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 الغّزي  إسحاق أبي شعر في اإليقاعية البنية

  1غنيم أحمد كمال

ن رمضان ماهر
ّ
 2قن

 
ّ
 :صملخ

 في اإلبداع مكامن ألّنّ الغّزي؛ اسحاق أبي شعر في املوسيقية الظواهر عن الكشف إلى الدراسة تهدف 

ّ النّصّ
ّ

ّ عرّيالش
ّ
ّ بتتطل

ّ
 بنية من إهماله يمكن ال اجزءّ  تمثل التي الصوتية البنى عند فالتوق

 قصائده، الشاعر عليها كتب التي والقافية الشعرية بالبحوّر املتمثل الوزن خالل من وذلك القصيدة،

 . الفّني بداعياإّل العمل في األولى الشرارة خاللها من انطلقت التي والنفسية املوسيقية ودالالتهما

 : املقدمة

 على بالنّصّ تهتّمّ التي ساتراالّدّ أهّمّ إحدى الحاضر العصر في األسلوبية الدراسات تعّدّ

 الدارس، منها ينطلق التي البؤرة اإلبداعي النّصّ األسلوبية وتعّدّ واملضمون، الشكل مستوّى

 بالنّصّ امهتم ّ الدارس يكوّن أن يجب وعليه الداخلية، النّصّ بنى استكشاف مهمته لتصبح

ت وإال جديد، من النص اكتشاف ليستطيع وحده؛
ّ
 امضة،غ وأهدافه الشاعر معاني ظل

ّ.الغّزّي ديوان في الداخلي املوسيقي الصوتي باملستوّى البحث ويهتم

  :الدراسات السابقة

 الفي بن بدر للباحث وتحليل، دراسة الغّزّي، إسحاق أبي شعر في البياني التصوير -1

 .الجابرّي

 .القرّى أمّّ جامعة ونقدية، بالغية دراسة الغّزّي، إسحاق أبي شعر في الصورة بنية -2

 الصمد عبد للباحث الفّني، والتشكيل الرؤية في ودراسة تحقيق الغّزّي، اهيمإبّر ديوان -3

 .صقر

                                                           
 غزة. – اإلسالمية الجامعة )1

 غزة. – األقص ى جامعة )2
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 بها قام إحصائية عملية بعد الغزي، شعر في املوسيقية البنية تقدم الدراسة هذه إّنّ

  .الخاتمة في لذلك أشارا وقد النتائج لبعض وتوصال الباحثان

 : البحث أهمية

ه في البحث أهمية تكمن
ّ
 قبل من يدرس لم املوضوع ألّنّ ؛أهمية له اموضوعّ  يتناوّل أن

 شعره بدراسة النقاد يهتم ولم الهجري، السادس العصر شعراء أبرّز من والشاعر ،اأسلوبيّ 

ّ إال
 
ّ الدراسة هذه تفتح وقد ،احديث

 
 املتنوعة املعاني عن للكشف الباحثين أمام جديدة اآفاق

 .الديوان في

 : الدراسة حدود

 دالالت عن للكشفعلى موسيقى الوزن والقافية في ديوان الغزي؛  الدراسة اقتصرت

 . الديوان في املتوفرة والقوافي البحوّر

 : الدراسة خطوات

 ومبحثين التمهيد خالل من الغّزّي، ديوان في( والقافية الوزن) الخارجية املوسيقى دراسة

ّ.واملراجع املصادر وقائمة خاتمة وتالهما

 ( وعصره الغّزّي  حياة) :التمهيد

 كلبب قبيلة إلى أصله ويعود الغّزّي، إسحاق أبو ،الكلبيّّ محمد بن عثمان بن يحيى بن إبراهيم

 وتلقببى األولببى حياتببه فيهببا ونشب  ،هببب441 سببنة غببّزة فببي الشباعر ولببد ،فلسببطين نزلببت التببي اليمانيبة

 بهبببا تمبببرّّ التبببي ،السياسبببية الظبببروف بسببب ب فيهبببا يسبببتمر لبببم ولكّنبببه ،غبببّزة فبببي األساسبببية علومبببه

 أّنّ كما ،موطنه الغّزّيّ فغادر الحال؛ وضيق املعيشة في وغالء اضطرابات من آنذاك املنطقة

ه عنه وُعرف ،متكررة تنقالت له
ّ
ّ ال ب ن  غبّزة مبن خروجبه البرحالت هبذه ومبن ،حال على يستقر 

 ،وحلببببب دمشبببق إلببببى فيتجبببه السياسببببية الظبببروف بسببب ب موطنببببه الغبببّزّيّ ليغببببادر عسبببقالن، إلبببى

 علبى فيتحسر شعره في ذلك يذكر ذكرياته عن حديثه في وهو ،طيبة ولياليّ  اأيام ّ همافي وقض ى

 إلبببى وصبببوله رحالتبببه ومبببن فبببارس، ببببالد ويقصبببد الشبببام ببببالد يغبببادر ولكّنبببه حلبببب، فبببي الصببببا أيبببام

 وكرمان جورجان إلى ومنها ،(النوبندجان) سابوّر كورة قصبة إلى ووصل ،تبريز وإلى أذربيجان
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ّ وكببان" مببرّو ووصببل شببيراز
 

 بلبب ، إلببى مببرّو مببن الخببرو  لببه اتفببق أن إلببى النظاميببة املدرسببة فببي نببازال

بب فببباع ببه ويبببدو ،(1)"شببعره مسببودات مببن أرطببال عشببرة مببن اقريب 
ّ
 ولببم مببرّو فببي ضببالته يجببد لببم أن

ب وكبان أّران، إلبى وصبل حتبى أهلهبا، لبخل فتركها يكرموه،  مكبان كبّلّ وفبي ،بهبا ُيعبرف للرحلبة امحب 

ببب ميرهببباأ يمبببد  إليبببه يصبببل  مبببن انتقبببل بالشبببعر، خاصبببة فلسبببفة لبببه كانبببت كمبببا ،عطائبببه فبببي اطمع 

 الحال فتحوّل ،والسيادة واملال والرزق ،الحياة يفلسف شاعر إلى ،والعطاء املد  من خاللها

 ،باملتناقضببات ُعرفببت التببي حياتببه علببى آثببار هببذه لفلسببفته وكانببت االغتببرا ، إلببى املببوطن مببن بببه

بببببب نجببببببده  ،واألمببببببل الشببببببكوّى شببببببعره" فببببببي نجببببببد كمببببببا فيمببببببدحهم، األمببببببراء  يحتببببببا ،افقيببببببرّ  ثببببببم اغني 

 والفلسببفة املعبباني هببذه وتجلببت ،واملجتمببع بببالواقع واالنخببرا  والعزلببة ،واالنحنبباء واالسببتقامة

 .(2)"واضح بشكل

  :وفاته

 وثمببانين ثالثببة ينبباهز عمببر عببن هببب524 سببنة مببرّو مببن خروجببه بعببد وذلببك الغربببة فببي الغببّزّيّ تببوفى

 .(3)بل  مدينة في نودف ،اعام ّ( 83)

 : عصره

ه يتضح ووفاته ميالده خالل من
ّ
 . الهجريين والسادس الخامس القرنين في عاش أن

 الخارجي اإلطار موسيقى

 
ً

 فهببي عنهببا، االسببتغناء يمكببن ال التببي وروحببه العربببي الشببعر جببوهر املوسببيقى تعببّدّ: الووو ن: أول

 توافرها يجب التي األركان أهم من ّنتكّو وبذلك القصيدة، في بيت أوّل من املتلقي تجذ  التي

 ببببالوزن متمثلببة الخببار ي اإلطببار فببي املوسببيقى وتكببوّن العببادي، الكببالم وبببين بينببه للتفرقببة فيببه،

                                                           
 .2/218 ،1955 األصبهاني، )1

 .26 ،2003 الغّزي، )2

 .2/218 ،1955 األصبهاني،: ينظر )3
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 بهبا شباعر يختلبف وقبد خفيبة، أم ظاهرة أكانت سواء الداخلي، اإلطار في تكوّن كما والقافية،

 .آخر عن

بببب املتلقببببي نفببببس فببببي الببببوزن مببببن النابعببببة املوسببببيقى تبعببببث ، اإعجاب 
 
 مببببع تنسببببجم عنببببدما وإثببببارة

ببه ويجبد يختباره، إطببار أي فبي جيبدة قصببيدة لنبا يقبدم أن" ويسببتطيع املببدع، الشباعر نفسبية
ّ
 أن

 الشبببعر، فبببي الببوزن ألهميبببة اونظبببرّ  ،(1)"أخببرّى ناحيبببة مببن وتجربتبببه ناحيبببة مببن واسبببتعداده يتفببق

بب الشببعر إلببى ينظببرون اقببديم ّ النقبباد نجببد فإننببا
 
 ناحيببة مببن وبالقافيببة حيببة،نا مببن بببالوزن امرتبط

 يعتمببد فهببو ،(2)"معنببى علببى يببدل مقفببى مببوزوّن قببوّل: " بقولببه الشببعر قدامببة حببّدد فقببد أخببرى،

 يكسبببب خبببار ي شبببكل مجبببرد لبببيس" وهبببو الشبببعر، مفهبببوم تحديبببد فبببي اكبيبببرّ  ااعتمبببادّ  البببوزن علبببى

ببب زينبببة الشبببعر بببه ببببل ،اورونق 
ّ
 عريفببباتت كانبببت فقبببد لبببذا ،(3)"الشبببعرية التجرببببة تفرضبببها ضبببرورة إن

 لعببببد" قيبببل فقبببد ألهميتبببه، ببببالوزن مرتبطبببة وفصبببوله للشبببعر اقبببديم ّ والبالغيبببين العبببر  النقببباد

 القبببوافي نفسبببك وتلبببزم املنثبببور، علبببى السبببجع تبببؤثر ِلبببم ّ: الرقاشببب ي عيسببب ى ببببن الفضبببل ببببن الصبببمد

 ولكني عليك، خالفي لقل الشاهد سماع إال فيه آمل ال كنت لو كالمي إّنّ: قال الوزن؟ وإقامة

 .(4)..."أنشط لسماعه واآلذان أسرع إليه فالحفظ والغابر، والراهن والحاضر، الغائب دأري

 الفهبببم لطبببر  إيقببباع" مبببن لبببه ملبببا للشبببعر البببوزن أهميبببة والبالغيبببوّن والنقببباد الشبببعراء عبببرف

 التبي أجزائبه مبن جبزء نقبص وإن ،...أجزائبه واعتبدال تركيببه حسبن مبن عليه يرد وما لصوابه،

 علببى إيبباه الفهببم إنكببار كببان – األلفببا  وحسببن املعنببى وصببوا  الببوزن، الاعتببد وهببي بهببا، يكمببل

 .(5)"أجزائه نقصان قدر

                                                           
 .87 ،9198 يوسف، )1

 .64 ،.ت. د جعفر، ابن )2

 .243 ،1987 أعرا ، )3

 .1/239 ،2002 الجاحظ، )4

 .23 ،.ت. د العلوي، )5
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 أن الجيبببدة، البببوزن صببفات ومبببن رديئبببة، أو جيببدة صبببفات للبببوزن والبالغيببوّن النقببباد جعببل

 وال يتببببرجم، أن يسببببتطاع ال" الشببببعر أّنّ يببببرون إّنهببببم حتببببى ،(1)والترصببببيع العببببرو ، سببببهل يكببببوّن

ببع حببّوّل ومتببى النقببل، عليببه يجببوّز
ّ
ّ كمببا ،(2)..."حسببنه وذهببب وزنببه، وبطببل نظمببه تقط  قضببية أن 

 وهبببي واملحبببدثون، القبببدامى النقببباد بهبببا تحبببّد  نقديبببة قضبببية أوجبببد الشبببعر فبببي وأهميتبببه البببوزن

 هبذه حوّل الدراسات وصارت أنصار، وللمعنى أنصار، للفظ صار حتى واملعنى، اللفظ قضية

ّ وممببا القضببية، ِثببر 
ُ
 اقبببديم ّ والبالغيببوّن النقبباد تببداولها التبببي عبارتببه فببي حظالجببا قببوّل ذلبببك عببن أ

ّ
 
 العجمببي يعرفهببا الطريببق، فببي مطروحببة واملعبباني املعنببى، استحسببان إلببى الشببي  وذهببب" اوحببديث

مببببا واملببببدني، والقببببروي والبببببدوّي والعربببببي،
ّ
 وسببببهولة اللفببببظ وتخيببببر الببببوزن، إقامببببة فببببي الشبببب ن وإن

 .(3)..."املخر 

ببببه
ّ
 أّنّ الباحثبببان يبببرّى لبببذا املوسبببيقي؛ وإيقاعبببه الشبببعرّي البببوزن ةألهميببب املحبببدثوّن النقببباد تن

 واأللفببببا  التعبيببببر مببببع تتوافببببق التببببي مكوناتهببببا مببببن اجببببزءّ  تعببببّدّ القصببببيدة فببببي املوسببببيقي اإليقبببباع

بببب فتعمببببل دالالتهببببا، لهببببا إيقاعيببببة موسببببيقية وحببببدات بببببذلك لتكببببّوّن والتراكيببببب؛  إشببببباع علببببى امع 

 .وموسيقاها لجمالها فيطر  خاللها، نم املتلقي لينجذ  الوجدانية املبدع حاجات

ّ الفراهيبدي أحمبد ببن الخليبل اكتشبفها والتبي عشبر السبتة وبحورهبا الشعرية األوزان  تعبد 

 الشببببببعرية طاقاتببببببه حسببببببب قصببببببيدته يبنببببببي يريببببببد، مببببببا املبببببببدع الشبببببباعر منهببببببا يغببببببرف ازاخببببببرّ  ابحببببببرّ 

 خببببالل ومبببن ،وقبببد انتقببببى الغبببزي تسبببعة بحببببور مبببن البحبببور السببببتة عشبببرة الفنيبببة، وإبداعاتبببه

 الضببوء إلقبباء الباحثببان سببيحاوّل الغببزّي، ديببوان فببي وردت التببي للبحببوّر االجماليببة اإلحصبباءات

ّ األكثبببببببر البحبببببببوّر علبببببببى
 

 الخفيبببببببف، البببببببوافر، الطويبببببببل، ال سبببببببيط، الكامبببببببل،: وهبببببببي عنبببببببده، تبببببببداوال

 فببببي اعتمببببدا وقببببد الشبببباعر، شببببعر فببببي عنهبببا بالحببببديث األخببببرّى البحببببوّر سببببيتناوالن كمببببا املتقبببار ،

