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  المقاطع الصوتية

  في النثر والشعر
  

يعلم اهللا أني لو حننت اليه، حنين الواله الى بكرها، أو ذات الفـرخ الـى وكرهـا، أو                   

ـ                 صور الحمامة الى إلفها، أو الغزالة الى خشفها لكان ذلك مما تغيره الليـالي واأليـام، والع

واألعوام، لكنه حنين الظمآن الى الماء، والخائف الى األمن، والسليم الى السالمة، والغريـق              

  .الى النجاة، والقلق الى السكون

  
  م ريحانها والراحــووصالك    كم األرواحـــأبداً تحن إلي

  م ترتاحـــوإلى لذيذ لقائك    تاقكمـوقلوب أهل ودادكم تش

  هم أفراحـــأبداً فكل زمان    ال يطربون لغير ذكر حبيبهم

  واوا بها مستأنسين وراحدفغ    ودعاهم داعي الحقائق دعوة

  

النموذجان كالهما يعبران عن الحنين، ويبعثان في النفس هزة، ويـسموان بالعاطفـة،             

ولـو  . اال أن النموذج الثاني يحمل من الموسيقى ما ال يحمله األول          . ويثيران المخيلة والفكر  

نظر في سبب اتساق النغم الموسيقي الذي يسلك النموذج الثاني في عداد الـشعر              أننا أمعنا ال  

لوجدنا أنه يتركب من مقاطع صوتية تتالحق بشكل منتظم متسق الموجات في جملة محـددة               

وهـو  . تنتهي بمقطع حروفه واحدة وغنته رتيبة تتلو بعضها بعضا في جميع الجمل الشعرية            

وزون تقبله الغريزة على شرائط، ان زاد أو نقـص أبانـه            الشعر كالم م  "كما يقول المعري    

بينما ال يحمل النثر هذه الخصائص، فالمقاطع الصوتية فيه دون نظام معين، وجمله             .." الحس

  .غير محددة، ونهاياتها ال تلتزم بمقطع صوتي حروفه وحركاته واحدة
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  تشكل المقاطع الصوتية

 أي حركـة    ،سيقيا من مقاطع صوتية أحاديـة     لو حللنا النثر العربي لوجدناه يتشكل مو      

 ورباعيـة، أربـع     .. وثالثية، ثالث حركات وسـكون     .. وثنائية، حركتين وسكون   ..وسكون

 وأحيانا نجد مقطعا خماسيا أو أكثر، ولكن الغالب هو المقطـع األحـادي              ..حركات وسكون 

يب معين كمـا فـي      غير أن هذه المقاطع ال تتالحق في ترت       . .والثنائي والثالثي على التوالي   

الشعر، ويمكننا أن نرسم هذه المقاطع الصوتية بأرقام أو بأزمنة موسيقية كما في الموسـيقى               

  .وسأختار في بحثي هذا األرقام لسهولتها

  نموذج نثري

وربما كان في نساء حلب، حرسها اهللا شواعر، فال يأمن أن تكون هذه منهن، فطالمـا                "

ل ضرير من أهل آمد يحفظ القرآن، ويأنس بأشياء         كن أجود غرائز من رجالهن، وحدث رج      

من العلم، أنه كان وهو شاب له امرأة مقينة تزين الناس في األعراس، وكـان يـنجم علـى                   

فيها أشعار كنحو ما يكون في القرع، وكان يعتمد حفظ تلك         ) جراب(الطريق وكانت له قرعة     

فتقول له امرأته   . ن فيكسر البيت  األشعار ويدرسها في بيته، وال غريزة له في معرفة األوزا         

فاذا أصبح مضى فـسأل     . ويزعم أنها مخطئة  ) يجادلها(ها  فيالج! ماهذا جيد ! ويلي: الماشطة

من يعرف ذلك، فأخبره أن الصواب معها، وعرفه كيف يجب أن يكون، فاذا لقنه عنه، عـاد                 

  ". الساعة جيدههذ: في الليلة الثانية، فذكره وقد أصلح، فتقول الماشطة

  :والمقاطع الصوتية في هذا النثر هي ما يلي

422122 ، 1314 ، 11222312 ، 22342122   

 ولو أردنا أن النتوقف عند الفاصلة األولى وزحفت حلب الى حرسها في مقطع واحـد              

الحركاتلتشكل عندنا مقطع صوتي ثماني .  

احد فـي    نسق و  أما الشعر فانه يحاول أن يسكب اللغة في مقاطع صوتية قصيرة على           

  .، وهي التي تخلق اإليقاع الموسيقيجميع أبيات القصيدة

                 
  وكتمت الهوى، ففزت بوجدي    باح مجنون عامر بهـــواه

  ديى تقدمت وحأين أهل الهو    امة نوديــواذا كان في القي
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  :وتقطيع البيت موسيقيا هو كما يلي
1 2 1 2 2 3 1                    3 1 2 2 3 1  
3 1 2 2 3 1                       1 2 1 2 2 1 2 1  

  فاعالتن مستفعلن فاعالتن: وهذان البيتان هما من البحر الخفيف

في المقطع األحادي   ) حذف سكون وسنأتي على هذا البحث فيما بعد       (ولقد حدث زحاف  

 13ثيـا   فحذفت سكونه واندمج في المقطع الثنائي فأصبح مقطعا ثال      121األول من فاعالتن    

فحذفت سكونه وانـدمج     211وحدث زحاف آخر في المقطع األول من مستفعلن         . أو فعالتن 

  22في المقطع األحادي الثاني فأصبح 

ونالحظ أن هذا البحر متشكل من مقاطع أحادية وثنائية كما في معظم بحـور الـشعر                

ج بعد اسـقاط    المعروفة، وأن المقطع الثالثي لم يكن في األصل وانما حدث عن طريق الدم            

فهذه اآللية التي تحدث ضمن التفعيلة هي التي تعطـي للـشعر المرونـة الكافيـة                . السكون

ولكن هذا اليجري   . الستيعاب المعاني بحيث تمر كلمة فيها مقطع ثالثي دون أن تخل بالوزن           

فالمقطع . اعتباطا، فلكل مقطع صوتي من المقاطع الشعرية الثالثة له خصائص ليست لسواه           

 211ادي هو وحده الذي يملك قابلية الزحف الى المقطع الذي يليه فنجـد أن مـستفعلن                 األح

 ، وعند اسـقاط الـسكون فـي         22تتحول عند إسقاط السكون في المقطع األول الى متفعلن          

في أي بحر تـدخل      دوما   وهذه التحوالت في التفعيلة جائزة     . 31المقطع الثاني الى مستعلن     

المقطع الثنائي فهو ثابت السكون وهو الركيزة اإليقاعية للشعر، بينمـا           أما  . هذه التفعيلة فيه  

 أو  21المقطع الثالثي قد يكون حادثا بسبب الدمج ويمكن فكه وإعادته الى حالتـه الـسابقة                

تسكين (يكون أصيال، كما في بحري الوافر والكامل، في التشكيلة الشعرية ويصيبه اإلضمار             

ان تفعيلة الكامل التـي تتكـرر        . 11 تصبح   3مقطعين أحاديين   فيتحول الى   ) حركته الثانية 

. 211 تغدو متفاعلن بتسكين التـاء أو مـستفعلن          23ثالث مرات في الشطر وهي متفاعلن       

ولوال هذه الميكانيكية التي تفكك الثالثية الى أحاديتين لكان من المستحيل علـى الـشاعر أن                

 23وهكذا نجد البحر الكامل الذي يتشكل من تفعيلة         . ينظم قصيدة تشكيلتها ثنائية وثالثية فقط     

 اال أنه أكمل منه لوجود إمكانية المقطع الثالثي فـي           211سرعان ما يتحول الى بحر رجز       

   .211 =23األصل، وألنه يحتفظ أيضا بكل الجوازات المتاحة في التشكل الجديد للتفعيلة 
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  تشكل التفاعيل

  

فكل األفعال الثالثيـة    " فعل"ال في كتب اللغة، هو كلمة       ان الميزان العام لألسماء واألفع    

مثل كتب وجمع ودخل وخرج هي على وزن فعل أما ما يشتق منها من أفعال وأسماء فتوزن                 

كاتب هي على وزن فاعلن ودخول علـى وزن فعـولن           : حسب ما أضيف اليها من مزيدات     

فة وزن بيت مـن الـشعر       ونحن نستخدم هذه التفعيالت لمعر    . وكاتبات على وزن فاعالتن     

  .ومعرفة ايقاعه الموسيقي وتصنيفه في بحر من البحور

 ان أبسط تشكل هو في جمع مقطع صوتي أحادي الى مقطـع صـوتي ثنـائي أو                  -أ  

فالتفعيلـة  . العكس بحيث يشكالن معا تفعيلة خماسية مركبة من ثالث حركـات وسـكونين            

اما أن يسبق األحـادي الثنـائي       : تشكالنالخماسية المؤلفة من مقطع أحادي وآخر ثنائي لها         

=  ، أو يسبق المقطع الثنائي األحادي فتأتي على وزن فعـولن  21= فتأتي على وزن فاعلن   

12.  

 وهناك تفعيلة سباعية مركبة من ثالثة مقاطع صوتية، اثنـان منهمـا أحاديـان               -ب  

  :والثالث ثنائي، وتأتي على نماذج ثالثة

  مستفعلن = 211

  نفاعالت = 121

  مفاعيلن = 112

  :ثنائي وثالثي، وتأتي على نمطين:  وتفعيلة مركبة من مقطعين صوتيين-جـ 

  متفاعلن = 23

  مفاعلتن = 32

  .أربع حركات وثالثة سكونات: وعدد حروف التفعيلة من النموذج ب سبعة 

  .خمس حركات وسكونان: وعدد حروف التفعيلة من النموذج جـ سبعة

  .ت سباعيةولهذا تسمى هذه التفعيال
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 وهي مشكلة من ثالثة مقـاطع       111َ=  يضاف الى التفعيالت السباعية مفعوالت       -د  

وبما أن الحركة ال تقف وحدها ولكنها سرعان ما تندمج في المقطع            . صوتية أحادية وحركة  

  :الذي يليها فان شطرا مؤلفا من هذه التفعيلة مكررة ثالث مرات يأتي على هذا الشكل

  

  ت   مفعوالتمفعوالت   مفعوال

 111      112       112َ  

  

وهذا الشطر يبدو كرجزأضيف في مطلع كل بيت منه مقطع أحادي هو ما أنقص مـن                

  لن   مستفعلن   مستفعلن   مستفع: تفعيلته األخيرة

  :أو كهزج أنقص من مطلع تفعيلته األولى الحركة التي أضيفت الى تفعيلته األخيرة

  يلن   مـفاعيلن    مفاعيلن    مفاع

وهـو  . ولعل هذا هو أصل الدوبيت المشهور الى اليوم في الكويت والبحرين وعمـان            

ولعله من أقدم ما نظم عليه      . بحر أصيل وان لم يكن قد ورد في البحور األصلية الستة عشر           

الشعراء العرب قصائدهم، وينسجم تماما في الدائرة الشعرية التي يتشكل منها بحور الرجـز              

وكل ما في األمر أنه يتميز بمركز ايقاعه ولهذا يختلط في ذهن الشاعر مع              . ملوالهزج والر 

  ..البحور اآلنفة الذكر

 ان تفاعيل الشعر العربي وهي موازين النغم اإليقاعي محـصورة فـي ثمـاني               -هـ  

وترتيب هذه التفاعيل . تفاعيل يتركب منها ستة عشر نغما أصليا، يسمى كل واحد منها بحرا            

وعها وعددها هي التي تشكل الموجات الموسيقية فيـه ان كانـت متـسارعة أو               في بحر ون  

  :والتفعيالت هي كما يلي. بطيئة، صاخبة أو هادئة، مرحة أو حزينة

  

  21=  فاعلن - 1

  12=  فعولن - 2

  211=  مستفعلن - 3

  121=  فاعالتن - 4

  112=  مفاعيلن - 5
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  32=  مفاعلتن - 6

  23=  متفاعلن - 7

  111َ= ت  مفعوال- 8

  

والتفعيلتان األوليان، كما نرى تتركبان من خمسة أحرف، ثالثة متحركة وسـكونين أو             

وتتـشكل  " تفاعيل سباعية "والست الباقية تسمى    " تفاعيل خماسية "مقطعين صوتيين وتسميان    

 3من سبعة أحرف، أربعة متحركة وثالثة سكونات أو ثالثة مقاطع صوتية كما في التفاعيل               
والتفعيلتان .  اذا جمعنا الحركة األخيرة الى المقطع األحادي األول        8في التفعيلة    وكذلك   5 4

السادسة والسابعة هما أيضا سباعيتان، خمسة أحرف متحركة وسـكونان وتتـشكالن مـن              

  .مقطعين صوتيين يملك المقطع الثالثي منهما االنشطار الى مقطعين أحاديين
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  بحور الشعر

  ودوائرها االيقاعية

  

