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فهر س الكتاب

ix     -     )كلمة األستاذ الدكتور توفيق درديري )الرئيس العام التحاد مدر�سي اللغة العربية بإندونيسيا

xi     -     كلمة مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنق

xiii     -     املتحدث الرئي�سي

نحو تحقيق املعايير العاملية  للمناهج الدراسية لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
أ.د. عبد الرحيم الكردي 

صفحةالباحثاملوضوع 

اللغة العربية والعلوم اإلجتماعية
تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من خالل ثقافتها 

تجربة كلية السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها سلطنة عمان
1محمد بن خلفان الصقري

فاعلية استخدام إستراتيجيات مقترحة لتدريس مقرر املهارات الكتابية 
لطالب السنة التحضيرية بجامعة امللك سعود

7عبد هللا بن محمد فجال

25منى بنت صالح الرشادةتعليم مهارة القراءة العربية للمبتدئين غير الناطقين بها

35محمود إسماعيل صالحتعليم اللغة العربية باستخدام الحاسوب

مراعاة األسس النقسية واللغوية لتنمية التحاور اللغوي في مهارة الكالم
لدى املبتدئين في اللغة العربية

مرصوفة عبد الجليل و مهدي بن 
مسعود

65

اكتشاف فعالية أدوات تقويم منهج اللغة العربية في املدرسة الثانوية
)املدرسة اإلسالمية العاملية نموذجا(

79خالد عثمان يوسف واألصدقاء

93املبروك أحمد محمد بلحاجدور التكنولوجية في تعليم اللغة العربية

105حامد أشرف همدانيصعوبات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها : التجربة الباكستانية

املضامين االجتماعية والثقافية للبرنامج التعليمي في كلية السلطان قابوس لتعليم 
اللغة العربية لغير الناطقين بها

117حمود بن خميس النوفلي

اإلستراتيجيات املباشرة لتنمية الثروة اللفظية: 
خصائصها وإجراءاتها التعليمية

132عبد هللا بن مسلم الهاشمي
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143عبد الكريم بن عبد هللا العبد الكريمجمالية النص األدبي ومدى نجاعته  في تعليم العربية للناطقين بغيرها

149الصادق محمد آدمنحو منهاج موحد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

159عبد هللا بن ناصر القرنيأسس تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

169مسعودة خالف شكورتعليم اللغة العربية في ضوء املقاربات التعليمية الحديثة

182عبد الحكيم شعبان الغريانيالتدريبات اللغوية وأثرها في حفظ اللغة العربية وتطورها

منهج الحديث الشريف للناطقين بغير العربية 
أسسه وإجراءاته

191رحاب زناتي عبد هللا

MA>ARIF228	SAMSUL	AHMADبرنامج »َعـَرُبـَنا« وفعاليتها في تعليم قواعد اللغة العربية بكلية العلوم والتكنولوجيا

وسيلة تعليم االستماع املكثف األول على أساس الويب 
)بحث تطويري لدى طلبة بجامعة ماالنج الحكومية(

MUHAMMAD	AHSANUDDIN237

MUHAIBAN242األناشيد في تعليم اللغة العربية لدى األطفال: نحو العربية املسلية

استخدام طرائق اإلمالء فى تعليم مهارة الكتابة
)بالتطبيق على طلبةمعهد ابن مسعود للبنات بكندنجان(

FATWIAH	NOOR256

شيوعية التراكيب النحوية في الكتب املقررة وتضمينها في تعليم النحو  األول 
لقسم تعليم اللغة العربية جامعة إندونيسيا التربوية

MAMAN	ABDURRAHMAN268

HIDAYAT278	RAHMAT	DUDUNGاختبار املقدرة العربية لطالب الجامعات العامة بإندونيسيا

NASUTION282	SAHKHOLIDنموذج التعلم البنائي فى تدريس العربية للمستوى الجامعي

تكامل قيم التربية السلوكية في تعليم اللغة العربية بمركز تطوير اللغات
جامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية الحكومية بيوكياكرتا

AGUNG	SETIYAWAN293

ISMAIL301	AZMANالتفكير اللغوي عند املفسرين اآلشيين

MURADI311	AHMADتعليم مهارة الكتابة املؤسس على املدخل النوعي

تطبيق تعليم علم الداللة و تقويمه
في جامعة تولونج أغونج اإلسالمية الحكومية

AHMAD	NURCHOLIS320

تطوير ماّدة مهارة القراءة من خالل ترجمة الحكايات الشعبّية اإلندونيسّية إلى العربّية 
لطلبة املدارس الثانوّية اإلسالمية 

)CEP	WANDA	EFFENDY	)DKK330

MUSLIMAH336	MAZIYYATULاستراتجيات التعليم على ضوء نظرية ستيفين وتطبيقها في تعليم اللغة العربية

ALFAN344	MUHAMMADخبرة تعليمّية: تعليم اللغة العربّية مع اللعب لترقية دافعّية الطلبة في مرحلة الجامعة

تطوير مواد الكتابة العربية بناء على أنماط الجمل لتالميذ املدارس الثانوّية الّدينّية 
بإندونيسيا

)DZATU	ULUM	NAFIAH	)DKK361

شبكة اإلنترنيت واملدخل السياقي في تدريس العربية لقسم تعليم العلوم االجتماعية 
)توظيف تكنولوجيا في تعليم اللغة العربية(

RASWAN369

املحتوى الثقافي املقترح ملناهج تعليم اللغة العربية 
للناطقين بغيرها

NASARUDDIN	IDRIS	JAUHAR378

AININ385	MOH.تجديد تعليم اللغة العربية في ضوء البحوث العلمية

تطوير مواد مهارة القراءة ألغراض أكاديمية خاصة  لقسم التربية اإلسالمية عبر
  GOOGLE	APPS	FOR	EDUCATION 

RIDHA	DARMAWATY391

HILMI405	DANIALدور العقل في ترقية تعليم اللغة العربية عند إيريك جنسين

الطريقة املستخدمة لتعليم اللغة العربية، ومواد تعليمها، ووسائل تدريسها، 
وتقاويمها

AHMAD	HAMZAH412

ZUNAIROH418	YUYUNتعليم مهارة االستماع بأسلوب الخريطة الذهنية

NURHIDAYATI426تعليم مهارة اإلستماع وعناصره

NI>MAH432	MAMLUATUNكيف نعلم تدريس مهارة الكالم
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سياسة تعليم اللغات  بجامعة  مااليا بماليزيا وجامعة سونان كاليجاكا االسالمية 
الحكومية  بإندونيسيا

TULUS	MUSTOFA438

الكفاءة في قراءة النصوص العربية لطلبة املستوى األخير
بجامعة ماالنج الحكومية بين األمل املنشود والواقع املفروض

M.	SYATHIBI	NAWAWI449

دراسة تقويمية عن كتاب اللغة العربية للمدارس العامة /
 العالية اإلسالمية

AGUS	SALAM	RAHMAT453

مشكلة تعليم اللغة العربية من جهة كفاءة املدرسين
“ قلة مدر�سي العربية األكفاء باملهارات التدريسية “

RIZALUL	FURQON460

تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة )تجربة جامعة مولنا مالك إبراهيم اإلسالمية 
الحكومية ماالنق إندونيسيا(

MIFTAHUL	HUDA462

JAUHAR472	AKIT	QOMIتعليم مهارة القراءة علي أساس الثقافة

االعمال  األدبية لتعليم اللغة العربية )النظرة عن تعليم مهارت الكتابة اإلبداعية في 
ضوء الشعر العربي(

