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  التجديد في موسيقى الشعر العربي 
  

  عبد النبي سالم قّدير. د                                                                                             

  
ارت قضية التجديد في موسيقى الشعر كانت  ي أث م القضايا الت العربي من أھ
ر في "يث، جدل والخصومة في عصرنا الحدكثيراً من ال ا دور كبي ان لھ م ك ومن ث

ي د ة الت ارك األدبي ة المع التاتغذي فحات المج ى ص ا عل حف  ،رت رحاھ والص
  . )1("والمؤلفات في العالم العربي منذ بداية القرن العشرين حتى اآلن

د ذا التجدي ا ھ ي خطاھ وات الت رض للخط ل أن نع ى  ينلق ،وقب رة عل نظ
ذ العصر التطورات التي حدثت في الموسيقى والق ي من وافي خالل رحلة الشعر العرب

د ون ق ائر الفن ليمة، واألدب كس اة الس ة الحي  الجاھلي، إذ أن التطور والتجديد من طبيع
ة  ة كنتيج ات تجديدي ه حرك رت في ا، وظھ ا وازدھارھ ي تطورھ اة ف اير ركب الحي س

  .دةطبيعية للتغيرات التي تلحق بالمجتمع العربي، وما يتطلبه واقع الحياة الجدي
ه ه وقوافي ي أوزان اً خاصاً ف ي نظام التزم  ،جاء اإلسالم فوجد للشعر العرب ف

وانتظمت األوزان الشعرية " ئدھم، اشعراؤه ھذا النظام وراعوه مراعاة تامة في قص
ة، وأصبحت موسيقى  يور التي رة العربي ع أنحاء الجزي بھا الشعر الجاھلي في جمي

  . )2("الشعر محببة إلى كل اآلذان
اف م  لم ه يالئ ه ألن روا من ى الرجز وأكث وي اتجه الشعراء إل ان الشعر األم ك

ذا العصر ة  ،طبيعتھم، وانتشرت األراجيز في ھ ده وأصوله الفني ه قواع اً ل وأصبح فن
  األقران والسقي من اآلبار، حتى جعلوه وزناً شعبياً  ةوقد ساعدھم في الحداء ومنازل
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  :موسيقى الشعر في أوزان المولدين
ى إمؤرخو األدب  يقول ل إل ار، والمي ن المولدين قد تملك بعضھم حب االبتك

ين  وا ب ا ألف الجمال والتفنن حتى في أوزان الشعر، فمزجوا بين األوزان المختلفة وربم
اً  دين أوزان ى أن للمول ع أھل العروض عل وزن مخترع ووزن معروف، بل يكاد يجم

لتناسب الغناء الذي انتشر في  )3(ملة،مخترعة لم يسبقوا إليھا وقد سميت بالبحور المھ
ھذه البيئة، ونظموا عليھا القصائد الكثيرة، وقد استنبطوھا من األوزان القديمة، ويأخذ 
تة أوزان،  ى س رونھا عل ة فيقص ور المھمل ذه البح ن ھ ديث ع ي الح يون ف العروض

ة ب اً وضعوا لھا أوزان ا ملتزم ي وأسماء جديدة، ومثلوا لھا بأمثلة وشواھد نراھ ا ف عينھ
  .كتب العروض 

ن  دين م راع المول ن اخت ن م م تك تة ل ذه األوزان الس ه أن ھ ذي أرجح وال
ل االشعراء بل ك ة للخلي نت من اختراع المولدين من أھل العروض، وھي بحور مھمل

  :بن أحمد والبحور الستة ھي
  :وھو مقلوب الطويل في الدائرة األولى، ووزنه: المستطيل_ 1

  يلن فعولن          مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولنمفاعيلن فعولن مفاع
  ):4(وشاھده في كتب العروض 

دغ منه على مسك وعنبرتلقد ھاج اش   ياقي غرير الطرف أحور     أدير الصُّ
  )5( :ويبدو أن ھذا البيت بيتان ھكذا

  غرير الطرف أحور  اج اشتياقي     ـلقد ھ
  برـك وعنـعلى مس  ْدُغ منه     ـأدير الصُّ 

  :وھو في ھذه الحالة يشتبه بأحد تشكيالت الھزج وھو
  مفاعيلن فعولن        مفاعيلن فعولن

  )6( :وشاھده
  ولِ لكِّي في الطـتُبَ  أمن ربع ُمحيِل       

  )7( :وأيضاً 
  مّي ريَّاـمن الوس    قاھا هللا غيثاً   ـس

ول أ ا الق ق لن ذا ح ة صورة ول ه، وأن صورته التام ود ل تطيل ال وج ن المس
مفترضة انتزعت من الدائرة األولى، وقد مثل بعض العروضيين لصورته المجزوءة 

  )8( :بقول الشاعر
  أيسلو عنك قلٌب           بنار الحبِّ يَْصلَي
  وقد سددت نحوي         من األلحاظ نصال

  .ويعتبر ھذا ھو عين الھزج في صورته المحذوفة العروض والضرب 
  : في الدائرة األولى ووزنهوھومقلوب المديد : الممتد_ 2

  فاعلن فاعالتن فاعلن فاعالتن   فاعلن فاعالتن فاعالتن       
  )9( :وبيته الذي نُسب إلى بعض المولدين
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  صاد قلبي غزاٌل أحوٌر ودالل     كلما زدُت حباً زاد مني نفوراً 
  :وقد يستعمل مربعاً ـ أي مشطوراً ـ ھكذا

  لوٌر ودالـصاد قلبي غزاٌل         أح
  باً           زاد مني نفوراً ـكلما زدُت ح

  )10( :ومثلوا له بقول أبي العتاھية
  اليـبرين ومـخ      ب ما للخيالِ تعُ 

  اليـراً مذ ليـزائ    ي ـانـال أراه أت
  لي ىرث رق لي أو  لو رآني صديقي   
  الن من سوء حالي أو يراني عدوي    

