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مفتتح
الكلمة وعد وعهد وأمان
والكلمة حق وخير وجمال
والكلمة ثقافة ووعي وهوية
والكلمة وطن شامخ يبتهج في قصيدة
مشروعا ثقافيا تعليميا لفلذات أكبادنا
وها نحن نلقي كلمتنا من أكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف،
ا
إيذانا بولدة جيل واع من الشعراء والنابغين في مجال الشعر واللغة ،بوصفهما مكونين
(مشروع أندية الشعر العربي) ا
ركينا من ثقافتها باعتباره فنها األول.
ركنا ا
أصيلين للهوية ،وبوصفنا أمة يمثل الشعر ا
دعما لمجتمع الثقافة والمعرفة واإلبداع.
فعلى بركة هللا نطلق حقيبة المبتدئين ا

معالي مدير جامعة الطائف
أمين مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي
د .حسام بن عبد الوهاب زمان

مقدمة
الحمد هلل فاتحة كل خير وتمام كل نعمة.
هذه ثانية إصدارات وحدة التدريب والستشارات بأكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف( ،حقيبة المبتدئين)،
ضمن مشروع (أندية الشعر العربي).
هذا المشروع الطموح الذي أخذ على عاتقه تحقيق أكبر أهداف أكاديمية الشعر العربي ،المتعلق بنشر
الشعر وثقافته وتعزيز حضوره ،ودعم لغتنا الجميلة بشكل عملي.
حاضر في كل مدرسة ،ويمارسه الطالب رياضة عقل
ًا
لقد بدأ المشروع فكرة تتطّلع إلى أن يكون الشعر
ولسان ،وممارسة إبداعية وثقافية يومية تخرج بهم من العمل الصفي إلى نشاط ال صفي يكشف عن مهاراتهم
وقدراتهم ،ويطبق فيه الطالب بشكل عملي ما يدرس ،ويدعمه بمعرفة شيقة تتدرج به في سماء الشعر واللغة.
وقد اعتمدنا في إعداد الحقيبة على ما يتناسب مع المرحلة العمرية والتعليمية للطالب من حيث المتطلبات
التي تتيح له تنمية معرفته وتوسيع مدركاته في هذا التجاه.
فاشتملت الحقيبة على ثَلث وحدات وملحق لغة ،وهي وحدات ذات تقسيمات داخلية تدعمها الشواهد
والنماذج الشعرية المتنوعة في مستوياتها وتوجهاتها ومساقاتها.
ثم
وكان الهدف من إغناء الحقيبة بالنماذج الشعرية من أجل فتح المجال أمام مهارتي الحفظ واإللقاء ومن َّ
توسيع نطاق المعرفة الشعرية وتذوق الشعر.

وقد اهتمت الحقيبة بجوانب لغوية تتعلق بتوسيع مجال المعرفة اللغوية المرتبطة بالجملة الشعرية وامتدادها
وتشعبها ،وذلك بشكل تطبيقي وعملي تدعمه التدريبات والنماذج ،كما كان للجانب التعليمي اإلبداعي مجال كبير من
خَلل مسرحة الموضوعات ،لتحويل عملية التعلم والتدريب إلى عملية تفاعلية شيقة.
ثم
أضف إلى ذلك وجود جانب تعليمي آخر يتعلق بالمقاطع الصوتية والنتقال منها إلى التفعيَلت ومن َّ
األوزان والبحور الشعرية البسيطة بوصفها مرحلة أولى لتعلم كتابة الشعر ،ليتم استكمالها في المرحلة الثالثة من
أخير كان للحفظ واإللقاء بشكل موسع مكان كبير في اهتمامات هذه الحقيبة.
الحقائب التدريبية إن شاء هللا ،و اا
مفتوحا
عملنا على أن تكون األهداف واضحة ،ومتدرجة في بداية كل وحدة ،كما عملنا على ترك المجال
ا
أمام المدربين لتفعيل دورهم في إضافة ما يعزز األهداف ويحققها ،وبناء رؤيتهم خَلل التدريب ،وما يعود إليهم من
ردود أفعال ،فكثير من أسئلة الحقيبة لم تغلق إجاباتها ،لذا فإن المجال رحب من أجل إظهار القدرات الكامنة،
وتفجير الطاقات المخبوءة.
هذا ،وهللا تعالى من وراء القصد وهو يهدي السبيل،،،،
هيئة التحرير
وحدة التدريب واالستشارات

األهداف العامة
تهدف الحقيبة إلى تحقيق مجموعة من األهداف التي يمكن إجمالها في ما يأتي:
.1

تنمية مهارات (الحفظ  -اإللقاء  -تحديد التفعيَلت سماعيا).

.2

تنمية التفكير اإلبداعي ،والتخيل ،والصياغة الجمالية.

.3

زيادة حصيلة (الثقافة الشعرية  -المعرفة اللغوية).

.4

تصحيح أخطاء النطق والكتابة.

.5

إزالة حاجز الخوف والرهبة من الكتابة.

.6

التحول من الصياغة التقريرية للصياغة الفنية.

.7

تنمية القدرة على الستماع الجيد والفهم والتطبيق.

.8

تغيير بعض القناعات الخاطئة من خَلل المعرفة والتدريب.

.9

اكتشاف الموهوبين في كل مهارة.

اإلطار التفصيلي
م

المبحث

1

المقاطع الصوتية

الهدف
وفيها تهيئة المتدرب على نظام المقاطع الصوتية وطريقة النتقال من
تمهيدا للتقطيع العروضي من خَلل بحور الشعر.
المقطع إلى التفعيلة
ا
شرح يتناسب مع المرحلة العمرية ،لكنه يراعي تقديم معلومات متنوعة

2

موسيقى الشعر
والبحور البسيطة

وأساسية يمكن البناء عليها وتعميقها .شرح ميسر يتخفف من حمولة
المصطلحات ،ويكون الهدف منه التعامل مع األذن وتعويدها على نغمة
التفعيَلت والتمييز بينها .دون التعامل مطلقا مع الزحافات والعلل
والصور المختلفة للبحر الشعري.

3

الحفظ واإللقاء

(ملحق)

4

الجملة العربية
نواسخها ،أنماطها ،وسائل
امتدادها

تنمية جانب الحفظ واإللقاء وقياسهما بشكل عملي ومنضبط وأكثر
توسعا.
ا
نستكمل ما بدأ في حقيبة الناشئة ،مع النتقال لمكونات متعددة للجملة
مثل األوصاف والمضافات وأشباه الجمل...

الوحدة األولى
المقاطع الصوتية

أهداف الوحدة
تهدف هذه الوحدة في نهايتها إلى تحقيق ما يلي:
.1

أن يعرف المتدرب المقصود بالمقطع الصوتي.

.2

أن يعرف المتدرب العَلقة بين المقطع الصوتي وموسيقى الشعر العربي.

.3

قادر على تقسيم الكلمة إلى مقاطع صوتية كتابة وقراءة.
أن يكون اا

.4

أن يعرف أقسام الكلمات بالنظر إلى مقاطعها.

.5

أن يفهم دور المقاطع في معرفة أوزان الشعر.

.6

أن يعرف معنى التفعيلة وعَلقتها بالمقاطع الصوتية.

في هذه الوحدة
يتدرب الطالب على تحويل البيت الشعري إلى مقاطع صوتية من خَلل النطق والكتابة.

المقطع الصوتي
لعله من الفائدة في هذا المقام أن ُن َذ ِك َر أنفسنا َّ
بأن الهدف من دراسة المقاطع الصوتية هو التمكن من ضبط
بنية األلفاظ العربية ،ومعرفة األوزان الشعرية؛ إذ َّ
إن المقاطع الصوتية هي الخطوة األولى في تعليم قواعد الشعر
العربي .وهذا يقودنا إلى السؤال اآلتي:
ما المقصود بالمقطع الصوتي؟
تعددت التعريفات التي دارت حول المقطع الصوتي ،ونخلص منها إلى أنه "أصغر وحدة صوتية مستقلة في
النطق معتمدة على الدفقة التنفسية ،أو الخفقة الصدرية".
وضعت يدك على صدرك عند ُنط ِق َك الكلمة ،فالكلمات التي ننطقها
ولعلك تشعر بهذه الدفقة أو الخفقة إذا
َ
ما هي إل مجموعة من األصوات المتشابكة ،ول يتم نطقها إل في صورة عدد من المقاطع الصوتية المترابطة
والمتداخلة.

وما العالقة بين المقاطع الصوتية والشعر العربي؟
إن المقاطع الصوتية هي السبيل إلى معرفة األوزان الشعرية؛ َّ
ألن ما يميز الشعر عن النثر موسيقاه
َّ
(إيقاعه الصوتي)؛ وهذه الموسيقى هي سر جمال الشعر ،وتذوقه.
ِ
النف ِ
الحفظ ،محباَّبا إلى َّ
و َّ
س فسرعان ما تتعلق
سهل
إن هذا اإليقاع الذي تستعذبه في الشعر هو الذي جعله َ
بهُ ،مط ِرابا لألذن فسرعان ما تنتشي له.

و َّ
إن القصيدة تتألف من مجموعة من األبيات ،وكل بيت يتألف من عدد من التفعيَلت ،وكل تفعيلة تتألف
من مجموعة من المقاطع ،والمقطع هو ائتَلف الحركات والسكنات؛ ومن ثم فإن المقطع الصوتي هو الذي يمكننا
من معرفة األوزان الشعرية باختَلف أنواعها.
كيف يتم تقسيم الكلمة إلى مقاطع؟
في البدء ِاعَلم َّ
أن المقاطع الصوتية تعتمد على المنطوق فقط من الكلمات؛ فكل ما ُينطق ُيكتب ،وما ل
ُينطق ل ُيكتب .ومعنى ذلك َّ
أن الحروف الزائدة غير المنطوقة في الكلمات ل تُ َعد من مقاطع الكلمة ،مثل( :الواو)
في كلمة (عمرو)؛ ألنها تُكتب ول تُنطق ،وكذلك (األلف) التي تُزاد بعد (واو الجماعة) كما في (نجحوا  -فازوا)؛
َّ
فإن األلف بعد (واو الجماعة) في الفعلين السابقين ليست من المقاطع الصوتية التي يتألف منها كل فعل ،وكذلك
السماء ِ -
الضياء).
(الَلم الشمسية) ل تُعد من مقاطع الكلمة؛ ألنها غير منطوقة ،مثلَّ ( :
وعلى عكس ما سبق هناك كلمات مشتملة على حروف منطوقة ولكنها غير مكتوبة؛ فهذه الحروف جزء من
مقاطع الكلمة ،وذلك مثل :هذا ،وهذه ،وهذان ،وهؤلء ،ولكن ،وداود ...إلخ ،فأسماء اإلشارة السابقة مشتملة على
األلف المنطوقة بعد (الهاء)؛ ومن ثم َّ
فإن هذه (األلف) غير المكتوبة جزء من مقاطع هذه الكلمات .ومثل ذلك في
كلمة (لكن)؛ فهي مشتملة على (األلف) المنطوقة بعد (الَلم) ،وكلمة (داود)؛ فهي مشتملة على (واو) بعد الواو
المكتوبة ،وكلمة (إله)؛ فهي مشتملة على (أَلِف) منطوقة بعد الَلم.

تمرين
أكمل الفراغات اآلتية بما يناسبها:

●

تتمثل فائدة المقاطع الصوتية في ،.............و.................

●

يتألف كل بيت في القصيدة من عدد من..............

●

تتألف كل تفعيلة من مجموعة من...................

●

المقطع الصوتي هو ائتَلف ،................و.................

●

يعتمد تقسيم الكلمة إلى مقاطع صوتية على.......................

خالصة ما سبق
في كتابة المقاطع الصوتية كل ما ينطق يكتب وما ل ينطق ل يكتب.
يعتمد تقسيم الكلمة إلى مقاطع صوتية على الحروف المنطوقة منها فقط.
الحرف المتحرك يرمز له بالشرطة المائلة هكذا ( ،)/أما الحرف الساكن فيرمز له بدائرة
هكذا (○).
حروف ِ
المد كلها ساكنة.

أسس كتابة المقطع الصوتي
اعى عند تقسيم الكلمة إلى مقاطع صوتية ما يأتي:
ومن األمور التي ينبغي أن تُر َ
ساكن،
حرف
احدا ما لم يكن بعده
مقطعا
الم َحَّر ُك بالفتح أو الضم أو الكسر ُي َع ُّد
ًّ
ٌ
ٌ
صوتيا و ً
ُ
ً
الحرف ُ
.1

ِ
و(سِئ َل)،
مثلَ ( :ف ِه َم) ،تنقسم إلى ثَلثة مقاطع( :فـَ  /ـهـ َ /م)ُ ،
ويرَم ُز لها بثَلثة متحركات (ُ ،)/-/-/
َك َل) ،فهي تنقسم إلى.........
(سـ ِ /ئـ َ /ل) ،ورمزها ،)/-/-/( :و(أ َ
تنقسم ا
أيضا إلى ثَلثة مقاطعُ :
مقاطع ،هي ،)....../...../.....( :ورمزها.).......( :

.2

المحرك مع الساكن الذي بعده ُي َع َّد ِ
احدا ،مثل:
ان
الحرف
َّ
مقطعا و ً
ً
جميعا تكونت من حرفين اثنين :أولهما
(كمَ ،لمَ ،منِ ،منَ ،عن) ،فالمَلحظ على هذه الكلمات أنها
َ
ا
فإن هذين الحرفين ُي َع َّد ِ
متحرك ،وثانيهما ساكن؛ ولذلك َّ
جميعا حركة
احدا ،ورمزها
معا
مقطعا و ا
ا
ا
ان ا
وسكون (.)○/
(نـ َ /جحـ ُ /ت) ،ورمزها (-/
ومن الحرف الساكن مع ما قبله
قولنا(:ن َجح ُت) ،وهي ثَلثية المقطعَ :
َ
و(علِم ُت) ،وهي تنقسم
،)/-○/
(صم ُ /ت) ،ورمزهماَ ،)/○-/( :
و(صم ُت) ،وهي ثنائية المقطعُ :
ُ
إلى ...........مقاطع ،هي ،)...../....../.....( :ورمزها.)..............( :

.3

حرف ِّ
المد مع الممدود الذي قبله ُي َع َّد ِ
احدا ،مثل:
ان
مقطعا و ً
ً
(في ،ما ،لُ ،ذو) ،فكل كلمة من هذه الكلمات تتكون من مقطع صوتي واحد أوله متحرك وثانيه

أيضا:
ساكن ( ،)○/ومن ذلك ا
( َقال) ،وهي تتكون من مقطعينَ ( :قا  /ل) ،ورمزهماَِ ،)/-○/(:
يع) ،وهي تتكون من........
و(يب ُ
َ
َ
مقاطع ،هي )..../...../....( :ورمزها،)........( :
و( َف ُازوا) ،وهي تتكون من مقطعين اثنين ،هماَ (:فا ُ /زو) ،ورمزهما.)○/-○/(:
.4

المشد ُد إلى حرفين :أولهما ساكن ُي ِ
َّ
مقطعا ،وثانيهما متحرك،
كو ُن مع المتحرك الذي قبله
ُي َف ُّك الحرف
ا
مثل:
أيضا (تَ َعَّلم) ،فهي تتكون
(عد َ /د) ،ورمزهما ،)/-○/( :ومن ذلك ا
(ع َّد) ،فهي تتكون من مقطعينَ :
َ
َ
من أربعة مقاطع( :تَـ َ /علـ َ /لـ َ /م) ،ورمزها.)/-/-○/-/( :
ومثلها( :تََوَّلي ُت) ،فهي تتكون من أربعة مقاطع( :تَـ َ /ولـ َ /ليـ ُ /ت) ،ورمزها.)/-○/-○/-/( :

.5

احد ،مثل:
الالم القمرية مع همزة الوصل قبلها
مقطع و ٌ
ٌ
(الَقم ُر) ،تتكون من أربعة مقاطع( :الـ َ /قـ  /مـ ُ /ر) ،ورمزها ،)/-/-/-○/( :و(الم َعلِم) ،وهي تتكون
َ
َ
ُ ُ
من خمسة مقاطع( :الـ ُ /مـ َ /علـ  /لِـ ُ /م) ،ورمزها.)/-/-○/-/-○/( :

.6

َّ
ساكن مع همزة (أل) ،وثانيهما متحرك،
المشد ُد بعد الالم الشمسية إلى حرفين :أولهما
الحرف
ُي َف ُّك
ٌ
ُ
مثل:
ول) ،فإنها تتكون من أربعة مقاطع( :اَر َ /ر ُ /سو ُ /ل) ،ورمزها ،)/-○/-/-○/( :وانتبه
َّ
(الرُس ُ
معي إلى َّ
أن الَلم الشمسية لم تُعد من مقاطع الكلمة؛ ألنها غير منطوقة.

ماء) ،فإنها تتكون من أربعة مقاطعَ( :اسـ َ /سـ َ /ما ُ /ء) ،ورمزها-○/-/-○/( :
أيضا َّ
ومن ذلك ا
(الس ُ
.)/
.7

ِ
متحرك ،مثل:
بحرف
الوصل من أول الكلمة إذا ُس ِبَق ْت
ف همزُة
ٍ
ٍ
ُت ْح َذ ُ
(انفتح ،ارتقى ،انكسر) ،فالهمزة في أول هذه األفعال همزُة وصل ،وإذا ُسِبقت بحرف متحرك مثل:
(الفاء ،أو الواو) َستُك َت ُب هكذاَ ( :فانَفتَ َح َ /وانَفتَ َحَ ،فان َك َس َر َ /وان َك َس َر) ،وانتبه إلى َّ
أن الهمزة غير
منطوقة عند ِ
نطق َك لهذه األفعال؛ ومن ثم َّ
فإن مقاطعها ستكون على النحو اآلتيَ ( :فنـ َ /فـ  /تَـ َ /ح
 َونـ َ /فـ  /تَـ َ /ح)َ ( ،فنـ َ /كـ َ /سـ َ /ر َ -ونـ َ /كـ َ /سـ َ /ر).وتأمل معي كيف تتألف مقاطع الجملة اآلتية  -وذلك عند ُنط ِق كلماتها متصلة دفعة واحدة :-
ْ
طَل َق) ،ول بد أن تَلحظ معي أنه عند ُنط ِق َك الجملة السابقة كاملة تسقط همزة
ور َفان َ
(أَطَلق ُت ال ُعصُف َ
(أل) من كلمة (العصفور) ،فالتاء في كلمة (أطلقت) ستتصل في النطق بَلم كلمة (العصفور) ،وهذا
طَل َق)؛ َّ
ألن الفاء ستتصل  -في النطق  -بالنون مباشرة؛
هو ما يحدث للهمزة عند نطقنا كلمة ( َفان َ
ومن ثم َّ
فإن مقاطع الجملة السابقة ستكون هكذا:
ط َ /لـ َ /ق)
(أَطـ َ /لقـ ُ /تلـ ُ /عصـ ُ /فو َ /ر َ /فنـ َ /
ورمزها)/-/-/-○/-/-○/-○/-○/-○/-○/( :
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رم ُز له بالنون؛ ألنه في األصل نو ٌن ساكن ٌة تَُزُاد في
ُي َع ُّد
ُ
التنوين َحْرًفا ساكًنا ُي ْخ َت ُم به المقطعُ ،
وي َ
آخر األسماء ُنطاقا ،مثل قولنا:
مفيد) ،تأمل معي مقاطع هذه الجملة( :ها  /ذا ِ /ك  /تا ُ /بن ُ /مـ ِ /فيـ ُ /دن) ورمزها:
كتاب ٌ
(هذا ٌ

()/○-○/-/-○-○/-/-○/-○/
وانظر كذلك إلى هذه الجملة( :تَ َعَّلم ُت ِعل اما َج ِد ايدا).
فمقاطعها( :تَـ َ /علـ َ /لمـ ُ /ت ِ /علـ َ /من َ /جـ ِ /ديـ َ /دن)
ورمزها)○/-○/-/-○/-○/-/-○/-○/-/( :
وتأمل كذلك هذه الجملةِ :
(استَمتَع ُت ِب ِرحَلة َب ِريَّة).
فمقاطعهاِ :
(اسـ  /تَـمـ  /تَعـ ُ /ت ِ /بـ ِ /رحـ َ /لـ ِ /تن َ /بر ِ /ريـ َ /يـ ِ /تن)
ورمزها)○/-/-○/-○/-○/-/-○/-/-/-○/-○/-○/( :
.9

حذف الياء أو األلف من أواخرالكلمات المنتهية بها إذا جاء بعدها (أل) :الشمسية ،أو القمرية
ُت ُ
وكان النطق متصَلا ،باإلضافة إلى حذف (أل) الشمسية وهمزة (أل) القمرية ،وذلك مثل:
(في َّ ِ
ف الياء من آخر حرف الجر (في) ،باإلضافة إلى حذف
الس َماء) ،فعند اتصال النطق ستُح َذ ُ
(أل) الشمسية من كلمة (السماء) ،وتتصل الفاء بالسين في كلمة (السماء) مباشرة؛ ومن ثم ستكون
مقاطعهاِ :
(فسـ َ /سـ  /ما ِ /ء) ،ورمزها.)/-○/-/-○/( :
ومثل ذلك يكون في الحروف المنتهية باأللف مثلِ( :إَلى ال َمن ِزِل)؛ فعند اتصال النطق ستحذف
األلف اللينة من آخر حرف الجر (إلى) ،باإلضافة إلى همزة الوصل من كلمة (المنزل) ،وتتصل لم
(إلى) بَلم (المنزل) مباشرة ،وستكون مقاطعهاِ( :إ َ /للـ َ /منـ ِ /ز ِ /ل) ،ورمزها.)/-/-○/-○/-/( :
أو َّ
ف الياء من آخر كلمة (النادي)،
(الن ِادي
الكبير) ،فعند النطق بهذه الجملة متصلة ستح َذ ُ
ُ

باإلضافة إلى همزة الوصل من كلمة (الكبير) ،وتتصل الدال المكسورة بَلم كلمة (الكبير) مباشرة؛
ومن ثم تكون مقاطعها( :أَّنـ َ /نا ِ /دلـ َ /كـ ِ /بيـ ُ /ر) ،ورمزها.)/-○/-/-○/-○/-○/( :
ِ
ف األلف من آخر
اق)؛ فعند النطق بهذه الجملة متصلة تُح َذ ُ
وكذلك األمر في قولنا( :انتَ َهى السَب ُ
الفعل (انتهى) ،باإلضافة إلى حذف (أل) الشمسية من كلمة (السباق) ،وتتصل الهاء بسين كلمة
(السباق) مباشرة ،فتكون مقاطعها كاآلتيِ :
(انـ  /تَـ َ /هسـ ِ /سـ َ/با ُ /ق) ،ورمزها-/-○/-/-○/( :
.)/-○/
حرف متحرك فَل تُحذف الياء ول األلف من أواخرها ،مثلِ( :إَل ى
أما إذا جاء بعد هذه الكلمات
ٌ
َر ُجل) ،فالراء في كلمة (رجل) حرف متحرك؛ ومن ثم ل تُحذف األلف اللينة من آخر حرف الجر
(إلى) عن اتصال النطق بها ،وتكون مقاطعهاِ( :إ  /ل َ /ر ُ /جـ  /لِن) ،ورمزها.)○/-/-/-○/-/( :
أو (في كتاب) ،فمقاطعها( :في ِ /كـ  /تا ِ /بن) ،ورمزها .)○/-○/-/-○/( :أو ِ
(ارَتَقى َر ُج ٌل)،
َ
فمقاطعهاِ :
(ار  /تَـ  /قا َ /ر ُ /جـ ُ /لن) ،ورمزها.)○/-/-/-○/-/-○/( :
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في الشعر قد تُ ْشَب ُع حركة هاء الغائب مع المفرد المذكر ،ومعنى اإلشباع مد الحركة القصيرة حتى
ينتج عن ِ
حرف من جنسها؛ فإذا أُشِب َعت ضمة الهاء في قولناَ( :ل ُه) ستكون (َل ُهو)؛ وتكون
المد
ٌ
َ
مقاطعهاَ(:لـ ُ /هو) ،ورمزها ،)○/-/( :ومثل ذلك لو أشبعنا كسرة الهاء في قولناِ( :ب ِه) ستكون
ِ
(عَلي ِه)؛ فعند اإلشباع ستكون
(ِب ِهي)؛ وتكون مقاطعهاِ( :بـ  /هي) ،ورمزها ،)○/-/( :وكذلك َ
(عـ َ /ليـ ِ /هي) ،ورمزها.)○/-○/-/( :
(عَلي ِهي)؛ وتكون مقاطعهاَ :
َ

أن الكلمات تنقسم بالنظر إلى مقاطعها إلى ما يأتي:
لعّلك تستنبط اآلن بعد هذا العرض َّ

●

كلمات أحادية المقطع ،مثل:
(عن َ -بل َ -ما ِ -في  -ل ُ -قم ِ -قف ُ -ذو َ -ذا)
َ
جميعا.)○/( :
ورمزها
ا

●

كلمات ثنائية المقطع ،مثل:
ام ِ - /○/اف َهم ِ - ○/○/اس َمع  - ○/○/أَقِبل .)○/○/
اع َ - /○/
ال َ - /○/ب َ
ط َ
( َق َ
افَ - /○/
صَ

●

كلمات ثَلثية المقطع ،مثل:
ِ
اب .)○/○//
( َف ِار ٌس ُ - ○//○/مؤ ِم ٌن  - ○//○/كتَ ٌ

●

كلمات رباعية المقطع ،مثل:
(س َم َك ٌة َ - ○////مد َرَس ٌة َ - ○ ///○/ح ِديَق ٌة ُ - ○//○//مستَقَب ٌل .)○/○//○/
َ

●

كلمات خماسية المقطع ،مثل:
ِ
ِ
ات .)○/○/○/○/○/
(متََد ِر ٌب ُ - ○//○///مَقد َم ٌة  - ○///○//اسِتث َم َار ٌ
ُ

●

كلمات سداسية المقطع ،مثل:
(متََق ِدمو َن ُ - /○//○///متَ َعلِ ُمو َن  - /○//○///المستَث ِم ُرو َن .)/○/○/○//○/
ُ

●

كلمات سباعية المقطع ،وهو أقصى عدد تصل إليه مقاطع الكلمة العربية بالسوابق أو اللواحق ،مثل:
ِ
ِ
المتََق ِد ُمو َن .)/○/○////○/
المتَ َعل ُمو َنُ - /○/○////○/
(المتَ َسل ُحو َن ُ - /○/○////○/
ُ

في هذا الجزء
يتدرب الطَلب على النطق السليم ،وعلى الضبط بالشكل كتابة ،ثم على تحويل النطق
والكتابة العادية إلى مقاطع ،مع التركيز على الكتابة مع النطق.

تمرين 1

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مقاطع صوتية ،ثم ارُمز لِ ُكل منها
الجمل اآلتي َة إلى
بعد هذا
َ
َ
العرض اخ َتبر معلومات َك ،وَقس ِم الكلمات و َ
ِ
ِ
السكنات.
بالحركات و
●

ُم َعلِ َمةٌ :مقاطعها ،)....................( :رمزها.)...........( :

●

ِ
ان :مقاطعها ،)....................( :رمزها.)...........( :
الل َس ُ

●

ال َمك ُنو ُن :مقاطعها ،)..................( :رمزها.)...........( :

●

األَخ ََل ُق :مقاطعها ( ،)....................رمزها.)...........( :

●

ِان َد َف َع :مقاطعها ( ،)....................رمزها.)............( :

●

ات :مقاطعها ( ،)...................رمزها.)...........( :
َّ
السماو ُ

●

المستَق ِد ُمو َن :مقاطعها ،).................( :رمزها.)...........( :
ُ

●

هؤ ِ
لء :مقاطعها ،)....................( :رمزها.)...........( :
َُ

●

وف :مقاطعها ،)...................( :رمزها.)...........( :
الس ُي ُ

●

ِاسَتلَقى :مقاطعها ،)....................( :رمزها.)...........( :

●

ُرؤَي ٌة :مقاطعها ،)....................( :رمزها.)............( :

●

ِ
ض :مقاطعها ،)....................( :رمزها.)...........( :
انتََف َ

●

الزِد َه ُار :مقاطعها ،)....................( :رمزها.)........( :

●

َّ
الط ِائف عروس المص ِائ ِ
ف.
ُ َُ ُ َ َ
المقاطع................................................................. :
رمزها................................................................... :

●

اس أَع َذ ُرُهم لِ َّلن ِ
الن ِ
أَعَق ُل َّ
اس.
المقاطع................................................................. :
رمزها................................................................... :

●

َالج ِ
اه ُل َع ُدو َنف ِس ِه.
َ
المقاطع................................................................. :
رمزها................................................................... :

●

ِ
الصد ُق َيه ِدي ِإَلى ِ
البر.
المقاطع................................................................. :
رمزها................................................................... :

●

ِبالشك ِر تَدوم ِ
الن َع ُم.
ُ ُ
المقاطع................................................................. :
رمزها................................................................... :

●

َّ
اع ِة.
َّ
الس َع َادةُ في الط َ
المقاطع................................................................. :
رمزها................................................................... :

●

ُ"ر َّب أَخ َل َك َلم َتلِدهُ أُم َك".
المقاطع............................................................... .. :
رمزها................................................................... :

بعد أن َّ
تمكن َت من معرفة المقاطع الصوتية ،وكيفية تقسيم الكلمات والجمل إلى مقاطع ،والرمز إليها
بالحركات والسكنات ،يجدر بنا اآلن أن ننطلق إلى حديقة الشعر الغناء ،وارفة الظَلل و ِ
المعاني ،عذبة الموسيقى
َ
ِ
األلحان لنتعرف كيفية تقسيم األبيات إلى مقاطع.
و

تمرين 2
المتدارك :-
يقول أبو الحسن الحصري القيرواني - 1من بحر
َ
الصـب َم َتى َغ ُد ُه
َيا َلي ُل َّ
ِ
الس َ ِ ِ
ام َّ
ـاعة َموع ُدهُ
أَقَي ُ

2

َرَق َد الس َّم ُار وأ ََّرَق ُه
ِ
أس ِ
َ ٌ
ـف للَبي ِـن ُي َرد ُدهُ

3

اه َّ
النج ُـم َوَر َّق َل ُه
َفَب َك ُ
ص ُـد ُه
َّ
مما َيرَع ُ
ـاه َوَير ُ
ِ
ـف ِب َغ َزال ِذي َهَيـف
َكل ٌ
َخـوف الـو ِ
اشي َـن ُي َش ِرُد ُه
ُ

4

 1شاعر مشهور من أهل القيروانُ ،وِلد وعاش فيها ،ثم انتقل إلى األندلس ،ومات في طنجة (488هـ = 1095م).
 2الصب :العاشق.
الحزن .البين :الفراق.
 3الس َّم ُار :جمع (السامر) ،وهم المتسامرون ،من َّ
األس ُ
فُ :
(الس َمر) ،وهو الحديث آخر الليلَ .

