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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

  

)وا ُمميتُأوت  ماْ نلقَ ال إَِ  لمِعليال( 
  

  

صدق اهللا العظيم 

 

) 85( سورة  اإلسراء من اآلية
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  الشكر والتقدير

  :محكم آياته الكريمةفهو الناطق في  الشكر هللا أوالً وآخراً،

 

(نَّكُمَألزِيد تُملَِئن شَكَر)  

 

  )7(سورة إبراهيم، من اآلية 

  

  أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لألستاذ الدكتور

  

 

 

 

 

  على تفضلهما لمناقشة هذا البحث

والشكر موصول إلى من ساعد وأرشد وقدم النصيحة ولو بكلمة طيبة إلنجاز هذا 

  البحث

  

  

 واهللا ولي التوفيق
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  المقدمة

  

اللھم إیاك نعبد وإیاك نستعین، وبعونك وتوفیقك ینبلج الحق ویستبین، اللھم 

  .ن وعلى جمیع األنبیاء والمرسلینصّل على سیدنا محمد الصادق الوعد األمی

  :وبعد

اللغة أداة التفاھم ، ووسیلة التعایش والتمازج بین بني البشریة ، فلما كانت فإن 

ھي أساس االندماج والمعایشة ، كان لزامًا لكل شعب یحیا على ھذه البسیطة من أن 

و فتور، یتخذ للغتھ أصوًال وضوابط یحفظ بھا ھذه اللغة مما قد یصیبھا من مرض أ

  .یحافظ على بنائھا ، ویذود عن اندثارھا وھدمھا 

 مإننا نعلم أن العرب في جاھلیتھم كانوا أھل سلیقة سلیمة ، ولغة نقیة ؛ إال أنھ

األعاجم ، وما صاحب انتشار رقعة اإلسالم ، ودخول غیر العرب في وا خالط

والخطأ الذي كان  .ن اإلسالم ، وما نتج من المخالطة ، األمر الذي أدى إلى فشو اللح

إال أنھ من األمور المسّلم " –الناشئ عن مخالطة األعاجم  –بدء فتح بوابة اندثارھا 

بھا وجود جـھد خارق وعظیم بذلھ العرب مـن أجل خدمة لغتھم ، والحرص علیھا ، 

صون  - :ي في المقام األول غواالعتزاز بھا ، دافعین إلى دراستھا دراسة شمولیة ، تب

" العزیز من شبھة التحریفكتاب اهللا
)1(

ومن ثم حفظ اللغة التي بھا ینسج الشعر الذي  

  .یعد دیوانھم ، وسجل تاریخھم ، ومفسر بعض آي القرآن الكریم 

فیدرسھا ، والعلم الذي یحكم دراسة اللغة یسمى بعلم اللغة من كافة اتجاھاتھا 

  .منطوقة ومسموعة ومكتوبة 

 –وقبل تقعید اللغة في قواعد  –في جاھلیتھا على أن العرب كانت على درایة 

بما تعنیھ الكلمة من معنى ممن كان " لغة فصحى"بأصول وقواعد اللغة ، وأنھا كانت 

یتقنھا من البدو ، الذین ُجِعُلوا ھم أھل المتكلمین بھا ، فمنھم ُأِخَذت أوًال  وال أحد 

  .غیرھم 

                                                
 –دار غریب .  11ص . حمد الكشك أ. د. لة لفھم صرفي ونحوي وداللي محاو، من وظائف الصوت اللغوي  )1(

 ف 2007-مصر  –القاھرة 
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البدو ، فالعربي البدوي  ھي لغة  -أي العلماء  –فالعربیة الفصحى عندھم "

ھو الحكم الفصل في العربیة الصحیحة ، وھو ال یخطئ في التحدث بھا عندھم ، وال 

"على الخطأ –إن أراد  –یطاوعھ لسانھ 
)1(

.  

عمدوا إلى وضع قواعد  –وھذه األمراض في اللغة  - فبظھور الخطأ واللحن  

  .من الخطأ  یسیرون بھا الكالم ، ویقعدون بھا الضبط ، لحفظ اللغة

العروض  –التعریف بكال العلمین  إلىیكون مدخال  أنوقصدت بھذا البحث 

قیمة اللغة في ضوء  إلىالتباین والترابط بینھما ، والنظر  أوجھ، وبیان  -والصرف 

ممارسة االلتقاء واالفتراق بین الوسیلة والھدف لكل من العلمین ، وذلك یتضمن بیان 

فة صلة كال العلمین ببعضھما من حیث التعرف على موضوع البحث في معر أھمیة

 والتأثربدایات نشأتھما والتعریف بعلماء كل علم ومؤلفاتھم ، ثم معرفة عالقة التأثیر 

وقواعد كل علم على حده ،  ألصولبین العلمین،وتصنیف العلماء فیھما بتقعیدھم 

ناء والوزن ، استنادا الكبیر في المحافظة على اللغة شعرا ونثرا من حیث الب وأثرھما

الفطرة التي جبل علیھا المتكلمون بالعربیة ،  أساسھااللغة تخضع لقواعد  أن إلى

  .االمر الذي یساعد على استقامة النطق باللغة 

كان ذلك من دواعي اختیاري لھذا  العنوان للبحث فیھ ، من معرفة للباعث 

نة بین المقاطع وعقد مقار راء تقعید علمي العروض والصرف ،الحقیقي و

 األقدمونتركھ  ما إحیاءالمشاركة في  إلى إضافةالعروضیة والتفاعیل  الصرفیة ،  

  . في دور الكتب لم تر النور بعد  األرففمن آثار ما تزال حتى اآلن حبیسة 

الكتب التي تحتضن مثل ھذا  إلىافتقار الكتبة العربیة  إالعلى ذلك  أدللیس 

استطراد على موضوع  أواثرا ھنا وھناك بین مقالة بسیطة ما وجد متن إالالعنوان ، 

  :آخر جلبھ سیاق المقال ، فمن ھذه الكتب 

،  األندلسيالبن عبد ربھ ) العقد الفرید ( البن القطاع ، ) البارع في علم العروض( 

الحسین احمد بن فارس بن زكریا ،  ألبي)  الصاحبي( البن جني ، ) الخصائص (

الرؤیة الجدیدة لموسیقى الشعر ( لنازك المالئكة ، ) الكاملة  عمالاأل - شجرة القمر(

العروض ( نھار ، أبوصالح عبد ربھ :د) العربي قدیمھ وحدیثھ فصیحھ وشعبیھ 

 األلحان أوزان( فوزي سعد عیسى ، : د) العربي ومحاوالت التطویر والتجدید فیھ 
                                                

)1(
  . 1994 – 3ط. مكتبة الخانجي ، القاھرة – 77ص. رمضان عبد التواب . د . فصول في فقھ اللغة  -
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عبد : د) النحو والصرف علم  إلىالمدخل ( ، ) بلغة العروض وتوائم من القریض 

عبد المنعم عبد اهللا : د) المقطع الصوتي ، ضوء تراثنا اللغوي ( العزیز عتیق ، 

 إبراھیممجدي : د) رسالة الماجستیر  –الكاتب  أدبالظواھر اللغویة في ( محمد ، 

مجلة ( عبد النبي اقدیر ، : د) مجلة كلیة اآلداب ، جامعة الفاتح ( ،  إبراھیممحمد 

  . سعد مصلوح : د)  اإلسكندریةاآلداب ، جامعة كلیة 

  .نجاز ھذا البحث إلھذا من باب العد ال الحصر ، وھي من جملة ما تم االستعانة بھ 

فصول ثالثة ، تحت كل  إلىھذه الدراسة  بمقدمة وتمھید ، مقسما البحث  بدأتوقد 

  :  اآلتيفصل یندرج مبحثان تلیھا خاتمة ، وفق 

v  حثاه ھما ومب،  األولالفصل: 

  .والفائدة  األسسالعروض والصرف ، :  األول

  .تباین مفھوم علمي العروض والصرف عن غیرھما من العلوم : الثاني 

v ،ومبحثاه ھما  الفصل الثاني : 

، وعلماؤھما  وأسبابھماوالتطور لعلمي العروض والصرف ،  النشأةبین :  األول

  .والصرف دور المقطع والنبر في علمي العروض : الثاني 

v ، ومبحثاه ھما  الفصل الثالث : 

   واألسالیب واأللفاظفي المعاني  –العروض والصرف  –العلمین  تأثیر:  األول

  .االلتقاء واالفتراق بین علمي العروض والصرف : الثاني 

وختم البحث بخاتمة تضمنت نتائج تم التوصل إلیھا من خالل النظر في المادة      

  . التي احتواھا البحث

ھذه ھي الھیكلیة العامة  لھذا البحث الذي أرجو من اهللا أن یكون قد حوى إضافة 

ولو متواضعة للدراسة العروضیة والصرفیة ، وان یساھم  ولو بقدر یسیر في 

  . تنمیة دراسة اللغة العربیة وتطورھا
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  تمھید

ا على طریقة معینة ، إن الشعر والنثر كالٌم من الكالم العربي ، یصاغ كل منھم       

یجمع بینھما نمط العربیة وخصائصھا ، وبنیة مفرداتھا الصرفیة والصوتیة ، فإننا 

علي یقین بأن اللغة العربیة وجود لھ كیان وجسم ، فالجسم ھو اللفظة ، مفردة كانت 

أو مجتمعة مع نظیراتھا ، وكیانھا ھو القالب الوزني الذي من خاللھ تصاغ األبنیة 

متمثلة في البیت  –، ألفاظا مفردة تحت مظلة علم الصرف ، وألفاظ مجتمعة العربیة 

تحت مظلة علم العروض ، وعماد قیام الوزنین مراعاة الحركة والسكون،  –الشعري 

  .كل وزن وفق ضوابط یعمل بھا في مجالھ 

  - علم العروض  - 

تدل على  القواعد التي: ، كلمة مؤنثة ، تعني) فعول(على وزن : العروض       

  .المیزان الدقیق الذي یعرف بھ صحیح أوزان الشعر العربي من فاسدھا 

  ) :العروض(ولقد تباینت اآلراء حول معنى كلمة  - 

ھي مشتقة من العرض ، إذ إن الشعر یعرض ویقاس على میزانھ ، : فقیل "      

: قیلالطریق في الجبل ، والبحور طرق إلى النظم ،و: إن معنى العروض ھو : وقیل 

الناحیة ، إذ أن الشعر ناحیة من نواحي علوم : ھي مستعارة من العروض بمعنى 

إن التسمیة جاءت توسعا من الجزء األخیر من صدر : اللغة العربیة وآدابھا ، وقیل 

"عروضا: البیت الذي یسمى
)1(

.  

العروض من أسمائھا ، إذ یروى أنھ دعا "إن الخلیل أراد بھا مكة ، إذ : وقیل     

بمكة أن یرزقھ اهللا علما لم یسبقھ إلیھ أحدا ، وال یؤخذ إال عنھ ، فلما رجع من حجھ 

)2(فتح اهللا علیھ بعلم العروض
، ولعل دافعھ إلى ھذا الدعاء ولھفھ لوضع مثل ھذا  

العلم ما شاھد من انتشار الغناء في مكة ، مع مالحظتھ اللحن والخطأ المنتشر في ذلك 

ي األساس ، فمال بفكره إلى أن یسن لھم قانونا یضبطون بھ الوسط العربي الفصیح ف

  .أوزان الشعر الذي یتغنون بھ ، فیئد بذلك الوزن اللحن 

                                                
)1(

، ابن منظور، مرجعة وتصحیح نخبة من األساتذة المتخصصین، دار ض و ر ع: مادة . لسان العرب  
  .م2003الحدیث، القاھرة، 

)2(
إحسان عباس، دار الثقافة، : ابن خلیكان، ت ،243، ص1وأنباء أبناء الزمان، جـ وفیات األعیان: ینظر  

 . بیروت
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الرأي القائل بأن معنى العروض مشتق من   -في نظري  –ولعل أقرب اآلراء       

  .العرض ، إذ أن الشعر العربي ، یعرض ویقاس على میزانھ 

وتسمیھ ھذا العلم بھذا االسم ، فالثابت أن الخلیل بن أحمد  وأیا یكن دافع وضع      

الفراھیدي ھو واضع أصول ھذا العلم وقوانینھ التي ما تزال باقیة دون وجود تغییر 

یذكر حدث علیھا ، حیث أخرجھ الخلیل علما كامال ال نقص فیھ ، وإن استدرك علیھ 

  .البحور المھملة  األخفش بحرا لم یسمھ في المستعمالت ، ولكنھ صنفھ في

وتكمن غایة العروض في ضبط ووزن وتمییز وزن عن وزن آخر ، ومعرفة         

سالمتھ من مكسوره ، إذ ھو الحكم الذي یفصل في صحة الشعر وسالمتھ من العیوب 

  .التي تبعده عن منابع العربیة 

وزن بھ ألنھ ی" بحر : والعروض العربي یجمع تحت ما یعرف بالبحور ، وقیل       

مال یتناھى من الشعر ، فأشبھ بذلك البحر الذي ال یجف وال ینتھي بما یؤخذ ویغترف 

"منھ ، وذلك لسعتھ وكثرتھ ،إذ ما من بحر إال وقد بنیت علیھ قصائد جمة
)1(

  

  :وبحور الشعر التي وضعھا الخلیل خمسة عشر بحرا، وھى       

 –الرمل  –الرجز  –الھزج  –امل الك –الوافر  –البسیط  –المدید  –الطویل       

المتقارب ،  –المجتث  –المقتضب  –المضارع  –الخفیف  –المنسرح  –السریع 

  . الخبب أو المحدث أو المتدارك : آخر ، ھو وتدارك االخفش على الخلیل بحرا 

  .ولكل بحر وزنھ المأخوذ من الدوائر العروضیة الخمسة 

)2(وھذه الدوائر ھي        
: -  

فعولن ، (المختلف ، وسمیت بذلك الختالف أجزائھا بین خماسیة دائرة  - 1

، ویفك من ھذه الدائرة أبحر ثالثة، ) مفاعیلن ، مستفعلن(وبین سباعیة ) فاعلن

  .الطویل والمدید والبسیط: ھي 

مفاعلتن ، (دائرة المؤتلف ، وسمیت بذلك ، الئتالف أجزائھا  السباعیة  - 2

: الوافر والكامل ، وآخر مھمل ، ھو : ما ، ویفك منھا بحران  ، ھ) متفاعلن

 .المتوفر

                                                
)1(

 .51ص . ھاشم صالح مناع  ،د  ،الشافي في العروض والقوافي : ینظر  
)2(

 27،28شعر الشطرین والشعر الحر ، ص  موسیقى الشعر العربي قدیمھ وحدیثھ ، دراسة تطبیقیة في: ینظر  
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دائرة المجتلب ، وسمیت بذلك ؛ الن جمیع أجزائھا اجتلبت من دائرة  - 3

 . الھزج الرجز والرمل : المختلف، ویفك منھا أبحر ثالثة ، ھى 

ذات ) مستفعلن(دائرة المشتبھ ، وسمیت بذلك الشتباه أجزائھا ، إذ تشبھ فیھ  - 4

) فاعالتن(ذات الوتد المفروق ، كما تشبھ فیھا ) مستفع لن( الوتد المجموع بـ

 .مفروقة الوتد ) فاع ال تن(مجموعة الوتد بـ 

السریع والمنسرح والخفیف : ومنھا یفك تسعة أبحر ، ستة مستعملة ، وھى         

  : ھيوالمضارع والمقتضب والمجتث ، وثالثة مھملة ، 

  .المتئد والمنسرد والمطرد

، ) فاعلن(و ) فعولن(فق ، وسمیت بذلك التفاق أجزائھا الخماسیة دائرة المت - 5

  . المتقارب والمتدارك : ومنھا یفك بحران ، ھما 

ومن خالل دوران المقاطع في ھذه الدوائر تتكون لنا التفاعیل التي تتكون منھا       

  .ھذه البحور 

 –مفاعیلن  –فعولن  –فاعلن : وھذه التفاعیل في مجملھا عشرة تفاعیل ، ھى        

  .فاعالتن –مستفع لن  –فاع التن  –مفعوالت  –متفاعلن  –مفاعلتن  -مستفعلن

وأساس تكوین ھذه التفاعیل ھو المقاطع العروضیة القائمة على دوران        

: المتحرك والساكن في الدوائر العروضیة ، واقل ما یتألف منھ المقطع العروضي 

سبب خفیف ، وثقیل ، ووتد : مسة أحرف ، وھى حرفان  ، وھو ال یزید عن خ

للداللة ( / ) مجموع ، ومفروق ، وفاصلة صغرى ، وكبرى ، وھى ترسم في رموز 

  .للداللة على الساكن ) 0(على المتحرك ، 

على أن ھذه التفاعیل ال تبقى على حال أو صورة ثابتة في البحور التي تتألف       

  .بالحذف والزیادة ، أو تسكین متحرك ، أو تحریك ساكنمنھا ، وإنما یعتریھا التغییر 

لما كانت بعض التغییرات الیسیرة في الترتیب ال تخل بنغم البیت ، فقد اضطر         

الخلیل إلى حصر ھذه التغییرات ، و ضبطھا ووضع أسماء محددة لھا ، لیقدم لنا مع 

  .الزحافات والعلل كل بحر ما یجوز فیھ من تغییرات ، وسمى ھذه التغییرات ب

فالزحاف تغییر الزم یختص بثواني األسباب ، كتسكین التاء في "       

،وھو یدخل ) فعلن(فتصیر) فاعلن(، وحذف األلف من ) متفاعلن(فتصیر )مفاعلتن(

الحشو والعروض والضرب في وزن البیت ، أما العلة ، فھى تغییر الزم  تختص 
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) فاعال(فتصیر ) فاعالتن(خیر برمتھ من باألسباب واألوتاد ، كحذف السبب األ

) مفعوالت(المساویة لھا بالحركات والسكنات ، وتسكین التاء من ) فاعلن(وتنقل الى 

المساویة لھا بالحركات والسكنات ، ) مفعوالن(وتنقل إلى ) مفعوالت(فتصیر 

"وتختص باألعاریض والضروب دون الحشو من األجزاء
)1(

.  

عان ، زحاف مفرد وزحاف مزدوج ، فالمفرد كاإلضمار     أما الزحاف فنو"       

حذف الرابع  –، والطي  - حذف الثاني الساكن - ، والخبن -تسكین الثاني المتحرك  –

  ... .، بشرط أن یكون ثاني سبب- الساكن 

والمزدوج ، كالخبل  وھو اجتماع طي وخبن ، والخزل  وھو اجتماع  - 

  ...  .اإلضمار والطي 

 .وعان ، علل زیادة وعلل نقص والعلة كذلك ن - 

فالزیادة كالتذییل ، وھو زیادة حرف واحد على ما أخره وتد مجموع ، وھو      

  .یدخل المتدارك والكامل ومجزوء البسیط 

وھو زیادة سبب خفیف على ما أخره وتد مجموع ، ویدخل : والترفیل         

  .المتدارك والكامل 

".لقطف ، إذ ھو اجتماع العصب مع الحذف ا: وإما علل النقص فمنھا        
)2(

  

إن وزن الشعر قائم على مقابلة المنطوق من الشعر بالمیزان العروضي ، حیث        

أن كل قسمین متساویین من حیث النغم والقیاس والموسیقى یعرف باسم البیت الذي 

في البیت یعرف فیھ كل قسم بالمصراع ، تشبیھا لھ بمصراعي الباب ، أو بالشطر ، و

الواحد قسمھ الخلیل إلى أقسام تتبین من خاللھا مواضع الزحافات والعلل ، فالبیت 

یتكون من عروض ، وھى التفعیلة التي تقع في أخر الشطر األول من البیت ، 

ھو : ھو التفعیلة التي تقع في أخر الشطر الثاني من البیت ، والحشو : والضرب 

  .لة العروض وتفعیلة الضرب جمیع تفعیالت البیت ما عدا تفعی

وللبیت مسمیات عروضیة حسب وقوع ھذه الزحافات والعلل في أجزاء البیت،         

  ... . وما تحدثھ فیھا ، فیكون بیت مجزوء ومشطور ومنھوك 

  
                                                

)1(
 .44، ص  86ص . شرح تحفة الخلیل : ینظر  

)2(
، 1عبد العزیز عتیق، دار األفاق العربیة، القاھرة، ط      . ، د144 – 136ص والقافیة،   علم العروض  : ینظر  

 .م2006
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  - علم الصرف  - 

تنوین یلحق : علم تعرف بھ أبنیة الكالم واشتقاقھ ، وعند النحاة : الصرف لغة "       

"یجعلونھ دلیال على تمكن  االسم في باب اإلسمیة االسم 
)1(

.  

وقد استعملت لفظة التصریف كذلك مصطلحا لھذا النوع من الدراسة ، لیدل        

على معنى التحویل والتغییر والتبدیل ، وجاء مرة بلفظ المجرد ، ومرة أخرى بلفظ 

  .المزید

صرف ، الصاد والراء :"جاء في معجم مقاییس اللغة : صرف : المجرد  -       

صرفت القوم صرفا وانصرفوا، : والفاء، معظم بابھ یدل على رجع الشيء ، من ذلك 

"إذا رجعتھم فرجعوا 
)2(

.  

صرف األجیر من العمل ، والغالم من : "وجاء في المعجم الوسیط        

قدمھ : وأصرف الشراب ... بذلتھ : خلى سبیلھ ، والمال أنفقتھ والنقد بمثلھ :المكتب

... "لم یمزجھ بغیره : صرفا 
)3(

اللبن ساعة یحلب وینصرف بھ ، : والصریف "،  

... "وھو أیضا صوت ناب البعیر ، وسمى بذلك ؛ ألنھ یردده ویرجعھ 
)4(

 

)فما یستطیعون صرفا وال نصرا(الحیلة ، ومن ذلك قولھ تعالى : والصرف"
)5(

، أي  

أن یزاد فیھ : وصرف الحدیث  ال یستطیعون أن یصرفوا عن أنفسھم العذاب ،

"المحتال في األمور: ویحسنھ، 
)6(

  

: صـرف األمر ، إذا دبــــره ووجـــھھ، ویــــقـال : صرف : أمـا المـزیــد  - 

)7(تـــحویلــھا من وجــھة إلى وجــــھة: صــرف اهللا الریاح ، أي 
كقولھ  

" وتصـــریف الریــاح آیـــات لقـــوم یعقلون: "تعالى 
)8(

وصـــرف األمــــر  

)1(بیــــنھ 
ولــقــد صــرفنا للنــاس فـي ھذا القران من كل : (قــــال تعـــالى   

                                                
)1(

دار . إبراھیم أنیس ، عطیة الصوالحي ، عبد الحلیم المنتصر ، محمد خلف اهللا احمد . المعجم الوسیط  
 .م  1972 – 2ط .  513ص .  1جـ. مصر . المعارف 

)2(
 .بیروت  –دار الفكر  –عبد السالم محمد ھارون :ت.  342ص.  - 3جـ . اییس اللغة الین فارس معجم مق 

)3(
 513ص.  1جـ. المعجم الوسیط  

)4(
 .342ص. 3جـ . معجم مقاییس اللغة  

)5(
 19أیة  –من سورة الفرقان  

)6(
 162 – 161ص  – 3جـ. لبنان  –بیروت  –دار الفكر  –للفیروز أبادي  –القاموس المحیط  

 513ص  – 1ج. المعجم الوسیط  )7(
 5أیة  –من سورة الجاثیة  )8(
)1(

 5، أیة  1المعجم الوسیط ، جـ  
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)مثل 
)2(

)3(بالغ في رده عن وجھھ: وصرف الشيء  
وصرفتھ في األمر  

)4(تصریفا ، فتصرف ، قلبتھ فتقلب 
)5(تحول عنھ وتركھ : وانصرف عنھ 

قال 

)قلوبھمثم انصرفوا صرف اهللا : (تعالى 
)6(

  

واحدة ، ) صرف وتصریف:(مما سبق نستنتج أن الداللة المعجمیة لكلمتي       

والفرق بینھما یتمثل فقط في كون األولى من الثالثي المجرد ، والثانیة فھي من 

  .المزید بتضعیف العین

من معناھا اللغوي المعجمي إلى المعنى ) صرف( لقد انتقلت كلمة: اصطالحا  - 

وفي ھذا أیضا تنوعت التعاریف والمفاھیم منذ عھد سیبویھ االصطالحي ، 

 مرورا بالمازني فالسیرافي فأبي علي الفارسي فابن جني وغیرھم 

ھذا : "حیث یقول " ھـ 180ت "فأول كتاب یتحدث عن الصرف ھو لسیبویھ       

 باب ما بنت العرب من األسماء والصفات واألفعال غیر المعتلة والمعتلة ، وما قیس

من المعتل الذي ال یتكلمون بھ ، ولم یجئ في كالمھم إال نظیره من غیر بابھ ، وھو 

)"التصریف والفعل:(الذي یسمیھ النحویون 
)7(

  

إلى جمع أبواب علم "التصریف : في كتابھ ) ھـ 249:ت(وذھب المازني      

الصرف التي دارت حول موضوع أبنیة الكلمات واألسماء والصفات واألفعال ، 

موضوع ما في حروف ھذه الكلمات من أصل وزیادة وحذف وحركة وسكون و

وقلب وإبدال وصحة وإعالل وإضمار وإدغام وتضعیف ، وغیر ذلك مما یتعلق 

"باللفظ المفرد
)8(

  

: ففسر الكلمتین األخیرتین من نص سیبویھ قائال ) ھـ 368ت (أما السیرافي        

حتى تصیر على ... ات والزیادات والقلب أما التصریف فھو تغییر الكلمة بالحرك"

) ضرب:(ابن لي من: مثال كلمة أخرى ، والفعل تمثیلھا بالكلمة ووزنھا بھا، كقولھ 

ضربب، فتغیرت الضاد : فقلنا ) فعلل:(بالفعل فوجدناه ) جلجل(جلجل ، فوزنا : مثل

                                                
)2(

 89أیة  ،من سورة اإلسراء  
)3(

 162ص  ،جـ  ،المعجم الوسیط  
)4(

 162ص ، 3جـ ،القاموس المحیط  
 513ص، 1ج ،المعجم الوسیط  )5(
 127 ،أیة ،من سورة التوبة  )6(
 م1982، 2ط ،القاھرة  ،عبد السالم ھارون : ت ، 242ص ، 4جـ ،لكتاب لسیبویھ ا )7(
)8(

 276ص ،  3جـ ،المنصف البن جني  
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تي على الحركات ال) ضربب: (إلى الضم ، وزیادة الباء ، ونظم الحروف التي في

  ) ...جلجل(، الذي ھو مجال)فعلل(فیھا، ھو التصریف والفعل ، ھو تمثیلھ بـ 

فبذلك یكون السیرافي جعل من التصریف خاصا بالقسم الثاني مما نص علیھ       

التصریف والفعل ، وأغفل القسم األول ، وھو : سیبویھ ، وھذا الذي یسمیھ النحویون 

"األفعال ما بنتھ العرب من األسماء والصفات و
)1(

 .  

فمن خالل تعریفھ للنحو یتجلى تعریفھ ) ھـ 377: ت (أما أبو علي الفارسي        

النحو علم بالمقاییس المستنبطة من استقراء كالم :"لعلم الصرف ، من ذلك قولھ 

تغییر : تغییر یلحق أواخر الكلم ، واألخر : أحدھما : العرب ، وھو ینقسم إلى قسمین 

"م وأنفسھایلحق ذوات الكل
)2(

 .  

فأما أواخر الكلم ، فھناك قسم یحدث فیھ اختالف العوامل من تغییر بالحركات "      

والسكون أو الحروف ، وقسم ال یحدث فیھ اختالف العوامل ، وذلك بتحریك ساكن أو 

إسكان متحرك أو إبدال حرف من حرف ، أو زیادة حرف أو نقصانھ ، وأما أنفس 

ى تتمثل في التثنیة والجمع والنسب وإضافة االسم المعتل إلى الكلمة وذواتھا ، فھ

المتكلم وتخفیف الھمزة والمقصور والممدود و العدد والتأنیث والتذكیر وجمع 

.التكسیر والتصغیر واإلمالة والمصادر واإلدغام 
)3(

  

: معنیین للصرف ،حیث یقول في أحدھما" ھـ 392: ت"وأعطى ابن جني     

تأتي إلى الحروف األصول فتتصرف فیھا بزیادة حرف أو التصریف ھو أن "

تحریف بضرب من ضروب التغییر ، فذلك ھو التصرف فیھا ، والتصرف لھا ، نحو 

: السم الفاعل ، مضروب:للمضارع ، ضارب : للماضي ، یضرب : ضرب : قول

ضربا ، أو مبنیا للمجھول ضرب ، أو أردت أن الفعل : السم المفعول ، وللمصدر

ضارب ، فإذا استدعى الضرب ، : من أكثر من واحد على وجھ المقابلة فتقول  كان

فإن أردت أنھ كان فیھ الضرب في نفسھ مع اختالج وحركة ، ... استضرب : قلت 

  . اضطرب: قلت 

                                                
)1(

 .، بیروت دار األفاق الجدیدة  ،15،صفخر الدین قباوة. ابن عصفور والتصریف  
)2(

 ، الجزائر ،الجامعیة  دیوان المطبوعات ،حسن شاذلي فرھود : ت  ، 3ص  ،ألبي على الفارسي . التكملة  

 .م  1984
)3(

 .4ص  التكملة ، 
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وعلى ھذا عامة فمعنى التصریف ھو ما علمنا من التلعب بالحروف األصول ،        

  .ادة منھا لما یراد فیھا من المعاني المف

التصریف إنما ھو أن تجيء إلى الكلمة الواحدة ، : "وفي المعنى األخر       

: فیبتني منھ مثل ) ضرب(مثال ذلك أن تأتي إلى ... فتصرفھا على وجوه شتى 

: ِضرَبب ٌ، ومثل :ِدرَھم: ِضَرٌب، ومثل: ِقمطـٌَر : ِضرَبٌب ، ومثل : جعفر، فتقول 

..." َضُرَب : َظُرَف : َضِرَب ، ومثل : َعِلَم 
)1(

  

ولقد كان اللحن الصرفي شائعا منذ عقد صدر اإلسالم ، فھذا ما جعل العلماء       

  .یرجحونھ سببا رئیسا في نشأة علم الصرف 

: والصرف قائم على مقابلة حروف الكلمة الواردة علیك بالفاء والعین والالم       

فیھا عن ثالثة أحرف قوبل أصل وھى أصل وأساس المیزان الصرفي ، وما زاد 

 .اللفظة بالمیزان ثم صور المیزان بصورة الموزون 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
)1(

 ینظر.  17-16ص . ابن عصفور والتصریف  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 15

  

  

  

  

  الفصل األول

  

إلى التعريف بعلمي العروض والصرف وما يقومان  هذا الفصل أشرت في

عليه من أسس مشتركة بينهما، وهي أصل المادة الوزنية ثم المادة الخام التي يقع 

ين وهي اللغة، مع إبراز فائدة كال العلمين في أنهما قانونان عليها عمل العلم

يذودان عن ضياع اللغة، ويحثان في تأصيلها والعودة بها إلى منابعها النقية التي 

منها أخذت، لما وجد من لحن العامة والخطأ عند النطق بها واستخدامها، كما تم 

   .كعلم النحو وعلم الموسيقى تحديد مفهوم العلمين بعيداً عن العلوم المشابه لهما
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  المبحث األول

  

  والفائدةالعروض والصرف ، األسس 
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والفائدة األسس العروض والصرف  

 

بین العروض وعلم العروض ، والصرف وعلم الصرف ، من الفرق مثل 

  .، والنحو وعلم النحو  اوعلم الموسیق االذي بین الموسیق

لطبـیعي ، واآلخر ھو كاشفھ وضابطھ فاألول من ھذه األزواج ھو الكائن ا

وقانونھ ، فما علم العروض إال جملة القواعد التي تحكم بنـاء البیـت المفرد مـن 

  .الشعر ، وما علم الصرف إال جملة القواعد التي تحكم بناء الكلمة المفردة من اللغة 

 إن علم العروض إلى جانب تمثل دراستھ في البیت المفرد ، فھو كذلك یتعلق

حیث ینظر علماء العروض في ، اھر المتمثلة في تتابع األبیات بدراسة بعض الظو

یدتھ ، استنادًا إلى أن تعریف القصیدة في ـیات قصـعر من جھة مشابھتھ ألبـبیت الش

ھي مجموع أبیات من بحر واحد مستویة في عدد األجزاء ، وفي : "االصطالح 

"تناع ما یمتنع جواز ما یجوز فیھا ، ولزوم ما یلزم ، وام
1

  

وكذلك علم الصرف ، فھو إلى جانب تمثلھ في دراسة الكلمة المفردة ، فھو  

حیث ینظر علماء الصرف " ، لظواھر التي تتعلق بتتابع الكلممع ذلك یدرس بعض ا

في الكلمة من جھة ما یصیبھا من تخفیف أو إعالل أو إبدال أو إدغام لمجاورة بعض 

"الكلمات لھا 
)2(

قطیع البیت واألبیات ھو التطبیق المقبول لعلم العروض ، وإن إذًا ت، 

  .تصریف الكلمة والكلم ھو التطبیق المقبول لعلم الصرف 

من ھذا العرض األولي یبرز لنا وبكل وضوح العالقة التي تربط بین علمي   

  .العروض والصرف 

ازه على وھذا ما عرض لھ بعض الباحثین من جھات شتى ، لتوضیحھ وإبر 

فمنھم من رأى أن تلك العالقة ال تجاوز حدود الشكل ، "  ،حسب منطلقاتھم  وآرائھم

، بشكل ) المیزان الصرفي(بل یكاد علم الصرف ال یلتقي بعلم العروض إال في 

"ظاھري  واه 
)2(

.  

                                                
)1(

،        2مصطفى البابي الحلبي ، طالسید محمد ، طبعة : ، للقنائى ، ت  16ص اإلرشاد الشافي على متن الكافي ، 
  ، مصر   ف1957

ن ، محمد نور الحسن وآخرو: الحسن ، ت رضي محمد بن ، لل 13ص 2شرح شافیة ابن الحاجب ، ج: ینظر  )2(
 . م القاھرة 1975دار الفكر العربي 

م 1987صفاء خلوصي ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، . بتصرف ، د 475فن التقطیع الشعري والقافیة ص-)2(
   .بغداد
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ومنھم من دقق النظر في تلك المشابھة الشكلیة ، ونبھ على أھمیتھا ، فما " 

مل الخلیل إال تطویر لمفھوم المیزان الصرفي ، بحیث الوزن الذي ھو أساس في ع

یتناول البنیة السطحیة للكلمة ، ال البنیة العمیقة ، ویتجاوز الكلمة الواحدة إلى الكلم 

"التي تمتزج فیھ معا 
)2(

  

سوخ أسس ومنھم من سما إلى سماء اإلنتاج العقلي  ، فكشف أنھ ال ریب في ر

علیھا واتصف بھا كل ما أنتجھ من علوم ،  فانبنى معینة طبعت العقل العربي،

فت نفس األدوات في جمیع حقول المعرفة ، وھنا یكمن فالثقافة اإلسالمیة القدیمة وظَّ"

"تماسك عمیق لم یكشف عنھ بعد بما فیھ الكفایة 
)3(

، على أن علماء العربیة في 

لم تكن ولیدة من  تقعیدھم ھذا كانوا قد أخذوا في عین االعتبار أن ھذه المادة العلمیة

  .عدم، إنما ھي انبثاق من موجود لم یلتفت إلیھ كقواعد إال عندما دعت الحاجة لذلك

:یقول الجاحظ
)1(

ك األسماء ، وھم إن المتكلمین قد اشتقوا من كالم العرب تل" 

ة ما لم یكن لھ في لغة العرب اسم ، فصاروا في ذلك سلفًا لكل اصطلحوا على تسمی

قوا بین رَّالعرض والجوھر ، و آیس ولیس، َف -:تابع ، ولذلك قالوا خلف ، وقدوة لكل 

البطالن والتالشيء، وذكروا الھذیة والھویة والماھیة، وأشباه ذلك ، كما وضع الخلیل 

)6(بن أحمد
ألوزان القصید وقصار األرجاز ألقابًا ، ولم تكن العرب تتعارف على تلك  

بتلك األسماء ، كما ذكر الطویل والبسیط  األعاریض بتلك األلقاب ، وتلك األوزان

... "والمدید والوافر والكامل ، وأشباه ذلك 
)7(

  

                                                
)2(

 
"

 ف1981 – 2لعلم للمالیین ، طدار ا، كمال أبو دیب . ، د526في البنیة اإلیقاعیة للشعر العربي ، ص  
 .بیروت

 )3(
الدار البیضاء ، . دار توبقال . مبارك حنون وآخرون : جمال الدین بن الشیخ ، ت .  35الشعریة العربیة ص  
 .ف 1996، 1ط

أبو عثمان بن بحر بن محبوب الكناني اللیثي ، المعروف بالجاحظ البصري ، صاحب التصانیف في : الجاحظ  )1(
ھ مقالة في أصول الدین ، وإلیھ تنسب الفرقة المعروفة بالجاحظیة من المعتزلة ، تتلمذ على ید أبي كل فن ، ل

الحیوان ، البیان والتبیین ، وغیرھما كثیر،  -:إسحاق إبراھیم بن سّیار النّظام ، من مصنفاتھ وأشھرھا ذیوعا 
عمره بالفالج ، وكانت وفاتھ في شھر محرم ، الحدقّي ، لنتوء في عینیھ ، أصیب في آخر  -:وكان یقال لھ أیضًا 

 ".474-470ص  – 3وفیات األعیان ، ج"سنة خمس وخمسین ومائتین بالبصرة ، وقد نّیف على تسعین سنة 
الفرھودي األزدي الیحمدي ، كان : أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراھیدي ، ویقال  )6(

رك علیھ فیھا األخفش بحرًا نبط علم العروض ببحوره الخمسة عشر ، والتي استدإمامًا في النحو ، وھو مست
إن أبوه أول : ، ولھ معـرفة باإلیقاع والنغم ، أخذ عـن سیبویھ علوم األدب ، ویقال  -المتدارك : أو –الخبب : سّماه

أن أقرب نوعًا من الحساب أرید : من سمي بأحمد بعد الرسول الكریم ، مات بالبصرة ، وكان سبب موتھ أنھ قال 
تمضي بھ الجاریة إلى البّیاع فال یمكنھ ظلمھا ، ودخل المسجد وھو یعمل فكره في ذلك ، فصدمتھ ساریة وھو 

بل كان یقطع بحرًا من العروض ، توفي سنة : غافل عنھا بفكره ، فانقلب على ظھره ، فكانت سبب موتھ ، وقیل 
 ".248 - 244، ص  2وفیات األعیان ج"عاش أربعًا وسبعین سنة ،سبعین ، وقیل خمسین وسبعمائة ، وقیل 

 . م1988عبد السالم محمد ھارون ،  مكتبة الخانجي ، : لجاحظ ، تا، 139البیان والتبیین ، ص )7(
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)1(یقول ابن جنيو
وخّلة أخرى أنھ لم یبلغنا أن قومًا من العرب في زمان : " 

یقارب زماننا أجمعوا على تسمیة شيء من األشیاء مصطلحین علیھ ، فكنا نستدل 
"بذلك على اصطالٍح قد كان قبلھم

)2(
.  

مجموع الكالم الذي ینطق بھ : إننا إذا نظرنا إلى اللغة من جانب أنھا 

 : عروضیا –المتكلمون بھا ، لزم معرفة مكوناتھا ، فإذا عرفنا أن أصغر مكوناتھا 

وموقعھ  –المورفیم  –المقطع : فإن النبر إنما مجالھ  :المورفیم  :وصرفیا  ،المقطع 

م بالنبر التوصل إلى معرفة أماكن بروز الصوت إذ یت، الذي یحل فیھ في الكلمة

بوجوده ، وانخفاضھ بانعدامھ ، ومدى اتصال وترابط المقاطع المجاورة ، وھو ما 

إذ للصوت ودرجتھ أثر  –یساعد المنشد أو الملقي على حسن إظھار جمال ما یقول 

كل من  فكان من المستحیل تجاھل ربط العلمین بھذین المفھومین ، وربط –في النفس 

  .النبر والمقطع ، وما یؤدیانھ من عمل في كال العلمین 

یتمثل لنا الربط بین العلمین في جمع العلماء بینھما بطریقة أو بأخرى ، فمن 

طائفة العلماء  ، یبرز لنا شیخنا الخلیل بن أحمد نفسھ ، ثم األخفش األوسط ، مثاًال 

ا كتابھ فیھ ، والمفكر المدقق في واضحًا ، فأولھما واضع علم العروض الذي لم یصلن

وارث  ثانیھماي كتابھ كثیرًا من آرائھ ، وعلم الصرف ، الذي أثبت تلمیذه سیبویھ ف

ذلك كلھ ، الذي لم یكف عن إعمال رأیھ فیھ من خالل كتابیھ في العروض والقافیة ، 

وض بأن ُم طالب علم العروتعلیمھ الذي نثر آراءه في كتب علم الصرف ، بل إنھ ُیْلِز

"فإنھ أقوى لھ علیھ ) " الصرف والنحو(یتعلم أوًال شیئًا من علم العربیة 
)1(

.  

إنھ إذا ما تجلت وثبتت عالقة علم العروض بعلم الصرف ، َوُضَح لنا أن 

نا إذا تتبعنا العلمین تقعیدًا حیث إن، العروضي كالمفكر الصرفي أصالًة المفكر

                                                
غة ، قرأ األدب على الشیخ أبي في علم الل بو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي المشھور ، كان إمامًاأ )1(

وأنت  َتْببََّز:"ه  شیخھ أبو علي في حلقتھ والناس حولھ یشتغلون علیھ ، فقال لھ رسي ، وفارقھ ، فرآعلي الفا
الخصائص ، سر الصناعة ، : ر ، یقال إنھ كان أعور ، من تصانیفھ فترك حلقتھ وتبعھ والزمھ حتى تمھَّ" حصرم

القوافي ، روض ومختصر في ین في النحو ، مختصر في العـالمنصف في شرح تصریف المازني ، التلق
یوم الجمعة للیلتین بقیتا من  مائة بالموصل ، وتوفيكانت والدتھ قبل الثالثین والثالث المقتضب اللمع وغیرھا ،

 ". 246ص ، 3وفیات األعیان ، ج"تین وتسعین وثالثمائة ببغداد ،صفر ، سنة اثن
 )2(

حمد صقر ، الشیخ أ: ،ت 18ص. س بن زكریا تاب في فقھ اللغة ، ألبي الحسین أحمد بن فارالصاحبي ك 
 . مصر  القاھرة ، –م 2005-  1ة المختار، طمؤسس

 )1(
حمد عبد الدایم ، مكتبة الزھـراء ، أ. د: ت . ، أبو الحسن سعید بن مسعدة األخفش  136العروض ص  

 . ف1989القاھرة ، 
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أكثر من المظاھر الثالثة ضمن واحٍد أو  ، وجدنا من األفكار ما یندرجوتطبیقًا

  - :التالیة

  .من العلمین  د ھي نفسھا في كٍلروفیھ تتوحد األفكار ، وت: التوافق  - 1

وفیھ تتشابھ األفكار ، فَتِرُد في أحد العلمین فكرة مضارعة مجاریة :  التوازي - 2

 .لفكرة في اآلخر

في أحدھما فكرة مضادة مقابلة  وفیھ تنعكس األفكار وتتضادُّ ، فترد:  التقابل - 3

 .لفكرة في اآلخر 

  .   وإذا كان ذلك ، لم نملك إال أن نحكم بوجود العالقة ، وربما حكمنا بوثاقتھا 

أسبق نشأة عن علم العروض ، غیر أن طریقة .. إن علم الصرف بال ریب 

بق التفكیر العربیة آَصُل من علمي الصرف والعروض جمیعًا ، وأرسخ جذرًا ، وأس

عمًال ، ومن ثم نستطیع أن نفسر كل مظھر للعالقة حین یظھر  بتأثیر أحد العلمین في 

اآلخر ، دون ضرورة أن یقتصر التأثیر على األسبق نشأًة ، وأن یفسره بخروج 

  .العلمین جمیعًا  من عقل واحد طبعھما بطابعھ 

م علي بن أول ما كان من شأن االھتمام باللغة ھو صدور التوجیھ من اإلماإن 

)3(أبي طالب
)4(إلى أبي األسود الدؤلي 

بوضع أساسیات ولبنات علم النحو ، الذي ھو  

قائم على ضبط حركات اإلعراب والبناء ، لیوقف بھا تیار الخطأ واللحن في 

التراكیب العربیة ، غیر أن تیار الخطأ واللحن كما وجد في التراكیب  واستمر في 

ي صوغ المفردات التي یكثر فیھا التغییر ، كاشتقاق األسالیب ، فقد استمر كذلك ف

                                                
)3(

ھ ، وھو رابع الخلفاء ـبیتھ وأصحاب أبو الحسن علي بن أبي طالب ، ابن عم الرسول وصھره ، من آل 
، وھو ثاني أو ثالث  سلم قبل الھجرة وھو ما یزال صبیًا، أمھ فاطمة بنت أسد الھاشمیة ، أالراشدین ، ولد بمكة 

ك في كل في السنة الثانیة للھجرة ، شار e في اإلسالم ، تزوج فاطمة الزھراء ابنة الرسول الناس دخوًال
للھجرة ،  ن الرسول استخلفھ على المدینة ، بویع بالخالفة سنة خمس وثالثین؛ ألغزوات الرسول عدا تبوك 

 ، د عبد الرحمن بن ملجم في رمضانـل على یـت الفتن في زمنھ ، فقتـوقعوحكم خمـس سنوات وثالث أشـھر ، و
 ."م1955مصر ،مكتبة مصطفى البابي الحلبي  ،708، ص 2ج، السیرة النبویة البن ھشام"أربعین للھجرة : سنة 

)4(
الدؤلي ، كان من : س بن بكر الدیلي ، ویقال ْلأبو األسود ظالم بن عمرو بن سفیان بن جندل بن یعمر بن ِح 

صري ، أول من ـة صفین ، وھو بـالب ، وشھد معھ موقعـسادات التابعین وأعیانھم ، صحب علي بن أبي ط
قد عصفت بمؤلفاتھ فلم یصل دوا أن حوادث الزمان ویب" –كرم اهللا وجھھ  –وضع النحو بطلب من اإلمام علي 

تسع وستین : بالبصرة  سنة  ، ذا إیماء وعبید ، توفي أصابھ الفالج ، وكان موسرًا )67الفھرست ، ص(منھا شيء 
 وفیات األعیان ،."ة الفالج في طاعون الجارف ، وعمره خمس وثمانون سنة ، وقیل إنھ مات قبل الطاعون بعّل

 " . 539 – 535ص ، 2ج
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األسماء ، واستخراج الصیغ واألوزان ، وتصریف األفعال بعضھا من بعض ، إلى 

...غیر ذلك من موضوعات علم الصرف 
)5(

.  

والـذي ) علم العربیة(األمـر الذي دفعھـم إلى أن یكـون مـا ُعـِرَف عـندھم بـ 

علم كل علِم لھ قواعده وضوابطھ ، ومن ھنا ینقسم  النحو والصرف ،علمي : یضـم 

النحو ، وعلى شاكلة ظھور علم الصرف وأسبـابھ ، كانت نشأة  علم الصرف عن

وظھور علم العروض وأسبابھ ، فإذا كانت العرب قد تكلمت بالنثر الذي یقوم على 

خُل من تركیب الحروف المكونة للكلمة ، المكونة للجملة ، فإن كالمھم أیضًا لم ی

الشعر المصوغ على نمط الجملة العربیة ، فكان للشعر أیضًا خصائصھ وأبنیتھ ، 

الرتباطھ بالموسیقى من ناحیة الصوت ،زانھ الشعریة العروضیة والصوتیةوأو

لیتم حفظھ ، كما حصل للفظة  –التي تبعده عن ألسن المخطئین بھ  –والتغني بھ 

إذ ھو قائم على البنیة المتكونة  –یة والصوتیة العربیة من وجوٍد لبنیة مفرداتھا الصرف

  .من الحروف ، وحركات ھذه الحروف في إطار اللفظة الواحدة 

  :األسس والمدلول  ،العروض

إلى بیت اهللا الحرام ،  أن الخلیل بن أحمد حّج"روي في تألیف علم العروض 

ى إذا أَتمَّ وبعد أن طاف بالبیت الحرام ، حت –مكة المكرمة  –أي " العروض"وفي 

اللھم ارزقني علمًا لم ترزقھ : ق بأستار الكعبة المشرفة ، ودعا ربھ قائًال الطواف تعلّّ

))العروض –ألحد من قبل ، فكان ھذا العلم الذي أّلفھ ، ولم ُیْسَبق إلیھ 
)1(

.  

)2(وكذلك روي مما جاء عن الحسن بن یزید
سألت الخلیل بن أحمد : أنھ قال  

نعم ، مررت بالمدینة : لھ أصًال ؟ ، فقال  َتْفَرھل َع - :قلت عن علم العروض ، ف

و یعلم ـحاّجًا ، فبینما أنا في بعض مسالكھا إذ نظرت إلى شیخ على باب دار وھ

  - :غالمًا ، و یقول لھ 

  .نعم ال ، نعم ال ال ، نعم ال ، نعم لال 

                                                
)5(

ذلك لصعوبة التمییز بین أحوال المفردات المتنقلة من صیغة إلى أخرى ، فاالشتقاق راجع ألصل المفردة  
 .ووزنھا  ةمنھ إلى صورھا االشتقاقیة المختلفة بحسب نوع الصیغ األصلي ، منتقًال

 

 
)1(

 –دار الثقافة  إحسان عباس ،. ت  –، ابن خلكان  244، ص  2ج: ، ینظر بناء الزمان وفیات األعیان وأنباء أ 

 . بیروت 
)2(

 : الحسن بن یزید 



 22

ھ لھذا ما الذي تقول - : أیھا الشیخ : فدنوت منھ ، وسلمت علیھ ، وقلت لھ 

 - " التنعیم"ھذا علم یتوارثھ ھؤالء عن سلفھم ، وھو عندھم یسمى : الصبي ؟، فقال 

: نعم نعم ، قال الخلیل : لقولھم  - :لم سّموه بذلك ؟ ، قال  - :، فقلت  -بالعین المھملة 

)3(فقضیت الحج ، ثم رجعت فأحكمتھ
 .  

أنھ كان في  فیما یروى عن الخلیل نفسھ ، -:كما ورد في قول آخر ما نصھ 

  - :الصحراء ، فرأى رجًال قد أجلس ابنھ بین یدیھ ، وأخذ یردد على سمعھ 

  .نعم ال ، نعم ال ال ، نعم ال ، نعم ال ال 

  .نعلمھ لصبیاننا  –بالغین المعجمة  –إنھ التنغیم : مرتین ، فسألھ عن ھذا ، فقال 

  .ض الشعرھذا الوزن ھو میزان البحر الطویل، كما وصفھ الخلیل في عروو 

  فعولن        مفاعیلن             فعولن           مفاعیلن

)1(نعم ال       نعم ال ال             نعم ال           نعم ال ال
  

و أیا ما كان األمر ، فإن الثابت ھو أن الخلیل بن أحمد أراد إن یبتدع ویؤسس 

الط جنسیات أخرى غیر عربیة أوزانًا للشعر العربي ، خشیًة من تخبط الناس بعد اخت

تمامًا ، كما خشي أبو األسود الدؤلي على النحو والصرف الذي لم یكن علمًا ، بل 

فطرًة لدى البدو الرُّحَّل ، فیتوارثونھ بطبعھم وفطرتھم  في صحرائھم ، قبل أن تدخل 

شتى من األعاجم الذین أثَّروا في  ختالط بأجناس ومللعلیھم عوامل التحضر واال

عربیة تأثیرًا سلبیًا أدى إلى ضیاع كثیر من أصولھا وقواعدھا الثابتة ، لوال أن ال

النحو والصرف  يفوضع علم –كرم اهللا وجھھ  –تداركھم اإلمام علي بن أبي طالب 

النحو الذي كان  علم بتوجیھ األمر إلى أبي األسود الدؤلي لوضع ما وضع من قواعد

علمي ًا یتبعونھ إذا اختلفوا في أمٍر من أمور الصرف ، وَسنَّ للناس علمعلم قرین 

النحو والصرف ، وما صاحب ذلك من فصٍل لعلم الصرف عن علم النحو ، وتأصیلھ 

في قواعد خاصة بھ ، كما حصل بین علم العروض وعلم الموسیقى من تمییٍز 

  .للمفھوم بینھما 

                                                
)3(

 .526 ص البنیة اإلیقاعیة للشعر العربي ، في 
 .  79 -78ص  محمد أحمد عبد الدایم ،: البارع في علم العروض ، البن القّطاع ، ت  )1(
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  وفائدتھ بین علمي العروض والصرف أسس الوزن

    

  :     یز تحت جنس الوزن عمومًا بین نوعین اثنین من األوزان ھما یمكننا التمی  

ھو الوزن اللغوي الوضعي ، القائم في البناء الصرفي للمفردات ، :  النوع األول -    

وأشكال ھذا الوزن بعدد أشكال المفردات ، وأشكال ما یتركب منھا في جمل 

  .ت من كالم طویل أو قصیر وعبارات ، وأشكال ما یتركب من ھذه الجمل والعبارا

ھذا كتاب البیان والتبیین لعمرو  - :وحسب مفھوم ھذا الوزن ن فإن مثل قولنا 

بن بحر الجاحظ  ، كالٌم موزون ؛ ألنھ یمكننا أن نقطعھ استنادًا إلى أصول الوزن 

المصطلح علیھا في علم العروض ، وإلى األجزاء المركبة من ھذه األصول ، وما 

  .فات وعلل یلحقھا من زحا

  :مثال ذلك 

 فاعلن       - فعولن         - فعالتن          -مفاعلتن       - فاعلن       - مستفعلن    

/0/0//0         /0//0         //0///0           ///0/0            //0/0          /0//0  

)1(سبب ووتد وفاصلة:  أما األصول فھي ثالثة
.  

 األسباب واألوتاد والفواصل ، التي یقوم علیھا بناء البیت -:ولھذه الثالثة   

الشعري دالالت مأخوذة من واقع الحیاة العربیة ، بإیحاء من البیت الذي كان یقطنھ 

أي  –لما قصدوا أن یجعلوا " - :أورد صاحب المناھج أنھ ... العربي في حیاة البادیة 

ام أوزانھا متنزلة في إدراك ھیئات ترتیب األقاویل الشعریة ونظ –شعراء العرب 

السمع منزلة وضع البیوت وترتیباتھا في إدراك البصر تأملوا البیوت فوجدوا لھا 

كسورًا وأركانًا وأقطارًا وأعمدًة وأسبابًا وأوتادًا ، فجعلوا األجزاء التي تقوم منھا أبنیة 

"البیوت مقام الكسور لبیوت الشعر
)2(

.  

حبل ، أما الوتد فھو خشبة ُتْغَرُس في األرض فمن حیث الداللة ، فالسبب ھو ال

فقطعٌة من : ، وأما الفاصلة ) الخیمة(وُیَشدُّ بھا الحبل الذي ُیثََبََُّت بیت الشَّْعر القدیم 

قماش البیت ، وقیل إن األسباب واألوتاد والفواصل إنما ُسمَِّیت بھذه األسماء تشبیھًا 
                                                

)1(
             ة ،، القاھر دابمكتبة اآل حسن محمد نور المبارك ،. ، د 14موسیقى البحر الشعري ، ص  

 . ف2007
)2(

 –محمد الحبیب ابن الخوجة . ت ، ألبي الحسن حازم القرطاجني ، 250ص  منھاج البلغاء وسراج األدباء ، 

 .ف  1964 -تونس  –دار الكتب الشرقیة 
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تناسٍب ، ولذلك فقد تغنى الشاعر العربي بكال  لھا ببیت الشَّْعر القدیم ، لما بینھا من

  - :جامعًا بین البیتین من الشِّعر ، والشَّعر  –البیتین ، إذ یقول في ھذا المعنى 

)1(بیٌت من الشَّعر أو بیٌت من الشِّْعر      والُحْسُن َیْظَھُر في بیتین روَنُقُھ
  

  - :عان العروض ، فالسبب یتكون من حرفین ، وھو نوعلم فمن ناحیة 

)0/(ھ بـ ـاكن ، ویرمز لـوھو حرف متحرك بعده س:  خفیف - 
)2(

  .َعْن : ، مثل  

(//)ن ، ویرمز لھ بـ ـاور حرفین متحركیـو تجـوھ: ثقیل  - 
 

 .َلَك: ، مثل 

  .ي األول خفیفًا لخفتھ في النطق ، وسمي الثاني ثقیًال لثقلھ على اللسان مِّوُس

  :ف ، وھو على نوعین أیضًا ، ھما ھو ما تكون من ثالثة أحر:  والوتد

  .ى ِإَل: ، مثل ) 0(//وھو متحركان بعدھما ساكن ، ویرمز لھ بـ :  مجموع - 

 .َكْیَف : ، مثل /)  0(/ن ، ویرمز لھ بـ ـوھو ساكن بین متحركی:  مفروق - 

ألن الساكن فیھ  ؛ ي األول مجموعًا الجتماع متحركیھ ، والثاني مفروقًامِّوُس

  .  متحركیھَفرَّق بین 

  :حسب تكوین حروفھا ، فھي نوعان أیضًا ، ھما : والفاصلة 

  .َھَبْتَذ: ، مثل ) 0(///وھي ثالث متحركات بعدھا ساكن ، ویرمز لھا بـ : صغرى  - 

 .َسَمَكُتْن : ، مثل ) 0(////وھي أربع متحركات بعدھا ساكن ، ویرمز لھا بـ : كبرى  - 

علم ملة واحدة مشھورة متداولة في كتب ھذه المصطلحات كلھا ج ْتَعَموقد َج

  - :وھي بیت الشِّعرعلم العروض 

)3(لم       أر         على        ظھر      جبلن            سمكتن
  

/0      //          //0         /0///       /0             ////0   

لة التي فقد اصطلحوا على حصرھا فیما سمي بالتفعی: أما األجزاء المركبة 

ھي الكتلة أو الوحدة الصوتیة المكونة من األسباب واألوتاد والفواصل ، والتفعیلة 
                                                

)1(
 .الموسوعة الشاملة  –دواوین الشعر العربي على مّر العصور  

)2(
ھا منذلك الستبدال ھذه الرموز بالتفعیالت التي یتركب " 0"/ذین الرمزین احرف بھوسبب استبدال حركات األ 

 . عربیت الشِّ
)3(

كجعل الشعر كلھ  نھ یوجد من یخالف ھذه التراكیب ،، غیر أ المتفق علیھا إجماًال التقسیمات ھي على أن ھذه 
، ومنھم من یسمي الفاصلتین بالوتد  من األوتاد واألسباب ، ویركب بعضھا على بعض ، فتتركب الفواصل منھا

، فالالم عنده وحدھا سبب  ْنَمِل: ، ومتصل ، نحو ْنَم: منفصل ، نحو : الثالثي والرباعي ، والسبب عنده نوعان 
وھو منفصل ، لما كان لحركة المیم نھایة ، وھي النون الساكنة ،  ولو كانت  متصل ، والمیم والنون سبب ،

  .على أن ھذا الرأي غیر مشھور متحركة لم تكن نھایة ،

محمد محي الدین : بي علي الحسن بن رشیق ، ت،أل 118، ص 1ج دابھ ونقده ،العمدة في محاسن  الشعر وآ" 
 .  القاھرة  " ف2006،  1دارالطالئع ، ط عبد الحمید ،
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الواحدة ال تقل عن مقطعین ، وال تزید على ثالثة مقاطع ، وھذه التفاعیل ُقسَِّمت 

فاعلن ، ( حسب اشتمالھا على المقاطع إلى عشر تفاعیل ، اثنتان خماسیتان ، وھما 

)1(باعیة ، وھي كالتالي، وثمانیة س) فعولن 
  :  

 ) 0( /، وسبب خفیف )  0( //تتكون من وتد مجموع : فعولن  .1

 ) 0( //، ووتد مجموع )  0( /تتكون من سبب خفیف : فاعلن  .2

 ) 0/،  0( /، وسببین خفیفین )  0( //تتكون من وتد مجموع : مفاعیلن .3

 ) 0( ///، وفاصلة صغرى )  0( //تتكون من وتد مجموع : مفاعلتن  .4

 ) 0( //، ووتد مجموع )  0( ///تتكون من فاصلة صغرى : متفاعلن  .5

 / )0( /روق ـد مفـ، ووت)  0/،  0( /تتكون من سببین خفیفین : مفعوالت  .6

 ) 0( //وع ـ، ووتد مجم)  0/،  0( /ن خفیفین ـتتكون من سببی: مستفعلن  .7

ف ـب خفیـوسب ،/ ) 0( /، ووتد مفروق )  0( /یف ـبب خفـتتكون من س: مستفع لن  .8

/ )0 ( 

یف ـبب خفـ، وس)  0( //د مجموع ـ، ووت)  0( /ب خفیف ـن سبـكون مـتت: فاعالتن  .9

/ )0 ( 

 ) 0/،  0( /ن ـ، وسببین خفیفی/ ) 0( /ن وتد مفروق ـم ونتتك: فاع التن  .10

إن ھذا المقیاس العروضي یتیح لناعدة اختیارات لتمییز الوحدات بعضھا عن " 

  :ك التفاعیل یجب علینا مال حظة ما یلي بعض ، فمن وجود تل

في النطق والرموز ، ولكنھا تختلف عنھا ) فاع التن ( و) فاعالتن ( التشابھ بین  - أ

)مستفع لن ( و) مستفعلن ( في األوتاد واألسباب ، وكذلك 
)2(

. 