  فاعالتن فعولن  عولن     ـفاعالتن ف
زع من     ه، وھو تشكيل مفترض منت ام ال وجود ل د الت ول إن الممت ا أن نق ويحق لن

  .الدائرة األولى، وأن ما يقال إنه مجزوء ھو بعينه مجزوء الخفيف 
  :وھو مقلوب المجتث في الدائرة الرابعة: المتئد_ 3

  فاعالتن فاعالتن مستفع لن    فاعالتن فاعالتن مستفع لن
  )11( :لمولدينوقد مثلوا له بقول بعض ا

  وألحوال الشباب مستحليا    كن ألخالق التصابي مستمريا 
  :ويمكن أن يحَل ھذا البيت إلى بيتين ھكذا

  مستمرياً                    كن ألخالق التصابي
  باب              مستحلياً ـوال الشـوألح   
ة العرو) المترامل (  : المتوافر_ 4 ام من ال يملكون آل ه من أوھ وب الرمل ض أن وھو مقل

  :المھمل الوحيد في الدائرة الثانية، ووزنه فيھا وھو البحر
  فاعالتك فاعالتك فاعالتك      فاعالتك  فاعالتك  فاعالتك  

اً فوعالقته بالرمل ال تخ ي الشعر المعاصر أحيان د أتت ف ي الرمل ق اعالتن ف يما أن ف ى ال س
  .)12(نرى أن تسميته بالرمل تسمية دالة بتحريك نونھا، وھو ما أسميناه بالحرك، ولذا 

روض وال ي الع ر تفعيلت ن آخ ل م بب الثقي وزن بحذف الس ذا ال تعمل ھ د اس ول ضوق رب كق
  )13( :بعضھم

  يبك قد رحلـؤالك عن حبـما وقوفك بالركائب في الطلل        ما س
  ؤادي بعدھم         أين صبرك يا فؤادي ؟ ما فعْل ؟ـك يافـما أصاب

  نـلـالتك فاعـالتك فاعـلن        فاعـالتك فاعـفاعالتك ـفاع
  :أحد البحور المھملة في الدائرة الرابعة ووزنه )14( وھو مقلوب المضارع: المنسرح_ 5

  مفاعيلن مفاعيلن فاع التن         مفاعيلن مفاعيلن فاع التن
  )15( :وشاھده قول أحد المولدين

  من شئت أن تداني على العقل فعوٌل في كل شأن      ودان كل 
  التنـيل فاعـاع التن      مفاعلن مفاعـلن فـمفاعيُل مفاعي

  كف                              قبض كف 
ه : المطرد_ 6 وب المنسرد أو أن المنسرد مقلوب وھو أحد البحور المھملة في الدائرة الرابعة وھو مقل

  ووزنه
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  اعيلن مفاعيلنفاع التن مفاعيلن مفاعيلن          فاع التن مف
  )16: (وشاھده قول أحد المولدين

  ما على مستھام ريع بالصدِّ         فاشتكى ثم أبكاني من الَوْجدِ 
  "الفنون السبعة " فنون جديدة 

دُّوبيت_ 1 ين: ال ة من كلمت ة : مركب ا بيت ألن نظام القافي ان وثانيھم ا اثن ى منھم األول
ي نظم، فكل بيت ذا ال ين من ھ ه ينطبق على البيت تقلة، وال يجوز في دة مس ران وح ن يعتب

  .)17(" فاعلن فاعلن مستفعلن " اللحن مطلقاً، ووزن شطره في األصل 
ماه  اجني وأس ازم القرط ره ح د ذك دو" وق ع " تي بيال ن وض ه م ال إن وق

تعمل أخرين من شعراء المشرق، وشطره المس تعلن : " المت تفعلن مف تفعلتن مس " مس
ي " لنفعِ " و" فع لن"ومستفعلتن ھنا ھي  ه ف ى مذھب ك عل معاً وقول القرطاجني في ذل
  .)18(وأنه يجوز اإلضمار فتصير إلى مفعوالتن " متفاعلتن " تقدير وزن الخبب 

ه ووقد اتجه جمھور العر ن  "ضيين بعد حازم القرطاجني إلى جعل وزن ع ل ف
  . )19( "متفاعلن فعولن فعلن 

ات والسواكن،  ين وال اختالف بين ذلك في المتحرك ازم، أو ب راءة ح ين ق وب
ا " فع لن فعلن متفعلن مفتعلن " قولنا إن وزن شطره  في أكثر صورة دورانا وقد جعلن

تفعلن " أصل شطره  تفعلن مس اعلن مس اعلن ف ي " ف ا يحدث ف وزن بم ذا ال ليطرد ھ
ذه بعض  دوبيت مشطورة ومجزوءة، وھ ع نصوص ال ع جمي تفاعيله من تغييرات، م

  :) 20(ل البھاء زھيرقا: األمثلة على علله
  يامن لعبْت به شمول                 ما ألطف ھذه الشمائلْ 

  يامن   لعبت  بھي شمولن            ما أل  طف ھا  ذھْشَشمائل
  ااه ااه اه                اه اه    اااه       ااه ااه اه اه اه   اااه   

  لن     متفعالتنمتفعالتن               فع لن   فعِ  فِعلن فع لن  
ا تصير  ل، وبھم ا ھي الخبن بمصاحبة الترفي ة للعروض والضرب ھن العلة المالزم

  .مستفعلن إلى متفعالتن 
دوبيت طور ال اد  ومش ول العم ه ق بن ومن احبه الخ د يص وع، ق رب المقط ذو الض

  )21( :األصبھاني
  ال راحة لي في العيش إال أغزو

  تزُّ ـيھ ىلَـ َسْيفي طَرباً إلى الط
  ْفِر يكون العزُّ ـُذّل ذوي الكُ في 

  ھاد َعْجزُ ـوالقدرةُ في غير الج
  :البيت األول/ التقطيع 

  الرا      حة لي     فلعيش إلـ    ال أغزو
  اه اه      اااه        اه اه ااه       اه اه اه 
  فع لن    فِعلن       مستفعلن      مفعولن

