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Abstraksi 

Kategori syair bagi bangsa Arab dibagi menjadi tiga, yaitu Syair 

Multazim (syair tradisional) yakni syair yang terikat oleh aturan wazan dan 

Qofiyah, kedua yaitu Syair Mursal (Muthlaq) yakni syair yang hanya terikat 

dengan satuan irama atau taf’ilah, tetapi tidak terikat oleh aturan wazan dan 

Qafiyah, yang ketiga yaitu Syair Mantsur (bebas) yakni syair yang sama sekali 

tidak terikat oleh aturan wazan dan Qafiyah. Ibrahim Naji merupakan salah satu 

penyair modern yang masih menggunakan aturan wazan dan qafiyah dalam 

bersyair. Syair-syair karya Ibrahim Naji termasuk syair modern yang masih 

terikat oleh wazan dan qafiyah yang terkumpul pada sebuah buku Ibrahim Naji. 

Pada masanya timbul kegelisahan yang mengatakan bahwa penyair modern 

tidak menggunakan kaidah dan wazan dalam bersyair. Oleh karena itu 

penelitian ini akan membuktikan bahwa penyair modern masih menggunakan 

kaidah dan wazan dalm bersyair. 

Dari uraian tersebut peneliti dapat merumuskan masalah yang pertama, 

bahr apa saja yang dipakai Ibrahim Naji dalam antologi puisinya, serta 

perubahan zihaf dan illatnya, yang kedua bagaimana pemilihan Qofiyah yang 

dipakai oleh Ibrahim Naji. Berdasarkan rumusan masalah tersebut peneliti 

mengkaji syair Ibrahim Naji dengan pemilihan tema musikalitas syairnya yang 

dilakukan menggunakan metode deskriptif analisis dengan teori Ilmu Arudl dan 

Qafiyah sebagai pendekatannya. 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penyair 

modern dalam menciptakan karya sastra terutama puisi masih menggunakan 

kaidah wazan dan qafiyah, salah satunya Ibrahim Naji, karena perubahan-

perubahan yang terjadi pada wazan syairnya dianggap masih lazim bagi para 

ahli ilmu arudh. Dalam pemilihan Qofiyahya Ibrahim Naji dianggap bisa 

konsisten karena tidak ditemukan perbedaan baik dari huruf dan harakatnya. 

Adapun pada syair Ibrahim Naji yang terdiri dari 50 tema dan 1308 bait tidak 

ditemukannya bait yang dapat merusak keindahan syair-syairnya. Oleh karena 

itu, berdasarkan beberapa hal tersebut syair-syair Ibrahim Naji yang terkumpul 

dalam Diwan Ibrahim Naji dapat dikatakan bahwa syair-syairnya indah. 

MUSIKALISASI PUISI IBRAHIM NAJI (KAJIAN ILMU ARUDH DAN QAFIYAH)
NURIYATUS SA'IDAH (14110077)

Kata kunci :  Ibrahim Naji, Arudh dan Qafiyah



 
 

 

 

 (التجريد)

م )اآلية التقليدية( أي اآلية اليت ز ملت تنقسم فئة الشعر للعرب إىل ثالثة ، وهيت 
، والثانية هي مرسل )مثلق( أي القصائد اليت ترتبط فقط بوحدات ةترتبط بقواعد وزان وقوفي

)جماين( أي  منثوراإليقاع أو التفلح، لكن غري ملزمة قواعد الوزان والقافية، والثالث هو 
الشعر غري املرتبط بقوانني الوزان والقافية. إبراهيم انجي هو واحد من الشعراء املعاصرين 
الذين ال يزالون يستخدمون قوانني الوزان والقافية يف الشعر. وتشمل قصائد إبراهيم انجي 

يف  .هيم انجياآلية احلديثة اليت ال تزال مقيدة ابلوزان والقافية اليت مت مجعها يف كتاب إبرا
وقته أاثر القلق الذي قال إن الشعراء املعاصرين ال يستخدمون القواعد والقصص يف شعر. 

 .لذا، سوف تثبت هذه الدراسة أن الشعراء املعاصرين ال يزالون يستخدمون القواعد

من الوصف ميكن للباحثني صياغة املشكلة األوىل، وحبر ما استخدمه إبراهيم  
 قافية، والثاين كيفية اختيار العللو  الزحافانجي يف خمتاراته الشعرية، وكذلك التغيريات 

املستخدمة من قبل إبراهيم انجي. واستنادًا إىل صياغة املشكلة، قام الباحث بدراسة 
موضوع االنتخاب ملهرجان سريينيا الذي مت إجراؤه ابستخدام القصيدة إبراهيم انجي مع 

 املنهج الوصفي للتحليل مع نظرية علم أرودل والقافية كنهجها.

يف  تشري النتائج اليت مت احلصول عليها يف هذه الدراسة إىل أن الشاعر احلديث
واحد من خلق األعمال األدبية وخاصة الشعر ال يزال يستخدم قواعد الوزان والقافية، 

إبراهيم انجي، ألن التغيريات اليت حتدث يف قصيدة وازان ال تزال سائدة ابلنسبة للخرباء. 
إبراهيم انجي يعترب متسقة ألنه ال يوجد اختالف على حد سواء من  قافيةيف االنتخاابت 

آية غري  1308موضوعا و  50. أما قصيدة إبراهيم انجي املؤلفة من شكلهاحلروف و 
مقطع مقطع ميكن أن يضر جبمال قصائده. لذلك، على أساس بعض من موجودة يف 

هذه القصائد إبراهيم انجي اليت مجعت يف ديوان إبراهيم انجي ميكن أن يقال أن قصائده 
 .اجلميلة
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 ر واإلهداءالشعا

 الشعار:

 عببعد الت   ة إل  ذ  الل   وما

 قل احلق  ولو كان مر ا

 ليس اجلمال أبثواب تزي ننا إن  اجلمال مجال العلم واألدب

 اإلهداء:

 أهدي هذا البحث إىل

 والدي الكرميني واحملبوبني أيب زينوري وأم ي صاحلة 

  ل ىأسغاىن حمأخىت الكبرية عينية فائز حمفوظة، وأخى الكبري فائز 

 مجيع أساتيذي الكرماء الذين علموين العلوم املفيدة 

 كلية اآلداب والعلوم الثقافية جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية 

 

 

 

 

 

 



 و
 

 

 

 كلمة شكر وتقدير

 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، وبه نستعني على أمور الدنيا والدين، والصالة والسالم 
 أشرف األنبياء واملرسلني سي دان ومولان حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني.على 

لقد كتبت الباحثة هذا البحث إلمتام الوظيفة األكادميية األخرية ولتكميل شرط 
من الشروط للحصول على الدرجة العاملية يف شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب 

كا اإلسالمية احلكومية. وعسى أن يكون هذا والعلوم الثقافية جبامعة سوانن كاليجا 
البحث انفعا لدى الباحثة وكذلك ملن أراد أن يزيد معارفه يف هذا اجملال ولذلك، 

 قد مت الباحثة إليكم مجيعا خالص الشكر والتقدير، وخص  ابلذكر هنا:

السيداألستاذ بروفيسور الدكتور يوداين وحيودي املاجستري كمدير اجلامعة  .1
 يجاكا اإلسالمية احلكومية.سوانن كال

السيد األستاذ الدكتور ألوان خريي املاجستري كعميد كلية اآلداب والعلوم  .2
 الثقا فية جبامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية.

السيد األستاذ الدكتوراندرس مصطفى املاجستري كرئيس قسم اللغة العربية  .3
 وأدهبا الذى قد وافق على هذا البحث.

ألستاذ الدكتور حبيب املاجستري كمشرف األكادميي للباحثة، السيد ا .4
 شكرا جزيال على العون والقرتاح والدعاء.

السيد األستاذ الدكتور أمحد فاتح املاجستري كمشرف على هذا البحث  .5
الذي قد أعطى أوقاته وبذل جهوده على القيام إبشراف الباحث يف إمتام 

 هذا البحث.
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 الباب األول
 مقدمة

 

 خلفية املسألة .أ

ن هناك  ابللغة، حيث يبدو أ مصّوراألدب هو التعبري الشخصي ىف شكل حمسوس 
. ال ميكن فصلهما ىف الدراسة فإن األدب هو الروح 1كلمة دالة على معنه وهى األدب

. فقد  2واللغة هي واسطة، ففى معايري معينة ال بد هلا من أخذ نظرية اللغة لفهم األدب
كانت االعمال األدبية تعطى السهم العظيم  ىف تقدمي حضارة األمة، والشك أنه قد 

 ولد األدابء الذين أنشدوا أشعارا تؤثر ىف تقدمي حضارة األمة.
" ابللغة poetryو ", من أنواع األعمال األدبية "الشعر" وهو ابللغة العربية

" ابللغة اإلندونسية. والذي وقع ىف عصران احلاضر يربز الشعراء puisiاإلجنليزية، و "
األشعار اليت كتبوها غري منظومة بل منثورة، وهذا أمر اثبت نشأ جبهالتهم  اجلدد من

اعد صناعة الشعر. قال أمحد حسن الزايت الشعر هو الكالم املوزون املعرب عن قو 
فيجوز أن يرى الناس أن األدب جمموعة 3األخيلة البديعة والصور املؤثرة البليغة.

                                                 

, Sastra Arab dan Lintas Wildana Wargadinata dan Laily Fitriyani 1

Budaya (Malang : UIN-Malang PRESS,  8002), hlm. 8. 

(Jakarta : PT. BUKU SERU,  Teori Kririk SastraSuwardi Endaswara,  8

8012), hlm. 11. 
 22. اتريخ األدب العريب، )قاهرة: دار هنضة(، صأمحد حسن الزايت، 3 
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الكلمات اجلميلة، ولكن ينبغى هلم أن يصدقوا رأاي آخر، وهو أن األدب ما  
تفقون ابلتحقيق السياسى رغم أن الناس يحيصله األدابء من حتريف اللغة الذى يتأثر 

 .4على أن األدب من األعمال اإلنسانية حيتوى على فن
الشعر كالم مرتب ابلوزن أو كالم موزون مقفي يعرّب عن أخيلة وحادثة واقعة.  
الشعر له خصائص خمتلفة ابلنسبة إىل النثر حيث كانت لغتها مرتبطة بعنصري 

ون واعتماده على العاطفة أكثر من النثر. كان العرب يعرف املوسيقى، مها الوزن والقافية.
الشعر منذ فرتة طويلة من اجلاهلية وصار الشعر منتشرا مع تطور الزمن والعلوم 
املختلفة،كان الشعر يف البداية يصور احلياة اليومية، والبهاء، وبعض احلياة اليت تكتب 

عصر احلاضر : تشبيه، ومن موضوعات األشعار يف  5قصرية، وصديقة، وبسيطة.
وراثء، وهجاء، واعتذار، وصف، و حكمة. ملا جاء اإلسالم  ومدح، وغزل، ومحاسة،

أخذالعرب يتغريون ىف حياهتم وعقيدهتم وشعرهم، وكانت األدابء احلاضرون أوردوا على 
حياهتم العاطفة يف أشعارهم، منها شعر عاطفي كتبه إبراهيم انجي كما وقع ىف اتريخ 

حلاضرين أعين البارودي، وجربان خليل جربان، وصاحل عبد الصبور، وأغلبهم األدابء ا
 6على مذهب العاطفي ىف أشعارهم.

ديسمبري سنة  31كان إبراهيم انجى من أحد األدابء الذي يعترب شاعرا، ولد   
 1٨27منذ أن عمل طبيبا عام  7، وهو يعتين ىف أعماله بقواعد اللغة العربية.12٨2

                                                 

Sastra Arab dan Lintas Wildana Wargadinata dan Laily Firtiyah,  4

Budaya (Malang:UIN-Malang PRESS, 2002), hlm. 4 

-(Malang:UIN Sastra Arab dan Lintas BudayaWildana Wargadinata,  5

Malang PRESS, 2002),  hlm. 5 

هباس  ، )كواال ملفور : ديوانمذكرة ىف اترح األدب العرىب للقسم التوجيهىزين العابدين، 6     
 15، ص. 2(، جّلد 1٨27دان قستاكا، 

Leksikon Sastrawan Arab Modern, illah Fathani, ’Achmad Atho 1

Biografi dan Karyanya, (Yogyakarta : DATAMEDIA, 2007), hlm. 76 
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من مدرسة الطب السلطانية خبمس سنوات، وقد خترج من كلية الطب  هاي بعد خترج
مثّ جيعل أن أشرف عامة  2، فأغلق عيادته ابلقاهرة، وافتتح عيادة بسوهاج.1٨22عام 

ىف تقسيم الطب ىف وزارة الوقف، مؤكال ىف املدرسة "أبولو للشعر"، ورئيس األدابء ىف 
، والتقى انجي بعلي 1٨32لو سنة ويكون من أعضاء مجاعة أبو  ٨م. 1٨45املصرسنة 

يهتم إبراهيم انجى اهتماما كبريا ابلثقافة العربية  10حممود طه وكان رئيسه أمحد شوقى،
القدمية، ومن مث طالع متقنا األشعار من متنىب، وابن الروم، واىب نواس، من مصنفاه اليت 

 11أشهرته أم كلثم ىف الغىن على العنوان )سكارى(.

لعصر احلديث يؤثرون األراء على التعبري والكالم املوزون. فمما كان األدابء ىف ا
إبراهيم انجي العاطفى الىت تتساير مع قواعد الشعر امللتزم   سبق تالحظ الكاتبة أشعار

كموضوع البحث بنظرية علم العروض والقافية، رغم أن إبراهيم انجى ليس من الشعراء 
 كتبه إبراهيم انجى حيتوي على  املشهورين فإن األشعار الذي ىف عصر احلديث

 الرومنسية، وترتيبه مناسب بقواعد علم العروض والقافية.

