


 



 



:إهداء
يف هذا الكتاببأقواهلم معي إىل األساتيذ العلماء الذين شاركوا

عبدالستارالنعيمي

 



:مدخل
بسم ا الرمحن الرحيم

ل الشكر  على ما هدانا إليه من سباحلمد  الذي علّمنا ما مل نعلم وله
وبعد؛..للرشاد 

االختصار الشديد يف طرح الفكرة وقاية من أحاول يف هذا الكتاب 
:ملل قد يصيب القارئ الكريم واهتداء بقول الشاعر

على كثري دليلُ--- خري الكالم قليلُ
  معنى قصري لفظٌ  طويلُ--- والعي حيويه

قوال األساتيذ الذين من أنصوص الإال أن ذلك ال يعين ختطي بعض 
بني سطور هذا الكتاب ألن ذلك ال حيسب من يستشهد بكالمهم

األمانة األدبية يف شيء
ه شبيه باحمليط العظيم الذي تصب فياخلليلي إني أزعم أن علم العروض و

البحور من كل جهاته؛

 



فهو زاخر بأمواجه العالية إن نظرت إىل سطحه وتستكشف يف أعماقه 
أغواره البعيدة ؛ذلك العلم الذي ما ما هو مثني ونفيس إن تسرب كلعن 

قوة مضمونه ودقة تنظيمه على يد نابغة بانفك حيري عقول األدباء والعلماء 
كل العصور اخلليل بن أمحد الفراهيدي 

 



الفصل األول
:والشعراملوسيقا 

قائمة بذاهتاوغريهم أن جيعلوا من الشعر موسيقاحياولُ علماء العروض 
بكل ما هلذه الكلمة من أبعاد ومعان

جزء كبري من قيمة الشعر اجلمالية : "عز الدين إمساعيلستاذيقول األ
، بل رمبا كان أكرب قدر من هذه القيمة صورته املوسيقيةيعزى إىل 

"الصورة املوسيقيةمرجعه إىل هذه 
ويتألَّف البناء املوسيقي من إطار "فوزي خضرستاذ قول األكذلك 

تتمثل يف اإليقاع وموسيقى داخليةالوزن والقافية،خارجي يتمثل يف
لتوازي بني أجزاء املقطع التماثل واالداخلي الذي يربزه 

"وجتاورها، واجلناسوالتَّكرار، وتآلُف احلروفالشعري،

 



األستاذ حممد أبو اد؛               ويقول

املوسيقى عنصر من العناصر اهلامة يف صياغة الشعر، ووسيلة من 
ان، وبث اإلحساس وسائله الرئيسة يف إثارة الشعور وحتريك الوِجد

صرخة منغومة- بتعبري أرشيبالد - لدى املتلقي باجلمال، فالقصيدة 

عبد الرمحن الوجي ألستاذ يقول او
املوسيقى -اخلارجي أما القافية فهي تُعد من العناصر املكملة لإليقاع "

ة عن هنايات وهي يف غالب الظن متطور- اخلارجية للشعر العربي 
والقافية جزء إيقاعي خارجي متمم للوزن، ومسهِم . .األسجاع يف النثر

ط يف ضبط هنايات األبيات، فحد الشعر هو املوزون املقفَّى، والقافية تَضبِ
دةحدفهي تُضيف إىل الرصيد الوزني طاقة جديدة، . .هنايات األبيات م

وتُعطيه نربا وقوة جرسٍ يصب فيها الشاعر دفْقَه

فاظ إال األلاتم احلديث عن موسيقال ي:ل األستاذ إبراهيم أنيسيقوو
عنها، فقد قسموا البديع إىل نوعنيكتب البديع سريعة ملا جاء يفبإشارة 

 



نوع من وهذا ال: لفظيوتتعلق املهارة فيه بناحية املعنىوهو ما : معنوي
األلفاظ، فهو يف احلقيقة ليس إال تفننا يف طُرق االبديع وثيق الصلة مبوسيق

فهو .... االكالم؛ حتى يكون له نغم وموسيقترديد األصوات يف
مهارة يف نظْم الكلمات وبراعة يف ترتيبها وتنسيقها، ومهما اختلفت 

أصنافه وتعددت طُرقه، جيمعها مجيعا أمر واحد، وهو العناية حبسن 
اجلَرس، ووقْع األلفاظ يف األمساع، وجييء هذا النوع يف الشعر يزيد من 

مضافةً إىل ما - موسيقاه؛ وذلك ألن األصوات اليت تتكرر يف حشو البيت 
تعددة النغم، جتعل البيت أشبه بفاصلة موسيقية م- يتكرر يف القافية 

.خمتلفة األلوان

والذي جيب أن يراعى يف القصيدة "حممود فاخوري  قول األستاذكذا 
التقليدية هو املساواة بني أبياهتا يف اإليقاع والوزن عامة، واجلمع بينهما 

معا يف آنٍ واحد؛ حبيث تتساوى األبيات يف حظها يف عدد احلركات 
هذه احلركات والسكنات يف تواليها، والسكنات املتوالية، ويف نظام 

وتتضمن هذه املساواة وحدة عامة للنغم، وتشابها بني األبيات وأجزائها، 
ينتج عنه تناسب تام وتَكرار للنغم، تَأْلفُه األُذن، وتَلَذُّ به، ويسري ذلك 

التناسب والتساوي بني ااملوسيقإىل النفْس، فتُسر به أيضًا، أما إذا فقَدت 

 



من ، فعندئذ تُصبح مدعاة للنفور؛ ألن الشعر يف حقيقته ضرب نغماهتا
ااملوسيق

على الشعراموسيقن النقاد نظروا إىل إ:مصطفى ناصيف ويقول األستاذ 
أهنا ضرب من التنظيم الساري اخلايل من الداللة، على الرغم من هذا 

النشاط العصيب أو الوِجداني الذي يصحبه، ومن هنا ظلُّوا يعدوهنا زينة، 
أو عنصرا خارجيا عن املعنى، وكأن املتعة اليت جيدها سامع الشعر، أو 

.املعنىال رصيد هلا من - العبارات ذات الوزن أو اإليقاع 

يف - هم من املتأخرين'كان أكثر من وصفوا من العلماء الشعر باملوسيقى 
لدكتوراه حيث بدأت رسائل ا- هناية النصف األول من القرن العشرين

وصدور أنظمة جوائز يمها يف العامل الغربي عند األساتذة العرب وتقي
باألدب الغربي تأثرا ؛فال شك ان أولئك األساتيذتأثرواأدبية يف الغرب

مباشرا أو غري مباشر ؛فحاولوا إدخال ما مل يكن يف الشعر والعروض 
.مع الفارق الشاسع بينهما ووصفه كما لو وصفوا أشعار الغرب العربي 

إن كل ما ذكر هنا من تصاريح ألساتيذ العروض هو رشف من حبر؛ولو 
ملألنا جملدات شعر  استعرضنا كل أقوال األدباء والفالسفة حول موسقة ال
:كبرية منهاولكن نستطيع أن نلخص أقواهلم بفقرتني 

 



يف يف الوزن والقافيةظاهرة خارجية شعر وجود موسيقاتأكيد - ١
الشعر العربي

شبه ظاهرة يف تفاعل األلفاظ مع بعضهاوجود موسيقا شعر داخلية - ٢

ذلككل تعالوا معي لنتأكد من 
؛"املوسيقا"فلنبدأ بتحليل كلمة 

ناسبة يف زمن تصوت صادر برتابة م(يعرف بأنه الصوت املوسيقي
)متساو

)متساوزمنالنغم يف وحدة ةت خمتلفاصوأ(هي ؛املوسيقاأو 
إذن ينحصر تكوين املوسيقى بعنصرين مها

)الزمن املتساوي- ٢يف؛النغمالصوت املختلف- ١(
فما هو

:؟لنبدأالنغمالصوت املختلف- ١
يف املوسيقى سبعة أصوات أساسية خمتلفة يف حدة طبقتها وهي 

:من الصوت األقل حدةبدءا 
(do-re-mi-fa-sol-la-si)-do تلي هذه

سبعة أخرى )السبعة(

 



هو جواب لصوت القرار األول ؛وما بني doفالصوت الثامن 
سبع مسافات صوتية مخس منهاكبرية وهي القرار واجلواب 