  .فھي إذًا ثمانیة ، ولكنھا بعد ھذا التفصیل صارت عشرة 

من حیث األسباب واألوتاد ، فإنھا مساویة إن بعض التفاعیل إذا ُعِكَسْت   - ب

 :لبعضھا البعض ، فذلك نحو 

  فاعلن: فعولن ، عكسھا 

                                                
)1(

 .القاھرة  ف 2005،  عبد الحكیم العبد ،  دار غریب. ، بتصرف ، د 132 - 130علم العروض الشعري  ص 
)2(

ولى تتكون من سبب خفیف ووتد مجموع في مقاطعھا ، فاأل" فاع التن " ن ع" فاعالتن " تفعیلة  تختلف 
ن تفعیلة فھي تختلف ع" مستفعلن " ا تفعیلة ـمن من وتـد مفروق وسببین خفیفـین ، أوسبب خفیف ، والثانیة تتكو

فین ووتد مجموع ، والثانیة تتكون من سبب خفیف ووتد ولى تتكون من سببین خفیفي أن األ"  مستفع لن " 
 .مفروق وسبب  خفیف 
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  مستفعلن: مفاعیلن ، عكسھا 

  متفاعلن: مفاعلتن ، عكسھا 

"فاع التن: مفعوالت ، عكسھا 
)1(

.  

 .لمعت سیوفنا : إن الحروف العشرة التي تتكون منھا التفاعیل تجمعھا عبارة  - ج

ـزان الصرفي یشترك مـع المیزان العروضي في المـادة على أن المی

  .الفاء والعین والالم : األساسیة للمیزان ، وھي حروف 

غیر أن علم الصرف ُیْجَمُع تحت حروف العربیة الثمانیة والعشرین ، ذلك أن 

كلمات اللغة غیر متناھیة ، ولكن الكلمات في علم العروض متناھیة ، ُتْجَمُع في عشر 

األجزاء أو التفاعیل ، تحتوي على المقاطع العروضیة التي تناظر : تسمى كلمات 

  .المستوى الصوتي 

 ابلة المتحرك بالمتحرك ، والساكنإن المیزان العروضي قائم على مق

اكن ، أي أنھ غیر المیزان الصرفي ، الذي ھو قائم على مقابلة أحرف اللفظة ـبالس

  .بالمیزان 

  ...وفقًا لذلك تراعى وط وضوابط إذًا فللمیزان العروضي شر

ھو الوزن الشعري الفني ، وھو أشكال مستقاة من االحتماالت : النوع الثاني  - 

الالمحدودة التي یتیحھا الوزن اللغوي الوضعي ، فھو الذي َمیََّز الشعر العربي عبر 

  .ُعِرَف بعلم العروض  مختلف العصور ، وھو ما

أشعارھا بالصورة التي وصلتنا في  لقد اختارت العرب عبر تطور أوزان

الشعر الجاھلي من بین أشكال ال حصر لھا من التراكیب الوزنیة التي یمكن صیاغتھا 

من الوزن الوضعي للمفردات اللغویة ، الذي یرجع في أساسھ إلى الشكل الذي یكون 

  .علیھ ترتیب الحركات والسكنات 

وب التركیبات كثیرة وضر: " احب منھاج البلغاء وسراج األدباءیقول ص

َخفَّ وتناسب ، ولیس یوجد أصًال في  ما استعملت العرب من جمیع ذلك مان، وإجدًا

"ضروب التركیبات مما وضعتھ العرب من األوزان
)1(

.  

                                                
)1(

 . ، بتصرف 132-131،  صالشعري  علم العروض 
)1(

 . 232ص دباء ،منھاج البلغاء وسراج األ 
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ُینطق  ما ُینطق ُیكتب وما ال: قائم على قاعدة عامة تقولالعروضي فالمیزان 

:  ، ورد في العمدة - د الوزن لخط عنأي أنھ یعتمد على الصوت ال ا - ُیكتب  ال

ولیس بین العلماء اختالف في تقطیع األجزاء ، وأنھ ُیَراعي فیھ اللفظ دون الخط ، "

فیقابل الساكن بالساكن ، والمتحرك بالمتحرك ، ویظھر حرف التضعیف ، وتسقط 

 –أي الالم الشمسیة  - ألف الوصل والم التعریف ، إذا لم تظھر في درج الكالم 

نون بدًال من التنوین ، ویعد الوصل والخروج حرفین ، وھذا ھو األصل وتثبت ال

المحقق ؛ ألن األوزان إنما وقعت على الكالم ، والكالم ال محالة قبل الخط ؛ ألن 

األلف صورة ھوائیة ال مستقر لـھا ؛ وألن المضاعف ُیْجَعـُل حرفًا واحدًا ؛ وألن 

"التنـوین شكل خفيٌّ 
)2(

.  

العمدة ُیَعدُّ واضحًا ، فالحروف التي تزاد كالحرف المشدد ھذا كالم صاحب 

َعْدَد، وإذا كان الحرف = َعدَّ : ساكن ومتحرك ، نحو: َفُیَفكُّ تشدیده ، وُیْكتََُب حرفان 

شیئن ، وكذلك َردُّ الحروف التي تحذف في = شيء : منونًا كتب التنوین نونًا ، نحو 

،  -اهللا  -اإلشارة ، واأللف في لفظ الجاللة الخط العادي ، كاأللف في بعض أسماء 

  :لكن المخففة والمشددة ، فكل ما سبق ذكره یكتب عروضیًا كاآلتي : وألف 

  .ھاذا ، الاله ، الِكْن ، الِكْنَن 

داوود ، : فتكتب عروضیًا  وزیادة الواو في بعض األسماء ، كداود ، طاوس ،

حرفًا مماثًال للحركة ، وھذا ما ُیْعَرف  كتابة حرف القافیة: طاووس ، ومن ذلك أیضًا 

  :باإلشباع ، كما في قول الشاعر 

)3(ِموإن یرق أسباب السماء بسلَّ        باب المنایا ینلنھ             ومن ھاب أس
  

بسللمي ، بإشباع حركة المیم ، مع المراعاة : تكتب عروضیًا " بسّلِم " فكلمة 

  رف الروي ، سواء أكان ــزوم وضع ألف بعد حـــل عند إشباع حركة الفتحة ألفًا یبقى

ألف : ذلك في الكتابة اإلمالئیة ، أو الكتابة العروضیة ، فھذه األلف تسمى 

لھو ، ومیم الجمع ، = لھ : ھاء ضمیر الغائب ،  نحو : اإلطالق ، ومن اإلشباع أیضًا 

  :نحو قول الشاعر 

)1(یعطي الرغائب من یشاء ویمنع                 أوصیكم بتقى اإللھ فإنھ        
  

                                                
)2(

محمد محي الدین : ، ألبي علي الحسن بن رشیق، ت117، ص  1العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده ، ج 
 .م2006، 1مید، دار الطالئع، القاھرة، طعبد الح

)3(
 .م 1979 ، بیروت ولید عرفات ، دار بیروت ،. د :، ت  110الدیوان ، ص –بن أبي سلمى  البیت لزھیر 
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أوصیكموا ، إال أن كاف المخاطب :  تكتب عروضیًا" أوصیكم " فكلمة 

  . بَك ، بِك ، إلیَك ، إلیِك: شبع ، وبالتالي الیزاد بعدھا أي حرف ، نحووالمخاطبة ال ُت

والحروف التي تحذف ھي التي تزاد في الخط العادي ، فال یعتد بھا في الخط 

  :ي ، ومن ذلك مایلي العروض

 :حذف ھمزة الوصل ، وذلك یكون في . 1

ماضي األفعال الخماسیة والسداسیة المبدوءة بالھمزة ، وفي أمرھما  •

انطالق ، استغفار ، فھي تحذف إن = انطلق ، استغفر : ومصدرھما ، نحو 

،  ْنَطِلْق، َف ، َفْسَتْغَفَر َفْنَطَلَق: كان قبلھا متحرك عند الكتابة العروضیة فتصیر 

 .، َفْنِطَالْق ، َفْسِتْغَفاْر َفْسَتْغِفْر

اسم ، ابن ، ابنھ ، امرؤ ، امرأة ، اثنان ، : األسماء العشرة المسموعة ، وھي  •

قبلھا متحرك كتبت  ، أیم ، أیمن المختصة بالقسم ، أست ، فإن كان ما اثنتان

 .....ِبْسِمَك ، محمُد بُن عبد اهللا: على نحو 

اسمع ، اكتب ، فإن كان : الثالثي ، الساكن الثاني مضارعھ ، نحو أمر الفعل  •

 .َفْسَمع ، َفْكُتب : كتبت على نحو  ما قبلھما متحرك ،

: ریة كما في لفظتي ـقم) ال ( ة ،  فإذا كانت ـالمعرف) ال ( ألف الوصل من  •

طلع لقمر وتفتح : ط ، على نحو Jبحذف األلف فق َيالقمر ،  الورد ، اكُتِف

 .  ردلو

فإن ألفھا تحذف أیضا ،  الشمس ، النھر ،: ، نحو  شمسیة) ال ( أما إذا كانت 

) ال ( ؛ ألن ) ال ( سم الداخلة علیھ من جنس األول في  اال وتقلب الالم حرفًا

 ، وھذا كأنما ھو فكٌّ سم یكون مشددًارف الذي یلیھا بعد الدخول على االالشمسیة الح

  . تشرق ْشَشمس= تشرق الشمس : مسیة ، نحوالش) ال (  عند وجود للشّد

جاء = جاء عمٌرو ، وأخذت من عمٍرو:  ، نحو  وجرًا رفعًا) عمرو ( حذف واو  .1

 . عمرن ، وأخذت من عمرن ؛ ألنھا ال تنطق

                                                                                                                                       
)1(

دار   –أحمد محمد شاكر ، عبد السالم محمد ھارون : ت ،  87المفضلیات ، ص  –الطیب  البیت لعبده بن 
 . ، مصر ف1979المعارف 
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حذف الیاء واأللف من أواخر حروف الجر المعتلة عندما یلیھا ساكن ،  فتراكیب  .2

ِفْلَبْیِت ، ِإَلْلَمْدَرَسِة ، وال تحذف الیاء : ر ـیتص.... درسةـفي البیت ، إلى الم:  مثل

 . ، إلى جامعٍة في بیٍت: ن ھذه الحروف إذا ولیھا متحرك ، نحو ـواأللف م

: اكن ، نحـو ـحذف یاء المنقوص ، وألف المقصور غیر المنونین عندما یلیھما س .3

 .غریب الفتل= الفتى الغـریب : و ـالمحاملقدیر ، ونح= امـي القدیر ـالمح

)1(حذف ألف الوصف إذا لم نبدأ بھا النطق .4
 :، كقول الشاعر  

  ....والحرب في حق لدیك شریعة 

)2(فلحرب:  تكتب عروضیًا=  )فالحرب ( فلفظة 
.  

  .ملنا في ھذه الضوابط نجدھا قائمة على دعائم علم الصرف وإذا تأ

لك ضوابط عند الوزن العروض توجد كذعلم وكما وجدت ضوابط في 

عدة المتعددة ، حتى یتم من خاللھا تطبیق القافي للفظة بمبانیھا االشتقاقیة الصر

، محركات بحركة الموزون  )ل ف ، ع ،(الصرفیة من مقابلة الحروف األصول 

،  و فعًالكان أ ذا كان الوزن للمجرد الثالثي ، اسمًاومقابالت لحروف المیزان ، ھذا إ

، ) فعلل(، فیصیر الوزن  الوزن المًا زیدت على حروف صلیًاأ ما كان رباعیًاو

، فاختالف الصیغ ناتج عن اختالف المعاني  ومثل ھذا یراعى في الوزن العروضي

الختالف تفاعیلھا ومبانیھا  ناء اللفظة ، وكذلك بحور الشعر اختلفتالتي یؤدیھا ب

أننا وابط العلل والزحافات مع العلم بیقاعیة القابلة للزیادة والنقصان ، وفق ضاإل

الثیة مجردة ، ورباعیة تي كلھا ثاألسماء واألفعال تأ"ینبغي أن نكون على درایة بأن 

)3(تي خماسیة مجردةال بأنھا تأفعمجردة ، وأن األسماء تنفرد عن األ
" .  

مبناھا عن عشر تفاعیل كما سبق وكذلك البحور الشعریة ، ال تخرج في 

  .شارة لذلك اإل

تقابل حروفھ الثالثة األولى باأللف  فیًاوالمجرد الخماسي عند وزنھ صر

خیران یقابالن بالمین مصورتین بصورة الموزون ، والعین والالم ، والحرفان األ

لثالثة والرابعة في دغام الالمین ا، وذلك بإ ْللََّعَف= شمردل : فنقول في وزن مثل 

                                                
)1(

 .عبد العزیز عتیق . ، د 8علم العروض والقافیة ص: ینظر  
)2(

 .ف 1982، أحمد شوقي ، دار العودة ، بیروت ،  87الشوقیات ، ص 
)3(

 .مصر  –دار الكتب  –كامل السید شاھین  – 12الرائد الحدیث في تصریف األفعال ، ص  
 



 30

ون حروف الموز ذا كان فيفإ"الالم المكملة للفظة في الوزن ضافة بعضھما ، مع إ

ي تكرر ما یقابلھا في ـصللحرف أ ن كانت تكرارًازیادة فیتم النظر للزوائد ، فإ

"المیزان
)1(

)2(ھ بلفظھــر عنعّب ن لم یكن الزائد تكرارًاوإ"،  َلعََّف=  َدــمََّج: و ـنح 
 

 یًاو زاأ و ذاًالأ و داًالأ ذا كان الزائد تاء االفتعال المنقلبة طاءًاوإ"فاعل = باعد : نحو 

"ین یكثر الصرف، فإنھ یعبر عنھا بما ھو أصلھا ، وھو التاء عند أ و ظاءًاأ
)3(

: ، نحو 

  .اتفعل = لم حم ، اّظبح ، اّزكر ، اّداضطعن ، اّد

نھا ال تخرج في مجمل تكوینھا عن عشر الشعریة في مبناھا ، فإوكذلك البحور  - 

یعرف بالبیت المنھوك ، تفاعیل ، والتي یراعى فیھا طول وقصر شطري البیت فیما 

  ...والبیت المشطور ، والبیت المجزوء 

اعى صورة الموزون بعد ا فترھذا حصل تغییر في الكلمة المراد وزنأما إ

  - :ذا كان على وجھ من الوجوه التالیة التغییر ، إ

  َلَفَع= یس ، مقلوب یئس آ: قلب مكاني ، على نحو   -  أ

  لََّلَفاْع=  اضمحّل: ، مقلوب  امضحّل: ونحو 

ھا ـمن اسمو ، فوزن ن من وزن ، نم من نام ، اسُمِز: تغییر بالحذف ، نحو   - ب

ل ، ، َف ْلِع: ى ـانت علـذف ، فكـد الحـھا بعـار حالــتبـى اعـون علـالصرفی

  .صورتھا الجدیدةاعتبار على : ي أ ، ُعاْف

بیوع ، حیث مبیع من م: تبعھ حذف ، نحو في الحركة ، سواء أ تغییر جاٍر  - ت

لى الساكن الصحیح قبلھا ، ثم حذفت الواو ت حركة الباء ، وھي الضمة ، إنقل

، ثم قلبت الضمة كسرة ، لمناسبة ) عْیُبَم(لتجنب التقاء الساكنین ، فصارت 

 ).یعِبَم(الیاء ، فصارت 

فخففت حركة ،  َمِلَع: م ، من ْلِع: لم یتبع التغیر الجاري في الحركة حذف ، نحو  وأ - 

) : مْلِع(یر ، فنقول في ـى حالتھا بعد حدوث التغیـتوزن عللسكون ، فعین الفعل با

: و زائد ، نحو اعوج ، أ: ـو ان ، نحـصلي كل ، أو كان التغییر باإلدغام في زائـد أْعِف

دغام إن وجد اإل ذلك ، ّيِلِعْف، ُم افعّل: دغام ، فتوزن مراعاة لحالھا بعد اإل ّيِجِرْخُم
                                                

)1(
 . 15، ص نفسھ 

)2(
 . 15، ص نفسھ 

)3(
المسألة خالف بین البصریین والكوفیین ، فالرأي المذكور رأي البصریین ، أما ، وفي ھذه  15، صنفسھ 

  .الكوفیین فیرون التعبیر بما ھو موجود من حروف االفتعال ، ال باإلرجاع لألصل
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ة ، بل توزن الكلمة على حالھا لى الصورة الطارئ، فال ننظر إ من ھذه األنواع خارجًا

)1(صلياأل
.  

خدمة یھ من دالصرف بما تؤعلم في  –الحذف  –ن معاییر الزیادة والنقص إ

العروض یوظفان علم ن الزیادة والنقصان في للعربیة من ناحیة صرفیة ، فإ

  :فبذلك یتوافق العلمان من اللیونة ،  للمساعدة على نظم الشعر ، فتظھر فیھ نوعًا

 فالصرف یراعي –ما قائمان على ضوابط مشتركة في إطارھا ومبناھا العام نھفي أ

لعروض تكمن فیھ ھذه ذا وافق الضوابط المحددة ، واون بعد التغییر ، إوزمصورة ال

  .ة ضوابط الزحاف والعلة اراللیونة بمجا

لشعر على ظم افالقواعد العروضیة ھي الباب الواسع لتسھیل عملیة ن - 

رجاع الحروف المحذوفة ، وحذف ماال ینطق ، وزن الخلیل ، كقواعد اإلشباع ، وإ

مع علل الزیادة والنقص  ماشیًالبیت الشعري بالمیزان العروضي ، تلتوافق ضبط ا

ره ، استوفى جمیع تفعیالت بحوھو ما : نا ما یعرف بالبحر التام تكون ل التي

وھو ما حذف : والمنھوك خر ، ، وبقي نصفھ اآلوھو ما سقط نصفھ : وء والمجز

فعیلتین اثنتین ، فمن ذلك نجزم بأن العلماء ال على تال یستعمل إ: ثلثاه وبقي ثلثھ ، أي 

ان الفعل یعبر بھ عن كل فعل ، لما ك"ن یزنوا بلفظ الفعل ، وذلك قد اصطلحوا على أ

ا األسماء علیھا ثم حملو النظر ، ة باديءصالوكانت األفعال لھا ظھور الزیادة واأل

"ن وزنوھا بالفعلفي أ
)2(

. 

وزن الكلمة بالفعل ؟ ذلك التوصل إلى معرفة الزائد من ما فائدة : ذا قلنا فإ

: استخراج ھو  - :وزن  صلي ، على سبیل االختصار في مبناھا ، نحو قولك فياأل

استخراج ، :  فظةاأللف والسین والتاء واأللف ، في ل: ر من أن تقول َصْخاستفعال ، َأ

  .زوائد اللفظة 

العروضي والوزن الصرفي ، نجزم  مور الوزنعلى ما سبق ذكره من أ بناًء

، لو اختل ھذا  معینًا تزاوجًاو،  خاصًا نظام العربیة ، وھندستھا یحتم ترتیبًا"بأن 

                                                
)1(

 . 15، ص نفسھ: ینظر  
)2(

ن ، دار أحمد شمس الدی: ت . ، لإلمام السیوطي  409، ص  3ع الجوامع ، جالھوامع في شرح جم ھمع 
 .ف 2006 الكتب العلمیة ، بیروت ،
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 َمَھْفن ُیالترتیب أو التزاوج بما سنت لھ من قوانین تضبطھ ، ألصبح من العسیر أ

"اد منھاالمر
)1(

  .التراكیب اللغویة والعروضیة ، المفردة منھا والمنظومة : ي أ – 

أن أصواتھ وألفاظھ ال تكاد لوان ، وفإذا كان الكالم كثیر التنوع ، متعدد األ"

من  نسان وھو یتخذ لكل منھا داللة معینة تحقق لھ غرضًاتحصى ، فإننا نرى اإل

اة ال بانتھاء الحیصى ، والتي ال تنتھي إتحغراض التي ال أغراض الحیاة ، تلك األ

لفاظ ، ومعرفة یمیز بھ بین مدلوالت األ ن یتخذ ضابطًانفسھا ، فھذا یلزم المتكلم أ

لفاظ والتراكیب السیر في مسار واحد ، بھ تربط األصحیحھا من فاسدھا ، حتى یتم 

قائلھ ، إذ أنھ لم  على َرَكْنن ُییصل إلى حد أ كبیرًا ونًا، إذا تم مخالفتھا فقد بان ب ٍمُظُنِب

"لوف بین بني العربیةیأت بما ھو مفھوم ومأ
)2(

.  

، وأن أصل  و مقیاس للعنایة ببنیة الكلمة مفردًةفإن الوزن الصرفي مظھر أ

)3()لتمونیھاسأ: (روف جمعھا العلماء في قولھم قابلة للزیادة بح) ل ف ، ع ،(حروفھ 
 

،  نفًادیدھا ، والتعرف علیھا آس تم تحییاقوغیر قابلة للنقص عن ذلك الحد إال بم

ننا في المقابل لذلك ، وفق نظام محدد مضبوط ، فإ - على غیر األصل  –كالحذف 

 ج على طریقة الوزن العروضي التي عرفناھا بمقابلة المنطوق بالمیزان ، طبقًانعّر

ة ، لنعرف لقاعدة المتحرك والساكن التي ستنتج لنا التفعیلة التي علیھا بحر القصید

  .بعھ ّتحن الذي َنمنھا الّل

لما سلف ذكره ، نجد أن كل كلمة ننطق بھا تتكون من أحرف ، إما  تبعًا

، نجد  ْم َع َن:  بخالف ذلك ، فمثًال أحرف متحركة أو أحرف ساكنة ، وال شيء

: ا كلمة ـبینما الثالث ساكن ، ومثلھ –كانت الحركة  ًاّیأ –الحرفین األولین متحركان 

، مثل الواو والیاء ، مع األخذ في عین  ْتَكرِّا ، والالم ُحاَھنَّكَّ، فالھمزة َس ْا َل=  ال

: مع قاعدة  ن یفرق بینھما حرف متحرك ، تماشیًااالعتبار أن كل ساكنین ال بد أ

  .التقاء الساكنین 

وبعد أن نقوم بمثل ھذا العمل على كلمات شطري البیت الشعري ، فإننا 

التفعیلة المناسبة لھا ، والتي ھي عبارة عن األحرف المتحركة سنتعرف على 

                                                
)1(

 .ف  1991 – 6ط . مكتبة األنجلو المصریة . ، إبراھیم أنیس  48ص. داللة األلفاظ  
)2(

 . 65داللة األلفاظ ، ص  
)3(

 . 412، ص  3ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع ، ج 
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حرف الشطرین في الشعر العمودي لتي اخترعھا الخلیل لیضبط علیھا أوالساكنة ا

مستفعلن أو فاعالتن : ، بعد دراستھ للشعر العربي وتطوره العروضي ، مثل  الفصیح

بھا على أن  فاعیل نستدلعلى ما یخرج لنا من ت وبناءًا...  أو مفاعیلن أو فاعلن

ره ، الذي یأتي على ھذه ـنھ دون غیـذا بعیـخدم بحر كذا أو بحر كـا استـالشاعر إنم

  .بما فیھ من صحة ، أو بما قد یعتریھ من علل وزحافات  التفعیلة ،

بھ على نوع اللفظة ،  لَُّدَتْسوكذلك الوزن الصرفي ، فالتمعن في وزن اللفظة ُی

ن صیغ صرفیة متنوعة من جموع قلة أو كثرة أو صفة ت أي باب تدرج موتح

  الخ....مشبھة

ماتھا إن مصطلح الوزن بما یحویھ من تفاعیل واستخدا: بقي لنا أن نقول 

  :أمرین  ىضیة كان للداللة علالعرو

 . الشكل النظري لألسباب واألوتاد والفواصل المتوالیة في إطارھا الدائري:  األول - 

 .یقاعیة المتكررة في البیت أو القصیدة الوحدة اإل: الثاني - 

صل الذي یصح أن تأتي علیھ بنیة ن الصرفیة فتأتي للداللة على األأما األوزا      

أو بالقیاس أو فیما یعرف ستعمال العربیة ، سواء أكان ذلك بأصل االاللفظة في 

 .بالشاذ 

كما نعلم أن في العروض الخلیلي ؛ ألننا  وعلینا أن ال نسلم بوجود شيء شاذ

ي ھذا العلم ، وحتى أن ـف ل بن أحمد شیئًاـالخلی ِلِفْغ، فلم ُی ًاـالعروض قد وجد تام

 - "ارك متدـبال: " اه ـ، والذي سّم لـش على الخلیـھ األخفـاستدرك يذـر الــالبح

ضیة الخلیلیة ، فھو لم یأت بھ من بنات أفكاره ، إنما ھو من الدوائر العرو –الخبب 

  . ، وإن الخلیل قد أشار لھذا البحر وجعلھ مھمًال من موجوداستخراج 
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  المبحث الثاني

  

  تباین مفھوم علمي العروض والصرف عن غیرھما من العلوم

  

  

  

  

  

  

  

  



 35

  تباین مفھوم علمي العروض والصرف عن غیرھما من العلوم

  

رف مما قد یشابھھما من إلى الفصل بین علمي العروض والصاتجھ العلماء             

بین علم الصرف وقرینھ في  واضحًا علوم أخرى ، فإننا نجد ھذا الفصل ونلتمسھ جلیًا

فالتصریف إنما  ) "المنصف  (حو فیما أورده ابن جني في كتابھ النشأة وھو علم الن

ك ترى أنھو لمعرفة أنفس الكلم الثابتة ، والنحو إنما ھو لمعرفة أحوالھ المتنقلة ، أال 

فإنك إنما خالفت بین حركات  یت بكًرا، ومررت ببكٍر،قام بكٌر ، ورأ: إذا قلت 

، وإذا كان ذلك كذلك !ولم تعرض لباقي الكلمة ، الختالف العامل ، حروف اإلعراب

رفة التصریف ؛ ألن ، فقد كان من الواجب على من أراد معرفة النحو أن یبدأ بمع

ن ھذا لمعرفة حالھ المتنقلة ، إال أ صًالكون أمعرفة ذات الشيء الثابتة ینبغي أن ی

ئ قبلھ بمعرفة النحو ، ثم جـيء بھ بعد ِد، ُب صعبًا الضرب من العلم لما كان عویصًا

غراضھ ومعانیھ على معرفة أ للدخول فیھ ، ومعینًا في النحو موطئًا لیكون االرتیاض

"رف الحال ، وعلى تّص
)1(

.  

ندھم بعلم واعد لحفظ لغتھم فیما عرف عقر علماء العربیة وضع قفبعد أن أ

الدراسة الصرفیة البحتـة ، لوضع قواعـدھا ، واستنباط لى العربیة ، اتجھ بعضھم إ

عن غیره  حكام الصرفیة ، وصاروا یتنافسون في وضع قواعد ھذا العلم منفردًااأل

كاتھم ن العلماء في مسائل ھذا الفن ، فأخذوا في إظھار ملھذا التنافس بی فاشتدَّ"

ه ، ودراسة جمل السابقون من مسائلھ ، وبسط ما اختصروا من قضایابتفصیل ما أ

لمصطلحات ، وا اُبذَّّات وَھـكملوا التعریفولھ ، ووضع الشروط لموضوعاتھ ، وأصأ

)2(مام المازنيوفصلوه عن علم النحو بمؤلفـات مستقلـة ، فظھر كتـاب اإل
  ،

ذین اھتموا جني ، وغیره من العلماء ال ھ ابنالمعروف بتصریف المازني ، وتبع

                                                
)1(

 طفى عبد اهللا األمین ، إدارة إحیاء التراثإبراھیم مص: وما بعدھا ، ت 3ص – 1البن جني ، ج –المنصف  

 .ف  1954-1ط –القدیم 
)2(

: ، من مصنفاتھ  كثر الكتاب وكملھ الجرميبكر بن محمد ، أبو عثمان المازني ، أدرك األخفش ، وقرأ علیھ أ 

أخرى في ع وأربعین ومائتین ، وھناك أقوال تس : سنة ف والالم ، وما یلحن فیھ العامة ، توفيلالتصریف ، األ
 بي المحاسنأل" 15، ص 1تاریخ العلماء النحویین ، ج"للصواب قرب تحدید تاریخ وفاتھ إال أن ھذا القول أ

 - 1ط  –جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة  –عبد الفتاح الحلو .د: ت المفضل بن محمد التنوخي المعري ،

 .ف1981،السعودیة 
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اء ـبقلـھ مـن جلیـل األثر فـي اإل بما ًاـھ ، واعترافـلفائدت رف ، إكبارًاـبدراسة علم الص

"ة ، وضبط الكثیر من مفرداتھا بموازین محررة ، وضوابط جامعة ـعلى اللغ
)1(

 .  

ن للناس علمًا الطرح السابق لعلم الصرف ، فقد أراد الخلیل أن یس على وبناءًا

ن موضوع ذلك أ" ولى ،ر العرب السائدة منذ الجاھلیة األشعااقتبسھ من أوزان أ

"العروض یرتبط بالشعر 
)2(

و اختلفوا للناس إذا عرض لھم عارض ، أ لیكون مرجعًا 

ذ عنھا فھو وزان ، فما شالشعر ، بحیث یعرضونھ على ھذه األ في وزن بیت من

  .لعرب وموسیقى شعرھم شعار ادخیل ، ال عالقة لھ بأ

نواع المقاطع ـھ للجرس الموسیقي للشطر ، بدأ بإحصاء أذ بذكائھ ، واھتدائإ         

حصى كل وزن والوتیرة في نفس القصیدة ، وأالموسیقیة ، وتكرارھا على نفس ال

لع على معظم شعر العرب ، ورصده ووثقھ ، احتماالت التغیر في التفعیالت ، واّط

: عاریض والضروب فأول من ألف األوزان ، وجمع األ"وض ، فكان علم العر

"العروض : سماه  فوضع فیھا كتابًا ، حمدأ الخلیل بن
)3(

.  

بالموسیقى ، ومعرفة اإلیقاع والنغم ، وأن  ن الخلیل كان مھتمًاویبدوا أ    

ة محددة یشرع یقاعیار تتخذ ُبنًى إشعاستقراءه أشعار العرب ھداه إلى أن ھذه األ

ة قصیدتھ ، وقد دفعھ حرصھ حداھا ، فیحافظ علیھا حتى نھایاعر بالنظم على إالش

توزیعھا على مجموعات متحدة یقاعات الشعر العربي ، وعلى اإلمساك بزمام إ

و منظومات یستنبط شعر العربي كلھ على خمس دوائر ، أوزان الالمنشأ إلى تقسیم أ

ھي التي تستعملھا  –من ضمنھا ن المتدارك على اعتبار أ – منھا ستة عشر وزنًا

جزاء الدوائر ، ا ، ناھیك عن أوزان مھملة جاءت من تأمل أَھِمْظالعرب في َن

الیوم تحت  كل ما ندرسھ العروض ، ھي: عھا الخلیل تحت اسم فالمعارف التي جم

ة كبیرة ، ومصطلحات الخلیل ذا قیم ن یزید علیھا شیئًاھذا االسم ، ولم یتھیأ ألحد أ

 والفواصل واألعاریض واألضرب ، وأبحره الستة عشر ، ھيوتاد باب واألمن األس

  .كل ما نعرفھ حتى الیوم من رسوم ھذا العلم 

                                                
)1(

 كلیة اللغة –، منشورات جامعة بنغازي  9محمد محمود ھالل ، ص . الوافي الحدیث في فن التصریف ، د 

 . ف1974،  1ط العربیة والدراسات اإلسالمیة ، البیضاء ،
)2(

،   –دمشق   –، دار الفكر  39أحمـد رجائي ، ص . أوزان األلحان بلغة العروض وتوائم مـن القریض ، د 
 .ف 1999،  1ط

)3(
 . 116، ص 1ونقده ، جالعمدة في محاسن الشعر وآدابھ  
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ن العرب كانت تعرف تلك العلوم ، وتبني بأ:  ن نحیط علمًاى أننا ینبغي أعل

لم یضعوھا في قواعد  نھمإال أ –من صرف وعروض  -ا وفق ضوابطھا كالمھ

  .لى العربیة ، والخوف علیھا من الفساد والضیاع ا اللحن إفشوِّال بعد وموازین إ

ببعض ما أنكره  ُھَملَّا َكن امرًءولقد بلغنا عن أبي األسود أ: " یقول ابن جني

خي ، یابن أ: ، فقال لھ  َكْغُلْبھذه لغة لم َت: سود عنھ ، فقال أبو األسود ، فسـألھ أبو األ

" ٌقَلَتْخم بھ ُمن الذي تكّلفھ بلطف أعّرال خیر لك فیما لم یبلغني ، فإنھ 
)1(

.  

)2(قال عبد الملك بن مروان"على أن العرب تنبذ الخطأ ، وتذم اللحن 
اللحن : 

"قبح من التفتیق في الثوب ، والجدري في الوجھفي الكالم أ
)3(

  

من  - وھم البلغاء والفصحاء –رضي اهللا عنھم  –وقد كان في الصحابة "

علمناھم اصطلحوا على اختراع لغة أو وما  ، شریفة ما ال خفاء بھنظر في العلوم الال

"حداث لفظھ لم تتقدمھمإ
)4(

  .سالفھم ق ما سار علیھ أنھم كانوا یسیرون وف، أي أ 

وال : "وفي ذلك جاء كتاب البناء العروضي للقصیدة العربیة عن المؤلف قولھ 

ویدركون الفروق  عماًالوزان الشعر ممارسة واستشك في أن العرب كانوا یعرفون أ

"وزانر ، ولم یخلط الشعراء بین ھذه األخبین كل وزن وآ
)5(

.  

  

  

  

                                                
)1(

 . 18ص  الصاحبي ، 
)2(

،  شجاعًا ب الملوك ، كان واسع العلم متعبدًامروان بن الحكم ، خامس الخلفاء األمویین ، لقب بأ عبد الملك بن 
جادھا وم اإلسالمیة وأتربى في المدینة المنورة ودرس العل ھـ ،26: ولد سنة ، مویة في عھده توسعت الدولة األ

 بناءه الخالفة منالقیادیة في دمشق ، ومع ذلك فھـو أدیب وشاعر وخطیب ، تولى أربعة من أشخصیتھ وكون 

ب رَّموي في وقتھ وكسا الكعبة بالدیباج والحریر، واھتم بالعلماء والفقھاء وَعبعده ، دون اسمھ على الدینار األ
 76ص  – 4ج –سیر أعالم النبالء "لولید ، سنة وصلى علیھ ابنھ اوعمره ستون . ھـ  86: الدواوین ، توفى سنة 

 –مؤسسة الرسالة  –خرون شعیب األرناؤط وآ. أ: ت  –ن عثمان الذھبي حمد بلإلمام شمس الدین محمد بن أ

 " .م 2001 - بیروت 
)3(

ي محمد عبد القادر شاھین ، المكتب الجامع: ت .ندلسي ، البن عبد ربھ األ 284، ص  1العقد الفرید ، ج 
 .ف 1998 – 1ط –مصر  –اإلسكندریة  –الحدیث 

)4(
 . 18ص  الصاحبي ، 

)5(
-  1ط –القاھرة  –دار الشروق   –محمد حماسة عبد اللطیف .د -  6البناء العروضي للقصیدة العربیة ، ص  

  . ف1999
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  النشأة من طور العلمین مفھومتحدید 

  

شعارھم مون العربیة بألفاظھا ، وینظمون أن العرب في بادیتھم كانوا یتكلبما أ

ا من ، متفق علیھ وفق ضوابط ومعاییر ومقاییس واحدة سارت علیھا اللغة سلیمًة

بینھم ، یدلنا  كتساب والمزاولة ، دون وجود للخطأ، قائمة على دعامة اال یھاِنجمیع َب

د فطري ، منذ نشأت العربیة ھذا على أن لعلمي العروض والصرف كان لھما وجو

  : ساسھاعلمین لم یظھرا إلى الوجود لعدة أسباب ، ربما كان أن ھذین الوأبنائھا وأ

 ، ستخدام ، وتحدید ھیئة الكلمة من ناحیة صرفیةن العربیة قائمة على االإ

"بالشعر طفموضوع العروض یرتب "ضیة والبیت الشعري من ناحیة عرو
)1(

.  

خذون في ثقافة ھؤالء العلماء اللذین یأن ھؤالء البدو لم یكونوا ومن العجیب أ"

ن اللغة تجري في دمائھم ، ویجھلون أن ا یعتقدون أاللغة عنھم ، ولكن ھؤالء كانو

"منذ المولد ذا مارسوھا طویًالاللغة أمر مكتسب ، یمكن أن یتقنھا غیر أھلھا إ
)2(

  ،

  .صول غیر عربیة بدلیل وجود علماء في اللغة ، أمثال سیبویھ وغیره ، من أ

سلوب الغناء في البیئة لدواعي ظھور ونشأة علم العروض ، فقد ظھر أ وتبعًا

ن الكالم ، ولح –الشعري  –وزن العروضي العربیة منذ القدم ، الذي یوافق بین ال

لبعض الحروف ، وحذف بعضھا ، بإظھار  دٍّلقاء ، من َمالمعتمد على طریقة اإل

علم خفاءه ، وھو المعروف بالتلحین ، وما صاحب ذلك من وجود قواعد الصوت وإ

  .-نھا تساعد على عملیة الغناء على أ –ض وما فیھا من زحافات وعلل العرو

نیات في الحجاز كانوا یضطرون مع ألحانھم أن المغمغنیین وحتى أن ال"

وا ، أو یھمسوا في ُرصَِّقن ُیا في بعض حروف تفعیالت البیت ، وأیمدو ویطیلوا أ

حدثوا بذلك زحافات وعلل كثیرة في تفعیالت ، فأخرى من ھذه الحروف أ

"شعرھم
)3(

.  

روج بھا عن لتوخي الخ –وزان اللفظة للحفاظ على أ –وكذلك علم الصرف 

  . كالم العرب الفصیح

                                                
)1(

 . 39ص  –ائم من القریض ولحان بلغة العروض وتأوزان األ 
)2(

 . ف1994 -3ط –مصر  –مكتبة الخانجي بالقاھرة  –ضان عبد التواب رم.، د106فصول في فقھ اللغة ، ص  
)3(

دار المعرفة الجامعیة   –فوزي سعد عیسى . د ، 209ومحاوالت التطویر والتجدید فیھ ، ص العروض العربي 
 .ف 2003 –القاھرة 
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لتفرقة بینھا ، صوات ، واطیھ العروض ویوفره من حسن ضبط األفھذا ما یع

ى عل...) حماسة ، رثاء (ن نظموا كل فن شعري عندھم من فكان میول العرب إلى أ

ال نقول بأن ھذا یدخل تحت قاعدة ثابتة ، وإنما كان ذلك  –وزن بحر شعري معین 

ولعل دافعھم إلى ذلك ما  –مین في ھذا العلم رجة عند بعض المتكلعندھم ، دا سمة

  .غراضھم الشعریة ، والوزن الذي ینظمون علیھ ق وتناغم بین أحسوه من تناسأ

الغرض الشعري  ننا نجد في دراسات بعض الدارسین من یحاول ربطإ

یقول حازم  –ن كل بحر ووزن یصلح لغرض شعري بالوزن العروضي ، فرأى أ

غراض الشعر شتى ، وكان منھا ما یقصد بھ ولما كانت أ: "اجني من المتقدمین طالقر

والتفخیم ،  رشاقة ، ومنھا ما یقصد بھ البھاءالجد والرصانة ، وما یقصد بھ الھزل وال

ي تلك المقاصد بما یناسبھا من ن تحاكیقصد بھ الصغار والتحقیر ، وجب أ وما

"خیلھا للنفوسویوزان ، األ
)1(

.  

، وتبنى الدكتور ... سلیمان البستاني في العصر الحدیث ھذا المذھب وذھب 

اختالف أوزان البحور نفسھ معناه أن : "ب المذھب نفسھ ، فقال عبد اهللا المجذو

إن  ...غنى بحر واحد ، ووزن واحد مختلفة دعت إلى ذلك ، وإال فقد أ غراضًاأ

ض األغراض ، حیث الخلیل الحظ أن بعض األوزان الشعریة أخص من بعض ببع

جة ، وما إلى وزان تتفق وحالة الحزن ، وبعضھا یتفق وحالة البھذكر أن بعض األ

"حوال نفسیةذلك من أ
)2(

.  

اب صحصیدة في عمود الشعر ھو ما یستند إلیھ أولعل وضع شرط جودة الق

جزاء النظم والتئامھا على تخیر من لذیذ التحام أ"ھذا المذھب ، حیث یقول الشرط 

"الوزن
)3(

   

 ي من یعارضھ ، مثل شكري محمدولكن ، من الطبیعي أن یكون لھذا الرأ

تمییزه بین  ن صاحب المرشد ال یستند فيإ: "عیاد ، إذا لم یتقبل ھذا الرأي فقال 

لة الخصائص المعنویة لألوزان العربیة إلى أساس موضوعي إننا نقول بأن المسأ

                                                
)1(

 . 266ص  منھاج البلغاء وسراج األدباء ، 
)2(

 . 1972 –بیروت  –، دار العودة  58إسماعیل ، ص  عزالدین. التفسیر النفسي لألدب ، د 
)3(

ص  دار الكتب العلمیة ، –شمس الدین  حمدفرید الشیخ وأ: ت –خطیب التبریزي لل –شرح دیوان الحماسة  
 .1ط – 2، مج 68
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بیانھ ولغتھ تحویل مكن الذي یستطیع بربما تكون نسبیة ، وتعتمد على الشاعر المت

آخر ، فكأن المسألة تعتمد على اللغة وتراكیبھا ، لى غرض وزن یالئم غرًض ما إ

  .صح أقول ھذا الرأي وال ُأجزم بھ على أنھ الرأي األ

وى فكرة تراود ـس دَُّعنھ ال ُیواب ، فإـذا الرأي من الصـفمھما یكن حظ ھ

)1(الكافیةدلة الذھن ، وتحاول أن تجد األ
 " .  

 لفاظ اللغة العربیة تتجمع في مجموعات ، كلفأ: "ومن الناحیة الصرفیة 

 –ثالثیة ، رباعیة ، خماسیة  –صول معینة مجموعة منھا تشترك مفرداتھا في أ

مجموعة وتتمیز عن غیرھا بصیغتھا وتشترك في معنى عام ، ثم تنفرد كل كلمة في ال

ھا وعن غیرھا و عنبھا ، ناشيء من صیغتھا أ، وتختلف في معنى خاص  و مبناھاأ

"كسبتھا حیاة خاصةمن المالمسات التي أ
)2(

كانت التعابیر مختلفة باختالف األلفاظ ف 

بحر : ونجد ... لة ، مصدر اسم فاعل ، اسم مفعول ، اسم آ: د ة فیھا ، فنجالمنطوم

  ... الطویل ، بحر الوافر ، بحر السریع 

صلیة للفظة ، والوزن العروضي عرفة البنیة األالصرفي قائم على مفالوزن 

  . قائم على معرفة المنطوق

لھ  –روض ـالصرف والع –ن ـن كال العلمیأندرك : من الطرح السابق 

 العروض ، استنادًاعلم قدم في الوجود من إال أننا نجزم بأن علم الصرف أود ، ـوج

لمة المفردة التي ف مجالھ الكن الصرإلى أن العرب إنما تكلمت بالنثر قبل الشعر ، وإ

وده عن علم الصرف الرتباطھ خر في وج، وأن علم العروض تأ صًالھي مادة اللغة أ

"خر الوجود عن الكالم والنطقمتأ... ذلك أن الغناء اإلنساني "بالشعر ، 
)3(

  

ما في قواعد مكتوبة ، فكما نعلم أن علم ظھارھإمر في التقعید ووكذلك األ

كان مع علم النحو الذي كان تقعیده بأمر من اإلمام علي ألبي  تھالصرف أول نشأ

حمد في الظھور للبشریة على سطح ھذه ل بن أسود الدؤلي ، وھو قبل الخلیاأل

  .البسیطة ، وما لحق ذلك من تفصیل وصدور المؤلفات في كال العلمین 

  

                                                
)1(

 .ف  2007 – 1ط –دار المسیرة  –براھیم خلیل إ -67عروض الشعر العربي ، ص : ینظر  
)2(

 276جامعة اإلسكندریة ص  –رسالة ماجستیر ، كلیة اآلداب . ر اللغویة في أدب الكاتب الظواھ: ینظر  

 . ف1998 –مجدي إبراھیم محمد إبراھیم : للطالب 
)3(

 .ف 1995 –القاھرة  –مكتبة األنجلو المصریة   –إبراھیم أنیس . د - 254ص –صوات اللغویة األ 
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  تمییز المفھوم

  

المختلفة ، فكان العالم كانت العرب تتكلم لغتھا في مسائلھا المتنوعة وفروعھا 

خباري ، نحوي ، فیفسر ویشرح البیت لغوي ، راویة، إ: بعلوم شتى، إذ ھو ًاّمِلفیھم ُم

اثھا ، وما قیل فیھا من حد، ویشرح مادتھ اللغویة ، ویبین أیام العرب وأمن الشعر

، الت تخص ما یتكلم عنھ ، ثم یمیل إلى اإلعراب وتصریف الكلمات، مقابشعر وحكم

حلقتھ المكتظة قاق بعضھا من بعض ، كل ذلك كان یصدر عن عالم واحد في واشت

لقة واحدة، فیسمعون حتناقلون عنھ شتى العلوم في دروس ی ا، فكانوبطالب العلم

ا العلماء، ، وتنوعت الموضوعات التي یتكلم فیھویحفظون، إلى أن تمایزت العلوم

  ... ، وھذا راویة وھذا نحوي، ، فھذا لغويٌّفصار علماء العربیة أنفسھم طوائف

: ف ـف ، ومما تسلمھ الخلف عن السلـعن سل فتناقلت العرب العلوم خلفًا 

  .اللغة ، التي ھي المادة الخام لعلمي العروض والصرف 

، والتي ھي   صًالونبدأ حدیثنا بالصرف ؛ ألنھ األساس في استقامة اللغة أ   

  .ن استقامت ، استقام معھا الشعر إ

علم یبحث عن : ین النحو ، حیث كان یعرف النحو بأنھ ن الصرف قركا"إذ 

ن مباحث ـم رف جزءًاـفكانت مباحث الص ، وتركیبًا فرادًاإ يـأحوال الكلم العرب

"النحو 
)1(

.  

في  مع علم الصرف ھو علـم النحو الذي نشأ ًالـكثر العلوم تداخوإن أ 

صبح للمفردات أ"میة ، فقد العل ن قوي التمییز بین الموضوعاتأحضانھ ، ولكن بعد أ

عن المعاني التي وضعت لھـا ھذه األلفاظ ، وعرف بعلم اللغـة ، العربیة علم یبحث 

)2(متن اللغة: و أ
."  

 ول معنًىـعلم یبحث في ترابط مفرداتھا ، ودوران كل مجموعة منھا ح"         

  : ي قول الشاعرف"صارمان:"، كلمة  ن فقھ اللغة ، ولتضرب مثًالواحد ، وذلك شأ

                                                
)1(

محمد محي الدین عبد الحمید ، دار الطالئع . ، أ 10، ص یف في المقدمات وتصریف األفعالدروس التصر 
 . ف2005 القاھرة ،

)2(
 .بتصرف   -  10دروس التصریف في المقدمات وتصریف األفعال ، ص 
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)1(لساني وسیفي صارمان كالھما             ویبلغ ماال یبلغ السیف مذودي
  

: ي صارمان ، أ: معنى اللغة ، فیقول  متن اللغة یدلك على وفعلم اللغة ، أ         

)2(حادان قاطعان
.  

طع لمة من قبیلة تدور حول القن ھذه الكیدلك على أ: بینما عمل فقھ اللغة           

اللیل : ریم السیف ، لنفاذه وقطعھ ، والّص: ع ، والصارم طالق: رم واإلبانة ، فالص

)3(خرالنھار ، النقطاع كل منھما من اآلو
"

)4(
  

حوال الكالم العربي في حال علم یتعرف على موقع الكلمة من اإلعراب ، وأو

قلة ، أال ترى أنك حوال الكلمة المتننما ھو معرفة ألفالنحو إ"، وھو علم النحو تركیبھ 

، فإنك إنما خالفت بین حركات  ، ومررت ببكٍر یت بكرًا، ورأ قام بكٌر: ذا قلت إ

"عراب ، الختالف العامل ، ولم تعرض لباقي الكلمةحروف اإل
)5 (

.  

راب وال ـبھا أحوال أبنیة الكلمة التي لیست بإعـ ُفَرْعصول ُیعلم یعنى بأ"

ال ـل إتحص مقصودة ، ال مثلة مختلفة لمعانٍِلى أتحویل األصل الواحد إ: بناء ، أي 

"...بھا ، كاسمي الفاعل والمفعول ، واسم التفضیل ، والتثنیة والجمع 
)6(

وھذا مجال  

  .عمل علم الصرف 

خذ العلماء یجمعون مفردات اللغة فمنذ أواخر القرن الھجري األول أ"

دب شعره ونثره ، نونھا ، معتمدین في ذلك على القرآن والحـدیث ، واألویدو

ت مرحلة االستقراء والتعلیل ، واستنباط القواعد ، مبتدئة فبدأعراب ، ومشـافھة اإل

لى ظھور جة نحو البحث العلمي الدقیق ، األمر الذي أدى إبطور البساطة ، متدر

"كتب في قواعد العربیة ، نحوھا وصرفھا ، وغیر ذلك
)1(

   

عن غیره مما یشابھھ ویشاكلھ من یل علم الصرف وفصلھ فكما تم تقعید وتأص

  . مر نفسھ مع علم العروض علوم ، كان األال

                                                
)1(

النمري  وحمد اللسان وفضل البیان وذم العي وتعلیم اإلعراب ، یوسف بن عبد اهللا بن عبد البر أدب المجالسة 
والبیت لحسان بن   – 44ص ، 1ج -  ف1989  –طنطا   –دار الصحابة للتراث  –لي سمیر ح: ت أبو یوسف ، 

 .ثابت 
)2(

 .لسان العرب ، مادة صرم   
)3(

 .لسان العرب ، مادة صرم  
)4(

 . 7الرائد الحدیث في تصریف األفعال ، ص  
)5(

 . 2ط القاھرة ، –عبده الراحجي ، دار المعرفة الجامعیة . ، د  8التطبیق الصرفي ، ص  
)6(

 عـالم –سعید محمد اللحام : مراجعة وتعلیـق  –، أحمد الحمالوي  11شذا العرف في فن الصـرف ، ص 

 .ف 2005الكتب ، بیروت ، 
)1(

 .ف 2009،  1دار العصماء ، دمشق ، ط –یاسین الحافظ . ، أ 6التحلیل الصرفي ، ص 
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حضان علم النحو ، كذلك الحال مع علم فإذا عرفنا بأن علم الصرف نشأ في أ

  . أنھ نشأ في أحضان الموسیقى والغناء تحدیدًاب: روض ، الذي یمكن أن نقول عنھ الع

لیست مجرد ألفاظ صوتیة  –ات المكونة من األصو –فالكلمات لدى الشاعر "

اللغة للوجود ، ف وإنما ھي تجسیم حيٌّ –أو نحویة أو معجمیة  –صرفیة  ذات دالالت

  ."الشعریة وجود لھ كیان وجسم

العام للقصیدة من حیث صور ھذا طار الشعري اإل:  ذًاإننا نقصد بلغة الشعر إ

التراكیب الموسیقیة  ، وطریقة بناءه ، وما تؤدیھ اللغة الشعریة من خاللاإلطار

"المنسجمة مع التركیب العروضي لوزن القصیدة 
)2(

 .   

لما  –األخص الشعریة ب –نما كان لضبط اللغة وكل ما سبق اإلشارة إلیھ إ

)3(بي العتاھیة یبرزه لنا قول أ
)4(ابن قتیبة لىفي إشارتھ إ 

كان لسرعتھ : "حین قال  

یخـرج بـھ عـن أعاریـض الشعـر  موزونًا وسھولة الشعر علیھ ربما قال شعرًا

)1(رب ـوزان العوأ
نھ منھا ، یرى أ حال كثیرًافإن صاحب اللغة إن لم یكن لھ نظر أ"  

"على صواب
)2(

  

ر مقطوعة موسیقیة محددة ، تنقسم ، فالقصیدة العربیة في مجموعھا تعتب ذًاإ

، واح العروض شقیق الموسیقى من ن أن على اعتبار –لى وحدات موسیقیة خاصة إ

تسھیل الغناء للقصیدة التي على أوزان  لىالنبر والتنغیم ، اللذان یؤدیان إكوجود 

                                                
)2(

السعید الورقـي ، دار المعرفة الجامعیة ، . ، د 65 - 64لغة الشعـر العربي الحدیــث ، ص : ینظر  
 .ف 2010اإلسكنـدریة ، 

)3(
أنھ كان لھ ولد یدعى عتاھیة ، وقائل : لقب غلب علیھ ، فاختلفت الروایات في ذلك ، فمن قائل : أبو العتاھیة  

لك ، ألنھ ُرِمي بالزندقة ، ألنھ طویل ، كما قیل بأنھ لقب بذ: بأنھ ًتًعتَّھ بجاریة للمھدي ، فلقبھ بذلك ، وقیل : یقول 
أم زید بنت زیاد المحاربي ، مولى بني : إسماعیل بن القاسم بن سوید بن كیسان ، مولى عنزة ، وأمھ : واسمھ 

زھرة ، نشأ بالكوفة ، كان أول أمره یتخنَّث ، ثم باع الفخار بالكوفة ، ثم قال الشعر فبرع فیھ ، فكان لطیف 
التكلف ، أكثر شعره في الزھد واألمثال ، وكان أبخل الناس مع یساره وكثرة ما المعاني ، سھل األلفاظ قلیل 

  .جمعھ من األموال 

 .وما بعدھا  219، ص  1وفیات األعیان ، ج
)4(

: المروزي ، النحوي اللغوي ، مولده ببغداد ، وقیل : أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري ، وقیل  

رة ومائتین ، أقام بالدینور مدة قاضیًا فنسب إلیھا ، وفي بغداد حدث عن إسحاق بن بالكوفة ، سنة ثالث عش
المعارف ، أدب : راھویة ، وأبي إسحاق إبراھیم بن أبیھ الزیادي ، والسجسـتاني وغـیرھما ، ومـن مصنفاتھ 

  .الكاتب ، غریب الحدیث ، طبقات الشعراء ، كتاب الخیل ، وغیرھا 

 :جأة ، إذ صاح صیحة سمعت على بعد ، ثم أغمى علیھ ومات ، في منتصف رجب سنة قیل بأن وفاتھ كانت ف

  ."43-42ص  ، 3وفیات األعیان ج"، ست وسبعین ومائتین 

 
)1(

 –عمر الطباع ، دار األرقم بن أبي األرقم .د: ، البن قتیبة الدینوري ، ت 573الشعر والشعراء ، ص  

 .ف 1997 – 1ط –بیروت
)2(

الھیئة المصریة العامة  –محمد علي النجار : ، ألبي الفتح عثمان بن جني ، ت 201، ص  3الخصائص ، ج 
 .ف 1999 – 4ط –للكتاب 
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لى وحدات ومقاطع إفن الغناء على تجزئة الشعر وتقطیعھ ساعد فقد "الخلیل ، 

"موسیقیة في بعث االرتیاح في النفس ، وینسجم وقع رنینھا مع طبیعة السماع
)3(

  

روي  ةوفق نظام عروضي ، على نغم بیات المتكررةوھذا ما یعرف باأل

بیات باعتبارھا مكونة من ، وھذه األ موحد ، ممثلة بذلك نغمة للقصیدة إجماًال

ص باللفظة المفردة ، صرفي وعروضي ، فالصرفي خا: مفردات تقع تحت قالبین 

ن تكون مرتبة والعروضي خاص ببناء البیت ككل ، مجموعة تحت أصوات البد أ

  .  موسیقیًا رًاثتحدث أ حتى خاصًا ترتیبًا

رة بیات الشعریة المختافقد اضطر المغنون والمغنیات إلى أن یخضعوا األ" 

ض طالة والتمدید في بعمدوا إلى اإل، فع للغناء ویطوعوا لغتھا لتناسب ألحانھم

وھذا ... حروف التفعیلة للبیت الشعري ، أو یقصروا ، أو یھمسوا في حروف أخرى 

لیحسن ... اعد تضبط حركة النطق بالكلمات وتنسق نغماتھا لى وجود قوقد دعا إ

"تنغیمھا وتلحینھا والغناء بھا
)4(

  

مختلفة ، فربما  ن العروض علم قرین بالموسیقى من نواٍحوعلى اعتبار أ 

شغف نداءات الموسیقیین لبناء أوزان الشعر العربي على إیقاعات موسیقیة ، "یكون 

وین دثرة بمحاولة لتدوین ھذه األوزان بأسلوب التدالمن یقاعات العربیةوإحیاء اإل

"الموسیقي
)1(

كرموز المستویات )  0، ( / وضیة من جعل الرموز في الكتابة العر 

  . )       ♫،       ♪(      یقاعیة في الموسیقى اإل

ي الرسم لى النقرات على الدف ، فففالرموز الموسیقیة فیھا إشارة إ

لى النقرة الواقعة على الدف ، في وسطھ وعلى اإلشارة إ التوضیحي  التالي نتبین

 دًىـولى بصن الفارق الصوتي بین النقرتین ، إذ نشعر مع األحافتھ ، والذي تبی

ذه الطریقة كأنما ھي ن تكون ھواضح ، ومع الثانیة بصوت مكبوت ، ویمكن أ

  . لى الساكن والمتحرك باإلشارة إ  ،وزان الشعر ورموزھا مستمدة من أ

  

  الدف    مكان النقرات على الدف  

                                                
)3(

 – 215فن الغناء في الشعر الجاھلي ، حمدي جبر عدل القریشي ، رسالة دكتوراه ، جامعة اإلسكندریة ، ص  

 .ف 2001
)4(

 . 203ص  ،، رسالة دكتوراه  في الشعر الجاھلي فن الغناء 

 
)1(

 . 53 ص ، لحان بلغة العروضاأل أوزان 

  

 V                                                v 
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  :وفیھ وضع للمیزان في بیت الشعر برموز رقمیة في مثل 

  لم        أر          على         ظھر         جبلن            سمكتن

/0       //           //0         /0///           /0             ////0  

 
  مقطعان قصیران       ثالث مقاطع قصیرة              مقطع طویل            مقطع قصیر        مقطعان قصیران        مقطع طویل                    

  ومقطع طویل  ومقطع طویل                       ومقطع قصیر            ومقطع طویل                                                                      

 

 
)2(

  

المكونة  - لى مقاطع عروضیةالبیت الشعري الواحد یتم تقطیعھ إن فنجد أ"

لتساعد  –وتاد والفواصل ، والتي تكون لنا التفاعیل المكونة للبحور من األسباب واأل

ید الصوتي ، بقصد تكرار وحدة نغمیة منظمة بذاتھا باتحادھا في على إظھار الترد

لشعور النفسي ، والتي یساعد على إظھارھا براز حركة اعلى إ تفاعیلھا ، فتساعد

ذلك كلھ على براعة الشاعر في ترتیب مكانتھا للحصول النغم الموسیقي ، ویعتمد في 

"على الوزن العروضي ، لتعطي صورة فنیة صوتیة تعبر عنھا بنغماتھا
)3(

.  

