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ب فهػػك ييكًمػػؿي بقيَّػػػةى  إفَّ مكسػػيقى الشِّػػعًر عينجػػره جػػكترمي فػػي تشػػكيًؿ الػػنَّصِّ
ػػكرًة الشِّػػعريَّ  َـّ كػػاف ذا كشػػاري بالج  ًة العناجػػرب كييؤىاًزريتػػا فػػي الكقػػت ن سػػَّب كمػػف وىػػ

ب كقػػد احػػت ظ عنجػػري المكسػػيقى  ـن ػػا كتقنيػػاًت الشَّػػكًؿب كًبميغػػًة الػػنَّصِّ الشِّػػعرمِّ بكجػػَّو عى
يِّػػزةو  طػػكاؿ عجػػكًر الشِّػػعًر العربػػي المصتم ػػًةب فقػػد ظىػػؿَّ لػػ كزاًف  ػػةو كميتمى بمكانػػةو صاجَّ

ػػد  المميِّػػزي كال ػػارؽي بػػيف الشِّػػع ًر كغيػػرًً  ًمػػفى الشِّػػعريًَّة كت اعيػػًؿ الصميػػًؿ السَّػػطكةيب كالحى
ال نػػكًف القكليَّػػًة كالكػػالـً المنوػػكًرن كذلػػؾ َفَّ اَكزافى الشِّػػعريَّةى بيًنيىػػت ت اعيميهػػا عمػػى 
مكسيقى اَل ػاًظ مػف تكافيػًؽ حركػاتو كسػكناتو معينػةوب كقػد اتَّ ىػؽى القػدماثي كالمحػدوكف 

. ات َيسيػػػًس التػػػي يقػػػكـي عميهػػػا الشِّػػػعري ِـّ ا تمػػػت التيػػػاراتي عمػػػى أفَّ المكسػػػيقى مػػػف أتػػػ
كماًنتيكيَّػػػًة  الشِّػػػعريَّةي العربيػػػةي الحديوػػػةي بتجديػػػًد مكسػػػيقى الشػػػعرب بىػػػدثا بالتيػػػارات الر 

ككجػك   ( بكمركرا ًبركاًد الشػعر الجديػد )شػعر الت عيمػة ( ب)الدِّيكاف كالمهجر كأبكلمك
لػػؾن نتيجػػةن بقجػػيدًة النَّوػػًرب كقػػد كػػاف ًلشػػعراًث المهجػػًر دكره بػػارزه كتػػأويره كبيػػره فػػي ذ

بتيػػارات الشػػعر اَمريكػػيب كلميػػؿ ن كسػػهـ إلػػى  -كصاجػػة شػػعراث الشَّػػماؿ –ًلتػػأو رًتـ 
ًر مػػف قيييػػكًد التَّقًميػػًدب إُػػافة إلػػى بيعػػًدًتـ عػػف غػػالًة التَّقًميػػًد فػػي الػػكطًف  الحريَّػػًة كالتَّحػػر 

ػػػػةي بالتَّحميػػػػًؿ كالكشػػػػًؼ عػػػػًف التَّجًديػػػػدىاتً  ـ  تػػػػذ  الدِّراسى . كتهػػػػت التػػػػي أحػػػػدوها  العربػػػػيِّ
 . المهجري كف في مكسيقى الشعر
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Abstract 

The music of poetry is an essential element in the formation 

of the text, as it complements the rest of the elements, and 

supports it at the same time, and then it has connections with 

the poetic image and the techniques of the form, and the 

language of the poetic text in general is a whole, a sacred 

element that has been preserved, and has preserved 

aparticular element with a lost element, and has preserved 

aparticular element with a lost element, and has preserved 

aspecific element in a sacred form, having preserved 

aparticular element, having lost a certain element, and has 

preserved a particular element in a lost form. The poetic 

weights and  the bright interactions of Hebron, the distinctive 

border and the difference between poetry and other 

anecdotal arts and discourse. This is because poetic weights 

are based on the interaction of verbal music with the 

agreement of certain movements and habits, and the ancient 

and modern speakers agreed that music is one of the most 

important foundations of poetry.Modern Arab poetic 

currents focused on the renewal of poetry music, starting 

with Romanian currents (Diwan, Mehjer, and Apollo), and 

passing through the new pioneers of poetry (activating 

poetry), through the prose poem, and the poets of the 
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diaspora had a prominent role in this. As a result of their 

influence, especially the poets of the North, on the currents of 

American poetry, and their tendency towards freedom and 

freedom from the restrictions of tradition, as well as their 

distance from the precious traditions in the Arab world. This 

study is concerned with analyzing and revealing the 

innovations that the Diaspora brought about in the poetry 

music 

Keywords: The restoration, poetry music,in the poetry, Arab 

Immigrants 
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 املقذمت
  انىصن فً انشعش انعشبٍ

صُػػا الشػػعر العربػػي عبػػر عجػػكر  الشػػعرية السػػابقة لنظريػػة تأجػػٌمت مػػا 
هػـك الػكزف كالقافيػة كتابات نقاد  كبالغيَّب كتي نظرية عمػكد الشػعر التػي بينػت م 

لمشعر   يجكز الصركج عميَّب كا   ما عيدَّ الكػالـ شػعراب كنػتي عػف ذلػؾ  اكجعمتها حد  
ف نظريػػة عمػػكد الشػػعر تعنػػي إقامػػة القجػػيدة عمػػى الػػكزف كالقافيػػةب كأف ا عتقػػاد بػػأ

الشػػعر المكتػػكب عمػػى تػػذ  الجػػكرة يسػػمى الشػػعر العمػػكدمب كمػػا دكف تػػذ  الجػػكرة 
 تسقط عنَّ سمة الشاعرية تماماب كيصرج مف تذا ال ف. 

غير أف تذا الم هـك الجاـر كالمحدكد لم هـك الشعر مػا كػاف ليوبػت لعكامػؿ  
التجديػدب فأُػي ت لػَّ عناجػر والوػة تامػةب كتػي: القجػد فػي النيػة كالم ػظ التطكر ك 

كالمعنىب وـ انقسـ الشعراث كالنقاد إور ذلؾ إلى فريقيفب فريػؽ يرفػا القجػد أك النيػة 
كالم ظ كالمعنىب كفريؽ يرل الم ظ أشرؼ مف المعنىب وػـ جػاث فريػؽ معتػدؿ رأل أنػَّ 

لمعنى يعبػر عنػَّ بأل ػاظ بذيرػةب فػال عبػرة   جماؿ في الم ظ عمى المعنىب ك  حالكة 
بشػػعر صػػاؿ مػػف ل ػػظ أك معنػػىب وػػـ جػػاثت محػػاك ت تسػػقط حػػد ا مػػف حػػدكد الشػػعر 

 كلكازمَّب كرأكا فيَّ قيدا لمشعر ك نطالؽ شاعريتهـ كتك القافية. 
عمى أنَّ عبر تذ  العجكر الشعريةب كما كاف يجػد  فيهػا مػف صػالؼ كجػراع  

فب ظؿ ل كزاف الشػعرية كت اعيػؿ الصميػؿ السػطكةب كالحػد بيف أنجار كؿ رأل كاآلصري
كذلػػؾ َف  نالمميػػز كال ػػارؽ بػػيف الشػػعر كغيػػر  مػػف ال نػػكف القكليػػة كالكػػالـ المنوػػكر

اَكزاف الشػػعرية بيًنيىػػت ت اعيمهػػا عمػػى مكسػػيقى اَل ػػاظ مػػف تكافػػؽ حركػػات كسػػكنات 
اَسػس التػي يقػـك  معينةب كقد ات ؽ القدماث كالمحدوكف عمى أف المكسيقى مف أتػـ

عميهػػا الشػػعرب إذ إف الشػػعر فػػي اَجػػؿ )إنشػػاد( احتػػكل عمػػى الكويػػر مػػف صجػػارص 
كليسػت المكسػيقى عنجػران  .كتػداصؿ اَجػزاث بالمكسيقىب صاجة اإليقػاع كا نسػيابية
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اب صاجػػة فػػي تراونػػا اَدبػػيب فػػاف مكسػػيقى الشػػعر العربػػي عنجػػر جػػكترم فػػي وانكينػػ
لعناجػرب كيؤازرتػا فػي الكقػت ن سػَّب كمػف وػـ كانػت تشكيؿ النصب فهك يكمؿ بقية ا
 ( بُ)كتقنيات الشكؿب كبمغة النص الشعرم بكجَّ عاـ  بذات كشاري بالجكرة الشعرية

حيػث الشػعر   يػتـ شػعرا إ   نا لمشػعربؿ لقػد جعػؿ بعُػهـ الػكزف مػا الصيػاؿ مككننػ
ب لميػػؿ ا فػػي الػػن سبمقػػدمات مصيمػػةب ككزف ذم إيقػػاع متناسػػبب ليكػػكف أسػػرع تػػأويرن 

كذتػػاب بعُػػهـ إلػػى أنػػَّ أكبػػر  ب (ِ) الن ػػكس إلػػى المتزنػػات كالمنتظمػػات كالتركيبػػات
كأك تػػا بػػَّ  باَعمػػدة التػػي يقػػـك عميهػػا فػػف الشػػعرب كأف الػػكزف أعظػػـ أركػػاف الشػػعر

أنػَّ الػدليؿ اَكؿ عمػى كػكف الكػالـ شػعران حيػث البنيػة اإليقاعيػة تػي ك  ( بّ)صجكجية
عف طريؽ ب ك  (ْ)لمنسيي الشعرم كتعالقاتَّ الد لية أكؿ المظاتر المادية المصجكجة

التكقػػا المكسػػيقي يحػػاكؿ الشػػاعر أف يصمػػؽ نكعػػان مػػف التكافػػؽ الن سػػي بينػػَّ كبػػيف 
العالـ الصارجيب فاذا عجز عػف صمػؽ حالػة التكافػؽ بػيف حركػة اَشػياث فػاف الجػكرة 

ؼ كاحػد المكسيقية ت شؿ في تحقيؽ غايتها ال نيةب كتبقى تشكيالت جػكتية مػف طػر 
ا عمػػى ربػػط ن كسػػنا بػػالكجكد الصػػارجي كتنسػػيؽ المصػػتمط مػػف ذبػػذبات تػػذ  نػػني يفػػال تيعً 

                                           

ب ِب طُْٗٗدار النػػػػديـب   ( مػػػػدحت الجيػػػػارب مكسػػػػيقى الشػػػػعر العربػػػػى ب قُػػػػايا كمشػػػػكالتُ)
 . ٕٗص

ية في كتاب معاني الشػعرِ) تحقيػؽ: محمػد سػالـ ب ( ابف سيناب كتاب المجمكع أك الحكمة العرُك
 . َِب صُٗٔٗسميـب مركز تحقيؽ التراث كنشر ب دار الكتب كالكوارؽ القكميةب القاترةب 

العمػػدة فػػي محاسػػف الشػعرب تحقيػػؽ: محمػػد محػػي الػػديف عبػػد الحميػػدب  ( ابػف رشػػيؽ القيركانػػيبّ)
 . ُّْب صُب ج ِطب ـُٓٓٗالمكتبة التجارية الكبرل بمجرب 

ب ُٔٗٗ( أسػػاليب الشػػعرية المعاجػػرة ب د . جػػالح فُػػؿب الهيرػػة المجػػرية لقجػػكر الوقافػػةب ْ)
 .  ّٓص
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 .(ُ)الن كس كفقان لإليقاع الص ي فى ذلؾ الكجكد
نمػػا   كمكسػػيقى القجػػيدة ليسػػت عمػػالن مسػػتقالن عػػف الشػػعكر الػػذم تحتكيػػَّب كا 

مػف ممػا زاد ك  ( بِ)تي جزث أساسػي لمػف يريػد أف يتػذكؽ الشػعر مػف حيػث تػك شػعر
يقاعاتهػا فمػف  بأتمية المكسيقى كارتباطها بالشػعر أكوػر مػف غيػر  مكسػيقية المغػة كا 

طبيعػػة المغػػة أنهػػا ذات إمكانيػػات مكسػػيقيةن كلػػذا يمكػػف القػػكؿ بػػأف مكسػػيقى الشػػعر 
َنهػا نابعػة مػف أداة التعبيػر الشػعرم  نك  مستعارة مف فف آصػر بليست دصيمة عميَّ

بػػر إحػػدل الكسػػارؿ المرت ػػة التػػي تممكهػػا المغػػة كتػػي المغػػة. فالمكسػػيقى تعت بن سػػها
 .(ّ)ُافة إلى د لة اَل اظ كالتراكيب المغكيةلمتعبير عف ظالؿ المعاني كألكنهاب باإل

كمف تنا فاف تقسيـ القجيدة إلى فكرة كجكرة مكسيقية ينظر إليها كيؿي عمى  
شعر مف إيماف صطأ فادحب كتذا ما ينبغي أف تتسـ بَّ نظرتنا إلى مكسيقى ال - ةحد

بُركرة انبواؽ الشكؿ المكسيقي مف طبيعػة التجربػة كمالبسػات تحكلهػا إلػى كممػات 
كسػكؼ نهػتـ فػي دراسػتنا لممكسػيقى  .تي جػكر جػكتية لمصػكالي كاَفكػار المسػتترة

عنػػد شػػعراث المهجػػر باإلطػػار الصػػارجي الػػذم يتموػػؿ فػػي الػػكزف كالقافيػػةب حتػػى نقػػؼ 
دات مكسيقية بػالكزف كالقافيػةب كتػؿ كانػت تػذ  عمى ما أحدوَّ المهجريكف مف تجدي

التجديدات عمى درجة كاحدة بػيف شػعراث الشػماؿ كالجنكب)الرابطػة كالعجػبة( أـ أنهػا 
                                           

عػز الػديف اسػماعيؿب دار العػكدةب دار الوقافػةب بيػركتب  ( راجا : الت سير  الن سػى لػالدبب د .ُ)
 ب.   ْٔص  ُِٔٗ

. ْٖدار ال كػر العربػىب القػاترةب بػدكف تػاري ب ص ( راجا: عز الديف اسماعيؿب اَدب كفنكنػَّبِ)
ب ِٔب ُٔاَدب كفنكنػَّب محمػػد منػػدكرب محاُػرات بمعهػػد الدراسػػات العربيػة العميػػاب سػػنكات ك 

 . ٗب صُّٔٗ
ب ِٔب ُٔكنػػَّب حمػػد منػػدكرب محاُػػرات بمعهػػد الدراسػػات العربيػػة العميػػاب سػػنكات اَدب كفن (ّ)

 . ٗب صُّٔٗ
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ُِْٔ 

كانػػت مت اكتػػةل كتػػؿ ابتعػػدت تجديػػداتهـ عػػف الشػػعراث القػػدامى كاإلحيػػارييف أـ أنهػػا 
 سارت في ركاب مكسيقى الشعر العربى المتعارؼ عميهال

دت الدراسة مف دراسات كويرة سابقة اتتمَّت بدراسة مكسيقى الشعر كقد است ا       
أك كتاب مف المصتارات الشػعرية  بأك تيار شعرم بأك بدراستَّ عند شاعر ببشكؿ عاـ

القديمػػػةب كصاجػػػة تمػػػؾ الدراسػػػات التػػػي قػػػدمت دراسػػػات إحجػػػاريةب كمػػػف أتػػػـ تػػػذ  
 الدراسات:

 براتيـ أنيس.إلمكسيقى الشعرب  .ُ
 كرم محمد عياد.شلمكسيقى الشعرب  .ِ
 سيد البحراكم.لمكسيقى الشعر عند شعراث أبكلمكب  .ّ
 عبد اهلل الطيب.لالمرشد إلى فهـ أشعار العرب كجناعتهاب  .ْ
 محمد الهادم الطرابمسي.  لَسمكب في الشكقياتب صجارص ا .ٓ

أمػػا عػػف الدراسػػات التػػي قامػػت حػػكؿ شػػعر المهجػػر فهػػي كويػػرةب كقػػد جػػاث           
أك إشارات مقتُػبة دكف  بالمكسيقي فيها في شكؿ أحكاـ عامةالحديث عف التجديد 

 دراسة إحجارية دقيقة توبت جحة تذ  اَحكاـب كمف تذ  الدراسات:
 نس داكد.َ التجديد في شعر المهجرب  -ُ
 محمد مجط ى تدَّار .لالتجديد في شعر المهجرب  -ِ
 محمد عبد الغني حسف.لالشِّعر العربي  في المهجرب  -ّ
محمػػد لحسػػاف عبػػاسب ك إلالمهجػػر أمريكػػا الشػػماليةب  الشػػعر العربػػي فػػي -ْ

 يكسؼ نجـ.
 جابر عبد الدايـ.لأدب المهجرب  -ٓ

كتػػأتي أتميَّػػة تػػذ  الدراسػػة فػػي تجن بهػػا إلجػػدار اَحكػػاـ العامػػةب كاعتمادتػػا              
َـّ تمويػؿب  عمى ا ستقراث كاإلحجاث لعينة مف شعراث المهجرب تموِّؿ شعراث المهجر أتػ
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ِِْٔ 

 فني ػػا يػػربط المكسػػيقى بغيرتػػا مػػف مككنػػات العمميػػة ذ  اإلحجػػاثات تحمػػيالن كتحميػػؿ تػػ
كصمسػة مباحػثب كتػي  باإلبداعية كال كر كالعاط ػةب كقػد جػاثت الدراسػة فػي مقدمػة

 كالتالي:
يف. -ُ  تجديد المهجرييف لمكسيقى الشعر بيف المؤيديف كالمعاُر
ية في شعر المهجر. -ِ  اَكزاف العرُك
 القافية. -ّ
 المكشَّحات. -ْ
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ِّْٔ 

 املبحث األول
 ً انشعش بني املؤَذَه واملعاسضنيجتذَذ املهدشَني ملىسُق

إف محاكلة المهجػرييف إحػداث تجديػد فػي الشػكؿ كالمُػمكف لمشػعر العربػي  
 با منػذ ظهػكر تػذا الشػعر كحتػى اآلفا كتقريظنػ قت الكوير مػف اتتمػاـ البػاحويف نقػدن 

ر الشػعر مػف بكج َّ حمقة تامة مف حمقات شعرنا الحػديثب كتعػد دعػكته ـ إلػى تحػر 
تػدَّار  إلػى أنهػـ مجػط ى المكسػيقى الكالسػيكية مػف أتػـ أطركحػاتهـ ال نيػةب يػذتب 

تجرفكا كويػران فػى اَكزاف كالقػكافى العربيػةب كعػدَّلكا فػي المكشػحات تعػديالت مبتكػرةب 
كأكوػػركا المجػػػزكثاتب كأف  بكجمعػػكا بػػيف أكوػػر مػػف بحػػر بكابتػػدعكا الشػػعر المنوػػكر

كأنػػَّ رغػػـ كجػػكد حركػػات تجديديػػة فػػي  بميػػز بالحيكيػػة كرتافػػة المكسػػيقىأكزانهػػـ تت
 باَكزاف قبؿ حركتهـ إ  أنهـ أُافكا إليها بركحهـ التجديدم القػكم إُػافات جديػدة

 .(ُ)كلـ يصرجكا عمى ت اعيؿ الصميؿ بكتـ حق ا لـ يقطعكا الجمة بالماُي
ػػػكا عػػػف    باَكزاف القديمػػػةكتػػػرل نػػػادرة السػػػراج: "أف شػػػعراث الرابطػػػة لػػػـ يُر

كأكوػػػر تجديػػػدتـ فػػػى أشػػػكاؿ جديػػػدة مػػػف المكشػػػحاتب كفػػػي البحػػػكر  بكجػػػددكا فيهػػػا
 .(ِ)كترجا التجديد عندتـ إلى ا طالع عمى اآلداب الغربية" بالمجزكثة
كيػػرل مؤل ػػا كتػػاب "الشػػعر العربػػي فػػى المهجػػر" أف المدرسػػة المهجريػػة قػػد  

ػػ ػػكعها إصالجن يػػب كالتنميػػؽب كمػػف تػػذ  النقطػػة ا   يعيقػػَّ الػػكزف الرتأصمجػػت لمُك
ػػكعها حركػػة جديػػدة حػػيف لٌكنػػت الػػنغـ ك ثمػػت بينػػَّ كبػػيف تػػذ   بأُػػافت إلػػى مُك

                                           

ػ  ُٖٕـب ص ُٕٕٗب ُفػى شػعراث المهجػرب دار ال كػر العربػيب طالتجديػد  مجػط ى تػدارةب( ُ)
ُٖٕ . 

 . ِٖٓب ِِٓب دتب ص ّمميةب دار المعارؼب القاترةب طقنادرة السراجب شعراث الرابطة ال ( ِ)
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ِْْٔ 

كربط البعض بيف تجديدتـ كالمكشػحات اَندلسػية التػي كانػت وػكرة عمػى  ( بُ)الركح"
اَكزاف التقميدية فامت ت باَنغاـ المكسيقيةب يقكؿ محمد عبد الغنى حسف: "كلعمهـ 

المكشح ُالتهـ في تغيير أكزانَّ كقكافيَّب ان التان مف قيكد القافية الكاحدة  كجدكا فى
كالبحر الكاحد في القجيدة الكاحدةب ككأنما كاف شعراث المهجر الشمالى في الك يػات 

كالمهجر الجنكبي في أمريكا الجنكبية عمى ميعاد في ا حت اؿ بالمكشػحات  بالمتحدة
 .(ِ)هـكا لتجاث إليها في أكور منظكم

كيحدونا عيسػى النػاعكرم عػف حػرص المهجػرييف كعمػى اَصػصِّ الشػمالييف  
فيذكر أنهـ قد اسػت ادكا مػف التجربػة  بمنهـ عمى التجديد في أكزاف الشعر كمكسيقا 
ككجدكا الطريؽ أمػامهـ ممهػدةب كمػا  باَندلسية في التحرر مف قيكد الكزف كالقافية

كاتجػػمكا بهػػا اتجػػا ن مباشػػران  بالتػػي اطمعػػكا عميهػػااسػػت ادكا كويػػران مػػف اآلداب الغربيػػة 
جمعػكا فيػَّ بػيف قػكة  بفجاث شعرتـ معبران عف تجربة شعكرية حقيقية كان عػاؿ جػادؽ

 . (ّ)المعاني كجدؽ التعبير كبراعة التجكير كبساطة الجياغة كمكسيقيتها
كيقػػكؿ محمػػد منػػدكر: "كفػػى الحػػؽ أف شػػعراث المهجػػر قػػد جػػددكا مكسػػيقى  
يرل إبراتيـ أنيس في حديوػَّ ك  ( بْ)عربى تجديدان نستحؽ أف نطيؿ فيَّ النظر"الشعر ال

عنػكا فيػَّ كفػي  نظمػَّ كػؿ  باا جيػدن أنهـ" أصرجكا لنا شعران مكسيقين  عف شعراث المهجر
ينظمػكف  اكمػا نٌكعػكا القػكافي فطػكرن  بفت ننػكا فػي اَكزاف بالعناية بالناحية المكسيقية

                                           

حساف عبػاسب محمػد يكسػؼ نجػـب الشػعر العربػى فػي المهجػر أمريكػا الشػمالية دار جػادرب ( إُ)
 . ُِٕـبصُٕٔٗب ِبيركتب ط

ـب  ص ُٓٓٗمحمد عبد الغني حسفب الشعر العربي في المهجرب مكتبة الصػانجيب القػاترةب ( ِ)
َُْ . 

 ـب ُّٔٗب ّأدب المهجػػػػػرب عيسػػػػػى النػػػػػاعكرلب أدب المهجػػػػػرب دار المعػػػػػارؼب القػػػػػاترةب ط( ّ)
 . ِْٓب ِْْص 

 . ٕٕب ٕٔمحمد مندكرب في الميزاف الجديدب دار نهُة مجرب القاترةب د تب ص ( ْ)
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ِْٔٓ 

 .(ُ)تكركف في نظاـ القكافى كيجددكف"كأصرل يب بعمى نهي ا ندلسييف
كيػرل أف القػكؿ بتجديػد المهجػرييف  بأما أنس داككد فانَّ يصالؼ تذا الجما 

 بَنهـ ساركا في طريؽ مهَّد  أجحاب المكشحات نالصاصَّ باَكزاف تسر عه في الحكـ
اَنػدلسب كنمَّا  كشَّاحك  بكلـ يُي كا شيران جديدانب كأف تنكيا القافية بدأ  العباسيكف

فهػػك  بكعمػػى ذلػػؾ فػػالمهجريكف لػػـ يجػػددكاب أمػػا التجديػػد  الحػػؽ فػػي مكسػػيقى الشػػعر
الػػذم يسػػتبدؿ نظامػػان مكسػػيقيان بنظػػاـ آصػػرب نظػػاـ يحتػػاج إلػػى صميػػؿ آصػػر ليُػػا لػػَّ 

 .(ِ)ت اعيؿ جديدةب كأبحر جديدة
مؤكػػدة تجديػػد المهجػػرييف فػػي  داكد كتنقػػد إصػػالص فصػػرم عمػػارة رأم أنػػس 

كأنػَّ لػيس  بم هكمهػا لمتجديػد فتقػكؿ: "مػف المعنػى الجػحيح لمتجديػداَكزاف مقدمة 
 بالصمؽ مف العدـ يجبح شعراث المهجر مجدديف فيما قػدَّمك  مػف نمػاذج صاجػة بهػـ

أك ارتكزت  بسكاث ارتكزت عمى البحكر القديمة مف تغيير في ترتيب الت اعيؿ كعددتا
ا ونػيف فيمػا يمكػف أف أك حتى صرجت عمى  بعمى المكشحات ما اُافات كتنكيعات
 .(ّ)نسميَّ الشعر المنوكر أك الشعر الحر"

كتػػذا مػػا أكػػد  حسػػف أحمػػد الكبيػػر فػػي تتبعػػَّ لتطػػكر القجػػيدة الغناريػػة فػػي  
 بأنهػا كانػت عاٌمػة -فػي رأيػي –كمػا يػنقص تػذ  اَحكػاـ  .(ْ)الشعر العربي الحػديث

ػػمة لنكعيػػة تػػذا التجديػػد المكسػػيقي مػػف عدمػػَّب كمػػا أنهػػا أتممػػت الجانػػب  كغيػػر م جِّ

                                           

 . ِٖٖب ص ُِٓٗب ِ( إبراتيـ أنيسب مكسيقى الشعرب مكتبة اَنجمك المجريةب القاترةب طُ)
 . ّٓٓب ّْٓـب ص ُٕٔٗأنس داكدب التجديد فى الشعرب دار الكاتب العربيب القاترةب ( ِ)
ـب ََُِب ُإصػػػالص فصػػػرم عمػػػارةب زتػػػرات مػػػف ريػػػاض المهجػػػرب دار اَمػػػيفب القػػػاترةب ط( ّ)

 . ِْص
( حسف أحمد الكبيرب تطكر القجيدة الغنارية في الشػعر الحػديث بدار ال كػر العربػيب د تب ص ْ)

 .ُْٔب ّْْ



 

  

 

 
ًبيِّ  ًر العىرى  تىجًديدي ميكًسيقىى الشِّعًر ًفي ًشعًر المهجى

 

ِْٔٔ 

فاإلحجاث يستطيا أف يمػدَّنا  باإلحجاري الذم يدلِّؿ كيؤكِّد جدؽ تمؾ اَحكاـ كمداتا
بػػػػالتغير المكسػػػػيقي الػػػػذم أحدوػػػػَّ المهػػػػاجركف كدرجتػػػػَّ كنكعػػػػَّب وػػػػـ يقػػػػارف تػػػػذ  

 بقديمَّ كحديوَّ :اإلحجاثات بغيرتا مف اإلحجاثات التي دارت عمى مكسيقى الشعر
اث المهجػرب كتػػؿ بيعػة تػػذا التجديػد المكسػيقي لشػعر نسػتطيا أف نقػؼ عمػى طكبهػذا 

عػف سػابقَّب ك  يجػمَّ بػَّ شػيث أـ أنػَّ تجديػد لػَّ مػا يؤيِّػد  مػف  تذا التجديػد صػارج
كقاـ عمػى أجػكلَّ كقكاعػد ب كتػذا مػا سػنحاكؿ جاتػديف  بفاست اد منَّ بالشعر القديـ

 تقديمَّ صالؿ الدراسة. 
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ِْٕٔ 

اوٍاملبحث ان
َّ
 ث

 هدشاألوصان انعشوضُت يف شعش امل
 باعتمػػدت بجػػ ة أساسػػية فػػي دراسػػتي لمػػكزف كالقافيػػة فػػي الشػػعر المهجػػرم 

كمطمكبػة فػي مسػيرة تػذا البحػث  باكالذم كجدت أنَّ سكؼ يمػدني بنتػاري مهمػة جػدن 
كالقػكافيب كذلػؾ  لػ كزافعمى ا ستقراث الشامؿ كالدقيؽ  ستعماؿ الشاعر المهجػرم 

مجهػػكدان أرجػػك أف ي ػػيى بالنتػػاري  با عتمػػاد عمػػى اإلحجػػاث الػػدقيؽ الػػذم بػػذلت فيػػَّ
 المرجكة. 
كلمػػا كػػاف ا سػػتقراث الشػػامؿ لكػػؿ دكاكيػػف شػػعراث المهجػػر يحتػػاج إلػػى كقػػت  

َـّ تمويػؿ فػي  طكيؿب كاف مف الُركرم اصتيار عينة لمبحث تموػؿ الشػعر المهجػرم أتػ
ى كحالة الت اتَّ إلى المكرث كالتأور بَّب كقد كقا اصتيػارم عمػ بحالة وكرتَّ التجديدية

)جبػرافب كنعيمػة(  :كتمػا بأربعة شعراث مف شعراث المهجرب اونيف مف شػعراث الرابطػة
ف العجػبة اَندلسػية ًلمىا عرفا بَّ مف وكرة عمى القديـ كدعكة إلى التجديدب كاونػيف مػ

)القركمب كعقؿ الجر(ن لشهرة القركمب كغزارة إنتاجَّ كتنكعَّب  :كتما بشعراث الجنكب
 كلكسطية عقؿ الجر. 

كجػػدت دراسػػة عػػف الشػػاعر المهجػػرم الشػػمالي نسػػيب عريُػػة بكميػػة  كقػػد 
اَلسف لمباحوة فاطمة حمدم فاستأنست بنتارجها فػي دراسػتيب فنسػيب يموػؿ التيػار 
المعتدؿ لدل الرابطييفب فجارت عينة البحث صمسة شعراث يمومكف الشػعر المهجػرم 

ػكعية كال نيػةب كنسػتطيا أف ن َـّ تمويؿ في كؿ صجارجػَّ المُك جػـز بػال مبالغػة أف أت
نتاري تذا البحث كأحكامَّ جالحة عمى شعراث المهجر بقسميَّ الشمالي  كالجنػكبيب 
َف العينة تموؿ كػؿ مسػتكيات شػعراث المهجػر مػف وػارر مجػدد )جبػرافب نعيمػة( إلػى 

 إلى تقميدم اٌتباعى )عقؿ الجر(.  ( بمجدد معتدؿ ) القركمب كنسيب
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 أوال: اسخعمال األوصان انخامت:
كأكؿ ما يدلي بَّ اإلحجػاث عػف اسػتعماؿ شػعراث المهجػر َكزاف الصميػؿ فػي  

ح بالجدكليف اآلتييف الذيف اعتمدت فيهما عمى دكاكيف الشعراث َُّ   جكرتها التامة ميكى

ميصاريؿ  جبراف   الشاعر
 نعيمة

نسيب 
 عريُة

عقؿ  القركل
 الجر

حك
الب

ات  ر
َبي
د ا
عد

 

 ُّٖ ّْٔ ِٖٓٗ َٖٔٓ 
ُِٗ
ِ 

 ِّْ ُُّْ ْٓ ّٗ ٗ اـت الطكيؿ
 ُٗٗ ُُِٕ - - - تاـ الكامؿ

 ِٓ َْٖ ْٓٓ ْٔ - مجزكث

 البسيط

 ِِْ َُِٓ ُُِ ُِ ُٖ تاـ

 - - مجزكث

861 
مخلع 
 البسيط
811 

- - 

 الكافر
 ِٕ ُّٖ ُّ - - تاـ

 - ْٓ ٖ 801 - مجزكث

 الص يؼ
 ِِّ َُٗٔ ََْ ُّ َُ تاـ

 - ُُٔ ِٓ - - مجزكث

 الرمؿ
 ِٖ َّْ َُّ ِّ ِٖ تاـ

 ّٔ ُٓٗ ُِّ ّٓ ُّْ مجزكث

 رباقالمت
 ُٖٖ َِٗ ِٕٓ - - تاـ

 - ِْ ُّّ - - مجزكث
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  ( 1خذول )

 السريا
 - ِْْ َٖ ُٔ - تاـ

 - ِِ ٔ - - مجزكث

 - 10 - - - تاـ المنسرح

 المديد
 - - ٖ - - تاـ

 - - َِ - - مجزكث

 المتدارؾ
 - - - َِ ِٕ تاـ

 - َُ 12 - ُِ مجزكث

 الرجز
 - ْٖ ِٖ ٔ ِٔ تاـ

 - َِٓ ِٓ - - مجزكث
 - ٓ ُٖ - - تاـ الهزج

 - َُٗ ُْٔ - - مجزكث المجتث
 - - - - - تاـ المقتُب
 - - - - - تاـ المُارع
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 عقؿ الجر جبراف ميصاريؿ نعيمة نسيب القركم

 النسبة البحر النسبة البحر النسبة البحر النسبة البحر النسبة البحر
 %ّ.ُٗ الكامؿ %ِ.ٓٓ الرمؿ %ْ.َِ الكافر %ِ.ُِ الكامؿ %ٖ.َّ امؿالك

 %ٗ.ُٔ البسيط %ٕ.َِ البسيط %ٗ.ُٓ الرمؿ %ٓ.ُٕ الص يؼ %ٕ.ُّ الص يؼ
 %ٕ.ُٖ الطكيؿ %ٗ.ٗ المتدارؾ %ْ.ُُ السريا %ُ.ُٓ الطكيؿ %ِ.ُِ الطكيؿ
 %ٗ.ُٕ الص يؼ %ِ.ٗ الرجز %ِ.ُُ الرجز %ِ.ُُ البسيط %ٗ.ُُ البسيط
 %ٓ.ُْ المتقارب %ٓ.ِ الص يؼ %ٔ.ٖ الكامؿ %ٔ.َُ الكافر %ٗ.ٗ الكافر
 %ٓ.ٓ الكافر %ّ.ِ الطكيؿ %ّ.ٕ الطكيؿ %ّ.ٗ الرمؿ %ٗ.ٓ الرمؿ
 %ٗ.ّ الرمؿ   %ٖ.ٓ الص يؼ %ّ.ّ السريا %ْ.ٓ السريا
     %ٕ.ّ المتدارؾ %ُ.ّ المت ارت %ٓ المت ارت
     %ٗ.ِ البسيط %ٓ.ّ الرجز %ٖ.ِ الرجز

       %ِ المجتث %ٔ.َ المجتث
       %ٓ.ُ الهزج %ٓ.َ الهزج

       %ُ المنسرح %ُ.َ المنسرح
       %ٗ.َ المتدارؾ %ُ.َ المتدارؾ

 ( 2خذول )
 :  : مه اجلذونني انسابقني َخضح ما َهٍ وخائح انخحهُم اإلحصائٍ

الصميػؿ  أف نسب استعماؿ شعراث المهجر بقسميَّ الشػمالي كالجنػكبي َكزاف
لـ تكف كاحدةب كما أف نسػب اسػتصدامهـ َنػكاع البحػكر لػـ تكػف كاحػدةب فهنػاؾ مػف 

ؿ إيقاع بحػر عمػى آصػر َُّ ػي أك الصػركج عمػى  بف كمػا أف الميػؿ إلػى التجديػد العرُك
ت اعيمَّ لـ يكف بن س الدرجة عند الجمياب فقد كشػؼ التحميػؿ عػف كجػكد اتِّجػاتيفب 

نػد اسػتصدامهـ َكزاف الصميػؿب كصاجػة المجيػديف اتجا  عاـ يت ؽ فيَّ المهجريكف ع
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كاتجا  صاص احت ظ فيَّ  ( بُ)منهـ ما نسب استعمالها لدل بعض الشعراث المجدديف
ية. بالمهجريكف بصجكجيتهـ  ككش كا عف تميزتـ في استعماؿ اَكزاف العرُك

كتػذا ا تجػا  المت ػؽ مػا المجػدديف كالمصتمػؼ مػا المػكرث  االجتاي انعاو: -أ
 قمديف يتموؿ في اآلتي: كالم

ػ تراجا بحػر الطكيػؿ تراجعػان كبيػران عنػد شػعراث المهجػر تػي نتيجػة طبيعيػة ُ
كحتميػػة لنػػزكؿ الطكيػػؿ عمػػى سػػمـ التراجػػا درجػػات تمػػك اَصػػرل عبػػر عجػػكر الشػػعر 
العربي عمى فترات طكيمةب كتذا مػا يؤكػد  إبػراتيـ أنػيس بقكلػَّ: "كػذلؾ نمحػظ انهيػاران 

إف زمانػَّ قػد مُػىب فمػـ تعػد لػَّ المنزلػة  :ؿب مما يجعمنا نقكؿفي نسبة البحر الطكي
 . (ِ)اَكلى التي أل ناتا في أشعار القدماث"

إذ يحتػؿ عنػدتما  نا عنػد القػركم كنسػيبا ص ي نػػ تراجا بحر البسيط تراجعنػِ
المرتبػة التاسػعة  فػي إذ حػؿ عنػد  نالمرتبة الرابعةب كتراجعَّ عند نعيمػَّ تراجعػا كبيػرا

يحتػػؿ المرتبػػة الوانيػػة أك الوالوػػة عبػػر عجػػكر الشػػعرب كيقػػكؿ عبػػد اهلل  بعػػد أف كػػاف
الطيػػب عػػػف بحػػر البسػػػيط فػػى شػػػعر المحػػػدويف: "كالبسػػيط بحػػػر ميٍعػػرىضه عنػػػَّ بػػػيف 

غيػر  .(ّ)المعاجريفب ك  يكاد ينظـ فيػَّ إ  مػف يػدعكف بأجػحاب المدرسػة القديمػة"
 أف تذا الحكـ غير مطرد. 