                                                           
 .64. ت. د جعفر، ابن )1

 .1/53 ،1969 الجاحظ، )2

 .3/67 ،1969 الجاحظ، )3
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ببببه اإلحصبببباء؛ علببببى ادراسبببب هم
ّ
 كمببببا ،(1)"األسببببلو  دراسببببة فببببي فعاليببببة األكثببببر األدوات مببببن أداة" ألن

 لبببببم القبببببديم فبببببي العبببببر " أّنّ رغبببببم الشبببببعراء، فبببببي املتكبببببررة الظببببباهرة فهبببببم علبببببى اإلحصببببباء يسببببباعد

 فرتبببوا الشببيوع، مببدى قيمببة إلببى تنبهببوا فقببد الشببعر، بحببوّر دراسببة فببي املببرقم اإلحصبباء يعببالجوا

 الباحثان وسيقوم ،(2)"املوسيقية خصائصها عن الحديث معر  في ينالتخم حسب البحوّر

  .املختلفة نتائجها لتحليل عليها وسيعتمدان الدراسة، في املهمة اإلحصاءات ببعض

 املئوية ونسب ها البحر حسب القصائد عدد يبين( 1) جدوّلال

 النسبة املئوية عدد القصائد البحر الرقم

 %26.42 51 الكامل  .1

 %23.31 45 يطال س  .2

 %21.24 41 الطويل  .3

 %9.32 18 الوافر  .4

 %6.73 13 الخفيف  .5

 %6.21 12 املتقار   .6

 %3.62 7 السريع  .7

 %1.55 4 املنسر   .8

 %1.03 2 الرمل  .9

 193            املجموع

ّ  

                                                           
 .134 ،1994جيرو، بيرو )1

 .30 ،1996الطرابلس ي، )2
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 املئوية ونسب ها بحر كل في ألبيات اعد يبين( 2) جدوّلال

 ئويةالنسبة امل عدد األبيات البحر الرقم

 %25.68 1399 الطويل  .1

 %25.15 1370 الكامل  .2

 %22.39 1220 ال سيط  .3

 %9.01 491 الخفيف  .4

 %8.51 464 الوافر  .5

 %4.40 240 املتقار   .6

 %3.67 200 املنسر   .7

 %0.95 52 الرمل  .8

 %0.44 24 السريع  .9

  %100            5447          املجموع        

 بحر كل في القصائد وعدد الطوّل حسب قصيدة كل في تاألبيا مجموع( 3) جدوّلال

 البحر الرقم
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 فوق  فما
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40 

40- 
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30- 

20 
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10 

أقل من 

10 
 املجموع

 51 10 5 5 10 10 5 1 - - - - الكاملّ.1

 45 10 5 7 6 9 6 - 1 - - 1 ال سيطّ.2

 41 8 1 5 4 13 6 3 1 - - - الطويلّ.3

 18 7 4 - 4 - 1 2 - - - 1 الوافرّ.4

 13 3 - - 4 - 5 1 - - - - الخفيفّ.5

 12 5 2 1 1 1 2 - - - - - املتقار ّ.6

 7 7 - - - - - - - - - - السريعّ.7

 4 1 - - - 1 - 1 - 1 - - املنسر ّ.8
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 البحر الرقم
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أقل من 

10 
 املجموع

 2 1 - - - 1 - - - - - - الرملّ.9

 193 59 15 17 29 35 25 8 2 1ّ-2ّ املجموعّ.10

 الشبببباعر اسببببتخدام نتببببائج الغببببزي، ديببببوان علببببى الباحثببببان أجببببراه الببببذي اإلحصبببباء أفببببرّز لقببببد

 أغراضبببببببها بمختلبببببببف بحبببببببوّر تسبببببببعة علبببببببى ديوانبببببببه قصبببببببائد نظبببببببم فقبببببببد العرببببببببي، الشبببببببعر لبحبببببببوّر

 علبى التسبعة البحبوّر هبذه وتبدل البديوان، علبى املسبيطر الغبر  هبو املد  كان وإن الشعرية،

 اإليقبببببباعي التنببببببوع ذلببببببك نتببببببائج مببببببن وكببببببان الفنيببببببة، وعاطفتببببببه حساسببببببه،إ وقببببببوة طبعببببببة، جببببببودة

 املختلفبببة، الشبببعرية تجارببببه إثبببراء للشببباعر أتاحبببت التبببي املوسبببيقية ونغماتبببه طبقاتبببه بمختلبببف

ّ والصبببببوّر والسبببببياقات والجمبببببل والتراكيبببببب األلفبببببا  مبببببع لتقبببببدم
 

 منهبببببا تتبببببدفق موسبببببيقية جمبببببال

 الببدوائر علببى الشببعرية بحببوره فببي اعتمببد عرالشببا أن املالحببظ ومببن مختلفببة، نفسببية انفعبباالت

 التببببي البحببببوّر مببببن معببببين عببببدد علببببى أطلقهببببا" والتببببي أحمببببد ابببببن الخليببببل وضببببعها التببببي العروضببببية

ّ الشببببباعر اسببببتخدم كمبببببا ،(1)("واألوتببببباد األسبببببا ) العروضبببببية مقاطعهبببببا تتشببببابه  وأهمبببببل ابحبببببور 

 املضبارع أّنّ كمبا ملتبدارك،ا املجتبث، املقتضبب، املضبارع، الرجبز، الهبز ، املديد،: وهي بعضها،

 والهبببببز  املديبببببد لكبببببن ،العرببببببي الشبببببعر فبببببي االسبببببتعمال قليلبببببة البحبببببوّر مبببببن واملجتبببببث واملقتضبببببب

 .وخف ها لقصرها الغزّي يكوّن وقد املستعملة، البحوّر من واملتدارك والرجز

ّ وسببببمي اإليقاعيببببة، مسبببباحته بسببببعة الكامببببل بحببببر يمتبببباز :الكاموووول 
 

 مببببن أكثببببر أضببببربه ألّنّ" كببببامال

 أضبر ، تسبعة وعبددها ،(2)"كالكامبل أضبر  لبه بحبر البحبوّر ببين فليس البحور، سائر أضر 

 الشببعر فببي ولببيس حركببة، ثالثببوّن وهببي حركاتببه، لتكامببل بالكامببل ُسببمي كمببا أجزائببه لكمببال وقيببل

 به وما البحر موسيقى الحركات هذه وتجعل ،(58 ت، د التبريزي،)غيره حركة ثالثوّن له ش يءّ 

 املعنببببببى مببببببع السببببببامع علببببببى يهجببببببم الببببببذي الواضببببببح الجهيببببببر" النببببببوع مببببببن وتفعببببببيالت دنببببببدنات مببببببن
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 فيببببه القرطببببا ي ويببببرّى ،(1)"األحببببوال مببببن بحببببال عنهببببا فصببببله يمكببببن ال حتببببى والصببببوّر والعواطببببف

 – يجعلبه املوسبيقا مبن خبا  لبوّن" مبن فيبه بما الكامل بحر ويمتاز ،(2)"اطراد وحسن جزالة"

بب – الجببد بببه أريببد إن ّ افخم 
 

 اللببين أبببوا  مببن بمجببراه ومببا الغببزّل إلببى بببه أريببد إن ويجعلببه.. .جلببيال

 .(.3)..."اعذبّ  احلوّ  والرقة،

 وعبباءّ  جعلببه فقببد ديوانببه، فببي الغببزّيّ وظفهببا التببي الشببعرية البحببوّر مقدمببة فببي الكامببل بحببر يبب تي

 عببببدد حيببببث ومببببن القصببببائد عببببدد حيببببث مببببن الغببببزّي ديببببوان ربببببع يمثببببل وهببببو الشببببعرية، لتجربتببببه

ب األبيات  مجمبوع مبن قصبيدة( 51) الكامبل بحبر علبى بنيبت التبي القصبائد عبدد بلب  فقبد ،اتقريب 

 مبببببن األولبببببى املرتببببببة يحتبببببل وببببببذلك ،(%26.42) مئويبببببة وبنسببببببة( 193) عبببببددها الببببببال  القصبببببائد

 فقببد األبيببات، عببدد فببي عليببه تفوقببا والطويببل ال سببيط بحببرّي أن إال الشبباعر، اسببتخدام حيببث

 وبنسبة ابيتّ ( 5447) عددها والبال  األبيات عمجمّو من ابيتّ ( 1370) الكامل أبيات عدد بلغت

 قصببببببائد( 5) فببببببي امجببببببزوءّ  الكامببببببل وجبببببباء كاملببببببة، الببببببديوان أبيببببببات نسبببببببة مببببببن( %25.15) مئويببببببة

 ويمكبن الكامبل، بحبر قصبائد مجمبوع مبن( %6.56) مئويبة وبنسبة بيت( 90) األبيات ومجموع

 البحبوّر استخدام إلى يميل وال بالطوّل تتميز التي البحوّر استخدام إلى يميل الغزّي إّنّ القوّل

 . لخف ها القصيرة

 بلببب  فقبببد مختلفبببة، تجبببار  فبببي الكامبببل بحبببر يسبببتخدم أنبببه يالحبببظ الغبببزّيّ لشبببعر القبببارّ  إّنّ

 والببال  البديوان فبي الكامبل بحبر قصائد مجموع من قصيدة( 41) املد  لغر  القصائد عدد

 أّنّ يالحببببببظ كمببببببا ،...فخببببببروال والحكمببببببة، الهجبببببباء بببببببين توزعببببببت القصببببببائد وبقيببببببة ،(51) عببببببددها

 سبببعة تتعببدى ال شببعرية مقطوعببات عببن عبببارة فهببي األغببرا  بقيببة أمببا طويلببة، املببد  قصببائد

 واحببببد غببببر  علببببى الكامببببل بحببببر قصببببد الغببببزّيّ إّنّ: القببببوّل يمكببببن اإلحصبببباء خببببالل مببببنّو أبيببببات،

ببب  عنبببد كاملبببد  حضبببورها يكبببن لبببم ،...هجببباء أو فخبببر مبببن األغبببرا  بقيبببة أمبببا املبببد ، وهبببو اتقريب 

                                                           
 .1/264  ،.ت. د املجذو ، )1
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 كتب فإذا الشعر، أغرا  من واحد غر  على يقف أن يمكن ال الكامل بحر إّنّ كما غزي،ال

ه ،امادح ّ الغزّي
ّ
 الهجاء، عن املد  نسبة اختلفت ولو حتى ،نفسه البحر على اهاجيّ  كتب فإن

ببب أكببان سبببواء الواحبببد البحببر وإّنّ مبببرة، كببل فبببي الشبببعورية الحببال اخبببتالف ورغببم  امجبببزوءّ  أم اتام 

 لتجبببار  يصبببلح أن ويمكبببن تجرببببة، مبببن ألكثبببر ويصبببلح شبببعرية، أغبببرا  لعبببدة يصبببلح أن يمكبببن

ب املوضبوعات هبذه مبن موضبوع لكبّلّ يتخبذوا لبم" اقبديم ّ والعبر  الغزّي، فعل كما متباينة،  اوزن 
 كبل فبي ويتغبازلوّن ويفباخرون يمبدحوّن فكبانوا القبديم، الشبعر بحبوّر مبن اخاصّ  ابحرّ  أو اخاصّ 

 .(1)"الشعر بحوّر

 مبن التعبيبر فبي الشباعر توفيبق علبى دليبل شبعره فبي الكامل بحر لنغمة الغزّيّ استخدام إّنّ

 الصببفات اخببتالف مببع الببديوان، فببي الغالببب وهببو املببد  فكببان املختلفببة، أحاسيسببه عببن خاللهببا

 أو الشببببمس مثببببل يضبببب يء فالوجببببه مختلفببببة، بالصببببفات يمببببد  فنجببببده للممببببدو ، ينسبببببها التببببي

 ،...واألخبببالق البببرأي وسبببداد والجبببود الكبببرم مثبببل أخبببرى، بالصبببفات ممدوحبببه ويصبببف ،...القمبببر

 النشبا  القويبة العاطفبة مع الكامل بحر ينسجم"و ،...والقيم والعلم واألد  والقوة وباألصل

 تفعيلبة وجباءت ،(2)..."الجلجلة شديد احزنّ  كانت أم االهتزاز قوية فرحة أكانت سواء والحركة

فاعلن" الكامل  : (3)قوله كذل من كاملة، الغزّيّ شعر في" مت 
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جوووووووووِد  ِفووووووووي املالَحووووووووِة  َعووووووووَد      ِشووووووووفاِئِه  و 

فبباعلن) املتكببررة بتفعيلتببه الكامببل بحببر علببى يببنظم أن الشبباعر اسببتطاع   فببي مببرات ثببال ( مت 

فببباعلن) التفعيلبببة جببباءت حيبببث الشبببعرية، تجربتبببه لخدمبببة شبببطر كبببل  فبببي كمبببا صبببحيحة تبببام( مت 
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 عنبببد وهبببو" اإلضبببمار، زحببباف البحبببر ىعلببب الشببباعر وأدخبببل السبببابقة، األبيبببات مبببن الراببببع البيبببت

ن) التفعيلبة مبن املتحبرك الثباني تسبكين وهبو ،(1)"حسن زحاف العروضين
ُ
ِعل

ْ
با  ف صببحت( ُمْتف 

 والثالبببث، والثببباني األوّل البيبببت فبببي كمبببا مجمبببوع ووتبببد خفيفبببين سببب بين مبببن املكونبببة( مْسببتفعلن)

فباعلن) التفعيلبة من الثاني للمتحرك التسكين هذا أّنّ كما ب اعأشب( مت   هبذه فبي الببطء مبن انوع 

 وب فعالببببه بصبببفاته يتغنببببى حتبببى ،(سبببعيد أبببببو) القاضببب ي أمببببام وقفتبببه يناسبببب مببببا وهبببذا األبيبببات،

 والتببببببي املتسببببباوية، الكاملبببببة الصبببببحيحة بتفعيلتبببببه الراببببببع البيببببببت إلبببببى وصبببببل حتبببببى بهبببببا، ليمدحبببببه

 ليئةم عاطفية شحنة من بداخله ما ويخر  يسترسل الشاعر جعل الهدوء، من انوعّ  أضافت

 :(2)قوله الصحيح والضر  الصحيح العرو  أمثلة ومن املمدو ، بهذا بالفخر
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ووووووووووت وووووووووووص   يطووووووووووواه   بموووووووووووا َيس  م 

 
خ

َ
 األ

  َولقووووووود   
 

ت طالووووووو  ِبوووووووِه  َبًصووووووور  وووووووَد  ي 
َّ
 ِبالن

 

