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  الوطنية شوقي قصائد يف اخلارجي اإليقاع ظاهرة

The Phenomenon of External Rhythm in Shawqi's Patriotic Poems 

Fenomena Irama Luaran dalam Puisi Kebangsaan Shawqi 
 

  محمد حفيز بن محمد شريف نصر الدين إبراهيم أحمد حسين
                                                     

 ملخص البحث                                                  
  الدراسة   هتد     هلذا   األشعار،   حتليل   يف   الط اد   عليها   ي     اليت   ال ضاي   أهم   م    اإلي اع   يعترب 
  حتمل   كانت   اليت   الوططية   شوق    أ د   قصائد   يف   اخلارج    املوسي     اإلي اع   ع    ال ش    إىل 
  التحليل ؛   الوصف    املطهج   على   هطا   الباحث   اعتمد   حيث .   آالما    آمالا   الوط    مهوم   ثطايها   يف 

.  أيضا    ال وايف   الشع ية   ابأل زان   املتعل ة   اجلمالية    السمات   الفطية   الظواه    على   للوقو  
  البحور   م استخد    قد   اإلحياء‘؛   مدرسة ’   هنج   على   حافظ   شوق    أن   إىل   الدراسة    توصلت 
  ابال افة   نظمها،  يف   ال امل  حب    على   االعتماد  كث ة   مع   األشعار،   م    الطوع  هذا  يف   اخلليلية 
  أنا   كما   الع يب،   الشع    يف   ر ي   جميئها   كث    اليت   احل      م    ال افية   ر     اختار   ما   كثيا   أنا   إىل 

  على   معتمدا   ال   ،   ح     يف   التطويع   هبد    الوططية   قصائده   بعض   يف   التوشيح   ف    استغل 
  نعث    ل   حيث   املشيطة،   الصورة   على   غالبا   ج ت    اليت   ال افية،   يف   املتوسطة   ال ثيفة   اإلي اعية 

  ال   ما   ببعض   التزاما   خالل   م    نبوغا   الشاع    على   ظه     قد   البسيطة،   العيوب   بعض   على   إال 
 .الوططية   أشعاره   أغلب   يف   الطالع   تص يع   يف   أبدع   أنا   كما   ال افية،   يف   يلزما 

- اخلليلية   البحور -اخلارج   اإلي اع-الوططية  ال صائد-شوق   أ د  :املفتاحية   الكلمات
 . الطالع تص يع - التوشيح-ال   -ال افية
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Abstract 
 

Critics normally investigate the rhythm, as one of the most important 

criteria in analyzing the Arabic poems in general. Hence, this study aims 

to explore the external musical rhythm in Ahmed Shawqi's patriotic poems 

that focuses on the nation's concerns, aspirations and pains. The researcher 

made use of the descriptive analytical approach to uncover the artistic 

characteristics and the aesthetic features related to poetic meters and 

rhymes as well. The study found that Shawqi, as a poet who preserved the 

approach of 'School of revival' employed the poetic meters attributed to 

Khālīl, with greater reliance on Baḥr al-kāmil in his patriotic poem. In 

addition to that, Shawqi often chose selected consonants to be the ending 

of every lines of his poem. He took advantage from art of Tawshīh in the 

poems to diversify the ending of the lines, relying on the medium density 

of the rhythm in the end of his lines which often came in certain stipulated 

forms; as we only found some minor flaws. The poet also showed his 

ingenuity through his commitment to some unnecessary rhyme in the 

ending of his poetic lines, and he had shown his excellence in using some 

leonine rhymes as the ending of his poetic lines in most of his nationalistic 

poetry.  

Keywords: Ahmed Shawqi, patriotic poems, External rhythm, Khalilian 

poetic meters, ending of lines, Rawiy, Tawshih, Leonine rhyme. 

 

          

    Abstrak 
 

Irama adalah salah satu isu penting yang mengambil perhatian pengkritik 

dalam menganalisis puisi, dan oleh itu kajian ini bertujuan untuk 

mengungkapkan irama muzik luaran dalam puisi Ahmad Shawky yang 

membawa keprihatinan, harapan dan keperitan tanah air di dalamnya. 

Pengkaji menggunakan pendekatan analisis deskriptif untuk memahami 

fenomena artistik dan ciri estetik yang berkaitan dengan bait dan sajak 

puisi juga. Kajian ini menyimpulkan bahawa Shawqi mengekalkan 

pendekatan 'Madrasatul Ihya’ dan Bahr al-Khalili digunakan dalam puisi 

jenis ini dengan banyaknya pergantungan pada Bahr Al-Kamel dalam 

komposisinya. Beliau juga memanfaatkan seni tawsheh dalam beberapa 

puisi patriotiknya dengan tujuan mempelbagaikan huruf rawi bergantung 

pada irama padat sederhana, yang sering berlaku pada bentuk putus-putus 

di mana pengkaji hanya menemukan beberapa kekurangan kecil, dan 

penyair menunjukkan kehebatannya melalui komitmennya terhadap 

beberapa perkara yang tidak diperlukan dalam sajak, dan keunggulan 

beliau terserlah di dalam puisi patriotiknya. 

Kata kunci: Ahmad Shawqy- Puisi nasional - irama luaran – Bahr al-

Khaliliyyah - sajak - narasi - tawshih - keberuntungan. 
jurisprudence through induction    



 221      ظاهرة اإليقاع الخارجي في قصائد شوقي الوطنية   -   حسين   أحمد   إبراهيم محمد حفيز بن محمد شريف  ونصر الدين       

 

مة    م قد ِّ
 قد اإلي اع مصطلح ن د  يشي إىل الطغمات املوسي ية اليت تتوف  يف ال صائد الع بية،  

الط اد   البطاء   ،داخل   ؛ نطاقنييف  عاجلا  بطائ  ي وم عليا  أب ز عطص    خارج ،  األخي 
إذ   ؛الشع  م  سائ  الفطون األدبية الع بية  ا الشع  ،  هو م  أهم امل ومات اليت يتميز هب

العطص   أن  األ زان  قوافيها، كما  تفعيالت  توف ه  الذ   الصويت  االنتظام  متمثل يف  إنا 
التعبي اتبع للشعور   مبا ية  داللية  ب ل أش الا ي فل لل صيدة طاقة تعبي  اإلي اع  أن 

   االنفعاالت.
الدراسة امليكزة على   يهاسارع الباحثون إلي م  أهم الدراسات األدبية الط دية اليت  

إن االختال  قائم إذ    ؛ال ش  ع  إبداعات شاع  ما يف حت يق هذا الطوع م  اإلي اع
على ال غم م  أن   ؛تهم اإلبداعيةبني كل شاع  يف الش ل املوسي   املتح ق حسب ممارس

 الع   ية اليت تب  عليها األشعار اثبتة  حمد دة. األمثلة  
البحث   هذا  جاء  شوق ذال  عليا؛  أ د  ديوان  تطا ل  اإلي اع   حما لة    ؛    لدراسة 

 اعتمد قد  اخلارج  يف أشعاره الوططية اليت كان يبث فيها مهوما  آالما  آمالا على  ططا،  
زحافاهتا  عللها،  ال وايف  ما يتعلق   مثل األ زان  م   الظواه  اإلي اعية    على رصد  البحث

 لز م ما ال يلزم فيها، مما لا د ر  ا ح يف   ، املوشحات   ،هبا م  ح    ال     العيوب 
  ث اء الداللة لل صيدة.   وسي ى رفد امل
 

 مفهوم اإليقاع يف الشعر 
قد      1ا للشق الزمن مطها، املوسي ى ابعتباره تطظيم  ا يف  أساس    " اإلي اع " يستعمل مصطلح  
 للشع   " :  "؛ قال عيار الشع  " ه( إىل اإلي اع الشع   يف كتابا  322  أشار اب  طباطبا )ت 

فاإلي اع م     2،  ي د عليا م  حس  ت كيبا  اعتدال أجزائا"   ، املوز ن إي اع يط ب الفهم لصوابا 
 

 . 109(، ص م 1993)ال اه ة: اهليئة املص ية العامة لل تاب، د.ط،  العروض وإيقاع الشعر العريب    ، سيد يُطظ : البح ا  ،    1
 . 21(، ص م 2005،  3حت يق: عباس عبد السات  )بي ت: دار ال تب العلمية، ط عيار الشعر،  اب  طباطبا، حممد ب  أ د،    2
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  أهم خصائصا،  ركيزة م  ركائز العمل الفن يف ميدان الشع .    ، ألزم م ومات الشع  
: "اإلي اع م  إي اع ؛ قالففس ه اب  مطظور ببطاء األحلان  إي اعا  ،  أما مع  اإلي اع

 م  كتبا يف ذل   هو أن يوقع األحلان  يبطيها،  مسى اخلليل ر ا للا كتااب    ،اللح   الغطاء
اتفاق   1، "(كتاب اإلي اع) املع    الوسيط مع  اإلي اع ييكز على  بيطما ند يف املع م 

حسب ما يضا  إليا بني املعطيني    مجع أ د خمتار كما    2، األصوات  توقيعها يف الغطاء
اإلي اع، ف ال: "إي اع األصوات اتّفاقها  توقيعها على مواقعها  ميزاهنا، إي اع املغّن بطاؤه 

 3ا".أحلان غطائا على مواقعها  ميزاهن
، فالعام إطالقا على اتصا  مجيل صليباأشار إليهما    ؛  خاص  ،عام  ؛  لإلي اع معطيان 

ا الط اد يف ميدان الشع  الع يب، إلي  ي صدما  اخلاص    احل كات  العمليات ابلطظام الد ر ،  
، "أد ار اإلي اع" طلق على نظم ح كات األحلان  أزمطتها الصوتية يف ط ائق موز نة تسمى   يُ 

األجطبية اللغات  م   ال لماُت  اإلي اع   )  ؛ ت ابل  (،  اإلنليزية Rythmeالف نسية 
(Rhythm( الالتيطية  ،)Rhythmus.)4   

ذهب الط اد إىل آراء  مفاهيم يف تفسي املع  االصطالح  لإلي اع، فمطهم م    قد  
"الطغمة اليت تت  ر خالل   إنا  بعضهمقولا  الطغمة  األصوات كما يبد  م   على  ي ص ه  

الت سيم يف أبيات الشع  أ  سطور الطث ،  هو يت ون م  توايل احل كات  الس طات على 
 5م  ف   ال الم، أ  أبيات ال صيدة".   حنو مطتظم يف ف  تني، أ  أكث  
ا عطد نغمة األصوات يف بيان اإلي اع، فيى أن الشع  ال بد  ي   حممد مطد ر أيض  

؛ Mesure وسي ى م  أن ي ون على عطص  ال م  اإلي اع، ف صد ابل م ما يسمى يف امل
 

 . 408، ص8(، وهن1414، 3)بي ت: دار صادر، ط لسان العرباب  مطظور، حممد ب  م  م،  1
حت يق: جممع    املعجم الوسيط،أ د حس   الزيت، حامد عبد ال ادر، حممد الط ار،  ،   إب اهيممصطفى،  يُطظ :    2

 .1050، ص2(، واللغة الع بية ابل اه ة، )اإلس طدرية: دار الدعوة، د.ط، د.ت
 . 2481، ص3(، وم2008، 1)ال اه ة: عال ال تب، طمعجم اللغة العربية املعاصرة  ،أ د خمتارعم ،  3
  .186-185، ص1(، وم1982)بي ت: دار ال تب اللبطانية، د.ط،  املعجم الفلسفي ،مجيل صليبا،يُطظ :  4
 .6(، ص م 1991،  1)عمان: دار الف  ، ط   الواضح يف العروض وموسيقى الشعر عادل جاب ،      اني  أ د سليمان،   5
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الصوتية املتميزة اليت ا ما، كما أراد ابإلي اع الظواه     هو التفعيالت اليت يستغ ق نط ها زمط  
 1حتد  يف أثطاء نطق كل تفعيل.

 تعت د خالدة سعيد أن اإلي اع ال ي تص  على الصوت ف ط، بل يت ا ز إىل املع  
: "الطظام الذ  يتواىل أ  يتطا ب بوجوده مؤث  ما )صويت أ  ش ل ( أ  ؛ قالت الش ل

 2. ة  معطوية  ش لية"جو  ما )حس ، ف   ، سح   ر ح (... فهو نظام أمواو صوتي
 ال أ  األخي يوسع ادال ليمثل ما يف التفعيالت م  اإلي اع،  ما ي م  م  التواز  
الصويت يف اجلطاس  اليصيع  غيمها، إ افة إىل ما رتف  م  إي اع يف التواز  املعطو  مثل 

 الطباق  امل ابلة. 
 :الشع  على عطص ي   موسي ىتعتمد    ؛ بطاء على ما سبق

اإلي اع الوزين املتمثل يف    ، فهة فل للشع  املوسي ى اخلارجياليت تالتفعيلة    أحدمها
، مث هن(،  عث  على مخسة عش   زان  175  األ زان اليت كش  عطها اخلليل الف اهيد  )ت

تعّد ا   ال وايف أيض    3،"املتدارك" آخ  ابسم  هن(  زان  215  زاد عليها األخف  األ سط )ت
م  أهم عطاص ه ال يفية،     ،جزء خاص م  الوزن الشع   ه   إذ    ؛ م  اإلي اع اخلارج 

 4 لل وايف نظام خاص ال بد م  أن ت وم عليها. 
اإلي اعية   واآلخر الفاعلية  حت ق  بالغية  أساليب  م   الشع    البيت  يف  ما  رد 

املوسي   يف الشع  الع يب ي وم : "التش يل  ؛ قالكما ص ّح بذل  بعض الط اد  ،الداخلية
 ه  نواة موسي ية ذات أداء حمد د،  البيت الشع   هو   ،مها التفعيلة  ؛على عطص ي  اثطني

 5. ا يف ال صيد ال دمي"ا  بالغي  الوحدة املوسي ية امل تملة فطي  
 

 . 188(، صم2004)ال اه ة: هنضة مص ، د.ط،   يف امليزان اجلديديُطظ : حممد، مطد ر،  1
 .107(، صم1986، 3)بي ت: د.ن، ط دراسات يف األدب العريب احلديث حركية اإلبداع:خالدة سعيد،  2
 . 8(، صم2010، 2)دمشق: دار العصماء، ط العروض وإيقاع الشعر العريب ،حممد عل سلطاين، يُطظ :  3
 .86، صالشعر العريبالعروض وإيقاع البح ا  ،  4
جامعة الشيخ الع يب التبس ،  جملة كلية اآلداب واللغات،  ربيعة ب ابق، "اإلي اع الشع  : دراسة لسانية مجالية"،    5

 . 207م، ص2011، 8، ع4اجلزائ ، م
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 هو   ،الطغم املطتظم  شيئني؛عتمد على  تالشع     موسي ىأشار عبد للا الطيب إىل أن    
األلفاظالب ابمل  1، حور،  ج س  الشع   عالقة  مطفصلة،   وسي ىف انت  غي  عالقة  ثي ة 

 ، الطزعة إىل احملاكاة   ؛ ذل  جعل أرسطو ي ّد    رة الشع  للطفو اإلنسانية إىل نزعتني
  2إىل اإلنس ام  اإلي اع. الطزعة    

بيطها      فق تعاقب احل كة   اخمصوص  اتساق ا  الشع  مؤّل  م  كلمات اتس ت فيما 
الفارق بني الشع      الوزن للشع  ه  ا  ي فلهيت ال  وسي ىمما يُثبت لا  زنا،  امل  ، الس ون 

علم    3،  الطث  الع  ض  الع  ض  امل  الشع ،    موسي ىفعلم  بني  تتمثل يف   وسي ىالصلة 
 ،  الزم   ،الصوت  ؛تت ون م  عطص ي  جوه يني  وسي ىملاجلانب الصويت، يف حني أن ا 

ألن اللغة أداة زمانية؛   ؛الوزن الشع    الشاع  يستخدم كلمات ذات أبعاد موسي ية  فق
التتابع      4، ا م  ح كات  س طات خالل زم  معنيا زمطي  ابع تتابع  تإذ تتأل  م  أصوات تت

 ، فتشبا احل كُة املطتظمة يف الوزن احل كة  الزمن يف األصوات هو األداة املوسي ية يف الشع
موق  األ زان الشع ية م  أصواهتا  نغمها كموق    اليت انتظمت يف اإلي اع املوسي  ،  

  5اآلالت املوسي ية م  أحلاهنا. 
يف عبارات اجلاحظ   وسي ى نلمو  حدة األساس الطظ   يف الع  ض الشع ية  امل

 6، "وسي ى كتاب الع  ض م  كتاب امل ، " زن الشع  م  جطو  زن الغطاء ؛ قال:املعتزيل
احل ي ية  بني الشع  الذ  ي فل   وسي ى كما ذهب بعضهم إىل كش  ال بط ال ائم بني امل

سب بن األ ل "مجاعة ن  ات تتخللها أزمطة حمد دة امل ادي ، على ن  ؛ الوزن إي اعا اخلارج 
 

(، م 1989،  2ط)ال ويت: مطبعة ح ومة ال ويت،    املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها  ،عبد للاالطيب،  يُطظ :    1
 .93ص، 1و
 . 11(، صم1995، 1)بي ت: دار اب  كثي، ط املستشار يف العروض وموسيقى الشعر ،حممد هيثمغ ة، يُطظ :  2
 . 297(، صم1995، 5)ال اه ة: مطابع اهليئة املص ية العامة لل تاب، طمفهوم الشعر  ،جاب عصفور، يُطظ :  3
 . 25(، صم1991، 1ط )عمان: دار األمل، قضااي النقد احلديث ،حممد صايل دان، يُطظ :  4
 .97(، صم1993، 8)ال اه ة: دار املعار ، ط  يف النقد األديب ،شوق  ي ، يُطظ :  5
 . 297ص مفهوم الشعر،عصفور،  6
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 أ  اع خمصوصة،  ي ون هلا أد ار متسا ية"،  الثاين "كالم يستغ ق التلفظ با مدد م  
  1الزم  متسا ية ال مية". 