:الواقعة بني
Do-re,re-mi,fa-sol,sol-la,la-si

:ومسافتان صغريتان بني  
mi-fa),(si-do)(

إن املسافات املتوافقة هي اليت ترتاح لسماع صوهتا األذن سواء 
أضربا معا يف وقت واحد أم ضرب أحدمها بعد اآلخر

األوىل والثالثة والرابعة واخلامسة :وهذه املسافات هي 
والسادسة 

الثانية : أما املتنافرة فهي اليت ال ترتاح لسماع صوهتا األذن وهي
والسابعة

بيعية الصادرة من إن السلم املوسيقي يف أعاله هي األصوات الط
كل فرد منا مييز هل ليسمعها إنسان آخر ولكن أو آلة نسان إ

املسافات املتنافرة - مثال–طبقات هذه األصوات ويعرف 
أو امللحن هو املوسيقاراملذكورة ؟اجلواب بالنفي؛ذلك أن

الشعراء عند الذي مييز طبقات  األصوات واملسافات املتنافرة ؛أما 

 



هم إلقاءاملسافات املتنافرة ومل ميج قائهم الشعر حتما مروا هبذه إل
موسيقاهو؛إن الشعر املسموع مل يكن لسبب بسيط هواملتلقي 

؛بل مثله كالنثر ال يطبق عليه النظام املوسيقيقائمة
:الزمن املتساوي- ٢

من هو العنصر الرئيسي يف املوسيقا ولواله؛ ألصبحت املوسيقاالز
تنفر  منها األمساع ومتجها األذواق أصواتا عشوائية

التأليف املوسيقي يشغل زمنا معينااملرهفة؛فالعنصر املكون يف 
بني جمموعتها )مازورة(لذلك فكل "الزمن الكامل"يسمى 

يستمر )بالنسبة للموازير السابقة والالحقة(زمنا ثابتا شغل اللحنية ت
؛وميكن جتزأة هذا الزمن إىل نصف   أو إىل هناية مقطع اللحن 

جزء٣٢جزء أو واحد  من ١٦ربع أو مثن جزء  أو واحد من 
ن لرتدد األصوات الدقيق يف وحدة الزموالتقسيم وهذا التساوي ؛

إيقاعها املميز املنتظمخيلق يف املوسيقا
بالشعر  يف عنصر الزمن املتساوي لوجدنا فارقا ولو قارنا املوسيقا

بني وحداته الدقيق ملموسا يربز يف افتقار الشعر للزمن املتساوي 
اإليقاعية إال من زمن يتألف مثل تأليف أي مكون صوتي حني 

ضمن الشروط يشغل زمنا معينا أثناء النطق يف ظاهرة فيزيائية 

 



وهو زمن غري متساو)أو زمن منسق بتنسيق املقاطع(الطبيعية للغة 
بدليل أن الشاعر أو املنشد ميكن أن ميد حرفا ما مدة ًتساوي 

مدته االعتيادية؛وال ميكن جتزأة هذا الزمن أضعاف أضعاف
كما يف تقسيم الزمن املوسيقيمتساوية إىل أجزاء أصغر 

فاالنتظام املطلق خاصية موسيقية لكنه ليس خاصية إيقاعية يف 
:أبو ديب مستأنفاكمال يقول األستاذ- الشعر

إن النظام الشعري يقتصر على تأليف الوحدات بشكلني أحدمها 
إىل نصف زمن )املقاطع(اآلخر وال يستطيع جتزئ النوى يعاكس 

من ٣٢من الزمن وجزء من ١٦وربع زمن ومثن زمن وجزء من 
وهذه فروق جذرية بني املفهوم الكمي يف املوسيقى الزمن

.واملفهوم الكمي يف الشعر

هو وهكذا انتهينا إىل فكرة جديدة حول ما إذاكان الشعر  
يف ة ألقاه الشاعر  يف عصور ه املتقدمحنياملوسيقا؛ أو جزء منها

ريخ هبذا الوصف هل صح وصفه من قبل األدباء عرب التا؛أوالقدم
؛فكانت املكتسبة وبني صفاتهبني ما هية الشيء عندما خلطوا 
قوامها تناسب س ما آلوا إليه وتبني أن املوسيقاالدالئل عك

وهذا جواب  األول من الصوت يف زمن واحد؛والشعر غري ذلك

 



سؤالنا؛أما اجلواب النصف الثاني فال ميكن أن يكون الشعر 
أن يكون جزءا من املوسيقا- وهو علم قائم بذاته_

:وقد يربز سؤال يعجز الكثري من اإلجابة عليه أال وهو
دون وسيقا فلماذا القصائد الشعرية ال تغنى املإذا كان الشعر هو 

تدخل املوسيقار أو امللحن؟وملاذا يستطيع الشاعر أو املنشد أن 
يغري زمن الوحدة الوزنية باملد والقصر حيث يشاء وال جيوز ذلك 

التغيري يف الزمن املوسيقي؟

 



:)النرب(الفصل الثاني

:التهافت على النرب
النرب يف تعريف علمائه هو ازدياد شدة الصوت وارتفاع نغمه وامتداد 

مدته مما يؤدي إىل وضوح نسيب لصوت أو ملقطع إذا قورن بغريه من 
.األصوات ااورة

هو ضغط على الكلمة املفردة أو يف سياقها؛وإن حصيلة والنرب 
"التنغيم"للجملة أي األنبار تشكل اموع الصوتي

إىل قوي ووسيط وضعيف وينتقدون ون النربأن علماء النرب يصنفثم 
الذين مل يتحدثوا عنه بالرغم من أن العرب علماء اللغة والعروض 

وغريه من علمهم مؤسس عليه كما يقول األستاذ عصام نورالدين 
علماء العروض الالحقني

يف نظام كمي ال ميكن \\إىل ه\أن حتول " النويهي"ويرى 
ويستدل هذا التحول يف الشعر اجلديد على أنه يتجه حنو إدخال 

النرب يف إيقاعه 

 



ديب؛ال يرتكز التعادل اإليقاعي يف ويقول األستاذ كمال أبو 
العربية على التساوي الزمين أو الكمي ؛وإمنا ينبع من اإلمكانات 

ع النرب يف مواضع معينةاليت يوفرها تتابع النوى يف اجتاه معين لوض
غري أنا حني ننشد الشعر نزيد (أما األستاذ إبراهيم أنيس فيذكر 

.)من الضغط على املقاطع املنبورة
النرب وما آل إليه

بالرغم من محاسة األساتيذ العروضيني يف العصر 
وهي خاصية–احلديث يف إخضاع الشعر العربي خلاصية النرب 

إال أن ما توصلوا إليه يف هذا املضمار - جديدة على الشعر العربي
ال زال بعيدا عما يرومون إليه ونالحظ ذلك يف كثري من كتاباهتم

ذالقة ثنائية طرفها " قتل"لَ يف تركيبه قَ تللجذر الثالثي (ديبيقول أبو 
األول السياق الزمين للحدث والثاني الذات الذي ينسب إليها احلدث؛أما 

كنه احلدث نفسه فإنه يأتي إىل املتلقي عرب املركبات الصوتية الثالثة قَ ت لَ 
ختصيص أحد هذه املركبات ومن الصعب إن مل يكن من املستحيل 

األكثر أمهية ملعنى الكلمة ؛األسلم أن يقال إن الصوتية بأنه املركب 
رمزية إىل مفهوم القتل - إشارية–التتابع الصوتي الكلي له وظيفة 

ويبدو إن انعدام التمايز  بني املركبات وكون التتابع يؤدي وظيفة 

 



جيعل ختصيص أحد املركبات بالنرب ومتييزه عن غريه كاملةكتلةانذالقية 
)حمددا ال حتمل نربا"قتل"هنا يبدو أن الكلمةمن ..أمرا اعتباطيا

:ويقول األستاذ عصام نورالدين
وال تزال قضايا التنبري والنرب واللحن اليت دخلت اآلن صلب (

األحباث الصوتية تصطدم بعقبات حياول العلماء تذليلها باملناهج 
)العلمية الدقيقة وباالستعانة باآلالت احلساسة