ل الشعر العربي من التفاعيل المذكورة التي يتركب منها ستة عشر نغمـا أصـليا               يتشك

وقد الحـظ وجـود     . معروفا كما صنفه الخليل ابن أحمد الفراهيدي في القرن الثاني الهجري          

خمسة عشر نغمة متفاوتة ينطبق عليها جميع الشعر الذي سمعه وقاله العرب على السليقة، ثم            

" البحـر المتـدارك   "ه بنغمة جديدة لم ينتبه اليها الخليـل فـسماها           جاء تلميذه األخفش فذكر   

  . فأصبحت البحور الشعرية ستة عشر

علـم  "كان العرب ينظمون شعرهم على هذه األوزان وال يزالون يفعلون حتى قيل أن              

هل حقا اكتشف الشعراء القدامى جميع اإلمكانيـات        "ولكن السؤال هو    ". العروض ولد كامال  

  ".هذه التفعيالت بالذات؟النغمية من 

ان الفطرة الموسيقية والسليقة الشعرية قد هدت الشاعر القديم الى ابتداع ايقـاع معـين               

فاختياره مثال للتفعيلة ذات المقطعين الصوتيين األحـادي        . احتفظ به وكرره في القصيدة كلها     

  .رب جعله يجصل على بحري المتدارك والمتقا12=  وفعولن 21= والثنائي فاعلن 

  
  فاعلن فاعلن فاعلن فاعل    فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن

  فعولن فعولن فعولن فعول    فعولن فعولن فعولن فعولن

  

  :ان هاتين التفعيلتين الخماسيتين جعلته يحصل على الدائرة الشعرية األولى
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  الدائرة األولى

  

  
دأ بالثنائية فانه يحـصل     أما اذا ب  . فهو حين يبدأ باألحادية يحصل على البحر المتدارك       

  .على البحر المتقارب

ثم أضاف مقطعا أحاديا الى التفعيلة الخماسية فحصل على تفعيلة سباعية شـكلت لـه               

  :الدائرة الشعرية الثانية

  

  

  الدائرة الثانية

  

  

  
  :فهو لو بدأ باألحاديتين فالمزدوجة فانه يحصل على بحر الرجز

  مستفعلن مستفعلن مستفعلن
211    211     211  

  :أو يدأ بأحادية فمزدوجة فأحادية حصل على بحر الرمل

  فاعالتن فاعالتن فاعالتن
121    121    121  

  :أو بدأ بالمزدوجة فاألحاديتين حصل على بحر الهزج
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  مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن
112    112    112  

  

يقاع الذي يبدأ مـن     فهذه البحور الثالثة تنتمي الى دائرة واحدة والفرق بينها هو في اال           

وحين ينبو سمع الشاعر األصيل عن نغم خطأ فألن ذوقه          . المقطع األول أو الثاني أو الثالث     

  .مثال"الرجز"ثم يتبعه ببيت آخرمن " رمال"السليم يدرك فروق االيقاع فال يبدأ بيتا من الشعر 

 والثالثي فحصل   ثم اكتشف الشاعر الدائرة الشعرية الثالثة من استخدامه للمقطع الثنائي         

  :على الوافر والكامل

  

  الدائرة الثالثة

  

  
  

  :فحين يبدأ بالمزدوجة يحصل على البحر الوافر

  مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن
32      32     32  

  : أو اذا بدأ بالثالثية حصل على الكامل

  متفاعلن متفاعلن متفاعلن
23      23      23  

حداهما خماسية من الدائرة األولى واألخرى سباعية       ثم أخذ يستخدم ايقاعا من تفعيلتين ا      

  :من الدائرة الثانية فحصل على الدائرة الشعرية الرابعة
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  الدائرة الرابعة

                       األولى                    الثانية    

  فعولن+ فاعلن        سباعية +                 سباعية 

  

  
  

  :حور التاليةاألولى تحتوي على الب

  الطويل

  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن
12   112    12    112  

  البسيط

  مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن
211    21    211    21  
  المديد

  فاعالتن فاعلن فاعالتن فاعلن
121    21   121    21  

بتدع من  وهناك بضع أنغام أخرى يمكن أن ت      . ولكن إمكانيات هذه الدائرة لم تستنفذ بعد      

  .تغيير نقطة البدء

  

   فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن- 1
     21   211    21    211  

   مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن- 2
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      112   12   112    12  
   فعولن فاعالتن فعولن فاعالتن- 3

     12    121   12    121  
   فاعلن فاعالتن فاعلن فاعالتن- 4

     21   121    21   121  
   فاعالتن فعولن فاعالتن فعولن- 5

     121    12    121   12  
  

  وهناك امكانيات ايقاعية جديدة من الدائرة الرابعة باستخدام الخماسية فعولن

   مستفعلن  فعولن  مستفعلن  فعولن-) 1(
       211     12     211    12  

   فاعلن   مفاعيلن   فاعلن   مفاعيلن-) 2(
       21     112      21     112  

   فعولن   مستفعلن   فعولن  مستفعلن-) 3(
       12      211     12     211  

   مفعوالت  فاعلن  مفعوالت  فاعلن-) 4(

        111َ     21      111َ      21  

  

  

  الدائرة الخامسة

  
على نسقين فـي    واستخدم الشاعر العربي القديم بحورا مؤلفة من ثالث سباعيات، تأتي           

  :الدائرة الشعرية

  .سباعيتان متماثلتان بينهما سباعية مغايرة )  1(
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  . متجاورتان والثالثة مغايرة سباعيتان متماثلتان)  2(

  

فلو اخترنا السباعية مفعوالت المرنة من الدائرة الثانية في أن تكون السباعية المغـايرة              

لنا على البحور التالية من مختلف مقـاطع        بفك المقطع الثنائي الى مقطع أحادي وحركة لحص       

  .االيقاع

  

  المضارع

  مفاعيلن فاعالتن مفاعيلن 
112    121    112  

  المنسرح

  مستفعلن  مفعوالت  مستفعلن

211     111َ     211  

  الخفيف

  فاعالتن مستفعلن فاعالتن
121    211    121  

  المقتضب

  مفعوالت  مستفعلن  مستفعلن

111َ      211      211  

  المجتث

  مستفعلن  فاعالتن   فاعالتن 
211     121      121  
  السريع

  مستفعلن  مستفعلن   مفعوالت

211     211      111َ  

ان المقتضب والمجتث يستخدمان عادة مجزوءين فيتشابهان مـع مجـزوء المنـسرح             

  والخفيف

  .ويبقى هناك ثالثة بحور ايقاعية في الدائرة الخامسة لم تستخدم
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  فاعالتن   فاعالتن  مستفعلن) 1(
     121     121     211  

  مفاعيلن   مفاعيلن   فاعالتن) 2(
     112     112     121  

  فاعالتن   مفاعيلن   مفاعيلن) 3(
    121      112      112  

  

مـن   سباعيات متغايرات، وليس   لم يستخدم الشاعر القديم نغما يمزج به ثالث تفعيالت        

أوال ألنه يبتعد عن االيقاع الموسيقي كلما أكثر من المتغيرات، وثانيـا ألن             . لصالحه أن يفع  

العملية الشعرية في ذهن الشاعر هي عملية مرهقة أشبه ببرمجة كمبيوتر لنقل المعاني فـي               

حتى أن كثيرا من الشعراء يكتفون في معظم شعرهم ببـضعة بحـور             . ايقاع موسيقي معين  

وثالثـا ألن   .  سليقتهم الشعرية على مدى طويـل مـن الـزمن          تعودوا عليها وارتاحت اليها   

الجوازات الشعرية وهي ميكانيكية دمج المقاطع الصوتية وتفكيكها متوفرة لديه حين تـدعوه             

والمهم لديه هـو معرفـة مـا    . الحاجة لتمرير كلمة ما ال تنسجم وايقاع البحر الذي يلتزم به 

أما بالنسبة للرواد من الشعراء     . ط عليه األمور  يجوز وما اليجوزحتى ال يقع في متاهة وتختل       

الذين يبحثون عن الجديد فان ربط جوازات البحر بالتفعيلة يسهل عليهم استنباط بحور جديدة              

 ومن وضع تفعيلتين سباعيتين متماثلتين متالحقتـين مـع          5 و   4 و   3من مجزوء  الدوائر     

  :تفعيلة خماسية أو سباعية، مثال

  
  عولنمفاعلتن مفاعلتن ف

32     32      12  
  :يمكن أن يشتق منها 

  فاعلن متفاعلن متفاعلن) 1(
    21    23      23  

  مفاعلتن فعولن مفاعلتن) 2(
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     32     12   32  
  متفاعلن متفاعلن فاعلن) 3(

    23      23    21  
  متفاعلن فاعلن متفاعلن) 4(

    23      21    23  
  فعولن مفاعلتن مفاعلتن ) 5(

    12    32      32  
أكان يكتـب شـعرا     المهم أن يلتزم الشاعر بالتشكيلة التي يختارها في جميع قصيدته،           

، ويسهل األمر عليه كثيرا حين يربط الجوازات الـشعرية بالتفعيلـة ولـيس              تقليديا أو حديثا  

  .بالبحر

  

  مستفعلن مستفعلن فاعلن
211    211    21  

  :يمكن أن يشتق منه 

  تن فاعالتن فعولنفاعال) 1(
    121     121   12  

  مفاعيلن مفاعيلن فعولن ) 2(
     112   112    12  

  فعولن مفاعيلن مفاعيلن) 3(
    12    112    112  
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  التشكيالت االيقاعية

  

  أو البحور التقليدية كما نظمها صفي الدين الحلي

  

  :البحر المتدارك أو المحدث
  لن فعلن فعلفعلن فع    حركات المحدث تنتقل

  البحر المتقارب
  فعولن فعول فعولن فعولن  ل الخليل       قاعن المتقارب 

  البحر الرجز
  مستفعلن مستفعلن مستفعل    يسهل األرجاز بحر في أبحر

  البحـر الرمـــل
  فاعالتن فاعالتن فاعالت    رمل األبحر ترويه الثقات

  البحـر الوافــر
  مفاعلتن مفاعلتن فعول    جميلعر وافرها الشبحور ا

  البحر الكامـل
  متفاعلن متفاعلن متفاعل    كمل الجمال من البحور الكامل

  البحر الطويل
  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعل    طويل له دون البحور قضائل

  البحر البسيط
  مستفعلن فاعلن مستفعلن فعل    ان البسيط لديه يبسط األمل

  البحر المديد
  فاعالتن فاعلن فاعالت    ي صفاتد الشعر عنديمدل

  البحر السريع
  مستفعلن مستفعلن فاعل    بحر سريع ما له ساحل

  البحر المضارع
  مفـاعيل فاعالت    تعد المضارعات
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  البحر الخفيف
  فاعالتن مستفعلن فاعالت    يا خفيفا خفت به الحركات

  البحر المنسرح
  مستفعلن فاعالت مفتعل    منسرح فيه يضرب المثل

  ر المقتضبالبح
  فاعالت مفتعل    اقتضب كما سألوا

  البحر المجتث
  مستفعلن فاعالت    اجتثت الحركات
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  الدوائر الشعرية االيقاعية

  

  
  

  

  

  

  الدوائر ذات التفعيلة الواحدة

  

   مرات في الشطر4مقطع أحادي ومقطع ثنائي  مكررة الدائرة األولى     

  متداركال  =  2  1=                    فاعلن   

  المتقارب  =  1  2=                    فعولن   

  

   مرات في الشطر3مقطعان أحاديان ومقطع ثنائي مكررة الدائرة الثانية       

  الرجز  =  2  1  1=                     مستفعلن  

  الرمل   =  1  2  1=                     فاعالتن  

  الهزج   =  1  1  2=                     مفاعيلن  
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   مرات في الشطر3ومقطع ثالثي مكررة  مقطع ثنائيالدائرة الثالثة      

  الوافر   =  3  2=                     مفاعلتن  

  الكامل   =  2  3=                     متفاعلن  

  

  دوائر المزيج

  

  الدائرة الرابعة   

  ة مرتين في الشطر مزيج من تفعيلة خماسية وأخرى سباعية مكرر

  البسيط  =  2 1   2 1 1=  مستفعلن  فاعلن  

  المديد  =  2 1   1 2 1=   فاعالتن  فاعلن  

  الطويل  = 1 1 2   1 2=   فعولن  مفاعيلن  

  

  الدائرة الخامسة

  مزيج من بحور الدائرة الثانية ، وتأتي على نسقين في الدائرة الشعرية

   سباعية مغايرةسباعيتان متماثلتان بينهما) 1(

  سباعيتان متماثلتان متجاورتان والثالثة مغايرة) 2(

لو اخترنا السباعية مفعوالت المرنة من الدائرة الثانية في أن تكون السباعية المغـايرة              

بفك المقطع الثنائي الى مقطع أحادي وحركة لحصلنا على البحور التالية من مختلف مقـاطع               

