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 فصلية، اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهباجملة 
ش/ . هـ 1400صيف ، 59الـ العدد ، حمكمة ةيعلم

 33-56 صص؛ م 2021

 وصف يفحرتي ة البسيميائية الكمال واالعتدال يف قصيد: الكامل قصراً وحبراً 
 قصر الكامل
  نوع املقالة: أصيلة
 علی أصغر قهرماين مقبل

 أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة الشهيد هبشيت، طهران
 18/11/1399البحث:  اتريخ قبول 26/05/1399 البحث: اتريخ استالم

 
 امللّخص

ع تسديية خانً لالنسداا  مدل و اللامد لقد نظم البحرتي قصيدة يف مدح املعتز ابهلل عندد نزولدب بقصدر اللامدل يف الند روخ، وا تدار
أن  يف اددصا الدراسددة ب. حاولنددافقددا  ب صددا اددصا القصددر الظددصي ا تاددخ لنددا التدداربح ي  ت صددياا  البحددرتي الدقيقددة لدد القصددر،

دددد الشددداعر يف ا تيدددان هبدددا أ  ددد نلتشدددا مظددداار الليدددال وا عتددددال الظددديت ورد  يف القصددديدة، تعيظ ج د عدددر طربددد  املدددنها بتعيظ
ددد يف ا صددائي. ونلننددا ا سددتنتاا شنظ الشدداعر تعييائي مددع ا سددتعانة ابملددنهج التحليلددي ا حيالسدد قدداً وخنيظدداً تيددار اللامددل ن ايظ

وخ ا تيدان ابلند ر  عتددال، ملدل، يىل جاند  املظداار ار درن مدر الليدال وا عدبوالتناسد  مللقصيدة يف قصر اللامل للتنسي  
ن بلبد  أنظ ايً ملت مداً شلقصدر  ددظ ن مهندسدي االقدار  أنظ البحدرتي قدد  ددظ  ، حبيد  بتبدادر يىل ذادروا اتيا  جبيالية القافية

 يدوحب أجدر شن بتظصا ابللامل كيا بشهد بصلك التاربح.القصر الظصي بناا مل
 
 البحرتي، العروض العريب، قصر اللامل، حبر اللامل. :الرئيسة الكلمات
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 املقدمة
عراء شدمدر أكد  ادد  284-205)أب  عبادة ال ليد بر عبيد بر تىي التن  ي ال ائي املشه ر ابلبحرتي 

 . يدد  يف ألدا ب 15اندب ادداوخ دب  كلد  ا نتداا يذ بت  ينظددبالعصدر العباسدي يىل جاندد  أيب  ظدا  واملتند ظ
صددا و هددا ، أمهمشدده ر ابل صددا بشدداظ أن اعددب كيددا ادد أغددراض متعددددة كاملدددح وال صددا والغددزل.  

 ولددد  ا ندددل» ووصدددا القصدد ر، كددان م لعددداً ب صدددا مظدداار العيدددرانوصدددا العيدددران، يذ  ال بيعددة و 
بقدد  أال صددا  البحددرتي ال صددا يف شددعرا لددصا  أالددرا باندداء أغرا ددب، وللنددب حدد  اسددت د  فددرظ 

 . 92: 1953)سيد ارال، « عل  مسعة شعرا، و لد بسببب أول ما  لد
ر وصدا فيهدا قصد الظيت ي قصيدتب الالميظة يف مدح املعتزظ ابهللومر قصائدا املهية يف القص ر ا

صدديدة امل تددار للق  الدد خناللامدل وصددااً دقيقدداً يف رسدم تااصدديل القصددر رمسداً حسظددياً. ومددر املغدري أنظ 
 ر ارسئلة التالية:نربد يف اصا الدراسة أن جني  عا  اللامل أبضاً. 

 املنظ   فيب القصيدة؟ما عالقة اللامل امساً للقصر وللبحر الشعري  -
 م البحر؟قصر واسما مظاار الليال وا عتدال الظيت ورد  يف القصيدة يىل جان  اسم ال -
ددد -  جنددداح ثددد ا يفيف ا تيدددار اللامدددل كيطدددار يبقددداعي للقصددديدة ومدددا اددد  أ د البحدددرتيادددل تعيظ

ظددددم ندمة يف الشددداعر يف اددددصا ا  تيددددار يىل جاندددد  ااصدددائمل ا بقاعيددددة ار ددددرن املسددددت 
 القصيدة؟

التحليلدي هج لد  املدنفيذن سنركظز عل  القصيدة وسندرسها دراسدة عرو دية سديييائية اعتيداداً ع
 ي.مع ا ستعانة ابملنهج ا حصائ

 
 خلفية البحث

رسدائل لتد  واللفلتب  عنب ا ااتمظ ابلبحرتي اردابء والنقاد والدارس ن منص القدمي يىل أايمنا اصا،
ل وا بقددا ، بدد  العددروضيف انددادرسددها أن ناجلامعيددة واملقددا   وللنهددا ا تعدداة القصدديدة الظدديت نربددد 

اب طددددار   اتيددددا استشددددهد البدددداحل ن شبيددددا  مددددر القصدددديدة رمهيتهددددا وشددددهر ا يف أحبدددداثهم دون ا
 ا بقاعي للقصيدة. فننصكر بعض اصا ارعيال:

يف كتابدددب أ بددار البحددرتي م لدددع القصدديدة وكيايددة ينشددداداا أمددا  امليددددوح  أورد أبدد بلر الصدد ي
، وللنب ا بزد عل  امل لع بيتاً ومرظ  107-106: 1958)الصد ي،  عب للقصيدةويقرارا ابل رب عند استيا
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كيددا   نددرن ااتيامدداً هبددصا القصدديدة عنددد أيب القاسددم املمدددي يف كتابددب امل اخنددة عليهددا مددرور اللددرا .  
 .ب  ال ائيظ  وعند املعرظي يف كتابب عب  ال ليد

وللر ا  بقاعيةأشعارا مر الناحية ا كصلك نالحخ مقا   ورسائل جامعية ح ل البحرتي و 
صا ارعيدال اكر بعض بتناول أصحاب اصا ارعيال اجلامعية القصيدة الظيت نربد أن ندرسها، فنص 

 منها:
حماولة يف »عن اهنا  رسالة املاجست  1991أعدظ عبدالاتاح للرد يف جامعة حميد ااامس سنة 

وا   حنر بصدداايدة الظيت، ا بنتاول القص«البحرتيدراسة بعض مل ان  البنية ا بقاعية يف دب ان 
 ب رد بيتاً واحداً مر القصيدة كشااد يف رسالتب.

سددنة  «ر العباسديوصددا القصد ر يف الشددع»هندا رسددالة املاجسدت  عن اعدداد قدا  ثدرو  وادددان إ
رن فندد لشددلل.افددىت  شبيددا  مددر القصدديدة فدددرو مضددي هنا دون  جبامعددة النادداح ال طنيددة 2003

لرسددالة دون ااددصا  يفارة عددابرة يف اددصا الرسددالة تددرتبا و  دد عنا واددصا اددي عبددارة وحيدددة ورد  عبدد
لعباسدي اليادة ااتتالظد  شداعربة البحدرتي يف اسدت دا  حبدر اللامدل يف وصدا قصدر »غ اا واي: 

ا تدددداعر قددددد املعتددددز املعددددرو، ابللامددددل، ولسددددنا ندددددري ين كددددان ذلددددك وحددددض الصدددددفة أ  أن الشدددد  ظ
 .  228: 2003)وادان،  «ا تياراً 

دور التلدرار »هندا رسالة املاجست  عن ا 2014كصلك أعدظ وسيم القبالوي يف جامعة جرش سنة 
 ان دراسدددة رو الددددب، فدددال جندددد فيهدددا أيظ أشدددارة يىل القصددديدة كيدددا ا بدددد«يف م سددديق  شدددعر البحدددرتي

مؤمندا   يظ  كاتبتباات الرتاث العريبيف جملة  2015ُصدر يف  ربا  مقا ً  وجدان صلكك  عرو ية.
،  112-87صدمل ) «لبحدرتيظداارة التلدرار يف شدعر ا»بدور التلرار يف أشعار البحرتي وعن اندب  الشامي

 فلم برد فيب ااتياماً ابلقصيدة الظيت حنر بصدداا.
ها هي رغم أمهيتفلبحرتي كيا درسنا املقا   الظيت أُعدظ  يف يبران يف السن ا  ار  ة ح ل ا

برة د دراسا  عاجن  ما غ عرو ية م سيقية ملقارنة عادة، فال جند فيها معاجلةلدراسا  ايف جمال ا
 .فحس  م سيق  القصيدة السينيظة تقتصر عل 

 
 يف الشعر العريب املضمونبني الوزن و  إشكالية التناسب. 1

بتبدد ظ مددر حدددب  أرسدد  طاليس عددر الشددعر اليدد انين أنظ انالددك عالقددة بدد  مضددي ن الشددعر ووخنددب 
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 انظددددر:)حبيدددد  ا ددددتملظ للددددلظ غددددرض مددددر ارغددددراض الشددددعربظة وخن  ددددا ظ اسددددتعيلب الشدددداعر اليدددد انين 
ددددد ا  راء  ، 16، 15، 14، 13 : 1953أرسددددد  طاليس،  دددددد علددددد  ذلدددددك الاالسددددداة املسدددددلي ن الظدددددصبر ااتيظ وأكظ

