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 المستخلص 
تقديم دراسة نقدية عن تفعيلة )فاعل ( بوصفها تفعيلة مستحدثة في الشعر العربي المعاصر،  يحاول هذا البحث      

مبيّنا أن نازك المالئكة أعلنت أنها هي أول من ابتكرها، وقد تبيَّن لنا من خالل البحث أن هناك من سبقها في  
ودي أحمد شوقي وإيليا أبو ماضي  استعمال هذه التفعيلة من دون اإلعالن عن ذلك، فقد استعملها في الشعر العم 

هـ(، واإلمام  597هـ(، واإلمام ابن الجوزي )448وخليل مطران، وسبقهم كلّهم استعملها الحصري القيرواني )ت
هـ(، وشاعت هذه التفعيلة في شعر التفعيلة، وأصبح استعمالها متاحا للجميع،  696شرف الدين البوصيري )ت 
يوم مستساغا ومتواترا في كّلٍّ من شعر التفعيلة والشعر العمودي على حد سواء.   ويعدُّ استعمال تفعيلة )فاعل ( ال  

 الكلمات اإلفتتاحية: فاعُل، الدراسات اإليقاعية ، الشعر العربي المعاصر
 

Abstract 
     This paper tries to present a critical study of metric pattern of the subject as it is 

newly developed in rhythmic studies in contemporary Arabic poetry assumed to be 

firstly introduced by Nazik AlmaLaika. 

     This study shows that Ahmad Shawki , I lleiya bu-madhi and Khalil Mutran 

used it. And still eatlier used by Al hussar Alqairawani (D 448H), Imam Ibn Al-

Jawzi. D 597H) and Imam Sharafaldeen Albuseery (D 696H), and was used by all 

later poets as it is palatable in foot poetry and classical poetry alike. 

Key words: subject, Rhythmic Studies, Contemporary Arabic poetry 
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 المقدمة  
تعدُّ تفعيلة )فاعلن( إحدى التفعيالت العشر األساسية للعروض العربي، ويتألف      

من تكرارها بحر صاف هو البحر المتدارك، وهو البحر السادس عشر من بحور الشعر 
ينتمي إلى الدائرة العروضية الخامسة )المتفق(، التي تضم إلى جانبه البحر و العربي،  

 رك هي:المتقارب، وتفعيالت البحر المتدا
 فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن    فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن 

تكوين البحور اآلتية:   تشكيلها البحر المتدارك، في ، فضال عنتفعيلة )فاعلن( وتشارك
 البسيط )مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن(، والمديد )فاعالتن فاعلن فاعالتن فاعلن(، 

القول   تفعيلةويمكن   الشعر  تفاعيل بين إيقاعية فاعلية  عبأوس  تمتاز  (فاعلن)  ))إن 
 أخرى  تفعيلة مع واالشتراك والتدوير واإلضافة للتجزئة مرونتها، وتقبلها بسبب  العربي

الموسيقي في ومهما   كبيرا   أثرها فكان الواحدة،  القصيدة في  الشعر في التشكيل 
تفعيلة  (1)الحديث(( )فاعلن( في البحر ، ولو نظرنا في الزحافات والعلل التي تصيب 

)فاعلْن(:  به  فتصبح  الخبن،  البحر  هذا  حشو  في  ))يجوز  أنه  لوجدنا  المتدارك، 
إلى  وُتنقل  )فاعْل(،  )فاعلن(:  به  فتصبح  القطع،  حشوه  في  يجوز  )فِعلْن(...وكذلك 

الجزء (2))فْعلْن((( الثاني من  الساكن  الخبن هو ))زحاف يتمثل في حذف  ، علما أن 
ما القطع فهو ))علَّة تتمثل في حذف ساكن الوتد المجموع في آخر ، أ(3))التفعيلة(((

، وفضال عن )فِعلْن( و)فْعلن(، فإن )فاعلْن( يمكن أن  (4) التفعيلة، وتسكين ما قبله((
تأتي مرفَّلة، أي بزيادة سبب خفيف على وتدها المجموع، فتصبح: )فاعالتن(، ويمكن  

ساك حرف  زيادة  هو  والتذييل  مذالة،  تأتي  فتصبح: أن  المجموع،  وتدها  على  ن 
 .(5))فاعالن(

 شعر  في )فاعلن( وقد توصل الدكتور راشد علي عيسى في بحث له عن تحوالت      
تطبيقيا، إلى أنه   نموذجا  الصبور  عبد   لصالح  الليل  شجر  ديوان  التفعيلة، متخذا من

 ،لنْ فعِ  ،فاعلنْ  :أتيـي كما والجديدة القديمة اإليقاعية اهوتحوالت ن(فاعل) حصر يمكن))
، وهذا يدل على (6)((التنْ فعْ  فاعُل، ،التنْ فعِ  ،فاعالتنْ  ،النْ فعِ  ،النْ فعْ  ،لن، فاعالنْ فعْ 
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العالية على  تفعيلة )فاعلْن(، وعلى قدرتها  تتحرك عليها  التي  التحوالت  سعة مساحة 
العمودي التحوالت )فاعلْن( في الشعر  لـ    التنوع واستيعاب الدالالت المطلوبة، وإذا كانت 

 اآلتية: فِعلْن، فْعلْن، فاعالتْن، فاعالْن، فإنها اتخذت تحوالت إضافية في شعر التفعيلة،

إلى  انتقلت  اإلضافية  التحوالت  وهذه  وفاعُل،  فْعالتْن،  فِعالتن،  فِعالْن،  فْعالْن،  هي: 
ن ـــــ  أن الشعراء المعاصريالشعر العمودي مّرة أخرى، ويرى الدكتور شعبان صالح ))

حتى في الشعر العمودي ـــــ قد ألحقوا التذييل والترفيل بكل التغييرات بال استثناء، فنتج  
ال   الحال  بطبيعة  والترفيل  التذييل  لكن  فِعالْن،  فْعالتْن،  فعالْن،  فاعالْن،  ذلك:  عن 

النهايات(( في  إال  بصورة (7)يحدثان  استعمالها  ))شاع  قد  )فاعُل(  تفعيلة  أن  ويرى   ،
، وقد تحدث الباحث عمر مخلوف (8)ة في الشعر المعاصر، عموديا كان أم حرا((واضح

عن التحوالت المحتملة في فاعلن وأرجعها إلى أربعة صور وهي )فْعلْن ، فِعلن ، فاعُل 
وهنا البّد من اإلشارة إلى أن تفعيلتي )فْعلن، وفِعلن( كثيرتا االستعمال في   (9)  ، فِعَلُت(

وحديثا أما تفعيلة )فاعُل( فقد استعملها الشعراء ولكن بنسبة أقل من    الشعر العربي قديما
التفعيلتين السابقتين، وخطورة استعمال هذه التفعيلة يكمن إذا جاء بعدها  تفعيلة )فِعلْن( 

العربية الذائقة  تستسيغه  ال  وهذا مما  تفعيلة   (10)وعندها سيلتقي خمسة متحركات  أما 
عمر مخلوف فهي نادرة االستعمال بل قد تكون معدومة   )فعِلُت( التي ذكرها الباحث 

وذلك ألنها تتعارض مع الذائقة العربية مطلقا فهي تؤدي إلى اجتماع عدد كبير من  
المتحركات قد تصل إلى تسعة حروف متحركة متوالية وهذا مما ال يسمح به في إيقاع  

 .  (11)الشعر العربي
ونتوقف هنا لنبيِّن بأن اهتمامنا سينصب على تفعيلة )فاعُل(، واستعمالها في كل      

 من شعر التفعيلة والشعر العمودي.   
 أوال . )فاعُل(: التنويع الجديد عند نازك المالئكة 

إحدى        أنها  أو  )فاعلْن(،  لتفعيلة  جديد  تنويع  بأنها  )فاعُل(  تفعيلة  وصف  يمكن 
بد  وال  نازك   تحوالتها،  هي  التفعيلة  هذه  ابتكار  عن  تحدث  من  أول  بأن  اإلقرار  من 

المالئكة، وهي أول من استعملها في شعر التفعيلة، فقد جاءت في أول قصيدة حرة لها، 
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وهي قصيدة )الكوليرا(، التي نشرتها مجلة )العروبة( البيروتية في عددها الصادر في 
 .   (12)م1947األول من كانون األول من عام  

تفعيلة)فاعْل(،       في  أحدثته  الذي  الجديد  التنويع  عن  المالئكة  نازك  تحدثت  وقد 
جاء العصر الحديث، فإذا نحن ُنْحدث تنويعا  جديدا ، لم يقع فيه أسالفنا،    ثم))  فقالت:

هذا  يرتكب  من  أعلم،  فيما  عراء،  الشُّ في  وليس  )فاِعُل(،  إلى  )َفِعُلْن(  ُل  نحوِّ أّننا  ذلك 
ل قصيدة حرَّة كتبتها سنة  بدأتُ   سواي، م، ومضيُت فيه حّتى اآلن، 1947 فيه منذ أوَّ

 هذا مثال  مطلع قصيدتي )لعنة الزَّمن( من الخبب:
 كاَن المغرُب لوَن ذبيح  

 واألفُق كآبُة مجروح  
ل فيه هو:  طر األوَّ  فْعُلْن فاعُل فاعُل فْعُلنْ   ووزن الشَّ

خ النَّسق،  هذا  على  كثيرٌة  أشطر  جرت  الخبب((وقد  العروضّية في  للقاعدة  ، (13)الفا  
 ها من ديوانهي )لعنة الزمن( نازك المالئكة التي ذكرتها هنا قصيدة ونشير هنا إلى أن 

م، وقد ورد أن تاريخ كتابة هذه القصيدة هو  1957الذي صدر عام  )قرارة الموجة(،  
 .(14)م8/1950/ 12

تفعيلة )فاعُل( إلى تفعيالتها الخببية، مضي نازك المالئكة في الحديث عن تسرب  وت
عر فتقول : ))وأنا ُأقرُّ بأنَّني وقعُت في هذا الخروج عن غير تعمُّد، وقد ألفُت أن أنظم الشِّ

ور  ، تحملني خالل عمليَّة النَّظم موجة الصُّ ليقة، ال جريا  على مقياس عروضيٍّّ بوحي السَّ
لعروض والتَّفعيالت، وإنَّما تتدفَّق المعاني والمشاعر والمعاني واألنغام، دون أن أستذكر ا

ثمَّ فإنَّ )فاعُل( قد تسرَّبت إلى تفعيالتي وتضيف: ))،  (15)((موزونة على ذهني ومن 
حَّة واإلنثيال  )الخببيَّة( وأنا غافلة، وحين انتهيُت من القصيدة كان نغمها يبدو لي من الصِّ

، بحيث لم انتبه إلى ما فيه من خرو  تتحدث عن  ثم  ،  (16)ج عن تفعيلة الخبب((الطَّبيعيِّ
: ))وسرعان ما تنبيهها إلى خروجها عن تفعيلة الخبب، واعترافها بهذا الخروج، فتقول

احتجَّ عليَّ الدكتور جميل المالئكة، منبِّها  إلى خروجي عن تفعيلة الخبب، وقد أدركت 
دهشة، في سبب هذا الذي وقع فورا  أنَّه على حقٍّّ وأنَّ تفعيلتي دخيلة، وجلسُت أفكِّر، من
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فما ،  (17)((لي، فكيف ولماذا جاز أن تقبل أذني الُممرَّنة خروجا  على الوزن مثل هذا؟
وجاء الجواب بعد قليل من التَّأمُّل، كان من نازك المالئكة إال التأمُّل بحثا عن اإلجابة ))

قبل هذا الخروج وال ترى  وكان جوابا  بسيطا  واضحا : ُأُذني على ما مرَّ بها من تمرين، ت
ومعنى   تطوير سرُت إليه وأنا غافلة،وقعت فيه، وإنَّما هو  فيه شذوذا ، فليس هو خطأ   

، وتتأمَّل (18)ذلك أنَّ )فاعُل( ال تمتنع في بحر الخبب، ألنَّ اأُلذن العربيَّة تقبلها فيه((
))والحقُّ إنَّ قليال  فتقول:  للنظر في تكوينهما المقطعي،    في التَّفعيلتين )فِعُلْن( و)فاعُل(،

أنَّهما متساويان من   إلى  بدَّ أن يقودنا  )فِعُلْن( و)فاعُل(، ال  التَّفعيلتين  التَّأمُّل في  من 
بأسلوب  ذلك  من  التَّأكُّد  وسعنا  وفي  واحد،  طولهما  ألنَّ  تاّما ،  تساويا   الزَّمن  ناحية 

 العروضّيين: 
 ِع لُ َف ِع ُل ْن ـــــــــــــــــــ  َف ْا 

 ـــــ ـــــ     5ـــــــــــــــ ـــــ    5ـــــ ـــــ ـــــ 
فإنَّ بين أيدينا تفعيلتين تحتوي كلٌّ منهما على ثالثة متحرِّكات وساكن واحد، وإنَّما الفرق 

، ثم تقول عن )فِعلْن( و)فاعُل(: ))إن كلتا  (19)بينهما في مواضع المتحركات والّساكن((
من ضر  مطلع الوحدتين مكونة  الطويلة في  تقع  وإنما  طويلة،  وضربة  قصيرتين  بتين 

نازك المالئكة: ))ولعّلنا حرّيون فوق ذلك،   قالت وأخيرا   ،  (20) )فاعُل( وفي آخر )فِعلْن(((
بأن نلفت إلى أّن )فِع ُلْن( ليست إال مقلوب )فاِعُل( والعكس صحيح، فلو قلنا )َلْن َفِع، 
َلْن َفِع( لكانت مساوية لقولنا )َفْاِعُل، َفْاِعُل(، وال يخفى أنَّ ذلك كان سببا  في تفرُّع الخبب 

ا يجعل ورود )فاعُل( في الخبب سائغا  مقبوال ، حّتى من المتدارك األصليِّ ، وكلُّ هذ 
 ليصّح، في عقيدتي، أن نكتب قصيدة خببّية وزنها كما يلي:

 فاعُل فاعُل مفتعُلنْ 
 .(21)((أقبَل فجُرَك يا وطني

إن مناقشة نازك هنا مناقشة علمية للموضوع ؛ ولكنها لم تستطع أن تصل إلى      
نتيجة مقبولة ألن ) فِعلن ( ال يمكن أن تكون )فاعُل( أو معكوسها فهما مختلفتان كثيرا 
وقد ))حاولت أن تستعير لغة  غير لغتها، هي لغة الموسيقى ، لتثبت لنا إن كلتا الوحدتين  
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صيرتين وضربة طويلة وإنما تقع الطويلة في أول )فاعل( وفي مكونة من ضربتين ق
 .  (22)  آخر)فِعلْن( وإنهما تتساويان في عدد من األجزاء فكالهما يتألف من أربعة أجزاء((

األذن العربّية    نَّ وترى نازك المالئكة، وهي تدافع عن استعمالها تفعيلة )فاعُل(: ))أ     
لى وجه الّتنويع عبر وزن الخبب؟، هذا إذن هو الّسبب تقبل هذا، فكيف بها وهو يرُد، ع

الذي جعلني أتمّسك بتفعيلتي الّدخيلة، حّتى بعد تنبيه الدكتور جميل المالئكة، والواقع 
 : )*(أّنني لم أزل استعملها في حشو الخبب، ومنه آخر قصيدة كتبتها منه

  ــــذاه  وعٌد في شفة  الّزنبق  غّطى المرَج شــــــــــــــــــــــ
 وتألَُّق فجٍر منبثٍق فوق مسافـــــــــــــــــــــاٍت مبهورة  
 ونسائُم تعبُر في وديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍن مسحورة  

 . (23)((رؤى أغنية طافحٍة وندى وصالة   (إن  شاَء للاُ )
قاعدة  في بحر الخبب، يضيف إليه وتخلص نازك المالئكة إلى ))أنَّ إقرار ذلك       

ولو عدنا إلى أّول قصيدة ،  (24) سعة وليونة إلى هذا البحر الذي يفيق بفواصله الكبرى((
 :(25)موجودة فيهاكانت حّرة كتبتها نازك المالئكة، وهي )الكوليرا(، لوجدنــــا أّن )فاعُل( 

 أمواٍت عشروناــــ عشرُة 
 ُه محزون  ٌد يندبُ ٍن َجسَ ــــ في كلّ  مكا

 .َلت  كفُّ الموت  ما فعَ ــــ هذا 
 
 
 
 
 

 ثانيا . آراء النقاد في تفعيلة )فاعُل(
سنستعرض هنا آراء عدد من النقاد التي تدور حول تفعيلة )فاعُل(، واستعمالها      
 يتعلق بها. وما 
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ليس في العروض العربي ما يبرر استعمال تفعيلة عز الدين إسماعيل:    الدكتورأ .  
: ))إن العروض القديم ال يمكن  قال)فاعُل( كما يرى الدكتور عز الدين إسماعيل، فهو 