HALIMI	ZUHDY477

YUNIATI486	DINAاللغة العربية العامية في تعليم اللغة العربية لغير العربي

استراتيجية التنظيم الذاتي للتعلم
 )LEARNING	SELF-REGULATED ( لطلبة الجامعة بمختلف التخصصات

NURIL	MUFIDAH495

م الذاتي في تصميم املواد التعليمية اللغوية
ّ
MUASSOMAH503دور التعل

QOMARI512	NURإدارة املكتبة الستثارة دافعية الطلبة في الكتابة األكاديمية العربية

KHUMAINI520	IMAM	A.املدخل و الطريقة تدريس اللغة العربية املدخل الوظيفى

 THEMATIC	PROGESSION	PATTERNS	IN	THE	LEARNING	MATERIALS
BOOK	OF

AL-QIRA<’AH	AR-RA<SYIDAH 
MUHAMMAD	YUNUS	ANIS525

تدريس مهارة الكالم باستخدام البطاقة لطلبة املستوى الثالث في قسم تعليم اللغة 
العربية

 بجامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية 
M.	KAMIL	RAMA	ANSHOR534

MAZIYAH550	LAILYتعليم الصرف لغير الناطقين بالعربية باملستوى الجامعي على أساس املنهج التعاوني

MAHMUDAH559	UMIإستيراتيجية » اإلندماجية« لتعليم مهارة القراءة فى املرحلة الجامعية

تكنولجيا التعليم وآثاره في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغة أخرى : 
بحث في املدرسة الثانوية بنجرماسين كاليمنتان الجنوبية

FAISAL	MUBARAK569

تدريس علم املعاني في املرحلة الجامعية: بين الفلسفة والوظيفة االتصالية بالتطبيق 
على طلبة جامعة ماالنج الحكومية

IBNU	SAMSUL	HUDA577

مثالية وعقالنية اللغة العربية وتحديات تعليمها 
نحو عصر العوملة

ASEP	SOPIAN588

 MODEL	OF	TEACHING	WRITING	IN	ARABIC
TO	RAISE	STUDENTS’	ENVIRONMENTAL	AWARENESS	ATTITUDE

ACENG	RAHMAT599

EFENDI606	APRIJONأهمية اللهجات العامية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

تعليم املحفوظات لتنمية شخصية التالميذ 
في املدارس اإلسالمية بإندونيسيا

SAIFUL	MUSTOFA617

استراتيجية تعليم مهارة الكالم لغير الناطقين باللغة العربية
من خالل التدريبات املكثفة لألصوات العربية

ABDUL	WAHAB	ROSYIDI627
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اللغة العربية والعلوم والتكتولوجيا
نشر ثقافة العلم باللغة العربية:

استراتيجية لدعم الصحافة العلمية باللغة العربية
641عبد هللا سليمان القفاري

ر املشاهدين
ّ
663عبد هللا عويقل السلمياإلعالم الفضائي بين ُتهم اللغويين وتأث

669محمد غالب عبد الرحمن وراقلغة اإلعالم بين الواقع واملأمول

EFFECTS	OF	TECHNOLOGY	IN	LEARNING	ARABICAHMAD	JA>FAR674

اللغة العربية والعلوم اإلنسانية
681جاسم علي جاسمنظرية علم اللغة الريا�سي/ الحاسوبي في التراث العربي

696مها عبد هللا الزهرانيدور األدب العربي في التنمية الثقافية

الفونيم بين التراث العربي والدرس اللساني الغربي
دراسة تقابلية

707أحمد إبراهيم محمد بني عطا

720ذكرى يحيى القبيلياملدونات اللغوية الرقمية

النداء للصالة عند املسلمين ) األذان ( في االردن
دراسة تحليلية

729محمد علي رضا املالح واألصدقاء

742قاسم حسن القفةأدب الطفل من عوامل تنمية املجتمع

752أحمد بقاربالغة اللغة في مقال )الجزائر الثائرة( للشيخ البشير اإلبراهيمي

علم اللغة التطبيقي في التراث العربي: نظرة في جهود العالم 
) جاسم علي جاسم ( في إحيائها

763شهلة مهدي

املوت في الشعر العربي القديم
حسن عبد العليم عبد الجواد 

يوسف
776

اللغة العربية واللغة العاملية الجذرية الوارثة الحافظة:
أسماء االشارة في لغات العالم قديما وحديثا من منظور علم اللغة الجذري

780زيدان على جاسم

الشاعر الكبير إبراهيم بن محمد بن شاكلة، أبو إسحاق السلمي الذكواني، الصعيدي، 
األسود1

789محمد النظيف يوسف

SYMBOLISM	IN	THE	ARABIC	MIDDLE	EAST>S	CONTEMPORARY	POETRY
)THE	CASE	STUDY	OF	MOHAMMAD	ALI	SHAMS-AL-DIN>S	LYRICS(

819اكرم روشنفكر

829عبد الناصر رمضان شيتاوالتنوعات الصوتية لصوت الهمزة في اللغة العربية

العربية بين الوظائف اللغوية التقليدية والوظائف  الجديدة للغة
 في عصر املعرفة

839عبد الرحمان يجيوي

846زكريا بن سليمان الخليفة التميميالتفاسير اللغوية

جدلية اإليقاع واملعنى دراسة في صلة املعنى باملوسيقا الخارجية
أحمد بن علي الجندي أنموذجا

عبد هللا بن سليمان بن محمد 
السعيد

855

دور اللغة العربية في سمو الحبكة القصصية – قراءة نقدية في رواية 
) مواسم الرزاز ( للروائي التون�سي / الهادي جاء باهلل

861فهد سالم خليل الراشد

868هاجر محمود و ديلم كاظم سهيلاالنزياح املوسيقي شعر الفتوحات اإلسالمية )أنموذجا(

املحفوظات الشعرية ودورها في تشكيل هوية الطفل الجزائري وثقافته
نصوص الطور االبتدائي أنموذجا

879زهيرة بولفوس

التقانات السردية في القصة القصيرة النسوية في العراق 
 لطفية الدليمي أنموذجا

891هاجر محمود

902شيماء نجم عبد هللااالنـــــــا في شعر الشريف العقيلي

916بخيت عثمان جبارة تقلالعربية وصلتها بالعلوم الدينية
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925أحمد دام جوبدور اللغة العربية في تنمية ثقافة السنغاليين ، بعض العلماء أنموذجا
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عبر القرون الطويلة اعتمد موسيقى الشعر العربي على معايير اخترعها العبقري العربي اإلمام خليل بن أحمد فى علم جديد اسمه 
علم العروض. وفى تطوره، ظهرت أنماط موسيقية جديدة من رحم التفاعل والتثاقف بين العرب والغرب فى مجال الفن الشعري. 
تتناول هذه املقالة إبداعات الشعراء والنقاد فى إيجاد التوافق والتوازن بين موسيقى الشعر العربي القديم والحديث. وتكمن أهمية 
هذه املقالة فى أنها بمثابة إعادة مسار اتجاهات بعض األدباء التى تمسكت بالقاعدة القديمة بأن املخالفة على معايير اإلمام خليل 
بن أحمد العروضية تعتبر انحرافا فى األداء الشعري. وقد تمتعت اللغة العربية بتنوع األنماط املوسيقية الداخلية التى ستؤول إلى 
االنكماش والتدهور إذا ما قيدت على تلك املعايير الخليلية. وعلى هذه الخلفية حاولوا إعادة بناء موسيقى الشعر العربي خاصة 
فيما يسمى بالشعر الحر. ومهدت محاور اللغة وقوتها املوسيقية، ومفهوم موسيقى الشعر وعناصره ووظيفته فى الشعر إلى فتح باب 

التوافق املوسيقي فى الشعر القديم والحديث.