ووووووووووووووص    م 
 
ووووووووووووووول  َيق وووووووووووووول  َحم 

 
ووووووووووووووه  َ غ

َّ
أن

َ
 َوك

   

فاعلن) هنا الكامل تفعيلة إّنّ  بتسبكينه اإلضبمار، زحباف مبن الشباعر عليهبا أدخلبه بمبا( مت 

به األبيات؛ في البطء نم انوعّ  أشاع مما ،(مْستفعلن) ف صبحت ،(مْتفاعلن) الثاني للحرف
ّ
 ألن

                                                           
 .69 ،2002 قاسم، )1

 . 363 ،2008 الغزي، )2

 .518 ،2008 الغزي، )3
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 قبببوّل الكامبببل مجبببزوء أمثلبببة ومبببن السبببرعة، إلبببى يحتبببا  فبببال املهجبببو، صبببفات علبببى يقبببف أن يريبببد

 :(1)الغّزّيّ

 
 

وووووووووووووووووووووووووو ت وووووووووووووووووووووووووو عبَّ
َ
َعَبِ وووووووووووووووووووووووووو  ل

َ
 هوووووووووووووووووووووووووو ك

 

 

 كاشووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو    آراؤه هموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووزاِت  

َي َمطوووووووووووووووووووووووووواِمعي   َهوووووووووووووووووووووووووود 
 

 لوووووووووووووووووووووووووو بح 

 

َباِئ    
َّ
ووووووووووووووووووووووووووتم  ِبالوووووووووووووووووووووووووو 

 
 والَحووووووووووووووووووووووووو ُّ ي  

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا َواِ ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   ِ عَزاِئِموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي 
َ
ن
َ
 أ

 

الِئووووووووووووووووووووووووو   والب 
َّ
 يوووووووووووووووووووووووووِد واإلبوووووووووووووووووووووووووِل الط

ووووووووووووووووووووووووووووووووووو  َوِشوووووووووووووووووووووووووووووووووووواِرد   
َ
 
 
ِصووووووووووووووووووووووووووووووووووول  امل

َ
 ت

 

ووووووووووووووووووووووووووواِئ    
َ
ن
َ
سوووووووووووووووووووووووووووباَ  امل

َ
 أ

 
عووووووووووووووووووووووووووو ن

 
 َوت

وووووووووووووووووووووووَد  
َّ
َموووووووووووووووووووووووِ  الن

َّ
َع 

َ
 َيوووووووووووووووووووووووا َمووووووووووووووووووووووون  ت

 

وووووووووووووح    الوووووووووووووّرَواِئ     وووووووووووووه ال ُّ
ّ
ِف

َ
 ِموووووووووووون  ك

 
فببببببباعلن) صبببببببحيحة عروضبببببببه جببببببباءت الكامبببببببل مجبببببببزوء تفعيلبببببببةإّن   اإلضبببببببمار أصبببببببابها أو( مت 

ّ صبببار ضبببربه أن املالحبببظ نومببب ،(مْسبببتفعلن) ف صبببحبت( ُمْتفببباعلن)
 

( متفببباعالن) ليصببببح مبببّرفال

ّ للشببباعر تتبببيح الزيبببادة وهبببذه للضبببر ، األصبببلية التفعيلبببة علبببى خفيبببف سببب ب بزيبببادة  مبببن امزيبببد 

 .الفخر أو املد  في سواء الشعرية تجربته عن التعبير في الحرية

فببباعلن) املتسببباوية وزمني هبببا الكامبببل بحبببر تفعيلبببة إّنّ ،وبعبببد  أو إضبببمار نمببب يصبببيبها ومبببا( مت 

 ألّنهبا الغبزّي؛ شعر في نجدها التي املختلفة التجار  عن للتعبير قابلة ترفيل أو تذييل أو قطع

 واحببببدة تفعيلببببة مببببن يتكببببوّن الببببذي البحببببر هببببذا ولسببببالمة وعاطفتببببه؛ الشبببباعر إحسبببباس تناسببببب

 ألّنّ الغبببببزّي، نفسبببببية مبببببع ينسبببببجم الكامبببببل بحبببببر أّنّ الباحثبببببان ويعتقبببببد شبببببطر، كبببببّلّ فبببببي متكبببببررة

 األكثبر الشبكل والت كيبد، الوحدانيبة مبن املناسبة الدرجة يحقق الذي الشكل" يختار رالشاع

 البذي وللموقبف القبوّل مبن للغبر  األسلوبي وعرفه الصوتية وبنيته وإيقاعه نبرته في مناسبة

 .نظر فيها قضية وهي بالبحر، وارتباطه املعنى مس لة في النقاد اختلف وإن ،(2)"فيه يجرّي

                                                           
 .745 ،.م. ن )1

  عياد، )2

1985، 86. 
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بب تببارة يسببتعمل وهببو مببرات، أربببع فبباعلن مسببتفعلن ل سبيطا أصببل" :البسووي  -1  وأخببرّى امثمن 

بب امجببزوءّ  ببه" ال سببيط سببمي وقيببل ،(1)"امسدس 
ّ
 وسببطه وجبباء الطويببل، مببدى عببن ان سببط ألن

 مسب هل فبي تواليهبا أي الطويلبة، مقاطعبه أو أسببابه الن سا " وقيل ،(2)"فعلن وآخره فعلن

 تتببوالى إذ خبنهببا حببال فببي وضببربه عروضببه يفبب الحركببات الن سببا  وقيببل السببباعية، تفعيالتببه

 نفبببس ذات ودفقببة تجرببببة إلببى يحتبببا  أي التفعيلببة مبببزدو  بحببر وهبببو ،(3)"حركببات ثبببال  فيهببا

 عروضببان" ألّنهمببا املركبببة؛ البحببوّر مببن أّنهمببا فببي الطويببل مببع ال سببيط بحببر ويشببترك طويببل،

 يتشبببكل مببباك املوضبببع، وحسبببن التناسبببب وجبببوه وكثبببرة والحسبببن الشبببرف فبببي األعببباريض فاقبببا

 التنبوع إلبى تشبير الوحبدة وازدوا  تفعيلتبين، ذات مزدوجبة وحبدة تعاقبب مبن" فيهمبا الوزن

 .(4)"البحرين في والسواكن الحركات تناسب عليه ينطوّي الذي

 قصبببيدة( 193) عبببددها الببببال  قصبببائده مجمبببوع مبببن قصبببيدة( 45) فبببي الغبببزّيّ اسبببتعمله

 وصلت فقد ال سيط بحر أبيات عدد أما الثانية، املرتبة بذلك ليحتل( %23.31) وبنسبة

 وزنبببببه علبببببى الغبببببزّيّ ونظبببببم ،(%22.39) وبنسببببببة بيبببببت،( 5447) أصبببببل مبببببن بيبببببت( 1220) إلبببببى

ب الغبزّيّ اسبتعمله وقبد املائبة، تعبّدت التبي قصبائده من قصيدة  امجبزوءّ  يسبتعمله ولبم ،اتام 

 .فقط قصيدتين في إال

 ديببوان طبيعببة وهببي املببد ، فببي اأغلبهبب أّنّ ال سببيط بحببر علببى الغببزّيّ قصببائد علببى ويالحبظ

 ووصببف والنسبيب، الطلبل، علبى كبالوقوف الببديوان، قصبائد فبي األغبرا  وتتنبوع الشباعر،

 قصببائده إحببدى مقدمببة فببي الغببزّيّ يقببوّل ،...والفخببر واملببد ، واملعببارك، والصببحراء، اإلبببل،

 :(5)امادح ّ

                                                           
 .353 ،1987 السكاكي، )1

 .1/136  ،1981 القيرواني، )2

 .68 ،1987 خلوص ي، )3

 .389 ،.ت. د عصفور، )4

 .535 ،2008 الغّزي، )5
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ِجووووووووووود   لوووووووووووم مالموووووووووووووة

َ
نوووووووووووا ت

 
ذ

 
ِن  َعلووووووووووو  أ

 
ذ

 
 أ

 

 

َمع    ووووووووووو َّ  َوَمووووووووووود 
َ
  ف

 
ووووووووووّرِ  َم ِخوووووووووووت ِن  الّسِ

َ
 بووووووووووالَع 

  
 

ِعَبوووووووو 
َ
سوووووووواليِ  الَهووووووووو  ل

َ
 َوجاِهوووووووول  بأ

 

  بووووووووووووِه  
 
ووووووووووووباَبة ِن  الووووووووووووّرِي  لعووووووووووووَ   الصَّ

َ
ن
َ
 بووووووووووووالف

ووووووونَّ  
َ
َبًسووووووو الَهوووووووو   ظ

 
ووووووو  اَم 

َ
ل ب  وووووووه   ي  ع 

َ
 
 
َي 

َ
 ف

 

  
َ
وووِ   فوووي فكوووان

 
 
َ
وووَل  الق

 
وووِ   ِم 

 
 
َ
 الَبوووَدِن  فوووي الق

و وعووووووووووادَ  
 
ووووووووووك

 
اِد  إلووووووووووو  يش وووووووووووُّ وووووووووووه   الع 

َ
ت
َّ
 ِع 

 

و   
 
سوووووواِع ا إلوووووو  املطووووووّيِ  شووووووك

 
ووووووِن  ألن

َ
 والَوض

جوووووووود   َصووووووووبا ِموووووووون   َوينتشوووووووو   
َ
َها ن

 
ل
َ
ووووووووأ َيس 

َ
 ف

 

 

ووووووووووو    إنجوووووووووووادَ  
 
 
َ
 ِقَموووووووووووِن  بالّضووووووووووو   َجوووووووووووِدير   ق

  
 
ق ووووووووووووو 

َّ
ونووووووووووِوي ل والش

َ
ووت ج 

َ
اَره يو وووووووووووووَّ

 
َحوووووووووووود   ن

َ
 أ

 

ِة  ِمَن  
َ
ض ِن  َرو  وِة  ِمن   َبل الحز 

َ
ض  الَحوَزِن  َرو 

   َ وووي 
َ
ووور     ل

 
  التغ

 
ن

َ
و أ

 
وووك

 
ش

َ
ر   نوووو   ت

َ
 َسوووف

 

َمووووووو 
َّ
اَ   اوِإن

َ
ووووووود   ذ

 
ِن  ِفوووووووي الجوووووووونِ   فق

َ
 الووووووووَوط

 وحّبببببه، شببببوقه امبببببديّ  قصببببيدته بببببدأ ولكنببببه امللببببك، يمببببد  القصببببيدة هببببذه فببببي فالشبببباعر 

 املزدوجببببببة ال سبببببيط نغمبببببة جببببباءت وقبببببد والحبيببببببب، األهبببببل وفقبببببدان غربتبببببه للملبببببك ويشبببببكو

 اطفبةبع امللبيء املبد  مبن النبوع وهبذا للملبك، يرسبلها التبي الخطابيبة لهبذه مالئمة التفعيلة

 .الشاعر عند الغربة ألم على دليل موطنه إلى وشوقه نجد ديار إلى شوقه من صادقة

ببب( فببباعلن /مسبببتفعلن) املزدوجبببة بتفعيلتبببه التبببام ال سبببيط بحبببر جببباء لقبببد   لنزعبببة امالئم 

ببه لببذا نجببد؛ لببديار وشببوقه حبببه عببن خاللببه مببن عّبببر للتعبيببر، الخطابيببة الشبباعر
ّ
 يحتببا  فإن

 والضبر  العرو  في الشاعر التزم حيث ال سيط، نغمة في توفر ما وهذا هادئة نغمة إلى

ببن) فتصبببح( فبباعلن) السبباكن الثبباني الحببرف بحذفببه الخبببن، بزحبباف
ُ
ِعل

 
بب أشبباع ممببا( ف  انوع 

 بتبببوالي وذلبببك األبيبببات نهايبببة فبببي اإليقببباع سبببرعة مبببن زاد ببببل شبببطر، كبببّلّ نهايبببة فبببي الحركبببة مبببن

ن) حركات ثال 
ُ
 اخبتالف عبن النباتج األبيات في الداخلي اعياإليق البطء يعّو  حتى ،(فِعل

 الساكن الثاني حذف إلى لج  الشاعر أّنّ ُيالحظ كما أخرى، تفعيلة مع اكميّ  املقاطع عدد

 مببن قليببل إلعطبباء السببابقة األبيببات معظببم فببي( مببتفعلن) لتصبببح ،(مْسببتفعلن) فببي( الخبببن)

 :(1)قوله ال سيط مخلع عن األمثلة ومن البيت، حشو في السرعة

ا خ عوووووووووووووووووِة اإلمووووووووووووووووواِ  
َ
 سووووووووووووووووون

 
 َجوووووووووووووووووا ت

 

 

وووووووووووووووووووووووووَو  املووووووووووووووووووووووووووامي  ح 
َ
جوب  وووووووووووووووووووووووووا ن

َ
 ت

 َم يوووووووووووووووو   القووووووووووووووووريِ  َراِ ووووووووووووووووي 
َ

وووووووووووووووو 
 
ن
َ
 أ

 

واِ   
 
 سووووووووووووووووووووووووواَ  ألفاظووووووووووووووووووووووووه الّسووووووووووووووووووووووووو

                                                            
 .790 ،2008 الغّزي، )1
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ر 
َ
وووووووووووووووووووووووورَو  ِبكووووووووووووووووووووووووّلِ أ َ  ي   ِشووووووووووووووووووووووووعر 

 

وووووووووووووووووَعِر الَحوووووووووووووووووَراِ   
 

ش
َ
ووووووووووووووووو  امل

َ
ووووووووووووووووو  ِإل  َح َّ

 تفعيلبببة أصبببا  ملبببا" ببببذلك وُسبببمي األخيبببرين، البيتبببين فبببي ال سبببيط مخلبببع إلبببى الغبببزّيّ جببب ل 

بب سببمي فعببولن إلببى مسببتفعلن مببن فانتقلببت التغييببر مببن كثيببر والضببر  العببرو   ،(1)"امخلع 

ْفِعبببْلّ) فتصببببح الطبببي( مسبببتفعلن) فبببي ويجبببوّز  الصبببدر فبببي مقببببوّل العروضبببين عنبببد" وهبببو( ُمت 

 . (2)"العجز في مستكره

 الغببزّيّ اسبتخدمه( فباعلن مسببتفعلن،) تفعيلتبين مبن منبه يتكببوّن ومبا ال سبيط بحبر إّنّ

 عبدد اخبتالف عبن النباتج ال سبيط بحبر في الداخلي االيقاعي البطء من الرغم ىوعل بكثرة،