والصرف "معھا التغني بھ ، نما ھو تنظیم الشعر بطریقة یسھل فالعروض إ

"فادة المعانيكیفیة صیاغة المفردات العربیة إل نما ھو قائم لمعرفةإ
)1(

.  

العلمین قائم من حیث البحث عن األحوال العارضة للعلمین من صحة وكال 

  . عالل ونحوھما في الصرف ، وزحافات وعلل في العروض وإ

، إذ  ط فني النتماء طبیعي بینھمان الربط بین علمي العروض والموسیقى ربإ

،  ساسًاھمـا جنس تركیب األصوات وتألیـف األلحان ، وكالھما قائم على األصـوات أ

مادتھ الشعر ، والموسیقى مادتھا الغناء والتلحین ، فكالھما یرجع إلى ن العروض وأ

                                                
)2(

 . 157 – 155علم العروض الشعري ، ص: ینظر  
)3(

 . 216، ص 206رسالة دكتوراه ، ص. فن الغناء في الشعر الجاھلي : ینظر  
)1(

 .  8دروس التصریف في المقدمات وتصریف األفعال ، ص 
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لیف والوزن ، والمناسبة بین الحركة والسكون ، فكالھما التأ: جنس واحد ، وھو 

  .زونة جناس الموناعة تنطق باألص

الشعر بالغناء ، جاء في  وارتباط العروض بالموسیقى قدیم راجع الرتباط

ید ، وتزن الشعر صواتھا بالنشكانت العرب تغني النصب ، وتمد أ: " الموشح أنھ 

)2(حسان بن ثابت بالغناء ، قال
  :  

)3(ن الغناء لھذا الشعر مضمارفي كل شعر أنت قائلھ                      إ نََّغَت
  

)4(براھیم الموصليقال إسحاق بن إ"
وھو الذي یقال لھ : اء النصب غنـعن  

جناب بن عبد اهللا بن : المراثي ، وھو الغناء الجنابي ، اشتقھ رجل من كلب یقال لھ 

)5(ھبل
صل الطویل في ھ یخرج من أاء كلھ ، وكلفنسب إلیھ ، ومنھ كان أصل الحد 

"العروض 
)1(

)2(وذھب ابن رشیق - أي وزنھ - 
على  غناء العرب قدیمًا: "إلى أن  

صب ، فغناء الركبان والفتیان ما النفأ... النصب ، والسناد ، والھزج  :وجھ ثالثة أ

ما الھزج ، وأ... ، الكثیر النغمات والنبرات  أما السناد ، فالثقیل ذو الترجیعو...

"حلیم، ویمشي بالدف والمزمار ، فیطرب ویستخف العلیھ فالخفیف الذي یرقص 
)3(

  

والتي لم تكن تنفك في نواع الغناء التي عرفتھا الحیاة البدویة العربیة ، ومن أ

  .الحداء والتغبیر: یقاع الموسیقي أدائھا عن شكل من أشكال اإل
                                                

)2(
بن  واسمھ تیم اهللا بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج... رو بن زید مناة حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عم 

قیس بن لوذان  یعة بنت خالد بنلبة ، وھو العنقاء بن عمرو ، وسمي بالعنقاء لطول عنقھ ، أمھ القرة بن ثعحارث
یكون في  تیم اهللا ، ألن األنصار كانت تنسب إلیھ فكرة أن: ابن كعب الخزرج ، وإنما أسماه الرسول الكریم 

أنسابھا ذكر الالت ، وھو فحل من فحول الشعراء ، شاعر مخضرم ، عّمر مائة وعشرین سنة ، ستین في 
-141، ص 4األغاني ، ج"الجاھلیة وستین في اإلسالم ، دافع عن  الرسول بشعره ودعا لھ الرسول الكریم ، 

142 
)3(

والبیت في  –القاھرة  –دار الفكر العربي علي محمد البجاوي ، : ، للمرزباني ، ت 51- 50الموشح ، ص  
 .، على وزن المدید  43،  ص  1دیوان حسان بن ثابت، ج

)4(
خمسین ومائة ، ومات سنة خمس وثالثین ومائتین ، أصلھ : إسحاق بن إبراھیم بن بھمن بن نسك ، ولد سنة  

وفة ، فنزل في بني دارم ، كان من فارس ، خرج منھا ھاربًا من جور بني أمیة في خراج كان علیھ ، فأتى الك
راویة للشعر والمآثر ، لقي فصحاء العرب من الرجال والنساء ، وكان حاذقًا بصناعة الغناء ، مفننًا في علوم 

الفھرست ، ص "األغاني الكبیر ، : كثیرة ، وما لھ من الكتب المصنفة التي تولى بنفسھ تصنیفھا سوى كتاب 
  . 129ص  ، 2معجم األدباء ، ج" 194- 193

  65ص .  1ج. وفیات االعیان 
)5(

 . جناب بن عبد اهللا بن ھبل ، لم أعثر على ترجمتھ 
)1(

  . 273- 272ص ، 2، ج العمدة 
)2(

: ثم رحل إلى القیروان سنة  دب بھا قلیًالوف بالقیرواني ، ولد بالمسیلة وتأبن رشیق المعر أبو علي الحسن 

ن ـلى القیروان ، مده ، وبعـدھا رحل إمحمدیة التي كان یقطنھا والدب والشعر بالست وأربعمائة ، قرأ األ
دة في معرفة صناعة الشعر ونقده وآدابھ ، طراز األدب ، الممادح والمذام ، غریب األوصاف العم: مصنفاتھ 

ست  : توفي لیلة السبت غرة ذي القعدة ، سنة... فرد بھ المحدثون ، معالم التاریخ ان ولطائف التشبیھات لما
  "مازر في جزیرة صقلیة التي انتقل إلیھا من القیروان بعد أن ھاجم العرب القیروان ربع مائة بین وأوخمس

 ". 89 -  85، ص 2وفیات األعیان ، ج
)3(

 . 273، ص 2العمدة ، ج 



 7

بحداء كالم ،  أي أن یجعل كالمًا"  ، فھو سوق اإلبل بالغناء لھا: أما الحداء 

"الغدایا والعشایا : فین ، فیقولون ، وإن كانا مختل بھ على وزنھ لفظًا فیؤتى
)4(

.  

في أصل النشأة للحداء ، فمن الروایات  وقد كان اإلیقاع الموسیقي حاضرًا

)5(أن مضر بن نزار: " التي رویت في ھذا الباب 
سقط عن جمل فانكسرت یده ،  

، فأصغت  وصوتًا یداه ، وكان أحسن خلق اهللا جرمًا یداه ، وا وا: فحملوه وھو یقول 

دا ، یحدون ـدا ، ھایـھای: لقولھ  ت في السیر ، فجعلت العرب مثاًالدَّھ ، وَجـل إلیـإلبا

"بھ اإلبل
)6(

  

)7(أما التغبیر
وحكي عن ..." و غیرھا أفھو تھلیل أو تردد صوت ، بقراءة :  

)8(أبي إسحاق الزجاجي
  ؟ لم سمي التغبیر تغبیرًا: سألني بعض الرؤساء : أنھ قال  

                                                
)4(

 . 397الصاحبي ، ص 
)5(

 .لم أعثر لھ على ترجمة :بن نزار  مضر 
)6(

 . 273ص 2، ج العمدة 
)7(

وقد سموا ما ُیَطرُِّبون فیھ من الشعر في ذكر اهللا تغبیرًا ، كأنھم إذا تناشدوه باأللحان َطرَّبُِوا ، : ي األزھر قال 
 ".غبر: لسان العرب ، مادة " فرقصوا ، وأرھجوا فُسمُّو ُمْغَبرَّة لھذا المعنى ، 

)8(
 النھاوندي أصًال ومولدًا ، إمامعبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ، النحوي البغدادي دارًا ونشأة ،  أبو القاسم 

، وھذا الكتاب لم یشتغل بھ أحد إال وانتفع بھ ، أحد أئمة " الجمل الكبرى " : النحو في زمانھ ، صنف فیھ كتاب 
ف بھ ، سكن ِرالبالغة والبراعة في النحو واألدب ، صحب أبا إسحاق إبراھیم بن السري الزجاج ، فنسب إلیھ وُع

شرح : بن درید وغیرھما ، من مصنفاتھ زیدي وأبي بكر ، أخذ عن محمد بن العباس الی دمشق وانتفع الناس بھ
  .في رجب ، سنة أربعین وثالثمائة  ، توفي...سان ، خلـق الفرس ، الریاحیـن ق اإلنـیح ، خلـالفص

  ."  136، ص 3ج، األعیان وفیات " 
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في  ُبغَِّرالباقي ، أي ُی: في الغابر ، أي  ُبغَِّرضع على أنھ ُیألنھ و: قلت 

"لآلخرة  ُلَمْعنعیم الجنة وفیما ُی
)1(

.  

صطالح العروضي بنوع وزان الشعریة یرتبط اسمھا في االوھناك بعض األ

  . من اإلیقاع المحسوب الحركات والوقفات ، كالخبب والرجز مثًال

" السرعة : لخبب ضرب من العدو ، وقیل ا: فالخبب" 
)2(

  

ھ بالرجز في رجل الناقة ورعدتھا ، وھو أن بََّشُی "أنھ : وقیل في وزن الخبب 

)3(تتحرك وتسكن ، ثم تتحرك وتسكن ، وقال األخفش
كل الرجز عند العرب :  ًةرََّم 

كان على ثالثة أجزاء ، وھو الذي یترنمون بھ في عملھم وسوقھم ، ویحدون  ما

..."بھ
)4(

.  

)5(ابن عبد ربھقال    
لمد الصوت فیھ   عر موزونًاشنما جعلت العرب الوإ:"  

)6(والدندنة
"، ولوال ذلك لكان الشعر المنظوم كالخبر المنثور 

)7(
.  

من حیث توزیع "  سماعستطیعون معرفة عیوب شعرھم بالوقد كان الشعراء ی

ضح في شدة الصوت ورخاوتھ ، فال یجوز بحال من األحوال أن یصل إلى تساٍو وا

یقاعیة ، ففي الفواصل الزمنیة بین المقاطع اإل انتظام: أي  - من حیث النطق –الزمان 

في الحدة والشدة ، قائمة على تعاقب  معتبرٌة ٌقفرو لغة العروض توجد عادًة

نحو  ملحوظًا المتحركات والسواكن تراعى في المیزان ، بینما نجد في الموسیقى میًال

                                                
)1(

 . 274-273، ص 2العمدة ، ج 
)2(

 . خبب: لسان العرب ، مادة  
)3(

 أبو الحسن  سعید بن مسعدة المجاشعي ، النحوي البلخي ، المعرف باألخفش األوسط ، أحد نحاة البصرة ، 

أحد قرأه علیھ وال قرأه سیبویھ ، ولكنھ لما مات سیبویھ قرئ الكتاب  ُمَلْعكتاب سیبویھ ؛ ألنھ ال ُی یعتبر الطریق إلى
ن ـذ النحو عـ، أخ" الخبب " ض الخلیل بحر المتدارك على األخفش ، وھذا األخفش ھو الذي زاد في عرو

 في النحو ،" المقاییس"في النحو ، " األوسط : " منھا  ، لھ مصنفات عدیدة ، سیبویھ ، وصحب الخلیل أوًال

: نة ـتوفي س ...ن ، صفات الغنم ، وقف التمام شتقاق ، العروض ، القوافي ، معاني الشعر ، تفسیر معاني القرآاال

 .          " 382، ص 3معجم األدباء ، ج"  عشرة ومائتین ،خمس 
)4(

 . رجز : ، مادة  العرب لسان 
)5(

أحمد بن محمد بن عبد ربھ بن حبیب بن حیدر بن سالم القرطبي ، مولى ھشام بن عبد الرحمن بن  أبو عمر 
صنف كتابھ العقد فحوى لناس ، ا ن من المخطوطات واإلطالع على أخبارمعاویة ، كان من العلماء المكثری

، وتوفي یوم األحد ست وأربعین ومائتین : صة علوم ذلك العصر ، كانت والدتھ في عاشر رمضان سنة خال
مائة ، ودفن یوم االثنین  في مقبرة بني العباس بقرطبة ، ثمان وعشرین وثالث:  األولى ، سنة ثامن عشر جمادى

   ." 609، ص1عجم األدباء ، جم"  د أصابھ  الفالج قبل ذلك بأعوام ،وكان ق
)6(

، وھي كھیئة قول الشعر ، لما فیھ من " دنن : لسان العرب ، مادة." صوت الذباب والنحل والزنانیر: الدندنة  
 .  الكالم وما یتبعھ من لحن فیھ  طول

)7(
  . 9، ص 4، ج الفرید العقد 
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"الشدة تسویة الفروق في الحدة و
)1(

فیما یتم من خالل عملیة الغناء من تسویة للمدة  

من  وما یحصل من سكتة وإطالة ، اللتان تعدان جزءًا" الزمنیة لنطق شطري البیت 

." الزمن الموسیقي الذي یتیح للشاعر التالعب بالمقادیر الشعریة
)2(

  

یقیة ، یقاعات الموسة متساویة للنطق ، تتساوى بھا اإلبحیث یعطي مدة زمنی

ذ نالحظ ذلك فیما ورد من خبر النابغة اختل عن ذلك فھو ھجین مستغرب ، إ وما

)3(الذبیاني
وجر  رفع بیتًا –قواءه المدینة المنورة ، وقد عیب علیھ إحین دخل إلى " 

  - :في قولھ  –خر آ

  ر مزودـوغی الن ذا زاٍدـعج       و مغتدي              أ میة رائٍحأمن آل أ

)4(سودوبذاك خبرنا الغراب األ                     ن رحلتنا غدًارح أزعم البوا
  

."یاه في غناءفلم یأبھ لھ حتى أسمعوه إ
)5(

  

خبرنا : ة بذلك وھو حاضر ، فلما مددت ینت قّنفحین دخل الحجاز ، َغ"

  -:ره ، وقال ، فغّی نھ مقٍولغراب األسود ، علم أا

"سوِداأل الغراِب اُبَعْنوبذاك ِت
 
.

)6(
  

  .ھ حاصلة بغناء جاریة بھ یبنما كانت معرفتھ لعوإ

وقد ورد في أشعار العرب المتقدمین ما یفید أن تعاطي الغناء باألشعار كان 

)7(بي النجمعندھم منذ القدیم ، فمن ذلك قول أ معروفًا
  - :یصف قینة 

  عمرو و الصبى                   ببعض الذي غنى امرؤ القیس أن الیوم یوم من تغنى فإ

)1(رــره كســواخفــي أ ًاـوتـع صــرفـوت  ھ                ـلـیـط ومـبیـي بالغـت تغنلَّـفظ
  

                                                
)1(

ة محي الدین صبحي ، المؤسسة العربی: ة ترجم –، رینیھ ویلیك ، أوستن وارین  171دب ، صاأل نظریة 
 .ف 1987للدراسات والنشر ، بیروت 

)2(
 .12: ، جامعة الفاتح ، ع  329مجلة كلیة اآلداب ، ص 

)3(
،  ربوع بن مرة بن عوف بن سعد الذبیاني ، الغطفاني ، المضريبن یبن ضباب بن جابر  زیاد بن معاویة 

الشعر " مامة ، كما ھو في لحجاز ، یكنى بأبي أمامة ، وقیل بأبي ثشاعر جاھلي من الطبقة األولى ، من أھل ا
  .فقد نبغت لھم منا شؤون ...  وحلت في بني القیس بن جسر  : وقیل سبب تلقیبھ بالنابغة لقولھ " والشعراء 

وكان على عالقة  في حرب بني ذبیان مع عبس في حرب داحس والغبراء ،یضرب بھا  ًاكان لسانھ سیف       
 - رقم دار األ –عمر فاروق الطباع .د: ت – 326-317ص –شرح المعلقات العشر "یبة بملوك الغساسنة ط

       . "بیروت
)4(

 . والبیت من بحر الكامل – 92ص،  الشعر والشعراء 
)5(

 . 49ص،  الموشح 
)6(

 . 50 ص ، الموشح 
)7(

الفضل بن قدامة بن عبید : اسمھ : األعرابي  المفضل ، وقال ابن: اسمھ : قال أبو عمر الشیباني : أبو النجم  
بو از اإلسالم الفحول ، المقدمین في الطبقة األولى منھم ، قال عنھ أاهللا بن الحارث ، وھو من رّج اهللا بن عبد

  .ثالثین ومائة للھجرة  : بو النجم ، توفى سنةمازالت الشعراء تغلب حتى قال أ:  عبیدة

 183ص  ، 10غاني ، ج األ"
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وا یستعینون في الغناء ببعض نھم كانكما ورد في أشعار العرب ما یفید أ

)2(عشى، في قول األالت الموسیقیة ، كالصنج اآل
 : -  

)3(فیھ القینة الفضل ُعجََّرُت ذات الصنج تسمعھ                  إلصو ومستجیٌب
  

: الت الوتریة ، تشبھ العود ، یعزف علیھا ، وقیل ھو نوع من اآل: والصنج "

)ونحوه فُّھو الدُّ
)4(

.  

)5(المزھرو
)6(في قول علقمة بن عبده الفحل 

  - :في قصیدتھ التي مطلعھا  

  رومـوم مصـك الیـتما استودعت مكتوم                أم حبلھـا إذ نأھل ما علمت و

)7(خرطوُم والقوم تصرعھم صھباُء نم               ِر زھٌرم ِمـب فیھْرد الشَّـشھفقـد أ
  

الترنم ، والترنیم ، والترتیل ، والترجیع والتغني : ن كلمات مثل وھكذا نرى أ

فردات الغنائیة االصطالحیة شباھھا من الموالقینة وأدنة ، وكذلك الصنج ـوالدن

ریبة عن صناعة الشـعر العربي منـذ أقدم لموسیقیة لم تكن غالت اوأسماء اآل

میم عمل الشعر ، لما بینھا ن ھذه المفردات كانت من صإ: العصور ، بل یمكن القول 

ت قرابة قویة ، ھي قرابة تركیب األصوات ، وتلحینھا َالوزان الشعر من ِصوبین أ

و غناء بال أعر بال وزن ، نھ ینتفي وجود شإذ أ"جمیلة ومطربة ،  دائھا في صورةوأ

".لحن
)8(

  

وسیقیة على السواء ، تشتركان في والم –العروضیة  –وزان الصوتیة األ"فـ 

".و تالوات متعددةأنھما تعتمدان على األصوات ، وعلى أداء تالوة واحدة أ
)1(

  

                                                                                                                                       
)1(

 . 61ص ،  لشعر والشعراءا 
)2(

أبا بصیر ، وكان : ى كنة بن قیس ، كان أعمى ، ویبیعیل، من سعد بن ضن شراحببن قیس بن جندل ب میمون 
 ، كان جاھلیًا ت فم الغار ، فمات فیھ جوعًافي جبل فوقعت صخرة فسدَّ نھ دخل غارًاقتیل الجوع ؛ أل: أبوه یدعى 

مره ، وأراد أن یسلم ، ولكنھ عندما علم بأن اإلسالم یحرم الخمر والزنا ، قال    ، وأدرك اإلسالم في آخر ع قدیمًا
؛ ألنھ أول " صناجة العرب"أتمتع منھما سنة ثم أسلم ، فمات قبل ذلك بقریة بالیمامة ، إذ ألقاه بعیره ، ویسمى بـ 

 " . 170 – 169الشعر والشعراء ، ص. " من ذكر الصنج في شعره ، وھو البیت الوارد في المتن 
)3(

 . 170، ص والشعراء الشعر 
)4(

ر ْفخذ من ُصتَّوالصنج الذي تعرفھ العرب ھو الذي ُی: قال الجوھري " صنج"مادة  العرب ، لسان:  ینظر 
 . خریضرب أحدھما باآل

)5(
 ."زھر: مادة  –لسان العرب ". لة العود آ –العود الذي یضرب بھ :  المزھر 

)6(
م جندب لتحكم بینھما في قول ھلي وسمي بالفحل ألنھ احتكم مع امرؤ القیس إلى امرأتھ أتمیم ، جا ھو من بني 

، وكان  الشعر ، فحكمت العلقمة ، فطلقھا امرؤ القیس فخلفھ علیھا علقمة ، وكان شھد على قدامة من مظعون
 . "141-139ص  الشعر والشعراء ،"البحرین ، بشرب الخمر فحده عمر ،  عامل عمر على

)7(
رنم ، : لسان  العرب ، مادتي ."ل ما ینزل من عصیر العنب خمرًا صافیًا وأ: المترنم ، والخرطوم :  الرنم 

 . "210ص ،  10ج، غاني األ"موجودان في كتاب  والبیتان" خرطم
كتابة الدار العربیة لل –السالم حمد عبد أ. ، د 128السبل من منطلق اإلیمان إلى مسالك الثقافة ، ص  استكشاف )8(

 .ف 1982 ، تونس
)1(

 . 175نظریة األدب ، ص 
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الشعر یماثل اإلیقاع في  ن الوزن فيت اللغة الشعریة ھو وقت توقع ، وإن وقإ

على  تقوم"دد لكل مقطع عروضي نوطة موسیقیة ساس یحفعلى ھذا األالموسیقى ، 

"تقدیر الوحدات من التركیب ، بحیث تعطي داللة الوحدات الموجودة
)2(

  

 صواتًاألن الموسیقى تختص بمزاحفة أجزاء الكالم الموزون ، وإرسالھ أ"

"نة في طرائق تتحكم في أسلوبھا بالتلحیعلى نسب مؤتلفة ، بالكمیة والكیفی
 )3(

.  

روط بتقسیم العبارات ، قائم على أساس یقاع الفعلي للموسیقى مشذلك أن اإل

لف واالنسجام ، وأن البیت الشعري السلیم ال تتم لھ السالمة حتى یوافق أوزان التآ

  .الخلیل 

،  حیانًاأ لعلنا ندرك أن مصطلح اإلیقاع الموسیقى ، والوزن العروضي تداخًال

  .على أن الظاھرة التي یسجالنھا واحدة ...  حیانًاأ وافترقًا

إذ أن الشعر "، ألننا نرصد موسیقى شعرنا باعتبارھا وحدات مستقلة 

لیف والوزن ، والمناسبة بین الحركة یقى یقومان على المطابقة بین التأوالموس

لشعر یترتب فیھ الكالم ذ اة ، إجناس الموزونالسكون ، فكالھما صناعة تنطق باألو

 –طار عروضي في إ –لقواعد النحو واللغة  وزان معینة ، تبعًاعلى نظم وأ

ن الكمیة ـف بیـلیملحنة ، وفق التأ صواتًاوالموسـیقى ترسل الكـالم الموزون أ

 "یة ـوالكیف
)4(

.  

ال  دراكھما معًاإخر ، وفإن إدارك أحدھما على ھذا األساس ، إدراك لآل"

" -دائھما وطریقة العمل بھما ة أمن ناحی – ن وجد تماثًال، وإ اینًاـد تبـیوج
)5(

  

ت التفعیلة بنسب ثابتة في البیت أن نسمي على تموجا یحق لنا بناءًا: بھذا "

   - :خر تقول فیھ ذلك بإیقاع التفعیلة ، ونخرج من ذلك بإطالق آ

ازي یقاع البدایة والنھایة ، وبذلك یوفیھا إیقاع البیت وإیقاع القصیدة ، وإ

نھ ویھ الوزن الشعري ، ویحق لنا أال نقبل الوزن علي أساس أائق ما یحطالق حقاإل

 الوزن وزنًا تحوطھا وال تحددھا نسب معینة ، وإال ألضحىحصر لكمیات فقط ، ال 

                                                
)2(

ممدوح عبد الرحمن ، دار المعرفة الجامعیة اإلسكندریة  : ، د 16المؤثرات اإلیقاعیة في لغة الشعر، ص 
 .ف 2006

)3(
 –غطاس عبد الملك خشبة ، دار الكتاب العربي : ، ت 17-16، ص  1الموسیقى الكبیر ، للفارابي ، ج 

 .القاھـرة 
)4(

 . 17-16، ص  1الموسیقى الكبیر ، ج: ینظر  
)5(

 بتصرف 308، ص 12:ع  ،، جامعة الفاتح  مجلة كلیة اآلداب 
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یقاع الموسیقي یحوي نترك اإل ذًالكلمات ال للشعر ، إ ن یكون تمثیًالیصلح أ صرفیًا

یقاع في مفھوم الوزن واإل: ما یسمى  في عروضنا ھو جماع خاصًا فھمًا

"الموسیقیین
)1(

 .  

لى ختام بیت الشعر وكذلك فإن للقافیة دورھا الوزني ، باعتبار أنھا تشیر إ"

 –أو ما یشبھ اإلعادة  –ا وظیفتھا الخاصة في التطریب ، كإعادة التي تكون لھ

تتحدد بمعاودة النغمات التي تكون أعلى حرف الصوتیة لألصوات ، إذ أن التقفیة باأل

"ساسیةخفض من النغمة األأو أ
)2(

 .  

  - :لى نتیجة مفادھا ویمكننا بعد ذلك الطرح أن نخلص إ

                                                                  :صالة الوزن في العربیة تعود لعاملین أن أ"

"وزانغناء ، وبناء اللغة نفسھا على األال
)3(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
)1(

 . 309، ص 12:ع  جلة كلیة اآلداب ، جامعة الفاتح ،م 
)2(

 . 167نظریة األدب ، ص : ینظر  
)3(

دار المعرفة  –عثمان موافي . ، د 50في نظریة األدب من قضایا الشعر والنثر في النقد العربي الحدیث ، ص 
 .ف 2008 – 1اإلسكندریة ، ط –الجامعیة 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 53

  

  فصل الثانيال

  

إذا نظرنا في عمل علماء العروض وجدناهم نحويين وصرفيين 
عروضيين، هذا ما يدفع البعض إلى أن يلتبس عليه فهم  قبل أن يكونوا

امتداد لعم الصرف، فكان حقيقة علم العروض الذي هو في أصل وزنه 
لزاماً علينا أن نضع في هذا الفصل مثل هذين المبحثين، بدًأ بالنظر في 

شأة وتطور العلمين وأسباب الميل إلى تأصيل قواعد كل علم ثم التعريج ن
على علماء كل علم لنتبين أن معظم علماء علم العروض إنما هم في 

  .أصلهم لغويون صرفيون

وإن النظر في تفاعيل العروض ومورفيمات الصرف ما يلزمنا   
لها وتحليل بمعرفة مكوناتها وتفصيلها إلى جزئيات تسهل على المتعلم تقب

ووزن األلفاظ صرفياً، والبحور الشعرية عروضياً، وهو ما يعرف 
بالتفاعيل العروضية والمورفيمات الصرفية، مما يقودنا إلى تسهيل معرفة 

مواضع النبر على هذه المقاطع والمورفيمات، ومعرفة أسباب عدم 
 الوقوف على النبر في تحديد األوزان العروضية والصرفية دون الرجوع

  .   إلى المقاطع في علم العروض والمورفيمات في علم الصرف
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  المبحث األول

  

  بین النشأة والتطور لعلمي العروض والصرف ، وأسبابھما ، وعلمائھما
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بني النشأة والتطور لعلمي العروض والصرف ، وأسباما ، وعلمائهما 

   "سباب نشأة علمي العروض والصرف وتطویرھماأ"

  

ومعرفة سس التي تقوم علیھا اللغة ، تفاوت الناس في إدراك الضوابط واألإن 

، ما یوجب علیھم اإللمام بأمور كثیرة ، ال علم لھم بھا إال أن یبینھا لھم  وجھ داللتھاأ

لیھ ، كل كوا ، ویجروا مجراھم فیما توجھوا إما تر واھل صنعة الفصاحة ، فیتركأ

  .قدمین ا ثبت عن العلماء العرب األان فیمذلك قائم على الحجة والبرھ

لى تركھ ، وجب إ داعیٍة مور لعلٍةمن األ مرًاإذا تركت العرب أ: "فقد قیل 

"إتباعھا علیھ
)1(

  

على دعامة الحفاظ على اللغة من  ملنا في القول السابق وجدناه قائمًافإذا تأ          

لى التنصل من اللغة ة إمى بالحضارة الجدیدة ؛ الھادفالذوبان في مستنقعات ما یس

بداع ، وفق ما تشتھیھ واالنجراف وراء تیـار اإل –قواعدھا وأصولھا  –یة العرب

  . عن الفصحى النفس ، بعیدًا

ولى صل من الفصحى وقواعدھا تبرز لنا أحداث أذا تتبعنا بدایات ظھور التنفإ

یما تم بدایات ھذا الخروج والتنصل ، التي لعلھا تكون في العصر العباسي ، ف

،  تالموالیا ، السلسلة ، الدویب، الكان وكان  –ف بالفنون السبعة ِراستحداثھ بما ُع

  .خذھا من العروض ، والموشحات التي كانت قریبة في مأالقوما ، الزجل 

ول ـصأما في مجال علم الصرف ، فلعل أولى بدایات ھذا الخروج عـن أ

)2(عرابيمن لحن األ.الب ا لحظھ اإلمام علي بن أبي طوقواعد اللغة ، م
حیث أمر  

                                                
)1(

 . 363ص،  1الخصائص  ، ج 
)2(

الكالم كلھ : ل ما وضع لھ وقیل إن أول من وضع علم النحو ھو علي بن أبي طالب ، بإرشاده أبا األسود ، وأ  
رى العرب قد أصلح اهللا األمیر ، إني أ: طالب اسم وفعل وحرف ، حیث ورد أنھ قال لعلي بن أبي : ثالثة أضرب 
ال ، إلى : ویقیمون بھ كالمھم ؟ قال ضع للعرب ما یعرفون األعاجم وتغیرت ألسنتھم ، أفتاذن لي أن أ خالطت ھذه

: وقال لھ  سود ،فبعث بزیاد بن أبیھ إلى أبي األ –" بنون"فع بر –بانا وترك بنون توفي أ:  قائًال ن جاءه رجًالأ

  .ن تضع لھم لناس الذي نھیتك أضع ل

: المذكور  لیھ زیادًا، حتى بعث إ حٍدأخذه عن علي بن أبي طالب إلى أ سود كان ال یخرج شیئًاوقیل إن أبا األ       

جل ، فاستعفاه من ذلك ، حتى سمع أبو األسود قارئًا بھ كتاب اهللا عز و ُفَرْع، وُی مامًایكون للناس إ ن اعمل شیئًاأ
التي   –اهللا  –معطوفة على لفظ الجاللة  بكسر الم رسولھ ، إذ ھي –" كین ورسولھمن المشر ن اهللا بريءإ:"یقرأ 

ما أمر بھ  ُلَعْفَأ: ما ظننت أن آمر الناس آل إلى ھذا ، فرجع إلى زیاد ، فقال : فقال  –حقھا النصب ، ألنھا اسم إن 
 . "537-535ص ، 2فیات األعیان جو"، یفعل ما أقول لھ  لقنًا لیبغني كاتبًااألمیر ، ف
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سود الدؤلي لیقعد القواعد ، فمن ھنا كان لتقعید قواعد تلك الحادثة أبا األثر على إ

  : تيعلوم اللغة العربیة أسبابھا ، والتي لعل أھمھا یكمن في اآل

رشاد الحظة اللحن الطارئ على الكالم وإنكاره ، والعمل على تقویمھ ، وإم" .1

"طق العربي السلیملى النحن إالّال
)1(

من  – ونثرًا شعرًا –للحفاظ على اللغة  

و من الكسر والشذوذ ، وذلك ا ، فیتالقح الدخیل مع الفصیح ، أاالختالط ببعضھ

لتمییز الشعر عن غیره من كالم العرب ، كالسجع والخطب والنصائح ، 

ر ف بالشعر الحر وشعوالمفردات الفصحى عن الدخیلة ، وغیر ذلك فیما یعر

 ن یسمیھ شعرًافي العصر العباسي ممن یحلوا لھ أ و الخاطرة ، وما سبقھاالنثر ، أ

ضبطھا بالضوابط  ولمسؤول عن تقییم الشعر واللغة ، أو تعریفھا أنھ ھو ا، وكأ

،  ساسي لعزل الشعر عما لیس شعرًاالمناسبة لھا ، إذ أن الوزن ھو المعیار األ

  .لفاظ الدخیلة ألغة من المفردات واوتجفیف منابع الل

"ن ما قیس على كالم العرب ، فھو من كالم العربأ"على اعتبار 
)2(

ن ما وأ 

  . فھو دخیل ، یلزم نفره مخالف كالمھ

المحدثون في عھده من الجري  علیھ الشعراء إن الخلیل لما رأى ما اجترأ"

ان یقضي رة لھ كذلك ، فاعتزل الناس في حج ُھاَلع عن العرب َھَمْسوزان لم ُتعلى أ

ع بأصابعھ ویحركھا ، حتى حصر أوزان الشعر العربي یام یوّقفیھا الساعات واأل

"ل قافیتھاووضبط أح
)3(

   

ن االختالف من حجة أ الفصحى ، ھروبًا جمع اللغة تحت مظلة واحدة ، وھي .2

  .ناشئ عن اللھجات والعامیة 

و القبائل ، أالكلمة الواحدة أحیانا بین لھجات المناطق اختالف تھجي  فمعلوٌم

كبیر ، ومثیالتھا : اكبیر ، وھناك من یلفظھا : یلفظھا  من ھناك" كبیر": مثل كلمة 

  .كثر 

                                                
)1(

منشورات  مراجع عبد القادر بلقاسم الطلحي ، ، 268الجواز النحوي وداللة اإلعراب على المعنى ، ص  
  .معة قاریونس ، بنغازي جا

)2(
 . 362ص ، 1الخصائص ، ج 

)3(
 .ف 1978 – 5، مكتبة األنجلوا المصریة ، القاھرة ، ط 49إبراھیم أنیس ، ص  –موسیقى الشعر  
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ن العامیة قد تقبل ق بین العامیة والفصحى ، من حیث أنھ یوجد فركما أ

  .التسكین في وسط الكالم للحرف المتحرك ، لكن الفصحى ال تقبلھ 

 –في الصرف والعروض  -السكنات والوزن كما نعلم یقوم على الحركات و

ا القول الفصل فالصرف والعروض في نھایة المطاف ھما الدلیل والحكم اللذین لھم

  .و دقت الحاالت في صحة ھذا الوزن أو ذاك ، مھما تشابكت األوزان ، أ

ن نخرج بخالصة من كل ما سبق في دافع الخلیل وراء ابتكار علم یمكننا أ

، وقواعد علوم اللغة  - الصرف  یجاد علمظري نفس دافع إفي ن الذي یعّد –العروض 

یعرفھا وزان لم ھو إشفاقھ من اتجاه بعض شعراء عصره إلى نظم الشعر على أ"

ولھذا  –س في ذلك ھو السمع والطبع والسلیقة یاذ المقإ –العرب ، ولم یسمع عنھا 

الشعر  ات واألیام یوقع بأصباعھ ، ویحركھا حتى حصر أوزانراح یقضي الساع

"حوال قوافیھالعربي ، وضبط أ
)1(

منظوم القول الذي شرف بالوزن "ذ ھو ، إ 

"والقافیة
)2(

 .  

دیب الكاتب ، وبین الشاعر وھو بذلك ، كأنما جاء بھذا العلم لیفرق بین األ    

حكام یجاري الشاعر في إ نولیس یلزم الكاتب أ: "في العمدة  صاحب الصنعة ، جاء

اظ وطیرانھا ، وقلة الكلفة ، واإلتیان بما لفاب في حالوة األتَّلُكصنعة الشعر، لرغبة ا

، ال عن رغبة وال  تي تظرفًافإن أكثر أشعارھم إنما تأ یضًایخف على النفس منھا ، وأ

نما شھواتھم ، مسامحون في مذھبھم ، إذ كانوا إ في وَنلََّخفھم مطلقون ُم ، رھبة

)3( قال كشاجم الكاتب، كما  واستطرافًا یصنعون الشعر تخیرًا
:-  

   دت الھجاء وال المدیحْھــ                    مـولئن شعرت فما تع

 ــ                     ــآداب ترجمة فصیحْھْلیت الشعر ِللكن رأ
)4(

  

                                                
)1(

 .ف 2006 – 1القاھرة ، ط –دار اآلفاق العربیة   –عبد العزیز عتیق . ، د 7-6علم العروض والقافیة ، ص  
)2(

 ".شعر"لسان العرب ، مادة  
)3(

ـر في الكتابة ، شاع ان رئیسًاـھل الرملة من نواحي فلسطین ، كلفتح محمود بن حسین الرملي ، من أبو اأ 
من كاتب ، والشین من شاعر ، واأللف  الكاف: ل عن ذلك فقال قق ، لقب نفسھ بكشاجم ، فسئمفلق ، وأدیب مد

دب الحمداني ، لھ كتاب المصائد وأ دیب ، والجیم ومن جواد ، والمیم من منجم ، وكان طباخ سیف الدولةمن أ
  .الندیم 

 "ھـ1313 ، المطبعة األنسیة ، بیروت: نشر  – 3 -2دیوان الشاعر كشاجم الكاتب ، ص "
)4(

  .90 دیوان الشاعر كشاجم الكاتب ، ص"
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وعلى ھذا النمط یجري الحكم في أشعار الخلفاء واألمـراء والمترفین مـن أھل 

"ة الشاعر المبرز الذي الشعر صناعتھ قدار ، ال یحاسبون فیھا محاسباأل
)1(

 .  

كالم الن من أل"وھذا الحكم على مثل أشعار ھؤالء غیر مجیدین ، إنما راجع 

..."مقفى ولیس بشعر  موزونًا
)2(

ولو تطلبت في : "ندلسي ربھ األ ، یقول ابن عبد 

ذلك  ، من وال یسمى شعرًا رسائل الناس وكالمھم لوجدت فیھ ما یحتمل الوزن كثیرًا

"مستفعلن مفعوالت ، وھذا كثیر: من یشتري باذنجان ، تقطیعھ : قول القائل 
)3(

  ،

سریع ، حیث على نفس الوزن من ال بني عبد الدار ، فھي صبرًا: " یضًاومثل ذلك أ

بتسكین  سقاط ثلثي البیت ، موقوفًةجاءت العروض ، التي ھي الضرب منھوكة بإ

" -  مفعوالت –سابعھا المتحرك 
)4(

.  

الوقوف في غیر مشقة على خصائص العربیة ، وتذوق ھذه الخصائص  - 3

ئة في القرن عین الناشإذ وضعت تحت أ...  وصرفیًا وموسیقیًا جمالیًا دقیقًا تذوقًا

لفلسفة والھندسة وعلم ین بالمنطق واالثالث الھجري ، فكان إعالن النكیر على المعتن

ذ كان واألوزان ، وما بینھا من فروق ، إ لخ ، مع جھلھم بكثیر من الصیغإ... الفلك 

فھم ال  –ممن لم یكونوا من بلغاء العصر وال من كتابھ الممتازین  –البعض منھم 

الصیغة ، وال كیف تتبادل الحروف یعرفون الفرق بین اسم المرة واسم الھیئة في 

زمة عال الالف، وكذلك األ َلَو، وَق َعَیَب: صل باع ، وقال ، فاأل: تھا ، كما في مكنأ

  . لسنتھم من كلمات فارسیة وغیرھا والمتعدیة ، مع ما یجري على أ

علیھم اللغة ،  ُضَرْعبحماة الفصحى ، ُت ُفَرْعفكان البد من وجود ما ُی 

  .مرھم وھا ، وخاصة في أول أو یردُّفیجیزوھا أ

كالم العرب المشھود لھم بسالمة نطقھم بانة بإن الفصاحة تعني اإل"حیث 

تلك التراكیب التي تستعذب في  اظھم ، وصحة تراكیبھم ، وبراعتھم في تنسیقلفوأ

"ذاناآل
)5(

 .    

                                                
)1(

 . 94، ص 2، ج في محاسن الشعر وآدابھ ونقده العمدة 
)2(

 . 119، ص 1، ج في محاسن الشعر وآدابھ ونقدهالعمدة  
)3(

 . 283، ص  4العقد الفرید ، ج 
)4(

 .ف 2000 – 2لفكر ، دمشق ، طعیسى علي العاكوب ، دار ا.، د 135موسیقى الشعر العربي ، ص: ینظر  
)5(

دار  –محمد علي رزق الخفاجي . ، د 295علم الفصاحة العربیة ، مقدمة في النظریة والتطبیق ، ص  
 .ف 1982 – 2ط –المعارف ، اإلسكندریة 
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)1(بو الشبلیقول أ
لما عرض لي : " -المتوكل  حد الشعراء في عصرأ – 

ن إ: حدیث السن ، فقلت لھ  نا یومئٍذ، وأ)2(المازني: ، ھو  لي نحویًا تیت جارًاالشعر أ

أھل الروایة ، قد جاش صدره بشيء من ، وال من  ھل الشعرلم یكن من أ رجًال

لیس بجید ،  ھ ، وكنت قد قلت شعرًاھات: الشعر ، فكره أن یظھره حتى تسمعھ ، قال 

"ُھمَّیاه ، فلما سمعھ ، نھرني علیھ وَذإنما ھو قول مبتدئ ، فأنشدتھ إ
)3(

 .  

 صناف العلمللشعر صناعة وثقافة یعرفھا أھل العلم ، كسائر أ"حیث إن 

..."والصناعات 
)4(

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
)1(

في من رأى  رَّلى ُسولده بالكوفة ، ونشأ وتأدب بالبصرة ، وقدم إوھب ، من البراجم ، م أبو الشبل عاصم بن 
،  ُھَمَدیثاره العبث ، وَخ، راج خبره عند المتوكل بإ ، كثیر الغزل ، ماجنًا وكان حاذقًا ، یام المتوكل ومدحھأ

  . "191ص ، 14األغاني ، ج"بھ ،  صَّوُخ

الالم، وما التصریف، واأللف و: بكر بن محمد أبو عثمان المازني، أدرك أبا الحسن األخفش وقرأ علیھ أكثر من كتاب، من مصنفاتھ) 2(
 .یلحن فیھ العامة، توفي سنة تسٍع وأربعین ومائتین

)
3

(
 . 195ص  ، 14، ج األغاني:  ینظر 

راث ـداد اللجنة الجامعیة لنشر التــعدراسة وإ – 27- 26، ص ي ـحمم الجالبن سّال ، الشعراء طبقات) 4(
 . ف1969 –بیروت  –ربي ، دار النھضة العربیة ــالع
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  - العروض والصرف  –العلمین  منعلماء كل 

  

  علماء علم العروض:  وًالأ

  

قد  – م نثرًاكانت أ شعرًا –خص اللغویة إن جمیع العلوم العربیة ، وباأل

مشافھة ، واستمرت على ھذا الحال إلى عصر  اِبَرْعوصلت إلینا عن طریق اَأل

  .التدوین 

لغة العربیة ، لغة لى المحافظة على نقاء الالعباقرة من العلماء إ وقد سعى"

"ن الكریمالقرآ
)1(

 .  

خیر من الذي عـاش حتى أوائل الربع األ –فكان الخلیل بن أحمد الفراھیدي 

ص قوانین علم ـ، ھو مستكشف ومستخل"ھـ175: ت "القرن الثاني الھجري 

ال  نما كانوا یعملون بھا وفق السلیقة ،لتي كان للعرب علم بھا ، ولكنھم إالعروض ، ا

بأنھ : على عبقریة مبتكرة ، الذي یمكن أن نقول عنھ  لقواعد تلزمھم ذلك ، ما یدلنا

، ال یشوبھ نقص ، بخالف ما حصل لباقي علوم اللغة ، التي وجدت  وجده كامًالأ

ى بلغت ، حت خذت في التطور والتدرج نحو الكمالبسیطة ، وقواعد یسیرة ، أ علومًا

 دلُّ، ولیس أ قد وجد كامًال –سلفنا كما أ –ما بلغت من التطور، إال أن علم العروض 

، إنما تعھدوه  لیھ شیئًاإال ما كان من علماء العربیة ، إذ أنھم لم یضیفوا إ"على ذلك 

لغوامضھ ، أو اختصـار لمسائلـھ  ل ، وبسٍطـخر بالشرح والتحلیمن حین إلى آ

"لیھإلى أھمیتھ والحاجة إ ونظمھا ، أو تنبیٍھ
)2(

.  

  :ؤلف العلم ومبتكره وھولم العلماء بذكٍر ونبدأ

"ھـ 160: ت"حمد الفراھیدي الخلیل بن أ - 1
)3(

  

: حمد بن عمرو بن تمیم الفراھیدي ، ویقال أبو عبد الرحمن الخلیل بن أ

زدي بن عبد اهللا بن مالك بن مضر ، األلى فراھید بن مالك بن فھم إ الفرھودي ، نسبًة

حمد بعد ي بأمِّول من ُسإن أباه أ: البصري ، سید األدباء في علمھ وزھده ، ویقال 

                                                
)1(

 . 278ص  وسالمة اإلعراب على المعنى ، الجواز النحوي 
)2(

 . 5ص البناء العروضي للقصیدة العربیة ،: ینظر  
)3(

وما بعدھا ،  300، ص  3ج وما بعدھا ، معجم األدباء ، 244، ص  2وفیات األعیان ، ج: ینظر ترجمتھ في  
 . 68ص  الفھرست ،
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ائل ـسمكان الغایة في تصحیح القیاس ، واستخراج  -  صلى اهللا علیھ وسلم –الرسول 

في النحو ، وھو أول من استخرج علم العروض وأظھره  مامًاوتعلیلھ ، كان إالنحو 

، ثم  ي خمس دوائر یستخرج منھا خمسة عشر بحرًاقسامھ فإلى الوجود ، وحصر أ

، وكان أول من ضبط اللغة "المتدارك"الخبب : اه مَّوَس خرًاآ خفش بحرًازاد فیھ األ

  . شعار العربوحصر أ

علیھ  َحِتق بھ ، فرجع وُفَبْسلم ُی ن یرزقھ اهللا تعالى علمًاإنھ دعا بمكة أ: یقال 

ھي  –على موقعھا ومیزانھا  لحان الغناءناء أب –بالعروض ، وكانت معرفتھ باإلیقاع 

  .ثالثة ونحوھا الحدثت لھ علم العروض ، وكان یقول الشعر ، فینظم البیتین والتي أ

من طرف سلیمـان بن علي ، والـى  لیھإ َثِعفمن ذلك قولھ للرسول الذي ُب

: ، وقال  ابسًای لرسول سلیمان خبزًا خرج الخلیُلإیاه لتأدیب ولده ، فأ ھواز ، طالبًااأل

  : فقال الخلیل  بلغھ ؟ما دمت أجده فال حاجة بي إلى سلیمان ، فقال الرسول ، فما أ

   ِلغیــر أني لسـت ذا مـا وفي غنًى                  ٍةـَـعي َسـھ فـي عنــنلـغ سلیـمـان أبأ

  اِلـى حـى علـیبق وال ًالْزـوت َھـیم                  دًاــحأنــي ال أرى أ َيـســى بنفـّخَس

  ومثل ذاك الغنى في النفس ال الماِل             والفقر في النفس ال في المال نعرفھ     

   اِلــَتْحُم ُلْوـــھ َحــك فیُدــزیـــوال ی                  ُھـُصُقْنَی ال العجُز ٍرْدـن َقـفالرزق ع

ذي ـھ الـد في كتابـحمقـال حمـزة بـن الحسـن األصبھـاني بحق الخلیـل بـن أ

بدع وبعد ، فإن دولة اإلسالم لم تخرج أ" : "ھ على حدوث التصحیفالتنبی:"اه ـسم

ذلك برھان صول من الخلیل ، ولیس على لتي لم یكن لھا عند علماء العرب أالعلوم ا

، وال عن مثال تقدمھ احتذاه ،  خذهن علم العروض ، الذي ال عن حكیم أوضح مأ

ت لیس فیھا حجة وال ممر لھ بالصفارین من وقع مطرقة على طس مننما اخترعھ وإ

یامھ قدیمة یفیدان غیر جوھرھما ، فلو كانت أ وبیان یؤدیان إلى غیر حلیتھما ، أ

حد منذ خلق اهللا الدنیا م ، لصنعتھ ما لم یصنعھ أمفیھ بعض األ ورسومھ بعیدة ، لشّك

اء كتاب العین ، الذي یحصر نسیس بعھ العلم الذي قدمت ذكره ، ومن تأمن اخترا

منھ كتابھ م النحو بما صنف لمداده سیبویھ من علغة أمة من األمم قاطبًة ، ثم من إ

  . "سالمالذي ھو زینة لدولة اإل

، ولھ من الكالم ما یدل  ، وقورًا ، حلیمًاصالحًا ، عاقًال وكان الخلیل رجًال

  : على ذلك مثل 
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أكمل ما یكون : ى یجالس غیره ، وكذلك حت ِھِملَِّعُم ال یعلم اإلنسان خطأ

  ...ربعین سنة ، إذ بلغ أ وذھنًا نسان عقًالاإل

ة ال خصاص البصرأمن  صٍّقام الخلیل في ُخأ: وقال تلمیذه ، النظر بن شمیل 

إني : یقول  موال ، ولقد سمعتھ یومًایقدر على فلسین ، وأصحابھ یكسبون بعلمھ األ

  .ي مِّبابي فما یجاوزه ھ ألغلق عليَّ

من الذھب والمسك ،  لى رجٍلمن أحب أن ینظر إ: وكان سفیان الثوري یقول 

  .حمد فلینظر إلى الخلیل بن أ

علم العروض ما من حوادثھ وكالمھ حول ھذا فیما یتعلق بأخباره وعلمھ ، أ

فوجده یقطع بیت  بیھ یومًاالذي ابتكره ، فیروى أنھ كان لھ ولد متخلف ، فدخل على أ

، فدخلوا علیھ  نَّبي قد ُجإن أ: ن العروض ، فخرج إلى الناس وقال شعر بأوزا

   - : لھ  خبروه بما قال ابنھ ، فقال مخاطبًاوأ

  و كنت تعلم ما تقول عذلتكا أ          قول عذرتني          لو كنت تعلم ما أ

  ذرتكافع اھٌلـج َكنََّأ ُتْمِلي                    وَعـنـي فعذلتـت مقالتـن جھلـلك

علم العروض ، وھو بعید شخص یت كان یتردد إليَّ - :ویحكى عنھ أنھ قال 

   - :ع ھذا البیت قّط:  منھ ، فقلت لھ یومًا الفھم ، فأقام مدة ولم یعلق على خاطره شيٌء

  لى ما تستطیع دعھ                             وجاوزه إف طع شیئًاستذا لم تإ

  . عرفتھ ، ثم نھض ولم َیُعْد یجيُء إليَّقدر م فشرع معي في تقطیعھ على

كانت والدتھ سنة مائة للھجرة ، ومات  بار الخلیل والروایات عنھ كثیرة ،خوأ

 عمل نوعًاأن أرید أ: ، وسبب وفاتھ أنھ قال  في البصرة سنة خمس وسبعین ومائة

كنھ فال یم –إلى القاضي : وفي روایة  –من الحساب ، تمضي بھ الجاریة إلى البیاع 

وھو غافل ، فانصدع  ن یظلمھا ، فدخل المسجد وھو یعمل فكره ، فصدمتھ ساریةأ

  .من العروض  نھ كان یقطع بحرًاومات ، وقیل إ

كتاب النغم ، كتاب العروض ، كتاب الشواھد ، كتاب النقط : من مصنفاتھ 

  ... یقاع عین ، كتاب فائت العین ، كتاب اإلوالشكل ، كتاب ال

"ھـ 215:ت."وسط األخفش األ - 2
)1(

  

                                                
)1(

وما بعدھا ،  380ص  ، 2ا ، وفیات األعیان ، جوما بعدھ 382، ص 3معجم األدباء ، ج: ینظر ترجمتھ في  
 . 258بغیة الوعاة ص 
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ء ، النحوي البلخي ، المعروف بو الحسن سعید بن مسعدة ، المجاشعي بالوالأ

علي بن سلیمان : األخفش األصغر ، فلما ظھر : باألخفش األوسط ، وكان یقال لھ 

  . جلعًا، وكان األخفش األوسط أ ، صار ھذا وسطًا یضًاأ خفشالمعروف باأل

سوء  معالصغیر العینین : ، واألخفش  -إلى أسنانھ  شفتاه مَُّضْني ال َتأ -         

  . لى مجاشع بن دارم ، بطن بن تمیم نسبة إ: بصرھما ، والمجاشعي 

، من  یضًاأ بو الخطاب ، وكان نحویًاأ: أحد نحاة البصرة ، واألخفش األكبر 

  .عبد الحمید بن عبد المجید : من موالیھم ، واسمھ  َرَجھل َھأ

لى كتاب ھ سیبویھ من العلماء ، ویعتبر األخفش الطریق إخفش من لقیلقي األ

ھ ، ولكن ھ ، وال قرأه سیبویقرأه علی أن أحدًا ُمَلْعسیبویھ ، وذلك أن كتاب سیبویھ  ال ُی

و عمر الجرمي ، وأبو أب: األخفش ، وكان ممن قرأه علیھ الكتاب على  َئِرلما مات ُق

إال  وضع سیبویھ في كتابھ شیئًا ما: ول عثمان المازني ، وغیرھما ، وكان األخفش یق

  . ، وكان یرى أنھ أعلم بھ مني ، وأنا الیوم أعلم بھ منھ  وعرضھ علّي

  "المتدارك " الخلیل بحر الخبب  وھذا األخفش ھو الذي زاد في عروض

، وكان  أخذ النحو عن سیبویھ ، وھو أحد أصحابھ ، وصحب الخلیل أوًال

من  ما جرى وسیبویھ ذلك أنھ لما جرى بین الكسائي وسبب ، لولد الكسائي معلمًا

في  یت بالكسائيفتزودت والتق: المناظرة ، رحل سیبویھ إلى األھواز ، قال األخفش 

  .سماریة 

  . وكان األخفش أعلم أھل زمانھ بالكالم ، وأحذقھم بالجدل 

 من سیبویھ ، إال أنھ لم یأخذ عن الخلیل ، وكانا جمیعًا أكبر سنًا واألخفش

اظرتك ألستفید ال ن ماإن: بعد أن برع فقال لھ األخفش  یطلبانھ فجاءه األخفش فناظره

  .ني أشك في ھذا ؟ أترا: غیر ، قال 

كتاب :  حو والقوافي ، منھاـتب كثیرة في العروض والنولألخفـش األوسط ك

روض ، ـق ، العاو ، االشتقـفي النح" یس ـالمقای" في النحو ، كتاب " األوسط " 

معاني  اب تفسیرـكت: القوافي ، معاني الشعر ، وكتب في علوم غیر تلك ، نحو 

، المسائل الكبیر ، المسائل الصغیر ،  صفات الغنم ،  القرآن ، الملوك ، األصوات

  .وقف التمام ، وغیر ذلك 
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  .خمس عشرة ومائتین : توفي سنة 

