َعروض العالِم الجليل ,الخليل بن أحمد الفراىيدي.
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تلدو
يني المواليد ,من محافظة حمص من منطقة الحولةّ ,
الشاعر سليمان الحسن ,تشر ّ
ٓٔ ٜٔٛٚ/ٔٔ/أستاذ في اللغة اإلنكليزية ,وأستاذ في علم العروض العربي ,شاعر,
وباحث في الشعر العمودي وشعر التفعيلة.
جوال ووتساب00963 943 303 597 :
ىاتف00963 31 7772 198 :
اإلىداء:
ات غَ ِ
ثواك األَخيرَ ,ىذا ِمن ثَمر ِ
نت تَرجو
َنت في َم َ
إِلَ َ
رسك َولَ َعلَّها َعلى َخي ِر ما ُك َ
يك يا أَبي َوأ َ
أَن تَكون..
وإلى خفق أمي ورفيقة دربي زوجتي
وإلى فلذات كبدي أوالدي ورود حياتي
وإلى رابطة أدباء سوريا االفتراضية إدارًة وأعضاءً
العروض ,العالِم الجليل:
األول ,واضع علم َ
وإلى معلّمنا ّ
كل قار ٍئ ِ
ب ..
بن أَحمد ال َفراىيدي وإلى ٍّ
ُ
ومح ّ
ليل ُ
ال َخ ُ
أ .سليمان عبد الجبار الحسن
كافة الحقوق محفوظة للمؤلّف ولرابطة أدباء سوريا االفتراضية
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مقدمة

ِ
أَحم ُد الل الّذي بِنِ
تاب في ِع ِ
الع ِ
روض
عمتِ ِو تَتِم َّ
الصالِ ُ
لم َ
حات أَ َّما بَع ُد :فَ َهذا الك ُ
َ
َ
والقافِي ِة وغَي ِرِىما ِمن فُ ِ
اج ِعها األَصلِيَّ ِة و ِ
الشع ِر نَ َهلتُها ِمن مر ِ
نون ٍّ
الصياغَ َة
صغتُها َى ِذ ِه ٍّ
َ
َ
َ َ َ
الع ِ ِ
ب ِ
ِخدمةً لِطُّّل ِ
دت أَثناءَ تَدريسي لِ ِع ِ
الع ِ
ّلب يَتَ َهيَّبو َن
شاى ُ
لم ,لما َ
لم َ
روض أَ َّن الط َ

قبال َعلَ ِ
ىذا ال َف َّن الجميل وي ِ
حجمو َن َع ِن ا ِإل ِ
آخ َذ بِأَيدي ِه ْم .إِ
َّ
َ
ليل
خ
ال
ن
ن
أ
ردت
أ
ف
يو
َ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ َ ُ
َ
واة ىو سيٍّ ُد األُد ِ
ِ
فطي في كِ ِ ِ
بن أَحمد ال َفراىيدي ,كما قال ال ُق ِ
باء في
َ
تاب إِنباه الر ُ َ َ
وي عروضي ,است ْنب َ ِ
لم ِو وُز ِ
ِ ِ
الع ِ
روض َو ِعلَلِ ِو ما لَ ْم
ىد ِهَ ,و ُى َو نَ َح ِو ٌّ
ي لُغَ ٌّ َ ٌّ
ط م َن َ
ََ
ع َ
لم ِو سابِ ٌق ِمن العلَ ِ
يستَخ ِر ْجوُ أَح ٌد ولَم يسبِ ْقوُ إِلى ِع ِ
ماء ُكلٍّ ِه ْم .بِدايَةً نُ َؤٍّك ُد َعلَى أَ َى ِميَّ ِة
َ ُ
َ َ َْ
َ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
اس ِة ِع ِ
الع ِ
اء َوأَ
اآلذان
صحاب
لم َ
َ
در َ
روض َوَمع ِرفَة قَواعده َو َىذا يَ َ
شم ُل الشعر َ
ِ ِ
ِِ
بداع ٍّ
ماع إِلَيو.
اء ِتو َواالستِ ِ
ين بِِإ ِ
شم ُل َج َ
ميع ُ
الموسيقيَّة َكما يَ َ
ُ
المهتَ ٍّم َ
الشع ِرَ ,ونَقدهَ ,وقر َ
" َّ
إن الواقِ َع ٍّ
س َىذا
الش َّ
الع ُ
عري ىو ما ألََّفوُ الشعراءَُ ,و َ
روض ىو النَّظَ ِريَّةُ الّتي تَ ُ
در ُ
الش ِ
الواقِ
َّ
ٍّ
عر لِيَستمت َع ىو ِبو
الش
م
ظ
ن
ي
ر
اع
"و
,
كات
حر
مصطفى
د.
ال
ق
كما
"
ع
ُ
َ
َ
ُ ُ
ِ
ويط ِرب اآلخرين بِ ِ ِ
ٍ ِ ِِ
يب و ِ
بل أَن
ُ َ
َ َ
الجيٍّد منوَُ ,وال بُ َّد لنا من التَّدر ِ َ َ
المران َعلَى َوزن ب َعينو قَ َ
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الشع ِر في ىذا كالموسيقى ال َق ِ
نَألََفوُ َونَستَسيغَوَُ ,وأَوزا ُن ٍّ
وميَّ ِة نَألَ ُفها وال نَرضى َعنها
ُ
ِ
ٍ
ِ ِ
ب ً ِ ِ
قيل.
َ
حس ْسنا بغَرابَتها َونَ َف َر ُمعظَ ُمنا منها" كما ْ
ديّل ,فَإذا َسمعنا ُموسيقى أَُّمة أُخرى أَ َ
"الشعر ىو ال َكّلم المبنِي َعلَى االستِعارةِ واألَ ِ
ص ُل
َ
وصاف ,الم َُف َّ
َ َ
ُ َ
قال ُ
ابن َخلدونَ ُ ُ ٍّ :
زن والر ِوي" .لَ َّما جاء الم ِ
بِأَجز ٍاء متَّ ِف َق ٍة في ِ
حدثو َن َوبَدأوا يَنظُرو َن إِلى ٍّ
الشع ِر في
ُ
الو َ ّ
َ ُ
َ
ّلم لِي َّ ِ
ِ
لُ ٍ
عرا كما قال
غات ِع َّدة َو َ
ب أَن تَ تَ َح َّق َق في ال َك ِ ُ
ضعوا لَوُ أركانًا ثّلثَةً يَج ُ
سمى ش ً
ٍِ
ِ
يال ال َقا ِر ِئ أَ ِو
ثير َخ َ
د .ابراىيم أنيس" :أَ َّولُها أَ َّن َمعانيو تَ ُ
صب في ُ
ص َوٍر َخياليَّة تُ ُ
ِ
الس ِامع .ثانيها :أَن تَ توافر في أَ ِ
لفاظ ِو ِ
ِ
ك بِأَن
ب
س
ن
جا
ت
ال
ة
ف
ص
َّ
ُ
َّ
ُ
المعنىَ ,و َذلِ َ
َ
ين اللَّفظ َو َ
َ
َ َ
الرقَّ ِة ,قَ ِويًّا َعني ًفا في م ِ
ظ رقي ًقا في م ِ
وض ِع ال ُق َّوِة والعُ ِ
نفَ ,وأَن تَ تَ َوفَّ َر
وض ِع ٍّ
َ
َ
َ
يَكو َن اللَّف ُ َ
ِ ِ
الج َر ِ
تاح إِلَ ِيو
ثير الش ِ
وسيقيَ ,وأَّال يَكو َن اللَّف ُ
الم ٍّ
فيو ص َفةُ َ
يوع ال يَر ُ
س ُ
ظ ُمبتَ َذ ًال أَو َك َ
تيب م ِ
الشعري .ثالِ
قاط ِع ِو إِلى نِ ٍ
الشعري َو ُخضوعُ ال َك ِ
َّ
الوز ُن ٍّ
ظام
ها:
ث
ُ
ّلم في تَر ِ َ
الذو ُق ٍّ ّ
َ
الشعر ىو منحى من َف ِرٌد بِذاتِِو وطَر ِبو ونَغَ ِم ِو وموسيقاه ولَيس ِ
َخ ّ ِ
ثل بَِقيَّ ِة
م
َُ
َ ً ُ
َ َ َ
اص" .إذاً فَ ٍّ ُ
َُ َ َ
قال َّ ِ
اعر َّ ِ ِ
ذين يَكتبو َن
نواع األَ َدبِيَّ ِة األُخرى ,كما َ
األَ ِ
الراح ُل نزار قَ بَّاني" :إِ َّن الّ َ
الش ُ
ص ٍة وِرواي ٍة ومسرِحيَّ ٍة ,ال يعانو َن أَيَّةَ م ِ
النَّثرِ ,من قِ
شكلَ ٍة ,فَ ُهم يَمشو َن َمشيًا طَبيعيًّا,
َّ
ُ
َ
َ ْ
ُ
َ َ َ َ
ِ ِ
ِِ
ٍ
وي تَح َّركو َن َعلى ِ
ص ِة
الم َخ َّ
صَ
ََ َ
الوَرق َحركات َم َ
دروسةً َوَمنطقيَّةًَ ,ويَسيرو َن َعلَى األَرص َفة ُ
َ
لمارِة ,أَ َّما الشعراء فَ هم ي َؤ ّدو َن رقص ًة متَ و ٍّح َشةً ,ي تَخطَّى فيها َّ ِ
ص َج َس َدهُ,
لِ َّ
َ
ُ ُْ ُ
الراق ُ
َ َ َُ
وي تجاوُز ا ِإليقاع المرسوم ,لِيصبح ىو نَفسو إِيقاعا" .يشير بعض ِ
ثين في
الباح
ُ َ َُ ُ ُ ً ُ ُ َ ُ
َ َ
َ ََ َ
َ
ناك اعتِر ٌ ِ
الع ِ
روض بِأَنَّها ِى َي ُموسيقى ٍّ
الموسيقى أَ َعم من
الشع ِرَ ,ولِكن ُى َ
َ
اض بأَ َّن ُ
ِ ِ
قول د .صالح عبد العظيم َّ
الموسيقى ٍّ
الشع ِريَِّة:
العروضَ ,ويَ ُ
َ
الشاعر ,في بَيان َعناص ِر ُ
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ساس أَرب ع ِة َع ِ
"موسيقى ٍّ
الصيغَةُ,
ناصر ُمتَآ ِزَرٍة فيما بَينها ,ىيٍّ :
قوم َعلى أَ ِ َ َ
الشع ِر تَ ُ
الصيغَةُ ال ب َّد ِمن مراعاتِها في و ِ
زن ٍّ
الشع ِر,
الوزنِ ّي .فَ ٍّ
والتَّفعيلَةَُ ,و َّ
ُ
ُ
َ
الس َج ُعَ ,وال َكم َ
ب إِىمالِ
خاصةً في َكلِ ِ
الس ِ
مة القافِ ِية ,وي تَّ ِ
ِ
ِ
َ
المختَلِ َف ْة.
ناد
نواع
أ
في
ها
ب
س
ب
ل
ل
خ
ال
ح
ض
ِ
َ
َو َّ
ٍّ
َ
ُ ََ
ََ ُ
ُ
ك قد تَ ت غَيَّ ر التَّفعيلَةُ بِأَ ٍ ِ ٍ ِ
وكذلِ
ِ ِ
المقبولَ ِة ,فَِإذا َخ َر َج
َ
َ
نواع جائ َزة م َن الزحافات َوالعلَ ِل َ
ُ
َ
ِ
ِِ
فارقَ تُوُ لَها ُع َّد
لك األَ ِ
التَّ غَي ُر َعن تِ َ
نواع َد َخ َل في دائ َرة الزحاف ال َقبيحَ ,وإِذا اشتَ َّدت ُم َ
الشع ِر إلى دائِرِة النَّثر .ومر ِ
َخطَأً و َخرج ِمن دائِرِ
ٍّ
َ
وانين
ق
و
م
ك
ح
ت
مر
أ
ع
ج
الس
اعاة
ة
ِ
َ
ُ
َّ
َ
ُ
َُ
َ ٌ
َ ََ
ُ
ُ
َ
َ
روج عنها تَنتج عيوب الرويَ ,كا ِإل ِ
كفاء َوا ِإلجا َزِة َوغَي ِرِىما .أَ َّما ال َكم
القافِ ِيةَ ,وبِال ُخ ِ َ
ُُ ُ ُ
ّ
كات َّ ِ ِ
يت والع ِ
تيب الحر ِ
ِ
ِ
دد ال ُكلٍّ ٍّي لَها ,والّذي
والسكنات داخ َل البَ َ َ
الوزني بِ َمعنى تَر ِ َ
َ
ّلل ِ
ِِ ِ
صورٍة أُخرى
ورٍة من ثّلث :إِ ّما بِال ُخ ِ
الوزن على ُ
روج إلى َ
صَ
يَنتُ ُج َعن إِىمالو اخت ُ َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
الكاتب ”ستيفن
قول
ي
موزون".
ر
غي
ر
ث
ن
لى
إ
أو
,
آخر
ر
ح
ب
إلى
روج
خ
ال
أو
,
ر
ح
الب
ن
م
ُ
ِ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
قاد ,و َشبَّوَ ِ
عداد لِل َف َش ِل واالنتِ ِ
كينج“ في الكتابة ,أنَّوُ "يَنبغي
الكتابةَ
َ
عليك االستِ ُ
بعملي ِة عُبوِر المحيط في ”حوض االستحمام“؛ كّلىما ِ
ك كبيرَ ,ش ٌّ
فيو َش ٌّ
ك من
ُ
ّ
ُ
ِ
ميع ربّما
الج
يقك,
ر
ط
في
األقدار
ستلقيو
كل َمن
َ
َ
ُ
ُ
نفسك ومن اآلخرين ومن ّ
ِ
ِ
ٍّ
والمحاولة حتّى لو
الكتابة
تستمر في
عليك أن
اتك وموىبتك.
َ
ك في قدر َ
سيشك ُ
ّ
ِ
ك إلى النَّجاح .كذلك
وس َ
َّ
وف يُرشدانِ َ
تسر َ
اليأس إليكَ ,
تح َّل باإليمان والتَّفا ُؤ ِل َ
ب ُ
ِ
الفنون على
جميع
حيث تعتم ُد
يقول ”كينج“" :إ َّن الكتابةَ نوعٌ من التّخاطُر!
ُ
ُ
بدرجة أو بأُخرى ,لكنني أعتق ُد أ ّن الكتابةَ ىي أعلى درجات ِ
ٍ
نقاء التّخاطر,
التَّخاطر
ّ
عقلك إلى ِ
عقل القارئ .ىذا ىو
إرسال ما في
المهمة في الكتابة ىو
فمن العناصر
ُ
َ
ّ
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ٍ
فالكلمات كما يصفها ” كينج“
كلمات على الورق".
عملك
الحقيقي وليس كتابةَ
ُ
ّ

ث عن طر ِ
ذلك اإلرسال .سأبدأُ في ىذا الكتاب بِتَ ِ
ناول المباد ِئ التّي
وسي ٌ
ط يَح ُد ُ
يقو َ

كل عيب ,وال َّ
شك أ ّن
حين نُري ُد أن
ب تعل ُمها َ
َ
َو َج َ
نكتب قَصيدةً موزونةً سليمةً من ّ
بم ٍ
نتقاة َلع ُروضيين
تأليفي لهذا الكتاب سيكون مما قرأتُوُ وما ِز ُ
لت أقرأهُ من ُكتُ ٍ ُ
الشاعر في ِح ِ
ٍ
ِ
ٍ
فظها
كل تعقيد وعن ُك ٍّل ُمصطَلَحات ال ّ
تهم َّ َ
كبار ,لكنّني سأبتع ُد عن ّ
فالكتاب مو َّجو للشعر ِ
وليس للعروضيين األكاديميين .ثُ َّم
اء
َوتكرارىا َوتَعقيدىاٌ َ ُ ُ ِ ,
َ
ص َفها ُ ٍّ
حور ٍّ
يل بن أَحمد الفراىيدي
َس ُ
بي كما َو َ
أتناول بُ َ
الم َعل ُم األَ َّو ُل الخل ُ
الشع ِر العر ّ
برسم مختص ٍر لكل ِ
نهاية بح ٍر يُساع ُد َّ
ف في تَ َذك ِر
المحتَ ِر َ
رحمو الل ,لكن ٍ ُ
الشاعر ُ
ّ
ِ
ِ
القواعد ِ
كذلك خاصةً في ِ
فهم
المبتدئ
العزوف عن الطّريق كما يساعد
وعدم
َ
َ

ِ
ِ
ٍ
ٍّ
سأطرح
مودي
الع
ر
ع
الش
في
ر
بح
ل
ك
من
االنتهاء
البحور وسهولة استخدامها .بع َد
ُ
ٍّ
َ
ُ
ِ
يجوز
استخدام ىذا البحر في ِشع ِر التَّفعيلة
كيفيّةَ
(الحر – الحديث) وسأَ َ
ض ُع ما ُ
ّ
يجوز استخداموِ ,
ِ
وأضرب ىذا النَّوِع ٍّ
داع ًما
استخداموُ في َحش ِو
الش ٍّ
عري وما ال ُ
ُ
ُ
بأمثلة حيَّ ٍ
ٍ
ِ
ِ
ٍّ
الس ّمان " :اقتضى
محمود
د.
يقول
كما
و
والحديث
القديم
ر
ع
للش
ة
ذلك
َ
َ
ّ
ٍ
الشع ِر الحر ,فيما يزي ُد عن ِ
ٍ
قصيدة من ٍّ
ديوان
مائة
األمر أن أَقرأَ ما يَزي ُد عن أَل َف ّي
َ
ُّ
ُ
ك َّ
بحور ٍّ
أن ما
لِ َكي أَستنبِ َ
ضعوُ بين أيديكم ,وال َش ّ
الح ٍّر أي ِشعر التّفعيلة وأَ َ
الشع ِر ُ
ط َ
وضي
ق ّدمتو ال ّ
شاعرةُ العراقيّةُ الفاضلة  -نا ِزك المّلئكة  -في ىذا المجال َ
العر ّ
شاعرة نازك المّلئكة
السمان وال ّ
ضوء على الطّريق" .لكن د .محمود ّ
الجديد كان ً

ٍ
واضح ولم
ني
ضحوا للقار ِئ
ممن َ
بشكل ُم َّ
ٍ
تناول ال ّ
الح ّر لم يو ّ
فص ٍل َعلَ ٍّ
عر ُ
وغيرىما ّ
شَ
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ِ
ِ
الح ٍّر واعتمدوا على ِ
وأضرب ٍّ
فهم
تجوز في حش ِو
يُ َق ٍّ
فعيّلت الّتي ُ
سموا التّ
الشع ِر ُ
ِ
شِ
حافات ِ
ألسماء الز ِ
اع ِر وعلى تَ َعل ِم ِو من ٍّ
والعلَ ِل أي
استِ ِو
الشعر
ال ّ
العمودي ودر َ
ّ

ِ
ِ
ِ
وضيح بِ َش ٍ
كل ُم َف ّ
ص ٍل في ىذا الكتاب .أَسأَ ُل اللَ
َ
ب التّ ُ
ناء عليو َو َج َ
الجوازاتِ ,وب ً
تَعالى أَن يُتِ َّم َعلَي ُكم َموىبَتكم ٍّ
الشعريَّةَ الكتابيّة التي ال تُ َق َّد ُر بثم ٍن وأسألوُ تعالى أن
رجعا لِ ُكل ٍ
ِ
الشع ِر سواءً في ٍّ
تائو في بُحوِر ٍّ
العمودي أو في
يكو َن ىذا
الشع ِر َ
ُ
الكتاب َم ً ّ
ِ
ِ
ديث.
الح ْ
شع ِر التَّفعيلة َ
أ.سليمان الحسن

تلدو في ٕٕٕ٘ٓٔ/ٚ/
حمص ,الحولةّ ,
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مور ُم ِه َّمة:
أُ ٌ

ِ
الكتَاب

ناك أُمور ال ب ّد من مع ِرفَتِها قبل البِ ِ
ِ
تتكو ُن القصيدةُ العربيّةُ من أبيات,
:
ر
بالبحو
دء
َ
ُى َ ٌ ُ
ّ
َ

وكل ٍ
سمى
صدراً ,وال ّ
طرين ,ال ّ
بيت يتألَّ ُ
سمى َ
طر الثّاني يُ ّ
األو ُل يُ ّ
طر ّ
ش ُ
ش ُ
ف من َش َ
َع ُجزاً.
شاعر:
مثال ,قول ال ّ

لوت ,ولَ ِ
لوت َّ
قيب
ر
ي
ل
ع
ل
ق
ن
ك
َ
ُ
إِذا ما َخ َ
َّ
َ
ىر يوماً فّل تَ ُقل *** َخ ُ َ
َ ُ
الد َ
خلوت الدىر يوما فّل تقل
در ىو :إذا ما
َ
ّ
الص ُ

رقيب
والع ُجز ىو:
ُ
خلوت ,ولكن قل َّ
َ
علي ُ
ثم إ َن آخر ٍ
سمى َع ُروضةً (أو َعروضاً)
جزء من َّ
الصدر يُ َّ
ٍ
سمى َح ْشواً.
سمى َ
وآخر جزء من َ
ض ْرباً ,وما سواىما يُ ّ
الع ُجز يُ ّ
ومعرفة ِ
ِ
ٍ ِ
من ِ
بحره يَ َلزُمنا أن نعرف:
عري
أجل تقطي ِع بيت ش ّ
ٔ الكتابة العروضية الصحيحة.
ٕ وضع الرموز المناسبة.
ٖ وضع التفعيّلت المناسبة.
ٗ .تحديد نوع البحر.
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روضي:
قطيع َ
التّ ُ
الع ّ

في التّقطيع العروضي ِألَي ٍ
للمتحرك ورمز (ٓ)
بيت ,نحن نستخدم رمز ()/
َ ّ ّ
ّ
للساكن.
ّ

جميل :جميلن :فعولن ٓ/ٓ//
مثال:
ٌ

قواعد الكتابة العروضية:
قطيع وتطبي َقوُ على
يوجد قواعد للكتابة العروضيّة يجب حفظها كي
نستطيع التّ َ
َ
فعيّلت البحورِ ,
ِ
ٍّ
السماع,
على
تعتمد
وىي
عر
بالش
ة
خاص
ة
العروضي
تابة
الك
ً
تَ
ّ
ّ
ُ
ّ
فالحرف الذي ننطقو نكتبو والحرف الذي ال ننطقو ال نكتبو.

يجب إتقان الكتابة العروضية ودراستها دراسة دقيقة ألن الخطأ في ىذه الخطوة
يتسبب عنو سريان الخطأ إلى الخطوات الّلحقة.
نجمن.
ٔ .التنوين يكتب نوناًٌ :
نجم = ُ

متحرك .مثالَ :سلَّ َم = َس ْللَ َم
ٕ .الحرف المش ّدد يعد حرفين أولهما ساكن والثاني ّ
ٖ .ترسم األلف في كل مد مفتوح .مثال :ىذا :ىاذا ,لكن :الكن ,الل :الّله.
ٗ .ترسم الواو في كل مد مضموم .مثال :داود :داوود
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٘ .حركة اإلشباع يضاف إليها حرف المد المناسب .مثالِ :بو :بهي.
متحرًكا .وإذا كان قبلهما ساكن
تشبع حركة الهاء (وكذلك الميم) إذا كان ما قبلهما ّ
فيمكن إشباعها أو عدمو حسب التفعيلة.

ِ
كرِر في آخر القصيدة .مثال:
 .ٙتُشبع ُوجوبًا حركةُ
الم َّ
ّ
الروي أي حركةُ الحرف ُ
منزل :منزلي .في (قفا ِ
حبيب ِ
ِ
نبك من ذكرى ٍ
ومنزل)
بمتحرك ال يكتب .مثال :فاسمع كّلمي :فسمع كّلمي.
 .ٚىمزة الوصل المسبوقة
ّ

 .ٛتحذف ألف أداة التعريف في عرض الكّلم .مثال :خفقان القلب :خفقان
لقلب.
نجم.
 .ٜتحذف الم (ال) الشمسية في عرض الكّلم .مثال :ظهر النَّجم :ظهرن ُ

ٓٔ .تحذف واو (عمرو) وألف (أنا) حسب التفعيلة وفي تفعيّلت أخرى يمكن
إبقاؤىما.
ساكن واحد.
ٔٔ .إذا
اجتمع ساكنين أو أكثر في غير القافية ُ
يثبت ٌ
َ

مثال :في المنزل :فلمنزل.

