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التصريع في وسط القصيدة 
 (نماذج من الشعر الجاهلي) 

 
 )*(  صالح عبد العظيم الشاعر

 
الملخص 
، (التصرٌع فً وسط القصٌدة)ٌدور البحث حول قضٌة عروضٌة هً 

:  خطة بحث ممنهجة على النحو التالًباستعمال المنهج الوصفً الداللً، وفً إطار
: ٌحتوي على: تمهٌد

 .موسٌقى القصٌدة العربٌة وأساس وزنها -1

أهمٌة القافٌة  -2
 .قٌمة التصرٌع فً الشِّعر -3

 تصرٌع أم تقفٌة؟: تحرٌر المصطلح -4

. عرض النماذج: المطلب األول
 .التحلٌل والتفسٌر: المطلب الثانً

ة الالزمة، من مقدمة وخاتمة وفهارس . باإلضافة إلى عناصر الخطَّ
امرئ : وقد احتوى البحث على جمٌع نماذج هذه الظاهرة فً دواوٌن كل من

القٌس بن حجر الكندي، ولبٌد بن ربٌعة العامري، وعنترة بن شداد العبسً، 
واألعشى الكبٌر، والنابغة الذبٌانً، وعبٌد بن األبرص، والمثقب العبدي، وأوس بن 

 .حجر، وحاتم الطابً

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  *
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The Uses of Rhyme in The Middle Of the Poem 

 

Saleh Abdel-Azim 

 

                         Abstract 

  

This research is about the uses Of rhyme in the 

middle of the poem. The model used in this research is the 

poems Of the Pre-Islamic period. The method used is 

descriptive and semantic analysis. 
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 مـقدمـة
ٌِّدنا محمد،  الحمد هلل رب العالمٌن، وصلَّى هللا وسلَّم وبارك على عبده ورسوله س

 .وعلى آله وصحبه أجمعٌن
ا بعد : أمَّ

فموضوع هذا البحث واحدة من القضاٌا العروضٌة الخاصة بالشعر العمودي، 
؛ حٌث هً قضٌة لم تطرح على بساط (التصرٌع فً وسط القصٌدة)هً قضٌة 

البحث من قبل، مع كونها جدٌرًة بالتسجٌل والتحلٌل والتفسٌر، شؤنها شؤن كل 
. قضاٌا العروض فً الشعر العربً

: ومن األسبلة الَّتً كانت منطلًقا للبحث حول هذه القضٌة
ما حجم ظاهرة التصرٌع وسط القصٌدة فً الشعر العربً عموًما  -1

والجاهلً خصوًصا؟ 
دات ورود هذه الظاهرة؟  -2 ما محدِّ
ٌِّزه عن  -3 هل هناك أحكام خاصة بالتصرٌع فً وسط القصٌدة تم

لها؟   التصرٌع فً أوَّ
ٌَّة؟  -4 هل لهذه الظاهرة آثار دالل

عنً على المضً قدًما فً هذا البحث ا شجَّ أنًِّ وجدت التصرٌع فً وسط : وِممَّ
ٌَّات الشعر العربً على اختالف عصوره، وغلب على ظنًِّ  القصٌدة شابًعا فً عمود
أنه عنصر فنًِّ له خصابص وأغراض، ثمَّ رجعت البصر إلى النقاد والمصنفٌن فً 

ع فً علوم الشعر فلم أجد فً تفسٌره سوى قول ابن رشٌق إنَّ  الشاعر ربَّما صرَّ
إذا خرج من قصة إلى قصة، أو من وصف شًء إلى وصف شًء " غٌر االبتداء 

"آخر، فٌؤتً حٌنبٍذ بالتصرٌع إخباًرا بذلك وتنبًٌها علٌه
()

، وما شاكل ذلك من 

 .تفسٌر
ا فٌما ٌبدو لً، عزمت على بحث الموضوع بحًثا  ًٌ ا لم ٌكن هذا التفسٌر كاف ولَمَّ
ٌِّن  ر وجوده، وتعلِّل استعماله، وتب ا بدقَّة؛ لعلنً أصل إلى أسباب أو علل تفسِّ ًٌ واف

ة من البحث على النحو  ة لتحقٌق األهداف المرجوَّ ه، وجعلت الخطَّ دالالته وخواصَّ
: التالً

: ٌحتوي على: تمهٌد
 .موسٌقى القصٌدة العربٌة وأساس وزنها -1

أهمٌة القافٌة  -2
 .قٌمة التصرٌع فً الشِّعر -3

 تصرٌع أم تقفٌة؟: تحرٌر المصطلح -4

. عرض النماذج: المطلب األول
. التحلٌل والتفسٌر: المطلب الثانً

ة الالزمة، من مقدمة وخاتمة وفهارس . باإلضافة إلى عناصر الخطَّ
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وقد اقتصرت فً العنوان والنماذج على أدب العصر الجاهلً؛ حرًصا على 
العودة إلى جذور الشعر العربً وأصوله؛ حٌث هً أكثر التصاًقا بالعروض الخلٌلً 
ٌَّة  وأشد التزاًما بقوانٌنه ومفاهٌمه، وكان الثنٌن من العلماء النصٌب األكبر فً مرجع
هذا البحث؛ نظًرا لتنظٌرهما لموضوع التصرٌع بشكل واضح فً الجانب الوصفً 

، وابن رشٌق (نقد الشعر)فً كتابه  (هـ327ت)قدامة بن جعفر : خاصة، وهما
(. العمدة فً محاسن الشعر وآدابه ونقده)فً كتابه  (هـ456ت)القٌروانً 

والدواوٌن التً شملها البحث على سبٌل االستقصاء واستخرج كل ما فٌها من 
: نماذج لهذه الظاهرة هً

. دٌوان امرئ القٌس بن حجر الكندي -1
 .دٌوان لبٌد بن ربٌعة العامري -2

 .دٌوان عنترة بن شداد العبسً -3

 .دٌوان األعشى الكبٌر -4

 .دٌوان النابغة الذبٌانً -5

 .دٌوان عبٌد بن األبرص -6

 .دٌوان المثقب العبدي -7

 .دٌوان أوس بن حجر -8

 .دٌوان حاتم الطابً -9

هذا، وأسؤل هللا التوفٌق والسداد، والعصمة عن الزلل والخطؤ، وما توفٌقً إال باهلل 
. علٌه توكلت وإلٌه أنٌب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تمهيد 
: موسيقى القصيدة العربية و ساس وزنها:  ووًال 

تعدُّ موسٌقى الشعر أهم مالمحه؛ حٌث ٌتمٌز بها عن النثر، كما ٌقول ابن 
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"الوزن أعظم أركان حدِّ الشِّعر: "رشٌق
()

، وإذا كانت اللغة فً تحلٌلها تخرج على 

الصوت، والصرف، والنحو، والداللة؛ فإن لغة الشعر تقتضً : أربعة مستوٌات، هً
مستوى خامًسا هو الموسٌقى، وهً ذلك العنصر الناتج عن امتزاج المستوٌات 

". الشِّعر: "األربعة فً ذلك القالب الفنًِّ المسمَّى
وفً موسـٌقى الشِّعـر مـبدأ صـحٌح، ٌمثِّل منطلًقا واضًحا للتحلٌل، وٌثبت 

ته، وهـو  ٌَّة مطلقة، ولٌسـت عناصره " البحث العلمً صحَّ أنَّه لٌس فً الشِّعر شكل
ٌُفترض لهذه  ٌَّة لمجرد الدندنة أو استهواء المتلقًِّ بالموسـٌقى، وإنما  ٌَّة اإلٌقاع الصوت
العناصر الشكلٌة أن تكون متناغمة مع المضمون والمعنى الَّذي ٌحمله النص، وأن 

. ()"تساهم فً تحقٌق ترابط عناصره وتماسكها

ا ٌرتِّب المقاطع  ًٌّ وٌقترح بعض الباحثٌن أنَّ الوزن فً الشعر قد ٌكون كمِّ
ا ٌعتمد على عدد المقاطع فً كلِّ بٌت، وقد ٌقوم  ًٌّ على أساس طولها، وقد ٌكون مقطع
الوزن على أساس النغمة، أو على أساس النبر، كما ٌفترض أن الشكل الموسٌقً فً 

. ()لغة ما ٌرتبط بالنظام الصوتً لمقاطع النثر فً هذه اللغة

ًٌّا أن موسٌقى الشِّعر تقوم على أساس أربعة  وبنظرة تفصٌلٌة ٌتَّضح جل
. الصٌغة، والتفعٌلة، والسجع، والكم الوزنً: عناصر متآزرة فٌما بٌنها، هً

فالصٌغة ال بدَّ من مراعاتها فً وزن الشعر، وخاصة فً كلمة القافٌة،  -1
 .وٌتضح الخلل بسبب إهمالها فً أنواع السناد المختلفة

على سبٌل " سالِـمُ "و " ُمكِرمُ "فلٌس سناد التؤسٌس سوى اختالف الصٌغة بٌن 
ٌْت"و" َسْمت"المثال، وكذا سناد الردف اختالف الصٌغة بٌن  ، إلى غٌر ذلك من "َب

. أنواع السناد
وكذلك التفعٌلة قد تتغٌر بؤنواع جابزة من الزحافات والعلل المقبولة، فإذا  -2

ت  ٌُّر عن تلك األنواع دخل فً دابرة الزحاف القبٌح، وإذا اشتدَّ خرج التغ
 .مفارقته لها ُعدَّ خطؤً وخرج من دابرة الشِّعر إلى دابرة النثر

ى قدامة هذا النوع من الخروج عن العروض فه (التخلُّع): وقد سمَّ ، وعرَّ
أن ٌكون قبٌح الوزن، قد أفرط تزحٌفه، وأخرجه من باب الشعر الذي ٌعرف : "فقال

اه المرزبانً()..."السامع له صحة وزنه فً أول وهلة إلى ما ٌنكره : ، وكذلك سمَّ

ون فٌه شًٌبا، إالَّ أنه : "، وقال إنَّه(الرمل) كلُّ شعر لٌس بمإلَّف البناء، وال ٌحدُّ

 .()"عٌب

ومصداق ذلك أنَّا نجد صاحب العمدة ٌتحدث عن معلَّقة عبٌد بن األبرص 
فإنها كادت تكون كالما غٌر موزون بعلة وال غٌرها، حتى قال بعض : "فٌقول

"إنها خطبة ارتجلها فاتَّزن له أكثرها: الناس
()

 .
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فالمالَحظ هنا أن القول الذي حكاه ابن رشٌق قد نسب هذه القصٌدة بسبب 
. كثرة زحافها إلى فن نثري هو الخطابة، وأخرجها من فن الشعر

ومراعاة السجع أمر تحكمه قوانٌن القافٌة، وبالخروج عنها تنتج عٌوب  -3
 .الروي، كاإلكفاء واإلجارة وغٌرها

فالطاء ال تكون روٌا فً قصٌدة دالٌة، والحروف المتباعدة المخرج ال تكون 
ًَ فً قصٌدة واحدة . قواف

أما الكم الوزنً فؤعنً به ترتٌب الحركات والسكنات داخل البٌت والعدد  -4
: الكلً لها، والذي ٌنتج عن إهماله اختالل الوزن على صورة من ثالث

إما بالخروج إلى صورة أخرى من البحر، أو الخروج إلى بحر آخر، أو 
 .إلى نثر غٌر موزون

: ففً قول امرئ القٌس فً معلقته
َرْت     ـْومـًا َعـلَـى َظـْهـِر الَكِثـٌِب َتَعذَّ ٌَ .............................. و

ل فً البٌت  ك األوَّ لخرج الشطر عن  (الواو)ٌُالَحظ أنه لو ُحذف المتحرِّ
. بحر الطوٌل وأصبح شطًرا من الكامل
: وكذا هذا البٌت من مشطور الرجز

قد جبر الدٌن اإلله فجبر 
َمل له لتحول إلى شطر من الرَّ  .لو ُحذف السبب الخفٌف من أوَّ

ظاهرة محدودة الورود فً الموروث  (الخزم)ولمراعاة الكم الوزنً كان 
ا بؤربع حركات  ًٌّ ٌِّد نظر الشعري، فؤكثر ما جاء منه إنما كان بحروف العطف، وقُ

ا أقصى، وال ٌكاد ٌقع فً العُجز؛ لخروجه على مبدأ الكم الوزنً حّدً
()

. 

