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امللخ�ص:
�سعت هذه الدرا�سة �إلى �إ�ضاءة جانب معتم يف العرو�ض العربي� ،أال وهو اتكاء العرو�ضيني العرب يف كثري من
مفردات العرو�ض على اللغة املكتوبة دون املنطوقة ،وهي� ،أي اللغة املنطوقة ،اللغة التي ما برح الدار�سون يتكلمون
عليها بو�صفها قطب الرحى يف الدرا�سات العرو�ضية ،بعامة.
وعليه ،راحت الدرا�سة تثبت فر�ضيتها الأ�سا�س ،عن طريق ا�ستعرا�ض الن�صو�ص العرو�ضية القدمية واملعا�صرة،
التي توزعت على حماور عرو�ضية خمتلفة� ،أظهرها :ت�أ�صيل العرو�ض ،وو�ضع امل�صطلح واملفهوم واللغة العرو�ضية
ال�شارحة ،و�أحكام القافية ،وما �إلى ذلك من حماور.
�إنّ النقا�ش يف املحاور �سالفة الذكر �أف�ضى بالدرا�سة �إلى نتيجة م�ؤداها� :أنّ العرو�ضيني العرب رغم �أنهم
اعتمدوا كتابة �صوتية خا�صة بهم ،راعوا بها املواءمة بني املنطوق واملكتوب ،بل وانحازوا بها �إلى املنطوق� ،إال �أنهم
يف جوانب الدرا�سة الأخرى انحازوا بالكامل للغة املكتوبة دون املنطوقة.

م�صطلحات �أ�سا�سية :املنطوق ،املكتوب ،العرو�ض ،ال�صوتيات ،اللغة العربية.
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The Spoken and Written Language According to Arab
Scholars of Prosody

A Modern Phonetic Study
Dr. Mohammad Ahmed Abueid
Abstract:
This study attempts to shed light on an obscure area of Arab prosody, namely, the
reliance of Arab scholars on prosody, on a lot of the terminology of prosody and its artistic
creativity, on written language rather than uttered language. In general, researchers have
considered the uttered language as the core issue in prosodic studies.
Therefore, the study tries to verify its basic hypothesis by examining old and modern
(current) prosodic texts. They were distributed among various prosodic cores, the most
prominent of which were prosody background, term and concept coining, explanatory
prosodic, rhyme rules and other similar cores.
The examination of the above mentioned cores brought about the findings of the study:
in spite of the fact that Arab scholars of prosody adopted a special phonetic transcription
of their own, in which they considered the harmony of the uttered texts with written ones,
they were biased in favour of the uttered. However, in the other areas of the study they
were completely biased in favour of the written language.

Keywords: spoken, written, phonetics, Arabic language.
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�أ�سماه «يف البنية الإيقاعية لل�شعر العربي ،نحو بديل
جذري لعرو�ض اخلليل» ،حاول فيه امل�ؤلف �أن ين�سف
العرو�ض اخلليلي من جذوره ،و�أن ي ّقدم بدي ًال لهذا
العرو�ض ،وفق ر�ؤيته العلمية اخلا�صة( ).

هدف الدرا�سة:
ت�سعى هذه الدرا�سة �إلى �إ�ضاءة جانب معتم يف
العرو�ض العربي� ،أال وهو اتكاء العرو�ضيني العرب يف
كثري من مفردات العرو�ض على اللغة املكتوبة دون
املنطوقة ،وهي� ،أي اللغة املنطوقة ،اللغة التي ما فتئ
الدار�سون يتكلمون عليها بو�صفها قطب الرحى يف
الدرا�سات العرو�ضية ،بعامة.

5

ومثلهما فعل �إبراهيم خليل يف درا�سة له� ،إذ
ّ�صرح ب�أن بناء الدرا�سة العرو�ضية على املقطع
ال�صوتي �أف�ضل من بنائها على املتحرك وال�ساكن( ).
ومثل �أولئك الدار�سني  ،امل�شار �إليهم ،فيما �سبق من
�سطور ،فعل كثري من الباحثني ( ).
6

توطئة:
�إن طول عهد النا�س بعرو�ض اخلليل جعلت كثري ًا
من الدار�سني ينظرون �إلى ذاك العرو�ض ،كما لو كان
جزء ًا من اللغة نف�سها ،ال و�سيلة نظرية ل�ضبط تراثها
ال�شعري( ) ،ومن ث ّمة ،ف�إن النظر �إلى العرو�ض ظ ّل
من قبل دار�سني كرث وك�أنه نظر �إلى م ّقد�س� ،أو نظر
�إلى م�س ّلمات ،ال يجوز الإم�سا�س بها ،حتى طفقت
بع�ض الدرا�سات املعا�صرة تعيد النظر كرة بعد
�أخرى ،حماولة ب�سط القول يف العرو�ض ،من وجهة
نظر لغوية معا�صرة ،غالب ًا؛ وعلى �سبيل التمثيل،
كتب �إ�سحاق احل�سيني مقالة بعنوان :املقطعية يف
اللغة العربية ،تناول فيها جوانب من بناء العرو�ض
على �أ�سا�س املقطع ال�صوتي( ) ،وق ّدم �شكري
ع ّياد كتاب ًا جتديدي ًا يف العرو�ض� ،أ�سماه «مو�سيقى
ال�شعر العربي» ،حاول فيه درا�سة العرو�ض يف �ضوء
الدرا�سات اللغوية واملو�سيقية املعا�صرة( ).

7

مما ينبغي �أن تبقى الإ�شارة له باقية
ول ّعلّ ،
ومتوا�صلة ،يف هذا امليدان ،على قدم العهد به ،كتاب
الدكتور �إبراهيم �أني�س «مو�سيقى ال�شعر» ،الذي
ظ ّل الينبوع الأ�سا�س الذي ا�ستهل منه العرو�ضيون
املعا�صرون كثري ًا من �أطروحاتهم ،وهو من الدرا�سات
الأولى التي ت�صدت للربط بني الدر�س العرو�ضي
والدر�س اللغوي ،بعامة ،واملو�سيقى ،بخا�صة.

1

�إن هذه الدرا�سات ،جمتمعة ،كثفت اهتمامها على
درا�سة العرو�ض ،من وجهة نظر �صوتية ومو�سيقية
معا�صرة� ،أي بالرتكيز على اجلوانب املنطوقة من
اللغة ،وهو ما ين�سجم مع ما تذهب �إليه الل�سانيات
املعا�صرة من �أن اللغة منطوقة قبل �أن تكون مكتوبة� .أو
�أن الكتابة هي �شيء �آخر غري اللغة ،والكتابة قد تكون
�أداة ناق�صة وخائنة يف متثيل الظاهرة اللغوية( ).

