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شيرين أحمد السيد عشماوي

قسم اللغة العربية وآدابها ،كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية ،جامعة عين شمس ،القاهرة ،مصر.
البريد اإللكتروينshereen.ashmawy@women.asu.edu.eg :
ملخص البحث:

ُيعنى هذا البحث بالتحليل العروضي والقافوي لشعر الشاعر المهلهل بن ربيعة التغلبي  ،حيث يهدف
البحث إلى تحديد الخصائص العروضية والقافوية لشعره  ،وكذلك دراسة القضايا العروضية

والقافوية فيه وذلك لتقديم األدلة التي تثبت قوة شعر المهلهل  ،والتي تنفي عن شعره االضطراب
نهجت يف هذا البحث المنهج التحليلي
واالختالف اللذين وصفه بهما بعض نقاد الشعر .وقد
ُ
وحرصت من خالله على حصر ورصد الخصائص العروضية والقافوية يف شعر المهلهل.
اإلحصائي،
ُ
وتوصلت يف نهاية هذا البحث إلى مجموعة من النتائج ،منها :أن المهلهل شاعر يتميز شعره بالقوة
ُ
ظلما له ،وقد ذكرت
والرصانة ،ومن َثــم فإن ما أطلقه عليه النقاد من لقب (المهلهل) لهلهلة شعره ُي َعد ً

مجموعة من األدلة والمظاهر التي تثبت ذلك من خالل علمي العروض والقافية ،تمثلت يف ورود شعره

على الشائع والمشهور ،واستخدام الزحافات والعلل التي استحسنها العروضيون ،واالبتعاد عن
ال زحافات والعلل المستقبحة والنادرة ،واللجوء إلى الضرورات المستحسنة والمقبولة ،واتصاف
األبيات بالوحدة العروضية؛ ألنه لم يجمع بين ضربين أو أكثر مع العروض الواحدة يف أشعاره ،وقلة
العيوب التي وردت يف شعره حيث وردعيبان فقط ،وعدم ورود القافية المتكاوسة يف شعره ،واستقامة
الوزن العروضي يف معظم األبيات رغم تعدد الروايات يف البيت الشعري الواحد ،وبهذا فإن شعر
توصلت إلى مجموعة من الضوابط العروضية التي تؤخذ يف
المهلهل ُيعد تقعيدً ا لعلم العروض ،كما
ُ

االعتبار عند الترجيح بين الروايات المتعددة يف البيت الشعري الواحد  ،باإلضافة إلى بيان أهم العوامل
التي تساعد على ثبات الوزن العروضي واستقامته مع تعدد الروايات يف البيت الشعري الواحد.

وقد وجه البحث انتقا ًدا لبعض العبارات التي وردت عند بعض العروضيين اعتما ًدا على ما ورد يف شعر
وقمت بتصحيح ما وقع فيه محقق الديوان
المهلهل ،وخالف البحث ما ذهب إليه بعض العروضيين،
ُ
من أخطاء .ويوصي البحث بالتوسع يف دراسة الضرورة الشعرية يف شعر المهلهل لمعرفة مدى
خضوعه للضرائر  ،وهل كانت بصورة كبيرة تكتفي لوصف شعره باالضطراب ،أو كانت مقبولة
مستحسنة ،أو مرفوضة مستقبحة.
الكلمات املفتاحية :التحليل العروضي – التحليل القافوي – اضطراب شعر المهلهل.
3597

جامعة األزهــــر

اجمللة العلمية لكلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنني بالقاهرة

The Anxiety in Al-Muhalhal Ibn Rabeah's Poetry
from an Ancient Perspective,
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Abstract
This research is concerned with the prosaic and rhyme analysis of AlMuhalhal Ibn Rabeah Al-Taghlabi. The research is keen to specify the prosaic
and rhyme characteristics of such poetry as well as highlighting the prosaic
and rhyme issues to evaluate the clues which prove the strength of AlMuhalhal's poetry. Such clues would refute the allegations of anxiety and
difference as prescribed by some critics of Al- Muhalhal's poetry. Moreover,
the researcher is keen on introducing some prosaic tips to be considered when
giving preponderance to one of the various narrations of a single line of
poetry. In addition, the research highlights the most important elements that
would help the prosaic meter remain constant and straight despite the various
narrations of the single line poetry. The research at hand includes a preamble,
an introduction and two chapters. The introduction gives reasons why the
researcher selected this topic, the objectives of the research, the approach and
the road map. The preamble contains a synopsis of the poet and his life. The
first chapter discusses the prosaic characteristics of Al-Muhalhal's such as
distinctive characteristics of poetry meters as seen in the poetry of AlMuhalhal's poetry. Next, the chapter displays some prosaic issues in the poetry
of Al- Muhalhal. The second chapter discusses the characteristics of rhyme in
the poetry of Al-Muhalhal such as the rhyme scheme and its types, the parsing
of the rhyme scheme, poetic meters and the defects of Al- Muhalhal's poetry.
The conclusion comes later on and it displays some of the most important
findings of the research and recommendations. Finally, there is the
bibliography and the abstract.
Key words: rhyme and prosaic analysis, the anxiety in Al- Muhalhal's poetry.
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املقدمـــة

يعنى هذا البحث بالتحليل العروضي والقافوي لشعر شاعر ينتمي إلى العصر الجاهلي ،وهو
الشاعر :المهلهل بن ربيعة التغلبي ،وذلك من خالل تتبع السمات والخصائص العروضية والقافوية
التي يتميز بها شعره ،وكذلك دراسة القضايا الشائعة يف شعره.
أسباب اختيار املوضوع :ترجع أسباب اختيار هذا الموضوع إلى ما يأتي:
شعرا جاهل ًّيا ،وذلك من خالل رفض ما شاع عن شعره
 -1رغبتي يف إثبات قوة شعر المهلهل باعتباره ً
عند نقاد الشعر بأنه مضطرب فأردت أن أدرس شعره من الناحية العروضية والقافوية ألقف على ما
نسبه إليه نقاد الشعر من مظاهر هذا االختالف واالضطراب ،فأرى أنه اليجوز أن ُيوصف شعر شاعر
جاهلي باالضطراب؛ ألنه من المعلوم أن الشعر الجاهلي هو المصدر الذي أخذ منه العروضيون
قواعد علم العروض ،فكيف ُيحكم على شعر جاهلي باالضطراب دون دليل .ومن هنا جاء هذا
البحث ألدرس فيه شعر المهلهل يف ضوء علمي العروض والقافية؛ ألرى هل كان شعر المهلهل
مواف ًقا للقواعد التي وضعها العروضيون أو أنه خرج عليها حتى ُيحكم على شعره باالضطراب؟ وهل
اشتمل شعره على مظاهر اضطراب أو مظاهر قوة؟
 -2انتماء الشاعر إلى العصر الجاهلي ،وهو عصر االحتجاج اللغوي والعروضي.
 -3تقديم دراسة عروضية وقافوية لشعر جاهلي رصين ،وضع العروضيون منه قواعد علم العروض.
أهداف املوضوع :يهدف هذا البحث إلى تحقيق اآلتي:
 -1تحديد الخصائص العروضية والقافوية لشعر المهلهل.
 -2دراسة القضايا العروضية والقافوية لشعر المهلهل.
 -3بيان مدى مطابقة شعر المهلهل للقواعد التي وضعها العروضيون.
 -4تقديم األدلة التي تثبت قوة شعر المهلهل ،والتي تنفي عن شعره االضطراب واالختالف اللذين
 سأتحدث عن ذلك بالتفصيل يف التمهيد يف حديثي عن اسم الشاعر ونسبه.3599
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وصفه بهما بعض نقاد الشعر.
 -5تقديم مجموعة من الضوابط العروضية التي تؤخذ يف االعتبار عند الترجيح بين الروايات المتعددة
يف البيت الشعري الواحد.
 -6بيان أهم العوامل التي تساعد على ثبات الوزن العروضي واستقامته مع تعدد الروايات يف البيت
الواحد.
خطة البحث:

اقتضت طبيعة هذا البحث أن يقع يف مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة ،وذلك على النحو اآلتي:
• المقدمة :وفيها :أسباب اختيار الموضوع ،وأهداف البحث ،وخطته ،ومنهجي فيه.
• التمهيد :وفيه نبذة عن الشاعر ،وحياته ،وأخباره.
• المبحث األول بعنوان :الخصائص العروضية لشعر المهلهل ،وفيه:

*أوال :السمات المميزة للبحور الشعرية الواردة يف شعر المهلهل ،وفيه:
ً
 -1البحر الخفيف

 -2البحر الكامل

 -3البحر الوافر

 -4البحر السريع

 -5البحر البسيط

 -6بحر الهزج

 -7البحر الطويل

 -8البحر المنسرح

 -9البحر المديد

 -10بحر الرمل

 -11البحر المتقارب
*ثان ًيا :قضايا عروضية يف شعر المهلهل ،وفيها:
 -1التدوير يف شعر المهلهل.
 -2إقامة القصيدة على بحرين ،وفيها:
أ .بناء القصيدة من الهزج ومن الوافر المجزوء.
ب .بناء القصيدة من الخفيف والمديد.
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 -3تخفيف الهمز.
 -4حذف ألف (نا).
 -5صرف الممنوع من الصرف.
 -6إشباع الحركات ،وفيه:
أ -إشباع الميم
ب -إشباع الهاء
 -7دور موسيقى الشعر يف إثبات الرواية الصحيحة للبيت الشعري.
• المبحث الثاين بعنوان :الخصائص القافوية لشعر المهلهل ،وفيه:
*أوال :حروف القافية يف شعر المهلهل ،وأنواعها ،وفيها:
ً
 -1حروف القافية ،وفيها:
أ -الروي

ب -الوصل

ت -الردف

ث -التأسيس

 -2أنواع القافية ،وفيها:
ب -القافية المطلقة

أ -القافية المقيدة
*ثان ًيا :حركات حروف القافية يف شعر المهلهل ،وفيها:
أ -المجرى

الح ْذو
بَ -

ج -اإلشباع

د -الرس

هـ -التوجيه

*ثال ًثا :أسماء القافية يف شعر المهلهل
*راب ًعا :عيوب القافية يف شعر المهلهل ،وفيها:
أ -العيوب المتعلقة بحركة الروي ،وورد منها اإلصراف.
ب -العيوب المتعلقة بحركة ما قبل الروي ،وورد منها سناد الحذو.
• الخاتمة ،وفيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث.
• المصادر والمراجع.
3601
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منهج البحث:

نهجت يف هذا البحث المنهج التحليلي اإلحصائي الذي يقوم على رصد الظواهر وجمعها ثم

تحليلها ومناقشتها ،واتبعت يف ذلك الخطوات اآلتية:
اعتمدت على نسخة الديوان الذي جمعه األستاذ :طالل حرب.
-1
ُ
استخداما عند المهلهل ثم األقل فاألقل.
 -2بدأت بتحليل أبيات البحور األكثر
ً
تحليال عروض ًّيا بوصف حالة العروض وحالة الضرب ،وحشو البيت
حللت جميع قصائد الديوان
-3
ً
ُ
مع مراعاة المنهج اإلحصائي.
عقبت على أبيات كل بحر بمجموعة من المالحظات ،وهي عبارة عن الخصائص العروضية
-4
ُ
وذكرت يف هذه الخصائص مظاهر قوة شعر المهلهل ،وماورد عند
لألبيات الواردة يف شعر المهلهل،
ُ
العروضيين وجاء مواف ًقا لشعر المهلهل أو مخال ًفا له.
حرصت على ذكر أقوال العروضيين ومناقشتها وترجيح ما جاء منها مواف ًقا لما ورد يف الشعر
-5
ُ
مثال يف شعر المهلهل.
الجاهلي م ً
قافويا شمل حروف القافية ،وأنواعها ،وحركاتها ،وأسماءها،
تحليال
حللت جميع قصائد الديوان
-6
ً
ُ
ًّ
وبدأت يف الجداول باألكثر ورو ًدا فاألقل ثم األقل.
وعرضت ذلك يف جداول إحصائية،
ُ
ُ
عقبت على جداول التحليل القافوي بمجموعة من المالحظات التي تثبت قوة شعر المهلهل.
-7
ُ
حرصت على ضبط جميع األبيات الشعرية الواردة يف متن البحث.
-8
ُ
التزمت بترتيب أبيات البحر الواحد حسب ورودها يف الديوان ،فقد نظم المهلهل البيت الواحد،
-9
ُ
ويسمى البيتانُ :نتْفة ،وتُسمى
ويسمى البيت الواحد :مفر ًدا
ً
ويتيماُ ،
والبيتين ،والقطعة ،والقصيدةُ " ،
الثالثة إلى الستة :قطعة ،وتُسمى السبعة فصاعدً ا :قصيدة"
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التمهيد
نبذة عن الشاعر:
أوال :امسه ونسبه:

اختلف أصحاب التراجم ونقاد الشعر يف تسمية المهلهل ،ولهم يف اسمه ثالثة أقوال هي:

 -1أن المهلهل هو "عدي بن ربيعة"  ،وهذا مذهب ابن سالم الجمحي الذي قال ":كان اسم
عديا"  ،ووافقه ابن قتيبة  ،وعبد القادر البغدادي  ،كما وافقهم خير الدين الزركلي،
المهلهل ًّ
فذكر أن المهلهل هو "عدي بن ربيعة بن مرة بن هبيرة من بني جشم من تغلب ،أبو ليلى المهلهل" .
واستدل أصحاب هذا القول على مذهبهم هذا بأمرين ،هما:
أ -أن المهلهل "ذكر اسمه يف شعره فقال:
ت
ت َصــــــ ـدْ َر َها إ َلــــــ ـي َو َق َالــــــ ـ ْ
َضــــــ ـ َر َب ْ
َيـــ ـا َعـــ ـد ًّيا َل َقـــ ـدْ َو َق ْتـــ ـ َ
ك ْاألَ َواقـــ ـي"
مهلهال يف بعض الحروب التي كانت بين بكر وتغلب ولم
ب -ما ورد عن "الحارث بن عباد ،ولقي
ً
يعرفه ،ولو عرفه لقتله ،فلما عرفه قال:
َل ْهـــــفَ َن ْفســـــي َع َلـــــى َعـــــدي َو َلـــــ ْم َأ ْع
رفْ َعـــــــد ًّيا إ ْذ َأ ْم َكنَتْنـــــــي ا ْل َيـــــــدَ ان"
 -2أن المهلهل هو" امرؤ القيس بن ربيعة بن الحارث بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب بن غانم بن

 ابن قتيبة الدينوري1427 -هـ2006/م – الشعر والشعراء .288/1 ابن سالم الجمحي -طبقات فحول الشعراء .39/1 انظر :ابن قتيبة الدينوري -الشعر والشعراء .288/1 انظر :عبد القادر البغدادي1418 -هـ1997/م -خزانة األدب ولب لباب لسان العرب .164/2 خير الدين الزركلي -2007-األعالم .220/4 عبد القادر البغدادي -خزانة األدب  ،165-164/2والبيت من الخفيف .انظره يف ديوان المهلهل1996 -م-ص.58
 المرزباين1411 -هـ1991/م -معجم الشعراء ص ،72والبيت من البحر الخفيف.3603
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تغلب"  ،وهذا مذهب اآلمدي  ،والمرزباين  ،ووافقهما أبو عبيد البكري  ،وابن منظور ،
واستدلوا على مذهبهم هذا بقول المهلهل:
ت
ت َصــــــ ـدْ َر َها إ َلــــــ ـي َو َق َالــــــ ـ ْ
َضــــــ ـ َر َب ْ

ت ا ْلفـــ َرا
ان َو ْقـــ ُ
َيـ ـا ْامـــرأ ا ْل َقـــ ْيس َحـــ َ

 -3ذهب جامع ديوان الشاعر األستاذ طالل حرب إلى أن المهلهل هو اسم للشاعر وليس لق ًبا له ،كما
أنه ال ُيسمى بعدي وال بامرئ القيس ،ونجد ذلك يف قوله ":قيل :اسمه :امرؤ القيس ،وقيل :اسمه:
عدي ،والواقع أن هذين االسمين غير موجودين إال يف أبيات شعرية ال ندري أهي صحيحة أم
متداوال وهو الذي خاض حر ًبا دامت أربعين سنة؟
موضوعة ،فلو كان أحدهما اسمه فلماذا لم يكن
ً
وهل من المعقول أن اليعرف اسمه حتى يختلف فيما بعد فيه؟" .
كما يقرر أن الباحثين يف الشعر والشعراء قد استنتجوا خطأ من هذه األبيات أن اسم المهلهل هو عدي
هال .
أو امرؤ القيس وليس مهل ً
ثم نجده يرجح أن المهلهل اسم للشاعر بقوله ":ويرجح ما نذهب إليه أن كلمة أو اسم مهلهل ليست
لق ًبا على ما يبدو ،وكما خُ ِّيل إلى المولعين بالقصص والروايات بل هي اسم معروف ومتداول ،ويف
كتاب األغاين ذكر ألكثر من شخص بهذا االسم ،فهناك المهلهل بن زيد الخيل ،وهناك المهلهل بن

 اآلمدي1411 -هـ1991/م -المؤتلف والمختلف ص.12 السابق نفسه. انظر :المرزباين -معجم الشعراء ص.72 انظر :أبا عبيد البكري2009-م -سمط الآللئ يف شرح أمالي القالي .111/1 انظر :ابن منظور -لسان العرب (هــ ل هــ ل) .125/9 البيت من الخفيف .انظره يف أبي عبيد البكري -سمط الآللئ .111/1 طالل حرب1996-م -ديوان المهلهل بن ربيعة -مقدمة الديوان ص .8 السابق نفسه.3604
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يزيد" .
وأرى أن ما ذهب إليه األستاذ طالل حرب هو األقرب إلى الصواب – واهلل أعلم . -
ثانيًا :كنيته ولقبه:
أيضا "أبو ليلى"  ،وكان قد "عكف يف صباه على اللهو والتشبيب
"يكنى أبا ربيعة"  ،وهو ً
بالنساء فسماه أخوه كليب( :زير النساء) أي :جليسهن" .
"و ُل ِّقب ُم َه ْله ًال"  ،وقد تعددت األسباب التي أدت إلى إطال هذا اللقب عليه ،فجاءت على النحو
اآلتي:
مهلهال ،ألنه كان يهلهل الشعر ،أي :يرققه وال يحكمه"  ،ووافقه
" -1ذكر األصمعي أنه إنما سمي
ً
مهلهال؛ ألنه أول من هلهل
ابن قتيبة  ،وابن دريد  ،وأبو عبيد البكري الذي قال ":وإنما لقب
ً
الشعر ،أي رققه" .
 -2قال ابن سالم ":سمي مهله ًال؛ لهلهلة شعره كهلهلة الثوب ،وهو اضطرابه واختالفه"
 -3ورد يف لسان العرب أن الثوب المهلهل يعني  ":رديء النسج"
 السابق نفسه ص9 أبو عبيد البكري -سمط الآللئ 112/1 خير الدين الزركلي -األعالم 220/4 السابق نفسه. أبو عبيد البكري -سمط الآللئ 112/1 ابن دريد -االشتقا  -ص338 انظر :ابن قتيبة الدينوري -الشعر والشعراء 288/1 انظر :ابن دريد -االشتقا ص338 أبو عبيد البكري -سمط الآللئ 112/1 ابن سالم الجمحي -طبقات فحول الشعراء 39/1 ابن منظور -لسان العرب (هــ ل هــ ل) 125/93605

.

 ،و"شعر مهلهل :رقيق،

اجمللة العلمية لكلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنني بالقاهرة

جامعة األزهــــر

ومهلهل :اسم شاعر ،سمي بذلك لرداءة شعره ،وقيل :ألنه أول من أر الشعر" .
 -4ورد يف لسان العرب أنه يقال ":هلهل فالن شعره :إذا لم ينقحه ،وأرسله كما حضره ،ولذلك سمي
الشاعر مهله ًال" .
" -5قيل :سمي مهله ًال بقوله لزهير بن جناب:
َلمــــ ـا َتــــ ـ َوع َر فــــ ـي ُ
الكــــ ـ َراع َهجــــ ـ ُيه ُم
ت َأ ْثـــــ َأ ُر َجـــــاب ًرا َأ ْو ُصـــــنْ ُب ًال "
َه ْل َه ْلـــــ ُ
 -6ذهب األستاذ طالل حرب جامع الديوان إلى أن المهلهل اسم قد يكون مشت ًّقا من كلمة الهلهل
التي تعني":السم القاتل"  ،ومن َثم فهو يرجح أن يكون لقب المهلهل بهذا المعنى قد أطلق على
الشاعر من باب "أنه الذي يذيق األعادي السم القاتل ،وهو أمر ينسجم مع وقائع حياة مهلهل يف حرب
أيضا مع توجه العرب الذين كانوا يسمون أوالدهم َ
بش ِّر األسماء إلرهاب
البسوس ،وينسجم ً
األعداء" .
ولعل ما ذهب إليه األستاذ طالل حرب يف لقب المهلهل هو الراجح عندي ،وذلك لألسباب اآلتية:
أ -أنه اليجوز أن يوصف شعر جاهلي بالهلهلة واالضطراب ،فمن يتصف شعره بذلك فهو "ليس
بشاعر فحل ،بل ليس بشاعر جيد ،وحتى ترقيق الشعر ليس باألمر الذي ُيفتخر به" .
ب -ذكرت بعض كتب التراجم أن المهلهل كان من أفصح الناس لسانًا  ،وأن شعره "عالي

 السابق نفسه. السابق نفسه.أيضا :أبو عبيد البكري -سمط الآللئ  112/1وعبد القادر البغدادي -خزانة األدب
 السابق نفسه ،وانظر ً 464/2والبيت من البحر الكامل .انظره يف ديوان المهلهل ص 66
 ابن منظور -لسان العرب (هــ ل هــ ل) 125/9 طالل حرب -مقدمة تحقيق الديوان ص8 السابق نفسه. انظر :الزركلي -األعالم 220/43606
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الطبقة"  ،فكيف ُيوصف شعره بالهلهلة واالضطراب؟
ت -جعل ابن سالم المهلهل من أوائل شعراء الجاهلية بقوله ":كان شعراء الجاهلية يف ربيعة أولهم:
المهلهل"  ،ومعلوم أن أوائل الشعراء ال يوصف شعرهم بالهلهلة واالضطراب.
ثالثًا :من أخباره:
المهلهل " شاعر من أبطال العرب يف الجاهلية من أهل نجد ،وهو خال امرؤ القيس الشاعر" ،
"وجد عمرو بن كلــثــوم ،أبو أمه ليلى"  ،و"أخو كليب الذي هاج بمقتله حرب البسوس ،وهي
حرب بكر وتغلب ابني وائل"  ،قال ابن سالم" :كان أول من قصد القصائد وذكر الوقائع :المهلهل
بن ربيعة التغلبي يف قتل أخيه كليب وائل ،قتلته بنو شيبان"  ،فقد "هاجت بمقتله حرب بكر
وتغلب"  ،فلما "قتل جساس بن مرة كلي ًبا ثار المهلهل ،فانقطع عن الشراب واللهو ،وآلى أن يثأر
ألخيه ،فكانت وقائع بكر وتغلب التي دامت أربعين سنة ،وكانت للمهلهل فيها العجائب واألخبار
الكثيرة"  ،حيث "كان مهلهل القائم بالحرب ورئيس تغلب" .
ومع عنايته بشعر الحرب والثأر فقد "قال الغزل ،وعني بالنسيب يف شعره"

 السابق نفسه. ابن سالم الجمحي-طبقات فحول الشعراء 40/1 الزركلي -األعالم220/4 ابن قتيبة الدينوري -الشعر والشعراء 288/1 عبد القادر البغدادي -خزانة األدب 165/2 ابن سالم الجمحي -طبقات فحول الشعراء 39/1 ابن قتيبة الدينوري -الشعر والشعراء 288/1 الزركلي -األعالم 220/4 ابن قتيبة الدينوري -الشعر والشعراء 289/1 عبد القادر البغدادي -خزانة األدب 165/23607
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كان يدّ عي يف شعره ويتكثر يف قوله بأكثر من فعله" .
رابعًا :وفاته:

تعددت القصص والروايات التي ذكرت أخبار وفاة المهلهل ،فقيل ":بقي مهلهل وحيدً ا عند أخواله

أسيرا" " ،وقيل :بل قتل،
إلى أن مات ،وقيلُ :وجد ميتًا بين رجلي جمل هاج عليه ،وقيل :بل مات ً
فماله ،وخرج بهما إلى سفر ،فبينما هو
أسن وخرف ،وكان له عبدان يخدمانه ّ
وكان السبب يف قتله أنه َ
يف بعض الفلوات عزما على قتله" .
واختُلف يف سنة وفاته ،فقيل :تويف سنة (525م)  ،وقيل :سنة (530م)  ،وقيل :سنة (531م) .

املبحث األول :اخلصائص العروضية لشعر املهلهل:
أوالً :السمات املميزة للبحور الشعرية الواردة يف شعر املهلهل:

بحرا هي :الخفيف ،والكامل ،والوافر،
استخدم المهلهل من بحور الشعر العربي أحد عشر ً

والسريع ،والبسيط ،والهزج ،والطويل ،والمنسرح ،والمديد ،والرمل ،والمتقارب .وبعد دراستي لشعر
المهلهل دراسة عروضية من خالل التقطيع العروضي لجميع األبيات الواردة يف ديوانه ،يمكن لي أن
أحدد الخصائص العروضية التي يتصف بها شعره ،وفيما يأتي بيان للسمات المميزة لكل بحر يف شعر
المهلهل:
• البحر اخلفيف ،وتفعيالته هي:
فــــــــاعالتن مســــــــتفع لــــــــن فــــــــاعالتن

فــــــــاعالتن مســــــــتفع لــــــــن فــــــــاعالتن

 ابن سالم الجمحي -طبقات فحول الشعراء 40/1 عبد القادر البغدادي -خزانة األدب 173/2 السابق 174/2 الزركلي -األعالم 220/4 عمر فروخ1965 -م -تاريخ األدب العربي 110/1 جرجي زيدان1957 -م -تاريخ آداب اللغة العربية 135/13608
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بلغ عدد األبيات التي وردت على موسيقى البحر الخفيف يف الديوان ثمانية وتسعين بيتًا ،وهذا تحليل
عروضي لهذه األبيات:
أ -القصيدة األولى  :مطلعها:
احـــــــا
َهاجســـــــات ن ََكـــــــ ْأ َن م ْنـــــــ ُه ا ْلج َر َ

إن فـــ ـي الصـــ ـدْ ر مـــ ـ ْن ُك َل ْيـــ ـب ُشـــ ـ ُجونًا

بلغ عدد أبيات هذه القصيدة أربعة عشر بيتًا ،وهي من الخفيف التام ،ووردت العروض تامة صحيحة
يف ثمانية أبيات يف صورة (فاعالتن) ،ووردت تامة مخبونة يف ستة أبيات يف صورة ( َفعالتن) ،وورد
تاما مش َع ًثا يف بيتين يف
تاما
ً
تاما مخبو ًنا يف ثالثة أبيات ،كما ورد ًّ
صحيحا يف تسعة أبيات ،وورد ًّ
الضرب ًّ
صورة (فاالتُن) .أما حشو األبيات يف هذه القصيدة فقد دخله زحاف واحد فقط هو زحاف الخبن.
بعد هذا العرض يمكن إثبات ما يأتي:
 -1التزم المهلهل بزحاف الخبن يف حشو األبيات يف تفعيلة (مستفع لن) لتصبح يف صورة (متفع لن)،
وما ورد يف شعر المهلهل يوافق ماذهب إليه العروضيون ،حيث قال ابن رشيق ":ومن الزحاف ماهو
أخف من التمام وأحسن ...ويخف على المطبوع أبدً ا أن يجعل مكان (مستفعلن) يف الخفيف
(مفاعلن) يظهر له أحسن" .
 -2ما ورد يف شعر المهلهل من وقوع الخبن يف (فاعالتن) يف خمس تفعيالت يف حشو األبيات
باإلضافة إلى الخبن الواقع يف العروض والضرب يؤكد ما ذهب إليه العروضيون من أن الخبن يف حشو
الخفيف حسن  ،ويف هذا يقول األخفش ":وأما الخفيف فذهاب ألف فاعالتن األولى أحسن؛ ألنها
قبحا" .
تعتمد على وتد ،فإن ذهبت مع ذلك النون قبح؛ ألن يف اجتماع زحافين يف جزء واحد ً
 -3لم يقع زحاف الطي يف (مستفع لن) يف شعر المهلهل ،وكذلك زحاف الخبل ،وهذا يؤكد ما ذكره
 انظر القصيدة يف ديوان المهلهل ص 25-24 ابن رشيق القيرواين1420 -هـ2000/م -العمدة يف صناعة الشعر ونقده 224/1 -انظر :عبد الرحمن المعمري1433 -هـ2012 /م -الوايف بحل الكايف يف علمي العروض والقوايف ص 198-197

 األخفش -1986 -كتاب العروض ص1543609
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العروضيون ،فقد قال الزمخشري ":وال يجوز الطي يف (مستفع لن) البتة ،وال الخبل"  ،وقال
الفيومي ":ليس يف (مستفع لن) طي" .
 -4دخـــل التشــــعيث عند الم هلهل يف هذه القصيدة يف الضرب يف بيتين فقط ،وهذا يؤكد ماذهب إليه
العروضيون من أن " التشعيث جائز يف كل ضرب منه ،واليجوز التشعيث إال يف الضرب أو يف عروض
البيت
المصرع"  ،ويقول الفيومي ":التشعيث كالزحافَ ،ي ْعرض مرة للضرب ومرة يسلم منه كأنواع
الزحاف ،ويجوز أن يجتمع يف قصيدة واحدة جزءان ،أحدهما مشعث واآلخر سالم" .
ويتضح من دخول التشعيث يف بيتين فقط يف هذه القصيدة وعدم لزومه يف جميع األبيات "أنه ليس بعلة
الزمة ،بل علة جارية مجرى الزحاف" " ،أي :تقع يف أي مكان وال يلزم تكرارها" .
 -5الزحاف الداخل يف هذه القصيدة هو الزحاف المنفرد فقط ،وهو الخبن هنا ،ويقصد به "حذف
الثاين الساكن" .
 -6العلة الجارية مجرى الزحاف يف هذه القصيدة هي التشعيث ،ويقصد بها ":حذف أول أو ثاين الوتد
المجموع" .

 الزمخشري1410 -هـ1989/م -القسطاس يف علم العروض ص116 الفيومي2013-م -شرح عروض ابن الحاجب ص 138 الزمخشري -القسطاس يف علم العروض ص116 الفيومي ،شرح عروض ابن الحاجب ص 139 البكرجي2005-م -شرح شفاء العلل يف نظم الزحافات والعلل ص 170وانظر :الوايف بحل الكايف ص194 كامل جمعة2018-م -تيسير العروض وتجديده ص177 انظر :البكرجي -شرح شفاء العلل ص95 الهاشمي-ميزان الذهب ص14 السابق ص183610
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ب -القصيدة الثانية  :مطلعها:
وب َلذيــــــــ َـذ بة فــــــــي ا ْلع َنــــــــا
ُء َل ُعــــــــ ب

ط ْف َلـــــ ـ بة َمـــــ ـا ا ْب َنـــــ ـ ُة ا ْل ُم َج ِّلـــــ ـل َب ْي َضـــــ ـا

بلغ عدد أبيات هذه القصيدة أحد عشر بيتًا ،وجاءت األبيات من البيت األول إلى البيت التاسع من
البحر الخفيف التام ،وورد البيتان األخيران من البحر المديد.
وفيما يتعلق باألبيات التسعة التي جاءت على موسيقى البحر الخفيف نجد أن العروض وردت تامة
صحيحة يف بيتين يف صورة (فاعالتن) ،ووردت تامة مخبونة يف سبعة أبيات يف صورة ( َفعالتن) ،وورد
تاما مخبونًا يف بيتين ،كما ورد تا ًّما مشع ًثا يف بيت واحد يف
تاما
ً
صحيحا يف ستة أبيات ،وورد ًّ
الضرب ًّ
صورة (فاالتن) ،أما حشو األبيات فقد دخله زحاف واحد فقط هو الخبن.
ج -القصيدة الثالثة  :مطلعها:
َو َقتـــــــــي ًال مـــــــــ َن ْاألَ َراقـــــــــم ك َْهـــــــــ ًال

ت ْاألَ ْح َجــــ ـار َحز ًْمــــ ـا َو َعز ًْمــــــا
إن ت َْحــــ ـ َ

بلغ عدد أبيات هذه القصيدة اثني عشر بيتًا ،وهي من الخفيف التام ،ووردت العروض تامة صحيحة يف
تاما
عشرة أبيات يف صورة (فاعالتن) ،ووردت تامة مخبونة يف بيتين يف صورة ( َفعالتن) ،وورد الضرب ًّ
تاما مخبونًا يف أربعة أبيات ،أما حشو األبيات فقد دخله زحافان هما:
صح ً
يحا يف ثمانية أبيات ،وورد ًّ
 -1زحاف الخبن ،وهو الشائع.
 -2زحاف الشكل ،وورد يف تفعيلة واحدة فقط يف هذه القصيدة ،وهو زحاف مزدوج؛ ألنه عبارة عن
اجتماع الخبن والكف يف تفعيلة واحدة  ،فيدخل يف البحر الخفيف على تفعيلة (فاعالتن) فتصبح
الت) ،وقد ورد الشكل يف التفعيلة األولى من الشطر األول يف قول المهلهل:
على صورة ( َفع ُ
َأ ْو نُبيـــــــدَ ا ْل َحيــــــ ْين َق ْي ًســــــا َو ُذ ْهــــــ ًال
ت بـــــــــ َراض
َق َت َل ْتـــــــــ ُه ُذ ْهـــــــــ بل َف َل ْســـــــــ ُ
وقد اختلفت أحكام العروضــيين على دخول الشكل يف حشو البحر الخفــيف ،فذهب أبو الحسن
 انظر القصيدة يف ديوان المهلهل ص59-58 انظر القصيدة يف ديوان المهلهل ص61-60 انظر البكرجي -شرح شفاء العلل ص120 انظر البيت يف الديوان ص603611
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الــــربعي إلى أن زحاف الشكل يف الخفيف جائز  ،وذهب عبد الرحمن المعمري إلى أن الشكل يف
الخفيف قبيح ،حيث يقول" :ويدخل حشوه من الزحاف :الخبن والكف والشكل ،واألول فيه
حسن ...والثاين فيه صالح ...والثالث فيه قبيح"  ،ووافقه من المحدثين الدكتور محمد علي أبو
حمدة .
وأرى أن دخول الشكل جائز يف البحر الخفيف؛ وذلك لوروده يف شعر المهلهل يف
الت .ويمكن التخلص من زحاف الشكل بإشباع الهاء ،هكذاَ ( :ق َت َلت ُْهو)
قولهَ (:ق َت َل ْت ُه)َ ←/◦///:فع ُ
فتصبح التفعيلة على صورة َ :)◦/◦///( :فعالتن.
ولهذا ال يجوز أن ُيحكم على دخول زحاف الشكل يف البحر الخفيف بأنه قبيح؛ لوقوعه يف الشعر
ممثال يف شعر المهلهل  -واهلل أعلم. -
الجاهلي الرصين ً
د -القصيدة الرابعة  :مطلعها:
ُوال
ب الــــــن ْج َم َســــ ـاه ًرا َلــــ ـ ْن َيــــ ـز َ
َأ ْر ُقــــ ـ ُ

ات َل ْيلــــــ ـي بــــــ ـ ْاألَ ْن َع َم ْين َطــــــ ـو َيال
َبــــــ ـ َ

بلغ عدد أبيات هذه القصيدة عشرة أبيات ،وهي من الخفيف التام ،ووردت العروض تامة صحيحة يف ثالثة
تاما
أبيات يف صورة (فاعالتن) ،ووردت تامة مخبونة يف سبعة أبيات يف صورة ( َفعالتن) ،وورد الضرب ًّ
تاما مخبونًا يف ثالثة أبيات.أما حشو األبيات فقد دخله زحاف الخبن فقط.
ً
صحيحا يف سبعة أبيات ،وورد ًّ
هـ  -القطعة الخامسة  :مطلعها:
اس َعــــ ـ ْن َآ
َلــــ ـ ْي َس م ْثلــــ ـي ُيخَ ِّبــــ ـ ُر النــــ ـ َ

َبــــــــائه ْم ُق ِّت ُلــــــــوا َو َين َْســــــــى ا ْلق َتــــــــ َاال

 الربعي -200-كتاب العروض ص53 المعمري -الوايف بحل الكايف ص198 أبو حمدة1420 -هـ2000 /م -يف العبور الحضاري لنظرية العروض العربي كما وردت يف كتاب العقد الفريدألحمد عبد ربه ص118
 انظر القصيدة يف الديوان ص63-62 انظر القصيدة يف الديوان ص643612
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تقع هذه القطعة يف أربعة أبيات ،وهي من الخفيف التام ،ووردت العروض تامة صحيحة يف بيتين يف
صحيحا يف
تاما
ً
صورة (فاعالتن) ،ووردت تامة مخبونة يف بيتين يف صورة ( َفعالتن) .وورد الضرب ًّ
األبيات كلها .أما حشو األبيات فقد دخله زحافان ،هما:
 -1زحاف الخبن ،وهو الزحاف الشائع يف معظم تفعيالت األبيات.
 -2زحاف الشكل ،وورد يف تفعيلة واحدة يف قول المهلهل:
اح َبكْر َف َما َي ْأ
َع َر َف ْت ُه ر َم ُ

خُ ْذ َن إال َلباته َوا ْل َق َذ َاال

الت ،ويمكن
حيث دخل الشكل يف التفعيلة األولى من الشطر األول يف قولهَ ( :ع َر َف ْت ُه) َ ← /◦///فع ُ
التخلص من زحاف الشكل بإشباع الهاء هكذاَ ( :ع َر َفتْهو) ،فتصبح التفعيلة على صورة )◦/◦///( :
َفعالتن.
و -النُّتْفة ،وهي عبارة عن بيتين ،هما :
وال
ر َوفي َهـــــــــا َب ُنـــــــــو َم َعـــــــــد ُح ُلـــــــــ َ