وفً الحقٌقة إن القافٌة تؤتً فً الشعر تتوًٌجا اللتزام الشاعر بهذه العناصر 
األربعة المذكورة، فكل العناصر تصب فً صالح القافٌة، وتخدمها وزًنا ومعًنى، وال 

. تخرج عن الطرٌق إلٌها مطلًقا

ا :  همية القافية: ثانيًال
تعدُّ القافٌة ركًنا من أهمِّ أركان موسٌقى الشِّعر، وهً ذلك العنصر الصوتً الذي 

السجع، وفً : ، وٌقابلها فً النثر(األبٌات)ُتختم به المقاطع الصغرى فً الشعر 
. الفاصلة: القرآن الكرٌم

ٌَّة القافٌة فً رصِّ كلمات متشابهة فً مقطعها األخٌر وحسب، فذلك  ولٌست أهمِّ
أهون خصابصها شؤًنا؛ ألنه ال تماٌز بٌنها وبٌن السجع فً تلك الحالة، والقٌمة 

ص فً ثالثة أمور : الحقٌقٌة للقافٌة ـ كما تبدو لً ـ تتلخَّ
ارتباطها بالبٌت الذي ترد فٌه، وكونها متوافقة معه من حٌث السٌاق :  ولها

النحوي معنى وإعرابا، ومن حٌث كونها واردة فً موضعها الصوتً الصحٌح من 
. الحركات والسكنات بال زٌادة وال نقص
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ٌُِخلَّ هذا اإلسالم : والثاني كونها ُتْسلِم البٌت إلى تالٌه بمعنى صحٌح، من غٌر أن 
. باستقالل البٌت عن أخٌه، ولهذا ُعدَّ التضمٌن عًٌبا

ا بنهاٌة كل بٌت، : والثالث ًٌّ كونها عنصر الوقف اإلجباري المتَّفق علٌه دور
ا القافٌة فال  فعنصر اإلنشاد قد ٌختلف فً أدابه بٌن منشد وآخر فً وسط البٌت، أمَّ

. خالف فٌها على مستوى القراءة واإلنشاد مًعا
بدأ اهتمام الشاعر بصوتٌات النص الشعري من القافٌة؛ : "مدحت الجٌار. ٌقول د

ألنها تحتاج إلى حسابات خاصة داخل الوزن حتى ٌصل إلى العروض والضرب، 

، وعلَّل هذا االهتمام ()"مستفًٌدا من خبرته الشعرٌة التجرٌبٌة فً السماع والكتابة

. ()"دٌمومة هذه القافٌة حتى نهاٌة النص الشعري"بالقافٌة بـ

وقد تكلم قدامة بن جعفر عن القافٌة وارتباطها مع مكونات الشعر، فذكر أنها 

النَّظم : ، وترتبط به عن طرٌق التعلُّق بؤمرٌن، هما()تؤتلف مع معنى سابر البٌت

. ()له، والمالءمة لما مرَّ فٌه

ونظًرا لالرتباط الوثٌق بٌن القافٌة وموضوع هذا البحث أعرض هنا بعض 
ٌَّة ٌَّة، وتجعلها ضرورة فنِّ : الخصابص الَّتً تضفً على القافٌة أهمِّ

. ()القصٌدة فً العضوٌة الوحدة عناصر أهم من الموحدة القافٌة -1

 .()المتلقً أمام واضحة الطرٌق تجعل واستقرار أمان وسٌلة القافٌة -2
 ووضوح لدٌه، الفكر وبتنسٌق الشاعر، ذهن فً ما نظام بوجود القافٌة توحً -3

 .()القصٌدة على التامة وسٌطرته التجربة، وقوة الرإٌة،
ا نغًما القصٌدة إلى وتضٌف وتجذبه، القارئ نفس فً القافٌة تإثِّر -4 ا وجّوً ًٌ  .()موح
م النثر النثر، فً عنه مختلف الشعر فً التقسٌم أساس -5  والشعر جمل، إلى مقسَّ

م  .()أبٌات إلى مقسَّ
 .()الشعر وحدة هو والبٌت الكالم، وحدة هً الجملة -6
 الوقف فٌه ٌلزم الشعر ونظام الجمل، آخر على الوقف فٌه ٌحسن النثر نظام -7

 .()(القافٌة )البٌت نهاٌة على
 على والوقف الجملة، معنى اكتمال على تدل داللٌة قٌمة الجملة نهاٌة على الوقف -8

 .( )(البٌت )اإلٌقاع وحدة دورة اكتمال على تدل شعرٌة قٌمة البٌت قافٌة
  .()للكالم داللٌة وحدة النثر فً والجملة للقصٌدة، إٌقاع وحدة الشعر فً البٌت -9
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 النص معانً من جزبً معنى اكتمال على داللةٌة  البٌت على للوقف -10

 .()الشعري
 عناصر من عنصرٌة  ذاتها حدِّ  فً فالقافٌة ولذلك القافٌة، هو الوقف هذا ومناط -11

 .()الشِّعري النَّصِّ  فً التماسك
 ما وكثًٌرا النثر، فً الجملة مفهوم مع الشعري النصِّ  فً البٌت مفهوم ٌتبادل -12

 .()المفهومان ٌتداخل
ة الجزبٌة المعانً من القافٌة تعدُّ  -13  متَّصلة فهً الشِّعري؛ النصِّ  ربط فً المهمَّ

ا )البٌت بمعنى ًٌّ ا )النص قوافً وببقٌة جهة، من( أفق ًٌّ  جهةٍ  من( رأس

 .()أخرى
ا : قيمة التصريع في الشعر: ثالثًال

يثادزج انشاػس انقافٍح؛ نٍُؼهَى فً أول " تداٌحً، ٌركس اتٍ زشٍق نهرصسٌغ سثثًا ْو 

"وْهح أَّ أخر فً كالو يوشوٌ غٍس يُثوز
()

ٌَّ قسع األسًاع تانقافٍح انوازدج  ، أي أ

ٍِّ انشِّؼس، ال غٍسِ  فً صدز انًطهغ وسٍهح نرُثٍّ انسايغ إنى أََّّ تصدد االسرًاع إنى ف

. يٍ فُوٌ انقول

ٌَّ انؼُصس انَّري ًٌثِّم أساس انرُثٍّ إنى انشؼس  ًدا فً قثونّ؛ أل وْرا ذؼهٍم أجد ذسدُّ

حً تانرأًَِّ فً انثٍد األول، ثىَّ ٌأذً انوقف ػهى قافٍح  ْو طسٌقح إنقائّ، وخاصَّ

ح، فرؼهٍم اتٍ زشٍق  ا نطسٌقح اإلنقاء انًرأٍَِّ ًً ل ػُصًسا ثاَوٌ ًا داػ انًصساع األوَّ

. صواب، نكٍ األجدز ػدو قصس سثة انرصسٌغ ػهٍّ

وا عدم  وألهمٌة التصرٌع فً ابتداء القصابد، وكونه أحد ركابز عمود الشِّعر؛ عدُّ

فه قدامة بؤنَّه"التجمٌع: "االلتزام به معًٌبا، فمن عٌوب القوافً عٌبٌة ُسمًِّ أن : "، وعرَّ

ء ألن تكون قافٌة آخر  ًِّ تكون قافٌة المصراع األول من البٌت األول على روي مته

. ()"البٌت، فتؤتً بخالفه

ح أنَّهم  ٌَّن ابن رشٌق مقدار ظاهرة التصرٌع لدى الشُّعراء حٌن صرَّ جعلوا "وقد ب

بون له من الشعر ات القصابد فٌما ٌتؤهَّ "التصرٌع فً مهمَّ
()

  .

ٌٌِّن عموًما، حٌن  وٌدعم قول ابن رشٌق المذكور آنًفا، ما الحظُته فً شعر الجاهل

لم أجد للتصرٌع وروًدا فً القطع التً تقل عن سبعة أبٌات، إال مرة واحدة، وال فً 

األبٌات المفردة التً أُرسلت مثالً، وال فً األبٌات التً قٌلت ارتجاالً واقترنت 
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.  بمناسبة أو حدث

وربما أغفل : "وفً بٌان بعض فوابد التصرٌع وسط القصٌدة ٌقول قدامة بن جعفر

... بعض الشعراء التصرٌع فً البٌت األول فؤتى به فً بعض من القصٌدة فٌما بعد 

وإنما ٌذهب الشعراء المطبوعون المجٌدون إلى ذلك ألن بنٌة الشعر إنما هً التسجٌع 

والتقفٌة، فكلما كان الشعر أكثر اشتماال علٌه كان أدخل له فً باب الشعر وأخرج له 

. ()"عن مذهب النثر

عوا أبٌاًتا أخر من القصٌدة بعد البٌت األول، وذلك ٌكون من : "وٌقول وربَّما صرَّ

. ()"اقتدار الشاعر وسعة بحره

أي أنه ٌمكـن القـول بعبارة أخـرى إن فً هذه الظـاهرة داللة على اقتدار الشـاعر 

ٌَّما اإلٌقاعٌة منها، وفٌها أًٌضا زٌادة فً الموسٌقٌة  وتمكنه من أدوات قصٌدته، ال س

.  الداخلٌة للقصٌدة

ٌَّة المسمَّط، والمخمَّس، : ومن أجناس الشِّعر الَّتً استثمرت هذه الموسٌق

والمشطور، والمنهوك
()

 .

