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 املقطع العروض ي  

 ته وهيكمي كمي لا منه الحقيقي ز  بين

 

. ورجعت  العروض والصرفحول  مال صقر أستاذي د. محمد جت في هذا املوضوع من بحث نطلقا 

 ه فله الشكر.كثيرا إلى سياق

 عروض سوى عروض الخليل  سواء كان ذلك بالتفاعيل أو باألرقام.ال 

أن   عندددمددا فرد في العروض التفعيني أن  و ن ا كتدداول (فعولنت ويي  فعيلدد  ومدداسددددددددددددديدد   و رد في الرق    

 ت  فإن املضمون هو ذا ه. ولكن  ما ففرق بينهما هو طر ق  تعامل املتلقي لهما. 2 3اكتاول  ( 

صددددو ي   تجسدددديد محاكا   ل الويشددددم    جسدددديدي للو ن صددددادر  عن منلخ الخليل.  جزئي  التفاعيل  صددددو ر  

 بسدددددددددددير  طبيك العروض سشددددددددددد ل فطيك اسددددددددددد يعابه  أك ر النا   عن    التفاعيل قصدددددددددددد الخليل من   . ما

ويي  ؤهل صدددددداحرها ملعرف  النددددددحيم من املكسددددددور من أو ان  طر ك التلقين والحفظ املتبع  في تعليمها،

الشدددددددددددددعر، لكنهددا  ال  ؤهلدده إلى  أفدد  وطو  وراء ذلددك دون إدراق مواصدددددددددددددفددا  كددل منهددا وموقعهددا من منلخ  

  الخليل. 

 له نفس دالل  فعولن لكنه مصمم ابتداء ليؤدي إلى فهم  جر د وشمولي  منلخ الخليل 2 3الو ن  

ت (   فدددإن دار  الرق   فددددرق  
 
 انتهددداء ابدددات، وأن ال أثر في الو ن بين     2بدددالبدددداهددد  أن ك  من  ابدددا ت و ابددد 

ت بالهمز  السددداكن   نتهاء  ا و  بحرف مد
 
و مكن للمنشدددد أن وقت إنشددداد ابات. املقبس بالثاني    رغم أن  ،  اب 

ت  هو  فتحكم به
 
والذي ال سدددددددلط  للمنشدددددددد عليه فمد    أضدددددددعاف الكم الزم   الذي  سدددددددتْرقه إنشددددددداد اب 

  شوهه.

من البديي أن  ستقر في الوجدان السليم      املجرد  فإنندما فصدق و نح فقينا و ن الشعر باألرقام  ع

يي  مرجع الو ن ومحور  وأسدددداسدددده مجرد  عن كل اعتبار  ور  من     3و  2أن الدالل  الرقمي  للرقمين  

وهدذا املفهوم .  أو جر  أو نبر صدددددددددددددحيم أو وه    سددددددددددددد ون أو مدد  أو  طول  للمدد  الزمند   لنطك املقطع  

ابت  وكيلوغرام العسددددددددل هو ذا  كيلوغرام  بداه  في الرق    فدركه من  سددددددددتعمل ا فعولنت فاملقيا  ث

http://mogasaqr.com/2014/06/06/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%a3%d8%ad%d8%af-%d9%85%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b6-%d8%a8%d8%b9%d9%84/?fbclid=IwAR2wCGiWp8YYLABGg273BC3QJaK0Y86jKqdtlayR03NN7NhmQA25EdGprEg


2 
 

 ال
 
إلثبا  وجود  بقيا  اآلال   تجاجحاال   منطك  من حيث الو ن رغم اوت ف الطعم والتركيب..  شددددددددط

في الو ن بين ابدات  وابد ت هو ذا  منطك االحتجداج  بتحليدل املختبر الكيمداوي إلثبدا  أن هنداق فرقدا  فرق  

 . ا كيماوي ل ل منهمء عنى التحليل البنام الشط   لجه   كيلوغرام العسل وكيلوغرا  في الو ن بين

 ن الو ن ذا ه   ركيب العسدددددل فعتلت عن  ركيب الشدددددط  صدددددحيم ... واالسدددددتنتاج من ذلك  بالقول بان  

 قض ذا يا ومنطقيا.فعتلت سسبب التركيب الكيماوي قول متنا

 دب عنى ذلدك أن قيمو  تر صت  و في النداودب ان  ضدددددددددددددعالنداودب ا ت فز القول بد ن من جنس هدذا الخلر 

 ا صو  الناوب اصتصو  الناوب ا ت يي ضعف

ا غير  هممن ذلك ب نواالسددددتنتاج    صددددحيماع   الزم   املقبس بالسدددد في الطول  تب ات أضددددعاف با اب ن    قول ال

و  الخليددددل من فتجددددا  كثير مندى  عل   ت لدددد وصدددددددددددددوف بددددالر اامل.  ونظرا للخلم سددددددددددددددددداو ين في الو ن وطدددد 

 يم الواضحضاالستفاض  في  و    منف  ب   -سنرى كما  – العروضيين

 م في الو نعال دول للط هو ذا هالكتل   و ن  العسل والشط   طعامال

 ي الو ن ااالعتبار ت االنتعابي   فدول للكتلال  الو ن االنتعابي ذا ه فيتثقيل والخال نساناال

نو املمدود   سببال
 
 ال دول للكم الزم   بالو ن العروض   الو ن العروض   ذا ه املسك

 

التركيز عنى الجزئيا  وطمس خ بسعيدا عن املبدإ واملنلن با  شدددددددد اال و تم تعطيل هذا  اإلدراق البديي س 

الضددياع في التفاصدديل سعيدا  لتلببس و لواملصددطلحا  املصددنع    االسددتعان  باآلال  والقياسددا و التفكير  

وجود من فقول بذلك فكيت    أهل الرق   رو   سدددتْ  عن منطك الحس ناهيك عن إدراق املبدإ واملنلخ.

ل ذا  ت مل كيت  سددددددددددتعمسددددددددددبت ددددددددددح للمو   لألسددددددددددت ك ر من هؤالء فقولون بذلك.  سعالم أو عروضدددددددددد  .  

 طر من العروض بكثير.الفكري في  مر ر املْالطا  فيما هو أو أو الجمبا  وم  األكروبا 

اعلم العروض ومحددددداوال  ت من كتدددددابددددده  92—26في  اص ص    ووير مثدددددال مدددددا ذكر   د. محمدددددد  وفيك

ت للس ون ومن هنا  بدأ  5لخليل الذي اعطى معادال عروضيا ا/ت للحرك  و ابالقول ::" نبدأ با   التجدفدت

ت بددال سدددددددددددددكين هو   " و رى أن هددذ  املْددالطدد  الكبرى  في عدددم التمييز بيناملْددالطدد  الكبرى 
 
ابددات بدداملددد و ابدد 

 : ت في ببت الشعرثْر  عروضي وجود اإلحسا  بددا السبب في

https://nprosody.blogspot.com/2020/09/blog-post_12.html
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 قدمو  قد سرقوا الحروف ووانوا سعدما  لت بك القدم

 اإلحسا  بالخلل راجع إلى أن الببت مدور 

 ……نوا سعدما  لت بك القدمامتقدمو  قد سرقوا الحروف ووا………

2 2  3  /1  3  3 /1     3        2  2 3  /2 2 3 /31 

  تقدمو  قد سرقوا الحروف ووانوا أنه  افإذا قرأ القارئ الصدر عنى 

فاعلن مَتفاعلن مَتفاعل   ظن أن الببت  مدور وذلك النتهاء الصددددر   و   2ت  2ت اا3 4اا 3 4(   2 3 1( مت 

 
َ
 :القول تهي   ذهنه لعجز مقطوع  ك

 .... من سعد أن  لت بك األذهان قدمو  قد سرقوا الحروف ووانوا 

 ساكن أو ممدود. وهذا االحسا   شهاد  للخليل ال ضد . هكذا اوتفى اإلحسا  دون تْيير أي 

 وكما فزال اإلحسدددددددددا  بالخلل عن طر ك  جاوو العجز مع الصددددددددددر املظنون فمكن إ الته بقطع التدو ر  

القول:
َ
 عن طر ك تْيير الصدر دون مسا  بالسواكن والحركا  ك

 ُهمو واقدمو  قد سرق
َ
  لت بك الهمُم من سعد أن               الحروف

بيا  أورى أ ء في سياقاأص  لو أن الببت جأو ف ون  لي ون حاداوما كان هذ اإلحسا   

 : كالقول 

األلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددُم  بددددددددي  و اد  الددددددددبددددددددعدددددددداُد   طددددددددال 

غددددددددروا  قدددددددد  قددددددددمدددددددو   فدددددددا   فدددددددالدددددددقدددددددوم 

ووددددددا الحروف  سدددددددددددددرقوا  قددددددد   قدددددددمو  

 

 

 

 امت

والسدددددددددددددددددددددقدددددددددُم  السدددددددددددددددددددددهدددددددددد  إال  م  
َ
ثددددددددد  مدددددددددا 

عددددددددددمُ  هدددددددددم 
ُ
فدددددددددعددددددددد قددددددددد  ال  دددددددددبدددددددددتددددددددد دددددددددس 

بدددددددددددالدددددددددددقددددددددددددم ت 
 

سدددددددددددعددددددددددددمدددددددددددا  لددددددددددد  ندددددددددددوا 

  

وعي  عدم . ويي في الحقيق   ثْر  ال شدددددك     ثم.  فهذا اإلحسدددددا  بالخلل شدددددهاد  لصدددددالح عروض الخليل  

  ى منلخ الخليل.املؤلت عن

 كتاو د. محمد جمال صقر حول العروض والصرف وأنقل من 

 ومنها أنقل رابط أدباء الشاموهو  سير املنال في 

http://mogasaqr.com/2014/06/06/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%a3%d8%ad%d8%af-%d9%85%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b6-%d8%a8%d8%b9%d9%84/?fbclid=IwAR2wCGiWp8YYLABGg273BC3QJaK0Y86jKqdtlayR03NN7NhmQA25EdGprEg
http://www.odabasham.net/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A/63398-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%91%D9%8E%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%8F%D9%82%D9%8F
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 ما نقله عن الجيار والرمالي :  

 .  36ائت الطو ل " املساوا  في طر ق  الكتاب  بين الصامت والص -2

لقدددد كدددان من ذكددداء هدددذا اللْوي الفددداضدددددددددددددددل ، أن وا ن بين ا لم ت     وا بي ت ، ألن الهواء والجهر كل همدددا ، 

 سدددتمران في امليم عنى رغم سددد ونها ا فيتطابك  منا املقطعين ، أما إذا وا ن بين املقطع ا قد ت في  ا قدر  

ع أن نحكم بتطدابقهمدا  مندا كمدا كدان فيمدا قبلهمدا ، الحتبدا   ت ، واملقطع ا قدا ت في ا قدار  ت ، فلن نسدددددددددددددتطي

الهواء والجهر كل هما في الدال الساكن  ، لكن   ال أنكر أنهما متقاربان  منا ، وأن الشاعر أوال ثم املنشد  

من سعدد  ،  سدددددددددددددتفيددان من هدذا التقدارو ، إندابد  أحددهمدا عن اآلور ، ممدا كدان عندد أسدددددددددددددتداذندا الددكتور  

، وهو مددا راعددا  علم العروض بددإط قدده    37، أحددد مقومددا  مروندد  الشدددددددددددددعر     العربي  محمددد حمدداسددددددددددددددد   

مصدددددددددددددطلح السدددددددددددددبدب الخفيت عل همدا جميعدا ا ف دان موضدددددددددددددع نقدد سعض البداحثين ا إذ رأوا فيده مجدافدا   

، وأنه لم  عد مقبوال أن نصدددبر عنى هذ  ال سدددو   بين ما ال ف سددداوى للحقيق  ومراعا  للشددد ل البحت ، 

 ئج املذهل  للقيا  الصوتي والزم   املتطور سعد النتا

 

أدفن ألسدددددددددددددتدداذي د. محمددد جمددال صدددددددددددددقر بددالكثير وعنى رأ  ذلددك بلور  قه   للفرق بين العروض وعلم 

 العروض.