2

3

8

وحاول ن�سف الأجزاء التي ردت �إليها التفاعيل،
وهي الأ�سباب والأوتاد ،ووجدها غري �صاحلة لتحليل
الأ�صوات اللغوية ،ومن هنا ،ف�إنه طالب بالتح ّول �إلى
درا�سة العرو�ض على �أ�سا�س املقاطع اللغوية ( ).
و�أ ّلف كمال �أبو ديب كتاب ًا ثوري ًا يف العرو�ض،

من جهة �أخرى ،ف�إنّ هذا الرتكيز لين�سجم،
يف ظاهر الأمر ،مع كثري من مقوالت الدار�سني
العرو�ضيني الذين ذهبوا �إلى القول �إنّ الدر�س
العرو�ضي ال يلتفت �إال �إلى اجلانب املنطوق من اللغة.

4

فالعرو�ضي يف جامعه ين�ص على القول« :ف�أما
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طباعه معرفة ذلك ،فلن ي�صل �إلى علم العرو�ض،
�ألبتة» ( )؛ وم�ضمون الن�ص نف�سه هو ما ن�ستطيع �أن
ن�ستنبطه من كالم ابن جني( ) ،وهي امللحوظة ذاتها
التي و�صف بها املعا�صرون �أ�صل عرو�ض اخلليل( ).

العرو�ض ف�إمنا يعتمد فيه على اللفظ ال على الكتاب؛
لأن الكتاب للعني واللفظ للأذن»( ) ،وين�ص �إبراهيم
�أني�س على �أن العربة عند العرو�ضيني هي بالنطق( )؛
فالكتابة العرو�ضية تقوم على �أمرين �أ�سا�سيني
هما( ):

14

9

15

10

16

11

�إن نظرة عجلى �إلى تعريفات القدماء واملعا�صرين
و�شروحاتهم للمتحرك وال�ساكن العرو�ضيني ،ترينا
حالة من عدم اال�ستقرار يف فهم ما املق�صود ،عيان ًا،
بكل من املتحرك وال�ساكن ،عند العرو�ضيني.

 ما ينطق يكتب. ما ال ينطق ال يكتب.وكـذا يرى م�صطفى حركات �أن الكتابة
العرو�ضية هي الكتابة التي جتعل الن�ص املكتوب ن�ص ًا
منطوق ًا( ) ،وهو م�ضمون جنـده يف كثري من ن�صـو�ص
املعا�صــرين ( ).

فالعرو�ضي يرى �أنك �إذا �أردت �أن تعرف احلرف
ال�ساكن من احلرف املتحرك ،عمدت �إلى احلرف
الذي �شككت فيه ،هل هو �ساكن �أم متحرك ،فامتحنه
باحلركات الثالث ،وهي الفتحة وال�ضمة والك�سرة،
ف�إن جرت احلركات الثالث فيه ،ف�أزالته عن بنيته
و�صورته يف اللفظ ،فاعلم �أن ذلك احلرف �ساكن،
و�إن مل تغريه عن بنيته و�صورته يف اللفظ ،بل كان
لفظه على �إحدى احلركات �إما ال�ضمة �أو الك�سرة �أو
الفتحة ،فهو ال حمالة متحرك ( ).

12

13

�إنّ ما �سبق ب�سطه من �سطور يجعل اهتمام
العرو�ضيني العرب من�صب ًا على اللغة املنطوقة
وحدها ،دون املكتوبة ،بل هو يجعل اللغة املنطوقة �أو
حمج ًا م�أموم ًا للعرو�ضيني العرب ،وي�صور
املنطوق ّ
املكتوب �أمر ًا مهم ًال ال �ش�أن له.

17

�إن فر�ضية الدرا�سة الأ�سا�سية تقوم على �أن ت�صور
املنطوق وك�أنه ،وحده ،قطب الرحى يف الدرا�سات
العرو�ضية ،هو ت�صور بحاجة �إلى مراجعة وتدقيق،
�إذ �إن املكتوب ظل مهيمن ًا على الدر�س العرو�ضي يف
معظم مظاهره ،من خالل الت�أ�صيل وامل�صطلح واللغة
ال�شارحة وما �إلى ذلك ،ومن ّثم ،ف�إن الدرا�سة ،وعرب
عناوينها القادمة� ،ستحاول �إثبات هذه الفر�ضية
الأ�سا�سية.

ومن املعا�صرين من يخالف العرو�ضي بالقول� :إن
املتحرك ما �ساغت فيه حركتان ،يف حني �إن ال�ساكن
ما �ساغ فيه ثالث حركات :ال�ضم والفتح والك�سر ( ).
18

وعند معا�صر �آخر ،ف�إن املتحرك هو كل حرف
متبوع بحركة� ،سواء كانت �ضمة �أو فتحة �أو ك�سرة،
كالكاف يف ُكتب� ،أما ال�ساكن ،فهو كل حرف غري
متبوع بحركة مثل اجليم يف ْ
جنم ( ).
19

ومـن الدار�سني من يرى �أن املتحرك عند القدماء
يقابل احلركة ،وال�ساكن يقابل ال�سكـون( ) ،مع
مالحظة بعد االنف�صال بني ثنائيات امل�صطلحات
املقرتحة ،هنا.

�أ�صل العرو�ض (املتحرك وال�ساكن):
يقـول العرو�ضي يف جامعه« :معرفة ال�ساكن من
املتحرك هو �أ�صل علم العرو�ض ،ومن مل يكن يف

20
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واحلقّ � ،إن القدماء عندما ا�ستعملوا م�صطلحي
املتحرك وال�ساكن ق�صدوا منهما �أمر ًا حمدد ًا،
فاملتحرك �صوت �صامت متبوع ب�صائت ق�صري� ،أما
ال�ساكن فم�صطلح مزدوج املفهوم ،فهو تارة ي�شري
�إلى ال�صوت ال�صامت غري املتبوع ب�صائت ق�صري،
وتارة �أخرى ي�شري �إلى ال�صائت الطويل( ) .وعليه،
فال�ساكن عند القدماء ي�شمل ال�صامت وال�صائت ،يف
حني يقت�صر املتحرك على الإ�شارة لل�صامت.

�ساكنة لكونها غري متبوعة باحلركات ،هو ت�أكيد على
�صحة املعاجلة الأولى� ،أعاله ،مل�صطلح «املتحرك» ،من
جهة ،ومن جهة �أخرى ،هو �إ�شارة النت�ساب امل�صطلح
النقي�ض مل�صطلح «املتحرك»� ،أي�ض ًا ،وهو م�صطلح
«�ساكن» للغة املكتوبة ،ذلك �أن �سكون ال�صامت مت� ٍأت
من عدم كونه متحرك ًا ،وكرة �أخرى ف�إن امل�صطلح
«�ساكن» ُو ِه َب لهذ ِه الطائفة من الأ�صوات بعد �أن ُن ِظ َر
�إليها فكانت جمردة عن احلركات؛ وهو نف�سه ما
�س ّوغ ،من جهة �أخرى� ،أن يت�سع امل�صطلح لي�شمل فئة
من الأ�صوات هي احلركات الطويلة التي ،ومن زاوية
�صوتية معا�صرة ،ال ميكن �أن تكون �ساكنة� ،إذ �إن
احلركة ال ميكن �أن نتخيلها �ساكنة� ،أو �أن جنمع بني
ال�شيء و�ضده ،يف الوقت نف�سه.