  :االيقاع

  المنسرح=  تفعلن  مستفعلن  مفعوالت  مس

1 1 2   1 1 1    َ1 1 2  

  الخفيف=  فاعالتن  مستفعلن    فاعالتن  
1 2 1   1 1 2    1 2 1     

  المضارع =  مفاعيلن   فاعالتن   مفاعيلن   
2 1 1    1 2 1   2 1 1    

  المقتضب=  مفعوالت  مستفعلن   مستفعلن  
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1 1 1    َ1 1 2   1 1 2   

  المجتث=    فاعالتن  مستفعلن   فاعالتن 
1 1 2    1 2 1   1 2 1   

  السريع=  مستفعلن   مستفعلن   مفعوالت  

1 1 2    1 1 2    1 1 1 َ  

ان المقتضب والمجتث يستخدمان عادة مجزوءين فيتشابهان مـع مجـزوء المنـسرح              

  والخفيف

  .ويبقى هناك ثالثة بحور ايقاعية في الدائرة الخامسة لم تستخدم

  تن   فاعالتن   مستفعلنفاعال) 1(
    1 2 1    1 2 1    1 1 2  

  مفاعيلن   مفاعيلن    فاعالتن) 2(
    2 1 1     2 1 1   1 2 1  

  فاعالتن    مفاعيلن   مفاعيلن ) 3(
     1 2 1    2 1 1   2 1 1   
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  بيت الشعر، مقياسه

  :ان بيت الشعر قد يكون 

وهو يتألف عادة مـن أربـع       .  زحاف أو علة   اذا استوفى تفاعيله كلها دون    : وافيا) 1(

 حركة  12تفعيالت خماسية أو ثالث تفعيالت سباعية في الشطر الواحد تشكل في مجموعها             

  . في الدوائر األولى والثانية والخامسة9 سواكن أو8و 

  فعولن فعولن فعولن فعولن
12   12    12    12  

  فاعالتن فاعالتن فاعالتن
121    121    121  
  تن مستفعلن فاعالتنفاعال
121    211    121  

  . سواكن6 حركة و 15وهي في الدائرة الثالثة تشكل في مجموعها 

  متفاعلن متفاعلن متفاعلن
23      23      23   

   سواكن10 حركة و 14وفي الدائرة الرابعة 

  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن
12    112   12    112  

تفعيلة فتفقد سكونا أو سكونين على حسب مـا يكـون           وبما أن الزحاف عادة يصيب ال     

الزحاف مفردا أو مزدوجا، فان الحركة أضمن في معرفة قياس البحر وتحديد الدائرة التـي               

فان زادت الحركات عن اثنتي عشرة حركة كان البحر مـن الـدائرة الثالثـة أو     . يموج فيها 

 32لمقطعين الصوتيين الثنائي والثالثـي      والدائرة الثالثة المتشكلة من التفعيلة ذات ا      . الرابعة

. مكررة ثالث مرات في الشطر هي الدائرة الوحيدة التي يكون فيها المقطع الثالثي أصـيال              

 3ومن جوازات هذه الدائرة أن يصيب هذا المقطع اإلضمار بتسكين المتحرك الثاني فتصبح              
هذه الدائرة والدائرة الثانيـة،  فاذا كثر هذا اإلضمار في الثالثيات سهل االلتباس بين        . 11= 

حتى يبدو أن المقطع الثالثي ليس أصيال في الشعر العربي ، وما هو اال ناتج بـسبب قلقلـة                   

وعلى كل حال ان زيادة حركة أو اثنتين أو         . السكون الواقعة بين أحاديتين من الدائرة الثانية      
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 فيما عدا هذه الدائرة فان المقطع أما. ثالث حركات في هذه الدائرة يميزها عن الدائرة الثانية      

حـدث فـي    . الثالثي حيثما وجد هو مكون في األصل من مقطعين صوتيين أحادي فثنـائي            

  21=3المقطع األول زحاف فاندمج فيما يليه 

  :وهكذا فاننا نضع المقاييس التالية لبحور الشعر الوافية بما يلي

   للدوائر األولى والثانية والخامسة12/12

  دائرة الثالثة  لل15/15

    للدائرة الرابعة14/14

وهو مخول أن يجتزئ من تفعيلة آخر . ولكن الشاعر ال يستخدم البحر دائما بشكل واف     

  الشطر حركة أو مقطعا أو اثنين فيقال للبحر بأنه 

وفي هـذه   . أي أنه مستوف عدد التفاعيل ولكن التفعيلة األخيرة أصابتها علة         : تام) 2(

  .ا حذف من حركات بالنسبة لوزن الدائرة الشعرية التي ينتمي اليها البحرالحالة نحدد بدقة م

  ان بحر الرمل الوافي

  12/12فاعالتن فاعالتن فاعالتن مقياسه ) 1(

  11/12واذا اجتزئ منه مقطع أحادي يكون مقياسه 

  فاعالتن فاعالتن فاعلن) 2(

  9/12واذا اجتزئ منه مقطع ثنائي وآخر أحادي يكون مقياسه 

   فاعالتن فاعالتن لن)3(

  مجزوءا أما اذا حذفت التفعيلة كلها واكتفى الشاعر بتفعيلتين في الشطر سمي البحر 

  8/12فاعالتن فاعالتن  مقياسه ) 4(

  مشطوراوقد نكتفي بنصف المقاطع األصلية فيسمى البحر 

  6/12فاعالتن فعل مقياسه ) 5(

  منهوكاي البحر واذا حذفنا تفعيلتين في الشطر واكتفينا بواحدة سم

  4/12فاعالتن     وزنه ) 6(

ان للشاعر الخيار في أن يستخدم أيا من هذه المقاييس تبعا لذوقه ولما يتطلبه الموقـف                

وكان الشاعر قديما يلتزم بالمقياس الواحد فـي كـل          . من إطناب أو ايجاز، حزن أو طرب      

في قـصيدة واحـدة كـل    القصيدة، ولكنه في الشعر الحديث أخذ يتحرر من المقياس ويجمع    
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وهذا يتيح للشاعر مرونة أكبر في التعبير وعفوية، على أن يلتزم الشاعر بااليقـاع     . األطوال

الموسيقي المشكل من تفعيلة مكررة أو تفعيلتين واال خرج هذا الشعر الحديث الى مجال النثر               

لكن ال يجوز أن    وهذا طبعا ال يقلل من قيمته اذا كان يحمل معاني سامية، و           . وما عاد شعرا  

  .  يصنف شعرا
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  البيت

  
  عجز    صدر

  أما للهوى نهي عليك وال أمر    أراك عصي الدمع شيمتك الصبر
2 3  1 1 2 3  1  1    2 1 2 1 1 2  3  1 1  

  مفاعيلن اعيلن فعولففعولن م    فعول  مفاعيلن فعول مفاعيلن

  حشو                  ضرب       عروض     حشو          

  

والـشطر  . تركب أبيات الشعر العربي من جزءين يسميان شطري البيت أي نـصفيه           ت

 عروضـا  كما أن آخر تفعيلة من الصدر تـسمى           عجزا   ، والثاني يسمى  صدرااألول يسمى   

  .حشواوسائر التفاعيل تسمى ضربا وآخر تفعيلة من العجز تسمى 

ينهما كلمة ربطت بين    واذا تمازجت العروض بالتفعيلة األولى من العجز، بأن اتصلت ب         

  .مدوراالسطرين سمي البيت 

  مقفىوتتفق أحيانا عروض البيت وضربه وزنا وقافية فيسمى البيت 

  

  أمثلة
  أيقظ االحساس في صدري    ـري قدك الميــاس ياعم

  ـريجل من سواك ياعمـ    أنت أحلى الناس في نظري

  

  اتفقت تفعيلتا عروض البيت وزنا وقافية فهو مقفى
  وحيث الهواء طلق لذهني ر    يث تحترم األحرافترحلت ح

  

 لمة التي ربطت بينهما هي األحرار     تمازجت العروض بالتفعيلة األولى من العجز، والك      

  .فالبيت مدور
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  ميكانيكية االيقاع

  

  الزحاف والعلل واإلضمار

  

انني لن أكرر ما قيل في كتب العروض عن الزحاف واإلضمار والعلل ولن أعطيهـا               

ففي تقسيم التفعيلة الى مقاطع صوتية يدرك تماما مايجوز         . ال عند الضرورة القصوى   أسماء ا 

  .فيها وما ال يجوزمن تغيرات نغمية

ان القاعدة العامة هي في امكانية حذف السكون من المقطع األحادي أينما وجد وفي أي               

 على كـل    وسنرى كيف يطبق هذا   . بحر كان ودمجه مع المقطع الذي يليه وهذا يسمى زحافا         

  :التفعيالت

   تصبح فعلنفاعلن

21 = 3  

  21وحين نفك المقطع الثالثي نعيده الى حالته األولى وهي 

  تصبح فعول وتندمج مع المقطع الذي يلي ويكون ثنائيا فيصبح ثالثيافعولن 

  فعول فعولن

   عند فكها1212= 132 

  فعول مفاعيلن

  عند فكها11212 = 1132

  ي زحاف المقطع األحادي المفردمستعلن ف= مفاعلن  = مستفعلن

  .متعلن أو مقطع رباعي  في الزحاف المزدوج     = 31     = 22 =    211

  فاعالت= فعالتن = فاعالتن 

  َ  حيث تندمج الحركة مع المقطع الذي يلي21    = 13    = 121

  مفاعيل= مفاعلن = مفاعيلن 

112   =    22 =   12َ  
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مستفعلن أو مفاعيلن وهي تفك على حسب البحر ان كان  يمكن أن تكون    22ان التفعيلة   

  .يبدأ بأحادية أو مزدوجة

  مفاعل= مفاعيل = فعالت = فاعالت = مفعوالت 

111َ   =   21َ   = 3َ   =  12َ =   12  

 ، وهو كما رأينـا يمكـن أن يكـون           زحافاوحذف السكون من المقطع األحادي يسمى       

  . في التفعيلةمزدوجا أو مفردا

  :بحذف حركةالثلم  اليصيبه الزحاف أبدا ولكن يصيبه لمقطع الثنائيا) 2(

  فعولن تصبح عولن

  11   تصبح  12

ولكن  هذا ال يحدث اال في صدر البيت وفي تفعيلة يسبق فيها المقطـع الثنـائي مثـل       

  .فعولن، مفاعيلن، مفاعلتن وهو غير مأنوس ولكنه يرد في الشعر

   فتسكن الحركة الثانيةالمقطع الثالثياإلضمار يصيب ) 3(

  فعلن  تصبح  فعلن بتحريك األولى وتسكين الثانية

3 = 11  

  يصيب السواكن بالحذفالزحاف أي أن 

  .يصيب المتحرك الثاني في المقطع الثالثي بالتسكيناإلضمار و

  متفاعلن تصبح مستفعلن
23             211  

  مفاعلتن تصبح مفاعيلن
32              112  

ب المقطع الثالثي اإلضمار في تفعيلة يخضع للقانون الذي ينطبـق علـى             وعندما يصي 

  .المقاطع األحادية

يكون لهـا الجـوازات     البحر الكامل   ولهذا فان متفاعلن وهي التفعيلة التي يتشكل منها         

  :النغمية التالية

  مستعلن= مفاعلن = مستفعلن = متفاعلن 

23   =     211   =  22   =   31  
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  : يكون لها الجوازات النغمية التالية البحر الوافرالتفعيلة التي يتشكل منهامفاعلتن وهي 

  مفاعل= مفاعلن = مفاعيلن = مفاعلتن 

32  =     112  =   22  =    2َ  

تصيب حركة أو مقطعا صوتيا بالحـذف أو الزيـادة وهـي خاصـة بــ                العلة  ) 4(

ها في أعاريض وأضرب األبيات      فاذا كان الشعر مقفى وجب اإللتزام ب       .األضرب و األعاريض

أما ان لم يكن مقفى فيلتزم بها في أضرب األبيات، اذ أن البيت يعتبـر وحـدة غيـر                   . كلها

ولكن هذا ال يمنع الشاعر أن يختار أعاريض األبيات على وزن ضروبها فان             . منفصلة نغميا 

  .فعل فعليه اإللتزام باختياره في األبيات كلها

والحذف يكون عـادة    . لعروض والضرب بالحذف أو الزيادة    ان العلة تصيب تفعيلتي ا    

وهذه العلة تصيب السواكن أو     . في التام لتقصير مقياسه والزيادة تكون في المجزوء لتطويله        

وحين تحدث علة فـي تفعيلتـي       . الحركات أو المقاطع في التفعيلة بالحذف أو تضيف عليها        

فااليقاع الموسيقي ينشز فـي     . القصيدةالعروض والضرب يجب اإللتزام بها في جميع أبيات         

هذين الموضعين لو اختلف من بيت الى بيت؛ وما يجوز في حشو البيت ويمر بـسالم مـن                  

زحاف وإضمار ال يمكن أن يمر في هاتين التفعيلتين دون اثارة االنتبـاه والنـشاز ألنهمـا                 