وشددددي  أن ف ون متبنيا ملضددددمونها ولك    نفسددددت  نقلها   الفقر  الت أقرأ  لك    وضددددعت فدي عنى قلأ  وأنا

  التالي:الصعداء عندما قرأ ه تعليقه 

لْاف  عل   األصددوا     بعه، لت أدعو مع الداعين إلى االن با  إلى معالف  غاف  شدديعنا الخليل ومن  وما

 األورىاال ضدددددددددددددرر من أن نتْيدداهددا مع    وظيفيدد، ،في أن األولى    عل همددا،واملوسددددددددددددديقددا الحدددفثين ومن اعتمددد  

 وعلما.فننجح عم  

ر للمضدددددد   في هذا الطر ك إلى واعتبر ه ضددددددوءا أوضدددددد   0أرضدددددداني هذا التعليك وطم ن   إلى سدددددد م   وج  

 غافته بالتعابير الجلي  الصادع  املنبثق  من تشرو منلخ الخليل.

.  والربر الندحيم  ق  صدحيح  ر الوصدول لن يج  صدحيح  فتطلب معلوما  صدحيح  والربر بينها بط

القابل  الحسدد   والذاتيال ف ون إال وفك منلخ فميز بين املوضددوعي الثابت املتفك عليه بالدليل العقني أو  
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وفيما فني استعراض وتعليك عنى عبارا   لك الفقر  وعيارا  رد أستاذي  ل وت ف واملحتاج إلى دليل.  

 د. صقر عل ها.

 متطابك تبياو  تلما من الجيار والرمالي :"  املعلوم    1

في كل مر  وأن معتلت  بمد   دلإلنشدددددددددددامن كل منهما قابل وأن   .  نهما  قاروبيالصدددددددددددواو أن  التعليك 

تاقابلي  افيت للمد أكبر من مثيلتها في   لم 

   

ت من الجيار والرمالي :"  املعلوم   2
 
 متطابكغير   اقاتو  اقر

 ك م سليم   التعليك 

   

  م   اقرت و اقات متقاربان"ال أنكر أن الجيار والرمالي : املعلوم   3

وط  فاحش. هذا أقصددد ا ما فمكن أن ف ون بين  م    سدددببين  إن إنشددداد السدددبب افات لبس   التعليك

 أطول من السبب اقرت قحسب بل هو أطول من الو د افقرت

   

 العربي. رمحمد حماس  :" إناب  أحدهما عن اآلور أحد مقوما  مرون  الشع املعلوم  4

 حسب موضوعه بين  الشعر والعروض وعلم العروضالحدفث فعتلت  التعليك

 الشعر: منسجم مع الذائق  وربما جا  وصت إنشاد  سمعيا باملرون  -1

فتعددددى أح دددام الخليدددل وال فتجددداو  ذلدددك إلى   العروض: دون علم بددداملبددددإ واملنلخ  ال -2

 .مرهم أوص وط  أو ناق دون استحضار منلخ الخليل فهو تعدفل ما أفتعليلها. و 

ثدددددابتدددددان فهم امبددددددإت وامنلخت الخليدددددل    علم العروض فنطلك من -3 وهمدددددا  شدددددددددددددددددام ن 

الضدددددددددددددرو وعلم املثلثددا  وجددول  وسدددددددددددددعدد  جددول  ثبددا  وجمود  جدامددان واسدددددددددددددعددان  

 ماندلييت

   

 اقرت و اقات مجافا  للحقيق .إط ق السبب الخفيت عنى  املعلوم  -5

 وتعطل التفكير.التلقي  الت  تهمل املنلخ و وطدسلحت بالشهادا  ماجهل هذا   التعليك
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سعد التطور املذهل في  ال ف سدددداوى الم  عد مقبوال الصددددبر عنى تسددددو   م"سعض الباحثين" :   علوم امل 6

 القيا 

ت كْم واآلور و ندددده  60قيدددداسددددددددددددددددا  متطور  فمكن التمييز بين رجلين أحدددددهم و ندددده ابدددددون   التعليك

. وال قيم  ملن  م لكن لهما في التصدددو ت البرملاني نفس الصدددو  باعتبارهما رجلينْت ك160ا

الدكتوران اقترفا هذ  املْالط  لجهلهما كاألغلبي     فطالب ب ن ف ون لألثقل ث ث  أصوا .   

أن  مفدددادهمدددا  العرو الدددذي فجهلون مبددددأ الخليدددل ومنلجددده و السددددددددددددددداحقددد  من العروضددددددددددددديين  

 عتلت    العددف   اللتهمادب 3و  2الذائق  العربي  بناء هندسددددددددد   سعدا  تشدددددددددكي   الرقمين 

اهيك  ت تهيمن الهيئدددد  فيدددده عنى الكم   عليدددده فددددالعروض العربي دون سدددددددددددددوا   التجر دددددفدددد  و 

 تْ   عن ااملبدإ واملنلخت وفي الاآلال  والقياسدددددددددا  واملعلوما  جميعها  ولبس كميا فقر .  

  ل.يجهتللمن ثم و ل شتبت االن با   أسلح   صبم غيابه 

   

 عتلت غاف  شدددديعنا الخليل عن غاف  عل   األصددددوا  واملوسدددديقى  د. محمد جمال صددددقر : علوم امل 7

 الحدفثين.

 لكنه جزء من حقيق  أوسع سدفد.ك م  التعليك

بدذا ده. والحدددفدث هنددا عن أربعدد  لبسددددددددددددددت الْددافد  وحددهدا معتلفدد  بدل إن ك  منهددا علم قدائم  

اللسددانيا  والصددو يا  . مع وجود  40املوسدديقى  -3العروض  -2العروض علم -1مواضدديع  

  قاطعا  بينها.  افتراقا وا فاقا ...

 ت الو ن.ص وصت الش ل حيث فمكن ل ل منها وصاال فاق فيما فع ْلب 

ي سدداطع فنها جميعا وبين اعلم العروضت فهو وحد  ا  د سشدد ل شددمولي افتراق حد  لذي فقع 

 أساسه  وجود مبدأ  ومنلخ فوصفان الذائق  العربي .

 املوسيقى كمي . ويشرهها في ذلك الخبب مع  ناظر ولبس  طابك الكم بينهما.

 العروض البحري هيك    عماد  الو د الذي  نكر اللسانيا  وجود .

   

علم العروض فننج علما  واملوسددددددددديقى معت  اواللسدددددددددانيا لصدددددددددو يا   ا   تْيانال ضدددددددددرر من أن  املعلوم  -8

 وعم .
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لصددددددددو يا  ا واللسددددددددانيا ت  ا تْيا  نال ضددددددددرر من أن أ فك مع هذا القول في السددددددددياق التالي :"  التعليك

. أي ج علما وعم تمع علم العروض فننوالفلك  والكيمياء واملثلثا  والعمار   واملوسددددددددددديقى  

 من  ناظرا .بينها في تعلم كل منها عنى حد  مع م حظ  ما قد فوجد 

إم دان فرض     من ملدا قدد  سدددددددددددددتنتج منده     في العبدار  األصدددددددددددددليد  ولك   أوتلت مع هدذا القول  

  :قواعد املوسدددددددددددديقى واللسددددددددددددانيا  لدراسدددددددددددد  اعلم العوضت. ما أجمل قول د. محمد العل   

 
 

 

 

 

القدددامى واملحدددثين من   جددل  فددادحددا للخليددل نددا جددا عن جهددل  ظلمدداوالرمددالي  فقر  األدفبين الجيددار     مثددل

 العرو والْربيين عنى حد سواء. ملبدإ الخليل ومنلجه، 

 :2002أفار  373فقول األستاذ  مبشيل أدفب في مجل  املوقت االدبي العدد 

أك ر ما  عيب  كتب العروض القدفم  والحدفث ، أنها، عنى الرغم من مظاهر العبقر  ، الت  لم  " و 

نت الخليل من بلوغ هذ  
،
فكشت الخليل عن أسرارها، لم  حاول  حليل العملي  الذهني  الت  مك

 لألفذاذ ." 
،
ى إال

،
 القم،  الر اضي  الت  ال  ت ت
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 فوق الخليل. و عبر سددددددوا  فيما    دأ الخليل منلجه مت فيا ها العيب مثبتا شددددددر  مب العروض الرق   

 فعص علم العروض العربي.

 

صددددددددارم   برنامج ر اضدددددددد  ء هندسدددددددد   وفك بناالو ن فيما فعص    فقوم مبدأ الخليل عنى أن الذائق  العربي 

. ال فرق في بنددائدده الهيك    في  آخراملجر ة من أي اعتبلل    قطع الرقميلل   واألصللللللللللللل   يلله   للل  امل

 ز د  فبل لقد   سعيد.من قر ب أو حيث الو ن بين املد والسد ون   من بين سدبب و ور أو و د و ور  املقطع 

العبر  و   عن مد  الو د املنت   سسددددددددددددداكن.   في اإلنشددددددددددددداد   ت   بحرف مدالسدددددددددددددبب املن الكم الحقيقي لزمن  

ذا  مسدددددددددددددتو ين: األول هيئد  املقطع ذا ده بدداللد  رمز  الرق  . والثداني هيئد  بنداء الو ن من ويي  الهيئد  بد 

 حيث التركيب الر اض   الهندس   ملجموع املقاطع.

