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 1999-6-16في قدم البحث في ندوة المجمع العلمي العراقي ـ هيئة اللغة السريانية  1
وقدم كمحاضرة في جمعية بعنوان االيقاع في الشعر دراسة مقارنة بين السريانية والعربية 

في دار الكتب والوثائق  544ومن ثم طبع ككتاب تحت رقم 30/6/1999بانيبال في  اشور
 .  2000ببغداد سنة 

شاركت بجزء منه كبحث ضمن سلسلة ندوات اقامتها وزارة الثقافة العراقية  2013وفي سنة 
ضمن فعاليات بغداد عاصمة الثقافة العربية وبعنوان االيقاع في الشعر دراسة مقارنة بين 

ريانية والعربية والكوردية في ندوة ادارتها المديرية العامة للثقافة والنشر الكوردية ضمن الس
كمحاظرة في اتحاد ادباء الكورد في  القيت جزء آخر منهوزارة الثقافة العراقية ، ومن ثم 

 اربيل
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 الفصل االول
 الحلق ات المفقودة في الشعر

 
االكاديين نو تعبير قديم معروف متوارث منذ عهود السومريي shaerان كلمة شعر 

في ارض وادي الرافدين ، وان اقدم نصوص شعرية وجدت والبابليين ومن بعدهم 
االلف الثالث قبل ها الى وجدران وتماثيل يرجع تاريخ كتابت منقوشة على الواح ورقم
وكان اهمها على االطالق ملحمة  ما بين النهرين في بالد الميالد )على اقل تقدير(

يحاول الشاعر من خاللها تجسيد صراع  اناشيد وتراتيل وهي عبارة عنكلكامش ، 
وغيرها من  الحرب على الموت والفناءاالنسان وطموحه من اجل الخلود اي 

المواضيع المصيرية الهامة التي شغلت فكره واهتمامه ، منذ ان بدأ يعي وجوده 
.. وغيرها من القصائد االخرى كقصيدة  ويفسر ظواهره تسائل عن جدوى وجودهوي

نزول عشتار الى العالم السفلي والتراتيل الموجهة اليها والى انليل والشمس والكثير 
ن االشعار التي هي عبارة عن صلوات وابتهاالت كصلوات شيكو واكريبو وصلوات م

 الخسوف والكسوف وغير ذلك كثيرة . 
لوحا من  وقد عثر على هذه الملحمة )ملحمة كلكامش( وهي منقوشة علىإثني عشر

اآلجر المشوي كتب على كل لوح من هذه االلواح نشيد خاص بموضوع معين فلوح 
حوذت على ت... وغير ذلك من مواضيع اس 2النكيدو وثالث للطوفانلجلجاميش وثان 

اهتمام االنسان في ارض الرافدين فنظمها شعرا ولحنا ، فلما تكاملت شكال ومضمونا 

                                                                 

ادوارد شمعون /كيف علم السريان العالم الشعر والموسيقى ـ كتاب من بحوث مؤتمر  2
 السرياني الخامس المنعقد في السليمانية  االدب
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لته الموسيقية الكنارة ىآكتبها باللغة االكادية والخط المسماري وغناها وعزفها عل
harp 3وذلك بالحان . 

ليس سهال وذلك لوجود حلقات مفقودة مما يجعل  ابان دراسة الشعر في كل االد
 والكوردي والعبري  البحث عسيرا، فما وصل الينا من الشعر السرياني والعربي

كان على درجة عالية من النضج. وهذا يعني انه ال بد ان  والفارسي والتركي و..
 اال يكون قد سبق هذا النضج تطور في المعنى وفي المبنى وكان هذا التطور طويال

 . ان الكثير منه ضاع 

يرجع الى ما قبل المسيحية بفترة استنادا الى ما وصل الينا من  ف الشعر السرياني
اشارات في بعض الدراسات القديمة. كقصائد وفا االرامي )قم( التي اشار اليها 

، وهناك المزامير والتسابيح التي نسبت الى 4انطون التكريتي في كتابه علم الفصاحة
التي هي صلوات وتسابيح تعود إلى و  5ن الحكيم وهي على وتر مزامير داودسليما

اكتشفها االنكليزي او قصيدة  محيط مسيحّيمتهّود وعددها اثنتان وأربعون موّشحة
، وبالرغم من تداولها في كثير من االوساط من القرن  1909عام  6رندل هاريس

                                                                 

ادوارد شمعون /كيف علم السريان العالم الشعر والموسيقى ـ . من بحوث مؤتمر االدب  3
 2008السرياني الخامس المنعقد في السليمانية 

تأليف العالمة انطون التكريتي )البليغ( ـ القرن التاسع / ترجمة المطران علم الفصاحة ـ 4
، وكذلك مخطوطة الرهبنة االنطونية  2014ن ـ منشورات دار المشرق صليبا شمعو

 . الهرمزدية ـ بغداد
ب.مفيأنطاكية  120-70خالل السنوات  ةُدّونت في العبرّية أو اليونانيّ البعض يعتقد انها 5

ألن أربعين موشحة وصلت ) ةـإاّلفي السريانيّ  الكام رغم انهم لميجدوا النص أو في الرها
ستيس سوفيا )االيمان يفيكتاب اسمه ـ  القبطيةبالسريانّية، وموّشحة واحدة باللغة إلينا 

إلى القول بأن اللغة  هم وبقية العلماءما دفع( ،م اليونانّيةبوالحكمة(، وموّشحة واحدة فقط 
 األصلّيةللموّشحات هي السريانّية.

ثة في الشعر السرياني( اناشيد سليمان باكورة الحداللمزيد من المعلومات راجع بحثنا )6
( من منشورات 2009المنشور في كتاب )موتمر االدب السرياني السادس ـ اربيل سنة 
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 8وويقول عنها شاب .7ي نشأتها، اختلفت االراء ف الثاني وحتى القرن الخامس عشر
يانسبها إما لشاعر سرياني انها موضوعة في اواخر القرن االول الميالدي. اال ان

مجهول كتبها في الفترة المحصورة ما بين الشاعر وفا )قبل الميالد( والشاعر 
وبالتحديد  م(222-154برديصان ) برديصان ، او انها تعود الى الشاعر السرياني

في المرحلة االولى من كتابته للشعر وحسب ظني ان برديصان في المرحلة الثانية 
من حياته الشعرية ) بعد اعتناقه المسيحية( اخضع قصائده الى الوزن لتكون سهلة 
الحفظ واالداء من قبل جوقات كنسية اسست لهذا الغرض من اجل نشر ايمانه 

ابو الشعر  صان لدى كثير من المعاصرين كونهوفلسفته المسيحية لذا اعتبر بردي
رغم اننا لم نعثر على قصائده ولكن من خالل ما كتب عنه  السرياني وصانع اوزانه

نجزم ذلك الن مار افرام كان قد اطلع  م(373 -306الشاعر السرياني مار افرام )
لسبب في على قصائده واستفاد منها كثيرا ونعته مع االخرين بالغنوصية وربما كان ا

البعض منها اتلفت وبعضها االخر ربما نسبت لالخرين واخرى  ،اختفاء قصائده 
بقيت مجهولة المؤلف ومن بينها هذه الموشحات التي اعتقد الى حد كبير بانها 
كتبت في الفترة المحصورة بينوفا وبرديصان )القرن الثاني( استنادا الى شكلها 

ال ان االدب السرياني عامة والشعر خاصة لبرديصان . ا انسبهاالشعري رغم اني 
                                                                                                                                                                       

االدباء والكتاب السريان ، ومقالنا المنشور في مجلة ربنوثا ـ الرهبنة وهي من  --اتحاد 
 اصدارات الرهبنة االنطونية الهرمزدية 

ميالد وآخرون في القرن الثاني وذهب البعض البعض يعتقد انها كتبت قي القرن االول لل7
االخر بانها كتبت في القرن الثالث الميالدي ، ويعتقد البعض االخر )امثال دوفال( انها 
كتبت في القرن الرابع او بعد ذلك واخرون ... اال أني اعتقد انها كتبت في بداية فترة 

حظ مقالي تحديد فترة مزامير برديصان او قبله استنادا إلى شكلها ومادتها الشعرية )ال
، وبحثي  2000سنة  3سليمان استنادا الى شكلها الشعري المنشور في مجلة ربنوثا العدد

المشارك في مؤتمر االدب السرياني والمنشور في كتاب ـ من بحوث مؤتمر االدب السرياني 
 ـ اتحاد االدباء والكتاب السريان( .

 السريان ايمان وحضارة / اسحق ساكا8
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تسلق عصره الذهبي من القرن الرابع للميالد من خالل العديد من عمالقة الشعر 
السرياني من امثال مار افرام واسونا وباالي ومار اسحق والسروجي ونرساي 
و...الى القرن العاشر وحيث بدأت العربية تكتسح عرش اللغة السريانية لتدخل بعد 

رن الثالث عشر عصر الركود رغم ظهور شعراء كبار بعد ذلك أو قبل ذلك بقليل الق
من امثال ابن العبري والصوباوي و... وبدأت الحركة االدبية تنتعش من جديد بعد 
القرن التاسع عشر وبفضل مدارس االرساليات االوربية واالمريكية وخصوصا في 

ما بين القرن السابع قبل الميالد ـ ايران . ولكن هناك عدة حلقات مفقودة تتراوح 
ـ وربما من القرن  (ق م 680ترقى الى سنة )والتي وهو زمن كتابة حكمة احيقار

التاسع او العاشر قبل الميالد كون اللغة السريانية )االرامية( متداولة في تلك الفترة 
الد )فترة لعثور الباحثين على كتابات سريانية تؤكد ذلك وحتى القرن الثالث قبل المي

نشوء مملكة اورهاي( وحيث كانت ال تزال القصيدة النهرينية )البابلية االشورية ( 
موجودة ومتداولة في هذه الحقبة كقصيدة نزول عشتار الى العالم السفلي . وكذلك 
من القرن الثالث قبل الميالد وحتى القرن الرابع للميالد بالرغم من وجود محطات 

شعراء أكفاء دفعوا بالقصيدة السريانية الى االمام كالشاعر اثبتت وجودها من خالل 
ودارس القصيدة وفا وبرديصان وهوميرون وصاحب موشحات سليمان و ... 

 ( 222) توفي سنة  مفقودة ما بين برديصان اخرى  السريانية سيجد هناك حلقة
أي في المئة السنة المحصورة بينهما، من المؤكد  م( 306) ولد سنة  ومار افرام

هل كانوا يكتبون الشعر  كان هناك شعراء أخرين في هذه الفترة ، لم نكن ندري 
هذا يعني فعال نحن بحاجة الى البحث عن هذه الحلقات النها منثورا ؟  موزونا ام

 ستعيد النظر في العديد من الدراسات التي كتبت عن الشعر السرياني . 
ى ال ها الى حد مانسبتي نولكن لو عدنا الى مزامير )اناشيد( سليمان اال

نجدها قصائد تستحق التوقف عندها قليال كونها تقر بوجود حداثة حقيقية برديصانس
القصيدة السريانية  تقلتنفي ذلك الوقت، فاذا نسبت الى برديصان هذا يعني فعال ا

أي علينا  القصيدة الكالسيكية الموزونةشبه بقصيدة النثر الى مرحلة من مرحلة ما ت
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ان نقسم التجربة الشعرية لبرديصان الى مرحلتين المرحلة االولى نسميها بقصيدة 
النثر او ربما يسميها اخر بالشعر الحر والثانية سنسميها بقصيدة الشعر 

كتبت كما يذهب البعض االخر )امثال دوفال( الى ما بعد مار افرام الموزون..اما ان 
بعد القرن الرابع( هذا يعني ان القصيدة السريانية قد انتقلت من المرحلة )

إن قصيدة النثر  يالكالسيكيــة الى مرحلة الحداثــة )قصيدة النثر( منذ ذلك الوقت أ
) اال اني ال اتفق مع دوفال مطلقا بل  ذلك الزمان منذ)ان صح القول( كانت مزدهرة 

قبل ذلك بفترة قصيرة اي بعد منتصف القرن  اتفق الى تنسيبها الى برديصان او
، لذا علينا ان نعيد النظر في جميع ما كتب االول للميالد فترة ظهور المسيحية ( 

 عن القصيدة السريانية وليومنا هذا.
الدب العربياما ما وصلنا من  احرقوا او  ايضا فان جدودنا حين اعتنقوا االسالم ا

 في سبيل دينهم الجديد كان بالعربية او غير ذلكسواء أ اتلفوا ما لديهم من االدب
،فاقدم شعر وصل اسوة بالعديد من التماثيل التي حطمت كما فعل السريان من قبلهم 

ول واخر القرن الخامس للميالد والنصف األأمن االدب الجاهلي يرجع الى  هو الينا
ي سبق ظهور االسالم بنحو قرن ونصف القرن ولكنه لم أمن القرن السادس، 

يصل الينا مكتوبا بل على ألسنة الرواة، كمحزمة بن نوفل وحويطب بن عبد وهما 
م( 796م( وخلف االحمر )771سالم حماد الراوية )زمن اإلمن القريش. وفي 

التحريف الن  م( وغيرهم. فهو لم يسلم من828واالصمعي عبد الملك بن قريب )
هتموا أن العلماء أال إولئك الشعراء بل نقلوه من رواة قبلهم، ألرواة لم يعاصروا ا

بتدوينه من القرن الثامن للميالد في مجموعات كديوان الحماسة البي تمام وكتاب 
كان عـن طريـق الـروي  وكما قلنا لينا منهإفما وصل  االغاني لالصفهاني وغيرهما...

زال مع الرواة الكثيرين الذين ماتوا في حروب الفتح. خر آفقسم منه لم يحفظ، وقسم 
وهذا ال يعني ان العرب لم تكن لديهم ابجدية يكتبون بها لغتهم في تلك الفترة، فلغة 

التطور ولفترة ال تقل  ن كانت على درجة من الرقي مما يؤكد انها مرت بطورآالقر 
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جاءت بالد العرب الداخلية  ن الكتابة قدإ(2)و ثالثةفي حين يؤكد الباحثون أعن قرنين 
زمنة مختلفة وقد جاءت قلب الجزيرة عن ثالث طرق اقدمها ما جاءها عن أفي 

طريق الشمال الشرقي، وهـذه فـي االغلب كانت متأثـرة بالكتابة االشورية البابلية 
خرى جاءتها من الجنوب أبحيث لم تلبث ان حلت محلها حروف وكانت من الصعوبة 

رامية والمسند اليمني هذه الحروف زمانا طويال فكانت اآلقيت والشمال معا، وب
ة زمنة متأخر أوسيلتين للكتابة في قلب شبه الجزيرة وقد تطورت هذه الحروف في 

 : حين يقول  (3)خيرة المعروفة بالعربية. ويؤكد ذلك الطبري الى الحروف األ
ن وفيهما كتاب ـ فوجد حجري )ظهر على ضهر الجماء ـ جبل بالعقيق قرب المدينة

ه وعرضه على من يكتب هل السريانية فلم يعرفوا كتابأحدهما فعرضه على أفحمل 
نه كان في االغلب إوالظاهر هل اليمن ومن يكتب بالمسند فلم يعرفوه...أبالزبور من 

. اال أنه وكما قلنا أقدم ما وصلنا من الشعر العربي هو المعلقات التي تذهب اشوريا(
ا كانت مكتوبة ومعلقة على باب الكعبة ، لذاسماها البعض االخر أكثر االراء انه

وهذا يطرح عدة .  بات. لكتابتها بالذهب أو بمائه وُعلقت على أستار الكعبةالمَذهب
 تساؤالت مشروعة : 

إن كانت قد كتبت وعلقت لماذا لم تصل الينا مكتوبة بالخط العربي بل وصلت من 
وما فيه من الكتابة حين فتح المسلمون المكة ؟ خالل الروي؟ هل حطم هذا الباب 

وطالما كانوا يجيدون الكتابة فلماذا لم تكتب هذه القصائد على الورق او رقم طينية 
او على أوراق البردي وجلد الغزال كما وصلتنا الكثير من الكتابات قبل ذلك اسوة 

الى ما كتب على باب  بالسريانية والعبرية والفارسية و.. المعاصرة لهذه اللغة إضافة
 الكعبة ؟

قبل  قرن ونصف القرن الالى فترة ال تتجاوز  كما قلنا يرجع تاريخ هذه القصائد
يكون الشعر الجاهلي وليد فترة ال  يعقل أن هل تسائل :نان  بنااالسالم مما حذى 

                                                                 

 تاريخ الشعر العربي / نجيب محمد)(2

 تاريخ الشعر العربي/ نجيب محمد(3)
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تتجاوز القرنين قبل اإلسالم؟ وهل هي فترة كافية ليتكامل خاللها شعر يبهرنا ويبهر 
ومن يقرأ  ... العالم بغناه وعذوبته وقدرته على الوصف والتعبير عن أدق العواطف

من أمثال أمرئ القيس ، طرفة بن عبد ، وزهير  قصيدة واحدة ألحد الجاهليين الكبار
نتاج هو يدرك أن هذا الشعر  بن ابي سلمى و... وبعدهم المتنبي والبحتري والفرزدق

ها العربية ليتمكن شعرائها من كتابة قصائد بهذا فترة ال تقل عن عدة قرون مرت ب
المستوى من التطور وهذا ينقلنا الى أن نقول ال بد من وجود حلقة مفقودة في تاريخ 
الشعر العربي ال تقل عن قرنين أو اكثر من ذلك ربما سنجد ما يساعدنا على ذلك 

عنها وحيث كانت  في المخطوطات السريانية المدونة في هذه الفترة لذا علينا البحث
ظاهرة الكرشوني ) نص عربي أو فارسي أو .. مدون بحرف سرياني ( متداولة في 
المنطقة كما هي في الكتابات الفارسية المدونة بالخط السرياني )االرامي( ومن 

، وتتالف من عشر  9راميةفي الوثائق اآلنشرها دريفر  التيرامية الرسائل اآلأمثلتها
ربما رق( وجدت في محفظة جلدية ومصدرها بابل وشوشان رسائل كتبت على جلد )

ها حرف، وهي موجهة الى عامل االمبراطور الفارسي في مصر وهي فارسية ب
وراق البردي )احيقار( . جميعها يرتقي تاريخها الى أكتشاف إواكتشفت بعد  سريانيال

لى حوالي سنة إق م ( ويمتد 408-490مطلع القرن الخامس قبل الميالد )
المنتشرة في تلك  (راميةاآلالسريانية)ق م . واللغة المستخدمة في هذه الوثائق هي

 الفترة في البالد الفارسية .
ياما  لشعر الكورد  10(عاشرالقرن ال نهايةكونه قد نشأ في العصور الوسطى ) ا

 البعض منه خر وصلناعصر ازدهار وإنتشار العديد من اللغات في المنطقة فهو اآل
وحيث ال تزال هذه الظاهرة ) أي  الروي  القسم االخر من خاللعن طريق الكتابة و 

الروي ( منتشرة في اقليم كوردستان وحتى يومنا من خالل سرد القصص والمالحم 
                                                                 

المطران بولس بهنام ـ افاق جديدة في دراسة اللغة االرامية /مجلة مجمع اللغة السريانية ـ 9
 347ص 1976سنة  2المجلد 

 اذا اعتبرنا بابا طاهر وجيله شعراء كورد 10
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والفلكلور وترانيم واهازيج االباء واالمهات لدى شعوب المنطقة كما هي لدى السريان 
األجداد يسردونه لالطفال امام مواقد الشتاء او والكورد والتركمان من خالل ما كان 

ترنمه االمهات امام مهود اطفالهن وزغاريدهن في الحفالت او نحيبهن في العزاء 
ويغنيه االباء اثناء الحصاد وغير ذلك من االعمال وحيث من خاللها إنتقل االدب 

عوب ومن ومن بينه الشعر شفاهيا عبر االجيال مكونا المصدر الرئيسي آلداب الش
بينها الشعب الكوردي الذي خيمت عليه االمية والترحل بين السهول والجبال لما 
عاناه في المنطقة وعلى مر االجيال لذا كانت عملية الروي هي إحدى وسائل النشر 
والحفاظ على هذا االدب بكل صوره وبطوالت ابناءه ونكساتهم وعالقاتهم من خالل 

لعل و  ترانيم االمهاتالى عامة الشعب من قبل راوي ،المالحم واالقاصيص واألغاني و 
الشعر الكوردي المكتوب باللهجة الكورانية يشكل او يحدد بدايات الشعر الكوردي 

اقدم ما وصل الينا من الشعر الكوردي )كما يذهب اليه البعض ( يعود المدون حيث 
م ( 1010-930الى نهاية القرن العاشر بدءًا من الشاعر بابا طاهر الهمداني )

ما عرف عنههو وضعه للرباعيات )دوبيت( المكتوبة بلغة عذبة الذي اشتهر ب،
من  واخرون .سائغة وبإخالص وروحانية نادرة تصبغها مسحة فلسفية باطنية وعميقة

(  1161-1084) جاف ناووسى  وبابا ( 1098-1006) ثيرشاليارامثال 
رغم وجود بعض  ( واخرون...1388-1272)ئيسحاق  سةهاكوسولتان 

الدراسات تذهب على ان هذا الجيل من الشعراء كان يكتب باللغة الفارسية وليس 
صنفون الشاعر بابا طاهر الهمداني ضمن شعراء الفرس لذا تراهم ي الكوردية
الصوفى "أنصارى" و "أبو سعيد" و)غنائيات  اسوة بالشاعربهذه الفترة  ينالمشهور 

التي ينسبونها الى الفارسية  11يكتبون باللورية وحجتهم انهم كانوا قطران(....

                                                                 

" من جريدة التآخي 4222نشر له، في العدد "قال الدكتور محمد عبد هللا عمر، في بحث 11
 -م ما نصه:2004بعنوان فيلي، بتاريخ األربعاء، عام 

"كلمة فيلي، أوسع من كلمة لور، ألن األولى ذات مدلول جغرافي، لغوي، سياسي. بينما 
 كلمة )لور( تعد اسمًا لعشائر كوردية هي جزء من الشريحة الفيلية"
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قد تمت على  هذا الجيل من الشعراء ومن بينهم بابا طاهر الهمداني والدةوكذلك ان 
على ورود بعض األلفاظ والتراكيب واللواحق  فضالأرض تتبع إليران الحالية، 

 وهيعدو  اليومأقدم شاعر لوري إيراني اكتشف حتى لذا يعتبروه  ،مالفارسية في شعره
اال ان الطرف أول من كتب الشعـر في األدب اإليراني المدّون على مدى تاريخه،

أقرب الكرد جغرافيًا إلى  هي احدى اللهجات الكوردية وهي اللور الثاني يقول ان
عالقة إقراض واقتـراض  جاورينالفرس، ومن الطبيعي أن تقوم بين الشعبين المت

. د)لواحق فارسية فهذه ليست بالغريبة فهناك من يعتقد اما ما ورد من الفاظ و  لغوي 
بان الموشحات االندلسية هي  ( وانياالهعبدالعزيز 

فيها وهناك العديد من االلفاظ السريانية في  أعجميةلوجودألفاظأعجميةأيخرجاتأعجمية
 تولد) ابوفرجاالصفهانياوردهالشعر العربي والكوردي والفارسي وعلى سبيل المثال ما

من خالل مقطع (  م936 - هـ306
 : مناربعةابياتالبراهيمالموصلييصفبهاخماراختمهابالبيتاالتيشعري

 حينودعنيوقدلعمركزلناعنهبالشين(  إزلبشينا)  فقال
( لناز  ) بمعنىاذهببسالمةوكذلك( زلبشيناإ)  نجدانالشاعراستخدممفرداتسريانيةكعبارة

 . بمعنىبالسالمة( بالشيناو بشينا)بمعنىذهبناو
وهذا ال يعني ان ابراهيم الموصلي كان شاعرا سريانيا بمعنى كان يكتب بالسريانية ما 
لم نكتشف له قصائد بالسريانية . مقابل ذلك هناك العديد من االلفاظ اليونانية في 

، ناهيك عن القـرابة العرقية واللغوية األصيلة بين الكرد والفرس ضمن السريانية 
فهذا طاهر بابا لو سّلمنا بكردية على انه شعر كوردي و  لذا يصرون  الرابطة اآلرية

بدءًا من مقامات عمر  12المقامات الفارسيةو بصورة عامة يعني أن األدب اإليراني 
وكذا المقامات العربية كمقامات بديع الزمان ،)م 1048و1038ما بين الخيام )

                                                                 

مكونة من أربعة أبيات، يكون الشطر الرابع فيها مطلقا  بالفارسيةهي مقطوعة شعرية 12
 بينما الثالثة األخرى مقيدة.

http://www.alkurdistani.com/vb/showthread.php?t=3888
http://www.alkurdistani.com/vb/showthread.php?t=3888
http://www.alkurdistani.com/vb/showthread.php?t=3888
http://www.alkurdistani.com/vb/showthread.php?t=3888
http://ar.wikipedia.org/wiki/1038
http://ar.wikipedia.org/wiki/1038
http://ar.wikipedia.org/wiki/1038
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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محمد الحريري ومقامات الحريري ) م(، 1007 -م  969) 13الهمذاني
أي انهم ،تكون قد تاثرت كثيرا بالفن الشعري الكوردي( ، م1112 - م1004البصري 

وهذا بالطبع ما يستحيل على  عروف ببابا طاهر الهمدانيتاثروا بالشاعر الكوردي الم
رغم ان هذا الفن لم يكن غريبا على السريان  .تقبله والعرب عامة المثقفين الفرس

 -306)مطلقا فاالسلوب المقطعي والغنائي وجد في الشعر السرياني منذ مار افرم 
وان لم يكن في جميعه كل اربعة ابيات وبقافية موحدة ان لم اقل منذ  م(373

 برديصان )القرن الثاني ( .
هذا من جانب ومن جانب اخر اذا وافقنا على تنسيب اللهجة اللورية )وهي جزء من 

 ) كما يزعم الطرف االخر( الفيلية( وربما غيرها من اللهجات الكوردية الى الفارسية
التوقف والبحث عن اصل هذه الشريحة ونتسائل هل هم من اصل هذا يعني علينا 

فارسي ؟ وهذا سينقلنا الى احتماالت اخرى لذا علينا دراسة اللغة الكوردية بلهجاتها 
وخصوصياتها ومخارجها الصوتية ومقارنتها بلغات المنطقة كون اللغة هي احدى 

 .اهم اركان القومية  
رة بابا ترسية في هذه الفترة ) فابلغتها الففرسو اء اللذا علينا ان ندرس قصائد شعر 

 .طاهر ( وما قبلها 
إن أول ما يمكن مالحظته في شعر "بابا طاهر" من ناحية الشكل هو قيامه على 

أي الرباعيات، وهي تضمين الفكرة الواحدة التامة في أربعة أشطر  ، نظام الدوبيت
عن العجم ومأخوذ عنهم. وبابا  على الوزن ذاته والقافية ذاتها، وهذا الفن معروف

 هو أول من ألف في هذا الضرب من الشعر.طاهر 
كانوا  )شعراء المنطقة( علينا التوقف عند هذه الفترة وما قبلها في حالة كونهم لذا

فضال عن وجود حلقة مفقودة ما بين الشاعر بابا  ، أم بالفارسية يكتبون بالكوردية

                                                                 

بـديع وهي من أشهر المقامات التي تنتمي إلـى فـن مـن فنـون الكتابـة العربيـة الـذي ابتكـره 13
، وهـو نــوع مـن القصـص القصـيرة تحفــل بالحركـة التمثيليـة، ويـدور الحــوار الزمـان الهمـذاني

 فيها ـ بين شخصين، ويلتزم مؤلفها بالصنعة األدبية التي تعتمد على السجع والبديع.

http://ar.wikipedia.org/wiki/969
http://ar.wikipedia.org/wiki/1007
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1054
http://ar.wikipedia.org/wiki/1112
http://www.alkurdistani.com/vb/showthread.php?t=3888
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%86%D9%8A
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( 1481-1407( والشاعر مال احمد الجزيريى )  1010-930طاهر الهمداني )
في باقي اطراف المنطقة الكوردية وباالخص منطقة بادينان حيث لم نعثر على والدة 
شاعر كوردي خالل هذه الفترة أي من القرن الحادي عشر وحتى القرن الخامس 

وحيث شهدت الساحة االدبية الكوردية في هذه الفترة )القرن الخامس عشر  عشر
 دينان . ازدهار الشعر الكوردي وخصوصا في بوما بعدها ( والدة وا

يوهكذا هناك حلقات مفقودة ايضا في  رس ا شعر الف  وهي أطول من تلك الموجودة  ال
رن الخامس قبل في الشعر السرياني والعربي والتركي والكوردي .. تبدأ من الق

خالل عهد  حتى كانت تستخدم التي البهلويةالميالد وهي فترة وجود اللغة 
 دب عظيملغةأل فى يوم من األيام وبالرغم من كونها(، م 999 -م 389الساسانيين )

. ومع ذلك 14أغلبها دينية ومكتوبة نثًراو حوالى مائة نص  اال انه لم يبقى منها سوى 
المكتوبة باللغة البهلوية ساهمت بالكثير فى مادة "شاه فإن مجموعات الرومانسيات 

نامه" للفردوسى.وبالرغم من أن اللغة البهلوية استمرت لتكون لغة الكالم فى الحياة 
ألنها القرن الخاصة إال أن العربية كانت سائدة فى الدوائر الرسمية لمدة قرن ونصف

الذى أحضروه  االسالمي الدين هالغةلم تكن فقط اللغة الوحيدة للحكام ودولتهم ولكن
 أصبحت معرفة اللغة العربية ضروريةلبالد الفرسلذا  بعد الفتح العربىالحكام  معهم

. ومع ضعف السلطة المركزية، ظهر شكل جديد معّدل من البهلوية ..في بالد فارس
 هى الفارسية المستخدمة اآلن.) كما يذهب الدارسون(و بالتركيب النحوى 

االعتقاد بأن التشظى فى الشعر الفارسى فى أغلب الظن بدأ فى على الرغم من و 
يبدأ  )كما يذهب الدارسون( فالتاريخ الحقيقى لألدب الفارسىللميالد 15القرن الثامن

                                                                 

http://www.iranchamber.com/literature/articles/history_literatur14

e.php 
 أميرة طلعت ، مراجعة: أيمن بدرترجمته عن اإلنجليزية: 

http://www.iranchamber.com/literature/articles/history_literatur15

e.php 
 ، مراجعة: أيمن بدرترجمته عن اإلنجليزية: أميرة طلعت 



 
 

 16 

 2016 اوزان الشعر والحلق ات المفقودة

من أقل سالالت حاكمة فى القرنين التاسع والعاشر والذى اقترن بانحدار الخالفة. 
واحدة من أولى أكثر )بخارى(  موا فىاأق ينوأكثر هؤالء أهمية هم السمنيديين الذ
المعروف فى -أبو على سينا  ومن بينهمالجماعات المتميزة التى ترعى التعليم 

وأقدم األسماء  ،إيرانخص في الجزء الشمالي الشرقي من االوبـ   الغرب بابن سينا
وَدكيالتي يطالعنا بها هذا األدب هي أسماء   «أبي الشعر الفارسي»الذي ُيلقَّب بـالرُّ

 ...الصوفى "أنصارى" و "أبو سعيد" و والشاعر
"شاعر السجع الفارسى 16رضاكى""ترة الشاعر وفي القرن العاشر للميالد ـ أي ف

سنوات( والذي يعده الدارسون  6) بعد والدة بابا طاهر بـ 941األول والذى مات عام 
أول الشعراء الفرس العظام حيث كتب أعدادا كثيرة من األبيات ولكن القليل منها قد 

... مزخرف أسلوبه مباشر وبسيط وغير متكلف وغيروكما يقول عنه الدارسونـ  نجا.
لمع في بالط نوح بن وهو شاعر تركي كان يكتب بالفارسية الشاعر "دقيقي" و ـ

الذي نظم ملحمًة تغّنى فيها بمآثر أبطال الفرس م997-976منصور الساماني سنة 
األدب الفارسي إلى مرتبة أعلى شأنًا في عصر السالجقة.  ووصلاألسطوريين،

كان عدد من كتاب و ، والشعر التعليمي،ويمتاز هذا العصر بظهور التصوف الفارسي
كتب تقريبا خمسة الذيهذه الفترة يكتبون الشعر والنثر وكان ألمعهم "ناصر خسرو"، 

. 17أقل من النصف اال عشرة عمل نثرى وثالثين ألف بيت شعرى، ولم يتبقى من هذا
وأشهر عمل نثرى له هو "سفر نامه" وهو عبارة عن روايه لرحلته لمصر. ومعظم 

ئد "ناصر خسرو" غنائيات طويلة وموضوعاتها دينية وأخالقية، ويجب أن يقترن قصا
الفردوسى، الخيام، األنوارى، –اسم "ناصر خسرو" بأسماء هؤالء الشعراء الستة 

                                                                 

 /الفارسى..ترجمة: أميرة طلعتنبذة مختصرة عن تاريخ األدب 16

 A Brief History of Persian Literatureالعنوان األصلى للمقال: 
المصدر: 

http://www.iranchamber.com/literature/articles/history_literature.
php 

 نبذة مختصرة عن تاريخ األدب الفارسى..ترجمة: أميرة طلعت/المصدر السابق /  17

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%83%D9%8A
http://irankhan.blogspot.com/2009/08/blog-post_8507.html
http://irankhan.blogspot.com/2009/08/blog-post_8507.html
http://irankhan.blogspot.com/2009/08/blog-post_8507.html
http://irankhan.blogspot.com/2009/08/blog-post_8507.html
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عتبارهم أعظم ست وا الدارسون تقريبا على إحيث أجمع -الرومى، سعدى، حافظ
 كل فى عالمه الخاص. فرس  شعراء

يزدهر بظهورطبقة من الشعراء التقّل عنها بدأ االدب الفارسي في عصر المغول، و 
وجالل ، وكان شاعرًا صوفيًا، الدين العطار فريدشأنًا وأثرًا. ومن نجوم هذه الطبقة 

 وسعدي الشيرازي رس، الذي ُيعتبر أعظم شعراء الحب اإللهي عند الفالدين الرومي
 وحافظ شيرازي وهو من أكثر الشعراء الفرس شعبية، « كلستان»و« البستان»صاحب 