21

�إن الدرا�سات ال�صوتية املعا�صرة ال تعرف وحدات
�صوتية تنق�سم �إليها اللغة ميكن ت�سميتها بـ «ال�ساكن
واملتحرك» ،والبديل ال�صوتي العلمي لهذه التق�سيمات
هو ال�صوامت وال�صوائت و�أ�شباه ال�صوائت ،و�أما
املتحرك وال�ساكن اللذان هما �أ�صل العرو�ض،
كما تقول الدرا�سات القدمية واملعا�صرة ،فلي�سا
�إال م�صطلحني كتابيني ،ال عالقة لعلم الأ�صوات
اللغوية بهما ،وبعبارة �أخرى ،ميكن �أن نقول:
هما م�صطلحان ،و�ضعا ب�أثر من الكتابة العربية
وخ�صائ�صها؛ فاملتحرك ،كان كذلك ،لأنه متحرك
باحلركة التي فوقه ،مث ًال ،وهي تابعة له ،وفق ما
يُفهِ م امل�صطلح الكتابي (متحرك) ،وذلك ،لأن
الكتابة �ضللت الناظر بعينه �إليها ،فوجد احلركة فوق
احلرف �أو حتته �أو بني يديه ،مع �أن احلركة هي �صوت
م�ستقل ت�سمعه الأذن ،كما ت�سمع ال�صوت ال�صامت،
ويقف على خط موازٍ  ،متام ًا ،لل�صوت ال�صامت� ،أو
لل�صوت �شبه احلركة.

لكن العرو�ضيني العرب ،ومعهم اللغويون القدماء،
عموم ًا ،نظروا �إلى احلركات الطويلة :الألف والواو
والياء ،فوجدوها مم ّثلة يف الكتابة ،مثلها كمثل
ال�صوامت ،ال كمثل احلركات الق�صرية ،فظنوا
�أنها �صوامت؛ ومن ّثم ،ف�إن درا�سة �سابقة للباحث
�أثبتت بالن�صو�ص �أن الأقدمني ،رغم �أنهم �أدركوا،
جيد ًا ،العالقة التي تربط بني ال�صوائت الق�صرية
وال�صوائت الطويلة� ،إال �أنهم تعاملوا مع ال�صوائت
الطويلة على �أنها �صوامت ال �صوائت( ) .وعليه،
يكون تعامل العرو�ضيني العرب مع احلركات الطويلة
على �أنها �سواكن من باب الت�أثر بالكتابة واخل�ضوع
لها ،وهو ما يظهر لنا ،جلي ًا ،كيف �أن امل�صطلحني
الأ�سا�سيني اللذين قام عليهما العرو�ض ،وعدا �أ�صل
العرو�ض و�أ�سا�سه ،هما م�صطلحان كتابيان ،ولي�سا
�صوتيني ،وال ميتّان للغة املنطوقة ودرا�ساتها ب�صلة،
وهما م�صطلحا املتحرك وال�ساكن.
22

وال�ساكن ،على هذا الو�صف عند القدماء ،لأنه
�صامت غري متبوع بحركة ،كما يف امليم يف « ْمل»� ،أو لأنه
�أحد حروف املد الطويلة الألف والواو والياء ،كما يف
الألف يف «قال»� ،إن نظرة القدماء لل�صوامت على �أنها
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�إن النقا�ش ال�سابق يف هذه الدرا�سة ك�شف النقاب
عن كتابية امل�صطلحني ال�ساكن واملتحرك ،ومن َّثم،
فهما م�صطلحان ب�أثر من اللغة املكتوبة ،وال عالقة
لهما ،البتة ،باملنطوق �أو بالدرا�سات ال�صوتية.

�إن م�صطلحي املتحرك وال�ساكن ،عند الباحث،
لي�سا ب�أح�سن حال من م�صطلحات من مثل :م�ضموم
مك�سور ومفتوح ،فهذه امل�صطلحات ،جميع ًا ،لي�ست
�إال م�صطلحات كتابية ،ولي�ست �أ�صواتية �أو نطقية،
وهي م�صطلحات �أملتها طبيعة الكتابة العربية وتبعية
احلركات الق�صرية لل�صوامت فيها ،على م�ستوى
اللغة املكتوبة ،ال على م�ستوى اللغة املنطوقة.

ومع �أن الدرا�سة احلالية لي�س من مهماتها البحث
يف بناء العرو�ض على املقطع من عدمه ،وعلى الرغم
من انحياز الباحث ،كلي ًا ،للدرا�سات العرو�ضية
املعا�صرة املبنية على املقطع ،ف�إن الباحث ي�ؤكد �أن
الدرا�سات اللغوية املعا�صرة تدرج �ضمن املفاهيم
ال�صوتية يف ان�شطارات اللغة :ال�صوت والعنقود
واملقطع؛ وتدرج �ضمن ما هو �أكرب من املفاهيم
ال�صوتية :املورفيم والرتكيب؛ �أما املتحرك وال�ساكن
والأ�سباب والأوتاد ،فال ذكر لها ،كوحدات �صوتية �أو
لغوية ،يف الدرا�سات ال�صوتية واللغوية املعا�صرة.

�إن الدرا�سة احلالية ،وفق ما انتهت �إليه من نتائج
يف مو�ضوع املتحرك وال�ساكن ،جتد نف�سها خمتلفة
مع دار�سني �آخرين ،حاولوا الدفاع عن م�صطلحي
املتحرك وال�ساكن ،يف الدرا�سات العرو�ضية القدمية،
بنا ًء على اعتبارات كثرية.
ولع ّل �أ�شهر ه�ؤالء الدار�سني حممد العلمي،
وهو من ق َّدم درا�سة م�سهبة يف علم العرو�ض
بعنوان« :العرو�ض والقافية ،درا�سة يف الت�أ�سي�س
واال�ستدراك» ،ر�أى فيها �أن عدم اهتمام اخلليل �أو
اهتدائه �إلى املقطع ال يعود �إلى طبيعة الكتابة العربية
التي تهمل ال�صوائت� ،أو �إلى غلبة ال�صوامت فيها
على ال�صوائت ،بل لأن اخلليل مل يكن بحاجة للمقطع
يف العرو�ض ل�سببني� :أولهما� :أن املتحرك وال�ساكن،
وهما املفهومان ال�صوتيان امل�ستعمالن يف فقه
ال�صرف واللغة والنحو ،قدما له ما هو يف حاجة �إليه
لو�صف الأ�سا�س الإيقاعي لل�شعر العربي ،وثانيهما� :أن
الأ�سباب والأوتاد هي الوحدات ال�صوتية التي بناها
اخلليل من املتحرك وال�ساكن ،وهي �أقدر على و�صف
ذلك الأ�سا�س و�أ�سلم من الناحية الوظيفية ( ).