.  ضربا ينسجم معها   فاذا تناول الشاعر عروضا ما فان عليه أن يختار لها         . مركزان ايقاعيان 

ولكل عروض أضرب خاصة بها ، والشاعر مخير بين أضربها، ولكنه متى اختار ضـربا               

الضرب تحت حكـم    ولهذا يقال أن    . معينا ، لزمه الى آخر القصيدة حرصا على اتساق النغم         

  .العروض

ان التفعيالت الثمانية التي تشكل أعاريض البحور المختلفة، ان كانت تامة أو مجزوءة             

أو مشطورة، لها خصائصها لإلنسجام مع الضروب بغض النظر عن كونها أصيلة أو مصابة              

  .بعلة ما
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  األعاريض واألضرب

  

  البحر                          العروض                           الضرب

  متدارك                  فاعلن                               فاعلن

             فعلن بتحريك العين                  فعلن، فعلن              

  

  فاعلن فاعالن فاعالتن)       األصل فاعالتن(مجزوء الرمل           فاعلن 

  فاعلن)        األصل فاعالتن(الخفيف                 فاعلن 

  لنمجزوء المديد           فاعلن                          فاعلن فاعالن فع

                          فعلن                       فعلن فعلن بتسكين العين

  فعلن                       فعلن فعلن بتسكين العين)           التام(البسيط 

  فعلن فعلن بتسكين العين)     األصل متفاعلن(الكامل                  فعلن 

  فاعلن فعلن)      صل مفعوالتاأل(السريع                 فاعلن 

                          فعلن                       فعلن فعلن بتسكين العين

وكقاعدة عامة نجد أن فاعلن في العروض تكون مماثلة في الضرب أو يصيبها زحاف              

  .فتتحول الى مقطع ثالثي فعلن

أن يكون متماثال أو يصيبه     أما اذا اختير المقطع الثالثي في العروض فان الضرب اما           

  .اإلضمار

   في الضرب3 أو فعلن 21 في العروض                   فاعلن 21فاعلن 

   في الضرب11 أو فعلن 3 في العروض                     فعلن 3فعلن 

واضافة الى هذا يمكن زيادة سكون في هذه التفعيلة أو مقطـع فـي الـضرب، فـي                  

  مجزوءي الرمل والمديد

  ن في العروض                               فاعالن فاعالتنفاعل

21                                               21    .121  

  وتنسجم فاعالن في الرمل والمديد
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  وفاعالتن في الرمل ألنها التفعيلة األصلية في البحر 

  

     الضربالبحر                          العروض                   

  متقارب                       فعولن                      فعولن فعول فعل 

                                فعل                           فعل  

  مجزوء الطويل               فعولن                         فعولن مفاعلن

  فعولن)       صل مفاعلتناأل(الوافر                        فعولن 

  )العلة بحذف حركتين من المقطع الثالثي آخر التفعيلة: فعولن(

  رجز                        مستفعلن                    مستفعلن مستفعل

                               مستفعل                    مستفعل

     مستفعلن مستفعالن مستفعلمجزوء البسيط              مستفعلن         

                               مستفعل                    مستفعل فعولن

  المنسرح                    مستفعلن         مستفعلن مفاعلن مستعلن فعلن

  )العلة بحذف مقطع ثنائي آخر التفعيلة: فعلن(

   مستعلن)  األصل مستفعلن(مستعلن)         مجزوءا(المقتضب 

  مجزوء الرمل               فاعالتن                فاعالتن فاعالتان فاعلن

  الخفيف                      فاعالتن                 فاعالتن فاعلن

  فاعالتن                 فاعالتن)             مجزوءا(المديد 

  اعالتنفاعالتن                 ف)         مجزوءا(المضارع 

  فاعالتن                 فاعالتن فاعالت)           مجزوءا(المجتث 

  .البحور الثالثة األخيرة التستعمل اال مجزوءة وكذلك المقتضب

  الهزج                     مفاعيلن          مفاعيلن مفاعيل مفاعل

  العلة بحذف مقطع أحادي آخر التفعيلة: مفاعل(

  )في البيت األول(         مفاعيلن         مفاعيلن الطويل             

                               مفاعيلن            مفاعلن مفاعيل فعولن

  مجزوء المنسرح            مفعوالت           فاعالت مفاعيل فعولن
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  )نادرة جدا(السريع                      مفعوالت           مفعوالت

                     مفعولن                مفعولن          

  )العلة بحذف حركة أخيرة: مفعولن

  :ان السريع ال يأتي اال على وزن

  مستفعلن مستفعلن فاعلن

  )مفعوالت تصبح مفعولن بحذف الحركة ثم تتحول الى فاعلن بفعل الزحاف(

111َ            111                                21  

   الوافر               مفاعلتن                    مفاعلتن مفاعيلنمجزوء

  الكامل التام                 متفاعلن                متفاعلن متفاعل فعلن

  الكامل المجزوء            متفاعلن               متفاعلن متفاعل متفاعالن
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  القافيــــــــة

  

  وزنها، حروفها ،حركاتها

  هي آخر مقطعين صوتيين من البيت: القافية - 1

هو الحرف الصامت الذي تتعاقب عليه أبيات القـصيدة جميعـا، ويقفـو         :  الروي - 2

أحدها اثر اآلخر وتسمى القصيدة عادة باسم الحرف المبنية عليه فيقال القـصيدة رائيـة أو                

  .ميمية أو بائية

ياء الساكنة التي تحدد الصوت     األلف والواو وال  :  وهي حروف العلة   : حروف الغنة  - 3

 -4وهي تأتي قبل حرف الروي مباشرة أو يفـصلها عنـه            . ان كان ضما أو فتحا أو كسرا      

ال يشترط فيه أن يلتزم في القصيدة كلها راشدا   ماجدا   قائدا  كحرف صوتي                  حرف دخيل   

  .ولكن يفضل فيه تماثل الحركة قبل حرف الروي

  قعود   جمود   سعود

     سديدمديد   مريد 

. ان حرف الغنة ان كان ألفا يجب أن يلتزم في قوافي القصيدة لتأسيس الغنة الموسيقية              

  ".ألف التأسيس"ولهذا يسمى 

  .أما اذا كان واوا أو ياء يمكن جمعهما في قوافي قصيدة واحدة ولكن يعتبر هذا قصورا

  شعوري    مصيري   خطير

ويفضل أن تكون . ل قوافي القصيدةان حركة الروي ملزمة في ك     :  حركة القافيـة   - 5

  .حركة الحرف الدخيل كذلك

  :وان تحركت حروف العلة عوملت معاملة الحروف الصامتة - 6

  مناي   زهو   خطاي   شدو

الحرف الساكن من المقطع األول قد يأتي من الحروف الصامتة كما في معلقة               ان - 7

  :امرؤ القيس
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  أجملي فنت قد أزمعت صرميان ك    لـلدهال بعد هذا التأفاطم م

  لـب يفعلـري القـوأنك مهما تأم    يـأغرك مني أن حبك قاتل

  

     حرف الجيم وهو يعادل األلف في مفاعلن22فأجملي       

    حرف الفاء وهو يعادل األلف في مفاعلن22ب يفعل      

  .وكالهما حرفا غنة في القافية باعتبارهما الساكن في آخر المقطع األول

ان جميع الحروف الصامتة في المعجم تصلح أن تكـون رويـا            :  حروف الروي  - 8

  .وكذلك حروف العلة المتحركة

  :أما األحرف التي ال تكون رويا فهي كما يلي

   مثل فضلى  عمرو  سميعا حروف العلة الساكنة-أ 

  .رحيمة  سمعه هاء التأنيث الساكنة ، وهاء الوقف -ب 
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  أمثال على القافية

)1(  
  نــقرب النصر يقينا غير ظ    واـتبطئـ النصر فال تسقرب

  دنيا ركنلفعل من أضحى الى ا    يومن التقصير صوني مهجت

  

  21  غير ظن  فاعلن :وزن القافية في المقطعين األخيرين

  21 يا ركن  فاعلن                                     

  النون :حرف الروي

ل واأللف في البيت الثاني وهمـا يعـادالن األلـف           الياء في البيت األو   : ةـحرف الغن 

  .الساكنة في فاعلن

  الراء والظاء في البيت األول والراء والكاف في البيت الثاني: الحروف الدخيلة

  السكون: حركة القافية

)2(  
  ا معترضةغصة في حلقهــ     بهتضغط الصوت الذي تشدو

  ةـاألرض كل عرق مثل بيت    ـافاذا غنت بدا في جيدهــ

  

  31وزن القافية في المقطعين األخيرين        معترضة  مستعلن  

  31 أرضة  مستعلن  تل                                           

  .الضاد ألن هاء التأنيث الساكنة ال تعتبر رويا: حرف الروي

  .لنالعين في معترضة والالم في تل وهما يعادالن السين الساكنة في مستع: حرف الغنة

  .التاء والراء في قافية البيت األول واأللف والرء في الثاني: الحروف الدخيلة

  .بعه سكونتالفتح ي: حركة القافية

)3(  
  وليس بباق وال خالـــد    ر عيسى على نفسهـيقت

  تنفس من منخر واحــد    ـرهع لتقتيـتطيسو يـفل
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  21وزن القافية في المقطعين األخيرين       خالد   فاعلن  

  21 واحد  فاعلن                                           

  .الدال: حرف الروي

  .ألف التأسيس الملزمة: حرف الغنة

  الحركة الكسر. الالم في خالد والحاء في واحد: الحروف الدخيلة

  .الكسر: حركة القافية

)4(  
  ر؟أزائر شوق أنت أم أنت ثائـ    اـتقول اذا ما جئتها متدرع

  خاض الحتوف دونها والمحاذر    ارةلها كال ولكن زيـفقلت 

  

  22  مفاعلن    ت ثائر وزن القافية في المقطعين األخيرين        

   22مفاعلن      محاذر                                             

  .الراء: حرف الروي

  .ألف التأسيس الملزمة: حرف الغنة

  .الحركة الكسر. ر والذال في محاذرالهمزة في ثائ: الحروف الدخيلة

  .الضم: حركة القافية

  

)5(  
  ـل إقدام الغالمبرأي الكهــ    وال أرضى الفتى ما لم يكمل

  رامــيعرفني الحالل من الح    اء علجأما من أعجب األشيـ

  

  12وزن القافية في المقطعين األخيرين       غالم   فعولن   

  12 حرام   فعولن                                            

  الميم:  حرف الروي

  .ألف التأسيس الملزمة: حرف الغنة
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  حرف الغنة سبق الروي مباشرة. ال شيء: الحروف الدخيلة

  .الكسر: حركة القافية

  

)6(  
  كمماتها ومماتها كحياتها    في الناس أمثلة تدور حياتها

  

  23حياتها   متفاعلن      كي المقطعين األخيرين           وزن القافية ف

  .الهاء: حرف  الروي

  .ألف التأسيس الملزمة: حرف الغنة

  .الحركة الكسر. التاء: الحرف الدخيل

  .الفتح ويتبعه حرف علة ساكن: حركة القافية

  

)7(  
  دهـوحنايا األضلـع معب    ناقوس القلب يدق لـــه

  ـب تبردهلقـلـسلوى با    ما خنت هواك وال خطرت

  

  33 في المقطعين األخيرين         لع  معبده  فعلن  فعلن  وزن القافية

   33ب  تبرده  فعلن  فعلن                                               

  . الدال والهاء: حرفا الروي

  .العين الساكنة  والراء الساكنة: حرف الغنة

  .الباء المتحركة والراء المتحركة: الحروف الدخيلة

    .الضم في حرفي الروي: حركة القافية
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  عيوب القافية

  : تكون

فما يجوز في الحشو    . من البيت اللذين يشكالن القافية    وزن المقطعين األخيرين    في  ) 1(

   .ال ينطبق على القافية، فان اختار الشاعر وزنا معينا يجب أن يلتزم به في كل القصيدة

مام جمان أو فارس قارص     غ: كاختالف رويين قريبي اللفظ مثل    حرف الروي   في  ) 2(

  .أو شاهد باهت

كانتهاء بيت بكلمة جماال وآخر بكلمة مستحيال، أو جياد          حرف الغنة المؤسس     في) 3(

  .واآلخر فهود

  .منازل مماطل: مثل حركة الدخيل بعد ألف التأسيس في) 4(

  .مثل زائد بالضم ماجد بالكسرحركة الروي في ) 5(

  

  أمثلة

  
  وياطالما وقعت ضاحكــة    ويا طالما رنحتها الخطى

  ةـكذلك تمضي بنا المعرك    لتنهض عازمة من جديد

  ـةرة التجربــبخوتدفعها     ـقتدربها عثرات الطري

  

وكذلك أحرف العلـة الزائـدة      . العيب في اختالف الرويين، التاء المؤنثة ال تعتبر رويا        

رف علة كألف التثنيـة     والضمائر ان كانت أح   . مثل رهانا وألف التأنيث المقصورة مثل ليلى      

