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 امللخص

ىت الىصن في  الاخخطاص بالشػش. وال ٌعمى الىالم شػشا حتى ًيىن له وصن وكافُت. اللافُت شٍش

خ جؿىس  حػخبر اللافُت غىطشا سةِعُا مهما في اللطُذة، و لم جخخّل غً أَمُتها غلي امخذاد جاٍس

بحثذ َزٍ الىسكت البحثُت كافُت اللطاةذ في دًىان الجذاٌو إلًلُا أبي ماض ي   اللطُذة الػشبُت.

، وأظمائها مً حُث حشواتها التي بحن العاهىحن والخجذًذ فيها. وحعب لىشف حشوف اللافُت

غملُت جحلُل البُاهاث ٌػشف أن الشوي ًخىشس بخىشاس ألابُاث ووعبذ ئلُه اللطُذة. ولىً في بػؼ 

ألاحُان كذ ًيىن الخىشاس في مجمىغت مً ألابُاث و ًخخلف غً مجمىغت أخشي.  وأما بلُت حشوف 

كطاةذ ئًلُا أبي ماض ي ولىً الىضل أهثر ظهىسا.  ومػظم أظماء اللافُت  اللافُت فلذ جيىن في

اإلاخىاجش، واإلاخذاسن، واإلاتراهب.  واللافُت في كطاةذٍ ؾحر محذدة  بػذد مً اليلماث. فلذ جيىن  

بػؼ ولمت، و ولمت جامت، وولمت وبػؼ ولمت، وولمخحن. ولم ججذ الباحثت كافُخه اهثر مً ولمخحن. 

ًىان الجذاٌو كذ ال جلتزم بلافُت واحذة. َىان الخطشف والخجذًذ في ألاوصان اللطاةذ في د

واللىافي الخخالؽ الشاغش اإلاهجشي مؼ شػشاء الؿشب. وكذ جخخلف اشؿش ألابُاث مً حُث ؾىلها، 

وكامذ الشؿشة  الىاحذة في بػؼ ألاحُان ملام البِذ. ودساظت َزا الفً مهمت للىكىف غلى 

 هجشي وحىدجه وججذًذٍ. مىاؾً حعً الشػش اإلا

 

، ئًلُا أبى ماض ي، شاغش اإلاهجشالكلماث الرئيسيت  : اللافُت، الجذاٌو

 
 إيليا أبى ماض ي الشاعر املهجري 

ى مً أَّم شػشاء 9191-9881الشاغش الػظُم ئًلُا أبى ماض ي ) ، َو
ً
ا ُّ  لبىاه

ً
ا ُّ  غشب

ً
( شاغشا

يا مؼ حبران خلُل  اإلاهجش، ُغشف بشػٍش الجمُل وبمػاهُه الّشاتػت. فأظغ الشابؿت الللمُت في أمٍش

ت و  حبران، ومُخاةُل وػُمت.  ً الفلعفُت والفىٍش مً ضذس ئًلُا أبى ماض ي الػذًذ مً الذواٍو

، الخماةل،و جبر وجشاب )ظلُمان،   (7191أَمها: جزواس اإلااض ي، الجذاٌو

 وجمحز الشػش اإلاهجشي بمجمىغت مً الخطاةظ، وأَمها مً حُث اإلاػمىن، والشيل وألاداء.

مً حُث اإلاػمىن فالشػش اإلاهجشي ًخمحز بالجزغت ؤلاوعاهُت، والجزغت الخأملُت، والحىحن 

ؤلاوعاهُت هي الىظشة ئلى املجخمؼ وله هظشة الحب والشحمت والخحر ئلى الىؾً، والحضن.  والجزغت 

وؾلب  . الجمُؼ، وأن جىدشش بحن الىاط اإلاباديء العامُت اإلابيُت غلى الحب وتهزًب الىفغ العِئت

ا واوػياط َزا الاظدبؿان  غلى شػشاء اإلاهجش اظدبؿان الشاغش لىفعه، وحػمله في فهم أظشاَس

شاسههم في اهفػاالجه.الىفس ي في مشاسهت وحذاهُ  ت للىاط ًػفي فيها الشاغش ججاسبه وخىاؾٍش َو
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ا زم شخطىَا واإلوعان  واججه شػشاء اإلاهجش ئلى دخُلت أهفعهم والؿبُػت وجأملىا في مظاََش

لُػبروا غما ًجِش في هفىظهم مً أحاظِغ. َزٍ هي الجزغت الشوحُت. والشػش اإلاهجشي ًخمحز 

يا لىً شػىسَم في اشدُاق  اسهت في أحذازهبالحىحن ئلى الىؾً ألام واإلاش ، ورلً ألن حعذَم في أمٍش

م ٌشػشون بؿٌى ألاًام في  أوؾانهم البػُذة. ت. َو ت والىثًر وجلً الشػىس ظاَشة في ابذاغهم الشػٍش

ض خاوي،  شؾبىن في الػىدة ئلى أوؾانهم املحبىبت )غٍض ؛ الذظىقي، 7192الؿشبت وئحعاط اإلاهاحش ٍو

 (.7191؛ محلُت الصحت، 7192دون ظىت؛ َالٌ، 

( جأهُذ الىحذة اإلاىغىغُت و البىاةُت 9فالشػش اإلاهجشي  يهخم ب) ومً حُث الشيل وألاداء

( والخػبحر غً ججشبت شػىسٍت راجُت:  الخػبحر 7لللطُذة، وجشجِب ألافياس والطىس في بىاء مخماظً، )

م بالؿبُػت دكُلا، يىن ألاداء الىفس ي للمػاوي التي  غً ججشبخه في الؿشبت التي جمتزج مشاغَش ٍو

خخز الشاغش مً ألاشُاء الحعُت سمىصا 3)  ججٌى بخاؾش الشاغش الخجشبت الشػىسٍت الزاجُت، ( ٍو