:ديبوكما يقول  األستاذ أب
يستحيل علينا (و)إن النرب الشعري قد يتفق مع النرب اللغوي وقد يتجاوزه(

أن ندرس النرب اللغوي كما وقع يف اللغة العربية قبل هذا القرن كما 
يستحيل أن ندرس النرب الشعري كما جتلى يف إلقاء العرب للشعر قبل هذا 

)القرن
واآلخرين عبث احملاولة يف حتليل شعر بو ديبإذن الظاهر من تصريح أ

حبثا نربيا يف حماولة الوصول إىل أسس النظام والبحث فيه أاألقدمني 
إىل القواعد- مستسلمني–العروضي اليت أرساها الشاعر آنذاك والرجوع 

ي اخلليل بن أمحد الراسخة يف العروض العربي واليت أرساها العامل العرب
خائباوإال كان البحث

 



فصل الثالث؛ال
:لشعروزن االتنظري الفلسفي ل

الوزن (لعل ابن سينا حني يرى أن احملاكاة تكون يف الشعر من قبل 
يدرك أن هذا يتعلق بالشعر املغنى؛ومن ثم فهو يرى )والكالم واللحن 

أن الكالم املخيل والوزن قد ينفردان بالشعر دون اللحن
الوزن والكالم املخيل (الثالثةوقد جتتمع هذه :ذلك يقول ابن رشدل

بأسرهامثلما يوجد عندنا يف املوشحات واألزجال؛فإن أشعار )واللحن
إما الوزن فقط وإما الوزن واحملاكاة معا:وإمنا فيهاالعرب ليس فيها حلن 

املقرر من أن الشعر إن كالم ابن رشد هذا يذكرنا بقول الفار ابي
العربي ال يعد اللحن جزء منه كما هو يف أشعار بعض األمم إذ هو يقوم 

أو التخييل والوزن)احملاكاة(فقط على
يف الشعر على أنه وسيلة من وسائل "للوزن"نظر الفالسفة املسلمون 

تأكيد أن القول ال؛لكنهم يف الوقت نفسه حرصوا على )أو التخييل(احملاكاة 
كون شعرا إال إذا اجتمع فيه احملاكاة والوزن معاال ي

وعلى الرغم من احلاحهم على أن احملاكاة والوزن مها عنصرا الشعر 
؛حتى أصروا )التخييل(اجلوهريان ؛فإهنم جعلوا األولية املطلقة للمحاكاة 

يف حال افتقاده احملاكاة ويف هذا يقول على أن القول ليفتقد مسة الشاعرية 

 



كثري من الشعراء الذين هلم قوة األقاويل املقنعة يضعوهنا و"الفارابي
وهنا فيكون ذلك عند كثري من الناس شعرا؛وإمنا هو قول خطيب ويزن

"عدل به عن منهاج الشعر إىل اخلطابة
ذاهتا حيث يرى أيضا أن الوزن وحده ال جيعل ابن سنا يؤكدالفكرةو

وقد يعرض ملستعمل اخلطابة كما يعرض ملستعمل :"من القول شعرا
الشعر خطابية وهو ال يشعر إذاأخذ املعاني املعتادة واألقوال الصحيحة 
اليت ال ختييل فيهاوال حماكاة ثم يركبهاتركيبا موزونا ؛وإمنا يغرت بذلك البله 

"فال يعدون ذلك شعراوأما أهل البصرية
يف خطبهم بوصفها من أحوال النغم يف )النرب(إن استخدام العرب للنربات

:النثر اخلطابي حيقق وزنا للكالم األمر الذي يدفع بابن سينا إىل القول
"للنربات حكما يف القول جيعله قريبا من املوزون "

كاد جيعل فإنه يرى أن هذا الوزن الذي حتققه النربات يأما ابن رشد 
من القول اخلطابي شعرا

قد عنيا عناية تامة بالتنغيم ابن سينا وابن رشدأن وعلى الرغم من
ال ألي منهما دورا حمددا يف موسيقاوالنرب يف اخلطابة ؛فإهنما مل جيع

يرى أن النغم ضروري يف أوزان أشعار ما سلف من الشعر؛فابن رشد

 



األمم ما عدا العرب ألن األمم كانوا يزِنون أبياهتم بالنغم والوقفات أما 
بالوقفات فقطالعرب يزنوهنا

أن عادة العرب يف استخدام األخذ بالوجوه قليلة ويضيف ابن رشد
ومن الواضح أن ابن ؛وأما األمم فرمبا أقاموها يف األشعار مقام األلفاظ 

يدي اليوناني والشعر العربي من رشد أدرك الفرق بني الشعر الرتاج
حيث طبيعة كل منهما ومدى اعتمادمها على األداء؛فالشعر الرتاجيدي ال 

يصبح الرتكيز فيه على األشعار من حيث هي ألفاظ فقط وإمنا تدخل 
عوامل أخرى هلا من التأثري ما يؤدي إىل االستغناء عن الكلمات أحيانا

ين وما يقومون به من حركات مثل األشكال واهليئات اخلاصة باملؤد
وهلذا يقول أرسطو يف كثري من وإشارات وإمياءات فضال عن النغم

" غري مفهوم عندنا وال نافع"األشياء اليت تتعلق باألمور اخلارجة عن اللفظ
:عالقة الوزن الشعري باملوسيقا

ن إىل أن الوزن الشعري يتميز  عن الوزن النثري أشار الفالسفة املسلمو
أو اخلطابي ؛فوزن الشعر عددي وهو تعاقب احلركات والسكنات اليت 

تشكل األسباب واألوتاد والفواصل وتكرارها على حنو 
أن يكون بإيقاع وأن "الشعر ينبغيأن منتظم؛فالفارابي يذهب إىل 

قاع سالبات األجزاء وأن تكون أجزاؤه يف كل إييكون مقسوم

 



وأن يكون ترتيبها يف كل وزن ترتيبا حمدودة العددوأسباب وأوتاد
لتصري أجزاؤه متساوية يف حمدودا ويكون ترتيبها يف األجزاء متساوية 

"زمان النطق هبا؛وألفاظه يف كل وزن مرتبة ترتيبا حمدودا
منا يشري الفارابي إىل أن التفعيلة ليست هي الوحدة األساسية لإليقاع وإ

اليت ترى أن البيت كله البيت كله وهو يف هذا يقرتب من النظرة احلديثة 
هو الوحدة األساسية يف اإليقاع وأن التفعيالت هلا وجود مستقل من حيث 

هي تفعيالت ؛بل توجد من حيث عالقتها بالقصيدة ككل
ويرى ابن سينا أن التناسب الكمي والكيفي الذي يقوم عليه تعاقب 

التفاعيل يف الوزن الواحد وأئتالف تفاعيل مع أخرى هو أن توايل احلركات 
والسكنات وتكرارها  ال بد من أن يتم على أساس مراعاة نسبة 

عدد حروف التفعيلة الواحدة للتفعيلة األخرى اليت تشكل معها قاعدة 
البيت

مبراعاة نسبة د رض إخوان الصفا للتناسب بني التفاعيل يف الوزن الواحويع
املتحركات وأزماهنا للسواكن وأزماهنا ؛ذلك أهنم يرون أن من ألذ 

من األشعار ما كان غري مزاحف والذي متزحف من األشعار املوزونات 
هو الذي حروفه الساكنة وأزماهنا مناسبة حلروف متحركاهتا وأزماهنا

 



فهو مركب من مثانية مقاطع "ل ذلك التناسب عندهم يف البحر الطويل ويتمث
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن وهذه الثمانية مركبة من اثين عشر سببا 

ومثانية أوتاد مجلتها مثانية وأربعون حرفا ؛عشرون منها سواكن وأربع 
عشرة متحركات ونصف املصراع اثنا عشر حرفا مخسة سواكن وسبعة 

عه إىل متحركاته كنسبة سواكن ب؛ونسبة سواكن حروف رمتحركات
ها إىل نسبة متحركاته؛وكنسبة سواكن حروفه كلحروف نصفه إىل

متحركاته كلها
ملتحركة يف الشطر نفهم من قوهلم أن نسبة احلروف السواكن إىل احلروف ا

أي أن احلروف املتحركة ينبغي أن تكون على نسبة ٧:٥أو يف البيت 
لنسبة للسواكن؛وهذه النسبة هي ذاهتا اليت أقام ابن سينا با)مثل وثلث(