أن يسعفنا بما يبرر استخدام )فاعُل( في الخبب ، ولكن هذا ال يمكن أن يكون سيفا  
ه لهذه التفعيلة الطارئة  مسلطا على تجارب الشعراء الجديدة، وقد أعلن الذوق العام تقبل

على وزن الخبب، بعد ان تفشت في قصائد كثيرة من الشعر المعاصر الجديد، وفي 
ظني أنه لم ُيَمكَّن لهذه التفعيلة في الذوق، ولم يكثر استخدامها في الشعر الجديد، إال  

رى الدكتور ، وي(26)ألن بينها وبين تفعيلة الخبب نفسه )فْعلْن( ما سّميناه بعالقة التداخل((
إسماعيل أنه ))ليس من اليسير حتى اآلن ابتكار أشكال جديدة للتفعيلة، أو االستغناء  
عنها بنظام أو أنظمة من الضربات الخفيفة والضربات الثقيلة، وكل ما ظهر من جديد 
في هذا المجال هو استخدام )فاعُل( في وزن الخبب، وهي لم ترد من قبل في الشعر 

، ويؤيد الدكتور عز الدين اسماعيل خروج الشاعر (27)ه إليها العروضيون ((القديم ولم ينبِّ 
)) إنَّ  المحدث عن قواعد الوزن القديم واستكشاف إمكانيات موسيقية جديدة، فيقول:  

الشاعر المحدث قد يخرج على قواعد الوزن القديم فيستكشف إمكانيات موسيقية جديدة، 
. ولكن الناقد هنا لم يوضح  (28)رصودة من قبل((ال تقل في وقعها عن اإلمكانيات الم

 أهمية استعمالها أو عدم قبولها . 
سبق أن بيَّنا أن نازك المالئكة توصلت إلى أن التفعيلتين  محسن أطيمش:    الدكتورب .  

 )فِعلْن( و)فاعُل( متساويتان من ناحية الزمن تساويا تاما، وهذا ما توصل إليه الدكتور
قيمة   فأعطى  نسق،  لكل  الموسيقي  الّزمن  بحساب  قام  الذي  أيضا،  أطيمش  محسن 

( لكل سبب خفيف، وهذا يعني أن مقدار 1/2( لكل حرف متحرك، و)4/ 1مقدارها )
الّزمن الموسيقي لـ )فِعُلْن( يساوي مقدار الزمن الموسيقيٍّّ لـ )فاعُل(، فلكلٍّّ منهما: درجة 

نها الموسيقيِّ درجة وربع الّدرجة، وهذا يعني أّنها أبطء واحدة، أّما )فاعلْن( فمقدار زم
، وهو  (29)في األداء الّصوتيِّ )النُّطق( وأبطء في الّزمن الموسيقيِّ من الّنسقين الّسابقين

في هذا السياق يرى أن تفعيلة )فاعُل( ))من الّناحية اإليقاعّية تسهم جنبا  إلى جنب مع 
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يغتين )فْعُلْن( و)فِعُلنْ  ، ألّنها اختزال الصِّ عريِّ رعة على اإليقاع الشِّ ( في إضفاء طابع السُّ
 . (30)لـ )فاعلْن( األطول في الّزمن وفي النُّطق((

، وللمقطع 1ولو استعّنا بقواعد العروض الرقمي، الذي يعطي للمقطع القصير الرقم:     
 ، لتبين لنا ما يأتي:2الطويل : 

 2  1 1ساوي: َفِعُلْن: فــَ  ــعــِ   ُلْن : وت
   1 1 2فاعُل: فا  عـِـــ   ُل: 

وهذا يعني أن التفعيلتين لهما المقاطع نفسها وال يختلفان سوى بترتيب هذه المقاطع، 
 ويبقى االشكال األكبر في السماح بدخول العلة في الحشو . 

      
ين  يرّد الدكتور أحمد كشك على نازك المالئكة ومساواتها ب ج . الدكتور أحمد كشك:  

))في تبرير نازك هذا نظر كبير، ألّنها من أجل أن  التفعيلتين )فِعلْن( و)فاعُل(، فيقول:  
سّوت تماما  بين الوحدتين، وهما منعزلتان على أساس من    تقبل )فاعُل( في إطار)فِعُلْن( 

أن تراعي الّترتيب،   ن عدد المتحرِّكات والّسواكن، أو عدد المقاطع الّطويلة والقصيرة دو 
بين    وإذا نسّوي  وان  و)فعوُلْن(،  )فاعلْن(  بين  إيقاعّيا   نسّوي  أن  فعلينا  ذلك،  لنا  سّلم 

باعّية التِّفاقهمها تماما  في عدد المقاطع، وهذا   مر لم أ)مستفعلن( وكلِّ الّتفعيالت السُّ
 .(31)يقل به قائل((

بيَّنت       التفعيلتين )فِعلْن( و)فاعُل(، نعلم أن نازك المالئكة  م حول  تقدَّ وبضوء ما 
أنَّهما متساويتان من ناحية الزمن تساويا تاما، فضال عن أن عدد المتحركات والسواكن  
في كليهما هو نفسه، فيما بيَّن الدكتور محسن أطيمش أنهما متساويان في مقدار الزمن  

(، وكل هذا ما ال يختلف عليه اثنان، 3/4ا زمن موسيقي مقداره ) الموسيقي فلكل منهم
وما ال يختلف عليه اثنان أيضا أن لهما عدد المقاطع العروضية نفسه، ولكنهما يختلفان  
تتبعهما  تتألف من ضربتين قصيرين  )فِعلْن(  فتفعيلة  المقاطع،  ترتيب هذه  في طريقة 

( من ضربة طويلة واحدة تتبعها ضربتان  ضربة طويلة واحدة، فيما تتألف تفعيلة )فاعلُ 
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التفعيلتين في عدد المقاطع العروضية ال  ـــــ وتساوي  بلغة نازك المالئكة  ـــــ  قصيرتان 
 يعني تساويهما إيقاعيا، وذلك ألن ترتيب المقاطع فيهما مختلف.   

الدكتور  . البعولإ  د  عبدللا  أ:  براهيم  البعول  هللا  عبد  إبراهيم  الدكتور  البحر   نيرى 
صغر شاعر شاب وال  أوانتهاء ب،  ليه الشعراء ابتداء من نازك والسياب إالمتدارك ))مال  

باحتهم للقبض في حشوه الذي انقذ الوزن من الرتابة وجعله قابال للتكوين  إسيما بعد  
راني أ))، وهو هنا يميل إلى رأي الدكتور عبد الرضا علي، وهو يضيف:  (32)والتنويع((

 . (33)صبح مطية الشعراء حديثا((أن المتدارك إذا قلت : إغير متجاوز الحد 
 

   ثالثا : إشكالية المصطلح :
من المعروف أن دخول الزحافات والعلل عند العروضيين مبني على فكرٍّ عروضي       

ثابت، وهو أن الزحاف ما كان داخال على ثواني األسباب، والعلة يمكن أن تدخل على 
سباب واألوتاد؛ وتفعيلة )فاعُل( سقط منها الحرف الخامس الساكن وهو جزء من وتدٍّ األ

 مجموع ولذلك اجتمع في هذه التفعيلة أمران:  
  .األول: سقوط الحرف الخامس الساكن وهو عند العروضيين يسمى زحاف القبض 

 والثاني: دخوله على الوتد ، وهذا مخالف لما جاء به العروضيون.  
الدكتور   ونالحظ أن قسما من النقاد المعاصرين حاولوا مناقشة هذا األمر ومنهم:     

ل إلى )فاعُل(،  محسن أطيمش الذي تحدث عن التغيُّر الذي جعل تفعيلة )فاعلْن( تتحوَّ
قول: ))لم يقل العروضّيونـ ـــ على حدِّ علم الباحث وعن التسمية المناسبة لهذا التغيير، في

ــــ شيئا  عن )فاعُل( في سياق المتدارك، وال ندري على وجه الّتحديد أهي عّلة أم زحاف، 
إّن   التي تقول  القديمة  العروضّية  القاعدة  يا  مع  تمشِّ إلى اعتبارها عّلة  أميل  أّني  غير 

باب، وما دام الّتغيير قد حصل في وتد )فاعلْن( الّزحاف هو الّتغيير الحاصل بثواني األس 
 . (34)فهي أقرب إلى كونها عّلة((
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ل )فاعلْن( إلى )فاعُل(،       وحديث الدكتور أطيمش عن التغيير الذي حصل عند تحوُّ
أهو زحاف أم علَّة، وميله إلى عدِّ هذا التَّغيير علَّة، ألن التَّغيير حصل في وتد، فنقول: 