 حتديد البحث .ب

 بناء على اخللفية السابقة، حتدد الباحثة املسألة املبحوثة، وهي:

                                                 

فنون ، }قطر : اجمللس الوطين للثقافة والإبراهيم انجي األعمال الشعرية املختارةحسن توفيق، 2  
 31-32والرتاث إرادة الثقافة والفنون{، ص 

Leksikon Sastrawan Arab Modern, illah Fathani, ’Achmad Atho 9

Biografi dan Karyanya, (Yogyakarta : DATAMEDIA, 2007), hlm. 77 

-Madzab Puisi Arab Modern Dialektika BaratMoh. Khanif Anwari,  10

Timur, (Yogyakarta : Adab Press, 2012), hlm. 46  

ن هباس دان }كواال ملفور : ديوا مذكرة ىف اتريخ األدب العرىب للقسم التوجيهي،زين العابدين، 11 
 47، ص.  2{، جّلد 1٨27قستاكا، 
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ستخدمها إبراهيم انجي ىف أشعاره و ما فيها من الزحاف اما هي البحور الىت  (1
 والعلة؟

 أشعار إبراهيم انجي ؟كيف تصميم قوايف يف  (8

 أغراض البحث وفوائده .ج

 أما أغراض هذا البحث فهي :

ملعرفة حبور أشعار إبراهيم انجي املستخدمة يف ديوانه، والزحافات والعلل   (1
 املوجودة يف أشعاره

 ملعرفة تصميم قواىف أشعار إبراهيم انجي ديوانه  (8

 وأما فوائد هذا البحث فهي :

لعروض األشعار العربية ابستخدام نظرية علم اإتيان الفهم عن كيفية حتليل  (1
 والقوايف

 إتيان املعرفة ملن تريد البحثة عن علم العروض والقوايف حىت أصبح مرجعا (8

 التحقيق املكتيب .د

بنسبة هذا البحث، كثري من البحوث الىت تدرس القصيدة ابستخدام دراسة حتليلية 
براهيم انجي. املتساوية الىت تبحث عن شعر إعروضية وقافية، ولكن الباحثة مل جتد املاّدة 

 فقدمت الباحثة بعض الدراسات املماثلة ابلبحث الذى قدمته الباحثة، وهى:

البحث الذى كتبته سىت نور الثاىن أسوة حسنة مّلة، قسم اللغة العربية  .1
مية سوانن كاليجاكا اإلسالوأدهبا، كلية اآلداب والعلوم الثقافية، جبامعة 

حتت املوضوع )موسيقى الشعر ىف  2006كجاكرات ىف سنة احلكومية جو 



5 
 

 

 

وفيه تبحث  12ديوان األعشى، دراسة حتليلية ىف علم العروض والقوايف(، 
 عن موسيقي شعر األعشى و قوافيه.

البحث  الذى كتبه حممد سباكر، قسم اللغة العربية وأدهبا، كلية اآلداب  .8
سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات والعلوم الثقافية، جبامعة 

حتت املوضوع )الشعر ىف ديوان البارودي، دراسة حتليلية  2014يف سنة 
وفيه يبحث واحد من الشاعر العريب الرومانسي  13ىف العروض والقوايف(،

وهو البارودي من انحية علم العروض، يعىن البيان عن الوزن وتغيري الوزن، 
 ة، والضرورة الشعرية وقوافيه.والزحاف، والعلّ 

البحث الذى كتبه حممد الفارزي، قسم اللغة العربية وأدهبا، كلية اإلنسانية،  .2
حتت املوضوع )موسيقى  2016جبامعة موالان مالك إبراهيم ماالنج ىف سنة 

 14الشعر الشيخ اإلمام البشاري، دراسة حتليلية علم العروض والقافوية(، 
يستخدم للشاعر و حرف القوايف لوزن الذي ىف هذا البحث يبحث عن ا

 ىف ذلك الشعر.

ة ، قسم اللغة العربية وأدهبا، كليأمحد مصطفى ساملالبحث الذى كتبه  .4
سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية األداب والعلوم الثقافية، جبامعة 

                                                 

Musikalitas Puisi pada “Hasanah Millah,  Siti Nurutsani Uswatun 18

Antologi A’sya, analisis Ilmu Arudl” (Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas 

Adab dan Ilmu Budaya : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

8006), hlm. 4 

Barudi, analisis ilmu -alpuisi pada antologi “Muhammad Subakir,  12

Arudl dan Qofiyah” (Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Ilmu 

Budaya : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 8014), hlm. 4 

-Harmonisasi Irama Puisi Syekh Imam Al“Muhammad Alfarizi,  14

Busyiri, analisis Ilmu Arudl dan Al-Qawafi”(Jurusan Bahasa Dan Sastra Arab, 

Fakultas Humaniora : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 

Malang, 8016), hlm. 5 
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حتت املوضوع )ديوان النابغة الذبياين، دراسة  2012جوكجاكرات ىف سنة 
وفيه يبحث عن املوسيقي  15رضية ىف توافق املوضوعات والبحور(، حتليلية ع

 ىف ديوان النابغة الذبياين ملعرفة الربط بني البحر واملوضوع.

البحث الذى كتبه أرحام، قسم اللغة العربية أدهبا، كلية اآلدب، جبامعة  .5
حتت املوضوع )قصيدة الربدة لإلمام  2013حسن الدين مكاسر، ىف سنة 

ىف هذا البحث  16دراسة حتليلية ىف علم العروض والقوايف(،البوصريى، 
مام دم لإليستخيبحث عن العلم العروض وهو لبيان القوايف و نواعه الذي 

 البوصريى ىف قصيدته.

البحث الذى كتبته مفتاح دوي فريدة، قسم اللغة العربية وأدهبا، كلية  .6
ة مية احلكوميسوانن كاليجاكا اإلسالاآلداب والعلوم الثقافية، جبامعة 

حتت املوضوع )موازن أشعار قيس بن املّلوح  2015جوكجاكرات ىف سنة 
وفيه تبحث عن موسيقي ىف الشعر  17جمنون ليلي، دراسة حتليلية عرضية(، 

 قيس بن املّلوح جمنون ليلي.

البحث الذى كتبته نورهداية، قسم اللغة العربية واداهبا، كلية األداب والعلوم  .1
سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات ىف سنة عة الثقافية، جبام

                                                 

Dzibyani, kajian -Antologi Nabigah Adz“Ahmad Mustofa Salim,  15

Ilmu ‘Arudl dlam hubungannya antara Tema dan Bahar” (Jurusan Bahasa dan 

Sastra Arab, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya : Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 8018), hlm. 4 

-Ilm Al‘Busyari, suatu analisis -Qasidah Burdah Imam Al“Arham,  16

Qawafi” (Jurusan Sastra, Fakultas Sastra : Universitas Hasanuddin, Makassar, 

8012), hlm. 4 

Mulawwah, -ir Qais ibn al’wazan Syi-Wazan“Mifta Dwi Farida,  11

Laila Majnun, dirasah Tahliliyyah ‘Arudhiyyah” (Jurusan Bahasa dan Sastra 

Arab, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya : Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 8015), hlm. 4 
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حتت املوضوع )موسيقى شعر أيب األعلى املعري ىف ديوان "القطر"،  2014
وفيه تبحث عن الوزن وحرف  12دراسة حتليلية ىف علم العروض والقوايف(،

قوافيه. وأما البحث الذى سيعمل هو كمتابعة ملّا قام به الباحثون 
الشعراء ىف اخللق األعمال األديب، ومدى  السابقون، وكماحفار الفكر

االتساق الشعراء بستخدام الوزن ىف شعرهم، أفضل الشاعر العريب ىف عصر 
 والوزن ىف األديب.احلديث الذى مشهور دون ابلستخدام القواعد 

بناء على البحثني السابقني، ال يوجد البحث املوافق مبا أقاـم به الباحث يف 
 نفس أغراض املواد واملوضوعات.

 اإلطار النظري .ه

ابلعروض والقافية، فيه  بياان للقراء ما يتعلق بشعر إبراهيم انجي الذى يبحث 
 :ما، كما يلىحتتاج الكاتبة اىل بياانت من املصطلحات اليت تتلق هب

 علم العروض .1

إن العروض مجعه أعاريض. أنه لغة له معان وهي الناحية والطريقة الصعبة 
ىف االصطالح فهو علم  وأما 1٨واجلزء األخري من الشرط األول وميزان الشعر،

موسيقى الشعر ويقال له صناعة يعرف هبا صحيح أوزان الشعر العريب وفاسدها 
وصاحب الفضل ىف إجياد هذا  20وما يعرتيها أو يصيبها من الزحافات والعلل.

                                                 
12 ri Dalam Antologi ’Mu-Al’ Musikalitas Puisi Abi Ala, “Nur Hidayah

Tetesan, Analisis Ilmu Arudl dan Qofiyah” (Jurusan Bahasa Dan Sastra Arab, 

Fakultas Adab dan Ilmu Budaya : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 8014), hlm. 5  

Ikhlas, -, (Surabaya : AlIlmu Arudl dan Qawafian Hamid, ’Mas 19

1٨٨5), hlm. 73-74. 

 3{، ص. 2012، }جوكجاكرات : كشف اخلاىف يف العروض والقواقيمحد فتاح، أ80 
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هو يعيس ىف القرن الثاىن  21العلم هو اخلليل ابن امحد الفراهدى البصرى.
استقرى اخلليل الشعر  22عصره لغة وشعرا.( إمام وعالمة م 107-100اهلجرى )

العريب، فوجد أوزانه املستعملة أو حبوره مخسة عشرا حبرا، مث جاء األخفش 
 23األوسط فزاد عليها حبر )املتدارك(.

أما املبحث األساسي ىف علم العروض البحث عن صحة أوزان الشعر 
التفعالت  نالعريب وسقهما الىت تتصور ىف البحور املستحدمة، وهي تتكون م

والوحدة الصوتية. الوحدة الصوتية، هي أقل جزء من الكالم ميكن نطفة 
 24منفصال عن غريه، للوحدة الصوتية ىف أبسط صورها من حركة وسكون.

والتفعالت هي جزء من أجزاء البيت الشعري، أو هي الوحدات املكررة الىت 
ن أجزاء أو البيت أو بيت الشعر هو كالم يتألف م 25ينتظم منها البيت.

 26تفعالت وينتهي ابلقافية.

أشران سابقا اىل  27البحر هو الوزن اخلاص الذى على مثله جيري الناظم.
أن اخلليل بن أمحد وضع مخسة عشر حبرا وأن تلميذه األخفش زاد عليها حبرا 

                                                 

),  1٨٨5Ikhlas, -, (Surabaya : AlIlmu Arudl dan Qawafian Hamid, ’Mas 81

hlm. 74.  

هل األثر،  )الكويت: مكتبة أالقواعد العروضية وأحكلم االقية العروضية، حممد بن فالح املطري،  88 
 11م(، ص.  2004

 11(، ص. م 1٨٨1، )مجسق: دار القلم، العروض الواضح وعلم القافية حممد علي اهلامشي،  82 

 5{، ص. 2012، }جوكجاكرات : يف العروض والقواقي كشف اخلاىفمحد فتاح، أ84 

 6، ص. كشف اخلاىف يف العروض والقواقيمحد فتاح، أ 85 

 7، ص. كشف اخلاىف يف العروض والقواقيمحد فتاح، أ 86 

 2، ص. كشف اخلاىف يف العروض والقواقيمحد فتاح، أ 81 
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وهي: حبر   22مساه "املتدارك" وبذالك أصبح جمموع البحور ستة عشر حبرا.
، الرمل، والرجز، واهلجز، والكامل، والوافر، وبسيطال، وواملديد، الطويل

، و املتقارب، واجملتث، واملقتضب، واملضارع، واخلفيف، واملنسرح، والسريعو
 2٨.املتدارك

أما حبر الرمل، الرمل مبعىن سريع، مسى رمال ألنه يشبه رمل احلصري  .أ
بضم بعضه إىل بعض، ويستعمل الرمل اتما وجمزوء، ويستعمل للشعر 
الفرح، احلزن، و الزهد. وهم يستخدمونه اتما وجمزوء. وأجزاؤه التام 

 ستة، وهي:

 فاعالتن فاعالتن  فاعالتن فاعالتن  فاعالتن  فاعالتنالتام: 
 فاعالتن  فاعالتن   فاعالتن  فاعالتن   اجملزوء:

 30للرمل  عروضان و ستة أضرب.
 الضرب العروض

 حمذوفة: فاعلن .1
 صحيح: فاعالتن .1
 فاعالن: 31مقصور .8
 : فاعلن32حمذوف .2

                                                 

 2 5(، ص. 1٨ 2 7العربية،، )بريوت: دار النهضة علم العروض والقافيةعبد العزيز عتيق،  82 

 44، ص. كشف اخلاىف يف العروض والقواقيمحد فتاح، أ  89

 31 ، ص.كشف اخلاىف يف العروض والقواقيمحد فتاح، أ 20  

القصر: من علة النقص وهو حذف ساكن السبب اخلفيف وتسكني متحركه. مثل فاعالتن تنقل 21 
 إىل فاعالت  

السبب اخلفيف من أخر التفعيلة. مثل مفاعيلن تنقل إىل احلذف: من علة النقص، وهو اسقاط 28 
 مفاعى وتقابلها فعولن
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 : فاعالاتن33مسبغ .4 جمزوءة صحيحة: فاعالتن .8
 صحيح: فاعالتن .5
 حمذوف: فاعلن .6

، 35، و كفّ 34فأما ابلنسبة إىل حشوه جتوز فيه الزحافات الثالثة هي اخلنب
، فتصري فاعالتن ابخلنب "فعالتن"، وابلكف "فاعالت"، وابلشكل "فعالت". 36والشكل

 وأمثلته مايلى:

 

  مثل ملع اآلل ىف أرض القفار  كّلهاإمنا الّدنيا غروٌر  

 مث ل مل عل  آلفل  أرضل  قفارى  إننمددنيا غرورن كا هلا

o//o/o/o//o/o/o//o/ o/o//o/o/o//o/o/o//o/ 

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن  فاعلنفاعالتن فاعالتن 

 البحر الرمل عروضه حمذوفة وضربه صحيح. -

 )مسبغ(   ٍض اجملّدون  على األر  ن # أيّها الركب املخبو

بل  حمب يو دون   أي يهر  رك   نعلل  أرضل  جمد 

                                                 

 مسبغ: من علة الزايدة وهو زايدة حرف ساكن على ما آخره سبب خفيف22 

احلنب: من الزحاف املفرد وهو حذف الثاىن الساكن. فتنقل مستفعلن إىل متفعلن، وفاعلن إىل 24 
 فعلن

 ل مفاعيلن حذفت النون فصارت مفاعيلالكّف: حذف السابع الساكن. مث25 

 الشكل من زحاف املركب هو إجتهاع من زحاف اخلنب والكف26 
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o/o//o/o/o//o/  oo/o//o/o/o/// 

 فاعالاتن فعالتن  فاعالتن فاعالتن

 البحر الرمل جمزوء عروضه صحيحة وضربه مسبغ والزحاف خنب. -

أما حبر الكامل،  مسي هذا البحر كامال ألن فيه ثالثني حركة مل  .ب
 فوزنه:  37جتمع ىف غريه. ويستعمل هذا البحر  اتما وجمزوءا.

