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 المعاصرل العروضية في الخطاب النقدي العل
 

 الؼ دمحم ذنؾن س أ.د.      دى مرظفى عبد هللاه
 جامعة السؾصل       جامعة السؾصل

 التربية لمعمؾم اإلندانيةكمية      كمية التربية لمعمؾم اإلندانية 
 قدؼ المغة العربية      قدؼ المغة العربية 

 (69/6/1216، قبل لمشذر في  64/61/1212)قدم لمشذر في 

 
 لخصدتلما

العروضتتية السدتتساة العمتتل، ومتتا كقتتتل فتتي  تتت  العتترو  ختتتص هتتلد الدراستتة ةالر رتتة ت
وجتد الخملتل التفالتيات اسساستية التتي تذتهم  مشنتا البشيتة العروضتية أن أبعتد مؽ قبؾل ورفتض،  
عمتى  تل الؾاقتل الذتعرع العربتي   التذهيات التامتة عدم صدق هلدق  ذاتل لمبحؾر، كقى في الؾ 

فتتي السع تتؼ العربتتي، وهتتلا ستتر غروتنتتا المغؾ تتة فمتتؼ  وذلتتػ ةحهتتؼ ا تتتاع مؾاقتتل الدتتاكؽ والستحتتر 
 معلشة. تتقلد المغة ةهمسات

وتستاز ةالد ؾل عمى ننايات العرو  والزرب دون  ،وتادسباب واستد ل العمة عمى اس
وههلا...  ،حلأ امل  ،ؾعمقظرجز  :للتنا في ندبة صفة وزن البل   يقاهسأ لػ تكؾن الحذؾ، وبل

 ةغاغو  ،ضربا  أربعة وغاغؾن ض السحددة في عمؼ العرو ، وهي واسعار  ضربألللى وصؾلنؼ إ
 .عروضا  وستؾن 

دة  منتا، وهشتا  لنا عمى العترو  والزترب فتي القرتلوج  د ؾ أن د م  إالعمة كزمة ف
ث عتتدم لزومنتتا ود ؾلنتتا ا عرؾممتت  معاممتتة الزحتتاع متتؽ حلتتنتتنأاع  ،عمتتل أرجر تت  م تترى الزحتتاع

 .ا  يزأعمى الحذؾ 
و ز ادة عمى عهس الزحاع اللع ا تتص ةالشقرتان أننا عمة نقص أة يزا  أامتازت العمة 

 .وفق مبدأ الشقص والز ادةعمى دون الز ادة، وعميل سؾع تدرس العمل 
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Abstact 

This study is concerned with the license in the rules of writing poetry 

called the causes, and the acceptance and rejection that it encountered in 

the books of the rules of writing poetry. Arabi; This is due to the different 

positions of the inhabitant and the moving in the Arabic dictionary, and 

this is the secret of its linguistic wealth, as the language was not bound to 

certain words. 

The illness interferes with the causes and pegs, and is distinguished by 

entering the ends of the chest and the deficit without filling, and thus its 

importance is in the ratio of the weight of the house, so it is said: the ends 

of the chest and the deficit specified in the science of the rules of writing 

poetry, which are thirty-four multiples , And sixty-three performances. 

The illness is necessary, and if it enters, it must be entered at the ends of 

the chest and the deficit in the whole poem. 

The illness was also distinguished as the cause of decrease or increase, 

unlike the crawler, which concerned the decrease without the addition, 

and accordingly the causes will be studied according to the principle of 

decrease and increase. 
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 :علل النقصأواًل 
وهتتي  رلتترة  ،ستتاسزء متتؽ التفعلمتتة اسيقرتتد انتتا اعتستتاد التفعلمتتة ال دنتتدة عمتتى نقرتتان جتت

ا تاع  مل ، لر وتدهلؽ ما قبملغم  ما يظرأ عملنا حلع الداكؽ اسأ و  ،فرمتنا  ت  العرو 
 جزاء السهؾنة لمتفعلمة.السدسيات ةدب  ا تاع اس

 :القرر في الستقارب -أ
قبمتل فتي ر تر التفعلمتة، وتتد ل   لتر وتدتهلؽ متاعمة القرتر هتي حتلع ستاكؽ الدتب  اس

 :(6)والذاهد عشددغب  الخملل ذلػ، أةدهؾن الام، وقد  (ل  ؾ  عر ف  )لى إ (ؽ  لر ؾ  عر ف  )الستقارب فتتحؾل 
تتالق   اش تتم  رر ف   تتو   اص  ر  تتق  الت   ان      تاص 

 

تالسر  ىم تع   ا  ق  ح  و   ك  د  ع  تصر    اش  ل  س  م  د 
 

تتتف   تتتتف    ؽ  لر ؾ  عر تتتتف    لر ؾ  عر تتتتف   ؽ لر ؾ  عر  ل  ؾ  عر
 

تتف    تتف    ؽ  لر ؾ  عر تتف    ؽ  لر ؾ  عر تتف    ؽ  لر ؾ  عر  ؽ  لر ؾ  عر
 

فتي ادايتة الذتظر الرتاني،  ولتل فتي العترو  وغانيتلأذ البل  مدور ةحترع الرتاد السذتدد إ
(   تتترى لمبلتت أ، و تتل ر الدتتهاكي روايتتة (1)د مشتتل ذلتتتػ فتتش قتتو تتان اس تتاصر  يرتتتب  )فكتتان  الق ر 

، وك اتتد هشتتا متتؽ تقللتتد قؾلتتل )ستتميسا ( إذ السقرتتؾد أن يهتتؾن التتؾزن ستتميسا  متتؽ عمتتة (3)التتؾزن ستتميسا  
الروايتتة أن تكتتؾن العتترو  عمتتى القرتر ك ستتميسا  متتؽ أع تغللتتر عمتتى اإلطتتاق، إذ نمتتزم متتؽ هتتلد 
( وهي عاهر فلنا عمة الحلع،  يهؾن التقظيل  اآلتي:  وزن )ف عرؾ 

تتتالق   اش تتتم  رر ف   تتتو   اص  ر   قرتتتاال ان    
 

تالسر  ىم تع   ا  ق تح  و   ك  د  ع  صر    اش  ل  س  م  د 
 

تتتتتف   تتتتتف    ؽ  لر ؾ  عر تتتتتف    لر ؾ  عر تتتتتف   ؽ لر ؾ  عر  ؾ  عر
 

تتف    تتف    ؽ  لر ؾ  عر تتف    ؽ  لر ؾ  عر تتف    ؽ  لر ؾ  عر  ؽ  لر ؾ  عر
 

فتض د تؾل القرتر عمتى عترو  ننتا متؽ صتشل متؽ ر أو حهؼ العمسي عمتى هتلد الروايتة ة
 .(6)الستقارب

نتتتل مؾضتتتؾع متتتؽ أو  ن هتتتلا البلتتت  متتتؽ غر تتت  الستقتتتاربأو  تتتد التتتد تؾر عبتتتد هللا الظلتتت  
 .(5)و رح  الرواية عمى رواية الدهاكيصحاب الذؾاهد، أ

ك في إوزان ساكشان في حذؾ ال  وليس في جسيل اس" :ق في هلا الدياقو قؾل ااؽ رشل
 :قارب مرملعرو  الست
تتتتتتتتتالق   اش تتتتتتتتتم  رر ف   تتتتتتتتتو   اص  ر   تقتتتتتتتتتاال ان    

 

تتصُّ   تتالسر  ىم تتع   ا  ق تتح  و   ك  د  ع  اش  ل  س  م  د 
(4) 
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ك فتال سل اتلؽ الدتاكشلؽ لتؼ إكأنل نؾى الؾقؾع عمتى ال تزء و "ل : وعمق ال ؾهرع عمى الب
ؼ فكل  ت  العترو  التتي ذ رتتل لت ،البل  ةا ندبةن هلا أوالؾاض  ، (4)"يدسل ةل في حذؾ ال 

 .تشدبل لذاعر واكتف  ال رد فحد 

ن ا( لكتتوفتتي الكامتتل يعتتتر  عمتتى هتتلا البلتت  و قتتؾل لتتؾ  انتت  الروايتتة )و تتان القرتتاصر 
، فنتتؾ ند تتد الخملتتل فتتي (4)لتتل نغلتترجتتازود فقتت  فتتي الستقتتارب ولتتيس أولكتتشنؼ  ،جتتؾدأحدتتؽ و أالبلتت  