الشع  الع يب، ا خاص   يعت د إب اهيم أنيو أن هطاك عطص    ا لت وي  املوسي ى يف 
ا  املوسي ية  الطغمة  م اعاة  الصوتية،  هو  امل اطع  توايل  يف  اخلاص  نظاما    خلاصة جبوار 

(Intonation  )إمنا   ، ألن الشع  الع يب كان يطشد كما تدّل عليا ر ايت عدة  ؛ يف إنشاده 
ا للمستش قني الذي  غفلوا ع  أب ز ال اتب هذا العطص  امل طون يف الشع  الع يب تو يح  

 عّد ه  (،  Phonetics)  تل  الصفة حيطما حللوا الشع  إىل م اطع كما يف علم األصوات
  2. األشعار ال مية م   

 
 إيقاع البحور الخليلية في قصائد شوقي الوطنية

توصل حممد اهلاد  الط ابلس  إىل أن الشاع  ل ر و يف نظم أشعاره ب املها ع  البحور 
 3. اخلليلية، كما أنا استعمل البحور كلها إال املديد  املطس ح  املضارع

ل صائده   ق اءتطا  يف  الشاع   البحور  ن ى  يستخدم  ال امل،  اخلفي ،   ؛الوططية 
  الواف ،  البسيط،  ال مل،  املت ارب،  املتدارك،  الس يع،  ال جز،  الطويل. 

كث  األ أنا    كما ا يف أشعاره الوططية،  ال امل أكث  البحور استخدام    حب   جدان   قد  
يستمد   مل تبة الثانية، ا ؛اخلفي ،  الواف ،  البسيط ؛لبحور ل 4، يف قصائده كلها  استعماال  
، بيطما يستعمل ال جز  الس يع  املتدارك يف املحوظ  استمداد ا م  ال مل  املت ارب الشاع  

يف   ؛ اهلزو  ، ادتث  ، امل تضب  ؛ بعض قصائده الوططية، مع أنطا ل نده استخدم البحور
 

 . 10(، صم1960)الط   األش  : مطبعة الطعمان، د.ط،  اإليقاع يف الشعر العريب ،مصطفىمجال الدي ،  1
 . 149-148(، صم1952، 2)ال اه ة: م تبة األنلو املص ية، ط موسيقى الشعر ،إب اهيمأنيو، يُطظ :  2
)ال اه ة: اهليئة املص ية العامة لل تاب، د.ط، خصائص األسلوب يف الشوقيات    ،حممد اهلاد الط ابلس ،  يُطظ :    3

 .21(، صم1996
 يُطظ : السابق نفسا.  4
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فضال   الغ ض،  أصال    هذا  هلما  جود  ي    ل  اللذي   املطس ح  املضارع  دفيت ني  ب  ع  
ما ي  ب م  ثلث الشع  الع يب عليا  الطويل الذ  جاء    حب  خنّص ابلذك       ،الشوقيات
  أن نسبة ع  يف أشعاره الوططية، فضال  مطا  احتفظ بطسبة  ئيلة    الشاع   ل      1ال دمي، 

  2توات ه قّلت يف كامل نتاجا الشع  . 
 

 يقاعية حبر الكامل أوالً: إ
ست م ات يف   ( متفاعلنت)ال امل أحاد  التفعيلة، يعتمد بطاؤه على ت  ار تفعيلة    حب 

 جميئا على أصلا، خبال  الواف  الذ   ، مس  هبذا االسم لت امل م اطعا بثالثني ،البيت
 قد اجتا   3،اا  جمز ء   استعملا الع ب اتم  ،  ا  ل ُيئ على أصلات ّون على ثالثني م طع  

 . شوق  إىل مظه يا يف قصائده الوططية
أما جمز ء ال امل فعمد شوق  إىل امل ّفل مطا،  ذل  يف قصيدة "مص  جتدد جمدها 

 4:بطسائها املت ددات"
اتِ  ريِّ ــَّ ــنـــــ الـــــ ِذي  ــَ هـــــ يِّ  ــَ حـــــ ْم  ــُ  قـــــ

 

 ذ

 

 

اتِ   ريِّ ــَ اخلـــــــ اَن  ــَ احِلســـــــــــــــــ يِّ  ــَ  حـــــــ

 ن اخليات /  ح  احلسا  ذ  الطيات   /   قم ح  ه  
 مت فاعالت     مت فاعل    مت فاعالت    مت فاعل  

إىل   تصي  حىت  )متفاعل (  تفعيلة  يف  س ون  ح كة  م   زيد  ما   اليفيل 
ملا زيد    ؛  هذا الطوع م  ادز ء حيمل م  املع  ما ال حيملا جمز ء آخ    5)متفاعالت (، 

ا الشاع  أيض     اجتا   6، يف تفعيلتا،  ي يب م  ال امل التام يف عدد الس طات  احل كات 
 

 .57، صموسيقى الشعر يُطظ : إب اهيم، 1
 . 31-30، صخصائص األسلوب يف الشوقياتيُطظ : الط ابلس ،  2
 . 68، صاملستشار يف العروض وموسيقى الشعريُطظ : غ ة،  3
 . 102، ص1(، وم1988 )بي ت: دار العودة، د.ط، الشوقياتأ د شوق ،  4
 . 125، ص1، واملرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتهايُطظ : الطيب،  5
 . 72(، صم2008)رسالة دكتوراة، جامعة ال وفة، الع اق،  البنية اإليقاعية يف شعر اجلواهرييُطظ : دا د عم ان،  6
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إلرادة التطويع اإلي اع ، كما   ؛ أحياان    1يف ع  ض البيت    با  حشوه إىل اإل مار 
،  قد قالت انزك املالئ ة  ال صيدة   جلأ إىل التد ي  الذ  بلغ الطص  م  مجلة أبيات 

: " ال يسوغ يف حب  ال امل، يسوغ يف جمز ء ال امل، بل إنا يضي  إليا ع  التد ي  
 2ة ليطة عذبة". موسي ية  نرب 

ال امل   أما قصيدة "توت عطخ آمون  حضارة مص " ف انت على ش ل ادز ء 
ال اتبة  ل فد  الصحيح، فهو نشيد ،  موسي اه متهادية  متوات ة،  فيا اإل مار ل س  

التد ي  الذ  سيط    3، االنفعال الشع   ابإلي اع  صعد إبي اع ال صيدة مبا تطا لتا م  
 فتح ال صيدة بوص  ما كان يف م ربتا م  اآلاثر،  ختمها ابلفخ    ،على أغلب األبيات

 4ابلدستور  ادلو الطيايب: 
ـ  ــْ يــــــ ــِ جــــــ رْيَ  ــَ غــــــ الً  ــْ يــــــ ــِ جــــــ َت  ــَ َرْأيــــــ ــَ  لــــــ

 
 ذ
 
 

نُ   ــْ ِديـــ يــــــَ ال  ِر  ــِ ابـــ بــــــَ ــَ اِبجلـــ َك   ـــــــــــــــــــــــــــلــــــِ
 غيننننننننننننن  جينننن  ال  ن/    ل أيت جينننننننننننن  

 
 

 بننننننننننن  ال يدي  /    ل  ابجلبننننننننننننننننننا ن 
 متفاعل    متفاعل    مستفعل    متفاعل  

م    التام  الع  ض    حب   أما  يف  ال ائمة  التغيات  حسب  أنواع  إىل  فيط سم  ال امل 
يف قصائد شوق  الوططية، فالصحيح أن    ؛  امل طوع   ، الصحيح   ؛  الض  ب، فط د مطها الطوعني 

 نظم شوق  على هذا الطوع    5، ت وم ع  ض البيت    هبا على التفعيلة ال املة )متفاعل ( 
ند  فق مبطاه اإلي اع  حيّمل ما يف قلبا م  عواط  على      6، "األزه "  "أيها الطيل" قصيديت  
 هذ الطوع م  الزحا     ،  ل ُيد يف التطويع اإلي اع  إال زحا  اإل مار، ( متفاعل  ) تفعيلة  

 
 (، فتتحول إىل )مت فاعل (. اإل مار: تس ني الثاين املتح ك م  )مت فاعل  1

 . 40(، صم1993، 4)بي ت: دار الطفائو، ط علم العروض التطبيقيعم  أسعد،   اني  حممود مع   ، يُطظ : 
 .115(، ص، د.ت5)بي ت: دار العلم للماليني، ط قضااي الشعر املعاصرانزك املالئ ة،  2
 .79، صاجلواهريالبنية اإليقاعية يف شعر يُطظ : عم ان،  3
 .99، ص2و الشوقيات،شوق ،  4
 .40-38ص اإليقاع يف الشعر العريب،يُطظ : مجال الدي ،  5
 . 64، ص2؛ و151، ص1و الشوقيات،يُطظ : شوق ،  6
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 ل يستعمل الشاع  زحا     1، الذ  يس   املتح ك إذا كث  يف البيت الشع   هدأ اإلي اع 
 4قال:   3؛ ا يف ال امل إذا قلّ ا صاحل  أن الع   يني ي  ن م    غم  على ال   2الوقص، 

 

ا  اين هبـــَِ البـــَ ْد َعال  قـــَ ُل  اكـــِ َهيـــَ  وِلَمْن 

 

 ذ

 

 

قُ   ــَّ َنســـــــــــــ ــَ تــــ ــَ تــــ َرى  ــَّ ــثــــ والـــ َرايَّ  ــ  ــثــــ الـــ نْيَ  ــَ  بـــ

 الباين  /  كل قد عال /     مل  هيا  

 

 هبننننننا   

 تتطّسق/    ننننننننننننننننننننننننننننننا  الث ى/    بني الث يننن 
 متفاعل   مستفعل   مستفعل    مستفعل    متفاعل    متفاعل  

هـا يَـُّد كـالرُبُوِج وبـَْعضـــــــــــُ  ِمْنهـا املشـــــــــــَ

 

 ذ

 

 

مُـنـَطَـّقُ   م   ــَ أشـــــــــ ع   طـَجـِ ــْ ُمضـــــــــ  كــــــاـلطَـّْوِد 

و   /   ننند كالرب   /   مطها املشينن 

  بعضهنننننننننا 

 ُم مطّطق ن   / ن  ط ع أشنننم  ن   /ن  كالطود مض 
 متفاعل   متفاعل   مستفعل    متفاعل   متفاعل   مستفعل  

 ما يهمطا يف هذا ادال أن الشاع  جلأ إىل التداخل الع    يف البيت األ ل م  
يدخل اإل مار يف تفعيالت البيت األ ل كلها حىت يشتبا مع حب    إذ   ؛قصيدة "األزه "

 5: ؛ قالال جز
را األْزهــَ يِّ  وحــَ نـْـيــــــا  الــــــد  فــُِم  يف   قــُْم 

 

 ذ

 

 

ِع    مســـَْ ى  لـــَ عـــَ ْر  ثــــُ ــْ راوانــ ْوهـــَ اجلـــَ  الـــزَّمــــــاِن 

   ن  / ن  ُدنيا  حي  ن  /   قم يف فم الد   

 األزه ا

 ن اجلوه ا /   مسع الزما  /   انث  على 
 مستفعل   مستفعل   مستفعل    مستفعل   مستفعل   مستفعل  

 ،ه بضوابطمطهم م  ُيّوز     ، التداخل الع   ؛ فمطهم م  يط  ه  يف  اختل  الط اد  
 

 . 15، ص موسيقى الشعر عند شعراء أبولويُطظ : البح ا  ،  1
 الوقص: حذ  الثاين املتح ك م  )متفاعل (، فتتحول إىل )مفاعل (.  2

 . 41صعلم العروض التطبيقي، يُطظ : مع   ، أسعد، 
البنية اإليقاعية يف شعر  م؛ عم ان،  2020مارس    19  يفاالطالع  ،  " التلخيصات الشافية، "يُطظ : أبو قدامة املص    3

 .75ص اجلواهري،
 .66، ص2و الشوقيات،شوق ،  4
 . 151، ص1و ،امل جع السابق 5
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ألنا يط لها إىل ما ي ابلها   ؛دخول اإل مار يف مجيع تفعيالت البيت الف يق األ ل ل ُيوز ا  
 ذهب عم  خلو  إىل أنا تطوّع  يف اإلي اع  تباي   يف   1، فتضيع  وابط البحور  ،ال جز
قلما يستغ ق شط   البيت الواحد، فإذا حصل ندر   ا بني األ زان،  ،  ليو خلط  وسي ىامل

 . كما يف ال صيدة الساب ة  2أن يت ا ز ذل  إىل البيت الذ  يليا،
م طوع  )متفاعل (،    هبا  صحيحة  ع   ا  فما كانت  امل طوع  ال امل   أما 

ال امل ي س  ال اتبة اليت تطشأ بت  ار التفعيلة الوحيدة ست   حب  ال طع يف    3)متفاعل (، 
 4؛ قال: م ات يف البيت

 

هــــــا مـــَ أايَّ ْت  عــــــَ راجـــَ مــــــا  إذا  ر    ِمصـــــــــــــْ

 

 ذ

 

 

َق    لــْ تـــَ ال مَلْ  ثـِـيــْ مــَ ِم  يــْ ظــِ الــعــَ ِت  بــــــْ ــَّ  لــِلســــــــــ

 نم مثيال /  بت العظيننن نس  /   نل تلق للس    أيمها  /  ما راجعت  /  إذا مص    
 متفاعل   مستفننننننننننننننعل    مستفعل    مستفعل  مستفعل    مستفعل  

هُ  ــُ ِرَواقـــــــ د   ــَُ ميـــــــ َدا  ــَ غـــــــ ــاُن  ــرَبملـــــــ  الـــــــ

 

 ذ

 

 

ظَِلْيال   ِد  ِعيـــــْ ــَّ الســـــــــ الواِدي  على   ِظال  

 ند ظليال   /   واد  السعيننن  /  ظال على الن   د ر اقننننننننننننننننننننا  / ن غدا ُيد   /  الربملا  
 متفاعل  مستفعل   مستفعل    عل  فا متفاعل  مت  مستفعل  

أكث  شوق  يف الطظم م  هذا الطوع ملا أصبح أق ب  إىل عاطفتا لتطوعا املوسي    قد  
ا ا  سخط  ن ى ما يتطاسب  عاطفتا اهلائ ة غضب   ل طعا االسيخاء يف   ب البيت، حىت  

 "العلم  التعليم   اجب املعلم"،  عاطفتا   ،" داع ك  م "قصيديت  كما نلمو يف    ،أحياان  
مثل قصيدتيا "اجلامعة املص ية"  "املؤمت "، إ افة   ، م   أخ ىا أحياان  ا  س  ر  الشديدة ف ح  

 
 . 150(، صم1988)د.م: الدار الفطية، د.ط،    الورد الصايف من علمي العروض والقوايفيُطظ : حممد حس  إب اهيم،    1
، دار الفيصل الث افية، اململ ة الع بية  جملة الفيصليُطظ : عم  خلو ، "التداخل اإلي اع  يف أ زان الشع  الع يب"،  2

 .40-38م، ص1998، 263السعودية، ع
 (. ال طع: علة حتذ  ساك  الوتد ادموع  إس ان ما قبلا، فتتحول )متفاعل ( إىل )مت فاعل   3
 . 183، ص1و الشوقيات،شوق ،  4
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 1 "مصطفى كامل".   ،"ذك ى دانشوا "قصيديت إىل عاطفتا احلزيطة يف  
" هو أكث  حبور   ،ال امل  لبح املواصفات املوسي ية  ع    هذا مصداق أقوال الط اد  

ا فخم   -  إن أريد با اجلدّ  -الشع  جل لة  ح كات،  فيا لون خاص م  املوسي ى ُيعلا  
  ظاه ،  ُيعلا إن أريد با إىل الغزل  ما مب  اه م  أبواب اللني مع عطص  ت من    جليال  
ا ا أ  خفيف  ة ُيطعا أن ي ون نزق  هب  ا مع صلصة كصلصلة األج اس،  نوع م  األُ حلو    ؛ ال قة
 ال امل أفسح مطا يف حب   أن جمال الشاع  يف  هن( ٦٨٤ال  طاجن )ت يعت د    2،ا"شهواني  

 3غيه،  فيا جزالة  حس  اط اد.
 