  :البيت األخير
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  ا     دعجزورتفي    غير لجھ  ولقُُد   
  اااه      اه اه ااه       ااه اه     اه اه  
  فِعلن     مستفعلن      فعولن   فع لن 

  
ة : الكان كان_ 2 داديون  أحد الفنون الجارية علي السنة العام ، وأول من اخترعه البغ

ة لصحَّ أن يسمى  )22(وسموه بذلك، ولو قدر له أن يرقى إلى مستوى األوزان القديم
وراً  نظم تط اً ل ذ قالب د اتخ و األدب ق ول مؤرخ ا يق ه كم عرية ، ولكن ي األوزان الش ف

زان  ان مي ا ك ه من الشعراء المشھورين أحد ، وإنم الحكايات والخرافات ، ولم يطرق
  . األدب الشعبي يتناوله الناس في المقطوعات الصغيرة 

ھذا  وبدأ بعض الناظمين فيھا يتحللون من بعض قواعد اإلعراب ، وقد ارتقى
ا ي والواعظ شمس الدين محمود الكوفيجاء اإلمام ابن الجوزالوزن قليالً حين  ، فنظم

  .الحكم والمواعظ في القرن السادس والسابع الھجري 
ل لكل  ألمثلة المشھورة ال يراعي فيه رويوالوزن كما تدل عليه ا خاص ، ب

ارة  شطر روي ر عب ه ذك ر في انك"بعينه في كثير من األحيان ، وقد كث ول " ان وك يق
دكتور  راھيمال يس  إب راب "أن د اإلع ن بعض قواع ه م ه ناظم ل في م يتحل و وزن ل فھ

يتبع وزن البحر المجتث ونرى أن الشطر األول ... فحسب ، بل من قيود القافية أيضاً 
ع به مجزوء الرجز م اني يش ي حين أن الشطر الث ر ، ف بعض  دون أن يعيبه أي تغيي

  :وأجزاؤه المعھودة ھي  )23( "ئم إسكان أواخر الكلماتا يالالتغيير في القافية ، مم
  ُمْستَفِعلْن فَاِعالتن ُمْستَفِعلْن ُمْستَفِعلنْ 

  ُمْسفِعلْن فاِعالتن ُمْستفِعلْن فِعالنْ 
  :ومن أشھر أمثلته قول القائل

  قم يا مقصر تضرْع        قبل أن يقولوا َكْن وكانْ 
  المْ ـكاألع حرـفي الب     للبر تجري الجواري   

زة وصل" أن"فنحن نرى أن الناظم قد جعل ھمزة  اني ھم ع  في الشطر الث م
ة  ان"تقصير النطق بكلم ى األو" ك ى إل نْ "ل ذلك" َك ع  ك اني والراب رى أن الشطر الث ن

ذييل ـ  ه صفة الت د لحق قافيت اني ق كليھما من وزن مجزوء الرجز، غير أن الشطر الث
بين مجزوء الرجز إال في الرابع فال فرق بينه و أما الشطر" وھي زيادة صوت ساكن 

  )24( :خر ومن أمثلته، قول شمس الدين الكوفيإسكان اآل
  يا قاسي القلب مالك            تسمع وما عندك خبر

  جارْ ـت األحـومن حرارة وعظي            قد الن
  عكـفي كل ما ال ينف يت مالك وحالك          ـأفن

  رارـلع عن اإلصـتق         ليتك على ذي الحال   



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة كلية اآلداب ـ العدد التاسعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

وھكذا نرى أن الوزن ليس مخترعاً، وإنما ھو مزيج من بحرين متقاربين مع 
ة  اً مردوف وزن دائم ذا ال ة ھ ذا جاءت قافي مراعاة ما يناسب التحلل من اإلعراب، ولھ

  :وساكنة اآلخر، وھذه األبيات تأتي تامة
  يا قاسي القلب مالك تسمع وما عندك خبر 

  وعظي قد النت األحجارْ من حرارة و
  أفنيت مالك وحالك في كل ما ال ينفعك

  تقلع عن اإلصرار ليتك على ذي الحال
انوا ي ھلأحُد الفنون النظمية المستحدثة، وقد اخترعه أ: القُوما_ 3 داد ممن ك ون تبغ ول

ول بعضھم  أخوذ من ق ال إّن اسمه م أمر إيقاظ الصائمين للسحور في رمضان، ويق
  . "حْر قُوما قوما نسّ " لبعض 

ه  الوا إن وزن فق ذا ال و األدب ھ د وصف مؤرخ الن" وق تفعلن فع و " مس ول
ي  ون ف ت الن الن" تحرك ز، " فع زوء الرج وزن مج بح ال ذا ألص رجح أن ھ ذا ن ولھ

ى " مستفعلن" أن يكون مجزوء الرجز تغيرت فيه  الوزن ال يعدو ة إل تفعل " الثاني مس
ذ"  ي ھ اع ف ا ش ع م جم م ره لينس كن آخ م س ات ث ن حرك تخلّص م ن ال ه العصور م

  :اإلعراب، ووزنه
  " مرتين"مستفعلن فَْعالن 

  :ومثاله
  لك بالكرم عاداتْ   يد السادات  ـياس

  تعش أبويامات   أنا ابن أبو نقطة 
ذي وصفوه  وزن ال ه ناقصاً عن ال ي وزن الغريب أن الشطر الثالث قد جاء ف

ة  ق بكلم ان ينط اظم ك ر أن الن ا، ويظھ ة" للقوم اه " "  نقط اقي " نقط ع ب جم م لينس
  .)25(األشطر

غير أنا حين ننظر في ھذين البيتين نراھما قد دونا بصورة مختلفة في كتب األدب وقد 
ا  يس فيھ ة ول ى العامي نراھما مكتوبين على صورة أقرب إلى العربية الفصيحة منھا إل

ة ما يخالف قواعد اللغة إال تسكين معظم أواخر الكلمات، ووصل ھمزة ا لقطع في كلم
  :في مثل قولھم" أبي " 

  الكرم عاداتبادات              لك ـياسيد الس
  نقطة            تعيش أبي قد ماتالأنا ابن أبي 

