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 الشعار 

 

هَُوَخْيٌرلَُّكْمۚ...  ىاَْنتَْكَرهُْواَشْيـًٔاوَّ
ٰٓ َوَعس   

لَُّكْمۗ هَُوَشرٌّ ىاَْنتُِحبُّْواَشْيـًٔاوَّ
ٰٓ ...َوَعس   
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 أهدى هذا البحث الى : 
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 جتريد
متاثل العروض والقوايف بشعر امللتزم وهو الشعر الذي يتقّيد ابلوزن والقافية. وهذا  

عصر اجلاهلي واستمّر استعماله حىت وجود التجديد يف الشعر العرب الالشعر قد وجد منذ  
 .كوجود املوشحات والشعر احلرّ   عصر احلديثاليعىن يف 

. يف أول فرتهتا انزك املالئكة  يثة وهيفته شاعرة حدألول هو ديوان اأّ ديوان اجملّلد اال 
الكالسيكي خاصة من انحية الوزن  مازالت انزك تقيدت بقواعد الشعر العريب كالشاعرة

 أبياهتا الشعرية ت الشعرية اخلاصة يف نظموالبحر. ولكن من انحية القافية فلها تشكيال
د األول مع أنه يف ديواهنا اجمللّ  مصّور ، وهذا احلالكشكل عملية ابتكارها يف نظم الشعر

وهو كذلك الذي سيبحث يف هذا البحث يعىن عن  مطبوع يف أول فرتهتا كالشاعرة.
 يف ديواهنا اجملّلد األول. أشعار انزك املالئكة يف أول فرتهتا كالشاعرة الذي وجد تشكيل

األول )دراسة د اجمللّ  انزك املالئكة يف ديوان هذا البحث بعنوان "تشكيل الشعر 
حتليلية عروضية وقافوية(". والنظرية املستخدمة هي نظرية العروض والقوايف. وهذا البحث 
حبث مكتيب. ونوع البحث هو املنهج التحليلي والوصفي يعىن وصفت الباحثة الشعر 

 .لقوايف لتعرف البحر وتشكيل أشعارها والتجديد يف ديواهنا اجمللد األولبعلمي العروض وا

( كل األشعار املوجودة يف هذا الديوان 1هي كما يلى: )فالنتيجة هلذا البحث    وأما 
موزونة ببحور الشعر العريب الكالسيكي، والبحور املستخدمة هي الطويل واملديد والرجز  

تشكيالت الشعرية  ( هناك مثان2وكذلك املتقارب. ) والبسيط واخلفيف والرمل والكامل
. فبهذه النتيجة ( وجد شعر واحد من نوع املوشحات3)ث. املستخدمة يف هذا البح

تلتزم بقواعد  هي كشاعرة حديثة مازالت  يف أول فرتهتا الباحثة أن انزك املالئكة استنبطت
تشكيالت الشعرية اخلاصة يف نظم أو تركيب أبياهتا الشعر العريب الكالسيكي برغم أن هلا  ال

 . ا الشعريةكشكل عملية ابتكارها يف نظم أبياهت  الشعرية

 د األول، العروض، تشكيل الشعر لّ الكلمة الدليلية: انزك املالئكة، ديوان اجمل
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Abstrak 

 Ilmu ‘arudh dan qawafy identik dengan puisi klasik/tradisional atau yang 

biasa disebut dengan syi`ir multazim yaitu puisi yang terikat dengan wazan/bahr 

dan qafiyah. Puisi ini sudah ada sejak zaman Jahiliyah dan masih terus digunakan 

sampai adanya pembaharuan dalam dunia perpuisian Arab pada masa modern  

yakni dengan munculnya bentuk-bentuk puisi baru seperti puisi bebas dan 

muwasyahat. 