أوزان البحور:
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شعر العربي الستة عشر مبني على وزن ومفتاح ,وكل
كل بح ٍر من بحور ال ّ
فَلتَعلَم أ ّن ّ
بحر في نمط الشعر العمودي مؤلف من بحر تام ومن ىذه البحور ما يتفرع عنو

نموذجا تقريبًا
المجزوء وكذلك المنهوك والمشطور وبذلك نصل إلى سبعة وستين
ً
وسنتناولها بالتفصيل.
لنفترض أننا ال نعرف البحور ولنأخذ ىذا البيت:

ِ ِ
يث أَدري وال أَدري
اله َوى ِم ْن َح ُ
بن َ
عُيو ُن َ
الرصافَة َوالج ْس ِر *** َجلَ َ
ين ّ
المها بَ َ

نعرف أن المتحرك يأخذ رمز ( )/والساكن رمز (ٓ) أو (  ) .أو ( ٘ )
وتلك تكون الخطوة األولى الضرورية.
لنضع الرموز وفق البيت السابق:
الشطر األول:
* ././ .///.//./././/././/
الشطر الثاني:
* ./././/././/./././/././/

تبدأ حيرة المبتدئ ىنا كيف يحلل ىذه الرموز إلى أجزاء أي إلى تفاعيل.
المبتدئ ىنا يجب أن يكون حافظاً لمفاتيح البحور كلها:
وىذه ىي:
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*مفاتيح األوزان التامة لهذه البحور ىي:
البحر الطويل:

فعولن مفاعيلن فعولن م ِ
فاع ُل
َ

فضائل
طويٌل لو دو َن البحوِر
ُ
البحر المديد:

ِ
لمديد ٍّ
صفات
الشع ِر عندي
ُ

البحر البسيط:

مستفعلن فاعلن مستفعلن فَ ِع ُل

األمل
بس ُ
إ ّن البسي َ
ط لديو يُ َ
ط ُ
البحر الوافر:
البحر الكامل:

جميل
وافرىا
ُ
بحور الشع ِر ُ
ُ

الكامل
الجمال من البحوِر
َك ُم َل
ُ
ُ
بحر الهزج:
تسهيل
على األىزاج
ُ

بحر الرجز:
بحر الرمل:

فاعّلت
فاعّلتن فاعلن
ُ

سه ُل
بحر يَ ُ
أبحر األرجا ِز ٌ
في ُ

مفاعلتن مفاعلتن فعول
متفاعل
متفاعلن متفاعلن
ُ
مفاعيلن مفاعيل
مستفعلن مستفعلن مستفعل

الثقات
َرَم ُل األبح ِر يَرويو
ُ

فاعّلت
فاعّلتن فاعّلتن
ُ

بحر الخفيف:
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فاعّلت
فاعّلتن مستفعلن
ُ

كات
يا خفي ًفا َخ ّف ْ
ت بو الحر ُ
البحر السريع:

مستفعلن مستفعلن فاعل

ساحل
يع مالَو
بحر سر ٌ
ٌ
ُ
البحر المنسرح:

مستفعلن مفعوالت مفتعل

المثَ ُل
منسرح فيو يُ ُ
ٌ
ضرب َ
البحر المضارع:
المضارعات
تُع ّد
ُ
البحر المقتضب:

مفاعيل فاعّلت

ِ
ب كما َسألوا
اقتض ْ

مفتعل
فاعّلت
ُ

البحر المجتث:
البحر المتقارب:

إ ْن جثّ ِ
كات
ت الحر ُ
ُ

فاعّلت
مستفعلن
ُ

الم ِ
الخليل
قال
تقارب َ
عن ُ
ُ
بالمحدث وال َخبب):
البحر المتدارك (ويُعرف أيضا ُ

فعول
فعولن فعولن فعولن ُ

ِ
نتقل
حر ُ
كات ُ
المح َدث تَ ُ

شعر التفعيلة (الشعر الحر أو الحديث):
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فعل
فعلن فعلن فعلن ُ

كما علمنا أنو في الشعر العمودي يوجد شطرين ويوجد عروض وضرب وحشو
والتزام بعدد معيّن من التّفعيّلت وىي التي وردت في مفاتيح البحور وال يمكن
الخروج عنها ويجب االلتزام بقافية واحدة في كل القصيدة ,أما شعر التّفعيلة فيوجد
ِبو فقط حشو وأضرب وال يوجد شطرين ألنو (شعر سطر ال شطر) ,وال يوجد التزام
بعدد معين من التفعيّلت وال يوجد التزام بقافية واحدة ويمكن التّنويع بين األضرب
في القصيدة الواحدة.
***************************
بحر الكامل:
متفاعل
كامل * متفاعلن متفاعلن
َك ُم َل
ُ
ُ
الجمال من البحور ال ُ
متفاعل
متَفاعلن متَفاعلن متَفاعلن * * * متفاعلن متفاعلن
ُ
الجوازات*:

*م ْتفاعلن  .//././يجوز استخدامها في أي موضع وفي القافية ويمكن المراوحة
بينها وبين متَفاعلن .//.///

*م ْتفاعل  ./././متَفاعل  ././//يجوز استخدامها في الضرب فقط والمراوحة بينهما
* ُمتَفا  .///يجوز في العروض فقط
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* ُم ْتفا  ././متَفا  .///في الضرب فقط (إذا كان العروض متَفا  ).///وال يمكن
المراوحة بينهما.

*م ْتفا  ././يمكن ان تأتي في الضرب حتى لو كانت العروض تامة أي :متَفاعلن
.//.///

*إذا كان العروض متَفا  .///يجب أن يكون الضرب حصراً إما متَفا  .///أو م ْتفا
././

وسيتّضح ىذا من خّلل دراسة أنواع الكامل التام:
األول:
*النوع ّ

العروض صحيحة والضرب صحيح ومثالو قول المتنبي:

ِ
جوانبو َّ
الد ُم
الرفيع من األذى ** حتّى يُرا َق على
ال يسلم ال ّ
شرف ّ
ٓ//ٓ/// ٓ//ٓ/// ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/// ٓ//ٓ/// ٓ//ٓ/ٓ/
م ْتفاعلن متَفاعلن متَفاعلن
*النوع الثاني:

م ْتفاعلن متَفاعلن متَفاعلن

العروض صحيحة والضرب مقطوع متَفاعل  ٓ/ٓ///أو م ْتفاعل  ٓ/ٓ/ٓ/ومثالو
قول خليل مطران:

ِ
داء عجاال
يا يوم قتل بزر جمهر وقد أتوا *** فيو يلبّو َن النّ َ

ٓ/ٓ/// ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/// ٓ//ٓ/// ٓ//ٓ/ٓ/
م ْتفاعلن متَفاعلن متَفاعلن

م ْتفاعلن م ْتفاعلن متَفاعل
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*النوع الثالث:
العروض صحيحة والضرب أحذ مضمر ومثالو:

ِ
قم
عقم النّساءُ فما يلد َن شبيهوُ **** إ ّن النّ َ
ساء بمثلو عُ ُ
ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/// ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/// ٓ//ٓ/// ٓ//ٓ///
متَفاعلن متَفاعلن متَفاعلن

م ْتفاعلن متَفاعلن ُم ْتفا

*النوع الرابع:
العروض َحذاء والضرب أحذ ومثالو قول أبي العتاىية:
ِ
ك
الخلق
الموت بين
ُ
مشترك ***** ال سوقةً يبقى وال َملِ ُ
ٓ/// ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ/// ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/
م ْتفاعلن م ْتفاعلن ُمتَفا

م ْتفاعلن

م ْتفاعلن

*النوع الخامس:

ُمتَفا

العروض َحذاء والضرب أحذ مضمر ومثالو:

ض ِر
يا حسنهن وما لبسن سوى ** ثوب المّلحة ٍّ
والصبا النَّ ْ

ٓ/// ٓ//ٓ/// ٓ//ٓ/ٓ/

ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/// ٓ//ٓ/ٓ/

م ْتفاعلن متَفاعلن متَفا

م ْتفاعلن متَفاعلن م ْتفا
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القاعدة النهائية للكامل التام:
الشطر االول:

متَفاعلن متَفاعلن متَفاعلن

م ْتفاعلن م ْتفاعلن م ْتفاعلن
الشطر الثاني :

متَفا

متَفاعلن متَفاعلن متَفاعلن

م ْتفاعلن م ْتفاعلن م ْتفاعلن
م ْت ِ
فاعل
مت ِ
فاعل
َ
م ْتفا
متَفا

يعني قصائد تنتهي جميع أبياتها ب :
متفاعلن  ٓ//ٓ///او م ْتفاعلن ٓ//ٓ/ٓ/
قصائد تنتهي جميع ابياتها ب :
م ْتفاعل  ٓ/ٓ/ٓ/او متَفاعل ٓ/ٓ///
قصائد تنتهي جميع ابياتها ب :

متَفا  ٓ///او م ْتفا  ٓ/ٓ/بشرط ان يكون العروض متَفا ٓ///
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مجزوء الكامل:
متفاعلن متفاعلن ** متفاعلن متفاعلن
*النوع االول:
يمكن ورود متَفاعلن أو م ْتفاعلن في العروض والضرب والحشو

مثالو :قصيدة حافظ ابراىيم  :أخشى مربيتي إذا **** طلع النهار وأفزعُ
ٓ//ٓ/// ٓ//ٓ/// ٓ//ٓ/// ٓ//ٓ/ٓ/
م ْتفاعلن متَفاعلن

متَفاعلن متَفاعلن

*النوع الثاني:
قصائد يكون ضربها بوزن متَفاعّلت  ٓٓ//ٓ///أو م ْتفاعّلت ٓٓ//ٓ/ٓ/

أما عروضها تنتهي بوزن متَفاعلن أو م ْتفاعلن

مثال:

وضعتو أوروبا لنا ****** يا ليت أوروبا عقام
ٓٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ///
متَفاعلن م ْتفاعلن

فاعّلت
م ْتفاعلن م ْت
ْ

*النوع الثالث:
قصائد ضربها بوزن متَفاعّلتن  ٓ/ٓ//ٓ///او م ْتفاعّلتن ٓ/ٓ//ٓ/ٓ/

وعروضها بوزن م ْتفاعلن او متَفاعلن
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مثال:
حمل الهوى لك كلو ** إن لم تعنوُ فمن يُعينو
ٓ/ٓ//ٓ/// ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/// ٓ//ٓ///
متَفاعلن متَفاعلن

م ْتفاعلن متَفاعّلتن

بحر الكامل في شعر التفعيلة :
ىو أحد البحور المشهورة في الشعر الحر
*التفعيّلت التي تجوز في األضرب:
متفاعلن  .//.///متفاعلن  .//././متفاعّلن  ..//.///متفاعّلن ..//././
متفاعّلتن  ././/.///متفاعّلتن  ././/././متفاعل  ././//متفاعل ./././
متفا  .///متفا  ././فعّلن  ..///فعّلن  .././مفاعلن .//.//
*التفعيّلت التي تجوز في الحشو:
متفاعلن  .//.///متفاعلن  .//././مفاعلن .//.//
من شواىده قصيدة طوق الياسمين للشاعر نزار قباني:
شكرا لطوق الياسمين
ً

ٓٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/
م ْتفاعلن م ْتفاعّلن
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وضحكت لي وظننت أنَّ ِ
ِ
ك تعرفين
ٓٓ//ٓ/// ٓ//ٓ/// ٓ//ٓ///
متَفاعلن

متَفاعلن متَفاعّلن

معنى سوار الياسمين

ٓٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/
م ْتفاعلن

م ْتفاعّلن

*مثال آخر ل محمود درويش:
الربيع
يا َ
أنت يا زىر ّ

ٓٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/
م ْتفاعلن م ْتفاعّلن
الربيع
صديقنا زىر ّ

ٓٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ//
مفاعلن م ْتفاعّلن
السّلم
ال شيء يزرع في جوانحنا َّ
ٓٓ//ٓ/// ٓ//ٓ/// ٓ//ٓ/ٓ/
م ْتفاعلن متَفاعلن متَفاعّلن
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ومن شواىده أيضاً قول محمود درويش:
ىذي بّلد الخوف ,ال أح ٌد ,سيفهم ما أقول
ٓٓ//ٓ/// ٓ//ٓ/// ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/
م ْتفاعلن م ْتفاعلن متَفاعلن متَفاعّلن
إال الذين رأوا سحاب الوحل يمطر في بّلدي
ٓ/ٓ//ٓ/// ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/// ٓ//ٓ/ٓ/
م ْتفاعلن متَفاعلن

م ْتفاعلن

متَفاعّلتن

ومن شواىده أيضاً قصيدة محمود درويش بعنوان أطفالنا والربيع:
يا أنت يا زىر الربيع
ٓٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/
م ْتفاعلن م ْتفاعّلن
صديقنا زىر الربيع
ٓٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ//
مفاعلن متفاعّلن
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ال شيء يزرع في جوانحنا السّلم
ٓٓ//ٓ/// ٓ//ٓ/// ٓ//ٓ/ٓ/
م ْتفاعلن متَفاعلن متَفاعّلن
ٍ
كتحية من أرضنا يحبو على فمها كّلم
ٓٓ//ٓ/// ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ///
متَفاعلن

م ْتفاعلن م ْتفاعلن

حكايةً كانت ,ولفلفها الظّّلم

متَفاعّلن

 ٓٓ//ٓ/// ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ//مفاعلن م ْتفاعلن متَفاعّلن
ومن قول البياتي:

ومات جدي كالغراب ,مع الخريف
ٓٓ//ٓ/// ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ//
مفاعلن م ْتفاعلن متَفاعّلن

فنحن يا موالي ,نحن الكادحين

ٓٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ//
مفاعلن م ْتفاعلن م ْتفاعّلن
ننسى كما ننسى بأنك دودةٌ في حقل عالمنا الكبير
ٓٓ//ٓ/// ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/// ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/
م ْتفاعلن م ْتفاعلن متَفاعلن م ْتفاعلن
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متَفاعّلن

بحر الوافر:
جميل
وافرىا
ُ
بحور الشع ِر ُ
ُ
فاعلَتُ ْن فَعولُ ْن
مفاعلَتُ ْن ُم َ
َ

ٓ/ٓ// ٓ///ٓ// ٓ///ٓ//

مفاعلتن مفاعلتن فعول
فاعلَتُ ْن فَعولُ ْن
مفاعلَتُ ْن ُم َ
َ
ٓ/ٓ// ٓ///ٓ// ٓ///ٓ//

فاعلْتُ ْن ./././/
جوازاتو فقط ُم َ

ويح ّق لك أن تستخدمها في أي موضع
انتبو لتفعيلة (فعولن) التي في أول شطر تنتهي بساكن أو تنوين أو ىاء الغائب فقط.
مثالو:

َد ِع األيام تفعل ما تشاء ****** ِ
القضاء
حكم
إذا
ا
نفس
ب
وط
ُ
ُ
َ
ً
َّ ُ
ٓ/ٓ// ٓ///ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// ٓ///ٓ// ٓ/ٓ/ٓ//
فعولن

مفاعلْتن مفاعلَتن
مفاعلْتن مفاعلَتن فعولن
ِ
ِ
بقاء
نيا
د
ال
لحوادث
فما
*****
يالي
ل
ال
لحادثة
وال تجزع
ّ
ّ
ُ
ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ///ٓ//
ٓ/ٓ// ٓ///ٓ// ٓ/ٓ/ٓ//
مفاعلْتن مفاعلَتن فعولن

مفاعلَتن مفاعلْتن فعول
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مجزوء الوافر:
مفاعلَتن مفاعلَتن ** مفاعلَتن مفاعلَتن
جوازاتو :مفاعلْتن ./././/
موحدة في كل أبيات القصيدة أما تفعيلة العروض
تفعيلة الضرب يجب أن تكون ّ
فغير ُمل ِزَمة.

ولو أنواع:

*النوع األول:
العروض صحيحة والضرب صحيح:
لقل أمامها َّ
ب
فلو ُسبِ َكت خّلئقوُ ** َّ
الذ َى ُ
ٓ///ٓ// ٓ///ٓ// ٓ///ٓ// ٓ///ٓ//
مفاعلَتن مفاعلَتن

مفاعلَتن مفاعلَتن

*النوع الثاني:
العروض معصوبة والضرب صحيح:
يجب
رعى لي فو َق ما أرعى **
وأوجب فوق ما ُ
ُ
ٓ///ٓ// ٓ///ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ//
مفاعلْتن مفاعلْتن

مفاعلَتن مفاعلَتن
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*النوع الثالث:
العروض صحيحة والضرب معصوب:
صحا والفجر يرمقنا **** ٍ
بطرف ٍ
صاح
نائم ِ
ٓ///ٓ// ٓ/ٓ/ٓ//

ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ//

مفاعلْتن مفاعلَتن

مفاعلْتن مفاعلْتن

*النوع الرابع:
العروض معصوبة والضرب معصوب:
ٍ
سعادة تفنى
كل
ولكن أين ما نرجو *** و ّ
ٓ/ٓ/ٓ// ٓ///ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ//
مفاعلْتن مفاعلْتن

مفاعلَتن مفاعلْتن

بحر الوافر في شعر التفعيلة:
*التفعيّلت التي تجوز في األضرب:
مفاعل  ././/مفاعلْتن  ./././/مفاعلَتن .///.//
../././/
لت  /././/فاعل  ././فعول ..//
مفاع ُ
َ
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مفاعلَتان  ..///.//مفاعلْتان

*التفعيّلت التي تجوز في الحشو:
مفاعلت /././/
مفاعلتن  ./././/مفاعلتن .///.//
ُ
مثال لمحمود درويش:
َس ٍّجل  ٓ/ٓ/فاعل

أنا عربي  ٓ///ٓ//مفاعلَتن

ألف
ورقم بطاقتي خمسون ْ
ٓٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ///ٓ//
مفاعلَتن مفاعلْتن ْ
فعول
وأطفالي ثمانيةٌ
ٓ///ٓ// ٓ/ٓ/ٓ//
مفاعلْتن مفاعلَتن
صيف
وتاسعهم سيأتي بعد ْ
ٓٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ///ٓ//
ْ
فعول
مفاعلَتن مفاعلْتن
نّلحظ أن الشاعر محمود درويش استخدم كلمة (سجل ٓ/ٓ/ :فاعل) في سطر
واحد وبهذا تم اعتبارىا ضربًا فقط.
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مثال آخر لنزار قباني:
صباح الخير يا حلوة
ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ//
مفاعلْتن مفاعلْتن
صباح الخي ِر يا ق ّديستي الحلوة
 ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ//مفاعلْتن مفاعلْتن مفاعلْتن
ضا من ذات القصيدة:
ويقول أي ً
أيا أمي  ٓ/ٓ/ٓ//مفاعلْتن
أنا الولد الذي أبحر  ٓ/ٓ/ٓ// ٓ///ٓ//مفاعلَتن مفاعلْتن
ِ
بخاطره
وال زالت
 ٓ///ٓ// ٓ/ٓ/ٓ//مفاعلْتن مفاعلَتن
تعيش عروسةُ الس َّكر
ُ

 ٓ/ٓ/ٓ// ٓ///ٓ//مفاعلَتن مفاعلْتن

28

بحر المتدارك (الخبب – المحدث):
وزنو في دائرة العروض :فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن ** فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن
لكن ىذا النمط مفقود في الشعر العربي وال نجد لو أمثلة إال في كتب العروضيين
وىي أمثلة متّحدة والسبب في إىمال ىذا الوزن انو ال يختلف مع المتقارب إال في
ٍ
ِ
دائما
حرف أو حرفين ببداية البيت ويُ ُ
جمع أىل العروض على أن فاعلن تجيء ً
ِ
فعلن  ٓ/ٓ/وىذا المعتمد أكثر والمستحسن.
فعلن  ٓ///أو ْ

شيوعا والمستحسن أكثر:
النوع األكثر ً

فعلن فعلن فعلن فعلن ** فعلن فعلن فعلن فعلن

في الحشو والعروض يجوز ِ
فعلن ٓ/ٓ/
فعلن  ٓ///و ْ

فعلن  , ٓ///الضرب ِ
العروض ِ
فعلن ٓ///

العروض ِ
فعلن  ٓ/ٓ/ويجوز العكس
فعلن  , ٓ///الضرب ْ
فعلن ٓ/ٓ/
فعلن  ,ٓ/ٓ/الضرب ْ
العروض ْ

ال يجوز في الضرب التّنويع بين ِ
فعلن ٓ/ٓ/
فعلن  ٓ///و ْ

الحشو :يجوز في حشوه ِ
فعلن ٓ/ٓ/
فعلن  ٓ///و ْ

ِ
ِ
يام
يا ليل َّ
الساعة موعدهُ
الصب متى غدهُ ******** أَق ُ

ٓ/// ٓ/// ٓ/ٓ/ ٓ/// ** ٓ/// ٓ/// ٓ/ٓ/ ٓ/ٓ/

فعلن ِ
فعلن ِ
فعلن ** ِ
فعلن ِ
فعلن ِ
فعلن
فعلن ْ
فعلن ْ
ْ
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كثيرا وىو نادر االستعمال ,ووزنو :فاعلن فاعلن فاعلن
مجزوء المتدارك :ال يستعمل ً
** فاعلن فاعلن فاعلن

بحر المتدارك في شعر التفعيلة والذي تفعيلتو الرئيسية فاعلن :ٓ//ٓ/
التفعيّلت التي تجوز في األضرب:

فعّلن ِ ٓٓ/ٓ/
فعلن  ٓ///فاعّلن ِ ٓٓ//ٓ/
فاعلن ِ ٓ//ٓ/
فعّلتن
فعّلن ْ ٓٓ///

ٓ/ٓ///

فعل /ٓ/
فعّلتن  ٓ/ٓ/ٓ/فاعل ْ ٓ/ٓ/
فاعّلتن ْ ٓ/ٓ//ٓ/
فع ْل  ٓٓ/فعو ُ ٓ//

الحشو:

فاعلن ِ ٓ//ٓ/
فعلن ٓ///
مثالو قصيدة بدر شاكر السياب:

ياح
بعدما أنزلوني
ُ
الر ْ
سمعت ّ
ٓٓ//ٓ/ ٓ//ٓ/ ٓ//ٓ/ ٓ//ٓ/
فاعلن فاعلن فاعلن

فاعّلن

نواح ٍ
طويل تسف النَّخيل
في ٍ
ٓٓ//ٓ/ ٓ//ٓ/ ٓ//ٓ/ ٓ//ٓ/
فاعلن فاعلن فاعلن فاعّلن
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ِ
يسمى بحر الخبب:
أما عندما تصبح تفعيلتو فعلن ّ ٓ///
التفعيّلت التي تجوز في األضرب:

فعلن  ٓ/ٓ/فع  ٓ/فعل  /ٓ/فعّلن ِ ٓٓ/ٓ/
ِ
فع ْل
فعّلن ْ ٓٓ///
فعلن ْ ٓ///
ُ
ٓٓ/
الحشو :

ِ
فاعل //ٓ/
فعلن ٓ/ٓ/
فعلن ْ ٓ///
ُ

بشرط ّأال تأتي ِ
فاعل  //ٓ/ألنو لو أتت بعد ألصبحنا أمام ( //ٓ/
بعد
ٓ
///
لن
فع
ُ

واضح وإخّلل بالوزن العروضي.
خروج
ٌ
 ) ٓ///خمس متحركات وىذا ٌ
مثالو قول نزار قباني:

علّمني حبّ ِ
ك سيّدتي
فعلن ِ
فعلن ِ
فعلن
ٓ/// ٓ/// ٓ/ٓ/ //ٓ/
فاعل ْ
ُ
أسوأ عادات
ٓٓ/ٓ/ //ٓ/
فاعل فاعّلن
ُ
علّمني أفتح فنجاني
ٓ/ٓ/ ٓ/// ٓ/ٓ/ //ٓ/
فعلن ِ
فعلن
فعلن ْ
فاعل ْ
ُ
ِ
ات
المر ْ
في اللّيلة آالف ّ
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ٓٓ/ٓ/ ٓ/ٓ/ ٓ/// ٓ/ٓ/
فعلن ِ
فعّلن
فعلن ْ
فعلن ْ
ْ

ومن شواىده أيضا ,قارئة الفنجان لنزار قباني:

جلست و الخوف بعينيها
ٓ/ٓ/ ٓ/// ٓ/ٓ/ ٓ///
فعلن ِ
ِ
فعلن
فعلن ْ
فعلن ْ

تتأمل فنجاني المقلوب

ٓٓ/ٓ/ ٓ/ٓ/ ٓ/// ٓ///
فعلن ِ
ِ
فعّلن
فعلن ْ
فعلن ْ

قالت يا ولدي ال تحزن

ٓ/ٓ/ ٓ/ٓ/ //ٓ/ ٓ/ٓ/
فعلن
فعلن
فعلن ْ
فاعل ْ
ْ
ُ
فالحب عليك ىو المكتوب
ٓٓ/ٓ/ ٓ/// ٓ/// ٓ/ٓ/
فعلن ِ
فعلن ِ
فعّلن
فعلن ْ
ْ

يا ولدي قد مات شهيداً

ٓ/ٓ/ //ٓ/ ٓ/ٓ/ //ٓ/
فعلن
فعلن
فاعل ْ
فاعل ْ
ُ
ُ
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فداء للمحبوب
من مات ً