 اخلفيف   حبر إيقاعية  اثنًيا:  
 (، مستفعل )   (،فاعالت )  ؛ا على تفعيلتني اخلفي  مزد و التفعيلة، في ون بطاؤه م ت ز    حب 
 4. خلفتا يف الذ ق  الت طيع   "اخفيف  " مس   قد   

ألنا يبد    ؛بعض الط اد إىل أن هذا البح  صاحل حلمل عواط  رزيطة هادئة ذهب  
البطء ان طاع يف تسلسل اإلي اع بسبب تدخل تفعيلة )مستفعل ( بني   ؛زائد  إذ هطاك 

فيحس  للتغن  5، حيطما حيذ  احل   الثاين الساك  ء يزيد يف البط ، تفعيليت )فاعالت (
ال يصل حد اللني  ال ف  ،ابلعواط  ال قي ة يف غي تعمق،  يصلح ل ل األغ اض الشع ية

 6ا م  العاطفة احلزيطة.ي تسب شيئ  حد العط ،   
 أما العاطفة الوططية   7اخلفي  امل تبة الثانية يف مجيع قصائد شوق ،حب   قد احتل    

 
 . 10، ص4؛ و157، ص3؛ و152، ص2و؛ 244، 180، 173، ص1و الشوقيات،شوق ،  1
 . 302، ص 1، واملرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتهاالطيب،  2
حت يق: حممد احلبيب اب  اخلوجة )تونو: دار   منهاج البلغاء وسراج األدابء، يُطظ : ال  طاجن، حازم ب  حممد،    3

 .270(، صم1966ال تب الش قية، د.ط، 
 . 206(، صم 2015، 1)عمان: دار املطاهج، ط العروض التطبيقي يُطظ : عاط  فضل،  4
 .60، ص1(، و)ال اه ة: الدار ال ومية، د.ط، د.ت  الشعر اجلاهلي: منهج يف دراسته وتقوميهيُطظ : حممد الطويه ،    5
 . 103ص، 1و املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها،يُطظ : الطيب،  6
 . 29ص خصائص األسلوب يف الشوقيات،يُطظ : الط ابلس ،  7
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  ادز ء.   ،التام  ؛يف مظه يا  ة فس لها شوق  ملحوظ 
 لث لا على    ذ  مطا آخ  تفعيلة م  الشط ي ، حُ   ؛ ادز ءات كسائ    ادز ء م  اخلفي   

 على الصورة املخبونة    1، أدخل احملدثون على )مستفعل ( اخلنب  يف ع  ض البيت    با   ؛ األذن 
ال صيدة مزية إي اعية أخ ى م  انحية     اكتسبت   2،  ردت ال صيدة "ذك ى مصطفى كامل" 

اية، فت ون   فيا نغم حلو رشيق للغ   ، ا لب إي اع  ُي إذ ي ى بعض الط اد أن الت ييد    ؛ قافيتها امل يدة 
ا يف حشو البيت ي صد   ن ى الشاع  أيض    3، األلفاظ األخية يف كل م  األبيات مط زة للغاية 

 4؛ قال: إىل التطويع اإلي اع   كس  ال اتبة مبا يُلحق اخلنب بتفعيلة )فاعالت ( 
د رَائـــــــــــــــــِ ق   احلـــــــــــــــــَ َوَز   أعـــــــــــــــــْ

 

 ذ

 

 

رْ   قــــــــَ تـــــــــَ افـــــــــْ ى  فــــــــَ طــــــــَ ــْ ُمصــــــــــــــــ  وإىل 

ن    طفى افت  ن  /    إىل مصن  ق رائدن /  أعوز احل  
   متفعل  تفعال  متفعل    فاعالت 

هُ  اضــــــــــــــــــــــُ ــَ يــــــــــ ــِ حــــــــــ ْت  ــَّ نــــــــــ ــََ  ومتــــــــــ

 

 ذ

 

 

رْ   الــــــــــذَّكــــــــــَ ارِِم  ــَّ الصــــــــــــــــــ َة  ــَّ بــــــــ ــَ  هــــــــ

 رم الذك    /   هبنننننننننننننننة الصا  حيننننننننننننننننا ا  /   متطت 
   متفعل  تفعال  متفعل    فاعالت 

 هو ما    ، الوططية على الطوع الصحيح  أما اخلفي  التام ف د ب  شوق  قصائده  
على  اخلنب  زحا   يدخل  )فاعالت (،  قد  صحيحة  البيت    هبا  ع  ض   كانت 

 ل ند    5، )فاعالت (  )مستفعل ( يف حشو البيت، كما يدخل على   با التشعيث 
بطاؤه على م ياس )ف ع ُل ( يف  التام املهذب الذ  يعتمد  قصيدة  ططية على اخلفي  

 
 اخلنب: حذ  الثاين الساك  يف )مستفعل ( فتتحول إىل )متن ف عل (.  1

 .114صاإليقاع يف الشعر العريب، يُطظ : مجال الدي ، 
 .91، ص4و الشوقيات،يُطظ : شوق ،  2
 . 102، ص 1، واملرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتهاالطيب،  3
 . 183، ص1و الشوقيات،شوق ،  4
 . التشعيث: حذ  أ ل الوتد ادموع أ  اثنيا يف )فاعالت ( فتتحول إىل )فاالت ( 5

 . 41ص علم العروض التطبيقي،يُطظ : مع   ، أسعد، 
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ا أن بعض الط اد يط    جود  هذا الطوع يف الشع  الع يب لعدم    ب، علم  الع  ض  الض 
   1الشواهد صحيحة الطسبة. 

استخدم اخلنب   على الطوع الصحيح قصيدتا "ال حلة إىل األندلو"،  شوق   نظم   قد  
التفعيلتني   الض  ب(مستفعل )    (فاعالت )يف  يف  التشعيث  إىل  يل أ  علة   ؛،  ل  ألن 

 ليو فيها  تد جمموع أ    ،التشعيث ت ّون التفعيلة على ثالثة أسباب خفيفة )فاعات ( 
ألهنا تد ر   ؛ ء ال صيدة طلبت م  الشاع  البط  2مف  ق،  هذا مما يزيد الس عة  التدفق،
قد أكث  م  التد ي  الذ  يسبغ   ا                  ن ى الشاع  أيض    ،حول حطيطا  تشوقا إىل  ططا العزيز

 4قال:   3؛ لبيت غطائية،  التد ي  يسوغ يف البحور اليت يطته  ع   ها بسبب خفي على ا
الـــــــدَّوْ  ِه  لـــــــِ البـــــــِ بـــــــَ ى  لـــــــَ عـــــــَ َرام    أحـــــــَ

 

 ذ

 

 

سِ   ــْ ن جــِ لِّ  ْن كــــــُ ــِ م رْيِ  لــطــَّ ــِ ل الل   حــَ  ُح 

 
 كل جطو  /  للطي م   /   ح حالل  بلا الد    /   على بال  / أحننننننن ام

 فاعالت    مستفعل   فعالت   فعالت    متفعل   فعالت 
إالَّ  ِل  ــْ ابألهـــــــ ق   ــَ أحـــــــ دار   ل   ــُ  كـــــــ

 

 ذ

 

 

سِ   رِجــْ ِب  املــــــذاهــــــِ َن  مــِ ث   يــــــْ بــِ خــَ  يف 

 
 هب رجو /  م  املذا  /   يف خبيننث  أهل إال   / ن  أحنننننق ابل  / كل دار

 فعالت    متفعل   عالت اف  عالت اف  متفعل   عالت اف
 

  5، الالفت أن الشاع  افتتح ديوانا هبمزية اخلفي  "كبار احلواد  يف  اد  الطيل"
 فطبيعة ال صيدة   ، أب ز عتابا على االستعمارات األجطبية عليهاجّمد فيها الف اعطة  آاثرهم،  

بسبب الوتد   ء كما قلطا إن اخلفي  حب  بط   طلبت م  الشاع  إكثاره م  التشعيث،  
 6؛ قال: م انية التس يع إل حا ل الشاع  ابلتشعيث إاتحة ال صيدة  لذا    ؛ املف  ق يف تفعيالتا

 
 . 97، صموسيقى الشعريُطظ : أنيو،  1
 . 41، ص موسيقى الشعر عند شعراء أبولويُطظ : البح ا  ،  2
 .113، صقضااي الشعر املعاصريُطظ : املالئ ة،  3
 .45، ص2و الشوقيات،شوق ،  4
 . 17، ص1و ،يُطظ : امل جع السابق 5
 . 19، ص1و ،امل جع السابق 6
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اُدوا  ــَ وشـــــــــــــ اُدوا  ــَ ســـــــــــــ ِذْيَن  ــَّ للـــ  ورأوا 

 

 ذ

 

 

َداءُ   األعــــــْ َر  ــَ خـــ َتســــــــــــــــْ أْن  ًة  بــــــَّ  ســــــــــــــــُ

 
 أعداء  /   تسخ  الن   /   سبنننة أن   د ا  شننناد ا   /  ل ذي  سا ن  /    رأ ا للنن  

 فاالت    متفعل   فاعالت   فاعالت    متفعل   فعالت 
ار   خــــــَ فــــَ ْوُه  أتـــــَ ا  مــــــَ رْيَ  غــــَ ْن  كـــــُ يــــَ  إْن 

 

 ذ

 

 

َراءُ   ــَ بــــــ اُر  ــَ خـــــ ــَ فـــــ اي  َك  ــْ نـــــ ــِ مـــــ أَن  ــَ  فـــــ

 
 ر ب اء  /   ن  ي فخننننننا   /   فأان مطنننننن   فخنار  /     ما أتوهن  /  إن ي   غينن 
 فعالت    متفعل   فعالت   فعالت    متفعل   فاعالت 

 أهداها إىل ر زفلت ال ئيو   1،  ادية اخلفي  قصيدة "أنو الوجود" نظم شوق  يف  
 كان أيمل بذل  أن حيصل على العط  األم ي   ملص   د املتحدة،    تالسابق للوالي

اخلفي  ملا فيا حب    اختار    2االحتالل اإلنليز  الذ  أخل  الوعود يف اجلالء ع  مص ،
نب للتطويع اإلي اع  يف حشو األبيات، يستخدم اخلا              ن اه أيض    ،م  صفات احلزن  األسى

 .  ل يستعمل التشعيث إال يف البيت األ ل 
ا                الذ  كان رئيس    3يف راثء حممد ف يد ب    ا دالية اخلفي  املخفو ة                 صاغ شوق  أيض  
  4. "الشوقيات"ا يف       بيت    363ا أن ال اثء ببح  اخلفي  قد بلغ                   للحزب الوطن، علم  

 

 الوافر  حبر إيقاعية  اثلثًا:  
تتحول تفعيلتا األخية إذ    ؛االواف  أحاد  التفعيلة يف أصلا،  ل طا ثطائ  التفعيلة عملي  حب   

 ؛ أ  لوفور ح كاتا  ،لوفور أ اتد أجزائابذل    مس     5، م  كل شط   البيت إىل )فعول (
 

 . 58، ص2امل جع السابق، و 1
، 4)ال اه ة: اهليئة املص ية العامة لل تاب، ط  وطنية شوقي: دراسة أدبية اترخيية ومقارنةأ د حممد احلويف،     ُ     ي طظ :  2

 . 179(، ص م1978
 .55، ص3و الشوقيات،شوق ،  3
جملة كلية األنبار يُطظ : عصام حممود ك ي  ، "املستوى اليكيب  اإلي اع  يف شع  أ د شوق : ال اثء أمنوذج ا"،    4
 .  112م، ص2011، 4جامعة األنبار، الع اق، ع ات واآلداب،للغ

 . 80(، صم2016، 1)عمان: دار غيداء، طيف علم العروض والقافية يُطظ : إب اهيم أبو طالب،  5
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 1. (مفاعلنت) ألنا ليو يف األجزاء أكث  ح كات م   
، اامل اطع ال صية يغلب على تتابع امل اطع الطويلة بعضها بعض   نالحظ أّن تتابع  

 2. اا دفع  يتطلب م  الشاع  أن أييت مبعانيا دفع    مما جعل هذا البح  مس ع الطغمات، 
ا م  مجلة بيت    1232  اختار الشاع  شوق  هذا البح  مبظه يا التام  ادز ء يف قد  
ا مطها يف معاجلة ال ضاي الوططية،  ذل  ا مذكور  ر  بيطما تطا ل قد   3،"الشوقيات"ال صائد يف  

 ظه  التام حسب اطالعطا على ال صائد الوططية. امليف  
يطتهيان مب ياس )فعول (،  ل   نغمة  املت ارب  يف أن شط ي  مطهما  الوافُ    يشبا 

ا طبي يف آخ  كل شط ، خبال  الواف  فإن نغمتا تطته  ب املها، مما جعل لا أث   تاملت ارب  
ال قة الغزلية     هو صاحل لألداء العاطف  م  الغضب الثائ   احلماسة    ،ا يف موسي اهعظيم  

ملا فيا س عة حلوق الع ز بصدره، كما أنا   ؛أن أسلوب اخلطابة جل  فيا   احلطني، كما
   4أصلح للب ائيات  إظهار الغضب يف مع ض اهل اء  الفخ ،  التفخيم يف مع ض املدح. 

ا على ريض ابشا الذ                   نظمها الشاع  رد  ا،   حار  خطااب    5قصيدة "خامتة ريض"   تعد    
أس  أط ى طاملا  الذ   أحياان    ، اء إىل مص اللورد ك  م   الشاع   فيها   إىل زحا   عمد 

إلرادة التطويع اإلي اع   كس  ال اتبة يف ت  ار التفعيلة )مفاعلنت( أربع م ات يف   6؛ العصب
املخاطب   ،البيت اإلي اع حىت يه م على  با أزر  الزحا  ما يشد  كما  جد م  هذا 

 7؛ قال: ب صيدتا
 

 . 84(، صم 1977، 5)بغداد: مطشورات م تبة املث ، ط فن التقطيع الشعري والقافية يُطظ : صفاء خلوص ، 1
 . 407، ص1و املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها،يُطظ : الطيب،  2
 . 22ص خصائص األسلوب يف الشوقيات،يُطظ : الط ابلس ،  3
 . 406ص، 1و املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها،يُطظ : الطيب،  4
 . 208، ص1و الشوقيات،شوق ،  5
 مفاعل نت(. العصب: تس ني احل   اخلامو فتتحول )مفاعل نت( إىل ) 6

 . 40ص علم العروض التطبيقي،يُطظ : اني ، أسعد، 
 . 208، ص1و الشوقيات،شوق ،  7
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رْيَ   بــــِ َرامِ كــــَ الــــكــــِ َن  مــــِ نْيَ  قــــِ ابــــِ  الســــــــــــــــَّ

 

 ذ

 

 

اِبملــــــــالمِ   َك  أَنلــــــــَ أْن  ي  مــــــــِ َرغــــــــْ  بــــــــِ

 
 المنم   /   أنننننال  ابلننن  /   أن    ب غم  امن     / ب يننن  م  النن  /   كبي السا

 فعول    مفاعل نت   مفاعل نت    فعول    مفاعل نت   مفاع ل نت  
وا  الــــُ قــــــَ فـــــَ وًن  تــــُ ــْ فــ مــــَ ُدْوَك  َوجــــــَ ْد  قــــــَ  لــــَ

 

 ذ

 

 

امِ   ــَ واالْحِتشـــــــــــــ اِر  الَوقـــــَ ِمَن  َت   َخَرجـــــْ

 
 شام نت  /  قار  االحننو   /   خ جت م  الننن  ف نننالوا  /  ك مفتوان   /   ل د  جد  

 فعول    مفاعل نت   مفاعل نت    فعول    مفاعل نت   عل نت  فام
ّ ل فيا الشاع  ف حتا الشديدة،  ذل  الذ   ا على األسلوب اخلطايب   نطلع أيض  
 2 قصيدة "شهيد احلق"   ،نظمها الشاع  بعد ما عاد م  مطفاهاليت    1املطفى" يف قصيدة "بعد  

صاغها الشاع  مبطاسبة الذك ى السابعة عش ة لوفاة ف د  أ  ح مثال لألسلوب اخلطايب،  
اجتا الشاع  إىل خماطبة األمة لتحذي ها م  التشاح  بيطهم، مث إىل     ، مصطفى كامل ابشا
ن ي ون أل ا أن ال اثء ال يصلح  للوططية املص ية، علم  إبسهاماتا  ا  مشيد  خماطبة الزعيم الوطن  
 4قال:  3؛ ا إىل إب از حمامد امل ث   الفخ  هباا، بل تطلع  على هذا البح  نواح  

 

ــَ  ــَ اخلُ   كَ لـــ غَ يِت الَّ   بُ طـــ ــَ   صَّ    يادِ األعـــ

 

 ذ

 

 

ــِ رَ وْ ســـــــــــُ بِ   وســــــــــــــــَ هتـــ ــَ ا  ــَّ لِ   تْ اغـــ  ى امَ دَ لنـــ

 
ــِ  ــَّ نِ طَ الوَ   كَ بـــ ــَ اعْ   ةُ يـــ ــَ دَ تـــ ــَ   تْ لـــ ــَ وكـــ  تْ انـــ

 

 ذ

 

 

مـــِ ثــــــً يْــــ دِ حــــــَ   مَـــ   ةَ رافــــــَ خـــُ   نْ ا   انــــــامــــــَ أو 

م  اخلطاابت، كما أن الشاع  ذهب فيها   د اعد   5قصيدة "توت عطخ آمون" تتطا ل     
، مث "أخت يوشع "   هنتاليت جّسمها  عرّب عطها ب  وطاب الشم استهلها خب  ،إىل الفخ 

م ربة م   تح   الخلص إىل اخلطاب احلار مع اللورد كارانرفون الذ  اهتم بس قة م  أغلى  
توت    ،آمون  املل   مبخاطبة  آمون،  ع ختمها  ابحل ية طخ  املزده   ابلعص   عليا   فخ  

 
 . 66، ص1و ،يُطظ : امل جع السابق 1
 .221ص، 1و ،يُطظ : امل جع السابق 2
 .102ص البنية اإليقاعية يف شعر اجلواهري،يُطظ : عم ان،  3
 . 224، ص1و الشوقيات،شوق ،  4
 . 262، ص1و ،يُطظ : امل جع السابق 5
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ساحة اإلي اعية مبا فيها م  تفش  زحا  العصب يف امل الدستور  الشورى، ف د استثم  
 . كل اخلطاابت
 استخدم الشاع     1ا يف جزء ديوان األطفال نشيدة   ططية بعطوان "نشيد مص "،  ند أيض  

 . فيها زحا  العصب للتطويع اإلي اع ؛ إ افة إىل أهنا قصيدة موشحة  ردت بتطوع ال وايف 
 

 البسيط   حبرإيقاعية  رابًعا:  
التفعيلة مزد و  التفعيلتني  ؤ  بطا   ، البسيط  على  م ت ز   مس    ، )مستفعل (  )فاعل (ه 

لتوايل احل كات   :لتوايل األسباب يف مستهل تفعيالتا السباعية )مستفعل (،  قيل  "ابسيط  "
( يف حالة اخلنب.   2الثالثة يف ع   ا    با؛ إذ تتحول )فاعل ( إىل )ف ع ُل  

 3، "الشوقيات"م  مجلة األبيات يف  %  9البسيط امل تبة اخلامسة بطسبة     احتل حب 
  ن ى الشاع  يف بعضها يعاجل ال ضاي الوططية املص ية. 

