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 أوزان العرب الشعرية
 د. عبدالحميد حمام

 جامعة  اليرموك

ن ، فإ"إذا قرأت شيئًا من كتاب اهلل فلم تعرفوه فاطلبوه في أشعار العرب
 الشعر ديوان العرب"

 ابن عباس

 تمهيد:

 لقد تغنت العرب منذ القديم بنماذج شعرية ما لبثت أن أصبحت قوالب لحنية
 ،ومثلهم؛ ويصفون ظروفهم ،نتاج أفكارهمو  ،ووزنية يصبون فيه عوالج نفوسهم

ميع وعقائدهم وج ،والحياة الطبيعية من حولهم. وهكذا أتت أشعارهم حافظة لتراثهم
 ما يتصل بحياتهم. وبهذا المعنى يكتب السيوطي:

 ،"وكانتتتت القبيلتتتة متتتن العتتترب  ذا نبتتت  فيهتتتا شتتتاعر أتتتتت القبائتتتل فهن  تهتتتا بتتتذل 
لعتتبن بتالمزاهر كمتا يصتنعن فتي اطعتترا  .. واجتمعتت النستاي ي ،وصتنعت اططعمتة

شادة لذكرهم" )فارمر، ،وذب  عن أحسابهم ،طنه حماية طعراضهم  وتخليد لمآثرهم وا 
 (18ص

"الشعر علم قوم لم يكن لهم علم  ويذكر ابن رشيق أن عمر بن الخطاب قال:
، 1ج ،أعلتتتم منتتته"، وأن عليتتتاط بتتتن أبتتتي طالتتتب قتتتال "الشتتتعر ميتتتزان العتتترب" )العمتتتدة

(. ولقتتد زعتتم ابتتن رشتتيق "أن اطوزان قواعتتد اطلحتتان واطشتتعار معتتايير 29 -27ص
فهل في هذا القول تنتاق  متع الترأل التذل أثبتتا   ،(26، ص 1ج ،اطوتار" )العمدة

 أعال ؟
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ة فالشعر فتي تلت  الفتتر  ،يبدو لنا أن الشعر والغناي كانا يشكالن وحدة متكاملة
 ،دتهما قوالتتتب شتتتعريةي  نائيتتتة متعتتتار  عليهتتتاولتتتذل  تشتتتكل متتتن وحتتت ،ُينشتتتد ُو ُيقتتترأ

تتتبن متتتا تنتجتتته بنتتتات أفكتتتارهم فيهتتتا دون كبيتتتر عنتتتاي.   وستتتعى الشتتتعراي المنشتتتدون لتصت
ونشتتتب ه ذلتتت  بمتتتا نستتتمعه متتتن الشتتتعر الشتتتعبي التتتذل ينتتتتظم حستتتب أ تتتان متوارثتتتة أو 
نماذج زجلية مشهورة. ولذل  فإن قول ابتن رشتيقص صتحيي فتي رأينتا وعكسته صتحيي 

 أيضاط.

ومتتتتتن هتتتتتذا المنطتتتتتق سنستتتتتبر  تتتتتور اطشتتتتتعاري اط تتتتتاني لنصتتتتتل  لتتتتتى اطوزان 
دتهتا ويفاعتهتا ه ولعل ت ،الشعريةي الغنائية العربيتة التتي شتهدت الجاهليتة حضتانتها وُو

 في عصرنا الحالي يعود  ليها شبابها.

مجلتتتة  ،وفتتتي أبحتتتاة ستتتابقة استقصتتتينا عالقتتتة الشتتتعر العربتتتي بالغنتتتاي )حمتتتام 
واطهميتتتتة الموستتتتيقية  ،آفتتتتاق عربيتتتتة( ،زن الشتتتتعر العربتتتتي )حمتتتتاموأستتتت  و  ،القتتتاهرة(

وكتان منهجتاط  ،مجلتة أبحتاة اليرمتو ( ،شباع والتحري  في الشتعر العربتي )حمتاملإل
الذل حفظ أوزان الجاهلية من اُندثار بستبب التتدفق  ،أن نعتمد على الشعر العربي

استنباط اطوزان  في ،ر  حديثاط الثقافي الذل عم  الوطن العربية قديماط والذل يتسارع أث
الشعريةي الموستيقية التقليديتة. كمتا اتجهنتا  لتى مصتادر أختره كتان لهتا أهميتة كبيترة 

 في تنقيبنا عن اطوزان العربية وهي:
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فلقتتد ني تت  زمتتن اُستقصتتاي والبحتتة فتتي  ،عاط ولتتم تكتتن هتتذ  الدراستتة عمتتالط ستتري     
ن كاتب هذا البحة ي مل ب ن يكون قتد توصتل  لتى ا  موضوعها على ست سنوات. و 
عتتالي مقتتام الموستتيقى العربيتتة وتبيتتان قيمتتة المبذولتتة إنتتتائج تفيتتد فتتي رفتتد الجهتتود ال

أصتتولها وركائزهتتا. ولعتتل  فتتي هتتذا البحتتة فائتتدة عامتتة فتتي عمليتتة استقصتتاي العالقتتة 
 والبحة عن جذورها في أعماق الحضارات القديمة. ،طزلية بين الشعر والغنايا