ي  فنحن نرى من وصف العروضيين أن النظم غير جديد، وإنما ھو مجزوء الرجز ف
  .صورة عامية، وكل ما فيه من جديد مرجعه إلى تنويع في القافية 

  
ا_ 4 وع : الموالي ذا الن م بھ ن تكل ل إن أول م اء قي ون الشعر ُوضع للغن ن فن نٌّ م و ف ھ

ولھم  ن ق رون م يھم، ويكث ون عل انوا ينوح تھم، فك د نكب ة بع اع البرامك ض أتب بع
  . )26( فصار يعرف بھذا االسم" يا َمَواليَّا " وبالجمع " ياموالي"
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ز فإذا عرفنا أن وزنه ھو البحر البسيط في غالب األح ي تمي ا أن الصفة الت ان، أدركن ي
أواخرھا كما ھو الحال بتسكين بھا ترجع إلى التحلل من إعراب بعض األلفاظ، وذلك 
  :في اللغة العامية، ثم التنويع في القافية ورويھا، وأجزاؤه

  فاِعلِن فْعلُن فِعالنْ 
  :ومن أمثلته

  غابْ  ضر أوـفإّن ربك المعطي ح ياعارف هللا ال تغفل عن الوھّاب    
  شقوق البابْ إيّاك والبرد يدخل من   والقلب يقلب سريعاً يشبه الدوالْب   

ول  ه مصّرعة، كق ذي تكون أشطار بيتي اعي وھو ال ا الرب واع منھ ويأتي على عدة أن
  )27( :جارية البرامكة

  وھا بالقنا والترسـن الذين رعـرْس    أيـن الفـوك أيـلـن المـيادار أي
  سكوْت بعد الفصاحة ألسنتھم ُخرسْ  حت األرض الّدرْس   قالت تراھم ِرَمْم ت

  )28( :ل بعضھمووھو ما خالف أحد مصاريعه الثالثة المصاريع الباقية كق: أعرج
  وك آدم وبعده نوحْ ـھم فين جدودك أب ياعبُد أبكي على فعل المعاصي ونوح    

  ر وتروحْ وحا غرورْة تجي لك في صفة ْ مركْب    ترمي حمولھا على شط البيدن
وا أن : السلسلة_ 5 د زعم فن نظمي معرب األلفاظ، أغرب ما فيه أن أھل العروض ق

ان من أوزان الشعر  ا ك ه ربم وحي بأن ة ت ألفاظه جاءت معربة، مع أن قافيته المردوف
ول  ا يق ي تنوعھ وبيت ف دُّ وافي ال ه ق به قوافي اً، وتش المعروفة، مع النطق بھا نطقاً عامي

  .)29("السلسلة وزن ولد ميتاً أو احتضر وھو وليد وزن: " إبراھيم أنيس
اك  يس ھن يوع، ول ه الش در ل م يق و وزن ل وزن فھ ذا ال ن ھ ن م ا يك ومھم

ذا االسم ومن  هممعلومات مطمئنة بشأن نشأته وزمانه ومبعث تسميته ھ  :شھور أمثلت
)30(  

  رام بأوجالـإال ورماني من الغ  ّرك أوجال     ـالّسحر بعينيك ما تح
  الْ ـأيان ھفت نسمةُ الدالل به م   ة غصن نشا بروضة إحسان   ياقام

ل شطر ب ات ك ذه األبي ب ھ د تكت ده شطروق ه نج ل في د التأم ت، وعن ن  اً بي م
ا الضرب " فع لن"الخفيف مسبوقاً بـ تفعلن، أم اعالتن ومس ، ويجوز في حشوه خبن ف

  :فيجوز خبنه وترفيله فيصير إلى فعالتن ووزنه
  علن فاعالتنفع لن فاعالتن مستف
  )31( :وشاھده المشھور

  الّسحر بعينيك ما تحّرك أوجال
  إال ورماني من الغرام بأوجال

  ياقامة غصن نشا بروضة إحسان
  أيان ھفت نسمةُ الدالل به مالْ 

  :تقطيعھا
  اسسح    ربعينيـ       ك ما تحر     رك أوجال
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  اه اه      اااه اه         ااه ااه         اااه اه ه
  لن    فعالتن        متفعلن        فعالتانفع 

ا : الموشحات_ 6 فن من فنون الشعر التي استحدثت في العصور المتأخرة، وقد تناولھ
تظرفوھا عراء واس نظم الش رق ال زام ط ن الت ون م ر وأھ ا أيس نظم فيھ دوا ال ، ووج

ورة في الشعر داً وث ي  القديمة، وقد كان من الممكن أن نعد الموشحات حدثاً جدي العرب
  .لوال أن ما بھا من جدة ال يعدو الوزن والقافية

ؤ  أما سر تسميتھا، فھو تشبيھھا بالوشاح أو القالدة حين تنظم حباتھا من اللؤل
  .والجوھر، على نسق خاص وترتيب معين

د أمّ  تا نشأة الموشحات، فق أنھا مؤرخو  تباين ي ش ات، واختلف ف ا الرواي فيھ
ى األدب،  بھا إل نھم من ينس ن فم د هللا ب ر عب د شعراء األمي افي أح ن مع دم ب دمق  محم

بن ادلس، ومنھم من يزعمون أن أول من نظم الموشحات ھو عبد هللا نالمرواني في األ
  .المعتز 

ى  ا يرجع إل ا م ل، منھ دة عوام ا ع اس بھ وقد دعا إلى انتشارھا وإعجاب الن
ع كالم الناظمين، ومنھا ما يمكن أن يعزى إلى المغنين والملحنين، وم ا انسجم م ا م نھ

  .العامة وتحلله من بعض قواعد اللغة الفصيحة، وال سيما في اإلعراب
ا األوزان يرة القصائد القديمة التي تلتزم فتفقد بدأ الشعراء يسأمون من النظم على و يھ

وا  والقوافي، ورغبوا في التجديد والتنويع، فصادفت الموشحات ھوى في نفوسھم وأقبل
  .)32(عليھا