ـاي َل ُه َش َـراكا
صَبت َعيَن َ
َن َ
َّ
َّ
صي ُد ُه
في النـو ِم َف َعز تَ َ

5

في هذه األبيات يتحدث الشاعر عن طول الليل الذي يعانيه العاشق الولهان ،ويحول بينه وبين الحبيب،
ويجعله يشعر بأنه لن ينتهي حتى تقوم الساعة.
وحيدا في هذا الليل الطويل؛ فقد رقد س َّم ُارهُ ،ولم يعد يصاحبه إل حزُن الفر ِ
اق وأََل ُم ُه.
وقد صار الشاعر ا
ُ
وبعد أن َّ
تخلى عنه س َّم ُارهُ لم َير َّ
يعتمل في
النجوم بعد أن َش َع َرت بما
النجوم في السماء؛ َفَب َكت ُه
ِق له إل
ُ
ُ
ُ
ُ
مولع بمحبوبة
صدره
ُ
وتجيش له َنف ُس ُه ،وإذا سألت عن السبب عن الحالة التي يعيشها الشاعر فاإلجابة تكمن في أنه ٌ
فلما َّ
عز عليه رؤيتها في الحقيقة تمنى أن يراها في
عفيفة يمنعها عنه الخوف من أن تنالها ألسنة الواشين بسوءَّ ،
منامه ،ولكن هيهات هيهات ألمنيته.
واآلن ،كيف نقسم األبيات السابقة إلى مقاطع صوتية؟

تعال إلى البيت األول:
َ
الس ِ
ِ
َيا َلي ُـل َّ
ام َّ َ
ـاعة َمـو ِع ُدهُ
الصـب َمتَى َغ ُـد ُه أَقَي ُ
ور البطن ،ورشاقة القوام ،وهي من صفات الحسن والجمال .الواشين :جمع
ف :دقة َ
َ 4كلِ ٌ
الخص ِرُ ،
الهَي ُ
وض ُم ُ
ف :شديد الحب َول َهانَ .
َّ
مستعصيا.
المف ِس ُد .يشرده :ينفره ،ويجعله
ا
ام ُ
الواشي ،وهو الن َّم ُ
َّ 5
َّ
وص ُع َب.
الش َر ُ
ك :حبائل الصيد (الفخ) .عز :امتنع َ

مقاطعه:
ِ
ِ
/مو ِ /عـ ُ /د ُ /هو)
صبـ ُ /ب َ /مـ  /تَا َ /غـ ُ /د ُ /هو  /أَ  /قـ َ /يا ُ /مسـ َ /سا َ
َ
/عـ  /ـة َ
(يا  /ليـ  /لُصـ َ /
ورمزها:
(.)○/-/-/-○/-/-/-○/-○/-○/-/-/-○/-/-/-○/-/-/-○/-○/-○/-○/
والبيت الثاني:
ف ِللَبي ِن ُي َرِد ُد ُه
أس ٌ
َرَق َـد الس َّم ُ
ـار وأ ََّرَق ُـه َ
مقاطعه:
(ر َ /قـ َ /دسـ ُ /سمـ َ /ما ُ /ر َ /و  /أَر َ /ر َ /قـ ُ /هو َ /أ َ /سـ ُ /فن  /لِلـ َ /بيـ ِ /ن ُ /يـ َ /رد ِ /د ُ /د /
َ
ُهو).
ورمزها:
(.)○/-/-/-○/-/-/-○/-○/-○/-/-/-○/-/-/-○/-/-/-○/-○/-○/-/-/
والبيت الثالث:
اه َّ
ص ُـد ُه
النج ُـم َوَر َّق َل ُه َّ
َفَب َك ُ
مما َيرَعـاهُ َوَير ُ
مقاطعه:
ِ
صـ ُ /د ُ /هو).
( َفـ َ /بـ َ /كا ُ /هنـ َ /نجـ ُ /م َ /و َ /رقـ َ /ق َ /ل ُ /هو  /ممـ َ /ما َ /ير َ /عا ُ /ـه َ /و َ /ير ُ /
ورمزها:

(.)○/-/-/-○/-/-/-○/-○/-○/-○/-○/-/-/-○/-/-/-○/-○/-○/-/-/
والبيت الرابع:
َكلِـف ِب َغ َزال ِذي هيـف خـوف الـو ِ
اشي َـن ُي َش ِرُد ُه
ٌ
ََ َ ُ
مقاطعه:
(كـ  /لِـ ُ /فن ِ /بـ َ /غـ َ /از  /لِن ِ /ذي َ /هـ َ /يـ ِ /فن َ /خو ُ /فلـ َ /وا ِ /شيـ َ /ن ُ /يـ َ /شر ِ /ر ُ /د ُ /هو).
َ
ورمزها:
(.)○/-/-/-○/-/-/-○/-○/-○/-○/-○/-/-/-○/-○/-○/-/-/-○/-/-/
والبيت الخامس:
َّ
َّ
صـي ُد ُه
صَبت َعيَن َ
ـاي َل ُه َش َـراكا في النـو ِم َف َعـز َت َ
َن َ
مقاطعه:
ِ
صيـُ /يـُ /دُ /هو).
صـَ /بتَ /عيـَ /ناَ /ي /لـَُ /هوَ /شـَ /رَ /كن /فنـَ /نو /مَِ /فـَ /عزَ /ز /تَـَ /
(نـََ /
ورمزها:
(.)○/-/-/-○/-/-/-○/-/-/-○/-○/-○/-/-/-○/-/-/-○/-○/-○/-/-/
6
ِ
شامخا
متحدايا كل عوائق الحياة ،وتأمل رغبته العارمة في أن يعيش
واآلن تأمل ما قاله أبو القاسم الشابي
ا

 6شاعر تونسي ،ولد عام 1909م في بلدة (توزر) التونسية ،والتحق بجامع الزيتونة عام 1914م ،وتخرج الشابي في الزيتونة ونال
جائزة التطويع (وهي شهادة نهاية الدروس الجامعية) عام  1927م ،ثم التحق بكلية الحقوق ،لكنه لم يكمل دراسته بها لوفاة والده.

حالما مغردا ما دامت تدب فيه الروح ،ثم ِ
قطع هذه األبيات إلى مقاطع صوتية ،ثم ارمز لها بالحركات والسكنات.
ا
ا
يقول  -من بحر الكامل :-
سأعيش َرغم َّ
الد ِاء واألع َد ِاء
ُ َ
الش َّم ِ
القم ِة َّ
اء
الصق ِر َفو َق َّ
َك َّ

7

ِ
ِِ
الما
َوأَس ُ
ير في دنيا المشاعر َح ا
َغ ِرادا ،وِتل َك سعادةُ الشعراء
ِ
الحياة َوَوحِي َها
أُص ِغي لموسيقى
ِ
ِ
إنشائي
يب ُرو َح الكو ِن في
وأُذ ُ
أَم ِشي ِب ُروح َحالم ُمتََو ِهج
ظل َم ِة اآلل ِم واألدواء
في ُ

ِ8

النور في قلبي وبين جو ِ
انحي
ُ
َ ََ
السير في َّ
الظل َماء
َلم أَخ َشى َّ َ
َف َع َ

ِ9

نضج شعره على صغر سنه وكثر إلى أن مات عام 1934م .وهذه األبيات من قصيدة له بعنوان( :نشيد الجبار) ،في ديوانه:
ص .29ديوان أبي القاسم الشابي ورسائله ،دار الكتاب العربي ،ط1415 /2هـ = 1994م.
 7الشماء :الشامخة.
باطنا.
اا
 8متوهج :متوقد ومشتعل .األدواء :جمع (الداء) ،وهو المرض
ظاهر أو ا

ِِ
َّ
اي الذي ل تنتهي
إني أنا الن ُ
ِ 10

دام في األحياء
أَن َغ ُ
ام ُه ما َ

البيت األول
مقاطعه........................................................................ :
رمزها........................................................................... :
البيت الثاني:
مقاطعه....................................................................... :
رمزها...................................................................... ....:

البيت الثالث:
مقاطعه...................................................................... :
رمزها......................................................................... .. :

 9جوانحي :جمع (جانحة) ،وهي أضَلع اإلنسان مما يلي الصدر.
 10الناي :آلة من آلت الطرب.

البيت الرابع:
مقاطعه......................................................................... :
رمزها........................................................................... :
البيت الخامس:
مقاطعه........................................................................ :
رمزها.......................................................................... :
البيت السادس:
مقاطعه......................................................................... :

رمزها......................................................................... :
وتأمل كذلك ما قاله الشاعر أسعد رستم

11

أصلع:
 من بحر الكامل  -يصف صدياقا لهَ

ِِ
لِ ِ ِ
اء
صديقَنا في َأرسه َ
َ
صح َر ُ
َّ
ِ
اء
َجفت فَل ُعش ٌب ب َها أَو َم ُ

 11هو أسعد بن ميخائيل رستم ،شاعر فكاهي لبناني األصل ،ولد في بعلبك عام 1870م ،ورحل إلى الوليات المتحدة األمريكية،
كثير منه؛ حتى نمت شاعريته الفكاهية .مات عام 1969م.
وأولع بالشعر ،وحفظ اا

ِ
وكأََّنها الميد ِ
الو َغى
َ ُ
َ َ
ان من َبعد َ
ِ
اء
َفِني
ُ
الجميع َف َما ب َها أَحَي ُ
َ

12

ص ِح َيفة الِبَّلوِر َيل َم ُع َسط ُح َها
َك َ
ِ
ِ
اء
َوَل َها َبَي ٌ
اض َناص ٌع َوضَي ُ

13

يحتاج ِقن ِديَل َف ِمن
في اللي ِل ل
ُ
َّ َّ
ِ ِ
اء
إش َراقها تَ َتَبد ُد الظل َم ُ

14

البيت األول
مقاطعه........................................................................ :
رمزها.......................................................................... :
البيت الثاني:
مقاطعه......................................................................... :
 12الوغى :صوت الحربِ .فني :باد وانتهى وجوده.
َ
 13البلور :نوع من الزجاج.
 14تتبدد :تزول وتنتهي.

رمزها........................................................................... :
البيت الثالث:
مقاطعه........................................................................ :
رمزها.......................................................................... :
البيت الرابع:
مقاطعه......................................................................... :
رمزها.......................................................................... :
وضحنا من قبل أن من فوائد المقاطع الصوتية أنها تمكننا من معرفة األوزان الشعرية .والسؤال الذي يطرح
نفسه اآلن هو:
كيف تساعدنا المقاطع الصوتية في معرفة أوزان الشعر؟
آنفا أن المقاطع الصوتية تتألف من مجموعة من الحركات والسكنات ،وهذه الحركات والسكنات هي
عرفنا ا
التي تُ َك ِو ُن ما ُي َس َّمى بالتفعيلة.

ما المقصود بالتفعيلة؟
ِ
ف من خَللها نوعُ البحر ،والبحر هو الوزن
عر ُ
هي الوحدة الموسيقية التي يتكون من تكرارها بي ُت الشع ِرُ ،
وي َ
الشعري.
بحرا؛ ولذلك
بحرا ،وضع منها الخليل بن أحمد الفراهيدي خمسة عشر ا
واعلم أن بحور الشعر ستة عشر ا
بالمتدارك.
آخر ُس ِمي
الع ُروض) ،وأضاف األخفش اا
َ
بحر َ
ُين َس ُب إليه وض ُع (عل ِم َ
َ
ف بها.
ويع َر ُ
ولكل بحر من هذه البحور تفعيلته التي تميزه عن غيره ُ
●

اعَلتُن) ،ورمزها (.)○///○//
(مَف َ
فتفعيلة بحر الوافر ُ

●

وتفعيلة بحر الكامل (متََف ِ
اعلُن) ،ورمزها (.)○//○///
ُ

●

وتفعيلة بحر الهزج (مَف ِ
اعيلُن) ،ورمزها (.)○/○/○//
َ َ

●

(مستَف ِعُلن) ،ورمزها (.)○//○/○/
وتفعيلة بحر َّ
الر َجز ُ

●

الرمل ( َف ِ
اعَلتُن) ،ورمزها (.)○/○//○/
وتفعيلة بحر َّ َ

●

وتفعيلة بحر المتََق ِارب ( َف ُعولُن) ،ورمزها (.)○/○//

●

وتفعيلة بحر المتدارك ( َف ِ
اعلُن) ،ورمزها (.)○//○/
َ

واعلم أن هذه البحور السابقة تُ َس َّمى البحور ذات التفعيلة الواحدة؛ أي أنها تتكون من تفعيلة واحدة ،وبتكرار
كل تفعيلة من التفعيَلت السابقة بصورة منظمة وبعدد معين متساو يتألف البيت.
متساو من التفعيالت،
معنى ما سبق أن القصيدة تتكون من عدد من األبيات ،ويتكون كل بيت من عدد
ٍ
أوتادا .وتنقسم هذه األسباب قسمين ،وكذلك
وكل تفعيلة تتكون من عدد من المقاطع الصوتية ُت َس َّمى
أسبابا و ً
ً
األوتاد .وإليك تفصيلها:
(عن َ -لم َ -قد َ -بل -
السبب الخفيف :وهو ما َّ
تكو َن من حرفين أولهما متحرك وثانيهما ساكن ،مثلَ :
ِ
ِ
ويرَم ُز لهذا السبب الخفيف بـ (.)○/
َمن  -من َ -هل َ -ما  -ل َ -يا  -في)ُ ،
السبب الثقيل :وهو ما َ ن ِ
ِ ِ
ِ
ويرَم ُز لهذا السبب الخفيف بـ
(م َع َ -ل َك ِ -ب َك)ُ ،
تك َّو من َحرَفين متحرَكين ،مثلَ :
(.)//
تكو َن من
الوتد المجموع :وهو ما تَ َك َّو َن من ثَلثة أحرف أولها وثانيها متحركان وثالثها ساكن ،أي ما َّ
ويرَم ُز لهذا الوتد المجموع بـ (.)○//
(عَلى َ -بَلى ِ -إَلى َ -د َعا ِ -ر َ
متحركين فساكن ،مثلَ :
ضا َ -س َما)ُ ،
الوتد المفروق :وهو ما تَ َك َّو َن ِمن حرفين متحركين بينهما حرف ساكن ،أي ما تَ َك َّو َن من متحرك فساكن
ِ
ِ
ويرَم ُز لهذا الوتد المفروق بـ (.)/○/
ام  -نع َم ِ -بئ َس َ -لي َس)ُ .
فمتحرك ،مثل( :من َك َ -عن َك َ -ق َ
ال َ -
صَ
أيضا ما ُي َس َّمى بالفاصلة الصغرى والفاصلة الكبرى ،وتفصيلها كاآلتي:
وهناك ً
ِ
(علِ َمت َ -ن َج َحت -
الفاصلة الصغرى :هي ما َ
تك َّوَنت من ثَلثة أحرف متحركة يليها حرف ساكن ،مثلَ :
ويرَم ُز لهذه الفاصلة الصغرى بـ ( ،)○///أي أنها عبارة عن سببين :أولهما،.............
َر ُج ٌل/بالتنوين)ُ ،
ورمزه .......وثانيهما ،............ورمزه.....

ص َد َق ٌة  /مع
الفاصلة الكبرى :هي ما تَ َك َّوَنت من أربعة أحرف متحركة يليها ساكن ،مثلَ :
(ش َج َرةٌ َ -س َم َك ٌة َ -
تتكو ُن من سبب،.............
ويرَم ُز لهذه الفاصلة الكبرى بـ ( ،)○////أي أنها
َّ
تنوين هذه الكلمات)ُ ،
ورمزه ،..........ووتد ،..........ورمزه............

يتدرب الطالب اآلن على التقطيع السماعي
من خالل إتقان نغمة التفعيلة والبحر

لعلك اآلن تستطيع أن ِ
كل بيت إلى تفعيَلت ،أي إلى أسباب وأوتاد ،وهذا يقودنا إلى كيفية تقطيع
تقس َم َّ
البيت الشعري.
ولكن انتبه إلى ما يأتي من أمور ينبغي مراعاتها عند تقطيع أي بيت:
●

اءة سليم اة.
اق أر البيت أوال قر ا

●

كلمات ِ
ِ
صحيحا.
طا
اضبط
البيت ضب ا
ا

●

البيت كتاب اة عروضي اة ،واعلم َّ
ط ُق فقط ،وإسقاط ما ل
اكتب
أن الكتابة العروضية تعتمد على ما ُين َ
َ
ط ُق ،وهذا سبق توضيحه في دراسة المقاطع الصوتية.
ُين َ

●

ِ
ط تفعيلته؛ فتتمكن من ِنسَبِت ِه إلى بحره الصحيح.
تَ َغ َّن
بالبيت حتى تستطيع استنبا َ

●

ارمز لكلمات البيت بالحركات والسكنات؛ فَل بد لكل حرف منطوق أن ُيرَم َز له إما بحركة أو
بسكون.

●

ِِ
ِ
حرف (الدال /
كل متحرك
ضع في ما يقابل َّ
لكي تستشعر موسيقى البيت وغناءه َدندن كلماته؛ أي َ
َ
حرف (النون  /ن) .وذلك مثل:
َد) ،وفي ما يقابل َّ
كل ساكن َ

-

اعَلتُن /ددن دددن) ،وهذه تفعيلة بحر.....................
(مَف َ
ُ

-

(متََف ِ
اعُلن  /دددن ددن) ،وهذه تفعيلة بحر................
ُ

-

(مَف ِ
اعيُلن  /ددن دن دن) ،وهذه تفعيلة بحر............
َ

-

(مستَف ِعُلن  /دن دن ددن) ،وهذه تفعيلة بحر............
ُ

-

( َف ِ
اعَلتُن  /دن ددن دن) ،وهذه تفعيلة بحر............

-

( َف ُعولُن  /ددن دن) ،وهذه تفعيلة بحر...............

-

( َف ِ
اعلُن  /دن ددن) ،وهذه تفعيلة بحر.................

فإن هذه الدندنة ال شك أنها تشعرك بإيقاع الكلمات وموسيقى كل بحر ،وتجعل وزن البحر سريع التعلق
َّ
بذهنك.
ولكي تعي ذلك تأمل معي ما قاله اإلمام الشافعي
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 -رحمه هللا  -من بحر الوافر:

شكوت إلى وكيع سوء ِح ِ
فظي
ُ
َ
ِ
المعاصي
فأرش َدني إلى تَر ِك
َ
َوأخَب َرِني َّ
نور
العلم ٌ
بأن َ
نور هللاِ ل ُيه َدى لعاصي
َو ُ

ولكي تقطع البيتين السابقين اتبع الخطوات اآلتية:

 15الشافعي ،اإلمام محمد بن إدريس ،ديوانه ،إعداد :محمد إبراهيم سليم ،مكتبة ابن سينا ،مصر( ،دت) ،ص.87

ِ
وء ِحفظي
َش َكو ُت إلى َوكيع ُس َ
َفأَرَش َدِني إلى تَر ِك المعاصي
َش َكوت ِإل  -و ِك ِ
يعن ُسو َ -ء ِحف ِظي
ُ
َ
َفأَرَش َدِني  -إل َترِكل  -معاصي
○/○// - ○/○/○// - ○///○//
○/○// - ○/○/○// - ○///○//
ددن دددن  -ددن دندن  -ددن دن
ددن دددن  -ددن دن دن  -ددن دن
ُمَفا َعَلتُن ُ -مَفا َعلتُن ُ -مَفا َعل
ُمَفا َعَلتُن ُ -مَفا َعلتُن ُ -مَفا َعل

َوأَخَب َرِني َّ
نور
بأن العل َم ٌ
نور هللاِ ل ُيه َدى لعاصي
َو ُ
َوأَخَب َرِني ِ -بأَنَنل ِعل  -م ُنوُرن
َ
وُنورل ََل ِ -ه ََل يهدا  -لِعا ِ
صي
ُ َ
َ
َ ُ

○/○// - ○/○/○// - ○///○//
○/○// - ○/○/○// - ○/○/○//
ددن دددن  -ددن دن دن  -ددن دن
ددن دندن  -ددن دن دن  -ددن دن
ُمَفا َعَلتُن ُ -مَفا َعلتُن ُ -مَفا َعل
ُمَفا َعلتُن ُ -مَفا َعلتُن ُ -مَفا َعل

تكو َن منها كل بيت من البيتين السابقين؟
ما عدد التفعيالت التي َّ
........................................................... .....................
إلى أي بحر ينتمي هذان البيتان؟
.................................................................................
وتأمل كذلك ما قاله أحمد شوقي -16من بحر الوافر :-
ِ
ِ
داء
َوَلم أ ََر مث َل َجم ِع المال ا
ِ ِ ِِ
ِ
ص َابا
ول مث َل الَبخيل به ُم َ
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َفَل تَق ُتل َك َشه َوتُ ُه َوِزن َها
ِن َّ
الطعام أ َِو َّ
الش َرَابا
َك َما َتزُ
ََ

وعند تقطيع هذين البيتين سيكون:
ِ
ِ
داء
َوَلم أ ََر مث َل َجم ِع المال ا
ِ ِ ِِ
ِ
ص َابا
ول مث َل الَبخيل به ُم َ
ِ
ِ
ِ
اءن
َوَلمأ ََرمثـ َ -ل َجمعل َما  -ل َد َ
ِ
ِ ِ ِِ
صاَبا
َوَل مثَللـ َ -بخيل بهي ُ -م َ
○/○// - ○/○/○// - ○///○//
○/○// - ○///○// - ○/○/○//
ددن دددن  -ددن دن دن  -ددن دن
ددن دن دن  -ددن دددن  -ددن دن
اعل
اعلتُن ُ -مَف َ
اعَلتُن ُ -مَف َ
ُمَف َ
اعل
اعَلتُن ُ -مَف َ
اعلتُن ُ -مَف َ
ُمَف َ
َفَل تَق ُتل َك َشه َوتُ ُه َوِزن َها

ِن َّ
الطعام أ َِو َّ
الش َرَابا
َك َما َتزُ
ََ
َف ََل تَقتُلـ َ -ك َشه َوتُ ُهو َ -وِزن َها
ط َعا َم أ َِوشـ َ -ش َارَبا
َك َما َت ِزُنط َ -
○/○// - ○///○// - ○/○/○//
○/○// - ○///○// - ○///○//
ددن دن دن  -ددن دددن  -ددن دن
ددن دددن  -ددن دددن  -ددن دن
اعل
اعَلتُن ُ -مَف َ
اعلتُن ُ -مَف َ
ُمَف َ
اعل
اعَلتُن ُ -مَف َ
اعَلتُن ُ -مَف َ
ُمَف َ

تكو َن منها كل بيت من البيتين السابقين؟
ما عدد التفعيَلت التي َّ
.................................................................................
إلى أي بحر ينتمي هذان البيتان؟
.................................................................................
وتأمل كذلك ما قاله ابن زيدون  -من بحر المتقارب :-

صر ُقربك َليِلي َّ
ِ
الط ِويَل
ُيَق ُ ُ َ
ِ
ِ ِ
العلِيَل
صالُ َك َقلبي َ
َوَيشفي و َ
ِ
يح الص ُد ِ
ود
صَفت من َك ِر ُ
َوإِن َع َ
ِ
ِ
البِليَل
يم الحياة َ
َفَقد ُت َنس َ

وتأمل كيفية تقطيع هذين البيتين:
صر ُقربك َليِلي َّ
ِ
الط ِويَل
ُيَق ُ ُ َ
ِ ِ
العلِيَل
ال َك َقلِبي َ
ص ُ
َوَيشفي و َ
ُيَقص ِ
ط ِويَل
ص ُ -رُقر ُب َ -كَليلِط َ -
ِ
ِ
صا ُل َ -كَقلِبل َ -علِي ََل
َوَيشفي  -و َ
○/○// - ○/○// - /○// - /○//
○/○// - ○/○// - /○// -○/○//
ددن د  -ددن د  -ددن دن  -ددن دن
ددن دن  -ددن د  -ددن دن  -ددن دن
ول َ -ف ُعوُلن َ -ف ُعوُلن
ول َ -ف ُع ُ
َف ُع ُ

ول َ -ف ُعوُلن َ -ف ُعوُلن
َف ُعوُلن َ -ف ُع ُ
ِ
يح الص ُد ِ
ود
صَفت من َك ِر ُ
َوإِن َع َ
ِ
ِ
البِليَل
يم الحياة َ
َفَقد ُت َنس َ
ِ
ِ
ص ُدوِدي
َوإِن َ
صَفتمن َ -كري ُحص ُ -
عَ -
َفَقد ُت َ -ن ِسي َمل َ -حَي ِاتل َ -بلِي ََل
○/○// - ○/○// - ○/○// - /○//
○/○// - ○/○// -○/○// - /○//
ددن د  -ددن دن  -ددن دن  -ددن دن
ددند  -ددن دن  -ددن دن  -ددن دن
ول َ -ف ُعوُلن َ -ف ُعوُلن َ -ف ُعوُلن
َف ُع ُ
ول َ -ف ُعوُلن َ -ف ُعوُلن َ -ف ُعوُلن
َف ُع ُ

تكو َن منها كل بيت من البيتين السابقين؟
ما عدد التفعيَلت التي َّ
............................................. ....................................
إلى أي بحر ينتمي هذان البيتان؟
............................................. ....................................