ك يحتػؿ المرتبػة اَكلػى عنػد الشػعراث الصمسػةب ػ ا تتماـ ببحر الكامؿب فهّ
كتذا ما يت ؽ تمػاـ ا ت ػاؽ كحػاؿ المجػدديفب فػالبحر الكامػؿ بػدأ "ينػافس القػديـ فػي 

 - منزلتػػَّ القديمػػة .. فػػاذا كجػػؼ القػػدماث الرجػػز بأنػػَّ مطيػػة الشػػعراثب يمكننػػا اآلف

                                           

ػ  ُٕٗ( نتاري الجدكؿ ما ا حجاثات كالنسب الكاردة في مكسيقى الشعرب إبراتيـ أنيسب ص ُ)
 .ُِِب ُِٕبب سيد البحراكمب ص أبكلمكب ك: مكسيقى الشعر عند شعراث َِٔ

 . َُِ( إبراتيـ أنيسب مكسيقى الشعر ب صِ)
 . َْٖب ص ُ( عبد اهلل الطيب المجذكبب لمرشدب ج ّ)
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 أف عمػػػى(. ُ)أف نجػػػؼ الكامػػػؿ بأنػػػَّ مطيػػػة شػػػعرارنا المحػػػدويف" - كنحػػػف مطمرنػػػكف
ا تتماـ بالكامؿ سابؽ لشعراث المهجرب فقد بػدأ ا تتمػاـ بالكامػؿ مػا شػكقيب حيػث 

  .(ِ)احتؿَّ عند  المرتبة اَكلى في ا ستعماؿ
ػ تقد ـ بحر الص يؼب حيث بدأت تعمك أسهمَّ في سكؽ الشعرب "كقػد ظهػر ْ

احتػؿ إذ احتػؿ عنػدتما المرتبػة الوانيػةب ك  نذلػؾ كاُػحا عنػد كػؿ مػف القػركم كنسػيب
كتراجا  بالمرتبة الرابعة عند عقؿ الجرب بينما حافظ عمى مرتبتَّ الصامسة عند جبراف

 إلى السابعة عند نعيمة. 
ػ تقد ـ بحر الرمؿب يقكؿ إبراتيـ أنيس عف اسػتصداـ شػعراث المهجػر لػكزف ٓ

َنػػػَّ بحػػػر  نتػػػذا البحػػػر: "إنهػػػـ يػػػؤوركف فػػػي غالػػػب اَحيػػػاف بحػػػر الرمػػػؿ كت اعيمػػػَّ
بمكسيق نكف كالمغنكف أطكع في الغناثير  يي كأعػذب فػي اَسػماعب كقػد جػاث  با  الممحِّ

شعرتـ كم َّ أك جم َّب مف ذلؾ النكع الػذم يعنػي فيػَّ النػاظـ بالمكسػيقى الشػعرية ذات 
  .(ّ)اَنغاـ المتعددة"

عمى أف تػذا الحكػـ   نػرا  ينطبػؽ كحػاؿ كػؿ شػعراث المهجػر فباعػادة النظػر 
الـ ينطبؽ كشعر جبراف كنعيمةب اذ يحتؿ  بحر الرمؿ عند في الجدكؿ نرل أف تذا الك

جبراف المرتبػة اَكلػىب كعميػَّ قػرض أكوػر مػف نجػؼ شػعر ب كتػك عنػد نعيمػة يحتػؿ  
المرتبة الوانيةب كتذ  النسب عند جبراف كنعيمة تتكافؽ كنسبة المجػدديفب بػؿ ت ػكؽ 

                                           

 . َِٔػ  ُٕٗ( إبراتيـ أنيسب مكسيقى الشعرب  صُ)
الطرابمسيب المجمس اَعمػى لموقافػةب ( راجا:  صجارص اَسمكب في الشكقياتب محمد الهادم ِ)

ف كاف   يِٗب ِٖـب  ص ُٔٗٗ القاترةب طرد ت ُيؿ شعراث المهجػر لػكزف الكامػؿ مػا ب كا 
ف الشػػعراث المت مسػػ يف أك المتعمقػػيف فػػي الحكمػػةب كمػػا إلػػى إ" :رأم عبػػد اهلل الطيػػب فػػي قكلػػَّ

ب ص ُ" المرشدب ج ةتؤدذلؾ أف الحكمة كالتأمؿ ػ مهما كانت مناسبتها  يحتاجاف إلى تدكث ك 
 ب كلسكؼ نرل  حقان كيؼ طكع شعراث المهجر )الكامؿ( في اطار فكر فمس ي متعمؽ.  ِْٔ

 .   َِٗمكسيقى الشعربب ص  إبراتيـ أنيسب  (ّ)
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مػا أشػػار إليػَّ إبػػراتيـ  كتػػذا ( بُ)نسػبتهـ إذ تػػك عنػد المجػػدديف يحتػؿ المرتبػػة الوالوػة
ة كبيػػرة فػػى الػػنظـ مػػف ػديث نهُػػػعر الحػػػظ فػػى الشػػػ"يمحػػ :ؿػف الرمػػػكلَّ عػػػنػػيس بقػػأ

 .(ِ) " الرمؿ
ث القػػركم كنسػػيب كعقػػؿ الجػػر بينمػػا جػػاث اسػػتصداـ كزف الرمػػؿ عنػػد الشػػعرا

إذ احتػػؿ عنػػد القػػركم كعقػػؿ الجػػػر المرتبػػة الصامسػػةب كاحتػػؿَّ عنػػد نسػػػيب  نامتػػأصرن 
السادسةب كتذ  النسبة تتقارب إلى حد ما ما  اسػتصداـ بحػر الرمػؿ  عريُة المرتبة

النزعػة التقميديػة أحيانػا التػي اتجػؼ بهػا الػبعض  ذلؾ إلػىرجا يفي الشعر القديـب ك 
كع لهؤ ث الشعراث كلغيرتـ ممف لـ يجنح إلى مصال ة القديـ كميةب  في أكور مف مُك

 جديد. فهي جكرة لسمطاف القديـ كممارسة سطكتَّ عمى كؿ 
)صجكجػػػية شػػػعراث المهجػػػر فػػػى اسػػػتعماؿ اَكزاف : االجتااااي ا اااا   -ب

ػػية كتميػػزتـ بػػيف المجػػدديف(: كشػػؼ لنػػا اإلحجػػاث عػػف صجكجػػية شػػعراث  العرُك
ػػػية بشػػػكؿ يصػػػالؼ  اسػػػتعماؿ الشػػػعراث المهجػػػر فػػػي اسػػػتعماؿ بعػػػض اَكزاف العرُك

 آلتي: لهذ  اَكزافب كقد ظهر ذلؾ في ا فيالقدامى كالمحدو
ر بحػر الػكافر كويػران عنػد شػعراث المهجػر عػف مكقعػَّ لػدل المجػدديفب ػ تأُ ص 

فقػد كجػػؿ إلػػى أف احتػػؿ المرتبػػة اَكلػػى عنػػد جماعػػة أبكلمػػك مػػوالنب كمػػا احتػػؿ مرتبػػة 
يسػػتونى مػػف الشػػعراث المتنػػاكليف فػػي  .(ّ)متقدمػة عنػػد اإلحيػػارييف كجػػمت إلػػى الوالوػة

                                           

 . ُِٖب سيد البحراكمب ص أبكلمك( راجا  الترتيب الكارد في:  مكسيقى الشعر عند شعراث ُ)
 . ََِرب ص ( إبراتيـ أنيسب مكسيقى الشعِ)
( راجػػا قػػكارـ اسػػتعماؿ بحػػكر الشػػعر لػػدل القػػدماث كالمحػػدويف فػػي كتػػاب: مكسػػيقى عنػػد شػػعراث ّ)

ب َِٔػ  ُٖٔب كمكسػػيقى الشػػعرب إبػػراتيـ أنػػيسب ُِٗب ُِٕب سػػيد البحػػراكمب ص أبكلمػػك
طػرد تقػدـ ك  يب ِٗب ِٖكصجارص اَسػمكب فػي الشػكقياتب محمػد الهػادم الطرابمسػيب ص 

مػا حكػـ عبػد اهلل الطيػب فػي قكلػَّ: "كالمعاجػركف يتعاطكنػَّ كويػران " عمػى شػعراث الكافر حديوان 
 .َّٖب ص ُالمهجر إ  جبراف كنعيمةب المرشدب ج 
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فحػؿَّ فػي المرتبػة اَكلػىب  بالجػدارة اإلحجاث ميصاريؿ نعيمة فقػد احتػؿَّ الػكافر عنػد 
كتذا يتناسب كدعػكة نعيمػة إلػى التجديػد فػي مكسػيقى الشػعر العربػي كتجكمػَّ عمػى 

إذ احتػؿ  ناَكزاف الصميميةب أما عدا نعيمة فاننا نجد تذا التراجا لبحر الػكافر كاُػحا
عنػػد كعنػػد عقػػؿ الجػػر المرتبػػة السادسػػةب بينمػػا احتػػؿ  بعنػػد القػػركم المرتبػػة الرابعػػة
 أما جبراف فمـ ينظـ عميَّ.  بنسيب المرتبة الحادية عشر

ػ تقد ـ بحر الرجز تقدما ممحكظا عند جبراف كنعيمة عدا غيرتـ مػف شػعراث ِ
المهجر المذككريفب كالذيف جاث الرجز عنػدتـ ممػاوالن تقريبػان نسػبتَّ عنػد المجػدديفب 

قارب نسػبتَّ كمرتبتػَّ عنػد فهك عند القركم كنسيب احتؿَّ المرتبة التاسعةب كتذا ما ي
  .(ُ)المجدديف مف شعراث أبكلمك إذ حؿَّ عندتـ المرتبة العاشرة

لػػػـ يػػػنظـ فيػػَّ مكت يػػػان بػػػالنظـ فػػػي البحػػػكر الشػػػارعة  بينمػػا نجػػػد عقػػػؿ الجػػػر
نسػػبة تػػذا ارت ػػاع ا سػػتعماؿ عبػػر عجػػكر الشػػعرب عمػػى جانػػب آصػػر مػػف ذلػػؾ نجػػد 

يحػؿ المرتبػة الرابعػةب كربمػا يعػكد ا مالبحر كمرتبتػَّ عنػد جبػراف كنعيمػةب فهػك عنػدت
ذلؾ في المقاـ اَكؿ لما يتميز بَّ تذا البحر مف مكسيقى سػهمة سمسػمة تشػعر بهػا 

كتستريح لهاب ك  تحتاج إلى كوير جهدب كتػذا يتكافػؽ كم هػـك الشػعر  بآذاف الجميا
عند كؿ مف جبراف كنعيمة كلطبيعة مكسيقا ب كما يتناسب كن كر جبراف كنعيمػة مػف 

كتحتػػػاج إلػػػى  باف الصميػػػؿ كصاجػػػة الطكيمػػػة منػػػَّ التػػػي ترتػػػؽ الشػػػاعر كالمتمقػػػيأكز 
مة لغكية أكبر لدل كميهماب كتنػاؾ عامػؿ آصػر تػاـ يػرتبط بمػا ذاع كعيػًرؼى عػف  محجِّ
مكسيقى بحر الرجز كلغتَّ حتى أنػَّ ارتػبط بػاَدب الشػعبي كبمهجػات العػرب "فػالرجز 

ر  القػدماث لػاداب الشػعبية .. كهلل فف مستقؿ مف فنكف القكؿب كتك القالػب الػذم آوػ
در الباقالني إذ يقكؿ: أما الرجز فظؿ في كؿ العجكر مهمال   يمجأ إليَّ الشاعر إ  

                                           

ب سػيد البحػراكلب ص أبكلمػك( راجا اإلحجاثات كالنسب الكاردة في مكسيقى الشعر عند شػعراث ُ)
ُِٗ  . 



 

  

 

 
ًبيِّ  ًر العىرى  تىجًديدي ميكًسيقىى الشِّعًر ًفي ًشعًر المهجى

 

ِٔٓٓ 

في النادر مف اَحيػافب كظمػت نسػبتَّ فػي الشػعر ُػريمة تافهػة حتػى اسػتعار بعُػان 
  .(ُ)مف المكانة فى عهكد المكشحات اَندلسية كاَزجاؿ"

ز عبر عجػكر الشػعر العربػي يتناسػب ك  شػؾ كيت ػؽ كتذا الشارا عف الرج
كدعكة جبراف كنعيمة التجديدية في الشعر العربػي كمكسػيقا  كلغتػَّب فقػد وػار جبػراف 
كنعيمػػة كتمػػردا عمػػى الشػػعر العربػػي لغػػة كشػػكالنب فهاجمػػا المغػػة العربيػػة ال جػػحى 

جادة الشاع ر كمػا ناديػا كتمسؾ اَدباث بهاب كأكزاف الصميؿ كقياسيف لجكدة الشعرب كا 
إلى الرجكع إلى المغة العامية المسػتصدمة بػيف أبنارهػا فػي الحيػاة اليكميػةب كتػذا مػا 
مػػػا عػػػرؼ عػػػف الشػػػاعريف بحبهمػػػا إلػػػى ال ػػػف الشػػػعبي كصاجػػػة المكاكيػػػؿ كاَزجػػػاؿ 

تذا ما اتتماـ كاعتناث كبير بالمكشحات اَندلسية كاإلعجاب بمكسيقى  ( بِ)الشعبية
 تذ  المكشحات. 

فعمى حيف نرا   بنسبة المتقارب ت اكتا ممحكظا بيف شعراث المهجر ػ ت اكتّ
يحتؿ عنػد نسػيب عريُػة كعقػؿ الجػر مرتبػة متقدمػة لػـ يحػظ بهػا تػذا الػكزف عنػد 

 أمػا لػدل نإذ احتػؿ المتقػارب لػدل المجػدديف المرتبػة السػابعة نالمجدديف ك  القدماث
بينمػا نػرا  عنػد القػركم  .(ّ)شػرةفتػراكح بػيف السادسػة كالعا بالقدماث فكاف أكور تػأصران 

جػػاث فػػي المرتبػػة الوامنػػة محافظػػا عمػػى مرتبتػػَّ المتعػػارؼ عميهػػاب بينمػػا نػػرل بحػػر 
 المتقارب ن سَّ لـ ينظـ فيَّ شاعراف مجدداف تما جبراف كنعيمة. 

بقكلػػَّ: "كالمعاجػػركف    بتنػػا يطالعنػػا حكػػـ عبػػد اهلل الطيػػب عػػف المتقػػار  

                                           

 . ُّٕػ   ُِْ( إبراتيـ أنيسب مكسيقى الشعرب صُ)
ـب ُّٗٗب ِكديا ديبب الشعر العربى فى المهجػر اَمريكػيب دار العمػـ لمماليػيفب بيػركتب ط (ِ)

 . ٖٗص 
ب ك: ُِٗػ  ُِٕب سػيد البحػراكمب ص أبكلمػك( راجا قكارـ  كتاب: مكسقى الشػعر عنػد شػعراث ّ)

 ب كما بعدتا . . ُٖٔمكسقى الشعرب إبراتيـ أنيسب ص



 

  

 

 
ًبيِّ  ًر العىرى  تىجًديدي ميكًسيقىى الشِّعًر ًفي ًشعًر المهجى

 

ِٔٓٔ 

ف كاف ينطبؽ عمػى جبػراف  (ُ)"تقارب(يكوركف النظـ فى تذا الكزف )الم فهذا الحكـ كا 
عمػى كػؿ شػعراث المهجػر  مطػرداكنعيمة أك حتى  عمى القػركم إ  أننػا   نػرا  حكمػان 

ناتيؾ عف كػؿ الشػعراث العػرب المعاجػريفب كدليمنػا فػي ذلػؾ دراسػتنا تػذ  حيػث كرد 
تقػارب مػا كما ذكرنا آن ا عند نسيب كعقؿ الجر في مرتبة متقدمةب كمػا أف كزف الم

سػػػيد البحػػػراكل بػػػالبحكر  اأكزاف)المجتػػػث كالمتػػػدارؾ كالرمػػػؿ كالص يػػػؼ( أطمػػػؽ عميهػػػ
  .(ِ) رت اع نسبتها عند شعراث أبكلمك ناَبكلكية ا ستعماؿ

كمف وـ فاف عدـ نظـ جبراف كنعيمة عمى كزف المتقػارب   يعػكد إلػى ن ػكر  
نما يعكد إلػ بالشعراث منَّ ى أمػريف أساسػييفب أكلهمػا: أك إلى وقؿ مكسيقى البحرب كا 

كع الذل يريػد  الصاجية اإليقاعية لبحر المتقاربب كوانيهما: طبيعة التجربة أك المُك
 أف ينظـ فيَّ الشاعر. 

َنػَّ  نأما عف البحر فقد سيمِّي المتقػارب لتقػارب أكتػاد  بعُػهما مػف بعػض
أم تماومهػا  كقيػؿ لتقػارب أجزارػَّ ( بّ)فتقارب اَكتاد بيجؿ بيف كؿ كتديف سبب كاحد

كلػػػـ تتباعػػػد بكوػػػرة  بكلػػػـ تطػػػؿ بكعػػػدـ الطػػػكؿ كالبعػػػد فيهػػػان َنهػػػا كمهػػػا صماسػػػية
ومػاني مػرات فػي البيػتب كلهػذا فهػك يتكػكف مػف تكػرار الت عيمػة "فعػكلف"  .(ْ)الحركؼ

                                           

 .ّْٖب صُالمرشد إلى فهـ أشعار العربب ج (1)

ب ككػذلؾ راجػا جػداكؿ اإلحجػاث ّْب ص  أبكلمػك( سيد البحراكمب مكسيقى الشػعر عنػد شػعراث ِ)
 بالدراسة ن سها.  ُِٗص

بك العمػػدةب ابػػف رشػػيؽب ُِٗ( انظػػر: الكػػافي فػػي العػػركض كالقػػكافيب الصطيػػب التبريػػزلب ص ّ)
 ب ُٓٓٗ ب المكتبػػة التجاريػػة الكبػػرل بمجػػربِتحقيػػؽ: محمػػد محػػى الػػديف عبػػد الحميػػدب ط 

 . َّْب ص ِج 
( السػػيد عمػػي الػػدمنهكرمب الحاشػػية الكبػػرل عمػػى الكػػافي فػػي عمػػـ العػػركض كالقػػكافيب  مكتبػػة ْ)

  ِٔب ص َُْٗالسيد محمد عبد الكاحد بؾ الطكبىب كأصيَّب مجرب 



 

  

 

 
ًبيِّ  ًر العىرى  تىجًديدي ميكًسيقىى الشِّعًر ًفي ًشعًر المهجى

 

ِٕٔٓ 

 َ  عمى كتيرة كاحدة. ( ُ)كزاف الساذجة لتكرار يكجؼ أحيانان بأنَّ مف ا
إذ يعتبر والث كزف مف حيػث السػرعة بعػد  نكزف سريافهك  َّأما عف إيقاع

 إلػىفهػك ب  ٖ:ٖ)الكامؿ كالكافر( كما أف ومة تعاد ن في النسبة بػيف أكتػاد  كأسػبابَّ 
كالزحافات التي تجيب حشك المتقارب  بذلؾ كزف جاعد اإليقاع في الدرجة الكسطى

  .(ِ)  تساعد عمى اإلبطاث مف سرعتَّ
كع الػذم يرغػب الشػاعر فػي الػنظـ أمَّا ما يعكد إلى طبيعة التجربة  أك المُك

فيَّ فقد كاف جبراف كنعيمة أبعد أدباث المهجر ذيكعان كأكوػرتـ تػأويران فػي إصػكانهـ مػف 
كأكوػػرتـ  بالمهػػاجريف كغيػػرتـب كأجػػرأتـ تجكمػػا عمػػى المػػكرث كدعػػكة إلػػى التجديػػد
كويػػران مػػف  تشػػابهان فػػى اآلراث الشػػعريةب كالمعتقػػدات الدينيػػة كال مسػػ يةب كمػػف وػػـ رأينػػا

التشػػابَّ فػػي أفكارتمػػا ككتاباتهمػػا إلػػى حػػد التماوػػؿ كالتطػػابؽ أحيانػػانب كقػػد جػػاث جػػؿ 
كمػػف وػػـ لػػـ نجػػد  بتػػااعػػف قُػػاياتما كمعتقػػداتهما كفمسػػ اتهما التػػي اعتنق اشػػعرتم

ػكعات كصاجػػة عنػد جبػػرافب فغمػب عمػػى نظمهمػا الجانػػب  بغػزارة إنتػاج أك تنػػكع مُك
ػكعات التػي يغمػب عميهػا ال كرم التأمميب كالجكفي المتشر  ب بال مسػ ةب كتػذ  المُك

ال كر كالتأمؿ كالتجكؼ ما جانب كبير مف ال مس ة ك  شؾ تحتاج إلى ت اعيؿ أكوػر 
امتدادا مف ت اعيؿ كزف المتقارب التي تتميز بالسرعةب كتذا ما يؤكد  قكؿ اَص ػش 

  كورتب كتك ثَف أجزا نعف المتقارب: "كأما المتقارب فذتاب نكف فعكلف فيَّ أحسف
ػػكعات  ( بّ)شػػعر تكتمػػكا فيػػَّ الص ػػةب كأرادكا فيػػَّ سػػرعة الكػػالـ" كمػػا أف تػػذ  المُك

متمهػؿ  يثتحتاج إلى مكسيقى تادرة كتن ػر مػف المكسػيقى الجػاصبة مػا إيقػاع بطػ

                                           

  ِٖٔ( حاـز القرطانىب  منهاج البالغاثب ص ُ)
 .  ْٓب ص أبكلمك( سيد البحراكلب مكسيقى الشعر عند شعراث ِ)
( أبػػك الحسػػف سػػعيد بػػف مسػػعد ب كتػػاب العػػركض ل ص ػػشب  تحقيػػؽ كدراسػػة: سػػيد البحػػراكمب ّ)

 .   ُٔٓب ص ُٖٔٗب العدد الوانىب ٔمجمة فجكؿب ـ ج 
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 يساعد العقؿ عمى ا ستغراؽ كالت كير كالتأمؿ. 
ظػـ الشػاعريف بؿ تك المصػرج الكحيػد لقمػة ن بكما أف تذا السبب أرا  مناسبا

عمى كزف )الكامؿ( عمى الرغـ مما  قا  تػذا الػكزف مػف عنايػة زمالرهػـ كالمجػدديف 
 مػػػػف أبنػػػػاث أمػػػػتهـ جعمتػػػػَّ المقدمػػػػة  سػػػػتصداـ أكزاف الشػػػػعر عمػػػػى حػػػػيف نجػػػػد  

طالقػػا عمػػى مػػا إأمػػا جبػػراف فمػػـ يػػنظـ عميػػَّ  بيحتػػؿ المرتبػػة الصامسػػة عنػػد نعيمػػة
ػي َ ب فهػذا يعػكد فػى لمشاعريف مف دعكة إلى التجديػد العرُك كؿ لمػا ذكرتػَّ المقػاـ ا

  .(ُ)طالؽ")الكامؿ( أسرع بحكر الشعر عمى اإلآن ا مف سرعة ت اعيؿ الكزفب إذ إف 
إذ  نػ احتؿَّ السريا مرتبة متقدمة لدل شػعراث المهجػرب لػـ يحػظ بهػا قػديماْ

يف عمػى حػ ب( ِ)كاف مف البحكر قميمة ا ستعماؿب كحديوا حيث احتؿ المرتبػة التاسػعة
نػػرا  عنػػد نعيمػػة يحتػػؿ المرتبػػة الوالوػػةب كتػػك عنػػد القػػركم كنسػػيب يحتػػؿ المرتبػػة 

 السابعة. 
كعف شػيكع تػذا البحػر يطالعنػا رأيػاف متناقُػافب رأم ل ص ػش أبػي الحسػف 

بينمػا تؤكػد  ( بّ)كيكوػر اسػتعمالَّ بسعيد بف مسػعدةب يػرل أف كزف السػريا يرتجػز بػَّ
 ب( ْ)سػيد البحػراكل أنػَّ كزف قميػؿ الشػيكعحيػث يػرل الدراسات الحديوػة عكػس ذلػؾب 

ًكمى منػَّ إكيقكؿ  براتيـ أنيس: "تذا البحر مف أقدـ بحكر الشعر العربي غير أف مػا ري
في الشعر القديـ قميؿب كقد قمَّت نسبة شيكعَّ فػي شػعرنا العجػرمب كأجػبح شػعراؤنا 

                                           

ػػػية لكػػػؿ كزفب مكسػػػيقى الشػػػعر عنػػػد شػػػعراث ُ) ب د . سػػػيد أبكلمػػػك( راجػػػا نسػػػبة السػػػرعة ال ُر
 . ْٗالبحراكلب ص 

ب كمكسيقى الشػعر العربػيب إبػراتيـ أنػيسب ص ُِٗمب ص ( راجا إحجاثات د . سيد البحراك ِ)
 .  َِٔػ  ُِٖ

 .  ُّٓب ص ُٕٖٗب العدد الوانىب ٔ( كتاب العركض ل ص شب مجمة فجكؿب مي ّ)
 .  ُُٗب ص أبكلمك( سيد البحراكمب مكسيقى الشعر عند شعراث ْ)
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ِٔٓٗ 

ر مػػف تػػذا البحػػر نشػػع اسػػيقا ب كالحػػؽ أننػػا حػػيف ننشػػد شػػعرن ين ػػركف منػػَّ كمػػف مك 
باُػطراب فػى المكسػيقى   تسػتريح إليػَّ اآلذاف إ  بعػػد مػراف طكيػؿب كذلػؾ لقمػة مػػا 

كتميػؿ إلػى أل تػَّب كأغمػب الظػف أف  بنظـ منػَّب كاآلذاف تعتػاد النغمػات الكويػرة التػردد
تذا البحر سينقرض ما الزمفب أما ما نظمَّ بعض الشعراث المحدويف مف شعر قميػؿ 

فنسػجكا عمػى منكالهػا رغبػة  بجارد قديمة أعجبكا بهػاعمى الكزف فانما كاف تقميدان لق
  . (ُ)في التنكيا   حبان لمكزف ن سَّب كلعمهـ قد كجدكا في تذا جهدان كبيران 

ب كقػد ردَّ عميػَّ أمػيف عمػى السػيد بقكلػَّ: "إف القميػؿ  ؤمي ب  نى كتك حكـ   شؾ تى 
ًكمى منػػَّ فػػى الشػػعر ينتسػػب إلػػى فحػػكؿ الشػػعراثب كتػػك كزف شػػعرم أجػػيؿب  الػػذم ري

كيك ي أف مكسيقا  تنسػجـ مػا مكسػيقى بحػريف مػف أشػهر بحػكر الشػعر تمػا بحػر 
  .(ِ)الرجزب كالكامؿ"

كاإلحجػػاث الػػذم أوبتنػػا  لنسػػبة السػػريا فػػي تػػذ  الدراسػػة أكبػػر ردن عمػػى رأم  
ػػان  ػػَّ لالنقػػراضب فبحػػر السػػريا لػػيس معُر إبػػراتيـ أنػػيس فػػي مكسػػيقى البحػػر كتعُر

ليست بهذا الوقؿ الذم يجيب المبدع بالجهد كالعنػت فػي لالنقراض كما أف مكسيقا  
النظـ عميَّب فهك كزف اعتنػى بػَّ مجػددكف أموػاؿ نعيمػة كالقػركم كنسػيب عريُػةب 
كتػػذا مػػا يػػدؿ عمػػى عػػدـ ن ػػكر الشػػعراث منػػَّب كمػػا أف النسػػب الػػكاردة فػػي إحجػػاثات 

مقبكلػة  عف شيكع اَكزاف قديما كحديوا جاث كزف السريا في درجػة (ّ)إبراتيـ أنيس
فهك عمى سبيؿ المواؿ يموػؿ عنػد  بكنسب جيدة عند القدماث كالمحدويف عمى السكاث

% مف جممة شػعر ب ْأبي العتاتية الذم عرؼ بوكرتَّ عمى أكزاف العركض كقكاعد  
%ب كعند شاعر مجػدد مػف شػعراث أبكلمػك كتػك الشػاعر محمػكد حسػف ْكعند حافظ 

                                           

 . ٖٖ( إبراتيـ أنيسب مكسيقى الشعرب ص ُ)
 . ُٓب ص ُٗٗٗب ٓالعركض كالقافية دار المعارؼب ط ( أميف عمي السيدب في عممي ِ)
 . َِٔػ  ُِٖ( مكسيقى الشعربإبراتيـ أنيسب مكسيقى الشعرب ص ّ)
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َِٔٔ 

%ب كتي نسب   ٓكعند العقاد الوارر  %بٕسماعيؿ في ديكانَّ )تكذا أغني( يموؿ إ
بػػأس بهػػاب بػػؿ نراتػػا جيػػدة ككافيػػة عمػػى قبػػكؿ اآلذاف لمكسػػيقى بحػػر السػػريا كعػػدـ 

آصػر لمكسػيقى بحػر السػريا ينػاقض رأيػَّ  منَّب كما أف إبراتيـ أنيس لَّ حكـالن كر 
السػػابؽب كفػػي ن ػػػس الدراسػػة إذ نػػػرا  يجػػؼ مكسػػػيقى بحػػر السػػػريا بأنهػػا مألكفػػػة 

 .(ُ)اآلذافتستريح لها 
ػػ أيعًجػػبى بعػض شػػعراث المهجػػر بايقػاع كزف معػػيف فػػأكور مػف الػػنظـ عميػػَّ ٓ

 بعجػػكر الشػػعر زمالرػػَّب كعػػف مرتبتػػَّ الشػػارعة عبػػر ف غيػػر  مػػفعػػكتقػػدمت مرتبتػػَّ 
فحػؿَّ عنػد  المرتبػة الوالوػةب كتػي مرتبػة لػـ يحػظ بهػا  بفجبراف أعجب ببحر المتػدارؾ

 . (ِ) عبر عجكر الشعر قديمان كحديوان 
كذلؾ احتالؿ المجتث مرتبة متميػزة لػدل نسػيبب إذ حػؿَّ المرتبػة الصامسػةب ك 

كتي أيُا مرتبة لػـ يحػظى بهػا تػذا الػكزف عبػر عجػكر الشػعر قػديما كحػديواب حيػث 
قػػكارـ ا سػػتعماؿ لػػدل الشػػعراث المحػػدويف مجػػدديف كمقمػػديفب ك  يمكننػػا  أكاصػػراحتػػؿَّ 

صاجػة إذا  -َكزاف كالػنظـ عميهػات سير سبب ت ُيؿ كاتتماـ بعض الشػعراث بأحػد ا
إ  بميػػؿ   - كػػاف تػػذا البحػػر قميػػؿ الشػػيكع متػػأصر المرتبػػة لػػدل غيػػر  مػػف الشػػعراث

الشػػاعر إلػػى اسػػتصداـ إيقاعػػات معينػػةب كعػػدـ ميمػػَّ إلػػى أصػػرلب يُػػاؼ إلػػى تػػذا أف 
البيت اَكؿ قد يصطر بباؿ الشاعر عمى كزف مػا فتسػير بقيػة القجػيدة عمػى الػكزف 

 ن سَّ. 
 ( ب ؽ شعراث المهجر عمى عدـ النظـ عمى كزني )المُارع كالمقتُبػ اتٔ

أبيػات مػف المنسػرح لمقػركمب  ةككاد ينعدـ عندتـ كزف )المديد كالمنسػرح( لػك  عشػر 

                                           

 .   َُٗ( إبراتيـ أنيسب مكسيقى الشعرب ص ُ)
ب أبكلمػك( راجا قكارـ استعماؿ البحكر لدل القدماث كالمحدويف فيب مكسيقى الشػعر عنػد شػعراث ِ)

 . ُِٗ ػ ُِٕسيد البحراكمب ص 
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ُِٔٔ 

 االنزعػة التقميديػة التػي كانػت جػزثن كومانية كعشركف في المديد لنسيبب كربما كانػت 
تنػاؾ والوػة أكزاف قػؿَّ اسػتصداـ دصال في ذلػؾ الػنظـ القميػؿب ك  -مف تككيف الشاعريف
فمػا حكػـ تػذ  البحػكر عنػد  ( ب)المجتث كالمتدارؾ كالهزج :كتي بشعراث المهجر لها

ييفل   العرُك
مف فػػاعالتف( كالمقتُػػب )م عػػك ت يالبحػػراف اَك ف كتمػػا المُػػارع )م ػػاع

عمػى مست عمف( ييعدَّاًف كزنيف غريبييف عمى اَكزاف العربيةب كقد استنكرتما اَص ش 
كأكػد عػدـ كركدتمػا عػف العػربب كعػف المُػارع يقػكؿ حػاـز القرطػاجنى:  ب( ُ)الصميؿ

"فأما الكزف الذم سمك  المُارعب فما أرل أف شيران مف ا صػتالؼ عمػى العػرب أحػؽ 
بالتكػػذيب كالػػرد منػػَّب َف طبػػاع العػػرب كانػػت أفُػػؿ مػػف أف يكػػكف تػػذا الػػكزف مػػف 

ػعَّ نتارجهاب كما أرا  أنتجَّ إ  "شعبة بػف  رسػاـ"ب صطػرت جػكرتَّ عمػى فكػر مػف ُك
ليتػػَّ لػػـ يُػػعَّ كلػػـ يػػدنس أكزاف العػػرب بػػذكر  معهػػاب فانػػَّ أسػػصؼ كزف  قياسػػاب فيػػا

سيػػًما فػػال سػػبيؿ إلػػى قبكلػػَّب ك  العمػػؿ عميػػَّ أجػػالب كتػػك يقػػكؿ عػػف المقتُػػب مػػا 
 . (ِ) " ة فيهما قميمة عمى طيش فيهماك المجتث "فأما المجتث كالمقتُب فالحال 

ًكمى  كحكؿ تػذيف ػت جميػا مػا ري البحػريف يقػكؿ إبػراتيـ أنػيس: "كقػد استعُر
قػد قػاؿ الزجػاج فػي شػأف تػذيف ك  ب( ّ)في اَغانى لعمي أظ ر بأمومة لهػذيف الػكزنيف"

الػػكزنيف: "لقػػد كرد فػػي الشػػعر منهمػػا البيػػت كالبيتػػافب ك  تكػػاد تكجػػد منهمػػا قجػػيدة 
زاف الشعرية عبػر عجػكر  تذا كقد صمت إحجاثات كنسب شيكع اَك  ب( ْ)لعربي .. "

 الشػػػػػػػػعرية المصتم ػػػػػػػػة التػػػػػػػػي قػػػػػػػػاـ بهػػػػػػػػا سػػػػػػػػيد البحػػػػػػػػراكم مػػػػػػػػف أم نسػػػػػػػػب 

                                           

 . ِٓ( إبراتيـ أنيسب مكسيقى الشعرب ص ُ)
 .  ِٖٔػ  ِّْ( حاـز القرطاجنيب منهاج البمغاثب ص ِ)
 .  ِٓ( إبراتيـ أنيسب مكسيقى الشعر ص ّ)
 .  ُِٓ( أميف عمي السيدب في عممي العركض كالقافيةب ص ْ)
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لكزني المقتُػب كالمُػارعب غيػر نػذر قميػؿ لػكزف المقتُػب عنػد اإلحيػارييف كجػؿ 
كذلػػؾ يرجػػا لمحاكػػاة اإلحيػػارييف لمقػػديـ كاتصػػاذ  الموػػؿ اَعمػػىب  ب( ُ)% .َ ِّإلػػى 

 إلوبات مهاراتهـ كقدراتهـ النظمية.  كمحاكلة الشعراث النظـ عمى بحكر الشعر
كتػذا عػػف البحػكر التػػي لػـ يػػنظـ عميهػػا شػعراث المهجػػر إطالقػانب أمػػا البحػػكر 
التي نظـ عميها بعُػهـ نػادران فهػي المديػد كالمنسػرحب أمػا المديػد )فػاعمف فػاعالتف( 
ػيكف بػذلؾ  ـى عميػَّ مػف الشػعر القػديـ قميػؿ جػدانب كقػد اعتػرؼ العرُك مرتيفب فمػا نيًظػ

كتكػػاد تكػػكف المقطكعػػات أك القجػػارد التػػى نظمػػت عميػػَّ ب  مَّمػػكا تػػذا بػػأف فيػػَّ وقػػالن كع
  .(ِ)معدكدة

الطيػػب: "بحػر المديػػد فيػَّ جػػالبة ككحشػػية  اهلل تػػذا الػكزف يقػػكؿ عبػد فكعػ
َف ت عيالتػػَّ تتطمػػب كممػػات  نكعنػػؼب كتػػك عمػػى بسػػاطة نغمػػَّ يعسػػر عمػػى النػػاظـ

الشػعراث يتحامكنػَّب وػـ إف موػؿ تػذا كأحسب أف تذا العسر تػك الػذم جعػؿ  بمتقطعة
التقطػػػا فػػػي ذاتػػػَّ شػػػيث   يقبمػػػَّ الػػػذكؽ إ  فػػػي الحػػػا ت النػػػادرة كمكقػػػؼ الغُػػػب 

  .(ّ)الشديد"
المديد بحر عسرب يجما بيف رزانػة الطكيػؿ كشػيث مػف  : " كفيَّ يقكؿ عياد

أك عمػى أف فػي المديػد وقػالن  كبهذا يكاد يت ػؽ القػدماث كالمحػدوكف ب( ْ)احتداـ الكافر"
غَّ الشػػاعر الحػديثب كلػػـ سػكأف مػا نظػػـ فيػَّ قػػديمان كػاف قمػػيالنب كلهػذا لػػـ يست باعسػرن 

  .(ٓ)ينظـ عميَّ الشعراث المجددكف ك  اإلحياريكف

                                           

 . ُّٔبأبكلمك( سيد البحراكمب مكسيقى الشعر عند شعراث  ُ)
 . ٔٗأنيسب مكسيقى الشعرب  ص ( إبراتيـ ِ)
 .  ٖٕػ  ٕٕب ص ُالطيبب المرشد ل هـ أشعار العربب ج  اهلل  ( عبدّ)
 . ٕٔ( مكسيقى الشعر العربىب شكرل عيادب ص ْ)
حجاثاتب  سيد البحراكلب ص ٓ)  .ُِٗ( راجا نسب كا 
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 كأمػػػا عػػػف المنسػػػرح )مسػػػت عمف م عػػػك ف مسػػػت عمف( فيقػػػكؿ عنػػػَّ إبػػػراتيـ 
أك لػـ  ب: "تذا تك البحر الواني الذم أبػى معظػـ شػعرارنا المحػدويف الػنظـ منػَّ أنيس

لػػى مكسػػيقا ب فقػػد كرد فػػي الشػػعر الحػػديث مػػف تػػذا البحػػر النػػذر  يسػػتريحكا إليػػَّ كا 
القميؿب كلعؿ الذيف حاكلك  مػنهـ إنمػا أعجبػكا بقجػارد معينػة قالهػا القػدماث مػف تػذا 

عمى منكالهاب كلعمهـ كجدكا في النظـ منَّ عنتا كمشػقةب كنحػف حػيف  الكزف فنسجكا
سػجاـ فػي مكسػيقا ب كيصيػؿ إلينػا أف الػكزف مُػطرب نقرأ قجػارد    نكػاد نشػعر بان

بعض ا ُػطرابب كقػد تجػر  المحػدوكف كأغمػب الظػف أنػَّ سػينقرض مػف الشػعر فػي 
نػَّ كزف قميػؿ النتػؤات صػالؿ تػاري  إيقكؿ عنَّ سػيد البحػراكم: "ب ك ( ُ)مستقبؿ اَياـ"

  .(ِ)الشعر العربي كمَّ"
ة لـ تنؿ عنايػة كبيػرة مػف إف تذ  البحكر اَربع :مما تقدـ نستطيا أف نقكؿ 

الشعراث فى القديـب كأف ما ركم عنها قميػؿ جػدانب كتػذا فػي رأيػي تػك مػا دفػا شػعراث 
 المهجر إلى إتمالها. 