الذي اشتهر برباعياته التي  لخياموعمر االذي ُيعّد أعظم شعراء الفرس الغنائيين
الذي ُيعتبر أعظم الشعراء الرومانتيكيين في  ونظاميترجمت إلى معظم لغات العالم،

قام األول ... هو واضح، شعرّي في الم وتراث الفرس األدبّي كما . األدب الفارسي
وقد أثرت الفارسية بشدة فى لغة وأدب تركيا وقد اعتمد الشعر التركى على النماذج 

 الفارسية فيما يتعلق بالشكل واألسلوب كما اقتبس مفردات كثيرة منها.
يوهناك حلقات مفقودة ايضا في  رك ت ر ال شع شيء  لعدم وجود بين أيدي الباحثينال

، وغاية ما وصلنا من ذلك )ما قبل االسالم( من نصوص أدب المرحلة األولى
 ”األورهونية“ترجمات صينية من بعض األشعار والمالحم، بعضها بالخطوط  18األدب

في الشمال، وهيمن أي بلغة أورهاي ) أورفا الحالية ( ـ أي بالحرف السرياني ـ  
ثر وهذه أك .جرى تفكيك مدلوالتها في نهاية القرن التاسع عشر سريانية ،أصول 

من نماذج هذا األدب  مما وصلناوالبعض اآلخر .النصوص تمثياًل ألدب تلك المرحلة
الصينية حاليًا،  ”سينكيانج“وأغلبها أدب ديني، تطور بشرقي تركستان أو مقاطعة 

، عندما كانت أغلبية األتراك تتبع البوذية، وهي نفس ”األويغورية“مستخدماً الكتابة 
 ل بعد ذلك وظلوا يستخدمونها لبعض الوقت بعد اإلسالم،األبجدية التي تبّناها المغو

 " فيمحمود الكاشغري "اال انه لم يصلنا شئ من هذا االدب سوى ما ذكره الكاتب 
وأولى ، حيث اورد بعض النماذج من هذا االدب .  م1074المؤلف عام كتابه 

                                                                 

 الحظ خليل علي حيدر  18
http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=54995#ixzz115Hbvl

H 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A
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فاخر  .دكما يقول من االدب التركي) الشعرية(المدونةوالتي وصلتنا  األعمال األدبية
 ـهو األستاذ بجامعة اسطنبول وأحد المساهمين في تاريخ كامبردج لإلسالمـ 19عز

،" لسلطان  قدمه م1069مؤلفهيوسف عام ل  ) المعرفة التي تجلب السعادة) كتاب 
أنعم السلطان على الكاتببمنصب حاجب البالط األول، والكتاب ديوان شعر "ف كاشغر

 .اشخاص  ضوعه حوار سياسي بين ثالثةبيت ومو  6000علىيحتوي 
أحد أعظم شعراء األدب التركي ( 1501-1441" ) نوائي"وُيعد الشاعر الكبير 

الشرقي، وأحد أبرز أعالم المدرسة األدبية التي رعاها بالط السلطان، وتميز شعره 
بأصالة وخصوبة متميزة، وقد تأثر الشاعر بقوة باألدب )كما يقول الباحثون عنه ( 

 ..نظامي وأمير خسرو دلهيوجاميـ  الفارسي وبخاصة الشعراء 
ويعد نوائي أحد أبرز وأعظم شعراء األدب التركي الكالسيكي، إلى جانب ثالثة آخرين 

 اً في مجال السير فوضع كتاب هذا الشاعر وقد أبدع .مثل نديم وفضولي ويونس عمره
(  ميزان األوزان)الذي يؤرخ لحياة الشعراء األتراك، وكتاب (  مجالس النفائسسماه) 

في مناطق أما.  ربما يعتبر اول كتاب في هذا العلم باللغة التركية ، في علم العروض
تأخر ظهور اآلداب التركية لقد الشعوب التركية الغربية، أي تركيا الحالية وأذربيجان

مناطق الشعوب الشرقية لمدة قرنين رغم  ما في، ع طقفي هذه المنا المكتوبة
، وكانت بداية ظهورها مع إنشاء ) كما يذهب الدارسون(  انتشار اإلسالم فيهما

اإلمارات السلجوقية، والسبب في عدم نمو اآلداب التركية بينهم استخدامهم الفارسية 
داب األتراك الغربيين وسارت آ .لغة رسمية واللغة العربية للمباحث العلمية والتأليف

أدب ) قد اتبع 20في ثالثة مسارات مستقلة( أي مناطق األناضول وأذربيجان )
واألدب الصوفيالذي ازدهر رسية وكان موجهًا للخاصة والنخبةالنماذج الفا( الدواوين

 .مع انتشار الطرق والجماعات الصوفية، واألدب الشعبي

                                                                 

 خليل علي حيدر /نفس المصدر19
 خليل علي حيدر /نفس المصدر20
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كل هذا يعني وجود حلقات مفقودة في االدب التركي ايضا تمتد الى القرن الرابع 
عشر وهي فترة ازدهار االدب التركي عامة والشعر خاصة أسوة بالشعر الكوردي 
وهي نفسها فترة والدة الشعر السرياني بالسورث ) السريانية المعاصرة ( ووالدة 

ريهكذا في وازدهار الموشحات االندلسية وغير ذلك . و  ب ع ر ال ع ش الذي يرجعه  ال
الى ما قبل القرن الثامن قبل الميالد فترة  21البعض من بينهم المستشرق آدم سمث 

ظهور انبياء العهد القديم من أمثال عاموس وهوشع وميخا واشعيا .. ، اال ان هذا 
الشعر ) إسوة بالسريانية ( لم يصل الينا ، كل ما وصلنا منه هو بعض االشارات 

وجود مجاميع شعرية من بينها كتاب )هيشار ( و )حروب يهوة ( وربما كتاب ل
االغاني اال ان جميعها حسب رأي الدارسين قد فقدت واقدم اثر وصلنا من الشعر 
العبري هو انشودة ديبورة ومرثية داود . ويذهب الدارسون في عدم وجود أي نص 

أيدينا ربما لم تدون بل  من هذه النصوص التي تنسب الى العصور القديمة بين
كانت تنتقل من جيل الخر شفاهيا أي من خالل الروي ، لذا ماتت هذه النصوص 
بموت ذاكرة حافظيها )راويها( كما الحال لدى العربية . اال اني اعتقد إن هذا العذر 
غير كافي الن العبرية التي هي إحدى الفروع االرامية كان باالمكان تدوينها بالخط 

)السرياني القديم( اسوة بمراثي ايرميا وبعض المزامير العبرية الدينية وحكمة  االرامي
أحيقار السريانية الن اللغة االرامية ) السريانية القديمة ( كانت متداولة في هذه 
الفترة وقبلها لذا علينا ان نبحث عن سبب آخر كأن اتلفت من قبل رجال الدين كونها 

ة وااليمانية او.. ويعتقد الباحث جارلز ليال من أن ال تنسجم مع تطلعاتهم الفكري
سبب إهتمام الباحثين في الشعر العبري هو الرتباطه الوثيق بالعهد القديم . على اية 
حال فبالرغم من وجود المزامير ونشيد االنشاد و... في الوسط الديني اال ان ما 

اع واللغة و.. ينقلنا تمتاز به هذه النصوص من كونها تامة في نظام الوزن وااليق
الى االعتقاد بان هذه القصائد الراسخة في تقاليدها ال بد انها مرت بمراحل طويلة 

 حتى وصلت الى ما عليه اسوة باللغات االخرى .... 
                                                                 

 ادم سمث في محاضرته عن الشعر االسرائيلي المبكر   21
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كان كامل البناء تام الموسيقى لهم لغة  اشعار هذه االمماال ان ما وصل الينا من 
 ا الى ان نقول:مهذبة واستقامة في الوزن مما يؤدي بن

يرجع الى ما قبل ذلك بكثيــر وقد كان محقا  لدى هذه الشعوبان تاريخ الشعر -1
" ان السريانقرضوا الشعر قبل برديصان بعهد بعيد غير ان (7)اسحق ساكا حين قال

سيصل الى نتيجة  شعاراال هفمن يقرا هذ " .  برديصان توسع في اوزانه وتفنن فيه
مور ال تتهيا لالمم طفرة واحدة بل نتيجة تطور في اصول مفادها ان مثل هذه اال

بعيدة تبدأ صغيرة بسيطة ثم تتطور بعملية من عمليات النمو الطبيعي، وهذا يقودنا 
 الى احتمال ثان.

 الحضارةالعراقية القديمة كان نتيجة متواصلة الداب شعوب المنطقةب ااو ان اد -2
ولو حظي هذا العلم ...  واالشورية ) من ضمنها الكلدانية ( كالسومرية والبابلية

اهتمام الباحثين لوجدوا تشابها واواصر مشتركة بين تلك االداب والتي تلتها 
وانا اتفق مع االستاذ طـه  والفارسية والكوردية و... كالسريانيـة والعربيـة والعبريـة

ليفه أر البابلي واساليب تزان الشعحين قال ) ليس عندي شك في ان او (8)باقـر
ونظمه قد اثرت كثيرا في اشعار االمم القديمة التي كان لها اتصاالت مباشرة وغير 
مباشرة بحضارة وادي الرافدين اخص بالذكر منها الشعر العبراني واالرامي والشعر 
الفارسي القديم " االخميني" ( ال بل اصرعلى ان بعضها ان لم اقل جميعها هي 

ورة مباشرة او يرة هذا االدب ومن ضمنها االدب العربي سواء كانت بصتواصل لمس
هذه الحلقات عني من خالل االدب السرياني ولو توفرت لدينا أبصورة غير مباشرة 

قصيدة 22كثر، فعلى سبيل المثال لو اخذنا من االدب البابليأالمفقودة التضح ذلك 
لف االول ق.م والتي وجدت في حوار بين صديقين يرقى تاريخ تدوينها الى حدود اال 

القرن السابع قبل الميالد، بحيث لو  ضمن العديد من الرقم تعود الىمكتبة اشور 

                                                                 

 السريان ايمان وحضارة / اسحق ساكا(7)

 / طه باقر 78ص 1978اذار / -1عدد -مجلة افاق عربية (8)

 / طه باقر 1978- 1افاق عربية عدد22
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اخذ المقطـع االول من كل بيت مـن ابياتـها وجمعت المقاطع بعضها الى بعض 
لتكون منها اسم ناظم القصيدة وشئ من الدعاء الى االله والملك، وعلى هذا الوجه 

اوبب( وهو كاهن -كينام -طع االولى من القصيدة العبارة )انا ساكلتؤلف المقا
المشمشو وعابد االله والملك. وهذا الفن الحظناه في الشعر السرياني الذي اشتهر 

( وفي الشعر العبري في منتصف القرن السابع الميالدي القرن الرابعبه مار افرام )
لتي كانت تستعمل النظام ا 1،2،3،4.ومراثي ايرميا 119وهي تشبه المزمور 

االبجدي في ترتيب االبيات.اال اننا لم نعثر على هذه الحلقات المفقودة" سوى كتاب 
احيقار بالسريانية )الذي عثر عليه فــي جزيرة ام الفيلة بمصر يرقى الى حدود سنة 

كتاب انطوى على الحكم الجليلة واالحداث هو وهو ليس شعرا بل  ( ق م 680
مكتوب على احدى  )السريانية( االرامية تشف النص االصلي باللغةاكالطريفة ، 

بين وثائق ارامية كثيرة مشابهة له بيد البعثة االلمانية  منعشرة ورقة من البردي 
وان ـ مصر ـ وهي ترقى سفي جزيرة الفيلة )الفنتين( قرب ا 1907-1906سنة 
 .23ق م 680سنة 

ـ كما نراه في اوراق البردي ـ بسيط جدا ، وهناك نصوص ارامية  24ان النص االرامي
، حيث تجد تطورا واضحا طرأ على هذه  يناالول والثاني الميالدي ينتعود الى القرن

اللغة منذ مطلع العصر المسيحي او قبله بقليل . كالنصوص التي اكتشفتها دائرة 
قرأها وعربها وكتب فيها  1901االثار العراقية في مدينة الحضر التاريخية سنة 

. بلغ  1900سنة  11م1بحوثا قيمة جدا االستاذ فؤاد سفر في مجلة سومر ج
. يعود تاريخها الى 25نصا حضريا ) من مدينة الحضر(  416عددها اكثر من 

القرن االول والثاني الميالدي ، وهناك نصوص اخرى مكتشفة في مدينتي تدمر 

                                                                 

 704و 669هناك من يحدد الفترة بين سنة 23
 136بولس بهنام / احيقار ص24

العلمي د. محمد عبد اللطيف ـ بناء الجملة الفعلية في كتابات الحضر / مجلة المجمع 25
 170العراقي ـ هيئة اللغة السريانية ص
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االولى للمسيحية نشرها االستاذ جافير تيكسيدور ،  والحضر تعود الى القرون الثالثة
بابل، وهي  سريانيةما بين النهرين العليا و  ( اراميةسريانية ) وهي حلقة وصل بين 

همية هذه النصوص كونها حسب تاتي ا. و  26اقرب كثيرا الى االولى منها الى الثانية
بالد اشور ، وان ظني حلقة وصل بين سريانية اورهاي والسريانية المستخدمة في 

دراستها بامعان ستوصلنا الى جذور السريانية الحديثة التي يسميها البعض 
سريانية في اكثر قربا من سريانيتنا )السورث( مما هي  ربما تكون  بالسورث ، النها

أما الشعر فاقدم نص  27ونصوص اخرى .  القادمة من أورهاي الطقوس الكنسية
الفيلسوف وفا )الملقب وفا االرامي( التي نوه  قصائدلاشارات  وصل الينا هو بعض

صل الينا شىء اما في العربية فلم ي( للميالد عنها انطون التكريتي )القرن التاسع
وفي الكوردية  سوى المعلقات التي عاصرت بعضها االسالم وعن طريق الروي.

 قصائد شعرية ومالحم بطولية .
الرافيدينية وكما الحال في المعتقدات من المؤكد هناك الكثير من الفنون الشعرية ف

 والعبرية تركت بصماتها على اداب شعوب المنطقة ومن بينها السريانية والعربية
نتيجة متواصلة الداب المنطقة التي هي  التركية و...والفارسية والكوردية و 

ن ولو حظي هذا العلم اهتمام الباحثي والكلدانية و.. كالسومرية والبابلية واالشورية
لوجدوا تشابها واواصر مشتركة بين تلك االداب والتي تلتها كالسريانيـة والعربيـة 

التضح ذلك  في تاريخ هذه االداب ولو توفرت لدينا الحلقات المفقودةو.. ،  والعبريـة
فمثلما كان النتاج االدبي الرافديني يكتب على شكل شعر او نثر هكذا كتب اكثر، 

وكذلك النتاج العربي  لى شكل ميامر ومداريش وسوغيتاتالنتاج االدبي السرياني ع
يعتمد في ومثلما كان البيت الشعري الواحد عند شعوب وادي الرافدين والكوردي و... 

(تتناوب ما بين SYLLABLESعروضه على مبدأ تجزئة الكلمات الى مقاطع )

                                                                 

المطران بولس بهنام / تطور اللغة االرامية ـ مجلة مجمع اللغة السريانية ـ المجلد الرابع 26
1978  

 للمزيد راجع بولس بهنام  المصدر السابق 27
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ي والعربي هكذا قسم البيت الشعري السرياني والعبر  المقاطع الطويلة والقصيرة...
( احيانا  ت )تفعيالت او مفاصل صوتيةوالفارسي والكوردي والتركي و.. الى دعاما

يكون البيت الواحد مكون من دعامة واحدة )تفعيلة( او مجموع دعامتين او اكثر من 
من  مومنذ نشأت ادبه هة او المختلفة كما استفاد شعراء المنطقةالدعامات المتشاب

من اجل خلق االيقاع الشعري  م القدامىتبعة لدى اجدادهفنون شعرية اخرى كانت م
ما يشبه القافية في بداية البيت  مكالتكرار والتوازي )توازي الحركات( واستخدامه

حروف اسم ما  همالتسلسل في الحروف االبجدية او استخدام مالشعري )كاستخدامه
شعراء هذه الشعوب ال عما كان لذلك من الفنون االخرى ، فضكاسم الناظم ( . وغير 

الملحمة البابلية المعروفة بـ من نفس طويل في كتابة القصائد الطويلة، فمثلما هي 
( بيت من الشعر تروي كيف ان االلهة كانوا 1300)اترا حاسيس( تتضمن زهاء )

، هكذا نجد ان الشاعر السرياني هو االخر قبل خلق االنسان يعيشون مثل البشر
بة القصائد الطوال التي قد تصل بعضها الى اكثر من كان له نفس طويل في كتا

 مركبة حزقيالقصيدة في و بيت شعر كقصيدة هكساميرون )االيام الستة( 3000
( 401يعقوب السروجي )المولود سنة ل تتكون هي االخرى من مئات االبيات

مار اسحق االنطاكي )توفي سنة ل بيت شعر 2136)في الببغاء( التي تحوي 
وقصيدة يوسف الصديق لنرساي)القرن السادس للميالد( وغير ذلك. وفي الشعر 

لذلك وفي الشعر الكوردي تاتي المالحم الشعرية  اً العربي تعتبر المعلقات نموذج
 كملحمة مم وزين وقلعة دمدم نموذجا للقصائد الطويلة .. 

ر العراقي القديم وخصوصا الفن الملحمي والروائي كثيرا بالشع شعرائناكما تاثر 
والغنائي ، فلو اجرينا على سبيل المثال دراسة مقارنة بين قصيدة نزول عشتار الى 
العالم السفلي من االدب العراقي القديم وقصيدة كياسا )اللص( للشاعر السرياني مار 

والفن الروائي نرساي )القرن السادس للميالد( نجد هناك تشابها في المضمون 
 النص السومري الى العالم السفلي في  ـ إنانا ـ فقصيدة نزول االلهة عشتار
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عندما ، ومضمونهاالثالث قبل الميالد ما بينااللف الثاني و  والتي ترقى الى28البابلي
لكنها فشلت لتنتزع سلطاَن أختها أريشكيغال العالم السفليإلى  اينانا ـ عشتار ـنزلت 

وكان ثمن عودتها من عالم األموات أن ُتَسلّ م بدياًل عنها ؛ البديل الذي اختارته كان 
وز ـ  ، فحين وصولها يجري حوار بينها وبين حارس زوجها المسكين دوموزي ـ َتمُّ

 مرأالعالم السفلي كي يفتح لها الباب وب نيتي كبيَر ُحجَّابالعالم السفلي الذي هو 
االلهة اينانا من جميع حليها ومالبسها لتقدم عارية متدلية الرأس  تجردت أريشكيغال

 : 29التي تعاقبها بان علقت جثتها بالمسمار أريشكيغال امام
 وعندما وصلت إنانا إلى القصر، إلى جبل  الالزورد.. 

 العالم السفليتصرفت بجرأة  عند باب 
 العالم السفليوتكلمت بجرأٍة في قصر 

 أيها الحاجب ا فتح الباب ابـ ا فتح الب
 ا فتح الباب يا نيتي وسأدخل وحدي

 :العالم السفليأجاب نيتي كبيَر ُحجَّاب 
 ومن تكونيَن أرجوك  ـ 

 ـ أنا ملكة السماء، الموضع الذي ُتشرُق منه الشمس
 ـ إْن كنت  ملكة السماء حيث ُتشرُق الشمس

ئت  األرض التي ال عودة منها  فلَم ج 
 ال رجعة لمن سار فيه كيف قادك قلبك ؟ وفي الطريق  الذي

 :فأجابته إنانا الطاهرة
ئُت من أجل ُأختي الكبرى أريشكيغال  ـ ج 

 ألن زوجها السيد جوجاالنا قد ُقت ل

                                                                 

النص االصلي كتب في االلف الثالث قبل الميالد وهناك نصوص اخرى كتبت في االلف  28
 ي قبل الميالدالثان

 النص اقتبسته من االنترنيت وهو بابلي يعود الى منتصف القرن الثالث قبل الميالد 29
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 لكي َأحضَر شعائر جنازته
 وهكذا فليكن ـ

 العالم السفليأجاب نيتي كبير حجاب
 :إنانا الطاهرة 

 ... أريشكيغال ــ ا نتظري، دعيني ُأكلم مليكتي، 
مار نرساي )القرن السادس للميالد( في السرياني وعلى نفس المنوال يصف الشاعر 

وحارس الجنة  30قصيدته االنفة الذكر الحوار الذي يجري بين طيطوس )كياسا( 
)المالك( الذي يمنع دخول االنسان المحمل بخطايا مميتة ورثها من ابيه ادم عندما 

 اخطأ . 
ين نجد هناك رعب وخوف في ذالك العالم )ان كان العالم السفلي او في كال القصيدت

العلوي(، وكذلك هناك عملية تحرير االنسان من العالم السفلي اي الصعود من العالم 
السفلي الى العالم العلوي فكال الشخصيتين ـ انانا او كياسا ـ يرومان الوصول الى 

واسطة الوزير اينانا من عالمها ب العالم العلوي ، في القصيدة السومرية تتخلص
له آنكي اما في القصيدة السريانية يتخلص االنسان ) الذي ننشور المرسل من اإل 

يمثله كياسا ( من عالمه السفلي )القبر( بواسطة الصليب )أي صليب المسيح ( ، 
وفي نهاية الحوار يضطر كل من نيتي والمالك الى فتح ابواب العالم )السفلي 

وربما سنجد ما يشبه ذلك لدى بقية الشعراء  ( الينانا وطيطوس ...اوالعلوي 
السريان وكذلك لدى شعراء العرب والكورد وخصوصا فن الحوار حيث الكثير من 

الكوردية المدونة او ال زالت تتناقل شفاهيا زاخرة بالحوار الذي يجري العربيةو  المالحم
 ئيس العشيرة وغير ذلك . سواء بين العاشق ومعشوقته او بطل الملحمة مع ر 

ومن حيث المضمون اقول من المؤسف جدا ان نقول ان اغلب دارسي القصيدة 

                                                                 

ـ اللص الذي صلب على يمين المسيح ، وقبل ان يتنفس انفاسه االخيرة طلب من 30
المسيح ان يغفر له خطاياه ويذكره في ملكوته .. فيوعده المسيح بانه سيجلس عن يمينه 

 في الملكوت ..
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السريانية والعربية والكوردية من الباحثين الشرقيين والغربيين يهملون جذورها 
للميالد عند السريان ومن  نينها وليدة عصرها أي من القرن الثاأالتاريخية ، وك

 عند الكورد ، او الخامس عشر العاشر الخامس للميالد عند العرب والقرن  القرن 
لذا جاءت دراساتهم على ما اعتقد )بموجب المصادر  وهكذا لدى الترك والفرس ..

المتوفرة لدينا( مبتورة ، كونها تتناول تاريخها وفكرها واحيانا لغتها، لذا ارى من 
عراقية المتمثلة بالقصيدة الرافدينية اوال الضروري جدا التعرج الى جذور القصيدة ال

ومضامينها واالسلوب المتبع في كتابتها من حيث الشكل وااليقاع وغير ذلك المهد 
 الطريق لالخرين .

 الى : 31فالقصيدة الرافدينية التي يقسمها الباحثون 
 ( الذي ينقسم الى :32االدب الديني )ادب كاال -1

  الطقسياالدب  -ب    االدب االسطوري  -أ
 ادب السحر -د االدب الروحي ) صلوات وتراتيل(  -ج 
 االدب الدنيوي ) ادب النار( الذي ينقسم ايضا الى : -2
 االدب االخالقي -ب    االدب الملحمي -أ

 االدب الغنائي -د   االدب الحواري  -ج 
سارت من المؤكد ان تكون القصيدة السريانية والعربية والكوردية في طورها االول قد 

امتدادا" لقصيدتي  جديدةعلى نفس المنوال ، هذا يعني ال بد ان تكون القصيدة ال
الكاال والنار اي بمعنى اخر هي الوجه الجديد والمتطور للقصائد الرافدينية )السومرية 

                                                                 

خزعل الماجدي / اجناسية جديدة لالدب العراقي القديم ـ من بحوث مؤتمر االدب  31
، للمزيد راجع كتابنا معالم الحداثة في الشعر السرياني من  89-20السرياني الثاني ص

 2014القرن الثاني للميالد /منشورات مديرية الثقافة والنشر الكوردية ـ وزارة الثقافة بغداد 

ليس كاال ، لكثرة استخدام الصوت ـ االنغام في المعابد اوال ومن ثم في الصحيح قاال و  32
وقاال يعني في السريانية الصوت وال يزال االيزيدية تسمي رجلها الديني  ـ كنائس المشرق 

 الذي يجوب المناطق االيزيدية واللقاء بهم بـ )قوال (
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ركزوا السريان والعرب والكورد و..  شعراءال( . اال ان والكلدانية والبابلية واالشورية
م الغنائي واالخالقي اكثر من القسم الملحمي والحواري بالرغم من كثيرا على القس

الحواري كثيرا في ميامر واناشيد الطقس السرياني وحضور كليهما  حضور القسم
في االدب العربي  اماال ان حضوره كثيرا في االدب الكوردي)الملحمي والحواري (

 .ضئيل
لبابلية وتطورت في المعبد وقام النصوص الدينية الطقسية السومرية وافمثلما نشات 

 ـ قاال باشاعتها وترديدها بين الناس كهنة متخصصون يطلق عليهم اسم الكاال
(cala .)  هكذا نشات النصوص السريانية في الكنيسة وانتشرت من خالل الفرق

مار افرام وغيره في الكنيسة ، كونهم من بعده )الجوقات( التي انشأها برديصان و 
حيث  والفرس والترك والكورد يرا على الجانب الديني عكس العربكث السريان ركزوا

ة القصائد قام باشاعأكثر. وبنفس الطريقة  كان التركيز عندهم على القصائد الدنيوية
من خالل راوي ، وفي كثير من االحيان كانت  وترديدها بين الناسالعربية والكوردية 

الغناء وخصوصا لدى الكورد ... تقدم بعض من هذه القصائد او بعض فقراتها ب
في المدرسة وقام  السومرية والبابلية ت وتطورت النصوص االدبيةأنشومثلما 

( وهم من المغنين narبانشادها واشاعتها مغنون يطلق عليهم اسم النار )
ت هكذا نشأوالمغنيات المرتبطين بالموسيقى الدنيوية سواء في القصر او بين الناس 

في المدارس الخاضعة لالديرة والكنائس ووظفت من اجل نشر  النصوص السريانية
التعاليم المسيحية ووظفت جوقات مؤلفة من العذارى والفتيان لصالح التعاليم الدينية 

نشات القصيدة العربية في احضان دور و بدال من الحياة اليومية خارج الكنيسة، 
ها فارسية والتركية فبعضوجودة في حينها اما الكوردية والالخليفة والمدارس الم

 نشات في دور رجال الدين والحكام واخرى خارج ذلك .
والعربي  والعبري  ومن الشواهد االخرى التي تبين مدى تاثر الشاعر السرياني

 اسلوب ادب الحكمة السومري هو باالدب العراقي القديم  والفارسي والتركي والكوردي
خالل ادب احيقار )القرن السابع قبل انتقل الى ادابهم سواء مباشرة او من  حيث
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في ميامر يعقوب السروجي )القرن  على سبيل المثال ال الحصر واضح وهذاالميالد( 
 :33ما نصه 138الخامس للميالد( كقوله في ميمره 

 ـ ... ايها المتميز كنت تسمع ايضا بان كآبة القلب تعذب نفسك وتضايقك .

 ـ ايها الحكيم اسمع من الجاهل كلمة الحق وال تستح ان تتعلم الحقيقة من الساذج.      
 ـ اقبل كلمتي واكون عندك مثل مرشد واستفد من هذه االمور التي كتبتها الخوتك.

وفي قصائد اسحق االنطاكي الذي يستخدم ، عن شمشون  160ميمره هكذا في  و
 : مضار المالـ  رن دىباخوساالسلوب الحكمي كقوله في قصيدة 

 الخريت بري ًنجد لك ممونا ما دقنيةيىي
 من خمشبةخ َمبع لك ميا دؤفت لطوبعك

 يا بني متى اقتنيت المال ، اجتذبك الى النهاية
 وفجر لك من فكرك بحرا من االهتمام الغراقك

 :ـ الحث على الصدقات فيقول  خوفطا دعل زدّقتوكذا في قصيدته 

 رك بيت دميةين عموذوال ةزبن لك من خٌب
 ن لك دين من الىا عومرا خمدة يروةوزٌب

 ن لك بيت دال عربمي بيت عبورا زٌببطّي
 ال تشتر من زميلك بيتا يموت سكانه

 هثبل اشتر من هللا مسكنا يجدد ورا
 فبثمن بيت زائل اشتر لك بيتا ال يزول

قرون العشرة كما ان اسلوب المزامير نجده حاضرا عند بعض شعراء السريان في ال
 ـ الصدقة:   زدقت االولى كما يقول الشاعر يعقوب السروجي في قصيدته

 طوبوىي الينا دكسي والبش عرطليا
 دلٌبش شوخبا دال مةخبل جبنون نوىرا

                                                                 

 13ص 2/8200ـ االب يهنام سوني ، المثقف السرياني العدد االول ت 33
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 طوبوىي الينا دسَبع كفّنا من فةورى
 دمبسملُى لنفشى بعدين بية ملكوت 

 طوبى لمن كسى العريان والبسه
 مجدا خالدافسيكتسي في خدر النور 

 طوبى لمن اشبع الجياع من مائدته
 فسيستمع نفسه في نعيم الملكوت

ومن المؤكد سنجد ما يشبه ذلك في االدبين العربي والكوردي سواء أكان قد انتقل 
 وردية مباشرة او من خالل االدباء السريان وغير ذلك من الشواهد..كالى العربية وال
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 الفصل الثاني
 الموازين الشعرية

 
تنشأ في الشعر  متشابهة للكلمات( المقاطع الصوتية)هو مجموعة اصوات  الوزن 

، بمعنى اخر هو" تردد ظاهرة لُتكون مع عناصر أخرى ظاهرةااليقاع في الشعر 
االيقاع هو العالقة بين الوزن أو  صوتية على مسافات زمنية محددة النسب. اذن

وان اساس االيقاع في الشكل الصوتية والموسيقية. بين االصوات والكلمات، 
التقليدي هو مجموعة من المقاطع الصوتية المتشابه في كل بيت ولو صح لي 

ضمن  هماعلى اساس الموسيقى لصنفت والكوردية دراسة القصيدة السريانية والعربية
ا على عدد معين من المقاطع الصوتية )دعامات/ مالشعر الكمي وذلك العتماده

 تفعيلة(.
نعثر على رقما طينية او مخطوطة ما ، تعود الى زمن السومريين  رغم اننا لم

والبايلين تبين لنا كيف كانوا الشعراء القدامى يزنون قصائدهم اال انه من المؤكد 
كانوا يستخدمون اللحن أي يوزنون قصائدهم على اساس اللحن ، كانوا يقلدون 

. وكانت الكثير من هذه الحان الطبيعة كأصوات الحيوانات واالعاصير والرياح و.
االشعار تستخدم للمناسبات الحربية او االجتماعية .. هذا ما يؤكده العالمة السرياني 

)القرن التاسع( حين يصف الوزن المستخدم لدى الشاعر السرياني  تكريتيال انطون 
 وفا االرامي )قبل الميالد( حيث قال :

مركب ومنظم على هيئة أغاني محببة أعتاد على استعمالها الملحنون  وهذا وزن )
للحروب ، ومنظمو االغاني االجتماعية اي في االعراس وما أشبه من الشعوذات 
واالغاني الوضيعة ، ولما كان هذا هدفهم ، فانهم يحددون اللحن وليس بالصور 
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(  34ضافة او النقصان..والتهجئة والمقاطع كما نفعل نحن فانهم يفسدون سواء باال
في كتابه ان اساس الوزن لدى وفا كان اللحن بدال من قواعد  تكريتيويذهب ال

جاهزة لذا ازدادت حركة أو أكثر في مكان ما وقلت في االخرى وهذا سببه اللحن 
رون يلقبونه ) آخالتكريتي . ويزيد 35الذي ال يزن الوزن كما يقول بصورة دقيقة

االولون بنوا اوزانهم على االلحان التي كانت انعكاسا الصوات  قائاًل : ان ( البليغب
الطيور كصوت اليمامة والديك البري ) .. فاذا كانت ضربات اليمامة ثالثا تنتهي الى 
قرعتين ، ضربتان وقرعة في الصرخة االولى ، وضربة وقرعة في الصرخة الثانية ، 

ثة مقاطع صحيحة ,, وكذا االمر حصلت لدينا ثال  هذه الضربات والقرعات فاذا رددنا
بالنسبة الى الديك البري فاننا نحدد الكالم بناء على ضرباته ودقاته ، فتتكون لنا 
 ثالث ضربات ، وثالث واثنتان وبين هذه خمس قرعات التي منها يتركب هذا الكالم :

 2+3+3  بَكنيخ قريت / آالها / َفَصحجبَنيك قرٌية َالىا َفَؤني ـــ 
 نجني ، أني اصرخ الى حنانك(اللهم 

حركات والمقطع الثاني من خمس حركات  3أي ان البيت يتكون من مقطعين االول 
( . وبما ان االغنية )القصيدة المغناة( تتطلب أحيانا 8=5+3فيكون مجموعها )

نفس طويل او قصير ترتب على ذلك وزنا مركبا ) أي من عدة أوزان صحيحة( 
 مستخدمة منذ زمن طويل )قبل الميالد بقرون( واستخدمها وفاوكانت هذه العادة 

ومن ثم اضطر الستخدامها مار أفرام )القرن الرابع(  )القرن الثاني( وبرديصان م()ق
ومن بعده مار يعقوب واخرون النها ) القصائد المغناة ـ الميامر والمداريش 

ية ) نسبة الى الشاعر والسوغيتات( كانت السالح الوحيد لمحاربة االفكار الديصان
والفيلسوف برديصان( وكانت هذه القواعد تتناقل شفاهيا أحدهم يقلد االخر ويصحح 
أو يطور االسلوب . أما الصناعة الذي يقصد بها انطون قواعد ثابتة )بحور( في 

 كتابة الشعر جاءت في فترة مار أفرام أو ربما قبله استنادا الى ما يقوله انطون :
                                                                 

 القانون العاشر 152فن الفصاحة ـ انطون البليغ ترجمة المطران صليبا شمعون ص 34
 القانون العاشر 152فن الفصاحة ـ انطون البليغ ترجمة المطران صليبا شمعون ص 35
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قوله في اللحن ، انه ال يزن الوزن بصورة دقيقة ، كما هو االمر )... والذي أ
بالنسبة الى االوزان المألوفة ، فان كثيرين ينظمونها دون لحن ، مثل مار افرام ومار 

 يعقوب ...(
 إال أنه لم يشر إن كان هو )انطون( أول من وضع قانونا في ذلك ام آخر قبله ...