على أساسها األئتالف بني التفاعيل اليت تشكل الوزن الواحد؛لكن هذه 
النسبة تنطبق على البحر الطويل والبسيط وال تنطبق على بقية البحور مثل 

؛لكن هذا ال يلغي ٢والساكنة ٥الكامل والوافر حيث تصبح املتحركة 
أن نسبة سواكن وان الصفا يف هذه البحور من وجه آخر حيث قانون اخ

حروف ثلث البيت إىل متحركاته كنسبة سواكن نصفه إىل متحركاته 
وكنسبة سواكن كله إىل متحركات كله ؛لكن إذا كان التناسب ال يتحقق 

عند اخوان الصفا إال يف األوزان غري املنزحفة فهل يعين أهنم يرون يف 

 



خروجا عن شرط التناسب؟ففيما يبدو أن استواء األشعار املنزحفة
الوزن وعدم انزحافه هو الشرط األساسي لتحقيق التناسب 

عندهم؛وذلك ما اختلف الفارابي عنهم حيث يرى يف التغيري والزحاف يف 
.الوزن استحسانا وإن كان خروجا عن األصل

الوزن واملعنى؛ ذهب ابن سينا وابن رشد إىل أن الوزن يف الشعر 
وسيلة من وسائل التخييل أو احملاكاة يف الشعر ؛مثل التشبيه واالستعارة 

ه الفكرة تشغل الباحثني احملدثني املهتمني بالوزن ذوقد أصبحت ه
ة رمزية ريى بعضهم أن العروض يف الشعر صوروالعروض يف الشعر؛ف

ستعارةمثله مثل اال
لقد تصور الفالسفة أن الشعراء اليونانيني حددوا وزنا شعريا لكل 

غرض من أغراض أشعارهم ؛فالفارابي يذهب إىل أن اليونانيني 
وحدهم دون غريهم من األمم هم الذين خصصوا لكل نوع من أنواع 

الشعر وزنا خاصا به؛فجعلوا أوزان املدائح غري أوزان األهاجي 
املعيار أوزان املضحكات وهو يرى أن هذا هووأوزان األهاجي غري

الذي ينبغي أن يلتزم به شعراء األمم الصحيح الستخدام الوزن يف الشعر
األخرى ؛وقد تابعه يف ذلك ابن سينا

 



لقد قام الفارابي بأحصاء ما تناهى إىل عمله من أصناف الشعر اليوناني 
الذي يليق اصوأنواعه موضحا أن لكل نوع من هذه األنواع وزنه اخل

له وزن "ديثرميب"مثال يذكر فيه اخلري واألمور احملمودة و"طراغوديا "ـبه؛ف
فله وزن معلوم تذكر فيه الشرور "قوموذيا"ضعف طراغوديا أما 

جي الناس وأخالقهم املذمومة وأها
غري أن أرسطو مل يشر لعالقة تربط الوزن بالغرض الشعري؛فعندما 

ومناسبة الوزن األياميب _امللحمي_حتدث عن مناسبة الوزن السداسي
للرقص والرتوخاني للعمل فألهنما وزنان تشيع منهما احلركة ومل يكن 

املعاني ومل يكن يقصد أن هناك من يقصد مناسبة الوزن للموضوع
ة يناسب األوزان الطويلة ومنها ما يناسب األوزان القصريوالتخييالت ما 

هذا يرى ابن رشد أن املعنى سابق وابن سينا؛ويفكما يرى ابن رشد
الوزن فالشاعر يكتب املعاني املخيلة نثرا ثم يكسوها وزنا مالئما لذلك 

أول أجزاء صناعة املديح الشعري هو أن حتصي املعاني الشريفة اليت "يقول
"التخيل ثم تكسي تلك املعاني الوزن املالئم للشئ املقول فيههبا يكون

يؤكد الكندي فكرة تطابق كل وزن من األوزان ملعنى من املعاني أو 
انفعال من االنفعاالت من الناحية اليت أحل عليها الفارابي وابن رشد وابن 

ملوزون ملا سينا وعلى هذا جند اخوان الصفا يشريون إىل أمهية القول ا

 



ييلية للمتلقي وهم يرون أن األبيات املوزونة تثري قوم به من استثارة ختي
.األحقاد الكامنة وحترك النفوس الساكنة وتلهب نريان الغضب 

أقام الفالسفة املسلمون بناءهم الفلسفي على متجيد العقل؛وقد جعل 
املرء من الفالسفة بالقوانني اليت تعصمالفالسفة املنطق هو اآللة اليت متد

اخلطأ وتسدد خطاه حنو استكمال قواه الناطقة والوصول إىل الرشد 
اإلنساني الذي ميكنه أخريا من حتصيل املعارف والعلوم كي حيقق غاية 

الغايات وهي السعادة القصوى
أمر خيص املنطقي - حيث هو كالم خميلمن –ورأوا أن النظر يف الشعر 

ثم ؛وحده وهذا يعين أهنم أخضعوا التنظري للشعر للنظر العقلي الفلسفي 
.جعلوه فرعا من فروع املنطق وقياسا من أقيسته

 



):اإليقاع(الفصل الرابع 
خصائص الشعر وأهم مقوماته ؛كما يرى اإليقاع الوزني املنتظم ألزم

الوجياألستاذ عبدالرمحن
واإليقاع هو تفاعل للنرب والكم كما يف رأي األستاذ أبو ديب

ولعل لغة من اللغات قدمياً وحديثاً مل ”ويصرح األستاذ شوقي ضيف
الشعر على حنو ما عرفته لغتنا العربية ااإليقاع يف موسيقتعرف تكامل 

“العريقة
ومتساوية وعند الشعر هو الكالم املخيل املؤلف من أقوال موزونة "و

العرب مقفاة، ومعنى كوهنا موزونة، أن يكون هلا عدد 
"السجلماسي"إيقاعي

:عبدالرضا عليستاذعن وظيفة اإليقاع فيقول األو

اإليقاع عنصر أساس يف الفنون كافة وعلى أحناء خمتلفة، لكنه يف الشعر 
يأخذ شكال منظماً ومهندساً استناداً إىل معايري علم العروض وقوانينه 

)الوزن الشعري(فيما أصطُلح عليه بـ

 



.وهذا النوع من اإليقاع ال يوجد يف النثر بشكل عام

:ويقول اخلوارزمي

.النغم يف أزمنة حمددة املقاديراإليقاع هو النقلة على

:ضيف ستاذويضيف األ.وأيضاً هذا اإليقاع ال يوجد يف النثر

ــ اإليقاعية ــ هي اليت حترك املتلقي وجتعله ينفعل وتثري فيه اواملوسيق
إحساساً وجدانياً غريباً جتعله يشعر مبا يسمع من أبيات شعرية متناسقة 

ذات تناغم يقرب من الغناء
:يأتي على ثالثة مستويات نوعيةأن اإليقاعت بعض املصادراعتربو

.الكميعلى نظام املقاطع؛ ويدعى باإليقاعاإليقاع كوني.١

يقوم على النبر يف اجلُمل، ورمبا يف الكلمة والكيفياإليقاع.٢
.الواحدة

واحندار وما اجلُمل، من صعود أصواتويعتمد على: التنغيم.٣
شابه

الكلمة، بينما اإليقاع هو الوزن أساسنعيم اليايفويعترب األستاذ
.أساسه اجلملة أو الوحدة

 



أن العرب حافظت على وحدة اإليقاع فاخوريألستاذذكر ايو
يف كل أبيات القصيدة، هبماوزن أشد احملافظة، بدليل التزامهوال

وزادوا أن التزموا رويا واحدا يف مجيع القصيدة، وأن العرب قد 
اخلارجية انات البديعية من مقومات املوسيقجعلت بعض احملس

قول كوالتسميط واالزدواج، اجلناس والرتصيع،: للشعر؛ مثل
:اخلنساء

حامي احلقيقة، حممود اخلليقة،
روضرانفّاع  الطريقة ديمه

ار ناصيةجز ،قاصية ابوج
اررللخيل ج ،ةألْوِي عقَّاد

وكذلك قول اهلذيل؛
وتلك هيكلةٌ خود مبتّلةٌ

صفراء  رعبلةٌ  يف منصب سنمِ
سود ذوائبها بيض ترائبها 

حمض ضرائبها صيغت على كرمِ

 



