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 إعداد:
 د. هالة شفيق اللبان  

أستاذة متفرغة في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في الجامعة العالمية في 
 بيروت

 :الملخص
عر العمودّي، وَلَعلَّ األقرَب وَبْعُد، َفِشْعُر التفعيلة صورٌة  ُجزئّيٌة مصغَّرٌة من الشِّ

ِل ِوَراثيًّا"  ْعِر الَعُموديِّ "المعدَّ كما هو التعبير الشائع في –أن ُيَعدَّ ِمن الشِّ
، َوْزًنا  ْعر العربيِّ التقليديِّ ِتِه عن موسيقى الشِّ َعْصِرنا؛ فهو لم َيْنَقِطع بمادَّ

( على geneticsالتي َيْعَمُل ُعَلماُء الِوَراِثيَّاِت ) وقافيًة، وإنما هو كالثََّمرةِ 
َتْعِديِلها َفَتْكَتِسُب خصائَص لم ُتْؤَلْف قديًما، ولكنَّها َتْفِقُد َطَرًفا صالًحا ِمْن 
َمَزاياها اأَلِصيلة. َفِشْعُر التفعيلة إًذا َكَمْفهوِمِه الثَّاِبِت ِعنَدنا في َعْصِرنا هذا: 

َراِز، َقِشْيُب الهيئة، وهو َأْشَبُه ِبالَوِليِد ال َتَتَبيَُّن في ِشْعٌر عربيٌّ لكنّ  ه حديُث الطِّ
َقَسَماته َشَبَه أبيِه وَمالِمَح َأْجداِدِه، ُثّم ُتْنِعُم النََّظَر وُتِدقُّ الَفْحَص َفُتْدِرُك 

 ُوُجوَدها وإْن  لم َتُكْن ِمن الظُُّهور بحيث ال َيَتطرَُّق الّشكُّ إلى ذلك.
ْعِر َعُروٌض مجَتَزٌأ، ُمْنَتَزٌع و  ْرِب ِمن الشِّ لـَمَّا كانت الحاُل كذلك، كان لـِهذا الضَّ

واِب، ِوَفاًقا لـَِمقاِييِس  ِمْن َأْصِلِه القديم، يجري على َسَنِنِه في الخطأ والصَّ
لذلك الَعُروِض الخليلّي على  projection)الذَّوِق العربّي، فكأّنما هو ِإْسقاٌط )

ل خطٌأ  ِل الـُمَعدَّل. وفي الجملة، فالخطأ في األوَّ هذا النََّمِط الـُمْسَتْحَدِث الـُمَبدَّ
في اآلَخر، إال ما زال عنه ُخُصوُص َمَحلِِّه، كالَعروِض الُجْزِء، فإنَّه َيْخُرُج 

 األعاريض. َعْن مفهوم الَخَطأ الحاصل إَذا ما َخَلَط الشاِعُر َبْينَ 
ـــْعر العربــــيّ  -  ِشــــْعُر التفعيلـــة الحــــديث:  الكلماااات المفتا يااااة ــــْعر  - الشِّ الشِّ

ْعر - المجرَّد  .موسيقى الشِّ
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The modern activation and its sense of arab sense of its 

abstract understanding 

Setting: 

 Dr. Hala Shafiq Al-Labban  

Full-time Professor at the Faculty of Arts and Humanities 

at the Global University of Beirut 

Abstract : 

After that, the activation was a small fragment of vertical 

hair, and the closest thing to being prepared for the 

general hair As is the common expression in our world, he 

has not cut back on his traditional Arabic poetry music, 

It's like the fruit that genetics is doing on its own. It's a 

characteristic that wasn't written in the old, but it's a good 

part of its own. The effect of activation, then, is how the 

body is the most important, and it is the most common. 

He's not seen in his divisions like his father and his 

grandfathers, and then you grow the look and destroy the 

check. You're going to have to find her, and if she's not, 

she's not so dark that the people don't look forward to it. 

And that's not the case. It's like it's a projection of that 

hebron id on this. Modified modified ant. In the sentence, 

the first mistake is wrong in the end, but it is still about its 

own, such as the naked offerings, which go beyond the 

concept of the mistake that occurs if the rumors are 

hidden. 

Keywords: The Poetry of Modern Activation - The 

Arabic Poetry - Abstract Poetry - Poetry of Poetry. 
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 مقدمة
 أهمية البحث: -1

ُيَعّد هذا البحُث متميِّزًا بخصوص الموضوع، وطريقةِّ معالجته، إْذ ليس 
ْربِّ من النَّْظمِّ الحديث في  البحوث المنشورة ما يتصّدى لقضّيةِّ هذا الضَّ

قُّ فيه  ْرف، َتدِّ عر العربّي على َنْحٍو أكاديمّي صِّ وتحديدِّ موقعِّه من عالاَم الشِّّ
نا هذا بعيٌد عن  َياُت؛ فأكثُر ما قِّْيَل في موضوعِّ ُد التَّسمِّ التعاريُف وُتحدَّ

ٍب لقضّية ال تفعيلة أو عليها، أو غيُر منهجّي، وُيضاُف الموضوعية لَِّتَعصُّ
ْختِّالط األلفاظِّ والتسميات واِلصطال اتِّ وتداُخلِّ   إلى ذلك عدُم الّدّقة ِلِّ

 معانيها.
 أسباب اختيار املوضوع:  -2

لقد َ َملني على اختيار شعر التفعيلة موضوًعا لمقالتي هذه أسباٌب 
 يمكن تلخيصها في ما يلي: 

افتِّقاُر المكتبة العربية إلى بحوٍث أكاديمّية كافيٍة ُتْعَنى بالقضّية  - أ
 المذكورة. 
عر التفعيلة إلى  - ب عدُم وضوحِّ الموقف الثقافّي الفكرّي من شِّ

ْلمّي الذي يصح اعتماُده  أّيامنا، واضطراُب اآلراء فيه لِّفِّقدان الُحْكمِّ العِّ
 . -على وِلدة هذا النوع وهذا مَع ُمُرور نحوِّ سبعة عقودٍ  -والرجوع إليه

تشتُُّت الجهود التي بَذَلها البا ثون واأُلَدباُء مما يتعّلق   -ج
بالموضوع، من مقاِلت ومؤلَّفات، وُبْعُد َمَنالها من أيدي الُقّراء الناشئين في 

إّما مقالٌة في َمَجّلة انقرَضْت أو كتاٌب قديم   -على قِّلَّتِّه -زماننا إْذ معظمها
 اعة. العهد بالطب
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 إشكاليات البحث: -3
دة األصول  َته غيُر محدَّ أصُل اإلشكال في بحٍث كهذا أن مادَّ
َم في القسم األول ما يفيد ذلك؛ فمن تصّدى له فإنما  والمفاهيم،  وقد تقدَّ
لة، وأفكاًرا  ينبري أَلْخالٍط من الفَِّكر والتعريفات لِّيستخرِّج منها أصوًِل مؤصَّ

َقاًقا. ُثّم يتفّرع من ذلك إشكاُل إخضاعِّ شعر التفعيلة،  ثوابَت، ومصطَلحات دِّ
الخارجِّ عن عمودّية النظم التقليدي، لقوانينِّ العروض والقافية الموروثة 

 ضمن علوم العربية، وهو إسقاٌط فيه من الُعسر ما فيه.
َل  ، وذلك بِّاعتماد ما توصَّ دِّ ويبقى للبا ث َبْعُد إشكاُل الَقْطعِّ وَعَدمِّ التردُّ

عاء ُرتبٍة  ليس بأهٍل لها، وما أكَثَر إليه وبلَّ  ّنة ادِّ ْلًوا من َمظِّ َغه إّياه فِّْكُره، خِّ
 ما َتْشَتبُِّه الُجرأة بالتجّرؤ.

 حبوث سابقة حول املوضوع: -4
في القرن العشرين  -التفعيلةِّ وغيرِّه-أكثُر ما ُألَِّف في الشعر الحديث

قاَلَب الشعريَّ بأوزانه كتٌب عاّمة َتْدرس الموضوعاتِّ واألفكار، واللغَة وال
وقوافيه، وينحو بعُضها نحَو المدارس األدبية وَيْدُخل بعٌض آَخُر في 
الخلفيات واِلنطباعات والتاأثُّر والتأثير. ومن تلك المصنفات، وقد أمست 

 مراجع لدراسة األدب الحديث:
 إبراهيم أنيس، "مقاِلت النقد األدبّي"  -
 نازك صادق )المعروفة بنازك المالئكة(، "قضايا الشعر المعاصر"  -
 شوقي ضيف، "دراسات في الشعر العربي المعاصر" -
 عز الدين إسماعيل، "الشعر العربّي المعاصر"  -
 محمد مصطفى هدارة، "مقاِلت النقد األدبّي" -
 محمد غنيمي هالل، "المدخل للنقد األدبّي الحديث" -
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الدراسات، وكان أخصَّ بتركيب َنْظمِّ التفعيلة من تلك  ومما تأّخر
 ووزنِّه وقافيته:

 شكري عّياد، "موسيقى الشعر العربّي" -
 فوزي عيسى، "العروض العربّي ومحاوِلت التطور والتجديد فيه" -
 عبد الهادي عطّية، "مالمح التجديد في موسيقى الشعر العربّي" -
ة البحث: -5

ّ
 منهجي

ْعرِّ التفعيلة  -ده العنوانُ الذي يحدِّ  -يقتضي موضوُع البحثِّ  دراسَة  شِّ
ْعرنا العربّي: َأَيْنتمي إليه َأْم ِل؟  وَأْيَن  اًل إلى َتْعيينِّ َموقِّعِّه مِّْن عالاَم شِّ َتوصُّ
ْلمّي على ذلك الُحكم، كائًنا ما  محلُّه، إن َثَبَت أنَّه منه؟ وما الُبرهاُن العِّ

 كان؟ 
شعر التفعيلة  ونمَطه  ولامَّا كان َمثاُر اإلشكال في األصل هيئةَ 

اإليقاعيَّ وتوزيَعه الكتابيَّ ُدْوَن الغرض والمضمون واألفكار وما َيجري 
لم  َذ المنهجّيَة التحليلّيَة، المستنِّدَة إلى عِّ َمجراها، كان المالئُم أْن أتَّخِّ
العروض وقوانينه، ُأسلوًبا لَِّبْحثِّي هذا؛ وقِّواُم ذلك: تعييُن المصطلحات، 

التعريف َرْبًطا بين قواعد العروض والقافية ونصوصِّ شعراء وتحديُدها ب
التفعيلة المنوَّعة، بَِّدرس طرائق هذا النَّظم وخصائصه الموسيقية درًسا 

هِّ بُحْكٍم علميٍّ سليم.   مجزًِّئا مقنًِّعا يمكِّن تلخيُص نتائجِّ
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 ةــئــوطــت
عِّ ن التّ ا مِّ َ د   ،ا فيهيَ حْ الذي نَ  ،نا هذافي زمانِّ  العربيُّ  المجتمعُ  غَ لَ بَ  وسُّ

ا كان مّ الَبتُّ في كثيٍر مِّ  هُ تِّ الثقافّي َيْعُسُر معَ رّي والتفاوُ كْ ع الفِّ مّي والتنوُّ لْ العِّ 
 ميَّ اَ العال اِلنفتاحَ  أنَّ بِّ  لِّ وْ في القَ  ِل ُغُلوَّ ْبُل  قائَق وُمَسلَّمات؛ بل ن قَ دُّ مِّ ُيعَ 

البحث،  واقعِّ ة ومَ ميّ اَ كة العالبَ والشَّ صاِلتِّ واسيب واِلتِّّ الحَ األخير، المتعلَِّق بِّ 
وِل ُيْدَرُك  هلُ ُن سا ِّ يَّ بَ تَ اللُّّجيِّّ الذي ِل يُ  رِّ حْ ٍم "َمْعرِّفّي" كالبَ ى إلى تراكُ َض فْ أَ 
المفاهيم والَحْيرةِّ التي تستثير  الطِّ ختِّ ُعْرَضًة ِلِّ  العربيُّ  ى القارئُ ُه، فأمسَ رُ عْ قَ 

ّيات وأَ  َيَب في الَبَدهِّ ارٌِّك ُمشَ  لَ تساءَ أن يَ  وَ ْسُبَك أّنه ِل َغَضاضةَ  شباهِّها.الرِّ
-عن نٍصّ  "Facebookعلى برنامج الفايسبوك " "Account" اٍب سَ ذو  ِّ 

دَ اُق له لفًظا أو ُيْعَرُض خط ا:ُيسَ  -الً ثَ مَ  ْعٌر هذا؟"، أو ُيْبعِّ فيقوَل:"ما  "َأشِّ
 ون؟". كُ يَ  أو " كيفَ ر أصاًل ؟" عْ الشِّّ 

رَ َص تَ تَ  وَلَك أنْ  هال نْ التي تَ  َضةِّ رَ تَ فْ مُ اة البِّ وَ جْ في األَ  ضِّ اقُ نَ ى التَّ دَ مَ  وَّ
َظَم التَّ الِّ نَ ناك وهُ ا وهُ ُهنَ  نْ مِّ  لِّ ائِّ على السَّ   ينَ فِّظِّ حَ تَ مُ اال نَ يْ اُوتِّ بَ فَ ك، وعِّ

يَّتِّهِّ، والبَ راثِّ واتِّّ التُّ بِّ  ينَ بِّثِّ شَ تَ مُ اال طِّ وَ تَ مُ ااعِّ ِل " بِّ زْ  ِّ : "ينَ لِّ دَ تَ عْ "مُ  نَ يْ ودِّ دُ عْ مَ اال ينَ سِّّ
 نَ ا َيْأَنُفون مِّ كمَ  مْ هِّ ة بِّ يّ عِّ جْ رَّ ال صاَق ُتهمةِّ لْ إِّ  ونَ يغُ سِّ تَ سْ ن ِل يَ ، الذي"وِل

ّية"، والَحَداثِّيِّ الاُمْفرِّ  اثةِّ دَ ساب إلى الحَ اِلنتِّ  لُّتِّ فَ التَّ بِّ  نَ يْ وفِّ ُص وْ مَ اال ينَ طة "البِّْدعِّ
دِّ والتَّمَ  دِّ جُ مُ اِّ ل –!هااثِّ رَ تِّها وتُ غَ ولُ  ّمةِّ لُ لِّ  كُّرِّ نَ التَّ  لْ بَ  –رُّ  هم إلى هذا القاَلبِّ و ِّ نُ جرَّ
 عَ مَ  – األخيرةِّ  عةِّ بْ السَّ  ودِّ في الُعقُ  الَغَلبةُ  هُ لَ  ْت ، الذي كانَ الحديثِّ  ريِّّ عْ الشِّّ 
 رِّ عْ الشِّّ "بِّ  ُتهُ يَ مَ سْ وُتُعورَِّف تَ  –ّي ودِّ مُ العَ  رِّ عْ الشِّّ بِّ  المعروفِّ  القديمِّ القاَلبِّ  اءِّ قَ بَ 

  عيلة".فْ رِّ التَّ عْ الحديث" ثم "شِّ 

 :شكالّيةاإلِّ  هِّ هذِّ ن َنْعرَِّض فيها لِّ ا التي َأَرْدَنا أنَ التِّ قَ هذا هو موضوُع مَ 

د" هِّ ومِّ هُ فْ مَ بِّ  العربيِّّ  رِّ عْ الشِّّ  نَ مِّ  ّلهحَ الحديث ومَ  ر التفعيلةِّ عْ شِّ "   المجرَّ
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 دـــيــهـمــت
ْعُر التفعيلةِّ  العِّشرين، أي ُبَعْياَد َع خمسينّياتِّ الَقْرنِّ وِِّلدًة تاّمًة مَ  ُولَِّد شِّ

ا هِّ فاي  قيقتِّا وَ ويٍل هُ اٍض طَ خَ بعَد مَ  ُمنتَصفِّهِّ، ، ةِّ داعّياواِلبتِّ  اُع اِلتِّّباعّياةِّ رَ صِّ
الي: َزَمااَن الّتاا فااي الَعْقاادِّ  ولكّنااه لاام َيْسااَتْهلِّْل صااارًِّخا إِلّ كااار؛ تِّ قلياادِّ واِلبْ التَّ  أيْ 

ااالااذي رَ  الّسااّتينّياتِّ  ااْعرِّ السَّ َد أصااداَء شِّ ار زَ ونِّاا (2)وأدوناايس (1)والبّياااتيّ ّيابِّ دَّ
ا محماود دروياو وساميحِّ  مّ ، ُثا(3)وريّ تُ يْ اني ومحمد الفَ قبّ  وصاالح ، (4)مالقاسِّ

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُبور عبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادِّ    (5)الصَّ
                                                           

م(، شاعٌر وأديٌب ِعَراقيٌّ ُوِلَد في َبغداَد، ُيَعدُّ 1999-1926هو عبد الوّهاب الَبياتي ) (1)
عر العربّي  من أهمّ  . ُيْنَظر: "موقع ويكيبيديا في الجديدِمّمْن َأْسَهُموا في تأسيس َمْدَرسة الشِّ

 ".2017شباط  الشبكة العالمية
تبّنى اسم أدونيس الذي . 1930ُوِلَد عام  سوريّ علي أحمد سعيد، شاعٌر هو أدونيس  (2)

ْعَر العربيَّ إلى ال. استطاع أن َيْنُقَل 1948خرج به على تقاليد التسمية العربية منذ العام  شِّ
 ".2017"موقع ويكيبيديا من الشبكة العالمية شباط . ُينظر: العالمية

(، شاعر سودانّي بارز، ُيَعدُّ ِمْن م2015 -1936هو محمد مفتاح رجب الَفْيتورّي ) (3)
عر الـُحرّ ُروَّاد   والُعُروبة. له دواوين شعرية مطبوعة. إفريقياالحديث، وُيَلقَّب ِبَشاِعِر  الشِّ