بببب املقبببباطع  لتببببوالي سببببرعة أكثببببر النغمببببة فتصبببببح والعلببببل، الزحافببببات علببببى يعتمببببد جعلببببه اكمي 

 .الحركات

ّ سبببمي :الطويووول  -2
 

بببه" طبببويال
ّ
ّ وال امجبببزوءّ  يسبببتعمل فلبببم أجزائبببه، بتمبببام طبببال ألن  وال امشبببطور 

ّ
 
 ألّنّ الشبعر؛ علبى املتلقي وتجذ  التشويق تمنح واضحة غنائية ويلالط ولبحر ،(3)"امنهوك

 الغريبببب، عبببن وابتعببباده الشبببعر بسالسبببة يشبببعر أن للمتلقبببي يتبببيح ممبببا واضبببح البببوزن إيقببباع

ّ وأربعين ثمانية إلى تصل البحر هذا حروف عدد أّنّ كما
 
 املوسيقي أثره من يزيد مما ،اجزئ

 فعبببولن الطويبببل وأصبببل" التفعيلبببة، مبببزدو  بحبببر وهبببو التصبببريع، عنبببد وخاصبببة املتلقبببي علبببى

 العرببي الشبعر فبي الطويبل بحبر شبيوع نسببة أن العرضيوّن وعّدّ ،(4)..."مرات أربع مفاعيلن

ّ الشببعر بحببوّر أكثببر فهببو آخببر، بحببر مببن نسبببة يضببارعها ال حيببث عاليببة نسبببة
 

 فببي اسببتعماال

                                                           
 .58 ،2002 قاسم، )1

 .59 ،.م. ن )2

 .65 ،2004عثمان، )3

 .527 ،1987 السكاكي، )4
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 بهبذا نظبم قد يثهوحد ووسيطه قديمه العربي الشعر ثلث من أكثر" ألّنّ ؛(1)العربي الشعر

 .(2)"البحر

ّ بلغت البحر هذا في الشاعر قصائد عدد  مئوية وبنسبة قصيدة،( 41) وأربعين اواحد 

 املركببببز يحتببببل بببببذلك وهببببو قصببببيدة،( 193) عببببددها البببببال  القصببببائد عببببدد مببببن%(  21.24)

ببب( 1399) بلببب  فقبببد الطويبببل بحبببر أبيبببات عبببدد أمبببا وال سبببيط، الكامبببل بعبببد الثالبببث  مبببن ،ابيت 

 25.68) مئويبة وبنسببة ،(5447) عبددها والببال  الديوان في الواردة الشاعر أبيات مجموع

بب%(  ببه ؛انسبب يّ  بطببيء إيقبباع ولببه األبيببات، عببدد فببي ال سببيط بعببد ويبب تي ،اتقريب 
ّ
 علببى يعتمببد ألن

 الفتببببببرة فببببببي طويلببببببة وهببببببي( مفبببببباعلين) واألخببببببرّى قصببببببيرة، وهببببببي( فعببببببولن) إحببببببداهما تفعيلتببببببين

 :(3)الصبا أيام وذكر وأهله الزمان شكوّى في هقول أمثلته ومن الزمنية،
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 هبببدوء إلببى الشبباعر مبببن يحتببا  الت مببل وهبببذا واسببتفهام، بت مببل قصبببيدته الشبباعر بببدأي 

( مفبببباعلين فعببببولن،) تفعيلتببببه بببببازدوا  الطويببببل بحببببر فجبببباء التركيببببز، يسببببتطيع حتببببى وبببببطء،
 فبببي ببببطء إلبببى يبببؤدي التفعيلتبببين اخبببتالف أّنّ كمبببا الشببباعر، علبببى املسبببيطرة للعاطفبببة امناسببببّ 

 زحببببباف اسبببببتخدام إلبببببى الشببببباعر ولجببببب  إنشببببباده، أثنببببباء إليبببببه يحتبببببا  الشببببباعر فبببببإّنّ اإليقببببباع،

 والضببر  العببرو  فببي خاصببة البحببر تفعيلتببي مببن السبباكن الخببامس حببذف وهببو القبببض،
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ببب يضبببفى حتبببى"  عبببن النببباتج بامللبببل اإلحسببباس كسبببر علبببى تعمبببل التبببي اإليقببباع سبببرعة مبببن انوع 

 .(1)"األبيات في الحركي البطء
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 امتعلق ّ أصبح حتى حياته، في قضاها التي الجميلة ماأليا تذكر إلى الشاعر ميلي 

 العرو  في القبض زحاف كان لذا ،اسريعّ  ي تي أن الشاعر أراده التعلق هذا ب مانيه،

 الطويل بحر أن الرغم على التفعيلة، ازدوا  من والرتابة امللل من ليتخلص والضر ،

 القصيدة ألّنّ القصيدة؛ كتابة قبل البحر يحدد أن يمكن ال والشاعر-بالهدوء يتميز

 ،(فعولن) في القبض جواز استخدام إلى الشاعر لج  كما -بالشاعر تمر شعورية حالة

 الصدر في الحركات ف صبحت العجز، في كما الصدر في ي تي وقد ،(فعوّل) فتصبح

 بل( فعولن) الشاعر يستخدم لم حيث القصيدة، مطلع في خاصة سرعة أكثر والعجز

 .األبيات بقية في وكذلك ،"فعوّل"

 الزحاف امستخدم ّ شعره، في الطويل بحر يوظف أّنّ الشاعر يستطيع وهكذا

ّ وأوزانه موسيقاه من يحرك أن فيستطيع املناسب والعرو 
 

 والبطء الهدوء من متنقال

 .والحركة السرعة إلى

                                                           
 .58 ،2008 الجيار، )1

 .461 ،2008 الغّزي، )2
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 فببباعالتن، مسبببتفعلن، فببباعالتن،: )التاليبببة التفعبببيالت علبببى مبنبببي الخفيبببف بحببر :الخفيووو  -3

بببببببببببه أي ،(تمبببببببببببرا سبببببببببببت
ّ
بببببببببببه" االسبببببببببببم؛ بهبببببببببببذا ُسبببببببببببّمي املزدوجبببببببببببة التفعبببببببببببيالت مبببببببببببن أن

ّ
 أخبببببببببببف ألن

بببببه التبريبببببزّي أمبببببا ،(1)"السبببببباعيات
ّ
 اتصبببببلت املفبببببروق الوتبببببد ألّنّ" التسبببببمية سببببب ب أّنّ يبببببرّى فإن

بب سبمى وقيبل فخفببت، األسببا  بحركببات األخيبرة حركتبه  والتقطيببع، البذوّق فببي لخفتبه اخفيف 

ببببه
ّ
 بموسببببيقاه ويمتبببباز ،،(2)"األوتبببباد مببببن أخببببف سبببببا واأّل أسبببببا ، ثالثببببة لفظببببه فببببي يتببببوالى ألن

ببب العرببببي الشبببعر فبببي الخفيبببف ويبببرد فيبببه، الالزمبببة غيبببر والعلبببل الزحافبببات لكثبببرة العذببببة،  اتام 

بب إال يسببتخدمه لببم الغببزّيّ ولكببّنّ ،اومجببزوءّ   الشبباعر كتبهببا التببي القصببائد عببدد بلبب  وقببد ،اتام 

 مئويبببة وبنسببببة ،(193) هاعبببدد الببببال  القصبببائد مجمبببوع مبببن قصبببيدة( 13) الخفيبببف علبببى

ب( 491) الخفيف بحر على األبيات عدد بل  وقد ،اتقريبّ %(  6.73)  األبيبات مجمبوع مبن ابيت 

 %(. 9.01) مئوية وبنسبة ،(5447)

 البذي السباكن الثباني حبذف وهبو الخببن ومنهبا الخفيبف بحبر والعلبل الزحافات تصيب

 الثانيببببببببببة تفعيلتببببببببببه أو ،(تببببببببببنفعال) لتصبببببببببببح( فبببببببببباعالتن) والثالثببببببببببة األولببببببببببى تفعيلتببببببببببه يحببببببببببذف

 وهبببو" التشبببعيث، فيصبببيبه ضبببربه أمبببا ،(مفببباعلن) لتصببببح( مبببتفعلن) لتصببببح( مسبببتفعلن)

 تصببببببببير أن وهببببببببو وتببببببببدها، متحركببببببببي أحببببببببد حببببببببذف أي املجمببببببببوع، الوتببببببببد ثبببببببباني أو أوّل حببببببببذف

ّ وُسبمي ،(3)("مفعبولن) علبى فينقل( فاالتن) أو( فاعاتن( )فاعالتن)
 
بك" امشبعث

ّ
 أسبقطت ألن

 البيتببين فببي الجببواز هببذا إلببى الغببزّيّ ولجبب  الجببزء، فتشببعث موضببعها غيببر فببي ةحركبب وتببده مببن

 :(4)املد  في الغزّي قوّل من ومثاله األخيرين،
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 الثببباني البيبببت عبببرو  أمبببا ،(مبببتفعلن) إلبببى( مسبببتفعلن) تحولبببت والثببباني األوّل البيبببت فبببي 

 بحبببببر علبببببى قصبببببائده يبنبببببي الغبببببزّيّ نبببببرّى وهكبببببذا ،(فعالتبببببن( )فببببباعالتن) صبببببارت فقبببببد وضبببببربه

 تصيب التي بالزحافات امستعينّ  إليه الشاعر لج  وقد مجزوئه، على ينظم ولم الخفيف،

 .املد  وخاصة يةالشعّر األغرا  جميع في البحر

 ويمكبن شبطر، كبل في مرات ثال  مكررة( مفاعلتن) تفعيلة من يتكوّن الوافر بحر: الوافر -4

بببه حركاتبببه، لتبببوفر" اوافبببرّ  ُسبببمي شبببطر، كبببل فبببي مبببرتين التفعيلبببة بتكبببرار امجبببزوءّ  يببب تي أن
ّ
 ألن

 اوافببرّ  سببمي وقيببل ،"متفبباعلن منببه يفببك ومببا ،"مفبباعلتن" مببن حركببات أكثببر األجببزاء فببي لببيس

 علببى شب يء يبرد لبم مبا األغبرا  مبن فقبل" باملرونبة، البوافر بحبر ويتصبف ،(2)"أجزائبه فبوّرلّو

 إجمببالي مبن قصبيدة( 18) البوافر علبى الغبزّيّ نظمهببا التبي القصبائد عبدد وبلغبت ،(3)"البوافر

بببببب( %9.32) مئويببببببة وبنسبببببببة قصببببببيدة،( 193) البببببببال  القصببببببائد عببببببدد  عببببببدد بلبببببب  كمببببببا ،اتقريب 

ببببب( 464) البببببوافر بحبببببر علبببببى األبيببببات  ومبببببن ،%( 8.51) مئويبببببة وبنسببببببة عبببببدد مجمبببببوع مببببن ابيت 

 كمببا الببوافر، بحببر علببى الشبباعر نظمهببا ،(املائببة فببوّق) الطببوال القصببائد إحببدى أّنّ املالحببظ

بببببه الغبببببزّيّ لبببببديوان البببببباحثين دراسبببببة خبببببالل مبببببن يالحبببببظ
ّ
 البببببوافر، مجبببببزوء علبببببى يبببببنظم لبببببم أن

 :(4)يقوّل

                                                           
 . 397 ،.م. ن )1

 .51،.ت. د التبريزي، )2

 .22 ،1996الطرابلس ي، )3

 .564 ،2008 الغّزي، )4
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تموووووووووواِدي ؤّيووووووووووَد الووووووووووّديِن اع   َع يووووووووووَ  م 

 

وووووووووال 
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َ
جووووووووون

َ
ووووووووو     ت
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ووووووووو ِ   إل
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 األَعووووووووواِدي ك
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ووووووووووووووووووول  وا موووووووووووووووووووال   

 
ط

َ
مووووووووووووووووووواَد  امل

َ
 ت

 

 

 وطوووووووووووول  النتظوووووووووووواِر ِمووووووووووووَن الجووووووووووووَراِد  

  َوقوووووووووود 
َ

  ِ
َ
  الرَّحيوووووووووول   أ

َ
وووووووووو 

 
هِفووووووووووي وأن

َ
 ك

 

َواَ   َوموووووووووووووون   َو اِدي َراح ِ وووووووووووووو  َجوووووووووووووود 

 جججج    

 إليووووووووووووووووَ  أبكوووووووووووووووواَر املعوووووووووووووووواِني
 

ففوووووووووووووووو  َ
  

 

َيووووووووووووووووووواِدي 
َ
 إلووووووووووووووووووويَّ أبكووووووووووووووووووواَر األ

َّ
وووووووووووووووووووز  

َ
 ف

 في القطف أصابه وقد إال البحر هذا يرد ولم كالكامل، رونةبامل الوافر يتميز 

اِعْلّ) لتصبح والضر  العرو  ف  ّ( م 
 

 الخفيف الس ب بحذف وذلك( مفاعلتن) من بدال

 قبلهما، حركة ومعهما حرفين منه قطفنا ألننا" بالقطف يسمى ما وهو منها، باألخير

 العصب يصيبه كما ،(1")جرةالش من بش يء بها فيعلق نقطفها، التي الثمرة نحو فصار

ن) لتصبح املتحرك الرابع بتسكين وذلك
ُ
ت
ْ
ل اع   األوّل الشطر من الثانية التفعيلة في( ُمف 

 : (2)يقوّل األول، البيت من الثاني والشطر

وووووووووووووواِلي
َ
ووووووووووووودِد الخ

 
ووووووووووووووالي امل

َ
 خ

 
كووووووووووووورت

َ
 ذ

 

يوووووووووووووواِلي 
َّ
 أكمووووووووووووواِ  ال 

َ
وووووووووووووور  

 
 ط

 
 َوكانووووووووووووو 

بوووووووو ُّ  
َ
وووووووون   َجف وووووووو َّ  كووووووووأنَّ  ف

 
وووووووو    َجف  َعض 

 

 

وووووووووقاِل ط  وِهوووووووووَد بالّصِ  ريووووووووور  الَحوووووووووِدّ ع 

ِصوووووووووِد  َولوووووووووم 
َ
ووووووووور   أ

َ
ووووووووو  الك

ّ
  ح 

 
طووووووووواَرت

َ
 أ

 

وووووووووووالِل   غِربوووووووووووِة الضَّ
َ
شوووووووووووِد أ  الرُّ

 
وووووووووووَزاة  ب 

 مببن سببواه علببى املفضببل هببو الغببزّي عنببد التببام الببوافر بحببر أّنّ األبيببات خببالل مببن بببدوي 