لبيت املباسطة يف  ا يف أكث  قصائده الوططية،  هذا الطوع ُيطح    4رأيطا البسيط امل طوع قد    
م  الغطائية  حيد   ل طا    العتماده على كث ة احل كات على السواك ،    ؛ الط ح  السهولة يف الس د 
ت فع ُل (   ؛ البيت  ع زه لتوايل ال اتبة يف صدر   ( ت اد ت ون نص  )م س   على هذا    ، ألن )فع ل  

ل   ن ى الشاع      "األندلسية"،    ،  "حتية املؤمت  اجلغ ايف"   ، الطوع ج ت ال صائد "بط  مص " 
ا  ي س  تل  ال اتبة ابستخداما زحا  اخلنب يف تفعيليت )مستفعل (  )فاعل (، كما ند أيض  

ا يف  ل طع يف التفعيلة األخية،  قد اختذ األل  ردف  اب ة اليت حدثت  ال د  الذ  يتالىف الصدم 
 6قال:   5؛ األ ىل  الثانية،  الياء يف ال صيدة األخية   تني ال صيد 

 
 . 197، ص4و ،يُطظ : امل جع السابق 1
 .109، صالعروض التطبيقييُطظ : فضل،  2
 . 29ص خصائص األسلوب يف الشوقيات،يُطظ : الط ابلس ،  3
4 .)  امل طوع: ما أتيت    ب البيت فيا على م ياس )فع ل  

 .103-102، صاإليقاع يف الشعر العريبيُطظ : مجال الدي ، 
 . 103، ص2؛ و275، 184، ص1و الشوقيات،شوق ،  5
 . 103، ص2و ،امل جع السابق 6
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ا  هــــــَ بــــــَ ــَّ يــــ ــَ طـــ يـــــالِد  ــِ واملـــ وَِّة  األُبــــــُ  أْرُض 

 

 ذ

 

 

نـَا  ابِيـْ ــَ بـَا يف ُذيـُْول  ِمْن َتصـــــــــ  َمر  الصـــــــــــَّ

 
 بيطنا   /  ل م  تصا   /يف ذيو  / مّ  الصبا  ي بهنننننا ن  /  طيننن  ميالد ن   /ن    ة  ال/أرض األبو  

 فع ل     متفعل   فاعل    مستفعل    فعل    مستفعل   فعل   مستفعل  
ا  نــــــَ ــُ بـــــ العــــــِ ِم  األايَّ رَِّة  ْن كــــــَ مــــــِ آَب   فــــــَ

 

 ذ

 

 

ا  ــَ نـــ الِهيـْ األْحالِم  ِة  ــَ نـــ ــِ ســـــــــ ِمْن   واَثَب 

 
 هيطا   / أحالم ال ن /  سطة ال  / ثناب م   عبطا /  م ال أي /  ك ة الن   /  فآب م 
 فع ل     مستفعل   فعل    مت فعل    فعل    فعل  مستفعل   متن ف عل  

فهذه الزحافات  العلة يف حشو البيت  ع   ا    با قد   بت إي اع حب   
الذ  ي ال    1ا أن الشاع  ل يستخدم الط    م  امللحوظ أيض    ، البسيط يف العمق 

البيت إال  إ "  ح كات متّد اإلي اع  خت و با ع  راتبة إىل كس   نا ال يزيد يف صدر 
   2تدركا األذن". 

ت وم الذ   البسيط املخبون  حب   ف د  ردت على    3،فرباي "  28أما قصيدة "مش  ع  
( بدال   م  )فاعل (،  زحا  اخلنب فيها الزم   فيا ع  ض البيت     با على م ياس )فع ُل  

س  ن حُ الصورات    قد يلحق اخلنب بتفعيليت )مستفعل (  )فاعل ( يف حشو البيت،    ،كالعلة
 5قال:   4،تطمئ  إليا األذن  تسييح إليا

 

ُر ِمْن ُكلّ  لَُبانـَتَـَها ــْ ْت ِمصــــــــ ــَ  وَما َقضــــــــ

 

 ذ

 

 

ا  بــــــَ ــُ اـلُقشـــــــــ ِة  اـلغـِبـْطــــــَ ُذيــُْوَل  جـَُرَّ   حـَىَّ 

  شبا ن   /  ل الغبطة الننن   /ر  ذيو  / حىت ن     نتها  /   كل لبا  /  مص  م   /   قضت  ما   
 فع ل    مستفعل   فعل   مستفعل    فع ل    مستفعل   متفعل  فاعل  

 
 الط : حذ  ال ابع م  )مستفعل (،  هو م بول يف الشط  األ ل يف البسيط.  1

 . 42(، صم2014)بي ت: دار ال تب العلمية، د.ط، ميزان الذهب يف صناعة شعر العرب د اهلامش ، يُطظ : أ 
 .95ص البنية اإليقاعية يف شعر اجلواهري،عم ان،  2
 . 76، 1و الشوقيات،يُطظ : شوق ،  3
 . 71، صموسيقى الشعريُطظ : أنيو،  4
 . 76، 1و الشوقيات،شوق ،  5
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االفتطان،  يعط    على حسب  األ زان  ت تيب  إىل  ال  طاجن  لطويل  ا  ُيض  
البهاء  ال وة،   األ ىل،  يُثبت لأل ل صفة  الدرجة  السباطة   البسيط   للثاين صفة 

 يزعم بعضهم أن البسيط ق يب م  الطويل،  ل طا ال يتسع مثل الطويل    1 الطال ة، 
 الفخُ  م  األغ اض اليت يصلح هلا    2، كما ال يلني مثلا،  ل طا يفوقا رقة  جزالة 

املص ية  افتخ  فيها ابحلضارة  اليت  ك صيدة شوق  "حتية املؤمت  اجلغ ايف"    3البسيط، 
العلمية  الشاع  يف   كذا ه     ، اليت تفططت يف شىت اداالت  "مش  ع  قصيدة  حال 

ا   ج  ا م، مز 1923سطة    ا ملش  ع الذ  أعلطتا إنلي رفضا ا فرباي "، عرّب خالهلا ع     28
ا يف قصيدتا "بط  مص " اليت أل اها يف   ن ى الشاع  أيض    ، بني الفخ   احلماسة 
حيث املص يني  حيمسهم على طلب    ؛ دار األ ب ا يف  مص   مص    االحتفال إبنشاء  
 العلم  كسب املال. 

ا؛ ألن رقة البسيط م  الطوع الباك ،  ه  ظاه ة يف  البسيط للطسيب أيض    حب   يصلح  
كل ما يغلب عليا عطص  احلطني  التحس  على املا  ،  الب اء على األ طان املسلوبة يدخل  

 . ا إىل  ططا العزيز نظمها الشاع  متشوق  اليت  مثل قصيدة "األندلسية"  م     4م  هذا ال بيل، 
 

 إيقاعية حبر الرمل خامًسا:  
الثالثة  م   ال مل   بطايف  البحور  التفعيلة يعتمد  ه على تفعيلة ؤ دائ ة ادتلب،  هو موحد 

لس عة الططق با بتتابع   ذل   مس  ب  ، )فاعالت ( ست م ات يف التام،  أربع م ات يف ادز ء
 5تفعيلة )فاعالت ( فيا.

 
 .270، صمنهاج البلغاء وسراج األدابءيُطظ : ال  طاجن،  1
فن التقطيع الشعري    ؛ خلوص ، 102(، ص )ال اه ة: دار املعار ، د.ط، د.ت الشعراء وإنشاد الشعر  يُطظ : عل  اجلطد ،    2

 . 79(، ص م 2011، تع يب: سليمان البستاين )ال اه ة: كلمات ع بية، د.ط،  اإللياذة ؛ هومي س،  68، ص والقافية 
 .509، ص1، واملرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتهايُطظ : الطيب،  3
 . 530، ص1يُطظ : امل جع السابق، و 4
 . 133، صفن التقطيع الشعري والقافية يُطظ : خلوص ،  5
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الذ    1ج ت قصيدة "أيها العمال" على الطوع الصحيح م  أنواع ال مل ادز ء  قد  
 3قال:  2؛ يعتمد على التلميح الذ  حيّفظ  ي ّول الذاك ة اجلماعية

رْ  ــِ صــــــــــــ ْد  قــــــَ ــَ لــ ُع  ــْ مــ ــَ اجلــ ا  هــــــَ ــ   أيـــ

 

 ذ

 

 

اابَ   ــَ قــــــ ِس  ــِ لــــــ ــْ اجملــــــ َن  ــِ مــــــ  َت 

 لو قااب ن  /  ت م  ادنننن   ع ل د ص  ن   /ن  اجلمأيها   
 فعالت   فعالت   فاعالت    فاعالت 

العمال إىل  ال يمة  الطصائح  لت دمي  ال صيدة  يف  الطوع  هذا  شوق    اختذ   ، استثم  
ا إىل نوع كما ذهب أيض    ،زحا  اخلنب يف )فاعالت ( إلرادة التطويع اإلي اع   كس  ال اتبة

التد ي  فيها،  قد قال    ،يعمق اإلي اع  ي س  ال اتبة : "جت بة بعضهم هو ما أكث ه م  
التد ي  م  احملا الت الوا حة لت وي  البطاء املوسي   لل صيدة احلديثة،  إلحدا  ش ء 

ا  قليل التطويع،  التد ي  عميق إلي اع خلضخضة لطبضها اإلي اع  الذ  بدا مست    م  ا
 4ال صيدة  كس  ل اتبتها".

أما ال مل التام فوجدان الشاع  يعتمد على نوعيا يف قصائده الوططية، فب  قصيدتا 
الذ  يوسع ادال يف تبسيط الف  ة،  يوصلها   6على الطوع الصحيح   5"سعد ابشا زغلول" 

إذ البساطة ه  األصل يف هذا   ؛يف ال صيدة الساب ة  فال خنب متف ّ    7،يس بإىل املتل    
ا، يف حني أن ال اثء ال يطلب الس عة، البح ، كما أن كث ة اخلنب تس ع البيت كما قلطا ساب   

 
 كض با. ال مل الصحيح: ما كانت ع   ا صحيحة   1

 .61ص اإليقاع يف الشعر العريب،يُطظ : مجال الدي ، 
 .124ص البنية اإليقاعية يف شعر اجلواهري،يُطظ : عم ان،  2
 .90، ص1و الشوقيات،شوق ،  3
 . 96(، ص)عمان: دار األكادُييون، د.ط، د.ت البنية اإليقاعة يف الشعر العريب املعاصرإب اهيم عبد للا البعول،  4
 . 174ص ،3و الشوقيات،شوق ،  5
 ال مل الصحيح: ما كانت ع   ا حمذ فة )فاعل (    هبا صحيح ا )فاعالت (.  6

 .61-59ص اإليقاع يف الشعر العريب،يُطظ : مجال الدي ، 
 .121ص البنية اإليقاعية يف شعر اجلواهري،عم ان،  7
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 ما  صفا عبد   1، فهو أليق ابل اثء،ف اع     ا ن فيا ليط  أ   ال  طاجن؛ هذا مصداق ما قالا  
للا الطيب بن موسي ى ال مل خفيفة مطسابة،  فيا رنة يصحبها نوع م  العاطفة احلزيطة  

 3قال:  2؛ لتأمل احلزي اا ألغ اض الينيمة ال قي ة   جتعلا صاحل  
َواُدهُ  ــَ أعـــــ َذَوْت  ــَواِدي  الـــــ رَبُ  ــْ نـــــ ــِ  مـــــ

 

 ذ

 

 

ُذر   ِمْن  ْت  وَجفـــــَّ ْيهـــــا  ــِ أواســـــــــ  اهـــــاْمَن 

 
 م  ذراها  /   ها  جفتن  / ن  م  أ اسي  وادهن  /   د  ذ ت أعنننن  /  مطبنن  الوا

 فاعالت    فاعالت   فاعالت   فاعل    فاعالت   فاعالت 
احملذ    ي ال مل  الشاع   مص "،   4ستخدم  يف مساء  العص   "آية  قصيدتا  مما   5يف 

 6؛ قال: اا إي اعي  حيد  جمانسة بني الع  ض  الض ب ل   يسبغ على البح  تس يع  
م  كـــُ ــُ لـ بــــَ قـــْ تــــَ ــْ وُمســـــــــــ رم  حـــُ م  رُكـــُ ــْ  َعصـــــــــــ

 

 ذ

 

 

نـــــــــاءِ   األُمـــــــــَ رْيِ  خـــــــــَ هللِا  نْيِ  ميـــــــــِ  يف 

 أمطنننننننننناء  /  لا خي الننن ن  /  ننن ليف ُيني ال  بل من  /  ر   مست نن   /   عصنننن كم ح    
 فعل    عالت فا  فاعالت   فعل    عالت فا  فاعالت 

ا  مــــــَ فــَ ُر  الــــــدَّهــْ ا  نــــــَ طـــَّ حــَ وا:  ولــُ قـــُ تـــَ  ال 

 

 ذ

 

 

راءِ   عـــــَ الشـــــــــــــــ  اِل  يــــــَ خـــــَ ْن  مـــــِ إالَّ  َو   هـــــُ

 
 نُشع اء   / نم  خينال الش    / هو إال      فمان  /   حططا الدهنن  /   ال ت ننولوا

 فعل    عالت فا  فعالت   فعل    عالت فا  فاعالت 
أن ال مل أبطأ األ زان،  علة احلذ  يف الع  ض  الض ب مع ا تؤد  إىل زيدة    نعلم

 ل ن  الشاع  يت ا إىل الت ليل م  هذا   7، 1.18البطء،  قّدرت نسبة س عتا الف  ية بنننننن  
 

 . 270، صمنهاج البلغاء وسراج األدابءيُطظ : ال  طاجن،  1
 .158، ص1و املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها،يُطظ : الطيب،  2
 . 174، 3و الشوقيات،شوق ،  3
 ال مل احملذ  : ما كانت ع   ا    هبا حمذ فني )فاعل (. 4

 .59ص اإليقاع يف الشعر العريب،يُطظ : مجال الدي ، 
 . 5، ص2و الشوقيات،يُطظ : شوق ،  5
 نفسا.  السابق 6
 .38، 36ص موسيقى الشعر عند شعراء أبولو،يُطظ : البح ا  ،  7
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ن إ     ا، بتوظيفا زحا  اخلنب يف حشو البيت فحسب، بل يف ع   ا    با أيض    ءالبط
  1ا. ك  مزيدة  لعدد احل كات، فيصبح الوزن بذل  س يع  الزحافات اليت حتذ  السوا 

  3مثل قصيدة "فتية الواد  ع فطا صوت م"   2 ال مل حيلو عليا التدا ل على سع  حثيث، 
هنضوا مبش  ع ُيمعون م  كل املتربعني    نظمها الشاع  لليحيب ابلشباب املص يني الذي  اليت  
 ا لتأسيو مصانع مص ية تغن مص  ع  الد ل األجطبية  تشغل املعطلني.      ق ش  