والي اننيدد ن  »مددع ينلددار اددصا الظدداارة يف الشددعر العددريب كيددا صددرظح بددصلك ابددر سددينا قددائاًل:  أرسدد  
كان  هلم أغراض حمددودة بق لد ن فيهدا الشدعر، وكدان ا  صظد ن كدلظ غدرض بد خن علد  حددة ، وكدان ا 

ادصا أمظدا الادارايب قبدل ابدر سدينا فقدا  يف   165 : 1953)ابدر سدينا، . « وخن ابسدم علد  حددة  بسيظ ن كلظ 
ينظ ُجددلظ الشددعراء يف ارمددم املا ددية »اجملددال وقارنددة الشددعر اليدد انين ابلشددعر العددريب والاارسددي بق لددب: 

واحلا ددرة الظددصبر بلغأنددا أ بددارام  ل دد ا أشددعارام شح اهلددا وا برتبدد ا للددلظ ندد   مددر أندد ا  الشددعر وخانً 
م جعلد ا للدلظ ند   مدر أند ا  ال شدعر ن عداً مدر أند ا  الد خن، ملدل أنظ معل ماً ي ظ الي انني ن فقا؛ فيهنظ

أوخان املدائح غد  أوخان اراداجي، وأوخان اراداجي غد  أوخان املضدحلا ، وكدصلك سدائراا. فىمظدا 
غ ام مر ارمم وال  ائا فقد بق ل ن املدائح شوخان كل ة ممظا بق ل ن هبا ارااجي يمظا بللظها ويمظا 

  153 : 1953)الاارايب، . « ب ب الي انني ن شكلراا، وا بضب  ا اصا الباب عل  ما
مددر ارغددراض  لددلظ غددرضو  غددرو يف أنظ ا سددتقراء البسدديا بؤبظددد أنظ الشددعر العددريب ا  صظددمل ل

تن ظعدة غدراض شدعربة م  بدل ربب، كيا نرن أنظ الشعراء منص القدمي است دم ا ال الشعربة وخانً  اصظاً 
لغددزل يىل جانبهددا اهلادداء و دام يف املدددح والا ددر والددر ء وابددل متناقضددة أحيدداانً، يذ نظيدد ا فيددب قصددائ

نظ الشاعر بعين أ واحللية. ومر جهة أ رن نالحخ تعدُّد ارغراض يف  ير قصيدة واحدة، واصا
ة أغددراض عدد  عدددظ مجأتدد  بعدددظة مددر ارغددراض الشددعربة دون أن بغدد ظ وخن قصدديدتب، حبيدد  القصدديدة 

ال علدد   ، و د  ملددالشدعر العددريب منددص نضد جب قبددل ا سدداليىل بدددااي  واددصا ظداارة تعدد د شدعربة. 
قصدديدة  يف  ددير ذلددك املعلظقددا ؛ فالشدداعر كددزا  بددر أيب سددلي  مجددع النسددي  واملدددبح واحلليددة

ا در يف  دير حيل والواحدة عل  حبر ال  بل، يىل جان  طرفة بر العبد الظصي أت  ابلنسي  والر 
 قصيدة عل  ال  بل أبضاً.

شنظ الشدددعر العدددريب ا غعدددل لاغدددراض نسدددقاً وخنيددداً  اصظددداً للدددلظ منهدددا، بدددل ا سدددتنتاا  لرييفددد
اسدددتقبل الدددصويب العدددريب أن بسدددل  كدددلظ غدددرض شدددعري يف أيظ وعددداء وخينظ بتناسددد  مدددع اناعدددا   

كدل قصديدة علد  حددة. فلدصلك ا بادتح عليداء العدروض العدريب مندص   قرضالشاعر وأحاسيسب عند 
املضي ن ابل خن، فال جند يف أمظها  اللت  العرو ية كالماً يف اصا أسيسب ابابً مستقالً يف عالقة 
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ينظ اسددتعراض القصددائد القدنددة وم  دد عا ا   بلدداد بشددعران ولددل اددصا الت يدد ، أو الددربا »اجملددال. 
ب  م     الشعر ووخنب. فهم كان ا ندح ن وباا رون أو بتغزظل ن يف كلظ حب ر الشعر الظيت شاع  

ددا نظيدد  عندددام. وبلاددي  أن نددصكر املعلظقددا  الظدديت قيلدد  كلظهددا يف م  دد   واحددد تقرببدداً، ونددصكر أهنظ
وا وخانً  اصظداً مل  د    مر ال  بل والبسديا وااايدا والد افر واللامدل، لنعدر، أنظ القددماء ا بت د ظ

  177 : 1972)أنيس، «.  ا ظ 
القددة ع» ن انددبابابً ع «عددز، علدد  وتددر الددنملظ الشددعري»قددد فددتح عيددر حميددد ال الدد  يف كتابددب 

اء بعدض النقظداد قددناً وحددبلاً،  فد د فيدب آر   158-152  :2000ال الد ،  )راجدع: «البحر ابلغرض الشدعري
، وكصلك عبدهللا ال ي  اجملصوب ويبراايم  ،شلري عيظدادأنيس و  كىيب االل العسلري والقرطاجينظ

 شدعربة وشدع ربة اربتد  حتد اء ابدلق حمابدد،ينظ البحر شدلل يبقداعي »يستنتج قائاًل: فوبناقشهم 
 قيية مر ان القاً  يايا، بننح الصي فالشاعر ا  مسبقاً، امتياخاً  نلك   فه  كصلك ورنب خمتلاة،
. «وأفلارا أحاسيسب عر  للتعب ويغابياً  م فقاً  ت ظيااً  البحر ت ظيا عل  وقدرتب الشعري، يبداعب

 ا تيددار يف ا بتددىمظل ن الشددعراء و  سدديظيا الشددعراء اللبددار كددانوغالدد  الظددرظ أنظ   156 : 2000)ال الدد ، 
بقددددا  ناصددددر ا وخن وقافيددددة متناسددددب  مددددع الغددددرض الشددددعري الظددددصي كددددان ا بقصدددددونب، يىل جاندددد  ع

يددا ب صددي أبدد  ضددي ن. كالدددا لي الظدديت تاضددي يىل جندداح القصدديدة يف يغدداد الددتالل  بدد  الشددلل وامل
بدد اين الظديت تر حضدر املعدويذا أرد أ أن تعيل شعراً فى»ائاًل: االل العسلري مر بربد نظم قصيدة ق
عداين ؛ فيدر املتيلهاقافية تهلا وخانً بتىتظ  فيب يبراداا و  واطل   نظيها فلرك، وأ  راا عل  قلبك، 

اة قاً وأبسر كلقرب طربما تتيلظر مر نظيب يف قافية و  تتيلظر منب يف أ رن، أو تل ن يف اصا أ
  139: 1998ب  االل، )أ«. منب يف تلك

فددددديذن تددددداول الشددددداعر أن غدددددد تناسدددددباً وتاللمددددداً أكلدددددر فدددددىكلر بددددد  املضدددددي ن الشدددددعري وبددددد  
بع ددددددي الشدددددداعرأ  -علدددددد  سددددددبيل امللددددددال   احلصددددددر-الدددددد خن امل تددددددار لددددددب، و  ربدددددد  يف أنظ الدددددد افر 

بع يدددددددب البسددددددديا يملانيدددددددا   كيدددددددايملانيدددددددا    تع يدددددددب اروخان ار دددددددرن كالبسددددددديا واللامدددددددل،  
غدددددداا يف الددددد افر. كدددددصلك مدددددع أنظندددددا   ننلدددددر أنظ غر ددددداً كاملددددددبح يف اردب العدددددريب يف  ن  أ دددددر 

 تلددددددددا ل نددددددددب  ،عصدددددددد ر خمتلاددددددددة انصدددددددد ظ يف أوخان متعددددددددددة، نلدددددددد  شنظ املدددددددددبح يف الدددددددد افر مددددددددلالً 
وصدددددبغتب عدددددر املددددددبح يف ال  بدددددل أو ااايدددددا. كيدددددا ندددددرن أنظ الدددددصويب اجليددددداعي رصدددددحاب اللغدددددة 
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ة مدددددددر عصدددددددر يىل عصدددددددر، فيددددددد خ ذلدددددددك يف نسدددددددبة اسدددددددتعيال اروخان الشدددددددعربقدددددددد بت ددددددد ظر وبتغددددددد ظ 
 ، فعلدددد  سددددبيل امللددددال نالحددددخ أنظ ال  بددددل أكلددددر اسددددتعياً  منددددص العصددددر اجلدددداالي يىل هنابددددةأبضدددداً 

وللدددددددر اللامددددددددل والبسددددددديا بللددددددددر اسدددددددتعياهليا يف العصددددددددر  . 191: 1972)أندددددددديس، العصدددددددر ارمددددددد ي 
لا ال  بددددددددلأ يف و ذ جدددددددداوخ اللامدددددددل وجمددددددددز راء، يالعباسدددددددي وبتادددددددداوخان ال  بدددددددل عنددددددددد بعددددددددض الشدددددددع

املصددددددددر )، كيدددددددا جددددددداوخ البسددددددديُا ال  بدددددددلأ عندددددددد أيب نددددددد او  194: املصددددددددر ناسدددددددب)دبددددددد ان أيب العتاايدددددددة 
  .196: ناسب