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن
 للكامل ثالث أعاريض وتسعة أضرب.

 الضرب العروض

 .صحيحة: متفاعلن1
 . صحيح: متفاعلن1
 : متفاعل  32. مقطوع2
 . أخّذ مضمر: مت فا )فع لن(3

 .خّذاء: فعلن2
 متفاعلن: 3٨. أخذّ 4
 . أخّذ مضمر: مت فا )فع لن(5

 .جمزوءة صحيحة: متفاعلن3

 . جمزوء صحيح: متفاعلن6
 . جمزوء مقطوع: متفاعل  )فعالتن(7
 . جمزوء مذيل: متفاعالن2
 : متفاعالتن40. جمزوء مرفل٨

                                                 
 26{، ص. 2012، }جوكجاكرات : كشف اخلاىف يف العروض والقواقيمحد فتاح، أ 21

 26، ص. كشف اخلاىف يف العروض والقواقيمحد فتاح، أ22 

 التفعيلة احلذذ من علة النقص وهو حذف الوتد اجملموع من آخر29 

 الرتفيل من علة الزايدة وهو زايدة سبب خفيف يف آحر التفعيلة40 
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فلذلك إذا وجدت جزءا واحدا من أبيات  41ويكثر فيه دخول زحاف اإلضمار.
القصيدة على وزنه قطعت أهنا من الكامل. مث جملزوء الكامل عروضه صحيحة وأربعة أضرب 

 مثاله:42يعىن صحيح، ومرفل، ومذيل، ومقطوع.
 وحتّس نفسى ابحلمام فأشجع  إىن ألجنب من فراق أحبىت

نب من  فراقن  أحب  بيت    ل  محام فأش جعووحتس  س تفسي  ب إن  ين  ألج 

o//o///o//o///o//o/o/  o//o///o//o/o/o//o///   

 متفاعلن مت فاعلنمتفاعلن   متفاعلن متفتعلن مت فاعلن

 فالعروض والضربه صحيحان والزحاف إضمار -

وأما حبر البسيط مسي بسيطا ألن األسباب انيسطت يف أجزاءه  .ج
ببان سالسبا عيه، فحصل يف أول كل جزء من أجزائه السباعيه 

فسمي لذلك بسيطا، وقيل مسي بسيطا ال نبساط احلركات يف 
 ووزنه: 43عروضه وضربه.

  البيسط التام:
مستفعلن فاعلن مستفعلن   مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن

 فاعلن
 البسيط املخّلع:

  مستفعلن فاعلن فعولن مستفعلن فاعلن فعولن

                                                 

 اإلضمار وهو تسكني الثاىن املتحرك41 

 22{، ص. 2012، }جوكجاكرات : كشف اخلاىف يف العروض والقواقيمحد فتاح، أ48 

 1٨، ص. كشف اخلاىف يف العروض والقواقيمحد فتاح، أ42 
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 44للبسيط ثالث أعاريظ وستة أضراب.
 الضرب العروض

 .خمبونة: فعلن  1
 : فعلن  45. خمبون1
 :فع لن  46. مقطوع2

 .جمزوءة صحيحة: مستفعلن2
 : مستفعالن47. مذيل3
 . صحيح: مستفعلن4
 : مفعولن42. مقطوع5

 . جمزوء مقطوع: مفعولن6 .جمزوءة مقطوعة: مفعولن3
وقد جتد عروض البسيط اجملزوء وضربه خمبوبني ومنقطوعني فتنقل مستفعلن إىل 

وتقابلها فعولن. وقيل إن هذا الوزن خلع من البسيط، فلذلك مسى هذا النوع مبخّلع متفعل  
 ومثاله:4٨البسيط أو البسيط املخلع.

 واغفر لنا مامضى ايواسع الكرام  ايرّب بلمصطفى بّلغ مقاصدان

 واغ فر  لنا مامضي اي واسعل  كرمي    ايرب ببل  مص طفى بل لغ  مقا صدان

                                                 

 21{، ص. 2012، }جوكجاكرات : وض والقواقيكشف اخلاىف يف العر محد فتاح، أ44 

احلنب: من الزحاف املفرد وهو حذف الثاىن الساكن. فتنقل مستفعلن إىل متفعلن، وفاعلن إىل  45 
 فعلن.

القطع: حذف ساكن الوتد اجملموع وتسكني ما قبله. فتنقل فاعلن إىل فاعل ، ومستفعلن إىل 46 
 مستفعل .

 ايدة حرف ساكن يف آخر التفعيلة.التذليل من علة الزايدة وهو ز  41 

القطع: حذف ساكن الوتد اجملموع وتسكني ما قبله. فتنقل فاعلن إىل فاعل ، ومستفعلن إىل  42 
 مستفعل .

 21{، ص. 2012، }جوكجاكرات : كشف اخلاىف يف العروض والقواقيمحد فتاح، أ49 
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o///o//o/o/o//o/o//o/  o///o//o/o/o//o/o//o/o/ 

 فعلنمستفعلن فاعلن مستفعلن   فعلنمستفعلن فاعلن مستفعلن 

 فالعروض والضربه خمبوانن. -

 50وأما حبر السريع،  مسي البحر سريعا ألنه يسرع على اللسان. .د
 فوزنه:

مستفعلن   مستفعلن مستفعلن مفعوالت:  التام
 مستفعلن مفعوالت

 مفعوالتمستفعلن مستفعلن :  املشطور

 للسريع أربعة أعاريض وستة أضرب:

 الضرب العروض

 .مطوية مكسوفة: فاعلن1

 : فاعالن52موقوف 51. مطوي1
 . مطوي مكسوف: فاعلن2
 : فع لن  53. أصلم3

 مكسوف: فعلن 54. خمبول4 .خمبولة مكسوفة: فعلن2

 . العروض هي الضرب5 .مشطورة موقوفة: مفعوالت3

                                                 

 25{، ص. 2012، }جوكجاكرات : كشف اخلاىف يف العروض والقواقيمحد فتاح، أ50 

 الطي: حذف الرابع الساكن. فتنقل مستفعلن إىل مستعلن، وتقابلها مفتعلن تسهيال51 

 الوقف من علة النقص وهو إسكان آخر الوتد املفروق58 

 أصلم من علة النقص وهو حذف الوتد املفروق52 

 اخلبل من زحاف املركب هو من إجتهاع زحاف اخلنب والطي54 
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 الضرب . العروض هي6 .مشطورة مكسوفة4

إال أن عروضه ال أتتى صحيحة بل مكسوفة و مطوية، أو خمبولة. وضربه قد يكون 
مكسوفا مطواي مثل عروضه، ومكسوفا خمبوال مثل عروضه، وقد يكون موقوفا مطواي، 

 ومثاله: 55وأصلم.

 آاثرها واضحة ظاهرة من رزقل العقل فذو نعمة

 ظاهره  آاثرها واض حت   من رزقل  عق ل فذو  نعمت  

o//o/o///o/o///o/ o//o/o///o/o//o/o/  

 مفعال مستعلنمستفعلن   مفعال مستعلن مستعلن

 فالعروض مكسوفة وطوية والضربه مكسوف وطوي والزحاف طي. -

 علم القوايف .2

املقاطع الصوتية الىت تكون ىف أواخر أبيات القصيدة،  ويلزم القافية هى 
ان اخلليل إىل أن القافية هي احلرفتكرارها ىف كل بيت من أبياهتا. وذهب 

الساكنان اللذان ىف اخر البيت، مع ما بينهما من احلروف املتحركة ومع احلرف 
املتحرك الذى قبل الساكن األول. القافية إذا كان حرف رويها متحركا، ومقيدة 

  56.إذا كان حرف رويها ساكنا

ية وعيوب قافأما املبحث األساسي ىف القافية يعىن البحث عن تصميم ال
القافية. فتصميم القافية تتكون من إختيار الشاعر ىف الروي، وقد تكون القافية  

                                                 

 25{، ص. 2012، }جوكجاكرات : يف العروض والقواقي كشف اخلاىفمحد فتاح، أ55 

 3 7{،  ص. 2012، }جوكجاكرات : كشف اخلاىف يف العروض والقواقيمحد فتاح، أ 56 
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كلمة أو كلمتني أو بعض كلمة، وهي نوعان: مطلقة إذا كان حرف رويها 
 57متحرك، ومقيدة إذا كان حرف رويها ساكنا.

عيوب القافية حيتاج إىل البحث عن حرف القافية )الروي، والوصل، 
، والدخيل، والردف، والتأسيس(، وحركات القافية )اجملرى، والنفاد، واخلروج

واإلشباع، واحلذو، والرس، والتوجيه(، مث إذا وجد إختالف الروي وحركته 
يسمى عيب الروي )اإلكفاء، واإلجازة، واإلقواء، واإلصراف، واإليطاء، 

ى موالتضمني(، وإذا كان إختالف ما قبل الروي من احلروف واحلركات يس
السناد )سناد الردف، وسناد التأسيس، وسناد احلذو، وسناد اإلشباع، وسناد 

 52التوجيه(.

 مناهج البحث .و

مناهج البحث تعترب عن طرق طبيعة مستخدمة عند الباحث للحصول على 
أغراض البحث املعني. أما املناهج الىت يستخدمها الباحث فهي املنهج الوصفي 

املستخدم إلجياد املشكالت النظامية وكشفها على طريقة التحليلي، أال وهو املنهج 
وهذا املنهج مستخدم لوصف أشكال  5٨وصفية عن البياانت، ويليها حتليل البياانت.

 البحر فيأخذ الباحث عن اخلطوات التالية:

 

 

                                                 

 4٨، ص. كشف اخلاىف يف العروض والقواقيمحد فتاح، أ 51 

 54-52{، ص. 2012، }جوكجاكرات : كشف اخلاىف يف العروض والقواقيمحد فتاح، أ 52 

Teori Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, Nyoman Kuntha Ratna,  59

(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 8002), hlm. 52 
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 نوع البحث (أ

أما نوع البحث مستخدمة عند الباحث هو الدراسة املكتبة يعىن األحباث 
خالل قرأة وحتليل ومراجعة األدبيات أو املواد املرجعية الىت الىت أجريت من 

 60لديها صلة مبوضوع البحث.

 مصادر البياانت  (ب

ومن أهم اإلجراءات ىف البحث تعني مصادر البياانت املناسبة أبغراض 
البحث. واملصادر املوجودة قد أّدت إجراء البحث ىف إجياد األجوبة املناسبة 

 ابلتقريرات املعينة.

 البياانت املوجودة ىف هذا البحث فتنقسم إىل قسمني، ومها: أما

البياانت األساسية، وهي قد أصاهبا الباحث مباشرة عن  .1
األشعار إلبراهيم انجي املكتوبة يف األعمال الشعرية 
املختارة يعىن العودة، ظالم، اللقاء، عينان، أيس على  

 كأس.

راجع اءة املالبياانت الزايدة، وهي قد أصاهبا الباحث من قر  .2
املؤجية للبحث، أال وهي املثال الكتب عن العلم العروض 

 والقافية، واملقاالت، واملواد األخرى املناسبة ابلبحث.

 

 

                                                 

(Yogyakarta:  Pengantar Metode Penelitan,Dudung Abdur Rahman,  60

Kurnia Alam Semesta, 2003), hal. 7 



12 
 

 

 

 جمتمع البحث وعينته  (ت

اجملتمع هو والية عامة تتكون عن الفاعل أو املفعول، هلما كيفية وطبيعة  .1
ففى هذا البحث،  61معينة عند الباحث للدراسة قبل أن أيتى ابلنتيجة.

 اجملتمع املستخدم هو مجيع أبيات الشعر ىف ديوان إبراهيم انجى.

وأما  62العينة هي جزء عن مجيع الطبيعية املأخزذة من ذلك اجملتمع. .8
اجملتمع ىف الشعر إبراهيم انجى فيبلغ أبيانز لذلك، حيتاج وجود العينة 

 ليكون هذا البحث فعاال وال يكثر الزمان.

 تصميم العينة .2

وبياانت العينة  63يعترب تصميم العينة أبساليب اختيار العينات.
الىت أخذها الباحث ال بد أن يناسب أبغراض البحث، حىت حيتاجعدة 
النظر ىف أخذها. لذلك، إن األساليب الىت يستخدمها الباحث العينة 
الغرضية، وهي أسلوب يعني عينة البحث بعدة النظر املعني. وخيتار 

 64ا ليحصل على أحسن البيانلت.هذا البحث قصد

 طريقة حتليل البياانت  (ث

أما أسلوب التحليل البياانت الذى يستخدمه الباحث ىف هذا يتكوم من 
 اخلطوات املتنوعة، وهي كما يلي:

                                                 

Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), Sugiyono,  61

(Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 11٨ 

Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), Sugiyono,  68

(Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 120 

121hal. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), Sugiyono,  62 

122hal. de Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), MetoSugiyono,  64 
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 حتليل البياانت وتقطيعها بنظرة العلم العروض والقافية -

 تصنيف البياانت وفقا بعلم العرزض والقافية -

صل ابالنتائج املناسبة بعلم العروض وعلم حىت حيعرض حتليل البياانت  -
 على نتيجة الباحث.

 نظام البحث .ز

كتب الباحث على هذا نظام الباحث لتسهيل الباحث ىف كتابه البحث وللحصول 
 على حبث املنهجي. فلذلك، أما نظام البحث الذى استخدمه الباحث كما يلى :

 حتديد البحث، وأغراض البحثخلفية البحث، و ابب األول: مقدمة حيتوى على 
وفوائده، واحلقيق املكتيب، واإلطار النظري، ومنهج البحث، ونظام 

 البحث. 

 على إبراهيم انجى وأشعاره يابب الثاىن: حيتو 

 ابب الثالث: حيتوى على حتليل العروضي والقافوى ألشعار إبراهيم انجى

 االختمام يتكون من اخلالصة و االقرتاح.: ابب الرابع



86

ابب الربع

اإلختتام

اخلالصة .1

احلمد هلل رّب العاملني، لقد مت هذا البحث بعون هللا وتوفيه عّز وجّل. ولقد 
جاهد الباحث ولذل جهوده للقيام بتحليل شعر إبراهيم انجى يف هذا البحث، 
بعد ذلك تقدمي الباحث نتائج هذا البحث اختصارا وتسهيال لفهم ما كتبه، وهي:

حبور أشعار إبراهيم انجى املستخدمة يف شعر انجى والزحافات والعلل  (1
مل )العودة، الر املوجودة فيها ال تزال مناسبة بقواعد علم العروض، وهي حبر 

وساعة لقاء، والناى احملرتق، والوداع، وخواطر الغرب، والغد، وإىل س، 
واالطالل، وعاصفة روح، واذكري، والسراب قي السجن، واخلريف، وزازا، 
وظالم، وخواطر الغروب، وأحالم سوداء، وإثنان قي سيارة، وليلة من لياىل 

، وحبر الكامل )املآب،و القاهرة، والكأس، وقلق، وغيوم، وصخور وأشواك(
فرحة جديدة، ورواية، والكامل، والشك، وبعد الشباب، وابيعتا حسنك، 

وامليعاد الضائع(، وحبر البسيط )كل الورى، واملنصورة، وعينان، والربيع،
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وصخرة املكس، والقمر، وعلى ضفاف النيل، وعاصفة غضب، وإىل أم   
رتقة، والغريب، كلثوم(، وحبر السريع )أيس على كأس، ورسائل حم

ورابعيات، وصخرة امللتقى، واملساء، وأنوار، وأمل، ومخر الرضا(، أما 
 الزحاف والعلل فال خيتلف عن قواعد صناعة الشعر العروضية.