الوحدة الثانية
موسيقى الشعر العربي
البحور الصافية ذات الوحدة اإليقاعية الواحدة
(وحيدة التفعيلة)

في هذا الجزء
يتم تقسيم األبيات بين الطَلب بحيث يلقونها منغمة حسب التفعيَلت بعد استذكارها
والتدرب عليها

قائَل :سأقص عليكم  -يا أبنائي  -بعض أخبار َج ِدنا (الخليل بن
فرحا
مسرورا ،ا
ا
دخل المعلم على تَلمذته ،ا
أحمد الفراهيدي) مع موسيقى الشعر العربي؛ فقد كان يتمتع بملكة لغوية رائعة ،وبإحساس عال بموسيقى الكَلم،
وبأُ ُذن موسيقية تلتقط األنغام ،وتميز بين أنواعها؛ فمن خَلل مطالعته الشعر العربي ،أخذ يجمع األنغام ،وي ِ
رددها
ُ
مرة بعد أخرى ،ويستزيد من األشعار العربية؛ فإذا به يكتشف أن لألشعار أوزاانا تختلف من قصيدة ألخرى ،وأن لها
قواعد وأصوال ،سار عليها الشعراء في إبداعهم ،واكتشف لنا ِعل اما يختص بإيقاع الشعر ،أو موسيقى الكَلم المنظوم؛
بحرا ،ثم استدرك عليه تلميذه األخفش
فجمع بحور الشعر التي نسج عليها الشعراء أنغامهم ،فوجدها خمسة عشر ا
بحرا ،صاغ فيها شعراؤنا ألحانهم الجميلة ،وأنغامهم الرشيقة.
اا
بحر آخر ،فصارت عدة البحور العروضية ستة عشر ا
طالب :أستاذ ،هل معنى ذلك أن جدنا الخليل اخترع هذه البحور الستة عشر؟
المعلم :البحور اكتشفها جدنا الخليل ولم يخترعها؛ فهي موجودة من قبل؛ ألن الشعر سابق على العروض،
وموسيقى الشعر ،لكن دعني أتحدث بشيء من التبسيط عن بحور الشعر العربي عنده؛ فهي نوعان:
األول يسمى البحور الصافية ،أو وحيدة التفعيلة ،واآلخر  -البحور المزدوجة ،أو المختلطة ،أو ثنائية
التفعيلة.
طالب :أستاذ ،لو سمحت ،هل لك أن توضح لنا هذه األلفاظ :التفعيلة ،الصافية ،المختلطة ،بحور الشعر،
العروض؟
األوزانَ ،
مكونة من عدد من األصوات المنطوقة على هيئة مقاطع،
المعلم :التفعيلة تُ َعد وحدة موسيقية أو إيقاعيةَّ ،
يم) وكررها بصوت عال ،ستجد أنها تمثل تفعيلة ،أو وحدة
وتختلف من بحر إلى آخر .حاول مثَل نطق كلمة َ
(ك ِر ٌ
تقابل(:فُ ،عوُ ،لن) ،ولو حاولت أن تأتي بمثلها من الكَلم
(كِ ،رىُ ،من)
موسيقية صغيرة؛
َ
يم) تتكون منَ :
َ
ف(ك ِر ٌ

بليغ... ،
عظيم،
ستجد الكثير ،مثل:
جميلٌ ،
ٌ
ٌ
يع( ،فعولن ،فعولن).
ام َج َو ٌاد( ،فعولن ،فعولن)،
ٌ
حصان سر ٌ
طالبُ :ح َس ٌ
المعلم :بالضبط ،على هذا الشكل ستصاغ التفعيَلت في البحر ،أما كلمة (الصافية) فنعني بها البحور ذات
التفعيلة الواحدة التي تمثل الوحدة اإليقاعية المكررة على مستوى البيت الشعري بعدد معين ،بينما تعني كلمة
(المختلطة أو المزدوجة) أن تفعيلتين مختلفتين تمثَلن معا وحدة إيقاعية تتكرر بعدد معين في البيت الشعري.
وبح ار آخر يصير له تفعيلتان ،أهذا ما تقصده يا
طالب :معنى ذلك أن اا
بحر قد يكون له تفعيلة واحدة ،ا
أستاذ؟
المعلم :نعم يا حسام.
طالب :ولكن حضرتك قلت إن البحور ستة عشر ،فكم منها له تفعيلة واحدة؟
المعلم :جيد ،يا فواز ،عدد البحور التي لها تفعيلة واحدة سبعة ،وهي التي سنحاول أن نشرحها ،ونتدرب
عليها بالتفصيل في هذا الفصل ،إن شاء هللا.
طالب :من فضلك ياأستاذ ،وماذا تعني هذه الكلمات :بحور الشعر ،األوزان ،العروض.
صبر يا حسام ،البحور معناها معروف ،لكن حينما أضفناها إلى الشعر فقلنا بحور الشعر؛
باسما :اا
المعلم
ً
فإننا نشير إلى أن النمط الموسيقي الذي يحوي النغم الشعري قالب ثابت ،لكنه ُيصاغ فيه ما ل ُي َعد من األشعار
ِ
بحرا.
ومنظوم الكَلم ،فهو ليس محدودا؛ ولذلك ُسم َي ا
أما األوزان فهي أشكال وصور إيقاعية عديدة لكل بحر من البحور ،بينما البحور عددها محدود ،أما
العروض فهو علم يدرس النغم الشعري وإيقاع الكَلم المنظوم في البحور الشعرية العربية ،التي سنتناولها  -إن شاء
َ

هللا  -في أيامنا الدراسية المقبلة.
قلت :إن النوع األول سبعة بحور ،فما أسماؤها؟ وما التفعيَلت التي تخص كل واحد منها؟
طالب :أستاذَ ،
جيدا؛ ألنه
المعلم :ا
حسنا ،يا فهد ،لكن دعني ل أسرد عليكم هذه المعلومات دفعة واحدة؛ حتى نفهم األمر ا
ممارسة وتدريب وتذوق وإحساس ،قبل أن يكون
درسا علميا ،وإليكم التفاصيل:
ا

 -1البحر الكامل
وتفعيلته (م َت َف ِ
اعُل ْن )○// ○///
ُ

طالب :اسمه الكامل؟
مقطعا.
المعلم :نعم يا حسام ،اسمه الكامل؛ لتكامل حركاته أو مقاطعه الصوتية؛ فهي تبلغ ثَلثين
ا
وتفعيلة الكامل( :متََف ِ
اعُلن) ،حاولوا أن ترددوها ست مرات؛ ثَلثة ،ثم ثَلثة.
ُ
اعُلن م َتَف ِ
اعُلن م َتَف ِ
الجميع :متََف ِ
اعُلن
ُ
ُ
ُ
اعلُن متََف ِ
اعلُن م َتَف ِ
م َتَف ِ
اعلُن
ُ
ُ
ُ
المعلم :هذا ما قصدته ،الثَلث األولى تمثل الشطر األول من البيت ،واألخرى تمثل الشطر اآلخر منه.
ِ
(مَ ،ت،
تأملوا معي تفعيلة ُ
(م َتَفاعُلن) ،لو حاولنا تقطيعها إلى مقاطع صوتية حسب النطق فستصير هكذاُ :
َفاِ ،ع ،لُن) ،كم عدد مقاطعها؟
الجميع :خمسة.
المعلم :هل لحظتم كيف َّ
قطعَنا التفعيلة إلى مقاطع صوتية؟

(مَ ،تِ ،ع) ،والحرفان اللذان أولهما متحرك
المتَ َح ِرك ُي ِمِثل
مقطعا و ا
ا
طالب :نعم يا أستاذ ،الحرف ُ
احدا فيُ :
احدا فيَ (:فا ،لُن).
والذي بعده ساكن يمثَلن معا
مقطعا و ا
ا
أحسنت ،ولكن ،هل عندنا مقياس نقيس به المقاطع الصوتية أو قاعدة نسير عليها؟
المعلم:
َ
طالب :نعم يا أستاذ ،أنت َّ
طق ل ُيكتَب.
طق ُيكتَب ،وما ل ُين َ
علمتََنا  -من قبل  -أن ما ُين َ
المعلم :وكيف ُنقابل ذلك بالحركات والسكنات في األصوات؟
طالب :هكذاُ :م = َ ،/ت = َ ،/فا = ِ ،O/ع =  ،/لُن = .O/
َّ
الشرطة المائلة تمثل الحرف المتحرك ،أما الدائرة الصغيرة فتمثل الحرف الساكن.
المعلم :جميل ،لكن أريد منكم أن تأتوا بكلمات تماثل التفعيلة إيقاعيا ،فماذا تقولون؟
اعلُن)( ،متََف ِائل متََف ِ
اسق متََف ِ
ِ
اعلُن).
ُ ٌ ُ
(متََن ٌ ُ
طالبُ :
ِ
صالِ ٌح متفاعلن).
(متََناغ ٌمُ ،متَ َ
طالبُ :
ِِ
ض ِالَنا (متفاعلن)( ،متفاعلن)( ،متفاعلن).
اعَنا ،لن َ
طالبَ :ف َك ََل ُمَناَ ،و َمتَ ُ
المعلم :ممتاز ممتاز ،أحسنتم.
طالب :لو سمحت يا أستاذ ،وهل التفعيلة تظل ثابتة بهذه الصورة في كل أبيات القصيدة؟
المعلم :هذا السؤال جيد ،يامنصور حقا ،ألنه قد يحدث بعض التغيير في بعض تفعيَلت البيت بالحذف أو
التسكين لحرف أو أكثر ،لكن هذا غير مؤثر ،ما عدا التفعيلة األخيرة في شط َري البيت.
وعلى أية حال ،سيتبيَّن لنا ذلك من خَلل إنشادنا لبعض النماذج الشعرية ،وتقطيعها عروضيا؛ لإلحساس

بأنغام الشعر وموسيقاه.
طالب :ولماذا يا أستاذ ،استثنيت التفعيلة األخيرة في شطري البيت من التغيير غير المؤثر؟
المعلم :عظيم ياحسام ،ألن هاتين التفعيلتين لهما خصوصية في القصيدة ،فَل بد أن تسي ار على صورة ثابتة
ل تتغير في كل أبيات القصيدة ،كما أن لهما اسمين يختصان بهما.
(العُروض) ،أما التفعيلة التي في ختام البيت فتسمى
فالتفعيلة التي في آخر الشطر األول من البيت تسمى َ
(حشوا).
(الضرب) ،وما عدا ذلك من تفعيَلت في البيت يسمى
ً
ولنن ِ
صت إلى نغماته،
أما اآلن ،فلنق أر بعض النماذج الشعرية التي صاغها أصحابها على بحر الكاملُ ،
ووحداته اإليقاعية ،ثم نقطع األبيات عروضيا ،كما يأتي:
قال عنترة بن شداد:17
وإِ َذا صحوت َفما أَُق ِ
ص ُر َعن َن ادى
َ َ َ ُ َ
َوَك َما َعلِم ِت َش َم ِائِلي َوتَ َكرِمي
إيقاعيا هكذا:
ولنتأمل البيت
ا
وِإ َذا صحو/ت َفما أَُقص ِ
/ص ُر َعن َندن
َ َ َ ُ َ
ِ ِ
ِِ
ي/وتَ َكررِمي
َوَك َما َعلم/ت َش َمائل َ

 17من شعراء المعلقات ،ومن الفرسان المبرزين في العصر الجاهلي .ينظر :المعلقات العشر وأخبار شعرائها ،أحمد األمين الشنقيطي،
دارالنصر ،ص.129

○/ / ○/// ، ○/ / ○/// ، ○/ / ○///
○/ / ○/// ، ○/ / ○/// ، ○// ○///
اعلُن/متََف ِ
اعلُن/متََف ِ
متََف ِ
اعلُن
ُ
ُ
ُ
اعلُن/متََف ِ
اعلُن/متََف ِ
متََف ِ
اعلُن
ُ
ُ
ُ
ا/عُ/لن
/تَ /ف ِ
/م َ
/م َ
ُم َ
/تَ /فاِ /عُ/لن ُ
/تَ /فاِ /عُ/لن ُ
ا/عُ/لن
/تَ /ف ِ
/م َ
/م َ
ُم َ
/تَ /فاِ /عُ/لن ُ
/تَ /فاِ /عُ/لن ُ

مقطعا ،هكذا:
عدد المقاطع الصوتية = 30
ً
ُ -1مَ -2 /تَ -3 /فاِ -4 /عُ -5 /لن ُ -6 /مَ -7 /تَ -8 /فاِ -9 /عُ -10 /لنُ -11 /مَ -12 /ت/
َ -13فاِ -14 /ع -15 /لُن ُ -16مَ -17 /تَ -18 /فاِ -19/ع -20 /لُن ُ -21/مَ -22/تَ -23/فاِ -24/ع/
ُ -25لن /
ُ -26مَ -27/تَ -28 /فاِ -29/ع -30/لُن.
نالحظ أن:
.1

البحر العروضي هنا مكون من وحدة إيقاعية واحدة (متََف ِ
اعُلن) ،بها ستة مقاطع صوتية
ُ
ا/ع/لُن) ،تتردد على مستوى البيت الشعري ست مرات في الصورة التامة للبحر ،ويبلغ
/تَ /ف ِ
(م َ
ُ
مقطعا.
مجموع المقاطع الصوتية فيه ثَلثين
ا

.2

كل وحدة إيقاعية في التقطيع العروضي للبيت اعتمدت على الكم الصوتي للمنطوق من البيت وليس
للمكتوب.

.3

التفعيلة األخيرة في الشطر األول ِ
(ص ُر َعن َن ادى) تسمى (العروض) ،وقد استغرقت إيقاعيا كلمتين
(وتَ َكرِمي) تسمى (الضرب) ،قد استغرقت إيقاعيا
وبعض الكلمة ،كما أن التفعيلة األخيرة في البيت َ
كلمة واحدة مسبوقة بحرف العطف (و).

.4

ومجزوءا وله تسع صور ،خمس منها في حالة التمام ،وأربع في حالة
أن هذا البحر "يستعمل تاما
ا
الجزء".18

وسيقتصر  -إن شاء هللا  -كَلمنا على الصورة التامة للبحر في هذه المرحلة ،ولتحاول عزيزي الطالب ،أن
عددا وكما صوتيا من خَلل تقسيم البيت إيقاعيا ،في النماذج
تتعرف إلى الوحدات اإليقاعية المكونة لبحر الكامل ا
الشعرية اآلتية:
"المنجم":19
 قال أحمد سالم باعطب في قصيدة بعنوانِّ
وترتَ ِـدي
ـاة َ
الحَي ُ
َقاَلت َغ ادا َتصُفو َ
الزَف ِ
ثَو َب ِ
اف السن ُد ِس َّي وتَـزَد ِهي

 18د .حماسة عبد اللطيف :البناء العروضي للقصيدة العربية ،ص.42
 19الموسوعة العالمية للشعر العربي،
http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=66546&r=&rc=6.

قلت اح َذرِي ُش ِدي ِ
الح َز َام َفأَن ِت ِفي
ُ
سَفر َش ِد ِيد المرتََقى وتََنب ِ
َّـهـي
ُ َ َ
َ
المنجـم زوج ُـه َّ
ِ
فترقَبـت
وعد
َ
ُ َ
ِ
وللزمن البـهي
للمطمح الزاكي،
ِ
هيهات أن يطأ الث َرَّيـا غـار ٌق
َ
الوحل أو َ ِ
ِ
ماك بكذِب ِـه
في
يرث الس َ

وتقطيع البيت األول ،هكذا:
لحَيـا ةُ وتَرتَ ِـدي
َقاَلت َغ ادا َتص ُ
ف َ
ثَوب ززَفا ِ
ف سسن ُد ِسي ي وتَـزَد ِهي
َ
○// ○/ / / ○// ○ /○ / ○ // ○/ ○/
○// ○/ / / ○// ○ /○ / ○ // ○/ ○/
اعُلن متََف ِ
اعُلن متَف ِ
متَف ِ
اعُلن
ُ
ُ
ُ
اعُلن متََف ِ
اعُلن متَف ِ
متَف ِ
اعُلن
ُ
ُ
ُ

وتقطيع البيت الثاني على هذا النحو:

قلت ح َذرِي ُشدد ِ
لح َاز َم َفأَن ِت ِفي
ُ
لمرتََقى َوتََنبب ِهـي
َسَفرن َش ِدي ِد
ُ َ
○// ○/ / / ○// ○ /○ / ○ // ○/ ○/
○// ○/ / / ○// ○ /○ / ○ // ○/ //
اعُلن متََف ِ
اعُلن متَف ِ
متَف ِ
اعُلن
ُ
ُ
ُ
اعُلن متََف ِ
اعُلن متَف ِ
متََف ِ
اعُلن
ُ
ُ
ُ

أيضا  -في قصيدة بعنوان"زوج يعلن العصيان":
 -1ويقول ً -

اعَنا
قالت َ
ومتَ ُ
تقاد َم َفرُشنا َ
ِ
وتَع َّ
ان
ط َل ا َّ
لصالو ُن والديو ُ
َ
ِ
وب ُه
والع ُ
طي َ
نشر في الرُبوِع ُ
يد َي ُ
ـان
ا
وغدا َيحل ِب َد ِارَنا األَعَي ُ
قلت :انحد ِ
رت ِمن الذ َرى في لحظة
َ
ُ
ِ ِِ
ِ
ـان
ألقاك بين حَباله الشيط ُ

عيش ِروايـ اة
قالت :أَتع َش ُق أن تَ َ
ِبفصولِـها يتََف َّك ُـه ِ
ان
الج َير ُ
ُ َ َ
تَزدان في حَل ِل َّ ِ
ـارُهم
َ ُ
النعي ِم دي ُ
ُ
ِ
ِ
ان
ـارَنـا ِب َشَقائَنـا َتزَد ُ
ودَي ُ

وتقطيع البيت األول عروضيا ،هكذا:
اعَنا
ومتَ ُ
قالت تقا َد َم َفرُشنا َ
صالو ُن ود ِديو ُانو
وتَ َعطط َل ص َ
○// ○/ / / ○// ○ /// ○// ○/ ○/
○/ ○ /○ / ○ // ○/ ○/ ○// ○/ / /
اعُلن متََف ِ
اعُلن متََف ِ
متَف ِ
اعُلن
ُ
ُ
ُ
اعلُن متَف ِ
اعلُن متَف ِ
متََف ِ
اعل
ُ
ُ
ُ

وتقطيع البيت األخير هكذا:

ِ ِ
ـارُهم
تَزَد ُ
ان في ُحَلل ننعي ِم دي ُ
ِ
ـارَنا ِب َشَق ِائَنـا تَزَدانُو
ودَي ُ
○// ○/ / / ○// ○ /// ○// ○/ ○/
○/ ○/○/○/ ○ // ○/ ○/ ○// ○/ / /
اعُلن متََف ِ
اعُلن متََف ِ
متَف ِ
اعُلن
ُ
ُ
ُ
اعُلن متَف ِ
اعُلن متََف ِ
متََف ِ
اعل
ُ
ُ
ُ

 -2قال أبو ذؤيب الهذلي:20
ِ
الم ُنو ِن َوَريِب َها تَتََو َّج ُع
أَم َن َ
الدهر َليس ِ
بمعتب َمن َيجـ َزعُ
و َّ ُ
ُ
َقاَلت أُميم ُة ما لِ ِجس ِمك َش ِ
احابا
َ
َ َ َ
ِ
ـك َينَف ُـع
ُمن ُذ ابتذلت و ِمث ُل َمال َ
أَم ما لِجنِبك ل ي ِ
َلئ ُم َمض َجعـاـا
ُ
َ َ

 20ديوان أبي ذؤيب الهذلي ،تحقيق وتخريج د .أحمد خليل الشال ،مركز الدراسات والبحوث اإلسَلمية ،ط2014 /1م ،بورسعيد،
ص.49 - 47

المضجع
اك
َّإل أَ َق َّ
ض َعلي َك َذ َ
ُ

فأجبتُها أما لجسمي أنـَّ ُـه
أَودى بِن َّي ِمن الب ِ
ـَلد َّ
فود ُعـوا
َ َ
أَوَدى َبِن َّي وأَعَق ُبوِني َحس َراة
بعـد الر ِ
قاد َو َع َبراة ل تُقلِ ُـع
َ َ
المِنَّي ُة أَن َشَبت أَظَف َارَهـا
وإذا َ
ألفي َت ُك َّل تَ ِمي َـمـ ٌة ل َتنَف ُـع
وتَجل ِدى َّ ِ ِ
يه ُمـو
للشامت َ
ين أ ُِر ُ
َ َ
أَِني ِل َري ِب َّ
ـض ُع
ضع َ
الده ِـر ل أَتَ َ
النفس ر ِ
اغَب ٌة ِإ َذا َرَّغبتَ َهـا
و َّ ُ َ
َوإِ َذا تُ َـرد ِإَلى َقلِيـل تَقَن ُـع

وتقطيع البيت األول ،كاآلتي:
ِ
لم ُنو ِن َوَريِب َها تَتََوجج ُعو
أَم َن َ

بمعِتبن َمن َيج َز ُعو
ودده ُر َلي س ُ
○/ / ○/// ○/ / ○/// ○/ / ○///
○// ○ /○ / ○// ○/ / / ○// ○ /○ /
اعلُن متََف ِ
اعلُن متََف ِ
متََف ِ
اعلُن
ُ
ُ
ُ
اعُلن متَف ِ
اعُلن متََف ِ
متَف ِ
اعُلن
ُ
ُ
ُ
وتقطيع البيت األخير ،هكذا:

ونَنف ُس َار ِغَبتن ِإ َذا َرغغبتَ َهـا
َوِإ َذا تُ َـرد ُد ِإَلى َقِليـ لن تَقَن ُـع
○// ○ /○ / ○// ○/ / / ○// ○ /○ /
○// ○ /○ / ○/ / ○/// ○/ / ○///
اعلُن متَف ِ
اعلُن متََف ِ
متَف ِ
اعلُن
ُ
ُ
ُ
اعُلن متَف ِ
اعُلن متََف ِ
متََف ِ
اعُلن
ُ
ُ
ُ

 -2قال ابن الرومي:21
ُكل امرِئ َم َد َح ام اأر لَِن َوالِ ِه
ط ِ ِ
ِ
اء ُه
َفأَ َ َ
ال فيه َفَقد أ ََرَاد ه َج َ

وتقطيعه:
ُكلل م ِرئن َم َد َح م َأرن لَِن َوالِ ِهى
ِ
ط ِ ِ
اء ُهو
َفأَ َ َ
ال في ه َفَقد َأ ار َد ه َج َ
○/ / ○/// ○/ / ○/// ○// ○ /○ /
○/ / ○/// ○// ○/ / / ○/ / ○///
اعلُن متََفاعلُن متَف ِ
متَف ِ
اعلُن
ُ َ ُ
ُ
اعلُن متََف ِ
متََف ِ
اعلُن ُمتَفا َعلُن
ُ
ُ
 -3قال محمود حسن إسماعيل:22
الشاعر
يقول
ُ
ُ
قال فما ُ
السيف َ

 21ديوان ابن الرومي ،الجزء األ ول ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ص.58
 22ينظر :د .حماسة :البناء العروضي للقصيدة العربية ،ص.44

عهد َغاِب ُر
اليوم ٌ
ُ
عهد الكَل ِم َ
والله ُو مج ُنو ُن ِ
الزَما ِم َف َما َل ُه
َ
َّ
أول أو آخ ُـر
َّأنى َتَنق َـل ٌ
عروضيا  -هكذا:
وتقطيعهما -
ا
شاعرو
اس ُ
سيف قا َل فما يقو ُل ش ُ
يوم عه دد َغاِب ُرو
ُ
عهد لكَل ِم ل َ
○// ○ /○ / ○// ○/ / / ○// ○ /○ /
○// ○ /○ / ○// ○ /○ / ○// ○ /○ /
اعلُن متَف ِ
اعلُن متََف ِ
متَف ِ
اعلُن
ُ
ُ
ُ
اعُلن متَف ِ
اعُلن متَف ِ
متَف ِ
اعُلن
ُ
ُ
ُ
البيت الثاني:

ولله ُو َمج ُنو ُن زِزَما ِم َف َما َل ُهو
أننى تََنق َق َـل أولن أو آخ ُـرو
○// ○ /// ○// ○/○ / ○// ○ /○ /

○// ○ /○ / ○// ○ /// ○// ○ /○ /
اعلُن متََف ِ
اعلُن متَف ِ
متَف ِ
اعلُن
ُ
ُ
ُ
اعلُن متَف ِ
اعلُن متََف ِ
متَف ِ
اعلُن
ُ
ُ
ُ

 -4وقال أحمد شوقي 23في نهر النيل:
ِمن ِ
أي َعهد ِفي الُق َرى َتتََد َّف ُق
ِ
َوبِأ ِ
الم َد ِائ ِن تُغ ِد ُق
َي َكف في َ
السم ِ
ِ
اء َن َزل َت أَم ُف ِجر َت
َوم َن َّ َ
ِمن ُعليا ِ
ان َج َد ِاوال تَ َت َرق َر ُق
الجَن ِ
َ
وتوزيعهما اإليقاعي هكذا:
ِمن أيي عه دن ِ
ف لُق َرى َتتََدففُقو
َ
ِ
لم َدا ِئ ِن تُغ ِد ُقو
َوبِأَيي َكف فن ف َ
○// ○ / // ○// ○/○ / ○// ○ /○ /
○// ○ / // ○// ○ /○ / ○// ○ / //

 23أحمد شوقي ،األعمال الكاملة ،المجلد األول ،الجزء الثاني ،دار العودة ،بيروت  ،1988ص.65

اعُلن متََف ِ
اعُلن متَف ِ
متَف ِ
اع ُل
ُ
ُ
ُ
اعلُن متََف ِ
اعلُن متَف ِ
متََف ِ
اع ُل
ُ
ُ
ُ

البيت الثاني:
َو ِم َن سس َما ِء َن َزل َت أَم ُف ِجر َت ِمن
ُعلي ِ
لجَنا ِن َج َد ِاوال تَ َت َرق َر ُق
َ
○/ / ○/○ / ○/ / ○/// ○/ / ○///
○// ○ // / ○// ○/ / / ○// ○ /○ /
اعلُن متََف ِ
اعلُن متََف ِ
متََف ِ
اعلُن
ُ
ُ
ُ
اعُلن متََف ِ
اعُلن متَف ِ
متَف ِ
اعُلن
ُ
ُ
ُ

أيضا  -من أقوال الشعراء ما يأتي:
 ومن نماذج هذا الوزن ً - -قال نزار قباني:24

 24موقع الموسوعة العالمية للشعر العربي،
http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=211

ِفي مد َخ ِل الحمر ِاء َك ِ
اؤَنا
َ
ان لَق ُ
َ َ
َ
ما أَطيب اللقيــا ِب ََل ِميع ِ
ـاد
َ
َ
َ ََ
ِ ِ ِ
اءلتُ َـها
َهل أَنت إسَبانَّيةٌ؟ َس َ
طة ِمي َـَل ِدي
َقاَلت َوِفي ِغرَنا َ
َع َادِني
َما أَغ َر َب التَّ ِار َ
ف أَ
يخ َكي َ
ِ ِ
اء ِمن أَحفـَ ِادي
ل َحف َيدة َسم َر َ

وتقسيمها النغمي هكذا:
ِ
ِ
ِ
ِ
اؤَنا
في َمد َخل ل َحم َراء َكا َن لَق ُ
ما أَطيب ل ُلقيــا ِب ََل ِميع ِ
ـادى
َ
َ
َ ََ
○ // ○ / // ○// ○/○ / ○// ○ /○ /
○ /○ /○/ ○// ○ /○ / ○// ○ /○ /
اعلُن متََف ِ
اعلُن متَف ِ
متَف ِ
اعلُن
ُ
ُ
ُ
اعُلن متَف ِ
اعُلن متَف ِ
متَف ِ
اعل
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ ِ
اءلتُ َـها
َهل أَنت إس َبانييتن؟ َس َ

طتن ِمي َـَل ِدي
َقاَلت َوِفي ِغرَنا َ
○ // ○ /○ / ○// ○/○ / ○// ○ /○ /
○ /○ /○/ ○// ○ /○ / ○// ○ /○ /
اعلُن متَف ِ
اعلُن متَف ِ
متَف ِ
اعلُن
ُ
ُ
ُ
اعُلن متَف ِ
اعُلن متَف ِ
متَف ِ
اعل
ُ
ُ
ُ
البيت الثالث:
َع َادِني
َما أَغ َر َب ت تَ ِار َ
ف أَ
يخ َكي َ
ِ ِ
اء ِمن أَحَف ِادي
ل َحف َيدتن َسم َر َ
○// ○/ ○ / ○// ○ /○ / ○ // ○/ ○/
○ /○ /○/ ○/ / ○/ ○ / ○/ / ○///
اعُلن متََف ِ
اعُلن متَف ِ
متَف ِ
اعُلن
ُ
ُ
ُ
اعلُن متَف ِ
اعلُن متَف ِ
متََف ِ
اعل
ُ
ُ
ُ

واآلن ،أعزائي الطالب ،حاولوا التقسيم اإليقاعي أو التقطيع العروضي ،للنماذج الشعرية اآلتية:

 قال الشاعر الجاهلي األسود بن يعفر:25نام الخلي وما أُحس ُرقـادي
َ
ضر َل َدي ِوبـادي
والهم ُمحتَ ٌ
من غير ما َسقم ولكن شفني
أصاب فـؤادي
هم أرُاه قد
ٌّ
َ
َومن الحوادث ل أبـا لك أنني
ِ
باألسداد
األرض
ـي
ضربت عل َّ
ُ
ُ

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

 25الموسوعة العالمية للشعر العربي،
http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=69499&r=&rc=19

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

 وقالت الخنساء:26خالدا فأجـاره
ولقد أخذنا ا
عوف وأطلقه على قدر
ولقد تدارك رأينا في خالد
ما ساء خيَلا آخر الدهر

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

أيضا:
 26ديوان الخنساء ،ص ،45و ا
http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=10505

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

 -وقال عمر بن أبي ربيعة:27

إن الخليط أجد فاحتمَل
وأراد غيظك بالذي فعَل
قد كنت آمل طول مكثهمو
والنفس مما تأمل األمَل
إن الذين رجوت مكثهمو
قد أجمعوا للبين محتمَل

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

 27الموسوعة العالمية للشعر العربي،
ttp://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=18979&r=&rc=2

................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
 قال الشريف الرضي:28هم
ولقد مررت على ديار ُ
نهب
وطلولـها بيد البلى ُ
فوقفت حتى ضج من لغب
الركب
نضوي ولج بعذلي
ُ
َ
وتلفتت عيني فمـذ خفيت
عني الطـلول تلفت القلب
................................................................