من جهة �أخرى ،فقد دافع العلمي عن موقف
اخلليل والأقدمني يف نظرتهم لتبعية احلركات
لل�صوامت ،بل وع َّد تلك النظرة �سليمة ،وذلك ،لأن
ذلك املوقف ينبع من لغة ال تعرف لل�صائت ،ق�صري ًا
كان �أم طوي ًال ،وجود ًا م�ستق ًال عن ال�صامت ،فلي�س
يف العربية كلمة تتكون من �صائت ق�صري �أو طويل،
فقط ،كما �أنه لي�س فيها �أي�ض ًا كلمة تبد�أ ب�صائت،
بينما جند �أن يف الفرن�سية ،مث ًال ،كلمات هي عبارة
عن �صائت ،فقط ،فما دامت العربية جتعل ال�صائت
حني ت�ستعمله بعد ال�صامت دائم ًا ،ف�إن القدماء
رغم �إدراكهم للفرق بينهما ،نظروا �إلى الظاهرة
نظرة وظيفية ،فجعلوا احلركة وهي �صائت مرتبطة
باحلرف وهو �صامت ،وكان م�صطلحهم ،وهو
احلرف املتحرك ،تعبري ًا عن هذا التالزم �أو الرتابط
الوظيفي ( ).

23

�إن الباحث� ،إذ ينظر يف ما كتبه العلمي يجد
نف�سه متناق�ض ًا مع املكتوب؛ للأ�سباب الآتية:

24
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�إن الباحث يختلف كل االختالف مع العلمي يف
ما ذهب �إليه بهذا اخل�صو�ص؛ فاحلركة التي �أرادها
بد ًال من املتحرك( ) ،تقت�صر عند القدماء على
ال�صوامت ،يف حني هي عند املحدثني ت�شتمل على
احلركات الق�صرية والطويلة.
�أما ال�سكون الذي اقرتحه العلمي ليكون بدي ًال
“لل�ساكن” ،يف الدرا�سات القدمية ،فم�صطلح كتابي،
عند املعا�صرين ،ال ي�شري �إال �إلى احلركة ال�صفر( )،
وعليه ،كيف ميكن �أن يت�ضمن تلك الإ�شارة لل�صوت
ال�صامت واحلركة ،مع ًا ،وهي الإ�شارة التي كان ي�شري
�إليها م�صطلح ال�ساكن عند العرو�ضيني.

�إن التخالف مع ر�ؤية العلمي ي�أتي من باب �أن
نظرة القدماء لتبعية احلركات لل�صوامت لي�ست
وظيفية ،و�إمنا كتابية؛ فع ّدهم احلركة الق�صرية
تابعة لل�صامت ،لأنها غابت عن اخلط وظهرت فوق
ال�صامت �أو حتته �أو بني يدي احلرف ،وعليه قالوا
متحرك �أو �ساكن؛ ثم �إنه ال عالقة لوجود ال�صائت �أو
ال�صامت ككلمة م�ستقلة مبو�ضوع تبعية �أو ا�ستقالل
احلركة ،مع االعرتا�ض ،هنا ،جذري ًا ،على م�صطلح،
كلمة ،لكونه م�صطلح ًا ،كتابي ًا ،بديله ال�صوتي
م�صطلح املورفيم.

27

28

ويف �إطار ر�ؤية العلمي للمتحرك وال�ساكن ر�أى �أن
ي�ستبدل احلركة وال�سكون باملتحرك وال�ساكن( ) ،
وهو اال�ستبدال الذي د�آه العلمي مقدمة لع ّد نظرة
القدماء للحركات الطويلة الثالث على �أنها �سكون
�أو �ساكنة نظرة ال يجانبها ال�صواب؛ �إذ �إنهم قارنوا
بني ال�صامت متلو ًا بحركة ق�صرية ف�صامت مثل ْمل،
وال�صامت متلو ًا ب�صائت طويل مثل ال ،فوجدوا �أن
املدة التي ي�ستغرقها نطق ال�صامت املتبوع ب�صائت
ق�صري ف�صامت ،م�ساوية لتلك التي ي�ستغرقها نطق
ال�صامت املتبوع ب�صائت طويل ،ولعل هذا ما دفعهم
�إلى جتزيء احلركة الطويلة �إلى حركة و�سكون هو
املد ،و�إلى ع ّد الثاين وهو امل ّد �سكو ًنا ( ).
25

�إن درا�سة العلمي بحاجة �إلى املزيد من التنبه
�إلى القواعد الأ�سا�سية يف علم الأ�صوات اللغوية،
و�إلى عملية الف�صل احلا�سمة ،يف الدرا�سات اللغوية
املعا�صرة ،بني املنطوق واملكتوب؛ وهي الدرا�سة التي
انبنت ،كما زعمت ،على �أ�سا�س االنحياز لدرا�سات
بعينها ،ملا ر�أت فيها من منهجية علمية ،ومن ثم،
ف�إنها �أعر�ضت ،و�أ�شاحت بوجهها عن درا�سة،
كدرا�سة كمال �أبو ديب “يف البنية الإيقاعية لل�شعر
العربي ،نحو بديل جذري لعرو�ض اخلليل” ،ملا ر�آه
العلمي من �أن درا�سة �أبي ديب تفتقر �إلى �أهم �شروط
البحث العلمي( ).

26

29

و�إذا كانت درا�سة العلمي ،التي تزعم �أنها مبنية
على �أ�س�س �صوتية معا�صرة� ،سل ّمت مب�ساواة القدماء
بني مل وال بو�صفهما مقطعني من حيث املدة الزمنية،
دون �أن تخ�ضع تلك املقاطع للأجهزة ال�صوتية
احلديثة ،التي تقي�س املدود الزمنية ،بدقة ،ف�إن
الأحكام التي بنيت على هذا الت�سليم هي �أحكام
حتتاج �إلى كثري من التدقيق والت�أ ّمل.

