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 تانهغح انعستٍحهص  ادل
بابػػا مػػف محػػاكالت تيسػػير  مػػف ىػػذا ال حػػ  لقػػد تناكلػػت الػػ  بابػػة م احػػ 

 العركض  التحميؿ كالنقد، كى :
 محاكلة الدكتكر إ راىيـ أنيس ال  كتا و: )مكسيقى الشعر(. -ُ
محاكلػػػة ااسػػػتاذ محسػػػك  مكسػػػى الػػػ  كتا ػػػو: )مشػػػكات  رك ػػػية  -ِ

 كحمكليا(.
ال   حبو: )مصطمحات  ركض الخميؿ  محاكلة الدكتكر إ راىيـ  سيرم -ّ

  يف السرح كالتعديؿ(.
كمف خاؿ مناقشت  ليذه الرؤل التيسػيرية كمقارنتيػا  معالسػة الخميػؿ لتمػؾ 
الق ايا أب ػت  أف أكبػر المحػاكالت قػد سػ حت الػ  المػؾ  ػركض الخميػؿ، كلػـ تسػتط  

يػرددكف الفكاؾ مف أسر نظريتو حكؿ مكسيقى الشعر، الكؿ الميسريف كسدكا أنفسيـ 
الحدي   ف الظكاىر الت  تحد   نيا الخميؿ  مصطمح ك دكف مصطمح، كمػا كشػؼ 
ال ح   ف المسفة الخميؿ مف تفريقو  يف الزحاؼ كالعمة ال  مقا ؿ ما رآه الميسركف 

 ػكارض،  ـ)مػؤبرات( أـمف سمعيـ  ينيما تحت مسمى كاحد سكاء أكػاف )تيييػرات( أ
يسػػا د الػػ  تيسػػير ىػػذا العمػػـ  خػػاؼ  أف التفريػػؽ  ػػيف المصػػطمحيف كتكصػػمت إلػػى
 السم   ينيما.

كمػػا أب ػػت  أف االترا ػػات الزحاالػػات كالعمػػة التػػ   ا يػػا كػػؿ أصػػحا  د ػػاكل 
التيسير  قد سدت  ا ا مف الفك ى كالعشكائية ك ػدـ االطػراد، كالػ  الكقػت نفسػو قػد 
اـ سمعػػت  ػػيف اعيقا ػػات المكسػػيقية المتنلفػػة المنسػػسمة التػػ  ال تخػػؿ  اعيقػػاع العػػ

كأف ىػػذه االالترا ػات التػػ  االتر ػػيا الخميػؿ تمبػػؿ أىػػـ مامػح   قريتػػو، كمػػا  لم يػت،
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أنيػػا ت ػػرىف  مػػى كسػػكد أطػػر نظريػػة ليػػذا الفػػف ت ػػمف اطػػراد قكا ػػده، كتحفظػػو مػػف 
 الما العمو الخميؿ ىك  يف التيسير.التشتت، ك مى ذلؾ 

يػا كال  الم ح  الرا   ك عت رؤية خاصة    حكؿ تيسير العركض، رأيػت الي
أف التيسير الحقيق  لعمـ العركض ين ي  أف ي دأ مػف التسديػد الػ  اسػتراتيسية تػدريس 
العركض، كك عت مسمك ة مف الخطكات المنيسيػة التػ  مػف شػ نيا  تيسػير تػدريس 
العػػركض، كمػػا ناديػػت  االكتفػػاء  ػػالمعنى االصػػطاح  لمصػػطمحات العػػركض، كقػػدمت 

حػاؼ كالعمػػة، كمػا اقترحػػت كسػكد أنمػػكذ  اقتراحػا لتطػكير الكػػرت الترميػز لمصػػطمحات الز 
 يسم  حركؼ القاالية كحركاتيا.

 الكممات المفتاحية:  -
الترميز لمصطمحات ، االترا ات الزحاالات كالعمة، مكسيقى الشعر، تيسير العركض
 .حركؼ القاالية كحركاتيا، الزحاؼ كالعمة
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Abstract 
Attempts to Facilitate Prosody 

( An Analytical Study) 

I have approached three topics  in the field of facilitating prosody  with 

study and analysis . They are as follows: 

1- The attempt of Dr. Ibrahim Anis in his book “The Music of Poetry” 

2-The attempt of Mr. Mahjoob Moussa in his book “ Problems of 

Prosody and their Solutions” 

3- The attempt of Dr Ibrahim Assiri in his research paper 

“Terminology of Al Khalil’s Prosody between impeachment and 

amendment 

Through discussing these facilitating views and comparing them to Al-

Khalil’s treatment of such issues , I have proved that most attempts 

haven’t gone beyond what Al Khalil said, as all  facilitators were found 

to repeat the talk about the phenomena that Al Khalil talked about , 

with or without the same term he used. In addition, the research has 

uncovered the philosophy of Al Khalil as he distinguishes different 

kinds of change in contrast with what facilitators saw when they  

lumped them both  together under one name. Furthermore, I have 

reached the conclusion that drawing distinction between the two terms 

rather than joining them together is more likely to facilitate this 

discipline  . 

I have also proved that the hypotheses criticized by all the so called 

facilitators had prevented a lot of confusion , randomness and 

redundancy. At the same time , these hypothese put together consistent 

and  homogeneous musical rhythms, which does not upset the universal 

music of  the verse. These hypotheses posed by Al Khalil represent the 

most prominent features of his genius as well as prove the existence of a 

theoretical framework in this art which guarantees the continuity of its 

rules and keeps it from dispersion .Consequently, what Al Khalil did 

was the very essence of Facilitation. 

In the fourth topic , I have introduced my own vision of facilitation of 

Prosody, where I see that real facilitation of prosody should start with 
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the  innovation of prosody teaching strategy, and I have suggested some 

systematic steps that are likely to facilitate the study of prosody. 

Furthermore,  I have called for sufficing with Terminological meaning 

of prosody terms. 

I have also submitted a proposal of  developing the  idea of encoding the 

terms of changes as well as creating a model which includes the ending 

letters of a verse together with their diacritical marks. 

Key words 

Facilitation-prosody- music of poetry- hypotheses  - zahafat walelal - 

encoding the terms of zahafat walelal. The rhyming letters and their 

diacritical marks  
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 ذمدٌم

الحمػػػد ب ر  العػػػالميف كالصػػػات كالسػػػاـ  مػػػى الم عػػػك  رحمػػػة لمعػػػالميف 
 آلو كصح و كمف اىتدل  يديو إلى يـك الديف. مى محمد ك سيدنا 

 أما  عد، 
القد تعددت محاكالت تيسير  مـ العركض؛  ناء  مى ما الحظو  ع يـ مف 

يػؿ الػ  دكائػره، تعقيدات ال  مصػطمحاتو، كالػ  المنطػؽ الريا ػ  الػذم انتيسػو الخم
كال  االالترا ات الكىمية المتصمة  ظاىرت  الزحاؼ كالعمة مف سيػة، كتفريقػو  ػيف 
تيييرات الظاىرتيف مػف سيػة أخػرل، ك يػر ذلػؾ مػف ق ػايا ىػذا العمػـ، كقػد اختػرت 
بػػا  محػػاكالت تيسػػيرية  يػػدؼ دراسػػتيا دراسػػة تحميميػػة نقديػػة، لعمنػػا ن ػػرز ىػػذه 

ًسدت  -التعقيدات  ـي تيسيرىا، أك ننصؼ الخميؿ كا   ىذا العمـ إذا لـ كنقي   ،–إف كي
أك لػـ نسػد حػا سػذريا لمشػاكمو  نػد أصػحا  تمػؾ المحػاكالت،  ،نممس ىػذا التعقيػد

كىذا مف خاؿ منيج نقدم مك ك   محايد، م  محاكلة اعسياـ ال  تيسير ما قد 
 يحتا  إلى تيسير مف ق ايا العركض.

ر بػا  محػاكالت؛ لككنيػا سمعػت سػؿ كقد اخترت مف  ػيف محػاكالت التيسػي
نقاط التيسير الت  نادل  يا  يرىـ، كلككنيا اختمفػت اليمػا  ينيػا الػ  أ مػ  مامػح 
التيسير، ال دراستيا كنقدىا أككف قد ك عت يدم  مى كؿ ما رأكا أنػو يمبػؿ تعقيػدا، 

أكه ىػـ، ر ك حبت  ف المسفة الخميؿ ال  كؿ ق ية، كقارنت  يف ما العمو الخميؿ كمػا 
 اليما استحؽ التيسير.  متدكيف كسية نظر ل ذلؾ يعطين  مساحة كؿك 

 كالمحاكالت الت  ت ناىا ىذا ال ح  ى  :
 )مكسيقى الشعر(. :محاكلة الدكتكر إ راىيـ أنيس ال  كتا و -ْ
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)مشػػػكات  رك ػػػية  :محاكلػػػة ااسػػػتاذ محسػػػك  مكسػػػى الػػػ  كتا ػػػو -ٓ
 كحمكليا(.

 ركض الخميؿ )مصطمحات  :محاكلة الدكتكر إ راىيـ  سيرم ال   حبو -ٔ
  يف السرح كالتعديؿ(.

كي اؼ لألس ا  الت  ذكرتيا سمفا الختيارم ىذه المحاكالت أنيا تمبؿ بابة 
منػػا   مختمفػػة؛ الالمحاكلػػة ااكلػػى ىػػ  لعػػالـ أصػػكات كىػػك الػػدكتكر إ ػػراىيـ أنػػيس، 
كالمحاكلة البانية ى  لشا ر كأدي  كىك ااستاذ محسك  مكسػى، كالمحاكلػة البالبػة 

اديم  قد مارس تدريس  مـ العركض لطا  السامعة، كىػك الػدكتكر إ ػراىيـ ى  اك
  سيرم، كقد رت ت المحاكالت مف ااقدـ إلى ااحد .

 أسثاب اخرٍاز ادلىضىع:

كبرت الػد اكل التػ  تػرل أف قكا ػد الخميػؿ معقػدت، كنف ػرت الدارسػيف مػف  -ُ
  مـ العركض.

ًصفىٍت  التعقيد، ك احتيا -ِ  سيا إلى تيسير.رصد الق ايا الت  كي
 دراسة الرؤل التيسيرية، كنقدىا. -ّ
 المقارنة  يف مكقؼ الخميؿ مف تمؾ الق ايا ككسيات نظر الميسريف. -ْ
 ال ح   ف حمكؿ تيسيرية لما يحتا  إلى ذلؾ مف ق ايا . -ٓ

 أهمٍح ادلىضىع واذلدف مىه:

 التحقؽ مف كسكد ىذه التعقيدات الت   نى  مييا الميسركف آراءىـ. -ُ
 ل التيسيرية، كرصد مامح التيسير الييا.مناقشة الرؤ  -ِ
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المقارنػػػة  ػػػيف تمػػػؾ الػػػرؤل كمػػػا العمػػػو الخميػػػؿ؛ لنت ػػػيف أيػػػف التيسػػػير  -ّ
 الحقيق ؟ أىك  ند أصحا  الرؤل التيسيرية أـ  ند الخميؿ؟

إ ػػراز مسمك ػػة مػػف المعمكمػػات العرك ػػية الميمػػة التػػ  قػػد يفتقػػدىا  -ْ
 الدارس إذا أخذنا   عض آراء الميسريف.

 يسيرية لما يستحؽ التيسير مف ق ايا ىذا العمـ.ك   رؤية ت -ٓ
 اندزاساخ انساتمح:

 أستطي  تصنيؼ الدراسات السا قة إلى صنفيف:
 – مػى حػد  ممػ   –الصنؼ ااكؿ: نقد محاكالت التيسير، كلػـ أسػد دراسػة 

قػػد قامػػت  نقػػد محػػاكالت التيسػػير التػػ  ت نيتيػػا الػػ  البابػػة م احػػ  ااكلػػى مػػف ىػػذا 
 ال ح .

بػػان : الدراسػػات التػػ  أيل فػػت  يػػدؼ تيسػػير  مػػـ العػػركض، كىػػ  الصػػنؼ ال
ال  الم ح  الرا    -كبيرت، كمنيا القديـ كالحدي ، كتمتق  تمؾ الدراسات م  دراست  

الػػ  اليػػدؼ العػػاـ، كىػػك تيسػػير  مػػـ العػػركض، كتختمػػؼ مػػ  دراسػػت  الػػ   -منيػػا 
 مقترحات التيسير.

فد يف هرا انشأن:  
ِّ
 ومه اندزاساخ انرً ُأن

 ) ركض الكرقة( ا   نصر السكىرم. -ُ
 ) كف شا را( لعمر خمكؼ. -ِ
 )اعيقاع ال  الشعر العر  ( لمصطفى سماؿ الديف .  -ّ
 )إحياء العركض( لعز الديف التنكخ . -ْ
 )العركض تيذي و كا  ادت تدكينو( لمشيخ ساؿ الحنف . -ٓ
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 اع االة إلػى الدراسػات التػ  يتناكليػا ىػذا ال حػ   الدراسػة كالنقػد،  يػر أف 
رؤل سمي  ىذه الدراسات ال  مسمميا تختمػؼ  ػف رؤيتػ  الػ  مامػح التيسػير، كمػا 

 سي قت إليو أشرت إليو ال  مك عو.
 مىهط انثحس وخطىاذه: -

مػػ  االسػػتعانة  ػػ عض  يت ػػ  ال حػػ  المػػنيج الكصػػف  القػػائـ  مػػى التحميػػؿ،
 عػة أر كقد اقت ت ط يعتو أف يتككف مف تقػديـ، ك  المناىج ااخرل كالمنيج المقارف،

 ، كخاتمة:م اح 
  انرمدٌم:

أك ػػػح اليػػػو ط يعػػػة الدراسػػػة، كأسػػػ ا يا، كأىميتيػػػا، كأىػػػدااليا، كالدراسػػػات 
 ، كالمناىج المت عة ال  ىذه الدراسة.-إف كسدت –السا قة 

 .محاكلة الدكتكر إ راىيـ أنيس تيسير العركض دراسة تحميمية نقدية ادلثحس األول:
تيسير العركض  دراسة تحميمية    مكسىستاذ محسك محاكلة اا :صاوًادلثحس ان

 .نقدية
تيسػير العػركض  دراسػة تحميميػػة   سػػيرممحاكلػة الػدكتكر إ ػراىيـ  :صانثثسادلثحثس ان

 .نقدية
 ض.رؤية خاصة ال  تيسير العرك الم ح  الرا  : ادلثحس انساتع: 

 .مت إليياأ رض مف خاليا أىـ النتائج الت  تكصاخلامتح: 
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 ادلثحس األول
 ذٍسري انعسوض (1)اندكرىز إتساهٍم أوٍس زلاونح

 دزاسح حتهٍهٍح ومدٌح

سػػ تناكؿ المحػػاكر التػػ  قامػػت  مػػى أساسػػيا محاكلػػة الػػدكتكر إ ػػراىيـ أنػػيس      
 تيسير العركض ال  النقاط االتية:ل

 أوال: ذمسٍم انثحىز حسة وسثح شٍىعها إىل  أزتع مساذة:

  نسػ ة شػيك يا الػ  ال  محاكلة الدكتكر أنيس لمتسديد قسـ ال حكر حسػ
، القسػػميا إلػػى أر ػػ  مراتػػ ، كأالػػرد المرت ػػة ااكلػػى لم حػػر (ِ)الشػػعر العر ػػ  القػػديـ

الطكيػػػؿ، كسعػػػؿ الػػػ  المرت ػػػة البانيػػػة الكامػػػؿ، كال سػػػيط، كالػػػكاالر، كالخفيػػػؼ  مػػػى 
الترتيػػ ، كالػػ  المرت ػػة البالبػػة الرمػػؿ، كالمتقػػار ، كالسػػري ، كالمنسػػرح، كالمديػػد، 

 ، كخػػص المرت ػػة الرا عػػة  ػػااكزاف القصػػيرت، كيقصػػد  يػػا كالمتػػدارؾ  مػػى الترتيػػ
،  كىذا (ّ)المسزكءات حس  شيك يا قديما كسا قتيا، كخص الرسز  حدي  مستقؿ

التقسيـ ال يمس التسديػد الػ  شػ ء؛ اف نسػ ة شػيكع ال حػكر تختمػؼ  ػيف القػديـ 
 –كيػؿ كالحدي  كالقا الستخداـ الشعراء المت بر  الذكؽ السائد ال  كػؿ  صػر، الالط

ىك أكبر ال حكر شيك ا ال  الترا  الشعرم؛ لذلؾ  دأ الػدكتكر  – مى س يؿ المباؿ 
أنػػيس  ػػو؛ انػػو " لػػيس  ػػيف  حػػكر الشػػعر مػػا ي ػػارع ال حػػر الطكيػػؿ الػػ  نسػػ ة 

                                           

، كاختيػر خ يػرا  مسمػ  العر ية رائد الدراسات الميكيةىك ااستاذ الدكتكر إ راىيـ أنيس، يمق   ( ُ)
، سامعة القاىرت.  المية العر ية، كما تكلى  مادت كمية دار العمـك

 .ـُٓٔٗ ،القػاىرت ، ّط  ،مكت ػة اانسمػك المصػرية ،إ راىيـ أنيس :د :مكسيقى الشعر( ينظر ِ)
ٕٓ. 

 .كما  عدىا ٕٓ :( ينظر مكسيقى الشعرّ)
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، " كقػد (ُ)شيك و، القد ساء ما يقر  مف بم  الشعر العر   القديـ مف ىذا الكزف"
الشػيكع حتػى القػرف البالػ  اليسػرم،  ظؿ الطكيؿ محاالظػا  مػى مرت تػو ااكلػى الػ 

، كاف (ِ)ك عػػد ذلػػؾ تراسػػ  إلػػى أف قػػؿ  منػػو الشػػعر اجف؛ نظػػرا الزدكا  تفعياتػػو"
 اعيقاع الشعرم  صفة  امة ليس لو قيمة با تة ال  كؿ  صر.

ثىن عهٍها األوشان شاوٍا: اكرفاء اندكرىز أوٍس تصالز
ُ
 :  ذفاعٍم فمط ذ

ة تفا يؿ رآىػا قميمػة العػدد، كأراد أف يعػالج مػف لقد اختار الدكتكر أنيس باب
لنػػدرت كسػػكد شػػعر  ؛خاليػػا  شػػرت  حػػكر  عػػد إخػػرا  كػػؿ مػػف الم ػػارع كالمقت ػػ 

 مييما، ك عد إ قائو  مى تفا يؿ الكامؿ، كالكاالر، كاليز ، ك دـ إدراسو المتدارؾ ال  
يػؿ سديػدت قائمة ال حػكر المعالسػة، يقػكؿ الػدكتكر أنػيس: "كقػد أمكػف  اسػتن اط تفا 

قميمػػة العػػدد أف ن ػػ  قكا ػػد م سػػطة لعشػػرت مػػف ىػػذه اا حػػر، تػػاركيف  حػػكرا بابػػة: 
الكامػػؿ، الػػكاالر، اليػػز ، كالػػذم يسمػػ   ػػيف ىػػذه ال حػػكر البابػػة تمػػؾ الظػػاىرت القميمػػة 
الشػػيكع الػػ  ال حػػكر ااخػػرل، كىػػ  أنيػػا تشػػتمؿ الػػ  تػػكال  مقاطعيػػا  مػػى مقطعػػيف 

 .(ّ)در أف نراه ال  ااكزاف ااخرل"قصيريف متكالييف، اامر الذم ين

 –الػػا مف  –كالتفا يػػؿ التػػ  ا تمػػد  مييػػا الػػدكتكر أنػػيس ىػػ : )العػػكلف 
ىكذا:  ،مستفعمف(، كيشتؽ منيا بابة أخرل  إ االة س   خفيؼ ال  آخر كؿ تفعيمة

مستفعاتف(، يقكؿ الدكتكر أنػيس ناقػدا كبػرت تفا يػؿ الخميػؿ  –الا اتف  –)العكالتف 
 يمػػو التػػ  اقترحيػػا: " كنحػػف الػػ  ىػػذا المشػػركع نكتفػػ  مػػف تفا يػػؿ مقا ػػؿ  ػػدد تفا

-ُالعرك ييف الت  أكصمكىا إلػى  شػرت  ػبا  تفا يػؿ القػط  مييػا تي نػى ااكزاف:  
                                           

 .ٕٓ :كسيقى الشعر( مُ)
يقاع الشعر العر   (ِ) ئػة اليي، سيد ال حراكم .ت ليؼ د :محاكلة عنتا  معرالة  ممية :العركض كا 

 .ْٔـ. ُّٗٗالمصرية العامة لمكتا ، 
 .ُّٖ :( مكسيقى الشعرّ)
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 مستفعمف. -ّالا مف    -ِالعكلف  

بـ  إ االة مقط  ساكف إلى كؿ مف ىذه التفا يؿ الػبا  يمكػف أف نشػتؽ 
 مستفعاتف. – ّالا اتف  – ِالعكالتف  -ُمنيا بابا أخرل ى : 

ك ذلؾ يتككف لنا ست تفا يؿ كا حة الصمة  ع يا   عض، سيمة التذكر 
 .(ُ)كالحفظ، بـ ن ن  ال حكر العشرت مف ىذه التفا يؿ الست"

كل  مسمك ة مف أكسو النقد  مى ااسس الت   نى  مييا الػدكتكر أنػيس 
 مشرك و:

كالػػكاالر، كاليػػز  مػػف لقػػد اسػػتبنى الػػدكتكر أنػػيس كيػػال مػػف الكامػػؿ،  -ُ
تفا يمو المقترحة، ك مؿ لذلؾ   ف مػا يسمػ   ػيف ىػذه ال حػكر البابػة ىػك اشػتماليا 
ال  تكال  مقاطعيػا  مػى مقطعػيف قصػيريف متػكالييف، الػ  حػيف أف اليػز  يخمػك مػف 
ىػذه الظػاىرت؛ لخمػكه مػػف الفاصػمة الصػيرل، الػػالمقط  القصػير يعنػ  ص   ح القػػط، 

ة الكامؿ، الالحرؼ ااكؿ كالحرؼ البان  مقطعاف قصػيراف كىذا صحيح  النس ة لتفعيم
الػػ  )متػػػفا مف(، ككػػذلؾ  النسػػ ة لمرا ػػ   كالخػػامس مػػف تفعيمػػة الػػكاالر )مفػػا متف(، 
كتفعيمة اليز  تشتمؿ  مى مقط  قصير كاحػد، كىػك الحػرؼ ااكؿ الػ : )مفػا يمف(، 

 ك قية مقاطعيا متكسطة.
حػػػو يتمبػػؿ الػػػ  بابػػػة قػػد رأل الػػػدكتكر أنػػػيس أف التيسػػير الػػػ  اقترا -ِ

 أمكر: 

                                           

 .ُّٗ :( مكسيقى الشعرُ)



 

  

 

 
 محاكالت تيسير العركض ، دراسة تحميمية نقدية

 

ْٓٓ 

 :ذمهٍم عدد انرفعٍالخ -أ

ذا أسرينا مقارنة  يف تفا يؿ الخميؿ كما أتى  و الدكتكر أنػيس مػف  ػا   كا 
التيسير لنفينا ما ذى  إليو الدكتكر أنيس مف تقميمو لعػدد التفا يػؿ  يػذه المحاكلػة، 

عمف( مسمك ػػة التفا يػػؿ الخميػػؿ  ػػددىا بمػػاف  مػػى الػػرأم اارسػػح؛ إذا  ػػددنا )مسػػتف
الكتػػد ىػػ  )مسػػتف  لػػف( مفركقػػة الكتػػد، ك)الػػا اتف( مسمك ػػة الكتػػد ى )الػػاع التػػف( 
مفركقة الكتد، يقػكؿ ا ػف   ػد ر ػو: " ا مػـ أف مػدار الشػعر كالكاصػؿ العػركض  مػى 

 بمانية أسزاء، كى  : 

الػػػا مف، العػػػكلف، مفػػػا يمف، الػػػا اتف، مسػػػتفعمف، مفػػػا متف، متفػػػا مف، 
 . (ُ)"مفعكالتي 

 ، نا إلى تفا يؿ الدكتكر أنػيس كسػدناىا الػ  الحقيقػة تسػ  تفا يػؿالإذا ذى
 نستطي  تقسيميا كما ي ت  :

:  أ قى الدكتكر أنيس  مى بابػة تفا يػؿ كمػا ىػ ، كىػ : )متفػا مف( أوال
ك)مفػػػا متف( ك)مفػػػا يمف(، انػػػو نػػػص أنػػػو سػػػيترؾ  حػػػكرا بابػػػة: الكامػػػؿ، الػػػكاالر، 

 دكف ك   تفا يؿ سديدت ليا. (ِ)اليز 
: اكتفػػ  مػػف تفا يػػؿ العرك ػػييف  ػػبا  تفا يػػؿ القػػط  مييػػا ت نػػى اوٍثثاش

                                           

ت ػة التساريػة الك ػرل المك ،تحقيػؽ محمػد سػعيد العريػاف ،ال ف   د ر و ااندلس  :العقد الفريد (ُ)
تػ ليؼ سػار اب أ ػ  القاسػـ  :القسػطاس المسػتقيـ الػ   مػـ العػركض، كينظػر ُِِٕ . مصر

الػػدكتكرت  ييسػػة  ػػاقر تحقيػػؽ:   ػػف  مػػر الخػػكارزم  الزمخشػػرم، محمػػكد  ػػف  مػػر  ػػف محمػػد
مكت ػػة  ،مكت ػة اانػدلس ،قػدـ لػو ااسػػتاذاف كمػاؿ إ ػراىيـ كصػفاء خمكصػػ ، الناشػر ،الحسػن 
  .ِٖ، ِٕ .سا د المسم  العمم  العراق   مى نشره ،ـُٗٔٗ ، يداد ،افالنعم

ف كاف قد  اد كاقترح أف تككف تفعيمة اليز  )العكالتف(، ينظر مكسيقى الشعرِ)  .ُّْ :( كا 
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 ، كى : )العكلف(، )الا مف(، )مستفعمف(.- مى حد قكلو  –ااكزاف 

اشتؽ مػف الػبا  تفا يػؿ السػا قة بابػا أيخػر  إ ػاالة سػ   خفيػؼ  شانصا:
 جخر التفعيمة، كى : )العكالتف(، )الا اتف(، )مستفعاتف(.