)فاع ل  تحوُّ يسميه  إن  ما  وهذا  منها،  الساكن  الخامس  بحذف  جرى  )فاعُل(  إلى  لْن( 
العروضيون بالقبض، وهو من الزحافات، التي تدخل كما هو متَّفق عليه عند العروضيين  
على ثواني األسباب، ولكنَّ الساكن الخامس هنا لم يكن ثانَي سبب، بل كان ثالَث وتد، 

 وهو غير جائز عند القدماء. 
بدخول وكذلك        الحر  الشعر  شعراء  إباحة  عن  علي  الرضا  عبد  الدكتور  تحدث 

فيقول:  )فاعُل(،  لتصبح  )فاعلْن(،  تفعيلة  على  فإّن  )  القبض   ، الحرِّ عر  الشِّ في  )أّما 
عر  استغالل شعراء الحركة لمختلف األضرب في القصيدة الواحدة، وتسامحهم في الشِّ

مخبونـة )فِعُلْن( والمخبونة المضمرة )فْعُلْن(، باستخدام الّتفعيلة الّصحيحة )فاعُلْن(، وال
ابتداء  من نازك المالئكة  إليه كثيرا ،  مّما أسهم كثيرا  في قتل رتابة هذا الوزن، فمالوا 
والّسّياب، وانتهاء  بأصغر شاعر شاب، فضال  عن أّنهم أباحوا في حشوه القبض )فاعُل( 

مع   يستعمل  معروف  هو  كما  والقبض  الالم،  و)مفاعيُلْن(: بضمِّ  )فعوُل(،  )فعوُلْن(: 
على   ،(35)(((ن)مفاعل  التسمية  وترك  علة  أم  زحافا  يعّد  مما  هي  هل  يذكر  لم  ولكنه 

  ، تحديدها  دون  القبض  وهو  أن  االطالق  فيرى  البعول  هللا  عبد  إبراهيم  الدكتور  أما 
نقذ الوزن  وهو بحسب رأيه قد أ  المتدارك  لقبض في حشوا  واباحالشعراء المعاصرين قد أ

، ولكنه لم يتحدث هل القبض هنا زحاف   (36)من الرتابة وجعله قابال للتكوين والتنويع
 أم عّلة .  

ويمكن أن نالحظ من آراء النقاد السابقين أن المسألة خالفية وال يمكن الوقوف      
فيها على رأي محدد، ولكن إذا ما أردنا أن نجمع بين هذين األمرين )القبض، العلة( 

نستطيع القول أن ما حدث في تفعيلة )فاعُل( هو )عّلة القبض( ونميزها عن )زحاف ف
القبض( الذي يدخل على )فعولن، مفاعيلن( وفي الوقت نفسه هو )عّلة( ألنه دخل على 
ما نهايته وتد وبذلك يكون هذا المصطلح العروضي )عّلة القبض( توافق مع ما جاء 

 العروضي من جهة أخرى .   به النقاد من جهة وتناسب مع الفكر
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لية استعمال )فاعُل( في الشعر العربي :   رابعا . أوَّ
بعد أن أطَّلعنا على رأي الشاعرة نازك المالئكة حول تفعيلة )فاعُل(، وإعالنها أنها       

لية هي أول من استعمل هذه التفعيلة في كتابة الشعر،  كان ال بد لنا من البحث عن أوَّ
قد بحث   عيسى علي راشد  ي الشعر العربي، وقد وجدنا أن الدكتوراستعمال )فاعُل( ف

 ريادتها  إثبات  ذكي بإيحاء تحاول المالئكة أن واضحا   بدا ))لقد وقال:  ،  في هذا األمر
 (فأورد  تقريبا ، سنة بثالثين ذلك إلى سبقها ثمة من  أن فاتها لكن )فاعُل( استخدام في

 هو ذلك التفعيلة، شعر في الموسيقي التنوع زمن قبل خببية عمودية قصيدة في فاعُل(
 :مطلعها التي قصيدته في شوقي أحمد 

 األخضر   هُ شاطئُ  والجنةُ  الكوثر      وَ هُ  العذبُ  يلُ النّ 
 : )فاعُل( مستخدما   قال إذ 

 قار  و  وَ  منهُ  اةٍ ـــــــــــــــــــــألن ار      ــــبج ليس رى ويُ  جارٍ 
 لن  فع   فاعلُ  لن  فع   لن  فع         لن  فع   فاعلُ  ن  لفع   لنفع  

 (37)؟((غافال   شوقي كان فهل
قصيدة   ونبيِّن أن البيت المذكور الذي جاءت فيه )فاعُل( هو البيت السابع من     

وهي من البحر المتدارك، وتتألف من  ،  (38))النيل( وهي من ضمن )أغنيات وأناشيد(
أبيات،10) شعر    (  في  )فاعُل(  تفعيلة  عن  بحثنا  )وعندما  شوقي  ـــــ  1868أحمد 

، وجدنا أنها جاءت في المواضع اآلتية، فضال عن البيت الذي ذكره الدكتور م(1932
 راشد علي عيسى: 

   :(39)أ . نشيد )الَيوَم َنسوُد ِبوادينا(
 :( بيتا، ومطلعه 12وهو من البحر المتدارك، ويتألف من )

َن ماضينا   الَيوَم َنسوُد ب وادينا    َوُنعيُد َمحاس 
 :السابع هو البيت و 

ُذ الَشمَس َلُه تاجا     َوُضحاها َعرشًا َوّهاجا   َنتَّخ 
    وتقطيعه الشعري هو : فاعُل فْعلْن فِعلْن فْعلْن     فِعلْن فْعلْن فْعلْن فْعلنْ 
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   :(40)ب . نشيد الكشافة
 :( بيتا، ومطلعه 16تألف من )وهو من البحر المتدارك، وي

بريُل الروُح َلنا حادي  َنحُن الَكّشاَفُة في الوادي     ج 
 :وبيته السادس هو

ُر الَخيَر َوَنسَتب ُق     ما َيرضى الخال ُق َوالُخُلقُ   َنبَتد 
    فْعلْن فِعلْن فِعلْن     فْعلْن فْعلْن فِعلْن فِعلنْ  فاعلُ وتقطيعه الشعري هو : 

إذن فإن الدكتور راشد علي عيسى يرى أن أحمد شوقي هو أول من استعمل تفعيلة       
أن إيليا أبا ماضي هو أول من استخدم هذه   )*()فاعُل( ))ولكن في رأي )س. موريه(

 : فيها قالم التي 1927التفعيلة في قصيدته )االشباح الثالثة( التي كتبها سنة  
 حّتى  طأطأُت  لُه  راسي   النَّوُم  وما   برحا    راوَدني

 جفوني   فانفتحا     باُب   الّرؤيا   والوسواس   أطبقُت  
 *** 

  أبصرُت كأّني في موضع      ما   فيه   غيُر    األرواح  
((      بعيدًا   أتطلَّع  فوقفُت       ( 41)فلمحُت   ثالثَة    أشباح 

  1889)  (إيليا أبو ماضيلـ )   )األشباح الثالثة(  ةفي قصيد جاءت  )فاعُل(    ونبيِّن أن     
 ( م، في المواضع اآلتية: 1957ـــــ 

 : في صدر مطلع القصيدة، وهوأ . 
ُم َوما َبر حا     َحتَّى َطأ َطأ ُت َلُه َرأ سي((  ( 42)))راَوَدن ي النَّو 

 والتقطيع الشعري لهذا البيت هو: 
لُ   ْعُلْن َفْعُلْن فِعُلْن َفْعُلنْ َفْعُلْن َفِعُلْن َفِعُلْن       فَ  فاع 

 
 ب . في صدر البيت الثاني من المقطع الثاني للقصيدة، والمقطع هو: 

 ))أبصرُت كأّني في موضع      ما فيه غيرُ األرواح  
  )) باح  ُت َثالَثَة َأش  ُت   َبعيًدا    َأَتَطلَّع      َفَلَمح    (43)َفَوَقف 
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 الثاني هو: والتقطيع الشعري للبيت 
لُ َفِعُلْن  َفِعُلْن      َفْعُلْن     َفِعُلْن  َفِعُلْن  َفِعُلْن  َفْعُلنْ  َفاع 

 جـ . في عجز البيت األول من المقطع الخامس، وهذا البيت هو: 
ُل(( سي ما هذا الَفَرُق؟     ال رمٌح مَعُه ال َنب   (44)))يا نف 