اث خفُت ( والعهىلت والىغىح في اللؿت وألاظالُب، 9والخجذًذ في الىصن واللافُت، ) (2). إلاػىٍى

 في راتها،  )والدعامح في بػؼ ألاحُان في كىاغذ اللؿت، واللؿت وظ
ً
( 6ُلت لألداء الشػشي ولِعذ ؾاًت

؛ 7111؛ مػعىش، 7197ؤلاهثاس مً اظخخذام الشيل اللطص ي في اللطُذة  )غبذ الجلُل،  و

 (7191محلُت الصحت، 

ٌػخلذ الشاغش اإلاهجشي أن ال كُمت للؿت في هفعها بل كُمتها فُما جشمض ئلُه مً فىش ومً 

فياس والػىاؾف، والفىش واةً كبل اللؿت، والػاؾفت كبل غاؾفت. فاللؿت وظُلت لالفطاح غً الا 

الفىش. و الشاغش او الياجب َى خالم اللؿت وهي جحُا غلى ًذٍ، والػالكت بحن الشاغش واللؿت هي 

غالكت الخىحذ، والخػاون، ومً خالٌ الخىحذ والخػاون اإلاخجذد بُنهما ًمىً ان ًإدي الشػش سظالخه 

شاغش َى خالم اللؿت فهى ًطىؽ افياٍس وغىاؾفه في هالم مىصون مىخظم. واملت وشاملت. وإلاا وان ال

وارا ؾّحر الشاغش في سمىص اللؿت فلِغ َىان داٍع الى الللم والخىف، ألهه واغؼ اللؿت وخاللها. َزا 

 (7197ما كاله وػُمت )حعحن غلي، 

 
 القافيت في الشعر العربي

خ  حػخبر اللافُت غىطشا سةِعُا مهما في اللطُذة، و لم جخخّل غً أَمُتها غلي امخذاد جاٍس

ولػل اإلاىشحاث واهذ أٌو زىسة غلي هظام اللافُت الػمىدًت اإلاخطلت،   .جؿىس اللطُذة الػشبُت

ؼ أحشف الشوي في كىافيهم و في مؿلؼ َزا اللشن لجأ الشػشاء ئلي  .حُىما لجأ اإلاىشحىن ئلي جىَى

ؼ اللىافي في اللطُذة الىاحذة باظخخذام  زم وضل الخؿىس في الشػش الحش  ألاظلىب اإلالؿعي.جىَى

ػّشف غلماء الػشوع اللافُت بأّنها اإلالاؾؼ  ئلي ئسظاٌ اللىافي ئسظاال جاما في بػؼ كطاةذٍ. َو

ت التي جيىن في أواخش أبُاث اللطُذة، أي اإلالاؾؼ التي ًلضم جىشاس هىغها في ول بِذ  ُّ الطىج

وحشوف  .أّوٌ ظاهً ًلُه مؼ اإلاخحشن الزي كبل الّعاهً وهي مً آخش البِذ ئلى(. 7192)الفشاَذي،

( الّشوّي : َى الحشف الزي جبنى غلُه اللطُذة و جيعب ئلُه، فُلاٌ كطُذة 9)  اللافُت ظّخت و هي



 
 

 
  413 

Faculty of Letters, Universitas Negeri Malang 
October 2017 

Proceedings  

ت و ًلتزم الشاغش بهزا الحشف و بحشهخه في نهاًت ول بِذ ًىخبه ُّ ت أو دال ُّ ( الىضل : ألالف، و 7) .ساة

ًّ )الّشوّي(. ) ( الخشوج : ًيىن بثالزت أحشف 3الىاو، و الُاء، و الهاء، والياف، وظىاهً ًدبػً ما كبله

( الّشدف : ألف أو واو أو ًاء ظىاهً كبل 2و هي ألالف و الىاو و الُاء العىاهً، ًدبػً َاء الىضل، )

ًّ حشف مخحشن بحشهت مجاوعت،  ( الخأظِغ : ال ًيىن ئال بحشف ألف كبل 9)حشف الشوي و كبله

( الّذخُل : 6الحشف الزي ٌعبم الّشوي. وأن جيىن ألف الخأظِغ و حشف الّشوي في ولمت واحذ، )

الحشف الزي ًلؼ بحن ألف الخأظِغ و حشف الشوي و َى ؾحر مهم مً هاحُت غشوسة التزام الشاغش 

 .(7192الفشاَذي،به والشدف و الخأظِغ و الىضل و الخشوج و الشوي )

ولللافُت غُىب وهي: اخخالف حشف الشوي أو حشهخه، وغذم التزام الشاغش بالىضل و 

الخشوج، وغذم التزام الشاغش بالشدف، وغذم التزام الشاغش بالخأظِغ، وئرا احخمؼ سدف الُاء مؼ 

 سدف ألالف أو ئرا احخمؼ سدف الىاو مؼ سدف ألالف. و أّما احخماع سدفي ألالف و الُا
ً
 .ء فال ٌػّذ غُبا

بحن ظاهىيها هي اإلاخىاجش، اإلاخذاسن، اإلاتراهب،  .   وأظماء اللافُت مً حُث حشواث ما

َطَل بحن ظاهىُه حشهت واحذة،
َ
َخَىاِجُش ولُّ لفِظ كافٍُت ف

ُ ْ
ألن  وظمي مخىاجًشا اإلاخياوط، واإلاترادف. واإلا

خَ 
ُ ْ
َطَل بحن ظاهىُه اإلاخحشن ًلُه العاهً، ولِغ َىان مً جخابؼ الحشواث. واإلا

َ
َذاِسُن ولُّ لفِظ كافٍُت ف

 حشواث مخىالُت، و
ُ
َطَل بحن ظاهىُه زالر

َ
َراِهُب ولُّ لفِظ كافٍُت ف

َ
ت
ُ ْ
اِوُط  حشواجان مخىالُخان، اإلا

َ
َخي
ُ ْ
اإلا

َطَل بحن ظاهىُه أسبُؼ حشواث مخىالُت،
َ
 ولُّ لفِظ كافٍُت جىالى ظاهىاٍ بؿح ولُّ لفِظ كافٍُت ف

ُ
َراِدف

َ
ت
ُ ْ
ر واإلا

ى اجطالهما وجخابػهما  وظمي بزلً فاضل، ف اإلاشاغش، )لترادف العاهىبن فُه َو  (7199َس

وئلُه جيعب اللطُذة.  ئّن الشوي مشخم مً الشوٍت، ولللافُت حشف أظاس ي اظمه سوي. 