              تنػػػاؾ بحػػػره آصػػػر أك كزف آصػػػر   بػػػد مػػػف ا شػػػارة إليػػػَّب إذ لػػػـ نجػػػد منػػػَّ 
مب أ  كتك بحر إ  كاحدا كومانيف بيتا عند نسيب عريُةب كصمسة أبيات عند القرك 

الهزجب كتذا كزف مرقص يجمح ل غراض الص ي ةب كما أنَّ يتشابَّ كويران ما مجزكث 
الػػكافرب بػػؿ إنػػَّ ذك جػػمة كويقػػة بػػَّب لدرجػػة المػػبسب كعمميػػة الت ريػػؽ بػػيف الػػكزنييف 
                 ليسػػػػػت بػػػػػاَمر السػػػػػهؿ فػػػػػي كويػػػػػر مػػػػػف اَحيػػػػػافب كفػػػػػي تػػػػػذا الػػػػػكزف يقػػػػػكؿ 

هػر أف الهػزج تطػكر لمجػزكث الػكافر جػاثت بػَّ عجػكر الغنػاث "يظ د. ابراتيـ انػيس:
كما يعد  عبد اهلل الطيػب  ُػربان  ب( ّ)كلـ يكف معركفان أياـ الجاتمييف بأياـ العباسييف

                                           

 . ِٗ( إبراتيـ أنيسب مكسيقى الشعربص ُ)
 . ِْب صأبكلمكاث ( سيد البحراكمب مكسيقى الشعر عند شعر ِ)
 . َُٗابراتيـ انيسب مكسيقى الشعرب ص  (ّ)
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 . (ُ)كليس ببحر قارـ بذاتَّ بمف مجزكث الكافر
 :  : انبحىس اجملضوءة واملشطىسة ثاوُا

كتناؾ بعػض اَكزاف الصميميػة يتُمف الشكؿ التقميدم إمكانية جزث اَكزافب 
يكف بكجػكب الجػزثب فهػك تػارة يكػكف ا  يستعمؿ إ  مجزكثن  ب كتذا ما يسميَّ العرُك

كاجبا كتارة يككف جارزاب فالكاجب في صمسػة أبحػر تػي: الهػزج كالمقتُػب كالمجتػث 
كالمديد كالمُارع كالممنكع في والوة تػي: الطكيػؿ كالسػريا كالمنسػرحب كالجػارز فػي 

تي: المتقار ب كالمتدارؾ كالص يػؼ كالػكافر كالرمػؿ كالبسػيط كالكامػؿ كالرجػز  بومانية
يدصؿ الشطر جكازان فى بحريف فقط كتما الرجز كالسريا كمعنى ككف الجزث كالشػطر ك 

  .(ِ)كالنهؾ عمى سبيؿ الجكاز عدـ تحتـ ذلؾ
مف اإلمكانات المتاحة داصؿ الشكؿ التقميدم لتحقيػؽ قػدر مػف  اَشياث تذ ك 

نػػكع فػػي إيقاعػػات اَكزاف باإلُػػافة إلػػى أف مجػػزكثات اَكزاف أقجػػر مػػف اَكزاف الت
فقػد كانػا نػادريف فػي العجػر الجػاتمي  بالكاممةب كيعد الجزث كالشطر سػمة لممحػدويف

ذلػػؾ َف القػػدماث كػػانكا يميمػػكف إلػػى ن ك  (ّ)كقميمػػي الػػكركد فػػي العجػػكر التػػي تميػػَّ
لمجػزكثات كأف العنايػة بػالمجزكثات كالػنظـ كيؤوركنها عمػى ا باَكزاف كويرة المقاطا

تكػػاد تأصػػذنا الدتشػػة إذا نظرنػػا إلػػى ك  ب( ْ)منهػػا جػػ ة مػػف جػػ ات العجػػكر المتػػأصرة
استعماؿ شػعراث المهجػر لممجػزكث كالمشػطكرب إذ نجػد أف نسػبة اسػتصدامهـ عاليػةب 

ح ذلؾ.   كالجدكؿ اآلتي يُك
                                           

 .  ُُُب ص ُعبد اهلل الطيبب  المرشد ل هـ أشعار العربب ج  (ُ)
ب كفيهػػا أف الجػػزث تػػك ذتػػاب جزرػػى العػػركض كالُػػربب كالشػػطر ذتػػاب ٗٔ( حاشػػية الػػدمنهكرلب ص ِ)

 نجؼ البيت أما النهؾ فذتاب وموى البيت . 
ب سػػػيد أبكلمػػػكب ك مكسػػػيقى الشػػػعر عنػػػد شػػػعراث ُٖٖالشػػػعرب إبػػػراتيـ أنػػػيسب ص ( راجػػػا: مكسػػػيقى ّ)

 . ّٔبك صجارص اَسمكب في الشكقياتب محمد الهادم الطرابمسيب ص ِٔػ  ٔٓالبحراكمب ص
 . َُٗ( إبراتيـ أنيسب مكسيقى الشعرب ص ْ)
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نسيب  القركم الشاعر

جر عكيُة
ؿ ال

عق
يؿ  

صار
مي

يمة
نع

راف 
جب

 

 ُّٖ ّْٔ ُِِٗ ِٖٗٓ َٖٓٔ عدد أبيات الديكاف
المجزكث 
 كالمشطكر

ُُُٓ ُِِٔ ٖٔ َِٖ ُْٔ 

 - ْٔ ِٓ ْٓٓ َْٖ الكامؿ
 ُٖٔ - البسيط

+  ُِِ - - - 

 - َُٗ - ٖ ْٓ الكافر
 - - - ِٓ ُُٔ الص يؼ
 ُّْ ّٓ ّٔ ُِّ ُٓٗ الرمؿ

 - - - ُّّ ِْ المتقارب
 - - - ٔ ِِ السريا
 - - - َِ - المديد

 ُِ - - ِْ َُ المتدارؾ
 - - - ِٓ َِٓ الرجز

نسبة المجزكث 
 %ّ.ّٖ %ٗ.ْْ %ٕ.ٔ %ٕ.ْٖ %ٗ.ُِ كالمشطكر
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تذ  النسبة العالية  ستصداـ شػعراث المهجػر لممجػزكث كالمشػطكر تويػر فينػا 
 البحث عف تعميؿ مناسب ي سر لنا شيكع تذ  الظاترة لدل شعراث المهجر . 

مػػػؿ تػػػذ  الظػػػاترة بمػػػا شػػػاع فػػػي بعػػػض الدراسػػػات مػػػف "أف ك  يمكػػػف أف تع
اسػػتصداـ الػػكزف مجػػزكثان كمشػػطكران مػػا تػػك إ  كسػػيمة مػػف كسػػارؿ التسػػهيؿ عمػػى 

كفيػَّ مػف تسػطيح اَمػكر مػا فيػَّب ك   بفموؿ تذا التعميؿ ينقجػَّ العمػؽب  (ُ)الناظـ"
ار فكػػرة إذ   يمكػػف ت سػػير موػػؿ ذلػػؾ إ  فػػى إطػػ نيت ػػؽ مػػا النظػػرة النقديػػة الدقيقػػة

لقػػد أجػػيب المهػػاجر بسػػبب كوػػرة قُػػايا  كمشػػكالتَّ  بالشػػاعر كعاط تػػَّ كفمس تػػػَّ
كنَّب فقمقػَّ متكاجػؿب كصكفػَّ دارػـب رالمتشابكة كالقاسية عمى ن سَّ بتزاحـ في كؿ ش

 ةب كفمسػ تَّ تأمميػكحنينَّ متقدب كقكميتػَّ ممتهبػةب كوكرتػَّ   تهػدأب كتجػكفَّ صػالص
َ  سابحة فى الككفب كما صمَّ َّ تذا ما كلػىب تػذا بحث دثكب عف الكحدة الكجكدية ا

التزاحـ ال كرم كالعاط ي كال مس ي القكم كالتجكفي جعؿ المهػاجر كويػر الق ػز صمػؼ 
ف لػـ تأصػذ نُػجها  الَّب صار ان مف افتقادتا سػريعن  أفكار  كما يىًعف   فػي نظمهػا حتػى كا 

 ( برة )المهمػػةالكامػػؿب إف موػػؿ تػػذ  الظػػاترة تموػػؿ جػػرم المهجػػرم الالتػػث كراث ال كػػ
كحرجَّ عمى إدراكها كامتالكها كتكجيمها لممتمقي حتى قبؿ أف يتـ الكزفب كػاف تػذا 

 امػػاؿ الػػكزف كتمػػاـ ت عيالتػػَّب جػػراعن ا بػػيف اقتنػػاص ال كػػرة كتمامهػػاب كاكتجػػراعا حػػادن 
 يحسـ لجالح الجانب اَقكل مف كياف المهاجر. 

البحػر المعػركؼ  كتػك بامؿ نسػيب عريُػة بحػر الكامػؿ مجػزكثن فعندما يستع
فقػػد "سيػػمِّي كػػامالن لتكامػػؿ حركاتػػَّب  (ِ)بسػػرعتَّب بػػؿ تػػك أسػػرع البحػػكر عمػػى اإلطػػالؽ

يطكعػػَّ ب  (ّ)كتػػي والوػػكف حركػػةب كلػػيس فػػي الشػػعر شػػيث لػػَّ والوػػكف حركػػة غيػػر "

                                           

 . ٖٓب ص أبكلمك( سيد البحراكمب مكسيقى الشعر عند شعراث ُ)
  .ْٗ( السابؽب ص ِ)
 . ٖٓب راجا الكافىب الصطيب التبريزلب ص ُّٔب ص ُ: العمدةب ابف رشيؽب ج  ( انظرّ)
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ليتناسب ما فكر  المترد  نكيقمؿ مف كورة حركاتَّ المتالحقة بليحد مف سرعتَّ نل كرتَّ
بحػر جػاؼ مػف ت عيمػة كاحػدة مكػررة فػى انسػياب   يتنػكع  المتأمؿ المت مسؼب كتػك

فػال يُػطر إلػى  بلينتقؿ مف فكرة إلى أصػرل نفيَّ النغـب لكف الشاعر يُيؽ مساحتَّ
 إيراد فكرتيف أك والث في البيت الكاحد ليكتمؿ الكزفب يقكؿ: 

كًع                           ػػػػعىدًت ًفػػػػي رىكػػػػًب الن ػػػػزي أىجى
ر جيكع                              فىأىتػػػػػػػػػػػاًؾ أىمػػػػػػػػػػػره ًبػػػػػػػػػػػال

ػػػػػػػػاقىًؾ الػػػػػػػػذِّكري القػػػػػػػػديـ                                 أـ شى
 اَديػػػػػـ فكق ػػػػػت فػػػػػي سػػػػػجف

 يػػػػا ن ػػػػس أنػػػػت لػػػػؾ الصمػػػػكد
 

بيػػػػػػكع                             ػػػػػػمًت إلػػػػػػى الر  جى تَّػػػػػػى كى حى
ػػػػػػػػً يف ل                    مىػػػػػػػػى تيبيكًطػػػػػػػػًؾ تىأسى أىعى

لسػػػػػػديـ                    ذكػػػػػػر الحمػػػػػػى قبػػػػػػؿ ا
  فتتم تػػػػػػػػي   الحمػػػػػػػػى   نحػػػػػػػػك

 (ُ)كمجػػػػػػير جسػػػػػػمى لمحػػػػػػكد 
 

عمى مجزكث الرمؿ أيُان جريان كراث فكرة كتأممَّ  كميصاريؿ نعيمة يعتمد أيُان 
 :  كفمس تَّ الجكفية الطاغية عمى عاط تَّ كفنَّ الشعرمب يقكؿ مصاطبان أيُان جدا 

كذلػػؾ إليمانػػَّ  نإف الشػػاعر حػػريص عمػػى إدراؾ فكرتػػَّ كمتابعتهػػا كامتالكهػػا 

جػكفية الشديد بهاب فيكجمها لممتمقي قبؿ أف يتـ الكزفب كتنتجػر فكرتػَّ كفمسػ تَّ ال
 عمى الكزف. 

مواؿ ذلؾ نرا  كاُحا جميا في استعماؿ الشػاعر شػكر اهلل الجػر لبحػر الرمػؿ 
                                           

 . ٖٗب ٖٖـب ص ُْٔٗالحاررة مطبعة جريدة اَصالؽب نيكيكرؾب  اَركاح( نسيب عريُةب ُ)
 . ُِـب ص ُٖٖٗب ٓ( ميصاريؿ نعيمةب تمس الج كفب مؤسسة نكفؿب بيركتب طِ)

 جدا  قد رفَّ  يَّ يا ن س! أنت لحف فيَّ إ
 ى   أرا ػ ػيد فناف ص ؾً عتٍ كقَّ 

 أنت ريحه كنسيـب أنت مػكجب أنت بحر
 أنت برؽب كأنت رعدب أنت ليؿب أنت فجر

 (ِ)أنت فيض مف إلَّ 
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مجػػزكثان فػػي التعبيػػر عػػف الكحػػدة الكجكديػػة الشػػاممة كسػػرياف اَلكتيػػة فػػي مظػػاتر 
 الطبيعة المصتم ةب فيقكؿ: 

 عنػػػػػػػػػا  حجػػػػػػػػػب قػػػػػػػػػد اهلل ف:إالقػػػػػػػػػكؿ عػػػػػػػػػالـ
 

 تػػك فػػي النهػػرب كفػػي الحقػػؿ كفػػي الغجػػف تونػػى
 

 كفػػي الغابػػة غنػػى بتػػك فػػي البحػػرب كفػػي الػػريح
 

 كفػػػي ال جػػػرب إذا فتحػػػت ج نػػػا ب فػػػي الميػػػؿ تػػػك
 

 أذنػػػػا  كفػػػي الرعػػػػد إذا أرت ػػػت فػػػي البػػػػرؽب تػػػك
 

 (ُ)كنػػػا مػػػذ كفينػػػا تػػػك فػػػي اَكػػػكاف مػػػذ كانػػػت
 

كمومها في الشػطر  ( بفجكرة بحر الرمؿ التاـ )فاعالتف ػ فاعالتف ػ فاعالتف
الػذم يتكػكف مػف ت عيمتػيف فػي كػؿ  تػكك  بمد عمى المجزكثالوانيب كلكف الشاعر اعت

كتجد عدد الت عيالت في كؿ بيت أربعا بد  مػف سػتب كقػد آوػر  والثبشطر بد  مف 
الشػػاعر جػػكرة المجػػزكث بػػد ن مػػف التػػاـن كذلػػؾ يرجػػا لطغيػػاف تأمػػؿ الشػػاعر كفكػػر  

راكهػػا الجػػكفي العميػػؽ فػػى الكجػػكد كاَلكتيػػة كجريػػَّ كراث فكرتػػَّ كحرجػػَّ عمػػى إد
كامتالكهػػا كتكجػػيمها لممتمقػػى حتػػى قبػػؿ أف يػػتـ الػػكزفب كػػأف تنػػاؾ تسػػابقا يحسػػـ 
 بلجالح الجانب اَقكل مف كياف الشاعرب كتػك ال كػر المتأمػؿ كالجػكفي كال يمسػكؼ

تكػػذا نجػػد أف المهػػاجر لػػـ يسػػتعمؿ المجػػزكثات كالمشػػطكرات ككسػػيمة مػػف كسػػارؿ 
نمػػا كانػػت طبيعػػة التجربػػة تُػػطرتـ إلػػى ذلػػؾ" كمػػف تنػػا كانػػت اسػػت ادة  التسػػهيؿب كا 

بعض الشعراث المحدويف بهػذ  التقنيػة فػي العػركض الصميمػي اسػتجابة لحاجػة تنكيػا 
 . (ِ)اإليقاعات ككانت في معظمها تحقيقا لمتطمبات المُمكف

                                           

 .  َٗـب  ص ُْٓٗجرب ريكدم جانيركب اَرجنتيفب ( شكر اهلل الجرب زنابؽ ال ُ)
 . َٔب ص أبكلمك( سيد البحراكمب مكسيقى الشعر عند شعراث ِ)
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نظـ شعراث المهجر فػي أكوػر مػف كزف لمقجػيدة  : (ُ) : اصدواج انبحىس ثانثا
لما اعتػادت عميػَّ القجػيدة العربػي المكركوػة عبػر كفي ذلؾ مغايرة كاُحة  بالكاحدة

كفػى ذلػؾ يقػكؿ عبػد الكتػاب  بقركف طكيمة مػف الجػياغة المكسػيقية مكحػدة الػكزف
حمكدة: "إف بعض أدباث الماُي كأكوػرتـ مػف شػعراث المهجػر بأمريكػا يػركف التحمػؿ 

  فػرؽ بػيف  بمػف أم نػكع كانػت تمػؾ القجػيدة بمف التقيد بػكزف كاحػد فػي القجػيدة
 . (ِ) الشعر الغناري كالشعر القججي أك التمويمي

كمػف  ب (ّ) كقد سىمَّى المجػددكف تػذا النػكع "مجمػكع البحػكر كممتقػى ا كزاف"
ارر" أشهر قجارد المهجرييف في ذلػؾ قجػيدة إيميػا أبػي ماُػي "الشػاعر كالممػؾ الحػ

" لنسػػيب كقجػػيدة "المكاكػػب" لجبػػرافب ك "عبقػػر" لشػػ يؽ معمػػكؼب ك"عمػػى طريػػؽ إـر
 عريُةب كتتميز تذ  القجارد بأنها تعد مطك تب تتقسَّـ كؿ مطكلة إلى مقاطا. 

كسػار فيهػا عمػى  بفقجيدة أبػي ماُػي جمػا فيهػا الشػاعر بػيف عػدة بحػكر
نسؽ صاص صالؿ أبياتها البالغة تسػعة كتسػعيف بيتػاب فقػد قسػمها إلػى سػتة أجػزاث: 

لوػاني فيتكػكف مػف سػتة كتػك مػف مجػزكث الرمػؿب أمػا ا بالجز اَكؿ مف عشرة أبيػات
ت ػاعمف مت ػاعمف( مػرتيف مػا عػدا اَبيػات م)مت ػاعمف  كوالويف بيتػا مػف بحػر الكامػؿ

)فػاعالتف فػاعالتف فػاعمف( مػرتيفب كجػاث  فهي مف بحػر الرمػؿ باَربعة اَكلى منها
الجزث الوالث كالرابا كالصامس عمى بحر السريا )مست عمف مست عمف فاعمف( مرتيفب 

                                           

 ( حيث تتعدد البحكر في القجيدة الكاحدة كقد يصتمؼ حرؼ الركم أيُان. ُ)
( عبػػد الكتػػاب حمػػكدةب التجديػػد فػػي ا دب المجػػرم الحػػديثب دار ال كػػر العربػػيب القػػاترةب دتب ِ)

 . َٖص
 ( أكؿ مػػف اطمػػؽ تػػذا ا سػػـ عمػػى تػػذا النػػكع محمػػد عػػكض محمػػد حينمػػا نشػػرت قجػػيدة أب ػػيّ)

فهاجمها فػي العػدد  بُّّٗماُي "الشاعر كالسمطاف الحارر" بالعدد الرابا مف مجمة الرسالة 
 كشف وكرتَّ عمى تذا ا تجا .  بالصامس مف العاـ



 

  

 

 
ًبيِّ  ًر العىرى  تىجًديدي ميكًسيقىى الشِّعًر ًفي ًشعًر المهجى

 

َِٕٔ 

قػد حػافظ ب ك  (ُ)ادس كاَصير فقد جاث كالقسـ الواني عمػى بحػر الكامػؿأما القسـ الس
كلػـ يصمػط بينهػاب كقجػيدة "المكاكػب" لجبػراف  بالشاعر عمى تذ  اَكزاف في كؿ قسـ

اصتجػػت أجػػزاث مػػف القجػػيدة  بالبسػػيط كمجػػزكث الرمػػؿ :تمػػا بجػػاثت عمػػى بحػػريف
 كاَجزاث اَصرل بالواني.  بتماحدأب

منهػػا عمػػى سػػبيؿ الموػػاؿ    بكجػػدت قجػػارد أصػػرل كبجانػػب تػػذ  المطػػك ت
لنسػػيب عريُػػة التػػي أصػػذ يغيَّػػر فيهػػا كيبػػدِّؿ كيػػدصؿ مػػا ( ِ)الحجػػر قجػػيدة "النعػػامى"

شاث لَّ مف النغـ المكسيقى مف زيادة الت اعيؿ أك نقص فيهػاب كتػك يقسػـ القجػيدة 
ف سػير فػي بحػر معػيف إلػى أكت بإلى مقطكعات تتميز كؿ مقطكعة منهػا بػنغـ صػاص

كت اعيمػػَّ )مسػػت عمف  بتحهػػا بالمنسػػرحتفي  ( بّ)ليهػػا فػػي تكافػػؽ كانسػػجاـ"تاتمتقػػي ب
 م عك ت مست عمف( مرتيف 

 مف أم  كأس مف كؼ برد    تسألكني في أم حاؿ 
كت اعيمػَّ التامػة )مسػت ا لػف فػاعالتف  بكفي الجػزث الوػاني يسػتصدـ المجتػث

ذؼ الت عيمػػػػة الوالوػػػػة مػػػػف كلكنػػػػَّ   يسػػػػتصدـ إ  مجػػػػزكثا كجكبػػػػا بحػػػػ ( بفػػػػاعالتف
ليجػػبح كزنػػَّ )مسػػت ا لػػف فػػاعالتف( مػػرتيفب كيسػػتصدمَّ نسػػيب تنػػا فػػي  نمجػػراعيَّ

 قالب مف التكشيح في تذا الدكر. 
 ىػفقد أتتنا النعام  ى ػتيا يا ندام

 تجر ذيؿ الربيا
 تيا أبجركا في المركج    كج ػػقد زاؿ قيد الوم

 البدياالجماؿ                                  

                                           

 .  ِٓـبصََِْقجكر الوقم ةب القاترةب ( راجا القجيدة بديكاف الصمارؿ  الهيرة العامة لُ)
 . ْٓ( نسيب عريُةب اَركاح الحاررب ص ِ)
 .  ُِٓ( نادرة جميؿ السراجب شعراث الرابطة القمميةب ص ّ)
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ُِٕٔ 

وػػػـ يعػػػكد إلػػػى اسػػػتصداـ رباعيػػػات مػػػف بحػػػر الص يػػػؼ "فػػػاعالتف مسػػػت عمف 
فػػاعالتف( مػػرتيفب وػػـ يعػػكد إلػػى المجتػػث كالمنسػػرحب كمػػف تػػذا المػػكف قجػػيدة "رشػػيد 

مآسيب فنػكع أيكب" لمشاعر القركم في روارَّب حاكؿ الشاعر أف ينكع فيها الحكار كال
بػؿ إف اَوػر  بك الػذم يكجػد المعنػىلػيس البحػر ن سػَّ تػ :أم باالبحكر تنكعان  ن سين 

فاسػتعمؿ المتقػارب  بالن سي تك الذم يكجَّ الشاعر إلى التغيير فػي القافيػة كالػكزف
فقد تالعب فػي  ب( ُ)كالطكيؿ كالص يؼ كالسرياب كمنها قجيدة أبي ماُي "المجنكف"

كجمػا فيهػا بػيف أكوػر مػف  بأكزانها كقافيتهاب كفي اَبيات مف حيػث طكلهػا كقجػرتا
حيث جعؿ بحر الرجز )مست عمف( ست مرات أساس القجيدةب كلكنػَّ جعػؿ بعػد  نربح

كؿ أربا أبيات بيتيف آصريف عمى كزف بحر الهزج )م ػاعميف م ػاعميف( مػرتيفب كمػا 
 المجنكف في المقطكعة التالية:  فساليقكؿ عمى 

 أطػػػػػػػارعني النػػػػػػػـك جػػػػػػػكت الػػػػػػػػدجى
 

 كأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَّ دمدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؿ 
 

 دلػالجػػػػػػػػ كالػػػػػػػريح تػػػػػػػردد يجػػػػػػػرخب
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػي أذف القُػػػػػػػػػػػػػػػػاث كالػػػػػػػػػػػػػػػػتالؿ 
 

 ؿ قؼ تنيهة قباليػيا لي
 ترل البرايا كأرل الميالي

 أنػػػػا الشػػػػػارمب أنػػػػا البػػػػاكي
 

 أنػػػػا العػػػػارمب أنػػػػا الكاسػػػػي 
 

 كالػػػػػػػػػػػدف أنػػػػػػػػػػا الصمػػػػػػػػػػرة
 

 أنػػػا السػػػاقيب أنػػػا الحاسػػػي 
 

عمػػػى كزف بحػػػر "الرجػػػز" كالبيتػػػاف اَصيػػػراف عمػػػى كزف اَربعػػػة  بيػػػاتاَف
كاعتبرتػا موػا ن عمػى  بالدكتكر طَّ حسيف عمػى تػذ  القجػيدة مما أوار واررة ن"الهزج"

العبػػػث الػػػذم   حػػػد لػػػَّ بالمكسػػػيقى الشػػػعريةب كاتصػػػذتا دلػػػيالن كاُػػػحان عمػػػى ُػػػعؼ 
َ كقمَّػػػة احت بكعػػػدـ تمك ػػػًنهـ مػػػف أكزاف الشػػػعر الجػػػحيحة بالمهجػػػرييف ل ػػػاظ  ػػػالهـ با

                                           

 . ْٖب ص ُٕٕٗب ٗ( إيميا أبك ماُيب الجداكؿب دار العمـ لممالييفب بيركتب طُ)
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ِِٕٔ 

  .(ُ)كاَكزاف"
 سػرحية الشػعرية لنسػيب عريُػةكمف القجارد المكفقة فػي المػزج بػيف البحػكر الم

بعنػكاف "احتُػار أبػي فػراس" حيػث رأل النقػاد أف "الشػعر المسػرحي يكػكف أكوػر  قجيدة  -
 نيقػػػاع الن سػػػي فػػػي الد لػػػة عمػػػى الشصجػػػيةلتػػػكارـ اإل نكحاجػػػة إلػػػى تػػػذ  الحريػػػة ُػػػركرة

   .(ِ)كلتجسيد ان عالها كتمكجات اَحداث كأورتا في حركة البناث المسرحي العاـ
سػػاعد تقسػػيـ المسػػرحية إلػػى مشػػاتد نسػػبيا فػػي تنػػكع أكزاف المسػػرحية كقػػد  

َبػي فػراس يػأتي بعػد كػؿ مجمكعػة منهػا  ابتغير المشاتدب كذلؾ تُمينَّ إياتػا أبياتنػ
 فيُمف أبيات أبي فراس التي يقكؿ فيها عمى بحر الطكيؿ: ببمقطا عمى كزنها

  (ّ)يلأيا جارتيب تؿ تشعريف بحال أقكؿ كقد ناحت بقربي حمامة  
 وـ يأتي المقطا التالي لنسيب مف بحر الطكيؿب يقكؿ فيَّ: 

 يػأ  أيهػػػػا النسػػػػر الػػػػذم جػػػػاث يبتغػػػػ
 

 فريسػػػػػػػػػػػػػػتَّ أم الػػػػػػػػػػػػػػك رـ تنظػػػػػػػػػػػػػػرل 
 

ؽ ك  تػػػػػرحـ فمػػػػػا أنػػػػػت كاتػػػػػػرػفمػػػػػ  زِّ
 

 (ْ)ي حػػػػػػيف حػػػػػػؿَّ المقػػػػػػدرػأر منػػػػػػػلتوػػػػػػ 
 

                                           

ب ََِب صّـب جُٖٗٗب ُّب ط( راجػػا: حػػديث اَربعاثبطػػَّ حسػػيفب دار المعػػارؼب القػػاترةُ)
"فػػػػاذا أردت أف العبػػػػث الػػػػذم   حػػػػد لػػػػَّ بالمكسػػػػيقى الشػػػػعرية فػػػػاقرأ  يقػػػػكؿ طػػػػَّ حسػػػػيف:

فسترل أنها جنكف كمها"ب كراجا كذلؾ  رد عبد المجيد عابديف عمىب تحميػؿ  بقجيدة"المجنكف"
طػػَّ حسػػيف لمقجػػيدة فػػي كتػػاب: "بػػيف شػػاعريف مجػػدديف أبػػك ماُػػي كعمػػي محمػػكد طػػَّ" عبػػد 

 . ُْْػ  ُِٖـبب ص ُّٔٗد عابديفب مكتبة مصيمرب القاترةب المجي
( رجاث عيدب التجديد المكسيقى في الشعر العربػي دراسػة تأجػيمية تطبيقيػة بػيف القػديـ كالجديػد ِ)

 . ٔٗـب ص ُٕٖٗلمكسقى الشعر العربيب منشأة المعارؼب اإلسكندريةب 
 . ُِٔ( ديكاف أبى فراسب ص ّ)
 . ُِٓالحاررب ص ( نسيب عريُة  اَركاح ْ)
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ِّٕٔ 

كفػػي مطمػػا آصػػر مػػف المسػػرحية يُػػمِّف فػػى بدايتػػَّ أبيػػات أبػػي فػػراس مػػف 
 امؿب التي يقكؿ فيها: مجزكث الك

 أبنيتػػػػػػػػػػػػػػي   تجزعػػػػػػػػػػػػػػي
 

(ُ)كػػػؿ اَنػػػػاـ إلػػػػى ذتػػػػاب 
 

 

 وـ يأتي بعدتا بأبيات لَّ مف مجزكث الكامؿب يقكؿ فيها: 
 يػػػػػػا مػػػػػػكتب يػػػػػػا ممػػػػػػؾ الحيػػػػػػاة

 

 كأميػػػػػػػػػػػػػػػػر كػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الكارنػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 

 يػػػػػػػػا نػػػػػػػػاور الشػػػػػػػػمؿ الجميػػػػػػػػا
 

 (ِ)ا كػػػػػػػػػػػػػؿ الشػػػػػػػػػػػػػتاتكجامعنػػػػػػػػػػػػػ )ـ(
 

كالجمػا بػيف أكوػر مػف غير أف تذ  المحاكلػة مػف التجديػد لمعػركض بػالمزج  
بحػػر فػػي القجػػيدة الكاحػػدة تعػػرض لكويػػر مػػف النقػػد الػػذم يػػتمصص فػػي فقػػداف الػػنغـ 

مما يشػكش التػدفؽ النغمػي فػي آذاف المتمقػيب فيػرل عبػد  نالمتَّسؽ كسرعة ا نتقاؿ
إذ تكػكف المكسػيقى  نالكتاب حمكدة أف"الذكؽ السميـ ين ر مف تذا الصمط في الكزف

َ  بحينرذ غير متسقة بهػا  انغاـ غير متزنةب فبينما اآلذاف تسما كزنػان مػف بيػتب إذكا
" بقد انتقمت فجأة إلى كزف آصر   ب(ّ)كمنَّ إلى غير  دكف أف تستقر عمى كزف معمـك

كتك اآلمر الناتي فػي مممكػة  -كيقكؿ محمد عكض محمد: "لك أف المتنبى 
بحػكر شػتى لقػاؿ فيجعمهػا مػف  بالنا ينظـ القجػيدة الكاحػدةفقيؿ لَّ: إف  - القريض

كالمػارا  بلمحدوَّ يا تذاب إف شاعرؾ مومَّ كموؿ الطاتي الذم يصمط الحمك بالحػامض
بالجامدب كالرطب باليابسب كالجمب بالشهدب وـ يرجك بعد تػذا َف يكػكف فيمػا طهػا  

 .(ْ)ش اث كغذاث"

                                           

يهيب دار الكتػاب العربػيب بيػركتب طُ) ب ِ( ديكاف أبى فراس الحمػدانيب شػرح الػدكتكر صميػؿ الػدكى
 .ّٔب ص ُْٗٗق/ُُْْ

 . ُِٖ( نسيب عريُةب اَركاح الحاررةب ص ِ)
 . َٖعبد الكتاب حمكدةب  التجديد في اَدب المجرمب ص (ّ)
 . َُب صُّّٗ( مجمة  الرسالةب مارسب ْ)



 

  

 

 
ًبيِّ  ًر العىرى  تىجًديدي ميكًسيقىى الشِّعًر ًفي ًشعًر المهجى

 

ِْٕٔ 

غير أف تذا التبرير بتأذم أذف المتمقي مف تنػكع البحػكر داصػؿ القجػيدة لػـ 
الؿ القجػػارد المهجريػػة التػػي استشػػهدنا بهػػاب كيعػػكد ذلػػؾ إلػػى أسػػمكب نشػػعر بػػَّ صػػ

الحكار الدرامي الذم تميز بَّ المهجرمب كأكور منَّ في أشعار  حتى رأينا في القجيدة 
أكور مف جكتب يعبر كؿ جػكت عػف فكػرة بعينهػا لػدل الشػاعرب كمػف وػـ كػاف تنػكع 

اَجػكات مػف حيػث درجػة كذلػؾ  صػتالؼ أجػحاب  نالبحكر مقجكدان كذا د لػة فنيػة
كمف وـ كػاف ا نتقػاؿ مػف البحػكر  نا ن عاؿ كالعاط ة كال مس ة كالعقارد التي يعتنقها
 ا مقبػك ن مػرن اإليقػاع إلػى تسػريعَّ أ ثالطكيمة إلػى القجػيرة أك العكػسب كالتنقػؿ مػف بيػط

ا تػَّ ذلؾ َف المتمقي يشػارؾ المبػدع ان ع نتتأبَّا  اَذفب ك  تن ر منَّ  ب ك امستساغن 
ككجدانَّ كتدكث  كتيجانَّ كعالمَّ الصاص الذم يحيا ب فال شؾ أف ان عا تنا   تقبؿ 

ت ك ةب الػػذاكر لجمالهػػا كم اتنهػػاب كجػػنػػام جبػػراف الػػراقص الطػػرب المقبػػؿ عمػػى الحيػػا
وكرتػػَّ المعبػػر عػػف فمسػػ تَّ كصالجػػة مػػا تكجػػؿ إليػػَّ عػػف شػػركر العػػالـ اإلنسػػانيب 

اث نظمَّ لمقجيدة بيف كزنػي البسػيط كمجػزكث كالن كر منَّ بن س الدرجةب كمف وـ ج
كاسػػيان القجػػيدة بالحيكيػػة ب  (ُ)لػػدل اَذف اك نب بػػؿ   نبػػال  إف قمنػػا محببنػػالرمػػؿ مقبػػ

َّ في القجيدة الكاحدة ركالحركةب إف تعدد اَجكات يزيد مف المزج بيف البحر كمجزك 
كؿ ن ػس فػي مما يعطي طػ نعمى أف القجارد مزدكجة البحكر تميزت بالطكؿ النكعي

ػػػكعات الداصميػػػة فػػػي  عمميػػػة التجريػػػب الن سػػػي الػػػذم يقػػػـك عمػػػى التنػػػكع فػػػي المُك
                                           

صرجػػت الػػػدكتكرة إصػػػالص فصػػرل بممحكظػػػة تامػػػة كت سػػػير لطيػػؼ  سػػػتعماؿ جبػػػراف لبحػػػريف ( ُ)
ك   بالبسيط كمجزكث الرمؿب إذ رأت أف ذلؾ لـ يكف محض جػدفة :تما بمصتم يف في قجيدتَّ

مجػػرد زصرفػػةب كلكنػػَّ جػػاث لهػػدؼ فنػػي تػػاـب كتػػك رغبػػة الشػػاعر فػػي الت ريػػؽ بػػيف عػػالميف 
كعػػالـ الغػػابب فجػػاث بحػػر البسػػيط يتحػػدث عػػف عػػالـ الكاقػػا ػ متبػػاينيف تمامػػانب عػػالـ المدينػػة 

المتموػؿ فػي المهجػر ػ كفػي طػكؿ أنغامػَّ متسػا لكجػؼ مظهػر الشػر كالصػداع فيػَّب وػـ يػأتي 
رب راجػػا زتػػرات مػػف ريػػاض ـ مػػا فػػي الغػػاب مػػف جمػػاؿ كسػػحرػػمجػػزكث الرمػػؿ قجػػيران راقجػػان يال 

 . ّٕصالص فصرلب ص المهجرب إ



 

  

 

 
ًبيِّ  ًر العىرى  تىجًديدي ميكًسيقىى الشِّعًر ًفي ًشعًر المهجى

 

ِٕٔٓ 

القجيدةب فنجد بعض شعراث المهجر يقسمكف القجيدة إلى مقاطا كؿ مقطا يتكػكف 
مف بيتيف أك أكوػر عمػى ن ػس الػكزف السػابؽ إ  أف الجػزث الوػاني يتكػكف مػف شػطر 

صػػي"ب أاَكؿ قجػػارد مصاريػػؿ نعيمػػة "كاحػػدب كقػػد يكػػكف العكػػسب فمػػف قجػػارد النػػكع 
 كغيرتاب كمف قجيدتَّ "آفاؽ القمب" نقرأ تذا المقطا:  (ُ)ك"آفاؽ القب"ب ك"يا رفيقي"

 كرحػػػػػػػت أجػػػػػػػكب مػػػػػػػا اسػػػػػػػتترا
 

 مػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػدنيا كمػػػػػػػػػػػا ظهػػػػػػػػػػػػرا 
 

 كأبحػػػػػػػث فػػػػػػػي غبػػػػػػػار العػػػػػػػيش
 

 عػػػػػػػػػف زصػػػػػػػػػرؼ كعػػػػػػػػػف جػػػػػػػػػدؼ 
 

 أرا  ب كرتي دررا
اعمتف م ػاعمتف( مػرتيفب فنجد أنَّ نظـ تذ  القجيدة عمػى مجػزكث الكافر)م ػ

كلكنػػَّ جعمهػػا مقطكعػػات كػػؿ مقطكعػػة مككنػػة مػػف بيتػػيف كشػػطرب كاقتجػػر فيػػَّ عمػػى 
 ت عيمتيف فقطب كذلؾ كوير في الشعر المهجرم. 