ا تصريع  م تقفية؟ : تحرير المصطلح: رابعًال
ق ابن رشٌق بٌن التصرٌع والتقفٌة، حٌث ذكر أنَّ التصرٌع ما كانت : "فرَّ

ا التقفٌة فهً "تنقص بنقصه، وتزٌد بزٌادته: عروض البٌت فٌه تابعة لضربه أن "، أمَّ
ٌتساوى الجزءان من غٌر نقص وال زٌادة، فال ٌتبع العروض الضرب فً شًء، إال 

"فً السجع خاصة
()

 .

ومع هذا التفرٌق فقد عرض بعض نماذج التصرٌع وسط القصٌدة وسماه 
ق بٌن ما ورد فٌه تغٌٌر وما ورد بتساوي الجزءٌن وعدم الزٌادة أو  تصرًٌعا، ولم ٌفرِّ

.  النقص
وقولنا فً شعر امرئ القٌس وعنترة وغٌرهما مما : "ولهذا اعتذر عن ذلك بقوله

ع، إنما هو مجاز وجري على عادة الناس؛ لبال ٌخرج عن : ٌستؤنف مصرَّ

... "المتعارف
()

 .

وأنا فً هذا البحث تابعٌة له فً المصطلح، أدخلُت الجمٌع تحت مصطلح 
. ، ما كان منه بتغٌٌر بزٌادة أو نقص، وما كان من غٌر تغٌٌر"التصرٌع"

: عند قوله عن التقفٌة (السجع)كشك ابَن رشٌق فً إٌراده مصطلح . وقد انتقد د
وقد خانه : "فقال" فال ٌتبع العروض الضرب فً شًء، إال فً السجع خاصة"

التعبٌر عن المماثلة هنا بالسجع؛ ألن العالقة بٌن الشطرٌن لٌست عالقة منثور 

"بمنثور، وإنما عالقة موزون بموزون
()

 .
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ٌُنتقد على ابن رشٌق، بل أراه أصاب المحّز؛ ألنَّ عالقة العروض  ا  ولٌس هذا ممَّ
بالضرب فً حالة البٌت المقفَّى خرجت عن العالقة الوزنٌة، نظًرا لعدم التغٌٌر 

بزٌادة أو نقص، واكتفت بالعناصر الَّتً ال عالقة لها بالوزن، حٌث التماثل هنا فً 
صوت الحرف، وحركته، ال فً وزنه، وال فً ترتٌب حركاته وسكناته والناقص 

منها والزابد، فلهذا أصبحت العالقة بٌنهما هنا أقرب إلى السجع الموسوم بؤنه 
. مصطلح نثري
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المطلب األول 
 عرض النماذج

خرجُت من استقرابً للدواوٌن المشار إلٌها فً المقدمة باثنٌن وثالثٌن نموذجا 
: لظاهرة التصرٌع فً وسط القصٌدة، وهذا بٌانها

تسعة من هذه النماذج وقعت فً دٌوان امرئ القٌس، وهو رابد هذه  -1
من إجمالً  % 28.12الظاهرة بال شك، حٌث تمثل نماذجها فً شعره 

النماذج المطروحة فً البحث الحالً، ولٌس هذا فحسب، بل إن أربعة 
. من هذه النماذج وردت الظاهرة فٌها أكثر من مرة

من  % 18.75دٌوان األعشى الكبٌر، بستة نماذج تمثل : ٌلٌه فً الكثرة -2
 .النماذج

 %.15.62وبعدهما دٌوان عنترة العبسً، بخمسة نماذج تمثل  -3

 %.12.5ثم دٌوان عبٌد بن األبرص، بؤربعة نماذج تمثل  -4

لبٌد بن ربٌعة، وأوس بن حجر، وحاتم الطابً، بنموذجٌن : وبعده كل من -5
 .لكل منهم% 6.25لكل منهم، ونسبة 

وأقل الدواوٌن احتواء على هذه الظاهرة، دٌوان النابغة الذبٌانً، حٌث  -6
 .من النماذج % 3.12احتوى على نموذج واحد وحسب، ٌمثل  

وفً عرض هذه النماذج حرصت على إثبات رقم كل بٌت قبله؛ إشارة إلى 
عة . موضعه من القصٌدة، ولمعرفة عدد األبٌات الفاصلة بٌن األبٌات المصرَّ

وفً هذا المطلب محاولة لرصد الظاهرة وإثبات بعض جوانبها المرتبطة 
ٌَّن،  ة ال ترتبط بنموذج مع بالنموذج وما أشبهه؛ ألنَّ بعض تفسٌرات الظاهرة عامَّ

.  وهذه سؤثبتها فً المطلب التالً
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: () امرإ القٌس(1)نموذج 

أجاَرَتنا إنَّ الُخُطوَب َتُنوُب  -1
 

وإنًِّ مقٌمٌة ما أقام عسٌُب 
 

أجارَتنا ما فات لٌس ٌإوُب  -4
 

ماِن قرٌُب  وما هو آٍت فً الزَّ
 

هذا النموذج قطعة مكونة من خمسة أبٌات، وقد فصل بٌن البٌتٌن المصرعٌن 
ببٌتٌن، والظاهرة هنا لٌست منفصلة عن ِقصر النَفس بسبب المرض والمشارفة عن 

: الموت، كما أنها ارتبطت بنهاٌة معنى فً قوله
3 -

 

  فإْن َتِصلٌِنا فالقرابُة بٌَننا

 

وإْن تصِرِمٌنا فالغرٌُب غرٌُب 
 

ثم ابتداء معنى آخر فً البٌت الرابع، وتكرار التصرٌع لٌس منفصال عن ظاهرة 
. التكرار بشكل عام فً القطعة، حٌث تكرار النداء، وتكرار أسلوب الشرط

: () امرإ القٌس(2)نموذج 

ًِّ بالبكراِت  -1 َغِشٌُت ِدٌاَر الح
 

فعاِرمة فبرقة العٌرات 
 

أِعنًِّ على التهماِم والذكراِت  -4
 

ِبتَن على ذي الَهمِّ ُمْعتكرات  ٌَ
 

: والتصرٌع فً هذا النموذج أًٌضا للفصل بٌن عنصرٌن من عناصر بناء القصٌدة
مة الَّتً استغرقت ثالثة أبٌات، ثم صلب القصٌدة الذي بدأ فً البٌت الرابع .  المقدِّ

: () امرإ القٌس(3)نموذج 

سما لك َشْوقٌة بعدما كان أْقَصرا  -1
 

وَحلَّْت ُسلٌََمى َبْطَن قوٍّ فعرعرا 
 

ٌَّرا  -18 ها قد تغ أأسماُء أْمَسى ودُّ
 

سُنبدُل إْن أبدلِت بالودِّ آَخرا 
 

را  -46 أرى أمَّ عمٍرو دمعها قد تحدَّ
 

بكاء على عمٍرو، وما كان أْصَبرا 
 

ًما لألفكار الربٌسة داخل القصٌدة وفاصال  وفً هذا النموذج ٌبدو التصرٌع مقسِّ
بٌن كلٍّ منها؛ ألن القصٌدة طوٌلة بلغت أبٌاتها ستٌن بًٌتا، ولذا تكرر التصرٌع مرتٌن 

. فً وسطها

: () امرإ القٌس(4)نموذج 

أحاِر بَن عمٍرو كؤنًِّ َخِمْر  -1
 

ٌَعُدو على المرِء ما ٌؤَتِمْر   و
 

ًِّ أْم تبتِكْر؟  -5 َتُروُح مَن الح
 

َك بؤْن َتْنَتِظْر؟  ٌْ وماذا َعلَ
 

أمرحٌة خٌاُمُهُم أْم ُعَشْر؟  -6
 

أم القلُب فً إِْثِرِهْم ُمْنَحِدْر؟ 
 

ًِّ ِهر؟  -7 وفٌمْن أقاَم من الح
 

اِعُنوَن ِبها فً الّشطْر؟  أم الظَّ
 

وفً هذا النموذج ثالثة أبٌات مصرعة متتالٌة، ولنا أن نتساءل عن السبب لنجد 
الجواب فً بنٌة القصٌدة نفسها، فهً قصٌدة غنٌة بالموسٌقى الداخلٌة، والتصرٌع 

واحد من وسابلها، إضافة إلى الترصٌع وأشكال من التقسٌم الداخلً لألبٌات، كما فً 
: قوله
َفتور القٌام قطٌُع الكالم  -13

 

تفتَّر عن ذي غروٍب َخِصْر 
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كؤنَّ الُمدام وصوَب الغمام  -14
 

ورٌَح الُخزامى ونشَر القُُطْر 
 

. وأبٌات أخرى كثٌرة
كما ٌبدو التصرٌع هنا وكؤنَّه إٌثار للجمل القصٌرة الَّتً تبدي لهفة الشَّاعر فً 

التً رام أن ٌخفٌها وسط تساإالت محٌطة بها عن الرسول ومتى  (هر)تساإالته عن 
. ٌذهب وكٌف هً الخٌام

: () امرإ القٌس(5)نموذج 

بِع الَقِدٌِم بَعْسَعسا  -1 ا على الرَّ ألِمَّ
 

كؤنًِّ أُناِدي أو أكلُِّم أْخَرسا 
 

َبنً داِبً الَقِدٌُم فَغلَّسا  -5 َتؤَوَّ
 

أُحاِذُر أْن ٌرتدَّ داِبً فؤنَكسا 
 

وفً هذا النموذج ٌؤتً التصرٌع فً البٌت الخامس من إجمالً أربعة عشر بًٌتا 
ة أبٌات القصٌدة، وفٌه الفصل بٌن مقدمة القصٌدة وصلبها بهذا الفاصل  هً عدَّ

. الموسٌقً

: () امرإ القٌس(6)نموذج 

لُل البالًِ  -1 ٌُّها الطَّ أال ِعْم َصباًحا أ
 

ِعَمْن َمن كان فً الُعُصِر الخالًِ؟  ٌَ وهْل 
 

ِدٌار لَسلمى عافٌات بذي خاِل  -4
 

اِل  ألَحَّ علٌها كلُّ أْسَحَم هطَّ
 

ًضا لطول الجملة فً المطلع، حٌث استعمل  وفً هذا النموذج أتى التصرٌع معوِّ
، فكررها مرتٌن فً (وهل ٌعمن)امرإ القٌس التكرار إلطالة جملة الشطر الثانً 

البٌت الثانً والبٌت الثالث، ولذا احتاج إلى التصرٌع فً البٌت الرابع، وهذه الظاهرة 
العروضٌة لم تنفصل عن الظاهرة النحوٌة؛ حٌث جاء باالبتداء فً البٌت الرابع 

. (عافٌات)وأخبر عنه بـ (دٌار لسلمى)

: () امرإ القٌس(7)نموذج 

ًِّ الحموَل بجانِب الَعْزِل  -1 َح
 

ٌُالِبُم شكلها شكلًِ  إذ ال 
 

ٌاُر فما ِبها أْهلًِ  -10 َعَفِت الدِّ
 

ولََوْت َشموس بشاشَة البْذِل 
 

إنًِّ ِبَحْبلِِك واصلٌة حبلًِ  -20
 

وبرٌِش نبلِِك رابشٌة نبلًِ 
 

: وفً هذا النموذج جاء التصرٌع على صورتٌن
. الصورة األولى فً البٌت العاشر؛ للفصل بٌن فكرتٌن من أفكار القصٌدة