 

 إيقاعية حبري املتقارب واملتدارك سادًسا:  
التفعيلة،  املت ارب  حب    م ات يف   أحاد   )فعول ( مثاين  تفعيلة  ت  ار  بطاؤه على  ي ت ز 

 4. ألن تفاعيلا مخاسية كلها  ؛أجزائاالبيت،  مس  با لتشابا  
 ، "أبو اهلول"  ؛يف قصائده الوططية  5تطا ل شوق  م  هذا البح  الطوع احملذ   قد    

مواف ة الض ب مع الع  ض يف البيت األ ل،   ها ن ى في  6، "متثال هنضة مص "  ، "اعتداء"
الذ  أصاب الض  ب  م  امللحوظ أن احلذ   ،  ما نده يف األبيات األخ ى أحياان  مع  

حذ  اخلامو الساك  - ا م  إي ا  اجل ين  تدف ا،  ل   زحا  ال بض  ي فل قدر  
يزيد يف س عة ال صيدة، مع أن املت ارب يعد   ؛املتفش  يف حشو البيت  -(  فعول   )م   
 8قال:   7؛ تعادل يف الطسبة بني األسباب  األ اتدم   ملا فيا   ؛ م  حيث الس عة  ااثلث  

 
 . 16يُطظ : امل جع السابق، ص 1
 .124ص البنية اإليقاعية يف شعر اجلواهري،يُطظ : عم ان،  2
 .28-26، ص 4، والشوقياتشوق ،  ُ     ي طظ :  3
 . 163ص علم العروض التطبيقي،يُطظ : مع   ، أسعد،  4
 املت ارب احملذ  : ما كان   با بتفعيلة )فع ل (. 5

 .67صاإليقاع يف الشعر العريب، يُطظ : مجال الدي ، 
 .183، ص2و؛ 262، 132، ص1و الشوقيات،يُطظ : شوق ،  6
 . 42صموسيقى الشعر عند شعراء أبولو يُطظ : البح ا  ،  7
 . 264، ص 1و الشوقيات،شوق ،  8
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رَ  الحِ   أَرى ِمصـــــــــــْ دِّ الســـــــــــِّ َ  يـَْلُهو حبــِ

 

 ذ

 

 

ا   ــُ َدا ـــــ ــْ ِولـــــ اِر  ــَّ ــنـــــ اِبلـــــ ُب  ــَ عـــــ ــْ لـــــ ــَ  ويــــــ

 
ن  /  يلهون  /  أرى مصن   /   حبد الس 

 سالح ن

 هنننننننننننننننننننننننننا   /  ر  لدا  /   ابلطا   بن   /    ينننلعننن 
 فعو   فعول    فعول   فعول  فعول   فعول    فعول    فعول 

ولِ  قـــــــُ الـــــــعـــــــُ جمـــــــاِل  رْيِ  غـــــــَ بـــــــِ  وراَح 

 

 ذ

 

 

ا   ا ــــــُ مــــــَ لـْ غـِ َة  اســــــــــــــــَ يــــــَ الســــــــــــِّ ل    جيــــــُِ

 
 هنا   /   ة غلمان  /   سياسنن  / ن  ُينننل  الس    ع نول ن  /   جمال النن  /   بغي  /    راح

 فعو   فعول    فعول  فعول   فعول   فعول   فعول  فعول
بعض الباحثني   عد ها  ألن الشاع  هنج فيها هن     ؛ خنص ابلذك  قصيدة "أبو اهلول"

ا، يف حني أن التفعيلة األخية اجتا إىل التد ي  يف اثطني  مخسني بيت    ا هو أن  1خطأ مطا،
 ال حتتاو إىل تد ي ، بل الت سيم يفوت با موسي ى   ،م  الشط  األ ل تطته  هناية صحيحة

 2 رد التد ي  فيا على الطهج الصحيح.  ٣٣بيطما ند م  ال صيدة البيت    ،البح 
ِقْمِبْيـ ِل  ــِ َخيــ ِمْن  راَع  ــا  مــ َك  ــَ  وراعــ

 

 ذ

 

 

َررْ   َناِبُكَها اِبلشــــــــَّ ــَ ــَز تـَْرِمي ســــــ  ـــــــــــــــــ

نل   /   ع م  خيننن /  ن  ما را  /  راعنن 

 قمبينننن

ننن   /   سطابنن  /   نز ت مى   /   ن ها ابلش 

 ش ر ن
 فعو   فعول    فعول  فعول   فعول    فعول    فعول   فعول

ا كأنا يف البيت حيد  عطد املستمع مشع   إن ت  ار التفعيلة )فعول ( مثاين م ات يف  
مث حبدة يف   ، إذ إن تفعيلة )فاعل ( تبد  بصوت خفيض بننننن)فعو(  ا؛ موكب حثيث اخلط

كما   3ا للتعبي ع  اجلزع  األسى ب وة  عطاد، أخ ها )ل (،  هذا مما جعل هذا البح  صاحل  
ع  االحنطاط اخلل     ظه ت عاطفة احلزن  األسى ب وة يف قصيدة "اعتداء" حيطما أب ز

علما أن الشاع  يف حالة اجلزع  األسى ُييل   4، التعليم  لدى الشبان يف األرا   املص ية
  5إىل  زن طويل كثي امل اطع حىت يس ب فيا م  أحزانا ما يطفو عطا جزعا. 

 
 م. 2020مارس،  20االطالع يف "، أن وشوقي وأبو اهلول يف ضيافة املتقاربيُطظ : قيو جميد عل ، " 1
 . 138، ص1و الشوقيات،شوق ،  2
 .127ص البنية اإليقاعية يف شعر اجلواهري،يُطظ : عم ان،  3
 .265-262، ص1و الشوقيات،يُطظ : شوق ،  4
 .175ص موسيقى الشعر،يُطظ : أنيو،  5

https://www.azzaman.com/أنا-وشوقي-وأبو-الهول-في-ضيافة-المتقارب/
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كما يف قصيدة   1ا لس د األحدا  التاررية يف نسق مستم ، يصلح املت ارب أيض  
س د الشاع  فيها التاريخ املص  ،  ند عاطفة اجلزع تبد  ب وة فيما عرّب اليت "أبو اهلول" 

 ال صيدة   2،ع  صمود أيب اهلول على مصائب الده  اليت أحاطت مبص  م  االستعمارات
 ،  ي بني البحاملزا جة   يف ال سم الثالث ُييل الشاع  إىل    ،على ثالثة أقسام  ا حة الف ق

بطشيدة   89إىل    78أييت الشاع  م   إذ    3؛  ليست مط دة  "،الشوقيات"ظاه ة ط يفة يف      ه
 على لسان فىت  فتاة ببح  املتدارك. 
هو  يعتمد على تفعيلة )فاعل ( مثاين م ات يف البيت،      أما املتدارك فموحد التفعلية،  

 مس  هبذا    ، جمموع  سبب خفي  ش ي  املت ارب يف دائ ة املتفق، كما أن أصلهما م   تد  
 4. " اخلبب "     " احملد  " ،  مس   الف اهيد  ألن األخف  األ سط تدارك با على اخلليل  
أبو "بني البح ي  الش ي ني يف قصيدة  مزا جتا   ما يهمطا يف هذا ادال أن الشاع  يف  

ا كث  صعود  ألن إي اع املتدراك أ  ؛ قد صعد ابإلي اع م  املستوى السافل إىل األعلى  "؛اهلول
م  إي اع املت ارب، لسبب ما ي ون يف ت تيبهما م  خال ؛ إذ ن ى يف تفعيلة املت ارب 

السبب   (فاعل ) نلمو  بيطما   ،) )ل   اخلفي   السبب  على   ) )فعو  ادموع  الوتد  م دمة  
( يف تفعيلة املتدارك.  5اخلفي  )فا( م دمة  على الوتد ادموع )عل  

قصى بتضحية  للا نشيدة  ططية حيث هبا الشاع  الشعب املص     ال سم الثالث أيض  
مساعيهم جتاه هنضة  ططهم، بيطما عرّب الشاع  يف ال سمني األ لني عما أصاب مص  م  

 6؛ قال: ا عما ت دماحمل   الشدائد، مما جعل الشاع  ُيّيز ال سم األخي إي اعي  
 

 .373، ص1و املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها،يُطظ : الطيب،  1
 . 142، ص 1، والشوقياتيُطظ : شوق ،  2
 . 36صخصائص األسلوب يف الشوقيات، يُطظ : الط ابلس ،  3
 . 171ص علم العروض التطبيقي،يُطظ : مع   ، أسعد،  4
 .43ص موسيقى الشعر عند شعراء أبولو،يُطظ : البح ا  ،  5
 . 145، ص1، والشوقياتشوق ،  6
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ا  نـــــــَ َواِديــــــــْ بـــــــِ ْوُد  َنســــــــــــــــــُ ْوَم   الـــــــيــــــــَ

 

 ذ

 

 

ا   نــــــَ ــْ يـ اضــــــــــــِ مــــــَ َن  حمــــــاســــــــــــِ ُد  يــــــْ ـُـعــِ  ون

 
  يطا  /   س  ما  /   د حما ن   /   نعيننننن   ديطا/  د بوا  /  م نسو  /  الينو

 فع ل     فع ل   فع ل    فع ل   فع ل     فع ل   فع ل    فع ل   
يف ال صيدة فلم أتت على حاهلا األصل ،  قد حلق ع    ها   ( فاعل ) أما تفعيلة  
ا التشعيث،   هذا الوجا م  حب  املتدارك أس ع   ، كما أصاب اخلنب تفعيلتا يف احلشو  1   هب 

بنننننن ، بيطما قدرت 1.4م  املتدارك األصل ؛ إذ قّدرت نسبة الس عة االفيا ية هلذا الطوع 
    ي ُ   ؛ ا الطوع م  اإلي اع الذ  يتولد ابلوتد ذ ه   مهما رلُ   ،1.33للمتدارك األصل  بننننننن

 3، ن ى قصيدة أخ ى بعطوان "الطيل"  2، د ن   ة أ  جلبةم   ا متميزا يف األذن   ا ح  
 يف قسم ديوان األطفال اعتمد الشاع  يف بطائها على الصورة املذكورة للمتدارك. 

 

 إيقاعية حبر الرجزسابًعا:  
 قد   ، تفعيلة )مستفعل (، كما أنا يشيك مع اهلزو  ال مل يف دائ ة ادتلبال جز أحاد   

أ  ال ط ابا،  ، مس  هبذا االسم لت ارب أجزائا  قلة ح  فا ا،         ا  جمز ء                    استعملا الع ب اتم  
  4. ابإلبل اليت ت تع   تضط ب عطد قيامها بسبب داء أصاهبا  لا   ا             ذل  تشبيه  
 ن ى الشاع  استعمل   5 جدان ال جز التام الصحيح يف قصيدة "توت عطخ أمون"،  قد  

الط ، مع  فيها زحا  اخلنب،   التطويع يف   بعامة الشع اء    6استخداما زحا   ُييلون إىل 
 

1  .)  التشعيث: حذ  أ ل الوتد ادموع يف )فاعل (، فتتحول إىل )فع ل  
 . 48، صعلم العروض التطبيقييُطظ : اني ، أسعد، 

 .43ص موسيقى الشعر عند شعراء أبولو،يُطظ : البح ا  ،  2
 . 195، ص4، والشوقياتشوق ،  3
 .155، صالعروض التطبيقييُطظ : فضل،  4
 . 157، ص2، والشوقياتشوق ،  5
 .                                            حذ  ال ابع م  )مستفعل ( فتب ى )مس ت ع ل  (الط :  6

 . 80، صعلم العروض التطبيقييُطظ : اني ، أسعد، 
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 1ت  ار تفعيلة  احدة ست م ات يف البيت.عد ا ع  ال اتبة يف  تاألجزاء هلذا البح  حىت يب
ِبْق َوْعَدها  ــْ اَعَة واســـ ــَّ اِبِق الســـ ــَ  ُقْم ســـ

 

 ذ

 

 

دَْع   ــْ اقـَْت َعنـَْك فـَاصـــــــــ ــَ األْرُض ضـــــــــ

َدهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــْ  غـــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

 

بق ن  /            س اعة  اسننن /                قم سابق الس ننن

  عدها 

دع ن/قت عط  فاصننن/األرض  ا 

 غمدها 
 مستفعل     مستعل    مستفعل    مستفعل     مستعل    مستفعل  

ا  َدهــــــَ َرنــــــْ إفــْ ُه  َدْوـلَتــــــُ ْت  رَتْجـَعــــــَ ــْ  واســـــــــ

 

 ذ

 

 

ا   َوْرَدهـــــــَ ْوِن  املـــــــتــــــــُ َن  َرايَّ َض  يـــــــَ  أبــــــــْ

 
 ن  ردها   /               ي ان املتننون  /              أبيض ريننن    إفن ندها   /   ُ           د   لنتنننا   /    اسيجعت 
         متف عل             مستف عل         ُ   مست ع ل             مستف عل           ُ   مست ع ل     مستفعل  

  ه م فيها على  2،املص    الشاع  مبطاسبة افتتاح الربملان ال صيدة الساب ة نظمها  
 خصوما اإلنليز الذي  ادعوا أن مص  ل تبلغ رشدها حىت تعمل ابلدستور  احلياة الطيابية، 
    ّ                                                                          لعل  ذل  أداه إىل اختيار البح  املشهور يف اهل اء  اهل وم، كما يعت د بعض م  الط اد 

الطظم   العه  علىأن  البح  كث  يف  العباس هذا  العص   األمو   أ ائل  املشاكل   ؛د  ألن 
ليس ه   ؛ ا تتدا لا العصبية  التفاخ                                               السياسية دعت إىل جاهلية متعصبة، فصار ال جز حب   

 قال:   3؛ سهولة الطظم عليا
ْ صـــــــــــ   ِ م   ْ ت  َ  غـــــ   َ ل    َ بـ      ُ اة  َ  تـــــ     َ الف     ُ ر    ــ       اَ  هـــــ   َّ د    ُ أشـــــــــــــ

 

 ذ

 

 

ــ    َ ت  َ  بــــــ      ْ وأثـ ــز     ُ م     َّ الــــــد      ِ كــ     َّ ال  اَ  هــــــ   َ د   ْ شــــــــــــــــ   ُ ر       ي   

ــ    ــ    َ  وبـــــ ــ  َ  عــــ ْ ت  َ  ثــــ ــ      ــ      ِ ان  ملــــــ   َْ لــــــرب   ِ  لــــ ــ   ُ جــــ ــ   َ د  ْ  نــــ  اَ  هــــ

 

 ذ

 

 

ْ ت   َ د   َ شـــــــــــــ    َ وح    ْ شـــــــــــــ   َ ح       ِ جــان   َ ر   ْ ه    َ لم   ِ ل       ا َ هــ   َ د   

 
 

 إيقاعية حبر السريعاثمًنا:  
 ( مستفعل ) البحور اليت انطوت عليها دائ ة املشتبا،  هو مزد و بني التفعيلتني  م   الس يع  

 4،  مس  هبذا االسم لس عة الططق با. (فاعل ) 
 

 . 157، ص2و الشوقيات،شوق ،  1
(، م1962،  2)اجلماميز: م تبة اآلداب  مطبعها، ط  االجتاهات الوطنية يف األدب املعاصريُطظ : حممد حممد حسني،    2
 . 156ص

 .141ص البنية اإليقاعية يف شعر اجلواهري،يُطظ : عم ان،  3
 . 127ص علم العروض التطبيقي،يُطظ : مع   ، أسعد،  4
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قد    2، م  هذا البح  يف قصيدة "مش  ع ملط " 1ن ى شوق  ي كب الطوع الصحيح  
حلظطا الض  ب يف مجيع أبيات ال صيدة تطته  بنن)فاعل (،  أدركطا بعض الع  ض توافق مع 

(  قد أصابتها ال طع  حذ  ساك  ؛ أ   الض  ب م ة،  م ة أخ ى تطته  بتفعلية )فع ل  
قبلا ما  الشع      ،الوتد  تس ني  البيت  حشو  يف  )مستفعل (  إىل ت  فأحياان  أما  تحول 

 قد أصاهبا الط ،  أهل   (مست ع ُل ) على م ياس     أخ ى ن اها،  أحياان  ة)متن ف عل ( خمبون
 ، الع  ض رتلفون يف التفضيل بني هاتني الصورتني؛ فمطهم م  فضل األ ىل على الثانية

 ال ن اد ند أن الشاع  آث  إحدامها، بل نلحظ أنا   3،  مطهم م  فضل الثانية على األ ىل
 استعمل الصورتني يف أبيات ال صيدة. 