وهناك دار�س �آخر بحث يف �أ�صل العرو�ض ،زعم
�أنه قد غاب عن �أذهان الكثري من العرو�ضيني ،قدامى
وحمدثني ،عرب ًا وم�ست�شرقني� ،أن الأ�سا�س الذي بنى
عليه اخلليل عرو�ضه �إمنا هو �أ�سا�س ثالثي ال ثنائي،
وقوامه احلرف واحلركة وال�سكون ( ).
30

ول�سنا نحتاج هنا �إلى �أن نكرر القول فيما قلناه،
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�سابق ًا ،يف مفهومي احلركة وال�سكون ،ولكننا نلم�س
احلاجة لنقد الأ�سا�س الثالثي الذي جاء به الباحث،
�إذ �إن الأ�سا�س الثالث وهو احلرف ينت�سب للغتني
املنطوقة واملكتوبة ،مع ًا ،ولي�س م�صطلح ًا �صوتي ًا
خال�ص ًا� .أما احلركة وال�سكون ،فاحلركة م�صطلح
�صوتي ،وال�سكون عدمية احلركة ،وهو م�صطلح
كتابي ،ولي�س مقاب ًال للحركة ،بل �إن املقابل ال�صوتي
للحركة هو ال�صامت.

د .محمد أحمد أبو عيد

�أهمل التك ّلم عن ال�صوائت الطويلة� ،إذ حتدث
عن احلركة ،يف حني �إنه حتدث عن تلك احلركات
بو�صفها �صوامت( ) ،وعليه ،راح يدرجها �ضمن
ال�ساكن العرو�ضي.
32

لقد عبرّ النظام الكتابي العربي عن ال�صوامت
بت�سميتها حروف ًا ،ومل يعرب عن ال�صوائت الق�صرية،
يف الأغلب ،مع �إدراك الأقدمني لأهمية ال�صوائت،
من ناحية �صوتية ،ي�شهد لهم بذلك حديث القراء،
مث ًال ،عن املدود ومقاديرها؛ غري �أن الكتابة جعلت
تلك ال�صوائت يف مرتبة تالية ملرتبة ال�صوامت� ،أو
هي مرتبة تالية ملرتبة ما �أ�سموه احلروف ،مع ما
ت�شتمل عليه احلروف من الإ�شارة �إلى احلركات
الطويلة ،وهو ما ا�شرتكت فيه الكتابة العربية مع
�شقيقاتها الكتابات ال�ساميات( )� .إن �إعطاء املرتبة
الأولى للحرف واملرتبة الثانية للحركات الق�صرية،
قد �أف�ضى بالقدماء ومعهم العرو�ضيون� ،إلى م�س�ألتني
خطريتني� :أوالهما اخللط بني احلركات الطويلة
وال�صوامت� ،أو ع ّد احلركات الطويلة �صوامت �أو
�سواكن ،تقبل الت�سكني حالها حال ال�صوامت ،كما
قرر ذلك العرو�ضيون؛ ثانيهما� ،إطالق م�صطلح
احلرف على ال�صوت وعلى الرمز الكتابي ،ومن ثم
اخللط بني املنطوق واملكتوب� ،أو اعتماد املكتوب
منطلق ًا للتحليل اللغوي ،بعامة ،ومنه العرو�ضي ،كما
تثبت هذه الدرا�سة.

�إن النقا�ش ال�سابق يجعل الدرا�سة احلالية،
تتوقف ،طوي ًال ،عند مقولة �أحد الدار�سني العرب
التي ين�ص فيها على �أن اخلليل ملا ُيتَجاوز حتى اليوم،
وال�سبب الرئي�س �أن كل حماوالت التجديد قد انطلقت
من النظرة عينها ،نظرة اخلليل �إلى احلروف العربية
على �أنها متحركة و�ساكنة ،دون التنبه �إلى الفروق
بني كل �صوت و�سواه ( ).

33

31

�إن واقع الدرا�سات العرو�ضية املعا�صرة ي�شري
�إلى جتاوز كثري منها مل�صطلحي املتحرك وال�ساكن
اللذين هما �أ�سا�س العرو�ض ،و�إذا كان هذا التجاوز
قد وقع؛ لأ�سباب �صوتية بحتة ،ومن َّثم ،دفع التجاوز
العرو�ضيني املعا�صرين ال�ستخدام م�صطلحات
�صوتية بديلة متثلت بال�صوامت وال�صوائت واملقاطع؛
ف�إن الدرا�سة احلالية حاولت ،من جهتها� ،أن تفك
عرى الو�صل بني �أ�صل العرو�ض واللغة املنطوقة،
من جهة ،و�أن ت�صل ما بني الأ�صل العرو�ضي واللغة
املكتوبة ،من جهة �أخرى� ،إذ �إن هذا الأ�صل قد ُنظر
له ب�أثر من املكتوب ،فح�سب.

لقد �أف�ضى ت�صوير الواو والياء والألف برموز
كتابية موازية لرموز ال�صاد وال�ضاد �إلى �أن تعامل
هذه ال�صوائت الطويلة معاملة ال�صوامت ،ولذا قيل
�إن الألف �ساكنة ،وكذلك الواو والياء ( ).

احلركات الطويلة عند العرو�ضيني:
يالحظ �أن اخلليل كغريه من اللغويني والنحاة

34
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ومما جتدر الإ�شارة �إليه عند العرو�ضيني،
ّ
بخا�صة ،والدر�س القدمي ،بعامة� ،أن مطل ال�صائت
الق�صري ،وهو حالة طارئة على اللغة ،ليكون طوي ًال،
قد يدخل تعدي ًال جذري ًا على بنية الكلمة ،لفظ ًا
( )
وخط ًا ،كما يف ال�شاهد:

يجعلوا الأول منهما حرف لني ،كذلك قالوه يف
جميع �أ�شعارهم ،وذلك نحو :فاعالنْ وم�ستفعالن
ومتفاعالن ومفعوالن وفعول( ).
37

 ال ّردف ،ع ّرف بع�ض العرو�ضيني املعا�صرين الردفب�أنه� :صوت �صائت طويل ت�سبقه حركة من
جن�سه ،فالألف ت�سبقها الفتحة ،والواو ت�سبقها
ال�ضمة ،والياء ت�سبقها الك�سرة� ،أو �صائت طويل
ت�سبقه حركة لي�ست من جن�سه ،كما يف اكت َويت،
بحركة الواو الفتحة وهي �صائت غري جمان�س
للردف( )� ،إن الباحث� ،إذ ي�ستغرب �أن ي�صدر
عن درا�سة تزعم �أنها مبنية على �أ�س�س �صوتية
ول�سانية معا�صرة اعتقاد بوجود حركات ق�صرية
قبل احلركات الطويلة ،وهو ما ال يتوافق مطلق ًا
مع احلقائق العلمية ال�صوتية املعا�صرة ،وي�ستنكر
اخللط يف الدرا�سة ذاتها بني ال�صوائت و�أ�شباه
ال�صوائت ،ف�إنه ،يف الوقت نف�سه ،ي�شري �إلى �أن
االعتقاد بوجود هذه احلركات الق�صرية قبل
احلركات الطويلة� ،إمنا مرده الكتابة العربية
وطريقة ر�سمها للحروف .وهو �أمر ورثته الكتابة
العربية عن �شقيقتها الكتابة ال�سريانية ،كما جاء
يف درا�سة �سابقة للباحث ( ).