هذه االوزان لنجد ان االوزان الشعرية المستخدمة  ولكن لو أجرينا مقارنة بسيطة بين
في التراث السرياني والعربي و.. ما هي اال تطور في االوزان القديمة. فلو اخذنا 

 –التي جاءت على لسان االله ابسو  الشعرية المقطوعةعلى سبيل المثال ال الحصر 
 :(19)حيث يقول -اله المياه

ENUMA ELISH LA NUBU SHAMAMU    
SHABLISH AMMATUM SHUMA LA ZAKRAT 

ABSU _ MA RHSHTU ZARUSHUN 
MUMMU TIAMAT MUWALLIDAT JIMRISHUN 
MESHUNU  ISHTENISH  IHUQUMA 
GIPARA  LA  QISSURU SUSA  LA  SHE 
ENUMA  ITANI  LA  SHUPU  MANAMA 

SHUMA  LA  ZUKKURA  SHIMATU  LA  SHIMA 
IBBANUMA  ILANI  QIRBISHUM 

 كتبناها بالحرف العربي تقرأ : فلو
  11                       6+5   و مماابو شش ال نَ عيل   مااينو 
  10                       5+5     تكرَ ز م شوما ال تَ امأش شابل  

 8                       3+5      ماريشتو زاروشون  -ابسو 
  11                       7+5    كمريشون  تدَ ل  او مُ  تممو تيامَ 

  10                       4+6   وماكمي شون ايشتينش اخو 
 11                      4+7ي  سورو صوصا الشيق ال كيبارا

 12                       6+6      ماانااني ال شوبو متما ايينَ أ

 12                      6+6 ماتو ال شيمايش اكور زو شوما ال 
 10                     3+7          شون يربكبانوما ايالني يا

                                                                 

 افاق عربية / طه باقر(19)
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حركة( أو انها موزونة على  11ربما ان القصيدة موزونة على البحر البسيط )
حركة ( أو 11حركة ( والبسيط ) 10الوزن المركب كأن تكون على الوزن السريع )

حركة ( او انها موزونة على الوزن السريع  12حركة ( والمنسرح ) 11البسيط )
أعني قراءة الخط المسماري والبسيط والمنسرح ، وبسبب عدم الدقة في القراءة 

وكتابته بالحرف الالتيني اوال ومن ثم بالعربي وكذلك االعتماد على االوزان اليونانية 
كونهم مستشرقين قد فقد البعض من خواصه او لفظ اصواته فنقصت حركة ما او 
زيدت وهذا ما سنعانيه حين نكتب القصيدة العربية او السريانية او ... بحرف غير 

نجد مشكلة في اللفظ بسبب وجود بعض االحرف في لغة دون اخرى . ان حرفها س
 ما يقوله انطون التكريتي يمكن اسقاطه على القصائد السومرية والبابلية واالشورية. 

 الدعامة سنجدها موزعة كاالتي :على اساس أما لو قطعناها 
 

 التكرار الدعامة
3 2 
4 2 
5 5 
6 6 
7 3 

 
واالن لنأخذ مقطعا من قصيدة  .القصائد العراقية القديمة وهكذا الحال في بقية 

 : 36الشاعر وفا االرامي حيث يقول فيه
 8  َوفا إنا  / دَشر شياته َوفا ِانا دَشذشًيٍةى 

 7  َدفَسق َوشدى/ عاقاتى َدفَسق َوشدا ًعًقٍةى  
خ وَمقيم/ ل بى   ًسِمك َومقٌيم ِلٍبى    6  سام 

 8 م ن َكريوتا / وم ن عاقاتا َكريوت وِمن ًعًقتِمن 
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 7 وم ن َعيطى / وم ن بيشاتا  وِمن َعّيٍطا وِمن بيّ ًشت 
 6  دل با دناشا / َتورين  دِلبا داًنًشا َةبرٌين

 6  َكورا دأسغي / َعيطه ًجٌبرا دَاسجٌي َعيٍطى  
 6  وبيشاته /ال َشلَمن  وبيًٌّشٍةى ال ًشلًمّن 

 
 الترجمة

 افا االصيل انا و 
 حطم ضيقاته ورماها  
 يسند قلبه ويقويه ضد الحزن والضيقات  
 ومن غيض وشرور قلب االنسان الذي ال ينكسر  
 انا الرجل الذي كثر غيضه ولشروره ال نهاية 

استنادا لما يقوله التكريتي فالقصيدة موزونة على الوزن المركب أي على وزنين 
 8حركة ـ ( فبعض االبيات جاءت على اساس  7ج ـ حركة ـ ، والمزدو  6)المتقارب ـ 

 حركات لضرورة اللحن .
ولو اخضعنا هذا المقطع الى الوزن الشعري )استنادا الى الدعامة / التفعيلة ( 

 فالقصيدة موزونة على : 
 الدعامة :   ثنائية               ثالثية            رباعية

  8                5                   3التكرار :    
 نجد اسوة بما قبلها ان اساس الوزن لديه هو الدعامة / التفعيلة ) مقطع صوتي (. 
ومن الشواهد المتيسرة لدينا والتي تعتبر حلقة وصل بين القصيدة السريانية 

( والتي سماها دارسوها 42مزامير او تسابيـح سليمان ال )، المار ذكرها  القصائدو 
وترقى الى نهاية القرن االول الميالدي، حيث يتضح  *االولين( )مرتل من المسيحيين

                                                                 

 / افرام الدومنيكي 28اولى الموشحات السريانة ص نموشحات سليما*
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من دراستها ان االيقاع )الحركات( هي اساس الوزن وتمتـاز هــذه التسابيــح  بأنها 
المار ذكرها،. خذ  وقصيدة "وفا" نهرينيةموزونة على اكثر من بحر اسوة بالقصيدة ال

 مثال االنشودة الثالثة من المزمور:
 7     وهدامى لواثى انون ى انون      وىدمي لوة

   ومحب لى ال نااوبهون تا انا وخمب لي ٍلوبىون ًة
 8 

 10م لمريارحَ ال كير يادع هويت لم  ال جري يدع ىوية ملرخم ملريا 
 7     اال هو ال راحم هواىو ال رخم ىوا   اال

 9   ح لمفرش رحمثاشكَ نو م  مَ منو مشكخ ملفرش رمخت  
 6      حمت رَ اال هو م  اال ىو مةرخم   

 10 وشىمال نَ حمى وراح  بنا لرَ ح  مَ خمب انا لرخيما ورمخا ىل نفشي 
   وايكا دنيحا اب انا ايتوايكا دنيخى اف انا ايةي   

 8 

 كاالتي: من حيث الحركات نجد ان القصيدة موزونة

7  ،8  ،10 ،7 ،9 ،6 ،10 ،8 

حركة ( وقد زيدت  9حركة و  7 هذا يعني ان القصيدة موزونة على الوزن المركب )
 حركة واحدة او قلت وربما يكون هذا بسبب اللحن .

اما اذا اخذت كدعامات بأعتبارها االساس في البناء نجد ان الشاعر يستخدم 
 الدعامات:

 7          5    4    3وزن الدعامة:   

 542  3التكرار:       

ين ) العبرانيين والعرب والفرس والترك اال انه ما فعله الشعراء السريان اوال واالخر 
والكورد ( من بعدهم انهم ألغوا الزيادات وأكملو النفقصان )التي سماها الخليل 

 بالزحافات والعلل( قدر االمكان وهذا ما يؤكده انطون التكريتي :
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) والذي أقوله في اللحن ، انه ال يزن الوزن بصورة دقيقة ، كما هو االمر بالنسبة 
وزان المألوفة ، فان كثيرين ينظمونها دون لحن ، مثل مار افرام ومار يعقوب الى اال

اللذين اليهما انتهت الزيادات والنواقص غير ان العادة نفسها كانت تنحرف أحيانا 
عن الوزن الصحيح الن الصناعة لم تكن قد أكتشفت بعد لكي تخطئ او تبرهن أو 

هو قديم نظام الوزن عندنا الى درجة تصحح أو تبحث أو تعلم .... وهذا يوضح كم 
وتاكيدا لما ذهبنا  ان وفا كان مجهوال لعدة قرون أكتشف إنه استعمل هذا القانون (

م( وهي موزونة على البحر المزدوج  306خذ مقطعا لقصيدة مار افرام )ولد سنة اليه 
 )سبع حركات(:

  7َحد عوبا شيطا / َمول د    خد عوبأ شيطأ مولد
تَمنَين    مةمنني دالاَدطعمة    7طَعمتا َددال / م 

  7َحد ك زا زعورا/ َمف ق         خد جزا زعورا مفق 
تَحشَون      ةؤبيت دال مةخشنب   7َتصبيتا / دال م 

نجد ان القصيدة موزونة على سبع حركات ولكن لو أخذت على اساس الدعامات / 
 التفعيلة نجد :

 اربعة حركات حركات 3 حركة 2حركات 5نوع الدعامة : 
 1  1  3  3 التكرار :

 ان هذه الدعامات غير ثابتة تزيد أو تنقص .. 
م( وهي على البحر المتوسط 432خذ مقطعا اخر من قصيدة باالي )توفي بعد سنة 

 )خمس حركات( استنادا الى الشعر السرياني:
 حائن لحطايىخان  خلطيُّا 

 حون الخ بيوم ديناخخون خل بيوم دينك

 وشفوق لن حوبين    ن وشبوقلن خوبّي
 بسوغأ دطيبوثاخ بسوجاا دطيبوةك
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 بترعاخ حنانابةرعك خننا

نجد ان البيت يتكون من دعامة واحدة خماسية الحركة وهنا تكون الدعامات على 
نسق واحد ويكون الشاعر السرياني باالي قد أنهى الزيادة أو النقصان النه )حسب 

 اللحن بل على قواعد ثابتة )اوزان( لذا استقام الوزن . قول انطون ( لم يعتمد على
لنأخذ من الشعر العربي مقطع من قصيدة أمرئ القيس ونقطعها على اساس الدعامة 

 كما فعلنا سابقا :
 /فحومل /بين الدخول /بسقط اللوى / ومنزل / من ذكرى حبيب/قفا نبك 

 وشمال /من جنوب/لما نسجتها /لم يعف رسمها /فالمقراة /فتوضح
 /حب فلفل /كأنه/وقيعانها /في عرصاتها/ترى بعر االرآم 

 /ناقف حنضل /لدى سمرات الحي/يوم تحملوا /غداة البين /كأني
 

 حركات 8حركات     6حركات     5حركة 4حركات    3نوع الدعامة : 
 1           4  5  6     1 التكرار :

 مختلفة . حركة اال ان الدعامت 14البيت الشعري يتكون من 
م في قصيدته 531في قصيدة المهلهل )عدي بن ربيعة التغلبي( المتوفى سنة  وهكذا 

 والتي يقول فيها:
 في من يخليها /ومن فيها       ان انت خليتها /ال خير في الدنيا/كليب 

 يعلوك ساقيها  /ومكرمة           تحت الصفاة التي/اي فتى عز /كليب 
 او زالت رواسيها/فقلت لهم     سالت بنا االرض  /كليبا لي/نعى النعاة 

 14( حركة ولكن الشطر في البيت الثالث يحوي على 13القصيدة موزونة على )
حركة أي حركة زائدة ربما يكون بسبب الروي فلو حذفت )لي( التي هي زائدة أستقام 

مة / الوزن وهكذا .. وكجميع القصائد االنفة الذكر فهي مبنية على اساس الدعا
 التفعيلة ) مقطع موسيقي( . 

 حركة 7حركات      6حركات     5 حركة 4حركات    3نوع الدعامة : 
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 3             5      3  2     2 التكرار :
ومن الشعر الكوردي نختار مقطع من القصيدة الرباعية للشاعر الكوردي علي 

       ( :1600-1530حريري )
 ذدةنكي بازن و زةندا

 قلي  / عةقلمةندائةما عة

ت/ سى  وجةندا  هندي من كو 

 تو جي تر بووى/ ذ هةفاال

 حركات وكاالتي : 8نجد ان هذه القصيدة موزونة على 
 حركات 8  حركة 4 نوع الدعامة :

 1   6 التكرار :
فيما مضى نستطيع ان نجزم ان الشاعر العراقي كان يستخدم حسه الموسيقي في 
وزن القصيدة ، هذا الحس الذي كان انعكاسا للظواهر الطبيعية ، اال ان هذا الحس 
اصبح قاعدة سار عليها من بعده الشعراء في اوقات الحقة ، أي ان الشعراء بدأوا 

وضع قواعد لما كان مستخدما  ينظمون قصائدهم لعدة قرون ومن ثم جاء من
 لديهم.  

ي ن ي الشعر السريا ( كما يقول الباحثون للميالد  برديصان )القرن الثاني يعتبر فف
كونه في المرحلة الثانية من تجربته الشعرية اخضع هو اول من وضع اوزان الشعر 

ه القصيدة الى الوزن وهذا يعني اما ان يكون هو مكتشف الوزن او اكتشفه اخر قبل
وسار االخرون من بعده على منواله ، أما ما يقوله انطون التكريتي من ان الشاعر 

 السرياني وفا )قبل الميالد( هو اول من وضع اوزان الشعر السرياني حين قال :
.. والبحر الخامس في الشعر هو المؤلف من اوزان سداسية وسباعية ، وتزيد ()

 ن فالسفة االراميين ...( احيانا وتنقص ، وهو لرجل يقال له وفا م
ال يعني أبدًا من انه )وفا( أول من وضع البحور الشعرية فضال عن عدم قناعتي  

برأي كهذا الن ما يقوله التكريتي يجعلنا ان ننسب الى وفا وزن الشعر الحر ، وهذا 
يتفق مع اوزان القصائد التي سميت بموشحات سليمان والقصيدة العراقية القديمة 
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ن جانب اخر نستطيع ان نقول فعال ان كما الحظنا سابقا ، هذا من جانب وم
برديصان ) ما لم نعثر على قصائد موزونة لشاعر سرياني اخر قبله ( هو اول من 
اخضع القصيدة السريانية الى الوزن ولكن هل وضع برديصان كتابا في الوزن ؟؟؟ 

اال ان جميع  ، ربما كان لديهوال ، الننا لم نعثر له على مقال او كتاب يبين ذلك ربما
كتبه باستثناء كتاب القدر لم يصلوا الينا اي أتلفوا او ربما هي مدفونة في بعض 

اال ان انطون التكريتي في  مكتبات االديرة او المكتبات العالمية ولم يفصح عنها ..
مقاله االنف الذكر يلمح بوجود ما يشبه ذلك في زمن مار أفرام ومار يعقوب من 

 ريتي في قانونه العاشر من كتابه االنف الذكر :خالل ما يقوله التك

) والذي أقوله في اللحن ، انه ال يزن الوزن بصورة دقيقة ، كما هو االمر بالنسبة 
الى االوزان المألوفة ، فان كثيرين ينظمونها دون لحن ، مثل مار افرام ومار يعقوب 

ا كانت تنحرف أحيانا اللذين اليهما انتهت الزيادات والنواقص غير ان العادة نفسه
عن الوزن الصحيح الن الصناعة لم تكن قد أكتشفت بعد لكي تخطئ او تبرهن أو 
تصحح أو تبحث أو تعلم .... وهذا يوضح كم هو قديم نظام الوزن عندنا الى درجة 

 ان وفا كان مجهوال لعدة قرون أكتشف إنه استعمل هذا القانون (
زن الشعري كان موجود منذ او قبل زمن وفا اال ان نظام الو استنادا الى قول انطون  

ان نظام البحور الشعرية لم يكن اكاديميا اي ربما لم يعثر انطون على كتاب 
ال يمكن تنسيب  مخصص للبحور كالذي اوجده هو لذا ) استنادا الى قول انطون(

الي منهما )وفا أو برديصان( رغم ان كليهما  ) البحور الشعرية ( هذه الحرفة
)القرن الرابع(  37عنه مار افرامتخدما هذا النظام وباالخص بريصان الذي يقول اس

 38مداريشه )قصائده( ضد الهراطقة ما نصه : ىفي احد
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) لقد اخترع اغاني واوقعها على االلحان الموسيقية ، ونظم مدائح موزونة ، فقسم 
وقدم للناس االصحاء سما ممزوجا" بحالوة ولم يبق بوسع  39الكالم ووزنه وزنا

المرضى ان يختاروا دواء" شافيا لهم ، لقد نزعت نفسه الى االقتداء بداؤود والتحلي 
 بجماله ، فطمح ببصره نحو امجاد هذا الملك والف على مثاله مئة وخمسين لحنا( .

ية وسيكون كالم مار وهذا يعني فعال ان برديصان هو أول من الف البحور الشعر 
انطون كون مار افرام كان قد عاش في فترة قريبة من برديصان  مما قالهافرام أدق 

ومن المؤكد أنه أطلع على كتاباته التي فقدت جميعها ) باستثناء كتابه شرائع 
البلدان( بسبب فلسفته الدينية التي عارضها اباء الكنيسة من بعده كمار افرام 

 وغيرهم .
كما قيل  واضع االوزانربما يكون هوميرون )ابن برديصان( هو يقول  وهناك من

من انه )احرز في فن الشعر قصب السبق حتى فاق اباه برديصان( . ولكن  40عنه
التعاليم و لسوء الحظ لم يبق لنا شئ من هذه االشعار ، الن الكثير من هذه المؤلفات 

السف لم اجد اي اثر لهما قد تالشت تماما .. وقد يكون ذلك صحيحا رغم اني ول
حتى نستطيع كشف الحقيقة ، مثلما لم نجد اي اثر لقصائد برديصان باستثناء 
قطعتين نسبهما البطريرك اغناطيوس يعقوب الثالث في كتابه )الاللئ المنثورة في 
االقوال الماثورة( الى برديصان ربما أقتبسها البطريرك من كتابه )شرائع البلدان( ، اال 

اجد فيهما سوى قطعة نثرية خالية من الوزن وااليقاع الشعري كقوله في  اني لم
 : االيمان ىيمنوت()القطعة المعنونة 

سجياين انون بنينشا ىنون ىيمنوت لية بىون ويدعت من 
خٌكمت دشررا ال قبلو . ومطل ىنا ال ملامر وملَشلمو 
سفقني وال دليالية مشكخني ملشمع ال جري شةاست 
                                                                 

 الشكل()تجزئة االبيات الشعرية الى اوزان ايقاعية مضبوطة 39
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ىون نبنون عليُى وال ةوكلنا ايةلىون دعلو دىيمنوت اية ل
 نَسربون ومطل داف عل الىا 

ما اكثر الذين هم معدومي االيمان، ولم يقتبسوا المعرفة من حكمة الحق. 
ولهذا السبب ليس في وسعهم ان يتفهوا او يذعنوا وال ان يصغوا بيسر الى 

لهم ليستندوا اليه امر ما. اذ ليس فيهم اساس لاليمان ليبنوا عليه ، وال وعد 
 وكذا حتى على هللا ..
ما يبرر تنسيب االوزان الشعرية الى  اتين القصيدتينبمعنى اخر لم أجد في ه

 برديصان كون اسلوبهما نثري شكال ومضمونا وهو قريب من االسلوب الذي كان
االنفة الذكر كي تكون انشودة ترتل ال من قبل  متبعا في عصره ، وال تصلح قصيدتيه

او جوقة وال شخصان او جوقتان ... اال اننا ال نستطيع ان ننفي تنسيب هذا  شخص
( الى برديصان ما لم ندرس قصائده الـ والبحور الفن )اعني الشعر الكالسيكي

. وخصوصا هناك اشارات تؤكد كونه كان يمتلك هذا  وكتبه ( او اكثر من ذلك150)
 النوع من الشعر . 

مدشــن  )القــرن الثــاني( برديصــان اســتطيع أن اعتبــراال انيــومن خــالل ماكتــب عنــه 
حدثه في نمط القصيدة السريانية حـين وقعهـا أالحداثة في تلك الفترة لالنقالب الذي 

)كما يقول الدارسون( على لحون شتى وخصص النشادها فرقا عديدة فـي الكنـائس 
رب يحفظونهــا بيســر وينشــدونها بطــ 41فشــرع النــاس )كمــا يقــول االب البيــر ابونــا(
وســار علــى منوالـه مــن جـاء مــن بعــده  ويتناقلونهـا بكثيــر مـن الحمــاس واالنـدفاع .

كمـارافرام وبـاالي واســونا و.. وهـذا مـا يؤكــده انطـون التكريتـي نفســه فـي كتابـه فــن 
يقول : ) ... اما السـريان فقـد تـاثروا بكـالم برديصـان وبمـا قالـه لواضـعي الفصاحة ف

السريان انه من الحاجة بمكـان محاربـة الشـهوات  االغاني العاطفية ، فرأى المعلمون 
المخزونة في الداخل ، وتقديم ما امكن من المساعدة الستئصـالها مـن النفـوس...( 
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فأسسوا على منواله فرقا ترتل قصـائدهم فـي الكنيسـة او فـي شـوارع المدينـة بألحـان 
 شتى مستخدمين االتهم كالقيثارة والصنوج و..

 42وجود هذه الحرفة في زمن الشعراء القدامى من خالل قولـهاال ان انطون ال ينفي 
) ان هذه المهنة موجودة لـدى السـريان والفـرس سـواء علـى االلسـن او مدونـة فـي 
الكتـب بصــورة متقنــة ، ولكــن بعضــها بعيــد عـن الصــناعة والتقنيــة فــي الوقــت انهــا 

 : موجودة في هذا وذاك لكنها مختلفة ومتميزة عن بعضها البعض وهي ثالث
 الشعر -3  الفصاحة  -2  القواعد -1

انهـا مجتمعــة مهنيــا لــدى اليونـان امــا لــدى الســريان والفـرس وســواهما فهــي مبــددة 
 ومبعثرة ..(

نجد ان انطون لم يشر الى وجود هـذه الحرفـة لـدى العـرب رغـم ان الخليـل بـن أحمـد 
 الفراهيدي كان قد سبقه في وضع هذه البحور وهذا يطرح عدة تساؤالت :

عاش في البصـرة فـي م( 778-712ربما انه لم يطلع او يسمع به رغم ان الخليل )
م( في تكريت ؟ أو الن كتاب الخليل  840فترة قريبة من وجود انطون ) توفي سنة 
 كان على غرار الفرس او الهند ؟ او ؟؟؟؟

يصـر بانـه هـو اول مـن م( 840انطـون التكريتـي الملقـب بـالبليغ )المتوفىسـنةاال ان 
 ر بحثا منظما في ذلك من خالل قوله :حر 

) ان االقدمين كان لهم قواعد فـي الشـعر اال ان هـذه الحرفـة قـَل شـأنها لـدينا ولـدى 
االخرين )يقصد الفرس واالرمن وسـواهم( فيمـا مضـى فلـم يسـبقنا أحـد وجمـع وكتـب 
عـن هــذه الحرفــة .. لقــد كتبــوا فــي مختلـف انــواع البالغــة والتعلــيم ووضــعوا أغــاني 

اتيـل ومراثــي تعلمــُت وتــدربُت علــى قســم منهـا ، ولكــن مــن غيــر تمييــز والمســلك وتر 
الحرفي ، النهم لم يعلمونا عن المادة والصورة والبحور الشـعرية .. كمـا لـم يعلمونـا 
كيفيــة صــياغة االلحــان او نظــم القصــائد الشــعرية ولــم يكشــفوا لنــا ســر اول بحـــر 

 لالشعار وما هو الثاني والثالث و... (
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أخـرى يؤكــد انطـون انــه لـم يطلــع او يسـمع بالخليـل ولكــن مـا يجعلنــا فـي حيــرة مـرة 
التساؤل هناك قواعد مشتركة كما سنبينها الحقا لـدى كـل مـن التكريتـي والفراهيـدي. 
هذا يعني كالهما استفادا أو أعتمدا على مصدر واحد قد يكون اليوناني ) حيث كان 

الخليل يجيدها وكما سنبين الحقا من  انطون يجيدها ( او السنسكريتي ) وحيث كان
 انه ـ الخليل ـ كان مطلعًا على قواعدها الشعرية ( أو ؟؟؟

مـوازين  وصـل اليناكتابـه فـي اول مـنولكـن مـا نسـتطيع قولـه ان انطـون البليـغ هـو 
بعـده ســاويرا بـن شــكاكو  مــن المســمى بــ )علــم الفصـاحة( وجـاءو . الشـعر السـرياني

ي( ، فــالف كتابـا اســماه )الـديالوت( المتضــمن دراســة )يسـميه الــبعض يعقـوب البرطلــ
وافية عن الشعر، وخصوصا بعض االجزاء من كتاب ارسطو فـي الشـعر وبحثـا قيمـا 
في علم العروض وجاء بعدهم ابن العبـري وكتابـه زبـدة الحكمـة والمشـتمل علـى كـل 

 ...اوزان الشعرو  فلسفة ارسطو
شر الى كون برديصان هو واضع الوزن وما يجعلنا في حيرة ان انطون التكريتي لم ي

وحتى لم يستشهد بشعره وال بشعر هوميرون أو أي شاعر آخر ولم يذكر شيئا عن 
الموشحات المسماة بـ ) موشحات سليمان( في الوقت الذي اشار الى قصائد من 
قبلهم بقرون اعني الشاعر وفا ، كما لم يشر الى أي شاعر آخر في الفترة 

ومار افرام مما يدفعنا ان نتهمه باالنحياز الى المسيحية أي انه المحصورة بين وفا 
أهمل كل القصائد الغير المسيحية وباالخص ما لم تتفق ومذهبه وهذا ما الحظناه في 
نقده الشديد الفكار برديصان . أو ربما الن انطون في كتابه علم الفصاحة تناول في 

افرام ومن بعده، وان كان ذلك باب الشعر ، الشعر الموزون لذا استشهد بمار 
صحيحا هذا يعني كل ما قيل عن برديصان كونه ابو الشعر الكالسيكي غير صحيح 
بمعنى آخر لم يكن برديصان هو الذي اخضع الشعر الى الوزن ولم يكن هو الذي 
اوجد المدراش والسوغيت وما الى شابه ذلك وال حتى الجوقات الكنسية وهذا مخالف 

ن مار افرام نفسه ) الذي عاش بعد برديصان بقرن وقبل انطون الى الحقيقة ال
باربعة قرون ( أقر بكون برديصان هو اول من أخضع الشعر للوزن حين وظفه من 
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اجل مبادئه المسيحية لذا سنهمل السبب الثاني وسنكتفي بالسبب االول أو البحث 
 عن أسباب أخرى .

يوفي  رب ع لشعر ال -712الخليل بن احمد الفراهيدي )يعتبر وبموجب ما وصلنا  ا
 هو:  لشعرتعريفه لوكان اول من وضع موازين الشعر العربي هو م(778

..(  ما وافق أوزان العرب ، ومقتضاه أنه ال يسمى شـعًرا ما خرج عن أوزانهم قيـًدا)
هل 43وقوله هذا يوحي الى وجود هذا الفن من قبله وكذلك في اجابته على السؤال

 للعروض اصل ؟ 
 نعم! مررت بالمدينة حاجا فرأيت شيخا يعلم غالما ويقول له قل: فاجاب الخليل :

 نعم ال، نعم الال، نعم ال، نعم الال 

 نعم ال، نعم الال، نعم ال، نعم الال

قلت ما هذا الذي تقوله للصبي ؟ فقال: هو علم يتوارثونه عن سلفهم يسمونه 
 عت بعد الحج فاحكمتها.التنعيم، لقولهم فيه نعم... قال الخليل: فرج

وهذا يطرح علينا عدة تساؤالت مشروعة هل كان للعرب فعال اوزان ام انهم كانوا 
الن هذا الوزن هو يستخدمون نفس ما كان يستخدمه السريان ومن قبلهم ؟؟؟؟ 

 ( حركة.4+3نفسه المستخدم لدى الشاعر السرياني مار افرام اي البحر المزدوج ) 
وبقيت هكذا الى يومنا هذا، فكل المحاوالت التي  الدراسات في ذلكومن بعده توالت 

 ماحسه وكالهما )التكريتي والخليل( استخدما جرت بعدهم لم تذهب الى ابعد من ذلك
 في ذلك . الموسيقي ماوذوقه

ياما في  لكورد ر ا ع ش ل فلم اعثر على كتاب تراثي يتناول فيه اوزان الشعر  ا
ا يوزنون قصائدهم على شاكلة اوزان الشعر السرياني الكوردي فجميع الشعراء كانو 

لم يدون علماء الفرساما  .التي يسمونها )شعراء الكورد( بطريقة الهجاء المقطعي 
 : 44بررسيكما يقول  فارس كتابًا في العروض حتى القرن السابع
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لم يدون علماء فارس ـ وهم السباقون إلى ذلك في سائر العلوم ـ كتابًا في ) 
 . (العروض حتى القرن السابع

راكواعتقد ان   ت ال كذلك لم يضعوا كتابا في علم العروض قبل القرن الخامس  ا
في علم َا كتابهو اول من وضع ( (1501-1441عشر وربما يكون الشاعر نوائي

قل الى نتا )على شاكلة العرب( علم العروضالن ، ”ميزان األوزان“سماه  العروض
فهو ليس من ابتكاراتهم اال ان االتراك لم يضعوه على الترك عن طريق الفرس 

شاكلتة بل طوروه بحيث جعلوه منسجما مع طبيعة شعرهم ثم تركوا النظمة على 
على شاكلة السريان  المقاطع الصوتيةأي  ورجعوا الى اوزانهم القومية امنواله

 والفرس والكرد ... والتعاريف المستخدمة لديهم هي :
 حركة أي عبارة عن حرف عليه حركة  الذي هو  :مفتوح 

متحرك يتلوه حرف مد أو متحرك  أي حرفـ  عبارةعن حرف مدالذي هو  :مغلق  
 ـيتلوه ساكن 

ان االوزان التركية تعتمد على المتحرك الن الساكن قد الحق  هذا يدل على
 .  الىالمتحرك ليصبح حرفا او مقطعا صوتيا واحدا

 والعبرانيين للفرس والترك والكورد و المحافل األدبيةوقد أخذت األوزان العربية تغز 
العربيةوهذا ما ساعد بشكل كبير على  ها وبينعامل التقارب الصوتي بينلوجود 

على األوزان والبحور العربية وقد برع الفرس في تعلم  هذه االمم تسهيل نظم شعراء
قبيل: المزدوج، ، من 45األوزان، كما أّنهم أحيوا بعض األنماط المستحدثة فيها

 والدوبيت و.... ، والمسمط
 :من بينها  ،أو التركي في طبيعة المجتمع الفارسيدة عوامل وكل ذلك عائد لع

 عهد الساسانيين منذ عشقهم للموسيقى واألنغام وانتشارها في مجالسهم  -1
 رغبتهم الجامحة في الفنون األدبية ال سيما الشعر. -2

                                                                 

 / من االنترنيت فاعلية األوزان العربية في بلورة الشعر العمودي الفارسي45
www.taqrib.info/arabic/index.php?option=com.. 
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 ا سواء من خالل قراءتهم للقرآناطالعهم على اللغة العربية وتذوقه -3

 والكتب االخرى او تعاملهم مع القادمين من البلدان العربية .       
اال انه ) أي علم العروض العربي( لم يستطع من طرق ابواب الشعراء السريان لعدم 
حاجتهم للتعقيد ، الن ما لديهم )البحور الشعرية( كان كافيا في توظيف القصيدة 

أجل طموحاتهم وخصوصا في حقل االنشاد ونشر الوعي ، بمعنى آخر  السريانية من
كان الشعراء السريان مقتنعين بان اساس االيقاع هو الصوت الناجم من الحركة 
وحدها بدال من التناغم بين االحرف المتحركة والساكنة ) كما لدى العرب( ، لذا تراهم 

ى حمل أنغامهم وتراتيلهم طوعوا قصائدهم من خالل اوزانهم كي تكون قادرة عل
 .وموسيقاهم ولم تجد جوقاتها آية مشكلة في غناء أو ترتيل ميامرهم ومداريشهم  

بدأ الشعراء الفرس ـ ومنذ الوهلة اأُلولى ـ يجنحون إلى تفضيل بعض األوزان على 
اال ُأخرى، أدخلوا على أغلبها نوعًا من التغييرات واإلضافة، إن لم نقل طوروا فيها. 