ابلتشبيب على عادة الشع اء ال دماء؛  فيا  الالفت يف ال صيدة أن الشاع  افتتحها  
م  املش  ع الذ  ل ي ض با مهما  افق عليا اإلنليز م  است الل مص  سطة   إحياء ملوقفا 

خباصة  املسيحيني  بعامة  ، كما خاطب املص يني  الالح ةمث ص ح ب أيا يف األبيات    ،م1920
 . يحطموا قيد االحتاللل

هذا قد   يف  حيس   أنا  بعضهم  العواط   تصوي    اعت د  الوص   متثيل  البح  
ا أن الشاع  نظم قصيدة أخ ى يف البسيط لتث ي  األمة املص ية      علم    4، االنفعاالت الطفسية

التطويع يف أن   إن اعت دان    ، م1923 ذل  سطة    5،فرباي "  28ع  "مش  ع   الشاع  أراد 
فإن هطاك إم انية لل ول إنا أراد إيضاح األمور ب املها ع  املش  ع الثاين،   ؛ اختيار البحور

 فذهب إىل البسيط الذ  فيا السباطة  الطال ة. 
 

 الصحيح: ما انتهى فيا البيت الشع   بتفعيلة )فاعل (.  1
 .87ص اإليقاع يف الشعر العريب،مجال الدي ، يُطظ : 

 . 72، ص1و الشوقيات،شوق ،  2
 . 90ص موسيقى الشعر،يُطظ : أنيو،  3
 .127ص علم العروض التطبيقي، اني ، أسعد، ؛ 81، صاإللياذةيُطظ : هومي س،  4
 .76-72، ص1و الشوقيات،شوق ،  5
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 إيقاعية حبر الطويل اتسًعا:  
حب  الطويل مزد و التفعيلة يعتمد على التفعيلتني )فعول (  )مفاعيل (،  ل يستعملا الع ب 

ألنا يبلغ عدد ح  فا   "طويال  " مس     إنا    قيل   1، أت البحور استعماال  ا،  مس  با ألنا  إال اتم  
  الثمانية  األربعني يف حالة التص يع؛  ليو بني حبور الع بية حب  على هذا الطمط. 

قصائد  يف  إذ  جد    شوق     أما  درجة؛  أدىن  إال  حيتل  ل  الطويل  فبح   الوططية 
اطالعا    - الباحث   ع     - حسب  تتحد   الوططية،  تطذر  قصيدة  احدة  الوحدة 

كان مسعى الشاع  فيها إىل إقامة الوحدة  االحتاد بني املسلمني ف د    ، لش اق  الطزاع اب 
كانت ال صيدة م       2،  األقباط املسيحيني،  ذل  بعطوان "مص ع بط س غايل ابشا" 

حذ  احل   الساك   أ   ؛ نوع الطويل امل بوض؛  هو ما حلق ع    ا    هبا ال بض 
)مفاعل (،  فتصي  )مفاعيل (  م   تفعيلة    3اخلامو  أن  البيت  حشو  يف  نلمو  كما 

أما تفعيلة )مفاعيل ( يف حشو  ،  ا  قد أصاهبا ال بض أيض    ، )فعول ( تتحول إىل )فعوُل( 
 4البيت ف د  ردت على أصلها يف كل األبيات. 

 

ى َنْطِوي اجلََفاَء وَعْهَدهُ   تـََعاَلوا َعســــــــَ

 

 ذ

 

 

بَـ   ــْ بـَُذ أســـــــــ قَـاِق نـََواِحيـَا ونـَنـْ ــِّ  اَب الشـــــــــ

 /  فاءن  / عسى نطو  الن  /تعالو 

  عهده 

نن  / نطبنن   / ش  اقن  /   نذ أسباب الش 

 نواحيا 
 مفاعل   فعول   مفاعيل  فعول  مفاعل    فعولُ   مفاعيل  فعول 

َدنَ  حلــــَْ َدَن  َّ  َمهــــْ ر   ِمصـــــــــــْ ُك  تــــَ  أمَلْ 

 

 ذ

 

 

لّ     ــُ ِلكـــ ْت  ــَ انـــ ــَ ا كـــ ــَ نَـُهمـــ ا وبـَيـْ ــَ انِيـــ ــَ  َمعـــ

 
م  ن  / ندان مثننن  ن   /   مص   مهننن  /أل تنننن

 حلدان 

 معانيا /  ل ل ّ   /   هما كانتن  /   بيطنن 
 مفاعل   فعول   مفاعيل  فعول  مفاعل   فعول   مفاعيل  فعول

 
 . 62ص علم العروض التطبيقي،يُطظ : مع   ، أسعد،  1
 .55، ص4و الشوقيات،شوق ،  2
 .43ص العريب،اإليقاع يف الشعر يُطظ : مجال الدي ،  3
 .55، ص4، والشوقياتشوق ،  4
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  موسيقى القوافي في أشعار شوقي الوطنية  
 مطا قافية   ، ه  يف اللغة مؤخ  العطق،  قد ي اد ابل افية آخ  الش ء  (،قافية)ال وايف مجع  

االتباع  ا ح املع  يف داللة هذه     1،إذا تبعا  ؛ي ال: قن ف اه قن ف و ا  قُنُفو ا  ؛البيت الشع  
 إذا أردان ابل افية داللتها   [،46املائدة:  ]  مه  اثر  آطا على  ي  ف   قن    تعاىل:   ااملادة م  قول
آراء خمتلفة   هطاك    غم م  أنعلى ال،  (قفا)لط   على أهنا جاءت م  الفعل  فاالصطالحية  

؛ ألهنا تتبع إث  كل بيت، أ  ألهنا ت فو أخواهتا "قافية"مسيت  إهنا  يف تسميتها،  قد قيل  
ا فيما ا سائغ  اه  ال ول األ ل، مع ما رأى اجت  هن(٤٦٣)ت  م  ال وايف،  اختار اب  رشيق 

م  قبيل ذك    (امل فّوة)ذهب إليا بعض الط اد م  أن ال افية ج ت على مع  املفعول  
  2تبعها.الفاعل  إرادة املفعول؛ ألن الشاع  ي فوها  يُ 

 أدركوا حسطها  قبحها، مث كان للخليل الف اهيد  فضل   ، قد ع   الع ب ال افية
ف ان م  تع يفا لل افية   3يف بيان حد د ال افية  هتذيبها  جعلها علما يتبع علم  الع  ض، 

فاختل  علماء   4، ما أييت: "جمموعة احل    اليت تبدأ مبتح ك قبل آخ  س طني يف البيت"
آخ  كلمة يف البيت الشع  ، يف حني أهنا الع  ض بعده يف حتديدها؛ فه  عطد األخف   

هن(، 338  ت هن(  اب  عبد ربا )207  تهن(  الف اء ) 215  ت ح   ال    عطد قط ب )
على سبيل   5؛ م  يفس  ن ال افية بع ز البيت، أ  ابلبيت كلا أ  ابل صيدة كلها   هطاك

ل إىل نطاق ذك  اداز م  ذك  ال ل  إرادة اجلزء، كما أن تفسي ال افية حب   ال    يدخ
 ألهنا أحياان    ؛ ا نظ اجلزء  إرادة ال ل،  يف تع ي  ال افية ابل لمة األخية يف البيت أيض  

 6تت ون م  جزء كلمة أ  أكث  م  كلمة. 
 

 . 283، ص9، ولسان العربيُطظ : اب  مطظور،  1
 . 162ص ،  1(، و م 1981،  5)بي ت: دار اجليل، ط   العمدة يف حماسن الشعر وآدابه يُطظ : ال ي اين، احلس  ب  رشيق،    2
 . 127، صاملستشار يف العروض وموسيقى الشعريُطظ : الغ ة،  3
 .86، صالعروض وإيقاع الشعر العريبالبح ا  ،  4
 . 127، صاملستشار يف العروض وموسيقى الشعريُطظ : الغ ة،  5
 . 232ص فن التقطيع الشعري والقافية،يُطظ : خلوص ،  6
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جامع      لل افية  اخلليل  تع ي   مانع  ن ى  ال افية  ا  ح     على  ت كيزه  حيث  م   ا 
كما أن تع ي  ال افية    ،طة يف كتب علم الع  ض حىت نّ ب قيمها الفطية  عيوهبا املبي    ؛ ح كاتا 

ه  م  آخ  صوت يف البيت  ف "   ،عطد علماء اللسانيات احلديثة أثبت التع ي  اخلليل  هلا 
إىل أ ل صامت ساك  يسب ا مع الصامت املتح ك الذ  يسبق ذل  الساك ، أ  م  آخ   

   1مّد يسب ا مع الصامت الذ  قبلا أ  قبل ح   املّد".صوت يف البيت إىل ح    
 ،سمى،  يسب ا ال د تُ با  ب  ال صيدة   فعليا تُ   ها،ال    أمه  ؛ لل افية ح    ستة  
يف البيت األ ل فال   ك  ح    إذا ُذ    اخل  و،    ،  أل  التأسيو،  يتبعا الوصل  ، الدخيل

ب علم تُ أح ام هذه احل    مبسوطة يف كُ     2بّد م  االلتزام با يف مجيع األبيات الشع ية، 
 عطها.   احلديث  ال نطيل    ، الع  ض
ا حىت ي ون لا  زن سمى شع   ال افية "ش ي ة الوزن يف االختصاص ابلشع ،  ال يُ   
 ع  اهتمامهم ابلع  ض، بل فاق أحياان     ل ي   اهتمام الع ب ابل افية قليال    3 قافية"،

د ر  هل  ألن  با؛ اهتمامهم   يتوقع ا ابرز  ا  اليت  املوسي ية  ال صيدة،  ه  كالفاصلة  بطاء  ا يف 
املتل   ت  ارها يف أزمطة مطتظمة، كما أهنا الطهاية اليت يتم هبا ما أراده الشاع  يف البيت، 

اتح فيها املتل  ،  ُيد متعة يف الصور البيانية مطها لي   د  إ افة إىل أهنا  قفة موسي ية ال بُ 
 4اليت يع  ها الشاع . 

ملا يلتزما الشاع    ؛ال  عة املوسي يةحيث  الشع  الع يب أدق أشعار العال  م     د   يع
ها حازم     عد  قد      5ع  البحور الشع ية،   فضال    ، الع يب م  قواعد يف ح    ال افية  ح كاهتا

للخيل،  ن ل قول بعض الع ب لبطيا يف ذل : "اطلبوا ال ماح فإهنا ال  طاجن مثل احلواف   

 
 .51(، صم1998)ال اه ة: م تبة اآلداب، د.ط،  القافية: دراسة صوتية جديدةحازم عل  كمال الدي ،  1
 . 118، صالعروض وإيقاع الشعر العريبيُطظ : سلطاين،  2
 . 151ص، 1، والعمدة يف حماسن الشعر وآدابه ال ي اين،  3
 . 128، صاملستشار يف العروض وموسيقى الشعريُطظ : الغ ة،  4
 . 232ص فن التقطيع الشعري والقافية،يُطظ : خلوص ،  5
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 ، أ  عليها ج ينا  اط اده،  ه  مواقفا  ؛ أجيد ا ال وايف فإهنا حواف  الشع   ،ق  ن اخليل
 1. ا  حسطت مواقفا  هنايتا"                    ُ فإن صحت است امت ج يت  
غطيم    قيمة  هالل   ي ول حممد  " لل افية  ال افية:  م طع ع   ظيفة  موسي ية يف 

ف لماهتا يف   ، البيت،  ت  ارها يزيد يف  حدة الطغم،  لدراستها يف داللتها أمهية عظيمة
الشع  اجليد ذات معان متصلة مبو وع ال صيدة، حبيث ال يشع  امل ء أن البيت جملوب 

تؤد  ىل أن ال افية  إ هذا ال ول يطبهطا    2، م  أجل ال افية، بل ت ون ه  ادلوبة م  أجلا"
لتها ابملع   ُأخ ى  متعل ة بتح يق املوسي ى يف ال صيدة،  إحدامها    ؛ ظيفتني م تبطة بص 

 .الذ  حيتو  عليا البيت الشع  
ت لب ل  ،ا عضوي  بط مبا يسب ها م  ال لمات ارتباط  تأبو ك يشة أن ال افية ت   بني  طا  

 3. اد ن غيهم   املعاين  األف ار إليها حىت ت ون أحق ابملو وع 
األبيات،  ه  جملوبة ألجل  ملعاين  ال والب  ال وايف ه   أن  اب  طباطبا  ي ى  كما 

قوافيا " ت ون  معانيها:  لت ميل  للبطاء   [الشع ]  األبيات  قواعد  ملعانيا،  ت ون  كال والب 
ا إليها،  ال ت ون مسوقة إليا فت لق يف ييكب عليها  يعلو فوقها، في ون ما قبلها مسوق  

 4موا عها،  ال توافق ما يتصل هبا".
 نبسط ال ول ع  أهم عطاص  ال وايف اإلي اعية يف أشعار شوق  الوططية اليت تتمثل 

ما  جدان م  قوايف املوشحات  عيوب ال وايف، ن ش  عيف ال   ،  البطية امل طعية، كما  
ا الشاع  ما ال يلزم يف ال وايف،  ع  نزعتا إىل التص يع الذ  ُيطح ال صيدة إي اع   ع  التزام  

  ب صد كش  الستار ع  مدى السمات اإلي اعية اليت حّ  ها الشاع  يف ا،  ذلزائد  
 هذا الطوع م  األشعار الوططية.

 
 . 271، صمنهاج األدابء وسراج البلغاءل  طاجن، ا 1
 . 442(، صم1997)ال اه ة: دار هنضة مص ، د.ط، النقد األديب احلديث  حممد غطيم  هالل، 2
 .393(، صم1999، 1)بي ت: م تبة لبطان انش  ن، ط أصول النقد األديبيُطظ : طا مصطفى أبو ك يشة،  3
 . 10، صعيار الشعر اب  طباطبا،  4
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 إيقاع الروي أوالً:  
ب   عليا تُ   ،هو آخ  ح   صحيح يف البيت  ال    م  أهم ح    ال افية  صلبها،  

حي ق ال ابط ه يف أبيات ال صيدة كلها حىت   يلزم الشاع   ت  ارُ   ،طسب إليا تُ   ،ال صيدة
 إنا   يا،  قيل  ّ                  ُ ألن الشاع  ي    ؛  ه  الف  ة  ، ال    م  ال  ية  إن   قد قيل  1، الوحدة بيطها

م  إنا   قيل    ،   صل بعضها ببعض  ، أجزاء البيت          ّ     ألن ال     شد    ؛                     م  ال   اء مبع  احلبل
 2.                             ألن با ع صمة  األبيات  متاس ها ؛               ُ        أ  مطظ  حس ، فس م  ر ي    ؛ُ     ر  اء  : قوهلم لل جل

املع      حرف الروي: .  1 العالء  إىل ت سيم   " لز مياتا"يف  هن(  449  )ت ذهب أبو 
الذلل،  الطف ،  احلو ، فاأل ل ما كث  على األلس    ؛ال وايف ابعتبار ر يّها على ثالثة أقسام

ا فال كاجليم  الزا ،  الثالث ما كان مه ور    ،ا،  الثاين ما كان أقل استعماال  ا  حديث  قدُي  
املع   كما   ؛  الثاء  اجليم  الزا   الطاء  الظاء  الغني  3،ستعمليُ  ح    م فو ة عطد 

 4. توصل إليا بعض الباحثني
  فق نسبة شيوعها يف  ذهب إب اهيم أنيو إىل ت سيم ح    اهل اء اليت ت ع ر ي  

التاء     ، كثية الشيوع  اح  ف    ؛ لالم  امليم  الطون  الباء  الدالال اء  ا  الشع  الع يب،  قد عد  
متوسطة الشيوع،   ا ح  ف    ؛ السني  ال ا   ال ا   اهلمزة  العني  احلاء  الفاء  الياء  اجليم

أما الضاد  الطاء  اهلاء فح    قليلة الشيوع، يف حني رأى بعض احل    اندرة اد ء 
 5ني  اخلاء  الشني  الصاد  الزا   الظاء  الوا .الذال  الثاء  الغ  ؛ أ ر ي  

ا ما اعتمد على صدقهما، فهو كثي  رأيطا    ؛أشعار شوق  الوططيةيف  ال ولني  طب  طا   إذا  
 

 . 184، صعلم العروض التطبيقي يُطظ : مع   ، أسعد،  1
 . 243(، صم1994،  2)ال اه ة: م تبة اخلان ، ط  العيون الغامرة على خبااي الرامزةالدمامين، حممد ب  أيب ب  ،    2
(، )ال اه ة: دار املعار ، د.ط، د.ت شرح لزوم ما ال يلزم أليب العالء املعرييُطظ : طا حسني، إب اهيم األبيار ،  3
 . 49، ص1و
م،  2004، 33، جامعة ال اه ة، عجملة دار العلوميُطظ : حممد عبد اديد الطويل، "ظواه  ع   ية م  الشوقيات"،  4
 . 111-110ص

 .246ص موسيقى الشعر،يُطظ : أنيو،  5
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 جدان الطون  امليم  الالم  الدال  قد   يف الشع  الع يب، احل    الذلل اليت كث  جميئها ر ي  
 الالفت أن  ،يف أشعاره اليت حتمل يف ثطايها مهوم الوط   آمالا   أكث  تدا ال   ؛ الباء  ال اء

الشفتني،  هذا يؤكد ما استطت اخمارو   الساب ة ما بني أدىن احلط  إىل  بعض   احل    
 1 ب در ما ي  ب خم جا م  الشفتني.ا م  االستخدام ر ي  الط اد م  أن احل   ي رب حظ  
اهلمزة  التاء  احلاء  السني  الضاد  ال ا   اهلاء   لوططية ر  ّ بيطما قّل يف أشعاره ا

الثاء  اجليم  اخلاء  الذال  الزا     ؛ ه ا على عش ة ح   ا أنا ل يطظم شع    الياء، علم  
 2 الشني  الصاد  الطاء  الظاء  الغني. 