 
 وحماورها . التعريف بقصيدة البحرتي يف قصر الكامل2

االياة    869-866اد/  255-252) الفة يف مدح املعتزظ ابهلل اي ينظ القصيدة الظيت حنر بصدد دراستها 
 لعها:عباو، واي قصيدة  ميظة يف حبر اللامل، وم الاللال  عشر مر  لااء بين 

 ِالِ ر ذالأ  كانأ بُعتأُ  ااِجٌر يف واِصِل     أأو ُبستأقاُد ِلُيغرأ   مِ 
  166: 2، ا1911)البحرتي، 

صدديدة يف د  القلنسددح، يذ ور أمظددا ابلنسددبة يىل عدددد أبيددا  القصدديدة، فهنالددك ا ددتال، بدد  ا
 بيتاً  42يف  قي  حسر كامل الص يف ، و  288-284: 1، ا1996)البحرتي،  بيتاً  39طبعة يبليا حاوي 

 424مدر خم د ق قددمي ملتد ب سدنة  صلك يف ال بعة املصد ظرة. وك 1650-1646: 3، ا1964)البحرتي، 
   اصا ال بعة. ، وحنر قد اعتيدان عل 167-166: 2، ا1911)البحرتي، بيتاً  40اد، 

 نلننا أن نقسظم القصيدة مر حي  املضي ن يىل احملاور التالية:
تقليدبدة علد  غدرار الشدعر العدريب مندص   : ادي مقدمدة9-1النسي  أو املقدمظدة الغزليدة )ب  -

 العصر اجلاالي يىل خمر الشاعر.
 زظ ابهلل بق لب: عت: بت لمل الشاعر مر النسي  يىل مدح امل 17-10)ب املدبح  -

ب: لِيأُد  لأنا املعتدأزُّ ِينَّ ِوُلِلِب       عأزَّ اهلُدن وأ 10ب  ُل الباِطلِ ا  أال أ
أدمدج و  ،ر ابلتاصديل: وصا لنا الشداعر م اصداا  القصد 32-18)ب وصا قصر اللامل  -

 اعر ابسدددمبعدددد أن صدددرظح الشددداد يىل املددددح  دددالل ت صدددياا  القصدددر، ال صدددا ابملددددح فعددد
 القصر  الل احمل ر اللاين قائاًل: 

 اللاِملِ  ِتناءِ  اب: لأيظا كأيأل أ رأِوبًَّة وأعأزنأًة       أأعيأل أ رأأبأكأ يف16ب
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 ابل صا ابلبي  التاي: الشاعر ببدأ 
أزألَّ اِر : ُذِعرأ احلأياُ  وأقأد تدأرأَّنَّأ فأ قأُب     ِمر مأنظأر   أ ِ 18ب

 اائِلِ  ةِ مل
 بدددر املعتدددز الشددداعر املشددده ر : ويظ العهدددد اددد  عبددددهللا 38-33)ب مددددح ويظ العهدددد لل الفدددة  -

 اعر:الظصي كان طااًل خمر ينشاد اصا القصيدة. ببدأ اصا احمل ر بق ل الش
 ملتأ اِولِ رِاا ادأا يف الِسرِظ الَّيت     تأِعُد اللأل أ بِ عأبدأهللاِ  : وأرأأب أ 33ب

 . 40-39)ب حسر ال ل  والشرب ة  -
 هدا اد  يف غدرضكد  منفيتب ظ لنا مر عدد اربيا  للل حمد ر مدر حمداور القصديدة أنظ اللدمظ ار

مة صا يف  دفيستغلظ غرض ال  ال صا، فال عا  مر ذلك رنظ البحرتي ا  ابر  يف ال صا 
 نزا وصا القصر ودح امليدوح. فيذن، الغرض ارساسي وا  املدح

 
 التعريف بقصر الكامل. 3

هم علد  رأسدالاارسية، ف لعيارةااتمظ االااء العباسي ن الظصبر عاصرام البحرتي ببناء القص ر أثراً اب
معاددددم  يدددد ي عددددر بعددددض اددددصا القصدددد ر يف كتددددابحل.  دددددظث ايقدددد   ااددددد  247-232)ااالفددددة املت كددددل 

ا القصدددر عدددر ادددصيدددب ف، فتحددددظث «التددداا»البلددددان، للنظدددب ا غعدددل هلدددا مدددد اًل مسدددتقاًل ي  لقصدددر 
عتضد مث ما  امل: »ة بق لبوالقص ر ار رن الظيت بنااا االااء، وأشار يىل قصر اللامل يشارة عابر 

 دع أساسدب ودا املعتضدد و ي كدان ، وت ىلظ ابنب امللتاي ابّللظ فىمتظ عيارة التداا الدص289سنة  ابّللظ يف
كدددصلك مدددرظ أبددد بلر الصددد ي .   6-5: 2، ا1995)ايقددد   احليدد ي، « القصدددر املعدددرو، ابللامدددلنقضدددب مدددر 

 اللامدددلعتددزظ بددا امل ملددا»ابسددم قصددر اللامددل مددرور اللددرا  واكتادد  هبددصا العبدددارة عددر قدد ل الشدداعر: 
  التار يدددة لقصدددر يف اللتدددقليدددا ورد اسدددم ادددصا ا.  106: 1958)الصددد ي، « د لدددُ  عليدددب فىنشددددتب...

يف يف الصدد   لكامدد  واجلغرافيددة و  ندددري أكاندد  لددب تسدديية أ ددرن غدد  اللامددل، كيددا بددصكر حسددر
، كيا   نعدر،  1646: 3، ا1964)الص يف، حاشية  قي  دب ان البحرتي أنظ اللامل ا  قصر الساا 

. يف  الفبلتيل ي أمر بصلك وا  أحد االااء قبلبأنظ املعتزظ أمر ببنائب أ  كان  صاحل  ل بق ة املعتزظ
جلهلندا  ي لللامدل  وصا البحرت  ل »البحرتي للص ي عر اصا القصر: ارشرت يف حاشية أ بار 

ثنا عنب لعرب  اأمر اصا القصر العاي  جهالً اتمظاً، رنظ كت  التاربح واجلغرافيا عند  « بشيء  دظ
 . 106: 1958)ارشرت، 



 1400 صيف ،59 الـ العدد حمكمة ةيعلم فصلية، وآداهبا العربية للغة اإليرانية اجلمعية لةجم

40 

عدض اللتد ، باً يف أصي  ابلدمار عل  مرظ الزمر وا ببد  مندب ي ظ امسدقد  رب قصر اللامل و 
 ب بربشددة قليددب ددحاً منددوورد امسددب وم اصددااتب يف دبدد ان البحددرتي حبيدد  رسددم لنددا الشدداعر تصدد براً وا

لسدداا اا قصددر ، وصددا فيهددالسددحري. واجلدددبر ابلددصكر أن للبحددرتي قصدديدة أ ددرن يف مدددح املعتددزظ 
 :بياتب قائالً أا  الل أ رن لللامل، يذ ينظ الشاعر صرظح ابسم السا  الظصي تتيل أن بل ن تسيية

  نِ ِ جب  م       بدأرأخأ  ِل اِمِقها ِب أ ُ لَُّة عاش قأصرأ السااِ وأكأىأنَّ 
 كيا ملدظح ابسم اللامل يف البي  التاي:

 ِديبِ ُحسُنُب يف قألعأة       بأيضاء واِس أة  لِبأحر  حمُ  تألامألأ قأصٌر 
  150: 2، ا1911)البحرتي، 

 
 . مظاهر الكمال واالعتدال يف القصيدة4

 البح ،  يفنصكراا سانالك ما بتعيظد الشاعر أن بصكر مر مظاار الليال وا عتدال يف قصيدتب 
عل   شع ربتب فار   يف  كيا حناول است راا املظاار الظيت ا بتعيظد البحرتي بصكراا، وروا كان

 لسانب.
 
 الكامل قصراً . 1. 4

صدددرظح ف ي لدددب، قصدددر اللامدددل وا  دددتال، يف تسدددييتب وال اقدددع التدددار كيدددا أسدددلانا قبدددل سددد  ر عدددر 
 : البحرتي ابللامل امساً هلصا القصر   تسيية أ رن يف اصا القصيدة بق لب

 لاِملِ الاِء بِتنا: لأيظا كأيأل أ رأِوبًَّة وأعأزنأًة     أأعيأل أ رأأبأكأ يف 15ب
  167: 2، اسباملصدر نا)

 فيذن اسم القصر يف اصا القصيدة ا  اللامل و  شيء آ ر.
 