ػػػ ب"ا"تعػػػالي جػػػباحن  ةكمػػػف النػػػكع الوػػػانى قجػػػيدة نسػػػيب عريُػػػ  ا بػػػيف مزاكجن
 كمنها قكلَّ:  مشطكر المتقارب كامالن 
 إلى غرفتي    لي جباحان تعا                        
 عرم رقدتي    بمطؼ   كحمي                        
 يػػإلى يقظت     كد ػػػػػػػػػع يػعمػل                        

 اك  تجزعػػػػػػػػػي إف رأيػػػػػػػػػت اج ػػػػػػػػػػرارن 
 

 بػػػػػػػكجهيب كنػػػػػػػكر الحيػػػػػػػاة تػػػػػػػكارل       

 

ف لػػػػـ أجػػػػب بعػػػػد بػػػػذؿ القجػػػػارل  كا 
 

(ِ)وػػػػػػػارا دفػػػػػػػألقي بن سػػػػػػػًؾ فػػػػػػػكقي  
 

 

 : : حفاوث حىصَع انخفعُالث بني شطشٌ انبُج سابعا
لػـ يمتػـز شػعراث المهجػر بتطػابؽ شػػطرم البيػت الكاحػد مػف حيػث الطػػكؿ أك  

منهػا ك  بكموؿ ذلؾ قجيدة "بيف العكاجػؼ كاَمػاني" لنسػيب عريُػة بعدد الت عيالت
                                           

 .  ٕٓب ٓٓب ُْلج كفب عمى الترتيب ص ( ميصاريؿ نعيمةب تمس اُ)
 .ُّّ( نسيب عريُةب اَركاح الحاررةب ص ِ)



 

  

 

 
ًبيِّ  ًر العىرى  تىجًديدي ميكًسيقىى الشِّعًر ًفي ًشعًر المهجى

 

ِٕٔٔ 

 قكلَّ: 
 فكؽ تاتيؾ الجػصكر الشػاتقة

 

 قػػػػػػػػػػػد تطمبػػػػػػػػػػػت العكاجػػػػػػػػػػػؼ 

 

 لبارقػةا  اَمػاني كعمى سحب 
 

(ُ)حػػػػػاـ قمبػػػػػي غيػػػػػر صػػػػػػارؼ 
 

 

إذ يموؿ الشطر اَكؿ والث ت عيالت مف بحر الرمؿب كالشطر الواني ت عيمتاف  
قجػػيدة إليػػاس كاحػػدة مػػف البحػػر ن سػػَّب كموػػاؿ اقتجػػار أحػػد الشػػطريف عمػػى ت عيمػػة 

 فرحات "يا حمامة" كالتي يقكؿ فيها: 
 يا حمامة     ذات الجناح يا عركس الركض يا    

 بالسالمة     اح ػػبند الجػكبة عػػػػػرم مجحػساف          
 (ِ)كتيامَّ     راح ػػػككل فؤادم ذم جػي شػممػكاح          

بينما  بحيث استصدـ الشاعر الت عيمة "فاعالتف" والث مرات في الشطر اَكؿ
كمػف ذلػؾ أيُػان قجػيدة "نصػب الجنػكد"  ةبكاحػد ةاقتجرت الشطرة الوانيػة عمػى ت عيمػ

 ب عريُة التي يقكؿ فيها: لنسي
 صمرا      رب سدل ػػذل الكأس أشربها كلـ أش 
َيكلىى نظركا إلى تػنص   شذرا      كًؿ الرَّدىل ػػػب ا
 (ّ)كزرا        دا ػػػػا غػػػكا البقا لمػاب كرتػنػكا ال ػػبػرغ 

                                           

 . ُّٖ( نسيب عريُةب اَركاح الحاررةب ص ُ)
 .  ٖـبصُِّٗ( إلياس فرحاتب  ديكاف فرحاتب مطبعة الشرؽب ساف باكلكب البرازيؿب ِ)
 . ِٖ( نسيب عريُةب اَركاح الحاررةب صّ)



 

  

 

 
ًبيِّ  ًر العىرى  تىجًديدي ميكًسيقىى الشِّعًر ًفي ًشعًر المهجى

 

ِٕٕٔ 

حيػث جػػاث الشػػطر اَكؿ وػػالث ت عػػيالت مػػف بحػػر الكامػػؿب كاقتجػػرت الوانيػػة 
ػي مػا التقابػؿ فػي عمى ت ع يمػة كاحػدة مػف ن ػس البحػرب كعمػى ن ػس القالػب العرُك

التكزيػػاب حيػػث تػػأتي ت عيمػػة كاحػػدة فػػي الشػػطر اَكؿ كوػػالث ت عػػيالت فػػي الشػػطر 
 كقجيدة رشيد أيكب "ذكرل لبناف" التي يقكؿ فيها:   بالواني

 ي ػميتًم ً  دمعي فالهكل يا عيف       ي ػػاذرف  
  ي ػػتنط اػي الحشػف اران ػن ؿػػػػلع     كاسع ي   
 دكد ػػػػػػؾ الجػا  بتمػعيش قطعن   تؿ يعكد   
 كد ػػػػػػالعق اـػبانتظ يػالميال تذم    أك تجكد   
 دكد ػػػػر الجػف مقػفي س ح ج ي    كي نركد   

 (ُ)ب مستهدؼػعمى فتى في الح    ي ػػكاعط   
أصػرل جمعػت بػيف  كمف الجكر التي تالعب فيها المهاجركف بالت عيؿ جكر

موػػؿ قجػػيدة رشػػيد أيػػكب  باَكزاف المعركفػػة كبػػيف المكشػػحة ذات الالزمػػة الصاجػػة
 كالتي ي تتحها تكذا:  ب"صمياني"

 ب ؤاد ما لَّ غير الزفير    زار ػػػػػػػط المػػػػػػػػػيا صميمي إذا ش
 صمياني   ار ػػػػػعي لدل ذؾ الديػػكتمى دم

 جـك اَفؽ فكقي سابحات كن    عندما أجمس في الميؿ البهيـ 
 صمياني   ـ ػػعند  الن س تهي في فُاث

 ليس يحمك لي سكل الميؿ الطكيؿ   أني عجيب ػػفأنا دكف الم  ش 
 (ِ)صمياني  ب ػريػػػا غػػػذ  الدنيػػػػكأنا في ت 

                                           

 . ِّـب صُِٖٗراكيشب المطبعة السكرية اَمريكيةب نيكيكرؾب ( رشيد أيكبب اغاني الدُ)
 .  َُّـب صُُٔٗ( رشيد أيكبب اَيكبياتب نيكيكرؾب ِ)



 

  

 

 
ًبيِّ  ًر العىرى  تىجًديدي ميكًسيقىى الشِّعًر ًفي ًشعًر المهجى

 

ِٕٖٔ 

كسػارت  بفهذ  القجيدة مف بحر الرمؿ "فػاعالتف" وػالث مػرات فػي كػؿ شػطر
 ظت عمى الالزمة "صمياني" عمى نظاـ المكشحة التي حاف

عمى أف تذا التالعب بعدد الت عيالت كاصػتالؼ تكزيعهػا بػيف الشػطريف نتػاج  
تأورتـ كتقميدتـ لمشعر اَندلسي كاستصداـ المكشحات في جػكرتا المصتم ػة التػي   

بجانب تذ  الكورة بػيف التمػكيف فػي المكشػحات  بفُؿ لممهاجريف فيها سكل إحيارها
 كعذكبة اَلحاف.  بكركعة المكسيقى بعرتـ ص ة النغـالتي أُ ت عمى ش

 :  : اجلمع بني شطشٌ انبُج خامسا
كمػػػف التجديػػػدات التػػػي أحػػػدوها شػػػعراث المهجػػػر فػػػي أكزاف الشػػػعر كبحػػػكر  
اتجاتهـ إلى الجما بيف شطرم البيػت الكاحػد فػي كحػدة متماسػكة فػي مقطكعػات أك 

كػأف  بالمكسػيقي يزيػد اَداث جمػا ن كزيػا رباعيات أك صماسياتب كتذا ا تجا  في الت
بما قبمَّ كما  اا في أكلَّ إلى آصر ب مرتبطن ا مكسيقين ا "ينهمر انهمارن البيت نغما متماسك

كمػف النمػاذج عمػى  ببعد ب كتى طريقة أكوػر اَندلسػيكف مػف اسػتعمالها فػي شػعرتـ
يقػكؿ  تذا التكحيد بيف شطرم البيت قجيدة "النهػر المتجمػد" لميصاريػؿ نعيمػةب التػي

 في أكلها: 
 يػػػػا نهػػػػػرب تمػػػػػى نُػػػػػبت مياتػػػػػؾ فانقطعػػػػػت عػػػػػف الصريػػػػػرل

 

 (ُ)أـ قػػػػػد ترمػػػػػت كصػػػػػار عزمػػػػػؾ فانونيػػػػػت عػػػػػف المسػػػػػيرل
 

 كمنها عند نسيب قجيدة المسافر التي يقكؿ في أكلها: 
 

 كتػػػػػػػزكدا! لمنػػػػػػػػكل  تهيػػػػػػػأ  قػػػػػػػد   مػػػػػػػف  يػػػػػػػا  يػػػػػػػا جػػػػػػػاح
 

نمػػػػػػػا   الرحيػػػػػػػػؿب  يػػػػػػػا صمػػػػػػػي  أزمعػػػػػػػت  تبعػػػػػػػد !  لػػػػػػػف كا 
 

 عػػػػػػػػػػػػػدا رغػػػػػػػػػػػػـ ال ػػػػػػػػػػػػػراؽ إذا بيننػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػاؽو  ف نػػػػػػػػػػػػت
 

                                           

  َُ( ميصاريؿ نعيمةب تمس الج كفب ص ُ)
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ِٕٔٗ 

 تيػػػػػػػػػػدًنيؾ ذكػػػػػػػػػػرؾ الجميمػػػػػػػػػػةب لػػػػػػػػػػيس ي جػػػػػػػػػػمنا المػػػػػػػػػػدل
 

 مػػػػػػػا أنػػػػػػػت كحػػػػػػػدؾ فػػػػػػػي الطريػػػػػػػؽ كلػػػػػػػف تسػػػػػػػافر م ػػػػػػػردا
 

 (ُ)كالجػػػػػػػػدل صم ػػػػػػػػؾ   رحمػػػػػػػػت تسػػػػػػػػير أركاحنػػػػػػػػا أنَّػػػػػػػػى 
 

 كمنها تذا المقطا:  بكمنها قجيدة أبي ماُي "أنا كابني" 
 قػػػػػػػاؿ لػػػػػػػي ابنػػػػػػػي كتػػػػػػػك حيػػػػػػػراف بمػػػػػػػا يحكػػػػػػػي كيقػػػػػػػرأ

 

 اهلل ل أنَّػػػػػػػػػى قػػػػػػػػػد كجػػػػػػػػػدتى اهلل سػػػػػػػػػرا كيػػػػػػػػػؼ كػػػػػػػػػاف
 

 أسػػػػػػػػػػػما النػػػػػػػػػػػاس يقكلػػػػػػػػػػػكف بػػػػػػػػػػػَّ صيػػػػػػػػػػػران كشػػػػػػػػػػػران 
 

 ... فأفدني

 طػػػػػػػػػػػرا النػػػػػػػػػػػاس موػػػػػػػػػػػؿ أنػػػػػػػػػػػا ابنػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػا قمػػػػػػػػػػػت:

 

 رلػكفػػػػػػػػي العمِّػػػػػػػػًة أصػػػػػػػػ  آراث  الجػػػػػػػػحة فػػػػػػػػي  لػػػػػػػػي 
 

 زحزحػػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػػترا ًصمتىنػػػػػػػػػػي أسػػػػػػػػػػدؿ سػػػػػػػػػػترا  كممػػػػػػػػػػا
 

 (ِ)ب ك  غيػػػػػػػػػػػػرم أدرلرلسػػػػػػػػػػػػت أدرل منػػػػػػػػػػػػؾ بػػػػػػػػػػػػاَم
 

 :  أساسا نهقصُذة بذال مه انبُج: اختار انخفعُهت  سادسا
كيتصذ "الت عيمة" أساسان لمقجػيدة  بحاكؿ بعض الشعراث أف يتالعب  بالت عيؿ

عمى نحك ما نجد  في الشعر الحرب فقد يتككف البيت مف ت عيمة كاحدة أك اونتيف أك 
كمػػا يقػػكؿ أجػػحاب الشػػعر الحػػرب كيعتبػػر ب والوػػة أك أكوػػر حسػػب "الدفقػػة الشػػعرية" 

سػػيب عريُػػة أكوػػر شػػعراث المهجػػر اسػػتعما ن لهػػذا النػػكعب كيػػرل النقػػاد أف الشػػاعر ن
فالقجػػيدة  ب( ّ)فػػي الػػكزف كالتالعػػب بالت عيػػؿ ادتَّ "النهايػػة" أكوػػر قجػػارد  تحػػررن قجػػي

                                           

 . ُُّ( نسيب عريُةب اَركاح الحاررةب ص ُ)
 . ٖٗ( إيميا أبك ماُيب  الصمارؿ ص ِ)
 =بُٕٗتابػػَّ " التجديػػد فػػي شػػعر المهجػػر " ص ( مػػف تػػؤ ث: محمػػد مجػػط ى تػػدارةب فػػي كّ)
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جاثت ممومة لشعر الت عيمة الذم يعتمػد عمػى الت عيمػة كحػدتاب ك  يمتػـز إ  بهػا فػى 
 نظـ القجيدةب كيقكؿ فيها: 

   كى ِّنيك    
 ادفنك     
 أسكنك     
 تيكَّةى المَّحًد العميؽ    
 كاذتبكب   تندبك ب فهك شعب    
 ميِّته ليس ي يؽ    
   ... 

 ذىلَّميك  
 قىتَّمك  
مَّمك    حى
 يطيؽ   ما كاف فكؽ 

 حمؿ الذؿ بجبر مف دتكر 
 (ُ)فهك فى الذؿ عريؽ

                                                                                                           

ب د . حسػػف جػػاد فػػي كتابػػَّ " اَدب ّْٔكعيسػػى النػػاعكرمب فػػي كتابػػَّ "أدب المهجػػر" ص =
 .  َّْالعربي فى المهجر"ب ص

ب ُـب ج ُٖٕٗ( رشػػيد سػػميـ الصػػكرم الشػػاعر القػػركمب ديػػكاف القػػركم دار المسػػيرةب بيػػركتب ُ)
  ُُّص
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 منها قكلَّ: كمف تذا المواؿ أيُا قجيدة "الجزارر" إللياس فرحاتب ك 
 جزارر اَبطاؿ يا حاُنة اَبطاؿ 
 إف انتظارنا مجيث ال جر فيؾ طاؿ

 لكنَّ أتى
 برغـ  مف عتا

 فاُطرمت ن كسنا
 كامت ت كؤسنا

 بصمرة المتعة كالعزة كالجالؿ 
فالشػػاعر قػػد اتصػػذ مػػف "الت عيمػػة" أسػػاس البيػػتب كلػػـ يهػػتـ بالمحافظػػة عمػػى 

ارد سػػيـ البيػػت إلػػى شػػطريَّ كمػػا فػػي القجػػقعػػدد الت عػػيالت فػػي جميػػا اَبيػػاتب أك بت
التقميديةب كرأينا جممة قد طالت في ا ن عاؿ الجميؿ الم رحب كقجدت عند إيراد صبػر 
أك تذكر ماضب كما استعاض بالقافية المتجاكرة المتكررة كبمكسيقاتا المتتابعػة عػف 

 تتابا الت عيالت المصتم ة في نظاـ البيت الشعرل القديـ.
 : وج عهً أوصان ا هُم: ا ش سابعا

كذلػػؾ  بػػالصركج عمػػى أكزاف  بحػػاكؿ المهجريػػكف التجديػػد المكسػػيقي لمشػػعر
ساركا فيها عمى نظاـ اَكزاف الغربيةب كقد كاف نعيمة  بالصميؿب كاصتراع أكزاف جديدة

أكوػػػر شػػػعراث المهجػػػر محاكلػػػة فػػػي ذلػػػؾب فقػػػد حػػػاكؿ نعيمػػػة الصػػػركج عمػػػى اَكزاف 
 بارتكػػػزت عمػػػى تنكيػػػا الػػػت عالت بيالت مكسػػػيقية جديػػػدةكأف يػػػأتي بتشػػػك بالتقميديػػػة

جػػاثت فػػي  كتكزيعهػػا فػػي نسػػؽ جديػػدب كمػػف ذلػػؾ قجػػيدتَّ "مػػف سػػ ر الزمػػاف" التػػي
 َ كؿ بعنػػكاف "إلػػى سػػنة مػػدبرة" كالوػػاني بعنػػكاف "إلػػى سػػنة جػػكرة مقطعػػيفب المقطػػا ا

 بلعربيػةمقبمة" كاستصدـ الشاعر في تذ  القجيدة أكزانا مصتم ة لػـ تػرد فػي اَكزاف ا
فقػػد سػػار فػػي كػػؿ مقطكعػػة مػػف تػػاتيف المقطػػكعتيف عمػػى النظػػاـ التػػاليب بػػدأ بأربعػػة 
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أبيات عمى كزف )مسػت عمف مسػت عمف م عػالف أك م عػك( وػـ صػتـ ببيتػيف عمػى نظػاـ 
الػػكزف اَكؿب كلنقػػرأ لػػَّ المقطػػا الوػػاني كتػػك بعنػػكاف "إلػػى سػػنة مقبمػػة" لنػػرل تػػذ  

 اَكزاف عميَّ: 
 ف العظيـ ما أنت في س ر الزما
 دػكت الغػإ  جدل الماُي كج

 كلدمػؿ أف تػػفيؾ استكل مف قب
 قطبا حياة نحف فيها نهيـ

   جكعها يشبا 
   مكتها يهي
   طاما يقنا

 فيها ك  الزاتدكف
 الناس في أسرارتا حارركف

 كالسرب لك يدركف فيهـ مقيـ .. 
أكزاف  اَكزافلنظػػاـ كالػػكزف أيُػػاب كتػػذ  كالمقطػػا اَكؿ يسػػير عمػػى تػػذا ا 

 لـ ترد في اَكزاف الصميمة. بمم قة مف ت اعيؿ
كتموؿ المالحظات السابقة مقدرة المهجرم عمى التعامؿ ما اَكزاف الصميميػة 
كقدرتػػَّ عمػػى تطكيػػا الشػػكؿ الشػػعرم القػػديـب كتغييػػر  تغييػػرا منظمػػا بمػػا يعػػد د لػػة 

كالتنسػيؽ كاإلبػداعب كاُحة عمى استعماؿ شعراث المهجر فكرتـ كتأممهـ فػي التظػيـ 
 ذلؾ كمَّ في إطار مف التحدم لمنظاـ التقميدم ذم الكتيرة الكاحدة.

كيعتبر تذا كمَّ محاكلة داربة مف شعراث المهجر لمتحرر كا ن الت مف أسػر 
عمػػى أف تػػذ  الحريػػة المنشػػكدة مػػف وبػػات القػػديـ جػػاثت  بالقػػديـ كأشػػكالَّ المكركوػػة

بمػا يشػبَّ التشػكيالت الهندسػية. التػي يطبػؽ مجحكبة بػالقيكد التنظيميػة المتعػددةب 
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 عميها د . محمد فتكح " تندسة مكسيقى القجيدة " 
 :  : انخذوَش ثامىا

اتتمػػت الدراسػػات المعاجػػرة القارمػػة عمػػى الشػػعر العربػػي كمكسػػيقا  بظػػاترة 
كقػػد حاكلػػت ا سػػت ادة مػػف تػػذ   بالتػػدكير فػػي الشػػعر العربػػي كظػػاترة تػػرتبط بػػالكزف

عػػد أف ظهػػر لػػي مػػف صػػالؿ الدراسػػة أف التػػدكير مػػف الصجػػارص الدراسػػات صاجػػة ب
ية التػي تعػد ظػاترة عمػى مسػتكل الشػعر المهجػرم كتعػد أيُػا ظػاترة عمػى  بالعرُك

 مستكل القجارد الم ردة مف حيث التكويؼ داصؿ  القجيدة الكاحدة.
"كالبيػت المػػدكر تػػك الػػذم تحػػكم مككناتػَّ الداصميػػة كممػػة تجػػبح شػػركة بػػيف 

غير قابمة لمتقسيـ إنشادياب كحيف تجػير جػيغة مػف الجػي   -طريَّ ش :أم بقسميَّ
المغكيػػة مقسػػكمة قسػػميف : قسػػـ يػػتـ بػػَّ تمػػاـ الشػػطر اَكؿب كقسػػـ يبػػدأ بػػَّ إيقػػاع 

 .(ُ)الشطر الوانيب فاف تذا يعد فى نظر اإليقاع تدكيرا"
د ليػػةب نحػػاكؿ مػػف صػػالؿ رجػػدتا فػػي  -لغكيػػة  -كالتػػدكير ظػػاترة إيقاعيػػة 

م الكجػكؿ إلػى د لتهػا الكميػة. فالتػدكير يعػد جػراعا بػيف اسػتقالؿ كػؿ الػنص الشػعر 
ك"إذا كجػػد جػراع بػيف البحػػر  بشػطر إيقاعيػا كتمػاـ الجممػػة أك الكممػة لغكيػا كتركيببػا

كالتركيب فاف البحػر دارمػا تػك الػذم ينتجػرب كينبغػي أف تصُػا الجممػة لمتطمباتػَّب 
 .(ِ)ما"ككؿ بيت بال استوناث تعقبَّ كق ة طكيمة إلى حد 

أف  مػػػف فمػػػا الػػػذم دفػػػا شػػػعراث المهجػػػر لصػػػكض تػػػذا الجػػػراع عمػػػى الػػػرغـ
الكالسيكييف جاتدكا فى محاكلة التقميػؿ مػف الجػراع بػيف الجػكت كالمعنػى إلػى أبعػد 

                                           

ـب ُٖٗٗق/َُُْب ُر دراسة فػي النحػك كالمعنػى كاإليقػاعب ط( أحمد كشؾب التدكير في الشعُ)
 . ٕص

( جكف ككيفب بنػاث لغػة الشػعرب ترجمػة كتقػديـ كتعميػؽ: أحمػد دركيػشب الهيرػة العامػة لقجػكر ِ)
 . ْٔـب صَُٗٗأكتكبر ُٓالوقافةب القاترةب 
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حػػد ممكػػفل كمػػا الػػدافا كراث اسػػتمرار التػػدكير عبػػر قجػػارد كويػػرة مكو ػػا فػػي بعػػض 
"بنػػاث البحػػر الشػػعرم فػػي  القجػػارد حتػػى يبمػػ  معظػػـ أبياتهػػال عمػػى الػػرغـ مػػف أف

ؿ في  َُّ القجيدة العربية يقـك في أساسَّ عمى اعتبار أف كحدة البيت ذات شقيفب يي ى
اإلنشػاد أف يظهػػر كػؿ شػػؽن عمػى حػػدة حتػى مػػا كجػكد البيػػت المػدكرب مػػا أف نسػػبة 

كقػػد راع التػػدكير اتتمػػاـ نػػازؾ المالركػػةب  ب( ُ)التػػدكير ُػػريمة جػػدان فػػى الشػػعر القػػديـ"
كلػػيس مجػػرد اُػػطرار يمجػػأ إليػػَّ  بتػػَّ تقػػكؿ: "إف التػػدكير لػػَّ فارػػدة شػػعريةكعػػف فارد
 ب( ِ)كيطيػؿ نغماتػَّ" بَنَّ  يمد  نكذلؾ أنَّ يسب  عمى البيت غنارية كليكنة نالشاعر

كسػػأعرض لػػبعض نمػػاذج التػػدكير فػػي الشػػعر المهجػػرم محػػاك  بهػػا ا جابػػة عمػػى 
  سؤالي السابؽ. 

كتى سبعة أبيات عمى  بس كالجيد"يقكؿ نسيب عريُة فى مقطكعتَّ "الشم
 جاثت منها ست أبيات مدكرةب يقكؿ:  بكزف "مجزكث الكامؿ"

شػػػػػػػاثت مػػػػػػػداعبتي فقالػػػػػػػت أ                        
 سػػػػػػػػػألتب لعمػػػػػػػػػرم كتػػػػػػػػػي أدرل                   

مػػػػػػا راعهػػػػػػا شػػػػػػيث كجػػػػػػمتي                    
كلعمهػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػرأت سػػػػػػػػػػػككتي             

                 مػػػػػػػػاذا تؤمػػػػػػػػؿ يػػػػػػػػا فتػػػػػػػػى ل   
جبتهػػػػػػػػػػػػا : إنػػػػػػػػػػػػي أريػػػػػػػػػػػػد                    أف

   فرأيػػػػػت كجػػػػػَّ الشػػػػػمس يػػػػػدنك

 )ـ(
 )ـ(
 )ـ(
 )ـ(
 

 )ـ(
 )ـ(

يػػػػػػػػػػا معنػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػا تريػػػػػػػػػػدل                      
بالػػػػػػػػػػػذم يرجػػػػػػػػػػػك الحميػػػػػػػػػػػد                     

عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد                      أ  أرد ك  
فػػػػػػػػانبرت لػػػػػػػػي مػػػػػػػػف جديػػػػػػػػد                    

يػػػػػدرؾ المسػػػػػؤكؿ المريػػػػػد                قػػػػػد 
الشػػػػػمس فػػػػػي ال مػػػػػؾ البعيػػػػػد                     

 (ّ)ك العيػػػػػػد ػمػػػػػػف عمػػػػػػى نحػػػػػػ
 

 

                                           

 . ِٗ( محمد حماسة عبد المطيؼب الجممة في الشعر العربيب صُ)
 . ِٗـبصُِٔٗقُايا الشعر المعاجرب منشكرات دار اآلدابب بيركتب ( نازؾ المالركةب ِ)
 .  ُّٖ( نسيب عريُةب اَركاح الحاررةب صّ)
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ِٖٔٓ 

 كيقكؿ القركم مرحبان بالمكت الذم يجد فيَّ الراحة كالصمكد: 
 الناعمة  ؼ الحماـ ػيا ك فالمسي ج ني

 ة ػػكف النارمػػػلمعي كبىػػط امػينػػت عػػػأرق
 عيشي مف تذا السهر  ما ترل أرجك  في

 ر ػفُج اثػػػاشته  اػػػالدني  ذة فيػإنما الم
 (ُ) ةػػالدارم كدػػػمػالص ذاتػل تاؽػػػاش  إنما

كقػد جػاثت كمهػا مػدكرة مػا عػدا البيػت الوػانيب  بفاَبيات مػف مجػزكث الرمػؿ
كيأتى التدكير أيُا عمى مستكل القجيدة الم ردة مف حيث التكويػؼ داصػؿ القجػيدة 

 يقكؿ: بلدل شكر اهلل الجر الكاحدة
 ا! ػػػػػػػػػنػػع بػػػجػػح دػػػػق اهلل كؿ أفَّ ػػػػػػػالق الـػػػػكع

 ب كفي الغجف تىوىنَّى  تك في النهرب كفي الحقؿ
نٌ ػي الغػػحب كفػػكفي الري تك في البحرب  ى ػػى ابة غى
 ا ػػج ن تػفتح إذا ربػػػػؿب كفي ال جػػػػػتك في المي
 (ِ)ال  .... 

ر ظػاترة التػدكير عبػر قجػارد الشػعر المهجػرم ممومػة ظػاترة إيقاعيػة كتستم
 مكو ة داصؿ القجيدة . 

 مالحظاث عهً ظاهشة انخذوَش عىذ املهاخشَه:   
صاجػة  بػ إف معظـ القجارد التي شاع فيها التدكير مف مجزكثات البحػكرُ

ي اإلجابػة إلى جانب المجزكثات اَصرلب كتذا مػا يسػاعدنا فػ بمجزكث الرمؿ كالكامؿ
عف سؤالنا السابؽب فالذم ساعد شعراث المهجػر فػي انتشػار التػدكير لػديهـ كتكوي ػَّ 

                                           

 . ُّٖ( نسيب عريُةب اَركاح الحاررة صُ)
 . َٗ( شكر اهلل الجرب زنابؽ ال جرب صِ)
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أحيانػػػان كويػػػرةب تػػػك كوػػػرة المجػػػزكثات كالمشػػػطكرات لػػػديهـب إذ يكوػػػر التػػػدكير فػػػي 
المجػػزكثات كقجػػار اَكزاف قػػديمان كحػػديوانب فجعمػػت المجػػزكثات قرينػػة لمتػػدكير كلعػػؿ 

التػػدكير فػػي مجػػزكث الكامػػؿ كالرجػػز دكف الكامػػؿ  السػػبب الػػذكقي الػػذم يبػػرر كقػػكع
 . (ُ)أف المجزكث قجير بحيث   يعسر فيَّ التدكير - كالرجز ن سيهما

فالشاعر   يأصػذ بالتػدكير إ  عنػدما تقجػر ت اعيػؿ الشػطر عػف أداث معنػا   
فيقسـ بعػض كالمػَّ بػيف شػطريفب كقمػة التػدكير ليسػت فػي تػذ  البحػكر ) البسػيطب 

نمػا تػي فػي كػؿ بحػر يسػتصدـ كػامالن سػكاث أكػاف  بب الكامؿ( فحسػبالطكيؿب الرجز كا 
َّ منتهيان بكتد أـ سببب كالتدكير أغمػب مػا يكػكف فػي مجػزكث البحػر أم بحػر  عرُك

ذا كػػاف مػػف ن لػػ (ِ)فالسػػبب فػػي عػػدد الت عػػيالت كوػػرة كقمػػة بكينػػدر فػػي حالػػة تمامػػَّ
سػيكييف كالقػدماث بقمػة كجكد التدكير كالبعد عف جراعَّ لػدل الكال المقبكؿ تبرير قمة

 بالمجزكثات مف اَكزاف لديهـب فمقد احتمت المراتب اَكلى بحكر ينػدر فيهػا التػدكير
  .(ّ)موؿ الطكيؿ كالبسيط

كت سػػير كػػكف التػػدكير مقبػػك ن فػػي المجػػزكثات راجػػا إلػػى كػػكف المجػػزكثات 
كػأف البيػت إلػى ا سػتمرار النطقػي أمػران مقبػك نب ف جمما يجعؿ ا حتيا نقجيرة اَشطر
كما أف قجر البحر كالتعجيؿ بنهاية كؿ شطر قد يصمؽ أحيانػان نكعػان  بكمَّ شطر كاحد

 .(ْ)مف الرتابة ين يها التدكير

                                           

ى الشػعر الحػديثب ( عبد اهلل محمد الغذاميب الجكت القديـ الجديدب دراسات في الجذكر العربية لمكسػيقُ)
 . ْٓـب ص ُٗٗٗب يكنيكٔٔكتاب الرياضب عدد

( أحمد كشؾب الزحاؼ كالعمػة رؤيػة فػى التجريػد كاَجػكات كاإليقػاعب مكتبػة النهُػة المجػريةب ِ)
 . ّٔٓب صُٓٗٗالقاترةب 

 . ٔٔػ  ّْب صُ( راجا ندرة التدكير في بحرم الطكيؿ كالبسيط في كتاب العمدةب ابف رشيؽب ج ّ)
د كشؾب الزحاؼ كالعمة رؤيػة فػى التجريػد كاَجػكات كاإليقػاعب مكتبػة النهُػة المجػريةب القػاترةب ( أحمْ)

 .ّٔٓب صُٓٗٗ
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كمػػف ناحيػػة وانيػػة فػػاف صػػكض شػػعراث المهجػػر لهػػذا الجػػراع كػػاف فػػي إطػػار  
ا ن عا ت مف أسر القديـ المقدس لم جؿ بػيف الشػطريفب كبػذلؾ يبتعػد اإليقػاع عػف 

ابػػة كالتكػػرارب كفػػي تػػذا الكسػػر إوػػراث لإليقػػاع الػػداصمي كػػي يكػػكف سػػبيالن لحريػػة الرت
حساسا بأف القجيدة العربية ليست من كة لعرل مقطكعة اَكجاؿ"  .(ُ)اإلبداعب كا 

فػػاف شػػيكع البيػػت المػػدكر "المحػػدكد  بتتجػػؿ بالد لػػةمػػا كمػػف ناحيػػة والوػػة 
عمػى فكػر  كتأممػَّ دكف معكقػات لػدل شػعراث المهجػر تركيػزان  (ِ)المدل ص يػؼ الكاقػا"

يقاع المكسيقى المرت اب الذل يزيد مف التركيز عميَّ الكقكؼ بيف الشطريفب بػذلؾ اإل
يتـ المعنى كيتحقؽ التأمؿ العميؽ لدل شعراث المهجر مف صالؿ ا متداد فى اَبيات 
فال يقطا تأممػَّب كسػبحات فكػر ب كقػؼب ك  تحػد مػف معانيػَّ الممتػدة حػدكد الشػطرب 

كالتػػي تعبػػر عػػف تأمػػؿ شػػعراث  با مػػا يكتشػػؼ جميػػان فػػي أمومػػة التػػدكير السػػابقةكتػػذ
المهجر فػى مظػاتر الكجػكد المصتم ػةب كت كػر   كرؤيتػَّ الجػكفية المت مسػ ة لمكجػكد 
كالطبيعػػة. تػػذا ا تتمػػاـ مػػف المهجػػرييف بالتػػدكير يتكامػػؿ إلػػى حػػد كبيػػر مػػا نسػػبة 

تعػػاكف الظاترتػػاف فػػي تتبػػا ال كػػرة المجػػزكثات كالمشػػطكرات الكبيػػرة الد لػػةب حيػػث ت
            كمالحقػػػػػة الشػػػػػعراث لهػػػػػا قبػػػػػؿ تمػػػػػاـ البحػػػػػر مػػػػػا التأمػػػػػؿ فيهػػػػػا عمػػػػػى حسػػػػػاب 

 التركيب. 