 28ديوان الشريف الرضي ،شرحه وقدم له :د .محمود حَلوي ،دار األرقم ،الطبعة األولى ،بيروت 1999م ،الجزء األول ،ص.249

................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
 قال أبو العتاهية:29فكرت في الدنيا ِ
وج َّدِت َها
فإذا جميع جديدها يبلى

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

 29أبو العتاهية ،أشعاره ،وأخباره ،تحقيق :د .شكري فيصل ،مطبعة جامعة دمشق1965 ،م ،ص .9

 قال المخبل السعدي:30وتقول عاذلتي وليس لها
بغد ول ما بعده عل ُـم
إن الثراء هو الخلود وإن
َن المرء ُيك ِر ُب يومه العدم
إني وجدت األمر أرَش ُـد ُه
وشرُه ِ
اإلث ُـم
تقوى اإلل ِـه َ
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

 30المفضليات ،تحقيق :أحمد محمد شاكر ،وعبد السَلم هارون ،دارالمعارف ،ط ،6ص.118

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

اسعا إلتقان نغمة البحر سماعيا ،كما يمكننا ترك المجال إلحضار أبيات
نترك
ا
مجال و ا
على النغمة نفسها.
(نكرر هذا مع كل بحر)

 -2بحر الوافر
اعَل ُت ْن )○/○/○//
وتفعيلته ( ُم َف َ
شيوعا بعد الكامل في شعرنا العربي ،كما ذكر ذلك كثير من الدارسين والباحثين،
وهو من البحور األكثر
ا
وتفعيلته أو وحدته اإليقاعية تتكرر في البيت الشعري ست مرات ،في التام منه ،وقد يدخل بعض التغيير على
افرا؛ لوفور أجزائه.
تفعيلتي العروض والضرب ،وسمي و ا
وصورة البحر التام الذي سنقصر حديثنا عليه هي:
اعل
اعَلتُن ُمَف َ
اعَلتُن ُمَف َ
اعل ُمَف َ
اعَلتُن ُمَف َ
اعَلتُن ُمَف َ
ُمَف َ

الحظ أن
اعل) تحول إلى (فعولن)
تفعيلة العروض والضرب ( ُمَف َ

ومن نماذج الوافر الكامل قول عمرو بن كلثوم :31
أََبا ِهند َف ََل تَع َجل َعَلينـَا
ِ
الي ِقـي َـنا
َوأَنظرَنـا ُن َخِبر َك َ
ورد َّ ِ
يضا
ِبأََّنا ُن ِ ُ
الرَايات ِب ا
َوُنص ِد ُرُه َّن ُحم اار َقد َرِو َينا

وتقطيعهما عروضيا هكذا:
أََبا ِهندن َف ََل تَع َجل َعَليَنا
َوأَن ِظرَنـا ُن َخببر َك ل َي ِقـي َـنا
○/○// ○/○/ ○// ○/○/○//
○/○// ○/○/ ○// ○/○/○//
اعلتُن َف ُعوُلن
اعلتُن ُمَف َ
ُمَف َ
اعلتُن َف ُعوُلن
اعلتُن ُمَف َ
ُمَف َ

 31شرح المعلقات السبع ،الزوزني ،الدار العالمية ، ،1993 ،المعلقة ،ص .117

ِبأَننا ُنو ِرُد ررَايا ِت ِبيضن
َونُص ِد ُرُهن َن ُحمرن َقد َرِو َينا
○/○// ○/○/ ○// ○/○/○//
○/○// ○/○/ ○// ○/○/○//
اعلتُن َف ُعوُلن
اعلتُن ُمَف َ
ُمَف َ
اعلتُن َف ُعوُلن
اعلتُن ُمَف َ
ُمَف َ
ومن النماذج الشعرية على تلك الصورة كذلك:
 -1قول قطري بن الفجاءة:32
ـاعا
أقول لها وقد طارت َش َع َ
ويحك ل تـر ِ
ِ
اعي
من األبطال
َُ
فإنك لو سألت بقـاء يـوم
ط ِ
اعي
على األجل الذي لك لن تُ َ
صبر
فصبر في مجال الموت اا
اا
الخُل ِ
اع
ط ِ
ود ِب ُمستَ َ
فما َني ُل ُ

 32شرح ديوان الحماسة "أبو تمام" ،للتبريزي ،عالم الكتب ،بيروت ،د.ت ،ص.50

وتقطيع األبيات عروضيا هكذا:
اعا
ول َل َها َوَقد َ
ط َارت َش َع َ
أَ ُق ُ
طا ِل ويح ِك َل تُر ِ
ِ
اعي
َ
م َن ألَب َ َ َ
○/○// ○/○/ ○// ○///○//
○/○// ○/// ○// ○/○/○//
اعلتُن َف ُعوُلن
اعَلتُن ُمَف َ
ُمَف َ
اعَلتُن َف ُعولُن
اعلتُن ُمَف َ
ُمَف َ
َفِإنن ِك َلو َسأَل ِت َبَقا َءَيومن
ط ِ
اعي
َج ِل ل َل ِذي َل ِك َلن تُ َ
َعَلأل َ
○/○// ○/// ○// ○///○//
○/○// ○/// ○// ○///○//
اعَلتُن َف ُعولُن
اعَلتُن ُمَف َ
ُمَف َ
اعَلتُن َف ُعولُن
اعَلتُن ُمَف َ
ُمَف َ
َف ن ِ
ِ
ال لمو ِت صبرن
َ
صبر في َم َج َ
َ
َفما َنيل ل ُخُل ِ
اع
ط ِ
ود ِب ُمس تَ َ
َ ُ

○/○// ○/○/ ○// ○/○/○//
○/○// ○/// ○/ / ○/○/○//
اعلتُن َف ُعولُن
اعلتُن ُمَف َ
ُمَف َ
اعَلتُن َف ُعولُن
اعلتُن ُمَف َ
ُمَف َ
 -2وقول أحمد شوقي:33
َسُلوا َقلِبي َغ َد َاة َس ََل َوتَ َابا
َلع َّل عَلى الجم ِ
ال َل ُه ِعتَ َابا
َ َ
ََ
َفَلم أ ََر َغي َر ُحك ِم هللاِ ُحك اما
وَلم أَر َغير ب ِ
اب هللاِ َب َابا
َ
َ َ

والتقسيم اإليقاعي ،أو التقطيع العروضي للبيتين ،هكذا:
َسلُوا َقلِبي َغ َد َاة َس ََل َوتَ َابا
َلعلل َعَلل جم ِ
ال َل ُهو ِعتَ َابا
َ
ََ
○/○// ○/// ○// ○/○/○//

 33أحمد شوقي ،األعمال الشعرية الكاملة ،الجزء األول ،ص.68

○/○// ○/// ○// ○///○//
اعَلتُن َف ُعولُن
اعلتُن ُمَف َ
ُمَف َ
اعَلتُن َف ُعولُن
اعَلتُن ُمَف َ
ُمَف َ
َفَلم أ ََر َغي َر ُحك ِم لَل ِه ُحك اما
وَلم أَر َغي ر ب ِ
اب لَل ِه َب َابا
َ َ
َ َ
○/○// ○/○/ ○// ○///○//
○/○// ○/// ○// ○///○//
اعلتُن َف ُعولُن
اعَلتُن ُمَف َ
ُمَف َ
اعَلتُن َف ُعولُن
اعَلتُن ُمَف َ
ُمَف َ

 -3ومن النماذج الشعرية على ذلك الوزن كذلك قول اإلمام الشافعي:34
ـاء
َّام تَف َع ُل َما تَ َش ُ
َد ِع األَي َ
ِ
اء
َوطب َنف اسا ِإ َذا َح َك َم الَق َ
ضُ
ول تجزع لحادث ِـة الليـالي

 34ديوان اإلمام الشافعي ،دار المعرفة ،بيروت ،ط2005 /م ،ص.18 - 17

ِ
ـاء
فما لحوادث الدنيـا َبَق ُ
رجَل على األهو ِ
ال َجل ادا
وكن ا
ُ
ِ
ـاء
وش َ
يمتُ َك السماحةُ والوف ُ
ِ
الب َرَايا
عيوب َك في َ
وإن َكثَُرت ُ
ـاء
وس َّر َك أن يكو َن َل َها ِغ َ
َ
ط ُ
تستَّر بالسخ ِ
ـاء َف ُكل َعيــب
ِ ِ
ِ
ـاء
يل َّ -
ُي َغطيه  -كما ق َ
الس َخ ُ
ِ
َع ِاديَ ،قـط ُذل
ول تُِر لأل َ
ِ
ِ َّ
اء
َفإن َش َماتَـ َة األعداء َد ُ
ول تَرُج السماحة من بخـيل
ـاء
فما في النار للظمآن م ُ
وِرزُقك َليس ين ِقصـه ِ
التأني
َ َ َ ُ ُ ُ
يد ِفي ِ ِ
اء
وليس َيز ُ
الرزق َ
َ
العَن ُ
ن
ور
دوم وَل ُس ُر ٌ
ول ُحزٌ يـَ ُ
ـاء
ول ُبؤ ٌس علي َك ول َر َخ ُ

إذا ما ُكن َت َذا َقلب َقنـُوع
ِ
اء
َ
فأنت ومال ُك الدنيـا َسو ُ
أرض هللاِ واسعـةٌ ولكن
و ُ
ـاء
اق َ
ضا َ
نزل الَق َ
ض َ
إذا َ
الفض ُ
كل ِحيـن
َّام تَغ ِد ُر َّ
َد ِع األي َ
ِ
ِ َّ
ِ
اء
فما ُيغني َعن الموت الد َو ُ

عروضيا ،على هذا النحو:
وتقطيع البيت األول
ً
ـاءو
َد ِع ألَييا َم َتف َع ُل َما تَ َش ُ
ِ
اءو
َوطب َنفسن ِإ َذا َح َك َم ل َق َ
ضُ
○/○// ○/// ○// ○/○/○//
○/○// ○/// ○// ○/○/○//
اعَلتُن َف ُعولُن
اعلتُن ُمَف َ
ُمَف َ
اعَلتُن َف ُعوُلن
اعلتُن ُمَف َ
ُمَف َ
حاول أن ِتدرب نفسك على التوزيع النغمي للوحدات اإليقاعيةِ ،
وقطع بقية األبيات:

................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
أيضا  -على هذا البحر:35
 -4ويقول الشافعي ً -
يخاطبني السفيه بكل قبح
فأكره أن أكون له مجيبا
يزيد سفاهة فأزيـد ِحلما

 35المرجع السابق ،ص.21

كعود زاده اإلحراق ِطيبا
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
إذا نطق السفيه فَل تجبه
السكوت
فخير من إجابته
ُ

36

فإن َكَّلمتَ ُه َف َّرج َت عنه
يموت
وإن َخَّليتَ ُه َك َم ادا
ُ
................................................................
................................................................

 36المرجع السابق ،ص.35 -34

 -3بحر الرجز
(م ْس َت ْف ِعُل ْن )○//○/○/
وتفعيلته ُ
ن
(مستَف ِعلُن  ،)○//○/○/وهي تشتمل على أربعة مقاطع صوتية،
يتكو بحر الرجز من الوحدة اإليقاعية ُ
ومنهوكا (البيت مكون من تفعيلتين فقط) ،وسيقتصر الحديث هنا على
ومشطورا،
ومجزوءا،
ويستعمل البحر تاما،
ا
ا
ا
الصورة التامة للبحر والتي تتكون تفعيَلتها من ست تفعيَلت موزعة على شطري البيت الشعري ،ثَلثة ثَلثة ،وهي:
ُمستَف ِعُلن ُمستَف ِعُلن ُمستَف ِعُلن
ُمستَف ِعُلن ُمستَف ِعُلن ُمستَف ِعُلن
"وسمي هذا البحر رجزا؛ ألنه يقع فيه ما يكون على ثَلثة أجزاء ،أي ثَلث تفاعيل ،وأصله مأخوذ من
البعير إذا ُش َّدت إحدى يديه فيبقى على ثَلث قوائم.
وقيل إنه مأخوذ من قولهم ناقة رجزاء إذا ارتعشت عند قيامها لضعف يلحقها ،أو داء يصيبها ،فلما كان هذا
تشبيها لذلك".37
رجز
الوزن فيه شيء من الضطراب عندما يزاحف  -سمي اا
ا
 -1ومن النماذج الشعرية التي جاءت على وزن الرجز التام قول بن دريد:38

 37د .حماسة عبد اللطيف :البناء العروضي للقصيدة العربية ،ص  ،59وكذلك الكافي في العروض والقوافي ص.77
 38شرح مقصورة ابن دريد للخطيب التبريزي ،تحقيق :د .فخر الدين قباوة ،مكتبة المعارف ،بيروت  -لبنان 1994م ،ص.72

من َلم َي ِعظ ُه َّ
الده ُر َلم َينَفع ُه َما
َ
راح ِب ِه الو ِ
ظ َيو اما أَو َغ َـدا
اع ُ
َ َ
َ
ِ ِ
َّام ُـه
َمن َلم تُفد ُه عَب اار أَي ُ
الع َمى أَوَلى ِب ِه ِم َن ال ُه َدى
َك َ
ان َ
ونقسم ذلك إيقاعيا على هذا النحو:
ِ
ه دده ُر َلم َينَفع ُه َما
َمن َلم َيعظ ُ
راح ِب ِه ل و ِ
ظ َيو من أَو َغ َدا
اع ُ
َ َ
َ
○//○/○/ ○//○/○/ ○//○/○/
○//○/○/ ○///○/ ○///○/
ُمستَف ِعُلن ُمستَف ِعُلن ُمستَف ِعُلن
ُمفتَ ِعُلن ُمفتَ ِعُلن ُمستَف ِعُلن
ِ
ِ ن
ام ُهو
َمن َلم تُفد ُ /هو عَبر  /أَيي ُ
لع َمى  /أَوَلى ِب ِهى ِ /م َن ل ُه َدى
َك َ
ان َ
○//○/○/ ○///○/ ○//○/○/
○//○// ○//○/○/ ○//○/○/

ُمستَف ِعُلن ُمفتَ ِعُلن ُمستَف ِعُلن
ُمستَف ِعلُن ُمستَف ِعلُن ُمتَف ِعلُن

 -4بحر الهزج
وتفعيلته (مفاعيلن )○/○/ ○//
تتكون الوحدة اإليقاعية لبحر الهزج من تفعيلة (مَف ِ
اعيُلن  )○/○/○//مكررة أربع مرات ،وله صورتان ،وهو
َ
قريب التشابه ببحر الوافر؛ حتى عده بعض الباحثين  -كما أشار أستاذنا الدكتور حماسة  -صورة مجزوءة منه.

39

ومن الجدير بالذكر ،أن ننبه على أن األصل في التام من بحر الهزج أن تتكرر وحدته اإليقاعية ست
مجزوءا ،ولم يرد في نتاج الشعراء  -كما يؤكد أهل العروض  -إل على الصورة
مرات ،لكنه لم يستعمل إل
ا
المذكورة.
ومن النماذج الشعرية التي كانت على وزن الهزج:
 -1قول بشار بن برد:40
ِم َن المش ُه ِ
الح ِب
ور ِب ُ
َ

ِإَلى َق ِ
اسيـَ ِة الَقلـ ِب

ِِ
العر ِ
ش
َلم هللا ذي َ
َس ُ

َعـَلى وج ِه َك يا ُح ِـبي

فأما بع ُـد يـا ُق َّر
َّ

ِ
ومَنى قلـبي
ة َعيني ُ

 39د .حماسة عبد اللطيف :البناء العروضي للقصيدة العربية ،ص.68
 40ديوان بشار بن برد ،جمع وتحقيق وشرح محمد الطاهر بن عاشور ،و ازرة الثقافة ،صدر بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة العربية،
 ،2007الجزء األول ،ص .233

تسكـ
ويا نفسي التي ُ

ُـن بين الجن ِب و ِ
الجنب
َ

أنكرت يا عب ُد
لقد
ُ

الكت ِب
ـاء ِمن َك في ُ
جف ا

أَعن َذنب؟ فَل و َّ
اللـ
َ

أحدثت ِمن َذن ِب
ـ ِه ما
ُ

وتقطيع األبيات هكذا:
ِ
ِ
لحِبي
لمش ُهو ِر ب ُ
م َن َ

ِإَلى َق ِ
اس َي ِة لَقلِبي

○/○/○// ○/○/ ○//

○/○/○// /○/○//

اعيلُن مَف ِ
مَف ِ
اعيلُن
َ
َ

اعيل مَف ِ
ِ
اعيلُن
َمَف ُ َ

ِ ِ
لعرِشي
َلم لَل هـ ذ َ
َس ُ

َعَلى وج ِه َك يا ُحِبي

○/○/○// ○/○/ ○//

○/○/○// /○/○//

اعيُلن مَف ِ
مَف ِ
اعيلن
َ
َ

اعيل مَف ِ
ِ
اعيُلن
َمَف ُ َ

فأمما بع ُد يا ُقرر

ِ
ومَنى قلبي
َة َعيني ُ

/○/○// ○/○/ ○//

○/○/○// /○/○//

ِ
ِ
يل
َمَفاعيلُن َمَفاع ُ

اعيل مَف ِ
ِ
اعيلُن
َمَف ُ َ

تسكـ
ويا نفس ل َلتي ُ

لجن ِب ولجنِبي
ـ ُن بين َ

/○/○// ○/○/ ○//

○/○/○// ○/○/○//

ِ
ِ
يل
َمَفاعيُلن َمَفاع ُ

اعيُلن مَف ِ
مَف ِ
اعيُلن
َ
َ

لقد أنكر ُت يا عب ُد

لكتِبي
جفاءن ِمن َك ف ُ

/○/○// ○/○/ ○//

○/○/○// ○/○/○//

ِ
ِ
يل
َمَفاعيلُن َمَفاع ُ

اعيلُن مَف ِ
مَف ِ
اعيلُن
َ
َ

َعن َذنبن؟ فَل ولَل
أَ

ِـه ما أحدث ُت ِمن َذنبي

○/○/○// ○/○/ ○//

○/○/○// ○/○/○//

اعيلُن مَف ِ
مَف ِ
اعيلُن
َ
َ

اعيلُن مَف ِ
مَف ِ
اعيلُن
َ
َ

 -2قال ابن عبد ربه :41
َمتَى أَش ِفي َغلِي ِـلي

ِبَنيـل ِمن َب ِخي ِـل

ال َلي َس لِي ِمن ُـه
َغ َز ٌ

ِسوى الحزِن َّ
الط ِو ِ
يل
ُ
َ

ِ
الوج ِه أَخ َـَلِني
َجم ُ
يل َ

الج ِمي ِـل
ِم َن َّ
الصب ِر َ

الضيم ِف ِ
يه ِمن
َح َمل ُت َّ َ

حسـود أَو َعـ ُذ ِ
ول
َُ

 -وتقطيع األبيات هكذا:

 41ديوان ابن عبد ربه األندلسي ،مع دراسة لحياته وشعره ،حققه وشرحه محمد التونجي ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،الطبعة األولى
 ،1993ص.144

َمتَى أَش ِفي َغلِ ِيلي

ِبَنيـلن ِمن َب ِخيـلِي

○/○// ○/○/ ○//

○/○// ○/○/○//

اعيلُن مَف ِ
مَف ِ
اعي
َ
َ

اعيلُن مَف ِ
مَف ِ
اعي
َ
َ

َغ َزالن َلي َس لِي ِمن ُهو

ِ
ط ِوي ِـلي
لحزِن ط َ
س َو ُ

○/○/○// ○/○/ ○//

○/○// ○/○/○//

اعيلُن مَف ِ
مَف ِ
اعيلُن
َ
َ

اعيلُن مَف ِ
مَف ِ
اعي
َ
َ

ِ
يل َلوج ِه أَخ ََلِني
َجم ُ

ِم َن صصب ِر ل َج ِميـلِي

○/○/○// ○/○/ ○//

○/○// ○/○/○//

اعيُلن مَف ِ
مَف ِ
اعيُلن
َ
َ

اعيُلن مَف ِ
مَف ِ
اعي
َ
َ

حملت ضضي م ِف ِ
يه ِمن
ََ ُ
َ

َح ُـسودن أَو َعـ ُذولِي

○//○// ○/○/ ○//

○/○// ○/○/○//

اعيلُن مَف ِ
مَف ِ
اعيلُن
َ
َ

اعيلُن مَف ِ
مَف ِ
اعي
َ
َ

الرمل
 -5بحر َّ
وتفعيلته ( َف ِ
اع َال ُت ْن )○/○//○/
تتألف نغمة بحر الرمل من الوحدة اإليقاعية ( َف ِ
اع ََلتُن  )○/○/ /○ /متكررة في البيت الشعري ست مرات
في صورته التامة ،ونغمة الرمل خفيفة منسابة رشيقة وفيه رنة عاطفية حزينة ،من غير كآبة ( )...صالح لألغراض
الترنيمية الرقيقة ،وللتأمل الحزين.42
ومن النماذج الشعرية التي جاءت على وزن الرمل في صورته التامة ما يأتي:
 -1قول سعاد الصباح:43
ِإ َّن ِفي َقلِبي َج َو اادا َع َربَِيـا
ِ
الح ِب َأِبيَّا
اش ُ
َع َ
ول ال ُعم ِر في ُ
ط َ
فإذا عاندتـه ألفيـتـه
ثار كالمـارد جبـا ار عتيـا

 42ينظر :د .عبد هللا الطيب :المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ،ج ،1ص ،125نقَلا عن د .حماسة ،ص.73
 43ديوان الشاعرة سعاد الصباح ،ينظر:
http://forum.brg8.com/t43285-8.html

وإذا لينتـه ألفيتـه
بات كالطفـل رقيقـا وحييـا
لمسة تجرح من عزتـه
يستحيل الطفل وحشا بربريـا
همسة تأتيه عن غير رضـا
يمأل الكـون ضجيـجا ودويـا
هكـذا قـلبي الـذي أكبره
عاش فيه الدمع مكتوما عصيا
مرجـل يغلي بخا ار ثائـ ار
وأنـا أكتمه في شفتيـا
هكـذا قلبي كما روضتـه
هكـذا عاش كريما وشقيـا
فإذا ما شئت أن تسـعدنـي
فاسقني الحب حنانا سرمديـا
اجمع األشواق من نور الضحى

وابن لي من نسجها عشا هنيا
وأنـا أغزل َشـعرِي بـُرَد اة
تبعث الدفء حواليـك شهيا
نغما
وأحييـك ِب َشـعرِي َ
رائق األوتـار سلسال نجيـا

وتقطيع البيت األول هكذا:
ِإنن ِفي َقل ِ /بي َج َوادن َ /ع َربَِيا
طول ل  /عم ِر ِ
ف لحب ِ
/ب أَِبييا
َع َ
ُ
ُ
اش ُ َ
○/○/ // ○/○/ /○ / ○/○/ /○ /
○/○/ // ○/○/ /○ / ○/○/ /○ /
اعَلتُن َف ِ
َف ِ
اعَلتُن َف ِعَلتُن
اعَلتُن َف ِ
َف ِ
اعَلتُن َف ِعَلتُن
الع َميِثل:44
 -2قول أبي ُ

 44ينظر :د .حماسة :البناء العروضي ،ص.76

ُكن ُت َمش ُغوافا ِب ُكم ِإذ ُكنتُ ُمو
َّ
اهـا
َدو َح اة َل َيبلُ ُغ الطي ُر ُذ َر َ
وإذا ُم َّـدت إلى أغصانها
كف جان ِ
قط َعت دون َجَناهـا
فتراخى األمر حتى أصبحت
َه َم اَل يطمع فيها من ي ارهـا
ل يراني هللا أرعى روض اة
سهل َة األكناف من شاء رعاها
ل تظنوا بي إليكم رجع اة
اها
كشف التجريب عن عيني َع َم َ
ات الهوى َّأوُل َها
وصَبـابـَ ُ
َ
ِ
اها
ط َم ُـع
َ
النفس وهذا ُمنتَ َه َ

وتقطيع البيت األول هكذا:
ُكن ُت َمش ُغو فن ِب ُكم ِإذ ُكنتُ ُمو

اها
َدو َحتن َل َيبُل ُغ ططي ُر ُذ َر َ
○/ /○/ ○/○/ /○ / ○/○/ /○ /
○/○/ // ○/○/ /○ / ○/○/ /○ /
اعَلتُن َف ِ
اعَلتُن َف ِ
َف ِ
اعَلن
اعَلتُن َف ِ
َف ِ
اعَلتُن َف ِعَلتُن

 -6بحر المتقارب
وتفعيلته ( َف ُعوُل ْن)○/○//
الوحدة اإليقاعية التي تتردد في وزن المتقارب ثماني مرات في صورة تمام البحر  -هيَ ( :ف ُعولُن ،)○/○/ /
وسمي متقارابا  -كما يذكر علماء العروض  -لتقارب أوتاده بعضها من بعض ،ألنه يصل بين كل وتدين سبب
واحد.45
ويرى أهل العروض أن "هذا البحر إيقاعه متدفق متَلحق ،يحس معه سامعه بالتحدر والمتابعة وتوالي
الوقع.
وهو بحر بسيط النغم مطرد التفاعيل منساب ،ويصلح لكل ما فيه تعداد للصفات وتلذذ بجرس من األلفاظ
وسرد لألحداث في نسق مستمر ( )...والشاعر فيه ل يستطيع أن يتغافل عن دندنته ،فهي أظهر شيء فيه".46
صور لبحر المتقارب التام ،كما يأتي:
ًا
وسنعرض نماذج شعرية تمثل
 -1كتب إبراهيم بن العباس الصولي 47إلى وزير المعتصم محمد بن عبد الملك الزيات:
 45ينظر :د .حماسة عبد اللطيف :البناء العروضي للقصيدة العربية ،ص ،86والكافي في العروض والقوافي ،ص ،83وميزان الذهب
في صناعة شعر العرب ،للسيد أحمد الهاشمي ،ص.91
 46د .حماسة عبد اللطيف :المرجع السابق ،ص  ،86ود .عبد هللا الطيب :المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ،ج ،1ص،125
ط دار الفكر.
 47ابن قتيبة :عيون األخبار ،المجلد األول ،ص.85

ِ ِ ِ ِ َّ
الزم ِ
ـان
َو ُكن َت أَخي بإ َخاء َ
َفَل َّما ثَنى ِ
صر َت َحربا َع َو َانا
َ
ـان
ُ
إليك الزم َ
وكنت أذم َ
الزمانـا
منك أذم
َ
ُ
فأصبحت َ
وكنت أَعدك للنـائب ِ
ـات
ُ ُ َ
لب ِمن َك األ ََمانـَـا
َف َها أََنا أَط ُ
وتقطيع األبيات هكذا:
اء ز زم ِ
َخي ِب ِإ َخ ِ
و ُكن َت أ ِ
ـاني
َ
ََ
َفَلمما ثََنى ِ
صر َت َحربن َع َو َانا
○/○// ○/○// /○// /○//
○/○// ○/○// ○/○// ○/○//
ول َ /ف ُعولُن َ /ف ُعولُن
ول َ /ف ُع ُ
َف ُع ُ
َف ُعولُن َ /ف ُعولُن َ /ف ُعولُن َ /ف ُعولُن
مان
ُ
إليك ز َز َ
وكنت أذم ُم َ
مانا
منك أذمم ز َز َ
فأصبح ُت َ

/○// ○/○// /○// /○//
○/○// ○/○// /○// ○/○//
ول
ول َ /ف ُعولُن َ /ف ُع ُ
ول َ /ف ُع ُ
َف ُع ُ
ول َ /ف ُعولُن َ /ف ُعولُن
َف ُعولُن َ /ف ُع ُ

وكنت أَعدد ك لننا ئب ِ
ـات
ُ ُ َ
ِ
َم َانا
َف َها َأ َنا أَطل ُب منك ل أ َ
/○// ○/○// /○// /○//
○/○// ○/○// /○// /○//
ول
ول َف ُعوُلن َف ُع ُ
ول َف ُع ُ
َف ُع ُ
ول َف ُعوُلن َف ُعوُلن
ول َف ُع ُ
َف ُع ُ

 قال ابن زيدون:48صر ُقرب ِك َليِلي َّ
ِ
ـويَل
الط َ
ُيَق ُ ُ

 48ديوان ابن زيدون ،شرح د .يوسف فرحات ،دار الكتاب العربي ،بيروت  -لبنان ،ط1994 /2م ،ص.262

وَيش ِفي ِو ِ ِ
يَل
العِل َ
صاُلك َقلبي َ
َ
َ
ِ ِ
يح الص ُد ِ
ود
صَفت منك ِر ُ
َوإِن َع َ
ِ
ِ
يَل
البِل َ
الحَياة َ
يم َ
َفَقد ُت َنس َ
وتقطيع البيتين إيقاعيا هكذا:
ويَل
ُيَقصص ُر ُقر ُب ِك َلي ِل ط َ
ط َ
ِ ِ
يَل
ال ِك َقل ِب ل َعِل َ
ص ُ
َوَيشفي و َ
○/○// ○/○// /○// /○//
○/○// ○/○// /○// ○/○//
ول َف ُعولُن َف ُعولُن
ول َف ُع ُ
َف ُع ُ
ول َف ُعوُلن َف ُعوُلن
َف ُعوُلن َف ُع ُ
ِ ِ
يح ص ص ُد ِ
ود
َوِإن َ
صَفت من ك ِر ُ
ُ
ع َ
ِ
يَل
يم ل َحَي ِاة ل َبِل َ
َفَقد ُت َنس َ
/○// ○/○// ○/○// /○//
○/○// ○/○// ○/○// /○//
ول
ول َف ُعوُلن َف ُعوُلن َف ُع ُ
َف ُع ُ