رف تتساير على الطراز العرب وهو يعتىن. حب قوايف أشعار إبراهيم انجىو   (2
، ىف والياء واهلمزة، الباء، والتاء، والدال، والعني، وامليم، واهلاء، الروى:

 املتواتر،املرتاكب، و ها تنقسم على عدد حروفتصميم قولفى أشعاره. فمن 
املطلقة و  واملقيدة. ،املطلقة ، ومن إستعمال رويها تنقسم علىواملرتادف

 أكثر استعماال من املقيدة.

 االقرتاح .2

إن هذا البحث ال خيلو من األخنرافات والنقصان واألخطاء سواء كانت 
هد الكتابة أو مضمونة. ألجل ذلك رجا الباحث منكم ايها القراء االنتقادات من ج

 والتصوييات واألقرتاحات ألصالح وأمتام هذا البحث.
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 الباب الثاين

 وأشعاره يإبراهيم انج

 

 يترمجة إبراهيم انج .أ

هو الشاعر الذي يعرف ابملدرسة الرومنسية بسبب قدرته  يإبراهيم انج
 ١٣على ترميز الكلمات اجلميل. ولد إبراهيم انجى ابلقاهرة يف التاريح 

مخسني قصيدة، وقسمها  الكبري يف هيصربى، هو الشاعر ٣١٨١ديسمبري 
عىن ي إىل جمموعتني، تشتمل أوالمها على مخس وعشرين قصيدة من روائعه،

الغد، و خواطر الغروب، و الوداع، و الناى احملرتق، و ساعة لقاء، و ب، املآو العودة، 
، عاصفة الروحو أيعلى كأس، ورواية، و االطالل، و إىل س...، و فرحة جديدة، و 
نصورة، املو السراب السجن، و كل الورى، و الغريب، و رسائل حمرتقة، و اذكري، و 
انية وأما اجملموعة الث ورابعيات.ظالم، و زازا، و اخلريف، و مخر الرضا، و عينان، و 

فإهنا تشنمل على مخس وعشرين قصيدة من القصائد الكجهولة، يعىن: صخراة 
املساء، و الغروب )الناص األول(، وحواطر الشك، و اللقاء، و امللتقى، 

ارة، إثنان يف سيو أحالم سوداء، و أنوار، و بعد الشباب، و الضائعة، -األطاللو 
ع، امليعاد الضائو ن لياىل القاهرة، ليلة مو صخراة املكس، و  عام،-الربيعو 
اصفةعو على ضفاف النيل، و أمل، و القمر، و غيوم، و قلق، و الورد، و الكأس، و 
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انجى هو  ٣صخور وأشواك، و إيل أم كلثوم، .و ابيعتا حسنك، و غضب،  
وعمره إثنني وعشرين.  ٣٨0١الشاعر العرىب متخرج من كلية الطّب يف سنة 

ومل يطل به املقام  0اى بعد خترجه من مدرسة الطب السلطانية خبمس سنوات،
ىف قاهرة، هو خيرج ويعمل يف دائرة الطّب مبحطة القطار بسوهاج، فيغلق 

ام يعىن قسم يعمل يف األقسعيادته ابلقاهرة وافتتح عيادة بسوهاج، وغري ذالك 
أصبح انجى النائب  ١النقل، قسم الطّب، و املشرف العام على قسم الصحة.

أرسل  ٣٨0١أغسطس  ٦يوم  ٣٨٩١.٩يف مدرسة أبولو ابلقاهرة يف سنة 
يف شعره ابلطبع استخدام  ١انجى قصيدته "صخرة امللتقى" قي اجلريدة أبولو،

 ٦ياته.يع و التغيري القواىف ىف أبجمموعة متنّوعة من املوسيقية ىف التقط

سه يف أعمال األدبية احّب الناجى للشعر قد ظهر مند الصىب، مح
املهمة الرئيسية للناشرين القصيدة  ١ابعتبار أن الشعر كمثل املودة العطاء،

                                                 

-Madzab Puisi Arab Modern Dialektika BaratMoh. Khanif Anwari,  1

Timur, (Yogyakarta : Adab Press, 02٣0), hlm. ٩٦ 

نون ، }قطر : اجمللس الوطين للثقافة والفإبراهيم انجي األعمال الشعرية املختارةحسن توفيق،  2
  ١٣إرادة الثقافة والفنون{، ص والرتاث 

Achmad Atho 3 Leksikon Sastrawan Arab Modern, illah Fathani, ‘

Biografi dan Karyanya, (Yogyakarta : DATAMEDIA, 022١), hlm. ١١ 

-Madzab Puisi Arab Modern Dialektika BaratMoh. Khanif Anwari,  4

Timur, (Yogyakarta : Adab Press, 02٣0), hlm. ٩٦  

نون ، }قطر : اجمللس الوطين للثقافة والفإبراهيم انجي األعمال الشعرية املختارةحسن توفيق،  5 
 ١١والرتاث إرادة الثقافة والفنون{، ص 

 ١١، ص إبراهيم انجي األعمال الشعرية املختارةحسن توفيق،  6 

  0١ص ، إبراهيم انجي األعمال الشعرية املختارةحسن توفيق،  7
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هونسخ بعض األعمال العظيمة يف كتب الفن الكبري يعين عن األعمال 
 ١الرتمجة.

العربية الكالسيكية كبري، فلذلك الشعر  هتمام انجى إىل الثقافةا
للمتنىب، أبن الرومى، أبو نواس، علم العروض والقوايف درسه بعناية. واحدة من 
أعماله الشعرية بعنوان "األطالل" شعبية من أم كلثوم يف األغنية بعنوان 

يف عيادته سبا الكيمة قي  ٣٨١١من مارس سنة  0٩وقد مات يف  ٨سكارة.
خلمسني من خالل التخلي عن عدد من أعماله و مبشهور سنة اخلامسة وا

 ٣2ابلشاعر من الطبيب.
يف جملة نصف  ٣٨00بدأ إبراهيم انجى نشر قصائده إبتداء من عام 

شهرية، مّت نشر قصائده األوىل يف اجلريدة "السياسية األسبوعية" و اجمللة 
ي "ديوان الذى مس"اهلالل" مثّ اجمللة "أفولو" من قصائده مّت حيار ديوان الشعر 

انجى" الذى يتكّون من ثالثة ديوان يعىن، األول "وراء الغمام" يف عام 
، وهو ٣٨١٣ديوان الثاىن يعىن "لياىل القاهرة"، نشره ىف عام  ٣٨١٩.٣٣

                                                 
اث }قطر : اجمللس الوطين للثقافة والفنون والرت  ،إبراهيم انجي األعمال الشعريةحسن توفيق،  8

  0١ـ 0١صإرادة الثقافة والفنون{، 

مذكرة ىف اتريخ األدب العرب للقسم التوجيهي،) كواال ملفور: ديولن هباس دان زين العابدين،  9
   0٩( ، ص٣٨١١فستاكا، 

ون فن، }قطر : اجمللس الوطين للثقافة والإبراهيم انجي األعمال الشعرية املختارةحسن توفيق،  10
  ٩٣ والرتاث إرادة الثقافة والفنون{، ص، 

فنون ، }قطر : اجمللس الوطين للثقافة والإبراهيم انجي األعمال الشعرية املختارةحسن توفيق،  11  
  ٣2٦والرتاث إرادة الثقافة والفنون{، ص. 
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و الدوان  ٣0مشهور ابملوضوع الشكارى الذى نشرت ألم كلثوم يف غنائه.
 ١٣٨١.٣١األخر "طائر اجلراح"، قد نشر هذا الدوان عام 

 يأشعار إبراهيم انج  .ب

قد كان يكون يستخدم حبر الرمل يف شعر إبراهيم انجي، يعين حتت 
العودة، وساعة لقاء، والناى احملرتق، والوداع، وخواطر الغرب، والغد،  املوضوع

وإىل س، واالطالل، وعاصفة روح، واذكري، والسراب قي السجن، واخلريف، 
سوداء، وإثنان قي سيارة، وليلة من  وزازا، وظالم، وخواطر الغروب، وأحالم

 العودة كمثل  ،لياىل القاهرة، والكأس، وقلق، وغيوم، وصخور وأشواك
 :الظالمو

 العودة

 هذه الكعبة كنا طائفيها

 واملصلني صباحا ومساء

  كم سجدان وعبدان احلسن

 فيها كيف ابهلل رجعنا غرابء

*** 

                                                 
فنون ، }قطر : اجمللس الوطين للثقافة والإبراهيم انجي األعمال الشعرية املختارة حسن توفيق، 12

  ٣0٣ص.  ون{،والرتاث إرادة الثقافة والفن

  ١٣0، ص. جي األعمال الشعرية املختارةإبراهيم انحسن توفيق،  13
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 دار أحالمى وحىب لقيتنا يف 

 اجلديدمجود مثلما تلقى 

  أنكرتنا وهى كانت إن رأتنا

 يضحك النور إلينا من بعيد

*** 

  رفرف القلب جبنيب كالذبيح

 وأان أهتف، اي قلب آتئد

 فيجيب الدمع واملاصي اجلريح

 مل عدان؟ ليت اان مل نعد

*** 

 مل عداناومل  نطوالغرام

 فرغنا من حنني وأمل

 زرضينا بسكون وسالم

 وانتهينا لفراغ كا لعدم

*** 

 أيهاالوكر إذا طار االليف
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 اليرى اآلخر معىن للسماء

 ويرى األايم صفراكاخلريف

 انئحات كرايح الصحراء

*** 

 آه مما  صنع الدهر بنا

 أو هذا اطلل العابس أنت

 رق الرأس أانواخليال املط

 شدمابنتاعلى الضنكوبتت

*** 

 أين انديك وأين السمر

 أين أهلوك بساطا وندامى

 تنظركلماأرسلت عيين 

 وثب الدمع إىل عينيوغاما

*** 

 مواطن احلسن ثوى فيه السام

 وسرت أنفا سه يف جوه
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 واانخ الليل فيه وجثم

 ويداه تنسجان العنكبوت

 صحت ايوحيك تبدو ىف مكان

 كل شيء فيه حي الميوت

  كل  شيء من سرور وحزن

 واللياىل من هبيج وشجى

 الزمنوأان أمسع أقدام 

 وخطى الوحدة فوق الدرج

*** 

 ركىن احلاين مغناي الشفيق

 وظالل اخللدللعاين الطليح

 علم هلل لقد طال الطريق

 وأان جئتك كيما أسرتيح

*** 

 وعلى اببك ألقى جعبىت

 كغريب آب منوادى احملن
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 فيك كف هللا عىن غريبت

 ورسارحليعلى  أرضاالوطن

*** 

 وطين أنت ولكىن طريق

 أبدى النفي يف عامل بؤسى

 أعودفإذا عدت فللنجوى 
 ٣٩مث أمضي يعد ماأفرغ كأس

 
  الظالم

  ال تقل يل ذاك جنم قد خبا

 ايفؤادي كّل شيء ذهبا

 ذلك الكوكب قد كان لعيين

 السماوات وكان الشهبا

 هذه االنوار ما أضيعها

 صرن ىف جنىب جراحا وظبا

                                                 

فنون ، }قطر : اجمللس الوطين للثقافة والإبراهيم انجي األعمال الشعرية املختارةحسن توفيق، 14 
 ٣٦١-٣٦٩-والرتاث إرادة الثقافة والفنون{، ص
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  كلما اهدت شعاعا خلفت

 بعده سجنا ومّدت قضبا

*** 

    قلت أسلوك وكم من طعته

 وابلوقت هتون ابملداراة

 فإذا حّبك يطغى مزبدا

 كدفوك الّسيل طغياانجلنون

 وكذا متضي حيايت كّلها

 بني أيس ورجاء وظنون

 ما على اهلجر معني ابدا

 وعلى النسيان ال شيء يعني

*** 

 ذلك احلب الذى فزرت به

 ال أابيل فيه الوان املالمه

 الشط الذى ذقت قسوةذلك 

 وشقاىن املّرمن كاس الندامه
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  مزق قليب قسوة إنه

 وسقاىن املّرمن كاس الندامه

 صار انر ودمارا ىف دمى

 وصراعا بني قلب وكرامه

 ذلك احلب الذ علمىن

 أن أحب الناس والدنيا مجيعا

 ذلك احلب الذى صّور من

 جمدب القفر لعيىن ربيعا

 إنه بصرىن كيف الورى

 هدموا نت قدسه احلصن املنيعا

 وجاليل الكون ىف أعما قه

 تبكى دماء ال دموعاأعينا 

*** 

 مل تعينيىن على صرف النوى

 آه كنت على الدهر أعنت

 قدر نكس مىن ها مىت
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 آذن الدهر ببني واذنت

 وعجيب أمر حب مل يهن

 هو لو هان على نفس هلنت

 هلف قلىب هلفة ال تنقضي

 كنت دنياى مجيعا كيف كنت

 كنت يف برج من النور على

 قمة شاهقة تغزو السحااب

 فراش ذائبواان منك 

 ىف جلني نت رقيق الضوء ذااب

 فرح ابلنور والنار معا

 طار للقمة حمموما وآاب

 آب نت رحلة حمرتقا

 وهو ال أيلوك حبا وعتااب

*** 

 برنت تفسي نت احلقد ومل

 أخف ضغنا لك بني العربات
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 إن يوما واحد أسعدىن

 مجع األفراح طرا من شتات

 وهو عمر كامل عشت به

 جمتمعاتكّل أعمار الورى 

 لست أنساك وقد عّلمتىن

 15.ياةحييا رجل فوق احلكيف 

إبراهيم  يف الكتب قد كان يكون يستخدم حبر الكامل يف شعر إبراهيم انجي
اية، املآب،و فرحة جديدة، ورو  ، يعين حتت املوضوعانجي األعمال الشعرية املختارة