                                           

 .ُِّب ص ُ( ابف رشيؽب العمدةب ج ُ)
 .ٖٔ( كرد في الكجؼ في صجارص اَسمكب في الشكقياتب محمد الهادم الطرابمسيب صِ)
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 ثانثاملبحث ان
 انقافُت

 أوال: حعشَف انقافُت وأهمُخها:
أتمية كاتتمامان   يقؿ عف  - كصاجة في الشعر القديـ -قد أصذت القافية  

يقىب كأف العربي القديـ كاف أكور اتتمامان بالقافية عف الكزف في البناث كالمكس
كح نالكزف ل َّ لهاب كما أنها كانت تساعد عمى ح ظ ا  مكسيقاتا لممتمقي ك  كذلؾ لُك

د مستقيمة الكزف مُطربة الشعر كعدـ ُياعَّ كنسيانَّب كدليؿ ذلؾ نقد  لمقجار
الكزف متحدة  كعدـ قبكلَّ لذلؾب ما قبكلَّ كعدـ نقد  لمقجارد مُطربة القافيةب
ا عيكب لمقافية يجب عمى الشاعر أف يتحاشها في نظمَّب  نالقافية كلذلؾ اتتـ بُك

نَّ الكالـ المكزكف إ :فالقافية تي شريكة كالكزف في الشعر حتى قيؿ في حد 
َنها  نالمق ىب كيقكؿ ابف جنى: "أ  ترل أف العناية في الشعر إنما تي بالقكافي

َجكات لغكية بعينهاب كأف تذ   اليست إ  تكرارن  ة بأنها "القافي كتعرؼ .(ُ)المقاطا"
يتمكتا جكت ب  ْ - ُاَجكات تشمؿ الحركة التي تػأتي بعدد معيف يتراكح مف 

يككف حركةب كتكرير تذ  اَجكات المغكية تك السبب  ساكف يأتي بعد  حركة أك  
حدة النغـ بالقجيدة كؿ عف اإليقاع المكحد كك رفي إحداث النغـ في اَبياتب كتك مس

 .(ِ)" كمها

                                           

 ب ُدار الكتػػب العمميػػةب بيػػركتب ج ( ابػػف جنػػيب الصجػػارصب تحقيػػؽ: عبػػد الحميػػد تنػػداكمب ُ)
 .ُُٗص 

ب ص ُٕٕٗجكات المغكيةب مكتبػة الصػانجيب القػاترةب ؼب القافية كاَك ( محمد عكني عبد الرؤ ِ)
ب كلممزيػػد مػػف التعري ػػات اَكليػػة يمكػػف الرجػػكع إلػػىب كتػػاب "الكػػافي فػػي العػػركض كالقػػكافي" ٗ

ف التنػكخب تحقيػؽ :محمػد عػكني ب ككتاب "القػكافي"ب ابػف المحسػُْٗلمصطيب التبريزمب ص  
 كما بعدتا. ّّب ص ُٕٓٗعبد الرؤكؼب مكتبة الصانجيب القاترةب 
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 بيقاع مكقؼ الًحميةاع الشعرمب كتي   تقؼ مف تذا اإلكالقافية تاج اإليق 
تي ىسَّري مف صاللَّ  بإذ تموؿ قُاياتا جزثان مف بنية الكزف الكامؿ نبؿ تي جزث منَّ

كتي ىسِّري ي 
كما أف القافية تؤدم في الشعر كظي ة صمؽ العالقات بيف النغمات  ب( ُ)
يجاد التكافؽ بالمصتم ة  .(ِ)" كالمزج بينها بكا 

كأتمية القافية تعكد في المقاـ اَكؿ إلى جذب ذتف المتمقي با نسجاـ 
الجكتي الذم تجنعَّ في القجيدةب بحيث يككف المتمقي في جذب مستمر لمكقكؼ 

ف مكسيقى الشعرب عمى الدفقات الشعرية المتكاليةب كالقافية بهذا جزث مهـ م
نما  بطراد كالوبات حسب المأوكرب كما أنها ليست شيرا كاحدافيها ا فاَجؿ  كا 

ُيكف في ك أجكات متعددةب كحركات متباينة بأعداد مصتم ةب كلهذا فقد تكسا العر 
ككؿ عيب مف  بككؿ حالة مف حا تها بتحديد المجطمحات في كؿ جزث مف أجزارها

اإلحجارية لشعر المهجر. عيكبهاب كسكؼ أحاكؿ أف أتتبا ذلؾ مف صالؿ الدراسة 
 : : حشف انشوٌ ثاوُا

فهك الحرؼ الذم تركل  بكتك أساس أحرؼ القافية التي تشترؾ في تككينها  
كلزكمَّ عالمة عمى تمؾ السيادة المطمقػة التػي  بافيككف ظهكر  مكررن  بعميَّ القجيدة

لشػعرم اع المتػكالي فػي الػنص اتجذب المتمقي إلى نغماتَّ المككنة لهػذا التكػرار اإليقػ
ػ امحدو  بب فهػك الحػرؼ الػذل تبنػى عميػَّ القجػيدةب فتنسػب إليػَّاا  فتنػا أسػمكبين تناغمن
ب  (ّ)قجػيدة  ميػةب أك ميميػة ... ك  يكػكف تػذا بػالحرؼب حػرؼ مػد أك تػاث" :فيقاؿ

                                           

 .ٕـب صََِْب ُ( أحمد كشؾب القافية تاج ا يقاع الشعرلب دار غريببالقاترةب طُ)
 ( إصػػالص فصػػرم عمػػػارةب قػػراثة نقديػػػة فػػى الشػػػعر العربػػى المعاجػػػرب مكتبػػة اآلدابب القػػػاترةب ِ)

 . ََِِب ُط 
ب َُٗٗ( السػيد أحمػد الهاشػػميب ميػزاف الػذتب فػػى جػناعة شػعر العػػربب دار الكتػب العمميػػةب ّ)

 .ُُْص 
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َِٔٗ 

ك  يككف الشعر مق ى إ  إذا اشتمؿ عمى الركمب كتكرر في جميػا اَبيػاتب فػالركم 
تذا التعريػؼ ب ( ُ)غير  مف الحركؼ الالزمة فى القكافى"فيَّ مف التمكف ما ليس في 

ي ػارد التػػديد مػف القجػػػػاؾ العػريفب فهنػػهاجػػعرية لممػارد الشػػمى كؿ القجػرد عػطي  
لـ يمتـز فيها المهجرم بػركم لمقجػيدةب كصاجػة عنػد شػعراث الرابطػة القمميػةب الػذيف 

عمػى أننػي لػـ أفػرؽ فػي  بي ت جػيمَّسكؼ يأت باا كبيرن حركفها تنكيعن  أكاصرنكَّعكا في 
إحجػػاري لقجػػارد الشػػعراث المصتػػاريف بػػيف القجػػارد متحػػدة الػػركم كمتنكعػػة الػػركمب 

ليؾ نتيجة تذا اإلحجاث.  كا 
 

 الشاعر
 عقؿ الجر جبراف نعيمةميصاريؿ  عريُة نسيب القركم
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 ُ.ِٔ ِّٓ الراث ٕ.ِٗ َُِ الراث ٔ.ُٕ ُِٓ النكف  ُ.ُْ ْٖٗ النكف  ْ.ُٕ ُُْٗ الراث
 ّ.ُٖ ِِٗ النكف ٖ.ُِ ِٓ الميـ ُ.ُٕ ُِِ الراث ُ.ُّ ُِْ الميـ ُ.ُْ ٓٔٗ الميـ
 ّ.ُّ ُٔٔ الالـ ٔ.ُُ ْٕ الالـ ْ.ٗ ٕٔ الباث ٗ.ُِ َْٔ الالـ ٔ.ُُ ٕٕٗ الداؿ
 ٔ.َُ ُِّ الداؿ ِ.ٖ ّّ النكف ٓ.ٔ َٓ الداؿ ٓ.ُِ ّٖٖ الراث ْ.ُُ ِٖٕ الباث
 ِ.َُ ُِٕ الباث  ٕ.ٔ ِٕ الباث ْ.ٔ ْٔ الكاؼ ْ.َُ ِِّ الداؿ ُ.َُ ٖٖٔ النكف
 ٗ.ٕ ٖٗ الهاث ٗ.ْ َِ الداؿ ّ.ٔ ْٓ الالـ ٔ.ٔ َِْ الباث ِ.ٖ ٔٔٓ الالـ
 ٓ ُٔ الميـ ٕ.ْ ُٗ الحاث  ِ.ٔ ْْ الميـ ٓ.ْ َُْ العيف ِ.ْ ِٖٓ فالسي
 ِ.ّ َْ التاث ٗ.ّ ُٔ اَلؼ  ُ.ٓ ّٔ الحاث ّ.ْ ُّّ التاث ٔ.ّ ُِٓ القاؼ
 ٕ.ِ ِّ العيف ٕ.ِ ُُ الهمزة  ٗ.ْ ّٓ الهاث  ْ ُِٔ الهمزة ِ.ّ ِِٓ العيف 

                                           

 -قُُِْب ُ( حسيف نجارب القافية فى العركض كاَدبب مكتبة الوقافة الدينيةب بكرسعيدب طُ)
 .ُْـبص ََُِ



 

  

 

 
ًبيِّ  ًر العىرى  تىجًديدي ميكًسيقىى الشِّعًر ًفي ًشعًر المهجى

 

ُِٔٗ 

 ّ.ِ ِٗ الحاث ِ.ِ ٗ العيف ٓ.ْ ِّ لهمزةا ٔ.ِ ِٖ القاؼ ّ.ِ ُٖٓ الباث 
 ّ.َ ّ السيف ِ.ِ ٗ ال اث ٔ.ِ ُٗ اَلؼ  ّ.ِ ِٕ السيف ِ.ِ ُّٓ الهمزة 
 ِ.َ ِ الكاؼ ٗ.ُ ٖ القاؼ ٓ.ِ ُٖ القاؼ ٗ.ُ َٔ الهاث ِ ُّٗ الكاؼ
 ِ.َ ِ الياث ٗ.ُ ٖ الكاؼ ُ.ِ ُٓ العيف ٔ.ُ ْٗ الحاث ٖ.ُ ُِْ التاث
    ٗ.ُ ٖ الهاث ٗ.ُ ُْ التاث ٓ.ُ ْٔ ال اث ْ.ُ ٗٗ الجيـ
    ٕ.ُ ٕ السيف ٖ.ُ ُّ السيف ّ.ُ َْ الياث ْ.ُ ّٗ الحاث
    ْ.ُ ٔ التاث ٕ.ُ ُِ الكاك ُ ُّ الُاد ٗ.َ ُٔ الهاث
    ٓ.َ ِ الجيـ ْ.ُ َُ الياث ٗ.َ ِٖ الكاؼ ٖ.َ َٔ الُاد
       ٖ.َ ٔ الجيـ ٔ.َ َِ الجيـ  ٓ.َ ّٖ الكاك
       ُ.َ ُ ال اث ّ.َ َُ الشيف ْ.َ ِٗ الزال 
       ُ.َ ُ الصاث ّ.َ َُ الكاك ِ.َ ُّ الواث

          ِ.َ ٓ الجاد ِ.َ ُِ اَلؼ 
          ُ.َ ْ الطاث ِ.َ ُُ الشيف 
          ُ.َ ِ الزال ُ.َ ٕ الظاث
             ُ.َ ٔ الجاد
             ّ.َ ٔ الصاث
             ّ.َ ِ العيف 
              ِ الذاؿ

يالحظ مف الجدكؿ السابؽ أف استعماؿ شعراث المهجر لحركؼ العربية جاث 
مكافقا إلى حد التطابؽ لشيكع استعمالها ركيا في الشعر العربي عامة بكافة 

كعمى كافة مستكيات تطكر ب كلمتأكد مف ذلؾ كاف لزامان الرجكع إلى مظافِّ  بالعجكر
 الدراسات السابقة: 



 

  

 

 
ًبيِّ  ًر العىرى  تىجًديدي ميكًسيقىى الشِّعًر ًفي ًشعًر المهجى

 

ِِٔٗ 

 يف ضىء انخقسُماث انىظشَت:  - أ
 ػ عند المعرم: الذم قسمَّ إلى ما يمي: ُ

 ػ القكافي الذ لؿ : التي كور دكرانها عمى اَلسف قديمان كحديوان. 
 ػ القكافي الن قر: كتي التي قؿ استعمالها عف سابقتهاب كالجيـ كالزام.

 (ُ)ػ القكافي الحيكشى: كتي المهجكرة التي   تكاد تستعمؿ
ؿ تذا التقسيـ عبد اهلل الطيب عمى النحك التالي:  ِ  ػ وـ فجَّ

 الذلؿ : ث ب ت ج ح د ر س ع ؼ ؽ ؾ ؿ ـ ف ل.  -
 النقر : ز ص ض ط تػ ك.  -
 .(ِ)الحكشى : ث خ ذ ش ظ غ  -
كذلػؾ عمػى  ب( ّ)كقد حكـ حسيف نجار عمى تذا التقسيـ بأنَّ نزعة شصجية 

 كعمى شعر المهجر صاجة.  بعر العربي عامةما بَّ مف جالحيات التطبيؽ عمى الش
 لحركؼ العربية كنسبة مجيرها ركياب كجاث كاآلتي: :  (ْ)براتيـ أنيسإػ تقسيـ   ّ
ف اصتم ت نسػبة شػيكعها فػي أشػعار الشػعراثب  بحركؼ تجيث ركيا بكورة -أ  -ّ كا 

 )الراث ػ الالـ ػ الميـ ػ النكف ػ الباث ػ الداؿ(.  :كتمؾ تي
ػػ السػيف ػ القػاؼ ػ الكػاؼ ػ  متكسػطة الشػيكعب تمػؾ تػي: )التػاثحػركؼ  -ب  -ّ

 الهمزة ػ الحاث ػ ال اث ػ الياث ػ الجيـ( 
                                           

بُ) فب إبػػراتيـ طػػَّ حسػػي ( أبػػك العػػالث المعػػرم أحمػػد بػػف سػػميماف التنػػكصيب شػػرح لػػزكـ مػػا   يمػػـز
ب كقػػد عمػؽ  حسػيف نجػار عمػػى ذلػؾ قػارالن :" كاَمػػر ْٗ/  ُاإلبيػارمب دار المعػارؼ بمجػرب 

الذم يؤسؼ لَّ أف أبا العالث لػـ ي ػرؽ حػركؼ الهجػاث عمػى تػذ  اَقسػاـ التػى أتػى  بعػدتا " 
 . ٓٓالقافية فى العركض كاَدبب ص 

  ٓٔب ْْب ص ِاعتهاب ج ( عبد اهلل الطيبب  المرشد إلى فهـ أشعار العرب كجنِ)
 .ٕٓ( حسيف نجارب القافية في العركض كاَدبب صّ)
 .ِْٔ( إبراتيـ أنيسب مكسيقى الشعرب صْ)
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ِّٔٗ 

 ج ػ حركؼ قميمة الشيكع: ) الُاد ػ الطاث ػ الهاث (  -ّ
د ػ حركؼ نادرة في مجيرها ركياب كتى )الػذاؿ ػ الوػاث ػ الغػيف ػ الصػاث ػ الشػيف ػ  -ّ

 اك( الجاد ػ الزام ػ الظاث ػ الك 
كبػػالنظر إلػػى جػػدكؿ اسػػتعماؿ شػػعراث المهجػػر لحػػركؼ الهجػػاث ركيػػا نراتػػا 

)الراث ػ الميـ ػ  :فقد جاثت حركؼ ببؿ تجؿ إلى حد التطابؽ بتكافؽ تذ  التقسيمات
 بفهػي تموػؿ عنػدتـ القػكافي الػذلؿ بالالـ ػ البػاث ػ الػداؿ ػ الػالـ( فػي مقدمػة الحػركؼ

ػ الجػاد ػ الظػاث ػ الشػيف ػ الػكاك( نسػب كتػذيمت حػركؼ )الػذاؿ ػ العػيف ػ الصػاث 
كتي مػا تػدصؿ تحػت القػكافي الحكشػىب  بمنهـبؿ تناؾ مف لـ يستعممها  با ستصداـ

 كبقية الحركؼ جاثت قميمة ا ستعماؿ كمتكسطة الشيكع. 
حيػث يمكػف الكشػؼ عػف أسػمكب :  : عهً ضاىء انذساسااث اإلحصاائُت انخطبُقُات ب

 المهجرييف مف صالؿ ذلؾ: 
بيتان جاثت نسػب اسػتصداـ حػركؼ  ِْٕٓكيُـ  ب( ُ)كتاب اَمالي في -ُ

 الهجاث ركيا كالتالي: 
 %ٕ.ٗ  الميـ   %ٗ.ُْ  الراث   
 %ْ.ٔ  العيف   % ٓ.ُّ  الالـ   
 %ٔ.ّ  الياث    % ُُ  الداؿ   
 %ٓ.ّ  الحاث   %ٔ.َُ الباث    
 % ٕ.ِ  القاؼ   %ِ.َُ النكف    

ػ السيف ػ ال اث ػ الُاد ػ الكاؼ ػ الجيـ( لـ تتعػد كبعد ذلؾ حركؼ )ألؼ المد  
 %.  ٗ.َ% كبعدتا )ح ػ ثب ك ػ ط( فمـ تتعد ٕ.ُ

                                           

ركؼ ) ز ص ظ تػػػ خ ذ ػػػػػػدـ اسػػتعماؿ حػػػػ( عبػػد الػػرحمف السػػيدب العػػركض كالقافيػػةب كنالحػػظ عُ)
 ش ع (
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ِْٔٗ 

كعمػػػى الػػػرغـ مػػػف اصػػػتالؼ مكاُػػػا بعػػػض الحػػػركؼ بػػػيف شػػػعراث المهجػػػر  
كتػى  بكاَماليب فػاف الحػركؼ اَكلػى عنػد شػعراث المهجػر تػي ن سػها عنػد اَمػالي

أمػا الحػركؼ التػي اصتم ػكا فػي ترتيبهػا فهػي  ( بيـ)الػراث ػ الػالـ ػ الػداؿ ػ البػاث ػ المػ
 كالتي تصتمؼ بطبيعة الحاؿ بيف الشعراث.  بالحركؼ متكسطة ا ستعماؿ

الشػػكقيات : بػػالنظر إلػػى الدراسػػة اإلحجػػارية  سػػتعماؿ أحمػػد شػػكقى لحػػركؼ  - ِ
  : الهجػػاث العربيػػة ركيػػا رأينػػا الحػػركؼ اَكلػػى فػػي ا سػػتعماؿ جػػاثت مرتبػػة كالتػػالي

تػي الحػركؼ بعينهػا عنػد شػعراث ب ك  (ُ)لراث ػ الميـ ػ الباث ػ النػكف ػ الػالـ ػ الػداؿ () ا
 المهجر. 

كنسػػتنتي مػػف كػػؿ مػػا سػػبؽ تقػػدـ الحػػركؼ السػػتة التػػي احتمػػت الجػػدارة فػػي 
القديـ كالحديثب ككاف مف الممكف أف تويرنا تػذ  النتيجػةب صاجػة لػدل شػعراث نػادكا 

ت تامة في مسيرة الشعر العربى الحديثب لك  أف بالتجديد كطبقك  كساركا فيَّ صطكا
اَمػػر صػػارج عػػف التجديػػد كالتقميػػدب فمػػيس لمتجديػػد كالتقميػػد فيػػَّ يػػدب كلػػيس لحريػػة 

المغػة العربيػة عامػةب حيػث    بػَّ تميػزت شػيثا صتيار فيَّ مجاؿ كبيرب إنػَّ مػرتبط ب
ل إلػى نسػبة تعزل كورة الشيكع أك قمتها إلى وقؿ فػي اَجػكات أك ص ػة بقػدر مػا تعػز 

 .(ِ)كممات المغة أكاصركركدتا ب
 بكتنػػػاؾ تعميػػػؿ آصػػػر لسػػػر شػػػيكع حػػػركؼ دكف غيرتػػػا فػػػي مجيرهػػػا ركيػػػا 

استصمجػػَّ محمػػد الهػػادم الطرابمسػػي مػػف حػػديث إبػػراتيـ أنػػيس فػػي كتػػاب "اَجػػكات 
المغكية" ذلؾ التعميؿ تك أف أكور الحركؼ استعما نب كتي "الالـ كالميـ كالنكف كالراث" 

كحاب كأقربها إلى طبيعة أجكات الميفب كلذا يميؿ بعُػهـ أكور اَ جكات الساكنة ُك
إلى تسميتها "أشبا  أجكات الميف "كمف الممكف أف تعػد حمقػة كسػطى بػيف اَجػكات 

                                           

 .ْٓ( محمد الهادم الطرابمسيب صجارص اَسمكب فى الشكقياتب صُ)
 .ِْٔ( إبراتيـ أنيسب مكسيقى الشعرب صِ)
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ِٔٗٓ 

ػػَّ  السػػاكنة كأجػػكات المػػيفب ف يهػػا مػػف جػػ ات اَكلػػى أف مجػػرل الػػن س معهػػا تعتُر
ا   يكاد يسػما لهػا أم نػكع بعض الحكارؿب كفيها أيُا مف ج ات أجكات الميف أنه

كحا في السما  .(ُ)"مف الح يؼب كأنها أكور ُك
عمػػى تػػذا يكػػكف الشػػارا فػػي الػػركم مػػف الحػػركؼ "التػػي كالحركػػات بسػػبب  

ُعؼ السػككف فيهػا ... تكشػؼ لنػا حقيقػة القافيػة فػي الشػعر العربػي المتمومػة فػي 
 .(ِ)ت الشعرم"فالقافية تموؿ قمة ا رت اع الجكتي في البي بجبغتها الحركية

 : خصىصُت شعشاء املهدش يف اسخعمال حشوف انشوٌ:  ج
إف تػػػذا التطػػػابؽ الكبيػػػر بػػػيف شػػػيكع حػػػركؼ الػػػركم فػػػي الشػػػعر المهجػػػرم  

  يمغي تميز  -كشيكعَّ في الشعر العربي كمَّ نتيجة لصجارص المغة العربية ذاتها 
 :عمى تذا الجعيدب حيث -بنسبة ُريمة  -شعراث المهجر 

ؿ شعراث المهجر معظػـ حػركؼ الهجػاث إ  الحكشػى منهػاب كالػذل استعما ػُ
كتػي ) الظػاثب كالصػاثب كالػذاؿب كالغػيفب  ب  يعور منػَّ عمػى شػكاتد كويػرة  سػتعمالَّ

كقػد ب  (ّ)مف تذا العػدد بكويػر كالواث ( عمى الرغـ مف أف شعراث آصريف يكت كف بأقؿ
حػػركؼ الػػركل داصػػػؿ سػػاعدتـ عمػػى ذلػػؾ ا ستقجػػاث لحػػػركؼ الهجػػاث كتنػػكيعهـ ل

القجػػيدة الكاحػػدة مػػرات كويػػرةب يكػػاد يصػػص كػػؿ بيتػػيف فيهػػا بػػركل مسػػتقؿب بػػؿ ربمػػا 
حَّ اإلحجاث مػف أف بعػض الحػركؼ اسػتعمؿ  تعدل ذلؾ إلى بيت كاحد كتذا ما يُك

 كؿ نسيب عريُة: كمف ذلؾ ق ( بكالزال )النادر ا ستعماؿ بمرتيف فقط

                                           

 .ِٕب صُٗٗٗب ْ( إبراتيـ أنيسب اَجكات المغكيةب المكتبة اَنجمك المجريةب القاترةب ط ُ)
 .ْٔ( محمد الهادم الطرابمسيب صجارص اَسمكب فى الشكقياتب صِ)
كؿ (ب كجدْٓ( راجا استعماؿ شكقي في )صجارص اَسمكب في الشكقياتب محمد الهادلب صّ)

ػ  ِِّب سػػيد البحػػراكمب صأبكلمػػكفػػى مكسػػيقى الشػػعر عنػػد شػػعراث  أبكلمػػكاسػػتعماؿ شػػعراث 
 . ٕٓػ  ٔٓب صُّٖٗب كالقافية تاج اإليقاع الشعرمب أحمد كشؾب القاترةب ِِْ



 

  

 

 
ًبيِّ  ًر العىرى  تىجًديدي ميكًسيقىى الشِّعًر ًفي ًشعًر المهجى

 

ِٔٗٔ 

 
 البحػػػػػػػػػػػػػػػػر كاَشػػػػػػػػػػػػػػػػباح

 

 كالػػػػػػػػػػػريح فػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػراز 
 

 فمتنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اَركاح
 

 (ُ)ترنيمػػػػػػػػػػػػػػػة الصبػػػػػػػػػػػػػػػاز 
 

 في قكلَّ: عبر ديكانَّ لحرؼ ركيا مرة كاحدة استعماؿ نعيمة لمصاث اكمواؿ استعماؿ 
 إلػػػػػى أف دار فػػػػػي صمػػػػػدم

 

 بأنػػػػؾ لسػػػػت مػػػػف جسػػػػدم 
 

 ة لمػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػؾ طينػكأنػػػػػػػػػػػ
 

 برانػػػػػػػػي اهلل لػػػػػػػػـ ين ػػػػػػػػػ  
 

 (ِ)بها مف ركحَّ اَبدم
ب فقػد جػاثت عنػدتـ فػي نسػبة ػ أكور شعراث المهجر مف اتصاذ الهاث ركيػاِ

 االحركؼ قميمة الشػيكع ركيػانب نظػرن جيدة كغير قميمةب عمى الرغـ مف أنها تأتي ُمف 
ها حػرؼ مػدب كمػا أك إذا سػبق بلطبيعتها التي   تجعؿ منها ركيا إ  إذا كانت أجػمية

كلهػػذا قػػؿ مػػف  نكممػػات المغػػة العربيػػة قميػػؿ غيػػر شػػارا أكاصػػرأف كركد الهػػاث فػػي 
كمػف ركم الهػاث مسػبكقة بحػرؼ مػد قػكؿ  ب( ّ)مف يجعؿ الهاث حرؼ الػركم الشعراث

 عقؿ الجر:
 َّ       ػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالػاف كاَيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ حػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػهلل ل

 

 َّػمػػػػػػػػػػػػػارػيؼ فػػػػػػػػػػػػػي صػمػ ػػػػػػػػػػػػػكلمنػػػػػػػػػػػػػسيـ ح
 

 َّػارمػػػػػػػػػػػػػػي أجػاث فػػػػػػػػػػػػػػـك بكػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػغػكلػم

 انيَّػي مغػػػػػػػػكمػػػػػػػكرد العػػػػػػػيش جػػػػػػػاؼ فػػػػػػػ 
 

 َّػيػػػػػػػػػػػػػػكاقػي سػرير فػػػػػػػػػػػػػػا  صػػػػػػػػػػػػػػميػػػػػػػػػػػػػػكلم
 

 يَّػاجػػػػػػػػػػػػػي ديػتػػػػػػػػػػػػػرار فػػػػػػػػػػػػػركؽ افػكلمبػػػػػػػػػػػػ
                                           

 .ُٔٔ( نسيب عريُةب اَركاح الحاررةب صُ)
 .ٔٓ( ميصاريؿ نعيمةب تمس الج كفب صِ)
ب كتػػاب القػػكافيب ابػػف المحسػػف التنػػكصيب َُٓلتبريػػزمب ص ( راجػػا : كتػػاب الكػػافيب لمصطيػػب اّ)

ب فػي عممػي العػركض ٓٔب ص ُب كالمرشد ل هـ أشعار العػربب عبػد اهلل الطيػبب ج ٔٔص 
ػػب  ِِٓػ  ُِٓب مكسػيقى الشػعرب إبػراتيـ أنػيسب ص ُٖٖكالقافيةب أمػيف عمػى السػيدب ص 

قافيػػػة فػػػي العػػػركض ب الُِْب ص ُمكسػػيقى الشػػػعر العربػػػىب د . حسػػػنى عبػػد الجميػػػؿب ج 
 .ْٕكاَدبب د . حسيف نجارب ص
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ِٕٔٗ 

 

 َّ ػرػػػػػػػػػػػػػاطػد شػنػػػػػػػػػػػػػاس عػنػػػػػػػػػػػػػظباث كػكلمػػػػػػػػػػػػ
 

 إذا فػيػػػػػػػػػػػػنػكشػػػػػػػػػػػاعر مػػػػػػػػػػػؿث برديػػػػػػػػػػػَّ الح
 

 َّ ػارتػػػػػػػػػػُػف نػمػػػػػػػػػ ىػكلػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػالرغـ ممػػػػػػػػػا ت
 

 َّػُؿ تربتػػػػػػيه ػػػػػك إلػػػػػى العػػػػػيش فػػػػػي مصػػػػػ
 

 

 َّػيػػػػػػػػػػػػػالػي أعػؿ فػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػقػكد مػكل سػػػػػػػػػػػػ
 

 ال فاُػػػػػػػت قكافيػػػػػػػَّػرنَّػػػػػػػت كػػػػػػػؤكسي الطػػػػػػػ
 

   يشػػػػػػػػػػػػرب كالػػػػػػػػػػػػدنيا تغنيػػػػػػػػػػػػَّ                         مػػػػػػػػػػػػا زاؿم
 (ُ)اد ماُػػػػػػػػػػػيَّ ػكتشػػػػػػػػػػػرأب بػػػػػػػػػػػَّ أمجػػػػػػػػػػػ

 

 كمف ركم الهاث اَجمية عندتـ قكؿ نسيب: 
أجابػػػػػػػػػػَّ الشػػػػػػػػػػؾ : مهػػػػػػػػػػالن                            
ؿ                                               ػقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ العقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأف

كقػػػػػػػػػػػاؿ : " مػػػػػػػػػػػَّ " فأتػػػػػػػػػػػا                       
     كأطمػػػػػػػػػػػؽ الشػػػػػػػػػػػؾ جيشػػػػػػػػػػػان                       

 انان ػف ػػػػػػػػػػػػػر عقمػػػػػػػػػػػػػى جبػػػػػػػػػػػػػ
 

ك ػػػػػػػػػػػػػػاؾ تيهػػػػػػػػػػػػػػان بمهمػػػػػػػػػػػػػػػَّ                       
غيظػػػػػػػػػػػػػػان بكجػػػػػػػػػػػػػػَّ مشػػػػػػػػػػػػػػك                       

رجػػػػػا الجػػػػػدل قػػػػػارالن: " جػػػػػَّ"       
َّ                   مػػػػػػػػػػػػف الظنػػػػػػػػػػػػكف كجهجػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػفَّ صكفنػػػػػػػػػػ  (ِ)قَّ  ػكقهػػػػػػػػػػ اكجي
 

 القافية المطمقة كالقافية المقيدة:  حشكاث انشوٌ: : ثانثا
أف القافية تموؿ قمػة ا رت ػاع  :كتي بمف الحقيقة السابؽ إوباتها عمى الرغـ

الجكتي في البيت الشعرمب مما يؤكد عمى جبغتها الحركية في الشػعر العربػيب فػاف 
ف الشػعر العربػي يجػنح فػي مجممػَّ ألمقافية المقيدة )ساكنة الركم( كجكد فيَّب غيػر 

ف صالؿ رجػد د. إبػراتيـ أنػيس كيتُح ذلؾ م ( بإلى القافية المطمقة )محركة الركم
% أما القافية المقيػدة  َٗنسبة القافية المطمقة في الشعر العربي التي كجمت إلي 

صاجػػة  -عمػى تػػذا قمػػت نسػبة اسػػتعماؿ الشػعر العربػػيك  ( بّ)فهػي قميمػػة الشػيكع فيػػَّ

                                           

 . َّب صُْٔٗ( عقؿ الجربديكاف عقؿ الجرب دار الوقافةب بيركتب ُ)
 .ُُٖ( نسيب عريُةب اَركاح الحاررةب صِ)
ب كالجممة في الشعر العربػيب ِٖٓب ِٖٓب ِْٓ( راجا : مكسيقى الشعرب ابراتيـ انيسب ص ّ)

 .َُٗمحمد حماسةب ص 
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ِٖٔٗ 

أمػا لػدل شػعراث المهجػر: فنجػد أف ب ( ُ)لمقافية المقيدة فػي دكاكيػنهـ -القدماث منهـ
 الركم المطمؽ كالمقيد لديهـ كاف كالتالي: نسبة 

  الركم المقيد  الركم المطمؽ الشاعر
 النسبة  عدد اَبيات النسبة  عدد اَبيات 

 %ٓٗ.ُّ ٓٓٗ %َٓ.ٖٔ ْٕٕٔ القركم 
 %ٕٖ.ّٗ ُِّٓ %ُِ.َٔ ُِٖٔ نسيب عريُة
 %ُٗ.ِٓ ُْٖ %َٖ.ّٕ ِْٓ ميصاريؿ نعيمة

 %ّٓ.ّٗ ُٗٓ %ْٔ.َٔ ِْٓ جبراف
 %ٕٗ.ٗ ُِِ %َِ.َٗ ُُِْ الجر  عقؿ
ف كانت مت اكتَّ -كالمالحظ مف تذ  النسب عدا الشاعر عقؿ الجر  أنها  -كا 

مرت عة عف استعمالها في الشعر العربيب كبصاجة القديـ عمى أنَّ   بد مف اإلشػارة 
كشػػػعراث العجػػػبة إلػػػى  بالتجديػػػدنسػػػب تؤكػػػد ميػػػؿ شػػػعراث الرابطػػػة إلػػػى بػػػأف تػػػذ  ال

ة عند عقػؿ الجػر تػي تقريبػان التػي أقرتػا إبػراتيـ أنػيسب كتػي عنػد المكركثن فالنسب
القركم ليست بعيدة عنهاب عمى حػيف نػرل ارت اعػا كاُػحا  سػتعماؿ شػعراث الرابطػة 

%ب كعنػد جبػػراف َْفهػػي عنػد نسػػيب عريُػة كنعيمػػة تقتػرب مػػف  بلمقافيػة المقيػدة
بهػػاث سػػاكنة ممػػا  % تقريبػػانب تػػذا مػػا إننػػي اسػػتونيت منهػػا القافيػػة التػػي تنتهػػئِ

 ُافتها تزيد نسبة استعماؿ الشعراث عف تذ .اكجالن كب يسمى
القػكافى المقيػدة فػي كقد ساعد شعراث المهجر عمى بمكغ تمؾ النسبة العاليػة 

                                           

ب حيػث كانػت لػدل المتنبػي َُْري اإلحجاثات التي كرت في المرجػا السػابؽب ص ( انظر نتاُ)
%ب كانظػػر كػػذلؾ النسػػبة لػػدل شػػكقي فػػي كتػػاب:  َّ.َ% بكزتيػػر  ّ%ب  كعمقمػػة  ْمػػوالن 

 ب كقػػػػد بمغػػػػت َْ"مػػػػف صجػػػػارص اَسػػػػمكب فػػػػي الشػػػػكقياتب محمػػػػد الهػػػػادم الطرابمسػػػػيبص
 العاـ في الشعر العربي.%ب كيعدتا المؤلؼ عالية إذا قيست بالمستكل  ٓ.ُٓ
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ِٔٗٗ 

تػػى ب ك ( ُ)أف كركدتػػا يسػػهؿ فػػى المجػػزكثات كالمشػػطكرات عنػػَّ فػػى البحػػكر الطػػكاؿ
 تموؿ نسبة كبيرة لدل شعراث المهجر. 

بػػػيف نسػػػب اسػػػتعماؿ شػػػعراث المهجػػػر لممجػػػزكث كالمشػػػطكرب ط تنػػػاؾ ارتبػػػاك  
ليؾ جدكؿ بياف ذلؾ:   كاستعمالهـ لمقكافى المقيدةب كالعكسب كا 

 نسبة القافية المقيدة نسبة المجزكث كالمشطكر الشاعر
 %ٓٗ.ّٗ %ْٖ نسيب عريُة
 %ُٗ.ِٓ %ٓٗ.ّٖ ميصاريؿ نعيمة

 %ّٓ.ّٗ %ّْ.ّٕ جبراف
 %ٓٗ.ُّ %ٔٗ.ُِ القركل
 %ٕٗ.ٗ %ِٕ.َُ الجر  عقؿ
 كمف بيف تبريرات تذ  النسبة العالية مف القافية المقيدة لدل شعراث المهجر 

صاجػػة مػا شػػعراث المهجػػر ( ِ)  يمكػػف إغ ػاؿ محاكلػػة التحمػؿ مػػف قيػػكد اإلعػراب أنػَّ
اب الشػػمالي السػػاعيف دارمػػان لتكسػػير القيػػكد كالقكاعػػدب بػػؿ كمهاجمتهػػا عػػف عمػػد نقػػدن 

 ا. مغايرن  اكمكاجهتها إبداعن 
إف القافيػػة المقيػػدة لػػدل شػػعراث المهجػػر أحػػد كسػػارمهـ غيػػر المشػػركعة فػػي  

مكاجهة كمهاجمة القكاعد الوابتة ممومة في قكاعد اإلعرابب كلكنها مف ناحيػة أصػرل 
كسػػيمة )مشػػركعة( لمغػػايرة الجػػبغة الحركيػػة )التقميديػػة( لمقافيػػةب كتحتػػؿ المصال ػػات 

 -ث المهجػػر نسػبة كبيػرةب فعنػدما نتأمػؿ قػكؿ جبػػرافاإلعرابيػة فػي القكاعػد عنػد شػعرا
 في بالد  المحجكبة:  -كتك واني أكبر شعراث المهجر استعما ن لمقافية المطمقة

                                           

 .ّْب ِْب ص ُ( راجا المرشد إلى فهـ أشعر العرب كجناعتهاب عبد اهلل الطيبب ج ُ)
ر ذلؾ بمحاكلتَّ التحمؿ مف قيكد اإلعػرابب  َْ( بمغت نسبة القافية المقيدة عند الشابي ِ) % كبيرِّ

 .َْانظر : صجارص اَسمكب فى الشكقياتب محمد عبد الهادلب ص



 

  

 

 
ًبيِّ  ًر العىرى  تىجًديدي ميكًسيقىى الشِّعًر ًفي ًشعًر المهجى

 

ََِٕ 

 رؼػجػػػػػنػتػػػػك ذا ال جػػػػر فقػػػػكمي ن
مػػػػػا عسػػػػػى يرجػػػػػك نبػػػػػات يصتمػػػػػؼ                 

 أتمؼ ػمب أنَّػػػػػػػػى يػػػػػػػػػكجديػػػػػػػػد القػػػػػػػػ
 

 ديؽ ػا جػػػػهػػػػعػػػف ديػػػار مػػػا لنػػػا في 
 د كشػػػػػػػػقيؽكر  كػػػػػػػؿ عػػػػػػػف زتػػػػػػػر 

 (ُ)مػػػا قمػػػكب كػػػؿ مػػػا فيهػػػا عتيػػػؽ
 

فحؽ "جديؽ" أف ترفان َنها اسـ مػاب ك"شػقيؽ" تجػرن َنهػا معطكفػة عمػى 
مُػػاؼب ك"عتيػػؽ" الرفػػا عمػػى الصبػػرب كتعػػد قجػػيدة "المكاكػػب" لجبػػراف تػػي المشػػرِّع 
لممهاجريف بالتكسا كاإلكوار مف استعماؿ القافية المقيػدةب فقػد جػاثت معظػـ أبياتهػا 

% ّٗ.َٔبيتػان ممػوالن  ُِِة عمى بحر مجزكث الرمؿ مقيدة القافيػةب كتػى المنظكم
مف جممة أبيات المطكلة ك  شؾ أف تػذا العػدد المقيػد مػف اَبيػات يػدؿ عمػى تمسػؾ 
المهجػػرم بالقافيػػة المقيػػػدةب  كمػػف أبيػػػات جبػػراف المقيػػػدة فػػي "المكاكػػػب" قكلػػَّ فػػػي 

 تا: أكاصر 
 

        تػػػػػػؿ تصػػػػػػذتى الغىػػػػػػابى ًمومػػػػػػي            
كاقي                   ػفىتىتىبَّعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مَّمػػػػػػػػػػػػػتى بعطػػػػػػػػػػػػػرو                  تػػػػػػػػػػػػػؿ تىحى
 صمػػػػػػػػػػػرا   ال جػػػػػػػػػػػر كشػػػػػػػػػػػربتى 

 

منػػػػػػػػػػػػػػػػز ن ديكفى القجػػػػػػػػػػػػػػػػكٍر                 
صػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػمَّقتى الج  كٍرل                       ػكتىسى

 ًبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍر  كتىنشَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقتى 
 

 (ِ)   ٍرلػيػػػػمػػػف أو كػػػؤكسو  فػػػي
 

 

                                           

 ب ُْٖٗصميػػػػػػػػػػؿ جبػػػػػػػػػػرافب البػػػػػػػػػػدارا كالطرارػػػػػػػػػػؼبدار ال رجػػػػػػػػػػانيب القػػػػػػػػػػاترةب  جبػػػػػػػػػػرافب (ُ)
 .َِٖ-َِٕص

 .ِٗـب ص ُِّٗ( جبراف صميؿب المكاكبب المقطـب مجرب ِ)
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َُِٕ 

رب أوير ( الجرب ك) الجصكر ( النجبب كمف المصال ػات فحؽ ) القجكرب نك  
 اإلعرابية قكؿ نسيب ػ كتك أكور شعراث المهجر استعما ن لمقكافي المقيدة: 

  الشػػػػػػػمس مالػػػػػػػت لمغػػػػػػػركب                     
 كب ػػػػػػمػي القػػػب فػػكبى لقمػػػػط

  بػػػػػػػػػػػأسى فميػػػػػػػػػػػأًت الظَّػػػػػػػػػػػالـٍ                  
 (ُ) راـٍ ػػػػػمػؿ الػػػػف الميػػك مػػػػػػػػػيرج

فقػػػد أجػػػر شػػػاعر المهجػػػر عمػػػى القافيػػػة المقيػػػدة إجػػػرارا حتػػػى فػػػي حالتهػػػا  
الجعبةب فمف أعسػر القػكافى المقيػدة قافيػة المتػرادؼب كتػي التػي يتػكالى فػي آصرتػا 