ول َف ُعوُلن َف ُعوُلن َف ُعوُلن
َف ُع ُ
 ويخاطب العقاد 49النوم قائَلا:ِ
ِ
الع ُيو ِن
أيا َمل اكا َعرُش ُه في ُ
ظلِل ُدنَيـا َ ِ
ـاح
الجنـَ ِ
الك َرى ب َ
ُي َ ُ
اك
ضممت
َ
عليك جفونا تر َ
َ
المَلح
أبر بهـا من وجـوه
ِ
َّ
تُلم بأهدابها في الظـَل ِم
ِ
اح
جبين
الوَق ِ
فتنسى َ
الزمان َ
وتُدِني إلينا بعيد الرجـاء
ـاح
إذا الدهر ما طلنـا بالسم ِ
خلقت لنا ُهدَنـ اة
اك
َ
أَر َ
ال ِ
عاوُدَنا في مج ِ
تُ ِ
ـاح
الكَف ِ
ََ
عروضيا هكذا:
وتقطيع األبيات
ًّ
أيا م لِكن عر ُشه ِ
ف ل ُع ُيو ِن
ُ
َ
َ

 49ينظر :د .حماسة ،البناء العروضي ،ص.87

ظلل ل دني ل َكرى ِبل جَن ِ
احي
ي
َ
َ
َُ ُ ُ َ
/○// ○/○// ○/○// /○//
○/○// ○/○// ○/○// /○//
ول
ول َف ُعولُن َف ُعولُن َف ُع ُ
َف ُع ُ
َف ُعو ُل َف ُعوُلن َف ُعوُلن َف ُعوُلن
اك
ضممت
َ
عليك جفونن تر َ
َ
ِ
مَلحي
أبرر بها من وجوه ل
/○// ○/○// /○// /○//
○/○// ○/○// ○ /○// /○//
ول
ول َف ُعو ُل َف ُعوُلن َف ُع ُ
َف ُع ُ
ول َف ُعوُلن َف ُعوُلن َف ُعوُلن
َف ُع ُ
ظَل ِم
تُلمم بأهدا بها ف ظ َ
مان ل وَق ِ
احي
فتنسى َ
جبين ز َز ِ َ
/○// ○/○// ○/○// /○//
○/○// ○/○// ○ /○// ○/○//

ول
ول َف ُعوُلن َف ُعوُلن َف ُع ُ
َف ُع ُ
َف ُعولُن َف ُعولُن َف ُعولُن َف ُعولُن
وتُدِني إلينا بعيد ر ر ِ
جاء
َ
إذ دده ر ماط لنا ب س س ِ
ماحي
َ
/○// ○/○// ○/○// ○ /○//
○/○// ○/○// /○// ○/○//
ول
َف ُعولُن َف ُعولُن َف ُعولُن َف ُع ُ
ول َف ُعولُن َف ُعولُن
َف ُعولُن َف ُع ُ
خلقت لنا ُهد َنتن
اك
َ
أَر َ
ال ل ِكَف ِ
عاو ُدَنا في مج ِ
تُ ِ
احي
ََ
○// ○/○// /○// /○//
○/○// ○/○// ○/○// /○//
ول َف ُعولُن َف ُعو
ول َف ُع ُ
َف ُع ُ
ول َف ُعولُن َف ُعولُن َف ُعولُن
َف ُع ُ

 -2قالت سعاد الصباح:50
حبيبي أتسترجع الذكر ِ
يات
ُ
ِ
لصمت المساء
خلوت
إذا ما
َ
تذكر كيف سمعنا الليالي
َف ُ
تزغرد من فرحة باللقـاء
وكيف رأينا ضياء الكوا
ـب أوتار قيثارة ِ
كِ
للغَنـاء
الزمان
وماذا نسينا؟ نسينا
َ
نسينا المكان نسينا الريـاء
العتاب
الحساب نسينا
نسينا
َ
َ
نسينا العذاب نسينا الشقـاء
الوعود
وماذا ذكرنا؟ ذكرنا
َ
ذكرنا السَلم ذكرنا الوفـاء
وح اة
البدر أُر ُج َ
ص َب ُ
وقد َن َ

 50ينظر :د .محمد حماسة :البناء العروضي ،ص.89

ِم َن الن ِ
ور ترفعنا للسمـاء
وتقطيع البيت األول هكذا:
حبيبي أتستر جع ذذك ر ِ
يات
ُ
ِ
لصمت ل مساء
خلوت
إذا ما
َ
/○// ○/○// ○/○// ○/○//
○○// ○/○// /○// ○ /○//
ول
َف ُعولُن َف ُعولُن َف ُعولُن َف ُع ُ
ول َف ُعولُن َف ُعول
َف ُعولُن َف ُع ُ
حاول أن تدرب نفسك على تقطيع بقية األبيات:
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
 يقول إيليا أبو ماضي:51سَلم عليكم رجال الوف ِ
ـاء
َ
ٌ
وألف سَلم على الوافيـات
ويا فرح القلب بالناشئي َـن
ففي هؤلء جـمال الحـيـاة
هور
هم الزهر في األرض إذ ل ز َ
الشهب ُمستخفيات
وشهب إذ
ٌ
ُ

 51الموسوعة العالمية للشعر العربي،
http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=67616.

أكبرت شـأن الشبـاب
إذا أنا
ُ
فإن الشبـاب أبو المعجزات
حصـون البَلد وأسوارهـا
إذا نـام حراسها والحمـاة
ـهم
لهم َ
وغ ٌـد في ُ
َغ ٌـد ُ
أمس َف ِ
فيا ِ
اخر بما هـو آت
ـهات اللواتـي
ويا حبذا األُم ُ
َيلِد َن النـَواِب َغ والنـابغات
ُمـ ٌة ِبَي َراع
وكم ُخلِـدت أ َّ
وكم نشأت أُمـ ٌة في دواة
وتقطيع البيت األول هكذا:
سَلمن عليكم رجال ل وف ِ
ـاء
َ
وألف سَلمن عل لوا فيـات
/○// ○/○// ○ /○// ○/○//
○/○// ○/○// ○/○// /○//

ول
َف ُعوُلن َف ُعوُلن َف ُعوُلن َف ُع ُ
ول َف ُعولُن َف ُعولُن َف ُعول
َف ُع ُ
عروضيا:
طع بقية األبيات
ًّ
هيا ق ِّ
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
 -3قال علي محمود طه:52
 52ينظر :الموسوعة العالمية للشعر العربي،
http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=5761.

أخي جاوز الظالمون الـمدى
فحق الجهاد وح َّق ِ
الف َدا
َّ
ُ َ
فجرد سَلحـك من غم ِ
ِ
ـده
َ
بعد أن ُيغ َمدا
فليس له ُ
أخي أيها ال َـع َربِي األِبـي
موعدَنا ل الغدا
اليوم
َ
أرى َ
أخي إن جرى في ثراها دمي
أطبقت فوق حصاها اليدا
و ُ
ِ
فكبر على مهجـة ُح َّرة
أبت أن يم َّر عليها ِ
الع َدا
ُ
وتقطيع البيت األول هكذا:
أخي َجا َوَز ظظا لِ ُمو َن لـ ـمدى
وحقق ل ِف َدا
فحقق ل
ُ
جهاد َ
○// ○/○// ○ /○// ○/ ○//
○// ○/○// /○// ○/○//

َف ُعوُلن َف ُعوُلن َف ُعوُلن َف ُعو
ول َف ُعولُن َف ُعو
َف ُعولُن َف ُع ُ
أكمل بنفسك تقطيع بقية األبيات:
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

 قال أبو القاسم الشابي:53يوما أراد الحياة
إذا الشعب ا
فَل بد أن يستجيب القدر
ول بد لليل أن ينجـلي
ول بد للقيد أن ينكسر
ومن ل يحب صعود الجبال
ِ
ِ
الحَفر
أبد
يعش َ
الدهر بين ُ
ِ
ومن ل يعانق ُه شو ُق
الحياة
تبخ َر في ِ
َّ
جوها واندثَر
وتقطيع البيت األخير هكذا:
ومن ل يعانق ه شوق ل ِ
حياة
ُ
ُ
تََبخ َخ َر في جو ِوها ون دثَر
/○// ○/○// ○/○// ○ /○//
/○// ○/○// ○/○// /○//

 53ديوان أبي القاسم الشابي ورسائله ،قدم له وشرحه مجيد طراد ،دار الكتاب العربي ،بيروت  -لبنان ،ط1994 /2م ،ص.90

ول
َف ُعوُلن َف ُعوُلن َف ُعوُلن َف ُع ُ
ول َف ُعولُن َف ُعولُن َف ُعو
َف ُع ُ
درب نفسك على تقطيع بقية األبيات السابقة على البيت:
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

 -7بحر المتدارك
وتفعيلته ( َف ِ
اعُل ْن )○//○/
هو بحر تداركه تلميذ الخليل  -كما يروي أهل العروض  ،54-ووحدته اإليقاعية (فاعلن  )○//○/تتكرر
ثماني مرات في البيت في صورته التامة ،هكذا:

اعلُن َف ِ
اعلُن َف ِ
اعلُن َف ِ
َف ِ
اعُلن
اعُلن َف ِ
اعُلن َف ِ
اعُلن َف ِ
َف ِ
اعُلن
ولو أردنا مقابلة التفعيلة (فاعلن  )o//○/بما يساويها إيقاعيا ،فماذا نقول؟
طالب :من أَنا؟ َف ِ
اعلُن.
َ َ
ِ
اعلُن َف ِ
اعلُن َف ِ
بد َ /ف ِ
اعلُن.
طالبَ :مسلِ ٌمُ ،مؤ ِم ٌنَ ،عا ٌ
طالب:

ظر :د .حماسة عبد اللطيف :البناء العروضي للقصيدة العربية ،ص .95والسيد أحمد الهاشمي :ميزان
 54تلميذه األخفش ،للمزيدُ ،ين َ
الذهب ،ص.96 -95

ص ِائم ،صاِبرَ ،ش ِ
اكٌرَ ،ع ِاد ٌل
َ ٌ َ ٌ
اعلُن َف ِ
اعلُن َف ِ
اعلُن َف ِ
َف ِ
اعلُن.
المعلم :بالضبط ،ننظم ذلك على هذا النحو:
ِ
بد
َمن أََنا؟ َمسلِ ٌمُ ،مؤ ِم ٌنَ ،عا ٌ
ص ِائم ،صاِبرَ ،ش ِ
اكٌرَ ،ع ِاد ٌل
َ ٌ َ ٌ
اعُلن َف ِ
اعُلن َف ِ
اعُلن َف ِ
َف ِ
اعُلن
اعلُن َف ِ
اعلُن َف ِ
اعلُن َف ِ
َف ِ
اعُلن
ولعلكم لحظتم السهولة واليسر في محاكاة إيقاع التفعيلة لهذا البحر بالكلمات ،وهو األمر الذي جعله قريبا
من الكَلم المنثور ،وقد استثمره كثير من الشعراء المحدثين أو المعاصرين؛ فصاغوا كثي ار من أشعارهم على
موسيقاه.
وقد يحدث بعض التغيير للتفعيلة فتأخذ صو ار أخرى ( َف ِعُلن َ -فعُلن أو َف ِ
اعل) وستظهر لنا من خَلل
النماذج الشعرية التي نتدرب على تقسيمها إيقاعيا ،أو تقطيعها عروضيا ،ومن أمثلة ذلك ما نسب إلى اإلمام علي
مصاحبا له في الطريق ،أتدري
بن أبي طالب ،حينما سمع دقات ناقوس ضربه راهب ،فقال لجابر بن عبد هللا ،وكان
ا
ما يقول؟ إنه يقول:55

 55ينظر :ميزان الذهب في صناعة شعر العرب ،ص.97 - 96

َحقا َحقـا َحقـا َحقا
صد اقـا ِ
صد اقـا ِ
صد اقـا ِ
ِ
صد اقـا
ِإ َّن الدنَيا َقد َغ َّرتَنا
َواستَه َوتنـَاَ ،واسَتل َهتَنـا
َيا اب َن الدنَيا َمه اَل َمه اَل
زِن َما َيأِتي َوزانـا َوزانـا
وتقطيعها هكذا:
َحققن َحققن َحققن َحققن
َحققن َحققن َحققن َحققن
○/○/ ○/○/ ○/○/ ○/○/
○/○/ ○/○/ ○/○/ ○/○/
َفعلُن َفعلُن َفعلُن َفعلُن
َفعلُن َفعلُن َفعلُن َفعلُن

ِإنن د ُدنَيا َقد َغر َرتَنا

ه تَنـا
َوستَه َوتنـَا وسَتل َ
○/○/ ○/○/ ○/○/ ○/○/
○/○/ ○/○/ ○/○/ ○/○/
َفعلُن َفعلُن َفعلُن َفعلُن
َفعُلن َفعُلن َفعُلن َفعُلن

َيـ ب َن د ُدنَيا َمهلن َمهلن
زِن َما َيأِتي َوزنن َوزنن
○/○/ ○/○/ ○/○/ ○/○/
○/○/ ○/○/ ○/○/ ○/○/
َفعُلن َفعُلن َفعُلن َفعُلن
َفعلُن َفعلُن َفعلُن َفعلُن
وقد صاغ الحصري 56رائعته على أنغام ذلك البحر فقال:

 56ديوان العرب،
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article26222#.XHoBXonXIdU.

الصب َم َتى َغ ُـدهُ؟
َيا َلي ُـل َّ

ِ
اع ِـة َمو ِع ُـد ُه
ـام َّ
الس َ
أَقَي ُ

َرَق َـد السمـَ ُار َوأ ََّرَق ُـه

ِ
أَس ِ
َ ٌ
ف للَبي ِـن ُي َـرد ُدهُ

ـاه َّ
النج ُـم َوَر َّق َل ُـه
َفَب َك ُ

ِ
ص ُـد ُه
م َّمـا َيرَع ُ
ـاه َوَير ُ

ِ
ـف ِب َغ َزال ِذي َهيـَف
َكل ٌ

خوف الو ِ
اشي َـن ُي َش ِرُد ُه
َ ُ َ

ـاي َل ُه َش َراكـا
صَبت َعيَن َ
َن َ

َّ
ِ َّ
صيـُُد ُه
في النـو ِم َف َعز تَ َ

ِ ِ
ـص
َوَكفى َع َجابـا أَني َقن ٌ

لِ ِ
لسـر ِب َسَب ِاني أَغَي ُـد ُه

وتقطيع البيت األول هكذا:
َيا َليـ ُـل صصب ُب َم َتى َغ ُـد ُهو؟

أ َِقَيـا ُم سسا َع ِـة َمو ِع ُـد ُهو

○/// ○/// ○/○/ ○/○/

○/// ○/// ○/○/ ○///

َفعُلن َفعُلن َف ِعُلن َف ِعُلن

َف ِعُلن َفعُلن َف ِعُلن َف ِعُلن

ط ْع بقية األبيات:
هيا ق ِّ
ّ
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
قديما وحدي اثا ،ومن ذلك ما قاله
وقد عارض أو سار على نهج الحصري في قصيدته كثير من الشعراء ا
الشابي:57
َغَّناهُ األَم ُسَ ،وأَط َرَب ُـه

ومَ ،ف َما َغ ُدهُ؟
َو َش َجاهُ الي ُ

َقد َكان َلـه َقلبَ ،ك ِ
الطف ِل،
َ ُ ٌ

يـَُد األَحَل ِم تُ َهد ِه ُـد ُه

الغ ِ
اب َفتَتَب ُع ُـه
تَم ِشي ِفي َ

الح ِب َوتَن ُش ُـد ُه
أف َـر ُ
اح ُ

وي َرى األَطَي َارَ ،فَيح َس ُب َـها
َ

الح ِب تـُ َغ ِرُد ُه
أح َـَل َم ُ

َوَي َرى األَزَه َارَ ،فَيح ُسَبها

ِ
الح ِب تُـ َو ِارُد ُه
َب َس َمـات ُ

فيخال الكون يناجيـه!

وجمـال العالم يسعـده!

ونجوم الليل تُضاحكه!
َ

ونسيم الغاب يطـارده!

الورد يداعبـه
ويخال َ
ُ

فرحـا فتعابثـه يـده!

 57ديوان الشابي ورسائله ،قصيدة بعنوان"صفحة من كتاب الدموع" ،ص.208 -207

وتقطيع البيت األول هكذا:
ه ألَم ُس َوأَط َرَب ُـهو
َغننا ُ

ه ليو ُم َف َما َغ ُد ُهو
َو َش َجا ُ

○/// ○/// ○/○/ ○/○/

○/// ○/// ○/○/ ○///

َفعلُن َفعلُن َف ِعلُن َف ِعُلن

َف ِعلُن َفعلُن َف ِعلُن َف ِعُلن

هيا حاول تقطيع بقية األبيات:
ّ
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

وبعد ،فلعل موسيقى الشعر في البحور السبعة قد وضحت لكم ،وتمرست عليها آذانكم ،وتستطيعون أن
استيعابا حتى يصير ملكة ،تعرفون من خَللها همس األلحان ،وهدير
تميزوا بين إيقاع األوزان ،وسيزداد األمر
ا
كثير من روائع األشعار ،وتغنيتم بها ،وزاد رصيدكم من الحفظ لها ،ولتعلموا َّ
أن
األنغام؛ كلما استمعتم ،وأنشدتم اا
إنشادا ،أمر مهم جدا
التدر َب والممارسة على التقطيع العروضي من خَلل التغني بالشعر وتوزيع الوحدات اإليقاعية
ا
لصقل صاحب الموهبة ومن لديه استعداد فطري لقول الشعر أو قرضه.

الوحدة الثالثة
الحفظ واإللقاء

أوالً  -حفظ النصوص الشعرية
على الرغم من أننا ندرس قصائد كثيرة وجميلة من حيث معناها؛ فإننا ل نستطيع حفظها بسهولة؛ ولعل
أسباب عدم القدرة على الحفظ تتمثل في:
.1

النسيان وعدم القدرة على استرجاع المعلومات في الذهن ،إما بسبب كثرة المعلومات ،أو بسبب
انشغال الذهن بالتفكير في أمور أخرى.

.2

عدم القدرة على فهم معنى األبيات ،ومفرداتها.

.3

عدم القدرة على تحديد النغمة الموسيقية لألبيات.

.4

اإلقدام على حفظ قصيدة طويلة مرة واحدة.

.5

محاولة الحفظ السري ،وعدم العتماد على القراءة الجهرية.
كيف نحفظ الشعر إ اذا؟
إذا أردت عزيزي الدارس أن تحفظ قصيدة من الشعر يمكنك أن تتبع الخطوات اآلتية:

.1

تماما من التفكير في أي أمر آخر.
فرغ ذهنك ا

.2

وقلما.
أحضر أو اراقا بيضاء ا

.3

أحضر نسخة مكتوبة من القصيدة مضبوطة بالشكل التام.

.4

إذا كانت القصيدة موجودة بصيغة صوتية حاول أن تسمعها لتلتقط أذنك نغمتها الموسيقية.

.5

حاول فهم المعنى العام للقصيدة ،وأهم المفردات والمعاني الصعبة.

.6

حدد بحر القصيدة ،لتعرف نغمتها الموسيقية.

.7

بعد الستماع إلى القصيدة ،اقرأها قراءة جهرية بصوت عال أكثر من مرة.

.8

قسم القصيدة إلى مقاطع كل مقطع يتألف من بيتين.

.9

ابدأ بقراءة كل مقطع وحفظ كل بيت على حدة.

.10

بعد أن تنتهي من البيتين األولين ،اقرأهما بصوت عال خمس مرات.

.11

انتقل إلى البيتين التاليين لهما ،والتزم الطريقة نفسها حتى تنتهي من جميع أبيات القصيدة.

.12

بعد أن تنتهي من حفظ القصيدة اكتبها كاملة من محفوظك ،ول تتوقف عند الكلمة التي تنساها.

.13

راجع ما كتبته على النص األصلي ،واعلم أنك لن تكرر الخطأ مرة أخرى.

.14

ل ترهق نفسك بحفظ القصيدة كاملة في جلسة واحدة ،إذا كانت القصيدة طويلة ،بل قسمها على عدد
من الجلسات.

.15

متوسط الحفظ اليومي ما بين عشرة إلى عشرين بيتاا ،وهذه النسبة تختلف من شخص إلى آخر.

تمرين
قال المتنبي:
ِ
رت في َش َرف َمروم ِِ
غام َ
إذا َ
النجو ِم
َفَل تَ َقنع ِبما دو َن ُ
ِ
صغير
َف َ
الموت في أَمر َ
عم َ
ط ُ
طع ِم الم ِ
وت في أَمر َعظي ِم
َك َ
َ
جوها َف َرسي َو ُمهري
َستَبكي َش َ
ِ
الجسو ِم
ماء ُ
صفائ ُح َد ُ
َ
معها ُ
أن فيها
النار ثُ َّم َن َش َ
َق َر َ
بن َ
النعي ِم
العذارى في َ
َكما َن َشَأ َ
وفارقن الص ِ
ياق َل ُمخَلصات
َ َ َ َ
الكلو ِم
ات ُ
َوأَيديها َكثير ُ
ناء أ َّ
قل
الع َ
جز َع ٌ
َن َ
َيرى ُ
الجَب ُ

بع الَلئي ِم
ط ِ
ديع ُة ال َ
َوِت َ
لك َخ َ
المرِء تُغني
َو ُكل َش َ
جاعة في َ
ول ِمثل الش ِ
الحكي ِم
َ َ َ
جاعة في َ
َ
وَكم ِمن ِ
حيحا
عائب َقو ا
ص ا
َ
ل َ
السقي ِم
َوآ َفتُ ُه ِم َن َ
الفه ِم َ
ِ
نه
أخ ُذ
َوَل ِكن تَ ُ
ُ
اآلذان م ُ
ِ
َعلى َق ِ
العلو ِم
در الَقرائ ِح َو ُ
خطوات الحفظ:
-1

حدد المفردات الصعبة وهي:
مروم :مراد أو مطلوب
صفائح :السيوف
صيقل :شحذ السيف وجَلؤه
آفته :اآلفة؛ أي العاهة
القرائح :الطبائع ،ومفردها قريحة.

-2

حدد البحر الذي نظمت عليه األبيات

بحر الوافر وتفعيَلته:
مفاعلتن مفاعلتن فعولن

مفاعلتن مفاعلتن فعولن

 -3انطق األبيات بحسب النغمة الموسيقية للبحر كاآلتي:
إذا غامر  /ت في شرفن  /مرومي
فَل تقنع  /بما دونن  /نجومي
 -4احفظ األبيات وفاقا للنموذج اآلتي:
البيت األول:
ِ
رت في َش َرف َمروم
غام َ
إذا َ
التكرار:
-1

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

-2

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

-3

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

-4

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

-5

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

النجو ِم
َفَل تَ َقنع ِبما دو َن ُ

البيت الثاني:
ِ
صغير
َف َ
الموت في أَمر َ
عم َ
ط ُ

طع ِم الم ِ
وت في أَمر َعظي ِم
َك َ
َ

التكرار:
-1

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

-2

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

-3

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

-4

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

-5

......................................
البيتان األول والثاني:

ِ
رت في َش َرف َمروم ِِ
غام َ
إذا َ

النجو ِم
َفَل تَ َقنع ِبما دو َن ُ

ِ
صغير
َف َ
الموت في أَمر َ
عم َ
ط ُ

طع ِم الم ِ
وت في أَمر َعظي ِم
َك َ
َ

التكرار:
-1

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

-2

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

-1

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

-2

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

-1

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

-2

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

-1

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

-2

......................................
واآلن كرر هذه الطريقة في جميع أبيات القصيدة ،بعد أن قسمتها إلى أجزاء ،حتى تنتهي من القصيدة كلها.
طرق للتأكد من جودة الحفظ:

.1

اق أر القصيدة من محفوظك ،وقم بتسجيلها بصوتك على جوالك أو على مسجل صوتي ،وعندئذ
سيثبت ما حفظته.

.2

قم بتسميع القصيدة إلى أحد أهلك أو أصدقائك ،واجعله يختبرك بأن يذكر لك صدر البيت ،وتكمل
أنت العجز ،أو يذكر العجز ،وتكمل أنت الصدر.

.3

اكتب القصيدة من محفوظك ،وحاول ضبطها بالشكل التام؛ فإن هذا من شأنه أن يؤكد الحفظ في
ذهنك.

.4

حاول أن تعارض القصيدة؛ أي تكتب قصيدة مماثلة على الوزن نفسه.
مثال؟
كيف تهيئ نفسك لحفظ القصائد الطويلة كالمعلقات ً
إذا أردت أن تحفظ القصائد الطويلة؛ فينبغي أولا أن تدرب نفسك على حفظ األبيات القصيرة أو المقطوعات

الصغيرة التي تحمل معاني جميلة ،وتتسم بسهولة األلفاظ ،وفي هذا فائدتان:
أوالهما :أنك ستمتلك ذخيرة من األبيات الجميلة التي تستطيع التمثل بها في أي موقف.
وثانيتهما :أنك ستكون قد هيأت نفسك لحفظ القصائد الطوال ،وأحطت بأكثر من نغمة موسيقية.
وتحقياقا لتلك الفائدة؛ فقد وضعنا لك قائمة باألبيات الشعرية القصيرة المشهورة التي تحمل معاني جميلة.