والصورة األخرى أًٌضا للفصل بٌن غرضٌن، لكنها ال تخلو من قٌمة إٌقاعٌة هً 
إبطاء إٌقاع القصٌدة بجملتٌن قصٌرتٌن ٌمثلهما الصدر والعجز، واإلبطاء معٌنٌة على 

. للداللة على المستقبل (واصل)وتنوٌن  (إنَّ )تقوٌة التوكٌد المعبَّر عنه بـ

: () امرإ القٌس(8)نموذج 

قفا نبِك ِمن ذكرى حبٌٍب ومنزِل  -1
 

بسقِط اللَوى بٌَن الدُخوِل فحومِل 
 

أفاِطُم َمْهالً بعَض هذا التَّدلُِّل  -19
 

وإْن ُكْنِت قد أزمعِت صرِمً فؤجِملًِ 
 



(2014يازس - ٌُاٌس ) 42 انًجهد–حونٍاخ آداب ػٍٍ شًس     

   صانح ػثد انؼظٍى انشاػس

 72 

وٌُل أال انجِل  -46 ُل الطَّ ٌُّها اللٌَّ أال أ
 

بُصبٍح وما اإلصباُح منَك بؤمَثِل 
 

ا  ٌَّة البٌت لدى الشاعر ِممَّ وفً هذه القصٌدة ٌؤتً التصرٌع كالتنبٌه مشًٌرا إلى أهمِّ
جعله ٌحتشد له وكؤنه ٌبدأ قصٌدة جدٌدة، فمرة من أجل استعطاف محبوبته وحثها 
ٌُالحظ فً  ً، و على الترفُّق به، وأخرى من أجل حثِّ اللٌل على االنكشاف والتنحِّ

هذا النموذج أنَّ التصرٌع وسط القصٌدة مقترن بالقول أو ما ٌشبهه، فهو قرٌن 
. الخطاب

: () امرإ القٌس(9)نموذج 

لَِمْن َطلَلٌة أبصْرُتُه فَشجاِنً  -1
 

كَخطِّ َزبوٍر فً عسٌِب ٌماِن 
 

نٌا فإنََّك فانً  -13 ْع ِمَن الدُّ َتَمتَّ
 

من النَّشواِت والنِّساِء الِحساِن 
 

وهذا النموذج من النماذج الواضحة للظاهرة؛ ألن التصرٌع فٌه حادث بتغٌٌر فً 
العروض لتوافق الضرب المحذوف، وفٌه فصل حاد لتحوٌل مجرى القصٌدة من 

وصف الحصان فً البٌت الثانً عشر إلى وصف الحسان فً البٌت الثالث عشر وما 
. ٌتبعه إلى نهاٌة القصٌدة

: () لبٌد بن ربٌعة(10)نموذج 

أعاِذل قُوِمً فاعِذلً اآلَن أو َذِري  -1
 

فلسُت وإْن أقَصْرِت عنًِّ ِبُمْقِصِر 
 

فكاِبن رأٌُت من َبهاٍء وَمْنَظِر  -28
 

ومفتح قٌٍد لألسٌِر المكّفِر 
 

والتصرٌع هنا أٌضا ٌبدو وكؤنه إبطاء لإلٌقاع للتركٌز على الصورة الشعرٌة 
. ، مما استدعى التصرٌع واستلزمه(البهاء والمنظر)

: () لبٌد بن ربٌعة(11)نموذج 

ٌُحاِوُل  -1 أال َتسؤالِن اْلَمْرَء ماذا 
 

ٌُقَضى أْم ضاللٌة وباِطُل  أَنْحبٌة ف
 

أال كلُّ شًٍء ما خال هللا باِطُل  -9
 

وُكلُّ َنعٌٍم ال َمحالَة زاِبُل 
 

وفً هذا النموذج ٌؤتً التصرٌع إلبراز البٌت وجعله على قدر من األهمٌة؛ نظرا 
.  لهذه الغاٌة (أال)ألنه جار مجرى المثل، والتصرٌع هنا متآزر مع أداة التنبٌه 

: () عنترة(12)نموذج 

َنفُِّسوا َكْرِبً وداُووا ِعلَلًِ  -1
 

وابرزوا لً كلَّ لٌٍث َبَطِل 
 

وإذا الموُت بدا فً َجْحَفٍل  -3
 

فَدُعونً لِلقاِء الَجْحَفِل 
 

. والظاهرة هنا مرتبطة برد العجز على الصدر لزٌادة الموسٌقى فً القصٌدة

: () عنترة(13)نموذج 

الًِ  -1 حاِرِبٌنً ٌا ناِبباِت اللٌَّ
 

ِمٌنً وتارًة عن ِشمالًِ  ٌَ عن 
 

وإذا قاَم ُسوُق َحْرِب الَعوالًِ  -9
 

قاِل  ى باْلُمرَهفاِت الصِّ وَتلَظَّ
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وهنا ٌؤتً التصرٌع ابتداء لمعنى جدٌد، ومساعد على إطالة جملة الشرط التً 
: ٌؤتً جوابها فً البٌت العاشر

كنُت َدالَّلَها وكان سنانً  10
 

تاجًرا ٌشتري النفوس الغوالً 
 

: () عنترة(14)نموذج 

َهْل غاَدَر الشُّعراء مْن ُمَتَردِم  -1
 

ِم  اَر َبْعَد َتَوهُّ أم هْل َعَرْفَت الدَّ
 

َتَكلَِّم  -2 ٌَ اِر لَْم  أْعٌاَك َرْسُم الدَّ
 

َحتَّى َتَكلََّم كاألَصمِّ األْعَجِم 
 

ٌا داَر َعْبلََة بالَجواِء َتَكلَِّمً  -3
 

وِعِمً صباًحا داَر َعْبلََة واْسلَِمً 
 

إنًِّ عداِنً أْن أُزوَرِك فاْعلَِمً  -12
 

ما َقْد َعلِْمِت وَبْعَض ما لَْم َتْعلَِمً 
 

ة  والتصرٌع فً القصٌدة متكرر فً بداٌتها بثالثة أبٌات متتالٌة، وهذا ٌثٌر عدَّ
: تساإالت

فهل تكرار التصرٌع هنا مقصودٌة من الشاعر لغاٌة موسٌقٌة ٌراها تستحق هذا  -
الحشد؟ 

أم القصٌدة ذات مطلع واحد وجاء المطلعان اآلخران من اختالط الرواٌة أو  -
 انتحال الرواة؟

ح أحد االحتمالٌن . ولٌس ثمة دلٌل ٌرجِّ

: () عنترة(15)نموذج 

أََرى لًِ كلَّ ٌوٍم مْع َزماِنً  -1
 

عتاًبا فً البعاد وفً التَّداِنً 
 

فلْم أُمِسْك بَسْمِعً إْذ دعاِنً  -7
 

ولكْن قْد أباَن لُه لِساِنً 
 

: والتصرٌع هنا ال ٌمكن فهمه بمعزل عن البٌت السابق له، حٌث ٌقول
دعاِنً دعوًة والخٌُل تجري  -6

 

فما أدري أباسمً أم كنانً؟ 
 

كان داعٌا للشاعر الستعماله فً البٌت التالً، من  (دعانً)فافتتاح البٌت السادس 
باب التوسع فً رد األعجاز على الصدور، وكذلك من باب زٌادة التسجٌع والقٌم 

. الموسٌقٌة داخل القصٌدة

: () عنترة(16)نموذج 

َذَكْرُت َصبابِتً مْن بعِد ِحٌِن  -1
 

ًَ القدٌُم مَن الُجنوِن  فعاَد لِ
 

وما لً فً الشَّدابِد ِمْن ُمعٌِن  -10
 

ِسَوى قٌس الَّذي منها ٌقٌِنً 
 

وٌبدو لً أن التصرٌع هنا ضرورة فنٌة أراد الشاعر منها إطالة الوقف بٌن 
الشطرٌن؛ لٌؤتً المعنى وكؤنه تمَّ وانتهى فً الشطر األول بؤنَّه لٌس له معٌن، ثم ٌؤتً 

ٌه د المعنى وٌقوِّ . االستثناء فً الشطر الثانً لٌإكَّ

: () األعشى الكبٌر(17)نموذج 

ٌَّة غدوًة أجمالَها  -1 رحلْت ُسَم
 

َغْضَبى علٌَك فما تقُوُل بدا لها؟ 
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َعْسًفا وإرقاَل الهجٌِر ترى لَها  -14
 

رٌِق ِنعالَها  َخدًما تساقط بالطَّ
 

. وفً هذا النموذج كان التصرٌع زٌادة فً موسٌقٌة القصٌدة

: () األعشى الكبٌر(18)نموذج 

أَتْهجُر غاِنًٌة أم ُتلِْم؟  -1
 

أم الحبُل واٍه بها ُمْنَجِذْم؟ 
 

فؤْظَعْنَت ِوتَرَك مْن داِرِهْم  -28
 

ٌُِقْم  ووتُرَك فً داِرِهْم لم 
 

فً هذا النموذج ٌؤتً التصرٌع وكؤنه أداة إبطاء إلٌقاع القصٌدة للتركٌز على 
تصوًٌرا لنتٌجة إغارة  (28)صورة شعرٌة مقصودة لدى الشاعر؛ حٌث جاء البٌت 

قٌس على أعدابه وظفره بثؤره، فاستحق أن ٌقسم البٌت إلى شطرٌن إلبطاء اإلٌقاع 
. وتوضٌح الصورة

: () األعشى الكبٌر(19)نموذج 

ْكَب ُمْرَتِحُل  -1 ْع ُهرٌَرَة إنَّ الرَّ ودِّ
 

ُجُل؟  ٌُّها الرَّ وَهْل ُتطٌُق وداًعا أ
 

لُه ِردافٌة وجوزٌة ُمفؤَمٌة َعِمُل  -23
 

قٌة بِسجاِل الماِء ُمتَِّصُل  ُمَنطَّ
 

: وقْد َثِملُوا" ُدْرنى"َفقُْلُت للشَّْرِب فً  -25
 

ِمُل؟ اِرُب الثَّ ! ِشٌموا، وكٌَف ٌِشٌُم الشَّ
 

: وٌؤتً البٌت الثالث والعشرون بعد قوله فً وصف السحاب
ٌا َمن ٌرى عاِرًضا قد بتُّ أَْرقُُبُه  -22

 

قٌة بسجال الماء متَّصُل  ُمَنطَّ
 

له ذٌل )حٌث أراد إبراز الصورة التً أراد إٌضاحها لهذا السحاب من أنه 
. فاستعان بالتصرٌع لهذا الغرض (ووسط، ممتلا بالماء، دابم متصل