تفا يػػؿ الخميػػؿ ىػػ  أقػػؿ  ػػددا ممػػا اقتراحػػو الػػدكتكر  ك ػػذلؾ يت ػػيف لنػػا أف
أنيس، الاقتراحو يسعؿ التفا يػؿ تسػعا، كتفا يػؿ الخميػؿ بمػاف، المحاكلتػو تقميػؿ  ػدد 

 التفا يؿ أدت إلى تكبيرىا.

 : اشرماق ذفاعٍم ظدٌدج - 

ذا دققنػا النظػػر الػ  التفا يػػؿ التػػ  اشػتقيا الػػدكتكر أنػػيس كسػدنا أنػػو لػػـ  كا 
كىر سػػكل تفعيمػػة )مسػػتفعاتف(، الػػػ)العكالتف( التػػ  اشػػتقيا مػػف يػػ ت  ػػ م سديػػد ييػػذ

)الػػا مف( ىػػ  )مفػػا يمف( الػػ  تفا يػػؿ الخميػػؿ،  ك)الػػا اتف( مسػػتخدمة الػػ  تفا يػػؿ 
الخميػػؿ، كتػػدخؿ الػػ  خمسػػة  حػػكر،  ىػػ : )الرمػػؿ، كالمديػػد، كالخفيػػؼ، كالمستػػ ، 

 كالم ارع(.

تيسػير  حػر  ك)مستفعاتف( التػ  اشػتقيا مػف )مسػتفعمف( أتػى  يػا لمحاكلػة
كاحد، كىك  حر المنسرح الذم يت لؼ مف )مسػتفعمف مفعػكالتي مسػتفعمف(، الػرأل أنػو 

( الػ  المنسػرح (ُ) يت لؼ مف )مستفعاتف مستفعمف الا مف( ؛ ليستين   ػف )مفعػكالتي
. 

كقػػد كػػاف الخميػػؿ الػػ  قمػػة الػػذكاء  نػػدما صػػنؼ التفا يػػؿ إلػػى خماسػػية 
تسػػتك   سميػػ  ااشػػكاؿ الممكنػػة نتيسػػة كسػػ ا ية القػػط، كلػػـ يسعميػػا أقػػؿ أك أكبػػر؛ ل

ؿ التفعيمػػة الخماسػػية إلػػى ر ا يػػة،  لػػدخكؿ أنػػكاع الزحػػاؼ كالعمػػة، الالزحػػاؼ قػػد يحػػك 

                                           

 .َُْ :( ينظر مكسيقى الشعرُ)
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ؿ: )الا مف( إلى )الًعمف(  دخكؿ الخ ف ؿ التفعيمػة السػ ا ية إلػى (ُ)كتحك  ، كما قد يحػك 
ؿ: )مفػػػا تمف( إلػػػى )مفػػػا مف(  ػػػدخكؿ العقػػػؿ إلػػػى ، كقػػػد يحكليػػػا (ِ)سداسػػػية كتحػػػك 

ؿ: )مسػتفعمف( إلػى )مػتعمف(  ػدخكؿ الخ ػؿ ، ككػذلؾ الحػاؿ  النسػػ ة (ّ)خماسػية كتحػك 
ؿ:  -الػ  حالػة الػنقص  –لمعمة الت  قد تصؿ  التفعيمة الخماسػية  إلػى بنائيػة، كتحػك 

ؿ: (ْ))العػػػكلف( إلػػػى )الػػػٍ (  ػػػدخكؿ ال تػػػر ، ك التفعيمػػػة السػػػ ا ية إلػػػى ر ا يػػػة كتحػػػك 
ال  حالػة  –، كما قد تصؿ  التفعيمة الخماسية (ٓ)لحذذ)متفا مف( إلى )متفا(  دخكؿ ا

ؿ: )الا مف( إلى )الا اتف(  دخكؿ التراليؿ -الزيادت ، ككػذلؾ قػد (ٔ)إلى س ا ية، كتحك 
ؿ: )متفػا مف( إلػى )متفا متػاف(  ػدخكؿ  تصؿ  التفعيمة الس ا ية إلى تسا ية، كتحػك 

 التراليؿ.

دا، كىادالػػا إلػػى كسػػكد الاختيػػار الخميػػؿ لعػػدد حػػركؼ التفعيمػػة كػػاف مقصػػك  
لى الحفػاظ  مػى اعيقػاع المكسػيق  لكػؿ تفعيمػة  مركنة م  تيييرات الزحاؼ كالعمة، كا 

  مى حدت.

                                           

نيكرم كىك الحاشية الك رل لمعامة السيد محمػد الػدم :اعرشاد الشاال   مى متف الكاال ( ينظر ُ)
  ، مػػػػى مػػػػتف الكػػػػاال  الػػػػ   ممػػػػ  العػػػػركض كالقػػػػكاال  ا ػػػػ  الع ػػػػاس أحمػػػػد  ػػػػف شػػػػعي  

 . ِْٔ/ٓ :العقد الفريدينظر ك  ،ّْ ـ:ُٕٓٗ، ىػ ُّٕٕ ،ِط 
 . ِْٔ/ٓ :كالعقد الفريد ،ّْ :( ينظر اعرشاد الشاال ِ)
 الػػػديف    ػػػدر لمػػػدمامين :العيػػػكف اليػػػامزت  مػػػى خ ايػػػا الرامػػػزتك  ،ْْ :( ينظػػػر اعرشػػػاد الشػػػاال ّ)

 . ٖٓ .مط عة المدن  ،تحقيؽ الحسان    د اب ،ـ ِٕٖأ    كر ت  أ ك   داب محمد  ف
 . ِْٔ/ٓ :كالعقد الفريد ،ْْ :( ينظر اعرشاد الشاال ْ)
 . َُٗ :كالعيكف اليامزت ،ْٓ :( ينظر اعرشاد الشاال ٓ)
 .ٖٗ :كالعيكف اليامزت ،ْْ :( ينظر اعرشاد الشاال ٔ)
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لذلؾ أ تقد أف اعيقاع الخاص  التفا يؿ قد اختؿ م  )مستفعاتف( لطػكؿ 
، اليذا الطكؿ قد ييق ؿ ال  نياية ال يت أك الػ  نيايػة شػطره  ؛التفعيمة الزائد  ف الاـز

لػػو مػػا يسػػك و خاصػػة الػػ  نيايػػة ال يػػت؛ نظػػرا لكسػػكد القااليػػة التػػ  تمبػػؿ قيمػػة اف 
إيقا ية مستقمة كمنسسمة م  سمي  قكاال  القصيدت، لكنػو مسػتق ح الػ   يػر ىػذيف 

لػػذلؾ كسػػدنا  ؛(ُ)اف اعيقػػاع ييعىػػد  تنظيمػػا لمش ػػؽ  الزمنػػ  الػػ  المكسػػيقى المػػكقعيف،
لػػـ يكػػف  الزيػػادت حفاظػػا  مػػى اعيقػػاع الزحػػاؼ إمػػا أف يكػػكف  الحػػذؼ أك التسػػكيف، ك 

الػػػداخم  لم يػػػت،  خػػػاؼ العمػػػة التػػػ  قػػػد تكػػػكف  الزيػػػادت أك الػػػنقص، اف مكقعيػػػا 
 يستك   ذلؾ، سكاء أكاف  رك ا أـ  ر ا.

ػػدي  كمػػ  ذلػػؾ الػػإف كػػاف اليػػدؼ التيسػػير  عيػػدا  ػػف اعيقػػاع اليػػ  نقطػػة تيحمى
 .لمدكتكر أنيس ال  محاكلتو

 : سهىنح انرركس واحلفظ - 

ىنا ين ي  أ ف نعرض ال حكر كما  ر يا الػدكتكر أنػيس بػـ ن حػ   ػف ك 
 ما رآه مف سيكلة التذكر كالحفظ.

 العكالتف  الطكيؿ: العكلف   العكالتف   العكلف    -ُ
 المتقار : العكلف  العكلف   العكلف   العكلف  التاـ -ِ

 المسزكء     العكلف  العكلف   العكلف              
 تفعمف   الا مفال سيط: مستفعمف   الا مف   مس -ّ

                                           

-القػاىرت -را طػة اعصػاح االستمػا   . ٗ :محمكد الحفن قى النظرية: ت ليؼ: ينظر المكسي (1)
  . ـُِٕٗ
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 الرسز: مستفعمف   مستفعمف   مستفعمف   التاـ -ْ

 مستفعمف   مستفعمف              المسزكء             
 السري : مستفعمف   مستفعمف   الا مف  -ٓ
 المنسرح: مستفعاتف   مستفعمف   الا مف -ٔ
 التاـ  الخفيؼ: الا اتف   مستفعمف   الا اتف     -ٕ

 تفعمف               المسزكءالا اتف   مس               
 المست : مستفعمف   الا اتف -ٖ
 التاـ     الرمؿ: الا اتف   الا اتف   الا مف      -ٗ

 المسزكء   الا اتف   الا اتف                            
 الا اتف   الا مف   الا اتف   -المديد: أ -َُ

 .(ُ) الا اتف   الا مف   الا مف -                

القكؿ أ قى الدكتكر أنيس  مى تفا يؿ الكامؿ كالكاالر كاليػز  ككما أسمفنا 
كما ى ، كالسؤاؿ الذم يطرح نفسػو: مػا السديػد الػذم قدمػو الػدكتكر أنػيس الػ  ىػذا 
الصدد، الال حكر ى  ى ، كتفا يميا ى  ى ، التييير الكحيد الذم العمو ىك است داؿ 

   تيسير ىذا العمـ!)العكالتف(  ػ)مفا يمف(، كىؿ ىذا يعد تسديدا، أك يسيـ ال

الػػػ )مفػػا يمف( تػػ ت  الػػ  بابػػة أ حػػر، ى :)اليػػز ، كالطكيػػؿ، كالم ػػارع(، 
كقػػد أ قػػى الػػدكتكر أنػػيس لميػػز  تفعيمتػػو، كلػػـ يمسػػيا تيييػػره، كمػػا اسػػت عد معالسػػة 

ي ػػؽ سػػكل ال حػػر الطكيػػؿ، الكػػؿ مػػا العمػػو الػػدكتكر أنػػيس  الم ػػارع لككنػػو نػػادرا، المػػـ
مفا يمف( إلى )العكلف العكالتف(، كأ تقد أف مػا رآه   يدؼ التيسير ىك تحكيؿ )العكلف

                                           

 .َُْ، ُّٗ :( مكسيقى الشعرُ)
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مػػف سػػيكلة حفػػظ نيمػػة ال حػػر قػػد تقػػؿ سػػدكاه  نػػاء  مػػى كسيػػة نظػػر أخػػرل تػػرل أف 
االختاؼ  يف )العكلف( ك)مفا يمف( ىك أد ى لمحفظ، ك عيد  ف رتا ة تكرار )العػكؿ( 

ر ػ  يميػؿ إلػى ال  التفعيمتيف، كممي ز ال  الكقت نفسو  يف التفعيمتػيف، الػػ" الػذكؽ الع
تخمصػػا مػػف الرتا ػػة التػػ  تػػؤدم إلػػى  (ُ)التنكيػػ  كمخالفػػة ااكزاف المح ػػة المسػػردت"

 الممؿ.

ذا  ػػدنا إلػػى التػػرا  العرك ػػ  كسػػدنا الكػػرت اختصػػار التفا يػػؿ كاشػػتقاؽ  كا 
 ع يا مف  عض، كأف ىناؾ تفا يؿ تمبؿ ااصكؿ، كأخػرل تتفػرع  نيػا؛ كأ تقػد أف 

كانت محفزت ليذه الرؤية، اليذا صاح  شفاء اليميؿ يذكر  الدكائر الت  ا تكرىا الخميؿ
أف أصػػكؿ التفعيػػؿ " أر عػػة، يػػتـ  ناؤىػػا مػػف حػػركؼ  شػػرت، يسمعيػػا قكلنػػا: )لمعػػت 
سػػيكالنا(، كىػػذه ااصػػكؿ اار عػػة ىػػ : العػػكلف، كمفػػا يمف، كمفػػا متف، كالػػاع التػػف؛ 

كسميت ىذه تشترؾ سميعيا ال  تقدـ الكتد  مى الس   الخفيؼ؛ ليككف  امدا لو،...
 ااسزاء أصكال لتقدـ أكتادىا  مى أس ا يا، ك ف ىذه ااصكؿ تتفرع ااسزاء اايخر.

 ،  تقديـ الس    مى الكتد.(الا مف)يتفرع  (العكلف)العف 

 (الػا اتف) تقػديـ السػ  يف  مػى الكتػد، ك (مستفعمف)يتفرع  (مفا يمف)ك ف 
  تقديـ س  و ااخير  مى كتده.

                                           

 ،ماسسػتير، دار العمػـك ،محمد أحمد  امر :الدكائر العرك ية كاستخداماتيا ال  الشعر العر   (1)
  . ٔٓ .ـُٖٕٗ ،سامعة القاىرت
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 (الا اتػػؾى )،  تقػػديـ سػػ  و  مػػى كتػػده، ك(متفػػا مف)يتفػػرع  (مفػػا متف)ك ػػف 
 .(ُ)الميمؿ  تقديـ الس   الخفيؼ  مى الكتد"

 .الزحاؼ كالعمةبالبا: رؤيتو التيسيرية حكؿ 

لزحػػاؼ كالعمػػة، كقػػد لخصػػو اي قػػى مػػف مشػػركع الػػدكتكر أنػػيس معالستػػو 
، كالتػ   قكلو: " أمػا التيييػرات التػ  يمكػف أف تطػرأ  مػى كػؿ تفعيمػة الػ  ىػذه اا حػر

استسا يا الشػعراء كق مكىػا التختمػؼ  ػاختاؼ مكػاف التفعيمػة مػف الػكزف، المكػؿ مػف 
ىذه التفا يؿ حكـ خاص حيف تقػ  الػ  حشػك ال يػت، أك الػ  آخػر الشػطر ااكؿ، أك 

 .(ِ)ال  آخر الشطر البان "

 التيسيره ال  مساؿ الزحاؼ كالعمة ا تمد  مى االقتراحات اجتية:
 تحت مصطمح )التيييرات(. السم   يف الزحاؼ كالعمة -ُ
كىػذا أدل إلػػى االسػػتيناء  ػػف مصػطمح  العػػركض كال ػػر ، اليع ػػر  -ِ

  ف العركض  نخر الشطر ااكؿ، ك ف ال ر   نخر الشطر البان .
االسػػتيناء  ػػف الزحاالػػات الق يحػػة؛ انػػو قيػػد الزحاالػػات  استسػػا ة  -ّ

 الشعراء ليا كق كليا.
مصػػطمح )التيييػػرات(،  أمػػا اليمػػا يتعمػػؽ  سمعػػو  ػػيف الزحػػاؼ كالعمػػة تحػػت

العمينػػا أف نت مػػؿ المسػػفة الخميػػؿ مػػف تفريقػػو  ػػيف الزحػػاؼ كالعمػػة الػػ  مقا ػػؿ مػػا رآه 
الػػدكتكر أنػػيس مػػف سمعػػو  ينيمػػا تحػػت مسػػمى)التيييرات(؛ لعمنػػا نصػػؿ إلػػى نتيسػػة 

                                           

 .د: تحقيػؽ ،(ىػػّٕٔمحمد  ػف  مػ  المحمػ  المتػكالى ) :ليؼت  :شفاء اليميؿ ال   مـ الخميؿ (ُ)
كالحػػػدي  لمحقػػػؽ  ـ.ُُٗٗق، ُُُْ، ُدار السيػػػؿ،  يػػػركت، ط :شػػػع اف صػػػاح، الناشػػػر

 .ُٖ :الكتا  الدكتكر شع اف صاح
 .َُْ :( مكسيقى الشعرِ)
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مقنعة تك ح لنا ط يعة التيسػير، كالػ  الكقػت نفسػو تظيػر لنػا مػا سػيفتقده الػدارس 
 قيمة ىذه المعمكمات.  رز مى ىذا التيسير، كت مف معمكمات  رك ية  ناء

 فرفسٌك اخلهٍم تني انصحاف وانعهح لصد ته رلمىعح مه األمىز، هً:

، ك دـ اختصػاص العمػة  ػذلؾ، (ُ)اختصاص الزحاؼ  بكان  ااس ا  -ُ
 .(ِ)حي  تدخؿ ال  ااس ا  كااكتاد

الزحػاؼ يطػػرأ كيػػزكؿ  اسػػتبناء مػػا سػرل مسػػرل العمػػة، كالعمػػة الزمػػة  -ِ
 .(ّ)ستبناء ما سرت مسرل الزحاؼ ا

مكق  الزحاؼ ال  ااصؿ الحشك، كمكق  العمة الػ  ااصػؿ العػركض  -ّ
 كال ر . 

اختصػػاص الزحاالػػات المرك ػػة  ػػالتفعيات السػػ ا ية دكف الخماسػػية،  -ْ
 ك دـ اختصاص العمة  ذلؾ، حي  تدخؿ الخماسية كالس ا ية.

 اختصػػاص الزحػػاؼ  ػػالنقص القػػط  ػػف طريػػؽ تسػػكيف المتحػػرؾ، أك -ٓ
 .(ٓ)، كالعمة قد تككف  النقص أك الزيادت(ْ)حذالو، أك حذؼ الساكف

اليػػذه مسمك ػػة مػػف الفػػركؽ الدقيقػػة التػػ  قصػػدىا الخميػػؿ  تفريقػػو  ػػيف 
الزحػػاؼ كالعمػػة، الينػػاؾ الػػرؽ الػػ  المكقػػ ، كالػػ  ط يعػػة التيييػػر، كالػػ  كحػػدت التيييػػر 

ب كتو كتكػراره أك سكاء أكانت س  ا أـ كتدا، كال  قكت ت بيره ال  التفعيمة، كال  كسك  
سػػكازه، كأ تقػػد أف ىػػذه الفػػركؽ الدقيقػػة ىػػ  تسػػا د الػػ  تيسػػير ىػػذا العمػػـ، المعرالػػة 

                                           

 .ٖٕ، ٕٕ :( ينظر العيكف اليامزتُ)
 .ٕٗ :( ينظر العيكف اليامزتِ)
 .ٕٕ :امزت( ينظر العيكف اليّ)
 .َٖ :( ينظر العيكف اليامزتْ)
 .ٖٗ :( ينظر العيكف اليامزتٓ)
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الدارس ط يعة الزحاؼ سيكصمو إلى مكا عو الت  تتصؿ  بان  الس  ، كالػ  الكقػت 
نفسو ستؤدم  و إلى إدراؾ المكاقػ  التػ  ال يػدخميا الزحػاؼ الػ  أم تفعيمػة، كتتمبػؿ 

، الػإذا صػادالو حػذؼ أك تسػكيف الػ  ىػذه المكا ػ  (ُ)السػادسالػ : ااكؿ، كالبالػ ، ك 
اكتشػػؼ الخمػػؿ الػػذم أصػػا  التفعيمػػة، كىػػذا ىػػك اليػػدؼ الػػذم مػػف أسمػػو ايختػػًرع ىػػذا 
العمـ، القػد قيػؿ الػ  مفيػـك العػركض: إنيػا " ميػزاف الشػعر،  يػا يعػرؼ صػحيحو مػف 

ىػػذا ، ك ػػدـ التفريػػؽ  ػػيف الزحػػاؼ كالعمػػة يػػذى   شػػ ء  يػػر يسػػير مػػف (ِ)مكسػػكره"
 اليدؼ.

ذا دلفنا إلى السان  التط يق  الػ  كصػؼ الػدكتكر أنػيس لمزحػاؼ كالعمػة  كا 
كسػػدناه ال يختمػػؼ  ػػف الخميػػؿ سػػكل الػػ  أنػػو يػػذكر الظػػكاىر  ػػا مصػػطمح، كلن ػػر  
مبػػاال لػػذلؾ  حديبػػو  ػػف )العػػكلف(، يقػػػكؿ الػػدكتكر أنيس:")العػػكلف( نػػرل ليػػا بػػػا  

 حاالت:
(، كمبػؿ ىػذا  حيف تككف ال  حشك ال يت ممكف أف تتيير -ُ إلى )العػكؿي

 التييير كبير شائ ، كىك حسف المكسيقى.
حيف تق  ال  آخر الشطر ااكؿ يمكػف أف تصػير )العػك( القػط، كنػرل  -ِ

 ىذا كبير الكركد ال   حر المتقار .
حػػيف تقػػ  الػػ  آخػػر الشػػطر البػػان  أك  ع ػػارت أخػػرل الػػ  آخػػر ال يػػت  -ّ

 .(ّ) يمكف أف تصير )العكٍؿ( أك )العك("

كتكر أنػيس أنػو اسػت دؿ حشػك ال يػت   مصػطمح الزحػاؼ، الكؿ ما العمو الد
                                           

 .ٕٗ :( ينظر العيكف اليامزتُ)
اب، الناشػػر:  الحسػان  حسػف   ػد :تحقيػؽ :الكػاال  الػ  العػركض كالقػكاال  لمخطيػ  الت ريػػزم (ِ)

 .ُٕ .ىػُُْٓ، ـُْٗٗ، ّمكت ة الخانس ، ط
 .ُُْ، َُْ :( مكسيقى الشعرّ)
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كاست دؿ آخر الشطر البػان  أك آخػر ال يػت   مصػطمح العمػة، كسعػؿ ظػكاىر الزحػاؼ 
.)  كالعمة  ا مصطمح، ال دال مف أف يقكؿ إنيا مق ك ة قاؿ تتحكؿ إلى )العكؿي

أف يفػرؽ  ػيف الزحػاؼ كالعمػة  إلػى ىذا كقد ا طرتو ط يعة  مػـ العػركض
رل  عػػد أف سمػػ   ينيمػػا تحػػت مسػػمى التيييػػرات، اليقػػكؿ  ػػف الزحػػاؼ: " كػػؿ مػػرت أخػػ

، أم أنػػو قػػد تقػػ  الػػ  أ يػػات القصػػيدت  التيييػػرات التػػ  تقػػ  الػػ  حشػػك اا يػػات ال تمػػـز
( يمكػػف أف تسيػػ  )العػػكلف( الػػ  أ يػػات  الكاحػػدت مػػ  مػػا تفر ػػت  نػػو، المػػبا: )العػػكؿي

)العاتػػف( مػػ  )الػػا اتف(، القصػػيدت الكاحػػدت، ككػػذلؾ )الًعمػػف( مػػ  )الػػا مف(، ككػػذلؾ 
 .(ُ)كىكذا"

الكػػؿ مػػا ذكػػره الػػدكتكر أنػػيس ىنػػا لخصػػو الخميػػؿ تحػػت مصػػطمح الزحػػاؼ، 
كأ تقػػد أف كسػػكد مصػػطمحات مع ػػرت  ػػف الظػػكاىر ىػػك أكلػػى مػػف كسػػكد الظػػكاىر  ػػا 
مصػػطمحات، لػػذلؾ رأل  ع ػػيـ أف تحديػػد المصػػطمحات ىػػك  نػػكاف ازدىػػار ح ػػارت 

كف اليما أ تقد أف تككف ح ارت مزدىرت مت لقة الػ  اامة صاح ة المصطمح، الػ" ال يم
ف  حد  أمة مف اامـ ما لـ تكاك يا سن ا إلى سن  ح ارت المصطمح العمم  الذم ييكك 

كػ  تت مػكر ليػا  ؛ك قانيتيػا، كتقػدميا اعنسػان  ،ذاتو اعطار العػاـ لفكػر تمػؾ اامػة
ؿى الػ  النيايػة إلػى لتصػ ؛ ندئذ سمات البقاالػة الحقػة الػ  م ػامير حياتيػا المتشػع ة

تحقيؽ  اياتيا المبمى ال  النظر كالعمؿ معنا؛ ل ناء صرحيا الح ارم الشامخ، الكمما 
أحسنت اامة الدقة كالرؤية كالعمؽ الػ  تعريفاتيػا كتحديػداتيا كرسػكميا،  ػدت أكبػر 

 .(ِ)ت لقنا كن ارت  مى  يرىا مف اامـ المعاصرت ليا "

                                           

 .ُِْ :ى الشعر( مكسيقُ)
 .ُْ :ـُٖٓٗ، ُسعفر آؿ ياسيف،  الـ الكت ،  يركت، ط.الفارا   ال  حدكده كرسكمو، د( ِ)
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أف يمتـز  منيسو الػذم رسػمو مػف  كم  ذلؾ الإف الدكتكر أنيس لـ يستط 
 ؛ ف مصطمحات الزحاؼ، النسػده ىػك نفسػو ي ػطر أحيانػا إلػى اسػتخداميائو استينا

اف مصطمح التيييرات الذم ارت اه لـ يسعفو ال  التع ير  ٌمػا يريػد،  ؛ليك ح الكرتو
المف ذلؾ حديبو  ف  دـ لزـك الخ ف الػ  نيايػة ال يػت، يقػكؿ الػدكتكر أنػيس: " كػؿ 

التػػػ  تقػػػ  الػػػ  أكاخػػػر اا يػػػات يسػػػ  التزاميػػػا كمرا اتيػػػا الػػػ  كػػػؿ أ يػػػات  التيييػػػرات
القصيدت، إال حيف يككف التيييػر الػ  صػكرت مػا يسػمى  نػد أىػؿ العػركض  ػػ)الخ ف( 
كىػػك حػػذؼ البػػان  السػػاكف، مبػػؿ: )الػػا مف( حػػيف تصػػير إلػػى )الًعمػػف(، أك )الػػا اتف( 

تفعمف(، اليػذا النػكع مػف حيف تصير إلى )الًعاتف(، أك )مستفعمف( حيف تصير إلى )م
ف كق  ال  أكاخر اا يات"  .(ُ)التيييرات ال ييمتزىـ، كا 

المـ يستط  الدكتكر أنيس نفسو أف يتخمص مف أسر مصػطمحات الخميػؿ، 
 الع ر  ف الخ ف  اسمو.