:للقاءا ، كمثلالضائعوالكامل، والشك، وبعد الشباب، وابيعتا حسنك، وامليعاد 
  

 اللقاء
  عادت لطائرها الذي غناها

 وشدا فهاج حنينها وشجاها
  أي احلظوظ أعادها لو فيها

 وجنى وحدهتا وإلف صباها
  مشبوبة التحنان تكتم انرها

 عبتا وأت ىب أن يبني لظاها
                                                 

نون }قطر : اجمللس الوطين للثقافة والف،إبراهيم انجي األعمال الشعرية املختارةحسن توفيق، 15
 0١٣ 0١١-والرتاث إرادة الثقافة والفنون{، ص، 
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*** 
 ايإلفى املنشود سرك ذئع

 انر احلنني دفينها أفشاها
 جارففيم السؤال؟ أما يدلك 

 من صبويت جاز املدى وتناها
  ودموع أشعار أثرت نواحها

 ومجالك الوحي الذى أمالها
 ما يصنع الرقباء يف حّب طغى

 وصبابة جنت وذاع حجاها
 مّد اخلريف على الرايض رواقه

 ومضى الربيع الطلق ما يغشاها
 ما ابلرايض كآبة يف أرضها

 وسحابة تغشى صفاء مساها
 الذىمجدت محائم أيكها وأان 

 شاكيتها فاغرورقت عيناها
*** 

 هلفي عليهاأين أانت الصبا
 وتناوح الغدران بني رهااب

 أجرى عليها الصمت حىت مل يعد
 االخميب صرحيت وصداها
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 ا لقينا من لقاءخاطفاذما
 وعشية كالربق حان ضحاها

 ايويح هاتيك الثواين مل تقف
 حىت نسيغ هناءة ذقناها

 بحىت ميتع ابليقني مكذ
 يف رؤاي يضل سناهاعينية 

 متضى هلا األبصار واهلة اهلوى
 وحتول عنها ما تطيق لقاها

 عادالرمان هلا بسر دموعا
 وخيال يقظتها وحلم كراها

*** 
 ختبو العواطف يف الصدور وتنتهى

 وجيف يف زهر القلب نداما
 قةوأان أحس اليوم بدءعال 

 وعنيف ثورهتا وحز مداها
 وأحس طغيان اهليام لكو كىب

 ومنار أايمى وفجر هواها
 مل ترو منك نواظرى وخواطرى

 ورجعت أزكى مهجة وشفاها
*** 
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 ماحيلة القرب الوشيك مبهجة
 الدهر أمجع مايبل صداها

 ماحلية اآلمال يف حمبودة
 قّرحت أجفاىن على مغناها

 إال التذكر وهو زاد منهك
 ماذا تقوم خواطرى ذكراها

 قّضيت أحالمى أضم خياهلا

 16.أاّيمى أقول عساهاوأضعت 
قد كان يكون يستخدم حبر البسيط يف شعر إبراهيم انجي، يعين حتت املوضوع 
كل الورى، واملنصورة، وعينان، والربيع، وصخرة املكس، والقمر، وعلى ضفاف النيل، 

 :عينان، كمثل وعاصفة غضب، وإىل أم كلثوم

 عينان
 طوى السنني وشّق الغيب والظلما

 وابتسما برق أتلق يف عينيك
 ايساري الربق من جنمني يومضلى

 ماذاختىبء يل األقدار خلفهما
 أجنت يب عتبات اخللد أم شركا

                                                 

فنون }قطر : اجمللس الوطين للثقافة وال،إبراهيم انجي األعمال الشعرية املختارةحسن توفيق،  16 

 0١٣-0١2رتاث إرادة الثقافة والفنون{، ص،وال
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 نصبتلى من خداع الوهم أم حلما
 كأنين انظر حبرا وعاصفة

 وزورقا ابلغد اجملهول مرتطما
 محلتىن لسماء سريت هلا

 ابلروح والفكر مل أنقل هلا قدما
 شفت سدميا ورقت يف غالئلها

 فكدت أيصر فيها اللوح والقلما
 رأيت قلبني خّط الغيب حبهما

 وكاتبا ببنان النور قد رمسا

*** 

 وسحر عينيك إىن مقسم هبما
 ال تسأيل القلب عن إخالصه قسما

 واهأ لعينيك كالنبغ اجلميل صفا
 وسال مؤ تلق األمواج منسجما

 ماأنتما أنتما كأس وإن عذبت
 فيها احلمام وال عذر ملن سلما

 ملأ ومى احلب قلبيما إىل قدر
 له الكشيئة مل نسأل ملن وملا

 يف حلظة جتمع اآلابد حاضرها
 وما جييء وما قد مر منصرما
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 قد أودعت يف قؤاد اثنني كّل هوى
 يف األرض سارت به أخبارها قدما

 صاحبهكالمها انظر يف عني 
 موجا من احلب واألشواق ملتطما

 وساحة بتعالت اهلوى احرتبت
 صراع وفيها للعناق ظمافيها 

*** 

  ايللغديرين يف عينيك إذ ملعا
 فالراواين مها والظمتان مها

 أيى قوس وسهم وصائب ويد
 هواك اي أيها الطاغى اجلميل رمى

  يرمي ويربيء يف آن واعجبه
 أن الذي يف يديه الرباء ما علما

 وكيف يربئين من لست أساهلا
 براء وأوثر فيه السهد والسقما

 للموت أسبااب تقربينلوأن 
 إىل رضاك لعنا املوت مقتحما

 الليالال الىت يف العمر منك خلتإن 
 مرت يبااب وككانت كلها عقما

 تلفت القلب مكرواب هلا حسرا
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 17.وعض من أسف إهبامه ندما

 قد كان يكون يستخدم حبر السريع يف شعر إبراهيم انجي، يعين حتت املوضوع
ر، والغريب، ورابعيات، وصخرة امللتقى، واملساء، وأنواأيس على كأس، ورسائل حمرتقة، 

 :أيس على كأس ، كمثلوأمل، ومخر الرضا

 أيس على كأس
 أصبحت من أيس لو أن الردى

 يهتف ىب، صحت به هيّا
 هّيا فما ىف األرض ىل مطمح

 وال أرى ىل بعدها شيّا
 ماذا بقاءى ها هنا بعدما

 نفضت منه اليوم كفّيا
  الىتأهرب من أيس لكأسي 

 أدفن فيها أملي احلّيا
 اي أيها اهلارب من جنىت

 تعال أو هات جناحيّا
 نبكي شبابينا ونبكي املىن

 وترمتي بني ذراعيا
*** 

                                                 

فنون ، }قطر : اجمللس الوطين للثقافة والاملختارةإبراهيم انجي األعمال الشعرية حسن توفيق، 17 
 00١والرتاث إرادة الثقافة والفنون{، ص. 
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 إىن على أيسي وكأسي كايب
 وعلى سرايب عاكّف وشرايب

 فرغت من التعلل ابملىنولقد 
 إال وميضا يف الرماد اخلايب

 رمقا يعللىن أبنك عائد
 يوم ذهايب يوما لقلىب قبل

 حىت إذا األقدار شئن وعدتلى
 راجعت تفسي واهتمت صوايب

 أأرى شروقك يف أفول مغارىب
 !وأشم عطرك ىف ذبزل شبايب

*** 
 هات أسقين وأشرب على سر األسى

 وعلى بقااي مهجة وشجاها
 مهال ندميي! كيف ينسى حبها

 من ينشد السلوى على ذكراها
 لتنسيين اهلوى مازالت تسقيين

 نسيت فماذكرت سواهاحىت 
 كانت لنا كأس وكانت قصة

 هذاحلجاب أعادها ورواها
 اآلن غّشاها الضباب وهان
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 خلف املآس والدموع أراها
 غال الزمان ضباهبا وحباهبا

 قرأ البيب صحيفة وطواها
 تلك الوليدة مل تطل بشراها

 ملا تكدتطأثرى قدماها
 زف الصباح إىل الرمال نداءها

 ٣١عاها.وسرى النسيم عشية فن

                                                 

فنون ، }قطر : اجمللس الوطين للثقافة والإبراهيم انجي األعمال الشعرية املختارةحسن توفيق، 18 

 0٣٣ ،، صوالرتاث إرادة الثقافة والفنون{
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 الباب الثالث

 ألشعار إبراهيم انجىي والقافو  يالتحليل العروض

 البحور املستخدمة ىف أشعار إبراهيم انجى .أ

وأما البحور املستخدمة ألشعار إبراهيم انجى هي حبر الرمل، وحبر 
 ومن حبر الرمل املستخدمة ىف ديوان إبراهيم انجى هي:الرجز. 

 حبر الرمل (1
 ل الشعرية املختارة إبراهيم انجي يعىنيف األعماأمايستخدم حبر الرمل 

 : العودة و الظالم
 العودة

 1واملصلني صباحا ومساء   هذه الكعبة كنا طائفيها
 وملْصْللْي نصباحا ومساءا   هاذهْلكعْ بةكْننا طائفْيها

o/o//o/o/o/// o/o//o/  o/o/// o/o/// o/o//o/ 
 نفعالت  فعالتنفاعالتن    فاعالتن  فعالتنفاعالتن  

صحيحة والضرب خمبون، والزحاف خنب العروض -
                                                 

ص، ، }قطر : اجمللس الوطين للثقافة والفنون والرتاث إرادة الثقافة والفنون{، إبراهيم انجي األعمال الشعرية املختارةحسن توفيق، 1 
161 
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 كيفبْلال هرجعنا غرابءا  وعبْدنْل حْسنفْيها سجْدان كمْ 
 o/o//o/ o/o//o/ o/o/// o/o/// o/o/// o/o//o/ 

 فعالتن فعالتنفاعالتن   فاعالتن فعالتنفاعالتن 

والزحاف  ،فتنقل فاعالتن إىل فعالتن العروض صحيحة والضرب حمذوف -
 .شو هي فاعالتن إىل فعالتنيف احل خنب

 الظالم
 2ايفؤادي كّل شيء ذهبا   ال تقل يل ذاك جنم قد خبا

 كْلل شيئْن  ذهبا ايفؤادي   التقْللي ذاكنْجمْن  قْدخبا
o//o/ o/o//o/ o/o//o/  o/// o/o//o/ o/o//o/ 

 فعلن فاعالتن  فاعالتن   فاعلنفاعالتن فاعالتن 

فتنقل  ونو الضربه حمذوف و حمبإىل فاعلن، فتنقل فاعالتن فالعروض حمذوفة  -
 فاعالتن إىل فعلن.

 الّسموات وكان الّشهبا  ذلك الكوكب قد كان لعيىن
 أْسسموات وكانْس سهبا   ذالكْل كوكب قْد كان لعيىن

o/o//o/ o/o/// o/o///  o///o/ o/// o/o/// 
 فعلن فعالتن فاعلنت   فعالتن فعالتن فاعالتن

                                                 

الرتاث }قطر : اجمللس الوطين للثقافة والفنون و انجي األعمال الشعرية املختارة،إبراهيم حسن توفيق، 2 
 262 -251إرادة الثقافة والفنون{، ص، 
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فتنقل  بونوالضربه حمذوف و خم نقل فاعالتن إىل فعالتنفتفالعروض خمبونة  -
 علن.يف احلشو هي فتنقل فاعالتن إىل ف ، والزحاف خنبفاعالتن إىل فعلن

 صرن يف جنيب جراحا وظبا   هذه االنوار ما أضيعها
 صْرن يف جْنيب جراحن وظبا   هاذهْل أنوار ما أْضيعها

o/o//o/ o/o//o/ o///  o/o//o/ o/o//o/ o/// 
 فعلنفاعالتن فاعالتن    فعلنفاعالتن فاعالتن 

 .نتنقل فاعالتن إىل فعلف فالعروض والضربه خمذوفان وخمبوانن -
 بعده شجنا، ومّدت قضبا   كّلما أهدت شعاعاخّلفت

 بْعده سْجنْن، ومْددت قضبا  كْللما أْهدْت شعاعن خْللفتْ 
o/o//o/ o/o//o/ o///  o/o//o/ o/o//o/ o/// 

 فعلنعالتن فاعالتن فا   فعلنفاعالتن فاعالتن 
 .نىل فعلتنقل فاعالتن إف فالعروض والضربه خمذوفان وحمحبوانن -

 ابملدارات وابلوقت هتون  قلت: أسئلك وكم من طعنه
 بْل مدارات وبْل وْقت هتْون   قلت أْسئلْك وكْم منطْعنهي

/o//o/ o/o//o/ o//o/  o/o//o/ o/o/// o/// 
 فعلن فعالتنفاعالتن    فاعلنفاعالتن  فاعالت

تنقل ف بونذوف وحموالضربه حم ،نعلاتنقل فاعالتن إىل فف فالعروض حمذوفة -
 .فعالتن و عالتاتنقل فاعالتن إىل فف ، والزحاف خنب نفاعالتن إىل فعل

 كدفوق الّسيل، طغيان اجلنون   دفإذا حّبك يطغى ماز 
 كدفوقْس سْيل، طغيانْل جنْون   دنفإذا حْببك يْطغا ما
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o/o/// o/o/// o//o/   o//o/ o/o//o/ o/o/// 
 فاعلنفاعالتن  فعالتن   فاعلن فعالتن فعالتن

يف احلشو  نبوالزحاف خ ،نن إىل فعلتنقل فاعالتف فالعروض والضربه حمذوفان -
 .تنقل فاعالتن إىل فعالتنف هي

 بني أيس ورجاء وظنون   ى حيايت كّلهاوكذا متض
 بني أْيسن ورجائن و ظنْونْ    وكذا مْتضي حيايت كْللها

o/o/// o/o//o/ o//o/  o/o//o/ o/o/// o/// 
 علنف فعالتنفاعالتن    فاعلنفاعالتن  فعالتن

تنقل ف ونوالضربه حمذوف وخمب ،نعلاتنقل فاعالتن إىل فف ةحمذوف فالعروض -
 . فعالتنتنقل فاعالتن إىلف يف احلشو هي والزحاف خنب ،نفاعالتن إىل فعل

 يان ال شئ يعنيوعلى الّنس   ماعلى اهلجر معني أبدا
 وعلْن نْسيان ال شئ يعنْيْ    ماعلْل هجر معينْن أبدن

o/o//o/ o/o/// o///   o/o/// o/o//o/ o//o/ 
 علناففاعالتن  فعالتن   علنف فعالتنفاعالتن 