 .هلا

 ن هلا البل  وبل  ر ر كأالرواة قد عبرؾا في هلا البل  و  نأحفة و د د صاح  شرح الت
نتتل نتترفض هتتلد الغتتاهرة كنعتتدام الذتتؾاهد ومؾافقتتة أا شتتؾاهد عمتتى هتتلد الغتتاهرة، و بتتدو نؾجتتد ستتؾاهس

 تر رنستا مؾقتل الدتاكشلؽ هتؾ إو  ،لمسبرد وااؽ الرشلق في عدم جؾاز ال سل الؽ ساكشلؽ فتي الحذتؾ
 .(9)البل 

غبتتات هتتلد الرتتؾرة ود تتؾل إالذتتعرع قتتد فتتر  نفدتتل عمتتى الخملتتل ةن اكستتتعسال أو بتتدو 
 ذ كإ  ن هتتلا البلتت  متتؽ الذتتؾاهد السرتتشؾعةألتتى الباحتتث والقتتار  إو خلتتل  ،العمتتة فتتي هتتلا السهتتان

فنؾ شاهد مفترد  ،نل مرشؾعأمسا ند د مله    ر سؾاد عمى هلد الغاهرةرنل ك نؾجد مرال إيعقل 
عؽ د ؾل القرر العرو  دون الزرب وهلا  يتل نتؾع متؽ  فزا   ،حد ةسرملأت أولؼ ي ،خ للأك 

 يتل تي العترو  ةعمتة والزترب صتحي  فنتلا أن يتأؾ  تان العهتس لحهسشتا ةتالقبؾل لكتؽ فمت ،الغراةة
غباتتتل لمذتتعراء إستتا وجتتد الخملتتل هتتلا الذتتاهد فحتتاول ربو  ،ذن السرهفتتةشتتيء متتؽ السخالفتتة ك تقبمتتل اس

 مؽ استعسالل.نل مدسؾع وك مانل أة
 

 :الكذف في الدر ل -ب
هتلد العمتة ك تتد ل و  ، لتر متؽ الؾتتد السفتروق كذف هؾ عمة حلع الحترع الستحتر  اسال

تي فتي أ(، وتتؽ  لر ؾ  عر ف  لى )م  إفتتحؾل  ،ننا التفعلمة الؾحلدة التي تشتني ةستحر ( سفعؾكتر )م  عمى ك إ
 :صل تفالياتل هيأن إالدر ل اللع قلل 

 مفعؾكتر   ؽ  مر ع  ف  ت  د  مر   ؽ  مر ع  ف  ت  د  مر 

( وهتتتتؾ غلتتتتر ممتتتتتزم فتتتتي الدتتتتر ل  ستتتتا قتتتتال نتتتتاعؼ ؽ  مر اع  )ف تتتت مظؾ تتتتا   ك مهذتتتتؾفا  إك انتتتتل لتتتتؼ يدتتتتتعسل إ
 :(62)القرلدة
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تتق  و   تتل  ف   ل  ل  تتالك   ان   م  ز  ت تتم  مر  رر ل تتغ   فر ذ 
 

تتتتتتتتتتب  رر ف    تتتتتتتتتتة   اس  تتتتتتتتتتور  د  ع  تتتتتتتتتتان   د  د  ؾ  جر  م  د  ع 
 

ايتتات غلتتر أأتي ةعتتدها تتت مهذتتؾفة عروضتتنا غتتؼايتتات اس يفقتتد تتتأت ،وهتتلا يعتتد  متتؽ الذتتؾاذ
 نل مؽ الذؾاذ فا يقاس عميل.أبسا و ، (66)مهذؾفة

 (ؽ  تر ا  اع  ف تتت) حتتتدى السقظؾعتتتات عمتتتى وزن الس تتتتث أن  إنتتتيس فتتتي أاتتتراليؼ إكحتتتل التتتد تؾر 
نتيس فتي أ، وقد وصتفنا (61)"هل العرو أ وهلا ما لؼ يقل ةل " :ةقؾلل مهتفيا   (ت  ا  اع  ف  )لى إتتحؾل 

الذتتاعر الحتتدنث متتؽ  ث، وقتتد ندتتتبي  فعتتل  وزان فتتي العرتتر الحتتدنمحتتؾر الحتتدنث عتتؽ شتتلؾع اس
 :(63)اقترا  العمة مؽ ةحر ر ر، والذاهد

تتتتتتتتتتتن   اي تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت در     ل   ر
 

تتتتتتتتتالز   ة    تتتتتتتتتر  و   ام  م       ح  
 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمر     ؽ  مر ع  ف  ت  د 
 

ت    ا  تتتتتف تتتتتاع     ؽ  مر ع  ف  ت  مر
 

ن وزن البل  عبارة أ ا س ،وهلا ليس مؽ عادتنا ،هشا في الحذؾ ن العمة جاءت  أوالغر   
وهتتلا لتتؼ يهتتؽ  ،ول والس تتتث فتتي الذتتظر الرتتانيمتتؽ تفعلمتتة متتؽ الرجتتز فتتي الذتتظر اس عتتؽ متتز  

 .لمعرو  عند ةل ولؼ ن د لل استسرارا  

هتتتتل العتتترو ( فالقرتتتتر نتتتتد ل عمتتتتى أ السقرتتتتؾد متتتؽ قؾلتتتتل )متتتتا لتتتتؼ يقتتتل ةتتتتل  ولدتتتشا نعمتتتتؼ
وستتتتؾ  لتتتتل  هتتتتل العتتتترو  قتتتتديسا  أ قرتتتتد د ؾلتتتتل عمتتتتى الس تتتتتث لتتتتؼ يعرفتتتتل  لكتتتتؽ ربستتتتا ،(ؽ  تر ا  اع  )ف تتتت

 الحداغؾ ؾن.

( ةالكدتتتر وستتتؾع ترتتتب   متتتام  الز   زق لتتتؾ حر شتتتا الستتتيؼ الدتتتاكشة فتتتي )ة  أونختتترج متتتؽ هتتتلا الستتت
نشتا ن تد أغلتر  ،فزل مؽ د تؾل العمتة عمتى مهتان ك يدتس  لنتا اد ؾلتلأوهلا  ،( مهفؾفة)فاعاتر 

فنتتي عبتتارة عتتؽ متتز   متتؽ التفالتتيات رستتسنا صتتاحبنا  ،ى التتا وزن لتتإايتتات قتتد  رجتت  ن هتتلد اسأ
 وسار عملنا.

 :الحلع في السخمل -ج
ز الحلع فتي عتر  السخمتلأااؽ القظاع مؾافقتل لم ؾهرع في  نقل والذتاهد قتؾل  ،نل ي ؾ 

 :(66)سمسى اؽ ربيعة
 ىم  التتتتتتتتتتتتتتدُّ ك   ؽ  م  فر ر  ن تتتتتتتتتتتتتت ضر ي  الب تتتتتتتتتتتتتتو  

 

تتتو         التتتر   ي  ف تتت  تتتتالس      ه  ل  الس   ن  ؾ  رر
 

تتتتتتتتتتتتتمر  مرؽ    ؽ  مر ع  ف  ت  د  تتتتتتتتتتتتتف   ف تتتتتتتتتتتتتاع   ؾ  عر
 

تتتتتتتتتتمر   مرؽ    ؽ  مر ع  ف  ت  د  تتتتتتتتتتف   ف تتتتتتتتتتاع   ؽ  لر ؾ  عر
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حتتلفنا ةعتتد الختتبؽ  -البدتتي -وشتتل عتتؽ العتترب فتتي عروضتتل الرالرتتة " :ذ قتتال ااتتؽ القظتتاعإ
 :(65)و دتذند ةسظمل القرلدة ذاتنا "والقظل

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ن  إ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن  و   اء  ؾ  ش   ة  ؾ  ذ 
 

تتتتتتاس ل  از  الب تتتتتت    ب تتتتتت   و     ن  ؾ  مر
 

حهسنتؼ عملنتا ةالذتلوذ  ؾننتا صتؾرة واردة فتي الؾاقتل الذتعرع  عمى الرغؼ متؽغبتشاها أوقد 
 ضسؽ صؾر البحؾر الخملمية.