 المراجع:

 ،مكتبة البتابي الحلبتي ،)تحقيق: حسين نصار( ،الديوان ،ابن اطبرص )عبيد( -
 .1957 ،القاهرة

دار  ،بيتتتتروت ،تحقيتتتتق محمتتتتد محيتتتتي التتتتدين عبدالحميتتتتد ،العمددددد  ،ابتتتتن رشتتتتيق -
 .1972 ،لالجي

 .1965 ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،العقد الفريد ،ابن عبد ربه -

 ،ندار العلتتم للماليتتي ،فددي البةيددة اعيقاعيددة للشددعر العربددي ،أبتتو ديتتب )كمتتال( -
 .1974 ،بيروت

 ،المشدددر  مجلدددة"اإيقتتتاع فتتتي الشتتتعر العربتتتي"،  ،اد  اليستتتوعي )اطب خليتتتل( -
 ،فصددددو . أعيتتتتد نشتتتترها فتتتتي مجلتتتتة 1900 ،بيتتتتروت ،23، 22، 20اطعتتتتداد 

 .1986 ،3، العدد 6لد المج

 .1984، دار اآلداب، بيروت، الشعرية العربيةأدوني ،  -

 ،دار الرشتتتيد ،تحقيتتتق هاشتتتم الرجتتتب ،كتددداب اادوار ،اطرمتتتول )صتتتفي التتتدين( -
 .1980 ،بغداد
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 .1983 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،الديوان ،امرؤ القي  -

 .1960 ،دار صادر ،القياد  والغةاء ،اطسد )ناصر الدين( -

 .1981 ،بيروت ،دار الثقافة ،ااغاةي ،طصفهاني )أبو الفرج(ا -

 .1965 ،بيروت ،دار القلم ،موسيقى الشعربراهيم(، أني  )  -

دار  ،تحقيتتتق أحمتتتد صتتتقر ،إعجدددال القدددر ن ،)محمتتتد بتتتن الخطيتتتب( البتتتاقالني -
 الطبعة الثالثة. ،1971 ،القاهرة ،المعار 

، 6مجلتد مجلة فصو ،  ،ر""مالحظات حول مس لة الكم والنب ،بحيرل )سعيد( -
 .1986 ،3عدد 

 .1988، 83عدد مجلة القاهر ، "عالقة الشعر بالغناي"،  ،حمام )عبدالحميد( -

"، ي"اطهمية الموسيقية لإلشباع والتحري  في الشتعر العربت ،حمام )عبدالحميد( -
 مقبول للنشر ولم ينشر بعد. ،ربد  ،أبحاث اليرموك

مقبول للنشر ولتم  فا  عربية، العربي"  "أس  وزن الشعر ،حمام )عبدالحميد( -
 ينشر بعد.

تحقيتتتق حستتتين العاطددد  الحدددالي والمدددر،  الغدددالي، الحلتتتي )صتتتفي التتتدين(،  -
 .1981 ،الهيئة المصرل ،نصار

 .1975 ،دمشق ،دار الفكر ،الوافي ،التبريزل )الخطيب( -

 .1981 ،بيروت ،دار صادر ،الديوان ،الحطيئة -

 .1985 ،بيروت ،العلمية دار الكتب ،الديوان ،الخنساي -

 بيروت. ،دار صادر ،الديوان ،الذبياني )النابغة( -
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 .؟ ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،المعلقات العشر ،الشنقيطي )أحمد بن اطمين( -

 ،القتتاهرة ،دار المعتتار  ،الفددن ومذاهبدد  فددي الشددعر العربددي ،ضتتي  )شتتوقي( -
 .1960، 10طبعة 

 .1978 ،القاهرة ،ر المعرفةدا ،موسيقى الشعر العربي ،عياد )شكرل( -

 ،تتتون  ،المطبعتتة العصتترية ،ةظريددة إيقدداش الشددعر العربددي ،العيتتا) )محمتتد( -
1986. 

 Guyard (stanislas), Théorie Nouvelle de Metrique يارد،  -

Arabe, imprimerie Nationale, Paris, 1877. 

 ؟. ،دمشق ،دار الحكمة ،اامالي ،القالي -

 ،تحقيتتق  طتتا  عبتتدالمل  خشتتبة، القتتاهرة ،الكبيددركتدداب الموسدديقى  ،الفتتارابي -
1967. 

مكتبتة  ،ترجمتة حستين نصتار ،تاريخ الموسيقى العربية ،فارمر )هنرل جورج( -
 .1956 ،القاهرة ،مصر

مطبعتة اآلبتاي  ،فن إةشداد الشدعر العربدي ،الفرنسيسي )اطب أ سط  فكينتي( -
 .1945 ،القد  ،الفرنسيسيين

 .1981 ،دار اطندل الشعرية،  الضرور  ،محمد )السيد  براهيم( -

 .؟ القاهرة، ،مكتبة  ريب ،في بحور الشعر ،)أحمد( مستجير -

، 4، عتدد 13مجلتد المدورد،  ،"" يضاح التدُُت ،(النابلسي )الشيخ عبدالغني -
1984. 
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، بيتروت ،دار الكتتب العلميتة ،أهتده ستبيل  لتى علمتي الخليتل ،مصطفى )محمود(
1983. 
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