ٓٓ/ٓ/ ٓ/ٓ/ ٓ/// ٓ/ٓ/
فعلن ِ
فعّلن
فعلن ْ
فعلن ْ
ْ

نجمت كثيراً
ّ
بصرت و ّ

ٓ/ٓ/ //ٓ/ ٓ/// ٓ/ٓ/

فعلن ِ
فعلن
فعلن
فاعل ْ
ْ
ُ
لكني لم أقرأ أبداً

ٓ/// ٓ/ٓ/ ٓ/ٓ/ ٓ/ٓ/
فعلن ِ
فعلن
فعلن ْ
فعلن ْ
ْ

فنجاناً يشبو فنجانك

ٓ/ٓ/ ٓ/// ٓ/ٓ/ ٓ/ٓ/

فعلن ِ
فعلن
فعلن ْ
فعلن ْ
ْ

ونجمت كثيراً
ّ
بصرت ّ

ٓ/ٓ/ //ٓ/ ٓ/// ٓ/ٓ/

فعلن ِ
فعلن
فعلن
فاعل ْ
ْ
ُ
لكني لم أعرف أبداً

ٓ/// ٓ/ٓ/ ٓ/ٓ/ ٓ/ٓ/
فعلن ِ
فعلن
فعلن ْ
فعلن ْ
ْ
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أحزاناً تشبو أحزانك
ٓ/ٓ/ ٓ/// ٓ/ٓ/ ٓ/ٓ/
فعلن ِ
فعلن
فعلن ْ
فعلن ْ
ْ

مقدورك أن تمضي أبداً

ٓ/// ٓ/ٓ/ ٓ/// ٓ/ٓ/
فعلن ِ
فعلن ِ
فعلن
فعلن ْ
ْ

في بحر الحب بغير قلوع

ٓٓ/// ٓ/// ٓ/ٓ/ ٓ/ٓ/

فعلن ِ
فعلن ِ
فعّلن
فعلن ْ
ْ

و تكون حياتك طول العمر كتاب دموع
ٓٓ/// ٓ/// ٓ/ٓ/ ٓ/// ٓ/// ٓ///
فعلن ِ
فعلن ِ
فعلن ِ
فعلن ِ
ِ
فعّلن
فعلن ْ

مقدورك أن تبقى مسجوناً بين الماء و بين النار
ٓٓ/ٓ/ ٓ/// ٓ/ٓ/ ٓ/ٓ/ ٓ/ٓ/ ٓ/ٓ/ ٓ/// ٓ/ٓ/
فعلن ِ
فعلن ِ
فعّلن
فعلن ْ
فعلن ْ
فعلن ْ
فعلن ْ
فعلن ْ
ْ
فبرغم جميع حر ِ
ائقو

ٓ/// ٓ/// ٓ/// ٓ///

فعلن ِ
فعلن ِ
فعلن ِ
ِ
فعلن
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و برغم جميع سوابقو
ٓ/// ٓ/// ٓ/// ٓ///

فعلن ِ
فعلن ِ
فعلن ِ
ِ
فعلن

و برغم الحزن الساكن فينا ليل نهار
ٓٓ/// ٓ/ٓ/ ٓ/// ٓ/ٓ/ ٓ/ٓ/ ٓ///
فعلن ِ
فعلن ِ
ِ
فعّلن
فعلن ْ
فعلن ْ
فعلن ْ

و برغم الريح

ٓٓ/ٓ/ ٓ///
ِ
فعّلن
فعلن ْ

وبرغم الجو الماطر و اإلعصار
ٓٓ/ٓ/ ٓ/// ٓ/ٓ/ ٓ/ٓ/ ٓ///
فعلن ِ
ِ
فعّلن
فعلن ْ
فعلن ْ
فعلن ْ

الحب سيبقى يا ولدي

ٓ/// ٓ/ٓ/ ٓ/// ٓ/ٓ/
فعلن ِ
فعلن
فعلن ْ
ْ

ِ
فعلن

أحلى األقدار

ٓٓ/ٓ/ ٓ/ٓ/
فعّلن
فعلن ْ
ْ
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بحر الرمل :
فاعّلتن فاعّلتن فاعّلتن *** فاعّلتن فاعّلتن فاعّلتن

العروض محذوفة دائما أي  :فاعلن  .//./أو فَ ِعلن .///

جاء في كتاب" العيون الغامزة على قضايا الرامزة " في الكّلم عن عروض الرمل
وفي أكثر من كتاب عروضي أن:
" العروض األولى لبحر الرمل محذوفة َّ
وشذ استعمالها تامة " رغم استعمالها من
أكثر من شاعر ومن بينهم المتنبي في بيتين لو أو أكثر ,فّل يجب التقيد بهم بل
بكّلم الفراىيدي الذي ذكر أنها محذوفة دائماً.
الضرب  :فاعّلتن  ././/./فاعلن  .//./فاعّلت ..//./
فعّلتن  ././//فعلن  .///فعّلن ..///

جوازاتو :
فاعلن  :تجوز في العروض و الضرب فقط

فَ ِعلن  :نجوز في العروض و الضرب فقط
فعّلتن  ././//تجوز في الحشو
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يقول الدكتور إبراىيم أنيس في كتاب موسيقى الشعر إن الذي يجيء في حشو بحر
الرمل فاعّلتن ٓ/ٓ//ٓ/

و ِ
فعّلتن  ٓ/ٓ///وكّلىما جيد تستريح إليو اآلذان وتستمتع بموسيقاه .أما ما
أنواع أخرى في حشو األبيات فلم يرد في األشعار
ذكره أىل العروض من جواز ٍ
ٍ
صحيحة محققة الرواية.
قديمها وحديثها ما يؤيد قولهم من قصائ َد
الصيغة النهائية:
الشطر األول :فاعّلتن فاعّلتن فاعلن
الشطر الثاني:
فاعّلتن فاعّلتن فاعّلتن ././/./
فعّلتن ././//
فاعلن .//./
فعلن .///
فاعّلت ..//./
فعّلت ..///
أمثلة عن أنواعو,
النوع األول :
العروض محذوفة والضرب محذوف ,ومثالو قول أحمد شوقي :
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القيت منوُ ما كفى
ظالم
ُ
علموهُ كيف يجفو فجفا ******* ٌ

ٓ//ٓ/ ٓ/ٓ//ٓ/ ٓ/ٓ//ٓ/ ** ٓ/// ٓ/ٓ//ٓ/ ٓ/ٓ//ٓ/
فاعّلتن

فاعّلتن ِ
فعلن

فاعّلتن فاعّلتن فاعلن

*النوع الثاني :
عروض محذوفة والضرب مقصور ومثالو :
سر كما تهوى على أشّلئنا ** وعلى الماضي الذي جاز السماء
ٓٓ//ٓ/ ٓ/ٓ//ٓ/ ٓ/ٓ/// ** ٓ//ٓ/ ٓ/ٓ//ٓ/ ٓ/ٓ//ٓ/
فاعّلتن فاعّلتن

فاعلن

ِ
فاعّلت
فعّلتن فاعّلتن
ْ

*النوع الثالث :
عروضو محذوفة وضربو صحيح ,ومثالو :
يح وساموىا اللّجاما
البر
الر َ
والبحر بهم *** أسرجوا ّ
حين ضاق ّ
ُ
ٓ/ٓ//ٓ/ ٓ/ٓ/// ٓ/ٓ//ٓ/ ٓ/// ٓ/ٓ//ٓ/ ٓ/ٓ//ٓ/
فاعّلتن فاعّلتن ِ
فعلن

فاعّلتن ِ
فعّلتن

فاعّلتن

مجزوء بحر الرمل :
وزنو  :فاعّلتن فاعّلتن ** فاعّلتن فاعّلتن
وأنواعو :
النوع األول :
المعتز :
عروضو صحيحة وضربو صحيح ,ومثالو قول ابن
ّ
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َخ ِفي المحبوب منوُ ** وبدا المكروه ِ
فيو
َ

ٓ/ٓ//ٓ/ ٓ/ٓ///
ِ
فعّلتن فاعّلتن

ٓ/ٓ//ٓ/ ٓ/ٓ///

ِ
فعّلتن

فاعّلتن

ويجوز استخدام ِ
فعّلتن  ٓ/ٓ///في العروض والضرب
*النوع الثاني :
عروضو صحيحة وضربو ُمسبَّغ :

أترى أدعوك من أى ** واهُ كّل لست أدعوك

ٓٓ/ٓ//ٓ/ ٓ/ٓ//ٓ/ ٓ/ٓ//ٓ/ ٓ/ٓ///
ِ
فعّلتن فاعّلتن

فاعّلتن

فاعّلتان

*النوع الثالث :
عوضو صحيحة وضربو محذوف :

ب ىجر ٍ
ان ٍ
الح َزن
طويل ***** أودع
ُر ًّ
القلب َ
ُ

ٓ//ٓ/ ٓ/ٓ//ٓ/ *** ٓ/ٓ//ٓ/ ٓ/ٓ//ٓ/
فاعّلتن فاعّلتن

فاعّلتن

فاعلن

*النوع الرابع :
عروضو صحيحة وضربو مقصور ومثالو قول أحمد شوقي :
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ٍّيار
نصرا ** َى َّز
َ
أعطاف الد ْ
أحرز األسطول ً
ٓٓ//ٓ/ ٓ/ٓ//ٓ/ ٓ/ٓ//ٓ/ ٓ/ٓ//ٓ/
فاعّلتن فاعّلتن

فاعّلتن

فاعّلت
ْ

ويمكن للضرب أن يأتي مقصورا ومخبونًا أي ِ
ّلت ٓٓ///
فع ْ
ً
بحر الرمل في شعر التفعيلة :
التفعيّلت التي تجوز في األضرب :

فعّلتن  ٓ/ٓ///فاعّلتان ِ ٓٓ/ٓ//ٓ/
فاعّلتن ِ ٓ/ٓ//ٓ/
فعّلتان ٓٓ/ٓ///

فعّلن  ٓٓ///فاعلن ِ ٓ//ٓ/
فاعّلن ِ ٓٓ//ٓ/
فعلن ٓ///

فاعّلت ِ /ٓ//ٓ/
ّلت /ٓ///
فع ُ
ُ
الحشو :

فعّلتن  ٓ/ٓ///فاعلن ِ ٓ//ٓ/
فاعّلتن ِ ٓ/ٓ//ٓ/
فعلن ٓ///

مثالو  :قول محمود درويش :
ال تقل لي
ٓ/ٓ//ٓ/
فاعّلتن
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ليتني بائع خب ٍز في الجزائر
ٓ/ٓ//ٓ/ ٓ/ٓ/// ٓ/ٓ//ٓ/
فاعّلتن ِ
فعّلتن فاعّلتن

ليتني راعي ٍ
مواش في اليمن
ٓ//ٓ/ ٓ/ٓ//ٓ/ ٓ/ٓ//ٓ/
فاعّلتن فاعّلتن

ِ
الزمن
ألغنّي
انتفاضات َّ

فاعلن

ٓ//ٓ/ ٓ/ٓ//ٓ/ ٓ///
ِ
فعلن فاعّلتن فاعلن

مثال آخر ألحمد عبد المعطي حجازي :
كان حبّي أن تحييني يداىا

ٓ/ٓ//ٓ/ ٓ/ٓ//ٓ/ ٓ/ٓ//ٓ/
فاعّلتن فاعّلتن

فاعّلتن

ألراىا ِ ٓ/ٓ///
فعّلتن
لم أكن أسمع منها صوتها

ٓ//ٓ/ ٓ/ٓ/// ٓ/ٓ//ٓ/
فاعّلتن ِ
فعّلتن فاعلن
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إنّما كانت تحييني يداىا
ٓ/ٓ//ٓ/ ٓ/ٓ//ٓ/ ٓ/ٓ//ٓ/
فاعّلتن

فاعّلتن فاعّلتن

وتقول نازك المّلئكة :
الكلمات
فيم نخشى
ْ
ٓٓ/// ٓ/ٓ//ٓ/
فاعّلتن ِ
فعّل ْن

وىي أحيانًا ٌّ
أكف من ورو ْد
ْ
ٓٓ//ٓ/ ٓ/ٓ//ٓ/ ٓ/ٓ//ٓ/
فاعّلتن

فاعّلتن فاعّل ْن

بحر المتقارب :
وزنو  :فعولن فعولن فعولن فعولن ** فعولن فعولن فعولن فعولن
فعول - /ٓ//
يجوز في العروض  :فعولن  - ٓ/ٓ//مقبوض أي ُ :
محذوف أي  :فعو ٓ//
ْ
فعول ٓٓ//
الضرب  :فعولن  - ٓ/ٓ//مقصور أي :
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محذوف أي  :فعو ٓ//
فعول /ٓ//
يجوز في حشوه ُ :
أنواعو :
*النوع األول:
عروضو صحيحة (وقد تقبض أو تحذف) والضرب صحيح ,ومثالو قولو المتنبي :
يدل بني ِخ ٍ
ندف ***** على أ ّن كل كر ٍيم ِ
يمان
ومجدي ّ
ّ
ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ// ** ٓ// ٓ/ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ//
فعول فعولن فعو
فعولن
ُ

فعول فعولن فعولن
فعولن
ُ

*النوع الثاني:
عروضو صحيحة (وقد تقبض أو تحذف) وضربو محذوف ( فعو  ) ٓ//ومثالو :
الحزو ُن وأجبالها
ىجرت
ُ
القفار وأطّللها ****** وتلك َ
َ
ٓ// ٓ/ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ// ** ٓ// ٓ/ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ//
فعول فعولن فعو
فعولن
ُ

فعول فعولن فعو
فعولن
ُ
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*النوع الثالث:
عروضو صحيحة ( ويجوز قبضها و حذفها ) والضرب مقصور أي ( فعول ) ٓٓ//
ومثالو :

ِ
باح
بيع ***
َ
رويدك ال يخدع ْن َ
وصحو الفضاء وضوءُ ّ
الص ْ
الر ُ
ك ّ
ُ
ٓٓ// ٓ/ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// /ٓ//
فعول
فعول فعولن فعولن
ُ
ُ

فعول فعولن فعول
فعولن
ُ

بحر المتقارب في شعر التفعيلة :
التفعيّلت البتي تجوز في األضرب ىي :
ْ
فعول  ٓٓ//فعو  ٓ//فعوالن ٓٓ/ٓ//
فعولن ٓ/ٓ//
الحشو :
فعول  /ٓ//فعولن ٓ/ٓ//
ُ
مثالو ,قال الشاعر سميح القاسم :
مكانك ,جوعك زاد البطولة
ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// /ٓ// /ٓ//
فعول فعولن فعولن
فعول
ُ
ُ
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وموتك زيت العيون
َ
ٓٓ// ٓ/ٓ// /ٓ//
فعو ْل
ُ
فعول فعولن ْ

وصوتك من خلفهم يصنع الفجر يصنع حلم الرجولة

ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// /ٓ//
فعول فعولن فعولن
فعول فعولن فعولن فعولن
ُ
ُ
ومن شواىده أيضاً قول فدوى طوقان:
إلى أين أىرب منك وتهرب مني
ٓ/ٓ// /ٓ// /ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ//
فعول فعولن
فعول
فعول
فعولن
ُ
ُ
ُ
إلى أين أمضي وتمضي
ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ//
فعولن فعولن فعولن
ونحن نعيش بسج ٍن
ٓ/ٓ// /ٓ// /ٓ//
فعول فعولن
فعول
ُ
ُ
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ِ
سجن بنيناهُ نحن اختيارا
من
العشق ٌ

ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ//
فعولن فعولن فعولن

ورحنا يداً في ِ
يد

فعولن فعولن

ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ//
فعولن فعولن فعو
بحر السريع :
وزنو :
مفعوالت
مفعوالت ** مستفعلن مستفعلن
مستفعلن مستفعلن
ُ
ُ
عروضو :
ال تبقى صحيحة فتستعمل مطوية مكشوفة أي  :فاعلن  ٓ//ٓ/ومخبولة مكشوفة

أي ِ
فعلن ٓ///
ضربو :

صحيحا ويُستعمل :
ال يبقى
ً

فاعّلت ٓٓ//ٓ/
مطوي مكسوف أي فاعلن  - ٓ//ٓ/مطوي موقوف أي
ْ
ضا مخبول مكسوف أي ِ
فعلن ٓ///
فعلن  - ٓ/ٓ/ويستعمل أي ً
أصلم أي ْ
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( إذا كان العروض ِ
فعلن ) ٓ///
ويمكن المراوحة بينهما في القصيدة الواحدة.
الحشو :
يجوز متفعلن  ٓ//ٓ//ومستعلن ٓ///ٓ/
أنواعو :
*النوع األول:
عروضو مطوية مكسوفة وضربو مطوي ,ومثالو :

ِ
ومن دعا الناس إلى ٍّ ِ
وبالباط ِل
بالحق
ٍّ
ذموهُ
ذمو ****** ّ

ٓ//ٓ/ ٓ///ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/ ** ٓ//ٓ/ ٓ///ٓ/ ٓ//ٓ//
متفعلن مستعلن فاعلن

مستفعلن مستعلن فاعلن

*النوع الثاني :
عروضو مطوية مكسوفة وضربو مطوي موقوف ومثالو :
قاب
يا زورق النّور إلى جنّتي *** طيري على
ِ
طير العُ ْ
األمواج َ
ٓٓ//ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ ٓ///ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/
مستفعلن مستعلن فاعلن

فاعّلت
مستفعلن مستفعلن
ْ

*النوع الثالث:
عروضو مطوية مكسوفة وضربو أصلم ,ومثالو :
47

ب جازت نشوَة الخم ِر
ونشوة
الحب إذا أفرطت *** َّ
بالص ٍّ
ٍّ
ٓ//ٓ/ ٓ///ٓ/ ٓ//ٓ//

ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/

متفعلن مستعلن فاعلن

فعلن
مستفعلن مستفعلن ْ

*النوع الرابع:

عروضو مخبولة مكسوفة وضربو مخبول مكسوف ,ومثالو :

األىل ما برحوا *** من ِ
األىل كل ِ
طول يوم البَي ِن في َح َز ِن
ُ

ٓ/// ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/
مستفعلن مستفعلن ِ
فعلن

ٓ/// ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/
مستفعلن مستفعلن ِ
فعلن

*النوع الخامس :
عروضو مخبولة مكسوفة وضربو أصلم ,ومثالو :
ىائم مغرم
فقلت لها *** ما ُ
يت ُ
قالت تسلَّ ُ
بال قلبي ٌ

ٓ/// ٓ///ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/
مستفعلن مستعلن ِ
فعلن

ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/
فعلن
مستفعلن مستفعلن ْ
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القاعدة النهائية للسريع :

الشطر األول  :مستفعلن مستفعلن فاعلن أو ( ِ
فعلن ) ٓ///
فاعّلت ) ٓٓ//ٓ/
الشطر الثاني  :مستفعلن مستفعلن فاعلن أو (
ْ
أو ( ِ
فعلن ) ٓ/ٓ/
فعلن  ) ٓ///أو ( ْ

بحر السريع في شعر التفعيلة :
التفعيّلت التي تجوز في األضرب :
معوالت ٓٓ/ٓ//
ّلت ٓٓ//ٓ/
ْ
مفع ْ
ْ
مفعوالت َ ٓٓ/ٓ/ٓ/

مفعوال  ٓ/ٓ/ٓ/مفعّل  ٓ//ٓ/معوال ِ ٓ/ٓ//
فعلن ٓ/ٓ/
فعلن ْ ٓ///
ُ
فعل /ٓ/
فع ُ ٓ/

فعول ِ ٓٓ//
فعّلن  ٓٓ///مفعول ٓٓ/ٓ/
الحشو  :مستعلن  ٓ///ٓ/متفعلن  ٓ//ٓ//مستفعلن ٓ//ٓ/ٓ/
مثالو قول الشاعر أدونيس :
كان أبي يؤمن أن الشباب
مفعّلت
 ٓٓ//ٓ/ ٓ///ٓ/ ٓ///ٓ/مستعلن مستعلن
ْ
فعلن
وسع لي دربي  ٓ/ٓ/ ٓ///ٓ/مستعلن ْ
ّ

ِ
نهاياتو  ٓ//ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ//متفعلن مستفعلن مفعُّل
وأنّو في ال
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فعلن
أصغر من قلبي  ٓ/ٓ/ ٓ///ٓ/مستعلن ْ

عالما
كانت حياتي معو ً

ٓ//ٓ/ ٓ///ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/
مستفعلن مستعلن مفعُّل
أسهل ما يزخر فيو الصعاب
ٓٓ//ٓ/ ٓ///ٓ/ ٓ///ٓ/
ّلت
مستعلن مستعلن مفعُ ْ
وكذلك قصيدتو ( ملك مهيار ) بناىا على بحر السريع حيث قال :
مهيار وجوٌ خانو عاشقوه
ٓٓ//ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/
ّلت
مستفعلن مستفعلن مفعُ ْ
اس بّل رنين
مهيار أجر ٌ
ٓٓ// ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/

ْ
فعول
مستفعن مستفعلن
مكتوب على الوجوه
مهيار
ٌ

ْ
فعول
 ٓٓ// ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/مستفعلن مستفعلن
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بحر الرجز :
وزنو :
مستفعلن مستفعلن مستفعلن *** مستفعلن مستفعلن مستفعلن
يجوز في أي موضع استخدام الجوازات :
متفعلن  .//.//مستعلن .///./
إذا أتى العروض مستفعلن .//././
يأتي الضرب مستفعلن  ٓ//ٓ/ٓ/أو متفعلن  ٓ//ٓ//أو مستعلن ٓ///ٓ/
أو مفعولن ٓ/ٓ/ٓ/
إذا أتى العروض مفعولن  ٓ/ٓ/ٓ/فيجب أن يكون الضرب مفعولن ٓ/ٓ/ٓ/
جواز الضرب غير مل ِزم أي ال يقتضي وجوب استمراره في جميع أبيات القصيدة .
أنواعو بالتفصيل :
*النوع األول:
عروضو صحيحة وضربو صحيح ومثالو قول صفي الدين الحلّي :
ىّلال ِ
ناح ًّل ****** في آخ ِر َّ
وبالصبح اختلط
الشه ِر
ِ
صار ً
والبدر قد َ
ُ
ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ///ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/ ** ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ///ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/
مستفعلن مستعلن مستفعلن مستفعلن مستعلن مستفعلن
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*النوع الثاني :
عروضو صحيحة وضربو مقطوع أي مفعولن  ٓ/ٓ/ٓ/ومثالو :
ك المنشوِر
كنت ال تدري فيكفي ما مضى *** وامدد لو من ظلّ َ
إن َ
ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/
مستفعلن مستفعلن مستفعلن

ٓ/ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/

ِ
مستفعل
مستفعلن مستفعلن

مجزوء الرجز :
وزنو  :مستفعلن مستفعلن ** مستفعلن مستفعلن
عروضو وضربو صحيحان أي مستفعلن  ٓ//ٓ/ٓ/وقد يدخلو الخبن أي ٓ//ٓ//
والطي أي مستعلن ٓ///ٓ/
ّ
لكن أيًّا منهما ليس ُمل ِزًما.
مثال قول أحمد شوقي :

علي من أبي
لي ج ّدةٌ ترأف بي ** أحنى َّ
ٓ//ٓ// ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ///ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/
مستفعلن مستعلن مستفعلن متفعلن
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مشطور الرجز :
وىو شطر واحد فقط ووزنو ىو :
مستفعلن مستفعلن مستفعلن
ومثالو قول أحمد شوقي :
ٔ .قم سابق الساعة واسبق وعدىا
ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ///ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/
مستفعلن مستعلن مستفعلن
عنك فاصدع غمدىا
ٕ .األرض ضاقت َ
ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/
مستفعلن مستفعلن مستفعلن

منهوك الرجز :
وزنو فقط  :مستفعلن مستفعلن
ومثالو :
ىذا األصيل َّ
كالذ َىب

ٓ//ٓ// ٓ//ٓ/ٓ/
مستفعلن متفعلن
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يسيل بالمرأى عجب
ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ//
متفعلن مستفعلن
بحر الرجز في شعر التفعيلة :
شعر العمودي لما فيو كثرة جوازات
حمار الشعراء القدماء في ال ّ
بحر الرجزُ ,س َّ
مي َ

ضلة
وعلل وزحافات وىو في ال ّ
شعر الحديث كذلك بل لعلّو يكون وسيلتهم المف ّ
التي ال تعدلها وسيلة أُخرى لنظم شعرىم الحر .فقد تعددت قصائد الشعر الحر منو
بما يجعلها وحدىا تكاد تعدل في عددىا سائر القصائد من سائر البحور األُخرى.
التفعيّلت التي تجوز في األضرب :
مستفعلن  .//././مستفعل  ./././مستفعّلن  ..//././مستعلن .///./
متفعلن  .//.//متفعّلن  ..//.//مستعّلن  ..///./متعّلن ..////
مفعوالن  ../././فعوالن  .././/فاعلن  .//./فاعّلن  ..//./فعّلن ..///
ْ
مفعول .././
مفعول /././
فع  ./فعل  /./فعل  .//فعلن  ././فعول ..//
ُ
متفعل ././/
الحشو :
مستفعلن  .//././متفعلن  .//.//مستعلن  .///./متعلن  .////مستفعل ./././
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مثالو قول نزار قباني :
شك ِ
أنت طيّيبة
ال َ
ٓ//ٓ// ٓ//ٓ/ٓ/
مستفعلن متفعلن
بسيطةٌ وطيّبة
ٓ//ٓ// ٓ//ٓ//
متفعلن متفعلن
بساطة األطفال حين يلعبون
ٓٓ//ٓ// ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ//