 الوافرو   البسيطو  المديدو  الطويلك»بحور: وا بعضاللم يستعملشعراء الفرس ان 
 46«الكاملو 

على الرغم من اشتهار العرب واهتمامهم ببعض البحور كالطويل، »ويقول )ريبكا(:
والبسيط، والكامل، والوافر، إاّل أّنها من البحور المهملة في الشعر الفارسي. بل، 

الشعر الفارسي استخدام بحور كانت أقل نصيبًا في على العكس من ذلك، كثر في 
ويعلل )ريبكا( ذلك ببعض االختالف الهجائي بين اللغتين. لكّن ، 47«االستعمال العربي

 .حاجة إلى دراسة فاحصة تتقصى األسباب وراء ذلك بالمسألة 
الفرس  شعراء إلىمن يذهب على تنسيب عروض الخليل  من النقاد اإليرانيينوهناك 

مصطلحات علم العروض والقافية في الفارسيةوالعربية،  لتشابه بعض اإلسالم،قبل 
 : 48يران )محمد القزويني(، حيث يقولأرائد النقد األدبي بوهذا ما يذهب اليه 

                                                                 

 المعجم في معايير أشعار العجم: . 46

 المعجم في معايير أشعار العجم: ،  يان ريبكا وآخرون، تاريخ أدبيات إيران 47
 بررسي منشأ وزن شعر فارسي:  48
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حتى وإن سلمنا بوجود نصوص شعرية لدى اإليرانيين القدماء، فهي بال شك لم »
ط في الشعر الفارسي، فهو من تكن على نمط العروض العربي. أّما ظهور هذا النم

فاعلية العروض اال ان الطرف االخر يذهب الىعكس ذلك أي « نتائج ما بعد الفتح
العربي في النظم الفارسي. إّن جميع ما ورد من مصطلحات في علم العروض 
الفارسي هو عربي، طبقًا لما وضعه الخليل عند اكتشافه هذا العلم، وال يوجد بينها 

 . حد. وهذا مما يذعن به جميع النقاد قديمًا وحديثاً مصطلح فارسي وا
لم يكن في إيران القديمة شعر عروضي، وال حتى »يقول )عبد الحسين زرين كوب(: 

شاعر بهذا المفهوم، وإّنما أخذ اإليرانيون الشعر والوزن والقافية من العرب بعد 
 49«الفتح، بل ومنهم أيضًا أخذوا مفردة )الشعر(..

ي المتقيد بالوزن العروضي والقافية والوقع الموسيقي بدأ مع دخول الشعر الفارس
اإلسالم إيران، وإلى هذا يشير األديب اإليراني ذبيح هللا صفا شمهميرزادي المتوفى 

 . هـ صاحب كتاب "گنج سخن" أي خزينة الكالم1420سنة 
الفارسي المنظوم المحاكي للوزن والقافية وإن كان قد نشأ في القرن الثالث  شعروال

أشار إليه األديب الدكتور الشيخ محمد  وهذا ما الهجري، لكنه مّر في مراحل عدة
صادق الكرباسي ، فالذين وضعوا اللبنات األولى للنظم في الفارسية هم الشعراء 

ية القرن الرابع الهجريين، واألخير كان الذين عاشوا في نهاية القرن الثالث وبدا
تمهيدا للقرنين الخامس والسادس حيث ازدهر فيهما الشعر الفارسي وبخاصة في 
القرن الخامس الذي شهد انتشار النظم الفارسي في األقاليم وخارج حدود إيران 
 وخصوصاً في الهند التي تعاطت شعوبها مع اللغة الفارسية الوافدة مع اإلسالم كلغة

 .50مقدسة إلى جانب العربية

                                                                 

عبد الحسين زرين كوب، شعر بي دروت شعر بي نقاب ]الشعر بال ستار شعر بال  49
 1994كذب[، طهران 

 بحور الخليل تجتاح سواحل فارس مبكرًاد. نضير الخزرجي 50
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في عروض الشعر الفارسي، سبع  بررسيكما يقول الباحث  ( تفعيلة33هناك)»و
منها أصلية وما تبقى فرعية. أّما ما خرج به الشعراء الفرس عن هذه التفعيالت من 

 51«النظم على الشعر ، فهو تقليد لشعراء العرب، إظهارًا للبراعة في علم العروض...
 :ايضا  بررسيوقال

وقد ترك النظم الفارسي هذه الدائرة ]دائرة المختلف التي تضم بحور الطويل، »
 البسيط، المديد[ .

 وقال أيضًا:
لم ينظم في الفارسية على بحور هذه الدائرة ]المؤتلف[ أيضًا، إاّل ما ورد تشّبهًا »

 « بالعرب
ة ري ب ع ل ي ا من المؤكد ان اليهود كانوا يزنون قصائدهم على شاكلة السريان،   وف

كون الكثير من اناشيدهم ومزاميرهم كانت تنشد وترتل في مجامعهم الدينية ، هذا 
)ان الصيغة كما يذهب النقاد 52ومن خصائص شعرهايعني كانت تعتمد على اللحن ، 

ادة تسمى ترانيم وكان الشعرية تؤسس على النبرة والنغمة، وكانت اناشيد العب
يصاحب الترنيمة ايقاع او غناء وهذه الترانيم غير موزونة وال مقفاة..." واغلب الظن 

بالوزن والقافية علي شاكلة العربية، الن الشعر العبري وكذلك السرياني  عنون انهم ي
ا كان يعتمــد على عـدد الحركات فقط. وهـذا مؤكد الن اليهود الراجعين من بابل وغيره

من مناطق بالد ما بين النهرين نقلوا معهم مع اللغة، ادب البالد وفنونها كاوزان 
بعد القرن العاشر ونتيجة الشعر. اما الوزن والقافية )على شاكلة العرب( فقد ظهر 

بعد أن عاد  باالخصو الختالط اليهود بالعرب المسلمين وخصوصا في االندلس، 
قحيث تلقى فيها علوم اللغة واألدب العربي، م( من العرا990-920دوناش بن لبرط )

وقصد قرطبة ، دعا الشعراء اليهود فيها إلى استخدام بحور الشعر العربي في نظم 
                                                                 

 بررسي منشأ وزن شعر فارسي 51

 االثر العربي في الفكر اليهودي / د. ابراهيم موسى هنداوي 52

 محمد عبد اللطيفونصوص عبرية من العصر الوسيط / د. 
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بات من ومن ذلك الحين  ، وبادر هو بقرض أول أشعار عبرية موزونة. 53قصائدهم
المسلم به أن بحور الشعر العربي تركت آثارها الواضحة والجلية في شعر يهود 

اثنان من أبرز نقاد األدب اليهودي الوسيط، هما أبو كما يذهب اليه األندلس، 
نقال  54دان باجيس ، وكما يقول الباحث هارون موسى بن عزرا ، ويهودا الحريزي 

 في كتابه تحكموني : ا الحريزي دعن يهو 
عندما كان آباؤنا يعيشون في القدس ، لم يكن لهم شعر موزون باللغة العبرية  )..

وأما أسفار أيوب، واألمثال ، والمزامير ، فهي أسفار جملها قصيرة وسهلة، وهي 
( وأغلب الضن ... تشبه أبيات الشعر العربي، غير أنها تخلو من القافية والوزن 

 ربية .انهم يقصدون الوزن على شاكلة العروض الع
يقرضون أشعارهم وفقًا للبحور  ومنذ ذلك التاريخ بدأ البعض من شعراء اليهود

  55أن عددًا كبيرًا من الشعراء اليهود وعلى رأسهم مناحم بن سروق  االالعربية ، 
. ولكن مع كل هذا عارضوا التغييرات التي أدخلها دوناش على شكل الشعر اليهودي 

ر الخليل لتتالئم لغتهم من خالل ادخال عليها واسوة بالفرس والترك طوعوا ابح
التفعيالت القصيرة فاوجدوا النفسهم ن بعده زواحف وعلل لم يعرفها حتى الخليل ومَ 

 :56على النحو التاليو والطويلة، 

  حركات( :  3 ،التفعيالت القصيرة ) من ذوات 
 ּפֹוֲעִלים+ وتد(:  خفيف فاعلن ) سبب

עּוִלים( :  خفيف فعولن ) وتد + سبب  ּפְּ

                                                                 

المـؤثرات العربيـة فــي شـعر يهـود األنــدلس/ د. محمـد فتحــي البغـدادي ـ بحــث مقـدم الــى   53
 كليةاللغات والترجمة _  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

دروس في اللغة ، و  المؤثرات العربية في شعر يهود األندلس/ د. محمد فتحي البغدادي 54
 العبرية / رمحي كمال

 المؤثرات العربية في شعر يهود األندلس/ د. محمد فتحي البغدادي55
 المؤثرات العربية في شعر يهود األندلس/ د. محمد فتحي البغدادي56
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ַעל(:   خفيف + سبب ثقيل فعلن ) سبب  ִנפְּ
ָעִלים(:   خفيف + سبب خفيف + سبب خفيف مفعولن   ) سبب  ִנפְּ

 حركات( 5،  4) من ذوات  التفعيالت الطويلة 

ָפֲעִלים+ وتد (:   خفيف + سبب خفيف مستفعلن  ) سبب  ִמתְּ
 ַּפֲעלּוִלים( :   خفيف + وتد + سبب خفيف فاعالتن  ) سبب

 ְמֹפָעְלִתים(:   خفيف + سبب ثقيل مفاعلتن: ) وتد + سبب
ִנין: وأطلقوا مسميات للبحور العربية ، فسموا الهزج  ה، والوافر: ַמרְּ ֻרבֶּ والكامل : ، מְּ

، ָקטּועַַ: ، والمجتث ַקל:  ، والخفيف ָקלּועַַ، والرمل :  ָמִהיר، والسريع : ָשֵלם
ָקֵרב: والمتقارب  ָשְך: ، والمتدارك ִמתְּ ַּפֵשט: ، والبسيط ָארֹוְך: ، والطويل  ִנמְּ ، ִמתְּ

מֹוֵדד: والمديد   . ִמתְּ
ي د ي ه را د الف م ل بن اح ي ل خ  اعتمد في قاعدته على مجموعة تفاعيل وهي:ف

 فاعلن( ، ثالث حركات وهي )فعولن خمس أحرف بـ اي لها -التفعيالت الثالثية  -1
 .3+  2أو  2+3ويرمز لها بالرقمي 

ويرمز فاعالتن اربع حركات وهي  سبعة أحرف بـ اي لها -التفعيالت الرباعية  -2
ويرمز لها مستفعلن،( 2+2+3) ويرمز لها بالرقميمفاعيلن،( 2+3+2)لها بالرقمي 

 (3+2+2) ويرمز لها بالرقميمفعوالت،( 3+2+2) بالرقمي
ويرمز مفاعلتن خمس حركات وهي ) سبعة أحرف بـ التفعيالت الخماسية اي لها-3

 . (3+2+2)ويرمز لها بالرقمي متفاعلن ،( 2+2+3)لها بالرقمي 

 وتتألف هذه التفعيالت من مقاطع صوتية هي:
 السبب: وهو حرفان وينقسم الى:-1

 ( لم، كن ) متحرك ساكن مثل 0سبب خفيف / -ا

 ( بك، لك) سبب ثقيل // متحرك متحرك مثل  -ب

 الوتد وهو ثالثة احرف ينقسم الى:-2

 ( نغم) حرفان متحركان فساكن مثل  0مجموع // وتد-1
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 (قام) / حرفان متحركان بينهما ساكن مثل 0وتد مفروق / -2 

 الفاصلة وتنقسم الى:-3 

 (ذهبت)ثالث حروف متحركة يليها ساكن مثل  0فاصلة صغرى /// -ا

 (قتلهم) اربعة متحركات يليها ساكن  مثل  0فاصلة كبرى //// -ب
 بعض العروضيين ال يذكرون الفاصلتين النهما عبارة عن:على الرغم من ان 

 0= سبب ثقيل // + سبب خفيف / 0فاصلة صغرى ///-1  
 0= سبب ثقيل // + وتد مجموع// 0فاصلة كبرى ////-2

 فالتفعيالت تتالف من هذه االسباب واالوتاد وهي كاالتي:

 ان تفعيلتي: -1

 (0+ سبب خفيف / 0= وتد مجموع // 0/0)فعولن //
 0+ وتد مجموع//0= سبب خفيف / 0//0وفاعلن / 
 تتألفان من وتد مجموع وسبب خفيف 

 ان تفعيلتي:-2

 0+  وتد مجموع// 0= سبب ثقيل // + سبب خفيف / 0//0)متفاعلن ///
 (0+ سبب ثقيل // +سبب خفيف/ 0= وتد مجموع // 0///0مفاعلتن//

 تتألفان من سبب ثقيل وسبب خفيف ووتد مجموع

 التفاعيل-3

 0+ سبب خفيف/0+ وتد مجموع //0= سبب خفيف / 0/0//0)فاعالتن/
 0+ وتد مجموع// 0+ سبب خفيف /0= سبب خفيف / 0//0/0مستفعلن /
 (0+ سبب خفيف/0+ سبب خفيف / 0= وتد مجموع // 0/0/0مفاعيلن //

 تتألفان من سببين خفيف ووتد مجموع.

 ان تفعيلة -4
 /0+ وتد مفروق/ 0+ سبب خفيف/0خفيف// = سبب 0/0/0مفعوالت /

 تتألف من سببين خفيفين ووتد مفروق. 



 
 

 53 

 2016 اوزان الشعر والحلق ات المفقودة

نطون التكريتياما  فانطلق في قواعده من المادة التي هي آلية الشعر ، فاالصوات ا
البسيطة مع الحروف تكون مادة للمقاطع أي الحركات ، واذا كانت العناصر على 

ا ان مفهوم الوزن الشعري لدى مستوى واحد في عدد تهجياتها شكلت شعرا . لذ
هو إلتحام العناصر مع بعضها البعض وإستقامة الكالم عنها. فهدف  57انطون 

الوزن لديه هو تنظيم وتزيين االلفاظ والعناصر لتكون قادرة كي تبدع عمال يحث 
ويشجع السامعين نحو الصدى ويوقظ العقل وُيَسرعه نحو المضمون وهذا ما يدعونا 

 عقل يستمد العون منها ) أي الكلمة الموزونة ( .الى القول ان ال
 في قاعدته على مجموعة دعامات وهي: انطون التكريتي فأعتمد

 َبيتا بيةا )بي + ةا(ثنائية )اي حركتين( كما في  -1
 ىرين )بية +نى + رين(بيةَن ثالثية )ثالث حركات( كما في -2

 ) بيت + َنه + رين( بيت َنهرين

 ا )ش+بخ+ملر+يا( رًيخ مَلَبَش فيرباعية )اربع حركات( كما  -3
 ) َش + َبح + لَمر +يا ( رياح لمَ بَ شَ 

 نا نًخ َخرًعبَة خماسية )خمس حركات( كما في -4
 ) بَتر + عاح + َح + نا +نا( نانارعاخ حَ بتَ )بةر + عخ + خ + نا + نا( 

ق )خد + ج + زا + ِفرا َمزا زعٌود َجَخسباعية )سبع حركات( كما في  -5
ط + زا + زعو +را + م  ) َحد + قف  زا زعورا مَ د كَ حَ زعو + را + م + فق( 

 (+ف ق 
ةاما في  ي لكورد فلم اعثر على كتاب قديم ) قبـل القـرن التاسـع عشـر ( يتنـاول  ا

فيه اوزان الشعر بمعنى ان شعراء الكورد ساروا على منوال الشـعراء السـريان وربمـا 
عتمـد تي تـال ةالمقطعيـالفـرس والتـرك ايضـا باالعتمـاد علـى الطريقـة المسـماة الهجائية

 دمون الدعامات :وهم غالبا يستخ .أي الصوتكاساس البناء  على الحركة
                                                                 

 القانون العاشر 152فن الفصاحة ـ انطون البليغ ترجمة المطران صليبا شمعون ص57
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 )ئةى دل  ( ئةى + دل  الثنائية كقولك :    -4

 ن+ ت   )ئةى وتن( ئةى + و  ثالثية كقولك :  -5

 ةن + دى +س + فك)ضةندى سفك ( ضرباعية كقولك :  -6

 ى ( دةو +را + فة + لة + كى)دةورا فةلةكخماسية كقولك :  -4

 والفرس والتركالعرب عكس السريان والكورد وامم اخرى كالعبرانيين اال ان 
 اوجدوا النفسهم قواعد صعبة في فن الشعر... فبعد ان كان الشعر عند السريان

موزونا على نسق واحد من جهة الحركات اعتمد العرب في ضبط  و... والكورد
لها  والكوردية اوزانهم امرين وهما عددها اوال وقدرها ثانيا الن الحركات في السريانية

. لذا الفرق كلها قدر واحد، اذ هي اما مشبعة او مطبقة وذلك سيان في الوزن 
 بين: همعند

مفعـوالت ( وال بيـن  -مستفعـلن  –مفاعيـلن  -)فاعلن وفعولن( وال بين ) فاعالتن 
 متفاعلن( –)مفاعلتن 

 الن لها العدد نفسه من الحركات.  
 / 0، وتد مفروق /0//وكذلك ال فرق بين: سبب ثقيل//، وتد مجموع 

يلقد  رب ع رال ع ش زين ال ل موا ي ل خ ع ال بحرا على اساس وجود خمسة عشر  وض
( المتدارك) واضاف اليها االخفش )ابو الحسن سعيد بن مسعدة( بحرا اخرمستعمال 

ولكن تلميذه األخفش رأى أن البحر السادس عشر كان اعتبره الخليل مهمال 
 .وسمي بالمتدارك  البحور المستعملةمستعمال، فتداركه على أستاذه وعده من 

بيتا لكل بحر سميت مفاتيح  صفي الدين الحليوقد نظماصبحت ستة عشر بحراف
 :وهذه االبحر هي  يسهل حفظهاالبحور ل

 لنيفعولن مفاعيلن فعولن مفاع/  الطويل -1
 فاعالتن فاعلن فاعالتن فاعلن/  المديد–2
 علنامستفعلن فاعلن مستفعلن ف/  البسيط–3
 مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن/  الوافر–4

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A
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 متفاعلن متفاعلن متفاعلن/  الكامل–5
 مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن/  الهزج–6
 مستفعلن مستفعلن مستفعلن/  الرجز–7
 فاعالتن فاعالتن فاعالتن/  الرمل–8
 مفعوالتمستفعلن مستفعلن /  السريع–9

 مستفعلن مفعوالت مستفعلن/  المنسرح–10
 فاعالتن مستفعلن فاعالتن/  الخفيف–11
 نفاعالتنمفاعيلُ  نمفاعيلُ / المضارع  - 12
 مستفعلن مستفعلنمفعالت /  المقتضب–13
 مستفعلن فاعالتنفاعالتن/  المجتث–14
 نفعولن فعولن فعولن فعول/  المتقارب–15

 علناعلن فاعلن فاعلن فاف : المتدارك أو الُمحَدث -16

جمعت فـي خمس مجموعات سماها دوائر كان االساس فيها تشابه المقاطع و 
 الصوتية من االسباب واالوتاد وهذه الدوائر هي:

ب-1 ل ت ج م ل رة ا ئ ا  المتضمنة اثنتي عشرة حركة وتحتوي على االبحر االتية: د

 الهزج ووزنه )مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن( -ا

 الرجز ووزنه )مستفعلن مستفعلن مستفعلن( -ب

 الرمل ووزنه )فاعالتن فاعالتن فاعالتن( -ج
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ق -2 ف ت م ل رة ا ئ ا  حتوي على :تو  ايضا المتضمنة اثنتي عشرة حركة د

 )فعولن فعولن فعولن فعولن(المتقارب ووزنه  -ا

 المتدارك ووزنه )فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن( -ب

ه -3 ب ت ش م ل رة ا ئ ا  وتحتوي على: أيضا المتضمنة اثنتي عشرة حركة د

 السريع ووزنه )مستفعلن مستفعلن مفعوالت( -ا        

 المنسرح ووزنه )مستفعلن مفعوالت مستفعلن( -ب        

 اعالتن مستفعلن فاعالتن(الخفيف ووزنه )ف -ج        

 المضارع ووزنه )مفاعيلن فاعالتن مفاعيلن( -د        

 المقتضب ووزنه )مفعوالت مستفعلن مستفعلن( -هـ        

 المجتث ووزنه )مستفعلن فاعالتن فاعالتن( -و        
ف-4 ل ت خ م ل رة ا ئ ا  المتضمنة اربع عشرة حركة وتحتوي على االبحر االتية: د

 ( نه )فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلنالطويل ووز  -ا

 المديد ووزنه)فاعالتن فاعلن فاعالتن فاعلن( -ب

 ( البسيط ووزنه )مستفعلن فاعلن مستفعلنفاعلن -ج

ف -5 ل ت مؤ ل رة ا ئ ا  : المتضمنة خمس عشرة حركة وتحتوي على االبحر االتية: د

 الوافر ووزنه )مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن( -ا

 )متفاعلن متفاعلن متفاعلن(الكامل ووزنه  -ب

اال ان هذه االبحر تلحقها حاالت اخـرى نتيجـة دخـول زحافـات وعلـل عليهـا ممـا ادى 
 بحر الشعر العربي الى اكثر من هذا العدد بكثير.أبالبعض ان يحصى عدد 

 فعلى سبيل المثال وزن البحر الطويل الصحيح هو :
 )فعولن  مفاعيلن فعولن مفاعيلن  (           

كما في البيت الشـعري الـذي  الزحافات والعللاال انه يتغير احيانا نتيجة ما يلحقه من 
مـن المفتـرض ان يكـون وزنـه )فعـولن مفـاعيلن فعـولن مفـاعيلن ( اال انـه اختـل فيــه 

 الوزن بسبب القبض : 



 
 

 57 

 2016 اوزان الشعر والحلق ات المفقودة

 أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا       من الحسن حتى كاد أن يتكلما
 فاعلن        فعولن مفاعيلن فعول مفاعلنفعولن مفاعيلن فعولن م

أختل الوزن في الشطر بسبب القبض فتحول الى )فعولن مفاعيلن فعولن مفـاعلن ( 
رغم ان الشطر والعجز يتكونا من  والعجز تحول الى )فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن (

 . حركة وكما الحال في البحر الطويل الصحيح 14
وزنـه ) مســتفعلن فـاعلن مســتفعلن فـاعلن ( فاحيانــا وهكـذا فـي البحــر البسـيط الــذي 

 يلحقه الخبن كما في قول الشاعر :
 السيف أصدق انباءًا من الكتب      في جده الجد واللعب

 مستفعلن َفعُلن مستفعلن فعُلن       مستفعلن فاعلن مستفعلن َفعُلن
ُلن الـى  ُلـن والعجـز مـن  فاختل الوزن في الشطر بسبب الخبن من خالل تحول فاع  َفع 

ُلن الى َفعُلن .  َفع 
وكذلك في البحر الكامل الذي وزنه الصـحيح هـو ) متفـاعلن متفـاعلن متفـاعلن ( اال 

 انه حين يلحقه االضمار كما في قول الشاعر :
 وهمتردم      أم هل عرفت الدار بعد تهل غادر الشعراء من م

 يصبح :
ُلْن   ُمَتفَ  ُلْن   ُمتَفاع  ُلنْ ُمَتْفاع  ُلْن   ُمَتَفاع  ُلْن    ُمْتَفاع  ُلْنُمْتَفاع   اع 

ُلن ( الـــى  ُلْن ) فاالضـــمار جـــاء مـــن خـــالل تحـــول )ُمَتفـــاع  . الحـــظ الفـــرق  (ُمْتَفـــاع 
ُلْن ( , األولى تاؤوهامفتوحةوالثانية تاؤوها ساكنة ُلْن( َو )ُمْتَفاع   . )ُمَتَفاع 

ُلْن َو وفي العجز  ُلْن اأُلخرى الحظ اإلضمار في ُمْتَفاع   . وهكذا في بقية االبحر...ُمْتَفاع 
( 191 -190 5الـدكتور إبــراهيم أنـيس فــي كتابـه موسيقىالشــعر ) صوقـد ســمى 

البحور القوميــة بــالبحــور ) الطويــل ثــم الكامــل والبســيط ثمــالوافر والخفيــف ( بعــض 
 . البحور القوميةبعلى أغلب الشعر العربي لدرجةيمكننا اعتبارها  هاستحوذال
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https://sites.google.com/site/alarood/r3/Home/shojoon/saaah.GIF?attredirects=0
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ع ا وزي  لتفعيالتت
 

 تكرارها اصل التفعيلة اسم البحر ت
 4 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن الطويل 1

 4 فاعالتن فاعلنفاعالتن فاعلن المديد 2

 4 مستفعلن فاعلنمستفعلن فاعلن البسيط 3

 3 مفاعلتنمفاعلتنمفاعلتن الوافر 4
 3 متفاعلنمتفاعلنمتفاعلن الكامل 5

 3 مفاعيلنمفاعيلنمفاعيلن الهزج 6

 3 مستفعلنمستفعلنمستفعلن الرجز 7

 3 فاعالتنفاعالتنفاعالتن الرمل 8

 2 مستفعلن مستفعلن مفعوالت السريع 9

 2 مستفعلن مفعوالت مستفعلن المنسرح 10

 2 فاعالتن مستفعلن فاعالتن الخفيف 11

 2 مفاعيلن فاعالتن مفاعيلن المضارع 12

 2 مفعوالت مستفعلنمستفعلن المقتضب 13

 2 مستفعلن فاعالتنفاعالتن المجتث 14

 4 فعولنفعولنفعولنفعولن المتقارب 15
 4 فاعلنفاعلنفاعلنفاعلن المتدارك 16

 
قواعد  علىعن الكتابة اإلمالئية التي تقوم عند العرب  تختلف الكتابة العروضيةكما 

وهذا  اإلمالء المعروفة، حيث تقوم الكتابة العروضية على مبدأ اللفظ المبدأ الخط
على نسق واحد من جهة  همشعر دليل على ان العرب قبل الخليل كانوا يزنون 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84&action=edit&redlink=1
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، أي أن اسوة بالسريان والكورد والفرس و.. أي على الحركة دون السكون  الحركات
 : الكتابة العروضية تقوم على مبدأين أساسيين هما

:)هذا( تكتب عروضيا  كل ماينطق به يكتب ولو لم يكن مكتوبا، مثل -1
 .ذا(.)ها
: )فهموا( تكتب  كل ما ال ينطق به اليكتب ولو كان مكتوًبا إمالئيا، مثل -2

 عروضيا )فهمو(.
 .ويترتب على هذه القاعدة زيادة بعض الحروف أوحذفها عند الكتابة العروضية

وهناك بحور شعرية غير معروفة في االدب العربي استعملها االتراك النسجامها مع 
 :  58هيو طبيعة لغتهم 

 ( مفاعلن مفاعلن فاعالتن) بحر القريب وتفعيلته  -1
 ( فاعالتن مفاعيلن) تفعيلته و المشاكل  -2

 ( فاعالتن مستفعالتن) بحر الجديد وتفعيلته  -3
تفعيلة بحر الهزج هي مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن اي ثالث تفعيالت في كل فمثال 

 :الشاعر شطر ومجزوءه تفعيلتين وهو الشائع في الشعر العربي كقول

 هزجنا في بواديكم واجزلتم عطايانا 
 اما في الشعر التركي فأن هذا الوزن فيه اربع تفعيالت

 59الشاعر فضولي البغدادي  في كل شطر كقول ( مفاعيلنمفاعيلنمفاعيلنمفاعيلن) 
: 

 بني جاندان اوصاندردي جفادان يار اوصانمازمي  

هو فاعالتن فاعالتن فاعالتن في  الذي وزن الرمل التام في شعر العربوهكذا في 
وال يستعمل ابدا اربع تفعيالت اال انه عند االتراك هو  أي ثالث تفعيالت كل شطر

(  والبحر المنسرح 4×4حركة أي  16. وهذا يشبه البحر البعيد )اربع تفعيالت 
                                                                 

 ر في االنترنيت(منشو) يمحمد مهدي بيات/ االوزان الشائعة في شعر فضولي البغدادي 58
 يمحمد مهدي بيات/ االوزان الشائعة في شعر فضولي البغدادي 59
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المستخدم لدى يعقوب السروجي ونرساي في الشعر السرياني اال ان البيت يتكون 
( كما في  4×4(بدال من ) 4×3دعامات متساوية من ذوات اربع حركات )من ثالث 

البحر البعيد لدى السريان ولدى الترك ، وهذا اللون مستخدم لدى شعراء الكورد 
 ايضا .  

 بحور :العدوا  العرب العروضيين وهناك من
 فاعالتَك فاعالتَك فاعالتْك :  المعتمد -1

 ن فاعالتن فعولن فاعالتن فعول : الوسيم -2
 فعولْ مفعولُ مفاعيُل مفاعيلُ : الفريد -3
 مفعولُ مفاعيلن مفاعيلن فعْ : العميد -4

 مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن:  مقلوب الطويل،ووزنهالمستطيل -5
 فاعلن فاعالتن فاعلن فاعالتن:مقلوب المديد، ووزنهالممتد -6
 فاعالتَك فاعالتَك فاعلن:ووزنهالمتوفر  -7
 فاعالتن فاعالتن مستفع  لن:ووزنه المجتثمقلوب المتئد -8
 مفاعيلن مفاعيلن فاع التن:ووزنهالمنسرد -9

 فاعالتن مفاعيلن مفاعيلن:مقلوبسابقه، ووزنهالمطرد -10
من بعض البحور الستة عشر  اصور  هاو اال ان االخرين عد،  ذاتهابحوًرا قائمة ب

في معظمها أوزان خليلية )غير  والتي هي األوزان المهملةواخرون ضمها الى 
عليها  60مستعملة(، نتجت عن طريقة الخليلفي فك دوائره الخمس،وأطلق المتأخرون 

 . هذهاألسماء

                                                                 

 من االنترنيت/  د. عبدالعزيز نبوي  -موسوعة موسيقى الشعر60
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فقد وضع سبعة عشر بحرا وعلى اساس عدد الحركات الراهب انطون التكريتياما 
 :61وهي

 حركات( 5)المتوسط  -2حركات(           4) البحر المتساوي  -1
 حركات( 7المزدوج ) -4حركات(           6المتقارب )البحر  -3
 حركات( 9المتناهي ) -6حركات(           8البحر االنطوني ) -5
 حركة( 11البسيط )-8حركات(           10البحر السريع ) -7

 حركة( 13) -10حركة(          12)البحر المنسرح -9

 حركة15 -12حركة(          14البحر الطويل  )-11

 حركة 17 -14حركة(             16البحر البعيد )-13

 حركة 19 -16حركة                            18 -15

 حركة 20 -17
، فمثال قد يأتي ا وقد اورد لكل بحر اشكاال عدة استنادا الى نوع الدعامات وعدده

 :افراممار كقول الشاعر  البحر المتوسط على شكل دعامة واحدة ذات خمس حركات
 َدسنيق بكل َيومينَدسنٌيق بٌكل ًيومٌين

قياَدنَشمشى ِشقيا  َدنَشمشىش 
 دلٌيال ُىي دًنودا لٌك    

 كقول الشاعر :( 3+2واحيانا من دعامتين )
 شوحا كليل/  َوبَعَدنوَبعِدن / كليل شٌوٌبخا     
( 2+4) ذات ست حركات تيندعام يتكون البيت منوهكذا في البحر المتقارب قد 

 كقول الشاعر آسونا )القرن الرابع للميالد( :
 َيوما ددينا / قرولىىقِرٌبٍل/ َيوما ددٌينا 

ثكلينوكلىٌون موٌّمٌين / ِمةجٍلني        وكلهون مومين / م 

                                                                 

 للمزيد راجع الكيل الذهبي في الشعر السرياني /لمؤلف الكتاب61
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 كقول الشاعر أنطون التكريتي : 3+3ن يدعامتفي االخرىمن و  
م / يوترانااُو ًرِخم / يٌوةًرنا          او راح 
 / بق ريانا إثَكَشرِاةَكَشر / بِقرًينا         
 وًلا ِةىٍما / بِىجًينا

 َدخَمِكم / ِرعًينا
 واحيانا يتكون البيت من ثالث دعامات كقول الشاعر :

 َكورا /ل بى / حادىَجٌبرا / دِلٍبى / ًخٍدا           
 / َوردا / َقطفان أفوهَافُوّىي / َوذٍدا / ًقّطًفن       

 بقية االوزان.وهكذا في 
انطلق انطون التكريتي )كما قلنا سابقا( في قواعده )اوزانه( من المادة )هيول( التي 
هي آلية الشعر ، فاالصوات البسيطة مع الحروف تكون مادة للمقاطع أي الحركات ، 
واذا كانت العناصر على مستوى واحد في عدد تهجياتها شكلت شعرا... هذا يعني ان 

ينظــر الــى الــوزن مــن خــالل التحــام العناصــر مــع بعضــها الــبعض انطــون التكريتــي 
ليسـتقيم الكـالم ، فالكلمـة الموزونـة والمنتظمـة ) فـي رأي أنطـون( تبـدع عمـاًل تحــث 
وتشجع السامعين نحوى الصدى وتوقظ العقل وُتَسر َعه نحو النظرية وهذا ما يدعونا 

 وزونة( .الى القول ان العقل يستمد العون منها )يعني الكلمة الم
( واقـل مـن 12،  7، 5،  4ركزوا كثيرا علـى البحـور الشـعرية )  )السريان( اال انهم

واغلب الظن ان بعضها  ( وبقية البحور تكون نادرة 11،  10، 8، 6ذلك البحور ) 
لم يكتب بها سوى ما اورده التكريتي من امثلة على ذلك بمعنى لم يجد التكريتي من 

 قبله من كتب بها .
 10الحال في الشعر الكوردي حيث ركزوا شعرائهم كثيرا على البحور الشعرية )وكذا 

( ... واغلب 9،  8،  7،  6، 5،  4) ،( واقل من ذلك االبحر  14،  13،  11، 
الظن ان اغلب القصائد الكوردية جاءت على شكل مالحـم التـي كانـت تتطلـب االبحـر 

حركـة  16علـى البحـور مـن ذوات المتوسطة والطويلة الـى حـد مـا ولـم اعثـر لـديهم 
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(  8،  7،  6،  5اما قصـائدهم الغنائيـة فجـاءت علـى االكثـر علـى االوزان ) فاكثر 
 حركة .