 

 :القظل في الخفيف -د
والعتتترو  صتتتحيحة  يرتتتلر  مخبؾنتتتا   حتتتدى صتتتؾر الخفيتتتف يتتتأتي الزتتترب مقرتتتؾرا  إفتتتي 

 :وزنل
 ؽ  لر ؾ  عر ف  /  ؽ  تر ا  اع  ف  /  ؽ  لر  ل  ف  ت  د  مر /  ؽ  تر ا  اع  ف  
 ؽ  لر  ل  ف  ت  مر     الخبؽ    ؽ  لر  ل  ف  ت  د  مر 

 ؽ  لر ؾ  عر ف   ل  = ل  ف  ت  م     ةالقرر

تمر )و  ؾز في ضرب مربعل القظتل فلبقتى " :و قؾل ال ؾهرع في هلا الردد فلشقتل  (ل  ع  ف  ت  د 
 وبلتل: (ؽ  لر ؾ  عر ف  )لى إفلشقل  غؼ يخبؽ (ؽ  لر ؾ  عر ف  م  )لى إ

تتتت    لُّ كرتتتت تتتت    ظ   ؾكرتتتتت   ؼ  ل تتتت ام 
 

تتتتتتتتتتتغ   اؾ  نرتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتي   ؼ  تر ب  ز   رر ل  د 
 

ت)صمل عمى أنل ي عل والخملل يقؾل هؾ مقرؾر س وق فتي التداةرة ووتتدد مفتر  (س  مرت تر ا  ع 
غمتتت  وقتتتد " :ن الخملتتتل غمتتت  هشتتتاإ القظتتتاعو قتتتؾل ااتتؽ ، (64)"فتتي حذتتتؾد والحتتتلع عشتتتدد متتتؽ الدتتتب 

ك فتي إن القظتل ك يهتؾن س  ن هتلا الزترب مقظتؾع، ولتيس  تللػأالخملل فتي هتلا السهتان، فتزعؼ 
 ."ها هشا مفروق  (ؽ  لر  ل  ف  ت  د  مر )ن وتد نسا هؾ سب  سإوك وتد ها هشا، و  ،وتد

 :(64)ومرال هلد الرؾرة  سا نل رد ااؽ البارع

تتتت    لُّ كرتتتت تتتت    ظ   ؾكرتتتتت   ؼ  ل تتتت ام 
 

تتتتتتتتتتتغ   اؾ  نرتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتي   ؼ  تر ب  ز   رر ل  د 
 

ترؽ    ا  تتتتتتتتتتتتتمر ف تتتتتتتتتتتتتاع     ؽ  مر ع  ف  ت  د 
 

ترؽ    ا  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتف   ف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتاع   ؽ  لر ؾ  عر
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تتمر )الراغتت  يعتتد  هتتلد الرتتؾرة مخبؾنتتة مقرتتؾرة و عمتتق: حتتلف  ستتلؽ  ةوفتتي ننايتت  (ؽ  لرتت ل  ف  ت  د 
 بقتي  ،غتؼ ستهش  التام عمتى اك تتاع الدتااق ،لمخبؽ، وحلع لمقرر إمتا التام وحتدها أو الشتؾن 

(ؽ  لر ؾ  عر ف  )لى إفشقل  (ل  ع  ف  ت  مر )أو  (ؽ  ع  ف  ت  مر )
(64). 

تتتمر )تتكتتتؾن  تتتمر )وتسلتتتزت عتتتؽ  ،متتتؽ ستتتببلؽ  فيفتتتلؽ الشنستتتا وتتتتتد مفتتتروق  (ؽ  لرتتت ل  ف  ت  د   (ؽ  مر ع  ف  ت  د 
متتا القظتتل فنتتؾ نتتد ل عمتتى أ ،والعمتتة التتتي تتتد ل عمتتى الدتتب  الخفيتتف هتتي القرتتر ،الرجز تتة انتتلا

 .(ؽ  لر  ل  ف  ت  د  مر )و سا قال ااؽ القظاع وك وتد م سؾع في  ،وتاداس

ع أ ،التدا ل هشتا متل الختبؽ هتؾ الكذتفل لمداوع يقؾل  ي و شقل جسال الدنؽ الذافعي رأيا  
لكتؽ هتلا لتيس  ،(ؽ  لر ؾ  عر )ف  تالسدتاو ة لت (ؽ  م  ف  ت  مرت)لتى إهؾ حلع العلؽ فتحؾل  ةعد الختبؽ  ن ما حدثأ

 .(69)ن الكذف ند ل عمى الؾتد السفروق في نناية التفعلمة ك وسظناةرحي  س

 

ن الخملتل إفتال ؾهرع يقتؾل  ،الؽ ال ؾهرع وااؽ القظاع فتي نقتل حهتؼ الخملتل ن د تزاربا  
ولدتتشا ، ننتتا مقظؾعتتةأن الخملتتل زعتتؼ إمتتا ااتتؽ البتتارع  يقتتؾل أ ،ننتتا مقرتتؾرةإقتتال عتتؽ هتتلد الرتتؾرة 

ننا أهل العرو  أ غم  أ ليل إولكؽ ما ذه   ،نسمػ الحهؼ الفرل الشنسا  ؾن  تاب الخملل مفقؾدا  
و تتترد  ،ستتتبق متتتؽ ااتتتؽ البتتتارعأؾهرع فتتتي نقمتتتل لكتتتام الخملتتتل  ؾنتتتل ولعمشتتتا ندتتتلر متتتل ال تتت ،مقرتتتؾرة

نتتل جعتتل التفعلمتتة ذات وتتتد مفتتروق والحتتلع متتؽ أمتتى نفدتتل حلشستتا نقتتل  تتام الخملتتل ةال تتؾهرع ع
ة تشتنتتتي ةدتتتب  متتتسن التفعل  ن العمتتتة هتتتي القرتتتر ك  ستتتا قتتتال هتتتؾ )القظتتتل(أوهتتتلا يعشتتتي  ،الدتتتب 

 . فيف والقظل ند ل عمى الؾتد الس سؾع حررا  

 :البتر في الستقارب -ه
وهتؾ عمتة مزدوجتة تزتؼ الحتلع  ،نل ي ؾز  يتل البتترإضرب الستقارب  ال ؾهرع فييقؾل 

(ل  لى )ف  إ( و شقل ؽ  والقظل  يحلع الؾتد، و بقى )لر 
(12). 

تستقا  الدتب  فتبقتى )ف  إهتؾ " نل يقؾل في هلا السؾضل:أو شقل عؽ الخملل  غتؼ يحتلع  (ؾ  عر
"(ل  لى )ف  إ( فلشقل ل  ف   ر متحر   يل، فلبقى )رمؽ وتدد ساكشل غؼ يدهؽ 

(16). 

 :ن تفعلمة الستقاربأ نرى الخملل
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لرتتتؽ   تتتتتتتتتؾ   ف تتتتتعر
/ /o /o 

تتتؾ   ند ل عملنا الخبؽ  ف تتتتتعر
/ /o 

 ف ل   ند ل عملنا القظل
/o 

 ف ل   تداوع و 
/o 

 
 :نأما ال ؾهرع فلرى أ

لرتتتؽ   تتتتتتتتتؾ   ف تتتتتعر
/ /o /o 

 لرتتتتتؽ   ند ل عملنا البتر
 /o 

 ف ل   تداوع و 
/o 

تفي  يفيتة حرتؾل التغلترات العروضتية فتي )ف   ل  ن الخملل قد فر  أن د  لتى إ ( وصتؾك  ؽ  لر ؾ  عر
 (.ل  ( أو )ف  ل  )ف  

حتتلع مشنتتا الؾتتتد الس ستتؾع التتلع فتتي نتتل قتتد أ تتؾهرع فقتتد ا ترتتر السدتتافات وقتتال ةأمتتا ال
سا ولنتتا ك ستتي  أننايتتات التفعلمتتة ك ذ طالستتا  تتان الحتتلع متتؽ إ  وهتتلا مختتالف لقتتانؾن الحتتلع ،ولنتتاأ
 :(11)نل تؼ حلع وتد ةأكسمل ك حرع واحد، ومراللأ

تتتتتؾ  عر  ي  م تتتتتل  م      تتتتتر   ىم تتتتتع   اج   ار  د   ؼ  س 
 

تتتتت    م تتتتت     تتتتت ؽ  م  تتتتتو   ىس  ي  م  سر  ل  ي تتتتتم   ؽ  م 
 

تتف   تتف    ؽ  لر ؾ  عر تتف    ؽ  لر ؾ  عر تتف    ؽ  لر ؾ  عر  ؽ  لر ؾ  عر
 

تتتتتتف    تتتتتتف    ؽ  لر ؾ  عر تتتتتتف    ؽ  لر ؾ  عر  ل  ف تتتتتت  ؽ  لر ؾ  عر
 