  .وواو الجماعة وياء المخاطبة

 ان اختالف حروف الغنة ان كانت واوا أو ياء قد أجيزت لكثرة ورودها في الشعر                -أ  

  .العربي القديم والحديث

  
  ونـواألصل في الصور السك    اـك تحركـصور تري

  نـق المبيـــطالحس كالنب    ع صمتهـاـويمر رائ
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  .دخيل تباح في قافية خالية من التأسيس ان اختالف حركة ال-ب 
  ـربوالظباء تنسـ    ـةاثلــوث مالليـ

  واللجيــن والذهب    ـاالحرير ملبسهــ

  بـال الرمال والعش    اهـوالقصورمسرح

  

  .أما عدا ذلك فالعيوب غير مبررة

 وهناك عيب فني يكون في تكرار القافية بمعناها ذاته في مدى سبعة أبيات ، أما                - ـج

  .اذا اختلف المعنى فانه ال يعتبر عيبا

  
  في الدجى لوال شموس الغرر    وىفي ليال كتمت سر الهـ

  ــرعد األثـسستقيم السير م    مال نجم الكأس فيها وهوى

  

البيت الذي يلي اعتبر هـذا قـصورا مـن          واذا كانت القافية غير مستقلة المعنى عن        

وتـرتبط مجموعـة مـن      . الشاعر، ألن كل بيت في القصيدة العربية تام التكوين في معناه          

األبيات متسلسلة في المعنى بموضوع معين تتمحور حوله المعاني كأنها لقطات مـن زوايـا        

في انسياب للوعي   واذا كانت القصيدة طويلة قد ينتقل الشاعر من خاطرة الى أخرى            . مختلفة

ولذلك يحرص أن تكون خواطره مـوجزة       . ال يلبث أن يلجمه في العودة الى لب الموضوع        

اال أن الشاعر   التضمين  وهذا العيب يدعى    . مكتملة التعبير في إطار أبيات البحر الذي يختاره       

  .الحديث وجد فيه ايجابية كما سنرى

  
  اــذي فرقنكيف نغفو وال    رةكيف نغفو في بالد ثائـ

  أشعل النار بجوف القاهرة    وأحال العيش نارا ساعرة
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  نماذج شعرية

  

  المتقارب

  
  وما كل من سيم خسفا أبى    وفي وما كل من قال قوال

12   12     12    2    12    12    12     2    

  فعولن فعولن فعولن فعــل    فعولن فعولن فعولن فعل

  

  .خيرة من كل شطر فحذف منها مقطع أحاديحدثت علة في التفعيلة األ. بحر تام

  11/12 ميزانه   

  وهو من الدائرة األولى

  
  رأى غيره منه ما ال يرى    ومن جهلت نفسه قدره

32   1    12    2         12    12     2    

  فعولن فعولن فعولن فعــل    فعولن فعولن فعولن فعل

  

  21 = 3يفك المقطع الثالثي 

ي المقطع األحادي من التفعيلة األولى فاندمج فـي المقطـع           نعرف أنه حدث زحاف ف    

  .الثنائي من التفعيلة الثانية

  
  ن إما لعجز وإما رهـــب    أرى المسلمين مع المشركي

12   32     1    2    12    12     12 2    

  فعولن فعولن فعولن فعــل    فعولن فعولن فعولن فعل

  

  . الثانيةزحاف في المقطع األحادي من التفعيلة
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  .كلمة مشتركة بين الصدر والعجز. البيت مدور

  .علة في العروض والضرب

  
  قليل الرقاد كثير التعـــب    بوأنت مع اهللا في جانــ

32   1    12    2    12    32     1    2    

  فعولن فعولن فعولن فعــل    فعولن فعولن فعولن فعل

  

  .زحاف في التفعيلة األولى من الشطر األول

  .زحاف في التفعيلة الثانية من الشطر الثاني

  علة في العروض والضرب

  
  وسادوا وجادوا وهم في المهود    سعوا للمعالي وهم صبية

12   12    12    2    12     32       1    2    

  فعولن فعولن فعولن فعــل    فعولن فعولن فعولن فعل

  

  .علة في العروض والضرب

  

  
  ي الخلوداغوبالموت في الحرب تب    غنىي الـكأنك بالفقر تبغ

32   1    12    2        12    12     12     12   

  ـنلون فعـن فعولـن فعولـفعول    فعولن فعولن فعولن فعل

  

  .زحاف في التفعيلة األولى من البيت 

  .أصابت العروض علة بحذف المقطع األخير. الشطر األول تام ، الشطر الثاني وافي
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  وسرك سري فما أظهر     رضاي الذي أوثررضاك

32   1     12     2      32   1    12   2   

  فعلفعولن فعولن فعولن     فعولن فعولن فعولن فعل

  

  . علة في العروض والضرب. زحاف في التفعيلة األولى من كل شطر

  
  ـذروآمنك الود مـا تح    كفتك المروءة ما تتقي

12  32    1     2      32   1    12   2   

  فعلفعولن فعولن فعولن     فعولن فعولن فعولن فعل

  

  . زحاف في التفعيلة الثانية من الشطر األول ، واألولى من الشطر الثاني

  .علة في العروض والضرب

  
  تخالط لون المحب الوجل    أتتك بلون المحب الخجل

32  1    12     2      32   1    12   2   

  فعلفعولن فعولن فعولن     لفعولن فعولن فعولن فع

  

  .زحاف في التفعيلتين في أول كل شطر

  .علة في العروض والضرب

  11/12المقياس
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  المتـــدارك

  
  هكذا قالت الشجرة

  عندما يقتلون العصافير أشعر 

  أن العصافير طائرة في دمي

  

  

     فاعلن فاعلن فعل3  21  21

    فاعلن فاعلن  فاعلن  فاعلن21  21  21  21

    فعلن فاعلن فاعلن فعلن فاعلن21  3  21  21  3

  

  .البحر حر من الدائرة األولى فاعلن التي تشكل بتكرارها البحر المتدارك

  3الزحاف يصيب بعض التفاعيل فتصبح فعلن 

  .الشاعر ال يلتزم بالمقياس وال القافية ولكنه يلتزم بااليقاع الموسيقي للبحر

  
  كن مثل النخل عروبة

  من هذي األرضكن شيئا 

  أشبعها نزفا وخصوبة 

   مهما اقتلعوك ستبقى األرض
  فعـ) بالتحريك(فعلن ) بالتسكين(  فعلن فعلن 1  3  11  11

   لن فعلن فعلن فعلن فعـ1  3  11  11  1

   لن فعلن فعلن فعلن فعـ1  3  11  11  1

  . مكررة وهو من الشعر الحديث3= جاء هذا البحر على وزن فعلن 

  11= ضمار بعض هذه التفاعيل فأصبحت فعلن أصاب اإل
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  ـودهوبكاه ورحم ع    دهـمضناك جفاه مرق

11  3    11    3      3   3    3   3   

  فعلن فعلن فعلن فعلن    فعلن فعلن فعلن فعلن

  

  
  هدهـمقروح الجفن مس    هـحيران القلب معذب

11  11    3    3      11   11  3   3   

  لنـفعلن فعلن فعلن فع    لنفعلن فعلن فعلن فع

  
  دهـب الصخر تنهـويذي    يستهوي الورق تأوهه

11  11    3    3      3    11   3    3   

  لن فعلنـلن فعلن فعـفع    فعلن فعلن فعلن فعلن

  
  دهـدر واش يفسـال يق    بيني في الحب وبينك ما

11  11    3    3      11   3   11   3   

  لن فعلنـلن فعلن فعـفع    لنـفعلن فعلن فعلن فع

  

  

زحاف بب المقطع األحادي من فاعلن      يأي أص " مخبون التفاعيل "غالبا ما يأتي المتدارك     

   3= فأصبحت التفعيلة فعلن 

  .يلتزم بهذه التفعيلة كأساس لهذا النموذج

  11= يصيب المقطع الثالثي إضمار فيصبح فعلن 
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  الرجز
   الصوابافرب رأي أخطأ    ـاا سعيد جنب العتاببأ

22   211    12          22    211    12     

  مفاعلن مستفعلن فعولن    مفاعلن مستفعلن فعولن

  

حدث زحاف في المقطع األحادي األول في صدر البيت وفي المقطع األحـادي األول              

  من الشطر الثاني

  .في العروض والضرب حدثت علة وزحاف

  
  نا البواباواستوقفوا لرد    فانهم قد أكثروا الحجابا

22   211    111         211    22    111     

  مستفعلمفاعلن مستفعلن     مستفعلمفاعلن مستفعلن 

  .حاف في المقطع األحادي األول من التفعيلة األولى والخامسة ز

  .في العروض والضرب حدثت علة فحذفت حركة من المقطع األخير

  11/12المقياس 

  تام من الدائرة الثانية

  
  ـيأي عظيـم أتق    ـيل أرتقح مأي
31   211          31    22         

  مستعلن مستفعلن    مستعلن مستفعلن

  

  .زحاف في المقطع األحادي الثاني من التفعيلة األولى في كال الشطرين

  .مجزوء الرجز
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  لقـه وما لم يخ    ـلق اللــوكل ما خ

22   31   1       21    211         

  لنـتفعلن مستفع    تفعلن مسـمفاعلن مس

  

  .زحاف مقطع أحادي أول في صدر البيت وزحاف في المقطع الثاني من التفعيلة الثانية

  .البيت مدور

  
  كشعرة من مفرقي    محتقر في همتي

31   211        22    211         

  لنـ مستفعمفاعلن    مستعلن مستفعلن

  

ت  زحاف في المقطع األحـادي األول        زحاف في المقطع األحادي الثاني في صدر البي       

  .من التفعيلة الثالثة

  8/12مجزوء الرجز     المقياس
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  بحر الرمل

  
  هطل فيه ثواب وعقاب    انما بدر بن عمار سحاب

121   121  13      13    13    13       

  فعالتن فعالتن فعالتن    فاعالتن فاعالتن فعالتن

  

  12/12بحر تام    مقياسه 

  .6، 5، 4، 3حدث زحاف في المقطع األحادي األول من التفعيالت 

  
  وله جود مرجى مهاب    فله هيبة من ال يترجى

13    13    13      13    13    121       

  فعالتن فعالتن فاعالتن    فعالتن فعالتن فعالتن

  

  5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1زحاف في المقطع األحادي األول من التفعيالت 

  

  
  هـه وحنينـد أبيـ    ـذكر له وجه واـناج
  121         121         13       13           

  التنـالتن   فعـفع    التنـالتن   فاعـفاع

  

  . مجزوء الرمل

  زحاف في تفعيلتي الشطر الثاني

  8/12المقياس
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  نةـي ضنيـوبه نفس    ت بالنفس ضنيناـلس
  121       13          13     121           

  التنـعاالتن   فـفع    التنـالتن   فعـفاع

  

  زحاف في التفعيلتين الثانية والثالثة

  

  
  واذا شئت شقائي    أنت ان شئت نعيمي

  121       13          13     13           

  التنـالتن   فعـفع    التنـالتن   فعـفاع

  

  4 3 2زحاف في التفاعيل 

  
  ائيـرى فيه لقـال ت    ري يومـليس من عم

  121       13          121       13         

  التنـالتن   فعـعاف    التنـالتن   فعـفاع

  

  4 2زحاف في التفعيلتين  
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  بحر الهزج

  
  ع؟ـي بعدما يمنـيعط    رـم بأن الدهـألم تعل

  112       112          112       112        

  ـلنمفاعيـلن  مفاعي    مفاعيـلن  مفاعيـلن

  

   مجزوء الهزج8/12 المقياس

  

  
  عـه ينفـم أنـتوه    ر امرءا أمرـوكم ض

  112       112          112       112        

  ـلن  مفاعيـلنيمفاع    مفاعيـلن  مفاعيـلن

  

القصيدة في معظمها تأتي تفعيالنها على وزن مفاعيلن عدا تفعيلة هنا وتفعيلـة هنـاك               

جعلها تنتمي الى مجزوء الوافر الذي أصاب المقاطع الثالثيـة فيـه            على وزن مفاعلتن مما ي    

   11 =3اإلضمار 

  
  ت عن فتى أروعـتجل    ىـاذا صابتني الجل

  112       22          112       112        

  مفاعيـلن  مفاعيـلن    مفاعيـلن  مفاعـلن

  

  
  زعـا ناب اليجـومم    ات اليأسىـعلى ما ف
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  112       112          112       112        

  مفاعيـلن  مفاعيـلن    مفاعيـلن  مفاعيـلن

  

  

  البحر الوافر

  
  جومـفال تقنع بما دون الن    اذا غامرت في شرف مروم

  112       32    12      112     112   12       

  لن  فعولنـمفاعيلن مفاعي    مفاعيلن   مفاعلتن   فعولن

  