األبيات المختارة
ن
نفوسنـا
 -1تهو عليـنا فى المعالى ُ
ِ
المهر
ومن يـخطب
الحسناء لم ُيغلهـا َ
َ
ِ
الزمان فـإنـه
 -2اصبـر على َري ِب
ـب
بالصبر تُ ُ
درك ُك َّل مـا تتطل ُ
 -3األم مـدرسـ ٌة إذا أع َـددتَ َهـا
طيب األعـر ِ
اق
َ
أعددت ش ا
ـعبا َ
ـس راغبـ ٌة إذا َرَّغبت َهـا
 -4والنف ُ
وإذا تـرد إلى قليل تقن ِـع
دقات ق ِ
ـلب المرِء قـائلـ ٌة لـه
ُ -5
ـائق وثـو ِ
ان
إن الحي َ
ـاة دق ٌ
 -6فارفع لنفسـك بعد موتك ِذك َرَها
عمر ث ِ
فالذك ُـر لإلنس ِ
ـان
ـان ٌ
حاصدا
 -7إذا أنت لم تزرع وأبصرت
ا

ِ
البذ ِر
َنـدمت على التفريط في زمن َ
األخير زمانـُ ُه
 -8إنـي وإن كنـت
َ
ـتطعه األوائ ُـل
آلت بمـا لم تس ُ
 -9من لم يمت بالسـيف مات بغيره
وموت الفتى بالسيف أعلى وأفخر
ـفيه بكـل قبـح
 -10يخاطبنـى الس ُ
فأكـره أن أكـون لـه مجيبـا
 -11يـزيد سـفاه اة فـأزيد ِحلمـاا
كعـود زاده اإلحـراق طيبـا
ـر فدعـه
 -12إذا لم تسـتطع أم اا
وجـاوزه إلى ما تستطيـع
 -13من يفعل الخيـر ل يعـدم جوازي ِ
ِه
ََ
رف بين هللا والنـاس
الع ُ
ل يـذهب ُ
 -14نقل فؤادك حيث شئت من الهوى
مـا الحـب إل للحبيـب األول

 -15قـد يـدرك المتأني بعض حاجته
وقد يكـون مـع المستعـجل َّ
الزَل ُل
 -16قليـل ِ
المال تصـلحه فيبقـى
ُ
ول يبقى الكثيـر مع الف ِ
ـساد
ُ

 -17ومهما تكن عند امرئ من خليقة
وإن خالها تَخَفى عـلى الناس تُعل ِم
معاتبا
 -18إذا كنت فى كـل األمور
ا
تلق الذى ل تعاتبـه
صـديَقك لم َ
احدا أو صل أخـاك فإنه
 -19فعش و ا
ومجانبـه
ـارف ذنب مـراة
مق ُ
ُ
 -20يسعى الفتى ألمور ليس يدركها
النفس واحـدة والهـم منتشـر
و ُ
وعين الرضا عن كل عيب كليلة
-21
ُ
ولكن عين الس ِ
ـخط تُبدى المساويا
َ

قلوب ُهم
 -22أحسن إلى الناس تستعبد َ
ـان
فطالما اسـتعبد
اإلنسان إحس ُ
َ
ِ
كالطفل إن تهمله َش َّب على
النفس
 -23و ُ
الرضاع وإن تفطمه ينفطم
حب َّ
ِ
صاحِبه
 -24حـب السَلمة ُيثنى َه َّم
عـن المعالى ويغري المرَء بـالكسـل
 -25فإن جنحت إليه فـاتخذ نفقـاا
فى األرض أو سلما فى الجو فاعت ِ
ـزل
ا

 -26أمر على الديـار ديار ليلـى
أقبـل ذا الجـدار وذا الجـدار
حب الديار شـغفن قلبـى
 -27وما ُ
ـار
ولكن حب من سـكن الدي َ
 -28وما كل أيـام المشيب مريـرة
ِ
ذاب
ول كل أيـام الشـباب ع ُ

مبر مـن كـل عيـب
ُ -29خِلق َت اأ
كأنك قـد خلقت كما تشـاء
فأجمل منك لم تر قـط عينـى
-30
ُ
ـاء
و ُ
أفضل منك لم تلد النس ُ
 -31وقفت على المروءة وهي تبكـى
ـاة
ـَلم تنتحب الفت ُ
فقـلت ع َ
 -32فقالت كيـف ل أبكي وأهـلي
جميعا دون خلق اللـه ماتوا
ا
زكاة
 -33وخي ُـر المال مـا أمسـى ا
وخيـر النـاس من نفع العبـادا
ـاب كثي اـفا
 -34قل لمن يبصر الضب َ
أنت تحـت الض ِ
ـر نقيـا
ـباب فج اا
َّ
تقنطن من النجـاح لعثـرة
 -35ل
مال ُينـال اليـوم ُيدرك في غـد
الحياة قصيـدةٌ أبياتـُـها
 -36إن
َ

أعمارُنـا والموت فيهـا القافيـة
 -37ما كل ما يتمنـى المرء يدركـه
السفن
ـاح بما ل تشتهي
ُ
تأتى الري ُ
الرفيع من األذى
الشرف
 -38ل يسلم
ُ
ُ
اق على جوانبـه ال َّـد ُم
حتى ير َ
 -39ذو العقل يشقى في النعيم بعقله
وأخو الجهالة في الشـقـاوة ينعـم
نيوب الليث بـارزاة
 -40إذا رأيت َ
فَل َّ
ـث يبتس ُـم
تظن َّـن أن اللي َ
 -41ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى
عدوا له ما من صداقتـه بـُـد
 -42بذا قضت األيام ما بين أهلـها
ـب قوم عند قوم فوائ ُـد
مصائ ُ
ان عـليـه
 -43من َي ُهن َيس ُه ُل الهو ُ
ِ
إيَلم
مـا ُ
لجرح بميـت ُ

 -44وإذا أتتك مذمتي من نـاقـص
فهي الشهادة لي بأني كام ُـل
مجد في الدنيا لمن قل مـالُه
 -45فَل َ
ـال في الدنيا لمن قل مج ُـده
ول م َ
ـدو َك مـراة
 -46احـذر ع َّ
واحذر صديقـك ألف مـرة
ـق
 -47فلربما انقـلب الصـدي ُ
أعلم بـالمضـرة
فكـان َ
العيب فيـنا
 -48نعيب َ
زمانَنا و ُ
عيب سـوانا
وما لزماننـا ٌ
 -49ونهجـو ذا الزما َن بغيـر ذنب
ولو نطـق الزمان لنا هـجانـا
ـب يأكل لحم ذئب
 -50وليس الذئ ُ
بعضنـا بعضـاا عيانـا
ويأكـل ُ
 -51اصبر على كيـد الحسـود

فـإن صب َـرك قـاتُله
ـأكل بـعضهـا
-52
فالنار ت ُ
ُ
إن لم تجد ما تأكـله
ِ
بالناس من بدو وحاضرة
الناس
ُ -53
بعض لبعض وإن لم يشـعروا خـدم
ٌ
ظفـرك
مثل ُ
 -54ما حك ظهرك َ
ـول أنت جـمي َـع ِ
أمرك
فت َّ
 -55وإذا قصدت لحاجـة
فاقصد لمعتـرف بقدرك
 -56يمشى الفقير وكل شيء ِ
ضد ُه
ُ
والنـاس تغلق دونه أبوابهـا
مبغوضا وليس بمذنـب
 -57وتراه
ا
ويـرى العداوة ل يرى أسبابهـا
الكَلب إذا رأت ذا ثـروة
 -58حتى
ُ
هشـت إليه وحركت أذنابـها

فقير ماشيـاا
ـوما اا
 -59وإذا رأت ي ا
نبحـت عليه وكشرت أنيابهـا
 -60قد َين ُب ُت المرعى على ِد َم ِن الثرى
ات النفوس كما هي
وتبقـى ح ازز ُ

تقييم مهارة الحفظ
بعد أن حفظت النماذج الواردة في المختارات الشعرية أجب عن األسئلة اآلتية:
أ-

اذكر خمسة أبيات من نونية ابن زيدون.
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

ب-

ما العاطفة التي سيطرت على الشاعر في األبيات؟ ولمن وجه قصيدته؟
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

ج-

عددا من التعبيرات األدبية التي أعجبتك ،وصغ من عندك تعبيرات مماثلة.
تخير ا
................................................................

................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
د-

ما البحر الذي نظم عليه الشاعر قصيدته؟
................................................................
................................................................

هـ-

حاول معارضة القصيدة ،وانظم أبيات من عندك على غرارها.
................................................................
................................................................
............................................................. ...
................................................................
................................................................
................................................................

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

استبانة تقييم الحفظ الجيد

المعيار

م

1

الحفظ

1

2

اللغة والصوت

التقييم

البنود

قدرة

ممتاز
على

الطالب

كامَل
استدعاء النص ا
2

عرض

النص

بطريقة

مترابطة ومسترسلة
3

عدم التوقف والتلعثم أثناء
الستدعاء

1

قدرة الطالب على األداء
اللغوي السليم

2

نطق

الحروف

مخارجها الصحيحة

من

جيد

متوسط

ضعيف

المعيار

التقييم

م

البنود

3

القدرة على التمييز بين

ممتاز

األصوات المتشابهة
4

القدرة

على

التنويع

الصوتي والنغمي
5

مراعاة

مواضع

الوقف

والوصل
6

اللتزام بالنغمة الموسيقية
لألبيات

3

الطَلقة

1

التعبيرية

قدرته على إنشاد القصيدة
بطَلقة

2

قدرته على التأثير في
المستمع

3

العتماد على لغة الجسد

جيد

متوسط

ضعيف

ثانيا  -اإللقاء
ً
تحديدا "إيضاح
اإللقاء هو "فن النطق بالكَلم على صورة توضح ألفاظه ومعانيه" ،58وهو بعبارة أكثر
ا
المعاني بالنطق والصوت؛ لتتوثق حلقة التصال بين المتكلم والمخاطب ،دون أن يشوبها اضطراب أو لبس؛ حتى
تأتي الصور السمعية دقيقة في تفاصيلها" ،59وعليه فإن اإللقاء هو فن مشافهة الجمهور إلقناعه وإمتاعه.
عناصر عملية اإللقاء:
عملية اإللقاء عملية اتصالية لها ثَلثة عناصر هي:
.1

المرسل :وهو ِ
الملقي الذي يقوم بإلقاء النص.

.2

المستق ِبل :وهو المتلقي ،أو المستمع الذي يستقبل النص.

.3

الرسالة :وهي النص نفسه الذي ُيلَقى.
مادة اإللقاء:
شعر كان أم خطبة.
هي العمل األدبي ،اا
أصول فن اإللقاء:

 58عبد الوارث عسر :فن اإللقاء ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،مصر د.ط ،1993 ،ص15
 59محمد عبد الرحيم عدس :فن اإللقاء ،دار الفكر للنشر والتوزيع ،ط1991 .م ،ص10

.1

الموهبة الفطرية.

.2

الستعداد الشخصي.

.3

الدربة والمران.
الهدف من فن اإللقاء:
التأثير في السامعين من خَلل العمل األدبي الذي ينقل تجربة األديب الشعورية لآلخرين بصورة موحية.
ِّ
مكونات عملية اإللقاء:
ِّ
المكون اللغوي:
ويتجلى في قدرة الملقي على إلقاء النص بطريقة لغوية سليمة ،وإيصاله إلى السامع بشكل مؤثر.
ِّ
المكون غير اللغوي:
نوعا من التواصل بين الملقي والمتلقي.
ويتجلى في لغة الجسد التي تحقق ا
وسنفصل القول في كَل النوعين.
الصفات الواجب توافرها في من يجيد فن اإللقاء:

أ.

صفات شخصية ونفسية:
.1

الثقة بالنفس.

.2

سعة الثقافة والطَلع.

.3

ح اررة العاطفة.

.4

مراعاة نفسيات السامعين وأقدارهم.

ب.

صفات لغوية:

.1

سَلمة النطق وخلوه من العيوب ،والعيوب هي:
-

عدم نطق الحروف من مخارجها الصحيحة.

-

الخلط بين األصوات المتشابهة.

-

العيوب الصوتية كاللثغة ،والفأفأة ،واللكنة ،والتأتأة.

.2

الحس اللغوي السليم.

.3

مهارة الصوت وموسيقاه.
أساليب اإللقاء الشعري:

.1

اإلحساس بما في النص الشعري من موسيقى نابعة من الوزن والقافية ،وإيقاع األلفاظ.

.2

القدرة على إظهار ما في األلفاظ من دللت تثير المشاعر.

.3

كامَل ،وكذلك بحرها ،وكلماتها ومفرداتها ومعانيها.
فهم معنى القصيدة ا

.4

القدرة على التنويع الموسيقي في اإلنشاد؛ إذ إن لكل أسلوب نغمة تَلئمه؛ فالتعجب غير الستفهام.

.5

تقسيم القصيدة إلى مقاطع حسب الدللة والمعاني.
وسائل توصيل المعنى للسامع:

.1

الوقف:
ينبغي للملقي أن يعرف مواضع الوقف ،والكلمات التي يقف عندها ،وكذلك يحدد أنواع الوقف ما إذا
كانت الوقفة أو السكتة قصيرة أم طويلة أم تامة ،ومن شأن هذا الوقف أن يمنحه قدرة على التقاط
نوعا من
النفس ،ومن ثم عدم قطع السترسال في الحديث ،كما أنه يؤثر في السامع ويحدث له ا
التشويق من خَلل تهيئته للمعنى القادم بعد الوقف.

.2

التركيز:
طا يبرز الكلمة ،ويجعل لها صفة خاصة
ومعناه الضغط على كلمة في الجملة التي ينطق بها ضغ ا
تميزها عن سائر الكلمات.

.3

تشكيل الصوت:
أي صوت قابل للتشكيل بحسب الموقف التصالي ،ومن أشكاله :الرفع والخفض والبحة والهتزاز
والسترسال والتوقف والسرعة والبطء.

.4

التلوين النغمي:
نوعا من الموسيقى يميزها عن غيرها من الكلمات ،ومن
ومعناه أن يقوم الملقي بإعطاء كلمات بعينها ا
ثم ل تسير الكلمات كلها على إيقاع نغمي واحد.

.5

النبر:
ومعناه أل يسير الكَلم على وتيرة واحدة؛ إذ يقوم الملقي بإبراز أحد مقاطع الكلمة عند النطق به من
خَلل الضغط عليه ،والتخفيف على مقاطع أخرى.

.6

التنبه لمواضع عالمات الترقيم:
قد يظن بعضنا أن لعَلمات الترقيم أثر في الكتابة فقط ،ولكنها في الواقع تنهض بثَلث وظائف في
اإللقاء ،وهي:
-

الوقف :الفاصلة  /الفاصلة المنقوطة /النقطة.

-

تنويع النبرات الصوتية :النقطتان /عَلمة الحذف /الستفهام /التعجب.

-

بيان العالمات الصامتة :عَلمة التنصيص /عَلمة العتراض /عَلمة المساواة.

القواعد الصوتية األساسية في تعليم اإللقاء:
.1

تدريب الطالب على النطق الصحيح للحروف من مخارجها.

.2

تعريفه الفرق بين األصوات المجهورة والمهموسة.

.3

تعريفه الفرق بين األصوات المفخمة والمرققة.

.4

تعريفه مواضع الوقف والوصل.
أنواع لغة الجسد التي ينبغي أن يتقنها الملقي:

.1

لغة العيون.

.2

تعبيرات الوجه.

.3

حركات اليد.

.4

حركات الجسم.

.5

إيماءات الرأس.

منهج مقترح للتدريب على اإللقاء
عزيزي الطالب ،إذا أردت أن تتعلم اإللقاء الجيد ،فاتبع الخطوات اآلتية:
أوالً  -مرحلة ما قبل اإللقاء:
.1

متميز متوسط الطول.
اا
تخير نصا شعريا

.2

اق أر النص بصوت عال وهادئ أكثر من مرة.

.3

ضع عَلمة باللون األزرق على الكلمات التي لم تفهم معناها.

.4

حاول فهم األفكار األساسية ،والمعنى العام للنص.

.5

تأكد من أنك قرأت النص بشكل سليم.

.6

أعط كل حرف حقه من النطق؛ من حيث المخرج والحركة والسكون.

.7

حدد الكلمات التي ينبغي التركيز عليها وضع عليها عَلمة باللون األحمر.

.8

حدد مواضع الوقف ،وضع عليها عَلمة باللون األخضر.

.9

حدد الكلمات التي فيها تلوين نغمي أو صوتي ،وضع عليها عَلمة باللون األسود

.10

حدد الكلمات التي تحتاج إلى لغة الجسد ،وضع عليها عَلمة باللون األصفر.
ثانيا  -مرحلة اإللقاء:
ً

.1

فمثَل لو أردت قراءة بيت عمرو بن كلثوم:
ابدأ بقراءة النص حسب موسيقاه قراءة هادئة ،ا

فطاما
إذا بلغ الرضيع لنا
ا

تخر له الجبابر ساجدينا

فهذا البيت من بحر الوافر ،وتفعيَلته هي:
مفاعلتن مفاعلتن فعولن

مفاعلتن مفاعلتن فعولن

ومن ثم فعند قراءة البيت نركز على التقطيع الموسيقي فنقول:
فطاما
الرضيع لنا
إذا بلغ َّ
ا
.2

تخر له الـجبابر ساجدينا

جيدا ،وذلك بأن تق أر النص وتنتبه إلى المواضع التي ينتهي َنف َسك عندها،
حاول أن تنظم َنف َسك ا
وتضع عندها عَلمة؛ حتى تضمن استرسال الحديث.

.3

قبل قراءة أي بيت انظر إلى العَلمات التي وضعتها باأللوان المختلفة وهي:

●

الكلمات التي لم تفهم معناها.

●

الكلمات التي تحتاج إلى تركيز.

●

مواضع الوقف.

●

التلوين النغمي.

●

لغة الجسد.

.4

حدد العاطفة التي تتحكم في هذا البيت ،أو الشعور الذي تريد أن تنقله إلى المستمع.

.5

منفردا ثَلث مرات ،ثم اق أر األبيات كاملة ثَلث مرات بصوت عال وهادئ.
اق أر كل بيت
ا

تمرين
يقول اإلمام الشافعي:
ما في المقام لذي عقل وذي أدب
من راحة فدع األوطان واغترب
عوضا عمن تصادقه
سافر تجد
ا
وانصب فإن لذيذ العيش في النصب
إني رأيت وقوف الماء يفسده
إن سال طاب وإن لم يجر لم يطب
األسد لول فراق الغاب ما افترست
والسهم لول فراق القوس لم يصب
والشمس لو وقفت في الفلك دائمة
لملها الناس من عجم ومن عرب
والتبر كالترب ملقى في أماكنه
نوعا من الحطب
والعود في أرضه ا

فإن تغرب هذا عز مطلبه
وإن تغرب ذاك عز كالذهب

بطاقة تقييم الطالب في مهارة اإللقاء
الدرجة من :10
ممتاز = أكثر من 8.5
جدا = من 8.5 :7
جيد ا
جيد = من 6:7
مقبول = من 5:6
ضعيف = أقل من 5

بطاقة التقييم
المعيار

م

النص الشعري

1

عنوانه مناسب

2

فكرته واضحة

3

مناسب لجمهور المستمعين

4

أهدافه محددة

5

يتسم بسَلمة اللغة وجودة الصياغة

1

نطق الكلمات والجمل بشكل سليم

2

النطق السليم لألصوات من مخارجها

3

التمييز بين األصوات المتشابهة

4

التفريق بين األصوات المجهورة والمهموسة

5

التفريق بين األصوات المرققة والمفخمة

6

النف َس
القدرة على تنظيم َ

7

سَلمة الصوت من العيوب

سَلمة
الصوتية

اللغة

والجوانب

عناصر التقييم

مدى إتقانه لها

الجوانب الفنية

لغة الجسد

1

اللتزام بمواضع الوقف والوصل

2

القدرة على التلوين الصوتي

3

القدرة على التركيز على الكلمات الدالة

4

القدرة على التأثير في السامع بقوة العاطفة

1

القدرة

على

التصال

البصري

السامعين
2

تعبيرات الوجه مَلئمة

3

اإليماءات مناسبة للتعبير عن النص

4

يتمتع الملقي بابتسامة هادئة

5

يتحلى بالثقة في نفسه

6

حركات الجسم ِ
معبرة

مع

ملحق اللغة
الجملة العربية
نواسخها ،أنماطها ،وسائل امتدادها

األهداف
قادر على:
يتوقع من الطالب في نهاية هذه الوحدة أن يكون اا
●

يعرف أنماط الجملة العربية.
أن
َ

●

يعرف وسائل امتداد الجملة العربية.
أن
َ

●

ِق بين أنواع التوابع
أن يفر َ

●

ِق بين عمل النواسخ المختلفة.
أن يفر َ

●

سليما.
ط الجملة  -بعد دخول أحد النواسخ عليها  -ضب ا
أن يضب َ
طا ا

●

يعرف أنواع الحال.
أن
َ

●

ِ
ِ
سليما.
كلمات
ط
النص ضب ا
أن يضب َ
طا ا

نواسخ الجملة االسمية
المعلم :لقد درستم في ما درستم النواسخ التي تختص بالدخول على الجملة اإلسمية:
إن وأخواتهاَّ ،
(كان وأخواتها ،وكاد وأخواتها ،و َّ
وظن وأخواتها).
وهنا سوف نقوم بتذكيركم بها ،لما لها من أهمية في الكتابة والنطق ،ل سيما في العلوم التي تختص
بالشعر ،وإليكم هذه القصيدة ،وهي من بحر الكامل ،بعنوان" :الكبرياء ُخَّل ُة َّ
الشي ِ
طان" ،60للشاعر إيليا أبي ماضي،
ُ
جيدا؛ لنتعرف ما اشتملت عليه من نواسخ .يقول الشاعر:
فانتبهوا يا أحبابي إلى كلماتها ا
الغرور ُف َؤ َاد ُه
صاحب َد َخ َل
لي
ٌ
ُ

َّ
ُخ َّي ِمن أَع َد ِائي
إن ُ
ور أ َ
الغ ُر َ

تماديا
أَس َديتُ ُه ُنص ِحي فزَاد
ا

في غيِ ِه وازداد ِ
فيه ب ِ
َلئي
َ
َ
َ

يسيء ِبي الظنو َن َوَلم تَ ُسؤ
أمسى
ُ َ

ظنونه ِبو ِ
لئي
لول ُ
الغ ُر ُ
ور ُ ُ ُ ُ َ

ِ
الوَل
قد ُ
يم على َ
كنت أرجو أن ُيق َ

أبدا ولكن خاب ِ
فيه َر َجائي
ا
َ

أَهوى اللقاء ِب ِه ويهوى ِ
ض َّد ُه
َ َ
َ
َ

َّ
ام لَِق ِائي
فكأن َما
ُ
الموت الزؤ ُ

ِإِني ألص َح ُب ُه على ِع ََّلِت ِه

والبدر ِمن ِقدم أخو َّ
الظلم ِ
اء
َ ُ
ُ
َ

صاح َّ ِ
سيئ
يا
ِ
إن الكب َر ُخل ٌق ٌ

وج ُد ِفي ِس َوى ال ُج َه ََل ِء
َ
هيهات ُي َ
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اؤُه
ينال دو ُ
داء ل ُ
و ُ
العج ُب ٌ

حتَّى ينال الخلد ِفي الدني ِ
اء
َ َُ
َ

ِ
اح َك لِألََنا ِم تَُفز ِب ِهم
فاخفض َجَن َ

إن التواضع ِشيم ُة الح َكم ِ
َّ
اء
َ َ ُ َ

ِ
المنير َبنف ِس ِه
القمر
ُ
لو أُعج َب ُ

َل َأرَيتَ ُه َيه َوى ِإَلى ال َغب َر ِاء

معبرا ،يطلب إلى بعض الطَلب أن يقوموا بإلقائها مر ِ
ِ
اعين
إلقاء ا
َ
وبعد أن ينتهي المعلم من إلقاء القصيدة ا
ِ
ِ
السليمة ،ثم يتوجه إليهم بالسؤال:
اإللقاء
اعد
قو َ
َمن منكم يأتيني بفعل ناسخ من القصيدة السابقة؟
طالب :الفعل الناسخ في قول الشاعر:
كنت أرجو.
أمسى يسيء بي الظنون ،وقولهُ :
ومن يأتيني بحرف ناسخ منها؟
المعلم :أحسنتَ ،
طالب :الحرف الناسخ في قول الشاعر:
إن التواضع ِشيم ُة الح َك ِ
الغرور أُخ َّي ِمن أعدائي ،وكذلك في قولهَّ :
َّ
ماء.
إن
َ َ ُ
َ
اسخ بالتفصيل؛ ليتضح لنا عمُل َها.
المعلم :بارك هللا فيك ،واآلن هيا بنا نتعرف هذه النو َ

أوالً( :كان) وأخواتها
بات  -صار  -ليس) ،وأفعال
فعَل ،وهي( :كان  -أصبح  -أضحى  -أمسى َّ -
عددها ثَلثة عشر ا
ظل َ -
ِ
ئ  -ما ِانَف َّك  -ما دام).
ال َ -
ماب ِرَح  -ما فت َ
الستمرار( :ما َز َ
بم تُ َس َّمى هذه األفعال؟
َ
أفعال ناسخة ناقصة.
طالب :تُ َس َّمى ا
جدا ،ومعنى النسخ يا أصدقائي أنها تغير اسم المبتدأ والخبر ،كما تغير حكم الخبر من الرفع
المعلم :رائع ا
إلى النصب.
مفردا أو
وأما النقص فمعناه أنها في حاجة إلى ِذك ِر الخبر
ليتمم معناها ،وخبرها قد يتعدد ويتغير ،فقد يأتي ا
َ
جملة أو شبه جملة.
وتأملوا معي الجملة اآلتية؛ لكي يتضح لكم عمل هذه األفعال:
معتدل .ما نوع الجملة السابقة؟
الجو
ٌ
.................................
ولو أدخلنا عليها الفعل (كان) أو أحد أخواتها ستصبح:
معتدل.
صار الجو
ا

وتحليلها كاآلتي:
معتدل (خبر صار منصوب وعَلمة
[صار (فعل ناسخ)  +الجو (اسم صار مرفوع وعَلمة رفعه الضمة) +
ا
نصبه الفتحة)].
وهكذا في كل جملة يدخل عليها أي فعل من األفعال الناسخة.
من خَلل ما سبق ،ما عمل هذه األفعال؟
وي َس َّمى
وي َس َّمى اسمها ،وتنصب الخبر ُ
طالب :يتمثل عملها في أنها تدخل على الجملة السمية فترفع المبتدأ ُ
خبرها.
المعلم :أحسنت ،بارك هللا فيك.
واآلن يمكنكم أن ِ
تحددوا الفعل الناسخ ،واسمه ،وخبره ،ونوع الخبر في الجمل اآلتية:

الجملة

الفعل الناسخ

نوع الخبر

اسمه

خبره

أَصبح الع ِ
ام ُل ُجه ُد ُه ُمث ِمٌر.
ََ َ

.........

.........

.........

.........

لطيفا.
اء ا
أَض َحى الهو ُ

.........

.........

.........

.........

اب ُمنَق ِش اعا.
أَم َسى َّ
الس َح ُ

.........

.........

.........

.........

ظل الشر ِطي َو ِاقافا.
َّ

.........

.........

.........

.........

ان س ِ
ِ ِ
اه َري ِن.
َ
بات الحارَس َ

.........

.........

.........

.........

ليس المؤ ِم ُن َك َّذ اابا.

.........

.........

.........

.........

ِ
السفر.
ال َأِبي في
ما ز َ

.........

.........

.........

.........

برح الحق منتَ ِ
ِ
ص ارا.
ما َ َ ُ

.........

.........

.........

.........

ِ
ط ِه ُر َّ
النف َس.
الصوُم ُي َ
ئ َّ
ما فت َ

.........

.........

.........

.........

ما انَف َّك العالِم َّ
يتعل ُم.
ُ

.........

.........

.........

.........

باقيا.
َستَبَقى األ ُ
الود ا
ُخ َّوةُ َما َد َام ُ

.........

.........

.........

.........

ِ
ين".
ان َحقا َعَليَنا َنص ُر المؤ ِمن َ
َ"وَك َ

.........

.........

.........

.........

الماء َثل اجا.
َ
ص َار ُ

.........

.........

.........

........

(كاد) وأخواتها
ثانياَ :
ً
تنقسم هذه األفعال ثَلثة أقسام بالنظر إلى معانيها:
القسم األول:
(ك َاد َ -ك َر َب  -أَو َش َك) .أي مقاربة السم للخبر.
أفعال المقاربة ،وهيَ :
القسم الثاني:
(ع َسى َ -ح َرى ِ -اخَلوَل َق) .أي رجاء المتكلم في حدوث الخبر.
أفعال الرجاء ،وهيَ :
القسم الثالث:
أفعال الشروع ،أي البدء ،وهي( :جعل ِ -
َخ َذ َ -علِ َق  -أَن َشأَ) .أي َبدء قيام السم بالخبر.
طف َق  -أ َ
َ
ََ َ
اسما
وكل هذه األفعال تدخل على المبتدأ والخبر ،وتعمل فيهما ما تعمله (كان) وأخواتها؛ أي ترفع المبتدأ ا
خبر لها.
لها ،وتنصب الخبر اا
َّ
ولكن الفرق بين هذه األفعال و(كان) وأخواتها هو أن (كاد) وأخواتها ل يأتي خبرها إل جملة فعلية فعلها
مضارع.
تأملوا معي ما سيأتي:
الجملة
ِ
يء".
َ"ي َك ُاد َزيتُ َها ُيض ُ

الفعل الناسخ
.........

اسمه
.........

خبره
.........

نوع الخبر
.........

يطلع.
بح أن
أَو َش َك الص ُ
َ

.........

.........

.........

.........

يذوب.
القلب
ُ
َك َر َب ُ

.........

.........

.........

.........

الخير أن َي ُع َّم.
َع َسى
ُ

.........

.........

.........

.........

ِ
هدأَ.
َح َرى الطف ُل أن َي َ

.........

.........

.........

.........

تمطر.
اء أن
ِاخَلوَلَقت َّ
َ
الس َم ُ

.........

.........

.........

.........

ط ِفَقا ِ
يخصَف ِ
ان َعَلي ِه َما".
َ"و َ

.........

.........

.........

.........

أخ َذت ِ
اح تَشتَد.
َ
الرَي ُ

.........

.........

.........

.........

المطر َيه ِط ُل.
َج َع َل
ُ

.........

.........

.........

.........

أنشأ َّ ِ
اعر يل ِقي َق ِ
ص َيدتَ ُه.
الش ُ ُ

.........

.........

.........

.........

من خَلل األمثلة في الجدول السابق ،ماذا تَلحظون على عمل هذه األفعال؟
................................................................
وماذا تَلحظون على خبرها؟
................................................................
وهل تختلف هذه األفعال عن (كان وأخواتها)؟
................................................................

خالصة ما سبق
َّ
(كان) وأخواتها ،ولكنها تختلف عنها في خبرها فقط؛ إذ ل
أن َ
(كاد) وأخواتها تعمل عمل َ
(كاد) وأخواتها جملة فعلية فعلها مضارع كما سبق.
بد أن يكون خبر َ

ثال ًثاِ( :إ َّن) وأخواتها
اسما لها ،وترفع الخبر
هي ستة حروف وليست
ا
أفعال ،تدخل على الجملة السمية؛ فتنصب المبتدأ ُ
وي َس َّمى ا
خبر لها.
وي َس َّمى اا
ُ
أي أنها تعمل عكس ما تعمله (كان) وأخواتها و(كاد) وأخواتها.
وإليكم تفصيلها:
●

(إن َّ -
َّ
أن) :يفيدان التأكيد ،أي تأكيد المعنى.

●

(كأ َّ
َن) :يفيد التشبيه.
َ

●

(َلي َت) :يفيد التَّ َمِني.

●

(َل َع َّل) :يفيد التََّر ِجي.

●

(َل ِك َّن) :يفيد الستدراك ،أي التعقيب على ُحكم سابق.
وحتى يتضح لكم عمل هذه الحروف الناسخة تأملوا ما في الجدول اآلتي:

الجملة

الحق من َت ِ
صٌر.
ِإ َّن
َّ ُ

الحرف
الناسخ
.........

اسمه

خبره

.........

.........

نوع الخبر

.........

النبَأ ِ
َعلِم ُت َّ َّ
يح.
صح ٌ
أن َ َ

.........