الكلمات الدليلية: موسيقى الشعر، الشعر الحديث، علم العروض.
عالقة املوسيقي بالشعر عالقة قديمة قدم الشعر نفسه، فهو جزء ال يتجزأ من الشعر ، وال يستطيع أحد أن ينفصل الشعر من 
املوسيقى. وتتمثل هذه العالقة القوية فى أن املوسيقى عنصر خطير من عناصر الشعر الجمالية ، فجرس األلفاظ واالنسجام فى توالى 
املقاطع وتردد بعضها بعد قدر معين منها كانت أسرع ما يصل إلى نفوس املتلقين من أثر واستمتاع ، ويساوى فى ذلك الصغار والكبار ، 

بل كان الصغار يدركون ما فى املوسيقى من جمال الجرس قبل أن يدركوا ما فيه من جمال األخيلة والصور. 1 
وقد أدرك الشعراء العرب ما للموسيقى من أثر قوي على النفس واستمتاع سريع لها ، فأنشاؤا أشعارهم على أنماط معينة من 
اإليقاع والنغم ، وكان الشعر الجاهلي الذى يعتقد بأنه أول صورة شعرية عربية وصلت إلى أيدى الدارسين قد تشكلت منه إيقاعات 
شعرية معينة، وقد قطعت هذه اإليقاعات أشواطا ومراحل من التطور فهي » تمثل أول صورة شعرية راقية ألنغام الشعر العربي 
وألحانه ، هي صورة العصر الجاهلي ، وهي خاتمة صور كثيرة سبقتها من فجر اإلنسانية الذى انبثق فى صحراء العرب إلى أوائل القرن 

السادس امليالدي إذ أخذت صيغتها النهائي فى تلك األوزان والبحور التى اكتشفها الخليل فى أوائل العصر العبا�سي ». 2
وفى تطوره الطويل، تأثر الشعر العربي من ناحية البنية اإليقاعية بالعناصر الخارجية التى تتواجد فى بيئة الشاعر مما أدى 
إلى حدوث حركة التجديد فى اإليقاع الشعري . هذه الحركة التجديدية أثارت بين املتخصصين نقاشا حادا فى إيجاد بديل لعروض 
الخليل. يقول سيد البحراوي: »إن محاولة الوصول إلى بديل جذري لعروض الخليل هي مهمة مشروعة دون شك ، وهي تقوم على 
مسلمة يتفق عليها معظم الدارسين الجدد ، وهي أن عروض الخليل لم يستوعب تماما إيقاع الشعر العربي ، بدليل محاوالت الخروج 

عليه من قبل الشعراء منذ لحظة إنشائه. »3 
تناولت هذه املقالة جهود بعض النقاد فى إيجاد التوافق والتوازن بين موسيقي الشعر العربي القديم والجديد املتنوعة إيقاعاته 
وقد استخدمت املنهج الوصفي فى رصد ودراسة محاوالت النقاد فى إبداع هذا التوافق اإليقاعي ، وذلك بالرجوع إلى مؤلفاتهم  	.
ومقاالتهم املطبوعة املنتشرة. وقد وضعوا أيديهم على النماذج الشعرية الجديدة ذات البنية الشعرية املتميزة ، وأدركوا ما تحمله 
هذه النماذج من روح االبتكار ورغبة التأقلم والتوافق مع مستجدات األدب العربي معتمدين دراساتهم على أن  األدب العربي قادر 

على تحمل ما أنتجه األدب املعاصر .  

عروض الخليل
أول محاولة قام بها العرب فى دراسة إيقاع الشعر العربي هو ما تمت دراسته على يد العبقري العربي الخليل بن أحمد الفراهيدي 
)170 بعد الهجرة(، فقد اخترع علما فى موسيقى الشعر العربي سماه بعلم العروض.4 وفى إنشاء هذا العلم ، عكف الخليل على نفسه 

1	  موسيقي الشعر ، إبراهيم أنيس ، ص 7 ، مكتبة األنجلو املصرية – القاهرة 1952.	
2	  فى النقد األدبي ، شوقى ضيف ، ص 100 ، دار املعارف – القاهرة ، الطبعة التاسعة سنة 2004.

3	  العروض وإيقاع الشعر العربي ، سيد البحراوي ، ص 7 ، الهيئة املصرية العامة للكتاب – القاهرة ، سنة 1993.
4	  وضع الخليل بن أحمد هذا العلم بعد أن استخار هللا تعالى طالبا أن يلهمه بإنشاء علم جديد لم ينشئه أحد من قبل. وفى وضعه هذا العلم روايات عدة ، منها: 
أن الخليل دعا بمكة أن يرزق علما لم يسبق أحد عليه ، وال يؤخذ إال عنه ، فلما رجع من حجه فتح هللا عليه بعلم العروض . وتقول ثانية: قال حمزة بن الحسن األصبهانى : 
إنما اخترعه من ممر له بالصفارين ، من وقع مطرقة على طست ، وتقول ثالثة : إن الخليل اعتزل الناس فى حجرة له كان يق�سى فيها الساعات واأليام يوقع بأصابعه ويحركها 

ƞǾǱƘƾǱȃƗ ƞǝƘǢƦǩƗ ƻƘƽƍ ƞǾƛƸǖǩƗ ƞǚǪǩƗ :1357مجموعة بحوث

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



واجتهد فى استقراء أشكال الشعر العربي التى وصلت إليه من خالل روايات الرواة وكتابات الكتاب ، وبذل أق�سى جهده فى إدراك 
األشباه والنظائر بين تلك األنماط ، فحصل لديه عدد معين من تركيب املقاطع اإليقاعية وهو عبارة عن توالى الحركات والسكنات 
الذى سمي بالتفعيلة5 ، وبهذه التفعيالت ينظم الشعر العربي على نحو منتظم فى أبيات الشعر سمي هذا النظم بالوزن أو البحر. وقد 
تجمعت لدي الخليل خمسة عشر وزنا ، منها ما يتشكل من تفعيلتين ومنها ما يتركب من تفعيلة 6، ثم يضاف إليها بحر واحد وهو البحر 

املتدارك 7، تدارك به األخفش تلميذ الخليل ما جمعه الخليل من البحور . 
ذكر رائد النقد األدبي الحديث الدكتور غنيمى هالل أن عروض الخليل قامت على أمرين مهمين ال بد لكل دارس أن يتنبه إليهما 
قبل الشروع فى دراسته ، وهما اإليقاع والوزن . فاإليقاع هو وحدة النغمة التى تتكرر على نحو ما فى الكالم أو البيت ، بمعنى توالى 
الحركات والسكنات على نحو منتظم فى أبيات الشعر. واإليقاع فى الشعر تمثله التفعيلة فى البحر العربي. فمثال فاعالتن فى بحر 
الرمل تمثل وحدة النغم فى البيت أي توالى متحرك فساكن ثم متحركين فساكن ، ثم متحرك فساكن ، إذ إن املقصود من التفعيلة 
مقابلة الحركات والسكنات فيها بنظيرتها فى الكلمات فى البيت ، من غير تفرقة بين الحرف الساكن اللين وحرف املد والحرف الساكن 

الجامد.8
فمثال اإليقاع فى شعر املتنيى وهو من البحر الطويل 9:	