 .(ِ)ساكناف  صاجة عندما يككف الساكناف جحيحيف"
  جر: كمف تذ  القافية المنتهية بساكنيف قكؿ عقؿ ال 

َ  إلػػػػػػػػػى أعػػػػػػػػػدني  ا صػػػػػػػػػالقيػيػػػػػػػػػ رزا
 

 يؾ ػجبػػػػػػػؿ الػػػػػػػكحي فػػػػػػػ إلػػػػػػػى أعػػػػػػػدني
 

 أعػػػػػدني إلػػػػػى مسػػػػػرحي فػػػػػي الشػػػػػباب         
 مهجػػػػػػػػػػػرم فػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػاني أعػػػػػػػػػػػدني

أغػػػػػػػػػػػػػرد كػػػػػػػػػػػػػالطير فػػػػػػػػػػػػػي بمقػػػػػػػػػػػػػا                 
ػػػػػػػػػػًقيا  أعػػػػػػػػػػدني                     نً يػػػػػػػػػػا  كتبنػػػػػػػػػػي شى

فميسػػػػػػػػت بػػػػػػػػالدم تػػػػػػػػذم الػػػػػػػػبالٍد        
         كككػػػػػػػر النسػػػػػػػكر الرفيػػػػػػػا العمػػػػػػػاٍد   

كمطمػػػػػػػا فجػػػػػػػر المنػػػػػػػى كالرشػػػػػػػاٍد         
غريػػػػػػػب المسػػػػػػػاف غريػػػػػػػب ال ػػػػػػػؤاٍد          

نػػػػػػي الوػػػػػػرل كالجمػػػػػػاٍد          فيُػػػػػػحؾ م
 (ّ)اٍد ل  ػعػػػػػػػػمً  ن ػػػػػػػين  لكػػػػػػػؿ ألػػػػػػػيس

 

               بالمهجػػػػر لمقافيػػػػة المقيػػػػدة كويػػػػرة جػػػػدن كاَمومػػػػة عمػػػػى اسػػػػتعماؿ شػػػػعراث ا
                 تحمػػػػػؿ مػػػػػف قيػػػػػكد اإلعػػػػػراب   يمكػػػػػف كنكت ػػػػػي بتمػػػػػؾ الشػػػػػكاتد السػػػػػابقة إ  أف ال

               ا عتمػػػػاد عميػػػػَّ كيميَّػػػػةن لت سػػػػير تمػػػػؾ الظػػػػاترة لػػػػدل شػػػػعراث المهجػػػػرب صاجػػػػة كقػػػػد 
                التزمػػػكا بتمػػػؾ القيػػػكد بنسػػػب تتػػػراكح عنػػػد الشػػػعراث مػػػف اَقػػػؿ إلػػػى اَكوػػػر مػػػا بػػػيف 

                  رجكع إلػػػػػى مرتبػػػػػة القافيػػػػػة %( مػػػػػف أبيػػػػػات دكاكيػػػػػنهـب كػػػػػذلؾ بػػػػػالَٔػ  َٗ) 
                                           

 . ِٗ( نسيب عريُةب اَركاح الحاررةب ص ُ)
 .ِْ( عبد اهلل الطيبب المرشد إلى فهـ أشعار العربب ص ِ)
 .ّٓ( ديكاف عقؿ الجرب ص ّ)
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مػا أف ب ك (ُ)المقيدة مف حيث كماؿ مكسيقاتا كظهكرتا نجد أنها تموؿ أقػرب المراتػب
                   القافيػػػػػػة المطمقػػػػػػة تسػػػػػػتم ت ا تتمػػػػػػاـ باطالػػػػػػة حركػػػػػػة الػػػػػػركمب كتتحقػػػػػػؽ فيهػػػػػػا 

إذ ن ( ِ)يػػة المقيػػدة"عناجػػر تػػدفعها إلػػى بػػؤرة ا تتمػػاـب ك  تتحقػػؽ جميعهػػا فػػي القاف
ػػػػح فػػػػى السػػػػماب كأشػػػػد أسػػػػرن                   كعمػػػػى تػػػػذا كمػػػػَّ فػػػػاف عػػػػدـ  ب( ّ)لػػػػ ذف اتكػػػػكف أُك

ػػعؼ المكسػػيقىب كعػػدـ ل ػػت ا نتبػػا  كا تتمػػاـ مػػف  الظهػػكرب كص ػػكت الجػػكت ُك
                  سػػػػػمات القافيػػػػػة المقيػػػػػدةب كتػػػػػي سػػػػػمات تت ػػػػػؽ جميعهػػػػػا مػػػػػا اتتمػػػػػاـ الشػػػػػعراث 

                كمػػػػػػا طبيعػػػػػػة شػػػػػػعرتـ التػػػػػػأممي  -ف مػػػػػػنهـيصاجػػػػػػة الشػػػػػػمالي -فػػػػػػي المهجػػػػػػر
ال مس ي المتعمؽ الذم يحرص عمى إزالة العكارؽ مف طريقَّب كأتـ تذ  العكارؽ تي 

عػف ا نتبػا  كالتركيػز  -عف طريؽ أحدل الحكاس -التي تأسر السما فتشغؿ العقؿ 
 تي القافية المطمقة. ك قةب في اَفكار المهمة كطريقة معالجتها التأممية المتعم

قجػػػػارد شػػػػعراث المهجػػػػر مػػػػا  أكاصػػػػرككػػػػذلؾ نالحػػػػظ تكافػػػػؽ السػػػػككف فػػػػي 
شصجياتهـ الساكنة الهادرة المعتزلػة التػي كانػت تميػؿ إلػى الغػاب كالجبػاؿ كالطبيعػة 
حيث الهدكث كالسككف كالص كتب كيعكس لنا تذا مدل تأوير القُايا اإلنسػانية التػي 

صاجة في أتـ عناجػر تػذا البنػاثب  بؿ القجيدة كبنارهامر بها المهجريكف عمى شك
 كتك البناث المكسيقي. 

                                           

 .ِٕٔبِٔٔالقافية مف حيث كماؿ المكسيقى في : مكسيقى الشعرب إبراتيـ أنيسب صراجا مراتب  (ُ)
 .ُّػ  ِٔراجا: الجممة فى الشعر العربىب محمد حماسة عبد المطيؼب ص  (ِ)
 .. ِٕٗ( مكسيقى الشعر د . ابراتيـ انيسب ص ّ)



 

  

 

 
ًبيِّ  ًر العىرى  تىجًديدي ميكًسيقىى الشِّعًر ًفي ًشعًر المهجى

 

َِّٕ 

 :  سابعا: انخضمني
كتػػك أف تتعمػػؽ قافيػػة البيػػت اَكؿ أك ل ظػػة ممػػا قبمهػػا بالبيػػت الوػػانيب كيعػػد 

كجاث فى لساف العرب: المُمف مف الشعر : ما ُمنتَّ   ب( ُ)ا مف عيكب القافيةعيبن 
  يعنينػا تنػا تتبػا ب ك ( ِ)ـ معػانى قكافيػَّ إ  بالبيػت الػذل يميػَّ"اب كقيؿ : ما لـ تػتبيتن 

ُػيكف فػي ك التػي تكسَّػا العر  -مػف عيػكب القافيػة ابكجػ ة عيبنػ -التُميف درجات 
نماك  ب( ّ) كالكراتية ا كالت ريؽ بينها في درجات الُعؼتعدادت يعنينا تتبػا التُػميف  ا 

  ية كد لية شارعة صاللَّ. في الشعر المهجرم باعتبار  ظاترة إيقاعية كلغك 
   

                                           

التنػػكصيب  ب كتػػاب القػػكافيب ابػػف المحسػػفُٔٔ( انظػػر : كتػػاب الكػػافيب الصطيػػب التبريػػزلب ص ُ)
 .ُُٕب العمدةب ابف رشيؽب جب ص ُّٔص 

 العربب ابف منظكرب مادة : ُمف . ( لسافِ)
كمػا بعػدتاب القافيػة فػى العػركض كاَدب د . حسػيف نجػارب  ُُٕانظر العمدةب ابػف رشػيؽب جب ص ( ّ)

أف ب كما بعدتا عمى الرغـ مف عد القدماث التُميف مػف عيػكب الشػعر المػرتبط بالقافيػة إ  ُُِص 
ػ  ََُكلػـ يػرك  عيبػان مػف عيػكب الشػعرب فالصميػؿ بػف أحمػد ال راتيػدل )  بتنػاؾ مػف قبمػكا التُػميف

ا ب تػػ( لػـ يعػد  عيبنػ ُِٓب ككػذلؾ اَص ػش )اعيبنػ  ـ العركض لـ يذكر ب كلـ يعدتػ ( كاُا عم ُٕٓ
الكػالـ مػا كػاف كلكػف أجػزؿ  باب كقاؿ: "ليس بالعيػب القبػيحتػ ( لـ يعد  عيبن ِٗٗككذلؾ ابف كيساف ) 

ا لَّ " راجا ذلؾ في القافية في  اقارمن  بن سَّب إذ أنشد كؿ بيت مف القجيدة استكعب المعنى الذل ُك
ب كمجمة فجكؿب المجمد الساباب العدداف الوالث كالراباب ُُِالعركض كاَدبب د . حسيف نجارب ص

ب كيعػد ٕٗػ  ُٗ. ص  ب مبحث بعنكاف "التُميف في العركض كالشعر العربػي" سػيد البحػراكلُٕٖٗ
ُح مكاقؼ القدماث تعامالن ما التُميف حيػث قػاؿ: كتػك عنػدم غيػر معيػب َنػَّ أك مكقؼ ابف اَوير 

إف كاف سبب عيبَّ أف يعمؽ البيت عمى الواني فميس ذلؾ بسبب يكجب عيبػانن إذ   فػرؽ بػيف البيتػيف 
فػي تعمػؽ إحػداتما بػاَصرل"ب   مف الشعر في تعمػؽ أحػدتما بػاآلصر كبػيف ال قػرتيف مػف الكػالـ المنوػكر

كاستشهد ببعض اآليات القرآنية وـ قاؿ: لك كاف عيبػان لمػا كرد فػي كتػاب اهلل عػز كجػؿ "الموػؿ السػارر 
فػػى أدب الكاتػػب كالشػػاعرب  بػػف اَويػػرب تحقيػػؽ د . أحمػػد محمػػد الحػػكفىب د. بػػدكم طبانػػة ب مطبعػػة 

 . َُِب صّب ج َُٔٗنهُة مجرب ال جالةب 



 

  

 

 
ًبيِّ  ًر العىرى  تىجًديدي ميكًسيقىى الشِّعًر ًفي ًشعًر المهجى

 

َِْٕ 

لمصال تػػَّ أمػػريف جػػكترييف اعتمػػد عميهمػػا الشػػعر  اإف التُػػميف قػػد عػػد عيبنػػ 
 كتما:  باكتميز بهما قديمن  بالعربي كمَّ
ػ الحرص عمى الكيؼ المكسيقى في القافية بجػ ة صاجػةب حيػث يجػب أف ُ

قكلػكف: "محػؿ فهػي كمػا ي بيحسف التركيز عميها بتككف كاُحة اإليقاعب عالية النغـ
فصرجت مف الالرؽ  بالكقؼ كا ستراحةب فاذا افتقرت لما بعدتا لـ يجح الكقؼ عميها

 .(ُ)بهاب أما إذا سممت تي مف ا فتقارب فال عيب  نت اث تذا المحذكر
لكػؿ ب ك ( ِ)كيمكف أف يُاؼ إلى ذلػؾ كػكف "القافيػة محػط الػنغـ فػي اَبيػات"

فيُيا تأويرتا  بأ  تنداح في البيت التاليتذ  اَسباب فاف ومة حرجا كاُحا عمى 
التُميف يسبب ُػياع مكسػيقى حػد القافيػةب ب ك  (ّ)الُابط لإليقاعب كالمؤسِّس لمحف

 فمعَّ يذكب كيتالشى استقاللها النغمي. 
ػ الحرص عمى أف يككف البيت كحدة مستقمة مػف حيػث المعنػىب بػؿ تعػدت ِ

عنىب كتتـ فيَّ الجممةب "كتذا مػا صال ػَّ ا ستقاللية إلى الشطرب الذل يتكامؿ فيَّ الم
كيمكػػف فهػػـ كػػراتيتهـ لمتُػػميف مػػف أجػػؿ ذلػػؾ مػػف تعريػػؼ  ب( ْ)لمتػػدكير فيمػػا سػػبؽ"

بعُهـ لمتُميف بكج َّ افتقار البيت اَكؿ إلى الوانيب أك ا فتقار فػي اَجػؿ إلػى 

                                           

تػػ ػ  ُِٖٖد عمػػى الجػباف : ) شػػرح منظكمتػَّ فػى عمػػـ العػركض (ب المطبعػػة الكتبيػةب ( الشػي  محمػُ)
 .ٕٔص

( سيد البحراكمب التُميف فى العركض كالشعر العربػيب مجمػة فجػكؿب المجمػد السػاباب العػدداف الوالػث ِ)
 .ُٕٖٗـب ُٕٖٗسبتمبرب  -كالراباب إبريؿ

 ـب ُٖٔٗكرل عيػػادب دار المعرفػػة القػػاترةب ( عػػف كظػػارؼ القافيػػة راجػػا: مكسػػيقى الشػػعر العربػػيب شػػّ)
 .ْٗص 

ب ك بناث لغػة الشػعرب جػكف كػكيفب ُِٖ/  ُٗٔ( راجا: الجممة في الشعر العربيب محمد حماسةب ص ْ)
 .ُٖص 



 

  

 

 
ًبيِّ  ًر العىرى  تىجًديدي ميكًسيقىى الشِّعًر ًفي ًشعًر المهجى

 

َِٕٓ 

 .(ُ)اإلفادة ..ب أك عدـ ا ستغناث"
ػدِّ القػػد( ِ)كقػد ربػط سػػيد البحػراكل  ماث التُػميف عيبػػاب كطبيعػة الشػػعر بػػيف عى

 العربي بكج َّ غناريا إنشاديا ي رض مراعاة أمكر عدة: 
 ػ مراعاة قدرة المنشد عمى مكاجمة اإلنشاد دكف تكقؼ. ُ
ػػػ إحػػداث النغمػػة الصطابيػػة لمقجػػيدةب كتمػػؾ تسػػتدعي الكق ػػة الحػػادة كرفػػا ِ

صجكجػا عنػد  -ي الجكت في نهاية البيتب تأكيدا لدكر المكسيقى في عمميػة التمقػ
مف معنى القجيدة ككيانهاب كبحيث يمكف  ابحيث تجبح جزثن  - يقرأ ك  يكتبمتمؽو  

 أف يتػػػػػذكر المتمقػػػػػي القجػػػػػيدةب مػػػػػف قافيتهػػػػػا ككزنهػػػػػاب كمػػػػػف مكسػػػػػيقاتا بجػػػػػ ة 
 عامة . 

ػ ُركرة إنهاث المعنى في حدكد البيت حتى يستطيا الساما استيعابَّب وـ ّ
لمقػػيـ اَساسػػية لإلنسػػاف  أف الشػػعر كػػاف حػػامالن  د ذلػػؾ كصجكجػػاح ظػػَّ كتػػرداد  بعػػ

"أحكـ بيت أقكاؿ موؿ "أفُؿ الشعر أحكمَّ" ك في اجاتميب كتك اَمر الذم ترؾ أوارن ال
 قالتَّ العرب"ب ك"أجمؿ بيتب كأرؽ بيت" كما إلى ذلؾ. 

ييف بقدر ما تك نتػاج  كالحرص عمى استقاللية البيت ليس مف نتاج العرُك
اث النقػدم كالبالغػي القػديـب يؤكػد  المزربػاني حػيف يقػكؿ: إف م هـك الشعر في التػر 

كيؤكد  ابف رشيؽ حيف يقكؿ: "أنا استحسف أف يككف  ب( ّ)صير الشعر ما قاـ بن سَّ"
مػا قبمػَّ ك  إلػى مػا بعػد ب كمػا سػكل ذلػؾ فهػك  إلى ا بن سَّب ك  يحتاجكؿ بيت قارمن 

                                           

ب ص ُٕٖٗب ْ/ّب عػدد ٕ( سيد البحراكمب التُميف فى العركض كالشعر العربىب مجمة فجكؿب مي ُ)
ِٗ. 

ب ْ/ّب عػػدد ٕلعػػركض كالشػػعر العربػػىب مجمػػة فجػػكؿب مػػي ( سػػيد البحػػراكمب لتُػػميف فػػى اِ)
 ِٗب ص ُٕٖٗ

 . ُُِالقافية في العركض كاَدبب ص ( حسيف نجاربّ)



 

  

 

 
ًبيِّ  ًر العىرى  تىجًديدي ميكًسيقىى الشِّعًر ًفي ًشعًر المهجى

 

َِٕٔ 

 .(ُ)عندم تقجير"
ـك الشػػعر كػػاف مػػف الطبيعػػي أف تتغيػػر بم هػػ اكمرتبطػػ اكمػػا داـ اَمػػر متعمقػػ

صاجػػة فػػي عجػػرنا الحػػديث لمػػا حممػػَّ مػػف وػػكرات ب كتصتمػػؼ بالنظػػرة إلػػى التُػػميف
متتالية مف الشعراث كالنقاد عمى الشكؿ المكركث كالنظػرة لم هػـك الشػعر كمػا يتعمػؽ 
بػػَّب كمػػف تػػذا رفػػض فكػػرة اسػػتقاللية البيػػت كالػػدعكة إلػػى الكحػػدة العُػػكية كتماسػػؾ 

زاث القجيدة كتسمسؿ أبياتها بحيث يؤدم إلى اآلصر كيرتبط بَّ كبما قبمَّب كتالحـ أج
أحمػد  كمف وـ اصتم ت النظػرة إلػى التُػميفب كجػار لمنظػر إليػَّ كجػَّ آصػر كمػا يػرل

إذ يػػرل أف "جعػػؿ التُػػميف مػػف قبيػػؿ العيػػكب مسػػألة فيهػػا نظػػرب إذ تػػي أمػػر  نكشػػؾ
عممَّ ال ني فاف اسػتطاع  متركؾ لقدرة الشاعر عمى تكظيؼ تذا التُميف في نسيي
 .(ِ)أف يتالثـ بَّ إيقاع القافية كجكدة المعنى فال عيب فيَّ"

كيػرل عبػد اهلل الطيػب المجػذكب أف التُػميف لػػيس بعيػب كبيػرب بػؿ لػَّ مػػف 
صجي فػي تحديػد تػذ  عمى ذكقَّ الش الناقدالمحاسف فى الشعر ما   يص ىب كيعتمد 

"ككويػػر مػػا يحسػػف مكقعػػَّ إذا كػػاف فقػػاؿ:  ببالتُػػميف فػػي الشػػعر ةالمحاسػػف المنكطػػ
 .(ّ)البحر قجيراب أك كاف الشعر قججيا آصذا بعَُّ برقاب بعضب أك صطابيا حاميا"

كمف النقاد المعاجريف الذيف انتبهكا إلى الجانب ال ني فػي ظػاترة التُػميف 
محمد النكيهي الذم يرل أف كجكد التُميف "حقيقة تامة كممتعةن َنها تػدلنا عمػى 

 .(ْ)أن سهـ تممممكا أحيانا مف كحدة البيت القاسية كصرجكا عميها" أف القدامى
كيرل د. سػيد البحػركام أف التُػميف يمكػف أف يكشػؼ عػف طبيعػة المرحمػة  

                                           

 . ِِٔب ُِٔب ص ُ( ابف رشيؽب العمدةب ج ُ)
 .  ٖٔ( أحمد كشؾب القافية تاج ا يقاع الشعرمب صِ)
 .  ّٖب صُ( عبد اهلل الطيبب المرشد إلى  فهـ أشعار العربب جّ)
 . ُْٗػ  ُّٗـب ص ُٕٔٗب ِ( محمد النكيهيب  قُية الشعر الجديدب دار ال كر العربيب طْ)



 

  

 

 
ًبيِّ  ًر العىرى  تىجًديدي ميكًسيقىى الشِّعًر ًفي ًشعًر المهجى

 

َِٕٕ 

الشػػعرية مسػػتنتجا ذلػػؾ مػػف صػػالؿ تعريػػؼ مػػكرس لمتُػػميف بأنػػَّ "أداة نوريػػة تقطػػا 
يف: "إف العالقة بيف كقكؿ جاف ككت (ُ)كتقربنا مف لغة الحياة العادية" بالتدفؽ الكزني

ف تػػذا الجػػراع يػػزداد فػػي مراحػػؿ تاريصيػػة ا  المعنػػى كالجػػكت تتجػػارع فػػي الشػػعرب ك 
 .(ِ)متأصرة"
أف يحكـ عمى التُميف بالجكدة كالرداثة مطمقاب  -إذف  -ك  يمكف لمدارس  

كالحُػارم )عمػى  ( ببؿ  بد مف معالجتػَّ فػي سػياقَّ ال نػي )عمػى مسػتكل القجػيدة
كلكف تذا الحكـ قبؿ ذلؾ  بد لػَّ مػف اكتنػا  أبعػاد العمميػة  ( بشعرمستكل التأري  لم

التي ينجـ عنها التُميفب أك التي تكشؼ التُميف عنهاب كمف ذلؾ المنظكر سكؼ 
تكػػكف رؤيتنػػا لظػػاترة التُػػميف عنػػد شػػعراث المهجػػرب كنتأممهػػا عمػػى ُػػكث ارتباطهػػا 

 بمعنى القجيدة كبنارها الكمي.
اعتمد عميها الشاعر المهجػرم جػزثا مػف الحركػة  كمف نماذج التُميف التي 

 اإليقاعية في اَبياتب قكؿ نعيمة: 
 أن اسي  يعطر  الزتر  
 كالنهر يكلد في رأسي  
 لصرير  أشباحا راقجة  
 الماث كجكت الجرس  
 (ّ)دف ...   -دف  -دف   

كا رتباط النحكم في تذ  اَبيات جاث مف صػالؿ ارتبػاط الم عػكؿ بػَّ كال عػؿ 
                                           

 .ٓٗب صُٕٖٗبْبّبعٕسيد البحراكمب التَُّميف في العركض كالشعر العربيب فجكؿب مي (1)

ب ُٕٖٗب ْب ّب عػدد ٕ( سيد البحراكمب التُميف فى العركض كالشػعر العربػىب فجػكؿب مػي ِ)
  ٓٗص 

 . ْْعيمةب تمس الج كفب ص( ميصاريؿ نّ)



 

  

 

 
ًبيِّ  ًر العىرى  تىجًديدي ميكًسيقىى الشِّعًر ًفي ًشعًر المهجى

 

َِٕٖ 

 ال اعؿب كمنَّ قكؿ نسيب عريُة:ك 

 ركم لكػػػػػػػػػػـػَّ تػػػػػػػػػػكا أناتػػػػػػػػػػفاسمعػػػػػػػػػ
 

 ا ردد  الغيػػػػػػػػػػػػػػػػػرػرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 عػػف ظػػالـ العػػيشب عػػف سػػجف البقػػا
 

 (ُ)رعػػف فيػػافي التيػػَّ عػػف ظمػػـ القػػد 
 

كالتُميف تنا يقـك عمى ا رتباط النحكل بيف شبَّ الجممة في البيػت الوػاني 
ؽ الصبػر بالمبتػدأ فػي البيػت اَكؿ بمتعمقها في البيت اَكؿب كمنَّ ما جػاث عمػى تعمػ

 عريُة: نسيب كمنَّ قكؿ

 صػػػػػيـ الميػػػػػؿ فػػػػػكؽ ركػػػػػب
 

 أوقمػػػػػػػػػتهـ رحػػػػػػػػػاؿ حػػػػػػػػػب 
 

 لػػػػػػػػيس يػػػػػػػػدركف أم درب
 

 ينتهػػػػػػػػي بالمقػػػػػػػػا كقمبػػػػػػػػي 
 

 في مطايا الرككب
 (ِ)كاد شكقا يذكب

كمف نماذج تعمؽ ال اعؿ بال عؿ كالم عكؿ بَّ "المقدـ" في البيت اَكؿب قػكؿ 
 عريُة: نسيب

    
    

    

 : كمنَّ ما جاث معتمدا عمى أسمكب الشرط كقكؿ جبراف

                                           

 . ُٗ( نسيب عريُةب اَركاح الحاررةب صُ)
 .ُِٖ( السابؽب صِ)
 .ُِٖنسيب عريُةب اَركاح الحاررة ب ص (ّ)

 ا إكمػػػػػػػيالإف طرفػػػػػػػي غػػػػػػػد
 

 طػػػاؿ مػػػا قػػػد سػػػقا الطمػػػك  
 

 ككبػا سػػَّ دمػمن              
 (ّ)ما لَّ مف نُكب                      



 

  

 

 
ًبيِّ  ًر العىرى  تىجًديدي ميكًسيقىى الشِّعًر ًفي ًشعًر المهجى

 

َِٕٗ 

 إذا غػػػػػزلتـ حػػػػػػكؿ يػػػػػػكمي الظنػػػػػػػكف
 

بىٍكتيػػػػػػ  ف حى  كؿ ليمػػػػػػي المػػػػػػالـٍ ػـ حػػػػػػػكا 

 

 يففمػػػػف تػػػػدك كا بػػػػرجى جػػػػبرم الحجػػػػ
 

(ُ)كلػػػف تيًزيمػػػكا ًمػػػف كيؤكًسػػػي المػػػداـٍ  
 

 

 كقكلَّ أيُا :
 يػػػا ن ػػػس لػػػك لػػػـ أغتسػػػؿ

 

 بالػػػػػػػدما أك لػػػػػػػـ يكتحػػػػػػػؿ 
 

 ج ني بأشباح السقاـ
 لعشػػػػػػػػت أعمػػػػػػػػى كعمػػػػػػػػى

 

 بجػػػػػػػػيرتي ظ ػػػػػػػػرب فػػػػػػػػال 
 

 (ِ)أرل سكل كجَّ الظالـ    
فقػػد جػػاث  بفالشػاعر اعتمػػد عمػػى التُػػميف كجػػزث تػػاـ فػػي الحركػػة اإليقاعيػػة

كذلؾ بالرابطة النحكية بيف جكاب الشػرط فػي البيػت الوالػث  بشرطيالشاعر بتُميف 
جػػاث فػػي أونارػػَّ بتُػػميف آصػػر معتمػػدا عمػػى رابطػػة ك  ببأداتػػَّ كفعمػػَّ فػػي البيػػت اَكؿ

كتػػذا اَسػػمكب الػػذم جػػاث بػػَّ  بكتػػي تعمػػؽ ال اعػػؿ ب اعمػػَّ فػػي البيػػت اَكؿ بنحكيػػة
نوريػة تقطػا التػدافؽ  جبراف في تُمينَّ يقرب لنا تعريؼ مكرس لمتُميف بأنَّ "أداة

 (.ّ)الكزنى كتقربنا مف لغة الحياة العادية"
 كتػػذا النػػكع مػػف التُػػميف المعتمػػد عمػػى أسػػمكب الشػػرط كويػػرة شػػكاتد  فػػي 

 ب( ٓ)قػد اعتمػػد عميػَّ نعيمػػة بشػكؿ صػػاص فػي بعػػض قجػػارد ك  ب( ْ) الشػعر المهجػػرم
 منَّ قكلَّ في قجيدتَّ "أصي":ك 

                                           

 . َُٓـب صَُِّ( جبراف صميؿ جبرافب البدارا كالطرارؼب كممات عربية لمترجمة كالنشرب القاترةب ُ)
  .ِّٖ( جبراف صميؿ جبرافب البدارا كالطرارؼب صِ)
 .ٓٗب صُٕٖٗب ْب ّب عدد ٕ( سيد البحراكمب التُميف في العركض كالشعر العربيب فجكؿب مي ّ)
ب اَركاح الحػاررةب َُّب كاَيكبياتب رشيد أيكبب ص ِّٖ( راجا/ أغاني الدراكيشب رشيد أيكبب ص ْ)

 .  ُُِنسيب عريُةبب ص 
ؿ التمنِّػيب مػف سػ ر الزمػافب لػك ( تمس الج ػكفب تمػس الج ػكف قجػارد"أصيب مػف أنػت يػا ن ػسلب جبػٓ)

 . ُّػ  ُْتدرؾ اَشكاؾب ابتها ت"ب ص 



 

  

 

 
ًبيِّ  ًر العىرى  تىجًديدي ميكًسيقىى الشِّعًر ًفي ًشعًر المهجى

 

َُِٕ 

 الَّػػربي بأعمػي إف ُي بعد الحرب غػأص  
 الَّػكقدس ذكر مف ماتكا كعظـ بطش أبط  
 فال تهزج لمف سادكاب ك  تشمت بمف داف  
 ا داـػػاشػب صػػمػمي بقػموػا جامتا ػبؿ ارك  
 (ُ)لنبكي حظ مكتانا  
 منَّ قكؿ القركم في مدح سمطاف اَطرش: ك 

 كلمػػػػػا جػػػػػرت مػػػػػف مهػػػػػي اَعػػػػػادم
 

َـّ النقيعػػػػػػػػا   بحيػػػػػػػػث تيػػػػػػػػًذيقيهـ السػػػػػػػػػ
 

 ـ التنػػػػػػؾ كوبػػػػػػاى سػػػػػػناػت إلػػػػػػػكوبػػػػػػ
 

 (ِ)عجبيػػػػػػاب عمػػػػػػـ النسػػػػػػر الكقكعػػػػػػا 
 

الحا ت المت رقة في القجارد إلى اتجاؿ قجػارد  ُميفكقد تتعدل ظاترة الت
 مقاطا فيهاب اتجاؿ الدارـ في قجيدة الت عيمة. -عمى اَقؿ  -كاممة أك 
التػي تعطػى لمقجػيدة أك لممقطػا تماسػكا  ( بّ)كتذ  الظػاترة تسػمى "اسػتدارة" 

عنزيػػا عػػف طريػػؽ ا رتبػػاط تماسػػكا عُػػكيا معنزيػػا عػػف طريػػؽ ا رتبػػاط عُػػكيا م
التركيبي لمجممةب بحيػث   يكتمػؿ المعنػى إ  فػي النهايػة كلمشػاعر المهجػرم قجػارد 
تتُػػح فيهػػا تػػذ  الظػػاترة كمنهػػا "أنػػا فػػي الحُػػيض"ب ك"عمػػى الطريػػؽ"ب ك"النهايػػة" 

 ميصاريؿ نعمية.ل (ٓ)لنسيب عريُةب كقجيدة "ابتها ت" (ْ)ك"القيركاف"
 يقكؿ نسيب عريُة في قجيدتَّ "أنا فى الحُيض":

                                           

 . ِْ( السابؽب صُ)
  ُْٕب ُْٔب ص ُ(  ديكاف القركلب ج ِ)
ب كبنػاث لغػة الشػعرب جػكف ِِّ( راجا: مكسيقى الشعر العربيب  حسني عبد الجميػؿب جب ص ّ)

 ب تامشب أحمد دركيشب لكنَّ يسميَّ التدكير. ٖٖػ  ِٖككيفب ص 
 ُٖٗب ٓٔب ِٗب َٔب ِٕ( نسيب عريُةب اَركاح الحاررةب ص ص ْ)
 .ّٓ( ميصاريؿ نعيمةب تمس الج كفب ص ٓ)



 

  

 

 
ًبيِّ  ًر العىرى  تىجًديدي ميكًسيقىى الشِّعًر ًفي ًشعًر المهجى

 

ُُِٕ 

 أنا في الحُيض   
 كأنا مريض   
 أفال يد تمتد نحكل بالدكا   
 كتبث في جسمي مالمسها القكل   
 كتقمني مف تكتي نحك الذرل    
 (ُ)فأسير مستندا إليها في الكرلل   

 كيقكؿ في"القيركاف":
 عمى طريؽ الجنكف

 كالمنكفبيف المنى 
 حياؿ كادل السككف
 كق ت أجما ركبي
 كساحرات اَماني
 كعارالت الصطايا
 يحدك لهف حنيني
 حداث أعمى سجيف
 يرل بغير عيكف

 (ِ)رؤيا تشكؽ كتجبي
 كيقكؿ نعيمة في "ابتها ت": 

 كحؿ المهـ عيني 
 بشعاع مف ُياط 

                                           

 .ِٕ( نسيب عريُةب اَركاح الحاررةب ص ُ)
 . ُٖٗ( نسيب عريُةب ن سَّب ص ِ)



 

  

 

 
ًبيِّ  ًر العىرى  تىجًديدي ميكًسيقىى الشِّعًر ًفي ًشعًر المهجى

 

ُِِٕ 

 كي تراؾ 
 كر ػػػػػػمؽب كفي دكد القبػػميا الصػػفي ج
 ار ػػػحػكج البػػكب كفي مػػجكر الػػفي نس
 كر ػػػػرارمب كفي الزتػي البػػػاريػػهػفي ج

 (ُ)في الكالب كفي التبرب كفي رمؿ الق ار
كيظػػؿ الشػػاعر معتمػػدا عمػػى التُػػميف فػػي بقيػػة مقػػاطا القجػػيدة رابطػػا كػػؿ 
مقطا بسابقَّ بحرؼ العطؼب فهك يقكؿ في المقطا الوانى رابطا إيا  بػالمقطا اَكؿ 

 عطؼ: السابؽ بال
 كافتح المهـ أذني 

 كي تعي دكما نداؾ 
 مف عالؾ 

 في وغاث الشاةب في زأر اَسكد 
ب في نكح الحماـ   (ِ)في نعيؽ البـك

كذلؾ حتى نهاية المقطاب كيالحظ كورة تذ  الظاترة فى القجارد التي اعتمد 
 بفيهػا شػػعراث المهجػػر عمػى الت عيمػػة كأسػػاس البيػت كيانػػا مسػػتقال بػديال عػػف الشػػطر

 تذا شيث منطقي لما تمتاز بَّ الت عيمة مف حرية إيقاعية أكور مف الشطر.ك 
عمػى تحػدن كصػركج  -كم ػا كتنكعػا  -كتكذا تدؿ الظاترة لدل شػعراث المهجػر  

 عمى التقميد الذم يتموؿ في استقالؿ البيتب كسطكة القافية جكتيا.
  

 
                                           

 .ّٓ( ميصاريؿ نعيمةب تمس الج كفب صُ)
 .ّٔ( ميصاريؿ نعيمةب تمس الج كفب صِ)



 

  

 

 
ًبيِّ  ًر العىرى  تىجًديدي ميكًسيقىى الشِّعًر ًفي ًشعًر المهجى

 

ُِّٕ 

ات القجيدةب كمػف كما تموؿ تذ  الظاترة مف صالؿ التالحـ كا ستمرارية َبي 
صػػالؿ حريػػة الحركػػة اإليقاعيػػة كانسػػيابهاب   قكتهػػا كسػػطكتها التػػي تمومهػػا القافيػػةب 
 نتموؿ بساطا ناعما تتزلؽ مػف صاللػَّ ال مسػ ة المهجريػة التأمميػة فتجػؿ دكف عنػاث

ممػػا يسػػهؿ تكجػػيؿ اَفكػػار المهمػػة عبػػر أشػػعارتـ دكف نتػػكثات مػػف جمجمػػة القافيػػة 
بهػػاب حيػػث يقػػـك التُػػميف عمػػى قاعػػدة شػػعرية "تبتعػػد عػػف كانشػػغاؿ السػػما كالػػذتف 

  .(ُ)التشابَّ الجكتي نكعا مف ا بتعادب كتحاكؿ أف تعكض تذا الجانب الد لي"
بهذا تتُافر ظكاتر التدكير كالقافية المقيدة كالتُميف في الشػعر المهجػرم 
 لمحػػد مػػف الجانػػب الجػػكتي الػػذم يأسػػر السػػماب كيعمػػؽ الػػذتف بالشػػكؿ المكسػػيقي

تحػديا  -أيُػا  -كلمتركيز عمى الجانب ال كػرم كالتػأممي كمػا تموػؿ الظػكاتر الوالوػة 
ا يجػػػب التحػػػرر منػػػَّ فػػػي نظػػػر قيػػػدن  -فػػػي مجممػػػَّ  -مهجريػػػا لممػػػكركث الػػػذم يعػػػد 

 المهجرييف. 
 