 .القوّل تداوّل في وأسلوبه ومعانيه االيقاعية مساحته سعة بس ب الوافر أنواع

 املتقببار  بحببر يتكببوّن ،(3")أفضببل، والفببتح وكسببرها، الببراء بفببتح" املتقببار  بحببر :قووار املت -5

 أجزائبه، لتقبار " االسبم بهبذا وُسمي"  ،امجزوءّ  ويسدس ،األصل في وهو اثمانيّ  فعولن من

ها خماسية وإّنها
ّ
ه: "امتقاربّ  ُسمي وقيل ،(4)"ابعضّ  بعضها يشبه كل

ّ
 الشبعر أبينبة في ليس ألن

                                                           
 .99 الشاويش، )1

 .470 الغزي، )2

 .41 ،1988 محمود، )3

 .1/136 ،1981 القيرواني، )4



  الغّزي إسحاق أبي شعر يف اإليقاعية البنية

 275 صفحة ،(2019) 14املجمع، العدد 

 ،وس ب وتد على مبنى أجزائه كّلّ ألّنّ وذلك املتقار ، كقر  أسبابه من تادهأّو تقر  ش يء

 تفعيلتبه ألّنّ املتلقبي؛ أذن فبي طبرّق إحبدا  إلبى البيبت في مرات ثماني التفعيلة تكرار ويؤدي

 الغبزّيّ كتبب حبّده، مبن بهبا ومبا( لبن) ومبن الصبوت، فبي خفبوت مبن بهبا ومبا( فعبو) من مكونة

 املتقببببببار  بحبببببر أبيببببببات عبببببدد وصبببببل وقببببببد ،%( 6.21) بنسببببببة قصببببببيدة،( 12) املتقبببببار  علبببببى

بب( 240)  علببى العببام الطببابع أّنّ ويالحببظ األبيببات، مجمببوع مببن%(  4.40) مئويببة وبنسبببة ،ابيت 

 : (1)الغزّيّ قوّل ومنه الهجاء، في أبيات ثالثة عدا املد ، في املتقار  بحر

ووووووووووووووا
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هوووووووووووووووِري ِبأ

َ
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َّ
ووووووووووووووو 

َ
 َهووووووووووووووووً  خ

 

وووووووووا 
َ
ض

َ
نق

َ
  أ

َ
ضووووووووو 

َ
  وانق

َ
وووووووووا َمضووووووووو  مَّ

َ
 
َ
 ف

( فعبببو) فعبببولن ف صببببحت الحبببذف، أصبببابها قبببد والعبببرو  الضبببر  أّنّ املطلبببع فبببي نجبببد 

ببْلّ) تصببببح أو( لببن) حبببذف بعببد ع 
 
 وفبببي القصببيدة، بدايبببة فببي التصبببريع إلببى ذلبببك يرجببع وقبببد ،(ف

 أو( فعبببو) محبببذوف والضبببر ( فعبببولن) صبببحيحة العبببرو  أن نجبببد والثالبببث الثببباني البيبببت

ل ّ) ع 
 
 (.ف

 :(2)قوله الصحيح والضر  الصحيح العرو  أمثلة ومن

وووووووووو 
َ
  َم 

َ
  َجوووووووووواو 

 
وووووووووووق

ّ
 ال وووووووووو اِع  َحوووووووووودَّ  الش

 

واِ ي  قوووووووووووا   َعوووووووووووديَم الووووووووووودَّ ِ
ّ
 ال 

َ
 َوكوووووووووووان

وووووووفا    الّصِ
 

ِ الضوووووووم  ِ  َجَع ووووووو 
ّ

 بكووووووو 

 

 َوشوووووووكَو  الَهوووووووو  ب سووووووواِن ال ووووووو اِع  

 :(3)يقوّل ،(فعولن) اصحيح ّ والضر ( فعولن) ايح ّصح العرو  جاء قدف 

ائبووووووووووووووووات
ّ
َ  الن ِصوووووووووووووووود 

 
ق

َ
ضووووووووووووووووِ َ  ت

َ
 ِلف

 

ووووووووو    
َ
ض

َ
ت

 
ق
 
وووووووووِرَ  امل

 
 ِمووووووووون  َوف

 
تأخووووووووو 

َ
 ف

 الشببببببطر مببببببن األولببببببى التفعيلببببببة أو األوّل الشببببببطر مببببببن والثانيببببببة األولببببببى التفعيلببببببة أن جببببببد 

 فعيلبةت مبن السباكن الخبامس الحبرف يحبذف مفرد زحاف وهو القبض أصابها قد الثاني،

بببببب( فعببببببوُلّ) لتصبببببببح فعببببببولن
 
 اشببببببباع مببببببن بببببببد وال متحببببببرك، علببببببى نقببببببف ال إذ للمعهببببببود، اخالف

                                                           
 .800 ،2008 الغّزي، )1

 565 ،2008 الغّزي، )2
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 حبذف وهبو الحبذف أصبابه والضبر  ،(فعبولن) صحيحة فجاءت العرو  أما ،(1)الحركة

 (.فعو) تصبح( فعولن) التفعيلة آخر في الخفيف الس ب

 وعلبل، زحافبات مبن البحبر أصبا  ومبا املتقار  بحر استخدم الغزّي أن نجد وهكذا 

 .املتقار  مجزوء على اشعرّ  ينظم لم ولكّنه

 مسببببدس االسببببتعمال فببببي وهببببو مببببرتين، مسببببتفعلن مفعببببوالت مسببببتفعلن" وأصببببله: املنسوووور  -6

 مستفعلن أن وذلك وأجناسه، أضرابه يلزم مما النسراحه" ؛امنسرح ّ ُسمي ،(2)..."ومنهوك

 لم ضربه في مستفعلن وقعت ىومت أصلها، على مجيئها من يمنع مانع فال اضربّ  وقعت متى

"  يعبببود التسبببمية سببب ب أن الخليبببل عبببن ورد كمبببا ،(3)"مطويبببة جببباءت لكنهبببا أصبببلها علبببى تجببب 

 علبى ،%( 1.55) مئويبة وبنسببة قصبائد( 4)فبي الغبزّي واسبتخدمه ،،(4)"وسهولته النسراحه

 تتجباوّز لبم السببعة القصبائد هبذ أن إال قصبائد( 7) قصبائده بلغبت السبريع بحر أن الرغم

بببب( 25)  عببببدد أّنّ إال القليلببببة قصببببائده عببببدد مببببن الببببرغم وعلببببى املنسببببر ، بحببببر أمببببا ،فقببببط ابيت 

ببب( 200) وصبببلت أبياتبببه  قصبببيدة: كالتبببالي املنسبببر  قصبببائد توزيبببع إّنّ ،%( 3.67) وبنسببببة ابيت 

 مببببا حببببد إلببببى نسبببببة وهببببي ،(2) والرابعببببة( 64) والثالثببببة ،(48) والثانيببببة( 88) أبياتهببببا عببببدد بلبببب 

 :(5)قوله ومثاله ،أبياتها عدد مع القصائد بعدد مقارنة عالية

 
َ

وا ل حسوووووووووب 
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َ
مى ت  بالووووووووووووووووووودُّ

 

َبوووووووووا  ج   وووووووووا   
َ
ون وووووووووِ  د  ج   الح 

َ
وووووووووواِرق

َ
 خ

 ،مطوّي مثلها الضر  وكذلك ،"مستعلن" مستفعلن فصارت مطوية العرو  اءتج 

 تبببوالي إلببى أدى ممببا ،(مسببتعلن) فصببارت مسببتفعلن، مبببن السبباكن الرابببع حببذف هببو والطببي

                                                           
 .259 ،2002الشاويش، )1
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 وكبببببذلك طويلبببببة، الشبببببعورية الدفقبببببة لبببببتكن والضبببببر  العبببببرو  فبببببي متواليبببببة حركبببببات ثبببببال 

 أصببببابه فقببببد الحشببببو فببببي أمببببا التصببببريع، لوجببببود األوّل البيببببت فببببي خاصببببة املوسببببيقية النغمببببة

" فعبببوالت"و" مبببتفعلن" "مسبببتفعلن" فتصبببير السببباكن الثببباني الحبببرف حبببذف" وهبببو" الخبببن"

 ومببن ،"فبباعالت" إلببى وتنقببل" مفعببالت" لتصبببح" مفعببوالت" الطببي أصببا  كمببا ،(1)"معببوالت"

 أو العبرو  أو الحشبو فبي سبواء والعلبل الزحافبات باسبتخدام التفعبيالت فبي تنويعبه خالل

 تكببببوّن قببببد القصببببيدة أّنّ مببببن الببببرغم علببببى املوسببببيقية النغمببببة فببببي تنويببببع إلببببى يهببببدف الضببببر ،

 :(2)امللوك بعض في يقوّل ،واحدة شعورية دفقة
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َّ
َهووووووووووووووووا كأنَّ ووووووووووووووووا الوووووووووووووووو  ِ ع 
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وووووووووووه     ت

ُّ
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 فببي الطببي أصببابها وقببد والضببر  العببرو  وجبباءت املنسببر ، علببى قصببيدته الشبباعر بنببى 

 بلبببب  والتبببي القصببببيدة بقيبببة وكببببذلك ،(مفعلبببن) لتصبببببح( مسبببتعلن) السببببابقة األبيبببات جميبببع

ببب( 88) أبياتهبببا  علببببى األمثلبببة ومببببن والطبببي، الخببببن أصببببابها فقبببد البيببببت وحشببب فبببي وكببببذلك ،ابيت 

 :(3)قوله" الطي" الحشو من الساكن الرابع حذف

ووووووووووووووووووَرر  
َ

ووووووووووووووووووه  ش
َ
بووووووووووووووووووا ل

ُّ
ووووووووووووووووووِتعل  بالظ

َ
ش  م 

 

وووووووووووووووووه   
 
ول َتِ ِبوووووووووووووووووه   َي  

 
خووووووووووووووووواِن م    ِمووووووووووووووووون  د 

 لتصببببببببح السبببببباكن، الرابببببببع منهببببببا حببببببذف" مسبببببببتفعلن" حيببببببث الحشببببببو فببببببي الطببببببي صببببببا أ 

 .األوّل لشطرا من األولى التفعيلة في" مستعلن"
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 فبببببي والثالثببببة املببببد ، فببببي اثنتببببان قصببببائد، ثببببال  املنسببببر  علببببى كتببببب الشبببباعر فببببإّنّ وبعببببد

 أتاحبببببه مبببببا أن يالحبببببظ كمبببببا املنسبببببر ، مجبببببزوء علبببببى قصبببببيدة الشببببباعر يببببببِنّ لبببببم كمبببببا الهجببببباء،

 تنويبببع علبببى سببباعد ممبببا الشببباعر، بهبببا أخبببذ علبببل أو زحافبببات مبببن املنسبببر  لبحبببر العرضبببيوّن

 ولببببم واحببببدة تفعيلببببة علببببى القصببببيدة كانببببت ولببببو الرتابببببة مببببن  للخببببرّو الشببببعورية الببببدفقات

ّ كببان الشبباعر وكبب ن تغييببر، أي يصبببها بب بببذلك ليخلببق التغييببر؛ هببذا اقاصببد   اإليقبباع مببن انوع 

 .املتلقي على ليؤثر الجميل

 تببارة، األصببل علببى يسببدس وأنببه مببرات، سببت" فبباعالتن" تكببرار مببن البحببر هببذا ُيبنببى :الرموول -7

بببببه" االسببببم؛ بهببببذا الخليببببل وسبببببماه ،(1)"أخببببرّى امجببببزوءّ  ويربببببع
ّ
 لضبببببم الحصببببير برمببببل شبببببه ألن

 الرمببل ألّنّ أو األسبببا ، بببين األوتبباد لببدخوّل" االسببم بهببذا ُسببمي وقيببل ،(2)"بعببض إلببى بعضببه

بب إال الغببزّي يسببتخدمه ولببم ،(3)"الببوزن هببذا مببن يخببر  الغنبباء مببن نببوع  الغببزّي وقصببديتا ،اتام 

ببب( 41) بلغبببت وقبببد املبببد  فبببي إحبببداهما الرمبببل بحبببر علبببى ( 11) وهبببي الوصبببف فبببي واألخبببرّى ،ابيت 

بببببب  مجمببببببوع مببببببن( %1.03) األبيببببببات ونسبببببببة ،(%0.95)مئويببببببة بنسبببببببة( 52) ومجموعهمببببببا ،ابيت 

 :(4)يقوّل ،(193) القصائد

ووووو ِ   موووووريَ   َيوووووا
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وووووووووووووم  
َ
ا ك

َ
 َجاريوووووووووووووة   ِمووووووووووووون   ِفيوووووووووووووَ   َعهووووووووووووودن

 

وووِل رّبووواِت الِحجووواِل    بالَحج 
 

سووو 
َ
 َجان

َها    ِقووووووووووووووووودُّ
 
ووووووووووووووووودة  ِمنَ وووووووووووووووووا ع 

 
ووووووووووووووووور 

َّ
 والط

 

 ِطوووووووووووووووووراد  ِوِنوووووووووووووووووزاِل  
َ
 َبووووووووووووووووو ن

 
َعووووووووووووووووو  ِ

ّ
 و  

وووووووووووووووووووووووووووه   
 
ِقيف

 
 
َ
وووووووووووووووووووووووووووه  ت

 
ق

 
 
 
َهِري  خ  َسوووووووووووووووووووووووووووم 

 

سووووا      صووووقاِل  وصوووو  َعوووون   َحوووولَّ  َوح 

بب البوزير بهببا يمبد  التببي قصبيدته الشبباعر يببدأ   املنهببل املطبر مببن والبركبة بببالخير لبه اداعي 

بب الببدهر أصبببح وقببد ،معببه قضبباها التببي األيببام لتلببك بالتببذكر يبببدأ ثببم عليببه،  مببن بقربببه اربيع 

 اوصببف ّ يصبفهن ف خببذ حسبناوات، وجببوار خيبرات مببن البوزير عنببد كبان بمببا يببدأ ثببم البوزير،

بببب  وشببببجاعته، كرمببببه ويمببببد  فيمدحببببه القصببببيدة بقيببببة فببببي املمببببدو  إلببببى يصببببل أن علببببى ادقيق 

 ةالشببحن هببذه يخببر  جعلتببه وقببد املكببررة،" فبباعالتن" بتفعيلتببه الرمببل بحببر الغببزّيّ يوظببف

 أّنّ نجبببد اعروضببيّ  األبيببات تحليبببل وعنببد ،الخببوالي أيبببام ليتببذكر الببوزير، مبببد  فببي العاطفيببة