ِذى ِبى ِمَن الُسْقم
َّ
ُل ال

ْ
َعلَّ ِبَها ِمث

َ
ل 	 	 ِم 	

ْ
ل
ُ
 الظ

ُ
اَية

َ
لِمَها غ

ُ
ِمي الَنَوى ِفى ظ

َ
َمال 	

فعول مفاعيلن فعولن مفاعيلن 	 	 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن	 	
يتكون اإليقاع من التفعيلتين املتكررتين فى البيت وهما فعولن ومفاعيلن ، يتوالى فى التفعيلة األولى متحركان فساكن ثم متحرك 
فساكن ، وفى الثانية متحركان فساكن ثم متحرك فساكن فمتحرك فساكن. فهذه الحركات والسكنات فى كل منهما تمثل وحدة 

اإليقاع فى البيت. 
أما الوزن فهو مجموع التفعيالت التى يتألف منها البيت10.	فلكل بيت وزنه أي مجموعة خاصة من التفعيالت مثل البحر الطويل 

السابق املتكون من التفعيلتين فعولن ومفاعيلن. 
وقد راعى الشعراء وحدة اإليقاع والوزن فى القصيدة ، والتزموا بها فى قصائدهم بحيث تتساوى األبيات فى عدد الحركات 
والسكنات املتوالية ، وفى نظام هذه الحركات والسكنات فى تواليها . والخروج عن هذا النظام يجعل الكالم خارجا عن مفهوم الشعر 
عند النقاد القدماء . يقول ابن رشيق القيروانى  : » الشعر يقوم بعد النية من أربعة أشياء : اللفظ والوزن واملعنى والقافية ، فهذا هو 
حد الشعر »11 ، وقال فى مكان آخر : » الوزن أعظم أركان حد الشعر ، وأوالها بها خصوصية » 12	.	وقد سميت هذه الظاهرة فى النقد 

األدبي الحديث بالوحدة املوسيقية . 
هذه الوحدة املوسيقية تتضمن أيضا الوحدة فى القافية وهي الحرف األخير من البيت ، فيلزم على الشاعر أن يأتى بحرف واحد 
فى آخر أبيات القصيدة . بل من الشعراء من يلزم على نفسه أكثر من هذا ، فيلزم أن يكون الحرف األخير وما قبله من حرف يتكرران 
فى أبيات القصيدة على نحو ما وجدناه عند أبى العالء املعري فى لزومياته . هذا النوع من التقفية سماه النقاد القدماء بلزوم ما لم 

يلزم ، وقد يدل على براعة الشاعر ألنه يزيد وحدات اإليقاع الصوتية .13
هذا النظام املستقر واملترسخ فى أذهان األدباء العرب جعل عروض الخليل يسود ويحتفط عبر القرون الطويلة وقد استخدمه 
الشعراء العرب حتى أيامنا هذه، ولعل السر فى ذلك أن الشعراء أحسوا فى عمق أن القصيدة العربية التى تحتفظ فى وحدة أوزانها 
وقوافيها أرفع ما يصل إليه الشاعر فى تعبيره املوسيقي الذى يؤثر به فى العقول والقلوب واألفئدة ، فاأللحان تنفرج وتبتعد لتتالقى فى 

حتى حصر أوزان الشعر العربي وضبط أحوال قافيته ، وتقول رابعة فى تفسير اسم العروض أن الخليل قد أطلق على علمه اسم العروض تيمنا ببيئة مكة التى فيها ألهم 
قواعد الوزن الشعري. انظر : العروض وإيقاع الشعر العربي ، د. سيد البحراوي ، ص 15 ، الهيئة املصرية العامة للكتاب - القاهرة ، 1993.

5	 اخترع الخليل عشر تفعيالت تتركب منها أوزان الشعر العربي، وهي : فعولن ، فاعلن ، مفاعيلن ، مفاعلتن ، متفاعلن ، مفعوالت ، 

مستفعلن ، مستفع لن ، فاعالتن ، فاع التن . وفى استعاالتها فى البيت ال تلتزم هذه التفعيالت فى حالة واحدة ، وإنما يعتريها التغيير بالحذف 
والزيادة أو تسكين املتحرك . انظر : بحور الشعر العربي عروض الخليل ، غازي يموت ، ص 21 طبعة دار الفكر اللبناني بيروت طبعة الثانية 

	.1992
6	 األوزان املتركبة من التفعيلتين  الطويل من فعولن ومفاعيلن ، واملديد من فاعالتن فاعلن ، والبسيط من مستفعلن فاعلن ، والخفيف من فاعالتن ومستفع 
لن ، والسريع من مستفعلن ومفعوالت ، واملنسرح من مستفعلن ومفعوالت ، واملجتث من مستفع لن وفاعالتن ، واملضارع من مفاعيلن وفاع التن ، واملقتضب من مفعوالت 
مستفعلن . أما األوزان املتركبة من تفعيلة واحدة فهي : املتقارب من فعولن ، والرمل من فاعالتن ، والرجز من مستفعلن ، والوافر من مفاعلتن ، والكامل من متفاعلن ، 

والهزج من مفاعيلن .
7	  البحر املتدارك متكون من تفعيلة واحدة وهي فاعلن .

8	  النقد األدبي الحديث ، غنيمى هالل ، ص 435-436، نهضة مصر القاهرة ، الطبعة السادسة 2005.	
9	  ديوان املتنبي ، ص 80 ، دار بيروت سنة 1983.	

10	  النقد األدبي الحديث ، ص 346.
11	  العمدة ، ابن رشيق القيرواني ، ص 119 طبعة دار الجيل لبنان ط خامسة 1981.	

12	  السابق ، ص 134.	
13	  النقد األدبي الحديث ، ص  437.
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نسق صوتي يأخذ بعضه بتالبيب بعض  ، نسق ينتهى دائما بقافية واحدة .14

التجديد الموسيقي فى الشعر 
على الرغم من شيوع عروض الخليل وقبول وارتياح الشعراء العرب به حتى أيامنا هذه فإن هناك محاوالت ترمي إلى تقديم 
النماذج الجديدة فى فن املوسيقى الشعري . هذه املحاوالت بدأت تظهر فور إنشاء الخليل علم العروض ، فقد روي أن أبا العتاهية 
)130 – 213 بعد الهجرة( املعاصر للخليل كان له أوزان ال تدخل فى العروض ، وملا سئل : هل تعرف العروض ؟ أجاب : أنا أكبر من 
العروض ، 15 وجاء األخفش )املتوفى 215 بعد الهجرة( فأضاف إلى أوزان الخليل وزنا جديدا سماه املتدارك ، وجاء أبو العالء املعري 
)املتوفى 449 بعد الهجرة( فاخترع نمطا خاصا من التقفية سمي بلزوم ما ال يلزم ، ثم ظهرت أنماط أخرى متعددة غير متفقة مع 

القافية مثل املزدوج16 واملشطر17 واملربع 18 واملخمس 19 واملسمط 20 ، وأشهر من ذلك املوشح الذى سنقف عليه أكثر . 
واملوشح فن شعري متميز نشأ فى أق�سى الغرب باألندلس ، وهو كما ذكر ابن سناء امللك كالم منظوم على وزن مخصوص وهو 
يتألف فى األكثر من ستة أقفال وخمسة أبيات ، ويقال له التام ، وفى األقل من خمسة أقفال وخمسة أبيات ويقال له األقرع ، فالتام 
ما ابتدئ باألقفال واألقرع ما ابتدئ فيه باألبيات21	.	والبيت فى املوشح غير معناه فى القصيدة التى يأتى فيها البيت مكونا من شطرين، 
فهو » أجزاء مؤلفة مفردة أو مركبة ، يلزم فى كل بيت منها أن يكون متفقا مع بقية أبيات املوشح فى وزنها وعدد أجزائها ال فى قوافيها بل 
يحسن أن تكون قافية كل بيت منها مخالفة لقوافى البيت اآلخر ». أما القفل فهو »أجزاء مؤلفة يلزم أن يكون كل قفل منها متفقا مع 