 والتقطيع الشعري لهذا البيت هو: 
 َفْعُلْن َفْعُلنْ  فاعلُ َفْعُلْن  َفْعُلْن  َفْعُلْن َفِعُلْن     َفْعُلْن   

ء . في بيتي المقطع الحادي عشر، إذ ظهرت )فاعُل( في صدر البيت األول وعجزه، 
 فيما ظهرت في عجز البيت الثاني، وهذان البيتان هما:  

ُبُل  ماًء َوُتراَبا     َوُنشيُد   ُبيوًتا  وق باَبا   ))َأو   َنج 
َنُع َحل وى َوَكباَبا((   صاَبا     َأو  َنص  ُه َأن  ن  َعُل م     (45)َأو  َنج 

 والتقطيع الشعري للبيتين السابقين هو: 
لُ َفْعُلْن َفِعُلْن  لُ َفْعُلْن     َفِعُلْن َفِعُلْن  فاع   َفْعُلنْ  فاع 

لُ فَفْعُلْن َفِعُلْن َفْعُلْن َفْعُلْن     َفْعُلْن َفِعُلْن    َفْعُلنْ  اع 
 ونبيِّن هنا أننا قمنا بمد حركة الهاء في )منُه(.  

 في عجز البيت الثاني من المقطع الرابع عشر، وهذا البيت هو: ه . 
)) كا     إ يَّاَك  َأنا    َلو   َتَتَذكَّر  ن  نّ ي َبل  م  َحُك م   ( 46)))ما َتض 

 والتقطيع الشعري لهذا البيت هو: 
لُ َفْعُلْن َفِعُلْن  َفْعُلْن  َفْعُلْن     َفْعُلْن َفِعُلْن   َفْعُلنْ  فاع 

ومن خالل اإلحصاء الذي قمنا به وجدنا أن تفعيلة )فاعُل( قد جاءت عند عدد من     
خليل  الشعراء المعاصرين والقدماء ومن الشعراء المعاصرين ما جاء عند الشاعر 

 ر البيت اآلتي: في صد ( م، 1949ـــــ  1871مطران )
قٌ   َوُلصوصٍ  ُلصوصٍ  َبي نَ  ما)) لى ف ي  َفر  َنى(( اأَلع     (47)َواأَلد 

 والتقطيع الشعري لهذا البيت هو:
لُ َفْعُلْن   َفِعُلْن    َفْعُلْن    َفْعُلْن  َفْعُلْن  َفْعُلْن  َفْعُلنْ   فاع 
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الدين        شرف  لإلمام  الهائية  القصيدة  في  جاءت  قد  )فاعُل(  تفعيلة  أن  ووجدنا 
 :(48)هـ(، التي تتألف من ثمانية أبيات، والتي مطلعها696البوصيري )ت 

َرت ه   بُح بدا م ن  طلعت ه      والليُل دجا م ن  َوف   الصُّ
 والبيت الذي جاءت فيه )فاعُل( هو البيت السادس، وهو: 

بُّ دعاُه لحضرت ه    جبريُل أتى ليلَة أسرى     والرَّ
 ولو أجرينا التقطيع الشعري لهذا البيت لحصلنا على ما يأتي: 

 فْعلْن     فْعلْن فِعلْن َفِعلْن فِعلْن      فاعلُ فْعلْن فِعلْن 
 وهكذا فإن تفعيلة )فاعُل( كانت حاضرة هنا.  

 هـ(597اإلمام ابن الجوزي )
، هـ( 597)( في بيتين من األبيات التي كتبها اإلمام ابن الجوزي  وجاءت )فاعلُ     

 والبيتان هما: 
ساكَ       ر كَ  َعن       َرَجعوا إ ذا اأَله لُ  َين  َمعُ  ال َقب  َبا َتس    َكذ 

      ... 
 ( 49)وافَق  والعمُر  به رمٌق      فكأن  قد فاَت وقد ذهبا     

 السابقين على التوالي هو: والتقطيع الشعري للبيتين 
لُ   َفِعُلنْ   َفْعُلنْ      َفِعُلنْ  َفِعُلنْ   َفْعُلنْ   َفْعُلنْ        َفِعُلنْ   فاع 
 َفِعُلنْ   فِعلنْ   َفْعُلنْ   َفَعُلنْ      َفِعُلنْ  َفِعُلنْ   َفْعُلنْ   فاعلُ      
على  وعلَّ       مرعي  محمود  الدكتور  الحوزي  ا   بيَتيق  ابن  نـجد إلمام  ))هنا  فيقول: 

الشعر،  القدم في  يعني استعمالها منذ  الشاعر قد استعمل فاعُل بشكل واضح، وهذا 
 . (50)((وليست تفعيلة حديثة كما قد يتصور البعض 

ومن الباحثين الذين اهتموا بالخبب وبتفعيلة )فاعُل( وأسهموا بالتوصل إلى نتائج       
في بحثي عن الخبب، الذي يقول: ))  مهمة في هذا الموضوع الدكتور عمر مخلوف،

أثرت مشكلة )فاِعُل(، وذكرُت أن من تحّدث عنها إنما كان يعتبرها ابتكارا  جديدا  لم يرد 
فهي أقدم كثيرا  مما   ،وشككت في ذلك كّله  ،في شعر القدماء، وال سّجلها العروض القديم
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وعلى ويضيف: ))  ،(51)((يّدعون، وألنها من خصائص الخبب كان ال بد لها من الظهور
شعراء  أشهر  عند  وجدته  مثاال   فهاَك  القديمة  الخبب  قصائد  معظم  ضياع  من  الرغم 

 :ل فيهاقاهـ( في قصيدة 488ت الحصري القيرواني ) ،الخبب 
َك الُمَتعّجُب من  َجَلدي     الـَبـَرد   اإلغريـض  أم  َأَعـن    ضح 

ف  ُتـرىكـم    الُعـَقـد    فــي ىَنَفثـاٌت  َلـَك      يـا هاروتـيَّ الّطـر 
 .(52)((هـ( بما يزيد عن مئة وتسع سنوات 597ت وهو أسبق من ابن الجوزي ) 

ساق الدكتور مخلوف شواهد شعرية متعددة جرى فيها استعمال تفعيلة )فاعُل(، فقالت: و 
 :(هـ658ت هاك مثاال  آخر البن األّبار البلنسي ))) 

ب  َرسا وَتداً  ُتُه في التر   وعلـى األفـالك  لـُه ُطُنـبُ  َبي 
 :(ه615ت الشاغوري ) نولفتيا 

ــراض  وطول  صدو  ـر َك واإلع  َك والَمَلل  آهـًا مـن  هـج   د 
 (53)((ال بـل  واهـًا ل َسجـايـا الـَمـل ـك  األفَضل  نور  الدين علـي

ولو بحثنا عن )فاعُل( عند العروضيين، فسنجد أن الدكتور عمر مخلوف قد قال      
الدين  في هذا الصدد: )) فلم أجد غير ضياء  القدماء  العروضيين  ذَكرها من  أما َمن 
هـ(، وإْن كان ذْكرها عنده لم يكن تسجيال  واقعيا  لورودها في 560ت الحسني الراوندي )

وإنما ظهرت   تقليب الشعر،  على  يقوم  افتراضيا   توليدا   تفاعيله  يوّلد  وهو  َعَرضا   لديه 
مواضع المتحركات والسواكن، وقد عّدها تفعيلة  قائمة بذاتها، يتألف من تكرارها شعر 

 :مّتزن، ومّثل لها بقوله
ر َي وه ـَو جَ      بيب َي ساعَة أعَرَض ليَت حَ   ( 54)((ميـلُ أجَمَل هج 

 فْعلنْ عُل فاعُل فاعُل فاعُل    فاعُل فاعُل فاعُل فا  ووزن هذا البيت هو :
 خامسا . )فاعُل( في الشعر العربي المعاصر

اخترنا أن نورد عددا من الشواهد الشعرية لعدد من الشعراء الذين جاءت في أشعارهم      
 تفعيلة )فاعُل( على سبيل المثال ال الحصر، وإال فهو كثير: 

 بدر شاكر السيابأ . 
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( قصيدة، 14بلغ عدد القصائد التي اعتمد السياب في كتابتها على البحر المتدارك )     
، وهذه قصائد (55)من مجموع قصائد شعر التفعيلة للسياب   %11ر 5ل ما نسبته  وهذا يشكّ 