 

دور ملد  الزمن الحقيق     حيث ال ن واحد باملقولتين املتناقضتين    السليم ال سليم فيفي العقل    ال فمكن

في  حدفد شددددددخصددددددبته حسددددددب الفقر  األولى ثم وفي نفس    املمدود واصدددددد   نطك السددددددبب لت   سددددددتْرقها ا 

مصدددددددطلح السدددددددبب   إط ق ذا  عطيئ  لدرج   الو ن   األهمي  فيمد  الزمن الحقيقي  من   الوقت اعتبار

ت الوت فقات و امن االخفيت عنى كل 
 
 بينهما.الكم الزم    قر

https://sites.google.com/site/alarood/kam-wa-hayaah
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 ْير دور املقطع شددداد حتا لو  اد عن الحد امل لوف ال ففسدددد الو ن وال النطك بحروف املد في اإلنإن مد 

 وال قيم  البت  للكم الزم   املجرد عن الهيئ .في الو ن.  3 كان أو و دا 2ا بسب

 الشعر واملوسيقى وافتراض الكم

مدداد  اإلفقدداع في   جهدد  أورى هوجهدد  والصدددددددددددددمددت أو السددددددددددددد ون من    الحدددم منالتندداوو بين الحركدد  أو  

  األسدددددددددباو املوسددددددددديقي   محض ف ل املوسددددددددديقى كمل املد  الزمني  الحقيقي  في   املوسددددددددديقى.الشدددددددددعر كما في 

الشددددددعر ف  كل   في عروضاألمر كذلك    ت ولبس11( ا 1املوسدددددديقى ( ضددددددعت  ت في2م سدددددداو    ماما وكل ا

كل   معتلفين، وال في إنشدددادفنذاتها متطابق   املمدود  يي طع  مد  املق الفي كم املد  و األسدددباو م سددداو    

إن  –ي  املوسدددددددديقفناظر  السددددددددبب   الخببفي وهو .  األول في الفاصددددددددل  املقطعمنه  و  في الخبب ت إال11( ا 2

أهميد  أبددا وال  .  املد طور ههداكمده  هيمن عنى  الت  ت  العروض العربي  عتمدد عنى هيئد  الزمن    -جدا  التعبير

 الكم والهيئ .موضوع في مستوا  الثاني هذا ما  ْطيه و  عن إطار الهيئ .  املستقل لكم الزم   ل

 البن الرومي :

ِن ......فيما سمعنا  ن سمعم  
 
 ُبِلَيت قبلها بداء الل ون  ب ذ

 هو عكس ا جاهه في البرنامج ليصبم من اليمين للبسار:  الش لا جا   و 

 

https://sites.google.com/site/alarood/Home/alhaan
https://sites.google.com/site/alarood/kam-wa-hayaah


10 
 

 

ت أطول من نات  و اماوف ها فظهر كل من  السدددددددببين  احسدددددددب إنشددددددداد   الشددددددد ل  أع   قيا  للمد  الزمني 

ت  في اإللقاء الذي سجلته أع  . وال فحتاج األمر تسجي . فيمكن ألي دددددددناسمعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ما  ت  في  اسمع  الو د ا

ال ففسدددددددددد الو ن و بقى    قصدددددددددد  املنشددددددددددثم إن املد الزائد لو   و ميز.الشدددددددددعر ويسدددددددددتمع    أن فلقيشدددددددددخص 

 جاهل   ت من51-50ت والرمالي ا207- االجيار العرو أمثال واألدباء  عروضددددددددددديينبالشددددددددددداهدا عنى ما فحيك  

سددددددلموا و  الواقعباملْالطا  الت   نافي  وهموا ف ها  ملنظوم  الخليل الفكر   أسددددددلمهم إلى اسددددددت و فكري 

 .هها

 حول السبب  الخفيت املنت   سساكن واآلور املنت   بمد: الباحثين سعض وقول 

سعددد النتددائج املددذهلدد  للقيددا     ف سدددددددددددددداوى،وأندده لم  عددد مقبوال أن نصدددددددددددددبر عنى هددذ  ال سدددددددددددددو دد  بين مددا ال   

 . 38الصوتي والزم   املتطور 

 

هدل  قبس اللسدددددددددددددانيدا  الزمن   .  ثوانيالزمن الك   املقبس بدال  القول أع   صدددددددددددددحيم من حيدث اعتبدارا 

واملقطع ت  1القصددددددددددير ا  عاملقطيا  األسدددددددددداسددددددددددبتان هما  اللسددددددددددان 2وحد اسسدددددددددداع  الوقتل  ال أظن ذلك.  

وهذا التجاهل لشدددددددددخصدددددددددي  الو د جعل    املجموع   الو د   شدددددددددخصدددددددددي   و تجاهل اللسدددددددددانيا  ت 2الطو ل  ا

د  و  ا لشددخصددي  الولكن  جاهلهالو ن .   .وصددت  املجال الذي فمكن أن  وفك رفيه اللسددانيا  هو مجال

 .اعروضي  ا ماح فبدو  ه جعلو  فنزع منها أهليتها للنقعيد العروض   السليمااملجموعت  

https://sites.google.com/site/alarood/Home/tajreed
https://drive.google.com/file/d/1Tab4wRw6j-BnJ0OUNR9T35Kttiv0hIBT/view
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نتائج مذهل  في دق  القيا  ال شدددددددددددك هذا صدددددددددددحيم. اآلال  والتكنولوجيا  قبس ولكن الفكر وحد  ثم   

أما اآلال  وقياساتها فمجرد أدوا .  و فسير القياسا  ونتائج عمل اآلال ....    هو املسؤول عن التقعيد

كحال  وجود اعتباطيا وعنى غير هدى .    -النددحيح   –واملنلخ ف ون  فسددير القياسددا    املبدأ وفي غياو  

سدددديار  فاور  وطر ك معبد  وسددددائك ماهر مع جهل السددددائك بالوجه  املطلوب  أو حتا القدر  عنى قراء  

  ْ   كل ذلك شبئا. ف -وجدإن  –املخطر 

 ت عفلسف  اإلفقافي  والزمنبحث في مفهوم الكم  - اإلفقاعيالعدد ا  أنتقل اآلن إلى 

ير  مأل ا م.م. كامل عبد و  . فحيا ولي فتا  حيدر د  .مأ.  العربي ْ  لال سْداد قسمللباحثين في جامع  

 سعد طو ل بحث قلسفي فنتهيان إلى القول:  .حمود

 

  الرق  الو ن العروض العربي كما فجسد  : ما أشبه هذا الك م بالتعبير الرق   الواضح البسير 

لوال  ط   و " ب ن العدد  شير إلى الكم الزم   ":قوله ....  أي كم  حكمه الهيئ    تمددددددددددددددد كو هيئ  ا  هيك  

 معا عنى غرار الرق  . . ولو صاغهماحضور وصائص الكيت " فاع  إال ب ال ف ون التناسب قوله :" ف

https://mercj.journals.ekb.eg/article_68713.html?fbclid=IwAR2srFIkS71smb4VC6By5tC6o_b50gSDfi7Y9X8tNlUd1HAevgrtudTI99s
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دق  تعبير العروض الرق   ومطابقتها للواقع و  سساط مع الحظ  قارو التعبيرفن 

 .  ] ولبس  منيا[ لجه  وصت الكم ب نه عددي

 

  https://bit.ly/383zf78ومن مقال :

 

 ت 4-صا

ساوي املد  الزمني  للنطك ب حد  وهذ  الدق  في ال ساوي والتوا ي والتوا ن بين الشطر ن,  
ُ
بحيث ت

 ,الشطر ن، املد   الزمني  للنطك بالشطر اآلور

 مد الشطر اكمه الزم  ت ع وطالتم/ شرؤ ك م ال ع ق  له بالواقع. كلما  اد  حروف املد انعفض م 

 ت حا م القرطاج  7 –اص 

هدت ااجائز كاألصل, وربما كان الزحاف في الذوق أطيب من  507والزحاف عند الخطيب التبرفزيا       

ت، واكتفى أك ر هؤالء العلماء بتعداد أنواع الزحافا  وبيان ما فجو ، وما ال فجو  أو ما 32األصلتتا

ا عذًبا وما فقبم أو  ستكر  من غير إشار  إل
ًْ ى ما فتر ب عنى هذا الحذفاحذف الحرف أو ف ون سائ

اا الزحاف ال ف اد  سلم منه   املحذوف هذا  عن للتعو ض امليزان فتطلبه وماالحرك ت  والسيما أن 

  33شعرتتا
ً
ت وقد فحدم الزحاف في أحد الشطر ن بنسب  أعنى من الشطر اآلور، وهذا فثير تساؤال

حا م القرطاج   قد  نبه إلى هذ  املش ل  وعالخ  عنى مدى دق  أو ان الشعر العربي, و بدو أن  

https://bit.ly/383zf78
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ا , وذلك حينما قال:
 
  الزحافا  بطر ق  جدفد   نم عن علم واسع وفكر متقد وحس مرهت مل

والو ن هو أن   ون املقادفر املقفا    ساوى في أ من  م ساو  ا ال فاقها في عدد الحركا  والسكنا   اا

عنى ما ُب   منه، وأن ُفت فى  فتوفرلوجو  .. أمكن أن ، فما حذف من سعضها عنى سعض ا والتر بب

لتمكين الحركا  والسكنا  املكتنف  له، قدر ما فا  من  مان النطك به, فيعتدل املقداران بذلك 

ت، فهو  شير إلى أن  الزحاف فوشك أن فؤدي إلى ولل في تساوي املقادفر، 34في ونان متوا  ينتتا

 أن  م  واضطراو في الو ن
 
عالج  هذا االضطراو،  نش  و تولد من الحركا  والسكنا  الت   كتنت إال

 .املقادفر   ساوى  حتا الزم  ، الكم  في   الحاصل النقص ف سدهذا الجزء املحذوف, 

 بل الدليل املوضوعي قائم ضد .  وصيت ذاتي ال دليل موضوعيا عليه    املستطيلما هو داول 

وهو معتلت في املزاحت  -عددد السدددددددددددددكندا  والحركدا    بدالواقع، فدا فداقمدا  حنده ور ك م ال ع فد  لده 

وهو مددرق حسددددددددددددد   ال فحتداج إل  ال  .ال فتر دب عليده ال سددددددددددددداوي في مقدادفر الكم الزم   –عنده في سدددددددددددددوا   

 :سبيل التوضيم ب   عنىوقياسا ،. ولكن ال 

اد قياسددددددددددا ه  هو ذا  املثال املتقدم  مع م حظ  اوت ف أ من  املقطع بينهما ألن ل ل إنشدددددددددد املثال  التالي  

 الت  ال فؤثر اوت فها عنى الو ن من قر ب أو سعيد.الزمني  الكمي  

ت  ها ان  فعيلتان كل منهما عنى  ه 1ه   1 1ه   1     ابال سددابك     ه( 1ه   1 1ه   1  سمعنا    اما 

 و ن فاع  ن وهما متفقان في الحركا  والسكنا  والتر بب فهل هما م ساو تان أ منتهما ل  ك  كبير 
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 ا م ذا يا أنه تساٍو  حمن  فاو  الكم الزم     الذي فقرر  بين املوضوعيقان 

    في الو ن االهيك  ت كما فمثله  جر د األرقام في منلخ الخليل.  وبين املوضوعي من التماثل الك

 وشر ر الزمن مع و .  مكررا اإلنشاد والن يجتان متناسبتان  جر د األرقامأنقل من 

 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=9zGX3lCahQIاإللقاء عنى   وببت امرئ القبس  حسب

 ومقي س الزمن  معكوس ا تج ه لنقله من اليس   لليمين. ورافقته بصوتي إلظهار الصو  

https://sites.google.com/site/alarood/Home/tajreed
https://www.youtube.com/watch?v=9zGX3lCahQI
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 ت 8—اص

ت، وهذا 39املدد الزمني  ال  م  للنطك بهاوالشعر من حيث اإلفقاع، ك م فوجب ال ساوي في 

ه نقص  ال ساوي ال مع ا له إذا قبلنا الزحاف عنى أن 

 بينهما وحد  هيئ  . بل   منيا بين الشطر نطبعا ال تساوَي 

 

لبس نقصا إال عنى افتراض أهمي   الزمن الحقيقي املجرد عن الهيئ  الرقمي . وهو افتراض  افالزحو 

وهذا هو  7رقم ل فمثل الك هما في الطو  3 1 3و   3 2 3قطعين أما من حيث الهيئ   فإن امل باطل.