حات أطوع أّم ين فالموش اء والتلح ة الغن ن ناحي يقى وا م د موس ر، ال تقي أيس
ي ينتھي من  اد المغن ى آخر، وال يك م إل ا من نغ الملحن ونغماته، بل ينتقل في أجزائھ
دد األوزان  ات بتع ددة النغم يقى متع ة بموس ه الفني بع رغبت د أش ون ق ى يك الموشح حت

ت واستراحوا لسماعھا؛ ألنھا انسجمت مع والقوافي، أما العامة فقد رغبوا في الموشحا
اظھم  ى بعض ألف ا اشتملت عل ميلھم إلى تسكين أواخر الكلمات في غالب األحيان، كم

  .)33(وأمثالھم وال سيما في خاتمتھا
اس  ى أس ائدھم عل ض قص وافي بع ي ق ع ف ى التنوي وا إل يون اتجھ والعباس

ي  ى ف ا صورتي المزدوج والمسمطات، وقد شاعت الصورة األول الشعر التعليمي كم
ى ذأسلفنا، ونف ا أن يتوصلوا إل ائي استطاع الشعراء بھ ت منھا أسراب إلى الشعر الغن

ة، وظل  نظم شعر مزدوج، مما ھيأ لظھور منظومات دورية تأخذ شكل أدوار متالحق
ين  ن ح ون م عراء ينظم ض الش ين بع ى ح ي إل ة ف ا قليل ية إال أنھ مطات خماس مس

  . )34(مجملھا
ت  د وإذا كان د ح د وقفت عن ه ق عر وقوافي ي أوزان الش ذا التطور ف صور ھ

دلس  ي األن معين في المشرق العربي، فإن صور ھذه التغيرات قد اتسعت وازدھرت ف
امي أو  ظ الع ن اللف ز م ى مرك ا عل انوا يبنونھ ي ك حة، الت ورة الموش ا ص ي بھ ونعن

  .األعجمي يجعلونه خاتمة لھا
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ا ت: ويقرر الدكتور ية إذ شوقي ضيف من أنھ فرعت عن المسمطات العباس
دھا ل األدوار وبع والى قب وافي تت دة األوزان والق ا من أدوار وشطور متح  تتألف مثلھ

ب األدوار دة عق ة متح ي قافي د المقف طر الواح ان الش ي  وك دد ف د تع مطات ق ي المس ف
ين  )35(،الموشحة ل ب ه من تقاب ا يتطلب وھو ضرب من التطور حدث بتأثير الغناء وم
ال  قفين من األلحان تظل إحداھما مستمسكة بتركيب إيقاعي ثابت وتسمى باألمجموعت

ة وتعرف  ى قافي ة إل ن قافي ة وتتحول م ة الثاني ي المجموع ان ف وع األلح ين تتن ي ح ف
اة بق ،باألغصان طور المقف ن الش ة م ن طائف ون م اختالف وتتك ف ب دة تختل ة واح افي

ة من  ى طائف دخلوا عل األبيات  أو األدوار ، وبعض الوشاحين األندلسيين قد رأوا أن ي
أموشحاتھم  ك ب أثرين في ذل واس بمتناً محلياً فختموھا بمركز عامي أو أعجمي مت ي ن

ى  ية عل اظ فارس ال ألف وا بإدخ ذين تطرف يين ال عراء العباس ن الش رابه م وأض
  . )36(أشعارھم

رع عن  ومعنى اق الف ذلك أن الموشحة األندلسية انبثقت من المسمطات انبث
ل يقية الغووج ،األص دلس الموس ة األن ي بيئ ة ماغدت ف ا اذنائي ت إيقاعاتھ ھا فأحكم

  .خفة ورشاقة ونعومة  نائي عليھاونغماتھا وأضفى االستعمال الغ
أن يخرج  ين لتسمية الموشح موشحاً د اشترط بعض المتأخرين من الوشاحلق

ناء  ن س ول اب ه ، يق على األوزان القديمة وعلى بعض قواعد اللغة في ناحية من نواحي
ل السخفحجوالشرط فيھا أن تكون " الملك في خاتمة موشح له  ة اجية من قب ، قزماني

ادة من ة ح ادة محرق ة ح ارة محترق ن ح ل اللح ن قب ات م ة ولغ اظ العام ن ألف ضجة م
ات الخاصة ، فإن كانت معربة األل ال واألبي دم من األقف ا تق فاظ منسوجة على منوال م

  . )37("خرج الموشح من أن يكون موشحاً 
لت فيھا لغة العامة تدريجياً حتى نشأ عنھا فيما بعد ذلك النظم العامي وقد تغلغ

ى األ ا نظمت عل د نظمت أول م ر أن الموشحات ق دعى بالزجل ، ويظھ ذي ي بحر ال
ة من مراحل تطور القديمة ، ثم تطورت أوزانھا  فيما بعد ، فھي في نشأتھا تعد مرحل

  .القافية فقط ، ثم تناول التطور أوزانھا أيضاً 
ومن الموشحات ما جاءت بعض أشطره من وزن قديم ، واألخرى من وزن 

  :اليعرفه أھل العروض وال يقرونه في األشعار القديمة في مثل قول بعضھم
  وشم طيبْ   ما العيد في حلة وطاِق 

  مع الحبيبْ   نما العيد في التالقيوإ
ا األش يط ، أم ع البس ن مخل ة م طر الطويل رى األش ح ن ذا الموش ي ھ طر فف

ذييليلة واحدة من تفالقصيرة فكل منھا عبارة عن تفع أي  اعيل الرجز أو قد أصابھا الت
ال " مستفعالن"صارت " مستفعلن"أن  ، وھذه التفعيلة كثيرة الورود في الموشحات  ق