 
 علل الزيادةثانيًا: 

 :التلنلل في الرجز -أ
اع والعمتتة، لمستغلتترات العروضتتية الستسرمتتة ةالزحتت كرتتر ةحتتؾر الذتتعر تكتتبا  أيعتتد الرجتتز متتؽ 
فقة مل  تل لللػ القبؾل، واستباح الذعراء في تفعلمتل الرالرة السرنة الستؾا ةفكررت  يل الرؾر نتي 
متتؽ ةعتتض عمستتاء  د متتؾا متتا ك نتتد ل عملنتتا، ولكتتؽ قؾبتتل ذلتتػ ةتتالرفضأتغللتتر معغتتؼ التغلتترات و 

ومتتشنؼ متتؽ وافتتق عمتتى ذلتتػ، ومتتؽ ذلتتػ رفزتتنؼ لتتد ؾل عمتتة التتتلنلل  ،و ضتتسشا  أالعتترو  صتتراحة 
وفتتي " :، فنتتلا ااتتؽ رشتتلق يقتتؾل فتتي عسدتتتل؟نتتل شتتاذأذا  التترفض ووصتتفل ة ؼ  ولدتتشا نعمتتؼ ل تت ،عملنتتا
 :(13)و ل ر لل مراك  ، "ل شاذاالسل (ؽ  مر ع  ف  ت  د  مر )الرجز 

تتتتتتتتت تتتتتتتتت    ق تتتتتتتتتأ   ق  ؾ  ف تتتتتتتتت يشن   أ  ك   ق  ؾ  ن  س 
 

تت  تتع   ذاإ ب  أ  ج  تت ر  ذ   ان  ن تتر  اإل ات  ص 
 

 
 

ان                           ع  تتتت ف   مرد 
 

 :(16) رى أ ر ااؽ البارع هلا البل  ارواية وقد ذ
تتتتتتتتتتتتتتتتت  ق  ؾ  ن  شتتتتتتتتتتتتتتتتت    ق تتتتتتتتتتتتتتتتتأ   ق  ؾ  ف تتتتتتتتتتتتتتتتت يشن   أ  ك 

 

تتتتتتت  تتتتتتتع   ذاإ اءت  ج  تتتتتتت ر  ذ   ان  ن تتتتتتتتر  اإل ياتص 
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 .ولقد جاء عؽ العرب :و عمق ةقؾلل

فمؼ هؾ مدسؾح ةالد ؾل عمى الكامل  ،لى حد  بلر تفعلمة الكاملإن تفعلمة الرجز تذاةل إ
د شاذا   هل  ان لمذؾاهد دور ؟دون الرجز  .؟ في ذلػ الرفض وفي عد 

ذلتػ حلشستا  رتص التتلنلل  ،ما عبد العز ز عتلق فقد رفض هلد العمة في الرجز ضسشا  أ
امتل الستتدار  لتى الكإ تر يزتيف رء دون غلرد متؽ البحتؾر، وفتي مؾضتل والترفلل ةالكامل الس زو 

د شتاذا  و تللػ ر ، ن نل ر الرجزأدون  (15)وم زوء البدي  وهتلا ، (14)فزتل ستعلد محستؾد عقتل وعتد 
وهتتؾ  استتتعسالل  رلتترا   ةتتاحؾاأفقتتد  ،ن التتتلنلل فتتي الرجتتز هتتؾ متتؽ استتتعسال السؾلتتدنؽأالفتتا ؾرع ي تتد 

ن نبتتي  لنتتؼ استتتعسالنؼ أنتتل نتترفض أك إغبتتات استتتعسالل متتؽ السؾلتتدنؽ إفعمتتى التترغؼ متتؽ ، (14)شتتاذ
 لى جان  الرافزلؽ.إ يدلر 

ننتؼ أل ر التلنلل في الرجز، مسا ند تد ن  ت  العرو  القديسة لؼ تأ دنر ةالل ر مؽ الو 
 .(14)لنلد الحالةننؼ لؼ ننتسؾا لؾجؾد شاهد مفرد أقد رفزؾد أو 

عبتتد الرضتتا عمتتي ولتتؼ يرتترح انتتلا التتد تؾر متتا متتؽ وافتتق د تتؾل التتتلنلل عمتتى الرجتتز فنتتؾ أ
أمرمتتتتة  متتتتل ذ تتتتر متتتتليا   مشنؾ تتتتا   ور تتتتر متتتتليا   ؾرا  ظمذتتتت لكشتتتتل ذ تتتتر ضتتتتسؽ تذتتتتهيات الرجتتتتز رجتتتتزا  

 .(19)؟ ك لؼ  نل ر صؾردإنراد التلنلل في الرجز و إةاح ألمرؾرتلؽ، وبنلا يهؾن قد 

ن جتتتاء فتتتي الرتتتؾر السشقؾصتتتة )غلتتتر إسا التتتتلنلل فتتتي الرجتتتز ك ةتتتأس ةتتتل ك ستتتي   نأنبتتتدو 
ها ن الدتهؾن فتي القا يتة يدتنؼ ارقمنتا وتقللتدأو ستا  ،التامة( فنؾ يعد ةسراةة التعتؾ ض عتؽ التشقص

 لى الندوء السراح  لمؾزن الرقلل.إ يدتقر السعشى وتر ؽ الكمسات 
 
 :التلنلل والترفلل في الستدار  -ب

نتتتل ي تتؾز فتتي ضتتترب الستتتدار  التتتلنلل، والتتتتلنلل متتل الختتبؽ فتتحتتتؾل أ (32)ال تتؾهرع ذ تتر 
 عمى الترتل . (ن  ا  ع  ف  )و (ن  ا  اع  ف  )لى إ (ؽ  مر اع  ف  )

 والذؾاهد عمى التؾالي:
تتتتتتتتتتتتتق  أ ة  ش تتتتتتتتتتتتتم  د   د  ل  ه تتتتتتتتتتتتت  ت  ر  ف 

 

تتتتتم   ر  ؾ  برتتتتتز   م  أ   رر ؾ  هر التتتتتدُّ  ادر ح 
 

 ؽ  مر اع  ف تتتت  ؽ  مر اع  ف تتتت  ؽ  مر اع  ف تتتت
 

 ن  ا  اع  ف تت  ؽ  مر اع  ف تت  ؽ  مر اع  ف تت 
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تتتتتتت تتتتتتته   لر ب تتتتتتتم  ق   ع  د  ن تتتتتتت ؽ  م   ا   س 
 

تتتتتتتتتتح  ة   لر برتتتتتتتتتتم  ق   ىم تتتتتتتتتتت  ب  نر    ان  د 
 

تتتتتف    ؽ  مر اع  ف تتتتت  ؽ  مر اع  ف تتتتت  ل  اع 
 

تتتتف    ؽ  مر اع  ف تتتت  ؽ  مر اع  ف تتتت   ن  ا  ع 
 

ك فنتي إو  ،ذ ترد ال تؾهرع  في الذاهد اسول ي   تدهلؽ الروع  تي يدتتكيؼ التؾزن متل متا
 مرفمة ك ملنمة.