 Diwan al-Mujallad al-Awwal merupakan buku kumpulan puisi panjang 

(muthawalah) yang disusun oleh penyair wanita modern dari Baghdad yaitu Nazik 

al-Malaikah. Nazik merupakan salah satu penyair yang dianggap sebagai pencetus 

munculnya puisi bebas (syi`ir hurr) dengan puisinya yang berjudul al-Kuuliira. 

Sebagai seorang penyair modern, pada periode awal ke-penyairannya Nazik 

cenderung masih mengikuti aturan perpuisian lama dalam hal wazan atau bahr 

puisinya, akan tetapi dari aspek qafiyah ia memiliki bentuk dan format penyusunan 

puisinya sendiri (tasykil as-Syi`ry) sebagai bentuk proses kreativitasnya dalam 

perkembangannya menulis puisi. Hal inilah yang akan menjadi topik utama dalam 

penelitian ini, yaitu tentang bentuk atau format puisi Nazik dalam diwannya al-

Mujallad al-Awwal yang mana merupakan karya Nazik di awal periode 

kepenyairannya sebagai bentuk proses kreativitasnya dalam menggubah puisi. 

 Penelitian ini berjudul “Tasykil as-Syi`ri fi Diwani Nazik al-Malaikah al-

Mujallad al-Awwal  (Dirasah Tahliliyah ‘Arudhiyah wa Qafawiyah)”. Penelitian 

ini menggunakan teori ‘arudh dan qawafy. Adapun teknik pengumpulan data 

dilaksanakan dengan menggunakan teknik kajian kepustakaan (Library Research). 

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu metode 

mendeskripsikan isi teks puisi dengan menggunakan teori kajian ilmu ‘arudh dan 

qawafy. 

 Adapun hasil dari penelitian ini ialah: (1) Dari segi ‘arudh semua puisi yang 

terdapat di dalam diwan al-Mujallad al-Awwal berwazan dan sesuai dengan kaidah 

puisi lama, adapun bahr yang digunakan dalam Diwan al-Mujallad al-Awwal ini 

ada delapan bahr yaitu thawil, madid, rajaz, bashit, khafif, ramal, kamil dan 

mutaqarab. (2) Ada delapan macam tasykil as-Syi`ri yang digunakan Nazik dalam 

diwannya. (3) Terdapat satu puisi yang termasuk dalam kategori Muwasysyahat. 

Dengan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa Nazik sebagai penyair 

modern, di awal periode kepenyairannya masih tetap menggunakan kajian ‘arudh 

dalam menulis puisinya meskipun dari segi format puisi ia memiliki 

karakteristiknya sendiri. 

Kata kunci: Nazik al-Malaikah, Diwan al-Mujallad al-Awwal, ‘Arudh, Tasykil as-

Syi’ri 
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 تقديركلمة شكر و 
 

على أمور الدنيا والدين هلل رّب العاملني، وبه نستعني    بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد 

 املرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني، أّما بعد.ألنبياء و ة والسالم على أشرف اوالصال

يف ديوان   البحث حتت املوضوع  "تشكيل الشعركتابة هذا   فقد متت الباحثة يف 

هذا البحث   الباحثة اجملّلد األول )دراسة حتليلية عروضية وقافوية(".كتبتانزك املالئكة 

إلمتام الوظيفة األكادميية األخرية ولتكميل شرط من شروط للحصول على الدرجة العاملية 

والعلوم الثقافية جبامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية   يف شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب

عن املساعدة والتشجيع  ااحلكومية. ابلطبع يف عملية كتابة هذا البحث ال ختلو 

د كثريين. وهلذا قّدمت الباحثة كلمة الشكر والتقدير اواالقرتاحات وكذلك الدعاء من أفر 

 إىل:

لية اآلداب والعلوم الثقافية  فضيلة األستاذ املكرم الدكتور حممد ولدان كعميد ك .1

 جبامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات.