ِ
متفعّلن
متفعلن مستفعلن
ِ
عينيك ىما بحيرتا سكون
وأن

ٓٓ// ٓ//ٓ// ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ//
ْ
فعول
متفعلن مستفعلن متفعلن
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مثال آخر لمحمود درويش :
بالز ِ
البيضاء
نابق
يحلم ّ
ْ
ٓٓ/ٓ/ ٓ//ٓ// ٓ///ٓ/
ْ
مفعول
مستعلن متفعلن
بغص ِن ز ِ
يتون

/ٓ/ ٓ//ٓ//
فع ُل
متفعلن ْ
الموِر ِق في المساء
بصدرىا ْ

ٓٓ// ٓ///ٓ/ ٓ//ٓ//
فعو ْل
متفعلن مستعلن ْ
يحلم قال لي بطائ ٍر

ٓ// ٓ//ٓ// ٓ///ٓ/

مستعلن متفعلن فَ ِع ْل
بزىر ِ
ليمون

فع ُل
 /ٓ/ ٓ//ٓ//متفعلن ْ
ولم يفلسف حلموُ ,لم يفهم األشياء

ٓٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ//
ْ
مفعول
متفعلن مستفعلن مستفعلن
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ومن شواىده قول أدونيس:
وحينما استسلمت في جزيرة الجفون
ٓٓ// ٓ//ٓ// ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ//
متفعلن مستفعلن متفعلن فعول
ضيفا على األصداف والجرار
ٓٓ// ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/
مستفعلن مستفعلن فعول
رأيت أن الدىر قارورة
ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ//
متفعلن مستفعلن فاعل
تجمع بين الماء والشرار
ٓٓ// ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ///ٓ/
مستعلن مستفعلن فعول
وتمنح اإلنسان أن يكون
أسطورًة أو بعض أسطوره
ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/
مستفعلن مستفعلن فاعل
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بحر الهزج :
وزنو :مفاعيلن مفاعيلن ** مفاعيلن مفاعيلن
جوازاتو :
مفاعيل  : /././/تجوز في الحشو والعروض أما الضرب فيبقى سالما .
ُ
مفاعي  ././/تجوز في الضرب فقط
أنواع الهزج :
*النوع األول :
عروضو صحيحة وضربو صحيح ومثالو :
عفونا عن بني ذُ ٍ
ىل **** وقلنا القوم إخوا ُن
ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ//

ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ//

مفاعيلن مفاعيلن

مفاعيلن مفاعيلن

*النوع الثاني:
عروضو صحيحة وضربو محذوف ومثالو :

ِ
الحزن الطّ ِ
غز ٌ
ويل
ال ليس لي منوُ **** سوى

ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ//

ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ//

مفاعيلن مفاعيلن

مفاعيلن مفاعي
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بحر الهزج في شعر التفعيلة :
التفعيّلت التي تجوز في األضرب :
مفاعيل  ٓٓ/ٓ//مفاعلن  ٓ//ٓ//مفاعيّلن ٓٓ/ٓ/ٓ//
مفاعيلن ٓ/ٓ/ٓ//
ْ
مفاعي ٓ/ٓ//
الحشو:
مفاعيل /ٓ/ٓ//
مفاعيلن  ٓ/ٓ/ٓ//مفاعلن ٓ//ٓ//
ُ

ومثالو قول يوسف الخال :
تُوارينا عن األبصا ِر أكفا ُن
ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ//
مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن
من ِ
ذرهُ الحافر في مّلعب الشمس
الرملٌ ,
غبار ّ

/ٓ/ٓ// ٓ//ٓ// /ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ/ٓ//
مفاعيل
مفاعيل مفاعلن
مفاعيل مفاعيلن
ُ
ُ
ُ
تقول لي  ٓ//ٓ//مفاعلن
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تأملني
لما أزل ً
طفّلّ ,
أنا ّ

ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ//
مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

ِ
الرط ِ
ْب
على
آثار
فللطوفان
ٌ
قميصي ّ
َ

ٓ/ٓ/ٓ// ٓ//ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ//
مفاعيلن مفاعيلن مفاعلن مفاعيلن
ضا قصيدة "الرجل الذي كان يغنّي" لعبد الوىاب البياتي من ديوانو
ومثالو أي ً
ص  ٗٓٙوما بعدىا.

بحر الخفيف :
وزنو  :فاعّلتن مستفعلن فاعّلتن *** فاعّلتن مستفعلن فاعّلتن
جوازاتو في الحشو :

فاعّلتن يمكن أن تصبح ِ
فعّلتن ٓ/ٓ///
مستفعلن يمكن أن تصبح متفعلن ٓ//ٓ//
أعاريضو وضروبو :

*إذا أتى العروض فاعّلتن  ٓ/ٓ//ٓ/أو ِ
فعّلتن ٓ/ٓ///
61

فيأتي الضرب فاعّلتن  ٓ/ٓ//ٓ/أو ِ
فعّلتن  ٓ/ٓ///أو فاعلن ٓ//ٓ/
أو فاالتن ٓ/ٓ/ٓ/
*إذا أتى العروض فاالتن  ٓ/ٓ/ٓ/فيأتي الضرب فاالتن ٓ/ٓ/ٓ/
أو فاعّلتن  ٓ/ٓ//ٓ/أو ِ
فعّلتن ٓ/ٓ///

*إذا أتى العروض فاعلن  ٓ//ٓ/فيأتي الضرب فاعلن ٓ//ٓ/

*إذا أتى العروض ِ
فعلن ٓ/ٓ/
فعلن  ٓ///فيأتي الضرب فعلن  ٓ///أو ْ
أنواعو مع الشواىد :

*النوع األول:
عروضو صحيحة وضربو صحيح ومثالو قول المتنبّي :

ٍ
كالحات وال يّلقي الهوانا
غير أن الفتى يّلقي المنايا ***

ٓ/ٓ//ٓ/ ٓ//ٓ// ٓ/ٓ//ٓ/ ٓ/ٓ//ٓ/ ٓ//ٓ// ٓ/ٓ//ٓ/
فاعّلتن متفعلن فاعّلتن

فاعّلتن

متفعلن فاعّلتن

*النوع الثاني:
عروضو صحيحة وضربو محذوف أي فاعلن  ٓ//ٓ/ومثالو :
الحب  :ناره والجوى
وانس ما كان يوم كنت غريرا **** تجهل
َّ
َ

ٓ/ٓ/// ٓ//ٓ// ٓ/ٓ//ٓ/
فاعّلتن متفعلن ِ
فعّلتن

ٓ//ٓ/ ٓ//ٓ// ٓ/ٓ//ٓ/

فاعّلتن متفعلن فاعلن
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*النوع الثالث:
عروضو محذوفة وضربو محذوف ومثالو :
يوما على عام ٍر ***** ننتصف منوُ أ وندعوُ لكم
إن قدرنا ً

ٓ//ٓ/ ٓ//ٓ// ٓ/ٓ//ٓ/ ٓ//ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ/ٓ//ٓ/
فاعّلتن مستفعلن فاعلن فاعّلتن متفعلن فاعلن
مجزوء الخفيف :
وزنو  :فاعّلتن مستفعلن *** فاعّلتن مستفعلن
أنواعو * :النوع األول :
عروضو صحيحة وضربو صحيح ومثالو :

ليت ِشعري أين التي **** من ىواىا لم ِ
أسلم
َ
ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ/ٓ//ٓ/
فاعّلتن مستفعلن

ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ/ٓ//ٓ/
فاعّلتن

مستفعلن

*النوع الثاني:

عروضو صحيحة وضربو مقصور مخبون أي ِ
متفع ْل  ٓ/ٓ//ومثالو :

طار قلبي بحبٍّها ***** من ٍ
يطير
لقلب ُ
ٓ/ٓ// ٓ/ٓ//ٓ/
ٓ//ٓ// ٓ/ٓ//ٓ/
فاعّلتن متفعلن

فاعّلتن

ِ
متفع ْل
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بحر الخفيف في شعر التفعيلة :
يجيء الخفيف في شعر التفعيلة على صورتين ,الصورة األولى مثل صورتو في التام
وحينئذ تكون وحدة البيت فيو مرّكبة من ثّلث تفعيّلت تجيء مفردة ومرّكبة وىي :
فاعّلتن مستعلن فاعّلتن
التفعيّلت التي تجوز في األضرب :
فاعّلت ٓٓ//ٓ/
فاعّلتن  ٓ/ٓ//ٓ/فاعّل  ٓ//ٓ/فاالتن ٓ/ٓ/ٓ/
ْ
الحشو:

فاعّلتن ِ ٓ/ٓ//ٓ/
فعّلتن  ٓ/ٓ///مستفعلن  ٓ//ٓ/ٓ/متفعلن ٓ//ٓ//
وىو يجيء على صورتين :

*الصورة األولى :
فاعّلتن مستفعلن فاعّلتن
من شواىدىا قول أدونيس :
ونجوم
لليالي فينا غد
ُ
 ٓ/ٓ/// ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ/ٓ///فعّلتن مستفعلن فعّلتن
السر يهفو
جائع إلى ٍّ
ٌ
ودم ٌ

ٓ/ٓ//ٓ/ ٓ//ٓ// ٓ/ٓ///
ِ
فعّلتن متفعلن فاعّلتن
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*وكذلك قول سميح القاسم :
قتلت بصخرة
أسندوني إذا ُ
ٓ/ٓ/// ٓ//ٓ// ٓ/ٓ//ٓ/
فاعّلتن متفعلن ِ
فعّلتن

الرياح
وارفعوا لي وجهي إزاء ّ

ٓ/ٓ//ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ/ٓ//ٓ/
فاعّلتن مستفعلن فاعّلتن

*والصورة ,الثانية مثل المجزوء :
فاعّلتن مستفعلن وتجيء ىذه الوحدة مفردة أو مكررة
واألضرب التي تجوز في ىذه الحالة :
مستفعلن  ٓ//ٓ/ٓ/فعولن  ٓ/ٓ//مستفعّلن ٓٓ//ٓ/ٓ/

متفعلن ٓ//ٓ//

متفعّلن ٓٓ//ٓ//
وقد يزاد على ذلك كل ما يشتق من مستفعلن من الضروب كما في بحر الرجز(
راجع بحر الرجز في شعر التفعيلة)
الحشو :

فاعّلتن ِ ٓ/ٓ//ٓ/
فعّلتن ٓ/ٓ///
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ومثالو قول سميح القاسم :
عاد من رحلة الفصول
 ٓٓ//ٓ// ٓ/ٓ//ٓ/فاعّلتن متفعّلن
باألناشيد والوعود
ٓٓ//ٓ// ٓ/ٓ//ٓ/
فاعّلتن متفعّلن
ويشيعون أنوُ كان أيامها يقول
ٓٓ//ٓ// ٓ/ٓ//ٓ/ ٓ//ٓ// ٓ/ٓ///
ِ
فعّلتن متفعلن فاعّلتن متفعّلن

ويشيعون أنهم
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ///فعّلتن متفعلن
سمعوا في الدجى عويل
 ٓٓ//ٓ// ٓ/ٓ///فعّلتن متفعّلن
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بحر البسيط :
وزنو :
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن *** مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن
مستفعلن جوازاتها :

ُمتَ ْف ِعلُ ْن .//.//

أما الجوازان ُم ْستَ ِعلُ ْن ُ .///./متعلن  ٓ////فيراىما أىل العروض نادران وقبيحان
وشاذان فّل داعي الستخدامهما.
بالنسبة للجواز متفعلن  .//.//يجوز استخدامو فقط بدل مستفعلن األولى:
متفعلن فاعلن مستفعلن فعلن
أما بدل مستفعلن الثانية ال يجوز.

جوازات فاعلن  .//./ىي فَ ْعلُ ْن  ././و فَ ِعلُ ْن .///

بالنسبة للجواز فَ ْعلُ ْن  ././ال يجوز استخدامو في الحشو أبداً

يعني جوازات فاعلُ ْن الجائزة في الحشو ىي (فاعلُ ْن  ).//./نفسها و (فَ ِعلُ ْن ).///
يعني بجوز الوجهين:

إما :مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن
أو :مستفعلن فَ ِعلُ ْن مستفعلن فاعلن

العروض (آخر تفعيلة بأول شطر)
أما َ
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آخر تفعيلة بالشطر األول في البحر البسيط دائماً فَ ِعلُ ْن  ٓ///وال تجوز فَ ْعلُ ْن ././
وال فاعلُن .//./

كل تغيير في آخر تفعيلة يلتزم في كل أبيات القصيدة .
أنواع بحر البسيط :
*النوع األول :عروضو مخبونة أي  ٓ///والضرب مخبون أي فعلن  ٓ///ومثالو قول
أحمد شوقي :

ِ
الح ُرِم
أح َّل َ
يم على القاع بين البان َ
سفك دمي في األشه ِر ُ
والعلَ ِم ***** َ
رٌ
ٓ/// ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ/// ٓ//ٓ// ٓ/// ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/
مستفعلن فاعلن مستفعلن ِ
فعلن

فعلن مستفعلن ِ
متفعلن ِ
فعلن

*النوع الثاني:

عروضو مخبونة أي ِ
فعلن  ٓ/ٓ/ومثالو :
فعلن  ٓ///وضربو مقطوع أي ْ

ِ
فس ِ
خطر بالنّ ِ
والبال
يا طالب المجد دون المجد ملحمةً ***** في طيّها ٌ

ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ/// ٓ//ٓ/ٓ/

ٓ/// ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/

مستفعلن ِ
فعلن
فعلن مستفعلن ْ

مستفعلن فاعلن مستفعلن ِ
فعلن
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القاعدة النهائية:
الشطر االول :

مستفعلن فاعلن مستفعلن فَ ِعلن

متَ ْفعلن ِ
فعلن
ُ

الشطر الثاني :
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن ٓ//ٓ/

متفعلن ِ
فعلن

فَ ْعلن ٓ/ٓ/
ِ
فعلن ٓ///

مجزوء البسيط:
وزنه  :مستفعلن فاعلن مستفعلن ** مستفعلن فاعلن مستفعلن
مقطوعا أي مستفعل ٓ/ٓ/ٓ/
عروضو :تأتي مستفعلن  ٓ//ٓ/ٓ/أو
ً
ضربو :يأتي مستفعلن  ٓ//ٓ/ٓ/كما يأتي مذيًّّل أي مستفعّلن  ٓٓ//ٓ/ٓ/أو
مقطوعا أي مستفعل ٓ/ٓ/ٓ/
ً
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أنواعو:
*النوع األول:
عروضو صحيحة أي مستفعن  ٓ//ٓ/ٓ/وضربو صحيح أي مستفعلن ٓ//ٓ/ٓ/
ومثالو :

ِ
س مستَ ِ
عج ِم
ماذا وقوفي على رب ٍع خّل **** ُمخلَول ٍق دا ِر ٍ ُ

ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/
مستفعلن فاعلن مستفعلن

مستفعلن فاعلن مستفعلن

*النوع الثاني:
عروضو صحيحة أي مستفعلن  ٓ//ٓ/ٓ/وضربو مقطوع أي مستفعل ٓ/ٓ/ٓ/
ومثالو :
معا إنّما ميعادكم ********* يوم الثّلثا ببطن الوادي
سيروا ً

ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/

ٓ/ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/

مستفعلن فاعلن مستفعلن

مستفعل
مستفعلن فاعلن
ْ

*النوع الثالث:

عروضو صحيحة أي مستفعلن  ٓ//ٓ/ٓ/وضربو ُمذيّل أي مستفعّلن ٓٓ//ٓ/ٓ/
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ومثالو :
يك من ُحسن الوصال
يا صاح قد أخلَ َفت أسماء ما ***** كانت تمنّ َ

ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/
مستفعلن فاعلن مستفعلن

ٓٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/

مستفعلن

فاعلن

مستفعّلن

*النوع الرابع:
عروضو مستفعل  ٓ/ٓ/ٓ/وضربو مستفعل  ٓ/ٓ/ٓ/ومثالو:
ِ
بالخوض في أبح ِر األشعا ِر
مالي أرى أجمل األسفا ِر *****
ٓ/ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/

ٓ/ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/

مستفعلن فاعلن مستفعل

مستفعن فاعلن مستفعل

مخلع البسيط :
وزنه:
مستفعلن فاعلن فعولن ** مستفعلن فاعلن فعولن
مثالو:

ِ
العقول
حسنو
جميّل ***** تتيو في
ُ
أجار َك الل يا ً
َ

ٓ/ٓ// ٓ//ٓ/ ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ//ٓ/ ٓ//ٓ//
متفعلن فاعلن فعولن

متفعلن فاعلن فعولن
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مشطور البسيط :
وزنو :مستفعلن فاعلن *** مستفعلن فاعلن
مثالو :قول أحمد شوقي :
تلك شموس ال ّدجى *** أم ظبيات الخيم
ٓ//ٓ/ ٓ///ٓ/

ٓ//ٓ/ ٓ///ٓ/

مستعلن فاعلن

مستعلن فاعلن

بحر البسيط في شعر التفعيلة:
يأتي بهذا التركيب:
مستفعلن فاعلن ( في شطر واحد )

أو مستفعلن ِ
فعلن ٓ///

فعلن ٓ/ٓ/
أو مستفعلن ْ

أو مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن ( في شطر واحد ) مثالو قول محمود درويش :

يوما إلى
تأتين ً

 ٓ//ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/مستفعلن فاعلن
كالسه ِر
جفني َّ
َ

 ٓ/// ٓ///ٓ/مستعلن ِ
فعلن
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ويسقط الباب لم
 ٓ//ٓ/ ٓ//ٓ//متفعلن فاعلن
تسقط مدينتنا

 ٓ/// ٓ//ٓ/ٓ/مستفعلن ِ
فعلن

ولم تهاجر سوى ِ
بوابة الحج ِر

ٓ/// ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ ٓ//ٓ//
متفعلن فاعلن مستفعلن

ِ
فعلن

أر ِ
اك واقفةً  ٓ/// ٓ//ٓ//متفعلن ِ
فعلن

كالسرو واقف ًة
ّ

 ٓ/// ٓ//ٓ/ٓ/مستفعلن ِ
فعلن
في سفح ذاكرتي

 ٓ/// ٓ//ٓ/ٓ/مستفعلن ِ
فعلن
ِ
خضرة القم ِر
في
 ٓ/// ٓ//ٓ/ٓ/مستفعلن ِ
فعلن
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بحر الطويل:
وزنو :

ِ
فَعولُن ِ
مفاعيلُ ْن فَعولُ ْن مفاعيلُ ْن
مفاعيلُ ْن فَعولُ ْن مفاعيلُ ْن ***** فَعولُ ْن
ْ
ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ//
ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ//
ٓ/ٓ/ٓ//
الجوازات:

عول  /.//ويجوز استخدامو في أي موضع
ل (فَعولُ ْن) جواز واحد ىو فَ ُ
ل (مفاعيلُن) جواز ىو ِ
مفاعلُ ْن  .//.//وىذا الجواز استخدامو ممنوع في الحشو
ْ
العروض ألن عروضو مقبوضة دائما.
واستخدامو واجب في َ
الصيغة النهائية للطويل ىي :

الشطر األول
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن
فعول
ُ

فعول
ُ

الشطر الثاني
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن
فعول
ُ

فعول مفاعلن
ُ
مفاعي
ْ
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أنواعو:
*النوع األول:
عروضو مقبوضة أي مفاعلن  ٓ//ٓ//وضربو صحيح أي مفاعيلن ٓ/ٓ/ٓ//
ومثالو :

ِ
الخفاء وفي الهج ِر
أمين في
وإنّي على عهد المو ّد ِة والوال **** حفي ٌ
ظ ٌ

ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ//

ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ//

فعول مفاعلن
فعولن مفاعيلن
ُ

فعول مفاعيلن
فعولن مفاعيلن
ُ

*النوع الثاني:
عروضو مقبوضة أي مفاعلن  ٓ//ٓ//وضربو مقبوض أي مفاعلن ٓ//ٓ//
ومثالو:

ِِ
سلّ ِم
ومن ىاب أسباب المنايا ينلنوُ ***** وإن ير َق
َ
أسباب ّ
السماء ب ُ

ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ//
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن

فعول مفاعلن
فعولن مفاعيلن
ُ

*النوع الثالث:
عروضو مقبوضة أي مفاعلن  ٓ//ٓ//وضربو محذوف أي مفاعي ٓ/ٓ//
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ومثالو:
إذا طال واستعصى فما ىي ليلةٌ ***** ولكن ٍ
لهن عدي ُد
ليال ما ّ

ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ//

ٓ/ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ//

فعول مفاعلن
فعولن مفاعيلن
ُ

فعول مفاعي
ُ

فعولن مفاعيلن

بحر الطويل في شعر التفعيلة:
قليّل مثل البسيط والخفيف
لم يرد بحر الطويل في شعر التفعيلة إال ً
مرتين في السطر:
يجيء وفق التركيب التالي مرة أو ّ
فعولن مفاعيلن ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ//

أو فعولن مفاعلن ٓ//ٓ// ٓ/ٓ//
أو فعولن مفاعيّلن ٓٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ//
ومثالو قول بدر شاكر السياب:
ِ
مقمر
َ
تنامين أنت اآلن والليل ُ
ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ//
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن

ِ
ِ
مزىر
أغانيو ٌ
أنسام وراعيو ُ
ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ//
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كل ٍ
ِ
دوحة
وفي عالم
األحّلم من ٍّ
ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ//
تلَ ّق ِ
اك َم ْعبَ ُر
ٓ//ٓ// ٓ/ٓ//
إن شواىد البحور المرّكبة األخرى التي تترّكب فيها الوحدة الموسيقية من تفعيلتين
أو ثّلث ىي شواىد قليلة ونادرة ألن ىذه البحور ال تسمح باالنطّلق الذي يسعى
إليو الشعر الحر وشعراؤه .وىذه البحور ىي  :البسيط والطويل والخفيف والمديد
والمنسرح والمضارع والمقتضب والمجتث.