كحيف أراد أف يع ر  ف  دـ لزـك الزحاؼ ال   ركض ال يػت مػ  اسػتبناء 
لحكػػـ  مػػا يػػكح  أف الحػػدي   ػػف يسػػير أدل  ػػو ذلػػؾ إلػػى  مػػكض حديبػػو كتعمػػيـ ا

الزحاؼ كالعمة، كال ننسى أنو أطمؽ  مى مصطمح  الزحاؼ كالعمة مصطمح تيييرات، 
، كيسػتبن  مػف  كىنا يقكؿ: " كؿ التيييرات الت  تق  ال  أكاخػر الشػطر ااكؿ ال تمتػـز
ىذا )العػكلتف( التػ  تتفػرع مػف )العػكالتف(، التيمتػزىـ حػيف تقػ  الػ  آخػر الشػطر ااكؿ، 

 .(ِ) ى ال  كؿ أ يات القصيدت ال  ىذا المك  "كترا

ال نػػاء  مػػى تقعيػػده الػػذم سمػػ  اليػػو  ػػيف الزحاالػػات كالعمػػة تحػػت مسػػمى  
)تيييرات آخر الشػطر ااكؿ كالبػان ( قػد ييفيػـ مػف كامػو أف الحػدي   ػف االبنتػيف، 

                                           

 .ُّْ، ُِْ :( مكسيقى الشعرُ)
 .ُِْ :( مكسيقى الشعرِ)
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الػ)كؿ التيييرات الت  تق  ال  أكاخر الشطر ااكؿ( قد تككف  مة، كما قد تككف زحاالا 
، س اريا مسرل العمػة، بػـ يحكػـ  مييػا أنيػا )ال تيمتػزىـ(، كالعمػة ممتزمػة كمػا ىػك معمػـك

كالػػذم أدل  ػػو إلػػى ذلػػؾ ىػػك سمعػػو  ػػيف المصػػطمحيف)الزحاؼ كالعمػػة( تحػػت مسػػمى 
 كاحد.

كأمػػا اليمػػا يتعمػػؽ  االسػػتيناء  ػػف مصػػطمح  العػػركض كال ػػر ، كالتع يػػر 
لشػطر البػان  الػا أ تقػد أف  ف العركض  ػنخر الشػطر ااكؿ، ك ػف ال ػر   ػنخر ا

ىػػذا يعػػػد تيسػػيرا مممكسػػػا الػػ  مسػػػاؿ ىػػذا العمػػػـ، الكػػؿ مػػػف العػػركض كال ػػػر  مػػػف 
المصطمحات ااساسية الت  تعمؿ  مى تماسؾ  نياف  مػـ العػركض، كىمػا ليسػا مػف 
الصػػعك ة  حيػػ  ن ػػطر إلػػى ال حػػ   ػػف  ػػديؿ ليمػػا، ك"إنػػو لمػػف اادكات الازمػػة 

عمـك معرالة القدر ال ركرم مػف مصػطمحاتو؛ كذلػؾ لمشركع ال  دراسة أم  مـ مف ال
، كالتػػػ   اف المصػػػطمح العممػػػ  يمبػػػؿ الميػػػة الفنيػػػة الخاصػػػة  كػػػؿ  مػػػـ مػػػف العمػػػـك
يسػػتخدميا أصػػحا  ىػػذا العمػػـ الػػ  التع يػػر  ػػف ق ػػاياىـ كأالكػػارىـ، كر مػػا اسػػتيمقت 
 مى  يرىـ، كلكف  ركرات ال ح  العمم  المتخصص كمقت ػياتو اسػتكس ت نشػكء 

مية القائمة  مى العرؼ الخاص، كالمكا عة  يف أصحا  كؿ الف، أك  مػـ الػ  ىذه ال
 .(ُ)مساؿ تخصصيـ"

إف المعنػػى الميػػكم لممصػػطمحيف ال يشػػير إلػػى النيايػػة، سػػكاء  :الػػإف قيػػؿ
أـ كانت آخػر الشػطر  -ال  حالة العركض  –أكانت ىذه النياية  آخر الشطر ااكؿ 

صطاح ال  أم  مـ أك الف لػيس المعنػى الإف المراد  اال -ال  حالة ال ر   –البان  
نمػا المعنػى الػذم اصػطمح  ميػو أىػؿ ىػذا العمػـ،  الميكم لممصػطمح المػراد دراسػتو، كا 

                                           

، ِحسػػػف الشػػػاالع ، مكت ػػػة كى ػػػة، القػػػاىرت، ط .د :تػػػ ليؼ ( المػػػدخؿ إلػػػى دراسػػػة  مػػػـ الكػػػاـ،ُ)
 .ُِّـ، ػُُٗٗ
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كارت كه مع را  ف الكػرتيـ، الػػ" مػا ًمػف أىػؿ الػف إال كىػـ معترالػكف  ػ نيـ يىصػطمحكف 
 مى ألفاظ يتفػاىمكف  يػا مػرادىـ، كمػا اىػؿ الصػنا ات العمميػة ألفػاظ يع ػركف  يػا 
 ف صنا تيـ، كىذه االفاظي ى   يرالية  رالا خاصا، كمراديىـ  يا  ير المفيـك منيا 

، الالمصػطمح الػ  أم  مػـ (ُ)ال  أصؿ المية، سكاء أكػاف ذلػؾ المعنػى حقػا أـ  ػاطا "
يػػرل اليػػو أصػػحا  العمػػـ أنػػو قػػد تػػكاالر اليػػو شػػرط الفيػػـ مػػف العمػػكـ مػػا ىػػك إال رمػػز 

ز ًليدؿ  مى ش ء مف ااشياء إنما ىك مسػ لة كاعالياـ، ك" إف اختيار رمز مف الرمك 
أل معنػى أك  – مػا ال يحتمػؿ اليمػكض  –داـ كا ػ  الرمػز ي ػيف  اختيار مطمػؽ، مػا

، كذلػػؾ ىػػك المقصػػكد مػػف " تحديػػد  –الكػػرت أك شػػىء يقصػػد مػػف اسػػتعماؿ ىػػذا الرمػػز
الرمػػز " ، اليسػػتطي  المػػرء أف يسػػتخدـ رمػػزا قػػديما  معنػػاه التقميػػدم، أك يػػدخؿ  ميػػو 

عػػض التعػػديؿ الػػى الشػػكؿ، أك الداللػػة، أك يخمػػؽ رمػػكزه الخاصػػة طالمػػا التػػـز   يػػاف  
 .(ِ)داللتيا ق ؿ االستعماؿ "

صػػػػمة  ػػػػيف المعنػػػػى الميػػػػكم كالمعنػػػػى  ػػػػف الإننػػػػا إذا  حبنػػػػا  مػػػػ  ذلػػػػؾك 
ك ػان اىف السنسدىا االصطاح  لمعركض كال ر  ، القد قيؿ: إف العػركض "سػم   ىري
ػػركض اف البػػان  ييٍ نػػى  مػػى ااكؿ"الشػػعر ييٍعػػرىضي  ميػػو، الالنصػػؼ  ، كمػػا (ّ)ااكؿ  ى

قيؿ: إنيا سميت  يذا االسـ انيا تقػ  الػ  كسػط ال يػت تشػ ييا ليػا  العار ػة التػ  
ك ػػا، اف  نمػػا سػػم  كسػػط ال يػػت  ىري تقػػ  الػػ  كسػػط الخيمػػة، يقػػكؿ ا ػػف سػػيده: " كا 

كض كسط ال يت مف ال ناء، كال يت مف الشعر م ن  ال  المفػظ  مػى   نػاء ال يػت العىري

                                           

عقؿ كالنقؿ، ا ف تيمية، تحقيؽ د/ محمد رشاد سالـ، مكت ة ا ف تيمية، القػاىرت، درء تعارض ال( ُ)
 .ِِّ-ِِِ/ُ، ُٕٗٗ، سنةِط

 . ُّٖ  .ـُٓٓٗ ،،د ط ،مكت ة اانسمك المصرية ،تماـ حساف :د :مناىج ال ح  ال  المية (ِ)
داب  مػى    :تحقيؽ ،ا ف منظكر، دار المعارؼت ليؼ:  (.ض –ر  –ع ) :مادت :لساف العر ( ّ)

 .د ت ،ط عة سديدت ،ىاشـ محمد الشاذل  ،محمد أحمد حس  اب ،الك ير
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المسػككف لمعػر ، القػػكاـ ال يػت مػػف الكػاـ  رك ػو، كمػػا أف قػكاـ ال يػػت مػف الخػػرؽ 
 .(ُ)العار ةي الت  ال  كسطو، الي  أقكل ما ال   يت الخرؽ"

ككػػذلؾ ال ػػر ، المػػف معانيػػو الػػ  الميػػة المبػػؿ كالنظيػػر، كتعمػػؽ ال ػػر  
قػد سػم   ػر ا؛  قاالية ال يت يفسر لنػا العاقػة  ػيف المعنػى الميػكم كاالصػطاح ، ال

اف ال يػػت ااكؿ مػػف القصػػيدت إذا  نػػ   مػػى نػػكع مػػف ال ػػر  كػػاف سػػائر القصػػيدت 
 ميػػو، الصػػارت أكاخػػر القصػػيدت متمابمػػة، يقػػكؿ ا ػػف منظػػكر: "يقػػاؿ  نػػدم مػػف ىػػذا 
، أىم:  مػى  ػٍر و كاحػدو ٍرً  ش ءه كبير، أىم: مف ىذا الًمباًؿ، كىذه ااىشياءي  مى  ى ال  

"  .(ِ)ًمباؿو

نظرنا إلى ما تتطم ػو المصػطمحات مػف إيسػاز السػنسد أف التع يػر  كذلؾ إذا
 ػػػ)العركض( أكسػػز مػػف )تيييػػر آخػػر الشػػطر ااكؿ(، كالتع يػػر  ػػػ)ال ر ( أكسػػز مػػف 

 )تييير آخر الشطر البان (.

                                           

  الحسػػف  مػػ   ػػف ا ػػف سػػيده أ ػػتػػ ليؼ:  ،(ض –ر  –ع ) :مػػادت :المحكػػـ كالمحػػيط اا ظػػـ( 1)
 –ر  –ع ) :مػادت :كلساف العػر  ،ـ َََِ، ، تحقيؽ   د الحميد ىنداكمإسما يؿ ااندلس 

 .ٓٔ :كينظر العيكف اليامزت (.ض
 (  –ر  –ض ) :مادت :لساف العر ينظر  (2)
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 ادلثحس انصاوً

 ذٍسري انعسوض  (1) زلاونح األسراذ زلعىب مىسى
 دزاسح حتهٍهٍح ومدٌح 

 اف ال  العػركض، الكتػا  ااكؿ ىػك )الميػزاف: لألستاذ محسك  مكسى كتا
، كالكتػػا  البػػان  ىػػك الػػ  الحقيقػػة ط عػػة (ِ)  مػػـ العػػركض كمػػا لػػـ يعػػرض مػػف ق ػػؿ(

سديدت لمكتا  ااكؿ  يد أنو  ي رى  نكانو، السماه )مشكات  رك ية كحمكليا(، لذلؾ 
 لككنو يمبؿ الط عة ااحد . ؛س  تمد  مى الكتا  البان 

منو ااستاذ محسك  مكسى الػ  محاكلتػو لمتيسػير، كقػد  ىناؾ م دأ انطمؽ
أالصػػح  نػػو حػػيف قػػاؿ: "أنػػا لػػـ أشػػفؽ، كلػػـ أ ػػعؼ كأنػػا أقػػـك  إليػػاء الكبيػػر مػػف 
المسػػميات كالمصػػطمحات كالمعمكمػػات التػػ  تسعػػؿ مػػف العػػركض ليػػز االيػػاز، كلػػف 

السػػكؼ تػػركف كيػػؼ ىػػدمنا لن نػػ ، ككيػػؼ  ترنػػا   ػػكا الاسػػدا حتػػى ال يػػد   ،أطيػػؿ
 .(ّ)إلى سائر ال دف" الفساد

اليك يرل أف كبيرا مف المسميات كالمصػطمحات العرك ػية ين يػ  إلياؤىػا، 
ك ع ػػيا ين يػػ  تيييرىػػا؛ ليسػػمـ  مػػـ العػػركض مػػف المصػػطمحات التػػ   ب ػػرت تناكلػػو 

 كاليمو.
                                           

 مؿ مشرالا  مى مسمك ػة ، شا ر كأدي  مصرم، محسك  محمد مكسى محسك ىك ااستاذ  (ُ)
 ، كلو مسمك ة مف الدكاكيف الشعرية.قصكر البقاالة  اعسكندريةمف 

اشر مكت ػة محسك  مكسى، الن :ت ليؼ ااستاذ : مـ العركض كما لـ يعرض مف ق ؿ :الميزاف (ِ)
 .ـُٕٗٗ، ُمد كل ، ط

، ُمحسػػك  مكسػػى، الناشػػر مكت ػػة مػػد كل ، ط :تػػ ليؼ ااسػػتاذ :مشػػكات  رك ػػية كحمكليػػا (ّ)
 .ٖ .ـُٖٗٗ
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 أوال: مشاكم االفرتاضاخ.

أكؿ شػػػ ء ا تػػػرض  ميػػػو ااسػػػتاذ محسػػػك  ىػػػك مػػػا سػػػماه  ػػػػ)مشاكؿ 
ال يسػكز الػ  العمػـ أف نفتػرض شػيئا ال كاقػ  لػو، كلكػف العرك ػييف  االالترا ات(، الػ"

 يفتر ػػػػػػػػػكف أشػػػػػػػػػياء ال دليػػػػػػػػػؿ  مييػػػػػػػػػا، كدليمنػػػػػػػػػا كمرسعنػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػك الشػػػػػػػػػعر 
 –أف الفػف سػا ؽ لقكا ػده -كاقعا ك قػا-ال العركض، الالشعر أس ؽ، كالمتفؽ  ميو 

  ؿ  ميػػو ىػػك الشػػا ر ال العرك ػػ ، الالشػػا ر يقػػكؿ الشػػعر، كالعرك ػػ...، كالمعػػك  
ييرس  قكا د  ممو  مى ما قالو الشا ر، كليس العكس، المػـ نسػم   كلػف نسػم  أف 
كا عا لقا ػدت مػا قػد سػاء  يػا مػف الػراغ، كأنػو قػد سػ ؽ  يػا الفػف، كألػـز  يػا أىمػو، 

 نظر إلى ما ساء  و العرك يكف مف شككؿ ىذه االالترا ات العسي ة.نكل
 : حبس انطىٌم لد ظاءث 

)مفػا يمف( لػـ  (ُ)يمف مػرتيف، كلكػف  رك ػتوالعكلف مفا يمف العكلف مفػا 
نما ى  )مق ك ة(، أم محذكالة الخامس الساكف، التصير  ػالق ض  تس  صحيحة، كا 
)مفا مف(، ... كما داـ الشا ر قد ساء شػعره  مػى كزف كػذا المػا الػذم يسػتد   أف 

 .(ِ) "؟نفترض  ير ما ساء  و

لم حػر تختمػؼ  مى االتراض صػكرت ذىنيػة  اليك يعترض كييره مف ال احبيف

                                           

( كممة ) ركض( مؤن  معنكم، كال تحتػا  إلػى تػاء ت نيػ ، كلعمػو ذكرىػا ىكػذا مػف  ػا  المػزح ُ)
 مػػى استمػػاع الخ ػػؿ كالشػػكؿ  كالسػػخرية التػػ   كدنػػا  مييػػا ال احػػ  الػػ  ىػػذا الكتػػا ، كتعميقػػو

كقػػد يع ػػر  العاميػػة أحيانػػا ليك ػػح  ،ّْ :خػػ اف(، ينظػػر مشػػكات  رك ػػية كحمكليػػا:) قكلػػو
)كسػر العنػؽ( أك )قطػـ الرق ػة(، ينظػر :ا ترا و  مى مصػطمحات الخميػؿ، كقكلػو  ػف الػكقص

 .ِٓ :مشكات  رك ية كحمكليا
 .ُِ، ُُ :( مشكات  رك ية كحمكلياِ)
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، كىك ا تراض لـ ينفػرد  ػو ااسػتاذ محسػك ، القػد  ف الكاق  المستعمؿ لم حر نفسو
أنو  رالًض مفيكمى  " الزحػاًؼ كالعمػة تيعػاد عيقػاع الشػعر  رأل الدكتكر كماؿ أ ك دي 

العر   حيكيتو الكاممة. ال يص ح  يت مف الشعر ناقصا أك زائدا،  ؿ يص ح ىك ىػك، 
ى  الطريقة الت  يتشكؿ  يا ال يػت (ُ)ل يت شعرم ال  النظاـ السديداليكية اعيقا ية 

مف النكل المؤسسة ال  التركي  المكسكد اليزيائيا أمامنا، ال ال  تركيػ  مبػال  نظػرم 
يػنقص  نػػو ال يػػت مقػادير أك يزيػػد مقػػادير. ىكػذا تيميىػػى الكػػرت المبػاؿ النظػػرم، كيركػػز 

ًنػو مػف الع اقػات الناشػئة  ػيف النػكل المكسػكدت، تحميؿ إيقػاع ال يػت  مػى طريقػة تكك 
كييمىؽ ال ح  إلػى اا ػد  ػف النػكل )أك المقػاط  أك ااسػ ا  كااكتػاد( التػ  يفتػرض 

 .(ِ)أنيا القدت مف ال يت"

ال يختمػػؼ  ػػف كسيتػػ  النظػػر    ػػد الحميػػد  ميػػكتككػػذلؾ حػػدي  الػػدكتكر 
سػػاس ليػػا الػػ  أف " الزحاالػػات كالعمػػؿ ىػػ  انحراالػػات كىميػػة ال أ، القػػد رأل السػػا قتيف

الكاق  سكل ال  ذىف الخميؿ؛ انو يقيسيا  مػى تفعػيات كاممػة  يػر مكسػكدت أصػا 
سكل ال  دكائره، كالنتيسة أنو أبقػؿ  مػـ العػركض، كنفػره لػدل الدارسػيف كالمتعممػيف 

"(ّ). 
كأرل أف ىذه االالترا ات الت  االتر يا الخميؿ تمبؿ أىـ مامػح   قريتػو، 

ريػػة ليػػذا الفػػف ت ػػمف اطػػراد قكا ػػده، كتحفظػػو مػػف كمػػا ت ػػرىف  مػػى كسػػكد أطػػر نظ
التشتت كالفك ى، كلنت كد مػف ذلػؾ  مينػا أف نسػتد   الصػكرت المقا مػة لعػدـ كسػكد 

                                           

   .ـ الذم يقترحو( يقصد النظا1)
 ،كمػػاؿ أ ػػك ديػػ  :د :نحػػك  ػػديؿ سػػذرم لعػػركض الخميػػؿ :الػػ  ال نيػػة اعيقا يػػة لمشػػعر العر ػػ  (2)

 . ِّْ، ٖٔ :، كينظر المصدر نفسوَُٓ ـ .ُُٖٗ، ِط  ،دار العمـ لمماييف ، يركت
ط  كتد   ػد الحميػد  ميػ ،دراسػة الػ  النظريػة كالتط يػؽ :إيقاع الشعر العر    يف الكـ كالكيػؼ (ّ)

  . ِٕ .ـُٕٗٗ،، الناشر مكت ة القاىرتُ
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الذم رسـ الخميػؿ لػو إطػارا  امػا يسمعػو  مػا قػد يشػتمؿ  -االترا ات، الال حر الكاحد 
سػػيتحكؿ إلػػى محيطػػات مػػف ال حػػكر يصػػع   – ميػػو مػػف صػػكر نتيسػػة لاالترا ػػات 

 صرىا.ح

كلن ر  لػذلؾ مبػاال  تفعيمػة )مسػتفعمف(، كالتفعػيات االالترا ػية المن بقػة 
 ، ٍفػػتىًعميٍف، الىعىمػػتيٍف، ميسػػتىٍفًعؿي فػػاً ميٍف مي  ػػف )مسػػتفعمف(   ػػارت  ػػف "أحػػد  شػػر الر ػػا: مى

ٍفػتىًعاٍف، الىعىمتىػاٍف" ليٍف، الىعيػكليٍف، ميسػتٍفًعاٍف، مفىػاً اٍف، مي ، مفىٍعػكي مفىاً ؿي
كانػت ، سػكاء أ(ُ)

 عػػض ىػػذه الصػػكر كبيػػرت الػػكركد أـ قميمػػة، كسػػكاء أكانػػت حسػػنة أـ ق يحػػة، كسػػكاء 
أكانت مختصة   حر  عينو يشتمؿ  مى التفعيمة ااصمية )مستفعمف( أـ مستعممة ال  
ال   عض اا حر، ك ير مستعممة الػ   ع ػيا، كسػكاء أكانػت مختصػة  حشػك ال يػت 

ء إلى االالتراض سيسعؿ مػف كػؿ تفعيمػة أـ  عرك و أـ  ر و أـ ىما معا، العدـ المسك 
ميفترى ػػة مػػف ىػػذه التفعػػيات تفعيمػػة أصػػمية الػػ  مكانيػػا قائمػػة  ػػذاتيا مسػػتقمة  ػػف 
التفعيمػػػة ااصػػػمية )مسػػػتفعمف(، كلػػػؾ أف تتخيػػػؿ صػػػكر ال حػػػكر  عػػػد اسػػػتقاؿ ىػػػذه 
 التفعيات الفر ية، الال حر الكاحد سيحكؿ إلى صكر تحتا  إلى آلة حاس ة لحصرىا.

أف نمبؿ لػذلؾ  ػالرسز التػاـ القػط، كلمتيييػرات المشػيكرت القػط التػ   كيكفينا
تدخؿ تفعيمتو؛ لتت ح لنا مدل الكاربة ال  االسػتيناء  ػف االالترا ػات، الػالرسز التػاـ 

)مستفعمف( قيمػة  د  عي نى يتككف مف )مستفعمف( ست مرات، كم   دـ كسكد االترا ات سى 
تفعمف( قيمػة إيقا يػة قائمػة  ػذاتيا إيقا ية قائمة  ذاتيا حي  كقعت ال  ال يػت، ك)مػ

حيػػ  كقعػػت الػػ  ال يػػت، ك)مسػػتعمف( قيمػػة إيقا يػػة قائمػػة  ػػذاتيا حيػػ  كقعػػت الػػ  
ال يػػت، ككػػذلؾ )مػػتعمف( قيمػػة إيقا يػػة قائمػػة  ػػذاتيا حيػػ  كقعػػت الػػ  ال يػػت، الال يػػت 

 المككف مف: 

                                           

 .ّّ :( القسطاسُ)
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 مستفعمف مستفعمف     مستفعمف مستفعمف مستفعمف مستفعمف

 كف مف يختمؼ  ف ال يت المك

 مستفعمف مستفعمف      مستفعمف مستفعمف مستفعمف متفعمف

 يختمؼ  ف ال يت المككف مف 

 مستفعمف مستفعمف      مستفعمف مستفعمف مستفعمف مستعمف

 يختمؼ  ف ال يت المككف مف 

 مستفعمف مستفعمف      مستفعمف مستفعمف مستفعمف متعمف

 يختمؼ  ف ال يت المككف مف 

 مستفعمف      مستفعمف مستفعمف مستفعمف   متفعمفمستفعمف 

 يختمؼ  ف ال يت المككف مف 

 مستفعمف      مستفعمف مستفعمف مستفعمف  مستعمفمستفعمف 

 يختمؼ  ف ال يت المككف مف 

 مستفعمف      مستفعمف مستفعمف مستفعمف  متعمفمستفعمف 

ة لتييػر كلؾ أف تستعمؿ معادلة الت اديؿ كالتكااليؽ لت ت   صكر كبيرت نتيس
كؿ تفعيمػة كحػدىا، بػـ تييرىػا مػ  أخػرل، مػ  تييػر المكاقػ ، مػ  تييرىمػا مػ  بالبػة، 
كىكذا، كحاصؿ  ر  التيييرات الحادبة ال  ال يت سينتج قرا ة تسعمائة صكرت ل حر 
الرسز القط، م  صػرؼ النظػر  ػف مسػ ء  ػر و مقطك ػا، التتحػكؿ )مسػتفعمف( إلػى 
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،  خػاؼ  رك ػو (ِ)يمة تتحقػؽ الػ  ال ػر ، كى  صكرت خامسة لمتفع(ُ) )مستفعؿ(
ف حكػػػػـ  مييػػػػا  التػػػػ  تػػػػ ت  صػػػػحيحة )مسػػػػتفعمف(، كتػػػػ ت  مطكيػػػػة )مسػػػػتعمف(، كا 

، لكػػف  إليػػاء االالترا ػػات ستصػػ ح (ّ)العرك ػػيكف  الصػػحة؛ اف الطػػ  يطػػرأ كيػػزكؿ
 )مستعمف( ال  آخر ال يت كحدت إيقا ية قائمة  ذاتيا.