 ".2017"موقع ويكيبيديا من الشبكة العالمية شباط ُينظر: 
م( شاعر فلسطينّي ُمَعاِصر ارَتَبَط اْسُمُه ِبِشْعِر  2014 -م 1939هو سميح القاسم ) (4)

عرّي والّسياسّي. كان داِخِل أراضي فلسطينالثورة ِمْن  ، ُسِجَن غيَر َمّرة ِبَسَبِب َنَشاِطِه الشِّ
 ".2017"موقع ويكيبيديا من الشبكة العالمية شباط َرب. ُيْنَظر: رئيَس اّتحاد الُكتَّاب العَ 

ُبور )هو  (5) عِر م( أَحُد أََهّم ُرّواِد حركِة  1981 - 1931صالح الّدين عبد الصَّ الشِّ
"تكملة معجم . ينظر: ة المتأثرة ِبالِفْكِر الَغْربيّ ، ومن ُرُموز الحداثة العربيّ  الـُحرِّ  العربيّ 

م( لمحمد خير بن رمضان  1995 - 1977هـ(= ) 1415 - 1397َوفيات ) مؤلفين"ال
لبنان، ط األولى،  –بن إسماعيل يوسف، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

 .249-248، ص: م 1997 -هـ  1418

https://ar.wikipedia.org/wiki/1930
https://ar.wikipedia.org/wiki/1936
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/2014
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8_48
https://ar.wikipedia.org/wiki/1931
https://ar.wikipedia.org/wiki/1981
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1
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ي  ِّ  عبدِّ  وأ مدَ  (1)ل ُدْنُقلمَ وأَ  ٍل َسابَ تَ ، فاي رْكاٍب مُ (2)جازيّ الاُمْعطِّ  ْت فياهِّ قَ طااوِّ
ا َقْت بِّ  ، ُثامَّ لِّاهِّ كُ  علاى الّتقليادِّ  رِّينَ ائِّ الّثا رِّئاةِّ جَ تَ مُ  نْ ُثلٌَّة مِّ الاَاحِّ  -ْت َقاال َ تَ  لْ َبا- مْ هِّ

وَتَعلَُّقوا بَِّعالئِّقِّه،  ّتى  ، َفَتَشبَُّثوا بَِّأْطرافِّهِّ م ذلك الاَمْرَكبُ واهُ هْ راٌد وُرْكباٌن استَ فْ أَ 
عْ  وَ هُ  هُ كأنَّ   ون!   كُ وإّما أِّل تَ  َتُكونَ  ا أنْ مَّ ُر، َ ْصًرا وَقْصًرا: إِّ الشِّّ

َعراُء في تَ  رِّ عْ هذا الشِّّ اِّ ل كانَ  دْ وقَ  َد الشُّ ها َبْيَن تِّ يَ مِّ سْ طالئُع وَبَواكيُر، َتَردَّ
عْ  :ن اِلصطال اتِّ ٍد مِّ دَ عَ  عر الحديث، (3)ر الحرّ الشِّّ عْ ، الشِّّ ر الاُمْرَسل، الشِّّ

ْعر الاُمْطَلق، ْعرِّ المنثورِّ  الشِّّ ْعرِّ المنطلِّق، الشِّّ وا في ولقد َتناَزُعوا  ،الشِّّ وَتَشا ُّ
، وَشَحُنوا  هُ نْ مِّ  ما ُيقَبلُ على و  ،على الاُمَسمَّى مْ ةِّ َتَناُزَعهُ يَ مِّ التَّسْ  وما ُيَردُّ

راساتِّ ومُ  في ذلك، وما َقبُِّلوه  وهُ ا قالُ مَ نِّ بِّ يْ اوِّ وَ ّدماتِّ الدَّ قَ المجاّلتِّ األدبّيَة والدِّ
لُ أو َقَلُبوهُ  لُ ؛ وَ لَُّلوا وَعلَُّلوا، وَ صَّ ذلِّ َر كُ فَ سْ وا، فأَ وا وَفصَّ عْ وْ عن نَ  كَ ل ُّ ريٍّ ٍع شِّ

كْ عَ مُ  عَ  هِّ ُل الذي الَتَصَق بِّ يٍَّن هو هذا الشَّ  َتهُ بَ ثْ ال يٍّ أَ طِّ ٍم اْص ، واسْ راءُ الشُّ
                                                           

، م( شاعٌر ِمصريٌّ قوميٌّ عربّي مشهورٌ 1983-م1940هو محمد أمل َفِهيم ُدْنُقل ) (1) 
ُوِلَد في المدينة الِمْصِرّية التاريخية "اأُلْقُصر"، وله َخْمُس مجموعاٍت ِشْعِرّية َمْطُبوعة. وَقْد 

 .451  "تكملة معجم المؤلفين"، ص: جمع ِشعره في "ديواُن أمل دنقل". ينظر:
ِبِمْصَر. ُيَعدُّ ِمْن  1935، ُوِلَد عامَ ِمْصِريٌّ هو أحمد عبد المعطي حجازّي، شاِعٌر وناِقٌد  (2)

ْعر العربّي الـُمَعاِصر. ُتْرِجَمْت مختاراٌت ِمْن َقَصائِدِه إلى  ُروَّاِد َحَركِة التَّْجديِد في الشِّ
وِسّية واإلنجليزّية الفرنسّية "موقع ويكيبيديا من . ُينظر: واأللمانّيةِ  واإليطالّيةِ  واإلسبانيةِ  والرُّ

 ". 2017الشبكة العالمية
، و"قضايا الشعر 227،180ُيْنَظر َمَثاًل: مجلة "أّبوّلو": العدد األول ص:  (3)

سنة  5بيروت، ط -، دار العلم للماليين"المالئكة"المعاصر"ِلَناِزك صادق 
ْعر العربي 157،161، 124-119م،  ص: 1978هـ=1398 ، و"اتجاهات الشِّ

م(، المجلس الوطني للثقافة والفنون 2003-هـ1424المعاصر" إلحسان عّباس، )ت 
 .28-26م، ص:1978سنة 1الكويت، ط  –واآلداب 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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ْعرِّ : مالِّ عْ اِلستِّ والبا ثون بِّ  النُّّقادُ  هُ وَثبَّتَ  بِّ م في الغالِّ ُسهُ فُ نْ أَ  راءُ عَ الشُّ   شِّ
عْ ا هو هذا النَّوْ مَ الّتفعيلة. فَ   ليَك الّتعريف:؟؟؟ إِّ العربيّ  رِّ ُع الطارُئ على الشِّّ

1-  
 
 ش   تعريف

 
  ر  ع

 
 الت
 
 عيلةف

  :ومهُ تحديُد الاَمفْ  - أ

عْ  إنَّ  ليس إِّل  -ةيّ مِّ ظْ قيقتِّهِّ الَعُروضّية النَّ رِّ  َ في َجوهَ  –َر التفعيلة شِّ
أّن . وذلك للنَّْظم َ َسَب الَبْحر الَعروضيّ يَّ اِلسترساليَّ َط اِلمتدادِّ مَ النَّ 
ها،  ومُ قُ يَ  الوا دةِّ  ذي التفعيلةِّ  رِّ حْ البَ  ومَ هُ فْ مَ  على شيئين: التفعيلةِّ َنْفسِّ

. وهذا األخيُر يعني َعَدَد  ، َمَثاًل: وكيفّيةِّ َسْبكِّها في قاَلبِّ الَبْحرِّ التفاعيلِّ
أو أربعًة في المجزوء، ويعني أيًضا كيفّياتِّ الَعُروضِّ  ،ستَّةً ثمانيًة، أو 

رْ  . ومِّ والضَّ وَف طُ قْ يكون تام ا، مَ  أنْ  رِّ الوافِّ  رِّ حْ ُصَورِّ بَ  نْ ذلك أنَّ مِّ  الُ ثَ بِّ
، وشاهِّ رْ وض والضَّ رُ العَ   ]الوافر[ اعر:الشّ  (1)قولُ  هُ دُ بِّ

 كأنَّ قُرُونَ جِلَّتِها العِصِيُّ  ها غِزَاٌرلَنَا غَنٌَم نُسَو ِّقُ

 مفاعلتن مفاعلتن فعولن  مفاعلتن مفاعلتن فعولن

لِّ فإذا ُترَِّك ثاني  َر على األوَّ  -الُعنصَرين،ِّ بُِّكلِّيَّتِّهِّ أو جزئيَّتِّه،ِّ واْقُتصِّ
ةِّ  رِّ وَهَواُه  -وهو َعْيُن التَّفعيلةِّ التي ُتَشكُِّل أصَل المادَّ لم َيْبَق إِل َذْوُق الّشاعِّ

عرّيةِّ أو تقصيَرها، وُيزَاُد عليهِّ اعتمادُ  ُعنُصرِّ  في اختيارِّهِّ تطويَل الجملةِّ الشِّّ
 و إلغاؤُه. القافيةِّ أ

                                                           
، ُيْنَظر: "الوافي في العروض والقوافي" للخطيب التبريزي البيُت اِلْمِرِئ الَقْيس (1)

م، 1986هـ=41407دمشق، ط -هـ(  تحقيق د. فخر الدين قباوة، دار الفكر502)ت:
"اإلرشاد الشافي"، وهو الحاشية الكبرى للعالمة السيد محمد الدمنهوري . و69ص: 

 .74، ص:هـ(858هـ( على متن الكافي للِقنائّي )ت1192)ت
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رون من ُشعراءِّ التفعيلة أنَّ بناَء الَقصيدةِّ  وقد َوَجَد المحَدُثون المعاصِّ
؛ اٍف، إْن لم َنُقْل: مستحَسنٍ على الّتفعيلةِّ المحضة َيفِّي بإيقاٍع موسيقيٍّ ك

ها بعُضهم قيًدا. وَنْذُكر  وهؤِلءِّ ِل ُيْنكِّرون في الغالِّب شأَن القافية وإْن َعدَّ
عرِّه لك قولَ تمثياًل على ذ  : (1)نزار قّباني، وهو من مشهور شِّ

 أَصْبَحَ عِندِيْ اآلنَ بُنْدُقِيِّةْ

 مْ،إىل فِلسْطِنيَ خُذُوني مَعَكُ

 إىل رًُبى حزينٍة كَوَجْهِ مَجْدَلِيِّةْ

ْنها قوُله:  ومِّ
 أَصْبَحَ عِندِيْ اآلنَ بُنْدُقِيِّةْ

 أَصْبَحْتُ يف قائمةِ الثُّوِّارْ

 أَفْتَر شُ األَشْواكَ والغُبَارْ

 وأَلْبَسُ املنِيِّةْ...

 أنا معَ الثُّوَّارْ

 أنا مِن الثُّوِّارْ

 مِنْ يَوْم  أنْ حَمَلْتُ بُندُقِيَّيتْ،

 صارَت ْفلسطنيُ على أَمْتارْ...

 أَصْبَحَ عِنْديْ اآلنَ بُنْدُقِيِّةْ

                                                           
بيروت،  -ْنَظر: "األعمال السياسّية الكاملة" ِلنزار قّباني، منشورات نزار قّبانييُ   (1)

3/328-329. 
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 قُولُوا لِمَنْ يَسْأَلُ عَن قَضِيَّيتْ:

 صارَتْ هي القضيِّةْبَارُودَتِيْ 

ْربِّ الحديثِّ مِّن النَّْظمِّ المبنيِّّ على  ْيَق َأعالُه نموذٌج لاِّهذا الضَّ َفَما سِّ
َجز: ُمستفعلَتكريرِّ ُجْزٍء َعُروضيٍّ وا ٍد، وهو هُ  َف َنا تفعيلُة الرَّ ن، وإْن َتَصرَّ

عرّية، وسيأتي تفصيلُ  ُر فغيََّر الجزَء في َخَواتِّيمِّ الُجَملِّ الشِّّ  هذا. الشاعِّ

ْعُر التفعيلة - ب  : تطويٌل وتقصيٌر وَبْيَن َبْيَن:شِّ

على ما َذَكْرنا مِّن خاّصّية اِلمتدادِّ  َجلًِّيا وَيْحُسُن ُهنا أن َنْذُكر مثاِلً 
الوا دة، ولَيُكْن مِّن  شعرِّ محمود درويو، واِلسترسالِّ في إيقاعِّ الّتفعيلةِّ 

 :(1)كقولِّهِّ مثالً 
 يَفْتَحُهُ أماميْ البَحْرُ ال بابَ

 ،قُلْتُ: قَصِيدتيْ حَجٌَر يَطرِيُ إىل أبي حَجاًَل

 أَتَعْلَمُ يا أبي ما حَلَّ بيْ؟

 ال بابَ يُغْلِقُهُ عَلَيَِّ البَحْرُ

 ال مِرْآةَ أَكْسِرُها لِيَنْتَشِرَ الطّريقُ حًَصى أَمَامِيْ

 زَبَدْ وْأَ

عُر َهُهنا يَ  هِّ بِّحَسبِّ -و دُ بْ فالشِّّ َعْت ورًة خَ ُص  -طريقةِّ َعْرضِّ ّيًة ُقطِّّ ُجَماًل  طِّّ
ْعرّية، ولكنَّ الحقيقَة أنَّ  عْ ها جُ شِّ َسٌل فيها رْ تَ سْ أْي مُ  يلةٌ طِّ ستَ دٌة مُ رّيٌة وا ِّ ملٌة شِّ

                                                           
سنة  2بيروت، ط  -ُيْنَظر: "ِديوان َأَحَد َعَشَر كوكًبا" لمحمود درويش، دار الجديد (1)

 .55م، ص:1992
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عَ لو قُ  لن( أو ُمْضَمرِّها مستفعلن، بحيثُ فاعِّ تَ بَِّتكرارِّ )مُ  ي ا على وضِّ رُ ْت عَ طِّّ
ها نْ َتَأَم مِّ لَاَما الْ ، لةٍ صِّ فَ نْ مُ  رٍ طُ سْ َكْتبِّها في أَ  على صورةِّ  تِّها الجزئّيةِّ، أيْ ئَ يْ هَ 

عْ  عْ  -يمٌة َعُروًضاقِّ تَ سْ زاٌء مُ جْ أَ  أيْ  –ّيٌة رِّ ُجَمٌل شِّ  عيلة. فَمَثاًل:فْ رِّ التَّ َتْصُلُح لِّشِّ
 بَ يَفْتَحُهُ أَمامِيْ البَحْرُال با

 مستفعلن متفاعلن مفعوُل )أو مفعولن(

 ُثّم التي َتلِّيها:
 قُلْتُ: قَصِيدَتيْ حَجٌَر يَطرِيُ إىل أبي حَجاًَل

 مفتعلن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن

ورةِّ الّظاهرّيةِّ، ألنَّ التَّفعيلَة  وِل ائتِّالَف وِل َتَواُفَق َبْيَن الوزَنْينِّ على الصُّ
 نَ مِّ  مُ ظْ النَّ [ فَ 0//0تفاعلن ]///والتالية مُ  [0//0/0اأُلوَلى مستفعلن]/

، ألَِّ ذَ /[ إِّ 0/0إِّْشكالِّ "َمْفُعوُل"]/ عَ ، مَ الكامِّلِّ  وِّيِّّ نَّ ا لم َيُك إِّشباٌع لاَِّحركةِّ الرَّ
؛ والجملُة اأُلخرى مِّنَ  رِّ َك اآلخِّ ْرَب ِل َيُكوُن ُمَحرَّ الوافِّرِّ إِل أنَُّه ُيْشكُِّل  الضَّ

ُلْن"]/ َلُتْن"0///0"ُمْفَتعِّ شكاُل بَِّجْعلِّها "فاعِّ لِّهِّ، وِل ُيَحلُّ اإلِّ ى الَخْرمِّ علَ  -[ في َأوَّ
َل الوافِّرِّ  ، مَ تَ خْ اِلنِّ مُ انِّ ِل َيزَ رَ إِّْذ الَبحْ  -أوَّ  ومِّ الَخْرمِّ عنهُ فْ تِّْبعادِّ مَ اسْ  عَ لَِّفينِّ

، فَ  ْعرِّ الحديثِّ الَعموديِّّ اعِّ يْ كَ الشِّّ يلة؟ وإنَّما أراَدها الشَّ ْعرِّ التَّْفعِّ ا مَ ُر كَ َف بِّشِّ
، لًة وا ِّ مْ َأْسَلْفُت: جُ  التََّعلُّقِّ بِّ  صالُ اِلتِّّ   يثُ  نْ طويلَة النََّفسِّ مِّ دًة كاملَة الَبْحرِّ
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ُرها قَ وضِّ الَعرُ  ، على أْن َيُكوَن آخِّ َعْت بِّ  وْ ، ولَ (1)َله:"َزَبْد"وْ يِّّ نشادِّ على اإلِّ ُقطِّّ
لقاءِّ  َباعيَّ  والكتابةِّ  ذلك النَّْحوِّ لِّتسهيلِّ اإلِّ  . َوَوْزُنها: ةالطِّّ

متفاعلن متفاعلن مستفعلن متفاعلن مستفعلن متفاعلن متفاعلن 
متفاعلن مستفعلن مستفعلن متفاعلن مستفعلن مستفعلن متفاعلن متفاعلن 

 متفاعلن متفاعلن)سبعَة عشَر جزًءا(.