)1(ابن السراج  - 3 
  )ھـ  316ت(  

اج ، ن سھل النحوي ، المعروف بابن السّري بأبو بكر محمد بن السّر

مع على فضلھ ج ، كان أحد األئمة المشاھیر المجاج ھذه نسبة إلى عمل السرووالسّر

رأ علیھ كتاب ـاس المبرد ، قـعبالان أحدث أصحاب أبي ـاآلداب ، كو في النحو

رد ، اسة في النحو بعد المبعنھ وعن غیره ، وإلیھ انتھت الری سیبویھ ، وأخذ األدب

اق الزجاجي ، وأبو سعید السیرافي ، وأبو ـإسح أخذ عنھ أبو القاسم عبد الرحمـن بنو

اني ، ونقل عنھ الجوھري في كتاب الصحاح مَّي الفارسي ، وعلي بن عیس الرُّـعل

  .في مواضع عدیدة 

 عن مسألٍة َلِئبعد أن قرأ كتاب سیبویھ على المبرد ، اشتغل الموسیقى فُس

في مثل ھذه مثلك یخطئ : الزجاج وقال  ُھَخفي جوابھا ، فوبَّ أفأخطجاج بحضرة الّز

واهللا لو كنت في منزلي لضربتك ولكن المجلس ال یحتمل ذلك ، فقال ابن  ،المسألة؟ 

ن ، لم الموسیقى قد شغلني عن ھذا الشألقد ضربتني یا أبا إسحاق ، وكان ع: اج السّر

ألخفش ائل اـعلى مس َلوَّوَع ھ ،ر في دقائقھ ، ونظـثم رجع إلى كتاب سیبوی

مازال النحو : صریین في مسائل كثیرة ،  حتى أنھ قیل والكوفیین ، وخالف أصول الب

  . اج بأصولھ ابن السّر ُھَلَقحتى َع مجنونًا

  . من الكامل: كان یھواھا ، وھي  ریةاج أبیات كان قالھا في جابن السّرُنِسَب ال

  انة ال تفي ـیـة بالخـالحـإذا المـف              ھا    ـالھا وفعالـن جمـمیزت بی

  يـفـا أال تـنـل ْتــفـَلــا َحـمـأنـفك      لنا أال تخون عھودنا             ْتَفَلَح 

  شمس أو كالمكتفي كالا                  كالبدر أو ـھـو أنـا ولـَھـُتـمـواهللا ال كل

د اهللا بن ـد اهللا بن عبـلى عبیفي وصول جائزة إ انت سببًاـوھذه األبیات ك

،  نحویًا ، عروضیًا وھو یعّد –اهللا  ما أنشدھا للوزیر القاسم بن عبیدطاھر ، عند

  . – صرفیًا

نھا وأكبرھا ، وإلیھ المرجع عند ، وھو أحس كتاب األصول: لھ من المصنفات 

، وأخذ مسائل سیبویھ  ةجمع فیھ أصول علم العربی اضطراب النقل واختالفھ ،
                                                

)1(
،  4ج –وما بعدھا ، وفیات األعیان  341 ، ص 5، معجم األدباء ج 94ص الفھرست ،: ینظر ترجمتھ  
 .وما بعدھا  339ص
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كتاب سیبویھ ، وكتاب  ُحْروَش، ورتبھا أحسن ترتیب ، وكتاب األصول الصغیر 

النـار ، وكتاب الشعر اح والھواء وـوكتاب الری ب االشتقاق ،الموجز ، وكتا

في أوزان ، المواصالت ، والمعیار الخط  والشعراء ، الجمل ، احتجاج الُقرَّاء ،

  .األشعار

فیھ لفظة بالراء ،  فكتبوھا  كالمًا ، فأملى یومًا كان یلثغ في الراء فیجعلھا غینًا

بالراء ، وجعل یكررھا على ھذه : لغاء ، یرید باغاء ، ال ، بالال ، : عنھ بالغین ، فقال 

  . الصورة 

ست عشرة وثالث  : یوم األحد ، لثالث لیال بقین من ذي الحجة ، سنة توفي

  . مائة ، في خالفة المقتدر

)1(ابن عبد ربھ  - 4
  "ھـ328:ت"

،  ربھ بن حبیب بن حیدر بن سالم القرطبي بو عمر أحمد بن محمد بن عبدأ

م ـبن عبد الرحمن بن معاویة بن ھشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكمولى ھشام 

، واالطالع على أخبار الناس ،  من المخطوطات ، كان من العلماء المكثرین األموي

عة ، حوى من كل شيء ، فھو كالخزانة ، ممتالمن الكتب  ، وھو وصنف كتابھ العقد

خبار واألنساب واللغة ، حتى الطب والموسیقى واأل حوى خالصة علوم ذلك العصر

، وقد تأنق صاحبھ في  ، وھو مقسم حسب الموضوعات واألمثال والشعر والعروض

 سم الكتابال ، تطبیقًا اھا بأسماء الحجارة الكریمة، وتسمیة أبوابھ ، فسّم تقسیمھ

لألصمعي وأبي  في الكتب السالفة یومئٍذ ، فقد حوى العقد خالصة ما"العقد الفرید"

:  ما سماهالكلبي وغیرھم ، ولھ شعر كثیر معبیدة والجاحظ وابن قتیبة وابن 

ي قالھ ف ، نقض بھا كل ما ، وھي قصائد ومقاطع في المواعظ والزھد الممحصات

  : لك قولھ صباه من الغزل والنسیب ، ومن ذ

  جانب  فََّج منھا جانٌب رََّضْخغضارة أیكـــــــــة             إذا انما الدنیا أال إ

  ــبمصائـــــ علیھا وال اللذات إال    ال فجــــــائع        اآلمال إ ھي الدار ما

  ـُبدمعھا اآلن ساكـ وٌنُیت ُعرَّوَق             قریرًة س عیناًَـباألم ْتَنَخوكم أْس

  ـبعلـى ذاھـب منھا فإنك ذاھـــــ             ا بعبــــرٍةـاك منھـل عینفال تكتح

                                                
)1(

 .  33 – 32، ص 1، وفیات األعیان ، ج وما بعدھا 609ص ، 1األدباء ، ج معجم:  ینظر ترجمتھ 
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: ، وكانت والدتھ في عاشر رمضان ، سنة  ولھ غیر ذلك من كل معنى ملیح

 ثماٍن: ولى ، سنة ، وتوفي یوم األحد ، ثامن عشر جمادى األ ربعین ومائتینسٍت وأ

بني العباس بقرطبة ، وكان قد ثنین في مقبرة وعشرین وثالثمائة ، ودفن یوم اإل

  . أصابھ الفالج قبل ذلك بأعوام

)1(بو القاسم الزجاجي أ - 5
  "ھـ 340: ت"

،  ونشأًة سحاق الزجاجي النحوي ، البغدادي دارًاأبو القاسم عبد الرحمن بن إ

الجمل "فیھ كتاب  َفنَّفي علم النحو ، وَص مامًا، كان إ ومولدًا صًالالنھاوندي أ

البالغة أھل حد نافع ، لوال طلولھ بكثرة األمثلة ، وھو أ اٌبوھو كت" الكبرى 

ي براھیم بن السّرعة والدرایة في النحو واللغة واألدب ، صحب أبا إسحاق إوالبرا

  . بھ وسكن دمشق ،  وانتفع الناس بھ  َفِرلیھ ، وُعالزجاج ، فنسب إ

وأبي بكر بن محمد بن العباس الیزیدي ، وأبي بكر بن درید ، : خذ العلم عن أ

نسان، خلق اب ، خلق اإلتَّشرح الفصیح ، عمدة الُك: ف ، صّن األنباري وغیرھم

من الكتب " الجمل"رھا ، وكتابھ ـ، وغی نـء ، الریاحیاسم، اشتقاق األ سَرالَف

فرغ من  إال وانتفع بھ ، ویقال إنھ صنفھ بمكة ، وكان إذا  حٌدة ، لم یشتغل بھ أالمبارك

  .ن ینفع بھ قارئھ ودعا اهللا تعالى أن یغفر لھ ، وأ سبوعًاطاف أ باٍب

ربعین وثالثمائة ، في شھر رمضان ، وكان قد خرج أ:  في رجب ، سنة توفي

  . خشیدیة ، فمات بطبریة دمشق مع ابن الحارث عامل الضیاع اإلمن 

)2(حمد بن محمد العروضيأ - 6
  " ھـ 342: ت" 

اضي باهللا ، والد الّرعّلم أأحمد بن محمد بن أحمد أبو الحسن العروضي ، م

لفارسي في بعض كتبھ ، وقد احتاج بو علي احتى قال أ في علم العروض ، مامًاكان إ

بو الحسن العروضي الكالم وقد كفانا أ:"م علیھ في التقطیع قد تكّل لى االستشھاد ببیٍتإ

  . "في ھذا الباب 

م عبید اهللا ابن جرو وأخذ عنھ ، ولقد ورد عن أبي القاس  بو الحسن ثعلبًاولقي أ

العروضي ،  حمدعلي بن أ بو الحسنوكان أ. ي في كتاب لھ في العروض قولھ سداأل

، وزاد  أكثره ، ونقل كالم أبي إسحاق الزجاج َرِك، وحشاه بما قد ُذ كبیرًا عمل كتابًا
                                                

)1(
وما بعدھا ،  649، ص 5وما بعدھا ، معجم األدباء ، ج 136، ص 3وفیات األعیان ، ج: ینظر ترجمتھ  

 . 80الفھرست ، ص
)2(

 . 140ص ، 5وما بعدھا ، تاریخ بغداد ، ج 623، ص 1معجم األدباء ، ج: ینظر ترجمتھ  
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ل علم ـي ، وذاك علم مفرد ، مثـي علم القوافـف لیھ بابًاإ ، وضّم قلیًال فیھ شیئًا

اء ـى كشف واستقصـلكثیـر ، یحتاج إ ل لطیفة ، واختالٌفـھ مسائـروض ، وفیالع

  ...نظر 

  .ربعین وثالثمائة اثنتین وأ:  وكانت وفاتھ سنة

)1(وخيالقاضي التن - 7
  "ھـ 342: ت"

بن إبراھیم بن تمیم بن  ُدداُو:  علي بن محمد بن أبي الفھم ، واسم أبي الفھم

بن نزار ، ولد  حْربن َش ِطَبْربن مالك بن َم بن زید بن عبید اهللا جابر بن ھانئ

ست  : وسبعین ومائتین ، وقدم بغداد سنة نطاكیة في ذي الحجة ، سنة ثماٍنبأ

القضاء  َيلِّبي حنیفة ، وسمع الحدیث ورواه ، وُوبھا على مذھب أ َھقََّفوثالثمائة ، وَت

، مع حفظھ سبعمائة  عظیمًا ھا ، وكان یحفظ من النحو واللغة شیئًاِرَوھواز وُكباأل

محدثین القصیدة ومقطوعة للشعراء الطائیین ، سوى ما یحفظ لغیرھم عن 

لف ذلك یحفظ ویجیب فیما یفوق عشرین أوالمخضرمین والجاھلیین ، وكان مع 

في  لِمما ُع -:نھ قیل فیھ كتاب في العروض ، حتى أ - :ف منھا ولھ تصانی،  حدیث

نھ إ: بعلم النجوم ، وقیل  لقوافي ، وكان بصیرًاجود منھ ، كتاب في علم االعروض أ

  .كان یقوم بعشرة علوم 

  . رجان وكورة وسابورمن الثغور الشامیة وآ ة مناصب في عدة نواٍحد عّدتقّل

  - :كان یقول الشعر ، ومنھ 

   لیس منھ طبیُب داٌء َكُطْخوُس                   شیٌبال یلیھ َم رضاك شباٌب

  لى كل القلوب حبیب فأنت إ                    ٌبكََّرنك من كل القلوب ُمكأ

  . ربد ـودفن بالم، ربعین وثالثمائة اثنتین وأ:  ول ، سنةع األمات بالبصرة ، في ربی

)1(ابن رشیق القیرواني - 8
  "ھـ 450: ت " 

فاضل البلغاء ، كان حسن بن رشیق المعروف بالقیرواني أحد األبو علي الأ

  .لیف ، كثیر التصنیف ، حسن التأ عروضیًا ، حاذقًا لغویًا ، نحویًا دیبًاأ شاعرًا

ست :  ى القیروان سنةـل، ثم ارتحل إ دب بھا قلیًالولد بالمسیلة ، وتأ

مھ أبوه زد ، یمتھن الصیاغة ، فعّلوأربعمائة ، أبوه مملوك رومي من موالـي األ

                                                
)1(

 . ، وما بعدھا 241ص  ، 4معجم األدباء ، ج: متھ ینظر ترج 
)1(

 . 487ص ، 2، معجم األدباء ، ج 85، ص 2وفیات األعیان ، ج: ینظر ترجمتھ  
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د یَُّزلى التَّنفسھ إ مدیة ، وقال الشعر ، وتاقتدب بالمحصنـعتھ ، وقرأ ابن رشیق األ

المعز  -لى القیروان واشتھر بھا ومدح صاحبھا ، منھ ، ومالقاة أھل األدب ، فرحل إ

إلى أن ھاجم العرب ، ولم یزل بھا واتصل بخدمتھ  –بن بادیس بن المنصور 

قلیة ، ونزل فیھا على ابن مطكود أمیر لى جزیرة صالقیروان ، وقتلوا أھلھا فانتقل إ

في صنعة الشعر ، العمدة : علیھ كتبھ ، والتي منھا  ـھ واختصھ ، وقرأكرممازر ، فأ

  .ربعمائة خمسین وأ: ن مات بمازر سنة ولم یزل عنده إلى أ

رواني النحوي اللغوي ، ید عبید اهللا بن جعفر القزاز القی ب ابن رشیق علىّدتأ

  .ھل القیروان وغیره من أ

  - :من شعره قولھ 

  رار ــضبــإ سَّــذا ُمإال إ                   ُھُعْفَن ىَجَتْرفي الناس من ال ُی

   اِربالنَّ ُھْسَسْمنت لم َتإن أھ                    ـیبـي طـف ُعـَمْطود ال ُیـكالع

   - :بیات وختم كتابھ العمدة بھذه األ

  قلمي  وي                     وجرى لساني فیھ أن الذي صاغت یدي وفمإ

  واخترتھ مـن جـوھر الكلم           ھ          ـصخال ِكْبـت لَسـیـا عنـمم

  دم ـى القـده علدِّـــجُت رًاـذك                     ُهَوـــُسـكـتـال لإ ِهِدـــــھلـــم أ

  رم ـــالك ائُدـــمص نَّــھـنـلك ل معرفة                   ـضـدك فـزیـا نـلسن

  دم ــة العـیعنــھ آ َتــْخَسوَن                 بھ    َتْدَشفاقبــل ھــدیة مــن أ

  

)1(مــق الھمـفائ َكِلْثِمي ِبـتال تحسـب الدنـیـا أبـا حسـن                     تأ
  

)2(الخطیب التبریزي - 9
  " ھـ 502.ت"

ي التبریزي ، بو زكریا یحي بن علي بن محمد بن الحسن بن بسطام الشیبانأ

، من النحو واللغة  دباللغة ، كانت لھ معرفة تامة باأل ئمةالمعروف بالخطیب ، أحد أ

ھان اللغوي ، بي محمد الّدوغیرھما ، قرأ على مشائخ كثر ، كأبي العالء المعري ، وأ

حمد بن علي بن ثابت عنھ خلق كثیر ، كالخطیب الحافظ أبو بكر أ وغیرھما ، وروى

یھ خلق كثیر وتتلمذوا تاریخ بغداد ، والجوالیقي ، وغیرھما ، وتخرج عل - :صاحب 

                                                
)1(

 . 275ص  ، 2، ج العمدة 
)2(

 . 196- 121، ص  6ج وما بعدھا ، وفیات األعیان ، 628، ص 5معجم األدباء ، ج:  ینظر ترجمتھ 
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بو الحسن طاھر بن بابشاذ الشیخ أعلیھ بھا  ، دخل مصر في عنفوان شبابھ ، فقرألھ 

  .لى الممات من اللغة ، ثم عاد إلى بغداد واستوطنھا إ النحوي شیئًا

شرح دیوان المتنبي ، شرح سقط الزند ، وھو دیوان المعري ، : من مصنفاتھ 

مفضلیات ، تھذیب غریب الحدیث ، الكافي في معلقات السبع ، شرح الالشرح 

  .وغیرھا كثیر ... ن في إعراب القرآ" الملخص"افي ، العروض والقو

   - :من شعره 

   اِمَقني قد سئمت من الُمفمن یسأم من األسفار یومًا                    فإ

  اِمــئلى لیـنـتمــون إ اٍمــلئ                    اٍلـى رجـلـنا بالعـراق إقمأ

ثاء ، ة یوم الثالإحـدى وعشرین وأربعمائة ، وتوفي فجأ: ت والدتھ سنة ـكان

ائة ببغداد ، ودفن في مقبرة باب اثنتین وخمسم: خرة ، سنة للیلتین بقیتا من جمادى اآل

  .برز أ

)3(اعابن القطَّ -10
  " ھـ 515: ت" 

حمد بن أ محمد بن عبد اهللا بن الحسین بن بو القاسم علي بن جعفر بن علي بنأ

غلب ، المعروف حمد ابن زیادة اهللا بن محمد بن األغلب السعدي بن إبراھیم بن األم

  . لي المولد ، المصري الدار والوفاةاع السعدي الصقبابن القطَّ

قرأ األدب على فضالء أھل صقلیة ،  اللغة ، دب ، خصوصًاكان أحد أئمة األ

جادة ، ورحل عن صقلیة لما غایة اإل كابن البر اللغوي ، وأمثالھ ، وأجاد في النحو

صر في حدود سنة خمسمائة ، وبالغ أھل لى مأشرف على تملكھا الفرنج ، ووصل إ

  . لى التساھل في الروایة مصرفي إكرامھ ، وكان ینسب إ

 - :ربعمائة ، ولھ من جملة قصیدة لھ ت وأربعین وأس: ونظم الشعر في سنة 

   ِمـْعى وال ُنَدـْعُسِب ًاـیوم ْنـَیَقْشا                  وال َتَبـِالعمر في طلب الّص نََّدِفْنفال ُت

   الشؤون على رسِم ءما نََّحَفْسوى                  وال َتــباللِّ َةـیَّالل َمـطأ نَّـَبُدـْنوال َت

   ِمـــثاألحــادیث واإل اُتى مذّمـوتبق                  حاجٍة دراُكصارى المرء إن ُقفإ

كتاب األفعال ، أحسن فیھ كل  -:تصانیف نافعة ، منھا  ولھ ، شعر كثیر ولھ

ة ، وإن كان ذلك قد سبقھ إلیھ ، فعال البن القوطیَّاإلحسان ، وھو أجود من كتاب األ

                                                
)3(

 . 236، ص 2ج وما بعدھا ، إنباه الرواة ، 322، ص  3وفیات األعیان ، ج:  ینظر ترجمتھ 
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ة اطالعھ ، ولھ عروض ب ، وفیھ داللة على كثروَعأبنیة األسماء ، جمع فیھ فأ: ولھ 

الدرة الخطیرة : علم العروض ، ولھ كتاب  البارع في: ف فیھ ذ صّنحسن وجید ، إ

لمح : في المختار من شعر الجزیرة ، وھو في تراجم شعراء جزیرة صقلیة ، وكتاب 

ر ، ـي العاشر من صفـانت والدتھ فـندلس ، كمن شعراء األ الملح ، جمع فیھ خلقًا

 خمس: بمصر في صفر ، سنة  ثالث وثالثین وأربعمائة ، بصقلیة ، وتوفي: سنة 

  .عشرة وخمسمائة 

)1(الزمخشري -11
  " ھـ 538: ت " 

مام بن عمر الخوارزمي الزمخشري ، اإل بو القاسم محمود بن عمر بن محمدأ

مام عصره من دون یـث والنحو واللغـة والبیان ، كان إالكبیر في التفسیر والحد

بیرة لى زمخشر ، قریة كحال في فنونھ ، والزمخشري نسبة إلیھ الّرإ دَُّشمنافس ، ُت

  .جیحون ، كما جاء في معجم البلدان  ، وھي على شاطئمن قرى خوارزم 

لى مكة ، وجاور بھا أخذ النحو عن أبي مضر منصـور ، كان قد سافـر إ

ي ـعلیھ ، وكان معتزل ان ھذا االسم علمًاـجار اهللا ، لذلك ، وك: ، فصار یقال لھ  ًازمان

لھ واستأذن علیھ في  ذا قصد صاحبًاكان  إبھ ، حتى نقل عنھ أنھ  االعتقاد ، متظاھرًا

  .بو القاسم المعتزل بالباب أ:  قل لھ : الدخول ، یقول لمن یأخذ لھ اإلذن 

دعاء  - :جلیھ ساقطة ، فسئل عن سبب ذلك ، فقال حدى رروي عنھ أن إ

، فانقطعت  ُهفلت ، فلحق بالخیط المربوط برجلھ ، فشدَّفأ مسك بعصفوًرأ الوالدة ، إذ

  .لمت والدتھ ، فدعت علیھ ، فتأرجلھ 

اة بالمسائل ـن العزیز ، المحاجاف في تفسیـر القرآالكّش: من مصنفاتھ  

في اللغة ، ربیع األبرار " أساس البالغة"في تفسیر الحدیث ، " الفائق "، النحویة 

في " المفصل"رائـض ، ض في علم الفـخبار ، ضالة الناشد والرائوفصوص األ

في العروض ، " القسطاس"مثال ، ات كتاب سیبویھ ، سوائر األالنحو ، شرح أبی

  .دیوان الرسائل ، دیوان الشعر ، وغیرھا كثیر 

   - :بیات الثالثة على لوح قبره أوصى الزمخشري أن تكتب األ

  لـلیاللیل البھـیم األ ا                         في ظلمةالبعوض جناحھ من یرى مّد یا

                                                
)1(

 . 265ص  ، 3وما بعدھا ، إنباه الرواة ج 108، ص  5وفیات األعیان ، ج: ینظر ترجمتھ  
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  ِلـَّحنحرھا                         والمخ في تلك العظام النُّویرى عروق نیاطھا في 

  ول ــھ                         ما كان منھ في الزمان األرطاتــن فـاب مـت ٍدـر لعبـاغف

إن : "كشاف ، عند تفسیر قولھ تعالى ال -:شدھا لغیره في كتابھ وھذه األبیات أن

"فما فوقھا ًةما بعوض ن یضرب مثًالاهللا ال یستحي أ
)1(

.  

سبع : ربعاء ، السابع والعشرین من شھر رجب ، سنة كانت والدتھ یوم األ

ثمان وثالثین وخمسمائة ، :  ، سنة وستین وأربعمائة ، بزمخشر ، وتوفي لیلة عرفة

  : بیات ، من جملتھا عضھم بأجانیة خوارزم ، بعد رجوعھ من مكة ، ورثاه ببجر

   لفرقة جار اهللا محموِد حزنًا                       الدمع مقلتھا فأرض مكة تذري

)2(الدمامیني -12
  "ھـ 827: ت " 

ي ي القرشـر المخزومـبي بكبدر الدین محمد بن أبي بكر بن عمر بـن أ

قریة : دب ، ودمامین لم بالشریعة وفنون األاكندراني ، المعروف بالدمامیني ، عساأل

ین ونخل كثیر ، انتقل أھلھ منھا إلى فیھا بسات كبیرة بالصعید ، شرق النیل ،

ن قریبھ البھاء ب: د عدد من علمائھا ، ومنھم سكندریة فولد بھا ، وتعلم على یاإل

یامھ ، حتى ، وعبد اهللا القروي ، كما درس األدب وفنونھ المعروفة في أالدمامیني 

ب اـدة مدارس ، ونـس في عّرجادة الخط ، وَدوالنثر وإ تفوق في النحو والنظم

القاھرة واستوطنھا ،  لىاإلدراك ، وقوة الحافظة ، ثم انتقل إ ِةَعِسِب َفِرالقضاء ، وُع

في اج بن الملقن ، والمجد إسماعیل الحنھلھا من العلماء ، كالسّروسمع كالم أ

 سكندریة ، وبقيلى اإللعالمة ابن خلدون ، ثم رجع منھا إوغیرھما ، والزم المؤرخ ا

رة ، ثم حج فسمع لى دمشق فتاھرة ، ویتكسب بالتجارة ، سافر إقیتنقل بینھما وبین ال

  . لى الیمن و الفضل النویري وغیره ، ثم رحل إببمكة من القاضي أ

  - :من شعره قولھ في المشیب 

   فجاءت نحوس وغابت سعوْد     ي              ـاءنـا ســي بمــي زمانــرمان

   وْدـعـاب یـت الشبـیـلـف ًالــعلی       صبحت بین الورى بالمشیب           وأ

   - :روض والحدیث ، منھا ـدب والنحو والعفي األ ف بضعة عشر كتابًاّلأ

                                                
)1(

 . 26: البقرة ، اآلیة  
)2(

مطبعة عیسى  –براھیم محمد أبو الفضل إ: ت  –بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة للسیوطي : ینظر  
 .ف  1964 – 1القاھرة ط –لبي وشركاه البابي الح
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مغني اللبیب البن : للبیب ، وھو حاشیة على كتاب ي اتحفة الغریب بشرح مغن

ة ، وھو شرح على مزة على خبایا الرامزاغالعیون ال: نصاري ، ولھ ھشام األ

نصاري ، نزول في علم العروض ، لشیخ اإلسالم زكریا األرجیة القصیدة الخز

، تسھیل  - في العروض  -ور ـمصابیح الجامع ، جواھر البح، الغیث ، عین الحیاة 

الزین عبادة ، یأخذ عنھ : برفقتھ تلمیذه لى الیمن و، وبعد رحیلھ إ وغیرھا... الفوائد 

علموا على خذوا عنھ ، وتذین أال علیھ من المتعلمین كبیرًا قباًالالعلم ، ووجد ھناك إ

ن الذي ، وإ ھ مات مسمومًایدیھ ، وھناك باغتھ األجل فجأة في مدینة كلبرجا ، وقیل إن

  . یسیرًا نًالم یلبث بعده إال زم ُھمََّس

  .سبع وعشرین وثمانمائة للھجرة :  سنة توفي

كما  جماًالل تخصص ھؤالء العلماء ، وجدناھم إذا الحظنا وتتبعنا مجاإننا إ

ما نحویون ، لھم مؤلفاتھم في علم النحو ، و علم العروض ، فھم قبلھ تخصصوا في

 نھ بین ھؤالء وبعدھم علماءیضمھ تحتھ من علم الصرف مع األخذ في االعتبار أ

 –ننا نالحظ ن ساروا على نھج الخلیل واقتفوا أثره في ھذا العلم ، إال أكثیرون مم

لماء العصر الحدیث ممن وجود بعض ع –اسي لما حدث في العصر العب مجاراًة

  -:مثال ورة على موروث الخلیل العروضي ، ألى الثیدعون إ

إنھ مضطر لھذا األسلوب الذي ربما راق :" علن قائًالطھ حسین ، حین أ -          

الحدیث ، الذي ي ھذا العصر ـن یروقنا فقرن الخامس والسادس ، ال یستطیع أھل الأ

"دبياألتغیر فیھ الذوق 
)1(

.  

وزان ، نادى بتنوع األ"الذي  –قائد مدرسة أبوللو  –ي بو شادأحمد زكي أ -          

"واالبتداع فیھا ، والتصرف في القافیة
)2(

. 

إن القافیة العربیة السائدة :"میخائیل نعیمة ، الذي قال : المھجري الشاعر  -          

نا ، وقد حان تحطیمھ من ائح شعرائلیست سوى قید من حدید ، تربط بھ قرلى الیوم إ

"زمان
)3(

. 

واستقلت لي طریقة في كیف ینبغي أن یكون " - :وھو القائل : خلیل مطران  -          

عرب الجاھلیة في مجاراة الضمیر  متابعًا... نظمة لترضیة نفسي الشعر ، فشرعت أ
                                                

)1(
 . 12ط  –القاھرة  –دار المعارف  –طھ حسین  – 8ص ، 3حدیث األربعاء ، ج 

)2(
 .ف 1970 - 1المكتب التجاري ، بیروت ، ط –إیلیا حاوي  163أعالم الشعر العربي الحدیث ، ص 

)3(
 .ف 1971،  9ط، بیروت ـ   مؤسسة نوفل -میخائیل نعیمة  402ص  الغربال ، 
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یھ من الجرأة زماني فیما یقتض اعاة الوجدان على مشتھاه ، موافقًارعلى ھواه ، وم

..."لوف لى غیر المأع حیانًاعلى األلفاظ والتراكیب ، ال أخشى استخدامھا أ
)4(

. 

دوینس ، لسیاب ، وعبد الوھاب البیاتي ، وأوغیرھم كثیر ، كبدر شاكر ا" -          

ومحمود درویش ،  وصالح  عبد الصبور ، وخلیل حاوي ، ومحمد مفتاح الفیتوري ،

..." مل دنقل الزھاوي ، وأوفدوى طوقان ، وآمال 
)5(

. 

  .صل ما وضع منھم بمخالفة الخلیل في أ وفي ذلك جھٌر

،  نھ یمكن التجدید في عروض الخلیلاعین إلى أراء الّدویمكننا أن نجمع آ

  - :ولھما أ. اثنین  ِنْیَمَلقوالھم ، بما ورد عن َعأو

ل ذ نجده یقوالخلیل ، إم الثائرین على موروث عالفھو من األ - :نزار قباني  -         

قى بتراسة للتجدید ال تنبش عن الجذور كل د"ن بأ –قصتي مع الشعر  -:في كتابھ 

"نانیةدراسة سطحیة وأ
)6(

ن بحور الشعر العربي الستة إ:" یضًاویقول في التجدید أ 

ن غماتھا ، ثروة موسیقیة ثمینة بین أیدینا ، بإمكاننا أعشر بتعدد قراءاتھا ، وتفاوت ن

"ذھا نقطة انطالق لكتابة معادالت موسیقیة جدیدة في شعرنانتخ
)1(

.  

من رواد جیل الشعراء الرافضین لعمود الشعر  یعتبر نفسھ واحدًا"فھو بذلك  

"التقلیدي
)2(

.   

في تحریر الشعر ... وذلك باالستعاضة عن النظام البیتي بالنظام التفعیلي "

"من العكاكیز
)3(

.  

فیرى "م بالكلمات ، یتحدث عن مفھوم للشعر اغتصاب العال: وان وتحت عن

الغشاء الذي تنسجھ المفردات  نھ بدون اغتصاب ال یوجد شعر ، ویعني بھ تمزیقأ

اطف حول نفسھا مع تقادم الزمن ، إنھ یعني إخراج الشعر من مملكة فكار والعوواأل

اث حدوعظمة الشاعر تقاس بقدرتھ على إ. ..لى مملكة الدھشة العادة واإلدمان إ

                                                
)4(

 .ف 1984 – 1بیروت ، ط –منیف موسى ، دار الفكر اللبناني . د – 91، ص ر نظریة الشع 
)5(

 . 242لغة الشعر العربي الحدیث ، ص: ینظر  
)6(

 .ف 1973 – 1، طبیروت  ، نزار قباني ، منشورات نزار قباني ، 67قصتي مع الشعر ، ص 
  
)1(

 . 242ص  لغة الشعر العربي الحدیث ، 
)2(

 .ف 1981،  1ط، بیروت  –دار العودة  –عبد العزیز المقالح .د ، 56لتشكیل ، صالشعر بین الرؤیا وا 
)3(

 .بتصرف  57ص الشعر بین الرؤیا والتشكیل ، 
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نموذج الشعري العام ، الذي یكتسب مع ، والدھشة ال تكون باالستسالم لألالدھشة 

"لكن تكون بالتمرد علیھ ، ورفضھ وتحطیمھ... الوقت صفة القانون السرمدي 
)4(

.  

ى موروث ـذه الثورة علـخر من نفس الكتاب یؤكد ھثم نجده في موضع آ

حجر تشبھ قالع القرون الوسطى ، كان الشعر العربي قلعة من ال: "یل بقولھ ـالخل

یك حجر واحد في شطرنج كل محاولة لتحر...  جنونیًا وكان اختراق القلعة عمًال

"على قواعد اللغة كانت خروجًا... حمد الفراھیدي الخلیل بن أ
)5(

.  

مام مسیرة ما یعرف بالتجدید في الشعر ، فھو بذلك یدعو إلى إطالق العنان أ

. والشعر العربي الحدیث :"بقولھ ، " خضرالشعر قندیل أ"  على ذلك في كتابھویؤكد 

عصابھ تجربة كبرى في التجدید ، فلنمنحھ الفرصة إلثبات قاتھ وأیخوض بكل طا

"الوجود 
)6(

   

أوزان  لى التجدید والھروب منإذ صرخت داعیة إ: نازك المالئكة : ثانیھما 

فاه منذ سنین وسنین ؟ ألم تـألفھا ألم تصدأ لطول مالمستھا األقالم والش:"الخلیل قائلة 

منذ قرون ونحن نصف ... تھا أقالمنا حتى مج سماعنا ، وترددھا شفاھنا ، وتعلكھاأ

الحیاة ، وتقلبت ارت تى لم یعد لھ طعم وال لون ، لقد سسلوب ، حانفعاالتنا بھذا األ

 ، حاسیس ، ومع ذلك ما زال شعرنا صورة لقفا نبكعلیھا الصور واأللوان واأل

ون ھي ـي تكـوتكاد المعان...  وبانت سعاد ، واألوزان ھي ھي ، والقوافي ھي ھي

"ھي 
)1(

.   

وقد ألفت :"خالف لعروض الخلیل بقولھا لى نظم الشعر الموھي تبرر میلھا إ

خاللھا  عروضي ، تحملني على مقیاٍس نظم الشعر بوحي السلیقة ، ال جریًاأن أ

ن استذكر ر والمعاني واألنغام ، دون أمن الصور والمشاع عملیة النظم موجة

"نما تتدفق المعاني موزونة على ذھني ، وإالعروض والتفعیالت 
)2(

.  

                                                
)4(

 .، بتصرف  77ص قصتي مع الشعر ،  
)5(

 . 85ص  قصتي مع الشعر ، 
)6(

  . ف1973،  5ط بیروت ، –منشورات نزار قباني  –ي نزار قبان ، 54، ص خضر ل أالشعر قندی 
 
)1(

 . 2ف ، األعمال الكاملة ، ج 1971،  3بیروت ، ط –دار العودة  – 7ص  شظایا ورماد ، المقدمة ، 
)2(

 ،حمد المھنا عبد اهللا أ.نازك المالئكة ، دراسات في الشعر والشاعرة ، نخبة من أساتذة الجامعات ، إعداد ، د 
 . ف1985 ، 1ط ،الكویت  ،شركة الربیعان 
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ن الوزن في إ"الغربي ومطابق لھ ، والذي منھ  یھا ھذا نابع من الفكرإن رأ

السیطرة على  إلى نظري مصدره التوازن في العقل نتیجة الجھد التلقائي الذي یسعى

"بلغة االنفعال ن یكون مصحوبًاة ، فینبغي للوزن ذاتھ إذًا أفة الفائرالعاط
)3(

   

"فمزیة طریقتھا تكمن في التحرر من طغیان الشطرین" 
)4(

   

وزان إذ أن األ"عدم موافقة مذھبھا لمذھب الخلیل ننا نجدھا تتراجع لتبرر ثم إ

یر علیھا ، نسان بسكونھا حتى یسھ الرمال المتحركة ، قد ینخدع اإلالجدیدة الحرة تشب

"رض منبسطة لینة سھلة فیھا وتغوص قدماه ، ویكون ضحیة ألفیتورط 
)5(

.   

عر الحر لنمكن الشاعر لى الشوال یخفى أننا إنما دعونا إ: "وھي القائلة      

"یراد جمل طویلة دون تقطیعالعربي من إ
)6(

.  

سیتوقف  ن تیار الشعر الحروإني لعلى یقین من أ: " ورد فیھ  لھا قوًال ثم نجد

ن خاضوا في غیر بعید ، وسیرجع الشعراء إلى األوزان الشطریة ، بعد أ في یوٍم

..."خروج علیھا واالستھانة بھا ال
)7(

   

ھ من جدید ، لیدھا ال تكاد تبعد عن الشعر الحر إال لتعود وَتِحنَّ إومع ذلك ، نج

لشعر الحر ولیس معنى ھذا أن ا: "على ذلك فتقول ذ تعقب مبقیة على القدیم ، إ

ه ، دون أن غراضھ ومقاصدیستعملھ الشاعر لبعض أ نما سیبقى قائمًاسیموت ، وإ

"وزان العربیةیتعصب لھ ویترك األ
)1(

  

)2(جمیل صدقي: لقد جمعت كلمة الشاعر العراقي   
للشعر قواعد ، بل ھو :" 

"ال یتقید بالسالسل رٌّفوق القواعد ، ُح
)3(

  .روضھ قول كل مجاھر بمخالفة الخلیل وع 

                                                
)3(

 .173عر العربي الحدیث ، ص لغة الش 
)4(

 .ف 1979بیروت ،  –دار القلم للمالیین  – 5، نازك المالئكة ، ط 72العربي المعاصر ، ص قضایا الشعر 
)5(

 .جامعة بغداد  –كلیة اآلداب  –داوود سلوم / ، بقلم  836نازك المالئكة ، ص 
)6(

،  83، ص 1الشعریة الكاملة لنازك المالئكة ، جالمجمـوعة  –مأساة الحیاة وأغنیة لإلنسان : مقدمة دیوان  
 .1، بیروت ، ط 1971

)7(
 . 737نازك المالئكة ، ص 

)1(
 .ف  1979 –، دار العودة ، بیروت  418، ص  2، األعمال الكاملة ، ج "شجرة القمر"دیوان نازك المالئكة  

)2(
مان الزحاوي ، شاعر وفیلسوف ھو ابن محمد فیضي بن أحمد بن حسن بن رستم بن جنسرو بن األمیر سلی 

 1863: اه ، ولد سنة ـدة من أعمال والیة كرمنشـكردي األصل ، وعرف بالزھاوي نسبة إلى زھاو بل، عراقي 

ف ، بھا نشأ ودرس على أبیھ وعلماء عصره ، اشتغل بالتدریب وشغل عدة مناصب ، نظم الشعر بالعربیة 
الجاذبیة : ف ، من مؤلفاتھ  1936: ات والنكت ، توفي سنة اعبكانت لھ مجالس ال تخلو من المدوالفارسیة ، و

،  "أعیان الزمان وجیران النعمان في مقبرة الخیزران" إلخ ... ھا ، الفجر الصادق ، الخیل وسباتھا وتعلیل
 .ف 2001بغداد ،  –مكتبة الرقیم  –األعظمي ، ولید  138ص

)3(
 . 47ص لنقد العربي الحدیث ،والنثر في ا دب ، من قضایا الشعرفي نظریة األ 
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یرجع إلى أسباب ، لعل من  –ومن سار على دربھا  –ازك ن تناقض نإ -          

م ـوائھالغرب ، وارتوم ـثروا بھ من علھو المیل إلى ما تدارسـوه وتأ:  برزھاأ

ولكن ال "أسس غیر متواجدة في بیئة اآلداب العربیة األولى منھا ، القائمة على 

لحریة المطلقة في تعابیره ، بل ال بد لھ من دیب لنفسھ اسبیل إلى أن یترك األ

، حتى یحصل إلى ما یرضي  واسع المعرفة ، ومن طویل التفكیر ، وطویل العناء

،  دیب وفنانالنفس ، وحتى یدرك المثل األعلى الفني الذي تصبو إلیھ نفس كل أ

د التي ، وبالقیو حیانًابحریتھ أ یب الممتاز معتدًالذا تجد الشاعر العبقري ، واألد

ضوابط علم  ھبالتزام –خرى أ حیانًااختارھا بمحض إرادتھ ، وكامل حریتھ أ

ن ما یعرف بالشعر ات المبتذلة في میداـعن الحری فتراه منصرفًا –العروض 

، بل ربما حرص على تضعیفھا ، واإلكثار منھا كثرة القیود  بدًاالحر ، ال یشكو أ

،  حباس طوعًاالزم األغالل واألحتى تكون لذة انتصاره علیھا مضاعفة ، فی

"ویلتزم ما التزمھ القدماء في علم العروض
)4(

.  

تأتى معھ نھ قید ال یالوزن العروضي الخلیلي بحجة ألى مخالفة إن المیل إ

 تي نثرًاالمعنى إال بكل جھد وعناء ، إنما یفسدون الطبیعة العربیة ، إذ المعنى قد یأ

البسط والشرح ، ولكن  من بما یتھیأ فیھ ثر تفصیًال، بل ربما زاده الن تي شعرًاكما یأ

، إذ ھو الوسیلة التعبیریة  خلیلیًا تیان بھ شعرًاتكمن المزیة والمتعة والقدرة في اإل

ثارھم ئل ، فكان دیوانھم ، وبھ وصلتنا آواواإلیحائیة التي عمد إلیھا العرب األ

  .وعلومھم ، ومعظم ما ورد عنھم 

ما ھو تعبیر لفظي نیعرف بالشعر الحر ومرادفاتھ ، إ ان موحسبنا أن نجزم بأ

خلیلي ، بما یحدثھ في ذھان ، كالحالة التي یكون بھا الشعر العمودي الال علوق لھ باأل

نفوس سامعیھ وعقولھم ، وإذا كان الشعر الحر یتیح المجال إلطالة البیت الشعري 

معانیھ  فكاره ووانسیابیة أالة الشاعر النفسیة ، لح سطر ، تبعًایصل إلى أ لى حٍدإ

ن الوزن العروضي بأ:"فإني أمیل ألى الرأي القائل  –كما یزعمون  –وشعوره 

                                                
)4(

 . 128 – 127ص  استكشاف السبل ،: ینظر  
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ثائرة عن طریق فرض نظام علیھا ، أو وحدة موسیقیة یسیطر على ھذه العاطفة ال

"من النظام تتكرر بشيء
)1(

.  

عن العروض العربي الخلیلي راجع إلى  نازك عن فكرة الخروج لعل رجوع

ى َنْعالشاعر ال ُی حساسھا بأن الشعر الحر إنما فیھ میل إلى الفلسفة الالمنطقیة ، إذإ

لى مثل وإال لماذا لم یلجأ القدامى إ –طال الشطر الشعري أو قصر  –ا بالفكرة وحدھ

دابھم من سجع ؟ ، مع أننا نالحظ وجود ما یشابھھ في آ ھذا النوع مما یسمى شعرًا

على بیان ما یدور في الذھن  ، والتعبیر عن الحالة  القائمة... وخطب ورسائل 

النفسیة ، ولكنھم صنفوا مثل ھذه الخطب والرسائل وغیرھا تحت اسم النثر ، 

ما قالھ ابن رشیق على عبید بن  ن ذلك، فم شعرًا: والمنظوم وفق عروض الخلیل 

)2(األبرص
 ن كالمًاكادت تكو"بوصفھا بأنھا " أو قفر من أھلھ ملحوب"في قصیدتھ   

 نھا خطبة ارتجلھا فاتزنإ: ال غیرھا ، حتى قال بعض الناس و غیر موزون بعلٍة

"كثرھاأ
)3(

یر ضعف القریحة ، أو قصور مادة ال لمجرد العبث لتبرلیس ذلك إ"،  

العروض ، وما  ر َتَعذََّر علیھ نظم قصیدة على قواعدن الشاعالشاعر اللغویة ؛ أل

  األقدمینبشعرائھا  إلى شاعر ضعیف المادة ، فھي غنیةفي حاجة  كانت العربیة یومًا

 َق بھم إال من كان منھم وساواھم في المواھب ، إذ أنھا ال تسمحِحْلن ُتال ترید أ

"عاء الشعر وھم عنھ عاجزونلھم باّد
)1(

   

   - :قول وبعد كل ما سبق ذكره ، فإني ال یسعني إال أن أ

وزانھ قید أن قواعـده وأخرجـوا عن عروض الخلیل متحججیـن ب نـن مإ

نما كان ذلك ة في غمار اللغة ، ونظم الشعر ، إھم ، تمنعھم من التمتع بالسباحیعل

روف التعیسة ن الظفالحقیقة أ"كاتھم ، لقصورھم عن الخوض في اللغة ، لضعف مل

جتماعي للنص ال یستوجبان خرق نظام وقواعد العربیة ، للشاعر ، والسیاق اال

"يواالستخدام العرب
)2(

.   

                                                
)1(

 . 53ص والنثر في النقد العربي الحدیث ، قضایا الشعر في نظریة األدب ، 
)2(

بن جشم بن عامر بن مرة بن مالك بن الحارث بن سعد بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن                   برصعبید بن األ 
 ".33، ص 2جمھرة أشعار العرب، ج. "یاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنانخزیمة بن مدركة بن إل

)3(
 . 140ص  ، 1العمدة ، ج 

)1(
 .  134 – 133ص  استكشاف السبل ،: ینظر  

)2(
 . 123ص لمؤثرات اإلیقاعیة في لغة الشعر ،ا 
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للتجدید ، والمخالفین للخلیل وعروضھ ، ومن  ٍعدَّفبذلك تبطل كل حجج ُم

  : ن ال نسیر وفق القاعدة التي تقول ساروا على نھجھم ، وعلینا أ

"لیكن الشعر تحت حكمك ، وال تكن تحت حكمھ" 
)3(

   

  

  علماء علم الصرف: ثانیا 

  

یدرسھ ویمیزه عن ول من عرج على علم الصرف لتذھب كتب اللغة إلى أن أ

  :علم النحو ، ویضع قواعده ، ھو 

)4(معاذ بن مسلم الھراء .1
  "ھـ 187: ت " 

اء النحوي ، من موالي محمد بن كعب القرظي ، بو مسلم معاذ بن مسلم الھّرأ

بوه والي محمد بن كعب القرظي ، وكان أبا علي ، من مأ: ي نََّكاسي ، وقیل ُیالرؤ مَُّع

ھ ناء ، ألالھّر: بھ ، وإنما قیل لھ  َينُِّك، َف ًااه علّیم ولد لھ ولد فسّمبي مسلم ، ثبأ اُهنََّك

  .لیھا كان یبیع الثیاب الھرویة فنسب إ

والد ، فمات لھ أوالد وأوالد أبالعمر الطویل ، وكان  كان في عصره مشھورًا

  . الكل وھو باٍق

سنانھ بالذھب أ دَّیت معاذ بن مسلم الھراء ، وقد َشرأ: قال عثمان بن أبي شیبة 

بي سھل بن أ بو السرّي، فمن ذلك شعر أ َرْعالشِّ ِھنِّمن الكبر ، حتى قیل في كبر ِس

  - :غالب الخزرجي المشھور 

  ُدــَمـقــات عـمــره َأیـمـس لــلی        ل             ـــم رجـلـسـن مـاذ بــعـن مإ

  ُدُدــره ُجـــواب عمــثر وأزمان واكتھل                     الدھــس القد شاب رأ

  ُدـمقد ضج من طول عمرك األ           ھ          ــررت بـــذا مقــل لمـعــاذ إ

  :، فلما مات بنوه ، وحفدتھ قال  وكان َأَحسَّ بطول بقائھ ، وموت بنیھ

  من العیش من قد طوى                من عمره الذاھب تسعینا  ما یرتجي

  ا ـمرینــُ الدھــر األھَعرََّجــــد                قــم فــھـنـیـوب ھـــــى بنیـــنـفأ

  ًاــن تراخى عمره حینمـــن حوضـھــم                 وإن یشرب البــد أ

                                                
)3(

 . 91ص  نظریة الشعر ، 
)4(

 288ص ، 3عدھا ، إنباه الرواة ، جوما ب 218ص ، 5، وفیات األعیان ، ج 98الفھرست ص : رجمتھ ینظر ت 

 .ا وما بعدھ
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ع ، وصنف في النحو ن یتشی، وروى الحدیث عنھ ، وكا قرأ علیھ الكسائي

إلینا من روایة من رآه ھ نما وصل علم، ولم یظھر لھ شيء من التصانیف ، وإ كثیرًا

  . و سمع من سمع منھ أو سمع عنھ ، أ

وفي مولده ووفاتھ روایات ، حتى أنھ  یام البرامكة ،عاش معاذ الھراء إلى أ

ولدت في أیام یزید بن عبد الملك ، أو في أیام : عن مولده ، فقال  معاذًا ل شخٌصسأ

لتي نكبت فیھا البرامكة ، ة اي السنف: تسعین ومائة ، وقیل  : سنة عبد الملك ، وتوفي

  –عیان كما ورد في وفیات األ –سبع وثمانین ومائة ، وھو األصح : سنة  وھي

  -:)1(بو جعفر الرؤاسيأ .2

اسم : فعي ، قال خي الشاقرأت بخط أبي الطیب ، أ: قال صاحب الفھرست 

 سھ وكانأبا جعفر ، وسمي الرؤاسي لكبر رأ: الرؤاسي محمد بن أبي سارة ، ویكنى 

  .النیلي :  ل النیل فسميینز

سلم مخي معاذ بن في النحو ، وھو ابن أ ول من وضع من الكوفیین كتابًاوھو أ

  . یام الرشید ي محمد بن كعب القرظي ، ومات في أالھراء ، وھم موال

زة الكسائي ـستاذ علي بن حمي أـكان الرؤاس: قال أحمد بن یحي ثعلب 

قد خرج : قال الرؤاسي  لى بغداد ،لكسائي إافلما خرج : والفراء ، قال الفراء 

ائي فسألتھ عن مسائل ـالكسائي وأنت أسن منھ ، فجئت إلى بغداد فرأیت الكس

ین كانوا معي ، ـكوفی دي ، فغمزت علیھ قومًاـجابني بخالف ما عنالرؤاسي ، فأ

: ال نعم ، ق - :قلت ، ھل الكوفة ؟ مالك قد أنكرت ؟ ، لعلك من أ -:فرآني ، فقال لي 

ذا ، حتى ـرب تقول كذا وكـ، وسمعت الع وابًاـالرؤاسي یقول كذا وكذا ، ولیس ص

بعث الخلیل : ، وقال  صالحًا وكان الرؤاسي رجًال: تى على مسائلي فلزمتھ ، قال أ

وقال الكوفي "وكل ما في كتاب سیبویھ : إليَّ یطلب كتابي فبعث بھ إلیھ فقرأه ، قال 

نما یدل على غزارة علمھ ، على شيء إ ن دّلوذلك إ – فإنما یعني الرؤاسي" كذا

الفیصل ، حیث كان لھ كتاب معروف : وكتاب الرؤاسي یقال لھ  –وتبحره في العلم 

  .عندھم یقدمونھ 

                                                
)1(

وما  280ص ،بغیة الوعاة  ، وما بعدھا 292ص  ، 5ج، معجم األدباء ،  98ص : الفھرست : ینظر ترجمتھ  
 .بعدھا 
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وزعم جماعة من البصریین أن الكوفي الذي یذكره : درستویھ قال ابن 

  .خر كتاب المسائل ، ویرد علیھ ، ھو الرؤاسي األخفش في آ

ھل القصیدة التي قالھا في امرأة من أ: ذلك ان الرؤاسي یقول الشعر، فمن وك

ھلھا في كل بأ مُِّلنھا ُتنیل ، تزوجھا بالكوفة ، وانتقلت إلیھ من النیل وشرطت علیھ أال

ذلك منھا ،  لََّمھا ، َفخراجھا ورّدإلى إال القلیل ، ثم یحتاج ، فكانت ال تقیم عنده إ مدٍة

  - :یھا وفارقھا ، وقال ف

  وِلُمثر الُحفي أ سفُتل                       فأُوـُمبانت لمن تھوى ُح

  ـھم ما تفیُق من الُھُموِل                       أتـبعتھـم عیــنًا علیـــــــ

   عنـھـا الُمَساِئـُل للطُّـُلوِل    ثم ارعویت كما ارعوى                  

   وِلـُبـا دون الَقـَھـُفَالـوِخ                       ـَاھـِفـْلُخ ُلـاِئـخت َمـحال

   وِلـــُلى َمــلإ نَّــال تركن                       وًةــفـدت جـــبــت وألََّم

    - :قصیدة في الزھد ، منھا  ولھ

  ك تھتدینا ـیا لعلـعن الدن                      اٍمـفي صی ھـل لِك ُسْفال یا َنأ 

  رینا ـده تستبشـك عنـلـوقت الموت منھا                      لع ُرْطالِف یكون

  ا یَنِدلََّخلعلك في الجنان ُت ــي                      ینـسعفوأ ِتــیِدــبي ُھــجیأ

  .بو عمرو بن العالء ذ عنھم أخومن الذین أ

، الفیصل ، رواه جماعة ، وھو یروى إلى الیوم : من مصنفاتھ كما تم الذكر 

كتاب التصغیر ، الوقف واالبتداء الكبیر ، الوقف واالبتداء وكتاب معاني القرآن ، 

  . الصغیر 

بھ من كتب  تحطیخ وفاتھ ، وذلك لعدم ذكره فیما أقف على تحدید تارولم أ

  .ترجمت لھ 

)1(بو عثمان المازنيأ .3
  "ھـ 249: ت "

خفش ، وقرأ أدرك أبا الحسن األ: بكر بن محمد أبو عثمان المازني : اسمھ 

 یعمل كتابًامن أراد أن : على الجرمي ، ویروى أنھ قال  ُھَلمَّوَك" الكتاب"كثر علیھ أ

لف ، واألالتصریف : ، منھا  لطیفة في النحو بعد سیبویھ فلیستحي ، وعمل كتبًا كبیرًا

  .والالم ، وما یلحن فیھ العامة 
                                                

)1(
 .وما بعدھا  15ص  ، 1تاریخ العلماء النحویین ، ج: رجمتھ ینظر ت 
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: صنفین المتقدمین اختلفت الروایات في تحدید وفاتھ ، فقال بعض الم      

ست وثالثین ومائتین، سنة : بي یعقوب تسع وأربعین ومائتین ، وقال أحمد بن أ: سنة 

  . قرب للصوابوالقول األول أ

)2(بو علي الفارسيأ .4
  " ھـ377: ت "

ـي ان الفارسبد الغفار بن محمد بن سلیمان بن أبحمد بن عبن أ بو علي الحسنأ

  .، سدوسیة من سدوس شیبان  من ربیعة الفرس ُھمُّالنحوي ، وُأ

، كما  یضًاثمان وثمانین ومائتین ، وإلیھا ینسب أ:  ولد بمدینة فسا ، سنة

 بفتح الفاء والسین المھملة ، وھي وي ،َسبو علي الَفأ: ینسب إلى فارس ، فیقال لھ 

مام وقتھ سبع وثالثمائة ، وكان إ:  مدینة  ببالد فارس  ، واشتغل ببغداد ، ودخلھا سنة

عثمان بن جني ، وعلي بن عیسى : اق ، مثل م النحو ، وكان لھ غلمان حّذـي علف

  .الربیعي 

قام بحلب عند سیف الدولة بن حمدان الملوك ، وذاع صیتھ عندھم ، فقد أخدم 

بي بعین وثالثمائة ، وجرت بینھ وبین أرإحدى وأ: یھ  في سنة ، وكان قدومھ عل ًةمّد

د الدولة ابن بویھ ، ُضلى بالد فارس ، وصحب َعقل إالطیب المتنبي مجالس ، ثم انت

في  وّيَسبي علي الَفأنا غالم أ: لت منزلتھ حتى قال عضد الدولة م عنده وعدََّقوَت

من قربھ لھ أن أبا  في النحو ، وبلغ" التكملة"و" یضاحاإل"النحو ، وصنف لھ كتاب 

  : یضاح ، وھو قولھ اإلعلي الفارسي استشھد ببیت شعر ألبي تمام الطائي في كتابھ 

)1(وًالُزْھماني لم یزل َماأل َضْوَر                      ِھوِمُموُھ ِھِمْزَع عىرمن كان م
  

ب ـة كان یحـألن أبا تمام ممن یستشھد بشعره ، ولكن عضد الدولذلك ولم یكن 

  .، فلھذا استشھد بھ في كتابھ  ھذا البیت ، وینشده كثیرًا

ى قول ـإني ألغبطكم عل: ر بحضرة أبي علي فقال ورد أنھ جرى ذكر الشع

فقني على قولھ مع تحقیقي العلوم التي ھي من مواده ، االشعر ، فإن خاطري ال یو

                                                
)2(

 ، 2وما بعدھا ، معجم األدباء ، ج 80، ص  2ج ،عیان ، وفیات األ 97 الفھرست ، ص: ینظر ترجمتھ  
 . 216ص ، ، بغیة الوعاة  و ما بعدھا 413ص

 

 
)1(

شرح الخطیب  – 67، ص 4دیوان أبي تمام ، ج –و السكاكي البیت من قصیدة في مدح نوح بن عمر 
 . 4ط -دار المعارف  : محمد عبده عزام : ت  التبریزي ،
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أبیات في  إال ثالثة قال ما أعلم أن لي شعرًا .فما قلت قط شیئًا منھ ؟ : فقال لھ رجل 

  :  الشیب ، وھي قولي

  اباَعالشیب أولى أن ُی وخضُب                  بًاـا كان عیخضبت الشیب لّم

   ابًاـت وال عتـیـخش ًاــبـوال عی                  مخافة ھجر خلٍّ ولم أخضْب

  ًاـلھ عقاب رت الخضاَبــفصی                   مًاــدا ذمیـب بــالمشی ّنــولك

في "  الحجة"ود ، وھو كبیر ، والمقصور والممد، " التذكرة" من مصنفاتھ 

المائة ، والمسائل  غفلھ الزجاج من المعاني، والعواملفیما أ" األغفال"قراءات ، ال

عراب ، والمسائل البغدادیات ، الحلبیات ، وأبیات المعاني ، ومختصر عوامل اإل

والمسائل الشیرازیات ، والمسائل القصریات ، والمسائل المجلسیات والعضدي ، 

لما عمل كتابھ : كتبھ حتى أنھ قیل  ذلك كثیر ، حیث ورد أنھ كان یطولوغیر 

  . یضاح ، واستقصره ، فمضى وصنف التكملة اإل

  .باالعتزال متھمًاكان ، ومع ذلك  ّدَعذكر فضلھ وُین ُیفھو أشھر من أ: وبالجملة 

ربیع : ة لیلة خلت من شھر ربیع اآلخر ، وقیل حد ، لسبع عشرتوفي یوم األ

  .، ببغداد ، ودفن بالشونیزي سبع وسبعین وثالثمائة : ول ، سنة األ

)1(يابن جّن .5
  "ھـ 392:ت" 

في علم  مامًا، الموصلي النحوي المشھور ، كان إبو الفتح عثمان بن جني أ

قراء بالموصل ، وقعد لإلبي علي الفارسي ثم فارقھ اللغة ، قرأ األدب على الشیخ أ

: علیھ ، فقال لھ  ه في حلقتھ ، والناس حولھ یشتغلونبھا شیخھ أبو علي ، فرآفاجتاز 

جني ، : بوه ، وكان أ َرھََّم، فترك حلقتھ ، وتبعھ والزمھ حتى َت ِمُرْصنت ُحوأ َتْببََّز

لسلیمان بن فھد بن أحمد األزدي الموصلي ، وإلى ھذا أشار بقولھ في  رومیًا مملوكًا

  : بیات منھا جملة أ

  يمي في الورى نسبفعل                               ِبــبال نس ْحصِبفإن أ

   ِبـُــــجُن ادٍةـــس وٍمُرـــُق          ى                     ـلعلـى أنـي أؤُُول إ