 العتماد.ا   من حاال  حال لتعبير الهيك   الرق   عن ا 

 ت د. إبراهيم أنبس159-اص 

  هان  ب  ا الزحافا  مقرً العلل و نبس حيث فوجز القول في أ ت للباحث ابراهيم موسيقى الشعر العربي ا 

ثر الذي قد فحدثه هذا أللى ا إ ا مشيرً  ت44ا  تتلى مقطع قصيرإ   اد  عرج عن قلب مقطع متوسر  ااال

فقلل من  من النطك بالشطر،  ا ن جعل املقطع املتوسر قصيرً أ لى الذهن إ وقد ف بادر  اا:القلب بقوله
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فتطلبه املقطع القصير من الزمن عبار  عن جزء من   ما ن  إ و عل هذا بامليزان املوسيقي، والحقيق  

شعور     هناق عملي  ال ن  أ عنى  .ذانآل   اد  دركه ا   وهذا الزمن ال ،فجاو  الخمس منها، ف اد الثاني  ال

ذا  إ املقطع املتوسر  ، وذلك ب ن  دثون عملي  التعو ضنشاد الشعر  سم ها املحإ حين فقوم هها املرء 

وقد   ،ت45اطال  مقطع  ور مجاور لهتتإا عوض املنشد عن مثل هذا النقص عنى  فاهته بصبم قصيرً أ 

 أ 
ً
 مذ فبدو فيه الباحث إ هميته، أل  عنى طوله وردنا النص كام 

ً
ب ثر الزحاف عنى الو ن، ومع ذلك  اعترف

ذن  أل ك شاف ا الو جزأفن لى ال ساوي التام بين  إ ذ  شير إ فقبل هذا الحكم  ا، والو ن قد ال سميه  افهً 

حذف حرفين من التفعيل  فضعت من   ألن   اا ح النقاد بالتقليل من الزحاف املزدوجاملدرب  له، ونن  

  .ن دقإ للتعو ض دليل عنى عدم  فاه  املحذوف و  طال  املقطع املجاور إ و ، ت46اموسيقى الببتتت

 إ وقد   ون عملي       
ً
  طال  املقطع ح 

ً
ي وارج م ونا  أ وارجي،  ه حل  ألن   ،ثانوي  ه حل  ن  أ عنى  مقبوال

 إ امليزان و ت ل عليه  فذور وقد  الببت،
 
فقاع إل لى ا إ اافمكن النظر ، فجاد حل ذاتي حيثإ ر عليه ذا تعذ

ا ما  جد نفسها عرض  للتْيير  فقاعً إ طراف الت   نتج أل ا  كل   ن  إ  نسيقي  بحيث   استرا يجي باعتبار  

 . ت47افيما فتصل بتقطيعها الزم   النسأ تت

ت  ألبر   بلْ    الفقر  التالي  اغاقض في ك م د. إبراهيم أنبس.  وسوف أعيد صيذا التتفصدم   ه

 .  ناقضه 

 فقول د. إبراهيم أنبس : 
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حدفث محمد العياش   عن االهتضام. ك هما  -من حيث املبدأ  -   شبهعو ض تعن ال نبس فث د. أ وحد

 هيكمي  العروض العربي. الناجم  عن عدم الوعي عنى منلجي  الخليل و زمن الك   ناسع من فكر  ال

 

الزحاف ذو   ثير كبير عنى الكم الزم   الناجم ألنه حذف لحرف املد طو ل الزمن وهو مدرق بديي  

ومع ذلك ال  ب   من استعراض تسجيلين إلنشاد ما  لقيا  واقع ذلك... وهو ما فثبت أن الزمن ال أثر 

 له وارج البنيان الهيك  . 
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   هكتابوالترقيم  و مكن االط ع عنى محمد مندور  ت 9-صا 0.. 2

اا الزحافا  والعلل ال تْير شدددددددددبئا في كم التفاعيل  افي امليزان الجدفدت للباحث محمد مندور، إ  ذ فرى أن 

 عند النطك ويي لذلك ال  كسر الو نتت

 هذ  النتائج أظهرتها الدراسدد  الت  أقامها في معتبرا  فرنسددا، حيث أظهر حسدداو اآلال  
، مشدديًرا إلى أن 

ا في التفاعيل غير املزحف  من حيث كمها في  من 
ً
 عن أن  هناق فروق

ً
النطك، ف   غير م سددددداو  ، فضددددد 

أن  التفاعيل املزحف  قد سددددداوى كمها في النطك كم التفاعيل الندددددحيح ، بل  اد عل ها، و قول: إن  هذ  

ر  املس شرقينا ت، أما  فسير  لهذ  الظاهددددددددر ، فدددددددد  فبددددددددتعد عن  فسير إبراهيم أنبس  49املش ل  قد حي 

ا التفداعيدل املزحفد  لهدا، فهو  سدددددددددددددقر الفروق بين التفداعيدل امل  سددددددددددددداو د ، ألن  األذناال   داد  ددركهدات، أمد 

 ت.51فيحل النقص ف ها سعملي   طو ل املقاطع الت   حدم  لًيا في اإلنشادا

 

https://ktabpdf.com/read/%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-pdf
https://ktabpdf.com/read/%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-pdf
https://ktabpdf.com/read/%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-pdf
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 ا ثْر  العروض تقيا  مندور من 

 

 

 

https://sites.google.com/site/alarood/Home/thaghrah
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    الو ن.وإلقائي ال فكسر  قيا  د. مندور إللقائه.ال  شكك أحد في دق   

بدددددددددددددداريددددددددددددددس   مددددددددددددددعددددددددددددددتددددددددددددددبددددددددددددددرا   فددددددددددددددحددددددددددددددتدددددددددددددداج  كددددددددددددددان  لددددددددددددددلددددددددددددددجددددددددددددددمددددددددددددديدددددددددددددعمددددددددددددددا  مددددددددددددددبسددددددددددددددددددددددددددرا  اآلن        صددددددددددددددددددددددددددار 

ource/sfs/wasphttps://www.phon.ucl.ac.uk/res/ 

  wasp voice analysisوفي حال تْير الرابر فمكن الحصول عنى  حدفثه بالبحث في جوحل عن 

 و بقى و نه سليما. ذا  األ مان املختلف   لقى بما ال  عد من الطرق فمكن لببت الشعر أن فُ 

 املبدإ النحيمنلخ املنطلك من في غياو امل

 فعتلر الذاتي باملوضوعي -1

 التمييز بين صح  املعلوما  وطر ق  الربرال فتم  -2

 .هيمن  املنلخاملعلوما   برمج التفكير في ظلم  غياو  -3

 هذا ما حصل مع د. مندور وما فحصل مع كثير من العروضيين ومظهر  في  جرب  مندور كالتالي :

بدددددقدددد . هددددذ  معلومدددد     قددددام د. مندددددور بددددإلقدددداء الببددددت عنى وجدددده محدددددد وقيددددا  مددددد  كددددل  فعيلدددد  -1

 موضوعي 

 قام د. مندور باستنتاجا  معين  يي صحيح  بالنسب  لهذا اإللقاء دون سوا  -2

 تعميم ما  وصل إليه واشتقاق أح ام عام  منه وط  كبير. -3

 

ففي اللسدددددددددددددانيدا  فمكننا   ع قد  للو ن من منظورههمدا بداملدد  الزمنيد  الحقيقد ال وض واللسدددددددددددددانيدا   العر 

هدذفن الرمز ن أي ع قد  بدالكم  عنى التوالي ولبس ل  2و    1مفطعين القصدددددددددددددير والطو دل بدالرقمين الرمز لل

 .الخاص  به  ه الكمي قيمتفي كل إنشاد الحقيقي  فل ل مقطع طو ل 

  

     في: جاء  مما 

 الزحافا  والعلل والتعو ض الصوتي في الشعر العربي

https://www.phon.ucl.ac.uk/resource/sfs/wasp/
https://www.phon.ucl.ac.uk/resource/sfs/wasp/
https://www.phon.ucl.ac.uk/resource/sfs/wasp/
https://www.phon.ucl.ac.uk/resource/sfs/wasp/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:N7BNvrrXKvwJ:https://www.researchgate.net/profile/amd_wly_ftah_hydr/publication/328791445_alzhafat_walll_waltwyd_alswty/links/5be324c092851c6b27aedb3a/alzhafat-walll-waltwyd-alswty+&cd=1&hl=ar&ct=clnk&gl=jo&lr=lang_en%7Clang_ar
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 املشرف أ.م.د فحيا ولي فتا  حيدر

 كامل عبد األمير حمود الباحث:

 قسم اللْ  العربي  /جامع  سْداد/ كلي  التربي  ابن رشد للعلوم اإلنساني 

 إليه الرابر:في ما فؤدي   

 
 

 الزح ف ت والنلل والتنويض الصوتي في الشنر النربي 
https://www.researchgate.net › publication › links 

 
DOC  
، فقددد ف ون االنتظددام ال ددامدل وال سدددددددددددددد "  

ً
ا كدام  اوي وإذا كدان نظددام اللْدد  ممددا  سدددددددددددددتحيددل  حقيقدده  حقيقددً

 إلى 
ً
 أن  الشددداعر املبدع والفنان األصددديل،  سددد ى دائما

 
ا، إال املطلك في شدددعرنا مما  سدددتحيل  حقيقه أفضدددً

االقتراو من النموذج ال امل، ب صددددددددالته الفني  وإحسدددددددداسدددددددده املرهت باللْ ، ولعل  في العلل والزحافا  

 من أسددددددرار هذ  اللْ  وهذا الشددددددعر، قد نهدى إلى كشددددددت سعض أجزائه،اا
ً
فالشددددددعر صددددددناع  ذا    سددددددرا

، ههدذو و ددقك و حدذف، حتا  
ً
ا، بدل فقت عنددهدا الشدددددددددددددداعر طو   قواعدد إفقداعيد  دقيقد ، ال  ؤودذ هوندً

 ت.58تستقيم القصيد  و توا ن إفقاعاتها و حكم نسجها و حسن في األسماعتتا

لكم الزم   هو املقيا  فتم اعتبار ال سدداوي املطلك ل باوت ف املرجعي . فعندما ف ون فعتلت التقو م 