76

بحر المديد:
وزنو:
فاعّلتن فاعلن فاعّلتن ********* فاعّلتن فاعلن فاعّلتن
ٓ/ٓ//ٓ/ ٓ//ٓ/ ٓ/ٓ//ٓ/

ٓ/ٓ//ٓ/ ٓ//ٓ/ ٓ/ٓ//ٓ/

العروض :فاعّلتن  ٓ/ٓ//ٓ/فيكون الضرب فاعّلتن ٓ/ٓ//ٓ/

فعّلتن  ٓ/ٓ///فيكون الضرب ِ
العروض ِ
فعّلتن ٓ/ٓ///
فعلن  ٓ///فيكون الضرب ِ
العروض ِ
فعلن ٓ///

العروض ِ
فعلن ٓ/ٓ/
فعلن  ٓ///فيكون الضرب ْ
الحشو:

فاعّلتن يجوز أن تصبح ِ
فعّلتن ٓ/ٓ///

فاعلن  ٓ//ٓ/يجوز أن تصبح ِ
فعلن ٓ///

فاعّلت  ٓٓ//ٓ/وكن ال يجوز أن يأتي بعدىا
فاعّلتن  ٓ/ٓ//ٓ/يجوز أن تكون
ْ
ِ
فعلن  ٓ///فقط فاعلن ٓ//ٓ/
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أنواعو:
*النوع األول:
عروضو صحيحة أي فاعّلتن  ٓ/ٓ//ٓ/والضرب كذلك ومثالو:
كم وكم قد حلّها من ٍ
هار
الليل بهم والنّ ُ
أناس **** ذىب ُ

ٓ/ٓ//ٓ/ ٓ//ٓ/ ٓ/ٓ//ٓ/
فاعّلتن فاعلن فاعّلتن

ٓ/ٓ//ٓ/ ٓ/// ٓ/ٓ///
فعّلتن ِ
ِ
فعلن فاعّلتن

*النوع الثاني:
فاعّلت ٓٓ//ٓ/
عروضو محذوفة أي فاعلن  ٓ//ٓ/وضربو مقصور أي
ْ
ومثالو :
الظّلم
يهتك ستر
إ ّن في
ِ
األحداج مقصورةٌ ***** وجهها ُ
ْ

ٓ//ٓ/ ٓ//ٓ/ ٓ/ٓ//ٓ/
فاعّلتن فاعلن فالعن

ٓٓ//ٓ/ ٓ/// ٓ/ٓ//ٓ/

فاعّلتن ِ
فعلن

فاعّلت
ْ

*النوع الثالث:

عروضو محذوفة مخبونة أي ِ
فعلن  ٓ///وضربو كذلك
ومثالو :
الصبح في َو َى ِن
قام واألقوام صامتةٌ ******* ونسيم
ِ

ٓ/// ٓ//ٓ/ ٓ/ٓ//ٓ/
فاعّلتن فاعلن ِ
فعلن

ٓ/// ٓ//ٓ/ ٓ/ٓ///

فعّلتن فاعلن ِ
ِ
فعلن
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*النوع الرابع:
العروض محذوفة أي فاعلن  ٓ//ٓ/والضرب كذلك محذوف
ومثالو:
القدر الغالبا
فالهوى لي ٌ
غالب ****** كيف أعصي َ
قدر ُ
ٓ//ٓ/ ٓ/// ٓ/ٓ//ٓ/
ٓ//ٓ/ ٓ/// ٓ/ٓ//ٓ/
فاعّلتن ِ
فعلن فاعلن

فاعّلتن ِ
فعلن فاعلن

*النوع الخامس:
فعلن ٓ/ٓ/
عروضو محذوفة أي فاعلن  ٓ//ٓ/وضربو مبتور أي ْ

ومثالو:

من ىواىا قد أتانا الهوى ***** صي َغ من حل ٍو وأشعا ِر
ٓ//ٓ/ ٓ//ٓ/ ٓ/ٓ//ٓ/

ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ ٓ/ٓ//ٓ/

فاعّلتن فاعلن فاعلن

فعلن
فاعّلتن فاعلن ْ

*النوع السادس:

عروضو محذوفة مخبونة أي ِ
فعلن ٓ/ٓ/
فعلن  ٓ///وضربو مبتور أي ْ
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ومثالو:
ورنَت ***** قد محت ضي ًقا على ِ
ضيق
تلك قلبي قد أتت َ
ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ ٓ/ٓ//ٓ/
ٓ/// ٓ//ٓ/ ٓ/ٓ//ٓ/
فاعّلتن فاعلن ِ
فعلن

فعلن
فاعّلتن فاعلن ْ

مشطور المديد:

فعلن **** فاعّلتن ِ
وزنو :فاعّلتن ِ
فعلن
مثالو:
في القوافي عملي *** صوت روح ِ
األمل
ٓ/// ٓ/ٓ//ٓ/
فاعّلتن ِ
فعلن

ٓ/// ٓ/ٓ//ٓ/
فاعّلتن ِ
فعلن
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بحر المنسرح:
وزنو:
مفعوالت مستفعلن
مفعوالت مستفعلن ******** مستفعلن
مستفعلن
ُ
ُ
ٓ//ٓ/ٓ/ /ٓ/ٓ/ٓ/ ٓ //ٓ/ٓ/

ٓ//ٓ/ٓ/ /ٓ/ٓ/ٓ/ ٓ //ٓ/ٓ/

دائما فتصبح :
عروضو وضربو ال تستعمل تفعيلتهما صحيحة بل تصبح مطوية ً
مستعلن ٓ///ٓ/
إذا جاء عروضو مستعلن  ٓ///ٓ/فيأتي ضربو مستعلن ٓ///ٓ/
مستفعل ٓ/ٓ/ٓ/
أو
ْ
الحشو:
يجوز في مستفعلن  ٓ//ٓ/ٓ/أن تصبح:

متفعلن  - ٓ//ٓ//مستعلن ُ - ٓ///ٓ/متَ ِعلُن ٓ////

مفعّلت  /ٓ//ٓ/وىذا كثير في ٍّ
الشعر
مفعوالت  :يجوز بها أن تأتي
ُ
ُ

ّلت  /ٓ///وىذا قليل في الشعر
َمعُ ُ
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أنواعو:
*النوع األول :عروضو مطوية أي مستعلن  ٓ///ٓ/وضربو مطوي أي مستعلن
 ٓ///ٓ/ومثالو:
غضبت؟ ما علما
سأل مما
ضرني ىواهُ ولو **** يُ ُ
ُ
غضبان قد ّ

ٓ///ٓ/ /ٓ//ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/

ٓ///ٓ/ /ٓ//ٓ/ ٓ///ٓ/

مفعّلت مستعلن
مستفعلن
ُ

مفعّلت مستعلن
مستعلن
ُ

*النوع الثاني:
عروضو مطوية أي مستعلن  ٓ///ٓ/وضربو مقطوع أي مستفعل ٓ/ٓ/ٓ/
ومثالو:

نية قَ َذ ٍ
ِ
شحط ٍ
عليك تعذيبي
وأنت في
ف ***** يهون فيها َ

ٓ///ٓ/ /ٓ//ٓ/ ٓ//ٓ//

ٓ/ٓ/ٓ/ /ٓ//ٓ/ ٓ//ٓ//

مفعّلت مستعلن
متفعلن
ُ

مستفعل
مفعّلت
متفعلن
ُ
ْ

منهوك المنسرح:
مفعوالت فقط
وزنو :مستفعلن
ُ
مثالو :
*النوع األول:
مفعوالت ٓٓ/ٓ/ٓ/
مفعوالت  /ٓ/ٓ/ٓ/تأتي موقوفة أي تصبح
ْ
ُ
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ومثالو:
يا موطنًا لألحر ْار
ٓٓ/ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/
مفعوالت
مستفعلن
ْ
لألنظار
يا قبلةً
ْ
ٓٓ/ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/
مفعوالت
مستفعلن
ْ
*النوع الثاني:
مفعوالت  /ٓ/ٓ/ٓ/تأتي مكسوفة أي مفعوال  ٓ/ٓ/ٓ/ومثالو:
ُ
مهّل
مهّل عذولي ً
ً
ٓ/ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/
مستفعلن مفعوال
كنت تبغي نَيّل
إن َ
ٓ/ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/
مستفعلن مفعوال
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بحر المضارع:
وزنو:
فاع التن
فاع التن **** مفاعيلن ِ
مفاعيلن ِ
ٓ/ٓ//ٓ/ ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ//ٓ/ ٓ/ٓ/ٓ//
فاع التن ٓ/ٓ//ٓ/
دائما أي ِ
عروضو وضربو يبقى سالماً ً
لذلك ىو نوع واحد فقط.

مفاعيل  /ٓ/ٓ//أو مفاعلن
الحشو :يجوز في مفاعيلن  ٓ/ٓ/ٓ//أن تأتي
ُ
ٓ//ٓ//
مثالو:
النجاح
البّلد ***** ويعنو لها
لكي تسعد ُ
ُ
ٓ/ٓ//ٓ/ /ٓ/ٓ//
ٓ/ٓ//ٓ/ /ٓ/ٓ//
فاع التن
مفاعيل ِ
ُ

فاع التن
مفاعيل
ِ
ُ
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بحر المقتضب:

وزنو :
مفعوالت مستعلن
مفعوالت مستعلن *****
ُ
ُ
ٓ///ٓ/ /ٓ/ٓ/ٓ/

ٓ///ٓ/ /ٓ/ٓ/ٓ/

عروضو مفتعلن  ٓ///ٓ/مثل ضربو فقط
مفعّلت  /ٓ//ٓ/ويجوز أن تصبح
مفعوالت  /ٓ/ٓ/ٓ/يجوز أن تصبح
الحشو:
ُ
ُ
معوالت /ٓ/ٓ//
ُ
مثالو:

ِ
ب
ب **** يستخ ّفوُ الطََّر ُ
حامل الهوى تَع ُ
ُ
ٓ///ٓ/ /ٓ//ٓ/
ٓ///ٓ/ /ٓ//ٓ/
مفعّلت مستعلن
ُ

مفعّلت مستعلن
ُ

مثال آخر:

أدعوك من ِ
كثب
أدعوك من بُعُ ِد **** بل
ال
َ
َ
ٓ///ٓ/ /ٓ/ٓ/ٓ/ ٓ///ٓ/ /ٓ/ٓ/ٓ/
فعوالت مستعلن
م
ُ

مفعوالت
ُ

مستعلن
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مثال آخر:

ِ
بالبيان والندر
أتان ا يبشرنا ********

ٓ///ٓ/ /ٓ/ٓ//

ٓ///ٓ/ /ٓ//ٓ/

معوالت مستعلن
ُ

مفعّلت مستعلن
ُ

بحر المجتث:
وزنو:
مستفعلن فاعّلتن ***** مستفعلن فاعّلتن
مستفعلن يجوز فيها متفعلن ٓ//ٓ//

الضرب :يجوز فيو ِ
فعّلتن  ٓ/ٓ///و فاالتن ٓ/ٓ/ٓ/

العروض :يجوز فيو ِ
فعّلتن  ٓ/ٓ///وىذا التغيير غير ملزم في كل أبيات القصيدة.

بحر المجتث ىو نوع واحد مثالو:
مرٍة يا حبيبي ***** واللّيل يغشى البرايا
كم َّ
ٓ/ٓ//ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/

ٓ/ٓ//ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/

مستفعلن فاعّلتن

مستفعلن فاعّلتن
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مثال آخر:
األرصاد
ّلئع تبدو **** وىذه
ُ
ىذي الطّ ُ
ٓ/ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ//
ٓ/ٓ/// ٓ//ٓ/ٓ/
مستفعلن ِ
فعّلتن

متفعلن فاالتن
******* نهاية البحور********

ضرورةُ ٍّ
الشعريَّة:
ال ّ
شاعر ما ال يجوز لغيره"
يقال" :يجوز لل ّ
الشع ِريَّ َة ىي ر َخص أُ ِ
ِ
الضرورَة ٍّ
إن َّ
قواعد
عطيَت للشعراء دون النّاثرين في ُمخالفة
ُ ٌ
شعريّة ,فقيود
الصورة ال ّ
اللّغة وأصولها المألوفة ,وذلك بهدف استقامة الوزن وجمال ّ

شعر ع ّدة ,منها الوزن ,والقافية ,واختيار األلفاظ ذات الرنين الموسيقي والجمال
ال ّ
الفني ,فيضطر الشاعر أحياناً للمحافظة على ذلك إلى الخروج على قواعد اللغة من
صرف ونح ٍو ِ
ٍ
وخّلفوَّ .
إن َّ
الشاعر المقتدر ىو الذي يتجنّب الوقوع فيها .وىناك
ضرورات قبيحة ومبتذلة أي ركيكة كثيرة االستعمال ,وأيضا ىناك ضرورات مقبولة
ٍ
مؤاخذة عليو.
يجوز للشاعر ارتكابها بدون
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والضرورات الشعرية كثيرة  ,متنوعة فمنها ضرورات الزيادة ,وضرورات النقص,
وضرورات التغيير ,وإليك طائفةً منها :
أوال  :ضرورات الزيادة :
تنوين ما ال ينصرف ,مثل :

دخلت الخدر خدر ٍ
ك مرِ
لي
ج
ن
إ
الويّلت
لك
:
فقالت
***
عنيزة
ويوم
ّ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
ْ
َ َ
ْ
واألصل ( ِخ ْد َر عُنَ ْي َزَة ) لكنو صرف للضرورة .
المبني ,مثل :
تنوين المنادى
ّ

سّلم ِ
ّلم
الل يا َمطٌَر عليها *** وليس َ
الس ُ
ُ
مطر ّ
عليك يا ُ
واألصل ( يا َمطَُر ) لكنو َّنون للضرورة .

مد المقصور  ,مثل :

ِ
فقر ُ
سيغنيني الذي أغناك عني *** فّل ٌ
يدوم وال غناءُ
واألصل ( وال غنى ) لكنو َّ
مد للضرورة .
إشباع الحركة فينشأ عنها حرف مد من جنسها ,مثل :
ٍ
اد الصيا ِر ِ
يف
كل
تنفي يداىا الحصى في ٍّ
ىاجرة *** نَ ْف َي الدناني ِر تَ ْن َق ُ
ْ
واألصل ( الصيارف ) لكنو أشبع للضرورة .
ثانيا :
ضرورات النقص :
قصر الممدود  ,مثل :
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الس َفر *** وإ ْن تَحنَّى كل ٍ
َّ
ودبِ ْر
عود َ
البد من َ
َ
ص ْن َعا وإن طال َّ ْ
ص َر للضرورة .
اء ) لكنو قَ َ
واألصل ( َ
ص ْن َع َ

ترخيم غير المنادى مما يصلح للنداء ,مثل :
ِ
ِ
يف بْن َم ٍ
والخصر
ال ليلة الجوع
ْ
لَن ْع َم الفتى تعشو إلى ضوء ناره *** طَ ِر ُ ُ
واألصل ( مالِ ٍ
ك ) لكنو رخَّم للضرورة .
َ

ترك تنوين المنصرف ,مثل :
يفوقان ِ
وما كان ِ
ِ
اس في َم ْج َم ِع
د
ر
م
***
حابس
وال
ن
ص
ح
َ
ْ
ٌ
ْ
َ
ٌ
ِ
اسا ) لكنو ترك التنوين للضرورة .
واألصل (م ْر َد ً
تخفيف المشدد في القوافي ,مثل :

فّل ِ
العامري *** ال َّ
القوم أنٍّي أَفِ ْر
وأبيك ابْ نَةَ
ٍّ
عي ُ
يد ْ
واألصل ( أَفِ ّر ) لكنو خفف للضرورة .
ثالثا :
ضرورات التغيير :
قطع ىمزة الوصل ,مثل :

ان الدى ِر منٍّي ِ
أال ال أرى إِثْ نَ ْي ِن أحسن شيمةً *** على ح َدثَ ِ
وم ْن ُج ْم ِل
َ
َ

واألصل (اثْ نَ ْي ِن) لكنو قَطَ َع للضرورة .

وصل ىمزة القطع  ,مثل :
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يا ابا الم ِ
ٍ
فر ْجتُو بالمك ِر منٍّي َو َّ
الدىا
ب أم ٍر
غيرة ُر َّ
معضل *** َّ
َ َ ُ

ص َل للضرورة .
واألصل (يَا أبَا) لكنو َو َ
فك المدغم ,مثل :

الحم ُد ِ
مليك ِ
الناس ربًّا فاقْ بَ ِل
أنت ُ
األجلَ ِل *** َ
لل ٍّ
العلي ْ
األج ّل ) لكنو فَ َّ
ك للضرورة .
واألصل ( َ
تقديم المعطوف ,مثل :

عليك ورحمةُ ِ
أال يا نخلةً من ِ
عرق *** ِ
ذات ٍ
السّلم
الل
ُ
عليك السّلم ورحمةُ ِ
واألصل ( ِ
المعطوف للضرورة .
الل ) لكنو قَ َّدم
َ
ُ
***************************

حروف القافية:
صفي ال ّدي ِن الحلّي ببيتين فقال:
إ ّن حروف القافية ىي ستّة جمعها َ
ٍ
حروف ستّ ٍ
ِ
علو بروجها
في
تجري
كالشمس
***
ة
تجري القوافي في
ّ
تأسيسها ودخيلها مع ردف ها *** ورويّها مع وصلها وخروجه ا

وي ,والوصل,
والر ّ
والردفّ ,
ىي حسب تتابعها في القافية :التّأسيس ,وال ّدخيلّ ,
لزم قوافي
والخروج .فإذا وقع حرف من ىذه الحروف في قافية بيت من القصيدةَ ,
سائر أبياتها.
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ٔ* التّأسيس:
وي حرف واحد متحرك يسمى الدخيل .وسميت ىذه األلف
الر ّ
ىو ألف بينها وبين ّ

بأس البناء.
بذلك لتقدمها على جميع حروف القافية فشبهت ّ

ومثالها األلف في "المكارم" و "العظائم" في قول المتنبي من بحر الطويل:
المكارم
ائم *** وتأتي على قدر الكرام
ُ
على قد ِر أىل العزم تأتي العز ُ
وتعظم في عين الصغير صغارىا *** وتصغر في عين العظيم العظائِ ُم
ُ

وإن فُ ِ
والروي أكثر من حرف لم تُع ّد تأسيساً ولم تلتزم.
ص َل بين األلف
ّ
ٕ* الدخيل:

المتحرك الفاصل بين الروي وألف التأسيس .وىذا الحرف ,وإن كان من
ىو الحرف
ّ
لوازم القافية ,فليس من الواجب التزامو بعينو في القصيدة ,وذلك بخّلف حروف

القافية األخرى .ومثالو:
المكارم
ائم *** وتأتي على قدر الكرام
ُ
على قد ِر أىل العزم تأتي العز ُ
وتعظم في عين الصغير صغارىا *** وتصغر في عين العظيم العظائِ ُم
ُ

روي ,وما بينهما ىو ال ّدخيل ,وىو الراء في البيت األول
فاأللف تأسيس ,والميم ّ
والهمزة في البيت الثاني.
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الردف:
ٖ* ّ
ضمة ,والياء الساكنة بعد
ىو حرف م ّد (األلف بعد فتحة ,والواو الساكنة بعد ّ
كسرة) أو ىو حرف لين (حروف اللين ىي الواو والياء الساكنتان بعد حركة غير
مجانسة لهما).
وىو يقع قبل الروي دون فاصل بينهما ,سواءً كان الروي مطل ًقا متحركاً أو مقيّداً
ساكناً ومثالو حرف الواو قبل الّلم في قول الشاعر:
يطول
شرح ُ
ال تسلني كيف حالي *** فلوُ ٌ

وأقول
فعسى يجمعنا الدى *** ر وتصغي ُ

ٍ
حينئذ ليسا
وإذا كانت الواو أو الياء متحركتين او مشددتين لم تعتبرا ردفاً ألنهما
ليناً وال م ّداً ويجوز أن تقعا في بعض القوافي دون بعض من القصيدة الواحدة كقول
المتنبي:
ظ اليّدا
عنهم *** ومن لك بالحر الذي يحف ُ
وما قتل األحر َار كالعفو ُ
اللئيم تم ّردا
أنت
أنت
َ
يم ملكتوُ *** وإن َ
َ
إذا َ
أكرمت َ
أكرمت الكر َ
وي:
الر ّ
ٗ* ّ

ىو تمام البيت الذي يقع بو االرتواء واالكتفاء أي ىو النبرة أو النغمة التي ينتهي بها

البيت ويلتزم الشاعر تكراره في كل أبيات القصيدة وإليو تنسب القصيدة فيقال
كل األحرف تصلح أن تكون رويّاً إال بضعة منها.
ميميّة أو نونيّة أو الميّة ,و ّ
92

٘*الوصل:
ىو الحرف الذي يلي الروي المتحرك وسمي بذلك ألنو وصل حركة الروي أي
أشبعها .والوصل حرف غير ضروري في البيت ولكنو إن وجد لزم القصيدة كلها.
وصّل بدون منازع ىي حروف المد
واتفق علماء القوافي على أربعة أحرف ترد ً
الثّلثة (األلف والواو والياء المسبوقة بحرف يجانسها) والهاء .وقيل أنو اتخذ من
وصّل لمشابهتها حروف المد في خفاء صوتها ,وكون مخرجها من مخرج
الهاء ً
األلف .وألنها تبين حركة ما قبلها في مثل ِ
"ارم ِو" و "ادنُوُ" واختلف العلماء في تاء
التأنيث وكاف الخطاب والميم المتصلة بالضمائر.
وىاء الوصل ىي التي تقع في آخر البيت الشعري دون أن تصلح ألن تكون رويّاً
وي .وىي تكون ضميراً ساكناً كقول الشاعر:
الر ّ
فيُلتزم الحرف الذي قبلها على أنوُ ّ
بعدك ما احتيالُو
يا حيرة
الصب الذي *** لم يد ِر َ
ٍّ
فكيف حالُ و
أنت الحياةُ ومن تُفا **** رقوُ الحياةُ
َ
َ

متحركاً كقول الشاعر:
أو ضميراً ّ

الدفاع دموعها
وسّلحها عند
فحجتها البكاءُ لخصمها ***
ِ
ضعُ َفت ّ
ُ
ِ
الطّلق يُضيعُها
ا *** وحليلها عند
الدفاع يبيعه
فوليّها عن
ِ
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وألف الوصل
ىي األلف الواقعة في آخر البيت الشعري وال تصلح أن تكون رويّاً فيلتزم الحرف
روي مثال قول الشاعر:
الذي قبلها على أنو ّ
قيل لن يتص ّدعا
وكنّا َكنَدمانَي جذيمةَ حقبةً *** من الدى ِر حتّى َ

اجتماع لم نبت ليلةً مع ا
فلما تفرقنا كأني ومالك اً *** لطول
ٍ
فالروي في ىذه األبيات ىو حرفا العين ,واأللف وصل.
وياء الوصل
ىي الواقعة في آخر البيت الشعري ,دون أن تصلح ألن تكون رويّاً ,وتكون ضميراً

للمتكلّم ,أو ضميراً للمخاطبة ,أو إشباعاً ,أو من أصل بنية الكلمة ,ومثالها:
ِ
ِ
اطم مهّلً بعض ىذا التّدل ِّل *** وإن ِ
أزمعت صرمي فأجملي
كنت قد
أَفَ ُ
ك قاتل ي *** وأنّ ِ
أغَر ِك منّي أن حبّ ِ
القلب يفع ِل
ك مهما تأمري
ّ
َ
فالروي ىو الّلم والياء ىي وصل.
ّ

و واو الوصل

ىي الواقعة في آخر البيت الشعري ,دون أن تصلح ألن تكون رويّاً وتكون ضميراً
للجماعة ,أو إشباعاً ,أو من أصل بنية الكمة ومثالها:
ِ
َّ
األمر ِجد **** ولو أع ّدوا واستع ّدوا
فإن
وا
د
ج
ّ
َ
س يُ َع د
ال ت ّ
غفلن ,فإنّم ا **** آجالكم نَ َف ٌ
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وي ,والواو وصل وىي في البيت األول ضمير الجماعة ,وفي
الر ّ
فحرف الدال ىو ّ
البيت الثاني إشباع ,وربما تكون من أصل بنية الكلمة مثل كلمة " وتغدو " .

ثمة أحرف تصلح ألن تكون وصّلً ورويّاً بقيود ,وىي األلف ,والواو ,والياء ,والهاء,

وتاء التأنيث ,وكاف الخطاب.
فاأللف

للروي والوصل إذا كانت أصليّة ,أي من بنية الكلمة وكان ما قبلها مفتوحاً.
تصلح
ّ

فإذا أورد الشاعر في قافيتو مثل (ىدى) و (منى) و (ضنى) و (عفا) ولم يلتزم

ٍ
حينئذ مقصورة
الحرف الذي قبلها فإنو يكون قد اعتبر األلف رويّاً وتسمى القصيدة

ومثالها:

وبتنا نقبّ ُل أسيافن

ا *** ونمسحها من ِ
دماء الع دا

لتعلم مصر ومن بالعر ِ
ِ
بالعواصم أنني الفت ى
اق *** ومن
ُ

عتوت على من عت ا
ت **** وأنّي
ُ
وفيت وأني أبي ُ
وأني ُ
وما كل من قال قوالً وفى *** وال كل من ِ
يم خسفاً أبى
س
َ
أما إذا التزم الشاعر الحرف الذي قبل األلف ,سواءً أكانت األلف أصلية أم

ٍ
حينئذ تعتبر ألف وصل والحرف الملتزم بو قبلها ىو الروي.
لإلطّلق ,فإن األلف,
ومثالها:

ِ
ِ
بالصدود ِرض
منك الصدود ومني

علي بهذا في ِ
ىواك قضى
ا *** من ذا َّ

ِ
بي ِ
الكآبة أو ِ
ِ
بالبرق ما َوَمض ا
بالشمس ما طلعت *** من
منك ما لو غدا
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وأما الياء
للروي وللوصل فتكون رويّاً إذا لم
فإذا كان ما قبلها مكسوراً فإنها تكون صالحةً
ّ
يلتزم الحرف الذي قبلها ,وتكون وصّلً إذا التزم الحرف الذي قبلها.
تحرك الحرف الذي قبلها أو سكونو .فيتعيّن أن تكون
ّأما إذا كانت متحركة مع ّ
رويّاً ,ومثال الياء المتحركة مع تحركما قبلها قول الشاعر:
شئت بعد ِ
ِ
أشقيت عيشتي **** وإن ِ
ِ
وأنت التي ِ
ِ
أنعمت باليا
الل
شئت

ومثال الياء المتحركة مع سكون ما قبلها قول الشاعر:
جبريل أنت ىدى السما **** ِء  ,وأنت برىا ُن ِ
العنايَة
ُ
والواو تأتي وصّلً أو رويّاً بالشروط التي للياء.
والهاء تصلح أن تكون رويا

إذا كانت أصلية ,أي من بنية الكلمة ,وكان ما قبلها متحركاً ,أما إذا كانت للسمت,
أو ضميراً ,أو للتأنيث فيُنطق بها ىاء ,فهي وصل.