 ؛رة ا إىل أن قّلة الور د  ندرتا ليست مسلمة إىل نفور استعمالا ابلض   أيض   نشي  
 ة ألن االستعمال يف كث تا يطحو انحية اليس   السهولة، كما أن قلة االستعمال  ندرتا راجع

  3إىل كزازة  صعوبة عطد استعماهلا.
 يف قصائد شوق   ن ى م  املطاسب ع ض  اخلصائص يف احل    اليت قّل جميئها ر ي  

 .فيهاالطالع على حت يق الشاع  موهبتة الفذة حما لة لالوططية، يف 
،  أتيت الياء  ر ي    أما الياء  اهلاء فم  مجلة احل    األربعة اليت ُيوز أن ت ون  صال  

اهلاء ر ي  ر ي   ت ون  أ  ساكطة  قبلها ساك ، كما  إذا كانت متح كة  قبلا   ما  إذا كان   
 م    5م  أشعار  ططية، الشاع    ن ى صدقهما  مطاب تهما فيما ب  عليهما    4ا، ساكط  

إذ   ؛ ا أن ال صيدة اليائية للشاع  جاءت يف حب  الطويل مع أل  اإلطالقامللحوظ أيض  
يعت د أهنا   ي ى بعض الط اد املعاص ي  الياء املتبوعة بل  اإلطالق م  ال وايف الذالل،  

 6كثية الور د يف الطويل. 
 

 . 45ص خصائص األسلوب يف الشوقيات،يُطظ : الط ابلس ،  1
 . 109-108، صظواهر عروضية من الشوقياتيُطظ : الطويل،  2
 .61(، صم2003)ال اه ة: دار غ يب، د.ط،   القافية: اتج اإليقاع الشعرييُطظ : أ د كش ،  3
 . 47، 42، ص1، وشرح لزوم ما ال يلزميُطظ : حسني، األبيار ،  4
 . 55، ص4، وما ال يلزمشرح لزوم ؛ حسني، األبيار ، 174، ص 3، والشوقياتيُطظ : شوق ،  5
 . 60، 58، صاملرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتهايُطظ : الطيب،  6



 253      ظاهرة اإليقاع الخارجي في قصائد شوقي الوطنية   -   حسين   أحمد   إبراهيم محمد حفيز بن محمد شريف  ونصر الدين       

 

 قبلها أل  مّد،  ذل  يف قصيدة "مص  جتدد نفسها بطسائها   ،أما التاء فللتأنيث
   2 عطدما تسبق بل  مّد. ف د استساغ الشع اء  قوع اتء التأنيث ر ي    1،املت ددات"

 عمد شوق  إىل الطظم يف ر   الضاد،  ه  قليلة الشيوع يف كالم الع ب، فب  عليها 
لظ    اخلاصة  لتا على ختيه الضاد  رأى بعض الط اد أن ا  3، قصيدتا "أنو الوجود"

ر زفلت، ؛  املتحدة  تأهدى هذه ال صيدة بلغة الضاد إىل ال ئيو األسبق للواليف د  ،  ر ي  
 4ا. ا  قالب   عرّب يف احل ي ة ع  قصيدتا  أصالتها اليت كانت ع بية خالصة قلب  

االعتدال، مما   ألنا  زن كامل   ؛ ا إىل ر   اهلمزة يف حب  اخلفي  اجتا الشاع  أيض  
امل نة األخية  لتفعيلتا  ملصادفتها  املمد دة  األل   يالئم  اخلفي   نفورها،   ، جعل  فيخفى 

اد   خب إن كان  أشه هم قد      5، اا  خفض  رفع    ىاصة  الطوع،  م   هذا  إىل  الشع اء  اجتا 
 ،  غيهم  هن(،٦٩٦)ت  ،  البوصي هن(٣٥٤)ت  ،  املتطبم(٥٨٠)ت   احلار  ب  حلزة

صاغ أطول  د  لشوق  عظيم الث ة يف إعادتا إىل مهزيت اخلفي  مجاهلا ال دمي، فكان    
 6قصيدة يف ديوانا "كبار احلواد  يف  اد  الطيل".

م  حب  اخلفي ،  هن(٢٨٤)  معار ة لسيطية البحي اخلفي  يف حب     7سيطيتا كانت  
 8م  ر ائع الشع  يف كل م ان  زمان.   عد   تُ 

قسم  عليا؛    ، اأ  متح ك    ، اساكط    ؛أييت ال    على إحدى احلالتنيحركة الروي:  .  2
ال افية قسمني ها ر ي  اليت ي ون  امل يدة      ،ا ها متح ك  ر ي  اليت ي ون  املطل ة    ؛الع   يون 

 
 .102، ص 1، والشوقياتيُطظ : شوق ،  1
 .247ص موسيقى الشعر،يُطظ : أنيو،  2
 .53، ص 2، والشوقياتيُطظ : شوق ،  3
 . 51ص خصائص األسلوب يف الشوقيات،يُطظ : الط ابلس ،  4
 . 242، ص1، واملرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتهايُطظ : الطيب،  5
 .53، ص2، والشوقياتيُطظ : شوق ،  6
 . 45، ص2و ،يُطظ : امل جع السابق 7
 . 70، صاملرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتهايُطظ : الطيب،  8
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قال إب اهيم أنيو: " هذا الطوع الثاين م  ال افية قليل الشيوع يف الشع  الع يب،   1؛ اساكط  
و يف شع  اجلاهليني أقل مطا يف شع  العباسيني،  ذل  ألن %،  ه10ال ي اد ُيا ز  

الغطاء يف العص  العباس  قد التأم مع هذا الطوع  انس م؛ بل ال يزال امللح  فيطا ي ى مثل 
املطل ة ال افية   يشي إب اهيم أنيو إىل أن    2، هذه ال افية أطوع  أيس  يف تلحني أبياهتا"

لتلحني  الغطاء، يف امالئمة  فامل يدة  أما ال افية  ال دمي،    كثية االستعمال يف الشع  الع يب
حني استدرك عليا بعض ال تاب أن إطالق ال    أطوع للغطاء ملا حتتو  عليا م   قو  

 3على ح    املّد. 
اجتا إىل  ف د  ا م  التدا ل،  ا  اف   ال افية املطل ة حظ  فيها   أما قصائد شوق  الوططية فطالت  
 ثال     4، تني ل ند ال وايف امل يدة إال يف قصيدتني رائي   احملافظة على اليا  ال دمي للشع  الع يب،  

ا يطت ل إىل اجلمهور  "إن إطالق ال    يف ال صيدة يبن تال       5،  نونية   ،  دالية   ، مهزية   ؛ د ائ قص 
ا بتوايل أحاسيو الشاع   ا مفعم  بل ُيد البيت آخذ بتالبيب ع ب   ، ا بني األبيات حني ال ُيد فتور  

 6لذا فال صيدة امل يدة أخ   طأة على أحاسيو املتل  ".   ؛  تدف ها 
ال افية املطل ة      الذ   7؛ د ن امل يدة كما ذهب إليا الع   يون م   يتمثل اد ى يف 

ا ت ه    ند    ا يف قصائد شوق  الوططية،  ن ى ال وايف ذات اد ى املفتوح  امل سور أكث   ر د  
امليم     أال ا       أ ردت على ر   اهلمزة   قد  يف استخدام ال وايف ذات اد ى املضموم،  

ال س ة خت و م  أدىن احلط ،  الضمة خت و م  أقصاه،  م  بيطهما خت و ف  ،االطون غالب     أ
 ب در ما ي ون أق ب إىل الشفتني.   الفتحة،  نستطتج أنا ي رب حظ اد ى استعماال  

 
 . 182، صعلم العروض التطبيقي يُطظ : مع   ، أسعد،  1
 . 258ص الشعر،موسيقى أنيو،  2
 .  184(، صم2000، 2)عمان: دار عمار، ط الفاصلة يف القرآنيُطظ : حممد احلسطا  ،  3
 . 91، ص4و ؛132، ص 1، والشوقياتيُطظ : شوق ،  4
 . 26، ص4و؛  94، 3، ص2و ،يُطظ : امل جع السابق 5
 .194ص البنية اإليقاعية يف شعر اجلواهري،عم ان،  6
 . 244، صالعيون الغامرة على خبااي الرامزةيُطظ : الدمامين،  7
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 اإليقاع يف البنية املقطعية ا:  نياث
ا أن بعض الط اد مالوا إىل بطيتها امل طعية، علم     فقذهب أهل الع  ض إىل ت سيم ال افية  

 ؛ إذا توالت يف قافية أربعة متح كات بني ساكطني  إنا  الت طيع الع    ، ف الوا   فقت سيمها  
فهو املياكب،  ما تواىل   ؛بني ساكطني  اتفيها ثالثة متح ك  توالتفهو املت ا س،  إذا  

فهو   ؛فهو املتدارك،  إذا كانت م  ح   متح ك بني ساكطني  ؛فيها متح كان بني ساكطني
 1املتوات ،  املياد  قافية اجتمع يف آخ ها ساكطان متواليان. 

امل اطع مخسة   اجتا بعضهم إىل تع ي  األنواع الساب ة  فق امل اطع الصوتية، في ون عدد  
يف املت ا س  املياكب  املتدراك، فيعّد امل طع األ ل  األخي    - على اليتيب    -  أربعة  ثالثة  

 أما    ، يف كلها م  نوع امل طع املتوسط،  ما بيطهما م  امل اطع فهو م  نوع امل طع ال صي 
   2د. ال ابع فما كان م  م طعني م  الطوع املتوسط،  اخلامو ما كان م  م طع  اح 

ل إىل استخدام ال وايف   م  ق اءة ال صائد الوططية لشوق  ُي ططا ال ول إن الشاع  ل ُي   
 إمنا أراد إحدا    ، ل يت ا إىل ال وايف الضعيفة اليت تعتمد على م طع  احد   امل ثفة البالغة،  

  ىل نوع املياد  ألنطا ل نعث  على قافية م  نوع املت ا س،  أما ابلطسبة إ   ؛ كثافة إي اعية متوسطة 
نونية م  ال امل ادز ء    ؛ فوجدان قصيدتني م  قسم ال وايف امل يدة   -  هو أ ع  اإلي اع    - 

مهزية م  حب  ال مل بعطوان "آية العص  يف مساء    بعطوان "توت عطخ أمون  حضارة عص ه"،  
م اطع  ذات    قافية املياكب يف حني اطلعطا على قصيدة  احدة م  حب  البسيط على    3، مص " 

 4فرباي ".   28أربعة )ثال  متح كات بني ساكطني(،  ذل  يف قصيدة "مش  ع  
مل   رب   ال ُ   ةُ احنننننن  ال     ت  د  عنننننن  أُ   ا بنننننن  ع  ت    ى 
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 //٥///٥// ٥/ ٥/٥// ٥/ ٥//٥ 

 

 ذ

 

 

 //٥///٥// ٥/ ٥/٥// ٥/ ٥//٥ 

  
 . 129، صاملستشار يف العروض وموسيقى الشعريُطظ : الغ ة،  1
 .34(، ص م2007،  1)ال اه ة: م تبة اآلداب، ط  نظرية املناسبة اإليقاعية يف القافيةيُطظ : حازم عل  كمال الدي ،    2
 .49، 3، ص2و الشوقيات،يُطظ : شوق ،  3
 .76ص ،1يُطظ : امل جع السابق، و 4
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 ،  املتوات  يف اإلي اعية ال ثيفة املتوسطة، فط ى الشاع  أيخذ م  األ لل املتدارك  ُيث    
 1 هو أقل كثافة م  املياكب،  يسّ لا يف غي قصيدة ج ى بعضها على ال وايف امل يدة، 

الطوع املتوات ،  ذل    فم  أما أكث  قصائده الوططية    2،  بعضها اآلخ  على ال وايف املطل ة
 4قال:   3؛ يف ال افية املطل ة

 ت     ضننننننننننّ  نُ   ة  ل  ين  ل  ى الظ  ر  و  الشنننننننننن      م   د  ه  ع  

 

 ذ

 

 

 ارُ حنن  األسنننننننننننننن    ت  لنن  ضنننننننننننننن   اخ    اُ الننُ آصنننننننننننننننن   

 /٥//٥/// ٥// ٥/٥/ ٥// ٥/٥ 

 

 ذ

 

 

 /٥/ ٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥// ٥/٥ 

ا على ر يا م  جانب،  تعمي ا  هذا يدّل داللة  ا حة على أن الشاع  كان ح يص   
الصوتية  اإلي اعية م  جانب آخ ،  ي  ره استخداما قافية املتوات  يف عّدة قصيدة،   تاقيم
ا تعتمد على م طعني م  الطوع املتوسط،  جتعل ح   ال    بني ساكطني حىت يلمع ابرز    

 يف الططق  السمع. 
 

 قوايف املوشحات :  اثلثًا
 قد نشات ع ال افية،  متثل ذل  يف موشحاتا،  بعض قصائد شوق  الوططية بتطو    تمتّيز 

الثالث اهل      املوشحات  ال  ن  بيئة صاحلة الخياعها، اليت كانت  األندلو  يف    أ اخ  
 ل   ،  اهل  يني   راجت عطد كبار الشع اء بني أ اخ  ال  ن اخلامو  أ ائل ال  ن الثام 

   5  الشع اء يف موسي اها. ث ت أغ ا ها  ت لّ سوقها كسدت فيما بعد ملا ك
مطها ال سم الثالث م    ؛الوططية  شوق   عث ان على موشحات ثالثة يف أشعارقد    

 
 .26ص ، 4و؛ 91، ص3؛ و132، 1يُطظ : امل جع السابق، و 1
 .55، ص4و؛ 186، 183، 157، 64، ص2و؛ 262، 151، 72ص، 1يُطظ : امل جع السابق، و 2
،  266،  244،  221،  208،  184،  180،  173،  112،  109،  102،  90،  64،  17، ص1يُطظ : امل جع السابق، و  3

 . 10ص ،4و؛ 157، 147، 55، ص3؛ و186، 163، 152، 103، 53، 44، ص2؛ و275
 . 76، 1، والشوقياتشوق ،  4
 . 444صالنقد األديب احلديث،  يُطظ : هالل،  5
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"الطيل" اهلول"،  قصيدات  "أبو  مص "  ،قصيدة  حب    1،  "نشيد  على  األ ل  الثاين  جاء 
الواف   املتدارك،   على حب   أن    ،الثالث  نشائد  ططية املوشحات   الالفت  الثالثة  ردت 
الغطاء  التلحني  ؛مص ية ألهنا ال ت يد موسي ى   ؛ألن املوشحات أطوع  أيس  م  جهة 

 2املغن  نغمائا.
 مما جتدر اإلشارة إىل أن خ  و الشاع  ع  نطاق ال صيدة العمودية إىل التوشيح يف بعض  

  3. اتبعها ال دماء يف آاثرهم الشع ية قصائده ل ي   إال م  مظاه  حمافظتا على األساليب اليت  
ا يف نظم ال صائد الثالثة  احد    يلفت انتباهطا أن الشاع  تطا ل م  التوشيح ش ال    
حيتو  كل م طع على بيتني، فامل طع األ ل إذ    ؛ إذ بطاها على جمموعة م  امل اطع   ؛الساب ة

قافية  احدة فيا مص عان على  الطالع؛  بيتان  امل   ، مبطصب  الباقية   أما  تتطوع م  فاطع 
قافية  يتفق مع  الثاين( م  كل م طع  البيت  )م   األخي  الشط   أن  مع  ال افية،  حيث 

 4م  قصيدة "نشيد مص ": ك ولا  الطالع،  
م     ن     بنننننن   منننننن     صنننننننننننننننننننن         ا   يننننننن      هتنننننن      ُ م   ُ  نننننن   ُ  اننننننن      ننننننن           

 

 ذ

 

 

هننننننن     مننننن  ا  يننننننن  هننننن  هنننننيننننننن              ّ  فنننننن  لننننننن    لنننننلنننننمننننن  ُ         د  ا   اُ      

مشننن    ُ ذ   ُ خننننننن    ار       و           ا  هننننننن  ُ حننن     ُ ا     لننننننن              النننطنننن   ا   يننننننن     لننن   

 

 ذ

 

 

ات         أل     ُ    تننننننن     أ       ُ لننن  ننن         و   ننننننننننننننننننننننننننننننننننننا     يننن  لننن  مننن              م 

 ا و  ُ ط               ابن     ل   ُ م  نننننننننننننننال  ُ     خ ط وا     الق         ى األخ     ل     ع   

 

لنننننننن         راء هنننننننن        و        ينننننننن     لنننننننن      فننننننننن    ر كنننننننن       ا  ز      ُ        ّ   ُ   لننننننننعنننننننن 

ُ  ننن     لننن       و     يننن      ألننن    بننن    يننننننن      اد     و       م  النننطننن     ُ ن     د     عننننننن       ل       ّ      

 

الننننننن   ُ        ثنننن     و       كننن    ُيننن      ذ         هنننننننا  شنننننننننننننننن                  ا   يننننننن     هننن         

 عيوب القوايف ا:  رابعً  
اإلقواء ك عيوب يطبو عطها الذ ق السليم  احلو املوسي   امل ه ، بعضها ي تبط ابل   ،  

 ، ، في ون سطاد ال د "السطاد"  ى سم ُ ي      ،  اإلكفاء،  بعضها اآلخ  متعلق مبا قبل ال   
 

 .197، 195ص، 4و؛ 145، ص1و الشوقيات،يُطظ : شوق ،  1
 .220، صموسيقى الشعريُطظ : أنيو،  2
 . 49ص خصائص األسلوب يف الشوقيات،انط : الط ابلس ،  3
 .197، ص 4، والشوقياتيُطظ : شوق ،  4
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 هطاك عيب ملحق هو   ، سطاد التوجيا  ، سطاد احلذ   ، سطاد الدخيل  ، سطاد التأسيو
 1اإليطاء.