ت َد ُار َنـــــ ـا ت َه َامـــــ ـ َة فـــــ ـي الـــــــد ْه
غَن َيـــــ ـ ْ
َفت ََســـــــا َق ْوا َك ْأ ًســـــــا ُأمـــــــر ْت َع َلـــــــ ْيه ْم

َب ْيــــــــن َُه ْم َي ْق ُتــــــــ ُل ا ْل َعزيــــــــ ُز الــــــــذل َيال

صحيحا،
تاما
ً
وهما من الخفيف التام ،ووردت العروض يف البيت األول تامة مخبونة ،وورد الضرب ًّ
أيضا .ودخل زحاف الخبن
تاما
صحيحا ً
ً
ويف البيت الثاين وردت العروض تامة صحيحة ،وورد الضرب ًّ
على التفعيلة األولى والثانية من الشطرين يف البيت األول ،كما دخل على التفعيلة األولى من الشطر
األول ،والتفعيلة الثانية من الشطر الثاين يف البيت الثاين.
ز -القصيدة السابعة :

مطلعها:

ت ا ْل َغــــــدَ ا َة مــــ ـ ْن َأ ْطــــــ َالل
َهــــ ـ ْل َع َر ْفــــ ـ َ

يمـــــــــة م ْه َطـــــــــال
َر ْهـــــــــن ريـــــــــح َود َ

 السابق نفسه. انظر الديوان ص65 انظر القصيدة يف الديوان ص72-693613
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بلغ عدد أبيات هذه القصيدة خمسة وأربعين بيتًا ،وهي من الخفيف التام ،ووردت العروض تامة
صحيحة يف عشرين بيتًا يف صورة (فاعالتن) ،ووردت تامة مخبونة يف ثالثة وعشرين بيتًا يف صورة
صحيحا يف أربعة
تاما
ً
( َفعالتن) ،كما وردت تامة مشعثة يف بيتين يف صورة (فاالتن) ،وورد الضرب ًّ
تاما مشع ًثا يف أربعــة عشر بيتًا .أما حشو
تاما مخبونًا يف سبعة أبيات ،كما ورد ًّ
وعشرين بيتًا ،وورد ًّ
األبيـــات فقد دخل فيه زحافان ،هما:
 -1زحاف الخبن ،وهو الزحاف الشائع يف معظم التفعيالت.
 -2زحاف الكف ،وهو "حذف السابع الساكن"  ،ودخل على تفعيلة واحدة فقط ،وهي التفعيلة
األولى من الشطر الثاين يف البيت الخامس والثالثين ،وهو الذي يقول فيه الشاعر:
َق ِّر َبــــــــ ـا َمــــــــ ـ ْرب َط َ
المشــــــــ ـ ّهر م ّنــــــــ ـي

َق ِّر َبـــــــــــ ـا ُه َو َق ِّر َبـــــــــــ ـا ســـــــــــ ـ ْر َبالي

بعد هذا العرض التحليلي لهذه القصيدة ،يمكن إثبات ما يأتي:

 -1ما ورد عند المهلهل من وقوع التشعيث يف العروض يف بيتين يرد ما ذهب إليه بعض العروضيين من
أن "التشعيث ال يكون إال يف الضرب"  ،فهذه العبارة التي وردت عند البكرجي ليست صحيحة،
وكان ينبغي تعديلها بحيث يكون الصواب" :ال يجوز التشعيث إال يف الضرب أو يف عروض البيت
المصرع"  ،وهو قول الزمخشري .
 -2اختلفت أحكام العروضيين يف دخول زحاف الكف يف البحر الخفيف ،فذهب الربعي إلى أنه

 الهاشمي -ميزان الذهب ص14 انظر الديوان ص71 البكرجي -شرح شفاء العلل ص ،169وانظر :الهاشمي (ميزان الذهب ص ،)81والفيومي (شرح عروض ابنالحاجب ص ،)139وشعبان صالح2007 -م -موسيقى الشعر بين االتباع واالبتداع ص183
 الزمخشري -القسطاس يف علم العروض ص116 السابق نفسه.3614
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"يجوز فيه الكف"  ،وذهب المعمري إلى أن الكف فيه "صالح"  ،ووافقه من المحدثين الدكتور:
محمد علي أبو حمدة .
بعد هذا العرض التحليلي لألبيات التي وردت من البحر الخفيف يمكن إثبات الخصائص العروضية
للبحر الخفيف عند المهلهل ،وتتمثل هذه الخصائص فيما يأتي:
 -1يعد زحاف الخبن أكثر الزحافات وقو ًعا يف تفعيالت البحر الخفيف يف شعر المهلهل ،وهذا يؤكد
ما ذهب إليه العروضيون من أن الخبن حسن يف البحر الخفيف.
 -2وقع الكف يف تفعيلة واحدة فقط يف أبيات البحر الخفيف ،كما وقع الشكل يف تفعيلة واحدة فقط يف
األبيات التي جاءت من البحر الخفيف عند المهلهل.
تاما فقط يف شعر المهلهل.
تاما ومجزو ًءا  ،وورد ًّ
 -3يأتي البحر الخفيف ًّ
 -4لم يدخل على عروض الخفيف وضربه عند المهلهل علة من علل الزيادة أو النقص.
 -5دخلت على ضرب الخفيف وعروضه المصرع علة واحدة جارية مجرى الزحاف وهي التشعيث.
 -6تنوعت العروض يف األشعار التي جاءت من البحر الخفيف بين العروض التامة الصحيحة ،والتامة
المخبونة ،والتامة المشعثة.
 -7تنوع الضرب يف األشعار التي جاءت من البحر الخفيف بين الضرب التام الصحيح والتام المخبون
والتام المشعث.
ممثال يف الخبن والكف،
 -8دخلت يف تفعيالت البحر الخفيف عند المهلهل الزحاف المفرد
ً
ممثال يف الشكل.
والزحاف المزدوج ً
 -9ما ورد يف قصائد المهلهل من البحر الخفيف يؤكد ما ذهب إليه الدكتور إبراهيم أنيس يف قوله:
 الربعي -كتاب العروض ص53 المعمري -الوايف بحل الكايف ص198 أبو حمدة -يف العبور الحضاري لنظرية العروض ص118 الهاشمي -ميزان الذهب ص833615
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كثيرا يف
كثيرا يف صورة ( َفعالتن) ،والمقياس الثاين (مستفعلن) يرد ً
"المقياس األول (فاعالتن) يرد ً
صورة (متفعلن) ،والمقياس األخير (فاعالتن) له صورتان أخريان هماَ ( :فعالتن) ،و(فاالتن) ،وكلها
صور حسنة كثيرة الشيوع يف أبيات القصيدة من هذا البحر" .
 -10مرونة شعر المهلهل تمثلت يف إمكانية أن تسلم التفعيلة من الزحاف الذي وصفه العروضيون بأنه
قبيح ،وظهر ذلك يف زحاف الشكل يف تفعيلة ( َق َت َلتْه) و( َع َر َفتْه) ،إذ يمكن التخلص من الشكل بإشباع
الهاء ،فتتحول التفعيلة من ( َفعال ُت) إلى ( َفعالتن).
 -11نظم المهلهل من البحر الخفيف النتفة ،والقطعة ،والقصيدة.
• البحر الكامل ،وتفعيالته هي:
متفاعلن متفاعلن متفاعلن

متفاعلن متفاعلن متفاعلن

ب
تحليل
• بلغ عدد األبيات التي وردت على موسيقى البحر الكامل يف الديوان تسع ًة وسبعين بيتًا ،وهذا
عروضي لهذه األبيات:
ٌّ
أ -البيت اليتيم ،وهو البيت المفرد ،ونجده يف قوله :
َفـــــــ ْي َض الــــــــدُّ ُموع ب َأ ْهلـــــــه الــــــــد ْع ُس

َوادي ْاألَ َحـــ ِّص َل َقـــدْ َســـ َق َ
اك مـــ َن ا ْلعـــدَ ى

(متَفاع ُلن) ،وضربه تام ّ
(متَفا)
أحذ يف صورة ُ
وهو من الكامل التام ،عروضه تامة صحيحة يف صورة ُ
ودخل زحاف اإلضمار على التفعيلة األولى من الشطرين.
ب -القطعة األولى :

مطلعها:

ت َأن النــــــ ـ َار َب ْعــــــ ـدَ َك ُأوقــــــ ـدَ ْت
ُن ِّب ْئــــــ ـ ُ

ب ا ْل َم ْجلــــ ُس
اســــتَب َب ْعــــدَ َك َيــــا ُك َل ْيــــ ُ
َو ْ

بلغ عدد أبيات هذه القطعة أربعة أبيات ،وهي من الكامل التام ،ووردت العروض تامة صحيحة يف
(متَفاعلن) ،ووردت تامة مضمرة يف بيت واحد هو البيت الثالث يف صورة
ثالثة أبيات يف صورة ُ
 إبراهيم أنيس2010 -م -موسيقى الشعر ص75 انظر الديوان ص43 انظر القصيدة يف الديوان ص443616
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مضمرا يف ثالثة
تاما
تاما
ً
ً
صحيحا يف بيت واحد هو البيت الرابع ،وورد ًّ
(متْفاعلن) ،وورد الضرب ًّ
ُ
أبيات ،أما حشو األبيات فقد دخل فيه زحاف اإلضمار فقط.
ج -القصيدة الثانية  :مطلعها:
َمـــــــــ ْن ُم ْبلـــــــــغب َب ْكـــــــــ ًرا َو َآ َل َأبـــــــــيهم

ي ْاألَ ْق َعـــــــس
َع ِّنـــــــي ُم َغ ْلغ ََلـــــــ َة الـــــــرد ِّ

بلغ عدد أبيات هذه القصيدة ثمانية أبيات ،وهي من الكامل التام ،ووردت العروض تامة صحيحة يف
(متْفاعلن) ،وورد
(متَفاعلن) ،ووردت تامة مضمرة يف ثالثة أبيات يف صورة ُ
خمسة أبيات يف صورة ُ
مضمرا يف األبيات كلها ،أما حشو األبيات فقد دخل فيه زحاف اإلضمار فقط.
تاما
ً
الضرب ًّ
د -القصيدة الثالثة  :مطلعها:

ت
َلما َن َعى الناعي ُك َل ْي ًبا َأ ْظ َل َم ْ

َش ْم ُس الن َهار َف َما تُريدُ ُط ُلو َعا

بلغ عدد أبيات هذه القصيدة تسعة أبيات ،وهي من الكامل التام ،ووردت العروض تامة صحيحة يف
(م ْت َفاعلن) ،وورد
(متَفاعلن) ،ووردت تامة مضمرة يف أربعة أبيات يف صورة ُ
خمسة أبيات يف صورة ُ
(مت ْ
تاما مضم ًرا مقطو ًعا يف بيتين يف صورة
َفاعل) ،وورد ًّ
تاما مقطو ًعا يف سبعة أبيات يف صورة ُ
الضرب ًّ
(مت ْ
ْفاعل) ،ودخل زحاف اإلضمار يف حشو األبيات التسعة.
ُ
هـ  -البيت اليتيم أو المفرد ،وهو :
ت َأ ْثـــــــ َأ ُر َجـــــــاب ًرا َأ ْو ُصـــــــنْ ُب َال
َه ْل َه ْلـــــــ ُ

َلمــــــ ـا َتــــــ ـ َوع َر يف ا ْل ُكــــــ ـ َراع َهجــــــ ـ ُيه ُم

(متَفاعلن) ،وضربه تام مضمر يف صورة
وهو من الكامل التام ،عروضه تامة صحيحة يف صورة ُ
(متْفاعلن) ،ودخل زحاف اإلضمار على التفعيلة األولى من الشطرين.
ُ
و -القصيدة الرابعة  :مطلعها:
الســــــ ـ ُيوفُ َشــــــ ـ َواه بر
َأ ْث َبــــــ ـ ُّ
ت ُمــــــ ـر َة َو ُّ

ت ُم ْقــــــ ـدَ َم َها إ َلــــــ ـى َهمــــــ ـام
َو َصــــــ ـ َر ْف ُ

انظر القصيدة يف الديوان ص47-46
 انظر القصيدة يف الديوان ص49-48 انظر الديوان ص66 انظر القصيدة يف الديوان ص77-763617
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بلغ عدد أبياتها ستة عشر بيتًا ،وهي من الكامل التام ،ووردت العروض تامة صحيحة يف تسعة أبيات يف
تاما
(متْفاعلن) ،وورد الضرب ًّ
(متَفاعلن) ،ووردت تامة مضمرة يف سبعة أبيات يف صورة ُ
صورة ُ
(متَفا ْ
مضمرا مقطو ًعا يف أحد عشر بيتًا يف صورة
تاما
ً
عل) ،وورد ًّ
مقطو ًعا يف خمسة أبيات يف صورة ُ
(مت ْ
ْفاعل) ،ودخل زحاف اإلضمار فقط يف حشو األبيات كلها.
ُ
ز -القطعة الخامسة  :مطلعها:
َيــــ ـا َحــــ ـار َال ت َْج َهــــ ـ ْل َع َلــــ ـى َأ ْشــــ ـ َياخنَا

ورات َو ْاألَ ْحــــــــ ـ َالم
الســــــــ ـ َ
إنــــــــ ـا َذ ُوو ُّ

بلغ عدد أبي ات هذه القطعة خمسة أبيات ،وهي من الكامل التام ،ووردت العروض تامة صحيحة يف
تاما
(متْفاعلن) ،وورد الضرب ًّ
(متَفاعلن) ،ووردت تامة مضمرة يف بيتين يف صورة ُ
ثالثة أبيات يف صورة ُ
مضمرا مقطو ًعا يف األبيات الخمسة ،كما دخل زحاف اإلضمار فقط يف حشو األبيات كلها.
ً
ح -النتفة ،وهي عبارة عن بيتين ،وهما :
خَ َلـــ ـ َع ا ْل ُم ُلـــ ـ َ
ت ل َوائـــ ـه
وك َو َســـ ـ َار ت َْحـــ ـ َ

َشـــــ ـ َج ُر ا ْل ُعـــــ ـ َرى َو َع َراعـــــ ـ ُر ْاألَ ْقـــــ ـ َوام

إنـــــــا َلن َْضـــــــر ُب بالصـــــــ َوارم َه َام َهـــــــا

َضـــــــ ْر َب ا ْل ُقـــــــدَ ار َنقي َعـــــــ َة ا ْل ُقـــــــدام

(متَفاعلن) ،وورد الضرب
وهما من الكامل التام ،ووردت العروض فيهما تامة صحيحة يف صورة ُ
(مت ْ
ْفاعل) ،ودخل زحاف اإلضمار على التفعيلة األولى من
تاما
مضمرا مقطو ًعا يف صورة ُ
ً
فيهما ًّ
الشطرين يف البيت الثاين.
ط -القصيدة السادسة  :مطلعها:
َار َع َلى ا ْل َع َواتق َأ ْن ت ََرى
كُنا َنغ ُ

باألَ ْمس خَ ار َج ًة َعن ْاألَ ْو َطان

بلغ عدد أبيات هذه القصيدة ثمانية عشر بيتًا ،وهي من الكامل التام ،ووردت العروض تامة صحيحة يف
(متْفاعلن) ،وورد
(متَفاعلن) ،ووردت تامة مضمرة يف خمسة أبيات يف صورة ُ
ثالثة عشر بيتًا يف صورة ُ
 انظر القصيدة يف الديوان ص78 انظر الديوان ص82 انظر القصيدة يف الديوان ص84-833618
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(مت ْ
ضمرا مقطو ًعا يف ثالثة عشر بيتًا
تاما م ً
َفاعل) ،وورد ًّ
تاما مقطو ًعا يف خمسة أبيات يف صورة ُ
الضرب ًّ
(مت ْ
ْفاعل) ،ودخل زحاف اإلضمار على معظم التفعيالت يف حشو األبيات.
يف صورة ُ
ي -القطعة السابعة  :مطلعها:
َل ْو َأن خَ ْيلي َأ ْد َر َكت َ
دته ْم
ْك َو َج ُ

ب َعرين
م ْث َل ا ُّلل ُيوث بستْر غ ِّ

بلغ عدد أبياتها أربعة أبيات ،وهي من الكامل التام ،ووردت العروض تامة صحيحة يف ثالثة أبيات يف
(متْفاعلن) ،وورد
(متَفاعلن) ،ووردت تامة مضمرة يف بيت واحد هو البيت الثالث يف صورة ُ
صورة ُ
(مت ْ
َفاعل) ،ودخل زحاف اإلضمار يف حشو األبيات.
تاما مقطو ًعا يف األبيات األربعة يف صورة ُ
الضرب ًّ
ك -القصيدة الثامنة  :مطلعها:
السالن
َلن ََها ُه َذا َع ْن َو ْق َعة ُّ

َان َناه ال ْبن َحي َة زَاج ًرا
َل ْو ك َ

بلغ عدد أبيات هذه القصيدة أحد عشر بيتًا ،وهي من الكامل التام ،ووردت العروض تامة صحيحة يف
(مت ْ
َفاعل)،
تاما مقطو ًعا يف أربعة أبيات يف صورة ُ
(متَفاعلن) ،وورد الضرب ًّ
األبيات كلها يف صورة ُ
(مت ْ
ْفاعل) ،ودخل زحاف اإلضمار فقط يف حشو
تاما
مضمرا مقطو ًعا يف سبعة أبيات يف صورة ُ
ً
وورد ًّ
األبيات.
بعد هذا العرض التحليلي لألبيات التي وردت من البحر الكامل ،يتضح أن الخصائص العروضية لهذا
البحر يف أشعار المهلهل تتمثل يف اآلتي:
تاما ومجزو ًءا  ،والتزم المهلهل بالكامل التام يف الديوان.
 -1يأتي البحر الكامل ًّ
 -2تنوعت صور عروض البحر الكامل يف أشعار المهلهل بين العروض التامة الصحيحة يف صورة
(متْفاعلن).
(متَفاعلن) ،والعروض التامة المضمرة يف صورة ُ
ُ
 -3تنوعت صور الضرب يف البحر الكامل يف أشعار المهلهل بين الضرب التام الصحيح يف صورة
 انظر القصيدة يف الديوان ص85 انظر القصيدة يف الديوان ص87-86 انظر الهاشمي -ميزان الذهب ص583619
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ّ
(متَفا)،
(متْفاعلن) ،والضرب التام
األحذ يف صورة ُ
(متَفاعلن) ،والضرب التام المضمر يف صورة ُ
ُ
(مت ْ
(مت ْ
ْفاعل)،
َفاعل) ،والضرب التام المضمر المقطوع يف صورة ُ
والضرب التام المقطوع يف صورة ُ
وذكر العروضيون أن اإلضمار والقطع يف الضرب جائز يف البحر الكامل .
 -4لم يدخل أي زحاف يف حشو األبيات التي جاءت من البحر الكامل إال زحاف اإلضمار،
واإلضمار فيه جائز ،ويف هذا يقول الخطيب التبريزي":يجوز يف كل ُمتَفاعلن أن ت َُسكن تاؤُ ه فيبقى
مضمرا" .
ُمتْفاعلن وينقل إلى مستفعلن ويسمى
ً
 -5الزحاف الداخل على البحر الكامل يف أشعار المهلهل هو الزحاف المفرد المتمثل يف زحاف
اإلضمار ،فلم يرد يف أبيات الكامل عند المهلهل الزحاف المزدوج.
 -6العلل الداخلة على البحر الكامل يف أشعار المهلهل هي علل النقص ،وتمثلت يف علة الحذذ ،وعلة
القطع ،ولم ترد يف أبيات الكامل عند المهلهل علل الزيادة.
 -7القطع علة تدخل على العروض والضرب ،ودخلت يف أشعار المهلهل التي وردت من موسيقى
البحر الكامل على الضرب فقط ،وهذا يؤكد ما ورد عند العروضيين ،حيث قال البكرجي عن علة
القطع الواقعة يف البحر الكامل" :يقع يف الضرب فقط ،وهو أن تحذف نون (متفاعلن) ،ويسكن المه،
ْ
(متفاعل)" .
فيبقى
 -8الحذذ"يختص بعجز الكامل ،فيدخل يف (متفاعلن) ،فيحذف (علن) ،ويبقى (متفا) ،فيدخل يف
العروض والضرب"  ،ودخلت هذه العلة ع لى الضرب فقط يف أشعار المهلهل التي وردت من البحر
الكامل ،وقد وردت مرة واحدة فقط ،وهذا يؤكد ما ذهب إليه الدكتور إبراهيم أنيس من أن انتهاء

 انظر :الربعي -كتاب العروض ص33 التبريزي1430 -هـ2009/م -الكايف يف العروض والقوايف ص50 البكرجي -شرح شفاء العلل ص146 السابق ص1473620
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أبيات الكامل بالوزن (متفا) نادر يف الشعر العربي  ،كما أن "الحذذ ...من العلل الحسنة" .
 -9ذكر العروضيون أن البحر الكامل "يدخله من الزحاف :اإلضمار ،والوقص ،والخزل ،واألول فيه
حسن ...،والثاين فيه صالح ...والثالث فيه قبيح"  ،ولم يرد يف شعر المهلهل من هذه الزحافات إال
زحاف اإلضمار ،وهذا دليل على ُحسنه وشيوعه ،وقد اقتصر األستاذ الدكتور محمد حماسة يف دراسته
للبحر الكامل على ذكر زحاف اإلضمار ببيان أنه هو الزحاف الذي يدخل على البحر الكامل .
 -10لم يقع الخزل يف أشعار المهلهل التي جاءت من الكامل ،وهذا يؤكد ما ذهب إليه العروضيون
من أن الخزل يف البحر الكامل قبيح .
 -11وردت العروض تامة صحيحة وضربها تام أحذ يف بيت واحد فقط من األبيات التي جاءت على
موسيقى البحر الكامل وعددها تسعة وسبعين بيتًا ،وذلك يف قول المهلهل :
حص َل َقدْ َس َق َ
اك م َن العدَ ى
َوادي األَ ِّ

َف ْي َض الدُّ ُموع ب َأ ْهله الد ْع ُس

وهذا دليل على نُدرة هذه الصورة يف الشعر العربي ،ويف هذا يقول الدكتور شعبان صالح ":من النماذج
النادرة
جدا أن ترد العروض صحيحة وضربها أحذ فقط بال إضمار" .
 -12نظم المهلهل من البحر الكامل البيت المفرد ،والنتفة ،والقطعة ،والقصيدة.
• البحر الوافر ،

وتفعيالته:

مفاعلتن مفاعلتن فعولن

مفاعلتن مفاعلتن فعولن

 انظر :إبراهيم أنيس -موسيقى الشعر ص64 المعمري -الوايف بحل الكايف ص139 المعمري -الوايف بحل الكايف ص 145و147 انظر :محمد حماسة2008 -م -البناء العروضي للقصيدة العربية -ص58 -انظر :المعمري (الوايف بحل الكايف ص ،)147ومحمد أبو حمدة (يف العبور الحضاري لنظرية العروض العربي ص.)69

 انظر الديوان ص43 -1شعبان صالح -موسيقى الشعر بين االتباع واالبتداع ص101
3621

جامعة األزهــــر

اجمللة العلمية لكلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنني بالقاهرة

بلغ عدد األبيات التي وردت من موسيقى البحر الوافر ثالثة وسبعين بيتًا ،وهذا تحليل عروضي لهذه
األبيات:
أ -القصيدة األولى  :مطلعها:
اج َق َذا َء َع ْيني اإل ِّذ َك ُار
َأ َه َ

وع َل َها انْحدَ ُار.
ُهدُ ًّوا َفالدُّ ُم ُ

بلغ عدد أبيات هذه القصيدة واحدً ا وثالثين بيتًا ،وهي من الوافر التام ،ووردت العروض تامة مقطوفة
تاما مقطو ًفا يف األبيات كلها يف صورة (فعولن)،
يف األبيات كلها يف صورة (فعولن) ،وورد الضرب ًّ
ودخل زحاف العصب على معظم التفعيالت يف حشو األبيات ولم يدخل زحاف غيره.
ب -القصيدة الثانية :مطلعها:
َأ َل ْي َل َتنَا بذي ُح ُسم َأنيري

إ َذا َأنْت ا ْن َق َض ْيت َف َال ت َُحوري

بلغ عدد أبيات هذه القصيدة ستة وثالثين بيتًا ،وهي من الوافر التام ،ووردت العروض تامة مقطوفة يف
تاما مقطو ًفا يف األبيات كلها يف صورة (فعولن) ،ودخل
األبيات كلها يف صورة (فعولن) ،وورد الضرب ًّ
زحاف العصب على معظم التفعيالت يف حشو األبيات ،كما وقع الخرم يف تفعيلة واحدة يف البيت
الثالث عشر ،وذلك يف قول المهلهل :
َو َيخْ ُل ُج ُه خَ دْ بب كَا ْل َبعير

الر ْم ُح فيه
َينُو ُء ب َصدْ ره َو ُّ
ج -البيت اليتيم أو المفرد ،وهو :
ون َو ُه ْم ُأ َس َارى
َف َجاؤُ وا ُي ْه َر ُع َ

َي ُقو ُد ُه ُم َع َلى َرغْم ْاألُنُوف

وهو من الوافر التام ،عروضه تامة مقطوفة ،وضربه تام مقطوف ،ودخل زحاف العصب على التفعيلة
األولى من الشطر األول ،والتفعيلة الثانية من الشطر الثاين.
 انظر القصيدة يف الديوان ص34-31 انظر القصيدة يف الديوان ص42-38 انظر الديوان ص40 انظر الديوان ص513622
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د -القطعة الثالثة  :مطلعها:
َقت ب
يل َما َقتي ُل ا ْل َم ْرء َع ْمرو

َو َج ّساس بن ُمر َة ذي َصريم

بلغ عدد أبيات هذه القطعة خمسة أبيات ،وهي من الوافر التام ،ووردت العروض تامة مقطوفة يف
تاما مقطو ًفا يف األبيات كلها ،ودخل زحاف العصب على معظم
األبيات كلها ،وورد الضرب ًّ
التفعيالت يف حشو األبيات.
بعد هذا العرض التحليلي لألبيات التي وردت من البحر الوافر يتضح أن الخصائص العروضية لهذا
البحر يف أشعار المهلهل تتمثل يف اآلتي:
تاما ومجزو ًءا  ،والتزم المهلهل بالوافر التام يف الديوان.
 -1يأتي البحر الوافر ًّ
 -2ما ورد يف شعر المهلهل من مجيء كل من العروض والضرب مقطو ًفا يؤكد صحة ما ذكره
صحيحا أبدً ا ،بل ال بد من قطف عروضه فتصير (مفاعلتن):
العروضيون من أن الوافر "لم يرد
ً
ْ
(مفاعل) وتحول إلى (فعولن)" .
 -3لم يدخل على العروض والضرب يف األبيات التي جاءت من البحر الوافر من العلل إال علة
القطف ،وهي من علل النقص .
-4التزم المهلهل يف أشعاره التي جاءت من البحر الوافر بصورة واحدة ،وهي العروض التامة
المقطوفة يف صورة ( َف ُعولن) ،والضرب مثلها ،وهذه هي الصورة األولى التي يبدأ بها العروضيون عند
الحديث عن صور الوافر التام .
 -5ورود العصب يف معظم التفعيالت يف حشو األبيات دليل على أن "العصب وهو تسكين الخامس
 انظر الديوان ص80 انظر :الهاشمي -ميزان الذهب ص50 الهاشمي (ميزان الذهب ص ،)49وانظر :محمود مصطفى -أهدى سبيل إلى علمي الخليل (العروض والقافية) -ص44 انظر :البكرجي -شرح شفاء العلل ص ،142والتبريزي -الكايف يف العروض والقوايف ص40 انظر :محمود مصطفى (أهدى سبيل إلى علمي الخليل ص ،)44والهاشمي (ميزان الذهب ص ،)49وشعبانصالح (موسيقى الشعر بين االتباع واالبتداع ص ،)27ومحمد حماسة (البناء العروضي للقصيدة العربية ص،)34
و(المعمري -الوايف بحل الكايف ص.)127
3623
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المتحرك جائز غير الزم يف حشو الوافر التام"  ،والعصب زحاف مفرد ،فلم يدخل يف البحر الوافر
عند المهلهل زحاف مزدوج.
 -6لم يرد التدوير يف األشعار التي جاءت من البحر الوافر عند المهلهل ،وهذا يؤكد صحة ما ذهب
إليه الدكتور شعبان صالح يف قوله ":التدوير وهو اتصال الشطرين بكلمة واحدة يندر حدوثه يف الوافر؛
إن واع ًيا أو غير واع على كتابة الشطرين منفصلين" .
نظرا إليقاعه المتميز الذي يجبر الشاعر ْ
ً
 -7ذكر بعض العروضيين أن الوافر "يدخل أجزاء حشوه من الزحاف :العصب ،والعقل ،والنقص،
أيضا
واألول فيه حسن ...والثاين فيه صالح ...والثالث فيه قبيح"  ،وذكر آخرون أن الكف قد يدخل ً
يف حشو الوافر .

ودخل زحاف العصب فقط يف أشعار المهلهل ،وهو الزحاف الحسن يف هذا

البحر ،ولم يدخل فيه العقل وال النقص وال الكف.
 -8وقع الخرم يف قول المهلهل :
َو َيخْ ُل ُج ُه خَ دْ بب كَا ْل َبعير

والر ْم ُح فيه
َينُو ُء ب َصدْ ره ُّ

◦/◦//◦/◦/◦/◦/ //◦//

◦/◦//◦/◦/ ◦//◦// /◦//

مفاعلتن  /فاعلتن  /فعولن
مفاعلتن  /مفاعلتن  /فعولن
وقد اختلف العروضيون يف تحديد الخرم ،ولهم فيه أقوال ،نجدها يف قول البكرجي ":الخرم بخاء
معجمة وراء مهملة ،وهو عبارة عن حذف حرف واحد من أول الوتد المجموع من الجزء الواقع يف
أول شطر من البيت ،قولنا :من أول البيت هو القول الصحيح عن الخليل ،وبعضهم نقل عنه أنه يجوز
يف أول شطر...،وهو عنه قول (فاين) أي :ضعيف" .

 شعبان صالح -موسيقى الشعر بين االتباع واالبتداع ص21 السابق نفسه. المعمري (الوايف بحل الكايف ص 129و ،)130ومحمد أبو حمدة (يف العبور الحضاري لنظرية العروض ص.)53 انظر :الفيومي (شرح عروض ابن الحاجب ص ،)91ومحمد حماسة (البناء العروضي للقصيدة العربية ص.)41 انظر الديوان ص40 البكرجي -شرح شفاء العلل ص1543624
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(م َفا َع َلتُن) إلى
ولكن ورد الخرم يف شعر المهلهل يف التفعيلة الثانية من الشطر الثاين ،حيث تحولت ُ
( َفا َع ْلتُن)" ،ويسمى هذا التغيير بالقصم  -بصاد مهملة ساكنة – ويسمى الجزء أقصم" " ،وهو أن
العضب وال َع ْصب ،فيحذف أول الوتد
تحذف منه الميم وتسكن الالم"  ،فالقصم هو "اجتماع
ْ
للخرم ،فيبقى (فا َع َلتُن) ،ثم سكن المه للعصب فيبقى (فاع ْلتن)" .
مما سبق يتضح أن ما ورد يف شعر المهلهل يؤكد ما ذهب إليه العروضيون من أن وقوع الخرم يف
الشطر الثاين من البيت قليل جدً ا  ،حيث وقع يف تفعيلة واحدة يف األبيات التي بلغ عددها ثالثة
وسبعين بيتًا من البحر الوافر.
 -9نظم المهلهل من البحر الوافر البيت المفرد ،والقطعة ،والقصيدة.
• البحر السريع،

وتفعيالته هي:
مستفعلن مستفعلن مفعوالت

مستفعلن مستفعلن مفعوالت

بلغ عدد األبيات التي وردت من موسيقى البحر السريع تسعة وثالثين بيتًا ،وهذا تحليل عروضي لهذه
األبيات:
أ -القصيدة األولى  :مطلعها:
َوا ْل َم ْر ُء َقدْ َي ْعرفُ َق ْصدَ الطر ْيق

َج َار ْت َبنُو َبكْر َو َل ْم َي ْعد ُلوا

بلغ عدد أبيات هذه القصيدة سبعة وثالثين بيتًا ،وهي من السريع التام ،ووردت العروض تامة مطوية
الت) يف
تاما
(م ْف ُع ْ
مطويا موقو ًفا يف صورة َ
(م ْف ُعال) يف األبيات كلها ،وورد الضرب ًّ
مكسوفة يف صورة َ
ًّ
األبيات كلها ،ودخل زحاف الطي ،وزحاف الخبن يف حشو األبيات.
 البكرجي -شرح شفاء العلل ص163 السابق نفسه. الفيومي -شرح عروض ابن الحاجب ص92 انظر :أحمد عفيفي -شرح شفاء العلل -هامش ( )1من ص154 انظر القصيدة يف الديوان ص57-523625
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ب -البيت المفرد أو اليتيم ،وهو :
َحتى َين ََال ا ْل َقت ُْل َآل َهما ْم

ك ُُّل َقتيل في ُك َل ْيب ُحال ْم

(مفعوالت) ،وضربه تام مخبون موقوف يف
وهو من السريع التام ،عروضه تامة موقوفة يف صورة
ْ
(معوالت) ،ودخل زحاف الطي على التفعيلة األولى من الشطر األول.
صورة
ْ
ج .البيت المفرد أو اليتيم ،وهو :
ان
َحتى َين ََال ا ْل َقت ُْل َآ َل َش ْي َب ْ

ك ُُّل َقتيل في ُك َل ْيب ُحال ْن

(مفعوالت) ،وضربه تام مخبون موقوف يف
وهو من السريع التام ،عروضه تامة موقوفة يف صورة
ْ
(معوالت) ،ودخل زحاف الطي على التفعيلة األولى من الشطر األول.
صورة
ْ
بعد هذا العرض التحليلي لألبيات التي وردت من البحر السريع ،يتضح أن الخصائص العروضية لهذا
البحر يف أشعار المهلهل تتمثل يف اآلتي:
ومشطورا"  ،ووردت أشعار المهلهل من البحر السريع يف صورته
تاما
ً
 -1البحر السريع "يستعمل ًّ
التامة فقط ،وعدم ورود أشعار المهلهل يف صورة المجزوء تؤكد صحة ما ذهب إليه العروضيون من أن
البحر السريع اليستخدم مجزو ًءا .
 -2تنوعت صور العروض يف األبيات التي جاءت من البحر السريع ،فوردت مطوية مكسوفة يف صورة
(مفعوالت) ،وقد رمز المعمري لهذه
(م ْف ُعال) يف سبعة وثالثين بيتًا ،ووردت موقوفة يف بيتين يف صورة
ْ
َ
مفعوالن"  ،يف حين لم يذكر بعض العروضيين هذه العروض الموقوفة
العروض الموقوفة بالوزن "
ْ

 انظر الديوان ص79 انظر الديوان ص88 محمود مصطفى -أهدى سبيل إلى علمي الخليل ص69 انظر :محمد حماسة -البناء العروضي للقصيدة العربية ص130 المعمري -الوايف بحل الكايف ص1763626
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عند حديثهم عن صور البحر السريع .
مطويا موقو ًفا يف
 -3تنوعت صور الضرب يف األبيات التي جاءت من البحر السريع ،فورد الضرب
ًّ
وال ْت) ،ولم يذكر
(م ُع َ
(م ْف ُع ْ
الت) يف سبعة وثالثين بيتًا ،وورد مخبونًا موقو ًفا يف بيتين يف صورة َ
صورة َ
بعض العروضيين هذا الضرب المخبون الموقوف عند حديثهم عن صور البحر السريع .
 -4وردت تفعيلة (مفعوالت) بإسكان التاء يف شعر المهلهل ،وهذا يؤكد ما ذكره العروضيون من أن
(مفعوالت) ال تأتي مطل ًقا يف الشعر العربي كاملة؛ ألنه ال يوقف على حركة قصيرة
"تفعيلة العروض
ُ
يف الشعر دون إشباع ،وقد تأتي يف الضرب مع إسكان التاء" .
 -5وردت أبيات المهلهل من البحر السريع على صورة:
مستفعلن مستفعلن َم ْف ُعال

مستفعلن مستفعلن مفعال ْت

وذلك يف سبعة وثالثين بيتًا ،وقد اختلفت أقوال العروضيين يف الصورة التامة لهذا البحر ،فذهب بعضهم أن
(م ْف ُع َال ْت) ،وذهب آخرون إلى أن الصورة
الصورة التامة هي "مستفعلن مستفعلن فاعالن"  ،وتحول إلى َ
مفعوالت"  ،وقال الدكتور إبراهيم أنيس ":الوزن الشائع لكل شطر من
التامة هي "مستفعلن مستفعلن
ُ
أشطر هذا البحر هو :مستفعلن مستفعلن فاعلن"