ة كػػؿ  يػػت مػػف أ يػػات كممػػا يترتػػ   مػػى ذلػػؾ أننػػا قػػد ن ػػطر إلػػى نسػػ 
القصػػيدت الكاحػػدت إلػػى  حػػر مسػػتقؿ نتيسػػة السػػتينائنا  ػػف االالترا ػػات، المػػبا قػػكؿ 

   نترت:

 مػػػػػػد ت إلػػػػػػ  الحادبػػػػػػاتي  ا يػػػػػػا
 

 كحػػػػػػػػارى ٍتن  الػػػػػػػػرأٍت مػػػػػػػػا را ىيػػػػػػػػا 
 

 مسػػػػػػػتفعمف مسػػػػػػػتفعمف مػػػػػػػتفعمف
 

 مػػػػػػػػػػتفعمف مسػػػػػػػػػػتعمف مسػػػػػػػػػػتفعمف 
 

 يػػا حاًدبػػاًت الػػد ٍىًر قػػر م كاٍىسعػػ 
 

تػػػػػػػػ  قػػػػػػػػٍد كى   ػػػػػػػػفٍت ًقنا ىيػػػػػػػػاالًيم   شى
 

 مسػػػػتفعمف مسػػػػتفعمف  مسػػػػتفعمف
 

 مػػػػػػػػػػػتفعمف مسػػػػػػػػػػػتعمف مػػػػػػػػػػػتفعمف 
 

 ًِ يػٍدكت ما ديٍستي ال  أٍرض العيػدات
 

 إال  سػػػػػػػقى سػػػػػػػيؿ الػػػػػػػد ما  قا يػػػػػػػا 
 

 مسػػػػػػػػػتفعمف مسػػػػػػػػػتفعمف مػػػػػػػػػتفعمف  مسػػػػػػتفعمف مسػػػػػػتفعمف  مػػػػػػتفعمف
                                           

 ( القطػػػ  ىػػػك حػػػذؼ سػػػاكف الكتػػػد المسمػػػكع كتسػػػكيف مػػػا ق مػػػو، ينظػػػر اعرشػػػاد الشػػػاال   مػػػى ُ)
 كىػػػك الحاشػػػية الك ػػػرل لمعامػػػة السػػػيد محمػػػد الػػػدمنيكرم  مػػػى مػػػتف الكػػػاال   :مػػػتف الكػػػاال 

ـ ُٕٓٗ /ىػػ  ُّٕٕ – ِط  -شػعي   ال   مم  العركض كالقكاال  ا   الع اس أحمد  ػف 
. ّٓ . 

الحسػػان  حسػػف   ػػداب،  :تحقيػػؽ :( ينظػػر الكػػاال  الػػ  العػػركض كالقػػكاال  لمخطيػػ  الت ريػػزمِ)
 .ٖٕ .ىػُُْٓ، ُْٗٗ ،ّمكت ة الخانس ، ط :الناشر

 .ـََِٕ ،ْط  ،دار  ريػ  ،شػع اف صػاح :د :مكسيقػى الشعر  يف االت ػاع كاال تػداع( ينظر ّ)
ُُٔ. 
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ػػػػػػػػػػ  حتيوي   كيػػػػػػػػػػؿ لشػػػػػػػػػػي اف إذا صى
 

ػػػػػمٍت  ػػػػػيضي الظ  ػػػػػى شيػػػػػعا ىيا   كأٍرسى
 

 مسػػػػػتعمف  مسػػػػػتفعمفمسػػػػػتفعمف 
 

 مػػػػػػػػػػتفعمف مسػػػػػػػػػػتفعمف مػػػػػػػػػػتفعمف 
 

شاىا ك ىدا  يىشيػػػػػػػؾ  مػػػػػػػٍ  ديرك يػػػػػػػا أٍ ػػػػػػػا ىيا  كخاضى ريمح  ال  حى
 

 مػػػػػػتفعمف مسػػػػػػتفعمف  مسػػػػػػتفعمف
 

 مػػػػػػػػػػتفعمف مػػػػػػػػػػتفعمف مسػػػػػػػػػػتفعمف 
 

 كأٍصػػػػػػػػػػ ىحٍت نسػػػػػػػػػػاؤىا نىكاًد نػػػػػػػػػػا
 

 (ُ) مػػػػػػى رسػػػػػػاؿو تشػػػػػػتك  نزا يػػػػػػا 
 

 مػػػػػػػػػتفعمف مػػػػػػػػػتفعمف  مػػػػػػػػػتفعمف
 

 مػػػػػػػػػػتفعمف مسػػػػػػػػػػتفعمف مػػػػػػػػػػتفعمف 
 

يصػػ ح كػػؿ  يػػت   ػػارت  ػػف  حػػر مسػػتقؿ إذا اسػػتينينا  ػػف االالترا ػػات، 
ناىيؾ  ف ما يحممو إنكار االترا ات الخميؿ مف تساىؿ الكحػدت اعيقا يػة المنسػسمة 
داخػػؿ أ يػػات القصػػيدت الكاحػػدت ميمػػا تحممػػت مػػف االالترا ػػات المستحسػػنة)الزحاالات 

   احدا  ال  زماف، اليػ  تينػتج ، ال ىـ ما يميز اعيقاع الشعرم" خاصية التتاكالعمؿ(
ال   قػؿ المشػاىد انط ا ػا  ػف التناسػ   ػيف التػرات ااحػدا  الكبيػرت، أك مسمك ػات 

 .(ِ)"ااحدا  الت  تت لؼ منيا المتكالية المتسمسمة 

                                           

 .ْٕ :المكت  اعسام  :محمد سعيد مكلكم، الناشر كاف  نترت تحقيؽ كدراسة:دي (ُ)
الناشر دار  ُحساف   اس طإ :ت ليؼ ستا م  ىايمف ترسمة :،النقد ااد   كمدارسو الحديبة (2)

نشػػػر  االشػػػتراؾ مػػػ  مؤسسػػػة الػػػرنكيف ـ، َُٔٗ، السػػػزء البػػػان   البقاالػػػة،  يػػػركت، ل نػػػاف،
 .ُٔٓ/  ِ .نيكيكرؾ  –القاىرت  –المساىمة  يركت 
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كما قيؿ  ػف )مسػتفعمف( يقػاؿ  ػف  قيػة التفعػيات، الػػ" )العػكلف( لػو سػتة 
، الىعيكٍؿ، الىٍعميٍف، الىٍعؿي  ، (ِ)ك")الاً ميف( لو الر اف: الىًعميٍف، الىٍعميٍف"، (ُ)، الىعيٍؿ، الىٍ "الركع: الىعيكؿي

ٍفعيكليٍف، الػاً ميٍف،  ، مىفاً يٍؿ، الىعيكليٍف، مى ك" )كمىفاً يميٍف( لو س عة الركع: مفىاً ميٍف، مفىاً يؿي
" ٍفعيكؿي مى
، الػاً اٍف،(ّ) ، الىًعػاتي  ، ك" )كالػاً اتيٍف( لػو أحػد  شػر الر ػا: الىًعاتيػٍف، الػاً اتي

ٍفعيػػػػػػػػػػػكليٍف، الاً ًمي ػػػػػػػػػػػاٍف، الىًعمي ػػػػػػػػػػػاٍف" الىًعػػػػػػػػػػػاٍف، الػػػػػػػػػػػاً ميٍف، الىًعميػػػػػػػػػػػٍف، الىٍعميػػػػػػػػػػػٍف مى
(ْ) ، 

ٍفػػػتىًعميٍف،  ، الىعيػػػكليٍف، مى فػػػاً ميٍف، مىفاً يػػػؿي فػػػاً يميٍف، مى مىتيٍف( لػػػو بمانيػػػة الػػػركع: مى ك" )كميفػػػا ى
" ٍفعيػػػكؿي ٍفعيػػػكليٍف، الػػػاً ميٍف، مى مى
ػػػ(ٓ) ميٍسػػػتىٍفًعميٍف، ا: ، ك" )ميتىفػػػاً ميٍف( لػػػو خمسػػػة  شػػػر الر ن

ٍفعيكليٍف، الىًعميػٍف، الىٍعميػٍف، ميتىفػاً اٍف، ميسػتٍفًعاٍف، ميفػاً اٍف،  مىفاً ميٍف، ميٍفتىًعميٍف، الىًعاتيٍف، مى
ٍفػتىًعاتيٍف" ميٍفتىًعاٍف، ميتىفػاً اتيٍف، ميسػتىٍفًعاتيٍف، ميفػاً اتيٍف، مي
( لػو أحػد (ٔ) ٍفعيػكالتي ، ك")كمى

، الػا شر الر ن  ٍفعيػكليٍف، الىعيػكليٍف، ا: الىعيكالتي ٍفعيػكالٍف، الىعيػكالٍف، الػاً اٍف، مى ، مى ، الىًعػاتي ً اتي
 .(ٕ)الاً ميٍف، الىًعميٍف، الىٍعميٍف"

الاالترا ات الخميؿ قد سػدت  ػا  الفك ػى كالعشػكائية ك ػدـ االطػراد، كالػ  
الكقت نفسو قػد سمعػت  ػيف اعيقا ػات المكسػيقية المتنلفػة المنسػسمة التػ  ال تخػؿ 

العػػاـ لم يػػت، كال تفصػػمو  ػف النيمػػة المتكػػررت الػػ  كػؿ أ يػػات القصػػيدت، القػػد  اعيقػاع 
أف  تحكؿ تفعيمة إلى تفعيمة أخرل س  و التطا ؽ اعيقػا   كاف الخميؿ  مى ك   تاـ 

                                           

 .ُّ :( القسطاسُ)
 .ِّ :( القسطاسِ)
 .ِّ :( القسطاسّ)
 .ّٔ :( القسطاسْ)
 .ّٗ :( القسطاسٓ)
 .ُْ :( القسطاسٔ)
 .ْْ :( القسطاسٕ)
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، الػػػ"يحد  الزحػػػاؼ دكف (ُ)الػػ  كبيػػر مػػػف الصػػكر، كتحػػػكؿ مفػػا متف إلػػى مفػػػا يمف
م  كتمة إيقا ية كاممة ى  ال يت،  اعخاؿ  الكق  المكسيق ، اننا نعيش  إحساسنا

، الالتفا يؿ الرئيسة ى  قكال  ىندسػية يسػتطي  الشػا ر " أف يعػدؿ (ِ) ؿ القصيدت "
الييا  ما يتيح لو استخداـ المفظ الذم يكالر لمقصيدت  نصر اعيقاع، كىك تعديؿ كاف 

 .(ّ)يستح و الخميؿ ك يره مف القدماء  شرط أف يككف قميا"

فسيـ كانكا ميتميف  حتمية تنقػيح مػا يؤلفػكف مػف حيػ   ؿ إف الشعراء أن
ليتحقؽ  نصر االنسساـ، "كال يككف الشا ر حاذقا مسكدا حتى يتفقد  ؛المية كاعيقاع

شػػعره، كيعيػػد اليػػو نظػػره، اليسػػقط رديئػػو، كيب ػػت سيػػده، كيكػػكف سػػمحا  الركيػػؾ منػػو، 
ذلػؾ الػػإنيـ لػػـ  ، كمػػ (ْ)" ألفػػ  ردمء مطرحػا لػػو، را  ػا  نػػو؛ الػإف  يتػػا سيػدا يقػػاـك

 يشعركا  كسكد إيقا ات مختمفة داخؿ القصيدت الكاحدت.

ذا  حبنػػا  ػػف التيسػػير المنػػا أف نتسػػاءؿ  أيسػػر  مػػى دارس  اامػػريف أم :كا 
العركض؟ أف تككف ىناؾ تفعيمة تمبؿ اانمكذ  المبال ، كتن بؽ منيا مسمك ػة مػف 

                                           

 ،منس  الكع   :ترسمة ،ـ ستانساس سكيار :ت ليؼ :نظرية سديدت ال  العركض العر  ينظر  (1)
كمػػا  ٕٕ ، د ط .ـُٔٗٗ ،ئػػة المصػػرية العامػػة لمكتػػا اليي ،مراسعػػة   ػػد الحميػػد الػػدكاخم 

  . عدىا
 .ـََِٓ ،دار  ريػػ  ،أحمػػد كشػػؾ :د :الزحػاؼ كالعمػػة رؤيػػة الػػ  التسريػػد كااصػكات كاعيقػػاع (2)

ُّٓ. 
 ػز الػديف إسػما يؿ، مط عػة اال تمػاد، مصػر،  .د :تػ ليؼ :ااسس السمالية ال  النقد العر ػ  (3)

 .ّٕٓ .ـُٓٓٗ، ُط
أ ػػ   مػػى الحسػػف  ػػف رشػػيؽ القيركانػػ  اازدم  :تػػ ليؼ .محاسػػف الشػػعر كآدا ػػو العمػػدت الػػ  (4)

 ،ٓدار السيػػؿ، ط  :محمػػد محيػػ  الػػديف   ػػد الحميػػد الناشػػر  :، تحقيػػؽ(ق ّْٔ :)المتػػكالى
 .ََِ/ ُ :ـ ُُٖٗ -ىػ  َُُْ
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ادتو ال  حالة  عض التفعيات نتيسة لتسكيف متحرؾ، أك حذؼ  نصر ك أكبر، أك زي
العمؿ، أـ أف تص ح كؿ تفعيمة كحدت نيمية قائمة  ذاتيا كمستقمة  ف  يرىا حتػى ال 

 نمس  لاالترا ات؟!

قد نندىش  ندما نسد إسا ة  ػف ىػذا السػؤاؿ  نػد مستشػرؽ قػد لمػح مػا 
خفػػ   مػػى  عػػض ال ػػاحبيف العػػر ، القػػد رأل سكيػػار أف " الخميػػؿ أ ػػدل  صػػفة  امػػة 

ليذه النمػاذ ، لقػد اختػار كنمػكذ  لكػؿ نػكع الصػيية ااـ مػف حيػ  ذكاء ال  اختياره 
كتا تيا الخطية، ك مى ذلػؾ الإنػو اختػار مػف  ػيف الصػكر اار ػ  مسػتفعمف، مػتفعمف، 
مستعمف، متعمف، صيية مستفعمف كصيية أساسية؛ انيا تتككف مػف سػ عة حػركؼ، 

ف الصػػي   ينمػػا الػػبا  ااخػػرل ال تحتػػكل  مػػى  يػػر سػػتة أك خمسػػة حػػركؼ، كمػػ
، الإف اايكلى ى  الت  سماىا أساسية أك أكلية؛ انيا (كالا ات ،العاتفك  ،الا اتف)

 .(ُ)أزيد  حرؼ، كىكذا دكاليؾ  النس ة لمتفا يؿ ااخرل "

القػػد سعػػؿ الخميػػؿ التفعيمػػة اانمػػكذ    ػػارت  ػػف قالػػ  مػػرف قا ػػؿ لػػ عض 
اـ لم يػت كالقصػيدت، ممػا التطكرات الت  قد تؤبر ال  الكـ، لكنيػا ال تمػس اعيقػاع العػ

يسعػػؿ مػػف القصػػيدت قيمػػة إيقا يػػة متناسػػقة كمنسػػسمة، الػػػ "الزحاالػػات كالعمػػؿ تيي ػػرات 
تطػػرأ  مػػى النظػػاـ المفػػركض  ػػالنقص، أك  الزيػػادت، كمػػ  ذلػػؾ ال نحػػس الػػ  كسػػكد 
معظميػػا  خمػػػؿ الػػػ  اعيقػػػاع، كذلػػػؾ  ػػػالر ـ مػػػف خػػػرك  ىػػػذه التيييػػػرات  ػػػف اعطػػػار 

 .(ِ)المكسيق  المفترض"

كالسػػػؤاؿ ااىػػػـ ىػػػؿ اسػػػتطاع ااسػػػتاذ محسػػػك  أف يسػػػتين  الػػػ  محاكلػػػة 
تيسيره لعمـ العركض  ف ىذه االالترا ات الت  رأل أف " الحؿ الذم ال حػؿ سػكاه أف 

                                           

  .ُّٔ :نظرية سديدت ال  العركض العر   (1)
  .ُُ :الزحاؼ كالعمة (2)
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ن ر  صفحا  ف ىذا ااصؿ الذم لـ يقؿ  و شػعر كال شػا ر، كأف نعمػؿ  مػا  ميػو 
 .(ُ)كاق  الشعر!"

را ػات، تمػؾ السػخرية التػ  قػد خاصة  عد سخريتو الشديدت مف ىػذه االالت
 ) كصمت إلى درسة التع ير  العامية كتعميقو  مػى قػكؿ العرك ػييف  تحػكؿ )مفعػكالتي
إلى )الا مف( ال   حر السري   قكلو: " )ير يكـ كدا؟(،  اب  ميكـ ىؿ دار الػ  ذىػف 

م  أف كبيػرا مػف ال ػاحبيف قػد نصػكا أنيػا . (ِ)الشا ر كؿ ىذه ال يمكانيات المدىشة؟"
 (ّ)خيالية . رد تفعيمة مس

نػػا أخػرل إلػى القػػدح الػ  ىػذه االالترا ػػات، كأنػو ال ين يػػ  اكقػد كصػمت أحي
احتراميػػا، " المػػا يتفػػؽ كالشػػعر ىػػك المحتػػـر الكاسػػ  ات ا ػػو، أمػػا المفتػػرض الػػذم ال 

، ككتعميقو  مى مصػطمحات )الخ ػؿ (ْ)يؤيده الشعر الا احتراـ لو، كال يس  العمؿ  و"
 .(ٓ)قص(  قكلو: " كاب ليس ىذا كاـ ىنكد"كالخزؿ كالشكؿ كالن

كالحقيقػػػة أف ااسػػػتاذ محسػػػك  نفسػػػو لػػػـ يسػػػتط  أف يػػػتخمص مػػػف أسػػػر 
االترا ػػات الخميػػؿ، الكػػؿ مػػا اسػػتطاع العمػػو ىػػك أف  ػػد ؿ المصػػطمحات، بػػـ شػػ و المػػاء 

  الماء.
                                           

 .ُْ :ليا( مشكات  رك ية كحمك ُ)
 .َِ، ُٗ:كينظر المصدر نفسو .ُٔ :( مشكات  رك ية كحمكلياِ)
، ِط  ،  ػداب الطيػ  :د :المرشد إلػى اليػـ أشػعار العػر  كصػنا تياظر  مى س يؿ المباؿ ين (3)

. كنظريػة سديػدت  ََِ. كمكسيقى الشػعر  ػيف االت ػاع كاال تػداع:  ُّْ/ُ.ـ َُٕٗ، يركت
تػػػ ليؼ: د.   ػػػد اليػػػادم  : مػػػـ العػػػركض نقػػػد كاقتػػػراحكالػػػ  .  ُِٔالػػػ  العػػػركض العر ػػػ : 

 .ُّ. ااد   الطائؼ نادم مط ك اتق، ُّْٗ،  ُالف م ، ط
 .ُٖ :( مشكات  رك ية كحمكلياْ)
 .ِٕ :( مشكات  رك ية كحمكليآ)
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القد است دؿ مصطمح )مؤبرات(  مصطمح  )الزحاؼ كالعمة(، كيػذكر تعمػيا 
ح الزحػاؼ الػذم يعنػ  الػ  الميػة اعسػراع ال ينط ػؽ ممبؿ ال  أف مصػطم دئيا لذلؾ يت

 مػػى  عػػض أنػػكاع الزحػػاؼ، يقػػكؿ ااسػػتاذ محسػػك : "كنػػؤبر أف نسػػمييا ىػػ  كالعمػػؿ 
)مؤبرات(، الالزحاؼ معناه الميكم اعسراع، كلكنو ال يؤدم دائمػا إلػى سػر ة اعيقػاع، 

ؿ )الا مف(  الخ ف إلى )الى  ؿ الإف كاف أدل إلييا حيف حك  ًعميف( الإنو لػـ يكالػؽ حػيف حػك 
ف زادت مقطعا  ف )مسػتعمف( اليػ   )مستفعمف(  الط  إلى)مستعمف(، الػ)مستفعمف( كا 
بابة مقاط  )مس تؼ  مف(، ك)مسػتعمف( مقطعػاف )مػس تعمػف( إال أف )مسػتفعمف( 

 .(ُ)أخؼ كأيسر"

ما سيفتقده الدارس مػف كقد ذكرت خاؿ مناقشت  لمحاكلة الدكتكر أنيس 
، كػذلؾ (ِ)ت  رك ية  ناء  مى السم   يف الزحاؼ كالعمة تحت مسػمى كاحػدمعمكما

يسدر    ىنا أف أشػير إلػى سػ ؽ الػدكتكر أنػيس الػ  سمعػو  ػيف المصػطمحيف تحػت 
، كااسػػػتاذ محسػػػك  سػػػماىا (ّ) مسػػػمى كاحػػػد، الالػػػدكتكر أنػػػيس سػػػماىا )تيييػػػرات(

كأيسػػر مػػف  )مػػؤبرات(، كمػػا أشػػار إليػػو ااسػػتاذ محسػػك  مػػف أف )مسػػتفعمف( أخػػؼ
)مستعمف( ال يقر  و  دد المقاط ، كال يقر  ػو مػا حػد  مػف حػذؼ، الػنقص التفعيمػة 
يؤدم إلى يسرىا كخفتيا، كلػيس العكػس، العمػى الػر ـ مػف أف السػكاكف ىػ  " أقصػر 

، ال نيا تمبػؿ  ائقػا الػ  مقا ػؿ تػكال  الحركػات، ك مػى ذلػؾ التػكال  (ْ)الحركؼ زمانا "
ىػػك أخػػؼ مػػف تػػكال  سػػ  يف خفيفػػيف الكتػػد  سػػ   خفيػػؼ الفاصػػمة الػػ  )مسػػتعمف( 

                                           

 .ِٓ :( مشكات  رك ية كحمكلياُ)
 .مف ىذا ال ح  ِْٔ ص ( ينظرِ)
 .ُِْ، ُُْ، َُْ :( ينظر مكسيقى الشعرّ)
يـ كتحقيػػؽ محمػػد تقػػد ،صػػنعو أ ػػك الحسػػف حػػاـز القرطػػاسن  :منيػػا  ال ميػػاء كسػػرا  ااد ػػاء (4)

  .ِِٔ .ـ ُٗٔٗتكنس  ،، الدار الشرقيةالح ي   ف الخكسة
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 مسمكع ال  )مستفعمف(.