. أما فً البٌت الخامس والعشرٌن فٌؤتً التصرٌع داِعًما للوقف قبل مقول القول

: () األعشى الكبٌر(20)نموذج 

ٌَّاك ما بالُها؟  -1 أال قُْل لت
 

ألِْلَبٌِن تحدُج أحمالُها؟ 
 

الُها  -34 أخٌة للحفٌظِة حمَّ
 

الُها  حشودٌة علٌها وفعَّ
 

: وٌؤتً التصرٌع فً هذا النموذج بعد بٌت ٌقول فٌه
وإنَّ إٌاًسا متى تدُعُه  -33

 

إذا لٌلةٌة طال بلبالُها 
 

ضٌة لطول الفصل بٌن اسم  وخبرها؛ حٌث  (إنَّ )وفً ظنً أن التصرٌع هنا معوِّ
ر الجواب الوارد فً  ، فجاء التصرٌع لتقصٌر الجملة وتعوٌض ذلك (أخ للحفٌظة)تؤخَّ

.  الفصل

: () األعشى الكبٌر(21)نموذج 

إنَّ محال وإنَّ مرَتَحال  -1
 

فِر إذ َمَضوا َمَهال  وإنَّ فً السَّ
 

ًَّ منتخال  -7 وقْد رحْلُت المط
 

أُزجً ِثقاالً وقلقالً وقال 
 

ٌنضُح بالبوِل والُغباِر على  -10
 

ِة الجلال  ٌَّ فخذٌِه نضَح العبد
 

أبٌض ال ٌرهُب الهزاَل وال  -16
 

ٌقطُع رْحًما وال ٌخوُن إال 
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ًَّ وال  -17 ٌا خٌَر َمْن ٌركُب المط
 

ٌشرُب كؤًسا بكفِّ َمن َبِخال 
 

وفً هذا النموذج أجد التصرٌع واقعٌة عفو الخاطر، لم ٌقصد إلٌه الشاعر ولكنَّه 
ٌُعنى بموسٌقٌة شعره، ولهذا فالتصرٌع  وقع اتَّفاقا، ومن المعروف أنَّ األعشى كان 

. هنا ُمكسبٌة القصٌدَة مزًٌدا من الموسٌقى، وإن لم تكن له ضرورة داللٌة
 

: () األعشى الكبٌر(22)نموذج 

أْقِصْر فكلُّ طالٍب سٌَمل  -1
 

إْن لَْم ٌكْن على الحبٌِب عوْل 
 

رَف مْن َظَعِن اْلـ  -5 ارقات الطَّ السَّ
 

ًِّ ورْقم دونها وكلْل  ـَح
 

تخرجه إلى الكناِس إذا اْلـ  -9
 

ـتجَّ ذباب األٌكِة األطحْل 
 

ٌرعى األراَك ذا الخباِث وذا اْلـ  -10
 

ـمرِد وزهًرا نبتهنَّ خضْل 
 

ٌعلُّ منه فو قتٌلَة باْلـ  -23
 

إسفنِط قد بات علٌِه وظْل 
 

متى القتوُد والفتاُن بؤْلـ  -29
 

ـواٍح شداٍد تحتهنَّ عجْل 
 

فٌها عتادٌة إذ غدوت على اْلـ  -30
 

أمِر وفٌها جرأةٌة وقبْل 
 

بات ٌقول بالكثٌِب من اْلـ  -32
 

ـغبٌِة أصْبح لٌُل لو ٌفعْل 
 

أطلس طالَّع النِّجاِد على اْلـ  -36
 

ـوحِش غبا مثل القناِة أزْل 
 

وقد ترددت فً إثبات هذا الموضع نموذًجا لظاهرة التصرٌع وسط القصٌدة؛ ألنه 
وإن كان تصرًٌعا فً حساب العروض والموسٌقى فهو على المستوى الداللً لٌس 

 الذي ٌختص بوقوع الم ( )(المدمج)بتصرٌع، وهو أًٌضا ممزوج بالتدوٌر من نوع 

. ()التعرٌف من الكلمة فً آخر الصدر وبقٌة الكلمة فً العجز

التعرٌف  (أل)وفً الحقٌقة إن هذا النوع من التدوٌر سابغ أكثر من غٌره؛ ألن 
فإن شطر الكلمة إلى قسمٌن ال ... كلمة مستقلة "فً حساب الصوت تؤتً وكؤنها 

. ()"؛ حٌث الموجود كلمتان ال كلمة واحدة(أل)ٌحس من خالل 

: () النابغة الذبٌانً(23)نموذج 

نؤت بُسعاَد عنك نوى َشطوُن  -1
 

فبانت والفإاُد بها رهٌُن 
 

فبتُّ كؤنَّنً حِرجٌة لعٌُن  -37
 

نفاه النَّاُس أو دِنفٌة طعٌُن 
 

: وهذا النموذج هو الوحٌد فً شعر النابغة، وٌؤتً هذا البٌت المصرع بعد قوله
أتانً أنَّ داهًٌة نآَدى  -36

 

ٌُوُن  على شَحٍط أتاك بها َم
 

وفابدة اإلتٌان به تقوٌة المعنى وتوكٌده عن طرٌق اإلتٌان بجملتٌن قصٌرتٌن 
. موسٌقٌا ٌربطهما التصرٌع

: () عبٌد بن األبرص(24)نموذج 
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أقفَر من أهلِِه ملحوُب  -1
 

فالقطبٌات فالذنوُب 
 

أرضٌة توارثها شعوُب  -5
 

فكلُّ َمن حلَّها محروُب 
 

عٌناك دمُعهما َسروُب  -7
 

كؤنَّ شؤنٌهما َشعٌُب 
 

وكلُّ ذي غٌبٍة ٌإوُب  -16
 

وغابُب الموِت ال ٌإوُب 
 

كؤنَّها لقوةٌة َطلوُب  -39
 

تحنُّ فً وكرها القلوُب 
 

وفً هذا النموذج ٌؤتً التصرٌع فاصال بٌن أجزاء القصٌدة، متكررا على 
امتدادها؛ حٌث بلغت عدة أبٌاتها خمسٌن بٌتا، وإذا وضعنا فً الحسبان ما رواه 

بعض العلماء من أنها قصٌدة مرتجلة فربما ٌمكن تفسٌر التصرٌع هنا بكونه فاصالً 
ا استعان به الشاعر على الوقوف بعد نهاٌة كل معنى، والتقاط األنفاس  ًٌّ زمن

. واستجماع القوى للبدء فً مقطع جدٌد بغرض جدٌد

: () عبٌد بن األبرص(25)نموذج 

أرقُت لضوِء برٍق فً َنشاِص  -1
 

تألألَ فً ُمَمألٍة ِغصاِص 
 

وباَص والَص ِمن َملٍَص َمالِص  -15
 

وحوُت البحِر أسوُد ذو ِمالِص 
 

وفً هذا النموذج أتى التصرٌع عن ولع للشاعر بموسٌقٌة خاصة جعلته ٌكثر من 
. فً القصٌدة (الصاد)األلفاظ المحتوٌة على حرف الروي 

: () عبٌد بن األبرص(26)نموذج 

تحاوُل رسًما من ُسلٌمى دكاِدكا  -1
 

ٌاُح سواِهكا  خالًء تعفٌِِّه الرِّ
 

ونحُن قتلنا األجدلٌِن ومالِكا  -7
 

أعّزهما فقًدا علٌك وهالِكا 
 

: وفً هذا النموذج ٌؤتً التصرٌع لعدة أمور
، زٌادة فً الفخر (ومالكا): منها مد الصوت بتفعٌلة الَعروض فً قوله -1

. وكٌد المخاطب
ٌُجهز على مخاَطبه بقوله -2 أعزهما ): ثم من أجل السكوت هنٌهة قبل أن 

. (...فقدا علٌك 

: () عبٌد بن األبرص(27)نموذج 

فٌِن ببالً  -1 لٌَس رسمٌة على الدَّ
 

فلِوى ذروٍة فجنَبً أثاِل 
 

تلَك ِعرسً َغضَبى ُترٌُد ِزٌالًِ  -8
 

ٍن ُترٌُد أم لِدالِل؟  ٌْ ألَِب
 

وهذا النموذج وارد على الغرض األساسً من التصرٌع وسط القصٌدة؛ حٌث 
: انتهت مقدمة القصٌدة التً احتوت على وصف الرسوم واألطالل فً قوله

وِظباٍء كؤنهنَّ أبارٌـ  -7
 

ـُق لُجٌٍن تحنو على األطفاِل 
 

ع . ثم بدأ غرض جدٌد هو بٌان جفاء زوجته بذلك البٌت المصرَّ

: () المثقب العبدي(28)نموذج 
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أفاطُم قبَل بٌِنِك متِّعٌِنً  -1
 

ومنعِك ما سؤلُتِك أن تِبٌِنً 
 

ِبٌِنً : إذْن لقطعُتها ولقلتُ  - 4
 

كذلَك أجتوي َمن ٌجتوٌِنً 
 

تقول إذا درأُت لها َوضٌِنً  -37
 

أهذا دٌُنُه أبًدا ودٌِنً؟ 
 

: وٌمكن فهم التصرٌع فً البٌت الرابع بالنظر إلى سابقه، وهو قوله
فإنًِّ لو تخالفُنً شمالً  -3

 

خالَفِك ما وصلُت بها ٌمٌنً 
 

ا بهذا  ًٌّ ٌُالحظ أنَّ التصرٌع وارد فً سٌاق جملة قوٌة، تستحق تقوٌتها صوت وهنا 
. العنصر الموسٌقً

أما التصرٌع فً البٌت السابع والثالثٌن فقد كان بمثابة التنبٌه الصوتً إلى غرابة 
هذا المقطع الذي بدأه الشاعر، وهو الذي ٌتحدث فٌه عن ناقته وكؤنها تحاوره 
ا أُخذ علٌه إلغراقه فً المجاز . وتشتكً وتعبر عن سؤمها الرحلة معه، وهو ممَّ

: () أوس بن حجر(29)نموذج 

ارِم الالَِّحً  -1 ع لَمٌَس وداَع الصَّ ودِّ
 

إذ فنكْت فً فساٍد بعد إصالِح 
 

هبَّت تلوُم ولٌسْت ساعَة الالِحً  -6
 

هالَّ انتظرِت بهذا اللَّوِم إصباِحً؟ 
 

إنًِّ أرقُت ولم تؤرْق مِعً صاِحً  -12
 

اِح  لُِمستِكفٍّ بعٌِد النَّوِم لوَّ
 

وفً هذا النموذج ٌمثِّل التصرٌع مفصالً من مفاصل القصٌدة، حٌث ٌنتهً وصف 
لمٌس فً البٌت الخامس لٌبدأ وصف لومها فً البٌت السادس، وحٌن انتهى من هذا 