وفي نناية الراغ  صؾرة لمعرو  الس زوءة في الستدار ، ملنمة مرفمة، فالسلنمتة شتاهدها 
 :(36)هؾ ذاتل شاهد ال ؾهرع مل ا تاع الرواية اتدهلؽ الراء مؽ )الدهؾر( وذلػ كستقامة الؾزن 

اررهرتتتتتتتتتتتتؼ   د  ل  ه تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتق  أ د   ت  ر  ف 
 

تتتا ر  ؾ  برتتتز   م  أ  ت ن   ر  ؾ  هر التتتدُّ  م ح 
 

 ؽ  مر اع  ف تتتت  ؽ  مر اع  ف تتتت  ؽ  مر اع  ف تتتت
 

 ن  ا  اع  ف تت  ؽ  مر اع  ف تت  ؽ  مر اع  ف تت 
 

العز تتز عتلتتق عمتى وجتتؾد التتتلنلل فتتي الستتتدار   عبتتدالتد تؾر وبنتلد الروايتتة ذاتنتتا يدتذتتند 
 .(31)الس زوء

عمتتى جتتاز ال تتؾهرع د تتؾل الترفلتتل )وهتتؾ ز تتادة ستتب   فيتتف عمتتى ننايتتة التفعلمتتة( أكستتا 
 :-الذاهد مررعن هلا أ عمسا  -(33)بؽ والذاهدلخالستدار  مل ا
تتتتتتتتتت ارر د   تتتتتتتتتتة   ىد  ع  سر تتتتتتتتتتعر  رح  ذ   ان  س 

 

تتتتتتتتتك   د  ق تتتتتتتتت   ان  ؾ  م تتتتتتتتتالس   ىم تتتتتتتتتالب   ااه  د 
 

 ؽ  ترتتتتتتتتتتتتتاع  ف    ؽ  مر اع  ف تتتتتتتتتتتتت  ؽ  مر اع  ف تتتتتتتتتتتتت
 

 ؽ  ترتتتتتتتتتتتتتاع  ف    ؽ  مر اع  ف تتتتتتتتتتتتت  ؽ  مر اع  ف تتتتتتتتتتتتت 
 

نؾجتتتد  تؾحتتتدت الذتتتؾاهد فتتتي الكتتتت  التتتتي أوردت التتتتلنلل والترفلتتتل فتتتي الستتتتدار  و أنتتتل ك
قرتتاةد التتتي للتتى الذتتعر الحتتر ن تتد الكرلتتر متتؽ اإنشتتا حتتلؽ نرتتل أك إ -هتتلا إن وجتتدت -غلرهتتا 

ت دنتد والتغللتر، أمتا عتؽ القتديؼ تحتؾع عمى التلنلل والترفلل في طيات الستدار ، فنؼ قد أولعتؾا ةال
و أا أننتا مرتشؾعة متؽ العروضتللؽ إمت  ربسا  انت  الذتؾاهد السفتردة السؾحتدة تتؾحي ةأحتد اسمتر ؽف

 منسمة للا جاء عملنا البل  فحد .مؾجؾدة لكشنا  أننا فعا  

 
 ثالثًا: علل جارية مجرى الزحاف

 الخرم: -أ
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حرفتا  ربستا لغايتة فتي نفتس الذتاعر أو ستنؾا   ةلذتعرع ناقرتيحدث أن تكتؾن ادايتة البلت  ا
أع أننتتا ك تمتتتزم فنتتي تتتأتي فتتي  ،متؽ التترواة، وهتتلا يدتتسى الختترم وهتتي عمتتى جار تة م تترى الزحتتاع

 .مظمل القرلدة، وقد جاء عمى حد ليس ةقملل في الذعر العربي القديؼ

ل الستحر    إسقا ر  هؾ" وقلل في تعر ف الخرم: ل ال زء م ؽ اسو  وقلل  ،(36)"البل  مؽ اسو 
ا تمتتف فتتي ، وقتتد (34)وقتتد أنكتترد الخملتتل وأجتتازد اس فتتش، (35)هتتؾ "إلقتتاء الستحتتر  اسول متتؽ الؾتتتد"

، ، (34)مؾاقل الخرم اتلؽ العروضتلؽ، فالخملتل ي عمتل  يستا أولتل وتتد م ستؾع لرؽ  تؾ  أع أنتل يقتل فتي )ف عر
) م ترؽ  ف اع  ، م  مرؽ  ت ف اع  ، م  مرؽ  ل  ف اع  ل الستحر    إسقا  ي ؾز أن ل" الخملل، كام م ؽواللع نفنسل ، م   أو اسو 

د لؼ إذ الس سؾع، الؾتد مؽ الراني د لؼ و للػ، الكام في يدق  أننسا صراحة   يحد    كتان إذا متا يحتد  
ل في يق ل ذلػ ل أو الردر أو  ز أو   يهتؾن  ك الخرم أن   ال ؾهرع  نرى في حلؽ ، (34)"البل  مؽ الع  
ل وفي الس سؾع، الؾتد في إك  .(39)البل  مؽ جزء أو 

الع تز  ذلتػ ةحدت  متا تتؾفر أما ااؽ القظاع فلترى أن الخترم يتأتي فتي أول الرتدر وأول 
، لكتتتؽ الختتترم فتتتي الذتتتظر الرتتتاني قملتتتل، ومرالتتتل التتت  لألعذتتتى  ستتتا ذ تتترد ااتتتؽ (62)لتتتل متتتؽ شتتتؾاهد

 :(66)القظاع
تتتتتتتتتتتتتتتتي اف كرؼ   ا  ك ر امتتتتتتتتتتتتتتتت مرؾترتتتتتتتتتتتتتتتتؾا  ة أ س 

 

تر   تتتتتتتسرلر  ف تتتتتتتال س ؾ  ذ  تتتتتتتؽ   ي    تتتتتتتؼ   م  ذ   ج 
 

لرؽ   تتتتتؾ  لرؽ   عر تتتتتؾ  لرؽ   ف عر تتتتتؾ  تتتتتؾ   ف عر  ف عر
 

لرؽ    تتتتتتؾ  لر  عر تتتتتتؾ  لرؽ   ف عر تتتتتتؾ  تتتتتتؾ   ف عر  ف عر
 

و ختتالف الخملتتل واس فتتش فتتي م تتيء الختترم فتتي غلتتر الؾتتتد الس ستتؾع يقتتؾل: وهتتلا يختتتل 
وقتتد جتتاء فتتي الكامتتل ةعتتد التتؾقص فتتي عميتتل سنتتل قتتد جتتاء فتتي أشتتعار العتترب الفرتتحاء غلتتر ذلتتػ، 

 :(61)قؾل نز د الحسلرع 

 
تتتتتتتتته   تتتتتتتتتت ؾ  عر د  ت تتتتتتتتت ة  ام   ى  د  ص 

 

تتتتتتالسر  ؽ  ل  ا تتتتتت  تتتتتتس  فالي   ر  ع  ذ   ل  ام 
 

مرؽ   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  مر  ف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتاع   ؽ  مر اع  ف 
 

تتتتتتتتتت  مر   تتتتتتتتتت  مر   ؽ  مر اع  ف   ترؽ  ااع  ف 
 

 ) مرؽ  تتت  مر )ولتتى أصتتمنا اس)ف تتاع  ةعتتد أن أصتتاانا الختترم والتتؾقص  (ؽ  مر اع  ف تت)تحؾلتت  إلتتى  (ؽ  مر اع  ف 
 الحتترع سن، وك ي لزهتتا ال تتؾهرع فتتي ةحتتر الكامتتل معمتتا  ذلتتػ ةقؾلتتل: "فحتتلع مشنتتا أولنتتا وغانلنتتا

 ."(63)الداكؽ حهؼ في فنؾ متحر  ك ا، كان وإن الراني
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 :السشدرح ةعد الخبؽ في قؾل الذساخ ةحر فيالخرم كسا قد جاء 
م   ق ات تتتتتتتتتتتل   تتتتتتتتتتتؾ  تتتتتتتتتتتز اع  و  ي تتتتتتتتتتتا الق   ك   ر

 

م كرؼ    تتتتتتتتتؽ   ن تتتتتتتتتد  ر ؼ   م  تتتتتتتتتلر  ق ت تتتتتتتتتال ن   ف ذ 
 

مرؽ   مرؽ   ف تتتتتتتتاع  تتتتتتتتت ع  تتتتتتتتاتر  مرد  عر ف   م 
 

تتتتمر   مرؽ    ؽ  مر ع  ف  ت  د  تتتتتت ع  تتتتتاتر  مرد  عر ف   م 
 

تتتمر )أصتتتمنا  (د منتتتا الختتت (ؽ  مر ع  ف  ت  د  مرؽ  ع  تتتت ف  فحتتتلع اسول والرتتتاني  رم،غتتتؼ الختتت بؽ فأصتتتبح  )مر
، وهلا مخالف لمخملل فالسشدرح ك نبدأ اؾتد م ستؾع اتل (ؽ  مر اع  ف  )السداو ة ل  (ؽ  مر ع  ف  )ت  فتحؾل  إلى 
 ةدب   فيف.