  5 ، 4 ، 1ثالثي من التفعيالت إضمار في المقطع ال

  .علة في العروض والضرب بحذف حركتين من المقطع الثالثي

  13/15مقياس البحر 

  
  كطعم الموت في أمر عظيم    فطعم الموت في أمر حقير

  112    112    12      112     112   12       

  لن  فعولنـمفاعيلن مفاعي    لن   فعولنيمفاعيلن   مفاع

  

  5 ، 4 ، 2 ، 1 التفاعيل إضمار في

  
  ومن يعشق يلذ له الغرام    تلذ له المروءة وهي تؤذي

  32     32      12      112     32   12         

  ن  فعولنتلعمفاعيلن مفا    ن   فعولنتن   مفاعلتمفاعل

  

   علة في العروض والضرب13/15مقياس البحر 

  4إضمار في المقطع الثالثي من التفعيلة 
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  ها فليس به سقامـوواصل    ىـها هوى قيس لليلـتعلق
  32     112      12      32      32     12       

  نـن  فعولتلعن مفاتمفاعل    لن   فعولنين   مفاعتمفاعل

  

  .إضمار في التفعيلة الثانية
  وآخر يدعي معه اشتراكا    وفي األحباب مختص بوجد

  112     112     12      32      32     12       

  نـن  فعولتلعن مفاتمفاعل    نـلن مفاعيلن فعولـمفاعي

  13/15   مقياس للبحر 2 ، 1إضمار في التفاعيل 

  .علة في العروض والضرب
  ى ممن تباكىـتبين من بك    اذا اشتبهت دموع في خدود

  32     112     12      32      112     12      

  نـلن  فعولـعين مفاتمفاعل    نـن مفاعيلن فعولتمفاعل

  5 ، 2إضمار في التفاعيل  
  ردـر بمستـوم يمـوال ي    وما ماضي الشباب بمسترد

  112     32     12      112      32     12      

  نـن  فعولتلعلن مفايمفاع    نـن فعولتلن مفاعليمفاع

  4 ، 1إضمار في التفاعيل 
  قاصي في ازدياديفقد وقع انت    متى ما ازددت من بعد التناهي

  112     112     12      32      112     12        

  نـن  فعوليلـعن مفاـتمفاعل    نـن فعولـلين مفاعـليمفاع

  5 ، 2 ، 1إضمار في 

  . علة في العروض والضرب13/15مقياس للبحر  
  اباـهم جنـهم وأمنعـرعموأ    اراـاس جـز النـألم ترنا أع

 32     112    112      32       32      12       

  ن  فعولنـن  مفاعلتـمفاعلت    ن مفاعيلنـتن  مفاعيلـمفاعل

  .علة في العروض والضرب، إضمار في المقطع الثالثي من التفعيلة الثانية
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  البحر الكامل

  
  وألذ شكوى عاشق ما أعلنا    االحب ما منع الكالم األلسن

 211     23    211      23    211    211       

  متفاعلن مستفعلن مستفعلن    مستفعلن متفاعلن مستفعلن

  

  .1،3،5،6اضمار في التفاعيل   

  . عندما يكون وافيا بدون اضمار15/15البحر من الدائرة الثالثة ومقياسه 

  
  وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم    ذو العقل يشقى في النعيم بعقله

 211     211    23      23    211    211       

  لن متفاعلنـلن متفاعـمتفاع    لنـلن مستفعلن متفاعـمستفع

  

  .اضمار في التفعيلتين األولى والثانية

  
  حتى يراق على جوانبه الدم    ال يسلم الشرف الرفيع من األذى

 211       23      23      211      23     23      

  فاعلن متفاعلنلن متـمستفع    لنـلن متفاعـلن متفاعـمستفع

   

  .اضمار في التفعيلة األولى والرابعة

  
  ومن الصداقة ما يضر ويؤلم    ومن العداوة ما ينالك نفعه

 23      23      23      23      23     23        
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  لنـلن متفاعلن متفاعـمتفاع    متفاعلن متفاعلن متفاعلن

  

  

  
   أواهلأقفرت أنت وهن منك    لك يا منازل في القلوب منازل

 23       23       23     211      23     23       

  لنـلن متفاعلن متفاعـمستفع    لنـلن متفاعـلن متفاعـمتفاع

  

  .اضمار في التفعيلة الرابعة
  هـال تختطي اال على أهوال    دون الحالوة في الزمان مرارة

 211       23       23     211     211    211     

  لن مستفعلن مستفعلنـمستفع    لنـلن متفاعـ متفاعمستفعلن

  

  .1،4،5،6اضمار في التفاعيل  
  رد االله نفوسهم و األعصرا    اـلين مكانـت كل الفاضـولقي

 23      211      23     211     23    211       

  لن متفاعلن مستفعلنـمستفع    لنـلن متفاعـلن مستفعـمتفاع

  

  .2،4،6اضمار في التفاعيل  
  ن المسهدـكالغمض في الجف    دـر موعـادة عن غيـوزي

 23      211      1     211     211    1         

  نـلن لـلن مستفعـمستفع    نـلن لـلن مستفعـمتفاع

  

  11/15مجزوء الكامل مقياسه  

  .اضمار في التفعيلة الثانية والرابعة والخامسة

  
  وعـلدمة  اـر كامنـومثي    ب للولوعـت المسبـأن
 112        23           23          23         
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  لنـفاعـمت  لن ـفاعـمت    لنـ متفاع  لنـمستفع

  

  .  حدث إضمارفي المقطع الثالثي في صدر البيت 10/15مجزوء الكامل مقياسه 

  

  البحر الطويل

  
  وباطنه دين وظاهره ظرف    ه حكمـكره علم ومنطقـتف
 2   112    2    112          2      112   2    112    

  فعول مفاعيلن فعول مفاعيلن    فعول مفاعيلن فعول مفاعيلن

  

  7 ، 5 ، 3 ، 1زحاف في التفاعيل 

  . وهو من الدائرة الرابعة14/14البيت تام ، مقياس البحر 

  
  ومن ذا الذي يدري بما فيه من جهل    كدعواك كل يدعي صحة العقل

 12   112    12   112          12      112    12     112      

   مفاعيلنن  فعول   مفاعيلن ن فعول     مفاعيلنن مفاعيلن فعولنفعول

      

  البيت واف

  
  وحيدا وما قولي كذا ومعي الصبر    أطاعن خيال من فوارسها الدهر

2   112    2   112          12      112    2     112      

   مفاعيلن  فعول   مفاعيلن ن فعول    يلنفعول مفاعيلن فعول مفاع

  

  7 ، 3 ، 1زحاف في التفاعيل 

  
  رـتداول سمع المرء أنمله العش    ا كأنماـوتركك في الدنيا دوي

2   112    12   22          2     112    2     112        
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   مفاعيلن  فعول   مفاعيلن  فعول     مفاعلننفعول مفاعيلن فعول

  

  7 ، 5 ، 4 ، 1يل زحاف في التفاع

  
  لقلت أصابت غير مذمومة العهد    هاولو فارقت نفسي اليك حيات

12   112    2   112          2     112    12     112       

   مفاعيلنن  فعول   مفاعيلن  فعول     مفاعيلن فعول مفاعلننفعول

  5 ، 4 ، 3زحاف في التفاعيل 
  بالحر الذي يحفظ اليداومن لك     وما قتل األحرار كالعفو عنهم

2   112    12   22          2     112    12     22        

  نل مفاعن  فعول   مفاعيلن  فعول     مفاعلننفعول مفاعيلن فعول

  8 ، 5 ، 4 ، 1زحاف في التفاعيل 
   الندىمضر كوضع السيف في موضع    سيف بالعلىلووضع الندى في موضع ا

12     112       12       22        12       112      12        22     

  نل مفاعن  ـفعول  ن ـ مفاعيلن ـفعول    نـ مفاعلنـن فعولـ مفاعيلنـفعول

  .زحاف في العروض والضرب
  دـي ألنهم ضـوأعذر في بغض    وأرحم أقواما من العي والغبى

2   112     2     22          2     112    2     112        

  نلي مفاع  فعول   مفاعيلن  فعول    نـول مفاعيلن فعول مفاعلفع

  7 ، 5 ، 4 ، 1زحاف في التفاعيل 
  لعل الذي ال يعرف الحب يعرف    يقول أناس لو وصفت لنا الهوى

2   112     2     112          12     112    12     22       

  نل مفاع ن فعول   مفاعيلن ن فعول    نـليفعول مفاعيلن فعول مفاع

  8 ، 4 ، 3 ، 1زحاف في التفاعيل 
  فواهللا ما أدري الهوى كيف يوصف    فقلت لقد ذقت الهوى ثم ذقته

2   112     2     22          12     112    12     22       

  نل مفاعن  فعول   مفاعيلن ن فعول    نـفعول مفاعيلن فعول مفاعل
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  8 ، 4 ، 1زحاف في 

  

  

  

  البحر البسيط

  
  ما ليس يبلغه من نفسه الزمن    غنيريد من زمني ذا أن يبلأ

22   3     211     3          211     3    211    3      

  مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن    مفاعلن فعلن مستفعلن فعلن

  

  14/14مقياسه . البحر تام من الدائرة الرابعة 

  8 ، 6 ، 4 ، 2 ، 1زحاف في المقطع األول من التفعيالت 

  
  اناـم هـل عزيز بعدكـفاليوم ك    ي على بصريعقد كنت أشفق من دم

211     3      211       3         211     3     211     3      

   فعلن  مستفعلن  فعلن مستفعلن     مستفعلن     فعلن مستفعلن  فعلن 

  

   6 ، 4 ، 2زحاف في التفاعيل 

  .زحاف وإضمار أو علة في الضرب

  
  اال وأنت على المفضال مفضال    ن نفسك ال ترضاك صاحبهاكأ

22     3      211       3          211     3     211     3      

   فعلن  مستفعلن  فعلن مستفعلن     مستفعلن     فعلن   فعلن مفاعلن

  

   6 ، 4 ، 2 ، 1زحاف في التفعيالت 

  .زحاف وإضمار في الضرب
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  بما مضى أم ألمر فيك تجديد     ياعيددتـال عـة حـد بأيـعي
211    3     211     11          22    21     211     11    

   فعلن  مستفعلن علنا فمفاعلن      فعلن  فعلن مستفعلن  لنـمستفع

  

  5 ، 2زحاف في التفعيلتين 

  .زحاف وإضمار في العروض والضرب

  
   وأنت الخصم والحكمفيك الخصام    تيـيا أعدل الناس اال في معامل

211    21     211     3          211    3     211     3        

  مستفعلن  فعلن  مستفعلن  فعلن    مستفعلن  فاعلن  مستفعلن  فعلن

  

  8 ، 6 ، 4زحاف في التفاعيل 

  
  اذا استوت عنده األنوار والظلم    وما انتفاع أخي الدنيا بناظره

22    3     211     3          22    21     211     3    

  مفاعلن  فاعلن  مستفعلن  فعلن    مفاعلن  فعلن  مستفعلن  فعلن

  

  .  والعروض والضرب5 ، 2 ، 1زحاف في التفعيالت 
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  البحر المديد

  
  واستبوا ما شئتم من ضحايا    أيها المستعمرون استبدوا

121    21     121         121    21     121       

  فاعالتن   فاعلن   فاعالتن       فاعالتنفاعالتن  فاعلن

  

  14/14هذا البحر ال يأتي اال مجزوءا ، وهو من الدائرة الثالثة ووزنه األصلي 

  11/14ومجزوؤه  
  الي بالنعاج السباياـمن يب    ااوـا التبـواستبيحوا مالن

121    21     121         121    21     121            

  فاعالتن   فاعلن   فاعالتن    فاعالتن  فاعلن   فاعالتن

  

  ان هذا البحر عندما يأتي مجزوءا يمكن أن يقطع بهذا الشكل 
  12    121    121     فعولنفاعالتن  فاعالتن 

  

  :فيختلط بسهولة مع مجزوء الرمل 
  21    121    121     فاعلناعالتن فاعالتن ف

  

  .فضل اإليقاع الثاني ألنه أكثر موسيقيةوكان الشاعر القديم ي
  حسرتي عما انجلت أو تنجلي    جل عندي فعل جساس فيا

121    121     21         121     121      21       

  
  يـع ظهري ومدن أجلـقاط    فعل جساس على وجدي به
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121    121     21         121      121      3       

  

  

  

  عالبحر السري

  
  حسن الذي يسبيه لم يسبه    لو فكر العاشق في منتهى

211    31     21         211    211     21         

  مستفعلن  مستفعلن  فاعلن    مستفعلن  مستعلن  فاعلن

  :ان هذا البحر هو في األصل على وزن
  مستفعلن  مستفعلن  مفعوالت    مستفعلن  مستفعلن  مفعوالت