الإذا تركنا المصطمح العاـ الذم أطمقو  مػى ظػكاىر الزحػاؼ كالعمػة كذى نػا 
إلى الظكاىر نفسيا كسدناه يسمؾ طريؽ الخميؿ ال  حتمية كسكد تفعيمة مبالية تن بؽ 

ذ محسػك : " قػد منيا  عػض التفعػيات الفر يػة، مػ  تيييػر المسػميات، يقػكؿ ااسػتا
أليينػػا ىػػذه المسػػميات، كك ػػعنا  ػػدال منيػػا حركالػػا رامػػزت كمػػذك رت،  حيػػ  تحمػػؿ الػػ  

 .(ُ)بناياىا كظيفتيا، التذك رؾ  يا إف نسيت"

 الك   ىذه الرمكز ليشير  يا إلى ما يصي  التفعيمة مف تييير:

 "ح مف كممة حذؼ

   مف كممة باف

 ف مف كممة ساكف

 ؾ مف كممة متحرؾ

 را   ر مف كممة

 ـ مف كممة خامس

   مف كممة سا  

 .(ِ)ت مف كممة تسكيف"

بـ سم  الرمكز الدالػة  مػى ظػاىرت مػا الػ  كممػة بابيػة ليسػت ذات داللػة 
ليكيػػة، لكنيػػا تع ػػر  ػػف الظػػاىرت، ك عػػد اسػػت عاده  عػػض أنػػكاع الزحػػاؼ تكصػػؿ إلػػى 

                                           

 .ِٓ :( مشكات  رك ية كحمكلياُ)
 .ِٔ، ِٓ :( مشكات  رك ية كحمكلياِ)
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 الرمكز اجتية:

 =حذؼ البان  المتحرؾ ...)كقص( " حٍبؾ

 لبان  المتحرؾ )إ مار(تٍبؾ = تسكيف ا

 حٍرف =حذؼ الرا   الساكف )ط (

 حٍمف =حذؼ الخامس الساكف)ق ض(

 تٍمؾ =تسكيف الخامس المتحرؾ ) ص (

 حٍمؾ=حذؼ الخامس المتحرؾ ) قؿ(

 .(ُ) حٍ ف=حذؼ السا   الساكف )كؼ("

نمػا سػماىا   سػماء  نفيـ مػف ذلػؾ أنػو لػـ يمػً  االالترا ػات التػ   ا يػا، كا 
، كقد ك رى اف يعي   مى مصطمحات الخميؿ أف داللتيا الميكية  عيػدت كػؿ ال عػد  ػف أيخى

داللتيا االصطاحية، الساء ىك   سماء ليس ليا داللة ليكية أصػا، لكػف الػ  الكقػت 
نفسو ييٍحمىدي لو التكصػؿ إلػى  اقػة رمزيػة تشػير إلػى مػا يحػد   الفعػؿ، كىػ  تشػ و 

 ر ػػػط الػػػدارس  ػػػيف مصػػػطمح  العاقػػػة  ػػػيف الرمػػػكز الريا ػػػية كمصػػػطمحاتيا، المػػػبا
)الحاء( كالحذؼ، ك)الباء( كالبان ، ك)الكاؼ( كالمتحرؾ ييسر لمدارس معرالػة مػدلكؿ 
مصطمح )حٍبؾ(، كقد ذيًكرى سا قا أف لممرء أف يستخدـ الرمكز التػ  يراىػا مناسػ ة مػا 

 .(ِ)قد أك ح داللتيا ق ؿ استعمالياداـ 

                                           

 .ِٕ :( مشكات  رك ية كحمكلياُ)
 . ح مف ىذا ال ْٕٔ ص ( ينظرِ)
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 شاوٍا: مشاكم كصسج انصحافاخ:

سػػػػتاذ محسػػػػك   عػػػػد أف اقتػػػػرح ىػػػػذه المصػػػػطمحات رأل أف كي ػػػػدك أف اا
المشػػكمة مػػا زالػػت قائمػػة لكبػػرت المصػػطمحات، العػػالج تحػػت  نػػكاف )مشػػاكؿ الزحاالػػات 
( ىػػػذه الق ػػػية،  عػػػض الظػػػكاىر العرك ػػػية التػػػ  رأل الييػػػا تقمػػػيا  الكبػػػرت  ػػػا لػػػزـك
 لممصطمحات، الرأل أف تناك  التفعيات ال   عض اا حػر قػد يينػ   ػف الػنص  مػى
كسكد الزحاؼ المحكؿ لمتفعيمة إلى أخرل، الػ" )مفػا يمف(، ك)مفػا مىتف( يتعاكنػاف الػ  

 حر ، ك مى ذلؾ يمكف أف نقكؿ: "(ِ)  دكف ترتي  كالتزاـ" (ُ) حر الكاالر تاما كمسزكء
، ك ػػذلؾ نميػػ  )مفػػا مىتف(، كتعاكنيػػا التفعيمػػة )مفػػا يمف(الػػكاالر يقػػـك  مػػى التفعيمػػة 
 .(ّ) يما )العص (، كحديبا )التمؾ("تماما الزحاؼ المسمى قد

ككػذلؾ العػػؿ مػػ  )متفػػا مف( حػػيف تتحػػكؿ إلػػى )مسػػتفعمف(، الػػػ")مستفعمف(، 
ك)متفا مف( يتعاكناف ال   حر الكامػؿ، تفعيمتػو ااساسػية )متفػا مف( دخميػا )التبػؾ( 

 .(ْ) السك ف بانييا المتحرؾ صارت )مستفعمف("

ينت ػػو العرك ػػيكف إلػػى  كالسػػؤاؿ الػػذم يطػػرح نفسػػو الػػ  ىػػذا السػػياؽ: ألػػـ
 )مفا متف( إلى )مفا يمف(، ك)متفا مف( إلى )مستفعمف(؟تحكؿ 

كاعسا ة  ف ىػذا السػؤاؿ  اعيسػا ، الػالفرؽ  ػيف تنػاكليـ كتنػاكؿ ااسػتاذ 
محسػػك  أنيػػـ سمعػػكا  ػػيف كصػػؼ الظػػاىرت ك يػػاف مػػا آلػػت إليػػو التفعيمػػة، كااسػػتاذ 

دمامين  يقػكؿ: " كالمعصػك  مػا سػكف محسك  اكتفى  ما آلت إليو التفعيمة، اليذا ال

                                           

 .( ىكذا ال  ااصؿ، كالصحيح }مسزكءا{ُ)
 .ُّ :( مشكات  رك ية كحمكلياِ)
 .ُّ :( مشكات  رك ية كحمكلياّ)
 .ُّ :( مشكات  رك ية كحمكلياْ)
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، كما يقكؿ  ف تحكؿ (ُ)تف(، الىسيك فى المو، كنيًقؿى إلى )مفا يمف("خامسو، كاف )مفا مى 
فػػػػا مف( أف تيسىػػػك ف تػػػاؤه الي قػػػػى فػػػا مف( إلػػػى )مسػػػػتفعمف(: " يسػػػكز الػػػ  كؿ)متى )متى 

 .(ِ))مٍتفا مف(، كييٍنقؿ إلى )مستفعمف(، كيسمى م مرا"

سػػػكيف الخػػػامس مػػػف )مفػػػا متف(: "كأمػػػا تسػػػميتو كيقػػػكؿ المحمػػػ   ػػػف ت
معصػػػك ا الػػػألف أصػػػمو )مفػػػا متف(، سيػػػك نت الػػػاـ لمعصػػػ ،  قػػػ  )مفػػػا ٍمتف(، خمفػػػو 

 .(ّ))مفا يمف("

كذلؾ أ تقػد أف نػص العرك ػييف  مػى خطػكات التحػكؿ  ػيف أم تفعيمتػيف 
سا ػة  ػف سػؤاؿ متكقػ ، كىػك: مػا  ىك تك يح جلية التحكؿ كاحتػراـ لعقػؿ الػدارس كا 

 الذم حد  ليذه التفعيمة لتتحكؿ إلى تمؾ؟ 

اليذه ى  مامح التيسير الت  اقترحيا ااسػتاذ محسػك ، المػـ يسػتط  الػ  
مسمميا الخرك   ف اعطار الذم رسمو الخميؿ ال  دراسة ىذا العمػـ سػكل الػ  إيسػاد 
رمػػكز مشػػيرت إلػػى ظػػكاىر الزحػػاؼ كالعمػػة تعػػد ممخصػػا لمػػا يحػػد  الػػ  التفعيمػػة مػػف 

مقدرتو  مى اع االة الحقيقة أك التيسير الكا ػح يعػكد  دـ قد أف س   تييير، كأ ت
إلى أف  العركض" قد أخرسو الخميؿ  ممػا يكػاد يكػكف متكػاما، كلعػؿ ذلػؾ ىػك السػر 
ال  أف مف أتكا  عد الخميؿ مف العرك ييف لـ يستطيعكا أف يزيدكا  مػى  رك ػو أم 

 .(ْ)زيادت تذكر أك تمس السكىر" 

                                           

 .ِٓ:الكاال  ال  العركض كالقكاال  لمخطي  الت ريزم (ُ)
 .ْٔ:الكاال  ال  العركض كالقكاال  لمخطي  الت ريزم (ِ)
 .َِّ:ـ الخميؿ( شفاء اليميؿ ال   مّ)
 .َُ .ـُٖٕٗىػ، َُْٕ  د العزيز  تيؽ، دار الني ة،  .د :ت ليؼ :(  مـ العركض كالقااليةْ)
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 ادلثحس انصانس
 ذٍسري انعسوض  (1) زلاونح اندكرىز إتساهٍم عسريي

 دزاسح حتهٍهٍح ومدٌح
 حػػ  الػػدكتكر إ ػػراىيـ  سػػيرم  عنػػكاف مصػػطمحات  ػػركض الخميػػؿ  ػػيف 

 السرح كالتعديؿ، كقد  نى نقده كاقتراحاتو  مى أر عة محاكر ى :

 اسػػػػػت داؿ مصػػػػػطمح )العػػػػػكارض(  مصػػػػػطمح )الزحاالػػػػػات احملثثثثثىز األول: 
 .(ِ)كالعمؿ( 

 أمريف: - عد  ر و انكاع الزحاالات كالعمؿ -الحظ الدكتكر  سيرم  القد

 "ااكؿ: كبرت مصطمحات الزحاؼ كالعمؿ كتفر اتيا...

 البان :  دـ ان  اط مصطمحات الزحاالات كالعمؿ.

 .(ّ)اليناؾ زحاالات تسرم مسرل العمؿ، كىناؾ  مؿ تسرم مسرل الزحاالات"

                                           

 ميػد كميػة العمػـك كاجدا   محايػؿ  سػير، إ ػراىيـ  ػف  مػ   ػف محمػد  سػيرم،  كتكردىك الػ (ُ)
 سامعة الممؾ خالد.

يـ  ف  م   ف محمد  سيرم، د إ راى :( مصطمحات  ركض الخميؿ  يف السرح كالتعديؿ، ت ليؼِ)
 ،ىػػػُِّْذك الحسػػة -مسمػػة الدراسػػات الميكيػػة، المسمػػد البالػػ   شػػر، العػػدد الرا ػػ ، شػػكاؿ

 .ُّٕ.ـَُُِنكالم ر -س تم ر
 .َِّ :( مصطمحات  ركض الخميؿ  يف السرح كالتعديؿّ)
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التفريؽ  يف الزحاالات كالعمؿ طالما كقد دالعو ذلؾ إلى ىذا التساؤؿ:" لماذا 
 .(ُ)أف  ينيما ىذا التداخؿ الكا ح"

ك نػػى  مػػى ذلػػؾ اقتراحػػو أف يكػػكف المصػػطمح الػػداؿ  مػػى كػػؿ مػػف الزحػػاؼ 
 كالعمة مصطمحا كاحدا ىك )العكارض(، كقد ذكر س  يف لذلؾ :

 التسييؿ  مى دارس العمـ. -ُ
 . (ِ)الق اء  مى التداخؿ كالفك ى  يف الزحاالات كالعمؿ -ِ

 كياحظ  مى ىذا االقتراح ما ي ت :

: االقتراح لـ يختمؼ كبيرا  مػا ذكػره كػؿ مػف الػدكتكر أنػيس، كالػدكتكر أوال
، (ْ)، كااسػػتاذ محسػػك  المػػؤبرات(ّ)محسػػك ، القػػد سػػماىا الػػدكتكر أنػػيس التيييػػرات

 كسماىا الدكتكر  سيرم العكارض.

ك ػ  المصػطمح  : لـ يذكر الدكتكر  سيرم سػ  ا ليػذه المخالفػة الػ شاوٍا
الػػػداؿ  مػػػى الزحػػػاؼ كالعمػػػة،  ػػػؿ إنػػػو ا تػػػرض  مػػػى تسػػػمية ااسػػػتاذ محسػػػك  ليػػػا 

. كلـ يفسر ككف  عض الزحػاؼ (ٓ) المؤبرات؛ " اف  عض الزحاؼ كالعمؿ  ير مؤبرت"
 كالعمؿ  ير مؤبرت، النسده قد  ي ر المصطمح القط.

                                           

 .َِّ :( مصطمحات  ركض الخميؿ  يف السرح كالتعديؿُ)
 .َِّ :يف السرح كالتعديؿ( ينظر مصطمحات  ركض الخميؿ  ِ)
 .َُْ :( ينظر مكسيقى الشعرّ)
 .ِٓ :( ينظر مشكات  رك ية كحمكلياْ)
 .ُ :ىامش .َِّ :( مصطمحات  ركض الخميؿ  يف السرح كالتعديؿٓ)
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تػداخؿ  ػيف : رأل الدكتكر  سيرم ال  اقتراحو ق اءن  مى الفك ى كالانصشا
الزحػػاؼ كالعمػػة، كالحقيقػػة أف الػػدمج  ػػيف المصػػطمحيف ىػػك الػػذم يمبػػؿ الك ػػى، اف 
الخميؿ سعؿ لكؿ نكع كظيفة خاصة  و، كمكانػا خاصػا  ػو، كقػد أشػرت إلػى مسمك ػة 
مف ااىداؼ الت  دالعت الخميؿ إلى التفريػؽ  ػيف الزحػاؼ كالعمػة الػ  مناقشػت  جراء 

 ذا الدمج سيخمط:، كأزيد ىنا أف ى(ُ)الدكتكر أنيس

ُ- .   يف ما يمـز كما ال يمـز
  يف الق يح كالحسف. -ِ

المػػا ذىػػ  إليػػو الخميػػؿ مػػف تفريقػػو  ػػيف المصػػطمحيف ىػػك الق ػػاء  مػػى 
 الفك ى.

: لقػػػد سػػػ ؽ الػػػدكتكر   ػػػد العزيػػػز الف ػػػم   اسػػػتخدامو مصػػػطمح زاتعثثثا
) كارض(، حي  يقكؿ: " كذكر العرك يكف أف لمتفعيمة ) كارض( سػمكىا الزحاالػات 

، كما يقكؿ  ف التفعيمة المزاحفة: "كنصطمح  المتييرت  مى التفعيات التػ  (ِ)لعمؿ"كا
"  .(ّ))يعرض( ليا التيير  ير الاـز

: االسػػػتيناء  ػػػف العػػػكارض الق يحػػػة كالنػػػادرت الػػػ   مػػػـ احملثثثىز انصثثثاوً
 .(ْ)العركض

                                           

 .مف ىذا ال ح   ِْٔ( ينظر ص ُ)
 .ُٔ :ال   مـ العركض نقد كاقتراح( ِ)
 .ُٖ :ال   مـ العركض نقد كاقتراح (ّ)
 .ُِّ :ت  ركض الخميؿ  يف السرح كالتعديؿ( مصطمحاْ)
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، كيقصد (ِ)، كالخـز(ُ)كيقصد  العكارض الق يحة  عض الظكاىر مبؿ الخـر
 .(ٓ)، كالزحاالات المرك ة(ْ)كالعقؿ (ّ)ر الكقص الناد

كىناؾ مف سػ ؽ الػدكتكر إ ػراىيـ  سػيرم  ػاالقتراح نفسػو، يقػكؿ الػدكتكر 
صفاء خمكص : "أما الزحاالات الشػاذت الػ رل حػذاليا  ػالمرت أسػكت  الشػعراء الع اسػييف 

كمػ  الذيف تسن كىا كلـ يعترالكا  يا إطاقا، ر ػـ كركدىػا  نػدرت الػ  الشػعر السػاىم ، 
ذلؾ الإننا نستطي   مى ااقؿ أف نتخمص مف أسمائيا، كنحيميػا إلػى مسمك ػة أخػرل 

 .(ٕ). كذكر الزحاالات كالعمؿ نفسيا الت  ذكرىا الدكتكر إ راىيـ  سيرم(ٔ)معركالة"

                                           

( ىك حذؼ أكؿ الكتد المسمكع مف التفعيمة ااكلى ال  ال يػت، ك ع ػيـ نقمػو الػ  صػدر الشػطر ُ)
 .ُُّ .البان ، ينظر العيكف اليامزت  مى خ ايا الرامزت لمدمامين 

 يعتد  يا الػ  المفػظ، كال ،كيعتد  يا ال  المعنى ،( زيادت يذكركنيا كيستعممكنيا ال  أكائؿ اا ياتِ)
حققػو  ،ىػػّٖٓلمصػاح   ػف   ػاد المتػكالى سػنة  :اعقناع ال  العركض كتخريج القكاال ينظر 

 . ُٕٗ .ـُٕٖٗ، ىػَُْٕ ،ُط  ،إ راىيـ محمد أحمد اعدكارم :كقدـ لو د
 .ّْ :ينظر اعرشاد الشاال .ىك حذؼ البان  المتحرؾ مف " متفا مف "  :( الكقصّ)
ينظػر اعرشػاد .اليك نظير الكقص ال  الكامػؿ ،الخامس المتحرؾ مف مفا متفىك حذؼ  :( العقؿْ)

 .ْٓ :الشاال 
( مبػػػػؿ الخ ػػػػؿ كالخػػػػزؿ كالشػػػػكؿ كالػػػػنقص، ينظػػػػر مصػػػػطمحات  ػػػػركض الخميػػػػؿ  ػػػػيف السػػػػرح ٓ)

 .ِِْ:كالتعديؿ
،  ٓد صػػػفاء خمكصػػػ ، مكت ػػػة المتن ػػػ    يػػػداد، ط :تػػػ ليؼ :( الػػػف التقطيػػػ  الشػػػعرم كالقااليػػػةٔ)

 .ُْٔىػ ُّٕٗـ، ُٕٕٗ
 .ِْٔ :( ينظر الف التقطي  الشعرم كالقااليةٕ)
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كأيا كاف صاح  ىذا االقتػراح الػا  ػد مػف أف نفػرؽ  ػيف اسػتق اح الظػاىرت 
حيا العرك ػػيكف، كرأكا أنيػػا قػػد تفسػػد كاالسػػتيناء  نيػػا، الكػػؿ ىػػذه الظػػكاىر اسػػتق 

اعيقاع، كناحظ ذلػؾ أي ػا الػ  الداللػة الميكيػة لممصػطمحات التػ  أطمقػت  مػى تمػؾ 
 الظػػكاىر، الالخ ػػؿ مػػبا الػػ  الميػػة ىػػك السػػاد اا  ػػاء، " كيقػػاؿ لمتفعيمػػة مخ كلػػة؛ 
 اف الزحػػػػاؼ لمػػػػا تسػػػػمط  مػػػػى حرالييػػػػا أشػػػػ يت الحيػػػػكاف الػػػػذم السػػػػدت أ  ػػػػاؤه 

  . (ُ) السقطت "

كذلؾ "  قؿ مفا متف أمر نادر، كالندرت ىنا دليػؿ  مػى أنػو مكػركه إيقا يػا 
 . (ِ)ال  الكاالر؛ اننا لك ق مناه ال  تفعيات ال يت كميا لكاف رسزا "

ؿ  ميو ال  ق ػكؿ الزحػاؼ أك رال ػو ىػك اعيقػاع؛ لػذلؾ نسػدىـ  الكاف المعك 
يت، يقكؿ صاح  اعرشػاد انو يخؿ   مكسيقى ال  ؛قد ق حكا زحاالا مفردا أي ا كالكؼ

الشػػاال  : "كا مػػـ أف الزحػػاؼ المفػػرد  ع ػػو ق ػػيح، كىػػك الكػػؼ، ك اقيػػو إمػػا حسػػف 
مػا كاسػ  كػالخ ف الػ   كالخ ف ال   ير  ركض ال سيط  يػر المسػزكء، كالمنيػكؾ، كا 

 .(ّ) ركض ال سيط، كالق ض ال   ركض الطكيؿ "

سػتقرأه الخميػؿ اليذه الظكاىر الق يحة كالنادرت ى  أمر كاق  ال  الشعر قػد ا
ال طمؽ  ميو مصطمحات تشير إلى ق حو، كىذا ما اليمو كؿ دارس  العركض، اليحمد 
لو أنو أشار إلى أف ىذه الظكاىر تمبؿ خطرا  مى اعيقاع الشعرم، كيحسف  الشا ر 
أف يتسن يػػا، القػػد أ طانػػا الخميػػؿ أدكات نسػػتطي  مػػف خاليػػا أف نفػػرؽ  ػػيف اليػػ  

كىذا ىك اليدؼ مف  مـ العركض، الإذا اسػتينينا  نيػا كالبميف ال  اعيقاع الشعرم، 
                                           

  . ْٓ :( اعرشاد الشاال 1)
  . ُِّ :( الزحاؼ كالعمة2)
  . ْٓ :( اعرشاد الشاال 3)
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 الكيؼ نميز  يف ما يستحسف كما يستق ح!

ك مػى ذلػؾ الػػإف الحكػـ  مػى ىػػذه الظػكاىر  ػالق ح أك الشػػذكذ ال يقػدح الػػ  
ك ػػ  الخميػػؿ ليػػا، انػػو كصػػؼ الكاقػػ  الشػػعرم كمػػا يشػػتمؿ  ميػػو مػػف ظػػكاىر  دقػػة 

ـ ااسػزاء المزاحػؼ الييػا الػ  ال يػت الائقة، لذلؾ نسد ااخفػش يتسػاءؿ: " كيػؼ سمعػت
كأنتـ لـ تسدكا ذلؾ مستمعا؟ ككيؼ زاحفتـ ال  كؿ سزء كسدتـ الزحاؼ الػ  مك ػ  أك 

أك كسػػػطو  خاصػػػة،  ،أك آخػػػره ،مك ػػػعيف، ك سػػػى أف يكػػػكف ذلػػػؾ الػػػ  أكؿ ال يػػػت
 ال سزتمكه أنتـ ال  كؿ مك  ؟

الألف مف ااسزاء ما رأينا العر  زاحفت اليو الػ   يػر مك ػ ، كأكبػركا مػف 
 .(ُ)الزحاؼ اليو، النحممو  مى ااكبر ال  كاميـ، كال نحممو  مى الشاذ"

كيستشيد الدكتكر  سيرم لكسية نظػره  التقعيػد لمنحػك، اليقػكؿ: " أليسػت 
ػر   القكا د إنما تككف لممطرد الشائ ، كىكذا تـ التقعيد لعمـ النحك؟ المػاذا  نػا ىنػا نيص 

 مى الشاذ كالنادر مف العكارض؟ أليس  مـ العركض كعمـ النحػك الػ  أنيمػا ميزانػاف 
 .(ِ)لم  ط؟!"

كالحقيقة أف مػا حػد  مػ  النحػك ىػك مػا حػد  مػ  العػركض، الفػ  النحػك 
ىناؾ الكاسػ  كالػراسح كالسػائز كالقميػؿ كالنػادر كالشػاذ، كقكا ػد النحػك ليسػت خاصػة 

ائ ،  ػػػؿ إف اعسمػػػاع الػػػ  النحػػػك نسػػػ تو قميمػػػة مقارنػػػة   قيػػػة ااحكػػػاـ  ػػػالمطرد الشػػػ

                                           

ال حػراكم، دار  أ   الحسف سعيد  ف مسعدت ااخفػش، تحقيػؽ كدراسػة سػيد :ت ليؼ :العركض (ُ)
 .مف المصدر نفسو ْٓ :كينظر .ِٔ ـ.ُٖٗٗالشكقيات، 

 .ِِْ:( مصطمحات  ركض الخميؿ  يف السرح كالتعديؿِ)
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. كقد أقر العرك ػيكف أنفسػيـ أف مػنيسيـ الػ  التقعيػد لعمػـ العػركض لػـ (ُ)النحكية
 يختمؼ  ف منيسيـ ال  التقعيد لمنحك.

" الػإف قيػؿ كىػػؿ أحطػتـ  اا نيػػة كميػا؟ ألسػت ال تػػدرم لعػؿ أ نيػػة كبيػرت لػػـ 
يػػر أنػػ  ال أسيػػز إال مػػا سػػمعت، كمػػا أنػػو لػػك قمػػت: مػػررت تسػػم   يػػا؟ قمػػت:  مػػ ،  

ف كنت ال أدرم لعؿ ىذه لية لمعر  . ككذلؾ  عض ذلػؾ ال نػاء الػذم     كؾ  يرتو، كا 
لـ نسم   و. الإف قاؿ قائؿ: أليس أكؿ مف  نى الشعر إنما  نى  نػاء أك  نػاءيف كلػـ 

أف يزيػدكا ؟ الكيػؼ ال  بـ زاد الػذم  عػده، المػـ يػزؿ يسػكز ليػـ ،ي ت  مى اا نية كميا
تسكز الزيادت ؟ قمت: أما مف  نى مف العر  الذيف سسيتيـ العر ية  ناء اليػك سػائز، 
ف لـ يكف سمعو مف ق ػؿ، كمػا أنػ  إذا سػمعت منػو ليػة كىػك الصػيح أخػذت  يػا .  كا 
الػػإذا كػػاف ذلػػؾ ال نػػاء ممػػف ليسػػت سػػسيتو العر يػػة لػػـ آخػػذ  نػػو كمػػا ال آخػػذ  نػػو 

كف  مػػنيسيـ الػػ  ك ػػ  قكا ػػد النحػػك لمػػنيسيـ الػػ  ك ػػ  . اليػػـ يستشػػيد(ِ)الميػػة"
 قكا د العركض.