 . الكامل حبراً 2. 4

 قد وخظعنا اصا املبح  يىل املباح  الارعية التالية:
 . حبر الكامل1. 2. 4

ُبست را بعد  الظصي اللامل ا  البحر ااامس مر البح ر االيلية، والبحر اللاين مر دائرة املؤتلا
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ُمتأااعلر ُمتأااعلر »ووخنب املست را مر الدائرة: « ُمتأااعلر»ابتداءاً ابلسب  اللقيل، وتاعيلتب ال افر 
مسظي كداماًل لتلامدل حركاتدب وادي ثالثد ن حركدة، لديس يف الشدعر شديء لدب »ينظ اللامل . «ُمتأااعلر

يف اللامدل ثالث ن حركدة غد ا، واحلركدا  وين كاند  يف أصدل الد افر ملدل مدا ادي يف اللامدل، فدينظ 
خايدة ليس  يف ال افر، وذلك أنظب ت فظر  حركاتُب وا غئ عل  أصلب، واللامل ت فظر  حركاتب وجاء 

  58)اا ي  الت بزي،  ات: «. عل  أصلب، فه  أكيل مر ال افر فُسيظي لصلك كامالً 
تتبدد ظ لددي للبحددرتي  فددادة أكلددر قينددا إحصدداء البحدد ر الشددعربة ونسددبة اسددت دامها يف دبدد ان ا

 ملانة حبر اللامل ب  البح ر:

النسبة املئوية حسب  عدد األبيات عدد القصائد واملقطوعات حبر رتبة
 عدد األبيات

 27.85 4381 205 ط بل  .1
 21.78 3427 171 كامل  .2
 16.86 2653 148  ايا  .3
 11.69 1839 118 بسيا  .4
 8.34 1313 94 وافر  .5
 3.80 598 58 متقارب  .6
 3.61 569 39 منسرح  .7
 3.17 499 59 سربع  .8
 1.79 282 24 رمل  .9

 0.65 103 5 رجز  .10
 0.30 48 4 ازا  .11
 0.08 13 4 جمت ظ   .12
 0.025 4 1 مدبد  .13
 100 15729 930  كلظ 

 ق  عا  وكصلكئد واملفنالحخ أن حبر اللامل ا  يف الرتبة اللانية بعد ال  بل يف عدد القصا
 حس  عدد أبيا  ارشعار.

ا حصداء فرقداً شاسدعاً يف نسدبة اسدتعيال اللامدل حبدراً بد  البحد ر ار درن يف نالحخ يف ادصا 
 ألددا بيدد ، 50دبدد اانً تشددتيل علدد  أكلددر مددر  12، يف يحصددائية اسددت رجنااا مددر الشددعر العددريب
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)انظر:  ٪10، البسيا: ٪13.18، ال افر: ٪15.51، اللامل: ٪32عل  الشلل التاي: ال  بل: 

  ٪51/15صدددحيح أنظ اللامدددل يف الرتبدددة اللانيدددة يف الشدددعر العدددريب ) . 638-637: 2016قهرمددداين مقبدددل، 
  ، وللر كيا نشااد أنظ نسبة ا ستعيال تتلا ا تالفاً كب اً.78/21دب ان البحرتي ) يفو 
 
 . الكامل التامّ 2. 2. 4

هددا ورد  يف وخان منأتسددعة أوخان )الصدد ر ال خنيددة  لللامددل يف اللتدد  العرو ددية، سددتظة   لقددد ذكددر 
امدددل الددد ايف مدددر الل دواوبدددر الشدددعراء. فنادددد أنظ اللامدددل بسدددتعيل اتمظددداً يىل جانددد  الصددد ر ار دددرن

 بل ن عل  الشلل التاي:واجملزوء. فاللامل التا ظ 
 تااعلرمتااعلر متااعلر متااعلر     متااعلر متااعلر م
امددل كلدر واددي: اللأان و  واجلددبر ابلددصكر أنظ عددد اروخان التامظددة يف العددروض العدريب أربعددة أوخ 

.  474، 470، 459، 453: 5، ا1965ب، )ابددر عبددد ربظدددالتددا ظ، والرجددز التددا ظ، وااايددا التددا ظ، واملتقددارب التددا ظ 
 التا ظ. وقصيدة البحرتي اصا ليس  عل  حبر اللامل فحس ، بل عل  اللامل

يال البح ر بة استعحصاءا  الظيت تتعل  ب خن الشعر يف الدواوبر جر  عادًة حس  نسينظ ا 
كدل صد رة   ل ن حس و  الص ر ال خنية للل حبر مر البح ر، مع أنظ ا حصاء الدقي  غ  أن ب

امددل الل»بددة بدد ظ رتوخنيدة مددر  ددير البحدد ر. فددنحر يذن ندد رد انددا هبددصا الندد   مددر ا حصدداء للددي بت
 ار رن: ب  اروخان مر حبر اللامل، يىل جان  بقيظة اروخان مر البح ر «التا ظ 

 النسبة املئوية عدد األبيات تفعيالته اسم الوزن رتبة

 فع لر مااعيلر فع لر مااعلر   .1

 فع لر مااعيلر فع لر مااعلر
ال  بل ذو العأروض املقب  ة، 

 18.64 2932 الضرب املقب ض

 لر فاعالترمستاعِ فاعالتر   .2
 لر فاعالترفاعالتر مستاعِ 

 ااايا ذو العروض التامظة، الضرب
 16.48 2593 التا ظ اجلائز فيب التشعي 

 متااعلر متااعلر متااعلر   .3
 متااعلر متااعلر متااعلر

الكامل ذو الَعروض التاّمة، 
 12.40 1951 الضرب التامّ 

 مااعدلنت مااعلنت فع لر   .4
 مااعلنت فع لرمااعدلنت 

 ربال افر ذو العأروض املق  فة، الض
 8.22 1293 املق  ،
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 متااعلر متااعلر متااعلر   .5
 متااعلر  متااعلر فعالتر

اللامل ذو العأروض التامظة، الضرب 
 8.20 1290 مةسالالاملق    املين   ي ظ مر ا  يار و 

  مستاعلر فاعلر مستاعلر فأِعُلر  .6
 فأِعُلرمستاعلر فاعلر مستاعلر 

البسيا ذو العأروض امل ب نة، 
 6.40 1007 الضرب امل ب ن

 فع لر مااعيلر فع لر مااعلر   .7
 فع لر مااعيلر فع لر مااعيلر

ال  بل ذو العأروض املقب  ة، 
 6.38 1005 الضرب الساا

  مستاعلر فاعلر مستاعلر فأِعُلر  .8
 مستاعلر فاعلر مستاعلر فدأع ُلر

امل ب نة، البسيا ذو العأروض 
 4.95 779 الضرب املق    الالخ  اللاين

 مستاعلر ماع    مستاعلر  .9
 مستاعلر ماع    ماتعلر

املنسرح ذو العروض املين عة مر 
 3.37 530 اابل، الضرب امل   يظ 

 فع لر فع لر فع لر فع لر   .10
 فع لر فع لر فع لر فعأل  

ز ائاملتقارب ذو العأروض التامظة اجل
والقصر، الضرب فيها احلص، 

 احملصو، املعتيد
470 2.98 

 فع لر مااعيلر فع لر مااعلر   .11
 فع لر مااعيلر فع ُل فع لر

ال  بل ذو العأروض املقب  ة، 
 2.82 444 الضرب احملصو، املعتأيأد

 فاعالتر فاعالتر فاعلر   .12
 فاعالتر فاعالتر فاعلر

ز الرمل ذو العأروض احملصوفة اجلائ
 1.40 220 احملصو،فيها اانب، الضرب 

 مستاعلر مستاعلر فاعلر   .13
 مستاعلر مستاعلر فاعلر

ة  بظ السربع ذو العروض امللس فة امل   
الالخمة اللاين، الضرب امللس ، 

 امل   يظ الالخ  اللاين
197 1.25 

 مستاعلر مستاعلر فاعلر   .14
 مستاعلر مستاعلر فع لر

ة  بظ السربع ذو العروض امللس فة امل   
 1.11 175 اللاين، الضرب ارصلمالالخمة 

 94.6 14886   الكل
 5.4 906 %1كل وخن أقلظ مر  عشرون وخانً آ ر  .15

وخانً  34لاللددة بدد  رتبددة النالحددخ أنظ اللامددل التددا ظ مددر اروخان احملبظبددة لدددن البحددرتي وادد  يف ال
يف يحصددائية   ٪59/6) ابعدةالر شدعرايً مسدتعياًل يف دبد ان الشداعر. ي ظ أنظ ادصا الد خن اد  يف الرتبدة 

 ر الضدرب اللداينألا بي ، بعد ال  بدل مد 50دب اانً تشتيل عل  أكلر مر  12است رجنااا مر 
: 2016مقبددددل،  )قهرمدددداين . ٪96/6  واللامددددل مددددر الضددددرب اللدددداين )٪18/13) والدددد افر  20/23٪)

 لعريب.ستعيالب يف الشعر اافاستعيل البحرتي اللامل التا ظ  عا  يف القياو مع   637-638
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 . االعتدال يف عروض القصيدة وضرهبا3. 2. 4
تشاهبة يف  اروخان املالحخ أنظ يذا أمعنظا النظر يف اروخان الشعربة اللل ة ا ستعيال لدن البحرتي ن

وض والضدرب  ض العر العروض والضرب أكلر استعياً  مر اروخان ار رن، فنرن أنظ ال  بل مقب
 أكلدر اسدتعيا ً  والضدرب أكلر استعياً  مر ال خن  امل ربِر لل  بل، والدصا اللامدل ات ظ العدروض

ب يف ض والضدددر مددر اللامددل مق دد   الضدددرب. واددصا امليددزة تن بدد  علددد  كددل وخن متشددابب يف العددرو 
لعدروض املتشداهبة يف اروخان البح ر ار رن كالبسيا والرمل والسربع. ما بهيظنا يف ادصا اجملدال أنظ ا

: 1989؛ الزخمشدري، 427: 5، ا1965)ابر عبدد ربظدب، والضرب اتظصا  بصاة ا عتدال عند بعض العرو ي  

تب ادد  واللامددل التددا ظ الظددصي اسددت دمب البحددرتي يف قصدديد . 67ش: 1360ر قدديس الددراخي، ؛ مشددس الدددب67-68
 رول واللداينالشد ربر امر اروخان املعتدلة لتشدابب العدروض والضدرب فيدب، وادصا بدؤدظي يىل تسداوي 

 مر اربيا  يف ملل اصا اروخان.
 