 تغييببر، يصبببها ولببم والضببر  العببرو  فببي" فبباعالتن" القصببيدة مطلببع فببي اسببتخدم الشبباعر

 مببببببن السبببببباكن الثبببببباني حببببببذف وهببببببو الخبببببببن، أصببببببابها فقببببببد الثالببببببث البيببببببت عببببببرو  فببببببي لكببببببن

 الخببببببن، أصبببببابه وقبببببد العبببببرو  جببببباء الخبببببامس بيبببببتال وفبببببي ،"فعالتبببببن" لتصببببببح" فببببباعالتن"

 فصببببارت" فبببباعالتن" مببببن الخفيببببف السبببب ب حببببذف وهببببو والحببببذف السبببباكن، الثبببباني حببببذف

"ّ
 

ِعببال
 
" فبباعال" األخيببر البيببت عببرو  وجبباءت ،"فبباعالتن" جبباء فقببد الضببر  أمببا ،"فعلببن" "ف

 اتاألبيببب علبببى يضببفي العبببرو  تفعيلببة فبببي التنبببوع وهببذا ،"فعالتبببن" جبباءت وضبببربه" فبباعلن"

ببب  العببببرو  عنببببد يقبببف لببببم التنببببوع أن كمبببا الرمببببل، موسبببيقى عببببن الناتجببببة الحركبببة مببببن انوع 

ببب الحشبببو أصبببا  فقبببد فقبببط، والضبببر   إلبببى التفعيلبببة النتقبببال الحركبببة تبببزداد وببببذلك ،اأيض 

 .(1)"رنة وفيه منسابة رشيقة خفيفة" موسيقى وهي القصيدة موسيقى فتزداد أخرى،

 أو العببببرو  أو الحشببببو فببببي سببببواء التفعيلببببة يببببرتغي إلببببى يلجبببب  الشبببباعر أن الواضببببح ومببببن

 .الرمل مجزوء الغزّيّ يستخدم ولم الضر ،

                                                           
 .134 ،.ت. د املجذو ، )1
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 علببببببى يسبببببدس االسبببببتعمال وفببببببي ،(مفعبببببوالت مسبببببتفعلن مسبببببتفعلن) أصببببببله :السوووووريع بحووووور -8

ّ ويثلث األصل،  األبيات من اعددّ  إال السريع بحر على الغزّي يكتب ولم ،(1)أخرّى امشطور 

ّ القليلة  :(2)قوله ومنه ،(0.4) مئوية وبنسبة ،ابيتّ  (24) تتعدى ال فهي ،اجد 
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اَسووووووووووووووووووووووووَ  امل

َ
ن
َ
 ت

 أثبببره( قفبببا)و.. .لعنبببقا مبببؤخر مقصبببور، اسبببم ،(قفبببا")مبببن مببب خوذ: لغبببة القافيبببة: القافيوووة: ا انًيووو 

ّ قافيات" جمعها: والقافية ،(3)"إياه اتبعه أي بفالن أثره على( قفى)و أتبعه،  جبزء آخبر: وقواف 

 وهبي ،(4)..".كلمتبين أو أخبرى، وبعبض كلمبة أو كلمبة، بعبض أو كلمبة يكبوّن وقبد الشبعر، بيت في

 املتحببرك مببع هيليبب سبباكن أوّل علببى البيببت فببي حببرف آخببر مببن" أحمببد بببن الخليببل عنببد: ااصببطالح ّ

" هي القافية أّنّ يرّى وبعضهم ،...البيت في كلمة آخر" األخفش عند وهي ،...الساكن قبل الذي

 فببببببي الببببببوزن شببببببريكة" القافيببببببة أّنّ رشببببببيق ابببببببن ويببببببرّى ،(5)"القصببببببيدة هببببببي بعضببببببهم وعنببببببد البيببببببت

 مببببببن الببببببرغم وعلببببببى ،(6)..."وقافيببببببة وزن لببببببه يكببببببوّن حتببببببى اشببببببعرّ  ُيسببببببمى وال بالشببببببعر االختصببببببا 

 سببواء البيببت آخبر تقببع أّنهبا علببى القافيبة حببوّل اتفبباق هنباك أّنّ إال املفبباهيم هبذه بببين فاالخبتاّل

 .(7)امقطعّ  أو كلمة أكانت

 وبالشعر عامة، بصورة الشعر في القافية أهمية على الحاضر العصر في العلماء يتفق

 التي العناصر كل تشمل أو العنصر في" تتمثل أّنها بعضهم رأى حتى خاصة، بصورة املقفى

 مصّوت، هو ما ومنها صامت، هو ما العناصر هذه ومن القصيدة، أبيات كل آخر في تلتزم
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 والت سيس الردف ويسبقه والخرو  والوصل املجرّى يلحقه الروي، القافية وأساس

ّ ولها ،(1)..."عادة محددة معينه تقاليد حسب تتشكل والدخيل،  داخل املوسيقى في فّعال دور 

 وتكرارها القصيدة، من األبيات أو األشطر أواخر في تتكرّر أصوات عّدة" ألّنها ؛ القصيدة

 السامع يتوقع املوسيقية الفواصل بمثابة فهي الشعرية، املوسيقى من اهام ّ اجزءّ  يكوّن هذا

 بمثابة القافية تكوّن وهكذا ،(2)..."اآلذان يطرّق الذي التردد هذا بمثل ويستمتع ترددها،

 ما أو كإعادة التطريب في الخاصة فوظيف ها" املتلقي خاللها من  يطّر التي واملوسيقى اللحن

 فهي البيت، في مهم ثقل مركز" ألّنها املتلقي؛ على اأثرّ  تترك فهي ،(3)"لألصوات اإلعادة يشبه

 .(4)"ونهاياته مواقفه وحسنت الوزن استقام صحت إن ومواقفه، الشعر حوافر

 لهبا نظبرتهم كانبت وإن املحبدثين، عنبد يبزال ال رالشبع في بالقافية االهتمام أن الواضح من

ّ ولبببببو تختلبببببف
 

 حبببببوّل اآلراء لجميبببببع التطبببببرّق البحبببببث وسبببببع فبببببي ولبببببيس القبببببدماء، نظبببببره عبببببن قلبببببيال

بببه القافيبببة؛
ّ
ّ التطبيقبببي العمبببل إلبببى يتطلبببع ألن  والنظريببببات األوجبببه مختلبببف عبببن البعبببد كبببّلّ ابعيببببد 

 تحديبببببببد هبببببببو هنبببببببا البحبببببببث ببببببببه تميهببببببب مبببببببا وإّنّ واالخبببببببتالف، االتفببببببباق مبببببببواطن تتببببببببع وعبببببببن واآلراء،

 عنببببد اسببببتعمالها خصببببائص اكتشبببباف خاللهببببا مببببن الباحثببببان يببببتمكن التببببي املنهجيببببة الخطببببوات

 نغمببببببة الشببببببعر تعطببببببي فالقافيببببببة واملعبببببباني، والصببببببوّر األسببببببلو  حببببببوّل يتوقببببببف واآلخببببببر الغببببببزّي،

 موسبببيقى إيقبباع مببن لهببا يكببوّن مبببا بقببدر حببروف، مببن فيهببا يكبببوّن مببا فبقببدر" جميلببة، موسببيقية

 القافية تقوم كما منتظم، وزن من فيه ما مع بيت، كل نهاية تكراره يتوقع السامع ألّنّ ؛متميز

ّ البيت وتشد وتحديده، املعنى بضبط  .(5)"مفككة القصيدة لكانت ولوالها ،اقويّ  اشد 

 وقببببد الصببببامتة، األخببببرّى عببببن املتحركببببة القافيببببة سببببيطرة يالحببببظ الغببببزّيّ لشببببعر الببببدارس إّنّ

 ويحبباوّل ،املقيببدة والقافيببة املطلقببة، القافيببة: قسببمين إلببى القافيببة يببةالعرب اللغببة علمبباء قّسببم

                                                           
 .38 ،1996 الطرابلس ي، )1

 .1981 ،46 أنيس، )2

 .167 ،1987 ويليك، )3

 .407 ،1977 عصفور، )4

 .221 ،1987 خلوص ي، )5
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 مبببن القافيبببة يبببدرس إحصببباء، خبببالل مبببن البببّروى باعتببببار القافيبببة أنبببواع عبببن الكشبببف البحثبببان

ّمقيدة أو مطلقة كونها حيث

 ديوان في الشعر بحوّر على موزعة املطلقة القافية ذات القصائد عدد يبين( 4) الجدوّل

 البحر . 
عدد القصائد  كة الرويحر 

 املجموع الكسرة الفتحة الضمة املقيدة 

 51=ساكن  3+  48 21 16 11 الكامل  .1

 46=ساكن  3+  43 17 12 14 ال سيط  .2

 40= ساكن  1+  39 14 7 18 الطويل  .3

 20= ساكن  1+  19 13 5 1 الوافر  .4

 13= ساكن  1+  12 4 4 4 الخفيف  .5

 11=  ساكن 5+  6 4 2 - املتقار   .6

 6= ساكن  2+  4 3 1 - السريع  .7

 4= ساكن  1+ 3 1 1 1 املنسر   .8

 2= ساكن  1+  1 1 - - الرمل  .9

 193= ساكن  18 175 79 49 48 املجموع

ّالروي حرف حركة حسب بحر كل أبيات عدد يبين( 5) الجدوّل

 كسر فت  ضم البحر . 
مجموع 

 األبيات

النسبة 

 املئوية

مجموع 

 القصائد

 39 24.43 1333 494 249 590 الطويل  .1

 48 24.17 1319 535 465 319 الكامل  .2

 43 21.81 1190 346 470 379 ال سيط  .3

 19 9.75 496 239 189 68 الوافر  .4

 12 9.90 431 39 151 241 الخفيف  .5
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 كسر فت  ضم البحر . 
مجموع 

 األبيات

النسبة 

 املئوية

مجموع 

 القصائد

 3 2.63 134 - 46 88 املنسر   .6

 6 2.25 123 31 92 - املتقار   .7

 1 0.75 41 41 - - الرمل  .8

 4 0.34 19 7 12 - السريع  .9

 175 5455 50.86 1732 1674 1688 املجموع

ّزِّيّ ديوان في الروي حركات نسبة يبين( 6) جدوّلال
 
 الغ

ّم.
القافية 

 املتحركة

عدد 

 القصائد

النسبة 

 املئوية

مجموع 

 األبيات

النسبة املئوية 

 ل قافية املط قة

النسبة 

 العامة

 31.75 %34.05 1732 %44 77 الكسر  .1

 30.79 %33.03 1680 %28 49 الضم  .2

 30.68 %32.91 1674 %28 49 الفتح  .3

 175 100% 5086 100% 100% 

 
ً

 : املط قة القافية -أول

ّ رويها كان ما" هي
 
 ما إذا كذلك"و ،اوكسرّ  اوفتح ّ اضم ّ بإشباع، وصل رويها بعد أي ،(1)"امتحرك

 عاليبة نسببة طلقبةامل القافية وبلغت ،(2)"متحركة أم ساكنة، أكانت سواء الوصل بهاء وصلت

 وبنسببببة( 193) مجمبببوع مبببن 175 املطلقبببة القافيبببة ذات القصبببائد عبببدد بلببب  إذ الغبببزّيّ شبببعر فبببي

 الشبعرية البحبوّر جميبع علبى وجباءت شبعره، معظبم تشبمل تكاد عالية نسبة وهي ،%( 90.67)

 توزيبببببع يتببببببين الباحثبببببان ببببببه قبببببام البببببذي اإلحصبببباء خبببببالل ومبببببن قصبببببائده، الغبببببزّي عليهبببببا بنبببببى التببببي

                                                           
 .572 ،1987 السكاكي، )1

 .348 ،2002 الشاويش، )2
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 الكامببل ،(1333 األبيبات قصببيدة، 39) الطويبل: كالتببالي الخليليبة البحببوّر علبى املطلقببة فيبةالقا

 12) الخفيببببببببببببف ،(1190 األبيببببببببببببات قصببببببببببببيدة، 42) ال سببببببببببببيط ،(1319 األبيببببببببببببات قصببببببببببببيدة، 48)

 األبيببببات قصببببيدة، 2) املنسببببر  ،(494 األبيببببات قصببببيدة، 20) الببببوافّر ،(431 األبيببببات قصببببيدة،

 5) السبببببببريع ،(41 األبيبببببببات قصبببببببيدة، 1) الرمبببببببل ،(123 ألبيببببببباتا قصبببببببيدة، 6) املتقبببببببار  ،(134

 عدد في البحوّر من غيره على الطويل بحر تقّدم السابقة النسب تؤكد ،(19 األبيات قصيدة،

 الشعر ثلث من أكثر" أّنّ وخاصة القصائد، عدد في الكامل بحر تفّوّق من الرغم على األبيات

 فببببإّنّ وبببببذلك ،(43: 1987 خلوصبببب ي،")البحببببر بهببببذا نظببببم قببببد وحديثببببه ووسببببيطه قديمببببه العربببببي

 ومببن ودالليببة، وإيقاعيببة صببوتية دالالت مبن لهببا ملببا املطلقببة القافيبة اسببتخدام إلببى يميببل الغبزّي

 :(1)امادح ّ قوله املطلق، الواحد الروي ذات القافية من النوع هذا على األمثلة

وووِ   بجموووع ي 
َ
ن

 
  َجف

َ
ن ِ   َبووو   ووو   ِم  الب 

َ
وووق  والسَّ

 

 دموي بوالفراِق  ونيجف ِمن   تسفكي ل 

  
 
نَّ  إشوووووارة  موووووا وأفصووووو  تكفي ووووو  ِمووووون   

 

دَّ   ووووووووووال    ر    السَّ
َ
ِن  غووووووووووداة ِم  الَبوووووووووو  

َ
 بووووووووووالَعن

وووود   
َ
وووو    ق

َ
ك مووووَل  َير 

َ
 فيحم ووووه املاشوووو   األ

 

ووووووِم  بووووووال القووووواري  األسووووووطَر  ويسووووومع   
َ
غ

َ
 ن

ووووور   بووووو ات ق بووووو  تع يووووو    
 
وووووه   الق

 
 يؤمل

 

رِ  
 
  ف يشووووووك

 
وووووور 

 
ووووووو الق

ً
وووووووِم  بووووووال اتع يق

َ
ل
َ
 أ

  
 

َم  وووووووورَّ
َ
ض

َ
 َج  ت

 
ووووووووَرة ت ووووووووا موووووووواِ   فووووووووي م 

َ
ن  َوج 

 