: "دمج  عض الزحاالػات كالعمػؿ، حيػ  إف  ع ػيا يينػ   ػف  احملىز انصانس
 .(3) عض"

 كالمصطمحات الت  نادل  دمسيا ى :
 اع مار كالعص . -ُ
 الكؼ كالكسؼ. -ِ

                                           

محمد إسما يؿ محمد المشيدان ،  .د :ت ليؼ :دراسة ال  أصكؿ النحك العر   :( ينظر اعسماعُ)
 .ّٓ.ىػُّْْـ، َُِّ ،ُدار  يداء لمنشر، ط

 . ْٓ:( العركض لألخفشِ)
 .ِّْ :( مصطمحات  ركض الخميؿ  يف السرح كالتعديؿّ)
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 القصر كالقط . -ّ
 .(ُ)الحذؼ كالحذذ كالصمـ -ْ

و الدكتكر صفاء خمكص ، حيػ  يػرل أف مػف ككذلؾ ىذا الرأم قد س قو   
مشاكؿ مصطمحات  ركض الخميػؿ " االزدكاسيػة الػ  المصػطمحات، الػ عض الزحاالػات 

 .(ِ)كالعمؿ ليا اسماف لمسرد ظيكرىما ال  تفعيمتيف مختمفتيف"

كقد ذكر نمػاذ  ليػذه االزدكاسيػة تتمبػؿ الػ ، اع ػمار كالعصػ ، كالتػذييؿ 
، المػـ يػزد (ّ)كالصػمـ، كالكػؼ كالكسػؼ أك الكشػؼ كالتس ي ، كالقطػ  كالقصػر، كالحػذذ

 الدكتكر  سيرم شيئا  ما اقترحو الدكتكر صفاء ال  ىذا الش ف.

كالذم أراه ىك أف الخميؿ  ع قريتو قد أشار إلى ىػذا الػدمج الػ  سانػ  مػف 
 تقعيده، كالرؽ  يف ىذه المصطمحات ال  سان  آخر.

 ػػمار كالعصػػ  إذا الالػػدكائر العرك ػػية تشػػير إلػػى ىػػذا الػػدمج، المػػبا اع
دققنػػا النظػػر الػػ  دائػػرت المؤتمػػؼ التػػ  ت ػػـ الػػكاالر كالكامػػؿ لكسػػدنا أف الحػػرؼ الػػذم 
ستصػػي و الظػػاىرت كاحػػد سػػكاء أكػػاف الػػاـ الػػ  )مفػػا متف(، أـ التػػاء الػػ  )متفػػا مف(، 

، القػد أراد الخميػؿ "أف ي ػيف كالدائرت تشير إلػى أف الـ )مفػا متف( ىػ  تػاء )متفػا مف(
 ينيػػا را طػػة تسمعيػا، كأف كػػؿ مسمك ػػة مػف ااكزاف ممكػػف حصػػرىا  أف أكزاف الشػعر
 .(ْ)ال  دائرت معينة"

                                           

 .ِّٕ، ِّٔ، ِّٓ :حات  ركض الخميؿ  يف السرح كالتعديؿ( ينظر مصطمُ)
 .ُْٔ ينظر الف التقطي  الشعرم كالقاالية:( ِ)
 .ُْٔ :( ينظر الف التقطي  الشعرم كالقااليةّ)
 .ِّـ.ُٗٔٗالعركض كالقاالية: ت ليؼ: الدكتكر   د الرحمف السيد، دار البقاالة العر ية، ( ْ)
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ىػػذا، كيعػػد تفريػػؽ الخميػػؿ  ينيمػػا مػػف سانػػ  آخػػر داال  مػػى ميػػارت  اليػػة 
كدقة ال  الرؤية؛ انو أشار  صنيعو ىذا إلى أمكر دقيقة مف شػ نيا التيسػير، انيػا 

 تفرؽ  يف المصطمحيف مف حي  :
: اليػػػك الػػػ  الػػػكاالر الػػػ  الخامس)مفػػػا متف(، كالػػػ   مك ػػػ  الزحػػػاؼ -ُ

 الكامؿ ال  البان )متفا مف(.
خصكصػػية التفعيمػػة التػػ  دخميػػا الزحػػاؼ: الالعصػػ  ال )مفػػا متف(،  -ِ

 كاع مار ال  )متفا مف(.
خصكصية ال حر الذم كردت اليو التفعيمػة: الػػ)مفا متف( الػ  الػكاالر،  -ّ

 ك)متفا مف( ال  الكامؿ.

لكتػد كالسػ  ، الالقصػر مػبا لػو تفعياتػو كذلؾ ىذا الػدمج لػـ يفػرؽ  ػيف ا
الت  تنتي   س  ، كالقط  لو تفعياتو الت  تنتي   كتد، الالسم   ينيما اليػو تعطيػؿ 
لميارت الر ط  يف التييير كط يعة التفعيمة الت  كرد الييا، كال حر الذم دخمو التييير، 

يقكؿ ااخفش: "  كما أنو يذى   قدسية الكتد  ند العرك ييف؛ إذ ال يدخمو الزحاؼ،
 .(ُ)ال ما الكتد اليك المك   الذم ال يسكز اليو زحاؼ"

المػػػا العمػػػو الخميػػػؿ الػػػ  ىػػػذا الشػػػ ف ىػػػك التيسػػػير نفسػػػو حيػػػ  ر ػػػط  ػػػيف 
 المصطمحات  ف طريؽ دكائره الريا ية، كميز  ينيا ال  اا حر كالتفعيات.

 : إلياء ألقا  الزحاالات كالعمؿ العكارض المزدكسة:احملىز انساتع

كػػػاف " شػػػيكالا  –رحمػػػو اب  –لػػػدكتكر إ ػػػراىيـ  سػػػيرم أف الخميػػػؿ يػػػرل ا
 المصطمحات، المـ ي ؽ شيئا إال كسعؿ لػو مصػطمحا، ممػا أدل إلػى إبقػاؿ كاىػؿ  مػـ 

                                           

ال حػراكم، دار  مسعدت ااخفػش، تحقيػؽ كدراسػة سػيد أ   الحسف سعيد  ف :ت ليؼ :( العركضُ)
 .ْْـ.ُٖٗٗالشكقيات، 
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العػػػػػركض  المصػػػػػطمحات التػػػػػ  يمكػػػػػف االسػػػػػتيناء  نيػػػػػا، كمػػػػػف ذلػػػػػؾ العػػػػػكارض 
 .(ُ)المزدكسة"

لمصػطمحات كالحؿ الػذم ارت ػاه الػدكتكر  سػيرم لػذلؾ يتمبػؿ الػ  إليػاء ا
طاؽ المصطمح الخاص  كؿ ظػاىرت مفػردت  مػى حػدت، المػبا  الدالة  مى االزدكا ، كا 
  دال مف " أف أقكؿ : إف التفعيمة حصؿ الييا ) تر( أقكؿ: حصؿ الييا )حذؼ كقطػ ("

(ِ). 

كيرل أنو  ذلؾ قد أسيـ " ال  تيذي  ىػذا العمػـ، كالتقميػؿ مػف مصػطمحاتو 
 .(ّ)كتككف س  ا ال   زكاليـ  نو"الكبيرت الت  تعيؽ طم ة العمـ، 

كىذا االقتراح يبير ال  نفس ال اح  تساؤال ميما: إذا كاف اليدؼ مػف ىػذا 
 االقتراح التيسير  مى الدارس ال ييما أيسر  مى الدارس:

أف يع  ػػر  ػػف الظػػاىرت  مصػػطمح كاحػػد يشػػير إلييػػا، اليقػػكؿ: أصػػا و  -ُ
 ال تر؟

قػكؿ: أصػا و الحػذؼ أـ أف يع  ر  ف الظاىرت نفسيا  مصػطمحيف، الي -ِ
 كالقط ؟

أ تقػػد أف اايسػػر ىػػك التع يػػر  مصػػطمح كاحػػد ي ػػـ م ػػمكف الظػػاىرتيف، 
الما العمو الخميؿ ىك  يف التيسػير؛ انػو اختػزؿ مصػطمحيف الػ  مصػطمح كاحػد، المػا 

 ذى  إليو الدكتكر  سيرم ما ىك إال تفصيؿ لما أسممو الخميؿ.

                                           

 .ِّٕ :( مصطمحات  ركض الخميؿ  يف السرح كالتعديؿُ)
 .ِّٖ :( مصطمحات  ركض الخميؿ  يف السرح كالتعديؿِ)
 .ِّٖ :( مصطمحات  ركض الخميؿ  يف السرح كالتعديؿّ)
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ر ط  ػػيف المصػػطمح كػػذلؾ تكمػػف  را ػػة الخميػػؿ كتيسػػيره كميارتػػو الػػ  الػػ
كالشػػػكؿ الػػػذم آلػػػت إليػػػو التفعيمػػػة م اشػػػرت دكف المػػػركر  مراحػػػؿ، كليظيػػػر لنػػػا ىػػػذا 

 سنصؼ التفعيمة حس  اقتراح الدكتكر  سيرم، بـ نصفيا حس  ما العمو الخميؿ.

المػػبا )الػػا اتف( سػػنقكؿ: أصػػا  التفعيمػػة الحػػذؼ الصػػارت )الػػا ا(، بػػـ 
 ر الدكتكر  سيرم.أصا يا القط  الصارت، )الا مف( حس  كسية نظ

 كط قا لرؤية الخميؿ سنقكؿ: أصا  التفعيمة ال تر الصارت )الا مف(.

 ال ييما أخصر كأيسر كأكبر ر طا  يف المصطمح كما آلت إليو التفعيمة!

المػػا العمػػو الخميػػؿ يشػػ و اختصػػار الطػػرح الػػ  الريا ػػيات ممػػا يػػؤدم إلػػى 
 . اختزاؿ الخطكات

 حركػػػة الػػػاـ ك)ا( =  – ا )تػػػف( = الػػػا –ال ػػػدال مػػػف أف نقػػػكؿ: الػػػا اتف 
 الا ؿ .

 حركة الاـ ك)اتف( = الا ؿ. –سنقكؿ: الا اتف 

ىػػذا  اع ػػاالة إلػػى الػػر ط الػػذىن  الم اشػػر  نػػد الػػدارس  ػػيف )الػػا اتف( 
 كتحكليا إلى )الا مف( نتيسة لم تر.
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 ادلثحس انساتع
 زؤٌح خاصح يف ذٍسري انعسوض

ير  قػدر مػا كػاف ىدالػو لـ يكػف ىػدؼ ىػذا ال حػ  اعتيػاف  اقتراحػات لمتيسػ
مناقشة نظريات التيسير، لكنن   عد مناقشت  تمؾ الرؤل التيسيرية لمعركض أكد أف 
أختـ  ما كسدتػو مػف مقترحػات مػف شػ نيا أف تيسػر ىػذا العمػـ مػ  محاكلػة اع ػاالة 

 إلييا مف خاؿ تسر ت  ال  تدريس ىذا العمـ:

مػف أسػر  ػركض  يرل ال ح  أف أكبر محاكالت التيسير لـ تستط  الفكاؾ
الخميؿ، كأرل أف س   ذلػؾ يعػكد إلػى مػدل دقػة الخميػؿ ك را تػو الػ  معالسػة ق ػايا 
ىذا العمـ مما يصع   ميمة االستيناء  ف كبير مف ظكاىره كمصػطمحاتو، كقػد ظيػر 
ىذا سميا مف خاؿ مناقشات  لعناصر التيسػير  نػد كػؿ مػف الػدكتكر أنػيس كااسػتاذ 

 محسك  كالدكتكر  سيرم.

الممكف أف أسمؿ ما أرل أف مف ش نو تيسير  مػـ العػركض كالقااليػة  كمف
 ال  العناصر اجتية:

 أوال: انرعدٌد يف اسرتاذٍعٍح ذدزٌس انعسوض.

أ تقد أف التيسير الحقيق  لعمػـ العػركض يكمػف الػ  اسػتراتيسية تدريسػو، 
ك ػ  كطريقة  ر و لمطا  م  استبمار الميارات المتاحة عيصاؿ الفكرت كتيسيرىا، 

الشعكر ال  الطال   يسرىا  ف طريؽ تحفيز الطال  لمكصكؿ إلى المعمكمػة  نفسػو، 
كس  ر  مباال لذلؾ  ما  مت منو الشككل ال  سمي  الرؤل التيسيرية الت  ناقشيا 
ال ح ، كى  تيييرات الزحاؼ، النسػتطي  مػف خػاؿ رسػـ مخطػط لمطالػ  يت ػح اليػو 

عط  لمطال  أكؿ نكع مف الزحاؼ القط، اسـ الزحاؼ ك كنك و كمك عو  الترقيـ أف ن
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 كىك سيقيس  نفسو ال اق   ميو، كس  رض المكحة كما أشرحيا لمطا :

 
الكػػؿ مػػا سيشػػرح لمطالػػ  ىػػك تعريػػؼ أكؿ مصػػطمح القػػط  ػػف طريػػؽ أر ػػ  
خطكات، كالطال  سػيت   ىػذه الخطػكات  طريقػة ريا ػية مناسػ ة لمخريطػة الذىنيػة، 

 حس  الخطكات اجتية:كسن ر  مباال لذلؾ  مصطمح الخ ف 

 الخطكت ااكلى: اسـ المصطمح: )الخ ف(.

 الخطكت البانية: نكع التييير: )حذؼ(.

 ( )البان (.ِالخطكت البالبة: ترقيـ الحرؼ داخؿ التفعيمة.)

 الخطكت الرا عة: ككف الحرؼ متحركا أك ساكنا : )الساكف(.
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ف يسػػتنتج الالنتيسػة ىػػ  أف الخػػ ف ىػػك حػػذؼ البػػان  السػػاكف، كيسػػتطي  أ
 الطال  مفيـك كؿ مصطمحات الزحاؼ  ات اع الخطكات نفسيا.

 كذلؾ نستطي  تيسير الزحاؼ  ف طريؽ سدكؿ يشير  كؿ يسر إلى:
 نكع التييير سكاء أكاف تسكينا لمتحرؾ أـ حذالا لساكف أك متحرؾ. -ُ
 رقـ الحرؼ ال  التفعيمة. -ِ
 المصطمح الداؿ  مى الظاىرت. -ّ

 كما ال  ىذا السدكؿ:

 
 خطىاخ ذدزٌس انثحس انشعسي:شاوٍا: 

اليما يتصؿ  دراسة  حكر الشعر ال رل أف يي ػدأ  ػالنقرات المع ػرت  ػف إيقػاع 
ال حػػر المػػدركس، بػػـ مفتاحػػو، كقػػد أ ػػدع  صػػف  الػػديف الحمػػ  الػػ  ك ػػعو لمفػػاتيح 
ال حػػػكر ال تمػػػاده  مػػػى ميػػػارت تيسػػػيرية ال تتػػػكاالر الػػػ  أم شػػػطر مػػػف قصػػػيدت قػػػد 

ر، القػػد يػػرل الػػدارس أف اسػػتخداـ أم شػػطر  يػػت نسػػتخدمو الػػ  تػػذكر تفعػػيات ال حػػ
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ينتم  ل حر ما م  تفعػيات ال حػر الػ  الشػطر البػان  يعػد مفتاحػا ليػذا ال حػر، كػ ف 
 يقكؿ مبا ال  مفتاح الكاالر:

مىٍييا سىاـي اب يا مىطىره  ى
 مفا ٍمتف مفا مىتف العكلف    (ُ)

سػيرية قػد قصػد لكف ال  الحقيقة ىػذا ال يعػد مفتاحػا الالتقػاره إلػى ميػارت تي
إلييا صػف  الػديف قصػدا، كىػذه الميػارت تتمبػؿ الػ  أف مفتػاح كػؿ  حػر يشػتمؿ  مػى 

 اسمو، المفتاح الكاالر مبا: 

ًميؿ  كىااًلريىىا يحكري الش عًر   مفا ٍمتف مفا مىتف العكلف   سى

المػػػف المفتػػػاح نت ػػػيف اسػػػـ ال حػػػر كنيمتػػػو كتفا يمػػػو كالكاقػػػ  االسػػػتعمال  
 لم حر.

ؿ  حػػر دراسػػة نيماتػػو مػػف خػػاؿ مسمك ػػة مػػف القصػػائد كمػػا يمكننػػا مػػ  كػػ
 المينات المنتمية ليذا ال حر.

 شانصا: االكرفاء تادلعىن االصطالحً دلصطهحاخ انعسوض:

أرل أف نحػػػتفظ  مصػػػطمحات الخميػػػؿ كمػػػا ىػػػ ، كمػػػا أرل أف ييكتىفػػػى الػػػ  
تػػدريس العػػركض  ػػالمعنى االصػػطاح  دكف التطػػرؽ لممعنػػى الميػػكم؛ إذ إف المعنػػى 

ؿ  ميو ال  اتفاؽ أىؿ الف مف الفنكف، المك اتفػؽ سما ػة مػبا اال صطاح  ىك المعك 
 مى أف )الكرؽ( اسمو االصػطاح  )قمػـ( أك العكػس السػتطا كا التفػاىـ مػف خػاؿ 
سػػكاف البػػان   ىػػذا االتفػػاؽ، الػػا  ػػير الػػ  أف نسػػم  حػػذؼ البػػان  السػػاكف خ نػػا، كا 

                                           

لى  :( الشطر ااكؿ مف  يت لألحكص، كتماموُ) مىٍيؾى يا مىطىػري الس ػاـي، ينظػر شػعر ااحػكص كى ٍيس  ى
  .ـُٔٗٗ ،ىػػػػُّٖٗإ ػػػراىيـ السػػػامرائ ، مكت ػػػة اانػػػدلس،  .د  :اانصػػػارم، سمػػػ  كتحقيػػػؽ

ُّٖ. 
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 صرؼ النظر  ف المعنى الميكم. المتحرؾ إ مارا، كىكذا م   قية المصطمحات م  
 زاتعا: االسرغىاء عه دزاسح انثحىز انىادزج تاسم انثحس وحتدٌد ذفعٍالذه.

كىذه الرؤية قد نادل  يا كبير ممف تطرؽ لق ية تيسير العركض، لكنيـ 
،  المػػػف الممكػػػف أف ييكتفػػػى  اسػػػـ ال حػػػر كتحديػػػد (ُ)  ػػػركا  نيػػػا  االسػػػتيناء التػػػاـ

اامر اليتحػكؿ الػ  المسػتق ؿ إلػى سيػؿ تػاـ  ػ عض ال حػكر  تفعياتو، حتى ال يتطكر
 الت  استخدمت  ند العر ، كلك كاف االستخداـ نادرا.

 خامسا: انستط تني اسم انثحس وذفعٍهره:

المػػػػبا  حػػػػر الػػػػكاالر، تفعيمتػػػػو مفػػػػا متف، يسػػػػتطي  الطالػػػػ  أف ير طيػػػػا  
  ػ)مكاالرتف(، اليككف الكزف مشتقا مف اسـ ال حر.

 س مه انثحىز تأوشىدج مغىاج:سادسا: زتط كم حب

إف ر ط كؿ  حر مف ال حكر   نشكدت مينات سييسر لمطالػ  نيمػة ال حػر،  
 كيكس و ميارت ال  تط يؽ إيقاع اانشكدت  مى أم  يت ينتم  ل حر اانشكدت.

 :وانعهح ساتعا: ذطىٌس فكسج انرتمٍص دلصطهحاخ انصحاف

محسػػك ، القػػد الترميػػز لمصػػطمحات الزحػػاؼ شػػ ء سيػػد يحسػػ  لألسػػتاذ 
ك    عض الرمكز ليشير  يػا إلػى مػا يصػي  التفعيمػة مػف تيييػر، بػـ سمػ  الرمػكز 
الدالػػة  مػػى ظػػاىرت مػػا الػػ  كممػػة بابيػػة ليسػػت ذات داللػػة ليكيػػة، لكنيػػا تع ػػر  ػػف 
الظاىرت، كقد است عد  عض أنكاع الزحاؼ، لكف المصطمحات الت  تكصؿ إلييا ال تقؿ 

 ميؿ، كىذه المصطمحات ى : مك ا ال  سذرىا  ف مصطمحات الخ

 =حذؼ البان  المتحرؾ ...)كقص( " حٍبؾ
                                           

 .ُّٖ :( ينظر  مى س يؿ المباؿ مكسيقى الشعر لمدكتكر إ راىيـ أنيسُ)
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 تٍبؾ = تسكيف البان  المتحرؾ )إ مار(

 حٍرف =حذؼ الرا   الساكف )ط (

 حٍمف =حذؼ الخامس الساكف)ق ض(

 تٍمؾ =تسكيف الخامس المتحرؾ ) ص (

 حٍمؾ=حذؼ الخامس المتحرؾ ) قؿ(

 .(ُ) حٍ ف=حذؼ السا   الساكف )كؼ("

أننا مف الممكف أف نطكر الكرت الترميز  طريقػة أيسػر كأشػمؿ لتشػمؿ كأرل 
 مصطمحات العمة أي ا.

السميػػػػ  الزحاالػػػػات تػػػػدكر حػػػػكؿ ىػػػػذه المصػػػػطمحات اار عػػػػة : )الحػػػػذؼ، 
التسػػكيف، المتحػػرؾ، السػػاكف(، كمػػا أنيػػا تتصػػؿ  ػػرقـ الحػػرؼ الػػ  التفعيمػػة)البان ، 

رقػاـ الدالػة  مػى مك ػ  التيييػر الرا  ، الخامس،، السا  (، لذلؾ أقترح أف تػدمج اا 
مػػ  الرمػػز،  اع ػػاالة إلػػى اع قػػاء  مػػى مصػػطمحات الخميػػؿ، كمػػ  اعالػػادت مػػف رمػػكز 

 ااستاذ محسك  ممكف أف نطكر الرمكز كما ي ت :
 الحذؼ: )ح(. -ُ
 تسكيف: )ت(. -ِ
 المتحرؾ: )ؾ( -ّ
 الساكف: )س(. -ْ
 (.ِالبان : ) -ٓ
 (.ْالرا  :) -ٔ

                                           

 .ِٕ :( مشكات  رك ية كحمكلياُ)
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 (.ٓالخامس:) -ٕ
 (.ٕالسا  :) -ٖ

 زحاالات المفردت ىكذا:التص ح رمكز ال
 س. أم حذؼ البان  الساكف.ِالخ ف: ح -ُ
 س. أم حذؼ الرا   الساكف.ْالط : ح -ِ
 س. أم حذؼ الخامس الساكف.ٓالق ض: ح -ّ
 س. أم حذؼ السا   الساكف.ٕالكؼ: ح -ْ
 ؾ. أم حذؼ البان  المتحرؾ. ِالكقص: ح  -ٓ
 ؾ. أم حذؼ الخامس المتحرؾ. ٓالعقؿ: ح  -ٔ
 بان  المتحرؾ.ؾ. أم تسكيف ال ِاع مار: ت  -ٕ
 ؾ. أم تسكيف الخامس المتحرؾ. ٓالعص : ت  -ٖ

 ك ناء  مى ذلؾ تص ح رمكز الزحاالات المزدكسة ىكذا:
 س. أم استماع الخ ف كالط .ْس  حِالخ ؿ: =ح -ُ
 س. أم استماع الخ ف كالكؼ.ٕس   حِالشكؿ: = ح -ِ
 س. أم استماع اع مار كالط .ْؾ   ح ِالخزؿ = ت  -ّ
 استماع العص  كالكؼ. س. أم ٕؾ   ح  ٓالنقص = ت  -ْ

 كنستطي  أف نرمز لمعمؿ كما ي ت : 
  مؿ الزيادت: )ز(. -ُ
  مؿ النقص: )ف(. -ِ
 .(ُ)الس   الخفيؼ: )س خ( -ّ

                                           

 ،انػػو أتػػى مصػػاح ا لرمػػز )خ( ؛س( المشػػار  يػػا إلػػى السػػاكف( كرمػػز )س( ىنػػا ال يمتػػ س  ػػػ)ُ)



 

  

 

 
 محاكالت تيسير العركض ، دراسة تحميمية نقدية

 

َّٓ 

 الكتد المسمكع: )ك  (. -ْ
 الكتد المفركؽ: )ك ؼ(. -ٓ
  مؿ الزيادت: كنرمز لمطمؽ الزيادت  ػ )ز( - أ
التػػذييؿ : ز س الف. أم زيػػادت سػػاكف  مػػى مػػا آخػػره كتػػد مسمػػكع،  -ُ

التفعػػيات التػػ  يػػدخميا التػػذييؿ تنتيػػ   ػػػ)لف( )الػػا مف، كمتفػػا مف، كمسػػتفعمف( الكػػؿ 
ك عد دخكؿ التذييؿ تمتق  سميعيا ال  أف صكرت آخرىػا تكػكف ىكػذا )الف(، التصػير : 
)الػػا اف، كمتفػػا اف، كمسػػتفعاف(، ك ػػذلؾ الػػإف الرمػػز )ز س الف( قػػد أرشػػدنا إلػػى 

 مػى صػكرت آخػر التفعيمػة  عػد دخػكؿ  ط يعة التييير )ز س( زيػادت سػاكف، كمػا دلنػا
 التييير )الف(.
التسػػ ي : ز س تػػاف. أم زيػػادت سػػاكف  مػػى مػػا آخػػره سػػ   خفيػػؼ،  -ِ

الالتس ي  ال يدخؿ إال تفعيمة كاحدت ى  )الا اتف(، ك عػد دخكلػو تصػ ح )الا اتػاف(، 
ك ذلؾ الإف الرمز )ز س تاف( قد أرشدنا إلى ط يعة التييير )ز س( زيادت ساكف، كما 

 ا  مى صكرت آخر التفعيمة  عد دخكؿ التييير )تاف(.دلن
التراليػػػؿ: ز س خ التػػػف. زيػػػادت سػػػ   خفيػػػؼ  مػػػى مػػػا آخػػػره كتػػػد  -ّ

مسمػػكع، الالتفعيمتػػاف المتػػاف يػػدخميما التراليػػؿ ىمػػا: )الػػا مف، كمتفػػا مف(، كتنتييػػاف 
 ػ)لف( )الا مف، كمتفا مف(، ك عد دخكؿ التراليؿ تمتقياف الػ  أف صػكرت آخرىمػا تكػكف 

التف(، التصير : )الػا اتف، كمتفػا اتف(، ك ػذلؾ الػإف الرمػز )ز س خ التػف( ىكذا )
قػد أرشػدنا إلػى ط يعػة التيييػر )ز س خ( زيػادت سػ   خفيػؼ، كمػا دلنػا  مػى صػػكرت  

 آخر التفعيمة  عد دخكؿ التييير )التف(.
  مؿ النقص: كنرمز لمطمؽ النقص  ػ )ف(. -  
 الحذؼ: ح س خ. أم حذؼ الس   الخفيؼ. -ُ

                                                                                                           

 .ال ي ت  معو )خ(الساكف ك المعناه الس   الخفيؼ، 
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ؾ   ح س خ. أم تسػػػػػكيف الخػػػػػامس المتحػػػػػرؾ،  ٓت القطػػػػػؼ:   -ِ
 كحذؼ الس   الخفيؼ.