قول ال ع ق  له بالواقع.   وهذا  .  محققا لسددددد سددددد  الو ن  وجود  م   كامل  سددددد ى الفنان للوصدددددول إليه

  اعتبدار  أي ن  رد الحددفدث عمج .عنى أسددددددددددددددا  هيك  إنمدا هو    نتظدام النموذج عنى نحو مدا  ا واملعول عنى  

 وهم فؤدي إلى سلسل  أوهام.الو ن كميا   ل ساوي 

 ومن نفس املرجع:

 ت12-اص 

 دراسدددددد  اال شددددددكيل الصددددددوتيت للباحث سددددددلمان العاني من الدراسددددددا  الصددددددو ي  الرائد  الت  فمكن  
عد 
ُ
وت

اإلفداد  من نتدائجهدا في معدالجد  مشددددددددددددد لد  العلدل والزحدافدا ، كمدا سدددددددددددددبت دددددددددددددح من النمداذج الت  اوتير   

https://www.researchgate.net/profile/amd_wly_ftah_hydr/publication/328791445_alzhafat_walll_waltwyd_alswty/links/5be324c092851c6b27aedb3a/alzhafat-walll-waltwyd-alswty
https://www.researchgate.net/profile/amd_wly_ftah_hydr/publication/328791445_alzhafat_walll_waltwyd_alswty/links/5be324c092851c6b27aedb3a/alzhafat-walll-waltwyd-alswty
https://www.researchgate.net/profile/amd_wly_ftah_hydr/publication/328791445_alzhafat_walll_waltwyd_alswty/links/5be324c092851c6b27aedb3a/alzhafat-walll-waltwyd-alswty
https://www.researchgate.net/profile/amd_wly_ftah_hydr/publication/328791445_alzhafat_walll_waltwyd_alswty/links/5be324c092851c6b27aedb3a/alzhafat-walll-waltwyd-alswty
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وا   للتحليدل، والسددددددددددددديمدا فيمدا فتعلك بقيدا  أطوال أصدددددددددددددوا  املدد القصدددددددددددددير  والطو لد ، و د ثيرهدا بداألصددددددددددددد 

 قال سشار:امن البسيرت. الساكن  الت  تسبقها.

ي
 
 هللِا ُحن

َ
َم  كنا          وَ لِ نا ِ في  َم  فاَرح 

 
 جارِ  ُس من ف  ن، ال جاور نا  فد 

  نِت أ 
ُ
 امل

ُ
   ا وحدفث

 
 ال

ً
 ت72اطاري وى وأو  ص  ت ا حاجت  الُق ن  وُم         نفس والي 

 

 البت األول : 

 
َ
َم  ي  هللافاَرح 

 
ُس من  جارِ  ُحن ف  ك الن،

 
 في  َمناِ ِلنا          َوجاور نا  فد 

من الشدطر األول  ام ،  قابلها في الشدطر الثاني  فعيل  مزحف  بزحاف ]فا رحم  الددددددددددددددد[  فالتفعيل  األولى 

نجددد الحدداجدد  ف هددا إلى  طو ددل مقطع   ت، وعنددد التدددقيك في التفعيلدد  املزحفدد ، ال73ا]وجدداوري[    االخبنت

ل ندددذهدددب مع حدددا م القرطددداج  ، بتمكن الحركدددا  الت   كتنفددده من   في هدددذا النقص، حيدددث مجددداور، بددد 

ت  74اشددددددددددددتملت التفعيل  عنى حرفي مد، وحروف املد أطول الحروف، ف   ضددددددددددددعت الحرك  القصددددددددددددير ،ا

ولذلك شاع الصائت القصيراالفتح ت في التفعيل  التام ، ليقترو أو ف ساوى كمها الزم   مع التفعيل   

   ذا  األصوا  املتماد ، حيث الفتح  أطول الصوائت القصير حفا املز 

 

   رقال سشا التعليك التا لي فجعل التعليك السابك فبدو ضْثا من أح م العروض. ماذا لو

ي في َمناِ ِلنافا جاه  
 
ُس من جارِ سسرع  البدددددددددددددر ...... هللِا ُحن ف     ق نعم الن،

[  دامد   حتوي عنى حرفي ألت املدد  قدابلهدا في الشدددددددددددددطر  فدا جداهد  الالشدددددددددددددطر األول ]فدالتفعيلد  األولى من 

ال ف  مع ا للقول ب ننا  الخالي  من حروف املد   بزحاف الخبن0حف   ا لتفعيل  املز ا [  سسرع  الدددددددددددددددددددددددد الثاني ]

 تمكن الحركددا  الت   كتنفدده من   في هددذا وال لقول حددا م بنجددد الحدداجدد  ف هددا إلى  طو ددل مقطع مجدداور  

 النقص

 بقي الو ن صحيحا ذوقا و قطيعا رغم انع ا  معطيا  التنظير.

 الببت الثاني :
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طاريا  وى وأو  ت ا حاجت  الُقص          وُمن 
ً
نفس والي 

 
 ال
ُ
 ا وحدفث

ُ
 ت 72أنِت امل

طت  
 
فالتفعيل  األولى  ام ، ولكنها  ضدددددددددم حرفين سددددددددداكنين كما إن  الصدددددددددائت القصددددددددديراكسدددددددددر  التاءت ُفع

 في حين ار فعدت طداقد   
ً
صددددددددددددددت  قيمد  ُملدت  أصدددددددددددددواتهدا عددًدا ونقل

َ
اا اللتقداء السدددددددددددددداكنين، فدالتفعيلد  ك فدً

 
وط

صدددددددددددددو دان    التفعيلد  املزحفد  حيدث بددأ  بمصدددددددددددددو االواوت وحركد  قصدددددددددددددير  ثم تعداقدب امليم والنون وهمدا

ه هو في معظم األحيدان ضدددددددددددددعت  أنفيدان، مدا  اد من غند   النوناا والزمن الدذي  سدددددددددددددتْرقده النطك بدالْند 

بك الصدددددددددائت الطو ل في نهاف  التفعيل  بصدددددددددو  الهاء، الت   80ما حتاج إليه النون املظهر تتا ت، وقد سدددددددددُ

ها صدددددددائت ت، ويي مسدددددددبوق  بصدددددددائت قصددددددديراالفتح ت و تلو 81 ك سدددددددب صدددددددف  التصدددددددو ت بين حركتينا

طو دل، فهدذ  التفعيلد  أغ ا بدالصدددددددددددددوائدت وأنصدددددددددددددداف الصدددددددددددددوائدت من التفعيلد  التدامد ، مدا فجعدل حدذف  

 الساكن أقرو لل ساوي بين التفعيلتين . 

ا التفعيلد  الثدانيد    من الشدددددددددددددطر األول فقدد أصددددددددددددداههدا  حداف الخبن ويي  قدابدل [   3 1( فِعلن (   دي حدَ ] وَ أمد 

ذا علمنا أن  الحركا   عضدددددددددددع  ، فإ[  3 2فاعلن ( (  ]حاجت   التفعيل  الثاني  التام  من الشدددددددددددطر الثاني

ت ،أمكن أن نعرج بتفسدددددير، إن  82للتْير والتعدد في الكم من حيث القصدددددر والطول في الك م املتصدددددلا

 د 
َ
   دددددددددد

َ
لت من األصوا  او دددددددددد

 
 من الحل  ف  فبتعد عن الصواو، فإن  التفعيل  املزحف  تش 

ً
لم فكن جزًءا

ت والحاء فصبم مصوً ا ب ت، وكذلك الدال فرفع  83ين حركتين، و رفع الكم الزم   للفتح  القصير اددددددددددددددددددددِ ددددددددددددددددددددِ

ت، ومع الواو والصدددائت القصدددير سعد   تجمع طاق  صدددو ي  تعوض 84من املدى الزم   للكسدددر  بنوع هاا

   دددددِد  لت فا
َ
لت التفعيل  التام  من األصوا  ا  ددددد ا ددددد ج ددددد

 
لحاء محرق عن الساكن املحذوف، في حين تش 

ت، وبدانعفداض طداقد  األلت، وار فداع 85بصددددددددددددددائدت طو دل، وهو فقلدل من املددى الزم   للفتحد  الطو لد ا

طاق  الصددددددددددددوائت القصددددددددددددير  في التفعيل  املزحف ،  قل  احتماال  الترجيم الت  فراها سعضددددددددددددهم للتفعيل   

 التام  عنى التفيعل  املزحف .

   الببت الثاني

 اأ 
ُ
         نِت امل

ً
نفس والي 

 
 ال
ُ
ت ا وحدفث طاريا وُمن  وى وأو   ت 72حاجت  الُقص 

 التعليك التا لي فجعل التعليك السابك فبدو ضْثا من أح م العروض. ماذا لو قال سشار  
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 ...... بتردي  فا هاجس  
ً
نفس والي 

 
 أ ال

ُ
 ل حاجاتي وأوطاري  حاجت  ت  بَ ِك ب  ك

واستطالت و ضم ث ث  حروف مد الفين و اء كملت أصواتها  ام ، [  فا هاجس   ]  فالتفعيل  األولى

 قيمتها ألسعد حد ممكن 

ت وحرك  قصير  ثم تعاقب  الهمز  اصامت بطاق  التفعيل  املزحف  حيث بدأ    انعفضتفي حين 

النوناا والزمن ما  اد من غن   "ب   القول  فجعل مما ، نيأنفي صو ين لبسا   والنون وهماال اف والباء 

ه هو في معظم األحيان ضعت ما ت، وقد  80 حتاج إليه النون املظهر تتا الذي  ستْرقه النطك بالْن 

ت، 81ُسبك الصائت الطو ل في نهاف  التفعيل  بصو  الهاء، الت   ك سب صف  التصو ت بين حركتينا

غ ا بالصوائت وأنصاف ويي مسبوق  بصائت قصيراالفتح ت و تلوها صائت طو ل، فهذ  التفعيل  أ 

في  قوال.   " الصوائت من التفعيل  التام ، ما فجعل حذف الساكن أقرو لل ساوي بين التفعيلتين

فطول الصو  فالتفعيل  ]   فالحال أن ال غن  وال مد بإطار البحث العل    غير ذي صل    الهواء الطلك 

ما إن  كم الزم   صحيم ولكنهم فهم لواقع األحرف  وأصواتها والوص إن . [ أقصر ما   ون أكبكبت

 بضلوا.ا حت ت إلى التقعيد العروض   صفعرجوا من الو 

ا التفعيل  الثاني  ر الشطر األول  من   أم 
َ
[ ] بت    د 

  يدبترد   فا هاجس  
ً
نفس والي 

 
 ال

 ،  ]حاجت [  فقد أصاهها  حاف الخبن ويي  قابل التفعيل  الثاني  التام  من الشطر الثاني

فإذا علمنا أن  الحركا   عضع للتْير والتعدد في الكم من حيث القصر والطول في الك م  

 من الحل  ف  فبتعد 82املتصلا
ً
 عن الصواو، ت ،أمكن أن نعرج بتفسير، إن  لم فكن جزًءا

