور وأن يع
 :ولكننا إذا تأملنا هذه األبيات. عددها ستة عشر

مُ  ا        ـفاقنع بما قس م المليُك فإنم  هاــــــــــــــَقَسَم الخالئَق بيننا عالَّ
 ريحتى ترى عجائب صنع البا ساري         تلك الطبيعة قف بنا يا

 ال، أين يُْطَلُب؟ ضلَّ بل َهَلَكاـــــــــــــــــــــكا          أين الشباُب وأية َسلَ 
 اليـــــــــــــــــنـََفٍس بأطول  عيشٍة غ   ما يوم وصلك  وهو أقصر مْن       

 ابْ ــــــــــــــــــــــبُور ْكَت يا عْزَم الشَّبَ ــــــــــــــــــــــــاْب           وطن  دعا وفًتى أجَ 
 ْلَمى لطول جنابهاـــــــــــــــــــــــــــــسَ ــــــــــــــــل  م ن           َصْرَم الحب أوصلت

كلها من حبر واحد هو الكامل مع أهنا خمتلفة اختالفًا واضًحا حبيث أنه ال    لرأيناها
تنا ساءل بعد مالحظوقد نت. جيوز أن جتتمع يف قصيدة عمودية واحدة بيتان مما ذكر

 :  هذا املفهوم حددناه يف أحباث سابقة كما يلي .هلذا التباين عن مفهوم البحر

 البحر هو مجموعة من نماذج القصائد : 0 تعريف

 .وللضرب معنيان. مناذج القصائد يسميها العروضيون أضرب الشعر
 .الضرب هو آخر تفعيلة من البحر: 0معنى
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 .صائدالضرب هو صنف من الق: 0معنى
جاء الشعر على }واملعىن الثاين ظاهر من قوهلم ، املعىن األول يعرفه كل دارس للعروض 

 . أي على ثالثة وستني نوعا{ ثالثة وستني ضربا
 

 التكافؤ العروضي. 0

يف الشعر العريب العمودي كل أبيات القصائد الواحدة متكافئة عروضيا، ويكن 
 :تعريف التكافؤ كما يلي

إذا جاز أن من ناحية الوزن شعر العمودي يتكافؤ البيتان في ال: تعريف
 .يجتمعا في قصيدة واحدة

هذا التعريف هو الذي مكن اخلليل ضمنيا من حتديد أضرب الشعر مث جتميع هذه 
 .األضرب حسب تشاهبها إىل البحور املعروفة

 القافية ومبدأ التكافؤ العروضي.3

      :إذا تأملنا األبيات

 عودُ ـــــلو أن شيئا مضى ي         يـــــــواضـــــــــــــــمهلل أيامنا ال
 الُ ــــــــــــــكأن شأنيهما أوش        اك دمعهما سجالــــــــــــعين

 لي بمعسولة اللسان منْ          مْن لي بمخضوبة البنان
 ألن خطب الهوى عظيم         ومـــــــــين لـــــــــاللوم للعاشق

 :ى أهنا من ضرب واحد هو خملع البسيط الذي وزنه ننا نر فإ
 مستفعلن فاعلن فعولن   مستفعلن فاعلن فعولن      
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والعائق هو اختالف .ولكنه ال جيوز أن جيتمع يف قصيدة واحدة بيتان من هذه األبيات
ففي الشعر العمودي القافية موحدة وال يكن لبيت رويه الباء مثال أن يدخل . القوايف
ويقودنا هذا إىل . ية وال لبيت قافيته مؤسسة أن ُيَضمَّن يف قصيدة قافيتها مردفةيف الم

 .تفصيل التعريف السابق كما يلي

إذا جاز أن يجتمعا في قصيدة  يتكافؤ البيتانفي الشعر العمودي : تعريف
 .ويقتضي هذا، االتفاق في الوزن والقافية .واحدة

ن ضرب واحد ، واالتفاق يف القافية أن االتفاق يف الوزن هو أن يكون الوزنان م
 .يكونا من منط واحد وروي واحد

 .الصفات المميزة لنمط القصيدة.4

والصفة األوىل هي صفة الوزن، ويكن تقسيمها إىل . منط القصيدة هو منوذج بيتها
 .لبحر، وضرب البحرا: صفتني

وصف إىل الضرب برقم أو بكما ذكرنا ذلك الضروب مرتبة ويكن أن يشار  
الكامل الثاين أو الكامل التام السامل العروض واملقطوع : عروضه وضربه كأن تقول

 .الذي عروضه حذاء وضربه أحذ مضمرالضرب، الكامل اخلامس أو الكامل 

وهي مكونة من انتماء حرف الروي . أما الصفات األخرى فإهنا خاصة بالقافية
 . ا يف املباحث السابقةإىل فونيمات اللغة والصفات املميزة اليت حددناه

مبنيا على الصفات  السبعوعلى هذا األساس يصبح جدول أمناط املعلقات 
 :اآلتية
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 {موصولة بالياء ، جمردة و  ين ، المية ، مطلقةالطويل الثا} : حومل   /امرئ القيس. م

 {موصولة بالياء ، جمردة ، مطلقة و  الطويل الثاين ، دالية} :  د  ثهم/  طرفة معلقة

 {موصولة بالياء ، جمردة و  ، مطلقة ين ، ميمية الطويل الثا} : م  لَّ تك/ ة زهريمعلق

 باهلاء املتحركة موصولة مطلقة و ، ميمية ، ،  الكامل األول}  : فرجاُمها/ لبيد معلقة 
 { باأللف وردفها  ، خروجها األلف

 {، مردفة بالياءمطلقة وموصولة باأللفية،الوافر األول، نون}:األندرينا/بن كلثوم .ع .م

 {، جمردة  بالياءالكامل األول ، ميمية ، ، مطلقة وموصولة } : توهُّم  / م عنرتة 

 { باأللف ةف، مردبالواو، مطلقة وموصولة يةاخلفيف األول، مهز } : أمساءُ / احلارث .م
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 15المبحث 
 .لقوافيلن العروضية اوز األ

 

 أصناف القوافي من ناحية الوزن.0

لقدماء القوايف تصنيًفا ثانويا مرتبطًا بعدد املتحركات املوجودة بني صنف ا
 :الساكنني األخريين وإذا مسينا ركًنا سلسلة املتحركات من النوع 

   11   ،101    ،1001    ،10001      ،100001 

 :فإن أوزان القوايف تكون كاآليت

 100001:وهو من القوايف ما ركنه رباعي املتحركات  المتكاوس . 
 10001 :وهو من القوايف ما ركنه ثالثي المتراكب. 
 1001: وهو من القوايف ما ركنه ثنائي المتدارك 
 101 :وهو من القوايف ما ركنه أحادي  المتواتر 
 11: وهو من القوايف ما ركنه خال من املتحركات المترادف. 
 

ي عالقته ما فائدة هذا التصنيف ؟ ما ه: على الدارس هي  طرحاليت ت ةلسئاأل
كل هذه األسئلة سنحاول . يكن االستغناء عن أحدمهاهل بالتصنيف السابق ؟ 

 .بة عنها يف الفقرات التاليةاإلجا
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 أوزان القوافي المردفة. 5

 :كربى   فية املردفة تأيت على ثالثة أصنافالقا

 القافية املردفة املقيدة 
 القافية املردفة املطلقة دون خروج 
 خروجطلقة ذات القافية املردفة امل 

 : النظرية القوايف املردفة بأوزاهنا حنددها يف هذهعالقة 

 .القافية إن كانت مردفة صنفوزن القافية يحدده :  0 .05 نظرية

. {11}بالنسبة للقافية املردفة املقيدة فإهنا تكون حتما من املتكاوس :  البرهان
 .{رحيم  }و { أجماد  }وذلك مثل 

:  وصولة دون خروج فتسلسل احلروف فيها يكون كاآليتأما القافية املردفة امل
 .{الوصل+ الروي + الردف }

وهي {  101} هذه القافية وزهنا . الردف ساكن والروي متحرك والوصل ساكن
 .{املتعايل} : وذلك مثل . من املتواتر

: هي ذات خروج ويكون تسلسل احلروف فيهالقافية املردفة املوصولة مبتحرك ا
 .{اخلروج+ الوصل+ رويال+ الردف}

هذه القافية وزهنا . الردف ساكن والروي متحرك والوصل متحرك واخلروج ساكن
 {جنابذذذذها}: وذلك مثل. وهي من املتدارك{  1001} 

 :وتلخيصا ملا قيل فإن  
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 {11}القافية املردفة املقيدة وزهنا من املتكاوس 
 .وهي من املتواتر{  101} القافية املردفة املطلقة دون خروج وزهنا 

 وهي من املتدارك{  1001} القافية املردفة املطلقة ذات اخلروج وزهنا 

 . ينهي الربهان على النظريةهذا 

 أوزان القوافي المؤسسة.3

 :لى ثالثة أصناف كربىالقافية الذمؤسسة تأيت ع

 القافية الذمؤسسة املقيدة
 القافية الذمؤسسة املطلقة دون خروج

 ة املطلقة ذات اخلروجالقافية الذمؤسس

 :نظرية شبيهة بالنظرية السابقة وهي  ونريد هنا أن نربهن على

 .ةالقافية إن كانت مؤسس صنفوزن القافية يحدده :  0 .05نظرية 

 .لنذَكِّر بأن ألف التأسيس ساكنة والدخيل متحرك:  الربهان

 :القافية املؤسسة املقيدة يكون تسلسل احلروف فيها كاآليت 
 {قارب  }: مثل{ 101}: ووزهنا . الروي+ الدخيل + سالتأسي

 

 : القافية املؤسسة املوصولة دون خروج يكون تسلسل احلروف فيها 
 .{به  مشار }مثل{  1001} ووزهنذذذذا . الوصل+ الروي+ الدخيل+ التأسيس 

 :القافية الذمؤسسة املوصولة ذات اخلروج يكون تسلسل احلروف فيها
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وذلك مثل {  10001} ووزهنذذذذا . اخلروج+الوصل+ يالرو + الدخيل+ التأسيس
 .{حبائبها}

 :وتلخيصا ملا قيل فإن

 وهي من املتواتر {10}القافية الذمؤسسة املقيدة وزهنا 
 .وهي من املتدارك{  1001} القافية الذمؤسسة املطلقة دون خروج وزهنا 

 . املرتاكبوهي من {  10001} القافية الذمؤسسة املطلقة ذات اخلروج وزهنا 

 . 5ية النظر  الربهان علىي هنوهذا ي

 ةأوزان القوافي المجرد.1

 :القافية الردة على ثالثة أصناف

 القافية الردة املقيدة
 القافية الردة املطلقة دون خروج

 القافية الردة املطلقة ذات اخلروج

 .{قد   كلما قلت له}: مثل{ 101}القافية الردة املقيدة قد يكون وزنذها 
 {وإلى العروبة ينتسبْ  الجزائر مسلم        شعب}: مثل{ 1001}وقد يكون وزنذها 
 . { بْ شر  و}: :مثل{ 10001}وقد يكون وزنذها 
 {قد َجبَـَر الدنيا اإللُه فجبرْ } :مثل{ 100001}وقد يكون وزنذها 

أو  {10001}أو {1001}أو { 101}:قد يكون  فالقافية الردة املقيدة وزهنا
أي أهنا تستطيع أن تكون إما من املتواتر أو املتدارك أو املرتاكب أو { 100001}

 .املتكاوس
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 .كما نرى، فإن القافية الردة املقيدة ال يضبط وزهنا ضابط

 .والشأن كذلك بالنسبة للقوايف الردة املطلقة
 

كن أي مبتحرك وسا  : القافية الردة املوصولة دون خروج تنتهي بالروي والوصل
 أو ثالثة ا واحدا أو متحركنيوما قبل هذا فد يكون ساكنا أو متحرك{ 10....}

،  {10001}، { 1001}، { 101}: متحركات ويكون وزن القافية من أحد األمناط
 .وتكون القافية إما من املتواتر أو املتدارك أو املرتاكب أو املتكاوس{ 100001}

 .شيء وهنا نرى أيضا أنه ال يضبط وزن القافية

يف القافية الردة املوصولة ذات اخلروج القافية تنتهي بالروي والوصل واخلروج أي 
وما قبل هذا فد يكون ساكنا أو متحركا واحدا أو { 100....}مبتحركني وساكن 

. {100001}،{10001}،{1001}: متحركان، فينتمي وزن القافية إىل أحد األمناط
 .املرتاكب أو املتكاوس وتكون القافية إما من املتدارك أو

ما عدى امتناع املتواتر يف هذا . وهنا نرى أيضا أنه ال يضبط وزن القافية شيء
 .النوع من القوايف

صفة الوزن هلا هنا و . إن القافية الردة خبالف املردفة أو املؤسسة غري حمددة الوزن
قافية : كون لدينافهي اليت تفصل بني أنواع القوايف الردة حبيث ي .نوع من الداللة

جمردة من املتواتر، وقافية جمردة من املتدارك، وقافية جمردة من املرتاكب، وقافية جمردة من 
 .املتكاوس
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هو بدون أي فائدة بالنسبة و وخالصة القول فإن تصنيف القوايف حسب أوزاهنا ثانوي 
وسنرى أن وزن . بيةأما فائدته بالنسبة للقوايف الردة فهي نس. للقوايف املردفة واملؤسسة

 .القافية يف هذه احلالة ناتج عن البحر والضرب الذي تنتمي إليه القصيدة
 

 أضرب الشعرناتجة عن  أوزان القوافي. 5

. لزوم العلة يف هناية البيت أو ما جرى جمراها ، جتعل هذه النهاية ثابتة الوزن غالبا
 .ويقال عن الضرب يف هذه احلالة إنه جامد

والقافية تكون فيها من املتواتر { 1010100}الضرب مفاعيلن : وليف الطويل األ
{10}. 

والقافية تكون فيه من املتدارك { 100100}لن يف الطويل الثاين الضرب مفاع
{1001 }. 

 .{101}والقافية تكون فيه من املتواتر  {10100}يف الطويل الثالث الضرب فعولن

 .{10001} القافية تكون فيه من املرتاكبو { 1000}يف البسيط األول الضرب َفع ُلن  

 .{101}والقافية تكون فيه من املتواتر { 1010}يف البسيط الثاين الضرب ف ع ُلن  

والصفات املذكورة هي يف . ن أوزان القافية حُيددها البحر وضربههذه األمثلة ترينا أ
حسب الوزن ولكن من الناحية التطبيقية قد يكون للتصنيف . احلقيقة حاصُل حاصلٍ 

 .بعض الفائدة فهو خيتصر املسافة اليت تربط بني الضرب والقافية
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 16 مبحثال

 القافية وأضرب الشعر

: القافية واقعة كما قلنا يف هناية البيت الذي ختتمه تفعيلة تسمى الضرب.0
 .وللقافية إذن انتماءان

 .انتماء لغوي حيث إهنا جزء من كلمة -أ
 .ا نوع من تفعيلةانتماء عروضي حيث إهن -ب

 :اآليت البيت

 واألذن تعشق قبل العين أحياناَ     يَا قوُم أذني لبَـْعض  الحي عاشقة     

 :من البسيط الثاين جيزأ كما يلي

َقة  /ض  الحي عا/ني لَبعْ / ا قوُم أذْ ي  .ياَناَ /ل العين أح/شق قب/واألذن تع      /   ش 
 تفعلن   فعلن  مستفعلن  ف ع ُلن  مس  مستفعلن  فاعلن   مستفعلن فعلن       

 .{ف ع ُلن  }، وتفعيلتها هي {أحَيانَا}كلمتها هي   {ذَذذذذذذانَا}القافية هي 
 .الحظ أن يف القصيدة الواحدة كلمات القافية تتغري أما تفعيلتها فهي ثابتة

 
هل جتوز كل أنواع القوايف بالنسبة لضرب معني من األضرب؟ هذا السؤال . 5

 .ابة عنه انطالقا من أمثلةبإمكان اإلج
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والروي يقع يف . {1000}البسيط األول ضربه خمبون وجوبا ويأخذ الشكل َفع ُلن  
 :السلسلة اليت تنهي البيت 

 .1000  100 10 10= مستفعلن   فذعذلن 
 .                             وقد رأينا أن له ثالثة منازل

 .ة مقيدة جمردة وجوباوقوع الروي يف هناية البيت يعطينا قافي
 .وقوع الروي يف املوقع ما قبل األخري يعطينا قافية مطلقة جمردة

وقوع الروي يف املوقع الذي يكون متبوعا فيه حبرفني قبل هناية البيت يعطينا قافية 
 .مطلقة ذات خروج قد تكون جمردة أو مؤسسة

هذه األمناط ومن بني . يف هذا الضرب الشاعر أمام أربعة أمناط من القوايف
ويقودنا هذا إىل وضع . نالحظ أن القافية املردفة غائبة مهما كان مركب الروي

 :الفرضية
 .بعض األضرب جاءت لتنويع القافية :فرضية

 
وبالفعل فإن الشاعر يف حاجة إىل تنويع القوايف كما هو يف حاجة إىل تنويع 

رب قليال حىت يصبح فعدم قبول البسيط األول للردف جعلهم يغريون الض. البحور
 :وربطوا الردف بالبسيط الثاين كما يف {1010}فاع ل  : بقطع الوتد 

 .{شوقي}دمشق روح وجنات وريحاُن     آمنت باهلل واستثنيت جنته       

فالكامل األول أعطى بالقطع الكامل . وما حدث يف البسيط الثاين ليس شاذًّا
 .الثالث حيث الردف الزم

أعطى األحذَّ املضَمَر الذي يصبح  {1000}لذي ضربه فَذَعلن والكامل الرابع ا
 .والذي يستعمله الشعراء مردفا {1010} الضرب فيه ف ع ُلن
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وبصفة عامة فإن الردف الزم يف األضرب اليت تنتج عن ضرب سابق بإسقاط 
حرف أو حركة وذلك يف الطويل الثالث، البسيط الثاين، الكامل الثالث، الكامل 

 .لرجز الثاين، السريع الثالثالتاسع، ا
 

فإن الردف مستحسن يف بعض األضرب مثل الوافر األول  ، إىل جانب هذا
 .واخلفيف األول دون أن يكون ذلك الزماً 

والكامل  ، أما األضرب اليت تنتهي بساكنني مثل املديد الثاين، والبسيط الثالث
 .مقيدة ، فيها مردفة ليت تردفالقافية ا، السابع 

الشعراء مل يستعملوا هذه األمناط اخلمسة ، فالشائع هو أن البسيط األول ولكن 
، وكأن التقابل بني البسيط  والبسيط الثاين تكون فيه مردفة ، تأيت قافيته جمردة مطلقة

 .ة والقافية املردفةأصبح تقاباًل بني القافية الرد األول والثاين
 

 فةقافية مرد/ قافية جمردة=  5بسيط /  0بسيط 
 

وإمنا هناك . ليس اعتباطيا ،حبركل   تنوع األضرب داخلَ هذه الدراسة تثبت لنا أن 
وهذا املنطق هو الذي قاد إىل . يوجه اختيارات الشعراء ،يس دائما واضحامنطق، ل

 . واستعمال بعضها اآلخر ، إمهال بعض األشكال
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 00 مبحثال
 عدد نماذج الشعر العمودي

 

  نماذج القصائدي لالنظر حصاء اإل. 0

ؤها وإحصا .القوايف كما بينا ذلك صائد هي اقرتان أضرب الشعر بأضربمناذج الق
الدراسة األوىل حتدد لنا ف .ري وعلى مستوى االستعماليكن أن يقع على املستوى النظ

 .اظمنيسة الثانية توضح لنا اختيارات النات املعروضة على الشاعر والدرااإلمكان

عددها ال يقتصر على األصناف  ة ألصناف القوايف بينا أنيف دراسة سابق
 .منطا 21، إذا اعتمدنا على صفاهتا التمييزية ،الرئيسية الستة أو التسعة وإمنا هو

يف كل احلاالت وهي  اروياليت تصلح أن تكون روف احلهذه األمناط إن اقرتنت ب
ه إن وزعت على وهذ. قافية 0321=  52×  21: تعطيناحرفا  52على أقل تقدير 

لك وذ ، يكن إحصاءها حبرا حبرا القصائد، كبريا من منذج اددع أضرب الشعر تعطينا
ف القوايف من اصنأوإمكانية  ، اليت تتالءم كروي مع منط القافيةحروف املعجم مبراعاة 

 .الورود يف كل ضرب
 

حيث  البسيط الثاين ، نيستب الستة والضر لنفرض أن شاعرا ما اختار من بني األ
ألن الردف قد  ، فإنه اليكون أمام اختيار واحدحسب التقاليد ، القافية مطلقة مردفة 
وبعد . أو بالياء{ متبوُل } بالواو مثل  وقد يكون{  رحيانُ } يكون باأللف مثل 

نا شاعر  .اختياره للردف خيتار الوصل وهو هنا حسب الشيوع أحد أحرف املد الثالثة
 ادر أوإذا . تيار النمط عليه أن خيتار الرويخوبعد ا. ر أحدهاأمام ستة أمناط خيتا إذن
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فإنه  ، قليلة الورود مثل الثاء والضاد ، بالتقفية على حروف شاذةأال يكلف نفسه 
     :وتصبح اإلمكانيات املتاحة له  . سيتجه حنو قائمة من عشرين حرف موثوق هبا

   .إمكانية 051=  51×  8
 .ات هو أن يتقبل كل ضرب منطا واحدا من القوايفواحلد األدىن من اإلمكان

 .إمكانية 6081=  051×  86: فتصبح يف هذه احلالة اإلمكانات 
وهذا مما جيعل . ولكن معظم األضرب تتقبل أكثر من صنف من أصناف القوايف

 .عدد اإلمكانات مرتفعا يفوق حسب تقديراتنا العشرين ألفا
 

إال أن . ، وذلك رغم اعتقاد البعض ثريةإذن  األشكال اإليقاعية املتاحة للشاعر
 .كل هذا الثراء ونراهم متمسكني بعدد ضئيل من األمناطشعراءنا اليوم ال يستغلون  

 حسب االستعمال إحصاء نماذج القصائد.  0

ري ومن دراسة إحصاء مناذج القصائد حسب االستعمال ينطلق من الواقع الشع
 .املعروفة من الفرتاتفرتة  اء عاشوا يفشعر قصائد شاعر معني أو 

 .مستعملة وبعضها مهملةستظهر لنا أن بعض النماذج هذه الدراسة 
 .متفاوت في االستعمالواملستعمل من مناذج القصائد يف الشعر العريب 

 : ناجتا عن األسباب اآلتية يكون ستعمال االيف تفاوت الو 
  ُمن  خمتلفة ظهر الدراسات أهنا على درجاتطبيعة حروف الروي اليت ت

 .االستعمال
  االستتعمال منخمتلفة درجات على طبيعة أضرب الشعر اليت هي أيضا. 
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 فاملقيد  :المكان أيضا تصنيفها حسب االستعمالايف اليت بإو طبيعة الق
وذات اخلروج دون اليت  .من املطلق عند مجيع الشعراء ورودامثال أقل 

 .تستغين عنه
 نا يف حبث سابق أن بعض األضرب وقد بي .اقرتان منط القافية بالضرب

هذا املردف وبعضها يلزم فيه يتالءم مع وبعضها فيها ، يكثر الرد 
 .االعتبارات إىل غري ذلك من .الردف

 

يادين مل حيث معرفتناالبحث يف استعماالت الشعراء سينرينا من فإن اخلالصة يف و 
   . ي واللغوييقاع الشعر اإلو ، والعروض ، القافية 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 

 

 08 مبحثال
 التجربة الشعرية ونماذج القصائد

 
 التجربة والشكل.0

فهو عندما يصف بركة أو . كل قصيدة ذات أمهية هي بالنسبة للشاعر جتربة
أو يتحسر على شباٍب  ، أو يتذكر أياًما مضت ، أو يعرب عن لوعته كعاشق ،معركة

ب قولَ ويف وزن مناسب تُ ، ُض عليه اندثر، يعيش جتربة جيسدها يف قافية خيتارها أو تُفرَ 
. فيه الكلمات وتتناسق معه اجلمل، ونستطيع القول بأن هذه التجربة داللية وصورية

وعند مروره إىل  ، إذا كانت التجربة فذة مميزة فإن الشاعر لن يكرر الشكل مرة أخرى
 .جتربة ثانية نراه يغري أحياناً الروي وأحيانا منط القافية وأحيانا البحر

 .يختار الشاعر نموذًجا واحًدا ال يكرره ،لكل قصيدة ذات أهمية: فرضية

: األساسية  ويكن تلخيصه يف الثالثية. واملقصود بالنموذج هو ما حددناه 
والسبب يف ذلك راجع إىل كون القافية مرتبطة  .{ منط القافية+ البحر+ الروي}

. وكذلك الشأن بالنسبة للوزن وهي تؤثر على بنية اجلمل، ، باملعجم والصرف والنحو
جيد  ، والشاعر الذي يعيد بناء قصائده مستعمال نفس الروي والبحر ومنط القافية

أضف إىل هذا أن لكل مبدع رغبة . نفسه يكرر الكلمات والبىن النحوية وحىت املعاين
 .يف التجديد وذلك حىت يف العصر اجلاهلي
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. للشعراء اخرتاع أوزان جديدة ملا بدأت القافية تتنوع أصبح الشغل الشاغل
وكثرت املعارضات  .فصاروا يقلدوهنا ،أصبحت هذه النماذج الصورية حمل اإلعجاب

وأظن أن القدماء ، وإن مل يكن هلم ولع . ت بعضها أشهر من األصلحىت صار 
ففي املعلقات مثال ال جند . املتأخرين بالتجديد، أظنهم قد اهتموا هم أيضا بالشكل

إذا رجعنا إىل اجلدول الذي يعطينا صفاهتا املميزة فإننا .  تتفق يف النموذجفيها قصيدتني
 :نرى

وبقافية  ، وهو اخلفيف وهأن احلارث بن حلزة انفرد عن غريه بوزن مل يستعمل.0
 . خاصة وهي اهلمزة

 .عمر بن كلثوم انفرد أيضا من ناحية البحر  الذي هو الوافر ومن ناحية القافية .5
ولكنه اختلف معه يف { الكامل}ربيعة اشرتك مع عنرتة يف البحر لبيد بن . 3

 .القافية، وهو الوحيد الذي استعمل قافية ذات خروج
أما طرفة وامرؤ القيس وزهري فإهنم استعملوا حبرًا واحًدا هو الطويل الثاين مع . 1

 ميمية، ولكنهم اختلفوا يف الروي فمعلقة امرؤ القيس المية، ومعلقة زهري .قافية جمردة
 .ومعلقة طرفة دالية

وإمنا أراه آتيا من رغبة يف االنفراد من  ، وهذا االختالف ال أظنه ناجتا عن الصدفة
 .ناحية الشكل

 رــيـــــــأثــــالت. 0

والنقاد نصحوا الذي يريد االحتكاك . الوزن والقافية إرث يتعامل معه الشعراء
أن السليقة الشعرية ال يف وال شك  .اتبالقريض أن حيفظ مئات القصائد وآالف األبي

ن عند املتلقي فهي تنشأ باالستماع للكالم املوزون وحفظه، وما خيزّ  .تأيت من ال شيء
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وأيًضا يف ، ويف اجلمل ، سيرتك أثرًا لديه عندما يصبح مبدًعا ، أثرًا نراه يف املفردات 
 .اإليقاع

 :بيت بشار بن برد املشهور

 وبالشوك والخط يُّ ُحْمر ثـََعالُبهْ  لحصى        وجيش كجنح الليل يزحف با

 :حيمل بصفة واضحة أثر الشطر األول من بيت امرئ القيس

 علي بأنواع الهموم ليبتلي     وليل كموج البحر أرخى سدوله    

واو رب ، وكاف التشبيه، وكلمة الليل، والبنية النحوية، والوزن، كل هذا مشرتك 
اك ال يعين التقليد املتديّن ألن بشار ذهب يف اجتاه اماسي بني البيتني، وهذا االشرت 

 .خمالف ملا ورد يف بيت امرئ القيس املتسم بالذاتية
آت مذذذن  آخذذذر ولكذذذن هنذذذاك تذذذأثري. هذذذا التذذذأثري واقذذذع علذذذى مسذذذتوى اجلملذذذة والصذذذورة

 .الوزن والقافية

. نةبائيذذذة مؤسسذذذة موصذذذولة باهلذذذاء السذذذاكوهذذذي  ، قصذذذيدة بشذذذار مذذذن الطويذذذل الثذذذاين
وجندها مسذتعملة عنذد بعذض الشذعراء . القافية ملفتة للنظر بإيقاعها وتأثريها على السامع

مثل ذي الرمة وأيب متام والبحرتي وحافظ إبراهيم ، ولو قارنذا قصذيدة بشذار بقصذيدة ذي 
 :الرمة اليت مطلعها

 .وقفت على ربع لمية ناقتي         فمازلت أبكي عنده وأخاطبه

قاربًا كبريًا يف املعجم والبىن النحوية والصور البالغية مما يبني لنا بوضوح لوجدنا بينهما ت
 .تقارب املعاين عند تقارب األشكال
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 11المبحث 

 بعض المبادئ في الصوتيات
 

 وائت والصوامتالص.0

وصوائت  CONSONNESاألصوات اللغوية تنقسم يف كل اللغات إىل صوامت 
VOYELLES والتمييز بينهما يكون على املستوى الفيزيائي وعلى مستوى النطق. 