ألصوات واضح، وكل هذا أعطى فحسن التقسيم والرتصيع وتَكرار ا
موسيقيا طَرِبت له األُذن، وسرت به النفسإيقاعا

:اإليقاع يف علم النفس
نفس أن اإليقاع املوسيقي يرتبط ارتباطًا وثيقًا الوجد الباحثون يف علم 

يف الرحم، “ اإليقاع”حبياة الطفل ابتداء من املرحلة اجلنينية، فهو يتعرف على 
الشهيق “ نغمتا”ونبضات قلب األم املنتظمة، ف:ويعيش وفق نظامه الدقيق

ا تشتل يف نفسه أشياء مجيلة الذكرى ترتاح هلا نفسه عند تذكريه هبوالزفري، 
إيقاعات أخرى منها اهلدهدة، هز السرير، غناء األم اللطيف بمستقبال 

أي .. قريبا من أذنه، مما يساهم يف هتدئته ويف نومه ويف جعله يبتسم برضا
أن هذه اإليقاعات واألنغام املختلفة تبعده عن التوتر والتشنج واألمل
لذلك شدد الباحثون على حاجة حديث الوالدة إىل أن يستعيد تلك 

اإليقاعات املفقودة، وعلى ضرورة مساعدته على إجيادها، وعلى خلق 
املناخات املالئمة لذلك، من أجل تنمية احلس اإليقاعي لديه، ما يساعده 

الحقاً على اكتساب اإليقاع اللغوي، واإليقاع التواصلي السلوكي يف حياته، 
فيتفاعل مع اآلخرين باتّزان وهدوء

 



نشوء لبداية أقوى ، هي ننية املرهفة اليت يتمتّع هبا اجلن احلساسية السمعيإ
ياةالعالقة بني الطفل واحل

األذن هي أول عضو يتكون يف اجلننيفقد اتفق علماء األجنة على ان 
أسبوعا فقط من بداية تكوين ١٨السمعية بعد اذ تبدأ وظيفة االذن

. أسبوعا من تكوينه٢٤الذي يستطيع متيز األصوات متاما بعد واجلنني
وهناك دراسات تبني أن اجلنني يتأثر تأثريا اجيابيا باملوسيقى اهلادئة اذ 

؛اهنا تؤدي اىل هتدئة ملحوظة يف ضربات قلب اجلنني 
صوات ومتييز النغمات املوسيقية ابتداء من واذا كان اجلنني يستطيع مساع األ

ت من والدته ادراك ومتييز الشهر الثالث للحمل فإنه يستطيع بعد سنوا
طبقا واألحلان اليت كان يسمعها وهو داخل الرحم وذلك قاعات ياإل

الطفل حينما يبكي فإنه يتوقف عن البكاء مبجرد مساعه لتجارب على
هو جنني وهذا ماأكدته الدراسات اليت أغنية من األغاني اليت مسعها و

منهم يكفون عن % ٩٤طفال حديثي الوالدة وبينت ان ٥٩أجريت على 
اليت كانوا يسمعوهنا اقون يف النوم فور مساعهم للموسيقالبكاء ويستغر

وهم أجنة

 



وتنمية قدراته ،اآلن لنمو اجلنني بشكل صحياوتستخدم املوسيق
ويقال أن بعض مقطوعات ملوتزارت ترفع من نسبة ذكاء اجلنني ،العقلية

وهناك ،اهم أول من اكتشف العالج باملوسيقولعل العرب ،والطفل
متحف أملاني متخصص لآلالت العربية اليت استخدمت هلذا الغرض إبان 

العصور األندلسية
ففي ،على كريستال املاءااملوسيقتأثري “ إميوتو”ي عامل اليابانوقد اكتشف ال

خمتربه قام بتعريض ماء أثناء جتمده موعة من املقطوعات املوسيقية 
فوجد أن كريستال املاء يتشكل بطريقة ،لبيتهوفن وموتزارت وغريهم

،يةبينما يتشكل بطريقة بشعة إذا تعرض ألفكار ومشاعر سلب،مجيلة

ه على فكيف يكون تأثري،على املاءااملوسيقن هذا تأثري فإذا كا
من مكوناته ماء% ٦٠جسم اإلنسان حيوي أكثر من اإلنسان و

إن هذه احلقائق جتعلنا أن نؤمن بتأثري اإليقاع  العميق على سايكولوجية
ضربات قلب (اجلنني وخباصة تلك اإليقاعات املالزمة له دون فكاك 

اخللوية منذ نشأته حتى تكون جزء من كيانه الشخصي وبنيته)األم
استقبلها بشوق وراحة يف األوىل وإذا ذكّر بتلك اإليقاعات مستقبال 

عند مساع كل إيقاع متجانس والنشوة النفس وطمأنينة تقوده إىل االرتياح 

 



ياته املستأنفة؛وهذه امليزة ال ينفرد هبا اإلنسان فقط بل حتى يف ح
احليوانات اليت تنصت وتقطع حركاهتا عند مساعها إيقاعات منتظمة وإن 

كانت على شكل أصوات طبيعية أو إنسانية؛وذلك ما حدث إلبل 
-- وا يداه "مناديا حني مسعت إيقاعات صوته الشجي جد العرب " مضر"

من على ظهر راحلته فاختذوا ذلك  أول إيقاع يف عند سقوطه"وا يداه
الشعر العربي

صوت وقع الرجل عند املشي وإيقاع هوولتعريف اإليقاع ؛فالوقع ؛
فهو إن كان منسقا يكون وقعه على الصوت؛إتفاقه وتوقيعه على موقعه؛

األذن مجيال مقبوال لألسباب املذكورة واملؤثرة على نفسية املتلقي وإال 
النفوس بدون انتظام لوقعهنفرت عنه 

اليت كانت  متأل أكثر العصر اجلاهلي اقرتن الشعر بإيقاع خطوات اإلبليف
نقول إيقاعاهتا (تلك اخلطوات املنتظمة يف إيقاعاهتافرتات حياهتم آنذاك؛ 

مثالإيقاع حبر الرجزفكان)ألهنا مل تكن على وترية أو سرعة واحدة
واهلزج كان إيقاعا راقصا تبعا لتنوع سري –األناة وأن جاء بني السرعة   

مسامع احلداة أو انتقال حركاهتا إىل ها علىاإلبل وانعكاس وقع أقدام
راكبيها وحتريكهم بانتظام وإيقاع معني 

 



من التنسيق بني هذه  اإليقاعات الصادرة من اإلبل وبني تلك الراقدة و
خلقت الصور )مرحلة األجنة(على أخيلة جيناهتم إبان الطفولة املبكرة 

الشعرية األوىل عندالعرب فكان اإليقاع الشعري هو الصورة اليت يقصد 
وهويشري إىل عدد الدالالتهبا الكشف عن النمط التحيت للحقيقة العليا

أقوى عناصر )اإليقاع(السطحية والعميقة يف القصيدة الشعرية العربية فعد
اجلمال يف الشعر العربي لذلك كان وسيلة احلكم املثلى على مسامع 

الشعريةه قصائدي لتقييم  العرب

عربت  الفاعلية الشعرية عند العرب عن نفسها بغنى إيقاعي مدهش 
ملادي للحياة قد انعكست يف ؛ولئن كانت  رتابة الصحراء والسياق ا

مظاهر أخرى للنشاط الفين؛فقد حفل إيقاع الشعر حبيوية وتنوع مها نقيض 
الرتابة املباشر بل رمبا كانت احليوية املنبعثة من تنوع اإليقاع صورة حلنني 

ال واع لرفض الرتابة بالغناء ؛الغناء املرهف املنسرب املائج الراقص 
هكذا يصف ٠ا واهلازج الراجز أحيانا الصاخب أحيانا اهلامس أحيان

فاإلنسان األول رسم ؛والدة اٌيقاع الشعر العربياألستاذ أبو ديب 

لسجيته كي تطلق أصواتًا بني صمت الصحراء وأطلق العنان مشاعره وأفكاره 

 