211    211     111        211    211     111       

  :ولكنه اليستعمل اال بالوزن التالي
  21    211     211    فاعلنمستفعلن  مستفعلن  

أي أنه حدث في العروض والضرب علة بحذف الحركة األخيرة وزحاف في المقطع الثاني              

  .من التفعيلة
  ويا فؤادي آن أن تذوبا    يا دمع صب ما شئت أن تصوبا

211    211     12         22    211     12         

  لنو  مستفعلن  فعمفاعلن    نـلون  فعـعلفن  مستـمستفعل

  11/12المقياس 

  زحاف في التفعيلة األولى من الشطر الثاني

  111العروض والضرب جاءت على وزن مفعولن 

  12حدث زحاف في المقطع األول فأصبحت فعولن 

  21قطع األحادي الثاني يجعلها كما أن الزحاف في الم

  .فاذا اختار الشاعر أيا من الضربين عليه اإللتزام به في القصيدة
  تنصف منها ان تلهفتها    لهفي على الدنيا وهل لهفة

211    211     21         31    211     21        
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  مستعلن   مستفعلن   فاعلن    مستفعلن   مستفعلن   فاعلن

  .عيلة الرابعةزحاف في التف

  

  

  البحر الخفيف

  
  لي قلوبـكم فكـأو تذكرت    ونـيعلي ـان تأملتكم فك

121    211     121       121    22     121        

  فاعالتن  مفاعلن  فاعالتن    فاعالتن  مستفعلن  فاعالتن

  

  . من الدائرة الخامسة12/12البحر تام مقياسه 

  . ة من كل شطروقع زحاف في التفعيلة الثاني

  
   بناس في موضع منك خالس     إنما الناس حيث أنت وما النا

121    22     13         13     211       121       

  التنـفعالتن   مستفعلن   فاع    فاعالتن    مفاعلن    فعالتن

  

  4، 3 ، 2زحاف في التفعيالت 

  
   الفراقواألسى ال يكون قبل    واألسى قبل فرقة الروح عجز

121      22        13         121     22       121       

  التنـ   فاعمفاعلنعالتن   اف    فاعالتن    مفاعلن    فعالتن

  

  .زحاف في التفعيلتين الثانية والخامسة

  
  رك وصفا أتعبت فكري فمهال    دـا تـأيها الباهر العقول فم

121      22      13         13       211         13     
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  التنـ  فعلنـ مستفعالتن ـفع    فاعالتن    مفاعلن   فعالتن

  

  6 ، 4 ، 3 ، 2زحاف في التفاعيل 

  
  ل ولو كان في جنان الخلود    فاطلب العز في لظى ودع الذ

121      22      13         13       22       121     

  نتمفاعلن   فاعال  التنـفع    فاعالتن    مفاعلن   فعالتن

  

  5 ، 4 ، 3 ، 2زحاف في التفعيالت 

  
  وبنفسي فخرت ال بجدودي    ال بقومي شرفت بل شرفوا بي

121      22      13         13       22       13       

  فعالتن   مفاعلن   فعالتن    فاعالتن   مفاعلن   فعالتن

  5 ، 4 ، 3 ، 2زحاف في التفعيالت  
  اءـالج داء عيـاطى عـيتع    بطبياهال لان من الم ج

121      22      13         13       22       121     

    فاعالتنلنـالتن  مفاعـفع    فاعالتن    مفاعلن    فعالتن

  

  5 ، 4 ، 3 ، 2زحاف في التفعيالت 

  
  ني لعصري أو أنه لم يسعني    وكأني وحدي المسيء بإحسا

13      211      13         121      211      121   

   مستفعلن    فاعالتنفاعالتن     تنفعالتن    مستفعلن     فعال

  
  يا لفكري وبين شعبي وبينيـ    ـة العلـثم حالوا بين المثالي

121      211      121       121     122      121    

  

  .ثةفي البيت األول زحاف في التفعيلتين األولى والثال



                                 يسرى األيوبياإليقاع الموسيقي في الشعر العربي                                         

 59

  .في البيت الثاني زحاف في التفعيلة الخامسة

  

  

  البحر المنسرح

  
  اـها اهللا كيف ترشدهـأضل    ةـاشقين دع فئـاذل العـيا ع

211      21      31         22       21         31       

  مفاعلن    فاعالت   مستعلن    مستفعلن   فاعالت    مستعلن

  

  .ن الدائرة الخامسة  م12/12مقياسه . البحر تام 

  6، 5 ، 4 ، 3 ، 2زحاف في التفعيالت 

  
  اكن الصدفـلم يكن الدر س    ناي فيك منقصةـان سكـلو ك

211      21      31         31       21         31       

      فاعالت   مستعلنمستعلن    مستفعلن   فاعالت    مستعلن

  

  6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2زحاف في التفعيالت 

  

  مفرسان برق تخومها اللج    اوالطير فوق الحباب تحسبه
211      21      31         211       21         31     

      فاعالت   مستعلنعلنفمست    مستفعلن   فاعالت    مستعلن

  

  6 ، 5 ، 3 ، 2زحاف في التفعيالت 

  

  رقـ البيمشين هونا كمشية    فابيضا حسانا خرائدا  قط
211      21      31         211       21         31     

      فاعالت   مستعلنعلنفمست    مستفعلن   فاعالت    مستعلن
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  6 ، 5 ، 3 ، 2زحاف في التفعيالت 

  
  دل والخفرـال بالـوفزن رس    قد فزن بالحسن والجمال معا

211      21      31         22       111       31       

  مفاعلن   مفعوالت   مستعلن       فاعالت    مستعلنمستفعلن

  

  6 ، 4 ، 3 ، 2زحاف في التفعيالت 

  

  : وزن المنسرح 
  مستفعلن   مفعوالت   مستفعلن

  

  :ولكن قلما ينظم على غير الوزن التالي
  مستفعلن    فاعالت    مستعلن
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  البحر المضارع
      مفاعيلن     فاعالتنمفاعيلن     فاعالتن                

112        121                        112       121  
إن أحد البحور المشتقة من الدائرة الخامسة حيث نضع تفعيلتين متماثلتين بينهما تفعيلة             

  :سباعية مغايرة هو بحر على الوزن التالي
  مفاعيل     مفعوالت     مفاعيل

12           111        12  
  :ندما نأخذ مجزوءهوع

مفاعيل    مفعوالت، ونجري زحافا على المقطع الثاني من مفعوالت نحـصل علـى                

  21= التفعيلة فاعالت 

ان دائرة منتمية للدائرة الخماسية بوضع السباعية مفعوالت بين سـباعيتين متمـاثلتين             

  .المنسرح والخفيف: تجعلنا نحصل على البحرين التاليين

  )المنسرح(   مستفعلن  مستفعلن   مفعوالت  

  )الخفيف(مفاعيلن    فاعالتن     مفاعيلن  

  .والخفيف هو البحر األصلي الذي يشتق منه المضارع على األغلب

لقد بحثت عبثا عن أمثلة للمضارع في دواوين الشعر القديم وفي كتب األغاني حيـث               

ث يمكنه اإلسـتفادة مـن      والشاعر الحدي . ولعله لم يطرق كثيرا   . تكثر فيها البحور المجزوءة   

وهي في نفـس الوقـت      . التفعيلة مفعوالت ألنها تتيح الفرصة لثالثة مقاطع أحادية متالحقة        

مرنة يجوز فيها حيث جاءت التحول عن طريق الزحاف المفرد الى فـاعالت أو مفاعيـل،                

  .وعن طريق الزحاف المزدوج الى مفاعل وفعالت

 أواخر الكلمات ويكثر اسـتخدام المقـاطع        ويستفاد منها في الشعر العامي حيث تسكن      

  .األحادية
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 في البحر المتدارك مثل هذه المزية في الحصول على أكبر عـدد             3= وللتفعيلة فعلن   

  .ممكن من المقاطع األحادية حيث يصيب المقطع الثالثي اإلضمار

   تصبح3= فعلن 

  . بتسكين العين 11= فعلن 

  

  البحر المقتضب

  
  مـا ألـال بنـن خيـم    م أنمـي ولـام صحبـن

121              22         121             22         

  اعلنـاعالتن    مفـف    نلاعـاعالتن      مفـف

  

  4 ، 2زحاف في التفعيلتين 

  
  مـب واأللـج الحـالع    يـت يا عمرو شفنـقل

121              22         121             22         

  اعلنـ  مف اعالتن  ـف    نلاعـاعالتن      مفـف

  

أمـا وزنـه    . ان المقتضب يتطابق مع مجزوء الخفيف، وهوال يستعمل اال مجـزوءا          

  األصلي فهو من الدائرة الخامسة

  مفعوالت    مستفعلن      مستفعلن

  
  ول فاقتحمـى الهـوطغ    ب فابتسمـس الخطـبع

13              22         13             22         

  اعلنـ  مف  عالتن  ـف    نلاعـالتن      مفعـف

  
  دمـلب والقـابت القـث    أش والنهىـط الجـراب

121              22         121             22         
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  اعلنـ  مف  عالتن  ـاف    نلاعـعالتن      مفـاف

  
  هنـن مرتـو في السجـوه    ردىـه  الـا  غالـربم

121              22         121                22        

  اعلنـ  مف     عالتن  ـاف    نلاعـعالتن      مفـاف

   
  كنـب وال سـن حبيـم    دمعةـ ب يعـ يش مـل

121             22         121               22         

  اعلنـ  مف    عالتن  ـاف    نلاعـ   مف عالتن ـاف

  
  فنـن الكـيبا مـ سل ب    راـ الت  أدرج ا مـرب

121             22         13               22         

  اعلنـ  مف     عالتن  ـف    نلاعـعالتن     مفـاف

  
  زمنـم الـي فـه فـواسم    هـ جسم  أن كـالش

211            22         121               22         

  اعلنـ  مف     عالتن  ـاف    نلاعـ  مف    مفعوالت

  

  .دث زحاف في المقطع الثالث من مفعوالت فأصبحت مستفعلح
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  البحر المجتث

  
  راـؤاد استقـالف ى ـعل    راـ جم دابـأك   ذا مـك

211            13         22               121         

  اعالتنـاعلن       فـمف    نـالتـلن    فعـمستفع

  

  3 ، 2زحاف في التفعيلتين 

  
  وراـدي طـورا وصـط    ديـ بوع لهوـ ت تـوأن
22             121         211               13         

  نـالتـ   فع ن ـمستفعل    نـاعالتـاعلن     فـمف

  

  .زحاف في التفعيلتين األولى واألخيرة

  
  راـصب ي ـ روح لـوقت    يـذابـع    لـستحتأ

22             13         22               13         

  نـالتـ   فع    ن ـعلامف    نـعالتـاعلن     فـمف

  

  4 ، 3 ، 2 ، 1زحاف في التفعيالت 

  

  .ان المجتث هو مجزوء المنسرح، ويستحسن أن ال يصنف كبحر قائم بذاته
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  :وزنه األصلي
  مستفعلن    فاعالتن     فاعالتن

  :ولكنه اليستعمل اال مجزوءا
  مستفعلن     فاعالت
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  لى استخدام بحر مزيجنموذج ع

  

  شطرا البحر متغايران

  
  اءـرشـ ال دلوـال ع ـأتب    اءـأس ا ـ لم بـاحـص

121            21         31               211         

  لنـ    مستفع   لن ـمستع    نـاعلـن      فـاعالتـف

  
  ر شفاْءـوى الصبـه سـمن     ال أرى  داء  رب 
121            21         211               31         

  لنـ    مستع   لن ـعفمست    نـاعلـن      فـاعالتـف

  
  ري وساءـر من أمـا سـم    ىـعل    اهللا   دـأحم

121            3         211               211       

  لنـعف    مست   لن ـعفمست    نـعلـ   فن ـاعالتـف

  

  :ة دون أن نشطره الستطعنا أن نقطعه كالتاليولو أننا أخذنا البيت كله كوحد

  
121    121      121        21  

ولهذا ينسجم ايقاعه الموسـيقي     . ويكون حينذاك من بحر الرمل وهو من الدائرة الثانية        

كما ينسجم كثير من الشعر الحديث الذي يلتزم فيه الشاعر باإليقـاع دون اإللتـزام برتابـة                 

  .مقياس البحر في القصيدة
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  من الشعر الحديثنماذج 
  

  نامي قليال، ياابنتي، نامي قليال

  الطائرات تعضني، وتعض ما في القلب من عسل

  فنامي في طريق النحل، نامي

  قبل أن أصحو قتيال

  

ولو أننا قطعناه كوحدة نجد أنه من البحر الكامل ولقد أصاب اإلضمار المقطع الثالثـي               

  .في كثير من التفعيالت

  
211        211        211       1  

    لن مستفعلن    مستفعلن   مستفعلن 
211        23          23        211      3  

  مستفعلن    متفاعلن    متفاعلن   مستفعلن  متفا
2       211         211      211    1    

  علن    مستفعلن   مستفعلن  مستفعلن مس
21         211     1  

  مستفعلن   لنتفعلن     

  
  أعيدي صياغة صوتي

  فان المغني الذي ترسم الفتيات له صورة

  صادروا صوته

  مر يوم بال شعراء

  وبين الفراغين أمشي اليك وفيك

  وأولد من نطفة ال أراها

  وألعب في جثتي والقمر
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  :تقطيع هذه األبيات الحرة هي كما يلي