يةِّ في ما ولى األُ  ظرةِّ النَّ بِّ  ئِّ لقارِّ و لِّ دُ بْ ويَ  َر اسَتْغَنى عن التَّْقفِّ اعِّ أنَّ الشَّ
ُلُه  بارةِّ، وهو أمٌر َيَتَقبَّ رِّ العِّ ، وإْن كاَن قاَلُه إلى آخِّ ْن ُشَعراءِّ هذا النَّْوعِّ َعَدٌد مِّ

ُك بِّالقافيةِّ فال ُيْسقُِّطها مِّنَ  ْنهم َيَتَمسَّ اًطا تام ا. وهذا ما قَ ْسبانِّ إسْ الحِّ  كثيٌر مِّ
ُرنا فقاَل َبْعَدها:  َفَعَل شاعِّ

 مِنْ أَحَدْ لْهَ

 ايَهُ عَنْهُى أَحٍَد لِأَحْمِلَ نَلَيَبْكِي عَ

 مِنْ حُطَامِيْ وأُظْه رَ ما تَبَطَّنَ

بارةِّ مِّن َنْفسِّ الَوْزنِّ   ،َفَقد َأَتى بِّالتَّقفيةِّ َبْيَن )َأَ ْد( و)َزَبْد( مَع ُوُقوعِّ العِّ
ُر بذلَك َ فَِّظ [0//0/0ها بِّزِّنةِّ "مستفعلن"]/إْذ ُكلُّ  اعِّ ، ويكوُن الشَّ

: القافيَة وتفعيلَة الكامِّ  يَقَيْينِّ  ل.الموسِّ

  

                                                           
ْرُب ِعندئٍذ: ُمَتفاعالتن أي ُمَرفَّاًل، ُيْمِكُن الَوْقُف على قوِلِه: "َأَماِمْي" أْعالُه، وَيُكوُن الضَّ   (1)

ْرُب متفاعلن أو  ا ِإَذا ُجِعَل الضَّ وهو كما في َقْوِلِه َبْعُد: "َتَبطََّن ِمن ُحَطاِمْي" َمَع التَّْقفية؛ وأمَّ
 ُمَزاَحَفه مستفعلن فالقافيُة حاصلٌة َبْيَن )َزَبْد( و)َأَحْد(.
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َن يْ ٍر وآَخَر، وبَ شاعِّ  نَ يْ ُصَر بَ قْ أو تَ  َل الاُجَملُ َتُطوْ  إًذا أنْ  بيعيِّّ ن الطَّ ومِّ 
 زار:نِّ  (1)اًل قولَ ثَ اَك مَ هَ ى. فَ رَ خْ قصيدٍة وأُ 

 بِدَرَاهِمِيْ
 دِيثِ النَّاعِم ال بِاحلَ

 حَطَّمْتُ عِزَّتَكِ املنِيعَةَ كُلَّها بِدَرَاهِمِيْ

 وبِمَا حَمَلْتُ مِنَ النَّفائِس  واحلرير  احلالـِم 

 فَأَطَعْتيِنْ

 وتَبِعْتِنِيْ

 ًة بِكُلِّ مَزَاعِمِيْنَمِؤْكالقِطَّةِ العَمْياءِ مُ

ْهلِّ على من َيْعرُِّف الَعروَض أن يتبيَّن أن بناَء النَّْظمِّ ُهنا  ومِّن السَّ
 إنما هو على تفعيلةِّ الكامل: 

، والثا لثُة أربعُة فالجملُة األولى َمَثاًل ُجزٌء َفْرٌد، وتالَِّيُتها ُجزءانِّ اثنانِّ
اتانِّ ُكلٌّ على ُجزٍء وا دٍ  ْثُلها، ثم ُجملتانِّ مقفَّ  نْ ملٌة مِّ جُ  مَّ ، ثُ أجزاٍء، والرابعُة مِّ

ولًة وصُ يُّها الميُم، مَ وِّ : رَ لِّّ في الكُ  وا دةٌ  يَ هِّ فَ  ا القافيةُ وأمّ  .أجزاء أربعةِّ 
سًة، إِلّ ؤَ مُ  الياءِّ بِّ   .ٌة مختلفةٌ يَ افِّ قَ فَ  ادسةِّ والسَّ  في الخامسةِّ  سَّ

  

                                                           
ْعرّية الكام (1) لة" ِلِنزار قّباني، ِمْن قصيدة "إلى َأِجيرة"، منشورات نزار ُيْنَظر: "األعمال الشِّ

 .1/346م،  1979بيروت، سنة  -قّباني
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 ة:ريّ عْ الشِّّ  لةُ مْ جُ اال - أ

ْعُر التَّ  هذا، ولامَّا كانَ  ا مِّنْ  فعيلةِّ شِّ ْعرِّ  ومُِّعمُ  َفْرًعا ُمْسَتْحَدًثا خاص   الشِّّ
 ضِّ عْ يثٌة في بَ دِّ ،  َ ةٌ ُجزئيّ  َعروضّيةٌ  راسةٌ دِّ  هُ لَ  ونَ كُ تَ  أنْ  األجَدرُ  ، صارَ العربيِّّ 

و حْ ، نَ ال اتِّ ن اِلصطِّ ضِّ ما َ َدَث مِّ عْ ي ذلك إيضاَح بَ ضِّ تَ قْ َمَظاهِّرها؛ ويَ 
ْرب"يّ رِّ عْ ملة الشِّّ "الجُ   ."وضالَعرُ "، وة"، و"الضَّ

َر أنَّ  عْ  وإْذ تقرَّ ٍر حْ بَ  ُجْزٍء ُمَعيٍَّن مِّنْ  ًنى على تكريرِّ تَ بْ َنْظٌم مُ  يلةِّ عِّ فْ التَّ  رَ شِّ
، وأنَّ يلِّ لِّ خَ  يٍّ  ًما أنْ تْ  َ  كانَ  -تُ فْ لَ سْ ا أَ مَ كَ -فاعيلِّ التَّ  دِّ تلكَ دَ َط لِّعَ ِل ضابِّ  هُ يٍّ ُأ ادِّ
َدْت  نْ إِّ  -القافيةِّ  دَ نْ هايًة ما: عِّ " نِّ ةُ يّ مِّ ظْ النَّ  ةُ عَ طْ "القِّ  كَ لْ ُلَغ  تِّ بْ تَ  َر  أوْ  -ُوجِّ آخِّ

، أو لِّ ْص َضْرًبا في األَ  َيُكونَ  ُر على ما َيْصُلح أنْ الشاعِّ  فُ قِّ يَ   يثُ  الكالمِّ
رْ  ونُ كُ َعُروًضا، أو ما ِل يَ  فعيلُة : تَ ُب بَِّحَسبِّ هذا اِلصطالحِّ إِل كذلك. فالضَّ

ْعريّ  ملةِّ جُ اَخْتمِّ ال لُة َنْفُسها: القِّْطعُة من النَّْظم مّتصلًة إلى مْ جُ ا، والةِّ الشِّّ
ْرب، أيْ   ؛هُ دَ نْ عِّ  التفعيلةِّ  كريرِّ تَ داُد بِّ ُم اِلمتِّ تَ تَ خْ الذي يُ  فِّ قْ الوَ  ءِّ زْ جُ  الضَّ
ْرُب"  وَ هُ ، فَ وديِّّ مُ عرّي في العَ الشِّّ  يٌه بَِّضْربِّ البيتِّ بِّ شَ  -حديدبهذا التّ -و"الضَّ
" تِّ يْ َح "البَ لَ طَ ْص ُل مُ ابِّ قَ ٌح يُ لَ طَ ْص ة" مُ عريّ الشِّّ  لةُ مْ يٌل، و"الجُ دِّ مصطلٌح بَ 

 ُد.عْ بَ  عليهِّ  الكالمُ أتي يَ ا فَ نَ نا هُ ال ِّ طِّ ا "الَعُروض" في اْص مودّي، وأمّ العَ 

 :(1)محمود درويو قولِّ  نْ اًل على ذلك مِّ ثَ َوْلَنضرْب مَ 
 ا سَقْفَ السَّمَاءْضِنَرْأَ نْيْ حَجٌَر مِنِيَبْ فَيْكَ

                                                           
 -األهلية للنشر والتوزيع عمان، عاِبُرون في كالٍم عاِبر" لمحمود درويشينظر: " (1)

 .53، ص: 2016سنة  1األردن، ط
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النْ   فاعالتن َفعِّالتن فاعالتن فاعِّ
 بَيْنَ الكَلِماتِ العابِرةْ (1)أَيُّها املارونَ

 فاعالتن فاعالتن فعِّالتن فاعلن
 السَّيْفُ ومِنِّا دَمُنَامِنْكُم 

ُلنْ   فاعالتن َفعِّالتن َفعِّ
 كُمُ الفُوالذُ والنَّارُ ومِنَّا لـَحْمُنَامِنْ

 فاعالتن فاعالتن فعِّالتن فاعلن
 ا حَجَرُى ومِنَّرَخْابٌة أُبَِّمُ دَكُنْمِ

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فعُِّلن
 ةُ الغاز  ومِنَّا الـمَطَرُلَبُمِنْكمُ قُنْ

 فعِّالتن فعِّالتن فعِّلنفاعالتن 
 اءْا ما عَلَيكمْ مِنْ سَماٍء وهَوَنَوعَلَيْ

 فعِّالتن فاعالتن فاعالتن فعِّالنْ 

عْ  ارٍة في َسْطٍر ُمْسَتقِّلٍّ هي ُجملةٌ بَ فُكلُّ عِّ   ري فيها الشاعرُ جْ رّية: يَ شِّ
َملِّ  ُلن، وأُ رَّ مَ  َتهُ لَ مْ جُ  مُ تِّ خْ ، ويَ على فاعالتن، تفعيلةِّ الرَّ الْن، ى بِّفَ رَ خْ ًة بِّفاعِّ اعِّ

 وَ هُ لُة فَ مْ جُ اال هِّ بِّ  ْت ُتتِّمَ لُّ ما اخْ ؛ وكُ رٌ ا هو ظاهِّ مَ كَ  عِّ القافيةِّ ضِّ وْ وذلك في مَ 
                                                           

ُد  أراد (1) الّشاعُر "الماّرون"، اسَم الفاعل ِمن الـُمُرور مجموًعا ِبالـُمَذكَّر السالـِم، وهو مَشدَّ
ِم ُسُكوِن اأَلِلف، وذلك َخَطٌأ ال َيُكوُن في ِشْعٍر عربّي َأْصاًل: أْن َيْلَتِقَي ساِكَناِن  الرَّاِء َمَع َتَقدُّ

ْرِب. فال َيستقيُم الَوْزُن إًذا ُرورة. -ولو في ِشْعِر التفعيلة -في َغْيِر الضَّ  إاّل ِبالتَّخفيِف ِللضَّ



 

 

1511 

 

ْرب، بحيُث يَ  ره الَعُروضِّ  َتْعمِّلُ سْ في ُ ْكمِّ الضَّ ر حْ َضْرًبا لِّلبَ  ونَ يُّ الشاعُر ما َقرَّ
 َر ذلك. يْ في إ دى ُصَورِّه: تام ا أو غَ 

، واألَ رْ والضَّ  رِّ حْ :تمثيلِّ البَ نِّ يْ ئَ يْ َهُهنا إلى شَ  مِّوَمَردُّ الُحكْ  ُل هو ما وَّ بِّ
َيهُ سَ نُ  أنْ  نُ كِّ مْ يُ  َء زْ جُ ا: الني بهِّ عْ ونَ  (،caractèreر" )حْ ة البَ يّ صِّ خْ : "شَ مِّّ
َمل، ومفاعَلتن في  هِّ رارِّ بَِّتكْ  رِّ حْ يقاُع البَ إِّ  لُ ثَّ مَ تَ الذي يَ  َردَ فْ مُ اال التن في الرَّ َكفاعِّ

رَ مَ هْ وفعولن في المتقارب؛ فإّن الّشاعَر مَ الوافر،  فاعالتن في هذه  ا َكرَّ
ْرب، فالَبْحُر ما َيزال ُمَتمثِّّاًل بِّ  وشخصيَّتهِّ، وِل َفْرَق  هِّ إيقاعِّ القصيدةِّ إلى الضَّ

، وأّما (1)مانُد والزَّ دَ ودّي إِل العَ مُ تِّ العَ يْ ُجزِّ البَ لةِّ وعَ طاوِّ تَ مُ اهذه الجملةِّ ال نَ يْ بَ 
ُد فهو هو. اإليقاعُ   الرَمليُّ المجرَّ

قًة، مُ فَ ة الوا دة مُ ريّ عْ لةِّ الشِّّ مْ جُ اوأّما كتابُة ال طَّعًة بَِّحَسبِّ التركيبِّ قَ رَّ
قة، فإنَّ اًل وَأْشَباَه ُجمَ النَّْحويِّّ َعَبائَر وُجمَ  ما ذلك ُأسلوٌب ل، في َأْسُطٍر ُمَتال ِّ

زُ ُيبْ  اعيٌّ  ديثٌ بَ طِّ  تابيٌّ كِّ  تأثيًرا على  يرِّ ابِّ عَ ن التَّ مِّ  الشاعُر فيه ما شاءَ  رِّ
اَل عَ مَ لْ يًنا لِّ يِّ بْ القارئ، وتَ  دُ لْ ها، واألَ اِّ لاني وظِّ إليه لَِّئاّل  فاظِّ وإيحاءاتِّها، أو َيْعمِّ

ها، تِّ يَّ لِّّ كُ ر" بِّ عْ الشِّّ  ورةَ َد "ُص قِّ فْ تَ فَ  رِّ ثْ النَّ  بِّ في قالَ  الطويلةُ  ةُ ريّ عْ الشِّّ  لةُ مْ جُ اال رَ هَ َتظْ 
 تْ ٍر ليسَ طْ في سَ  عةَ الواقِّ  بارةَ العِّ  ؛ والمقصوُد أنَّ لِّّ  الٍ على كُ  لُّ نِّزَاعٍ حَ مَ  وهو
، هِّ رِّ ن ذلك هو على ظاهِّ ى مِّ ُض ما ُيرَ عْ بَ الضرورة، فَ بِّ  تاّمةً  ةً ريّ عْ شِّ  ملةً جُ 
فَّى أو قَ مُ اال بِّ رْ الضَّ ٍر تنتهي بِّ طُ سْ ّيٌة وا دٌة في أَ رِّ عْ ملٌة شِّ ُض اآلَخُر جُ عْ والبَ 
 رِّ المقفَّى.يْ غَ 

  
                                                           

أي الوقُت الذي تستغرقه التفاعيُل َنَظًرا إلى اعِتَماِد التَّْطويِل والتَّْوِسيِط والتَّْقِصيِر في  (1)
 اسِتْعَمالها.
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 :التفعيلة رِّ عْ في شِّ  دويرُ التَّ  - ب

ًدا، اعِّ َص فَ  ينِّ رَ طْ ة الوا دةِّ في سَ يّ رِّ عْ ملة الشِّّ ريُق الجُ فْ ، تَ ورةُ وهذه الصُّ 
 تِّ يْ ويرِّ البَ دْ اًسا على تَ يَ ، قِّ (1)ين"تدويًرا"رِّ المعاصِّ  ينَ ثِّ البا ِّ  بعُض  اهُ مَّ هي ما سَ 

 ماُده واستعماُلهُ اعتِّ  نُ كِّ مْ ٌح يُ ًظا، وهو مصطلَ فْ لَ ُجزِّه عَ الِّ َصْدرِّهِّ بِّ ّي باتَِّّص رِّ عْ الشِّّ 
دْ حدِّ تَ بِّ  هُ نْ عَ  ن اِلستغناءُ كِّ مْ انِّ كما يُ يَ لِّلبَ   .اهُ نَ يدِّ ما  دَّ

 :وُم القافيةدُ عْ ف ى ومَ قَ : مُ بُ رْ الضَّ  - ج

ْرُب. وإِّ   ا كان َضْرُب القصيدةِّ ذَ وأّما ثاني متعلَِّقْي الاُحْكمِّ فهو الضَّ
َللِّ  نْ مِّ  فيهِّ  ُلحُ ُت وَيْص يْ به البَ  نهائي ا ُيخَتَتمُ ًءا زْ جُ  ةِّ وديّ مُ العَ   يادةِّ الزِّ  عِّ
ى ذلك َض تَ قْ ا كذلك؛ ومُ ُم ُهنَ كْ َ ْشًوا أو َعروًضا، فالحُ  ُلحُ ما ِل َيْص  قصانِّ والنُّ 
َتَلفا فيه. وأّما َن ما اخْ وْ َضْرباُهما، دُ  اَثلَ ا َتمَ َتْينِّ إذَ لَ مْ ُر الجُ الشاعِّ  فِّيَ قَ يُ  أنْ 
ُض عْ اُه بَ ائٌز وإْن أبَ جَ الوا دةِّ فَ  َب في القصيدةِّ رْ الضَّ  الشاعرُ  يِّرَ غَ يُ  أنْ 
 عَ مَ  ا كانَ ًأ إذَ طَ خَ  ٍب إلى آَخرَ رْ َض  نْ مِّ  الُ قَ اِلنتِّ  ونُ كُ ما يَ ، وإنَّ ينَ سِّ ارِّ الدَّ 
ْهنِّ  نِّ وازُ اللِّ التَّ تِّ ى ذلك إلى اخْ دَّ ا أَ إذَ  قفية، أوْ التّ  ْمع والذِّّ اإليقاعيِّّ في السَّ

 : -ن تفعيلة المتداَركوهو مِّ -اًل ثَ ل مَ ل ُدْنقُ مَ أَ  (2)لُ وْ قَ تِّقال. فَ لُِّسرعةِّ اِلنْ 
 ينةِ:دِمَـتْ امرأٌة يف القالَ

 يُّو مَاألُ مَنْ ذلكَ

 انَ؟مَالذي يَتَبَاكى على دَم  عُثْ

 انةِيَرَ اخلِيْمَنْ قالَ إنَّ اخليانةَ تُنْجِبُ غَ

                                                           
ْعر الـُمَعاِصر"ص: (1)  . 112ُيْنَظر: "قضايا الشِّ
ْعرّية الكاملة" أِلَمل ُدْنُقل، ص: ُيْنَظر:  (2)  .407-404"األعمال الشِّ
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 يا ر جَالْ... هُكُوْنُوا لَ