 ويتكون البيت اسوة لدى السريان من دعامة واحدة او دعامتين وربما ثالث وكاالتي: 
 ذدةنكي / بازن و زةندا

 ئةما عةقلي  / عةقلمةندا

ت / سى  وجةندا  هندي من كو 

 تو جي تر بووى / ذ هةفاال

( في قصيدته الرباعيـة هـذه 1600-1530نجد ان الشاعر الكوردي علي حريري )
( في البيت الثاني والثالث والرابع، 4+4( في البيت االول و)5+3يستخدم دعامتان )

ولكن يبدو للقارئ هناك خلل في وزن البيت االول وربما الرابع واستقامة في البيتـين 
حركـة سيسـتقيم الـوزن فـي البيـت االول  (ذ)لثالث ، ولكن فـي حالـة اعتبـار الثاني وا

 سيجعل بعض االبيات االخرى مختلة الوزن. ربما كذلك كما فعلت اال انه

 وهكذا في قصيدته الثانية فيما يخص الحرف )ب(:
 ب حالى  عيشق / بةخيل دبم

 هةر دةم ب دةم / زةليل دبم

 بى  راهو / بى  دةليل دبم

حركات( فـي البيـت االول والثـاني  4حركات +  4دعامتين )نجد ان الشاعر يستخدم 
 ( حركات في البيت الثالث .5+3ودعامتان )

 وهناك مشكلة فيما يخص حرف الباء )ب( ، فاذا جعلنا الحرف سـاكنا سـيوزن البيـت
( 4+3( اال ان البيت الثاني سيختل وزنـه فيصـبح ) 4+4على البحر الثامن ) االول
( واذا حركنـــا الحــرف )ب( ســـيوزن البيــت االول علـــى 8( حركــات بـــدال مــن )7اي )

( حركـات . لـذا َسـَكنُت الحـرف )ب( فـي البيـت 8حركـات( والثـاني ) 9الوزن التاسـع )
االول وحركته في الثاني ليستقيم الوزن كما فعل الشاعر نفسـه ، ويبـدو ان الشـاعر 

مقولـة للضـرورة الشـعرية او اعتبـار ذلـك كان يكيف نفسه بلفظ الحرف استنادا الى ال
ضمن مقولة الزحافات والعلل اي يسكن الحرف إذا جاء في بداية البيـت ويحركـه فـي 
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 الوسط.
وهكـذا فـي االبحــر االخـرى حيــث يسـتخدم الشـاعر دعامــة واحـدة او اكثــر فـي البيــت 
 الواحد ، المهـم لـدى الشـاعر ان يحـافظ علـى مجمـوع حركـات البيـت الواحـد وبصـورة

متسـاوية فـي جميـع ابيـات القصــيدة ، واغلـب الشـعراء )اسـوة بالسـريان( ال يلتزمــون 
علــى نفــس النســق ) عــدد الــدعامات ونوعهــا ( فــي جميــع ابيــات القصــيدة النهـــم 
يضطرون احيانا ان يستخدموا دعامة واحدة او اكثر وفي حالة تعدد الدعامات احيانا 

ت فعلـــى ســبيل المثـــال اذا كانـــت ال يلتــزم الشـــاعر علــى نفـــس النســق مـــن الــدعاما
القصيدة موزونة على البحر السابع فبعض ابيات القصيدة تضم دعامـة واحـدة ذات 

( حركات واذا كانت من 5+2( حركات او )4+3سبع حركات واخرى دعامتين ذات ) 
( او ثـــالث دعامـــات 4+5ذوات تســـع حركـــات ربمـــا يتكـــون البيـــت مـــن دعـــامتين )

 ( حركات وهكذا ..3+2+4)
وعلى نفس المنوال تأتي ابيات القصيدة في الشعر العبري والفارسي والتركي  

 محافلهماألوزان العربية تغزو  تأخذ، وجميعهم في فترة الفتح االسالمي لبلدانهم
العربيةوهذا ما ساعد بشكل كبير  ها وبينعامل التقارب الصوتي بينلوجود  األدبية

على األوزان والبحور العربية وقد برع الفرس في  هذه االمم على تسهيل نظم شعراء
 ، المزدوج، والمسمطكتعلم األوزان، كما أّنهم أحيوا بعض األنماط المستحدثة فيها 

 ) كما ذكرنا سابقا( . والدوبيت و....
 فجميع هذه االمم تاثروا بالشعر العربي وخصوصا فيما يخص الوزن والقافية والشطر

سريان ) من حيث الشطر والقافية وليس الوزن( والكورد كما الحال لدى شعراء ال
وأن المولدين وأكثرهم من الفرس قد أجادوا الشعر العربي إجادة والترك والعبرانيين . 

 متجربته وا. واراد البعض من شعراء هذه االمم ان يوظف نافسوا فيها العرب أنفسهم
بما  وااصطدم ملكنه مغتهالشعرية في ل مااليقاعية في الشعر العربي على تجربته

في مجال الخصائص الموسيقية لكل لغة وخصوصا فيما  ميميز اللغة العربية لغته
يخص مدى جواز استخدام السواكن وغير ذلك لذا تراهم التجأوا الى استخدامهم 
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زواحف وعلل لم يستخدمها حتى الخليل ومن بعدهوحجتهم في ذلك انهم يستخدمون ل
هذا ما نالحظه في الشعر الفارسي وكما و . صوتية للغتهمما يتالئم والخصائص ال

دائرة المختلف التي بحور ترك النظم الفارسي  حيثو )  62يقول د. نضير الخزرجي
لم ينظم في الفارسية على بحور دائرة (ثم  بحور الطويل، البسيط، المديد) تضم 

 .أيضًا، إاّل ما ورد تشّبهًا بالعرب المؤتلف
وقد بدأ الشعراء الفرس ـ ومنذ الوهلة اأُلولى ـ يجنحون إلى تفضيل بعض األوزان 
على ُأخرى، أدخلوا على أغلبها نوعًا من التغييرات واإلضافة، إن لم نقل طوروا فيها. 

 الوافرو   البسيطو  المديدو  الطويلك»بحور: وا بعضاللم يستعملاال ان شعراء الفرس 
 63«الكاملو 

على الرغم من اشتهار العرب واهتمامهم ببعض البحور كالطويل، »ويقول )ريبكا(:
والبسيط، والكامل، والوافر، إاّل أّنها من البحور المهملة في الشعر الفارسي. بل على 
العكس من ذلك كثر في الشعر الفارسي استخدام بحور كانت أقل نصيبًا في 

الهجائي بين اللغتين. لكّن ويعلل )ريبكا( ذلك ببعض االختالف ، 64«االستعمال العربي
 .حاجة إلى دراسة فاحصة تتقصى األسباب وراء ذلك بالمسألة 

بحور شعرية غير معروفة في االدب ايضا من خالل استعمالهم ل االتراكوهذا ما فعله 
 : 65هيو  العربي النسجامها مع طبيعة لغتهم

 
 ( مفاعلن مفاعلن فاعالتن) بحر القريب وتفعيلته  -1
 ( فاعالتن مفاعيلن) تفعيلته و المشاكل  -2

                                                                 

 / من االنترنيت بحور الخليل تجتاح سواحل فارس مبكرًاد. نضير الخزرجي62
المعجم في ،  يان ريبكا وآخرون، تاريخ أدبيات إيرانو المعجم في معايير أشعار العجم:  63

 معايير أشعار العجم:

 78المعجم في معايير أشعار العجم: ،  يان ريبكا وآخرون، تاريخ أدبيات إيران 64
 منشور في االنترنيت() يمحمد مهدي بيات/ االوزان الشائعة في شعر فضولي البغدادي 65



 
 

 67 

 2016 اوزان الشعر والحلق ات المفقودة

 ( فاعالتن مستفعالتن) بحر الجديد وتفعيلته  -3
فهي اماباقي البحور المستعملة في الشعر العربي كالطويل والوافر والبسيط والكامل 

 .لشعرية التركية ا لعدم تالئمها للغة قليلة االستخدام )اسوة بالفرس(

 ةدائر  42الدوائر العروضية في األدب الفارسي إلى وقد أوصل الدكتور الكرباسي 
بحرًا على غرار التفاعيل الخليلية وقد مثَّل لكل بحر ببيت من الشعر  110تضم 

 . 66خاصة في البحور التي ليس لها أمثلة في األدب الفارسيو الفارسي من نظمه 
محافظـــــا علـــــى ســـــماته  فـــــي المنطقـــــة بقـــــي الـــــدوبيت الـــــذي انتشـــــر اال ان وزن 

اال ان هــــذا الفـــن ينســــجم مـــع الموشــــحات  المخالفـــة للعــــروض العربـــي67الفارســـية
 .والمداريش السريانية  

محمد بن  الترك كما لدى الشاعر ولو امعنا النظر الى االوزان المستعملة في شعر
 سليمان المعروف بفضولي البغدادينرى ان الشائع فيه وزنان هما الهزج وبحر الرمل

فن "مقسم الى اجزاء عروضية وكلمات بحجم التفعيلية وهو معروف بـ فيه البيتو 
االدب التركي والفارسي واستعمله  من خاللانتقل الى الشعر العربي  "الذيالتسميط 

 . 68المولدون في العصر العباسي

                                                                 

 بحور الخليل تجتاح سواحل فارس مبكرًاد. نضير الخزرجي66
او الكوردية اذا زعمنا بان بابا طاهر الهمداني كان يكتب بالكوردية ولم نجد شاعر  67

 فارسي قبله استعمل هذا اللون من الوزن 
 / من االنترنيتخليل علي حيدر / بدايات األدب التركي68
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 الفصل الثالث
 اوجه االختالف بين هذه االوزان

 
مجموعـة مـن المقـاطع ان في اعتمادهما علـى بالرغم من وجود تشابه بين هذه االوز 

والكـوردي مــن  ان الفــرق بـين الـوزنين السـريانياال  الصـوتية المتشـابه فـي كـل بيـت
 يكمن في: من جهة اخرى  والعربي جهة

والكوردية  اعتماد العربية على عدد الحركات وقدرها )حركة سكون( اما السريانية -1
 فعلى الحركات فقط.

ذات بنية متكاملة اي ذات معنى مفهوم، والكوردية  في السريانيةتكون الدعامة  -2
النها )التفعيلة( احيانا تتكون من نصفي كلمتين فال  ، اما في العربية فاحيانا ال

 تعطي معنى.

ال بين الدعامات كما قلنا وال بين  والكوردية ال يجوز التدوير في السريانية -3
 االبيات، يجوز ذلك في العربية.

والكوردية  تماد العربية على مجموعة زحافات وعلل وال يجوز ذلك في السريانيةاع-4
رغم ان اختالف نوع الدعامات المستخدمة في الوزن وعلى مدار القصيدة يمكن 
عدها جوازا فعلى سبيل المثال من الصعوبة ان تجد قصيدة موزونة على الوزن 

أي دعامتين  3+4كان يكون حركات( في كل ابياتها على نمط واحد  7االفرامي )
احداهما اربع حركات والثانية ثالث حركات وكذا البحر السادس والتاسع و... اال في 
البحر الثاني عشر الذي اشتهر به كل من الشاعر السرياني نرساي ويعقوب 
السروجي حيث تاتي االبيات على شكل ثالث دعامات وكل منها من ذوات اربع 

حركات وفي كثير من االحيان  4البحر المتساوي  وكذا .  4+4+4حركات أي 
الثماني الحركات لدى السريان اما الكورد فغالبا ال تاتي ابيات القصيدة على نسق 
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واحد من الدعامات المتساوية وهذا معمول لدى كال االدبين وال يعتبر ذلك عيبا او 
لى مدار مجازا كونهما يعتمدان على تماثل عدد الحركات في البيت الواحد ع

 القصيدة.

ولو رجعنا مرة اخرى الى االوزان فال بد لنا ان نتساءل لماذا هذا االختالف على 
الرغم من ان الموقع الجغرافي في هذه الفترة على االقل متداخل، وحتى في الجزيرة 
كان السريان عندما نقلوا معهم تبشيرهم المسيحي نقلوا معهم ميامرهم ومداريشـهم 

االخص في فترة المعلقات... لذا علينا ان نتساءل من اين جاء الخليل أي شعرهــم وب
بقاعدته الشعرية التي بناها على حركة وسكون؟ االمر الذي ادى الى تعقيده لقواعد 
الشعر على عكس جميع االداب المجاورة؟ أبناها على الموروث الشعري الذي تركه 

اعد شعرية جاهزة المم اخرى لنا شعراء العرب من قبله؟ ام انه اعتمد على قو 
 وطوعها كي تالئم الشعر العربي؟ ولالجابة عن هذه التساؤالت نقول:

ان كان الخليل قد بنى قاعدته الشعرية استنادا الى الموروث لما احتاج الى  اوال:
هذا الكم من الزحافات والعلل الى حـد يمكن عد عدد االوزان الشعرية الى اكثر من 

ستة عشر، وذلك الن كل بحر يلحقه عدة ابحر اخرى، خذ مثال مئة بحر بدال من 
البحر الطويل الذي وزنه الصحيح )فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن( اال انه تلحقه 

 عدة اشكاالت نتيجة دخول زحافات وعلل عليه فياتي:

المقبوض العرض والضربفعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن/ فعولن مفاعيلن فعولن -1
 مفاعلن.

المقبوض العرض المحذوف الضرب فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن/ فعولن  -2
 مفاعلن فعولن فعولن.

 المكفوف االثلمفعلن مفاعيل فعولن مفاعلن / فعولن مفاعيل فعولن مفاعيلن-3
 ف/ عول مفاعيلن فعولن مفاعلن/ فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن/  االثرم -4

 مفاعيلن/ فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلنف/ عولن مفاعيلن فعولن / االثلم -5

 وهكذا الحال في بحر المديد الذي وزنه )فاعالتن فاعلن فاعالتن( فياتي:
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المحذوف العرض المقصور الضرب )فاعالتن فاعلن فاعلن/ فاعالتن فاعلن  -1
 فاعالن(.

 المحذوف العرض والضرب(فاعالتن فاعلن فاعلن/ فاعالتن فاعلن فاعلن( -2

 العرض ابتر الضرب )فاعالتن فاعلن فاعلن/ فاعالتن فاعلن فعلن( المحذوف -3

المحذوف العرض والضرب مخبونهم)فاعالتن فاعلن فعلن/ فاعالتن فاعلن  -4
 فعلن(.

 المسدس المزاحف ـ المخبون )فاعالتن فعلن فعالتن/ فعالتن فعلن فعالتن( -5

 .المكفوف)فاعالت فاعلن فاعالت / فاعالت فاعلن فاعالتن(-6

 المشكول)فعالت فاعلن فعالت/ فاعالتن فاعلن فاعالتن(.-7

 المربع)فاعالتن فاعلن/ فاعالتن فعلن(. -8

حافات وهكذا الحال في بقية االبحر... فلنتساءل من جديد لماذا هذا الكم من الز 
مما دفع البعض العلل ان كان الخليل قد بنى قاعدته فعال على الموروث الشعري، و 

الى القوالن اوزان بعض قصائد  69ن أمثال المستشرق جارلز ليالمن الدارسين م
الشعراء العرب الجاهليين وغيرها حيرت العروضيين في عصر الخليل لما فيها من 

 : 70اضطراب في الوزن من أمثال عبيد بن االبرص في قصيدته التي مطلعها
 فالقطيبات فالذنوب أقفر من أهله ملحوب 

مما يعني اضطراب في وزنها . وكذلك في قصيدة  هااتفاحيث كثرت عللها وزح
 المرقش االكبر ومطلعها :

 لو كان رستم ناطقا كلم    هل بالديار ان تجيب صمم
وهي من وزن السريع اال ان بعض أبيات القصيدة أنتقلت فيها التفعيلة من مستفعلن 

 الى متفاعلن كما في البيت :

                                                                 

جارلز ليال في محاضرته ) عالقة الشعر العربي القديم باالدب العبري في العهد القديم(  69
 عربها د. عبد هللا أحمد المهنا والمنشورة في االنترنيت 

 النصوص الثالثة التي سأوردها كما مدونة في هامش المعرب د عبد هللا أحمد 70
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 م مرغممن آل جفنة حاز    ما ذنبنا في أن غزا ملك
 أو في قوله :

 ولى العشى وقد تنادى الفم   والعدو بين مجلسين إذا
 وهكذا في قصيدة المرئ القيس يقول في إحدى ابياتها :

 للماء من تحته مجال   جدول في ظالل نحل
 وهي من مخلع البسيط وكثرت فيها الزحافات والعلل .

ومن أجل الوقوف على الدافع الذي دفع بالخليل الى استخدامه لهذا العدد من 
ال بد لنا من دراسة الشعر قبل الخليل لنرى مدى التزام شعراء تلك الزواحف والعلل 

 الحقبة باوزان الخليل الصافية.

او ان يكون العروض قد ولد متكامال او اشبه بالمتكامل في ذهن الخليل وان  -ثانيا
كذلك سيثير االشتباه )كما يقول كل من د.صفاء خلوصي واالستاذ كمال ابراهيم(  كان

ويحملنا على االعتقاد بانه محاكاة لنموذج اجنبي متكامل الن امر كهذا )والدة 
 .(10)عروض متكاملة في ذهن الخليل( امر بعيد عن الواقع

طاع بعبقريته ان او ان يكون الخليل قد حاكى نموذجا عروضيا جاهزا" واست -ثالثا
 يطوعه بالشكل الذي يالئم الشعرالعربي. 

نقف مع ما يقوله د. صفاء خلوصي استاذ العروض  تالتساؤال ههذ ىلولالجابة ع
في تقديمه لكتاب القسطاس المستقيم نقال عن ابي الريحان البيروني المتوفى سنة 

م في كتابه )تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل او مرذولة( في  1048
 :(11)فصله الموسوم )ذكر كتبهم في النحو والشعر( ما يلي

العربي واليوناني الى االصل السنسكريتي، وقد يكون هذا االصل )يرجـع العروض 
السنسكريتي بدوره مقتبسا من اصل بابلـي قديم لعثوره على تشابه بين البحور 
اليونانية والعربية من جهة وبعض البحور البابلية القديمة...( وقد قدم لنا البيرونــي 
                                                                 

 القسطاس المستقيم / الزمخشري (10)

 قيم / الزمخشري القسطاس المست(11)
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لخليل كان قد اطلع على العروض في كتابه اعاله وجوها من البراهين تدل على ان ا
 السنسكريتي قبـل ان يشــرع بوضع ميزان العروض العربي.... 

 :(13)وهذا ما ذهب اليه المطران اقليمس يوسف داود ايضا حيث قال

)الشعر موزون في السريانية على نسق واحد من جهة الحركات اما في اللغات 
كريتية والعربية فيعتبر لصحة النظم القديمة االخرى كاليونانية والالتينية والسنس

 ..(.. وضبطه امران في الحركات وهما عددها وقدرها

بانه وجد نصا في بعض المظان العربية القديمة يؤيد  (12)ويذهب الدكتور جواد علي
ان الخليل قد اطلع على االوزان اليونانية الى جنب كتب في العروض 

 السنسكريتي... 

 هـي العـروض الهنـدي والعربـي واإلغريقـي ان فـن علـى البـاحثين يذهب البعض مـنو 
تـأثر  ويذهب البعض االخر من امثال الريحـاني عـن مـدىثالثة فروع لها أصل بابلي 

لقـد افـاد الخليـل حينـا اخـر ،  العروض العربي باإلغريقي حينًا وبالهندي السنسـكريتي
نقل من التراث من اصول عروضية متعارف عليها عند العرب اال انه اضاف اليها ما 

الخليل الذي ولد في البصــرة لكون السرياني والعبري والفارسي واليوناني والسنسكريتي
التقــاء الثقافــات الهنديـة والفارسـية واليونانيـة  عاش في عصر( 778-712سنــة )

نقلـت فيـه العلـوم اإلغريقيـة ازدهار الترجمة ، حيـث  عصروهو  والسريانية مع العرب
الذين اتهمـوا كل و كان يترجمه االدباء السريان الى العربية... ماخالل من  إلى العرب

السنســكريتي اعتمــدوا علــى رأي جــاء بــه أبــو الريحــان  بانــه حــاكى النمــوذج الخليــل
)تحقيــق مــا للهنــد مــن مقولــة مقبولــة فــي العقــل او البيرونــي فــي كتابــه المعــروف 

 السنســـكريتي لعـــروضبـــين ا مـــاتشـــابه من خـــالل مـــا بينـــه البيرونـــي مــن مرذولــة(
ال يترك مجااًل للشك في تأثر الخليل بـن أحمـد بطريقـة التقطيـع مما والعروض العربي 

السنسـكريتيوهناك مـن يعتقـد العكـس أي ان الهنـود هـم الـذين تـاثروا  بالشعر الهنـدي
                                                                 

 اللمعة الشهية في نحو اللغة السريانية / اقليمس يوسف(13)

 القسطاس المستقيم / الزمخشري (12)
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 بالخليل في صياغة اوزانهمباالستناد الى ما قاله البيروني نفسه : 

شبه مـا صـوره الخليـل ومـن بعـده مـن العروضـيين  هم يصورون في تعديد الحروف
 للساكن والمتحرك وهاتان الصورتان هما:

 ويسمى )لكـ( بالسنسكريتية وهو الخفيف.< -1

ويسمى )كر( وهو الثقيل، ووزانه في التقدير انه ضعف االول اي يعادل اثنان   \ -2
 \<=  2من الخفيف اي 

( <الثقيلة، واظن ان االول )وفي حروفهم ما يسمى ايضا طويلة ووزانها وزان 
متحركيشبه السبب ( مجموع متحرك \والثاني ) ، 0يشبه السبب الخفيف  / متحرك

بركزة )د( والضربات الثقيلة بـ اما االوربيون فهم يرمزون للنقرات الخفيفة الثقيل )//( 
 ( الهنديتين. اي:\( بدال من )< 0)

 أي سبب خفيف العربية للخفيف 0/الهندية = د االوربية = تقريبا <
 أي سبب ثقيل العربية للثقيل /االوربية = / 0الهندية =  \    

 حيث فسروا المقولة بان الخليل قد سبقهم .
وهكذا كما يقول البيروني: )كما ان اصحابنا عملوا من االفاعيل قوالب البنية الشعر 

فكذلك سمى الهند لما وارقاما للمتحرك منها والساكن يعبرون بها عن الموزون 
تركب من الخفيف والثقيل بالتقديم والتاخير وحفظ الوزان في التقدير دون تعديد 
الحروف القابا يشيرون بها الى الوزن المفروض واعني بالتقدير ان )لكـ( ماتر واحد 
و)كر( ماتران... فيحسب المشدد ساكنا ومتحركا والمنون متحركا وساكنا. اي كما 

ي حوروا الطريقة الهندية )المقطعية( الى طريقة )حرفية( وكان ذلك يقول د. خلوص
ضروريا لتمثيل الزحافات والعلل وان كان االفضل االبقاء على الطريقة السنسكريتية 
المقطعية، واالشارة الى الحروف حيثما اقتضى االمر في حاالت الزحاف والعلة  )د 

 ــ(...

بعروض وضرب، فان ابيات الهنود ايضا  فان كانت ابيات العربية تنقسم لنصفين
تنقسم لقسمين يسمى كل واحد منهما )رجال"( وهكذا يسميها اليونانيون )ارجال( ما 
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يتركب منه من الكلمات سالبى والحروف بالصوت . وينقسم البيت لثالث ارجل والربع 
انية اما في السري (14)وربما زيد رجل خامسة وال تكون مقفاة استعماال وهو االكثر

( حسب ظنييقابله الدعامة  رجال) اال ان  فيكتب درجا، اي ال يوجد عرض وضرب
السريانية ، وكذلك فالبيت السرياني يتكون من دعامتين او ثالث ونادرا اكثر اربعة 

وفي الكوردية نتيجة لتاثرهم بالعربية نجد اغلب الشعراء )وليس جميعهم(  او خمسة
 .يستخدمون النظام الشطري 
ان البيروني يظن بان - (01)كما يقول االستاذ صفاء-نستخلص من كل ذلك 

 افاد من العروض السنسكريتي االمور االتية: 71الخليل

 تقسيم االبيات الى اشطر-1

 تقسيم االشطر الى تفاعيل-2

 تقسيم التفاعيل الى مقاطع خفيفة وثقيلة، او قصيرة وطويلة -3

 رسمها االعتماد على اصوات الكلمات دون  -4

 اصطناع المصطلحات )االلقاب كما يسميها البيروني( لتحديد الزحافات والعلل.-5

استعارة فكرة االشباع في المقطع الخفيف االخير من التفعيلة وتحويله إلى مقطع  -7
ان الزمخشري والخطيب  (16)ثقيل وعلى هذا االساس يعتقد الدكتور صفاء

التبريزي والزجاج والجوهري قد انحرفوا عن الطريقة الرياضية للخليل في التقطيع 
التي كانت تشبه الطريقة االفرنجية في التقطيـع وما هـي في الحقيقة اال طريقة 

 الخليل الفراهيدي ولم يبق لها من اثر اال في الدوائر العروضية.. 
 والكوردية الحركات متشابه بين العربية والسريانية والعبريةفاالعتماد على عدد 

سيان وفي  والكوردية و... وسائر اللغات القديمة اما قدرها ففي السريانية والعبرية

                                                                 

 القسطاس المستقيم(14)

 القسطاس المستقيم(10)

 وربما العكس 71
 القسطاس المستقيم(16)
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اليونانية والالتينية فقدرها يعني طول الحركة وقصرها وفي العربية اختالف اسبابها 
اتها،من هنا تختلف العربية عن اي اختالف موضع حركاتها استنادا الى موضع سكن

سائر اللغات القديمة. اذن فال بد ان نرجع مرة اخرى الى ابي الريحان البيروني 
 ونتساءل هل حقا ان الخليل اخذ عروضه من السنسكريتية؟ ونقول:

اليونانية التي ترجع اصولها كما يقول البيروني الى السنسكريتية لم تأخذ بنظر 
كنات، ثم ان البابلية نفسها التي ترجع اليها اصول االعتبار الحركات والس

السنسكريتية لم تاخذ بنظر االعتبار السكنات بل الحركات فقط الن اغلب الباحثين 
الى ان الشعر البابلي القديم يتسم بااليقاع المعتمد على النبرات )النبرة  (17)يشيرون 

رغم اني اجد ان  رى(تعني تعميق لفظ حرف علة واحد من بين الحروف العلة االخ
االيقاع الشعري في القصيدة العراقية القديمة يعتمد على الحركات فقط اسوة 

 .بالسريانية و..
الفرس  شعراء إلىمن يذهب على تنسيب عروض الخليل  من النقاد اإليرانيينوهناك 

)التي هي  مصطلحات علم العروض والقافية في الفارسية لتشابه بعض قبل اإلسالم،
 . والعربية جدا من السنسكريتية( قريبة

آخرون يرون كان للفرس طريقة يوزنون بها اشعارهم ولكن الشعر الفارسي تاثر و 
رائد النقد األدبي بإيران )محمد هذا ما يذهب اليه باالوزان العربية بعد دخول االسالم 

 : 72القزويني(، حيث يقول
حتى وإن سلمنا بوجود نصوص شعرية لدى اإليرانيين القدماء، فهي بال شك لم »

تكن على نمط العروض العربي. أّما ظهور هذا النمط في الشعر الفارسي، فهو من 
 « نتائج ما بعد الفتح

                                                                 

 االدب القصصي / اي.م. فيلينسكي -نظرية االدب (17)

 بررسي منشأ وزن شعر فارسي 72
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األديب اإليراني ذبيح هللا صفا شمهميرزادي المتوفى سنة وهذا ما يؤكده ايضا
الشعر الفارسي من أن  ( ج سخن" أي خزينة الكالم"گن ) هـ صاحب كتاب1420

 .قي بدأ مع دخول اإلسالم في إيرانالمتقيد بالوزن العروضي والقافية والوقع الموسي
فاعلية العروض العربي في النظم الفارسي. خر يذهب الىعكس ذلك أي وهناك طرف آ

ًا لما إّن جميع ما ورد من مصطلحات في علم العروض الفارسي هو عربي، طبق
وضعه الخليل عند اكتشافه هذا العلم، وال يوجد بينها مصطلح فارسي واحد. وهذا 

 . مما يذعن به جميع النقاد قديمًا وحديثاً 
لم يكن في إيران القديمة شعر عروضي، وال حتى »يقول )عبد الحسين زرين كوب(: 

من العرب بعد شاعر بهذا المفهوم، وإّنما أخذ اإليرانيون الشعر والوزن والقافية 
 73..«. الفتح، بل ومنهم أيضًا أخذوا مفردة )الشعر(

إذن لنتساءل ما الذي دفع بالخليل ان يضع طريقته في وزن القصيدة ؟ ألم تكن 
 هناك بحور شعرية من قبله ؟؟؟؟

ما كان يسمعه من قصائد  ويذهب البعض من ان دافع الخليل لوضع اوزانه ه 
هذا  74ف مما هي للقصائد العربية حسب أعتقاده لشعراء موزونة على اوزان تختل

يعني كانت هناك نظم وزنية او أبحر شعرية يزنون الشعراء العرب اوزانهم قبل 
الخليل ، ويذهب معاصري الخليل على انه ) الخليل( كان يجلس في غرفته ويعد 
باصابعه حتى تمكن من ضبط اوزانه ، هذا يعني ان الخليل حاول تطوير الوزن 

عري المتبع لدى السريان والمستخدم لدى العرب وغيرهم من االمم المجاورة الش
 موظفا معرفته باالوزان السنسكريتية وربما االغريقية لوضع أبحر جديدة .

 اقوام المنطقة وما علينا االن اال ان نتفحص قصائد الشعوب التي اقتبست منها
نيا والقصائد العربيـة التي سبقت اشعارها، ومن ثم قصائد الشعوب المجاورة للعربية ثا

                                                                 

عبد الحسين زرين كوب، شعر بي دروت شعر بي نقاب ]الشعر بال ستار شعر بال  73
 1994كذب[، طهران 

 جارلز ليال / عالقة الشعر العربي القديم باالدب العبري في العهد القديم  74
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 الخليل ثالثا.