هو الصوت الذي خيرج فيه اهلواء خالل التلفظ مارا حباجز مكون من  الصامت
 .أجهزة النطقعناصر بعض 

 .يلتقي فيه اهلواء بأي حاجز يذكر عند النطقهو الذي ال  والصائت

 .يف العربية الصوامت هي احلروف كلها باستثناء األلف والواو والياء يف حالة املد
فالقصري هو احلركة أما . الصوائت تنقسم إىل صنفني ما هو قصري وما هو ممدود

 .الطويل فهو اقرتان حركة حبرف مد يف اخلط
 

  واألصواتالكتابة .0

لكل صوت : اللبس اإلمالئي أنشئت كتابة صوتية عاملية مبنية على املبدإ  لتجنب
 . واحد رمز واحد ولكل رمز صوت
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هذه الرموز وضعها اللسانيون بالنظر إىل أنظمة مجيع اللغات البشرية مميزين بني ما 
  / /أو  [ ]بواسطة نوعية احلاضنتني  ، أي وظيفي فونولوجيوما هو  صوتي بحتهو 

 .يط بالقطعة الصوتية املدروسةاليت حت

 الكتابة العربية اياقض.3

 :مشكلة تدوين األصوات يف كتابتنا تتلخص يف أمرين

 .موقع احلركات اليت تأيت عند النطق بعد احلروف وليست معها كما يظن البعض
والقدامى عند وصفهم هلذه . احلركات حروف املد اليت ما هي هنا إال إلطالةوضع 

 .وصفوا احلركات اليت تسبقهااحلروف فإمنا 

من الالزم عند التدوين الصويت التقيد مببدإ التسلسل الزماين يف النطق وجعل 
حروف املد كصفات للحركات فقط وال ضرر يف استعمال األجبدية العاملية إذا اقتضت 

 .احلاجة
 

 المقاطع اللغوية. 4

ات متلك هذه وكل اللغ. هي جتمع من احلروف واحلركات مبين على أسس عامة
 .املقاطع وإن مل يوظفها دوما أصحاب التنظري

 :واملقاطع يف العربية من ناحية االنغالق واالنفتاح تنقسم إىل
: حتتوي على حرف صامت وحركة تكون قصرية أو طويلة مثل  مقاطع مفتوحة

 C حيث  CV:أو   cvويرمز هلذا الصنف من املقاطع بالرمز . {lîيل ، }و {   liلذذ ،}
 رمز الصائت الطويل   : Vرمز الصائت القصري و    Vو  و رمز الصامته
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 . CV:Cأو CVCمن الصنف { لَذذذذذذذذذذذا م  } :و { لَذذذذذذذذذذذم  } :مثل مقاطع مغلقة
 

 :من ناحية الكم تنقسم املقاطع إىل

 .ق ونرمز هلا بالرمز.وهي مكونة من حرف وحركة قصرية{ب  }مثل مقاطع قصرية 
وهي مكونة من حرف وحركة طويلة أو { َلن  }أو {  لذ ذي}مثل  ويلةمقاطع ط

 .طحرفني تتوسطهما حركة قصرية ونرمز هلا باحلرف 
 .طَ وهي استثنائية ونرمز هلا بالرمز  مقاطع متزايدة الطول

 

 والمتحركاتالسواكن عالقة المقاطع ب. 5

 .هو احلرف الصامت املتبوع حبركة المتحرك
 .ركة املتبوع حبهو احلرف غريالساكن 

 .من ناحية اخلط حروف املد تعترب ساكنة

 :وتتلخص عالقة السواكن واملتحركات باملقاطع يف املعادالت
 .110=،  طَ  10=،  ط 0=ق       
 .هو الساكن 1هو املتحرك و 0حيث 
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 19المبحث 
 القافية والتصنيف الصوتي

  
 االعتماد على المنطوق.0

له أثر  كتوبامل وهذا .بطرق غري مكتملة املنطوقَ ل اللغات يف جن دوّ كتوب يُ امل
وحيدث هذا يف الكثري من اللغات . ات النحوية التقليدية ونظرية القافيةدراسعلى ال

دون أن نطمح إىل تغيري . حيث يشتكي اللسانيون من وطأة املكتوب على املنطوق
نظهر بعض س ة ،صوتيبتسليط الضوء على اجلوانب ال ، طرق تعليم القافية فإننا

 .قافية العربيةبال اخلصائص العامة اليت تتعلق

 طبيعة الروي الصوتية.0

لتصنيف القوايف باالعتماد على املنطوق علينا أن نعرف أوال طبيعة الروي الذي 
 .تتمحور حوله القافية

وقد يكون . فونيم الزم في القافية وهو أبرز عناصرهاالروي هو : تعريف
 . ا طويالتصامتا أو صائ

أو الصوت الوظيفي مستقل عن التأديات املختلفة سواء كانت  الفونيم: توضيح
 .التأديات شخصية أو هلجية

 :ففي املنفرجة البن النحوي اليت مطلعها
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 قد آذن صبحك بالبلج  اشتدي أزمة تتفرجي       

 / g/ اهرية أو التلفظ هبا كاجليم الق /دج/ بإمكانك النطق باجليم مسبوقة بدال خفيفة 
 .أو ياء كما حيدث يف بعض اللهجات، فهذا ال يغري شيئا من طبيعة الروي

 :يف قصيدة لبيد بن ربيعة اليت مطلعها 

 رفما ُتواصله سْلمى وما َتذَ   بعدما ابَتَكُروا        القطين ب َهْجررَاَح 

وحنن نعرف . بعض الراءات مفخمة وبعضها مرققة حسب السياق الذي ترد فيه
ن الراء سواء فخمت أو رققت فهي حرف واحد، وذلك مما يربهن على صحة قولنا أ

 .بأن الروي فونيم

 .أما عن لزوم الروي وبروزه أو قوته فإننا شرحنا هذا يف باب سابق

الروي صامت يف أغلب األحيان وقد يكون صائتا طويال كما هو احلال يف 
املكرر هو الفتحة املمدودة الصوت {jawâ, samâ }،{جوى، مسا}يف . املقصورات

{â}. وهي الروي احلقيقي. 

 التعريف الصوتي للقوافي . 0

أو باحلركة املمدودة  .هي ما انتهت مبقطع مغلق خيتمه الروي القافية المقيدة
{â }إذا اعتربنا املقصورات مقيدة. 

 .حيث النون روي {ban}هناية الكلمة هي املقطع املغلق  {laban : لَب  }يف 
ولكن اهلاء ليست  .{buh}، فالقافية تنتهي باملقطع املغلق {kâtibuh: هكاتبُ }يف أما 

 .رويًّا والقافية ليست مقيدة
 :ويكن تعديل التعريف السابق كما يلذذذي
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أو باحلركة  ، هي ما انتهت مبقطع مغلق ال تنهيه هاء القافية المقيدة: تعريف 
 .{â}املمدودة 

انت موصولة حبرف مد أو هباء ساكنة أو متحركة فسواء ك القافية المطلقةأما 
 {بَا، بُو، يب، ب ه ، بُه ، بَه ، هبي، هبا، هبو}:فإهنا ال ختلو من االنتساب إىل ما شابه 

 :ومنه التعريف. حيث الباء روي

 .هي ما انتهت مبقطع مفتوح أو مقطع مغلق تنهيه هاء ةطلقالقافية الم: تعريف 

حىت  املفهومتعميم  ومبا قد يتبعها ، ويكن ة الرويركفإنه مرتبط حب الوصل أما
 .يشمل النفاذ واخلروج

 

الراء روي ، والواو ردف، وحركة { nusûr/ نسور  }مثل   القافية المردفةيف 
{ ردف+حذو }: عندما يكون الردف َمدا واحلذو من جنسه فإن الثنائية. السني حذو

 :يلي ويصبح تعريف الردف كما. متثل صائًتا ممدوًدا

 .الردف هو صائت طويل يسبق الروي مباشرة: تعريف

حركة السني هي ما يسمى بالرس، واأللف { َسامل  }مثل  المؤسسةيف القافية 
 .{ألف التأسيس + الرس = ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذَا}: تأسيس

ما هي إال صوت واحد ممدود حبيث أن { حرف مد+ حركة }ولكن هذه الثنائية 
 :لدينا

 /.ذذَذذذذذا/= / â= /ألف التأسيس + الرس
 :وعلى هذا األساس يتغري مصطلح التأسيس ويصبح كما يلي
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مقطع قصير مكون من التأسيس هو فتحة ممدودة بينها وبين الروي : تعريف
 .الدخيل وحركته

 

 القوافي من حيث اعتماد الحروف والحركات  تصنيف.3

فمنها ما يرتدد فيها حرف واحد . تظهر بعض القوايف كأهنا فقرية بالنسبة ألخرى
وبعضها ما هو مبين على تكرار مقطع أو حركة أو مقطعني أو  ، أو حركة ممدودة

 .ومبكن تصنيف القوايف حسب ما يعتمده الشاعر. أكثر

هي اليت يعتمد فيها الشاعر أقل { يفتعل  }مثل  القوافي المجردة المقيدة
هذا إذا مل نتقيد  .{C}من الصنف أي أن القافية .الوحدات وهي هنا حرف صامت

 .بلزوم احلركة السابقة للروي

 . { :V}والقافية من الصنف  .يف املقصورات يعتمد الشاعر صائتا طويال واحدا 

املوصولة مبّد يعتمد الشاعر مقطعا طويال مفتوحا  القوافي المجردة المطلقةيف 
والقافية من  .{لذذذذ ذذذذذذي}حيث املعتَمد هو املقطع { يبتلي، اجنلي، حوملي}: مثل 

 .{ :CV}الصنف

يعتمد الشاعر  {هالُ فعم} مثل ذات خروج  ةالموصولالقوافي المجردة يف   
 .{V: CVC}والقافية من الصنف  {لذذُذذذذذها} مقطعني 

 :والقوايف الردة تكون أمناطها كاآليت
{C }  ،{V:  } ،{CV:  } ،{V: CVC}                                                 
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يعتمد الشاعر حركة طويلة وصامتا { فعال  }مثل  في القوافي المردفة المقيدة
 . { V:C} والقافية من الصنف . {ذذذذَذذال  }

يعتمد الشاعر حركة { فعالو}مثل بدون خروج  ةالمطلق في القوافي المردفة
  . { :V:C V} والقافية من الصنف . {ذذذذَذذالو}طويلة ومقطعا طويال 

يعتمد الشاعر حركة { فعاهلا}مثل ذات خروج  ةالمطلق في القوافي المردفة
 .{ :V:C V V} والقافية من الصنف . {ذذذذَذذالذذذذذذذها}طويلة ومقطعا قصريا ومقطعا طويال 

 :والقوايف الردة تكون أمناطها كاآليت
{ V:C  } ،{ V:CV:   } ،{V: V:CVC}                                                 

 .وبالنسبة للقوايف املؤسسة فانه باإلمكان إجراء تصنيف هلا شبيه مبا سبق

 وفقر المعجم ثراء القافية.4

يف بعض اللغات تصنف القوايف حسب عدد احلروف املعتمدة إىل قواف فقرية 
الفرنسية   يف .نه تقفيةن دو وأفقر القوايف هي ما كان كافيا أي ما مل يك. وقواف ثرية

 .ق خمتلفة حسب عدد احلروف واحلركات املعتمدةائقد تقفى بطر   ensembleكلمة
 .عندهم وهي تقفية ثرية ressembleوالشاعر بودلرب يف قصيدة مشهورة قفاها مع 

فالشاعر عندنا . تيار صنف الثراء يف القوايف الفرنسيىة ال مثيل له يف العربيةواخ
أن  أنه بإمكانناحبيث . ال يزيد عنه شيئا وال حيذف شيئامتقيد بالنمط الذي خيتاره 

 .االكتفاءمبدء على يف أصلها ل بأن القوايف يف العربية مبنية نقو 
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أضافوا إىل القافية حرفا أو  ، إال أن بعض الشعراء يف ممارسات تكاد تكون شاذة
 .جمربين على إضافتهاحركة مل يكونوا 

: اري والشاعر جيمع يف القصيدة الواحدة بني دخيل اختيال، يف القوايف املؤسسة 
تمد حرف الدخيل كالعني مثال ال أنه إذا اعإ {..فاعل ، وسائل ، وراحل ، وحامل}

{ ..فاعل ، جاعل ، شاعل}: فإنه سيجرب على اختيار قوافيه من قائمة حمدودة مثل 
 حت مهمتهأل صب، كفاء فاعل   ، ولو زاد حرفا آخر على هذا. مما جيعل مهمته صعبة 

 .تحيلةسشبه م

احلرف السابق للردف اختياري والشاعر جيمع يف القصيدة ، يف القوايف املردفة 
إال أنه إذا اعتمد حرفا إضافيا .. شباب ، وغضاب ، وركاب ، وسحاب: الواحدة بني 

مما يصعب  . كالكاف مثال فإنه سيجرب على اختيار قوافيه من قائمة حمدودة جدا
 .مهمته هنا أيضا 

من ناحية االعتماد اإلضايف  يف القوايف الردة الوضع شبيه بالوضعني السابقني
 .قليص معجم القوايفوت

 جعلهم يكتفوناالجتاه العام ملمارسات الشعراء عندنا ، و  هذا يشرح لناكل 
  .باألصوات الضرورية للقافية 
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 خامسالمحور ال

 صرف القافية وال
 

  ذذذذذلماهتاالقوايف وكذ : 21بحث امل
 القافيذذذذة املؤسسة والصرف : 25املبحث 

 الصورة الصوتية للقافية:  53املبحث 
 القافية املردفة والصرف             : 51 املبحث
 القافية الردة والصرف : 52 املبحث
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 00 مبحثال

 اتهاكــــــلموافي و الق
 

 كلمات القافية.0
 

والكلمة من اهتمامات علم . انتماء كل قافية إىل كلمةقد قلنا إنه ال يكن جتاهل 
ولكن هذا املصطلح يعده اللسانيون مصطلحا غامضا ، . الصرف وعلم املعاجم

مورفيمات أو سواء مسيت  الوحدات الدالةويفضلون استعمال مفهوم . متناقًضا
 .مونيمات

 

  النحو الكلمات الخطية وكلمات.0
 :يف بيت البحرتي

َدًة والَبْحُر ثَان يَها    نَـَّها ف ي َفْضل  رُتْـَبت َها     ب َحْسب َها أ  تـَُعدُّ َواح 
صل بينها وبني غريها بياض لمات حسب اخلط أي الكلمات اليت يفلو أحصينا الك
 . ولكن النحو العريب جيزئها إىل أكثر من ذلك. لوجدناها تسعة

 .املتصل حرف اجلر واالسم الرور والضمري: ثالث كلمات {حبسبها}
 كلمتان  {أنذََّها}و
 ..كلمتان  {رتبتها}و

 .كلمة  ةعشر  ويصل بنا اإلحصاء إىل مخس
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ويكن رفع هذا العدد إذا فصلنا أدوات التعريف عما يلحقها ، وتاء التأنيث عما 
فإن الكلمات اليت حيدها : ومنه . يسبقها ، ونون التنوين عن االسم الذي تتصل به

 .لغويااخلط ال يكن أن نعتد هبا 
 

لنتأمل اآلن قصيدة البحرتي اليت أخذ منها هذا البيت ولنأخذ الكلمات اخلطية 
مغانيها، تآنيها، تباهيها، يبنيها، معانيها، تشبيها، يبنيها، يباكيها، } :اليت تنهي البيت 
 .{...فيَها يوازيها، حيكيها ،

رات وم .{فيَها}فإننا نراها جاءت مرة على شكل حرف أضيف إىل الضمري 
، أو على شكل فعل أسند إليه {مغانيها}:على شكل اسم أضيف إىل الضمري مثل

 .{تباهيها}هذا الضمري مثل 
فإن قصدنا به . يف حاجة إىل توضيح{ كلمة القافية}ويتبني لنا أن مصطلح 

وإن قصدنا به الوحدة املعجمية . {ضمري+ كلمة }الوحدة املتماسكة فهي هنا املركب 
 .{.....مغاين، ثاين، تُباهي، يبين، معاين} :قوايف هوفإن معجم هذه ال

ومهما يكن من أمر فللتبسيط وعوض أن نوظف مصطلح املركب النحوي تارة 
ين يف كل مرة ما فإننا سنستعمل مصطلح الكلمة حمدد والوحدة املعجمية تارة أخرى،
 .هو املقصود من هذا املصطلح
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 00 مبحثال
 سة والصرف المؤسالقافيــــة 

تذحيط بالروي حروف متكررة وظيفتها إثراء القافية من الناحية الصوتية كما .0
، وإضافة الوصل إىل  فالقوايف املقيدة الردة ال يتكرر فيها إال حرف الروي. أظهرنا هذا

 .الروي أو إقرانه بالردف يكسب القافية جرسا إضافيا ال يغيب عن السامع
 

لى احلرية وجيعل الدارس يطرح على نفسه هذه ولكن التأسيس يبعث ع.5
 :األسئلة

 ؟ ملاذا تبعد ألف التأسيس عن الروي حبرف
 ؟ ملاذا ال تتبادل ألف التأسيس مع حرف مد آخر كالواو أو الياء

 ملاذا جاء هذا احلرف املتغري يف جمال القافية بصفة غريبة حىت مسي الدخيل؟
 ؟ فة شبه إجباريةملاذا تأخذ حركة الدخيل شكل الكسرة بص

 

لإلجابة عن هذه األسئلة فلنتأمل بعض الكلمات اليت وردت يف هناية قصيدة 
 :املعري الشهرية واليت مطلعها 

 

 عفاف وإقدام وحزم ونائل  أال في سبيل المجد ما أنا فاعل       
 

وهي يف معظمها { ....نائل، سائل، فاضل، ناقل، حاصل}: هذه الكلمات هي
الفاء : هذا الوزن مبين على ثالثة حروف متغرية هي. {فاع لُ }صريف على الوزن ال
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. فتحة الفاء املمدودة باأللف وكسرة العني:  والعني، والالم، وعلى حركتني ثابتتني مها
 : ويتضح من خالل هذا، وبعد املقارنة حبروف وحركات القافية املؤسسة أن

 

 .دئ هبا القافيةالفاء هي احلرف السابق للحركة األوىل اليت تبت
 .حركة الفاء تقابل الرس أي حركة ما قبل ألف التأسيس

 .ألف التأسيس هي مد حركة فاء اسم الفاعل
 .الدخيل هو عني الفعل الذي اشتق منه اسم الفاعل

 .{فاع ل}حركة الدخيل هي حركة العني يف 
 .الالم هو الروي

  

ى تكرار وزن أو أوزان ومن خالل هذه املقابلة يتضح لنا أن التأسيس مبين عل
وهذا ما يشرح ورود الدخيل وحركته وما جييب عموًما على األسئلة ، صرفية مشرتكة 

 .السابقة
 

وكما نراها تقع يف كلمة، ويف تفعيلة، فإننا نراها ترد يف  د صرفيعْ بُـ للقافية إذن 
 .وزن صريف

رار ألوزان صرفية ما هو أيًضا تكتكرار القافية ال يقتصر فقط على تكرار األصوات وإن
 .دركها تمام اإلدراكن

 
إذا رجعنا إىل قصيدة املعري فإننا نرى أن الوزن الذي يتكرر ليس مقصوًرا على .3

 :ولكننا جند أصنافًا أخرى من األوزان الصرفية جتعلنا نصنفها كما يايل{فاعل}
 {متكامل، متناول}
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ئل، أصائل، ، حباالعواذل، الفضائل، طوائل، أوائل، حصافل، صياقل، امائل}
 .{..غوائل، أنامل، جنادل

 

اجلائر، زاحر، حاجر، }رائية األعشى من السريع انتهت أبياهتا بالكلمات .1
، ولكن معظم الشعراء { فاعل}وهي كلها على وزن واحد { ..سامر، مائر، تاجر

 :يزجون بني أمناط صرفية معدودة نذكر منها 
  {متفاعل}أو { فاعل}يأيت على وزن ما. 
  {فاع لمُ }ما يأيت على وزن. 
 أو ما { فواعل، َمفاع ل}،مثل {اعلذذذذذذذَذ} ما يأيت على أحد األوزان اليت تنتهي بذ

 .شابه هذا
 {يعاتب، تناسب}: وذلك مثل .أو ما شاهبه{ فاع ليذُذذذ}ا يأيت فعاًل على وزن م 

تيح هلم ما أهم يستعملون كل و  .يوافقون بني قيود الصوت والصرف ونرى الشعراء
 .من حريات ضمنهما
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 03 مبحثال
 الصورة الصوتية للقافية

 
 ، صوتية تساعد على حفظها وممارستها لألوزان الصرفية صور   ت  يَ عطأُ .0

تَذَفاَعَل، يَذتَذَفاَعُل، }:وجتسدت بواسطة هذه الصور ملكة الناطقني يف متتاليات مثل
يستنجد هبا ممارس { ....فاَعل، يُفاع ل، فاعل ، ومفعول  تَذَفاُعاًل، فَذعََّل، يُذَفعُِّل، تفع ياًل، 

 ..مصدر أو اسم فاعل أو تصغري اللغة إذا شك يف وزن
فهي قوالب جمردة حيث ، وإن كانت هلا بعض الدالالت املعروفة  ، وهذه األوزان

يعوضها الناطق مبا يشاء حىت يصل إىل  ، الفاء والعني والالم ثالثة جماهيل أو متغريات
 .يتهغا

فلو كتبنا مثاًل وزن البسيط  .أيًضا لألوزان صور صوتية عطيت  يف العروض أُ  .5
 :على شكل سلسلة من السواكن واملتحركات كما يلي

1001010   10010    1001010    10010 

متحرك ساكن متحرك }: فإننا سنحصل على شيء غري قابل للقراءة أو لقراءٍة آليٍة مثل
بل  ، مذما جيعل مذمارسة الدارس للعروض صعبة{ ....نساكن متحرك متحرك ساك

 :أما إعطاء الوزن الشكَل الصويت اآليت. مستحيلة 

 مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن  مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن       



100 

 

فهذه التفاعيل ذات . فإن هذا يُقّرب املفاهيم إىل القارئ وُيسّهل احلفظ واملمارسة
األوزان بعضها عن بعض، ويربز ملمحها عند التقطيع، وتظهر فيها  الطابع الصويت متيز

 .التغريات بالزحاف أو العلة عند االلتقاء بالواقع الشعري

فعندما تقول إن القافية يف . أما القافية فإن املنظرين مل يعطوها أي صورة صوتية.3
، فإن {ذذذذذذذذذذذَائ ُله  }:أيهي الساكنان األخريان مع حركة ما قبل الساكن األول  {ُيَسائ ُله  }

 .هذا غري قابل للنطق ألن احلركات يف العربية ال ترد يف بداية الكالم

إن وزن القافية : ولكنه بإمكاننا أن نعطي هنا للقافية صورة صوتية كأن نقول .1
 :مع املعطيات اآلتية{ فاع ُله  }هو 

 .اهلاء هي الوصل وهي ثابتة يف القصيدة
 .وهو متغري من قصيدة إىل أخرى وثابت يف القصيدة الواحدةالالم هو الروي 

العني هي الدخيل وهو متغري يف كل احلاالت ومكسور إال يف بعض احلاالت 
 .الشاذة

 .ألف التأسيس ثابتة يف كل األحوال
 .الفاء هي احلرف السابق أللف التأسيس متغرية يف كل احلاالت ومفتوحة دوًما

 .بني الوزن الصريف اللغوي وبني الوزن الصريف للقافيةيلزمنا أيًضا أن منيز  .2
 .فالوزن الصريف املعتاد خيص كلمات حمددة وحيمل يف طياته بعض املعاين

أما وزن القافية فإنه ال خيص حتما كلمة وقد يتطابق مع الوزن الصريف ولكنه قد 
ية مقتصر على ولكنه يف القاف{يُفاع ل  }الوزن الصريف هو { ُيسائل  }ففي . خيتلف معه

 .وزن القافية يبتدئ عند الكاف{ مكارم}ويف { فاعل}
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 اعتماد الوزن الصريف جيعل القافية تأخذ أشكااًل صوتية ترسخ يف ذهن السامع.8
 :األشكال الصوتية اآلتية وتأخذ أمناط القافية املؤسسة

 .هو وزن القافية املؤسسة املقيدة: فَاع ل  .

هي أوزان القوايف املؤسسة  : ه، فاعَله، فاع ل ه  فاعلو، فاعلي، فاعال، فاع لُ .
 .املطلقة دون خروج

 .هي أوزان القوايف املؤسسة املطلقة ذات اخلروج: فاعُلها، فاع ل ها، فاعَلها.
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  04مبحث 

 القافية المردفة والصرف

إىل أصناف  القافية املردفة كالقافية املؤسسة مرتبطة بالوزن الصريف وكلماهتا تنتمي.0
 :يف قصيدة األخطل اليت مطلعها. صرفية معينة

 م ن حبها وصحيح الجسم مخبولُ          ولُ بانت سعاد ففي العينين َمْلمُ 

 :يكننا أن نصنف كلمات القافية اعتمادا على الصرف كما يلي

ملمول، خمبول، مسلول، مكبول، مكحول، مشهول، منجول، مشغول، مملول، .أ
 .معلول، مشكول، موصولمعدول، مغلول، 

التنابيل، املتافيل، التماثيل، األظاليل، السراسيل، األناصيل، الرباغيل، البهاليل، .ب
 .السرابيل

 .حتليل، ختبيل، تعجيل. جـ

هتا اومن بني مس{ مفعول}جاءت على وزن  08فكلمات الصنف األول وعددها 
 .اإلفراد والتذكري

جاءت على وزن مفاعيل وما شابه  ، مجوع 9كلمات الصنف الثاين، وعددها 
 .هذا الوزن

{ عّدل، خّبل،شّكل}مصادر من األفعال  3كلمات الصنف الثالث وعددها 
ع يل   .{فعََّل تَذف ع ياًل }جاءت على وزن تَذف 
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واملالحظ أن انقسام الردف ما بني واو وياء هو تابع لالنقسام بني األوزان 
ُعول}فالواو للوزن  .الصرفية  .{مفاعيل،تفعيل}للوزنني والياء {َمف 

ومن جهة أخرى فإننا نرى أن التقسيم الصريف على األمناط السابقة ينتج عنه  .5
 .تقسيم داليل لأللفاظ اليت تنهي األبيات

 .مسات كلماته هي أنه دال على املفعولية وأنه خيص مذكرًا، مفرًدا فالصنف األول
 .مسة كلماته البارزة هي اجلمع الصنف الثاين

 .داللته داللة املصدر مقرتنا مع دالالت املضاعف فّعل الصنف الثالث    

واألخطل إن اقتصر يف قصيدته على ثالثة أوزان فإنه استعمل يف مواقع أخرى 
وربط البعض منها  ، املردفة كل األوزان املستعملة يف القافيةويكن إحصاء  . أوزاناً أخرى

صيدة األخطل السابقة الذكر، الوزن ففي ق. مبيول الشاعر أو بأسلوب خيص النص
يف قصائد . مفعول هو السائد وهو يوحي رمبا بوطأة الشوق واخلضوع للوعة احملبوب

 .أخرى مردفة بالواو أو الياء هذا الوزن أقل وروًدا

 :نونية ابن زيدون الشهرية اليت مطلعها.3

 ُطول  ُلْقَيانَا َتجافيناوناَب عن     َأْضَحى التـََّنائ ي بَد ياًل من َتَدان يَنا     

 .النون روي واأللف وصل والياء قبل الروي ردف: حتلل عادة قافيتها كما يلي

تدانينا }: يف هناية البيت هي ضمري يف جل احلاالت {نا}ولكننا جند أن الوحدة
 .{...جتافينا، يبلينا، يبكينا، أيدينا، تالقينا، أعادينا، ختفينا

 {..آمينا، دينا، رياحينا، نسرينا، غسلينا}: ية إال يفومل ترد كجزء من كلمة معجم
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وصال وخروًجا مثلما  {نا}إذا مل حنتسب هذه احلاالت فإنه يكن اعتبار اجلزء 
 .وصال وخروًجا يف بعض القصائد {ها}اعترب اجلزء 

تداين، جتايف، يبلي، يبكي، }: يف هذه احلالة الياء اليت هي جزء من الكلمات
 .تصلح أن تكون رويًا مثلما تصلح ألف املقصورات أن تكون روياًّ  {...تالقي، ختفي

 : هذا االختيارمانعان حيوالن دون إال أن هناك 
 تقسم حنويا إىل وحدة اليت ال {...آمينا، دينا، رياحينا}سلسلة الكلمات . أ

 .وعة بضمريمعجمية متب
ال ينهي كل روي }: والقاعدة . كون الياء ساكنة دون أن ختتم الكلمة. ب

 .من البديهيات األساسية يف علم القافية{ البيت متحرك
 

خصوصيات القافية النحوية متنع هنا من حتليل قصيدة ابن زيدون حتلياًل صرفيًّا 
 .يدخل يف نطاق القوايف املردفة

وذلك مثل . وتشبه قصيدة ابن زيدون كل القصائد اليت يكون فيها الروي ضمريا
  .اليت تنتهي حبرف الكاف
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   05 مبحث

 القوافي المجردة والصرف
 

 : يف قصيدة أيب فراس اليت مطلعها.  القوايف الردة هي أيضا قابلة لتحليل صريف

يَّ الدمع شيمتَك الصبُر      ك وال أمرُ أما للهوى نهي  علي     أراك َعص 

نكر، كثر، األمر، سر، كرب، فكر، قطر، قفر، مخر، }: نرى األبيات تنتهي بالكلمات
 .وهي كلها أمساء ثالثية ساكنة العني{ ..دهر، صفر، عذر

 :مطلعها وهذا االجتاه جنده يف قصيدة األخطل اليت 

ْندَ أ  ى آخر الدَّْهر  وإن كان َحيَّانا ع د   بني بْدر        ال يا اْسل م ي يا ه ْنُد، ه 

ر ، حجر، األمر، بدر ،دهر ، ذكر ، ظهر ، كس  } : الشاعر استعمل ككلمات للقافية
ر ، غدر ، حظر، صدر : وأتى ببعض األفعال مثل. وهي أمساء{ ...ق در، زفر ، ُخس 

 .وهي نادرة{ يدري وجيري، يربي}
هذا امللمح لكلمات القافية وأوزاهنا مرتبط بكون القافية من النوع الذي ينتهي 

 .أي من صنف املتواتر {10}وزهنا باملقطع 

 .لرأينا أوزاهنا الصرفية تتغري {1000}أو  {100}ردة وزهنا ولو انتقلنا إىل قصائد جم

 



106 

 

هو و  .ن الوزن الصريف يلعب دورًا هامًّا يف القافيةهذه الدراسة ترينا بوضوح أو 
إيقاع  ه يكننا القول بأنحبيث أن داخل أصناف القوايف أصنافا صرفية معلومة ،حيدد

 : القافية مكون من 

 .أصوات تتكرر
 .تحمل بصمات العروض وسواكن ومتحركات

 .وأوزان صرفية محدودة
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 ادسسالمحور ال

 النحو القافية و 
 
 

 خصائص النحو العريب :   58املبحث 
 الوظائف النحوية للقافية:  55املبحث 
  التجزيء اللغوي للقافية:  56املبحث 
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  06 مبحثال
 خصائص النحو العربي

 
لرتاكيب، وهو مبين على منوذج نظري، مكتوب، هو علم ا هنااملقصود بالنحو 

درته على فهم ما يقال كفاءة اإلنسان وقتستمد من  قواعد عقالنية  موضوع، ذي
 .واملعىن نيةبوعلى إنتاج كالم سليم من نواحي ال

فاملعىن الواسع يكون فيه النحو شاماًل للصرف  .ومعىن ضيق ،وللّنحو معىن واسع
والوحدات يف هذا الال . ملعىن الضيق خيص علم الرتاكيب وحدهوا ،وعلم الرتاكيب
 .والعالقة بني هذه الوحدات عالقات تعويض وعالقات إضافة .هي الكلمات