. الغرض بدأ غرضا جدٌدا فً البٌت الثانً عشر

: () أوس بن حجر(30)نموذج 

صحا قلُبُه عن ُسكِرِه فتؤمَّال  -1
 

وكان بذكَرى أمِّ عمٍرو موكَّال 
 

ٌّرَن أنضاًء ورّكبَن أنصال  -38 تخ
 

ٌَّال  كجمِر الغضا فً ٌوِم رٌٍح تز
 

والتصرٌع هنا بمثابة لفت األنظار فً وصف سهام الشاعر التً أعدها للحرب، 
حٌث جاء بالَعروض المقفاة لٌقف وقفة موسٌقٌة ٌسٌرة ٌبدأ بعدها الشطر الثانً بهذا 

. (كجمر الغضا)التركٌب القوي 

: () حاتم الطابً(31)نموذج 

ٍء  -1 ًِّ حننُت إلى األجباِل أجبال ط
 

وحنَّت َقلوِصً أن رأْت سوَط أحَمرا 
 

وإنًِّ كؤشالِء اللِّجاِم ولن ترى  -19
 

أخا الحرِب إالَّ ساهَم الوجِه أغبرا 
 

ع، وهو النموذج  ٌِّن؛ ألن مطلع القصٌدة غٌر مصرَّ وهذا النموذج فٌه اختالف ب
الوحٌد بهذا الشكل، وفً تفسٌره أجد التصرٌع هنا معًٌنا على إبطاء إٌقاع القصٌدة 
للخروج من مقطع والدخول فً آخر، وحٌث ٌبدو التصرٌع فً الغالب افتتاًحا فقد 

:  ورد هنا اختتاًما؛ ألن قبله
ابٌة قُطوعً وناقتً  -18 وإنًِّ لوهَّ

 

را  إذا ما انتشٌُت، والكمٌَت المصدَّ
 

: ثم جاء بالبٌت المصرع لٌنهً المقطع وٌدخل إلى مقطع آخر ٌبدأ بقوله
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ها الحربُب به  إن عضَّت الحربأخو  -20 را عضَّ  وإن شمَّرت عن ساقها الحرُب شمَّ

: () حاتم الطابً(32)نموذج 

ما  -1 أتعرُف أطالالً وثوًبا مهدَّ
 

ك فً رقٍّ كتاًبا منمنما  كخطِّ
 

ما  -13 أال ال تلومانً على ما تقدَّ
 

هِر للمرِء محكما  كفى بصروِف الدَّ
 

ٌُالَحظ فً هذا النموذج اقترانه بؤداة التنبٌه  ، (8): كما سبق فً النموذجٌن (أال)و
فً تفسٌر ظاهرة التصرٌع وسط ( التنبٌه)، بما ٌشٌر إلى قوة هذا الغرض (11)

. القصٌدة
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المطلب الثاني 
التحليل والتفسير 

ٌُغَفل من أسبابها احتمالٌة واردٌة تفرضه طبٌعة  قبل أي تفسٌر للظاهرة، ال ٌمكن أن 
الشعر الجاهلً ورواٌته، وهو تلفٌق الرواة بٌن قطعتٌن؛ إذ ُنقل كثٌر من الشعر 

. الجاهلً شفاًها، والتلفٌق واالختالط فً هذه الحالة أمور غٌر مستبَعدة
نظم الشاعر للقصٌدة على دفعات فً أوقات مختلفة، فقد ٌبدأ كل : وٌلً التلفٌق

. مقطع بالتصرٌع وكؤنه بداٌة قصٌدة جدٌدة
وأٌضا قد تقع الظاهرة اتِّفاًقا لدى بعض الشعراء المطبوعٌن، من غٌر تكلف أو 

. لألعشى الكبٌر (21)قصد إلٌها، كما فً النموذج رقم 
وعدا ذلك فإن الغرض األساس من هذه الظاهرة والذي ال ٌكاد ٌتخلَّف فً أيٍّ من 
نماذجها هو انتهاء غرض وابتداء آخر، وتقسٌم األفكار داخل القصٌدة، والخروج من 

مقدمة القصٌدة إلى صلبها، حٌث ٌؤتً التصرٌع وكؤنه حد فاصل بٌن فكرتٌن من 
. أفكار القصٌدة، رغبًة من الشاعر فً اإلشارة إلى ذلك والتنبٌه علٌه

وقد ٌكون الدافع إلٌه إحساس الشاعر بخفوت صوته وانتهاء دفعة معٌنة، فٌبدأ 
. مقطًعا جدٌدا مقترنا بالتصرٌع لٌعطٌه قوة صوتٌة

أما األغراض األخرى المذكورة فً اآلثار الداللٌة للظاهرة فهً أحكام إضافٌة ال 
. تتعارض مع الغرض األساس، وإنما تثرٌه وتحسنه

وكذلك القول فً إثراء الموسٌقى الداخلٌة فً القصٌدة؛ حٌث هو عام فً كل نماذج 
تلك الظاهرة؛ لما سبق بٌانه من بناء الشعر على الموسٌقى والتسجٌع والقوافً، 

 .واستحباب ذلك فٌه وزٌادتها فً فنٌته
محددات ورود الظاهرة، : وإلى العناصر التً رسمتها للتحلٌل والتفسٌر، وهً

واألحكام الخاصة بها، والظواهر التً لها ارتباط معها، وما ٌمكن استخراجه من 
. دالالت فنٌة لها

: محددات ورود الظاهرة:  وو
مما سبق عرضه من النماذج فً المطلب السابق، تتضح لنا بعض األمور 

دات لورودها، فمن ذلك : المحٌطة بهذه الظاهرة والتً تعدُّ محدِّ
التصرٌع فً وسط القصٌدة ظاهرة مختصة بالقصابد الطوال، التً ٌعتنً  -1

بها الشاعر عناٌة خاصة، فلٌس التصرٌع وسط القصٌدة وارًدا فً القطع 
التً تقل عن سبعة أبٌات، وال فً األبٌات التً قٌلت ارتجاالً واقترنت 

المرئ  (1)بمناسبة أو حدث، إال على جهة الندور كما فً نموذج رقم 
 .القٌس
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ٌندر أن تقع الظاهرة فً البٌت الثانً أو الثالث من القصٌدة، حٌث لم ٌقع  -2
وهو معلقة عنترة، مما ٌجعل  (14)ذلك إال مرة واحدة فً النموذج رقم 

.  القول بندرته وجًٌها
ٌغلب على هذه الظاهرة أن تقع فً قصابد مبدوءة بالتصرٌع فً مطلعها،  -3

( 31)حٌث لم ٌشذ عن هذا الشرط إال نموذج واحد هو النموذج رقم 
. للشاعر حاتم الطابً

: األحكام الخاصة بها: ثانيا
لٌست لهذه الظاهرة أحكام واضحة ٌمكن عرضها، ولكن فً تصور اإلنشاد ٌبدو 
أن البٌت المصرع وسط القصٌدة ٌعامل معاملة مطلع القصٌدة، ألنه أشبهه فً بنابه 

. فشاركه فً أحكامه

: ظواهر فنية وسياقية ارتبطت بها: ثالثا
ٌُالَحظ من النماذج المعروضة فً المطلب السابق أنَّ هذه الظاهرة ارتبطت ببعض 

: األمور األخرى، ومن ذلك
لعنترة؛ حٌث  (12)ردُّ العُجز على الصدر، كما هو واضح فً النموذج رقم  -1

تؤتً كلمة الَعروض لتتكرر فً الضرب، وهذا األمر كما هو عنصر ٌزٌد فً 
 .الموسٌقى فهو أًٌضا عنصر ربط بالتكرار

لعنترة؛ حٌث كرر فً البٌت  (15)والربط ٌتضح أٌضا فً النموذج رقم 
. المصرع كلمة افتتاح البٌت السابق له

الخطاب والقول، حٌث ٌؤتً ما ٌدل على الخطاب أو القول فً بٌت، ثم ٌؤتً  -2
ًعا، كما فً نموذج رقم  من معلقة امرئ القٌس، وربما أتى  (8)تالٌه مصرَّ

القول فً الشطر األول من البٌت المصرع وأتى مقوله فً الشطر الثانً، كما 
 .للمثقب العبدي (28)لألعشى الكبٌر، ونموذج رقم  (19)فً نموذج رقم 

منها، حٌث تكرر هذا االرتباط فً النموذج  (أال)أدوات التنبٌه، وخاصة  -3
للبٌد بن ربٌعة، والنموذج  (11)فً معلقة امرئ القٌس، والنموذج رقم  (8)رقم 
لحاتم الطابً، وهذا االرتباط مشٌر إلى قٌمة التصرٌع التنبٌهٌة التً  (32)رقم 

 .أنشؤت هذا االرتباط

المرئ القٌس،  (7)، حٌث تكرر هذا االرتباط فً النموذج رقم (إنَّ )التؤكٌد بـ -4
ألوس بن حجر، والنموذج  (29)لعنترة، والنموذج رقم  (14)والنموذج رقم 

لحاتم الطابً، وال شك أن التؤكٌد ٌحتاج إلى جمل قصٌرة أكثر من  (31)رقم 
 .احتٌاجه إلى جمل طوٌلة، كذلك مقام الخوف والرهبة وما شاكل ذلك

 
 

: الدولة الفنية لها: رابعا
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 ل البٌت من جملة طوٌلة مكونة : من الدالالت الفنٌة لهذه الظاهرة أنَّها تحوِّ
من شطرٌن متصلٌن إلى جملتٌن قصٌرتٌن بٌنهما شبه انفصال، وذلك على 

. عكس التدوٌر مثال الذي ٌفرض كمال االتصال بٌنهما
وربما ٌكون من الشاعر إٌثار للجمل القصٌرة فً قصٌدته؛ الحتٌاج بنٌتها الفنٌة 

: إلى ذلك، وهذا تتعدد أسبابه

  فقد ٌكون بسبب قصر النََّفس؛ للمرض والمشارفة على الموت، كما فً نموذج
 .المرئ القٌس (1)رقم 

  له للجواب، والسابل المتلهِّف وقد ٌكون بسبب لهفة الشاعر مثال فً سإاله وتعجُّ
ٌُتوقَّع منه إطالة الكالم، كما فً نموذج رقم   .المرئ القٌس (4)ال 

  وقد ٌكون الدافع إلٌه التعوٌض عن طول جملة أخرى وإحداث نوع من التوازن
ٌَّنت فً النموذج رقم  المرئ القٌس؛ حٌث أطال  (6)الموسٌقً، كما ب

المطلع عن طرٌق التكرار لٌستغرق ثالثة أبٌات متتالٌة، فجاء بالبٌت الرابع 
ًعا لتعوٌض ذلك الطول . مصرَّ

 إبطاء اإلٌقاع لتوضٌح صورة ما فً القصٌدة، : ومن الدالالت المهمة أًٌضا
بة التً ال تناسبها السرعة  .فتكون أشبه بالعدسة المقرِّ

وإبطاء اإلٌقاع هنا لٌس مرتبًطا بالتصرٌع بقدر ما هو مرتبط بقٌمة الوقف 
المرئ  (7)النموذج رقم : بٌن الشطرٌن، وهذا ساعد علٌه التصرٌع، ومما ٌبٌنه