 ؟دْنْهِ ن ابْ تَ سَيْفِحْتَ الُكُمْفَطْأَ أَيَّفَتَيَ ونَ أنْيدُر تُ مْأَ

 دْجْكُهَّان  نَ يةِحْـِل تَحْ... تَ

 مل يَرُدَّ عليها أَحَدْ

عَ إذا قُ   اآلتي: وِّ حْ كان على النَّ  وضيِّّ رُ العَ  التقطيعِّ بِّ  األخيرانِّ  طراهُ سَ  طِّّ
 دْجْكُهَّان  نَ ةِيَحْـلِ تَحْ... تَ

 فاعلن فعلن فاعالنْ 
 مل يَرُدَّ عليها أَحَدْ

 فاعلن فعلن فاعلن

ْرَبْينِّ فاعالْن  وفيهِّ  : أّوُل الضَّ ْربِّ ذلك الَخَلُل المتعلُِّق بِّاْختِّالفِّ الضَّ
فيه  ونُ كُ مجزوء المتدارك، والثاني يَ اًل بِّ والثاني فاعلن، واألوُل خاصٌّ أْص 

، هذا إذَ قَ ما مُ هُ نَ يْ ُع بَ مْ الجَ  الخطأُ ما اّم، وإنّ وفي التّ  َيينِّ ْض لِّ عَ تَ ا لم نَ فَّ  يلِّ يِّ ذْ لتَّ رَّ
لْ  يٌّ بِّ  يهِّ ضِّ تَ رْ ن الرِّْدف وهو ما ِل يَ ًوا مِّ خِّ  . (1)الٍ حَ َعُروضِّ

 

 

                                                           
ُينظر مثال: "نهاية الّراِغب في َشْرِح عروض ابِن الحاجب"، لجمال الدين عبد الرحيم  (1)

، 1بيروت، ط-هـ(، تحقيق د.شعبان صالح، دار الجيل773األسنوي الشافعي)ت:
 .336ه، ص:1410
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ربِّ في غير قافيٍة قوُل الَبّياتي  :(1)ومِّن أمثلةِّ ُوُقوعِّ الضَّ
 ابْبَوالذُّ يلةُسُ واحلُمُرُ اهلز مْالشَّ

 مستفعلن متفاعلن متفاعالنْ 
 يمْدِيٍّ قَدِنْاءُ جُذَوحِ

 متفاعلن مستفعالنْ 
 اغْ:رَيف الفَ دِّقُحَاٌح يُلَّلُ األَيْدِيْ وفَاوَيتَدَ

 متفاعلن مستفعلن مستفعلن متفاعالنْ 
 يدْلَع  العام  اجلدِطْ"يف مَ

 مستفعلن مستفعالنْ 
 لِئان  حَتًْما بِالنُّقُودْتَيَدَايَ تَمْ

 متفاعلن مستفعالنْ  مفاعلن
 اءْهذا احلِذَ يْشْتَر وسأَ

 متفاعلن مستفعالنْ 

، لٍّ قِّ مستَ  رٍ طْ ّيٍة ُهنا ُمْثَبتٌة في سَ رِّ عْ شِّ  ، وُكلُّ ُجملةٍ ن الكاملِّ مِّ  فالقصيدةُ 
ٍل هو متفاعالْن، سالاًِّما أو ُمزاَ ًفا، ذَ ْرٍب مُ َض وٌم بِّ تُ خْ مَ  لُّ الكُ  مَّ يَر؛ ثُ وِّ دْ فال تَ  يَّ
لَِّكْونِّهِّ َضْرًبا أّن التَّذييَل ِل َيَقُع في َ ْشٍو وِل في َعُروٍض، فَيْلَزم ُهنا  دُ هَ شْ ويَ 

َر الجملة كما َيْلَزم في العَ  َر البيت. هذا، وِل قَ ودِّ مُ آخِّ افَي كما هو وَ يِّّ آخِّ
                                                           

الكاملة" لعبد الوهاب البياتي، "قصيدة سوق القرية"، المؤسسة ُينظر: "األعمال الشعرية  (1)
 . 1/134م، 1995بيروت، ط سنة  -العربية للدراسات والنشر
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 بارِّ اعتِّ  مُ دَ عَ  نُ كِّ مْ يُ  هُ وْد"، على أنَّ قُ "الجديْد" ثم "النُّ  هِّ قولِّ  نَ يْ ظاهٌر، إِل بَ 
 ى هكذا:   رَ خْ األُ ى بِّ لَ وْ األُ  ملةِّ فية بَِّوْصلِّ الجُ القا

 ودْقُالنًُّما بِتْئان  حَلِتَمْايَ تَدَدِ يَيْدِجَـالعام  ال يف مَطْلع 

 مستفعلن مستفعلن  متفاعلن  متفاعلن مستفعالنْ 

 : مفاعلن، فتحريكُ وصِّ قُ وْ مَ االبِّ  تَتحةٌ فْ مُ  ينِّ تَ لَ مْ جُ اال ثانيةَ  ما ذلك ألنَّ وإنَّ 
ُله: مستفعلن مَتفاعلن؛ وهو مع ذلك غيُر  لَ بْ مستفعالْن قَ  نونِّ  مفاعلن  اصِّ
ن "النقوْد" مِّ  ملةِّ حَّ في جُ ، وما َص اَتي قافيةٍ وَ ما ذَ هُ الشاعَر أرادَ  ألنَّ  َسنٍ  َ 

ختاللِّ الَوْزن، َفَوَضَح بِّ  هوُم فْ ذلك مَ الَوْصل ِل َيستقيم في اأُلْخَرياتِّ بحاٍل ِلِّ
ْربِّ  الشاعُر  لم يأتِّ  الً ثَ اْغ" مَ رَ "الفَ  على ذلك، فقافيةُ  المقفَّى. وزيادةً رِّ يْ غَ  الضَّ

الْن فاعِّ تَ مُ  ءِّ زْ الجُ  نِّ وْ كَ  دًة معَ رَ فْ مُ  ْت يَ قِّ بَ ها قافيًة، فَ لُ اثِّ مَ يُ  يِّّ وِّ َغْينِّيِّّ الرَّ  ظٍ فْ لَ بِّ 
 المجزوء.  لِّ الكامِّ  بِّ رْ َض بِّ  وهو خاصٌّ 

3-  
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 ة:يّ ادِّ  َ األُ  ورُ حُ البُ  - أ

 مَّ ثُ  ،الحديثِّ  مِّظْ ن النَّ مِّ  بِّ رْ ا الضَّ هذ نْ ى مِّ لَ وْ َج األُ اذِّ مَ ا النَّ نَ يْ رَ قْ إذا استَ 
 ُمْعَظمَ  ا أنَّ نَ يََّن لَ بَ ، تَ ةً نَ سَ  ينَ تِّّ سِّ  نْ خَلَل َأْزَيَد مِّ  هِّ ائِّ ُشَعرَ  نْ مِّ  يرِّ عماَل المشاهِّ أَ 

: ما يطةِّ سِّ البَ بِّ  يدُ رِّ كَّبة؛ ونُ رَ مُ اَن اليطةِّ ُدوْ ورِّ الَبسِّ حُ ًنى على البُ تَ بْ مُ مِّ ذلك النَّظْ 
ًرا بِّ كَ ًدا مُ ي ا وا ِّ وضِّ رُ ًءا عَ زْ جُ  َبْحُرهُ  كانَ   ُر الدائرةِّ حُ بْ ، وهي أَ ٍد مخصوصٍ دَ عَ رَّ

بة: ما )المتَّفِّقِّ  ( والخامسةِّ )المجتَلبِّ  ( والثالثةِّ لِّفِّ )المؤتَ  الثانيةِّ  (، وبالمركَّ
َب من جزَءين وهي أبحر الدائرة األولى )المختلِّف( والرابعة )المشتبِّه(.  تركَّ

ّلة في ذلك غيُر َخفّية: فالشاعرُ  ر ا  ُ  هُ ريدُ َر التفعيلة فإنما يُ عْ إَذا َنَظَم شِّ  والعِّ
ر ا و ُ  ،قاربِّ تَ مُ افي ال مانيةِّ في الكامل، والثّ  ةِّ تّ يٍَّن، كالسّ عَ بِّعَدٍد مُ  طِّ بْ ن الضَّ مِّ 
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: َصْدرٍ وَ ياًتا ذَ بْ أَ  هِّ مِّن َجْعلِّ   وُص الَعُروضِّ ُص ما خُ يهِّ ُجٍز ُملتَزٍم فِّ وعَ  اتِّ قِّْسَمينِّ
ْربِّ   ورُ حُ هي البُ  روطِّ الشُّ  لكَ تِّ بِّ  الوفاءِّ بِّ  ورِّ حُ ى البُ اَ الًِل؛  وَأْولًة واعتِّ حّ صِّ  والضَّ

ّية، التي ُيقِّرُّ تَ  ره الشاعرُ  -ها الَفْردِّ كراُر ُجزئِّ اأُلَ ادِّ  رِّ حْ إيقاَع البَ  -مهما كرَّ
يًتا بِّ ثْ اًنا وتَ يَ زيُد ذلك بَ والقارئ، ويَ  عِّ نِّ الّسامِّ هْ الموسيقّيَة في ذِّ  بيعَتهُ وطَ 

 يٌر بأنْ دِّ البحر.وذلك جَ  ذلكَ لوٍم لِّ عْ ٍب مَ رْ َض  يغةِّ على صِّ  استقراُر تفعيلةِّ القافيةِّ 
مَ تَ يُ  كما كانت في  هنِّ في الذِّّ  الموسيقّيةَ  ورَتهُ وصُ  رِّ حْ َة البَ صيّ خْ شَ  لشاعرِّ لِّ  مِّّ

 اإليقاعيِّّ  وُة اِلنتظامِّاَل َم  َ ظْ ذلك النَّ  ُص قُ نْ القصيدة الَعُمودّية، وإنما يَ 
ما وهكذا، على أِّل َتُطوَل ُثم ثالثِّهِّ  موسيقى البيتِّ ُثم تاليهِّ  كرارِّ المتمثِّّلِّ في تَ 

 تيب.عِّ الرَّ النَّْفُس تكريَر ذلك اإليقا مُ أَ سْ تَ  إلى  يثُ  القصيدةُ 
َس  هذا هو األصلُ  ى ذلك أمسَ  التفعيلة، بحيثُ  رُ عْ عليه شِّ  الذي ُأسِّّ

ْبَه ُمتَّفقٍ   ا كانت أشهُر قصائدِّ ذَ َت، ولِّ ئْ شِّ  ي ا إنْ وتِّ كُ ي ا، سُ نِّ مْ فاًقا ضِّ عليه اتِّّ  شِّ
 ن تفعيلةِّ اًل مِّ ثَ لّسّياب مَ ر" لِّ طَ مَ اودُة الشُ نْ : "فأُ فِّ ْص ابِّقًة لهذا الوَ طَ وعِّ مُ النَّ 
ْل أنا عربيْ المتقارب، و"سَ  فعيلةِّ ن تَ ونيس مِّ دُ اغ" ألَِّ رَ ز، و"قصيدُة الفَ جَ الرَّ  " جِّّ

ن تفعيلة زار قّباني مِّ نِّ الفنجان" لِّ  الوافر، و"قارئةُ  ن تفعيلةِّ لمحمود درويو مِّ 
 ك.المتدارَ 

 موسيقاها: كالُ شْ ة وإِّ نائيّ الثُّ  ورُ حُ البُ  - ب

جُ اَ اء الذين لرَ عَ َبْيَد أن الشُّ  َدُعوا ة وأشكالاِّها، واْشَتطُّوا فلم يَ يَ الحرّ وا بِّ هِّ
، أولئك ما كان وهُ زُ ًقا وِل ما فوق ذلك،  إِل جاوَ وْ ًة، وِل ذَ غَ ًوا وِل لُ حْ نَ 
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َيُهم أن َيْقُصروا النَّْظمَ  طَّوا ذلك األصَل إلى خَ البسيطة، فتَ  ورِّ حُ على البُ  لُِّيرضِّ
 :(2)كمال ناصر (1)ذلك قولُ  ومثالُ اأَلْبُحر الاُمَركَّبة الثُّنائّية الّتفاعيل. 

 على كَتِفِيْ مانيْوُلدتُ أَحْمِلُ جُثْ

 مفاعلن فعِّلن مستفعلن فعِّلن
 وُلِدْتُ واأَسَفِيْ

 مفاعلن فعِّلن
 ال شأنَ ليْ مبجيئيْ أو بِميالديْ

 مستفعلن فعِّلن مستفعلن فْعلن
 يْ وأَصْفادِيْيِّةُ تارخيِحِأنا ضَ

 مفاعلن فعلن مستفعلن فْعلن
 نيْدُاللعنةُ اللعنةُ الكُربى تُطار 

 مستفعلن فاعلن مستفعلن فعِّلن
 حَلَِّتْ بِأَجْداديْ

 مستفعلن فْعلن
                                                           

ها وقّدم لها د. إحسان عّباس، المؤّسسة العربية  ُينظر (1) ْعرّية" لكمال ناصر أعدَّ "اآلثار الشِّ
م، قصيدة "الميالد"، )مجموعة "َبَواِكير" ِمن ِشعر 1974نيسان  1بيروت، ط -ِللدراسات والنَّشر

با األول(، ص:   . 20-19الصِّ
، شاعٌر فلسطينّي ملتزم القضّية، م(1973 -م 1924هو كمال بطرس إبراهيم يعقوب ناصر ) (2)

 فلسطيِنيَّْينِ َفْته وقائَدْيِن اْسَتْهدَ  إسرائيلّية عملّيٍة عسكرّيةٍ ُوِلَد في فلسطيَن، وُتُوفَِّي في بيروَت في 
 ".2017شباط آَخَرْيِن. ُينظر: "موقع ويكيبيديا في الشبكة العالمّية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1924
https://ar.wikipedia.org/wiki/1973
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 غًدا تُعانِقُ أوالديْ وأحفادِيْ

 مفاعلن فعلن مستفعلن فْعلن

ْعُر التفعيلة ُهَو أَ   -ج    ن؟يْ تَ التفعيلَ  رُ عْ شِّ  مْ َأشِّ

عوَ تفعيلة" على التَّ َر عْ مَّى "شِّ سَ ما يُ هذا إنّ  أنَّ  ريفُ والطَّ  كما ُيعبِّر -سُّ
حات، والمصطلَ  ياتِّ مِّ سْ ُة إلى تقليلِّ التَّ ، لوِل الحاجَ هِّ َيُق بِّ لْ ِل فاألَ وإِّ  -أسالُفنا

ا إلى نظاٍم أصعَب نَ وذلك أن الشاعر اْضُطّر هُ  "!ينِّ تَ يلَ عِّ فْ التَّ  رَ عْ مَّى"شِّ سَ يُ  أنْ 
لِّيّ ن نظام التفعيلة مِّ   ذْ إِّ -الوا دة التفعيلةبِّ  إيقاَع البحرِّ  ظُ فَ ، الذي َيحْ اأَلوَّ
دِّ تَ جَ مُ بِّ  –ُأ اديَّها  البحرُ  ونُ كُ يَ  ْرَبْينِّ عند  (1)سِّ انُ جَ كريرها، وإيقاُع تَ رَّ الضَّ

ُل موسيقى ْص أَ ؛ فَ هو ثاني ُعْنصَرْي الموسيقى الخارجّيةِّ  -رَّ ا مَ كمَ –القافية 
ه:جُ  التفعيلةِّ  ُل في ُجزءِّ ثّ مَ تَ إًذا يَ  التفعيلةِّ  دُ تَ ٍء َفْرٍد يَ زْ َنْفسِّ ى َيْغُدَو  ِّسُّ  تّ  ردَّ
، كهذا ال رِّ حْ ن البَ مِّ  مُ ظْ ُمْشَبًعا بِّإيقاعه. فأّما النَّ  الّسامعِّ   إليهِّ  ارِّ شَ مُ االثُّنائيِّّ

 راُر مستفعلن َوْ َدها: ألنه َيْخُرجُ كْ ِل ُيْجزئه فيه تَ  رَ الشاعِّ  ن البسيط، فإنَّ مِّ 
 ًكا.ارَ دَ تَ مُ  بُ لِّ قَ نْ َر يَ حْ البَ  راُر فاعلن َوْ َدها ألنَّ كْ وِل تَ ز، جَ الرَّ  يقاعِّ به إلى إِّ 

ائيٍّ آَخَر فالاُحْكُم ُهَو ُهَو، إِل ما نَ ثُ  ن البسيط إلى بحرٍ ْفنا مِّ رَ َص ا انْ ذَ وإِّ 
ْفظِّ إيقاعِّ البحرِّ  في التَّجزِّئةِّ  الُفهُ ُيْمكُِّن اختِّ   ترتيبِّ  يفّيةِّ كَ ، وذلك َتَبٌع لِّ لاِّحِّ

                                                           
ْرَبْيِن اأَلْصُل فيهما أن َيكونا ِمْثَليِن، نحُو  (1) إنما ُعبَِّر ِبالتجانِس دوَن التماُثِل ألّن الضَّ

ُيَمكُِّن ِمْن َخْبِن َأَحِدهما، فإَذا صاَر فِعلن فاعلن فيِهما في الرََّمل، ولكنَّ احِتَماَل الزَِّحاِف 
وإْن لم َيَتماَثال  -أْي ِمْن ِجْنِس ضرب الرمل المحذوف –واألوُل فاعلن َفُهَما ُمَتجاِنَساِن 

 على التََّمام.
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 (1)ابِّ يَّ السَّ  لِّ َثاًل، ونمثِّّل عليه بَِّقوْ تام ا. ولنأُخْذ بحَر السريع مَ  رِّ حْ البَ  أجزاءِّ 
 ":  1953عام  في "فِّرارِّ 