  ب ــطـر ذو الخــالدھ رمَّقیـاصرة إذا نـطـقــوا                              أ

  يــدعاء نب ًاــرفـى شــكف             النبي لھم                  دعا  والَكُأ

  .سكت : ، بمعنى  رّموأ 
                                                

)1(
 . 127ص  وما بعدھا ، الفھرست ، 246، ص  3وفیات األعیان ، ج: جمتھ تر ینظر 
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   . عورإنھ كان أ: ولھ أشعار حسنة ، ویقال 

  : ولھ قصیدة بائیة یرثى بھا المتنبي ، یقول في مطلعھا 

  حت بعد ري دوحة الكتب دب                    وصّوغاض القریض وأودت نضرة األ

 كتاب الخصائص ، سّر: والبن جني من التصانیف المفیدة في النحو مثل 

بي عثمان المازني ، التلقین في النحو ، الصناعة ، المنصف في شرح تصریف أ

عر الھذلیین ، المنھج التعاقب ، المذكر والمؤنث ، المقصور والممدود ، التمام في ش

ذب ، ـبیھ  ، المھع ، التنـاسة ، المقتضب ، اللمـسماء شعراء الحمفي اشتقاق أ

في علم العروض والقوافي ،  یضًاف أصّنلى جانب ذلك كلھ فقد وإ... التبصرة ، 

ابن جني دیوان  َرسَّمختصر في العروض ، ومختصر في القوافي ، كما َف: فكان لھ 

  .ر ، وغیر ذلك من المصنفات ْسالَف: اه المتنبي وسّم

كانت والدتھ قبل الثالثین والثالثمائة بالموصل ، وتوفي یوم الجمعة ،       

  . اثنتین وتسعین وثالثمائة ، ببغداد : نة للیلتین بقیتا من صفر ، س

)1(ابن الحاجب .6
  "ھـ646: ت "  

ھ ـني ، ثم المصري الفقیَون یونس الدَّـي بكر بـبأبو عمرو عثمان بن عمر بن أ

میر لأل جمال الدین ، كان والده حاجبًا: ب المالكي ، المعروف بابن الحاجب ، الملقَّ

  . الدین موسك الصالحي ، وكان كردیًا عز

الكریم ، ثم بالفقھ على مذھب  نأبو عمرو بالقاھرة في صغره بالقرآاشتغل 

بیة والقراءات ، وبرع في علومھ وأتقنھا ثم بالعر –رضي اهللا عنھ  –مام مالك اإل

الخلق  كّبس بجامعھا في زاویة المالكیة ، وألى دمشق ودّرغایة اإلتقان ، ثم انتقل إ

غلب علیھ ر في الفنون ، وكان األالدروس ، وتبحَّعلى االشتغال علیھ ، والتزم لھم 

خرى مثلھا في النحو ، وأ وجیزًة في مذھبھ ، ومقدمًة علم العربیة ، وصنف مختصرًا

ولھ بعض األبیات من  –والشافیة في الصرف  ، -الكافیة في النحو  –في التصریف 

  - : الشعر ، منھا قولھ في أسماء قداح المیسر ، ثالثة أبیات ھي

  ب                    ثم حلس ونافس ثم مسبلــیـورق ٌموتـوأ ذٌّـَف يھـ

  لـح ذي الثالثة تھمـنیوَم     فیح               ثم َس ُدْغوالَو والمعليَّ

                                                
)1(

 . 323ص ، وما بعدھا ، بغیة الوعاة ، 248 ص ، 3وفیات األعیان ، ج: ینظر ترجمتھ  
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  ول عداھا نصیـب                    مثـلـھ أن تـعــد أول أمما  ولكلٍّ 

خالف فادة ، وواإلوكل تصانیفھ في نھایة الحسن  صول الفقھ ،وصنف في أ

  . حسن خلق اهللا ذھنًاالنحاة في مواضع ، وكان من أ

ھ عن مواضع في العربیة مشكلة ، فأجاب أبلغ لتوسأ: قال صاحب الوفیات 

  .  تامٍّ ٍتوتثّب جابة ، بسكوٍنإ

وبعد إقامتھ في دمشق انتقل منھا إلى اإلسكندریة لإلقامة بھا ، فلم تطل مدتھ 

ست : نھار الخمیس ، السادس والعشرین من شوال سنة  بھا ضاحي ھناك ، وتوفي

البحر ، بتربة الشیخ الصالح ابن أبي شامة ، ربعین وستمائة ، ودفن خارج باب وأ

عمال ا ، وھي بلدة صغیرة من األَنْسبَأخر سنة سبعین وخمسمائة وكان مولده في آ

  .على من مصر ة بالصعید األیَّوِصالُف

)1(لفیةصاحب األ –ابن مالك  .7
  "ھـ 672: ت "  

 : ندلس سنةان باألیَّینة َجدفي م ونشأمحمد بن عبد اهللا بن مالك الطائي ، ولد 

تاریخھا ، فترات حرج للھجرة ، وفي ھذه الفترة كانت األندلس تمر بفترة من أستمائة 

الكثیر  ُفَرْعیدي القشتالیین النصارى ، وال ُیت قواعدھا وحواضرھا في أحیث تساقط

األولى ، التي عاشھا في األندلس ، قبل أن یھاجر مع من ھاجر إلى حیاتھ عن 

ن الكریم المشرق اإلسالمي ، بعد سقوط المدن األندلسیة ، وال شك أنھ حفظ القرآ

  .ن یتردد على حلقات العلم في بلده أم مبادئ القراءة والكتابة قبل وتعّل

لذین تلقى عنھم ن مالك ابعض شیوخ اب" نفح الطیب"یذكر المقري في كتابھ 

ندلس ، وعلم الدین علي ثابت بن خیار ، أحمد بن نوار ، من مشائخ األ: العلم ، أمثال 

ن ـن الصباح ، وموفق الدین بـالسخاوي ، ومكرم بن محمد القرشي ، والحسن ب

  .یعیش ، من مشایخ الشام في النحو والقراءات 

بیة والقراءات ، فصارت صبح بذلك ذا ثقافة واسعة ، ونابغة في  العرفأ      

وم ـفي عل ھا ، متبحرًاـفي القراءات وعلل ن صار إمامًاأالرحال تشد إلیھ ، بعد 

                                                
)1(

دار  ،حسان عباس إ: ، ت  278ص  ،للمقري  نفح الطیب من غصن األندلس الرطیب ،: ینظر ترجمتھ  
، دار صادر حسان عباس إ: ت ، 146ص  ، 4ج، وفات الوفیات البن شارك الكبثي  م ، 1968 ،صادر بیروت 

 .ف 1974بیروت 
 



 85

ألشعار العرب  حد ، حافظًایھما أمن النحو والصرف ، ال یباریھ ف العربیة ، متمكنًا

  .التي یستشھد بھا في اللغة والنحو 

د بدر الدین ، وبدر بن محم: ابنھ : ال ـتتلمذ على یده خلق كثیر ، أمث   

اعة ، وأبو الحسن الیونیني ، وابن النحاس النحوي الكبیر ، وأبو الثناء محمود ـجم

  ... الحلبي 

الكافیة "األرجوزة الطویلة في قواعد النحو والصرف : لھ من المصنفات 

التصریف في علم التصریف ،  تسھیل الفوائد وتكمیل المقاصد ، إیجاز ، "الشافیة

مودود في المقصور والممدود ، المیة األفعال ، واأللفیة المشھورة ، شواھد تحفة ال

  .التوضیح لمشكالت الجامع الصحیح 

نھ حفظ یوم وفاتھ ثمانیة أبیات من أ ورد كان من حرصھ على طلب العلم ، ما

 ُئِرْق، أو ُی ُیَصنُِّف ن الكریم ، أویتلو القرآ یصلي ، أو ى إال وھوَرالشعر ، وكان ال ُی

  .ن تالمیذه القرآ

 اثنتان وسبعین وستمائة: في الثاني عشر من شھر شعبان ، سنة  وتوفي

  .علیھ بالجامع األموي  َيلِّوُص، لھجرة ، في دمشق ل

) 1(اإلمام السیوطي .8
 "ھـ 911: ت "

عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد سابق الدین الخضیري 

  .السیوطي  جالل الدین: األسیوطي ، المعروف باسم 

ائة ـتسع وأربعین وثمانم : ةـة شھر رجب ، سنولد مساء یوم األحد ، غّر

،  ءللعلم ، إذ ھو من العلماء األجّال للھجرة ، في القاھرة ، رحل أبوه إلى أسیوط طلبًا

ن الكریم وھو دون ، حفظ القرآ والده وعمره ست سنوات ، فنشأ االبن یتیمًا وتوفي

: إلى التبحر في العلم ، فدرس الكتب في سن مبكرة ، مثل سن الثامنة ، ثم اتجھ 

العمدة ، ومنھاج الفقھ واألصول ، وألفیتھ المشھورة بألفیة ابن مالك ، فاتسعت 

  .   مداركھ ومعارفھ منذ صغره 

قام السیوطي برحالت علمیة عدیدة ، شملت بالد الحجاز  والشام والیمن 

  .بعین تفرغ للعبادة والتألیف والھند والمغرب ، وعندما بلغ سن األر

                                                
)1(

 عبد الحفیظ فرغلي: جالل الدین السیوطي ، ت  إلمام، ل 37، ص  2العرب ، ج عالمأسلسلة : ینظر ترجمتھ  

   .ف 1990القرني ، الھیئة المصریة للكتاب ، القاھرة ، 
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محي الدین الكافیجي ، الذي الزمھ السیوطي أربعة عشر : كان عمدة شیوخھ 

شرف الدین المناوي ، :  خذ غالب علمھ ، ومن شیوخھ أیضًاكاملة ، وعنھ أ عامًا

خذ عنھ الحدیث ، وغیرھم فقھ ، وتقي الدین الشبلي ، الذي أن والالذي أخذ عنھ القرآ

  .كثیر 

شمس الدین الداودي ، صاحب كتاب : على یده خلق كثیر ، منھم  تلمذوت

ث الدیار شمس الدین الشامي ، محّدفسرین ، وشمس الدین بن طولون ، وطبقات الم

  . ابن إیاس ، صاحب كتاب بدائع الزھور: المصریة ، المؤرخ الكبیر 

طأ ، ال الموالمبطأ برج شرح سنن ابن ماجھ ، إسعاف: من كتبھ ومصنفاتھ 

درر المنثور األشباه والنظائر ، في النحو ، واألشباه والنظائر ، في أصول الفقھ ، ال

القرآن ، تاریخ  ، المزھري في علوم اللغة وأنواعھا ، إعراب في التفسیر بالمأثور

اللباب في تحریر األنساب ،  مع الھوامع ، وھو شرح جمع الجوامع ، لّبالخلفاء ، ھ

  .وغیرھا كثیر 

اإلمام السیوطي في منزلھ بروضة المقیاس ، على النیل في القاھرة ،  توفي

حد عشر وتسعمائة للھجرة ، ودفن أ: في التاسع عشر من جمادي األولى ، سنة 

  . ولھ ضریح ومسجد كبیر بأسیوط  بجوار والده في أسیوط ،

، محمد بن الحسن : ف في ھذا العلم من أمثال وغیر ھؤالء كثیر ممن تكلم وصّن - 

الذي شرح شافیة ابن الحاجب ، وأبو محمد " ھـ 686: ت"المعروف باإلمام الرضي 

صاحب التوضیح ، والذي شرح " ھـ 761: ت"جمال الدین المعروف بابن ھشام ، 

فیھ ألفیة ابن مالك وغیره ، وخالد زین الدین بن عبد اهللا ، المعروف بالشیخ خالد 

للتوضیح البن ھشام ، وأبو  شرحًاصاحب التصریح ، "  ھـ 905: ت "األزھري 

شموني ، األ: ولھ " ھـ 929: ت "سن نور الدین بن محمد بن عیسى األشموني الح

شبیلي ، صاحب الممتع الكبیر في ابن مالك ، وابن عصفور اإل أللفیة شرحًا

  .التصریف 

  -:ومن العلماء المؤلفین في علم الصرف في العصر الحدیث "

  .العرف في فن الصرف  اشذ: حمد الحمالوي ، ولھ أ

  . دروس التصریف: محمد محي الدین عبد الحمید ، ولھ 

  . المعنى: محمد عبد الخالق عضیمة ، ولھ 
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"التحلیل الصرفي: ولة یاسین حافظ ، 
)1(

  . وغیرھم كثیر 

"سیبویھ:"إمام العربیة  - : وعلى رأس ھؤالء جمیعًا - 
)2(

صاحب الكتاب ، غیر أن  

  .لنحویة قد جذب شھرتھ إلیھابالدراسة ا ھاھتمام

عمرو بن عثمان بن قنبر ، مولى بني الحارث بن كعب بن عمر : واسمھ 

ن ، وأبو ـأبو الحس: ال كنیتھ ـأبا بشر ، ویق: دد ، ویكنى َة بن خالد بن مالك بـن آَلْعَو

 ُھمُّإن ُأ: رائحة التفاح ، ویقال  -:، لقب ، ومعناه بالفارسیة " وسیبویھ "،  بشر أشھر

: إن ابن خالویھ قد اشتق لھ غیر ذلك ، فقال : بذلك في صغره ، وقیل  ھكانت ترقص

من رائحة الطیب ، فسمي سیبویھ ، وكان شابًا  كان سیبویھ ال یزال من یلقاه یشمُّ

  .رض فارس ، ومنشؤه بالبصرة جمیًال نظیفًا ، وأصلھ من البیضاء من أ

یوضع فیھ مثل كتابھ ، وذكره  علم المتقدمین والمتأخرین بالنحو ، ولمأ

لھ ، وجمیع كتب الناس علیھ مث لم یكتب الناس في النحو كتابًا: فقال  الجاحظ یومًا

في النحو بعد كتاب  كبیرًا من أراد أن یعمل كتابًا - :وكان المازني یقول  عیال ،

 - : لھ علیھ كتاب سیبویھ یقول  یقرأ وكان المبرد إذا أراد إنسان أن ،سیبویھ فلیستحي 

  .لما فیھ  لھ ، واستعظامًا أركبت البحر ؟ تعظیمًا

ر ، َمحمد الفراھیدي ، وعن عیسى بن ُععن الخلیل بن أ خذ سیبویھ النحوأ

خفش األكبر، الخطاب المعروف باأل يأبخذ اللغة عن ویونس ابن حبیب وغیرھم ، وأ

  .  وغیره

كنت عند : قال  احكان سیبویھ كثیر المجالسة للخلیل ، حتى أن ابن النّط

، وما سمعت  لَُّمبزائر ال ُی مرحبًا: قبل سیبویھ فقال الخلیل الخلیل بن أحمد ، فأ

  .ا لغیره ھالخلیل یقول

األمین بن  ُملَِّعُی لكسائي یومئٍذاوكان سیبویھ قد ورد إلى بغداد من البصرة ، و

تلفا فیھ بینھما مجلس طویل ، اخ شید ، فجمع بینھما وتناظرا ، وجرىھارون الر

كنت أظن : لكسائي أن العرب تقول الة الزنبوریة ، حیث زعم بالمسأ ُفَرْعحول ما ُی

لیس المثل كذا  ،  - :ال سیبویھ ـة ، فإذا ھو إیاھا ، فقـمن النحل شد لسعًاالزنبور أ نأ

                                                
)1(

 .  10 - 9الحدیث في فن التصریف ، ص  الوافي:  ینظر 
)2(

وما بعدھا ،  463ص  ، 3ج وما بعدھا ، وفیات األعیان 499ص  ، 4، ج معجم األدباء: ینظر ترجمتھ  
 . 79الفھرست ص 
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: ال حضر المجلس ، فم ، وتحاكما إلى أعرابي فإذا ھو ھي ، وتشاجرا طویًال -:بل 

، فعلم سیبویھ أنھم تحاملوا علیھ ، وتعصبوا للكسائي ، فخرج من  ائيالكس إلى رأي

رى ـبقریة من ق رى علیھ ، وقصد بالد فارس ، فتوفيبغداد وقد حمل في نفسھ لما ج

سبع وسبعین ومائة : سنة  - :ثمانین ومائة ، وقیل : البیضاء ، سنة : شیراز ، یقال لھا 

  . حَُّصوالثاني َأ

  -:ا ینشد م كان سیبویھ كثیرًا

  الذي ھو قاتلھ  نھ                 نجا ، وبھ الداُءبھ ظن أ من داٍء إذا بّل

لسلیمان  ، وھيقرأت على قبر سیبویھ بشیراز ھذه األبیات : وقال األصمعي 

  : بن یزید العدوي ا

  قشعواوأ ونأى المزار فأسلموك                    د طول تزاوٍرـذھب األحبة بع

  وا ــم یدفعــل وك وكربًةــلم یؤنس                    ما تكون بقفرٍةتركوك أوحش 

  عرضوا وتصدعوا أ عنك األحبة          صاحب حفرٍة َتْروِص القضاُء َيِضُق

، یمكننا أن نالحظ من الطرح السابق لعلماء علمي  ولیس آخرًا ًاأخیر - 

بعلم  العروض والصرف ، أن علماء العروض في مجملھم لھم إلمام

ن بعض علماء الصرف لھم درایة بعلم العروض ومصنفات الصرف ، وأ

  .فیھ 

رف لم یختلفوا في علمھم اختالف ـوكذلك یمكن أن نالحظ أن علماء الص

ام ، إذ ھو خالف ثورة على األصل ، ھّد روضیین ، فاختالف العروضیین بائُنـالع

  .تقعید وتأصیل  ، خالف اٌءنََّب أما الصرفیین ، إنما خالفھم ھو خالٌف
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  المبحث الثاني

  

  دور المقطع والنبر في علمي العروض والصرف
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  دور المقطع والنبر في علمي العروض والصرف

  

عالقة  إذا نظرنا إلى العالقة بین اللغة والشعر رأینا أن العالقة بینھما ھي

 نھ یأخذالعروض فإ ، أما حتواء ، فالشعر جزء من اللغة ، یأخذ تعبیره األول منھاا

فاإلنسان عرف "،  ھیتھ وطبیعتھ من اللغة ، وھو عندما یسكنھا یجعل الكالم شعرًاما

العالم ، أو حاول أن یعرفھ یوم أن عرف اللغة ، ولم یعرف السحر إال یوم أن أدرك 

"قوة الكلمة ، ولم یعرف الشعر إال یوم أن أدرك قوة الكلمة
)1(

وھذه القوة تكمن في  

ا من ظواھر اطع ومورفیمات ، ومعرفة ما یعتریھالئم مكونات ھذه الكلمة من مقت

لغویة وعروضیة ، كالنبر وغیره ، الذي یبرز طبیعتھا ومدلولھا منفردة بنفسھا ، أو 

  .مجتمعة بألفاظ وكلمات أخریات 

  

  مفھوم المقطع

  

:  يء، ومنقطع كل ش ھو الفصل بین األجزاء: القطع : "جاء في لسان العرب 

اآلخر : نفسھ ، وشراب لذیذ المقطع ، أي  الشيء:  ُعِطحیث ینتھي إلیھ طرفھ ، والمنَق

، ومقاطع  َعِطغایة ما ُق: وجازه ، والمقطع  ُةقَّإذا َش:  الماء قطعًا َعَطوالخاتمة ، وَق

  . مواضع االبتداء: ومبادئھ ، مواضع الوقوف : ن القرآ

 اِتَعطََّقُمإلیھا ویتركب عنھا ، َك ُلي یتحلَّـطرائقھ الت:  الشـيء اِتَعطِّومَق

التي  ما تحلل إلیھ وتركب عنھ من أجزائھ: الشعر ومقاطیعھ  اُتَعطََّقالكالم ، وُم

"األسباب واألوتاد: العرب  یسمیھا عروضیو
)2(

.  

والمورفیم الذي یعرف بأنھ "معرفة المركبات المتوالیة المكونة للتفعیلة ،: أي 

"قل وحدة صرفیة ذات معنىعلى المعنى ، فھو أ حدة صغرى دالةو
)3(

 كما أن،  

  .قل وحدة تركیبیة في أي تفعیلة المقطع یعد أ

وعلى اعتبار أن المقطع یتكون من أصوات ، فھو إنما في أصل وجوده عبارة 

  .مجموعة من األصوات التي تمثل قاعدتین تحصران بینھما قمة : عن 

                                                
)1(

 . 63ص لغة الشعر العربي الحدیث ، 
)2(

 . "قطع"مادة  لسان العرب ،: ینظر  
)3(

 . 23، ص ن الكریمالصرفي في القرآ اإلعجاز 
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م إلى مقاطع بمجرد السماع ، ولكن لیس من یمكن تقسیم الكال"نھ ومن ذلك فإ

ـدھا المقطع ي عندھا مقطع لیبدأ بعـھ التحدید تعیین النقطة التي ینتھـالممكن على وج

ن الكالم اإلنساني متداخل األجزاء ، بحیث یكتسب الجزء القوي الذي یلیھ ، وذلك أل

یكتسب : س من ضعف الجزء الضعیف الذي یلیھ ، أو الذي یسبقھ ، وبالعك شیئًا

"من قوة سابقة أو الحقة الضعیف شیئًا
)1(

.   

  

  : فكرة تكون المقاطع وأھمیتھا

  

بنوا مقاییسھم "ن العروضیین العرب ربما قد على ما سبق ذكره ، فإ بناًء

إلى المقاطع باعتبارھا خفقات صدریة ،  وانظرعلى ھذه النظرة ، ف العروضیة بناًء

: اإلیقاعي العروضي باستخدام االصطالحین  النظام واأو وحدات إیقاعیة ، ووضع

وا على الحركة بشرطة وعلى السكون بدائرة ، واعترفوا بثالث حركة وسكون ، دلُّ

  : إمكانیات إیقاعیة ھي 

، " َبَرَض"ساكنة وحركة قصیرة ، في " ـَض: "وتدل على ما یساوي " : /" - 1

جة المنخفضة التي ، والدر فتمثل الضاد قاعدة المقطع األولى ، والفتحة قمتھ

  . نصل إلیھا قبل النطق بالراء قاعدتھ الثانیة 

، ویتكون ھذا المقطع من " عبای"في كلمة " با"ل على ما یساوي وتد" : 0/ " - 2

ما القاعدة الثانیة أالقمة ،  الطویلة ، وھي لفواألالباء ، وھي القاعدة األولى ، 

 .لیاء فھي الدرجة المنخفضة التي نصل إلیھا قبل النطق با

ویتكون ھذا المقطع من النون ، وھى " ْيْاَن: "وتدل على ما یساوي " 0 0/ " - 3

لثانیة ، یحصران بینھما قمة ، القاعدة ا ، والیاء الساكنة ، وھي القاعدة األولى

"األلف الطویلة  وھي
)2(

 

وھذا تمثیل مقبول على أساس المتحرك والساكن الذي انتظمت من خاللھ "

  . ر عنھا باألسباب واألوتاد والفواصل الوحدات التي یعب

  :وھذا مثال على ذلك 

/ 0            // 0          / 0  
                                                

)1(
 . 139صاللغة ،  أصوات 

)2(
 . 311، ص 309ص  ، 12العدد  –جامعة الفاتح  – مجلة كلیة اآلداب: ینظر  
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  تن   ع ال          فا              

نقبل المقطع  إذًا... ھذا االتصال إیقاع یفرض في نطق التفعیلة ثالث سكتات ، 

ة ، تأخذ داللتھا نھ خفقھ صدریة كالمیأ في تصور موسیقي الشعر العربي على أساس

"الفاصلة والوتد والسبب: الموسیقیة في نظام خاص تمثلھ الوحدات 
)1(

.  

)2(بالمفصل وثیقًا ، فالتقسیم المقطعي یرتبط ارتباطًا إذًا
  

بین المقطعین ، ومن الحركة  إذ توجد عادة وقفة غیر محسوسة غالبًا"

 ى بالمقاطع المكونةروضیین ما یسملدى الع ُنوَِّكوالسكون ومراعاة المنطوق ُت

  .ن الشعر كلھ مركب من سبب ووتد وفاصلة ، بأنواعھا زان ، مقررین بألتفاعیل المی

نھ ال لمقاطع العربیة في اعتمادھم على أوال تخفى إشاراتھم إلى كیفیة توالي ا

دراك علماء العربیة لطبیعة متحركات ، وبإ یتوالى في الشعر أكثر من أربعة أحرف

، وفرار اللسان العربي من توالي أربعة مقاطع مفتوحة ، ففي ھذا ما توالي المقاطع 

 –میل العربیة إلى المقاطع الساكنة  ، وھي یقرر وقوفھم على خاصیة مقطعیة أخرى

فتكونت لدیھم تلك األجزاء العروضیة فیما یسمى بالتفعیالت ، التي تعد  –أي المغلقة 

  - :في مجموعتین  –العروضیین  علماء العربیة –معاییر الشعر ، وقد حصرھا 

  .، فاعلن  نفعول: خماسیة الحروف ، وھى : إحداھما  - 

مفاعیلن ،  - : ي ـم حصرھا في عدة تفعیالت ، ھسباعیة الحروف ، ت:  واألخرى - 

 . ، فاع التن ، مستفعلن ، مستفع لن  ، مفاعلتن ، متفاعلن ، مفعوالت  نفاعالت

والسكنات على مقاطع كل تفعیلة یخضع على اعتبار أن توارد ھذه الحركات 

یختلف عنھ في تفعیلة أخرى ، ومن ذلك تباینت مجموعة التفعیالت في قوالبھا  لنظاٍم

شكالھا وھیاكلھا ، فأصبح لكل منھا معالم تحددھا أتحدد مادتھا ، واختلفت  التي

وما إلى ،  ونتوًء وانحناًء وتمیزھا عن غیرھا على نحو األشكال الھندسیة ، امتدادًا

"ذلك
)1(

  

                                                
)1(

 . 312 – 311ص  –جامعة الفاتح  –مجلة كلیة اآلداب  
)2(

، ومنھ مفصل الكالم الذي ھو عبارة " فصل: مادة   - لسان العرب "لتین ھو ما بین كل أنم:  مفصل األصابع 
  ".الكالمي الواحد سكتھ كالمیة بین مقاطع الحدث"صال تعدم اإل وأن نقطتي االتصال ، ع

 " 202ھامش ص  المقطع الصوتي ،"
 
)1(

 . بتصرف ، 208 – 203المقطع الصوتي ،  
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ومما یشابھھا من الناحیة الصرفیة في الداللة على التركیب في األلفاظ ھو ما 

  .یعرف بالمورفیم 

مفھومھ اللغوي ، ولكن بمفھوم عروضي فكان والعربي لم یستخدم المقطع ب"

ر تلك من الزحافات لكس یدرك الوحدة المثالیة ، وكانت الواقعیة الشعریة تخلق عدیدًا

ة التي كان یتقبلھا ، وقبولھ لھا لم یھدم وعیھ باألوتاد واألسباب ، حیث كانت النمطی

  .یمة الوحدة عنده ق ْبِھْذلدیھ مبرراتھ الموسیقیة التي لم ُت

  - :ن اضطرار العربي إلى استخدام المقطع راجع إلى أمرین وإ

یجد الموسیقى على العروض لم  محاولة تطبیق معطیات علم ن من أرادأ: األول  - 

أمامھ وسیلة إال تفتیت المكونات إلى مقاطع حسب تصوره لرصد معطیات الموسیقى 

  .علیھا 

مقاطع  لى تفتیت المكونات إلىاضطر إ أن من أراد تمثیل النبر على اإلیقاع: الثاني  - 

للنبر أساسھ المقطع اللغوي ، حیث مكانھ  ألنھ یضع في ذھنھ غالبا تصورًا لغویة ؛

"متنقًال أم ن ثابتًامعروف ، سواء أكا
)2(

 . 

ثر تكون المقاطع في موسیقى الشعر العربي وجدنا أن أ فإننا إذا نظرنا إلى

لى مجموع الحروف نسبة السواكن ، وإ الموسیقى الداخلیة إلى دَّبعض الباحثین قد َر"

المتحركة والساكنة في أي تفعیلة ، إذ أن العالقة بین المتحركات والسواكن في الكالم 

لذلك التتابع الزمني الذي ینتظم في إطار المقاطع  ر على موسیقاه ، متأثرة وفقًاتؤث

ویأتي من تفاعیل اإلیقاع والجرس الموسیقي التي تحملھ تلك ... تجمعھا تفاعیلھا 

المتمثل في تمییز بعض تلك المقاطع  الجرس الموسیقي الوحدات المقطعیة في إصدار

 الذي یعمل على إبراز –لقواعد التنغیم  ، تبعًا بإبرازھا ، أو جعلھا عادیة الصوت

)3(األصوات على المقاطع العروضیة لحظة اإللقاء وإخفات
" .  

وفق نسق مطرد ... كانت االستعانة بوسائل الشرح والتبسیط "على ذلك  بناءًا

"من الحركة والسكون الذي ینتج ترتیبھا حسب طولھا وقصرھا
)1(

وربما یرجع  

قل من حرفین ، على لم تجعل تكوین المقاطع العروضیة أ ن العربأالسبب في 

                                                
)2(

  . عبد النبي قدیر. د  – 312ص  ،جامعة الفاتح   – 12 :ع  ، مجلة كلیة اآلداب 
)3(

 .  218ص  ه ،رسالة دكتورا ر الجاھلي ،فن الغناء في الشع: ر ینظ 
 
)1(

 . بتصرف ، 101في لغة الشعر العربي ، ص  المؤثرات اإلیقاعیة 
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حرف لالبتداء ، وحرف للوقوف ، إال  –:قل من حرفین الكلمة ال تكون أ أن"اعتبار 

: د ، وھاء ـلق :الم : ضـاعت ، مثل  فردتموصولة بأطراف الكلمة ، إن ُأ حروفًا

بوجوه الحركات  على اعتبار أن الحرف الواحد یستعمل... ھناك :  ـذا ، وكافھ

"، والحرف الثاني موقف اللسان - الضمة والفتحة والكسرة  –الثالث 
)2(

ولكن  

: " الحرف یعتبر وحدة مستقلة لتؤدي فائدة في علم الصرف ، الذي یعرف فیھ باسم 

:          ھو  إذ ،للكلمة  نًامكو ألنھ ذا داللة عند اجتماعھ مع أحرف أخریات ؛" یمالمورف

  .صغر وحدة لغویة ذات معنى مستقل ، أو ذات وظیفة نحویة أ - یم أي المورف - 

وھذه المورفیمات والمقاطع تخضع لضوابط وشروط تتحقق بھا سالمة      

ن وجود بعض المورفیمات والمقاطع یمنع من وجود أشیاء فإ –وشعرھا  –لغة ال

ا بالقوانین حیث ذھبت أسالیب اللغة العربیة من الشعر والكالم إلى تعلمھ"معھا ، 

"المتدارسة من كالم العرب
)3(

داة كتابھ لھا ، ما لم یثقل علیھ بالنطق فصار اللسان أ 

الم التعریف إذا "أجازوه ، وما خالف ذلك أبطلوه ، فنحن نالحظ أن مثل مورفیم 

، ذلك أن  الُمـ، والغ الٌمـ، وغ ، والرجِل ف لھ تنوینھ ، كرجٍلِذنون ُحمدخلت على ال

ا ، فكان الحكم عریف ، والتنوین من دالئل التنكیر ، فلما ترادفا تضاّدالم للتـال

لطارئھما ، وھو الالم ، ومثل حذف التنوین لالم ، حذف تاء التأنیث لدخول یاء 

، ومثل ذلك  كوفّي: لى الكوفة ، وإ بصرّي: اإلضافة كقولك في اإلضافة إلى البصرة 

مرة ، ت - :، نحو قولك في جمع  أیضًا اـود عالمتھـحذف تاء التأنیث لوج:  أیضًا

مجرى  تمرات ، جمرات ، قائمات ، قاعدات ، وھذا جاٍر: جمرة ، قائمة ، قاعدة 

الضدین المترادفین في المحل الواحد ، كالسواد یطرأ علیھ البیاض ، والساكن تطرأ 

لدنیا في ا الحكم للطارئ لما تضاّد  علیھ الحركة ، فالحكم للثاني منھما ، ولوال أن

لھ ،  دٌّبھ ِض مَِّلجانبھ أن ُی ميحمحلھ ، فی ا أن یحفظ كل ضدٍّضان ، أو إن تضاّدَرَع

، واألبیض  ودًاأس ، واألسود أبدًا متحركًا ، والمتحرك أبدًا ساكنًا الساكن أبدًا: فكان 

 المقیُم ه ، نفيبوروده على المحل الذي فیھ ضّد الضّد ألنھ كان كلما ھّم ؛ بیضًاأ أبدًا

" ، وال علیھ سبیًال بھ الوارد علیھ ، فلم یوجده إلیھ طریقًا
)1(

   

                                                
)2(

 . 396ص  دقائق التصریف ،: ینظر  
)3(

 . بتصرف – 397البن خلدون ، ص  –المقدمة  
 
)1(

 . 64ص  ، 3الخصائص ، ج: ینظر  
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الزحافات في علم العروض التي تغیر المقاطع وجود العلل و منھ أیضًاو

شكال أخرى لتالئم الوزن العروضي ، أالعروضیة عن أصل ما وضعت علیھ إلى 

 : إلى، "  نفاعل " : ، فتصیر حین یكون تامًا خبن وزن البحر البسیط لزومًا: نحو 

  -: فوزنھ في دائرتھ تكون على "، " لن ِعَف"

   نفاعل  مستفعلن فاعلن   فاعلن         مستفعلن  مستفعلن  فاعلن مستفعلن 

، " نُلِعَف"إال مخبونین  إال أن عروضھ وضربھ ال یستخدمان حین یكون تامًا

"وھو الزم في القصیدة كلھا 
)2(

  

  تعریف النبر

  

من ھذه  ن كًالدفعات ھوائیة متوالیة ، وإ قوم الرئتان بإرسالعند الكالم ت"

ومن الطبیعي  –اللفظة أو التفعیلة  –من مقاطع الحدث اللغوي  ن مقطعًاالدفعات تكّو

ى بھا دََّؤأن تختلف قوة الدفعات التي ترسلھا الرئتان ، وبالتالي تختلف الطاقة التي ُی

"ر صوت عاديبروز ، وفي آخ المقطع ، فیكون في مقطٍع
)3(

  

أو أكثر من مقاطع الكلمة حیث  وھذه الظاھرة الصوتیة التي تصحب مقطعًا"

، وھو نشاط في جمیع أعضاء النطق في  وأوضح نسبیًا أقوىیتمثل النطق بصورة 

وقت واحد ، والمرء حین ینطق بلغتھ یمیل عادة إلى الضغط على مقطع خاص من 

  طع الكلمة ، وھذا الضغط مع من غیره من تقا، أوضح في الس كلمة لیجعلھ بارزًا كل

"النبر: "سمیھ ھو الذي ن
)1(

  

ان ـاء في لسـج، اع الصوت ـة على ارتفـل للداللـر إنما یستعمـنبـالـف ذًاإ

 ، وكل شيء عن خفٍض ِھصوِت ُعْفَر: صیحة الفزع ، ونبرة المغنى : النبر :"العرب 

  . فھو نبر تفع من شيءار

                                                
)2(

  - :عر ، ومثالھ قول الشا 77صموسیقى الشعر العربي  

  یا حار ال ُأْرَمْین منكم بداھیة                  لم یلقھا سوقة قبلي وال َمِلُك

  :ویكون تقطیعھ على الشكل التالي 

ملكو  - قبلي وال   -سوقتن    - لم یلقھا   ھیتن               –منكمبد أ   –رمین أ –یا حار ال   

فعلن    –مستفعلن  –فاعلن   –مستفعلن       فعلن           -مستفعلن     -  فاعلن  –مستفعلن   

" .ھیتن ، ملكو"حیث خبنت العروض والضرب   

 . "78ص  الشعر العرب ، موسیقى"
)3(

 . 150أصوات اللغة ، ص : ینظر  
 
)1(

 . 97ص اللغویة ، ألصواتا 
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  .فقد نبره  رفع شیئًا لھمزة ، وكل شيءا: والنبر بالكالم 

 م رجٌلحین كّل –صلى اهللا علیھ وسلم  –للرسول  رد ابن منظور حدیثًاأو

: ال تنبر باسمي ، أي " - :یا نبي اهللا ، فقال لھ الرسول الكریم :  الرسول الكریم قائًال

  .ال تھمز

   -:اعر ، قال الش ، إذا تكلم بكلمة فیھا علّو نبر الرجل نبرًة: ویقال 

   سرورًا تغشى علّي من قولھا                فأكاد أن ألسمع نبرًة يإن

اعھ ـاة الخاطب ، الرتفـوھو مرق: نبر مال: ھ ـومن –في صوتھا  ًاـارتفاع: أي  - 

"ه وعلّو
)2(

  

  .إلشباع مقطع من المقاطع فیرتفع الصوت بھ  - : نبرًا سمي وإنما

من البروز ألحد  یخرج عن كونھ نوعًافالنبر في معظم تعریفاتھ ال :  إذًا

ستخدم في بعض اللغات وھو ی ، األصوات أو المقاطع بالنسبة لما یحیط بھ

في المعاجم نجلیزیة وغیرھا للتفریق بین المعاني ، ولذلك یھتم اللغویون بتحدیده كاإل

إنھم للھجاتھم ، ف ن أصحابھا مع اختالفھم في قواعد النبر تبعًاعلى خالف العربیة ، فإ

)3(ال یختلفون في معاني الكلمات
ولعل ذلك كان من األسباب التي أدت إلى عدم  

  " .النبر"التفات اللغویین القدامى لھذه الظاھرة 

   -:أما في العصر الحدیث فقد زاد االھتمام بظاھرة النبر من زاویتین 

                                                
)2(

 " .نبر"لسان العرب ، مادة : ینظر  
)3(

وھو مختلف فیما بینھا ، وقد ألقى بعض المحدثین الضوء على  یستعمل النبر في اللھجات العربیة الدارجة ، 
إبراھیم .د –فمن ھؤالء  تحكم النبر في اللھجات العربیة ، ھذه الظاھرة فدرسوھا ، محاولین إیجاد القاعدة التي

ا ربن"كلمتـي :  أنیس ، حیث قارن بین مواقع النبر في لھجة الصعید ولھجة القاھرة والوجھ البحري ، فمثال ذلك 
حین أن القاھریین وسكان الوجھ  ، على" م: "والمقطع " رب: "ینبر المقطع  فقرر أن الصعیدي" عملھم -

فالقاھریون ینبرون المقطع " كتب:"كلمة :  ومثل ذلك أیضًا –" ع": والمقطع ، " ب" : البحري ینبرون المقطع
ر المقطع الثاني منھا ، وذلك د العربیة من ینبعلى حین أن أھل بعض البال، " مطر" : األول منھا ، ومثلھا كلمة

  .ن لھجاتھم تعمد إلى تسكین أول ھاتین الكلمتین وأشباھھما أل

 . "224ص  اللغة العربیة ، أصوات"
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  .البعض  فیما یتعلق بدراسة اللھجات المحلیة ، والمقارنة بین بعضھا: األولى  - 

أو النبر،  لمتتعلق بدراسة األوزان الشعریة من جوانبھا المتصلة بالك: والثانیة  - 

ھ في العروض ـین وغلبتمـن ھاذین الجانب والخالف الذي نشب حول أھمیة أي

 .العربي 

ن المحدثین لم یزیدوا على القدماء في تصور فكرة النبر أكثر فإ: وعلى ھذا "

"قطعمن تنظیمھ وتخصیصھ بالم
)1(

  

الكلمات ، إال أن بعض  ال یؤثر في تحدید معنى فكان النبر في العربیة غالبًا

  . ق بین وزن ووزن ربما یفر المحدثین قالوا بأنھ

ألنھ ثمة  الشعریة ؛ ومع ذلك ال یمكن االعتماد على النبر في تحدید األوزان

ن بأ: كان یمكن القول في دقة أكبر ، وإن  أكثر فاعلیة یتم فیھا تحدید األوزان أسسًا

وقد بالغ ، ثر جانبي ھو أ ھذا األثر المالحظ للنبر في التفریق بین بعض األوزان

بعض الباحثین في درجة تأثیره إلى حد أنھم حاولوا بناء نظام عروضي شامل من 

خالل ھذا النوع من المالحظات المتفرقة ، ومن ھذه المالحظات واآلثار الجانبیة ما 

حد على أ المألوف ھالضروب ، حیث یالحظ انتقال النبر من مكاننجده في بعض 

  -:مقاطع الكلمة إلى موضع آخر یستوجبھ الوزن ، كما في قول الشاعر 

)2(نثني وبیاض الصبح یغري بيي                         وأأزورھم وسواد اللیل یشفع ل
  

" یغري "ر من كلمة فلكي یستقیم اإلیقاع في إنشاد ھذا البیت البد من نقل النب

ن النبر ھو نتیجة للسیاق بأ: الثاني ، وبذلك یمكن القول  من مقطعھا األول إلى

م ـا یفید في مساواة النغـعلى اعتبار أن النبر ھن فیھ ، اإلیقاعي المعین ، ولیس سببًا

ووزن البیت ، فالشعر العربي شعر غنائي إنشادي ، مرھف الحس ، ال یسمح بحرف 

"لذا وجب أن نمیز بین األداء وطراز الصوت"، الوزن یعكر سالسة 
)3(

  

ومن جھة  ،شعري ولغوي : ن النبر في عمومھ نبران بأ نعتقد: مما سبق 

بر سوى تنظیمھ في تصور فكرة الن أن المحدثین لم یزیدوا على القدماء شیئًا"اعتبار 

                                                
)1(

 . 216ص  اللغة العربیة ، أصوات 
)2(

 .ف 1968 –مكتبة الحیاة بیروت  –، شرح ومراجعة نخبة من األدباء  93دیوان المتنبي ، ص 
)3(

  . 165، ص نظریة األدب 
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ال ثالث ، ـن في ھذا إشارة إلى أن النبر یكون على أشكوتخصیصـھ بالمقطـع ، فإ

   - :ھي 

  " .النبر المقطعي العادي "النبر الموسیقي  - 

 ".بھ ، دأبھشأ: نبر الھمز ، مثل "نبر توتر  - 

"عن إطالة صوت المد نبر طول ، وھو الناشئ - 
)1(

  

 

  استخدام اللغة للمقطع والنبر وتأثیر ذلك في الشعر

  

 –األلفاظ  -الخلیل أن تكشف مكونات المفردات العربیة ،  عقلیةاستطاعت 

بنفاذھا إلى ما وراء معانیھا ، ومدلوالتھا فیما قام بھ عند اشتغالھ بتألیف معجمھ 

ت مبانیھا الحرفیة ، الذي اعتمد فیھ على تقلیب أصول الكلمات ، ومكونا" العین"

عدیدة ، كانت نتاج تقلیب ھذه األصول ، فجاء  ض ، ر ، ب ، ألفاظًا: فوضع من مثل

ثم بتغییر حركات ھذه ... ، برض ، بضر ، ضبر ، رضب  ضضرب ، رب: منھا بـ 

  ... ب  ْرَض: ب ، غیر ِرُض: غیر " َبَرَض"الحروف تغیرت المعاني ، فـ 

نتاج تقلیب ھذه  كثیرة كانت ھي أیضًا م ، ج ، د ، فوضع منھا ألفاظًا: ومثلھا 

الحروف مجد ، جمد ، دمج ، جدم ، ثم بتغییر حركات ھذه : األصول ، فجاء منھا 

  .د ْجَم: د ، غیر ْجِم: ، غیر  َدُجَم: ، غیر  َدِجَم: غیر " َدَجَم"تغیرت المعاني ، فـ 

أن تكشف عن مكونات اإلیقاع  كما استطاعت عبقریة الخلیل الفذة أیضًا

نظرة تجریدیة مبسطة ،  إلیھاالشعري ، بنفاذھا إلى ما وراء الكلمات ، ونظرتھ 

على ما یدل  ، مبقیًا ، وصور الحروف ثانیًا ت أوًالالكلما يغاضا الطرف عن معان

، فرمز  علیھا من الحركات والسكنات ، بل لقد شمل التجرید صور الحركات أیضًا

  " . 0" وللسكون برمز آخر ، ھو " / " برمز واحد ، ھو   إلیھا جمیعًا

الحرف ، لزم ذلك تقسیم : على أن اللفظ في العربیة مكونھ األساسي  فبناًء

التي  –الحروف  –م تصنیف ھذه العناصر عناصرھا المكونة لھا ، ث لكلمة إلىا

بدورانھا مع مجاوراتھا من الحروف فیأتي من تقلبات ھذه الحروف المصطلح 

األساسي الذي یتصل بصیغة الكلمة ووظیفتھا التي تؤدیھا ، وھذه الحروف في 

                                                
)1(

 . 216ص  اللغة العربیة ، أصوات 
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ھو الوحدة الصغرى الدالة  إذ" المورفیم: ""ا یعرف باسم ّمعبارة ع الصرف إنما ھي

ن لنا ما صغر وحدة داللیة ، الذي باجتماعھ مع مجاوراتھ یكّوأنھ أ على المعنى ، أو

نقسام إال بإھدار نیمیة ذات المعنـى ، غیر قابلة لالیمكن أن نسمیھ بالسلسلة الفو

"المعنى 
)1(

   

لكلمات في ن لنا اللفظة ذات المعنى المالئم لجاراتھا من اوَِّكوھذا عندما ُت

  .سیاق الحدیث 

أن الكالم العربي یبتدئ بالمتحرك ویقف على الساكن ، عمل الخلیل على بما 

لمتحركات التي تسبق السكون ، لعدد ا إعادة تركیب رموزه إلى أجزاء ، وذلك وفقًا

المقطع ، المكون للتفعیلة ، : من ذلك الترتیب ما یعرف في علم العروض باسم  فنشأ

لى ذلك ما استخلصھ مما سمعتھ أذناه من وقع مطارق الصفارین ، فیما وكان دافعھ إ

  - :إیاھا في  یشبھ النقرات الموسیقیة ، متمثًال

  ... تن ، تتن ، تن ، تنتن ، تنن ، تان ، تتان

لھا في  إلیقاع الكلمات ، لتكون مقیاسًا حیث إن الخلیل جعل التفاعیل قوالبًا

عن حدود التفاعیل لتأتي بحدود اإلیقاع  وسیقیًاالوزن والصورة ، فتم االستغناء م

  :الموسیقي المتمثل في الدندنات أو التمتمات ، ھكذا 

  - :، ومثلھا  ْنُلِعْفَتْسُم=      ْن َد َد          ْن  َد           ْن  َد

  .فاعالتن =         ْنَت           ْنَتَت             ْنَت

روفة ، ونزنھ ـیل المعـي بالتفاعـالعروض ھـمثل اآلتي بوزن فنزن بیتًا

  - :تي كاآلبالدندنات ، 

)2(على مكروھة صدقًا َتَألَّىإذا                           وفارس في غمار الموت منغمٌس
  

  وفا         رسن        في        غما        رل        مو        تمن          غمسن

  تتن        تن        تن          تتن          تتتن        تتن         تتن          تن  

  صدقن   مك       رو          ھتن       إذا          تأل          لي         على      

  تتتن   تن           تتن               تتن        تتن          تن           تتن        تن

                                                
)1(

 . 23ص الصرفي في القرآن الكریم ، اإلعجاز 
)2(

 . ھـ1312 ،مصر  ،مطبعة التوفیق  تمام الطائي ، اختیار أبي ، 11دیوان الحماسة ، ص 
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ء ، الذي ساعده في حصول ھذه ربي شعر غناعلى اعتبار أن شعرنا الع

 –ة لھ ھو وجود ھذا الوزن العروضي القائم ببنائھ الذي جعلھ علیھ الخلیل الصف

إذ أن البیت الصالح لإلنشاد مؤلف من وحدات " –من عدم  ال ابتكارًا وضعًا

"متوالیة
)1(

ھذه المقاطع المكونة للتفاعیل التي یتكون منھا البحر الشعري  وھي 

وال نشك في أن المقاطع العروضیة في المرحلة األولى . ممثل للوزن العروضي ال

  - :من التركیب لم تتجاوز عند الخلیل ثالثة أشكال ھي 

  " 0"/ : ویتألف من متحرك فساكن ، ورمزه  –السبب الخفیف  - 1

 "0"/ / : الوتد المجموع ، ویتألف من متحركین فساكن ، ورمزه  - 2

 "0"/ / / : ة متحركات فساكن ، ورمزھا الفاصلة ، وتتألف من ثالث - 3

فقد  ، ولنا أن نتخیل كیف انتقل الخلیل من فكرة المقاطع الوزنیة إلى التفاعیل

رر ـلبعض المقاطع المتجاورة داخل النسق الواحد ، كأن یتك منتظمًا الحظ تكرارًا

  .لة وتد وسبب ، أو وتد وسببان ،أو وتد وفاصلة ، مكونة بذلك وحدات وزنیة متماث

وھذا ما یبرز لنا وفق طریقة الخلیل في فك البحور واستخراجھا بدوران 

  .المقاطع المكونة للتفاعیل في الدوائر العروضیة التي تتكون فیھا البحور العروضیة 

  : الدائرة الثالثة وزنھ على  الدائرة المجتلبة ، وھي فإذا كان بحر الھزج أصل"

  ن                   مفاعیلن     مفاعیلن       مفاعیلن مفاعیلن     مفاعیلن       مفاعیل

//0/0/0    //0/0/0      //0/0/0                  //0/0/0    //0/0/0      //0/0/0  

وسببین " 0= //مفا "تتألف من وتد مجموع " مفاعیلن"فمعنى ھذا أن تفعیلة 

من الھزج ، لزمنا ترك ، فإذا أردنا استخراج بحر " 0= /لن "و" 0= /عي"خفیفین 

، وتصیر بدایة البحر " مفا"الجزء األول من تفعیلة الھزج ، وھذا ھو الوتد المجموع 

في بحر الھزج ، وھذا السبب  " مفاعیلن": الجدید من السبب الخفیف األول في 

، وینتھي ھذا البحر الجدید بالوتد المجموع ، وھو الجزء األول " عي": الخفیف ھو 

  - :ة المتروكة في بحر الھزج من التفعیل

  عیلن مفا  عیلن    مفا     عیلن مفا              عیلن مفا       مفا     عیلن مفاعیلن    

/0/0    //0     /0/0//0     /0/0//0             /0/0    //0     /0/0//0     /0/0//0  

                                                
)1(

 . 170، صنظریة األدب  
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   - :وھذا ھو وزن بحر الرجز 

  مستفعلن         مستفعلن   مستفعلن                    مستفعلن    مستفعلن    مستفعلن  

/0/0//0       /0/0//0      /0/0//0              /0/0//0       /0/0//0       /0/0//0  

  .سبب خفیف وسبب خفیف ووتد مجموع : وھو التكرار المنظم للمقاطع 

و السبب وھ" الرجز"صلنا الفك مع ترك ما في أول البحر الثاني اوإذا و

  -:، حتى یبقى من الوزن " 0= /مس "الخفیف 

  تفعلن  مس  مس    تفعلن س         تفعلن  مس   تفعلن  م تفعلن  مس   تفعلن  مس  

/0//0  /0    /0//0  /0   /0//0  /0           /0//0  /0     /0//0  /0     /0//0  /0  

   - :وھذا ھو وزن الرمل 

  عالتن                      فاعالتن      فاعالتن        فاعالتنفا   فاعالتن    فاعالتن  

/0//0/0   /0//0/0    /0//0/0                     /0//0/0      /0//0/0      /0//0/0  

السبب  وھو" الرمل"فإذا واصلنا الفك مع ترك ما في أول البحر الثالث 

 َذِخدائرة ، وآخر بحر ھو الذي اتُّفننتھي إلى آخر بحر في ھذه ال" 0= /فا "الخفیف 

  - " :الھزج": ، وھو  أصًال

  فا  عالتن  فا      عالتن  فا        عالتن  فا     عالتن   فا      عالتن      فاعالتن  

//0/0  /0   //0/0   /0     //0/0  /0        //0/0  /0    //0/0   /0    //0/0   /0  

  - :یساوي  وھو

  لن     مفاعیلن                  مفاعیلن   مفاعیلن     مفاعیلنمفاعیلن   مفاعی

//0/0/0  //0/0/0    //0/0/0                  //0/0/0   //0/0/0    //0/0/0  

وعلى ھذا األساس من تجاور المقاطع وتكرارھا تتكون البحور بدورانھا في 

"دوائرھا العروضیة 
)1(

مع ،  ُمَظْنالشعر وُی ُدَشْنوعلى نسق ھذه البحور وبناءھا ُی 

مراعاة ما یحصل لھذه األوزان من عوارض علم العروض من زحافات وعلل ونبر 

  .م وارتكاز وغیرھا یوتنغ

 ھذه المقاطع یجوز أن نعبر عن وظیفتھا بأنھا تعبیر عن تنظیم إلیقاعات"

ھ ضوابط العروض ، بانتظام في توزیع شدة الحدیث الذي ال یجوز ل الحدیث ، وفق

                                                
)1(

 . 31 – 29ص  سیقى الشعر العربي قدیمة وحدیثة ،مو 
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انتظام الفواصل  -:في الزمان أي  واضٍح من األحوال أن یصل إلى تساٍو بحاٍل

"الزمنیة بین الوحدات اإلیقاعیة ، وھذا ما یحققھ لنا ما یعرف بالنبر
)1(

المتمثل في  

، أوضح في السمع من غیره  الضغط على مقطع خاص من كل كلمة لیجعلھ بارزًا"

"من مقاطع الكلمة
)2(

  

در إلى الذھن ھو ارتباط الموسیقى بالوزن بوجود بحر یحدد إن أول ما یتبا

مسافات وحركات تخص اإلیقاع ، فقد تحدد الوزن بمجموعة التفعیالت التي یتألف 

بوصفھ تكرار  البیت الذي یعد الوحدة الموسیقیة للقصیدة العربیة، واإلیقاع ھامن

  . یدةفي تشكیل بنیة القص ثنائیًا مكن أن یلعب دورًادوري لوضع ی

في ذلك السالمة  والنبر ال یظھر بقراءة الشعر، بل یكون بإنشاده ، مراعیًا          

  ...التامة للبیت من ناحیة الصرف والنحو والداللة 

  - :في مثل قول الشاعر  –الواقع في الفاصلة الصغرى  –ونتمثل للنبر 

)3(الحبیبة حاد ِرْثا على ِإَدَحَو                  اِدَوَسِب ْمُھاُلَمِج یُطِلَخاْل َلَحَر
  

" = وحدا على"فالبیت من الكامل التام ، والتفعیلة األولى في الشطر الثاني 

فاصلة صغرى ، واألداء المستقیم لھا یقضي بالضغط على " = وحدا"متفاعلن ، 

، وھذا األداء یؤكده ما " حدا"حركة الواو وحركة الحاء ، لیتضح استقالل الواو عن 

  - :یلي 

ي ـعنھا ف ُفَشْكُی" حدا"عنھا في بابھا ،  ُفَشْكُی :فالواو: المستوى المعجمي  - 1

  ." ح ، د ، و"

 ، حرف مبني ال یدخل في إطار الدرس الصرفي: الواو : المستوى الصرفي  - 2

 . "فعل"فعل ثالثي مجرد معتل ناقص ، على وزن " حدا"

حرف عطف مبني ال محل لھ من اإلعراب ، : الواو : المستوى النحوي  - 3

ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظھوره التعذر ، وفاعلھ  فعٌل" حدا"

 .في آخر البیت " حاد"

                                                
)1(

 . بتصرف ، 171، ص  نظریة األدب 
)2(

 . 97ص ، إبراھیم أنیس اللغویة ، األصوات 
)3(

 – 1دار الجیل ، بیـروت ، ط - یوسـف عید.د:  ، شرح 61ص  دیوان العذرین ، –یت لجمیل بثینة الب 

  .ف 1992
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 د الحادي غناًءعن رحیل حبیبتھ مع قومھا ، ورّد جمیٌل ُرِبْخُی: المستوى الداللي 

 . عن الرحیل معبرًا حزینًا

نھ فإ" اَدَحَو": غط على حركة الواو وحركة الحاء من أما عدم النبر ، بالض -       

مع ألف االثنین في آخر الفعل األول ، " وحد"، حیث یلتبس بالفعل  یؤدي إلى فساٍد

  -:ویؤكد ھذا الكالم التفصیل اآلتي 

  " و ، ح ، د": كشف عنھ في مادة ُی: " وحد : "لمستوى المعجمي  - 1

 : د معتل مثال ، على وزنّرفعل ثالثي مج : "وحد: "المستوى الصرفي  - 2

 . ثنین ضمیر مبني ال یدخل الدرس الصرفياال وألف" َلَعَف"

مبني على الفتح الظاھر، وألف  فعل ماٍض: " وحد: "المستوى النحوي  - 3

 .ضمیر مبني على سكون المد في محل رفع فاعل : االثنین 

منھما بمفرده كأنَّ الشاعر ُیْخِبُر عن شخصین قد صار كلٌّ : المستوى الداللي  - 4

 .بعد رحیل الحبیبة 

 :نجد أنھ في حالة عدم نبر الفاصلة الصغرى قد أّدى إلى : مما سبق 

  .تداخل المعاني المعجمیة  - 1

 . التباس الفعل المعتل الناقص بالفعل المثال - 2

 . اس وجود عطف بعدم وجودهالتب - 3

 .بارزًا أو ضمیرًا ظاھرًا التباس كون الفاعل اسمًا - 4

  .  لى الفتح المقدر بالبناء على الفتح الظاھرالتباس البناء ع - 5

  .التباس المعنى  - 6

، قائم على وزن محسوس في أثناء  إلى أن الشعر العربي شعر غنائي استنادًا -         

، ففي الرقص تنبعث األنماط واألنغام الموسیقیة بحركات  الرقص والموسیقى واللغة

، وفي الموسیقى فإن  أو مخففةة ّدجسدیة فترات أقصر أو أطول ، وبنبرات مشد

ھا حسب الوقت مالتعابیر واألشكال المقفاة التي تنبع من ترتیب األلحان ، یتم تنظی

أما في اللغة فإن القافیة ھي رفع األصوات وخفضھا حسب المقاطع  ات ،والشَد

  .واأللحان الصوتیة والشدات اللفظیة و السكنات 

ا المركب من ؛ ألن إیقاعھ واحدًا قاعیًاإی إن البحور العروضیة تبدو لنا نسقًا

التفاعیل ال یتبلور وال یتجلى إال بالتزاوج اإلیقاعي بین وحداتھا المقطعیة ، ومع ذلك 
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ال  اطع ؛ ألن طبیعة اللغة وفطریتھافھي مركبة من وحدات حقیقیة ، یرمز لھا بالمق