 
 
 : : انخحشس يف انقىايف اخامس
تنكعت أشكاؿ القجارد عنػد شػعراث المهجػر تنكعػا ممحكظػا ك فتػاب كتجػرفكا  
قافيػػة تجػػرفا كاسػػعا فحينػػا التزمكتػػا عمػػى الػػنهي القػػديـب كحينػػا نكعكتػػا بتنػػكع فػػي ال

المقػاطا كارت ػا الشػػعر المهجػرم با تجػػاتيف السػارديف فػػي عجػر  مػػف حيػث تكحيػػد 
القافيػة أك تنكعهػاب كقػد جػاث ا تجاتػاف فػػي قجػارد الشػعراث المصتػاريف عمػى النحػػك 

 التالي:
 
 
 

                                           

 .ٔٓمس الج كفب ص ( ميصاريؿ نعيمةب تُ)



 

  

 

 
ًبيِّ  ًر العىرى  تىجًديدي ميكًسيقىى الشِّعًر ًفي ًشعًر المهجى

 

ُِْٕ 

عدد القجارد  الشاعر
 ةمكحدة القافي

عدد القجارد  النسبة
 منكعة القافية

 النسبة

 %ٗ.َُ ٕٕ %ُٗ.ٖٗ ِٗٔ الشاعر القركم
 %ّ.ّْ ِْ %ٕ.ٔٓ ٓٓ نسيب عريُة

 %َٖ ُِ %َِ ّ جبراف 
 %ّ.ّٕ ِِ %ٕ.ِٔ ٖ ميصاريؿ

 %ٓ ّ %ٓٗ ٕٓ عقؿ الجر 
بالنظر إلى نسبة اسػتصداـ شػعراث المهجػر لمقافيػة المكحػدة كالمنكعػة يتبػيف 

اث)العجبة اَندلسية( كيمومها القركم كعقؿ الجر أكور جريانا عمى النمط لنا أف شعر 
% مػف ٓالتقميدم كتمسكا بالشكؿ المكركثب فالقافية المنكعة عند عقؿ الجػر تموػؿ 

كتػي بػال شػؾ نسػبة ُػريمة   تموػؿ أم نػكع مػف التجديػد المكسػيقي  بنسبة قجارد 
فػي وػالث قجػارد تأصػذ شػكؿ  جػاثتقػد عند الشاعرب كصاجة إذا كانت تػذ  النسػبة 

كبدكف تذ  المكشحات الوالث يككف ديكاف عقؿ الجر جميعَّ يسير عمى  بالمكشحات
الشػكؿ القػديـ فػػي اسػتصدامَّ لمقافيػة المكحػػدةب كربمػا كػاف تػػذا   يويػر فينػا دتشػػةب 

% مػػف نسػػبة قجػػارد ٗ.َُفالشػػاعر القػػركم تموػػؿ عنػػد  نسػػبة القافيػػة المتنكعػػة 
كالػػذم يعػػد أشػػهر شػػعراث  بنسػػبة ُػػريمة عنػػد شػػاعر كػػالقركم ديكانػػَّب ك  شػػؾ أنهػػا

دتـ أوػػرا كجػػيتا فػػي شػػعراث كأبعػػ بكأغػػزرتـ إنتاجػػابالمهجػػر الجنػػكبي عمػػى اإلطػػالؽ 
المهجػػر الجنػػكبيب كلكػػف يبػػدك أف تػػذا مػػف نتػػاج اعتجػػاـ شػػعراث المهجػػر الجنػػكبى 

كف جػاغكا بالشكؿ القػديـ كاحت ػارهـ بػَّ كعػدـ الرغبػة فػي الصػركج عميػَّ " فػالمهجري
ف البحػر الكاحػد يركوة عف الصميؿ ممتػزمك جاردتـ فى القكالب التقميدية المكويرا مف ق

كالقركم كعقؿ  (ُ)المهجر الجنكبى المحافظب"عف كالقافية الكاحدةب كأكور ما نتي تذا 

                                           

 . ِْٖ( حسف جادب اَدب العربي في المهجرب صُ)



 

  

 

 
ًبيِّ  ًر العىرى  تىجًديدي ميكًسيقىى الشِّعًر ًفي ًشعًر المهجى

 

ُِٕٓ 

 الجر صير مموؿ لتمؾ المدرسية قالبا كمُمكنا.
كيمومهػا  - بطة القمميػة(أما نسبة القجارد المتنكعة عند شػعراث الشػماؿ)الرا

ب ّ.ّٕب %َٖفجػػػاثت عمػػػػى الترتيػػػػب ) % -جبػػػرافب كنعيمػػػػةب كنسػػػيب عريُػػػػة
كتػػى   شػػؾ نسػػب عاليػػةب لػػـ يشػػهدتا الشػػعر العربػػي مػػف قديمػػَّ حتػػى  ( بّ.ّْ%

عجرتـب فالشعر العربي القديـ تكاد تككف القافية مكحدة تمامػاب أمػا نسػبة اسػتصداـ 
% مػػػف َٖلمقافيػػػة المكحػػػدة  -سػػػة المجػػػددة كتػػػي المدر  -مػػػوال  -شػػػعراث أبكلمػػػك 

% منهػػاب عمػػى الػػرغـ مػػف أف تػػذ  َِأشػػعارتـب بينمػػا تقتجػػر نسػػبة التنػػكع عمػػى 
  .(ُ)النسبة تعد ظاترة مهمة كذات فاعمية في أشعارتـ

كتذا ما يؤكد لنا التزاـ شعراث الرابطة بػدعكتهـ التجديديػة كتحػديهـ ككسػرتـ  
ػػػعت معظمهػػػا عمػػػى لقيػػػد القافيػػػة المكحػػػدة كتطبػػػيقهـ ل مبػػػادرهـ التنظيريػػػة التػػػي ُك

يقػػكؿ نعيمػػة فػػي ب كتػػك "الغربػػاؿ"  بجػػ حات كتػػاب ناقػػد الرابطػػة "ميصايرػػؿ نعيمػػة"
  سػػيما إذا كانػػت كالقافيػػة  بغربالػػَّ: "أمػػا القافيػػة فميسػػت مػػف الُػػركريات الشػػعرية

لقيػد يقػكؿ مؤكػدا رفػض الػرابطييف ب ( ِ)يمزمها فػي كػؿ القجػيدة" بالعربية بركم كاحد
سارتا: "فال مناص لنا مف ا عتراؼ بأف القافيػة العربيػة السػاردة إلػى اليػـك  القافية كا 

 .(ّ)نربط بَّ قرارح شعرارناب كقد حاف تحطمَّ مف زماف" بليست سكل قيد مف حديد

                                           

 . ِِِب صأبكلمك( سيد البحراكمب مكسيقى الشعر العربي عند شعراث ُ)
 . ُُٔب ص ُْ( ميصاريؿ نعيمةب الغربااؿبمؤسسة نكفؿب بيركتب طِ)
 . ّٕ( السابؽب ص ّ)



 

  

 

 
ًبيِّ  ًر العىرى  تىجًديدي ميكًسيقىى الشِّعًر ًفي ًشعًر المهجى

 

ُِٕٔ 

يمانهـ بأفكارتـ التجديدية جادقاب فحتى يير لقد كاف ك ث المهج ف لمبادرهـ كا 
إذا ما قكرنػت  - قمة نسبة استصدامهـ لمقافية المنكعة شعراث المهجر الجنكبي رغـ 

فاف تذ  النسبة الُريمة تعد تجديدا إذا مػا قكرنػت بالشػعر العربػى  - بنسبة الشماؿ
القديـب كقد جاثت تذ  النسبة في أشكاؿ تماوؿ استصداـ الشمالييف المجدديفب كتػي 

ػػيكف فػػي الشػػعر  العربػػي متنكعػػة أشػػكاؿ تكػػاد تشػػمؿ اَشػػكاؿ التػػي رجػػدتا العرُك
القافية عمى مر العجػكرب كالتػي طيًرقىػت بنسػب قميمػة متدرجػة عبرتػاب كقػد اسػتعممها 

فػي محاكلػة مػنهـ  سػتغالؿ  بفي أقجى درجػاتهـ -صاجة الرابطييف  -المهجريكف 
كػػؿ إمكانػػات التنػػكع كالتغييػػر الػػذم يؤيػػد دعػػكتهـ فػػي تطػػكير القػػديـ القػػديـ كالصػػركج 

ف كاف ذلؾ با  إذا لػـ  بستعانة باَشكاؿ القميمة المبتكرة فيػَّ كالتركيػز عميهػاعميَّب كا 
 تكف تناؾ إمكانية لالصتراع كالصمؽ.

 وهزي األشكال نذي شعشاء املهدش هٍ:
 ( بتػػي التػػي تتغيػػر القافيػػة فيهػػا كػػؿ بُػػعة أبيػػات )سػػتة فػػأكورو : (ُ) املقطىعاااث -1

يُػػة التػػي يقػػكؿ كمػػف نماذجهػػا لػػدل شػػعراث المهجػػر قجػػيدة "المسػػافر" لنسػػيب عر 
 فيها: 

                                           

 ب ُمػػػػدة ب ابػػػػف رشػػػػيؽب ج ( اسػػػػتعنت فػػػػي تعريػػػػؼ تػػػػذ  اَشػػػػكاؿ كصجارجػػػػها بػػػػاآلتي : العُ)
ب  ٔٗب  ُِب صُب المرشػد إلػى  فهػـ أشػعار العػربب عبػد اهلل الطيػب ب جُُٖػ  ُٕٕص 

ب كمكسػيقى الشػعرب   ِّْػ  َُٕكالقافية كاَجكات المغكيةب محمد عكني عبد الرثكؼب ص 
ب ص  ُكمكسيقى الشعر ب د . حسػني عبػد الجميػؿ ب ج  ب ُّْػ  ِٗٗإبراتيـ أنيس ب ص 

ب اَدب  َُٖػ  ُُٔص  ب القافيػة فػي العػركض كاَدب ب د . حسػيف نجػار ب  ّٔػ  ُّ
ب ص  ُْٕٗاَندلسيب  مجػط ى الشػكعة ب دار العمػـ لمماليػيف ب بيػركت ب الطبعػة الوانيػةب 

ب  َُٖٗب كالمكشحات اَندلسيةب محمد زكريا عناني ب عػالـ المعرفػة يكليػك ب  ّْْػ  َْٓ
 تِّبػاع كا بتػداع ب شػعباف جػالح ب القػاترة ب الطبعػة ا ب مكسػيقى الشػعر بػيف ْٔػ  ُُص 

 .  َُّب  ِِٗب ص  ُٖٗٗالوانية ب 



 

  

 

 
ًبيِّ  ًر العىرى  تىجًديدي ميكًسيقىى الشِّعًر ًفي ًشعًر المهجى

 

ُِٕٕ 

دا ػػػػكل كتػػػػأ لمنػػػػهيػف تػػػاح ب يا مػػػػيا ج    زكَّ
نمػػػيػػمي الرحػػػت يا صػػعػػأزم    دا ػف تبعػا لػؿ! كا 
 داػػػػراًؽ إذا عػػػػـ ال ػػػػػػا رغػػػػػنػنػف نت باؽو بي  
 ا المدلػتيدًنيؾى ًذكرىاؾى الجمميةي ب ليس ي جمن  
 في الطريؽ كلف تسافر ميٍ رىدا ما أنت كحدؾ  
 ( ُ) دلػأركاحنا إف رحمت تسير صم ؾ كالج  

 وـ يأتي بعدتا بست مقطكعات تستقؿ  كؿ كاحدة بقافية.
كقكؿ ميصاريؿ نعيمة مف  بكتك الذم تتغير فيَّ القافية عقب كؿ بيتيف:  انثىائُاث -2

 قجيدتَّ "أغمض ج كنؾ تبجر":
 إذا سػػػػػػػػػػػػػػػماؤؾ يكمػػػػػػػػػػػػػػػان 

 

بػػػػػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػػػػػالغ   يكـٍ تحجَّ

 

 أغمػػػػػض ج كنػػػػػؾ تبجػػػػػر
 

 صمػػػػػػػػػؼ الغيػػػػػػػػػـك نجػػػػػػػػػكـٍ  
 

*** 
ػػػػػػػػػػػػػا كلىػػػػػػػػػػػػؾى إمَّ  كاَرضي حى

 

ت بالومػػػػػػػػػػػػػػػػكجٍ   شَّػػػػػػػػػػػػػػػحى  تىكى

 

 أىغًمػػػػػض جي يكنىػػػػػؾى تيبًجػػػػػرٍ 
 

كجٍ   ػػػػػػري تحػػػػػػتى الو مػػػػػػكًج مي
(ِ) 

 

كتك أف يقـك الشاعر بتقسيـ قجيدتَّ إلى مقاطا يتككف كؿ مقطا مف انثالثُاث:  ا3
بينهػا مصتم ػة عػف قافيػة مػا قبمهػا كمػا يميهػاب كمػف والوة أبيات مكحدة القافية فيمػا 

 ذلؾ قجيدة ميصاريؿ نعيمة "قبكر تدكر" كالتي منها:
ػػػػىِّ القػػػػػبكر ػػػػي! تممػػػػي نيحى  تممِّ

 

 كنمتص منها رحيػؽ الػدتكر 
 

 عسػػػػانا إذا مػػػػا رأينػػػػا عظامػػػػػا
 

 ي تِّػػػؽي منهػػػػا الربيػػػاي الزتػػػكر 
 

                                           

 ُُّ( نسيب عريُةب  اَركاح الحاررة ب ص ُ)
 .ٗ( ميصاريؿب  تمس الج كفب ص ِ)



 

  

 

 
ًبيِّ  ًر العىرى  تىجًديدي ميكًسيقىى الشِّعًر ًفي ًشعًر المهجى

 

ُِٕٖ 

 عرفنػػػػػػا بػػػػػػػأٌف ال نػػػػػػػاثى بقػػػػػػػػاثه 
 

 ػدكركأٌف الحيػػػػػػاةى قبػػػػػػكره تػػػػػػ 
 

*** 
 تممػػػػػي! تممػػػػػي كصمػػػػػي الرجػػػػػاث

 

ػػػػػدِّم بعينيػػػػػؾ نحػػػػػك القُػػػػػاث   كمي
 

 عسػػػػػاؾ إذا مػػػػػا رأيػػػػػت شمكسػػػػػا

 

 تغييػػػػػب كتبػػػػػدك بحكػػػػػـ القُػػػػػاث 
 

 عرفػػػػػػت بػػػػػػأف البقػػػػػػاثى امتوػػػػػػػاؿه 

 

 (ُ)كأف الرجػػػػػػاث شػػػػػػقاثي البقػػػػػػػاث 
 

اعيات أك المربعات لدل شعراث المهجرب ككأنَّ بكور تذا المكف مف الر :  انشباعُاث -4
كقهـ كارتاحت إليَّ ن كسهـب كمف المكلعيف بالرباعيات نسيب عريُية كرشػيد راؽ ذ

 برباعيات الصياـب كمف رباعيات نسيب قكلَّ:  اشبيهنظما أيكب المذاف نظَّما رباعيات 
 أصػػػػػذت ن سػػػػػي إلػػػػػى طبيبػػػػػي

 

 كقمت : يػا طػب مػا العػالج ل 
 

ـى جسػػػػػمي  فػػػػػراحى يأسػػػػػك سػػػػػقا

 

 كيحسػػػبي الػػػداثى فػػػى المػػػػزاج 

 

 جػػػاح ب جػػػؼَّ زيتػػػيفقمػػػتي يػػػا 

 

 فبػػػػػػػػػاطال تجبػػػػػػػػػري السػػػػػػػػػراج 

 

 إذا صبػػػػػا النػػػػػكري فػػػػػي الػػػػػدرارم
 

 (ِ)فمػػػا تػػػرل ين ػػػا الزجػػػاج  
 

كمنهػا مػا  ب( ّ)كمنهػا مػا يصُػا لقافيػة كاحػدة كقجػيدة" زارػرة زارػرة"ا ماسُاث:  - 5
 تتنكع قافيتَّ كقجيدة "البالد المحجكبة" لجبراف التي يقكؿ فيها: 

 ؼي ننجػػػر ػتػػػك ذا ال جػػػر فقكمػػػ
 

 عػػػف ديػػػار مػػػا لنػػػا فيهػػػا جػػػديؽ 
 

 ك نبػػػات يصتمػػػؼػمػػػا عسػػػى يرجػػػ
 

 زتػػػػػػر  عػػػػػػف كػػػػػػؿ كرد كشقيػػػػػػػؽ 
 

 ب أٌنػػػػػػى يأتمػػػػػػػؼػد القمػػػػػػػكجديػػػػػػ

 

 مػػػػا قمػػػػكب كػػػػؿ مافيهػػػػا عتيػػػػػؽ 
 

 يػتػػػك ذا الجػػػبح ينػػػادل فاسمعػػػ
 

 ي صطكاتػػػػػػػػػػػَّػي نقت ػػػػػػػػػػػكتممػػػػػػػػػػ 
 

                                           

 .ٖٔ( ميصاريؿ نعيمةب تمس الج كفب ص ُ)
 .ّٖ( نسيب عريُةب اَركاح الحاررةب صِ)
 .ِّٖص  ب ِ( ديكاف القركل ب ج ّ)
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ُِٕٗ 

 يػا  مسػػػػػػػػاث يدَّعػػػػػػػػد ك انػػػػػػػػقػػػػػػػ
 

 (ُ)أف نػػػػكر الجػػػػبح مػػػػف آياتػػػػػَّ 
 

بيػات اَكلػى كقكافيهػا الصارجيػة اَصمية تي "ال ػاث" فػي الوالوػة فالقكافي الدا
كنجػد البيتػيف اَصيػريف قكافيهمػا الداصميػة "العػيف" كقكافيهمػا الصارجيػة  بتي "القاؼ"

كقد اتَّبا جبػراف النسػؽ ن سػَّ  ب"التاث"ب وـ يغير مف ذلؾ النسؽ في باقي الصماسيات
 .(ِ)في قجيدتَّ "باَمس"

نظـ يراعي تكرار قافيتيف أك أكور بعد كؿ عدد معػيف مػف اَشػطرب  كتك:  املسمطتا 6
 ب( ّ)تكػاد   تحجػىب كتعػد  المكشػحات نكعػا مػف الشػعر المسػمط بكجكر  كويػرة جػدا

كعمى تذا فاف المسمطة تطمؽ عمى اَشكاؿ التي أصذت أسماث صاجةب ما دامت قد 
صتمػػؼ فيػػَّ نظػػاـ مقطػػا عػػف نكَّعػػت فػػي القافيػػة تنكيعػػان يحقػػؽ لهػػا شػػكالن زصرفيػػان   ي

 كالتي يقكؿ فيها:  بمف نماذجها قجيدة "قحط الرجاؿ" لمقركمك  ب( ْ)آصر
 عـً ػسًؿ السَّاًحًبيفى ذيييكؿى النَّ 

 ًبما سمصكا مف جنكد الغنـ 
 ةي دـل ػػػػكـ بقيػػؽى فيػػػـ يبػأل

 دـل ػػػعركف بجمر النػأ  تش
 أ  تبجركف شقاث الكطفل 

                                           

 . ِٖٔػ  ِٖٓ( جبراف صميؿ جبرافب بدارا كطرارؼ ب جبراف ب ص ُ)
 .ِٗٗن سَّ ب ص  (ِ)
  ِٖٔ( إبراتيـ أنيسب مكسيقى الشعرب ص ّ)
( عبػػد العزيػػز نبػػكمب اإلطػػار المكسػػيقي لمشػػعر مالمحػػَّ كقُػػايا ب الجػػدر لصػػدمات الطباعػػة ب ْ)

 .  َّٕب ص  ُٕٖٗ
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َِِٕ 

 وـ يقكؿ : 
 كًد ػػػػذيؿِّ القييي ػً ػف بػػػػميػاعا نػكي

 ًد ػػػػكافى العبيػي تى ػكيا سادة ف
 ًد ػأىًمٍف أىجًؿ تىقًبيًؿ ًرجًؿ العىًمي

كًد ػكًبرىم الذ قيكًف ل   رًط الس جي
طىف   (ُ)غىدىرتـي ًبشىعبو كًبعتـي كى

حيػػث نجػػد أف  بعمػػى أف شػػعراث المهجػػر قميمػػك الػػنظـ عمػػى شػػكؿ المسػػمطة
القػػركم  :بينمػػا نظػػـ عميػػَّ الشػػاعراف بعقػػؿ الجػػر لػػـ ينظمػػكا عميػػَّجبػػراف كنعيمػػة ك 

ف كرد فػػي ديكانيهمػػا أشػػكاؿ تشػػابَّ المسػػمطة  بكنسػػيب عريُػػة قجػػارد محػػدكدةب كا 
كيرجػا ذلػؾ بكلكف دصكلها تحت أشكاؿ أصػرل أكلػىب كصاجػة المصمسػات المشػطكرة 
ف إبػداعات إلى الطبيعة المكسػيقية لممسػمطةب كمػا تحتاجػَّ إلػى نظػـ زصرفػي يحػد  مػ

أك عمػػى اَقػؿ يحتػػاج إلػػى  بامسػمط يعتبػػر إلػػى حػد مػػا شػكالن جػػعبن فشػػكؿ ال بالشػاعر
 .(ِ)حذر شديد في النظـ عميَّ

كتػػك الػذم يجعػؿ الشػطر أساسػا لمتق يػػةب كلػيس البيػتب كقػد أكوػر منػػَّ :  اا املشاطش7
بالتق يػػة فػػي  - شػػعراث المهجػػرب كقػػد التزمػػكا فػػي كويػػر مػػف شػػعرتـ المتنػػكع القافيػػة

 شطر اَكؿب كتصرج مف تذا النظاـ أشكاؿ منها اآلتي: ال
كتػك الػذم تقسَّػـ فيػَّ القجػيدة إلػى أقسػاـ يتُػمف كػؿ قسػـ منهػا أ ا املشبع: 

ت ػػؽ فيػػَّ قافيتػػا الشػػطر اَكؿ تفمنهػػا مػػا  بأربعػػة أشػػطرب كيراعػػي نظػػاـ مػػا لمقافيػػة
الشػػعر  كالوالػػث كمػػا تت ػػؽ قافيتػػا الشػػطر الوػػاني كالرابػػاب كتػػي كويػػرة فػػى مشػػطرات

 العربيب كمنها قكؿ نسيب عريُة: 
                                           

 ُْْػ  ُّْب ص  ُ( ديكاف القركل ب ج ُ)
  ٖٗب ص أبكلمك( سيد البحراكمب مكسيقى الشعر العربى عند شعراث ِ)



 

  

 

 
ًبيِّ  ًر العىرى  تىجًديدي ميكًسيقىى الشِّعًر ًفي ًشعًر المهجى

 

ُِِٕ 

 أبػػػػػػػػت الميػػػػػػػػالى الطػػػػػػػػرب
 

 كاستكحشػػػػػػػػػػػػػت أيامنػػػػػػػػػػػػػا 

 

 كالعمػػػػػػػػر كلػػػػػػػػى كذتػػػػػػػػب
 

 كلػػػػػػـ ننػػػػػػؿ منػػػػػػَّ المنػػػػػػى 
 

 كتمنػػػػػػػا بربػػػػػػػات الجمػػػػػػػاؿ
 

 فمػػػػػػػػػا قنعنػػػػػػػػػا بالجػػػػػػػػػكر 
 

 ككػػػػػػػـ ظ رنػػػػػػػا بالكجػػػػػػػاؿ
 

 (ُ)فمػػػـ نجػػػػد فيػػػَّ الػػػػكطر  
 

 كمنَّ قكؿ جبراف : 
 تمػػػػػؾ أيػػػػػاـ تقُػػػػػت ب فأبشػػػػػرم

 

 طيػػؼ الكػػرل يػػا عيػػكني ب بمقػػب 
 

 أ  تػػػػذكرم يػػػػا ن ػػػػسب كاحػػػػذرلب
 

 ذلػػػػػؾ العهػػػػػد كمػػػػػا فيػػػػػَّ جػػػػػػرل 
 

 كمػػػػػا كػػػػؿ تػػػػذا كػػػػػاف بػػػػاَمسب
 

 كػػػػاف بػػػػاَمس تػػػػكلى كالُػػػػباب 
 

 كمحػػػػػػا السػػػػػػمكاف ماُػػػػػػي كمػػػػػػا

 

 (ِ)ت رط اَن اس عقدا مف حبػاب 
 

كتك أف يقسػـ الشػاعر مقطكعتػَّ إلػى أقسػاـ يتُػمف كػؿ قسػـ ب ا املخمس: 
ا تػك مػا كاسػتعذابن  ااـ صػاص فػي قكافيػَّب كأكورتػا كركدن ظػكلهػا ن بمنها صمسػة أشػطر

تتكػػرر قافيػػة الشػػطر الصػػامس منػػَّ عبػػر القجػػيدة كمهػػاب كبػػذلؾ يكػػكف نػػكاة لممكشػػح 
إذ نظـ عميَّ  نأيُانب كيعد الشاعر القركم أكور شعراث المهجر نظمان عمى تذا الشكؿ

كع (ّ)ست قجارد طكاؿ َّ كتأمميةب كمف ما بيف قكمية كغزلية كجكفي بمصتم ة المُك
 قجيدتَّ القكمية "لبناف كوكرة حكراف" قكلَّ: 

 ككيػػؼ ألػػـك فػػي كطنػػي الزمانػػال
 

 كمنػػػػػػػػا ذلػػػػػػػػة   مػػػػػػػػف سػػػػػػػػكانا! 
 

 ألسػػػػػػػػنا قػػػػػػػػد أتنػػػػػػػػا  فهانػػػػػػػػػال
 

 كقمنػػػػػػػػا كػػػػػػػػف فرنسػػػػػػػػيان فكانػػػػػػػػا! 
 

 إذف فميهننا نيؿ المراد

                                           

 .  ُُٓ( نسيب عريُةب  اَركاح الحاررةب ص ُ)
 ََّ( جبراف صميؿ جبرافب  البدارا كالطرارؼب ص ِ)
 . ِبجِٗٗب ٖٖٓب ُب ج َّْب ِّْب ّْب ُّٗ( راجا الديكاف قجاردب ص ّ)



 

  

 

 
ًبيِّ  ًر العىرى  تىجًديدي ميكًسيقىى الشِّعًر ًفي ًشعًر المهجى

 

ِِِٕ 

ػػػػػػػػينا لمتعجػػػػػػػػب أف نهكنػػػػػػػػا  ُر

 

 فأغمُػػػنا عمػػػى الُػػػيـ العيكنػػػا 
 

 مكنانقػػػػػكؿ: المسػػػػػممكف المسػػػػػم
 

 فنػػػػػػػػرميهـ كنحػػػػػػػػف الصػػػػػػػػارنكف 
 

 (ُ)نبيا بدرتـو مجد البالد
 كتكذا تمُي القجيدة كمها. 

كفيَّ تككف قافية الشطر اَكؿ تػي قافيػة الشػطر الوػانيب كمػف وج: ضدا امل ث
 نماذجها في الشعر المهجرم قكؿ الشاعر القركم: 

 يػػا لميػػاث عنػػي تػمػػذ غبػػ
 

 منػػػػػي اَنػػػػس زارػفػػػػر تػػػػ 
 

 غانػػػػػػػيؾ اَػت تمػػػػػػػكبدلػػػػػػ
 

 كجػػػػكحت ركض اَمػػػػاني 

 

 شػػػػػػاؾ بػػػػػػاَنكاث رػفال جػػػػػػ

 

 بػػػػػػػػاؾ باَنػػػػػػػداث رػكالزتػػػػػػػ 

 

 المسػػاث  أدصػػؿ كػػكصي فػػي
 

 سػػػػكراف مػػػػف فػػػػرط عميػػػػاث 

 

   أراؾً  يػحكلػػػػػػػػػػ رػنظػػػػػػػػػػا
 

ػػػػى سػػػػكاؾً ػكالعيػػػػ   ف   تُر

 

ًمرػػػػ كػػػػـ  ُػػػػياث ؾػمنػػػػ تػمي
 

(ِ)مػػػػاث  ػتمػػػػ  تػفأجبحػػػػ 
 

 

 

                                           

 .  ُّْػ  َّْب ص  الديكاف (ُ)
 . ٕٕٓبص ِف القركم بج ديكا (ِ)



 

  

 

 
ًبيِّ  ًر العىرى  تىجًديدي ميكًسيقىى الشِّعًر ًفي ًشعًر المهجى

 

ِِّٕ 

 شابعاملبحث ان
 املىشحاث

عمى كزف مصجكصب كتك يتألؼ في اَكور مف ستة  كالمكشح كالـ منظـك
"أق ػػاؿ" كصمسػػة "أبيػػات"ب كيقػػاؿ لػػَّ التػػاـب كفػػي اَقػػؿ صمسػػة أق ػػاؿ كصمسػػة أبيػػاتب 

 "فالتاـ" ما ابتدئ فيَّ باَق اؿب ك"اَقرع" ما ابتدئ فيَّ باَبيات. بكيقاؿ لَّ اَقرع
تها في كزنهػا ق اؿ أجزاث مؤل ة يمـز أف يككف كؿ ق ؿ منها مت قا ما بقيكاَ

كقكافيهػػا كعػػدد أجزارهػػاب ك"المطمػػا" تػػك الق ػػؿ اَكؿ مػػف أق ػػاؿ المكشػػحةب كأقػػؿ مػػا 
 يتركب الق ؿ مف جزأيف فجاعدا إلى ومانية أجزاث.

)اَغجاف( أجػزاث مؤل ػةب م ػردة أك مركبػةب يمػـز كػؿ بيػت منهػا أك كاَبيات 
اب   فػي قكافيهػاب بػؿ أف يككف مت قا ما بقية أبيات المكشح في كزنها كعػدد أجزارهػ

يحسف أف تككف قكافي كؿ بيت منها مصال ة لقكافي البيت اآلصرب كالق ؿ اَصير مػف 
 (.ُ)المكشحة يسمى "صرجة 

كتػػذا الشػػكؿ مػػف الػػنظـ نقمػػَّ المهجريػػكف عػػف النمػػاذج اَندلسػػية المعركفػػة 
باسـ المكشحات اَندلسيةب فهذ  شدت انتبا  شعراث المهجر عمى كجػَّ الصجػكصب 

ػعها الكشَّػاحكف ك  ف لـ يتبعكا في استصدامهـ لهػا القكاعػد كالقػكانيف ن سػها التػي ُك ا 
                                           

( عف م هكـ المكشػح كشػكمَّ كبنارػَّب راجػا الطػراز فػي عمػؿ المكشػحاتب القاُػي السػعيد أبػى ُ)
 َُِالقاسـ تبة اهلل بف جع ر ابف سناث الممؾب تحقيؽ: جكدة الركابيب سمسة الػذصارر عػدد 

ارب المكشػح ـب مػا تقػديـ سػميماف العطػ ََِْالهيرة العامة لقجػكر الوقافػةب القػاترةب مػايك 
اَندلسىب جمكريؿ ـ ػ ستيرفب ترجمة كتقديـ كتعميؽ د . عبد الحميد شػيحةب مكتبػة اآلدابب 

ب اَدب اَندلسػػػي مػػػف ال ػػػتح إلػػػى سػػػقكط الصالفػػػةب  أحمػػػد تيكػػػؿب دار َُٗٗطبعػػػة أكلػػػى 
ب المكشػػحات اَندلسػػيةب  سػػميماف العطػػارب الهيرػػة ِٖػ  ِٔب صُْٗٗب ُُالمعػػارؼب ط

ب المكشػحات اَندلسػيةب ُّْػ ص ُّٗـب صََِِوقافػةب القػاترة يكنيػة العامة لقجػكر ال
 .َُٖٗد. محمد زكريا عنانىب عالـ المعرفةب الككيتب 



 

  

 

 
ًبيِّ  ًر العىرى  تىجًديدي ميكًسيقىى الشِّعًر ًفي ًشعًر المهجى

 

ِِْٕ 

نمػػػا اتصػػػذك  كسػػػيمة لمتص يػػػؼ مػػػف قيػػػكد الػػػكزف كالقافيػػػة المكحػػػدةب  اَندلسػػػيكفب كا 
فتالعبكا بأق الَّ كأبياتَّ حتػى نجحػكا فػي تقػديـ جػكرة أكوػر لط ػا كرقػة مػف المكشػح 

م ػتعالب أك يبػدك غالبػا كسػيمة إلظهػار القػدرة  اَندلسي الذم كاف يبدك أحيانا سقيما
 عمى الجنعة البيانية كالبديعية.

اسػػتصدمكا  - الشػػمالي كالجنػػكبي َّ:يبقسػػم –كالكاُػػح أف شػػعراث المهجػػر 
المكشػح عمػى نطػاؽ كاسػا كأكوػر اسػػتصدامهـ لػَّ فػي الشػعر الحنػيف كالغربػةب كيميػػَّ 

ػػكعات اَصػػرل اإلنسػػانيات كال مسػػ ة  :موػػؿ بشػػعر الحػػبب فالطبيعػػةب وػػـ تػػأتي المُك
 .(ُ)كالشعر اَصالقي كتكذا

ككػػاف لمػػيمهـ لممكشػػحات أف نظمػػكا عميهػػا قجػػارد مسػػتقمة أك مقػػاطا مػػف 
قجػػارد تحتػػكم عمػػػى عػػدة أشػػكاؿ منهػػػا المكشػػحةب كمػػا أنهػػػـ نظمػػكا عمػػى أشػػػكاؿ 
تشػػبههاب أك تموػػؿ طابعػػا قريبػػا منهػػاب كمػػف نمػػاذج المكشػػح التػػاـ مكشػػحة "عينػػاؾ 

 تب يقكؿ فبها:عيناؾ" ل رحا

 عينػػػاؾ عينػػػاؾ يػػػا غزالػػػي
 

 قػػػػػد صمتػػػػػاني كمػػػػػا تشػػػػػاث 
 

 سػػػهراف اسػػػتطعت الميػػػالي
 

 كلهػػػػاف أسػػػػتنجد السػػػػماث 
 

 ىػانعأ اػبته ـ ليمةػك
   يطاؽ كػكت حرالجك

 أرنك إلى البدر كتك راف
 ى ات اؽػعم ى كأنيػحت

 ر كالمسافػيا حمكة الوغ
                                           

ػػكعاتهاب اَدب اَندلسػػىب مجػػط ى الشػػكعةب دار العمػػـ ُ) (   راجػػا : أغػػراض المكشػػحات كمُك
سػيةب محمػػد ب كالمكشػحات اَندلّْْػ  َْٓب صُْٕٗلمماليػيفب بيػركت الطبعػة الوانيػػةب 

 .  ّٕػ  ِٓزكريا عنانىب ص
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ِِٕٓ 

 كأس النكل مرة المذاؽ
 يػتبالػػػػػػػػػػ ـ ػكلػػػػػػػػػػ جرعتنيهػػػػػػػػػػا 

 

 اثػاإلبػػػػػػػػػػػ دػف بعيػػػػػػػػػػػػإذ ؿ مػػػػػػػػػػػ 
 

 مػػػػػا أرصػػػػػص اَن ػػػػػس الغػػػػػكالي
 

 (ُ)عنػػػػػد الغػػػػػكاني مػػػػػف النسػػػػػاث 
 

كتتكػكف  بتمؾ أبسط جكر المكشحات اَندلسية التػي أصػذتا شػعراث المهجػر
أق الها كأبياتها مػف عػدد ُػريؿ مػف اَكسػاط كاَغجػافب كتػي اَجػزاث التػي ينقسػـ 

ا تػػػذ  الجزريػػػات ازداد المكشػػػح تعقيػػػدن  إليهػػػا الق ػػػؿ كالبيػػػتب إذ إنػػػَّ كممػػػا زاد عػػػدد
كجػػػعكبةب كيكػػػكف عمػػػى الكشَّػػػاح حينرػػػذ أف يقػػػـك بمجهػػػكد ذتنػػػي أكبػػػر بكويػػػر مػػػف 
المجهكد المبذكؿ في المكشػح البسػيطب فبػد  مػف أف يتصيػر قافيػة أك اونتػيف لمق ػؿب 
يكػػكف عميػػَّ أف يصتػػار والوػػة أك أربعػػة أك أكوػػر مػػف ذلػػؾب كيتكػػرر تػػذا فػػي اَبيػػاتب 

كتػي جػعكبة اصتيػار اَل ػاظ التػي تحػافظ عمػى الت عيمػة التػي  بجعكبة أصػرلكتناؾ 
أبسػػط أشػػكاؿ  لذا نقػػكؿ أف الشػػكؿ السػػابؽ تػػكنيسػػتصدمها الكشػػاح فػػي مكشػػحاتَّ

 المكشح.
كتذ  المكشحة تتألؼ مف أربعة أق اؿ كوالوة أبيات فقطب كتذا ما يشير إلػى 

ت المتعػارؼ عميهػا فػي المكشػحةب صركج المهجرم عف ا لتزاـ بعدد اَق اؿ أك اَبيا
 ة مف قجيدتَّ "تعالي جباحا":يُا قكؿ نسيب عريُكمنَّ أ

 ى غرفتيػإل      اػتعالي جباح                         
 عرل غرفتي    ؼػػػكحمي بمط                         
 ى يقظتيػإل      كدػػػػػكلعمي أع                         

*** 
 رفتػػي فػػي الجػػباحتعػػالي إلػػى غ

 

 كأرصػػػي الشػػػعكر كحمػػػي الكشػػػاح 
 

 الجنػػػػػػاح ؼيػػػػػػفكرفػػػػػػي عمػػػػػػى ر 

 

ف لػػػػػـ أجبػػػػػؾ بػػػػػرغـ الجػػػػػياح   كا 
 

 فشقي الجيكب عمى الميت
 ؾ أك بكتيػي حبيبػكلكم

                                           

 . َِّـب صُْٓٗ( إلياس فرحاتب الربياب ساف باكلكب ُ)
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ِِٕٔ 

 اـ نكما بال يقظةػد نػفق
 قػػػد استسػػػممت مهجتػػػي لمكعػػػكد

 

 در الػػػرؤل لػػػف تعػػػكدػت بصػػػػفظمػػػ 
 

 كدػا العهػػػػػػػكصانتػػػػػػؾ فػػػػػػي حبهػػػػػػ
 

(ُ)ل فػػي الصمػػكدلفهػػؿ نمتقػػي يػػا تػػر  
 

 

كتكذا إلى آصر المكشحة الطكيمة التامةب التي تحتكم عمى اوني عشر ق الب 
كأحػػػد عشػػػر بيتػػػا أك غجػػػناب كمػػػف نمػػػاذج المكشػػػح "اَقػػػرع" الػػػذم يبتػػػدأ باَبيػػػاتب 
مكشػػحة "تػػؿ سػػيدم تنػػا" لقيجػػر سػػميـ الصػػكرمب الشػػاعر المػػدنيب كتػػي مػػف النػػكع 

 ا جتماعيب يقكؿ فيها: 
 ؾتجػػػػػػػػػػػػرت أكطانػػػػػػػػػػػػ

 

 كأنهػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػراب 
 

 كع ػػػػػػػػػػػػػت إصكانػػػػػػػػػػػػػؾ
 

 كػػػػػػػػػػػػػأنهـ ذرػػػػػػػػػػػػػاب 
 

 رت إيمانػػػػػػػػػػػػػؾػأنكػػػػػػػػػػػػػ
 

 بػػػػػػػػػػػػاهلل كالكتػػػػػػػػػػػػاب 
 

 يا رب غ رانؾ   
 ف أوريػػػػػػػتػلػػػػػػػرف تكػػػػػػػ

 

 فىًممًغنىػػػػػػػػػػى أسػػػػػػػػػػباب 
 

 رت فابتنيتػػػػػػػػػػػؾػبطػػػػػػػػػػػ
 

 نػػػػػػػػكاطح السػػػػػػػػحاب 
 

 ؼ بيػػػػػػػػتػبيتػػػػػػػػا كألػػػػػػػػ
 

 ُػػػؿ بهػػػػا السػػػػحاب 
 

 (ِ)كأنت ما اتتديت                  
ة مكحػدة إلػى نهايتهػا كتػي "البػاث السػاكنة" كنالحظ أف لهػذ  المكشػحة قافيػ

كتذا غيػر كارد فػي المكشػحات اَندلسػيةب وػـ تنػاؾ قافيػة وانيػة يمتزمهػا النػاظـ فػي 
ب بينمػا يمتػـز كتصتمؼ فػي كػؿ بيػت عػف اآلصػر باَغجاف الوالوة اَكلى مف كؿ بيت

                                           

 . ُِٔ( نسيب عريُةب اَركاح الحاررةب صُ)
( قيجػر سػميـ الصػكرم الشػػاعر المػدنيب ديػكاف المػدنىب مطػػابا كزارة الوقافػة كاإلرشػاد القػػكميب ِ)

 .ِّـب صُٔٔٗدمشؽب 



 

  

 

 
ًبيِّ  ًر العىرى  تىجًديدي ميكًسيقىى الشِّعًر ًفي ًشعًر المهجى

 

ِِٕٕ 

ُن  تـ بػَّ ف قافية اَغجػاف اَكلػى تػي ن ػس قافيػة الق ػؿ الػذم يصػكا أف تكالناظـ أي
 كؿ دكر أك كؿ جزث مف أجزاث المكشحة. 