فضيلة األستاذة املكرمة الدكتورة اينيع هرنيت املاجستري كرئيسة قسم اللغة العربية   .2

 وحيد هداايت املاجستري ككاتب له.  الدكتور وأدهبا، واملكرم األستاذ
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نعمة املاجستري كمشرفة هذا البحث، فلها فضيلة األستاذة املكرمة أمي نور ال .3

الشكر اجلزيل مبا أنفقت من وقت لتوجيه وإرشاد وتشجيع ومساعدهتا يف عملية 

 كتابة هذا البحث. 

هتذييب يف  امجيع األساتيذ واألستاذات بكلية اآلداب والعلوم الثقافية الذين سامهو  .4

وابخلصوص فضيلة املكرم الدكتور أوكي ابلعلوم النافعة مباشرة أو غري مباشرة، 

، شكرا جزيال على مجيع التوجيه  شرف األكادميي للباحثةاملسوكيمان املاجستري ك

 والتشجيع والدعاء.

ر، وأخي الكبري الذي ساعدين ان ربياين من صغيذلو والدي احملبوبني، أمي و أيب ال .5

العائالت املمتدة شكرا جبميع إعانته ورعايته وتشجيعه يل، وكذلك جلميع الزمالء و 

 جزيال على النصائح والدعاء.

ابخلصوص  و  2016للغة العربية وأدهبا دفعة مجيع األصدقاء والصديقات قسم ا .6

( شكرا على كل اخلري والسعادة ومجيع الذكرايت اليت صنعناها Dأعضاء فصل د )

 معا.

شكرا على (  Reeinza Phildji مجيع صديقايت يف مرحلة الثانوية والعالية ) .7

 دردشاتكن املمتعة رغم أننا بعيدون جسداي بل كنا قريبون ذوقيا. 
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قراء. فجزاهم هللا أحسن ن يكون هذا البحث انفعا للعسى أ  رجت الباحثةأخريا،  و  

 اآلخرة. آمني.و  هللا هلم احلسنات يف الدنياتب كاجلزاء و 
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 الباب األول
 مقدمة

 خلفية البحث .أ

مشهورون مبهارهتم يف إطار اللغة واألدب خاصة يف عامل الشعرية.  العرب 

يف نظم   عادة األمة العربية بشكل عام هم رغبواوقد كشف اتريخ األدب العريب أن  

الشعر، وهم يعتربون أن نظم الشعر هو عادة تقليدية ألنه يتأثر ابلبيئة وحياهتم 

 1ساعدهتم يف نظم الشعر.فضال عن لغتهم الشعرية وطالقة حتدثهم عامل قوي مل

ويستمر هذه العادة واملهارة من جيل إىل جيل ومن وقت إىل وقت ومن عصر إىل 

 آخر واستمرت يف تنميتها و تطورها من مجيع النواحي مع مرور الزمن والعصر.

تطورات الىت حدثت يف الشعر العريب هي التغيري يف شكله الكان من  

اخلية وخارجية مبا يف ذلك من احلياة ومضمونه وذلك بسبب عدة عوامل د

 .االجتماعية والسياسية والدينية لألمة العربية نفسها

الشعر اصطالحا عند األدابء هو الكالم الفصيح املوزون املقّفى املعرّب غالبا  

عن صور اخليال البديع. ويف اصطالح آخر فالشعر هو كالم يقصد به الوزن  

 

 
  24، ص.  26( الطبع  1965، )املصر: دار الفكر، جواهر األدب اجلزء الثاينسيد أمحد اهلامشي،   1
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إذا رأينا من انحية شكله فالشعر العريب يتكون   2والقافية ويعرّب عن األخيلة البديعية.

 غري ملتزم. من نوعني يعىن الشعر امللتزم والشعر

فالشعر امللتزم أي مسي كذلك ابلشعر التقليدى أي الكالسيكي هو الشعر  

والقوايف الذي أّلفه   أو الشعر الذي يتبع قواعد العروضالذي يتقيد ابلوزن والقافية  

 اخلليل.