(م ْف ُعال) ،ولعل ما ذهب إليه الدكتور
وتحول إلى َ

شطرا عند المهلهل.
إبراهيم أنيس هو الصواب ،فقد ورد على هذه الصورة سبعة وثالثون ً

 انظر :الهاشمي (ميزان الذهب ص )74ومحمد حماسة (البناء العروضي للقصيدة العربية ص.)136 انظر :محمد حماسة (البناء العروضي للقصيدة العربية ص.)136 محمد حماسة -البناء العروضي للقصيدة العربية ص ،130وانظر :شعبان صالح (موسيقى الشعر بين االتباعواالبتداع ص.)200
 شعبان صالح -موسيقى الشعر بين االتباع واالبتداع ص200 الفيومي (شرح عروض ابن الحاجب ص 122والهاشمي (ميزان الذهب ص ،)74والتبريزي (الكايف يفالعروض والقوايف ص.)73
 إبراهيم أنيس -موسيقى الشعر ص ،87وشعبان صالح( -موسيقى الشعر بين االتباع واالبتداع ص.)2013627
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 -6كثر يف حشو تفعيالت البحر السريع عند المهلهل بقاء (مستفعلن) صحيحة أو دخول الطي عليها
لتصبح يف صورة (مستعلن) " ،وكلتا الصورتين حسن عند أهل العروض ،غير أن بعض أهل العروض
فضل األولى على الثانية يف هذا البحر،والبعض اآلخر فضل الثانية على األولى ،ومرجع هذا
قد ّ
االختالف :الذو الشخصي" .
 -7دخل على البحر السريع زحافان ،هما :الخبن ،والطي ،وكالهما زحاف مفرد  ،والطي هو"
حذف رابع حرف ساكن من الجزء" .
 -8دخل على البحر السريع علتان هما :الوقف ،والكسف ،وكالهما من علل النقص  ،والوقف
(مفعوالت)؛ ألن تاءه
هو"إسكان السابع المتحرك"  ،ويظهر يف البحر السريع عند "تسكين تاء
ُ
متحركة بضمة"  ،أما الكسف أو الكشف فهو "عبارة عن حذف تاء مفعوالت ،فيبقى مفعوال" .
 -9ذكر العروضيون يف البحر السريع أنه" يدخل أجزاء حشوه من الزحاف :الخبن والطي والخبل،
واألول فيه صالح ...والثاين فيه حسن ...والثالث فيه قبيح"  ،وقد دخل يف أشعار المهلهل الزحاف
الصالح والحسن ،فدخل الخبن والطي ،ولم يدخل الخبل وهو القبيح.
 -10ذكر الدكتور إبراهيم أنيس أن البحر السريع "بحر من أقدم بحور الشعر العربي ،غير أن ما روي

 إبراهيم أنيس -موسيقى الشعر ص88 انظر :البكرجي (شرح شفاء العلل ص 96و ص.)102 البكرجي -شرح شفاء العلل ص ،102وانظر :الفيومي (شرح عروض ابن الحاجب ص ،)122والتبريزي(الكايف يف العروض والقوايف ص.)73
 انظر :البكرجي -شرح شفاء العلل ص 148و ص149 الفيومي -شرح عروض ابن الحاجب ص122 البكرجي -شرح شفاء العلل ص148 السابق ص149 المعمري -الوايف بحل الكايف ص 181و ص1823628
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منه يف الشعر القديم قليل"  ،وأرى أن ما ورد من البحر السريع يف ديوان المهلهل ليس بقليل ،حيث
تحتل األشعار التي جاءت على موسيقى البحر السريع عند المهلهل المرتبة الرابعة بعد البحر
الخفيف ،والكامل ،والوافر ،حيث بلغ عدد األبيات من البحر السريع تسعة وثالثين بيتًا.
 -11نظم المهلهل من البحر السريع البيت المفرد والقصيدة.
• البحر البسيط ،وتفعيالته هي:
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن

مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن

بلغ عدد األبيات التي جاءت على موسيقى البحر البسيط خمسة وعشرين بيتًا ،وهذا تحليل عروضي
لهذه األبيات:
أ -البيت اليتيم أو المفرد ،وهو :
ش ْب َه ال ُّل ُيوث إ َذا ْاست َْأ َسدْ ت َُه ْم َأسدُ وا

دت ز َُه ْي ًرا في َم َآثره ْم
إنِّي َو َج ُّ

وهو من البسيط التام ،عروضه تامة مخبونة يف صورة ( َفعلن) ،وضربه تام مخبون يف صورة ( َفعلن)،
ودخل زحاف الخبن على التفعيلة الثانية من الشطرين.
ب -النتفة ،وهي عبارة عن بيتين ،وهما :
َأ ْك َث ْر ُت َقت َْل َبني َب ْكر ب َر ِّبهــم

ت َو َما َي ْبكي َل ُه ْم َأ َحـــدُ
َحتى َب َك ْي ُ

ت بال ّله َال َأ ْر َضى ب َقتْلهم
َآ َل ْي ُ

َحتى ُأ َب ْهـــر َج َبك ًْرا َأ ْين ََما ُوجـــدُ وا

تاما مخبونًا يف
وهما من البسيط التام ،ووردت العروض تامة مخبونة يف صورة ( َفعلن) ،وورد الضرب ًّ
صورة ( َفعلن) ،ودخل زحاف الخبن على التفعيلة الثانية من الشطرين يف البيت األول.
أيضا ،ودخل الخبن على
تاما مخبونًا ً
ويف البيت الثاين وردت العروض تامة مخبونة ،وورد الضرب ًّ
التفعيلة الثانية من الشطر الثاين.
 إبراهيم أنيس -موسيقى الشعر ص86 انظر الديوان ص26 انظر الديوان ص273629
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ج -البيت اليتيم أو المفرد ،وهو :
َأ ْقت ُُل َبك ًْرا َألَ ْض َحى ا ْلج ُّن َقدْ نَفدَ ا

ين ك ََما
َل ْو ُكن ُ
ْت َأ ْقت ُُل جن ا ْلخَ ابل َ

وهو من البسيط التام ،عروضه تامة مخبونة يف صورة ( َفعلن) ،وضربه تام مخبون يف صورة ( َفعلن)،
ودخل الخبن على التفعيلة الثانية من الشطر األول ،ودخل الطي على التفعيلة األولى من الشطر الثاين.
د -النتفة ،وهي بيتان هما :
ت َن ْفسي َو َق ْومي م ْن َس َراته ْم
َش َف ْي ُ

الص َعاب َو َوادي َح َار بي ماس
َي ْو َم ِّ

َم ْن َل ْم َيك ُْن َقدْ َشــ َفى َن ْف ًسا ب َقتْله ْم

منِّي َف َـذا َ ا ّلذي َذا ُقـوا م َن ا ْل َبـاس

وهما من البحر البسيط التام ،ويف البيت األول وردت العروض تامة مخبونة يف صورة ( َفعلن) ،وورد
ْ
(فاعل) ،ودخل الخبن على التفعيلة األولى من الشطر األول ،وعلى
تاما مقطو ًعا يف صورة
الضرب ًّ
تاما
التفعيلة الثانية من الشطر الثاين ،ويف البيت الثاين وردت العروض تامة مخبونة وورد الضرب ًّ
مقطو ًعا ،ولم يدخل أي زحاف يف حشو البيت.
ْت خَ ل ْيت ََها في
ب َال خَ ْي َر في الدُّ ْن َيا َو َم ْن ف َيها إ ْن َأن َ
هـ -قصيدة تقع يف تسعة عشر بيتًا  ،ومطلعهاُ :ك َل ْي ُ
َم ْن ُيخَ ِّل َيها

ْ
صورة(فاعل) ،وورد الضرب
وهي من البسيط التام ،ووردت العروض مقطوعة يف

ْ
(فاعل) يف هذا البيت األول لوجود التصريع ،أما يف بقية أبيات القصيدة فقد وردت
مقطو ًعا يف صورة
العروض مخبونة يف صورة ( َفعلن) ،وورد الضرب مقطو ًعا يف األبيات كلها ،ودخل زحاف الخبن فقط
على معظم التفعيالت يف حشو األبيات.
بعد هذا العرض التحليلي لألبيات التي وردت من البحر البسيط ،يمكن إثبات الخصائص العروضية
لهذا البحر ،والمالحظات عليه على النحو اآلتي:

 انظر الديوان ص28 انظر الديوان ص45 انظر القصيدة يف الديوان ص91-893630
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 -1البحر البسيط "يجوز استعماله غير مجزوء ،ويجوز استعماله مجزو ًءا"  ،واقتصر المهلهل على
استعمال البسيط التام.
 -2استعمال المهلهل لموسيقى البحر البسيط من العروض التامة المخبونة بضربيها وهما :التام
المخبون مثلها  ،والتام المقطوع يؤكد ما ورد عند العروضيين من أن البحر البسيط "إن استعمل
غير مجزوء يجب استعمال عروضه على وزن ( َفعلن) بكسر العين إال للتصريع ،ويجب استعمال
ضربها إما على وزن ( َفعلن) كعروضه ،وإما على وزن ( َف ْعلن) بسكون العين" .
مقبوال يف الشطر األول
 -3ذهب الهاشمي إلى أن زحاف الطي يف تفعيلة (مستفعلن) يف البسيط يكون
ً
حيث قال " :يجوز يف بحر البسيط من أنواع التغيير :الخبن يف (مستفعلن) ويف (فاعلن) ،ويجوز الطي
يف (مستفعلن) لكنه مقبول يف الشطر األول فقط"  ،وما ورد يف شعر المهلهل يرد ما ذهب إليه
الهاشمي ،حيث ورد الطي يف تفعيلة واحدة يف الشطر الثاين من قول المهلهل :
َأ ْقت ُُل َبك ًْرا َألَ ْض َحى ا ْلج ُّن َقدْ نَفدَ ا

ين ك ََما
َل ْو ُكن ُ
ْت َأ ْقت ُُل جن ا ْلخَ ابل َ

فنجد الطي يف تفعيلة َ
(م ْستَع ُلن).
(أ ْقت ُُل َبكْـــ)  ◦///◦/على وزن ُ
 -4وردت العروض تامة مخبونة يف ثمانية عشر بيتًا من أبيات القصيدة التي يبلغ عددها تسعة عشر
بيتًا  ،وهذا يؤكد ما ذهب إليه الدكتور محمد حماسة من أن الخبن زحاف جار مجرى العلة ،ونجد
هذا يف قوله":يأتي هذا البحر يف صورته التامة على هذه الهيئة:
مستفعلن فاعلن مستفعلن َفع ُلن

مستفعلن فاع ُلن مستفعلن َفع ُلن

ونالحظ أن تفعيلة العروض قد دخلها الخبن ،وهو زحاف جرى مجرى العلة ،أي أنه يلزم يف كل
 الهاشمي (ميزان الذهب ص ،)45وانظر :محمود مصطفى -أهدى سبيل إلى علمي الخليل ص40 انظر :الديوان ص 26و ص 27و ص28 انظر الديوان ص45 الهاشمي -ميزان الذهب ص45 السابق نفسه. انظر الديوان ص28 انظر القصيدة يف الديوان ص91-893631
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القصيدة" .
 -5وردت العروض مقطوعة يف صورة (فاع ْل) ،وورد الضرب مثلها يف بيت واحد ،وهو البيت األول
من القصيدة السابقة التي يبلغ عدد أبياتها تسعة عشر بيتًا  ،وذلك لوجود التصريع ،وهذا يؤكد ما
ذهب إليه العروضيون من أنه "قد تأتي تفعيلة العروض ( َفعلن) موافقة لتفعيلة الضرب (فاعل) إذا كان
مصر ًعا فقط"  ،ويقول الدكتور إبراهيم أنيس":وزن الشطر يف هذا البحر هو (مستفعلن +
البيت
ّ
فاعلن  +مستفعلن  +فاعلن) غير أن التفعيلة األخيرة (فاعلن) ال ترد يف الشعر العربي على هذه
دائما إال إذا كان البيت مصر ًعا فحينئذ يتبع الشطر األول
الصورة ،وإنما نراها يف الشطر األول (فعلن) ً
يف نهايته ما تكون عليه نهاية الشطر الثاين ،أما يف الشطر الثاين فتتخذ التفعيلة األخيرة (فاعلن) إحدى
صورتينَ :فعلن أو َف ْعلن" .
 -6ذكر العروضيون أن البحر البسيط "يدخله من الزحاف :الخبن ،والطي ،والخبل ،واألول فيه
صدرا أو ابتدا ًء" .
حسن ،ال سيما يف الخماسي منه" " ،وأما السباعي منه فإنما يحسن خبنه إذا وقع
ً
وقد شاع يف شعر المهلهل زحاف الخبن يف التفعيلتين (مستفعلن) و (فاعلن) ،ويف هذا يقول األستاذ
محمود مصطفى":يدخل هذا البحر الخبن يف خماسيه وهو حسن فيه مطل ًقا ،ويف سباعيه ،وأكثر حسنه
يف أول الصدر أو أول العجز" .
كما دخل الطي يف تفعيلة واحدة يف أول العجز يف تفعيلة (مستفعلن)  ،وهذا يؤكد ما ذكره
 محمد حماسة -البناء العروضي للقصيدة العربية ص108 انظر القصيدة يف الديوان ص91-89 محمد حماسة -البناء العروضي للقصيدة العربية ص110 إبراهيم أنيس -موسيقى الشعر ص69 المعمري -الوايف بحل الكايف ص121 السابق ص122 محمود مصطفى -أهدى سبيل إلى علمي الخليل ص43 انظر الديوان ص283632
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العروضيون من أنه "يدخله الطي يف السباعي وهو صالح"  ،وذكر الربعي أن الطي فيه جائز .
 -7اختلف العروضيون يف دخول زحاف الخبل على البحر البسيط ،فذهب الربعي إلى أنه جائز ،
ووافقه البكرجي  ،وذهب آخرون إلى أن "الخبل فيه...قبيح"  ،ولم يقع الخبل يف األبيات التي
جاءت من البحر البسيط عند المهلهل.
 -8دخل على البحر البسيط من الزحافات :زحاف الخبن وزحاف الطي ،وكالهما من الزحاف
المفرد .
 -9دخل على البحر البسيط عند المهلهل علة واحدة هي علة القطع يف (فاعلن)" ،بحذف ساكن وتده
ْ
(فاعل) بإسكان الالم فينقل إلى ( َف ْع ُلن) بإسكان
المجموع وتسكين ما قبله ،فيصير(فاعلن) فيه
العين"  ،وهي من علل النقص .
 -10األبيات التي جاءت من موسيقى البحر البسيط عند المهلهل يمكن تقسيمها إلى نوعين هما:
ب -أبيات تنتهي بوزن ( َف ْع ُلن)

أ -أبيات تنتهي بوزن ( َفعلن)

" ويف كل من النوعين نرى أن المقياسين (مستفعلن فاعلن) ال يلتزمان صورة واحدة يف حشو األبيات،

أيضا :المعمري -الوايف بحل الكايف ص،123
 محمود مصطفى -أهدى سبيل إلى علمي الخليل ص ،43وانظر ًوأبو حمدة -يف العبور الحضاري لنظرية العروض ص49
 الربعي -كتاب العروض ص21 السابق نفسه ص22 البكرجي -شرح شفاء العلل ص117 محمود مصطفى -أهدى سبيل إلى علمي الخليل ص ،43وانظر :المعمري -الوايف بحل الكايف ص ،143وأبوحمدة :يف العبور الحضاري لنظرية العروض ص49
 انظر :البكرجي -شرح شفاء العلل ص 95و ص102 المعمري -الوايف بحل الكايف ص ،116وانظر :البكرجي -شرح شفاء العلل ص145 انظر :البكرجي -شرح شفاء العلل ص1453633
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بل نرى أن (مستفعلن) قد تكون يف حشو البيت (متفعلن) ،وأن (فاعلن) قد تكون يف حشو البيت
( َفعلن)" .
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يف البحر البسيط عند

وردت (فاعلن)

المهلهل

إما

يف هذه

الصورة

الصحيحةأومخبونةعلى( َفعلن) " ،وورود هاتين الصورتين يف الحشو يكاد يكون بنسبة واحدة ،فكلتا
الصورتين حسن تستريح إليه األذن وتطمئن إليه" .
 -12نظم المهلهل من البحر البسيط البيت المفرد ،والنتفة ،والقصيدة.
حبر اهلزج ،وتفعيالته:
مفاعيلن مفاعيلن

مفاعيلن مفاعيلن

بلغ عدد األبيات التي جاءت على موسيقى بحر الهزج تسعة عشر بيتًا ،وهي قصيدة واحدة ،مطلعها :
َر َم َ
اك اهللُ م ْن َبغْل

ب َم ْش ُحوذ م َن الن ْبل

والقصيدة من الهزج المجزوء ،ووردت العروض مجزوءة صحيحة يف صورة (مفاعيلن) يف ستة عشر
صحيحا يف صورة
بيتًا ،ووردت مكفوفة يف صورة (مفاعيل) يف ثالثة أبيات ،وورد الضرب مجزو ًءا
ً
(مفاعيلن) يف القصيدة كلها ،ودخل زحاف الكف فقط على بعض التفعيالت يف حشو أبيات القصيدة.
بعد هذا العرض التحليلي لألبيات التي جاءت على موسيقى بحر الهزج ،يمكن إثبات الخصائص
العروضية لهذا البحر والمالحظات عليه ،وذلك على النحو اآلتي:
 -1وردت القصيدة من بحر الهزج المجزوء عند المهلهل ،وهذا يقرر ما ذكره العروضيون من أن
"بحر الهزج...مجزوء وجو ًبا"  ،ويف هذا يقول الزمخشري":الهزج :لم يستعمل إال مجزو ًءا" ،
 إبراهيم أنيس -موسيقى الشعر ص69 السابق ص71-70 انظر القصيدة يف الديوان ص68-67 محمد حماسة -البناء العروضي للقصيدة العربية ص ،68وانظر :الربعي -كتاب العروض ص ،34والتبريزي-الكايف يف العروض والقوايف ص57
3634
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مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن"  ،ولكنه

"يأتي على حالة واحدة هي المجزوء ،أي :تفعيلتين يف كل شطر" .
 -2ذكر العروضيون القدماء أن "للهزج عروضة واحدة( :مفاعيلن) ،ولها ضربان :ضرب واحد مثلها،
ً
عروضا محذوفة ،ولها ضربان:
وضرب محذوف" " ،كما اكتشف له العروضيون المحدثون
أحدهما صحيح ،واآلخر محذوف"  ،وورد يف شعر المهلهل العروض الصحيحة (مفاعيلن)
وضربها الصحيح مثلها ،ولم ترد الع روض المحذوفة وال الضرب المحذوف .وقد ذكر الهاشمي أن
صحيحا على (مفاعيلن) أو محذو ًفا على (مفاعي) يعد واج ًبا .
مجيء الضرب يف الهزج
ً
 -3ذكر العروضيون أن بحر الهزج "يدخله من الزحاف :القبض والكف ،واألول فيه قبيح ...والثاين
فيه حسن"  ،والزحاف الذي دخل على بحر الهزج عند المهلهل هو زحاف الكف فقط  ،وهذا يؤكد
ما ذهب إليه العروضيون من أن "الكف كثير الوقوع يف الهزج ،وهو حسن سائغ بخالف القبض" .
 -4الزحاف الداخل على بحر الهزج عند المهلهل هو الزحاف المفرد فقط المتمثل يف زحاف
الكف  ،ويف هذا يقول الهاشمي":ويدخل حشو الهزج من الزحاف كف (مفاعيلن) فيصير

 الزمخشري -القسطاس يف علم العروض ص95 محمود مصطفى -أهدى سبيل إلى علمي الخليل ص55 كامل جمعة -تيسير العروض وتحديده ص126 الهاشمي -ميزان الذهب ص ،62وانظر :المعمري -الوايف بحل الكايف ص ،152-151والفيومي -شرحعروض ابن الحاجب ص104
 حسن المبارك1428 -هـ2008/م -موسيقى البحر الشعري ص152 انظر :الهاشمي -ميزان الذهب ص63 المعمري -الوايف بحل الكايف ص153 -محمد حماسة -البناء العروضي للقصيدة العربية ص ،68وانظر :محمود مصطفى -أهدى سبيل إلى علمي الخليل ص56.
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(مفاعيل) ،وهو مستحسن حتى يف العروص"  ،وما ورد من دخول الكف يف حشو األبيات من الهزج
عند المهلهل ويف عروض ثالثة من األبيات يرد ما ذهب إليه الدكتور حسن محمد نور المبارك ،حيث
ذهب إلى أن الكف ال يدخل يف عروض الهزج ،ونجد ذلك يف قوله ":ويحدث الكف يف حشو الهزج
كثيرا ،واليحدث يف عروضه وضربه" .
ً
 -5لم يرد يف شعر المهلهل من بحر الهزج علة من العلل الجارية مجرى الزحاف ،ودخولها على
الهزج قبيح عند العروضيين ،ويف هذا يقول المعمري":يدخله من العلل الجارية مجرى الزحاف
الخرم بالخاء ا لمعجمة فالمهملة ،والشتر ،والخرب ،واألول فيه قبيح...والثاين فيه أقبح...والثالث فيه
أيضا" .
قبيح ً
 -6يعد حذف نون (مفاعيلن) من أبرز الظواهر التي ذكرها العروضيون لبحر الهزج  ،فقد ورد يف
حشو األبيات  ،كما ورد يف عروض ثالثة من األبيات التي جاءت على موسيقى بحر الهزج ،ومع
دخول الكف يف هذه العروض فقد ذكر بعض العروضيين أنها تكون صحيحة  ،ويف هذا يقول
أيضا صحيحة ...وهذا يعني أن حذف
الدكتور شعبان صالح" :ولو حدث ذلك يف العروض لعدت ً
السابع من العروض غير ملتزم ،ولذا تعد صحيحة على الرغم من حدوث الكف"  ،ولكني أرى أن
العروض يف بحر الهزج إذا دخلها الكف فهي مكفوفة وليست صحيحة؛ ألن الكف زحاف ،والزحاف
"هو تغيير يلحق بثواين أسباب األجزاء للبيت الشعري يف الحشو وغيره ،بحيث إنه إذا دخل الزحاف يف

 الهاشمي -ميزان الذهب ص62 حسن المبارك -موسيقى البحر الشعري ص150 المعمري -الوايف بحل الكايف ص154 انظر :شعبان صالح -موسيقى الشعر بين االتباع واالبتداع ص34 السابق نفسه ص28 السابق ص29-283636

اضطراب شعر املهلهل بن ربيعة من منظور القدماء قراءة أخرى يف ضوء علمي العروض والقافية

اجمللد التاسع والثالثون إصدار ديسمرب 2020م

بيت من أبيات القصيدة فال يجب التزامه فيما يأتي من بعده من األبيات"  ،و"الكف هو حذف
ُ
(مفاعيل)"  ،فما دام قد حدث تغيير يف التفعيلة فقد انتفى
السابع الساكن يف (مفاعيلن) فتصير
وصفها بأنها صحيحة  -واهلل أعلم .
ولعل ما دف ع العروضيين إلى الحكم بأن (مفاعيلن) تكون صحيحة رغم دخول زحاف الكف عليها أن
ملتزما به الشاعر يف القصيدة كلها ،وقد رأيت أن هذا منهج العروضيين يف دراستهم
الزحاف ال يكون
ً
لعروض بحر الهزج وضربه ،فهم يقررون أنواع العروض والضرب وصورها وف ًقا للعلل الداخلة عليها
وليس وف ًقا للزحافات؛ ألن العلل يلتزم بها الشاعر .
ً
عروضا واحدة مقبوضة"  ،فلم
مثال عن عروض البحرالطويل ذكروا أن "للطويل
ولكنهم يف حديثهم ً
يجعلوها صحيحة رغم أن القبض زحاف ،ولعلهم لما رأوا أنه زحاف يجري مجرى العلة اعتدوا به يف
صور عروض البحر الطويل.
ويف حديثهم عن عروض البحر البسيط ذكروا أن من صور عروض البسيط أن تكون "تامة مخبونة" ،
فلم يجعلوها صحيحة رغم أن الخبن زحاف؛ لكنه زحاف جار مجرى العلة.
ويف بحر المنسرح ذكروا أن من صور عروض المنسرح أن تكون "مطوية"  ،فلم يجعلوها صحيحة
جاريا مجرى العلة.
رغم دخول الطي عليها ،وهو ليس
ً
وقياسا على عروض المنسرح فإن الكف يف بحر الهزج تغيير يصيب العروض فتصبح مكفوفة وليست
ً
 الهاشمي -ميزان الذهب ص12 السابق ص14 انظر باب بحر الهزج يف الهاشمي (ميزان الذهب) ،والربعي ( كتاب العروض)  ،والفيومي (شرح عروض ابنالحاجب) ،والمعمري ( الوايف بحل الكايف).
 الهاشمي -ميزان الذهب ص30 السابق ص42 السابق ص783637
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ُ
(مفاعيل)  -واهلل أعلم -
صحيحة عندما تحذف النون من (مفاعيلن) يف العروض لتصبح
يتيما ،وال بيتين  ،وال قطعة.
 -7نظم المهلهل من بحر الهزج القصيدة فقط ،فلم ينظم بيتًا ً
البحر الطويل ،وتفعيالته هي:
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن

بلغ عدد األبيات التي جاءت على موسيقى البحر الطويل أربعة عشر بيتًا،وهذا تحليل عروضي لهذه
األبيات :أ -البيت اليتيم أو المفرد ،وهو :
َتنَجدَ ح ْل ًفا آمنًا َف َأمنْ ُت ُه

ُون َو َيكْذ َبا
َوإن َجد ًيرا َأ ْن َيك َ

ً
مقبوضا يف صورة (مفاعلن) ،ودخل القبض على
أيضا
ووردت العروض مقبوضة ،وورد الضرب ً
التفعيلة األولى والثالثة من الشطرين.
ب -القطعة األولى  :تقع يف أربعة أبيات ،ومطلعها:
َو َال في غَد َما َأ ْق َر َب ا ْل َي ْو َم م ْن غَد

َدعيني َف َما في ا ْل َي ْوم َم ْص ًحى ل َشارب

ً
مقبوضا يف األبيات كلها يف صورة
ووردت العروض مقبوضة يف األبيات األربعة ،وكذلك الضرب ورد
(مفاعلن) ،ودخل زحاف القبض على تفعيلة (فعولن) يف حشو بعض األبيات لتصبح على صورة
ُ
(فعول).
ج -البيت اليتيم أو المفرد ،وهو :
َف َقت ًْال ب َت ْقتيل َو َع ْق ًرا ب َع ْقرك ُْم

وت َمن اث َأ ْر
َجزَا َء ا ْل ُع َطاس َال َي ُم ُ

ً
مقبوضا ،ودخل القبض على التفعيلة الثالثة من
أيضا ورد
ووردت العروض مقبوضة ،والضرب ً
ُ
(فعول) ،كما دخل القبض على التفعيلة الثانية من الشطر
الشطر الثاين (فعولن) لتصبح على صورة
الثاين (مفاعيلن) لتصبح على صورة (مفاعلن).

 انظر الديوان ص21 انظر القصيدة يف الديوان ص29 انظر الديوان ص303638
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د -البيت اليتيم أو المفرد ،وهو :
ُأنَادي ب َركْب ا ْل َم ْوت َغ ِّل ُسوا

َفإن ت َال َع ا ْل َع ْمق با ْل َم ْوت َدرت

ً
مقبوضا ،ودخل القبض على التفعيلة األولى من الشطر
ووردت العروض مقبوضة ،وورد الضرب
الثاين.
هـ -البيت اليتيم أو المفرد ،وهو :
ب الد َما
َوإ ْن ُكنْت ُقنْ َعانًا ل َم ْن َي ْط ُل ُ

ت م ْث َل ُه
ت َل ُه ُب ْؤ ب ْامرئ َل ْس َ
َف ُق ْل ُ

ً
مقبوضا ،ودخل القبض على التفعيلة األولى من الشطر
ووردت العروض مقبوضة ،وورد الضرب
األول.
و -القطعة الثانية  :تقع يف ستة أبيات ،ومطلعها:
يم َس ِّيىء إ ْن َق َط ْع َت ُه
َأخب َو َحر ب

َف َق ْط ُع ُس ُعود َهدْ ُم َها َل َ
ك َهاد ُم

ً
أيضا ،ودخل زحاف القبض على تفعيلة (فعولن)
ووردت العروض مقبوضة ،وورد الضرب
مقبوضا ً
يف حشو بعض األبيات.
بعد هذا العرض التحليلي لألبيات التي جاءت على موسيقى البحر الطويل عند المهلهل ،يمكن إثبات
الخصائص العروضية لهذا البحر والمالحظات عليه ،وذلك على النحو اآلتي:
 -1وردت العروض يف جميع األبيات التي جاءت من موسيقى البحر الطويل مقبوضة يف صورة
(مفاعلن) ،وهذا يؤكد ما ذكره العروضيون من أن البحر الطويل "عروضه لم تستعمل إال
مقبوضة"  ،ويف هذا يقول الربعي ":والعروض جاءت عن العرب فيه مقبوضة ،فال يجيء نصف
 انظر الديوان ص36 انظر الديوان ص73 انظر القصيدة يف الديوان ص74 التبريزي -كتاب الكايف يف العروض ص ،17وانظر :الفيومي -شرح عروض ابن الحاجب ص ،59والهاشمي-ميزان الذهب ص ،30والمعمري -الوايف بحل الكايف ص100
3639
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الطويل أبدً ا إال والجزء الذي يف آخره وهو العروض مقبوض ،فيصير (مفاعيلن) :مفاعلن" .
 -2ورد قبض (مفاعيلن) يف حشو بيت واحد ،و"القبض يف (مفاعيلن) صالح"  ،وورد القبض يف
تفعيلة واحدة يف (مفاعيلن) ،وهذا يؤكد صحة ما ذكره العروضيون من أن قبض (مفاعيلن) يف حشو
الطويل "غير مأنوس" " ،فهي صورة نادرة ال تستريح إليها اآلذان"  ،ويف هذا يقول الدكتور
إبراهيم أنيس ":واجب من يحاول نظم الشعر من هذا البحر أن يتجنب استعمال (مفاعلن) يف حشو
البيت ،فموسيقى األذن تأباه وإن قبله أهل العروض" .
 -3وردت األبيات من البحر الطويل تامة كلها ،وهذا يؤكد ما ذكره العروضيون من أن الطويل هو
استعماال ،فال يدخله الجزء ،وال الشطر ،وال النهك"  ،ولهذا أرى أن يسمى البحر
"أتم البحور
ً
الطويل بالبحر التام.
مشطورا ،ووصفه بأنه
نموذجا من الشعر الحديث على مجيء الطويل
وقد ذكر الدكتور شعبان صالح
ً
ً
مشطورا ،فقد ختم الشاعر المرحوم
غريب ،حيث قال":من النماذج الغريبة التي قرأتها أن يرد الطويل
ً
شطرا من الطويل" .
علي محمود طه مطولته العشا الثالثة بواحد وأربعين ً
ً
مقبوضا على وزن (مفاعلن) ،وذكر العروضيون أن
 -4ورد الضرب عند المهلهل يف جميع األبيات
ضرب الطويل إما أن يكون "على وزن (مفاعيلن) ،وإما على وزن (مفاعلن) ،وإما على وزن

 الربعي -كتاب العروض ص12 المعمري -الوايف بحل الكايف ص ،103وانظر :إبراهيم أنيس -موسيقى الشعر ص58 حسني عبد الجليل ،ميزان الذهب -هامش ( )1من ص30 إبراهيم أنيس -موسيقى الشعر ص59 السابق ص60 حسني عبد الجليل -ميزان الذهب -هامش ( )1من ص30 شعبان صالح -موسيقى الشعر بين االتباع واالبتداع ص1523640

اضطراب شعر املهلهل بن ربيعة من منظور القدماء قراءة أخرى يف ضوء علمي العروض والقافية

اجمللد التاسع والثالثون إصدار ديسمرب 2020م

(فعولن)"  ،وذكر الدكتور إبراهيم أنيس أن أكثر صور الضرب شيو ًعا يف الطويل هو الضرب
المقبوض (مفاعلن) ،ثم المحذوف (مفاعي) ثم الصحيح (مفاعيلن)  ،وأرى أن ورود الضرب يف
صورته الشائعة دليل على قوة شعر المهلهل وتماسكه.
 -5الزحاف الداخل على جميع األبيات التي جاءت من البحر الطويل عند المهلهل هو الزحاف
المفرد المتمثل يف زحاف القبض فقط ،وهذا يؤكد ما ذكره العروضيون من أن "القبض وهو حذف
الخامس الساكن سمة بارزة فيه"  ،ويقول المعمري ":ويدخل هذا البحر ...القبض ،وهو يف
(فعولن) حسن ،ويف (مفاعيلن) صالح" .
 -6من مظاهر وحدة األبيات التي جاءت على موسيقى البحر الطويل عند المهلهل أن العروض
واحدة مقبوضة على وزن (مفاعلن)" ،وضربها هو (مفاعلن) ،فهو إذن ضرب مقبوض مثل
العروض"  ،وهذه الصورة "هي األكثر شيو ًعا يف بحر الطويل"  ،ويف هذا يقول الدكتور محمد
حماسة" :من المعروف أنه ال يمكن جمع ضربين أو أكثر مع عروض واحدة ،فلكل عروض ضرب
واحد يف القصيدة الواحدة؛ وذلك ألن البيت هو وحدة القصيدة ،وشرط الوحدة التساوي" .
 -7اختلفت أحكام العروضيين يف دخول زحاف الكف يف البحر الطويل ،فذهب الربعي إلى أنه

 الهاشمي -ميزان الذهب ص32 انظر :إبراهيم أنيس -موسيقى الشعر ص60 شعبان صالح -موسيقى الشعر بين االتباع واالبتداع ص ،145وانظر :أبو حمدة -يف العبور الحضاري لنظريةالعروض ص ،26ومحمود مصطفى -أهدى سبيل إلى علمي الخليل ص35
 المعمري -الوايف بحل الكايف ص103 محمد حماسة -البناء العروضي للقصيدة العربية ص101 السابق نفسه. السابق نفسه.3641
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"يجوز فيه الكف ،وهو حذف السابع الساكن يف أجزائه السباعية إال الضرب"  ،وذكر المعمري أن
"الكف ال يكون إال يف (مفاعيلن) على قبح عند الخليل"  ،وذكر محمود مصطفى أن "كف
(مفاعيلن) قبيح عند الخليل ،حسن عند األخفش"  ،ومع هذه االختالفات فإن الكف لم يرد يف شعر
المهلهل الذي جاء على موسيقى البحر الطويل ،ولعل يف هذا داللة على رصانة شعره التي تنفر من
القبيح المرذول.
 -8نظم المهلهل من البحر الطويل البيت اليتيم المفرد والقطعة فقط  ،ولم ينظم النتفة وال القصيدة.
•

البحر املنسرح ،وتفعيالته هي:
مستفعلن مفعوالت مستفعلن

مستفعلن مفعوالت مستفعلن

بلغ عدد األبيات التي جاءت من المنسرح عند المهلهل خمسة أبيات ،وهي قطعة واحدة ،مطلعها :
َان ا ْلخ َبا ُء م ْن َأ َدم
َجنْب َوك َ

َأ ْنك ََح َها َف ْقدُ َها ْاألَ َراق َم في

(م ْستَعلن) ،كما ورد
وهي من المنسرح التام ،ووردت العروض مطوية يف األبيات كلها يف صورة ُ
أيضا يف صورة (مستعلن) ،ودخل زحاف الطي فقط على معظم التفعيالت يف حشو
الضرب
مطويا ً
ًّ
األبيات ،حيث دخل على (مستفعلن مفعوالت) لتصبحا يف صورة (مستعلن مفعالت).
بعد هذا العرض التحليلي لألبيات التي جاءت على موسيقى البحر المنسرح عند المهلهل ،يمكن
إثبات الخصائص العروضية لهذا البحر والمالحظات عليه ،وذلك على النحو اآلتي:
ومنهوكـا"  ،وورود األبيـات عنـد
تامـا
ً
 -1وردت القصيدة من المنسرح التام ،و"يستعمل هذا البحـر ًّ
 الربعي -كتاب العروض ص11 المعمري -الوايف بحل الكايف ص ،104وانظر :أبو حمدة -يف العبور الحضاري لنظرية العروض ص26 محمود مصطفى -أهدى سبيل إلى علمي الخليل ص ،35وانظر يف ذلك :إبراهيم أنيس -موسيقى الشعر ص58 انظر القصيدة يف الديوان ص81 محمد حماسة -البناء العروضي ص ،137وانظر :محمود مصطفى -أهدى سبيل إلى علمي الخليل ص،74والربعي -كتاب العروض ص ،47والتبريزي -كتاب الكايف يف العروض والقوايف ص79
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المهلهل من المنسرح التام فقط يؤكد ما ذهب إليه العروضيون مـن أن المنسـرح "اليسـتعمل مجـزو ًءا
قط" .
 -2وردت العروض يف األبيات التي جاءت من المنسرح مطوية ،وكذلك ورد الضرب ،وهذه الصـورة
قـديما وحـدي ًثا ،وا ّدعـى بعضـهم أن لـيس للمنسـرح يف حقيقـة األمـر
"هي التي اعترف بها العروضـيون
ً
سواها" ،
ويف هذا يقول الفيومي ":وزعم بعضهم أن العروض لم تسمع إال مطوية كالضرب"  ،وذكر آخـرون
أن هذا هو "المشهور من هذا البحر"  ،وهو "األكثر" .
 -3دخل على تفعيلة (مفعوالت) يف حشو األبيات زحاف الطي فقط ،ولم يدخلها الخبن ،وهـذا يقـرر
ما ذكره العروضيون من "أن (مفعوالت) غال ًبا مـا تـأتي مطويـة فتصـير (مفعـالت)"  ،ويف هـذا يقـول
غالبـا ،وأمـا خبنـه
الدكتور حسني عبد الجليل ":يدخل يف حشو هذا البحر من التغيير طي (م ْفعوالت) ً
فقبيح"  ،ويقول األستاذ محمود مصطفى":الخبن صالح إال يف (مفعوالت) فإنه قبيح" .
 -4دخل زحاف الطي فقط على تفعيلة (مستفعلن) األولى يف معظم أبيـات القصـيدة التـي جـاءت مـن
يفضله العروضيون ،ويف هذا يقول الدكتور إبراهيم أنـيس(":مسـتفعلن) األولـى
المنسرح ،وهذا هو ما ّ