جملة العروضیة بل إن طبیعة ال –فلزم تقسیمھا  –قراءة النسق جملة واحدة تحتمل 

عن طول الكلمة اللغویة ،  ذاتھا وفطریتھا محدودة الطول ، وال تكاد تزید كثیرًا

من المقاطع ، بأن تقوي إما ارتفاعھ  یشبع مقطعًا" ساعدھا في ذلك النبر الذي 

الموسیقي أو شدتھ أو مداه أو عدة عناصر من ھذه العناصر في نفس الوقت ، وذلك 

"صر في المقاطع المجاورة بالنسبة إلى نفس العنا
)1(

لذلك یلجأ العروضي إلى ،  

في الشعر لمقابلتھا مع الجملة الموسیقیة في  اكتشاف الحدود الحقیقیة للجملة الوزنیة

لبیان حدودھا المورفیمیة ، لمعرفة  ةالمفرد ةاإلیقاع ، وكذلك األمر حاصل في اللفظ

  .أصولھا التركیبیة 

فطري على وجود ھذه  یٌلِلَدبي إلى استخدام النبر َلالعر ْتَدن الفطرة التي َھوإ

  .الحدود المقطعیة المورفیمیة 

وھمیة على  إذ أن حدود التفاعیل في البحور العروضیة ، لیست حدودًا

" التفعیلة"اإلطالق، وإنما ھي حدود حقیقیة مبررة ، یفرضھا تكرار الجملة المقطعیة 

ي یمكن أن تمثل إیقاع بحرھا سواء أكانت التي یتركب منھا كل بحر على حده ، والت

  .مكررة ، متشابھة أم متنوعة  أممفردة 

من البحور المفردة التي یتألف الشطر " فالمبرر البارز العتبار المتقارب مثًال

  - :فیھا من تكرار تفعیلة صافیة واحدة وأجزائھ الثمانیة 

"فعولن    فعولن    عولنف  فعولن                فعولن   فعولن   فعولن   فعولن 
)2(

  

وتد وسبب ثمان مرات ، كما أن المبرر : ھو التكرار المنتظم للمقطعین 

  - :من  مركبًا البارز العتبار بحر الرجز مثًال

"مستفعلن    مستفعلن    مستفعلن                مستفعلن   مستفعلن    مستفعلن " 
)3(

  

  .ست مرات بب ، سبب ، وتد ، معًاس: ھو التكرار المنتظم للمقاطع الثالثة  

ھذا للبحور أحادیة التفعیلة ، أما البحور المختلفة التفاعیل والمختلطة ،   -         

فتبدوا واضحة أنھا منسجمة اإلیقاع في نسق واحد قائم على المزاوجة بین ھذه 

                                                
)1(

 . 216ص أصوات اللغة العربیة ، 
)2(

 . 98موسیقى الشعر العربي ، ص  
)3(

 . 53ص عربي ،موسیقى الشعر ال 
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بقى ألن المقاطع المكونة ال ت یل في الدوائر العروضیة ؛المقاطع حسب دوران التفاع

التي تقسم البیت من الشعر إلى وحدات صوتیة معینة " محتفظة بعالقتھا وخصائصھا 

، فقد  - في العروض  - تعرف بالتفاعیل ، بقطع النظر عن بدایة الكلمات ونھایتھا 

، وقد یبدأ في  ینتھي المقطع الصوتي مكون التفعیلة في آخر الكلمة أو في وسطھا

"التي تلیھانھایة كلمة وینتھي ببدء الكلمة 
)1(

  

  -:ا نجد أنفسنا أمام  سؤال مھم یقول ن، فإن إذا دققنا النظر فیما سبق ذكره

على المقاطع وحدھا دون االضطرار لتركیبھا في تفاعیل لتؤدي  ُدَمَتْعُی ال لماذا - 

  . ؟ وكذلك المورفیم للفظة في الوزن الصرفي ؟ الوزن الشعري وحدھا

ني للسؤال ، على اعتبار أن المرفیم المكون للفظة ھو نبدأ باإلجابة عن الشطر الثا - 

ى منھ البیت الشعري ، مجال عمل المقاطع بالنسبة للوزن األساس الذي یتأتَّ

  . العروضي 

ھو أقل وحدة صوتیة صرفیة ذات معنى ، المرتبط " فإذا كنا عرفنا أن المورفیم  - 

من الوحدات الصرفیة ، بغیره من سوابق ولواحق من مورفیمات أخرى مكونة للفظة 

ولكنھ ال یعد  –مورفیم  -  وحدة صرفیة:  دَُّعُی" سیكتب " : فحرف السین في كلمة 

تدخل مجال عمل علم  ال تعد من الصیغ ، إذ أنھا أصًال ألن الحروف ال یغة ؛ص

لیب أصول مباني األلفاظ لمعرفة أحوالھا البنائیة ، االنتقالیة ؛ قالصرف القائم على ت

ست لھا أصول اشتقاقیة ، ولیست لھا قوالب یالحروف غیر متصرفة ، ول ذلك ألن

  .یحتذى على مثالھا 

إذ  لصرفیة ،من الصیغ ا أعمُّ –المورفیمات  - فمن ذلك نتبین أن الوحدات الصرفیة  - 

  تشمل كل أنواع الكلم ، بجمیع أقسامھا ، ولیست الصیغ كذلك ؛ ألنھا 

                                                
)1(

 . 9ص علم العروض والقافیة ، 
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"ھذه المورفیمات مكونة اللفظة حة من تجاور الوزنیة المتا محصورة في األنواع
)1(

 

إال إذا تكونت منھا الصیغ  ٍةوَُّجْرال تؤدي وظیفة ذات فائدة َم –المورفیمات  –ولكنھا 

 . لتؤدي للفھم والتعبیر 

إحساسھ بإیقاع البحر الشعري الذي تحملھ  تلقيعلى الم ُعیَِّضُتالمقاطع َسإن 

  -:  فقولنا مثًال ، الكلمات

قي إلى اإلحساس بالوزن ، حتى لو تلیصل بالم سبب وتد ، سبب وتد ، لنسبب 

  .اء النظرة األولى إلى مقاطعھ بمعرفة البحر جّر كان متمرسًا

فإذا أردنا أن نصف وزن بیت مستعیضین  عن ذكر التفاعیل بتسمیة مقاطعھا 

فإن ھذا  بأنواعھا ، المكونة لھذه التفاعیل بأجزائھا من سبب ووتد وفاصلة ، كلٌّ

ویكثر من ذكر  –وزن البیت  –سیرھق السامع ویشتت ذھن من یقوم بھذا العمل 

  .مصطلحات الوزن وتكرارھا 

)2(وصف وزن البیت التالي: فمثال ذلك 
وھو على وزن المدید المحذوف  

  - :المخبون 

  من               ال علیھا بل على السكن یا كثیر النوح في الّد

ا ھو معروف ، وھو الشكل ـة سھلة ، تتمثل فیمفبدل أن نصفھ بطریق

   - :التالي 

  ال علیھا     بل علس      سكني               دمني        نوحفذ      یاكثیرن   

   ْنُلِعفاعلن         َف    فاعالتن                      ْنُلِعَف  فاعلن          فاعالتن 

تي تتمثل في الشكل التالي ، تكون الطریقة األخرى ھي األصعب ، وال

   - :لوصف نفس البیت 

  - :الشطر األول 

                                                
)2(

 . 23إلعجاز الصرفي في القرآن الكریم ، صا: ینظر 
)1(

  .132، صالدیوان/ والبیت ألبي نواس ، 144سیقى الشعر العربي قدیمھ وحدیثھ ، صمو: ینظر 
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سبب خفیف ، وتد مجموع ، سبب خفیف ،  سبب خفیف ، وتد مجموع ، 

فإنھا تصبح  بعد دخول " فاعالتن " لما كانت التفعیلة  ھإذ أن ،فاصلة صغرى 

إلى  فتحول" فاعال " علة الحذف ، وھي حذف السبب الخفیف من آخر التفعیلة  

 :كنات ، وعند دخول زحاف الخبن، وھو المساویة لھا بالحركات والس" فاعلن " 

  . بكسر العین "  ْنُلِعَف" فإنھا تصبح " فاعلن " حذف الثاني الساكن على 

   -:والشطر الثاني 

سبب خفیف ، وتد مجموع ، سبب خفیف ، سبب خفیف ، وتد مجموع ، 

  .فاصلة صغرى 

  ....لشطر األول من زحاف وعلةعلى اعتبار ما حصل في ا

إن تبسیط المصطلح الوزني الذي یبشر بھ المقطع ال عالقة لھ بإلغاء  -         

لحات من المصط ثقیًال حدود التفاعیل ، فأسماء الزحافات والعلل التي شكلت عبئًا

صقة بالمقطع ال بالتفاعیل ، فالزحافات والعلل واقعة العویصة  في حقیقة األمر ال

انتظم المقطع  تغییر واقعي ، سواء على المقطع  المكون للتفعیلة ، وھو أصًال

  . ، أم بقي لھ االعتبار مفردًا ضمن تفعیلتھ أم ضمن شطره

، الذي یسمح بإعطاء  التفعیلة لىوكذلك النبر ، فھو واقع على المقطع ع

 دقیقًا یاسًاالتي تقاس فیھا األزمنة ق "، لتسھیل موسیقاه  بھ في الشعر ُحَمْسصوت ُی

"ال تسمح بإطالتھ ارتجاًال
)1(

.  

على ما في اللغة من ظواھر صوتیة ؛  ألن النبر الشعري یعتمد أساسًا" 

"ألن المیزان صورة لغویة تحاول بفاعلیتھا أن تطابق اللغة المنطوقة 
)2(

فالنبر ،  

 قطع جزءًاھذا الم دَُّعیقع على مقطع لیبرره دون باقي المقاطع في التفعیلة ، الذي ُی

  .من مقاطع مجاورة لھ في تفعیلة واحدة یتم تحدیده بسھولة 

نھ كتلة واحدة تمتد على طول الشطر ، ثم تعاملنا مع الوزن على أ إننا إذا

أردنا أن نضع األسماء لما یصیبھا من زحافات وعلل ، لتضاعفت مصطلحات 

طع المزاحفة العروض ثالثة أضعاف أو أربعة ؛ ألننا عندھا سننظر إلى المقا

عن قولنا لوجود  على موقعھا من الشطر ال من التفعیلة ، وعوضًا ة بناًءوالمعّل

                                                
)1(

 . تصرفب 67ص أوزان األلحان بلغة العروض وتوائم من الفریض ، 
)2(

 .عبد النبي قدیر . ، د 325مجلة كلیة اآلداب ، جامعة الفاتح ، ص 
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)1(زحاف
"أي سقوط الخامس الساكن: القبض "، في المتقارب  واحد مثًال 

)2(
 

ن نضع مصطلحات جدیدة أخرى لما یصیب العاشر الساكن ، ألتوجب علینا 

، بینما ھو زحاف واحد متكرر  بل والعشرین الساكن ،والخامس عشر الساكن 

یقع على تفعیلة المتقارب الوحیدة ، ویكفي إللغاء معظم المصطلحات ، وصف 

" فعولن"یجوز في : األثر الزحافي على مقطع التفعیلة دون تسمیتھ ، كأن نقول 

ھ قبض ، وھو ـ، وقد حصل في تفعیلت في مثل قول الشاعر"فعول"أن ترد إلى 

  : حذف الخامس الساكن 

)3(اختصارا السالِم صار ازورارا              وصار طویُل أرى ذلك القرَب
  

  :تقطیعھ 

  تصارامخ     سال  أرى ذا     لكلقْر    بصارز     ورارا        وصار   طویلْس 

//0 /0     //0/0   //0/0       //0/0         //0//     /0/0     //0/0      //0/0  

  فعولن     فعولن          فعوُل    فعولن     فعولن    فعولن   فعولن       فعولن   

بالحدیث عن المقاطع " فعالتن"أن ترد إلى " فاعالتن "ومثلھا في 

في بحر "  مستفعلن"بوصفھا مجتمعة في تفاعیلھا المكونة لھا ، وكذلك رد 

  :  الخفیف ، في مثل قول الشاعر

)4(سؤاًال ُھلم یلتمْس واغتصابًا              غالبًا التماس شیٍئ من أطاق
   

  :تقطیعھ 

  ھسئاال    ن             وغتصابن    لم یلتمس   ئن غالب  من أطاقل    تماسشي  

/0//0/0      //0//0      /0//0/0               /0//0/0      /0/0//0      ///0/0  

  التنفِع      مستفعلن        فاعالتن     مفاعلن       فاعالتن                فاعالتن

  : من أن نقول أن أصل وزن المتقارب على  فبدًال

  فعولن  فعولن  فعولن   فعولن                  فعولن   فعولن    فعولن    فعولن
                                                

)1(
یجوز في الحشو أن یحذف خامسھا ویسمى القبض ، فتصیر " فعولن"الذي یدخل ھذا البحر ھو أن  الزحاف 

  :فیصیر وزنھ على " وُلُعَف"

  لفعو فعولن  فعولن   فعولن            فعولن  فعولن فعولن  فعولن  

  فجر الشباب  سئمت الحیاة وما في الحیاة                 وما إن تجاوزُت: كقول أبي القاسم الشابي 

  سئمت اللیالي وأوجاعھا                      وما شعشعت من رحیق بصاْب                               

 . "88- 87-86ص البناء العروضي للقصیدة العربیة ، : ینظر "
)2(

 . 86ص العروضي للقصیدة العربیة ، ناءالب 
)3(

 . 67دیوان المتنبي ، ص 
)4(

 . 98ص ،   لمتنبيدیوان ا 
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األولى في الشطر " فعولن"في حشوه في تفعیلة  قبض نھ قد أصابھوأ

  :ل وزنھ الثاني ، ومثل ذلك في وزن بحر الخفیف ، الذي أص

  فاعالتن   مستفعلن   فاعالتن                 فاعالتن   مستفعلن     فاعالتن 

إلى " مستفعلن"حیث أصابھ الخبن في حشوه وضربھ ، فصارت 

  ".فعالتن"إلى "فاعالتن "، وصارت " مفاعلن"

العروض أن التغییر ھو تحول في حسبنا أن نعرف : یمكننا أن نقول 

"/"إلى " 0"/المقطع 
)1(

، بل إن الشكل " التفعیلة"في شكلھ العروضي  

العروضي مؤشر واضح إلى أن الساكن ھو الذي سقط ، فبھذا یتم التعامل مع 

  . المقاطع في صورتھا المنتظمة في تفاعیلھا المكونة للبحر الشعري العروضي 

لحدود  واستبعادًا إن التعبیر عن التفاعیل بالمقاطع أكثر مباشرة واختصارًا

تفرضھ من مصطلحات ھي عبارة عن جوازات سفر ، وتأشیرات  تفاعیل ، وماال

  . لعبور حدود وھمیة 

"زاء غیر قابلة لالنقسامأج"إذ أن المقاطع 
)2(

عند اجتماعھا في أوزان  

إذ ھي داللة األدوات بما عرف عنھا من " -  فونیمات –عروضیة وصرفیة 

)3(ألقاب
"تكسبھا التركیب الذي یحویھا 

)4(
  

ات التفاعیل ـالف في تسمیة مكونـھنا یظھر لنا سبب االخت فمن

  .الفونیمات  –والصیغ الصرفیة  –المقاطع  - ة ، ـالعروضی

الصرفیة والعروضیة  –فمن لم یكن من أھل الدرایة باللغة نظر إلى األوزان 

بحر السریع وبحر : على أنھا تمثل دالالت لمسمیات یعرفھا أھل ھذا العلم ، فیقول  –

وصیغة مبالغة واسم آلة ، وفعل ... مدید وبحر الوافر وبحر المتقارب وبحر الطویل ال

  ...رباعي مجرد 

                                                
)1(

مستفعلن ، تصیر بالخبن إلى متفعلن  - 1: حذف الثاني الساكن یسمى بالخبن ، ویكون ذلك في التفعیالت اآلتیة  
التن ـعـف: ر ـیـصـن ، وتـالتـاعـف -4ن ـلـفع: ن ، وتصیر ـلـفاع -3ن ـفع لـمت: بن ـیر بالخـع لن ، وتصـتفـمس -2
 . "138ص علم العروض والقافیة ،"معوالت :  مفعوالت ، وتصیر -5
)2(

 . 129أصوات اللغة ، ص  
)3(

تمثلھ من حروف ،  واللین ، وما قاب الفونیمات ھي حروف المّدوألسبب ، وتد ، فاصلة ، : ألقاب المقاطع  
 . ..."، ْت، ُت ، ِت ، َت ـْ، ج ـُ، ج ـِ، ج ـَج"ا من حركات ، نحو وباقي الحروف بما یدخل علیھ

)4(
 . 101ص الشعر ، المؤثرات اإلیقاعیة في لغة 

 



 110

على أن المتخصص والمشتغل بھذا العلم یرى أن بحر السریع ھو مجموع 

: مستفعلن مستفعلن مفعوالت ، مرتین ، وبحر المدید ، ھو مجموع تفاعیل : تفاعیل 

مفاعلتن : ، وبحر الوافر ھو مجمـوع تفاعیل ن ـفاعالتن فاعلن فاعالتن ، مرتی

ولن ، مرتین ، وھذه التفاعیل مكونة من أسباب وأوتاد وفواصل ، مع ـمفاعلتن فع

األخذ في االعتبار ما یعتري ھذه األبحر وغیرھا من زحافات وعلل ، ومواضع 

  .حصولھا ، وما یحدث فیھا من تغیر 

 ، وھي... ال عَّل ، َفِعَف: نھا ، نحو للمبالغة أوزاوفي مجال الصیغ الصرفیة ف

إذ أن ... فعلل : غیر وزن الرباعي المجرد  ، وھي..مفعلة  الة ،عََّف: غیر اسم اآللة 

في بناءھا مأخوذة  دَُّعأصل التكون لجمیع ما سبق من أوزان الصرف والعروض ُت

  .نھا د ، ولكنھا تتمایز في داللتھا بتمایز وصف تركیبھا وتكویواٍح من أصٍل

نك إذا ذھبت إلى مأدبة فأكلت ، وبعد أن فرغت من طعامك ، ثم ترى أأال "

ن ، فقرر الخادم بأ ا أكلتالطبیب ، فسأل الطبیب الخادم عّم َيِعأصابك مرض ، فُد

أرز ولحم وكنافة وفاكھة ، وشي كرنب وسلطة حوم من شوربة الوجبة كانت تتألف

 وألیافًا وملحًا ماًء: د تناولت نك قر أ، فقر وجعل الطبیب یفحص محتویات أمعائك

فما سر ھذا االختالف بین ما قرره الخادم ، وما قرره  نباتیة وبروتین وسكر ،

  الطبیب ؟

، فمحشى  منھما الصواب ، ولكنھما اختلفا في وجھات النظر لقد قال كٌل       

 ، والملح واحد ، ولكنھ في نظر الطبیب أشیاء متعددة الكرنب في نظر الخادم شيء

"واحد ، ولكنھ أجزاء موزعة بین األطباق في نظر الخادم  عند الطبیب شيء
)1(

   

واحد ، ولكنھا في نظر  لتفعیلة والصیغة في نظر العامة شيءفكذلك ا        

وكذلك  –أجزاء  –مركب من مقاطع ومورفیمات  المجال شيء المتخصص وأھل

ة ، أو جزئیة ـخصص وحدة صوتیي نظر المتـف –المورفیم  –والجزء أالمقطع 

ات ـاه ، وتحدید موقعھا من اآلبیـمستقلة ، لھا وجودھا المتصل بالبیت في معن

 –صغر جزء یمكن التعامل معھ على المستوى العروضي والصرفي أ األخرى ، فھي

یطول شرحھ ، من بیان مواقع الزحافات والعلل ،  لكالٍم اختصارًا ُثِدْحُتَف –الفونیم 

                                                
)1(

 . 130ص اللغة ، أصوات 
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التفاعیل ، وأنواع البحور ، ولكن غیر المتخصص من العامة ال یرى فیھ  وتراكیب

كوحدة  موجود ال داعي للنظر إلیھ علـى أنھ شيء ینظر إلیھ بل،  مستقًال جزءًا

من تغیرات  -المقاطع والفونیمات  - األجزاء ن ما یحصل لھذه مستقلة ، وال یدري بأ

یاء األشعند التغني بھا ، وبالتعبیر عن ،  وشعرًا االستمتاع باللغة ، نثرًا ھي سّر

  .باأللفاظ 

ال مناص من  ، علینا أن ننظر إلى المقاطع كوسیلة ال كغایة ، ومرجٌع وجب

  ....على الوزن إال بداللتھا  التعامل مع التغیرات التي تطرأ

ھي لیست غایة حدود الوزن ، إنما ھي وسیلة توضح ما یصیب الفونیمات  إذ

یحصل لھا من تغیرات من إدغام وحذف وزیادة  ع العروضیة ، وماالصرفیة والمقاط

ا وتضعیف ، في مجال الصرف ، وعلل وزحافات في مجال العروض ، فتتبین بھ

مع  ھو متعارف علیھ ، متماشیة في ذلك على ما بناًء تفاعیل البحور ، وأوزان األلفاظ

 إلى حـال ،  كلھا من حاٍلالنبر ، الذي یقع على ھذه المقاطع والمورفیمات ، فیغیر ش

كاتب الدرس ، وكاتبوا الدرس ، فلعل : ویفرق بین المعاني ، ومثال ذلك قولنا " 

التمییز بین الجمع والمفرد كان بالنبر ، فالنبر على المقطع في الجملة األولى للداللة 

على المفرد ، وعلى المقطع في الجملة الثانیة للداللة على الجمع ، معنى ھذا أن 

ظھور الحركات على المقطع المنبور ، وسقوط أخرى على المقطع التالي  للنبر 

"یؤدي إلى اختالف المعنى
)1(

عند من  -لیلى ، ولیالء ، فالتفریق بینھما " : ، ومثلھ  

"كان عن طریق النبر  -ال یھمز من العرب 
)2(

  

  " :ال أطلب " في قول الشاعر " ال " في  المّد نبر: ومثل ذلك      

)3(ِھاِتَتْقأقل من َم اِنَوَھاْل ُتْوَق                   ُھاُلَنَم زق الذلیَلالّر ُبال أطُل
  

لھا عن صیغة األمر في  ھنا نافیة ، تمییزًا) ال ( إذا وردت بصیغة النفي ، فـ 

  ). ُبُلْطَأل: ( حالة عدم النبر ، حیث یلتبس الحال بنطقھا وإظھارھا ، وكأن أصلھا 

ھ لصیق بلغات أخرى غیر مر لیس قاعدة ثابتة ، وھو في أغلباأل على أن ھذا

  .العربیة 

                                                
)1(

 . 52ص الكاتب ، رسالة ماجستیر ،  الظواھر اللغویة في أدب 
)2(

 . 219ص  اللغة العربیة ، أصوات 
)3(

ى ـسلم .د: جمع  – عبد اهللا الحسین بن خالویھ روایة أبي -51ص الدیوان ، –ني فراس الحمدا البیت ألبي 
 .ف  2004 –دمشق  –ات وزارة الثقافة منشور،  حمد عكیديأ: ، تقدیم وشرح  الدھان
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  االلتقاء واالفتراق بین المقطع والنبر

  

التغیر الملحوظ في ه النبر یؤدي دوره عن  طریق بروز الصوت ، فمنشؤ

 عن األصوات المجاورة ، فیكون االعتماد في النبر أوًال نسبة ذبذبة الصوت ارتفاعًا

لى طریقة النطق بالكالم ، إذ أن العرب تعتمد على األداء في إفادة المعنى ع وأخیرًا

  .وإبانة الغرض 

خطأه  من فوه ولیس أدل على ذلك من حادثة إقواء النابغة ، وكیف عّر    

  .ھا للصوت الذي أرید صوابھ دَّخالل إنشاد الجاریة ، وَم

ضاء النطق بأسرھا من یبذل من أع زائدًا ًادالنبر یستلزم جھ" فـ          

، والحلق واللسان ، والشفتین ، فیصحب المقطع المنبور ھذا الجھد  الرئتین والوترین

الزائد فیعطیھ قوة في الوضوح والظھور أكثر من المقاطع المجاورة لھ في الكلمة ، 

ھ في ـوضوح ھ نشاط ھذه األعضاء ، حتى یقّلـور ، فیفتر معـأما المقطع غیر المنب

المنبور یكون أطول من سواه في الكلمة ، وأكثر  -المقطع  - ولذا فإن  السمع ،

" تصویتًا
)1(

  

، فیھ صوت   فمن ذلك تقارب مخارج الحروف ، الذي یحدث نبرًا     

لبحر الكامل " فاعالتن " فا ، عال ، في تفعیلة : ال والتاء في مقطعي انفجاري ، كالّد

" المجزوء ، صحیح العروض والضرب 
)2(

  

  : ا لھما في مثل قول الشاعر یظھر من نطقن      

  من حریر  في ثیاٍب       ى                 قد تجّل یا ھالًال

        

  :  صورتھ عروضیًا - 

  من  حریري   في  ثیابن             یا ھاللن   قد  تجللى       

/0//0/0   /0  //0/0                 /0  //0/0    /0  //0/0   

  موضع النبر             

  فاعالتن        فاعالتن           فاعالتن        فاعالتن    

                                                
)1(

 . 217ص اللغة العربیة ، أصوات 
)2(

 . 138ص موسیقى البحر الشعري ، 
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" ة ـل الصحیح ، فعروضھ محذوفـن بحر الرمـم - ومثل ذلك قول الشاعر

  " : فاعالتن " ، وضربھ صحیح " فاعلن 

)1(ھ قد طال حبسي وانتظاريأّن                  أبلغ النعمان عني مألكًا 
  

  - : عروضیًاصورتھ 

  ونتظاري   ألكن            أْننھوقد      طال حبسي   م أبلغننْع      ماَن عنني     

/0//0/0    /0//0/0       /0//0           /0//0/0      /0//0/0        /0//0/0  

  موضع النبر                                                 

  فاعالتن  فاعالتن         فاعالتن       فاعلن          فاعالتن     فاعالتن       

ة إن میل األصوات العربیة في مجاورتھا إلى االنسجام في صفتي الشّد" 

أو مقطعین  - ع حدھما ، فإذا تجاور صوتان لمقطوالرخاوة یغلب فیھ أن تتغیر صفة أ

 - لدال و التاء ره من اجتماع ا، على مثل ما سبق ذك اآلخر رخٌوأحدھما شدید ، و - 

"ھو في الحقیقة جعل الصوتین شدیدین  - الطاء  والدال و
)2(

  

،  فقد ال ینشأ من اإلدغام و جود صوتین شدیدین ، ففي مثل  وھذا لیس ثابتًا 

"فإدغام الدال في الذال ھنا یجعل من الصوتین رخوین "  ُتْأَرلقد َذ: قولك 
)3(

فكل  

  . ین حیث نتج منھما نبر میناتج من إدغام المقطعین أو الفونذلك 

)4(مثل ذلك قول الشاعرو  
   :  

  میھ ْدن حتى لو مشى الَذْر             ُر علیھ كاد ُیال

 ن صوٍتففیھ إدغام الذال في الراء المشددین ، ما یجعل من اجتماعھما تكّو

  .  خفیفًا ، یمثل نبرًا رخٍو

مقطع ، إذ أن العرب ھما وإن إشباع الحركة ینتج لنا صوتین ، فیتكون من - 

بعد الكسرة بعد الفتحة األلـف ، و ْئِشْنُتَف ، اـالحركة الحرف من جنسھ أنشأت عن

بعد الضمة الواو ، فاأللف المنشأة عن إشباع الفتحة نجدھا في مثل قول ، والیاء 

  : عنترة 

   ُةَرْسَح وٍبُضى َعَرْفزیافة مثل الفبنق المقرم                  ینباع من ِذ
                                                

)1(
 . 111ص ،  2ج  –األغاني  –البیت لعدي بن یزید  

)2(
 . بتصرف ، 254اللغویة ، ص  األصوات 

)3(
 . بتصرف ، 254اللغویة ،  األصوات 

)4(
: الموسوعة الشاملة ، قصیدة رقم  –دواوین الشعر العربي على مر العصور  – البیت البن عبد ربھ األندلسي 

41236  . 
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" بع ، فاشبع الفتحة ، فانشأ عنھا ألفًاین:  حیث أراد
)1(

 

  .وھذا اإلشباع ھو أصل في مقطع من مقاطع التفعیلة 

ویرتبط النبر بالمقطع على أساس االلتقاء بینھما ، إذ أن النبر محلھ وموقعھ  - 

ت َددِّھو المقطع ، وبحسب المقاطع تتحدد مواضع النبر في اللغة العربیة ، فقد ُح

)2(ضع النبر فیھا على النحو التاليموا
:  

وذلك إذا توالت ثالث مقاطع أو أكثر متماثلة من : النبر على المقطع األول  - 1

ع ، غ ، : ، فالمنبور ھو  َرَم، َغ َمَزَع" مورفیمات"النوع المفتوح القصیر ، مثل 

طع ، وھما المقطعان األوالن من الكلمتین ، وما كانت مكونة من أكثر من ثالث مقا

  . ر ، ع: ة ، فالمنبور ھو َبَق، َع َبةقَََر: نحو 

بأس ، نار : نحو " أحادیة المقاطع " واحدًا وكذا إذا كانت الكلمة كلھا مقطعًا

   . فالنبر یقع على كل منھا كاملة ، إذ ھي مقطع واحد... 

إذا كان ھذا المقطع مكون من حركة قصیرة : النبر على المقطع األخیر  - 2

نستعین ، : مقطع مفتوح طویل ، قبلھ مفتوح قصیر ، نحو : ركة قصیرة ، أي قبلھا ح

  " .عین"فالمنبور ھو 

ـة ، وحركة وإذا كان المقطع مكون من حركة قصیرة ، وحركة قصیرة مفتوح

  .، وھو المقطع األخیر من كال الكلمتین " قر"، فالمنبور ھو  ّرِقَتْسُم :قصیرة ، نحو 

لذي قبل األخیر ، وذلك إذا لم یكن المقطع األخیر من النبر على المقطع ا - 3

ع أو أكثر من نوع ـأحادیة المقاطع ، المكون من ثالث مقاط: النوعین األولین 

رة كون من حركة قصیرة قبلھا حركة قصین ال یكون المقطع مـوح القصیر ، وأالمفت

رة وأخرى مقطع طویل قبلھ مفتوح قصیر ، أو مقطع مكون من حركة قصی -: أي  –

  .قصیرة مفتوحة وأخرى مفتوحة 

فنجد ... انصر ، أخاك : فیكثر نبر المقطع الذي قبل األخیر ، في مثل      

، " انصر " ، في" ان" - :النبر قد وقع على المقطع الذي قبل األخیر ، وھو على 

  "أخاك: "في " خا"وعلى المقطع 

   -:وھذا في حاالت  النبر على المقطع الذي یسبق  ما قبل األخیر ، - 4

                                                
)1(

  . 124 – 123ص ،  3الخصائص ، ج 
)2(

 .  221- 219ص   – أصوات اللغة العربیة: ینظر  
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 َقِبوُس - المفتوح القصیر - إذا كان المقطع الذي قبل األخیر من النوع األول  - أ

، فالنبر فیھا  ازدھر ، ابتكر: نحو  - المفتوح القصیر - بنظیر لھ من النوع األول  أیضًا

  .د ، ت ، وھي المقاطع السابقة لما قبل األخیر : یقع على 

أي ما قبل األخیر لیس أحادي  -من النوع الثالث إذا كان المقطع األخیر  -ب

ھو مقطع طویل : قبلھا حركة قصیرة ، أي  المقطع ، وال یكون من حركة قصیرة ،

: فیھا على  حال الوقف علیھا ، فالنبر،  ْكُمَدَق: ر ، وذلك مثل ـقبلھ مقطع مفتوح قصی

: ، فالنبر فیھا على  ْكُبْكَر: تعد سابقة للمقطع الذي قبل األخیر ، ومثلھا  قد ، وھي

  .ـ ْكَر

إذا كان المقطع األخیر من النوع المفتوح الطویل ، والذي قبلھ من المفتوح  - ج

وا ، فالنبر فیھا على المقطع الذي یسبق ما قبل األخیر ، ُركِّوا، َبُمدَِّق: القصیر ، مثل 

  قد ، بك : وھو األول 

، والنبر الشعري  غوي أحیانًاعلى اعتبار أن ذلك داخل تحت مظلة النبر الل - 

  . أحیانًا

النبر وارتباطھ بالمقطع الذي یعد وحدة لغویة تمثلھا قمة بین : " ذلك إذًا

المیم والنون ، وذلك : مقطع قمتھ الحركة ، وقاعدتاه  ،من : صوتین ، فكلمة مثل 

  .والعروضي  -الفونیم  - اللغوي : تصور عام للمقطع 

  -:العربیة أن المقاطع في العربیة خمسة ویتفق المحدثون من دارسي - 

" حركة طویلة"حرف صامت وحرف مد : یتكون من : المقطع األول  - 1

ت ، ـص ، للحرف الصام: رمز ـص ح ح ، فال: ص م أو : ویرمز لھ بالرمز 

  .یا ، ال ، وا ، ما ، فا : لحرف المد ، ونماذجھ في اللغة :ح ح : م أو : والرمز 

حرف صامت وحركة قصیرة ، ویرمز لھ  : ویتكون من :المقطع الثاني - 2

ح للحركة القصیرة ، : ص ، للصامت ، والرمز : ص ح ، والرمز : بالرمز 

  . ، َك ، َب  َل: الحرف حین یتحمل حركة قصیرة ، مثل : ونموذجھ 

حرف صامت وحركة قصیرة وحرف : ویتكون من: المقطع الثالث - 3

   . ْنِإ – ْنَع - ْنَم: ، ونموذجھ من كلمات  ص ح ص: ویرمز لھ بالرمز ، صامت 

حرف صامت وحرف مد وحرف صامت ، : ویتكون من : المقطع الرابع  - 4

  . مم ، عْام ، ْالرْی: ص ح ح ص ، ونموذجھ : ص م ص ، أو : ویرمز لھ بالرمز 
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حرف صامت وحركة قصیرة وحرف : ویتكون من : المقطع الخامس  - 5

بكر ، عمروا ، ذئب ، : ص ح  ص ص ، ونماذجھ : صامت ، ویرمز لھ بالرمز 

"بئر
)1(

.  

الرابع والخامس ، قلیال الشیوع ، وال یكونان إال في أواخر : والمقطعان "

الكلمات ، وحین الوقف ، وھو من قبیل القیم اإلیقاعیة التي تتصل بقافیة الشعر 

"العربي
)2(

.    

... رجة واحدة من النبر والمقطع ھنا ھو الوحدة التي یمكن أن تحمل د"      

ن كراھیة صواتیة مة بناًء على قیمھا وقوانینھا االویتضح النظام المقطعي للغة العربی

للتوالي المكروه ، إلى آخر  إلى النطق بالساكن ، أو دفعھًا صًالاللتقاء الساكنین أو تو

"ذلك من السمات الصوتیة للغة العربیة
)3(

.  

اتھ ـم العروض الخلیلي من مكونـیما حدده علور فـإن المقطع الشعري یتبل    

بنوعیھ المختلفین ، والنبر واقع على ھذه  السبب و الوتد والفاصلة ، كٌل: األساسیة 

في اتجاه تتابع ھذه المقاطع ، وما تشكلھ من وحدات صوتیة  المقاطع ، یتحرك غالبًا

في الحقیقة إال عادات لیست  إن اللغة"تھا على اعتبار ، بتفعیال في كل فئة من البحور

"صوتیة
)4(

ن إیقاع الشعر العربي ال یقوم ، وإ" لصوتیة حد ھذه العادات ا، والنبر أ 

كثیرة من تتابع  مختلفین فقط ، وإنما ینتج أحیانًا -مقطعین: أي  - على تتابع نواتین 

"نواتین من الطبیعة نفسھا 
)1(

ھا ـفیقع النبر على ھذه المقاطع حسب توالیھا ، وترتیب 

التركیبي ، حسب تتابع الظواھر الصوتیة التي یكون النبر إحداھا ، فتتكون أصوات 

، ودراسة مواقعھ  إذ بالنبر الشعري"ا یجاورھا من أصوات مقاطع أخرى مرتفعة عّم

ام الصوتي ـیبسط القدرة على الوصول إلى صیغ لھا درجة عالیة من االنتظ

الشعري : لفاعلیة النبرین  ة تجسیدًا، فتعتبر طبیعة البحور العروضی والمقطعي

یتركب منھا شطري البیت  واللغوي ، بما تحویھ من مقاطع في تفعیالتھا ، وألفاظًا

 الواحد وما یحدثھ من حیویة إیقاعیة من زاویة االنتقال من الصوت إلى سلسلة أخرى

                                                
)1(

 . عبد النبي اقدیر. ، د311- 310ص  جامعة الفاتح ، – 12 :ع، مجلة كلیة اآلداب: ینظر  
)2(

 . 25ص من وظائف الصوت اللغوي ، 
)3(

 . 23ص  من وظائف الصوت اللغوي ، 
)4(

 . 231ص  اللغویة ، األصوات 
)1(

 
 

 334ص . اإلیقاعیة للشعر العربي  في البنیة: ینظر 
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، ة وجود النبر ـرد في البروز ، في حالـمن األصوات ، كل على مستوى صوتي منف

"وانعدامھ في حالة عدم وجود النبر 
)2(

  

النبر "إذ أن  عري بالتجربة الشعریة للشاعر ،وھناك من یربط النبر الش

تفرضھ طبیعة التتابعات  الصوتیة في  خالصًا" میكانیكیًا" آلیًا الشعري لیس عنصرًا

أن وھذا ما یمكن  -الشعر ، أي أن النبر ال یرتبط بالتفعیالت ذاتھا بدرجة مطلقة 

 وإنما لھ جانبھ -نربطھ بحالة تعلق النبر الشعري بالحالة النفسیة للشعر وتجربتھ 

الحیوي الذي ینبع من التجربة الشعریة على مستوى الحركة الداخلة للتركیب 

  .الشعري 

بین عناصر العمل الفني ، ق التفاعل الخّال: والحركة الداخلة یقصد بھا ھنا 

ـ سمیھ عبد القاھر الجرجاني بیلبنیة كما نفھم ھنا ، ھي ما ج بنیة القصیدة ، واالتي تنس

، وقد یقود ھذا التفاعل إلى اختیار وجھ معین للنبر یجمع بین " نى صورة المع"

"دون أن یكون أیھما بصورة مطلقة صافیة  -اللغوي والشعري  - النبرین 
)3(

.  

  .من البسیط  :وھذا ما نجده یتردد في أشعار الجاھلیین في مثل قول الشاعر "

  بالعلیاء فالسند                 أقوت وطال علیھا سالف األبد یا دار مّیة

ء في مقطعھا  ، وسار في رتم حین أحسن االبتداء في مطلعھا ، واالنتھا

جب النبر في مقاطع عروض وضرب ھذا و، تكامل فیھ الرنین ، فتعمد أن یحزین

في شطري البیت األول في " أل بد ، ُف ِدَنَسْسَف: "وھي " فاعلن "البیت في تفعیلتھ 

من الكمال في اإلیقاع  ، وقد ابتغى بھ ضربًا - النابغة الذبیاني : أي  - مطلع قصیدتھ 

الصوتي ، لكي یجسد حالة االنفعال ، والجیشان ، التي تغلي بھ نفسھ في ذلك البیت ، 

یتین ، وكأنھ قد ین موسیقالبیت بھذا النبر في نھایة كل شطر ، فجعل منھ قطعت َمسََّقَف

نھ كان یرید وبروزه ، ولم یدفعھ إلى ذلك إال أة المتداد الصوت ، أراد أن یعطي نسخ

بھ تكثیف النغم ، بما احتوتھ ھذه التفعیلة المنظومة من أصوات موسیقیة ، ذات نبر 

لیجسد فیھا حالة التأثر التي یعاني منھا في مخاطبتھ لھذا الطلل ... إیقاعي نغمي 

بھذه الدیار ، وانعكاس حالة الشعور بالمرارة في نفس  لَّوالخراب الذي َح... البالي ، 

عر الداخلیة ، فرضت علیھ التعبیر في اختیار ألفاظ رنانة ذات وقع نبري ، مؤثر االش

                                                
)2(

 334ص . في البنیة اإلیقاعیة للشعر العربي  :ینظر  
)3(

 . 353في البنیة اإلیقاعیة للشعر العربي ، ص  
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وھو مقطع ذا " یا"في النفس ، مثلما بدأ الشاعر قصیدتھ بھا ، فقط ابتدأ فیھا بالنداء 

اغم بتناغم حالة الشاعر ـالجرس الموسیقي عالي النبرة ، یتنیتردد فیھ  صوٍت

"النفسیة
)1(

.  

  .ھل یصح استعمال النبر في بیان حدود الكلمات على أساس صوتي ؟ 

إذا كان النبر یعمل على إعطاء البروز المناسب للمقطع ، فتؤثر درجة النبرة  

من نظام  بر بدًالفي طول الصائت ، وعلو الصوت ، فھل یصح تقعید واستعمال الن

   . ؟ التفعیلة في تحدید وبیان حدود الكلمات على أساس صوتي

إن بعض اللغویین المحدثین یحاولون جاھدین أن یبنوا لنا حدود الكلمات " -            

على أساس صوتي بحث ، وذلك باالستعانة بالنبر وقواعده في اللغة المراد بحث 

)2(كلماتھا
)3(لنبر في نھایة الكلمات ، ومنھا ما تلتزمھ في بدئھافمن اللغات ما تلتزم ا 

.  

ولكن ھذه ، بوسیلة صوتیة  تتمیزا یمكن أن یقال أن حدود الكلمات وھن

"المحاوالت قد باءت في آخر األمر بالفشل 
)4(

   

  :فمن محاوالت بعض الباحثین أنھم تكلفوا إیجاد بدائل للتفعیلة منھا 

ـون من صائت واحد على صوتیة تتك إذ المقطع وحده: نظام المقاطع  - 1

ر قبل الصائت ـباإلضافة إلى احتمال وجود صامت واحد أو أكث، األقل 

إذ یذھب إبراھیم أنیس إلى أن المقاطع تفضل ما  ،أو بعده ، أو قبلھ وبعده 

ن المقطع ض من تحلیل البیت إلى تفاعیل ؛ ألجرى علیھ أھل العرو

  .كوحدة صوتیة یشترك في جمیع اللغات 

لكن علماء العروض لم یكن غرضھم تحلیل جمیع اللغات ، بل تحلیل الشعر 

  .العربي فحسب ، كما أن العربیة لغة اشتقاقیة ال مقطعیة 

                                                
)1(

 . بتصرف وما بعدھا ، 217، ص رسالة دكتوراه فن الغناء في الشعر الجاھلي ، 
)2(

 .یكون ذلك على اختالف اللغات ، ومواطن النبر في مقاطعھا  
)3(

فیفرق بین الصیغ أو المعاني فیھا ، بحیث ال یفھم  –في بعض اللغات  – تمییزیًا دورًا النبر في الكلمة یلعب 
لغات الھند واألوروبیة القدیمة ، ففیھا تمیز النبرة بین الصیغ النحویة ، أو : المراد إال بوجوده ، ومن ھذا الصنف 

ھنود والیونانیون الج النحاة البین الكلمات ، وذلك بحسب مكان وقوعھا منھا ، أو بحسب جنسھا ، ولذلك ع
لة نبرة الكلمة الموسیقیة وتحدید مكانتھا ، واللغة االنجلیزیة من ھذا القبیل ، فالنبر فیھا یحدد والالتینیون مسأ

والنبر في ھذه اللغات یسمى بالنبر الحر ، .... المعاني كما یفرق النبر فیھا بین ...  أو اسمًا صیغة الكلمة فعًال
وھناك لغات ال تأثیر للنبر فیھا على ...  لھ معینًا ح تلك اللغات طریقة واحدة للنبر ، أو تحدد مكانًاحیث ال تتی

ا على المقطع األول ، مالصیغ أو المعاني ، والنبر فیھا ثابت على مقطع معین ، كالفنلندیة والتشیكیة ، فالنبر فیھ
 ."218 - 217ص ینظر أصوات اللغة العربیة ،"خیر ا على المقطع األموالبولندیة والفرنسیة النبر فیھ

)4(
 . 39ص  ، داللة األلفاظ 
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والنبرة قوة التلفظ ، وھو إعطاء النبرة المناسبة للمقطع : نظام النبر  - 2

تؤثر في النسبیة التي تعطي للصائت في كل مقطع من مقاطع الكلمة أو الجملة ، و

  .درجة النبرة في طول الصائت وعلو الصوت 

وقد حاول الباحثون عن بدیل لنظام التفعیلة أن یقعدوا للنبر قواعد ، كالدكتور 

إبراھیم أنیس ، وكمال أودیب ، حیث لم تسلم ھذه القواعد من الطعن ، أما قواعد 

اع الشعر، ص العروض وإیق": فیعیبھا كما یقول سید البحرواي في كتابھ : األول 

بین  األحكام ترتب علیھ خالف غیر معلن عدم الدقة في صیاغة بعض:" 911

ص   - سید البحراوي في نفس الكتاب:  وأما الثاني ، فیقول فیھ أیضًا" ،  "التابعین 

ة وضع النبر على الكلمات عدة غیر منطقیة لكي یسمح لنفسھ بحریفیحدد قا"  - 421

"التي تساعد تحلیلھ 
)1(

   

بدلیل ، ، غیر منضبط ، ومفتقد للموضوعیة  ھھذا شأن نت ترى أن نظامًافأ"

 نبرون في مواضع مغایرة لنبر اآلخرین ، فكیف یصلح بدیًالھ یتجد من یتخذون كأن

  لشعر بھا ؟ یختلف فیھا اثنان في تصویر بیت ا لنظام التفعیلة ، التي ال

 ر إلى تفاعیل ، كسٌبم العرب الشعیتقس: ولھذا نقرر مع الدكتور مندور أن 

"ھ ، وھو جوھر الوزن ثابت ال سبیل إلى نقض
)2(

   

"ثر تمییزي فیھابیة تستخدم النبر ، ولكن لیس لھ أواللغة العر"
)1(

فإننا "ولذا  

ونحن ... اء لم یتناولوه في العربیة رَّاة والُقـنجد اآلراء تجمع ، أو تكاد ، على أن النح

اج إلى درس ـلعربیة لھ ، باعتباره ظاھرة تحتن كنا نقبل عدم إدراك دارسي اوإ

واھر نھ ظاھرة صوتیة كانت تراعي ، ولیست الظتقعید ، فإننا ال نقبل نفیھ على أو

 للقراءات ، تراعى فیھ قیم النغمات من مدٍّ صوتیًا ن الكریم إال تمثًالالتجویدیة للقرآ

  .إلى قلقلة إلى غنة إلى آخر ھذه الظواھر التجویدیة 

                                                
)1( 

مصطفى عراقي ، مجلـة التراث  .د ، اعـتجدد موسیقى الشعر العربي الحدیث بین التفعیلة واإلیق: بحث 
 –أكتوبـر  –، تشرین األول  65: ع  –دمشق  –العربي ، مجلة فصیلـة تصدر عن اتحاد الكتـاب العرب 

 .ھـ 1417ف ، جمادى األولى ، 1996
 . 112. ع  ف ،1993. سعد مصلوح . ، د 143، ص  جامعة اإلسكندریة ، مجلة كلیة اآلداب) 2(
)1(

 . 219أصوات اللغة العربیة ، ص  
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الدكتور كمال بشر ، والدكتور : الباحثون المحدثون على سبیل المثال ویتفق 

العرب لم یھتموا بالنبر ، ومن ثم لم تنشأ لھ قواعد ، بالرغم  یوب ، على أن لغویيأ

"واقعة في تركیب اللغة ونظامھا  من وجوده حقیقًة
)2(

  

فبدایة البحث في ھذه الموضوعات والدراسات التي قامت حولھ قرینتا  

  .لعصر الحدیث ا

ذي یقوم بھ النبر في االتفاق على نفس الدور ال: كان رأي البعض  وإذا"

 ن لھا كثیرًاللغویة ؛ أللنفي ھذه الظاھرة ا ب أن یكون سببًاالعربیة ، فإن ذلك ال یج

  -:من الدالئل التي تثبت وجودھا على مستوى اإلیقاعین 

"الشعري والنثري 
)3(

التي  -قة الصوت ار أن طبولو على اعتب" - اللغوي  - 

"ال یتجزأ من التأثیر الجمالي تلفت االنتباه ، وتؤلف بذلك جزًء - یحدثھا النبر 
)4(

  

في العربیة أمثلة للنبر الذي یفرق بین المعاني ، أن یتوقع بعض الباحثین "إذ 

مما یشیر إلى أن العرب القدامى استخدموه في ھذا التفریق ، ومما ساقھ في ذلك ، 

ل التمییز بین المفرد والجمع كان بالنبر ، كریم الخلق ، وكریموا الخلق ، فلع :مثل 

فالنبر على المقطع األول للداللة على المفرد ، وعلى المقطع الثاني للداللة على 

"الجمع
)5(

على اعتبار أن وجود النبر ینتج عن إطالة بعض المقاطع ، أو " 

"تقصیرھا
)6(

.  

ي لتحدید ال یكف": لص إلى نتیجة مفادھا أن النبر یمكن أن نخ كلھمن ذلك  إذًا

"إال بصورة ناقصة اال یعین حدودھ ھنالكلمة أو التفعیلة ؛ أل
)1(

.  

اللغة تفرض قوانینھا وحدودھا ، وال تسمح إال باإلجازات التي تناسب "إذ أن 

"طبیعتھا
)2(

  

 

  

                                                
)2(

 . ف 1966سنة   -145ص - جامعة بغداد  –عبد الرحمن أیوب . محاضرات في اللغة ، د 
)3(

 . 12: ، ع  326لفاتح ، ص مجلة كلیة اآلداب ، جامعة ا 
)4(

 165نظریة األدب ، ص  
)5(

 . 219 ص أصوات اللغة العربیة ، 
)6(

 .، بتصرف  52الظواھر اللغویة في أدب الكاتب ، رسالة ماجستیر ، ص  
 
)1(

 . ، بتصرف  40داللة األلفاظ ، ص  
)2(

 . 449ص " منیف موسى: تألیف "نظریة الشعر  
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  الفصل الثالث

موضوع علم العروض،  إن المطلع على علوم العربية يعلم بأن الشعر هو
وأن وزن الكلمة المفردة هو موضوع علم الصرف، وقوام العلمين الوزن الذي 

يتخذ من اللغة المجال الوحيد الذي يعمل فيه، فالعروض يضع الحدود الفاصلة بين 
بحور الشعر، والصرف يضع القوالب التي تعرف بها كيفية صياغة األبنية 

  .العربية

هي نتاج سليقة وفطرة المتكلمين بالعربية األوائل،  فأوزان علم الصرف إنما
والتي تعد الزمة الوجود في البناء الصرفي للكلمة العربية التي هي المادة الخام 

  .في صناعة الشعر

فهذه األوزان بما تؤديه من حصر للشعر واأللفاظ لها تأثيرها في المعاني 
تقاء بين هذين العلمين وجانباً واألساليب التي تصاغ وفقها مما يظهر جانب من االل

  .آخر يتمايزان فيه
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  المبحث األول

  

  في المعاني واأللفاظ واألسالیب -العروض والصرف–تأثیر العلمین 
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  في المعاني واأللفاظ واألسالیب -العروض والصرف–تأثیر العلمین 

  

جعلھا  انقسم كالم العرب بین منظوم ومنثور ، وكل قسم یؤدي وظیفتھ التي

م أسھل في ظالعرب لھ ، وقد كان منثور العرب أكثر من منظومھم ، ولما أن كان الن

 الحفظ والنقل ، والتغني بھ ، عمدوا إلى الشعر لما فیھ من زینة الوزن والقافیة ما

توھموا أعاریض جعلوھا موازین الكالم ، " ، ویطرب السمع فـ  یخف على اللسان

"؛ ألنھم شعروا بھ ، أي فطنوا  ه شعرًاولھم وزنھ سّم مَّا َتفلّم
)1(

ما :" قیل  ھحتى أن 

تكلمت بھ العرب من جید المنثور أكثر مما تكلمت بھ من جید الموزون ، فلم یحفظ 

"من المنثور عشره ، وال ضاع من الموزون عشره 
)2(

. 

)3(ر عنھ میخائیل نعیمةبَّما َع اوھذ
والكالم المتوازن المقاطع أسھل :" بقولھ  

"طول والقصر من حیث ال في التلحین من الكالم الذي ال توازن بین مقاطعھ
)4(

.  

الركن األعظم للشعر ، فلما كان الوزن العروضي ساعد على  : ، فالوزن إذًا

للكلمة المفردة ، التي ھي  حفظ الشعر وسھولة نقلھ ، كان الوزن الصرفي حفظًا

"كون منھا الجمل والتراكیب والتي تشكل الوحدات اللغویة التي تت" میدانھ 
)5(

.  

فوزن الشعر موضوع علم العروض ، ووزن الكلمة المفردة موضوع علم 

فالتصریف إنما ھو " : المنصف : الصرف ، یقول أبو الفتح عثمان بن جني في كتابھ 

"لمعرفة أنفس الكلمة الثابتة
)6(

.   

عرف بھ صحیح علم القوانین ی: فإذا طالعنا كتب اللغة علمنا أن العروض ھو 

تمییز الشعر عن : میزان الشعر ، أي : وزن الشعر العربي من مكسوره ، أو ھو

                                                
)1(

 . 18ص  ، 1العمدة ، ج 
)2(

 . 18ص  ، 1العمدة ، ج 
)3(

ا في جبل حنین اعر وقاص ومسرحي وناقد وكاتب مقال ، من أصول أردنیة ، ولد في بسكنتشمفكر عربي و 
أنھى تعلیمھ الجامعي في بولتافیا األوكرانیة ، اطلع من خاللھا على األدب الروسي ، ثم  ف ،1889في لبنان عام 

 ، كان نائبا لجبران خلیل جبران ، من في المھجر لقلمیةإلى الرابطة اأكمل دراسة الحقوق في أمریكا وانظم 

فلسفة : ینظر "ف 1988توفي عام ... رسائل وحي السماء ، الباعة المتجولون  –دروب  –راحل الم: مؤلفاتھ 
 . "بیروت  - مؤسسھ بحسون  ، محمد شفیق شیا ، 6میخائیل نعیمة ، ص

)4(
 . 29ص ، ر والنثر في النقد العربي الحدیث من قضایا الشعفي نظریة األدب ،  

)5(
  . 7ص التحلیل الصرفي ، 

)6 (
 . 195ص  ، 4، ج المنصف 
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ى ، ولیس ـومقف الم موزونًاـألن من الك"من اللحن ، كالسجع والمحـاذاة ؛ غیره 

"بشعر 
)1(

  

فھو یضع الحدود التي تفصل بین بحور الشعر بعضھا عن البعض اآلخر ، 

  .  فاسدةوبھ یعرف صحیح وزن الشعر من 

، فإن  معة في البیت من الشعرأن العروض ھو میزان األلفاظ المجتفإذا علمنا 

وأحوال ھذه األبنیة ، "األبنیة العربیة الصرف ھو العلم الذي نعرف بھ كیفیة صیاغة 

 عددوجھ من حیث حركتھا وسكونھا ، و إلى ، من وجھ، و إلى حاٍل من حاٍل ھالبتحو

"شتقاق وف ، وھو ما یعرف باإلحروفھا ، وترتیب ھذه الحر
)2(

  

القالب الذي تصاغ الكلمات على قیاسھ ، أو : " فھ بأنھ رَِّعوكذلك یمكن أن ُن

تتحد ھذه الھیئة من خالل عدد حروف ي توضع علیھا المادة اللغویة ، وھو الھیئة الت

 ا أو حذفـإثباتھالكلمة ، وتـرتیـب ھذه الحـروف وضبطھـا وأصالتھـا وزیادتھـا و

"ا ـبعضھ
)3(

  

، بخالف البناء الذي ھو الثبات ،  إلى حاٍل ، فالصرف ھو االنتقال من حاٍل إذًا

كتغیر المفرد : فھو تغیر بنیة الكلمة لغرض معنوي أو  لفظي ، فالتغیر المعنوي " 

مسلمان ، مسلمون ، مسلمات ، وتغیر المصدر  : مسلم: إلى التثنیة و الجمع ، نحو 

كتابة ،  :كتب  :اسم المفعول ، نحو المشتق منھ ، كاسم الفاعل ولوصف اإلى الفعل و

 سماالب ، وتغیر یَِّتُك :كتاب : بتصغیره ، نحو  سماالكاتب ، مكتوب ، وكتغییر 

  .  ّيِرْصَع: عصر : بالنسب إلیھ ، نحو 

ادة حرف أو أكثر ییر في بنیة الكلمة لغرض لفظي ، فیكون بزأما التغ    

و أكثر منھـا ، ذف حرف أـ، أو بح... اب ، مكتب ـكاتب ، كت :ب كت: علیھا ، نحو 

 :اصطدم : ، أو بإبدال حرف من حرف آخر ، نحو... هِر،  َرلم َی، یرى  : رأى: نحو 

بالطاء ، لوقوعھا بین  ْتَلِدْباصتدم ، بالتاء ، لكنھا ُأ : افتعل ؛ ألن األصل أن نقول

ة ـرف عّلـة إلى ح، أو بقلب حرف عّل ذرًاالدال ، وھو ما یجعل النطق متعالصـاد و

، أو بنقل حرف أصلي من  َعَیَب: ، وباع ، فأصلھا  َلَوَق: قال ، فأصلھا : ر ، نحو ـآخ

 جََّشه إلیھ  ، وإذا شّد: جذبھ ، جبذه : نحو " ، امكانھ في الكلمة إلى مكان آخر منھ
                                                

)1(
 . 103ص  ، 1العمدة ، ج 

)2(
 لبنان  –بیروت  –دار النھضة العربیة  ، 7عبد العزیز عتیق ، ص. علم النحو والصرف ، د المدخل إلى 

)3(
 . 14ص الصرفي في القرآن الكریم ، اإلعجاز 
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ھ اتحدت فیبیر، وھو ما ھذا ما یعرف باالشتقاق الكھ ، إذا كسره ، وشََّجرأسھ ، و

ع وجود تشابھ بینھما في المعنى عند أخذ كلمة من أخرى م ال ترتیبًا الكلمتان حرفًا

)1(الفرع المأخوذ ي اللفظ بین األصل المأخوذ منھ وتغییر فو
، أو بإدغام حرف في  

  .  َدْدَر: فأصلھا  ، دََّر: حرف آخر ، نحو 

"اإلعالل كام ، كالصحة ونوي واللفظي ، أحالمع: لھذین الغرضین و
)2(

. 