لعنترة، والنموذج  (16)للبٌد بن ربٌعة، والنموذج رقم  (10)القٌس، والنموذج رقم 
.  لعبٌد بن األبرص، وغٌرها (26)لألعشى، والنموذج رقم  (18)رقم 

 ده : ومنها أنَّ البٌت المصرع قد ٌكون للشاعر مزٌد اهتمام به، فكؤنَّه ٌإكِّ
ا؛ إذ ال شك أن البٌت المصرع محل احتشاد من  بالتصرٌع وٌضع تحته خّطً
الشاعر بؤدواته الفنٌة، سواء كان فً المطلع أو فً وسط القصٌدة، كما سبق 

 .اقترانه بالتنبٌه

 أنَّه معٌن على استجماع القوى والتقاط األنفاس، حٌث ٌبدو التصرٌع : ومنها
ًٌّا ٌساعد على ذلك، كما سبق توضٌحه فً النموذج رقم  ( 24)فاصالً زمن

 .لعبٌد بن األبرص
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خاتمة 
... الحمد هلل الَّذي بنعمته تتمُّ الصالحات، وبعد

فقد تمَّ هذا البحث بعون هللا وتوفٌقه، وأظهر عدًدا من النتابج الجدٌرة بالتسجٌل، 
. والتوصٌات المهمة

: فمن نتائج البحث
ًرا للعناصر التً تقوم علٌها موسٌقى الشعر، وهً - م البحث تصوُّ الصٌغة، : قدَّ

. والتفعٌلة، والسجع، والكم الوزنً
م ثالثة أسباب مختصرة ألهمٌة القافٌة، هً - ارتباطها بالبٌت الواقعة فٌه : وقدَّ

ًٌّا، وإسالمها البٌَت إلى تالٌه بمعنى صحٌح، وكونها عنصر  ًٌّا ونحو صوت
 .وقف ال ٌتخلَّف

وناقش ابَن رشٌق فً تعلٌله للتصرٌع حٌن جعله تنبًٌها على أنَّ النصَّ ِشعر  -
ا لطرٌقة اإللقاء ًٌ م فرضٌة أنَّ ذلك ٌؤتً تال  .موزون؛ حٌث قدَّ

م إحصاًء للنماذج الواردة فً العٌنة، واتَّضح منها أن امرأ القٌس هو رابد  - وقدَّ
 .هذه الظاهرة، ودٌوان النابغة الذبٌانً أقل الدواوٌن احتواء علٌها

تلفٌق الرواة بٌن قطعتٌن، أو نظم الشاعر : وذكر من أسباب حدوث الظاهرة -
 .القصٌدَة على دفعات فً أوقات مختلفة

دات ورود الظاهرة - ٌَّن من محدِّ أنها مختصة بالطوال من القصابد، وال تقع : وب
قبل ثالثة أبٌات على األقل من بداٌة القصٌدة، ومن النادر أن تقع فً قصٌدة 

 .غٌر مبدوءة بالتصرٌع

ح معاملة البٌت  - ر اإلنشادي لهذه الظاهرة، فرجَّ وأبان البحث عن التصوُّ
ع فً وسط القصٌدة معاملَة المطلع  .المصرَّ

كما أفصح البحث عن ظواهر وأحكام ارتبطت بالتصرٌع وسط القصٌدة،  -
رد العجز على الصدر، والخطاب أو القول، وأدوات التنبٌه، والتؤكٌد : منها

 .(إنَّ )بـ

تحوٌلها البٌَت إلى جملتٌن قصٌرتٌن : وأوضح من الدالالت الفنٌة للظاهرة -
بٌنهما شبه انفصال، وهذا قد ٌقصده الشاعر بسبب قصر النَفس والمرض، أو 
ل الجواب، أو تعوًٌضا عن طول جملة أخرى،  بسبب اللهفة فً السإال وتعجُّ
ومنها أًٌضا إبطاء اإلٌقاع لتوضٌح صورة شعرٌة، واستجماع القوى والتقاط 

 . األنفاس، واالهتمام بالبٌت المصرع وتؤكٌد أهمٌته

 
 
 

:  ومن توصيات البحث
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ٌُوصً الباحث أن ُتوضع هذه الظاهرة فً الحسبان لدى دراسة نصوص  -
الشِّعر، فمن غٌر شكٍّ أن لها أثرها فً معنى النص وداللته، وهً عمٌقة 

. الجذور فً بنٌته الموسٌقٌة المرتبطة بلفظه ومعناه
وبعد، فإذا كانت الدراسات اللغوٌة النظرٌة تنطلق من مبادئ ثابتة وقواعد تشبه 

المسلَّمات الرٌاضٌة؛ فإن الدراسات التطبٌقٌة ذات الصلة بالعمل اإلبداعً ال تستطٌع 
عٌه؛ فلٌس لنا من تحلٌل اإلبداع إال شرف المحاولة، وتلمُّس  أن تصل إلى هذا وال تدَّ

عاء الوصول إلى كنه وحقٌقة ثابتة فؤمرٌة تنفٌه طبابع األشٌاء ا ادِّ . السبٌل، أمَّ
 
الً وآخًرا،،،  والحمد هلل أوَّ
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قائمة المصادر والمراجع 
- ىـ 1414بيروت، دار الكتاب العربي، ، ديوان عبيد بن األبرص ابن األبرص، عبيد، -1

 .م1994

محمد عبد المنعم خفاجي، بيروت، دار الكتب . ، تحقٌق دنقد الشعر ابن جعفر، قدامة، -2
 .العممية

تحقيق عبد المحسن فراج القحطاني، ، القوافي، 670اإلربمي، أبو الحسن عمي بن عثمان ت -3
 .م1997الرياض، الشركة العربية لمنشر والتوزيع، 

 القاىرة، دار المعارف، 3ط ، موسيقى الشعر العربي، قضايا ومشكالت مدحت،. الجيار، د -4
 .م1995

 بيروت، دار 3محمد يوسف نجم، ط. تحقيق د، ديوان أوس بن حجر ابن حجر، أوس، -5
 .م1979- ىـ 1399صادر، 

- هـ 1426 بٌروت، دار المعرفة، 2، طديوان النابغة الذبيانيالذبٌانً، النابغة،  -6

 . م2005

 القاىرة، دار 1ط، شعر محمد ميدي الجواىري، دراسة نحوية نصية صالح،. الشاعر، د -7
 .م2009طيبة لمنشر والتوزيع والتجييزات العممية، 

 .م1981ىـ ، 1401بيروت، دار صادر، ، ديوان حاتم الطائي، الطائي، حاتم -8

- ىـ 1425 بيروت، دار المعرفة، 1ط، ديوان لبيد بن ربيعةالعامري، لبٌد بن ربٌعة،  -9
 .م2004

القاىرة، مكتبة الخانجي، ، الجممة في الشعر العربي محمد حماسة،. عبد المطيف، د -10
 .م1990ىـ ـ 1410

، تحقيق حسن كامل الصيرفي، القاىرة، معيد ديوان المثقب العبدي العبدي، المثقب، -11
 .م1971- ىـ 1391المخطوطات العربية، 

 .م1893بيروت، مطبعة اآلداب، ، ديوان عنتر، العبسي، عنترة بن شداد -12

، تحقيق محمد محيي 5ط، العمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقده ، القيرواني، ابن رشيق -13
 .م1981 – ى1401الدين عبد الحميد، بيروت، دار الجيل، 

محمد محمد . تحقيق د، (مٌمون بن قٌس) ديوان األعشى الكبير ابن قيس، ميمون، -14
 .م1983- ىـ 1403 بيروت، دار الرسالة، 7حسين، ط
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ىـ 1425بيروت، دار المعرفة، ، 2، طديوان امرئ القيس، الكندي، امرؤ القيس بن حجر -15
 .م2004- 

القاىرة، جمعية نشر ، الموشح في مآخذ العمماء عمى الشعراء المرزباني، محمد بن عمران، -16
 .ىـ1343الكتب العربية، 

 .م1965، بغداد، مكتبة النيضة، 2ط، قضايا الشعر المعاصر المالئكة، نازك، -17

بيروت، دار إحياء التراث العربي ، 2، طلسان العرب، ابن منظور، محمد بن مكرم -18
 .م1997 - ى1417ومؤسسة التراث العربي ، 

ىـ ، 1410القاىرة، ، التدوير في الشعر، دراسة في النحو والمعنى واإليقاع أحمد،. كشك، د -19
 .م1989

 القاىرة، 1ط، النقد األدبي وقضايا الشكل الموسيقي في الشعر الجديد، عمي. يونس، د -20
 .م1985الييئة المصرية العامة لمكتاب، 
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الهوامش 
                                      

 .174ص 1 ج القٌروانً،( )

 .134ص 1 ج السابق،( )

 .160ص م،2009 الشاعر،( )

 .9ص م،1985 ٌونس،( )

 .178ص جعفر، ابن( )

 .25ص المرزبانً،( )

 .140ص 1 ج القٌروانً،( )

:  األَعرابً ابن أَنشد الثانً؛ الِمْصراعِ  أَول فً الَخْزمُ  ٌؤْتً وقد(: م ز خ )العرب لسان فً ورد( )

قاً  بل ٌْ  اْعَتلَما إِذا إاِل ٌُرى ال َبلْ       أَْرقُُبهُ  بِتُّ  ُبَر
قاً  بل: َحقُّه وإِنما الثانً، المصراع أَول فً( َبلْ  )فزاد ٌْ  اْعَتلَما، إِذا إاِل ٌُرى ال أَرقبه، بِتُّ  ُبَر

مَ  بن َمطرِ  كقول وَوتٍِد، َسببٍ  بٌن الثانً النصف َحْشوِ  فً اْعَتَرضَ  وربما ٌَ :  أَْش
لُهُ  الَفْخرُ  َرتِ  إِذا ِحْقدٌة         وآخره َجْهلٌة، أَوَّ  والَكلِمُ  األَقوالُ  ُتُذكِّ

(.  ِعلُنْ  )هو الذي المجموع الوتد وبٌن( َتفْ  )هو الذي اآلخر السبب بٌن معترضة هنا( إِذا)فـ
:  قوله فً الثانً النصف أَول فً الواو زادوا وقد

ْعلَمُ      راببٌة  ِمنًِّ راَبكَ  ُكلَّما ٌَ  َعلِمْ  ما ِمنً العالِمُ  و
:  لبٌد قال الباء، وزادوا

 َهَمل ُصبَّ  إِذا َمْلثوٍم، بُكلِّ        َمَعُهمْ  قٌِامٌة  والَهبانٌِقُ 
:  قالوا أٌَضاً؛ ٌاء وزادوا

 بخالَِده لَْستِ  َنْفسِ  ٌا     واْضِطجاعاً  أَْكالً  َنْفسِ  ٌا
:  وكقوله بخالده، لَْستِ  َنْفسِ  واضطجاعاً، أَْكالً  نفسِ  ٌا: والصحٌح