والتاء

المتحرك ما قبلها أي التي ليس قبلها م ّدة .مثل تخلّت –
والمقصود بها تاء التأنيث
ّ
زلّت سواءٌ أبقيت ساكنة أم ُحركت بالكسر لإلطّلق أو إلتباعها بياء المتكلم .إذا
التزم بالحرف الذي قبلها .كانت وصّلً ويكون الحرف الملتزم بو ىو الروي ومثالو:
ِ
القلب حتى تول ِ
موجعات ِ
ّت
وما كنت أدري قبل عزة ما البكا **** وال

الثواء عندىا وأظنه
أريد َ

المكث ملَّ ِ
ت
ا **** إذا ما أطلنا عندىا
َ َ
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فالروي ىنا الّلم والتاء وصل.
ّ
أما إذا لم يلتزم بالحرف الذي قبلها فإنو يتعين أن تكون رويّاً ال وصّلً مثل:

عاشق **** لو احتملت من ِ
عبئو البعض َكلَّ ِ
وجدت بكم وجداً قوى كل ٍ
ت
ُ
سقم لوُ بجفونك
وأنحلني ٌ

ِ
بالفؤاد وحرقت
م **** غرام التياعي

ي

والكاف
إذا كانت للخطاب ولم يكن قبلها حرف مد بل حرف صحيح ملتزم بو ,فإنّوُ يصح
الروي مثالو:
اعتبارىا رويّاً كما يصح اعتبارىا وصّلً والحرف الذي قبلها ىو
ّ
ك
سرِه ما
َّع
الصبر ٌّ
استودع ْ
َ
َود َ
محب و ّد َعك **** ٌ
ذائع من ّ
َ
ك
ْ
وسنى **** رحم الل زماناً أطلعَ
يا أخا البدر ً
سناء ً

أما إذا سبقت بحرف مد أو لم يلتزم بالحرف الذي قبلها فإنو يتعين أن تكون ىي

الروي مثالو:
بت وعادن
يا جارة الوادي طر ُ

األحّلم من ذك
ي **** ما يشبوُ
َ

رِ
اك

مثلت في الذكرى ِ
السنين الحاكي
يات صدى
ىواك وفي الكرى **** والذكر ُ
ُ
َ
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 *ٙالخروج:
المتحركة ,وىو يتولّد من إشباع حركة ىذه
ىو حرف الم ّد الذي يلي ىاء الوصل
ّ
سمي بذلك ألنو يخرج بو من البيت ,أو لبروزه وتجاوزه الوصل .ويكون ألِفاً
الهاءّ .
بعد الهاء المفتوحة ,نحو قول الشاعر:
عدو ما يريد سراحه ا
بكف ٍّ
س كأنه ا **** ّ
ولي كب ٌد ّ
حرى ون ْف ٌ
ٍ
فه َّزت جناحها
كأن على قلبي قطا ًة تذكرت **** على ظمأ ِورداً ّ
الحاء روي والهاء وصل واأللف خروج.
اء بعد ىاء الوصل المكسورة نحو قول الشاعر:
ويكون ي ً

عليك التوى **** فشا ِور لبيباً وال ِ
تعص ِو
وإن باب أم ٍر َ

فالصاد روي والهاء وصل والياء المتولدة من إشباع كسرة الهاء والتي تظهر في
الكتابة العروضية ال في الخط ىي الخروج .ويكون واواً بعد ىاء الوصل المضمومة
نحول قول الشاعر:
ال تعذليو فإن العذل يولع وُ **** قد ِ
قلت ح ّقاً ولكن ليس يسمعوُ
جاوزت في ِ
لومو ح ّداً أضر بو **** من حيث ق ّد ِ
ِ
رت أ ّن اللّوم ينفعُوُ
روي والهاء وصل والواو المتولدة من إشباع ضمة الهاء والتي تظهر في
فالعين ّ
الكتابة العروضية ال في الخط ىي الخروج.
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عيوب القافية:






وي نفسو أو حركتو.
الر ّ
أولها :يختص بو ّ

السناد.
ختص ِبو ما قبل الروي من الحروف والحركات ,ويسمى ٍّ
ثانيها :ي ّ
وي أو كلمة القافية.
الر ّ
ثالثها :يتعلق بكلمة ّ

الروي ستة:
فعيوب
ٍّ

اإل ْكفاء ,واإلجازة (وىما يقعان في الروي نفسو) ,واإلقْواء ,واإلصراف (وىما يقعان
وي) ,واإليطاء والتضمين (وىما ملحقان بهذه العيوب(:
الر ّ
في حركة ّ

*.اإل ْكفاء:

ىو أن يُؤتَى في البيتين من القصيدة بروي ُمتجانِس في المخرج ال في اللفظ ,نحو

وقارص».
س–
ح–
ُ
ُ
«شار ُ
وشارخ» أو «فار ُ

*.اإلجازة:

شارب –
ىي الجمع بين رويَّين مختلفين في المخرج ,نحو «عبي ُد وعر ُ
يق» أو « ُ
وقاتل».
ُ
*.اإلقواء:

ىو تحريك المجرى بحركتين مختلفتين غير متباعدتين ,مثل الكسرة والضمة في
قولك « ِ
ومدارس» .وىنا يجب على الشاعر أن يراعي النحو ,مثّل:
فوارس –
ُ
ِد

َس َق َ
ط النَّ ُ
ناولَْتوُ َواتَّ َق ْتنا بِاليَ
صيف َولَ ْم تُ ِر ْد إِسقاطَوُ **** فَ تَ َ
ضٍ
ب َر ْخ ٍ
بِ ُم َخ َّ
كاد من اللَّطافَ ِة تُ ْع َق ُد
ص َكأَ َّن بَنانَ وُ **** َعنَ ٌم تَ ُ
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نقول (بِالي ُد) ألن (الباء) حرف جر و( ِ
اليد) اسم مجرور بالكسرة.
فهنا ال يمكننا أن َ َ

إذاً يتبين لنا أن النحو يقف رقيبا على حركة القافية والروي في مثل تلك الحالة أو
غيرىا وال يمكننا أن نتخطى النحو إال في حاالت الضرورة الشعرية كما سبق ذكره
وكما قلنا إن الشاعر المتمكن ىو من يبتعد عن الضرائر الشعرية ويبقى مع حدود
النحو وال يتخطاىا في القافية والحشو.
*.اإلصراف:
ىو الجمع بين حركتين مختلفتين متباعدتين ,كالفتحة مع الضمة أو الكسرة في
قولك« :قدر – وعبرا» ,والفتحة والكسرة في قولك« :رداء – ِ
وبناء».
ُ
َ
وي( :السناد):
الر ّ
*عيوب ما قبل ّ
وي وتعريفو :ىو اختّلف ما
الر ّ
يطلق عيب السناد على ما يقع من اختّلف فيما قبل ّ

وي من الحروف والحركات وىو خمسة أنواع:
الر ّ
يجب مراعاتو قبل ّ

سناد الردف وسناد التأسيس وسناد اإلشباع وسناد الحذو وسناد التوجيو.

*ٔ .سناد الردف:
الردف حرف علة سبق الروي دون حاجز بينهما .وسناد الردف أن يكون أحد
البيتين مردوفًا واآلخر غير مردوفا ,كقول الشاعر:

حاجة م ِ
إذا كنت في ٍ
رسّلً **** فأرسل حكيماً وال ِ
توص ِو
ُ

وإن باب أم ٍر عليك التوى **** فشاور لبيباً وال ِ
تعص ِو
ُ
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*ٕ .سناد التأسيس:
أن يكون أحد البيتين مؤسساً دون اآلخر مثّل أن تجمع في القصيدة نفسها بين

العالمِ ,
منجم ..الخ) في بيت وفي بيت آخر( ِ
(اسلميِ ,
القائم ..الخ)
*ٖ .سناد اإلشباع:

ىو اختّلف حركة الدخيل بين بيت وآخر في القصيدة ,والدخيل ىو الحرف الذي
بين التأسيس والروي كقول الشاعر:

بلي ٍ
بواد من تهامة غائِ
وىم طردوا منها بليّاً فأصبحت **** ٌّ

ِر

التغاوِر
وىم منعوىا من قضاعة كله ا **** ومن مضر الحمراء عن ُ

فدخيل القافية األولى ىو الهمزة المكسورة و دخيل القافية الثانية ىو الواو
المضمومة.
*ٗ .سناد الحذو:
ىو اختّلف حركة ما قبل الردف بين بيتين كقول الشاعر:

عيونهن عيو ُن ِع ْي ِن
الخباء على جوا ٍر **** كأن
ألج
ّ
لقد ُ
َ

كأني بين خافيتَي عُق ٍ
اب **** تري ُد حمامةً في يوم غَْي ِن

وىذا االختّلف يكون عيباً إذا كان بين الفتح من جهة وبين الكسر أو الضم من
جهة أخرى أما إذا كان االختّلف بين الكسرة والضمة فليس ذلك عيباً .وقيل عن
سناد الحذو إنو أقبح من سناد اإلشباع والتوجيو.
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*٘ .سناد التوجيو:

ص ِع ْد "
وي المقيد كالجمع بين " يَعُ ْد " و " َ
الر ّ
ىو اختّلف حركة الحرف الذي قبل ّ

و قَ َع ْد "

في قوافي قصيدة واحدة ,وىذا السناد أجازه العروضيّون لكثرة وقوعو في أشعار
العرب ولكنو يبقى عيباً.
وي:
الر ّ
عيوب كلمة ّ

*ٔ.اإليطاء:

ىو إعادة اللفظة ذاتها بلفظها ومعناىا ,وأجازوا إعادة اللفظة ذاتها بمعناىا بعد
فاصل أقلوُ سبعة أبيات.

*ٕ.التضمين:

ىو تعلق ما فيو قافية بأخرى ,وىو قبيح إن كان مما ال يتم الكّلم بدونو ,ومقبول
فسر بما بعده .ومن التضمين المستهجن قول
إذا كان فيو بعض المعنى لكنو يُ َّ
النابغة في مديح قوم:
و ُىم ور ُدوا ال ِ
ْج َف َار َعلَى تَ ِم ٍ
اب يَ ْوِم عُ َكا َظ إِنٍّي
يم **** َو ُى ْم أ ْ
َص َح ُ
َ ْ ََ
ت لَهم مو ِ
اطن ص ِ
ات **** َش ِه ْد َن لَ ُهم بِ ِ
ادقَ ٍ
ص ْد ِق ال ِو ٍّد ِمنٍّ ي
َش ِه ْد ُ ُ ْ َ َ َ َ
ْ
فعلق لفظة «إني» بالبيت الثاني.

تلك ىي أشهر عيوب القوافي ِذكراً.
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متفرقات عروضية:
أدوات الشعر:
قال العالم ابن طباطبا  -المتوفى سنة ٖٜٗم  -إن الشاعر يجب أن يعرف أدوات
للشعر وىي من الثقافة والعلوم والمعارف وأىمها النحو والصرف والعروض والبّلغة
والفنون األدبية وأيام العرب وأنسابهم .
األرجوزة:
ىي القصيدة المنظومة على بحر الرجز الذي سبق ذكره ,وتكون فيو األبيات
مصر َعة ,وكل مصراعين على قافية واحدة ,واألرجوزة ,من ىذا النوع
الشعرية َّ
الشائع ,تسمى المزدوجة ,والمزدوجات كثيرة الشيوع في الشعر العربي ,وخاصة في
الشعر التعليمي ,وذلك لسهولة نظمها ,نظراً إلى الخروج على وحدة القافية ,وإلى
كثرة الزحافات والعلل أي الجوازات التي تدخل بحر الرجز ,حتى سمي حمار
الشعر أو حمار الشعراء ,ونظراً أيضاً إلى خفة ىذا البحر وعذوبتو .وقد تطول
ٍ
حينئذ ألفية كألفية ابن مالك.
األرجوزة حتى تبلغ األلف بيت فتمسى
ائتِّلف المعنى مع الوزن:
صّلً على قَ ٍّد الوزن ,فّل يضطر الشاعر إلى الغموض ,أو
ىو أن يكون المعنى ُم َف َّ
التعقيد كي يستقيم معو الوزن ومنو
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القروي من البسيط:
قول الشاعر
ّ

رماك خساس الناس عن ٍ
سفو **** ٍّ
ظهرك ما قالوا وال ِ
تجب
فول َ
إذا َ

للشبل مخلب وُ **** ويكتفي لذباب ِ
ِ
ِ
بالذنب
الغاب
خر
فالليث مد ٌ

ومن األبيات التي لم يأتلف المعنى فيها مع الوزن قول عروة بن الورد من الوافر:
ِ
سعاد **** غداة ٍ
شهدت أبا ٍ
بمهجتو يفو ُق
غد
فأني لو
ُ
ِ
بنفسو نفسي ومالي **** وما آلوهُ إالّ ما يطي ُق
فديت
ُ

يريد :فديت نفسو بنفسي ,ولكن الوزن اضطره إلى ما قال ,فلم يحصل االئتّلف.
وإن صنعها الشعراء فّل يجب أن نصنعها إال للضرورة القصوى.
ومنو أيضاً ائتّلف اللفظ مع اللفظ حيث يجب أن يستعمل الشاعر للمعاني
يناسب بعضها بعضاً .وائتّلف اللفظ مع المعنى وىو مّلءمة
المختلفة ألفاظاً
ُ
األلفاظ للمعاني فإن كانت ىذه فخمة ,كانت ىذه جزلة ,وإن كانت ناعمة ,كانت
األلفاظ رقيقة .وائتّلف اللفظ مع الوزن وىو أن تناسب األلفاظ في تراكيبها الوزن
الشعري فّل يضطر الشاعر إلى التقديم أو التأخير أو الزيادة أو النقصان كي يستقيم
معو وزن البيت.
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الوزن:
نغم
للوزن أثر مهم في تأدية المعنى ,فلكل واحد من األوزان الشعرية المعروفة ٌ
خاص يوافق لوناً من ِ
ألوان العواطف اإلنسانية والمعاني التي يريد الشاعر التعبير
عنها ,وقد فصلنا كل ذلك عند عرضنا لكل بحر شعري.
إن أىم عيوب الوزن أربعةٌ ىي:
الغلو:
ّٔ /

وي الساكن بحيث يؤدي ىذا التحريك إلى كسر وزن البيت ومنو
الر ّ
ىو تحريك ّ
قول الشاعر رؤبة من بحر الرجز:

ِ
ِ
ِ
ِ
لم ِاع ال َخ َف ِق ْن
مشتبو
المختَ َرقِ ْن ****
األعّلم ّ
وقاتم األعماق خاوي ُ
واألصل :المخترق والخفق بسكون القاف ,فلما ألحق بها ىذا التنوين ,حرك
القاف ,فأصبحت العروض ,والضرب مستفعلنن  , ٓ///ٓ/ٓ/وىذه التفعيلة غير
معروفة ال في ضرب الرجز وال في عروضو ,فخرج البيت عن وزنو .وسمي ىذا
التنوين غُلُ ّواً ألنو زيادة على الوزن.
َّع ّدي :ىو تحريك ىاء الوصل الساكنة إذا أدى ذلك إلى كسر الوزن ,نحو
ٕ/الت َ
قول أبي النجم من الرجز:
الخيل ما ال تغزل ْو
تنفش منوُ
ُ
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فالبيت على بحر الرجز ولو حركت ىاء الوصل فيو أصبح الضرب :ال تعزلهو
 ٓ///ٓ/ٓ/مستفعلنن وىذا الضرب غير معروف في بحر الرجز وسمي ىذا العيب
بالتعدي ألنو يتعدى الوزن الشعري.
ٖ /اإلقعاد:
ىو اختّلف أعاريض القصيدة وأكثر ما يقع في بحر الكامل نحو قصيدة المخبل
السعدي:

ِ
ْم
ذكر الرباب وذكرىا ُس ْق ُم **** وصبا ,وليس لمن صبا حل ُ
فالعروض ىنا ح ّذاء أي فَ ِعلن  ٓ///أو ُمتَفا ٓ///
ولكنو قال في البيت الثامن عشر من نفس القصيدة:

قوادم قُ ْت ُم
ويضمها دون الجناح بدفّ ِو ****
َّ
وتحفهن ٌ
فالعروض ىنا سالمة أي متفاعلن  , ٓ//ٓ///مخالفة لسائر أعاريض القصيدة.
وفي ىذا العيب مثال لقصيدة امرؤ القيس التي مطلعها:
البين من ُج ْم ِل
طال الزمان وملّني أىلي *** وشكوت ىذا َ

ففي ىذه القصيدة خمسة عشر بيتاً ,منها خمسة سالمة العروض أي متفاعلن
 , ٓ//ٓ///وعشرةٌ بعروض ح ّذاء أي م ْتفا  ٓ/ٓ/أو متفا  ٓ///بما في ذلك البيت
المصرع.
األول
ّ
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وقد يكون اإلقعاد في غير الكامل مثل بحر الرمل فعروض الرمل دائماً محذوفة كما
ذكرنا في شرح بحر الرمل أي إما فاعلن  ٓ//ٓ/أو فعلن  ٓ///لكن بعض
الشعراء خلطوا بين المحذوف والتام وىذا عيب ال يجوز.
ٗ /التحريد:
الرجلين ,وىو داء يصيب
الح َرد في ٍّ
ىو اختّلف ضروب القصيدة وقد أخذوه من َ
اإلبل فيضطرب مشيها ,ومثلو مثّل في الطويل فّل يصح أن نخلط في األضرب بين
مفاعلن  ٓ//ٓ//و مفاعيلن  ٓ/ٓ/ٓ//في القصيدة الواحدة.

االختّلس:
ىو عدم تبليغ حركة أو حرف لين حقهما من الصوت ويقابلو اإلشباع .واالختّلس
جائز في الشعر ,ومثالو اختّلس الحركة وإشباعها قول الشاعر من الكامل:
ٌ
أعرضت عنو فلم يكن لي غي

المستجير إذا دع ا
رجل يلبّي
َ
رهُ *** ٌ

أعرضت عن ىُ فلم يكن لي غيرىو *** رجلن يلب بلمستجي ر إذا دعا
ُ
.//././

.//.///

.//././

.//./// .//././ .//.///

فاالختّلس في ىاء عنو ,واإلشباع في ىاء ِ
غيره.
ُ
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التّخميس:

ىو أن يضيف الشاعر إلى صدر بيت من شع ِر غيره ثّلثة أشطر من نظمو ,ثم يأتي

بالشطر الثاني للبيت األصلي ,فيصبح ىذا البيت خمسة أشطر بدالً من شطرين
ومنو قول أحدىم من البسيط:

الليث أ وفي ِ
ِ
ليت المّلح وليت الراح قد جعّل **** في جبهة ِ
الفلك
قبة
ُ
ٍ
بحانات سوى مل ِ
ك
كي ال يقبل معشوقاً سوى أس ٍد **** وال يطوف

فقال معروف الرصافي من الوزن نفسو والقافية نفسها:

بكاس طّل **** من كنت قبل الطّل من ِ
يحاول إسكاري ِ
حبو ثمّل
سعى
ُ

اح قد ُج ِعّل))
الضم وال ُقبَّل **** ((ليت
نلت منوُ َّ
المّلح َ
فقلت إذ ُ
ُ
الر َ
َ
وليت ّ
ِ
((في جبهة اللّ ِ
الفلك))
يث أو في قبّ ِة

حقد على ِ
حسد **** للعاشقين وال ٍ
أقول قولي ىذا ليس من ٍ
أحد
َ
َ

والغيد **** ((كي ال يقبٍّل معشوقاً سوى ِ
ِ
لكن صيانةَ ِ
أسد))
الحس ِن
أىل ُ
َ
بحانت سوى ِ
ٍ
ملك))
يطوف
((وال
ُ
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التّصريع:
اعي الباب ولذلك قيل لنصف البيت (مصراع) كأنّو
ّ
سمي ىكذا ألنو اشتق من مصر ّ

باب القصيدة ومدخلها .وسبب التصريع والغاية منو ىو مبادرة الشاعر القافية ليُعلم
ع الشاعر في غير ابتداء
في أول وىلة أنو أخذ في كّلم موزون غير منثور .وربما َّ
صر َ
شيء غلى وصف ٍ
قصة إلى قصة ,أو من وصف ٍ
وذلك إذا خرج من ٍ
شيء آخر
ّ
ٍ
حينئذ بالتصريع إخباراً بذلك .وىو أن يجعل الشاعر العروض والضرب
فيأتي
المصرع على أن تكون عروض البيت فيو
وي في البيت
َّ
والر ّ
متشابهين في الوزن ّ
تابعة لضر ِبو تنقص بنقصو وتزيد بزيادتو ومن أمثلة النقص قول المتنبي من بحر
الطويل:

كول **** ِ
ٌ
طويل
العاشقين
وليل
وال
ط
ليالي بعد
الظاعنين ُش ُ
َّ
َ
َ
ُ
ُ
(طويل) واألصل أن تكون على وزن
(شكول) على وزن فعولن كوزن ضربو
فالعروض
ُ
ُ

(مفاعلن .)ٓ//ٓ//

ومن امثلة الزيادة قول امرئ القيس من بحر الطويل:

ِ
قفا ِ
نبك من ذكرى ٍ
وعرفان **** ٍ
ورسم عفت آياتو منذ أزام ِن
حبيب

ِ
فالعروض (و ِ
أزمان
عرفان) على وزن مفاعيلن  ٓ/ٓ/ٓ//مثل الضرب ( ذ
وي واألصل فيها أن تكون على وزن مفاعلن ٓ//ٓ//
والر ّ
 ) ٓ/ٓ/ٓ//في الوزن ّ
فزاد الشاعر حرفاً ساكناً فيها لتوافق الضرب.
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المو ّشح:
شبو
سبب تسميتو أنو مأخوذ من وشاح المرأة وىو المنديل الذي تتّشح بو ووجو ال ّ
بينهما أن الوشاح يتضمن لؤلؤاً وجوىراً مصفوفين بالتناوب كما أن الموشح مصنوع
من أقفال وأدوار بالتّناوب ,وىو لو ٌن من ألوان النّظم شاع في األندلس في القرن
التاسع الميّلدي أي الثالث الهجري ولو قواعده الخاصة في األوزان والقوافي
عما نعهده في القصيدة العربية التقليدية وىذا
واتخاذ شكل خارجي مختلف ّ
مخططو:

ت

أ

ب

أ

ب

ج

د

ج

د

ج

د

أ

ب

أ

ب

مثالو مو ّشح لسان الدين بن الخطيب من بحر الرمل:
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ِ
الوصل باألندل
الغيث َى َمى **** يا زمان
الغيث إذا
جاد َك
ُ
ُ
َ

ِ
س

ِ
المختلس
لم يكن
وصلك إال ُحلُم ا **** في الكرى أو خلسةَ
َ
****
ترس ُم
طو على ما ُ
ىر أشتات ُ
تنقل ال َخ َ
إذ يقود ال ّد ُ
المنى **** ُ
الحجيج الموس ُم
ا **** مثلما يدعو
زمراً بين فرادى وثَن
َ
فيو ِ
الروض سنا **** فثغور الزى ِر ِ
ُم
تبس
ُ ّ
والحيا قد جلَّ َل َّ َ َ
****

مالك عن أَنَ ِ
س
وروى النعما ُن عن ماء السما **** كيف يروي ٌ
سن ثوباً ُمعلًم ا **** يزدىي منوُ بأبهى َملبَ
فكساهُ ُ
الح َ

ِ
س

والشكل الثاني للموشح ومثالو موشح ابن زىر:
دعوناك وإن لم تسم ِع
قد
أيها الساقي إليك المشتكى
َ
ٍ
غر ِتو
ونديم ىمت في ّ
اح من ر ِ
ِ
احتو
الر ِ
وبشرب ّ
كلّما استيقظ من سكر ِتو

الز َّق إلي و واتّكى
جذب ٍّ

وسقاني أربعاً في أرب ِع
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ضةُ ٍّ
الشع ِريَّة:
عار َ
الم َ
ُ

ىي محاكاة شاعر لشاعر آخر في قصيدة يأتي بها على وزن قصيدة الشاعر

عارض وقافيتها ,وذلك إما إعجاباً بها ,كمعارضة أحمد شوقي في قصيدتو "نهج
الم َ
ُ
البردة" التي مطلعها:

ِ
الح ُرِم
يم على ِ
والعلَ ِم **** َّ
أحل َ
القاع بين البان َ
سفك دمي في األشه ِر ُ
رٌ

ل "بردة البوصيري" والتي مطلعها:
ت دمعاً جرى من ٍ
أ َِمن تذك ِر جير ٍ
مقلة بِ َدِم
مزج َ
ان بذي َسلَ ِم **** ْ
وإما إنكاراً لما جاء فيها كما فعل إبراىيم طوقان معارضاً أحمد شوقي في قصيدة قم
ضول الحمصي لقصيدة السموأل
للمعلم وإما للدعابة والفكاىة كمعارضة كامل ف ّ
قليل".
"إن الكرام ُ

القافِيَة:
أصحها قول الخليل بن أحمد الفراىيدي ":إنها من آخر
لها عدة تعريفات لعل ّ
حرف في البيت إلى أول ساكن يليو ما قبلو" مثال قول المتنبي:

اللئيم تَ َم َّردا
إذا أنت اكرمت الكريم ملكتوُ **** وإن أنت
َ
أكرمت َ

فالقافية وفقاً لقول الفراىيدي ىي ( َم َّردا ) ٓ//ٓ/
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أنواع القافية:
*ٔ .المترادف:
وىي القافية التي اجتمع في آخرىا ساكنان ,وقد ُسميت بذلك لترادف الساكنين
فيها ,أي التصالهما وتتابعهما ويكون الساكن األخير غالباً متصّلً بألف أو بواو
ضمة أو بياء قبلها كسرة ومثالو قول ابن عبد ربّو:
قبلها ّ
ال تلتمس وصلوُ من م ٍ
خلف **** وال تكن طالباً ما ال يُ ْ
نال
ُ

*ٕ .المتواتر:

وىي التي يفصل بين ساكنيها حرف متحرك واحد ,والتسمية مأخوذة من ال ِوتر وىو
الفرد أو تواتر الحركة والسكون أي تتابعهما ومثال قول المتنبي:
ول
صاب جسومنا ****
اض لنا وعُ ُق ُ
وتسلم أعر ٌ
يهو ُن علينا أن تً َ
َ

*ٖ .المتدارك:

متحركان اثنان وسميت بذلك إلدراك المتحرك الثاني
وىي التي يفصل بين ساكنيها ّ
المتحرك األول ومثالها قول زىير بن أبي سلمى:

ِ
ِ
ومن يكث ذا ٍ
غن عنوُ ويُ ْذ َم ِم
فضل فيبخل بفضلو **** على قومو ,يُستَ َ

*ٗ .المتراكِب:

وىي التي يفصل بين ساكنيها ثّلثة متحركات وسميت بذلك لتوالي حركاتها فكأنما
ركب بعضها بعضاً نحو قول الشاعر:
وثقت بأن ألقى لها فَ َرجا
لت من المكروه منزلة **** إال ُ
وما نز ُ
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*٘.المتكا ِوس:
وىي التي يفصل بين ساكنيها أربعة متحركات وسميت بذلك لكثرة الحركات
وتراكمها وىذا النوع نادر في الشعر ومنو قول الشاعر:
اف األ ُكفٍّ َعنَ ْم
نير وأطر ُ
َّشر ِم ٌ
سك والوجوهُ دنا **** ٌ
الن ُ
***************************
قصيدة النثر:
شفاه ,أي شفويّاً .لم
قصيدة النثر ولدت على الورقة كتابيا ,وليس كالشعر على ال ّ
ترتبط بالموسيقى كالشعر ولم يقترح ُكتّابها أن تُغنّى .وال يمكن أن تُقرأ ملحمياً أو
ٍ
بصوت جهوري يحافظ على الوقفة اإليقاعية القائمة بين ٍ
بيت وآخر أو سط ٍر وآخر.