  :ن الحلي صفي الدي
  أيھا الساقون     شق جيب الليل عن نحر الصباْح 

  لؤلؤ مكنون          اح ـيب األقـيل في جـوبدا الل
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  طائر ميمون    باح ـطـذيذ االصـا للـانـودع
ا  يرة فوزنھ ا القص ل، أم ر الرم ن بح ة م طر الطويل ول"فاألش اعلن مفع "  ف
عار الق ي األش ه ف روض ب ل الع د ألھ د ال عھ ك وزن جدي ت وذل د تنوع ة وق ديم

  )38( :الموشحات، من ذلك موشح ابن سناء الملك
  دكْ ـبينا عرفنا فيه قص  نشكو يا سلطان      

  من الھوى ماليس عندك  مان   ـند الھيـفع
  ُت بعدكـفليتني ال عش  ان  ـقد كان ما ك

  زينـخلعت أثواب الح  سي     ـْسُت أنـلب
  ينـناح الجبـبمدح وم  سي    ـأضاءت نف

  ور الدينـوالبدر من ن  مسي   ـلشفنور ا
  :يكتب كما ينطق ھكذا

  
  نشكويا   سلطان     بين عرْف    نافية قصدك

  اه اه اه   اه اه ه     اه اه ااه       اه اه ااه اه 
  ن  فع الن    مستفعلن     مستفعالتنمفعول

  :ومن الموشحات ما يجئ على
  مفعولن مفعولن مفاعيلن

ولن  ل مفع ي ك وز ف بن ا" ويج ھا " لخ ذف سادس وز ح ا يج ر، كم و كثي وھ
ع الخبن، وم ا يسمى الكفف ويجوز اجتماعه م ن الساكن وھو م ه أدوار موشح اب ثال

  )39( :ْسطي ومما جاء فيه قولهمالك السرقُ 
  وليل أدارت به الكاسا
  بصھباء تبعث إيناسا
  حكته رضابا وأنفاسا

  :وتكتب عروضياً ھكذا
  لكاساوليلن         أدارت        بھ

  ااه اه         ااه اه         ااه اه اه 
  نليفعولن        فعولن        مفاع

  خبن        خبن    
  ث إيناسا   ء تبعـ     بصھبا      

  ااه اه اه   ااه ا           ااه اه      
  مفاعيلن    فعول        فعولن     

  كفف + خبن         خبن 
  :ومن أدوار الموشح نفسه

  ضيت الذي بي من األشواقْ ر
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  شاقْ ـفي حور تثير على الع
  داْق ـوارمھا األحـحروباً ص

  صارْ ـبنفسي وما عنهُ لي إق
  وارْ ـاطع األنـيا له سـُمحَ 

  صارْ ـتَجلَّى فحارْت به األب
  :وتكتب عروضياً ھكذا

  َرِضيتُْل    لذي بي    منال شواْق 
  ااه اه      ااه اه       ااه اه اه ه

  فعولن      مفاعيالن   فعولن  
  خبن         خبن

  في حورن     تثيُر     عللعشاقْ 
  اه اه اه      ااه ا       ااه اه اه ه
  مفعولن     فعول      مفاعيالن

ى  مفعولن ھي التفعيلة األساسية في الحشو، وأنھا حين يدخلھا الخبن تصير إل
ى  معولن فتنقل إلى فعولن، وحين يدخلھا الكفف وھو حذف السادس الساكن تصير إل

  .مفعول وحين يجتمع الخبن والكفف تصير إلى مُعوُل فتنقل إلى فعوُل 
زوم : الزجل_ 7 ه ول في اللغة الصوت، وُسمِّي زجالً ألنه يلتُذ به، ويفھم مقاطيع أوزان

قوافيه، حتى يغنّي ويَُصوت، ولما كان ھذا الفن من وضع العامة اتبعوا فيه النغم، دون 
ة، مراعاة تھم العامي تة عشر لكن بلغ  )40(الوزن، وربما نظموا في سائر البحور الس

ا ظلت الموشحات اء  وإن زادوا عليھا أضعافاً كثيرة، وقد ظل الزجل كم يتمسك بالبن
ي  يع ف ه أن يش الموسيقي المنغم واإليقاعات واألنغام، وليس من شك في أن ذلك أتاح ل

  .لشعر الشعبي البلدان العربية وأن يصبح أھم فنون ا
ه  م ، ال يراعى في ة ولھجة كالمھ ة العام فنحن نرى أن الزجل شعر نظم بلغ
اظ  قواعد اإلعراب، وال الصيغ الصحيحة للكلمات، بل ينظمونه من الكالم الدارج وألف
ي  ى اآلن ف ائع حت اھو ش و م ى نح ديث، عل ي الح نھم ف دور بي ذي ي ادي ال الم الع الك

  .العربية 
ة والمشرقية رغم يرى ابن خلدون صعوب م األندلسي األزجال المغربي ة تفھ

ة  ة ال منطوق ي رويت مكتوب قرب البيئة والمعاصرة، والحق أن دراسة النصوص الت
تلزم  اً مستقالً ونظراً من األزجال القديمة أمر ليس باليسير، بل ھو شاق عسير يس بحث

  . )41(خاصاً قد يخرجنا عن ھدفنا في ھذا البحث
ة البد إذن من درا ة ومعرف ات العربي ة من البيئ الم في كل بيئ سة لھجات الك

ق  ا مواف ا لھ ون نطقن ى يك ردات، حت ق النطق بصيغ المف خصائصھا الصوتية وطري
ھا، قد جاءتنا مكتوبة ال للنطق الذي شاع أيام نظمھا، ومما قد يزيد من صعوبة النطق ب

دناھا مرسوممنطوقة  ا وج افھة، وإنم ا فلم نتلقھا عن طريق المش م يوضع لھ ة برسم ل
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ا  راءة أزجالن ى في ق ذه المشقة حت وھو رسم اللغة الفصيحة، والزلنا حتى اآلن نجد ھ
  .الحديثة، حين تكتب برسم اللغة الفصيحة

ا  أما إذا شئنا دراسة أوزان األزجال الحديثة، فقد نجد األمر أيسر وأھون علين
  :النحو التالي الرجوع إلى النصوص التي بين أيدينا فنجد األوزان على