فمن قصائد االمم القديمة ناخذ على سبيل المثال الوزن في الشعر البابلي. مع ان 
االصوات  75هناك بعض الصعوبات التي تعترض سبيل الباحث في الموضوع منها

البابلية المستعملة في الشعر على الصورة التي كان يلفظ بها  ظالحقيقية لاللفا
البابليون انفسهم من حيث التشديد والتخفيف، والنطق ببعض االصوات الحلقية التي 
لم يعبر عنها تعبيرا واضحا بالخط المسماري، ذلك الخط الذي اوجده السومريون 

ستشرقين بالمفردات البابلية لكتابة لغتهم الخالية من تلك االصوات. كما ان نطق الم
في الشعر يشبه بقراءة االجنبي للشعر العربي والسرياني، مما يحدث الخلل 
واالضطراب في اوزانه كما ان تاثر الباحثين بالشعر اليوناني والالتيني او كونهم 
اصال مستشرقين جعلهم يرون ان اساس الوزن في الشعر البابلي يقوم على ما 

علىالرغم ف(ACCENTED UN ACCENTED)التشديد والتخفيف يسمى بالنبرات أي 
الشعر البابلي الى ان هذا الشعر مثل  امن هذه الصعوبات وغيرها توصل دارسو 

، ا اشعار بعض االمم االخرى كالعربية والسريانية والعبرية واليونانية والالتينية وغيره
تتناوب ما (SYLLABLES)يعتمد في عروضه على مبدأ تجزئة الكلمات الى مقاطع 

الملحمة مقطعا من بين المقاطع الطويلة والقصيرة... فلو اخذنا على سبيل المثال 
( بيت من الشعر 5513المعروفة بـ )اترا حاسيس( التي تتضمن زهاء ) 76البابلية

 تروي كيف ان االلهة كانوا قبل خلق االنسان يعيشون مثل البشرحيث يقول الشاعر:
 

ENUMA ILLU AWILUM 
UBLU DULLU IZBILU SHUPSHIKA 
SHUPSHIK ILL RABI- MA 
DULLUM KABIT MAD SHAPSHAQUM 

RABUTUM ANUNNAKU SIBITTAM 
DULLAM USHAZALU LGIGGL 

ANU  ABU - SHUNU SHARRU 

                                                                 

 افاق عربية / طه باقر75
 افاق عربية / طه باقر76



 
 

 78 

 2016 اوزان الشعر والحلق ات المفقودة

MALIKSHUNU QURADU ENLIL 

 

  -/-// -/-/ -//-/  3+ 5 مويلَ أما ايلو اينا

 -/-/-/ -/-/-/ -/-/ -/-/  6+4   كايبشو زبيلو شإ، ولو بلو دأو 
 -/ -/-// /-/ -/-/   3+4                رابيما لك ايلشبش  

 -/-/-/  -/ -/-/  -/-/    4+4مكو ت مادشبشاب  ام كو لو د

 -/-/-/  -/-/-// -/-/-/  3+3+3            تاميبيس وكانونآم اوتَ راب

 -/-// -/-/-/ -/-/     3+5اوشازلو لكيك ل               مالو د
 -/-/ -/-/ -// -//     4+4              روابو شونو شآنو آ

 -/-/ -/-/-/  -/-/ -/-/   5+4 نللإرادو ولكشونو قام
 وترجمتها :

 حينما كان اآللهة مثل اإلنسان
 يحملون عبئ العمل ويقاسون التعب

 ن تعب اآللهة كبيرااك
 وكان أبوهم آنو الملك " عليهم "

 والبطل المحارب أنلي مشيره
 فلو قمنا بتقطيعها على اساس اوزان الخليل نجد ان ابياتها موزعة بين التفعيالت :

 فاعالتن فاعالتن -1
 فاعيلن فاعيلن فاعيلن فا -2

 فاعيلن  متفاعيلن -3

 فاعيلن فاعيلن فاعل -4

 فاعيلن مفاعيلن فاعيلن -5

 فاعيالتن فاعلن فا -6

 فعيل فاعلن فاعل -7

 فاعيلن فاعيلن فاعيلن -8

بالرغم من اني حاولت الغاء بعض السواكن التي اعتقدها موجودة من خالل اللفظ 
تالفيا أللتقاء الساكنين باعتبارها عدم جوازها باللغة العربية ، رغم كل ذلك ستجد 

 من الصعوبة اخضاعها الوزان الخليل وباالخص الصافية منها .
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ا على وزن الشعر السرياني وخصوصا قبل القرن الثاني للميالد اما اذا وزناه
 سنجد ان القصيدة موزعة بين الدعامات االتية :

 
 التكرار الدعامة

3 6 
4 7 
5 3 
6 1 

 
( حركات و 10،  8بمعنى ان ابيات القصيدة موزونة على الوزن المركب أي ) 

ي الباحث انطون التكريتوما قاله حركات( اسوة بموشحات سليمان  10، 9، 8)
عن الوزن المستخدم لدى الشاعر السرياني وفا االرامي ـ  في كتابه علم الفصاحة

 : حين قال قبل الميالد ـ
...والبحر الخامس في الشعر هو المؤلفمن اوزان سداسية وسباعية وتزيد احيانا ) 

 ( .وتنقص وهو لرجل يقال له وفا من فالسفة االراميين...
 -اله المياه –التي جاءت على لسان االله ابسو  الشعرية الحال في المقطوعةوهكذا 

 :77حيث يقول
 

ENUMA ELISH LA NUBU SHAMAMU    
SHABLISH AMMATUM SHUMA LA ZAKRAT 
ABSU _ MA RHSHTU ZARUSHUN 
MUMMU TIAMAT MUWALLIDAT JIMRISHUN 
MESHUNU  ISHTENISH  IHUQUMA 
GIPARA  LA  QISSURU SUSA  LA  SHE 
ENUMA  ITANI  LA  SHUPU  MANAMA 
SHUMA  LA  ZUKKURA  SHIMATU  LA  SHIMA 

IBBANUMA  ILANI  QIRBISHUM 

 فلو كتبناها الحرف العربي تقرأ :
 6+5 و مماابو شو ش ال نعيل   مااينو 
 5+5    تكرَ ز م شوما ال تَ امأش شابل  
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 3+5     ماريشتو زاروشون  -ابسو 
 7+5     ة كمريشون دَ ل  وَ ة مُ ممو تيامَ 

 4+6  وماكمي شونو ايشتينش اخو 
 4+7ي  سورو صوصا الشيق ال كيبارا

 6+6       ماانااني ال شوبو متما ايينَ أ

 6+6   ماتو ال شيمايش اكور زو شوما ال 
 3+7           شون يربكبانوما ايالني يا

 ترجمتها :
 حينما في العلى لم تسم السماء 

 وفي الدنى لم تذكر األرض باسم 
 وحين أبسو األول ، موجدهم

 واألم تياما مولدة جميعهم
 كانت مياههما واحدة مختلطة

 ولم يتكون بعد أي مرعى وال ضحضاح يرى 
 وحين لم يظهر أي من اآللهة إلى الوجود

 ولم تذكر أسماؤهم ولم تتحدد أقدارهم
 ثم وجد اآللهة في وسطهما

على لكن لو قطعناها و ايضا من الصعوبة إخضاعها الى اوزان الخليل الصافية 
 الدعامات سنجدها موزعة كاالتي : اساس
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 التكرار الدعامة
3 2 
4 2 
5 5 
6 6 
7 3 

 

 .القصائد العراقية القديمة وهكذا الحال في بقية 
السريانية  ومن الشواهد المتيسرة لدينا والتي تعتبر حلقة وصل بين القصيدة

والقصيدة الرافدينية )االشورية البابلية( المار ذكرها ، مزامير او تسابيـح سليمان ال 
وترقى الى نهاية  78( والتي سماها دارسوها )مرتل من المسيحيين االولين(42)

القرن االول الميالدي، حيث يتضح من دراستها ان االيقاع )الحركات( هي اساس 
تسابيــح بأنها موزونة على اكثر من بحر اسوة بالقصيدة الوزن وتمتـاز هــذه ال

الرافدينية المار ذكرها، وهذا ما سميناه بعد تسعة عشر قرنا بقصيدة النثر. خذ مثال 
 االنشودة الثالثة من المزمور:

  نون إى لواثى دامَ وهَ نون      ى ِاٍةمي لًودًوَى
 لى بح  ومَ  لينابهون تاوَ ب لٌيِخا وَمنًا ْاٍلبىون ًةَو

 م لمريارحَ ال كير يادع هويت لم  ال جري يدع ىوية ملرخم ملريا 
 هو ال راحم هوا إالىو ال رخم ىوا   اال

 منو مشكح لمفرش رحمثامنو مشكخ ملفرش رمخت  
 حمت رَ ال هو م  إاال ىو مةرخم   

 محبنا لرحمى وراحمال نوشىخمب انا لرخيما ورمخا ىل نفشي 
 وايكا دنيحا اب انا ايتوايكا دنيخى اف انا ايةي   

 نجد ان القصيدة موزونة كاالتي:

                                                                 

 / افرام الدومنيكي 28اولى الموشحات السريانة ص نموشحات سليما78
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7  ،8  ،9 ،8 ،9 ،5 ،11 ،15 

اما اذا اخذت كدعامات بأعتبارها االساس في البناء نجد ان الشاعر يستخدم 
 الدعامات:

   6  5 4    3وزن الدعامة:   

 1      1    7     3   2التكرار:        

 من المزمور:( 33وهكذا الحال في التسبيحة)
 رهطث دين طيبوثا وشفقت لحوالرىطة دين طيبوآ وشبقة خلبال 

 سرقيواخ دت   ىونحتت بوخنةة بى ايك دةسرقيوىي 
 امودواوبد الودانا من قواوبد البدنا من قدموىي 

 وحبل كلى توقانىوخبل كلى ةوقنى  
 وقام عل ريشا راما وشوق قالىوقم عل رشا  رما  وشبق قًلى  

 من سوفى دارعا وعدما لسوفىمن سوفيى دارعا وعدما لسوفيى 

 نجد الشاعر يستخدم االوزان:

11  ،7  ،8  ،7  ،15  ،15  ،11  ،7 

 من حيث الدعامات:

  7   6   5   4   3الدعامة: 

 2   2   4   4   3التكرار: 

محقين من هنا نقول ان القصيدة السريانية كانت امتداد للقصيدة النهرينية، وكنا 
)مع االخرين( حين اعتبرنا برديصان مدشن الحداثة للقصيدة السريانية في حينها 
عندما اخضع القصيدة الى الوزن الواحد خدمة لنقل البشرى من خالل تراتيل ترتلها 

 جوقات كنسية... واستمرت على منوالها الى يومنا هذا.

اللغة العبرية التي عاشرت ومن الشعوب المجاورة للعربية التي اثرت وتأثرت بها هي 
العربية سواء في بالد الرافدين او في الجزيرة العربية ويقول عنها الناقد العبري 
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...وحين كان اباؤنا يقطنون في مدينة ) 79)يهوذا الحريزي( في كتابه )تحكموني(
القدس ما كانوا يعرفون الشعر الموزون في اللغة العبرية، أما اسفار ايوب، 
واالمثال،والمزامير، فجملها قصيرة وابياتها سهلة بسيطة، وما اشبهها بالسجع، وهي 

)ان  80بعيدة عن ان تكون نظما جميال موزونا ومقفى( ومن خصائص شعرها
الصيغة الشعرية تؤسس على النبرة والنغمة، وكانت اناشيد العبادة تسمى ترانيم 

انيم غير موزونة وال مقفاة..." واغلب وكان يصاحب الترنيمة ايقاع او غناء وهذه التر 
شاكلة العربية، الن الشعر العبري وكذلك  ىالظن انهما يعنيان بالوزن والقافية عل

السرياني كان يعتمــد على عـدد الحركات فقط. وهـذا مؤكد الن اليهود الراجعين من 
البالد بابل وغيرها من مناطق بالد ما  بين النهرين نقلوا معهم مع اللغة، ادب 

لدى االقوام  وفنونها كاوزان الشعر. اما الوزن والقافية )على شاكلة العرب( فقد ظهر
 وما بعده . في القرن العاشر الميالدي المجاورة والمتعايشة مع العرب

وما بقي لدينا اال ان نتفحص القصيدة العربية التي من المفترض ان يكون الخليل قد 
 بنى عليها اوزانه ونقول:

لشعر العربي قد وجد قبل الخليل، فالشاعر القديم كان يعتمد على حسه ان ا
الموسيقي في كتابة القصيدة الن معظم الباحثين يرون ان منشأ الشعر هو الغناء 

المعتمد على الحركات ال طبيعته يعتمد على الحس الموسيقي واالنشاد، والغناء ب
ذا ما اكده ايضا االستاذ كمال السكنات... اي ان الشاعر كان اكبر من العروض. وه

ابراهيم في تقديمه لكتاب القسطاس: )والحق الذي ال مراء فيه ان مقاييس الشعر او 
اوزانه قد استخلصت من ضروب الغناء المختلفة التي كان العرب منذ عصورهم 
االولى يتغنون بها،... فالشعر مدين للغناء، وجد مع الغناء والغناء وجد مع 

ذا لو اجرينا دراسة على الشعر قبل الخليل لتيقن لنا ان الشعراء العرب ( وبهالنسانا
كانوا يزنون اشعارهم اعتمادا على االيقاع الموسيقي اي باالعتماد على الحـركات 
                                                                 

 دروس في اللغة العبرية / رمحي كمال79
 االثر العربي في الفكر اليهودي / د. ابراهيم موسى هنداوي 80
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عروضهم من  وااستق والكوردي و..حيث فقط كما الحال في الشعر السرياني والعبري 
ان ،  81الشعر العربي القديم وادارس لقديم وهذا ما ذهب اليه بعضالشعر العراقي ا

العرب ـ قبل الخليل ـ عرفوا طريقة يهتدون بها الى معرفة وزن البيت وذكروا: ان 
الخليل سئل: هل للعروض اصل ؟ قال نعم! مررت بالمدينة حاجا فرأيت شيخا يعلم 

 غالما ويقول له قل:

 نعم ال، نعم الال، نعم ال، نعم الال 

 م ال، نعم الالنعم ال، نعم الال، نع

قلت ما هذا الذي تقوله للصبي ؟ فقال: هو علم يتوارثونه عن سلفهم يسمونه 
 التنعيم، لقولهم فيه نعم... قال الخليل: فرجعت بعد الحج فاحكمتها.

بالحقيقة انهم كانوا يعتمدون على الحركات، وهو ما يسمى عند السريان بالوزن 
قطيعها حسب الخليل نحصل على البحر حركات(. وعند ت 7المزدوج )االفرامي ـ 

 :أي الطويل 

 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن    

يذكرها الباقالني في كتابه )اعجاز القران( فيسميها " الميتر" 82وهناك طريقــة ثانية
اي القطع. وهناك طريقة ثالثة في معرفة وزن البيت: كاحتساب مقاطع البيت من 

 بعقود االصابع.حيث توازي الشطرين وتساويهما 
 :38في كتابه الصاحبي ص83وهذا ما يؤكده ابن فارس

ان هذين العلمين ـ النحو والعروض ـ كانا قديما، واتت عليهما االيام وقال في  ...)
 ايدي الناس، ثم جددهما هذان االمامان " ابو اسود الدؤلي والخليل"(.

لوجدناه يتفق مع العروض واالن لو اجرينا دراسة على الشعر العربي قبل الخليل 
السريانية التي تتفق بدورها مع العروض الرافدينية، اكثر مما يتفق مع عروض 

                                                                 

 القسطاس المستقيم81
 القسطاس المستقيم82
 القسطاس المستقيم83
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والعلل " بمعنى اخر ان نسبة الخطأ  اتفاالخليل الصافية " اعني بعيدا عن الزح
تكون اقل بكثير مما هي في عروض الخليل فلنأخذ مثال عينات من الشعر الجاهلي 

 ل:لنرى مدى صحة القو
 :م (  565-520)معلقة امرئ القيس -1

 قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل     بسقط اللوى بين الدخول فحومل

 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن          فعولن مفاعيلن فعول مفاعل 
 فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها        لما نسجتها من جنوب وشمال

 ول مفاعيلن فعولن مفاعلفعول مفاعيلن فعولن مفاعلن           فع
 ترى بعر االرآم في عرصاتها         وقيعانها كأنه حب فلفل 
 فعول مفاعيلن فعول مفاعلن          فعولن مفاعلن فعولن مفاعل 

 كأني غداة البين يوم تحملوا            لدى سمرات الحي ناقف حنضل
 فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن         فعول مفاعيلن فعول مفاعل 
 اذا ما بكى من خلفها انصرفت له     بشق وتحتي شقها لم يحول 
 فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن         فعولن مفاعيلن فعولن مفاعل 

 ويوما على ظهر الكثيب تعذرت       لي وآلت حلفة لم تحلل 
 لن         فعول مفاعيلن فعولن مفاعل فعولن مفاعيلن فعول مفاع

 افاطم مهال بعض هذا التدلل      وان كنت قد ازمعت صرمي فاجملي 
 فعول مفاعيلن فعولن مفاعل       فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 

 وألقى بصحراء الغبيط بعاعه      نزول اليماني ذي العياب المحمل 
 مفاعيلن فعولن مفاعل  فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن       فعولن

 كأن مكاكي الجواء غدية         صبحن سالفا من رحيق مفلفل 
 فعول مفاعلن فعول مفاعلن        فعول مفاعيلن فعولن مفاعل 

 كأن السباع فيه غرقي عشية      بأرجائه القصوى انابيش عنصل 
 فعولن مفاعلن فعولن مفاعلن      فعولن مفاعيلن فعولن مفاعل 
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والتي صنفت ضمن البحر الطويل )فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن(، اال انه يصعب 
علينا الحصول على هذا البحر صافيا اي ان نسبة الخطأ فيه عاليا. اما اذا وزنت 
على االبحر السريانية )وهي نفسها في الشعر البابلي او االشوري( نجدها موزونة 

باستثناء بعض االسطر التي جاءت مخالفة  )اربع عشرة حركة(أي على البحر الطويل 
 بيات:البحركة واحدة بسبب الروي كما نجد في احد ا

 اذا ما بكى من خلفها انصرفت له           بشق وتحتي شقها لم يحول 
 ( حركة.14( حركة، اما العجز فمن )15فالشطر يتكون من )

 . فلو حذفت )ما( من الشطر استقام الوزن  
 ا انصرفت له             بشق وتحتي شقها لم يحولاذا بكى من خلفه 

 م( والتي يقول فيها:569-543معلقة طرفة بن عبد )-2

 لخولة أطالل ببرقة ثهمد             تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد

 فعول مفاعيلن فعول مفاعل          فعول مفاعيلن فعولن مفاعل

 ال تهلك اسى وتجلدوقوفا بها صحبي علي مطيهم       يقولون 

 فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن        فعولن مفاعيلن فعول مفاعل 

 كان حدوج المالكية غدوة            خاليا سفين بالنواصف من دد

 فعول مفاعيلن فعول مفاعلن         فعولن مفاعيلن فعول مفاعل

 عدولية او من سفين ابن يامن       يجور بها المالح طورا ويهتدي

 فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن        فعول مفاعيلن فعولن مفاعل
------------------------------- 

 وطي محال كالحني خلوفه           وأجرنة لزت بدأي منضد

 فعول مفاعيلن فعول مفاعلن      فعول مفاعيلن فعولن مفاعل 
 كأن كناسي ضالة يكنفانها           وأطر قسي تحت صلب مؤيد

 عول مفاعيلن فعولن مفاعلن        فعو مفاعيلن فعولن مفاعلف

 لها مرفقان أفتالن كأنها             تمر بسلمي دالج متشدد
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 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن       فعول مفاعيلن فعول مفاعل
----------------------------------- 

 فرائض ترعدعلى موطن يخشى الفتى عنده الردى    متى تعترك فيه ال

 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن            فعولن مفاعيلن فعول مفاعل

 واصفر مضبوح نظرت حواره         على النار واستودعته كف مجمد

 فعول مفاعيلن فعول مفاعل             فعولن مفاعيلن فعولن مفاعل

 تزودستبدي لك االيام ما كنت جاهال         ويأتيك باالخبار من لم 

 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن           فعولن مفاعيلن فعولن مفاعل

 ويأتيك باالخبار من لم تبع له         بتاتا ولم تضرب له وقت موعد

 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن           فعولن مفاعيلن فعولن مفاعل

البحر صافيــا موزونة على البحر الطويل حسب اوزان الخليل اال اننا لم نجد  هيو 
والعلل، اال انها تحتوي على اربع عشرة حركة ايضا  اتفافأغلب االبيات تستخدم الزح

 باستثناء بعض االبيات وبسبب الروي ايضا.

 م(:627-535معلقة زهير بن ابي سلمى ) -3

 أمن أم اوفى دمنة لم تكلم             بحومانة الدراج فالمتثلم

 فعولن مفاعيلن فعول مفاعل     فعولن مفاعيلن فعولن مفاعل     

 ودار لها بالرقمتين كانها              مراجيع وشم في نواشر معصم

 فعول مفاعيلن فعول مفاعلن          فعولن مفاعيلن فعول مفاعل

 وهكذا الحال في بقية االبيات:

 بها العين واألرآم يمشين خلفة        وأطالؤها ينهضن من كل مجثم

 عد عشرين حجة       فأليا عرفت الدار بعد توهموقفت بها من ب

 أثافي سفعا في معرس مرجل          ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلم 
القصيدة موزونة على البحر الطويل ايضاوتحتوي على اربع عشرة حركة باستثناء 

 . بعض االبيات
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 م( والتي مطلعها:629-535وهكذا الحال في معلقة لبيد )-4

 لها فمقامها          بمنى تابد غولها فرحامهاعفت الديار مح

والتي هي موزونة على البحر الكامل وتحتوي على خمس عشرة حركة اال انها 
 مضطربة الوزن. احيانا يستعمل اربع عشرة حركة وفي االخرى ثالث عشرة...

، م ( التي تحوي اثنتي عشرة حركة 655معلقة عمرو بن كلثوم )توفي سنة و 
 م( اربع عشرة حركة، والحارث بن حلزة 615-525ة بن شداد )ومعلقة عنتر 

م(عشر حركات، وفي هذه 554م( اثنتي عشرة حركة وعبيد بن االبرص )585-)
 المعلقات يكون االضطراب في الوزن بنسبة اعلى من سابقتها.

م في 531وهكذا في قصيدة المهلهل )عدي بن ربيعة التغلبي( المتوفى سنة 
 يقول فيها:قصيدته والتي 

 كليب ال خير في الدنيا ومن فيها       ان انت خليتها في من يخليها

 كليب اي فتى عز ومكرمة          تحت الصفاة التي يعلوك ساقيها 
 نعى النعاة كليبا لي فقلت لهم     سالت بنا االرض او زالت رواسيها

 وفي موضع اخر يقول :

 ف يجيبني البلد القفاردعوتك يا كليب فلـم تجبني         وكي

 ومن المالحظ على هذه المعلقات وغيرها من الشعر الجاهلي ما يأتي:

لم تصل الينا مكتوبة بخطهم بل رويا مما تعرضت الى الكثير من االضطرابات،  -1
 تعكز الخليل على مجموعة من الزحافات والعلل. أو وكانت السبب في ادخال

 لحركات واحيانا نجد تجاوزا وسببه الروي التزام الشعراء بعدد ثابت من ا -2

كان اعتماد الناس في تقبل شعر هؤالء الشعراء مبنيا على عدد الحروف  -3
المتحركة في كل شطر والمحافظة على هذا الرقم في القصيدة ككل وليس على تماثل 
الحروف المتحركة والساكنة كما هو في اوزان الخليل وال سيما ان القصائد ذات طابع 

 . نائيغ
( حركة في الشطر الواحد من 15-10اغلب الشعراء يستخدمون الحركات ) -4
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 البيت وهذا يعني كان للشعراء نفس طويل في قراءة قصائدهم .

وعليه استطيع ان اقول ان اوزان الخليل ال بد من ان تكون دخيلة على االدب 
ل أفرز الكثير من العربي، وان تمسك الخليل ومن بعده من العروضيين بهذه التفاعي

المصطلحات واالختالفات بين ما هو موجود في الدوائر وما هو في واقع الشعر 
العربي مما ادى الى تعكز هؤالء العروضيين من خليل ومن بعده على افتراض 
دخول بعض الزحافات والعلل اضافة الى افتراضهم ان يكون هذا البحر مجزوءا" 

. خذ مثال البحر السريع ووزنه )مستفعلن وجوبا او جوازا وما ال يدخله اصال
، الن اكثر ما 84مستفعلن مفعوالت( ولم ينظم عليه شاعر عربي على هذا الشكل

ورد من االشعار كانت على وزن )مستفعلن مستفعلن فاعلن( أو )مستفعلن 
 مستفعلن فعلن( او )مستفعلن مستفعلن فاعالن(.

" التيارات المعاصرة فى  هفى كتابليقول  لدكتور بدوى طبانهربما كان ذلك سببا دفعا
" : " ففى ديوان البارودى قطعة واحدة من وزن مخترع ال 85النقد األدبى 

 عهدللعروضيين به ، عدد أبياتها واحد وتسعون بيًتا .. منها :
 امإل القــدْح واعص من نصح

 َواْرو  ُغّلتــى بابنة  الفـــرحْ 
 فالفتــى متى ذاقها انشـــرح

قوله : " وزن مخترع ال عهد للعروضيين به " عليه د. عبد العزيز النبوي  يعقبو 
 2فليس بصحيح ، إذ نجد له أمثـلة قديمـة وقد جعلُتـه على وزن " فاعلن فعـولن = 

أو حذفها .  لتصبح فعول الذى يجوز فيه قصر فعولن  )ست حركات( "  2 3 3

                                                                 

 االيقاع في الشعر العربي / مصطفى جمال الدين84
 د. عبدالعزيز نبوي  -موسوعة موسيقى الشعر85

/http://www.arood.com/vb/showthread.php?t=1292 

 

http://www.arood.com/vb/showthread.php?t=1292
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" اشـتقاًقا من المتـدارك ـ الذى متداربوزن ال"  )الكالم للدكتور عبد العزيز ( وأسميته
 . )ثالث حركات( ـ والمتقـارب ـ الذى وحدته فعـولن )ثالث حركات( وحدته فاعـلن

وهذا ما الحظناه في ابيات القصيدة حيث تحولت فعولن الى فعو اي ان أبيات 
ان  واالصح ان نقول( . 6حركات بدال من  5القصيدة مبنية على وزن فاعلن فعو )

( حركات . وهو 5+5القصيدة موزونة إسوة بالشعر السرياني على البحر السريع )
 نموذج للتقارب بين الوزنين السرياني والعربي . 

 : بقيت فعولن كما هي كقولهم ( 1135هـ / 525التطيلى )  إال ان في موشحة
 يا ُمنى التمنى           لو قبلت منى 

 . أي ست حركات  "فوزن كل شـطر " فاعـلن فعـولن 
ولكن بالحقيقة ان قصيدة البارودي موزونة على وزن ) فاعلن فعو ( أي خمس 
حركات وليس ستة كما في قصيدة التطيلي التي هي موزونة على وزن ) فاعلن 

 فعولن أي ست حركات( .
 ومثـاله أيًضا قول أبى بكر ابن األبيض فى موشح له :

 ليل هجرها
 فوق نحرها
 بين شعرها

اال ان البيت  ن كل شـطر " فاعـلن فعـو " ، وهو نفسه وزن قصيدة البارودىفوز
يتكون من دعامة واحدة ذي خمس حركات تشبه الدعامة المستخدمة في البحر 

حركات ( لدى السريان .لذا لو كان الخليل ومن بعده قد اعتمد على  5المتوسط )
متعايشة مع العرب لما دخلنا تسمية اوزانه اعتمادا على الحركات كما لدى االمم ال

 في هذه الجداالت والتسميات .
وما بقي لدينا اال ان نطبق اوزان الخليل على الشعر السرياني عسى ان يكون 

 الخليل قد استفاد منها في وضع اوزانه الشعرية فنقول:

لو اخذنا مقطعا من قصيدة قورلونا )الذي عاش في اواسط القرن الرابع ومطلع القـرن 
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موزونة على البحرالمتساوي )اربع حركات( من حيث الوزن السرياني  وهيالخامس( 
 ونقطعها حسب اوزان الخليل نجد:

 ها ديراثا   0/0/ 0/ 0/ىا ديرةا            
 لن بارعايشت  0/ 0/ 00/  0/   0شةيلن بارعا

 ىكوردملين   0/ 0/  0/  0/ دملني جٌبذا

 لبا كمبري 0/ / 0/ 0/  0مجريي لبا
 ها بيوماتن  0/ 0/  0/  00/ ىا بيومةن 

 ايتالخ بارعا   0/ 0/  00/  0/ ايةلك بارعا

 فعلى بعوديك  0/  0/ 0 0/  0/ فعال بعبديك 

بقية االبيات من الصعوبة فان كان البيت االول والثالث مبني على مستفعلن اال ان 
 اخضاعها لهذه التفعيلة أللتقاء الساكنين فيها .

م( وهي على البحر المتوسط 432خذ مقطعا اخر من قصيدة باالي )توفي بعد سنة 
 :86)خمس حركات( استنادا الى الشعر السرياني

 حائن لحطايى  0/ 0/0/  0/0/ خان  خلطيُّا 
 حون الخ بيوم ديناخ   0/ 0/ 0/  00/ 0/ خون خل بيوم دينك

 وشفوق لن حوبين   0/  0/  0/  0/0/  وشبوقلن خوبني 
 بسوغأ دطيبوثاخ  0/0/0/ 0/0/0بسوجاا دطيبوةك

 بترعاخ حنانا 0/// 0/0/  0بةرعك خننا

هذا القاعدة  ناالساس فيها مستفعلن فاعل اال انها تخرج في كثير من ابياتها ع
توزنها على شاكلة اوزان الشعر السرياني نجد جميع ابياتها موزونة  ماولكن حين

                                                                 

 كتاب للمزيد راجع كتابنا االيقاع في الشعر ـ دراسة مقارنة بين السريانية والعربية ، او 86
 العربية والسريانيةمن بحوث ندوة المجمع العلمي العراقي / بين 
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 على البحر المتوسط ) كما سماه انطون ـ وهو بحر باالي ( خمس حركات .
م( وهي موزونة على البحر 3006خذ مقطعا اخر لقصيدة مار افرام )ولد سنة 

 المزدوج  )سبع حركات(:
 0/  0/  0/  0/ 0/0/ 0/     خد عوبأ شيطأ مولد

 0/  0/  0/  0/ 0 0/0//      دال مةمنني اطعمة
 0//  0/  0/  00/  0/  0/   خد جزا زعورا مفق 
 0/ 0/  0/  0/  00/  0/ 0/      ةؤبيت دال مةخشنب 

نجد من الصعوبة جدا تطبيق اوزان الشعر الخليلي على الشعر السرياني وهكذا 
والتركي، وقد اخطأ كل من اعتقد خالف الحال في الشعر العبري والفارسي والكردي 

وعلل وتفاعيل لم يستخدمها حتى الخليل.اال انه  حافاتذلك.الني اجدهم يستخدمون ز 
الى اوزان الشعر  وقصائد االمم االخرى  من السهل جدا اخضاع القصيدة العربية

 الذي هو حسب ظني نفس اوزان الشعر العراقي القديم. السرياني
تقطيع اوزان الشعر العربي الى شاكلة السريان بعيدا عن التفعيالت واالن دعونا نعيد 

 لنرى :
  معلقة امرئ القيس -في قصيدة 

 

 قفا نبك/ من ذكرى حبيب /ومنزل     بسقط اللوى /بين الدخول/ فحومل
 4+6+4                 5+5+4  

 فتوضح/ فالمقراة/ لم يعف رسمها        لما نسجتها /من جنوب /وشمال
4+4+6                  6+4+4  

 ترى بعر االرآم/ في عرصاتها         وقيعانها /كأنه /حب فلفل
7+6             5+4+5 

 كأني/ غداة البين/ يوم تحملوا            لدى/ سمرات الحي/ ناقف حنضل
3+5+6   2+6+6 
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 اذا ما بكى/ من خلفها/ انصرفت له     بشق /وتحتي شقها/ لم يحول
5+4+6       3+7+4 

 ويوما على / ظهر الكثيب/ تعذرت      لي / وآلت خلفة/ لم تحلل
5+5+4     1+6+5  

 افاطم/ مهال /بعض هذا التدلل          وان كنت/ قد ازمعت صرمي/ فاجملي 
4+2+8        4+6+4 
 

 وألقى/ بصحراء الغبيط/ بعاعه          نزول اليماني/ ذي العياب /المحمل
3+7+4   6+4+4  

والتي صنفت ضمن البحر الطويل )فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن( ، اال انه يصعب 
علينا الحصول على هذا البحر صافيا اي ان نسبة الخطأ فيه عاليا . اما اذا وزنت 
على الوزن السرياني )وهو نفسه في الشعر البابلي او االشوري( نجدها موزونة على 

 عشرة حركة( باستثناء بعض االسطر : البحر الطويل أي ) اربع
 (14حركة بدال من ) 13شطر البيت الثالث  -
 (14حركة بدال من ) 12عجز البت الرابع  -
( حركة واعتقد ان ما زائدة فلو حذفت  14بدال من  15شطر البيت الخامس )  -

 ألستقام الوزن ....
ربما كانت بسبب الروي هذه المقاطع والتي جاءت مخالفة بحركة واحدة أو حركتين 

 كما نجد في البيت الخامس :
 اذا ما بكى من خلفها انصرفت له           بشق وتحتي شقها لم يحول 

 ( حركة.14( حركة، اما العجز فمن )15فالشطر يتكون من )
 فلو حذفت )ما( من الشطر استقام الوزن  
 م يحولاذا بكى من خلفها انصرفت له             بشق وتحتي شقها ل 
 م( والتي يقول فيها : 569-543معلقة طرفة بن عبد )-2
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 لخولة أطالل/ ببرقة ثهمد             تلوح/ كباقي الوشم/ في ظاهر اليد

7+7            3+5+6 

 وقوفا بها/ صحبي/ علي مطيهم       يقولون/ ال تهلك اسى/ وتجلد

5+3+5         4+5+5  

 خاليا سفين/ بالنواصف/ من دد      كأن حدوج المالكية/ غدوة      

3+8+3       6+5+3 

 عدولية/ او من سفين/ ابن يامن        يجور بها / المالح طورا/ ويهتدي

5+5+4          5+5+4 

وهي موزونة على البحر الطويل حسب اوزان الخليل اال اننا لم نجد البحر صافيــا 
انها تحتوي على اربع عشرة حركة  فأغلب االبيات تستخدم الزواحف والعلل ، اال

 ايضا باستثناء بعض االبيات وبسبب الروي ايضا .

 م( : 627-535معلقة زهير بن ابي سلمى ) -4

 أمن أم/ اوفى دمنة/ لم تكلم              بحومانة الدراج/ فالمتثلم

4+5+5  8+6 

 ودار لها/ بالرقمتين/ كانها              مراجيع وشم/ في نواشر/ معصم

5+5+4           6+5+3 

 وهكذا الحال في بقية االبيات:

 بها العين/ واألرآم/ يمشين خلفة        وأطالؤها/ ينهضن/ من كل مجثم
4+4+6    5+3+6 

 وقفت بها / من بعد/ عشرين حجة      فأليا/ عرفت الدار/ بعد توهم
5+3+6 3+5+6 

 ض/ لم يتثلم أثافي سفعا/ في معرس مرجل          ونؤيا/ كجذم الحو 
6+7 3+5+6 

القصيدة موزونة على البحر الطويل ايضا وتحتوي على اربع عشرة حركة باستثناء 
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 بعض االبيات .
 م( والتي مطلعها: 629-535وهكذا الحال في معلقة لبيد )

 عفت الديار محلها فمقامها          بمنى تابد غولها فرحامها
وي على خمس عشرة حركة اال انها في والتي هي موزونة على البحر الكامل وتحت

 بعض ابياتها تأتي مضطربة الوزن . 