تنقل ف فضو والضربه حم ،نتنقل فاعالتن إىل فعلف وخمبونة فالعروض حمذوفة -
 .تنقل فاعالتن إىل فعالتنف ، والزحاف خنبنعلافاعالتن إىل ف

 ان أحّب النّاس والّدنيا مجيعا   ذلك احلّب اّلذى عّلمىن
 أْن أحْبنْب انس وْد دنْيا مجْيعا   ذالكْل حْببْل لذْي عْللميينْ 

o/o//o/ o/o//o/ o///  o/o//o/o/o//o/ o/o//o 
 فاعالتن فاعالتنفاعالتن    فعلنفاعالتن فاعالتن 
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 حيحوالضربه ص ،نتنقل فاعالتن إىل فعلف فالعروض حمذوفة وخمبونة -
 جمذب الفقر لعييّن ربيعا   ذلك احلّب اّلذى صّورمن

 جْمذبْل قْفر لعْينْيي ربْيعا   ذْي صْوورمنْ ذالكْل حْببْل ل
o/o//o/ o/o//o/ o///  o/o//o/ o/o/// o/o/// 

 فعالتن فعالتنفاعالتن    فعلنفاعالتن فاعالتن 
تنقل ف نبو والضربه خم ،نتنقل فاعالتن إىل فعلف فالعروض حمذوفة وخمبونة -

 .ن إىل فعالتنتنقل فاعالتف يف احلشو هي ، والزحاف خنبفاعالتن إىل فعالتن
 هدموا من قدسه احلصن املنيعا   إنّه بّصرين كيف الورى

 هدمْومْن قْد سهْل حْصنْل منْيعا   ورا إْننه بْصصريْن كْيفلْ 
o///o/ o/o/// o//o/   o/o/// o/o//o/ o/o//o/ 

 فاعالتن فاعالتن فعالتن   فاعلن فعالتن فاعلنت
 حاف خنبوالضربه صحيح، والز  ،نعلاتنقل فاعالتن إىل فف فالعروض حمذوفة -

 .فعالتنفاعلنت و  تنقل فاعالتن إىل فيف حلشو هي 
 أعينا تبكى دماء ال دموعا   وجالل الكون ىف أعماقه
 ْبكى دمائْن ال دموعنْ أْعينا ت   وجاللْل كْون يْف أْعما قهى

o/o/// o/o//o/ o//o/  o/o//o/o/o//o/ o/o//o 
 فاعالتن فاعالتن فاعالتن   فاعلنفاعالتن  فعالتن

 حاف خنبوالضربه صحيح، والز  ،نعلاتنقل فاعالتن إىل فف فالعروض حمذوفة -
 .تنقل فاعالتن إىل فعالتنف
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 آه لو كنت على الّدهر أعنت  مل تعينيىن على صرف الّنوى
 دْهر أعْنىت آه لْو كْنت علدْ    مْل تعْينْييْن علْل صْرفْن نوا

o/o//o/ o/o//o/ o//o/  o/o//o/ o/o/// o/o/// 
 فعالتن فعالتنفاعالتن    فاعلنفاعالتن فاعالتن 

تنقل فاعالتن إىل ف والضربه حمبون ،نعلاتنقل فاعالتن إىل فف فالعروض حمذوفة -
 .تنقل فاعالتن إىل فعالتنفشو هي يف احل ، والزحاف خنبفعالتن

 آذن الّدهر ببني وأذنت   قدر نّكس مىّن ها مىت
 آذنْد دْهر ببْينْن وأذْنت   قدرْن نْككس مْنيْن ها متْ 

o/o/// o/o/// o//o/   o/o//o/ o/o/// o/o/// 
 فعالتن فعالتنفاعالتن    فاعلن فعالتن فعالتن

نقل فاعالتن إىل تف والضربه خمبون ،نعلاتنقل فاعالتن إىل فف فالعروض حمذوفة -
 .تنقل فاعالتن إىل فعالتنفيف احلشو هي  ، والزحاف خنبفعالتن

  هولو هان على نفسى هلنت   وعجيب أمر حّب مل يهن
 هولْو هان على نفسْي هلْنت   وعجْينْب أْمرْن حْبنْب مْل يهنْ 

o/o/// o/o//o/ o//o/  o/o/// o/o/// o/o//o/ 
 فاعالتن فعالتن فعالتن   فاعلنفاعالتن  فعالتن

يف  خنب والضربه صحيح، والزحاف ،نعلاتنقل فاعالتن إىل فف فالعروض حمذوفة -
 .تنقل فاعالتن إىل فعالتنفاحلشو هي 

 كنت دنياي مجيعا، كيف كنت   هلف قلىب هلفة ال تنقضى
 كْنت دْنياي مجيعْن، كْيف كْنت   هْلف قْليْب هلْفنْت ال تْنقضيْ 
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o/o//o/ o/o//o/ o//o/  o/o//o/ o/o/// o/o//o/ 
 فاعالتن فعالتنفاعالتن    فاعلنفاعالتن فاعالتن 

يف  خنب والضربه صحيح، والزحاف ،نعلاتنقل فاعالتن إىل فف فالعروض حمذوفة -
 .تنقل فاعالتن إىل فعالتنفاحلشو هي 

 قّمة شاهقة تغزوالّسحااب  كنت ىف برج من النور عاىل
 قْممنْت شاهقنْت تْغزْس سحااب   كْنت يْف برْج منْن نور على

o/o//o/ o/o/// o///   o/o//o/ o/o/// o/o//o/ 
 فاعالتن فعالتنفاعالتن    فعلن تنفعالفاعالتن 

ح، والزحاف والضربه صحي ،نتنقل فاعالتن إىل فعلف فالعروض حمذوفة وخمبونة -
 .تنقل فاعالتن إىل فعالتنفيف احلشو هي  خنب

 ىف جلني من رقيق الّضوء ذااب   وأان منك فراش ذائب
 يْف جلْينْن مْن رقْيقْض ضوء ذااب   وأان مْنك فراشْن ذائنبْ 

o/o/// o/o/// o//o/   o/o//o/o/o//o/ o/o//o 
 فاعالتن فاعالتن فاعالتن   فاعلن فعالتن فعالتن

يف  خنب والضربه صحيح، والزحاف ،نعلاتنقل فاعالتن إىل فف فالعروض حمذوفة -
 .تنقل فاعالتن إىل فعالتنفاحلشو هي 

 طار للقّمة حمموما وآاب   فرح ابلنور والنار معا
 طارللقْم مة حممومْن وآاب   فرحْن بْننور وْننار معنْ 

o///o/ o/o//o/ o///   o/o//o/ o/o/// o/o//o/ 
 فاعالتن فعالتنفاعالتن    فعلنفاعالتن  نتاعلف
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ح، والزحاف والضربه صحي ،نتنقل فاعالتن إىل فعلف العروض حمذوفة وخمبونةف -
 .تنقل فاعالتن إىل فعالتنفيف احلشو هي  خنب

 وهو ال أيلوك حبا وعتااب   آب من رحلته حنرتقا
 وْهو ال أيْلْوك حْبنْب وعتا بنْ    آب مْن رْحلته، حْمرتقنْ 

o/o//o/ o/o/// o///   o/o//o/ o///o/ o/o/// 
 فعالتن فاعلنتفاعالتن    فعلن فعالتنفاعالتن 

تنقل فاعالتن ف نوالضربه خمبو  ،نتنقل فاعالتن إىل فعلف بونةفالعروض حمذوفة وحم -
 .تنقل فاعالتن إىل فعالتنفيف احلشو هي  ، والزحاف خنبإىل فعالتن

 موضوع.  21ابستحدام حبر الرمل قدر يف ديوان إبراهيم انجى  -
 حبر البسيط (2

يف األعمال الشعرية املختارة إبراهيم انجي ومن حبر البسيط املستخدمة 
 :عينان يعىن

 عينان
 3برق أتلق يف عينيك وابتسما  طوى السنني وشّق الغيب والظلما

 بْرقْن أتْلق يْف عْينك وْبتسما  قْلغْيب وْظظلما طوْس سنني وشقْ 
o///o//o/o/o///o//o//  o///o//o/o/o///o/o/o/  

 فعلنمستفعلن  فعلن مستفعل   فعلنمستفعلن  فعلن متفعلن

                                                 

نون ، }قطر : اجمللس الوطين للثقافة والفإبراهيم انجي األعمال الشعرية املختارةحسن توفيق، 1 
 214-222والرتاث إرادة الثقافة والفنون{، ص. 
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يف  و قطع نبوالزحاف خ ،نإىل فعل علنفسمتتنقل ف خمبوانن فالعروضه والضربه -
 ن.و فعل نفعلمسإىل  علنتفسم تنقلف احلشو هي

 ماذاختىبء يل األقدار خلفهما  ايساري الربق من جنمني يومض ىل
 ماذا ختيْبء لْْلقدار خْلفهما  بْرق مْن جْنمنْي يْومض لْ  ايساريلْ 

o///o//o/o/o//o/o//o/o  o///o//o/o/o//o/o/o/o 
 نفعلفاعلن مستفعلن  مستفعل  فعلنمستفعلن فاعلن مستفعلن 

يف  نب وقطعوالزحاف خ ،نإىل فعل علنفسمتتنقل ف فالعروضه والضربه خمبوانن -
 .فعلمستإىل  علنفسمتتنقل فاحلشو هي 

 ماىل من خداع الوهم أم حل نصبت أجئت يب عتبات اخللد أم شركا
 نصْبت ْل مْنخداعْل وْهم أْم حلما أجْئت  يْب عتباتْل خْلد أْم شركا
o///o//o/o/o///o//o// o///o//o/o/o//o/o//o//  

 فعلنفاعلن مستفعلن  متفعلن  فعلنمستفعلن  فعلن متفعلن
 فالعروضه والضربه خمبوانن والزحاف خنب. -

 ماوزورقا ابلغد اجملهول مرتط   كأنين انظر حبرا وعاصفة
 وزْورقا بْلغدْل جْمهول مْرتطما   كأْننيْن انظرْن حبرا وعاصفنتْ 

o///o//o/o/o//o/o//o/ o///o//o/o/o//o/o//o// 
 فعلنفاعلن مستفعلن  متفعلن  فعلنفاعلن مستفعلن  متفعلن

 يف حلشو هي نبوالزحاف خ ،نإىل فعل علنفسمتتنقل ف فالعروضه والضربه خمبوانن -
 .نفعلمتإىل  علنفسمتتنقل ف

 موضوع. 2ستحدام حبر البسيط قدر ابيف ديوان إبراهيم انجى  -
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 حبر الكامل (3
يف األعمال الشعرية املختارة إبراهيم انجي  ومن حبر الكامل املستخدمة

 :اللقاءيعىن 
 اللقاء

 4وشدا فهاج حنينها وشجاها عادت لطائرها الذي غناها
 وشدا فهاج حنينها وشجاها  عادْت لطائرهْل لذْي غناها

o/o// o//o/// o//o/o/ o/o/// o//o/// o//o///  
 متفاعلْ متفاعلن متفاعلن   متفافاعلن مت مْتفاعلن

تفاعلن إىل فتنقل م والضربه مقطوع فتنقل متفاعلن إىل متفا، فالعروض حذاء -
 ن.علفافتنقل متفاعلن إىل متْ حلشو هي يف ا والزحاف إضمار ،علمتفا

 وجنى وحدهتا وإلف صباها أي احلظوظ أعادها لو فيها
 وجْنْيي وْحدهتا وإْلف صباحا  أْييْل حظْوظ أعادهالوفْيها

o/o///o//o///o//o/o/ o/o///o//o///o//o/o/ 
 متفاعلْ متفاعلن  نمْتفاعل  متفاعلْ متفاعلن  مْتفاعلن

يف احلشو  ظماروالزحاف إ ،علْ فتنقل متفاعلن إىل متفا فالعروض والضربه مقطوعان -
 .علنفافتنقل متفاعلن إىل متْ هي 

 عبتا وأت ىب أن يبني لظاها مشبوبة التحنان تكتم انرها
 عبتا وأْت اب أْن يبنْي لظاها  مْشبْوبتْت حْتنان تْكتم انرها

                                                 

نون ، }قطر : اجمللس الوطين للثقافة والفإبراهيم انجي األعمال الشعرية املختارةحسن توفيق، 0 
 221-224والرتاث إرادة الثقافة والفنون{، ص. 
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o//o///o//o///o//o/o/ o/o///o//o/o/o//o//  
 فاعلمت مْتفاعلنمتفاعلن   متفاعلن متفاعلن مْتفاعلن

 الزحاف إضمارو  ،علفتنقل متفاعلن إىل متفا مقطوع والضربهصحيحة فالعروض  -
 عل.فتنقل متفاعلن إىل متفايف احلشو هي 

 الدهر أمجع مايبل صداها ماحيلة القرب الوشيك مبهجة
 أْددهر أمْجع مايْبل صداها ماحْيلتْل قْربْل وشيك مبهجتْ 

o//o///o//o/o/o//o/o/ o/o///o/o///o//o/o/  
 متفاعلمتفاعلن  مْتفاعلن  متفاعلن مْتفاعلن مْتفاعلن

 الزحاف إضمار، و علفتنقل متفاعلن إىل متفا حيحة والضربه مقطوعفالعروض ص -
 علن.فافتنقل متفاعلن إىل متْ يف احلشو هي 

 قّرحت أجفاىن على مغناها  ماحلية اآلمال يف حمبودة
 قْررْحت أْجفايْن علْي مغناها  ماحْليتْل آمال يْف حمبودتنْ 

o//o///o//o/o/o//o/o/ o/o///o//o/o/o//o/o/  
 متفاعل مْتفاعلن مْتفاعلن  متفاعلن مْتفاعلن مْتفاعلن

 الزحاف إضمارو  ،علفتنقل متفاعلن إىل متفا به مقطوعفالعروض صحيحة والضر  -
 .علنفافتنقل متفاعلن إىل متْ  يف احلشو هي

 ماذا تقوم خواطرى ذكراها  إال التذكر وهو زاد منهك
 ماذا تقْوم خواطرْي ذْكراها  إْللْت تذكر وهو زاد منهكنْ 

o/o///o//o///o//o/o/ o/o///o//o///o//o/o/  
 متفاعلمتفاعلن  مْتفاعلن  متفاعلمتفاعلن  مْتفاعلن
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يف  ماروالزحاف إض ،علفتنقل متفاعلن إىل متفا فالعروض والضربه مقطوعان -
 .علنفافتنقل متفاعلن إىل متْ احلشو هي 