 األَْبوابُ  دوننا وُتْغلَقُ  أُْجفى،        إِننً ِذْرَوةَ  بن ناِجٌةَ  بن َمَطرُ  ٌا
:  كقوله بالفاء، الَخْزمُ  ٌكون وقد

نِ  بالقِْرنِ  القِْرنَ  َفَنُردّ  ٌْ  ُردافى َصرٌَع
:  كقوله ،(َبلْ )بِـ وَخَزُموا حرف؛ أَوله فً زٌد وقد الَهَزِج، من فهذا

 َمْجَزعا ُحْجرٍ  آل ٌا َتْجَزُعوا لم بل
:  كقوله ،(هل)وبـ

ُرونَ  َهل ُضرُّ  ال إِذ    ُنقاتِلُكمْ  إِذْ  َتَذكَّ  َعَدُمهْ  ُمْعِدماً  ٌَ
:  قال ،(َنْحنُ )بـ وَخَزُموا

دَ  َقَتْلنا َنْحنُ  ٌِّ  ُعباَدهْ  بن َسْعدَ  جِ       الَخْزرَ  َس
ي من البناء تمام بعد ٌُْلِحقُوَنهُ  ما البٌت أَول فً الذي الَخْزمِ  ونظٌر ي، التَّعدِّ  والُغلُوّ  والُمَتَعدِّ

 .والغالً

 .105ص ،1995 الجٌار،( )

 .106ص السابق،( )

 .70 ،69ص جعفر، ابن( )
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 .167ص السابق،( )

 .186ص إلى 182ص من م،1965 المالبكة،( )

 .نفسه السابق،( )

 .نفسه السابق،( )

 .نفسه السابق،( )

 .28ص إلى 26ص من م،1990 اللطٌف، عبد( )

 .نفسه السابق،( )

 .نفسه السابق،( )

 .نفسه السابق،( )

 .نفسه السابق،( )

 .33ص م،2009 الشاعر،( )

 .نفسه السابق،( )

 .نفسه السابق،( )

 .نفسه السابق،( )

 .174ص 1 ج القٌروانً،( )

 .181ص جعفر، ابن( )

 .176ص 1 ج القٌروانً،( )

 .90 ،89ص جعفر، ابن( )

 .86ص السابق،( )

 .بعدها وما 178ص 1 ج القٌروانً،( )

 .173ص 1 ج السابق،( )

 .175ص 1 ج السابق،( )

 .28ص م،1989 كشك،( )

 .83ص الكندي،( )

 .85ص السابق،( )

 .97ص ،94ص ،93ص السابق،( )

 .105ص السابق،( )

 .112ص ،111ص السابق،( )

 .135ص السابق،( )

 .142ص السابق،( )
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 .49ص ،32ص ،21ص السابق،( )

 .158ص السابق،( )

 .46ص ،44ص العامري،( )

 .85ص ،84ص السابق،( )

 .59ص العبسً،( )

 .71ص السابق،( )

 .80ص السابق،( )

 .90ص ،89ص السابق،( )

 .91ص السابق،( )

 .27ص قٌس، ابن( )

 .37ص ،35ص السابق،( )

 . 57ص ،55ص السابق،( )

 .167ص ،163ص السابق،( )

 .235ص ،233ص السابق،( )

 .279 ،277 ،275ص السابق،( )

 عن معبران مصطلحان أنهما على( المداخل )مع ذكره وقد ،177ص ،1ج القٌروانً،( )

 .التدوٌر

 .213ص اإلربلً،( )

 .141 ،140ص كشك،( )

 .119ص ،116ص الذبٌانً،( )

 .25ص ،22ص ،20ص ،19ص األبرص، ابن( )

 تخلص: مالص الزلق،: الملص حاد،: الص هرب،: باص ،74ص ،72ص السابق،( )

 .وانفالت

 .87ص ،86ص السابق،( )

 .96ص ،95ص السابق،( )

 .195ص ،141ص ،136ص العبدي،( )

 .األبرص بن عبٌد إلى ُنسبت وقد ،15ص ،14ص ،13ص حجر، ابن( )

 .90ص ،82ص السابق،( )

 .47ص الطابً،( )

 .79ص السابق،( )
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 .174ص 1 ج القٌروانً،( 70)

 .134ص 1 ج السابق،( 71)

 .160ص م،2009 الشاعر،( 72)

 .9ص م،1985 ٌونس،( 73)

 .178ص جعفر، ابن( 74)

 .25ص المرزبانً،( 75)

 .140ص 1 ج القٌروانً،( 76)

:  األَعرابً ابن أَنشد الثانً؛ الِمْصراعِ  أَول فً الَخْزمُ  ٌؤْتً وقد(: م ز خ )العرب لسان فً ورد( 77)

قاً  بل ٌْ  اْعَتلَما إِذا إاِل ٌُرى ال َبلْ       أَْرقُُبهُ  بِتُّ  ُبَر
قاً  بل: َحقُّه وإِنما الثانً، المصراع أَول فً( َبلْ  )فزاد ٌْ  اْعَتلَما، إِذا إاِل ٌُرى ال أَرقبه، بِتُّ  ُبَر

مَ  بن َمطرِ  كقول وَوتٍِد، َسببٍ  بٌن الثانً النصف َحْشوِ  فً اْعَتَرضَ  وربما ٌَ :  أَْش
لُهُ  الَفْخرُ  َرتِ  إِذا ِحْقدٌة         وآخره َجْهلٌة، أَوَّ  والَكلِمُ  األَقوالُ  ُتُذكِّ

(.  ِعلُنْ  )هو الذي المجموع الوتد وبٌن( َتفْ  )هو الذي اآلخر السبب بٌن معترضة هنا( إِذا)فـ
:  قوله فً الثانً النصف أَول فً الواو زادوا وقد

ْعلَمُ      راببٌة  ِمنًِّ راَبكَ  ُكلَّما ٌَ  َعلِمْ  ما ِمنً العالِمُ  و
:  لبٌد قال الباء، وزادوا

 َهَمل ُصبَّ  إِذا َمْلثوٍم، بُكلِّ        َمَعُهمْ  قٌِامٌة  والَهبانٌِقُ 
:  قالوا أٌَضاً؛ ٌاء وزادوا

 بخالَِده لَْستِ  َنْفسِ  ٌا     واْضِطجاعاً  أَْكالً  َنْفسِ  ٌا
:  وكقوله بخالده، لَْستِ  َنْفسِ  واضطجاعاً، أَْكالً  نفسِ  ٌا: والصحٌح

 األَْبوابُ  دوننا وُتْغلَقُ  أُْجفى،        إِننً ِذْرَوةَ  بن ناِجٌةَ  بن َمَطرُ  ٌا
:  كقوله بالفاء، الَخْزمُ  ٌكون وقد

نِ  بالقِْرنِ  القِْرنَ  َفَنُردّ  ٌْ  ُردافى َصرٌَع
:  كقوله ،(َبلْ )بِـ وَخَزُموا حرف؛ أَوله فً زٌد وقد الَهَزِج، من فهذا

 َمْجَزعا ُحْجرٍ  آل ٌا َتْجَزُعوا لم بل
:  كقوله ،(هل)وبـ

ُرونَ  َهل ُضرُّ  ال إِذ    ُنقاتِلُكمْ  إِذْ  َتَذكَّ  َعَدُمهْ  ُمْعِدماً  ٌَ
:  قال ،(َنْحنُ )بـ وَخَزُموا

دَ  َقَتْلنا َنْحنُ  ٌِّ  ُعباَدهْ  بن َسْعدَ  جِ       الَخْزرَ  َس
ي من البناء تمام بعد ٌُْلِحقُوَنهُ  ما البٌت أَول فً الذي الَخْزمِ  ونظٌر ي، التَّعدِّ  والُغلُوّ  والُمَتَعدِّ

 .والغالً

 .105ص ،1995 الجٌار،( 78)

 .106ص السابق،( 79)

 .70 ،69ص جعفر، ابن( 80)

 .167ص السابق،( 81)

 .186ص إلى 182ص من م،1965 المالبكة،( 82)
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 .نفسه السابق،( 83)

 .نفسه السابق،( 84)

 .نفسه السابق،( 85)

 .28ص إلى 26ص من م،1990 اللطٌف، عبد( 86)

 .نفسه السابق،( 87)

 .نفسه السابق،( 88)

 .نفسه السابق،( 89)

 .نفسه السابق،( 90)

 .33ص م،2009 الشاعر،( 91)

 .نفسه السابق،( 92)

 .نفسه السابق،( 93)

 .نفسه السابق،( 94)

 .174ص 1 ج القٌروانً،( 95)

 .181ص جعفر، ابن( 96)

 .176ص 1 ج القٌروانً،( 97)

 .90 ،89ص جعفر، ابن( 98)

 .86ص السابق،( 99)

 .بعدها وما 178ص 1 ج القٌروانً،( 100)

 .173ص 1 ج السابق،( 101)

 .175ص 1 ج السابق،( 102)

 .28ص م،1989 كشك،( 103)

 .83ص الكندي،( 104)

 .85ص السابق،( 105)

 .97ص ،94ص ،93ص السابق،( 106)

 .105ص السابق،( 107)

 .112ص ،111ص السابق،( 108)

 .135ص السابق،( 109)

 .142ص السابق،( 110)

 .49ص ،32ص ،21ص السابق،( 111)

 .158ص السابق،( 112)



 (ًَاذج يٍ انشؼس انجاْهً)  انرصسٌغ فً وسط انقصٍدج
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 .46ص ،44ص العامري،( 113)

 .85ص ،84ص السابق،( 114)

 .59ص العبسً،( 115)

 .71ص السابق،( 116)

 .80ص السابق،( 117)

 .90ص ،89ص السابق،( 118)

 .91ص السابق،( 119)

 .27ص قٌس، ابن( 120)

 .37ص ،35ص السابق،( 121)

 . 57ص ،55ص السابق،( 122)

 .167ص ،163ص السابق،( 123)

 .235ص ،233ص السابق،( 124)

 .279 ،277 ،275ص السابق،( 125)

 عن معبران مصطلحان أنهما على( المداخل )مع ذكره وقد ،177ص ،1ج القٌروانً،( 126)

 .التدوٌر

 .213ص اإلربلً،( 127)

 .141 ،140ص كشك،( 128)

 .119ص ،116ص الذبٌانً،( 129)

 .25ص ،22ص ،20ص ،19ص األبرص، ابن( 130)

 تخلص: مالص الزلق،: الملص حاد،: الص هرب،: باص ،74ص ،72ص السابق،( 131)

 .وانفالت

 .87ص ،86ص السابق،( 131)

 .96ص ،95ص السابق،( 132)

 .195ص ،141ص ،136ص العبدي،( 133)

 .األبرص بن عبٌد إلى ُنسبت وقد ،15ص ،14ص ،13ص حجر، ابن( 134)

 .90ص ،82ص السابق،( 135)

 .47ص الطابً،( 136)

 .79ص السابق،( 137)

 