 مضوطرِ   غ و    خوا    املواِ   في والجمر   

ِن  موووووا       
َ
ِسوووووي 

َ
وووووردَ  يكووووووي  األ َمِسوووووِه  ب 

 
 َم 

 

َهووووووول   
َ
  ف

َ
وووووووِرق   بموووووووا    َسوووووووِمع   ح  وووووووِبِم  م 

َ
 ش

 لبببببذا مكسبببببورة، مبببببيم علببببى مشبببببتملة القافيبببببة كلمبببببة أن السببببابقة األبيبببببات علبببببى املالحبببببظ نمبببب 

 كلمببات وهببي ،(منببتظِمّ ظلببِم، علببِم، شبببِم، مضببطرِم، ألببِم، نغببِم، العببنِم، دمببي،) املفببردات جبباءت

 ألنهبا بينهبا؛ فيمبا اسبتبدالها يمكبن وال أصبواتها، بعبض فبي متفقبة فإنهبا املعنبى، فبي اختالفهبا رغم

ّ محكومببببة
 

بببب وبالداللبببببة ببببببالوزن، أوال  كبببببان الشببببباعر أّنّ السبببببابقة األبيببببات خبببببالل مبببببن ويببببببدو ،اثاني 

 إلببى يصببل كبي األوّل البيببت ففببي مكسبورة، وجعلهببا ناسبب،امل موضببعها فببي املفبردات هببذه يقصبد

 حسبببرة يؤكبببد مبببا وهبببو( دمبببي) فصبببارت املبببتكلم يببباء إلبببى( دم) يضبببيف نجبببده املكسبببورة، القافيبببة

( دمببا بببالفراق جفببوني مببن تسببفكي ال) يقببوّل أن الشبباعر بمقببدوّر وكببان الفببراق، بسبب ب الشبباعر

                                                           
 .577 ،2008 الغّزي، )1
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 بكلمبة الشباعر جباء الثباني البيبت يوفب عينبه، مبن ينبزف البدم صبار حتبى الحبزّن ت كيبد أرد ولكنه

 الثالبث البيبت فبي أما( الظلم في) الثامن البيت في وكذلك ،(الباء) الجر بحرف مجرورة( العنم)

 وهببي( إليببه مضبباف) وقوعهببا بسبب ب مكسببورة جبباءت فقببد والتاسببع، والسببابع والخببامس والرابببع

 جبباءت السبادس البيبت يوفب ،(منبتظم علبم، ذي مضبطرم، غيببر ألبم، ببال نغبم، ببال) الترتيبب علبى

 .مجرورة صفة لوقوعها مكسورة

ّ األبيببببات هببببذه فببببي القافيببببة علببببى الوقببببوف لعببببب  األبيببببات علببببى املهيمنببببة الداللببببة إبببببراز فببببي ادور 

 األحبببببا ، رحيببببل عنببببد والبببببين الفببببراق ألببببم فيهببببا يشببببكو فالشبببباعر القصببببيدة، مطلببببع فببببي وخاصبببة

 الشاعر استخدام يرتبط صيدةالق مطلع ففي مكسورة، الشاعر ونفسية مكسورة فاألبيات

ه حتى وأمله الشاعر حزّن توكيد( دمي) وإضاف ها واملتكلم
ّ
ّ منهبا طلب إن

ّ
 سبفك فبي اسب بّ  تكبوّن أال

 الداللببببة أّنّ بمعنببببى الببببنص، منظومببببة عببببن القافيببببة ت تعببببد أال الطبيعببببي ومببببن جفونببببه، مببببن دمببببه

 بببببدأ الثبببباني البيببببت فببببي لكّنببببه بينهببببا، فيمببببا تفاعلببببت عناصببببر عببببّدة لتظببببافر جبببباءت فيببببه املختلفببببة

 التببببي نفسببببه ويؤمببببل السببببالم، فيلقببببي مببببنهن باإلشببببارة يكتفببببي فهببببو لببببذا شببببجاعة؛ امبببببديّ  الشبببباعر

 القافيببببة بببببنفس الشبببباعر يظهببببره املحبوبببببة أصببببا  الببببذي األلببببم وكببببذلك األلببببم، رغببببم بهببببا تعلقبببت

 هبذا يكبن ولبم حزنهبا، علبى شباهد الوجبه فبي الوجبه احمبرار فكان حزنها، على ليدلل املكسورة؛

ّ إال وجههبا فبي الجمبر
 

 قببد عليهبا، واالرتكباز األبيبات نهايببة فبي القافيبة علبى االعتمباد أّنّ كمببا ،خجبال

 تشبابه فبي يكمبن القافيبة جمال وإّنّ" الشعر، لغة تكثيف على وعملت الداللة، إبراز في ساهم

 التببي كلهببا الشببعر للغببة مكثببف مركببز نمببوذ  سببوّى القافيببة وليسببت املعنببى، واخببتالف الصببوت

ّ دتعتم  : (2)يقوّل ،(1)"العميقة بني ها في التوازّي على اأساس 

َب  َوالَعووووووووووووَوالي
ُّ
 بووووووووووووالظ

 
وووووووووووو   ووووووووووووو  توسَّ

َ
 ل

 

ووووووووووعالي   لَسووووووووووَع  لووووووووووي َسووووووووووالِه   كالسَّ

ة والَعوووووووووووووووووي      وووووووووووووووووزَّ
َ
نوووووووووووووووووا ِ غ َيام 

َ
وووووووووووووووووَن أ ي 

َ
 أ

 

جووووووووووووواِل  
َ

ووووووووووووو   امل َهوووووووووووووو  َرح 
َّ
ضووووووووووووو    وال 

َ
 ن

سوووووووووووووِن الَبووووووووووووووداي َبوووووووووووووَواد     ومزايوووووووووووووا ح 

 

يوووووووووووووة   فوووووووووووووي ِب وووووووووووووالل   
 
 الِل ِهووووووووووووو ِمووووووووووووون   ح  

                                                            
 .391 ،1980 فضل، )1

 .622 ،2008 الغّزي، )2
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 بعيببببد وهببببو عليهبببا فيتحسببببر بموطنببببه، الجميلبببة األيببببام السببببابقة األبيبببات فببببي الشبببباعر تبببذكري

 الطويلبببببببة الكسببببببرة أو اليبببببباء املبببببببد بحببببببرف مشبببببببعة ببببببببالم املتبوعببببببة الببببببردف ألبببببببف فجبببببباءت عنهببببببا،

بببف وببببذلك ،(النببببال هبببالل، املجبببالي، السببعالي،)
ّ
 وهبببذا والحبببزن، والقيبببد بالثقبببل اإليحببباء مبببن يكث

حقبق أخبرّى قصبيدة وفبي املمبدو ، يسبتعطف الشباعر وكب ّنّ ألبيبات،ا معنى يالئم
ُ
 مبع القافيبة ت

 :(1)يقوّل وحسرته، الشاعر ألم مدى األخرّى العناصر من العديد

ضووووووو   يوووووووا بووووووواهِ
 
ن حوووووووا الِقالِئوووووووَص  م 

ُّ
ل
 
 ط

 

وووووووِمر واألظووووووولَّ جوووووووري    
 

ش
َ
غ

 
ووووووور  ت  َحس 

ه يغوووووووووووووووّرِق  توووووووووووووووروا  كوووووووووووووووّل  فوووووووووووووووي   خووووووووووووووودَّ

 

وووووووووووو 
َ
موووووووووووواِ  ن

َ
غ

 
وووووووووووون  ِل 

 
ِع َجف م   زي   بالوووووووووووودَّ

ةِ  نفووووووووووووور علوووووووووووووي عووووووووووووورَّج   هاشوووووووووووووم  غوووووووووووووزَّ

 

ووووووابريَن َمنووووووي     وا وِقوووووود    الصَّ  َصووووووَب  

  َوَم وووووووو  
َ

 
 
ووووووووِئ  وووووووول   س 

 
ق

َ
  ف

 
وووووووو  ي 

َ
ًموووووووو َرأ يَّ

َ
ت  ام 

 

وووووووي    
 
 
َّ
ه  الت  

وَ  ِطوووووورا   ِلووووووَبَ  ال ووووووحُّ

 الببذاهبين يحمببل فتببراه غببزة، عببن وبعببده غربتببه بسبب ب الشبباعر علببى املسببيطر الحببزّن بببدوي 

 يحملبببه بمبببا النفسبببية الشببباعر حالببة عبببن معببببرة القافيبببة جببباءت وقببد ،متبببيم عاشبببق رسبببالة إليهببا

ه املضموم، الحاء صوت
ّ
 .مصيبة أصابته وقد ملكلوم الصيا  من نوع وك ن

 فبببي وخاصببة اللبببذة بعببض القصبببيدة تعطببي العربيبببة القصببيدة فبببي املطلقببة القافيبببة تكببرار إّنّ

بببب اأثببببرّ  تتببببرك أّنهببببا الباحثببببان ويعتقببببد اإليقبببباع،  خببببالل مببببن فيطببببر  املتلقببببي، عنببببد اواضببببح ّ اإيقاعي 

 صبببببغ ها" فببببي تتمثببببل القافيببببة حقيقببببة أّنّ كمببببا املتحببببرك، الببببروي حببببرف مببببن املنبعثببببة املوسببببيقى

 خاتمببة تمثببل ال هببي وبهببذا الشببعري، البيببت فببي الصببوتي االرتفبباع قمببة تمثببل فالقافيببة الحركيببة،

ما الظاهر في ذلك يبدو كما البيت
ّ
 .(2)"البيتين بين الوصل همزة تمثل وإن
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  :املقيدة القافية -ا انيً 

 آخببببر فببببي اإلعببببرا  حركببببات مبببن ليتحببببرّر" إليهببببا الشبببباعر ويلجبببب  ،(1)"اسببباكنّ  رويهببببا كببببان مببببا" هبببي

ّ تكن لم اإلعرابية والحركات ،(2)"القافية
 
ّ النص، من موقعها في داللة ذات" بل اعبث

 
 عن فضال

 فبي املقيبدة القافيبة وجباءت ،(3)"التشوش من انوعّ  يخلق غيابها فإّنّ وبالتالي النحوية، وظيف ها

 بنسبببببببة ،369 أبياتهببببببا وعببببببدد ،%( 9.32) مئويببببببة بنسبببببببة قصببببببيدة( 18) بمجمببببببوع الغببببببزّي ديبببببوان

 بنسبببة مقارنببة قليلببة نسبببة وهببي الغببزي، ديببوان أبيببات مجمببوع مببن%(  6.75) تتعببدى ال مئويببة

 ،5 القصائد) تقار امل: التالي النحو على الخليلية البحوّر على توزيعها وجاء املطلقة، القافية

 ،(47 األبيبببببببببات ،3 القصبببببببببائد) الكامبببببببببل ،(51 األبيبببببببببات ،3 القصبببببببببائد) ال سبببببببببيط ،(112 األبيبببببببببات

 ،1 القصبببائد) الطويبببل ،(64 األبيبببات ،1 القصبببائد) املنسبببر  ،(5 األبيبببات ،2 القصبببائد) السبببريع

 افرالبببببّو( 11 األبيبببببات ،1 القصبببببائد) الرمبببببل ،(33 األبيبببببات ،1 القصبببببائد) الخفيبببببف( 44 األبيبببببات

 قصببائد( 5) املتقببار  بحببر علببى القصببائد عببدد ارتفبباع الواضببح ومببن ،(2 األبيببات ،1 القصببائد)

بب( 112) بمجمببوع  وأقلهببا ،(64) أبيببات بعببدد املنسببر  بحببر علببى واحببدة قصببيدة إّنّ حببين فببي ،ابيت 

 تفببوّق بنسببة الرمبل بحببر فبي يكثبر القافيبة مببن النبوع هبذا أّنّ" أنبيس إبببراهيم ويبرّى الرمبل، بحبر

 فبببي تنعبببدم وتكببباد والسبببريع، واملتقبببار ، والرجبببز، الطويبببل،: مثبببل بحبببوّر فبببي ويقبببل آخبببر، حبببرب أي

 يمكبببببن فنيبببببة قاعبببببدة لتصببببببح السبببببابق البببببرأي علبببببى البنببببباء يمكبببببن ال ولكبببببن ،(4)"األخبببببرّى البحبببببوّر

 مسبببب لة الشبببعراء مبببن شبببعر فبببي أخبببرّى دوّن ظببباهرة زيبببادة" أن كمبببا الشبببعراء، كبببّلّ لبببدى تطبيقهبببا

 مببببن النببببوع هببببذا علببببى األمثلببببة ومببببن ،(83: 2008 الجيببببار،")وتحديببببدها تقنينهببببا يمكببببن وال نسبببب ية

 :(5)بشيراز القضاة قاض ي الدين عماد يمد  قوله املقيد الروي ذات القافية
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بيووووووووِ  َوطووووووووول  الَوَصوووووووو   
َّ
 َجفووووووووا   الط

 

َد  
َ
ووووووووووووووووووووواِد األ

 
 أذابووووووووووووووووووووا َصووووووووووووووووووووميَم ف

 نصووووووووووووو  الووووووووووووورَّد  
َ
  شووووووووووووو  ا 

 
 أقمووووووووووووو 

 

وووووووووووووووووووووووو    
َ
 َو 

 
   ِإن

 
ِرك وووووووووووووووووووووووود   يرانووووووووووووووووووووووووي َوي 

نووووووووووووووِ   ِمووووووووووووووَن  ايووووووووووووووًد َ ع 
 
 منوووووووووووووو ل   فووووووووووووووي األ

 

 وووووووووووووووووووووووووواِت الَعوووووووووووووووووووووووووَر    
َ
رني ف ِ

ّ
ك

َ
ووووووووووووووووووووووووو   ي 

 
ّ باختيببباره املقيبببد البببروي الشببباعر عبببّو  قبببدل  هبببذا ويظهبببر املتلقبببي، سبببمع فبببي لقوتبببه امجهبببور 

ب املجهبوّر( البباء) لصبوت الشباعر اختيبار فبي اواضح ّ  آذان فبي يبؤثر حتبى املقيبدة للقافيبة اتعويض 

 الببذي األلببم مببدى إظهببار فببي الببروي هببذا وراء مببن الشبباعر هايريببد التببي الداللببة وتتمثببل املتلقببي،

 .األلم نفس على املقيدة القافية وتوحي املر ، شدة من أصابه

 :(1)ومن القافية املقيدة قوله

يِ   فووووووي َجووووووَر   لووووووو ووووووِل  الوووووورَّ   والَوح 
 

وووووو 
َ
 َون

 