بقيتها فى وزنها وقوافيها وعدد أجزائها » 22.	
هذا التنوع فى القافية واألوزان جعل املوشح ثورة من ثورات موسيقى الشعر العربي ، ال يخضع على التقاليد السائدة املتمثلة فى 
عروض الخليل . وقد قبل به كثير من الشعراء القدماء فى املغرب واملشرق ، بل نظم به أيضا فى العصر الحديث الشعراء املحدثون من 
أمثال البارودي وأحمد شوقى وحافظ إبراهيم وغيرهم . يقول محمد عناني: لعل املوشحات أهم األشكال التى تفتقت عنها القريحة 
العربية فى سعيها الحثيث نحو االبتكار والتجديد فقد ظهرت قبلها وواكبتها ألوان أخرى متنوعة بالفصحى وبالعامية مثل املسمطات 
والدوبيت... إلخ ولكن كثيرا منها انطوت صفحته منذ أمد بعيد ، أو عاش مغمورا الشأن ضئيل األثر ، أما املوشحات فإنها ازدادت مع 

األيام رونقا وشمل تأثيره العالم العربي كله ، بل واألكثر من هذا أنها تعدت نطاق العالم العربي. 23

إبداع التوافق فى موسيقى الشعر الحديث
فى العصر الحديث لم تهدأ حركة التجديد بل تأخذ أشكاال عديدة تدل على أن األعمال األدبية دوما تتطور وتتفاعل مع معطيات 
العصر . فقد نشأت شتى اتجاهات أدبية تكّمل االتجاهات القديمة وتستجيب تيارات األدب فى الغرب وهي االتجاه الكالسيكي 
والرمان�سي والواقعي والرمزي ، وهي أثرت أيضا فى ظهور حركة التجديد فى موسيقى الشعر العربي املتمثل بقوة فى نوع جديد من 

الشعر يقال له الشعر الحر . 

14	  فى النقد األدبي ، ص 103.	
15	  مقدمة ديوان أبى العتاهية ، كرم البستاني ، ص 9 طبعة دار بيروت سنة 1987.

16	  يراعي فيه الناظم أن تكون األبيات مصرعة ، فقافية الشطر األول هي نفس قافية الشطر الثانى . )انظر موسيقي الشعر ، أبراهيم أنيس ص 278(
17	  ويقال له املثلث ، وهو نوع من الشعر ينظر فيه إلى األشطر ال األبيات ويتخذ فيه من كل شطر وحدة مستقلة ، وقصيدته مفسم إلى أقسام كل قسم منها ثالثة 

أشطر تستقل بقافيتها وال تتكرر قافية من قوافيها فى األقسام األخرى . )السابق ص 280(
18	  وهو ذلك الشعر الذى يقسم فيه الشاعر قصيدته إلى أقسام يتضمن كل قسم منها أربعة أشطر ، ويراعي الشاعر فى هذه األشطر األربعة نظاما ما للقافية . 

)السابق ، ص 281(
19	  أن يقسم الشاعر مقطوعته إلى أقسام يتضمن كل قسم منها خمسة أشطر ، لها نظام خاص فى قوافيها ، وقد يكون كل قسم من هذه األقسام مستقال تمام 

االستقالل فى قوافيه وأوزانه . )السابق ، ص 284( 
20	 أن يضع الشاعر ألوزانه وقوافيه نظاما خاصا يراعيه فى كل أقسام املقطوعة .  )السابق ، ص 285( 

21	  دار الطراز فى عمل املوشح ، ابن سناء امللك ، ص  25 ، طبعة دمشق سنة 1949.
22	  السابق ص 24 – 25	.	ومثال املوشح موشح ابن اللبانة:

ُ
أدمع كالجمر تنذرف اهِدي فى الحّبِ حرِقي	

َ
ش 	 	

تعجز األوصاف عن قمِر 	 	 	
خده يدمي من النظِر 	 	 	

بشر يسمو على البشِر 	 	 	
ُ

ما ع�سى فى حسنه أصف 	 قد يراه هللا من علِق	 	 	
َ
كيف للصب الكثيب بقا 	 	 	

َ
والكرى عن جفنه أبقا 	 	 	

َ
هل يطيق الصبر من عشقا 	 	 	

 	 	
ُ

أسهما قلبى لها هدف 	 شادنا يرمى من الحدِق 	 	 	
23	  املوشحات األندلسية ، محمد زكريا عناني ، ص 181 ، طبعة املجلس الوطنى للثقافة والفنون واآلداب – الكويت سنة 1980.

ƞǾǱƘƾǱȃƗ ƞǝƘǢƦǩƗ ƻƘƽƍ ƞǾƛƸǖǩƗ ƞǚǪǩƗ :1359مجموعة بحوث
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والشعر الحر هو الشعر الذي ال يحضع لنظام األوزان والقافية فى البيت املعروف لدى العروضيين القدماء ، فهو ال يعتمد على 
توالى التفعيالت املعينة فى وزن من أوزان الشعر املعروفة وال على روي معين من نظام القافية . ومما يمهد مليالد الشعر الحر ظهور 
الشعر املرسل ، وهو الشعر العمودي ذو الشطرين غير أنه ال يلتزم بروي معين ، أي أنه مرسل من القافية 24.	فإن الجهود التى بذلت 
منذ بدأ نظم الشعر املرسل لم تضع سدى ، بل كانت كل محاولة تشجع على البدء بمحاولة جديدة لخلق موسيقى شعرية يستريح 
إليها الذوق العربي حتى اهتدى الشعراء العرب إلى موسيقى الشعر الحر التى نالت من الشيوع والذيوع والقبول ما منحها حق البقاء 

واالستمرار .25
ومن أجل ذلك حقق الشعر الحر مجموعة من الخصائص اإليقاعية فيما يلى : 

تحرره من نسقية الوزن ، فلم تعد الوحدة املعتمدة هي البيت وإنما التفعيلة ، وأصبح السطر بديال للبيت ،  	.1 	
يتكون من عدد غير ثابت من التفعيالت ، وال يلتزم بالشطرية أو بالنسق . وفى هذا السياق أيضا ، تجاوز الشعراء العروض فى استخدام 

زحافات ال تجوز ، بل أدخلوا أكثر من وزن فى القصيدة الواحدة . 
التحرر من نسقية القافية ، فليس صحيحا أن الشعر الحر قد تجاهل القافية ، فقد أتى بها أحيانا ولكن بنظام  	.2 	
جديد ، غير أحادي ، إذ يمكن أن تأتي عدة قواف فى القصيدة الواحدة ، كل منها يشمل عددا من األسطر ، سواء املتوالية أو املتقاطعة 

	.
استخدام التضمين والتدوير بكثرة ، وهذا كان انعكاسا ملفهوم مختلف للفن والشعر ، ال يقوم على التجاور بين  	.3 	
األبيات كما هو الحال فى النظرة الكالسيكية ، وإنما على التجادل والتواصل بين أجزاء القصيدة أو محاورها ، ألن التجربة هنا شاملة 

وكلية ال يمكن تجزئتها إلى أبيات . 
ساهم التنوع فى أطوال السطور ونهايتها فى إبراز الدور اإليقاعي لعناصر إيقاعية أخرى غير الوزن والكم ، فبرز  	.4 	

دور النغم أحيانا والتنغيم .26
وانطالقا من هذا النوع الجديد من الشعر اجتهد النقاد املعاصرون فى إيجاد التوافق بين موسيقى الشعر القديم والحديث ، 
محاولين تقريب طبيعة موسيقى الشعر الحر بالشعر العمودي السائد وتمكين الذوق العربي فى تذوق موسيقى الشعر الحر الذى قد 

يستغرب به املتلقون العرب . وفى تحقيق هذا الغرض يركز بعض الدارسين جهودهم فى أمور منهجية ونظرية . 
املنهج الجديد أ.	 	