.........

.........

.........

ِ
َكأ َّ
أسٌد.
َن الجند َّي َ

.........

.........

.........

.........

َّ
ود
اب َي ُع ُ
َلي َت الشَب َ

.........

.........

.........

.........

َلع َّل الحياة ِ
هادَئ ٌة.
َ
َ

.........

.........

.........

.........

يد كريم َّ
يص.
لكن ُه حر ٌ
زٌ ٌ

.........

.........

.........

.........

َّ
الع َم ِل.
إن أَِبي في َ

.........

.........

.........

.........

يض ُيشَفى.
َّ
لعل المر َ

.........

.........

.........

.........

شرح ُه ِ
َّ
متميٌز.
إن
المعلم ُ
َ

.........

.........

.........

.........

من خَلل األمثلة في الجدول السابق ،ماذا تَلحظون على عمل هذه الحروف؟
................................................................
وماذا تَلحظون على خبرها؟
................................................................
وهل تختلف هذه الحروف عن (كان) وأخواتها و(كاد) وأخواتها؟
................................................................
................................................................

خالصة ما سبق
(كان) وأخواتها
(ِإ َّن) وأخواتها حروف ناسخة ،وليست أفعال ،تعمل عكس ما تعمله
َ
و(كاد) وأخواتها؛ أي أنها تدخل على الجملة السمية فتنصب المبتدأ وترفع الخبر ،ويتنوع
َ
خبرها بين المفرد والجملة وشبه الجملة.

ظ َّن) وأخواتها
ابعاَ ( :
رً

أفعال ناسخة ،تختص بالدخول على الجملة السمية؛ فتنصب المبتدأ  -بعد أن تستوفي فاعلها  -على
هي
ٌ
أنه مفعول به أول ،وتنصب الخبر على أنه مفعول به ثان.
سهل).
تأملُوا قولنا مثَلا:
(الختبار ٌ
ُ
الخبر/سهل).
(المبتدأ/الختبار ،و
فهذه جملة اسمية مكونة من ركنيها:
ٌ
ُ
ولو أدخلنا عليها َّ
(ظن) بعد اإلتيان بفاعل مناسب ستكون:
َّ
َل).
الطالب
(ظن
الختبار سه ا
َ
ُ
تحو َل المبتدأ (الختبار) إلى مفعول به أول ،والخبر (سهل) إلى مفعول به ثان.
وهكذا َّ
وتنقسم هذه األفعال  -بحسب معانيها  -إلى ثَلث مجموعات:

المجموعة األولى :أفعال الرجحان أو َّ
الشك
ِ
وهيَّ :
ال).
(ظن َ -حس َب َ -زَع َم َ -خ َ
ولكي يتبين لكم عمل هذه األفعال تأملوا معي األمثلة الواردة في الجدول اآلتي:

الفعل الناسخ

الجملة

الفاعل

المفعول به

المفعول به

األول

الثاني

الفوَز ُم َؤَّك ادا.
َ
المتَ َساِب ُق َ
ظ َّن ُ

.........

.........

.........

.........

ط َر ُمن َه ِم ارا.
َح ِسب ُت الم َ

.........

.........

.........

.........

الجود َتب ِذ ايرا.
البخيل
َزَع َم
َ
ُ

.........

.........

.........

.........

الكسول َّ
اح َسهَل.
خال
الن َج َ
ُ
َ

.........

.........

.........

.........

المجموعة الثانية :أفعال اليقين
وهي( :رأى َ -عِل َم َ -و َج َد َ -د َرى  -أَلَفى).
ولكي يتبين لكم عمل هذه األفعال تأملوا معي األمثلة الواردة في الجدول اآلتي:

الفعل الناسخ

الجملة

الفاعل

المفعول به

المفعول به

األول

الثاني

الحق و ِ
اض احا.
َأرَي ُت
َّ َ

.........

.........

.........

.........

عِلمت ِ
الصد َق ُمن ِجايا.
َ ُ

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

وج َدت
َ

فاطمةُ

الجتهاد
َ

ُمث ِم ارا.
صحيحا.
الخبر
َد َرى َعلِ ٌّي
ا
َ

.........

.........

.........

.........

"ِإَّنهم أَلَفوا آباءهم ِ
ين".
ضال َ
ََُ َ
ُ

.........

.........

.........

.........

لكن انتبهوا إلى أن الفعل (رأى) ل ينصب مفعولين إل إذا كان بمعنى الرؤية القلبية  -أي بمعنىَ :علِ َم -
ل الرؤية البصرية.
وذلك مثل قولك:
مضيئا)؛ َّ
احدا
فإن (رأى) هنا لم تنصب مفعولين؛ ألنها بمعنى
القمر
ا
(أبصرت) ،بل نصبت مفعولا و ا
ُ
(ر ُ
أيت َ
وهو كلمة (القمر) ،وأما كلمة (مض ايئا) فهي منصوبة على الحالية.

المجموعة الثالثة أفعال التحويل
(صي ََّر َ -ج َع َل ِ -اتَّ َخ َذ).
وهيَ :
ولكي يتبين لكم عمل هذه األفعال تأملوا معي األمثلة الواردة في الجدول اآلتي:

الجملة

الفعل الناسخ

الفاعل

المفعول به

المفعول به

األول

الثاني

الخب ُ َّ ِ
ين ُخب ازا.
صي ََّر َ
َّاز الطح َ
َ

.........

.........

.........

.........

ِ
عادة
الصم َت
يم َّ
ا
َج َع َل َ
الحك ُ

.........

.........

.........

.........

َل ُه.
ِ ِ
َّ
يم َخِليَلا".
"وات َخ َذ هللاُ إب َراه َ
-

.........

.........

.........

من خَلل األمثلة في الجداول السابقة ،ماذا تَلحظون على معاني هذه األفعال؟
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
وماذا تَلحظون على عملها؟
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
وهل تختلف هذه األفعال عن (كان) وأخواتها و(كاد) وأخواتها َّ
و(إن) وأخواتها؟
................................................................

.........

................................................................
................................................................
................................................................
كانت هذه هي أهم النواسخ التي تدخل على الجملة السمية وتؤثر في ركنيها:
المبتدأ والخبر.
وإليكم بعض المختارات من األبيات الشعرية ،استخرجوا منها الناسخ وحددوا اسمه وخبره ،أو مفعوَلي ِه
وس ُسَّن اة
َلي َس ال ُع ُب ُ

لِوج ِهك َّ
الطل ِق َّ
الن ِدي
َ َ

الحب أَم َسى َخَب اار
ف َ
َكي َ
ذاك ُ

وح ِديثاا ِمن أَح ِاد ِ
يث ال َج َوى
َ
ََ

َلم تََزل َليَلى ِب َعيِني ِطفَل اة

َلم تَ ِزد َعن أَم ِ
س ِإ َّل ِإصَب َعا

و ُكن رج اَل عَلى األَهو ِ
ال َجل ادا
َ َُ َ
َ

ِ
اء
يمتُ َك َّ
الس َم َ
َوش َ
اح ُة َوال َوَف ُ

أَخ َشى ُم َربَِيِتي ِإ َذا

َّ
َج َّن الظ ََل ُم َوأَف َزعُ

ظل بين صو ِ
احِبي
َوَأ َ َ َ َ َ

لِ ِعَقاِب َها أَتََوَّق ُع

يت أَرَت ِق ُب ال َج َاز
َوأَِب ُ

َء َوأَع ُيِني َل تَه َج ُع

ِ
ِ
ال
َوَلي َس ِبَنافع َذا ال ُبخل َم ٌ

ول مزر ِبص ِ
اء
احِب ِه َّ
َ
ُ
الس َخ ُ

َّ
ود َيو اما
اب َي ُع ُ
أ ََل َلي َت الشَب َ

ِ
يب
َفأُخِب َرهُ ِب َما َف َع َل ال َمش ُ

يد َو َما تُ ِريـ
َدع َما أ ُِر ُ

ُـد َفِإ َّن هللِ ِ
اإل َرَادة

َسلُوا َقلِبي َغ َد َاة َس ََل َوتَ َابا

َلع َّل َعَلى الجم ِ
ال َل ُه ِعتَ َابا
َ
ََ

ُخلِق َت ُمَب أر ِمن ُك ِل َعيب

ِ
َّ
اء
َكأَن َك َقد ُخلق َت َك َما تَ َش ُ

ِإ َذا َما ِغب ِت َك َاد ِإَلي ِك َقلِبي

ِ
ِ
ِ
ير
النفس  -من َشوق َيط ُ
 -فدتك ُ

َّام أَن َير ِجعـ
َع َسى األَي ُ

َـن َقو اما َك َّال ِذي َك ُانوا

اضت َعب َرٌة ِمن َها
َفَف َ

َف َك َاد َّ
الدم ُع َيب ِك َينا

ِإ َّن ِفي َقلِبي َج َو اادا َع َربِيَّا

ول ال ُعم ِر ِفي ال ُح ِب َأِبيَّا
اش ُ
َع َ
ط َ

َفِإ َذا َع َاندتَ ُه أَلَفيتَ ُه

َّار َعِتيَّا
ثَ َار َكال َم ِارِد َجب اا

َوإِ َذا َلَينتَ ُه أَلَفيتَ ُه

بات َك ِ
الطف ِل َرِقياقا َو َحِييَّا
َ َ

عسى الهم َّال ِذي أَمسيت ِف ِ
يه
َ َ
َ
ََ

ن
يب
اء ُه َف َرٌج َق ِر ُ
َي ُكو ُ َوَر َ

ِإ َذا َغ ِ
ضَبت َعَلي َك َب ُنو تَ ِميم

َّ ِ
َح ِسب َت َّ
ض َابا
اس كل ُه ُم غ َ
الن َ

ضا َقت َفَل َّما استَح َك َمت َحَلَقاتُ َها
َ

ظن َها َل تُف َرُج
ُف ِر َجت َو ُكن ُت أَ ُ

هللا أَكَب َر ُك ِل َشيء
َأرَي ُت َ

ودا
ُم َح َاول اة َوأَكثََرُهم ُج ُن َ

أنماط الجمل في اللغة العربية
تتعدد أنماط الجمل في اللغة العربية على حسب تكوينها كما يتضح في الشكل اآلتي:

من خَلل الشكل السابق يتضح لنا أن أنماط الجمل في اللغة العربية ثَلثة:
 -1الجملة األصلية
وهي التي تقتصر في تكوينها على ُركَني اإلسناد؛ أي( :المبتدأ  +الخبر) ،مثل:
●

السماء صافي ٌة.
ُ

●

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

●

..........................
أو (الفعل والفاعل) ،مثل:

●

المتسابق.
فاز
َ
ُ

●

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

●

..........................
تتكو ُن من (فعل أو حرف  /ناسخ  +اسمه  +خبره المفرد) ،مثل:
أو ما َّ

●

الشمس ساطع اة.
كانت
ُ

●

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

●

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

●

ِ
قوةٌ.
حاد َّ
ِإ َّن الت َ

●

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

●

..........................
 -2الجملة الصغرى/البسيطة
خبر للمبتدأ ،وذلك
اء أكانت اسمية أم فعلية ،أي الجملة التي تقع اا
المخَبر بها عن المبتدأ سو ٌ
وهي الجملة ُ

مثل:
●

طِيَبةٌ.
هار َرِائ َحتُ َها َ
األز ُ

●

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

●

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

●

ِ
الصد ُق َيه ِدي إلى ِ
البر.

●

..........................
طِيَبةٌ).
ولكي تعلموا ذلك تأملوا معي الجملة اآلتية(:األزهار َرِائ َحتُ َها َ
الجملة السابقة جملة اسمية ،مكونة من مبتدأ وخبر ،لكن الخبر فيها جاء جملة اسمية ،وهو (رائحتها طيبة).

والشكل اآلتي يوضح لك تكوينها:
[المبتدأ (األزهار)  +الخبر (رائحتها طيبة)  -نوع الخبر (جملة اسمية) = (جملة بسيطة أو صغرى)].
ولو َغَّيرَنا نوع الخبر في الجملة السابقة ستكون:
ط َابت َرِائ َحتُ َها).
(األزهار َ
ظوا معي الشكل
نوعها جملة اسمية؛ ألنها ُب ِدئت باسم ،وخبرها هو (طابت رائحتها) ،ونوعه جملة فعلية .لح ُ
اآلتي:
[المبتدأ (األزهار)  +الخبر (طابت رائحتها)  -نوع الخبر (جملة فعلية) = (جملة بسيطة أو صغرى)].
 -3الجملة الكبرى/المركبة
وهي الجملة السمية التي يقع خبرها جملة/اسمية أو فعلية ،وذلك مثل الجملة السابقة:
األزهار رائحتها طيبة.
تكونت من [المبتدأ (األزهار)+خبره الجملة السمية (رائحتها طيبة)].
فقد َّ

خالصة ما سبق
أن الجملة في اللغة العربية نوعان :اسمية ،وفعلية ،ولها ثالثة أنماط:
َّ
العدل.
يع  -انتَ َش َر
األول :الجملة األصلية ،مثل:
القطار سر ٌ
ُ
ُ
اؤُه الجن ُة -
المخَبر بها في قولنا :الِبر جز ُ
الثاني :الجملة البسيطة/الصغرى ،مثل :الجملة ُ
الوَلد يس ِ
اع ُد أباهُ.
َ ُ َُ
ِ
بالطاعة.
الحياة تحلو
كثيف ٌة -
الثالث :الجملة المركبة/الكبرى ،مثل :الحديق ُة
أشجارَها َ
ُ
ُ

وسائل امتداد الجملة العربية
بعد أن ينتهي المعلم من الحديث عن أنماط الجملة العربية ،يحدث إلى طَلبه قائَلا:
عرفنا َّ
أن الجملة بنوعيها  -السمية ،والفعلية  -تتكون من ركنين أساسيين.
فالسمية تتكون من (المبتدأ ،والخبر) ،والفعلية تتكون من (الفعل ،والفاعل) ،ولها أنماط ثَلثة كما سبق.
َّ
لكن هذه األنماط المتعددة من الجمل ل تفي وحدها بالمعنى المنشود؛ ومن ثم تبقى هي النواة التي ينطلق
عناصر نحوية أخرى ،يمتد بناء الجملة
من خَللها المتحدث للتعبير عما يدور بخاطره؛ ولهذا تحتاج هذه الجمل إلى
َ
عونا للكاتب أو الشاعر في التعبير والتصوير وإتمام المعنى.
بها ،وتكون ا
ثم يسأل المعلم الطَلب:
ما هذه العناصر التي من الممكن أن َّ
تمتد الجملة بها؟
يجيب طالب :من العناصر التي تمتد الجملة بها المفعول به ،والمفعول المطلق ،والمفعول ألجله ،والظرف
بنوعيه.
ويكمل آخر :ومنها الحال ،والستثناء ،والتوابع األربعة.
ُ
المعلم :أحسنتما أيما إحسان.
واآلن أيها األحباب  -قبل أن ُنَف ِ
الرَمل  -من قصيدة
ص َل هذا  -إليكم هذه األبيات المختارة  -من بحر َّ

(رسالة الناشئة) للشاعر أحمد شوقي ،61يقول فيها:
هللا وأُطرِي األنبياء
أَح َم ُد َ

ِ
ط ار و ِ
الضياء
َمص َد َر
الحكمة ُ

الو ُجود
وله
ُ
ُ
الشكر على ُنع َمى ُ

وعلى ما ِنل ُت ِمن َفضل َو ُجود

ِ
هللا ِب َعقل يا ُبَن َّي
اُع ُبد َ

وبقلب ِمن ِ
رجاء هللاِ َح ِي

الفَلك
ط
اُر ُج ُه تُع َ
مقاليد َ
َ

واخ َش ُه َخشَي َة َمن فيه َهَلك

ظ ِر ال ُمل َك َوأَكِبر ما َخَلق
اُن ُ

وتمتَّع ِ
فيه ِمن َخير َرَزق
ََ

الكو ِن َم َحل التَّك ِرَمة
أَن َت في َ

َمة
ُكل شيء َل َك َعبٌد أَو أ َ

ُس ِخ َر العاَل ُم ِمن أَرض َو َماء

َل َك ،و ِ
الس َماء
وما تَح َت َّ
الر ُ
يحَ ،

اُذ ُك ِر اآلي َة ِإذ أَن َت َجِنين

َل َك في الظلم ِة ِ
للنور َحِنين
َ

الطالب لِل ِعل ِم استَ ِمع
أي َها
ُ

طَل ِب ِ
العل ِم ُج ِمع
َخي ُر ما في َ

هو ِإن أُوِتيتَه أَسنى ِ
الن َعم
ُ َ
َُ

ال إل َّ
كالن َعم؟
الج َّه َ
َهل تََرى ُ

العلم لِ َذ ِ
ات ِ
ِ ِ
العلمِ ،ل
اُطُلب َ

ِ
الم ََل
لِ ُ
ظ ُهور باطل َبي َن َ

ِعند أَه ِل ِ
العل ِم لِل ِعل ِم َم َذاق
َ

َفِإ َذا َفاتَ َك هذا َفافِت َراق

واطلُ ِب ِ
الرز َق ُهنا أو َه ُهَنا

الجه ِل َي َس ٌار َو ِغَنى!
َكم َم َع َ
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ُكل ما َعَّلم َك َّ
الده ُر ِاعَل ِم
َ َ

َّ
الف ِه ِم
وم َ
الت َجار ُ
يب ُعُل ُ

ش ِكتَاب
ِإَّن َما
العي ُ
األيام و َ
ُ

ك َّل يوم ِ
فيه لِل ِعب َرِة َباب
ُ

ِ
البَيان
ِإن ُرِزق َت العل َم ِزن ُه ِب َ

ِ
العقل ِإن َع َّي اللِسان
يد
َما ُيف ُ
ُ

َّ
جميعا َفل َسَفة
إن للعل ِم
ا

َمن تَ ِغب َعن ُه تَُفت ُه ال َمع ِرَفة

ِاق أِر التَّاريخ ِإذ ِ
فيه ال ِعَبر
َ
َ

الخَبر
ليس َيد ُرو َن َ
َ
ضاع قوٌم َ

ِ
طن
ُكن إَلى
الموت على ُح ِب الو َ

ط َان ُه َيو اما ُي َخن
َمن َي ُخن أَو َ

طن ِ ِ
المفتََدى
المرء ح َماهُ ُ
َو َ ُ َ

يذ ُكر ِ
المَّن َة َمن ُه والَي َدا
َ ُ

َقد َع َرف َت َّ
الد َار واألَه َل ِب ِه

ُكل ُحب ُشعَب ٌة ِمن ُحِب ِه

وب َك َباد ُمحتَ ِجب
ُه َو َمح ُب ُ

ف َّ
الشو َق َل ُه َمن َيغ َت ِرب
َيع ِر ُ

نشي ا ِ
ُكن ِ
األمل
طا عام اَل َج َّم َ

َّإنما ِ
الص َّح ُة و ِ
الرز ُق ال َع َمل

وب َو ِجيه
ُكل ما أَتَقن َت َمح ُب ٌ

ِ
األعمال ِسر هللاِ ِفيه
ُمتَق ُن

ِ
ُيقِب ُل َّ
الح َسن
اس على الشيء َ
الن ُ

كل شيء ِب َج َزاء َوثَ َمن

ِ
الناس تَ ُحز ر َّ
ِق الجميع
َجامل َ

ِ
ِ
صِنيع
ُر َّب َقيد من َجميل َو َ

عِ
الك َّل ِبإحسان تُ َحب
ام ِل ُ
َ

ِ
المرَء األ ََدب
يما َج َّم َل َ
َفَقد ا

وتَ َجَّنب ُك َّل ُخلق َلم َي ُرق

الرز ِق ِمن ِ
َّ ِ
ض ِ
يق ِ
الخُلق
يق ُ
إن ض َ

اضع ِفي ارِتَفاع تُعتََبر
َوتََو َ

َفهما ِ
ض َّد ِ
ان ِكبٌر َو ِكَبر
َُ

هللا َي ُموت
كل َحي ما َخ ََل َ

فاتر ِك ِ
الكب َر َل ُه وال َجَب ُروت
ُ

َوأ َِرح َجنَب َك ِمن َد ِاء ال َح َسد

َكم َح ُسود َقد تََوَّفاهُ ال َك َمد

وتَجَّنب ِفي َّ ِ ِ
ضب
الصغيرات ال َغ َ
َ َ

ِإَّن ُه َك َّ
طب
الن ِار والرش ُد ال َح َ

ِ
الح َّق ِب ِرفق تُح َم ِد
اطُلب َ

َِ
الح ِق ِب ُعنف ُمعتَِد
طال ُب َ

ص في أَكثَ ِر ما ِ
واع ِ
تأتي ال َه َوى

النف ِ
َكم م ِطيع لِ َه َوى َّ
س َه َوى
ُ

اذ ُك ِر ال َمو َت َوَل تَف َزع َف َمن

النف ِ
َكم م ِطيع لِ َه َوى َّ
س َه َوى
ُ

أَحِب ِب ِ
الطف َل َوإِن َلم َي ُك َلك

ءإنما ِ
ِ
َّ
األرض َمَلك
الطف ُل على
َ

ِ
الصو ِم في َّ
الشه ِر الكريم
يم َّ
يا ُمد َ

صم ع ِن ِ
الغ َيب ِة َيوما و َّ
الن ِميم
ُ َ
ا

صَّلي َت َخف َمن تَع ُب ُد
وإِ َذا َ

ِ
المس ِج ُد!
صل َ
ض َّج من ُه َ
َكم ُم َ

وتَس َّمح وتَو َّسع في َّ
الزَكاه
َ
َ

عند اإلَله
َّإنها محبوب ٌة َ

ل تَُن ِادم َغي َر َمأ ُمون َك ِريم

ض ِفي ِ
البع ِ
كف َّ
َّ
الن ِديم
إن َعق َل َ

وتَ َع َّشقَ ،وتَ َعَّفف ،واتَّ ِق

ما َد َرى ا َّلل َّذ َة َمن َلم َيع َش ِق

المعلم :واآلن أسألكم:
تكونت من (مبتدأ وخبر) ،و(فعل وفاعل) فحسب؟
هل هذه األبيات َّ

طالب :ل ،بل تعددت العناصر التي امتدت بها الجملة كالمفعول به ،والظرف ،والحال ،والنعت ،والعطف،
وغيرها؛ مما ساعد في إتمام المعنى.
ائع يا زيد ،إجابتك متميزة.
المعلم :ر ٌ
لكن أريد منكم أن تتعاونوا في استخراج العناصر النحوية التي امتدت بها الجمل في األبيات السابقة وذلك
في ما ل يزيد عن خمس عشرة دقيقة.
وبعد انتهاء الوقت المحدد فحص المعلم إجابات الطَلب ،وأثنى على َمن أصاب منهم ،وقوم َمن أخفق
ووجهه إلى الصواب ،ثم تحدث إلى الطَلب جميعهم:
ِ
أجمَل ُه زميلكم في إجابته.
واآلن يا أصدقائي أفص ُل لكم ما َ
اعلموا َّ
أن هناك عدة وسائل تساعد في امتداد الجملة؛ لستمرار المعنى وإتمامه ،أهمها ما يأتي:
أوالً :امتداد الجملة بالمقيدات الفعلية
توضح ما يقع عليه الفعل (المفعول به).
يمتد بناء الجملة الفعلية بالمقيدات أو المكمَلت التي من شأنها أن
َ
توضح زمان حدوثه (ظرف الزمان).
أو
َ
توضح مكان حدوثه (ظرف المكان).
أو
َ
توضح سبب حدوثه (المفعول ألجله).
أو
َ
تؤكد حدوثه (المفعول المطلق).
أو َ
وفيما يأتي تفصيل ذلك.

 -1المفعول به
المعلم يسأل الطَلب :من منكم يأتيني بجملة مشتملة على مفعول به؟
اء.
ساعد
طالب:
َ
األغنياء الفقر َ
ُ
أحسنت ،لكن أخبرنيَ :من الذي وقعت عليه المساعدة في هذه الجملة؟
 الفقراء.المعلم :وبم ِ
نسمي كلمة (الفقراء)؟
َ
 نسميها مفعولا به.المعلم :رائع جدا ،ومن منكم يعرب كلمة (الفقراء)؟
طالب :مفعول به منصوب وعَلمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
المعلم :أحسنت .وهكذا يا أحبابي ،فالمفعول به هو السم الذي يقع عليه الفعل ،ويكون
منصوبا.
ا
لكن انتبهوا إلى أن الجملة الفعلية قد تشتمل على أكثر من مفعول به؛ فقد تشتمل على مفعولين كما مر
علينا ساباقا ،وذلك مثل:
●

َّ
باردا.
ظن
السائح َّ
الجو ا
ُ
(الجو)..............................................................:
َّ
(باردا)..............................................................:
ا

●

الصدق ُمن ِجايا.
علمت
ُ
َ
(الصدق)...........................................................:
َ
(منجيا).............................................................:
ا
وقد تشتمل على ثَلثة مفاعيل ،وذلك مثل:

●

يضا.
أعلمت
ا
ُ
محمدا ز ايدا مر ا
(محمدا)............................................................:
ا
(ز ايدا)...............................................................:
يضا)............................................................:
(مر ا

●

ناجحا.
ُ
ا
أنبأت عليا أخاهُ
(عليا)...............................................................:
(أخاهُ)..............................................................:
(ناجحا).............................................................:
ا
 -2المفعول فيه (ظرفا الزمان والمكان)
سم ى
المعلم :المقصود بالمفعول فيه  -أيها األحباب  -الزمان أو المكان الذي يحدث فيهما الفعل ،وهو ما ُي َّ

بظرفي الزمان والمكان ،وهو اسم منصوب بمعنى (في).
وتأملوا معي ما في الجدول اآلتي:

الجملة

إعرابه

الظرف

نوعه

ِاستمتعنا ِب ِ ِ
الج ُم َع ِة.
َ َ َ
الرحَلة َيوَم ُ

..........

..........

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

ِ
مساء.
السفر
عاد أبي ِم َن
ا

..........

..........

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

ِ
ِ
الولد فو َق
الجبل.
صع َد ُ

..........

..........

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

ِ
ام هللاِ.
َسَيق ُ
ف ال َخل ُق أ َ
َم َ

..........

..........

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

سِبح ربَّك بكرة وأ ِ
يَل.
َص ا
َ َ َ ُ َا

..........

..........

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

ِ
ِ
الجامعة.
المسجد و
يقع َبيِتي َبي َن
ُ

..........

..........

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

المعلم :على كل طالب أن يستخرج ما في هذه الجمل من ظروف ِ
ويحدد معناها ويعربها:
 -3المفعول ألجله
آنفا َّ
موضحا سبب حدوث الفعل؛ ولذلك ُي َس َّمى المفعول له أو ألجله،
إن المفعول ألجله يأتي
المعلم :قلنا ا
ا
دائما.
وهو اسم منصوب ا
تأملوا معي الجملة اآلتية:
 يصوم المؤمن طاع اة ِلرب ِِه.
ُ
َُ ُ
المعلم :لو سألتُكم اآلن :لماذا يصوم المؤمن؟
ستقولون :طاع اة لربه ،أليس كذلك؟

الطالبَ :بَلى.
سبب صيام المؤمن ،ولذلك تُ َس َّمى مفعولا ألجله.
المعلم :فكلمة (طاعة) هي التي بيَّنت َ
انظروا إلى ما في الجدول اآلتي:
الجملة

المفعول ألجله

إعرابه

ِ
الشفاء.
اء رغب اة في
تناول المر ُ
َ
يض الدو َ

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

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

ِ
استمتاعا ِب َج ِو َها.
الطائف
سافرت إلى
ُ
ا

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

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

ِ
إرضاء هللِ.
الفقير
تصدقت على
ُ
ا

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

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

طِن ِهم.
قات َل
دفاعا عن و َ
َ
ُ
الجنود ا

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

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

بالش ِ
إعجابا َّ
اع ِر.
الجمهور
صَّف َق
ا
ُ
َ

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

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

توقير له.
أَُقِب ُل َيد أبي اا

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

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

وهكذا ،فكل اسم منصوب يوضح سبب حدوث الفعل هو مفعول ألجله.
 -4المفعول المطلق
جيدا .اشتملت هذه الجملة على مفعول مطلق ،فما هو؟
المعلم :انتبهوا إلى كَلمي
انتباها ا
ا
(انتباها).
طالب :كلمة
ا

(انتباها)؟
المعلم :أحسنت ،وما نوعُ كلمة
ا
طالب :مصدر.
المعلمُ :ب ِ
ورك َت .وما إعرابها؟
طالب :مفعول مطلق منصوب وعَلمة نصبه الفتحة الظاهرة.
أحسنت.
المعلم:
َ
وهكذا يا أصدقائي ،فالمفعول المطلق هو المصدر المنصوب المأخوذ من لفظ الفعل ،وله ثَلثة أنواع:
ِّ
المؤكد للفعل
أولها:
جديدا غير تأكيد الفعل ،وذلك مثل:
وهو ما ل يفيد ا
شيئا ا
●

إقداما.
أقدم
ُ
الجنود ا
َ

●

ار.
فر اللص فراا
َّ
ثانيهاِّ :
المبين للنوع
أي نوع الفعل ،وهو ما يأتي موصوافا أو مضا افا ،وذلك مثل:

●

يعا.
مشي ُت ا
مشيا سر ا

●

ِ
المؤد ِب.
ضرب
الولد
بت َ
ضر ُ
َ
آخرهاِّ :
المبين للعدد

أي عدد مرات حدوث الفعل ،وذلك مثل:
●

الباب طرَقتَي ِن.
ُ
طرقت َ

●

.....................................
المعلم :واآلن اختبروا معلوماتكم على ما في الجدول اآلتي:
الجملة

المفعول المطلق

نوعه

إعرابه

جلوس المتعلِمِ.
جلست
ُ
َ

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

..........