 نسبة استعمال املقاطع القصرية والطويلة . االعتدال يف4. 2. 4

ة احلركدا  لر" لللدر يسلان  ين "متاداع»أمظا الزحا، الشائع يف اللامل فه  خحا، ا  يار أي 
حافددا  احلسددنة . يذ اعتُدد  ا  دديار يف اللامددل مددر الز  144: 1985)ار ادد ، « حدداظ صددار مسددتاعلر

 . 457: 5، ا1965)ابر عبد ربظب، عند العرو ي  
وادصا النسدبة   - UU - U)غل  املق ع القص  علد  املق دع ال  بدل يف تاعيلدة "متاداعلر" ب

قصدد  ابل  بددل يف اللغددة العربيددة املعتددادة. فقددا  علددي بدد نس بدراسددة لتددالا نسددبة اسددتعيال املق ددع ا
يحصائية لنسبة ا ستعيال ب  املقاطع القص ة وال  بلة يف مناذا نلربة قدنة وحدبلة، واستنتج أنظ 
النلر العريب برجظح كاظة املقاطع ال  بلة عل  املقداطع القصد ة ترجيحداً بيظنداً أي نسدبة املق دع القصد  

أكلر الص ر املزاحادة بتد اخن فيهدا اجلانبدان، أو بدرجظح جاند  ». وكصلك 110املق ع ال  بل و  82
الزحددا، تتظاددب دائيدداً حندد  تقربدد  الشددعر »وأ دد اً  . 89-84: 1993)انظددر: علددي بدد نس، « املقدداطع ال  بلددة

نظددر: قهرمدداين مقبددل، ؛ وكددصلك ا90املصدددر ناسددب: )« يىل النلددر مددر انحيددة النسددبة بدد  املقدداطع القصدد ة وال  بلددة

. فير ال بيعي يذن أن نرن ا  يار وشي عب يف اللامل  غاد ا عتدال ب  لغة  79-78ش: 1390
اللامدل  نتداخ جبدرو وا دح بنبعد  مدر »]الشعر ولغة النلر العادي كيا قال عبد احلييد الرا ي: 
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د تنحد  بدب حند  الراتبدة لدد    ادصا احلركدا  الللد ة املتالحقدة: متاداعلر متاداعلر متاداعلر الظديت تلدا
بعت راا مر كلرة ا  يار ُتيل تتابع احلركا  يىل سلنا  متتابعة فتصد  متاداعلر يىل مسدتاعلر، 

 . 177: 1968)عبداحلييد الرا ي، « والشاعر بن ظ  ب  اصا وذلك بدون قصد منب فيسلم مر الراتبة
 :اعيال دد التعيف  تياة التاليةبعد أن ق ظعنا القصيدة تق يعاً دقيقاً وصلنا يىل الن

 التفعيلة

ول
 األ
جلزء

ا
ثاين 

ء ال
جلز
ا

لث 
الثا
زء 
اجل

 

رابع
ء ال
جلز
ا

س 
خلام

زء ا
اجل

دس 
لسا

زء ا
اجل

 

 الكلّ 

 134 16 31 12 28 25 22 متااعلر
 106 24 9 28 12 15 18 مستاعلر

املقاطع وح ظل عيال م  ع مر القصيدة، فغ ظ نسبة است 106فهصا معناا أنظ ا  يار ورد يف 
ملق دع ال  بدل مدر امقداطع، كيدا خاد علد   508يف الشلل النظري للد خن يىل  اً قص   اً مق ع 720
 لغة ننا الق ل ينظ ب اً، يذ نلكمق عاً واقرتب  لغة الشعر يىل لغة النلر اقرتاابً   586مق عاً يىل  480

اً القصددديدة مدددر حيددد  نسدددبة اسدددتعيال املقددداطع ال  بلدددة والقصددد ة لغدددة مع نالحدددخ  . كيددداتدلدددة جددددظ
 ا حصاء يف اجلدول التاي:

 املقطع الطويل املقطع القصري عدد التفعيلة التفعيلة
 268 402 134 متااعلر
 318 106 106 مستاعلر
 586 508 240 الكلّ 
 100 68/86 - املئويةالنسبة 

 

 بيتاً( 40. الكمال واالعتدال يف عدد أبيات القصيدة )3. 4
)م بعدددة اندبدددة كيدددا أوردان اب تصدددار أنظ عددددد أبيدددا  القصددديدة يف النسددد ة املعتيددددة يف ادددصا الدراسدددة 

عدددددد ارربعدددد  عنددددد بعددددض ارمددددم واللقافددددا ، منهددددا العربيددددة أربعدددد ن بيتدددداً.   1911ابمل سددددلي وصددددر، سددددنة 
نيدة الظديت ورد والاارسدية بددلظ علد  الليدال وا عتددال. فتحددظث املاسظدرون يف تاسد  ادصا املبدة القرآ

ب ِب ِيح ساانً َحأألأت ُب أُمُُّب ُكر ااً وأوأ أعأت ُب ُكر ااً وأَحأ ُلبُ  ن سانأ ِب اِلدأ نأا ا  ِ  وأِفصاُلُب فيها لاخ "أربع ": ﴿وأوأصَّيد 
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راً حأاَّ ِيذا بدألأغأ أأُشدَُّا وأبدألأغأ  ...﴾ أأر بأع أ ثأالثُ نأ شأه  عر عدد ارربعد    دظث ا  15)ارحقا،:  سأنأًة قالأ
قيدل اد  أربعد ن »فىشاروا يىل د    اصا العدد متظاق  عل  د لة الليال فيب. بق ل ال  سدي: 

سنة وذلك وق  ينزال ال حي عل  ارنبياء ولصلك فسر بب فقال ﴿وأبدألأغأ أأر بأِع أ سأنأًة﴾ فيل ن اصا 
)ال  سددي، « عليدب عقلددب عنددد ارربعد  سددنةلدب رأبددب وغتيددع  بليددلبيداانً لزمددان ارشدددظ وأراد بدصلك أنددب 

ددنأًة أي تندداا  عقلددب »وورد عنددد ابددر كلدد  يف تاسدد  اددصا املبددة: .  130: 9ش، ا1372 بدألأددغأ أأر بأعِدد أ سأ
تعي  عددد ارربعد  يف امليعداد »ونکر الق ل شن .  258: 7اد، ا1419)ابر كل ، « فهيب وحليب كيلو 

وذلددددك رنظ مراتدددد  ارعددددداد أربددددع املحدددداد والعشددددرا  واملدددد   وارلدددد ،  اللياليددددة  تصاصددددب يف 
ويذا  دعا  العشدرة أربدع مدرا   ﴾تِل دكأ عأشأدرأٌة كاِملأدةٌ ﴿والعشرة عدد يف ناسها كاملة كق لب تعاىل 

واد  أعدداد أاي  تيد  طيندة آد  عليدب  كيال الليدالوا  كيال مرات  ارعداد تل ن أربع  وا   
ىل ﴿مخر  طينة آد  بيدي أربع  صباحا﴾ فلاربع   اصية وأث  ا ت جد يف السال  كق لب تعا

 . 136: 1 وس ي،  ات، اال)« عدادغ ا مر ار
 
 . الكمال واالعتدال الزمين )املومسي(4. 4

رأو مددر الربيددع و    ارولبتبدد ظ لنددا مددر القصدديدة أنظ ممدددوح الشدداعر افتددتح القصددر وحددلظ فيددب يف اليدد  
 ل بق لب:ر اللامالاارسية، يذ انظى البحرتي االياةأ حبل ل الن روخ ونزولب يف قص ةالسن

 عدددددداً مأ  وافأيتأددددددُب وأالدددددد أرُد يف وأقدددددد    :30ب
 

 خِلِ لندددددداوأندأزألدددددد أ فيددددددِب مأددددددعأ الرأبيددددددِع ا 
 ارأك  عألأيددددددكأ ُمبدددددد بِنأدددددد روخ  وأغأدددددددا  :31ب 

 
  أ بددددددددُل عددددددددا   ِيثددددددددرأ عددددددددا   حائِددددددددلِ  

بُملِظيتأدددددددددُب  :32ب  دددددددددة  وأعأِيدددددددددر أ يف حبأ   حأ
 

 لِ امِ كِمر داِر ُملِلكأ أألاأ حأ ل    
  167: 2، ا1911)البحرتي،     

بددددلظ حلددد ل النددد روخ علددد  اكتيدددال عدددا  مشسدددي وبدابدددة عدددا  جدبدددد، كيدددا بددددلظ النددد روخ علددد  
ي الليددددل والنهددددار يف اددددصا الت قيدددد . بقدددد ل أب الرتددددان البدددد وين حدددد ل ا عتدددددال الربيعددددي أي بسدددداو 
ولدصلك لديس هلدا يف اررض رسدم كيدا ملعددل النهدار فيهدا سد ن »ا عتدال  الربيعي وااربادي: 