، (56)هي: في ليالي الخريف، وأغنية قديمة)وهما من المجلد األول من ديوان السياب(
من المجلد الثاني من الديوان، وهي على التوالي: أغنية في شهر أما بقية القصائد فهي  

)ثالثة مقاطع منها(، المسيح  1956آب، عرس في القرية، تموز جيكور، رؤيا في عام 
أيوب) سفر  شابت،  جيكور  روما،  في  حنين  وفيقة،  شباك  الصلب،  سفر 5عبد   ،)

)فاعلْن( في مجمل هذه ، وقد اتخذت تفعيلة  (57)(، في الليل، وعكاز في الجحيم7أيوب)
فِعلْن، فاعالْن، فاعالتْن، فْعالْن، فْعالتْن،  فْعلْن،  التحوالت اإليقاعية اآلتية:  القصائد 

 فاعُل، فضال عن عما سنعرضه في الشواهد الشعرية.
 وقد جاءت )فاعلْن( بصورة )فاعُل( في المواضع اآلتية من شعر السياب:     

 )أغنية قديمة( ، وكما يأتي: . الموضع األول: جاء في قصيدة 1
...أصداءُ    ُأغنيُة حبٍّ

 (58)تنأى...وتذوُب...وترتجفُ    
 م. 7/1948/ 20اريخ كتابتها وهو:  تنذكر هنا أن القصيدة جرى تذييلها بو 

المقطع، ولكن بإضافة حرف  الشعري األول من هذا  السطر  وقد جاءت )فاعُل( في 
 لهذا السطر الشعري هو: متحرك في نهايتها، والتقطيع الشعري 

ـب ن   أصــداء    ُأغنَيُة  ُحـــ 
لن     فع الن        فاعُلُت  فع 

 
 

 ويمكن تقطيع هذا السطر الشعري بطرقة ثانية، وكما يأتي:
 ُأغنيــَ  ــُة حبــ   ــب ن  أصــ   ــداء  
ل   لن     فع  لن     فع   فاعُل  فع 
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ا الضمة  بإشباع  قمنا  هنا  أننا  مالحظة  أي مع  )أغنيُة(،  كلمة  نهاية  في  جاءت  لتي 
 جعلناها )أغنَيتو(.  

 . الموضع الثاني: جاء في قصيدة )حنين في روما( ، وكما يأتي:  2
 ما أسعَدها، ما أشقاها؟!    

 أرضي، آسيُة العريانه       
 أنا في روما أبكيها وأعيُش بذاكر ها     
 (59)أألنَّك  فيها أهواها؟      

وقد جاءت )فاعُل( في السطر الشعري الثالث من هذا المقطع، والتقطيع الشعري لهذا  
 السطر الشعري هو: 

 أنا في  روما  أبكيــ  ها َوَأ  عيُش بــ  ذاكر ها
لن   فاعُل   فاعُل   فاعُلُتن   لن   فع   فع لن    فع 

 لة أخرى هي )فاعُلُتْن( ، أي )فاعُل( مرفَّلة. وهنا ظهرت إلى جانب )فاعُل( تفعي
وقد ساورنا الشك في صحة كلمة )بذاكرها( التي جاءت في السطر الثالث من هذا      

المقطع، وقلنا ربما تكون )بذكراها( توافقا مع القافية في هذا المقطع )أشقاها، أهواها( ، 
ة )المعبد الغريق( التي أعادت وتأكدت لنا صحة شكنا عندما عدنا إلى المجموعة الشعري 

 نشرها مؤسسة هنداوي، فقد وجدنا السطر الشعري الثالث بالصورة اآلتية:  
 ( 60)أنا في روما أبكيها وأعيُش بذكرا ها

 والتقطيع الشعري لهذا السطر الشعري هو: 
لن   فاعُل   فاعُل   فع التن    لن   فع   فع لن    فع 

 
 

 ( م1981ـــــ  1931) صالح عبد الصبورب . 
 :(61)يقول صالح عبد الصبور في قصيدته )مرثيَّة صديق كان يضحك كثيرا (

 ديقي كاَن َص 
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 فاعُل فْعلنْ  
 حيَن يجيُء الليل  

 فاعُل فْعلْن فْعلْ 
 حّتى ال يتعطََّن كالخبز  الُمبتل  
 فْعلْن فاعُل فاعُل فْعلْن فْعالُتنْ 

ُل خمراً   يتحوَّ
 َفِعلْن َفِعلْن َفا 

 تتالمُس ضحكُتُه األسيانُة في ضحكت ه  الفرحانة  
 عُل فاعُل فاعُل فْعلْن فاعُل فْعلْن فِعلْن فْعالُتْن  

 طينًا أسوَد،
 فْعْل فاعلُ 

 بّلوراً 
 فْعالُتنْ 

 ( م 1998ـــــ  1923نزار قباني ) جـ . 
بتي(، جاء أول استعمال لتفعيلة )فاعُل( عند نزار قباني في مجموعته الشعرية )حبي     

عام   صدرت  كل (62) م1961التي  من  أكبر  منها:  اآلتية  القصائد  في  جاءت  وقد   ،
وجميلة  واألصابع،  الكبريت  األحزان،  نهر  وسجائري،  صديقتي  كلمات،  الكلمات، 

، واستمر استعمال نزار قباني لهذه التفعيلة في مجموعاته الشعرية الالحقة  (63)بوحيرد 
لمجموعته الشعرية )حبيبتي(، وهذه شواهد شعرية استعمل فيها الشاعر نزار قباني تفعيلة 

 )فاعُل(، اخترناها من مجموعته الشعرية )حبيبتي(: 
 
 ُيسمُعني  حيَن  يراقُصني     كلماٍت  ليست   كالكلمات  .  1

راعي     يزرُعني في إحدى الغيمات          (64)يأخُذني م ن  تحت  ذ 
 والتقطيع الشعري لهذين البيتين هو: 



 

 التاسع والعشرون العدد  | 278

 م. د. غزاي درع فاضل النعيري &أ. م. د. عالء حسين عليوي البدراني 

 

 فاعُل فْعلْن فِعلْن فِعلْن     فِعلْن فْعلْن فْعلْن فِعالنْ 
 فاعُل فْعلْن فاعُل فْعلْن     فاعُل فْعلْن فْعلْن فْعالنْ 

  (65)((أنغاَم بيان   طُ يتساق     هما الدمُع األسوُد فوقَ . )) 2
   فْعلنْ  فاعلُ فْعلْن فْعلْن فِعلْن فِعلْن     فِعلْن فِعلْن والتقطيع الشعري لهذا البيت هو: 

   أعماني العاشرُ  والَقَدحُ      وكحولي   وتبغي   عيناك  
   ... 
   (66) إيماني صدري  في حطَّمَ      حطَّمني األسودُ  ومصيري   
َرد  اإلسُم: جميلُة بو .  3  َحي 

 أجمُل ُأغنيٍة في المغرب        
 أطوُل نخلة        
 َلَمَحت ها واحاُت المغرب        
 أجمُل طفلة        
مَس ولم تتَعب          ( 67)أتَعَبت  الشَّ

 والتقطيع الشعري لهذا المقطع هو: 
 فْعلْن فِعلْن فِعلْن فْعلنْ 

 فْعلْن فْعلنْ فاعُل فاعُل 
 فْعلنْ فاعُل 

 فِعلْن فْعلْن فْعلْن فْعلنْ 
 فْعلنْ فاعُل 
 فْعلْن فِعلْن فْعلنْ فاعُل 
ويمكن القول بشكل عام إن تفعيلة )فاعُل( حاضرة بكثرة في شعر نزار قباني       

 بنوعيه: العمودي وشعر النفعيلة.
 ( م 2015ـــــ  1930د .  عبد الرزاق عبد الواحد )
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التي سّماها بـ قصيدة عبدالرزاق عبدالواحد    عن الدكتور محسن أطيمش،    . تحدث   1 
)المصادرة( ، فقال عنها: ))فإن قصيدة عبد الرزاق عبد الواحد قد وظَّفت في أكثر من  

يغة مع عّلة الّنقص والزِّحاف،   بيت الصيغة اإليقاعّية الجديدة )فاعُل( ، وتبرز هذه الصِّ
 في قوله:

 فيها وجهي   أطلُب مرآًة ُأبصرُ 
 . (68)وفي مواضع عديدة من القصيدة((

، والتقطيع الشعري للسطر الشعري (69)والقصيدة المعنية هنا هي )مصادرة منشور سري(
 الذي أورده الدكتور أطيمش هو: 

 فْعلْن فْعلْن فِعلْن فْعالتنْ فاعُل 
(،  أما المواضع األخرى في قصيدة )مصادرة منشور سري(، التي جاءت فيها )فاعلُ 