 :كثرية ، لكن أبرزها تتمثل يف النقاط اآلتية خصائص النحو العريب  
ي الرتبة وه :لنحو العريب حنو إعرايب أي أن وظائف الكلمات مرتبطة بأمرينا.0

وهو ما يشرتك فيه حنونا مع حنو بعض اإلعراب حركات شيء تشرتك فيه كل اللغات، و 
تصاد إذ هو حيتوي على ثالثة ويتاز إعرابنا باالق. اللغات كاليونانية القدية والالتينية

، خبالف بعض اللغات اليت تعرف مخسة أو فضواخل الرفع ، والنصب ،: فقط منازل
 .إعرابية ستة أصناف

خبالف لغات غربية فيها فعل ورود الملة العربية قد تكون مفيدة دون اجل .5
دون أن ة ، هذا النوع من اجلمل اليت هي امسي يشرتط فيها ورود فعل كي تكون تامة

 .ختص بعض اللغات دون أخرى phrases nominales  حيتوي خربها على فعل
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 {OVS} :يب كما يلييف تركيب اجلمل اليت حتتوي على فعل متعدٍّ يكون الرتك.3
أو فعل   verbeهو  Vفاعل و أي  sujet   هو Sحيث  .مقروءة من اليسار إىل اليمني

 .أي مفعولobjet  هو  Oو 
 {VOS}أو  {مفعول به+ فاعل+ فعل} يف العربية لدينا أيضًا الرتكيب ولكن

ا الرتتيب ذوقد بينا أن ه. بية  الشهريةوهذا الرتتيب خيص لغات كثرية غري اللغات الغر  
: انظر كتابنا  .ليل اجلمل حسب املكونات املباشرةتحل يطرح قضايا شائكة بالنسبة

 .{اللسانيات العامة وقضايا العربية }
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  00 مبحثال
 الوظائف النحوية للقافية 

 
 بالواو ةلو وصمالالقوافي .0

 : ورةيف قصيدة أيب فراس املذك

يَّ الدَّمْ  ُر       َأرَاَك َعص  يَمُتَك الصَّبـْ  ـرُ أمَّا ل ْلَهَوى نـَْهُي َعَلْيَك َواَل َأمْ   ع  ش 

، يتطابق الوصُل مع حركات اإلعراب وهذا ما جيعل كلمات القافية عندما تكون أمساء
 ، أو املبتدإ{فهم كثر}فهي تارة يف وضع اخلرب مثل . تنتمي إىل صنف املرفوعات

رُ يل العُ }املؤخر  أنَّ دارًا لست من أهلها }نَّ خرب أ أو {نَذَزَل القط رُ }عل ، أو الفا{ذ 
رُ   .أو ما هو معطوف على هذه األصناف {قَذف 

وبإمكاننا أن نقارن هذه  .من هناية البيت نوعممأما ما هو منصوب أو جمرور فهو 
 : الشريف الرضيالقصيدة بقصيدة أخرى وصلها واو مثل قصيدة 

 .َعْهدُ  ثـَُر َهَذا النَّاس  لَْيَس َلهَوأكْ   ُي والُودُّ       أَلي  َحب يٍب َيْحُسُن الرَّأ

األصناف الرتكيبية مما يؤكد لنا الدور الكبري الذي يلعبه الوصل يف فنرى تقاربًا كبريًا يف 
 .البنية النحوية للبيت
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 الموصولة باأللف وافيالق.0

 :لعهابائية جرير املشهورة واليت مطيف لو تأملنا كلمات القافية 

 َلَقْد َأَصابَا َوُقول ي ان َأَصبتأقـَل ي اللَّْوَم َعاذ ُل َواْلع َتابَا         

، ولو حبثنا عن ُبىن اجلمل اليت تُنهي األبيات َلرَأيَنا  لرأيناها يف معظمها أمساء منصوبة
 .{مفعول به+ فاعل+ فعل }أي  {OVS}الكثري منها على منط 

واو، فإن الرتكيب بالنسبة للجمل الفعلية اليت أما الصنف السابق الذي وصله 
وذلك حسب {  فاعل+  مفعول به+ فعل }أو {  فاعل+ فعل }تنهي البيت هو 

 .{OSV}أو { OV}: النمط 
وإمنا  .فهي ليست الوحيدة، وهذه الرتاكيب إن كانت غالبة يف بعض الشعر 

املوضوع  تركيب دون آخر وذلك حسب ميوله أو حسب طبيعة الشاعر يتجه حنو
 .الذي يعاجله

 
لنتأمل هذه األبيات من قصيدة البن صقلي يتفجع فيها على صقلية وعلى بلده 

 .َسر قوسة اليت سقطت بيد اإلسبان
 

 كنائسا النصارى   هوانا وصي رْت         مساجَدها أيدي  وقد سيمت وكيف 
 النواقساإذا شاءت الرهبان بالضرب أنطقْت         مع الصبح واإلمساء فيها 

 حارساـــمَ   بالدها         وكانت على أهل الزمان    انـــــالزم  ادــــــك لية  ــــق  ــــص  
 انت بطيب األمن منهم نواعساـــفكم أعين بالخوف أمست سواهرا         وك

 قاعساــــمت    زُّهــــــــقومي ع  ــــان بــــــــذ ل ًة         وك الروم  امه ــــــــــأرى بلدي قد س
 َبُس خوفه         فأضحى لذاك الخوف  منهن البساــــــــــالد الكفر تلــــوكانت ب
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نالحظ استعماال ملفتا للنظر لكان وأخواهتا ، وداللة هذا االستعمال املرتبط 

واجلدير بالذكر أن نصب كلمات القافية قد ساعد كثريا على . بالزمن والتحول واضحة
 :اجته الشاعر بصفة الشعورية حنو اختيار القافية املعربة عن أحاسيسه  ولرمبا. هذا

 فالروي سني صفريية مثل احلرفني اللذين يتصدران صقلية وَسر قوسة. 
 والوصل تابع للفتحة اليت تتالءم مع ما تعرب عنه بعض املنصوبات . 

 
 ياءولة بالوصالقوافي الم.  3

 

 : موصولة بالياءالقافية يف معلقة عنرتة مطلقة جمردة 

اَر بـَْعَد تـََوهُّمٍ       ٍم   د  َهْل َغادَر الشَُّعَراُء م ْن ُمتَـرَ   .أْم َهْل َعَرْفَت الدَّ

 .القافية يف معظمها أمساء جمرورة كلمات
مبزعم ، بالغيلم، بتوأم ، } : والرور من هذه الكلمات ما كان جره حبرف مثل

 {مبعلم، بالفم ، بتوأم ، من الفم
 {حاجة املتلوم ، حب اخلمخم ، وضح الفم } : ان مضافا إيل اسم مثل أو ك

 {احملبِّ املكرم  ، يف الغبار األقتم } : أو كان معطوفا على جمرور مثل 
فاسلمي ، مل يتصرم ، مل أظلم ، مل } أما كلمات القوايف اليت هي أفعال مثل 

وإضافة إىل هذا فإن . مساءفهي متثل نسبة ضعيفة إذا قارناها باأل{ يكلم ، مل تعلمي
 .إعراهبا حمدد ، إذ نراها جمزومة أو يف وضع فعل األمر الذي حذفت منه نون النسوة



113 

 

أما اختيار البىن اليت  .وندرة األفعال بالنسبة لألمساء يف هناية األبيات ظاهرة عامة
القافية و . عر وطبيعة قصيدتهاتندرج فيها كلمات القافية فهذا تابع كما قلنا مليول الش

 .هنا حتدد بصفة خمتصرة أسلوب الشاعر
  

 الساكنة اءولة بالهوصالقوافي الم. 4

 :قصيدة ذي الرمة اليت مطلعها

 َفماز لُت أبك ي ع ْنَدُه َوُأَخاط ُبهْ    نَاقَت ي       َوقـَْفُت َعلى رُْبع  ل م يَّة

. باهلاء الساكنة موصولة ،ضمومةاملها الباء قافيتها مؤسسة وروي ، ن الطويل الثاينم
 .واهلاء ةالضم: قول بأن القافية تنهيها وحدتان دالتانونستطيع ال

َخاط ُبه ، أُ } كلمات القافية يف بعض احلاالت أفعال مرفوعة متبوعة بالضمري
ة من فعل وفاعل ويف هذه احلالة تكون كلمة القافية مجلة وافية مكون{ أَُحار بُه ، يُذَقار بُه

ويف جّل احلاالت تكون كلمات القافية مكونة من اسم  .الضمري هومسترت ومفعول به 
ُبه ، نواز بُ َماَلع ُبه، َجَوان بُ } .مرفوع وضمري  {...ه، َذَوائ ُبه  ه ، َخاط ُبه ، هواض 

 .وتسبق كلمة القافية فعل أو مبتدأ أو خرب مقدم
تَعلعل  ه، يسلم حاجُبه،متيل ذوائبه، هّبت جنائ ب} :األفعال قد تكون الزمة مثل

ُبه ،  حار بُُه،  :البيت تكون كاآليت وبنية اجلملة اليت تنهي. {متيل ذوائبه  تلوح َماَلَح 
 مضاف إليه+ فاعل + فعل 

 {ذذذذذذذذه } مع لزوم حتقيق املضاف إليه بواسطة الضمري 
َسَبائ ُبه ، نضا  تَذز َهى الشُُّبوحَ }:وقد يكون الفعل متعديًا حبرف أو بغري حرف مثل

هذه احلالة املركب األمسى  يف {يَذع ر ُف الضمَّ َجان ُبه   ر َع َسال ُبه، َمسَّ الع َماَد رَاك ُبه ،الذِّ 
 :وهو من النمط متماسك
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 {OSV}: فاعل فعل مفعول به
 .وباإلمكان دراسة معظم البىن األخرى بصفة مدققة وتصنيفها

،   البيت نفسهومن جهة أخرى فإن الضمري عائد على اسم قبله موجود غالًبا يف
 .مما يضيف قيوًدا من بينها مثاًل االقتصار على املذكر من األمساء

 
 ةالمتحركـــــــــــ اءولة بالهوصالقوافي الم. 5

مثل معلقة ، يف القصائد اليت رويها موصول هباء متحركة أي القصائد ذات اخلروج 
 :لبيد بن ربيعة 

 بـ م ًنى تأبَّد َغْوُلها فر جاُمهاَعَفت  الديار محلُّها فُمقاُمها         

فالقيود . الوضع النحوي لكلمات القافية شبيه بوضع القوايف املوصولة باهلاء الساكنة
 تأيت من

 حركة الروي اليت هي الرفع يف املعلقة. 
 ومن اهلاء اليت هي ضمري متصل. 

ة ولو قارنا بني قصيدتني إحدامها موصول. إال أن الضمري هنا عائد على مؤنث
باهلاء الساكنة واألخرى باهلاء املتحركة لوجدنا تقابال عجيبا بني التذكري والتأنيث يعطي 

 . لكل صنف خصوصيات حنوية وداللية ال يفطن هلا املتلقي
 

 واإلعراب القوافي المقيدة.6

كون جمرورة أو منصوبة غائبة وكلمات القافية قد ت الروي يف القوايف املقيدة حركة 
 .أو مرفوعة

 :  قصيدة الشيخ عبد احلميد بن باديس اليت مطلعهايف
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 لى العروبة ينتســـــــــــــــبإو          شعب الجزائر مسلــــــــــــم
مما يرينا أن اإلعراب ال يلعب . تأيت كلمات القافية مرفوعة وجمرورة ومنصوبة وجمزومة

 .دورا يف القافية الردة
هناية البيت، نالحظ أيضا عدم تدخل ويف املقصورات حيث يأيت الروي يف 

 :دريد مقصورة ابنيف هذه األبيات املأخوذة من  ويظهر هذا جليا .اإلعراب يف القافية

 َقاْلَمــــَها         تـَْرَعى الُخَزاَمى بـَْيَن َأْشَجار  النـَّ ب ا يٍء ــــــــْيَبًة أْشَبَه شيَا ظَ 
 َلْم َيْسَتل ْبُه الشَّيُب َهات يَك الُحَلى         ــَباب  ُعُمُرهُ َأْو َلْو تَـَحلَّى ب الش

َهاَت َمْهَما ُيْستَـَعْر ُمْستَـْرجَ   وفي ُخُطوب  الدَّْهر  ل لنَّاس  ُأَســى         عـَهيـْ

يؤثر هذا  دون أن ، أو خمفوضةحيث نرى كلمات القافية تارة مرفوعة وتارة منصوبة 
 .  على سالمة القافية
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  08 مبحثال
 التجزيء اللغوي للقافية

 
ولكنه بإكماننا أن . جتزأ القافية عادة حسب الطبيعة الصوتية حلروفها وحركاهتا.0

فالدراسة السابقة ترينا أن ما . جنزئها أيضا بالنظر إىل األصناف اللغوية اليت تنتمي إليها
ر ، وما انتهى جاء بعد الروي هو مونيمات حنوية ، غالبا حركات إعراب أو ضمائ

 .بالروي فهو من ميدان املعجم
 

 :يف قصيدة الرصايف .5

 باتعودت إنشادي القريض المهــــــــــــــــــــــــذبا         ونزهت نفسي فيه أن أتكذ  
 بان         مع الزمن الغاوي إذا ما تقل  ـــــومن أجل حبـــــــــــــــــــــي للحقيقة لم أك

 ذباــقي         أبيت لرأيي أن يكون مذبـــــطــــاستقامة من ومن أجل جهدي في
 باا         أرود العلى فيها وطــــــورا مغر  ـــــــــــــــدان طورا مشـرقوسافرت في البلـــــــــ

...... 
 : من السهل جتزيء كلمات القوايف اىل

  {....ب، مذبذب ، مغرب ب، تقلّ أتكذّ }: جزء معجمي ينتهي بالروي 
 وجزء حنوي حيتوي على حركة الروي وما تالها من حروف . 

اجلزء النحوي قد يكون مقتصرا على حركة اإلعراب وقد يشمل هذه احلركة .3
 :كما يلي   اليت جُتزأ {تعاتبه}وعناصر أخرى مثل 

 { ذذذذذذذذذذذُذذذذذذذذذه  } اجلزء النحوي + { تعاتب } اجلزء املعجمي الصريف
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والدليل . ي إىل أصل الكلمة من اخلصائص األساسية للقافية العربيةانتماء الرو .1

مما جعل املنظرين يشرتطون يف . على هذا هو تقيد الشعراء هبذا املبدإ يف املقصورات
هذه القوايف أن يكون الروي فيها من أصل الكلمة أو منقلبا عن أصل، مانعني وروده  

 .كحرف إشباع أو تنوين خفف أو ألف تثنية

 :جزأ معجمي وجزء حنوي: الصة القول فإن القافية تقسم إىل جزءين وخ
 . فالروي وما يسبقه من ميدان المعجم والصرف.0
 .وما يأتي بعد الروي فهو من ميدان النحو واإلعراب.5

 

وخيص هذا . بعض القوايف خرجت عن هذا املبدإ العام يف التقسيم: مالحظة.2
يت درسناها يف مبحث سابق واليت رويها ال ينتمي بعض النونيات كنونية ابن زيدون ال

 . إىل أصل الكلمة يف كثري من األحيان

 :وما يشبه هذا الوضع تائية الرصايف اليت مطلعها 

 ماتهي األخالق تنبت كالنبات         إذا سقيت بماء المكرُ 

يف هذه القصيدة نرى الروي منتميا أحيانا إىل أصل الكلمة وأحيانا خارجا عن 
 .ذا املبدإه

ويف بعض القوايف اليت اعتمدت الكاف رويا نرى الشاعر يصر على أن يكون 
 .الروي من أصل الكلمة ويف بعض األحيان جيعله ضمريا



118 

 

وال نكون خمطئني إذا هنجنا . هو الذي ذكرناهومهما يكن من أمر فاالجتاه العام 
فنضع . إىل أصول وفروع منهج القدماء الذين يصنفون القضايا ، يف كثري من األحيان ،

 : املبدأ اآليت 
 

أصل كلمة  األصل يف الروي أن يكون من:  انتماء الروي إلى أصل الكلمة مبدأ
 . عن أصل امنقلبأن يكون أو القافية 
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  01 مبحثال
 جماالمعأصناف 

 

منها مفردات ختصها، مفردات تكّون  اللغات كلمات وتراكيب، ولكل.0
ما و . ن يأخذهأو ما يستطيع أ املعجم يأخذ كل شخص ما يريده من هذاو  .معجَمَها

أيضا وللجماعات  .معجمه الفرديوما يستعمله يكّون  ،يفهمه الشخص من كلمات
 .وهي مرتبطة بطبيعتها االجتماعية والثقافيةمعامجها 

ملعرفة االستعمال يف  زمانيةقد تكون  ومن جهة أخرى فإن دراسة كلمات اللغة
وقد  .، وتتغري، وتندثر، مثل الكائنات احليةالكلمات تنشأوذلك ألن . اضراملاضي واحل

وقع ميف  هذه البنية اليت تقع فيها الكلمات. مرتبطة ببنية اللغة آنيةتكون هذه الدراسة 
األصوات وهي هبذا غري معزولة عن  .اجلملمستوى وسط بني مستوى األصوات و 

 .ة عن اجلمل اليت تدخل يف تركيبهاوغري منفصل ت اليت منها تتألف،الفونيماو 
 .من خالل هذا نرى أننا أمام أصناف متعددة من املعاجم

لدينا معجم خيصها وهو ، اليت هي ظاهرة اجتماعية عامة  على مستوى اللغة.5
هذا املعجم . اخلزان العام الذي يأخذ منه االفراد ما حيتاجون إليه قصد التواصل والتعبري

طة به فدونوا وحداته وأرففوا أشكاهلا مبعانيها وأودعوها كتبا مسيت حاول املنظرون اإلحا
البن منظور  لسان العربللخليل أو  ككتاب العينمعاجم أو قواميس، بعضها عام 

جلورج مونان  كمعجم اللسانياتوقواميس متخصصة .  فقه اللغةأو   المنجدأو 
 .فة والعلوموكاملعاجم العلمية اليت أصدرهتا املنظمة العربية للثقا
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وهو مكون من  معجم الفردأي االستعمال، لدينا  على مستوى الكالم .3
ويذذُذجزأ معجم الفرد . و هو قادر على استعماهلا، أ الكلمات اليت يستعملها شخص ما

فاألول خيص الكلمات اليت يفهمها الشخص .  استعمالمعجم و  فهممعجم إىل 
 .اليت يستعملها دون ان يستعملها والثاين خيص املفردات

 :يف بيت يشار

 تخاطبه ب إال أنها الإلـــــــــــــى الَجأْ      بصارها الصدى    َغَدْت عانة  تشكو بأ

فهي تنتمي إىل . {عانة، اجلأب}:توجد كلمات ال يفهمها القارئ العادي مثل
 .معجم اللغة وال تنتمي إىل معجم هذا الفرد

، ها، إىل ، }بعض الكلمات معتادة مثل  غدت ، تشكو، أبصار، ختاطب، ب 
ما واستعماال{ إال ، أن   .فهي تنتمي إىل معجم القارئ العادي فه 

ويف  العطشهنا مبعىن  الصدىوإذا كان القارئ مطلعا على الشعر فإنه يدرك أن 
مي إىل معجم الفهم دون احلالة اليت ال يستعملها يف ممارساته اللغوية فهذه املفردة تنت

 .معجم االستعمال

وهو مكون من معاجم ،  معجم الجماعةوالفرد ينتمي إىل اجلماعة مما يعطينا . 1
 .أفرادها

وبالنسبة للعربية فإن هذه املعاجم مرتبطة مبستويات اللغة املمتدة من القطب 
 .العامي البحت إىل القطب الفصيح متام الفصاحة
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  31 مبحثال
 ــحث المــــعجمي والنصوص األدبـــــــيـــــةالبــ

 

 ووحداته معجمال.0

كل جمموعة   معجما، فإننا نسمي  ، وللتبسيط واإليضاحالسابقة  املقدمة بعد. أ
قابلة  ونفرتض أن الكلمة وحدة معروفة أو. من الوحدات ننعتها مؤقتا بالكلمات

 .للتحديد
 .ن معجما من ثالث كلماتتكوِّ { املصطاف ، البحر ، أحب } : الوعة 

 : بالرتكيب، هذا املعجم يعطينا جمموعة اجلمل
 

، املصطاف أحب البحر، املصطاف البحر املصطافُ  ، أحب البحرَ  البحرَ  أحب املصطافُ }
 {أحب ، البحر أحب املصطاف، البحر املصطاف أحب 

 

كمن ومهمة علم الرتاكيب ت. ه اجلمل مقبولة حنويا وبعضها غري مقبولبعض هذ
 .وفقط هذه اجلمل، أساسا يف وضع القواعد اليت تعطينا اجلمل املقبولة حنويا ودالليا 

أي لو انطلقنا من الرتاكيب اليت هي . لو انطلقنا اآلن يف االجتاه املعاكس. ب
اجلمل والنصوص وحبثنا عن الكلمات، اللتقينا مبشاكل مجة ناجتة عن غموض مفهوم 

 .الكلمة
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أي ما هو وارد بني بياضني  الكلمة الخطيةهو مفهوم  أوضح مفاهيم الكلمة
أما .  اللغةولكن هذا املفهوم ال يرضي عامل  . وهو الذي يتعامل معه احلاسوب يف البداية

أي أصغر وحدة دالة كما يقال، فإن حتديده يالقي صعوبات مجة جراء عدم  المونيم
ن}مة لو حبثنا عن مونيمات الكل. خطيته يف الكثري من احلاالت س  َتح  لرأينا {  ُمس 

ومعىن الوزن { ح س ن}:  أنفسنا أمام عدد كبري من الدالالت، مثل معىن اجلذر 
هل ندرج كل هذه . وصيغة اسم الفاعل ومسة اجلنس اليت هي هنا املذكر{ استفعل}

تَذذذذذذ }املدلوالت يف دال واحد أم نقسم الكلمة إىل سابقة  تتصدر اجلذر { ُمس 
ه احلالة أين تقع الكسرة الدالة على اسم الفاعل؟ ولكن هذه ويف هذ.{حسن}

الصعوبات مل تثن عزية املعجميني الذين تعاملوا مع الكلمات تعامال بسيطا مكنهم 
 .من ممارسة نشاطهم بطريقة مرضية

لتلبية أغراض حتديد عناصر معاجم النصوص، جُتمَّع حتقيقات الوحدات . جـ
يف صنف واحد يثله يف معامجنا احلديثة { .. خنرج ، ، خيرج خرج}: الصرفية مثل

،  ، قطة ق طّ } :وبالنسبة لألمساء مثل. {خرج}املاضي املنسوب إىل الغائب املذكر
هذا النوع من العمليات اليت ترجع فيها . {قط}يف صنف املذكر املفرد { قطط

 الكلمات إىل نوع من األصول أي إىل الوحدات اليت تظهر يف املعجم تسمى
اليت تعين بالنسبة lemme وذلك اشتقاقا من كلمة ليم  lemmatisationليماتيزاسيون 

وهذا املصطلح يتقابل مع . الوحدة المعجمية المستقلة من ناحية الداللةللبعض 
حنتت على قياس فونيم ومرفيم  اليت  lexèmeأو لكسيم  الوحدة المعجميةمصطلح 

 .لفةواليت يُعرِّفها اللسانيون بطرائق خمت
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وإرجاع الوحدات الواردة يف النصوص إىل املشرتك املعجمي أو األصل ، يطرح 
، قضايا  جذر صامتي بوزن صرفيبالنسبة للعربية اليت تبىن غالبا كلماهتا على اقرتان 

 .خاصة سنعاجلها يف أحباث أخرى

للتمييز بني الكلمة الواردة يف النص والكلمات املعجمية يستعمل بعض . د
واليت أخذت من فوكابيالر  اللفظةوهي  vocable الفرنسيني كلمة فوكابل اللغويني

vocabulaire  كلمة، مفردة، : مما قاد أحيانا البعض عندنا إىل استعمال العبارات
 .لفظة، وحدة معجمية، رصيد، رصيد معجمي، رصيد لغوي

اإلنسان أما القدماء فإهنم استعملوا كلمة اللفظة للداللة على كل ما يتلفظ به 
فإن كان  .، أو حامال معىن {زيد}مقلوب { َديذ ذذذذز}سواء كان اللفظ بدون معىن مثل 

فإنه  ال يدل جزء منه على جزء من معناههذا اللفظ ذا معىن وكان مفردا أي حبيث 
 .يصبح كلمة

،  بعد حتويل النص اللغوي إىل سلسلة من املفردات املعجمية:  االحتماالت. هــ
هذا التقنني يتم . فردات بنسب خمتلفة وينبغي عند ذلك تقنني هذا الورودتظهر لنا امل

 : والتواتر على صنفني. بإرفاق كل وحدة بعدد يسمى تواترها

 .وهو عدد ظهور الوحدة املعجمية يف النص التواتر المطلق
ويعرب عنه بعدد . وهو عدد الورود على عدد احلاالت املمكنة التواتر النسبي

 : كأن نقول بأن تواتر أداة التعريف يف نص ما هو. الصفر والواحدحمصور بني 
 .باأللف 01باملائة ،   أو  0،  أو  1.10 
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 ةدبيالمعجم والنصوص األ.   0

على املستوى األديب جمموعة املفردات املستعملة من طرف أديب ما ، سواء كان 
والنص قد يكون بيتا . روائيا أو شاعرا ، يف نص من النصوص، يكوِّن معجم هذا النص

 :  من الشعر مثل

 علي بأنواع الهموم ليبتلي         وليل كموج البحر أرخى سدوله

وقد يكون قصيدة بأكملها كمعلقة امرئ القيس اليت أخذ منها هذا البيت أو 
 .قصة قصرية أو رواية 

نقول معجم البحرتي فإننا نقصد فلما . كما أن املعجم قد خيص كل إنتاج أديب
 .لك األلفاظ اليت استعملها هذا الشاعر يف جممل قصائدهبذ

. وباإلمكان تعميم البحث على جمموعة من األدباء يف عصر ما أو يف قطر ما
حتديد هذا النوع من املعاجم يعطينا معلومات مثينة حول لغة العصر والتمع الذي 

نه يوجهنا حنو دراسة كما أ. عاش فيه االديب واهتمامات املثقفني واجتاهاهتم الفنية
 .األسلوب ومجاليات النص األديب
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  30 مبحثال
 ية للقوافيالمعجمأسس الدراسة 

 

 المعجم واالستعمال.0

 : القافية اليت تنتمي كلماهتا إىل معجم الشاعر يكن أن تدرس من زوايا خمتلفة

طبقا ملبدإ  ،ن القافية جتزيًئا لهكوِّ بأكمله تُ  على مستوى المعجم العربي.  أ
 .كلمات للقافيةما يصلح أو ال يصلح أن يكون   حسبتكافؤ القوايف و 

ومن  ، فية خيتلف من شاعر إىل آخرمعجم القا على مستوى االستعمال .ب
كما أهنا ختتلف حسب .  ومن صنف من الشعر إىل صنف يغايره ، صر إىل آخرع

نا معلومات مثينة حول اللغة عطيومعرفتها يف كل حال من األحوال ت . األغراض الشعرية
 .الشعرية ومقاصدها

 هذا احلقلودراسة ،  بحقلها الدالليله عالقة  حقاًل معجمياً ن القافية تكوِّ .  جــ
 ن رغم أنه اختزال طريفجزًءا من البحث املعجمي مل يهتم به الباحثون حىت اآل عتربيُ 

 .إلدراك البنية املعجمية
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 الجزء المعجمي للقافية. 0

ال تكوِّن نصا متماسكا حنويا، وإمنا هي جمرد قائمة من  ، وايف يف قصيدة ماالق
هل نتعامل مع هذه الكلمات كما : والسؤال الذي يطرح علينا هو اآليت . الكلمات

 ترد أم أننا نرجعها إىل أصوهلا ؟ 

قد رأينا أن للقافية جزء خيص النحو وهو ما يتبع الروي وجزء متعلق بالصرف وهو 
 .من الروي وما يسبقه من حروف وحركاتمكون 

 الروي أن يكون أصال من الكلمة أو مقلوبا عن املقصورات حيث يشرتط يف .أ
ال { ..النقا، ترى، خفا، بدا، نأى، املهىصا، طفى، الُضحى، احل} :وذلك مثل أصل

 .متلك تابعا حنويا

يت تنهي البيت ويف القوايف املقيدة معجم القافية يتكون أيًضا من الكلمات ال .ب
. وهي أيضا جمردة من التابع النحوي{ ..، هتب، الطلبينتسب، كذب} :وذلك مثل

 .وقد بينا كل هذا يف مبحث سابق

 .معلقة لبيد بن ربيعة املوصولة باهلاء املتحركة مع اخلروج.ذ ج

يَاُر َمَحل َها َفُمَقاُمَها          اُمَهاــــــــــــجَ َد َغوُلَها َفر  ــــــــــتَأَبَّ  َعَفت  الد 

 ، َهارزامُ إ ر هاُمها، اَلُمَها، َحرَاُمَها،ُمَقاُمَها، ر َجاُمَها، س  } :القافية ترد يف الكلمات
الروي دون حركته اليت  عند ووحدات املعجم تنتهي هنا. {..نَعاُمها، بذ هامها، أقالمها

ُمَقام، ر جام ، }:عةفيصبح بذلك معجم القافية عبارة عن المو  .هي مرتبطة باإلعراب
اَلم ، َحر  َام، أقاَلم  ام ، ر هام ، س   .{..إر زام، نَذَعام، هب 
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 .وكل وحدة من هذه الوحدات يكنها أن تعطينذذا كل أصناف املوصول أو جلها
 .{...مقام ، مقامو، مقامي، مقاما، مقامه، مقامها}فمقام مثال ينتنج عنها 

داخل الواردة يف املعجم فينقل الفعل إىل وهذه الوحدات بإمكاننا إرجاعها إىل امل
إىل { أحالمها}كأن نرجع . املاضي املسند إىل الغائب املذكر، واالسم إىل املفرد املذكر

 : يف البيت{ حلم}

 ال َيطَبعون وال تَبور ف عالهم         إْذ ال تميل مع الهوى أحالُمها

ل الصاميت كالثالثي أو كما أنه باإلمكان التعمق يف التجريد فننزل إىل األص
 : يف البيت{ ُحّكامها}فنرجع  . الرباعي

 هاــــــامُ ك  فهُم السُّعاة إذا العشيرة أُْفظ َعْت         وهُم فوارسها وهْم حُ 

 .{ح ك م }مث إىل { حاكم}إىل 
 .وكل هذا مرتبط مبقاصد البحث

 
 القافية وأجزاء الَكل مْ .3

ويف لغات . االسم والفعل واحلرف: الثة م العرب كلمات لغتهم إىل أجزاء ثقسّ 
ولكن التجزيء الذي ختضع له كل اللغات . غري هذا اتقسيمأخرى اعتمد النحويون 