ية مبهمة هي أقرب إىل اللغة البدائية اليت طورهتا حاجته فيما بعد، واستمر قاعييإ
إىل تلك الدرجة احلالية من قاعاته يلغة إقاء عرب التاريخ حتى ارتقت االرت

:واليت أمساها شعرا؛فهو بنى أوىل سلمه اإليقاعي على تنسيق احلداء الكمال 

فإني لص يأتين لص إن

مثل الذئبِ إذ يعتس أطلس

وصفريي نس داءوقي حس

ثم تدرج حنو رقي النسج اإليقاعي يف أعلى درجات الدقة والرهف الوجداني 
فكانت والدة القصائد الطوال اليت علقت على عرض التأريخ األدبي للعرب

الشعر أم النثر، ويكاد اجلميع يتفق على يف النشأة اختلفت اآلراء يف أيهما أسبقو
حيتاج إىل روية وتفكر ونظر أن الشعر أسبق من النثر ألن النثر نوع من األدب

أما الشعر . ال تتوافر يف أمة إال بعد اجتياز مرحلة معينة من مراحل تطورها
فريتبط مع الغناء برباط القربى ألن اإلنسان أول ما غنى كان غناؤه صوتيا ثم بدأ 
يضع الكلمات على شفتيه لتتناغم مع اللحن، وكانت ألفاظه غري منتظمة، ثم بدأ 

وتراكيب ذات معنى ويلحنها وبدأت أوىل أوزان الشعر تظهر، ولذلك يضع مجال
.كان الشعر أقرب إىل الشعور الفطري منه إىل الشعور العقلي على عكس النثر

 



-يقول األستاذ أبو ديب–تشكلت لدى الشاعر العربي 
إيقاعات منتظمة هلا قيم رياضية يعرفها هو بعفوية وفطرة

حني نظم الشاعر العربي أو مسع قصيدة فإن كل وحدة ٠
وكان ٠إيقاعية يف البيت منها جتسدت لديه قيمة معينة حمددة

هم العربي األول فيما خيص اإليقاع هو أن حتافظ كل وحدة 
يف الشكل اإليقاعي على قيمتها الرياضية 

ت م جزيئاهو اآللة العجيبة اليت تنظّ-كما نرى–إن اإليقاع 
بعض الكالم تنظيما ختيليامتماسك البناء قوي اآلصرة ليبعث 

ا حينا آخرراحة وطمأنينة حينا وتقلبا وثورة وقلقيف النفس
إن اإليقاع كمنزلة الروح للجسد؛متى تسلل إىل شيء بعث فيه 

وقوانينهااحلياة ولذلك ال ميكن تدوين أسس هذه الروح 
وسائل اليت ذكرناها رغم حماوالت العلماء الكثرية بواسطة ال

علوم  املنطق يشرتك يف-اإليقاعأي -يف الفصول وهو
والشعر والرياضياتواملوسيقا

 



ورب قارئ كريم يسأل أمل يدون العلماء السلم  املوسيقي 
دونوا هلا ؛فاجلواب ؛بلى والبحور  الشعرية ومقاييس اللغة ؟

وهي أوزانواجلورجيناواليكرككـاألقصاقأوزانا
يف )الدم والتك والسكتة(بنية على وحدات صغريةم

املوسيقا؛ويف الشعر دونوا البحور الشعرية ووحداهتا
لكنهم مل يدونوا اإليقاع كروح )املتحرك والساكن(الصغرية

ألن هذه الروح ال متكث على واجلملة للحرف والكلمة
أو ؛ورق نقرأه؛فلو كان ذلك لطربنا إذا قرأنا قطعة موسيقا

أو مسألة رياضية؛بيت شعر
إن ما جيمعين بالرياضيات واإليقاع ذلك الصوت الرخيم 

ل يف ذاكرتي منذ مخسني عام حيث معلم الرياضة يردد املسج
وال أكذب نفسي إن قلت أن )٤—٣—٢—١(مع حركاتنا 

ولقد اإليقاعات يف الذاكرةأمجلتلك املقاطع ال تزال من
يف وتقبلهاحالوهتاسبب نه تكحاولت طول هذه املدة أن اس

 



نفسي فلم أفلح؛لكين على يقني من نسياهنا إن كانت مادية 
حبتة

عند العرب هي تلك اليت مجعها للشعرإن من أهم اإليقاعات الوزنية
املتقارب (ضمن حبور ه املعروفة ونظمها اخلليل بن امحد

الرمل+املنسرح+اخلفيف+الوافر+الكامل+الطويل+البسيط+اهلزج+الرجز+
من )املتدارك(ثم أحلق هبا )املقتضب+اتث+املضارع +املديد+السريع+

قبل األخفش
فال شك أن لكل حبر مسته اإليقاعية اخلاصة وال ميكن جتانس إيقاع حبر 

نظرة حديثة آخر وإال ملا اختلفا من حيث النشأة؛وقدتربزإيقاع حبرضمن
هنض الصلت إليها ...وإذا راية جمد رفعت(تساوي بني إيقاع وآخر مثل

اخلبب؛لكن األذن املرهفة ال تسمعه فقد نسبه البعض إليقاع)افحواه
٠"لالرم"إال ضمن إيقاع 

إن العرب نطقوا الشعر على إيقاعات طويلة وذلك للتفريق بني الشعر 
والنثر أو الكالم العادي ولتكون تلك اإليقاعات بارزة بقوة أكثر يف 

 



ولكي )ه\\\والفاصلة ه\\والوتد ه ؛\السبب (النظام الفوق مقطعي 
يقفوا عند إيقاع النرب فلم؛كل كلمة من شعرهميضاعفوا اإليقاع عند 

والتنغيم يف احلرف واحلركة

ولنعلم أن إليقاعات البحور نظام دقيق متقن فيه تناسب منتظم بني مواقع 
بني املتحرك والساكن؛وبني السبب والوتد(بالنسبة لبعضها أجزائها

)ومواقعها ضمن وحداهتا اإليقاعية

يف حبر املتدارك واملتقارب؛ويف السبب اخلفيف فنرى مثال تبادال ملوقع 
؛فهذا التغيري يف مواقع األجزاء اإليقاعية والرجز فله تقديم وتأخري الرمل 

متيزها عما هبااخلاصةاقاعاهتيإ-بل لكل تفعيلة- يعطي لكل حبر
حبري يفحول تساوي مستفعلن- مثال- سواها وكثريا ما خيلط الفهم 

ومل ينبه إىل موقع كل اهلزج والوافرالكامل واملنسرح أو بني مفاعيلن
تفعيلة منها بالنسبة للتفعيلة األخرى

 



الفصل اخلامس
؛حبور الشعر على اإليقاع املقطعي

لتطبيقه على مجيع البحور)تعاريف(من املفيد حفظ اجلدول هام؛ 
تعاريف

O=مفتوح حرف So= \ه\م قصري مفتوح Sc= ه ه \قصري مغلق م S= ه \مقطع قصري 

C= حرف مغلق Lo= \ه\\م طويل مفتوح Lc=هه\\طويل مغلق م L=ه \\مقطع طويل 

→=اىل=↔بينهما معاقبة)←→(=  بينهما مراقبةM=ه \\\مقطع متوسط

:حبر املتدارك
ميكن ميكن حتويله  

حذفه
البحر     

SL→SLS+SS+SLc+M, SL →M+SoOSL + SLSL SL SL SL.. SL SL SL SLاملتدارك
1--َفْضَل ِعْلٍم َسَوى أَْخِذِه ِباألَثرْ  … َیَدْع َمْن َمَضى لِلَِّذْي َقْد َغَبرْ لَْم 

َمنْ  2--َبْیَن أَْطاللَِھاْ والدِّ … ِقْف َعلَى َدْاِرِھْم َواْبِكَینْ 

ُھْورْ  --3أَْم َزُبْوٌر َمَحْتَھاْ الدُّ …َھِذِه َدْاُرُھْم أَْقَفَرْت 

 ------------------------------------------

 