والشعر غري ملتزم ضد الشعر امللتزم هو الشعر الذي ال يتقيد ابلوزن  

ثة أقسام يعىن الشعر املرسل، املوشحات وكذلك والقافية، وهو يشتمل على ثال

كما أنه وهذا النوع من الشعر كان أكثر ما ُوجد يف العصر احلديث   3الشعر احلّر. 

 من الوقائع والنشوء واملستجدات يف عملية األدبية خاصة يف األشعار العربية.

 يف ورود الشعر احلّر هي انزك املالئكة. مبتِدئة شاعرة الىت تعترب أهنا سبّاقة أيالو 

انزك املالئكة هي شاعرة حديثة ولدت ببغداد وهي مشهورة بشعرها  

يعىن قبل  أول فرتهتا كالشاعرة الذى يعترب أنه أول شعر احلّر أتليفا. يف الكولريا

 للخليل ةقواعد العروضيالعلى هي  مازالت اعتمدت اشتغاهلا يف نظم الشعر احلرّ 

 

 2  13-Ikhlas,1995), hal. 12-, (Surabaya: AlIlmu Arudl dan QawafiMas`an Hamid, 

 3  Jakarta: Rajawali Pers, , Teori Kritik Sastra Arab: Klasik & ModernSukron Kamil, 

2009, hlm.12. 
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وحبرها املفّضل هو حبر اخلفيف. على الرغم أهنا منضبطة يف اعتقاد   أشعاها.  يف نظم

أسلوهبا اخلاصة يف تركيب أبياهتا قواعدها و شعر التقليدي لكن هلا ال على قواعد 

فذلك احلال الذي يكون عملية اإلبداع وابتكارها يف تطوير نظم أبياهتا الشعرية. 

رها يف نظم الشعر ميكن مطالعتها يف تطويو  عملية ابتكارها الشعرية. وأشكال

 .الذي صدر يف أول فرتهتا كالشاعرة أشعارها ما وجدت يف ديواهنا اجمللد األّول

د األول، يف قصيدة واحدة إذا رأينا يف أشعارها املوجودة يف ديواهنا اجمللّ  

احلال التكفى بقافية واحدة فإهنا تغري القافية يف كل مرة تغري املقطع، حيث هذا 

. كما نظمت يف إحدى قصيدهتا املوجودة يف ةال يلتزم بقواعد القوايف الكالسيكي

 د األول:ديواهنا اجمللّ 

كش أدمتتتعتتتي وتتتترّدددي  دشت  متتتيتتتتتتتاهتتتتتتتُ هتتتتتتتِ  أنتتتتتتتتش التتتتتتتذي شتتتتتتتتتتتتتتتتتش
دي كش آهتتتتيت وتتتتتنتتتتهتتتتتتتّ  أنتتتتتتتتش التتتتتتتذي مستتتتعتتتتتتتت  ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتافتتتتتتتُ

 

ُت فو ش اجلستتتتتتتتتتتتتتر أبكي أمنيتتتتتتتايت يف ستتتتتتتتتتتتتتكوين يتتتتتتت   ومششتتتتتتتتتتتتتتش
، عتتتن عتتتُ   4يتتتوِن التتتعتتتتتتتابتتتريتتتن  و أُديتتتُر وجتتتهتتتي،  تتتو متتتوجتتتتتتتكش

 

 


4

 . 637(، ص 1997من أعمال الشاعرة انزك املالئكة، )بريوت: دار العودة،  
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للخليل أبهنا  ةقواعد العروضيلهذه القصيدة تلتزم اب ةناحية العروضيالمن  

هذه القصيدة ال تلتزم بقواعد  ةناحية القوافيالموزونة ببحر املتقارب، ولكن من 

فهذا هو من إحدى لخليل. ل ةقواعد القوافيالالشعر التقليدي أو ال تعتمد على 

شعار العربية أن األ  كذلك  من هذه القصيدة نعرفالشكل ابتكارها يف نظم الشعر.  