 الحذذ: ح ك  . أم حذؼ الكتد المسمكع . -ّ
 الصمـ: ح ك ؼ. أم حذؼ الكتد المفركؽ. -ْ
القط :  مف ً ٍؿ، كىنا   رنػا  ػ بر التيييػر  مػى التفعيمػة نظػرا لكبػرت  -ٓ

كلػك   رنػا  نػو اعسراءات، الالقط  حذؼ ساكف الكتد المسمكع مػ  إسػكاف مػا ق مػو، 
  الرمكز السا قة الحتسنا إلى خمسة رمكز لمتع ير  ف :

 الحذؼ.  - أ
 الساكف.  - ت
 الكتد.  -  
 المسمكع.  -  
 إسكاف الحرؼ السا ؽ لمساكف. - ح

الػالتفعيات الاتػ  يػدخميا الاايسر التع ير  ػ بر التيييػر الػ  صػكرت الكتػد، 
)الػػػا مف، القطػػػ  ىػػػ : )الػػػا مف، كمتفػػػا مف، مسػػػتفعمف(، كتنتيػػػ  سميعيػػػا  ػػػػ) مف( 

كمتفػػا مف، مسػػتفعمف(، ك عػػد دخػػكؿ القطػػ  تمتقػػ  كميػػا الػػ  أف صػػكرت آخرىػػا تكػػكف 
ىكذا ) ٍؿ(، التصير : )الا ؿ، كمتفا ؿ، مستفعؿ(،، ك ذلؾ الإف الرمز ) مف ً ػٍؿ( قػد 
دلنػػا  مػػى صػػكرت  آخػػر التفعيمػػة  عػػد دخػػكؿ التيييػػر ) ػػٍؿ(، كمػػا أرشػػدنا إلػػى ط يعػػة 

ى أف التييير مػرت ط  الكتػد المسمػكع، ك) ػٍؿ( تشػير التييير  منا، الػ ) مف( تشير إل
إلى حذؼ ساكنو كتسكيف ما ق مو، كما أف ىذا الرمز ييمؽ  ا  النقاش حػكؿ ق ػية 
المسػػفية دار حكليػػا النقػػاش  ػػيف العرك ػػييف، حيػػ  رأل  ع ػػيـ أف مػػا يحػػد  ىػػك 

عمػة حذؼ ساكف الكتػد المسمػكع كتسػكيف مػا ق مػو،  نػاء  مػى أف التيييػر المػرت ط  ال
ال  ىذا العمـ ي دأ مف النيايات، ال  حيف رأل  ع يـ أف ما يحد   الفعؿ ىك حػذؼ 
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أحد متحرك  الكتد المسمكع، كىػ  ق ػية االترا ػية قػد كفانػا مػا تػؤكؿ إليػو التفعيمػة 
  ناء  مى ىذه الرمكز مشقة الخكض الييا.

كمعنػػى ذلػػؾ أننػػا نسػػتطي   أف نع ػػر  ػػف  مػػة القطػػ    نيػػا حػػذؼ حػػرؼ  
ف كنػت ٓ( تص ح )/ٓالكتد المسمكع، اف ىذا ما يحد   الفعؿ الػ)// متحرؾ مف (، كا 

أرل مزية ال  االتراض العرك ػييف أف السػاكف ىػك المحػذكؼ، كأف المتحػرؾ ق مػو قػد 
سيػػك ف، اليػػذا ينتاسػػ  مػػ  مػػا تعكدنػػا  ميػػو مػػف أف التيييػػر ي ػػدأ مػػف اجخػػر، كمػػا أنػػو 

الذم  يي رت مامحو القػط، الػالحرؼ  يشير إلى الحرؼ الذم االتقدتو التفعيمة، كالحرؼ
الػػذم االتقدتػػو التفعيمػػة الػػ  حالػػة القطػػ  ىػػك السػػاكف ااخيػػر )النػػكف( مػػف )الػػا مف، 

 عػد  اكمتفا مف، مستفعمف(، كالحرؼ الذم  يي رت مامحو ىك الاـ حي  أص ح ساكن
 ، ال ص حت التفعيمة: )الا ٍؿ، كمتفا ٍؿ، مستفعٍؿ(.اأف كاف محرك
ٍت .أم حػػذؼ سػػاكف السػػ   الخفيػػؼ مػػف لػػف القصػػر : لػػف ٍؿ تػػف  -ٔ

سكاف ما ق مو التيسكف الاـ كالتاء.  كتف، التحذؼ النكف، كا 

كما قيؿ  ف مصطمح القطػ  يقػاؿ مبمػو  ػف مصػطمح القصػر، القػد   ػرت 
نظرا لكبرت اعسراءات، الالقصر يعنػ  حػذؼ سػاكف السػ    ؛  بر التييير  مى التفعيمة

ا  نػو  ػالرمكز السػا قة الحتسنػا إلػى خمسػة ، كلػك   رنػالخفيؼ م  إسػكاف مػا ق مػو
 رمكز لمتع ير  ف :

 الحذؼ.  -  
 الساكف.  - خ
 الس  .  - د
 الخفيؼ.  - ذ
 إسكاف الحرؼ السا ؽ لمساكف. - ر
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الػالتفعيات الاتػ  يػدخميا الاايسر التع ير   بر التييير ال  صكرت الس  ، 
الػا مف، القصر ى : )العكلف، مستف  لف، الا اتف( كتنتي  ااكلى كالبانية  ػػ )لػف( )

مستف  لف(، ك عد دخكؿ القصػر تمتقػ  التفعيمتػاف الػ  أف صػكرت آخرىمػا تكػكف المػا 
سػػػػاكنة )ٍؿ(، التصػػػػير : )الا ػػػػؿ، مسػػػػتف  ؿ(، كتنتيػػػػ  التفعيمػػػػة البالبػػػػة  ػػػػػ )تػػػػف( 
)الا اتف(، ك عد دخكؿ القصر تص ح )الا اٍت(  تاء ساكنة، ك ػذلؾ الػإف الرمػز )لػف 

تفعيمة  عد دخكؿ التييير )ٍؿ ٍت(، كما أرشدنا  ٍؿ تف ٍت( قد دلنا  مى صكرت  آخر كؿ
إلػػى ط يعػػة التيييػػر  ػػمنا، الػػػ )لػػف كتػػف( تشػػيراف إلػػى أف التيييػػر مػػرت ط  السػػ   

 الخفيؼ، ك)ٍؿ ٍت( تشيراف إلى حذؼ ساكنو كتسكيف ما ق مو.

كمػػػا نسػػػتطي   أف نع ػػػر  ػػػف  مػػػة القصػػػر   نيػػػا حػػػذؼ متحػػػرؾ السػػػ    
ف كنت أرل المزية السػا قة ٓ( تص ح )ٓالػ)/ الخفيؼ، اف ىذا ما يحد   الفعؿ (، كا 

نفسػػيا  الػػ  االتػػراض العرك ػػييف أف السػػاكف ىػػك المحػػذكؼ كأف المتحػػرؾ ق مػػو قػػد 
سيػػك ف، اليػػذا ينتاسػػ  مػػ  مػػا تعكدنػػا  ميػػو مػػف أف التيييػػر ي ػػدأ مػػف اجخػػر، كمػػا أنػػو 

، الػالحرؼ يشير إلى الحرؼ الذم االتقدتو التفعيمة، كالحرؼ الذم  يي رت مامحو القػط
الػػذم االتقدتػػو التفعيمػػة الػػ  حالػػة القصػػر ىػػك السػػاكف ااخيػػر )النػػكف( مػػف )العػػكلف، 
مستف  لف، الا اتف(، كالحرؼ الػذم  يي ػرت مامحػو ىػك الػاـ مػف )العػكلف، مسػتف  
لػػف(، كالتػػاء مػػف )الػػا اتف( حيػػ  أصػػ حت الحػػركؼ سػػاكنة  عػػد أف كانػػت محركػػة، 

 (.الا اتٍ ، ال ص حت التفعيمة: )العكٍؿ، مستف  ؿٍ 

ؾ. أم تسػكيف السػا   المتحػرؾ، كىػك ال يػدخؿ سػكل  ٕالكقؼ: ت  -ٕ
( انيا التفعيمة الكحيدت المحركة السا  ، التصير  الكقؼ: )مفعكالٍت(.  )مفعكالتي

ؾ . أم حذؼ السػا   المتحػرؾ، كىػك ال يػدخؿ سػكل  ٕالكشؼ: ح  -ٖ
(، التصير  الكقؼ: )مفعكال(.  )مفعكالتي
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أم مسمػػػػػػكع الحػػػػػػذؼ كالقطػػػػػػ ، ال تػػػػػػر: ح س خ    مػػػػػػف ً ػػػػػػٍؿ،  -ٗ
كالتفعيمتاف المتاف يدخميما ال تر ىمػا: )العػكلف، الػا اتف( التصػيراف  عػد ال تػر: )الػٍ ، 

 الا ٍؿ(
 شامىا: وظىد منىذض جيمع حسوف انمافٍح وحسكاذها:

 مـ القااليػة الػ  مسممػو يقػـك  مػى ركنػيف أساسػييف ىمػا: حػركؼ القااليػة 
شػ ء يتصػؿ  ال ػا   حػد الػركنيف: الحػركؼ كحركاتيا، كما  يك  القاالية إال إخػاؿ  

كالحركػػػات، كنسػػػتطي  أف نكًسػػػدى نمكذسػػػا يسمػػػ  قػػػدر اعمكػػػاف ىػػػذه الحػػػركؼ كتمػػػؾ 
الحركات، لكف  ط يعة القاالية يستحيؿ معيا أف نسد نمكذسا كاحدا يسم  كؿ الحػركؼ 
كالحركػات؛ اف  عػض الحػركؼ ال تستمػػ  الػ  قااليػة كاحػػدت، ككػذلؾ  عػض الحركػػات، 

مف خاؿ بابة نماذ  أف نعرض سمي  حركؼ القاالية كحركاتيا  ما ييسر  كنستطي 
 ىذا العمـ لمطال ، كما ال  ىذا الشكؿ:

 
المػػف خػػاؿ ىػػذا الشػػكؿ يسػػتطي  الطالػػ  أف يعػػرؼ سميػػ  حػػركؼ القااليػػة 

 كحركاتيا  ندما يطمعو المعمـ  مى ط يعة العاقة  ينيا، السيعمـ أف:
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القصػػػيدت، كىػػػك ال ػػػاء الػػػ  الػػػركم ىػػػك الحػػػرؼ الػػػذم ت نػػػى  ميػػػو  -ُ
 )ككاك يا(.

الكصؿ:ىك حرؼ مد أك ىاء  عد الركم.، الياء ال  )حدكدم( كالياء  -ِ
 ال  )ككاك يا(.
الخرك : ىػك حػرؼ مػد ناشػ   ػف إشػ اع حركػة ىػاء الكصػؿ. كىػك  -ّ

 االؼ ااخير ال  )ككاك يا(.

 ككذلؾ م   قية حركؼ القاالية.

ـ أف ىػػذه الحركػػة ككػػذلؾ الشػػ ف مػػ  الحركػػات، السػػيمحظ مػػف خػػاؿ السػػي
تخص ىذا الحػرؼ مػف حػركؼ القااليػة، المػبا المسػرل سػيمو متصػؿ  ال ػاء، كال ػاء 
حػػرؼ الػػركم، إذف المسػػرل ىػػك حركػػة الػػركم المطمػػؽ، كال تختمػػؼ الميػػارت مػػ   قيػػة 

 الحركات.

 ك عد اليذه محاكلة متكا عة لإلسياـ ال  تيسير  مـ العركض.
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 حثثاخلامت
النقدية  لبا  محاكالت لتيسير  مـ العػركض التحميمية  الدراسة ك عد ىذه

 أستطي  أف أرصد مسمك ة مف النتائج الت  يمكف تصنيفيا إلى صنفيف:
 أوال: ورائط عامح: وذرمصم يف: 

أف أكبػػر المحػػاكالت تػػدكر الػػ  المػػؾ  ػػركض الخميػػؿ كمػػا اسػػتطا ت  -ُ
كف الفكاؾ مف أسر نظريتو حكؿ مكسيقى الشعر، الكؿ الميسريف كسدكا أنفسيـ يػردد

 الحدي   ف الظكاىر الت  تحد   نيا الخميؿ  مصطمح ك دكف مصطمح.
 ركرت اع قػاء  مػى  عػض المصػطمحات الميمػة دكف مسػاس مبػؿ  -ِ

العركض كال ر ، الكؿ مف العركض كال ر  مف المصطمحات ااساسية الت  تعمؿ 
 مى تماسؾ  نياف  مـ العركض، كقػد أب ػت ال حػ  كسػكد صػمة  ػيف المعنػى الميػكم 

 معنى االصطاح  لمعركض كال ر .كال
كشؼ ال ح   ف المسفة الخميؿ مف تفريقو  ػيف الزحػاؼ كالعمػة الػ   -ّ

مقا ؿ ما رآه الميسركف مف سمعيـ  ينيما تحت مسمى كاحػد سػكاء أكػاف )تيييػرات( 
، كقد كصػمتي إلػى مسمك ػة مػف النتػائج التػ   رىنػت  مػى ( كارض) ـ)مؤبرات( أ ـأ

حيف ىك  ينو التيسير، كال  الكقت نفسو أك ػحت مػا أف تفريؽ الخميؿ  يف المصطم
، كما أك ػح  سيفتقده الدارس مف معمكمات  رك ية  ناء  مى ىذا التيسير المز ـك
ال حػػ  قيمػػة المعمكمػػات العرك ػػية الم نيػػة  مػػى التفريػػؽ  ػػيف المصػػطمحيف، الينػػاؾ 
ء الػرؽ  ػػيف المصػػطمحيف الػػ  المكقػػ ، كالػػ  ط يعػة التيييػػر، كالػػ  كحػػدت التيييػػر سػػكا

أكانت س  ا أـ كتدا، كال  قكت ت بيره ال  التفعيمة، كال  كسك  ب كتو كتكراره أك سكازه، 
كأ تقػد أف ىػػذه الفػركؽ الدقيقػػة ىػ  تسػػا د الػػ  تيسػير ىػػذا العمػـ، المعرالػػة الػػدارس 
ط يعة الزحاؼ سيكصمو إلى مكا عو التػ  تتصػؿ  بػان  السػ  ، كالػ  الكقػت نفسػو 
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ال يػدخميا الزحػاؼ الػػ  أم تفعيمػة، كتتمبػؿ الػػ : سػتؤدم  ػو إلػى إدراؾ المكاقػػ  التػ  
 ااكؿ، كالبال ، كالسادس.

شاوٍا: ورائط خاصح تكم زلاونح مه زلاوالخ انرٍسري: وميكه ذصثىٍفها عهثى انىحثى 
 اَذً: 

 نتائج مناقشة آراء الدكتكر أنيس التيسيرية - أ
تقسيـ الدكتكر أنيس ال حكر حس  نس ة شيك يا إلى  أر ػ  مراتػ   -ُ
تيسػػػير؛ اف نسػػػ ة شػػػيكع ال حػػػكر تختمػػػؼ  ػػػيف القػػػديـ كالحػػػدي  كالقػػػا ال يمػػػس ال

 الستخداـ الشعراء المت بر  الذكؽ السائد ال  كؿ  صر.
مػف تقميػؿ  –ال  محاكلتػو التيسػيرية  –ما ىدؼ إليو الدكتكر أنيس  -ِ

 دد التفعيات لـ يتحقؽ لو، كقد أسريػت مقارنػة  ػيف  ػدد تفا يػؿ الخميػؿ ك ػدد مػا 
أنيس الكسدت أف تفا يؿ الخميؿ  ددىا بماف  مى اارسػح، كتفا يػؿ أتى  و الدكتكر 

 الدكتكر أنيس  ددىا تس ، المحاكلتو تقميؿ  دد التفا يؿ أدت إلى تكبيرىا.
سػػػير العػػػركض يتطمػػػ  اشػػػتقاؽ تفا يػػػؿ يرأل الػػػدكتكر أنػػػيس أف ت -ّ

سديػػدت، ك عػػد دراسػػة التفا يػػؿ التػػ  اشػػتقيا الػػدكتكر أنػػيس كسػػدتي أنػػو لػػـ يػػ ت  ػػ م 
يد ييذكىر سكل تفعيمة )مستفعاتف(، كقد أتى  يا لمحاكلة تيسير  حر كاحػد، كىػك سد

 حر المنسرح، كقد أب ت  أف الخميؿ كاف ال  قمػة الػذكاء  نػدما صػنؼ التفا يػؿ إلػى 
خماسية كس ا ية القط، كلـ يسعميا أقؿ أك أكبػر؛ لتسػتك   سميػ  ااشػكاؿ الممكنػة 

أف اختيػػار الخميػػؿ لعػػدد حػػركؼ التفعيمػػة كػػاف نتيسػػة لػػدخكؿ أنػػكاع الزحػػاؼ كالعمػػة، ك 
لػػى الحفػػاظ  مػػى  مقصػػكدا، كىادالػػا إلػػى كسػػكد مركنػػة مػػ  تيييػػرات الزحػػاؼ كالعمػػة، كا 
اعيقاع المكسيق  لكؿ تفعيمة  مى حدت. كما أ تقد أف اعيقاع الخػاص  التفا يػؿ قػد 

.  اختؿ م  )مستفعاتف( لطكؿ التفعيمة الزائد  ف الاـز
  أف التفا يؿ ااخػرل التػ  اشػتقيا الػدكتكر أنػيس كما أب ت ال ح   -ْ
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 ت  ند الخميؿ  صكرت أخرل.كيسدى 
كما ىدؼ الػدكتكر أنػيس مػف محاكلتػو إلػى سػيكلة التػذكر كالحفػظ،  -ٓ

كقػػػد  ر ػػػتي ال حػػػكر كمػػػا  ر ػػػيا الػػػدكتكر أنػػػيس، ال ب ػػػت  أف ال حػػػكر ىػػػ  ىػػػ ، 
)العػػػػكالتف( كتفا يميػػػػا ىػػػػ  ىػػػػ ، كأف التيييػػػػر الكحيػػػػد الػػػػذم العمػػػػو ىػػػػك اسػػػػت داؿ 

 ػػػ)مفا يمف(، كىػػذا ال يعػػد تسديػػدا، كال يسػػيـ الػػ  تيسػػير ىػػذا العمػػـ، الكػػؿ مػػا العمػػو 
الدكتكر أنيس  يدؼ التيسير ىك تحكيؿ )العػكلف مفػا يمف( الػ  الطكيػؿ إلػى )العػكلف 
العكالتف(، كأ تقد أف ما رآه مف سػيكلة حفػظ نيمػة ال حػر قػد تقػؿ سػدكاه  نػاء  مػى 

ؼ  ػػيف )العػػكلف( ك)مفػػا يمف( ىػػك أد ػػى لمحفػػظ، كسيػػة نظػػر أخػػرل تػػرل أف االخػػتا
ك عيػػػد  ػػػف رتا ػػػة تكػػػرار )العػػػكؿ( الػػػ  التفعيمتػػػيف، كممي ػػػز الػػػ  الكقػػػت نفسػػػو  ػػػيف 

 التفعيمتيف.
اليما يتعمؽ  سم  الدكتكر أنيس  ػيف الزحػاؼ كالعمػة تحػت مصػطمح  -ٔ

)التيييػػرات( القػػد أب ػػت ال حػػ  أف التفريػػؽ  ػػيف المصػػطمحيف يسػػا د الػػ  تيسػػير ىػػذا 
  خاؼ السم   ينيما.العمـ 

ككؿ ما العمو الدكتكر أنيس  ال  معالستو الزحاؼ كالعمة أنو است دؿ  -ٕ
حشػػػك ال يػػػت   مصػػػطمح الزحػػػاؼ، كاسػػػت دؿ آخػػػر الشػػػطر البػػػان  أك آخػػػر ال يػػػت  
 مصػطمح العمػػة، كسعػػؿ ظػػكاىر الزحػػاؼ كالعمػة  ػػا مصػػطمح، ال ػػدال مػػف أف يقػػكؿ إف 

.)  التفعيمة مق ك ة قاؿ تتحكؿ إلى )العكؿي
كقد ا طرت ط يعةي  مـ العركض الدكتكر أنيس إلػى أف يفػرؽ  ػيف  -ٖ

 الزحاؼ كالعمة مرت أخرل  عد أف سم   ينيما تحت مسمى التيييرات.
ك النظر لمسان  التط يق  ال  كصؼ الدكتكر أنيس لمزحػاؼ كسػدناه  -ٗ

لػػـ يسػػتط  أف يمتػػـز  منيسػػو الػػذم رسػػمو مػػف اسػػتينائو  ػػف مصػػطمحات الزحػػاؼ، 
ي طر أحيانا إلى استخداميا ليك ح الكرتو؛ اف مصطمح التيييرات النسده ىك نفسو 
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 الذم ارت اه لـ يسعفو ال  التع ير  ما يريد.
كاليمػػػا يتعمػػػؽ  اسػػػتيناء الػػػدكتكر أنػػػيس  ػػػف مصػػػطمح  العػػػركض  -َُ

كال ػػر ، كالتع يػػر  ػػف العػػركض  ػػنخر الشػػطر ااكؿ، ك ػػف ال ػػر   ػػنخر الشػػطر 
كسا ال  مساؿ ىذا العمـ، كذلؾ إذا نظرنا إلػى البان  الا أ تقد أف ىذا يعد تيسيرا ممم

ما تتطم و المصطمحات مف إيسػاز السػنسد أف التع يػر  ػػ)العركض( أكسػز مػف )تيييػر 
 آخر الشطر ااكؿ(، كالتع ير  ػ)ال ر ( أكسز مف )تييير آخر الشطر البان (.

 نتائج مناقشة آراء ااستاذ محسك  مكسى التيسيرية: -  
سػػتاذ محسػػك   مػػى كسػػكد ظػػاىرت  أك ػػح ال حػػ  أف ا تػػراض اا -ُ

نما س قو إليو كبير مف ال احبيف.  الزحاؼ كالعمة ىك ا تراض لـ ينفرد  و كحده، كا 
رأل ااسػػتاذ محسػػك  أف االتػػراض صػػكرت ذىنيػػة لم حػػر الػػ   ػػركض  -ِ

الخميؿ تختمؼ  ف الكاق  المستعمؿ لم حر قد تس   ال  التشػتت، كصػع   ىػذا العمػـ 
أف ىػػذه االالترا ػػات قػػد سػػدت  ػػا  الفك ػػى كالعشػػكائية  مػػى الدارسػػيف، كقػػد أب ػػت  

ك ػػدـ االطػػراد، كالػػ  الكقػػت نفسػػو قػػد سمعػػت  ػػيف اعيقا ػػات المكسػػيقية المتنلفػػة 
المنسسمة الت  ال تخؿ  اعيقاع العاـ لم يت، كال تفصمو  ف النيمة المتكػررت الػ  كػؿ 

ى تفعيمػة أخػرل أ يات القصيدت، القػد كػاف الخميػؿ  مػى ك ػ  تػاـ أف  تحػكؿ تفعيمػة إلػ
 س  و التطا ؽ اعيقا   ال  كبير مف الصكر.