من الباحثين الذين طرحوا جهودهم 27 فى تأسيس املنهج الجديد فى تحليل البنية اإليقاعية فى الشعر العربي الحديث الباحث 
سيد البحراوي فى كتابه العروض وإيقاع الشعر العربي . فبعد أن تناول منهج اإلمام الخليل فى تحليل إيقاع الشعر العربي تناوال 
يكشف عن عبقرية الخليل ومدى توفيقه فى إقامة صرح متين فى قواعد الفن املوسيقى فى الشعر العربي ، أوضح البحراوي آراءه 
فى املنهج الجديد أو البديل فى بحث موسيقى الشعر العربي الحديث ، فأتى بمحاور مهمة تؤكد على أهمية هذا املنهج، وهي : اللغة 

وطاقاتها اإليقاعية ، ومفهوم اإليقاع الشعري وعناصره ، ووظيفة اإليقاع . وفيما يلى بيان موجز عن معالم هذا املنهج . 
فى املحور األول الذى يعد مقدمة ملا بعده ، أكد البحراوي أن اإليقاع خاصية جوهرية فى الشعر ناتجة عن طبيعة التجربة 
الشعرية ذاتها ، وهي التجربة الرمزية التى تحتاج إلى وسائل حسية لتجسيدها منها اإليقاع واملجاز . واإليقاع فى لغة الشعر أقوى وأدل 
على املعنى منه فى لغة النثر ، ذلك ألن الشاعر  يعيد تنظيم اللغة العادية فى لغة الشعر لتصبح لغة خاصة به بعناصرها املختلفة 
وأهمها عنصر الصوت ، حيث اختار كلمة أو جملة مركبة من األصوات ذات داللة قوية وإيقاعات موحية . وقد وضع الشاعر نصب 

عينيه فى تنظيم لغته الشعرية خصائص جوهرية لكل صوت . هذه الخصائص هي علو الصوت ، ودرجة الصوت ، ونوع الصوت .28
واملحور الثانى وهو الرئيس فى هذا املنهج عن اإليقاع وعناصره . وقد استعمل البحراوي مصطلح اإليقاع للداللة على لغة الشعر 
التى هي إعادة تنظيم للغة العادية ، وذلك أن اإليقاع هو تتابع األحداث الصوتية فى الزمن ، ومعنى ذلك أن اإليقاع هو تنظيم ألصوات 
اللغة بحيث تتوالى فى نمظ معين محدد . وعناصر اإليقاع عنده كما نقل عن دار�سي اإليقاع املحدثون ثالثة ، هي املدى الزمنى 

29	.	)Intonation( والتنغيم ، )Stressٍ( والنبر ، )Duration(
املدى الزمنى هو املدة التى يستغرقها الصوت فى النطق . ولقياس هذه املدة لجأ علماء اللغة إلى تقسيم الحدث اللغوي إلى أجزاء 
سموها باملقاطع ، وكل مقطع دفعة من الهواء الخارج من الرئتين ويتكون من أكثر من صوت . وقد اتفق على أن اللغة العربية تستعمل 

24	  العروض الجديد ، محمود على السمان ، ص 5 ، طبعة دار املعارف – القاهرة سنة 1983	.
25	  السابق ، ص 25	.	

26	  العروض وإيقاع الشعر العربي ،  ص 101	.
27	  حاول بعض الدارسين العرب إعادة النظر فى مناهج دراسة موسيقى الشعر العربي ، أمثال إبراهيم أنيس فى موسيقى الشعر ، ومحمد الطيب املجذوب فى 
املرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ، وشكري عياد فى موسيقى الشعر العربي ، وكمال أبو ديب فى فى البنية اإليقاعية للشعر العربي وغيرهم ، غير أني أفضل دراسة جهود 
الكاتب سيد البحراوي فى كتاب العروض وإيقاع الشعر العربي إذ أنه يحاول مناقشة آراء هؤالء الباحثين ويقدم منهجا جديدا شامال انتقاه من اآلراء السابقة ودعمه بأدلة 

جديدة مما جعله املنهج املختار فى نظرى املتواضع . وعملى فى هذا البحث عرض رأيه من الكتاب املشار إليه بإيجاز .
28	  العروض وإيقاع الشعر العربي ،  ص 111	.

29	  ص 112	.
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( ، ويتكون من صامت وصائت قصير من الباء حرف الجر ، واملقطع الطويل رمزه  ثالثة أنواع من املقاطع هي : املقطع القصير رمزه )
( ، ويتكون من صامت + صائت طويل + صامت مثل  )-(	، ويتكون من صامت و صائت طويل مثل )ال( ، واملقطع زائد الطول رمزه )
)داْر( . والشعر العربي يعيد تنظيم مقاطع اللغة العربية فى نظام مختلف ، له قدر عال من التكرار املنسق ، فالتفعيالت املكونة 
لألوزان فى علم العروض يمكن أن يكون قائما على إحساس بمسألة املقطع هذه . وعلى هذا يمكن تحويل تفعيالت علم العروض إلى 
-( ، مفاعلتن   - --( ، متفاعلن )  -( ، فاعالتن )- ---( ، مستفعلن )-- -( ، مفاعيلن ) --( ، فاعلن )- مقاطع تالية : فعولن )
( . وكذلك يمكن أن توافق التغيرات التى تطرأ على هذه التفعيالت والتى تسمى بالزجافات والعلل على  -(	، مفعوالت )--- 	 	- (

حسب هذا املقطع بمعنى أن لها مقابل مقطعي . 30
العنصر الثانى من عناصر اإليقاع هو النبر ، وهو ارتفاع فى علو الصوت ينتج عن شدة ضغط الهواء املندفع من الرئتين يطبع 
املقطع الذى يحمله ببروز أكثر وضوحا عن غيره من املقاطع املحيطة . 31 وفى اللغة العربية بدأت أهمية النبر تتحدد فى العصر الحديث 
، وهناك محاوالت بذلت فى هذا اإلطار ، منها جهود إبراهيم أنيس فى استخالص عدد من القواعد العامة بشأن مواقع النبر فى اللغة 
العربية ، وبدأ آخرون فى استكمال هذه القواعد مع البحث عن ارتباط النبر بالداللة فى العربية ، وكل هذه القواعد بحثها علم اللغة 