 ---------------------------------------

املتقارب؛حبر 
البحر   ميكن حذفهميكن حتويله

LS→SS+So,LS→Lo,LS→Lc+L+S,
LS→Lo+L

LS+LS,LS LS LS LS. LS LS LS LSملتقاربا

 ي هداكَ املليكلكلّ مقامٍ مقاال٠٠وال تُعجلن 1فإن--

بائسات ٠٠ويأوي إىل نسوةمراضيع عثعالْوش2مثل الس--

--3ينسي الرواة الذي قد رووا٠٠وأبين من الشعر بيتا 

--4خلت من سليمى ومن مية٠٠ْخليلي عوجا على رسم  دارٍ

--5فال تنسين يف الكدر٠٠٠نسيتك يوم الصفا 

تعفف يأتيكا٠٠وال تبتئس 6فما يقض—

 



الرجز؛حبر 
البحرميكن حذفهميكن حتويله

SSL SSL,→Lo S+SM+OM,
SSL→SSS+SM+OM+LoS

SSL+SSL+SSLSSL SSL SSL .SSL SSL SSLالرجز

 ها شرعن كف ٠٠الخري فيمن1إن كان ال يرجى ليوم خريه—
--2والقلب مين جاهد جمهود٠٠القلب منها مسرتيح ساملٌ

--3أي عظيمٍ أتقي٠٠٠أي مكان أرتقي 

وامشي مبصرة ي يا كعب4تعلم-----

---5أخب فيها وأضع٠٠ْيا ليتين فيها حدع

 --------------------------------

 



حبر اهلزج؛
البحرميكن حتويله

LSS→LSo+LoS, LSS→SSS+SSo+SL
LSS→LS,LSS→LSo

 -LSS LSS ….LSS LSSاهلزج

 وا يا بين أمي1إىل العلياء بالعلم٠٠٠ِفهب---
--2ـــــــــمِ بالظهر الذلول٠٠٠ِوما ظهري لباغي الضيــ

 --------------------------------

 



حبر البسيط؛
ميكن ميكن حتويله

حذفه
البحر

SSL→SM +SSS+LoS+LS, SSL→LS+SSS+SM+LoS,
M→SS,SL→SS,SSL→LoS+SM

M +MSSL SL SSL M..SSL SL SSL Mالبسيط

معذرة ذْريمل تلُم٠٠ِيا الئمي يف اهلوى الع 1مين إليك ولو أنصفت--

 ن يفعل اخلري ال يعدم جوازيهوالناس٠٠٠ِم العرف بني ا 2ال يذهب---

--3ال يرحم اُ من ال يرحم٠٠٠أهكذا باطال عاقبتين 

 وصلة من خملف نال٠٠٠ْال تلتمس4وال تكن طالبا ما ال ي--

 العيش إالّ أنه مرتوكُ ٠٠٠ما أطيب 5يف عاجلٍ كله--

خملوس ٠٠٠فكل ذي نعمة 6وكل ذي أملٍ مكذوب--

--7فال أبايل إذا جفاني ٠٠٠من كنت عن بابه غنيا 

 -----------------------------------

 



حبر الطويل؛
البحرميكن حتويله

LS→SS+Lo+So,LSS→LoS+LSo ,LSS→Lo S, LSS→Lo S+LS-LS LSS LS LoS. LS LSS LS LSSالطويل

الذّكْرو ثياداملَالِ األح نقَى مبي1و--

-

٠٠ اوِيأَمحائرو املَالَ غَاد إِن
---2بِرأْيِ نَصيحٍ أَو نَصيحة حازِمِ ٠٠ نفَاستَع ةوراملَش اْيلَغَ الرإِذَا ب

ريأَط توِيه قَد نلِّي إِلَى م3لَع-- ٠٠  ريعي نلْ مالقَطا ه برأَس
هناحج -------------------------------------

 



حبر الكامل؛
البحرميكن حذفهميكن  حتويله

ML, ML,ML→SSL+LoS+SM
,ML→MLc+MLS+MS+M+SS ,ML→L

ML + MLML ML MLML ML ML….الكامل

 يمتَكَرو يلائمش تملكَما ع1و-- ٠٠ وإِذَا صحوت فَما أُقَصر عن نَدى

 ودسح انسا للَه أَتاح ت2طُوِي--- ٠٠ لَةيفَض رنَش ُا ادإِذَا أَرو

 نجس هقيض نم ينضَم 3قَد--- ٠٠ بارايفَكَأنَّم تُهزُر تيب

 دكَم نممٍّ وه نخْلُ مي 4لَم-- تَهمالِ هالْم عمج كَان ن٠٠م

 لَى قَلْبِيع لَه اءوا ال د5م---

ِد َفإِنَّ َصْبَرَك 
َقاِتلُھْ 

ِاْصِبْر َعلَى َمَضِض 
اْلَحُسوْ 

٠٠عيني جنت من شؤمِ نَظْرتها

 لُهكَ قَاتربص فَإِن 6د--- وسضَضِ الْحلَى مع بِرص٠٠ا

 



 ----------------------

حبر الوافر؛

---1ولَم تَستَحيِ فَاصنع ما تَشاء

ُ
٠ إِذَا لَم تَخْش عاقبةَ اللَّيالي

 دكّم لَّهوم تَاب2ك--- ٠٠٠كَتَبت إِلَيك من بلَدي  
ْ ينيصتَعو ينب3فَتُغْض--- ٠٠٠أُعاتبها وآمرها

 ------------------------

البحرميكن حذفهميكن حتويله
LM →SM+SSo+LSS+SSS+SL,

LM →LSS+LoS+LSo,LS,LS→LSS (S↔S)
LS + LSLSLM LMLS….LM LMالوافر

 



حبر اخلفيف؛
البحرميكن حذفهميكن حتويله

SLS→SL,SSo S→OSo S
SLS→SL+OSo S,SSoS→OSo S

SSoS→LoS+OLo,SLS→MS+SLo+OLo(S↔S)

SLS+SLSSLS SSoS SLSSLS SSoS SLS….فيف اخل

--1فامحل الصد واجلفا يا معنى٠٠٠إن شكوت اهلوى فما أنت منا 

--2في ظاللِ الْمنى ودفء الْهوى  ٠٠خلِّ عنك األسى وعش مطْمئنا 

 هساجِال إِلَى رِمع كُم3قَاد-- ٠٠لَيت شعرِي ماذَا تَروا في هوى 

 ظَفَر نلْمِ مبِالْع اد4س-- ٠٠فَانْشروا الْعلْم إِنَّما 

 ريسي تُمب5نُوا غَض-- ٠٠كُلُّ خطْبٍ إِن لَم تَكُو 

 ----------------------------------

 



حبر السريع؛
البحرحذفميكن حتويله

SL→M+SSLc, SL→SLc+SS+M+SSLc,SSL→LoS+SM+OMSL SLSSL SSL SL…. SSL SSL SLالسريع

--1ذَموه بِالْحق وبِالْباطلِ  الناس إِلَى ذَمهومن دعا 
 نفُوالَ الْجزى نخْشا يمتَي2م-- ٠٠ يمحفَار رِ أَوحالس نفُوج غُضِّي
يلعف يلُ فهأَج هدعب ن3م-  يننلَكو يلقَو يلُ فق٠٠أَع
مغْرم ماْئه اْلُ قَلْبِياْ ب4م-- ٠٠قَاْلَت تَسلَّيت فَقُلْت لَهاْ 

--5خلَّيت قَلْبِي في يدي ذَاْت الْخَاْلْ

 



حبر املنسرح؛

البحرميكن حذفهميكن حتويله
SSL→ SM+SLc+SSS,SM→SSS+SLc,
SSL→Lo S+SM+OM(S↔S)

SSL+SMSSL SSSo SSL. SSL SSSo SMاملنسرح

--1لِْلَخْیِر ُیْفِشْي ِفْي ِمْصِرِه اْلُعُرَفاْ  ٠٠ إِنَّ اْبَن َزْیٍد الَزْاَل ُمْسَتْعِمال

--2َھْل لَِك یا ِرْیُح ِفْي ُمَباَراِتيْ  ٠٠ ْیِح ُكلََّماْ َعَصَفتْ  َیقُْوُل لِلرِّ

ا َم أَْحَیا َغِرْیبْ  --3َحتَّ
--4َوْیُل امِّ َسْعٍد َسْعَدا

 -----------------------------------

 