ومع االوت ف   والجدول التالي فقدم مقارن  بين التفعيلتين في النص األصني كما في النص البدفل

و ن الببت ال تشوبه شائب  في الحالين. مما فدل عنى  ال ا ب فإنالكبير في املعطيا  الت  اعتمد عل ها 

 . فإساغ  الزحاأن ال قيم  لهذ  املعطيا  في  فسير 

 

 النص البدفل  النص األصيل 

 ا 
ُ
 وحدفأنِت امل

ً
نفس والي 

 
 ال
ُ
 دبترد  فا هاجس    ث

ً
نفس والي 

 
 ي ال
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ت ا  طاري  حاجت وُمن  وى وأو  ِكبت   الُقص  ب 
ُ
 وأوطاريلحاجاتي   حاجت أك

لت   ]وَحدي[  فإن  التفعيل  املزحف 
 
تش 

 د ددددِد ددددِدت والحاء 
َ
   ددددد

َ
من األصوا  او ددددد

 رفع الكم فصبم مصوً ا بين حركتين، و 

، وكذلك الدال الزم   للفتح  القصير 

فرفع من املدى الزم   للكسر  بنوع ها، 

ومع الواو والصائت القصير سعد   

 تجمع طاق  صو ي  تعوض عن 

 اكن املحذوف،الس

رد  فإن  التفعيل  املزحف  ]
َ
لت من األصوا  اِبت

 
  دددددِ  و[ تش 

   
َ
 د -َد  رددددد

 
فرفع  ربما و فصبم مصوً ا بين حركتين،  تاءت وال دددد

كذلك الدال  سبلو الكم الزم   للفتح  القصير ا، 

الواو  غياو  فع من املدى الزم  ، ومع  ر ال الساكن  ف   

ف  ادري  ا والصائت القصير سعدهالت  حلت محلها الباء 

.   جمع طاق  صو ي  تعوض عن الساكن املحذوف  هل

واملعول في الكم الزم   هو الفارق بين ادي في وحدفثت و 

 وال ع ق  لذلك بالو ن فالهيئ  واحد .في بترديت .  رد  ا

 

*ت وقسم  املد  من  3* 2* ت و ابالترد (3 1ت و ابترد   3 2فيما فني ال سجيل ث م مرا  ل ل من احاجت 

البداف  للنهاف  تعطينا القيا   الك   الزم   ل ل لفظ  منها مضافا إليه حص  من الصمت الذي بين 

 كل لفظتين 

 

 1.8(  3ت / 0.2- 5.6: مد  التفعيل  ( ا  حاجت 

******* 
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 1.3(  3ت / 0.1 – 4.0ا  مد  التفعيل  ( : د  ر بت

 %0.72(  1.8/ 1.3مد   ا بترد ت / فا هاجس   ( 

 للفرق بين حروف املد والسواكن. عنى أن هذا لبس سببه الزحاف وحد  بل جله عائد 

 مكرر  ث م مرا  *ت من كلم  بالتردي 3* 2الفارق نقبس طول ا بت   رد  (   فاصيل سببوملعرف  

 :امل ون  صمت في ال سجيلال منفيما فني الكم الزم   للفظ مع حصته  

 

 1.53(  3ت / 0.2 –4.8*  مد  التفعيل  ( 3* 2بالترد  ( بت  رد ( 
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واملعول في ذلك  حبابا  ال ع ق  للطول والقصددددددددر واملد والسدددددددد ون والحركا  بالزحاف اسدددددددد ثقاال أو اسددددددددت

  ما كانت طبيع  الحروف وحركاتها وهو ما فنسدددددددددددجم مع هيكمي   نكائعنى ما قرر  الخليل حول الزحاف  

 القيم الرقمي  املجرد  ملقاطعه  بدالل يو ن الشعر العرب

 ومن نفس املصدر:
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 ما أقرو ما ذكرا  في هذ  الفقرا  إلى مضمون منلخ الخليل كما فقدمه العروض الرق  

 ت 61 –ا ص  امليزان الجدفدمن كتابه  محمد مندور  

http://ar.lib.eshia.ir/41120/1/61 

 

http://ar.lib.eshia.ir/41120/1/61
http://ar.lib.eshia.ir/41120/1/61
http://ar.lib.eshia.ir/41120/1/61
http://ar.lib.eshia.ir/41120/1/61
http://ar.lib.eshia.ir/41120/1/61
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إنه في هذا القول فصددبب و عطو وما كان ليعطو لو عرف منلح الخليل. الفقر  أع   تعليك عنى أبيا   

 للشاعر نسبب عر ض  مطلعها

 

 

 م اف   قائم  عنى الهيئ  الرقمي  املجرد    2وهو ف افئ  السددددددددددبب الخفيت    1 1 نعم السددددددددددبب الثقيل  (

 .تالكمي  ا املساوا    ندعو فؤ الخبأ ت والق   ا الت افيما ندعو  في الر 

وكما  فظهر في الشددددددددددد لين أع   وأدنا   فإن قيا  املد   الزمني   الك   وهو أحد قياسدددددددددددا  عد  ممكن   

 ( فظهر اوت فا   بين  كميا  الزمن في هذ  األسددددددددددددباو ووجد  قارو بين الزمنين للسددددددددددددببين املقيدفن قد  

) (2أل  (0.81*  ومدد  قدد  أكثىر من مدد   تأل  ام مع أنده فمكن في إنشددددددددددددداد  ور مدد   0.80* (  2م ومدد  أل 

 ت ملطاوع  ال م في ذلك أك رمن الدالقد  ا



30 
 

 

 فماذا دار بعلد د. محمد مندور  في  قوليه هذا وما سبك من قيا  الكم الزم   للتفاعيلل

 ل الفاصل  هو   افؤ رق   ولبس تساو ا  منيا إن الت افؤ بين وج   السبب الخبأ  في أو

**** 
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 نظر   إفقاع الشعر العربيتفي كتابه  ا.محمد العياش   .1

 أبدأ ب شنيعه عنى الخليل حيث فقول و  

ت:"فنحمد الخليل عنى ما بذل من الجهود في ودم  العربي  باهتمامه بالنحو واللْ ، ونلومه  20صا

عنى اعتراضه لإلفقاع الشعري إذ نهض إلى دراسته ولم  كن له املؤه   واملعدا  الضرور   لذلك  

 إذ امتنعوا عن تعقب ك مه."  وورط من سعد  في الجهلحتا  ورط في الخط  

 ت:"والدوائر الخليلي    اد  مرفوض  مذموم  ألنها  ضر وال  نفع." 25اص 

الخليدددددل حتا إذا  ندددددا عتددددده الل خ و قددددداذفتددددده األمواج را  30ص-ا ت:"و لدددددك يي البحور الت  غدددددامر ف هدددددا 

 سدددددددد نصددددددددر الدوائر ويسددددددددتصددددددددرن التفاعيل لعله  سددددددددحر هها عيون النا  ولكن وذلته التفاعيل ودار  

فزل  عدالخ العلد  موقوفدا مقطوفدا مكسدددددددددددددوفدا حتا عداجلتده التيدارا  الزاحفد  من هندا عليده الددوائر. ولم  

ته ووَبلته وعَقلته ف ان أول املسحور ن." ته ولف،  وهناق فكف،

"فاعلم أن الدوائر الخليلي  لبست من العمل العل   الجدي في ش  ء ألن العمل العل     ت:228اص

 عمل في املوسيقى واإلفقاع ال فقوم عنى والحقائك الثابت ، وإن أي فقوم عنى الحقائك املضبوط  

 ] وك ن دوائر الخليل ال  مثل  حساسي  األذن وفطر  الذائق [   حساسي  األذن هو عمل فاشل."

 بسا  منهقوللقارئ أن فحكم عنى البدفل الذي فقدمه ملنلخ الخليل  وفيما فني 

اعتبرها سبع  عناصر وسوغوا لها سبع  عناصر ومن الوقت   232"وإذا مروا بد فاع  ن ( فقول:-أ 

ِع  ن(
َ
اعتبروها ست  عناصر فقر اعتبروها ست  الشعر   231سبع وحدا  وقتي ، وإذا مروا بد ف

التالي لحافظ إبراهيم:عناصر فقر وسوغوا لها ست  عناصر فقر سسبب الزحاف." و ضرو مث   

 لذلك ببت 

  لم كفي إذا السيت نبا ........صح م   العزم والحظ أبى ال 

2 3 2 /2 3 2  /1 3   ........2 3 2  /2 3 2 /1 3 

 4......./  7......./  7وحدا  ...... 4وحدا / 7وحدا / 7
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ع } ن{ 
َ
ع } ن{       فاع  ن / فاع  ن / ف

َ
 فاع  ن / فاع  ن / ف

او  عدد عناصر  فاعيله أو أو انها ولحذف } ن{ في  وهذا في رأفه فظهر عيب عروض الخليل لتف

العروض والضرو، و قول ب ن عروض الخليل وقع في هذا الخط  لعدم فهمه مبدأ االهتضاما فإن  

( 3 لم( 2القيم  الحقيقي  لقول الشاعر اال(
 
 ت يي ست  ولبست سبع  ويي كالتالي: 2كت

(12الَ ( دم 
ُ
(2/ل

 
ت

َ
ألن ك  من االت واَ ت ]ضحت[  2لحقيقي  لداالَ ت(واملجموع ست  ألن القيم  ا  2/ك

 2,ت(5-1,ت+اَ (5-2بنصت وحد  فصار مجموعهما ( اال( 

 و صبم كل من الصدر والعجز م ونا من ث م  فاعيل م ساو   والي  من الزحاف:

 

(2ال ( م 
ُ
 (2، ل

 
(2/في ِإ (2، كت ( 2، ذ   (2س َ  

ُ
 2،   (2با( 1، َن(1/ف

نقر  لتكبير أو  صْير الصور  ونقر ين لعرض  حد  منها من ست وحدا وهذ  ث م  فاعيل كل وا 

 +  . 31/ت 1-232ا/ت 1- 232 ي يالطبالصور  في صفح  مستقل  بحجمها 

كما  اد مبدأ اإلس ا  وهو تعبير عن   222إلى  232عدد وحدا  فاع   وهكذا أنزل مبدأ االهتضام

ع  في كل من العروض  
َ
س و  املنشد الجيد مقدار وحد ين  منبتين في نهاف  كل شطر حيث  صبم ف

 
ُ
 والضرو ا فع     ت ولبست ا فع   نت ، حيث

ن جعلها م سددددددددددداو   مع ]وهكذا  صدددددددددددبم كل التفاعيل م سددددددددددداو   و  ون اهتضدددددددددددام فاع   6افع    ت (

   ف  عل .[ فِع  ن وفع   ن ف   حاف، وباإلس ا  فِع  تعطي فع 
َ
 أ

 

 والشك ن التاليان فمث ن ذلك:
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د  املؤلفان وما أور  يما  سددددددميه التعو ض.فوهذا ما  سددددددميه االهتضددددددام وهو نظير قول د. إبراهيم أنبس 