 بش يء آخش.  وكذ ًيىن 
ً
وهي الفىشة أو مأخىر مً الشواء بىعش الشاء بمػنى الحبل الزي ًػم شِئا

 
ً
 , فاللافُت جذعى مؿللت  الشوي ظاهىا

ً
فاللافُت حعمى ملُذة، أو أن ًيىن حشف الشوي مخحشوا

(www.arabiclangauge.org/view_page.php?id=6242 وحشف الشوي غىذ ظُذ بحشاوي .)

 في اليلمت حتى ال ًحزف , ومً َىا فلم 
ً
 ؾحر مػخل , وأن ًيىن أضُال

ً
 صحُحا

ً
" ال بّذ أن ًيىن حشفا

(.  وئّن حشوف اإلاباوي 86ّذِ والهاء حشوف سوي ئال في حاالث محذودة ..." )البحشاوي :ٌػخبروا حشوف اإلا

 ً غلى أكعام أسبػت بحعب وكىغها في الشػش الػشبي
ً
 9)  التي جلؼ سوٍا

ً
( حشوف ًىثر أن ججيء سوٍا

( حشوف مخىظؿت 7، ) وبيعب مخفاوجت , وهي الشاء واإلاُم والالم والىىن والباء والذاٌ والعحن والػحن

حشوف كلُلت الىسود , وهي الػاد والؿاء والهاء  ( 3، وهي الياف والهمضة والحاء والفا، ) الشُىع

الظاء والزاٌ والؿحن والخاء والشحن والضاي   ( حشوف هادسة الىكىع وجػم2والخاء والطاد والثاء، )

 (. 7199والىاو  )كاظم، 

ممذودة أضلُت، ووان الحشف الزي كبلها مػمىما،  جطلح الىاو للشوي والىضل ئن واهذ  و

والىاو ؾحر ألاضلُت هي واو ؤلاؾالق، وواو الجماغت والىاو الالحلت لػمحر الجمؼ.  أما الُاء ؾحر 

اء الػمحر   ألاضلُت التي ال جيىن  اء ؤلاغافت، وهزلً ًاء ئرا هعش ما كبلها، ٍو  فهي ًاء ؤلاؾالق  ٍو
ً
سوٍا
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 . وئرااإلاعبىكت بىعش.  والُا
ً
ا أو وضال ٍَّ واهذ أضلُت وما كبلها   ء مثلها مثل الىاو ًمىً أن جيىن سو

مىعىسا،  ولم ًلتزم الشاغش ما كبلها. وئرا التزم الشاغش بالحشف الزي كبلها وان سوٍا.  وواهذ الُاء 

خبر وئرا واهذ الُاء أضلُت مخحشهت، مؼ جحشن ما كبلها أو ظيىهه،  حػ . وضال حتى لى واهذ أضلُت

مىً للهاء أن جيىن سوٍا أو وضال.  فارا وان ما كبلها   الُاء سوٍا.  واهذ الهاء أضلُت أو   ٍو
ً
ظاهىا

  (.7193فهي سوي. وال ًجىص أن ًأحي بػذ العيىن وضل )ألاظذي،   أو صاةذة  مػاغفت

 القافيت لقصائد إيليا أبى ماض ي في ديىان الجداول 

بالىؿم. والىؿم في الشػش ًخطل باللافُت والىصن. ئنَّ لؿت الشػش لؿت مىظُلُت صاخشة  

، جىشف الباحثت اللافُت ماًلي:  وحعب جحلُل البُاهاث في بػؼ دًىان الجذاٌو

 : القافيت لقصائد إيليا أبى ماض ي1الجدول 

اسم 

 القصيدة

 القافيت ألابياث 

 الفاجحت

ْحَىا
َ
ْػُذ ل

َّ
َذ َما َوك

ْ
ه
َ
 أ

َ
ْىال

َ
ال
َ
ه
َ
ِلْي ... أ ُْ ا َسِف  الشوّي: الىىن  ًَ

 اللطُذة: هىهُت

اللافُت:  مخىاجش،                 

 بػؼ اليلمت

ىْ  نَّ
َ
ؿ
َ
ح
َ
ْىُذ َوْحِذْي أ

ُ
 ه

َّ
ا
َ
ْىُذ ِفْي ِظّشَِي إلا

ُ
 ه

ْجَنى ُُ ْىًما َظ ًَ ُه  هَّ
َ
ٍُ أ

َ
ْوَع َحال َبُغ الشَّ

ْ
ل
َ
 أ

ا
َ
ه
ُ
ر
ُ
ًَ أ ًْ ُسْوُح

ُ
َخى

ْ
ل
َ
ْضَذاُء ُسْوِحْي ، ف

َ
ٍِ أ  َِز

 