 المعمري -الوايف بحل الكايف ص185 شعبان صالح -موسيقى الشعر بين االتباع واالبتداع ص230 الفيومي -شرح عروض ابن الحاجب ص ،129وانظر :المعمري -الوايف بحل الكايف ص ،185وإبراهيمأنيس -موسيقى الشعر ص91
 حسني عبد الجليل -ميزان الذهب -هامش ( )1من ص78 محمد حماسة -البناء العروضي للقصيدة العربية ص139 السابق ص137 حسني عبد الجليل -ميزان الذهب -هامش ( )1من ص78 محمود مصطفى -أهدى سبيل إلى علمي الخليل ص763643
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قد تصير (متفعلن) ،وقد تصير (مستعلن) ،وكالهما حسن جيـد كثيـر الـورود يف هـذا البحـر ،وإن كـان
أهل العروض يفضلون هنا (مستعلن)" .
 -5وردت (مفعوالت) يف حشو األبيات عند المهلهل مطوية يف جميع المواضع باستثناء موضع واحد
وردت فيه صحيحة ،وهذا يؤكد ما ذكره الدكتور إبراهيم أنيس يف قوله ":أما (مفعوالت) التي يف حشو
فكثيرا ما تصير (مف ُعالت)؛ بل إن الذو الموسيقي ليشهد بأن (مفعالت) هنا أجـود ،تسـتريح
األبيات
ً
إليها اآلذان وتطمئن إليها النفوس" .
 -6الزحاف الداخل يف جميع أجزاء األبيات التي وردت من المنسرح عند المهلهـل هـو زحـاف الطـي
فقط ،وهو زحاف مفـرد  ،وقـد ذكـر العروضـيون أنـه "يـدخل حشـوه مـن الزحـاف الخـبن  ،والطـي،
والخبل ،واألول فيه صالح إال يف مفعوالت ،فإنه فيه قبيح ...والثاين فيه حسن ...والثالث فيه قبيح" ،
ويقول األستاذ محمود مصطفى" :يدخل يف هذا البحر الخبن ،والطـي ،والخبـل ،والطـي حسـن حيثمـا
وقع" .
 -7لم يدخل الزحاف المزدوج يف األبيات التي جاءت من المنسرح ،فقد ذكر العروضيون أن "الخبل
فيه قبيح"  ،ويف هذا يقول المعمري" :ويمتنع خبل هذه العروض لما يؤدي إليه من اجتماع خمس

 إبراهيم أنيس -موسيقى الشعر ص92 السابق نفسه. البكرجي -شرح شفاء العلل ص102 المعمري -الوايف بحل الكايف ص ،189وانظر :الربعي -كتاب العروض ص ،49-48والتبريزي -كتاب الكايفيف العروض والقوايف ص81
 محمود مصطفى -أهدى سبيل إلى علمي الخليل ص76 أبو حمدة -يف العبور الحضاري لنظرية العروض ص ،109وانظر :محمود مصطفى -أهدى سبيل إلى علميالخليل ص ،76والمعمري -الوايف بحل الكايف ص189
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متحركات"  ،ويقول الدكتور محمد حماسة" :يالحظ أن هذا البحر ال يجتمع يف عروضه وضربه
الطي والخبن ،بل يتعاقبان ،فإما أن تكون العروض مطوية أو مخبونة؛ ألنهما لو اجتمعا فيها وقبلها
مفعوالت ،وهي آخرها حركة الجتمعت خمس حركات ،وهذا ال يرد يف الشعر" .
خلو شعر المهلهل من الخبل دليل على قوة شعره ورصانته  -واهلل أعلم.-
وأرى أن ّ
 -8نظم المهلهل من البحر المنسرح القطعة فقط ،فلم ينظم البيت المفرد وال النتفة وال القصيدة.
• البحر املديد،

وتفعيالته هي:
فاعالتن فاعلن فاعالتن

فاعالتن فاعلن فاعالتن

بلغ عدد األبيات التي جاءت على موسيقى البحر المديـد عنـد المهلهـل أربعـة أبيـات ،وهـذا تحليـل
عروضي لها:
أ -النتفة ،وهي عبارة عن بيتين ،هما :
ـن ا ْلفـــــ َر ُار
َيــــــا ل َب ْكــــــر َأ ْيـــــ َن َأ ْيـــــ َ

َيـــــــا ل َب ْكـــــــر َأنْشـــــــ ُروا لـــــــي ُك َل ْيــــــــ ًبا

َيــــــــا ل َب ْكــــــــر َفــــــــا ْظ َعنُوا َأ ْو َفح ُّلــــــــوا

الســــــ َر ُار
َصــــــر َح الشــــــ ُّر َو َبــــــ َ
ان ِّ

وهما من المديد المجزوء ،ووردت العروض صحيحة يف البيتين يف صورة (فاعالتن) ،كما ورد
أيضا يف صورة (فاعالتن) ،ودخل زحاف الخبن على التفعيلة الثانية من الشطر
الضرب
صحيحا فيهما ً
ً
الثاين يف البيت الثاين.
ب-بيتان وردا يف نهاية قصيدة من الخفيف ،هما :
ت َأ ْر ُجـــــ ـو َلـــــ ـذ َة ا ْل َعـــــ ـ ْيش َمـــــ ـا
َل ْســــــ ُ

ــال ُد َقـــــــد ب َســـــــاقي
ـت َأ ْجــــــــ َ
َأز ََمـــــــ ْ

ــوب َف َقــــــ ـدْ
َجل ُلــــــ ـوني جــــــــــ ْلدَ َحــــــــ ْ

ج َج َع ُلـــــــوا َن ْفســـــــ َي ع ْنـــــــدَ الت َراقـــــــي

 المعمري -الوايف بحل الكايف ص186 محمد حماسة -البناء العروضي للقصيدة العربية ص139 انظر الديوان ص35 انظر القصيدة يف الديوان ص593645
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وهما من المديد المجزوء ،ووردت العروض فيهما محذوفة يف صورة (فاعال) ،وورد الضرب
صحيحا يف صورة (فاعالتن) ،ودخل زحاف الخبن على التفعيلة األولى من الشطر الثاين يف البيتين،
ً
وعلى التفعيلة الثانية من الشطر الثاين يف البيت الثاين.
بعد هذا العرض التحليلي لألبيات التي جاءت من البحر المديد عند المهلهل ،يمكن إثبات
الخصائص العروضية لهذا البحر والمالحظات عليه ،وذلك على النحو اآلتي:
 -1وردت أبيات المديد عند المهلهل مجزوءة ،وهو بهذا يوافق أقرانه من الشعراء الجاهليين ،فلما لم
تاما قالوا" :إن هذا البحر مجزوء وجو ًبا"  ،ويف هذا
يجد العروضيون يف الشعر القديم مجيء المديد ًّ
يقول المعمري " :وأجزاؤه التي تركب منها يف الدائرة ثمانية؛ ألنه فيها :فاعالتن فاعلن مكررين أربع
مرات؛ لكنه يف االستعمال مجزوء بحذف خماسيه األخير من كل شطر منه وجو ًبا ،فال يستعمل إال
مسدسا" .
ً
 -2ورد للعروض الصحيحة يف األبيات التي جاءت من المديد عند المهلهل ضرب صحيح مثلها،
وهذه هي الصورة األولى التي يذكرها العروضيون عند دراستهم لهذا البحر  ،ويف هذا يقول
المعمري" :العروض األولى ...صحيحة ،أي :سالمة من التغيير ،وضربها واحد صحيح مثلها" ،
وما ورد عند المهلهل يؤكد صحة عبارة السيد الهاشمي الذي قال عن عروض المديد" :إذا استعملت
عروضه على وزن (فاعالتن) يجب استعمال ضربها على وزن فاعالتن الغير" .
 -3يدخل على البحر المديد من الزحاف" :الخبن ،والكف ،والشكل ،واألول فيه حسن ...والثاين فيه
 محمد حماسة -البناء العروضي للقصيدة العربية ص ،116وانظر :محمود مصطفى -أهدى سبيل إلى علميالخليل ص ،35وكامل جمعة -تيسير العروض وتجديده ص205
 المعمري -الوايف بحل الكايف ص ،107والربعي -كتاب العروض ص13 انظر :الهاشمي -ميزان الذهب ص ،36والربعي -العروض ص ،13والتبريزي -الكايف يف العروض والقوايفص ،24والمعمري -الوايف بحل الكايف ص107
 المعمري -الوايف بحل الكايف ص107 الهاشمي -ميزان الذهب ص393646
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صالح ...والثالث فيه قبيح"  ،ولم يدخل يف شعر المهلهل من هذه الزحافات إال ما استحسن ُه
العروضيون ،وهو الخبن فقط ،ويف هذا يقول الدكتور إبراهيم أنيس" :وأشهر ما يجري على حشو
أبيات المديد من تغيير أو تبديل أن ترى (فاعالتن) تصير (فعالتن) أحيانًا ،وأن ترى (فاعلن) تصير
( َفعلن) ...هذا هو المشهور الحسن يف تغييرات الحشو" .
 -4لم يدخل الزحاف المزدوج المتمثل يف زحاف الشكل يف أبيات المديد عند المهلهل ،وهو زحاف
مظهرا من مظاهر قوة شعر المهلهل.
استقبحه العروضيون  ،وأرى أن عدم دخول القبيح يعد
ً
 -5العلة الواردة يف األبيات التي جاءت على موسيقى البحر المديد عند المهلهل هي علة الحذف
فقط ،وهي من علل النقص .
 -6يعد قول المهلهل:
َيا ل َبكْر َأ ْي َن َأ ْي َن ا ْلف َرار

َيا ل َبكْر َأنْش ُروا لي ُك َل ْي ًبا

شاهدً ا عند معظم العروضيين على العروض الصحيحة والضرب الصحيح مثلها .
 -7نظم المهلهل من البحر المديد النتفة فقط ،فلم ينظم البيت المفرد ،وال القطعة  ،وال القصيدة.
 -8ورد للعروض المحذوفة يف أبيات المديد عند المهلهل الضرب الصحيح ،وهذا يرد ما ذهب إليه
السيد الهاشمي ،حيث قال" :إذا استعملت عروضه على وزن (فاعلن) يجب استعمال ضربها إما على

 المعمري -الوايف بحل الكايف ص ،111وانظر :الفيومي -شرح عروض ابن الحاجب ص ،81والربعي -كتابالعروض ص ،16والتبريزي -الكايف يف العروض ص ،28ومحمود مصطفى -أهدى سبيل إلى علمي الخليل ص37
 إبراهيم أنيس -موسيقى الشعر ص98 المعمري -الوايف بحل الكايف ص ،111ومحمود مصطفى -أهدى سبيل إلى علمي الخليل ص37 انظر :البكرجي -شرح شفاء العلل ص138 انظر :الربعي -كتاب العروض ص ،13والتبريزي -الكايف يف العروض ص ،24والفيومي -شرح عروض ابنالحاجب ص ،76والمعمري -الوايف بحل الكايف ص ،107ومحمد حماسة -البناء العروضي للقصيدة العربية
ص ،116وإبراهيم أنيس -موسيقى الشعر ص ،94ومحمود مصطفى -أهدى سبيل إلى علمي الخليل ص. 36-35
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(فاعلن) ،وإما على وزن ( َف ْعلن) بسكون العين"  ،وهذا يعني أن بعض العروضيين
(فاعالن) أو
وزن
ْ
ْ
لم يذكر يف حديثه عن صور عروض المديد :العروض المحذوفة والضرب الصحيح ،فقد ذكروا أن
(فاعالن) ،ومحذوف مثلها ،وأبتر"  ،ونجد ذلك
العروض المحذوفة لها "ثالثة أضرب :مقصور
ْ
عند الربعي  ،والتبريزي  ،والمعمري .
وأرى أن ما ورد يف شعر المهلهل يعد تقعيدً ا يف علم العروض؛ ألنـه شـاعر جـاهلي ،فشـعره يحـتج بـه،
رابعـا ،وهـو الضـرب الصـحيح اعتمـا ًدا
ومن هنا فإين أضيف إلى العروض المحذوفة يف المديـد ضـر ًبا ً
على ما ورد يف شعر المه لهل ،وقد أشار إلى ذلك الدكتور شعبان صالح ،حيث جعل الصورة السـابعة
للبحــر المديــد  :العــروض المحذوفــة والضــرب الصــحيح ،وجعــل شــاهدها هــذين البيتــين مــن شــعر
المهلهل فقال" :الصورة السابعة :يمثلها قول المهلهل:
ت َأ ْر ُجـــــ ـو َلـــــ ـذ َة ا ْل َعـــــ ـ ْيش َمـــــ ـا
َل ْســــــ ُ

ت َأ ْجــــ ـ َال ُد َقــــ ـد ب َســــ ـاقي
َأز ََمـــــ ْ

َجل ُلـــــــوني ج ْلـــــــدَ َح
ــــــــــوب َف َقــــــــــدْ
ْ

َج َع ُلـــــوا َن ْفســـــ َي ع ْنـــــدَ الت َراقـــــي

 ...العروض محذوفة ،والضرب صحيح" .
حبر الرمل،

وتفعيالته هي:
فاعالتن فاعالتن فاعالتن

فاعالتن فاعالتن فاعالتن

بلغ عدد األبيات التي جاءت من بحر الرمل عند المهلهل ثالثة أبيات يف قطعة واحدة ،مطلعها:
ت َأ ْبنَاؤُ نَا م ْن ف ْعلنَا
َعج َب ْ

َبيع ا ْلخَ ْي َل با ْلم ْعزى ال ِّل َجاب
إ ْذ ن ُ

 الهاشمي -ميزان الذهب ص39 السابق ص36 انظر :الربعي -كتاب العروض ص14-13 انظر :التبريزي -الكايف يف العروض والقوايف ص26-25 انظر :المعمري -الوايف بحل الكايف ص108 شعبان صالح -موسيقى الشعر بين االتباع واالبتداع ص2553648
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وهي من الرمل التام ،ووردت العروض تامة محذوفة يف األبيات الثالثة يف صورة (فاعلن) ،وورد
صحيحا يف البيت األول والبيت الثالث يف صورة (فاعالتن) ،وورد مخبونًا يف البيت الثاين يف
الضرب
ً
صورة ( َفعالتن) ،ودخل زحاف الخبن على معظم التفعيالت يف حشو األبيات ،ودخل زحاف
التشعيث على ا لتفعيلة األولى من الشطر الثاين يف البيت الثالث فقط  ،فدخلت على (فاعالتن)
فأصبحت يف صورة (فاالتن).
بعد هذا العرض التحليلي لألبيات التي جاءت على موسيقى بحر الرمل عند المهلهل ،يمكن إثبات
الخصائص
العروضية لهذا البحر والمالحظات عليه ،وذلك على النحو اآلتي:
تاما غير مجزوء.
 -1بحر "الرمل يستعمل غير مجزوء ويستعمل مجزو ًءا"  ،وورد عند المهلهل ًّ
 -2وردت العروض يف األبيات التي جاءت من الرمل عند المهلهل محذوفة على وزن (فاعلن) ،وهذا
يؤكد ما ذكره العروضيون من أن الرمل "إذا استعمل غير مجزوء يجب استعمال عروضته على وزن
(فاعلن) إال للتصريع"  ،ويف هذا يقول الدكتور حسن المبارك" :وأهم صور الرمل التام التي وردت
له يف الشعر العربي ثالث صور ،جاءت العروض محذوفة فيها جمي ًعا" .
 -3ذكر العروضيون أن بحر الرمل "يدخل حشوه من الزحاف :الخبن ،والكف ،والشكل .واألول فيه
حسن ...والثاين فيه صالح ...والثالث فيه قبيح"  ،وقد ورد يف معظم التفعيالت يف حشو أبيات الرمل
عند المهلهل زحاف الخبن فقط  ،وهو عند العروضيين "حسن"

أو "مستحسن"  ،وقد قال

 الهاشمي -ميزان الذهب ص ،71وانظر :محمود مصطفى -أهدى سبيل إلى علمي الخليل ص ،66ومحمدحماسة -البناء العروضي للقصيدة العربية ص74
 الهاشمي -ميزان الذهب ص71 حسن المبارك -موسيقى البحر الشعري ص131 المعمري -الوايف بحل الكايف ص171-170 السابق نفسه.3649
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الدكتور محمد حماسة" :الزحاف الشائع يف هذا البحر هو الخبن ،وهو كثير الوقوع بخالف الكف
والشكل"  ،وذهب الدكتور حسن المبارك إلى أن الخبن كثير يف بحر الرمل .
 -4لم يدخل زحاف الكف يف األبيات التي جاءت من بحر الرمل عند المهلهل  ،وهذا يؤكد ما ذهب
إليه العروضيون من أن "دخول الكف فيه أقل من الخبن ،وهو ال يدخل الضرب مطل ًقا بخالف
الخبن"  ،ويف هذا يقول الدكتور محمد حماسة" :الكف قليل جدًّ ا يف هذا البحر" .
جاريا مجرى العلة يف بعض بحور الشعر العربي مثل البحرالبسيط  ،فالخبن يف
 -5يعد الخبن زحا ًفا
ً
دائما،
عروض البسيط يعد زحا ًفا
جاريا مجرى العلة  ،وهذا يعني أنه ال يكون جار ًيا مجرى العلة ً
ً
صحيحا يف صورة (فاعالتن) يف
ويؤيد ذلك ما ورد يف ضرب الرمل عند المهلهل ،حيث ورد الضرب
ً
البيت األول والبيت الثالث ،وورد مخبونًا يف صورة ( َفعالتن) يف البيت الثاين ،أي أنه لم يلزم يف
القصيدة كلها؛ ولهذا نجد العروضيين يف دراستهم لبحر الرمل يذكرون له ثالثة أضرب هي :
الصح يح ،والمحذوف ،والمقصور ،فلم يذكروا المخبون ؛ ألن الخبن ال يلزم يف ضرب الرمل وال يف
عروضه ،ويف هذا يقول الدكتور شعبان صالح":ال اعتداد يف الرمل بحذف الثاين الساكن؛ ألنه حذف

 محمود مصطفى -أهدى سبيل إلى علمي الخليل ص68 محمد حماسة -البناء العروضي للقصيدة العربية ص73 انظر :حسن المبارك -موسيقى البحر الشعري ص128 محمود مصطفى -أهدى سبيل إلى علمي الخليل ص69 محمد حماسة -البناء العروضي للقصيدة العربية ص85 انظر :البكرجي -شرح شفاء العلل ص177-176 انظر يف ذلك :الهاشمي -ميزان الذهب ص ،71والمعمري -الوايف بحل الكايف ص ،167-166والتبريزي-الكايف يف العروض والقوايف ص ،65-64ومحمود مصطفى -أهدى سبيل إلى علمي الخليل ،وشعبان صالح-
موسيقى الشعر بين االتباع واالبتداع ص ،79ومحمد حماسة -البناء العروضي للقصيدة العربية ص77-75
3650
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غير الزم ،يحدث ويزول" .
 -6ورد التشعيث يف تفعيلة واحدة فقط يف حشو األبيات التي جاءت من بحر الرمل عند المهلهل،
وهذا ي ؤكد ما ذهب إليه العروضيون من أن التشعيث من العلل التي تجري مجرى الزحاف  ،فال يلتزم
بها الشاعر يف القصيدة كلها  ،ويف هذا يقول البكرجي" :عدم لزوم التشعيث ...دليل على أنه ليس
بعلة الزمة ،بل علة جارية مجرى الزحاف" .
 -7العلة التي دخلت على عروض بحر الرمل هي علة الحذف فقط  ،وهي من علل النقص .
 -8نظم المهلهل من بحر الرمل القطعة فقط ،فلم ينظم البيت المفرد  ،وال النتفة  ،وال القصيدة.
• البحر املتقارب ،وتفعيالته هي:
فعولن فعولن فعولن فعولن

فعولن فعولن فعولن فعولن

بلغ عدد األبيات التي جاءت على موسيقى البحر المتقارب عند المهلهل ثالثة أبيات ،وهذا
تحليل لهذه األبيات:
أ -النتفة ،وهي عبارة عن بيتين ،وهما :
َأ َشا َقت َ
ــر ْه
ْـك َمنْز َلــ بة َدائ َ

ـــره
ب َذات ال ُّطــ ُلوح إ َلى كَــاث َ

ين
َوخَ ْيل َتكَد ُس بالدارع َ

ك ََم ْشي ا ْل ُو ُعول َع َلى الظاه َر ْه

وهما من المتقارب التام ،ووردت العروض يف البيت األول محذوفة يف صورة (فعو) ،وورد ضربها
ُ
(فعول).
أيضا ،ودخل القبض على التفعيلة الثانية من الشطرين لتصبح
محذو ًفا يف صورة ( َفعو) ً
ُ
(فعول) ،وورد الضرب محذو ًفا يف صورة (فعو)،
ووردت العروض يف البيت الثاين مقبوضة يف صورة
ودخل زحاف القبض على التفعيلة الثانية من الشطرين.
 شعبان صالح -موسيقى الشعر بين االتباع واالبتداع ص75 انظر :البكرجي -شرح شفاء العلل ص167 السابق ص170 انظر :البكرجي -شرح شفاء العلل ص140 انظر الديوان ص373651
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ب-البيت المفرد اليتيم ،وهو :
َو َلما َر َأى َع َم ًرا َوا ْل ُمني َفا

َو َلما َر َأى ا ْل َع ْم َق ُقد َام ُه

صحيحا يف
وهو من المتقارب التام ،ووردت العروض فيه محذوفة يف صورة (فعو) ،وورد الضرب
ً
صورة (فعولن) ،ولم يدخل أي زحاف يف حشو البيت.
بعد هذا العرض التحليلي لألبيات التي جاءت على موسيقى البحر المتقارب عند المهلهل ،يمكن
إثبات الخصائص العروضية لهذا البحر والمالحظات عليه  ،وذلك على النحو اآلتي:
 -1وردت األبيات عند المهلهل يف صورة المتقارب التام ،وقد "استعملت العرب البحر المتقارب
تاما ومجزو ًءا" .
ًّ
 -2الزحاف الداخل على األبيات الواردة من البحر المتقارب عند المهلهل هو زحاف القبض فقط ،
ودخوله على المتقارب "حسن"  ،ويف هذا يقول الدكتور شعبان صالح" :حذف الخامس الساكن
من تفعيلة هذا البحر يكثر جدًّ ا" .
 -3العلة الداخلة على األبيات الواردة من البحر المتقارب عند المهلهل هي علة الحذف فقط  ،وهي
من علل النقص  ،فلم يدخل على البحر المتقارب عند المهلهل علة من علل الزيادة.
 -4لم يدخل البحر المتقارب الثلم والثرم ،وكالهما قبيح عند العروضيين  ،ولعل ابتعاد المهلهل
دليال على قوة شعره.
عن القبيح والمستقبح يعد ً
 -5ما ورد يف شعر المهلهل يف حشو األبيات يف جميع البحور يؤكد ما ذهــــــب إليه العروضيون مــــن
 انظر الديوان ص50 حسن المبارك -موسيقى البحر الشعري ص ،39وانظر :محمود مصطفى -أهدى سبيل إلى علمي الخليلص ،86ومحمد حماسة -البناء العروضي للقصيدة العربية ص86
 المعمري -الوايف بحل الكايف ص ،218وانظر :أبو حمدة -يف العبور الحضاري لنظرية العروض ص133 شعبان صالح -موسيقى الشعر بين االتباع واالبتداع ص36 انظر :البكرجي -شرح شفاء العلل ص138 انظر :المعمري -الوايف بحل الكايف ص219-2183652
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أن "ما يصيب الحشو من تغيير ال يلتزم يف أبيات القصيدة الواحدة ،بل ال يلتزم يف البيت الواحد" .
 -6نظم المهلهل من البحر المتقارب البيت اليتيم ،والنتفة ،ولم ينظم القطعة  ،وال القصيدة.
 -7وردت العروض محذوفة يف البيت األول ومقبوضة يف البيت الثاين ،وهذا يعني أن القبض ال يكون
جاريا مجرى العلة يف عروض المتقارب ،ومما يدل على أن القبض يف عروض المتقارب غير
زحا ًفا
ً
الزم ما يأتي:
أ -أن العروضيين لم يذكروا يف صور عروض المتقارب العروض المقبوضة .
ب -أن العروضيين يجعلون تفعيلة العروض صحيحة رغم دخول زحاف القبض عليها  ،ويف هذا
يقول الدكتور محمد حماسة" :العروض صحيحة مع مالحظة أنها يمكن أن تكون مقبوضة أو
محذوفة والضرب صحيح"  ،ويقول الدكتور شعبان صالح" :المتقارب التام تأتي عروضه صحيحة
دائما ،وال ينظر إلى ما يعتريها من تغيير"  ،ووافقهما الدكتور حسن المبارك بقوله" :تكون عروض
ً
دائما صحيحة
المتقارب يف صوره التامة ً

 -كما يري العروضيون -رغم أن هذه العروض قد يصيبها

القبض إال أنهم يقولون :إنها صحيحة ،معللين ذلك بأن القبض زحاف من الزحافات ال يلزم فيها" .
كما أن ورود العروض يف البيت األول محذوفة ويف الثاين مقبوضة يدل على أن الحذف علة من العلل
التي تجري مجرى الزحاف يف المتقارب ،فال يلتزم به الشاعر ،ويف هذا يقول البكرجي" :من العلل التي
ُأجريت مجرى الزحاف :الحذف يف العروض األولى من بحر المتقارب ...أعني أن عروض هذا البحر

 شعبان صالح -موسيقى الشعر بين االتباع واالبتداع ص88 انظر :الهاشمي -ميزان الذهب ص ،91والمعمري -الوايف بحل الكايف ص ،214-213ومحمود مصطفى-أهدى سبيل إلى علمي الخليل ص ،88-86ومحمد حماسة -البناء العروضي للقصيدة العربية ص ،87وحسن
المبارك -موسيقى البحر الشعري ص37
 محمد حماسة -البناء العروضي للقصيدة العربية ص87 شعبان صالح -موسيقى الشعر بين االتباع واالبتداع ص42 حسن المبارك -موسيقى البحر الشعري ص403653
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تارة توجد محذوفة السبب الخفيف من (فعولن) ،وتارة تأتي تامة من غير حذف" .
وهنا نجد الدكتور شعبان صالح يجعل "العروض صحيحة على الرغم من حذف السبب الخفيف؛ ألن
ذلك غير الزم يف عروض المتقارب"  ،ويقول" :العروض صحيحة على الرغم من دخول الحذف؛
ألنه ال يلزم يف العروض"  ،ومما يدل على أن الحذف يف عروض المتقارب غير الزم ما يأتي:
أ -أن العروضيين لم يذكروا يف صور عروض المتقارب العروض المحذوفة .
ب -أن العروضيين يجعلون تفعيلة العروض صحيحة رغم دخول علة الحذف عليها  ،ويف هذا يقول
أيضا ،ولكنها تكون صحيحة يف وصف
الدكتور حسن المبارك" :قد ترد العروض محذوفة ً
أيضا" :الحذف علة الزمة يف ضرب المتقارب ،كما أنه قد يصيب العروض،
العروضيين"  ،ويقول ً
دائما عند العروضيين ،ولهذا ال يلتزم الشاعر بالحذف يف
الزما فيها؛ ألنها صحيحة ً
بيد أنه ال يكون ً
هذه العروض ،ولكنه يلتزمه يف الضرب"  .ولكني أختلف مع العروضيين فيما ذهبوا إليه ،وأرى أن
الزما أم غير
عروض المتقارب تكون صحيحة ،ومحذوفة ،ومقبوضة ،فالزحاف أو العلة سوا ًء أكان ً
الزم فهو تغيير ال تكون معه التفعيلة صحيحة وال سالمة ،ذلك أن "السالم :ما َسلم من الزحاف" ،
"والصحيح :ما صح من الضروب ،وكل آخر نصف بيت سلم مما يقع يف األعاريض والضروب مما ال

 البكرجي -شرح شفاء العلل ص172 شعبان صالح -موسيقى الشعر بين االتباع واالبتداع ص39 السابق نفسه. انظر :الهاشمي -ميزان الذهب ص ،91والمعمري -الوايف بحل الكايف ص ،214-213ومحمود مصطفى-أهدى سبيل إلى علمي الخليل ص ،88-86ومحمد حماسة -البناء العروضي للقصيدة العربية ص ،87وحسن
المبارك -موسيقى البحر الشعري ص37
 حسن المبارك -موسيقى البحر الشعري ص47 السابق ص49 التبريزي -الكايف يف العروض والقوايف ص1103654
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يقع يف الحشو كالسالمة من القصر ،والقطع ،والبتر ،واإلذالة ،والتشعيث" .
والدليل على ما أذهب إليه من أن التغيير ًّأيا كان ال يجعل التفعيلة صحيحة ما يأتي:
 -1قول المعمري يف وصف العروض األولى للبحر المتقارب" :العروض األولى منها صحيحة  ،أي:
تغييرا ،وال
سالمة من التغيير"  ،فقوله هذا يدل على أن ما جرى مجرى الزحاف يف عدم اللزوم يعد ً
تكون معه العروض صحيحة.
" -2أن من الشعراء من التزم الحذف يف عروض المتقارب التام الصحيح الضرب"  ،ومنهم :ابن
الرومي .
أيضا يف عروض النوع الثالث المحذوف الضرب" ،
 -3أن "من الشعراء من التزم الحذف ً
ومنهم  :عمر بن أبي ربيعة ،والمتنبي ،وأبو العتاهية ،وأبو نواس.
ولعل التزام الشعراء بعلة الحذف يف عروض المتقارب قد دفع األستاذ الدكتور حسن المبارك إلى
القول بأن الحذف علة الزمة يف المتقارب ،ونجد هذا يف قوله" :إذا حدث يلزم يف التفعيلة؛ ألنه علة ال
أيضا" .
زحاف ،وقد يحدث يف ضرب المتقارب وعروضه ً
أما الدكتور شعبان صالح فذهب إلى " أنه نوع من التزام ما ال يلزم ،أو أن هذا الحذف الماثل يف جميع
األعاريض جاء عفو الخاطر دونما قصد من الشاعر" .

 السابق ص109 المعمري -الوايف بحل الكايف ص213 شعبان صالح -موسيقى الشعر بين االتباع واالبتداع ص43 السابق نفسه. السابق نفسه. السابق نفسه. حسن المبارك -موسيقى البحر الشعري ص38 شعبان صالح -موسيقى الشعر بين االتباع واالبتداع ص443655

جامعة األزهــــر

اجمللة العلمية لكلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنني بالقاهرة

ثانيًا :قضايا عروضية يف شعر املهلهل ،وفيها:
أ -التدوير يف شعر املهلهل:

مدورا من البحر
بلغ عدد األبيات المدورة يف شعر المهلهل سبعة عشر بيتًا ،حيث ورد أحد عشر بيتًا
ً

الخفيف ،وورد ستة أبيات مدورة من بحر الهزج ،وهذه أمثلة على األبيات المدورة يف شعر المهلهل:
*التدوير يف البحر اخلفيف :وورد منه أحد عشر بيتًا ،منها :
اس َع ْن َآ
َل ْي َس م ْثــلي ُيــخَ ِّب ُر الن َ

َبائـــه ْم ُق ِّت ُلوا َو َيـن َْسى ا ْلقت ََاال

َل ْم َأ ُر ْم َع ْر َص َة ا ْلكَتي َبة َحتى انْــ

ـــ َت َع َل ا ْل َو ْر ُد م ْن د َماء ن َع َاال

ـــاح َبـــكْر َف َما َي ْأ
ــر َفـــ ْت ُه ر َم ُ
َع َ

خُ ْ
ـــذ َن إال َلــبــاتــه َوا ْل َق َذ َاال

وورد منه ستة أبيات ،منها:

*التدوير يف حبر اهلزج:

َبــدَ ْأت ُْم َق ْو َمك ُْم با ْل َغــدْ

ر وا ْل ُعدْ َوان َوا ْل َقتْل

َو َل ْي َس الر ُج ُل ا ْل َماجـ

ـــدُ م ْث َل الر ُجل الن ْذل

َل َقــدْ ج ْئت ُْم ب َهـا َد ْه َما

َء كَا ْل َحية في ا ْل َج ْذل

مما سبق يتضح ما يأتي:
 -1أن " المدور هو البيت الذي اشترك شطراه يف كلمة واحدة بأن يكون بعضها من الشطر األول
وبعضها من الشطر الثاين" .
 -2يعد مصطلح "التدوير" هو المصطلح المستخدم عند العروضيين المحدثين  ،أما يف كتب
 انظر الديوان ص64 انظر :الديوان ص67 انظر :الديوان ص68 السابق نفسه. الهاشمي -ميزان الذهب ص24 انظر :شعبان صالح :موسيقى الشعر بين االتباع واالبتداع ص ،21ومحمد حماسة -البناء العروضي للقصيدةالعربية ص ،123وكامل جمعة -تيسير العروض وتجديده ص ،68وحسن المبارك -موسيقى البحر الشعري ص.22
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المدَ اخل ،والمدمج ،وهما البن رشيق
التراث فقد أطلق عليه العروضيون مصطلحات أخرى ،منهاُ :
متصال باآلخر غير منفصل منه  ،وقد جمعتهما كلمة
المداخل من األبيات ما كان قسيمه
ً
الذي يقولُ " :
أيضا"  ،وع ّبر عنه ابن الدهان بقوله" :اإلدماج أن يكون بعض الكلمة يف آخر
واحدة ،وهو المدمج ً
إدماجا من اندمجت يف الموضع :إذا دخلت فيه  ،فكأن
البيت وبعضها يف أول البيت اآلخر ،ويسمى
ً
البيت الثاين لتعلقه باألول داخل يف جملته" .
 -3ما ورد يف شعر المهلهل من وقوع أكثر األبيات المدورة يف البحر الخفيف  -حيث بلغ عددها أحد
عشر بيتًا  -من أصل سبعة عشر بيتًا  -يؤكد صحة ما ذهب إليه ابن رشيق القيرواين من أن التدوير
"أكثر ما يقع ...يف عروض الخفيف"  ،ويؤكد صحة ما ذهب إليه الدكتور محمد حماسة من أن
البحر الخفيف "يشيع فيه التدوير ،أي :اتصال شطري البيت" .
 -4من مظاهر قوة شعر المهلهل وقوع األبيات المدورة فيه ،ويف هذا يقول ابن رشيق عن ظاهرة
التدوير" :أكثر ما يقع ذلك يف عروض الخفيف ،وهو حيث وقع من األعاريض دليل على القوة" .
ب -إقامة القصيدة على حبرين ،وفيها:
 -1بناء القصيدة من اهلزج ومن الوافر اجملزوء:
نظم المهلهل قصيدته التي تحمل عنوانَ " :ر َماك اهلل من بغل"

على موسيقى بحر الهزج ومجزوء

الوافر ،حيث وردت األبيات التي تحمل األرقام )1( :و ( )3و ( )5و ( )7و ( )9و ( )13و ( )15و
( )16و ( )17و ( )19على التفعيالتَ :م َفاعي ُلن مفاعيلن

َمفاعي ُلن مفاعي ُلن

وهي بذلك يجوز أن تكون من بحر الهزج أو من الوافر المجزوء المعصوب الذي يحمل التفعيالت:
 ابن رشيق القيرواين -العمدة يف صناعة الشعر ونقده 284/1 ابن الدهان2006 -م -الفصول يف القوايف ص65 ابن رشيق القيرواين -العمدة 284/1 محمد حماسة -البناء العروضي للقصيدة العربية ص123 ابن رشيق القيرواين -العمدة 284/1 انظر الديوان ص68-673657
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ُم َفا َع ْلتُن ُم َفا َع ْلتُن

وذلك ألن "مجزوء الوافر إذا عصبت جميع تفاعيله اشتبه بالهزج؛ ألن (مفاع َلتن) فيه تصير إلى
(مفاعيلن)"  .أما األبيات الباقية التي تحمل األرقام )2( :و ( )4و ( )6و ( )8و ( )10و ( )11و
ُ
ُ
مفاعيل
(مفاعيل
( )12و ( )14و ( )18فقد وردت معظم تفعيالتها هكذا:
ُ
(مفاعيل مفاعي ُلن

ُ
مفاعيل مفاعي ُلن) أو

مفاعيلن مفاعيلن) وهي بذلك يجوز أن تكون من الهزج الذي دخله زحاف

الكف  ،أو من الوافر المجزوء الذي دخله زحاف النقص ،وهو "مركب من العصب والكف ،
ت)" .
كتسكين الخامس المتحرك وحذف السابع الساكن من (مفاع ْلتن) فيصير (مفاع ْل ُ
بعد هذا العرض يمكن إثبات المالحظات اآلتية:
أ -اتفق العروضيون على أن "الهزج وزن وثيق الصلة بمجزوء الوافر ،ويلتبس األمر يف بعض األحيان،
فال ندري أيعد البيت من مجزوء الوافر أم من الهزج" .
ب -اختلف العروضيون المحدثون يف الهزج ومجزوء الوافر ،هل يعدان بحرين منفردين أو أن كال
مستقال بنفسه؟ فذهب الدكتور إبراهيم أنيس إلى أنهما بحر واحد ،ونجد ذلك يف
بحرا
ًّ
منهما يعد ً
مستقال ،وأن يفرقوا بينه
عالجا
قوله" :تعود أصحاب العروض أن يعالجوا الوزن الذي يسمى بالهزج
ًّ
ً
وبين مجزوء الوافر ،ولكنا نؤثر النظر إليهما م ًعا لما بينهما من وجوه شبه تكاد تجعلهما وزنًا
واحدً ا" .
بحرا واحدً ا سواء
ووافقه الدكتور شعبان صالح بقوله" :المنطق الصائب يميل بنا إلى اعتبار البحرين ً
أسميناه الهزج كما ذهب إلى ذلك أستاذنا المرحوم الدكتور إبراهيم أنيس أم أسميناه مجزوء الوافر
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كما نرى نحن" .
ت -ذهب بعض العروضيين إلى أنه إذا جاءت تفعيالت القصيدة من الهزج ومن الوافر المعصوب فإن
"حملها على الهزج أولى؛ ألن هذا الوزن فيه أصلي"  ،فالنسبة إلى البحر الذي تكون فيه التفعيالت
أصلية ،أي :لم يدخلها زحاف  ،أولى من النسبة إلى البحر الذي دخله الزحاف  ،وهذا ما يراه البحث
 واهلل أعلم .-ث -ذهب الدكتور إبراهيم أنيس إلى أن "الهزج تطور لمجزوء الوافر ،جاءت به عصور الغناء أيام
العباسيين ،ولم يكن معرو ًفا أيام الجاهليين"  ،ولكني ال أرى ذلك بدليل هذه القصيدة التي نظمها
المهلهل من الهزج ومن الوافر المجزوء المعصوب والمنقوص ،وقد وقعت يف تسعة عشر بيتًا ،وهو
شاعر جاهلي.
ج -ذكر الدكتور إبراهيم أنيس أن "الصفة التي تفر بين الهزج ومجزوء الوافر هي أن (مفاعيلن) يف
ُ
(مفاعيل) فقط ،وقد استقبحوا هذا يف الوافر ولم يستسيغوه ،ولسنا ندري لم
الهزج يجوز أن تصبح
استقبح أصحاب العروض تغيير (مفاعيلن) إلى (مفاعيل) يف مجزوء الوافر واستحسنوه يف الهزج مع
ما نرى بينهما من صلة وثيقة" .
ُ
(مفاعيل)
ومن هنا فأنا أتفق مع الدكتور إبراهيم أنيس ،وأرى أن (مفاعيلن) يف الهزج عندما تصبح
ُ
ت) ،فالوزن
ت) ،وتكون
(مفاعيل) هي (مفاع ْل ُ
فإنها تساوي (مفاع ْلتن) يف الوافر عندما تصبح (مفاع ْل ُ
ممثال يف شعر المهلهل.
واحد؛ لذا ال داعي الستقباح ذلك ،ويؤيد ذلك وروده يف الشعر الجاهلي ً
ُ
ُ
(مفاعيل)
مفاعيل) يف الوافر؛ فإنهم بذلك يجزمون أن تفعيلة
نظرا الستقباح العروضيين مجيء (
حً -
 شعبان صالح -موسيقى الشعر بين االتباع واالبتداع ص35 محمود مصطفى -أهدى سبيل إلى علمي الخليل ص56 انظر :حسن المبارك -موسيقى البحر الشعري ص148-147 إبراهيم أنيس -موسيقى الشعر ص105 السابق نفسه.3659
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تكون يف الهزج فقط ،وبناء على ذلك تكون أبيات المهلهل التي تحمل األرقام ( )2و ( )4و ( )6و ()8
و ( )10و ( )11و ( )12و ( )14و ( )18من الهزج فقط  ،ويف هذا يقول الدكتور إبراهيم أنيس" :إذا
جاءت األبيات مكونة من مكرر (مفاعلتن) وحدها ،فذلك هو مجزوء الوافر يف صورته األصلية
القديمة ،وإذا رويت من مكرر (مفاعيلن) وحدها فهنا يلتبس األمر بين مجزوء الوافر والهزج ،وإذا
وصلتنا مكونة من مكرر (مفاعيل) وحدها فذلك هو الهزج المحض ،وقد تشتمل األبيات على الصور
الثالث" .
ب -بناء القصيدة من اخلفيف واملديد:

نجد ذلك يف موضع واحد فقط يف الديوان كله حين نظم المهلهل قصيدته التي تحمل عنوان" :طفلة

لعوب"

على البحر الخفيف يف تسعة أبيات ،ثم خرج من موسيقى البحر الخفيف إلى موسيقى

البحر المديد يف آخر بيتين ،فبدأ القصيدة بقوله:
وب َلذ َيذ بة في ا ْلعنَا
ُء َل ُع ب

ط ْف َل بة َما ا ْبنَ ُة ا ْل ُم َج ِّلل َب ْي َضا
◦/◦///◦//◦//◦/◦//◦/
فاعالتن /متفعلن /فعالتن

◦/◦//◦/◦//◦//◦/◦///
فعالتن /متفعلن /فاعالتن

وتستمر القصيدة على موسيقى البحر الخفيف حتى البيت التاسع  ،ثم يقول يف البيتين األخيرين من
موسيقى البحر المديد :
ت َأ ْر ُجو َلذ َة ا ْل َع ْيش َما
َل ْس ُ

ت َأ ْج َال ُد َقد ب َساقي
َأز ََم ْ

◦//◦/◦//◦/◦/◦//◦/

◦/◦//◦/◦//◦/◦/◦///

فاعالتن /فاعلن /فاعلن

فعالتن /فاعلن /فاعالتن

 السابق ص106 انظر :الديوان ص58 انظر الديوان ص59-58 السابق نفسه.3660
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َج َع ُلوا َن ْفس َي عنْدَ الت َراقي
◦/◦//◦/◦///◦/◦///

◦//◦/◦//◦/◦/◦//◦/

فعالتن /فعلن /فاعالتن

فاعالتن /فاعلن /فاعلن
بعد هذا العرض يمكن إثبات ما يأتي:

أمرا "غير مسلوك للعرب"  ،قال المعمري" :إدخال بحر يف بحر،
أ -يعد بناء القصيدة من بحرين ً
وهو غير جائز"  ،وقد ورد هذا عند المهلهل يف موضع واحد فقط  ،وأختلف مع المعمري فيما ذهب
إليه  ،فأرى أن إدخال بحر يف بحر يكون جائزًا ،وذلك بدليل ما يحدث يف التشابه بين البحور ،كما نجد
يف التشابه الكبير بين الهزج وبين الوافر المعصوب المجزوء ،بحيث تكون بعض أبيات القصيدة من
الهزج ،وبعضها اآلخر من الوافر المعصوب وهو حسن عند العروضيين ،وقد وقع ذلك يف شعر
المهلهل  ،وهو شاعر جاهلي ،ومن شعره استخرج العروضيون قواعد علم العروض.
ب -تعد موسيقى البحر المديد قريبة من موسيقى البحر الخفيف ،فقد بنى المهلهل قصيدته على
هذين البحرين ،وتابعه أبو العتاهية ،ونجد ذلك يف قول الدكتور شعبان صالح" :الشطر الثاين من البيت
الــثالث فـــيما اقتبـــسناه خرج من المديد إلى الخفيف" .
تَ -ي ْس ُهل على الشعراء الذين ينظمون من البحر الخفيف المـزج بينـه وبـين غيـره مـن البحـور ،فكمـا
حــدث المــزج بينــه وبــين المديــد كــذلك حــدث المــزج بــين الخفيــف والمنســرح عنــد بعــض الشــعراء
المحدثين ،ويف هذا يقول الدكتور شعبان صالح عن قصيدة (يف الشتاء) لعلي محمود طه والتي تقـع يف
سبعة عشر بيتًا" :خرج علي محمـود طـه مـن موسـيقى بحـر الخفيـف إلـى موسـيقى بحـر المنسـرح يف
البيتين التاسع والحادي عشر" .
 المعمري -الوايف بحل الكايف ص180 السابق نفسه. شعبان صالح -موسيقى الشعر بين االتباع واالبتداع ص243 السابق ص1893661
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 -3ختفيف اهلمز:
لجأ المهلهل إلى تخفيف الهمز يف بيتين فقط  ،ونجد ذلك يف قوله من الوافر :
كار
َأ َه َ
اج َق َذا َء َع ْيني ْاإل ِّذ ُ

وع َل َها انْحدَ ُار
هُدُوًّا َفالدُّ ُم ُ

هدوا وهدو ًءا.
واوا ،ويستقيم وزن البيت بالكلمتين ًّ :
فأصل الكالم( :هدو ًءا) ،فخفف الهمزة بقلبها ً
أيضا يف قوله من الهزج أو من الوافر المعصوب :
كما لجأ إلى التخفيف ً
َالر ْجل
َو َل ْي َس الرَّاسُ ك ِّ

َو ُقـ ْلـتـ ُْم ُك ْف ُؤ ُه ر ْج بل

فأصل الكالم (الرأس) ،فخفف الهمزة بقلبها أل ًفا مع أن وزن البيت يستقيم بالكلمتين :الراس
والرأس.
وقد درس العروضيون هذا التخفيف يف باب (الضرائر) ،حيث قال ابن عصفور" :وأما إبدال الحرف
من الحرف فإنهم قد يفعلون ذلك يف الشعر يف الموضع الذي اليجوز فيه مثله يف الكالم ليتوصلوا به
إلى ما اضطروا إليه من تحريك الساكن أو تسكين متحرك أو غير ذلك ،فمنه :إبدال الهمزة من
األلف...ومنه إبدال الهمزة من الياء حيث ال يجوز يف الكالم ...ومنه إبدال الهمزة من واو ساكنة
مضموم ما قبلها" .
بعد هذا العرض يمكن إثبات المالحظات اآلتية:
أ -إبدال حرف من حرف يف شعر المهلهل لم يكن على سبيل الضرورة؛ وذلك الستقامة البيت
بالكلمتين مع الهمزة المحققة والهمزة المخففة ،وهذا يؤكد أن "إبدال الحركة من األخرى واقع يف
فصيح الكالم" .
ب -يعد اإلبدال بين الحروف يف شعر المهلهل من باب تسهيل الهمز وتخفيفه؛ ألنه لم يضطر إلى
 انظر الديوان ص31 انظر الديوان ص67 ابن عصفور1420 -هـ1999/م -ضرائر الشعر ص176-173 األلوسي1418 -هـ1998/م -الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناشر ص993662
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تحريك ساكن أو تسكين متحرك  ،ومعلوم أن أوجه تخفيف الهمز ثالثة  ،هي "اإلبدال ،والحذف ،وأن
تجعل بين بين"  ،وورد يف شعر المهلهل تخفيف الهمزة الساكنة بإبدالها "حيث تبدل بحرف يجانس
حركة ما قبلها ،فإن كانت حركته فتحة أبدلت أل ًفا نحو :رأس وراس" .
فمثال يف
ت -ما ورد يف شعر المهلهل يجعلنا نعيد النظر يف عبارات العروضيين الذين درسوا الضرائرً ،
واوا"  ،ويف هذه
قول الحيدرة يف "باب ما يجوز للشاعر إذا اضطر ...قلب الهمزة يا ًء أو أل ًفا أو ً
العبارة أر ى أن تحذف عبارة (إذا اضطر)؛ ألن الشاعر قد يلجأ إلى قلب الهمزة من باب التخفيف
وليس االضطرار كما فعل المهلهل  -واهلل أعلم -
 -4حذف ألف (نا):
لجأ المهلهل إلى حذف األلف من (نا) الفاعلين يف بيتين وردا من البحر الكامل  ،هما قوله :
م ْثل ِّ
الذئَاب َسري َعة ْاإل ْقدَ ام

َو َر َج ْعنَا ن َْج َتنئ ا ْل َقنَا في ُضمر
◦//◦/◦/◦//◦///◦//◦///
وقوله :
وت َق ْيس َقدْ َو َط ْأنَا َو ْط َأ ًة
َو ُب ُي ُ

َفت ََر ْكنَا َق ْي ًسا َغ ْي َر َذات َم َقام

◦/◦///◦//◦/◦/◦//◦///
(متَفاعلن) تقابل (ورجعن
فالحركات والسواكن يف التفعيلة األولى هي ( )◦//◦///وهي تفعيلة ُ
نجـ) يف البيت األول ،و (فتركن قيـ) يف البيت الثاين ،وذلك بحذف األلف من (نا) يف (رجعنا) و
ْ
(متفاعل) بوقوع علة القطع فيها ،وهذا ال يجوز يف حشو
(تركنا)؛ ألن إثبات األلف يحول التفعيلة إلى
البيت؛ ألن القطع علة تكون يف العروض والضرب فقط.
 -أبو الفداء1425 -هـ2004/م -كتاب الكناش يف فني النحو والصرف  ،169/2وانظر :سيبويه -الكتاب 544-541/3

 أبو الفداء -كتاب الكناش 169/2 الحيدرة1423 -هـ2002/م -كشف المشكل يف النحو ص686 انظر الديوان ص76 السابق نفسه.3663
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ويعد هذا الحذف من الضرورات الشعرية ،ويدرسه العروضيون يف ضرورات النقص ،ويف هذا يقول
ابن عصفور" :فصل النقص ،وهو منحصر يف نقص حركة ،ونقص حرف ،ونقص كلمة"  ،وأطلق
عليها األلوسي ضرورات الحذف ،حيث قال" :واعلم أن ضرائر الحذف مختلفة ،فإنها تارة تكون
بحذف حرف ،وأخرى بحذف حركة  ،ومرة بحذف حرفين أو أكثر ،وأخرى بحذف كلمة" .
بعد هذا العرض يمكن إثبات المالحظات اآلتية:
أ -ما ورد يف شعر المهلهل من حذف ألف (نا) يؤكد ما اشترطه العروضيون يف ذلك ،حيث قال
الحيدرة " :يف باب ما يجوز للشاعر إذا اضطر ...طرح األلف والواو والياء لثبات الوزن من غير مالقاة
ساكن" .
ب -جاء حذف ألف (نا) يف البيتين عند المهلهل لمنع وقوع علة القطع يف حشو البيت ،أي أنه اضطر
إلى ذلك لثبات الوزن  ،وأرى أن هذا الحذف يندرج تحت قصر الحركة الطويلة  -واهلل أعلم -
 -5صرف املمنوع من الصرف:
يعد تنوين الممنوع من الصرف من الضرورات الشعرية التي تكون بالزيادة  ،قال ابن عصفور" :وأما
زيادة الحرف فمنها :إلحاقك التنوين فيما ال ينصرف ر ًّدا إلى أصله من الصرف"  ،وقد ورد صرف ما
ال ينصرف يف ثالثة عشر بيتًا يف شعر المهلهل  ،ووردت يف البحر الكامل  ،والخفيف ،والوافر ،والسريع
 ،وهذا مثال من كل بحر على ذلك:

 ابن عصفور -ضرائر الشعر ص65 األلوسي -الضرائر ص39 الحيدرة -كشف المشكل يف النحو ص686 انظر :ابن رشيق القيرواين -العمدة  ،1060/2ومحمود مصطفى -أهدى سبيل إلى علمي الخليل ص139 ابن عصفور -ضرائر الشعر ص133664
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*البحر الكامل :ورد صرف الممنوع من الصرف يف ثمانية أبيات  ،منها قوله :
الر َقاب َس َوام
بِعَزَائِمٍ ُغ ْلب ِّ

َف َق َض ْي َن َد ْينًا كُن َقدْ ُض ِّمن ُه

◦/◦///◦//◦/◦/◦//◦///
وهنا نالحظ أنه تم صرف الممنوع من الصرف وهو صيغة منتهى الجموع يف (عزائم) ؛ وذلك ألن
ُ
تفاعل) ،وهذا غير موجود يف حشو الكامل ،
(م
(متفاعلن) إلى ُ
منعها من الصرف يحول التفعيلة من ُ
فزحاف الكف ال يدخل يف البحر الكامل.
*البحر اخلفيف :ورد صرف الممنوع من الصرف يف بيتين ،منها قوله :
َو ْي َح ُأ ِّمي َو َو ْي َح َها ل َقتيل

احا
م ْن َبني تَغْلِبٍ َو َو ْي ًحا َو َو َ
◦/◦//◦/◦//◦//◦/◦//◦/

وهنا نالحظ أنه تم صرف الممنوع من الصرف وهو كلمة (تغلب)  ،للخروج من الزحاف المزدوج
(متَفعلن) ،فقد ذهب
(متَع ُلن) إلى الزحاف المفرد وهو الخبن يف صورة ُ
وهو الخبل يف صورة ُ
العروضيون إلى أنه "اليجوز الطي يف (مستفع لن) البتة وال الخبل" .
*البحر الوافر :ورد صرف الممنوع من الصرف يف بيتين ،منها قوله :
َغدَ ا َة ك ََأننَا َو َبني َأبينَا

ب َجنْب عُنَيْ َزةً َر ْح َيا ُمدير
◦/◦//◦/◦/◦//◦///◦//

وهنا نالحظ أنه "صرف (عنيزة) بالتنوين"

 ،وأرى أن هذا التنوين إنما جاء حتى تستقيم تفعيلة

(م َفا َع ْلتن).
الوافر ُ
 انظر الديوان ص77 انظر الديوان ص25 الزمخشري -القسطاس يف علم العروض ص116 انظر الديوان ص42 األلوسي -الضرائر ص913665
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*البحر السريع :ورد صرف الممنوع من الصرف يف بيت واحد ،هو قوله :
َأ ْش َبا َه جن َك ُل ُيوث الطر ْيق

َس َعاليا ت َْحم ُل م ْن تَغْلِبٍ
◦//◦/◦///◦/◦//◦//

وهنا نالحظ أنه تم صرف الممنوع من الصرف وهو كلمة (تغلب)؛ ألن عدم صرفها يجعل عروض
السريع على وزن ( َم ْفعل) أو ( َف ْعلن)  ،وهو غير موجود يف البحر السريع.
بعد هذا العرض يمكن إثبات ما يأتي:
أ -ذكر الحيدرة أن الشاعر يلجأ إلى الضرورة الشعرية "إما إلقامة وزن ،وإما لضعف تصرف ،وإما
لبلوغ غرض ال بد منه ،وال يستطاع أن يعبر عنه إال بذلك اللفظ"  ،وذكر الصنعاين أن الشاعر "يضطر
إلى إثبات قافية أو إلى استقامة وزن الشعر فيرتكب أشياء ال يجد منها ُبدًّ ا وإن كان الصواب غيرها،
لكن ذلك يكون ضرورة"  ،وأرى أن المهلهل قد لجأ إلى ضرورة صرف الممنوع من الصرف
لألسباب اآلتية:
 -1التخلص من زحاف غير موجود يف البحر ،كما حدث يف صرف صيغ منتهى الجموع التي وردت يف
البحر الكامل وهي صرف (جماجم)  ،و(عوابس)  ،و(شواهر)  ،و(حواسر)  ،و(عواطل) ،

 انظر الديوان ص57 الحيدرة -كشف المشكل يف النحو ص687 الصنعاين1411-هـ1991/م -كتاب التهذيب الوسيط يف النحو ص420 انظر الديوان ص48 انظر الديوان ص49 انظر الديوان ص76 انظر الديوان ص77 انظر الديوان ص833666
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و(حجاجج)  ،و(عزائم)  ،وكذلك صرف (تغلب)  ،وهي ممنوعة من الصرف للعلمية ووزن
الفعل  ،حيث تم صرف هذه الكلمات حتى تستقيم تفعيلة (متفاعلن) ؛ ألن عدم الصرف يجعل
ُ
متفاعل) بحذف السابع الساكن  ،وال يدخل زحاف الكف على البحر الكامل.
التفعيلة (
 -2استقامة الوزن وثباته  ،كما حدث يف قوله من الوافر :
َأ ُق ُ
ول لتغلب والعز فيها

◦/◦//◦/◦/◦//◦///◦//

ومثلها صرف (عنيزة)  ،فال بد من الصرف هنا حتى نستطيع الوصول إلى تفعيلة الوافر (مفاعلتن).
 -3البعد عن َض ْرب غير موجود يف البحر ،كما حدث مع صرف (تغلب) يف البحر السريع .
بدال من الزحاف المزدوج  ،كما حدث يف صرف (تغلب) يف البحر
 -4اللجوء إلى الزحاف المفرد ً
الخفيف للخروج من الخبل  ،وهو زحاف مزدوج إلى الخبن وهو زحاف مفرد .
ب -الممنوع من الصرف الذي تم صرفه يف شعر المهلهل نوعان ،هما:
*العلمية ووزن الفعل وتمثلت يف كلمة (تغلب) ،والعلمية والتأنيث وتمثلت يف كلمة (عنيزة).
*صيغة منتهى الجموع  ،ووردت الصيغ كلها يف البحر الكامل .
ت -يعد صرف الممنوع من الصرف من الضرائر المستحسنة ،قال األلوسي" :الضرورة ما ال

 انظر الديوان ص85 انظر الديوان ص ،77وقد تحدثت عنها يف الصفحات السابقة. انظر الديوان ص84 انظر الديوان ص33 انظر الديوان ص ،42وقد تحدثت عنها يف الصفحات السابقة. انظر الديوان ص ،57وقد تحدثت عنها يف الصفحات السابقة. تحدثت عن ذلك يف الصفحات السابقة. انظر الديوان ص85-84-83-77-76-49-483667
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يستهجن ،وال تستوحش منه النفس كصرف ما ال ينصرف"  ،وجعلها الحيدرة من الصنف الذي
"يكون خفي ًفا على القلوب سائغًا يف األسماع ال ينقص الشعر وال يذم بركوبه الشاعر"  ،وأرى أن
لجوء المهلهل إلى "ضرورة مستعملة غير مستقبحة"  ،دليل على قوة شعره وعدم اضطرابه.
ث -وقعت ضرورة صرف الممنوع من الصرف يف ثالثة عشر بيتًا من شعر المهلهل  ،وقد توزعت
على أربعة أبحر هي الكامل  ،والخفيف  ،والوافر ،والسريع.
 -6إشباع احلركات:
يعد "إشباع الحركات حتى يصرن حرو ًفا"

نو ًعا من الضرائر الذي "يكون خفي ًفا على القلوب،

سائغًا يف األسماع  ،ال ينقص الشعر ،وال ُيذم بركوبه الشاعر"  ،وقد ورد إشباع الحركة يف شعر
المهلهل على النحو اآلتي:
أوال :إشباع امليم :ورد إشباع الميم يف أربعة عشر بيتًا  ،وتوزعت على خمسة أبحر هي  :البسيط ،
والوافر ،والخفيف  ،والكامل  ،والسريع  ،وهذه أمثلة على ما ورد منه يف كل بحر:
*البحر البسيط  :ورد إشباع الميم يف أربعة أبيات  ،ووقع اإلشباع يف عروض األبيات كلها  ،ومنها
قوله :
َحتى ُأ َب ْهر َج َبك ًْرا َأ ْين ََما ُوجدُ وا

ت باهلل َال َأ ْر َضى بِقَتْلِهِم
َآ َل ْي ُ
◦///◦//◦/◦/◦//◦/◦//◦/◦/

 األلوسي -الضرائر ص15 الحيدرة -كشف المشكل يف النحو ص687 الصنعاين -التهذيب الوسيط يف النحو ص425 الحيدرة -كشف المشكل يف النحو ص689 السابق ص687 انظر الديوان ص 27و ص45 انظر الديوان ص273668
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وهنا نالحظ أنه ال بد من إشباع الميم يف (بقتلهم) حتى تستقيم تفعيلة البسيط ( َفع ُلن).
*البحر الوافر :ورد إشباع الميم يف أربعة أبيات  ،ووقع اإلشباع يف حشو األبيات كلها  ،ومنها قوله :
َو َت ْع ُفو عَنْهُمُ َو َل َ
ك ا ْقتدَ ُار

َوإن َ
ْت ت َْح ُل ُم َع ْن ر َجال
ك ُكن َ

◦/◦//◦///◦//◦/◦/◦//
وهنا نالحظ أنه ال بد من إشباع الميم يف (عنهم) حتى تستقيم تفعيلة الوافر (مفاع َلتن).
*البحر اخلفيف :ورد إشباع الميم يف بيتين  ،ووقع اإلشباع يف حشو البيتين  ،من ذلك قوله:
َما َلك ُْم َع ْن م َالكنَا م ْن َم َجال

َقدْ مََلكْنَا ُكمُ َفكُونُوا َعبيدً ا
◦/◦//◦/◦//◦//◦/◦//◦/

وهنا نالحظ أنه تم إشباع الميم يف (ملكناكم) حتى تستقيم تفعيلة الخفيف (متفع لن) بزحاف الخبن؛
ألن عدم اإلشباع يؤدي إلى وقوع الخبل ،وهو غير جائز يف البحر الخفيف .
البحر الكامل :ورد إشباع الميم يف بيتين ،ووقع اإلشباع مرة يف عروض الكامل  ،ومرة يف حشوه ،
وذلك يف قوله :

وت َي ْشك َُر خَ ْب َط ًة
طت ُب ُي َ
َو َل َقدْ خَ َب ُّ

َأخْ َوا ُلنَا و ُهمُ بنو ْاألَ ْع َمام
◦/◦/◦/◦//◦///◦//◦/◦/

(متَفاعلن).
وهنا نالحظ أنه تم إشباع الميم يف (هم) حتى تستقيم تفعيلة الكامل ُ

 انظر الديوان ص 32و ص 42و ص51 انظر الديوان ص32 انظر الديوان ص72 انظر الزمخشري -القسطاس يف علم العروض ص116 انظر الديوان ص48 انظر الديوان ص773669
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*البحر السريع :ورد إشباع الميم يف بيتين ،ووقع اإلشباع مرة يف عروض السريع  ،ومرة يف حشوه ،
ونجد اإلشباع يف قوله:

ت َْوبي َل ُه فا ْعتَر ُفوا با ْل َم ُذو ْ

َف َقدْ ت ََرو ْيت ُْم َو َما ذُقْ ُتمُ
◦//◦/◦//◦/◦/◦//◦//

وهنا نالحظ أنه تم إشباع الميم يف (ذقتم) حتى تستقيم تفعيلة السريع (مفعال).
ثانيًا :إشباع اهلاء :ورد إشباع الهاء يف أربعة وأربعين بيتًا  ،توزعت على سبعة أبحر ،هي :السريع  ،والكامل،
والوافر ،والطويل  ،والخفيف  ،والبسيط  ،وا لمتقارب  ،وهذه أمثلة على ما ورد منه يف كل بحر:
*البحر السريع :ورد إشباع الهاء يف ستة عشر بيتًا ،ووقع اإلشباع يف عروض السريع  ،ويف حشوه ،
ومن األمثلة على ذلك قوله :
ين لَهُ با ْل ُح ُقو ْ
َب ْل َمل ب
كد َ

َل ْم َي ُ
ك كَالس ِّيد في قَوْمِهِ

◦◦//◦/◦///◦/◦///◦/

◦//◦/◦///◦/◦///◦/

وهنا نالحظ أنه تم إشباع الهاء يف كلمة (قومه) حتى تستقيم تفعيلة (مفعال) يف عروض السريع  ،كما
تم إشباع الهاء يف (له) حتى تستقيم تفعيلة (مستعلن) يف حشو البيت؛ ألن عدم اإلشباع يجعلها على
ُ
(مستعل) وهذا غير جائز يف حشو البيت من السريع.
وزن
*البحر الكامل :ورد إشباع الهاء يف تسعة أبيات ،ووقع اإلشباع يف عروض الكامل  ،ويف حشوه ،
فقْدَانُ ُه َو َأخَ ل ُرك َْن َمكَاني
َان الذخ َير َة للز َمان َف َقدْ َأتَى
ومن ذلك قوله  :ك َ
◦/◦///◦//◦///◦//◦/◦/
(متْفاعلن).
وهنا نالحظ أنه تم إشباع الهاء يف كلمة (فقدانه)  ،حتى تستقيم تفعيلة الكامل ُ
 انظر الديوان ص55 السابق نفسه. انظر الديوان ص 55و ص 56و ص 57وص 53وص54 انظر الديوان ص 55وص 56وص 55وص 57وص54 انظر الديوان ص56 انظر الديوان ص  87و ص84 انظر الديوان ص 86وص  82وص  83وص84 انظر الديوان ص843670
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*البحر الوافر :ورد إشباع الهاء يف تسعة أبيات ،ووقع اإلشباع يف عروض الوافر ويف حشوه  ،ومن
ذلك قوله :
َلدَ ى َأ ْو َطان َأ ْر َو َع َل ْم يَشِنْهُ

َو َل ْم َي ْحدُ ْ
ث لَهُ في الناس َع ُار
◦/◦//◦/◦/◦//◦/◦/◦//

◦/◦//◦///◦//◦/◦/◦//

وهنا نالحظ أنه تم إشباع الهاء يف العروض حتى تستقيم التفعيلة (فعولن) ،كما تم إشباع الهاء يف حشو
البيت يف كلمة (له) حتى تستقيم تفعيلة (مفا َع ْلتُن).
*البحر الطويل :ورد إشباع الهاء يف أربعة أبيات ،ووقع اإلشباع يف عروض الطويل يف ثالثة أبيات ،
ووقع يف حشوه يف بيت واحد،
وهو قوله :

َف َمنْ َق َص بة في هَ ِذ ِه َو َم َذل بة

َو َش ٌّر شم ٌّر َب ْينَك ُْم ُم َت َفاق ُم

◦//◦///◦//◦/◦/◦///◦//
ُ
(فعول) يف حشو البيت.
وهنا نالحظ أنه تم إشباع الهاء يف كلمة (هذه) حتى تستقيم تفعيلة
*البحر اخلفيف :ورد إشباع الهاء يف ثالثة أبيات  ،ووقع اإلشباع يف حشو األبيات كلها  ،ومنها
قوله :
احا
َوا ْع َل َما أَنَّهُ ُم َال ك َف َ

َيا خَ لي َلي نَاديا لي ُك َل ْي ًبا

◦/◦//◦/◦//◦//◦/◦//◦/
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وهنا نالحظ أنه تم إشباع الهاء يف (أنّه) للخروج من الزحاف المزدوج وهو الخبل إلى الزحاف المفرد
وهو الخبن؛ ألن الخبل غير جائز يف البحر الخفيف .
*البحر البسيط :ورد إشباع الهاء يف بيتين ،ووقع اإلشباع مرة يف عروض البسيط  ،ومرة يف حشوه ،
ومن ذلك قوله :
َما ك ُُّل آَلَائِهِ َيا َق ْو ُم ُأ ْحص َيها

ا ْل َح ْز ُم َوا ْل َع ْز ُم كَانَا م ْن صَنِيعَتِهِ

◦/◦/◦//◦/◦/◦//◦/◦//◦/◦/

◦///◦//◦/◦/◦//◦/◦//◦/◦/

وهنا نالحظ أنه تم إشباع الهاء يف كلمة (صنيعته) حتى تستقيم تفعيلة ( َفعلن) ،كما تم إشباع الهاء يف
كلمة (آالئه) حتى تستقيم تفعيلة (فاعلن) يف حشو البيت.
*البحر املتقارب :ورد إشباع الهاء يف بيت واحد ،ووقع اإلشباع يف عروض المتقارب ،ونجد ذلك يف
قوله :
َو َلما َر َأى َع َم ًرا َوا ْل ُمني َفا

َو َلما َر َأى ا ْل َع ْم َق قُدَّامَهُ
◦//◦/◦//◦/◦//◦/◦//

وهنا نالحظ أنه تم إشباع الهاء يف كلمة (قدامه) حتى تستقيم تفعيلة (فعو) يف عروض المتقارب.
بعد هذا العرض يمكن إثبات ما يأتي:
أُ -يعد إشباع الحركات من ضرائر الزيادة  ،وهو من الضرورات المقبولة  ،فهي "ضرورة مستعملة
 انظر الزمخشري -القسطاس يف علم العروض ص116 انظر الديوان ص90 انظر الديوان ص91 انظر الديوان ص90 انظر الديوان ص50 انظر ابن عصفور -ضرائر الشعر ص26 انظر :محمود مصطفى -أهدى سبيل إلى علمي الخليل ص1423672
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غير مستقبحة" .
ب -إشباع الحركات تتولد منه الحروف" ،فتشبع الضمة فتتولد منها واو ...وتشبع الفتحة حتى تتولد
منها ألف ...وتشبع الكسرة فتتولد منها الياء" .
ت -تسمى أحرف اإلشباع "أحرف اإلطال "  ،وهي" :األلف المتولدة من الفتحة ،والواو المتولدة
من الضمة ،والياء المتولدة من الكسرة" .
ث -وقع اإلشباع يف شعر المهلهل يف عروض األبيات ويف حشوها ،وقد ذكر الحيدرة أن إشباع
الحركات يف حشو البيت يكون ضرورة " ،فإن كان ذلك يف القوايف لم يكن ضرورة" .
 -7دور موسيقى الشعر يف إثبات الرواية الصحيحة للبيت الشعري:

تعددت الروايات للبيت الشعري الواحد يف كثير من أشعار المهلهل ،وهذا ما دفعني إلى دراسة هذه
القضية ألبين دور الوزن العروضي يف إثبات الرواية الصحيحة للبيت الشعري ،ويمكن تقسيم األبيات

التي تعددت فيها الروايات إلى األقسام اآلتية:
القسم األول :أبيات تعددت فيها الروايات ،وال يستقيم الوزن إال على رواية واحدة:
ورد من ذلك ثالثة أبيات ،بيتان من الوافر ،وبيت من السريع ،على النحو اآلتي:
*البحر الوافر :ورد منه قول الشاعر :
َو َيخْ ُل ُج ُه خَدْبٌ كَا ْل َبعير
الر ْم ُح فيه
َينُو ُء ب َصدْ ره َو ُّ
◦/◦//◦/◦/◦/◦///◦//
مفاعلتن /فاعلنت /فعولن
 الصنعاين -التهذيب الوسيط يف النحو ص425 السابق ص427األلوسي -الضرائر ص205
 السابق نفسه. انظر الحيدرة -كشف المشكل يف النحو ص689 السابق نفسه. انظر الديوان ص403673
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ووردت الرواية الثانية هكذا:
َو َيخْ ُل ُج ُه خِدَبٌ كَا ْل َبعير

الر ْم ُح فيه
َينُو ُء ب َصدْ ره َو ُّ

◦/◦//◦/◦///◦///◦//
مفاعلتن /؟؟؟  /فعولن
فهنا نجد أن الرواية األولى التي أثبتها محقق الديوان هي الرواية الصحيحة رغم دخول الخَ ْرم يف
التفعيلة ،أما الرواية الثانية  -وهي الرواية التي ذكرها المحقق أسفل الرواية األولى – فال يستقيم معها
وزن الوافر ،ولهذا ال يصح أن ُيروى هذا البيت إال برواية واحدة فقط  ،وهي األولى لكلمة (خَ دْ ب)
بفتح الخاء وسكون الدال.
أيضا قول الشاعر :
كما ورد ً
يح ُأ ْسم ُع مَ ْن بِحُجْرٍ
الر ُ
َف َل ْو َال ِّ

يل ا ْلبيض ُت ْق َر ُع ب ُّ
َصل َ
الذكُور

◦/◦//◦///◦//◦/◦/◦//
مفاعلتن /مفاعلتن /فعولن
ووردت الرواية الثانية هكذا:
يح ُأ ْسم ُع أَهْلَ الْحُجْرِ
الر ُ
َف َل ْو َال ِّ

يل ا ْلبيض ُت ْق َر ُع ب ُّ
َصل َ
الذكُور

◦/◦/◦/◦///◦//◦/◦/◦//
مفاعلتن /مفاعلتن /؟؟؟
(م ْن ب ُح ْجر) يستقيم معها وزن الوافر ،أما الرواية الثانية (أهل الحجر) فال
فهنا نجد أن الرواية األولى َ
يستقيم معها وزن البيت؛ ولهذا فإن هذا البيت له رواية واحدة فقط ،هي الرواية األولى ،وال يصح أن
تكون الثانية رواية للبيت النكسار وزن الوافر معها.
*البحر السريع :ورد منه قول الشاعر :
سَعَالِيًا تَ ْحمِــــ ُل م ْن َتغْلب

أَشْبَـــاهَ جِنٍّ َك ُل ُيوث الطر ْيق

◦//◦/◦///◦/◦//◦//

◦◦//◦/◦///◦/◦//◦/◦/

متفعلن /مستعلن /مفعال

مستفعلن /مستعلن /مفعالت

 انظر الديوان ص41 انظر الديوان ص573674
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ووردت الرواية الثانية هكذا:
فِتْيَا َن صِدْقٍ َك ُل ُيوث الطر ْيق
سَعَالِيَ يَ ْحمِلْن م ْن َتغْلب
◦◦//◦/◦///◦/◦//◦/◦/
◦//◦/◦//◦/◦///◦//
مستفعلن /مستعلن /مفعالت
متفعل /مستفعلن /مفعال
فهنا نجد أن الرواية األولى هي التي تستقيم معها تفعيالت البحر السريع  ،أما الرواية الثانية فغير
صحيحة؛ لدخول زحاف الكف يف التفعيلة األولى من الشطر األول  ،وزحاف الكف ال يكون يف البحر
السريع  ،كما أن البيت على هذه الرواية الثانية حدث فيه "ترك صرف ما ينصرف ؛ ألنه يحذف منه
التنوين ،وهو يستحقه  ،وهو غير جائز عند البصريين"  ،وأرى أن ما يؤيد عدم جوازه أن حذف
التنوين هنا يف هذه الرواية أدى إلى دخول زحاف الكف وهو غير جائز يف البحر السريع.
القسم الثاني :أبيات تعددت فيها الروايات ،ويستقيم معها الوزن مع ترجيح إحدى الروايات:

ورد ذلك يف تسعة عشر موض ًعا  ،توزعت على البحر السريع  ،والبسيط  ،والخفيف  ،والوافر ،وهذه

أمثلة على كل بحر:
*البحر السريع :ورد منه اثنا عشر بيتًا ،منها قوله :
َيا َأ ُّي َها ا ْل َجاني َع َلى َق ْومه

َان َل ُه با ْلخَ ل ْيق
مَا َلمْ َيكُنْ ك َ
◦◦//◦/◦///◦/◦//◦/◦/

◦//◦/◦//◦/◦/◦//◦/◦/

مستفعلن /مستعلن /مفعالت

مستفعلن /مستفعلن /مفعال
ووردت الرواية الثانية هكذا:
َيا َأ ُّي َها ا ْل َجاني َع َلى َن ْفسه

جِنَايَةً َل ْي َس َل َها با ْل ُمط ْيق
◦◦//◦/◦///◦/◦//◦//

◦//◦/◦//◦/◦/◦//◦/◦/

متفعلن /مستعلن /مفعالت

مستفعلن /مستفعلن /مفعال
 -ابن رشيق القيرواين -العمدة 1059/2

 انظر الديوان ص ،40وانظر ترجيح الرواية التي سلمت فيها التفعيلة من الزحاف يف البحر السريع يف الديوانص 53وص 55وص 56وص 57وص88
3675

جامعة األزهــــر

اجمللة العلمية لكلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنني بالقاهرة

فهنا نجد أن البيتين من البحر السريع  ،والوزن مستقيم على الروايتين ،ولكني أرى أن الرواية األولى
هي األَ ْولى؛ ألن تفعيلة (مستفعلن) األولى من الشطر الثاين سلمت من الزحاف فوردت صحيحة  ،أما
على الرواية الثانية فقد دخلها زحاف الخبن.
أيضا من السريع :
وقال ً
َو َر َاي بة ت َْهوي ُهوي ْاألَنُو ْ

ان لَهُمْ َل ْج َب بة
َو َج ْم ُع َه ْمدَ َ

◦//◦/◦///◦/◦//◦//
متفعلن /مستعلن /مفعال
ووردت الرواية الثانية هكذا:
َو َر َاي بة ت َْهوي ُهوي ْاألَنُو ْ