35

* َت ْنفي َيداها ا َ
حل�صى يف ك ِّل هاجِ َر ٍة
ال�ص َي ُ
اريف
َراهيم َت ْنقا ُد َّ
َن ْف َي الد ِ
توجه عرو�ضي يحاول �أن يطابق بني املنطوق
وهو ّ
توجه يخ�ضع لهيمنة
واملكتوب ،ويف الوقت نف�سه ،ف�إنه ّ
الكتابة العربية التقليدية؛ �إذ �إنه ال يكتفي بتثبيت
ظاهرة عرو�ضية ولغوية طارئة ،هي ظاهرة الإ�شباع
عرب الكتابة ال�صوتية العرو�ضية ،بل �إنه يلج�أ ملنطلقه
الأ�سا�سي يف التحليل ،وهو اللغة املكتوبة ،فيثبت
الظاهرة يف ثناياها.

38

�سجل جهاز قيا�س ال�صوت
على �أية حال ،فقد ّ
 Spectrographالفرتة الزمنية لإنتاج احلركة
الق�صرية :الفتحة والك�سرة وال�ضمة ،فوجدها ت�ساوي
 300دورة /ثانية ،بينما ت�صل �إلى  600دورة /ثانية
مع احلركات الطويلة الألف والواو والياء( ) ،ومن َّثم،
ف�إن م�ضاعفة املكتوب ين�سجم مع م�ضاعفة املنطوق.
36

39

 الت�أ�سي�س ،وعرفه الأخف�ش ب�أنه� :ألف �ساكنة دونحرف الروي بحرف متحرك( ).

املنطوق واملكتوب يف �أحكام القافية:
يف �إطار تك ّلم العرو�ضيني العرب عن القافية
و�أحكامها ورد ذكر جمموعة من امل�صطلحات
القافوية ،التي يظهر للدرا�سة �أنها و�ضعت ب�أثر من
املكتوب ،ولعل �أظهر تلك امل�صطلحات:

40

 الإ�شباع القافوي ،وقد انتقل هذا الإ�شباع القافويمن حيز املنطوق �إلى حيز املكتوب ،لتظهر كلمات
هم ،وبهي بد ًال من ِبه( )،
من مثل :همو بد ًال من ُ
وهي �أمثلة ،كما �أ�شارت الدرا�سة� ،سابق ًا ،حتاول
املواءمة بني املنطوق واملكتوب ،بل وحتاول �إخ�ضاع
41

 ال�ساكن ،يرى الأخف�ش يف باب ما يجتمع يف �آخره�ساكنان يف قافية� ،أن ذلك ال تبنيه العرب �إال �أن
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مفتوح طويل ينتهي بحرف لني (بو ،نو ،ما ،يف)،
�أو نهاية مقطع طويل مغلق ينتهي بحرف �صامت
(�ساكن) مثلْ :مل ،عن؛ �إذ �إن اخلليل لو �أ�سند �أي
وحد
�أهمية ّ
لكم املقاطع املفتوحة واملغلقة ،ملا كان ّ
قيمها الوزنية بهذه الطريقة( ).

املنطوق لهيمنة الكتابة العربية التقليدية ،لعدم
اكتفائها بتمثيالت الكتابة ال�صوتية العرو�ضية.
�إن الدرا�سة� ،إذ تنظر يف امل�صطلحات القافوية
املدرجة� ،أعاله ،ف�إنها� ،إذ ال ترف�ض امل�صطلح،
حتاول نقد اللغة ال�شارحة التي حاول العرو�ضيون
العرب فيها ب�سط القول يف امل�صطلح القافوي ،فهي
لغة ،من وجهة نظر الدرا�سة ،بحاجة �إلى لتدقيق
والنظر� ،إذ �إنها انبنت على �أ�سا�س النظر للمكتوب
ال املنطوق ،وهو ما يخالف القواعد الأ�سا�سية التي
يفرت�ض �أن تقوم عليها الدرا�سات اللغوية ،عامة،
ومنها الدرا�سات العرو�ضية.

42

* املنطوق واملكتوب يف الزحافات والعلل:
حتاول هذه ال�سطور �أن تك�شف كيف �أن عدد ًا من
امل�صطلحات العرو�ضية املت�صلة بالزحافات والعلل،
�شرحت بلغة �شارحة مبنية على �أ�سا�س املكتوب
ال املنطوق ،وبعبارة �أخرى ،ف�إن اللغة التي اتك�أت
عليها اللغة ال�شارحة العرو�ضية لهذه امل�صطلحات
هي لغة مكتوبة ال منطوقة ،ولعل �أظهر امل�صطلحات
امل�ستعر�ضة يف هذا الإطار هي:

�إن الدرا�سة� ،إذ ترف�ض ا�صطالح ال�ساكن الذي
�أطلقه العرو�ضيون على ال�صامت وال�صائت ،ف�إنها
ترف�ض ،ب�شدة� ،إطالقه على ال�صائت القافوي،
عيان ًا� ،إذ �إن هذا ال�صائت قد يطول ،زمن ًا ،وفق ما
ت�سمح به �إمكانات وجوده يف القافية� ،أكرث بكثري من
�أي �صائت يف �أي مو�ضع �آخر ،وهو جانب كمي يف
الدرا�سة العرو�ضية جدير بالتن ّبه.

 الفا�صلة الكربى :ويطلق عليها اخلليل“الفا�ضلة”( ) ،وتت�ألف من خم�سة �أحرف،
الأربعة الأولى منها متحركة ،واخلام�س �ساكن،
نحو َغ َم َر َنا ( ).
الفا�صلة ال�صغرى :وتت�ألف من �أربعة �أحرف،الثالثة الأولى منها متحركة ،والرابع �ساكن ،كما
يفَ :ذهَ َباَ ،رج َعا( ).
الوتد املجموع :وي�سمى املقرون ( ) ،ويت�شكل منثالثة �أحرف ،الأول والثاين متحركان ،والثالث
�ساكن ،مثل� :أَتَى�ِ ،إذا ،بنى� ،سدى( ).
الوتد املفروق :وهو مـا يت�ألف من حركتنييتو�سطهما �سكون ،من مثل :قـام ،نـام( ).
 ال�سبب اخلفيف :وع ّرف ب�أنه حركة و�سكون ،منمثل :ال( ).
43