ك _ 1 ام، أي ذل فمن بين األوزان التي شاعت في أزجالنا ما يمكن أن يسمى بالرمل الت
  :الوزن األصلي للرمل وھو على حد قول العروضيين
  فاعالتن فاعالتن فاعلن

ه إن وزن الرمل  ال في ة، ويمكن أن يق ا الحديث فقد شاع ھذا الوزن في أزجالن
ارة في الشعر قد لحقته في الزجل ز ادة عب ذه الزي اً تكون ھ يادة في آخر الشطر، أحيان
  :عن حرف ساكن فيصير الوزن

  فاعالتن فاعالتن فاعالتن
  )42( :وھذه بعض األمثلة، قال شاعر

  مارْ ّس الدَّ ير بَ منھا غِ  يما تالقيش    اْر   مَ ـنيا العَ الدُّ  بِ رِ خْ ياسة تِ السّ 
  بارْ اسة الكِ حْظ حالِة السّ شوْف وال    ي شبَّھتھا بِلِْعِب القُمار ديعني 

  يميني فْ بدون ما احلِ  قْ ماتصدِّ  لِ جْ لَ 
  :فإذا حاولنا كتابة البيت كتابة صوتية رأيناه ھكذا

  إسياسْة     تخرِب ْدِدْن    يَْلعمارْ 
  فاعالتن    فاعالتن       فاعالن

ام " وقد يكون الزجل مكوناً من  ة من تفاوئومن مجز" الرمل الت م من تفعيل ل ه، ث عي
  : ھذا الوزن في مثل قول القائل

  حق شقة عيش يا عشاق الجريدة          أصل محسوبكم مفلس ع الحديدة
  كال دي ؟ـشـل المـين يحـاال دي ؟         مـضل ع الحـني أفـيع

  في الحقيقة األزمة دي يظھر عنيدة  
  والجيوب نفدت علٮالسكة الجديدة 

  ع اإلمامْ 
ام"ل من فالبيت األول من ھذا الزج اني من مجزوء " الرمل الت ، والبيت الث

  :الرمل، وحين نصور البيت الثاني كما ينطق به نراه يكتب ھكذا
  يْعنأ فضْل     َعا َحال دي     ِمْن يحللِلـ      مشكال دي

  فاعالتن  فاعالن         فاعالتن         فاعالتن      
رى أن مجزوء الرمل في األز ان ن ة وفي بعض األحي اعالتن الثاني ه ف جال تصير في

  :مثل" فاعالن"
  كان زمان تقدر تحمرق       كنت باتكلم معاك
  فاعالتن    فاعالتن          فاعالتن   فاعالن
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الوزن الثاني لألزجال ھو وزن البحر البسيط ويكاد يكون مقصوراً على ما نسميه _ 2
  :بالمواويل، ويجئ في األزجال على نوعين

وزن نوع اعترف ب " فاعل"ه أھل العروض في أواخر األبيات وھو ما ينتھي شطره ب
وزن " فاعلن"بدال من  ه ب ول " ، أما الثاني فينتھي الشطر في دالً من " مفع " علْ فا"ب

  :النوع األول مثاله
  الجاز دا مش كان رخص ليه صبحوه غالي

  واليـباع به طـن يتـمـون له ثـالزم يك
  :ذافلو كتب كما ينطق لرأيناه ھك

  غالي  لِْه َصْببَُحْه    إْجَجْز َدِمْش   كْنِرِخْص  
  فاعلْ   مستفعلن      فاعلن       مستفعلن    

  :ومثال النوع الثاني قول القائل
  نا ليه ملطوعين عند القھاوي كثيرْ بشبا

  :فعندما يكتب ھذا كما ينطق يكون ھكذا
  شبَْبنَلِه    مْلطِعْن    عندْلقھا    ِوْكثيرْ 

  فعلن  فاعلن     مستفعلن   مفعولْ مست
  :ومن خير األزجال التي جاءت على ھذا الوزن قول بيرم التونسي

  باد ما ّخافـيا ناظر الوقف من رب الع
  صافـنك اإلـلك منـحاكم بتمـوال الم

  وإن كنت أجازف وأقول إن البعيد خطاف
  رافـتدي وأنت من األشـلع أنا لمعـأط

***************  
  وابـيھا وال نـعك فـالبرلمان يخض  نك غاب  ـدل عـمملكة والعالوقف لك 

  عشر سنين وأنت تبلغ لم حسبت حساب   والمستحقين وراك ما يلتقوا عيش حاف
وقد يكون وزن الشطر من الزجل عبارة عن نصف شطر من البحر البسيط 

اعلن"أي  تفعلن ف ادة، أي أن " مس اً زي ا دائم رة يلحقھ ة األخي ر أن التفعيل اعلن"غي " ف
ا " فاعالتن"أو " فاعالن"تصير إّما  ر الشيوع في أزجالن وزن كثي ذا ال ل ھ ، ونجد مث

  :الحديثة، مثل قول القائل
  مش عيب يابنت البلد  لما تسيبي الفراخ

  :فحين يكتب ھذا القول كما ينطق يصير ھكذا
  مْش عيبء يَبْنـ   تِلبلْد   لّما تسيـ   بِْلفراخ

  ن  مستفعلن   فاعالنْ مستفعلن          فاعل
  :ومثل قول اآلخر

  ما بين صليل السيوف      وبين دوي المدافع
  :يكتب كما ينطق ھكذا
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  مبْن صلي    لِْسيُوف    وبين دوي   يلمدافع
  مستفعلن     فاعالْن     مستفعلن     فاعالتن

  
ا يمكن أن يسمى ب_ 3 ة م ي األزجال الحديث دارك لمتاومن األوزان الكثيرة الشيوع ف

ى إحدى صورتين " فاعلن" التام، غير أن تفعيلة المتدارك  ي الزجل عل اً ف أتي غالب ت
  :قال شاعر" لنفعْ "أو " لنفعِ "

  ھمـمش قانونـمش الزم ندخل في شئونھم       مادمنا ما نفھ
  ونھم       أھي عمله أن فازوا نشجعھمـخواننا عيب لما نخيا