 .هو الذي يصنف الوحدات الدالة إىل وحدات معجمية ووحدات حنوية

،  ن قائمة مفتوحة غري حمدودةكوِّ مثل األمساء واألفعال تُ  الوحدات المعجمية.أ
َمح، ل  مَ : ديدة يف هذه القائمة وذلك مثلإمكانية ورود كلمات جويشري هذا إىل 

 .اليت دخلت معجمنا احلديث ..راما، ورُبُوط، وَمكُّوك، وحاسوبانُو َوبَ 
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إمكاهنا الورود يف مجلة هي أيضًا وحدات مستقلة أي أنه ب الوحدات املعجمية
 .مبفردها

مع غريها وهي  مثل احلروف هي ما كانت يف ارتباط الوحدات النحوية .ب
فأداة . ، فهي لب اللغة ومرآة هويتها ي أنه ال يذهب منها شيءتكّون قائمة مغلقة أ

، ومل يضف إليها عرب القرون ما يعوضها أو  مل تتغري لعربية مثاًل هي واحدةالتعريف يف ا
 .يتممها

والوحدات النحوية يف العربية ال تقتصر على احلروف فهي تشمل الضمائر، وأمساء 
كة يف رت وغري ذلك من الكلمات املش ،شارة، واالسم املوصول، واألفعال الناقصةاإل

 .السمات اليت ذكرناها

لو نظرنا اىل قوائم كلمات القوايف على اختالفها لرأيناها تنتمي، إال ما شذ، إىل 
فلو . الذي يتجنبه الشاعر التضمينوالسبب يف ذلك راجع إىل . الوحدات املعجمية

الضطر إىل اإلتيان بالرور يف البيت { ب  }بيته يف بائية ، حبرف اجلر  أهنى شاعر ما
 .املوايل وهو ما يعد من العيوب املؤكدة
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     30 مبحثال
 اشتقاق القوافي

 
 

 االشتقاق في الصرف.0

أما الصغري  .االشتقاق يف الصرف معروف وقد قسمه ابن جين إىل صغري وكبري
 فيؤخذ منه معىن السالمة يف تصرفه حنو {س ل م} :مثلفهو ما ينطلق من تركيب 

 .{.. سلم، يسلم، سامل، سلمان، السالمة، السليم}

وارتباطها مبعىن واحد مثل  كرب فهو املبين على حتويالت اجلذورأما االشتقاق األ
اليت ربطها  {ل م ك}، {ل ك م}، {م ل ك}، {م ك ل}، { ك م ل}، {ك ل م}

 .والشدة ابن جين بالقوة
، وهو يف تعارض مع اعتباطية الدليل اليت أصبحت  واالشتقاق األكرب غري مؤكد

أما االشتقاق األصغر فإنه أساس الصرف وال يكن . يف علوم اللغةاليوم من املسلمات 
 .نه وهو الذي نقصده يف هذا املبحثاالستغناء ع

وضع السوابق، :  يتم غالبا بطريقتني   la dérivationيف اللغات الغربية االشتقاق 
وهبا { جذر صاميت ، وزن صريف}: أما العربية فإهنا مبنية على الثنائية . ووضع اللواحق

 . تشتق معظم املفردات
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 اشتقاق القوافي .0
فمن  .كاننا أن نشتق القوايف من األصولكما نشتق الكلمات من اجلذور فإنه بإم

 :مثاًل نشتق أصناف القوايف اآلتية { ر ك ب}ر اجلذ
 :القوافي المجردة .أ

  َأو  {رك َبا}: باأللف  مقيدة أو موصولةكون قد تجمردة  قافيةوهي : رَك ب
وتُلَحق هبذه القافية األفعال الناجتة عن . {هاك بَ ر }: أو اهلاء  {رَك ُبوا} :اوو ال

، {يركُبها}، و{يركُبه  }اليت توصل بالواو، و{ يرُكبُ }: التصريف مثل 
 .{اركيب}،  و{اركبا}و، {اركب  }، و{نركبُ }و

  ُوقد تكون موصولة . ي اهنا من املتواترأ{ 10}وزهنا  وهي قافية جمردة رْكب
ُبو}: بالواو يب}أو الياء { رك  با}أو األلف { رك  ُبه}أو اهلاء { رك  ، { رك 

ُبها}  .{رك 
  ُأو مطلقة { مركب  }قد تكون مقيدة  وهي قافية جمردة مطلقة: َمرَْكب

و مع أ{ مركبه}او أو الياء أو اهلاء دون خروج موصولة باأللف أو الو 
 .{مركبها}اخلروج 

 

 :القوافي المردفة . ب
 قد تكون مقيدة أو مطلقة موصولة بأحد  وهي قافية مردفة بالواو: ركوب

 .احلروف األربعة مع الوصل أو دونه
  وهي قافية مردفة بالواو شبيهة بالقافية السابقةمركوب. 
  هة بالقافية السابقةمردفة بالياء ، شبيركيب 
  من باب ما سبقالتركيب والتراكيب 
  شبيهة مبا سبقرُكَّاب. 
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 :القوافي المؤسسة . جـ

   مقيدة أو موصولة مثل سابقتها بأحد كون قد توهي قافية مؤسسة : براك
 .احلروف االربعة

 وهي قافية مؤسسة شبيهة بالقافية السابقة: تراُكب. 
 شبيهة بالقافية السابقة: ركائب. 
 شبيهة بالقافية السابقة: َمراك ب. 

وباالمكان أن جند قواف أخرى مبنية على هذا اجلذر، وذلك ياالستناد إىل 
، إىل غري {ارتكب}أو { تراكب}أو { تركَّب}أو { ركَّب}مشتقات ناجتة عن املزيد 

 .ذلك من األوزان الصرفية املستعملة

قد يفوق املئة إذا ربطنا كل  كبريبالنسبة جلذر واحد  وكما نرى فإن عدد القوايف 
 .صنف من هذه األصناق حبركة الروي أو حركة الوصل عندما تكون هلا داللة

أن عدد  جذرًا فإننا نرى بسهولة 2839وإذا علمنا أن معجم الصحاح حيتوي على 
 .اآلالفالقوايف يعد مبئات 

صعب حتقيقها أحادية من ال. أحادية القافية يف القصيدة العربية رمباهذا ما يشرح 
  .يف لغات أخرى
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  33 مبحثال
 الشاعر ومعجم القوافي

 

 وافيمعاجم الق. 0

. وهذا املعجم مكون من املفردات اليت استعملها يف قصائده. لكل شاعر معجمه
هذا . وداخل هذا املعجم العام يوجد معجم خاص وهو الذي يقتصر على القافية

الشاعر على االبتكار، وَسو ق املعاين دون املعجم له دالالت خاصة أبرزها قدرة 
 .تكلف، وإضافة مجاليات الصوت إىل مجاليات اللفظ

. والشاعر ال يبتكر الكلمات وإمنا هو يأخذ من خزان اللغة ما يستطيع أن يأخذ
وبالنسبة للقافية فهو يأخذ من املعجم الضمين الوارد يف اللغة والذي يكن بناءه 

 .ق اليت وّضحناها يف املبحث السابقباستعمال عملية االشتقا
 .والبحث يف معجم قوايف الشعراء جيعلنا نتعامل مع ثالئة اصناف من املعاجم

  
ن هذا املعجم الذي هو اآل. معجم القوافي اللغويأبرز هذه املعاجم هو .أ

ويكن إنشاء . ن قافية موثوقةاحتضي على كل كلمات اللغة الصاحلة الافرتاضي حيتو 
جم وترتيب كلماته حسب الروي وصنف القافية مع استعمال عملية اشتقاق هذا املع

 .القوايف اليت وضعناها
وهو حيتوي على كل القوايف . الشعراء قوافيمعجم املعجم البارز أيضا هو . ب 

ويكن إنشاء هذا املعجم جبرد كل شعر العرب  .عرب العصور اليت استعملها الشعراء
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وهو عمل شاق يتطلب . تيبها حسب الروي وصنف القافيةوحتديد كلمات القوايف وتر 
 .مشاركة فريق كبري من اللغويني واإلعالميني

 

 .معجم قوايف الشعراء جزء من املعجم اللغوي للقافية: مقولة
 .هذا االحتواء واضح وال داعي للربهان عليه

 

ن وهو مكون م شاعرقوافي المعجم املعجم الثالث الذي يكن دراسته هو  .جــ
 .كلمات القوايف اليت استعملها شاعر معني وهذا املعجم جزء من املعجمني السابقني

 

ويعطينا هذا  معجم جماعة من الشعراءاملعجم الرابع الذي يكن دراسته هو  .د
 .املعجم املتداَوَل من القوايف والنادَر منها

 
 {س ل م}الجذر  القوافي المشتقة من.0

هذا . عند بعض الشعراء{ س ل م}ماالت اجلذر لندرس على سبيل املثال استع
موزعة كما  على امليميات منها فإننا جندها ناقتصر ا نإ قوايفعددا من الاجلذر يعطينا 

 :يلي
 

 :اليت حتققها الكلمات القوافي المجردة.0
َلمسلَّم، َسل َم، } وما نتج عن هذه االفعال جراء { ..استلم، تسلَّم، استسلم ،َأس 

   {...َتسَلم نسلم اسلم   اسلمي اسلموا} :التصريف مثل
ل م، مستلم تَذَلَم،م، ، ُمَسلَّم، مَسلِّ  ،ُمس   مستسلم، َسلَّم، اس 

َلم مل  س    ، تسلُّم ، ُسلَّم سليلم َمس 
 

 :مثل القوافي المردفة.5
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 سالم، استالم، استسالم 
 سالليم  سليم تسليم،

 

 : اليت حتققها القوافي المؤسسة.3
، ُمسامل،  .. يسامل سامل 

وكل هذه القوايف بإمكاهنا أن تكون موصولة باأللف أو الواو أو الياء، أما األفعال 
 .منها فإن وصلها باهلاء يقتضي أن تكون متعدية

 .وكما نرى فإن هذا املعجم النظري حيوي عددا كبريا من األلفظ
 .من هذا املعجم بعض الشعراء هولننظر اآلن إىل ما استعمل

 :جند هذه األبيات عند ذي الرمة

 على ما َمَضى م ن َعْهد ُكنَّ َساَلمُ  ار ٍع        ـــــــــب شَ  يَّ ـَــــاَلَل مــْلَيُكْن يَا َأطْ ع
 ـمـــــــــيلقاه ُمْسل    أثَـَر األْظعان  ما ألقى إذا الَحيُّ فارَُقوا         وال وال مثلَ 

َبات  أ  ا       ـــهأَ الرْمَي في نـَْزٍع َفُحـمَّ  لــــــــوَّ فب نَ خي ج  من ناش   تسليـمُ  ال 
 من َبْصـَرٍة وســالم   َوان ُبهُ ــــــــــــــــــــــــجَ  ٍم        ــــَتَداَعْيَن باسـم الشيب في ُمتثـَل  

 مـالـ ــــن ال إلى أم  سأ ةٍ يَ هْ لذي نُـ  دا        ـــــــــــــــــــل ع ْرفَان َها والعهُد نـاٍء وقـد ب
 الُمهاـــَـ يَم إال سـفمـا  نفََّر التـَّْهو    وقد ناَمْت ُصْحَبت ي       ي  أال َخيـََّلْت مَ 

ونراه  .{ س ل م} بنيت على اجلذرللقوايف ات هذا كل ما احتواه ديوانه من كلم
ومن ناحية أجزاء الكالم فهو اقتصر على  .استعمل الرد واملردف واملؤسس من القوايف

مكون من ست قواف تطيع أن نقول أن معجمه بالنسبة للجذر املذكور األمساء ونس
اليت يكن اختصارها { مسلمو، تسليمي، سالمو ، سالمي، سالُمها، ساملي} :هي

مع العلم بأن سالم استعملت ثالث { سامل ،سالم ،تسليم ،مسلم}يف ستة اصول 
 .مرات
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يعطينا  {س ل م}اجلذر  ن جرد ميمياته اليت استعمل فيهافإ األعشىأما 
، ُسلَما، السِّالما، السََّلم ، السِّل م  }  : الكلمات ل ُم، السِّل م  ُ، ُسلَُّم، ُمس   { سامل 

 .مفردات كرر منها اثنني 6فهو استعمل 

 : هو ستعمل من اجلذر املذكورملا جند أن لبيد بن ربيعة وعند جرد ديوان
َلمَ م} َلَما، وَيس  الُمها، سليم ، أس  ُلوُم، س   {ا، ب السَّاَلم  س 

فاملشرتك بينهما هو املعجم  .ونرى أن كل شاعر أخذ من اجلذر املذكور ما أراد
 .املرتب حسب أصناف القوايف

 السََّلم  : املقيد الّرد
َلٍم، : املطلق الرد ل م ، أسلَم، يسلمالسلم، ُمس   ُسلًَّما، ُمس 

ُ، مساملُ : املطلق املؤسس  سامل 
 سليُم، تسليمُ  :املطلق املردف بالياء

الُمها: املطلق املردف باأللف الَما، َساَلُمها، س  ، سالُم، س   .سالم 

النزر  الهؤالء الشعراء مل يستعملوا إمن خالل هذا البحث الهري أن  ويتبني لنا
وهو شيء منطقي ألن عدد قوايف اللغة يفوق . القليل مما تتيحه هلم اللغة من القوايف

 . وذلك مهما كانت غزارته،  يؤلفها الشاعر يف حياته بكثري عدد األبيات اليت
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  34 مبحثال
 تواتر مفردات القافية

 

 التواتر والرتبة.0
يف الدراسة السابقة نالحظ أن بعض الكلمات استعملت مرة واحدة وبعضها 

جممل الشعر العمودي فإننا ال نكاد  ، وإذا نظرنا إىل من طرف كل الشعراءاستعمل 
ختلو من  ، وال ميمية مردفة باأللف{السامل}ية مؤسسة ختلو من كلمة جند ميم

ل م}وال جمردة ختلو من { سليم}وال مردفة بالياء ختلو من { سالم} إن كانت من { س 
 .إن كانت من املتدارك {َسَلم}أو من ، املتواتر 

فشأن القوايف شأن املفردات يف اللغة بعضها كثري االستعمال وبعضها نادر 
 .ستعمالاال

 

اهتم املعجميون يف الغرب بدراسة تواتر املفردات يف النصوص فأحصوا ما ورد يف 
وأنشأ البعض معاجم مبنية على تواتر . الكثري من األعمال األدبية روايًة كانت أو شعرًا

معرفة اللغة : وهذا النوع من األعمال يفيد الدارسني يف أمرين .املفردات يف لغة ما
ومن جهة أخرى بناء تعليم اللغة لألجانب على ، قتها باملاضي من جهة املتداولة وعال

  .أساس املتداول من املفردات

اللغة  نا وعنودراسة تواتر مفردات القافية قد يعطينا معلومات كثرية عن شعر 
 .عموماً 
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خالل دراساتنا ملفردات القافية الحظنا أنه باإلمكان ترتيب كلمات قافية من 
ريبة من القانون فتكون النتائج ق. ، حسب التواتر عراءموعة من الشصنف معني عند جم

 .الذي جيعل الرّتبة مضروبة يف التواتر تساوي عدًدا ثابًتا

 :يف املثال السابق نالحظ الرتتيب اآليت

 .2تواترها  {السالم}كلمة واحدة   :يف الرتبة األوىل
 .5ا هر توات {مسلم، سلم، مسامل}ثالث كلمات :  5يف الرتبة 

............. 
 .0تواترها  {سلم، سليم، مسلوم، أسلم، يسلم}مخس كلمات :  2 يف الرتبة

 

هذه النتيجة يكن التأكد منها بالنسبة لعدد كبري من القوايف وباإلمكان توسيع 
 .الدراسة حىت تشمل البيت كله
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  35 مبحثال
 أصناف الجذور والقوافــــــــي

 
 يةالمردود. 0

. وكأهنما قطبان متقابالن التبليغو االقتصادالثنائية املكونة من اللغات مبنية على 
 .ل إلنتاج البىن اللغويةوهذه القطبية مرتبطة بإنتاجية الوحدات والعمليات اليت تستعمَ 

ولكن حسن استعمال هذه . فاكتفاء العربية باحلركات الثالث دافعه االقتصاد
 .جعلها كافية لتلبية حاجيات الناطق احلركات يف الصرف والنحو

العديد من نظر إليه كعامل ينتج ن على املستوى الصريف فإن الوزن يكن أنو 
 .مرتبطة بالوزن واجلذرمردودية إلنتاج له وهذا ا .األلفاظ اليت تستعمل يف اللغة

فاَعل، }األوزان ال ينطبق على كل اجلذور وكذلك  ، مثال {مستفعلن}الوزن ف
واملردودية  .بعض اجلذور هلا مزيدات أكثر من غريهاوينتج عن هذا أن . {وفّعلوانفعل 

 .تكون فيها أقوى
بعض األوزان تنطبق على عدد من اجلذور أكرب من غريها من جهة أخرى فإن و 

 .وتكون مردودية هذه األوزان أقوى

دد ما ست متساوية يف عفكل اجلذور لي ، هاذذوبالنسبة للقوايف واالشتقاق اخلاص ب
 .يشتق منها

 .بعض اجلذور وعالقتها بالقوايفلننظر إىل امليميات ولندرس أصناف 
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غالًبا املؤسس من القوايف وذلك  ال يشتق منه، َهمَّ، وَشمَّ  :المضاعف مثل.0
وإمنا هذا النوع من . ألن اسم الفاعل مثل هامٌّ ال يتقبله الشعر لاللتقاء الساكنني

َم  } :وبعض الرد مثل {مهام، مهوم، مهموم}: لاجلذور يعطي بعض املردف مث { مه 
 .ودراسة الواقع الشعري تبني ذلك. اجية بالنسبة للقوايفوهو عموماً ضعيف اإلنت

 {صائم}، يصاغ منه املؤسس من القوايف مثل {صام، يصوم}مثل  األجوف.0
القليل وال يصاغ من األجوف إال . {الصوَّام  ،الصيامصام، اصطام، }: واملردف مثل

 .ونستطيع أن نقول بأن إنتاجية األجوف عالية بالنسبة للقوايف املردفة. من الرد

تصاغ منه كل أصناف القوايف واإلنتاجية هنا مرتبطة بالكلمات  الثالثي السالم.3
 .نفسها

ونرتك للطلبة والباحثني . هذه بعض األفكار األساسية طبقت على جمال ضيق
عرب جماالت أوسع، حىت تتحقق الفرضيات اليت وضعناها،  ، مهمة التدوين، واإلحصاء

 .وتثبت املنهجية اليت اقرتحناها
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 ثامنالمحور ال
 القافيةجماليات 

 
 

 جماليات القافية وتصنيفها :   35المبحث 
 جماليات أصوات القوافي:  36المبحث 
 جماليات الصدى الصوتي:  30المبحث 
 كلمات القافية وصدى ال:  38المبحث 

 القافية والبديع:  31المبحث 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



142 

 

 
 

 35 مبحثال
 جماليات القافية وتصنيفها

 

 مفهوم الجماليات.0

وإمنا . الجماليةلن ندرس يف هذا الباب القضايا النظرية اليت يطرحها مفهوم 
ومن جهة أخرى . سنكتفي باملعىن املبسط ملفهوم سنتعامل معه أحيانا بنوع من الذاتية

 .عترب هذا الباب تتمة للدراسات اخلاصة بالبديع وعالقته بالقافيةسن

 جماليات القافية وجماليات الوزن.0

. ال يكن دراستها بصفة جليةو ، ها مُ ذد بسهولة معالحدَّ ذتُ إن مجاليات الوزن ال 
غري مرتبط وهو  ، على املقاطع الصوتية أو السواكن واملتحركات مبينٌّ وذلك ألن الوزن 

أما القافية فإن عالقتها مبختلف الاالت اللغوية  .املعىنطًا وثيًقا بالنحو والصرف و ارتبا
 .جتعلها قابلة للدراسة والتصنيف اجلمايل

ومجاليات ختص  ، عتهاومجاليات القافية يكن تصنيفها إىل مجاليات مرتبطة بطبي
 .وأخرى ختص الداللة،  الكلمات

 جماليات القافية في ذاتها. 3

لقوايف يتذوقها كل من السامع والشاعر أكثر من غريها ويرجع ذلك إىل بعض ا
 .طبيعة األصوات اليت تكوهنا
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زًا على واملد الذي يسبقه أو يتلوه قد يكون مركّ  ، فالروي قد يكون لينا أو شديًدا
مواقع قوية أو مواقع حتتاج إىل مزيد من اإلطالة لتعويض ما اختصرته العلة من حروف 

كل هذا . وقد تكون مجاليات هذه القوايف مرتبطة بتكرار حنوي أو صريف .أو حركات
 .يكن حتليله وتصنيفه انطالقاً من انطباع الدارس وذوقه الشعري

 جماليات القافية في البيت.4
 : وهي ختص 

 فية مع أصوات تساويها أو جتانسهاجتاوب أصوات القا. 
 تجتاوب كلمات القافية مع كلمات يف البي . 
  ب البنية اليت تدخل فيها كلمة القافية مع ما يوازيها يف البيتجتاو . 

وبعضها يف حاجة إىل  ، البديعالقدماء يف أبواب بعض هذه اجلماليات درسها 
 .دراسات خاصة

 جماليات القافية والشاعر. 5

وهذه الكفاءة مرتبطة بالوزن  .الكفاءة الشعرية هي نوع خاص من الكفاءة اللغوية
عر ال تكمن يف الوزن االكل يعرف أن الصعوبات احلقيقية اليت تواجه الشو  .والقافية

قبل كل شيء من فرديء الشعر يعرف من جيده . يف القافيةواردة وإمنا هي  ،وحده
فهذا  ا منسجمة مع كلمات البيت ومعانيه،فإن كانت كلماهت .اخلطابعالقة القافية ب

انت مصطنعة غري متالئمة مع ما وإن ك .دليل على أننا أمام نص يستحق التقدير
 .الرداءة ، ييل إىلفالشعر مهما كانت معانيه وابتكاراته ،قبلها
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   36 مبحثال
 األصوات  جمالياتالقافية و  

 
 األصوات العذبة.0

أن التقابل التمييزي للحركات بواسطة  Delattreيالحظ عامل األصوات دي التر 
الثنائيات ولكن املد يستعمل ألغراض مجالية من  املد يف الفرنسية ال خيص إال بعض

 ، وبعضها ضعيف بعض احلروف الصوامت قوية مثل التاء والكاف. طرف الشعراء
ظهر لنا أن احلركات اليت تسبق  يُ رَب خ  ذَ مذذوال .، وبعضها متوسط القوة مثل الراء والياء

املائعة واحلروف . احلروف القوية أقصر من اليت تسبق احلروف الضعيفة مبقدار الثلث
 .ةطبيعي قد يذهب عند التقائها ببعض احلروف الشديد مثل الالم والراء هلا لني

مما يظهر  .لغة مثل العربية اليت توظف املد النظر عما حيدث يفكل هذا بصرف 
نائ يًّا على املستوى الفونولوجي فهو يعرف درجات متعددة على لنا أن املد إن كان ثُ 

، إضافًة إىل هذا فإننا أظهرنا أن املد يف الشعر قد يكون على  البحتاملستوى الصويت 
 { كتاب اإليقاع}انظر .طبقات

 القوافي المردفة جماليات .0

  .، وهذا املد له درجات يسبق الروي متتاز القوايف املردفة باملد الالزم الذي 

ع الوتد حيث يف موقع قوي وهو موقواملد يأيت . ةردفمعظم القوايف ميف اخلفيف .أ
 .يكون الرتكيز عليه عند اإلنشاد
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 : انظر إىل استطالة املد الذي ينهي البيت يف كل من

 والغواني يغرُهنَّ الثَـَّناءُ    َناُء      ـــــــــــــــــــخدُعوها ب َقول ه م َحس
 نوح باك وال ترنم شاد     غير مجٍد في ملتي واعتقادي      

 :   بيت البحرتي الذي هو من نفس البحر ه مبا حيدث يف آخروقارن   

 وترفعت عن جدى كل جبس      سي   صنت نفسي عما يدنس نف

 .لذاذة هذا املد غابت وذلك ألن القافية جمردة هنا ومردفة هناكإن  

 :، يظهر املد أقوى من املد يف اخلفيف حيث الردف شبه الزم الوافريف  .ب

 ولكن ُتؤَخُذ الدُّنيا غالبا     وما نيُل المطالب  بالتََّمن ي    

 :املقارنة بني تفاعيل الشطر الثاين

 .غالبا/ َخُذ الدنيا   / ولكن تُؤ    
1010100/1010100/10100 

ض يف عوَّ وهذا النقص يُ  .مقطع مكون من متحرك وساكن هن الضرب ينقصرينا أت
 .بزيادة يف مد الردف والوصل اإلنشاد

ويالحظ . االنتباه الردف إلزامي نالحظ أن املد يرعييف البسيط الثاين حيث . ذـج
 :هذا من خالل أبيات كهذه 

 وقطعوا من حبال الوصل أفنانا   ن الخليط ولو طوعت ما بانا      با
 ناـــوناب عن طول لقيانا تجافي  أضحى التنائي بدياًل من تدانينا       

 انــــــــــمشق روح وجنات وريحه         دـــــــــــــــآمنت باهلل واستثنيت جنت
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 .ربالنقص الناتج عن علة القطع يف الضوذلك لتعويض  متزايد الطولاملد هنا 
 .يشعر بها كل متذوق للشعر نكهة خاصةوهلذا املد املتزايد 

الحظ أن االبيات املذكورة نونيات وللنونيات نغمة شجية ال جندها يف حروف 
 .أخرى

 دةالقافية واألصوات الشدي.3

مجاليات األصوات ال ختص احلركات وحدها سواء كانت قصرية أو ممدودة  .0
 .ولكنها ختص أيضا احلروف الصوامت وصفاهتا

. ونذّكر بأن الصوامت هي احلروف اليت يلتقي اهلواء فيها عند النطق حباجز
مثل الباء والتاء والدال والطاء والقاف  شديدةوتكون هذه احلروف انفجارية أو 

 .والشديدة تعرف باستحالة مدها عند النطق. فوالكا
هي اليت تقابل الشديدة، وذلك مثل ، أو التسريبية أو املستمرة  الرخوةواحلروف 

امليم والفاء والنون والثاء والذال والضاد والسني والزاي والصاد والشني واجليم والغني 
 .واحلاء والعني

وأحيانا توصف بأهنا . و مرققةوتكون هذه احلروف جمهورة أو مهموسة، مفخمة أ
 .جانبية مثل الالم أو مكررة مثل الراء

 .مدروسة يف كتب الصوتياتو وكل هذه الصفات موضحة 

 .الكل يعرف االنطباع الذي ترتكه سينية البحرتي يف النفوس.0

 صنت نفسي عما يدنس نفسي         وترفعت عن جذى كل جبس

 .أو نونية ابن زيدون اليت ذكرناها
 ؟ ن هل يكن دراسة هذا االنطباع من خالل خمارج احلروف وصفاهتاولك
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. الذي يتبادر إىل الذهن هو أن احلروف الشديدة توحي بالقوة، واللّينة بالوداعة.3
فإن استعمل بشار الباء . ولكن هذا غري صحيح بالنسبة الستعماالت الشعراء

السامع يف األبيات اليت يصف االنفجارية يف قافية ال يغيب الطابع احلماسي منها عن 
 :فيها احلرب 

 وجيش كجنح الليل يزحف بالحصى         وبالشوك والخطي حمر ثعالبه

أو  ، عندما يعرب عن حبه كعاشق، وذلك فإننا نراه يستعملها يف القصيدة نفسها 
 :ا يأتينا ببعض احلكم مثل ذمّ ذذذأو ل ، عندما يصف البادية

 با         صديقك لن تلق الذي ال تعاتبهإذا كنت في كل األمور معات

ولكن كل هذا ال ينع من أن هذا اإليقاع احلماسي الشديد للقافية باق أثره عند 
 :فالبيت . السامعني يرافق كل معاين وصور القصيدة

 إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى         ضمئت وأي الناس تصفو مشاربه

فإيقاع . ا باهلدوءيف احلكمة اليت هي مطبوعة مبدئيال يكن اختزاله يف موضوعه أي 
نوعا من احلماسة ، وعزز هذا اإليقاع احلماسي جتاوب األصوات حيث  القافية ألبسه

الناس }ويف { القذى ضمئتَ } نرى نوعا من التصاعد من املرقق حنو املفخم يف 
  .إذ الييز بني الذال والضاد والسني والصاد إال مسة التقخيم{ تصفو

وإذا كان وال بد من تصنيف القوايف من ناحية الشدة واللني، فإنه باإلمكان . 4
 : أن نضع تدرجا بالنسبة للقوايف ذات الروي االنفجاري
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مث ، {ينتسب  }يف املرتبة األوىل تأيت القوايف املقيدة الردة ذات الروي الشديد مثل 
مث ذات ، مث املوصولة حبرف لني  ،القوايف الردة املطلقة املوصولة باهلاء الساكنة 

 .وما هو مؤسس ، ما هو مردف ويتبع هذا. اخلروج
فالشديد يلينه حرف املد إن كان ، وهذا التصنيف املبسط مبين على جوار الروي 

 .ويزيد من شدته الصوت الشديد الذي جياوره مباشرة ، حييط به

 :انظر اىل هذه األبيات

 ل لها بتكلم عْهدُ ـــــــــــــــــــــــــول لسائل ردُّ         أم هل بالطلــــــــــــــــــــــه
هــــــــــــــــأرى ذوي الفضل وأضدادهم         يجمع  هم سيلك في َمد 

 دهـــــــــــــفع من رشْ ـــــــــغيه أنــــــــــعا          فـإن لم يكن رشد الفتى ناف
 ما         يـَُعل  بماء الورد نرجُسها النَّد يــــــــــعليلة أنفاس الرياح كأن

 ُعني الربيع بها فنش ر حولها         حلال ُتدب ج وشيها أيدي النَدى
 قوداــــــــــــــمن درهن قالئدا وعت فرائدها فنظ مت الربى         نثر 

 دادـــــــــــــــــــــهـــ         ـــد هوان اآلباء واألجــــــــــوقبيح بنا وإن قدم الع
 عادهاـــــــــــــــعادها         وخصت الروض بإســــــــــقد وفت المزن بمي

 ور ورودهــــــــــــــــــــبا بوروده         وبنور بهجته ونـــــــــورد الربيع فمرح