الصراع بين النثر والشعر ,ولكن
إن مصطلح "شعر حر" يخلق سوء فهم مفاده أن ّ
في الحقيقة الصراع ىو بين النثر والنّظم.

�إن غياب التقطيع أو التشطير في قصيدة النثر يشكل عّلمتها األساسية ,ففي
النَّظم ىناك في نهاية كل بيت شيء شبهوه كالبياض ,وىذا البياض ىو لحظة تن ّفس
المشطَّرة ,وىذا اإليقاع يمنح القصيدة ذات النظم
إيقاعي ضروري لجمالية القصيدة ُ
ىيئتها الشعرية بينما قصيدة النثر تكتسب ىيئتها وحضورىا ِ
الشعري من خّلل بنية

الجملة وبناء الفقرة ,وذاك البياض الذي تكلمنا عنو غير موجود فيها رغم وجود
الفواصل والعّلمات فيها ألسباب يقتضيها بناء الجملة إال في نهاية الفقرة التي
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تجعل القارئ مستمرا في القراءة حتى النهاية .يجب أن ال ننسى أن قصيدة النثر
تتألف من فقرة أو فقرتين .علينا أن ال ننسى أيضاً أن كلمة ((الشعر)) كلمة عامة
وشاملة يمكن أن تتطلق على أي شيء ونوع .بينما كلمة ((قصيدة) تدل على
وجود مستقل ,بناء لغوي قائم بذاتو.
يمكن لشاعر قصيدة النثر أن يبدأ من أي مدخل يشاء والمدخل سهل جدا أما
الصعب فهو الخروج من قصيد النثر ووضع خاتمة فتحتاج جهدا .قصيدة النثر فقرة
مكونة من جمل تتّلحق ٍ
بحدة شديدة ىبوطا وصعودا ,مما تدفع القارئ أن يستقرئ
مستضيئ بالجملة الّلحقة ليُبصر
الرعدات الدقيقة,
العواطف البعيدة أو
يجس ّ
ً
ّ
السابقة .ىناك مكون عنصر أساسي لقصيدة النثر وىو الّلغرضية وىو أشبو بالخيط
الذي أعطتو أريان إلى ثيسيوس والذي بقي يتتبعو حتى عرف طريقو إلى المخرج
من المتاىة التي كان بها .يوجد عنصرين أساسيين متقاطبين في قصيدة النثر
يعمّلن داخل قصيدة النثر كلٌّ وفق حركتو وىما:

أوالً ِ
الح ّدة  :حيث السرد المتحرك المنقطع السلك بين جملة وأخرى ولكن يشدنا
ٍ
بسلسلة واحدة من البداية حتى النهاية دون أي تباطؤ.

ثانياً الّلغرضية  :وىي سلك الخيط الذي يقود من البداية حتى الخاتمة وعلينا أن
نتتبعها وإال سنضيع في متاىة نثر شعري لو ألف رأس والف ذيل.
القصيدة النثرية ليست كوصف لمخطط روائي يريد أن يصل إلى نتيجة ما ,وإنما
غرض جمالي فني محض.
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ٍ
ماموت لم
عندما يبدأ الشاعر أنسي الحاج قصيدة نثرية لو ب " :ذلك العهد يد
تكن ظهرت" وكلمة "ذلك العهد" ليست لغاية سياقية تاريخية معلومة ,وإنما لخلق
إيحاء جمالي لحدث غير موجود.
***************************
التشطير:
ىو فن من فنون البديع التي أحصاىا أصحاب البديعيات وخصوصا األول ,كما أن
لهما عّلقة وثيقة بالعروض وأوزان الشعر باعتبارىما شكلين من أشكال القصيدة
كالموشحات والدوبيت والكان كان والزجل والمقصود ب (التشطير) أن يعمد
الشاعر إلى أبيات مشهورة لغيره ,فيقسم أبياتها إلى شطرين يضيف إلى كل منهما
شطرا من عنده ,مراعيا تناسب اللفظ والمعنى بين األصل والفرع .ويشترط في
التشطير أال يكون في تركيبو كلفة وال حشو ,بل أن يزيد األصل جّلء ومعنى لطيفا.
نذكر المثال التالي  :قال أحد الشعراء :
أكبر ع برًة **** لمن ىو في علم الحقيقة راقي
الظل َ
رأيت خيال ّ

والمحرك باق ي
شخوص
تمر وتنقضي**** وتفنى جميعاً
ٌ
ٌ
ّ
وأشباح ّ
فكما تعلم أن كل ٍ
شعري يتكون من شطرين ,والشَطَُر :ىو أحد طرفي البيت
بيت
ٍّ

وشطر البيت االول يسمى ( صدراً ),
الشعري ويعرف الشطر كذلك بالمصراع,
ُ
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وشطرهُ الثاني يسمى ( عجزاً ) ,وقد أعاد عبد الغني النابلسي صياغة ىذه االبيات
فقال :
أكبر عب رة )) **** يلوح بها معنى الكّلم ألحداقي
الظل َ
(( رأيت خيال ّ
وفي كل موجوٍد على الح ّق آي ةٌ **** (( لمن ىو في علم الحقيقة راقي ))
شخوص وأشباح تمر وتنقض ي )) **** وليس لها مم ا قضى م ن ِ
واق
((
ٌ
ّ
ٌ ّ
والمحرك باقي ))
ثم يبدو سكون ه
ا **** (( وتفنى جميعاً
لها حر ٌ
ّ
كات ّ

الحظ معي أن األشطر بين القوسين ىي أشطر البيتين األصليين وما خارج القوسين
ىو مما أضافة عبد الغني النابلسي عليهما ,حيث (استحسن البيتين فاراد أن يتوسع
في معناىما فأضاف الى كل شطر من االصل شطراً من عنده ,عجزاً لصد ٍر وصدراً
لعج ٍز  ,بحيث أصبح البيتان أربعة ابيات .إن ىذه العملية تعرف بالتشطير أي
ٍ
جديدة بين أشط ٍر قديمة ).
إضافة أشط ٍر
***************************
التطريز:
التطريز فن من الفنون الشعرية ابتدعو شعراء العصور المتأخرة وىو نوع من النظم
أطلقوا عليو أحيانا اسم التشجير وأحيانا اسم التطريز ,وىو نظم يعتمد على جعل
شاعر أن يطرز اسم ( أحمد
أوائل الحروف في األبيات تشكل اسما معينا ,فلو أراد ٌ
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) فإنو ينظم أربعة ابيات  ,ويجعل البيت األول يبدأ باأللف المهموز  ,والبيت الثاني
بالحاء  ,والثالث بالميم  ,والرابع بالدال .
كقول عبد القادر الطبري المكي مطرزا اسم (أحمد):
أستودع الل ظبيا في مدينتكم **** سّلمو كان لي في الحال توديعا
حلو المراشف إال أن مبسمو **** قد رصعتو آللي الثغر ترصيع ا
مهفهف القد إال أن عاشق و **** على الوداد لو مازال مطبوع ا
دنوت منو فحاباني بمنط قو **** فأنتج الفكر تأصيّل وتفريع ا.
***************************
اإلغرام:
الروي ومثالو من ( بحر الهزج ) :
ىو أن يتم الشاعر وزن البيت دون أن يتم كلمة
ّ
ك من يحيى من منصو
أبا بك ٍر لقد ج اءت **** َ
ٍر الكاس فخذىا من **** وُ صرفاً غي ر مم

زو

ٍ
ٍ
الس
ن
م
ر
بك
أبا
****
الل
بك
جن
جة
ّ
ّ
تعمده بعض المح َدثين
ولم يُعرف اإلغرام في شعر العرب الذين يُ ّ
حتج بهم ,وإنما ّ
ب تركو.
فو َج َ
َ
***************************
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و

االكتفاء:
ىو أن يكتفي الشاعر اضطراراً ببعض الجملة في قافيتو ,تاركاً بعضها اآلخر ,ألنو
مفهوم من سياق الكّلم ,وقد يكون المحذوف كلمة ,كقول ابن مطروح (من
الكامل) :
دمت في قيد الحياة وال إذا
ال أنتهي ال أنذوي ال أرعوي **** ما ُ
مت ).
والمقصود ( إذا ّ
وقد يكون المحذوف جزءاً من كلمة ,كقول ابن سناء الملك ( من الكامل ) :
أىوى الغزالة والغزال وإن م

نهنهت نفسي عفةً وتدين ا
ا ****
ُ

أطلقت ِ
العنا
ُعييت
ُ
ولقد كففت عنان عيني جاىداً ****حتى إذا أ ُ

والمقصود ( ِ
العنان ) وسياق الكّلم يدل على ذلك ,لذلك حذف الشاعر نون
ِ
العنان.

***************************
النشيد:
ىو قطعة من الشعر او الزجل في موضوع حماسي او وطني تنشده جماعة وقد
يوضع النشيد لغرض ما وقد يكون في الغزل .وغالبا ما تنظم االناشيد على بحر
الهزج وقد ينشد النشيد منفردا او بمصاحبة آالت
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مثالو نشيد لبنان على مشطور المتدارك :
كلنا للوط ن

للعلى للعلم

ملء عين الزمن

سيفنا والوطن
***************************

اإلشباع في الحشو:
اإلشباع في الكلمات ضمن الحشو في البيت الشعري تجوز في ىذه الحاالت
فقط:
*ىاء الضمير التي قبلها متحرك يجب إشباعها ,أما التي قبلها ساكن فيمكن
إشباعها أو عدم إشباعها حسب الوزن مثال :و ِ
كمالو  :وكمالهي  ٓ//ٓ///متَفاعلن

وعليكم  :وعليكمو  ٓ//ٓ///متَفاعلن
*ميم الجماعة ,مثال:
ُ
ٍ
لحبيبة  :لحببيبتن  ٓ//ٓ///متَفاعلن
*التنوين ,مثال:

وبقية الحروف يجوز إشباعها في حركة الروي آخر البيت فقط مثال :عين ِ
اك :
ّ ّ
فاعل.
عيناكي  ٓ/ٓ/ٓ/م ْت ْ
***************************
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الرثاء :
والرثاء ذكر الميت وصفاتو الحسنة ونعتو بكل الصفات الحميدة الموجودة فيو من
شجاعة وإقدام وعزيمة وكرم ووفاء وحماية للجار ونسب عال وصواب الرأي
بأسلوب ينم عن التأثر بحادثة الموت وعاطفتو تجاه الميت مع األسف عليو و
استظهار الغم والحزن والهم الذي يلحق الشاعر جراء الفقد وقد يكون عزيزا عليو
أو في قومو .

ومن أشهر شعراء الرثاء الجاىليين لُبَيد والمهلهل الذي رثى أخاه كليب حين قُتِ َل
فقال:
كليب ال خير في الدنيا ومن فيها **** إن أنت خلّيته ا فيمن يخلّيها
ومن أمثلة الرثاء أيضا قول متمم بن نويرة في رثاء أخيو مالك :
لقد المني عند القبور عل ى البك ا **** صديقي لتذر ِ
ِ
السوافك
اف الدموع
ال أتبكي كل قب ٍر رأي ت
فق َ

و **** لقبر ثوى بي ن الل وى فالدك ِ
ادك
ُ
ُ

فقلت لوَّ :
يبعث الشج ا **** فدعني فهذا كلو قب ُر م ال
إن الشجا ُ
ُ
***************************
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ِ
ك

الغزل والتشبيب :
وفيو الشاعر يتغزل بمن يحب ويهوى فيذكر حبو وغرامو وىيامو بمن يحب وآالم
الفراق ويذكر الشوق والبين والولو القاتل ومنها الوقوف على األطّلل وبكاء
الحبيب وذكراه ويمتاز ىذا الغرض بالعاطفة الصادقة المتدفقة من قلب المحب
كالشّلل المتناثر المياه شعرا فياضا وباألحاسيس النبيلة المعبرة عما في قلب
الشاعر من حب لمن يحب وقد دأب شعراء العربية وخاصة في العصر الجاىلي أن
يستفتحوا قصائدىم بالغزل فهذا الشاعر الحارث يقول في مطلع قصيدتو او
معلقتو: :
اذنتنا ببينها أس ماءُ **** رب ثاو يمل منو الثواءُ
إال أن بعض الشعراء اتخذوا ىذا الشعر للهو وسرد المغامرات ومطاردة النساء
فكان أن ظهر في شعرىم شيء من المجون والخّلعة الحظ قول الشاعر امرئ
القيس يتغزل فيقول :
أَفاطم بعض ى ذا التدل ل **** إن كنت أزمعت ىجري فاجمل ي
أغرك مني أن حب ك قاتل ي **** وأنك مهما تأمري القلب يفع ِل
وما ذرفت عيناك اال لتضربي **** بسهميك في أعشار قلب مقتل
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أو قول الشاعر المنخل اليشكري في الغزل الحسي :
در في اليوم المطير
ول ق د دخ ل ُ
ت ع ل ى الف ت اة الخ َ

الكاع ب الحس ن اء ت رف ُل في الدمسق وف ي الحري ِر
فدفعته ا فتدافعت مش ى الق طاة إل ى الغدي ِر

ولثمته ا فتنف ست كتنف س الظب ى الغري ِر
فدنت وق الت :يا َّ
منخ ل ما بجس مك من حروِر؟
ما شف جسمي غير جسمك ,فاىدئي عنى وس يري
ب ولم يقل في
مع العلم أن بعض الشعراء اختص في قول الشعر الغزلي بمن أَ َح ّ
غيره وىم الشعراء العاشقون ومنهم الشاعر عبد الل بن عجّلن النهدي يقول
لحبيبتو ىند :
االَ أَبلِغَا ِىنداً س ِ
ّلمي وإِن نَأَت **** قَلبِي بِها مذ َشطَّ ِ
ت َّ
ف
الد ُار ُمدنَ ُ
ُ
َ
َ
اع ٍ
ولَم أَر ِىنداً بع َد موقِ ِ
ِ
ف
ٍّي
الد
أىل
من
م
َنع
أ
ب
****
ة
س
ف
ا ِر تُطٍَّو ُ
َ
َ
َ َ
َ
َ
َ َ
َ
***************************
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الهجاء:
الهجاء ىو تجريد الشخص المهجو من كل صفة إنسانية نبيلة ووصفو بكل صفة
نابية أو رذيلة وغير مشرفة كالبخل والجبن ووضاعة النسب وكل أمر ال يحبونو أو
يعتبرونو منقصة ومهانة بين الناس .
واشتهر في الهجاء الشاعر طرفة بن العبد والشاعر أمية بن الصلت وقد ىجا طرفة
بن العبد ملك المناذرة عمرو بن ىند وأخاه وأقاربو في قصيدة يقول فيها :
فليت لنا مكان الملك عمرو ****

رغوثا ح ول قبتن ا نخور

وقول زىير بن أبي سلمى :
وما أدري ولست أخال أدري ****

أق ٌ
وم آل ح ص ٍن أم نساءُ

***************************
الوصف :
وىو وصف ما يّلحظ الشاعر من صور ومشاىد حية وتجربتو بين األحياء والناس
وما تمر بو من أحوال وخواطر ومواقف وأمور يقف الشاعر إزاءىا موقفاً أمام مناظر
يراىا بالعين تؤثر في نفسيتو فتهز شعوره وتح رك عاطفتو فتأتي القصيدة بما توحيو
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نفسو إليو وتؤثر فيو فتهز شعوره وما يعتل ج في قلبو من مشاعر إزاء ىذا الموقف
وربما جاءت وصفا إلحي اء فتكون كصور مشكلة مؤثرة ملونة بمقدار تأثر الشاعر
بها أو وصفا ألحوال الشاعر فتكون الصور متغيرة بتغير ال وان الشعور الشعري
والعاطفي لديو لذلك تعتمد القيادة الوصفية على الدوافع النفسية وتأثيراتها في
االستعارات والتشبيهات البّلغية وتجد في القصيدة أن يد الشاعر الفنان مزخرفة
ومؤطرة للقصيدة ويعمد إلى صقلها بما أوتي من شاعرية ف ذة حتى لتبدو كمرأة
صافية ترى فيه ا خيال الموصوف وروح الشاعر واضحة بينة وقد اش تهر بالوص ف
أغلب الشعراء في ىذا العصر مثل امرئ القيس وزىير بن أبي سلمى ولبيد والنابغة .
ومما يقولو عنترة العبسي في وصف معركة من معاركو :
مازلت ارميهم بشفرة نحره

****

فازور عن وقع القنا بلبانو ****

ولبانو حتى تسربل بالدم
وش كا الي بعبرة وتحم م

أو ما يقولو امرؤ القيس في وصف فرسو :

ا **** بمنج ٍ
رد قيد األوابد ىيك

ِل

مك ٍر مف ٍر مقب ٍل مدب ٍر م ع
سح إذا ما السابح ات عل ى الون ى **** أثرن ال غبار بالكديد المرك
ِم ٍ

ِل

وقد أغت دي والطي ُر في وكناته

ِ
من ِ
عل
اً ****
كجلمود صخ ٍر حطوُ
السيل ْ
ُ

***************************
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الحكمة :
وفي الحكمة يسمو الشاعر في أجواء نفسو ويطل عل ى الحياة من األعلى ثم
ينحدر متغلغّل في معانيها لحد دقائق أمورىا ويحف بها طرافها مسيطرا على
عواطفو وأحاسي س و متعقّل ثم يوجو نظرت و الكاشفة متفحصا فتظهر لو الحياة على
حقيقتها واضحة جلية تنبعث نظرتو من العقل الواعي ال الخيال فيأتي شعره مهيمنا
على الموضوع متجردا عن المكان والزمان وىذا سر مطابقتو لكل األوقات واألزمنة
وينحدر في النفس المتلقية كالماء العذب انظر لهذا البيت للشاعر زىير بن ابي
سلمى يقول:
ومن يجعل المعروف في غير أىلو **** يكن حمده ذا ما عليو ِ
ويندم

فؤادهُ **** فلم يَ ْب َق إال ص ورةُ اللَّ ِ
حم َّ
والدِم
صف ونِ ٌ
لسا ُن الفتى نِ ٌ
صف ُ
ولطرفة بن العبد يقول :

وظلم ذوي القربى أش ّد مضاضةً **** على المرء من ٍّ
حد الحسام المهنَّ ِد

إال أ ّن الحكمة جاءت كمضرب مثل في الشعر الجاىلي وضمن القصيدة الواحدة
وليست منفصلة بغرض منفرد.
***************************
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الخمرة:
الخمرة والشراب كثيرا ما تغنى الشعراء بها ووصفوا أدواتها وتأثيرىا على النفس
ومجالسها ومنهم من استهل قصيدتو بها كما ,يقول الشاعر عمرو بن كلثوم في
مطلع معلقتو :
أال ىبي بصحنك فاصبحين ا **** وال تبقي خم ور األندرينا
ومن شعراء الخمرة ايضا المنخل اليشكري و األعشى وامرؤ القيس وكثير غيرىم.
***************************
الحماسة والفخر :
وتعني ذكر الشاعر الصفات التي تنبئ عن الحنكة والقوة و الشجاعة وخوض غمار
الحروب واالستهانة باألمور الصعبة ,والتغني بكل الصفات اإلنسانية وإغاثة المحتاج
والشهامة والكرم وسداد القول والحلم واألناة إال أنها في األغلب تنطوي على
التفاخر وقد يخرج في بعض القصائد عن الح ّد المعقول إلى المبالغة مثل قول
الشاعر عامر بن طفيل العامري يبالغ مفتخرا بقبيلتو قيس عيّلن فيقول :
وما األرض إال قيس عيّلن أىلها **** لهم ساحتاىا سهلها وحزونها
وقد نال آفاق السموات مجدنا **** لنا الصحو في آفاقها وغيومها
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أو مثل قول عنترة بن شداد من معلقتو :
ك **** إن كن ِ
سألت الخيل ي ا ابن ةَ مال ٍ
ىّلَّ ِ
ت جاىلةً بما ل م تعلم ي
َ
وأعف ِ
يخبِر ِك م ن َش ِه ِد الوقيع ةَ أنّن ي **** أغشى الوغى ِ
المغنَ ِم
د
ن
ع
َ
ُ ْ
َ
ِم
دج ٍج َك ِرَه ال ك م اةُ ن زال و **** ال مم ع ٍن ى رب اً وال مست س ل
وم َّ
ٍ
ِ
وب م ق َّوِم
ج ادت ل و كف ي بع اج ل طع ن ة **** بمثّق ف َ
ص دق الك ع ُ
بمح َّرِم
فشكك ُ
ت بالرم ِح األص ٍّم ثي اب وُ **** لي س الكري ُم عل ى القن ا ُ

أو قول الشاعر عمرو بن كلثوم في قصيدتو المعلقة :

مألن ا البر حتى ض اق عن ا **** وم اء البح ر نمل ؤه س فين ا
بي **** ت خ ّر لو الجب اب ر س اجدين
إذا بل غ الفط ام لن ا ص ٌّ
***************************

المديح :
الصفات الموجودة في الفخر والحماسة إال أن
جل ّ
يعدد الشاعر في المديح ّ
الشاعر يتحدث في المديح عن صفات الممدوح الحسنة ويثني عليها بينما في
الفخر يتحدث عن نفسو أو عن الممدوح أو قومو ومحامدىم ومفاخرىم  .والمديح
الجاىلي يمتاز بالصدق في القول فيما يصف بو ويتحدث عن الممدوح وربما
يخرج في بعض األحيان عن المألوف إلى حد المبالغة كما فعل الشاعر زىير بن
أبي سلمى في مدحو ,إال أنو صدح في من يستحق المدح والثناء وصدق لما فيهم
من خصال حميدة وإنسانية عالية ومرؤة كبيرة .
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يقول في مدح ىرم بن سنان والحارث بن عوف :
عظيمين في عليا معد ىديتما
ومن يستبح كنزا من المال يعظم
فأصبح يجري فيهم من تّلدكم
مغانم شتى من إفال مزنّم
ومن المدح ىناك المدح الحقيقي الذي ليس فيو مبالغة والمدح لطلب العفو
والمغفرة أو استجدائها وقد خرج النابغة الذبياني واألعشى في مدحهما عن
المألوف إلى حد كبير باتخاذىم المدح وسيلة للتكسب بالشعر و معيشة لهم
ومهنة .وقد جاب كل منهم مناطق عديدة لمدح األشخاص وكسب المال وتجلى
في ىذا النوع من المدح المبالغة فيو إلى حد االستجداء وطلب المال والتكسب
ألجل العيش وىذا يتجلى في شعر النابغة الذبياني في مدح الملك النعمان بن
المنذر ملك الحيرة آنذاك فيقول:
كواكب
فإنك شمس والملوك
ٌ
إذا طلعت لم يبد منهن كوكب
فإن تك مظلوما فعبد ظلمتو
وإن تك ذا عتبى فمثلك يعتب
والعتبى :الرضا ,ويعتب  :يصفح ويتجاوز عن ذلك .
***************************
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موسيقى الشعر:

كان شعراء الجاىلية يكتبون الشعر سماعيا على السليقة وال ينال ِشعرىم خطأ معيّن
أو كسر في وزن وذلك باستخدام جرس األلفاظ وانسجام في توالي المقاطع وتردد
بعضها بعد قد ٍر معين منها وذاك ما يسمى بموسيقى الشعر .وىذا ما اشتهر بو
العرب وقتها حتى أنهم كانوا يرتجلون الشعر ارتجاال بّل وزن وال تقطيع وال بحور
فهم لم يعرفوا بحور الشعر التي وضعها الخليل بن أحمد الفراىيدي واضع علم
العروض .وال ننسى أن الشاعر في زمنهم كان ينظم الشعر منذ نعومة أظافره وكثيرا
ما قرأنا عن شعراء نظموا الشعر وىم في سن العاشرة مثّل في أيامهم.
في زمن الخليل بن أحمد الفراىيدي المولود سنة ٓٓٔ ى ٚٔٛ/م والمتوفى سنة
ٓ ٔٚى  ٚٛٙ/م .وىو أستاذ سيبويو وأحد أئمة اللغة واألدب وواضع علم العروض
والقافية ,في زمانو يروي الرواة أنو كان يسمع الشعر الذي تكتبو العرب سماعياً
اء كانوا قد كتبوا شعراً لم تسمع
ويُطرب لسماعو كغيره ,ولكنو حينما سمع شعر ً
مثلو العرب ولم يألفوا موسيقاه وإيقاعو ونغمو ىالَوُ ذلك .فقرر أن يضع تلك
الموسيقى الشعرية السماعية على حب ٍر وورق لكي ال يتجرأ أح ٌد ويخرج عنها
ويكتب نشازاً .وأنت إن كنت تكتب ِشعراً سماعياً مثل العصر الجاىلي كما
اعتادت سماعو العرب من دون كس ٍر أو نشا ٍز في موسيقاه ومن دون أن تتعب

نفسك في حفظ البحور والتطبيق عليها فأنت محظوظ .وإن كان لديك كسر
131

ونشاز في شعرك فيجب عليك دراسة البحور لكي ال تحيد عن موسيقى الشعر
األصلية.
قال الدكتور ابراىيم أنيس دكتوراه من جامعة لندن أستاذ بكلية دار العلوم ٕ٘:ٜٔ
" الكّلم الموزون ذو النغم الموسيقي يثير فينا انتباىا عجيبا وذلك لما فيو من توقع
لمقاطع خاصة تنسجم مع ما نسمع من مقاطع لتتكون منها جميعا تلك السلسلة
المتصلة الحلقات التي ال تنبو إحدى حلقاتها عن مقاييس األخرى ,والتي انتهي
بعد عدد معين من المقاطع بأصوات بعينها نسميها القافية ,فهو كالعقد المنظوم
تتخذ الخرزة من خرزاتو في موضع ما ,شكّل خاصا وحجما خاصا ولونا خاصا ,فإذا
اختلفت في شيء من ىذا أصبحت نابية غير منسجمة مع نظام ىذا العقد .فنحن
نسمع بعض مقاطع الشطر ونتوقع البعض اآلخر ,وذلك حين نتمرن المران الكافي
على سماع ىذا النظام الخاص في مقاطع الوزن".
وحس وذوق مرىفين أن يقول
يستطيع الشاعر الموىوب بما لو من أذن موسيقية
ّ
الشعر دون علم بالعروض وحاجة إلى قوانينو ولكنو يظل بحاجة إلى دراسة علم
العروض واإللمام بأصولو .فأذن الشاعر الموسيقية مهما كانت درجة رىافتها

وحساسيتها قد تخذل صاحبها أحياناً في التمييز بين األوزان المتقاربة أو بين ٍ
قافية

ٍ
سليمة واخرى معيبة أو جواز جائز وآخر غير جائز .وجهل الشاعر الموىوب بأوزان
الشعر وبحوره المختلفة من تامة ومجزوءة ومشطورة ومنهوكة قد يحصر شعره في

ٍ
ٍ
منوع
بعض أوازن خاصة وبذلك يحرم نفسو من العزف على أوتا ٍر شتّى تجعل شعرهُ ّ
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األنغام واأللحان  .من ذلك تتجلّى أىمية دراسة الشاعر للعروض واإللمام بقوانينو
وأصولو .من أجل ذلك كلو ندرك ضرورة اإللمام بعلم العروض أو علم موسيقى
الشعر وأصولو.
***************************
حادثة استراليا :
كان رجّلن من أعداء الشعر الجديد وكانا محاميين مثقفين أرادا أن يسخرا من
رصا جملها رصاً غريبا
الشعر الجديد وما فيو من الغموض والتعقيد فوضعا قصائدّ ,

ال معنى لو بتاتاً ,وألّفا ىذه الجمل من قصاصات الصحف واإلعّلنات التجارية,
وتقارير الممولين إلى مصلحة الضرائب ,وما إليها من مصادر مختلفة ,ونشرا ىذه
القصائد في ديوان اخترعا لو اسم مؤلف ,ثم أرسّل ىذا الديوان إلى المجلة التي
تنطق في استراليا باسم التجديد وتدعو إليو بحرارة .فكان أن رحبت المجلة بهذا
الديوان الجديد ,ونشرت تقريضا سخيا لو ,فلما تم لهما ما أرادا فضحا ما فعّل
خزي كبير.
وبيّنا المصادر التي رقّعا منها جملهما فكانت ضجة وكان ٌ

�تعلمنا حادثة استراليا أن يكون لكل إنتاج شعري  -في الشعر الحر -معنى وأفكار

وأن يبتعد عن الغموض والتعقيد المفرط بحجة الفلسفة مثّل ,وأن ال يبدو عسير
الفهم مستحيلو .وبالمقابل أن ال أن يكون وسيلة سهلة رخيصة للتخلص من عناء
التفكير الجاد واإلحساس الدقيق لكي ال يعتقد المتطفلون أن شعر التفعيلة مجرد
صف كّلم على تفعيلة معينة�.
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الخاتمة
للش ِ
قول َّ
ك
في النٍّهايَِة نَ ُ
اع ِر كما قالت الشاعرة نازك المّلئكة" :أَنَّوُ أ ََّو ُل ما يَنبغي لَ َ
ِ
أن تدركو أنك شاعر ,وأن ٍّ
س
للشعر وظيفةً َخيٍّ َرًة يُؤدٍّيها إلى الحياة والكون ,لقد لَ َم َ
ك لَمسةَ النَّغم لكي تَكو َن نبعاً من منابِ ِع ال ُق َّوةِ
ِ
والجمال في ىذا الوجود,
فس َ َ
اللُ نَ َ
ّ
ذلك َشأ ُن ض ِ
سافات ِ
ِ
ِ
ضةَ في ظلمات اللَّيل,
الم
ي
ّذي
ل
ا
ر
م
ق
ال
وء
َ
الغام َ
ك في َ
شأنُ َ
َ
ُ
نير َ
ُ
ِ
والجفاف .وظيفتك
والجدب
بار
َ
والعقم َ
غسل الغُ َ
وشأن األنها ِر الباردة الّتي تَ ُ
َ
نحدر َوتَ ُ

ِ
ِ
األشخاص واألشياء .وما لم تدرك من أنت ,ولماذا
الجمال في
أَن تَ ُد َّل على مناب ِع
و ِىبت ال ّ ِ
الرسالة".
لك أَن تُبَ لٍّ َغ ٍّ
تاح َ
شاع ِريَّةَ فلن يُ َ
ُ
ِ
َّ
للطالب أو
واضح ّجلِ ٍّي يمكن
إن ىذا الكتاب يمكن اتٍّخاذهُ كمصد ٍر ومرج ٍع
ٍ
ِ
ِ
ِ
الشعر العودةُ ِ
َّ
المبتدئ في ٍّ
واستيعابو
وفهمو
إليو
واتخاذه رفيقاً دائماً
الشاعر أو ُ
الخوف عندهُ من ِ
الع ِ
تصبح
وبذلك
روض
يل
َ
يُ ٍّ
َ
فهم علم َ
ُ
شجعوُ ويُ َق ّوي عزيمتوُ ويز ُ
ِ
للقصيدة في ٍّ
الشع ِر العمودي أو شع ِر التَّفعيل ِة أَمراً سهّلً ال َش َّ
خوف
ك وال َ
كتابتوُ
خروج عن قَواني ِن بح ٍر من بحوِر ٍّ
بي.
وقوع في كس ٍر أو نشا ٍز أو ٍ
فيو وال َ
الشع ِر العر ّ
َّ
إن ىذا الكتاب جه ٌد
كذلك ِ
عطاء
اء و َ
وشعر َ

اسة ِ
متواضع م َؤ َّسس على در ِ
السابقين من َعروضيّين
عطاء َّ
ٌ ُ ٌ
كذلك تَ َّم تأسيسو على ِخ ٍ
برة
عروضيَين وشعراءَ حديثين ,و َ
ُ
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ٍ
تعليميَّ ٍة تطبيقيَّ ٍة وقرا ٍ
ولمقاالت
ءات للكثير من ال ُكتُب وأشهرىا ,وصغيرىا ,وكبيرىا,
ٍ
ٍ
وبحوث في ِ
سع سنين.
علم َ
العروض بفترة فاقت التٍّ َ
ِ
ِ
تصنيف ىذا البح ِر اللَّطيف .إِ َّن تَعل َق
كره من
وىذا الكتاب ىو ما يَ َّ
س َرهٌ الل تعالى ذ ُ
تقدح بها ٍّ
الن ِ
والمعلٍّ ُم ىو
َّفس بما تتعلَّ ُموُ ورغبتُها فيو ىي ٍّ
الز ُ
ناد الّذي ُ
ىن وتوقدهُ ُ
الذ َ

ذلك وي ِ
قصيوُ ,كلٌّ على حسبِوَّ ,
وإن ٍّ
يمزج
عر وعلم َ
الّذي يُدني َ ُ
علم ُ
العروض ىو ٌ
الش َ
ِ
وح وال ِو ِ
جدان والموسيقى
بين الفك ِر
ِ
والفؤاد والر ِ
واإليقاع والنَّغم ,فمن لم يُقدٍّموُ

ٍ
تجذب الطَّ
ٍ
َّ
اعر
الش
أو
الب
ر
س
وي
بسهولة
ُ
ُ
َ
َ
الجميل األ ّخ ِ
ِ
وغائص
اذ
العروض اليسي ِر
ٌ
َ
والشعر متربع على ِ
ِ
عرشو في الوادي الطاى ِر
والصعوبة ,وىو يهذي في وادي الطٍّي ِن ٍّ ُ ّ ٌ
الم َق ًّدس.
الساح ِر ُ
ّ
بتدئ وال تُنَ ٍّف ُرهُ فهو بعي ٌد عن ر ِ
ياض
الم َ
ُ
في مستنق ِع الت ِ
َّعقيد والعُس ِر والت ِ
َّرىيب

جميل ال َك ِع ٍ
الكتاب مقدٍّماً ِ
ٍ
لم
كفن
عيت أن يكو َن ىذا
ليلي ٍّ
َس ُ
لعلم َ
ُ
العروض ال َخ ّ
العرض ,بعيداً عن ِ
قيل ,وأن يكو َن متميٍّ ز الم ِ ِ
ِ
ِ
ثَ ٍ
جفاء
س َر
س
األسلوبُ ,ميَ َّ
َُ َ َ َ
نهجَ ,سل َ
ِ
ىذا ِ
الكثيفة واالفتر ِ
ِ
ِ
الع ِ
لم وتَقوقُ ِع ِ
اضات
المصطلحات
استخدام
بعض باحثيو في
ِ
ِ
يد ِ
كذلك .آخذاً بِ ِ
ِ
طالبو بِ ٍ
قدموُ في
حو َ
الهدف الّذي ُوض َع من أجلو ,واضعاً َ
رفق نَ َ
ِ
ِ
ِ
ودىاليزه الّتي
متاىاتو
الس َير وحدهُ متخبّطاً في
المكان َّ
الص ِ
قبل أن يَتعلَّ َم َّ
حيح َ
أنشأىا واضعوه ,فلقد ابتلِي العروض بِ ِ
مصطلحاتو وتشعبها وغر ِ
ِ
ابة أسمائها.
كثرة
ُ َ َ ُ
ّ
ئ إَِّال في ىذا ِ
ِ
يجعل دالالتِها على معانيها
ا
مم
لم
الع
ُ
وىي أسماءٌ ال تُ
صادف القا ِر َ
ّ
ُ
اك ٍّ ِ
ِ
خبن َوطَ ٌّي
يصعب معها إدر ُ
بعيد ًة ِج ّداً
وبين ما ُوضعت لوُ فهيٌ ( :
الصلة بينها َ
ُ
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صب َوَك ٌّ
ٌ
ذف
ونقص
وخزل
وخبل
ضمار
وح ٌ
قل َ
بض َ
وقَ ٌ
ٌ
ف َووقْ ٌ
وشكل َ
ص َوإِ ٌ
وع ٌ
ٌ
ٌ
وع ٌ
رم و َش ٌتر
سف َوَو ٌ
لم َو َح َذذٌ َوبَ ٌتر َوَك ٌ
َوقَ ٌ
زم َ
خرم َ
رب وثَ ٌ
وخ ٌ
قف َو ٌ
وخ ٌ
طف َوقَ ٌ
طع َوقَص ٌر َو َ
ص ٌ
ذلك ِ
قول من
الص
يقبض
ا
م
م
دور ويُعيي العُ َ
قص َ
صم َ
ُ
وع ٌ
ضب َ
وج َمم) إلى غي ِر َ ّ
وع ٌ
وقَ ٌ
َ
عري وتِ ِ
وصف الح َد ِ
ىذه المصطلحا ِ
ت الّتي يمكن االستغناء عنها اكتفاء بِ ِ
ث ٍّ
بيان
الش ٍّ
َ
ً
ُ
ِ
االستغراق في تَسميتو.
أَث ِرِه دو َن
أ .سليمان الحسن
تم في :حمص ,سوريا ٕٕٕٕٓٔ/٘/
َّ
لطرح األسئلة على وتساب:
00963943303597
فيسبوك :سليمان الحسن

***************************
قال ِ
َديب
هاني
ف
َص
أل
ا
ماد
الع
َ 
َ
المتَ َوفَّى في ِد َم ْش َق َسنَةَ ٕٔٓٔ م َو ُى َو ُم َؤٍّر ٌ
ُ
خ وأ ٌ
ّ ُ
َيت أَنَّو ال يكتب إِنسا ٌن كِتاباً في ي ِ
ِ
ال في غَ ِد ِه :لَ ْو غُيٍّ َر
وم ِو إَِّال َوقَ َ
َ
َوشاع ٌر " :إِنٍّي َرأ ُ ُ َ ُ ُ

ض َلَ ,ولَ ْو تُ ِر َك
ٍّم َىذا لَكا َن أَف َ
َى َذا لَكا َن أ ْ
َح َس َنَ ,ولَ ْو ِزي َد َكذا لَكا َن يُ ْستَ ْح َس ُنَ ,ولَ ْو قُد َ
َىذا لَكا َن أَجمل ,و َىذا ِمن أَ ْعظَ ِم ِ
العبَر".
ْ
َْ َ َ
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ُكتُب ومشاركات للمؤلف
الص ِ
لي ديوا ٌن مطبوعٌ بِع ِ
مشق والّذي
نوان "لُغَةُ الياسمين" َّ
ادر َعن دا ِر اليَنابي ِع في ِد َ
ُ
اإلعّلم في بلدي سوريا الح ِ
طُبِع بِموافَ َق ِة اتّ ِ
ِ
الع ِ
حاد ال ُكت ِ
بيبة
رب َوبِ ُموافَ َق ِة ِوز َارِة
َّاب َ
َ
ُ
َ ُ
وكتَب م َقدٍّمتَوُ األُستاذُ ٍّ ِ
وائي
وسف َشرقاوي وكلمة الغّلف كانت لألستاذ ٍّ
الر ٍّ
َ َ ُ َ
الروائي يُ ُ

عبد الغني ملّوك.
لي ىذا ِ
روض العربِ ٍّي بِع ِ
الكتاب في ِع ِ
كت بِ َخ ِ
ِ
مس
.
"
اء
ر
ع
الش
ن
ا
ب
ر
"
نوان
الع
لم
ُ
شار ُ
ّ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
ض ال َق ِ
اىرِة الدولِ ٍّي لِ ِ
قَصائِ َد غَزلِيَّ ٍة في الد ِ
ٍّيوان المشتَ ر ِك "تراتيل ثائِرة" بِ
لك ِ
ِ
ِ
تاب في
ر
ع
م
َ
َ َ
ُ َ َ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
صف َوطن" في َمع ِر ِ
ض
المشتَ َر ِك "نِ ُ
مصر الشقيقةَ .وب َقصي َدة "عيونها" في الدٍّيوان ُ
مشق الدولِ ٍّي لِ ِ
ِ
ماحة" في
الشقيق؛
األردن
في
.
تاب
لك
د
كت بَِقصي َد ِة "دي ِن َّ
شار ُ
َ
ْ
الس َ
َ
َ
ِ
ِ
ي" في فر ِيق تَ ِكيَّ ِة فِكر َوأَيضاً بِ َخ ِ
مس قَصائِ َد في
رم ِد ٌّ
ُنس َس َ
الدٍّيوان ُ
المشتَ َرك "أ ٌ
ات متَناقِ
ٍّيوان المشتَ ر ِك "أَبج ِ
ضة" وبَِقصي َد ِة حنين في الد ِ
الد ِ
المشتَ َر ِك
ٍّيوان
ي
د
َّ
ٌ
َ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ُ َ
ٍ
ِ
ِ
ات ِط ٍ
ي" َوبَِقصي َد ٍة في
المشتَ َر ِك " ُم َذ َّكر ُ
فل ُسوِر ّ
"الحلم" َوب َقصي َدة في الدٍّيوان ُ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّبض
المشتَ َر ِك "أ ُ
َخط الن َ
المشتَ َرك " َرش َفةٌ م َن األ ََدب" َوب َقصي َدة في الدٍّيوان ُ
الدٍّيوان ُ
َعلَى الورق" وبَِقصي َد ٍة في الد ِ
المشتَ َر ِك "النَّ َدم".
ٍّيوان
ُ
ََ َ
الرابِطَ ِة" المشت ر ِك التَّابِ ِع لَِفر ِيق رابِطَ ِة أ ِ
ّلث قَصائِ َد في " ِ
كت بِثَ ِ
ُدباء ُسوريا
ديوان
َّ
شار ُ
َ
ُ
َ
َ
فيو ِ
اضيَّ ِة والّذي أ َُد ٍّرس ِ
االفتِر ِ
الع َربِ
ِ
ِ
بي في
ر
الع
روض
الع
علم
س
ر
ُد
أ
.
ي
روض
الع
لم
ع
ٍّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ّ
ّ
مجموعة  -ملتقى َّ
السّلم – على الفيسبوك بدعوة من األديب
َّقافي وطن َّ
الشام الث ّ
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مس قَصائِ َد في كِ ِ
كت بِ َخ ِ
تاب " َومضة" في فَر ِيق
شار ُ
حكيم أبو الزورد مدير الملتقىَ .

ِ
ضةَ الثَّقافِي السوِر ِ ِ
ِ
َخر َجتوُ األُستا َذةُ
َوم َ
ّ
يَ .وبثَّلث قصائ َد في "كتاب الحرب" الّذي أ َ
ّ
يت الح ِ
ٍّيوان المشت ر ِ
روف" في ِ
الكاتِبةُ َىناء غنيم .وبَِقصي َد ٍة في الد ِ
العر ِ
اق
ب
"
ك
ُ
َ
ُ
َ
ُ َ َ
َ
ِ ِ
ِ ٍِ ِ ٍ
الشقي ْق .شار ُ ِ ِ ِ ٍ ِ ٍ
َّ
مص
كت بِع َّدة أُمسيات شع ِريَّة في َمراك َز ثَقافيَّة ع َّدة في ُمحافَظَة ح َ
َ
اك ِزىا الثَّقافِيَّ ِة ومقراتها ِ
ومر ِ
رع ِحمص ِالتٍّ ِ
حاد
ك في َم َق ٍّر فِ ِ
الحزبيَّ ِة مدين ًة وريفاً َوَك َذلِ َ
ََ
َ
ّ
ب وفي أ ِ
شق ِالتٍّ ِ
ُمس ٍ
حاد ال ُكت ِ
ال ُكت ِ
يات في
الع َربَ .وفي َم َق ٍّر فِ ِ
رع ِد َم َ
َّاب َ
َّاب َ
الع َر ِ َ
ُمسي ٍة ِشع ِريٍَّة تابِع ٍة لِرابِطَ ِة أُد ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
باء سوريّا
مصَ ,وَك َذلِ َ
َ
َ
ك في أ َ
جام َعة البَعث في َمدينَة ح َ
االفتِر ِ
اضيَّ ِة في مدينَ ِة يبرود في ر ِ
يف ِدمشق.
َ َ
 انْ تَ َهى بِع ِ
ون الل 
َ
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كلمة لخلفية غّلف الكتاب:

ٍ
هل أن أُوِر َد في ص َف ٍ
عدودات ُك َّل ِع ِ
الس ِ
لم
حات َم
ليس من َّ
َ
الحقيقةُ َ
والح َّق يُقال ,أنَّوُ َ
روض بِت َشعباتِو ود ِ
واخ ِ
لو َ ِ
اعر
ت أَ َّ
تهم ال ّ
وجز ُ
الع ِ َ ّ َ َ
َ
وخوارجوَ ,ولكنّني أَ َ
ىم األموِر الّتي ّ
ش َ
بتدئ الذي ِ
لديو َملَكةُ ٍّ
خر َج
كيف يُنَ ٍّ
علم َ
الم َ
أو ُ
س ُق أبياتوُ كي تَ ُ
الشعر ولكنّوُ ال يَ ُ
ديو قَصيدةٌ عربيةٌ مستوفِيةً كل ُش ِ
سليمةً معافا ًة من ُك ٍّل َكس ٍر وكي تُولَ َد ل ِ
سواء
ها
روط
َ
ّ
ُ
ُ
ً
ّ
الشع ِر العمودي أم في ِشع ِر التّفعيلة .أكثر من تِس ِع س ٍ
ضت َعلَى َىذا
نوات َم َ
في ٍّ َ
َ
ُ
طون الم ِ
وجبالِها ,معاوداً الغَوص في ب ِ
روض ِ
بين بحوِر ُكتُ ِ
الع ِ
صاد ِر
َّ
ب َ
ُ
ُ
َ
َ
الس َف ِر َ
إليو ِ
والمراجع .ضاماً ما استقيتوُ منها وما ى َدت ِ
الخ َبرةُ والتَّجربةُ من ِخّلل تَدريسي
َ
ّ
ِ
لهذا ِ
ِ
الع ِ
عبر ال ّد ِ
تطبيقات التّ ِ
واصل االجتماعي
الحيّ ِة أو عبر
روس الواقعيّة َ
لم َسواءً َ
العلمِ .
ومن ب ِ
ب ِ
األمور كثيراً لي وللكثي ِر ِمن طُّّل ِ
عد ُحصولي بتعلّ ٍم ذاتِ َي
التي َس َّهلَت
َ
َ
على ىذا الج ْني الم ِ
خمة النّقي ِة ِ
ليء ِ
خيمة ال َف ِ
الر ِ
تلك الد ِ
روس
بهذه الثٍّما ِر َّ
ومن بعد َ
َ
ّ
َ َ َ
تشع ٍ
بات لهذا العلم ,زاد الطلب والسؤال وزادت
وما وجده الطّلب من ّ
االستفسارات عن ىذا البحر الشعري أو ذاك أو عن ىذه القاعدة أو تلك ,وىذا ما

شجعني وح ّفزني إلى جمع معلوماتي التي تفيد السائلين في كتابي ىذا ,تلك
ّ
دونتها من بطون الكتب ومما استخلصتو واستنتجتو منها ومن بحثي
المعلومات التي ّ
شعراء)  ,ىذا الكتاب الذي أتمنى أن يكون
في مختلف مصادر ىذا العلم( .ربّان ال ّ
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مرجعاً ومصدراً تعليميّاً ببساطتو وعفويتو وسهولة مسالكو لكل مبتدئ ويكون كذلك

مرجعاً لكل شاعر غير مبتدئ يرجع إليو حين تخونو الذاكرة وقت النَّظم ,والل ولي
التّوفيق.
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