 وأضعت أاّيمى أقول عساها قّضيت أحالمى أضم خياهلا
 وأضْعت أْييامْي أقْول عساها قْضضيت أحالمى أضمْن خياهلا
o//o///o//o/o/o//o/o/ o/o///o//o/o/o//o///  

 متفاعلنمْتفاعلن متفاعلن   متفاعلن مْتفاعلن مْتفاعلن
اعلن إىل فتنقل متفيف احلشو هي  فالعروض والضربه صحيحان والزحاف إضمار -

 علن.فامتْ 

 موضوع.  12ابستحدام حبر الكامل قدر جى يف ديوان إبراهيم ان -

 حبر السريع (4
يف األعمال الشعرية املختارة إبراهيم انجي ومن حبر السريع املستخدمة 

 :أيس على كأس يعىن
 أيس على كأس

 5يهتف ىب، صحت به هّيا  أصبحت من أيسي لو أن الردى
 يْهتف يْب صْحت هبْي هْي اي  أْصبْحت مْن أْيسي لوْن أْنردا
o//o/o//o/o/o//o/o/   o/o/o///o/o///o/  

 مفعو مستعلن مستعلن   فاعلنمستفعلن مستفعلن 

                                                 

نون ، }قطر : اجمللس الوطين للثقافة والفإبراهيم انجي األعمال الشعرية املختارةحسن توفيق، 5 
 211-211والرتاث إرادة الثقافة والفنون{، ص.
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فتنقل  والضربه أصلم ،علنفاعلن إىل تفسفتنقل م فالعروض مكسوفة مطوية -
علن إىل فتسفتنقل ميف احلشو هي  والزحاف خنب وطي مفعو،علن إىل تفسم

 .ومتفعلن علنمست
 وال أرى ىل بعدها شّيا  هّيا فما ىف األرض ىل مطمح

 وال أرا ْل بْعدها شْي اي  هْي اي فما فْل أْرض ْل مْطمحيْ 
o//o/o//o/o/o//o/o/  o/o/o//o/o/o//o//  

 مفعومستفعلن  متفعلن   فاعلنمستفعلن مستفعلن 
فتنقل  والضربه أصلم ،علنفاعلن إىل تفسفتنقل م فالعروض مكسوفة مطوية -

علن إىل فتسفتنقل ميف احلشو هي  زحاف خنب وطيوال مفعو،علن إىل تفسم
 .ومتفعلن علنمست

 نفضت منه اليوم كّفّيا   ماذا بقاءى ها هنا بعدما
 نفْضت مْنهْل يْوم كْففْي اي   ماذا بقاءْي ها هنا بْعدما

o//o/o//o/o/o//o/o/  o/o/o//o/o/o//o//  
 مفعومستفعلن  متفعلن   فاعلنمستفعلن مستفعلن 

 مفعو،علن إىل تفسفتنقل م والضربه أصلم ،علنفاعلن إىل تفسفتنقل مفالعروض  -
 .علنفتْ معلن إىل تفسفتنقل ميف احلشو هي زحاف خنب وال

 أدفن فيها أملي احلّيا  أهرب من أيس لكأسي الىت
 أْدفن فْيها أملْل حْي اي   أْهرب مْن أْيس لكْأسْل لتْ 
o//o/o//o/o/o///o/   o/o/o///o/o///o/   

 مفعو مستعلن مستعلن   نفاعل مستفعلن مستعلن
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فتنقل  والضربه أصلم ،علنفاعلن إىل تفسفتنقل مفالعروض مكسوفة مطوية  -
 .علنمستىل علن إتفسفتنقل ميف احلشو هي  طيزحاف وال مفعو،علن إىل تفسم

 تعال أو هات جناحيّا    اي أيها اهلارب من جنىت
 تعال أْو هات جناحْي اي   اي أْي يهْل هارب مْن جْنتْ 
o/o/o///o/o//o/o/   o/o/o///o/o//o//   

 مفعو مستعلن متفعلن   مفعو مستعلنمستفعلن 
يف  وطي والزحاف خنب ،مفعوعلن إىل تفسفتنقل م والضربه أصلمان فالعروض -

 .ومتفعلن علنمستعلن إىل تفسفتنقل ماحلشو هي 
 موضوع. 4ابستحدام حبر السريع قدر يف ديوان إبراهيم انجى  -

 تصميم قوايف ألشعار إبراهيم انجي .ب

وبعد أن يقوم الباحث بتحليل التصميم لقوايف أشعار إبراهيم انجى بطريق 
 اخلطوات السابقة فتعرف هبا كما تلي:

وايف حبسب عدد حروفها وتنوع الق تعيني القوايف ألشعار إبراهيم انجى .1
 وهي كما تلي:

 6املرتاكب: أن يتواىل ثالث متحركات بني ساكنيها .أ
 ٍء ذهباايفؤادي كّل شي*  ال تقل ل ذاك جنم قد خبا

 ّشهباالسماوات وكان ال*  ذلك الكوكب قد كان لعيين

                                                 

 04{، صز 2412، }جوكجاكرات : كشف اخلاىف يف العروض والقواقيفتاح،  محدأ6 
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 اً وظباصرن ىف جنىب جراح*   هذه االنوار ما أضيعها

 4ْت قضبابعده سجنا ومدّ *  كلما اهدت شعاعا خلفت

 تسمابْ برق أتلق يف عينيك وا*  طوى السنني وشّق الغيب والظلما

 فهمالْ ماذاختىبءل األقدار خ*  ايساري الربق من جنمني يومض ىل

 ْم حلماأ خداع الوهم من ىل نصبت* أجنت يب عتبات اخللد أم شركا

 ماْرتطوزورقا ابلغد اجملهول م*  كأنين انظر حبرا وعاصفة

 ا قدماهل أنق والفكرمل ابلروح*  محلتىن لسماء سريت هلا

 قلمالفكدأتيصرفيهااللوح وا*  شفت سدميا ورقت يف غالئلها

 8اد رمسوكاتبا ببنان النور ق*  رأيت قلبني خّط الغيب حبهما

متحرك  )يتوىل ثالث ذهبا ومن مثل ذلك الذى يسّمى املرتاكب كلفظ : شيئٍ  -
 (.، وألفنْ ينب ساكنيها  ذ، ه، ب

 4املتواتر: أن يقع متحرك واحد بني ساكنيها .ب
 اءً واملصلني صباحا ومس*  هذه الكعبة كنا طائفيها

                                                 

نون ، }قطر : اجمللس الوطين للثقافة والفإبراهيم انجي األعمال الشعرية املختارةحسن توفيق، 4 
 251والرتاث إرادة الثقافة والفنون{، ص. 

 222ص.  ،إبراهيم انجي األعمال الشعرية املختارةحسن توفيق، 2 

 04{، ص. 2412، }جوكجاكرات : كشف اخلاىف يف العروض والقواقيمحد فتاح، أ4 
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 ءغراب رجعنا ابهلل فيهاكيف*  كم سجدان وعبدان احلسن

*** 

 يدمجود مثلما تلقى اجلد*  يف دار أحالمى وحىب لقيتنا

 14يديضحك النورإلينا من بع*  أنكر تنا وهى كانت إن رأتنا

*** 

 يعاان أحّب الّناس والّدنيا مج*   ذلك احلّب اّلذى عّلمىن

 يعاجمذب الفقر لعييّن رب*  ذلك احلّب اّلذى صّورمن

 يعااملن احلصن هدموامنقدسه*  إنّه بّصرين كيف الورى

 11وعاأعينا تبكى دماء ال دم*  وجالل الكون ىف أعماقه

*** 

 تنلوكنت على الّدهر أع آه*  مل تعينيىن على صرف الّنوى

 تآذن الّدهر ببني وأذن*  قدر نّكس مىّن ها مىت

 نتهولو هان على نفسى هل*  وعجيب أمر حّب مل يهن

                                                 

فنون ، }قطر : اجمللس الوطين للثقافة والإبراهيم انجي األعمال الشعرية املختارةحسن توفيق، 14 
 161-160-والرتاث إرادة الثقافة والفنون{، ص

 251، ص. إبراهيم انجي األعمال الشعرية املختارةحسن توفيق، 11 
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 12نتك مجيعاكيف دنياي كنت*  هلف قلىب هلفة ال تنقضى

*** 

 اابقّمة شاهقة تغزوالّسح*  كنت ىف برج من النور عاىل

 اابّضوء ذىف جلني من رقيق ال*  وأان منك فراش ذائب

 آابطار للقّمة حمموما و *  فرح ابلنور والنار معا

 11اابوهو ال أيلوك حبا وعت*  آب من رحلته حنرتقا

 اهاوشدا فهاج حنينها وشج*   عادت لطائرها الذي غناها

 اهاوجنى وحدهتا وإلف صب*  أي احلظوظ أعادها لو فيها

 اهاعبتا وأت ىب أن يبني لظ*  مشبوبة التحنان تكتم انرها

*** 
 اهاانر احلنني دفينها أفش*  ايإلفى املنشود سرك ذئع

 اهامن صبويت جاز املدى وتن*  فيم السؤال؟ أما يدلك جارف
 هاومجالك الوحي الذى أمال*  ودموع أشعار أثرت نواحها

 اهاوصبابة جنت وذاع حج*  ما يصنع الرقباء يف حّب طغى

                                                 
لفنون ، }قطر : اجمللس الوطين للثقافة واإبراهيم انجي األعمال الشعرية املختارة حسن توفيق،  12

 254والرتاث إرادة الثقافة والفنون{، ص. 

 251ص. ، إبراهيم انجي األعمال الشعرية املختارةحسن توفيق، 11 
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 هااطلق ما يغشومضى الربيع ال*  مّد اخلريف على الرايض رواقه
 اهوسحابة تغشى صفاء مس*  ما ابلرايض كآبة يف أرضها

 اهاشاكيتها فاغرورقت عين*  مجدت محائم أيكها وأان الذى
*** 

 اهاالدهر أمجع مايبل صد*  ماحيلة القرب الوشيك مبهجة
 اهاقّرحت أجفاىن على مغن*   ماحلية اآلمال يف حمبودة

 اهام خواطرى ذكر ماذا تقو *  إال التذكر وهو زاد منهك
 10اهاوأضعت أاّيمى أقول عس*  قّضيت أحالمى أضم خياهلا

 ايهتف ىب، صحت به هيّ *  أصبحت من أيس لو أن الردى
 يّاوال أرى ىل بعدها ش*  هّيا فما ىف األرض ىل مطمح

 ّيانفضت منه اليوم كف*  ماذا بقاءى ها هنا بعدما
 ايّ أدفن فيها أملي احل*  أهرب من أيس لكأسي الىت

 يّاتعال أو هات جناح*  اي أيها اهلارب من جنىت
 ياوترمتي بني ذراع*  نبكي شبابينا ونبكي املىن

*** 
 ايبوعلى سرايب عاكّف وشر *  إىن على أيسي وكأسي كايب
 ايبإال وميضا يف الرماد اخل*  ولقد فرغت من التعلل ابملىن

 ايبيوما لقلىب قبل يوم ذه*  رمقا يعللىن أبنك عائد
                                                 

فنون ، }قطر : اجمللس الوطين للثقافة والإبراهيم انجي األعمال الشعرية املختارةحسن توفيق، 10 
 221والرتاث إرادة الثقافة والفنون{، ص. 
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 ايبراجعت تفسي واهتمت صو *  إذا األقدار شئن وعدتلىحىت 
 15!ايبوأشم عطرك ىف ذبزل شب*  أأرى شروقك يف أفول مغارىب

 زةمه)يقع متحرك واحد  ءً ومن مثل ذلك الذى يسّمى املتواتر كلفظ : مسا -
 (نْ ، و ألفينب ساكنيها 

 16املرتادف: أن جيمع ساكنان ىف القافية  .ج
 ْونْ ملداراة وابلوقت هتاب*  قلت أسئلك وكم من طعنه

 ْونْ كدفوك الّسيل طغيان اجلن*  فإذا حّبك يطغى مزيدا

 نْ بني أيس ورجاء وظنوْ *  وكذا متضي حيايت كّلها

 14.وعلى النسيان ال شيء يعنْيْ *  ماعلى اهلجر معني ابدا

 (نْ  او،و )جيمع ساكنان  ْونْ هتومن مثل ذلك الذى يسّمى املرتادف كلفظ :  -

 انجى يف حرف الروي لقوايف أشعارهإختيار إبراهيم  .1

الروي هو آخر حرف صحيح يف البيت وعليه تبىن القصيدة وإليه 
أما حرف الروي الذى إختاره إبراهيم انجى لقوايف أشعاره  12تنسب.

                                                 

نون }قطر : اجمللس الوطين للثقافة والفإبراهيم انجي األعمال الشعرية املختارةحسن توفيق، 15 
 211والرتاث إرادة الثقافة والفنون{، ص. 

 04{، ص. 2412}جوكجاكرات :  كشف اخلاىف يف العروض والقواقي،محد فتاح، أ16 

الفنون ، }قطر : اجمللس الوطين للثقافة و أبراهيم انجى األعمال الشعرية املختلرةحسن توفيق، 14 
 251والرتاث إرادة الثقافة والفنون{، ص 

 54{، ص. 2412، }جوكجاكرات : كشف اخلاىف يف العروض والقواقيمحد فتاح، أ12 
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فخمسة عشر حرفا وهي: الباء، والتاء، والدال، والعني، وامليم، واهلاء، 
 واهلمزة، والياء. 