ولكن هذه الشدة متفاوتة . إن الروي فيها واحد، وهو الدال املوصوفة بالشدة
فهي ملحوظة القوة عندما تكون مضاعفة . اجلوار الذي توجد فيه وذلك حسب

 .وهي كاللينة عندما حتيط هبا احلركات املمدودة. ومسبوقة بصامت ساكن

. كل هذا يتطلب دراسة معمقة قد تتطابق مع اختيارات الشاعر وطبيعة قصائده
 .وقد ال تتطابق
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 التلذذ بالسمع والنطق  .4
أي . يكون على مستوى السمع وعلى مستوى النطقإن التلذذ باألصوات . 0

 .على مستويي التلقي واألداء
الشاعر، والراوي، وكل من يكرر الكالم املوزون مهسا أو جهرا، يشعر بعذوبة على 

فرتاه يبني األصوات، يطيل املمدود فوق الالزم أحيانا، ويركز . مستوى عضالت النطق
تشابه من األصوات، ويقابل بني ما تضاد على املضاعف ، ويفخم،  ويوازي بني ما 

منها، ويتعامل مع تنغيم اجلمل باملبالغة عند ارتفاع اللهجات املتصاعدة وباإلخفاء عند 
هذا التلذذ يف . كل هذا بنوع من احلماس وبنشوة ال يستطيع إخفاءها. املنخفض منها

رداته ولكنه كم من قارئ للشعر ال يفهم مف. النطق قد يكون مرتبطا بالشكل وحده
ولكن كم يكون الطرب قويا عندما . يطرب رغم هذا عند مساعه والتلفظ بكلماته

يلتقي املعىن بالشكل أي عندما يفهم البيت الفهم احلقيقي وعندما تلتقي جتربة الشاعر 
 .السدة يف الكلمات مع التجربة احلقيقية للقارئ أو السامع أي جتربته يف احلياة

يف كل . طق قد يرجع إىل الكثري من العوامل أبرزها سهولة األداءوالتلذذ يف الن. 5
والقارئ بإمكانه أن يقتنع . اللغات احلروف الرخوة أكثر بكثري من احلروف الشديدة

هبذا عند إحصاءه للحروف الواردة يف سورة الفاحتة مثال ، سيجد فيها ستة حروف 
وباقي احلروف فيها  . ف، القافالباء، التاء، الدال، الطاء، الكا: شديدة فقط هي 

 .كلها رخوة

ونسبة ورود عنصر صويت يف نص ما، قد تكون مطابقة لشيوع هذا العنصر يف  .3
وهذا الشيوع اللغوي حيدَّد انطالقا من املعجم ، ولكن أيضا من إحصاءات . اللغة

وتكون هذه النسبة خمالفة للشيوع . تُذجَرى على عدد كبري من النصوص املتنوعة
 .                      ويف هذه احلالة حنن أمام ظاهرة أسلوبية تتطلب دراسة خاصة. لغويال
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السمع فإنه يقتضي وضوح احلروف من ناحية الصفة والتعاقب  ، عنصر أما  .1
. واهلدف التبليغي يوازيه هدف مجايل. وذلك من أجل االستقبال احلسن للرسالة اللغوية

 . املتناسقةفاألذن تنفر من األصوات غري
والقافية اليت هي أبرز األصوات يف القصيدة تتعامل مع احلروف واحلركات على 

حسب هذا البعد اجلمايل الذي يتجسد يف التمتع مبوسيقى  ، مستوي النطق والسمع
 .الكلمات
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  30 مبحثال
 جماليات  الصدى الصوتي

 

 مفهوم الصدى الصوتي.0

. هو البيت عموما، الصويت هو التكرار امللحوظ لألصوات وجماله هنا  الصدى
 : وينقسم التكرار الصويت إىل

o تكرار حروف صوامت 
o تكرار صوائت أي حركات 
o  حيث يتكرر املقطع {اوى كواكبههت}:تكرار مقاطع لغوية أو أجزاء أوسع مثل

 . قافية داخليةواحلركة السابقة له، حبيث أنه يكننا القول بأننا أمام { وا}

 إماو ،  إما من ناحية الكم ، يف الشطر أو البيت األصوات ملحوظتكرار ا ويكون
وقد درسنا هذا يف مبحث  . وي العناصر املتكررةمن ناحية خصوصية املوقع الذي حي

 .سابق

 الصدى الصوتي ثلة عنمأ.0

 : طيئةيف بييت احل . 0

 ْت نَواها فَالمزاُر بَعيدُ تذكرُت هنًدا فالُفؤاُد عميُد         َوَشطَّ 
نَـُهنَّ فَ  َتذَكَّْرتـَُها فاْرَتصَّ َدْمع ي كـأنه          ر يـدُ ـــــــــــنَث يُر ُجماٍن بـَيـْ
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أضف إىل هذا أن البيت مصرع وأن  .وروًدا حلرف الدال ملفًتا للنظر ماأوهلنالحظ يف 
 : الشطرين متقابالن من ناحية الرتكيب

 ُد عميدُ فالفؤا/  هنًدا تتذكر 
 دُ ذذذذذفاملزاُر بعي/  هاوشطت نوا

  .فإهنما متجانسان مع القلب {بعيدُ }و  {عميدُ }أما 

فهو األقوى صوتيا، وهو  .هندهو احلرف األساسي يف كلمة  الدالالحظ أن 
وهذا احلرف كأنه بَعث صداه حنو باقي البيت حىت . الذي ينهي الكلمة ويُقّفيها

وال . التلذذ، وترديده من طرف الشاعر غرضه  بوبةوهو ينوب عن اسم احمل. الروي
غرابة يف هذا فإن البالغيني يف باب تقدمي املسند إليه بغرض التخصيص عموما ذكروا 

وذلك حسب  .اإليهام بأنه اليزول عن الخاطر أو أنه يستلذ به التخصيصمن وظائف هذا 
 .تعبري اخلطيب القزويين

فإننا جند أن هذا التكرار مرتبط  يت يف الشعر ،وإذا حبثنا عن وظائف التكرار الصو 
أي ما يبسميه . بالكائن الذي تشري إليه، بكلمة رئيسية يهتم هبا الشاعر أو باألحرى 

فريددها بصفة الشعوربة لغرض من األغراض، كالتلذذ أو  le référentاللسانيون املرجع 
 .التوكيد كما ذكرنا

 :ات اليت يصف فيها الليل انظر إىل معلقة امرئ القيس واألبي.5

 تليـــــــيَّ بأنواع الهموم ليبـــــــــــــــــعل         وليل كموج البحر أرخى سدولهُ 
 كل  ـــــــــلْ ــــوأرَدف أعجازاً وناَء بك        لبه ــــــــــُقْلُت َلُه لما َتَمط ى بصــــــــفَ 

 بُصْبٍح وما اإلْصباَح م نك بأمَثل           يها الل يُل الط ويُل أال اْنَجلأال أي  
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والشاعر ال يصف هذا الليل الذي ال . احلرف األساسي يف كلمة الليل هو الالم
ينتهي فقط بالكلمات، وإمنا يشعرنا هبذا الطول بواسطة تكرار صوت الالم الذي يرد 

يّها الّليُل أال أ}هذا التكرار يبلغ ذروته يف الشطر . يف هذه االبيات بكثافة غري عادية
 .{يالّطويُل أال اجن َل

 :عند حلول الصبح 

 هيكل بمنجرد قيد األوابدغتدي والطير في وكناتها         وقد أ

وحيل حمل الالم من ناحية . تغيب الالمات إال ما كان للتعريف كما ينقشع الظالم
 . {أغتدي}الكثافة حرف الدال الذي يرتأس كلمة 

ك قاصدا هذا التبليغ وإمنا هو يعرب بطريقة مل يكن بدون شوامرؤ القيس 
 .تلقائية،عفوية، الشعورية، عن أحاسيسه

يف بعض أحباث املدرسة الشكلية الروسية جند مالحظات من هذا القبيل ولكن  .3
ولو رجع شعراءنا إىل نظمهم ناظرين إليه . يف الشعر العريب هذه الظاهرة أكثر وضوحا

 .يه ما يثري الغرابة والدهشة، لوجدوا ف بعني احمللل الناقد

 :يف بيت بشار بن برد .1  

 وبالشوك والخطي حمر ثعالبهيش كجنح الليل يزحف بالحصى         وج

 .نرى أثرا واضحا لبيت امرئ القيس يظهر من خالل البنية النحوية والصرفية والبالغية

 أرخى سدولهُ    /    كموج البحر/   وليل 
 يزحف باحلصى / كجنح الليل /    وجيش 
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امرؤ القيس يشبه الليل بالبحر وبشار . أضف إىل هذا كون كلمة الليل مشرتكة
يشبه اجليش بالليل فهو ، أي بشار، أخذ املشبه عند صاحب املعلقة وجعله مشبها 

 .به
رغم هذا التجانس فإن توزيع احلروف يف بيت بشار خيالف متاما التوزيع املوجود 

والكلمة الرئيسية مبنية على حروف . جيشابشارا يصف  وذلك أن. يف بيت املعلقة
ورمبا أدى هذا . شجرية هي هنا اجليم والشني ومها صوتان ال خيتلفان إال يف صفة اجلهر

خرى أواستحضار كلمات { جيش،جنح}شاعرنا إىل املزاوجة القوية بني الكلمتني
 .يتلوهيف البيت الذي  {شوك ، مشس ، جيري}حتتوي على حروف شجرية مثل 

فالشعر العريب يعج بأمثلة . ما قلناه عن صدى األصوات ليس جمرد صدفة.2
 :انظر اىل بيت شوقي. مشاهبة

 وإنما األمم االخالق ما بقيت         فإن هُم ذهبْت أخالقهم ذهبوا

وإذا . هلا صدى ملحوظ يف سائر البيت{ أمة}أال ترى أن امليم اليت تتصدر كلمة  
اء من ناحية املخرج  فإننا نرى احلروف الشفوية حاضرة يف معظم أضفنا أهنا أخت الب

 .الكلمات

 :يف بيت البحرتي .8

 َعْهَد الَهَوى وَهَجْرت  َمْن الَ يَهجرُ   َوَأرَاك  ُخنت  َعَلى النـََّوى َمن لْم َيُخْن       

الثاين فهو  اليت وكأهنا ترمز للّنوى واخليانة، أما الشطر الشطر األول يتاز بتكرار النون
 {َعه د}الحظ التزاوج بني  .يتاز بتكرار حرف اهلاء اليت هي جزء من اهلجرة

ُجرُ }و {َهَجرت  }، و بني {َهَوى}و  .{يَذه 
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 :لييف بيت صفي الدين احل .5

 َوَسَرى الحياُء ب َخد ه  فـَتَـَورََّدا  عَبَث النَّسيُم ب َقد ه  فـََتَأو َدا       

هذا فإن الشطرين متفقان  إضافة إىل .لمة اليت تسبقه مباشرةالروّي جيد صداه يف الك
َدِّه  } انتئيوالثنا .ة النحويةيف البني متحدتا الطرفني حنويا { فَذَتَأّوَدا، فَذتَذَورََّدا}و  {ب َقدِّه ، خب 
 .املستويات اللغوية ل البيت مبنياًّ على تواٍز يعم معظمكل هذا جيع  .وَصر ف يا

 : ليديف بيت مسلم بن الو .6

 .َوقَاَل ل َلذَّات  الل قاء  تـََرحَّل ي    تـََراَءى اْلَهَوى ب الشَّْوق  فَاْسَتْحَدًث الُبَكا            

أما احلرف الثاين . لشطر الثاين تراكم الالمات وكأهنا أثر تركه الروّي يف البيتنرى يف ا
 .تضاد مع الرحيلالذي حيدث تواتره االنتباه فهو القاف وكأن الشوق واللقاء يف 

 :يف بييت املعري .9

 ببغداد وهنا ما لهن وما لي  َطر بن ل َضوء  الَبار ق المتعـــــــــــــــــالي       
 بناريه م ن َهنَّا وثم  َصَوال ي  نحوه األبصاُر حتى كأنها        تْ مَ سَ 

مي نتن البسيط الذي تيف نصف الشطر وهو أقوى مواقعه أل ألف الوصل جتد صداها
ه يقتضي الوقف ، وكل إنشاد سليم ل{مستفعلن فاعلن}إليه القصيدة مبين على تكرار 

 {انظر حتليلنا هلذه األبيات يف حبث سابق }  .عند هناية فاعلن

. ريب كثرية وهي من ميزة اجليد منهيف الشعر الع صواتاألمثلة عن التجاوب األ
نه أوضح عندنا وأوثق ارتباطًا باملعىن ولك ،وهذا التجاوب قد جنده يف كل الشعر العاملي

 .وكأن اللغة نفسها هي اليت تغذيه
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    38  مبحثال
 القافية وصدى الكلمات

 
 المقصود بصدى الكلمات.0

 

كثريا ما جتد كلمات القافية صداها يف البيت أي أهنا تتطابق مع كلمة أخرى 
و جزء من تكرار وقد خيطر بالبال أن تكرار الكلمات ه. بصفة كلية أو نسبية

ألن الكلمات ختتلف . ولكنه ال يكن لنا يف احلقيقة أن نتبىن هذه املقاربة. األصوات
وتلك ، . فهذه ، أي األصوات، ال حتمل املعىن يف ذاهتا. عن األصوت بطريقة جذرية

 .أي الكلمات، مرتبطة باملعىن بطبيعتها
كلمة معجمية أو ومن جهة أخرى، فالكلمة قد تكون كلمة حمققة وقد تكون  

واملقصود بالكلمة املعجمية هو الوحدة اليت جتتمع فيها الصيغ الصرفية . حىت تركيبا
وجنعل يف صنف { طفل، أطفال}الناجتة عن فعل أو اسم حبيث أننا نعترب كلمة واحدة 

 .{خرج ، خرجت  ، خيرج ، خترجني}واحد 

 :يف البيت

 ا أيها النائمُ َهْب لي رقادً يا نائًما أيقظني حب ه         

يف الشطر ال حتتلف عن مثيلتها يف هناية البيت إال من ناحييت اإلعراب { النائم}كلمة 
فإننا جند أنفسنا ، فإذا فصلنا عنهما أداة التعريف والتنوين وحركات اإلعراب . والتعريف

 .أمام وحدتني متطابقتني متام التطابق
 :أما يف بيت الشريف الرضي
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اَل على مفر ق ي         ُب عجلَت يا َشيْ   وأي  ُعذٍر َلَك أن تـَْعج 

اَل }و{ عجلتَ }فذذذذذذذ   .متطابقتان كوحدتني معجميتني{ تَذع ج 

والبالغيون يف دراساهتم للعالقات بني الكلمات ضمن أبواب البديع ينظرون إىل 
 .الكلمات يف غالب األحيان كوحدات معجمية

 تجاوب الكلمات داخل البيت.0

وذلك مثل الثنائية . اوب يف البيت أحيانا خارج جمال القاقيةالكلمات تتج
 :يف بيت بشار{ نصيح ،  نصيحة}

 ب َرأي نصيح أو نصيحة حازمْن         ع ـــــــــــــفَاْستَ  إذا بـََلَغ الرَّأُي الَمُشورةَ 

يف هذه احلالة تُذَعزَّز القافية من . وقد تتجاوب كلمة من البيت مع كلمة القافية
فهذا التجاوب يضيف هلا، وللبيت كله، مسحة مجالية إضافية ، وجيعل . عدة نواح

 .ورودها متوقعا أو قل ضروريا ، مما يزيل عنها صبغة االصطناعية والتكلف

 :يف بيت البحرتي

 باقتراٍب منها، وال الجنُس جنسي         وليست الدار داريذاك عندي 

اليت تنعكس حتما على هناية { ر داريليست الدا}فالبنية . كلمة القافية متوقعة
كل { سي..وال اجلنس }: ، والسياق البيت، والقافية اليت رويها السني ووصلها الياء

 .هذا ال يرتك أي اختيار آخَر لكلمة القافية

بل قل . والقارئ والشاعر يعيشان هذا النوع من األبيات بطريقتني خمتلفتني
 : ة املعلومات لو مسينا فمن ناحية نظري. بطريقتني متعاكستني
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 {ليست الدار داري} :0معلومة          
 {وال اجلنس جنسي}: 5معلومة          

وذلك ألنه يقرأ البيت أو يسمعه عرب تسلسل .  5قبل املعلومة  0القارئ يتلقى املعلومة 
 .يستنتج كلمة القافية ، إن كان ذواقا ، ومن بداية املعلومة األخرية. الزمن

، ألنه يف حاجة للقافية إلمتام  هي اهلدف بالنسبة له 5شاعر، فاملعلومة أما ال
هي اليت تأخذ  5فعند التأليف تكون املعلومة . هي مبثابة التمهيد،  0 واملعلومة. بيته

 . الصدارة

 .الحظ أيضا التوازي يف البنية بني هناية الشطر األول والشطر الثاين

 {وليست الدار داري}ذاك عندي   
 {وال اجلنُس جنسي}قرتاٍب منها، با

 .   ومن جهة أخرى فإن توقع القافية وحتميتها اعتربه القدماء من احملسنات البديعية

هذا املثال وما شاهبه، يرينا أن عملية التقفية ال تقتصر على ترديد األصوات 
وإمنا هي تقتضي تدخل عناصر عدة مثل الداللة والنحو . وإدراجها يف كلمات

 .والبالغة والصرف
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 31 مبحث
 القافية والبديع

 
قسم منه حمسنات  والبديع .أساسًا اجلملة أو البيت الشعريالبديع هو  جمال.0

جلمع والتفريق والتقسيم والتجريد والطباق واملقابلة واملزاوجة والتناسب وا معنوية كالتورية
بأنواعه،  اجلناسية كوالقسم اآلخر هو حمسنات لفظ .طرادوالتعليل واإلدماج واال

  .ولزوم ما ال يلزم ، واملوازنة ، الصدر، والسجع ، ورد العجز على والتصريع

وقوهتا البالغية تكمن يف  ، وأشكال البديع قد تقع يف جمال ال تنتمي إليه القافية
 .عفويتها وبساطتها

القول ا ويف هذه احلالة بإمكانن، مجال القافية وقد يقع الال اللفظي للبديع يف 
فالشكل البديعي يعزز جماليات القافية والقافية تعطي  .أمام تعزيز متبادل ناأنب

 .للتعبير البديعي نكهة خاصة

دون أن نتتبع تصنيف القدامى ألشكال البديع، ها هي بعض األبيات اقرتن . 5
 .فيها البديع بالقافية

اَل ــــذٍر َلَك أن تـَعْ ــــــــــــــــــــــــــــــــوأي  عُ          يــــــــفر ق  ُب على ميْ ـــــــــــــــــــعجلَت يا شَ   ج 
 ائمُ ــــــــــــــها النــــــــــــــــــــــــَهْب لي رقاًدا أي  ه       ــــــــــــــــــــــــــني حب  ـــــــــــــــــــــــظــــــــــيا نائًما أيق

 فبالقلب ال بالعين يبصر ذو القلب      تضى   دعوا قلبي وما اختار وار  فقلت
 وقُ ـــــــــــــزمان إذا صحا         صحوُت وإن ماق الزمان أمــــــــــــــــــــوما كنت إال كال

 َك المشيب برأسه فـََبَكىـــــــــــــٍل         ضح  ـــي يا سلمى من رَجُ ــــــبـــــــعجـــــــــــــــال ت



160 

 

د  والل ع ب  في ح تب        ـــــــــــــــــــــإنباء من الك السيف أصدق  د ه  الَحد  بين الج 
 بــونهن جالء الشك والريَ تـــــــــــــــصفائح، ال سود الصحائف في        مبيض ال

 سيـــر مصبٍح حيُث أمًنا         أن أرى غيـــنُت َحز يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوإذا ما ُجن َنْت كُ 
 قـــــــــواد م  ــــوة  للـــــوافي قــــــــــــفـإن الخ         ضاضةـــــــــــوال تجعل الشورى عليك غ

 ر  ــــــــــظلْت ب اَل ف ْكٍر تبكي من الف ك         ألجفان ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائلةا َفمن لباك ية
َك الزَّْهرُ ــــــــــــــــــــــــــــــــْخَياء  ديَمٍة         طَ  ألحت عليه كلُّ   إذا ما َبَكْت أجفانها َضح 

، زقُّوًما وغـــــــــوالكوثر العــــــــــــــــــــــــــــها         ة الُخلد  أُْبد لَُنا ب َسْلسليا جن  سليَناذب 
 َناــــــــفالحر  َمن دان إنصافًا كما ديـــــــًة         الَعْهد  ما ُدمَنا ُمحافظَـــــ دومي على

ولكنها تظهر . هذه األمثلة ال تغطي كل احلاالت اليت تقرتن فيها القافية بالبديع
 .بوضوح أن جمال القافية هو مكان مميز للعالقات اجلمالية بني مكونات البيت
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 41 مبحثال
 تصنيف القوافي 

 
 

 تصنيف الخليل ألضرب الشعر. 0

. منهجية اخلليل يف تصنيف الشعر دقيقة ، عجيبة ، وال يعرف أسرارها إال القليل
 .وسنحاول يف هذا البحث إزاحة الستار عما خفي منها

 .مناذج القصائد جاء عند اخلليل على مستويات أربعة ترتيب أضرب الشعر أو
وهو ترتيب قد . املستوى األول هو ترتيب الدوائر من األوىل حىت اخلامسة.0

 .يكون مبنيا على شيوع البحور وأمهيتها

املستوى الثاين هو ترتيب البحور داخل كل دائرة وهو مبين على العالقة .5
فعلى سبيل املثال . هو كل حبر ابتدئ بوتداألصل و  .فأول البحور هو األصل. الدورانية

اليت يتصدرها الوتد هو أصل الدائرة الثانية ، واهلزج { مفاعلنت }الوافر الذي يبتدئ بذذذذذذذذذذذ
السريع الذي هو  وشذ عن هذا املبدإ. ئرة الثالثةهو أصل الدا{ مفاعيلن}املبين على 

 .مال املضارعأصل الدائرة الرابعة لسبب شيوعه وقلة استع
مث . بعد حتديد األصول ، ننظر إىل البحر الذي يتلوه يف الدائرة فهو الفرع األول

وهذه املنهجية هي اليت اتُّبعت يف . يأيت الفرع الثاين والذي بعده ، حىت انتهاء العملية
 .حتديد أصول التفاعيل وفروعها
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. على مبدإ الطول وهو مبين. املستوى الثالث هو ترتيب األضرب داخل كل حبر.3
ولكن الطول ال خيص البيت كله وإمنا هو موزع على . فما هو أطول يسبق غيره

مث تأيت العروض . ما طول شطره يفوق األشطر األخرى هو العروض األوىل: الشطرين 
. بعد هذا ، تأيت مرحلة توزيع األضرب على األعاريض. الثانية وهكذا حىت النهاية
أضرب العروض األوىل هو أطوهلا ، مما يعطينا  فأول. لطولوذلك دائما حسب مبدإ ا

 .الصنف األول من مناذج البحر

ولفهم املنهجية فهما جيدا يلزم على الدارس أن يدرك بأن مصطلح العروض ال 
كما أن . يقتصر على آخر تفعيلة من البيت ، بل هو يدل أيضا على الشطر األول

: ا على منوذج القصيدة  انظر كتابنا الضرب يدل على الشطر الثاين ويدل أيض
 .          {املعجم احلديث يف الوزن واإليقاع }

 

 .درس اآلن على سبيل املثال ترتيب أضرب البسيطنَ ول  
البسيط ينتمي إىل الدائرة األوىل اليت أصلها الطويل ولو نظرَت إىل موقعه يف الدائرة 

 .فهو إذن ثالث حبور الشعر: لوجدته بعد املديد 
والزوء حسب  ، فالتام نوعان . يستعمل تامًا وجمزوءاولرتتيب أنواعه ، نذّكر بأنه 

خملع هو ، و استعمل بكثرة ، ولكن واحدا فقط من هذه األنواع  العروضيون أربعة أنواع
  .لبسيطا

ويف هذا الصنف . فإنه يأخذ الصدارة يف الرتتيب، أن التام أطول من الزوء مبا 
. فهي إذن العروض األوىل والوحيدة. {فَعلن}تأيت دائما على الشكل نرى أن العروض 

. {فع لن}وما جاء على{ فَعلن}وزن ما جاء على : أما الضرب فإنه على نوعني 
وهذا ما قاد إىل وضع هذا الضرب يف . حبركة{ فع لن}تزيد على { فَعلن}ولكن 

 : املقدمة ويكون الرتتيب يف البسيط التام كما يلي 
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 لن فاعلن مستفعلن فع لن      مستفعلن فاعلن مستفعلن فع لنمستفع .1
 مستفعلن فاعلن مستفعلن فع لن      مستفعلن فاعلن مستفعلن ف ع ُلن .2

 .وبالطريقة نفسها يرتب الزوء

وهو الذي بقي سائدا حىت اليوم يف تدريس . مثيل له هذا الرتتيب احملكم ال
 .العروض

 منهجية تصنيف القوافي. 0

فإنه باإلمكان حتديد أضرب القافية باستعمال . دت أضرب الشعر بدقةكما حد
وهذا يقتضي منا التقيد خبصوصيات القوايف اليت . الصفات اليت متيز بعضها عن بعض

 .ختتلف عن خصوصيات الوزن
فهي مكونة من . عروض وضربلقافية مثل البيت الذي له شطران و ولكن ا

وهذا ما سيقودنا إىل تصنيف يشبه التصنيف  .جزء يسبق الروي وجزء يتبعه: جزأين
 .حسب األعاريض واألضرب مع اختالف يف املنهجية

 .سنسمي جزءا أوال كل ما سبق الروي من حروف وحركات الزمة
 .وجزءا ثان كل ما تلى الروي من حروف وحركات الزمة

 فهو لزوم حرف بعينه مثل ألف التأسيس: اللزوم على ثالثة درجات :  0مالحظة 
وقد يكون حرفا يتبادل مع غريه مثل واو الردف اليت جتوز . أو واو الوصل أو ياء اخلروج

 .وقد يكون حرفا متغريا يشرتط فيه فقط الورود مثل الدخيل. معها الياء
يف تصنيف األوزان ، الرتتيب يبدأ من اليمني إىل اليسار أي من :  0مالحظة  

وهذا ما ذهب إليه . ية ، االجتاه يكون معكوساولكن يف القاف. الشطر األول حنو الثاين
 .  القدماء
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اخلليل اجته يف تصنيفه من األثقل إىل األخف ، أي مما هو أطول إىل  : 3مالحظة 
وسنعكس هذا االجتاه فنعطي األسبقية لألخف وهبذا يكون املقيد الذي . ما هو أقصر

والرد أسبق من . ألولهو يف اجلزء الثاين أسبق من كل مطلق الذي موقعه اجلزء ا
 حرف: لزوم عنصرين يقتضي  واملردف أسبق من املؤسس ألنه. املردف ألنه أخف منه

ألف  :بينما تتكون القافية املؤسسة من أربعة عناصر . السابقة لهركة احلو الردف 
 .حركة الدخيلالتأسيس والفتحة السابقة له والدخيل و 

 

 أضرب القوافي المقيدة. 3

 :وأضرهبا ستة . يدة هي ما اقتصر جزأها الثاين على الرويالقافية املق
 :ما كان مقيدا جمردا من الردف والتأسيس وهو على ثالثة أضرب . 0

  {فَعل  }ما توجيهه الفتحة مثل. 
  {فُعل  }وما توجيهه الضمة مثل. 
  {فع ل  }وما توجيهه الكسرة مثل. 

 :ما كان مقيدا مردفا وله ضربان . 5
 {فعال  }ل مث ما ردفه األلف. 
  {فعيل  }أو الياء مثل { فعول  }وما ردفه الواو مثل. 