 فسنذكر منها مع التقطيع الشعري الموضعين اآلتيين: 
 ـــــ الموضع األول: 

 معذرًة 
   (70)سُأحاوُل رؤيَتُه وفَق أعين ُكم    

 والتقطيع الشعري لهذين السطرين الشعريين، هو:  
 فاعُلتن  

 فِعلْن فِعلْن فِعلْن فاعلْن فِعلنْ 
 بزيادة سبب خفيف عليها. ومن الواضح أن )فاعُل( جاءت هنا مرفَّلة أي 

ا، وكما  ويمكن أن ُيكتب هذان السطران الشعريان بطريقة ثانية، وذلك بجعلهما بيت ا واحد 
 معذرًة سُأحاوُل رؤيَتُه وفَق أعين ُكم  يأتي: 

 فْعلْن   فاعُل فاعُل فاعُل فاعلُ والتقطيع الشعري لهذا السطر الشعري هو: 
 و غير مسبوق. وهنا تكررت )فاعُل( أربع مرات على نح 

 وتفعيلة )فاعلتْن( تساوي تفعيلة )مْسَتِعلْن(، وهذا واضح في العروض الرقمي وكما يأتي:
ــ  َلُتن   َلُتن    فا  ع   فاع 
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         2  1  3   
ــ  َتــ  ـع ُلن   َتع ُلن   ُمس   ُمس 

         2  1  3   
 : (71)ـــــ الموضع الثاني

وتين  معاً      وحدي أملُك هذين  الصَّ
 فاعُلُتن   فْعلْن فْعلنْ فاعُل  فْعلنْ    

 أملُك لحظَة ال يبقى م ن  صوت  القاتل     
 فاعلُ فْعلْن فْعلْن فْعلْن  فاعُل فاعلُ    
 إال صوُت المقتول     
 فْعلْن فْعلْن فْعالنْ    
 لحظَة صاَر غياُبَك يا محموُد ُحضورًا      
 فْعلنْ فاعُل   فْعلنْ فاعُل فاعُل  فاعلُ    
 في كلّ  الّساحات  وفي كلّ  األوُجه     
ــُل  فْعلْن فْعلنْ      فْعالتنْ  فْعلنْ فاع 
 وحدي أملُك صوَتُكما أنَت وعشَر رصاصاٍت في ّأُذنيَّ مزيجاً    
 فْعلنْ  فاعُل فاعلُ فْعلْن فِعلْن فِعلْن فْعلْن  فاعلُ  فاعلُ فْعلْن    

 . قصيدة )مقاضاة رجل أضاع ذاكرته(:  2
 عندي سيٌف في خاصرتي 

 ال أملُك مقبَضهُ   
 لكّني أملُك خاصرَة فيها سيف    
 ورهيٌف حدُّ النَّصل    
ضُنُكم     ق  وأح   (72)أحشائي حدَّ َتمزُّ

عريَّين األخيرين من هذا المقطع هو:   والتقطيع الشعري للسطرين الشِّ
 ــفِعلْن فْعلْن فْعلْن فَ 
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 فْعلْن فْع  فاعُل فاعلُ ِعلْن فِعلْن  
 م. 1955. قصيدة )حلم طفل( التي يشير تاريخ كتابتها إلى عام  3

فل  الّنائم   ُن الطّ   رفرَف َجف 
 فرأى الكوكب  

 بخيوط  وسادت ه  يلعب  
   (73)فغفا مبتسمًا كالحالم  

 والتقطيع الشعري للسطر الشعري األول من هذا المقطع هو: 
 فْعلْن فْعلْن فاعْل   فاعلُ 

 ( م2022ـــــ  1934هـ .  مظفر النواب )
يعدُّ أمرا طبيعي ا ألنه        النواب، وهذا  تفعيلة )فاعُل( كثيرا في شعر مظفر  جاءت 

 استعمل البحر المتدارك كثيرا، واخترنا له هذا المقطع الذي تظهر فيه تفعيلة )فاعُل(:
 : (74)في دفتر المطر(يقول مظفر النواب في قصيدته )قراءة  

 المنقُذ يأتي كشموٍع تحت الماء         
 َأْلُمْنــ  /  ــِقُذ َيْأ  /  ِتْي َكُشــ  /  ــُمْوِعْن / َتْحَت ْلــ / ــَمْاءْ        
      َفْعُلْن  /   َفِعُلْن   /   َفاِعُل    /   َفْعُلْن  /   َفْعُلْن /  َفاعْ        
 سنتان  تعلَّم حزنًا تحت الماء         
 َسَنَتْا  / ِن َتَعْلــ / ـلـََم ُحْز  /  َنْن َتْحــ /  ــَت ْلَمْاْء         
 ُلْن   /   َفْعالْن  َفِعُلْن   /   َفِعُلْن /   َفِعُلْن  /  َفعْ        
 سنتان  نَمت  أسماُء القتلى اتَّخَذت   أسماء        
 َسَنَتْا   / ِن َنَمْت /  َأْسَمْا  / ُء ْلَقْتــ  /   ــَلـ ْتَتَخ  / َذْت َأْسـ / َمْاْء        
 َفاْع   َفِعُلْن   /   َفِعُلْن  /   َفْعُلْن /  َفْعُلْن  /  َفاِعُل   /   َفْعُلْن  /      

 
 الخاتمة

ل البحث إلى النتائج اآلتية:        توصَّ
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إن الشاعرة نازك المالئكة أعلنت أنها أول من استعمل تفعيلة )فاعُل( في شعر    -1
التفعيلة، ولكن الحقيقة غير ذلك، فقد استعمل هذه التفعيلة شعراء كثيرون، قبل نازك  
المالئكة، منهم: إيليا أبو ماضي، وأحمد شوقي، وخليل مطران، بل ويعود استعمال هذه 

الشعري وبالتحديد إلى القرنين الخامس والسادس الهجريين،   التفعيلة إلى أعماق التاريخ
وهنا نقول: صحيح أن نازك المالئكة لم تكن أول من استعمل )فاعُل(، كما بيَّّنا، ولكنها 

 أول من أعلن عن استعمالها، أما اآلخرون فقد استعملوها من غير أن يعلنوا ذلك.   
ي، لم يقتصر على شعر التفعيلة  إن استعمال تفعيلة )فاعُل( في الشعر العرب  -2

بل شمل الشعر العمودي، والشعر العمودي كان أسبق في االستعمال، ولكن ال بد من  
 اإلقرار بأن استعمال )فاعُل( في شعر التفعيلة أكثر ظهورا وأوسع شيوعا. 

ال بد من االنتباه إلى أن )فاعُل( إذا ما اسُتعملت فال بد أن ال تتبعها مباشرة   -3
تفعيلة )فِعلْن(، ففي هذه الحالة ستتوالى خمسة متحركات، وهذا مما هو غير جائز في 
العروض العربي، ألنه يسبب ثقال غير مرغوب فيه بسبب توالي هذا العدد الكبير من  

 المتحركات. 
والزِّحاف  ، ويعني حذف الساكن الخامس،   )القبض( زحافأنَّ   من المعروف  -4

يعني وتحويلها إلى )فاعُل(  ال يدخل على الوتد، ودخول )القبض( على تفعيلة )فاعلْن(  
القدماء،   العروضّيين  بحثنا عن تسمية أنَّه دخل على وتد، وهو غير جائز عند  ولو 

 م خيارين هما:  مناسبة لمصطلح تحويل )فاعلْن( إلى )فاعُل( ، فنحن أما
شعراء   - أن  بيَّن  عندما  علي،  الرضا  عبد  الدكتور  فعل  كما  بالقبض،  تسميته 

مع عدم ذكر كونها ،    )فاعُل(  ، فأصبحت القبض   )فاعلْن(  أباحوا في حشو الشعر الحر  
 . زحاف أم علة

إلى    - تفعيلة )فعولْن( وينقلها  يدخل على  الذي  الخامس  الساكن  تسمية حذف 
ال بـ )زحاف  تفعيلة )فعوُل(  على  يدخل  الذي  الخامس  الساكن  حذف  وتسمية  قبض(، 

 )فاعلْن( وينقلها إلى )فاعُل( بـ )علَّة القبض(. وهذا هو األرجح عندنا تمييزا لها .
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لقد أثبتت اإلحصائيات التي قمنا بها وجود عدد كبير من القصائد تتضمَّن هذه  -5
ساغة عند النقاد المعاصرين  التفعيلة مما جعلها شائعة االستعمال ومن ثم أصبحت مست

 . 
 