فتتتي حتتتلؽ نتتترى ، (66)أمتتتا الزمخذتتترع فتتتله  متتتل ااتتتؽ القظتتتاع فتتتي مؾقتتتل الختتترم متتتؽ البلتتت 
 . (65)الدهاكي أن الخرم مؽ الزحافات الرذنمة وك نؾردها

وهؾ مؽ العروضتللؽ الستتأ ر ؽ يقتؾل  (هت6293ت: ) الب غدادع عسر اؽ القادر عبدوهلا 
ل حلع والخرم"عؽ الخرم:  ل في الس سؾع الؾتد أو   ي تؾز وك ك، أم كتان أوك   وق ل، وأنشسا البل  أو 

و ترى التد تؾر دمحم عبتد التدايؼ ، (64)"فلنا الرحي  عمى الرقلل الدب  في وك مشل السرراع أول في
 أكتان سؾاء القرلدة مؽ ال  أع    في يقل الخرم أن    يل، معل ونحؽ ةاكحترام، جدنر   أن هلا الرأع

 .(64)مشنا رر  ال  أع في أم م رراعنا في

 نتتتكمؼ أحتدهؼ سن   العتتر ب  أشتعار فتتي الخترم جتاز إن ستتاأمتا عتؽ ستتب  وقتؾع الختترم  يقتال: "
تتعر، غلتتر أن تتل عمتتى ةتتالكام تتعر إلتتى  يرتترفل ،ا  رأيتت  يتتل نتترى  غتتؼ ش  تتؽ شتتاء، وجتتل أع فتتي الذ    هشتتا وم 
 .(64)"غلرهؼ عمى وق بر  لنؼ احتسل

 الذتتعراء ةتتأن   نرتتؾحي أن تتل إك وجاهتتتل رغتتؼ التترأع وهتتلاو تترفض الباحتتث هتتلا التترأع ةقؾلتتل: "
هشي تنلد دون  عفؾ ة ةظر قة نشغسؾن   أن تل عمتى ةتالكام نتكم ؼ الذاعر أن   اسمر كان ولؾ ساا ق، ذ 

عر، غلر عر، إلى يرر فل غؼ ش  ر كستظاع الذ    .(69)"وصح حل ذلػ إدرا  الذاع 

 

أن الختترم ك "ةعتتض الشقتتاد العروضتتللؽ السحتتدغلؽ  ترتتؾ رو شقتتل التتد تؾر صتتفاء  مؾصتتي 
 الذعر اشديان حرع في ادايتة السظمتل  تالؾاوأساس لل وإنسا هؾ ضرب مؽ الخظأ وقل  يل نداخ 

 .وسبقنؼ انلا ااؽ رشلق ،(56)نيسو للػ ي د هلا الذيء الد تؾر ااراليؼ أ "،(52)أو الفاء مرا
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إن هتتتلا التتترأع وإن  تتتان حتتتا  لمختتترم وانقتتتاذا  لمبلتتت  متتتؽ الزحتتتاع إك أنتتتل يفتقتتتر إلتتتى الدقتتتة 
والسرتتداقية فمتتيس متتؽ السعقتتؾل أن يهتتؾن الخظتتأ متتؽ الشدتتاخ فتتي  تتل متترة ومتتل  تتل قرتتلدة د منتتا 
الختترم، فنتتلا نبتتدو نتتؾع متتؽ اكنتقتتاص متتؽ الشدتتاخ وعتتدم الؾغتتؾق انتتؼ والظعتتؽ فتتي روانتتتنؼ، غتتؼ هتتل 

 ؟.ى الخملل ذلػ أم أنل وجد مؽ الذعر ما نشظبق عميل هلا التغلر العروضيكان يخفى عم

 و رى الد تؾر أحسد دمحم عبد الدايؼ أن أسباب الخرم تتمخص  يسا يأتي:
ة لتدف ل: أوك  " تد  تاةتة عتؽ الشاشتةة القرتتلدة، فتي الرتاةتة ح  تا فلنتتا، التؾزن  ر  ف ل مس   السمتتل، التشفس عتؽ نتد 

 .القرلدة وس  في الخرم كان إن   ذلػ

ر يهؾن  وقد: ا  غاني صت التر لت ، لدتامة ا  احترامت لتللػ  مزتظراا الذاع   اسستمؾب، صتحة عمتى ا  وحر 
 .اسكرر هؾ وهلا وافتتاحنا، القرلدة م رراع في كان إذا ذلػ

رة إلعنتتار ذلتتػ يهتتؾن  وقتتد: ا  غالرتت  ةذتتظر يتتأتي فقتتد القرتتلدة، وزن  فتتي اتاعبتتل والتفتترُّد والب راعتتة القرتتد 
ر، عمى ر ةح  ل غان، ةحر عمى وباآل    الرتدر فتي الخترم   الذتاعر نرتكت  حتلؽ ذروتنتا القردرة وتر 

تتتز، تتتتر عمتتتى البلتتتت   يتتتأتي والع ر ل غتتتؼ متتتترا ، الكامتتتل ةح   عتتتتؽ نتخم تتتى أن ةعتتتتد الظؾ تتتل، إلتتتتى نتحتتتؾ 
 .(51)"الخرم

 فتتتإن، لؾحتتتدد اتتتل نتبعتتتل زحتتتاع ر تتتر مباشتتترة أت  يتتتلتتتؼ  والساحتتتل عمتتتى شتتتؾاهد الختتترم أنتتتل
تمر د منا التؾقص تحؾلت  إلتى ) إذا الكامل في" ؽ  مر اع  ف  ت  مر " تمر ) و تللػ الحتال متل ،(ؽ  مر اع  ف   فتي (ؽ  مر ع  ف  ت  د 

مسا يدؾ  لنا  م سؾع، اؾتد ترب  مبدوءة وبللػ ،(ؽ  مر ع  ف  ت  مر ) د منا الخبؽ تحؾل  إلى إذا السشدرح
 د ؾل الخرم.

اتتتتلؽ  أن اس فتتتتش نتتتتله  فتتتتي أصتتتتل الختتتترم إلتتتتى أنتتتتل يعتتتتادل ستتتتهتة متتتتا ذ تتتتر التتتتدماملشي
وبنتتلا يختتالف الخملتل التتلع جعتتل  ،، فنتتؾ يدتس  ةتتالخرم فتتي أع الت  منستتا  انتت  ادانتتل(53)البلتتلؽ

 (56)"أتتتى ةعمتة أكبتتر متؽ الغتتاهرة"و ترد العمستتي عمتى اس فتتش ةهؾنتل ، الخترم  يستا أولتتل وتتد م ستتؾع

كستتا نتتل ر العمستتي أن اس فتتش قتتد أجتتاز الختترم ، عمتتى الختترم وذلتتػ ةدتتب  قمتتة اسمرمتتة التتتي جتتاءت
 .(55)عمى أول الع ز، والذاهد ال  لألعذى ا تمف في روانتل

يهتتتؾن الذتتتاهد والذتتتاهدان  نقتتتف متتتل العمستتتي وقفتتتة مد تتتد حتتتؾل رراء اس فتتتش فتتتا يعقتتتل أن
أن نتل رها  غبات قاعدة وإن  ان  مؾجؾدة فني فتي حهتؼ السنسمتة الشتادرة التتي ةقلت  دون يهفيان إل

 .أحد أو نمتف  إللنا



2227(، لسنة 2، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021) 
 

649 

وقتتتال البغتتتدادع : إن الختتترم هتتتؾ علتتت  عروضتتتي وك يقتتتل إك لزتتترورة وهتتتؾ مدتتتتكرد عشتتتد 
و تتل ر  انتا، اإلتيتتان لتل ي تتؾز لمذتاعر تربتتاح ر رتة  ، و تترفض الباحتث ذلتتػ و عتد الختترم (54)العترب

 .(54)أمرمة عميل
فتتالخرم متتؽ إمهانيتتات العتترو  أاتتي  لمذتتاعر وفتتق ضتتؾاة  معلشتتة، ولدتتشا نتترى فلنتتا علبتتا  

 عروضيا  ما دام  ضسؽ قؾاعد الخملل.