ورود الردف بالواو أو الياء يف القصيدة الواحدة جيعل منهما الحظ أن إمكانية 
 .ضربا واحدا

 .وله ضرب واحد{ فاع ل  } ما كان مقيدا مؤسسا ، مثل . 3
 

 .وهبذا يكون لصنف املقيد ستة أضرب
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 المجردة بدون خروج ةالقوافي المطلقأضرب . 4
 

ويكون . املطلق من القوايف هو ما كان رويه متبوعا حبركة وحرف يسمى الوصل
ستة وهذا الصنف من القوايف له . بدون خروج إذا كان الوصل ساكنا ويف هناية البيت

 .أضرب
 {فعال } املطلق الرد املوصول باأللف مثل .0
 {فعلو}املطلق الرد املوصول بالواو مثل .5
 {فع لي}املطلق الرد املوصول بالياء مثل .3
املطلق الرد املوصول باهلاء الساكنة مع فتح حركة الروي أي الرى مثل .1

 {فعَله  }
 .{فعُله  }املطلق الرد املوصول باهلاء الساكنة مع ضم حركة الروي مثل .2
 .{عل ه  ف}املطلق الرد املوصول باهلاء الساكنة مع كسر حركة الروي مثل .8
   

 المردفة بدون خروج ةالقوافي المطلقأضرب . 5
 

. ما هو ُمر َدف باأللف وما هو مردف بالواو أو الياء: الردف يأيت على صنفني 
 : ضربا 00 واقرتان أنواع الردف مع أنواع الوصل يعطينا 

 {فعاال } املطلق املردف باأللف املوصول باأللف مثل . 0
 {فعالو}املوصول بالواو مثل  املطلق املردف باأللف. 5
 {فعايل}املطلق املردف باأللف املوصول بالياء مثل . 3
املطلق املردف باأللف املوصول باهلاء الساكنة مع فتح حركة الروي أي الرى . 1

 .{فعاَله  }مثل 
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املطلق املردف باأللف املوصول باهلاء الساكنة مع ضم حركة الروي مثل . 2
 .{فعالُه  }

ق املردف باأللف املوصول باهلاء الساكنة مع كسر حركة الروي مثل املطل. 8
 .  {فعال ه  }

 :واملردف بالواو أو الياء له أضرب ستة مماثلة للمردف باأللف وهي
 .{فعوال } املطلق املردف بالواو املوصول باأللف مثل . 5
 .{فعولو}املطلق املردف بالواو املوصول بالواو مثل . 6
 {فعويل}رد املردف بالواو املوصول بالياء مثل املطلق ال. 9

املطلق املردف بالواو املوصول باهلاء الساكنة مع فتح حركة الروي أي الرى . 01
 .{فعوَله  }مثل 

املطلق املردف بالواو املوصول باهلاء الساكنة مع ضم حركة الروي مثل . 00
 .{فعولُه  }

لساكنة مع كسر حركة الروي مثل املطلق املردف بالواو املوصول باهلاء ا. 05
 .  {فعول ه  }

 
 القوافي المطلقة المؤسسة بدون خروجأضرب . 6

 .يأيت هذا الصنف من القوايف على ستة أضرب

 {فاع ال } املطلق املؤسس املوصول باأللف مثل . 0
 {فاعلو}املطلق املؤسس املوصول بالواو مثل . 5
 {ليفاع}املطلق املؤسس املوصول بالياء مثل . 3



168 

 

املطلق املؤسس املوصول باهلاء الساكنة مع فتح حركة الروي أي الرى مثل . 1
 .{فاعَله  }

 .{فاعُله  }املطلق املؤسس املوصول باهلاء الساكنة مع ضم حركة الروي مثل . 2
 .  {فاعل ه  }املطلق املؤسس املوصول باهلاء الساكنة مع كسر حركة الروي مثل . 8

 

 قة المجردة ذات خروجالقوافي المطلأضرب . 0

 :هذا الصنف يأيت على ستة أضرب 
 {ف ع َلَها}مثل  ما خروجه ألف وجمراه فتحة.0
 {ف ع ُلَها}مثل  ما خروجه ألف وجمراه ضمة.5
 {ف ع ل َها}مثل  ما خروجه ألف وجمراه كسرة.3
 {ف ع َلُهو}مثل  ما خروجه واو وجمراه فتحة.1
 {ُلُهوف ع  }مثل  ما خروجه واو وجمراه ضمة.2
 {ف ع ل ه ي}مثل  ما خروجه ياء وجمراه فتحة.8

الحظ أن كل حركات الروي ال تتجانس مع كل حركات الوصل فذذاألصناف 
 . واملانع هنا لغوي. غري واردة { فعل ُه ، فعَله  ، فعُله  }: الثالثة 

 القوافي المطلقة المردفة ذات خروجأضرب . 8

 :ى ستة أضرب هذا الصنف يأيت إن كان ردفه ألفا عل
 {ف عاهَلَا}وردفه ألف مثل  ما خروجه ألف وجمراه فتحة. 0
 {ف عاهُلَا}وردفه ألف مثل  ما خروجه ألف وجمراه ضمة.5
َا}وردفه ألف مثل  ما خروجه ألف وجمراه كسرة.3  {ف ع اهل 
 {ف عاهَلُو}وردفه ألف مثل  ما خروجه واو وجمراه فتحة.1
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 {ف عاهُلُو}ه ألف مثل وردف ما خروجه واو وجمراه ضمة.2
 {ف عاهل  ي}وردفه ألف مثل  ما خروجه ياء وجمراه فتحة. 8

 

 :أما ما ردفه واو أو ياء فهو أيضا على ستة أضرب 
 {فعوهَلَا}وردفه واو مثل  ما خروجه ألف وجمراه فتحة. 5
 {فعوهُلَا}وردفه ألف مثل  ما خروجه ألف وجمراه ضمة.6
َا}ردفه ألف مثل و  ما خروجه ألف وجمراه كسرة.9  {فعاوهل 

 {فعوهَلُو}وردفه ألف مثل  ما خروجه ضمة وجمراه فتحة.01
 {فعوهُلُو}وردفه ألف مثل  ما خروجه ضمة وجمراه ضمة.00
 {فعوهل  ي}وردفه ألف مثل  ما خروجه كسرة وجمراه فتحة.05

 .ضربا 05وهبذا يكون املردف ذو اخلروج 
 

 ت خروجالقوافي المطلقة المؤسسة ذاأضرب . 1

 :هذا الصنف يأيت على ستة أضرب 
 {فاع َلَها}مثل  ما خروجه ألف وجمراه فتحة. 0
 {فاعُلَها}مثل  ما خروجه ألف وجمراه ضمة.5
 {فاعل َها}مثل  ما خروجه ألف وجمراه كسرة.3
 {فاع َلُهو}وردفه ألف مثل  ما خروجه واو وجمراه فتحة.1
 {فاع ُلُهو} وردفه ألف مثل ما خروجه واو وجمراه ضمة.2
 {فاع ل ه ي}وردفه ألف مثل  ما خروجه ياء وجمراه فتحة. 8

 : وهبذا يكون اإلحصاء النهائي كما يلي 
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 8: أضرب القوايف املقيدة 
 51=  8+  05+  8: أضرب القوايف املطلقة بدون خروج 

  51وجمموعها  8واملؤسس  05واملردف  8الرد منها 
 51=  8+  05+  8: وج أضرب القوايف املطلقة ذات اخلر 

 16=  51+  51: أضرب القوايف املطلقة 

 .21وهبذا يصبح عدد أضرب القوايف إمجاال 
 .ستة منها مقيدة ومثانية وأربعون مطلقة

 

 . وقد وجدنا هذا العدد يف مبحث سابق مع تصنيف مبين على أسس أخرى

. فه ياءدما ر هذا وقد أجرينا هذا التصنيف انطالقا من إدماج ما ردفه واو مع 
 . 5وايف املقيدة وعدد الق 81وعند التمييز بينهما يصبح عدد القوايف املطلقة 
 .قافية 85مما يعطينا العدد اإلمجايل للقوايف وهو هنا 
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 40 مبحثال
 نماذج الشعر العمودي

 

 منهجية البحث.0

اقرتان النموذج : وهي كما بينا . املقصود بنماذج الشعر هو مناذج القصائد
 .العروضي وهو الضرب ومنوذج القصائد والروي

ومن البديهي أن الضرب العروضي ال يتقبل كل أصناف القوايف ولذا فإن مناذج 
 :الشعر ال يساوي عددها أضرب الشعر يف أضرب القوايف من أجل كل روي أي 

21 X 86  =3855  ضربا.                  

ر يقتضي النظر يف األضرب العروضية وتقبلها ألمناط ولذا فإن حتديد أضرب الشع
 .معينة وذلك ضربا ضربا

العمل فإنه باإلمكان جتميع أضرب الشعر حسب الوزن الذي ينتهي به  ولتبسيط
  .{100001}،  {10001}،  {1001}،  {101} ، {11}: البيت ، أي حسب األركان 

. لبيت ومتحرك يف بقية املواقعنذكر بأن للروي ثالثة مواقع وأنه ساكن يف هناية ا
 .ولكل من الردف والتأسيس ثالثة مواقع ومها ساكنان دوما

 :إذا رقمنا مواقع احلروف بالعد العكسي انطالقا من آخر البيت هبذه الطريقة 
{............................2   1   3   5   0   } 

 .دوما 0فاخلروج له املوقع 
 .إن كان متحركا 5ن ساكنا و إن كا  0والوصل له املوقع 
 .إن كان متحركا 3و  5إن كان ساكنا واملوقعني  0والروي له املوقع 
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 .وهو دوما ساكن.   1  ،  3 ،  5 : والردف له املواقع 
 .وهو دوما متحرك.   1  ، 3 ،  5: والدخيل له املواقع 

 .وهي دوما ساكنة.  2  ،  1  ،  3  :وألف التأسيس هلا  املواقع 

 من قواف {11}ما يجوز في المترادف .0

أما ما جاز أو ال جيوز انطالقا من . اإلمكانية باملعىن الصوري اجلواز هنا مبعىن
 .االستعمال فهذا ما سنتطرق له يف باب الحق

وتكون . أي أنه يف هناية البيت  . 0والروي ساكن هنا وموقعه  {11}املرتادف وزنه 
الروي ساكن وقد يكون حرف لني ، وتكون القافية وما قبل . القافية مقيدة وجوبا

مردفة وقد يكون حرفا صامتا مثل الالم أو الدال ولكن اجتماع الصامتني الساكنني غري 
 .وارد هنا

 .قوافيها مقيدة مردفة   {11}أضرب الشعر اليت تنتهي بذذذ :  0.41 نظرية
 

 من قواف {101} ما يجوز في المترادف .3

 .هناية البيت وما قبله صامتان فالقافية مقيدة جمردةإذا كان الروي يف 
متحرك ولكن املوقع الثالث قد  5الردف غري ممكن يف هذه احلالة ألن املوقع 

 .يكون ألف تأسيس وتصبح القافية مقيدة مؤسسة
 :أي املوقع ما قبل األخري رويا ويف هذه احلالة القافية  5وجيوز أن يكون املوقع 

 جمردة دون خروجإما مطلقة موصولة 
 .وإما مطلقة مردفة دون خروج

 :    ومنه النظرية  اآلتية 
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: قوافيها تأيت على أربعة أمناط   {101}أضرب الشعر اليت تنتهي بذذذ :  0.41 نظرية
 .وكلها دون خروج. مقيدة جمردة ، ومقيدة مؤسسة ، ومطلقة جمردة ، ومطلقة مردفة

 
اليت  21عة العامة ، ومل نتطرق لألضرب الذذذذذذذ اكتفينا هنا باألمناط التس: مالحظة 

وذلك ختفيفا . تأخذ بعني االعتبار طبيعة الردف والوصل واخلروج وصنف احلركات 
 .للعرض

 

 من قواف {1001}  اركدما يجوز في المت.4

 .للروي هنا ثالثة مواقع
 5وقع إذا كان الروي يف هناية البيت فالردف غري ممكن يف هذه احلالة ، ألن امل

 لزوما مقيدة مجردةفالقافية  .والتأسيس أيضا غري ممكن. متحرك
أي يف املوقع ما قبل األخري ، فالردف يستحيل :  5وإذا كان الروي يف املوقع 

 :وتكون القافية . وجيوز التأسيس
 .وإما مطلقة مؤسسة دون خروج.  إما مطلقة جمردة دون خروج

 .إما جمردة وإما مردفة :الزم والقافية تكون  فاخلروج 3وإذا كان الروي يف املوقع 

 :ومنه النظرية  اآلتية 

قوافيها تأيت على مخسة   {1001}أضرب الشعر اليت تنتهي بذذذذ :  3 .41 نظرية    
مقيدة جمردة ، مطلقة جمردة دون خروج ، مطلقة مؤسسة دون خروج ، مطلقة : أمناط 

 .جمردة مع اخلروج ، مطلقة مردفة مع اخلروج
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 من قواف {10001}  ما يجوز في المتراكب.5

 .للروي هنا ثالثة مواقع
 .لزوما مقيدة مجردةإذا كان الروي يف هناية البيت فالقافية 

، أي يف املوقع ما قبل األخري ، فال جيوز ال الردف وال  5وإذا كان الروي يف املوقع 
 .لزوما مطلقة مجردة: وتكون القافية . التأسيس

 .إما جمردة وإما مؤسسة : فاخلروج الزم والقافية تكون  3روي يف املوقع وإذا كان ال

 :ومنه النظرية  اآلتية 
 

قوافيها تأيت على أربعة   {10001}أضرب الشعر اليت تنتهي بذذذذ :  4 .41 نظرية
مقيدة جمردة ، مطلقة جمردة دون خروج ، مطلقة جمردة مع اخلروج ، مطلقة : أمناط 

 . مؤسسة مع اخلروج
 

 من قواف {100001}  ما يجوز في المتكاوس.6

اليت حيذف منها الثاين { مستفعلن}الفاصلة الكربى ال تكون إال يف التفعيلة 
. فهو يتزج مع وزن سابق . وللمتكاوس إذن وضع خاص. {متعلن}والرابع فتصبح 

 .  ولكن الدراسة النظرية ممكنة
 .مواقع ةللروي هنا ثالث

 .لزوما مقيدة مجردةاية البيت فالقافية إذا كان الروي يف هن
، أي يف املوقع ما قبل األخري ، فال جيوز ال الردف وال  5وإذا كان الروي يف املوقع 

 .دون خروج لزوما مطلقة مجردة: وتكون القافية . التأسيس
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 .فاخلروج الزم والقافية تكون جمردة مع اخلروج لزوما  3وإذا كان الروي يف املوقع 

 :لنظرية  اآلتية ومنه ا

قوافيها تأيت على ثالثة   {100001}أضرب الشعر اليت تنتهي بذذذذ :  5 .41 نظرية
 .مقيدة جمردة ، مطلقة جمردة دون خروج ، مطلقة جمردة مع اخلروج : أمناط 
 

إال . وكما نرى فإن ما جيوز من أمناط الشعر املعروفة مرتبط بكل ضرب: مالحظة 
وهذا ما يقودنا إىل دراسة . عض منها واستعملوا البعض اآلخرأن الشعراء أمهلوا الب

 .  األمناط من ناحية االستعمال
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 40 مبحثال
 نماذج الشعر واالستعمال 

 

 المستعمل والمهمل في اللغة.0

فهناك ما هو مستعمل على املستوى  .املستعمل يف اللغة مرتبط مبستوياهتا.0
، وإذا أردنا  واملهمل هو عكس املستعمل .ريف أو املعجمي أو الرتكييبالصويت أو الص

 .هتمل أن حندده فمن الالزم أن حندد مفهوم االستعمال والعناصر اليت تستعمل أو

اللغات عندما تنشئ أنظمتها الصوتية ، فإهنا ختتار من بني األصوات املعروضة .5
فالعربية استعملت . دالة ، وهتمل الباقيعليها ، عددا حمدودا تؤلف بواسطته وحداهتا ال

وفعلت الشيء نفسه  .{ p}صوت الباء الذي ينطق بالشفتني وأمهلت نظريه املهموس 
والفرنسية إن استعملت الصوتني الذكورين فإهنا أمهلت . { v }مع مقابل الفاء الهور 

 .الكثري من الصوامت الواردة يف العربية
فإن اللغات تنشئ مقاطعها خمتارة أمناطا معينة  وعلى مستوى الرتكيب الصويت ،

كما أهنا تتقبل جتاور بعض األصوات وترفض جتاور أخرى دون أن . ومهملة أخرى 
 .يكون هناك مانع على مستوى اإلجناز

 .وما يقال عن املستوى الصويت يقال عن مستوى الكلمات ومستوى الرتاكيب

، استعمل منهجية  يبىن عليها املعجم اخلليل بن أامد عند دراسته للجذور اليت. 3
فمن حروٍف مثل الكاف والتاء والباء اشتق . خاصة بىن بواسطتها ما هو قابل للورود

بعض هذه اجلذور . {كتب ، كبت ، تكب ، تبك ، بكت ، بتك}بالتبديل كال من 
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ونرى أن . لدراسةقابل لمستعمل وبعضه غري مستعمل أي مهمل ، واملستعمل وحده 
 .   هنا مرتبط بنظام معني ونظرية حمددة املهمل

 المستعمل والمهمل في العروض.0

. باملعىن العام ، املهمل من الشعر هو كل سلسة من األوزان العروضية ال ترد فيه
، هامٌّ، ضالّ }أشهر هذه السالسل ما جتاور فيه ساكنان خارج هناية البيت مثل { مماسٌّ

 .{وَُكذذذذذتُذذذذذُبُكما } : ت مثل وما جتاور فيه أكثر من أربعة متحركا
 .{فاعلن فعلنت مفاعيلن} ومن املهمل كل تركيبة عشوائية من التفاعيل مثل 

كل تركيبة غري متجانسة يقع الوتد يف : ويف نظريتنا اليت قّننت  جتاور التفاعيل 
 .{متفاعلن مفاعلنت مستفعلن}: مراتب خمتلفة من األجزاء مثل 

خلليل املهمل هو ما وردت بنيته داخل دائرة من الدوائر وعلى مستوى نظرية ا
{ فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن}وذلك مثل الوزن . اخلمس ومل يستعمله القدماء

 .الذي يرد يف الدائرة األوىل

 المستعمل والمهمل في القافية.3

ودراسته تقتضي منا قبل كل . أما بالنسبة للقوايف فإن مفهوم املهمل مل يدرس
 .تعريفا دقيقا شيء

. يكون االمتناع عن استعمال قافية معينة آت من استحالة ختص النظام نفسه
ال يكن أن تتقبل املردف وذلك ألن   { 10001} ولقد رأينا مثال أن القافية اليت وزهنا 

والشاعر . الروي مهما كان موقعه من املنازل الثالثة اليت يأيت فيها ، لن يسبقه ساكن
يستحيل { فَعلن}سج قصيدة نونية وزهنا البسيط األول الذي ينتهي بيته بذذذ الذي يريد ن

 .اليت قافيتها مردفة{ رحيان } عليه استعمال كلمة مثل 
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فعدم االستعمال هنا ال يأيت من اختيار للشعراء ولكن من استحالة التوفيق بني 
 .وزن معني وقافية معينة

. راء عن إمكانيات منحت هلموقد يكون عدم االستعمال آت من عزوف الشع
  .ومنه هذا التعريف. وهذا هو املقصود هنا. ألسباب عنهاا ولكنهم عزفوا لسبب من

 
املهمل من القوايف هو ما كانت قافيته ممكنة يف ضرب من أضرب الشعر :  تعريف

 . ومل يستعمله الشعراء
 

 { 11}التي وزن قافيتها  الشعر في أضرب االستعمال.4

تكون القوايف فيها مقيدة مردفة ، وذلك مثل السريع األول الذي هذه األضرب 
 : ينتمي إليه بيت البحرتي 

 ومن َعناء المرء أو أْفن ه         في الرأي أن يأمر من ال يُطيعْ 

 .وال يكن أن نتكلم هنا عن مناذج مهملة ألن الشاعر غري خمري يف استعماالته
 

 واالستعمال { 101}التي وزن قافيتها  الشعر أضرب.4

مقيدة : ، فإن هذه األضرب جيوز أن تكون القوايف فيها  5. 11حسب النظرية 
 .وكلها دون خروج. جمردة ، ومقيدة مؤسسة ، ومطلقة جمردة ، ومطلقة مردفة

بينا أن الردف الزم يف األضرب اليت خيتلف فيها  { نظرية الوزن } يف كتابنا . 0
فهو ال { فع لن}ل البسيط الثاين الذي ضربه كل ضرب عن سابقه حبركة ، وذلك مث

 .إال حبركة العني{ فَعلن } خيتلف عن ضرب البسيط األول 
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{ ، مطلق مردف  5بسيط } يف هذه احلالة نستطيع أن نقول بأن النموذج 
،  5بسيط } ، { ، مقيد جمرد  5بسيط }: مستعمل وأن غريه من النماذج املمكنة 

 .مناذج مهملة{ طلق جمرد ، م 5بسيط } ، { مقيد مؤسس 
ويكن تلخيص هذا بقولنا إن البسيط الثاين ال يتقبل من ناحية االستعمال القوايف 

 .املقيدة والردة
: وما قلناه عن البسيط الثاين ينطبق على باقي األضرب اليت يلزمها الردف وهي 

 {السريع الثالث الطويل الثالث ، الكامل الثاين ، الكامل التاسع ، الرجز الثاين ، } 

 .وهناك حبور أخرى مثل الوافر األول واخلفيف األول يكثر الردف فيها دون لزوم
 

، وهو ال يلك عالقة خاصة  {101}: من األضرب ما انتهى وزن بيته بذذذذذذذ . 5
 .بالردف

{ أال يا اسلمي يا هنُد هنَد بين بدر  } : يف الطويل األول تأيت القافية جمردة مثل
 . هو األكثر شيوعا وهذا النموذج{ أراك عصيَّ الدمع شيمتك الصرب}: ومثل 

هنيئا } ، ومثل { أال عم صباحا أيها الطلل البايل} وقد تكون القافية مردفة مثل 
 .{هلذا املل ك َرو ح  ورحياُن 

يف ديوان األخطل ، نرى الشاعر يستعمل الرد مع الطويل األول ، وعندما يريد 
بقافية مردفة فإنه يتجه حنو الطويل الثالث ، وكأن هذا الضرب أنشئ أن يقرن الطويل 

 .  خصيصا هلذه القافية
 واالستعمال { 1001}التي وزن قافيتها  الشعر أضرب.5

جيوز يف قوافيها  {1001}فإن أضرب الشعر اليت تنتهي بذذذذ  3. 11 حسب النظرية.0
ردة ، وأربعة مطلقة تكون فيها أحدها تكون فيه مقيدة جم: أن تأيت على مخسة أمناط 
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جمردة دون خروج ، أو مؤسسة دون خروج ،  أو جمردة مع اخلروج ، أو مردفة مع 
 .اخلروج

األضرب من هذا الصنف هي ما انتهت بوتد مل يزاحف ، مثل الكامل األول أو 
 .الرجز األول ، أو ما دخل على آخر البيت تغيري أدى إىل هذا الوزن

 .ل تأيت غالبا القافية مطلقةيف الكامل األو .5
 . {هل غادر الشعراء من مرتدم }: وتكون جمردة دون خروج مثل 
ورد الربيع } ، { عفت الديار حملها فمقامها } : وتأيت مردفة مع اخلروج مثل 

 .{فمرحبا بوروده 
 :حبيث أنه يكون لدينا التوزيع اآليت . مها األكثر شيوعا  هذان النموذجان

 {قافية مطلقة جمردة خالية من اخلروج  كامل أول ،} 
 {كامل أول ، قافية مطلقة مردفة ذات خروج } 

 .يف الطويل الثاين تأيت القافية مطلقة عموما.3
قفا } ، { فإين إىل قوم سواكم ألمَيُل } : وتكون جمردة خالية من اخلروج مثل

َمد  }، { نبك من ذكرى حبيب ومنزل    ،{ خلولَة أطالل برُبَقة  ثَذه 
بلينا وما تبلى }،{كليين هلّم يا أميمُة ناصب  } : وتأيت مؤسسة دون خروج 

أال ال تلوماين كفى اللوَم } ، {أال يف سبيل الد ما أنا فاعل } ،  { النجوم الطوالُع 
 . {صحا القلب عن سلمى وأقصر باطُله  }،{جفا وده فازور أو مل صاحبه} ،{ما بيا

مليثاَء دار  } ، { أال إن هنًدا أمس  رّث جديُدها } :وتأيت مردفة مع اخلروج مثل 
 .{قد تعّفت  طلوهُلا 

 :وهبذا تكون لدينا النماذج الثالثة 
 {طويل ثان ، قافية مطلقة جمردة خالية من اخلروج } 
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 {طويل ثان ، قافية مطلقة مؤسسة خالية من اخلروج  }
 {طويل ثان ، قافية مطلقة مردفة ذات خروج  }

 

 واالستعمال { 10001}التي وزن قافيتها  لشعرا أضرب.6

جيوز فيها   {10001}، فإن أضرب الشعر اليت تنتهي بذذذذ  1 .11 حسب النظرية.0
الرد دون خروج ، والرد مع اخلروج ، : املقيد الرد ، وثالثة أمناط من املطلق 

 .واملؤسس مع اخلروج 

ت القصائد اليت قافيتها مطلقة شاع{ فَعلن } يف البسيط األول الذي ضربه . 5
السيف أصدق } و { ودع هريرة إن الركب مرحتل } جمردة دون خروج ، وذلك مثل 

 .{بانت سعاد وأمسى حبلها انقطعا } و { انباء من الكتب 
 . وهو أقل شيوعا. كما ترد القافية مؤسسة مع اخلروج

ذِّ وتأيت جمردة دون يف الكامل األحَ   وتكون القافية على وزن الفاصلة الصغرى.3
 {         أين الشباب وأية سلكا } : وذلك مثل . خروج

 {قد قرَّبت  للبني أينقه}:  وجمردة مع اخلروج مثل 
 {بَكر اخلريف فراح يوعده}: ومردفة مع اخلروج مثل 

َتع ُلن}ويف املنسرح األول الذي ضربه . 1 اشتهرت القافية الردة دون خروج { مف 
أما املنسرح الثاين املقطوع الضرب فإن قافيته . {سَي القلب كيف تبتعد يا قا} :مثل 

 .  {وذاك أوىل هبا من املاء  } تأيت مردفة مثل 

قد آذن } : تأيت القافية مطلقة جمردة مثل { فَعلن}ويف املتدارك الذي ضربه . 2
 .{يا ليل الصب مىت غُدهُ }أو جمردة مع اخلروج مثل { صبحك بالبَلج  
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.  ثلة لنماذج الشعر اليت استعملها الشعراء يف بعض األضرب األساسيةهذه أم
وباإلمكان تصنيفها حسب البحور وعرضها صنفا صنفا مع الشواهد كما جتري العادة 

ونرتك هذا للباحثني . ومل ننجز هنا هذا العمل ألنه يأخذ مساحة كبرية. بالنسبة لألوزان
 . لعروض والقافية يف وحدة واحدة ، متكاملةومعلمي العروض آملني أن يدرجوا دراسة ا

 الروي ونماذج الشعر.0
 :قد قلنا بأن منوذج الشعر هو اقرتان عناصر متثلها الثالثية .0

 .{الضرب العروضي ، منط القافية ، الروي }

دة  مما قد يوهم بأن . ويف األبواب السابقة درسنا النموذج تاركني الروي على ح 
 .نماذج دون متييز بني حرف وحرفالروي يلَصق جبميع ال

هل الشاعر الذي خيتار مثال الكامل األول ومنطا من القوايف يسايره : أو ببساطة 
قد يكون حرا يف اختيار الروي من بني كل احلروف ؟ لإلجابة على هذا السؤال علينا 

 .أن ندرس عالقة الروي بالنماذج اليت حددناها

 :يكن تصنيف حروف القوايف صنفني .5
وذلك مثل الباء . ما متاثلت من حيث الورود يف أضرب الشعر وأمناط القوايف.أ

 .فما جاز بالنسبة ألحد منها جاز بالنسبة لآلخر. والدال والراء والالم
،  مشروطٍ  كذَذذذذذذروّي، أو ورودٍ   ما كان هلا وضع خاص ناتج عن استحالة ورودٍ .ب
 .من طرف الشعراء أو إمهالٍ 

 .األمثلة وسندرس هنا بعض
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  وز في المقصورات من قوافجماي. 8

وهذه األلف يشرتط فيها أن . مقصورةعندما يكون الروي ألفا تسمى القصيدة 
واأللف ساكنة يف كل األحوال وهي تأيت  . تكون من أصل الكلمة أو منقلبة عن أصل

ال يكن ومبا أن األلف . مقيدةكروي دائما يف هناية البيت مما جيعل قوايف املقصورات 
 .أن جياورها مد فإن الردف يكون مستحيال

 .املقصورات قوافيها مقيدة وجوبا وال يرد الردف فيها:  0.  10نظرية متهيدية 

إذا نظرنا اآلن إىل حركات القوايف فإننا نرى أن حركة ما قبل الروي هي الفتحة 
 :وجوبا ومنه 

 .وجوبا ةفتحاملقصورات  توجيه قوايف:  5.  10نظرية متهيدية  

 
{ روي+ كسرة + دخيل + ألف }التسلسلإن التأسيس يظهر وكأنه جائز إال أن 

ا مما ينع ورود التأسيس وهذ. تتناقض مع الرس الذي هو فتحةيرينا أن حركة الدخيل 
 :ومنه النظرية النهائية . يف املقصورات

 .وباجمردة من الردف والتأسيس وجاملقصورات قوافيها مقيدة :  3.  10نظرية 

 
ومن جهة أخرى فإن الشعراء الذين ينظمون املقصورات هلم حبور مفضلة كالرجز 

وشذ استعمال املقصورات يف الطويل  عند القدماء ، إال أن بعض احملدثني . والسريع
 .وإليك بعض األمثلة عن هذا. كما أهنم استساغوا الكامل وحبورا أخرى. استساغوه

 {جمزوء الكامل} ــــــــــــى صــــــــــرة         إن الجبال من الحـــــــــغيــــــــص رن  ــــــــــــــــــــقـــــــــحــــال ت
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 {رجز}واشتعل المبيض  في مســــــــوده         مثل اشتعال النار في جزل الغضى 
 {الكامل األحذ املضمر} ياــــــــــــد         قامت قيامتهن في الدنــيون لقــــــــــويح القلوب من الع

 {الطويل األول} أال ليت فاها َمشَرب  لي وليتني         أقيم عليه ال أَُنحَّى وال َأْرَوى

         
واملقصورات عندما تكون مقرونة ببحر يسهل النظم فيه كالرجز تصلح للقصائد 

 .وهذا ما ال تتيحه بعض احلروف. املطولة

 من قواف في الهمزيات عا شما.1

ولكن الذي شاع هو ما كان . {من بر ء  }ستعمل اهلمزة كروي يف الرد مثل ت
{ آذنتنا ببينها أمساُء } ولعل السبب يرجع إىل معلقة احلرث بن حلزة . مردفا باأللف

وقصائد قدية مشاهبة هلا ، أو لوفرة املعجم الذي حيتوي على الكثري من الكلمات 
 .املنتهية باأللف واهلمزة

ومن أشهرها مهزية شوقي املشهورة اليت . من هذا النوع  مسيت مهزياتوالقصائد 
 .نسجت على وزن الكامل الثاين ، وقصيدته ، اليت هي من اخلفيف

 :وهذه بعض األبيات من شعراء خمتلفني 
 { شوقي } خملع البسيط{ معادن الوفاء واإلخاء  }
  {الرصايف}الوافر األول { ومن يل باإلحاطة بالفضاء}
  {حسان بن ثابت}وافر {  ت  ذاُت األصابع فاجل واءُ عفَ }
 {شوقي}خفيف { خدعوها بقوهلم حسناءُ }

 .وكما نرى فإن اهلمزيات تقرتن بكل األضرب اليت جيب أو جيوز فيها الردف

. وقد يكون الوصل يف هذا النوع من القوايف هاء ساكنة أو هاء متحركة مع اخلروج
 . الواو أو الياء أو األلف: ني ولكن الشائع هو الوصل حبروف الل
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 : القوايف اخلاصة األخرى تتطلب دراسُة عالقتها باألضرب 

 .حتديَد قائمتها.ا
 .  حتديَد املدونة اليت ترد فيها.ب

هذه املدونة . بعد هذا يكن إنشاء املدونة الكربى لنماذج الشعر بأبعاده الثالثة
وا منها ما أرادوا دون أن يستطيع أحد والشعراء غرف. تبقى حسب تقديراتنا كبرية جدا

 .منهم أن يستعمل كل ما هو وارد فيها
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 43 مبحثال
 نسبة شيوع الروي

  
جاء روي قوافيها من  ، الذذذمذُذذذذطذّذذذل ُع على الشعر العريب يعرف أن معظم قصائده.0

والنونيات والرائيات  فالالميات وامليميات. على حروف بدال من أخرى، ناحية الكم 
بينما القصائد اليت رويها الثاء أو الطاء أو الظاء أو الضاد . والبائيات ال تكاد حتصى

وبإمكاننا أن نتأكد من ذلك بسهولة عند االطالع على فهرس القوايف . شبه مفقودة
 .لديوان شاعر من الشعراء

ها موافقة ملا ورد ومن جهة أخرى ، فإنك لو سألَت أحًدا أن يعطيك كلمات قوافي
شباب، أصحاب، أبواب، أحقاب، راب، طاب،  }ألعطاك بسهولة  {كتاب  }يف

ولكنك لو طلبت منه أن يأيت مبا توافق قافيته كلمة  {..خاب، أحقاب، شهاب 
جلاءك بعد املشقة يف البحث ، ويف أحسن احلاالت ، بكلمتني أو ثالث  {اكرتاث}

 :در إىل الذهن مباشرة هذه املقولة وتتبا. {أثاث، أضغاث، أحباث }: مثل 

 .نسبة شيوع حروف الروي مرتبطة بنسبة شيوع احلروف يف اللغة: مقولة      

 :هذه املقولة تقتضي التدقيق يف أمرين 
  نسبة شيوع احلروف يف اللغة . 
  دوافع الشاعر التباع هذا املنهج يف اختيار قوافيه. 
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 :جمالني خمتلفني يفكون ت ةنسبة شيوع احلروف واحلركات يف اللغ. 5
 جمال النصوص. 
 جمال املعجم. 