العياشدددددددددد      مقاطعمن الهيئ  مع م حظ  أن د وكله قائم عنى وهم الزمن الك   املتحرر  من جامع  سْدا 

 عيلها .ت ر بر ههيئ  ف

 واألعجب من هذا معالجته للمتقارو باعتبار  من املتدارق إذ فقول :  -و

 و ورد ألبي العتاهي  قوله: 

 ......لدما قبدل الدله أعدمالهاولو لم  طدعك بنا  القلوو 

لو ِو.......ملا 
ُ
ل  /ق

ُ
ع  ما / لهابلل  /  َق ولو  لم  /  طع َق /بنا  

َ
 ال / ُه 

 فعولن فعول....... فعولن فعوُل........فعوُل فعولن فعولن فعو لن 
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 هذا ما نعرفه من عروض الخليل وهو من املتقارو و فعيل  الضرو فعو سعد حذف لن، ولكنه فقول 

 إن هذا الو ن من الخبب ]املتدارق[ و قطيعه كالتالي: 

ِطع  / َق بنا
ُ
      ولو/ لم   

ُ
لو  

ُ
ع  / مل لها .......ل  ق

َ
 ِو ملا / َ  ِمَع  / ال ُه 

ِعلن
َ
ِعلن فِعلن فاعلن فاعلن  .......[لن اعف] وو نه( أ   علن فاعلن ف

َ
 ف

   َوت (
َ
باالهتضام، وبالتالي فإن التفعيل    2ف   حاف وال عل  وكل  فاعيله من أربع وحدا  ألن اأ

َو + لو  (  س 
َ
  ولو (أ

َ
 .4(2+2األولى! أ

 و ورد الببت التالي للبحتري:  -ج

.......وأنظر عطفك حتا فلينا   أراقب رأفك حتا فنح،

13  /13 /23 /13 ........13 /13 /23 /23 

ب ما نعرفه من عروض الخليل من املتقارو باعتبار حاء فنح املشدد  في الصدر ولكنه  وهو حس

 لدفه من الخبب وحقيقته يي: 

د.........دَم وأنظر عطفك حتا فليد   نا أراقب رأفك حتا فنح 

املتفكت ال  حوي إال بحرا واحدا هو املتدارق  -.  وبذلك فقرر أن دائر  اأ ويس   رو ه بالروي املقلوو

 لبس املتقارو كما فقول الخليل. وهلل في ولقه شؤون.و 

****** 

 د. مصطفى حركا :  
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أي سبب افات من حيث الزمن قراء  وإنشادا هو ذا ه  سواء كان ذلك في الن ر أو الشعر في أي   إن  واقع

فاعلن   ت من مت  بحر من البحور وسواء كان في موقع امست  من  مستفعلن في البسير أو في موقع امت 

 به.  سعد النطكحسب ما فليه مآله  عنىفحكم عليه بموجرها    في ال امل. ولبست للحرف ني  مسبق

 ت أدار مي 1 ت أن  صبم اأ 2 فا دار مي  في العلياء والسند للناسْ  ويي عنى البسير و مكن لافا – 1
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 ت أَو دار عبل 11ت أن  صبم اأ َو  2ر عبل  في الجواء   ل   لعنتر  ويي عنى ال امل و مكن  لافا دا  فا-2

في أول    افداتفي اإلنشددددددددددددداد من   في أول ال دامدل أطول افدات  كدل ذلدك صدددددددددددددحيم وموضدددددددددددددوعي .... لكن القول بد ن 

 ل منهما  قول ذاتي ال دليل عليه وال رابر منطقيا أو واقعيا ببنه وبين  املمكن ل آلاملبحسددددددددب  البسددددددددير  

 ما ففترض أنه برهان عليه .

  ن:ولو استعملنا صو ا  ليا في اإلنشاد ل ل من الشطر 

 في العلياء والسندفا دار عبل  

 واء   ل  جبالفا دار عبل  

  لغضدداضدد . ب دون أي  كل من الصدددر ن  ت فيعبل دار  افانفس مد  اإلنشدداد في عبار   الو ن معالسددتقام 

دون أن فؤثر ذلك عنى الو ن أو اإلنشددددددددداد.  أي منهما لت ون أطول من األورى مد     سدددددددددتطيع إن املنشدددددددددد 

أثر  املرجو الوحيد هو  بصددر  أسددتاذي د. حركا  عنى التفر ك بين الذاتي واملوضددوعي وذلك ال ولن فتم  

 في العروض دون الوعي عنى منلخ الخليل الذي ال فقدمه إال الرق  .

*** 

 محمد النو   

ذي ل  صدور  وانع ا    االاملختلف  ما يي  ف و ان الشدعر
 
نسدان في االفصدبب   نفعال الجسد   والصدوتي ال

النو   " أمثلد  من الحيدا  اليوميد  ليبرهن و ثبدت    و ضدددددددددددددرو "محمدد .العداطفيد  القو د  املختلفد  مند   اال 

ي  ستقبل أبا  عند عود ه إلى املنزل وجسمه الصْير فيضرو .صح  ما جاء به
 
 مثال بالطفل الذ

ا   ام    با جه  بابا جه  بابا جه  بابا با جه   :فصيم نتظام من شد  فرحته، وهواال ههتز هز 

 أن هذ  املقاطع م ساو   الطول. –كما فرى محمد النو     –فامل حظ 

يي حقا م ساو   الطولل  ال ساوي فقتض   القيا  بمعيار ك   محض. وذلك في هذا املقام ال  هل

 ا وط  ألنه فعالت الواقع.ذف ون إال الكم الزم   الحقيقي مقبسا بالثواني. وقطعا ه

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:efqF-VP6YNkJ:https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/319/2/6/56732+&cd=14&hl=ar&ct=clnk&gl=jo&lr=lang_en%7Clang_ar
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 من  من جه    %160ثاني  أي أن  من با ( 0.5جه ( ثاني   و من 0.8في هذا ال سجيل  من با ( 

مددا دون ربطدده بددالكم الزم   املطلك  احتمددل قولدده الصدددددددددددددواو  عنى نحو  املقطعين مت ددافئددان    نولو قددال إ 

ههيكمي  الو ن الرق   في مسددددددتوا  األول  أي إطار الو ن الرق    امض للحمل عنى إحسددددددا  غبليته  الق

 للمقطع سْض النظر عن حشو  من الكم الزم  .

  د. عمر ولوف

للسدددددددانيا  ردفت  ور هو اعلم اللْ  أو اللْا ت وال فنب ي لهذا التعر ت أن فظهر العروض وك نه علم ا 

  هولقومن ذلك  منفصل عن اللْ . فاللْ  مجال عمل كل هما كل في  عصصه.

 و

 

 ما أجمل وأنصع هذ  الفقر .

 ص العروض فإن الحرف وحركته كل ال فتجزا. بمقدار ما فع

 تتللل اعلللل  اك "املت ر للل ا والسللللللللللللوا ن"    تتللل اعلللل  اك الحر للل ا  
 
 للل للليللل   كمللله ب  للل ن  عتاب الوزن

  اا امل ملل  اك ت لل ولل     والسللللللللللللكنلل ا
ل
ولل  معلل    بيبي بين ا صللللللللللللطعكين وتن أ م

 ملل  وقوم منلل و   و ربي

 .األوزان

  
 
 اللليل ا الحر ل 

 
َ   لقل  عر َ لُّ  عنل ه هو  " ل   كر

 بي ِّمل . ألن املت رك
 
ا  الوللللللللللللواملا وميم

 
 مل  عَر

 أن 
ل
 الللي  أوضللل 

 
 وكر  "  م  وقوم األخ َ. وعر َ

ي
مضلللموأ  أو مكسلللو   أو م توو"    و  "كَر

ي أ  ألك هم  ب ون اآلخر "   ع قك  اك كَر
ل
   تكون إ 

 
 ."الحر  

http://www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php?t=37195
http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=79028
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 ال فتجزأ كيميائي ال مدمج كاملركب كلل  وهذا  1رمز الخليل للمتحرق َق ( / أو 

والعين عل  قصدددددددددير  ك نهما مز ج  حيث  عتبرون ال اف حرفا صدددددددددامتا اصت   عرمز اللسدددددددددانيا  َق ( ص  

 فيزفائي قابل للفصل.

للتوضددددددديم.  إذا قلت :" أهدفتها ورد " فذلك  ع   جسدددددددم الورد  العابك مثاال الورد   هنا ضدددددددروو حسدددددددن  

املتحرق كدداملضدددددددددددددموم أو املكسدددددددددددددور  و املفتو " فحركدد   سعطرهددا  ونظير هددذا قول أسدددددددددددددتدداذي د. ولوف :"  

 سب علم العروض  وصيفا و قعيدا.اهذا التصور هو ما فنلورد  و ا   منكالعطر  الحرف منه 

 

وهذا فدر   ركيب الورد  أن فطحنها و بعر سددددددددائلها ثم فدر   ركيرها الكيماوي.  الذي ولكن للكيميائي  

 مددداء فتدددا ددده  ذلدددك بدددإهددددا لو قدددام سعدددد  الكيميدددائي     ولكنقوم بددده اللسددددددددددددددداني من دراسددددددددددددددد  للْددد .  فنددداظر مدددا ف

ورد  لشدددكت في عقله.   بصدددفتهما طين  سدددواء منفصدددلين أو معلو   ومسدددحوقها الورد عطر اسدددتعلصددده من 

هدددددددددددددندددددددددددددا   الدددددددددددددكددددددددددددديدددددددددددددمدددددددددددددائدددددددددددددي  مدددددددددددددجدددددددددددددالددددددددددددده. وعدددددددددددددمدددددددددددددل  فدددددددددددددلددددددددددددد دددددددددددددل  لدددددددددددددلسددددددددددددددددددددددددداندددددددددددددي.  عدددددددددددددمدددددددددددددل   فدددددددددددددنددددددددددددداظدددددددددددددر 

 

 
ل
ه إوق عيل  قا وجو  

ل
 املت رُّ   اته )املقطع القويب(   وا ق

 
ن أن الحَر  أ ثب من  لك؛  بيل

 
ب  عَر

 معه  ي ن  
ل
ن   عن م  ون مج مع غيبه  مكوكل

ل
 هك  )السبب والوت  وال  صل (. وقوم  إ 

ل
 
ل
ا  مستقل

رك   من 
ْ
 
ا
 ت
ْ
أق ل م  ون و  من األصواا... كر  ن"؛ مت رُّي  س  ن  و  ومكنك "أن األخ َ  "و

 .")
ْ
ط

 
 األصواا أق ل من  ا... ن و  )ه ( و)ق

 

 مج م العروض ووزن الشعر اك أسمى وأجم  تج .  اك  وهن  وتجلى التعبيب الرقمي عن الوزن

. والتعبيب  1ت رُّ و مزه الرقمي امل   وجو  مستقع له خ  ج الوك اا الذي ت ض  بِّ   . خلَو

إم  ان وكون من مج  اك وت  أو م   ب لس  نه اك زك َ السبب   1الرقمي عن  لك ان الرقم 

ا ق  لتوأمه ا ر الل يف أو مر الوزن  0اك السبب اللبببي سواء اك اللبب أو   صلتي الك م  والو

اشلويته املستقل   أنه تناه عن  اك   لته   1صنو اإلوق ع واإلوق ع وصف لنمط التكرا . والرقم  
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استبع  ه من تريب  السبب والوت  و ض ي إلى السكون والوما أو  التكرا  والعروض. مع أن

 الع أ. 