 شَرَايِينُها تْلٍة كانَيْيف لَ

 فَحًْما وكانَتْ أَرْضُها مِنْ لـُحُودْ

 يَأكُلُ مِنْ أقدامِنا طِيْنُها

 تَسْعَى إىل املاءِ

 ٍع مَزَّقَتْهُ الرُّعُودْإىل شِرا

 فَوْقَ سَفنٍِي دُونَ أَضْواءِ

 يف الضِّفَّةِ األُخرى يَكادُ العِرَاقْ

 يا أَهاًل بِأَبْنائِيْ :يُومِئُ

 احَسْرَتَا لَنْ نَعُودْلكنَّنا وَ

 أَوَّاهُ لَوْ سِيكارٌة يف فَمِيْ

إًذا،  ريعُ ُنها: مستفعلن مستفعلن فاعلن، وهو السَّ زْ ى وَ لَ وْ ملة األُ جُ افال
ُتها: مستفعلن مستفعلن فاعالْن، وهو يَ وفاعلن َتْصُلُح َعُروًضا وَضْرًبا؛ وتالِّ 

ْرب الاَمْطوِّّي الموقوفُ  ى: مفتعلن مستفعلن اَ ل، والثالثُة َبْعَدها كاأُلوْ الضَّ
ْربِّ مَع اختِّ فاعلن، وليس اختِّ  القافية بَِّمعِّيٍب على الشاعر وِل  الفِّ الُف الضَّ

ّحةِّ قادِّ  مَ قَ النَّْظمِّ كما تَ  ٍح في صِّ ْرُب ابعةُ . ُثمَّ الرّ دَّ : مستفعلن فْعلن، وهو الضَّ
ءِّ ةِّ، ِل على طريقة الَجزْ يّ رِّ عْ تجزئةِّ الجملةِّ الشِّّ  عَ مَ  َلهُ مَ عْ ه استَ ُم، إِل أنّ لَ ْص األَ 

                                                           
عرّية الكاملة" ِلَبدر شاكر الّسّياب، ص: ُينظر:  (1)  .201"األعمال الشِّ
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ْطرِّ الذي أَ  نَ َتَطَع مِّ ه اقْ نّ اًل؛ أي إِّ ْص الَعُروضيِّّ أَ   : مستفعلن مستفعلنُلهُ ْص الشَّ
يََّة، وذلك َيْحَفُظ إيقاَع  مفعوِلُت الثانيَة والثالثةَ  ْعرِّ وَجَعَلُهما ُجْمَلَته الشِّّ

ُل الُجْزَءينِّ مستفعلن وثانيهما إ دى  اِلتِّ  السريعِّ وشخصيََّته بأن َيُكوَن أوَّ
لَّة والزِّ اف. هِّ أو َضْربِّه، أّيًة كانت، أْي ما تغيََّر عن مفعوِلُت بالعِّ  َعُروضِّ

ُد الشاعَر رَجَع إلى َضْربِّ فاعالْن في قَ ثم   :لِّهِّ وْ َنجِّ
 إىل شِرَاٍع مزَّقَتْهُ الرُّعُودْ

 مفاعلن مستفعلن فاعالنْ 

 ُلُه:وْ وبعَدُه قَ 
 اءِوَضْقَ سَفنٍِي دُونَ أَوْفَ

 مفتعلن مستفعلن فْعلن

تُّ ُجَمٍل بعُضها  فَيُكوُن الَتَزَم بحَر السريع بتفعيلتِّهِّ الثُّنائّية التركيب: سِّ
ْربِّ الذي َتٌم بِّ تَ خْ لُّ مُ َشطٌر تامٌّ، وبعٌض محذوُف مستفعلن اأُلولَاى، والكُ  الضَّ

من ُصَورِّ مفعوِلُت، سواٌء كانت فاعالْن أو فاعلن أو  ّيةٌ اللِّ هو صورٌة اعتِّ 
ن إسقاَط َأَ دِّ جزَءْي مستفعلن ِل ُيْخرُِّج البحَر عن يٌّ ألِّ فْعلْن؛  وجَ 

ُتوافُِّق  قفيةَ التَّ  ط أنَّ رْ شَ "سريعّيته"، بحيث ُيحَفُظ اإليقاُع في كلِّّ  اٍل، بِّ 
يُنها" مُ رَ ا "شَ تَ يَ ب: فقافِّ رْ التَّماُثَل في الضَّ  بِّ رْ في َض  تانِّ ماثِّلَ تَ اييُنها" وبعَدها "طِّ
الْن، وقافِّ تا "ُلُحوْد" يَ فاعلْن، وقافِّ  تا يَ و"الرُُّعوْد" ُمَتماثِّلتانِّ في َضْربِّ فاعِّ

" ُمَتماثَِّلتانِّ في َفْعُلْن. وإَذا َوَعْت األُُذُن مَ  " و"أضواءِّ ى إلى عَ سْ اًل:"تَ ثَ "الماءِّ
" ثُ  " لم يَ يْ َق َسفِّ وْ ُد "فَ عْ بَ  مَّ الماءِّ اُفًرا في نَ تَ  عُ امِّ ر السَّ عِّ شْ تَ سْ ٍن ُدْوَن أضواءِّ

بتركيبِّ  هما جميًعا مختومتانِّ هما، ألنَّ نَ يْ بَ  فاعيلِّ ُد التَّ دَ َت عَ اوَ فَ تَ  وإنْ  نِّ زْ الوَ 
ْبهِّ َص  -مستفعلن فْعلن مستفعلن  قوعُ وُ التقفية؛ فَ  معَ  -ًدى إيقاعيٍّ في شِّ
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وِل  ا َيْدُخُل فيهِّ مَ بِّ  رِّ حْ البَ  ن ماّدةِّ مِّ  مًة، كالزِّيادةِّ دِّ قَ تَ زيدًة في إ داهما، مُ مَ 
 َفْرًقا إِل في التَّْنوِّيع.  ُيَشكِّلُ 

لِّه: اًء على ذلك كُ نَ بِّ  م التفعيلةِّ ظْ في نَ  ريعِّ السَّ  عمالِّ استِّ  ةِّ حّ صِّ  وخالصةُ 
ْرب، وِل  أنَّ  الشاعر ِل يأتي بإ دى صَيغ مفعوِلُت إِل ختامّية في محّل الضَّ

مَ ُبدَّ أن َيْسبَِّقها مستفعلن أو مزاَ ُفها؛ ثم إْن قَ  رى فقد عليهما مستفعلن أخ دَّ
، فيْصلح أن ُيراوَِّح بيَن  ، وإن اكتفى بَِّتْينِّك فهو كالَجْزءِّ َأَتمَّ الشطَر العروضيَّ

َد مستفعلن فقالَ ا أنّ نَ ْض رَ ب. ولو فَ رْ الضَّ  أ والِّ  الفِّ هذا وذاك، على اختِّ   ه َعدَّ
فاعلن، ثالًثا، أو َجَعَلها أربًعا، لم  مثاًل: مستفعلن مستفعلن مستفعلن

كريَر تَ  ثِّرَ َتكْ األ سُن أِّل َيسْ  كانَ  ، وإنْ السريعِّ  إيقاعِّ  ُيْخرِّجه ذلك عن عمومِّ
رَ كَ ّيٍة تَ رِّ عْ لٍة شِّ مْ جُ ى بِّ تَ أَ  نْ ا إِّ مستفعلن؛ فأمَّ  ْت فيها مستفعلن وِل فاعلن البتََّة رَّ

َجزِّ  دْ قَ فَ  َفَخَدَش اإليقاَع قلياًل أو كثيًرا بَِّحَسبِّ الحال؛ ولو َأْقَحَم  ،خَرَج إلى الرَّ
ْربِّ فقال مثاًل: مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن أو  فاعلن قبَل الضَّ
مستفعلن فاعلن فاعلن أو مستفعلن مستفعلن فاعلن فاعلن أو مستفعلن 
فاعلن مستفعلن أو فاعلن مستفعلن فاعلن فقد خرج عن البحر إلى وزٍن 

 مستعَمل أو مهَمل. ،رَ آخ

مَ قَ َتَضى ما تَ قْ ومُ  بَِّأْصلِّ  ّي صالاٌِّح لَِّنْظمِّ التَّفعيلةِّ ادِّ اأُل َ  رَ حْ البَ  أنَّ  دَّ
ُد تَ دَ بْ مَ اال  ؛ وأنَّ ُربِّ ْض األَ  مِّؤُ اَل تَ  مراعاةِّ  معَ  البحرِّ  تفعيلةِّ  كرارِّ أ، الذي هو مجرَّ

هِّ عْ أو بَ  ،رِّ طْ تكرار َوْزنِّ الشَّ رَّ مِّن ا مَ مَ ه بِّ استعمالُ  قيمُ تَ سْ الثُّنائيَّ إّنما يَ   ضِّ
َْص  ثِّّلِّ مَ مُ اال هِّ الذي ُيَميُِّزُه، ِل على اإلِّ ألِّ َأْصَعَب  طالق، ولذلك كانَ لِّ إيقاعِّ

 ُرُكوًبا.
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 : حورالبُ  دُ دُّ عَ تَ   -د

ْن َنْظمِّ التفعيلة في شيٍء صنيُع خليل  َفْمنِّ ُهَنا َيَتَبيَُّن أنَُّه ليس مِّ
وَمن َجَرى مجراهما: مِّن الاَجْمعِّ َبْيَن  (2)أبي شادي وأ مَد زكي (1)َشْيُبوب

عْ  َي  "شِّ ة َأْبُحٍر في منظومٍة وا دٍة، مّما ُسمِّّ دَّ ًقا" أو لِّ طَ نْ ًقا" أو "مُ لَ طْ ًرا مُ عِّ
ومن أمثلةِّ ذلك قصيدُة  ن الحّرّية َقَفزاًنا بين البحور!"ُ ر ا" على أن تكو

  :(3)لراع"، وفيها يقوشيبوب التي أسماها "الشِّّ 

 من البسيط() ذاتَ مساٍء مُرسًِلا بَصَريْ جلَسْتُ

 مفاعلن فعلن مستفعلن فعلن

 )من الطويل( اسِمُاآلفاق  وَهْيَ بَوَ هِإىل هذِ
 لن فعوُل مفاعلنيفعولن مفاع

 )من البسيط( يْوتُوقِدُ النَّارَ يف عَزْمِي ويف فِكَر 

 مفاعلن فاعلن مستفعلن فعِّلن

 ) من الطويل(ار مُ ضَيْ إنَّهنَّ مَر اطِفُ صَدْوَعَ
                                                           

م( شاعٌر سورّي األصل. اشتهر  1951-م1891هو خليل بن إبراهيم شيبوب )  (1)
خير الدين ل "األعالم"ُينظر: وُتُوّفي باإلسكندرية. له )الفجر األول( وهو ديوان شعره. 

-2/313م:  2002أيار  - 15هـ(، دار العلم للماليين،ط 1396الزركلّي الّدمشقّي )ت
314. 

م( طبيٌب 1955 -1892هـ =1374 -1309محمد أبي شادي ) أحمد زكي بنهو  (2)
أديب ُوِلَد بالقاهرة. له َنْظٌم كثير، وله دواوين ِشْعرّية مطبوعة. ُيْنَظر: "األعالم": 

1/127-129. 
 .228-227، ص: 1أّبوّلو" العدد:ُينظر: مجلة "  (3)



 

 

1523 

 

 فعوُل مفاعيلن فعوُل مفاعلن

.................... 

 ل(مَ ن مجزوء الرَّ مِّ  )بيتٌ  االَنَ جَلَيْالعَ أُلَمْيَ  ًبايْحِرُ رَحْهدَأَ البَ

 التنفاعالتن فعِّ   التنالتن فعِّ فعِّ 

 ل(مَ الرَّ  مجزوءِّ ن مِّ  )بيتٌ  دَالال ونُرْسُهُ تَمْشَ صَفَا األُفْقُ ومالَتْوَ

 فاعالتن فاعالتن  التنالتن فعِّ فعِّ 

 ل(مَ الرَّ  ن مجزوءِّ ) مِّ  اعُوبَدَا فيهِ شِرَ

 فعِّالتن فاعالتن

 ل(مَ ) من الرَّ شَّىمَتَعيٍد يَبَ نْكخَياٍل مِ
 َفعِّالتن فاعالتن فعِّالتن

.... 

 ) من الخفيف( اءِمَإ نَّهُ غَيْمٌة سَرَتْ يف سَ

 فاعالتن مفاعلن فاعالتن

 ل(مَ ) من مجزوء الرَّ  صَفَتْ زُرْقَتُها دْقَ

 فاعالتن فعِّلن

 ز(جَ ن الرَّ ) مِّ  لكنَّما هذا جَناحُ طائر 

 مستفعلن مستفعلن مفاعلن
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 موسيقى ش   -4
 
  ر  ع

 
 والقافية التفعيلة: الوزن

 :من اِلعتراف بها دَّ ظاهرة ِل بُ  - أ

ااعْ  يَ سااواٌء ُساا -ُر التفعيلااةِل ُياْذَكُر شِّ اا مِّّ ااعْ  يَ بهااذا أو ُدعِّ " أو  رَ "الشِّّ الحاارَّ
نَ  ْعَر المغصَّ  كما  "(1)"الحديَث"، أو "الشِّّ

ااان َمْكَمناااه هاااذا الساااؤاُل، أو  -(2)اقتااارح د.إ ساااان عّبااااس إِل َوَثاااار مِّ
عْ يرَ اسُتثِّ    ٌر عربيٌّ  قيقًة؟": "أهذا شِّ

اَيُغه وطرائاُق إلقائِّاهِّ، واألجوباُة عناه وَقبُ  وُلااها ولقد كان هذا الساؤال وصِّ
ها، ورَ  رَ دُّ َفي ْصانِّ  ماان ثاانيَ ًيا، بْل َ ْرًبا َتطااَيَر َشاَرُرها َرَدً اا مان الزَّ اًعا دامِّ صِّ
اعْ نِّ العِّ ْر القَ  ْرُب مان الشِّّ و اَة عناه دُ نْ رِّ أماًرا واقًعاا ِل مَ شريَن، ثم عاد هذا الضَّ

اا ااعْ وِل ُباادَّ ماان اِلعتااراف بااه. وإَذا كااان مِّ " رِّ ن المتناااَزع فيااه إطااالُق َلْفااظِّ "الشِّّ
ْن َأْمرِّه في األوساط األدبّيةِّ  غَ ُفرِّ  دْ قَ دِّ فَ هْ َل العَ وَّ عليه أَ  َجمعاَء، ولم َيْبَق َماْن  مِّ

" أو وِّ "الُحاْحانَ ة، وإْن قيَّاَدها بِّ يَ مِّ ْساالتَّ ساليَم بِّ ى التَّ َيَتَزمَُّت فيه إلى  دِّ أن ياأبَ  رِّ
 ، َبْلَه النُّفوَر واإلقصاَء. بةِّ انَ جَ مُ اَف القِّ وْ مَ  ذَ "الحديث"، أو اتَّخَ 

ْربِّ ِل َيْعَدُم  بِّ رَ ن العَ مِّ  اُعَد جماهير الُقّراءِّ بَ تَ  والحقيقُة أنَّ  عن هذا الضَّ
ه، اَءَل  تّ َض اُعٌد تَ بَ اُنه، وهو تَ جَ هْ ُعْذًرا وِل ينبغي استِّ  ْبهِّ ى الَتَحَق بالَعَدمِّ أو شِّ
 -العربيّ  وقِّ في الذَّ  التفعيلةِّ  رُ عْ ها شِّ لَّ التي ا تَ  المكانةِّ  إْذ ِل ُيستطاع ُجُحودُ 

                                                           
 .28،29ُيْنَظر: "اتجاهات الّشعر العربي المعاصر" ص:  (1)
م( ناقٌد ومحقٌِّق وأديٌب وشاعٌر 2003 –م 1920الدكتور إحسان عّباس )هو  (2)

، غزير اإلنتاج تأليًفا  األصلفلسطينيّ وفيلسوٌف، ومؤرٌِّخ وكاتٌب وباحث موسوعّي، 
"موقع ويكيبيديا من الشبكة العالمية شباط وتحقيًقا وترجمًة من ُلغة إلى ُلغة. ُيْنَظر: 

2017." 