ان لَهُ َل ْج َب بة
َو َج ْم ُع َه ْمدَ َ

◦//◦/◦///◦/◦//◦//
متفعلن /مستعلن /مفعال
وهنا نجد أن البيتين من السريع  ،ويستقيم الوزن على الروايتين؛ ولكني أرى أن الرواية األولى (لهم)
ْأولى؛ ألن التفعيالت على هذه الرواية مستقيمة دون الحاجة إلى اإلشباع ،أما يف الرواية الثانية فال
تستقيم التفعيالت إال بإشباع الهاء يف (له)  ،ومعلوم أن اإلشباع ضرورة  ،واللجوء إلى ما سلم من
الضرورة أولى  -واهلل أعلم . -
أيضا :
وقال ً
َذ َ
اك َو َقدْ َعن َل ُه ْم َعار بض

كَجنْح َل ْيل في َس َماء الْبُرُوقْ
◦◦//◦/◦//◦/◦/◦//◦//
متفعلن /مستفعلن /مفعالت

ووردت الرواية الثانية هكذا:
َذ َ
اك َو َقدْ َعن َل ُه ْم َعار بض

كَجنْح َل ْيل في َس َماء ُبرُوقْ
◦◦///◦//◦/◦/◦//◦//
متفعلن /مستفعلن /معالت

 انظر الديوان ص.54 انظر الديوان ص.543676
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فهنا نجد أن البيتين من السريع  ،لكن الرواية األولى أصح؛ ألن الضرب فيها دخله زحاف الطي فقط ،
أما على الرواية الثانية  ،فقد دخله زحاف الخبل  ،وهو اجتماع الخبن مع الطي ،وترجيح ما دخله
الزحاف المفرد وهو الطي أولى من ترجيح ما دخله الزحاف المركب وهو الخبل  ،السيما أن
العروضيين قد ذكروا أن دخول الطي حسن يف السريع  ،أما الخبل فهو قبيح فيه .
أيضا :
وقال ً

َل ْي َس َأخُ وك ُْم تَاركًا وت َْر ُه

دُونَ تَقَضِّي ِوتْرُهُ با ْل ُمف ْيق

◦◦//◦/◦//◦/◦/◦///◦/
مستعلن /مستفعلن /مفعالت

ووردت الرواية الثانية هكذا:
َل ْي َس َأخُ وك ُْم تَاركًا وت َْر ُه

وَلَيْسَ عَنْ َتطْلَا ِب ُكمْ با ْل ُمف ْيق

◦◦//◦/◦//◦/◦/◦//◦//

متفعلن /مستفعلن /مفعالت

فهنا نجد أن البيتين من البحر السريع ،ويستقيم البيت على الروايتين ،وقد دخل الطي على التفعيلة
األولى من الشطر الثاين يف الرواية األولى ،ودخل عليها الخبن يف الرواية الثانية ،وذهب العروضيون إلى
أن دخول الخبن صالح يف السريع  ،ودخول الطي حسن فيه  ،وأرى أن الرواية األولى هي األَ ْولى؛
ألن معظم التفعيالت يف أشعار المهلهل التي وردت من السريع دخل فيها الطي ،فالطي فيه أكثر شيو ًعا
من الخبن  -واهلل أعلم . -
 -5البحر البسيط :ورد منه ثالثة أبيات ،منها قوله :
ت السَّفَاسِفِ إِذْ َي ْع ُل َ
وك َساف َيها
ي َفتَى عز َو َمك ُْر َمة
ت َْح َ
ب َأ ُّ
ُك َل ْي ُ
◦/◦/◦//◦/◦/◦///◦//◦/◦/
مستفعلن /فعلن /مستفعلن /فاعل
 انظر المعمري -الوايف بحل الكايف ص181 السابق ص182 انظر الديوان ص57 انظر المعمري -الوايف بحل الكايف ص182-181 السابق نفسه.أيضا الروايتين يف ص91
 انظر الديوان ص ،89وانظر ً3677
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ووردت الرواية الثانية هكذا:
ي َفتَى عز َو َم ْك ُر َمة
ب َأ ُّ
ُك َل ْي ُ

جامعة األزهــــر

ت الصَّفَا ِة التِّي َي ْع ُل َ
وك َساف َيها
ت َْح َ
◦/◦/◦//◦/◦/◦//◦/◦//◦/◦/
مستفعلن /فاعلن /مستفعلن /فاعل

ووردت الرواية الثالثة هكذا:
ي َفتَى عز َو َمك ُْر َمة
ب َأ ُّ
ُك َل ْي ُ

ت السَّقَائِفِ إِذْ َي ْع ُل َ
وك َساف َيها
ت َْح َ
◦/◦/◦//◦/◦/◦///◦//◦/◦/

مستفعلن /فعلن /مستفعلن /فاعل
وهنا نجد أن األبيات الثالثة من البحر البسيط ،ويستقيم الوزن على هذه الروايات  ،ولكني أرى أن
الرواية الثانية (تحت الصفاة التي) هي األَ ْولى واألصح ؛ ألن التفعيلة الثانية من الشطر الثاين فيها وردت
صحيحة خالية من الزحاف يف صورة (فاعلن)  ،أما يف الروايتين األولى والثالثة فقد دخلها زحاف
الخبن يف صورة ( َفعلن) ،وما َسلم من الزحاف أولى مما دخله الزحاف  -واهلل أعلم –
*البحر اخلفيف :ورد منه بيتان ،ومن ذلك قوله :
ويال
الس ُيوفُ َط ً
َركَدَتْ فيهم ُّ

ت ا ْل َب َوار َحتى
َو َص َب ْرنَا ت َْح َ

◦/◦///◦//◦//◦/◦///
فعالتن /متفع لن /فعالتن
ووردت الرواية الثانية هكذا:
ويال
الس ُيوفُ َط ً
َدكْ َدكَتْ فيهم ُّ

ت ا ْل َب َوار َحتى
َو َص َب ْرنَا ت َْح َ

◦/◦///◦//◦//◦/◦//◦/
فاعالتن /متفع لن /فعالتن
وهنا نجد أن البيتين من البحر الخفيف ،ويستقيم الوزن على الروايتين ،ولكني أرى أن الرواية الثانية

 انظر الديوان ص ،63وانظر البيت الثاين يف ص583678
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( َدكْدَ كت) هي األصح؛ أل ن تفعيلة (فاعالتن) األولى من الشطر الثاين سلمت من الزحاف على هذه
الرواية ،أما على رواية الديوان فقد دخلها الخبن يف (ركدت) ،واللجوء إلى ما سلم من الزحاف أولى
مما دخله الزحاف  -واهلل أعلم . -
*البحر الوافر :ورد منه بيتان ،ومن ذلك قوله :
الزئِريِ
ك َُأ ْسد ا ْلغَاب لَجَّتْ فِي َّ

فدً ى ل َبني َشقي َق َة َي ْو َم َجا ُءوا

◦/◦//◦/◦/◦//◦/◦/◦//
مفاع ْلتن /مفاعلْنت /فعولن
ووردت الرواية الثانية هكذا:
ِالزئِريِ
ب ب َّ
ك َُأ ْسد ا ْلغَاب تَجْلِ ُ

فدً ى ل َبني َشقي َق َة َي ْو َم َجا ُءوا

◦/◦//◦///◦//◦/◦/◦//
مفاع ْلتن /مفاعلَنت /فعولن
فهنا نجد أن البيتين من البحر الوافر ،ويستقيم الوزن على الروايتين ،وأرى أن الرواية الثانية (تجلب
بالزئير) هي األصح ؛ ألن تفعيلة (مفاع َلتن) الثانية من الشطر الثاين سلمت من الزحاف على هذه
الرواية  ،أما على الرواية األولى فقد دخلها زحاف العصب  ،واألَ ْولى ترجيح ما سلم من الزحاف -
واهلل أعلم.
القسم الثالث :أبيات تعددت فيها الروايات ،ويستقيم الوزن على مجيع الروايات:

ورد من ذلك خمسة وأربعون بيتًا ،توزعت على البحر السريع ،والوافر ،والكامل ،والخفيف،

والبسيط ،والطويل ،والمنسرح ،والرمل ،وهذه أمثلة على كل بحر لتوضيح العوامل التي تساعد على
ثبات الوزن العروضي واستقامته رغم اختالف الروايات:

انظر الديوان ص ،41وانظر البيت الثاين ص42
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*البحر السريع :ورد منه أحد عشر بيتًا  ،منها قوله :
َف َذ َ
اك َال ُيوفي به مِثْلُهُ

وَلَسْتَ تَلْقَى م ْث َل ُه في َفر ْيق

◦//◦/◦//◦/◦/◦//◦//

◦◦//◦/◦//◦/◦/◦//◦//

متفعلن /مستفعلن /مفعال

متفعلن /مستفعلن /مفعالت

ووردت الرواية الثانية هكذا:
َف َذ َ
اك َال ُيوفي به غَيْ ُرهُ

وَلَيْسَ يَلْقَى م ْث َل ُه في َفر ْيق

◦//◦/◦//◦/◦/◦//◦//

◦◦//◦/◦//◦/◦/◦//◦//
متفعلن /مستفعلن /مفعالت

متفعلن /مستفعلن /مفعال

فهنا نالحظ أن البيت يستقيم على الروايتين دون تغيير يف التفعيالت.
*البحر الوافر :ورد منه تسعة أبيات  ،منها قوله :
َت َظ ُّل الط ْي ُر َعاك َف ًة َع َل ْيه ْم

ضحُ بِالْعَبِريِ
ك ََأن ا ْلخَ ْي َل تَنْ َ

◦/◦//◦///◦//◦/◦/◦//

◦/◦//◦///◦//◦/◦/◦//
مفاع ْلتن /مفاع َلتن /فعولن

مفاع ْلتن /مفاع َلتن /فعولن
ووردت الرواية الثانية هكذا:

ك ََأن ا ْلخَ ْي َل تَنْ َهضُ فِي غَدِيرِ

َت َظ ُّل الط ْي ُر َعاك َف ًة َع َل ْيه ْم

◦/◦//◦///◦//◦/◦/◦//
مفاع ْلتن /مفاع َلتن /فعولن

 انظر الديوان ص 52و ص 53وص 54وص 55وص56 انظر الديوان ص55 انظر الديوان ص 38وص 39وص40 انظر الديوان ص413680
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ووردت الرواية الثالثة هكذا:
ك ََأن ا ْلخَ ْي َل تُرْ َحضُ بِالْعَبِريِ

َت َظ ُّل الط ْي ُر َعاك َف ًة َع َل ْيه ْم

◦/◦//◦///◦//◦/◦/◦//
مفاع ْلتن /مفاع َلتن /فعولن
فهنا نجد أن البيت يستقيم على الروايات الثالث دون تغيير يف التفعيالت.
*البحر الكامل :ورد منه ثمانية أبيات  ،منها قوله :
ك ََذ ُبوا َو َر ِّب ا ْلح ِّل َو ْاإل ْح َرام

َق َت ُلوا ُك َل ْي ًبا ُثم َقا ُلوا أَ ْرتِعُوا

◦/◦/◦/◦//◦/◦/◦//◦///

◦//◦/◦/◦//◦/◦/◦//◦///

متفاعلن /متْفاعلن /مت ْ
ْفاعل

متفاعلن /متْفاعلن /متْفاعلن
ووردت الرواية الثانية هكذا:

ك ََذ ُبوا َو َر ِّب ا ْلح ِّل َو ْاإل ْح َرام

َق َت ُلوا ُك َل ْي ًبا ُثم َقا ُلوا لَا تَثب

◦//◦/◦/◦//◦/◦/◦//◦///
متفاعلن /متْفاعلن /متْفاعلن
ووردت الرواية الثالثة هكذا:

َق َت ُلوا ُك َل ْي ًبا ُثم َقا ُلوا أَرْبِعُوا

ك ََذ ُبوا َو َر ِّب ا ْلح ِّل َو ْاإل ْح َرام

◦//◦/◦/◦//◦/◦/◦//◦///
متفاعلن /متْفاعلن /متْفاعلن
وهنا نالحظ أن البيت يستقيم على الروايات الثالث دون تغيير يف التفعيالت.

 انظر الديوان ص 66وص 85وص 77وص82 انظر الديوان ص773681
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*البحر اخلفيف :ورد منه ستة أبيات  ،منها قوله :
يما َأ َلد َذا مِعْلَاقِ
َوخَ ص ً

ت ْاألَ ْح َجار جِدًّا وَلِينًا
إن ت َْح َ
◦/◦//◦/◦//◦/◦/◦/◦//◦/
فاعالتن /مستفع لن /فاعالتن

◦/◦/◦/◦//◦//◦/◦///
فعالتن /متفع لن /فاالتن

ووردت الرواية الثانية هكذا:
َوخَ صيمــــــــًا َأ َلد َذا مِغْلَاقِ

ت ْاألَ ْح َجار جدًّ ا وَحَ ْزمًا
إن ت َْح َ

◦/◦/◦/◦//◦//◦/◦///

◦/◦//◦/◦//◦/◦/◦/◦//◦/

فعالتن /متفع لن /فاالتن

فاعالتن /مستفع لن /فاعالتن
ووردت الرواية الثالثة هكذا:
ت ْاألَ ْح َجار حَ ْزمًا وَجُودًا
إن ت َْح َ

يما َأ َلد َذا مِعْلَاقِ
َوخَ ص ً

◦/◦//◦/◦//◦/◦/◦/◦//◦/
فاعالتن /مستفع لن /فاعالتن
وهنا نجد أن البيت يستقيم على الروايات الثالث دون تغيير يف التفعيالت.
البحر البسيط :ورد منه أربعة أبيات  ،منها قوله :
مَادَتْ بنَا ْاألَ ْر ُض أَمْ مَادَتْ َر َواس َيها

ت َل ُه ْم
َن َعى النُّ َعا ُة ُك َل ْي ًبا لي َف ُق ْل ُ

◦/◦/◦//◦/◦/◦//◦/◦//◦/◦/

◦///◦//◦/◦/◦///◦//◦//

مستفعلن /فاعلن /مستفعلن /فاعل

متفعلن /فعلن /مستفعلن /فعلن

 انظر الديوان ص 58وص 62وص 63وص64 انظر الديوان ص59 انظر الديوان ص90 انظر الديوان ص893682
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ووردت الرواية الثانية هكذا:
مَالَتْ بنَا ْاألَ ْر ُض أَوْ زَالَتْ َر َواس َيها

ت َل ُه ْم
َن َعى النُّ َعا ُة ُك َل ْي ًبا لي َف ُق ْل ُ

◦/◦/◦//◦/◦/◦//◦/◦//◦/◦/
مستفعلن /فاعلن /مستفعلن /فاعل
فهنا نجد أن البيت يستقيم على الروايتين دون تغيير يف التفعيالت.
*البحر الطويل :ورد منه ثالثة أبيات  ،منها قوله :
ْت إال َب ْي َن َها َت ْين غَا ِئصٌ
َف َما َأن َ

َي نَا ِدمُ
َاه َما بَحْرٌ وَذُو الْغ ِّ
َوك ْلت ُ

◦//◦//◦/◦//◦/◦/◦//◦/◦//
فعولن /مفاعيلن /فعولن /مفاعلن

◦//◦//◦/◦//◦/◦/◦//◦/◦//
فعولن /مفاعيلن /فعولن /مفاعلن

ووردت الرواية الثانية هكذا:
ْت إال َب ْي َن َها َت ْين صَا ِنعٌ
َف َما َأن َ

َق حَا ِرمُ
َاه َما فِيهَا عَنِ الْح ِّ
َوك ْلت ُ
◦//◦//◦/◦//◦/◦/◦//◦/◦//

◦//◦//◦/◦//◦/◦/◦//◦/◦//

فعولن /مفاعيلن /فعولن /مفاعلن

فعولن /مفاعيلن /فعولن /مفاعلن

وهنا نجد أن البيت يستقيم على الروايتين دون تغيير يف التفعيالت.
*البحر املنسرح :ورد منه ثالثة أبيات  ،منها قوله :
ت َبني ا ْلمَا ِلكِنيَ م ْن ُج َشم
ُأخْ ُ

ت
ان َع َلى َتغْلب ِبمَا َلق َي ْ
َه َ

◦///◦//◦//◦/◦///◦/

◦///◦//◦//◦/◦///◦/

مستعلن /مفعالت /مستعلن

مستعلن /مفعالت /مستعلن
 انظر الديوان ص74 السابق نفسه. انظر الديوان ص81 السابق نفسه.3683
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ووردت الرواية الثانية هكذا:
ت َبني الْ َأكْرَمِنيَ م ْن ُج َشم
ُأخْ ُ

ت
ب الذي َلق َي ْ
َه َ
ان َع َلى َتغْل َ

◦///◦//◦//◦/◦///◦/

◦///◦//◦//◦/◦///◦/

مستعلن /مفعالت /مستعلن

مستعلن /مفعالت /مستعلن

وهنا نجد أن البيت يستقيم على الروايتين دون تغيير يف التفعيالت.
*حبر الرمل :ورد منه بيت واحد ،هو :
عَجِبَتْ َأ ْبنَاؤُ نَا م ْن ف ْعلنَا

لجاب
يع ا ْلخَ ْي َل با ْلم ْعزَى ا ِّل َ
إ ْذ نَب ُ
◦/◦//◦/◦/◦//◦/◦/◦//◦/

◦//◦/◦/◦//◦/◦/◦///

فاعالتن /فاعالتن /فاعالتن

فعالتن /فاعالتن /فاعلن
ووردت الرواية الثانية هكذا:
هَ ِزئَتْ َأ ْبنَاؤُ نَا م ْن ف ْعلنَا

لجاب
يع ا ْلخَ ْي َل با ْلم ْعزَى ا ِّل َ
إ ْذ نَب ُ

◦//◦/◦/◦//◦/◦/◦///
فعالتن /فاعالتن /فاعلن
وهنا نجد أن البيت يستقيم على الروايتين دون تغيير يف التفعيالت.
بعد هذا العرض لألبيات المتعددة الروايات يف ديوان المهلهل بأقسامها الثالثة يمكن إثبات ما يأتي:
 -1بلغ عدد األبيات التي تعددت فيها الروايات سبعة وستين بيتًا يف أشعار المهلهل  ،وانقسمت إلى
ثالثة أقسام ،هي:
أ -أبيات تعددت فيها الروايات وال يستقيم الوزن العروضي إال على رواية واحدة  ،وقد بلغ عددها
ثالثة أبيات ،ورد منها بيتان من البحر الوافر وبيت واحد من البحر السريع.
ب -أبيات تعددت فيها الروايات ويستقيم معها الوزن العروضي مع ترجيح إحدى الروايات  ،وورد
ذلك يف تسعة عشر موض ًعا  ،منها اثنا عشر بيتًا من البحر السريع  ،وثالثة أبيات من البحر البسيط ،
 انظر الديوان ص223684
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وبيتان من البحر الخفيف  ،وبيتان من البحر الوافر.
ت -أبي ات تعددت فيها الروايات  ،ويستقيم الوزن العروضي على جميع الروايات  ،وورد منها خمسة
وأربعون بيتًا  ،منها أحد عشر بيتًا من البحر السريع  ،وتسعة أبيات من البحر الوافر ،وثمانية أبيات من
البحر الكامل  ،وستة أبيات من البحر الخفيف  ،وأربعة أبيات من البحر البسيط  ،وثالثة أبيات من
البحر الطويل  ،وثالثة أبيات من البحر المنسرح  ،وبيت واحد من بحر الرمل.
ومن هنا يتضح أن أشعار المهلهل لم تتأثر رغم اختالف الروايات فيها  ،فكان الوزن العروضي
مستقيما مع تعدد الروايات للبيت الواحد يف أربعة وستين بيتًا من أصل سبعة وستين بيتًا  ،وهذا دليل
ً
على عدم اضطراب شعر المهلهل  ،وعلى قوته ورصانته.
واضحا  ،فقد تمثل دور
 -2كان أثر موسيقى الشعر يف الترجيح بين الروايات المتعددة للبيت الواحد
ً
موسيقى الشعر يف الترجيح بين الروايات وف ًقا للضوابط اآلتية :
أ -ترجيح رواية البيت الذي تسلم فيه التفعيالت من الزحاف ،فالتفعيلة الصحيحة أولى من التفعيلة
التي دخلها الزحاف.
ب -ترجيح رواية البيت الذي ال تحتاج تفعيالته إلى إشباع للهاء أو للميم على البيت الذي يدخل
اإلشباع يف حشو تفعيالته؛ ألن اإلشباع من ضرائر الشعر ،وترجيح ما سلم من الضرورة ْأولى.
ت -ترجيح رواية ا لبيت الذي دخله الزحاف المفرد على رواية البيت الذي دخله الزحاف المزدوج أو
المركب.
ث -ترجيح رواية البيت الذي يشتمل على الزحاف الشائع يف البحر ،فعندما نجد روايتين للبيت من
بحر واحد مع اختالف الزحاف الداخل على التفعيالت ،فإن الرواية الراجحة منهما هي التي تشتمل
على الزحاف الشائع يف هذا البحر.
 -3من أهم العوامل التي ساعدت على ثبات الوزن العروضي رغم تعدد الروايات واختالفها يف خمسة
وأربعين بيتًا يف شعر المهلهل ما يأتي:
أ -التبادل بين الكلمات المتماثلة يف الوزن الصريف.
3685
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ب -التبادل بين الكلمات المتساوية يف عدد المقاطع الصوتية.
ت -التبادل بين الحروف ،مثل التبادل بين (من) و (على)  ،والياء والتاء يف (يلقى) و (تلقى) ،
وهمزة القطع المفتوحة والمكسورة مثل (إصرام) و (أصرام)  ،واأللف اللينة المقصورة مع األلف
اللينة الممدودة مثل (نجلى) و (نجال) .
 -4أخطأ األستاذ طالل حرب محقق ديوان المهلهل يف نسبة بعض األبيات إلى البحر الذي تنتمي إليه
 ،وحدث ذلك يف ثالثة مواضع  ،وذلك على النحو اآلتي :
أ -نسب القصيدة التي تحمل عنوانَ " :أ َل ْي َل َتنَا بذي حسم َأنيري" إلى البحر الطويل  ،والصواب أنها
من الوافر ،بدليل التقطيع العروضي ألحد أبياتها  ،حيث يقول يف مطلعها:
َأ َل ْي َل َتنَا بذي ُح ُسم َأنيري

إ َذا َأنْت ا ْن َق َض ْيت َف َال ت َُحوري

◦/◦//◦///◦//◦///◦//

◦/◦//◦///◦//◦/◦/◦//
مفاع ْلتن /مفاعلتن /فعولن

مفاعلتن /مفاعلتن /فعولن

فتفعيالت البيت تستقيم على البحر الوافر وليس على البحر الطويل.
ب -نسب قول الشاعر :ك ُُّل َقتيل في ُك َل ْيب ُحال ْم
ك ُُّل َقتيل في ُك َل ْيب ُحال ْن

وقوله:

َحتى َين ََال ا ْل َقت ُْل َآ َل َهما ْم
ان
َحتى َين ََال ا ْل َقت ُْل َآ َل َش ْي َب ْ

إلى بحر الرجز  ،والصواب أن البيتين من البحر السريع؛ ألن تفعيالتهما هي:
◦◦/◦//◦//◦/◦/◦//◦/◦/

◦◦/◦/◦/◦//◦/◦/◦///◦/

مستفعلن /مستفعلن /معوالت

مستعلن /مستفعلن /مفعوالت
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 -5ورد يف ديوان المهلهل ضبط خطأ لبعض الكلمات مما أدى إلى الوقوع يف كسر البيت ،وذلك يف
ثمانية عشر بيتًا  ،هي:
َج َع ُلوا نَفْسِي عنْدَ الت َراقي

أَ -جل ُلوني ج ْلدَ َح ْوب َف َقدْ

ورد الضبط بفتح الفاء يف (نفسي)  ،وال يستقيم وزن البحر المديد على هذا الضبط  ،والصواب
( َن ْفسي) بسكون الفاء فيصبح التقطيع الصوتي هكذا :
◦/◦//◦/◦///◦/◦///
ب-

فعالتن /فعلن /فاعالتن
كُل َق ْيل يُ ْسمَى مِنَ ْاألَ ْق َيال

َف َل َع ْمري َألَ ْق ُت َلن ب ُك َل ْيب

ورد الضبط بفتح السين يف (يسمى)  ،وال يستقيم وزن البحر الخفيف على هذا الضبط  ،والصواب
( ُي ْسمى) بسكون السين  ،فيصبح التقطيع العروضي هكذا :
◦/◦/◦/◦//◦/◦/◦/◦//◦/
ت-

فاعالتن /مستفع لن /فاالتن
م ْن َبني َبكْرٍ َج ِّر ُدوا ل ْلقتَال

وال لك ُِّل ك َْهل َونَاش
ُثم ُق َ

و رد الضبط بفتح الراء يف (بكر)  ،أي :بمنع الكلمة من الصرف ،فيدخل الخبن على (مستفعلن) بهذا
الضبط ،والصواب أن يكون الضبط بتنوين الراء يف (بكر) فتوافق القاعدة النحوية وال تمنع من الصرف
 ،فيصبح التقطيع العروضي لوزن البحر الخفيف هكذا :
◦/◦//◦/◦//◦/◦/◦/◦//◦/
ث-

فاعالتن /مستفع لن /فاعالتن
ت َأ ْث َأ ُر َجاب ًرا َأ ْو ُصنْ ُب َال
َه ْل َه ْل ُ

َلما ت ََوع َر في ا ْلك َُراع هَجِي ُهمُ

(هجيه ُم) بضم الياء  ،وال يستقيم وزن البحر الكامل على هذا الضبط  ،والصواب أن
ورد الضبط يف
ُ
تكون الياء ساكنة إتْبا ًعا لكسرة الجيم حتى يستقيم الوزن العروضي فيصبح هكذا:
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متفاعلن /متفاعلن /متفاعلن

من لخَ ْضب عَوَاليَ ال ُمران
َأ ْم ْ

وردت كلمة (عوالي) يف الديوان دون ضبط للياء ،مما يوحي بأنها ساكنة ،وال يستقيم وزن الكامل مع
السكون يف الياء ،والصواب أن الياء مفتوحة من ًعا اللتقاء الساكن بعدها ،فيصبح التقطيع العروضي:
متفاعلن /متفاعلن /متفاعل

◦/◦/◦/◦//◦///◦//◦/◦/
َأ ْم َم ْن ِإلسْبَاقِ الدِّ َيات َو َج ْمع َها

ح-

َول َقاد َحات ن ََوائب ا ْلحدْ َثان

وردت كلمة (إلسبا ) يف الديوان بهمزة وصل  ،والصواب أنها بهمزة قطع حتى يستقيم وزن الكامل
هكذا:
متْفاعلن /متْفاعلن /متفاعلن

◦//◦///◦//◦/◦/◦//◦/◦/

ْ
(متفاعل) بدخول
وإنما كان الصواب همزة القطع؛ ألن همزة الوصل تؤدي إلى أن تكون التفعيلة هي
علة القطع عليها يف حشو البيت  ،وهذا غير جائز.
خ-

ك ََما َد َار ْت ب َشارب َها ا ْل ُع َق ُار

َفدُ ْر ُت َو َقدْ عَشَى َب َصري َع َل ْيه

ورد الضبط يف الديوان للفعل ( َع َشى) بكسر الشين وفتح الياء هكذاَ ( :عش َي) ،وال يستقيم وزن البحر
الوافر على هذا الضبط  ،والصوابَ ( :ع َشى) بفتح الشين وسكون األلف اللينة المقصورة  ،فيصبح
التقطيع العروضي هكذا:
مفاعلتن /مفاعلتن /فعولن

◦/◦//◦///◦//◦///◦//
َغدَ ا َة ك ََأننَا َو َبني َأبينَا

د-

ب َجنْب سُ َويْقَةٍ ُر ْكنَا َثبير

ورد الضبط بفتح التاء يف (سويقة)  ،أي :بمنعها من الصرف ،وال يستقيم وزن البحر الوافر على هذا
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الضبط  ،والصواب أنها منونة مصروفة  ،فيكون الضبط بتنوين الكسر ،فيصبح التقطيع العروضي
هكذا:
مفاعلتن /مفاع ْلتن /فعولن

◦/◦//◦/◦/◦//◦///◦//

َع َلى َأ َواذي لُجِّ َب ْحر َعم ْيق

َت ْل َم ُع َل ْم َع الط ْير َر َايا ُت ُه

د-

ورد الضبط بتنوين كلمة ( ُلج)  ،وهذا خطأ ،فال يجوز الجمع بين التنوين واإلضافة مما يؤدي إلى
عدم استقامة الوزن من البحر السريع ،والصواب حذف التنوين من ( ُل ّج) فيصبح التقطيع العروضي:
متفعلن /مستفعلن /مفعالت

◦◦//◦/◦//◦/◦/◦//◦//

ت َْوبي َل ُه َفا ْعتَر ُفوا با ْل َم ُذو ْ

م
َف َقدْ ت ََرو ْيت ُْم َو َما ذُقْتُ ُ

ر-

ورد ا لضبط بسكون الميم يف (ذقتم)  ،وال تستقيم عروض السريع على هذا الضبط  ،والصواب ضم
الميم وإشباعها يف (ذقتم)  ،فيصبح التقطيع العروضي هكذا :
متفعلن /مستفعلن /مفعال

◦//◦/◦//◦/◦/◦//◦//
ان َعنا َف َقدْ
َأ ْبلغْ َبني َش ْي َب َ

ز-

ان َح ْرب َع ُقو ْ
أَضْ َرمْتُمُ ن َير َ

ورد الضبط بسكون الميم يف (أضرمتم)  ،وال يستقيم وزن البحر السريع على هذا الضبط ؛ ألنه يؤدي
إلى دخول علة القطع على (مستفعلن) يف حشو البيت  ،وهذا غير جائز ،والصواب ضم الميم
وإشباعها يف (أضرمتم)  ،فيصبح التقطيع العروضي:
◦◦//◦/◦//◦/◦/◦//◦/◦/
س-

مستفعلن /مستفعلن /مفعالت

ت َن ْفسي َو َق ْومي م ْن سَرَاتِهِمُ
َش َف ْي ُ

الص َعاب َو َوادي َح َار بي َماس
َي ْو َم ِّ

 انظر الديوان ص54 انظر العكبري 1416هـ1995/م -اللباب يف علل البناء واإلعراب 78/1 انظر الديوان ص55 السابق نفسه. انظر الديوان ص453689

جامعة األزهــــر

اجمللة العلمية لكلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنني بالقاهرة

ورد الضبط بسكون الميم يف (سراتهم)  ،وال يستقيم وزن البحر البسيط على هذا الضبط  ،والصواب
ضم الميم وإشباعها يف (سراتهم)  ،فيصبح التقطيع العروضي هكذا:
◦///◦//◦/◦/◦//◦/◦//◦//
شَ -م ْن َل ْم َي ُك ْن َقدْ َش َفى َن ْف ًسا بِقَتْلِهِمُ

متفعلن /فاعلن /مستفعلن /فعلن
منِّي َف َذا َ ِّ
الذي َذا ُقوا من ا ْل َباس

ورد الضبط بسكون الميم يف (بقتلهم) ،وال يستقيم وزن البسيط على هذا الضبط ،والصواب ضم الميم
وإشباعها يف (بقتلهم) ،فيصبح التقطيع العروضي هكذا:
◦///◦//◦/◦/◦//◦/◦//◦/◦/
ص-

مستفعلن /فاعلن /مستفعلن /فعلن

َال َأ ْص َل َح اهللُ منا َم ْن ُي َصال ُحك ُْم

ْب ا ْل َم ْعز َراع َيها
َحتى يُصَا ِلحَ ذئ ُ

(يصالح)  ،وهذا خطأ ال يستقيم معه وزن البحر
ورد الضبط بشد الصاد وفتحها يف (يصالح)  ،هكذاَ :
(ي َصالح) بفتح الصاد دون شدة  ،فيصبح الوزن العروضي هكذا:
البسيط  ،والصواب ُ
◦/◦/◦//◦/◦/◦///◦//◦/◦/
ض-

مستفعلن /فعلن /مستفعلن /فاعل

َر َم َ
اك اهللُ م ْن بَغْلٍ

ب َم ْش ُحوذ م َن الن ْبل

تنون بالكسر؛ ألن الكلمة ليست ممنوعة من
ورد الضبط بكسرة واحدة يف (بغل)  ،والصواب أن ّ
ُ
(مفاعيل) فيدخلها زحاف الكف  ،أما
الصرف  ،كما أن الكسرة الواحدة تجعل التفعيلة يف صورة
التنوين فيجعلها صحيحة على صورة (مفاعيلن)  ،ويكون الوزن العروضي للهزج هو:
مفاعيلن /مفاعيلن

◦/◦/◦//◦/◦/◦//
ر َج بال َل ْي َس في حَرْجٍ

ط-

َل ُه ْم م ْث بل َو َال َشكْل

ورد الضبط بفتحتين يف (حرج)  ،هكذاَ ( :ح َرج)  ،وال يستقيم وزن الهزج على هذا الضبط  ،والصواب
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(ح ْرج) بفتح فسكون  ،فيصبح الوزن العروضي هكذا :
َ
◦/◦/◦//◦/◦/◦//
ظ-

مفاعيلن /مفاعيلن
ين م ْن ُج ْشم
ُأخْ ُ
ت َبني ا ْل َمالك َ

ت
ان على تغلبٍ ب َما َلق َي ْ
َه َ

ورد الضبط بفتح الباء يف (تغلب) على منعها من الصرف  ،وال يستقيم وزن المنسرح على هذا الضبط ،
والصواب صرفها بتنوين الكسر هكذا( :تغلب)  ،فيصبح الوزن العروضي هكذا:
◦///◦//◦//◦/◦///◦/
ع-

مستعلن /مفعالت /مستعلن

منا إ َذا َب َلغَ الصب ُّي ف َط َام ُه

ور َو َح َار َب ْاألَ ْق َوا َم
سَاسَ ْاألُ ُم َ

(سائ ُس)  ،وال يستقيم وزن البحر الكامل مع هذه الكلمة  ،والصواب
ورد البيت باستخدام كلمة َ
(ساس)  ،فيصبح الوزن العروضي هكذا:
َ
متفاعلن /متفاعلن /متفاعل

◦/◦/◦/◦//◦///◦//◦/◦/

 انظر الديوان ص81 انظر الديوان ص783691
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املبحث الثاني اخلصائص القافوية لشعر املهلهل:
أوالً :حروف القافية يف شعر املهلهل وأنواعها :وفيها:
 -1حروف القافية:

أ -الروي" :هو الحرف الذي تُبنى عليه القصيدة ،فتنسب إليه  ،فيقال :قصيدة المية  ،أو ميمية  ،أو نونية
ميما  ،أو نونًا"  ،وقد وردت حروف الروي يف شعر المهلهل على
الما  ،أو ً
إن كان حرفها األخير ً
النحو اآلتي:

الورود

الروي

عدد مرات

حروف

رقم الصفحة يف الديوان

الالم

93

ص 61-60وص 63-62وص 64وص 65وص 66وص 68-67وص72-69

الراء

73

ص 30وص 34-31وص 35وص 37وص42-38

القاف

48

ص 57-52وص59-58

الميم

44

ص 73وص 74وص 77-76وص 78وص 79وص 80وص 81وص82

النون

33

ص 84-83وص 85وص 87-86وص88

الهاء

19

ص91-89

السين

15

ص 43وص 44وص 45وص47-46

الحاء

14

ص25-24

العين

9

ص49-48

الدال

8

ص 26وص 27وص 28وص29

الباء

4

ص 21وص22

الفاء

2

ص 50وص51

التاء

1

ص36

 الهاشمي -ميزان الذهب ص1093692
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يتضح من الجدول السابق ما يأتي:
رويا يف الديوان،
رويا يف شعر المهلهل ثال ًثا وسبعين مرة  ،ولم تقع الطاء ًّ
 -1بلغ عدد مرات وقوع الراء ًّ
رويا كثير شائع يف الشعر العربي  ،يف
وهذا يؤكد ما ذكره الدكتور إبراهيم أنيس من أن "وقوع الراء ًّ
حين أن وقوع الطاء قليل أو نادر" .
رويا يف شعر المهلهل هي الالم  ،والراء  ،والقاف  ،والميم  ،والنون ،
 -2أكثر الحروف التي وقعت ًّ
وهذا يؤكد ما ذكره الدكتور إبراهيم أنيس من أن الحروف التي تجيء رو ًّيا بكثرة هي "الراء  ،الالم ،
الميم  ،النون  ،الباء  ،الدال  ،السين  ،العين" .
رويا يف شعر المهلهل  ،وهذا
 -3لم تقع الذال  ،والغين  ،والخاء  ،والشين  ،والزاي  ،والظاء  ،والواو ًّ
رويا" .
يؤكد ما ذكره الدكتور إبراهيم أنيس من أنها "حروف نادرة يف مجيئها ًّ
رويا هي" :الضاد ،الطاء  ،الهاء
 -4ذكر الدكتور أنيس أن الحروف التي تكون قليلة الشيوع يف مجيئها ًّ
 ،التاء  ،الصاد  ،الثاء"  ،ولم يرد منها يف شعر المهلهل سوى الهاء يف تسعة عشر بيتًا  ،والتاء يف بيت
واحد.
رويا يف شعر المهلهل جاءت موافقة لما اشترط فيها العروضيون من أنه يفضل فيها
 -5الميم الواقعة ًّ
رويا أال تكون جز ًءا من ضمير" .
أال تكون
ً
ضميرا  ،قال الدكتور أنيس" :يحسن يف الميم حين تقع ًّ
رويا يف شعر المهلهل وقد توفر فيها شرط  ،وهو أن يسبقها حرف مد  ،وهذا يعني أن
 -6وردت الهاء ًّ
شعره جاء على المشهور والشائع من أشعار العرب  ،مما ينفي عن شعره االضطراب واالختالف ،

 إبراهيم أنيس -موسيقى الشعر ص234 السابق نفسه. السابق ص235 السابق نفسه. السابق ص2403693
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أصال من أصول الكلمة وجز ًءا من بنيتها"  ،ويف هذا يقول
رويا إذا كانت " ً
فالقليل يف الهاء أن تكون ًّ
أصال من أصول
رويا إال إذا توافر فيها أحد شرطين :أ -أن تكون ً
الدكتور أنيس" :ال تكون الهاء ًّ
الكلمة وجز ًء ا من بنيتها  ،وإن كان مجيء هذا النوع من القصائد قليل الشيوع يف البحر العربي ؛ وذلك
ألن ورود الهاء يف أواخر كلمات اللغة العربية قليل غير شائع ...ب -أن يسبقها حرف مد" .
رويا يف تسعة عشر بيتًا يرد ما ذهب إليه الهاشمي  ،حيث
 -7ما ورد يف شعر المهلهل من وقوع الهاء ًّ
رويا ولكن
قال عن الروي" :وال يكون هذا الحرف حرف مد وال هاء"  ،فقد ثبت أن الهاء تقع ًّ
بشروط .
 -8جاء شعر المهلهل على الشائع والكثير يف أشعار العرب  ،حيث ورد الروي مطل ًقا متحركًا يف
معظم أبيات الديوان  ،وورد مقيدً ا يف قصيدة واحدة تقع يف سبعة وثالثين بيتًا  ،باإلضافة إلى بيتين
متفرقين  ،ويف هذا يقول الدكتور أنيس" :يجيء الروي يف الشعر العربي متحركًا أو ساكنًا ...وهذا
النوع الثاين من القافية قليل الشيوع يف الشعر العربي ...أما ذلك الروي المتحرك فهو الكثير الشائع يف
الشعر العربي"  ،ويقول الدكتور محمد حماسة" :ومع وجود النوعين يف الشعر العربي نجد القافية
استعماال من القافية المقيدة سوا ًء يف الشعر القديم أو يف الشعر الحديث" .
المطلقة أكثر
ً
أيضا  ،وهي حرف مد يكون بعد الروي متصل به  ،ويكون أحد أربعة
ب -الصلة" :وتسمى الوصل ً
أحرف :الواو ،واأللف  ،والياء  ،والهاء  ،وقد تكون الهاء يف الوصل أربع حاالت  :ضم وفتح وكسر
وسكون ،وال يكون غيرها إال ساكنًا"  ،وقد ورد الوصل يف شعر المهلهل على النحو اآلتي:
 السابق نفسه. السابق نفسه. الهاشمي -ميزان الذهب ص109 إبراهيم أنيس -موسيقى الشعر ص247 محمد حماسة -البناء العروضي للقصيدة العربية ص217 التنوخي2009 -م -كتاب القوايف ص1233694
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حروف الوصل

عدد مرات الورود

األلف

 29بعد الالم

ص 61-60وص 63-62وص 64وص 65وص66

 19بعد الهاء

ص91-89

 14بعد الحاء

ص25-24

9بعد العين

ص49-48

( )1بعد الباء

ص21

( )1بعد الدال

ص28

( )1بعد الفاء

ص50

( )1بعد الميم

ص73

 33بعد الراء

ص 34-31وص35

 6بعد الميم

ص74

 5بعد السين

ص 43وص44

 3بعد الدال

ص 26وص27

 64بعد الالم

ص 68-67وص 69وص72

 37بعد الراء

ص42-38

 34بعد النون

ص 84-83وص 85وص87-86

 33بعد الميم

ص 77-76وص 78وص 80وص 81وص82

 11بعد القاف

ص59-58

 10بعد السين

ص 45وص47-46

الواو

الياء

الياء

الهاء الساكنة

رقم الصفحة يف الديوان

 4بعد الدال

ص29

 3بعد الباء

ص22

( )1بعد التاء

ص36

( )1بعد الفاء

ص51

2

ص37
3695
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يتضح من الجدول السابق ما يأتي:
 -1القافية المقيدة ال تشتمل على الوصل؛ ألن "الوصل من لوازم المطلق" .
وصال يف أشعار المهلهل  ،فلم يقع الوصل هاء متحركة.
 -2الهاء الساكنة فقط هي التي وقعت
ً
ناقصا ،
 -3ما ورد يف شعر المهلهل من وقوع الهاء الساكنة
ً
وصال يجعل تعريف الهاشمي للوصل ً
حيث عرف الوصل بقوله" :الوصل  :هو حرف مد ينشأ عن إشباع الحركة يف آخر الروي المطلق" ،
فهذا التعريف ُيخرج الهاء الساكنة من أحرف الوصل  ،وهو غير صحيح.