العربية الحديث بالتفصيل فى مواضعها . 
وقد ناقش الباحث سيد البحراوي آراء الدارسين العروضيين حول وجود العالقة بين قواعد النبر فى علم اللغة الحديث وبين 
النبر فى الشعر العربي ؟ وإذا كانت هذه العالقة فما طبيعتها ؟ فوجد أن بعضهم ينفى هذه العالقة مثل جويار الذى أقام فهمه إليقاع 
الشعر العربي ولقضية النبر فيه خاصة على األساس املوسيقى ال على األساس اللغوي . ومنهم من يثبت هذه العالقة نظريا وينفيها 
عمليا مثل فايل وأبو ديب 32 ، فقد ينطلقان فى بحثهما من قواعد النبر اللغوي ولكن كمجرد وسيلة للوصول إلى الصورة املجردة : 
التفعيالت وقصر دراسته على التفعيالت دون كلمات اللغة بالنسبة إلى فايل . أما بالنسبة ألبى ديب فقد تعمق فى بحثه غير أنه يعطى 
للنبر الشعري املجرد أق�سى حدود الفعالية والسيطرة الكاملة على اإليقاع بل وعلى النبر اللغوي الواقعي ، وبالتالى يسعى إلى تحقيق 

نظام النبر الشعري على حساب النبر اللغوي الواقعي . 
وفى آخر نقاشه مال البحراوي إلى ما ذهب إليه إبراهيم أنيس من أن نبر الشعر يخضع لنفس القواعد التى يخضع لها النثر ، 
بمعنى أن منطلق البحث ينبغى أن يكون هو الواقع اللغوي للشعر ، وإن مواضع النبر فى هذا الواقع اللغوي ينبغى احترامها إلى أق�سى 
حد دون تعديلها وفقا لنظام ذهني مسبق ، وإذا حدث أن شكلت هذه املواضع نظاما إيقاعيا جاز أن نعتبر للنبر دورا تأسيسا فى هذا 

اإليقاع .33
أما العنصر الثالث فهو التنغيم أو إيقاع النهاية . والتنغيم هو حالة الهبوط والصعود أثناء النطق ، الناتجة عن توالى نغمات 
األصوات ، فالنغمة تظل فى صعود وهبوط مع االنسجام فى درجة الصعود والهبوط ، بحيث إذا انتهى املعنى هبط الصوت ، وأشعر 
بانتهائه ، وإذا كان للمعنى بقية صعد الصوت وأشعر السامع بوجوب انتظار بقية . 34 وقد أشار إلى هذا التنغيم اهتمام العروضيين 
بالقافية الذى جعلهم يضعون لها علما خاصا ، وهو عند البحراوي راجع إلى حس بالتنغيم ، وإن كان حسا كالسيكيا يحافظ على 
الوحدة واالتساق دون مراعاة أساسية لقيمة التنويع . وحين بدأ الشعر العربي فى العصر الحديث تخلص من هذا املفهوم الكالسيكي 
، وبدأت تظهر الفوائد الجمة واألهمية البالغة لهذا املوقع األخير فى البيت الذى كانت تحتله القافية فى الشعر القديم ، والذى بدأ 
الشعر الحديث يشغله بقواف متنوعة أو يخليه من القوافى تماما . وفى شعر العصر الحديث من املقتطفات والشعر الحر  أصبح 
املجال واسعا للتنغيم وإليقاع النهاية كي يعطى تحققات فنية أعلى وأرقى ، فقد زاد اهتمام الشعر الحر بإيقاع النهاية فى العديد من 
املظاهر مثل اإلكثار من املقطع زائد الطول فى نهايات األبيات ، وهذا يؤدي إلى أن يكون املقطع األخير فى البيت منبورا بالضرورة ، 
كذلك فهو يزيد من استخدام التضمين إلى الحد الذى تكتب القصيدة كاملة مدورة ، وكل هذا يزيد من فرص تحقيق التوتر الجمالي 

مع التنوع مما يجعل من موضع القافية موقعا مركزيا فى إيقاع القصيدة ألنه مركز للصراعات التى تنتج قيما جمالية عالية . 35
أما املحور الثالث لهذا املنهج هو وظيفة اإليقاع . ربط سيد البحراوي بين مفهوم اإليقاع وبين مفهوم إعادة التنظيم على أساس 
أن إعادة تنظيم العناصر الصوتية فى القصيدة يخلق تكرارا منتظما لها فى الزمن ، أي أنه يخلق نظاما صوتيا جديدا سمي باإليقاع . 
ثم تحدث عن مفهوم النظام وناقش آراء بعض املنظرين فيه إلى أن اطمأنت نفسه بمفهوم البنية املتحركة الدالة إذ أنه قادر على فهم 
الطبيعة الجدلية املتحركة للنظام والذى يبدو فى العمل الفني ككل معقد يتميز بالتوتر العالئقي ، والديناميكي بين املكونات التى تجمع 
معا بفعل وحدة الوظيفة الجمالية . وبعبارة أخرى ، إن جوهر النظام هو التناقض والصراع رغم الوحدة البادية عليه . والقصيدة 
حين تكتب يكون الشاعر قد عرف التجربة وهو يخلقها وتكون مالمحها قد تحددت عبر األبنية املختلفة التى ركبها فى نظام معقد هو 

30	  ص 112	.

31	  ص 116	.

32	  ص 120	.

33	  ص 126	.

34	  ص 127	.

35	  ص 130	.
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القصيدة . والدارس أو القارئ يستطيع أن يدرك اآلليات التى استخدمها الشاعر فى اإلبداع يستطيع أن يدرك إلى أي مدى تجاوز 
الشاعر مجمل الصراعات لعملية اإلبداع ، وكيف استطاع الشاعر أن يخوض الصراع بين مستويات البناء املختلفة فى القصيدة . 
أما مهمة اإليقاع فهي أن يدرك مجموعة الصراعات فى داخل النظام اإليقاعي املعقد . إن قانون الصراع فى بنية اإليقاع الشعري هو 
الذى يزيد كم املعلومات الشعرية ويزيد قيمة التوتر التى هي أساس الشعر ، والوعي بهذا القانون يمكن الشاعر أن يكشف للنفس 
عن كل ما هو جوهري وعظيم سام . وهكذا يساعد اإليقاع الشعر على تحقيق وظيفته فى اإلمتاع واملعرفة والتغيير ال بالنسبة لألفراد 

فقط ، بل بالنسبة للمتلقين جميعا .  36
النظرية الجديدة ب.	 	

 بجانب املنهج فى دراسة موسيقى الشعر الحديث ، حاول بعض النقاد أيضا تقديم نظرية جديدة فى موسيقى الشعر . وقد بدأت 
هذه املحاوالت منذ ظهر الشعر الحر أو قصيدة النثر الذى يخالف كثيرا نمط الشعر التقليدي . من هذه املحاوالت ما قدمه محمد على 

السمان فى كتابه العروض الجديد أوزان الشعر الحر وقوافيه 37.	
فبعد أن تناول التطوارت فى موسيقى الشعر الحر عبر التاريخ ، درس السمان بحور الشعر الحر وتفعيالته وضروبه . أما بحور 
الشعر الحر فقد استنبط أنها هي نفس بحور الشعر التقليدي الست عشرة  إال أن بحور الشعر الحر ال تتفق معها فى التقسيم من 
حيث تمام عدد تفعيالتها أو نقصها . فإذا وجدنا من أنواع البحور التقليدية بحرا تاما أو مجزوءا أو مشطورا أو منهوكا ففى بحور 
الشعر الحر ال نجد مثل هذا التقسيم ، ألن غير التام يدخل فى التام فى الشعر الحر إذ هو يتركب من التفعيالت التى يتركب منها التام 