 بشدي

 ًاسحب 

ُهَبا ْحِرَي الشُّ
َ
ُحَراِوْد ؾ

ْ
ل
َ
ْي ِبِلْعَمِتَها             ف ْفس ِ

َ
ْذ ه َِ  الشوّي: الباء  َسِغ

 اللطُذة: باةُت

اللافُت:  متراهب،               

ولمت، وولمت           

 وبػػها

َشَبا
َ
ْو ؾ

َ
َح أ

َ
َباِلْي ال

ُ
 أ

َ
ِخَذاَء ِبِه              ال َْ  ا

َ
ْجٍم ال

َ
لُّ ه

ُ
 و

َػَبا
َ
ْو ه

َ
ٌَ أ َباِلْي َظا

ُ
 أ

َ
 اْسِجَىاَء ِبِه                  ال

َ
لُّ َنْهٍش ال

ُ
 و

ًئا َساِتًػا َعَجَبا ِْ
َ
ٍُ             ِلْي ش ُس َطّىِ

ًُ  ًْ ا َم ًَ ٌذ ، 
َ
 َما ؾ

 

 ألاظشاس

َخى    ْظَشَق ِفي الػُّ
َ َ
َخِنْي ِلظٌّ أل ُْ

َ
ا ل ِت ِفي   ًَ

َ
اف

َ
لؿ

َّ
ال اِسْي ِظشًّ ِم العَّ ُْ ِع

َّ
 الشوّي: الشاء الي

 اللطُذة: ساةُت

اللافُت:  مخىاجش،              

 بػؼ اليلمت

ٌِ ِبِاْضَبِعي لَجَما
ْ
َم ا

َ
ل
َ
ج
ْ
ُحغُّ ُمإ

َ
لَػاِسْي     َوأ

ْ
ِل ا ُْ لَجِم

ْ
ِم ا

ُ
ف
ُ ْ
ِت ألا

َ
 فِي ِصْسك

َبى         َهاَبِت ِفي الشُّ
َ
إلا
ْ
ْىَه ا

ُ
ِبْحُن ِلْي ه ًُ لَجاِسْي َو 

ْ
ِش ا ًْ ِذ

َ
لؿ

ْ
ٌِ ا

ْ
شُّ ِفْي َحز  َوالّعِ

اسِ  ََ ْص
َ ْ
اِء َو ألا

َ
ز

ْ
ش
َ ْ
َذاِء َو ألا

ْ
ه
َ ْ
اِم َوا   أل

َ
ؿ
ْ
و
َ ْ
َىاِن َو ألا

ْ
ل
َ ْ
ْحُش ِفي ألا  َو الّسِ

 

 الُدُم

 

 
ً
ال
َ
فا

ْ
ؾ
َ
ُخْم ؟ أ ًْ

َ
ا َسأ

َ
ُرْوِوْي َمار ّبِ

َ
ا ؟         خ ًٍّ ِى

ُ
ْم َمْىِهًبا ُغل

َ
َخاَمى أ  الُاءالشوّي:  ًَ

 اللطُذة: ًاةُت

اللافُت:  مخىاجش،                

 بػؼ اليلمت

ا      ًُّ ا َصِه
ً
ِؼ َغْشف ُْ ِب ْىِس الشَّ َُ ُض

َ
            ه

ً
ا ُّ ْىًسا َظي

ُ
ِت ه َُ ْب ُجْىِم الشَّ

ُ
 َو ه

ا ًُّ ِج
َ
 ه
َّ
ز
َ
ل
َ
لَػَطاِفْحِر َبْل أ

ْ
ْىًها           َو ا

ُ
 َو ُظي

ً
َبت

ْ
اِث َوز

َ
لَفَشاش

ْ
 َو ا

ا ًٍّ ا َظِى
ً
و

َ
َسي َمال

َ
ْي أ ِ

ّ
و
َ
ُذ أ

ْ
                   ِخل

ً
ُذ ِؾْفال

ْ
ل مَّ

َ
أ
َ
َما ج

َّ
ل
ُ
ِنْي و  ِئهَّ

 

 

ِبيْ  ََ ّلِ ُحّشٍ َمزْ
ُ
ُب و ََ ِب              ُحشٌّ َوَمزْ َخَػّطِ

ُ
إلا
ْ
 ا

َ
اِوْي َوال

َ
لؿ

ْ
ْىُذ ِبا

ُ
 الشوّي: الباء َما ه

هُ  اللطُذة: باةُت
ُ
ُىْىش ًَ ِم  ِشٍْ

َ
ى
ْ
َػُب ِلل

ْ
ؾ
َ َ
ي أل ِ

ّ
و
َ
َػِب               أ

ْ
ؿ ٌَ ْم 

َ
ًْ ل ْىُم َم

ُ
ل
َ
ُه َوأ

َ
ًْ ُدْوه  َم
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ِب  أها
َّ
ْحِر ُمَهز

َ
لَّ ؾ

ُ
ْسَحُم و

َ
ْطِمْي، َوأ

َ
ُه               خ َى اهَّ

َ
ٍب َول

َّ
لَّ ُمَهز

ُ
ِحبُّ و

ُ
        اللافُت:  مخذاسن،         َوأ

َل  بػؼ اليلمت ُْ ِم ًَ ْن 
َ
اِدْي أ

َ
إ
ُ
َبْى ف

ْ
أ لَػْلَشِب  ًَ

ْ
ًْ ِؾَباِع ا ِت ِم ًَّ ِر

َ ْ
ي        ُحبُّ ألا

َ
ر
َ ْ
 ِئلَى ألا

 

 الؿشاب

 والبلبل 

 

 الَىسي     
َ
ف

َ
ل
َ
ذ َسأي و

َ
شاُب َوك

ُ
ٌَ الؿ ُاَمُهم ِبالُبلُبِل الَطّذاِح  كا ََ  الشوّي: الحاء َو

 اللطُذة: حاةُت

اللافُت:  مخىاجش،              

 بػؼ اليلمت

هُ ِلَم ال َتهُُم 
َ
عاِمُؼ ِمثل

َ
 ما الَفشُق َبحَن َحىاِحه َوَحىاحي                ِبَي اإلا

ًِ ِامِخذاحي َػالَم هاَم الىاُط َغ
َ
             ف

ً
با
َ
مط ى ِمخل

َ
ذُّ ِكىي َوأ

َ
ش

َ
ي أ

ّ
 ِئو

فشاِح 
َ
زاث َوألا

َ
َس الل ّذِ

َ
حباِبِهم              َوُمى

َ
حباِب َغً أ

َ
ُمَفّشَِق ألا

َ
 أ

ت  في حمُؼ أبُاث اللطُذة فعمُذ اللطُذة بزلً الشوّي. ولىً ئرا واهذ الش  وٍاث مدعاٍو

للطُذة واحذة كذ جخخلف الشوٍاث في مجمىغت مً ألابُاث مؼ املجمىغت ألاخشي ، مثل كطُذة 

 اإلاعاء، والؿالظم، وابً اللُل.