حبر الرمل؛

البحرميكن حذفهميكن حتويله
SLS →SL+MS+SLc+OLo,
SLS→SL+SLc+MS+SLSc,SLS→MS+SLo+OLo (S↔S)

SLS SLSSLS SLS SLS….SLS SLS SLS
الرمل

--1َكْیَف ِمْن َقْلِبْي َوِمْن َطْرِفْي َحَذاِرْي  ٠٠ َقاَدِنْي َطْرِفْي َوَقْلِبْي لِْلَھَوى

َماْ أَْصُل اْلَفَتى َما َقْد َحَصْل  --2إِنَّ ٠٠ ال َتقُْل أَْصلِْي َوَفْصلِْي أََبًدا

--3َساِطًعا َیْلَمُع ِفْي َعْرِض اْلَغَماْمْ  ٠٠ َوْعُدَك َبْرًقا ُخلًَّباال َیُكْن 

--4َجرَّ أَْمًرا َتْرَتِجْیِھ  ٠٠ ِقْیھِ  ُربَّ أَْمٍر َتتَّ

--5ذَّ رُّ َعلَْیِھ َكاَد ُیْدِمْیھ ٠٠الَن َحتَّى لَْو َمَشى ال
--6ُرْوُحُھ ُرْوُح اْلَعَملْ  َما  اُف ُحرٌ إِنَّ ٠٠اْلَكشَّ

 --------------------------------------

 



حبر املديد؛
البحر- ميكن حتويله

SLS→MS+SLo+M+OLo, SLS→MS+SL+SS+M+SLc,
SL→M+SS,SLS→SLo+OLc+MS,SL→M(S↔S)

SLS SL SLSSLS SL SLS…املديد

-1وََكَذا َمْن طَلَـَب الـدُّرَّ َغاَصـا ٠َمْن ُیِحبَّ اْلِعزَّ َیْدأّْب إلَْیھِ 

--2َكْيـَف أَْعِصـْي اْلَقـَدَر اْلَغالِبـا ٠٠َفاْلَھوى لِْي َقَدٌر َغالٌب 

ــــــزََّوْالْ  ــــــْيٍش َصــــــائٌِر لِل -3ُكــــــلُّ َع نَّ امرأً َعْیُشھُ  ٠٠الَیُغرَّ
 ُ◌

ِـــــاْهلَْولِ  ـــــَك ب َـــــا يَْأتِْي -4ُرمبَّ ْھِر  ٠٠ُذْو ِرْیَبةٍ إِنَّ َصْرَف الدَّ

ُمــــــــهْ  َِّ -5ِإنَّ َعْقِلــــــــْي َلْســــــــُت َأ

 ْ◌
٠٠َخلِّ َعْقلِْي یا ُمَسفَِّھھُ 

ـــــاٍب َلْســـــَت قَارِيْـــــهِ  -6َكِكَت ٠٠ُكلُّ َشْخٍص لَْسَت َتْعِرفُھُ 

ــــــــــــــــــــــــكْ  ــــــــــــــــــــــــُدوٌّ َختَـَل -7أَْم َع ٠٠أََمِرْیٌض لَْم ُتَعدْ 

 ------------------------------

 



حبر اتث؛

البحرميكن حتويله 
SLS→MS, SLS→MS+SLo+OLo, SSoS→OSo
S+SLo+OSoO,SLS→MS+SLo+OLo (S↔S)

 - -SSoS SLSSSoS SLS…تثا

—1وأَنْت للْعفْوِ أَهل٠٠ُأَتَيت جرما شنيعا

2--يندبن سيدهنه-- بليلٍ جن هببن 

 -------------------------------

حبر املضارع؛

البحرميكن حتويله
SoSS→SoSo, LSS→LSo+SSo+SL+LoS (S→←S) -LSS SoSS ….LSS  SoSSاملضارع

ادعى سوه ياعو1د-- ٠٠ ادعإِلَى س يانعد

 



 -------------------------------

حبر املقتضب؛

البحرميكن حتويله
SSSo→LSo+SoSo (S→←S)-SSSo  SM…SSSo  SMاملقتضب

--1إِن عشقْت من حرجِ  ٠٠ هلْ علَي ويحكُما

 ---------------------------------

 



الفصل السادس؛
جدول البحور

تعاريف
O=حرف مفتوح So= \ه\م قصري مفتوح Sc= ه ه \قصري مغلق م S= ه \مقطع قصري 

C= حرف مغلق Lo= \ه\\م طويل مفتوح Lc=هه\\طويل مغلق م L=ه \\مقطع طويل 

→=اىل=↔بينهما معاقبة)←→(=  بينهما مراقبةM=ه \\\مقطع متوسط

ميكن ميكن حتويله  
حذفه

البحر     

SL→+SLS+SS+SLc+M, SL →M+SoOSL +SLSL SL SL SL.. SL SL SL SLاملتدارك
LS→SS+So,LS→Lo,LS→Lc+L+S, LS→Lo+LLS+LSLS LS LS LS. LS LS LS LSملتقاربا
SSL SSL,→Lo S+SM+OM, SSL→SSS+SM+OM+LoSSL+SSL

+SSL
SSL SSL SSL٠٠٠.SSLSSL SSLالرجز

LSS→LSo+LoS, LSS→SSS+SSo+SL
LSS→LS,LSS→LSo

 ----LSS LSS ….LSS LSSاهلزج
SSL→SM +SSS+LoS+LS, SSL→LS+SSS+SM+LoS,
M→SS,SL→SS,SSL→LoS+SM

M +MSSL SL SSL M..SSL SL SSL Mالبسيط
LS→SS+Lo+So,LSS→LoS+LSo ,LSS→Lo S,
LSS→Lo S+LS

 -----LS LSS LS LoS. LS LSS LS LSSالطويل
ML, ML,ML→SSL+LoS+SM
,ML→MLc+MLS+MS+M+SS ,ML→L

ML +
ML

ML ML MLML ML ML….الكامل
LM →SM+SSo+LSS+SSS+SL,

LM →LSS+LoS+LSo,LS,LS→LSS (S↔S)
LS + LSLSLM LMLS….LM LMالوافر

 



 -------------------------------
واحلمد  متام احلمد

SLS→SL,SSo S→OSo S
SLS→SL+OSo S,SSoS→OSo S

SSoS→LoS+OLo,SLS→MS+SLo+OLo(S↔S)

SLS+SLSSLS SSoS SLSSLS SSoS SLS.فيفاخل

SL→M+SSLc,
SL→SLc+SS+M+SSLc,SSL→LoS+SM+OM

SL SLSSL SSL SL…. SSL SSL SLالسريع

SSL→ SM+SLc+SSS,SM→SSS+SLc,
SSL→Lo S+SM+OM(S↔S)

SSL+SMSSL SSSo SSL. SSL SSSo SMاملنسرح
SLS →SL+MS+SLc+OLo, SLS→SL+SLc+MS+SLSc,
SLS→MS+SLo+OLo (S↔S)

SL SLSLS SLS SLS….SLS SLS SLSالرمل
SLS→MS+SLo+M+OLo,
SLS→MS+SL+SS+M+SLc,
SL→M+SS,SLS→SLo+OLc+MS,SL→M(S↔S)

-SLS SL SLSSLS SL SLS…املديد

SLS→MS, SLS→MS+SLo+OLo, SSoS→OSo
S+SLo+OSoO,SLS→MS+SLo+OLo (S↔S)

 --SSoS SLSSSoS SLS…تثا
SoSS→SoSo, LSS→LSo+SSo+SL+LoS (S→←S) ---LSS SoSS ….LSS  SoSSاملضارع
SSSo→LSo+SoSo (S→←S) --SSSo  SM…SSSo  SMاملقتضب

 



فهرس
اسم املوضوعرقم الصفحة

الغالف١
إهداء٣
مدخل٤
املوسيقا والشعر\الفصل األول٦

النرب\الفصل الثاني ١٥
التنظري الفلسفي لوزن الشعر\الفصل الثالث ١٨
اإليقـاع\الفصل الرابع ٢٦
حبور الشعر على اإليقاع املقطعي\الفصل اخلامس٣٩

 



جدول البحور\الفصل السادس ٥٤
فهرس٥٦

 



 