مسامتة النقا حيندا بعدد حد ، ورنظ من قديت احلدركت  عظيدا وأهنيدا ابلضدرورة متقاطعتدان يف 
وا سددت اء حلددال النهددار فيهيددا مددع ليلددب يف مجيددع  نق تددا ا عتدددالم  ددع  متقددابل  بسددييان 
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ومبددددأ امليدددل يىل  بتييدددزان ابلصددداة، فيبددددأ امليدددل منهدددا يىل الشددديال لالسدددت اء الربيعدددياررض و 
اجلنددد ب لل رباددددي، مث بتباعدددددان غابدددة البعددددد يف آ ددددربر متقددداطربر بسددددييان نق تددددا املنقلبدددد  
 نقدالب الشديس مدر عنددام مقبلدة مددر جهدة يىل أ درن وتلقد  مشاليتهيدا صديايا واجلن بيددة 

السنة مر أبظة نق ة فر   الشيس فيها مدر ». وكصلك بق ل:  115: 1، ا2002)الب وين، « شت اي
 ، وتاصديلالربيعديظ  من قة ال وا يىل أن تع د يليها ومبددلاا كلد ، واملتظاد  عليدب اد  ا عتددال

 . 123: 1، ااملصدر ناسب)« اللال  فيب يف ابب  اوبل السن 

 الداّل على الكمال . احلقل املعجمي5. 4
كامدددل" يف بلادددخ " مادددردا  يف القصددديدة هلدددا د لدددة الليدددال وا عتددددال، فالشددداعر أتددد  مدددرظة ورد 

 :التاي يف البي  ، أو املضا، يليب بدل املضا،م  ع القافية نعتاً للقصر احملصو،
 اِملِ اللِء بِتناارأِوبًَّة وأعأزنأًة     أأعيأل أ رأأبأكأ يف  كأيأل أ : لأيظا  16ب

"، فدكصلك وصا امليدوح ابلليال يف الالدر والعدز  يف الشد ر ارول بلادخ "كيل د نالحخ  أ
ر يدا أتد  الشداعلشدعر. كاصنعة ردظ الصدر يىل العُاز يف البي  واي حمسظنة بدبعيدة مدؤثرة يف مجدال 

  "حأ ل":مرظة أ رن بلاخ "كامل" يف م  ع القافية نعتاً لد 
ب  ُملِظيتأدددددددددُب وأعأِيدددددددددر أ يف  :32ب دددددددددة  حبأ  حأ

 
 لِ امِ كأألاأ حأ ل   ِمر داِر ُملِلكأ  

لة: السنة اللام  ل بعينومر الشيظ  أنظ معا احل ل  تلا عر السنة ا تالفاً بسي اً حبي  احل 
ل بدر )االيد« امدلب حد ل كاحلأ  ل: سنة شسراا. تق ل: حدال احلأد ل... وأحدال الشديءأ: يذا أتد  عليد»

بيدد  التدداي يف ال« ألددا حدد ل  كامددل». فدديذن عبددارة  398: 3، ا1997منظدد ر، ؛ ابددر 375: 1، ا2003أَحددد، 
 اي ذروة الليال بصكر "ألا" قبل ح ل وا تيان بصاة "كامل" بعدا.

 

 . مجالية القافية يف القصيدة5
ينظ »القافيددة مددر العناصددر ارساسددية املددؤثظرة يف م سدديق  الشددعر العددريب حبيدد  قددال أَحددد كشددك: ين 

ا بقا  الشعري، واي   تقا مدر ادصا ا بقدا  م قدا احلليدة بدل ادي جدزء   بناصدم القافية اتا 
منب؛ يذ ُ لظل قضااياا جزءاً مدر بنيدة الد خن اللامدل تُاسَّدر مدر  اللدب وتاسِظدرا. فهيدا وجهدان لعيلدة 

والقافيددة يف قصديدة البحدرتي يف قصددر اللامدل ادي القافيددة املؤسظسدة امل  لقددة .  9 ات: )كشدك، « واحددة
امل ص لة عل  رويظ الال . ومدر الناحيدة اجلياليدة نلنندا القد ل ينظ القافيدة املؤسظسدة امل لقدة امل صد لة 
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أي ألدددا التىسددديس، والدددرويظ، )مدددر أمجدددل القددد ايف العربيدددة وأكيلهدددا، يذ تشدددارك فيهدددا ثالثدددة أحدددر، 
  يىل جان  حركت  مشرتكت  أي ا شبا  وا  حركة حدر، الدد يل، واجملدرن واد  حركدة وال صل

حددر، الددرويظ، بغددض النظددر عددر الددرَّوظ أي الاتحددة قبددل ألددا التىسدديس حسدد  قدد ل القدددماء. فددال 
انا يف وخن اللامل التا ظ، ي ظ أن نلر حض ر احلرو، واحلركا  املشرتكة للقافية أكلر مما نشاادا 

 الشاعر يىل لزو  ما   بلز .بستيسك 
مددر الددروايظ  الللدد ة ا سددتعيال يف الشددعر العددريب  ، وادد ينظ القصدديدة تُعتدد  الالميظددة لددرويظ الددال 

 ٪5/13بيتاً أي  7254 بيتاً مر 985حبي  احتلظ الرتبة اللانية بعد الدال يف كتاب ارماي، أي 
ً يف دبدد ان البحددرتي  102-101)انظددر: عبدددالرَحر السدديد،  ات:  ،مددر اربيددا  بيدد  مددر  2200. فددالال  روايظ
أمظددا   .٪47/15) بيتدداً  2434بعددد رويظ الدددال  ٪98/13بيتدداً للدددب ان كلظددب أي نسددبتب  15729

1ابلنسبة يىل القافية امل  لقة والقافية املقيظدة بيتداً مدر القافيدة امل لقدة أي  15121فناد يف الددب ان  
 ٪.86/3 أبيا  مر القافية املقيظدة أي 608مقابل  14/96٪

  لقافيدة مدر ند  ان تلد ن أوأ  اً ابلنسبة يىل القافيدة املؤسظسدة امل صد لة يف ادصا القصديدة غد  
ادصا  نظم علد بداملتدارك )مق ع ط بل+ مق ع قص + مق دع ط بدل ، لدصلك   بقددر الشداعر أن 

لدد خن علدد  ان بلدد ن بيل امللددال   احلصددر نلددر أالندد   مددر القافيددة مددر كددلظ وخن بقصدددا، فعلدد  سدد
صلك اللامل ك ربِر.  ال  بل مقب ض العروض والضرب عل  القافية املؤسظسة دون وخين ال  بل امل
صدديدة ومق  عددة ق 75التددا ظ بقبددل ألددا التىسدديس دون اللامددل مق دد   الضددرب. فناددد يف الدددب ان 

تبدددة اللانيدددة بعدددد وادددي يف الر  ،كدددل الددددب انمدددر   ٪63/9املؤسظسدددة أي بيتددداً  علددد  القافيدددة  1515)
 ال  بل مقب ض العروض والضرب.

 

 . مجالّية اإليقاع الداخلي6
 عددددد مدددر اروخانن بددد  علددد  ادددصا ا بقدددا  يف اللامدددل ادددي "متاددداعلر"، في الصدددحيحة التاعيلدددة ينظ 

يىل جاندد  امسددي الااعددل واملاعدد ل مددر  ابيب تاعظددل وتااعدلالااعددل واملاعدد ل مددر  امسي:ملددلالصدرفية 
يىل  ،ماعظل، و+ ُمااعل  )و+ العاطاة"و"  مق ع قص  ملل حر،بلهيا ق ،ابيب التاعيل واملااعلة

فند رد يف اجلددول التداي مدا بن بد  علد  وأفعدال ابيب تاعظدل وتااعدل.  و "وف اعل" ااعل"جان  "ومأ 
                                                                                                                                        

 . 281-280: 1996)انظر: العرو ي، . الرويظ املقيظد ا  الرويظ الساكر، والرويظ امل ل  ا  الرويظ املتحرك ولب حركة جمرن 1
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 "متااعلر" يف القصيدة مر الصيغ الصرفية:
 موضع القافية حشو البيت الصرفيةالصيغة 

 - : متهلظ + ال د24 /: متهلظلٌ 13 متاعظلٌ 

 : متقابلِ 21 /: مت ابلِ 19  متااعلٌ 
 : مت اولِ 33 /: مت اصلِ 25

  ومس ظ   :22: درأ منيظر / 22 و+ماعظلٌ 
 : ومشاكلِ 22 : ومقارب  22 و+ُمااعلٌ 
 س احلِ  : دِ +20 /: ومناخلِ 17ب : ومأصاا   36 /: ك+ مبارك  31 و+مأااعل

  اعلو+فأ 
 +ش ااد  دلُ : 35
 : دِب+ ذرائعي39

+ قالئلِ 6ب  : دِر+ حالحلِ 12 /: كأ
 : ود ئلِ 35 /: وح املِ 27
 : ووسائلي39 /: وأانملِ 37

  : فتع ظاأ 27: وتناظسأ ، 27 و+تاعظل 
ُ +ال  36 /: بت رظيب +ال د12 بتاعظلُ    : بتب ظ

 

ر امليدزة ادي مد ينظ ادصا ، يذهلدا ااارجية للقصيدة وا بقا  الددا ليامل سيق  فربا الشاعر ب  
علدد  فخان ار ددرن. ر وارو قابليددا  اللامددل التددا ظ، قليددا جنددد اددصا الت دداب  الصددريف والدد خين يف البحدد  