 38.
وتفعيالت الشعر الحر ال تختلف عن تفعيالت الشعر التقليدي ، فهي تتكون من عشر تفعيالت هي : فعولن وفاعلن ومستفعلن 
ومستفع لن وفاعالتن وفاع التن ومفاعيلن ومفاعلتن ومتفاعلن ومفعوالت ، إال أن فى الشعر الحر يمكن أن يستغنى عن تفعيلتين 
هما مستفع لن وفاع التن ، لعدم املقت�سى لتينك التفعيلتين . وبذلك يصبح عدد التفعيالت ثماني تفعيالت فى الشعر الحر بدل من 
عشر منها فى الشعر التقليدي . واألهم من ذلك أن التفعيالت فى الشعر الحر قد تجئ واحدة منها بغير قيد فى عددها فى كل بيت فقد تجئ 
تفعيلة واحدة فقط فى البيت وقد تصبح اثنتين أو ثالثا أو أربعا أو أكثير فى بيت واحد بغير انتظام ، وقد تصل تفعيالت البيت الواحد 
إلى عشر تفعيالت أو أكثر . كما قد تجئ اثنتان أو ثالث من هذه التفعيالت فى الشعر الحر فى البحور املركبة من أكثر من تفعيلة بغير قيد 
فى عددها كذلك فى كل بيت ولكن بالترتيب الذى كانت التفعيلتان أو التفعيالت الثالث عليه فى الشعر الحر . وعلى ذلك فالشعر الحر 

هو شعر سطر ال شطر ، ال كالشعر العمودي ، أو هو شعر منتظم يم�سى بحرية وعدم التزام فى عدد تفعيالته أو فى أضربه . 39
وبناء على هذا األساس قسم السمان بحور الشعر الحر بحسب الوحدة املوسيقية فيها إلى قسمين : 

بحور بسيطة وهي األكثر استعماال فيه ، ووحدتها املوسيقية تتركب من تفعيلة واحدة ، وتجئ مفردة أو مكررة  	.1 	
بعدد غير محدد فى كل بيت ، وتشمل : )أ( الوافر ، ووحدته املوسيقية مفاعلتن ، )ب( والهزج ، ووحدته املوسيقية مفاعيلن ، )ج( 
والرجز ووحدته املوسيقية مستفعلن ، )د( والسريع ووحدته املوسيقية مستفعلن ، )هـ( واملتدارك ووحدته املوسيقية فاعلن ، )و( 

واملتقارب ووحدته املوسيقية فعولن ، )ز( الرمل ووحدته املوسيقية فاعالتن ، )ح( الكامل ووحدته املوسيقية متفاعلن . 
بحور مركبة وهي األقل استعماال فى الشعر الحر ، ووحدتها املوسيقية تتركب من أكثر من تفعيلة واحدة ، وهي  	.2 	

نوعان : 
بحور مركبة  تقوم الوحدة املوسيقية على تفعيلتين وتجئ فى البيت مفردة أو مكررة بأي عدد مقبول ، وتشمل :  أ.	 	
)أ( الطويل : فعولن مفاعيلن ، )ب( البسيط التام : مستفعلن فاعلن ، )ج( مجزوء الخفيف : فاعالتن مستفعلن ، )د( منهوك املنسرح 
:		مستفعلن مفعوال ، )هـ( املضارع : مفاعيل بفاعالتن ، )و( املقتضب : مفعالت مفتعلن أو معوالت مفتعلن ، )ز( املجتث : مستفعلن 

فاعالتن . 
بحور مركبة نقوم الوحدة املوسيقية فيها على ثالث تفعيالت فتجئ الوحدة فى البيت مفردة أو مكررة مرة فى  ب.	 	
الغالب فقط وتشمل : )أ( مجزوء البسيط : مستفعلن فاعلن مستفعلن ، )ب( والخفيف : فاعالتن مستفعلن فاعالتن ، )ج( واملديد 

:	فاعالتن فاعلن فاعالتن ، )د( واملنسرح : مستفعلن مفعوالت مستفعلن . 40
أما ضروب الشعر الحر فهي تختلف عنها فى الشعر العمودي ، فإن البحر فى الشعر العمودي له صور متعددة كل صورة منها تجئ 
مستقلة عن غيرها من سائر الصور ، والبحر فى الشعر الحر له صورة واحدة إذ تجتمع األعاريض واألضرب كلها أو بعضها فى قصيدته 

36	  ص 131 – 137 بتصرف كثير .
37	  وقد عاد اختيار هذا الكتاب دون غيره إلى أنه حصيلة استقراء شامل لعدد كبير ، أكثر من ألفى قصيدة من قصائد الشعر الحر لرواده واملحدثين فيه ، 
ليستنبط بحوره وتفاعيله وضروبه . ولقد سبقته محاوالت أخرى من أمثاله ومن أشهرها ما قدمته الشاعرة نازك املالئكة فى كتابها قضايا الشعر املعاصر ، إال أن هذا املجهود 

لم يوفق فى جانب التطبيق إذ أنه يأتى من التفكير النظري املجرد ال ينطلق من وقائع النصوص الشعرية. 
38	  العروض الجديد ص 30.

39	  ص 31 – 32ز
40	  ص 34	-	36 
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، بل لقد أضاف شعراء الحر إلى بعض البحور أضربا جديدة تجئ فى شعرهم مضافة إلى أضرب البحر املألوفة املعروفة فى الشعر 
العمودي ، ولذلك فإن كل قصائد الشعر الحر فى أي بحر تجئ على صورة واحدة أي تجئ مشتملة على ضروب البحر كلها أو بعضها فى 

القصيدة الواحدة فكأن هذا الشعر ذو صورة واحدة فى كل بحر .41

الخاتمة
هذا بعض الجهود القيمة فى تطوير دراسات موسيقى الشعر الحديث خاصة موسيقي الشعر الحر ، يبذل فيها أصحابها أق�سى 
طاقات فى إيجاد التوافق والتناسب بين جهود العلماء السابقين وعلى رأسهم اإلمام خليل بن أحمد واملحدثين . من هذه الجهود ما 
يتعلق بمنهج البحث والنظرية العلمية . وقد درست في ناحية املنهج بعد االختيار والتنقيب ما كتبه السيد البحراوي من أفكار ومحاور 
استراتيجية حول املنهج املنشود . فيأتى هذا املنهج بديال عن منهج العروضيين السابقين الذى لم يعد كافيا فى استيعاب أنماط 
موسيقى الشعر الحديث ، واستفاد كثيرا مما استحدثه دراسات علم اللغة الحديث خاصة فى الجانب الصوتي مثل املدى الزمني 
والنبر والتنغيم . وأما النظرية العلمية فقد درست ما قدمه محمود على السمان الذى استقرأ أكثر من ألفى قصيدة من قصائد 
الشعر الحر لرواده واملحدثين فيه ، فوصل إلى عدد من األنماط املوسيقية الجديدة فى التعامل مع الشعر الحديث ، وهو فى الحقيقة 
ال يبنى تلك األنماط من فراغ ، وإنما انطلق اجتهاده من عروض اإلمام الخليل وطورها وأخضع لها أشكال الشعر الحديث مع كثير 
من التغيرات وفقا لطبيعة الشعر الحديث ، حتى تتم عملية التوافق بين القديم والحديث . هذا ، وأنا ال أدعي أن هذا البحث يصل 
إلى غايته ويخلو عن نقص وإنما أرجو أن يقدر على تقديم أفكار جديدة وفتح املجال أمام الباحثين فى فن الشعر الحديث ، وأدعو هللا 

تعالى أن يوفقه بالقبول والنفع للناس أجمع ، وهللا ولي التوفيق .
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