وصال يف خمسة وسبعين بيتًا ،
وصال يف مائة وثمانية وتسعين بيتًا  ،ووقعت األلف
 -4وقعت الياء
ً
ً
وصال يف بيتين.
وصال يف سبعة وأربعين بيتًا  ،ووقعت الهاء الساكنة
ووقعت الواو
ً
ً
 -5لم يرد الخروج يف شعر المهلهل؛ ألن الخروج :هو "حرف متولد من هاء الصلة المتحركة ،فإن
واوا  ،وإن كانت فتحة كان الخروج أل ًفا  ،وإن كانت كسرة كان
كانت حركتها ضمة كان الخروج ً
الخروج يا ًء"  ،والهاء التي وقعت صلة يف شعر المهلهل هي الهاء الساكنة  ،وال ينتج عنها خروج.
ت-الردف :وهو "حرف مد (ألف أو واو أو ياء) بعد حركة مجانسة قبل الروي"  ،وقد ورد الردف يف
شعر المهلهل على النحو اآلتي:

حروف الردف

عدد مرات الورود

األلف

 49قبل الالم

ص 64وص72-69

 33قبل الراء

ص 34-31وص35

 30قبل النون

ص 84-83وص 87-86وص88

 24قبل الميم

ص 77-76وص 78وص79

 14قبل الحاء

ص25-24

 11قبل القاف

ص59-58

 3قبل الياء

رقم الصفحة يف الديوان

ص22

 اإلربلي1430 -هـ2009/م -كتاب القوايف ص60 الهاشمي -ميزان الذهب ص109 التنوخي -كتاب القوايف ص132 الهاشمي -ميزان الذهب ص1103696
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 2قبل السين
الواو

ص45

(42تعاقب الواو

ص 41-38وص 49-48وص 56-53وص63-62

والياء يف قصيدة

وص65

واحدة)

وص85

( )1قبل الفاء
الياء

اجمللد التاسع والثالثون إصدار ديسمرب 2020م

ص51

(55تعاقب الياء

ص 42-38وص 48وص 57-52وص63-62

والواو يف قصيدة

وص65

واحدة)

وص85

 19قبل الهاء

ص91-89

 5قبل الميم

ص80

 1قبل الفاء

ص50

الياء
مما سبق يتضح ما يأتي:

 " -1الردف ينقسم إلى ثالثة أقسام :يكون باأللف ال يجوز معها غيرها  ،ويكون بالواو وحدها ،
ويكون بالياء وحدها  ،ويجوز أن تقع الياء والواو رد ًفا يف قصيدة واحدة" .
 -2ورد تعاقب الواو مع الياء ردفين يف شعر المهلهل يف القصائد التي تحمل العناوين اآلتية" :أليلتنا
بذي جشم أنيري"  ،و"لما نعى الناعي كلي ًبا"  ،و"لم يعدلوا"  ،و"بات ليلي باألنعمين" ،
و"غَن َيت دارنا"  ،و "لو أن خيلي"  ،وهذا يؤكد ما ذكره العروضيون من أنه "يجوز أن تتعاقب
 اإلربلي -كتاب القوايف ص60 انظر الديوان ص42-38 انظر الديوان ص49-48 انظر الديوان ص57-52 انظر الديوان ص63-62 انظر الديوان ص65 انظر الديوان ص853697
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الواو والياء يف القصيدة الواحدة  ،سوا ًء كانا حريف مد ولين أو حريف لين فقط  ،فيكون ردف بعض
واوا والبعض اآلخر يا ًء" .
قوافيها ً
 -3وقعت األلف رد ًفا يف مائة وستة وستين بيتًا  ،ووقعت الياء رد ًفا يف ثمانين بيتًا  ،ووقعت الواو رد ًفا
يف ثالثة وأربعين بيتًا.
ث-التأسيس :وهو "ألف بينها وبين الروي حرف يكون بعدها وقبله ويسمى الدخيل"  ،والتأسيس:
"ألف ساكنة ،وال تكون إال ساكنة"  ،وقد ورد التأسيس يف شعر المهلهل على النحو اآلتي:
عدد مرات الورود

رقم الصفحة يف الديوان

حرف التأسيس
األلف يف (كاثر ْه)

()1

ص37

األلف يف (الظاهر ْه)

()1

ص37

األلف يف (هادم)

()1

ص74

األلف يف (الغالصم)

()1

ص74

األلف يف (نادم)

()1

ص74

األلف يف (متفاقم)

()1

ص74

األلف يف (الئم)

()1

ص74

األلف يف (كاظم)

()1

ص74

يتضح من هذا الجدول أن التأسيس ورد يف ثمانية أبيات من أشعار المهلهل.

 المعمري -الوايف بحل الكايف ص264 التنوخي -كتاب القوايف ص110 اإلربلي -كتاب القوايف ص663698
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ج -الدخيل" :هو حرف متحرك فاصل بين التأسيس والروي"  ،وورد الدخيل يف شعر المهلهل على
النحو اآلتي:
عدد مرات الورود

رقم الصفحة يف الديوان

الدال

2

ص74

الثاء

1

ص37

الهاء

1

ص37

القاف

1

ص74

الهمزة

1

ص74

الظاء

1

ص74

الصاد

1

ص74

حرف الدخيل

يتضح من هذا الجدول أن حرف الدخيل ورد يف ثمانية أبيات من شعر المهلهل  ،وقد كان متحركًا
بالكسر يف المواضع كلها  ،وهذا يعني أن شعر المهلهل جاء على الكثير والشائع يف أشعار العرب ،
فاألكثر أن يكون حرف الدخيل محركًا بالكسر ،ويف هذا يقول الدكتور أنيس" :إن أهل العروض
مشكال بالكسر ،وعلى هذا
ليستحسنون مع ألف التأسيس أن يكون الحرف الذي بينها وبين الروي
ً
جرى الشعراء  ،وال يكادون يشذون عنه إال فيما ندر" .
 -2أنواع القافية يف شعر املهلهل:

مما يرتبط بحروف القافية نوعها  ،والقوايف "نوعان :مقيدة ومطلقة  ،فالمقيد  :ما كان غير موصول ،
وينقسم إلى ثالثة أقسام :مقيد مجرد  ،ومقيد مؤسس  ،ومقيد مردف" " ،والمطلقة تنقسم إلى ستة
أقسام :مطلق مجرد  ،ومطلق مؤسس  ،ومطلق مردف  ،ومطلق بخروج  ،والوصل من لوازم
 الهاشمي -ميزان الذهب ص111 ذكرت الكلمات التي ورد فيها الدخيل يف الجدول السابق الذي يشتمل على التأسيس. إبراهيم أنيس -موسيقى الشعر ص259 اإلربلي -كتاب القوافي ص603699
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المطلق"  ،ووردت أنواع القوايف يف شعر المهلهل على النحو اآلتي :
أ -القافية املقيدة :وردت على النحو اآلتي:
نوع القافية المقيدة

عدد مرات الورود

رقم الصفحة يف الديوان

مجردة عن الردف والتأسيس

بيت واحد

ص30

مقيدة مردوفة

 38بيتًا

ص 57-52و ص79

ب -القافية املطلقة :وردت على النحو اآلتي:
نوع القافية المطلقة

رقم الصفحة يف الديوان

عدد مرات
الورود

مجردة عن الردف

16

ص 21وص 28وص 61-60وص 66وص73

والتأسيس
موصولة بمد األلف

8

ص 26وص 27وص 43وص44

مجردة عن الردف
والتأسيس

37

موصولة بمد الواو

ص 29وص 36وص 47-46وص68-67
وص81

مجردة عن الردف
والتأسيس
موصولة بمد الياء
مؤسسة موصولة بمد الواو

6

ص74

مؤسسة موصولة بهاء

3

ص37

مردوفة موصولة بمد األلف

59

ص 25-24وص 49-48وص 50وص63-62
وص 64وص 65وص91-89
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مردوفة موصولة بمد الواو

33

ص 34-31وص35

مردوفة موصولة بمد الياء

160

ص 22وص 42-38وص 45وص 51وص-58
 59وص 72-69وص 77-76وص 78وص80
وص 82وص 84-83وص 85وص87-86
وص88

يتضح مما سبق ما يأتي:
 -1بلغ عدد القوايف المقيدة يف شعر المهلهل تس ًعا وثالثين قافية  ،وبلغ عدد القوايف المطلقة ثالثمائة
واثنتين
استعماال من القافية
وعشرين قافية  ،وهذا يؤكد ما ذكره العروضيون من أن "القافية المطلقة أكثر
ً
المقيدة" .
 -2لم يرد يف شعر المهلهل القافية المقيدة المؤسسة  ،وإنما وردت المجردة والمردفة.
 -3لم يرد يف شعر المهلهل القافية المطلقة المجردة عن الردف والتأسيس الموصولة بهاء  ،كما لم ترد
القافية المطلقة المردوفة الموصولة بهاء.
ثانيًا :حركات حروف القافية يف شعر املهلهل:
أ -اجملرى" :هو حركة الروي المطلق"  ،وورد يف شعر المهلهل على النحو اآلتي:
حركة المجرى

رقم الصفحة يف الديوان

عدد مرات
الورود
64

ص 68-67وص72-69

الكسرة :كسر الالم
كسر الراء

36

ص42-38

كسر النون

34

ص 84-83وص 85وص87-86
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كسر الميم

33

ص 77-76وص 78وص 80وص 81وص82

كسر القاف

11

ص59-58

كسر السين

10

ص 45وص47-46

كسر الدال

4

ص29

كسر الباء

3

ص22

كسر التاء

1

ص36

كسر الفاء

1

ص51

29

ص 61-60وص 63-62وص 64وص 65وص66

فتح الهاء

19

ص91-89

فتح الحاء

14

ص25-24

فتح العين

9

ص49-48

فتح الراء

2

ص37

فتح الدال

1

ص28

فتح الفاء

1

ص50

فتح الباء

1

ص21

فتح الميم

1

ص73

الضمة :ضم الراء

33

ص 34-31وص35

ضم الميم

6

ص74

ضم السين

5

ص 43وص44

ضم الدال

3

ص27-26

الفتحة :فتح الالم

مفتوحا يف سبعة
مكسورا يف مائة وسبعة وتسعين بيتًا ،وورد
يتضح من هذا الجدول أن الروي ورد
ً
ً
مضموما يف سبعة وأربعين بيتًا.
وسبعين بيتًا ،وورد
ً
3702
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ب -احلَذْو" :هو حركة ما قبل الردف"  ،وورد يف شعر المهلهل على النحو اآلتي:
حركة الحذو

عدد مرات الورود

رقم الصفحة يف الديوان

الفتحة قبل

166

ص 22وص 24وص 25وص 34-31وص 35وص45
وص 59-58وص 64وص 72-69وص 77-76وص78

األلف

وص 79وص 82وص 84-83وص 87-86وص88
الكسرة قبل الياء

80

الضمة قبل الواو

43

ص 38وص 48وص 50وص 52وص 63وص65
وص 80وص 85وص91-89
ص 38وص 48وص 51وص 52وص 62وص65
وص85

يتضح من هذا الجدول أن الفتحة هي أكثر الحركات التي وقعت َح ْذ ًوا  ،تليها الكسرة ثم الضمة.
ت -اإلشباع :هو "حركة الدخيل"  ،وورد يف شعر المهلهل على النحو اآلتي:
حركة الدخيل

عدد مرات الورود

رقم الصفحة يف الديوان

الكسرة

8

ص 37وص74

يتضح من هذا الجدول أن حركة الدخيل يف أشعار المهلهل قد التزمت الكسر ،ولعل ذلك يرجع إلى أن
سب ًعا من الكلمات التي اشتملت على الدخيل جاءت يف صورة اسم الفاعل من الثالثي أو فو الثالثي ،
و معلوم أن اسم الفاعل يف الحالتين يقتضي كسر ما قبل اآلخر ،فقد ورد الدخيل يف الكلمات اآلتية:
"كاثر ْه"  ،و"الظاه َر ْه"  ،و"هادم"  ،و"نادم"  ،و"متفاقم"  ،و"الئم"  ،و"كاظم" .
 السابق نفسه. السابق نفسه. انظر الديوان ص37 السابق نفسه. انظر الديوان ص74 السابق نفسه. السابق نفسه.3703
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ث -الرَّس" :هو حركة ما قبل ألف التأسيس"  ،وورد يف شعر المهلهل على النحو اآلتي:
حركة الرس

عدد مرات الورود

رقم الصفحة يف الديوان

الفتحة

8

ص 37وص74

ج -التوجيه" :هو حركة ما قبل الروي المقيد"  ،وورد يف شعر المهلهل على النحو اآلتي:
حركة التوجيه

عدد مرات الورود

رقم الصفحة يف الديوان

الفتحة قبل الراء الساكنة

مرة واحدة يف كلمة َ
(اثأ ْر)

ص30

ثالثًا :أمساء القافية يف شعر املهلهل:
وردت أسماء القوايف عند المهلهل على النحو اآلتي:
اسم

رمزها

القافية

رقم الصفحة يف الديوان

عدد مرات
ورودها

ص 22وص 25-24وص 34-31وص 35وص45

المتواترة

◦/◦/

284

المترادفة

◦◦/

39

ص 57-52وص 79وص88

المتداركة

◦//◦/

29

ص 21وص 29وص 30وص 36وص 37وص-46

المتراكبة ◦///◦/

9

وص 42-38وص 43وص 49-48وص 50وص51
وص 59-58وص 61-60وص 63-62وص64
وص 65وص 68-67وص 72-69وص77-76
وص 78وص 80وص 82وص 84-83وص85
وص 87-86وص 88وص91-89

 47وص 44وص 66وص 73وص74
ص 26وص 27وص 28وص81
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يتضح من هذا الجدول ما يأتي:
 -1أسماء القوايف "خمسة :المتكاوس  ،والمتراكب  ،والمتدارك  ،والمتواتر  ،والمترادف"  ،وقد
وردت كلها يف شعر المهلهل ماعدا المتكاوس ،وأرى أن عدم ورود القافية المتكاوسة يف شعر
المهلهل دليل على قوة شعره ،وخلوه من االضطراب؛ ألن التكاوس هو"االضطراب والتشويه" ،
و"الك ََوس أصله النقص"  ،ويف هذا يقول اإلربلي" :أصل الك ََوس :االضطراب ومخالفة
متكاوسا لالضطراب الذي فيها"  ،ويقول
المعتاد"  ،ويقول ابن الدهان" :وإنما سميت هذه القافية
ً
الفيومي" :المتكاوس أربع حركات بين ساكنين ،وهو نهاية ما يجتمع يف الشعر من الحركات  ،ويعبر
عنه بالفاصلة الكبرى ...سمي بذلك ألنه غاية االضطراب  ،والبعد عن االعتدال لخروجه عن
المعتاد" .
 -2تعد القافية المتواترة أكثر القوايف ورو ًدا  ،تليها المترادفة  ،ثم المتداركة فالمتراكبة.
رابعًا :عيوب القافية يف شعر املهلهل:

يمكن تقسيم العيوب التي وردت عند المهلهل إلى قسمين  ،هما:
أ -العيوب املتعلقة حبركة الروي:
ورد منها اإلصراف :و"اإلصراف بكسر الهمزة وسكون المهملة األولى وبالفاء يف آخره  ،وبعضهم
يسميها :اإلسراف بالسين المهملة موضع الصاد  ،وهو عندهم اختالفه  ،أي :المجرى بحركة تباعدها

 التبريزي -الكايف يف العروض والقوايف ص ،114وانظر :ابن رشيق -العمدة 275/1 ابن الدهان -الفصول يف القوايف ص35 التنوخي -كتاب القوايف ص73 اإلربلي -كتاب القوايف ص48 ابن الدهان -الفصول يف القوايف ص ،34وانظر :المعمري -الوايف بحل الكايف ص279 الفيومي -شرح عروض ابن الحاجب ص1693705

جامعة األزهــــر

اجمللة العلمية لكلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنني بالقاهرة

يف الثقل ،وذلك كاختالفه بفتح وغيره من ضم وكسر"  ،ونجد ذلك يف قول المهلهل :
َيـــــا َحـــــار َال ت َْج َهـــــ ْل َع َلـــــى َأ ْشـــــ َياخنَا

ورات َو ْاألَ ْحــــــــ َالم
الســــــــ َ
إنــــــــا َذ ُوو ُّ

منــــــــا إ َذا َب َلــــــــغَ الصــــــــب ُّي ف َط َامــــــــ ُه
َقت َُلــــــوا ُك َل ْي ًبــــــا ُثــــــم َقــــــا ُلوا َأ ْرب ُعــــــوا

ور َو َحـــ ـ َار َب ْاألَ ْقـــ ـ َوا َم
َســـ ـ َ
اس ْاألُ ُمـــ ـ َ
َكـــــ ـ َذ ُبوا َو َر ِّب ا ْلحـــــ ـ ِّل َو ْاإل ْحـــــ ـ َرام

يتضح من ذلك أن "اإلصراف هو الجمع بين حركتين مختلفتين متباعدتين كالفتحة والضمة...
والفتحة والكسرة"  ،وورد منه يف شعر المهلهل  :الجمع بين الكسرة والفتحة.
ب -العيوب اليت تتعلق حبركة ما قبل الروي:
ورد منها سناد احلذو  :وسناد الحذو "هو اختالف حركة الحرف الذي قبل الروي المطلق"  ،وورد
منه يف ديوان المهلهل ما يأتي:
 -1التبادل بين الفتح والكسر يف قول المهلهل :
ت َو َمــ ـا َي ْبكــ ـي َل ُهــ ـم َأ َحــ ـدُ
َحتــ ـى َبك َْيــ ـ ُ
َحتـــ ـى ُأ َب ْهـــ ـر َج َب ْكـــ ـ ًرا َأ ْين ََمـــ ـا ُوجـــ ـدُ وا

َأك َْثــــــ ْر ُت َق ْتــــــ َل َبنــــــي َب ْكــــــر بــــــ َر ِّبهم
ت بــــــ ـاهلل َال َأ ْر َضــــــ ـى ب َقــــــ ـتْلهم
َآ َل ْيــــــ ـ ُ
أيضا :
وقوله ً
َمـــــــ ـ ْن ُمبلـــــــ ـغب َب ْكـــــــ ـ ًرا َو َآل َأبـــــــ ـيهم

ي ْاألَ ْق َعــــــس
َع ِّنــــــي ُم َغ ْلغ ََلــــــ َة الــــــرد ِّ

ُور َهــــــ ـا
َو َقصــــــــيدَ ًة َشــــــ ـ ْع َوا َء َبــــــ ـا ن ُ

َت ْب َلــــى ا ْلج َبــــ ُال َو َأ ْث ُر َهــــا َلــــ ْم ُي ْط َمــــس

ب إن النــــــ َار بعــــــدَ َك ُأخْ مــــــدَ ْت
َأ ُك َل ْيــــــ ب

الم ْجلــــس
َونَســــ ُ
يت َب ْعــــدَ َك ط ِّيبــــات َ

 -2التبادل بين الفتح والضم  ،يف قول المهلهل :
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َدعينــي َف َمـ ـا فـ ـي ا ْل َيـ ـ ْوم َم ْصـ ـ ًحى ل َشـ ـارب

َو َال فــي َغــد َمــا َأ ْقــ َر َب ا ْل َيــ ْو َم مــ ْن َغــد

َدعينــــي َفــــإنِّي فــــي َســــ َمادير َســــك َْرة

ان ت ََج ُّلــــدي
اســــ َت َب َ
ب َهــــا َجــــ ّل َه ِّمــــي َو ْ

الصـــ ـ ْب ُح ا ْل ُمنيــــ ُـر َفـــ ـإنني
َفـــ ـإ ْن َي ْط ُلـــ ـ ُع ُّ

َســـــ َأ ْغدُ و ا ْل ُهـــــ َو ْينَى غ َْيـــــ َر َوان ُم َفـــــرد

 -3التبادل بين الكسر والضم والفتح يف قول المهلهل :
ت َأن النـــــــ َار َب ْعـــــــدَ َك ُأوقـــــــدَ ْت
ُن ِّب ْئـــــــ ُ

ب المجلـــ ُس
اســـتَب َب ْعـــدَ َك َيـــا ُك َل ْيـــ ُ
َو ْ

يمــــ ـة
َو َتكَل ُمــــ ـوا فــــ ـي َأ ْمــــ ـر ُكــــ ـ ِّل َعظ َ

ت َشـــاهدَ ُه ْم ب َهـــا َلـــ ْم َينْب ُســـوا
َلـــ ْو ك ُْنـــ َ

َت ْبكـــــي َع َل ْيـــــ َ
ت َالئـــــ َم ُحـــــرة
ك َو َل ْســـــ ُ

اع َباك َيــــــــ ـة َع َل ْي َهــــــــ ـا ُبــــــــ ـ ْرن ُُس
َوذ َر َ
ت َْأ َســــــى َع َل ْيــــــ َ
ك ب َع ْبــــــ َرة َو َتــــــنَف ُس

ت َو ْج ًهــــ ـا َواضــــ ـ ًحا
َوإ َذا ت ََشــــ ـا ُء َر َأ ْيــــ ـ َ
مما سبق يتضح ما يأتي:

أ" -السناد :كل عيب يحدث قبل الروي"  ،و"السناد :أصله االختالف" .
ب-ذهب علي بن عيسى الرماين إلى أن "السناد :اختالف ما قبل حرف الروي أو بعده على أي وجه
كان االختالف بحركة كان أو بحرف"  ،وورد يف شعر المهلهل االختالف بحرف فقط.
ج -وقع من العيوب المتعلقة بحركة الروي اإلصراف فقط  ،ولم يرد اإلكفاء  ،واإلجازة  ،واإلقواء.
د -وقع من العيوب المتعلقة بحركة ما قبل الروي سناد الخدو فقط  ،ولم يقع سناد الردف  ،وسناد
التأسيس  ،وسناد اإلشباع  ،وسناد التوجيه.
هـ -ورد من عيوب القافية يف شعر المهلهل عيبان فقط  ،هما :اإلصراف وسناد الحذو ،وهذا دليل على
قلة العيوب التي وردت عند المهلهل  ،ويف هذا إشارة إلى قوة شعره وخلوه من االضطراب
واالختالف.
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اخلامتـــة

توصلت يف نهاية هذا البحث إلى النتائج اآلتية:

 -1أثبت البحث أن المهلهل هو اسم الشاعر وليس لق ًبا له  ،فهو المهلهل بن ربيعة التغلبي  ،وذلك
خال ًفا لمن ذهب إلى أنه يسمى بعدي أو بامرئ القيس ،واألدلة على ذلك تتمثل يف أن ابن سالم جعله
من أوائل شعراء الجاهلية ،كما ذكرت بعض كتب التراجم أنه كان من أفصح الناس لسانًا  ،وأن شعره
عالي الطبقة  ،ومن ثم ال يجوز أن يوصف شعر جاهلي بالهلهلة.
 -2أثبت البحث ظلم نقاد الشعر للمهلهل عندما ذكروا أنه لقب بالمهلهل بسبب اضطراب شعره ،
ورداءته  ،ورقته  ،والصواب خالف ذلك  ،فالمهلهل شاعر يتميز شعره بالقوة والرصانة مثل أقرانه من
شعراء الجاهلية ،حيث رصد البحث مجموعة من األدلة والمظاهر التي تثبت قوة شعر المهلهل يف
ضوء علمي العروض والقافية ،وهذه المظاهر واألدلة تتمثل فيما يأتي :
أوالً :ما ورد يف شعر املهلهل يؤكد قواعد العروضيني ،ومن مظاهر ذلك ما يأتي:

أ -التزم المهلهل بزحاف الخبن يف حشو األبيات التي جاءت على موسيقى البحر الخفيف ،وهذا

يؤكد قول العروضيين بأن الخبن حسن يف حشو الخفيف.
ب -عدم وقوع الطي والخبل يف (مستفع لن) يف البحر الخفيف يؤكد قول العروضيين بعدم جواز
وقوعهما فيها.
ت -وقوع التشعيث يف بعض األضرب يف قصائد البحر الخفيف ومجيء األضرب األخرى سالمة
تؤكد قول العروضيين بأنه يجوز أن يجتمع يف القصيدة الواحدة ضربان  ،أحدهما مشعث واآلخر
سالم.
ث -اجتماع اإلضمار والقطع يف ضرب البحر الكامل يؤكد ما ذكره العروضيون من أن ذلك جائز يف
(متْفاعل).
(متَفاعلن) فتصبح على صورة ُ
تفعيلة ُ
ج -دخول علة القطع على الضرب فقط يف قصائد البحر الكامل يؤكد ما ذكره العروضيون من أن
القطع يف البحر الكامل يقع يف الضرب فقط.
3708

اضطراب شعر املهلهل بن ربيعة من منظور القدماء قراءة أخرى يف ضوء علمي العروض والقافية

اجمللد التاسع والثالثون إصدار ديسمرب 2020م

ح -وقوع الحذذ مرة واحدة فقط يف األبيات التي جاءت من البحر الكامل والتي يبلغ عددها تسعة
وسبعين بيتًا يؤكد ما ذهب إليه العروضيون من أن الحذذ نادر يف الشعر العربي.
خ -التزم المهلهل بزحاف اإلضمار فقط يف حشو األبيات التي جاءت من البحر الكامل  ،وهذا يؤكد
قول العروضيين بأن اإلضمار حسن يف البحر الكامل.
د -مجيء كل من العروض والضرب مقطو ًفا يف البحر الوافر يؤكد ما ذهب إليه العروضيون من أن
صحيحا أبدً ا.
الوافر لم يرد
ً
ذ -عدم وقوع التدوير يف األشعار التي جاءت من البحر الوافر يؤكد ما ذكره العروضيون من أن التدوير
يندر حدوثه يف البحر الوافر.
ر -عدم مجيء البحر السريع مجزو ًءا يؤكد قول العروضيين بأن السريع ال يستخدم مجزو ًءا.
ز -وقوع الخرم يف الشطر الثاين يف بيت واحد فقط من األبيات التي جاءت على موسيقى البحر الوافر،
يؤكد ما ذكره العروضيون من أن وقوع الخرم يف الشطر الثاين من البيت قليل جدً ا.
(مفعوالت) بإسكان التاء يؤكد ما ذكره العروضيون من أن تفعيلة (مفعوالت) ال تأتي
س -ورود
ُ
كاملة يف الشعر العربي مطل ًقا.
ش -ورود العروض يف البحر البسيط التام مخبونة يف صورة ( َفعلن)  ،والضرب مثلها يؤكد ما ذكره
العروضيون من أنه يجب استعمال عروض البسيط المخبونة على ( َفعلن) إال للتصريع  ،ويجب
استعمال ضربها إما مخبونًا مثلها أو مقطو ًعا على ( َف ْع ُلن).
مصرع
ص -ورود العروض يف البسيط التام مقطوعة يف صورة ( َف ْع ُلن) والضرب مثلها يف بيت واحد
ّ
يؤكد قول العروضيين يف ذلك.
ض -مجيء بحر الهزج مجزو ًءا  ،وهذا يؤكد ما ذكره العروضيون بأن الهزج ال يستعمل إال مجزو ًءا.
(مفاعلن) يؤكد ما ذكره العروضيون من أن عروضه
ط -مجيء العروض يف الطويل مقبوضة يف صورة َ
ال تستعمل إال مقبوضة.
ظ -التزام المهلهل بزحاف القبض يف البحر الطويل يؤكد ما ذكره العروضيون من أن القبض سمة بارزة فيه.
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تاما يؤكد ما ذكره العروضيون من أن المنسرح ال يستعمل مجزو ًءا قط.
ع -ورود البحر المنسرح ًّ
غ -ما ورد يف حشو األبيات يف جميع البحور عند المهلهل يؤكد ما ذكره العروضيون من أن ما يدخل
حشو األبيات من تغيير ال يلتزم به الشاعر يف القصيدة الواحدة  ،بل ال يلتزم به يف البيت الواحد.
ف -مجيء البحر المديد مجزو ًءا يؤكد ما ذكره العروضيون من أن المديد ال يستعمل إال مجزو ًءا.
 ورود العروض يف البحر المديد صحيحة على صورة (فاعالتن) والضرب مثلها ،يؤكد ما ذكرهالعروضيون من أن عروض المديد إذا استعملت على (فاعالتن) فيجب استعمال ضربها على
أيضا ال غير.
(فاعالتن) ً
ك -مجيء العروض يف بحر الرمل محذوفة يؤكد ما ذهب إليه العروضيون من أن الرمل التام يجب فيه
استعمال العروض محذوفة على وزن (فاعلن) إال للتصريع.
ل -عدم وقوع الكف يف بحر الرمل يؤكد ما ذكره العروضيون من أن الكف ب
قليل جدًّ ا يف هذا البحر.
م -وقوع التدوير يف البحر الخفيف  ،حيث ذكر العروضيون أن التدوير أكثر ما يقع يف عروض الخفيف
 ،فقد جاء التدوير يف أحد عشر بيتًا من الخفيف من أصل سبعة عشر بيتًا وقع فيها التدوير ،واألبيات
مظهرا من مظاهر قوة شعر
الستة الباقية التي وقع فيها التدوير وردت من الهزج  ،وتعد ظاهرة التدوير
ً
المهلهل  ،فقد ذكر أهل العروض أن التدوير حيث وقع من األعاريض دليل على القوة.
رويا يف بيت واحد يؤكد ما ذكره العروضيون من
رويا يف تسعة عشر بيتًا  ،ووقوع التاء ًّ
ن -وقوع الهاء ًّ
رويا.
أنهما من األحرف القليلة الشيوع يف مجيئها ًّ
رويا يؤكد ما
هـ -عدم وقوع الذال  ،والغين  ،والخاء  ،والشين  ،والزاي  ،والطاء  ،والظاء  ،والواو ًّ
رويا.
ذكره العروضيون من أنها أحرف يندر وقوعها ًّ
و -وقوع التعاقب بين الواو والياء ردفين يف ستة من قصائد المهلهل  ،وهذا يؤكد ما ذكره العروضيون
من أنه يجوز أن تقع الواو والياء رد ًفا يف قصيدة واحدة.
ثانيًا :ورود شعر املهلهل على الشائع واملشهور ،ومن مظاهر ذلك ما يأتي:

أ -ورود نصف األشطر يف األبيات التي جاءت من البحر السريع يف صورة (مستفعلن مستفعلن َم ْف ُعال)
3710

اضطراب شعر املهلهل بن ربيعة من منظور القدماء قراءة أخرى يف ضوء علمي العروض والقافية

اجمللد التاسع والثالثون إصدار ديسمرب 2020م

 ،وهذا الوزن هو الشائع يف هذا البحر كما ذكر ذلك العروضيون.
ب -شيوع زحاف الخبن يف البحر البسيط يف تفعيلتي (مستفعلن) و (فاعلن)  ،فقد ذكر العروضيون أن
أيضا  ،وأكثر حسنه إذا وقع يف أول الصدر أو أول العجز.
الخبن يف خماسيه حسن مطل ًقا ويف سباعيه ً
ً
مقبوضا  ،وهذا هو الشائع يف ضرب الطويل.
ت -مجيء الضرب يف البحر الطويل
ث -ورود العروض مطوية يف البحر المنسرح والضرب مثلها هو األكثر والمشهور ،فقد ذكر
العروضيون أن العروض لم تسمع إال مطوية كالضرب  ،وليس للمنسرح صورة غيرها.
رويا كثير شائع
رويا يف ثالثة وسبعين بيتًا يؤكد ما ذكره العروضيون من أن وقوع الراء ًّ
ج -وقوع الراء ًّ
يف الشعر العربي.
رويا بكثرة عند المهلهل يؤكد ما ذكره العروضيون من أنها
ح -وقوع الالم  ،والراء  ،والميم  ،والنون ًّ
رويا.
من األحرف الكثيرة الشيوع ًّ
خ -ورود الروي مطل ًقا متحركًا يف ثالثمائة واثنين وعشرين بيتًا ،وورود الروي مقيدً ا يف تسعة وثالثين
بيتًا ،يؤكد ما ذكره العروضيون من أن الروي المتحرك هو الكثير والشائع  ،فالقافية المطلقة أكثر
استعماال من القافية المقيدة.
ً
د -ورود حرف الدخيل متحركًا بالكسر يف جميع األبيات التي وقع فيها الدخيل  ،وعددها ثمانية أبيات
 ،وهذا هو الكثير والشائع يف أشعار العرب.
ثالثًا :استخدام املهلهل الزحافات والعلل اليت استحسنها العروضيون ،ومن مظاهر ذلك ما يأتي:

أ -ورود (فاعلن) يف البحر البسيط إما صحيحة أو مخبونة  ،وكلتا الصورتين حسن عند العروضيين.
ب -دخول الخبن يف البحر الخفيف  ،والسريع  ،والبسيط  ،والمديد  ،والرمل  ،وهو حسن عند
العروضيين.
ت -دخول اإلضمار يف البحر الكامل  ،والعصب يف البحر الوافر ،وهذا حسن عند العروضيين.
ث -دخول الطي يف البحر البسيط  ،والسريع  ،والمنسرح  ،وهو حسن عند العروضيين.
ج -دخول الكف حسن يف بحر الهزج  ،وهو كثير الوقوع فيه.
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ح -دخول القبض يف الطويل حسن يف (فعولن) وصالح يف (مفاعيلن)  ،وحسن يف المتقارب ويكثر فيه.
خ -دخول الحذذ حسن يف ضرب البحر الكامل.
رابعًا :ابتعاد املهلهل عن الزحافات والعلل املستقبحة والنادرة ،ومن مظاهر ذلك ما يأتي:
أ -عدم وقوع الخزل يف أبيات البحر الكامل  ،وهو قبيح فيه.