44

وكان كمال �أبو ديب قد �أ�شار �إلى �أن ثمة درا�سات
متوا�صلة يف الغرب للجانب الكمي يف الإيقاع ال�شعري
العربي ،و�أن هدف هذه الدرا�سات هو ك�شف النقاب
كم املقاطع يف العربية ،والإيقاع
عن العالقة بني ّ
ال�شعري ،وعليه ،ف�إن االنطباع الذي تولد عند �أبي
ديب هو �أن عرو�ض ال�شعر العربي ،حتى �ضمن نظام
كم املقاطع
اخلليل ،ال ي�سند �أي �أهمية الختالف ّ
كم احلروف اللينة الطويلة عن
الطويلة �أو اختالف ّ
كم ال�صوامت ،ولذا ،فقد �أ�سند اخلليل القيمة ذاتها
ّ
لكل �ساكن مبفهومه� ،سواء �أكان ال�ساكن نهاية مقطع

45

46

47

48

49
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متحركة ،والرابع �ساكن ،كما يف َذهَ با ،واحلق
�إن هذا االفرتا�ض غري �صحيح ،من وجهة نظر
�صوتية معا�صرة ،كما �سبق للدرا�سة و�أكدت ،وهو
افرتا�ض ال ينبع �إال من وهم الكتابة ،فالنون يف
َ
“غ َم َرنا” لي�ست حمركة �إال باحلركة الطويلة،
وال وجود للفتحة الق�صرية التي تثبتها املكتوبات،
وكذاك حال الباء يف “ذهبا”� ،إذ هي حمركة
بالفتحة الطويلة ،ال الفتحة الق�صرية املثبتة
بالكتابة.

نحو :متفاعلن ،في�صري متفاعالن( ).
50

 الت�سبيغ �أو الإ�سباغ :وهو زيادة حرف �ساكن على�سبب خفيف ،فاعالتن ت�صبح فاعالتان( ).
51

 اخلنب :وهو حذف الثاين ال�ساكن ،فاعلن ،ي�صبحفعلن( ).
52

 زحاف الطي :وهو حذف احلرف الرابع ال�ساكنمن التفعيلة ،كحذف الواو من مفعوالت فت�صري
مفعالت ،وتنقل �إلى فاعالت ( ).
53

 زحاف القب�ض :وهو حذف اخلام�س ال�ساكن منمفاعيلن ( ).

 �أن هذه اللغة ال�شارحة العرو�ضية حتتوي على عددمن املفاهيم ال�صوتية غري الدقيقة ،التي ترى
الدرا�سة �أن من ال�ضروري مراجعتها والت�أمل
فيها ،ولعل الإ�شكاالت يف هذه املفاهيم ال�صوتية
نتجت عن اتكاء العرو�ضيني العرب يف ب�سط
القول يف �أمرها على اللغة املكتوبة دون اللغة
املنطوقة ،وهو ما يت�ضح من خالل ا�ستعرا�ض
املفاهيم الآتية:

54

�إن الدرا�سة احلالية �إذ ال ترف�ض جملة
امل�صطلحات العرو�ضية امل�شار �إليها� ،أعاله ،واملدرجة
�ضمن طائفة الزحافات والعلل ،ف�إنها لتجد نف�سها
م�ضطرة لالختالف مع الدر�س العرو�ضي القدمي يف
لغته ال�شارحة التي �شرح بها م�صطلحاته ،ومن ثم،
ف�إن الدرا�سة ت�سجل على هذه اللغة ال�شارحة جملة
امللحوظات الآتية:

الزيادة :كما ورد يف ذكر التذييل� ،إذ هو :زيادة
حرف �ساكن على وتد جمموع� ،أو هو زيادة تطر�أ على
متفاعلن فت�صري متفاعالن؛ �إن ما حدث ،هنا ،لي�س
زيادة ل�ساكن ،بل هو قلب لل�ضمة الق�صرية ،لت�صبح
فتحة طويلة ،كما تف�صح عن ذلك الكتابة ال�صوتية:

 �أنها تتعامل مع احلركة الطويلة على �أنها �صوت�ساكن ،وهو ما �سبق للدرا�سة �أن دح�ضته يف
موا�ضع خمتلفة ،وك�شفت االعتبار الكتابي الذي
تو ّلد عنه مثل هذا التعامل.

mutafaa’ilaan

 �أنها تفرت�ض وجود حركات ق�صرية قبل احلركاتالطويلة ،كما يف و�صفهم للفا�صلة الكربى ب�أنها
تت�ش ّكل من خم�سة �أحرف ،الأربعة الأولى منها
متحركة ،واخلام�س �ساكن ،كما يف َغ َم َرنا،
وكذلك يف و�صفهم للفا�صلة ال�صغرى ب�أنها تت�ألف
من �أربعة �أحرف ،ثالثة الأحرف الأولى منها

aa

Mutafaa’ilun
u

احلذف :كما يحدث يف اخلنب� ،إذ يحذف الثاين
ال�ساكن ،فتتحول فاعلن �إلى َف ِعلن ،واحلق �إنه ال
حذف للثاين ال�ساكن ،بل تق�صري للفتحة الطويلة،
واختزال لها ،لت�صبح فتحة ق�صرية ،كما تك�شف عن
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�إن املناق�شة التي �أجرتها الدرا�سة للجوانب
العرو�ضية املختلفة �أف�ضت بها �إلى القول ب�أن
العرو�ضيني العرب ،على الرغم من اعتمادهم كتابة
�صوتية خا�صة بهم راعوا بها املواءمة بني املنطوق
واملكتوب ،بل وانحازوا بها �إلى املنطوق ،جهار ًا� ،إال
�إنهم ،يف معظم جوانب الدرا�سة الأخرى ،انحازوا
بالكامل للغة املكتوبة وا�سرتاتيجياتها دون املنطوقة،
وذلك كما يظهر يف الت�أ�صيل للعرو�ض وامل�صطلح
واملفهوم واللغة ال�شارحة العرو�ضية و�أحكام القافية
وغريها من مفردات ا�شتملت عليها الدرا�سة.