ونتائج اإلحصاء قد تكون خمتلفة بصفة ملحوظة عندما يكون التطبيق خاصا 
ولكن الشاعر يأخذ كلمات قوافيه من خزان املعجم ولذا فإن . بالنص أو باملعجم

 .اإلحصاء يكون موجها حنو معجم اللغة قبل كل شيء
 
 . الختيار القافية قد تكون متعددةعه أما الشاعر فدواف. 3

وهذا ما يقوده حنو احلروف . الدافع األساسي هو تسهيل النظم ، وتبسيط النص
 .اليت يكون معجم القوايف فيها ثريًّا

هناك دوافع أخرى تقود إىل اختيار القوايف كالتأثري أو اجلماليات أو رغبة الشاعر 
ولكنه يبقى أن معظم . حروف الروي يف رفع التحدي عند اختياره املستعصي من

الشعراء يريدون االبتعاد عن التكلف ويقتضي هذا ، االجتاَه حنو ما يسّهل مهمة 
 . التأليف

فبعض . علينا أن نفهم أيًضا أن معجم القافية ال يقتصر على الروي وحده. 1
ملقّيُد وبعضها حيسن فيه ا. احلروف تتالءم مع التأسيس وبعضها ال يقبل بسهولة الردف

والدراسة اإلحصائية املتكاملة عليها أن تأخذ باالعتبار كل هذه . ويصعب املطلق
ولكن التبسيط اقتضى من الدارسني أن يكتفوا بالبحث اإلحصائي البحت . اجلوانب

 . يف جمال استعمال الروي وحده

 : يف بعض األعمال القدية واحلديثة صنف الروي حسب درجات  .2
 .ر، م، ل، ن، ب، د: ألوىل وهي املستعملة بكثرة وهيحروف الدرجة ا.أ
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ت، س، ق، ك، ء،ع، : حروف الدرجة الثانية ذات االستعمال املتوسط وهي.ب
 .ح، ف، ي، ج

ض، ط، هذ، ث، خ، ذ، : حروف الدرجة الثالثة ذات االستعمال القليل وهي.جـ
 .ز، ش، ص، ظ

أطروحة أشرفنا عليها، يف إحصائيات قامت هبا األستاذة دليلة حميوت ضمن  .8
 :فبالنسبة أليب متام كان ترتيبها كاآليت. جند نتائج متشاهبة مع تفاوت من شاعر آلخر

 د ، ب ، م ، ل ، ر: وهي  حروف الدرجة األوىل مخسة 
، % 01، امليم بنسبة   %02من شعره ، الباء بنسبة   % 08الدال جاءت بنسبة   

 .% 9، الراء بنسبة   % 05الالم بنسبة  
 .ن ، ع ، ق ، س ، غ ، ء ، ض: حروف الدرجة الثانية سبعة وهي 
 .ك ، ح ، ت ، ه ، ي: حروف الدرجة الثالثة مخسة وهي 
 .ث ، ج ، ش ، ظ ، و ، ص ، ز: حروف الدرجة الرابعة سبعة وهي 

 .خ ، ذ ، ط ،غ: احلروف املفقودة وهي أربعة 

يب حروف الروي حسب عند األعشى وحسب إحصاءاتنا الشخصية جاء ترت .5
 :االستعمال كما يلي 

 .الراء ، الباء ، الدال ،  الالم ، امليم ، النون: حروف الدرجة األوىل أربعة وهي 
 .القاف ، الكاف ، احلاء ، الصاد ، العني: حروف الدرجة الثانية 

 .ومل يستعمل األعشى من باقي احلروف إال الطاء يف أرجوزة صغرية 
 

ت الروي عند الشعراء تظهر لنا بعض التباين ناتج عن ميول ومقارنة استعماال
 .الشاعر، ولكن أيًضا الكثري من االتفاق
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 . أما الشيوع بالنسبة للغة فإن هذا األمر مرتبط باملعاجم وطرائق ترتيبها. 6
ومبا أن الروي يأيت يف هناية الكلمات فعلينا أن نبحث عن نسبه ورود احلروف يف 

 .خالل املعاجم القدية مثالهنايات اجلذور من 

يف دراسة إحصائية جلذور معجم الصحاح قام هبا الدكتور علي حلمي موسى جند 
 .الرتتيب اآليت للحروف اليت تأيت يف هناية اجلذر الثالثي

 .552: ، الباء 565:، النون 311: ، ل 325: ، امليم 358: الراء : 0
 .082:احلاء، 093:، السني503:لقافا، 559: الدال،  538:  ، الفاء538: العني: 5
 .008: ، الكاف 005 :، التاء031 :، الزاي 032: الطاء ، 021:  اجليم:3
 010 :، الثاء 013 :الشني،  012 :الصاد : 1
 .11:  الظاء،  13:  ، الذال 81:  ، الغني 60:، الضاد  62:  ، اهلاء 68: اخلاء : 2

 %61 الثالثي ، علما بأن الثالثي يثل األرقام تشري إىل عدد مرات ورود احلرف يف
 .من جمموع جذور معجم الصحاح

لقد قسمنا اجلدول اإلحصائي الذي جاء به املؤلف إىل مخسة أصناف حسب 
 .التواتر، مما يظهر لنا توافًقا كبريًا بني التواتر اللغوي والتواتر يف القافية

جم اللغوي يكن تربيره كما يبقى أن هناك بعض التمايز بني القافية الشعرية واملع
 :يلي 

  بعض احلروف مثل التاء واهلاء والكاف تظهر يف اللغة كضمائر وقد رأينا
أن عالقة الروي بالضمري عالقة خاصة ، وذلك مما يؤثر على نسبة 

 .االستعمال يف القافية
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  ألصوات القافية وقع خاص يف األنفس مما جيعل البعد اجلمايل يؤثر يف
 .لنسبة االستعما

 :دراسة شيوع حرف الروي يكنها أن تكتمل كما يلي. 9
الحظ أن احلروف :  البحث عن الصفات الصوتية للحروف وعالقتها بالشيوع.أ

ذات املخرج املتقدم أي الشفوية مثل الباء والدال وامليم ، والذولقية مثل الالم وامليم 
ج املتأخر أي احللقية كاحلاء والنون هلا عموما الصدارة إذا قارناها باحلروف ذات املخر 

 .والعني أو األقصى حنكية واللهوية كالكاف والقاف واخلاء والغني والعني واحلاء
والذولقي الشديد له الصدارة بالنسبة . كما أن املرقق له الصدارة بالنسبة للمفخم

 .للذولقي املرقق
 .وكل هذا يف حاجة للتدقيق والتربير ويقتضي دراسة معمقة

فما يكثر يف املقيد قد يقل يف املطلق  .الشيوع حسب طبيعة القافية دراسة.ب 
 .وما يتالءم مع املؤسس قد ال يتالءم مع املردف أو الرد

واألوزان . وذلك ألن القافية مرتبطة بالصرف ربط الشيوع الصويت بشيوع الوزن.جذ
 .الصرفية متفاوتة املردودية كما بينا هذا

قد و . اليت رويها األلف اص وذلك كاملقصوراتبعض القوايف هلا وضع خ .د
 : شوقي وكاهلمزيات اليت أشهرها قصيدة. درسناها يف باب سابق 

َياُء        .ان  تبسُّم  َوثـََناءُ ـــــــــــــــوفُم الزَّمَ    ُول َد الهدى فالكائناُت ض 
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 44 مبحث
 القافية وموضوع القصيدة

 

 القافية واختيارات الشاعر.0

من النقاد إىل االعتقاد بأن الشاعر خيتار األوزان حسب دوافع ذاتية ييل الكثري  .0
وأنه ينتقيها كاملوسيقار الذي يؤلف من نوطات معدودة مسفونية ثرية البنية ، مؤثرة ، 

الشيء أبعد إىل احلقيقة من هذا االعتقاد ، ألن األوزان معدودة . داعية لإلعجاب
 .ية املوسيقيةومنفصلة ، وفقرية البن

وقد قلنا يف أحباث  .غراضاألب وهذا االعتقاد يتجسد غالبا يف عالقة األوزان
ألن القصيدة العربية  ، وذلك سابقة أن الواقع الشعري ال يدل على اقرتان الوزن بالداللة

ضوع من جهة ، ومن جهة أخرى فإن شعراءنا يف ممارساهتم مل القدية غري موحدة املو 
 . باع اإليقاعي ومل يربطوه باملعىنيوظفوا االنط

فاختيارها ، إن كان من ميدان الصدفة يف الكثري . ولكن القافية هلا وضع خاص
من األحيان ، فهو يظهر لنا يف حاالت أخرى وكأنه مقصود أو ناتج عن دوافع باطنية 

 .جتعل الشاعر يستعمل حرف روي معني وصنفا دون آخر

واليت نظمها صاحبها { املنفرجة}ي املعروفة بذذذانظر إىل قصيدة ابن النحو . 5 
 .زمان الشدة داعيا اهلل تعاىل أن يفرج عنه كربه

 جــــلَ ـــبالبَ  ك  ـــــصبحُ  نَ جي         قد آذَ ر  ـــَـــــــــفـْــتن مةُ دي أزْ ـَــــــتاشْ 
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ذاع صيت هذه القصيدة يف بلدان املغرب العريب وأصبحت تنشد وتغىن يف الكثري 
 .البلدان اإلسالمية عندما حتل بالوطن مصيبة من املصائب من

ولكن أيضا . وشهرة القصيدة مرتبطة مبعانيها ومفرداهتا وبوزهنا الذي هو هنا اخلبب
وذلك . فاجليم من حروف الروي الضعيفة ولكن الشاعر اختارها رغم هذا. بقافيتها 

رمبا الشعوريا أو رمبا مقصودا واالختيار كان . ألنه احلرف األساسي يف كلمة االنفراج
تبقى تتكرر يف األذهان عرب   {جرَ الفَ }كلمة وهذا االختيار جعل  . ولكنه كان حتميا

 .للرويّ  كل ورود
وأعتقد جازما أن هذه القصيدة لو كانت المية مثال ، ومن حبر معتاد كالبسيط أو 

 .نفسها الكامل ، ملا ذاع صيتها وحىت لو كانت متضمنة املعاين

 عند .جند كلمات رئيسية تتصدر معجمه ، يف كل إحصاء أسلويب ألديب ما .3
َمَلَك،  }أن كلمات مثل  ريوالباحث بيري جوجد  ،دراسة ملفردات الشاعر بودلري

، ومسيت هذه املفردات  كثرية الورود بالنسبة الستعماهلا املعتاد  {عطر، لذة، طرب
 .كلمات مفاتيح

كلمات الرئيسية هي اليت تظهر وكأهنا أدت إىل اختيار أما يف القافية العربية فإن ال
 .صنف القافية ورويها

 القافية واسم المكان.0

وتصبح القصيدة وكأهنا مهداة . قد تكون الكلمة الرئيسية يف القصيدة اسم مكان
 .هلذا املكان

 :يف قصيدة شوقي اليت مطلعها 

 ا دمشقُ ف يكفكَ ودمع ال يُ          ق  ى أرَ دَ رَ سالم من صبى بَـ 
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والشاعر الذي يصف فيها مآسي عاصمة الشام اختار . الكلمة الرئيسية هي دمشق
دون أي تردد حرف القاف كروّي ، واختار أيضا بنيتها الواردة يف هذه الكلمة 

 .{ 10} الرئيسية، فجاءت القافية جمردة من الردف والتأسيس وزهنا

فجاءت قصيدته جيمية، . {يوم الفلوجة}والرصايف هنج منهج شوقي يف قصيدته 
 .موصولة باهلاء ، مردفة بالواو أو بقرينتها الياء

ولو أراد شاعر أن خيلد اجلزائر مثال لرأى نفسه مدفوعا لإلتيان هبا يف هناية مطلع 
هذا ما فعله بعض ,. ويقوده هذا الختيار رائية مؤسسة. القصيدة وهو موقع مميز

 .الشعراء يف قصائد سياسية متجد الثورة

 القافية واسم المحبوبة.3

وذلك . ه متجه حنو امرأة يكن هلا حمبذذذذذذة خاصةه وفكرُ كثريا ما يبين الشاعر قصيدتَ 
 :يف معلقته  رث بن حلزةااحلما فعله 

 ثواءُ ــــــــــمنه ال ا أسماء         ُربَّ ثَاٍو يملُّ ينهـــــــــآذنتنا بب

 : بن يزيد أو ما جاء به عدي

 نعم، ورماَك الشوُق قبل التَجلُّد   الدار  م ْن أم َمْعَبد       أتعرف َرْسمَ 

 : أو األخطل 

 ـاابَ بَ ، والرَّ َوأْروى ، والُمدلةَ    أَلْم تـَْعر ْض فـََتْسَأَل آَل َلْهٍو      

فإهنا ال تستطيُع  {دع د}:يدة امللقبة باليتيمة واليت تصف امرأة لقبت بذذذذذذذذ أما القص
 .داليةأن تكون إال 
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 َدْعدُ  ، إال ل َفْرٍط تـََلهُّف ي         ، وما ُخل َقتْ  لهفي على َدْعٍد ،

 .والقصائد اليت أخذت رويها وبنيتها من اسم احملبوبة كثرية وال تكاد حتصى

 العشقكلمة الروي و .4

 : قصيدة الشاب الظريف اليت مطلعها.0

 َرْح َهَواَك فكلنا ُعشَّاقُ ال ُتْخف  ما َصنَـَعْت ب َك األْشَواُق         واشْ 

ولو حبثنا عن معجم القوايف  . العشقتعلن فيها القافية عن موضوع اخلطاب وهو هنا 
 :مماثلة لوجدنا فيها مفردات مثل  اليت رويها القاف يف قصائد

ق، األحداق، العنالفراق، االشتياق، العشق، العشاق، االشوق، التالقي ، } 
الساق، يرتقرُق، الرّائُق، الشقيق، رق ، االحرتاق، الريق، املذاق الرقاق، القلق ، احل

 {الناطق، النواطق، املرافق، األرقالنطق، .الصديق، الشقائق

ونادرًا ما جند قصيدة رويها . ل هذه املفردات مرتبطة بالعاطفة ومبغريات اجلسدك
 .القاف ختلو من كلمة من الكلمات املذكورة

 :يها هذه املفرداتوهذه بعض األبيات اليت وظفت ف

 {ذو الرمة}فَماُء الَهوى يـَْرَفضُّ أو يترقرُق      أدارًا ب ُخزوى ه جت  للعين  َعبَـَرًة    
 (ذو الرّمة)ل َميٍّ ويرتاُع الُفؤاُد الُمَشوَُّق      تجيُش إلـى النـَّْفس  في ُكل  منز ٍل    

 {الشريف الرضى}حاَجٍة ل لُمتَـيَّم  المشتاق        مَّْل   ـــــــــــــــتـح  الُمغ ـذُّ  أيهـا الرائـح 
 {األعشى}وَم َعم يًدا ُمْثبًتا أرقا أْرَعى النُّجُ          اقَ ــــــــــنـاَم الَخل يُّ وبـ تُّ اللَّْيَل ُمْرتَف

 {البحرتي}والدار تـجمع شائًقا ومشو قًا       ها النوى   ــخيـلة أن تجود بَعلَّ الب
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َر لَْيٍل ل     مَّ  طار قُُه    ـــــــــــــــــــــرُق ألَـالبَأَشاقَـَك  ـــــــــُقْه آخ   {أبو فراس}ـم يـََنْمُه عاش 

 .واألمثلة كثرية  

أو أن القصائد املبنية على  ، ية رويها القافيعين ب أنَّ كل قصيدة غزلهذا ال 
تتبىن هذا احلرف حنو الرقة لقصائد اليت وإمنا الذي نالحظه هو ميل ا. القاف كلها غزلية

 .والصبابة واحلنني إىل املاضي

: كل املفردات املذكورة سابقا واليت تدور حول فلك العشق مثل:  ةمالحظ
هلا حقل داليل { الشقيق، الصديق ،لفراق، االشتياق ، االحرتاقاالشوق، التالقي ، }

ك من املعاين حول ودون أن ننكر اعتباطية الدليل ، فإن التفاف هذا املشرت . مشرتك
لغوية قبل أن حرف يبعث على الدهشة ، ويقودنا إىل االعتقاد بأن هذه الظاهرة رمبا 

ويتبني لنا أن الشعراء يغتنمون الفرص اليت تتيحها هلم االختيارات  .تكون شعرية
 . اللغوية من هذا النوع لتضمني معجم قافيتهم باملفردات اليت تتناسب مع مقاصدهم

 والشباب القافية .5

حنو احلنني  الذكرياتتقوده عندما و  ، مرعندما يتحسر الشاعر على الزمان الذي 
وخيتار  {الشباب}فإنه يف الكثري من األحيان يركز خطابه على كلمة ، إىل املاضي 

 .كثريةهنا أيضا  واألمثلة . البائية كنموذج

 يُب من الشََّباب  وعرَّاني الَمش    ابي       ـــــــتصأخذت من الـُمدامة  وال
 {ابن املعتز}  من الكتاب ان الشََّباُب سطور حسني         َفمحيت السُُّطوروقد ك

 {أبو فراس}وإن شملتها رقة  وشباب    ُه      ـــــــَــّ ُكل  وال تمل ُك الَحْسَناُء قلبيَ 
،   راب        ـــــــــــــــــــؤاد َتذكُر األتَردََع الفُ   {عمر بن أيب ربيعة}تصابي والت حين َوَصَبا إليك 

 {األخطل} بابـارنـي الشكذ ولذ اٍت تُ    اٍت      ـــــــــــــواٍل صالـحــــــــــاٍم خــــــــــبأيـ
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وتقرتن كلمة شباب يف غالب األحيان باملشيب وبالصبا أو التصايب وباحلب 
طيب السراب وبال، وب وباحلبيب واألحباب وبالقلب والقلوب، وبالغريب والغروب

 .بالزمان والمحبةوكل هذه األلفاظ مرتبطة . والنصيب ، وباإليّاب والعتاب

وما الحظناه من التفاف احلقل الداليل اللغوي حول صوت معني يف املبحث 
 .اخلاص بالقاف يتأكد هنا

ككلمة رئيسية يف القصيدة ذات { العشق}ومن املالحظ أيضا أن مفردة 
 .  {احلب}وكأهنا حتل حمل كلمة رئيسية سابقة هي جاءت . استعمال متأخر

 

 عتباطيةواال القافية. 6

االعتباطية يف اللسانيات احلديثة ختص عالقة الدال باملدلول ، أو بصفة أبسط ، 
أما يف القافية فإن ما أوضحناه سابقا يظهر لنا . عالقة الشكل الصويت للكلمة باملعىن

أي أن االعتباطية هنا . للقصيدة ليست حتما عرضيةأن عالقة القافية باملوضوع العام 
وهذه النسبية العتباطية عالقة الدال باملدلول هي اليوم من األمور اليت يتقبلها . نسبية

 .اللسانيون
   

 

 

 

 

 



197 

 

 

 

 45 مبحثال
 القافية تعليم العروض و 

  
 : تعليم العروض والقافية جيري غالبا على ثالثة مراحل.0
وناته ، ابتداء من التقطيع كمن فيها للمبتدئ أسس العروض و لقاملرحلة اليت ت.أ

 .، مرورا باألسباب واألوتاد والتفاعيل حىت الزحافات والعلل
حسب وذلك . حبرا حبرا وضربا ضربا ،ر وأضرب الشعردراسة البحو مرحلة  .ب

 . ر فيها انطالقا من األصلالدوائر اخلمس وظهور كل حب الرتتيب التقليدي املبين على
 .دراسة مقتصرة عموما على بنيتهاوهي مرحلة دراسة القافية .ذج

هذا التعليم مستمد من الكتب التقليدية القدية واحلديثة التابعة لنظرية اخلليل . 0
 . وتصنيفه لألوزان

يف املراحل األوىل من التعليم قد تبسط هذه الدراسة ويكتفى بعرض بعض املفاهيم 
 .مع االكتفاء بضرهبا األول والتطرق لدراسة أشهر البحور

يف بعض املناهج احلديثة يطمح التدريس إىل توظيف العروض يف دراسة . 3
ألن األستاذ ال يرى ما ييز . وهذه الرغبة تبقى دوما حربا على ورق. النصوص الشعرية

اليت هي من { يا دار مية بالعلياء فالسند}: من ناحية الشكل معلقة النابغة الذبياين
وال يرى . {السيف أصدق إنباء من الكتب}أو عن { ودع هريرة}األول عن  البسيط

ما ييز هذه القصائد من ناحية اللغة والبالغة عن معلقة عنرتة مثال اليت هي من الكامل 
 .األول
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إذا كانت بصمة الوزن غري واضحة يف القصيدة فإن بصمة القافية ال يكن نكراهنا 
 .سابقةوقد أوضحنا هذا يف املباحث ال

فإذا أردنا أن نوظف العروض والقافية يف حتليل القصائد فإنه يلزم علينا ان 
 .ندرسهما سويا

 
 ولكن كيف تكون هذه الدراسة املتزامنة بني العروض والقافية ؟. 4

علينا أن ننتبه لشيء خفي وهو أن القافية واردة يف هناية البيت، وأهنا تؤدي مع 
 .ل هو إذن أن ندرس القافية مع العلةاحل. العلة وظيفة حتديد البيت

 .يف مرحلة دراسة املبادئ ندرس مبادئ الوزن مث مبادئ القافية
ويف مرحلة دراسة البحور نقرن دراسة األضرب والعلل اليت حتددها، بدراسة القوايف 

 .اليت ترد فيها
 

 .ها هي مثال دراسة البسيط التام. 5
 :ه يلك منوذجني بعد عرض الوزن الذي يبىن عليه نقول إن

{ فَعلن}عروضه خمبونة وجوبا على وزن . النموذج األول أي الضرب األول. أ
{ فالسََّند  }: وهذا النموذج تكون فيه القافية عموما مطلقة جمردة مثل. وضرهبا مثلها

 . الواردة يف القصائد اليت ذكرناها سابقا { الكتب  }، {مرحتلُ }

ائد القدية قصبعض المثل ما ورد يف  وقد تكون القافية مؤسسة ذات خروج
 . واحلديثة
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وتكون القافية { ف ع لن}وضربه مقطوع { فَعلن}النموذج الثاين عروضه خمبونة . ب
يف قصائد كعب بن { رحيانُ }، {بانا}، { متبولُ }: فيه مطلقة مردفة وذلك مثل 

 .زهري، وجرير، وشوقي
 

. لواقع الشعري بصفة إمجاليةإدماج تدريس العروض مع القافية هو التطرق ل. 6
 .فالقصيدة ملا تعرض علينا فهي ال تعرض بوزهنا مث بقافيتها ولكنها تظهر هبما معا

ومن جهة أخرى فإننا درسنا العالقة بني القافية والوزن يف املبحث اخلاص هبما  
وبينا أن للقوايف أوزانا عروضية وأن البحور وأضرهبا ال تتالءم إال مع بعض أصناف 

 .لقوايفا
 

ومن األحسن أن . إضافة إىل هذا فإن القافية هلا مجاليات وعالقة بالبديع. 0 
 .هي اليت تتكفل جبماليات النص{ وزن، قافية، بالغة}تكون الثالثية 
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 46 مبحثال
 مصطلحات القافية 

  
 عالم المعاني والتسمية.0

ستمر الذي يكونه قوس قزح ، إىل الحظ اللسانيون أن اللغات تقّسم الطيف امل
كلمة براون       . أصناف منفصلة هي األلوان الرئيسية وهي ختتلف من لسن آلخر

أو حىت باألصفر  هلا بالفرنسية فهي ترتجم بالبنّذي مثال ال مقابل brownاإلجنليزية 
ية ال توجد  ويف الروس .قد تعين األصفر أو الربتقايل أو البين pilà  وكلمة بيال اهلندية 

بل كلمتان تشري كل واحدة منهما إىل صنف  كلمة واحدة للداللة على اللون األزرق
 .من الزرقة يكن اعتبار أحدمها فاحتا واآلخر داكنا

. والعالقات العائلية هي أيضا من القضايا اليت تعاجلها كل لغة بطريقتها اخلاصة
 .تفعل كذلك فالعربية مثال متيز بني العم واخلال والفرنسية ال

وخالصة القول فإن عامل املعاين ، إن كان حقا قابال للتقسيم إىل وحدات 
وذلك حسب احتياجات . منفصلة، فإن كل لغة تسمي منه ما تشاء ، وهتمل ما تشاء

 .واهتمامات الناطقني هبذه اللغة
 التسمية والمصطلح. 0

. كلها بالتسمية  على مستوى العلوم ، املفاهيم املتعددة اليت متارس ال حتظى
الرياضيون مثال أعطوا للزاوية اليت يساوي قياسها تسعني درجة اسم الزاوية القائمة 

. ولكنهم مل يعطوا امسا للزوايا اليت قياسها ثالثني أو مخسا وأربعني أو ستني درجة
وانظر إىل الكم اهلائل من النظريات يف أي من امليادين . وذلك رغم كثرة استعماهلا
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حظي  ثل نظرية فيثاغورس أو نظرية تالس ،مة فإن القليل منها فقط ، رياضيال
 .بالتسمية

ومن . افع التسمية وعدمها مرتبط بكثرة االستعمال وبأمهية املفهوموالظاهر أن د
 : جهة أخرى فهو خاضع لقاعدتني 

 .ختفيف النطق الذي هو ظاهرة تتجلى يف كل ميادين اللغة
 .ما تكثر املصطلحاتختفيف العبء على الذاكرة عند

 

 المصطلح العروضي. 0

هذه . الدارسون لعلم العروض وبعض النقاد يشتكون اليوم من كثرة مصطلحاته
 .الكثرة اليت تتطلب جهدا كبريا من الذاكرة وحتول دون التعلم

والنقاد الذين يعتقدون أن علماءنا عقدوا األمور ، ال يعرفون شيئا عن العروض يف 
فاملصطلحات يف عروض هذه اللغة معقدة تعقيدا بالغا . كاليونانية  لغات قدية أخرى

 : انظر كتابنا .فهم ينحون مثال لكل تفعيلة وكل مكون منها ولكل وزن امسا خاصا
 .{املعجم احلديث للوزن واإلبقاع }

أما يف نظرية اخلليل فإن قانون الزحافات والعلل هو الذي يقود إىل األشكال 
 .ف بكثري من النظام اليونايناملستعملة وهو أخ

 .إال أن بعض العروضيني املتأخرين غالوا يف التسميات
فإهنم صنفوه إىل . فانظر إىل هذا اخلرم الذي هو شاذ إىل حد عدم الوجود

إن { مفاعلنت}ففي الوافر اجلزء . أصناف غريبة وكأهنا جاءت من تالعب باأللفاظ
منقوص مسي األقصم ، ويقرن هذا اخلرم خرم وهو سامل مسي األعضب ، وإن خرم وهو 

ألن . وكل هذا ال لزوم له . النادر بزحافات أخرى فيأخذ اسم العقص، واجلمم
 .والشاذ النادر ال حاجة لتسميته. التسمية مرتبطة بالشيوع كما قلنا
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الطي والقبض والكف اخلب و  : يف احلقيقة املصطلحات األساسية للزحافات مثل
ولكننا اليوم يف عصر . تكفي لتلبية احلاجات التعليمية يف العروض والقطع واحلذف ،

فاملعارف كثرت وأصبحت . خيتلف من حيث حتصيل العلوم عن العصور السابقة
الذاكرة ال تقوى على استيعاب كل هذه املفاهيم اليت تنصب من كل النواحي على 

خاملة ، كسولة ، ال مث إن الذاكرة ، باكتفائها اليوم باملكتوب ، أصبحت . الدارس
 .تؤدي الدور الذي كانت تؤديه زمان غلبة املنطوق على املكتوب

ولذا فإن قانون الزحافات والعلل يكن تبسيطه تبسيطا هنائيا وذلك بذكر خواصه  
 :كأن نقول 

 .بدال من اخلب الساكن إسقاط الثاين 
 .بدال من القبضالساكن وإسقاط اخلامس 

 .موع بدل القطعوحذف متحرك من الوتد ال
 .وإسقاط الوتد بدل احلذذ

وقد هنجنا هذا املنهج منذ سنوات ، فاتسم تدريسنا بالبساطة واستحسن الباحثون 
 .والشعراء مؤلفاتنا

 

 مصطلحات القافية. 4

القافية مثل العروض يشتكي تدريسها من كثرة املصطلحات ، وهذه املصطلحات 
 .بعضها الزم وبعضها يكن اختصاره

 .هج العلمي جعل العروضيني يعطون امسا لكل ما هو ذو داللةاملن

أعطوا { انظر املبحث اخلاص بتعريف القافية } يف الال الذي حدده اخلليل 
 .تسمية لكل ما هو الزم الورود وأمهلوا ما عدى ذلك
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ب  }ففي  أما موقع السني الذي .الباء روي والكسرة اليت قبلها توجيه { يذذَذذذذن تس 
ومل تسمَّ املواقع اليت تقع فيها التاء . أن يتقبل أي حرف فإهنم مل ينحوه امسايكن 

 . والنون وحركاهتا رغم انتساهبا لال القافية
 .وقد قادتنا هذه املالحظة إىل تربير الشك الذي أحاط بتعريف اخلليل

 
 : العروضيون قسموا مصطلحات القافية إىل 

روي والوصل واخلروج والردف والتأسيس ال: مصطلحات ختص احلروف وهي ستة 
 . والدخيل

الرى والنفاذ واحلذو والرس واإلشباع : مصطلحات ختص احلركات وهي 
 . والتوجيه

مة من الوجهة العلمية ولكن يكن من الوجهة التعليمية وكل هذه املصطلحات الز 
 : ختفيف هذا النظام املصطلحي بالطريقة اآلتية  

 .احلروفاحلفاظ على مصطلحات 
 : االغتناء عن تسمية احلركات بذكر جوارها كأن نقول 

  بدال من الرىحركة الروي. 
  هاء الوصل بدال من النفاذحركة. 
 حركة ما قبل الردف بدال من احلذو. 
 الفتحة ما قبل ألف التأسيس بدال من الرس. 
 حركة الدخيل بدال من اإلشباع. 
 حركة ما قبل الروي بدال من التوجيه. 
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 قضية أوزان القوافي .5