 

 الخىىيع في قافيت القصائد إليليا أبي ماض ي في ديىان الجداول 

ؼ في الخلفُت ما ئرا الحظىا  الخلفُت للطاةذ ئًلُا أبي ماض ي في دًىاهه الجذاٌو فجري الخىَى

 ًلي:

ت مً البِذ ألاٌو ئلى آلاخش، ومثاٌ رلً في كطُذة الؿحن )ئًلُا ابى ماض ي،  -1 الخلفُت اإلادعاٍو

( التي ظمُذ بلطُذة دالُت ألن الحشف آلاخش لجمُؼ البِذ َى الذاٌ. ومثاٌ رلً 31: 9182

 ما ًلي :

  حلحر فطاٌ جيها وغشبذ       وس ي الؿحن ظاغت أهه ؾحن

 وحىي اإلااٌ هِعه فخمشد       وهعا الخض حعمه فخباهى

 ما أها فحمت وال أهذ فشكذ       ًا أدي ال جمل بىحهً غني

ش الزي  جلبغ واللإلإ الزي جخللذ      أهذ لم جطىؼ الحٍش

 ن اإلاىػذوال حششب الجما      أهذ ال جأول الُىػاس ئرا حػذ

اة مثلي
ّ
 في هعاتي الشدًم حشلى وحعػذ       أهذ في الُبردة اإلاىشـ

 وسؤي والظالم فىكً ممخذ      لً في غالم النهاس أمان

 
ىزا حتى آخش البِذ مً اللطُذة ًإخش بحشف الذاٌ. وهزا باإلاثل للطُذة        َو

ف الُاء اإلابخذب الُدُم، وهي كطُذة ًاةُت ألن آخش ول بِذ مً َزٍ اللطُذة َى حش 

 بالىعشة في الحشف الزي كبله وآلالف ما بػذٍ. ومثاٌ رلً ماًلي: 

ا ؟   خّبرووي مارا سأًخم ؟ أؾفاال ًخامى أم مىهبا غلىٍّ

ا و هجىم الشبُه هىسا ظيُا  ُّ ىس الشبُؼ غشفا صه  هَض

ا  ُّ  هج
ّ
 و الفشاشاث وزبت و ظيىها و الػطافحر بل ألز
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ا  ي أسي مالوا ظٍى
ّ
ما جأّملذ ؾفال‘ خلذ أو

ّ
ني ول

ّ
 ه

ا  ُّ  كل إلاً ًبطش الّػباب هثُفا ئن ّ جحذ الّػباب فجشا هل

ا  ٍّ ا لِغ شِئا لى حػلمىن صس ٍّ  ألُدُم الزي ًلىح صس

ا  ُّ با وصَشا حى ُّ ه ؾشظت ظخؿلؼ ًىما زمشا ؾ
ّ
 ئه

 (89: 9182)ئًلُا ابى ماض ي: 

ت مً البِذ ألاٌو ئلى ما كبل آلاخش )البِذ  ( 31-36(، والثاوي ألاخحر  )39-9الخلفُت اإلادعاٍو

جخخلف في الخلفُت.  و رلً في كطُذة "هي" . الخلفُت في ول بِذ هي الهاء وأما البِخحن آلاخشجحن كبل 

 ألاخحر فهي بخلفُت مُمُت، وهي ما ًلي: 

 ويهاحياًت ًحمذ سا  أسوي لىم غً شاغش ظاحش

ذ ُّ ذ حىاشيها   كاٌ : دغا أصحابه ظ
ّ
 في لُلت سك

مت ال واؾل فيها  فاهخظمذ في كطٍش غطبت  هٍش

 ... ... 

 أحعىاء بؿحر اظم ؟  أجخجل باظم مً تهىي ؟

 و جمخم خاشػا ... أّمي !!   فأؾشق ؾحر مىترر

 

ت في ول البِخحن مً اللطُذة، وجخخلف الخلفُت في ول مجمىغت مً البِخحن  -2 الخلفُت اإلادعاٍو

 مً الخلفُت في مجمىغت أخشي.  ومثاٌ رلً في كطُذة "حػالي" ما ًلي: 

 حػالي...   في الياط 

 ...     ئلى الىاط  

 حػالي ...     آماٌ

 ماٌ  ...    

 حػالي ...  في الىادي

 ... الشادي؟ 

 . في كلبي..

 ...ما رهبي؟

ىزا حتى آخش البِذ.  َو

 
 والخلفُت في كطُذة "ألاشباح الثالزت" ما ًلي: 

 ... سأس ي

 ... والىظىاط

 ... ألاسواح
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 ... أشباح

ىا  ...الػشٍش

 ... الػشحىها

 ... في الىزب

 ... غلى كلبي

 ... وال هبل 

 ... الؿفل

فه
ّ
 ... ًخيل

 ... ٌػشفه

-أ-أ-ألابُاث. وليل مجمىغت ظخت ابُاث. وهمـ الخلفُت َى : أالخلفُت في ول مجمىغت مً  -3