م ( التي تحوي اثنتي عشرة حركة ،  655ومعلقة عمرو بن كلثوم )توفي سنة 
م( اربع عشرة حركة، والحارث بن حلزة )توفي  615-525ومعلقة عنترة بن شداد )

 ر حركات،م(عش 554م( اثنتي عشرة حركة وعبيد بن االبرص ) 585سنة 

م في  531وهكذا في قصيدة المهلهل )عدي بن ربيعة التغلبي( المتوفى سنة 
 قصيدته والتي يقول فيها:

 كليب/ ال خير في الدنيا/ ومن فيها       ان انت/ خليتها/ في من يخليها
3+6+4 3+4+6 

 كليب/ اي فتى/ عز ومكرمة           تحت الصفاة التي/ يعلوك ساقيها 
3+4+6 7+3+3 

 نعى النعاة/ كليبا لي/ فقلت لهم        سالت بنا االرض/ او زالت/ رواسيها
4+4+5 6+3+4 

 نجد ان أبيات القصيدة موزونة على البحر الثالث عشر
وفي الختام نقول ان كانت اوزان الخليل تتكون من تكرار تفعيالت متساوية كما في 

 االبحر :
 تكرارها اصل التفعيلة اسم البحر ت
 3 مفاعلتنمفاعلتنمفاعلتن الوافر 1

 3 متفاعلنمتفاعلنمتفاعلن الكامل 2

 3 مفاعيلنمفاعيلنمفاعيلن الهزج 3

 3 مستفعلنمستفعلنمستفعلن الرجز 4

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84&action=edit&redlink=1
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 3 فاعالتنفاعالتنفاعالتن الرمل 5

 4 فعولنفعولنفعولنفعولن المتقارب 6

 4 فاعلنفاعلنفاعلنفاعلن المتدارك 7
 او مختلفة كما في االبحر التالية :

 تكرارها اصل التفعيلة اسم البحر ت
 4 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن الطويل 1

 4 فاعالتن فاعلنفاعالتن فاعلن المديد 2

 4 مستفعلن فاعلنمستفعلن فاعلن البسيط 3

 2 مستفعلن مستفعلن مفعوالت السريع 4

 2 مستفعلن مفعوالت مستفعلن المنسرح 5

 2 فاعالتن مستفعلن فاعالتن الخفيف 6

 2 مفاعيلن فاعالتن مفاعيلن المضارع 7

 2 مفعوالت مستفعلنمستفعلن المقتضب 8

 2 مستفعلن فاعالتنفاعالتن المجتث 9

 
هكذا هي في السريانية والكوردية و... أي إما يتكون البيت الشعري من مجموع 

( ، 4+4حركات ) 8( ، 3+3حركة ) 6دعامتين او اكثر متشابهة كما في البحر ) 
أو  4+4+4حركة ) 12( ، 5+5حركات ) 10( ، 3+3+3حركات ) 9
 ...( .5+5+5حركة ) 15( ، 3+3+3+3

( 3+2) 5أو يتكون البيت الشعري من دعامتين مختلفتين كما في االبحر من ذوات )
( 3+3+5( وربما ) 5+6) 11(  5+4) 9( 3+5) 8( ، 3+4) 7( ، 2+4) 6

حركات . ومن الصعوبة جدا ان ينظم الشاعر السرياني والكوردي جميع االبيات على 
 12حركات ،  4ي على االوزان ) نفس الوتيرة باستثناء ما نظم في الشعر السريان

أما في بقية  . حركات( التي يتساوى بها طول الدعامة وعددها 8حركة ، واحيانا 



 
 

 97 

 2016 اوزان الشعر والحلق ات المفقودة

 والعلل في الشعر العربي الى حد ما .  اتفااالوزان يمكن عد حاالتها ما يشبه الزح
 ومن امثلة على ذلك :

 
 : ي ن ريا س ل ر ا ع ش ل ي ا  ف

 ( :4+4+4حركة ) 12كقول الشاعر يعقوب السروجي على الوزن 
 زَعق ىوا بًقٍلى / ُىو َعةٌيرا / من ٍجَىنا

 َكد ًامر ىوا / خَبشا دلبا / من اولًؤنا

 زَعق وا بقالى / هو َعتيرا / م ن جيَهننا
ر وا / بَحشاد ل با /م ن اولصانا  َكد آم 

 : حركات 8الشاعر بولس بيداري على وزن أو كقول 
 ِمةَفةخٌين لىون / لكل شٌبيًخت           كل اٌيًلنٍّا / كل ِنؤًبت         

 خلوال ىو َربا / لكًلُى برٌيت        دِات ِشمًشا / وِفرَدة ِشنت
صباتا /       م ت َفتحين لون / لكول شويحاتا  كل ايالنا /كل ن 

مشا  مشا / وف رد ت ش    حلوال َربا / لكوال بريتا /    دإتا ش 
 ( خركة :15ى وزن )او كقول الشاعر انطون التكريتي عل 

 ايٌك شوخت ْىو لفِرزال / ًاو شوبا لِشبالخًسما لَبرًنشا / 
 وايك ًسسا مًلانا / وِبلطيت لقيسا / ُىي كية دَخكيما

بال زال / أو شوبا لش   حساما لَبرناشا / أخ شوحتا لبر 
 وأخ ساسا لمانا / وب لطيتا لَقيسا / هاى كيت دَحكيما 

ان الشاعر يستعمل دعامات )تفعيالت( متساوية على مدار القصيدة اال انه في  نجد
حاالت اخرى يستعمل دعامات مختلفة كما الحال في قصيدة الشاعر قورلونا في 

 ( حركات:4+3قصيدته العشاء السري ذي الوزن السباعي)
 َمِلل ِامرا / َدشًررا

 َعم ًاٌكوًلّوىي / خَبدوت
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 3+4    َمل ل إمرا / َدشرارا
 3+4َعم آخولى/ بَحدوتا    

 ( كقول الشاعر :3+3+4العاشر )او على وزن 
 ًلٌك ًفِقد ْانا / او ًجٌبرا / َكىٌينا

 ِانىو َدمًطك / اولًؤنا / َخسٌينا
دنا / او َجورا / َكهينا          3+3+4الخ فاق 
  3+3+4إنهو َدمطاخ / اولصانا / َحسينا     

 ( كقول الشاعر مار افرام :4+7الحادي عشر )او على وزن 
 موت َخوي شولًطنى / َدلكل َزٍكا
 ًسًطنا َخوٌي ِنٌكلى / َدلٌكل َمىٍطا

 4+7َموتا َحوى شولطانى / َدلخول َزكى       
خلى / َدلخول َمهطى          4+7ساطانا َحوى ن 

 الشعر الكرديوفي
على وزن العاشر  ثةرتةوالشاعر  كقولاحيانا يستخدم الشاعر دعامات متساوية 

(5+5: ) 
 5+5م دل دا دلبةرةك / سةنطين ومةهوةش           
 5+5لةتيفةك نازةكةك / مةستةك سى بووطةش       

 ( :4+4) 8الشاعر علي الحريري على وزن  كقولأو 
 ثةريزادة / تو وا هاتي

 ل سةر جافي ن / دمن شاال

 ( :4+4) 8( على وزن 1394-1320الشاعر عابيد يني جاف ) كقولأو 
 من عاشقي / خاوةند كارم

 عةشقي يارة /وا بى  عارم

الشاعر فقي تيران في قصيدة على وزن  كقولأو دعامات مختلفة في البيت الواحد 
8 (5+3: ) 
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 ِروهينا فةندى  / طهشتى

 حوريا بيكرا / بهشتى

 دى ل سةر بانى  / كةنشتى 

 ( :5+4) 9الشاعر أحمدى خاني في ديوانه مم وزين على وزن  كقولأو 
 ساقي بكة / جامى  ئاسمانى

 راحا وةكو / رووحى  جاودانى

على انه يرتكز على عدد  87وهكذا في الشعر العبري ايضا حيث يذهب دارسوه 
النبرات أي المقاطع بغض النظر عن طولها وقصرها ويعرف د. عبدهللا المقطع 

في الشعر العبري ،) كل كلمة ذات فكرة تضم مقطعا منبورا ( وهي الوزن الشعري 
 كما الحال لدى السريان والكورد والفرس والترك .

 ديوان البارودى:وربما ستجد ما يشابه ذلك في الموشحات العربية كما ال حظنا في 
 امإل القــدْح واعص من نصح

 َواْرو  ُغّلتــى بابنة  الفـــرحْ 
 ذاقها انشـــرحفالفتــى متى 

 قول أبى بكر ابن األبيض فى موشح له : في ومثـاله أيًضا
 ليل هجرها
 فوق نحرها
 بين شعرها

                                                                 

 هامش د عبد هللا أحمد مهنا في تعريبه لمحاضرة المستشرق جارلزليال 87
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 الفصل الرابع
ن الوزا ذه ا ن ه ابه بي  اوجه التش

 
موعـة مـن المقـاطع الصـوتية مجفضال عن تشـابه هـذه االوزان فـي اعتمادهمـا علـى 

نجـد ان التكريتـي والفراهيـدي يتفقـان فـي تقسـيم هـذه البحـور  فـي كـل بيـت ةالمتشـاب
 الى نوعين : من حيث نوع الدعامة )التفعيلة(الشعرية

: التي تضم دعامات  / التفعيالت المتساويةالبحور من ذوات الدعامات  -1
 متساوية كان تكون 

ذات الحركات الثالثة ، حيث تكون ابيات القصيدة مكونة من  من دعامة واحدة -أ
دعامة واحدة ذي ثالث حركات تشبه فاعلن أو فعلن ومضاعفاتها كما 

 فيالسريانية : 
 او َمريا ًاو ًمريا    

م عَلي َرِخم عَلي    َرح 
 َولبيشوت َولًبيشوةي
 َبعكل عَني َبعَجل عَني

 الثالثة كقول الشاعرأو دعامتان متساويتان ذوات الحركات 
م / يوترانا  ًاو ًرِخم يوةًرنا  او راح 
 إثَكَشر / بق ريانا  ِاةَكشر بِقرًينا

 وال َةىٍما بِىجًينا
 يقابلها في العربية

 كقول الشاعر احمد شوقي : فعلن فعلن فعلن فعلن : المتدارك أو الُمحَدثبحر 
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َن ماضينا لَيوَم َنسودُ ب وادينا ا  َوُنعيدُ َمحاس 
 الحركات االربعة ، في السريانية كقول الشاعر : من ذواتدعامة واحدة  -ب

 َكورا ماَلخ َجٌبرا ًما ًلك 
ل قاَلخ دًاِزل ًقًلك  دآز 

 ؤلٌي لًكا ًبًلك
 دًاَمر انا ًلٌك

أو مضاعفاتها أي دعامتان متساويتان ذوات الحركات االربعة )فاعالتن فاعالتن( 
 كقول الشاعر :

ب / شوحا سريقا َخٌبَرن َمِخب شٌوخًبا سرٌيقا   َحوَرن َمح 
 َوعَلو نوشى / ها َنبفيقا َوعَلوىي َنفٍشى ًىا َنفٌيقا

 أو ثالث دعامات متساويات من ذوات الحركات االربعة كقول الشاعر مار يعقوب :
  دَلية َعةيرا دًيِىب َمًجن ِاال ِان َاْنة

 ٍلىكل َعةٌيرا دًيِىب َمًجن َلدًشِال 

و َمَجن / إال إن آت  دليت َعتيرا / دياه 
و َمَجن / َلدشائل لى  كل َعتيرا / دياه 

 وقد يأتي البيت من اربع دعامات من ذوات االربعة حركات كقول الشاعر : 
 بكلىون َؤفٍذا َنوٍدا وِنسجود لًطبا دَطِكس كل َنىيذين

سغود / لطاوا دَطك س / كل َنهيري  نبكلهون َصفرى / َنودى ون 
 كقول الشاعر الشريف الرضي: مفاعيلن مفاعيلن/   الهزجبحر  يقابلها في العربية

 َأما ُكنَت َمَع الَحيّ  َصباحًا حيَن َولَّينا
 كقول الشاعر عبد هللا بن رؤية : مستفعلن مستفعلن مستفعلن/  الرجزأو بحر 

 اَلت ُسَليمى لي َمَع الَضوار س  ق
ُم َرجَم  س  يا َأيُّها الراج   الحاد 

 كقول الشاعر الشريف الرضي : فاعالتن فاعالتن فاعالتن/  الرملأو بحر 
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يال   بال  َلَقَحت َأرٌض ب ه  َبعَد ح   َأيُّ َطوٍد ُدكَّ م ن َأيّ  ج 
ومن شواهده معلقة ( وتفعيالته : ) فاعالتن مستفعلن فاعالتن فالخفيأو بحر 

 : الحارث بن حلزة اليشكري 

 أسماُء ...... ُربَّ ثاٍو يمل منها الثواءُ آذنتنا ببينها 

 : ومنه قول شوقي

 خدعوها بقولهم حسناُء ...... والغواني يغّرهّن الثناءُ 

 دعامة واحدة ذات الحركات الخمسة ، في السريانية كقول الشاعر :  –ج 
 داَلت َترعيتاًدَلة َةرعٌيت        
وَحت توديتاوِدٌبَخة َةودٌيت      ود 
 لمارى َربوتامًلٍرا َربوت       

أو مضاعفات الخمسة بمعنى دعامتان أو أكثر متساويتان من ذوات الخركات 
 الخمسة كقول الشاعر :

 َمرا بل شانى /َولطوتت عاق رَمرا بِلًشٍنى َولطٌبت ًعَقر           
شَتيتا بفومى / وبيشاتا زاق روِمشةيت بفٌوٍمى وبيًٌّشت ًزَقر    وم 

 كما في معلقة العنترة : متفاعلن متفاعلن متفاعلن/  الكاملفي العربية بحر  يقابلها
 هل غادر الشعراء من مترّدم  ......... أم هل عرفت الدار بعد توهُّم 

إال ان الفرق يكمن في ان اوزان الخليل عادة تضم دعامتين / تفعيلتين أو أكثر اي 
 واحدة إال في الموشحات .ن تفعيلة ال توجد قصيدة ابياتها تتكون م

البحور من ذوات الوزن المركب أي من ذوات الدعامات / التفاعيل  -2
 المختلفة، اي ان البيت يتكون من دعامتين او اكثر مختلفتان كما في :

 في السريانية كقول الشاعر :  4+3 -أ
 3+4بَرومى َحليا / وَحكيما برٌوما َخليا وَخكٌيما

 3+4َربا / َوطويوا  َدشمى َدمٍشى َرًبا َوطبٌيًبا
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 يقابلها في العربية :
 : امرئ القيس كقول الشاعر 4+3+4+3 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن/  الطويل

 قفا نبك  من ذكرى حبيٍب ومنزل  .... بسقط اللوى بين الدخول فحومل  

 :المتنبيكقول  3+4+3+4/ مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن/  البسيطأو بحر 

 األعمى إلى أدبي  وأسمعت كلماتي َمن به صممُ أنا الذي نظر 

 أنام ملء جفوني عن شواردها  ويسهر القوم جّراها ويختصموا

 الليل والخيل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلمُ 

 كقول الشاعر في السريانية : 4+3+3ب _ 
 ًلك ًفِقد انا / ًاو َجربا / َكىٌينا

 َخسٌيًناِانىو َدمًطك / اولًؤنا / 
 3+3+4   / كهينا راوطالخ فاقدنا / او          
 3+3+4 إنهو َدمطاخ / اولصانا / حسينا         

 ( 4+3+4وكما في قول الشاعر مار افرام )
 دأف َلكًنيا / ِنةَدٍما / بَيد دوًبَروىي

 4+3+4 مى / بَيد دوبارى ثدَ / ن   كنايادأب ل  
كقول الشاعر  4+3+4/ فاعالتن فاعلن فاعالتن/  المديديقابلها في العربية بحر 

 العباس بن االحنف :
 ا َغريَب الدار  َعن َوَطن ه ُمفَردًا َيبكي َعلى َشَجن هي

كقول الشاعر العباس بن  3+4+4  مستفعلن مستفعلن فاعلن/  السريعأو بحر 
 االحنف :

مُتها َتأتي َقريبًا َعهُدها ب الَحبيب ذا َهبَّت َتَنسَّ  ريٌح إ 
ومثاله معلقة عمرو بن كلثوم 3+5+5 مفاعلتن مفاعلتن فعولن/  الوافرأو بحر 

 : والتي فيها



 
 

 104 

 2016 اوزان الشعر والحلق ات المفقودة

 ونحُن الحاكمون إذا ُأطعنا ........ ونحن العازمون إذا ُعصينا

 ونحن الفائزون إذا ُهزمنا ........ ونحن الغاضبون إذا َرضينا
والمستشرقين حول التي كثرت اراء القدامى والمحدثين 88الموشحات ويمكن عد

مع المدراش السرياني والرباعيات )دو بيت(  منشئها، مثاال حيـا لهذا التقارب
.فالموشح الذي عد ثورة على الشعر التقليدي هو ضرب من ضروب الشعر الكوردية 

، تتعدد قوافيه واوزانه تبعا لرغبة ناظمه
 :الوزنيمتازوالموشحاتبـفالمدراشالذيهوعبارةعنمنظومجدليفيقالبشعرييمثاللنوعالغنائيمن

 .انابياتهاالتكونعلىنمطواحدايتتساوىعددمقاطعهحيناوتختلفحينااخر -1
)  انابياتهاتكونقائمةبذاتهاوالصلةلهابالبيتالسابق -2

)  وتفصلهذهاالبيات(  ايتاتيمستقلةايكلبيتفيالمدراشقائمبذاته
)  ردة(  راضسمىفيالموشحاتالدورحيثيشتملعلىاجزاءتسمىاغصاناتتعددبتعدداالغتو 

ويشترطفيهاالقفلبالعربيةالذيهوعبارةعنبيتواحداوعدةابياتمنالشعرتبتدئبهاالموشحاتوتتكرر 
 تزامالقافيةوالوزنواالجزاءوعدداالبياتالشعريةوذاتموسيقىواحدة

 : ترتلهاالجوقةبعدكلبيتاواكثريقومفردبترتيله،اي(
 ترتالالبياتالطويلة( الشماسفيالغالب)  الجوقةاالولى* 
 ( .  التيهيعبارةعنحمدلةاوصالةما)  الجوقةالثانيةترتالالبياتالقصيرةالتيتؤلفالردة*

 . ومنشروطهذهاالبياتانتكونمتشابهةوزناونظاماوعدداجزاء،وباستطاعةالراويتنويعها
 للمداريشانغامشتىوكانتااللحانتتغيربموجبانواعالمداريشفالمونسنيورالمياكدوجود -3

. دالصحيحةاوالمنحولةلمارافرامضربامنااللحانفياالناشي 75
بالموشحات،واولمنصنفهبتسميةالمداريشالبعضدفعوتاتيعلىاالغلبعلىشكلحواروكانذلكسببا

م(واسونا )القرن الرابع الميالدي(ومارافرام 154اهوبرديصان )
. وقددخلتعليهاوعلىالموشحاتبعضالفنونفيكتابتها.  (وماراسحقوباالي و..306)+

                                                                 

للمزيد راجع كتابنا االيقاع في الشعر ـدراسة مقارنة بين السريانية والعربية أو مجلة  88
 بانيبال الصادرة من مديرية الثقافة والفنون السريانية ـ اربيل أو مجلة االديب العراقي 
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حيثيستعملفيصياغةالماسيالدينيةويكونعلىشكلحواربينمنشديناوتفرعمنالمدراشالسوغيت،
 الغالب)  أبياتذاتاربعةاشعارمنالوزنالسباعي 10-5 فبعدمقدمةمؤلفةمن.  وجماعتين

(  محاورةبينالعذراءوالمجوس) تبداالمحاورةبينشخصيناوجوقتينكمافيانشودةالميالد( 
 503- 399هيمنقصائدنرساي ) و (  محاورةبينالمالكجبرائيلوالعذراء)  وانشودةالبشارة

 . م(
)  ومنابياتتتفرعالىاغصان(  اقفالـيقابلهاالردة)  اماالموشحاتفهيتتالفمناسماط

 : وهيكاالتي(  اجزاءـيقابلهادعامات
( : االسماط)  القفل -1

ويسمىالقفلهوبيتاوعدةابياتمنالشعرتبتدئبهاالموشحاتفياغلباالحيان،وتتكررقبلكلبيتمنها،
. سمطاويشترطفياالقفااللتزامالقافيةوالوزنواالجزاءوعدداالبياتالشعرية

 والقفلاليكوناقلمنجزأين.  وهكذاتكونكلهافيالموشحةذاتموسيقىلفظيةوتلحينيةواحدة
 : فمثال.  ويصاللىثمانيةاجزاءعندالبعضوهيقليلة(  دعامتين)
 القفاللمركبمنجزاين* 

 كاتحر  5+7 شمسقارنتبدراراحونديم 
 القفاللمركبمنثالثاجزاء *

 حركات 5+6+6 فياخذني ازرةالنوار حلتيداالمطار 
 القفاللمركبمناربعةاجزاء *

 ادرلنااكوابينسىبهاالوجدواستحضرالجالسكمااقتضىالؤد
 ... وهكذا6+6+6+6 

( ويسمىالدور) هومانظمبينالقفلينمنابياتشعرية:  البيت -2
.  ويشتملعلىاجزاءتسمىاغصاناتتعددبتعدداالغراضوالمذاهب

.  وقديتالفالبيتمنجزايناوثالثةاجزاء
ومنشروطاالبياتانتكونكلهامتشابهةوزناونظاماوعدداجزاء،واماالرويفيحسنتنويعه،ومن
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.  عادةالموشحانيبدابقفلوينتهيبقفلويسمىبالتاموعادةيترددستمرات
 .   يسمىباالقرع( اياليبدابقفل) امااذاترددخمسمرات

 :زهر األندلسي الحفيد  المشهورة هذا الموشح البن  من الموشحاتو 

  

 المطلع: من أغصان ) أشطر(
قد دعوناك وإن لم        أيها الساقي إليك المشتكى

 تسمع

 البيت
 الدور من أسماط

 ونديم همت في غرته

 وبشرب الراح من راحته

 كلما استيقظ من سكرته

 الزّق إليه واتكى........ وسقاني أربعا في أربع جذب القفل

 ال تخل في الحب أني أدعي    قد نما حبي بقلبي وزكا  الخرجة: آخر قفل  

 
 : شحاتالىقسمينوقدقسمابنسناءالملكالمو 

 الوزنالمتساوي و ماجاءعلىاوزانالعربوهيتشبهالمدراش السريانيذ -1
: )   الخاليةمنالعروضكمايقول -2

اردتاناقيملهاعروضايكوندفترالحسابهاوميزاناالوتارهاواسبابهافعزذلكواعوزلخروجهاعنالح
...(  واكثرهامبنيعلىتأليفاالرغن...  صروانفالتهامنالكلف

. يقصدبهاابنسناءالعروضالخليليالنهاكمايقولهونفسهمبنيــةعلىااليقـاع
لىالبحرالخامسوالسابعاوالسوهينفسهافيالمداريشالموزنةعلىالوزنالمركبكأنتكــــونمنظومةع

)  وهذامانالحظهفيالموشحاتايضا،فهيمبنية...  ابعوالثامناو
 . علىااليقاعاكثرمنبنائهاعلىالتفعيلةالخليلية(  ومـنضمنهاالموزونــةعلىاوزانالعـرب

الفارسية والكوردية ) دوبيت( من حيث الشكل فالبيت  رباعياتالوهذه تتشابه كثيرا و 
اغصان في بعضها تكون متشابهة وفيها ما يشبه االقفال  الواحد يتكون من عدة

 تتكرر في مقاطع القصيدة .   
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لوزن ما من حيث ا والرباعيات  الموشحاتو هناك تشابها كبيرا ما بين المداريشنجدا
هذاالوزنيختلفعناوزانالشعرالعربيالخليليذاتالتفعيلو تستخدمنفساسلوبالوزنالسريانيفجميعها

جدهافيالموشحات سنةالواحدة،كماانالشعرالعربياليحتويعلىدعاماتمتساويةكما
،وذلكلتدويرااليقاعبينالتفعيالتفياوزانالخليل وهذا ال يجوز في الشعر السرياني وما ال 

 المصادفهـ750)حليفعلىسبياللمثالنجدانقصيدةصفيالدينال.  نجدهفيالموشحاتاالصلية
 :والتيمطلعها( م 1330
 شقجيبالليلعنفجرالصباحايهاالسامون  

.  هذاالوزنسوفلنتجدهفياوزانالخلياللصافية( فاعالتنفاعالتنفاعالنفاعلنفاعلن)  وزنها
 :علىالشكالالتيوهيااليقاعالموسيقيكما الحال فيالمدراشكونهاموزونةعلىاساس

 حركات 5         حركات 5+  حركات6 
 حركات 5 حركةوالعجز 11 ايالشطر

 : لجبرانخليلجبرانالتييقولفيها( سكنالليل)  وهكذافيالقصيدةالغنائية
 سكن الليل وفي ثوب السكون    تختبي االحالم 
 وسعى البدر وللبدر عيون       ترصد االيام 

هذاالوزن (  فعالتنفعالتنفاعالنفاعلنفعالن)  نجدهاموزونةعلىوزن 
) ايضاالتجدهفياالوزانالصحيحةعندالخليلبلتجدهاموزنةوبشكلصحيحكمافيالمدراشفوزنها

 الحالفيقصيدةابنبقيوهكذا  . حركاتفيالعجز( 5حركاتفيالشطرو 6+ حركات 5
 :والتيمطلعها(  م1145 المولودسنة)

 انمايحيىسلياللكرامواجدالدنياومعنىاالنام
 . علىمدارالقصيدةو  5+5+5+5 نجدهيستخدمالدعامةالخماسيةاي

 م( يقول فيها :840وهيتشبهقصيدة النطون التكريتي )المتوفي سنة 
 / أوشوبالِشبال/ أخشوختلربزال/ خسامالربناشا

 وبلطيتلقيسا/  أخساساملينا

بال / أخ سيسا لمينا /  زال / أو شوبا لش   حساما لَبرناشا / أخ شوحتا لبر 
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 وَبلطيتا لَقيسا
 تتكونمنمجموعةدعامات( م760هـ المصادف 180) وهناكقصيدةتنسبلسلمالخاسر

( سلمموسيقي)
 :علىوزنمستفعلن،يتكونالبيتالواحدمناربعدعاماتوكلدعامةمناربعحركاتكمافيقوله

 الوىالمرر.ثمانهمر. غيثبكر. موسىالمطر 
 ثمغفر.  وكمقدر. ثمابتسر. كماعتسر 
 نفعوضر.  خيروشر. باقياالثر. عدالليسر 
 والمفتخر.  بدربدر.  فرعمضر. خيرالبشر 

( م399)+ وهذااللونالنجدهاالفيالموروثالسريانيالذياشتهرفيهكلمننرساي
ـ ميالد  بيلدى دمارنوكمافيالمدراشالذينيشه )( .م451)+ ويعقوبالسروجي

 ( :م399) اوكقولنرسايالمسيح ( 
 دخيلربويا/  خكَمةلقوشت/  رشَخِكمت

كمت قوشتا / دخيل باروبا    ر ش َحخمتا / ح 
.  وكلدعامةتتكونمناربعحركات(  بدالمناربع)  نجدانالبيتالشعرييتكونمنثالثدعامات

 : اوكقوالنطونالتكريتي
 يشاٌجوزوناش/  منكدوشيطا/  دكنسادنشا/  بلبرِينَية/  ونَيؤَرةجَكد

 .عاماتوكلدعامةتحوياربعحركاتعدةدنجدانالبيتالشعريوكماعندسلمالخاسريتكونمن
 ( :م432 توفيسنة) وهيتشبهقصيدةباالي

 فقدالمريا/  ِشنيةنوشى/  خمدادنشقى
 فقدالليونا/  فقداللؤفرا

وهذا اللون من الوزن معمول لدى الكورد كما في قصيدة الشاعر علي الحريري 
((1530-1600 

 بةخيلدبم/ بحالى عيشق

 ليلدبمةز/ هةردةمبدةم
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ثةواحيانايستخدمالشاعردعاماتخماسيةكقواللشاعرةنجدالشاعريستخدمالدعامةالرباعي

 ( :5+5) علىوزنالعاشررتةو
 سةنطينومةهوةش/  مدلدادلبةرةك

 مةستةكسىبووطةش/  لةتيفةكنازةكةك

 ( :4+4) 8 علىوزن ( 1394-1320) أوكقواللشاعرعابيدينيجاف

 خاوةندكارم/  منعاشقي

 وابى عارم/ عةشقييارة

 : وهذااللونمستخدمفيالشعرالتركيابضاويسمونهفنالتسميطكقواللشاعرفضوليالبغدادي

 اوصانمازمي/  جفادانيار/  اوصاندردي/  بنيجاندان
 فنالتسميط"نجدالبيتالشعريمقسمالىاجزاءعروضيةوكلماتبحجمالتفعيليةوهومعروفبـ

 فنجدهافيالمدراشاســوةبالموشـحوحتى من حيث القافية 
لخلق  تختلفمنمقطعالخرواحياناتستعملقافيــــةموحـــدةفـــيالدعاماتالداخليةوالرباعيات

 : كمافيموشحةابيعبــداللـــهمحمـــدبنعبـــادةالمعروفبابنقزازموسيقاها
 مسكشم.  شمسضحاغصننقا.  بدرتم
 مااتم.  مااوضحامااورقا.  مااتم

اتوعلىوتيرةواحدةخاليةمنانجدانالمقطعيتكونمندعامتينذاتثالثواربعحركاتايبمجموعسبعحرك
.  نجده االفيالموروثالسريانيال ومثل هذااالسلوب.  لتدوير ذات قافية مقطعية

 :.يقولفيها(م521 تولد) كمافيقصيدةيعقوبالسروجي
/  َطقساسديرين/  رعمارىيوين/  ِخزوىتميىني/  قالىَدخلني
 َةغماشوخيٌين

زوى تميهين / رعمى رهيوين / َطقسا   سديرين / تغمى شويحينقالى َدحلين / ح 
وكما في هذه الرباعية للشـاعر الكـوردي ) يصـنفه االخـرون ضـمن الشـعراء الفـرس( 

 م ( كقوله : 1010-937بابا طاهر الهمداني ) 
 سةرهةنطي دةودان ، سةرهةنطي دةودان

 ئةزكة ناممان ، سةرهةنطي دةودان
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 ضةنى ئي مانان ، مةطي لم هةردان

 : ( كقوله1514-1407شاويس قولي وهكذا في قصيدة قرمزي ) 

 هةر كةسى كةيار ، تةطيرو  ِرووزة

 سى  ِرووزة طيران ، نةئاتةش سووزة

 خاران تةزانان ، يةك ماه سى  ِرووزه 
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 الفصل الخامس
 نماذج شعرية لكل بحر

 
اال ان نختار نماذج من الشعر العراقي القديم والشعر السرياني  واخيرا لم يبقى لنا

والعربي والكوردي نماذجا تبين اوجه التشابه بين اشعار هذه االمم لنجد مدى 
 التقارب الحاصل بينهما لو اعتمدنا على الحركات كاساس البناء .

ي )  -1 ع با س ل ر ا ح ب ل ى وزن ا ل ت (   7ع ركا  ح
  بهذا البيت من تنشد صاحبة الحانة لجلجاميش من الشعر العراقي القديم

 : 89الشعر 
 3+4 باتوكا  / لو او بوزو

 ) فلتطهر ثوبك ( ، ومعناه 
 والذي يكون تقطيعه عروضيا:

 / بو / زو / با / تو / كا لو / او
 : وهكذا الحال في الملحمة البابلية المعروفة بـ )اترا حاسيس(

 3+4 رابيما / شبشك ايلي
  الوزن والبحر ياتي بيت الشعر السرياني لمار افرام :وعلى هذا 

 4+3 فِجسَةال ِم / ما دينخسٌي
سَتكب / حسيما دين  ال م 

                                                                 

 علم السريان العالم الشعر والموسيقى / االباحث ادوارد شمعون ـ سوريا كيف 89
 2008من بحوث مؤتمر االدب السرياني الخامس ـ السليمانية 
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 المحسدون بال ضررومعناه / 
 وتقطيعه :

 حسي/ ما / دين / ال / مس / َت / كب
 : موشحةابيعبــداللـــهمحمـــدبنعبـــادةالمعروفبابنقزازومن الشعر العربي نختار 

 مسكشم.  شمسضحاغصننقا.  بدرتم
 مااتم.  مااوضحامااورقا.  مااتم

 3+4أو  4+3وهي ايضا على وزن 
 ومن الشعر الكوردي نختار قصيدة الشاعر احمدي خاني كقوله: 

 3+4 هةِرو  سةد جار  / ذ ئولفاوى  

 3+4  دبم كةيفى  / ل مةيخانى  

ى وزن   -2 ل ت  8ع ركا  ح
  ملحمة جلجاميش البيت الشعري االتييرد في : 

 نو نينورتا  / جوزا الشو
 ومعناها / ونينورتا مساعدتهم 

 وتقطيعه الشعري :
 جو / زا / ال / شو / نو / ني / نور /تا

 : الملحمة البابلية المعروفة بـ )اترا حاسيس(او في 
 3+5 اويلم / ما ايلواينا

 حينما كان اآللهة مثل اإلنسانومعناها /
 وتقطيعه :

 أي/نا/ما/أي/لو/ا/وي/لم
 وهي على الوزن الثماني الشعر السريانيهذه الترتيلة لمار افرام يقابله في: 

 4+4 دا لكا سٌجٌيَم / عن ايشُوَرًم
 4+4 ناوت طرٌوملً / ىٍشزٌجا خَبَد 

 زغيدا    املك/ مارن إيشوع 
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 لموتا طروناه/ دزغا بحش
 / يسوع الملك  الذي غلب الموت العاتي اومعناه
 : هاوتقطيع

 دا داغي /سٌجيس/ اك كامل / ملشوع / شوعاي / ايرن / رن ما /ما 
  القريض : يالعربيياتي البيت الشعر  وعلى ذات الوزن 

 4+4 واستلهتنا / واسهوتنا     قد غرتنا  / ان الدنيا
 أو

 3+5 بذات الغضى / لسلمى      أقفـرْت  / أمـن دمنـة
 وتقطيعه االيقاعي :

 ناد / غر / رت / قإن / ند / دن / يا / 
 : قول الرصافيأو ك

 تنكره العادة / ياايها السادة          كما / كلوا

 6+2تقطيعها 
 : وفي الشعر الكوردي قصيدة الشاعر مال احمد جزيري 

 4+4 ئةحسن ذفى  /  نةزمى لةتيف

 جةندى سفك /  هاتى خةفيف

 : وتقطيعها
 ئةح / سن / ذ / فى  / نةز / مى / لة / تيف

 الحريري :او كقول الشاعر علي 
 2+6    ذدةنطي / بازن و زةندا

 4+4   ئةما عةقلي / عةقلمةندا

ت / سى وضةندا  4+4  هندي من طو 

ى وزن )  -3 ل ت  9ع ركا  ( ح
  من جلجاميش البيت الشعري االتي :نختار 

 2+3+4 آن لل ،  / كورادو / مالك شونو
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 ومعناه : 
 نليللقد اجتمعوا ومعهم ا

 وتقطيعه الشعري :
 / نو / كو / را / دو / إن / للما / لك / شو 

 يقول  نطون التكريتيقصيدةال  من الشعر السرياني ، وعلى ذات االيقاع والبحر
 فيها :

 4+2+3   َسجٌي جري / َفايا / َمكيٌكوت
 4+3+2  اَلينا / َدٌبعوةرا / وطُوىما َمفِرٌج

 يا / مكيخوتاأف/  كيرسكي 

 عوترا / وطوهما َمفرتو ألينا / د
 كقول انطون : او

 3+3+3  شفريا / َورٌجٌيٌجا / ايك يوما
 3+3+3  وَيقريا / وَخبٌيٌبا / من ٍساما 

  البن حيان( عاذ لي فياألهيف) موشح ومن الشعر العربي : 

 عاذ لي في األهيف األنس لو رآه كان قد عذرا

 2+4+3رشأ قد زانه الحور

 3+4+2غصن من فوقه القمر
 2+4+3قمٌر من سحبه الشعر

 احمدي خاني يقول فيها : ـومن الشعر الكوردي قصيدة ل 
 4+5  لى هيظى دكةم /  ذموستة عيدان

 5+4  حةرفان نةطرن / ل موستةفيدان

 )لى / هي / في / د / كةم / ذموس /تة / عي /دان (وتقطيعه 
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ى وزن )-4 ل ت10ع ركا  ( ح
 البيت الشعري التالي ذا العشر تفعيالت  : نختارجلجاميش  من ملحمة 

 3+4+3 آغورات  / بت تي شو ال / إي شد لي
 ومعناه / وتيقن اليس بناؤها من االجر ؟

 وتقطيعه :
 رات /اي / شد / لي / بت / تي / شو / ال / آ / غو

 : حيث يقول -اله المياه –على لسان االله ابسو او ما جاء 
  5+5           تكرَ شوما ال ذَ / م تَ مَ أشابلش 