 

 

1525 

 

 ينِّ ئَ يْ دِّ إلى شَ اعُ بَ ُل ذلك التَّ ْص أَ  عُ جِّ رْ . وإنما يَ -عْرضِّ الواقِّ الَقْسرِّ وفَ ولو بِّ 
عْ نِّ يْ رئيسَ   وتركيبِّه. رِّ : مضمونِّ الشِّّ

وَتكاُيلِّ  ،فأّما المضموُن فاآلراُء فيه شتَّى، تتدرَُّج من اإلكبارِّ والتعظيمِّ
راية واِلسترذال!  ،الثناء وجزالةِّ التَّر اب بالتصفيق وغيرِّه إلى التشنيعِّ والزِّ

عْ  العربّي، وفي ذاكرة  رِّ وِل َغْرَو، فقْد ثبَتْت أساليُب الُقَدماء وَمَعانيهم في الشِّّ
(، ثم َطَلَع عليه backgroundالقارئ وضميرِّهِّ وخلفيَّتِّهِّ الثقافية )

َلها فَقبَِّلها؛ وما كاد مخضرُِّمو القرَني ّيتِّهم فتجرَّعها، ثم َتَقبَّ نِّ بُِّروَمْنسِّ
َم من ُهْجَنتِّها  يُغها  ّتى راَعْتُه َ َوائُِّم الّرمزّية كغرائبِّ الطَّْير، َفَجشِّ َيْسَتسِّ
، وَلقَِّي الَعَنَت والَعَناء، فإَذا هو بُخلَّيَطى اِلنطباعّية  ينِّ وُشُذوذِّ طرائقها اأَلَمرَّ

ْهَنه وَتتقاَذف فَِّكَرُه، َفُقْل في َ ْيراَن َتعاَوَر والّتصويريّ  ريالّية َتْغُزو ذِّ ة والسُّ
ُد إلى إدراكه سبياًل.  يرَته وَبَصَره ما ِل َيجِّ  َبصِّ

ُر اِلختِّ ظَ فَ  وأّما التركيبُ  عْ اَلفةِّ خَ مُ اوال الفِّ اهِّ َد  رِّ : ِل َعُموَد لِّلشِّّ فتتَّحِّ
َم ُبُيوًتا َذَواتِّ  يقاها، قافيُتُه، وَيْنَتظِّ ُصُدوٍر وَأْعجاٍز َيْعَلُم العارُِّف َتَفاصيَل ُموسِّ

بة. َفَأنَّى له الَقُبوُل  َرايَة له وِل َمْوهِّ ّسِّ القارُئ الذي ِل دِّ وُيْدرِّكها بِّأقلِّّ الحِّ
ُدوُر واألفئِّدة، وهو مِّن الَغَرابة بِّالاَمَحلِّّ األقصى؟!   َفَتَسَعُه الصُّ

عْ  ،َعْوٌد إلى السؤال المفتَرض رِّ التفعيلة وهذا جواُبه: َنَعْم، إنَّ لِّشِّ
موسيقى ُعْنُصراها: الَوْزُن الاَمْبنِّيُّ على َتكرار الاُجزء الذي َأْسَميناه تفعيلًة، 

عْ  ْثل "اأَلْعماق" و"اأَلشواق" في شِّ  -ة وُأختِّها ريّ وقافيُة الاُجْملة الشِّّ نزار  رِّ عْ مِّ
 :(1)من إ دى قصائده المغنَّاة

                                                           
ْعرّية الكاملة" لنزار قّباني، منشورات نزار قّباني  (1)  11بيروت، ط -ُيْنَظر: "األعمال الشِّ

 .1/675م ، 1981أيلول سنة 
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 فَ أَقُصُّ جُذورَ هواكَ مِنَ األعماقْيْلِّمْين كَعَ

 تَمُوتُ الدَّمْعَةُ يف األَحْدَاقْ عَلِّمْين كيفَ

 يَمُوتُ احلُبُّ وتَنْتَحِرُ األشواقْ عَلِّمين كيفَ

وذلك سواٌء َتَقاَرَبَتا أو َتَباَعَدتا، وتنوََّعْت القافيُة أو كانت وا دة. وقْد 
ْعرِّ التفعيلةِّ، أنَُّه في َجْوَهره َنَمٌط  ،َبيَّْنُت أوَِّلً  في الكالم على التعريف بِّشِّ

يٌّ لِّلبحر المؤلَّف بَ  رة، وأنَّ َنْظَم التفعيلةِّ ُتُه مِّ يْ امتِّدادِّ  ن تفعيلٍة وا دٍة مكرَّ
نفَسه ِل َيعُدو أن َيُكوَن تطوياًل أو تقصيًرا لِّلمِّسا ة الّزمنّية المتعلِّقة بَِّعَددِّ 

ُلْن التفاعيلِّ األ : فُجْملٌة مِّن ثالثةِّ أجزاٍء على ُمَتفاعِّ تقصيٌر  -مثالً  -صليِّّ
اعًدا َص لَِّبْحرِّ الكامل، وكذا ما ُدْوَن الّثالثة، وُجْملٌة على َسْبعٍة فَ 

 في البحرِّ  نعانيٌّ كَ  رٌ جَ محمود درويو في " َ  لُ وْ قَ  لِّ وَّ األَ  تطويٌل.ومثالُ 
  :- (1)القصيدة السابقة-الميت" 

 يْرامِلَسْنَا أُمًِّة أَمًَة وأَبْعَثُ لِابْن  خَلْدُونَ احتِوأقُولُ 

 متفاعلن مستفعلن متفاعلن متفاعلن مستفعالتن

  

                                                           
 .34أحَد َعَشَر كوكًبا"، لمحمود درويش، ص: "ديوانُيْنَظر:  (1)
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 : (1)ُله فيهاوْ اُل اآلَخرِّ قَ ثَ ومِّ 
 القدميةِ يْواضِحْكَمْ مرًَّة سأموتُ يف نَعْنَاع  أَ

 رسائلَ مِنْ يَمَام  كُلَّما فَرَكَتْهُ ر يْحُ شَمَالِكَ العاليْ

َعروضيٌّ فضاًل فهو جملٌة مِّن تسعِّ تفاعيَل، وهو َعَدٌد ِل يبُلُغه بحٌر 
 ، فالتطويُل فيها ظاهر.   عن الكامل

ْعرِّ العموديّ ة المقفّ ريّ عْ الاُجَمل الشِّّ  نَ يْ ٌب بَ ارُ قَ تَ  - ب  اة والشِّّ

في هذا النَّْظمِّ كأبياٍت َعُمودّيٍة،  ّفاةُ قَ مُ اال ةُ ريّ عْ الُجَمُل الشِّّ  عُ قَ وكثيًرا ما تَ 
ّيابثَ تاّمٍة أو مجزوءة، أو َأْشُطٍر في األقّل. َفُخْذ مَ   :(2)اًل قوَل السَّ

 ارْحِجَ تَكِ مل تَغِييب خَلْفَ سُوٍر مِنْيْأُمِّاهُ! لَ

 ارْافِذَ يف الـجِدَوَال بابَ فيهِ لِكَيْ أَدُقَّ وال نَ

 يَعُودُ السَّائِرُونْيٍق ال ر تِ على طَقْلَطَكيفَ انْ

 ها غَسَقُ البِحَارْكأنَّ راءَ فيهِفْمٍة صَلْمِنْ ظُ

عْ كُ  وظاهٌر أنَّ  رّية ُهنا هي بيٌت من مجزوءِّ الكامل، مذيَّلُّ لَّ جملٍة شِّ
، إِل أن ثالَثها مختلِّف قافيًة؛ ولكنَّ  ْربِّ وديًَّة، مُ عَ  القصيدةَ  لُ عَ جْ هذا ِل يَ  الضَّ

 َفَحْسُب، بل لَِّتفاُوتِّ َأطوالِّ الُجَملِّ كقولِّهِّ َبْعُد:ِل بَِّسَببِّ القافيةِّ 
 احلَننِيْ هذا الغريبُ هو ابنُكِ السَّهرانُ يُحْر قُهُ

 أُمِّاهُ لَيْتَكِ تَرْجِعنِيْ

                                                           
 . 33ص :  ،م، ن (1)
ْعرّية الكاملة" لبدر شاكر الّسّياب، ص: ُيْنَظر:  (2)  .615"األعمال الشِّ
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 نيْ ...شَبًَحا وكيفَ أخافُ مِنْهُ وما امَّحَتْ رَغْمَ السِّنِ

 :(1)ُل محمود درويووْ ن الكامل أيًضا قَ ذلك مِّ  أمثلةِّ  نْ ومِّ 
 الغائبانْ ا وأنتِ...أنَا وأنتِان  أنَبَالغائِ

 زَوْجَا يَمَاٍم أَبْيَضَانْ

يٌت تامٌّ من المجزوءِّ المذيَّلِّ َضْرُبه،  والثانيُة َشْطٌر ولى بَ لُة األُ مْ جُ افال
!  َعُجزِّيٌّ

 : (2)كنازِّ  لُ وْ قَ  رِّ ن الوافِّ مِّ  ن األمثلةِّ ومِّ 
 يَنَامُ الوَرْدُ أو يَصْحُوْ

 الدُّجَى لَيٌْل نٍد، أوْ يَنْتَشِيْ صُبْحُ...ويَبْسِمُ يف 

 ه.نْتامٌّ مِ بيٌت رُ اجملزوء، والثانيةُطْشَ ن يْى اجلملتَلَفأُوْ

5-  
 
 ال األخطاء

 
 ع
 
 ر

ّ
 وضي
 
  ة

 
 والع
 
 ي

 
 يف ش   وب

 
 لةر التفعيع

ْدمة وَع الّص قُ ِل ينبغي أن َيَقَع هذا العنواُن على القارئ وُ  اعقة، كالصَّ
تة التي بَ مُ اال عْ اغِّ ُل األركاَن غالًبا. فالشِّّ  وعٌ الكالم، وهو نَ  ُر أ ُد ُفنونِّ ُتَزلزِّ

ِل َيْبُعد أن  -َكُكلِّّ موسيقى–ًعا ومعًنى، وموسيقاه لفًظا ووقْ  يرِّ دقيُق المعايِّ 
 فيها الصواَب، ولَيُكن السبُب وراء ذلك ما يكون. الشاعرُ  يجانبَ 

                                                           
 1بيروت، ط  -"ديواُن ال تعتذْر عن ما َفَعْلت" لمحمود درويش، دار الّرّيس: ُيْنَظر (1)

 .37م، ص:  2004سنة 
عريّ  : "األعمالُيْنَظر (2) بيروت،ط  -، دار العودة"المالئكة"ة الكاملة" لنازك صادقالشِّ

 .2/470م، 1997سنة
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عْ  ، على ُرُسوخه في ُتراثنا العربّي وَتَمكُّن  رُ وإَذا كان الشِّّ العموديُّ
: فيتداخُل النادرِّ  في النادرِّ  ياده، َيْضَطرُِّب على الشاعرِّ اء من قِّ رَ عَ الشُّ 

وَيْعُسر تخريُج َعدٍد من أبياتِّ ، (1)األكبر قِّّوِّ رَ مُ اال ّيةِّ مِّ يْ السريُع والكامُل في مِّ 
من  (4)قةوالمعلّ - (3)قال فيه المعّريّ  الذي اشَتهر أمُرُه  تى (2)بِّيدٍ معلَّقة عَ 

  ]الطويل[:-مجزوء البسيط أصالً 
 ٌمرٌؤ وَهْوَ حاز يَ امْأْئُ الرَّطِخْيُ دْوقَ

   (5)كمَا اخْتَلَّ يف نَظْم  القَر يض  عَبِيْدُ

                                                           
ياِر َأْن ُتِجيَب َصَممْ  (1)     "لو كان َرْسٌم ناِطًقا َكلَّمْ   ومطَلُعها: "هل ِبالدِّ

م، 1998سنة  1بيروت، ط -"ديوان المرقَِّشين" تحقيق كارين صادر، دار صادر: ُيْنَظر
 .67ص:

م(، هو عوف بن سعد بن مالك ابن 550ق هـ = نحو  75الُمَرقِّش اأَلْكَبر)ت نحو 
ضبيعة من بني بكر بن وائل، أو عمرو، شاعر جاهلي من الطبقة األولى. ولد باليمن، 

 .5/95ونشأ بالعراق. ينظر:"األعالم" للزركلي: 
، أبو م( 600ق هـ = نحو  25)نحو هو َعِبيُد بُن اأَلْبَرِص ْبِن َعْوف بِن ُجَشم اأَلسديّ  (2)

زياد، ِمْن ُمَضَر، شاعٌر، ِمْن ُدَهاة الجاهلّية وُحَكماِئها. وهو أَحُد أصحاِب "المجَمَهرات" 
 المعدودة طبقًة ثانيًة عن المعلَّقات. 

َعراء" ألبي محمد عبد هللا بن ُقَتْيَبة الّدينورّي )ت:  ْعر والشُّ هـ(،دار 276ُيْنَظر: "الشِّ
 .  4/188،  و"األعالم":261- 1/259هـ:1423القاهرة، -ثالحدي

 

 ==فالُقطَِّبّياُت فالذَُّنوُب"   ومطلعها: "َأْقَفَر ِمن أَْهِلِه َمْلُحوبُ  (4)
 -"ديوان َعِبيد بِن األَْبَرص"، شرح شرف أحمد عدرة، دار الكتاب اللبنانيينظر: == 

 .19م، ص:1994هـ= 1414، 1بيروت، ط
بيروت، ط سنة  -، دار صادر"لزوم ما ال يلزم" ألبي العالء المعريّ ُينظر:  (5)

، و"المعلَّقات العشر وأخبار قائليها" ألحمد بن األمين 1/317م، 1961ه=1381
 .47م، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ص1993هـ=1413،سنة3الشنقيطي،ط
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رِّ امرِّئِّ القيس رتَ  نْ ، أو مَ وغيرِّ ذلك َكَنوادِّ كأبي ُنَواس الذي َأَخلَّ  أخَّ
ْربِّ المقطوع من البسيط في قولِّه  ] البسيط[:(1)بُِّوُجوبِّ الرِّْدفِّ في الضَّ

  َأْجَدْتُه ُ ْمَرَتها في الَعْينِّ والاَخدِّ  كأًسا إَِّذا اْنَحَدَرْت في َ ْلقِّ شارِّبِّها

دُ  (2)دِّ الجليلِّ بنِّ َوْهُبون بْ إلى عَ  إلى  َعبَّادٍ  بنُ  الذي َنبََّهُه المعتمِّ
هِّ  ا إذَ  –(3)ٍر إلى بحٍر َسْهًوا فَدسَّ في جائزته ديناًرا َمقروًضاحْ بَ  نْ مِّ  ُخروجِّ

العموديِّّ الذي َيْضبِّط  رِّ عْ ، في الشِّّ ولو نادًرا حُوه ممكَِّن الوقوعِّ كان هذا ون
القليل  رِّ التفعيلةعْ بعُضه بعًضا بتجاُنس األجزاء وتماُثلِّ توزيعِّها، فكيَف بِّشِّ 

 ءِّ زْ جُ اعلى ال اِلعتمادُ   يثُ  مة،ظِّ نْ واألَ  ودِّ يُ ن القُ مِّ  هُ يَد تحريرُ رِّ الضوابط، الذي أُ 
! وهذا إَذا لم َنْذُكر الّتداُخَل المحتَمَل بيَن اتبَ الثَّ  فُ رِّ عْ ِل تَ  وعلى قافيةٍ  دِّ رْ الفَ 

ُش تَ يَ إلى اآلَخرِّ فَ  اإليقاعُ  قُ لِّ زَ نْ البحرِّ وأخيهِّ في الدائرةِّ، بحيُث يَ   ِّسُّ  شوَّ
ْيُل! هِّ ُل بِّ يْ وَيسِّ  رِّ الشاعِّ   السَّ

                                                           
 .180"ديوان أبي نواس"، ص: ُينظر:  (1)
َعراء األدباء  (2) هو عبد اْلَجِليل بن وهبون، َأُبو ُمَحمَّد، الملقَّب بالدمعة، الـُمْرِسّي، أحد الشُّ

ْحَسان وجهره  َمان وبدره وسر اإْلِ الُفُحول األندلسيين، َقاَل عنه اْبن َبّسام: شمس الزَّ
ت" لصالح ومستودع اْلَبَيان، توفي في حدود الثمانين وأربعمائة. ينظر: "الوافي بالوفيا

هـ(، تحقيق  أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث 764الدين الصفدي )
. و"بغية الملتمس في تاريخ رجال 35 -18/31م، 2000سنة  1بيروت، ط -العربي

هـ(، تحقيق ابراهيم اإلبياري، دار الكتاب المصري ودار 599أهل األندلس" للّضّبّي )
 .505-2/504م، 1989سنة 1الكتاب اللبناني، ط

َلفّي )تُينَظر:  (3) َفر" للحافط السِّ م، 1993بيروت،سنة  -هـ(، دار الفكر 576"معجم السَّ
 .29ص:
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م: َتَقُع فيهِّ َهَناٌت وُعُيوٌب، ُر التفعيلة إًذا َكسائرِّ أنواعِّ النَّظْ عْ فشِّ 
 مييزِّ تَ ُيْعَنى بِّ  األدبيَّ  دَ قْ النَّ  ساوي. ومعلوٌم أنَّ راء بعيدٌة عن التَّ عَ وطاقاُت الشُّ 

أموُر  األخيرةِّ  ن هذهِّ انَي، ومِّ بَ مَ اانَي والعَ مَ اال لُ مَ شْ ديء، وذلك يَ ن الرَّ مِّ  دِّ الجيِّ 
ُل اإلِّ كام هْ ، أَ َدماءُ القُ  وًضا؛ وَلئِّْن كانَ رُ ًة وعَ غَ ًفا ولُ رْ ًوا وَص حْ العربّية نَ 
ذُّ مِّ ،تَ واأَل كام اُد وَ الجَ  و كانَ وُل:"لُِّكلِّّ َجَواٍد َكْبوٌة" ولَ قُ نِّدُّ َنَوادُّ فنَ م َشواذُّ وتَ هُ نْ شِّ

، األضعُف عربيًة واألقلُّ اثةِّ دَ اُء الحَ رَ الء، َلُشعَ أو أبا العَ  بِّ يِّّ أو أبا الطّ اٍم مَّ ا تَ أبَ 
هِّ. وما عسى أن  ُرُسوًخا والتِّزاًما، َأْ َرى بَِّجوازِّ الخطأ عليهم َبْلَه َكْثرَة ُوُقوعِّ

عليه  رِّ عْ الشِّّ  ريفِّ عْ تَ  باقِّ طِّ في انْ  ُيْرَتَجى في َضْرٍب مِّن النَّظم اخُتلِّفَ 
 قتِّهِّ ُمَسمَّاُه قديًما و ديًثا!وُمَواف
   :التفعيلة رِّ عْ في شِّ  خطأٌ  الخطأ في العموديّ  - أ

: والحقُّ أن ْعَر التفعيلة كأبيهِّ األصيلِّ زِّ اًفا وعّلًة وَكْسًرا وخطًأ، فال  شِّ
 نِّ يْ رَ طْ والشَّ  تِّ يْ امِّ البَ ظَ لِّ نِّ ْص َنهما إِل في أَ يْ َفْرَق في الاُحْكمِّ الَعُروضيِّّ بَ 

. فالبَ تَّ رَ ما تَ  مّ ، ثُ ن أبياتٍ مِّ  وتركيبِّ القصيدةِّ  ٌد ُر وا ِّ حْ َب على ذلك الَفْرقِّ
دًة وذاك بَِّشْكلِّهِّ العروضيِّّ الدَّ التَّ ما: هذا بِّ فيهِّ  ؛ يقِّ التَّ قِّ فعيلةِّ مجرَّ حديدِّ
وجِّ إلى بحٍر آَخَر في وُج إلى تفعيلةِّ بحٍر آَخَر ُهنا بمنزلةِّ الاُخرُ رُ فالخُ 

يَّ  طَ اَل ما: فَ ٌط فيهِّ لَ والزِّ اُف الَغَلُط غَ  (1)وكلٌّ َخَطأٌ  -ثاًل م-الَعُمودّي،

                                                           
تحقيق  -هـ(، في "الُعيون الغامزة على َخَبايا الرامزة"،827قال الَبْدر الّدمامينّي )ت  (1)

م، 1994ه =1415، 2الحّسانّي حسن عبد هللا، ط مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط 
وهو َشْرُحُه على القصيدة المعروفة "بالَخْزَرِجّية" في ِعْلم الَعُروض،  -(65،64)ص

 وتسمَّى "الرامزة" أيًضا، في شرح بيت المتن:
 "َفِمْنها اْنَبَنى الـِمْصراُع والبيُت ِمْنُه )م( والقصيدُة ِمْن أبياِت بحٍر على اسِتَوا"

== 
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ا كان النَّظُم ُثنائيَّ التفعيلة، وِل ُهنا إذَ   (1)يِّّ ودِّ مُ ستفعلن في الخفيفِّ العَ مُ اِّ ل
َمل َخْبنِّ تالَِّيتِّها، إْذ  ممنوٌع معَ  -َعمودي ا وتفعيلةً  -وَكفُّ فاعالتن في الرَّ

وقِّْس على ذلك سائَرها مما ِل ُيختصُّ به ، (2)ثابٌِّت لِّلنَّوَعينِّ بُة ُ ْكٌم المعاقَ 
 أ ُدهما.