روض  م  دددع العددديفال  بدددل، وللدددر ادددصا الت ددداب  يف الضدددرب اللددداين مالحظدددة نندددا سدددبيل امللدددال نل
لة شلظل مر تاعيل املت، غ  اللامنظ ال  بل بتشلظل مر تاعيلت  خمتلات والضرب دون احلش ، ر

 لصدريف والد خينات داب  ادصا ال   أنظ الشداعر اسدت د واحدة وبُعت  مدر البحد ر الصدافية. ومدر الغربد
صي ابتددأ بدب لغدزل الظدايف حم ر املدح أكلر مدر حمد ر  كيا است دمبيف حم ر ال صا أكلر مر املدح  

شدتهر بددب عنددد اصدا الظددصي يف الغدزل ي ظ لاظدداً واحدداً. والددصا بلبد  براعتددب يف ال  جنددد قصديدتب و  
ىل يدون احلاجدة ي الددا ل اردابء والنقظاد. واست د  الشاعر مدر ادصا ا ملانيدة يف اعدتالء ا بقدا 

 ااد يف البي  التاي:كيا نشالتياو خحا، ا  يار،  
 ُمشاِكلِ وأ  قاِرب  وأمُ  وأُمسأ َّ         ُمنأيَّر  : ُحُبُك الغأياِ  ُرِصارأ بأ أ 22ب

 متااعلر متااعلر متااعلر      متااعلر متااعلر متااعلر         
الت دداب  التددا ظ يف م  ددع القافيددة، أي نددرن ويىل جاندد  الت دداب  الصددريف والدد خين كددصلك نالحددخ 

بسددب  مراعدداة الددروي وألددا التىسدديس،  اللددمظ املق عددي، يىل جاندد  كيايددة احلددرو، ت دداب  يف  اددصا ال
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لاظدداً  13كيددا أوردان يف اجلدددول فهندداك أربعددة ألادداى تن بدد  علدد  تاعيلددة متادداعلر ان باقدداً اتمظدداً و
". فدد ال ننسدد  أنظ الشدداعر بصددا تن بدد  علدد  متادداعلر مددع املق ددع القصدد  قبلهددا وأكلراددا حددر، "وأ

ابلعل ظ وا تيار القافية املؤسظسة أكلر تناسباً مع اصا املعا، يذ ينظ ألادا  التىسديس يف قافيدة   القصر
كدددل بيددد  تدددصكظران هبدددصا العلددد ظ والشدددي ح ابمتدددداداا. وكدددصلك حدددر، ال صدددل الظدددصي بدددؤدظي يىل عدددد  

 يبقا، القار  يف هنابة اربيا  عند ينشاد القصيدة.
 

 ومضموهنا. الكمال يف عمود القصيدة 7
رغددددراض اصدددديدة يف الددددصويب العددددريب منددددص القدددددمي يىل عصددددر الشدددداعر علدددد  ا لتددددزا  بعيدددد د القتعدددد ظد 

 مثيدة ابلنسددي  دأ القصددواملضددام ، والبحددرتي مددر الشددعراء امللتددزم  بعيدد د الشددعر ونالحددخ أنظددب ببدد
للقصدددر  ملتييظدددزبدددت لظمل يىل املددددح الظدددصي اددد  الغدددرض الرئيسدددي عندددد الشددداعر، فىحليدددب ابل صدددا ا

عر نظددر أنظ الشددالادد  للومددر امل ا ودددبح امليدددوح وناسددبة نزولددب يف القصددر يف م سددم الندد روخ.و ز يددامل
قرظاً لد ن حليدب مسدتبيداً أن هللا بدر املعتدزظ  لاداً لل ليادة متينظ مدح امليددوح مددح عبددأورد يف هنابة 

 مدة مدر خمدر يدال احللأعبليظل ا بدر مدا تبقظد  مدر صا لبدو  سن  حاظ تلظ ا بر حملظ ارب وا
. واصا مر أبيب،  م اصاا  احللم املعتدل واملستقرظ

ب :32ب دددددددددُملِظيتأدددددددددُب وأعأِيدددددددددر أ يف حبأ  ة   حأ
 

 لِ امِ كِمر داِر ُملِلكأ أألاأ حأ ل    
 لَّددديت ا يف الِسدددرظِ وأرأأبددد  عأبددددأهللاِ  :33ب 

 
لددددددد أ بِددددددددأارِاا املتأ    ِولِ  ددددددداتأعِدددددددُد اللأ

ددددددددددٌر تُدؤأمِظلُددددددددددُب  :34ب   يتلَّددددددددددلِ املدددددددددددأ اي قأيأ
 

دددد َّ املِمدددد   لِ بأقضددددي هِبددددا املددددىم ُل حأ
  167: 2، ا1911)البحرتي،     

هلل ر املعتددزظ اببة يف خمدد  ننسدد  أنظ البحددرتي كدان واقادداً علدد  ارو ددا  السياسدية املضدد ر غد  أن و 
يىل  ىل أن بسدلظيبحليدب ي أن ب د ل ل االياة املت كظدل، فددعا لليعتدزظ قت كان شااداً عل وقبلب، حبي   

 يب 255-252) ب مدر ااالفدةعد  لعب ولدا عبدهللا. ونعر، اتر يظاً أنظ اصا الدعاء ا بتحقظ  فُقتل املعتزظ 
 فلددم بسددتيرظ  يب 296) احللددم ، وكددصلك تدد ىلظ ابددر املعتددزظ قبلددب عامدداً، كيددا ُ لددع املسددتع  ابهلل 23وعيددرا 

 حليب ي ظ ب ماً واحداً.
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 ئجالنتا
ار الليال اا مظا ست ر  بعد الرتكيز يف اصا املقال عل  قصيدة البحرتي يف وصا قصر اللامل

 نلننا ا ستنتاا ما بلي: وا عتدال فيها،
ن رغدددراض ع كدددل وخ مدددع أنظ كدددلظ وخن مدددر اروخان العربيدددة    دددملظ م  ددد عاً  اصظددداً، بدددل بتظسددد -

دددد البحددرتي يف ا تيددار حبدددر اللامددل قصدددر  وصددا يف قصدديدةن اقدداً يبقاعيظددداً لل متعددددة، قددد تعيظ
 .للتنسي  والتناس  معباللامل 

حبدر اللامدل للامدل و فير مظاار الليدال وا عتددال يف القصديدة يىل جاند  اسدم القصدر املسديظ  اب -
مددر بدد  الصدد ر مددرظا    6)متادداعلر ن اقدداً أساسدداً للقصدديدة، فقددد ا تددار الشدداعر وخن اللامددل التددا ظ 

 عرو يظ . ة عند البتساوي الضرب مع العروض، وتتظصا اصا اروخان ابملعتدل، ال خنية لللامل
ة لرتبدددة اللانيددداامدددل يف اعتيددداداً علددد  ا حصددداء الظدددصي اسدددت رجناا مدددر الددددب ان تبددد ظ أنظ حبدددر الل -

  بدد  ٪40/12لتدا ظ )  بد  البحدد ر ال خنيدة يىل جاندد  الرتبدة الرابعددة لد خن اللامددل ا78/21٪)
 ملستعيلة يف الدب ان. الص ر ال خنية ا

احلددد ل "ال، وكدددصلك القصددديدة يف أربعددد  بيتددداً؛ العددددد الظدددصي برمدددز يىل الليدددالبحدددرتي نظدددم قدددد  -
عة لليال ال بي ا  رمز املصك ر يف القصيدة يىل جان  الن روخ الظصي " )السنة اللاملة اللامل

 واعتداهلا املسيظ  اب عتدال الربيعي لدن الالليظ .
وادي يف   ٪98/13 )الدال  روايظً  ،للقصديدة الشاعر يىل جان  وخن اللامدل التدا ظ وأ  اً ا تار  -

القدد ايف  لظدديت مددر أمجددلا صدد لة القافيددة املؤسظسددة امل  لقددة امل الرتبددة اللانيددة يف الدددب ان، كيددا ا تددار
 وأكيلها عند العرب.
صدر  ددظايً الق هندسديمينظ البحرتي يف قصديدتب ادصا قدد  ددظن  نلننا الق لويف هنابة امل ا، 

 رصديناً بدا قصدراً  ،بعدةيدة البدملت ماً، يذ ينظب با مليدوحدب ابسدت دا  ارلاداى الرصدينة والصد ر البيان
 بلددي ي الظددصياحلاددر  اللامددل قصددرمددا جنددد  مددر الشددعر علدد  حبددر اللامددل ا بزعزعددب الدددار  ددال،

 واندرو عل  مرظ الزمر فلم بب  لنا ي ظ امسب.
 



 1400 صيف ،59 الـ العدد حمكمة ةيعلم فصلية، وآداهبا العربية للغة اإليرانية اجلمعية لةجم

52 

 املصادر
 . الكتب1
 .رآن الكرميالق

  د عاتب ورتظد  فهارسدب: م، شدرحب و دب ب وصدحظحب وعند ن العقـد الفريـد ، 1965ابر عبد ربظب، أب  عير أَحدد بدر حميدد )
 .5نشر، ارتمجة والبياري،   طبعة، القاادرة: م بعة جلنة التىليا والأَحد أم ، أَحد الزبر، يبراايم ار

دد حسد  و ع ح ا ،تفسري القرآن العظيماد ، 1419ابر كل  الدمشقي، أب  الاداء أمساعيل بر عير ) شيب وعلظ  عليب حميظ
 أجزاء. 7، 1419مشس الدبر، ال بعة اروىل، ب و : دار اللت  العلييظة، 

 .3، احياء اللراث العريبيار ، ال بعة اللانية، ب و : دلسان العرب ، 1997ابر منظ ر، أب  الاضل حميظد بر ملرظ  )
، بد و / م، ال بعدة اروىل،  قي : علدي حميدد الباداوي وحميدد أبد  الاضدل يبدراايالصناعتني ، 1998أب  االل العسلري )
 صيدا: امللتبة العصربة.