  وإن خسروا عيبه في دقونھم
  :لشطر األول كما ينطق به يصير ھكذافإذا كتب ا

  فْش    أْنھمْ مش ال    زْم نْد    خل 
  فْعلن     فْعلن      فْعلن      فْعلن

  :وقول القائل
  يا حالوة الورد على غصونه        وحبيبي بيقطف ويشمه

  :وتكتب ھكذا
  يََحلَو    يَاْوْر    ِدَعلَْغ     صونهْ 

  ْعلنف  فِعلن    فْعلن    فِعلن    
  :وكثيراً ما يجئ مجزوء المتدارك وفي آخره زيادة مثل
  دلوني كمان على واحد        معروفه لوجه هللا

  دلوني يا ھوه على ميت       خد شيء في التربة معاه
  :فحين يكتب البيت األول كما ينطق يصبح ھكذا

  دْللُو   نكْن    علواحْد      معرو     فُْلوْح    ِھْلاله
  فِعلن   فِعالتن      فعلن      فْعلن    فْعالنْ فْعلن   

ن وزن نصف المت د يجئ الزجل م دهدوق اكناً مثارك وح اً س د زاد مقطع ول  ل، وق ق
  :القائل

  الشمع  مولع  ليلة  رمضان
  :فحين يكتب كما ينطق نراه ھكذا

  رمضان   ليلْت     َولَع   معْ    إْشَشم 
  نْ فِعال   فْعلن    فاعالتن     فعلن  

م  ن أھ و م روض، فھ ل الع ه أھ ر إلي م يش ذي ل ب ال وزن الغري ك ال ا ذل أم
دارك  ع نصف المت خصائص أوزان األزجال الحديثة لكثرة شيوعه فيھا، سواء جاء م

  :كما ذكرنا، أو جاء وحده مثل قول القائل
  ا أمر بسيط     إن شا تدفع نصف لایردوالمھر قلت 

  :فحين يكتب كما ينطق يصبح ھكذا
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  قل   تَِداْم   ربسيط   إْنشْللَتِْد    فَْع نْص  ِصْريالرمھولْ 
  مستفعلن    فِعلن فعالن     مستفعلن  فعلن     فعالن

  . ويالحظ ھنا أن الوزن قد أضيف إليه حرف ساكن 
  مما يشيع في أوزان األزجال الحديثة وزن يمكن أن يسمى بمجزوء الرجز_ 4

  تفعلن مستفعلن   مستفعلن   مستفعلن   مس
  :وقد يزيد ھذا الوزن حرفاً ساكناً مثل قول القائل

  والواد دھو   لويتوجد        اللي يالقيه    ياخذ لایرْ 
  نمستفعلن     مستفعلن        مستفعلن      مستفعال

ل بحر الرجز، ويغلب أن  دة من تفاعي ه واح ارة عن تفعيل وقد يكون وزن الزجل عب
  :ائلتكون فيھا زيادة مثل قول الق

  مالك ومالي        تعتب عليّه
  فق بحالي       يا نور عنيهشأ

   :فحين يكتب كما ينطق نراه ھكذا
  مالك ومالي      تعتب عليّه
  مستفعالتن       مستفعالتن
  اشفق بحالي      يَنُْر عنيَه
  مستفعالتن       مستفعالتن

  :ن فمثاله قول القائلفنرى الزيادة ھنا عبارة عن مقطع ساكن، أما زيادة حرف ساك
  زاروا البالْد     من عھد عادْ 

  مستفعالن       مستفعالنْ 
وقد يجئ الزجل بعض أشطره من مجزوء الرجز، والبعض اآلخر كل شطر 

  :فيه عبارة عن تفعيلة واحدة من تفاعيل ھذا البحر مثل قول القائل
  أشكي لمين نار الھوى       قلبي انكوى

  :ق نراه ھكذافحين يكتب ھذا كما ينط
  أشكي لِمْن    نار الھوى      قلبي انكوى

  مستفعلن  مستفعلن         مستفعلن    
يتضح من أوزان األزجال أنھا ال تكاد تزيد على األوزان المعھودة في الشعر 
ا أھل العروض  م يشر إليھ ى أوزان ل تملت عل د اش ل الموشحات ق ا مث ي، وأنھ العرب

ي ر من وأنھا ترد في الشعر العرب اً من أكث ان مزج ي بعض األحي ذلك تضمنت ف ، ك
  .وزن واحد 
ر أمّ  ر غي ع والتغيي ي التنوي ا من ناحية القافية فقد شابھت أزجال الموشحات ف

نن  ى تف ك إل ل مرجع ذل ا، ب اظم عنھ د الن خاضعة في كل ھذا إلى قواعد خاصة ال يحي
ا الناظم ورغبته في إظھار المھارة والبراعة في النظم، فليس ل د تواضع عليھ دينا تقالي



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة كلية اآلداب ـ العدد التاسعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ع  بعض م ھم ل اظمين بعض د الن رد تقلي ون مج دو أن يك ال، وال يع اظمون لألزج الن
  .مراعاة النغم الموسيقي

ال من الموشحات ز األزج ذي يمي ا نالحظ أن  وال ر أن دھا، غي ة وح و اللغ ھ
ادة مقطع أو  اظم زي ر أن يراعي الن الزجل حين ينظم على وزن من أوزان الشعر يكث

الم من  جزء ه لھجة الك ل إلي ا تمي م م من مقطع على كل شطر، ومثل ھذه الزيادة تالئ
رخص  الي والم ل الح ي العاط ا ورد ف ن إعرابھ تخلص م ات وال ر الكلم كين أواخ تس
ل  ا الزج ا، أّم ن فيھم ر اللح دُّوبيت ال يفتق ح وال ى أن الموّش اء عل ول العلم الي، ق الغ

داً، و ا، لكن والكان وكان والقوما فملحونةٌ أب ل للحن واإلعراب كليھم ا فقاب ا المواليَ أّم
  . )43( اللحن فيه أحسن وأليق
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