 :التذعلث -ب
تتتلع ةالتذتتتعلث امتتتاتتتلؽ الخملتتتل واس فتتتش فتتتي  ن هشتتتا   افتتتا  أذ تترت  تتتت  العتتترو    ،حر

 .(54)فقال هي العلؽ مشنا فش ما اسأ (،ؽ  تر ا  اع  ف  )ن الخملل قال هؾ الام مؽ أل ر فلر 

متة،  تر التفعلرع متؽ أوا تر ن الحتلع متؽ اسأنتل نترى ع الخملتل سأوقد رج  الدماملشي ر 
  (59)ول الؾتتد  ي تؾز  حتال الخترمأ فتش تكستؽ فتي أن الحتلع متؽ الشسا العمة فتي تترجي  رأع اس

  فش قد اعتسد الدساع والشدرة فكل شاهد عشدد مدتعسل.فاس

ن إ فتتتش و دتتتتؾ ان عشتتتدد لتتتى الخملتتتل واسإمستتتي أن هتتتلنؽ التعملمتتتلؽ لتتتؼ نشدتتتبا و د تتتد الع
  فتتش قتتاس عمتتى الختترم،الشستتا اس ،نتتل نتترى أن الخملتتل قتتاس عمتتى العمتتلس  للنستتاإصتتح  الشدتتبة 

 .(42)والخرم غلر كزم  التذعلث كرر ورودا  أوالعمة 

صحيحة قاس متؽ  ، فمكل مؽ الخملل واس فش وجنة نغرمؾافقة لمرؾاب وفي هلا الرأع
فتتا  ، النتتا عمتتى التذتتعلث، وعمتتى  تتل حتتال فالتذتتعلث قملتتل التتؾرود فتتي الذتتعر وك يقتتاس عميتتل

 عدم وجؾد دواعي اك تاع. مؽ رغؼعمى الن ا تمفا مدسدا عمؼ العرو  إضلر 

علث و  تتؾز تذتت" اتتلؽ العمستتاء، فقتتال الرتتبان:  افتتا   وجتتاء التذتتعلث فتتي الس تتتث حتتاما  
وقد جتؾز ةعزتنؼ التذتعلث فتي " قشاع:وقال صاح  اإل، (46)"ومشعل ةعزنؼضربل عمى الرحي  

 .(41)وذلػ مدتسر في الخفيف (ؽ  لر ؾ  عر ف  م  )عمى ما في الخفيف  يرلر  (ؽ  تر ا  اع  ف  )

 :(43)وقال الشاعؼ في التذعلث
............................ 

 

تتتتتتت   و    تتتتتتتت  م  ل   ل  ي  تتتتتتتن   لر ق تتتتتتتؾ  م   ث  ل  ع  ذ   ر  غ 
 
 

 .(46)(ؽ  تر ك  اف  )لى إ (ؽ  تر ا  اع  ف  )وسار الذارح مل ال ؾاز في التذعلث فتتحؾل 
 الخاتمة
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رأت هتتتلد الدراستتتة أن العمتتتل تعتتتلؽ الذتتتاعر عمتتتى تتتتتاةل قؾلتتتل الذتتتعرع، وهتتتي كزمتتتة فتتتي  

 الزحافات ةعض جاءتالقرلدة متى ما ذ رت وج  عمى الذاعر أن يهررها في  ل أاياتنا، وقد 
 .البحؾر الؽ اكقترا  ةاب مؽ الذيء هلا عد وباإلمهان ،مؾاضعنا غلر في والعمل

و تتان محتتؾر الدراستتة مؾزعتتا  عمتتى عمتتل التتشقص ورراء الشقتتاد وا تتتافنؼ فلنتتا، وعمتتل الز تتادة 
والبحتؾر التتي تتد ل عملنتتا، ومتؽ غتؼ العمتل ال ار تتة م ترى الزحتاع وأحهتام الشقتتاد عملنتا، فقتد  تتان 

ة ا تتتافنؼ  يتتل،  حتتال ةكيتتة العمتتل التتتي  انتت  محتتؾر جتتدال اتتلؽ الحتتدنث عتتؽ الختترم مظتتؾك   نتي تت
 القبؾل والرفض وال ؾاز والسشل.
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 .92الساليار في أوزان اسشعار ومعل الكافي في عمؼ القؾافي، أاؾ ةهر دمحم اؽ عبد السمػ اؽ الدراج: ( 6)
 .92السردر نفدل :( 1)
 .42مفتاح العمؾم:  (3)
 .124العرو  والقا ية دراسة في التأسيس واكستدرا : ( 6)
 .341/ 6السرشد إلى فنؼ أشعار العرب وصشاعتنا: ( 5)
 .666/ 6العسدة في محاسؽ الذعر ورداةل ونقدد:  (4)
 .64عرو  الؾرقة: ( 4)
 .64/ 6الكامل في المغة واسدب، أاؾ الالباس السبرد:  (4)
 .149شرح تحفة الخملل في العرو  والقا ية، عبد الحسلد الراضي:  (9)
 .113: السردر نفدل (62)
 .119السردر نفدل: ( 66)
 .123مؾسيقى الذعر:  (61)
 .123: السردر نفدل (63)
 .65عرو  الؾرقة:  (66)
 .664البارع في العرو :  (65)
 .39عرو  الؾرقة:  (64)
 .646-642البارع في العرو :  (64)
 .196نناية الراغ  في شرح عرو  ااؽ الحاج ، جسال الدنؽ عبد الرحسؽ الذافعي:  (64)
 .191نفدل:  السردر( 69)
 .65عرو  الؾرقة:  (12)
 .64-65السردر نفدل:  (16)
 .64السردر نفدل:  (11)
 .656/ 6 :العسدة في محاسؽ الذعر ورداةل ونقدد (13)
 .654البارع في العرو :  (16)
 .646و 44عمؼ العرو  والقا ية:  (15)
 .65الدللل في العرو :  (14)
 .42مؾسيقا الذعر العربي:  (14)
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محتتي  التتداةرة فتتي عمستتي العتترو   ومتتا ةعتتدها، 14نشغتتر عمتتى ستتبلل السرتتال ك الحرتتر: عتترو  الؾرقتتة:  (14)
 121وما ةعتدها، وشترح تحفتة الخملتل فتي العترو  والقا يتة:  44والقا ية،  رنلملؾس فان ديػ اسمر هاني: 

 وما ةعدها.
 وما ةعدها. 54: والذعر الحر ( مؾسيقى الذعر العربي قديسل وحدنرل دراسة وتظبلق في شعر الذظر ؽ19)
 .64عرو  الؾرقة:  (32)
 .134-314نناية الراغ  في شرح عرو  ااؽ الحاج :  (36)
 .19عمؼ العرو  والقا ية:  (31)
، وعمتتتؼ العتتترو  334، و شغتتتر: ننايتتتة الراغتتت  فتتتي شتتترح عتتترو  ااتتتؽ الحاجتتت :  64عتتترو  الؾرقتتتة:  (33)

 .619والقا ية: 
 .93البارع في عمؼ العرو :  (36)
 .6عرو  الؾرقة:  (35)
 .6/664العسدة في محاسؽ الذعر ورداةل ونقدد:  (34)
 . 95البارع في عمؼ العرو :  (34)
 ( حؾل عاهرة الخرم وأغ رها في الب شاء الذعرع، أ. د. أحسد دمحم عبد الدايؼ:34)

www.alukah.net/literature_language/0/38379 
 .16عرو  الؾرقة:  (39)
 .95البارع في عمؼ العرو :  (62)
 .95السردر نفدل: ( 66)
 .95السردر نفدل:  (61)
 .15عرو  الؾرقة:  (63)
 .46القدظاس في عمؼ العرو :  (66)
 . 541مفتاح العمؾم:  (65)
 ، نقا  عؽ: حؾل عاهرة الخرم وأغ رها في الب شاء الذعرع، أ. د. أحسد دمحم عبد الدايؼ:6/664( القدظاس: 64)

www.alukah.net/literature_language/0/38379 
 ( حؾل عاهرة الخرم وأغ رها في الب شاء الذعرع، أ. د. أحسد دمحم عبد الدايؼ:64)

www.alukah.net/literature_language/0/38379 
 .6/664العسدة في محاسؽ الذعر ورداةل ونقدد:  (64)
 . د. أحسد دمحم عبد الدايؼ:( حؾل عاهرة الخرم وأغ رها في الب شاء الذعرع، أ69)

www.alukah.net/literature_language/0/38379 
 .51فؽ التقظيل الذعرع والقا ية:  (52)
 وما ةعدها. 364مؾسيقى الذعر:  (56)
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 ( حؾل عاهرة الخرم وأغ رها في الب شاء الذعرع، أ. د. أحسد دمحم عبد الدايؼ:51)
www.alukah.net/literature_language/0/38379 