                                                                                                                                    
== 

ِت بحٍر واحٍد، ِبَشْرِط أْن تكوَن األبياُت كلُّها قال: "...والقصيدُة َتْنَبِني من أبيا
مستويًة في أعداِد األجزاء، وفيما يجوز فيها أو َيْلَزُم أو َيْمَتِنع، احترازًا بأْن ال تستوَي 
األبياُت في عدِد األجزاء، كما إذا َنَظَم شاعٌر أبياًتا ِمن بحِر البسيط َمَثاًل َبْعُضها واٍف 

ُيْمِكُن َنْظُمها مَع اخِتالِف َعَدِد األجزاِء في ِسْلٍك واحٍد، بحيث َيْنَطِلُق  وَبْعُضها مجزوٌء فال
على مجموِعها قصيدٌة واحدة؛ واحترازًا ِمن أْن َتسَتِوَي األبياُت في َعَدِد األجزاء وال تستوي 

ْرُبُه في األحكام، كما إذا َنظم أبياًتا من بحر الطويل َبْعُضها َضْرُبُه تامٌّ، وَبْعُضها َض 
قال  مقبوٌض، وَبْعُضها َضْرُبُه محذوٌف، فال ُيْمِكن أْن يْجَعَل مجموع ذلك قصيدًة واحدة.

وذلك ِبأْن  ِط أْن ال َتْخَتِلَف األبياُت،والقصيدُة مؤلَّفٌة ِمن أبياِت بحٍر واحٍد ِبَشرْ : "الشريفُ 
 .ا هـ َتِويًة في اأَلحكاِم الاّلزمة."َتُكوَن ُمسْ 

وأقول: إَذا كان تأليُف القصيدِة ال َيِصحُّ ِمن أبياٍت مختلفٍة بيَن تامٍّ ومجزوٍء، أو 
ْرِب تارًة ومحذوِفِه تارًة ُأْخرى   -مَع أنَّها جميًعا ِمْن بحٍر واحٍد هو الطويلُ  -مقبوِض الضَّ

التفعيلِة على ُجزِء فكيف بما َيْختِلُف بيَن بحٍر وآَخَر؟ وِبالِقياِس َنْفِسه: إَذا ُبِنَيت قصيدُة 
الكامل َمَثاًل: متفاعلن لم َيِصحَّ الخروُج إلى ُجزِء الواِفِر َمَثاًل الذي هو ُمَفاَعَلُتن؛ فِلَذا كان 
الَقْفُز ِمن الـُجْزِء الذي ُيَمثُِّل بحَر القصيدِة إلى ُجْزٍء ُيَمثُِّل َبْحًرا آَخَر ِبَمنزلِة االْنزالِق ِمن 

َخَر، وهو خطٌأ َقْطِعيٌّ ينبغي َتَجنُُّبُه. فأمَّا ما َيْعِرض من الجوازات بحٍر ِشْعِريٍّ إلى آ
، كإضماِر متفاعلن إلى مستفعلن، إْذ ال  بالزَِّحاِف َفَجواُزه ُهَنا َكَجواِزِه في األصِل الَعُموديِّ

 ُيَسمَّى ذلك ُخُروًجا إلى الرََّجز.
 .143بريزي، ص: ينظر: "الوافي في العروض والقوافي" للخطيب الت (1)
 .51ص:  ،م، ن (2)
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 :التفعيلة رِّ عْ وشِّ  موديّ العَ  نَ يْ دقيقة بَ  وقٌ رُ فُ  - ب

رْ  ا الَعروُض فأمَّ  ومُة َمعدُ  أصال يقٌة: فالَعُروُض قِّ فٌة دَ ُب َفَلُهما وِّقْ والضَّ
عْ  ، ولكنْ  رِّ المفهومِّ في شِّ لِّ ْطرِّ األوَّ  ءِّ زْ جُ اُل العْ جَ  نُ كِّ مْ يُ  التفعيلة لُعْدمِّ َمبدأِّ الشَّ

ِل  أنْ  طِّ رْ شَ بِّ  -وضالَعرُ  في ُ ْكمِّ ّفاةِّ قَ مُ اُر اليْ ة غَ يّ رِّ عْ الجملُة الشِّّ  المختَتمِّ بهِّ 
ْربِّ خاص   الُجزءُ  ونَ كُ يَ   ب. رْ المقّفاُة في ُ ْكمِّ الضَّ  بهِّ  والمختَتمِّ -ا بالضَّ

َغيََّر الّشاعُر في الجزءِّ الاُمَشابِّهِّ لِّلَعُروض هذا َفَجَعَلُه مّرًة بَِّوْجٍه فإَذا 
ْنُه، ألّن الَعُروَضينِّ ُهَنا َغْيُر مقيََّدَتْينِّ بَِّقْيدِّ الَو ْ   دةِّ ومّرًة بِّآَخَر ُقبَِّل مِّ

رَبْينِّ المفتَرضِّ في القصيدة العموديّ  ْرُب َفَلْيَس كذلك، ألّن الضَّ ة؛ وأّما الضَّ
ّي. َفَقوُل نِّزاٍر َمَثالً إ ما َكَما في الَعُمودِّ  : (1)َذا اتََّحَدا قافيًة َلزَِّم تماُثُل جزَءْيهِّ

 سامِحُونا...إنْ شَتَمْنَاكُمْ قلياًل واستَرَحْنا

 سامِحُونا إنْ صَرَخْنَا...

 كُتُبُ التاريخ  ال تَعْنِي لَنا شيًئا

 وأخبارُ عليٍّ ويزيٍد أَتْعَبَتْنَا

 نَبْحَثُ عَمَّنْ ال يَزالونَ يقولونَ كالًما عربيًّا إنَّنا

 فَوَجَدْنا دُواًَل مِنْ خَشٍَب...

 دْنَا لُغًَة مِنْ خَشٍَب...وَوَجَ

 وكالًما فارًغا مِنْ أيِّ معنَى

                                                           
"األعمال السياسية الكاملة" لنزار قباني، قصيدة "الـَمْحَضُر الكاِمُل لحادثة ُينَظر:  (1)

 .6/299 :م1999سنة  2بيروت، ط  -زار قبانياغتصاٍب سياسّية"، منشورات ن
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 سامِحُونا...

 إنْ قَطَعْنَا صِلَةَ الرِّحْم  اليت تَرْبِطُنا...

 سامِحونا إنْ فَعَلْنَا

ْرَب باعتبارِّ القافية كما مِّ  وَ هُ  َمل، والشاعُر يختاُر الضَّ ن الرَّ
ا" ثم:"أتَعَبْتَنا" فاعالتن، وأّما نَ خْ َصرَ  نْ "إِّ نا" فاعالتن مَع: ْ رَ تَ في:"واسْ 

ُهَنا على َفعِّالتن  هِّ بِّ  وٍض وِل قافيَة، فجاءَ رُ لُّ عَ حَ مَ  وَ هُ ا" فَ ه:"كالًما عربي  قولُ 
ُلن، وكالهما غَ وفي تاليهِّ"َخَشٍب" على َفعِّلن   ف ى.قَ ُر مُ يْ مخبونِّ فاعِّ

 :فعيلةالتّ  رِّ عْ من شِّ  نازكَ  فُ قِّ وْ مَ   -ج

فعيلةِّ وصِّ التّ ُص طبيعةِّ نُ  نْ ٌض، مستنَبٌط مِّ حْ ٌي مَ أْ رَ  هُ تُ رْ كَ وهذا الذي ذَ 
عِّ القافية، ِل أنَّ  وكيفّيةِّ تركيبِّها معَ  َوَضَع هذه  ي ا" ديًثاوضِّ رُ "عَ  ي أنَّ ني أدَّ

ْرَب مِّ  أنَّ  المعروفِّ  نَ لَِّتُكوَن قوانيَن ُكّلّيًة أو جزئّيًة. ومِّ  ن النَّْظمِّ هذا الضَّ
يْ  يَ  َر فيهِّ سِّ لِّيَّتِّهِّ بِّالاَهَوى والاخِّ ّي واِلنتِّ من َأوَّ ْخصِّ  هُ َض لَ رَّ َتعَ  مَّ قائّية، ثُ ارِّ الشَّ
كاآلداب" في ُض أهلِّهِّ على صفحات المجالِّّ األدبّية، "عْ بَ  دِّ قْ النَّ بِّ 

عْ "المالئكة"  نازُك صادق ْت عَ ،  تى طلَ (1)الخمسينّيات  رِّ على جمهور الشِّّ
َتابها "قضايا الشِّّ  ر"، َفَدَرَسْت و لََّلْت وواَزَنْت، وأثبَتْت وَنَفْت، المعاصِّ  رِّ عْ بِّكِّ

 . ْعرِّ  وأجاَزت وَمَنَعْت، فكان كتاُبها ُأْوَلى َنَوى الُبنيان الحديثِّ لِّلشِّّ

                                                           
مجّلة شهرية ُتْعَنى ِبُشؤون الفكر، وكانت تصدر َشْهريًّا عن دار العلم "اآلداب": (1)

م، رئيس تحريرها 1961م حتى عام 1953للماليين في بيروت، واستمرت من عام 
 ".2017شباط ُينظر: "موقع ويكيبيديا في الشبكة العالمية الدكتور سهيل إدريس. 
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مٍة في (1)نشرت أّوًِل ديوانها "شظايا ورمادوكانت  َرْته بمقدِّ " وصدَّ
المشار  بعدها الكتابُ ة وجاء يّ رِّ عْ ها الشِّّ المعاصر، ثم توالت أعمالُ  رِّ عْ الشِّّ 

؛ فهي إًذا في ُ كمِّ (2)ها اأُلولىآرائِّ  ضِّ عْ على بَ  ضِّ قْ النَّ فَرَجَعْت بِّ  إليه أّوًِل،
ْثلِّ  َمْن َيْبُدر إلى األمر بادَئ الرأي، في  ماسٍة ُتْشبُِّه اِلندفاَع، وَيْكُثُر في مِّ

ير مِّ  عْ عَ ن اآلراء. وفوق ذلك فإنَّ الشُّ ذلك التسرُُّع إلى الَفطِّ ر لم راء وَنَقَدَة الشِّّ
َلْت أقوالُاها واقترا اُتها بِّ بِّ  ْت قالَ  ُيَسلِّموا بُِّكلِّّ نظرّيةٍ  حليل التَّ ها، فُتُنووِّ
دِّ والتَّ  با، رابَة، فاألمُر ُمحْ نيد؛ وِل غَ فْ والمناقشة، والرَّ َدٌث لم َيْعُد  َطْوَر الصِّّ

 ة به. الخاّص  طِّ وابِّ د والضَّ اعِّ وَ وقد بيَّنَّا أنه كان أواَنئٍِّذ ُعُطاًل من القَ 

َلوا ُدلِّيَُّهم في َنْقدِّ دْ الذين أَ  ينَ ارسِّ الدَّ  نَ مِّ  نازك ومَعها كثيرٌ  دَ عْ وقد جاء بَ 
ْعرِّ الحديث ُعمُ  وا إلى موسيقاه وأوزانِّه خصوًصا، َسواٌء في قُ رَّ طَ وتَ وًما، الشِّّ

وهو على  -َمَنابَِّر أدبّيٍة كمجّلةِّ "اآلداب" أو دراساٍت مخصوصة؛ والطَّريُف 
عْ  -طراَفتِّه مؤسفٌ  رِّ أّنه ِل دراسَة تاّمًة َتفِّي بِّالَقوانينِّ الَعُروضّية لِّشِّ

ْعرِّ الحديث كما كانت عروُض التَّفعيلةِّ، وُتحيُط بِّدقائقها فتُكوَن ُدستوًرا لِّل شِّّ
م. 2017-ها1438الخليل دستوَر القديم، إلى زمنِّ كتابة هذه السطور:

ن قَِّدم، ومحاوِلٌت مِّ  دِّ هْ العَ بِّ  نْ كُ بحوٌث قديًما و ديًثا، وإن لم يَ  ةَ مَّ ، ثَ مْ عَ نَ 
يْ  ُبهُ اذَ جَ تَ راٌع يَ يرات"، وصِّ ظِّ نْ "وتَ اٌت ونظريّ  اٌد  ِّ ْيًنا وُنقَّ ا آَخَر؛ ولكْن نً ُشَعراُء  ِّ

الف؟  ُم ماّدَة الخِّ  َمْن َيْحسِّ

                                                           
ْعر المعاصر"، ص: ُينظر: "  (1)  .37قضايا الشِّ
 .26- 23ص:  م، ن، (2)
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م األخطاء نازك في "قضايا الشِّّ  وإَذا ُعْدنا إلى َطْرحِّ  عر" وجْدناها َتْقسِّ
 رِّ أربعَة أنواع هي:حُ ار العْ في الشِّّ  (1)الشائعة

 الَخْلط بيَن التشكيالت. - أ
 الَخْلُط بيَن الوَ داتِّ المتساوية َشْكاًل. - ب

 أخطاُء التدوير. -ج 

ُب بِّالقافية وإهمالاُها. -د   اللَّعِّ

I.  ِّاريضِّ عَ ن األَ ُع َبْيَن مختلِّفاٍت مِّ مْ جَ اال وَ َدها هُ نْ فالنَّوُع األّوُل ع 
دٍ يَ وب في سِّ رُ والضُّ  القافية. وقد مثََّلْت عليه  وقوعِّ  ، ِل على أساسِّ اٍق وا ِّ
 :(3)انقَ َفْدَوى ُطوْ  (2)بَِّقولِّ 

 )فعوْل( خَلْفَها اليَدَيْنْ وكنتُ يف يأسيْ أَمُدُّ

 )مفاعلن( أَوَدُّ لو بَلَغْتُها، لـَمَسْتُها حقيقًة

 ()مستفعالنْ  شيًئا يُمَسُّ صِدْقُهُ بالراحتَيْنْ

 ()مستفعالنْ  ابْرَسَراًبا يف سَ تْكانَ

 )فعْل(ينَ جَفَّ واحنصَرْر اآلخَ دَنْبُّ عِحُـال

                                                           
 .177ص:   (1)
ْعرّية الكاملة" لفدوى طوقان، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ُينظر:  (2)  -"األعمال الشِّ

 .347م، ص: 1993سنة  1بيروت، ط
م(، شاعرُة فلسطين، ُتُوفَِّيْت عن ُعْمٍر 2003 -م 1917ُطوقان )عبد الفتاح هي َفْدَوى  (3)

. ناَهَز السادسة والثمانين عاًما َقَضْتها مناضلًة ِبَكلماتها وأشعاِرها في سبيل ُحّرّية فلسطين
 ".2017شباط ُينظر: "موقع ويكيبيديا في الشبكة العالمية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/2003
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 )مستفعالْن(ٍر وساقْدْيف صَ اهُنَعْمَ

ياٍق وا ٍد بين مستفعلن ُمزاَ فًة،  فالشاعرُة ُهَنا َجمَعْت في سِّ
ّقةٌ  وْل؛ ونازكُ عُ َعْل  وفَ يل، وفَ يِّ ذْ ومستفعالْن بالتَّ  َط لْ في إنكارها ذلك الخَ  ُمحِّ

هم: فمستفعلن هي تفعيلُة ة وِل َيُسوُغ في أذواقِّ الذي ِل َيْعرِّفه ُشعراُء العربيّ 
ْربِّ  وضِّ الَعرُ  َجز وِل في َضْربِّه إِل  والضَّ لََّة لها في َعُروض الرَّ أْصاًل، وِل عِّ

 ييلُ ذْ واٌء في ذلك الّتامُّ والمجزوُء والمشطوُر والمنهوُك، فأّما التَّ بِّالَقْطع، سَ 
ا أنكَرْته. واأَلْدَهى من ذلك َب على نازَك إذَ قديًما، وِل َعتْ  َرف فيهِّ فال ُيعْ 