سػيقيتها كقد اسػتغؿَّ شػعراث المهجػر مك  بكلممكشحات المهجرية أشكاؿ أصرل 
كا مف الشدك عميها حنينا إلى أكطانهـب يقكؿ القركم الػذم يػأتي الحنػيف أعمػى فأكور 

 نسب مكشحاتَّ:
 بػحتػػػػػػاـ أحيػػػػػػا غريػػػػػػ

 

 فػمالي كط 
 

 يػػا يػػـك كجػػؿ الحبيػػب

 

 فػأنت الزم 
 

 ىػدتػػػػػػر بقمبػػػػػػي رمػػػػػػ
 

 سهـ النكل 
 

 تيهػػػػات غيػػػػر الحمػػػػى
 

 ي دكاػػػالػػم 
 لبنػػػػػاف نعػػػػػـ الطبيػػػػػب

 

 فػػػػػػػػتحػلمم 
 إف كنػػػػت منػػػػَّ قريػػػػب

 

 (ُ)زاؿ الحزف 
 كيقكؿ في قجيدتَّ "الغريب كالشمس":

 اؿػاؿ كجمػػػػػػة النػػػػػكر كمػػػػػػربػػػػػ
 

  الػػػػػما أح 
 مزبدا كجهؾ مػف صمػؼ الجبػاؿ

 

  ىػمػػػػػػكتج 
 ؿ الميؿ نحك الغػرب مػاؿماؿ ظ

 

  ىػػػكل وـ  
 شمس لبناف انظػرم حػاؿ الغريػب

 

 َّػػػكارحمي 
 كاذكػػػرم كػػػؿ شػػػركؽ كغػػػركب

 

 َّػػػػػػػػػػلذكي 
 إنػػػػػَّ جػػػػػب كتػػػػػذكار الحبيػػػػػب

 

 (ِ)مؿث فيَّ 
 كيقكؿ فكزم المعمكؼ:

                                           

 َِٔب صُـب جُٖٕٗر القركمب ديكاف القركل دار المسيرةب بيركتب ( رشيد سميـ الصكرم الشاعُ)
 . ِٔٓب صُ( ديكاف القركلب جِ)



 

  

 

 
ًبيِّ  ًر العىرى  تىجًديدي ميكًسيقىى الشِّعًر ًفي ًشعًر المهجى

 

ِِٕٖ 

 أصػػػػػي كالزمػػػػػاف ُػػػػػنيف
 

 اػػػػُػر الغػػبغي 
 أوَّػػػػػػػر بقمبػػػػػػػي الحنػػػػػػػيف

 

 اػػػػد مُػػػػػهػلع 
 بػػػػػػػػػَّ آمنػػػػػػػػػيف  ارتعنػػػػػػػػ

 

 جركؼ القُا 

 ا زلت مف بعد ػكم
 (ُ)أقرأ عميَّ السالـ 

 كمما جاث منَّ في الغزؿ قجيدة فرحات "ياحمامة" كالتي يقكؿ فيها: 
 يػػا عػػركس الػػركض يػػا ذات الجنػػاح

 

 ةػػػػامػمػيا ح 
 الجػػػػػباح عنػػػػػد مجػػػػػحكبة سػػػػػافرم

 

 ةػػػػالمػػػبالس 
 جػػػػػػراح فػػػػػػؤادو ذم كاحممػػػػػػي شػػػػػػككل

 

 َّػػػػػػػػػامػيػكت 
 أسػػػرعي مػػػف قبػػػؿ أف يشػػػتد الهجيػػػر

 

 زكحػػػػػػػػػبالن 
 اَويػػػر   أمػػػكاج بػػػيف  كاسػػػحبي مػػػا 

 

 يػموؿ ركح 
ذا  الػػػػػػػػػركض النُػػػػػػػػػير لػػػػػػػػػؾ  ح كا 

 

 ( ِ)فاستريحي 
 كمنَّ قكؿ القركم: 
 سػاَمػػػػػػػ   يػػػػػػػا حبػػػػػػػذا

 

 رـكػالكػػػػػ  فػػػػػي غمػػػػػكة
 

 رػالسمػػػػػػػػػػػػػػ  كنشػػػػػػػػػػػػػػكة
 

 مسػإذا نامػػػػػػػػػػت الشػػػػػػػػػػ
 

 ـكػالنجػػػػػػػػػػػػػ كتبػػػػػػػػػػػػػت
 

 رػالقمػػػػػػػػػػػػػػػػػ تغػػػػػػػػػػػػػػػػػازؿ
 

 تكارينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل
 

 بػعػػػػف أعػػػػيف الجحػػػػ
 

 رػطيػػػػػػػػػريف فػػػػػػػػػي ككػػػػػػػػػ
 

 تهاكينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 

 مػػػػػػػف سػػػػػػػكرة الحػػػػػػػب
 

 (ّ) رػوغػػػػػػػػرا عمػػػػػػػػى وغػػػػػػػػ
 

                                           

 . ْٖـب  صُٕٓٗ(   فكزم المعمكؼب ديكاف فكزم المعمكؼب دار ال رجانيب بيركتب ُ)
 .ْٖ( إلياس فرحاتب ديكاف فرحاتب صِ)
 .ِٖٖبصِ( ديكاف القركلب جّ)
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ِِٕٗ 

 كمنَّ قكؿ جبراف:
 ا قمبػػػػػػػػػػيػيػػػػػػػػػ بػػػػػػػػػاهلل

 

 كاؾػػػػػػت  ـػػػػػػػػتػاك 

 كأصػػػػؼ الػػػػذم تشػػػػكك 
 

 تغنـ -عمف يراؾ 

 مػػػػػف بػػػػػػاح باَسػػػػػػػرار
 

 
 

 
 

 ؽػاَحمػػػػػػػػػػػ ابَّػيشػػػػػػػػػػػ
 

 
 

  
 ت كالكتمػػػػػػػػافػالجمػػػػػػػػ

 
 

  
 ف يعشػػػػػؽػل بمػػػػػأحػػػػػر 

 
 
 

  
 اهلل يػػػػػػػػػػا قمبػػػػػػػػػػيػبػػػػػػػػػػ

 

 ػاؾػػػػػػػػػػػػػػػػػػػآت  إذا 
 مسػػػػػػػػػػػػػتعمـ يسػػػػػػػػػػػػػأؿ

 

 (ُ)عما دتاؾ فاكتـ 
كػذلؾ ك  بكقد استصدـ المكشح أيُا عند شػعراث المهجػر فػي كجػؼ الطبيعػة

كعات ال مس ة كمنػَّ قػكؿ جبػراف مػف قجػيدة "يػا ن ػس"  باستصدـ المكشح في المُك
 عف فمس تَّ فى التناس : 

 ن ػػػػس مػػػػا العػػػػيش سػػػػكليػػػػا 
 

 ليػػػػػػػػػػػػؿ إذا جػػػػػػػػػػػػف انتهػػػػػػػػػػػػى 
 

 بال جرب كال جر يدـك
 كفػػػػػػػي ظممػػػػػػػا  قمبػػػػػػػي دليػػػػػػػؿ

 

 عمػػػػػػػػػػى كجػػػػػػػػػػكد السمسػػػػػػػػػػبيؿ 
 

 في جرة المكت الرحـك
 يػػػػػا ن ػػػػػس إف قػػػػػاؿ الجهػػػػػكؿ

 

 الػػػػػػػػػػركح كالجسػػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػػزكؿ 
 

 

 كما يزكؿ   يعكد

                                           

 .َِٗكالطرارؼب ص( جبرافب صميؿ جبرافب البدارا ُ)
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َِّٕ 

 

 : إف الزتػػػػػػػػػػكر قػػػػػػػػػػكلى لػػػػػػػػػػَّ
 

 تمُػػػػػػػػػػػي كلكػػػػػػػػػػػف البػػػػػػػػػػػذكر 
 

 (ُ)تبقى كذا كنَّ الكجكد

قػػركم عػػف فمسػػ ة الحيػػاة كالمػػكت فػػي مكشػػحَّ بعنػػكاف "المحيػػاة كيتحػػدث ال
 :  الباقية" قارالن 

 اغربي يا شمس عني كاغمريني بالظالـ
 السالـ الرجؿ عمى شط  أُا  كدعيني 

 ال اسد  الُياث تذا   مف  ن سي  تعبت
 كاسد  حب  سكؽ  في راري   مف  رياث

 (ِ)المناـ  العيف عف  يكاريها   مأساة تمؾ 
" عمػى  كقد  جاث كوير مف مقطكعػات مطكلػة نسػيب عريُػة "عمػى طريػؽ إـر

نظاـ المكشحب ككذلؾ "عمى بساط الريح" ل كزم المعمكؼ صاجة في بدايػة المقػاطاب 
إف شػػػعراث المهجػػػر  :كمطكلػػػة "عبقػػػر" لشػػػ يؽ معمػػػكؼب كعمػػػى تػػػذا النحػػػك نقػػػكؿ

مكزكنػة  استصدمكا نظػاـ التكشػيح عمػى نطػاؽ كاسػا فػي دكاكيػنهـب كقػد اسػتصدمكتا
أك اعتمدكا  فهي مف "مجزكث الرمؿ" بعمى البحكر الصميمية كما في المكشحة اَصيرة

في نظامها عمى تكرار ت عيمة معينة بنظاـ معيفب كقد اصتم ت جكر تكزيعهـ َقساـ 
لها جكر لـ تكف مألكفة عنػد  بالمكشح كقكافيَّب كظهر في مكشحاتهـ نماذج جديدة

دني السابقةب كلـ يتقيد المهجريكف ببعض القكاعد التي موؿ مكشحة الم باَندلسييف
أك أف يػػأتي  بكػػا لتزاـ بعػدد معػػيف مػف اَبيػػات كاَق ػاؿ بسػنَّها اَندلسػػيكف لممكشػح

 بكلػػـ يتقيػػدكا بُػػركرة كػػكف المكشَّػػح غيػػر مػػكزكف ببأل ػػاظ صرجتػػَّ بأل ػػاظ أعجميػػة

                                           

 .  ِْٖػ ِّٖجبرافب صميؿ جبرافب البدارا كالطرارؼ ب ص  (ُ)
  .ُُِب ص ُديكاف القركلب ج( 2)
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ُِّٕ 

المكشَّح في ألكاف فمكشحاتهـ في معظـ اَحكاؿ مكزكنةب كذلؾ استصدـ المهجريكف 
شػػعرية أصػػرل غيػػر الحػػب كالصمػػر كالطبيعػػةب كالمػػدح كال مسػػ ة كالكطنيػػةب كمػػا أننػػا 
نالحظ أف المكشحات المهجرية تحكم أفكػارا أعمػؽب كجػكرا أكوػر تجػد داب كمكسػيقى 

 جميمة رقيقة في كوير مف اَحياف. 
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ِِّٕ 

  انىخائح
جػػػػراث اإلحجػػػػاثات كالقيػػػػاـ  بعػػػػد تنقمنػػػػا فػػػػي ريػػػػاض الشػػػػعر المهجػػػػرمب كا 

 بالتحميالتب تكجمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتاريب كاف مف أتمها ما يمي:
. إف نسػػب اسػػػتعماؿ شػػعراث المهجػػػر بقسػػػميَّ الشػػمالي كالجنػػػكبي َكزاف الصميػػػؿ ُ

التامَّة لـ تكػف كاحػدةب كمػا أف نسػب اسػتصدامهـ َنػكاع البحػكر لػـ تكػف كاحػدةب 
ؿ إيقاع بحر عمى آصػر َُّ ػي أك كمػ بفهناؾ مف ف ا أف الميػؿ إلػى التجديػد العرُك

الصركج عمى ت اعيمَّ لـ يكف بن س الدرجة عند الجمياب فقد كشؼ التحميػؿ عػف 
كجكد اتِّجاتيفب اتجا  عاـ يت ؽ فيَّ المهجريكف عند استصدامهـ َكزاف الصميؿب 
كصاجػػة المجيػػديف مػػنهـ مػػا نسػػب اسػػتعمالها لػػدل بعػػض الشػػعراث المجػػدديفب 

فيػػَّ المهجريػػكف بصجكجػػيتهـ ككشػػ كا عػػف تميػػزتـ فػػي  كاتجػػا  صػػاص احػػت ظ
ية.  استعماؿ اَكزاف العرُك

ركب بعض شػعراث المهجػر فػي حػدكد القجػيدة العمكديػة عجػيى البحػكر أحيانػاب  .ِ
كلـ يعقهـ عارؽ مف ل ظ كمكسيقىب بؿ تمومَّت في الديكاف المهجرم عمى ت اكتَّ 

نة التجديػدات مهػـ إلػى اسػتكاأغمب بحكر الشعر العربي المعركفةب كلػـ تصمػد تم
كالرغبػة فػي الصػركج عمػى المكسػيقى كالمػكركث  بالوػكرم الجمكحالتي نادل بها 
 .منها كمف المغة

ف لػػ كزاف المجػػزكثة كالمشػػطكرة عػػف كػػؿ مػػف يارت ػػاع نسػػبة اسػػتعماؿ المهجػػري .ّ
أك مف عاجػرتـب كلػـ تكػف تػذا  بعداتـ مف شعراث العربية عبر عجكر  السابقة

بػؿ  -كمػا يظػف الػبعض –بسبب سػهكلة اسػتعماؿ المجػزكث كالمشػطكر  ا رت اع
 يعكد لطبيعة التجربة المهجرية كشصجية الشاعر المهجرم.

كفػػي ذلػػؾ مغػػايرة  ب.  نظػػـ شػػعراث المهجػػر فػػي أكوػػر مػػف كزف لمقجػػيدة الكاحػػدةْ
المكركوػػة عبػػر قػػركف طكيمػػة مػػف  ةكاُػػحة لمػػا اعتػػادت عميػػَّ القجػػيدة العربيػػ
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 قية مكحدة الكزف.الجياغة المكسي
بتطػابؽ شػطرم البيػت الكاحػد مػف  -في بعض القجػارد -. لـ يمتـز شعراث المهجرٓ

 حيث الطكؿ أك عدد الت عيالت.
. الجما بيف شطرم البيت الكاحد في كحدة متماسكة في مقطكعات أك رباعيات أك ٔ

 صماسيات.
اسػػان لمقجػػيدة كيتصػػذ "الت عيمػػة" أس ب. حػػاكؿ بعػػض الشػػعراث أف يتالعػػب  بالت عيػػؿٕ

عمػػى نحػػك مػػا نجػػد  فػػي الشػػعر الحػػرب كقػػد مهػػدت محػػاك تهـ تػػذ  إلػػى ظهػػكر 
 الشعر الحر.

. اتتمػػػػاـ المهجػػػػرييف بالتػػػػدكيرب كشػػػػيكعَّ فػػػػي قجػػػػاردتـب كتػػػػذا ا تتمػػػػاـ مػػػػف ٖ
المهجػػرييف بالتػػدكير يتكامػػؿ إلػػى حػػد كبيػػر مػػا نسػػبة المجػػزكثات كالمشػػطكرات 

اف في تتبا ال كرة كمالحقة الشعراث لها قبؿ الكبيرة الد لةب حيث تتعاكف الظاترت
 تماـ البحر ما التأمؿ فيها عمى حساب التركيب. 

بػؿ تجػؿ إلػى حػد  ب. استعماؿ شعراث المهجر لحركؼ الهجاث ركيا جػاثت متكافقػةٗ
ػييف لحػركؼ الػركمب فقػد جػاثت حػركؼ )الػراث ػ  التطػابؽ مػا تقسػيمات العرُك

فهػي تموػؿ عنػدتـ  بالـ( فػي مقدمػة الحػركؼالمػيـ ػ الػالـ ػ البػاث ػ الػداؿ ػ الػ
كتػذيمت حػركؼ )الػذاؿ ػ العػيف ػ الصػاث ػ الجػاد ػ الظػاث ػ الشػيف ػ  بالقكافي الػذلؿ

كتػي مػا تػدصؿ تحػت  ببؿ تنػاؾ مػنهـ مػف لػـ يسػتعممها بالكاك( نسب ا ستصداـ
 القكافي الحكشىب كبقية الحركؼ جاثت قميمة ا ستعماؿ كمتكسطة الشيكع. 

اؿ شعراث المهجر معظـ حركؼ الهجاث إ  الحكشى منهاب كالذل   يعور . استعمَُ
( )الظاثب كالصاثب كالذاؿب كالغيفب كالواث :كتي بمنَّ عمى شكاتد كويرة  ستعمالَّ

كقد ساعدتـ عمى ذلػؾ ا ستقجػاث لحػركؼ الهجػاث كتنػكيعهـ لحػركؼ الػركم  ب
فيها بركم مسػتقؿب بػؿ داصؿ القجيدة الكاحدة مرات كويرةب يكاد يصص كؿ بيتيف 



 

  

 

 
ًبيِّ  ًر العىرى  تىجًديدي ميكًسيقىى الشِّعًر ًفي ًشعًر المهجى

 

ِّْٕ 

ػػحَّ اإلحجػػارية مػػف أف بعػػض  بربمػػا تعػػدل ذلػػؾ إلػػى بيػػت كاحػػد كتػػذا مػػا تُك
 كالزال )النادر ا ستعماؿ(. بالحركؼ استعمؿ مرتيف فقط

. أكور شعراث المهجر مف اتصاذ الهاث ركيػاب فقػد جػاثت عنػدتـ فػي نسػبة جيػدة ُُ
نظػران  نالشػيكع ركي ػا كغير قميمةب عمى الرغـ مف أنهػا تػأتي ُػمف الحػركؼ قميمػة

أك إذا سػبقتها حػرؼ مػدب  بلطبيعتها التي   تجعؿ منها ركيا إ  إذا كانت أجمية
 كممات المغة العربية قميؿ غير شارا. أكاصركما أف كركد الهاث في 

فهػي عنػد نسػيب  ب. ارت اع كاُح لنسبة استعماؿ شعراث الرابطة لمقافيػة المقيػدةُِ
ننػػي أ% تقريبػػانب تػػذا مػػا ِٔ%ب كعنػػد جبػػراف َْعريُػػة كنعيمػػة تقتػػرب مػػف 
ُػػافتها اكب بتنتهػػي بهػػاث سػػاكنة ممػػا يسػػمى كجػػالن  اسػػتونيت منهػػا القافيػػة التػػي

تزيد نسبة استعماؿ الشعراث عف تذ ب كقد ساعد شعراث المهجػر عمػى بمػكغ تمػؾ 
القػػػػكافي المقيػػػػدة أف كركدتػػػػا يسػػػػهؿ فػػػػي المجػػػػزكثات مػػػػف النسػػػػبة العاليػػػػة 

 البحػكر الطػكاؿب كأيُػا محاكلػة التحمػؿ مػف قيػكد اإلعػراب كالمشطكرات عنَّ فػي

صاجة ما شعراث المهجر الشمالييف الساعيف دارمان لتكسير القيكد كالقكاعػدب بػؿ 
 كمهاجمتها عف عمد نقداب كمكاجهتها إبداعا مغايرا.

. تنكعت أشكاؿ القجارد عند شعراث المهجر تنكعا ممحكظػا ك فتػاب كتجػرفكا فػي ُّ
فحينػػا التزمكتػػا عمػػى الػػنهي القػػديـب كحينػػا نكعكتػػا بتنػػكع  برفا كاسػػعاالقافيػػة تجػػ
كارت ػػا الشػػعر المهجػػرم با تجػػاتيف السػػارديف فػػي عجػػر  مػػف حيػػث  بالمقػػاطا

تكحيػػػػػد القافيػػػػػة أك تنكعهػػػػػا. أمػػػػػا نسػػػػػبة القجػػػػػارد المتنكعػػػػػة عنػػػػػد شػػػػػعراث 
عمػى الشماؿ)الرابطة القممية( كيمومها "جبرافب كنعيمةب كنسيب عريُة" فجاثت 

كتي   شؾ نسب عاليػةب لػـ يشػهدتا  ( بّ.ّْب %ّ.ّٕب %َٖالترتيب ) %
الشعر العربي مف قديمػَّ حتػى عجػرتـب كتػذا مػا يؤكػد لنػا التػزاـ شػعراث الرابطػة 
بدعكتهـ التجديديػة كتحػديهـ ككسػرتـ لقيػد القافيػة المكحػدة كتطبػيقهـ لمبػادرهـ 
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 التنظيرية.
عمػػى نطػػاؽ كاسػػا فػػي دكاكيػػنهـب كقػػد  . اسػػتصدـ شػػعراث المهجػػر نظػػاـ التكشػػيحُْ

أك اعتمػػدكا فػي نظامهػػا عمػى تكػػرار  باسػتصدمكتا مكزكنػػة عمػى البحػػكر الصميميػة
ت عيمة معينة بنظاـ معيفب كقد اصتم ت جكر تكزيعهـ َقساـ المكشػح كقكافيػَّب 
كظهر في مكشحاتهـ نماذج جديدة لهػا جػكر لػـ تكػف مألكفػة عنػد اَندلسػييفب 

كػا لتزاـ  بكف ببعض القكاعد التػي سػنها اَندلسػيكف لممكشػحكلـ يتقيد المهجري
 بأل ػاظ صرجتػَّ بأل ػاظ أعجميػةفػي تي أأك أف يػ ببعدد معيف مف اَبيات كاَق ػاؿ

كلـ يتقيدكا بُركرة ككف المكشح غير مكزكفن فمكشػحاتهـ فػي معظػـ اَحػكاؿ 
لحػب مكزكنةب كذلؾ استصدـ المهجريكف المكشح في ألػكاف شػعرية أصػرل غيػر ا

كال مسػػ ة كالكطنيػػةب كمػػا إننػػا نالحػػظ أف المكشػػحات  بكالصمػػر كالطبيعػػةب كالمػػدح
المهجرية تحكم أفكارا أعمػؽب كجػكرا أكوػر تجػد دانب كمكسػيقى جميمػة رقيقػة فػي 

 كوير مف اَحياف.

. لـ تأت الظكاتر المكسػيقية لشػعراث المهجػر من جػمة عػف بعُػها الػبعضب بػؿ ُٓ
ص الشػعرم المهجػرمن فقػد تُػافر ظػكاتر التػدكير تُػافرت جميعػا فػي بنػاث الػن

لمحد مف الجانب الجػكتي الػذم  نكالقافية المقيدة كالتُميف في الشعر المهجرم
كلمتركيػػز عمػػى الجانػػب ال كػػرم  بيأسػػر السػػماب كيعمػػؽ الػػذتف بالشػػكؿ المكسػػيقي

تحػػديا مهجريػػا لممػػكركث الػػذم  -أيُػػا  -كمػػا تموػػؿ الظػػكاتر الوالوػػة  بكالتػػأممي
 قيدا يجب التحرر منَّ في نظر المهجرييف.  -في مجممَّ  -يعد 
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 املصادس
 إبراتيـ أنيس: ػُ
 ـ.ُٗٗٗب ْاَجكات المغكيةبالمكتبة اَنجمك المجريةب القاترةب ط -
 ـ. ُِٓٗب ِمكسيقى الشعرب مكتبة اَنجمك المجريةب القاترةب ط -
د ابف اَويرب الموؿ السػارر فػي أدب الكاتػب كالشػاعرب تحقيػؽ: أحمػد محمػ ػِ

 ـ.َُٔٗالحكفيب كبدكم طبانةب مطبعة نهُة مجرب ال جالةب
ابػػف جنيبالصجػػارصبتحقيؽ: عبػػد الحميػػد تنػػداكمب دار الكتػػب العمميػػةب   ػّ

 بيركت.
ابػػف رشػػيؽ القيركانػػيب العمػػدة فػػي محاسػػف الشػػعرب تحقيػػؽ: محمػػد محػػي  ػْ

 ـ.ُٓٓٗالديف عبد الحميدبالمكتبة التجارية الكبرل بمجرب
ية في كتاب معػاني الشػعرب ابف سيناثب كتاب المجم ػٓ كع أك الحكمة العرُك

تحقيػػػؽ: محمػػػد سػػػالـ سػػػميـب مركػػػز تحقيػػػؽ التػػػراث كنشػػػر  ب دار الكتػػػب 
 ـ.ُٗٔٗكالكوارؽ القكمية ب القاترةب 

ابف سيناث الممؾ"القاُي السػعيد أبػي القاسػـ تبػة اهلل بػف جع ػر"ب الطػراز  ػٔ
 َُِعػدد  في عمؿ المكشحاتبب تحقيؽ: جكدة الركابي ب سمسة الػذصارر

 ـ.ََِْالهيرة العامة لقجكر الوقافةب القاترةبمايك
أبك الحسف سػعيد بػف مسػعد  اَص ػشب كتػاب العػركض ل ص ػشب تحقيػؽ  ػٕ

 ـ.ُٖٔٗب العد الوانيب ٔكدراسة: سيد البحراكمب مجمة فجكؿب ج
ب طػَّ  ػٖ أبك العال المعػرم أحمػد بػف سػميماف التنػكصيب شػرح لػزـك مػا   يمػـز

براتيـ اإلب  يارمب دار المعارؼ بمجربد ت. حسيفب كا 
إحسػاف عبػػاسب كمحمػد نجػػـ الشػػعر العربػي فػػي المهجػر أمريكػػا الشػػمالية  ػٗ

 ـ. ُٕٔٗب ِدار جادرب بيركتب ط
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 أحمد كشؾ. ػَُ
ب ُالتػػػػػدكير فػػػػػي الشػػػػػعر دراسػػػػػة فػػػػػي النحػػػػػك كالمعػػػػػاني كاإليقػػػػػاعب ط -

 ـ.ُٖٗٗق/َُُْ
ُػػة الزحػػاؼ كالعمػػة رؤيػػة فػػي التجريػػد كاَجػػكات كاإليقػػاعب مكتبػػة النه -

 ـ.ُٓٗٗالمجريةب القاترةب 
 ـ.ََِْب ُالقافية تاج ا يقاع الشعرمب دار غريبب القاترةب ط -
أحمػػػػد تيكػػػػؿب اَدب اَندلسػػػػي مػػػػف ال ػػػػتح إلػػػػي سػػػػقكط الصالفػػػػةب دار  ػُُ

 ـ.ُْٗٗب ُُالمعارؼب ط
ب ُإصػػػػالص فصػػػػرم عمػػػػارةب زتػػػػرات المهجػػػػرب دار اَميفبػػػػػ القػػػػاترةب ط ػُِ

 ـ.ََُِ
 إلياس فرحات:  ػُّ
 ـ.ُِّٗمطبعة الشرؽ بساف بكلكبالبرازيؿ ب ديكاف فرحات ب -
 ـ.ُْٓٗالربيابساف بكلكب -
ب ٓأمػػػيف عمػػػي السػػػيدب فػػػي عممػػػي العػػػركض كالقافيػػػة دار المعػػػارؼ بط ػُْ

 ـ.ُٗٗٗ
 ـ.ُٕٔٗأنس داكدب التجديد في الشعرب دار الكتب العربيب القاترةب ػُٓ
 إيميا أبك ماُي:  ػُٔ
 ـ.ُٕٕٗب ٗالجداكؿب دار العمـ لمماليفب بيركتب ط -
 ـ.ََِْرؿ الهيرة العامة لقجكر الوقافةب القاترةب الصما -
 جبرافب صميؿ جبراف:  ػُٕ
 ـ .ُِّٗالمكاكبب المقطـب مجرب  -
 ـ. ُْٖٗالبدارا كالطرارؼب دار ال رجانيب القاترةب -



 

  

 

 
ًبيِّ  ًر العىرى  تىجًديدي ميكًسيقىى الشِّعًر ًفي ًشعًر المهجى

 

ِّٕٖ 

حمػػد عجػػ كرب م هػػـك الشػػعر دراسػػة فػػي التػػراث النقػػدمب الهيرػػة أجػػابر  ػُٖ
 ـ.ُٓٗٗب ٓالمجرية العامة لمكتبب ط

ة الشػػعرب ترجمػػة: أحمػػد دركيػػشب دار المعػػارؼب جػػكف كػػكيفب بنػػاث لغػػ ػُٗ
 ـ. ُّٗٗب ِط

حاـز القرطاجنيب منهاج البمغاث كسراج اَدبػاثب تحقيػؽ: محمػد الحبيػب  ػَِ
 ـ.ُٔٔٗبف الصكاجةب دار الكتب الشرقيةب تكنسبا

دار  حسػػف أحمػػد الكبيػػرب تطػػكر القجػػيدة الغناريػػة فػػي الشػػعر الحػػديثب ػُِ
 ال كر العربيب د ت.

لعربي في المهجػرب دار الطباعػة المحمديػةب القػاترةب حسف جادب اَدب ا ػِِ
 ـ.ُّٔٗالطبعة اَكلىب

حسػػػػػني عبػػػػػد الجميػػػػػؿ يكسػػػػػؼب مكسػػػػػيقى الشػػػػػعرب الهيرػػػػػة العامػػػػػة  ػِّ
 ـ.ُٖٗٗلمكتابب

حسػػيف نجػػارب القافيػػة فػػي العػػركض كاَدبب مكتبػػة الوقافيػػة الدينيػػةب  ػِْ
 ـ.ََُِ-قُِْب ُبكرسعيدب ط

قكافيب تحقيؽب الحسػاني عبػد الصطيب التبريزمب الكافي في العركض كال ػِٓ
 ـ.ُٕٕٗاهللب مكتبة الصانجيب 

رجاث عيدب التجديد المكسيقي في الشعر العربي دراسة تأجيمية تطبيقية  ػِٔ
بػػػػيف القػػػػديـ كالجديػػػػد لمكسػػػػيقى الشػػػػعر العربػػػػيب منشػػػػأة المعػػػػارؼب 

 ـ.ُٕٖٗاإلسكندريةب
 رشيد أيكب: ػِٕ
 ـ.ُِٖٗأغاني الدركيشب المطبعة السكرية اَمريكيةب نيكيكرؾب -
 ـ.ُُٔٗاَيكبياتب نيكيكرؾب -
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ِّٕٗ 

ديػػكاف القػػركمب دار المسػػيرةب  ( برشػػيد سػػميـ الصػػكرم )الشػػاعر القػػركم ػِٖ
 ـ. ُٖٕٗبيركتب 

سميماف العطارب المكشحات اَندلسػيةب الهيرػة العامػة لقجػكر الوقافيػةب  ػِٗ
 ـ.ََِِيكنيك

السيد أحمد الهاشميب ميزاف الذتب في جناعة شعر العربب دار الكتػب  ػَّ
 ـ.َُٗٗالعالميةب

السيد عمي الدمنهكرمب الحاشية الكبػرل عمػى الكػافي فػي عمػـ العػركض  ػُّ
كأصيػػَّب مجػػرب  كالقػػكافيب مكتبػػة السػػيد محمػػد عبػػد الكاحػػد بػػؾ الطػػكبيب

 ـ.َُْٗ
 سيد البحركم: ػِّ
 ـ.ُُٗٗمكسيقى الشعر عند شعراث أبك لمكب دار المعرفةب الطبعة الوانيةب -
كؿب المجمػػػد السػػػاباب التُػػػميف فػػػي العػػػركض كالشػػػعر العربػػػيب مجمػػػة فجػػػ -

 ـ. ُٕٖٗالعدداف الوالث كالراباب إبريؿ كسبتمبرب 
 ـبُْٓٗشكر اهلل الجرب زناية ال جرب ريكدم جانيركباَرجنتيفب ػّّ
 ـ.ُٖٔٗالمعرفةب القاترةب  شكرم محمد عيادب مكسيقي الشعرب دار ػّْ
تِّبػاع كا بتػداعب القػاترةب الطبعػة جالح شعبافب مكسػيقى الشػعر بػيف ا   ػّٓ

 ـ ُٖٗٗب الوانية
جػػػالح فُػػػؿب أسػػػاليب الشػػػعرية المعاجػػػرة الهيرػػػة المجػػػرية لقجػػػكر  ػّٔ

 ـ.ُٔٗٗ الوقافةب
جمكريؿ . ـ. ستيرفب المكشح اَندلسػيب ترجمػة كتقػديـ كتعميػؽ: عبػد  ػّٕ

 ـ.َُٗٗالحميد شيحةب مكتبة اَدبب طبعة أكلى
ب ّب جُّطػػػػَّ حسػػػػيفب حػػػػديث اَربعػػػػاثب دار المعػػػػارؼب القػػػػاترةب ط ػّٖ
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َِْٕ 

 ـ.ُٖٗٗ
نبكمب اإلطػار المكسػيقي لمشػعر كمالمحػَّ كقُػايا ب الجػدر عبد العزيز  ػّٗ

 ةب د ت. ر لصدمات الطباعةب القات
عبػػد اهلل الطيػػب المجػػذكبب المرشػػد إلػػى فهػػـ أشػػعار العػػرب كجػػناعتهاب  ػَْ

 ـ.ُٓٓٗمطبعة البابي الحمبي طبعة أكلىب 
عبػػد اهلل محمػػد الغػػذاميب الجػػكت القػػديـ الجديػػدب دراسػػات فػػي الجػػذكر  ػُْ

ب ٔٔى الشػػػػػػػػعر الحػػػػػػػػديثب كتػػػػػػػػاب الرياضبعػػػػػػػػددالعربيػػػػػػػػة لمكسػػػػػػػػيق
 ـ.ُٗٗٗيكنيك

عبػد المجيػػد عابػػديفب بػيف شػػاعريف مجػػدديف أبػك ماُػػي كعمػػي محمػػكد  ػِْ
 ـ.ُّٔٗطَّب مكتبة مصيمربالقاترةب

عبػػد الكتػػاب حمػػكدةب التجديػػد فػػي اَدب المجػػرم الحػػديثب دار ال كػػر  ػّْ
 العربيب القاترةب دت.

 عز الديف اسماعيؿ:  ػْْ
 كر العربيب القاترةب بدكف تاري .اَدب كفنكنَّب دار ال  -
 ـ.ُِٔٗدار العكدةب دار الوقافةب بيركتب  الت سير الن سى لالدبب -
 .ُْٔٗعقؿ الجرب ديكاف عقؿ الجرب دار الوقافةب بيركتب ػْٓ
الهيرػة المجػرية  عمى يكنسبنظرية جديدة في مكسػيقى الشػعر العربػيب ػْٔ

 ـ.ُّٗٗالعامة لمكتابب
 ـ.ُّٔٗب ّالمعارؼب القاترةب طعيسى الناعكرمب أدب المهجرب دار  ػْٕ
فػػػػكزم المعػػػػركؼب ديػػػػكاف فػػػػكزم المعمػػػػكؼب دار ال رجػػػػامب بيػػػػركتب   ػْٖ

 ـ.ُٕٓٗ
قيجػػر سػػميـ الصػػكرم الشػػاعر المػػدنيب مطػػابا كزارة الوقافػػة كاإلرشػػاد   ػْٗ
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ُِْٕ 

 ـب.ُٔٔٗالقكميب دمشؽب 
 محمد حماسة عبد المطيؼ:  ػَٓ

ب ُالجممػػػػة فػػػػي الشػػػػعر العربػػػػيب مكتبػػػػة الصػػػػانجيب القػػػػاترةب ط -
 .ـَُٗٗ

المغػػػػػػػػة كبنػػػػػػػػاث الشػػػػػػػػعرب دار الجػػػػػػػػ كةب القػػػػػػػػاترة بالطبعػػػػػػػػة   -
 ـ.ُِٗٗاَكلىب

عػػػالـ المعرفػػػةب الككيػػػتب  بزكريػػػا عنػػػانيب المكشػػػحات اَندلسػػػيةمحمػػػد  ػُٓ
 ـ.َُٖٗ

محمد عبد الغني حسػفب الشػعر العربػي فػي المهجػرب مكتبػة الصػانجيب   ػِٓ
 ـ.ُٓٗٗالقاترةب 

كتبػة الصػانجيب ؼب القافيػة كاَجػكات المغكيػةب مثك محمد عكني عبد الػر  ػّٓ
 ـ.ُٕٕٗالقاترةب 

 دار ال كػػر العربػػيب محمػػد مجػػط ي تػػدَّرا ب التجديػػد فػػي شػػعر المهجػػرب  ػْٓ
 ـ.ُٕٕٗب ُط

 محمد مندكر: ػٓٓ
ب محاُػػػػػػرات بمعهػػػػػػد الدراسػػػػػػات العربيػػػػػػة العميػػػػػػاب َّاَدب كفنكنػػػػػػ -

 ـ.ُّٔٗب ُٔبِٔسنكات
 في الميزاف الجديدب دار نهُة مجرب القاترة بد ت. -

 ـ.ُٕٔٗب ِط عر الجديدب دار ال كر العربيبمحمد النكيهيب قُية الش ػٔٓ
محمد الهادم الطرابمسيب صجػارص اَسػمكب  فػي الشػكقيات بالمجمػس  ػٕٓ

 ـ.ُٔٗٗاَعمى الوقافيةب القاترةب 
مدحت الجيارب مكسيقى الشػعر العربػيب قُػايا كمشػكالتب دار النػديـب   ػٖٓ
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ِِْٕ 

 ـ.ُْٗٗب ِط
 مصاريؿ نعيمة:  ػٗٓ

 .ُْبيركتب ط الغرباؿب مؤسسة نكفؿب -
 ـ. ُٖٖٗب ٓالج كفب مؤسسة نكفؿب بيركتب طتمس  -

ب ّنادرة جميؿ السراجب شعراث الرابطة القمميةب دار المعػارؼب القػاترةب ط ػَٔ
 ت. د

اَركاح الحػػاررةب مطبعػػة جريػػدة اَصػػالؽب نيكيػػكرؾب  ب ةنسػػيب عريُػػ  ػُٔ
 ـ.ُْٔٗ

العربػػي فػي المهجػػر اَمركػيب دار العمػػـ لمماليػػيفب  الشػعر ب كديػا ديػػب  ػِٔ
 ـ.ُّٗٗب ِط بيركتب

  