ا على الصورة املشيطة فيها،                                        ج ت ال وايف يف قصائد شوق  الوططية غالب   قد  
ابلسطاد   تتعلق  بسيطة  عيوب  بعض  على  إال  نعث   ل  أنطا  ذل   على  داللة   ي فيطا 

السطاد فاطلعطا على عيب    ،  كلمة ال     سطاد  " أهل الع  ض        مس اه  أما ابلطسبة إىل 
ّ                                                              ع  فا بعضهم ب ولا: "أن ُيمع الشاع  بني قافية م دفة  أخ ى جم دة م       "، ال د    

 قد ب     3،  ذل  يف قصيدة "توت عطخ آمون  الربملان"   2، ال د  يف قصيدة  احدة" 
البيت الثاين   هو  ا،               أتى با م دف    ا        احد    ا                                        شوق  األبيات كلها جم دة م  ال د  إال بيت  

 عش  م  ال صيدة. 
التوجيا ابل افية امل يدة،  هو "اجلمع يف قصيدة  احدة بني بيتني ختتل   يتعلق سطاد  

م  ال صائد الوططية عمد شوق  فيها إىل              جدان ثالاث  قد      4، ح كة ما قبل ر يها امل يد"
  :  ه  ، اجلمع بني احل كات الثالثة يف احل   قبل ال   

ا،  الضمة يف سبعة      بيت  جاءت الفتحة يف اثطني  ستني  اليت  قصيدة "أبو اهلول"   -
 أبيات،  ال س ة يف مثانية أبيات.

الواد  ع فطا صوت م" - "فتية  توجيه    اليت  قصيدة  الفتحة  قافيتها  ا يف                              جاءت يف 
 ا،  كل م  ال س ة  الضمة  ردت يف ستة أبيات.                  مثانية  عش ي  بيت  

 ر د ال س ة يف مع  ن ى الفتحة يف أغلبها، اليت  قصيدة "ذك ى مصطفى كامل"   -
  5   الضمة يف بيتني.  ،أربعة أبيات

 
اهلامش ،    1 أ د  العربيُطظ :  شعر  يف صناعة  الذهب  د.ط،    ميزان  للتعليم  الث افة،  هطدا    مؤسسة  )ال اه ة: 

 . 125-123(، صم2012
 . 199، صعلم العروض التطبيقيمع   ، أسعد،  2
 .159-157، ص 2، والشوقياتيُطظ : شوق ،  3
 . 134(، صم2000، 1)بي ت: دار الف   املعاص ، طموسيقى الشعر العريب عيسى عل  العاكوب،  4
 .93-91، 28-26، 4؛ و145-132، ص 1، والشوقياتيُطظ : شوق ،  5
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ّ          مطهم م  ُيو زه مطل   ف   ، هذا العيب يف   قد اختل  املت دمون   ا،  مطهم م  ُيوز           
ال س ة   ال س ة مع أحدمها م   الضمة مع  الفتحة،  مطهم م  ُيطع   ن ى    1، د ن 

بني       أيض   ذل   ال ائم يف  ف ا االختال   أنيو إىل جواز   د  احملدثني،  إب اهيم  ذهب 
ألنا أق ب إىل الطظ يت الصوتية احلديثة،    ؛ الضمة مع ال س ة  امتطاع الفتحة معهما 

ل افية امل يدة اليت تلتزم يف أبياهتا احل كة  ا كما أنا م  انحية كمال املوسي ى؛ جعل  
ال     احل كة   ؛ قبل  تلتزم  ل  اليت  ال افية  م   م تبة  جواز    2  ، أعلى  بعضهم   يزعم 

يف حني ي ى عبد للا الطيب االختال     3اختال  ح كات التوجيا ل ث ة الور د، 
التوجيا  الدخيل شائع   الشع             ا م بوال                                يف ح كات   ن ى م  أصلح اآلراء ما    4، يف 

 إن بدا ذل     ، ا إليا         ا مشار                           أن سطاد التوجيا ليو عيب    ؛ ذهب إليا صفاء خلوص  
ا أن االلتزام حب كة التوجيا يزيد ال وايف امل يدة اد دة       علم   5، كطشاز طفي  يف األذن 

ألن املوسي ى تتم يف الشع  على قدر عدد األصوات اليت    ؛ ا  نغمة                 م  ال د  إي اع  
   6تت  ر يف أ اخ  األبيات. 

و ع لإليطاء ف ط، مب أما ابلطسبة إىل العيوب املتعل ة ب لمة ال افية فلم نظف  إال  
ا فحسب،  بد ن  جود        ال لفظ    ، ا  مع                                       ذك ه الع   يون "إعادة كلمة ال    لفظ   هو كما  

 ن ى الشاع  يف قصيدة "مش  ع ملط " ي  ر كلمة ال افية   7، فاصلة مب دار سبعة أبيات"
 8 التاسع  العش  ن.   ، اخلامو  العش  ن   ؛   ّ                         )رب ا( مبع   احد،  ذل  يف بيتني

 
 .265ص موسيقى الشعر،يُطظ : أنيو،  1
 . 267-266ص ،يُطظ : امل جع السابق 2
 . 125، صميزان الذهب يف صناعة شعر العربيُطظ : اهلامش ،  3
 . 51، صاملرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتهايُطظ : الطيب،  4
 . 280، صفن التقطيع الشعري والقافية يُطظ : خلوص ،  5
 .266ص موسيقى الشعر،يُطظ : أنيو،  6
 . 281، صفن التقطيع الشعري والقافية خلوص ،  7
 .76-72، ص 1، ولشوقياتايُطظ : شوق ،  8
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 لزوم ما ال يلزم ا:  خامسً 
 ح كات ل تتطلبها ال واعد اليت   ا                                       بط ابلتزام الشاع  يف قوايف ال صيدة ح  ف  مصطلح ي ت

ّ          رمسها أهل الع  ض، كما ع  فا بعضهم لزم الشاع  نفسا فيا،                       ُ "نوع م  الت يد الصويت ي    بنا                        
  1، ا أ  ح كة معيطة"        ا خمصوص                                 يلتزم قبل صوت ال    معا ح ف    ، يضع بطاء ال افية يف دائ تا

 هذا الف  اجلميل ي ش  ع  قدرة الشاع  م  جانب، مث ع  مطا عة الع بية  إم اانهتا 
كما أنا عطص    2املتعددة اليت يستطيع الشاع  استخ اجها ب درهتم اخلالقة  موهبتهم الفذة، 

 3املوسي  .   ها                          لطي  يزيد لل صيدة إي اع  
الشع اء لصعوبتا، أ    ب    ل ي ث  مطا  ون يلتزمحني    ميبد  بعض الشع اء نبوغه  

 إىل هذا االلتزام البارع عمد الشاع  شوق   4ألهنا مغمورة، ل لة ال لمات الواردة فيا، أ   
كما أن الشع اء   6،                      هو أقل الور د ر ي    ، نظمها ب    الضادإذ    5؛ يف قصيدتا "أنو الوجود"

 7ي كبون الضاد إلظهار ب اعتهم  م درهتم  تربيزهم. 
تطا لا  قد  ،  "التزام ال د "ا آخ  أطلق عليا أهل الع  ض             ند التزام    ؛ ذل    عال ة ع

التزم شاع ان إذ    ؛مطفاهم   اليت ح  فيها إىل  ططا العزيز    8شوق  يف قصيدتا "أندلسية"
                      ّ                       ال د  يف اصطالحهم ح   مد  يسبق ح   ال   ،  إن   ،ب د  الياء يف األبيات كلها

في وز أن يتعاقبا   ؛ا أ  يء                                                ا ُيتطع أن ي ون يف ال صيدة رد  غيها،  إن كان  ا            كان ألف  
 

 . 373(، صم1998)عمان: دار صفاء، د.ط،  هندسة املقاطع الصوتيةعبد ال ادر عبد اجلليل،  1
 . 187(، صم1999،  1)ال اه ة: دار الش  ق، طالبناء العروضي للقصيدة العربية  يُطظ : حممد  اسة عبد اللطي ،    2
(، م 1991، 1)بي ت: دار ال تب العلمية، ط املعجم املفصل يف علم العروض والقافيةيُطظ : إميل بديع يع وب،  3
 . 388ص

 . 187ص البناء العروضي للقصيدة العربية،يُطظ : عبد اللطي ،  4
 .58-53، ص 2، والشوقياتيُطظ : شوق ،  5
 .246ص موسيقى الشعر،يُطظ : أنيو،  6
 . 268، صاملرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتهايُطظ : الطيب،  7
 .103، ص 2، والشوقياتيُطظ : شوق ،  8
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ا ابلوا                       ا نظم ال صيدة م دف              لو أن شاع   " قد قال أبو العالء املع  :    1، يف ال صيدة الواحدة
ألن العادة أن   ؛ ال يلزم،  كذل  لو لزم الياء  حدها   ل أيت فيها ابلياء ل ان قد لزم ما
 2. "تشيك الوا   الياء يف مثل هذا املب 

تتمثل مظاه  لز م ما ال يلزم يف نزعة الشاع  إىل االلتزام بطظام خاص يف رد    
يستعمل فيها ح   الوا  إذ    3؛  ذل  يف قصيدة "توت عطخ آمون  حضارة عص "  ،ال افية

إىل ال ابع  العش ي   ،  ح   الياء م  البيت  البيت الثالث  العش ي إىل    األ لم  البيت  
احلاد   الثالثني الوا  م   البيت  يعود إىل ح    الثاين  الثالثني  ، مث  البيت إىل  البيت 

البيت  السادس  الثالثني الثالث  اخلمسني  إىل  السابع  الثالثني  ،  م   يستعمل البيت 
ال ابع  الستني ح   الوا  اترة  الياء أخ ى،  رتم ال صيدة موظفا ح    الياء م  البيت 

  .البيت اخلامو  الثماننيإىل  
 

 طالعتصريع املا:  دسً سا
طلع م  توافق  ا م  خالل التص يع، فهو ما كان يف املا موسي ي  عد  ي تسب البيت الشع   بُ 

ما نلمو مما عّ فا بعضهم ب ولا: "أن ُيعل الشاع   إي اع  بني ع   ا    با، على حنو 
الع  ض  الض ب متشاهبني يف الوزن  ال    يف البيت املص ع على أن ت ون ع  ض البيت 

 ُيتهد الشاع  هبذا الطوع م  اإلي اع يف إت ان   4، اتبعة لض با تط ص بط صا  تزيد بزيدتا"
  أن الشاع  يع د بذل  ع  فضال    5ا ُيذب املتل    يهزه، رشي     املطلع  بطائا بطاء مجيال  

ا مع املتل ني على نوع ال افية اليت اختارها يف ال صيدة،  على السامعني أن يُع د  ا اتفاق  
 

 . 136-135، صاملستشار يف العروض وموسيقى الشعريُطظ : الغ ة،  1
 . 41، ص1، وشرح لزوم ما ال يلزميُطظ : حسني، األبيار ،  2
 .99-95، ص2، والشوقياتيُطظ : شوق ،  3
 .194-193، صاملعجم املفصل يف علم العروض والقافية وفنون الشعريع وب،  4
، 1)ال ابط: دار نش  املع فة، ط  ظاهرة البديع عند الشعراء احملدثني: دراسة بالغية نقديةيُطظ : حممد الواسط ،    5

 . 278(، صم2003
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هناي يف  املتشاهبة  األصوات  لتل    األبياتأنفسهم  جعف    1، ة كل  ب   قدامة  قال   قد 
ه( ع  التص يع: "فإن الفحول  اديدي  م  الشع اء ال دماء  احملدثني يتوخون 337)ت
 ،  أخ ى م  ال صيدة بعد البيت األ لعوا أبياات   رمبا ص     ، ال ي اد ن يعدلون عطا   ،ذل 

 2.  ذل  ي ون م  اقتدار الشاع    سعة حب ه"
نزع إىل هذا الطوع م  اإلي اع   لى ظواه  الشع  العامة ال دُية، شوق  ع قد حافظ 

 3،بطاء على ما ند يف دراسة حممد اهلاد  الط ابلس   ؛يف أكث  م  ثلث  نتاجا الشع  
، على ال غم م  أنطا  جدان قصيدتني غي ةمصّ عاملطالع ف  أغلبها  ف أما قصائده الوططية  

تطا لا التد ي  يف البيت مع يف قصيدة "أنو الوجود"،  إذ إنا ل ي كب التص يع   ؛مصّ عتني
عمد يف قصيدة "توت عطخ آمون   ا أناإلشارة إىل  در   جت   4،األ ل م  قصيدة "أيها العمال" 
  5 الربملان" إىل تص يع أبياهتا كلها.

 
 خاتمة  

يف تش يل اإلي اع اخلارج  ل صائد شوق  الوططية، أما العطاص   األ زان  ال افية م  أهم  
ال امل،  اخلفي ،   ؛األ زان ف د استخدم الشاع  اإلم انيات اإلي اعية لأل زان اخلليليةيف  

 الواف ،  البسيط،  ال مل،  املت ارب،  املتدارك،  الس يع،  ال جز،  الطويل،  مّيز أشعاره 
 قلة ما نظم مطها على حب  الطويل الذ  جاء   ، ال املالوططية بوف ة ما نظم مطها على حب   

م  الت طيات البارزة اليت تولدها الزحافات   أكث  الشع  الع يب ال دمي مطا، كما أنا استمد  
 لتطويع اإلي اع  كس  ال اتبة.  ؛ العلل  التد ي 

 
 .37(، صم2006)ال اه ة: دار غ يب، د.ط،  اجلملة يف الشعر العريبيُطظ : حممد  اسة عبد اللطي ،  1
 . 14(، صهن1304، 1)قسطططيطة: مطبعة اجلوانب، ط نقد الشعرقدامة ب  جعف ،  2
 . 53-52، صخصائص األسلوب يف الشوقياتيُطظ : الط ابلس ،  3
 .90، ص1و؛ 56، ص 2، والشوقياتيُطظ : شوق ،  4
 .159-157، ص2يُطظ : امل جع السابق، و 5
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ب ث ة اعتماده يف   ؛اا متميز  ا موسي ي  قد مطح نظام ال وايف قصائد شوق  الوططية إي اع    
الطون  امليم  الالم  الدال  ؛  يف الشع  الع يبر   ال افية على احل    اليت كث  جميئها ر ي  

ا يف كثيها ل افية املطل ة يف أغلب أشعاره الوططية مستخدم  ا الباء  ال اء، إ افة إىل توظيفا  
املفتوح  امل سور اد ى  الشاقد      ،ال وايف ذات  استطاد  ال صائد   -ع   رصدان  أكث   يف 

 املتدارك،   ،املتوات   ؛إىل اإلي اعية ال ثيفة املتوسطة اليت تتمثل يف نوع  ال افية  - الوططية  
م  مظاه  حمافظتا على أساليب   د  ا إىل التوشيح الذ  يع تطويع ح   ال   ، مت ه  مع  

 الشع اء ال دماء يف آاثرهم األدبية.
لم نظف  ف  ، يف أشعاره الوططية نظام ال وايف املشيطا ما اتبع  لحظ أن الشاع  غالب   يُ 
لعيوب اليت تتعلق بسطاد ال د   اإليطاء، يف حني أنا رفد اإلي اع االنس ام  اب ا إال اندر  

املطالع ع  إبداعا يف تص يع    لبعض ال صائد ابلتزاما بعض ما ال يلزما يف ال افية، فضال  
ن أ د شوق  قد أ ا  إىل موسي ى الشع  ،  ذل  مما يؤكد أ الوططية  هيف أغلب أشعار 

إىل حد كبي  -  ال سيما أشعاره الوططية   - طتاجا الشع    باحلديث إ افة متميزة حتافظ 
 . على اليا  الع يب ال دمي 
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