ذلك الكتابة ال�صوتية:
fa’ilun
a
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Faa’ilun
aa

�إنّ توهم احلذف والزيادة يف هذه املوا�ضع
وغريها� ،إمنا هو ب�أثر من الكتابة ،فح�سب ،ذلك
�أن التحليل العرو�ضي بد ًال من �أن ي�ستهدف اللغة
املنطوقة في�صفها ،كما جاءت ،راح ينظر يف البنية
املكتوبة ،بو�صفها اللغة� ،أو هي الأ�سا�س �أو املنبع الذي
ينطلق منه كل حتليل لغوي.
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 .47ممدوح حقي ،العرو�ض الوا�ضح للمدر�سني والطالب يف املدار�س الثانوية والعالية ،بريوت ،دار مكتبة احلياة،
ط� ،1970 ،14ص.33
 .48غازي ميوت� ،ص20؛ عبد العزيز عتيق� ،ص.18
 .49حممد �إ�سرب� ،ص.133
 .50نهاد التكريتي ،العرو�ض العملي� ،أح�سن طريقة لتعليم العرو�ض ب�أ�سلوب �سهل يبحث يف الزحاف والعلل
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والبحور ال�ستة ع�شر وعلم القوايف وفنون ال�شعر ،د.م.ن ،.دار دم�شق ،د.ط� ،.ص12؛ �صفاء خلو�صي ،فن
التقطيع ال�شعري والقافية ،د.ن ،.بغداد ،ط ،5د.ت� ،.ص.209
� .51صفاء خلو�صي� ،ص.209
 .52نهاد التكريتي� ،ص.11
� .53أمني عبد اهلل� ،ص.162
� .54إبراهيم خليل� ،ص.190
امل�صادر واملراجع:
-

الأخف�ش� ،سعيد بن م�سعدة ،كتاب القوايف ،حتقيق� :أحمد راتب النفاخ ،دار الأمانة ،د.م.ن ،.ط.1974 ،1

	�إ�سرب ،حممد ،و�أبو علي ،حممد  ،معجم علم العرو�ض ،دار العودة ،بريوت ،ط.1982 ،1-

الأ�سعد ،عمر ،معامل العرو�ض والقافية ،د.م.ن ،.د.ن ،.ط.1984 ،1

	�أني�س� ،إبراهيم ،مو�سيقى ال�شعر ،دار القلم،بريوت ،لبنان ،ط ،4د.ت.-

ب�شر ،كمال ،درا�سات يف علم اللغة ،دار املعارف ،القاهرة ،د.ط.1969 ،.

	التكريتي ،نهاد ،العرو�ض العملي� ،أح�سن طريقة لتعليم العرو�ض ب�أ�سلوب �سهل يبحث يف الزحاف والعللوالبحور ال�ستة ع�شر وعلم القوايف وفنون ال�شعر ،د.م.ن ،.دار دم�شق ،د.ط ،.د.ت.
-

ابن جني� ،أبو الفتح ،عثمان ،العرو�ض ،حتقيق� :أحمد فوزي الهيب ،دار القلم ،الكويت ،ط.1987 ،1

-

حركات ،م�صطفى� ،أوزان ال�شعر ،بريوت ،املكتبة الع�صرية ،ط1988 ،1م.

	احل�سيني� ،إ�سحق ،املقطعية يف اللغة العربية ،جملة جممع اللغة العربية ،القاهرة ،ج1962 ،15م.-

حقي ،ممدوح ،العرو�ض الوا�ضح للمدر�سني والطالب يف املدار�س الثانوية والعالية ،دار مكتبة احلياة ،بريوت ،ط،14
.1970

-

حنفي ،جالل ،العرو�ض ،تهذيبه و�إعادة تدوينه ،د.م.ن ،.مطبعة العاين ،د.ط.1978 ،.

	اخلري�شة ،خلف ،الدائرة العرو�ضية يف �ضوء النظام املقطعي للعربية� ،أبحاث الريموك� ،سل�سلة الآدابواللغويات ،املجلد  ،20العدد  ،2002 ،1من�شورات جامعة الريموك� ،إربد ،الأردن.
-

خلو�صي� ،صفاء ،فن التقطيع ال�شعري والقافية ،بغداد ،د.ن ،.ط ،5د.ت.
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-

خليل� ،إبراهيم ،املقطع العرو�ضي يف �ضوء الدرا�سات ال�صوتية ،درا�سات� ،سل�سلة العلوم الإن�سانية
واالجتماعية ،املجلد  ،24عدد � ،1شباط ،1997 ،عمادة البحث العلمي ،اجلامعة الأردنية ،عمان ،الأردن.

-

�أبو ديب ،كمال ،يف البنية الإيقاعية يف ال�شعر العربي ،نحو بديل جذري لعرو�ض اخلليل ومقدمة يف علم
الإيقاع املقارن ,دار العلم للماليني ،بريوت ،ط.1981 ،2

-

عبد اهلل� ،أمني ،عرو�ض ال�شعر العربي بني التجديد والتقليد ،درا�سة وتطبيق ،د.م.ن ،.د.ن ،.ط.1985 ،1

-

عبد القادر ،عبد اجلليل ،هند�سة املقاطع ال�صوتية ومو�سيقى ال�شعر العربي ،ر�ؤية ل�سانية حديثة ،ط،1
عمان ،دار ال�صفاء ،ط.1998 ،1

عبد املجيد� ،أحمد ،يف املو�سيقى ال�شعرية� ،إعادة قراءة العرو�ض ،حماولة نحو تب�سيطه وجتديد م�صطلحاته،
ليبيا ،الأزهرية للرتاث ،ط.2001 ،10
-

عتيق ،عبد العزيز ،علم العرو�ض والقافية ،بريوت ،دار النه�ضة العربية ،د.ط ،.د.ت.

	العرو�ضي� ،أبو احل�سن �أحمد ،اجلامع يف العرو�ض ،حتقيق :زهري غازي زاهد ،وهالل ناجي ،بريوت ،داراجلليل ،ط.1996 ،1
	العلمي ،حممد ،العرو�ض والقافية ،درا�سة يف الت�أ�سي�س واال�ستدراك ،الدار البي�ضاء ،املغرب ،دار الثقافة،ط.1983 ،1
	�أبو علي ،حممد ،علم العرو�ض وحماوالت التجديد ،دار النفائ�س ،بريوت ,ط.1988 ،1-

عمايرة� ،إ�سماعيل ،التفكري اللغوي بني النظام املقطعي وال�شكل الكتابي ،درا�سات �سل�سلة العلوم الإن�سانية
واالجتماعية ،عمادة البحث العلمي ،اجلامعة الأردنية ،عمان ،الأردن ،املجلد  ،23العدد � ،2آب.1996 ،

-

عياد� ،شكري ،مو�سيقى ال�شعر العربي ،م�شروع درا�سة علمية ،القاهرة ،دار املعرفة ،دار ال�شعب ،ط،1
.1968

-

�أبو عيد ،حممد� ،أثر الكتابة الأبجدية يف حتليل الأ�صوات ال�صائتة عند علماء العربية القدماء ،جملة جامعة
قطر للآداب ،جامعة قطر ،الدوحة ،قطر ،العدد  ،28ال�سنة .2006 ،28

-

معروف ،نايف ،والأ�سعد ،عمر ،علم العرو�ض التطبيقي ،بريوت ،دار النفائ�س.1987 ،

-

ميوت ،غازي ،بحور ال�شعر العربي ،عرو�ض اخلليل ،بريوت ،دار الفكر اللبناين ،ط.1992 ،2

-

يون�س ،علي ،نظرة جديدة يف مو�سيقى ال�شعر العربي ،القاهرة ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب.1993 ،
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