كقػػد قػػارف ال حػػ   ػػيف رؤيػػة ااسػػتاذ محسػػك   إليػػاء االالترا ػػات  -ّ
كرؤية الخميؿ  كسك  االالترا ات لنستكشؼ حقيقة التيسير، كلنػا أف نتسػاءؿ أييمػا 
أيسر  مى دارس العركض؟ أف تككف ىناؾ تفعيمػة تمبػؿ اانمػكذ  المبػال ، كتن بػؽ 
منيػػا مسمك ػػة مػػف التفعػػيات نتيسػػة لتسػػكيف متحػػرؾ، أك حػػذؼ  نصػػر ك أكبػػر، أك 

أـ أف تصػػ ح كػػؿ تفعيمػػة كحػػدت  -كمػػا العػػؿ الخميػػؿ-زيادتػػو الػػ  حالػػة  عػػض العمػػؿ، 
 نيمية قائمة  ذاتيا كمستقمة  ف  يرىا حتى ال نمس  لاالترا ات؟!
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عض القػػد سعػػؿ الخميػػؿ التفعيمػػة اانمػػكذ    ػػارت  ػػف قالػػ  مػػرف قا ػػؿ لػػ 
، لكنيػا ال تمػس اعيقػاع العػاـ لم يػت كالقصػيدت، ممػا  التطكرات الت  قد تؤبر ال  الكـ 

 يسعؿ مف القصيدت قيمة إيقا ية متناسقة كمنسسمة.
كقد أب ت  أف ىذه االالترا ات الت  االتر يا الخميؿ تمبؿ أىـ مامح  -ْ

قكا ػده،    قريتو، كمػا أنيػا ت ػرىف  مػى كسػكد أطػر نظريػة ليػذا الفػف ت ػمف اطػراد
كتحفظو مف التشتت، كلنت كد مف ذلؾ  مينا أف نستد   الصكرت المقا مة لعدـ كسكد 
االترا ات، الال حر الكاحد الذم رسـ الخميؿ لو إطارا سيتحكؿ إلى محيطات مف صكر 

 اا حر، لذلؾ ال نستطي  االستيناء  ف تمؾ االالترا ات.
 ا يػا، القػػد  لػـ يسػتط  ااسػػتاذ محسػك  أف يميػ  االالترا ػػات التػ  -ٓ

سمؾ طريػؽ الخميػؿ  مػى الػر ـ مػف ا ترا ػو  ميػو الػ  حتميػة كسػكد تفعيمػة مباليػة 
تن بؽ منيا  عض التفعيات الفر ية، ككؿ ما العمو يتمبؿ ال  تسػمية ظػكاىر الزحػاؼ 

. رى  كالعمة   سماء أيخى
قد أخذ ااستاذ محسك   مى مصطمحات الخميػؿ أف داللتيػا الميكيػة  -ٔ

اللتيػا االصػطاحية، السػاء ىػك   سػماء لػيس ليػا داللػة ليكيػة  عيدت كؿ ال عػد  ػف د
أصا، لكف ال  الكقت نفسو ييٍحمىدي لو التكصؿ إلى  اقة رمزية تشػير إلػى مػا يحػد  

  الفعؿ، كى  تش و العاقة  يف الرمكز الريا ية كمصطمحاتيا.
أراد ااستاذ محسػك  أف يعػالج  عػض الظػكاىر العرك ػية التػ  رأل  -ٕ
لممصطمحات مبؿ تحػكؿ )مفػا متف( إلػى )مفػا يمف( الػ  الػكاالر، الػرأل أف  الييا تقميا

تناك  التفعيات ال   عض اا حر قد يينػ   ػف الػنص  مػى كسػكد الزحػاؼ المحػكؿ 
لمتفعيمة إلى أخػرل، كقػد أكػد ال حػ  أف قػدامى العرك ػييف قػد تن يػكا إلػى ىػذا، كأف 

 يف كصؼ الظاىرت ك ياف ما  الفرؽ  يف تناكليـ كتناكؿ ااستاذ محسك  أنيـ سمعكا
 آلت إليو التفعيمة، كااستاذ محسك  اكتفى  ما آلت إليو التفعيمة.
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 نتائج مناقشة آراء الدكتكر إ راىيـ  سيرم التيسيرية: -  
اقتػػػرح الػػػدكتكر  سػػػيرم اسػػػت داؿ مصػػػطمح )العػػػكارض(  مصػػػطمح  -ُ

أنػػيس،  )الزحاالػػات كالعمػػؿ(، كاقتراحػػو لػػـ يختمػػؼ كبيػػرا  مػػا ذكػػره كػػؿ مػػف الػػدكتكر
كااستاذ محسك ، القد سماىا الدكتكر أنيس التيييرات، كااسػتاذ محسػك  المػؤبرات، 
كرأل الدكتكر  سيرم ال  اقتراحو ق اء  مى الفك ى كالتداخؿ  يف الزحاؼ كالعمػة، 
كقد أب ت ال ح  أف الدمج  يف المصطمحيف ىك الذم يمبؿ الك ى، اف الخميؿ سعؿ 

دد ال ح  مسمك ة مف ااىداؼ الت  دالعت الخميػؿ لكؿ نكع كظيفة خاصة  و، كقد ح
 إلى التفريؽ  يف الزحاؼ كالعمة.

كيتمبؿ االقتراح البان  لمدكتكر  سيرم ال  االستيناء  ػف العػكارض  -ِ
الق يحػػة كالنػػادرت الػػ   مػػـ العػػركض، كقػػد أب ػػت ال حػػ  أف ىنػػاؾ مػػف سػػ ؽ الػػدكتكر 

صػ ، كمػا نقػد ال حػ  ىػذا إ راىيـ  سيرم  االقتراح نفسػو، مبػؿ الػدكتكر صػفاء خمك 
االقتػػػراح  ػػػف طريػػػؽ التفريػػػؽ  ػػػيف اسػػػتق اح الظػػػاىرت كاالسػػػتيناء  نيػػػا، الكػػػؿ ىػػػذه 
الظكاىر استق حيا العرك يكف، كرأكا أنيا قد تفسػد اعيقػاع، كناحػظ ذلػؾ أي ػا الػ  
ؿ  ميو ال   الداللة الميكية لممصطمحات الت  أطمقت  مى تمؾ الظكاىر، كما أف المعك 

أك رال و ىك اعيقاع؛ لذلؾ كسدنا ما سػم   الزحػاؼ الحسػف كالزحػاؼ  ق كؿ الزحاؼ
 الق يح.

رأل ال ح  أنو يحمد لمخميؿ إشارتو إلى أف ىذه الظكاىر تمبؿ خطرا  -ّ
 مػػى اعيقػػػاع الشػػعرم، كيحسػػػف  الشػػا ر أف يتسن يػػػا، كأف ىػػذه الظػػػكاىر الق يحػػػة 

 ميػو مصػطمحات تشػير كالنادرت ى  أمر كاق  ال  الشعر قػد اسػتقرأه الخميػؿ، الػ طمؽ 
إلػػى ق حػػو، كىػػذا مػػا اليمػػو كػػؿ دارسػػ  العػػركض، كأف الخميػػؿ قػػد أ طانػػا مػػف خػػاؿ 
تحديده تمؾ الظكاىر الق يحة أدكات نستطي  مف خاليا أف نفرؽ  ػيف اليػ  كالبمػيف 
الػ  اعيقػاع الشػعرم، كىػذا ىػػك اليػدؼ مػف  مػـ العػػركض، الػإذا اسػتينينا  نيػا المػػف 
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 ستحسف كما يستق ح.نستطي  التمييز  يف ما ي

ك مػى ذلػؾ الػػإف الحكػـ  مػى ىػػذه الظػكاىر  ػالق ح أك الشػػذكذ ال يقػدح الػػ  
ك ػػ  الخميػػؿ ليػػا، انػػو كصػػؼ الكاقػػ  الشػػعرم كمػػا يشػػتمؿ  ميػػو مػػف ظػػكاىر  دقػػة 

 الائقة.
دمػج  عػض الزحاالػات  الػ االقتػراح البالػ   لمػدكتكر  سػيرم  يتمبؿك  -ْ

ىذه الد كل قد س قو ال ح  أف  كالعمؿ، حي  إف  ع يا يين   ف  عض، كقد أب ت
، كما أب ت ال ح  أف الخميؿ  ع قريتػو قػد أشػار إلػى ىػذا  يا الدكتكر صفاء خمكص 

ممػا يػدؿ  ،الدمج ال  سان  مف تقعيده، كالرؽ  يف ىذه المصطمحات الػ  سانػ  آخػر
 مػػى ميػػارت  اليػػة كدقػػة الػػ  الرؤيػػة؛، الالػػدكائر العرك ػػية تشػػير إلػػى ىػػذا الػػدمج، 

عمؿ تشير إلى ىذا التفريؽ، كىذا التفريؽ قد يس ر  مى دارس العػركض كالزحاالات كال
 التمييز  يف:
 مك   الزحاؼ: ال  كؿ  حر. - أ
 خصكصية التفعيمة الت  دخميا الزحاؼ. -  
 خصكصية ال حر الذم كردت اليو التفعيمة. - ت

كػػذلؾ أك ػػح ال حػػ  أف ىػػذا الػػدمج لػػـ يفػػرؽ  ػػيف الكتػػد كالسػػ  ، كالصػػؿ 
السم   ينيما اليو تعطيؿ لميارت الر ط  يف التييير كط يعػة القكؿ ال  مي ة ذلؾ، كأف 

التفعيمة الت  كرد الييا، كال حر الذم دخمو التييير، كما أنو يذى   قدسية الكتد  ند 
العرك ػػييف؛ إذ ال يدخمػػو الزحػػاؼ، ك نػػاء  مػػى ذلػػؾ الػػإف مػػا العمػػو الخميػػؿ الػػ  ىػػذا 

يػؽ دكائػره الريا ػية، الش ف ىك التيسير نفسو، حي  ر ط  ػيف المصػطمحات  ػف طر 
 ز  ينيا ال  اا حر كالتفعيات مف خاؿ االستعماؿ.كمي  

كتمبػػؿ االقتػػراح الرا ػػ  لمػػدكتكر  سػػيرم الػػ  إليػػاء ألقػػا  الزحاالػػات  -ٓ
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طاؽ المصطمح الخاص  كؿ ظػاىرت مفػردت  مػى حػدت، كقػد رأل ال حػ  أف  كالعمؿ، كا 
مػا العمػو الخميػؿ ىػك اايسر ىك التع يػر  مصػطمح كاحػد ي ػـ م ػمكف الظػاىرتيف، ال

 ػيف التيسػػير؛ انػػو اختػزؿ مصػػطمحيف الػػ  مصػطمح كاحػػد، كمػػا ذىػ  إليػػو الػػدكتكر 
  سيرم ما ىك إال تفصيؿ لما أسممو الخميؿ.

كذلؾ تكمف  را ة الخميؿ كتيسيره كميارتو ال  الر ط  ػيف المصػطمح  -ٔ
ة تعػد كالشكؿ الذم آلػت إليػو التفعيمػة م اشػرت دكف المػركر  مراحػؿ، اليػذه االزدكاسيػ

أخصر كأيسػر كأكبػر ر طػا  ػيف المصػطمح كمػا آلػت إليػو التفعيمػة مػف اقتػراح إطػاؽ 
 المصطمح الخاص  كؿ ظاىرت مفردت  مى حدت.

 نتائج رؤيت  الخاصة ال  تيسير العركض: -د
رأل ال حػػ  أف التيسػػير الحقيقػػ  لعمػػـ العػػركض ين يػػ  أف ي ػػدأ مػػف  -ُ

ض تيييرات الزحاؼ المفرد  كصػفو التسديد ال  استراتيسية تدريس العركض، كقد  ر 
 أنمكذسا لذلؾ.
أكرد ال حػػػ  مسمك ػػػة مػػػف الخطػػػكات المنيسيػػػة التػػػ  مػػػف شػػػ نيا   -ِ

 تيسير تدريس العركض .
نادل ال ح   االكتفػاء  ػالمعنى االصػطاح  لمصػطمحات العػركض؛  -ّ

ؿ  ميػو الػ  اتفػاؽ أىػؿ الػف مػف الفنػكف، كل ي  عػد إذ إف المعنى االصػطاح  ىػك المعػك 
 لميكم أحيانا  ف المعنى االصطاح .المعنى ا

أكد ال ح  د كل االستيناء  ف دراسػة ال حػكر النػادرت، مػ  اعشػارت  -ْ
 إلى اسـ ال حر كتحديد تفعياتو.

كمػػا اقتػػرح ال حػػ  الػػر ط  ػػيف اسػػـ ال حػػر كتفعيمتػػو، اليكػػكف الػػكزف  -ٓ
 مشتقا مف اسـ ال حر  يدؼ االستذكار، كالتفريؽ  يف حركؼ تفعيات كؿ  حر.

نادل ال ح   ر ط كؿ  حر مف ال حكر   نشكدت مينػات، ليكتسػ   كما -ٔ



 

  

 

 
 محاكالت تيسير العركض ، دراسة تحميمية نقدية

 

ُٕٓ 

الطال  ميارت معرالة ال حر  ف طريػؽ النيمػة، كميػارت تط يػؽ ذلػؾ  مػى أ يػات أيخػر 
 تنتم  لم حر نفسو.

قدـ ال ح  اقتراحا لتطكير الكرت الترميز لمصػطمحات الزحػاؼ كالعمػة،  -ٕ
م  الرمػز، مػ  اعالػادت أحيانػا مػف الاقترح أف تدمج اارقاـ الدالة  مى مك   التييير 

صػػكرت آخػػر التفعيمػػة  نػػد التيييػػر الػػ  حالػػة تعػػدد إسػػراءات التيييػػر،  اع ػػاالة إلػػى 
اع قاء  مى مصطمحات الخميؿ، كم  اعالادت مف رمكز ااسػتاذ محسػك ، ك مػى ىػذا 

 ااساس ك عت رمكزا لكؿ أنكاع الزحاؼ كالعمة المشيكرت.
ترحػت كسػكد أنمػكذ  يسمػ  حػركؼ كمف  ا  تيسػير  مػـ القااليػة اق -ٖ

 القاالية كحركاتيا، العر ت سمي  حركؼ القاالية كحركاتيا مف خاؿ با  كممات.

 ال  تيسير ىذا العمـ . -م  مف أسيـ  –كاب أس ؿ أف أككف قد أسيمت 

 

 

 

 
 

 

 

 ادزثثادلص
اعسماع: دراسػة الػ  أصػكؿ النحػك العر ػ : تػ ليؼ: د. محمػد إسػما يؿ محمػد  -ُ

 .ـَُِّىػ، ُّْْ ،ُار  يداء لمنشر، طالمشيدان ، د
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ُٖٓ 

كىػك الحاشػية الك ػرل لمعامػة السػيد محمػد  اعرشاد الشاال   مى متف الكػاال : -ِ
الدمنيكرم  مى متف الكاال  ال   مم  العػركض كالقػكاال  ا ػ  الع ػاس أحمػد 

 ـ .ُٕٓٗىػ،  ُّٕٕ، ِ ف شعي  ، ط 

ا يؿ، مط عػػة ااسػػس السماليػػة الػػ  النقػػد العر ػػ : تػػ ليؼ: د.  ػػز الػػديف إسػػم -ّ
 .ـُٓٓٗ، ُاال تماد، مصر، ط

اعقنػػػاع الػػػ  العػػػركض كتخػػػريج القػػػكاال : لمصػػػاح   ػػػف   ػػػاد المتػػػكالى سػػػنة  -ْ
ىػػػ، َُْٕ، ُىػػػ، حققػػو كقػػدـ لػػو د: إ ػػراىيـ محمػػد أحمػػد اعدكػػارم، ط ّٖٓ

 ـ . ُٕٖٗ

 إيقػػػاع الشػػػػعر العر ػػػػ   ػػػػيف الكػػػػـ كالكيػػػػؼ: دراسػػػػة الػػػػ  النظريػػػػة كالتط يػػػػؽ،  -ٓ
 ـ.ُٕٗٗ، الناشر مكت ة القاىرت،ُ د   د الحميد  ميكت ط

محمد رشاد سالـ، مكت ة ا ف  : ف تيمية، تحقيؽ دال :درء تعارض العقؿ كالنقؿ -ٔ
 ـ.ُٕٗٗ، ِتيمية، القاىرت، ط

الػػػػدكائر العرك ػػػػية كاسػػػػتخداماتيا الػػػػ  الشػػػػعر العر  :محمػػػػد أحمػػػػد  ػػػػامر،  -ٕ
، سامعة القاىرت،   .ـُٖٕٗماسستير، دار العمـك

 .راسة: محمد سعيد مكلكم، الناشر: المكت  اعسام تحقيؽ كد :ديكاف  نترت -ٖ

لزحاؼ كالعمة رؤية الػ  التسريػد كااصػكات كاعيقػاع: د: أحمػد ا  -ٗ
 . ـََِٓكشؾ، دار  ري ، 

سمػػ  كتحقيػػؽ: د . إ ػػراىيـ السػػامرائ ، مكت ػػة  :شػػعر ااحػػكص اانصػػارم -َُ
 .ـُٔٗٗىػ، ُّٖٗااندلس، 
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ُٓٗ 

 مػػ  المحمػػ  المتػػكالى  شػػفاء اليميػػؿ الػػ   مػػـ الخميػػؿ: تػػ ليؼ: محمػػد  ػػف -ُُ
، ُ(ىػػػ، تحقيػػؽ: د. شػػع اف صػػاح، الناشػػر: دار السيػػؿ،  يػػركت، طّٕٔ)

 ـ.ُُٗٗق، ُُُْ

 :ت ليؼ: أ ػ  الحسػف سػعيد  ػف مسػعدت ااخفػش، تحقيػؽ كدراسػة العركض: -ُِ
 ـ. ُٖٗٗسيد ال حراكم، دار الشكقيات، 

 العػػػركض كالقااليػػػة: تػػػ ليؼ: د.  ػػػد الػػػرحمف السػػػيد، دار البقاالػػػة العر يػػػة، -ُّ
 ـ.ُٗٔٗ

يقاع الشعر العر  : محاكلة عنتا  معرالة  ممية: ت ليؼ د. سػيد  -ُْ العركض كا 
 ـ.ُّٗٗ، الييئة المصرية العامة لمكتا ، ال حراكم

العقد الفريد: ال ف   د ر و ااندلس ، تحقيؽ: محمد سعيد العرياف، المكت ػة  -ُٓ
 .التسارية الك رل  مصر

ز  تيػػػػؽ، دار الني ػػػػة،  مػػػػـ العػػػػركض كالقااليػػػػة: تػػػػ ليؼ: د.   ػػػػد العزيػػػػ -ُٔ
 ـ. ُٖٕٗىػ، َُْٕ

تػػ ليؼ: أ ػػ   مػػى الحسػػف  ػػف رشػػيؽ  :العمػػدت الػػ  محاسػػف الشػػعر كآدا ػػو -ُٕ
محمػػد محيػػ  الػػديف   ػػد   ؽ:، تحقيػػ(ق ّْٔالقيركانػػ  اازدم )المتػػكالى: 

 .ـ ُُٖٗىػ،  َُُْ، ٓدار السيؿ، ط  الحميد الناشر:

ديف أ ك   داب محمد  ف لمدمامين   در ال :العيكف اليامزت  مى خ ايا الرامزت -ُٖ
 الحسان    د اب، مط عة المدن . :ـ، تحقيؽ ِٕٖأ    كر ت 

سعفػػر آؿ ياسػػيف،  ػػالـ الكتػػ ،  يػػركت، : د :الفػػارا   الػػ  حػػدكده كرسػػكمو -ُٗ
 .ـُٖٓٗ، ُط
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َِٓ 

الػػف التقطيػػ  الشػػعرم كالقااليػػة: تػػ ليؼ: د صػػفاء خمكصػػ ، مكت ػػة المتن ػػ   -َِ
 .ـُٕٕٗ  ،قُّٕٗ ،ٓ  يداد، ط

يقا يػػة لمشػػعر العر ػػ : نحػػك  ػػديؿ سػػذرم لعػػركض الخميػػؿ: د: الػػ  ال نيػػة اع -ُِ
 ـ . ُُٖٗ، ِكماؿ أ ك دي ،  يركت، دار العمـ لمماييف، ط 

،  ُتػػػ ليؼ: د.   ػػػد اليػػػادم الف ػػػم ، ط :الػػػ   مػػػـ العػػػركض نقػػػد كاقتػػػراح -ِِ
 ااد  . الطائؼ نادم ق، مط ك اتُّْٗ

لقاسػـ محمػكد القسطاس المستقيـ ال   مػـ العػركض: تػ ليؼ سػار اب أ ػ  ا -ِّ
 ف  مر  ف محمد  ف  مر الخكارزم  الزمخشرم، تحقيؽ: الػدكتكرت  ييسػة 
 ػػاقر الحسػػن ، قػػدـ لػػو ااسػػتاذاف كمػػاؿ إ ػػراىيـ كصػػفاء خمكصػػ ، الناشػػر، 

ـ، سػػا د المسمػػ  العممػػ  ُٗٔٗمكت ػػة اانػػدلس، مكت ػػة النعمػػاف،  يػػداد، 
 العراق   مى نشره.

الحسػػان  حسػػف  :تحقيػػؽ :ت ريػػزمالكػػاال  الػػ  العػػركض كالقػػكاال  لمخطيػػ  ال -ِْ
 .ـُْٗٗ ، ىػُُْٓ ،ّاب، الناشر: مكت ة الخانس ، ط   د

لسػػاف العػػر : ال ػػف منظػػكر، دار المعػػارؼ، تحقيػػؽ:   ػػد اب  مػػى الك يػػر،  -ِٓ
  محمد أحمد حس  اب، ىاشـ محمد الشاذل ، ط عة سديدت، د ت.
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ُِٓ 

ا يؿ المحكػػػـ كالمحػػػيط اا ظػػػـ: ال ػػػف سػػػيده أ ػػػ  الحسػػػف  مػػػ   ػػػف إسػػػم -ِٔ
 ـ . َََِااندلس ، تحقيؽ   د الحميد ىنداكم، 

تػػ ليؼ: د. حسػػف الشػػاالع ، مكت ػػة كى ػػة، : المػػدخؿ إلػػى دراسػػة  مػػـ الكػػاـ -ِٕ
 .ـُُٗٗ، ِالقاىرت، ط

، ِالمرشػػػػد إلػػػػى اليػػػػـ أشػػػػعار العػػػػر  كصػػػػنا تيا: د:   ػػػػداب الطيػػػػ ، ط  -ِٖ
 ـ.َُٕٗ يركت،

الناشػر مكت ػة ت ليؼ ااستاذ: محسك  مكسػى، مشكات  رك ية كحمكليا:  -ِٗ
 ـ.ُٖٗٗ، ُمد كل ، ط

تػ ليؼ: د إ ػراىيـ  ػف  مػ   :مصطمحات  ركض الخميؿ  يف السرح كالتعػديؿ -َّ
 ػػف محمػػد  سػػيرم، مسمػػة الدراسػػات الميكيػػة، المسمػػد البالػػ   شػػر، العػػدد 

 ـ.َُُِنكالم ر -ىػ، س تم رُِّْذك الحسة -الرا  ، شكاؿ

سمػػك المصػػرية، د ط، منػػاىج ال حػػ  الػػ  الميػػة: د: تمػػاـ حسػػاف، مكت ػػة اان -ُّ
 ـ. ُٓٓٗ

منيػػا  ال ميػػاء كسػػرا  ااد ػػاء: صػػنعو أ ػػك الحسػػف حػػاـز القرطػػاسن ، تقػػديـ  -ِّ
 ـ .ُٗٔٗكتحقيؽ: محمد الح ي   ف الخكسة، الدار الشرقية، تكنس 

، القػاىرت،  ّمكسيقى الشعر: د: إ راىيـ أنيس، مكت ة اانسمك المصرية، ط  -ّّ
 ـ.ُٓٔٗ

، ْ تداع: د: شع اف صاح، دار  ريػ ، ط مكسيقػى الشعر  يف االت اع كاال -ّْ
 ـ.ََِٕ
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ِِٓ 

 ـ. ُٖٔٗ، ُمكسيقى الشعر العر  : د: شكرم محمد  ياد، دار المعرالة، ط -ّٓ

المكسػػيقى النظريػػة تػػ ليؼ: محمػػكد الحفنػػ : را طػػة اعصػػاح االستمػػا  ،  -ّٔ
 ـ.ُِٕٗالقاىرت،

تػػ ليؼ ااسػػتاذ: محسػػك  : الميػػزاف:  مػػـ العػػركض كمػػا لػػـ يعػػرض مػػف ق ػػؿ -ّٕ
 ـ.ُٕٗٗ، ُالناشر مكت ة مد كل ، طمكسى، 

نظريػػة سديػػدت الػػ  العػػركض العر ػػ : تػػ ليؼ: ـ ستانسػػاس سكيػػار، ترسمػػة:  -ّٖ
منسػػػ  الكع ػػػ ، مراسعػػػة   ػػػد الحميػػػد الػػػدكاخم ، الييئػػػة المصػػػرية العامػػػة 

 ـ. ُٔٗٗلمكتا ، د ط ، 

النقػػػد ااد ػػػ  مدارسػػػو الحديبػػػة: تػػػ ليؼ: سػػػتا م  ىػػػايمف ترسمػػػة: إحسػػػاف  -ّٗ
ـ، َُٔٗشػػر دار البقاالػػة،  يػػركت، ل نػػاف، السػػزء البػػان  ، الناُ  ػػاس،  ط

 نشر  االشتراؾ م  مؤسسة الرنكيف المساىمة  يركت، القاىرت، نيكيكرؾ .