 الهوامش 
 الصبور )نموذج عبد لصالح الليل شجر ديوان :التفعيلة شعر في ( تحوالت )فاعلن(1)

 .87:تطبيقي(

 . 119:  ون الشعرن( المعجم المفصل في علم العروض والقافية وف2)
 . 222( المصدر نفسه:  3)
 . 377( المصدر نفسه:  4)
 . 200:  الشعري والقافية، د. صفاء خلوصيفن التقطيع ( ينظر: 5)
 . 106، )بحث(: التفعيلة شعر في  تحوالت )فاعلن(( 6)
 . 373( موسيقى الشعر بين اإلتباع واإلبداع:7)
 . 375( المصدر نفسه:  8)
 .   146( ينظر : بحور لم يؤصلها الخليل : 9)
 وما بعدها .  387العربي : ( ينظر : قانون المعاقبة وأثره في تشكيل األنساق الوزنية للشعر 10)
 . فقد تحدث عن كل االحتماالت الواردة في هذا   146( ينظر : بحور لم يؤصلها الخليل :  11)

 الموضوع .        
 .   23:  قضايا الشعر المعاصر ، نازك المالئكة ينظر:  (12)
 . 111( المصدر نفسه: 13)
 .  31/  2( ينظر: األعمال الكاملة، نازك المالئكة : 14)
 .  111: قضايا الشعر المعاصر  (15)
 . 111( المصدر نفسه: 16)
 . 112ـــــ 111( المصدر نفسه: 17)
 . 112( المصدر نفسه: 18)
 . 112( المصدر نفسه: 19)
 . 113( المصدر نفسه: 20)
 . 113( المصدر نفسه: 21)
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 .  136يل : ( بحور لم يؤصلها الخل22)
 )*( القصيدة المقصودة هنا هي قصيدة )إن شاء هللا( المنشورة في: األعمال الكاملة، نازك       

 . 202/  2المالئكة:       
 . 113/  2( المصدر نفسه: 23)
 . 114/  2( المصدر نفسه: 24)
 . 140ـــــ  139/  2( ينظر: ديوان نازك المالئكة: 25)
 . 108: ضاياه وظواهره الفنية والمعنوية الشعر العربي المعاصر ق   (26)
 . 105( المصدر نفسه: 27)
 . 105( المصدر نفسه: 28)
 . 323: رــــي المعاصـعر العراقـدير المالك ، دراسة نقدية للظواهر الفنية في الش( ينظر: 29)
 . 324( المصدر نفسه: 30)
   . 360: الزِّحاف والعّلة ، د. أحمد كشك   (31)
 . 11:   البنية االيقاعية في الشعر العربي المعاصر، د. ابراهيم عبدهللا البعول(  32)
 . 13( المصدر نفسه: 33)
 . 34( دير المالك: 34)
عر العربيِّ قديمه وحديثه ، د. عبدالرضا علي   (35)  . 82: موسيقى الشِّ
 .   130: البنية االيقاعية في الشعر العربي المعاصر، د. ابراهيم عبدهللا البعول(  36)
  الصبور )نموذج عبد لصالح الليل شجر ديوان :التفعيلة شعر في تحوالت )فاعلن( ( 37)

 .  99:  تطبيقي     
 . 248/  2 :  ديوان شوقي( ينظر: 38)
 . 200/   1 : ديوان شوقي، أحمد شوقي ( ينظر:39)
 . 247/   2 :ديوان شوقي( ينظر: 40)

        )*( س. موريه هو مؤلف كتاب: حركات التجديد في موسيقى الشعر العربي الحديث، ترجمة: 
 م.1969مصلوح، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، سعد      

 موقع كلية التربية للعلوم االنسانية بجامعة بابل على الرابط اآلتي :( 41)
         

http://humanities.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=10&lcid=69545 
 . 622( األعمال الشعرية الكاملة، إيليا أبو ماضي: 42)
 . 622( المصدر نفسه: 43)

http://humanities.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=10&lcid=69545
http://humanities.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=10&lcid=69545
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 . 623( المصدر نفسه: 44)
 . 624( المصدر نفسه: 45)
 . 624( المصدر نفسه: 46)
 . 395/  3( ديوان الخليل، نظم: خليل مطران: 47)
 . 228( ديوان البوصيري، نظم اإلمام شرف الدين أبي عبدهللا محمد بن سعيد البوصيري :48)
 . 203( المدهش، أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي: 49)
 . 345( العروض الزاخر واحتماالت الدوائر: 50)
 130( ينظر : بحور لم يؤصلها الخليل :  51)
 .  140( المصدر نفسه : 52)
 .  140( المصدر نفسه : 53)
 .  141( المصدر نفسه : 54)
 .  172( ينظر: اإليقاع في شعر السياب: 55)
 على التوالي.    323و 319 / 1 ( ينظر: ديوان بدر شاكر لسياب:56)
 ،  314،  309، 275،  233، 209،  108،  86،  7،  27،  15 / 2  ( ديوان بدر شاكر لسياب:57)

 لي . على التوا   420، 354      
 .  323 / 1  ( ديوان بدر شاكر لسياب:58)
 .  234 / 1  ( ديوان بدر شاكر لسياب:59)
 . 34( المعبد الغريق، بدر شاكر السياب: 60)
 .   483/   3: ( ديوان صالح عبد الصبور 61)
 . 371/   1( األعمال الشعرية الكاملة نزار قباني: 62)
 على التوالي.   449و، 422، 403،  396، 288،  373( المصدر نفسه: 63)
 . 388( المصدر نفسه: 64)
 . 403( المصدر نفسه: 65)
 . 404( المصدر نفسه: 66)
 . 451( المصدر نفسه: 67)
 . 323/   1( األعمال الشعرية، عبد الرزاق عبد الواحد :  68)
 . 590( ينظر: المصدر نفسه:  69)
 . 590( المصدر نفسه: 70)
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 . 594( ينظر: المصدر نفسه:  71)
 . 564ـــــ  563المصدر نفسه: (  72)
 . 281( المصدر نفسه: 73)
 .288( ديوان مظفر النواب: 74)

 
 المصادر والمراجع

 أوال : الكتب:
 م. 1991األعمال الشعرية، عبد الرزاق عبد الواحد، دار الشؤون الثقافية، د.ط، بغداد،  (1)
م له: د. عبد الكريم االشتر ،  (2) األعمال الشعرية الكاملة، إيليا أبو ماضي، جمع الشعر وقدَّ

 م .   2008مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود بابطين لإلبداع الشعري ، د.ط،  الكويت ، 
 م. 2002د.ط، األعمال الشعرية الكاملة، نزار قباني، منشورات نزار قباني، بيروت، لبنان، (3)
 .  م2002األعمال الكاملة، نازك المالئكة، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، مصر، د.ط،  (4)
القاهرة،  د.ط،  اإليقاع في شعر السياب، د. سيد البحراوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، (5)

 . م2011
 هللا البعول، ناشرون   البنية االيقاعية في الشعر العربي المعاصر، د. ابراهيم عبد (6)

 . م2012 د.ط،  لنشر والتوزيع،ل     
 ر، د. محسن  ــــي المعاصـعر العراقـدير المالك، دراسة نقدية للظواهر الفنية في الش (7)

 .  م 1982 د.ط،   (، 301أطيمش، منشورات وزارة الثقافة واالعالم، بغداد، سلسلة دراسات )    
 م. 2016 د.ط،  ديوان بدر شاكر لسياب، المجلد األول، دار العودة، بيروت، (8)
 ديوان البوصيري، نظم اإلمام شرف الدين أبي عبد هللا محمد بن سعيد البوصيري،   (9)

 تحقيق: محمد سيد كيالني، ملتزم الطبع والنشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى       
 م. 1955، 1البابي الحلبي وأوالده بمصر، ط      

 م. 1977 د.ط،  عبود، بيروت،ديوان الخليل، نظم: خليل مطران، دار مارون  (10)
د.ط،    ديوان شوقي، أحمد شوقي، توثيق وتبويب وشرح وتعقيب: د. أحمد محمد الحوفي، (11)

 . م1980
 م. 1977، لبنان ، بيروت،2ديوان صالح عبد الصبور، دار العودة، ط (12)
عريَّة الكاملة، دراسة (13) وتحقيق: عصام    ديوان مظفر النواب شاعر الغربة والتِّرحال، األعمال الشِّ

 .    م2009، 1طالقاهرة، عبدالفتاح، مكتبة جزيرة الورد، 
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