على عملیة تحویل األصل الواحد إلى أمثلة مختلفة  َقِلْط، فالصرف ُأ إذًا" 

تحویل ذلك كما سبق اإلشارة إلیھ من ، ال تتحقق إال بھذا التحویل ، و مقصودٍة لمعاٍن

"اسم المفعول ، وغیر ذلك المصدر إلى اسم الفاعل ، و
)3(

ذا ھللداللة على معانیھا ، و 

  . الصرف ، و أساسھ األول علم شتقاق ، الذي ھو مادة علیھ اإل ُقَلْطما ُی

وف اإلتیان إلى الحر: فالصرف لیس الغرض منھ إنتاج الكلم ، بمعنى     

، إنما أساسھ معرفة القوانین التي تمكن من إنتاج الكلم و  االتصرف فیھاألصول و

  . ون باإلعراب وال البناء ھذا ال یكقوانین المفسرة للتغییر فیھا ، وال

إننا إذا تتبعنا تاریخ اللغة لمحنا جلیًا ما أصاب األلسنة من انتقاض     

فكان البد " الفصاحة ، األمر الذي جعل أھل اللغة أعادوا النظر في لغتھم ، لحفظھا ، 

... "من وضع معیار للسالمة اللغویة 
ھذا ما قام بھ علماء اللغة عندما قاموا ، و)4(

العروض علم النحو ، وكذلك ، عندما دأبوا على فصل علم الصرف عن علم صل بف

ھي صلة الفرع عروض لھ صلة وثیقة بالموسیقى ، وفال"  الموسیقى ، علم عن 

من الموسیقى ، اختص  المتولد من األصل ، فالعروض في حقیقة أمره لیس إال ضربًا

خاصة  وسیقى عند كتابتھا رموزًاإذا كان للمم من مقوماتھ ، وبالشعر على أنھ مقوَّ

،  خاصة بھ في الكتابة تدل بھا على األنغام المختلفة ، فإن للعروض كذلك رموزًا

ھذه واعد اإلمالء المتعارف علیھا ، وتي تكون على حسب قتخالف الكتابة اإلمالئیة ال

 ، إذًا غام الموسیقى المختلفةنبھا على التفاعیل التي ھي أ لَُّدالرموز الموسیقیة ُی

ھو ما یعرف لشعر بما یقابلھا من تفعیالت ، وفالعروض وزن كلمات البیت من ا

ھ البیت بالتقطیع العروضي ، الذي من شأنھ أن یعین على معرفة البحر الذي ینتمي إلی

                                                
)1(

 . 55 – 54إلى علم النحو والصرف ص  ینظر المدخل 
)2(

 . 7ص علم النحو والصرف ، المدخل إلى:  ینظر 
)3(

 . 6الرائد الحدیث في تصریف األفعال ، ص 
)4(

 . ف 1974اإلسكندریة ،  ، منشأة المعارف –مصطفى مندور . د – 68اللغة والحضارة ، ص  
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 موسیقیًا التوصل بھ إلى النطق السلیم ، الذي یحمل طابعًامعرفة وزنھ ، و دَُّوالذي ُی

"یسھل معھ التغني بھ
)1(

 للسان ھدف الوزن الصرفي من صوٍنغایة و:  ھذا أیضًا، و 

بالتراكیب اإلسنادیة  البعد عن اللحن في النطقعن الخطأ في صیاغة المفردات ، و

)2(الكلماتو
  .  

، وما لحقھ من محاوالت تجدیده  إننا إذا رجعنا إلى تاریخ الوزن العروضي

عاء أنھ باّد –ي ، ثم العصر الحدیث العصر العباس –طمسھ في فترة ما بعد الخلیل و

كل  ُلْخعاءات من قال بذلك ، أنھ لم َتاّدالشاعر في حیاكة مادتھ ، وحجج وقید على 

على الطریقة حسبما شاء ، و لكن كلٌّءات من المناداة بوجود الوزن ، وھذه اإلدعا

یجھلھا أو  –التعبیر  إن صّح –علیھ التملص من قواعد العربیة ، التي  ُلھَِّسُتالتي 

  .  یتجاھلھا

ینساب في ھذا السیاق ،  جوھریًا ، فإني أرى سؤاًال ما تقدم ذكره بعداآلن ، و

ة الطویلة في شعرنا العربي لماذا كان للوزن كل ھذه األھمیة خالل ھذه المّد: مفاده 

  .ألفاظھ ؟ و

)3(العباسي –سابقھ وزن حضوره الغني في زماننا ھذا وولماذا ال یزال لل - 
 – 

   .؟بطوفان الثورة على التراث –ابھھ فیما ش –ھذا العصر وغیره رغم تمیز 

إذا أردنا اإلجابة عما سبق ذكره ، أمكننا القول بأن الوزن في الشعر العربي 

من الخارج ، إنما ھو نتاج سلیقة و  مفروضًا غریبًا من األیام شیئًا لم یكن في یوٍم

، وجود لزوم في البناء  موجودًا عنصرًا دائمًافطرة المتكلمین األوائل ، والذي كان 

إنما الوزن " الصرفي للكلمة العربیة التي ھي المادة الخام في صناعة الشعر ، 

، نادرة المثال في لغات  عربیٌة البحور ، خاصٌةالمقسم باألسباب واألوتاد والتفاعیل و

"العالم 
)1(

.  

                                                
)1(

 . 17 -10ص  ة ،علم العروض والقافی: ینظر  
)2(

التراكیب اإلسنادیة " ، ل الشرطیةالجمل الظرفیة ، والجمل الوصفیة ، والجم: سنادیة المقصود بالتراكیب اإل 
 . "ف2007،  1ط –القاھرة  –سسة المختار مؤ -علي أبو المكارم. ، د 9ص

)3(
األوسع في بدایة الخروج عن أوزان  فترة ظھور المولدین ، وما ابتكروا من الفنون السبعة ، التي تعد البوابة 

 .الخلیل العروضیة ، وفشوا اللحن في ألفاظ العربیة 
 
)1(

 . 50ص والنثر في النقد العربي الحدیث ، من قضایا الشعر ، في نظریة األدب 
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)2(فاللغة العربیة ، كما قال العقاد   
اللغة : " اه باسم ن كتابھ الذي سّمفي عنوا 

، ال ألن التركیب الموسیقي أصل من أصولھا "  ؛، ھي لغة شاعرة " الشاعرة 

ال عن داللة عن تقسیم أبواب الكلمات فیھا ، وال ینفصل عن تقسیم مخارجھا ، و

"االشتقاق لى معانیھا و مبانیھا باإلعراب والحركات ع
)3(

  

قائم  لى قصیدًاـاعر حتى یتجـن في سلیقة الشـیكم فإذا كان الشعر روحًا" 

البناء ، فھذه الروح في الشعر العربي یبدأ عملھ األصیل مع لبنات البناء ، قبل أن 

"ینتظم منھا أركان القصید 
)4(

  

ي ، یتمثل في كونھ قانون إیقاع صوتي مقطع... جوھر العروض " إذ أن 

بالتالي في وحدات الت ، وـاة بالتفعیـتكتیلھا في المقادیر المسّمانتظام المقاطع ، و

من ھذه  من ھذه التفعیالت ، ھذه الوحدات األكبر من أعداٍد أكبر ، تتكون من أعداٍد

"الوحدات األكبر ھي األبیات 
)5(

.  

أن الوزن ھو قوام  : حسبنا أن نالحظ في تركیب المفردات من الحروفو

  ... التفرقة بین أقسام الكالم 

ینظـر وناظر ومنظور ونظیر وَنظَّارة ومناظرة ومنظار : فالفـرق بیـن " 

رع علیھا ھو فرق بین أفعال وأسماء صفات و أفراد ما یتفومنظر ومنتظر ، و

آخر كلھ قائم على الفرق بین الوزن والوزن ، أو قیاس صوتي ، و ھووجموع ، و

موسیقیة على اختالف النغمة ال: النبرات ، أي لھ ، یتوقف على اختالف الحركات ومث

"في األداء 
)6(

.  

وعلى ذلك النمط یمكن القیاس على بحور الشعر ، فیمكننا طرح سؤال یقوده 

   - :یقول  – شعرًاو نثرًا –إلینا الطرح السابق للوزن في اللغة 

  . یعملوا بقواعدھا ؟ د األوائل إلى األوزان ، ویقننوھا ولماذا لم یعم - 

                                                
)2(

، تخرج من الدراسة  ف1889 - 6-28:  ولد بمدینة أسوان في، عباس محمود العقاد ، شاعر وناقد مصري  
الصحافة  العمل الروتیني فاتجھ إلى لَّنھ سرعان ما َمأ عدة أعمال ، إال ف ، وعمل في1903:  دائیة سنةاالبت
مطالعات : أعمال كثیرة منھا  ھة الدیوان مع شكري والمازني ، ولصدر عدة أعمال ، وكان من مؤسسي مدرسوأ

ترجمت بعض كتبھ إلى لغات عدة  ، في الكتب والحیاة ، ساعات بین الكتب ، جحا الضاحك والمضحك ، وغیرھا
النھضة اإلسالمیة من "مارس 12 –ن  1964: توفي سنة  –كالفارسیة واأللمانیة والفرنسیة والروسیة وغیرھا 

 . "ف1995 –دمشق  –دار القلم  –بیومي محمد رجب ال ، 147ص –المعاصرین  سیر أعالمھا
)3(

 .، ال ط لقاھرة ا –مكتبة غریب  –العقاد  – 38ص  اللغة الشاعرة ، 
)4(

 . 15ص  اللغة الشاعرة ، 
)5(

 . 46صالعروض ،  
)6(

 . 17ص ، اللغة الشاعرة  
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األوائل كانوا إنما یتكلمون بالسلیقة المجردة ھي أن لعل اإلجابة تبدو لنا واضحة ، و

ون اللحن فیما یكتبونھ ، أو ـیجتنب كذلك قد كان الناس قدیمًاو" ،  من كل لفظ دخیل

... "یقرؤونھ ، اجتنابھم بعض الذنوب ، فأما اآلن قد تجوزوا 
)1(

   

اد الشعراء للشعر في مسألة تعصب بعض النق ولعل ھذا ما نلحظھ واضحًا

ذلك راجع في نظرھم دیث ، لیس لشيء ، إنما لقدمھ ، وإن أعجبھم الححتى و القدیم ،

السلیقة العربیة السلیمة من جمیع جوانبھا ، قرب إلى منابع اللغة الصافیة ، وإلى أنھ أ

ما ورد عن یحیى بن " المباني ، فمن ذلك لأللفاظ و المعاني و تخیرًا، و ووزنًا نطقًا

)2(علي بن یحیى
كان إسحاق بن إبراھیم الموصلي یتعصب : أبي ، قال  حدثنا: قال  

)3(على أبي نواس
كان أبو إسحاق في كل أحوالھ ینصر ھو یخطئ ، و: قول ی، و 

  : األوائل ، فكنت أنشده جید قولھ ، فال یحفل بھ ، لما في نفسھ ، فأنشدتھ 

)4(برأس منیفة             تھم یدا من رامھا بزلیل خیمة ناطوٍرو
  

واهللا لو كانت لبعض أعراب ھذیل لجعلتھا أفضل : لى أمره ، فقلت فكان ع

"سمعتھ قط شيء 
)5(

.  

  

                                                
)1(

 . 61ص  الصاحبي ، 
)2(

بن كاد بن مھا ان حسیس بن ورید أب : بن منصور ، ویعرف بالمنجم ، اسمھ یىبن علي بن یح یىأحمد یح أبو 
لخلفاء من بعده ، م نادم اث ، حة بن المتوكل والد المعتصم باهللاأحمد طل يبنادم الموفق أ جرد ،بنداد بن فرید بن د

اإلجماع في الفقھ ، المدخل  : وأتمھ ولده أبو الحسن ، ولھ ، الباھر ، ولم یتمھ: قاد ، من كتبھ تعكان معتزلي اال
  .ائة ثم، وتوفي سنة ثال إحدى وأربعین ومائتین : ولد سنة.... إلى مذھب الطبري ونصرة مذھبة وغیرھا 

 . "210 - 198ص  ، 6ج ، وفیات األعیان"
)3(

ور بي نواس الحكمي ، الشاعر المشھبن الصباح ، المعروف بأ بن عبد األول علي الحسن بن ھانئ أبو 
باب ، ثم صار إلى بغداد ، أمھ بن الح ع والبةـالكوفة م رج إلىـبھا ، ثم خ بخمریاتھ ، ولد بالبصرة ، ونشأ

ان ، وأبوه من جند مروان بن محمد ، آخر ملوك بني أمیة ، وھو في الطبقة األولى من َبْلُج:ازیة ، اسمھا أھو
ثمان وتسعین ومائة  : ست ، وقیل: في خمس ، وقیل  إنھ توفي : ن قائلالمولدین ،اختلف في تاریخ وفاتھ ، فم

  .ھ ـلھ تنوسان على عاتق واس ، لذؤابتین كانتاـأبا ن: یزي ، وإنما قیل لھ ـببغداد ، دفن في مقابر الشون

 . "103،  95ص ،  2ج ، وفیات األعیان"
)4(

 . 579ص  ،الشعر والشعراء  
)5(

 . 329ص الموشح ، 
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  قیمة المیزان في علمي العروض والصرف
  

یھا أوزان فالمصادر ف – وشعرًا نثرًا –أحیل في تركیب اللغة  فالوزن إذًا

عنى المبواب الفعل أوزان ، وقوام االختالف بین المعنى وألوللمشتقات أوزان ، و

حركة  على حرف من حروف الكلمة ، تتبدل بھا داللة الفعل ، كما یتبدل بھا الفعل 

فیحسب من األسماء ، أو یحتفظ بداللتھ على الحدث حسب الوزن الذي ینتقل إلیھ ، 

إنشاء الشعر ، ونظمھ على أوزانھ :  فھذا على المستوى الصرفي ، ومثلھ أیضًا

یجمع بینھما من جرس الحركات ،  ولھ في اللغة فیماإن ارتباط اللفظ بمدلالخلیلیة ، و

مدى تعبیر ھذا عن ذاك ، فھو عملیة موسیقیة ال تتم والمعنى المجرد أو المحسوس و

  .إال لمزاج موسیقي حساس 

تتكون من أنظمة فرعیة ، تتناسق وتتكامل في داخل إطارھا العام ، فاللغة " 

كما أن للصیغ  النظام الصوتي ،األصوات لھا نظامھا الفرعي الخاص ، أعني و

المرء  َمَھْفیمكن أن َیراكیب والجمل نظامھا النحوي ، وللتنظامھا الصرفي ، و

ة ـاسقـات متنـالمكونإال و یًاـق عملـحقـھا ال تتـائفـرادى ، مع أن وظـغة فـونات اللـمك

"متكاملة متكافلة في إطار اللغة  - منظومة  - 
)1(

.  

أثر من آثار على الوزن الذي تجيء علیھ في اللغة  فالرتباط اللفظة بمعناھا

ا ، وكل قبلتھ النفس العربیة ، التصالھ بمركب نفسي فیھ، و مََّتالشعر ، وإنھ تطور و

إن ذلك البقاء لركیزة الوزن في قوام الشعر تالحقة ، ومذلك تم في أجیال طویلة و

الصرفي للمفردات ، قبل  إلي قیام أصول ھذا الوزن في البناء العربي ، یرجع أساسًا

  . فني متكامل  شعریة في بناٍء أن تصاغ ھذه المفردات صورًا

، وھناك أسباب أخرى وراء رسوخ خاصة الوزن في  فھذا سبب أساٌس    

واستساغتھ في السمع ،  الشعر العربي ، كوقع الكالم الموزون في النفس عمومًا

  . علوقھ بالذاكرة و الخیال والطبع ، و

د في اعتبار َمَتْعوجملة ما یجب أن ُی: " سراج األدباء منھاج البلغاء و جاء في

أوتاده ، أن یجعل قانون من أسبابھ و لَُّعمجاري النظم من جھة ما یزاحف أو ُی

االعتبار الصحیح فیما یجب أن یؤثر من ذلك أن توجد األوزان جاریة مع جمیع ذلك 

                                                
)1(

 . 32ص غة الشعر ،المؤثرات اإلیقاعیة في ل 
 



 130

 الذوق ، ویوجد مع ذلك كثیرًامة وعلى ما یحسن في السمع ویالئم الفطرة السلی

لمجاري كالم العرب  موافقًا في أشعار فصحاء العرب ، فیكون حینئٍذ مطردًا

"األسماع للنفوس و الصحیحة ، مع كونھ وفقًا
)1(

.  

)2(قال أفالطون
أال ترى  ال ینبغي أن تمنع النفس من معانقة بعضھا بعضًا: " 

ى إبداعھم ، ترنموا باأللحان ، الفتور علو صناعات كلھا إذا خانوا الماللةأن أھل ال

فالنفس تعشق النغم ، ... توافق النغم ینبت من حب اإلنسان لإلیقاع ، و الشعرو

"إلیھ  نُِّحالروح َتو
)3(

.  

كل علم من علمي العروض والصرف عرفنا أن أساس بناء  ، فمما سبق إذًا

ھو الوزن ، یضبط ھذه اللغة و ، ثم ما مادتھ التي یقوم علیھا كل علم ھي اللغة أوًالو

  . حسب مجال عملھ ، ونطاق سیره الذي یعمل فیھ  كٌل

  

  أقسام األوزان في العربیة

  

ینقسم الوزن في اللغة العربیة في مجملھ إلى أنواع ثالث ، فمن أراد أن 

بأن یكون ملما بقواعد العربیة وعلومھا  ینخرط في سلك نظم العربیة ، فھو مطالب

  . ة األصول ـمخالفیقع في المحظور و حتى ال –لى اعتبار مجال البحث ع –أوزانھا و

  : ثالثة فالوزن في نظري ، في لغتنا العربیة ، ینقسم إلى أقسام 

الضرورة ، وھو ما كان على استعمال العرب من العیب و وزن خاٍل - 1

 - ة العروضیالصرفیة و - نھ من مخالفة األصول السلیم ، الخالي من أي عیب قد یشی

حتى عن الضرورات المقبولة ، أي أن یجاري أصل الوضع ، كالبیت المقفى ،  بعیدًا

ھو الروي ، دون تغییر في العروض ، والذي تساوي عروضھ ضربھ في الوزن و 

 ھو الوزن: في علم الصرف ام ، ھذا في مجال علم العروض ، وما یعرف بالبیت الت

  ... ال إبدال و على األصل ، بال حذف و ال قلب وال إعالل

                                                
)1(

 . 264صمنھاج البلغاء وسراج األدباء ،  
)2(

طون في قدیم أمره یمیل ونان ، وكان أفالوه من أشراف الیكان أب"  حالفسی" أفالطون بن أرسطن ، ومعناه  
، فتركھ ، ثم انتقل إلى قول إلى الشعر، فأخذ منھ بحظ عظیم ، ثم حضر مجلس سقراط ، فرآه یثلب الشعر 

 إنھ كان یجعل كتبھ أقواًال: ، وقیلالنوایس  كتاب السیاسة ، وكتاب: من كتبھ  ،ورس في األشیاء المعقولة فیثاغ

وفي في السنة التي ولد طالیس ، وت، وعنھ أخذ أرسط  إحدى وثمانین سنة:  فیما یروى ، عاش یحكیھا عن قوٍم
 . " 339-337، ص الفھرست . " سكندر ، وھي السنة الثالثة عشرة من ملك الوخوسفیھا اإل

)3(
 خلیـل مطران إلى بدر شاكر السیـاب ،اد في األدب العربي الحدیث من ـنظریة الشعر عند شعراء النق 

 .ف 1984 - 1ط ، بیروت  ،دار الفكر اللبناني  –حنیف موسى  .د،  386ص
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العروضي بدون مؤاخذة ضرورة مقبولة ، فیرتكبھ الصرفي ووزن فیھ  - 2

التراكیب اللغویة ، یضطر التوفیق بین األوزان الشعریة ، وففي محاولة " علیھما 

  : الشاعر إلى إحدى اثنتین

  .الزحافات اعر على األوزان ، فتنشأ العلل وإما أن یجور الش - 

الضرائر ، : ، فتنشأ الضرورات ، أو  اعر على الكلماتإما أن یجور الشو - 

"التي تجوز للشاعر دون الناثر 
)1(

  .  

في علم العروض ، والصرف علم  تحت باب القیاس في ھذا ما كان مندرجًاو

فھو من باب النظم على أوزان الخلیل ، مع وجود تغییر في ذلك الوزن ، و الغالب 

وبخاصة في الشعر ،  ن ھو االستخدام ،في شیوع مثل ھذا النوع من األوزا

  . العلل كالزحافات و

لتي وردت على غیر المألوف قد روى النحویون بعض الصیغ العربیة او" 

كلفوا لھا التأویل القیاس الجاري في أمثالھا ، ووقفوا أمامھا حیارى ، وتفیھا و

خدامھا في وف ھو استـھا المألـب في مخالفتـفاتھم في ذلك أن السبوالتخریج ، و

الشعر ، ذلك ألن االستخدام الذي حولھا عن أصلھا لتنسجم مع الوزن الشعري ، ثم 

"خرجت من الشعر إلى النثر ، وشاعت على األلسنة في صورتھا الجدیدة 
)2(

 .  

وھم یعللون "ال ، َبلم ُأ: األصل فیھا ، و)  ْلَبلم ُأ( استخدام لفظة : ومثال ذلك 

"ال للحذف فیھا بكثرة االستعم
)3(

في الشعر العربي ، في " ل َبلم ُأ" ة فقد وردت لفظ 

  : ة ، منھا دَّأبیات ِع

)4(ھعواذُل أم كثیرًا قلیًال ْتَم أَال         ْلَببالفتك لم ُی مَّإذا ما َھ ٌمَالُغ
 

  : و قول الفرزدق 

)5(في فؤادي المھلب تكثیر غیٍظ        ْلَبا بشر بن مروان لم ُأَدلوال َی
  

  ."ل َبلم ُأ: " ما من األبیات التي وردت فیھا لفظة غیرھو

                                                
)1(

 . 200فن الغناء في الشعر الجاھلي ، رسالة دكتوراه ، ص 
)2(

 . 225ص فقھ اللغة ،فصول في  
)3(

 . 225ص فقھ اللغة ،فصول في  
)4(

تغارید بیضون ، : د ، ت ، الكامل ، للمبر غیر معروف القائل ، 54، ص 1جالبیت موجود في كتاب الكامل ،  
 .  ف1989 – 2ط –نعیم زرزور ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 

)5(
 . ف1996 مؤسسة األعلمي للمطبوعات ، بیروت ،علي خریس ، . أ: ت ،  89دیوان الفرزدق ، ص  

 



 132

ھو دون ضرورة داعیة ،  ھكالمفي " لم أبل "  : اء عبارةوقد استخدم الفّر 

كذلك كالحال ، و )من  (أن یخرج بطرح  ْلَبالذي قبلھ مؤنث ، فلم ُأ: " حین قال 

)ولم یبل  : ( استخدمھا ابن خالویھ في كالم لھ ، فیھ
)1(

.   

 -رت األصل یََّغ -أن العرب إذا حذفت أو أضافت : ابط ذلك وض"  - 

" ضرورة مقبولة لشیوع استعمالھ ، ویقررونھ أصًال ھیعتبرون
)2(

  

دة ، إال أن العرب جعلتھا كاألصلیة في ـان ، میمھ زائـالمك: م أن ـاعلو"   

و كان ینبغي أمكنة ، مكان ، و: ل ، و الجمع ، فقالوا التفعی، والتفعل ، و  الـفعاالست

تمكن : د ، و قال اِوَعَماد ، وَعَم: مكاون ، كما قالوا مكان ، و اَلَقفي القیاس أن ُی

تكون : في األصل ، ، وكان  لھ تمكینًا نُتمّك، و استمكنھ استمكانًا، و الرجل تمكنًا

ن ، غیر أنھ لو قیل ھكذا لتغیر المعنى ، و لم یخرج على توھم كّوواستكان الرجل و

 َرُثن ، فأثبتوا المیم في الحدود األربعة ، و إنما جاز لھم ذلك ؛ ألن المكان َكالمكا

ھا ـ، وتزییل ارًةـل المیم تــوا فیھ بتأصیـحكمف سن إیاه ،ـاألل لِتـاستعمظ بھ ، وـاللف

"تارة 
)3(

  

، فإنھا  ، إما ضرورة  أو إیثارًا ذلك أن العرب إذا حذفت من الكلمة حرفًا"   

ھ تقبلھ أمثلة كالمھا ، وال تعافھ و تمّج كلمة بعد الحذف منھا تصویرًاتصور تلك ال

، فإن كان ما یبقى  أم زائدًا عنھا ، سواء أكان ذلك الحرف المحذوف أصًال لخروجھ

إن نافرھا و خالف ما علیھا أوضاع وه علیھ ، وم أقّرُھُلُثتقبلھ ُم بعد ذلك الحرف مثاًال

" إلى احتذاء رسومھا  كلمتھا نقص عن تلك الصورة أصیر
)4(

  

وإن نافرھا و خالف ما علیھا أوضاع كلمتھا نقص عن تلك  :وعبارة  

صیر إلى احتذاء رسومھا ، إنما ھي إشارة إلى النوع الثالث واألخیر من الصورة ، ُأ

  . أنواع الوزن في العربیة 

                                                
)1(

 .  226 -225ص ، فقھ اللغة فصول في 
)2(

للقراءات القرآنیة المختلفة ، باعتبار  -علیھ وسلم صلى اهللا  –على ذلك من إقرار الرسول  ولعل لیس أدّل 
 . شیوعھا وكثرة استعمالھا في بیئتھا السلیمة 

)3(
أحمـد ناجي القیس وآخرون . د: ید المؤدب ، ت ـمد بن سعـن محللقاسم ب،  293ص دقائق التصریف ، 

  . ف ، بتصرف1987 –المجمـع ، العلمي العراقي 
)4(

 . 114ص ، 3الخصائص ، ج 
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 راعت حال ما بقي،  الذي یدل على أن العرب إذا حذفت من الكلمة حرفًاو" 

خالف ذلك مالوا بھ إلى  وه على صورتھ ، وإن، فإن كان مما تقبلھ أمثلتھم أقّر منھ

:اخ نحو صورھم ، نحو قول الشّم
)1(

  

)2(العشاوُز اُتَدع المؤیَّحوامي الكرا     ھا        اُقرط اھا من الصیداء نعًالَذَح 
  

حذف النون ف ن ،َزْوَشَع - أي جمع تكسیر  -أن تكسیر : ووجھ الداللة من ذلك 

إبراھیم ، لشبھھا بالزائد في إسماعیل و: ت الھمزة في تحقیر لشبھھا بالزائد ، كما حذف

: ، فلما حذف النون بقي معھ  إن كانت عندنا أصًالعیل ، وْیَمُسوھیم ْیَرُب: قولھم 

  ." ل ْوَعَف" ھذا مثال ، وز ْوَشَع

، لیلحق " ل ْوَعَف"  : ھذا مثالز ، وْوَشَع: لیس من صور أبنیتھم فعدلھ إلى و

الدلیل على عشاوز ، و: وقال  - أي جمعھ جمع تكسیر  - ثم كسره ر ، َوْسَقول وْدَجِب

ى ما كان علیھ من ـعل ھووز ، أنھ لو كان كسره وْشوز إلى َعَشأنھ قد نقلھ من َع

عشائز ، : أن یقال كھا ، لوجب علیھ ھمزھا ، ودون أن یكون قد حّر سكون واوه ،

" او في الواحد كسكونھا في عجوز ، ونحوھا ، فأما انفتاح ما قبلھا في لسكون الو

)3(فال یمنعھا اإلعالل"  ٍزْوَشَع
ذلك أن سبب ھمزھا في جمع التكسیر ، إنما ھو ، و 

اعھا إیاه ، فلیس مما یتعلق بّتباعھا ما قبلھا و غیر إّتسكونھا في الواحد ال غیر ، فأما إ

و  كھ ، فإذا ثبت بھذه المسألة حال ھذا الحرف قیاسًاوجوب الھمز أو تر علیھ حاُل

"في جمیع ما یعرض لھ شيء من ھذا التحریف  ، جعلتھ أصًال سماعًا
)4(

   

الصرف الذي علم ھذا من باب على علم العروض و نستشھد لھ ، و ثم نأتي

العروض ، فمن البدیھي أن من ال یجید قواعد علم علم ھو قاعدة من قواعد بناء 

  . علم العروض علیھ سیستحیل : سیتعثر ، أو  الصرف

                                                
)1(

رم ، أدرك الجاھلیة ـاني ، شاعر مخضـازني الذبیاني الغطفـالشماخ بن ضرار بن حرملة بن سنان الم 
رجز الناس على البدیھة ، جمع بعض ، وكان أ منطقًا ھوھو من طبقة لبید والنابغة ، ولبید أسھل من، واإلسالم 

  . معقل بن ضرار : شعره في دیوان ، شھد القادسیة ، وورد في خزانة األدب أن اسمھ 

 ." 301ص ، 2العرب ، ج جمھرة أشعار: ترجمتھ ینظر "
)2(

كان  المشیة إذا: والعشوزن  صالح الدین الھادي ، دار المعارف ، القاھرة ،: ، ت  173دیوان الشماخ ،  ص 
 "عشز: لسان العرب ، مادة " یھز عضدیھ ، وھو الملتوي العسر من كل شيء

)3(
حد حروف العلة ، وما یلحق بھا ، وھو الھمزة  ، بحیث یؤدي ھذا التغییر إلى على أ ھو تغییر یطرأ اإلعالل 

 . "ء أ ، و ، ي ،" آخر من األربعة حذف الحرف أو تسكینھ أو قلبھ حرفًا
)4(

 . 118 - 117ص ، 3ج ،الخصائص  
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)1(ورد عن المبرد    
العتاھیة مع اقتداره في قول الشعر  كان أبو: "  قولھ 

یركب سقطاتھ ، و كان یلحن في شعره ، ووسھولتھ علیھ ، یكثر عتاره ، وتصاب 

ي ف ما یركب ما ال یخرج من العروض ، إذا كان مستقیمًا جمیع األعاریض ، وكثیرًا

  - :الھاجس ، فمما أخطأ فیھ قولھ 

)2(ى فتیًالَوْسالشيء الَی               لربما سئل البخیل     و 
  

  -:وقولھ  - :قال  ،ساواه ، یساویھ  : ْنألنھ ِم ؛ال یساوى : ألن الصواب 

  روحي بعدما مت  ھو الذي رّد             ت    ـشـلما ع ورـد بن منصـوال یزیـل

  ت ـنـما كـثـحی دًاـرن یزیـكـألش            ا     ـھـات بـصـو الراق يـّنـاهللا رب مو

  ت ـفـد اهللا ما خـاني بعـد كفـقـف                  وجًال مازلت من ریب دھري خائفًا

  وق ما قلت ـف َدـو فضل یزی إّال           ھ       ـدحـألم ئًاـلھ شیـضـي فـت فـا قلـم

لو لم یصرفھ فیھا الستقام الشعر موضعین ، ویزید ، في : صرف : ال قو

"بزحاف قبیح 
)3(

.   

للشاعر ،  وعلى ما سبق بنت العرب أوزان العروض فیما جعلوه ضرورًة

وزن العروضي ، ولكنھ علل ، ففیھ تغییر للالوزن من زحافات و ھذا ما یصیبو

بة في یره ، رغلم یغتفروھا في غوقد اغتفروا الضرورة في الشعر ، و" مقبول ، 

"كانوا ال یكتبون ، فجعلوا روایتھ مقام الكتابة تخلیـد أخبارھم ، و
)4(

  

النوع الثالث  العروض ، إال أنعان األوالن مشتركان بین الصرف والنوو -   

   -:خاص بالعروض ، وھو غیر مقبول  -كما أرى  -األخیر و

مطالع وجوده مع  ھذا ما نلحظ، و وزن فیھ عیب ، وھو غیر الئق شعریًا - 3

ف بالفنون السبعة ِربما ُع ًأْدما تبع ذلك في العصر الحدیث ، ِبالعصر العباسي و

  الخ... قصیدة النثر والمرسل وف بالشعر الحر ِرإلى ما ُع صوًالوغیرھا ، و
                                                

)1(
ي لوف بن أسلم ، الثماان بن سلیمان بن بالل بن عأبو العباس محمد بن یزید بن عبد األكبر بن عمیر بن حس 
الكامل ، : مصنفاتھ في النحو واللغة ، من  زدي البصري ، المعروف بالمبرد النحوي ، نزل بغداد ، وكان إمامًااأل

،  نقطویھ: خذ عنھ أتاني ، وسخذ األدب عن أبي عثمان المازني ، وأبي حاتم السجأ... الروضة ، المقتضب 
  .وغیره من األئمة 

ثنین للیلتین بقیتا من ذي الحجة ، ، سنة عشر ومائتین ، وتوفي یوم اإل االثنین عید األضحىكانت والدتھ یوم 
  .ودفن في مقابر باب الكوفة ، في دار اشتریت لھ 

 . "321- 313ص  ، 4، ج وفیات األعیان"
)2(

 . 327الموشح ، ص –العتاھیة  البیت ألبي 
)3(

منجي . د: ، لعبد الكریم النھشلي القیرواني ، ت  33-  32ص اختیار من كتاب الممتع في علم الشعر وعملھ ،  
 .تونس  –الدار العربیة للكتاب ، لیبیا  –الكعبي 

)4(
 . 33 -32ص . الممتع في علم الشعر وعملھ : كتاب  من اختیار 
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القواعد التقلیدیة لكتابة الشعر من  -الشاعر  -فالشعر الحر یعني أال یتبع " 

ت منتظمة من المقاطع في البیالغیر ، أو ھو الكتابة  و قافیة واحدةتقید ببحر واحد ، أ

ر الحرف أوزان متداخلة ، على أنھ یستخدم تكراالواحد ، وقافیة غیر موحدة ، و

تكرار الكلمات على أنھ فن في ھذا الشعر، وعلى نھج ھذا یسیر الشعر الواحد ، و

بالوزن ، فقد  بوحدة التفعیلة دون االحتفاظ المرسل ، غیر أنھم یجعلونھ محتفظًا

مثلھما قصیدة النثر ، غیر أن شعراء ھذا ، و یحافظ الشاعر فیھ على القافیة أحیانًا

لتقلیدي فیھا بإیقاعات التوازن ضون انعدام الوزن اوَِّعالقصید یقولون بأنھم ُی

التماثل ، معتمدة على الجملة الصوتیة وتموجاتھا بموسیقى صیاغیة و االختالفو

"س اَقوال ُت سَُّحُت
)1(

  

فكان من مظاھر التجدید في األوزان في العصر العباسي كلف بعض "   

الشعراء المحدثین باستعمال مجازئ البحور ، حتى نرى بعضھم یبني قصیدتھ على 

) 2(یحیى بن المنجم: تفعیلة واحدة ، كقول 
  -:في أرجوزتھ 

  م ـلــذي سـب        ألـّم طیٌف  

)3(مم        یطوي األكتبعد الـع  
  

  

                                                
)1(

 . 106 - 102ص  ،لغة الشعر العربي الحدیث : ینظر  
)2(

أبان حسیس بن ورید بن كاد : ر ، المعروف بالمنجم ، واسمھ بن أبي منصو یىبن علي بن یح یىأحمد یح أبو 
اهللا والد المعتضد باهللا ،  أحمد طلحة بن المتوكل علي بن مھى بنداد بن یزدجرد ، كان أول أمره ندیم الموفق أبيا

حمد الحسن أ أبو:  ، وتممھ ولدهُیِتمَُّھالباھر ، ولم : عتقاد ، من مصنفاتھ لفاء بعد الموفق ، كان معتزلي اإلنادم الخ
كانت والدتھ  ا ،مھـب الطبـري ونصرة مذھـبھ ، وغیرھل إلى مذـاع في الفقھ ، والمدخـاإلجم: ، ولھ  یىـبن یحا

. ثالث عشرة لیلة خلت من شھر ربیع األول سنة ثالثمائة لثنین ، ومائتین ، وتوفي لیلة اإل إحدى وأربعین:ة ـسن

 . "201 - 198ص ، 6، ج وفیات األعیان"
)3(

  .  155ص ،  1العمدة ، ج 

في كل شطر بحر الرجز ، ولما كان ھذا  التي یتكون من تكرارھا ثالثًا" علنفمست"وھذه األرجوزة على وزن  -
من  لیكون واحدًا صعوبة ، صار مھیئًا على تكرار ھذه التفعیلة من غیر أن یشعر قائلھ بأي تكلف أو البحر قائمًا

د الشعراء ـعن أكثر األوزان استعماًالكان ر الحدیث ، كما ـي الشعر الحر في العصف أكثر األوزان استعماًال
  .ة الشعراء یطماألوائل ، حتى أنھم نعتوه ب

عبد ،  60ص  ،ن والشعر الحر موسیقى الشعر العربي قدیمھ وحدیثة ، دراسة وتطبیق في شعر الشطری: ینظر "
  . "ف 2007،  2ط  ،عمان ، دار الشروق  ، علي  الرضا
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تكرر في كل  ) ْنُلِعْفَتْسُم (دة ، ھي ـة واحـنى على تفعیلـوھذه القصیدة تب

"شطر 
)1(

  

تخدام تفاعیل البحور المفردة ، باس" بدأ الشعراء تجاربھم في التفعیلة : نقول 

،  )مستفعلن  (ز ـوالرج )متفاعلن  (: امل ـ، والك )تن فاعال (: الرمل : ھي و

)فاعلن  (المتدارك ، و )ن مفاعیل (: الھزج و
)2(

  

)3(م الخاسرفمثالھ ما فعل سّل" 
في قصیدتھ نھ أول من ابتدع ذلك إالذي یقال  

)4(التي مدح بھا موسى الھادي
  : -   

  موسى المطر       غیث بكر 

"ثــم انھــــمر        ألوى المرر 
)5(

  

ز ، ـمن الرج )ن مستفعل (: ھي دة ، ـة واحـلـى تفعیـعل ْتـَیِندة ُبـذه القصیـفھ

إنما ھي محصلة اء المحدثین لم تبدأ من فراغ ، وھي تثبت أن محاوالت الشعرو" 

"تجارب كثیرة ، سبقھا إلیھم الشعراء القدماء 
)6(

 .  

فیھا تفعیلة بحر الكامل  َمِدْخُتْسلقصیدة التي ُأث ، كاـدیـصر الحـمثلھا في العو

)7(، قصیدة السیاب )متفاعلن ( 
  : الباب تقرعھ الریاح ، ومنھا قولھ : ، بعنوان  

  قرعتھ غیر الریح في اللیل العمیق  االباب م

  الباب ما قرعتھ كفك 

                                                
)1(

 . 210 ، 209ص  ومحاوالت التطویر والتجدید فیھ ، العروض العربي 
)2(

 . 198ص  لغة الشعر العربي الحدیث ، 
)3(

تصرف في فنون بكر الصدیق ، مصري ، شاعر ، م م مولى أبيبن عمرو مولى بني تمیم بن مرة ، ثم سّل 
 مطھ قال الشعر ، كان صدیقًانوتلمیذه ، وعلى مذھبھ ور بن برد الشعر ، من شعراء الدولة العباسیة ، روایة بشا

ست وثمانین ومائة : سنة  یحسن من الشعر الرثاء ال المدح ، توفي إلبراھیم الموصلي ، وألبي العتاھیة ، وكان
  .یتسلمھا صاحب المواریث  أن قبل للھجرة ، وكان قد مات من غیر وارث ، فوھب تركتھ للرشید

 . " وما بعدھا 350ص  ، 2، ج وفیات األعیان" 
)4(

خلفاء الدولة العباسیة ببغداد ، ولد  حمد موسى الھادي بن محمد المھدي بن أبي جعفر المنصور ، منم أبو 
تسع وستین ومائة للھجرة ، واتبع : أربع وأربعین ومائة للھجرة ، وتولى الخالفة بعد أبیھ سنة : بالري سنة 

: عام  ، توفي فصیحًا كبر إخوتھ ، وكان أدیبًا، كان أ كثیرًا قتل منھم خلقًاوصیة أبیھ بقتل الزندقة ، فتتبعھم و

  .للھجرة سبعین ومائة 

 ."1988،  1ط –دار إحیاء التراث العربي  -علي شیري: ت  –البن كثیر  – 151ص  ، 10ج ،البدایة والنھایة "
)5(

 . 155ص  ، 1ج ،العمدة  
)6(

 . 210ص  ،لتجدید فیھ العروض العربي ومحاوالت والتطویر وا 
)7(

تعلیمھ االبتدائي والثانوي  رق البصرة ، أتمَََّـوب شـبدر شاكر السیاب ، شاعر عراقي ولد بقریة جیكور جن 
، ثم انتقل إلى بغداد وأكمل بھا دراستھ الجامعیة ، اطلع من خاللھا على األدب العربي ف 1943:  ةـسن

عد من رواد حركة الشعر یلة للكتابة ، وذ من المطوالت الشعریة وسیواالنجلیزي ، لھ مصنفات عدیدة ، وقد اتخ
أنشودة المطر ، شناشیل ابنة الحلبي ، سفر أیوب ، في المستشفى ، وغیرھا  ،الموس العمیاء : من دواوینھ  ،الحر 
  .بیر ونقل جثمانھ إلى البصرة ودفن بمقبرة الحسن البصري في الز، ویت في الك، ف 1964، توفي عام كثیر 

 . "ف1971 ، 1ط  ،بیروت  ،دار النھار  ،عیسى بالطھ ، بدر شاكر السیاب ، حیاتھ وشعره "
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)1(أین كفك و الطریق ؟
  .  

فقد أصبحت القصیدة الشعریة تكتب في سطور شعریة یمثل " غیرھا كثیر ، و

عري ، وال بالشكل المحدد للبیت الش ال ترتبط ،كل سطر فیھا تركیبة موسیقیة للكالم 

بمدى ارتیاح الشاعر ، أو  -بما یسمونھ  -إنما ترتبط بأي شكل خارجي ثابت ، و

نفعال مع تطور اإل بالشكل الذي یفترض فیھ الشاعر أنھ األكثر تناسبًا: بعبارة أخرى 

"المثار 
)2(

  .  -فیما یزعمون  - 

دل على یستنوع موجود منذ العصر الجاھلي ، وإن مثل ھذا ال: فإذا قال قائل   

)3(القیس ؤذلك بقول امر
في محاولتھ لتجزئة القوافي وترصیعھا ، األمر الذي "  

یجعل منھا سھلة التقسیم على األوزان في أسطر تشبھ الشعر الحر ، أو الشعر 

  : المرسل 

)4(ھا ذھبسَّكحالء في برج ، صفراء في نعج            كأنھا فضة قد َم
   

ھ في البیت فقر ـب ُدِحتَّي الوزن ، َتـالتقطیع فن ـوجود نوع م: فالذي نالحظھ 

... "مسجوعة ، أو شبھ مسجوعة ، أو من جنس واحد في التصریف 
)5(

  

فذلك موجود ال ینكره أحد ، على أنھ مطابق غیر مخالف ألوزان العروض ، 

لكنھ ھا ھنا حسن جمیل ، ولكن ما كان إال أنھ قد اعتراه نوع من البدیع و تكلفھ ، و

ثل قصیدة السیاب سابقة بخاصة ما نجده في العصر الحدیث في مذلك ، و بخالف

" ن البیت ، و أین تكون نھایتھ شبیھاتھا ، ال تعرف أین تبدأ تفعیلة ووزالذكر ، و

في الشعر  -یكون لضرورة لغویة أو وزنیة  ھذا ما یعرف بالبیت المدور ، الذي الو

على أساس كسر تفعیلة بین  أراد ، قائمًاإنما یعتمد على رغبة الشاعر أینما  -الحر 

إذا كان النفس الموسیقي ًا للتدویر ، وسطري كل نفس من أنفاس ھذا الشعر ، خاضع

مكون من أكثر من سطرین ، فإنھ یكسر أكثر من تفعیلة لتدویر أسطره ، بینما یقوم 

                                                
)1(

 .ف 1964 ،بیروت  ،دار الطلیعة  ،اب بدر شاكر السی،  26ص  ،إقبال وشناشیل ابنة الحلبي  
)2(

 . 198ص  ،لغة الشعر العربي الحدیث  
)3(

فاطمة بنت ربیعة ، أخت : المرار بن معاویة بن ثور ، وأمھ  كلآالقیس بن حجر بن عمرو بن حجر ،  ؤامر 
،  ني صغیرًاضیع: "ھ نبأ مقتلھ ، وھو القائل ر أبیھ بعد أن بلغھل ابنى ربیعة التغلبیین ، حمل ثأكلیب والمھل

في من أصحاب المعلقات ، و، " أمر  ، الیوم الخمر وغدًا ، ال صحو الیوم ، وال سكر غدًا دمھ كبیرًا حملنيو
 " 62- 55ص  ،الشعر والشعراء "مقتلھ ھاجت الحرب بني بكر وتغلب أربعین عاماً 

)4(
د القدوس أبو ـعب. د: حمد بن حاتم الباھلي ت نصر أ شرح اإلمام أبي ، 33ص  ، 1ج ،دیوان ذي الرمة  

   .ف 1982 ، 1ط  ،بیروت  ،مؤسسة اإلیمان  ،صالح 
)5(

 . 214 ، 213ص  ،طویر والتجدید فیھ العروض العربي ومحاوالت الت: ینظر  
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لة بین التدویر في الشعر العمودي على أساس كسر الكلمة ، ال على أساس كسر التفعی

"شطري البیت المدور 
)1(

حمل كلمتین ، أو أكثر ی سطرًا - في الشعر الحر  - ، فنجد  

یصاحبھا من حروف  یطول فیحوي خمس أو ست كلمات مع ما سطرًاأو أقل ، و

أصبحت القصیدة اب ، فقد خالف ذلك ، كالسطر األول في قصید السّیالجر والنفي و

فیما  -سطر فیھا تركیبة موسیقیة قائمة الشعریة تكتب في سطور شعریة یمثل كل 

"كأنھم ال ینظرون إلى ما في كالم العرب و" بارتیاح الشاعر النفسي،  - وه فعّر
)2(

  .  

 فأغلب الشعراء الجدد اتجھوا إلى ھجر األوزان الشعریة العروضیة كلیًة"   

عام  یقيٍّموس االستعاضة عنھا باالعتماد على تفعیلة أو أكثر ، دون خضوع لقانوٍن، و

"استخدام التفعیلة أو التفعیلتین المزج فيینظم التكرار و
)3(

یمكن أن نسمي ھذا ، و 

  . العمل بتفتیت الوحدة العروضیة 

إن من اتجھ إلى مثل ھذا النوع من الخلط و التملص من البناء الوزني للشعر   

: لك في الغالب بأنھ أسلوب تجدیدي ، كان قائده إلى ذ عیًافي اإلطار التقلیدي ، مّد

بأن ذلك رغبة في  مدعیًا، بذلك  ُجَرْحُیالتنصل المبھرج مما قد یقع فیھ من أخطاء َف

  . التجدید 

عدولھم عن البحث في شواھد اللسان و تراكیبھ ، وتمییز و ما ذلك إال ل"    

إن حصول ملكة اللسان العربي إنما ھو ... غفلتھم عن المران في ذلك أسالیبھ ، و

الحفظ من كالم العرب حتى یرتسم في خیالھ المنوال الذي نسجوا علیھ بكثرة 

خالط عباراتھم في ، وتراكیبھم ، فینسج ھو علیھ ، ویتنزل بذلك منزلة من نشأ معھم 

"كالمھم 
)4(

  .  

حوار عبر األبعاد : دة ، قصیدة ـوع للتفعیلة في القصیدة الواحـال ذلك التنـفمث

)5(الثةـالث
  .) متفاعلن ( دة تفعیلة الكامل الشاعر في أول ھذه القصیاستخدم  ًا، إذ 

   ْمُكلَّیا ُك  

  یا غیبة الحاضرین 

                                                
)1(

صالح عبد ربھ . د ، 76ص  ، ھوشعبی ھوحدیثھ ، فصیح ھلشعر العربي قدیمالرؤیة الجدیدة لموسیقى ا: ینظر  
  .ف 2004 ، 1ط ،صنعاء  ،وزارة الثقافة والسیاحة ، أبو نھار 

)2(
 .633ص ، ابن خلدون مقدمة  

)3(
 . 198 ، 197ص ، لغة الشعر العربي الحدیث  

)4(
 . 634 ، 633ص  ،ابن خلدون مقدمة  

)5(
  .ف 1972 ،بغداد   ،العراقیة  مطبوعات وزارة اإلعالم ،بلندر الحیدري  ،الثالثة  حوار عبر األبعاد 
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   تم المارون كل لحظة ببیتي المنكفيءیا أن

  األضواء 

  الحاصلون لیلي الثقیل في صمتكم المراثي و

  أموت من سنین ... ھنا ... أنا 

  أزحف من سنین 

  السكین من الدماء بین الجرح و خیٌط

المتدارك :  صوت الكورس ، انتقل إلى تفعیلتي ر عنبَِّععندما أراد أن ُیو

  ) .فاعلن ( المزاحفة إلى ) فعلن ( الخبب ، و) فاعلن (

  ... ا َنبََّر... ا َنبََّر... ا َنبََّر 

)1(ال من ھؤالءتعلم أننا لسنا من ھؤالء و
  

ذا الطریق على لقد اعتمد الشاعر في ھذه القصیدة ، كغیره ممن یسیرون في ھ

فیما  ،تماشى مع قدرتھ یل العروضیة ، حسب ما طاب لھ ، وإعادة توزیع التفاع

یبرره بالكتابة حسب الحالة النفسیة و انفعاالتھا ، فھو بھذا ال یتخذ من الوزن قیمة 

یبرر بھ  إنما اتخذ منھ عامًالي القصیدة العربیة التقلیدیة ، وموسیقیة كما ھو الشأن ف

  . التكرار للوقوف على قواعد الخلیل العروضیة ولواضح في التركیز التفاوت ا

جعل لھا العرب األوائل  لبحور عروضیة شعریة ًافنجد القصیدة مزیج  

مكوناتھا التي تتسم بھا و تمیزھا عن بعضھا ، فجمع في قصیدة واحدة بین صفاتھا و

، ) فاعلن ( : دارك ـالمتو ،) لن ـمتفاع( : امل ـلة الكـن تفعیـم تفاعیل بحور عدیدة ،

ما شاكلھ ، نلحظ أنھ ال یوجد فمن ذلك و) فاعلن ( : لمزاحفة إلى ا) فعلن ( : الخبب و

  . قانون منظم لحركة توزیع ھذه التفاعیل العروضیة 

  : مفاده  جوھریًا مما سبق ، یمكننا أن نطرح سؤاًال

اعیل البحور في ما ھو القانون الذي على أساسھ أعاد الشاعر توزیع تف:  س

  قواعد عروض الشعر العربي ؟ بذلك أصول و قصیدة واحدة ، مخالفًا

اإلجابة على ھذا السؤال بأن ھذا التنوع في التوزیع لتفاعیل البحور قائم  :ج 

تنوع االنفعال الشعري ، كما یقول ناظموا ھذا أساس الحالة النفسیة للشاعر ، و على

ألن البحور الشعریة العربیة إنما تنوعت لتنوع ؛  مبررًا تالنوع من الشعر ، لیس
                                                

)1(
 . 202 ، 201، صلغة الشعر العربي الحدیث : ینظر  
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الحاالت النفسیة التي كانت تنظم وفق ھذه البحور ، فإلى ھذا المعنى یشیر قول حازم 

ومن تتبع كالم الشعراء في جمیع األعاریض ، وجد الكالم الواقع فیھا : " القرطاجني 

تان في بعضھا أعم تختلف أنماطھ بحسب اختالف مجاریھا من األوزان ، ووجد االفت

"البسیط الطویل و: فأعالھا درجة في ذلك  من بعض ،
)1(

 .  

اعر العربي إننا إذا تأملنا ھذا القول ، لم نجد لھ كثیر أمثلة علیھ ، إذ أن الش

واحد ، انفعاالتھ المختلفة في قصائد متعددة  ، على بحر كان یعبر عن عواطفھ و

ذا في قصائد على بحور مختلفة ، إن ھاالنفعال ذاتھ ویعبر عن الغرض الواحد و

لكن ھذا ال یدفعنا إلى السیر وراء كل مدع للتجدید ، الكالم صحیح ال ینكره أحد ، و

بل البد من الصمود في وجھھ ؛ ألن الشعر العربي الخلیلي یعبر عن ھذه االنفعاالت 

و اإلنشاد  و تغٍن ، فخاصیة اإللقاء بحكم طبیعة وظیفتھ القائمة على أنھ شعر إلقاٍء

اإلحساسات الشعوریة ، بما تؤدیھ درجة الصوت من خاللھا عن االنفعاالت و ُربََّعُی

)2(تلوینھ مع المواقف المختلفةحسب موقع الكلمة و تنوٍعو انخفاٍضو من علٍو
  .  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

                                                
)1(

 . 167منھاج البلغاء وسراج األدباء ، ص 
)2(

 . 168، ص العربي الحدیث  لغة الشعر: ینظر  
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  المبحث الثاني

  

  واالفتراق بین علمي العروض والصرف االلتقاء
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  واالفتراق بین علمي العروض والصرف قاءتاالل

  "فروق بین علم العروض وعلم الصرف " 

  

بطرائق  العروضیون یستعملون مفھوم الوزن ، ویمارسونھ بطرائق شبیھٍة

یوجد بینھما  - العروض والصرف  - علم الصرف ، ولكن مفھومي الوزن في العلمین 

ذلك االختالف ، النقاط  ، فمن يستعمالتالف في بعض المناحي والتوظیف اإلاخ

  - :التالیة 

العروضي والصرفي ، ندرك أن ھناك فرقًا : من خالل رؤیة الوزنین  - 5

الوزن الصرفي یعتمد أساسًا على فكرة األصول ، " جوھریًا بینھما ، ھو أن 

حیث یجعل المثال المفترض أساسًا حاكمًا لما ھو موجود ، على حین أن 

، وال یعتمد إال على الواقع المستعمل ،  الوزن العروضي یرفض ھذه الفكرة

  -:فھو قائم على قاعدة عامة تقول 

  .ما ینطق یكتب ، وماال ینطق ال یكتب  

)1(أصل اللفظةمعرفة وعلم الصرف یتم فیھ  - 
 .  

نھ الوزن العروضي فإ علم الصرف یختص بدراسة الكلمة المفردة ، أما - 2

ألوزان البحور  ه ، أو غیر ذلك ، تبعًابأكملھ ، أو شطر ، قد یكون بیتًا یخص نصًا

  ... األصلیة ، الكاملة والمجزوءة ، والمنھوكة ، والمشطورة 

لغوي ھو سلسلة  ن الوزن العروضي ألي نٍص، فإ على ھذا األساس وبناءًا - 

ن الوزن العروضي ھو وزن نظري ، ال عالقة بھ ، فإ ةلسواكن والمتحركات المرفقا

إن الرجز  -:یمثل مجموعة من األوزان، فعندما نقول  لھ بنص معین ، وإنما ھو

  - :وزنھ 

  مستفعلن    مستفعلن  مستفعلن                 مستفعلن    مستفعلن   مستفعلن

بعینھ ، وإنما نقصد كل أصناف الرجز التامة والمجزوءة  فإننا ال نقصد بیتًا

  ...والمشطورة ، واألبیات التي دخلھا الخبن 

                                                
)1(

 . 27، صمن وظائف الصوت اللغوي : ینظر  
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ذلك ـوك ة ،ـدقیق اة الحركات مراعاًةـمراعرف البد من علم الصفي  - 3

أحرف الزیادة والنقص ، أما العروض ، فاألمر مشابھ من ناحیة ، ومختلف من ناحیة 

  .أخرى 

) فعل(: ي یصاغ على وزن ـفإن الوزن العروض: أما وجھ الشبھ  - 

عشرة أوزان  إذ أن عدد التفعیالت األساسیة ال یتعدى ، ومشتقاتھا ، ولكنھا بسیطة

  ) .فعل(: ر الصرفي وھو مادة الوزن الصرفي قائم على الجذفھذا ، ومن  إجماًال

وزان العروضیة ال تتأثر بالحركات ، فالحركة ختالف فھو أن األأما وجھ اإل - 

والسكون ، (/)  :یرمز لھا بنفس الرموز ، وھو) فتحة ، ضمة ، كسرة( كانت ًاأّی

  .ھیل عملیة التقطیع لتس ، )0(:  یرمز لھا بالرمز

س بالكلمة ـع العروضي ، ولیـإضافة إلى أن الوزن العروضي یھتم بالمقط

المفردة ، حیث إن المقطع العروضي قد یتكون من أكثر من كلمة ، أو من أجزاء من 

عن باقي  ، بعیدًاا بمفردھ دةواح ةما الوزن الصرفي فال یزن إال لفظالكلمات ، أ

  .عھا معھا عبارة واحدة ، أو تركیب لغوي واحد وإن كانت تجم، األلفاظ 

  :عنا قول الشاعر فإذا قّط

)1(خذه باألثرأ ىسو ر            فضل علٍمبلم یدع من مضى للذي قد غ
  

  : فیكتب البیت عروضیا بالشكل اآلتي  

  ر   ب  غ د   ق  ي  ذ  ل  ل  ل  ى  ض م  ن   م ع   د ي   م ل 

/  0  /   /   0  /  0  /   /     0   /  0   /   /  0  /   0  /   /   0  

  ر   ث  أ  ل  ب  ـھ  ذ خ   أ  ا  و  س  ن  م  ل ع  ل   ض ف 

 /   0    /    /  0   /  0  /    /  0 /   0  /  /  /   0  /   /   0    

  - :و على ذلك األساس ، فإنھ یمكن أن یوزن البیت على 

  فاعلن    فاعلن   فاعلن   فاعلن      فاعلن     فاعلن  فاعلن   فاعلن

العروض على اعتباره قرین علم  -فبالنظر إلى الوزن الموسیقي لھذه التفعیلة 

و نضعھ مكان مقطع آخر  في ھذا البیت ، فإننا نستطیع أن نغیر أي مقطع –من نواٍح 

                                                
)1(

دار  ،محمد األخضر . محمد حجي ، د. د: ت  ،الدین الیوسي علي نور ألبي ،كم في األمثال والحكم زھر األ 
 .والبیت ألبي تمام  ،م  1981 1ط ،الدار البیضاء  ،الثقافة 
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من الكلمات في البیت ، فال یتغیر شيء في داللتھا على نفس الوزن الموسیقي ، 

   -: ول مثًالفنق

  ....فاعلن     ذيلَِّل     فاعلن  لم یدع 

  . ھكذا ، فال یتغیر شيء و 

یترك في غالب وحركات بعینھا ، و الوزن الصرفي یتطلب حروفًا - 4 

فاعل ، مستفعل ، متفاعل ، مفاعلة ،  - :الحاالت ثالثة أحرف ثابتة ، فاألوزان مثل 

ما یأتي على وزن ھذه القوالب ھي م ، وـالالـن والعیـاء والف: فالثوابت ھي فقط 

  .كاتب ، مستحسن ، متكامل ، مسایرة : ، مثل  كلمات

بعینھ ، أو حركة بعینھا ،  یتطلب حرفًا أما الوزن العروضي فإنھ ال   

فاعلن ، مستفعلن ، متفاعلن ، مفاعلتن ، تشمل الكلمات  -:فاألوزان العروضیة اآلتیة 

   - : السابقة ، ولكنھا تشمل أیضًا

  ... م ، فأخبره دَِّرَتقم نرى ، قد قال لي ، ُم

فنرى أن طبیعة الحرف في الوزن العروضي ال داللة لھا ، و إنما الذي لھ  - 

كل الحروف  العروضعلم ففي " ،  أو ساكنًا داللة ھو كون الحرف متحركًا

)1(كل الحروف الساكنة متكافئةالمتحركة متكافئة ، و
 "    .  