 

ا   بين املقطعين؛ املغلق وامل توو؛  الزمني للتع  مونظرل

ع  م كر تين قويبتين؛  *
ا
 ت
 
 الطويل 

 
ا إلى أن الحر    ونظرل

 املقطع امل توو  س وي  )ص ما+كر   قويبة+كر   قويبة( أي  )
ل
 .(مت رُّ+كر   قويبة إن

س وي املقطع املغلق  )  .( مت رُّ+ص ما(   و  س وي  )ص ما+كر   قويبة+ص مابينم   ا

 . لك تتع  م الحر   القويبة مع الو ما )زمنيًّ (وب لت

 ص ما )أي  س  ن(
ي
 . كأن الحر   القويبة التي ونتهي بِّ  املقطع امل توو كَر

س وي  )مت رُّي  س  ن( هو إكس سي  -  ملغلق-لذلك  إن إكس س الللي  بكون املقطع امل توو   ا

ْ  س األوزان   اللغ   م  أشرن  آن  صحيح  سيم  وأنه و 
ل
 . 

 ثعث  تع بيب اكتوتِّ  هذه ال قرة 

 التع  م الزمني بين )قْ ( و  )ق (  -1

 ب لقي س الزمني الكمي وت   ستعم    لم  بأنِّم  غيب متس ويتينتوحك  (التع  م) لم  

 )التس وي( ولكن قوله )زمني (  تعني القي س الكمي الزمني. وهن  تن قض اك العب  ة. 

  إم  أنِّم  متع  لت ن ب عتب   آخر  غيب الزمن وتم  أنِّم  متس ويت ن زمني . 

 ين( ت)الزمني تيِّم اك هيكميتيِّم  مختل  ن اك  مي ن تزن ن نقوم اك الرقمي إنِّم  متع  ل

 الل يف أو املقطع امل توو مضل  ل ى الغربيين والعرب.   الرمز للسبب

 وير   العرب  لك اع هم ب لرمز  ص ع ص = ص ع ع    cvv = cvcيون عن م  وقوم الغرب

 ( أو )ع( توبح متن سب  مع طوم الزمن vإش  ة املس واة إن عني بِّ  الزمن  إن )

 ع ع ع ع ( كسب م  ل ظ األلف مثع ) ق  = ص ع ع ( و )ق  = ص ع ع ع (  و  )ق  = ص ع 

 .  م  اك التعوة

وتن وكن األمر تك  ؤا بمقي س غيب زمني  م  هو  لك املقي س؟   وجيب على  لك إ  منهج 

اك املستوى األوم. من ال يكمي . و  بأس بأن نعو  إلى م  ج ء اك   الللي    م  وق مه الرقمي
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الذي  عرج على موضوع ال يئ  امل يمن     ت ب اللو ئص اك أوم املوضوع ب لتوضيح الت لك

 على الكم 

 لل يئ  مستوي ن 

*   وختل  ن اك اعض أكك أ الق  ي  ويتس وي ن  2  قْ  =  2األوم على مستوى الرمز  ق  =

 ككم  وتط بق ن اك الوزن

 لك الشك  إ  ب   أ نى من ال واء   لى شك  األ ق أ و  وظ ر علن رض أن ل ون  ب لون ا 

منع تم  ه  عن ك  معين م م   ت ولكن ج  ان هذه الب لون ا مومم   بطريق  املضغوط  

أي من  . هذا هو ك م الب لون  حجمو  تزي    مي  ال واء اك البلون زا  ال واء  زي  ته تزي  

لي   م  العروض   وختلف م م  ط م م هم  أو قورهم . ب  و هوت  مقطعك السبب وال

  البطيء و بم  الجمع بي ِّ   ون اضطراب الوزن. وم  غن ء واإلنش ع إمك ن اإلنش   السري

 ى  لك قيس اك مسركي  شوقك إ  مث م عل

  

 

 لت سيب اعض الظواهر اللغوي  اك 
ل
و  بأس  عن ن  من استخ اأ )املق طع اللغوي ( أكي ن 

 )املق طع العروضي ( 
 
 
ل
 أن   

ل
 اك الشعر   عوقعن ن  اك   اس  اإل  ترجح الشعر  إ 

. 

املقاطع اللْو   بحال لذلك و نتج عنها  ف   صلحفي مجال الوصت ك هما مت افئ أما في حال التقعيد 

   مماحك  عروضي من النتائج ما للعربي الحك أن  عتبر  

 

فصدر عنه ف ون لدى من ف وذ به موضوعيا. ولكن في غياو عندما فنطلك اإلنسان من منلخ فإن ما 

 .ي فاعلي  اإلفقاع في التصو ر الشعر ذلك ما جاء في كتاو   `املنلخ فعتلر الذاتي باملوضوعي. مثال

 . : ع ء حسين عليوي البدرانيللدكتور 

https://nprosody.blogspot.com/2018/03/blog-post_46.html
https://books.google.jo/books?id=0iX2DQAAQBAJ&pg=PA125&dq=%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D8%A7%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwj4ltOet-rzAhUpRPEDHcSNBlUQ6AF6BAgrEAI#v=onepage&q=%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6&f=false
https://books.google.jo/books?id=0iX2DQAAQBAJ&pg=PA125&dq=%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D8%A7%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwj4ltOet-rzAhUpRPEDHcSNBlUQ6AF6BAgrEAI#v=onepage&q=%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6&f=false
https://books.google.jo/books?id=0iX2DQAAQBAJ&pg=PA125&dq=%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D8%A7%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwj4ltOet-rzAhUpRPEDHcSNBlUQ6AF6BAgrEAI#v=onepage&q=%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6&f=false
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 ربما بدا قوله منطقيا ولكن هل هو ذاتي أم موضوعي ل

للجواو عنى السؤال علينا أن نس ل عنى ماذا  س ند في هذا القول ل  ثم  أمران فمكن أن فجع  األمر 

األول موضوعي  واص  باملؤلت بمقيا  منلخ فصدر عنه وموضوعي  عام  فقررها   موضوعيا .

 الواقع الشعري 

 لن وذ األمثل  التالي  



44 
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  م/ع  عدد فعوُل  مقترن  الببت

 السرع    ناسب طردفا مع م/ع  8.0 صفر  بالسرع  مكر مفر 

 الزحاف السرع    ناسب عكسيا مع  0.7 3 بالهدوء والتوقت فبا  عليه 

 

  لفهم م/ع : 

https://bit.ly/3fo8Hly  

الواقع في هذفن الببتين عكس ما ذكر  املؤلت فإن ببت الزحافا  املتعدد  كان الببت املعبر عن  

ض في البرء فيما الببت املعبر عن السرع  ار بر بالس م  من الزحاف. والحدفث هنا عن  حاف الفب

 فعولن. أما مفاعيلن من حيث القبض فالببتان ف ها سواء.

 ت 145 –و قول  اص 

 
 

 

جوَمهُ 
ُ
 الُدجى َوَسماَءُ  َون

َ
ِعذ

َ
م َفرَض ال         

َ
 ِإلى َجفَنيِك ل

ً
  رى ُسُب 

 1 3 *3 1 3 3 1 3 3 ....1 3 *3 2 *2 *3 *2 *2 *3 

 3.0( 2/ 6العجز م/ع ((                  0.2(  5/ 1الصدر م/ع ( 

من ذلك أن   ون السرع  في الصدر أكبر منها في  إضماران فلزمفي الصدر إضمار واحد وفي العجز 

 في هذا اإللقاء املمكن:  ك  فالعكس هو الواقع  األمر كذلكلالعجز .  هل 

https://bit.ly/3fo8Hly
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ك .  فلبس لإلضمار وعدمه ع ق  بالسرع  بل األمر متعلك   هل عدم اإلضمار قر ن السرع  دوما ل

 وبأ  ولبس  حافات قل الس م  منه ألن اإلضمار   افؤواملد ا قلت اإلضمار وعدمه ولم أ  *بال سكين

 

 

 
 

فاعلن مضمر (  تجاءا إلىا    مت 

 ( مَتفاعلن غير املضمر  توسمعتهم امن أبط  

 

 
 

نهم ا فاعلن مضمر   تأبصر   ( مت 

 ( مَتفاعلن غير املضمر توتشاورا ا أسرع من

 

 

 بقول عنتر : 

 
ل
ُرؤ ي  ام  ِ

 
َصِل   ِإن ن  ِ

 
ِ   َساِئِري ِبامل ح 

َ
ِري، َوأ

 
ط
َ
ِصًبا        ش ٍس  َمن  ِر  َعب  ي 

َ
 ِمن   و
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ا ما  لبس . وكثير ال أن ف ون في ودمتهاه تمن الضروري للدار  أن   ون املعطيا  في ودم

من ثم الثق  بالتفكير و أمام  عائقاف ها  واالستْراق  واص  الستورد منها املصطلحا 

   الربر بينها.عطيا  والتفر ك بين املعلوما  وطر ق محيص امل

 خ ص  ال

  صورها عبقر   الخليل. كما  ائق  العربي  الذ

 : بناء هندس   مح وم ببرنامج ر اض   املبدأ 

 املنلخ : ساع  البحور  

بصفت هما الرقميتين    3د  والو  2هما السبب ثم  وحد ان أساسبتان : و ن الحدا  و 

  ومن  طال أم قصر ك    الحقيقي الزمن الك خالصتين من أي اعتبار  ور فتين الالتجر د

 (2فرق بين ا با ( نت أو مطلق  ف  قطع ساكن  كاهاف  املن
 
*ت. وال دور للنبر من قر ب 2ت واب 

ق  ب ل منهما عنى حد  ثم بالبناء  الهيكمي  املتعلوالتقعيد فقوم عنى   عيد في الو ن.أو س

  قاتهما  ع ون من  امل

 

د   سمم بالوصت. قد الو د شخصي  جاهل مع عروض ال ناول  لكنه ال فمكن أن فقع 

 سش ل صحيم. عربيللعروض ال

   تهيمن عنى الكم.العروض العربي عن سائر األعار ض ب نه هيك   أي ذو هيئ فتفرد

 كل من  جاو  الخليل دون فهم ملنلج  ضل  وأضل.

 

 منظوم  الخليل لعلم العروض

http://nprosody.blogspot.com/2017/11/alkhalils-paradigm.html
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 رقمًيا نتدى العروض م

 كتبب العروض الرق  

   كى الفبس بح  العروض الرق   عنصف 

 

 

http://arood.com/vb/?styleid=21
http://nprosody.blogspot.com/2017/10/blog-post_61.html
https://www.facebook.com/groups/503016863205774/