 ومن أمثال قافية الباء: -
 باايفؤادي كّل شيء ذه*  ال تقل ل ذاك جنم قد خبا

 باالسماوات وكان الشه*  ذلك الكوكب قد كان لعيين

 باصرن ىف جنىب جراحا وظ*  هذه االنوار ما أضيعها

 بابعده سجنا ومّدت قض*  كلما اهدت شعاعا خلفت

 ابقّمةشاهقةتغزوالّسحا عاىل * كنت ىف برج من النور

 ابىف جلني من رقيق الّضوء ذا*  وأان منك فراش ذائب

 ابطار للقّمة حمموما وآ*  فرح ابلنور والنار معا

 ابوهو ال أيلوك حبا وعتا*  آب من رحلته حنرتقا

 يبوعلى سرايب عاكّف وشرا*  إىن على أيسي وكأسي كايب

 يبإال وميضا يف الرماد اخلا*  ولقد فرغت من التعلل ابملىن

 يبقلىب قبل يوم ذهايوما ل*  رمقا يعللىن أبنك عائد

 يبراجعت تفسي واهتمت صوا*  حىت إذا األقدار شئن وعدت ىل
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 14!يبوأشم عطرك ىف ذبزل شبا*  أأرى شروقك يف أفول مغارىب

 ومن أمثال قافية التاء: -
 تآه لو كنت على الّدهر أعن*  مل تعينيىن على صرف الّنوى

 تآذن الّدهر ببني وأذن*  قدر نّكس مىّن ها مىت
 تهولو هان على نفسى هلن*  مر حّب مل يهنوعجيب أ

 تكن مجيعاكيف كنتدنياي*  هلف قلىب هلفة ال تنقضى

 ومن أمثال قافية الدال: -
 دمجود مثلما تلقى اجلدي*  دار أحالمى وحىب لقيتنايف

 ديضحك النور إلينا من بعي*  أنكر تنا وهى كانت إن رأتنا

 ومن أمثاله قافية العني: -
 عاان أحّب الّناس والّدنيا مجي*   مىنذلك احلّب اّلذى علّ 

 عاجمذب الفقر لعييّن ربي*  ذلك احلّب اّلذى صّورمن

 عاهدموامنقدسه احلصن املني*  إنّه بّصرين كيف الورى

                                                 

فنون ، }قطر : اجمللس الوطين للثقافة والإبراهيم انجي األعمال الشعرية املختارةحسن توفيق، 14 
 211والرتاث إرادة الثقافة والفنون{، ص. 



61 

 

 

 

 24عاأعيناتبكى دماء ال دمو *  وجالل الكون ىف أعماقه

 ومن أمثال قافية امليم: -
 امقدار خلفهماذاختىبء ل األ*  ايساري الربق من جنمني يومض ىل

 امنصبت ىل من خداع الوهم أم حل*  أجنت يب عتبات اخللد أم شركا
 ماوزورقا ابلغد اجملهول مرتط*  كأنين انظر حبرا وعاصفة
 ماابلروح والفكر مل أنقل هلا قد*  محلتىن لسماء سريت هلا

 امفكدت أيصر فيها اللوح والقل*  شفت سدميا ورقت يف غالئلها
 اوكاتبا ببنان النور قد رمس*  يب حبهمارأيت قلبني خّط الغ

 ومن أمثال قافية اهلاء: -
 هاوشدا فهاج حنينها وشجا*  عادت لطائرها الذي غناها
 هاوجنى وحدهتا وإلف صبا*  أي احلظوظ أعادها لو فيها
 هاعبتا وأت ىب أن يبني لظا*  مشبوبة التحنان تكتم انرها

 هاها أفشاانر احلنني دفين*   ايإلفى املنشود سرك ذئع
 هامن صبويت جاز املدى وتنا*  فيم السؤال؟ أما يدلك جارف

 هومجالك الوحي الذى أمال*  ودموع أشعار أثرت نواحها
 هاوصبابة جنت وذاع حجا*  ما يصنع الرقباء يف حّب طغى
 هاومضى الربيع الطلق ما يغشا*  مّد اخلريف على الرايض رواقه

                                                 

فنون ، }قطر : اجمللس الوطين للثقافة والإبراهيم انجي األعمال الشعرية املختارةحسن توفيق، 24 
 251، ص. والرتاث إرادة الثقافة والفنون{
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 هاتغشى صفاء مسا وسحابة*  ما ابلرايض كآبة يف أرضها
 هاشاكيتها فاغرورقت عينا*  مجدت محائم أيكها وأان الذى
 هاالدهر أمجع مايبل صدا*  ماحيلة القرب الوشيك مبهجة

 هاقّرحت أجفاىن على مغنا*   ماحلية اآلمال يف حمبودة
 هاماذا تقوم خواطرى ذكرا*  إال التذكر وهو زاد منهك

 هامى أقول عساوأضعت أايّ *  قّضيت أحالمى أضم خياهلا

 ومن أمثال قافية اهلمزة: -
 ءواملصلني صباحا ومسا*  هذه الكعبة كنا طائفيها

 ءفيهاكيف ابهلل رجعنا غراب*  كم سجدان وعبدان احلسن

 ومن أمثال قافية الياء: -
 يّايهتف ىب، صحت به ه*  أصبحت من أيس لو أن الردى

 ايّ وال أرى ىل بعدها ش*  هّيا فما ىف األرض ىل مطمح
 ّيانفضت منه اليوم كف*  ماذا بقاءى ها هنا بعدما

 ّياأدفن فيها أملي احل*  أهرب من أيس لكأسي الىت
 يّاتعال أو هات جناح*  اي أيها اهلارب من جنىت

 ياوترمتي بني ذراع*  نبكي شبابينا ونبكي املىن
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 نواع القافية ألشعار إبراهيم انجى حبسب رويها املتحرك أو الساكنأ .2

 21حرف رويها متحرك فتسمى قافية املطلقة. إذا كان -
 ءً واملصلني صباحا ومسا*  هذه الكعبة كنا طائفيها

 ء  فيهاكيف ابهلل رجعنا غراب*  كم سجدان وعبدان احلسن

 دمجود مثلما تلقى اجلدي يف*  دار أحالمى وحىب لقيتنا

 22دالنورإلينامن بعي يضحك*  أنكر تنا وهى كانت إن رأتنا

 باايفؤادي كّل شيء ذه*  م قد خباال تقل ل ذاك جن

 باالسماوات وكان الشه*  ذلك الكوكب قد كان لعيين

 باصرن ىف جنىب جراحا وظ*  هذه االنوار ما أضيعها

 بابعده سجنا ومّدت قض*  كلما اهدت شعاعا خلفت

 عاان أحّب الّناس والّدنيا مجي*   ذلك احلّب اّلذى عّلمىن

 عاالفقر لعييّن ربي جمذب*  ذلك احلّب اّلذى صّورمن

 عاهدموا من قدسه احلصن املني*  إنّه بّصرين كيف الورى

                                                 

 04{، ص. 2412، }جوكجاكرات : كشف اخلاىف يف العروض والقواقيمحد فتاح، أ 21 

فنون ، }قطر : اجمللس الوطين للثقافة والإبراهيم انجي األعمال الشعرية املختارةحسن توفيق، 22 
 161والرتاث إرادة الثقافة والفنون{، ص. 
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 عاأعينا تبكى دماء ال دمو *  وجالل الكون ىف أعماقه

 تآه لو كنت على الّدهر أعن*  مل تعينيىن على صرف الّنوى

 تآذن الّدهر ببني وأذن*  قدر نّكس مىّن ها مىت

 تنفسى هلنهولو هان على *  وعجيب أمر حّب مل يهن

 تكنت دنياجيميعاكيف كن*  هلف قلىب هلفة ال تنقضى

 ابقّمة شاهقة تغزوالّسحا*  كنت ىف برج من النور عاىل

 ابىف جلني من رقيق الّضوء ذا*  وأان منك فراش ذائب

 ابطار للقّمة حمموما وآ*  فرح ابلنور والنار معا

 21ابوهو ال أيلوك حبا وعتا*  آب من رحلته حنرتقا

 هاوشدا فهاج حنينها وشجا*  طائرها الذي غناهاعادت ل

 هاوجنى وحدهتا وإلف صبا*  أي احلظوظ أعادها لو فيها

 اهعبتا وأت ىب أن يبني لظا*  مشبوبة التحنان تكتم انرها

*** 

                                                 

فنون ، }قطر : اجمللس الوطين للثقافة والرةإبراهيم انجي األعمال الشعرية املختاحسن توفيق، 21 

 251والرتاث إرادة الثقافة والفنون{، ص. 
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 هاانر احلنني دفينها أفشا*   ايإلفى املنشود سرك ذئع
 هامن صبويت جاز املدى وتنا* فيم السؤال؟ أما يدلك جارف

 هاومجالك الوحي الذى أمال*  ودموع أشعار أثرت نواحها
 هاوصبابة جنت وذاع حجا*  ما يصنع الرقباء يف حّب طغى
 هاومضى الربيع الطلق ما يغشا*  مّد اخلريف على الرايض رواقه

 هاوسحابة تغشى صفاء مسا*  ما ابلرايض كآبة يف أرضها
 هاعيناشاكيتها فاغرورقت *  مجدت محائم أيكها وأان الذى
 هاالدهر أمجع مايبل صدا*  ماحيلة القرب الوشيك مبهجة

 هاقّرحت أجفاىن على مغنا*   ماحلية اآلمال يف حمبودة
 هاماذا تقوم خواطرى ذكرا*  إال التذكر وهو زاد منهك

 20هاوأضعت أاّيمى أقول عسا*  قّضيت أحالمى أضم خياهلا
 مانيك وابتسبرق أتلق يف عي*  طوى السنني وشّق الغيب والظلما

 امماذاختىبء ل األقدار خلفه*  ايساري الربق من جنمني يومض ىل
 امنصبتلى منخداع الوهم أم حل*  أجنت يب عتبات اخللد أم شركا

 ماوزورقا ابلغد اجملهول مرتط*  كأنين انظر حبرا وعاصفة
 ماابلروح والفكر مل أنقل هلا قد*   محلتىن لسماء سريت هلا
 امفكدت أيصر فيها اللوح والقل*  غالئلها شفت سدميا ورقت يف

                                                 

لفنون }قطر : اجمللس الوطين للثقافة وا ،املختارة الشعرية األعمال انجي إبراهيم توفيق، حسن24 
 224والرتاث إرادة الثقافة والفنون{، ص. 
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 25اوكاتبا ببنان النور قد رمس*  رأيت قلبني خّط الغيب حبهما
 ايهتف ىب، صحت به هيّ *  أصبحت من أيس لو أن الردى

 اوال أرى ىل بعدها شيّ *  هّيا فما ىف األرض ىل مطمح
 انفضت منه اليوم كفيّ *  ماذا بقاءى ها هنا بعدما

 ّياأدفن فيها أملي احل*  أسي الىتأهرب من أيس لك
 يّاتعال أو هات جناح*  اي أيها اهلارب من جنىت

 ياوترمتي بني ذراع*  نبكي شبابينا ونبكي املىن

*** 
 يبوعلى سرايب عاكّف وشرا*  إىن على أيسي وكأسي كايب
 يبإال وميضا يف الرماد اخلا*  ولقد فرغت من التعلل ابملىن

 يبيوما لقلىب قبل يوم ذها * رمقا يعللىن أبنك عائد
 يبراجعت تفسي واهتمت صوا*  حىت إذا األقدار شئن وعدت ىل

 26!يبوأمشعطركفىذبزل شبا*  أأرى شروقك يف أفول مغارىب

)يعىن حرف "مهزة"  ءً ومساأعاله كلفظ:   أما على سبيل القافية املطلقة
حركا ىف ت)يعىن حرف "الدال" م دمتحركا ىف آخر البيت(، و ىف لفظ: من بعي

 آخر البيت(.

                                                 

فنون }قطر : اجمللس الوطين للثقافة وال،رةإبراهيم انجي األعمال الشعرية املختاحسن توفيق، 25 
 222ص.  والرتاث إرادة الثقافة والفنون{،

 212ص.  ، إبراهيم انجي األعمال الشعرية املختارةحسن توفيق، 26 
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 27إذا كان حرف رويها ساكنا فتسمى قافية املقيدة. -
 نْ ابملداراة وابلوقت هتوْ *  قلت أسلوك وكم من طعته

 نْ كد فوك الّسيل طغيان اجلنوْ *  فإذا حّبك يطغى مزبدا

 نْ بني أيس ورجاء وظنوْ *  وكذا متضي حيايت كّلها

 22يء يعنيْ وعلى النسيان ال ش*  ما على اهلجر معني ابدا

)يعىن حرف "الواو" و  نْ هتوْ أعاله كلفظ:   أما على سبيل القافية املطلقة
 ."نون" ساكنان ىف آخر البيت(

                                                 

 04{، ص. 2412، }جوكجاكرات : كشف اخلاىف يف العروض والقواقيمحد فتاح، أ24 

فنون ، }قطر : اجمللس الوطين للثقافة والارةإبراهيم انجي األعمال الشعرية املختحسن توفيق، 22 
 252والرتاث إرادة الثقافة والفنون{، ص. 
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 ابب الربع

 اإلختتام

 

 اخلالصة .1

احلمد هلل رّب العاملني، لقد مت هذا البحث بعون هللا وتوفيه عّز وجّل. ولقد 
جاهد الباحث ولذل جهوده للقيام بتحليل شعر إبراهيم انجى يف هذا البحث، 
 بعد ذلك تقدمي الباحث نتائج هذا البحث اختصارا وتسهيال لفهم ما كتبه، وهي:

حبور أشعار إبراهيم انجى املستخدمة يف شعر انجى والزحافات والعلل  (1
مل )العودة، الر املوجودة فيها ال تزال مناسبة بقواعد علم العروض، وهي حبر 

وساعة لقاء، والناى احملرتق، والوداع، وخواطر الغرب، والغد، وإىل س، 
واالطالل، وعاصفة روح، واذكري، والسراب قي السجن، واخلريف، وزازا، 
وظالم، وخواطر الغروب، وأحالم سوداء، وإثنان قي سيارة، وليلة من لياىل 

، وحبر الكامل )املآب،و القاهرة، والكأس، وقلق، وغيوم، وصخور وأشواك(
فرحة جديدة، ورواية، والكامل، والشك، وبعد الشباب، وابيعتا حسنك، 

وامليعاد الضائع(، وحبر البسيط )كل الورى، واملنصورة، وعينان، والربيع،
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وصخرة املكس، والقمر، وعلى ضفاف النيل، وعاصفة غضب، وإىل أم   
رتقة، والغريب، كلثوم(، وحبر السريع )أيس على كأس، ورسائل حم

ورابعيات، وصخرة امللتقى، واملساء، وأنوار، وأمل، ومخر الرضا(، أما 
 الزحاف والعلل فال خيتلف عن قواعد صناعة الشعر العروضية.

رف تتساير على الطراز العرب وهو يعتىن. حب قوايف أشعار إبراهيم انجىو   (2
، ىف والياء واهلمزة، الباء، والتاء، والدال، والعني، وامليم، واهلاء، الروى:

 املتواتر،املرتاكب، و ها تنقسم على عدد حروفتصميم قولفى أشعاره. فمن 
املطلقة و  واملقيدة. ،املطلقة ، ومن إستعمال رويها تنقسم علىواملرتادف

 أكثر استعماال من املقيدة.

 االقرتاح .2

إن هذا البحث ال خيلو من األخنرافات والنقصان واألخطاء سواء كانت 
هد الكتابة أو مضمونة. ألجل ذلك رجا الباحث منكم ايها القراء االنتقادات من ج

 والتصوييات واألقرتاحات ألصالح وأمتام هذا البحث.
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