ب -عدم دخول النقص يف أبيات البحر الوافر ،وهو قبيح فيه.
ت -عدم دخول الخبل يف السريع وال يف البسيط ،وال يف المنسرح  ،وهو قبيح فيهم.
ث -عدم دخول الخرم ،والشتر ،والخرب يف أبيات بحر الهزج ،وكلها قبيحة فيه.
ج -عدم دخول الشكل يف البحر المديد وال يف بحر الرمل  ،وهو قبيح فيهما.
ح -عدم دخول الثلم والثرم على البحر المتقارب  ،وهو قبيح فيه.
خ -عدم دخول النقص يف بحر الهزج  ،وهو نادر عند العروضيين.
د -ورود القبض يف (مفاعيلن) يف حشو البحر الطويل يف تفعيلة واحدة ويف مرة واحدة  ،وهو معروف
عند العروضيين بأنه نادر.
ذ -عدم دخول الكف يف حشو البحر الطويل  ،وهو زحاف اختلف العروضيون يف دخوله على الطويل
 ،فقيل :جائز ،وقيل  :حسن  ،وقيل  :قبيح  ،واتفق أكثر أهل العروض على أنه قبيح.
ر -عدم دخول الخبن يف (مفعوالت) يف البحر المنسرح  ،وهو قبيح فيه.
خامسًا :جلوء املهلهل إىل الضرورات الشعرية املقبولة واملستحسنة  ،ومن مظاهر ذلك ما يأتي:

أ -حذف ألف (نا) من ضرورات الحذف أو النقص  ،ووردت يف بيتين فقط  ،وجاءت موافقة لما
اشترطه العروضيون من حذف األلف من غير مالقاة ساكن بعدها  ،وجاء الحذف هنا لمنع وقوع علة
القطع يف حشو البحر الكامل.
ب -ورود صرف الممنوع من الصرف يف ثالثة عشر بيتًا  ،توزعت على أربعة أبحر ،هي  :الكامل ،
والخفيف ،والوافر ،والسريع ،حيث ورد صرف الممنوع من الصرف يف ثمانية أبيات من البحر
الكامل ،ويف بيتين من البحر الخفيف  ،ويف بيتين من البحر الوافر ،ويف بيت واحد من البحر السريع ،
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وتمثلت أسباب المنع من الصرف يف العلمية والتأنيث  ،والعلمية ووزن الفعل  ،وصيغة منتهى
الجموع.
ت -وقوع إشباع الميم والهاء يف عروض األبيات ويف حشوها ،وهو ضرورة مقبولة ،حيث ورد إشباع
الميم يف أربعة عشر بيتًا ،توزعت على خمسة أبحر ،هي :البسيط ،والوافر ،والخفيف ،والكامل،
والسريع ،وورد إشباع
الميم يف أربعة أبيات من البحر البسيط  ،وأربعة أبيات من البحر الوافر ،وبيتين من البحر الخفيف،
وبيتين من البحر الكامل ،وبيتين من البحر السريع.
أما إشباع الهاء فورد يف أربعة وأربعين بيتًا  ،توزعت على سبعة أبحر ،هي :السريع ،والكامل ،والوافر،
والطويل  ،والخفيف  ،والبسيط  ،والمتقارب  ،حيث ورد إشباع الهاء يف ستة عشر بيتًا من البحر
السريع  ،وورد يف تسعة أبيات من البحر الكامل  ،ويف تسعة أبيات من البحر الوافر ،ويف أربعة أبيات من
البحر الطويل  ،ويف ثالثة أبيات من البحر الخفيف  ،ويف بيتين من البحر البسيط  ،ويف بيت واحد من
البحر المتقارب.
سادسًا :يعد شعر املهلهل تقعيدًا لعلم العروض:

أ -ورد عند المهلهل العروض المحذوفة يف البحر المديد مع الضرب الصحيح  ،ولم يذكر بعض
العروضيين هذه الصورة عند حديثهم عن البحر المديد.

(مفعوالت)  ،ولم يذكر هذه
ب -ورد عند المهلهل العروض الموقوفة يف البحر السريع يف صورة
ْ
العروض بعض العروضيين يف دراستهم لصور البحر السريع.
(معوالت)  ،ولم يذكر
ت -ورد عند المهلهل الضرب المخبون الموقوف يف البحر السريع يف صورة
ْ
ذلك بعض العروضيين.
سابعًا :اتصاف األبيات عند املهلهل بالوحدة العروضية؛ ألن المهلهل لم يجمع بين ضربين أو أكثر مع
العروض الواحدة يف أشعاره  ،فلكل عروض ضرب واحد يف القصيدة الواحدة.
ثامنًا :قلة العيوب اليت وردت يف شعر املهلهل ،حيث ورد من عيوب القافية عيبان فقط  ،هما :اإلصراف
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وسناد الحذو.
تاسعًا :عدم ورود القافية املتكاوسة يف شعر املهلهل دليل على قوة شعره وخلوه من االضطراب ؛ ألن
التكاوس هو االضطراب والتشويه.
عاشرًا :استقامة الوزن العروضي يف معظم األبيات رغم تعدد الروايات يف البيت الشعري الواحد ،فلم يتأثر
أربعة وستون بيتًا من إجمالي سبعة وستين بيتًا تعددت فيهم الروايات.
بحرا من بحور الشعر العربي ،وهي :الخفيف ،
 -3أثبت البحث أن المهلهل استخدم أحد عشر ً
والكامل  ،والوافر ،والسريع  ،والبسيط  ،والهزج  ،والطويل  ،والمنسرح  ،والمديد  ،والرمل ،
والمتقارب  ،وبلغ عدد األبيات التي جاءت من البحر الخفيف ثمانية وتسعين بيتًا  ،وبلغ عدد األبيات
التي جاءت من البحر الكامل تسعة وسبعين بيتًا  ،وبلغ عدد األبيات التي جاءت من البحر الوافر ثالثة
وسبعين بيتًا  ،وبلغ عدد األبيات التي جاءت من البحر السريع تسعة وثالثين بيتًا  ،وبلغ عدد األبيات
التي جاءت من البحر البسيط خمسة وعشرين بيتًا  ،وبلغ عدد األبيات التي جاءت من بحر الهزج تسعة
عشر بيتًا  ،وبلغ عدد األبيات التي جاءت من البحر الطويل أربعة عشر بيتًا  ،وبلغ عدد األبيات التي
جاءت من البحر المنسرح خمسة أبيات  ،وبلغ عدد األبيات التي جاءت من البحر المديد أربعة أبيات
 ،وبلغ عدد األبيات التي جاءت من بحر الرمل ثالثة أبيات  ،وبلغ عدد األبيات التي جاءت من البحر
المتقارب ثالثة أبيات.
 -4توصل البحث إلى مجموعة من الضوابط العروضية التي كان لها أثر يف الترجيح بين الروايات
المتعددة للبيت الشعري الواحد  ،وهي:
أ -ترجيح رواية البيت الذي تسلم فيه التفعيالت من الزحاف  ،فالتفعيلة الصحيحة أولى من التفعيلة
التي دخلها الزحاف.
ب -ترجيح رواية البيت الذي ال تحتاج تفعيالته إلى إشباع للهاء أو للميم على البيت الذي يدخل
اإلشباع يف حشو تفعيالته ؛ ألن اإلشباع من ضرائر الشعر ،وترجيح ما سلم من الضرورة أولى.
ت -ترجيح رواية البيت الذي دخله الزحاف المفرد على رواية البيت الذي دخله الزحاف المزدوج أو
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المركب.
ث -ترجيح رواية البيت الذي يشتمل على الزحاف الشائع يف البحر ،فعندما نجد روايتين للبيت من
بحر واحد مع اختالف الزحاف الداخل على التفعيالت فإن الرواية الراجحة منهما هي التي تشتمل
على الزحاف الشائع يف البحر.
 -5بلغ عدد األبيات التي تعددت فيها الروايات سبعة وستين بيتًا  ،وتم تقسيمها إلى ثالثة أقسام  ،هي:
أ -أبيات تعددت ف يها الروايات وال يستقيم الوزن العروضي إال على رواية واحدة  ،وبلغ عددها ثالثة
أبيات  ،ورد منها بيتان من البحر الوافر ،وبيت واحد من البحر السريع.
ب -أبيات تعددت فيها الروايات ويستقيم معها الوزن العروضي مع ترجيح إحدى الروايات ،وورد
ذلك يف تسعة عشر موض ًعا ،منها :اثنا عشر بيتًا من السريع ،وثالثة أبيات من البسيط ،وبيتان من
الخفيف ،وبيتان من الوافر.
ت -أبيات تعددت فيها الروايات ويستقيم الوزن العروضي على جميع الروايات ،وورد منها خمسة
وأربعون بيتًا ،منها أحد عشر بيتًا من السريع  ،وتسعة أبيات من الوافر ،وثمانية أبيات من الكامل ،
وستة أبيات من الخفيف ،وأربعة أبيات من البسيط  ،وثالثة أبيات من الطويل  ،وثالثة أبيات من
المنسرح  ،وبيت واحد من الرمل.
 -6توصل ا لبحث إلى مجموعة من العوامل التي ساعدت على ثبات الوزن العروضي رغم تعدد
الروايات واختالفها يف خمسة وأربعين بيتًا  ،وهي:
أ -التبادل بين الكلمات المتماثلة يف الوزن الصريف.
ب -التبادل بين الكلمات المتساوية يف عدد المقاطع الصوتية.
ت -التبادل بين الحروف مثل  :التبادل بين (من) و(على)  ،والتبادل بين التاء والياء  ،والتبادل بين
همزة القطع المفتوحة والمكسورة  ،والتبادل بين األلف اللينة المقصورة مع األلف الممدودة.
 -7أثبت البحث أن الخصائص العروضية لشعر المهلهل تتمثل يف النقاط اآلتية:
أ -وقوع التدوير يف سبعة عشر بيتًا  ،منهم أحد عشر بيتًا من البحر الخفيف  ،وستة أبيات من بحر
3715

جامعة األزهــــر

اجمللة العلمية لكلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنني بالقاهرة

الهزج.
ب -بناء قصيدة واحدة بعنوان "رماك اهلل من بغل" على موسيقى بحر الهزج وموسيقى مجزوء الوافر،
وتوصلت إلى أنه إذا جاءت تفعيالت القصيدة من الهزج ومن الوافر المعصوب فإن حملها على الهزج
ُ
أولى؛ ألن هذا الوزن فيه أصلي ،والنسبة إلى البحر الذي تكون فيه التفعيالت أصلية لم يدخلها زحاف
أولى من النسبة إلى البحر الذي دخله الزحاف.
ت -بناء قصيدة واحدة بعنوان" :طفلة لعوب" على موسيقى البحر الخفيف وموسيقى البحر المديد.
ث -وقوع قول المهلهلَ :يا ل َبكْر َأنْش ُروا لي ُك َل ْي ًبا

َيا ل َبكْر َأ ْي َن ْأي َن ا ْلف َر ُار

شاهدً ا عند معظم العروضيين على العروض الصحيحة والضرب الصحيح يف البحر المديد.
ج -لجأ المهلهل إلى ضرورة صرف الممنوع من الصرف لألسباب اآلتية:
أوال :التخلص من زحاف غير موجود يف البحر العروضي.
ً
ثان ًيا :استقامة الوزن وثباته.
ضرب غير موجود يف البحر.
ثال ًثا :البعد عن ْ
بدال من الزحاف المزدوج.
راب ًعا :اللجوء إلى الزحاف المفرد ً
ح -من أهم السمات العروضية لألبيات التي جاءت من البحر الخفيف وعددها ثمانية وتسعون بيتًا:
شيوع زحاف الخبن  -ووقوع الكف يف تفعيلة واحدة فقط  -ووقوع الشكل يف تفعيلة واحدة فقط -
ودخول علة واحدة جارية مجرى الزحاف على ضرب الخفيف وعروضه المصرع وهي التشعيث -
وعدم دخول علة من علل الزيادة  -وتنوع صور العروض بين العروض التامة الصحيحة  ،والمخبونة،
والمشعثة  -وتنوع صور الضرب بين الضرب التام الصحيح  ،والمخبون  ،والمشعث  -وورود
األبيات من البحر الخفيف التام وقد تميزت بالمرونة  ،وذلك يف إمكانية أن تسلم التفعيالت من
الزحاف القبيح  ،كما حدث يف دخول زحاف الشكل يف ( َق َت َل ْت ُه) و( َع َر َف ْت ُه)  ،وتم التخلص من الشكل
بإشباع الهاء.
خ -من أهم السمات العروضية لألبيات التي جاءت من البحر الكامل وعددها تسعة وسبعون بيتًا:
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ممثال يف زحاف اإلضمار فقط  ،فلم يدخل غيره على هذا البحر ،كما لم يدخل
دخول الزحاف المفرد ً
الزحاف المزدوج  -ودخول علة النقص ممثلة يف علة الحذذ  ،وعلة القطع  ،فلم تدخل علة من علل
الزيادة  -ودخول علة القطع على الضرب فقط  -ودخول علة الحذذ على الضرب فقط يف موضع
واحد ،وتنوع صور العروض بين العروض التامة الصحيحة  ،والتامة المضمرة  ،وتنوع صور الضرب
بين الضرب التام الصحيح والتام المضمر ،والتام األحذ والتام المقطوع ،والتام المضمر المقطوع -
ومجيء ال عروض تامة صحيحة وضربها تام أحذ بال إضمار يف بيت واحد فقط من األبيات التي جاءت
تاما فقط.
من البحر الكامل  -وورود الكامل ًّ
د -من أهم السمات العروضية لألبيات التي جاءت من البحر الوافر وعددها ثالثة وسبعون بيتًا :التزام
صورة واحدة هي العروض المقطوفة والضرب المقطوف  -ودخول علة واحدة على العروض
والضرب هي علة القطف ،وهي من علل النقص  -ودخول الزحاف المفرد المتمثل يف زحاف
العصب ،فلم يدخل الزحاف المزدوج ووقوع الخرم يف تفعيلة واحدة فقط  ،ووقعت يف التفعيلة الثانية
تاما.
من الشطر الثاين  -وورود البحر الوافر ًّ
ذ -من أهم السمات العروضية لألبيات التي جاءت من البحر السريع وعددها تسعة وثالثون بيتًا :تنوع
صور العروض بين العروض المطوية المكسوفة والعروض الموقوفة  -وتنوع صور الضرب بين
الضرب المطوي الموقوف والضرب المخبون الموقوف  -وكثر يف حشو األبيات بقاء (مستفعلن)
صحيحة أو دخول الطي عليها-ودخول الزحاف المفرد المتمثل يف الخبن والطي فقط  ،فلم يدخل
الزحاف المزدوج  -ودخول علتين من علل النقص هما :الوقف والكسف  ،وورود األبيات من السريع
التام.
ر -من أهم السمات العروضية لألبيات التي جاءت من البحر البسيط وعددها خمسة وعشرون بيتًا:
ورود العروض التامة المخبونة بضربيها التام المخبون مثلها ،والتام المقطوع  -ودخول الزحاف
المفرد المتمثل يف الخبن والطي فلم يدخل الزحاف المزدوج  -ودخول زحاف واحد جار مجرى
العلة هو زحاف الخبن فقط  -ودخول علة واحدة من علل النقص وهي علة القطع  -وورود األبيات
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من البسيط التام فقط.
ز -من أهم السمات العروضية لألبيات التي جاءت من بحر الهزج وعددها تسعة عشر بيتًا :ورود
العروض ا لصحيحة والضرب الصحيح  ،وهذا ما ذكره العروضيون القدماء ،ولم ترد العروض
المحذوفة والضرب المحذوف الذي ذكره المحدثون  -ودخول الزحاف المفرد المتمثل يف زحاف
الكف فقط  -وورود األبيات من الهزج المجزوء.
س -من أهم السمات العروضية لألبيات التي جاءت من البحر الطويل وعددها أربعة عشر بيتًا :ورود
ً
مقبوضا يف جميع األبيات  -وورد قبض (مفاعيلن) يف حشو
العروض مقبوضة  -وورود الضرب
األبيات مرة واحدة فقط ودخول الزحاف المفرد المتمثل يف زحاف القبض فقط  -وورود األبيات من
استعماال  ،ال يدخله الجزء وال الشطر وال النهك.
البحر الطويل التام فهو أتم البحور
ً
ش -من أهم السمات العروضية لألبيات التي جاءت من البحر المنسرح وعددها خمسة أبيات :ورود
مطويا يف األبيات كلها  -ودخول الزحاف المفرد المتمثل يف زحاف
العروض مطوية وورود الضرب
ًّ
الطي فقط ،فلم يدخل الزحاف المزدوج  -ورود األبيات من المنسرح التام.
ص -من أهم السمات العروضية لألبيات التي جاءت من البحر المديد وعددها أربعة أبيات :ورود
الضرب
صحيحا يف األبيات كلها  -ودخول الزحاف المفرد المتمثل يف زحاف الخبن فقط فلم يدخل الزحاف
ً
المزدوج  -ودخول علة الحذف فقط ،وهي من علل النقص  ،فلم تدخل علة من علل الزيادة  -ورد
للعروض المحذوفة الضرب الصحيح  -وورود األبيات من المديد المجزوء.
ض -من أهم السمات العروضية لألبيات التي جاءت من الرمل  ،وعددها ثالثة أبيات :دخول الزحاف
المفرد المتمثل يف زحاف الخبن فقط  ،فلم يدخل الزحاف المزدوج  -ودخول علة واحدة فقط جارية
مجرى الزحاف وهي التشعيث  -ودخول علة واحدة فقط يف عروض الرمل وهي علة الحذف فقط،
فلم تدخل علة من علل الزيادة وورود األبيات من الرمل التام  -وزحاف الخبن يف الرمل ليس زحا ًفا
الزما يف األبيات كلها ،بخالف الخبن يف البحر البسيط فهو زحاف جار
جاريا مجرى العلة؛ ألنه ليس ً
ً
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الزما يف القصيدة كلها.
مجرى العلة؛ ألنه كان ً
ط -من أهم السمات العروضية لألبيات التي جاءت من البحر المتقارب وعددها ثالثة أبيات :دخول
الزحاف المفرد المتمثل يف زحاف القبض فقط  ،فلم يدخل الزحاف المزدوج  ،ودخول علة الحذف
فقط  ،وهي من علل النقص فلم تدخل عليه علة من علل الزيادة  ،وورود األبيات من المتقارب التام.
ظ -نظم المهلهل البيت الواحد المفرد اليتيم  ،والنتفة  ،والقطعة  ،والقصيدة.
 -8أثبت البحث أن الخصائص القافوية لشعر المهلهل تتمثل يف النقاط اآلتية:
أ -ورد من حروف القافية عند المهلهل :الروي ،والوصل ،والردف ،والتأسيس ،والدخيل.
رويا هي :الالم يف ثالثة وتسعين بيتًا  ،والراء يف ثالثة وسبعين بيتًا  ،والقاف يف
ب -الحروف التي وقعت ًّ
ثمانية وأربعين بيتًا  ،والميم يف أربعة وأربعين بيتًا  ،والنون يف ثالثة وثالثين بيتًا  ،والهاء يف تسعة عشر
بيتًا ،والسين يف خمسة عشر بيتًا  ،والحاء يف أربعة عشر بيتًا  ،والعين يف تسعة أبيات  ،والدال يف ثمانية
أبيات ،والباء يف أربعة أبيات  ،والفاء يف بيتين  ،والتاء يف بيت واحد.
ت -الحروف التي وقعت وصالً هي :األلف يف خمسة وسبعين بيتًا  ،والواو يف سبعة وأربعين بيتًا ،
والياء يف مائة وثمانية وتسعين بيتًا  ،والهاء الساكنة يف بيتين.
ث -الحروف التي وقعت رد ًفا هي :األلف يف مائة وستة وستين بيتًا  ،والياء يف ثمانين بيتًا  ،والواو يف
ثالثة وأربعين بيتًا.
ج -وقع التأسيس أل ًفا ساكنة يف ثمانية أبيات.
دخيال هي  :الدال يف موضعين  ،والهمزة ،
ح -وقع الدخيل يف ثمانية أبيات  ،والحروف التي وردت
ً
والصاد ،والظاء  ،والثاء  ،والقاف  ،والهاء يف موضع واحد.
خ -بلغ عدد القوايف المطلقة ثالثمائة واثنتين وعشرين قافية  ،وبلغ عدد القوايف المقيدة تس ًعا وثالثين
قافية.
د -وردت القافية المقيدة المردوفة يف ثمانية وثالثين بيتًا  ،ووردت القافية المجردة عن الردف
والتأسيس يف بيت واحد فقط.
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ذ -لم ترد القافية المطلقة المجردة عن الردف والتأسيس الموصولة بهاء  ،ولم ترد القافية المطلقة
المردوفة الموصولة بهاء.
ر -بلغ عدد القوايف المطلقة المجردة عن الردف والتأسيس إحدى وستين قافية  ،منها :ست عشرة
قافية موصولة بمد األلف  ،وسبع وثالثون قافية موصولة بمد الياء  ،وثماين قوايف موصولة بمد الواو.
ز -بلغ عدد القوايف المطلقة المؤسسة تسع قواف  ،منها ست قواف موصولة بمد الواو  ،وثالث قواف
موصولة بهاء.
س -بلغ عدد القوايف المطلقة المردوفة مائتين واثنتين وخمسين قافية  ،منها مائة وستون قافية موصولة
بمد الياء ،وتسع وخمسون قافية موصولة بمد األلف  ،وثالث وثالثون قافية موصولة بمد الواو.
مفتوحا يف سبعة وسبعين بيتًا  ،وورد
مكسورا يف مائة وسبعة وتسعين بيتًا  ،وورد
ش -ورد الروي
ً
ً
مضموما يف سبعة وأربعين بيتًا.
ً
الح ْذو فتحة يف مائة وستة وستين بيتًا ،وورد كسرة يف ثمانين بيتًا ،وورد ضمة يف ثالثة
ص -ورد َ
وأربعين بيتًا.
الرس فتحة يف األبيات الثمانية كلها.
ض -ورد ّ
ط -وردت حركة الدخيل كسرة يف المواضع كلها  ،وعددها ثمانية أبيات.
ظ -ورد التوجيه فتحة قبل الراء الساكنة يف بيت واحد فقط.
ع -تعد القافية المتواترة أكثر القوايف ورو ًدا عند المهلهل  ،حيث وردت يف مائتين وأربعة وثمانين بيتًا ،
تليها القافية المترادفة التي وقعت يف تسعة وثالثين بيتًا  ،ثم القافية المتداركة التي وردت يف تسعة
وعشرين بيتًا  ،ثم القافية المتراكبة التي وردت يف تسعة أبيات.
غ -اإلصراف الوارد يف شعر المهلهل هو ما كان فيه جمع بين الكسرة والفتحة فقط يف الروي.
ف -ورد سناد الحذو عند المهلهل يف ثالثة أشكال  ،هي :التبادل بين الفتح والكسر ،والتبادل بين الفتح
والضم ،والتبادل بين الكسر والضم والفتح.
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 -9أثبت البحث وجود أربع من الظواهر المخالفة لقواعد العروضيين  ،وهي:
أ -وقوع الخَ ْرم يف التفعيلة الثانية من الشطر الثاين يف البيت الذي جاء من البحر الوافر يخالف ما نُسب
إلى الخليل من أن الخرم يكون يف أول شطر من أول البيت  ،أو ما نسب إليه من أنه يكون يف أول شطر.
ب -بناء القصيدة التي تحمل عنوان "طفلة لعوب" على البحرين  :الخفيف والمديد مخالف
للمعمري.
ت -إبدال حرف من حرف للتخفيف  ،حيث ذهب العروضيون إلى أن إبدال حرف من حرف يكون
على سبيل ا لضرورة  ،وما ورد يف شعر المهلهل ال يقرر ذلك  ،فإبدال حرف من حرف عنده كان من
باب تسهي ل الهمز وتحقيقه  ،وهو واقع يف فصيح الكالم ؛ الستقامة البيت على الكلمتين بالتخفيف
والتحقيق.
ث -دخول زحاف التشعيث على العروض يف البحر الخفيف جائز ،خال ًفا للبكرجي الذي قصر
التشعيث على الضرب.
 -10وجه البحث انتقا ًدا لبعض العبارات التي وردت عند العروضيين اعتما ًدا على ما ورد يف شعر
المهلهل ،ومن ذلك ما يأتي:
أ -يأخذ البحث على المعمري ومن وافقه قولهم بأن دخول الشكل يف البحر الخفيف قبيح  ،فقد أثبت
البحث أن دخول الشكل جائز يف حشو البحر الخفيف لوروده يف شعر المهلهل  ،وهو شعر جاهلي
رصين.
ب -يأخذ البحث على البكرجي ومن وافقه قولهم بأن "التشعيث ال يكون إال يف الضرب"  ،حيث وقع
التشعيث يف العروض يف بيتين من البحر الخفيف  ،وهي العروض التي دخلها التصريع.
ت -يأخذ البحث على الهاشمي قوله" :يجوز يف بحر البسيط من أنواع التغيير :الخبن يف (مستفعلن)
ويف (فاعلن)  ،ويجوز الطي يف (مستفعلن)  ،لكنه مقبول يف الشطر األول فقط"  ،حيث وقع الطي يف
(مستفعلن) عند المهلهل يف الشطر الثاين.
ث -يأخذ البحث على الهاشمي قوله عن عروض البحر المديد" :إذا استعملت عروضه على وزن
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(فاعلن) وإما على وزن ( َف ْعلن) بسكون
(فاعالن) أو
(فاعلن) يجب استعمال ضربها إما على وزن
ْ
ْ
العين"  ،حيث إنه لم يذكر للعروض المحذوفة الضرب الصحيح يف صورة (فاعالتن)  ،فقد ورد عند
المهلهل يف البحر المديد العروض المحذوفة (فاعلن)  ،والضرب الصحيح (فاعالتن).
ج -يأخذ البحث على الهاشمي قوله عن حرف الروي " :ال يكون هذا الحرف حرف مدّ وال هاء" ،
رويا يف تسعة عشر بيتًا بشرط أن يسبقها
وما ورد يف شعر المهلهل يرد هذا القول  ،حيث وردت الهاء ًّ
مد.
ح -يأخذ البحث على الهاشمي قوله يف تعريف الوصل " :حرف مد ينشأ عن إشباع الحركة يف آخر
الروي المطلق"؛ ألنه بهذا التعريف ُيخرج الهاء الساكنة من أحرف الوصل  ،وما ورد يف شعر المهلهل
وصال يرد قول الهاشمي.
من وقوع الهاء الساكنة
ً
خ -يأخذ البحث على الربعي ،والتبريزي ،والمعمري أنهم يف حديثهم عن عروض البحر المديد لم
يذكروا للعروض المحذوفة الضرب الصحيح ،وإنما ذكروا للعروض المحذوفة:الضرب المقصور،
والمحذوف ،واألبتر.
د -يأخذ البحث على الدكتور إبراهيم أنيس قوله" :الهزج تطور لمجزوء الوافر ،جاءت به عصور
الغناء أيام العباسيين  ،ولم يكن معرو ًفا أيام الجاهليين"  ،وذلك لورود القصيدة التي نظمها المهلهل
بعنوان" :رماك اهلل من بغل" من الهزج  ،وقد وقعت يف تسعة عشر بيتًا.
كثيرا  ،وال
ذ -يأخذ البحث على الدكتور حسن نور المبارك قوله " :يحدث الكف يف حشو الهزج ً
يحدث يف عروضه وضربه"  ،فما ورد يف شعر المهلهل يرد هذه العبارة  ،حيث دخل الكف يف عروض
ثالثة من األبيات التي جاءت من بحر الهزج.
ر -ما ورد يف شعر المهلهل يرد ما ورد عند بعض العروضيين الذين درسوا ضرائر الشعر ،فقول
واوا" ،ليس بصواب؛ ألن
الحيدرة" :باب ما يجوز للشاعر إذا اضطر ...قلب الهمزة ياء أو أل ًفا أو ً
الشاعر قد يلجأ إلى قلب الهمزة من باب التخفيف وليس االضطرار ،كما فعل المهلهل.
 -11خالف البحث ما ذهب إليه بعض العروضيين ،ومن ذلك ما يأتي:
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أ -ذكر العروضيون أن العروض يف البحر المتقارب تكون صحيحة رغم دخول زحاف القبض عليها ،
وحجتهم أن القبض زحاف ال يلزم  ،كما ذهبوا إلى أن العروض المحذوفة يف المتقارب تكون
صحيحة رغم دخول علة الحذف عليها  ،وحجتهم أن الحذف ال يلزم يف العروض  ،ويرى البحث أن
الزما أم غير الزم
العروض تكون صحيحة  ،ومحذوفة ،ومقبوضة ؛ ألن الزحاف أو العلة سوا ًء أكان ً
فهو تغيير ال تكون معه التفعيلة صحيحة أو سالمة بدليل وصف العروضيين للعروض الصحيحة بأنها
ما سلمت من التغي ير ،كما أن من الشعراء من التزم الحذف يف عروض المتقارب  ،وهذا يؤكد صحة
وصف العروض حينئذ بأنها محذوفة وليست صحيحة.
ب -ذكر بعض العروضيين أن دخول زحاف الكف يف عروض بحر الهزج يجعل العروض صحيحة ؛
ألن الكف زحاف غير الزم  ،ويرى البحث أن العروض مع دخول الكف يف الهزج تكون مكفوفة
قياسا على عروض المنسرح التي يصفها العروضيون بأنها مطوية رغم أن الطي غير
وليست صحيحةً ،
الزم يف البحر المنسرح.
ُ
(مفاعيل) يف مجزوء الوافر ،مع أنهم
ت -ذهب بعض العروضيين إلى استقباح تغيير (مفاعيلن) إلى
استحسنوه يف الهزج  ،وال يوافقهم البحث يف مذهبهم هذا ألمرين  ،هما:
أوال :ما بين الوافر والهزج من صلة وثيقة ؛ ألن تفعيلة (مفاعيلن) يف الهزج عندما تصبح يف صورة
ً
ُ
(مفاعيل) فإنها تساوي تفعيلة (مفاعلتن) يف الوافرعندما تصبح يف صورة (مفاع ْلت)  ،أي أن تفعيلة
ُ
ت)  ،فالوزن العروضي واحد  ،ومن ثم ال داعي الستقباح ذلك.
(مفاعيل) هي (مفاع ْل ُ
ممثال يف شعر المهلهل  ،وهو من مصادر االحتجاج.
ثان ًيا :أن هذا التغيير ورد يف الشعر الجاهلي ً
ث -ذكر المعمري أن إدخال بحر يف بحر غير جائز ،فهو يرى أن بناء القصيدة على بحرين أمر غير
مسلوك
عند العرب  ،وما ذهب إليه المعمري مردود بأمرين  ،هما :
أوال  :ما ورد عند المهلهل وهو شاعر جاهلي ،حيث أقام قصيدته التي تحمل عنوان "طفلة لعوب"
ً
على البحر الخفيف  ،ثم خرج يف آخر بيتين من موسيقى البحر الخفيف إلى موسيقى البحر المديد.
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ثان ًيا :ما يحدث من التشابه بين البحور ،مثل التشابه الكبير بين الهزج والوافر المعصوب المجزوء ،
وهو حسن عند العروضيين  ،وقد ورد يف شعر المهلهل.
 -12تصحيح ما وقع فيه األستاذ طالل حرب محقق ديوان المهلهل  ،وذلك على النحو اآلتي:
أ -أخطأ المحقق يف نسبة بعض األبيات إلى البحر العروضي الذي تنتمي إليه  ،وحدث ذلك يف ثالثة
أشرت إليها بالتفصيل.
مواضع ،وقد
ُ
ب -أخطأ المحقق يف ضبط بعض الكلمات مما أدى إلى الكسر العروضي يف البيت  ،وحدث ذلك يف
ثمانية عشر بيتًا  ،وقد ذكرتُها بالتفصيل.
ويف الختام أوصي الباحثين بالتوسع يف دراسة الضرورة الشعرية يف شعر المهلهل  ،لمعرفة مدى
خضوعه للضرائر ،هل كانت بصورة كبيرة تكفي لوصف شعره باالضطراب؟ وهل كانت الضرائر يف
شعره مقبولة مستحسنة أو مرفوضة مستقبحة؟
وآخرا  ،والصالة والسالم على النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد بن عبد اهلل
أوال
والحمد هلل ً
ً
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
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ثبت املصادر واملراجع

 -1اآلمدي ،الحسن بن بشر1411 ،هـ1991/م ،المؤتلف والمختلف يف أسماء الشعراء وكناهم
وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم  ،صححه وعلق عليه األستاذ الدكتور :ف .كرنكو ،ط  ، 1بيروت ،
لبنان  ،دار الجيل.
 -2األخفش  ،سعيد بن مسعدة 1986 ،م  ،كتاب العروض  ،تحقيق ودراسة  :سيد البحراوي ،
مراجعة  :محمود مكي  ،مجلة فصول  -المجلد السادس  -العدد الثاين.
 -3اإلربلي  ،أمين الدين علي بن عثمان 1430 ،هـ2009/م  ،كتاب القوايف  ،تحقيق  :محمد
المصري  ،وضع فهارسه وعني به  :حسان المصري  ،ط ،1دمشق  ،سوريا  ،دار سعد الدين.
 -4األلوسي  ،السيد محمود شكري 1418 ،هـ1998/م  ،الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر،
شرحه  :محمد بهجة األثري البغدادي  ،ط ،1القاهرة  ،مصر  ،دار اآلفا العربية.
 -5أنيس  ،إبراهيم أنيس 2010 ،م  ،موسيقى الشعر  ،ط ، 3القاهرة  ،مصر ،مكتبة األنجلو المصرية.
 -6البغدادي  ،عبد القادر بن عمر1418 ،هـ1997 /م  ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،
تحقيق وشرح :عبد السالم محمد هارون  ،ط ، 4القاهرة  ،مصر ،مكتبة الخانجي.
 -7البكرجي  ،قاسم بن محمد 2005 ،م  ،شرح شفاء العلل يف نظم الزحافات والعلل  ،دراسة
وتحقيق :د/أحمد عفيفي  ،القاهرة  ،مصر ،الهيئة المصرية العامة للكتاب.
 -8البكري  ،عبد اهلل بن عبد العزيز2009 ،م  ،سمط الآللئ يف شرح أمالي القالي  ،صححه وحقق ما
فيه  :عبد العزيز الميمني  ،القاهرة  ،مصر ،الهيئة العامة لقصور الثقافة.
 -9التبريزي  ،يحيى بن علي 1430 ،هـ2009/م  ،كتاب الكايف يف العروض والقوايف  ،شرح وتعليق :
د/محمد أحمد قاسم  ،صيدا – بيروت  ،لبنان – المكتبة العصرية – شركة أبناء شريف األنصاري.
 -10التغلبي  ،المهلهل بن ربيعة  1996 ،م  ،ديوان مهلهل بن ربيعة  ،إعداد وتقديم :طالل حرب ،
ط ،1بيروت ،لبنان  ،دار صادر.
 -11التنوخي  ،عبد الباقي بن عبد اهلل 2009 ،م  ،كتاب القوايف  ،تحقيق الدكتور :محمد عوين عبد
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الرؤوف ،مراجعة الدكتورة  :إيمان السعيد جالل  ،ط ، 3القاهرة  ،مصر  ،األكاديمية الحديثة للكتاب
الجامعي.
 -12الجمحي  ،محمد بن سالم  ،طبقات فحول الشعراء  ،شرحه :أبو فهر محمود محمد شاكر،
القاهرة  ،مصر ،جدة  ،السعودية  ،شركة القدس  ،دار المدين.
 -13جمعة  ،كامل محمود 1440 ،هـ2018 /م  ،تيسير العروض وتجديده مع مقدمة يف قصة
العروض ومنطق بنائه  ،تقديم  :أ.د /سيد البحراوي  ،ط ، 5القاهرة  ،مصر ،مكتبة اآلداب.
 -14أبو حمدة  ،محمد علي 1420 ،هـ2000/م  ،يف العبور الحضاري لنظرية العروض العربي كما
عمان  ،األردن  ،دار عمان للنشر والتوزيع.
وردت يف كتاب العقد الفريد ألحمد بن عبد ربه  ،طّ ،1
 -15الحيدرة  ،علي بن سليمان 1423 ،هـ2002/م  ،كشف المشكل يف النحو ،دراسة وتحقيق
عمان  ،األردن  ،دار عمار.
الدكتور :هادي عطية مطر الهاللي  ،طّ ،1
 -16ابن دريد  ،محمد بن الحسن  ،االشتقا  ،تحقيق وشرح  :عبد السالم هارون  ،ط ، 3القاهرة ،
مصر ،مكتبة الخانجي.
 -17ابن الدهان  ،سعيد بن المبارك 2006 ،م  ،الفصول يف القوايف  ،تحقيق الدكتور :محمد عبد
المجيد الطويل ،القاهرة  ،مصر  ،دار غريب للطباعة.
 -18الدينوري  ،عبد اهلل بن مسلم 1427 ،هـ2006/م  ،الشعر والشعراء  ،تحقيق وشرح  :أحمد
محمد شاكر ،القاهرة  ،مصر ،دار الحديث.
 -19الربعي  ،علي بن عيسى 1420 ،هـ2000/م  ،كتاب العروض  ،تحقيق :محمد أبو الفضل
بدران  ،ط ،1بيروت  ،لبنان  ،مطبعة المتوسط  ،الشركة المتحدة للتوزيع.
 -20الزركلي  ،خير الدين 2007 ،م  ،األعالم  ،قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب
والمستعربين والمستشرقين  ،ط ، 17بيروت  ،لبنان  ،دار العلم للماليين.
 -21الزمخشري  ،محمود بن عمر 1410 ،هـ1989/م  ،القسطاس يف علم العروض  ،تحقيق
الدكتور :فخر الدين قباوة  ،ط ، 2بيروت  ،لبنان  ،مكتبة المعارف.
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 -22زيدان  ،جرجي 1957 ،م  ،تاريخ آداب اللغة العربية  ،مصر ،دار الهالل.
 -23سيبويه  ،عمرو بن عثمان  ،كتاب سيبويه  ،تحقيق وشرح  :عبد السالم هارون  ،ط ، 1بيروت ،
لبنان  ،دار الجيل.
 -24صالح  ،شعبان 2007 ،م  ،موسيقى الشعر بين االتباع واالبتداع  ،القاهرة  ،مصر ،دار غريب
للطباعة والنشر.
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