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

نوما عمياقا.
ُ
نمت ا

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

..........

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

سجدت سجدتين.
ُ

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

..........

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

انتصارا.
الجيش
انتصر
ُ
ا
َ

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

..........

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

الحبل ر ِ
بطتين.
ربطت
َ

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

..........

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

حميدا.
عودا
عاد
ا
المسافر ا
ُ

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

..........

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

 -5الحال
األخ
كل يوم مرات عديدة ،وهو :كيف حالك؟ يبادر به
المعلم :سؤال يدور بيننا
جميعا َّ
الصديق صديَق ُه ،و ُ
ُ
ا
األب ابَن ُه ،وهكذا.
َ
أخاهُ ،و ُ
وهذه الكيفية هي التي َتبِي ُن لنا الهيئة والحال التي نسأل عنها.

أصبحت؟
أح َد ُكم :كيف
فلو
َ
ُ
سألت َ
طا.
سيقول:
أصبحت نشي ا
ُ
الحال في هذه الجملة؟
يا ترى أين
ُ
طا).
طالب :الحال هنا هو كلمة (نشي ا
المعلم :ولماذا َح َكم َت على هذه الكلمة بأنها هي الحال؟
الطالب :ألنها هي التي َّ
دلت على هيئة صاحبها.
المعلم :وما حكم هذه الكلمة من حيث التعريف والتنكير؟
 نكرة.المعلم :وأين صاحب الحال؟
وما حكمه من حيث التعريف والتنكير؟
(أصبحت) ،وهي معرفة.
 صاحب الحال هو تاء الفاعل في كلمةُ
المعلم :ممتاز ياعلي.
أن الحال هي السم النكرة المنصوبة ِ
معنى ذلك يا أصدقائي َّ
المبينة لهيئة صاحبها.
وهي ثالثة أنواع:
●

ين.
الحال المفردة ،مثل :عاد
ُ
الجنود منتصر َ

●

مسرور.
الناجح وهو
الحال الجملة ،مثل :أقبل
ٌ
ُ

●

الحال شبه الجملة ،مثل :ل خير في العطاء مع ِ
المن.
المعلم :واآلن هيا بنا نختبر معلوماتنا من خَلل الجدول اآلتي:
الجملة

الحال

صاحبها

نوعها

إعرابها

مبتسما.
المعلم
دخل
ا
ُ

.........

.........

...........

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

العامل ُمت َعابا.
عاد
ُ

.........

.........

...........

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

ِ
العش.
العصفور في
شاهدت
ُ
َ

.........

.........

...........

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

وقف الحارس أمام ِ
البيت.
ُ
َ

.........

.........

...........

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

تغرد.
انطلقت
العصافير ُ
ُ

.........

.........

...........

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

خرج التَلمي ُذ يلعبون.

.........

.........

...........

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

انطلق الجنود وهم مستبشرون.

.........

.........

...........

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

ثانيا :امتداد الجملة بالتوابع
ً
تُ َعد التوابع من أهم الوسائل التي تساعد في امتداد الجملة العربية ،وهي النعت ،والتوكيد ،والعطف ،والبدل؛
أبدا في كتاباته ،وبخاصة النعت والعطف؛ فهما أكثر أنواع التوابع دوراانا في الكَلم.
فَل يستغني المبدع عنها ا

وفي ما يأتي تفصيل ذلك.
 -1النعت/الصفة
قلت :شاهدت سياراة مسرع اة.
المعلم :هو اسم يحمل صفة لسم قبله مطابق له في كل أنواع المطابقة .فلو ُ
أين النعت والمنعوت في هذه الجملة؟
طالب :النعت هو كلمة (مسرعة) ،والمنعوت هو كلمة (سيارة).
أحسنت .وما إعراب النعت هنا؟
المعلم:
َ
طالب :نعت منصوب وعَلمة نصبه الفتحة الظاهرة.
أحسنت ،وهل بين النعت والمنعوت تطابق؟
المعلم:
َ
منصوبا ألن المنعوت منصوب ،كما طابقه في التنكير؛ إذ
طالب :نعم؛ وذلك في اإلعراب؛ فقد جاء النعت
ا
جاء النعت نكرة ألن المنعوت نكرة ،كما طابقه في التأنيث؛ فقد جاء النعت مؤنثاا ألن المنعوت مؤنث ،كما طابقه
مفردا ألن المنعوت مفرد.
في العدد؛ إذ جاء النعت ا
دائما متميز في إجاباتك.
المعلم:
َ
بوركت ،ا
وهكذا يا أحبابي ل بد أن يتفق النعت مع المنعوت في اآلتي:
●

أوجه اإلعراب (الرفع ،أو النصب ،أو الجر).

●

التعريف أو التنكير.

●

اإلفراد أو التثنية أو الجمع.

●

التذكير أو التأنيث.
أن النعت ثالثة أنواع:
وال تنسوا َّ
أولها :النعت المفرد ،وهو ما ليس جملة ول شبه جملة مثل:

●

ِ
ِ
المتفوقات.
الطالبات
كرمت المعلم ُة
َّ

●

فاز المتسابقون المجتهدو َن.

●

ِ
ِ
الضعيف.
المؤمن
خير وأحب إلى هللا من
ُ
المؤمن القوي ٌ

●

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

●

..............................
ثانيها :النعت الجملة ،وذلك مثل:

●

ثمارها يانع ٌة.
ُ
مررت بشجرة ُ

●

عامل ُيت ِق ُن عمَل ُه.
يعجبني
ٌ

●

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

●

..............................
آخرها :النعت شبه الجملة ،وذلك مثل:

●

أسدا في القفص.
شاهدت ا

●

ِ
المسجد.
أمام
قابلت اا
ُ
فقير َ

●

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

●

..............................
 -2التوكيد
َّ
وتثبيتا يلجأ إلى أسلوب
تأكيدا
الشك لدى المتلقي حول كَلمه ،ويزيد هذا الكَلم
يل
ا
ا
حينما يريد المتكلم أن يز َ

التوكيد ،وذلك بإعادة الكلمة أو الجملة ذاتها ،وهو ما ُي َس َّمى بالتوكيد اللفظي ،وذلك مثل:
●

المروءة.
المروءة
َ
َ

●

النفاق.
النفاق
َ
إياك و َ

●

محمد.
نجح
ٌ
نجح َ
َ

●

جميل.
الصبر
بلى بلى
ٌ
ُ

●

انتصر الحق.
انتصر الحق
َ
َ

●

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

●

.............................
أو يلجأ إلى أحد ألفاظ التوكيد المعنوي ،مثلَّ :
العين ،وكَل ،وكلتا ،وكل ،وجميع) .وذلك مثل:
(النفس ،و ُ

●

نفس ُه.
قابلت
ُ
َ
المدير َ

●

األمير ِ
ِ
عين ِه.
اجتمعت مع
ُ

●

ِ
المتسابقان كَلهما.
فاز

●

أت القصتين كلتيهما.
قر ُ

●

الطَلب كل ُهم.
نجح
َ
ُ

●

جميع ُه.
عاد الجيش
ُ

●

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

●

.............................
ِ
َّ
ونصبا ،وجرا.
رفعا،
ا
والتوكيد في ذلك كله تابع لما قبله (المؤكد) في اإلعراب :ا
 -3العطف
وهو الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف.
وهو التابع الثالث من التوابع؛ ألنه يتبع المعطوف عليه في اإلعراب.
ومعنى هذا أن التركيب العطفي يتكون من ثَلثة أجزاء ،تأملوا معي الشكل اآلتي:
[المعطوف عليه  +حرف العطف  +المعطوف]
وعلي.
محمد
نجح
ٌّ
ٌ
فلو قلناَ :

أين المعطوف؟ وما إعرابه؟
(علي) ،وإعرابه :معطوف مرفوع وعَلمة رفعه الضمة الظاهرة.
يجيب طالب :المعطوف هو
ٌّ
يتم إل بواسطة أحد حروف العطف ،وأهمها:
المعلم :أحسنت ،وهكذا فإن العطف ل َّ
●

الواو ،وتأتي لمطلق الجمع ،وذلك مثل:

●

األدب.
ذاكرت
ُ
النحو و َ
َ

●

ِ
المعلمات.
المعلمين و
المدير
كرَم
َّ
َ
ُ

●

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

●

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

●

.....................................
الفاء ،وتأتي للترتيب والتعقيب،
أي َّ
أن المعطوف يقع بعد المعطوف عليه مباشرة ،وذلك مثل:

●

فالطَلب.
المعلم
خرج
ُ
ُ

●

فالقهوة.
الماء
بت
َ
شر ُ
َ

●

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

●

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

●

.....................................
ثُ َّم ،وتأتي للترتيب والتراخي ،أي َّ
أن هناك فترة زمنية بين وقوع المعطوف ووقوع المعطوف عليه ،وذلك مثل:

●

عدت بالسيارِة.
سافرت بالطائرِة ثم ُ
ُ

●

شيخا.
طفَل ثم صبيا ثم
تتدرج حياتك ا
غَلما ثم شابا ثم ا
ا

●

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

●

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

●

.....................................
حتَّى ،وتأتي للتدريج والغاية.
وذلك مثل:

●

األنبياء.
الناس حتى
مات ُ
ُ

●

آخر جندي.
استبسل
ُ
الجنود حتى ُ
َ

●

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

●

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

●

.....................................
 -4البدل

ط المبدل منه وو ِ
ِ
البدل موضعه لستقام المعنى،
ض َع
ُ
هو آخر أنواع التوابع ،وهو المقصود بالحكم؛ فلو أُسق َ ُ َ ُ
ُ
وذلك مثل:
ِ
ِ
الناس.
بين
الخطاب
بن
العدل َ
عمر ُ
َ
حقق الخليف ُة ُ
َ
المعلم :أسألكم اآلن :أين البدل في الجملة السابقة؟ وأين المبدل منه؟
يجيب طالب :البدل هو كلمة (عمر) ،والمبدل منه هو (الخليفة).
المعلم :وهل يستقيم المعنى لو حذفنا كلمة (الخليفة)؟
-

نعم؛ فالجملة تامة المعنى إذا قلنا :حقق عمر بن الخطاب العدل بين الناس.
المعلم :أحسنت ،وما إعراب كلمة (عمر) هنا؟

-

بدل مرفوع وعَلمة رفع الضمة الظاهرة على آخره.
المعلم :أحسنت.
واعلموا يا أصدقائي أن البدل ثالثة أنواع:
أولها :بدل الكل من الكل/المطابق
وهو الذي يكون فيه البدل عين المبدل منه ،مثل:

●

ِ
العقاد.
أُع ِجب ُت بالكاتب

●

خالدا.
قابلت
األمير ا
ُ
َ

●

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

●

...................................
ثانيها :بدل البعض من الكل
وهو ما يكون البدل فيه جزاءا من المبدل منه ،وذلك مثل:

●

نصف ُه.
يق َ
ُ
قطعت الطر َ

●

فصَل منه.
الكتاب
أت
ا
قر ُ
َ

●

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

●

...................................
آخرها :بدل االشتمال
وهو ما يدل البدل فيه على صفة من صفات المبدل منه ،وذلك مثل:

●

علم ُه.
بهرني
المعلم ُ
ُ

●

يد ُخلُُق ُه.
أعجبني ز ٌ

●

...................................
وهكذا أيها األحباب فإن التوابع تساعد في امتداد بناء الجملة وإتمام المعنى.

ُّ
بالتعدد
ثال ًثا :امتداد الجملة
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من أهم سمات الجملة العربية تعدد بعض وظائفها النحوية؛ مما يساعد في امتداد الجملة وإطالة بنائها
إلتمام المعنى .ومن ذلك:
 -1امتداد الجملة ُّ
بتعدد الخبر
َّ
فقد َّ
مجتهد
يص
ٌ
يتعدد الخبر في الجملة الواحدة بما يسمح بإطالة بناء الجملة ،كقولنا :الطالب مهذ ٌب حر ٌ
جديدة للطالب .ومن ذلك
يحمل صف اة
متفو ٌق .فكل هذه أخبار للطالب ،وكل واحد منها يدل على معنى جديد ،أو
ا
ُ
ود * ُذو اْل َعْر ِ
يد} [البروج.]16 ،15 ،14:
ال لِ َما ُي ِر ُ
ش اْل َم ِج ُ
ور اْل َوُد ُ
أيضا قوله تعالىَ { :و ُه َو اْل َغ ُف ُ
يد * َف َّع ٌ
فالمبتدأ في هذه اآليات كلمة (هو) ،وتعددت أخباره إلى خمسة أخبار.
 -2امتداد الجملة بتعدد المفعول به
سبق أن تحدثنا عن عدم اكتفاء بعض األفعال بمفعول به واحد ،وتحتاج إلى مفعولين أو ثَلثة مفاعيل ليتم
المعنى بها ،وذلك مثل:
●

الفقير صدق اة.
أعطيت
ُ
َ

●

باردا.
ظننت َّ
الجو ا
ُ

●

صحيحا.
الخبر
أنبأت أبي
ُ
ا
َ
 -3امتداد الجملة بتعدد الحال
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الحال من الوظائف النحوية التي يسمح النظام اللغوي بتعددها في الجملة ،وذلك مثل:
●

فرحين بنصرهم.
مهللين
ين
عاد
ُ
َ
َ
الجنود منتصر َ

●

مسرورا.
فرحا
الناجح
أقبل
ا
ُ
ا
ضاحكا ا
 -4امتداد الجملة بتعدد النعت
دور مهما في إطالة بناء الجملة العربية ،وهو من الوظائف النحوية التي يسمح النظام اللغوي
يؤدي النعت اا

ع إليه
بتعددها ،ومن ذلك ما قاله محمود حسن إسماعيل  -من مجزوء الرمل  -في صفات العالم المثالي الذي تَن َز ُ
أحَلم ُه:63
ُ
فإني للسُفو ِح الخض ِر ِ
ِار ِج ِعي أَن ِتِ ..
سائر
ُ
ِ
ِ
صاغر
صَباح ليس فيه نظرةٌ ِمن َجف ِن
لَ
زوجا ،تمثل جملة واحدة ممتدة بالنعت لكلمة (صباح) ،يبدأ كل
وينسج الشاعر على هذا المنوال اثني عشر ا
زوج فيها بجملة ناسخة نعتية ممتدة بنعوت داخلية ،ترسم جميعها مَلمح المجتمع المثالي الذي يصبو إليه الشاعر،
القيم النبيلةُ؛ إذ يقول:
ويتمنى أن تَ ُع َّم فيه ُ
آكل ِمن لُق َمة ِبن ِت ِسَفاح
ليس فيه ٌ
ِ
األنساب ِمن َغي ِر ِكَفاح
ُولِ َدت َمر ُجوم َة
***
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أوجاع الضمير
ليس فيه َبس َم ٌة تَج َتر
َ
ِ
ود الشعور
هالك
أو
اإلحساس َموُء ُ
ضمير ُ
ٌ
***
ِ
هينه
ليس فيه ِكل َم ٌة
ساجدة ال َحرف َم َ
ُ
صدرها وك ار لِحي ِ
َّات َّ
الض ِغ َينه
َخَّبأَت في
َِ َ ا َ

***
ليس فيه أُ ُذ ٌن َّ
السم ِع شقيَّه
كذاب ُة َّ
ِ
بالصوت حفيَّه
صداها َوهي
الصوت
يجلد
ُ
ُ
َ
َ
***
ور ِ
ليس فيه قام ٌة تَع َوج من ُز ِ
الرَياء
ِ ِ
قبل اللقاء
السه َم َقو اسا
يل َّ
خاشعا َ
ا
لتُح َ
***
ِ
ليس فيه أَح َد ٌب من ِ
عظامه
غير داء في
األنفاس من ِ
طِ
ِ
امه
الذل مع
يرض ُع َّ
وقت ِف َ
َ
***

ليس فيه راح ٌة تمتد من غاب سحيق
عصفور الشروق
تنسخ األفعى على األسو ِار
ُ
َ
***
ِ
الفتنة من وجه حيي
خالس
ليس فيه
ُ
صنت عذراءه العف ُة َّ
باللح ِظ األِبي
َح َّ َ
َُ
ِ
اللبَلب شراعا للتسلق
ليس فيه آخ ُذ
شيئا راح ِ
فيه َّ
يتعلق
ص َر ا َ
كلما أَب َ
***
ِ
أكتاف ِ
غيره
اصل َيل َع ُق من
ليس فيه و ٌ
فإذا يشبع يرِم ِ
هشيما َحو َل َقب ِره
يه
َ َُ َ
ا
***
ِ
ِ
األحقاد َذ َّره
الك ِره و
ليس فيه من
ضباب ُ
صبابات َو ُح ٌّب َو َم َس َّره
دنياه
ٌ
كل ُ
***
كل ما ِ
س ِ
فيه َيٌد تَس ُك ُب لِ َّلنف ِ
الضَياء

ِ
الدمع أنغاما ِ
وعط اار ورجاء
يل َّ َ
وتُح ُ
ا

ِ
البديع.
التسلسل
وتتطلع إلى ما بعدها بهذا
اج بصفة جديدة تُك ِم ُل ما قبلها
ِ
وهكذا يأتي كل َزوج من هذه األزو ِ
ُ
 -5امتداد الجملة بتوالي المعطوفات
قد يتكرر حرف العطف؛ فيسمح بتوالي المعطوفات؛ مما يساعد في امتداد الجملة وإطالة بنائها إلتمام
المعنى.
طبهم اْلج ِ
الرحم ِ ِ
ومن ذلك ما ورد في قوله تعالىِ َ :
ين َي ْم ُشو َن َعَلى األَْر ِ
اهُلو َن
ان َّالذ َ
ض َه ْوًنا َوِإ َذا َخا َ َ ُ ُ َ
{وعَب ُاد َّ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ين َي ِب ُ ِ ِ
ان
َقاُلوا َس َ
اب َج َهَّن َم ِإ َّن َع َذ َابها َك َ
ياما * َو َّالذ َ
ال ًما * َو َّالذ َ
اص ِر ْف َعَّنا َع َذ َ
ين َي ُقوُلو َن َرَّبَنا ْ
يتو َن لَرّبِه ْم ُس َّج ًدا َوق ً
ِ
ِ
ِ
ين َال
{و َّالذ َ
ين ِإ َذا أَ ْن َف ُقوا َل ْم ُي ْس ِرُفوا َوَل ْم َي ْق ُتُروا َوَك َ
اما * َو َّالذ َ
اما * َ
اما * ِإَّن َها َس َ
ان َب ْي َن َذل َك َق َو ً
اء ْت ُم ْس َتَقًّرا َو ُمَق ً
َغَر ً
يدعو َن مع َّ ِ
ِ
س َّال ِتي َحَّرم َّ ِ َّ ِ
آخَر َو َال َي ْق ُتُلو َن َّ
اما *
َّللا ِإَل ًها َ
ََ
َْ ُ
الن ْف َ
َ ُ
َّللا إال باْل َح ِّق َو َال َي ْزُنو َن َو َم ْن َي ْف َع ْل َذل َك َيْل َق أَ َث ً
ي َضاعف َله اْلع َذاب يوم اْل ِقي ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َّللا
آم َن َو َع ِم َل َع َم ً
امة َوَي ْخُل ْد فيه ُم َهاًنا * ِإالَّ َم ْن َت َ
ال َصال ًحا َفأُوَلئ َك ُيَب ّد ُل َّ ُ
اب َو َ
ُ َ ْ ُ َ ُ َْ َ َ َ
ِ
َّللا َغ ُفورا ر ِحيما * ومن َتاب وع ِمل صالِحا َفِإَّنه ي ُتوب ِإَلى َّ ِ
ين َال َي ْش َه ُدو َن
َسِّيَئ ِات ِه ْم َح َسَن ٍ
َّللا َم َت ًابا * َو َّالذ َ
ات َوَك َ
ََْ َ َ َ َ َ ً
َُ ُ
ان َّ ُ
ً َ ً
ِ
الل ْغ ِو مُّروا ِكراما * و َّال ِذين ِإ َذا ُذ ِّكروا بِ ِ
ِ
ور َوِإ َذا مُّروا ِب َّ
ين َي ُقوُلو َن
ُّ
ص ًّما َو ُع ْمَياًنا * َو َّالذ َ
َ َ
َ
ُ
الز َ
آيات َرّب ِِه ْم َل ْم َيخُّروا َعَل ْي َها ُ
ًَ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
َرَّبَنا َه ْب َلَنا ِم ْن أ َْزَو ِ
اج َعْلَنا لِْلم َّت ِق َ ِ
يها
َع ُي ٍن َو ْ
اجَنا َو ُذِّرَياتَنا قَُّرَة أ ْ
اما * أُوَلئ َك ُي ْج َز ْو َن اْلغُْرَف َة ِب َما َصَبُروا َوُيَلَّق ْو َن ف َ
ين إ َم ً
ُ
ال ًما} [الفرقان.]75 -63 :
َت ِحَّي ًة َو َس َ
(عباد) ،وانتهت
فالمتأمل في نظم هذه اآليات سيجدها مكونة من جملة واحدة ،بدأ ركنها األول بالمبتدأ
ُ
بركنها المتمم لها وهو الخبر (أولئك يجزون الغرفة) ،الذي جاء بعد مرور اثنتي عشرة آي اة من ِذك ِر المبتدأ ،من
خَلل نعت (عباد الرحمن) بـ (الذين يمشون) ،وتوالي المعطوفات عليه.

الرَمل  -ألبي القاسم الشابي ،64التي يقول
أيضا ما ورد في قصيدة (قلب الشاعر)  -من بحر َّ
ومن ذلك ا
فيها:
وما
وما َد َّبَ ،
ُكل ما َه َّبَ ،

ام على هذا الوجود
نام ،أو َح َ
َ

وش اذى
ِمن طيور ،وزهورَ ،

وينابيع ،وأغصان تَ ِميد
َ

وك ُهوف ،و ُذ ارى
وبحارُ ،

اكين ،ووديانَ ،وبِيد
وبر َ

ود اجى
وضياء ،وظَللُ ،

وفصول ،وغيولَ ،وُر ُعود

وضَباب َعابر
وثلوجَ ،

أعاصير ،وأمطار تَ ُجود
و
َ

ورؤى
وتعاليم ،ودين ،ا
َ

ون ِشيد
و
وصمتَ ،
َ
أحاسيسَ ،

ُكل َها تحيا بقلبي ُح َّراة

ض َة ِ
ِ
َغ َّ
كأطفال الخلود
السح ِر،

َههَنا في قلِبي َّ ِ
الع ِميق
الرحب َ
ُ
َ

الو ُجود
المو ُت و ُ
ُ
أطياف ُ
يرقص َ

ِ
ال الد َجى
ههنا تعص ُ
ف أهو ُ

أحَلم الورود
ههنا تَخُف ُق
ُ

الفَنا
تهتف
ههنا
أصداء َ
ُ
ُ

الخُلود
ف
ألحان ُ
ُ
ههنا تُع َز ُ

ِ
اله َوى
ههنا تمشي األماني و َ

واألسى في مو ِكب َفخ ِم َّ
الن ِشيد
َ
َ

 64ديوان أبي القاسم الشابي ورسائله ،قدم له وشرحه :مجيد طراد ،دار الكتاب العربي ،بيروت  -لبنان ،ط1415 /2هـ = 1994م،
ص.77

الفجر الذي ل ينتهي
ههنا
ُ

الليل الذي ليس َيِبيد
ههنا ُ

ههنا أَل ِ
ضم ثَ ِائر
فخَ
ُ

ِ
ِ
ِ
الح ُدود
خالد الثورة َمج ُهول ُ

ههنا في ِ
كل آن تَ َّم ِحي

ص َوُر الدنيا وتَب ُدو ِمن َج ِديد
ُ

خبرُه إل في البيت السابع عند قوله( :كلها تحيا بقلبي)؛ إذ
فتأملوا :المبتدأ (كل) في أول البيت الذي ل يأتي ُ
وحام ،ولم تكتمل الجملة؛ إذ ما زالت المعطوفات
نام،
هب) ،ويعطف عليه :ما َّ
يصفه الشاعر بقوله( :ما َّ
َ
دب ،وما َ
متوالية ،فيعطف الشاعر على كلمة (طيور) في البيت الثاني لتمتد الجملة إلى الخبر في البيت السابع.
لعلكم تستطيعون اآلن  -بعد أن عرفتم مكونات الجملة العربية ،ونواسخها ،وأنماطها ،ومكمَلتها  -أن
غير مضبوط.
تضبطوا نصا َ
هيا اختبروا معلوماتكم واق أروا النص اآلتي جيدا ،ثم أ ِ
ومقسما إلى أبيات.
طا
َعيدوا كتابته مضبو ا
ا
ا
يقول أبو العتاهية

65

 -من بحر المتقارب :-

"أشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرء إل التقى وأخَلق ذي الفضل معروفة ببذل الجميل وكف األذى وكل

 65هو إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني العنزيُ ،وِل َد في الكوفة عام 130هـ ،وعاش في بغداد ،وتوفي فيها عام 210هـ ،مال إلى
العلم واألدب ،ونظم الشعر حتى نبغ فيه وصار من أشهر شعراء العصر العباسي ،انظر :ديوانه ،دار بيروت للطباعة والنشر،
1406هـ = 1986م ،ص.20

الفكاهات

66

مملولة

67

وطول التعاشر

68

فيه القلى

69

وكل طريف

70

له لذة وكل تليد

71

سريع البلى

72

ول شيء إل له

آفة ول شيء إل له منتهى وليس الغنى نشب 73في يد ولكن غنى النفس كل الغنى".
.......................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بعد أن انتهيتم من النص السابق ُقوموا بالتجربة ذاتها على النص اآلتي:
طر ِ
ف الكَلم.
 66الفكاهات :ما ُيتَ َمتَّ ُع به من ُ َ
(مل) ،والملل :هو السأم والضجر ،والمراد :أن النفس تزهد في كل ما هو سهل قريب المنال.
 67مملولة :اسم مفعول من َّ
 68التعاشر :التصاحب والشتراك في المعيشة.
 69القلى :البغض والكراهية.
 70طريف :المستحدث من المال.
إرث قديم.
 71تليدٌ :
 72البلى :الزوال والفناء.
 73نشب :مال.

يقول عبد هللا باشراحيل

74

لحفيدته مارية  -من مجزوء الوافر :-

"تطل حفيدتي ماري كأزهار ونوار أعادت نبض أيامي وألحاني وأشعاري بصوت راح يشجيني
ألطيار ترق له جوانحنا

76

وتصفو منه أكداري

77

وهذي الفرحة األولى تجود ببعض أثماري أحاسيس مضمخة

تعدت كل أسواري وأشواق محببة إلى نفسي وأنظاري لك الدعوات أطلبها من الديان
ويعلي حظها الجاري على عفو وعافية وأنداء

81

75

كأصوات

79

والباري

وأزهار وكل الناس أجمعهم وأبنائي وسماري

80

82

78

على التقوى يباركها

سلمت وبارك المولى

بعمرك واغتنى داري ودام أبوك في عز وأمك يا ابنتي ماري".
سليما ،ثم أعيدوا ترتيبه على شكل
اق أروا النص السابق أكثر من مرة؛ حتى تتمكنوا من ضبط كلماته ضب ا
طا ا
أبيات.
 74هو الدكتور عبد هللا محمد باشراحيل ،شاعر سعودي معاصر ،ولد في مكة المكرمة عام 1370هـ ،شاعر ملهم وأديب مطبوع ،له
خمسة وعشرون ديو اانا شعري ا ،وخمسة كتب نثرية ،انظر :األعمال الشعرية ،الجزء الثاني ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،
بيروت ،ط2003 /1م ،ص.210
 75يشجيني :يطربني.
 76جوانحنا :جمع (جانحة) ،وهي أضَلع اإلنسان القصيرة مما يلي الصدر.
(ك َدر) ،والمراد :غمومي وأحزاني.
 77أكداري :جمع َ
 78مضمخة :ملطخة ِ
بالط ِ
يب.
ِ
الح َك ُم القاضي.
 79الديان :اسم من أسماء هللا الحسنى ،معناه :المحاسب المجازي ،و َ
 80الباري :الخالق.
 81أندا ء :جمع (ندى) ،وهو قطرات الماء التي تسقط على األرض والزرع.
(الس َم ِر) ،وهو الحديث آخر الليل.
ُ 82س َّم ِاري :جمع (سامر) ،وهم المتسامرون ،من َّ
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