 دونوووووووووووووووه حسووووووووووووووور  وملوووووووووووووووا تحتقووووووووووووووور   

عت ووووووووووووووووووووووووووووا   ذو قطوووووووووووووووووووووووووووواة  كقطوووووووووووووووووووووووووووواة  ر 

 

وووووووووووور    حض 
 
 ونسووووووووووووور كنسووووووووووووور  فووووووووووووي ال

 ِن نيطتوووووووووووووووووووووووووووووووام   
َ
 وِقووووووووووووووووووووووووووووووود  مووووووووووووووووووووووووووووووواويت

 

موووووووووووور     بحجوووووووووووواجي محموووووووووووود لووووووووووووم الع 

 
ّ باختياره املقيد الروي تعويض إلى الشاعر ج ل

 
 صوت في امتجليّ  امجهور ّ اتكراريّ  احرف

 املتلقي، انتباه على يؤثر مما األبيات، نهاية في بها النطق عند السمع في قوة ليحد  ؛(الراء)

ّ الطويلة الحركة استخدامه املقيد للروي اتعويضّ  الشاعر اتبعها التي الطرّق ومن  ات سيس 

 ذلك ومن ،(2)" صحيح واحد حرف الروي حرف وبين بينها ألف حرف: "هو والت سيس

 :(3)قوله

 كاملعوووووووووووووووووووووووووووووووووواني
َ
 ب  وووووووووووووووووووووووووووووووووورو 

 
وووووووووووووووووووووووووووووووووو  ب 

 
 وخ

 

ووووووووووووووووووووا   بووووووووووووووووووووالخواِطر   
َّ
ووووووووووووووووووووه  الن

 
وق

 
 َي 

  

 

 ج 
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َموووووووووون  
َ
وووووووووون   ف

 
 اشووووووووووجاعً  الووووووووووور  فووووووووووي َيك

 

ي  ووووووووووووووووووووواِطر   
َ
 ول

َ
بووووووووووووووووووووو 

 
خ

 
َيكِسووووووووووووووووووووور ال

 
 
َ
 ف

 
 كبيببرة، بنسبببة املطلقببة القافيببة اسببتخدم الشبباعر أن سبببق مببا خببالل مببن تبببّين فقببد بعببد؛ّو

ببه كمببا عليببه، املسببيطرة والعاطفببة وأفراحببه أشببجانه إظهببار علببى سبباعدته وقببد
ّ
 يسببتخدم لببم أن

 فببي عببّو  وقببد األبيببات، مببن محببدود وعببدد القصببائد، مببن محببدود عببدد فببي إال املقيببدة القافيببة

 .وحيوية وشّدة قّوة القافية تمنح جهرية بحروف سكونها عن منها كثير

 :الحركات باعتبار القافية أسما 

 أسبماء خمسبة الحركبات باعتببار وللقافيبة السبمع، علبى اتب ثيرّ  البروي ونوع القافية لنوع إّنّ

 كببببرى، فاصببلة القافيببة آخببر فببي كببان مببا وهببي املتكبباوس: وهببي والقافيببة العببرو  علمبباء حببّددها

 مجمبببوع، وتبببد آخرهبببا كبببان مبببا وهبببي واملتبببدارك صبببغرى، فاصبببلة آخرهبببا فبببي كبببان مبببا وهبببي املتراكبببب

 البيببببببت آخببببببر فببببببي يجتمببببببع مببببببا وهببببببو واملتببببببرادف خفيببببببف، سبببببب ب آخببببببره فببببببي كببببببان مببببببا وهببببببو واملتببببببواتر

 البنص نهايبات خبالل مبن املتلقبي سبمع يجبذ  أن يحباوّل الشباعر أّنّ املالحبظ ومبن ،(1)سباكنان

 أي املترادفببببة، القافيببببة فببببي السببببكوّن بتكثيببببف دأتببببب الحركببببات حيببببث مببببن القافيببببة ألّنّ الشببببعري؛

 السببباكنين ببببين املسبببافة توسبببيع بمبببدى يبببرتبط تنبببوع فبببي القبببوافي بقيبببة تببب تي ثبببم سببباكنين، بتبببوالي

 معهببا يتركببب ثالببث حببرف يزيببد وقببد( متببدارك) آخببر حببرف الحببرف يببدرك وقببد ،(متببواتر) بحببرف

ببببب شبببببعراءال بعبببببض يختبببببار وقبببببد ،(متكببببباوس) راببببببع حبببببرف يزيبببببد وقبببببد ،(املتراكبببببب) ببببب انوع   مبببببن امعين 

 األسببلوبية شببعره سببمات مببن سببمة فتصبببح الحركببات باعتبببار أو الببروي باعتبببار سببواء القافيببة

 .بها فيعرف

ببه املتببواترة؛ للقافيببة تفضببيله يالحببظ الغببزّيّ لشببعر القبارّ  إّنّ
ّ
 بببين متحببرك وضببع يفّضببل ألن

 التبي وهبي املتراكبب ثبم ،سباكنين بين متحركين وضع أي املتداركة ثم البيت، نهاية في الساكنين

 قافيبببببببة وال املتكببببببباوس، قافيبببببببة الغببببببزّي يسبببببببتخدم ولبببببببم متحركبببببببات، ثببببببال  السببببببباكنين ببببببببين يكببببببوّن

 من( 2498) أبياتها عدد بل  حيث الغزّي شعر في األولى املرتبة املتواتر قافية وتحتل املترادف،
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 مجمبوع مبن( 93) القصبائد عبدد بلب  كمبا ،%( 45.86) وبنسببة ،(5447) األبيات مجموع أصل

 الشباعر اسبتخدمها التبي الشبعرية البحبوّر على موزعة القصائد وكانت ،(193) القصائد عدد

 ،(13 الخفيبببببف) ،(14 ال سبببببيط) ،(24 الكامبببببل) ،(47 الطويبببببل: )وهبببببي املنسبببببر  عبببببدا ديوانبببببه فبببببي

 املرتبببببببة فببببببي( املتببببببدارك) قافيببببببة وجبببببباءت ،(1 الرمببببببل) ،(4 السببببببريع) ،(2 املتقببببببار ) ،(18 الببببببوافر)

 قصببيدة،( 62) بلبب  القصببائد وعببدد ،%( 32.49) مئويببة وبنسبببة( 1770) األبيببات بعببدد يببةالثان

 الرمبببل) ،(3 السبببريع) ،(9 املتقبببار ) ،(26 الكامبببل) ،(23 الطويبببل: )التاليبببة البحبببوّر علبببى موزعبببة

 21.69) مئويبببة وبنسببببة ،(1179) األبيبببات بعبببدد الثالثبببة املرتببببة فبببي املتراكبببب قافيبببة وجببباءت ،(1

 ،(1 الطويببببببل: )التاليبببببة البحبببببوّر علبببببى موزعبببببة وجبببببباءت قصبببببيدة، 38 قصبببببائدها ددعببببب وبلببببب  ،%(

 فلببم واملتببرادف، املتكبباوس، قافيببة أمببا ،(4 املنسببر ) ،(1 املتقببار ) ،(31 ال سببيط) ،(1 الكامببل)

 سباكنيها ببين انحصبر" قبد املتكباوس قافيبة ألّنّ ديوانبه؛ أبيبات مبن بيبت أي الشباعر عليهبا ينظم

ّ النببوع هببذا كببان ولببذلك العربببي؛ الشببعر فببي يكببوّن مببا ثببرأك وهببذا متحركببات أربببع
 

 ومببن ،(1)" قلببيال

 . معاصروه به التزم بما يلتزم الغزّي أن الواضح

 النصببف إلببى تصببل قببد عاليببة، بنسبببة املتببواتر قافيببة ورود اإلحصبباء خببالل مببن يتضببح كمببا

 تفضبببببيل يعنبببببي وهبببببذا للقصبببببائد، اإلجمبببببالي العبببببدد مبببببن 93 الببببببال  القصبببببائد وبعبببببدد ،(45.86%)

 يفضببببل كمببببا واحببببد، متحببببرك حببببرف سبببباكنيها بببببين يفصببببل التببببي القافيببببة مببببن النببببوع لهببببذا الغببببزّي

 الطويبل ثبم قصبيدة،( 24) قصبائده وعبدد بيبت،( 640) األبيبات عبدد بلب  حيث الكامل، البحر

 والقصبائد بيبت( 309) ال سبيط ثبم ،18 والقصبائد( 491) الوافر يليه ،(17) والقصائد( 540)

 :(2)قوله املتواتر قافية أمثلة ومن القافية، هذه من املنسر  بحر خال وقد وهكذا،( 14)
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بببب واسببببتخدامه القافيببببة مببببن النببببوع هببببذا علببببى قصببببيدته العببببزّي اءبنبببب املالحببببظ ومببببن
 
 مببببن احرف

 مببببد بحببببرف يشبببببعه والببببذي املتحبببرك، املببببيم حببببرف يليببببه سبببباكن، وهبببو األلببببف وهببببو املببببد حبببروف

 .مشبع بروي الساكنين بين املتواتر قافية يحقق وبهذا الياء، وهو طويل

 بعبببببدد الطويبببببل البحبببببر يهببببباف تقبببببدم وقبببببد الثانيببببة، املرتببببببة احتلبببببت فقبببببد املتبببببدارك قافيبببببة أمببببا

 ثبببببم ،(26) والقصبببببائد( 666) األبيبببببات بعبببببدد الكامبببببل بحبببببر ثبببببم ،(23) والقصبببببائد( 856) األبيبببببات

 ،(1) والقصبائد( 11) الرمل ثم( 3) والقصائد( 13) السريع ثم ،(9) والقصائد( 235) املتقار 

 :(1)القلم وصف في قوله املتدارك على القافية أمثلة ومن
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ن
َ
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 ِفوووووووود  ِل ياليووووووووَ  الحوووووووووالي بنظمهووووووووا 

 

 َمعاليوووَ  أيوووا   الحسووووِد الَعواِطووول 

 
 حرفبان بعبدها وجباء سباكن، حبرف وهبو األلبف وهبو املبد بحبرف جاءت التي القافية يبدوّو

 .املتدارك قافية تتحقق وبذلك الضم، بحركة الالم حرف إشباع مع متحركان

ّ

 ال سيط بحر على موزعة( 1179) أبياتها ومجموع الثالثة املرتبة في املتراكب قافية وجاءت

 ،(1) والقصببببببببببببائد( 63) والكامببببببببببببل ،(4) والقصببببببببببببائد( 200) واملنسببببببببببببر  ،(31) والقصببببببببببببائد( 911)

 :(2)قوله املتراكب قافية أمثلة ومن ،(1) والقصائد( 1) واملتقار  ،(1) والقصائد( 3) يلوالطّو

وووون كوووم َبوووِة  َره 
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 ثببببببال  بينهمببببببا بسبببببباكنين تنتهببببببي والتببببببي املتراكببببببب قافيببببببة إلببببببى األبيببببببات ههببببببذ فببببببي الشبببببباعر لجبببببب ي

 اإلطبالق ألبف إلبى تحبوّل التبي الفبتح بحركبة املشببع األخيبر ببالحرف ليب تي ؛(سلبا من) متحركات

 الفخر وخاصة القصيدة غر  تالئم ألنها القافية هذه يستخدم والشاعر كلها، القصيدة في

 إلببى تميببل التببي الشبباعر نفسببية تالئببم وموسببيقاها القافيببة وهببذه املحبوبببة، وصببف ثببم أولهببا، فببي

 شبببعر بحبببوّر مبببن بحبببر أيبببة فبببي( املتبببرادف) وقافيبببة( املتكببباوس) قافيبببة تببب ِتّ ولبببم والحريبببة، الفخبببر

بب كببان القافيبة فببي السباكنين بببين القليلبة للحركببات الشباعر حببّبّ إّنّ القبوّل ويمكببن الغبزي،  ادافع 

 .األوّل املقام في بها الشاعر الهتمام

  



  الغّزي إسحاق أبي شعر يف اإليقاعية البنية

 293 صفحة ،(2019) 14املجمع، العدد 

 :الخاتمة

 بعببببض وأهمببببل الشببببعرية، أغراضببببها بمختلببببف بحببببوّر تسببببعة علببببى ديوانببببه قصببببائد الغببببّزّي نظببببم -

 بحبببر يببب تيّو ،(املتبببدارك املجتبببث، املقتضبببب، املضبببارع، الرجبببز، الهبببز ، املديبببد،) :وهبببي البحبببور،

 األبيبات عبدد حيبث ومبن القصبائد عبدد حيبث مبن الغبزّي ديبوان رببع ويمثل املقدمة، في الكامل

ب  كمببا بكثببرة، ال سبيط بحببر الغبزّيّ واسببتخدم وعاطفتببه، الشباعر إحسبباس تناسبب ألّنهببا ؛اتقريب 

ف
ّ
 مبن يحبرك أن واسبتطاع املناسب والعرو  الزحاف امستخدم ّ شعره، في الطويل بحر وظ

 إليببه الشبباعر لجب  وقببد مجزوئبه، علببى يبنظم ولببم الخفيببف، بحبر علببى ونظبم وأوزانببه، موسبيقاه
 لبم لكّنبه املتقبار  بحبر واسبتخدم األغرا ، جميع في البحر تصيب التي بالزحافات امستعينّ 

 علبببى الشببباعر يببببِنّ ولبببم قصبببائد، ثبببال  املنسبببر  علبببى وكتبببب املتقبببار ، مجبببزوء علبببى اشبببعرّ  يبببنظم

 .الغزّي ديوان في الشعرية البحوّر أقل من فهو الرمل بحر أما ،املنسر  مجزوء

 ويالحظ املطلقة، القافية في يلالطّو بحر وتفّوّق الصامتة، عن املتحركة القافية سيطرة -

 على واحدة قصيدة أن حين في املقيدة، القافية على املتقار  بحر على القصائد عدد ارتفاع

 والعاطفة وأفراحه أشجانه إظهار على ساعدته وقد ،الرمل بحر وأقلها املنسر  بحر

 عّو  وقد د،القصائ من محدود عدد في إال املقيدة القافية يستخدم ولم عليه، املسيطرة

 القافية ويفضل وحيوية، وشّدة قّوة القافية تمنح جهرية بحروف سكونها عن منها كثير في

  .املتراكب ثم املتداركة، ثم املتواترة،
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 العربية اململكة الريا ،. 2 . .والقوافي العرو  في الكافي. محمد بن غالب الشاويش،
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 الكتب دار . بيروت، لبنان:1 .. والقوافي العرو  في الوافي املرشد. حسن محمد عثمان،
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