 ج، ومثاٌ رلً في كطُذة اإلاعاء ماًلي:-ج-ب

 ألسحب جشهؼ في الفػاء الّشحب سهؼ الخاةفحن 

 و الشمغ جبذو خلفها ضفشاء غاضبت الجبحن 

 و البحش ظاج ضامذ فُه خشىع الضاَذًً 

 لىّىما غُىان باَخخان في ألافم البػُذ 

ً ؟  ٍش
ّ
 ظلمى ... بمارا جفى

 ظلمى ... بمارا جحلمحن ؟ 

 أسأًذ أحالم الؿفىله جخخفي خلف الّخخىم ؟ 

 أم أبطشث غُىان أشباح الىهىله في الؿُىم ؟ 

 أم خفذ أن ًأحي الّذجى الجاوي و ال جأحي الىجىم ؟ 

ما 
ّ
 أها ال أسي ما جلمححن مً اإلاشاَذ ئه

 ً  أظاللها في هاظٍش

 (91: 9182ًا ظلمى ، غلًُ   )ئًلُا ابى ماض ي: جىّم ، 

 
ىان مجمىغت الخلفُت في ول زالزت أبُاث في الػمُان ، بىمـ أ  ب، وهي ما -أ-أ، أ-أ-َو

 ًلي:

 و غزسهاَم فما غزسوها  هم خفػىا الجىاح للجاَلُىا

 خّبروَم ، ًا أّيها الػاكلىها

ما هحً مػشش الشػشاء
ّ
ى ظّش الىبّىة فُىا  ئه

ّ
 ًخجل

* 
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شوَم ، فشّب خحر هبحر
ّ
 فػلخه الهذاة بالّخزهحر  ره

ما الىاط مً جشاب و هىس 
ّ
 ئه

فبىى الّىىس ٌػبذون الىىسا   و بىى الؿحن ٌػبذون الؿُىا  )ئًلُا ابى ماض ي: 

9182 :13) 

* 

ىان مجمىغت الخلفُت في ول أسبػت مً ألابُاث، بىمـ أ  ب،-أ-أ-ب، أ-أ-أ-َو

، مؼ لفظ مدعاو في ول  ى لفظ لعذ أدسي، وهي في كطُذة  ئلى آخٍش آخش مً املجمىغت َو

 الؿالظم ما ًلي:

 حئذ، ال أغلم مً أًً، ولىّني أجِذ

لا فمشِذ  وللذ أبطشث كّذامي ؾٍش

 وظأبلى ماشُا ئن شئذ َزا أم أبِذ

لي؟   هُف حئذ؟ هُف أبطشث ؾٍش

 !لعذ أدسي 

 أحذًذ أم كذًم أها في َزا الىحىد

 أظحر في كُىدَل أها حّش ؾلُم أم 

 َل أها كاةذ هفس ي في حُاحي أم ملىد

ني أدسي ولىً
ّ
 ...أجمّنى أه

 !لعذ أدسي 

ل أم كطحر؟ لي؟ أؾٍى لي، ما ؾٍش  وؾٍش

 َل أها أضػذ أم أَبـ فُه وأؾىس 

 أأها الّعاةش في الّذسب أم الّذسب ٌعحر

ها واكف والّذَش ًجشي؟
ّ
 أم هال

: 9182)ئًلُا ابى ماض ي:     !لعذ أدسي 

931) 

 
ىان مجمىغت الخلفُت في ول أسبػت مً ألابُاث، بىمـ أ ب، ولىً -أ-أ-ب، أ-أ-أ-َو

 لِغ بلفظ واحذ في آخش املجمىغت، وهي في كطُذة ابً اللُل، ومنها ما ًلي:

 أششف البذس غلى الؿابت في ئحذي الُالي

 فشأي الثػلب ًمش ي خلت بحن الذوالي

 خُاٌ ، خاف مً ران الخُاٌولما الح 

 واكشػّشا
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 وسأي لُثا معىسا واكفا غىذ الؿذًش

 الىادي صةحر
ّ
 ولما اظدشػش حعا مال

 فارا باإلااء ًجشي خاةفا غىذ الصخىس 

 (16: 9182)ئًلُا ابى ماض ي:        مىفهّشا          

 
ىزا -ب-أ-أ-أ-ب، أ-ب-أ-أ-أ-وفي كطُذة املجىىن فىمـ الخلفُت في ول مجمىغت : أ ب ، َو

-ب-أ-أ-أ-. وفي كطُذة هاس اللشي فىمـ مجمىغت ألابُاث : أ-أ-أ-أ-وجإخش املجمىغت بىمـ  أ

ج. وفي -ب-أ-ج، أ-ب-أ-أ، وكطُذة الىاظىت بىمـ : أ-أ-أ-أ-أ-ب، أ-ب-أ-أ-، أ-أ-أ-أ-أ-أ-ب، أ

ىزا -ج-ب-أ-ب-أ-ب-د، أ-ج-ب-أ-ب-أ-ب-د، أ-ج-ب-أ-ب-ًزهش الىؾً: أ كطُذة متى د، َو

 ادب مً كطُذة وفي ج، -ب-ب-ب-أ-أ-أ: بىمـ الجماٌ غشوطحتى آخش البِذ. وفي كطُذة 

 .ج-أ-أ-أ-أ ج،-ب-أ-ب-أ بىمـ فالخلفُت الضهىح

مً جلً البُاهاث فجري أن الخلفُت في كطاةذ ئًلُا أبي ماض ي في دًىان الجذاٌو هي اللافُت 

ؼ الخلفُت فيها.   ذ في اإلاػنى وجإزش في الىفىط لترجِب وجىظُم وجىَى  بلطذ الجماٌ التي جٍض

 وئرا هظشها ئلى سوي اللطاةذ فجري اظماء اللطُذة ما ًلي:

 الروي: الروي واسم القصائد حسب 2الجدول 

 العىىان الروي واسم القصيدة

شة اكىحان، ال اهذ وال اها كطُذة هىهُت -الىىن   الفاجحت، والػحن اإلاخىىش، و َص

 الػىلاء كطُذة غُيُت -الػحن

 السجُىت،و بش دي ًاسحب، وفي اللفش، واها، والػلُلت كطُذة باةُت -الباء

 الػفادع والىجىم، هم حشخيي كطُذة مُمُت -اإلاُم

ت -الهمضة  العماء، والحجش الطؿحر، و الفلحر كطُذة َمٍض

 الُدُم كطُذة ًاةُت -الُاء

ح الشماٌ كطُذة المُت –الالم   ٍس

 الؿشاب والبلبل كطُذة حاةُت -الحاء

 الؿحن، و الضمان، و غُذ الىهى كطُذة دالُت -الذاٌ

كؿشة الؿل، و ؾشامُت، و الؿذًش الخِىت الحملاء، و الخمثاٌ،و ألاظشاس، و  كطُذة ساةُت -الشاء

 الؿمىح، الذمػت الىشظاء

 الىمىجت املحؿمت، و الاله الثرزاس، مىث الػبلشي، ابىت الفجش، ًا شزاًَ كطُذة َاةُت-الهاء

  

ؼ الخلفُت الباحثت اهدشفذ وكذ ، دًىان في الشوي بدىَى   : ًلي ما وهي الجذاٌو
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 ماض ي :  جىىيع الروي في قصائد إيليا أبى 2الجدول 

 العىىان الروي 

 حػالى ط-س-ط-ق-ب-د-ٌ-ط

 ن-ن-م-م-م-ن ،   م-ن-د-ن-ن-ن

 ن-ن-ب-ن-ن-س ،   ن-س-م-ق-ق-ق

 ب-ب-ج-ع-ع-ن،   ع-ن-س-ٌ-ٌ-ٌ

 س-س-ن-ح-ح-ح،  ح-ح-ٌ-ٌ-ٌ-ٌ

 ء-ء-ٌ-ث-ث-ٌ،   ث-ٌ-ث-ب-ب-ب

 اإلاعاء

 ن-م-م-ن ، م-ء-ء-ن، ء-س-س-ن-ن

 ن-ن-ن-ن، ن-ب-ب-ن،  ب-ق-ق-ق

 ن-س-س-س

 الػمُان

 ن-ن-ٌ-ٌ-س ي،  ٌ-س ي-ٌ-ٌ-ٌ

 ط-ط-ٌ-ٌ-ن، ٌ-ن-ٌ-ٌ-ٌ

 ن-ن-ٌ-ٌ-س،  ٌ-س-ٌ-ٌ-ٌ

 ء-ء-ٌ-ٌ-ف،  ٌ-ف-ٌ-ٌ-ٌ

ٌ-ٌ-ٌ 

 املجىىن 

 هاس اللشي  ٌ-ء-ن-ء

 ابً اللُل ب-ن-ب-ء-س-ٌ

-ب-ق-ق-س-س-ف-ف-ٌ-ٌ-ب-ب-ن-ن-ح-ح-ط-ط

 س-س-ي-ي-ب

 الاشباح الثالزت

 هي (31-36)م -م-(  9-39ٌ ...)-ٌ-ٌ-ٌ-ٌ-ٌ-ٌ-ٌ-ٌ

 ء-ق-ٌ-ء، ٌ-ط-ب-ب

 ء -ٌ-د-ء، د-ج-م-م

 ء-س-ٌ-ٌ

 الىاظىت

 س-د-د-س  ،   د-ث-ث-ث

 س-ن-ن-س،   ن-س-س-س

 الؿالظم

 م-ٌ-ٌ-م  ،   ٌ-ن-ن-ن

 م-د-د-ٌ،    د-ٌ-ٌ-ٌ

 م-ث-ث-م،    ث-ق-ق

 م-ٌ-ٌ-م،  ٌ-م-م-م

 م-ب-ب-ب

 متى  ًزهش الىؾً الىىم ؟
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 غشوط الجماٌ ن-ن-ٌ-ٌ-ٌ

 مً ادب الضهىح د-س-د ،   س-ن-،ند -ٌ-ٌ

مً جلً البُاهاث، حػشف أن اللطاةذ في دًىان الجذاٌو كذ واهذ بشوي واحذ في ول  

كطُذة واحذة، وكذ جيىن بػذة سوي في ول كطُذة، وفي ول مجمىغت مً اللطُذة. ولىً 

 ماما حُذا. الاخخالفاث مترجبت ومىخظمت وبلطذ الجماٌ. فالشاغش يهخم بالىؿمت  والخلفُت اَخ

 
 الاخخخام

ت،  ُّ مً خطاةظ مذسظت اإلاهجش هي الذفاع غً الىؾً والحىحن ئلُه، والجزغت ؤلاوعاه

وسؾبت الخحر اإلاؿلم للجمُؼ. والاغخماد غلى الخؿاب اإلاباشش في الخػبحر. فهىان الخىىع في الخلفُت  

ت ُّ ى لىن مً  .ورلً باإلفادة مً اإلاىشحاث ألاهذلع اإلاىشح هالم مىظىم غلى وصن مخطىص َو

لف في ألاهثر مً 
ّ
ى ًخأ ألىان الىظم الشػشي. وكاٌ ابً ظىا ئهه  هالم مىظىم غلى هحٍى مخطىص، َو

لاٌ له  لاٌ له الخام، وفي ألاكل مً خمعت أكفاٌ وخمعت أبُاث، ٍو ظخت أكفاٌ وخمعت أبُاث، ٍو

 (.  7191ألاكشع )الطفذي، 

 ٌ الًلُا أبي ماض ي فيها كطاةذ ومىشحاث. فاللطُذة حعحر غلى ألاوصان  دًىان الجذاو

واما اإلاىشح فشػش فطُح الجلتزم فُه   الخلُلُت وأبُاتها مىظىمت غلى كافُت واحذة مً بحىس الشػش.