لِّهِّ فَ ذَ استعماُل َفَعْل ومُ  ، وإنما ٌء أجنبيٌّ مِّ زْ ْمنا أنه جُ دَّ قَ  دْ وْل، وقَ عُ يَّ َجزِّ ن الرَّ
المطر" البناُء على َ ْذفِّ َصْدرِّ مستفعلن أو  شودةِّ نْ "أُ  وِّ حْ وََّغُه في نَ سَ 

لن بحيثُ  ُلْن=قِّ ُيبْ  َمَفاعِّ يَع نِّ وُِّغ هذا التحليُل َص سَ يُ  دْ َفَعْل. وقَ  ي الشاعُر:عِّ
ْنعةِّ  الّسّيابِّ  َر قصائدِّ هَ شْ  ّتى َغَدْت أَ  في قصيدتِّه، إِّْذ َتَقبََّلها أهُل هذه الصَّ
عْ  الشاعرِّ  َفَعْل َضْرًبا خارٌج عن  رِّه، ولكن هذا ِل َيْنفِّي أن استعمالَ وراُموَز شِّ
 اًل.ْص أَ  الخليليِّّ  الَعُروضِّ 

ْعرِّ َفْدوى وما انتقَدْت منه نازُك، فما بّيْنُتُه  ُيثبُِّت وبالَعْودِّ إلى شِّ
روب التي استعمَلْتها، مُ  نُة اًفا إلى ذلك ُهجْ َض التَّفاوَت في إيقاعِّ الضُّ

 حُ لُ ْص مستفعلن وما يَ  ز. ولكّن انحصاَر الوزن في تفعيلةِّ جَ مستفعالْن في الرَّ 
وهو  لِّ ْص ن األَ يدِّ الُبْعدِّ مِّ دِّ َر شَ يْ ، وما كان غَ ينَ يّ وضِّ رُ العَ  دَ نْ ًبا عِّ رْ لها َض 

: ولُ قُ أَ  –وهو َفَعْل وفعوْل  هِّ وذ توليدِّ ذُ ي عن شُ اضِّ غَ التَّ  نُ كِّ مْ مستفعالْن، وما يُ 
ُلهُ قَ تَ  نُ كِّ مْ يُ  َر األركانِّ المتنافِّ  إن هذا التشكيلَ  ه على ما ألنَّ  -الاَجْهدولو بِّ  - بُّ

َجزِّّيةِّ قَ فيه يَ  ْمَن ُ دودِّ التفعيلة الرَّ ها الحديث. بَِّمَداها القديم وامتِّ  ُع ضِّ  دادِّ
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II.  ُيتفرَُّع شكيالتِّ التَّ  نَ يْ َط بَ لْ "الخَ  نازكُ  هُ َل الذي َأْسَمتْ لَ ذلك الخَ  إنَّ  مَّ ث "
عليه  َشْكاًل"، ومثََّلْت  المتساويةِّ  الَوَ داتِّ  نَ يْ ُط بَ لْ "الخَ  عنه ثاني تلك األنواع:

 : (1)ى أيًضاوَ دْ بَِّقولِّ فَ 

 )مستفعلن مستفعالْن( كانتْ سَراًبا يف سَرابْ

 مستفعلن مستفعلن فعوْل() مَذَاقْ ٍن باِلوْال لَبِ تْكانَ

عريََّتْينِّ أعالُه لَ ففي الجُ  –ما اهُ تَ لْ اْق"، وكِّ ذَ اْب" و"مَ رَ َتا "سَ ظَ فْ ملَتْينِّ الشِّّ
دًة عن سائر الجملة وْ  -مجرَّ ريُّ يُّ الظاهِّ رِّ بَِّوْزن َفُعوْل؛ فهذا التَّساوِّي الصُّ

كْ  ، وهو تماُثٌل زائٌف ألنّ  يُّ َأْوَهمَ لِّ الشَّ رَبينِّ َل رْ الضَّ  الشاعرَة تماُثَل الضَّ َب األوَّ
ن الاَخَللِّ مستفعالْن كما ُبيَِّن إزاَءه واآلَخَر َفُعوْل، وليس هذا إِل صورًة مِّ 

لَُّتها أنَّ  لِّ عِّ بَِّقْدرِّ  وَ َد مزيًدا بِّساكِّنِّ التَّذييلِّ هُ تِّ َعُجَز مستفعالْن أي الوَ  األوَّ
لَّ في ذلك عَ ، ولَ الّناظمةِّ  رِّ على الشاعرةِّ مْ الَط األَ وهذا ُكلُّه ُيثبُِّت اختِّ َفُعوْل. 

ْبَه ُعذٍر لها، وهو مُ  َرْتُه نازُك مِّ وَ شِّ ريها َر وا ِّ يْ غَ  أنَّ  نْ افٌق لاَِّما َقرَّ ٍد مِّن ُمعاصِّ
ئ أمثاَل هذه األخطاءِّ في شِّ  التفعيلة، فإَذا َرَجَع إلى أصالةِّ  رِّ عْ إّنما ُيْخطِّ

ئ.َذْوقِّ   هِّ ومألوفِّه مِّن الَوزنِّ الخليليِّّ ونِّظامِّ القصيدةِّ لم َيَكْد ُيْخطِّ

III.  َُفتِّها أشياُء: هيئُة كتابةِّ  مُ كَّ حَ َفنِّْسبِّّيٌة، َيتَ  دويرِّ التَّ  وأّما مسألة في صِّ
باعًة، ومَ ر، أي كيفيّ عْ الشِّّ  هِّ خط ا وطِّ ُروب، اصِّ فَ ُة َعْرضِّ ْنَد الضُّ ُل الُجَمل عِّ

 واتِّّصاُل اللَّْفظِّ بِّالّلفظِّ على نحٍو ُيوَصف أو ُيَسمَّى بالتََّدفُّق. 

يَن أنَّ  ارسِّ يَن والدَّ ْعرِّ  يعةَ بِّ طَ  وُجملُة رأيِّ نازَك وَمْن واَفَقها من النَّاقِّدِّ الشِّّ
افَق إلى الطُّولِّ اًل ِل َتْقَبُل ذلك اِلتِّّ ْص أَ  العربيِّّ  ، ِل  صاَل الدَّ الخارجِّ عن الحدِّ

                                                           
ْعرّية الكاملة" لفدوى طوقان، ص: ُينظر:  (1)  .347"األعمال الشِّ
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ند القارئ والشاعرِّ رّية، عِّ عْ في الذاكرة الشِّّ  خِّ الراسِّ  مِّنَ ًظا وِل معًنى: فَ فْ لَ 
، بلْ واألَ  ْشُطرِّ باألَ  رِّ ائِّ بَ جميًعا، تقطيُع العَ  روبِّ وَع النَّْظم رُ إنَّ فُ  عاريضِّ والضُّ

ح لم َتْعُد ذلك المألوَف وَ مُ اوال مَّطِّ سَ مُ االقديمَة كال  مَ ا َنظَ المعهود. فإذَ شَّ
عْ  الِّفِّ جاءَ خَ مُ اال طِّ مَ الشاعُر على ذلك النَّ  يُده زِّ ، ويَ هِّ جْ يًنا غريَب الوَ جِّ ُره هَ شِّ

. ما  اجةٍ  تابِّعٍة بغيرِّ تَ ٍر مُ طُ سْ اًل في أَ كْ شَ  ُكهُ كيْ فْ تَ  ولِّ ن الَقبُ ًدا مِّ ابًة وُبعْ رَ غَ 
 :(1)فاعَتبِّْر مثاًل قوَل محمود درويو

 ر جْالفَ دَنْعِ ظلّيَ الفِضِّيَِّوالبحرُ يَحْمِلُ 

 يُرْشِدُنيْ إىل كَلِماتيَ األُولـَى

 لِثَدْي  املرأةِ األُولـَى

 يًِّتاا مَيَحْويَ

 ائِهِضَدَ فَنْيف رَقْصةِ الوَثَنِيِّ عِ

 ويَمُوتُ حيًّا

 ةِ والـحُسَام يدَصِيف ثُنائيِّ القَ

التي  -ت" يِّّ مَ اال البحرِّ عانيٌّ في نْ ٌر كَ جَ ه " َ ن قصيدتِّ مِّ  عُ طَ قْ مَ افهذا ال
لُة  -لُ بْ َضها قَ عْ بَ  ْستُ بَ اقتَ  هو في الحقيقة جملٌة شعرّيٌة وا دٌة متداخِّ

امِّ تَ امِّ" واختِّ سَ لِّهِّ "والحُ وْ قَ  دَ نْ عِّ  القافيةِّ  هادةِّ التركيب، وإنما َنُعّدها كذلك بِّشَ 
رْ بِّ  األجزاءِّ   ظاهرةُ  النحوِّ يئُة َكْتبِّ هذه الجملةِّ على هذا . وهَ فَّلِّ رَ مُ اال بِّ الضَّ

اتَي األولى" مَ لِّ ني إلى كَ دُ شِّ رْ قطيُع قولِّه:"يُ اًل تَ ثَ يُم مَ قِّ تَ سْ ِل يَ  ذْ ، إِّ ويرِّ دْ التَّ 
قِّهِّ مستقِّ   ،فاعَلتن مفاعلتن مفاعيلن نِّ زْ وَ بِّ  ونُ كُ يَ  هُ ، فإنَّ ال  عن سابِّقِّهِّ وِل ِّ

                                                           
 .56"ديوان أَحَد َعَشَر كوكًبا"، لمحمود درويش، ص:ُينظر:  (1)
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ٍر َيْعمِّدُ وهو وافٌر َدَخَل الاَخْرُم أّوَل أجزائه، َفُقْل في شاعرِّ  داثٍة  إلى  وتحرُّ
إًذا قائٌم َبْيَن ُكلِّّ َسْطٍر وتاليهِّ مّما َذَكْرُت، لَِّعَدمِّ  دويرُ َخْرمِّ الجاهليِّيَن!! فالتَّ 

طْ  األجزاءِّ الَعروضّيةِّ  كمالِّ استِّ  رِّ السَّ وِّ من لُ ، والخُ دِّ من نا يةٍ الوا ِّ  رِّ في آخِّ
 اُوٍت في ذلك.فَ المعنى على تَ بِّ  ارةِّ بَ مِّ استقاللِّ العِّ دَ القافية، وعَ 

IV.  َّأن األمر  بيََّنْت فيها نازكُ  بِّ بالقافية وإهمالاِّها فقدْ عِّ وأّما مسألُة الل
ْعرِّ التَّ  غيُر جديد، أيْ  فعيلة، ومثََّلْت على تنويعها في أنماط النَّْظم بِّاعتبارِّ شِّ
 قديًما و ديًثا. 

صُّ به َعْصٌر تَ وَبعُد فالخطأ في الَعروض أو القافية َخَلٌل تركيبيٌّ ِل ُيخْ 
رفّي، وكلٌّ َيْعرُِّض لِّلشاعر وِل َضْرٌب من النَّظْ  م: فهو كالخطأ النَّحوّي أو الصَّ

َس الشُّ  وهو  ،راءِّ بِّالنَّظم الغالبعَ لِّغفلٍة أو َسْهٍو أو َضْعٍف؛ َبْيَد أن تمرُّ
، عادَ  اّمة سة العٍك َيُحلُّه الشاعُر باِلنتماء إلى المدرَ اٍن متماسِّ يَ كُبنْ  العموديُّ

ُئ في نحٍو وِل َص فال يَ  وضِّ رُ ُأ العَ طَ ُد من ذلك خَ عَ بْ ٍة، وأَ غَ ٍف وِل لُ رْ كاد ُيْخطِّ
تِّّباع الموروثِّ وَسَننِّ التقليد.   والقافية، وما ذاك إِل ِلِّ

 ]الرمل[:(1)يعةَ بِّ أبي رَ  بنِّ  رَ مَ عُ  َففِّي نحوِّ قولِّ 
 دْنْا هِأنَ تْنَ فقالَمَّيْسَتَفَ  انَتُغيَمُ بُتُنْا أًَلهْمَ تُلْقُ

َفمِّن  يُث الَعُروض خرَج الشاعر من طآنِّ يتَّصُل أ ُدهما باآلَخر: خَ 
ربِّ المقصور، ومن  يث القافية أتى  َملِّ إلى الضَّ الضربِّ المحذوفِّ في الرَّ
بِّقافيةِّ المترادِّفِّ وِل رِّْدَف، والَعُروضّيون يأَبْوَن ُوقوَع ساكَنينِّ في القافية إِل 

ْنٍد ُهنا خطأٌ أن يكون السابُق منه  . ما َ ْرَف مدٍّ أو لِّْيٍن، َفُنوُن هِّ
                                                           

، تصحيح بشير يموت، المطبعة الوطنية في بيروت، ُيْنَظر: "ديوان عمر بن أبي ربيعة"(1)
 . 79ص: م،1934-هـ1353، 1ط
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عر العموديِّّ  والقافيةِّ  فأخطاُء العروضِّ  ا نادرة، وكذلك  في الشِّّ َبْل  - ق 
ح، ألنَّ يدِّ قُ زِّ مَ ام الظْ وقوُعها في النَّ  -أندرُ   زيادةَ  يوًدا كأنواعِّ الاُمَسمَّط والاُمَوشَّ
ُر التفعيلة عْ ا شِّ ظام. فأمّ النِّ ّدَة التزاٍم بِّ وتحفٍُّظ وشِّ  ناءٍ زيَد اعتِّ ود تقتضي مَ يُ القُ 
لوِل اإلبقاُء على  – كادَ  دْ ود، وقَ يُ ن القُ وَميداُن التََّفلُّتِّ مِّ  ُعنواُن الحّرّيةِّ  وَ هُ فَ 

يضِّ  -أقلِّّ األصل عرِّ المنثور" فَيْعَدُم أدنى عَ "َيْهوِّي إلى َ ضِّ رِّ الشِّّ ناصِّ
وُح إلى َتْركِّ الموروثِّ نُ ع الجُ وْ هذا النَّ  راءِّ عَ على شُ  بَ لَ ا غَ ُهنَ  نْ مِّ ؛ فَ رِّ عْ الشِّّ 
 ط .ابِّ وَ وَكْسرِّ الضَّ  روجِّ عن المألوفِّ والخُ 
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 :خالصة اخلتام
لَّ عَ عر العمودّي، ولَ مصغَّرٌة من الشِّّ  زئّيةٌ ُر التفعيلة صورٌة جُ عْ شِّ ، فَ دُ عْ وبَ 

لِّ  وديِّّ مُ العَ  رِّ عْ ن الشِّّ األقرَب أن ُيَعدَّ مِّ  كما هو التعبير الشائع –اثي ا" رَ وِّ  "المعدَّ
تِّهِّ عن موسيقى الشِّّ طِّ قَ نْ ؛ فهو لم يَ نارِّ ْص في عَ  ، التقليديِّّ  ر العربيِّّ عْ ع بمادَّ

( genetics) اتِّ يَّ اثِّ رَ الوِّ  ماءُ لَ عُ  لُ مَ عْ التي يَ  رةِّ مَ ا وقافيًة، وإنما هو كالثَّ نً زْ وَ 
ًفا صالًحا رَ طَ  ها َتْفقِّدُ ا، ولكنَّ قديمً  َلفْ ؤْ خصائَص لم تُ  بُ سِّ تَ كْ تَ ها فَ يلِّ دِّ عْ على تَ 

يلةاياها زَ مَ  نْ مِّ  نا رِّ ْص نا في عَ ندَ عِّ  تِّ ابِّ الثَّ  هِّ هومِّ فْ مَ التفعيلة إًذا كَ  رُ عْ شِّ . فَ اأَلصِّ
ِل  يدِّ لِّ الوَ ُه بِّ بَ شْ الهيئة، وهو أَ  بُ يْ شِّ ، قَ ازِّ رَ الطِّّ  ه  ديثُ لكنّ  عربيٌّ  رٌ عْ هذا: شِّ 

قُّ الفَ  رَ ظَ النَّ  ُتْنعِّمُ  مّ ، ثُ هِّ دادِّ جْ َح أَ المِّ ومَ  َشَبَه أبيهِّ في َقَسَماته  يَّنُ بَ تَ تَ  َص حْ وُتدِّ
ُق الشّ هُ ن الظُّ مِّ  نْ كُ َفُتْدرُِّك ُوُجوَدها وإْن  لم تَ   كُّ إلى ذلك.ور بحيث ِل َيَتطرَّ

وٌض مجَتزٌَأ، رُ عَ  رِّ عْ ن الشِّّ مِّ  بِّ رْ هذا الضَّ اِّ كذلك، كان ل ا كانت الحالُ مَّ ولاَ 
فَ وابِّ في الخطأ والصَّ  هِّ نِّ نَ ، يجري على سَ القديم هِّ لِّ ْص أَ  نْ مِّ  َزعٌ تَ نْ مُ  اًقا ، وِّ
 وضِّ رُ لذلك العَ  projection)قاٌط )سْ ما هو إِّ ، فكأنّ العربيّ  وقِّ الذَّ  يسِّ قايِّ مَ اِّ ل

لِّ بَ مُ اال َدثِّ حْ تَ سْ مُ اال طِّ مَ الخليلّي على هذا النَّ  ل. وفي الجملة، فالخطأ عَ مُ اال دَّ دَّ
ل خطٌأ في اآلَخر، إِل   ، كالَعروضِّ لِّهِّ حَ وُص مَ صُ ما زال عنه خُ في األوَّ

، فإنَّ زْ الجُ   نَ يْ بَ  رُ الشاعِّ  طَ لَ ا ما خَ الحاصل إذَ أ طَ مفهوم الخَ  نْ عَ  جُ رُ خْ ه يَ ءِّ
 األعاريض.
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ر  التفعيلة: الوزن
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ْعر التفعيلة -5  األخطاُء الَعُروضّيُة والُعُيوُب في شِّ
 ْعرِّ التفعيلة  الخطأ في العمودّي خطٌأ في شِّ
 ْعرِّ التفعيلة  ُفُروٌق دقيقة َبْيَن الَعمودّي وشِّ
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