الصرفي یتغیر المعنى عند حدوث نقص أو زیادة في الوزن ، في الوزن  - 5 

  . أما في العروض فھذا التغییر یساعد على تسھیل الغناء بالشعر 

: ظة األولى على وزن ـفوب ، فاللـمكت: نى ـیر معـ، غ بـتكا: ى ـإن معن -   

  . ، فلكل داللة  )مفعول  ( : اللفظة الثانیة على وزن، و )فاعل  (

فتتباین األوزان حسب ... شطور بیت منھوك وم: عروض نقول ففي ال"  

التي لھا دالالت على اعتبار طول معین ، لھ حدوده ، فجعلت الطول والقصر ، و

في أكثر أشعارھا مختصة بنوع من ... حماسة ، رثاء : العرب أغراض الشعر 

ذا الطول لھ العلل إال تأكیدًاض الزحافات وـ، ولم یكن وجود بع األوزان غالبًا

یل ، وكذلك الخبن إن القبض تحدید لطول خاص بصورة من صور الطووالقصر ، و

  . أن التغییر منوط بكم معین فیھ لخرم ظاھرة تؤكد إدراك الطول ، وامع البسیط ، و

                                                
)1(

 . 20ص  ،علم العروض والقافیة : ینظر  
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ما  المیزان معًا، فإن لدى الموزون و إن كانت تغییرًافالزحافات والعلل ، و

التي لم یختل اإلیقاع الموسیقي فات والعلل ، ولتلك الزحا موسیقیًا یحقق قبوًال

"غنًى ، بل زادتھ رحابة و بوجودھا
)1(

  

ة صیغ على أوزان ، قد یصاغ من اللفظة الواحدة عّد في علم الصرف - 6 

في أي أن  -مختلفة ، أي أن األصل قد ینقل إلى عدة أوجھ باعتبار حال االشتقاق 

ع ـِمُج) ل ْعَف( : ى على ـا یبنـل مـن كم أـاعلو:" نحو  - حة ـرفي فسـوزن الصـال

ربما و، وب ، یعني القبائل ُعُشب وْعوب ، وَشُلب و ُقْلَق: أكثره ، مثل ) ول ُعُف(  :لىـع

كلـب وكـالب وكـلیـب ، وربـما جـمع علـى : یقـال ، ) یل ـِعَف (و) الَعِف (ع على ـجم

"سطر وأسطار ، ونھر وأنھار: ، مثل ) أفعال ( 
)2(

.  

لف بحور الخلیل فھو ما خاالشعر ال یخالف وزنھ العروضي ، ور أن غی

زان الخلیل متفق إن ما جاء على أو -:یكفي في ذلك االعتزاز بالقول  مستھجن ، و

شعر : فانشقوا بین قولھم  ار الناس في تسمیتھ ،حعلى أنھ شعر ، وأن ما خالفھ قد 

  ... شعر نثر حر ، وشعر مرسل ، و

 كبیرًا الصرف الذي لعب دورًاعلم السماع في تقعید قواعد  دورا یأتي من ھنو         

  . فیھ  

إن الوزن الصرفي من عمل الصرفیین ، ومن أجل ذلك فھو مرتبط ارتباطًا  - 7

كامًال بفكرتھم عن حدود الدرس الصرفي ، تلك الفكرة التي تربط الدراسة 

   -:م ھي في عرفھدھم مجموعة معینة من الكلمات ، والصرفیة عن

األفعال المتصرفة ، فعلى ھذا فال تدخل الدراسة األسماء المتمكنة المعربة ، و

اء  ـأسمـات من األسماء ، كالضمائر ، ون قبیل المبینـالصرفیة الكلمات التي م

یقبل الدرس الصرفي الفعل الجامد و ال الحرف ، فالوزن الصرفي  ، و ال... األفعال 

  . ال یزن كل كلمات اللغة 

عملھ  تشغلھ فكرة األصول ، فھو یسیر في أما المیزان العروضي الذي ال    

ان المیزان العروضي أن یزن كل كلمة واردة في اللغة مع المنطوق ، فمن ھنا فبإمك

یقابل لھا  بما م تقبلھ ؛ ألنھ حاسب للمقاطع ، والعربیة ، قبلت الدرس الصرفي أو ل
                                                

)1(
 .عبد النبي قدیر . ، د 321، ص 12: مجلة كلیة اآلداب ، جامعة الفاتح ، ع  

)2(
 . 399ص  ،دقائق التصریف : ینظر  
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العروضي یزن كل أشعار العرب ما كانت فالوزن : یماثلھا ویوازیھا ، على ھذا 

  .  موفقة لعروض الخلیل ، بما تحویھ من أنواع الكلم

إن المیزان الصرفي فیھ نوع من الصعوبة ، فحین یقابل متعلم اللغة ،  - 8

وبخاصة الناشئة بصعوبات ال تصل بھ إلى یسٍر في الفھم والتحصیل ، إذ ھو 

زام ، بینما نجد في لا نوع من اإلصول التي یعّد فیھقائم على فكرة معرفة األ

الوزن العروضي وسیلة سھلة اإلدراك ، فالطفل في بدایة مشوار تعلم القراءة 

  -:یستخدم معّلمھ الوسیلة المقطعیة عند القراءة فینادیھ قائال 

ومسموع ،  إیاھا إلى ثالثة ، فیرددھا بصوت عاٍل عًامقّط) وزن( : قل معي   

  . و، ز، ن: الثي عھ ھذا التقطیع الثفیقّط

  

  :الصرف علم العروض و االلتقاء بین علم

  

، یتمایز بھا كل  نقاط خالف - العروض والصرف - كما یوجد بین العلمین 

   - :، والتي منھا  عن اآلخر، فتوجد كذلك بینھما نقاط التقاء وتشابھ علٍم

في مكونات القوالب التي تصاغ  - العروض والصرف -یتفق العلمان  - 1

وفي  - صرفیًة صیغًة:  اللغة وفق ضوابط كل علم ، ففي علم الصرف تسمى علیھا

  . شعریًا بحرًا:  العلم العروض تسمى

، وھو الوحدة  المورفیم: مكونة من  - الوزن – فالصیغة الصرفیة"      

وھي تقسیٌم للكلمة إلى عناصرھا المكونة لھا ، منھا  ، الصغرى الدالة على المعنى

و ھي أصغر وحدة داللیة غیر قابلة لالنقسام إال بإھدار معنى ، أأقل وحدة ذات 

فھو أقل وحدة  إذًا... كتبوا ، ومثلھا: واو الجماعة في :  المعنى ، فالمورفیم ، نحو

، أو وحدة مكونة ، وغیر ذلك من  وأنھ قد یكون وحدة أساسیة ، صرفیة  ذات معنى

 دَُّعكنھ ال ُیصرفیة ، ول وحدة دَُّعسیكتب ، ُی:  الوحدات الصرفیة ، فحرف السین في

، ولیست لھا أصول  من الصیغ ؛ ألنھا غیر متصرفة ّدَعألن الحروف ال ُت ؛ صیغة

  . اشتقاقیة ، ولیست لھا قوالب یحتذى على مثالھا
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من الصیغ ، بل إن الوحدات  وبالتالي نتبین أن الوحدات الصرفیة أعّم

ألنھا  ؛، ولیست الصیغ كذلك  سامھاالصرفیة تشمل كل أنواع الكلم بجمیع أق

"محصورة في األنواع التي سبق اإلشارة إلیھا
)1(

  

ویتكون البحر الشعري من تفاعیل مجموعة مع بعضھا ، وھذه التفاعیل 

، وال تزید عن خمسة أحرف ،  تتكون من مقاطع ، وھذه المقاطع ال تقل عن حرفین

ك تختلف في حركاتھا وسكناتھا ، ، فھي كذل وكما تختلف في بنیتھا في عدد الحروف

  :وھذه المقاطع لھا مسمیاتھا ، وھي 

  . السبب بنوعیھ ، والوتد بنوعیھ ، والفاصلة بنوعیھا

  :في عشر تفاعیل ، ھي  والتفاعیل محصورة جملة وتفصیًال

فاعلن ، فعولن ، مفاعیلن ، مستفعلن ، مفاعلتن ، متفاعلن ، مفعوالت ، فاع 

  عالتنالتن ، مستفع لن ، فا

، فیزنھ ، فإن علم  إذا كان علم العروض یتعامل مع األصل المنطوق - 2

كما یتعامل علم العروض مع ،  -الجذر  -مع األصل االشتقاقي  الصرف یتعامل

، ففي علم العروض ماال ینطق ال یدرج في  األصل الموجودة علیھ بنیة الكلمة نطقًا

یتم التصغیر إال بعد حذف  ، ال خیمالوزن ، وفي علم الصرف ، في مثل تصغیر التر

ویأتي التصغیر عندھا على  - ذرھاجأي بعد إرجاعھا إلى أصل  -للفظة الزوائد من ا

، ففي  ، فیتم التعامل معھ على ھذا األساس)  ُفَعْیِعل( ،)  فعیل : (وزنین ، ھما 

على  ، دْیَمُح: نقول ...، حمید ، حّماد ، محمود ، محمد أحمد: تصغیر كلمات مثل

  . ) لْیَعُف (وزن

ذف ـد حـ، بع ) فعیل (ى وزن ـھ یصغر علـ، فإن ھ على ثالثةـكان أصل ذا ماـھ

فیكون من  واحٍد الحروف الزوائد ، كما في المثال السابق ؛ ألنھا ترجع إلى أصٍل

فإنھ یصغر على  سم على أربعة أحرف ،فإن كان األصل في اإل ،حمد : ثالثة أحرف 

،  عصفور:  ، ومثلھا سِطْیَرُق: ، فإنھا تصغر على  قرطاس -:نحو ،) ْلِعْیَعُف :(وزن 

  . رِفْیَصُع: فتصغر على 

  . عصفر:  قرطس ،  وأصل الثانیة: فأصل األولى 

  .االختصار والتقلیل : والغرض من ھذا التصغیر
                                                

)1(
 . 23ص  ،ن الكریم لقرآفي االصرفي  اإلعجاز 
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اختصار الطول في الكالم حتى ال :  كما أن الغرض من الوزن العروضي

ینتھي سطره الشعري إال  الشعر الحر ، الذي ال:  الیوم باسم ُفَرْعُی ما یصل إلى حّد

 وقد ال ینتھي إال بعد انتھاء سطرین أو أكثر، استنادًا -  أحیانًا –بانتھاء السطر الكتابي 

، وعدم  لھیجان النفس وحالتھا إلى ما یعللونھ من عدم انتھاء السطر الشعري تبعًا

  . انتھاء المعنى

للشعر بدون وجود مثل  سََّدن حجم األخطاء التي یمكن أن ُتوكذلك التقلیل م

  . ھذا الضابط والقانون العروضي

منا تشترك التفعیالت في علم العروض في عدد المقاطع ، بحیث إذا قدَّ"  - 3

"آخر  تولد عن ذلك البحر بحرًا قدمًامت ، أو أخرنا مقطعًا متأخرًا مقطعًا
)1(

  

قات صیغة المبالغة من اسم الفاعل ، إذ أنھ وھذا في علم الصرف كاشتقا    

عند قصد المبالغة  والتكثیر ، فإنھ یتم تحویل اسم الفاعل إلى صیغة مبالغة ، إذ أن 

ومعرفة  - األصل  -األصل في االشتقاق الصرفي یكون بإرجاع اللفظة إلى المصدر

ومعرفة  بیع ،= باع " قول ، = قال : ، كاأللف في مثل  أصل المقلوب من الحروف

افتعل ، : اصطدم ، على وزن : المبدل من المبدل منھ ، كتاء االفتعال ، في مثل 

اء ، لوقوعھا بین الصاد ـھا أبدلت بالطـ، بالتاء ، لكن واألصل أن نقول ، اصتدم

  . والدال ، وھذا یجعل النطق بھا صعبًا

َتَرَد، بالتاء ، اْط: افتعل ، واألصل أن نقول : ، على وزن  َدَراّط: ومثلھا      

كر ، وازدجر ، اّد:  ا أیضًاـراء ، ومثلھـا بین الطاء والـاء ، لوقوعھـت بالطـلكنھا أبدل

"اذتكر ، ازتجر  :ن ـم
)2(

  

:  الوزن ، الذي یحدد ماھیة كل نوع ، فمثًال: والضابط في كال العلمین ھو  - 

ت ثماني مكونة من وتد مجموع وسبب خفیف ، فإذا تكرر )فعولن  (تفعیلة 

منا السبب الخفیف على الوتد مرات فإنھ ینتج عنھا بحر المتقارب ، أما إذا قّد

، وھذه إذا ) فاعلن(: تصبح ) فعولن(المجموع  في التفعیلة ذاتھا ، فإن 

  . المتدارك: نھ یتولد عنھا بحر ي مرات فإتكررت كذلك ثمان

                                                
)1(

 . 20ص  ،علم العروض والقافیة  
)2 (

  ،لة ـمؤسسة الرسا ،حمد علي توفیق أ .د: ، ت  98ص  ،لعبد القاھر الجرجاني  ،المفتاح في الصرف 
 . 1ج ف ،1987 ، 1ط ،بیروت 
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ن بتكرارھا ّوَك، وُت) مفاعلتن(، تصیر  ْتَسِكإذا ُع) متفاعلن(: وكذلك تفعیلة 

بینما  - فعولن : وھذه التفعیلة ھي  - بحر الوافر : یسمى  مع تفعیلة من نوع آخر بحرًا

  .وھكذا ......بحر الكامل : آخر ھو  د بحرًاست مرات ، یوّل) متفاعلن(تكرار 

تكون على وزن یشتق منھا  -في بعض الصیغ  -واللفظة في علم الصرف 

ُمْنَتِصر، ُمْنَتَصر، : ات على حروفھا ، نحو الفرق بین صیغ تتباین بقلب الحرك

: ة ـاسم فاعل ، والثانی: ى ـالمدلول ، فاألول َریَّفاختالف حركة الصاد في اللفظتین َغ

  .اسم مفعول 

ى بھ إلى استغالل إن علم الخلیل بن أحمد الواسع باللغة ونحوھا ، أّد - 4

أنھ بي توفیقھ فیھ إلى درجة تجعلنا نجزم منقطع النظیر ف المیزان الصرفي استغالًال

، بھیأتھا المتعارفة حتى عیًالاعیل تفاأن یسمي التف  -دون سواه  -ھو الذي أوحى إلیھ 

على الوحدات الموسیقیة الوزنیة اإلیقاعیة ، المكونة لعلم العروض  صارت علمًا

  .العربي برمتھ 

ل عن تقطیع البیت بالتفعی - أي الخلیل - ى وكّن:" جاء في لسان العرب 

"الشعري
)1(

.               التفاعیل : التفعیلة ، مفرد : من فعل  بذلك مصدرًا مشتقًا 

  . لمیزانھ العروضي  فمن ھنا اتخذ الخلیل المیزان الصرفي أساسًا

:  من الثالثیة الحرفیة المتالزمة وجودًا تصریفیًا التفاعیل اشتقاقًا دَُّعحیث ُت

  .زیادات تتمثل في أحرف أخرى دخیلة علیھا ، وإن خالطتھا  فعل

، وسباعیة ، ) فعولن ، فاعلن : ( إننا نجد في تفاعیل مابین خماسیة ، مثل     

  : تفاصیل أوزان مقابالتھا الصرفیة ) ن ، فاعالتن ، مستفعلن عیلمفا(  :مثل 

   )فعولن( =منونة اآلخر  -  فعوٌل - أ

=  فعوٌل(  - )  عجوٌل -  وٌلـأك(  - ة بالغـلداللة على المـزنة اسم الفاعل ل

  . )فعولن 

  . )مفاعیلن =  مفاعیٌل(  =منونة اآلخر  -  مفاعیٌل -ب

   )مفاعیل ) = ( مفعول : ( وھي جمع 

                                                
)1(

،  1محمد وریث ، الدار الجماھیریة ـ مصراتة ، ط. ، د 208 – 205ینظر في إیقاع الشعر العربي ، ص 
 .ف 2000
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 مكاییٌل=( ل مصروفة ـمفاعی=  )مكاییل( = )مكیال( : عـمثل جم ٍعـوزنة جم

  .) مفاعیلن =  مفاعیٌل= 

   )اعالتن ف(  = - منونة اآلخر  -  فاعالٌت -جـ

  . )فاعالتن = (  ) كاتباٌت -  قارئاٌت=  فاعالٌت= ( زنة جمع المؤنث السالم 

   )فاعلن = (  -منونة اآلخر -  فاعٌل - د

  . )فاعلن )=(  سامٌع - جالٌس=  فاعٌل( نفسھ اسم الفاعل ، أي وزنھ  وھو

  )مستفعلن = (  -منونة اآلخر -  مستفعٌل - ھـ

ة ـد فیھ ثالثـوقد زی ،)  فعل( ي ـھا الثالثالتي أصل) استفعل : ( من زنة 

، واتخذت التفعیلة التي على ھذا الوزن صیغة  األلف والسین والتاء: أحرف ، ھي 

  : ، ومثلھا )مستفعلن = ( مستعملن= مستعمٌل: استعمل ، فھو : اسم الفاعل منھ ، مثل 

  : ، ومثلھا ) مستفعلن = ( مستعجلن =  مستعجٌل: استعجل ، فھو 

)مستفعلن = ( مستخرجن =  مستخرٌج: تخرج فھو اس
)1(

  

 )أسبابھا وأوتادھا ( مع أنھ توجد تفاعیل یتم فیھا مخالفة مقاطعھا العروضیة 

نا من خالل تقلیب وتغییر ھذه المقاطع العروضیة تفاعیل جدیدة ، ھي والتي یتكون ل

 : باتـذه التقلیــھثال ـمـیل ، فـم الخلـلـي عـدت فـیة وجـعروض ورـن بحـاد تكویـعم

سبب خفیف ، وسبب خفیف آخر ، ووتد مجموع ، في : التي تتكون من  )مستفعلن  (

سبب خفیف ، ووتد مفروق ، وسبب خفیف ، : تتكون من  )مستفع لن  ( :حین أن 

  ) .التن  فاعالتن ، فاع (: ومثلھا 

ء  إن ألسماء األوزان الصرفیة والعروضیة داللة معینة ، إذ أن أسما - 5

تقوم بھ من معنى  یتنافى عن غیره من  رف لھا داللة على ماـأوزان علم الص

، جاءت للداللة على  الة ، ھي اسم آللةكغّس )ة اَلعََّف (صیغة : إن قولنا ـاألوزان ، ف

جاء  - حسب اشتقاقھ من الثالثي وغیره  - اآللة التي یحصل بھا الفعل ، واسم المفعول 

  ....فعل الفاعل  للداللة على من وقع علیھ

فاختصاص كل وزن بھیئة منافیة لغیره من اإلشتقاقات الصرفیة لیعرف بھا 

فكان اختصاص  - لمن لھ إجادة بقواعد العربیة وأساسیاتھا  - من الوھلة األولى 

  ا عن بعضھا البعض ، ــة على معانیھا ، وتمییزھــور الشعر للداللـمسمیات الشعر بح

                                                
  .ف2000، 1ط محمد أحمد وریث، الدار الجماھیریة، مصراتھ،. ، د208 -205في إیقاع الشعر العربي، ص : ینظر )1(
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یتھ بھ ، وتفاعیلھ المكونة لھ ، ـب تسمـان سبــعناه الذي كوزن ومـمن ناحیة صیغة ال

فكذلك  ....تفاعیلھ غیر تفاعیل باقي البحور ، والمدید ، والمنسرح  فالطویل مثًال "

ألنھ  :ھ ، والبسیط ئبتمام أجزاألنھ طال ؛  سمي الطویل طویًال: مسمیاتھا ، فقیل 

لتمدد : َفِعُلن ، والمدید : آخره َفِعُلن، و: انبسط عن مدى الطویل ، وجاء وسطھ 

ألن فیھ ثالثین  :بوتد ، والكامل  لوفور أجزائھ وتدًا : سباعیھ حول خماسیھ ، والوافر

ـھ بھزج ّبالضطرابھ ، فقد ُش :حركة ، لم تجمع في غیره من الشعر ، والھزج 

.... )الضطرابھ كاضطراب قوائم الناقة عند القیام  :الصوت ، والرجز 
)1(

  

لوزن الصرفي ا الوزن ، فاـة التي یؤدیھـمن باب النظر إلى الوظیف وھذا

دالالت ....فاِعل ، وُمْفِعل ، ومستفِعلن  :ضمون، فلألوزان لغوي ، أي أنھ شكل وم

دالالت المفعولیة ، وأفعل ، لھا  .....ل ومستفعلن مفعولن ومفَع: الفاعلیة ، ولألوزان 

  ..... تعل انفعل  ، واف:  تختلف عن معاني ٍنامع

أما الوزن العروضي ، فإنھ ال یملك إال وظیفة قیاس زمن نطق النصوص ، 

  . وال یرتبط بأي معنى

كما توجد  شروط للوزن الصرفي فیما یصیبھ من تغیر للحصول على  - 6

، قبلھا  إلى االسم المختوم بیاء مشددة داللة معینة للصیغ المشتقة ، كالنسب مثًال

، وتضاف یاء  یاء األولى ؛ ألنھا زائدة ، وتقلب الثانیة واوًاحرفان ، فإنھ تحذف ال

  .  غنوّي=  ، غنّي علوّي=  علًي: النسب ، نحو 

وكذلك علم العروض ، فعللھ وزحافاتھ وفق ضوابط تلحقھ ، نحو الزحاف 

كن الحرف ـتس: أي  - ب ـْصر ، فال یكون إال الَعـبحر الوافالحشو الذي یدخل 

  :مفاعلتن ، كقول الشاعر : م في، وھو الال -  الخامس

)2(مستھامًا ًاسعیت إلیھ أعمره بروحي        وأنزل فیھ صّب
  

عنا الشطر الثاني في ھذا البیت وجدنا التفعیلة األولى تأتي على فإذا قّط       

  : كة الخامس ، والتفعیلة الثانیة قد دخلھا العصب ، ھكذا رََّحاألصل ، ُم

  ھصبین مس             تھامن    وأنزل في              

//0///0                    //0/0  /0               //0/0   

                                                
)1(

 . 116ص ، 1ج ،العمدة  
)2(

  . 32361: الموسوعة الشاملة ، قصیدة رقم  –دواوین الشعر العربي على مر العصور  
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  مفاعلتن                    مفاعْلتن                 فعولن   

  .مفاعلتن األولى ، وتسكینھا في الثانیة : بتحریك الالم في 

في البدء و االنتھاء  كما تختلف ألقاب القافیة باختالف أحرفھا المحددة - 7

:بساكنین ، ویجب توالي ھذه المتحركات بین السواكن ، بین
)1(

  

)2(المتكاوس - أ
إذ ھو لفظ القافیة الذي اجتمع بین ساكنیھ أربعة أحرف :  

  :نحو قول الشاعر  - متحركة متوالیة 

)3(ْرَبَجَف لُھ قد جبر الدین إل             ْرَوى الَعّلمن َو ر الرحمُنوعّو
  

  .فاجتمع بین ساكنیھا أربعة متحركات ) اله فجبر ( فالقافیة 

)4(المتراكب -ب
وھو لفظ القافیة الذي اجتمع بین ساكنیھ ثالث أحرف :  

  : نحو قول الشاعر  - متحركة متوالیة 

)5(ْھِنَجیبكي على َش مفردًا               یا غریب الدار عن وطنھ   
  

  . ین ساكنیھ ثالث أحرف متحركةفوقع ب)  ْھِنَجال َش( فالقافیة  

)6(المتدارك -جـ
وھو لفظ القافیة الذي اجتمع بین ساكنیھ حرفان متحركان :  

  : نحو قول الشاعر  - متوالیان 

)7(ُرِبْص، واهللا ، ّأ ولكن لسُت أصدُّ              لقلت لعلنّي لي صبرًا فلو أّن
   

  ْوُرِبْصَأ: ساكنین ، على تقدیر فقد توالى  متحركان فیھا بین  ) أصبُر( فالقافیة 

)1(المتواتر - د
ھو لفظ القافیة الذي جاء بین ساكنیھا حرف متحرك واحد ، : 

  : نحو قول الشاعر 

)2(ُبْیِجفال ُی بُِّحینادي من ُی             فؤادي بین أضالعي غریٌب
   

                                                
)1(

 .وما بعدھا  178ص  ،موسیقى الشعر العربي قدیمھ وحدیثھ  
)2(

 ".كوس: مادة  رب ،العسان ل" –ع اإلبل وازدحامھا على الماء مأخوذ من اجتما. أي متراحم : المتكاوس  
)3(

حاتم صالح الضامن ، . د: ، ألبي بكر محمد القاسم األنباري ، ت  77ص ،الزاھر في معاني كلمات الناس  
 .ف 1992،  1مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط

)4(
 . "ركب  ،مادة  ،لسان العرب " ، ًاحركات ، فكأنھ ركب بعضھا بعضالأي المتصل :  المتراكب 

)5(
، ینایر  "السعودیة -الھیئة الخیریة اإلسالمیة العالمیة  –213ع  ،مجلة العالمیة "، س بن األحنف البیت للعبا 

 . ف2008
)6(

 .مادة  ، العرب لسان "، دون أن یفصل بینھما ساكن  ن بعض حركاتھ أدرك بعضًاسمي بذلك ؛ أل: المتدارك  

 . "درك
)7(

یدة ـقص ،الموسوعة الشاملة  ،ور ـربي على مر العصـلععر اـدواوین الش ،نف ـالبیت ألبي الفضل بن األح 
 . 25698: رقم 

)1(
 . "وتر :مادة  ،العرب لسان "، تتابعھما : أي  ، بذلك لتواتر الحركة والسكون فیھ يسم: المتواتر  

)2(
دار  ،محمد إبراھیم سلیم :  ت ،ي بجمع اإلمام أبي بكر الوال ، 75، صدیوان مجنون لیلى ، قیس بن الملوح  

 . ف2005 ، القاھرة ،الطالئع 
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  . جیبو: بین ساكنیھا متحرك واحد ، وھو الباء ، على تقدیر )  ُبْیِج( فالقافیة 

)1(المترادف -  ھـ
  - :وھو لفظ القافیة الذي اجتمع ساكناه ، نحو قول الشاعر - :

)2(ویح معشوقین ماتا ولم        یداویا عشقھما باجتماع یا
     

  .اجتمع فیھا ساكنان ، دون أن یفصل بینھما متحرك "  اْع: "لقافیة فا

د باختالف توالي وكذلك تختلف الصیغ في المباني الصرفیة للمشتق الواح - 

فاألولى جمع قلة ألسماء ، " ھَلَعھ ، ِفَلْعِف:"المتحركات والسواكن ، نحو وزني 

ة ، َلْزِغ= ال َزـة ، َغَمْلِغ= م َالة ، ُغَیْبِص= صبي : مسموعة لیس لھا قاعدة ، نحو 

ة ، َطَرِق= ط ْرُق: نحو  ) لْعُف( جمع كثرة لكل اسم على وزن : والثانیة  ..ة َرَیِث= ر ْوَث

  .ةَجَرِد=  ٌجْرة ، ُدَبَبِد=  ّبُد

: ة ، وكذلك َدَرِغ= د ْرَغ )ل ْعَف( ي على ھذه الصیغ شاذ ، في مثل ـوربما یأت

  . ةَدَرِق= د ْرِق: نحو  ) لْعِف( 

ف توالي المتحركات والسواكن ، فكما اختلفت ألقاب القوافي وأسمائھا باختال

  . الي المتحركات في اللفظة ذات الجذر الواحدن المعاني كذلك تختلف باختالف توفإ

)3(ن فارسیقول اب
ألننا  ؛ن من فاتھ علمھ ، فاتھ المعظم وأما التصریف فإ: "

  : ، فقلت في المال  ت أفصحتَفِركلمة واحدة مبھمة ، فإذا ُص ، وھي َدَجَو: نقول 

: الحزن ة ، وفي َدِجْوَم: ، وفي الغضب  ِوْجَدانًا: ة ا ، وفي الضاّلًدْجُو

"ْجًداَو
)4(

.  

لف ـروف التي تتقارب ألفاظھا ، وتختـالح: إننا نجد في أدب الكاتب ، في باب 

:  ُةمَّالقطعة من الحبل ، والرِّ:  ُةمَّالعقدة ، والرُّ:  ُةَبْرالحاجة ، واُأل:  ُةَبْراِإل:"معانیھا 

..." ُلْمالِح:  ُرْقالثقل في األذن ، والِو:  ُرْقالعظام البالیة ، والَو
)5(

.  

                                                
)1(

 . "ردف: مادة  ، العرب سانل "،  اتصالھما وتتابعھما: بذلك لترادف الساكنین فیھ ، أي  وسمي: المترادف  
)2(

 . 84269: دواوین الشعر العربي على مر العصور ، الموسوعة الشاملة ، قصیدة رقم  
)3(

المعروف بالرازي المالكي  ،ازي القزویني أبو الحسین الّر حمد بن فارس بن زكریا بن محمد بن حبیبأ 
خذ العلم ، أ وشاعرًا وأدیبًا كریمًا كان جوادًا ، ّيبھمذان ، وأكثر مقامھ بالّر اُهبََّراللغوي ، ولد في قزوین ، وكان ُم

من كتبھ   ،ا ذاني ، والصاحب بن عباد وغیرھمممان الھزبدیع ال: ماء عصره ، من تالمیذه وعن عل هعن والد
 توفـي –ى اهللا علیھ وسلم صل –ن ، وسیرة النبي القرآ رابـب إعـظ ، فقھ اللغة ، غریار األلفـل ، متخیـالمجم

  . خمس وتسعین وثالثمائة في شھر صفر : ة ـسن

،  بیروت  ،ب العلمیة دار الكت، البن تغري بردي  -213ص  – 4ج ،النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة "
 . "ف1992 ، 1ط 

)4(
 . 143الصاحبي ، ص 

)5(
  .القاھرة  –دار الطالئع  ،محمد محي الدین عبد الحمید : ت  ،البن قتیبة الدینوري  ، 189ص  ،أدب الكاتب  
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إن اقتفاء علماء العروض لفكرة الوزن من علماء الصرف ال یمنع أن  - 8

یكون كالھما اقتفى أثر اآلخر لمقتضى الحاجة الواحدة إلى الوزن ، و األصل الفكري 

  : الواحد الذي أنشأ ھذه الحاجة ، من ذلك یمكن تصنیف المصطلحات المشتركة إلى 

الزیادة والحذف : وجھ العموم ، ومنھا  لىمصطلحات متفقة المفاھیم ع - أ

  .الوقف و

الصحة : فة المفاھیم على وجھ العموم كذلك ، ومنھا مصطلحات مختل -ب

  . االعتالل والسالمة و

أما استعمال النمط األول فراجع إلى تلك العالقة التي صدر علماء العروض  

  : و الصرف عن الوعي لھا 

ھي في علم العروض دة في العلمین ، وون مصطلح الزیاإذ كیف ال یستعمل

المقطع )  تن( كإضافة  إضافة بعض األصوات إلى أصوات التفعیلة األصول ،

: یل ـرفـیر بالتـصتـ، ل) لن ـاعـتفـم( : ى ـالثة إلـوات الثـصق ذي األـط المغلـالمتوس

إضافة بعض األصوات كذلك إلى أصوات : ھي في علم الصرف و ،) متفاعالتن ( 

: ، لتصیر ) قتل : ( مة األصول ، كإضافة فتحة أخرى إلى فتحة قاف كلمة مثل الكل

  .، بمقطع متوسط في أولھا بدل القصیر السابق  )قاتل(

العروض علم ھي في ، و لمینكیف ال یستعملون مصطلح الحذف في العو

، ) فعو(لتصیر بالحذف ) فعولن(من ) لن(نقص المقطع المتوسط المغلق ، كنقص 

لصرف مطلق نقص بعض األصوات من الكلمة ، كنقص المقطع علم اي وھو ف

الثالثي المجرد ، لتصیر بالحذف من اسم المفعول ) مقوول (: من ، ) ُو(: القصیر 

  ) .مقول ( : إلى 

 : العروضعلم ھو في ملون مصطلح الوقف في العلمین ، وكیف ال یستعو

: ر ـآخ فـي ونـیكـلھ فـبـا قـى مـإلھ ـنـاف ساكـضنیر لیـع القصـطـة المقـركـص حـنق

  . ) عوالْتْفَم( : بصامت واحد ، ھكذا  مغلقًا طویًال بالوقف  ، مقطعًا) مفعوالت ( 

ع الكلمة عما بعدھا ، و فیھ وجوه مختلفة في قط : الصرفعلم وھو في 

في ) مفعوالت( : فالذي أصاب، الحسن و المحل ، فاإلسكان المجرد في المتحرك 

  ؟باإلسكان الصرف وقفًاعلم روض یسمى في الععلم 

  !كیف ال یوحدون مصطلحات ما ھو واحد ، أو كالواحد 
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أما استعمال مصطلحات النمط اآلخر فراجع إلى توسعھم في دالالت كلم 

  . لغتھم توسع المالك 

إذ كیف ال یستعملون مصطلح الصحة في العلمین ، وھو في علم العروض 

ر بالعلة ، و ھو في علم الصرف براءة أصل الكلمة من براءة التفعیلة من التغیی

   ؟ شتمال على حرف من حروف العلةاال

سالمة في العلمین ، وھو في علم العروض الكیف ال یستعملون مصطلح و

براءة التفعیلة من التغییر بالزحاف ، و في علم الصرف براءة أصل الكلمة من 

  ؟االشتمال على الھمزة و التضعیف كلیھما 

و ھو في علم العروض  ، كیف ال یستعملون مصطلح االعتالل في العلمین و

اشتمال التفعیلة على التغییر بالعلة ، وھو في علم الصرف اشتمال أصل الكلمة على 

   ؟حرف من حروف العلة أو أكثر

  ما یشملھ التوسع في داللة الكلمة ؟     اتفكیف ال یوحدون مصطلح

ما اجتمعا  - :ال ـكما یق -العروض والصرف  -  ینـن ھاذین العلموھكـذا ، فإ

ضبط اللغة ،  ، فإنھما اجتمعا في الوظیفة ، وھيإال لیفترقا ، وما افترقا إال لیجتمعا 

لیفترقا في طریقة األداء من ناحیة طریقة ضبط اللغة ، باختصاص كل نوع بفئة 

  . كالمیة نطقت بھا العرب ، بین ألفاظ مفردة ، وأشعار منظومة

یجتمعا تحت مظلة الفصحى ، ل وافترقا كذلك في شكل األوزان وحدودھا ،        

  . - ونثرًا شعرًا -السالمة من العیوب المؤدیة إلى فساد اللغة بتوفیر 
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فمن استعمال العلمین للمصطلح الواحد ھو اتخاذ رموز الصرف رموزًا للعروض، 

أن المعتبر في الوزن ما  مع وجود فارق بسیط یدركھ كل منا قائٌم على مالحظة

  .استحقھ الموزون من الشكل قبل التغییر

  -:كل ما سبق یمكن أن نجملھ في النقاط التالیة

إن اللغة العربیة خاضعة إلى قواعد تضبطھا أساسھا الفطرة التي جبل علیھا  - 

  .المتكلمون بالعربیة أساسًا

  .ال عمل العلمینإن اللغة العربیة ھي مج - 

إنما وجد لضبط اللغة والحفاظ علیھا منطوقًة  - العروض والصرف–مین إن كال العل - 

ومكتوبة، فعلم الصرف یشتغل في األصول المكتوبة، أما علم العروض فیشتغل في 

  .األصول المنطوقة

للدراسة الصرفیة األثر الكبیر في علم العروض الذي یستقي قاعدتھ الوزنیة التي  - 

  .لصرفیة وھي الوزنھي عماده مما ھو عماد الدراسة ا

أن علم العروض إنما استقى مادتھ : إن العلوم في مجملھا تستفید من بعضھا، ومثالھ - 

  .الوزنیة من علم الصرف
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ثبت املصادر واملراجع
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  .القرآن الكريم ، برواية اإلمام قالون )1

 .اتجاهات التوازن الصوتي في الشعر العربي  )2

 .عبد الكريم النهشلي القيرواني  –الشعر وعمله اختيار من كتاب الممتع في علم  )3

  .لیبیا ، تونس : الدار العربیة للكتاب  –منجي الكعبي . د : ت 

محمد محي الدين عبد الحميد ، دار : ابن قتيبة الدينوري ، ت  –أدب الكاتب  )4

 .الطالئع القاهرة 

  . أدب المجالسة وحمد اللسان وفضل البيان وذم الحي وتعليم اإلعراب  )5

مصر  –طنطا  –دار الصحابة للثراث  –سمیر حلبي : یوسف بن عبد اهللا بن عبد البر النمري أبو یوسف ، ت  
  .ف  1989

طبعة مصطفى  –السيد محمد : ت . للقنائي  –اإلرشاد الشافي على متن الكافي  )6

 . ف  1957 – 2ط –مصر  –البابي الحلبي 

أحمد عبد السالم ، . د –ثقافة استكشاف السبل من منطلق اإليمان إلى مسالك ال )7

 .ف  1982 –تونس  –الدار العربية للكتاب 

 –القاهرة  –مكتبة الشباب  –عبد الرحمن أيوب . د –أصوات اللغة العربية  )8

 . ف  1999

القاهرة ،  –مكتبة وهبة  –عبد الغفار حامد هالل . د –أصوات اللغة العربية  )9

 . ف  1996 – 3ط

القاهرة  –مكتبة األنجلو المصرية  –يم أنيس إبراه. د –األصوات اللغة  )10

 .ف  1995 –

 –عبد الحميد أحمد هنداوي . د –اإلعجاز الصرفي في القرآن الكريم  )11

 .ف  2007 – 1ط –عالم الكتب الحديث ، إربد ، األردن 

 –المكتب التجـاري  –إيليا حاوي  –أعالم الشعر العربي الحديث  )12

 .ف  1970 – 1بيروت ، ط

 –وليد األعظمي  –ان وجيران النعمان في مقبرة الخيزران أعيان الزم )13

 .ف  2001 –مكتبة الرقيم ، بغداد 
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دار  –أ عبد ، أ علي مهنا : ت  –أبو الفرج األصفهاني  –األغاني  )14

 .ف  1986 – 1القاهرة ، ط –الفكر 

 –دار الطليعة  –بدر شاكر السياب  –اقبال وشناشيلي انبة الحلبي  )15

 .ف  1964بيروت 

محمد أبو : ت –علي بن يوسف القفطي  –باه الرواة على أنباه النحاة أن )16

 . 1الفضل إبراهيم ، دار الكتب ، ط

 –أحمد رجائي . د –أوزان األلحان بلغة العروض وتوائم من القريض  )17

 .  1999،  1ط –دمشق  –دار الفكر 

 –محمد أحمد عبد االيم : ت –ابن القطاع  –البارع في علم العروض  )18

 .ياء الثراث العربي دار إح

دار إحياء الثراث  –علي شيري : ت –ابن كثير  –البداية والنهاية  )19

 .ف  1988 – 1العربي ، ط

 –دار النهـار  –عيسى بالطة  –بدر شاكر السياب حياته وشعره  )20

 . ف  1971 – 1بيروت ، ط

: ت –أبو بكر السيوطي  –بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة  )21

 –القاهرة  –مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه  –فضل إبراهيم محمد أبو ال

 .ف  1964 – 1ط

دار  –محمد حماسة عبد اللطيف . د –البناء العروضي للقصيدة العربية  )22

 .ف  1999 – 1ط –القاهرة  –الشروق 

مكتبة  –عبد السالم محمد هارون : ت –الجاحظ  –البيان والتبيين  )23

 .ف  1988القاهرة ،  –الخانجي 

 –المكتبة السلفية :ت –تاريخ بغداد ، أبو بكر أحمد بن الخطيب البغدادي  )24

 .المدينة المنورة 
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أبو المحاسن المفضل بن محمد التنوخي  –تاريخ العلماء النحويين  )25

 –عبد الفتاح الحلو ، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية .د: ت –المعري 

 .ف  1981 – 1ط –السعودية 

 1ط –دمشق  –دار العصماء   -ياسين الحافظ  - أ –في التحليل الصر )26

 . ف  2009 –

القاهرة ،  –مؤسسة المختار  –علي أبو المكارم . د –التراكيب اإلسنادية  )27

 . ف  2007 – 1ط

القاهرة  –دار المعرفة الجامعية  –عبده الراجحي . د –التطبيق الصرفي  )28

 .ف  2008،  2ط –

 –بيروت  –دار العودة  –ين اسماعيل عز الد. د –التفسير النفسي لألدب )29

 .ف  1972

    –أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي  –جمهرة أشعار العرب  )30

 .ف  1999 –بيروت  –دار ومكتبة الهالل  –خليل شرف الدين . أ : ت

مراجع عبد القادر  –الجواز النحوي وداللة اإلعراب على المعنى  )31

 .بنغازي  –يونس منشورات جامعة قار –بالقاسم الطلحي 

 – 12ط –القاهرة  –دار المعارف  –طه حسين  –حديث األربعاء  )32

 .ف  1976

مطبوعات وزارة اإلعالم  –بلندر الحيدري  –حوار عبر األبعاد الثالثية  )33

 . 1972 –بغداد  –العراقية 

 –محمد علي النجار : ت –أبو الفتح عثمان بن جني  –الخصائص  )34

 . ف  1999 – 4ط –ب الهيئة المصرية العامة للكتا

محمد محي . أ  –دروس التصريف في المقدمات وتصريف األفعال  )35

 .ف  2005القاهرة  –دار الطالئع  –الدين عبد الحميد 
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أحمد . د: ت –القاسم بن محمد بن سعيد المؤدب  –دقائق التصريف  )36

المجمع العلمي  –حاتم صالح الضامن . حسين تورال ، د. ناجي القيس ، د

 .ف  1987 –بغداد  –العراقي 

 – 6ط –مكتبة األنجلو المصرية  –إبراهيم أنيس . د –داللة األلفاظ  )37

 . ف  1991

قصيدة  –الموسوعة الشاملة  –دواوين الشعر العربي على مر العصور  )38

 . 25698: رقم 

 –محمد عبده عزام : ت –شرح الخطيب التبريزي  –ديوان أبي تمام  )39

 .  4دار المعارف ، ط

دواوين الشعر العربي على مر العصور  –عبد ربه األندلسي ديوان ابن  )40

 .الموسوعة الشاملة  –

 .ف  1927 –بيروت  –لويس شيخو : ت –ديوان أبي العتاهية  )41

 –أبي عبد اهللا الحسين بن خالويد : رواية  –ديوان أبي الفراس الحمداني  )42

 منشورات وزارة –سامي الدهان ، أحمد عكيدي . د: جمع وتحقيق وشرح 

 . 2004 –دمشق  –الثقافة في الجمهورية العربية السورية 

 .دار العرب للبستاني  –اسكندر آصاف : ت –ديوان أبي نواس  )43

دار  –عبد الرحمن البرقوقي : ت –ديوان حسان بن ثابت األنصاري  )44

 .ف  1966 –بيروت  –األندلس 

 –مصر  –مطبعة التوفيق  –اختيار أبي تمام الطائي  –ديوان الحماسة  )45

 .هـ  1312

: ت –أي نصر أحمد ة حاتم الباهلي : شرح اإلمام  –ديوان ذي الرمة  )46

 .ف  1982 – 1ط –بيروت  –مؤسسة اإليمان  –عبد القدوس أبو صالح 

 .القاهرة  –دار المعارف  –صالح الدين الهادي : ت –ديوان الشماخ  )47

 –دار بيروت  –وليد عرفات . د: ت –ديوان زهير بن أبي سلمى  )48

 .ف  1979
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بيروت  –دار الجيل ، بيروت  –يوسف عبد . شرح د –ديوان العذريين  )49

 .ف  1992 1ط –

 –مؤسسة األعلمي للمطبوعات  –علي خريس . أ: ت –ديوان الفرزدق  )50

 .ف  1996 –بيروت 

 . هـ 1313 –بيروت  –ديوان كشاجم الكاتب ، المطبعة األنسية   )51

عة الشعرية الكاملة لمنازك المجمو –ديوان مأساة الحياة وأغنية لإلنسان  )52

 .ف  1971 – 1ط –بيروت  –دار العلم للماليين  –المالئكة 

المجموعة الشعرية الكاملة ، لنازك  –ديوان مأساة الحياة وأغنية لإلنسان  )53

 . ف 1971،  1المالئكة ، دار العلم للماليين ، ط

 –مكتبة الحياة  –شرح ومراجعة نخبة من األدباء  –ديوان المتنبي  )54

 . 1968 –بيروت 

 –جمع اإلمام أبي بكر الوالبي  –ديوان مجنون ليلى ، قيس بن الملوح  )55

 .ف  2005 –القاهرة  –دار الطالئع  –محمد إبراهيم سليم : ت

 –دار الكتب  –كامل السيد شاهين  –الرائد الحديث في تصريف األفعال  )56

 .مصر 

يحه وشعبيه ، الرؤية الجديدة لموسيقى الشعر العربي قديمه وحديثه فص )57

 – 1ط –صنعاء  –صالح عبد ربه أبو نهاد ، وزارة الثقافة والسياحة . د

 .ف  2004

. د: ت –ألبي علي نور الدين اليوسي  –زهر األكم في األمثال والحكم  )58

 –المفرب  –الدار البيضاء  –دار الثقافة  –محمد األخضر . محمد صبحي ، د

 .ف  1992 – 1ط

 –ألبي بكر محمد بن القاسم األنباري  –لناس الزاهر في معاني كلمات ا )59

 .ف  1992 – 1ط –حاتم صالح الضامن : ت –بيروت  –مؤسسة الرسالة 

عبد الحفيظ : ت –اإلمام جالل الدين السيوطي  –سلسلة أعالم العرب  )60

 .ف  1990 –القاهرة  –الهيئة المصرية للكتاب  –فرغلي القرني 
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ين محمد بن أحمد بن عثمان  اإلمام شمس الد –سير أعالم النبالء  )61

 –بيروت  –مؤسسة الرسالة  –شعيب األرناؤط وآخرون . أ: ت –الذهبي 

 .ف 2001

مكتبة / مصطفى السقاد ورفيقيه / ابن هشام شرح  –السيرة النبوية  )62

 .ف  1955 –مصر  –مصطفى البابي الحلبي 

روت بي –دار المودة  –نازك المالئكة  –األعمال الكاملة  –شجرة القمر  )63

 .ف  1979 –

: مراجعة وتعليق  –أحمد الحمالوي  –شذا العرف في فن الصرف  )64

 .ف  2005 –لبنان  –بيروت  –سعيد محمد اللحام ، عالم الكتب 

غريب الشيخ وأحمد : ت –الخطيب التبريزي  –شرح ديوان الحماسة  )65

 . 1ط –دار الكتب العلمية  –شمس الدين 

محمد نور : ت –بن الحسن  الرضي محمد –شرح شافية ابن الحاجب  )66

 .ف  1975 –مصر  –القاهرة  –دار الفكر العربي  –الحسن وآخرون 

عمر فاروق الطباع . د: ت –الخطيب التبريزي  –شرح المعلقات العشر  )67

 .بيروت  –دار األرقم  –

بيروت  –دار العودة  –نازك المالئكة  –شظايا ورماد األعمال الكاملة  )68

 .ف  1971 – 3ط –

 –دار العودة  –عبد العزيز المقالح . د –ين الرؤيا والتشكيل الشعر ب )69

 .ف  1981 – 1ط –بيروت 

 –بيروت  –منشورات نزار قباني  –نزار قباني  –الشعر قنديل أخضر  )70

 .ف  1973 – 5ط

دار  –عمر الطباع . د: ت –ابن قتيبة الدينوري  –الشعر والشعراء  )71

 .ف  1997 – 1ط –بيروت  –األرقم بن أبي األرقم 

 –مبارك حنون وآخرون : ت –جمال الدين بن الشيخ  –الشعرية العربية )72

 . ف  1996 – 1ط –الدار البيضاء  –دار توبقال 
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 .ف  1982 –بيروت  –دار العودة  –أحمد شوقي  –الشوقيات  )73

 –أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا –الصاحبي، كتاب في فقه اللغة  )74

 .ف  2005 – 1ط –القاهرة  –ختار مؤسسة الم –الشيخ أحمد صقر : ت

دراسة وإعداد اللجنة الجامعية  –ابن سالم الجمحي  –طبقات الشعراء  )75

 .ف  1969 –بيروت  –دار النهضة العربية  –لنشر الثراث العربي 

مجدي : للطالب  -رسالة ماجستير  –الظواهر اللغوية في أدب الكاتب  )76

 .ف  1998 –ة اإلسكندرية جامع –كلية اآلداب  –إبراهيم محمد إبراهيم 

أحمد عبد . د: ت –أبو الحسن سعيد بن مسعدة األخفش  –العروض  )77

 .ف  1989 –القاهرة  –مكتبة الزهراء  –الدايم 

 – 1ط –دار المسيرة  –إبراهيم خليل  –عروض الشعر العربي  )78

 .ف 2007

فوزي سعيد . د –العروض العربي ومحاوالت التطوير والتجديد فيه  )79

 .ف  2003 –القاهرة  –المعرفة الجامعية  دار –عيسى 

 –محمد عبد القادر شاهين : ت –ابن عبد ربه األندلسي  –العقد الفريد  )80

 .ف  1998 – 1ط –اإلسكندرية  –المكتب الجامعي الحديث 

 –القاهرة  –دار الغريب  –عبد الحكيم العبد. د –علم العروض الشعري  )81

 .ف  2005

 –دار اآلفاق العربية  –العزيز عتيق  عبد. د –علم العروض والقافية  )82

 .ف  2006 – 1ط –القاهرة 

محمد علي . د –علم الفصاحة العربية، مقدمة في النظرية والتطبيق  )83

 .ف  1982 – 2ط –اإلسكندرية  –دار المعرفة  –رزق الخفاجي 

 –أبو علي الحسن بن رشيق  –العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده  )84

 . ف  2006 1ط –القاهرة  –دار الطالئع  –بد الحميد محمد محي الدين ع: ت

 – 9ط –بيـروت  –مؤسسة نوفل  –ميخائيل نعيمـة  –الغربـال  )85

 .ف  1970
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 .بيروت  –مؤسسة بحسون  –محمد شفيق شيا  –فلسفة ميخائيل نعيمة  )86

 –مكتبة الخانجي  –رمضان عبد التواب . د –فصول في فقه اللغة  )87

 .ف  1997 – 3ط –القاهرة 

دار الشؤون الثقافية  –صفاء خلوصي . د –ن التقطيع الشعري والقافية ف )88

 .ف  1987 –بغداد  –العامة 

مجدي جبر عدل  –رسالة دكتوراه  –فن الغناء في الشعر الجاهلي  )89

 .ف  2001 –جامعة اإلسكندرية  –القريشي 

 –المكتبة التوفيقية  –محمد أحمد أحمد : ت –ابن النديم  –الفهرست  )90

 . القاهرة

 –الدار الجماهيرية  –وريت  \محمد أحمد. د –في إيقاع الشعر العربي  )91

 .ف  2000 – 1ط –مصراتة 

دار العلم  –كمال أبو ديب . د –في البنية اإليقاعية للشعر العربي  )92

 .ف  1981 – 2ط –بيروت  –للماليين 

  –في نظرية األدب، من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي الحديث  )93

 .ف  2008 – 1ط –اإلسكندرية  –دار المعرفة الجامعية  –ان موافي عثم. د

 –بيروت  –منشورات نزار قباني  –نزار قباني  –قصتي مع الشعر  )94

 . ف 1973 – 1ط

 –بيروت  –دار العلم للماليين  –نازك المالئكة  –قضايا الشعر المعاصر )95

 .ف  1979 – 5ط

دار الكتب  –زور تغاريد بيضون ، نعيم زر: ت –المبرد  –الكامل  )96

 .ف  1989 – 2ط –بيروت  –العلمية 

مراجعة وتصحيح نخبة من األساتذة  –ابن منظور  –لسان العرب  )97

 .ف  2003 –القاهرة  –دار الحديث  –المتخصصين 

 .–القاهرة  –مكتبة غريب  –عباس محمود العقاد  –اللغة الشاعرة  )98
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 –المعرفة الجامعية دار  –السعيد الورقي . د –لغة الشعر العربي الحديث )99

 .ف  2010 - اإلسكندرية

 –اإلسكندرية  –منشأة المعارف  –مصطفى مندور. د –اللغة والحضارة  )100

 . ف 1972

 –مجلة فصيلة تصدر عن اتحاد الكتاب العرب  –مجلة التراث العربي  )101

جمادى األولى ،  – 1996 –أكتوبر  –تشرين األول  65: ع  –دمشق 

 . هـ 1417

 – 213:ع –السعودية –الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية  –مجلة العالمية )102

 .ف  2008 –يناير  –م  1428 –ذي الحجة 

 – 112: ع –جامعة اإلسكندرية  –سعد مصلوح . د –مجلة كلية اآلداب  )103

 .ف  1993

دورية  –جامعة الفاتح  –عبد النبي سالم قدير . د -مجلة كلية اآلداب   )104

 .ف  2009) أكتوبر(التمور  12: ع –محكمة فصلية 

  

 

 –تصدر عن مؤسسة عمان للصحافة والنشر واإلعالن  –مجلة نزوى  )105

 .ف  1993 – 202: ع –أدبية ثقافية فصيلة 

 –جامعـة بغداد  –عبد الرحمن أيوب . د –محاضرات في اللغـة  )106

 .ف  1966

دار النهضة  –عبد العزيز عتيق . د –المدخل إلى علم النحو والصرف  )107

 .ت بيرو –العربية 

:                     ت –أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الرومي الحموي  -معجم األدباء  )108

  .ف  1991 – 1ط –بیروت  –دار الكتب العلمیة  

 –علي توفيق أحمد . د: ت –عبد القاهر الجرجاني –المفتاح في الصرف )109

 .ف  1987 – 1ط –بيروت  –مؤسسة الرسالة 
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عبد السالم  –أحمد محمد شاكر : ت - -المفضل الضبي  –المفضليات  )110

 .ف  1979مصر  –دار المعارف  –محمد هارون 

إيهاب : ت –عبد الرحمن بن محمد بن خلدون  –مقدمة ابن خلدون  )111

 .ف  2006 –القاهرة  –مكتبة القرآن  –محمد إبراهيم 

 –د عبد المنعم عبد اهللا محم. د –المقطع الصوتي ، ضوء تراثنا اللغوي  )112

 .ف  1977 – 1مصر ط –جامعة األزهر 

إدارة  –إبراهيم مصطفى ، عبد اهللا األمين : ت –ابن جني  –المنصف  )113

 .ف  1954 – 1ط –إحياء التراث القديم 

: ت –أبو الحسن حازم القرطاجني  –منهاج البلغاء وسراج األدباء  )114

 .ف  1964 –تونس  –دار الكتب الشرقية  –محمد الحبيب ابن الخوجة 

  –من وظائف الصوت اللغوي و محاولة لفهم صرفي ونحوي وداللي  )115

 .ف  2007 –القاهرة  –دار غريب  –أحمد الكشك . د

 –مكتبة األدب  –حسن محمد نور المبارك . د –موسيقا البحر الشعري  )116

 .ف  2007 –القاهرة 

 –القاهرة  –مكتبة األنجلو المصرية  –إبراهيم أنيس  –موسيقى الشعر  )117

  1978 – 5ط

 –دمشق  –دار الفكر –عيسى علي الخاكوب . د –موسيقا الشعر العربي  )118

 .ف  2000 – 2ط

موسيقا الشعر العربي قديمه وحديثه ، دراسة وتطبيق في شعر الشطرين  )119

 – 2ط –عمان األردن  –دار الشروق  –عبد الرضا علي  –والشعر الحر 

 .ف  2007

دار الكتاب  –ملك خشبة غطاس عبد ال: ت –الفارابي  –الموسيقا الكبير  )120

 .القاهرة  –العربي 

 –دار الفكر العربي  –علي محمد البجاوي : ت –المرزياني  –الموشح  )121

  .القاهرة 
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دار  –ممدوح عبد الرحمن . د –المؤثرات اإلیقاعیة في لغة الشعر )   120   

  .ف  2006 –اإلسكندریة  –المعرفة الجامعیة 

نخبة من أساتذة  –في الشعر والشاعرةنازك المالئكة، دراسات )  121    

 – 1ط –الكویت  –شركة الربیعان  –عبد اهللا أحمد المھنا . د: إعداد  –الجامعات

  .ف  1985

دار  –ابن تغري بردي  –النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة )    122    

  .ف  1992 – 1ط –بیروت  –الكتب العلمیة 

محي الدین : ترجمة  –ویلیك ، أوستن واربن  رینیھ –نظریة األدب )    123    

  .ف  1987 –بیروت  –المؤسسة العربیة للدراسات والنشر  –صبحي 

 – 1ط –بیروت  –دار الفكر اللبناني  –منیف موسى . د –نظریة الشعر ) 124    

  .ف  1984

نظریة الشعر عند شعراء النقـاد في األدب العربي الحدیـث من خلیل )    125    

 –بیروت  –دار الفكر اللبناني  –منیف موسى . د –ران إلى بدر شاكر السیاب مط

  .ف  1984 – 1ط

 –إحسان عباس: ت –المقري  –نفح الطیب من غصن األندلس الرطیب )    126    

  .ف  1968 –بیروت  –دار صادر 

محمد رجب  –النھضة اإلسالمیة ، من سیر أعالمھا المعاصرین )    127    

  .ف  1995 –دمشق  –دار القلم  – البیومي

أحمد : ت –اإلمام السیوطي  –ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع )    128    

  .ف  2003 –بیروت  –دار الكتب العلمیة  –شمس الدین 

منشورات  –محمد محمود ھالل . د –الوافي الحدیث في فن التصریف )    129    

 – 1ط –البیضاء  –الدراسات اإلسالمیة كلیة اللغة العربیة و –جامعة بنغازي 

  .ف 1974

 –دار صادق  –إحسان عباس : ت –ابن شارك الكتیبي  –وفات الوفیات )    130    

  .ف  1974 –بیروت 

 –إحسان عباس : ت –ابن خلكان  –وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان )    131    

 .بیروت  –دار الثقافة 
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