 أو كافُت واحذة بل ًخػذد رلً في ول كؿػت، فاإلاىشح شػش الًلتزم باالوصان الخلُلُت 
ً
اللطُذة وصها

فهزٍ ظاَشة في دًىان الجذاٌو هما كذ بحثىا في   ( .7191فُت )مطؿفى ظلؿان، ووحذة اللا

العابم غً جىىع اللافُت.  والخحلُل لهزا الذًىان لم ًىً شامال ودكُلا. فال بذ مً اظخمشاس 

 الخحلُل حتى اهدشف سوهم الجماٌ اهدشافا مبذغا مبخىشا بلُؿا. وهللا اإلاعخػان.

 

  املراجع:قائمت 

 
م ألاظذي   ، غلى الشابـ: حروف القافيت ...الروي وحشعباجه 7193، مشصة، هٍش

od=news&modfilewww.factiniraq.com/modblank.php?m ، خ جاٍس

 7191اهخىبش  96الاكخباط: 

 ، الؿبػت العادظت غششة، دون اإلاذًىت: داس الػلم للمالًحن.الجداول ، 9182ئًلُا أبى ماض ي، 

          www.ahlalloghah.com:  ، غلى الشابـالعروض وإيقاع الشعر العربي، 7191البحشاوي، ظُذ،

خ  7191 اهخىبش 96: الاكخباط جاٍس

http://www.arabiclanguageic.org/view_author.php?id=6011
http://www.factiniraq.com/modblank.php?mod=news&modfile
http://www.factiniraq.com/modblank.php?mod=news&modfile
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 ولُت التربُت للػلىم الاوعاهُت ، اليلُتجماعت املهجر، 7197حعحن غلي، ضفاء غبُذ. 

،  حامػت بابلىن، غلى الشابـ: 2اإلاشحلت  ، تكعم اللؿت الػشبُ اللعم

www.uobabylon.edu.iq.. ، :خ الاكخباط  . 7191اهخىبش  91جاٍس

)ئًلُا  النزعت إلاوساهيت في الشعر املهجري الذظىقي، هىس، جحذ اششاف محعً حُذس، دون ظىت، 

 أبى ماض ي أهمىرحا(

ف اإلاشاغش،  ، غلى الشابـ: َمعت  بين ساكىيها أسماء القافيت مً حيث حركاث ما، 7199َس

خ   http://www.hmst7ob.net/t27613.htmlالحب     اهخىبش 96: الاكخباط جاٍس

7191 

 غلى الشابـ مىغىع. وىم ، بحث عً الشاعر العربي، 7196ظلُمان، ظمش حعً. 

http://mawdoo3.com  :خ الاكخباط  7191اهخىبش  96جاٍس

،  غلى الشابـ: املىشحاث ألاهدلسيت 7191، غلبت. ، الطفذي 

https://www.babonej.com 
/muwashahat-andalusia-origins-and-structure-1747.html خ  جاٍس

 7191 اهخىبش 96: الاكخباط

 http://www.djelfa.info/vb غلى الشابـ املدارس ألادبيت،، 7197غبذ الجلُل 

/showthread.php?t=980706  :خ الاكخباط  7191اهخىبش  96جاٍس

م. ض خاوي، مٍش دًىان الػشب: مىبر حش للثلافت والفىش سه وشعرائه،  املهجري ومدار  ،7192غٍض

. http://www.diwanalarab.com/spip.php?article38791 وألادب غلى الشابـ

خ الاكخباط:   7191اهخىبش  96جاٍس

خ  http://faraheedy.mukhtar.me/lessons/lesson20 ،علم القافيت. 7192الفشاَذي، جاٍس

 7191اهخىبش  96الاكخباط: 

،  دسحت ماحعخحر  في اللؿت البييت إلايقاعيت في شعر الجىاهري ، 7199كاظم، ملذاد دمحم شىش، 

 لػلىم الاوعاهُت حامػت ضالح الذًً اسبُل، غلى الشابـ:الػشبُت وآدابها  في ولُت التربُت وا

shamela.ws/rep.php/book/4014  . :خ الاكخباط اهخىبش  96جاٍس

7191 

، ملالت ملذمت في اإلاإجمش رحلت في ديىان الجداول إليليا أبى ماض ي، 7191محلُت الصحت، َنيء. 

  7191ماًى  98-91حامػت حاهشجا الحيىمُت في    ICELAالذولي 

: الشابـ غلى ،7119 الفذاء، مجلت. وأقسامها أهىاعها... املىشحاث. 7119. ولُذ ظلؿان، مطؿفى

http://fedaa.alwehda.gov.sy/node/100097 خ  7191 اهخىبش 91: الاكخباط جاٍس

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/Default.aspx?fid=10
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/Default.aspx?fid=10
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lectx.aspx?fid=10&depid=3
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lectx.aspx?fid=10&depid=3
http://www.uobabylon.edu.iq./
http://www.uobabylon.edu.iq./
http://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1_%D8%A5%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
http://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1_%D8%A5%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://www.babonej.com/profile/27/
https://www.babonej.com/
https://www.babonej.com/
http://www.djelfa.info/vb%20/showthread.php?t=980706
http://www.djelfa.info/vb%20/showthread.php?t=980706
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article38791
http://faraheedy.mukhtar.me/lessons/lesson20
http://fedaa.alwehda.gov.sy/node/100097
http://fedaa.alwehda.gov.sy/node/100097
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 العىت الثالثت الثاهىي،،  ألادب املهجري، مىطىعاجه وخصائصه، 2002، مػعىش، حؿىُف

-http://bacdz.forums-free.com/topic) مىخذي اللؿت الػشبُت وآدابها، غلى الشابـ 

t865.html#p1559)  :خ الاكخباط  7191اهخىبش  96جاٍس

، غلى مدرست املهجر، 7192َالٌ، غبذ الحمُذ ، 

خ الاكخباط:   http://mrabdelhameed.blogspot.co.idالشابـ  96جاٍس

 7191اهخىبش 