دكتاب العروض ، 1985ار ا ، أب  احلسر سعيد بر مسعدة ) ، عبدد هللاد عبدد الددامي ،  قي  وتعليد  وتقددمي: أَحدد حميظ
    طبعة، ملظة: امللتبة الايصليظة.

ي اننيددة وشددرح وترمجددة عددر ال ؛ مددع الرتمجددة القدنددة وشددروح الاددارايب وابددر سددينا وابددر رشدددفــّ  الشــعر ، 1953أرسدد  طاليس )
 .ارة: ملتبة النهضة املصربةو قي  نص صب: عبد الرَحر بدوي، القا

 .ة الرابعة، القاارة: مکتبة ارجنل  املصربةع ، م سيق  الشعر، ال ب1972أنيس، يبراايم )
 .2، ا، ال بعة اروىل، مصر: م بعة اندبة ابمل سليالديوان ، 1911البحرتي، أب عبادة ال ليد )
 .3ار املعار،، ا،  قي  وشرح: حسر كامل الص يف، القاارة: دالديوان ، 1964البحرتي، أب عبادة ال ليد )
 .1للتاب، ال، شرح: يبليا حاوي، ب و : الشركة العاملية الديوان ، 1996)البحرتي، أب عبادة ال ليد 

 جزءاً. 11، ب و : دار الالر، تفسري روح البيانيمساعيل حقظي ) ات ،   وس ي،ال
اللتدد   عددة اروىل، بدد و : دار،  قيدد : عبددداللرمي سددامي اجلندددي، ال بالقــانون املســعودي ، 2002) أب الرتددان البدد وين،

 .1العليية، ا
ــروض والقــ ،  اتأبدد  خكددرايظ تددىي بددر علددي )اا يدد  الت بددزي،  سددر يدد : احلسظدداين ح،  قوايفكتــاب الكــايف يف الَع

 عبدهللا،   طبعة، القاارة: دار اللات  العريب لل باعة والنشر
، بددد و : دار اللتددد  ،  قيددد : عبداحلييدددد اندددداوي، ال بعدددة اروىلكتـــاب العـــني  ،2003االيدددل بدددر أَحدددد الاراايددددي )

 .1العليية، ا
 بعة العاين.،   طبعة، بغداد: م شرح حتفة اخلليل يف العروض والقافية ، 1968الرا ي، عبداحلييد )

 و : قباوة، ال بعة اللانيدة، بد ،  قي : ف رالدبرالقسطاس يف علم الَعروض ، 1989الزخمشري، أب القاسم حمي د جارهللا )
 ملتبة املعار،.

  ، ال بعة اروىل، ب و : دار العلم لليالب .عبقرية البحرتي ، 1953ارال، عبدالعزبز )سيد 
 .    بعة قاصدملقاارة: ، ال بعة اروىل، االَعروض والقافية: دراسة ونقد، السيظد، عبد الرَحر ) ات 
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دد بدر عبد تصدحيح:، املعجم ىف معايري اشعار العجـمش ، 1360مشس قيس، مشس الدبر حميظد قيس الراخن ) د ال اظداب حميظ
 ،  ران: كتاباروش  خوظار.3قزوبا وتصحيح جمدظد: مدرظو ر  ن، چ

لعليددي  : م ب عدا  اجمليدع ا،  قيد : صدداحل ارشدرت، ال بعدة اروىل، دمشددأخبــار البحـرتي ، 1958) أبد بلر حميدد الصد ي،
 العريب.

اد اللتظاب ، دمعزف على وتر النّص الشعري ، 2000ال ال ، عير حميد )  لعرب.اش : منش را  ا ظ
صدر اناللدة، طهدران: انتشدارا  ، ال بعدة اللجممع البيان يف تفسري القـرآنش ، 1372، أب  علي الاضل بر احلسر )ال  سي
 أجزاء. 10اد.ش، 1372 سرو، 

وىل: انجدي، ال بعدة ارادالل و ،  قيد : خاد  غداخي خاادد اجلـامع يف العـروض والقـوايف ، 1996العرو ي، أب احلسر أَحد )
 ب و : دار اجليل.

، بد و : قارنـةمًة ومنَطـًا: دراسـة النظـام الشـعري بـني العربيـة والفارسـية، وزاً وقافيـ ، 2016صدغر )أقهرمداين مقبدل، علدي 
 منش را  جامعة القدبس ب سا.

 ، ملة امللرمة: امللتبة الايصلية.القافية اتج اإليقاع الشعريكشك، اَحد ) ات ، 
 أجزاء. 7: دار صادر، ، ال بعة اللانية، ب و معجم البلدان ، 1995احلي ي، شهاب الدبر أب  عبد هللا ) ق  اي

 ة لللتاب.صربظة العامظ ،   طبعة، القاارة: اهليئة املنظرة جديدة يف موسيقى الشعر العريب  ،1993ب نس، علي )
 
 . الرسائل2

 ليا.ية الدراسا  الع، انبلس: جامعة النااح ال طنية، كلالعباسيوصف القصور يف الشعر  ، 2003وادان، ثرو  )
عددة حميددد ، رابق: جامبحــرتيحماولــة يف دراســة بعــت مكــوات البنيــة اإليقاعيــة يف ديــوان ال ، 1991للددرد، عبدددالاتاح )

 ااامس، كلية املداب والعل   ا نسانية.
 
 . الدورّّيت3

، « درور  وخندی و امهيظد  آن در شدعر فارسدی و عربدی و أثد  آن در اعتددال وخندی» ، 1390اصغر ) قهرماىن مقبل، عل 
 10-9شناسددی ابددران، ، اجنيددر خابنانديشــی وزن شــعر و اشــعار ايرانــیوزن شــعر فارســی از ديــروز ات امــروز:  ســتني هم

 . )انشر: فرانگستان خابن و ادب فارسی 90-61، صاحا  1389اردببهش  
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شناسی کمال و اعتدال در قصیدۀ نشانه: قصر کامل و بحر کامل

 بحتری در توصیف قصر کامل
 نوع مقاله: پژوهشی

 اصغر قهرمانی مقبلعلی 

 تهران دانشگاه شهید بهشتی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی

 

 چکیده
تزز  بزا  و نزول مع« کامل»ق( به مناسبت افتتاح قصری به نام 284بحتری شاعر مشهور عصر عباسی )و 

است. ايزن ای سروده خلیفۀ عباسی در آن، در موسم نوروز، در مدح خلیفه و توصیف اين قصر، قصیده

ن اش برگزيده که يادآور نام قصر است. شگفت اينکه امزروزه از ايزشاعر وزن کاملِ تام را برای قصیده

قصر جز توصیفات دقیق بحتری چیزی باقی نمانده است. در اين پژوهش کوشش شزده اسزت کزه بزر 

آمزده اسزت  های کمزال و اعتزدال کزه در قصزیدهاساس روش تحلیلی مبتنی بر آمارهای متنوع، نشزانه

 ها تعمد داشته يا ناخودآگاه وارد شزده اسزت.استخراج و بررسی شود، خواه شاعر در آوردن اين نشانه

اش انتخزا  کزرده نتیجۀ اساسی اين پژوهش آن است که شاعر به عمد وزن کامل تام را بزرای قصزیده

حزر ه او بر بککه قصری را  طريق تاريخ را به گواهی بگیرد اين است که متناسب با نام قصر باشد، تا از

 های آشکار و نهانش برای ممدوح خود بنا کرده است، ماندگارتر از قصری است کهکامل با ديگر نشانه

 معماران آن روزگار برای خلیفه بنا کرده بودند. 
 

 بحتری، عروض عربی، قصر کامل، بحر کامل.   ها:کلیدواژه
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Abstract 
Al-Buḥturī, the well-known Abbasid era poet (897 AD.) recited a poem on 

the occasion of the inauguration of a palace named "Kāmel" and the 

comedown of the Abbasid caliph ،al-Mu‘tazz bi-’llāh in Nowruz. In this 

poem he praised the caliph and described the palace. He used the Kāmel 

metre (Baḥr al-Kāmel) for his poem to match it with the name of the palace. 

What impressive is that, now there is nothing left behind except the exact 

descriptions of al-Buḥturī. In this analytic study which is based on the 

various statistics we tried to review the semiotics of perfection and 

moderation in the poem whether their use was intentional or unintentional. 

We concluded that the poet, intentionally, used the Kāmel metre for his 

poem in order to relate it to the name of the palace. By this, the poet wanted 

to prove to the history that the palace that he made with his Kāmel metre and 

other clear and hidden semiotics is more indelible than the palace that the 

architects of that time built for the caliph. 

 

Keywords: Al-Buḥturī, Arabic Prosody, Kāmel Palace, Kāmel metre. 
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