 .614( العلؾن الغامزة عمى  بايا الرامزة: 53)
 .129( العرو  والقا ية دراسة في التأسيس واكستدرا : 56)
 .129السردر نفدل: ( 55)
 ، نقا  عؽ: حؾل عاهرة الخرم وأغ رها في الب شاء الذعرع، أ. د. أحسد دمحم عبد الدايؼ:6/669( القدظاس: 54)

www.alukah.net/literature_language/0/38379 
 ( حؾل عاهرة الخرم وأغ رها في الب شاء الذعرع، أ. د. أحسد دمحم عبد الدايؼ:54)

www.alukah.net/literature_language/0/38379 
 .34القدظاس في عمؼ العرو :  (54)
 .614العلؾن الغامزة عمى  بايا الرامزة:  (59)
 .129-124راسة في التأسيس واكستدرا : العرو  والقا ية د (42)
 .33شرح الربان عمى مشغؾمتل في العرو :  (46)
 .44اإلقشاع في العرو ، الراح  اؽ القاسؼ إسساعلل اؽ عباد:  (41)
 .144شرح تحفة الخملل في العرو  والقا ية:  (43)
 .142السردر نفدل: ( 46)
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 المصادر والمراجع
 

 الكتب المطبوعة أواًل:

 الذتي : تحقلتق( ه345: ت)عبتاد اتؽ إستساعلل القاستؼ اتؽ الرتاح  العرو ، في اإلقشاع .6
 (.ت. د) ةغداد، العمسية، السهتبة مشذؾرات ،( . د) ياسلؽ، رل حدؽ دمحم

-الفيرتتتتمية ،( . د) التتتتدايؼ، عبتتتتد أحستتتتد. د: تحقلتتتتق القظتتتتاع، ااتتتتؽ العتتتترو ، فتتتتي البتتتتارع .1
 .م6945 -ه6625مهة،

 والشذتتتر لمظباعتتتة الكتتتت  عتتتالؼ اسولتتتى، الظبعتتتة عقتتتل، محستتتؾد ستتتعلد العتتترو ، فتتتي التتتدللل .3
 .م6999 -ه6669 لبشان، والتؾز ل،

 ةغتتتداد، الرانيتتتة، الظبعتتتة الراضتتتي، الحسلتتتد عبتتتد والقا يتتتة، العتتترو  فتتتي الخملتتتل تحفتتتة شتتترح .6
 م.6945

  عرفتتتتتتتتان أاتتتتتتتتؾ عمتتتتتتتتي اتتتتتتتتؽ دمحم الذتتتتتتتتي  العتتتتتتتترو ، فتتتتتتتتي مشغؾمتتتتتتتتتل عمتتتتتتتتى الرتتتتتتتتبان شتتتتتتتترح .5
 .ه6316 ،(م. د) الخلر ة، السظبعة الرانية، الظبعة ،(ه6124: ت)

 ،( . د) ستتعدع، دمحم. د: تحقلتتق ال تتؾهرع، حستتاد اتتؽ إستتساعلل نرتتر أاتتؾ الؾرقتتة، عتترو  .4
 م.6996 تر يا، -أرضؾم جؾ شمي

  اسولتتتتتتتى، الظبعتتتتتتتة العمستتتتتتتي، دمحم واكستتتتتتتتدرا ، التأستتتتتتتيس فتتتتتتتي دراستتتتتتتة والقا يتتتتتتتة العتتتتتتترو  .4
 .م6943 -ه6626 السغرب، الرقافة، دار
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 التتتتروت، العربيتتتتة، الشنزتتتتة دار ،( . د) عتلتتتتق، العز تتتتز عبتتتتد. د والقا يتتتتة، العتتتترو  عمتتتتؼ .4
 .ه6324

 عبد دمحم: تحقلق( ه654: ت) القلرواني رشلق ااؽ ونقدد، ورداةل الذعر محاسؽ في العسدة .9
 .م1226 -ه6611 الروت، العمسية، الكت  دار اسولى، الظبعة عظا، أحسد القادر

 ( ه614: ت) التتتتتتتتدماملشي ةهتتتتتتتتر أاتتتتتتتتي اتتتتتتتتؽ دمحم الرامتتتتتتتتزة،  بايتتتتتتتتا عمتتتتتتتتى الغتتتتتتتتامزة العلتتتتتتتتؾن  .62
 القتتتتتتتتتتاهرة، الختتتتتتتتتتان ي، مهتبتتتتتتتتتتة الرالرتتتتتتتتتتة، الظبعتتتتتتتتتتة هللا، عبتتتتتتتتتتد حدتتتتتتتتتتؽ الحدتتتتتتتتتتاني: تحقلتتتتتتتتتتق

 .م6996 -ه6665 
 الكتتتتت ، دار مظتتتتاةل الرالرتتتتة، الظبعتتتتة  مؾصتتتتي، صتتتتفاء. د والقا يتتتتة، الذتتتتعرع  التقظيتتتتل فتتتتؽ .66

 .م6944 الروت،
 ،( . د) قبتتاوة، التتدنؽ فختتر. د: تحقلتتق الزمخذتترع، هللا جتتار العتترو ، عمتتؼ فتتي القدتتظاس .61

 .م6944 حم ، العربية، السهتبة
 .(ت. د) الروت، السعارع، مهتبة ،( . د) السبرد، الالباس أاؾ واسدب، المغة في الكامل .63
 ،( . د) اسمر هتتتتاني، ديتتتتػ فتتتتان كرنلملتتتتؾس والقا يتتتتة، العتتتترو  عمستتتتي فتتتتي التتتتداةرة محتتتتي  .66

 م.6454 الروت،
 الرانيتتة، الظبعتتة الس تتلوب، الظلتت  هللا عبتتد. د وصتتشاعتنا، العتترب أشتتعار فنتتؼ إلتتى السرشتتد .65

 .م6442 الروت الفكر، دار
الساليتتار فتتي أوزان اسشتتعار ومعتتل الكتتافي فتتي عمتتؼ القتتؾافي، أاتتؾ ةهتتر دمحم اتتؽ عبتتد السمتتػ اتتؽ  .64

 م.6946دمذق، الدراج، تحقلق: د. دمحم رضؾان الداية، )د.  (، السهت  اإلسامي، 
 القتاهرة، الحمبتي، البتااي مهتبتة اسولتى، الظبعتة الدتهاكي، نؾستف يعقتؾب أاتؾ العمتؾم، مفتاح .64

 م.6934
  الحتتتر، والذتتتعر الذتتتظر ؽ شتتتعر فتتتي وتظبلتتتق دراستتتة وحدنرتتتل قديستتتل العربتتتي الذتتتعر مؾستتتيقى .64

 .م6994 اسردن، والتؾز ل، لمشذر الذروق  دار اسولى، الظبعة عمي، الرضا عبد. د
  .م6941 السرر ة، اسن مؾ مهتبة الراةعة، الظبعة أنيس، إاراليؼ. د الذعر، مؾسيقى .69
 اآلداب، كميتتتتتتتة حمتتتتتتت ، جامعتتتتتتتة مشذتتتتتتتؾرات فتتتتتتتا ؾرع، محستتتتتتتؾد العربتتتتتتتي، الذتتتتتتتعر مؾستتتتتتتيقا .12

 .م6994 -ه6664 
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  الذتتتتتافعي التتتتترحسؽ عبتتتتتد التتتتتدنؽ جستتتتتال الحاجتتتتت ، ااتتتتتؽ عتتتتترو  شتتتتترح فتتتتتي الراغتتتتت  ننايتتتتتة .16
 التتتتتتتتتروت، ال لتتتتتتتتتل، دار اسولتتتتتتتتتى، الظبعتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتاح، شتتتتتتتتتالبان. د :تحقلتتتتتتتتتق( ه441: ت)
 .م6949 -ه6662 

 
 

 ثانيًا: بحوث اإلنترنيت

 :التتتتتتتتتتتتدايؼ عبتتتتتتتتتتتتد دمحم أحستتتتتتتتتتتتد. د. أ، الذتتتتتتتتتتتتعرع  الب شتتتتتتتتتتتتاء فتتتتتتتتتتتتي وأغ رهتتتتتتتتتتتتا الختتتتتتتتتتتترم عتتتتتتتتتتتتاهرة حتتتتتتتتتتتتؾل
www.alukah.net/literature_language/2/34349 

 
 