 :التصنيف الثانوي للقوايف ، وهو الذي درسناه يف مبحث سابق ، يطرح قضيتني 
 .قضية اللزوم النظري

 .قضية لزومه كمصطلح

تدريس هذا التصنيف قد خيلق تذبذبا عند الدارسني الذين ال يعرفون أي تصنيف 
 .يلزم أو حيسن اعتماده

بعض ناشري الدواوين إذ نراهم يرفقون  وزاد من التعقيد والتشكيك ما يورده
 {وقال من البسيط األول والقافية من املرتاكب}: القصائد بعبارات مثل هذه

 
 :لقد بينا يف املبحث املذكور شيئني 

 .هذا التصنيف خيص األوزان العروضية للقوايف وليس القوايف نفسها .أ
ردفة واملؤسسة ، وداللته هذا التصنيف ليست له أي داللة بالنسبة للقوايف امل .ب

ضعيفة بالنسبة للقوايف الردة من الردف والتأسيس ، إذ يكن استنتاجه من خالل  
 .الضرب الذي تنتمي إليه القافية

أما بالنسبة للمصطلح فإنه باإلمكان التبسيط باستبدال املصطلحات بتعريفها 
 :فنقول 

  بدال من املتكاوس {100001}ما وزنه. 
  بدال من املرتاكب {10001}ما وزنه. 
  بدال من املتدارك {1001}ما وزنه. 
  بدال من املتواتر {101}ما وزنه. 
  بدال من املرتادف {11}ما وزنه. 
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: انظر كتابنا} . كما يكن إدخال مصطلح القطر الذي وظفناه يف نظرية التقطيع
 .رباعيافنقول قطرا أحاديا أو ثنائيا أو ثالثيا أو . {نظرييت يف تقطيع الشعر

 
 الخالصة. 6

 .املصطلح العلمي ال أثر له بالنسبة للنظرية وهو اعتباطي وعلينا التكيف معه
فكلها . فالفونيم مثال ال يتغري مدلوله إذا مسيناه فونيما أو مصوتا أو صومتا

واللساين أندري . مرادفات خيتلف الشكل فيها من مدرسة ألخرى أو من مؤلف آلخر
لح املونيم بدال من مورفيم فهو مل يأت مبفهوم جديد وإمنا أتى مارتين ملا أتى مبصط

 .مبصطلح جديد
علينا أال نبالغ يف أمهية املصطلح وقضية التوحيد هي قبل كل شيء قضية تربوية ، 

 .الغرض منها تسهيل التواصل

إذا كانت قضية املصطلح يف العلوم احلديثة قضية توحيد بالنسبة للعربية ، فقضية 
والتبسيط ال . يف العلوم القدية ، املوروثة ، هي قضية تبسيط قبل كل شيءاملصطلح 

وإمنا يف احلفاظ على هذه املفاهيم إن  . يكون يف حذف املفاهيم كما يفعل البعض
واالجتهاد يكون إذن يف الشكل ال يف . كانت الزمة ، وواصفة الستعماالت شائعة

 . الداللة

االستغناء عن بعض األسس فهذا يستلزم أما استبدال مفهوم مبفهوم آخر أو 
 .اللجوء إىل نظريات أقوى من النظريات اليت ورثناها
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 40 مبحثال
 دراسة مقارنة

  
 أهمية الدراسات المقارنة.0

عرفت علوم اللغة احلديثة تطورا ملحوظا ترجع بعض أسبابه للتطلع على لغات 
فكل اللغات مبنية على عدد . االعامل املختلفة، واكتشاف خصائص كثرية مشرتكة بينه

منته من األصوات الوظيفية تذجّمع لتكوين الكلمات املرتبطة باملعاين واليت بدورها 
وجل اللغات تبين مجلها على ارتباط املسند باملسند إليه ، وهي تتعامل . تؤلف اجلمل

 . اخلاصة مع املكان والزمان واملذكر واملؤنث والعاقل وغري العاقل والعدد كل بطريقتها
هذا االطالع على لغات الغري ، كان من األسباب اليت قادت إىل تعميم النماذج 

وهذه النماذج . الصوتية والصرفية والنحوية حىت تشمل اللغة مبفهومها الواسع
 .اصطدمت أحيانا خبواص كل لغة ، إال أهنا بينت االتفاق واالختالف بني اللغات

بة للغات، إال أهنا قليلة على املستوى الشعري ، والدراسات املقارنة كثرية بالنس
ودراسة أنظمة القوايف يف لغة غري العربية ستنرينا كثريا . وشبه معدومة بالنسبة للقافية

 .وذلك على مستويات خمتلفة كاللغة واملوسيقى وحىت الثقافة

 القافية في الشعر الفرنسي.0

فِّ الشعراُء قصائَدهم إال بعد الشعر الفرنسي عرف الوزن قبل القافية ومل يُذقَ .0
 .فرتات طويلة من الرتدد
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البالغة الفرنسية تقنن التجانس الصويت حسب طبيعة : التجانس الصوتي.5
وإن كان {    assonance}فإن كان صائتا أي حركة فهو أسوننس . األصوات املكررة

 .{ allitération} حرفا صامتا مسي ألّيترياسيون
فكانت األبيات تنتهي . سي يف البداية إال جتانس احلركاتمل يعرف الشعر الفرن

وعندما توصل عدة أبيات بواسطة جتانس . حبركات مشرتكة بني اثنني منها أو أكثر
 .أو سلسلة {  laisse} واحد ، فإننا أمام ليس

يف القرن الثاين عشر هذا التشابه الغامض وغري املنظم يف هناية البيت ، مل . 3
النقاد ، فاشرتطوا أن يعم التكافؤ الصويت احلركة القوية مع كل ما يرض الشعراء و 

ولكن هذا القيد اإلضايف أثر على حرية الشعراء فتخلوا عن السالسل وأصبحوا . يتبعها
وذلك مثلما يفعل عندنا أصحاب النظم العلمي . ال يُقّفون األبيات إال مثىن مثىن

 .ون القافيةالذين يقفون الشطر األول مع الثاين مث يغري 

دورا خاصا فهي ال تنطق غالبا يف آخر { e}يف اللغة الفرنسية تلعب احلركة . 1
ومن أجل هذا مسيت هذه . { chatte, marche, poète} الكلمات، وذلك مثل 

 .احلركة اليت ال ينطق هبا حركة صامتة
حبركة  ولكن يف الشعر، وخبالف النثر، ينطق وجوبا هبذه احلركات إال عند التقائها

 .أخرى أو وقوعها يف هناية البيت أو الشطر
 : جعلتهم يصنفون القوايف إىل{ e}واحلركة الصامتة 

 .قواف مقيدة أي مقيدة بورود احلركة الصامتة يف هنايتها.أ
 .{ e} قواف مطلقة أي ال تنتهي باحلركة .ب
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منط مل تكن مستحسنة بالنسبة لألذن الفرنسية ، فتوايل قواف من  الرتابة. 2
حيث أهنم اشرتطوا أال  قاعدة التعاقبفأنشؤوا . واحد جعلهم ينفرون من هذا التكرار

 .تتجاور قافيتان مقيدتان أو قافيتان مطلقتان

تقنني القوايف حسب الصنفني املذكورين هو تقنني غري صارم وهو يرتك للشاعر . 8
هم يقيمون القوايف وهذا ما جعل. احلرية يف تقوية اجلناس أو االكتفاء مبا هو الزم

 .وقواف ثرية، وقواف فقيرة  ، قواف كافيةفيصنفوهنا إىل 
بعض الشعراء كانوا يُقّفون ملتزمني بتكرار مقطعني لغويني، وهم بذلك ينهجون 

 .هنج أيب العالء املعري يف لزومياته

القوايف من  قواف متجاورةمن ناحية توزيع القافية يف القصيدة فإهنم مسوا . 5
 .أ أ ب ب جذ جذ وهو النمط الذي جنده يف النظم العلمي عندناالنمط 

 .أب أب: تلك اليت منطها قواف متناوبةومسوا 
 تلك اليت منطها أب ب أ قواف متعانقةومسوا 

وهناك أصناف أخرى تتحكم يف أنواع من شعر الفقرات مثل النوع القدمي الذي 
 .{sonnet}يطلق عليه اسم الصوين 

 
 ية الشعر العربيالمقارنة بقاف.3

وإمنا . من ناحية التاريخ فإن القافية عندنا قدية وال نعرف شيذذذئا عن نشأهتا .0
 .الذي وصلنا هو نظام ثابت متكامل اكتفى املنظرون بوصفه وتنظريه
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من ناحية طبيعة احلروف واحلركات املكونة للقافية فإن العرب جعلوها تتمحور .  5
والفرنسيون جعلوها تتمحور حول حركة . الرويحول حرف صامت قوي عموما أي 

 .هي الصائت القوي
أما الال فإن العربية تنظر إىل ما قبل وبعد الروي ، والفرنسية ال تنظر إال ملا  .3

 .يتلو حركة االعتماد
يف ما خيص العالقة بني كلمات القوايف فإن القصيدة العربية القدية موحدة . 1

 . وجوبا القافية والفرنسية متنوعة
وغري مقيدة، جيعل { e}تصنيف القوايف الفرنسية إىل مقيدة باحلرف األصم . 2

وقضية التنوع بني املقيد واملطلق غري مطروحة . بنيتها فقرية بالنسبة للقافية العربية
فالشاعر العريب إن اختار منطا من القوايف فإنه يتقيد به يف كل . بالنسبة للعربية

 .القصيدة

اختار أحد الفريقني التنوع واآلخر . جدلية التنوع والثباتنا أمام ونرى أن .8
ولكن تاريخ الشعر العريب عرف أيضا هذا التنوع دون أن حتل القصائد ذات . الثبات

 .القافية املتنوعة مكان القصائد العمودية املوحدة القافية

ة، وفقرية، التصنيف املعياري الذي يرتب القوايف الفرنسية إىل سهلة، وكافي. 5
ولكن النقاد يف الثقافتني نذََحو  منًحى واحدا يف اجتاه . وثرية، غري وارد يف العربية

السهولة والصعوبة وكأهنم يطلبون من الشاعر الكفاءة العالية من جهة ، وخيففون عليه 
 .القيود من جهة أخرى

ة صوتية بني  على املستوى النظري ، القافية معرفة عند النقاد الفرنسيني كعالق. 6
قطعة صوتية : كلمتني عموما، وعند اخلليل وكل من هنجو منهجه تعّرف كجزء مادي 

 .تتكرر
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هذه املقارنة ترينا أن هناك اختالفات أساسية تفصل بني القافية الفرنسية . 9

بعض هذه االختالفات ناجتة عن طبيعة اللغة وبعضها عن الذوق الذي . والقافية العربية
 .    يئة اليت عاش فيها الشعراء ومن العادات والتقاليديتغذى من الب
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 48 مبحثال
 القافية وشعراء اليوم

  
 

الشعراء اجته صنف منهم ، وذلك منذ سنوات ، إىل التحرر من بعض قيود  .0
حدة ، وذلك الوزن كالطول ، وَتطابق  البيت الصويت مع البيت اخلطيِّ ، ولزوم العلة املو 

ومسي هذا الصنف من اجلنس األديب شعر . دون أن متحى املالمح األساسية هلذا الوزن
 .التفعيلة

ومن الشعر ما حترر حتررا تاما من قيود الوزن حمافظا على بيت خطي هو كالثوب 
إال أن نقادنا . الرقيق، اهلش، وظيفته الوحيدة أو األساسية هي الفصل بينه وبني النثر

الغربيني أبوا له هذا الفصل ، ولقبوا ، عن سوء نية يف رأينا ، منتوجه بقصيدة خبالف 
 .النثر

ومهما يكن ، ففي كل صنف من الصنفني نرى الشعر متحررا من أثقل قيد فرض 
 . وأصبحت هذه القافية إما منبوذة وإما ذات حضور حمتشم . عليه وهو القافية املوحدة

 
فية مل تعد من اهتمامات شعراء عصرنا باستثناء من وانطالقا من هذا، فإن القا .0

وهؤالء تقودهم أحيانا قيود القافية إىل اللجوء إىل . بقوا متمسكني بالشعر العمودي
أو ، إن كانوا من . الغريب من األلفاظ ، أو إىل ما ال يتالءم مع السابق من الكالم

رضاء التجانس الصويت يف هناية املتأثرين بالسريالية ، إىل االستعانة بالصور العجيبة إل
 .وهذا ما يدفع بعض الشعراء إىل الرداءة والغموض. البيت
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الشعراء الذين ختلوا عن أشكال القدمي والنقاد الذين ساندوهم ، نراهم يبحثون  .3
إال أن موج البحر . متنوعة، ال هناية هلا: عن إيقاعات جديدة ، إيقاعات كموج البحر

 .فات ثابتة هي اليت جتعل منه موجا وإيقاعاله، رغم التنوع ، ص
هذا الثبات ال يكن أن يكون غائبا متام الغياب يف الشيء الذي نريده أن يتصف 

يتأرجح أن كل إيقاع { انظر كتاب اإليقاع}وقد بينا يف أحباث سابقة . بصفة اإليقاع
ل تتحكم في تسلس بين إيقاع صارم الثبات كدقات الساعة وإيقاع عشوائي ال

 .وحداته أي قواعد
 

وشعر التفعيلة، رغم ما يتومهه الكثري، خاضع لقواعد صارمة حددناها يف  . 4
وهذه القواعد إن ظهرت لينة بالنسبة للبعض ، { الشعر احلر أسسه وقواعده} كتابنا 

 .وكل من مارس أصناف الشعر املختلفة يعرف هذا. فهي قاسية بالنسبة للبعض اآلخر
إهنم رحبوا الكثري على مستوى حرية : صحاب قصيدة النثر وإين ألقدر موقف أ

ولكنهم باملقابل خسروا أشياء عندما تعروا من  ! التعبري، وما أمثن حرية التعبري اليوم
خسروا الوظيفتني األساسيتني للوزن والقافية ، ومها الوظيفة املوسيقية اجلمالية : الوزن 

 .ووظيفة الذاكرة
 

اإليقاعات ال يستطيع أن يأيت من الشيء ، وإمنا  البحث عن اجلديد من. 5
 . يأيت، وليعذرين البعض ممن ال أوافقهم ، من القيود

تسمى  Raymond Queneauهناك مدرسة شعرية حديثة أسسها ريون كينو
يبحث فيها الشعراء عن قيود جديدة يفرضوهنا على قصائدهم   OULIPO {األوليبو}

أو التبديل الرياضي أو االقتباس من نص بسيط كدليل كاستعمال األرقام أو القواميس 
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مما يدل على أن القيد يف الشعر مهما كانت طبيعته ، ومهما كان لينا ، فهو .. اهلاتف 
 .من مكونات اخلطاب الشعري

 
القافية ، وإن تنوعت ، فهي أحد القيود اليت تستطيع تقوية إيقاع قد يعتربه  .6

والكل يعرف أو حيفظ هذه القصائد احلرة اليت  .صاحبه خاليا من بعض املوسيقى
تتخللها أبيات تأيت فيها القافية طّيعة ، منقادة ، رابطة بني بيتني أو ثالثة أبيات أو 

هذا الورود للقافية يضيف . أكثر ، مث تنسحب لتعود بعد غياب قصري، مغرية وجهها
 .    كرناها آنفاشيئا مرتبطا بوظائف القافية اليت ذ .. للقصيدة بدون شك شيئا

 
. كل ما قلناه يدعو الشعراء ، مهما اختلفت ممارساهتم ، لالهتمام بالقافية. 0

 .وهذه الدعوة ليست إلزامية ألن ورود القافية أو غياهبا ليس من مسات جودة الشعر
وقد تتأرجح شخصية كل فنان . والشاعر نوعان شاعر ملهم وشاعر صانع، حريف

 .اإلهلام وقطب املهارة قطب: بني هذين القطبني 
والشاعر مواده جمسدة يف الكلمات واملعاين أي يف . كل حريف له أدوات ومواد

هذه املادة ، أي اللغة املعروضة عليه، مادة خام يصقلها بواسطة أدوات من بينها . اللغة
 . أشكال البديع والوزن وأيضا القافية
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 41 مبحثال
 تنتهيأفكار حول القافية ال 

  
 البحث المفتوح.0

يقودين تأليف الكتب العلمية رويدا رويدا، بعد سنة من البحث أو سنتني أو . 0
، بأنين نسيت الكثري مما كان مل أشعر عموما يف ما مضى و . أكثر ، إىل خط الوصول

 . علي أن أدرسه
، وأنه  إال أنين بالنسبة ملوضوع القافية ، أشعر اليوم بأنين خضت حبرا ال ساحل له

 .ما زال أمامي الكثري مما يستدعي املزيد من التوضيح والدراسة
 

وأختيل الشخص غري . القافية تظهر كشيء هامشي ملن ينظر إليها من بعيد. 5
اءل عن أمهية هذا املتخصص الذي يسقط بصره على عنوان هذا الكتاب ، أختيله يتس

ة البيت ، أراه حيتقر هذا االهتمام أصوات تتكرر يف هناي الشيء الهري الذي يتمثل يف
 .إذا قورن باهتمامات أخرى قد تظهر مصريية

 
من ف. منها ولكن العلم اليوم وباألمس، يشمل كل امليادين دون ازدراء أيٍّ . 3

. ودوَّن جتاربه يف كتب وأحباث متتالية. العلماء مثال من قضى حياته يتحاور مع البط
بل قل صبيانيا ، أنار كثريا الدراسات اللغوية وبنيَّ وهذا العمل الذي كان يظهر هينا 

 .بعض اآلليات يف التفكري والتواصل مل يكن يتوقعها املختصون
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ولكن . ومن الرياضيني مثال من اهتم بأشياء جمهرية ظهرت تافهة لبعض األغبياء
أصبحت هذه األمور التافهة ذات استعمال مصريي بالنسبة ، يوم استعماهلاملا جاء 

 .نسانلإل
 

لقد بينا أن اللغة بصوتياهتا وصرفها وحنوها . كذلك الشأن بالنسبة للقافية. 1
 .ومجاليتها مركزة يف هذا الشيء الصغري الذي يتكرر يف هناية البيت

واختالف قافيتنا عن قوايف اللغات األخرى ، اختالف ألسين ولكنه أيضا 
الطبيعة ، ومع املشاعر واألحاسيس فتعاملنا مع الفضاء والزمن ، ومع الغناء و . حضاري

 . واألحداث ، ينعكس يف بنية هذه األصوات الصغرية اليت ال ندرك دالالهتا
 

 مت كل هذا بعون اهلل وحفظه 
 5108 جانفيي 02يوم اجلمعة  

 مصطفى حركات. د
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 بعض المفاهيم
 

أن هذه ومبا . نابعض املفاهيم اليت وردت يف مؤلفاتيف هذه األحباث إىل شرنا أقد 
 .البعض منهابر هنا رئ فإننا تذكّ ادائما يف متناول القؤلفات ليست امل

 اإليقاع مفهوم.1

ومذن هذذه الناحيذة  .اإليقاع مرتبط بالال املعريف أو السياق الداليل الذي يظهر فيذه .1
 .صعوبة تعريفه تعريفا واحدا شامالومن هنا أتت . فهو ليس مفهوما مفردا

بهمة لإليقاع كثذرية وهذي ال تقذود إىل أي مقولذة إجرائيذة يكذن أن جتسذد التعاريف امل .2
 .اإليقاع بواسطة رمز مكتوب أو منطوق

إذا نظرنذذذذا إىل كذذذذل التعذذذذاريف اجلذذذذادة لإليقذذذذاع فإنذذذذه بإمكاننذذذذا أن نضذذذذعها حتذذذذت رايذذذذة  .3
 :التعريف العام اآليت

 .اإليقاع هو اقتران َحَدث متكرر بالزمن: تعريف

 البحر.2

حدا عن مفهوم البحر ملا أجابك إجابة مقنعة، فهذا املصطلح يف لو سألت أ
 .حاجة إىل تعريف دقيق
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فالنموذج هو  ، وببساطة. العروض احلديث ييز بني منوذج البيت وبني مثال البيت
اجلزء النظري من الوزن، ومثال البيت هو الوزن احملقق الذي نستنتجه من بيت مكتوب 

 . فعال
فلو قلت إن الرجز مثال هو . فكل بيت يثلها. حدة الوزنوالقصيدة العربية مو 

وهذه النماذج . منوذج القصيدة ملا صح ذلك ألن الرجز تام وجمزوء ومنهوك ومشطور
وانطالقا من هذا يتضح لنا . غري متداخلة، فنموذج القصيدة هو إذن الضرب أي النوع

 :التعريف اآليت 
 .البحر هو جمموعة من األضرب: 1تعريف 

 .البحر هو جمموعة من مناذج القصائد: 2ريف تع

 البيت.3

لو حبثنا عن خاصة مشرتكة بني مجيع أشعار العامل لوجدنا أن كل القصائد جمزأة 
يء قد أجنز بطرق متعددة منها الصوتية ومنها اخلطية ومنها ز إىل أبيات وأن هذا التج

 .النحوية ومنها الداللية
يف القصيدة وهو وحدة صوتية، عروضية، البيت هو الوحدة األساسية  :تعريف
 .لغوية، خطية

 :له السمات اآلتية العريب العمودييف الشعر البيت و 
يف هنايته جمسدة يف تكرار القافية ويف التغريات اخلاصة  حيمل عالمة صوتيةالبيت 

 .واإلجبارية اليت تسمى علال
 أي يفه مستقل خطيا، فهو يكتب دائما يف جزء من الصفحة خمصص لالبيت 

 .السطر
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وهذا معروف عند النقاد ومقنَّن حبيث . ستقل من اجلانب النحوي الداليلالبيت م
 .التضمني: أن عدم مراعاة هذا االستقالل يعترب عيبا يسمونه

كل :  البيت يف الشعر العمودي خاضع ملقولة أساسية هيف ، ومن ناحية العروض
 .أبيات القصيدة متكافئة عروضيا

روضي معناه أن كل بيت جيوز أن حيل حمل بيت آخر دون أن يتغري والتكافؤ الع
 .وزن القصيدة

واألبيات املتكافئة عروضيا يكننا أن ننسبها إىل صنف واحد، هذا الصنف 
 .أو ضربه منوذج البيت :نسميه

 التفاعيل.4

يف الشعر العاملي بعض النماذج مبنية على تكرار جزء صغري داخل البيت يسمى 
 .هذه األشعار دورية على هذا املستوى .التفعيلة

 .التفعيلة يف الشعر العريب هي اجلزء املتكرر يف الوزن الصايف:  تعريف
 

يطرح { واقع ،نظرية }: هذا التعريف مرتبط بالواقع الشعري، والنظر يف الثنائية
 تفاعيل أم ال؟ { ...فَذَعلن،متفعلن،مستعلن،مفاعيل}هل : علينا سؤاال مثل

ه الوحدات تفاعيل، فالتفاعيل ليست عشرا، وإذا مل تكن تفاعيل فما إذ كانت هذ
 عسى أن تكون؟ 

يلزمنا إذن أن منيز بني التفاعيل اليت هي على املستوى النظري والتفاعيل اليت هي 
 .على مستوى التحقيق
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فعلى املستوى النظري التفاعيل عشر، واخلليل تقيد يف مدخل نظريته باملستوى 
ا التفاعيل املزاحفة جاءت كتنوعات أو كمرادفات عروضية للتفاعيل النموذجي، وإمن

 .األصلية
نظرية التعليم ستعطينا . ولكن اخلليل مل يقل لنا كيف حددت هذه التفاعيل

إذا كان العنصر املعلم أي القوي الثابت هو الوتد والعنصر غري املعلم هو . جوابا
 .السبب فإن تعريف التفعيلة يظهر واضحا

التفعيلة هي وحدة مكونة من أسباب وأوتاد حتتوي على وتد واحد : فتعري
 .وسبب أو سببني

هذا التعريف يرينا أن التفاعيل اخلماسية مكونة من وتد وسبب، والتفاعيل 
 .السباعية من وتد وسببني

 والحركة الحرف.5
حرف صامت مثل الباء : احلرف يف العربية هو عبارة عن صنفني من الوحدات

حرف مد وهو عنصر يدل على مد و  .والثاء واجليم، وهو فونيم بأمت معىن الكلمة والتاء
 .احلركة السابقة له

لرأينا أن أصواهتا مكونة من تعاقب  {الحمد هلل}: لو أمعنا النظر يف اجلملة
صوامت وهي احلروف باستثناء  :يقسمون األصوات إىل وعلماء اللغة. حروف وحركات

 .احلركات يف وضعها القصري أو املمدودوهي  صوائتو  املد،حروف 
ما ييز احلرف الصامت عن احلركة هو درجة وطبيعة االنفتاح عند النطق، 
فالصائت هو كل صوت جمهور ال يسمع عند إنتاجه احتكاك أو انفجار، أما الصامت 
فهو صوت يشمل النطُق به انغالقا تاما أو جزئيا يف نقطة واحدة أو عدة نقاط من 

 .لصويتاجلهاز ا
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وحسب طريقة االنغالق، ومكان املخرج، وصفة التأدية، تصنف الصوامت إىل 
 ..ية أو فمويةانفجارية ومستمرة، إىل جمهورة أو مهموسة، إىل خيشوم

 السواكن والمتحركات والمقاطع اللغوية.6

فاملتحرك هو بداية كل مقطع مهما  . يندرج الساكن واملتحرك يف املقطع اللغوي
 .ما الساكن فإنه ال يرد إال يف هناية املقاطع الطويلةأ. كان نوعه

 :العالقة بني املتحركات والسواكن واملقاطع الطويلة والقصرية هي كما يليو 
 1= ق :  متحرك ، أو بالرموز= املقطع القصري 

 11= ط :  ساكن ،  أو بالرموز+ متحرك = املقطع الطويل 

  111+= ط:  ن، أو بالرموزساك+ساكن+ متحرك = املقطع املتزايد الطول

 الضربالعروض و .7

الضرب هو آخر تفعيلة : يف االصطالح . للضرب معىن اصطالحي ومعىن ضمين
ولكن بإمكاننا أن نستخلصه من فالعروضيون مل حيددوه املعىن الضمين أما  .من البيت

 : التعابري اآلتية اليت أخذناها من الكتب القدية
 {.وهلا ضرب واحد مثلها عروض الرجز الثاين جمزوءة}

 {.العروض الثالثة مشطورة جاءت على ثالثة أجزاء}

 {.الشعر كله أربع وثالثون عروضا وثالثة وستون ضربا}

فالتفعيلة قد تكون خمبونة أو مطوية أو حمذوفة أو حذاء ولكنها ال تستطيع أن 
أو  تكون جمزوءة ألن التجزيء، وهو ذهاب آخر تفعيلة من كل شطر، خيص البيت
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العروض جاءت }:الشطر، وهذا يؤكده القول الشطر، وإمنا املقصود هنا بالعروض هو
 .{ على ثالثة أجزاء أي على ثالث تفاعيل

ومبا أن منط البيت حتدده الثنائية املكونة من شكل العروض والضرب فإهنم ربطوا 
 .هذا النمط بآخر تفعيلة من كل شطر

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



222 

 

 

 

 المراجع
 .مطبوعات فريتاق، املقصد اجلليل يف علم اخلليل : بابن احلاج
 القاهرة ، العمدة يف حماسن الشعر: ابن رشيق

 مكتبة دار املالح ، املعيار يف أوزان األشعار : الشنرتيين، ابن السراج
 .مطبعة املعارج، بغداد، اإلقناع يف العروض والقوايف : الصاحب، ابن عباد

 .ار الكتاب العريب، بريوتد، العقد الفريد: ابن عبد ربه
 بريوت ، كتاب الشعر والشعراء :  ابن قتيبة
 .الوايف يف العروض والقوايف: التربيزي
 .بريوت، كتاب القوايف : التنوخي

 اخلصائص: ابن جين 
 منهاج البلغاء وسراج األدباء: حازم القرطاجين

  .تاج اللغة وصحاح العربية. الصحاح: امسعيل بن اماد اجلوهري 
 نظرية الوزن، دار اآلفاق، اجلزائر: حركات صطفى م

 ررية اإليقاع، دار اآلفاق، اجلزائنظ: حركاتمصطفى 
 .املعجم احلديث للوزن واإليقاع: حركاتمصطفى 

 اللسانيات العامة وقضايا العربية: مصطفى حركات
 .كتاب العني: ابن أامد الفراهيدي، اخلليل 

  .كتاب الصناعتني: أبو هالل،العسكري

 .5101القافية العربية يف إطار اللسانيات احلديثة ، رسالة دكرتاه ، جامعة اجلزائر : دليلة حميوت 
 .لزوم ما ال يلزم: أبو العالء، املعري

 1771اهليئة املصرية العامة للكتاب .دراسة إحصائية جلذور معجم الصحاح : علي حلمي موسى 



223 

 

 
 

Blachère : Métrique et prosodie arabe à la lumière de publications 

récentes, Arabica n° VII-3, 1960. 

Brunschvig, R :La versification arabe classique, Revue Africaine n°81, 

1937. 

Dain. A. Traité de métrique grecque, Paris ; Edition Klincksiek 1965 

Freytag, GW. : Darstellung der Arabishen Verskunst Osnabrük, 1830. 

Grammont.MM Petit Traité de versification française, Paris, Armand 

Colin 1989. 

Guiraud Pierre : La stylistique PUF 

Hall, M. et S. T. Keyser : Sur les bases théoriques de la poésie 

métrique:  le schift sur l’arabe classique et autres exemples. Revue 

Change, Paris, 1975. 

Harkat, M. : Métrique arabe : Structure et transformations Paris 1979, 

Mezura  

Harkat, M. Le récit khalilien, Paris Cahiers de poétique comparée ; 

Inalco 

Harkat, M. : Wazn, Alger 2002, Editions Dar al Afaq,  

Jakobson, R. : Essais de linguistique générale, trad. N. Ruwet. 

Paris 1963 Ed. Minuit. 

Malmberg Bertil : La phonétique ; PUF 

Rey Alain : La lexicologie, éditions Klincsieck. 

Roubaud, J. : La vieillesse d’Alexandre Maspéro. Paris 1978. 

Lusson, P. : Sur une théorie générale du rythme, Paris 1975, Revue 

Change. 

Vadet, J-C. : Contribution à l’histoire de la métrique arabe, Arabica 

n°II, 1955. 

Weil, G. : Grundiss und System der altarabisschen Metren, Wiesbaden, 

1958. 

 

 

 



224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5108متت الطباعة باجلزائر سنة 