 دعامتين :( اي 5+5وتقطيعها )
 شاب/لش/أ/َم/َتم / شو/ما/ال/ذك/َرت 

  قصيدة للشاعر ابراهيم  الشعر السرياني نختار منومن ذات الوزن والبحر
 : شكوانا

 5+5 َبشَميا / وَعل ارعا شًلما شٌوٌبخا
 5+5 بًيوما ِدقَيمٍةى / َملكا َدشًلما

 شوحا َبشَميا / وَعل أرعا شالما        
شالما        قَيمتى / َملكا د   بيوما د 

 او كما يقول مار افرام ومن ذات الوزن الشعري والتفعيلة :
 5+5  دينيوادلع دسٌج/ الىا خزا 

 َدسغيدينع دلَ أو  ى /ز اآالها ح
 ومعناه / نظر هللا الى االنسان فوجده يعبد المخلوقات 

 وتقطيعه :
/  غيٌجي/  دسدسلع / لع واد /  واد/  زى زا حا / ًخ/ هاىا ال / ال آ / ًا 
 دين دين
 معروف الرصافيمطلعها  ويقابله البيت الشعري العربي للشاعر: 
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 الغصن الرطيب/ للعندليب      تاله فوق  / سمعت شعرا

 حسن الطبيعة/ نفس الرفيعة    لم تهو اال  / اذ قال نفسي

 ستفعالتن مستفعالتنمولو قطعنا هذا البيت نجد بان كل شطر منقسم الى تفعيلتين 
 :توفيق فكرت  وهي تشبه قصيدة الشاعر التركي حركات  5+5أي 

 گويا طبيعت / هللا اكبر            بير صمت علوي / هللا اكبر 

 كو يا طبيعتْ / هأْكبْر             بْر صْم تعْل وي لأل/ هأْكبْر لأل
 :القرطاجني حازمأو كما لدى الشاعر 

 المقتلين / حزنا          ما اسوّد من لون  ما ابيّض / خّضبت منها 

 وال لزين/ للحسن كـال   لم تبد كحال/ والعين ثكلى 
 (1514-1407شاويس قرلى )يقابله في الكوردية قصيدة للشاعر 

وة  ثاشا ئةمانة / دل  ثِر ئةندو 
وة  هةر كةس رِووزة طرت / قومى  نة نو 

 وتقطيعه :
م دل / دا / دل / بة / رط / سةن / طي / ن و/مةه 

 /وةش 
 :  أو كقول ماليي جزيري 

 5+5   مةشربى  توركان / فورات ونيل كر  

 ( حركة  11وزن )-5
التالي من خطاب صاحبة الحانة  ي بيت الشعر الناخذ حركة وزن االحد عشر على 

 لجلجاميش :
 2+4+5   ايل / مي لي او ري او مو شي / سو ار او

 ءً حا ومسااومعناه / افرح وتهلل صب
 يلآ / وتقطيعه / او / ري / او / مو / شي / سو / ار / او / مي / لي / 

 تاتي قصيدة الشاعر انطون التكريتي : ومن ذات الوزن والبحر 
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 4+3+4 َموت َخوٌي / شولًطٍنى / َدلكل ًزٍكا
 4+2+5 ًسًطنا َخوي / ِنٌكٍلى / َدلكل َمخٍطا

 َموتا َحوى / شولطانى / َدلخل زاكى
خلى /  َدلخل َمحطى  ساطانا َحوى / ن 

  نواح في قصيدة سليمان نظيف وقصيدة كقول الشاعر ومن الشعر العربي
 :مطلعها و دجلة 

 3+4+4  هي عيني ودمعها نضاح          كل حزن لمائها يمتاح
 م ، يقول فيه:  1127هـ المصادف 547بن حمدين التغلبي المتوفى سنة أو كقول 

 فكان بشيراً بسوء  السَنةْ     على سوسَنةْ / رأيُت غرابًا           
ى وزن )-6 ل ة12ع رك  ( ح
  من  ناخذ البيت الشعري التالي المؤلف من اثنتي عشرة تفعيلةمن الشعر العراقي

 جلجاميش :
 تش تار . قت رو اب انا اي أن نا شوبا

   ومعناه : 

 اقترب من اي آنا مسكن عشتار ، وتقطيعه :  
 قت / رو / اب / ان / نا / إي / ان / نا / شو / با / تش / تار

 : من الشعر السرياني نختار قصيدة للشاعر مار افرام يقول فيها 

 وشٌك خًطيا / ميا ربا / قري لعًمدا
 وشخ حط طايا با قري لع ما ذا يم ما رب

 ومعناه : اقترب الى العماد اليم العظيم مطهر الخاطئين
 وتقطيعه : 

وشخ وشٌك /  بارب / ربما /ما يم / يم ذا / دا ما /ما لع / لع قري / قري 
 يايا طا / طا حط / خط / 
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 أو كقول نرساي :

  4+4+4   دخيل برويا / خكمة قوشآ / خكمت  شر
 دكسا وجال/ برا كلمدم / دمن ال مدم 

كَمت قوشتا / دحيل بارويا شر    متا / ح   َحخ 
م / َدكسى َوكلى    د  م / برا كلم  د   دم ن ال م 

 : من الشعر العربي نختار قصيدة أحمد شوقي يقول فيها 

 4+4+4 م ن َعَجٍب  / / َكْم ف ي الفتح  هللا أكبر

وهكذا في بقية االبحر
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 سادسالفصل ال

 االوزان المقترحة

 
بالغ كل من انطون التكريتي والخليل بن احمد الفراهيدي اما من حيث البحور لقد 

 في عدد هذه البحور. فلو اجرينا مسحا شامال في هذه البحور يتضح ما يأتي:

ي االبحر السريانيةاوال:  وهكذا في الكوردية والفارسية والتركية والعبرية )الموزونة  ف
 نجد ما يأتي: كون(على الوزن القومي ال العربي أي على اساس الحركة دون الس

 هناك تشابه بين: -1

 12حركة( والمنسرح ) 8حركة( وبعض حاالت البحر االنطوني)4البحر المتساوي )
حركة(. الحتوائهم على دعامة ذات اربع  20حركة( والعشرين ) 16حركة( والبعيد )

 حركات او مضاعفاتها.

 هناك تشابه بين:-2

 15حركات( والخمس عشرة ) 10حركات( وكل من السريع ) 5البحر المتوسط )
 حركة(. 20حركة( والعشرين )

 هناك تشابه بين: -3

( 3+3+3+3( والمنسرح )3+3+3( وبعض اوجه البحر المتناهي )3+3المتقارب )
 (.6×3والخامس عشر والثماني عشرة في حالة )

 هناك تشابه بين: -4

 (.7+7حركات( والطويل ) 7البحر المزدوج )
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: ة ي رب ع حور ال ب : ال ا ي ن ا  ث
نجد ان بعض البحور تتشابه تفعيالتها في عدد الحروف المتحركة والساكنة ولكنها 

 تختلف في مواضيع الحركة والسكون كما في:

 تتشابه تفعيلة الوافر )مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن( والتي تتالف من:
 0+ سبب ثقيل // + سبب خفيف/ 0وتد مجموع //

 الكامل )متفاعلن متفاعلن متفاعلن( المؤلفة من:مع تفعيلة 
 0+ وتد مجموع //  0سبب ثقيل // + سبب خفيف / 

 تتشابه تفعيلة المتقارب )فعولن فعولن فعولن فعولن( المؤلفة من: 
 0/  + + سبب خفيف 0وتد مجموع // 

 مع تفعيلة المتدارك )فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن( التي تتألف من:
 0+ وتد مجموع //  0سبب خفيف / 

 تتشابه تفعيلة الهزج )مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن( المؤلفة من:
 0سبب خفيف / +  0+ سبب خفيف /  0وتد مجموع // 

 مع تفعيلة الرجز )مستفعلن مستفعلن مستفعلن( والتي تتكون من:

 0+ وتد مجموع // 0+ سبب خفيف / 0سبب خفيف /

 اعالتن( والتي تتكون من:ومع تفعيلة الرمل )فاعالتن فاعالتن ف
 0+ سبب خفيف /  0+ وتد مجموع //  0سبب خفيف / 

 تتشابه تفعيلة الطويل )فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن( المؤلفة من: -4

+ سبب  0+ سبب خفيف / 0+ وتد مجموع// 0+ سبب خفيف / 0وتد مجموع //
 0خفيف /

 مع تفعيلة المديد )فاعالتن فاعلن فاعالتن فاعلن( والتي تتكون من: 

 + 0+ سبب خفيف / 0+ سبب خفيف / 0+ وتد مجموع // 0سبب خفيف /
 0وتد مجموع //

 ومع تفعيلة البسيط )مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن( والتي تتكون من:
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 +0+سبب حفيف / 0+ وتد مجموع // 0+ سبب خفيف / 0سبب خفيف /
 0وتد مجموع // 

 اي كل تفعيلة من هذه االبحر تتكون من:
 سبب خفيف 3وتد مجموع +  2

 تتشابه تفعيالت دائرة المشتبه حيث تتشابه: -5

تفعيلة السريع )مستفعلن مستفعلن مفعوالت( وتفعيلة المنسرح )مستفعلن مفعوالت 
 والتي تتكون من: ( مستفعلن( والمقتضب )مفعوالت مستفعلن مستفعلن

 0+ وتد مجموع //  0سبب خفيف /  6

تتشابه تفعيلتي الخفيف)فاعالتن مستفعلن فاعالتن( والمجتث )مستفعلن -6
 فاعالتن فاعالتن( والتي تتكون كال منها:

 0وتد مجموع //  2+  0سبب خفيف /  4

 مع تفعيلة المضارع )مفاعيلن فاعالتن مفاعيلن( والتي تتكون من:
 0خفيف / سبب  4+  0وتد مجموع //  2

استنادا الى ما ذكرنا اي االعتماد على الدعامة )التفعيلة( كاساس البناء، كونها 
وسائر  يمكن تقسيم االوزان الشعرية في السريانية والعربية، الوحدة الموسيقية 

فقط كونها اساس البناء  الى ما  ةباالعتماد على الحرك اللغات االخرى المشار اليها
 يأتي:

د-1 ة ال اوي س ت مم ئ ا اي كل بيت يتكون من مجموعة ثابتة من الدعائم  :ع
 المتساويةويقسم الى:

 أ ـ الدعامة الثالثية ومضاعفاتها يقابلها في العربية )فاعلن فعولن(
 ويدخل ضمن هذا الوزن االبحر التالية:      

حركة  12"حركات"، المنسرح "  9حركات "، المتناهي  6)ثالثية الحركة، المتقارب " 
 والكوردية و...حركة( في السريانية 18حركة،  15"، 

 و )المتقارب، المتدارك( في العربية
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اي ان الشاعريستخدم عددا" من التفعيالت فاعلن او فعولن في البيت الواحد  
وبنسب متساوية كأن يكون البيت الواحد يحوي تفعيلة واحدة او اكثر.على ان تكون 

 اي ال يجوز التدوير.   التفعيلة المستخدمة ذات معنى متكامل

ب ـ الدعامة الرباعية: يقابلها )فاعالتن ـ مفاعيلن ـ مستفعلن( ومضاعفاتها، ويدخل 
 ضمن هذا الوزن االبحر التالية:

 16) البعيد  حركة ( 12) ،  المنسرححركة(  8) ، االنطوني حركة ( 4)  المتساوي 
 .و.. والكوردية في السريانية حركة ( 20) رين ، العشحركة ( 

وفي العربية )الوافر، الكامل، الهزج، الرجز، الرمل، المتقارب، المتدارك، السريع، 
المنسرح، الخفيف، المضارع، المقتضب، المجتث(. اي ان الشاعر يستخدم عددا 

التفعيالت )فاعالتن، مفاعيلن، مستفعلن، مفعوالت( في البيت  إحدى هذه "ثابتا" من
 الواحد.

ة: يقابلها )متفاعلن ـ مفاعلتن( ومضاعفاتها ويدخل ضمن هذا ج ـ الدعامة الخماسي
 الوزن االبحر االتية:

حركة(( في  20حركة،  15، حركة  10 ، السريعحركة (  5)  المتوسط))
 السريانية.

و))الكامل ـ الوافر(( في العربية اي ان يستخدم الشاعر عدد ثابت من التفعيالت 
ت الواحد يحوي تفعيلة واحدة من هذه التفعيالت )مفاعلتن، متفاعلن( كأن يكون البي

 او اكثر وعلى مدار القصيدة.

. ) ي ك ي س كال ي ال ا ي ) د ي ل تق  الوزن ال ه ب ي م س ن ا س ا م ذ  وه
اي كل بيت يتكون من مجموعة دعائم مختلفة الطول متساوية  :مختلفة الدعائم -2

 العدد وعلى مدار القصيدة ويجمع تحت سقفه االبحر االتية:

،  (5+4) ، المتناهي2+5و 4+3، ، المزدوج في حالة 3+2حالة  ))المتوسط في
السابع  الخامس عشر ، ، البسيط، الثالث عشر،4+3+3في حالة  (5+6بسيط )ال

 . والكوردية و... (( في السريانية....عشر، 
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 كما في قصيدة الشاعر قورلونا )القرن الرابع( ـ العشاء السري ـ:
 دشراراملل امرا ملل امرا دشررا  

 عم اخولو بحادوتاعم اكولوُّىي خبدوآ  
 بوخرا لتلميذو كلىووجال بوكرا لةمليدوىي  

 عل فصحا دوعليتاعل فؤخا دٌبعلٌيت  
 قنومى زمن فاروقنقنومى زَمن فروقن  

حركة وعلى طول  5حركة و 4ان الشاعر يستخدم دعامتين مختلفتين من ذوات نجد 
 القصيدة . 

ديد، البسيط، جميع الحاالت التي تتعرض الى الزحافـات )الطويل، الم في العربيةو 
والعـــلل وال سيما في حالة اضافة حركة او تنقيصها وال سيما في زحاف االضمار 
والعصب " تسكين حرف متحرك" وزحافي الوقص والعقل " حذف حرف متحرك بين 

نقص "تسكين حرف حرفين متحركين " وكذلك الزحاف المركب بنوعيه الخزل وال
متحرك" وفي علتي الترفيل" اضافة حرف متحرك "والنقص "حذف بعض االحرف 

 المتحركة"(( .
لفة وبعدد ثابت من اي ان الشاعر يستخدم عدد من الدعامات )التفعيالت( المخت

 .الحركات

اي ان تحتوي ابيات القصيدة على نسب متفاوتة من الحركات وبصورة  :المركب-3
حتوي البيت االول والثاني على ثماني حركات اما الثالث والرابع على منتظمة كأن ي

خمس حركات ثم الرابع والخامس على ثماني حركات والسادس والسابع على خمس 
حركات وهكذا على مدار القصيدة. واستخدم هذا النمط في بعض المداريش السريانية 

 كقول مار افرام:

 ٍقديش فجرا وزىيا نفشى َودٍكا ىونا 
 وٌببوًينا سجٌي شفيا 

 وٌبةرعيةى سجي مجٌيرا 
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 نٌكفا رميسا َيقدا خبٌيرا ومليا شوفذا 

 دخى هوناوشا وَ يا نَ زهَ غرا وَ ديش فَ قَ 
 فياكي شَ وبويانا سَ وَ 
 كي كميرارعيتى سَ وتَ وَ 
 ليا شوفراقدا بحيرا ومَ خفا رميسا يَ نَ 

اظمه ه تبعا لرغبة نويمكن اعتبار الموشحات من الشعر المركب لتعدد اوزانه وقوافي
 التي مطلعها :كما في موشحة تميم بن المعز 

 دم العشاق مطلول     ودين الحب ممطول

 وسيف اللحظ مسلول   ومبدي الحب معذول
 وإن لم ُيْصغ  ل اّلئ مْ 

 ولْم َيْنهتك الصبُّ   إذا لم َيظَهر الُحبُّ 
رَّه القلبُ  ْذبُ   وُيف ش س  َعى ك   َفُجْمَلُة ما ادَّ

 يأّيها الكات مْ َفبْح 
 

4- : زدوج م ن ال كو ي  :و

أ ـ المتساوي: أي أن ابيات القصيدة تحتوي على نسب متفاوتة من دعائم متساوية 
وبصورة غير منتظمة أي ان الشاعر يسكب ما لديه من دعائم او تفعيالت لتتخذ 

احيانا ابياتها قوالب خاصة بها تعتمد على ما يـريد ان يقوله الشاعر أو على رؤيته... 
يكون البيت حاويا دعامة )تفعيلة( واحدة وفي االخرى اكثر من ذلك... هذا ما 

 سنسميه بالشعر الحر. كقول الشاعر السرياني:
 يا جًيسا

 امر الني ٍرعما دطشي باوفقا 
 مششا خدت  مِطل زِرقلُى

 امر لىي بكةا دزمرا اليا اليا خدت 
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 مزجيت خبوبا وسربا دقيمت   
 ديليىي ؤرخا   امر النْي زعوذا

 يا كياسا
 امور الن رعمى دطاشي باوفقا

 مطل زرقال شمشا حدتا
 امر لهي بختا دزمرا اليى اليى حدتا

 مزيغتا بحوبا وسورا دقيمتا
 امور الن زعورى ديلي صرخا

ب ـ المختلف: أي ان ابيات القصيدة تحتوي على نسب متفاوتة من دعائم مختلفة 
يكون احد ابيات القصيدة يحتوي على دعامة وبصورة غير منتظمة ايضا، كأن 

)تفعيلة( واحدة ذات ثالث حركات او اربع حركات او خمس حركات او اكثر من 
 كقول الشاعر السرياني افرام بيت كوريا:وهذا ما سنسميه بقصيدة النثر  دعامة...

 6+4 او عليموةا رخيمت وكىينت
 6 او برة جنسا ومةا 
 6 عدما المةي دميكت

 2+6ا طبيعةيلنيُّّا ىٌبوخبلمُّّ
 3+8    نودا لكي من شنةا ىدي يقريةا

 6+4  واريم رشكي واديقي دال ةوخرةا 
 3+4ذةكي من جدو عربي دىا خٌب

 او عليموتا رحيمتا وكهينتا
 او برت كنسا وماتا
 عدما المت دميخت

 وبحلما هوالنايا طويعت
 نودى الخ من شنتا هادي يقيرتا
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 توحرتاواريم ريشخ واديق دال 
 دها حوراتخ من كدو عور
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ويمكن ان نعد هذا المقطع من قصيدة الشاعر بلند الحيدري يا صديقي )نموذجا 
 لذلك:

 4   يا صديقي

 4+3+3+5 كما ال تحمل ماضيك وتمضي عن طريقي
 4+4قد فرغنا وانتهينا 

 4+3+5 وتذكرنا كثيرا ونسينا
 )ها..ها..هوه( نموذج لذلك كقوله:ويمكن ان نعد قصيدة بدر شاكر السياب 

 (6+8) حركة 14تنامين أنت اآلن والليل مقمر                  
 (7+7) حركة 14أغانيه أنسام وراعيه مزهر                   
 (6+8) حركة 14وفي عالم األحالم ، من كل دوحة            

 (3+4) تحركا 7تلقاك معبر                                     
 (3+6+5)  حركة 14وباب غفا بين الشجيرات أخضر              

 (8+ 7)  حركة 14لقد أثمر الصمت )الذي كان يثمر             
 (6+4+5)  حركة 14مع الصبح بالبوقات او نوح بائع(             

 (3+4+8) حركة 14يتبين من الذكرى وكرم يقطر                 
 (7) حركات 7                            على كل شارع    

 (4+3) حركات 7فيحسو ويسكر                                 
حركة (  8،  7،  6،  5،  4، 3) تحوي مجموعة من .الدعاماتنجد ان ابياتها  

 وهذا ما سنسميه بقصيدة النثر.
 هي: بصورة عامة في كل اللغات والدعامات

 يقابلها فاعل )بتسكين االم(ثنائية الحركة / -1

 ثالثية الحركة / يقابلها فاعلن  -2

 رباعية الحركة /يقابلها فاعالتن-3

 خماسية الحركة / يقابلها متفاعلن-4
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 المصادر
 

تأليف العالمة انطون التكريتي )البليغ( ـ القرن التاسع / علم الفصاحة ـ  .1
 2014ترجمة المطران صليبا شمعون ـ منشورات دار المشرق 

 االشعر عند السريان / مار فليكسينوس يوحنا دولباني .2

االقسطاس المستقيم في علم العروض / تأليف جار هللا الزمخشري حققته  .3
 وعلقت حواشيه ـ د . بهيجة باقر الحسني

 تحقيق ما للهند من مقالة مقبولة أو مرذولة / البيروني .4

 اااليقاع في الشعر العربي / مصطفى جمال الدين .5

 موازين الشعر العربي باستعمال األرقام الثنائية / د. محمد طارق الكاتب  .6
 موازين الشعر العربي/ زهير محمد حسن .7

تاريخ األدب السرياني / تأليف روبنسن دوفال ـ ترجمة األب لويس  .8
 القصاب

 / المطران اسحق ساكا 5االسريان ايمان وحضارة ج .9

البطريرك أغناطيوس أفرام  اللؤلؤ المنثور في آداب اللغة السريانية / .10
 برصوم

 االلمعة الشهية في نحو اللغة السريانية / أقليمس يوسف داود .11

 االكنز الثمين / جبرائيل قرداحي .12

 أدب اللغة اآلرامية / البير ابونا .13

 كميل افرام البستاني ـ بولس كبريالاآلداب السريانية ـ بأجزائها /  .14

 الحاضر/ تاريخ االدب السرياني من نشأته إلي الوقت  .15
 د. مراد كامل   د. محمد حمدي البكري   د. زكية محمد     

 شرح المعلقات السبع / أبي عبد هللا الحسين الزوزني .16
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 تاريخ االدب العربي / حنا الفاخوري  .17

تاريخ الشعر العربي حتى أواخر القرن الثالث الهجري / نجيب محمد  .18
 البهيتي

 إبراهيم موسى هنداوي األثر العربي في الفكر اليهودي /د.  .19

 مجلة آفاق عربية .20

21. -assryin gramr / by  fr gabriel of st. gosef ocd 

دروس في اللغة العبرية / رمحي كمال ـ أستاذ الدراسات الشرقية جامعة  .22
 دمشق

 الموشحات العراقية منذ نشأتها الى القرن التاسع عشر/ .23
 د. رضا محسن القريشي     

 -نصوص عبرية من العصر الوسيط / د. محمد عبد اللطيف عبد الكريم  .24
 أستاذ اللغة العبرية  جامعة بغداد 

 وشحات سليمان أولى األناشيد السريانية / األب د. افرام الدومنيكيم .25

 من االنترنيت -د. عبدالعزيز نبوي  /موسوعة موسيقى الشعر .26
 مي ذووى ئةدبي كوردي /د مارف خةزندار -28
 عدة مقاالت من االنترنيت  -29
 المجموعة الكاملة لقصائد ماليي الجزيري -30
 المجموعة الكاملة ديوان احمدي خاني  -31
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 المؤلف في سطور
 

 +   االسم الثالثي : نزار حنا يوسف  الديراني
ديرابون ـ  -العراق  +   مسقط الرأس  وتاريخ التولد :

 .1956زاخو 
بكالوريوس ادارة واقتصاد ـ +   التحصيل الدراسي : 

 الجامعة المستنصرية
لنشاط  االدبي :+    ا

عضو الجمعية الثقافية للناطقين يالسريانية   
 .1981 – 1977/ عضو الهيئة االدارية  للسنوات  1976منذ سنة 

/ عضو  1977عضو اتحاد االدباء والكتاب السريان منذ سنة  
 .1979الهيئة االدارية سنة 

 . 1983ام لالدباء والكتاب العراقيين منذ سنة عضو اتحاد الع 

 .1985عضو اتحاد ادباء العرب منذ سنة  

عضو مكتب الثقافة السريانية في االتحاد العام لالدباء والكتاب  
 .2000ولغاية  1985العراقيين من سنة 

 امين سر نادي االدباء والكتاب العراقيين 

رئيس اللجنة الثقافية عضو الهيئة االدارية لجمعية اشور بانيبال ـ  
 ولدورتين متتاليتين 1994منذ سنة 

عضو اللجنة الثقافية في الرهبنة االنطونية الهرمزدية من سنة  
1994-2007  

 .2003لمجلس القومي الكلدوآشوري السرياني سنة مؤسسل عضو 

وعلى  2010ـ  2003رئيس اتحاد االدباء والكتاب السريان منذ سنة  
 متتالية .مدى ثالث دورات 
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 2004نائب االمين العام التحاد االدباء والكتاب في العراق منذ سنة  
 2010ولغاية 

 عمل عضواً في تحرير مجلة قاال سوريايا . 

 عمل عضواً في تحرير مجلة االديب السرياني ومديرا للتحرير. 

 عمل عضوا" في تحرير مجلة ربنوثا . 

 عمل عضوا" في تحرير مجلة االديب العراقي.  

 ال عدة دروع وشهادات تقديرية ن 

معهد التي تمنح من قبل  2015حاصل على جائزة شربل بعيني لعام  
األبجدية في مدينة جبيل اللبنانية التاريخية، وباسم مؤسسة الغربة 

 االعالمية في أستراليا
 البحوث المنشورة    + 

فضال عن عشرات القصائد وعشرات المقاالت المنشورة في الجرائد العراقية 
 )العراق ، القادسية ، الثورة ، الزمن ، بابل ، قويامن ، بهرا ، الصباح .. ( 

والمجالت )الف باء ، قاال سوريايا ، االديب السرياني ، الطليعة االدبية ، االديب 
ديانا ، نجم بيت روح ، ربنوثا ، رديا كلدايا ، العراقي ، بانيبال ، االفق ، قيثارة ال

نوهدرا ، نشرة اثرا )الوطن( ، نشرات مهرجانات اشور ، االبداع نهرين ، 
السرياني ، القوش ، بابل( ومجالت اخرى خارج العراق وعشرات المقاالت 

 والقصائد في الصحف االلكترونية ، نشر المؤلف البحوث التالية:
 النا الحبيب / مجلة قاال سوريايا العدد االخير.      لوحات فلكلورية من شم -
 التكرار في الشعر السرياني المعاصر / مجلة االديب السرياني . -

 لسية المنشأ ام سريانية ـ بالسريانية / مجلة ربنوثا. دالموشحات هل هي ان -

 ملحمة قاطينى ـ بالسريانية / نشرة اشور .       -
 ـ بالسريانية/ مجلة ربنوثا . الشعور القومي لدى حكام اورهاي -

 الرهبنة في فكر افراهاط / مجلة ربنوثا . -



 
 

 132 

 2016 اوزان الشعر والحلق ات المفقودة

الدير بين مأساة الحياة والبحث عن السعادة )دراسة في قصيدة نازك  -
 المالئكة ( / مجلة ربنوثا .

 الثقافة كما يفهمها علماء االنثروبولوجيا / مجلة ربنوثا . -
 الشعري / مجلة ربنوثا . تحديد تاريخ مزامير سليمان استنادا الى شكلها -
 الموت والبعث في قصائد بدر شاكر السياب / مجلة الفكر المسيحي . -

 رسالة ابجر الى المسيح بين الحقيقة والخيال / مجلة قيثارة الروح .  -

 / مجلة بانيبال. )بالعربية( الموشحات هل هي اندلسية المنشأ ام سريانية  -
 / مجلة االديب العراقي.اوزان الخليل هل هي اصيلة ام مستوردة   -

 بحوث اخرى ضمن مؤتمرات االدب السرياني -

ومجلة سفروثا  في مجلة رديا كلدايا ومجلة نوهدرا وتراجم عدة دراسات -
 ومجلة نجم بيت نهرين

 * كما شارك في العديد من المهرجانات والمؤتمرت والندوات.
 / دهوك. 1986مهرجانات نوهدرا منذ سنة  -
 .1988المهرجان الديني االول / نينوى   -
 المهرجان الكردي الثالث / اربيل . -

 مهرجانات اشور منذ مهرجانها االول / بغداد جمعية اشور. -

 مهرجانات االبداع السرياني جميعها / نينوى ـ بغديدا. -

 مهرجانات  القوش جميعها / نينوى ـ القوش. -

 مهرجانات المربد / وزارة الثقافة في العراق -

 مهرجانات بابل / بغداد نادي بابل. -

 مهرجاني الجواهري / تحاد االدباء العراقيين -

 مهرجانات برديصان  / اتحاد االدباء والكتاب السريان -
مهرجان المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية ـ وزارة الثقافة في اقليم   -

 كردستان / عينكاوة.
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 سوريا.مهرجاني اللغة السريانية /القامشلي ـ   -
 ندوة المجمع العلمي العراقي ـ هيئة اللغة السريانية .  -
 مؤتمرات االدب السرياني /اتحاد االدباء والكتاب السريان.  -
 مؤتمر المثقفين العراقيين / وزارة الثقافة .  -

 2004مؤتمر حوار الحضارات / بغداد  -

 المؤتمر العام للكنيسة الكلدانية في منتصف التسعينات  -

 2013ث الشرقي /جامعة القاهرة مؤتمر الترا -

 2014مؤتمر التراث السرياني/جامعة القاهرة  -

مثل دائرته في مناقشات موضوع المهجرين والمرحلين في كل من االردن  -
 )مرتين( والكويت

 مؤتمر التراث العربي والسرياني / جامعة الكسليك  -

 عدة مؤتمرات لالقليات القومية في العراق -
رك في العديد من االماسي المحاضرات واشتكما القى العديد من  

 الشعرية
 عدة محاضرات في جمعية اشور بانيبال. -
 عدة محاضرات في عينكاوة/ اربيل. -
 محاضرة في اتحاد ادباء الكرد /دهوك. -

 محاضرة في بغديدا / قره قوش ـ نينوى. -

 محاضرة في نادي بابل . -

 ملبورن ـ استراليامحاضرة ومشاركة في عدة فعاليات ثقافية في مدينة  -

 محاضرة في بيروت / الرابطة السريانية -

 عدة محاضرات في اتحاد االدباء والكتاب في العراق -

 كنائس )بغداد ـ عينكاوة ـ زاخو(المراكز الثقافيةل عدة محاضرات في -
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عدة اماسي اقامتها ) الجمعية الثقافية ، جمعية اشور بانيبال ، اتحاد  -
، نادي التعارف ، نادي نمرود ، نادي سومر ، االدباء والكتاب في العراق 

 نادي  القادسية ، ...(.

قدم العديد من الحلقات الثقافية في فضائية اشور واجريت معه عدة لقاءات  -
 في الصحف والمجالت والفضائيات

كان له اعمدة اعالمية في صحيفتي بهرا )الورقية( وصحيفة عينكاوة دوت  -
 كوم االلكترونية

 

الصدارات  +    ا
 * الشعر

 بالسريانية  .  1984شهيد من ديرابون / مطبعة الحوادث سنة     -1
 ـ بالسريانية والعربية ـ.  1986المطر لحن الذكريات / مطبعة اطلس      -2
صراع الوجود / من اصدارات اتحاد االدباء العراقيين ، مطبعة دار الشؤون   -3

 ـ بالسريانية والعربية   1994الثقافية. سنة 
 ـ  بالسريانية . 2001مقعد شاغر / مطبعة اليرموك  سنة  ـ  -4
 ـ شعر لالطفال . 1999لمن تغني العصافير  / مطبعة اليرموك  -5
 الصراع الساخن / سرياني من اصدارات وزارة الثقافة في اقليم كردستان -6
كل االرض عند الحكماء سوية / سرياني ـ من اصدارات اتحاد االدباء والكتاب  -7

 السريان 
 هكذا تكلم كياسا  / من منشورات المركز الثقافي االشوري   -8

دراسات االدبية  * ال
 .  1989الكيل الذهبي في الشعر السرياني  / مطبعة اليرموك  -9

 .1998/ مطبعة اليرموك  قصيدتنا المعاصرة ) قصيدة القرن العشرين (  -10
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االيقاع في الشعر ـ دراسة مقارنة بين السريانية والعربية ـ / مطبعة اليرموك  -11
 .2000سنة 
 .2002رسالة مارا بن سرافيون  / من منشورات المجمع العلمي العراقي  -12
اضواء على تاريخ االدب السرياني / بالعربية ـ من منشورات دار الشؤون  -13

 2007ـ وزارة الثقافة بغداد  الثقافية
مديرية الثقافة والنشر الكوردية ـ بغداد معالم الحداثة في الشعر السرياني /  -14

 وزارة الثقافة 2014
الحلقات المفقودة في تاريخ الشعر واوزانه ) دراسة مقارنة بين السريانية  -15

 والعربية والكوردية واللغات االخرى المجاورة( بين يديك
لتر   *  جمةا

من الشعر العربي الحديث / من منشورات مركز مار كوركيس الثقافي  ـ بغداد  -16
2003. 

من الشعر العربي المعاصـر ـ ترجمـة / مـن منشـورات اتحـاد االدبـاء والكتـاب  -17
 وعلى نفقة دار الهدف للطباعة واالعالم والنشر السريان

/ من  الى العربيةفي البدء كان الصراع / ديوان شعر ـ ترجمة من السريانية  -18
 وزارة الثقافة 2013منشورات دائرة الشؤون الثقافية بغداد 

/من منشورات مؤسسة الغربة ـ  الشاعراللبناني شربل بعيني ومعانات الهجرة -19
 2015استراليا 

تفرقة م  * 
درب الصليب  ـ بالسريانية ـ  اعادة صياغة ـ / من منشورات مركز مار   -20

 .2003كوركيس الثقافي ـ بغداد 

 ديرابون بين الماضي والحاضر / مركز مار كوركيس الثقافي. -21
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ع*  هز للطب ا  ج

 
 من الشعر العراقي المعاصر / ترجمة الى السريانية-1 
 اعادة صياغة طقس القداس بالسريانية المعاصرة -2
 الصرة والعشب / مجموعة شعرية بالسريانية-3

 عدة مجاميع شعرية بالعربية-4

 2013لغاية  1965 مذكراتي من سنة-5
 