  
12     2    َ12  

  فعولن فعول فعولن

12  12   12    2    َ2    َ12   2  

  فعولن فعولن فعولن فعول فعول فعولن فعو

1   12      2     َ12  

  لن   فعولن فعول فعولن  

12     12     12     2     َ12  

  فعولن فعولن فعولن فعول فعولن

2     َ12    12    2  

  فعول فعولن فعولن فعل

الشاعر من األبيات المحـدودة     وفي هذا الشعر الذي ينتمي الى البحر المتقارب تخلص          

التفاعيل التي كان على الشاعر القديم أن يلتزم بها في كل القصيدة، وتخلص مـن القافيـة،                 

ففي هذا البحر الذي ينتمي الى الدائرة األولـى         . ولكن أبقى على اإليقاع الموسيقي دون خلل      

 أحـادي اسـتطاع أن      المؤلفة من مقطع أحادي يليه مقطع ثنائي ، أو مقطع ثنائي يليه مقطع            

يحصل على مقطع صوتي ثالثي عن طريق الزحاف الذي يصيب المقطع األحـادي فقـط،               

فيندمج مع المقطع الثنائي الذي يليه ويصبح مقطعا ثالثيا دو أن ينفر الحس الموسيقي من هذا                

  .التحول

لـدوائر األولـى    والتي تنتمي الى ا    وأفضل البحور في الشعر الحر هي أبسطها تركيبا       

الثية فالشاعر فيها يحصل بسهولة على المقاطع الثالثة األحادية والثنائية والث         . والثانية والثالثة 

فمن خالل عملية الدمج والفك تمر المعاني بيسر محتفظـة          . عن طريق الزحاف أو اإلضمار    

  .باإليقاع الموسيقي دون نشاز وبوضوح تام
  .، ويقتل شاعره حين يبلغهيحمل الحلم سيفا

  خبرتني المدينة حين غفوت على ركبتيهاهكذا أ

  لم أكن غائبا
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  لم أكن حاضرا

  
21   21   21   3   3   21   3  

  فاعلن فاعلن فاعلن فعلن فعلن فاعلن فعلن
21   21   21   3   3   3   21  1  

  فاعلن فاعلن فاعلن فعلن فعلن فعلن فاعلن فا
21   21  

  فاعلن فاعلن
21   21  

  فاعلن فاعلن

  

 ويحـدث   21ر من البحر المتدارك الذي يتشكل من التفعيلة الخماسية فـاعلن            هذا الشع 

  3أحيانا زحاف في المقطع األحادي فيصبح فعلن 
  هذا هو العرس الذي الينتهي

  في ساحة ال تنتهي

  في ليلة ال تنتهي

  هذا هو العرس الفلسطيني

  اليصل الحبيب الى الحبيب

  اال شهيدا أو شريدا

  
211   211   211  
  فعلن مستفعلن مستفعلنمست
211   211  

  مستفعلن مستفعلن
211   211  

  مستفعلن مستفعلن

211   211   11 َ  

  مستفعلن مستفعلن مستفع
1   23   23  

  لن متفاعلن متفاعلن
211   211   1  

  مستفعلن مستفعلن لن
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ويصيب المقطع الـصوتي    . هذا المقطع الشعري هو من البحر الكامل متفاعلن مكررة        

  211اإلضمار في أكثر التفاعيل فتصبح التفعيلة مستفعلن الثالثي 
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  سر الدوبيت

  

ان نموذج هذا البحر مشهور في الكويت والبحرين وعمان، وينظم كثير من شـعرائهم              

اسـتخدام  وما هو اال بحر ينتمي الى الدائرة الثانية ب        . ويظنه كثيرون بحرا غريبا   . على وزنه 

  .هذا البحر مفعوالت، وهي في التفعيلة السباعية مكررة

)1(  
   الورق  بين لما شدت الورق على األغصان

111       َ111      َ111  َ   111َ     1  

 مفعوالت  مفعوالت  مفعوالت  مفعوالت  مف

 )2(  
  ماست طربا بها غصون البان المعتق

11   َ3   َ2   َ2    11 1   2 2  

  مفعوالت  فاعالت  مفعوالت  مف

  

  .والثانيةتفعيلة األولى زحاف في ال

)3(  
  داـر الزهر بـومنظ    داـر شـالطي

111  َ    2    2     َ21َ   1    2  

  عالت  مفعوالت  مف    اـمفعوالت  ف

  

  .زحاف  في التفعيلة الثانية

)4(  
  داـ ون وداـه جـيولي    داـر غـوالقط

111  َ      2    11  َ2      1      3  

    مفالتعوالت  مفعو    عوالت  مفـمف

  .زحاف في التفعيلة الثالثة
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)5(  
  و رداـد في الجـوم    داـون حـوالج

111  َ      2    2    َ2   11     2  

    مفعوالت  مفعالت    اـفعوالت  ـمف

  

  .زحاف في التفعيلة الثانية

  :ويمكننا أن نقطع األبيات تقطيعا آخر

  لن  مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن) 1(

  لن مفاعلن مستفعلن مستعلنلن  مستع) 2(

  لن  مستفعلن مفاعلن مستفعلن) 3(

  لن  مستعلن مستفعلن مستعلن) 4(

  لن  مستعلن مفاعلن مستعلن) 5(

ومن هذا التحليل نجد أنه بحر ينتمي الى الدائرة الثانية ولكن له عالمة مميـزة وهـي                 

و مقطع أحـادي فـي      إضافة مقطع أحادي في آخره ان اعتبرنا التفعيلة المكررة مفعوالت، أ          

ويبدو من تسميته بأنـه فارسـي       . أوله ان اعتبرنا التفعيلة المكررة مستفعلن كما في الرجز        

  .أي أن فيه مقطعا يتكرر في مطلع كل بيت أو آخره) دو بمعنى مزدوج( األصل 

ولقد جدد الشاعر في استخدام الدوبيت فجاء بكل بيتين أو ثالث علـى قافيـة واحـدة،                 

  .تزام بتفاعيل محددة في كل شطر من أبيات القصيدةوتخلى عن االل

وأجاز استخدام الشطر األول على ايقاع الدوبيت والشطر الثاني على بحر من الـدائرة              

  .األولى

  
  من كان يراك قال ما أنت بشر           بل أنت ملك

1   211   22      211             11      3  
           فعلن    فعلنلن  مستفعلن مفاعلن مستفعلن   
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وربما كان األصل في هذا أن الشعر كان يرتل، ولم ينفصل الشعر عن الموسـيقى اال                

فاستخدام الشاعر لفاعلن أو فعلن التي أصـابها الزحـاف هـو تكـرار              . في عصور الحقة  

  . مرتين أو ثالث مرات كرديف للنغمة األخيرة211للمقطعين األخيرين من مستفعلن 

  :لبحر مجزوءا ولو أخذ ا
  مفعوالت  مفعوالت  مفعولن

  .  كتكرار لنغم المقطع األخيرفعولن  فعولن  فعولنألمكنه أن يردفه ب  
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  الموشح

)1(  
  جاءك الغيث اذا الغيث همى

121      13        21  
  فاعالتن   فعالتن    فاعلن

  

)2(  
  يازمان الوصل باألندلس

121      121       3  
  اعالتن   فعلنفاعالتن   ف

  

)3(  
  حلما ك اال ـلم يكن وصل

121       13        3  
  فاعالتن    فعالتن   فعلن

  

)4(  
  في الكرى أو خلسة المختلس

121       121        3  
   فعلن  فاعالتن   فاعالتن  

  

ـ  : الشعر من مجزوء الرمل   م فاعالتن   فاعالتن   فاعلن  وهو مقفى ولكن الـشاعر ل

، بل جعل كل شطر بيتا والبيت األول والثالث علـى قافيـة              بقافية واحدة في الشطرين    يلتزم

  :واحدة، والثاني والرابع عل قافية أخرى

    األندلس، المختلس-همى ، حلما 

، والخروج عن الرتابة القديمة أخذ به شعراء األنـدلس وسـموه   فهذا التجديد في القافية   

  .الموشح
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مختلفة فكانوا يستخدمونها في أبيـات       قافية ووضعها في أشكال   ولقد تفننوا في تحرير ال    

ثالثية أو رباعية على نمط واحد ثم ينتقلون الى قافية أخرى أو يستخدمونها في أول تفعيلـة                 

وآخرها، أو يقسمون البيت الى ثالثة زمر تكون فيها قافية الزمرة األولى والثانية على نمـط                

  .هكذا في كل أبيات القصيدةواحد وتختلف في الزمرة الثالثة و

  

ثم أخذوا يتحررون من المقاييس فتأتي بضعة أبيات من بحر تام التفاعيـل ثـم يليهـا                 

وال يمكن حصر التجديدات التي أحدثوها في الموشـح، ولكـنهم           . بضعة أبيات من مجزوئه   

  .التزموا باإليقاع الموسيقي والنغم المختار

  
  دهـوعوقيام الساعة م    دهـياليل الصب متى غ

11   11    3    3    3    11    3      3  

  فعلن  فعلن  فعلن  فعلن    فعلن  فعلن  فعلن  فعلن

  

  

وهذه التفعيلة أصابها   . البحر هو المتدارك وأصله فاعلن مكررة أربع مرات في الشطر         

  ثم أصاب المقطع الثالثي إضمار فأصـبح فـي بعـض             3= زحاف مفرد فأصبحت فعلن     

  11= ن بتسكين العين التفعيالت فعل

  

منها الخبب عندما تتحول التفعيلة الى مقطع ثالثي ويلتزم         : وهذا البحر له أسماء كثيرة    

  .به الشاعر في كل القصيدة

  

=  ومنها قطر الميزاب أو ضرب الناقوس حين يصيب المقطع الثالثي اإلضمار فعلـن            
11  

  

  



                                 يسرى األيوبياإليقاع الموسيقي في الشعر العربي                                         

 76

  

  
  رددهــن يـأسف للبي    هـــد السمار وأرققر
3   11     3      3    3    11    3      3  

  فعلن  فعلن  فعلن  فعلن    فعلن  فعلن  فعلن  فعلن

  

  
  رــليلة العط    ةـأرجعي يا ألف ليل

  من ندى الفجر    هوى يروي غليلـفاله

  قصرت عمري    ةـان أشواقي الطويل

  في مدى الدهر    ــةاك قليلـوحكاي
121        121    121    1  

  فاعالتن   لن    تنفاعالتن    فاعال

  

  

  8/12البحر من مجزوء الرمل في الصدر ومقياسه 

  5/12وهو من مشطور الرمل في العجز ومقياسه 

  .وله قافية في الشطرين ولكنهما متغايرتان

  

  
  وال رضيت سواكم بالهوى بدال    لو كان قلبي معي ما اخترت غيركم

211     21       211       3    22      3      211      3  

  مفاعلن   فعلن  مستفعلن  فعلن    مستفعلن   فاعلن   مستفعلن   فعلن

  
   عذال ال لوما وال  يقبل  وليس    هـــ يعذب  فيمن  راغب لكنه

211     21       211       3    22      3      211      3  

  فعلن  مستفعلن    فعلن  مفاعلن      فعلن   مستفعلن  فاعلن مستفعلن
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  وحكى قضيب الخيزران بقده    يامن حوى ورد الرياض بخده

211      211         23          23        211        23  

   مستفعلن   متفاعلن متفاعلن    مستفعلن   متفاعلن مستفعلن 

  
  ب حدهعيناك أمضى من مضار    هـتأكد السيف الذي جردت

22      211       211          211        211        23  

  مستفعلن  مستفعلن    متفاعلن    مفاعلن مستفعلن  مستفعلن

  

  دهموحسام لحظك قاطع في غ    كل السيوف قواطع ان جردت
211      23       211          23        23        211  

  ن   متفاعلن    مستفعلنمتفاعل    مستفعلن   متفاعلن   مستفعلن

  
  من ذا يطالب سيدا في عبده    ان شئت تقتلني فأنت محكم

211      23       23          211        23        211  

  مستفعلن متفاعلن  مستفعلن    نمستفعلن  متفاعلن   متفاعل

  

زحاف و. وقد حدث إضمار في المقطع الثالثي من بعض التفعيالت        . البحر الكامل التام  

  .الثلمأي أن المقطع الثالثي فقد حركة وهذا هو :  في التفعيلة صدر البيت الثانيبعد إضمار

غامه، يكمن الـسر    ففي هذا الموشح الجميل الحديث الذي تغنيه فيروز ويأسرنا بتنوع أن          

 وهي مختلفة   .لمتدارك والرمل والبسيط والكامل   ا: في جمع بحور عدة، وهي في هذا الموشح       

وهذا يتيح للشاعر والمغني الخروج من الرتابة النغميـة         . حدة الموضوع ويجمعها و القوافي  

  ..للمسرحية الغنائية ويصلح بالتالي .التي تالزم القصيدة من البحر الواحد والقافية الواحدة

  

*   *   *  