للخليل، هناك ما اعتقدت على  ةوالقوافي ةال تلتزم دائما على قواعد العروضي

 عروضيته فقط دون قافيته مثل هذه القصيدة. 

كأن   د األولانزك املالئكة اجملل يف هذا البحث ستبحث الباحثة يف ديوان 

كثري من أشكال عملية ابتكارها يف نظم الشعر. ومن هذا البحث أرادت  فيه  

الباحثة أن تعرف البحور املستخدمة يف أشعار انزك املالئكة وكذلك عن 

وأيضا عن النوع اآلخر من  التشكيالت الشعرية املوجودة يف ديواهنا اجمللد األّول

يف نظم أبياهتا كشكل عملية ابتكارها   الشعر كالشعر غري ملتزم الذي وقع فيه

 . الشعرية

 حتديد البحث  .ب
 بناء على اخللفية املذكورة، حتدد الباحثة املسألة املبحوثة  كما يلى :

 ؟ يوان انزك املالئكة اجملّلد األولما هي البحور املستخدمة يف د  (1



5 
 

 ؟وان انزك املالئكة اجملّلد األولوجودة يف ديأي تشكيالت شعرية م  (2

 د األول؟اجمللّ  ايف ديواهنغري ملتزم الشعر  هل وجد نوع من  (3

 أغراض البحث وفوائده . ج
 مطابقا على خلفية املسألة فأغراض هذا البحث هي : 

 يوان انزك املالئكة اجملّلد األولر املستخدمة يف دملعرفة البحو   (1

 انزك املالئكة اجمللد األول تشكيالت الشعرية املوجودة يف ديوانالملعرفة   (2

 ملعرفة أنواع الشعر غري ملتزم   (3

 وأما فوائده فهي :

إتيان الفهم عن كيفية حتليل الشعر العرب ابستخدام علمي العروض   (1
 القوايف

 إتيان املعرفة ملن يريد أن يبحث عن األشعار العربية بنظرية العروض القوايف  (2

 التحقيق املكتيب .د
يف عملية كتابة هذا البحث مل جتد الباحثة حبواث أخرى الىت استخدمت  

ملاّدة حبوثها، بل وجدت الباحثة حبواث متعلقة  يوان انزك املالئكة اجملّلد األولد

 حوث املقصودة كما يلى:النظرية هبذا البحث. فالب
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التجديد يف العروض والقوايف إليليا أيب ماضي )دراسة يف ديوان  (1

نوغراهيين طالبة قسم اللغة العربية وأدهبا كلية  ، الىت كتبته أوكتافيااجلداول(

اآلداب والعلوم الثقافية جبامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية  

 .  2016جوكجاكرات 

الىت كتبته  ،إبراهيم انجي )دراسة حتليلية عروضية قفوية(موسيقى شعر  (2

نورية الساعدة طالبة قيم اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب والعلوم الثقافية 

 .  2018جبامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات 

 ،موسيقى أغنية حّب لنازك املالئكة )الدراسة يف التجديد العروضى(  (3

طالب قسم اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب والعلوم   ه أوان رمحوانالذي كتب

 .2009الثقافية جبامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات  

واملساواة من البحوث املذكورة هبذا البحث هي أهنا حبثت يف  

أشعار الشعراء احلديثة من انحية العروضي والقوايف، واملبحث الرئيسي من 

لبحوث املذكورة يعىن ملعرفة هل الشعراء احلديثة يف نظم أشعارها مازالت ا

قواعد الشعرية التقليدية أي الكالسيكية )الشعر امللتزم( أم  الاعتقدت على  

 قد اعتقدت على أشكال أشعار احلديثة )الشعر غري ملتزم( أو بينهما.
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هي شعرها   حبثتوأما عدة األشعار األخرى لنازك املالئكة اليت قد   

 "الكولريا" وشعرها اآلخر مبوضوع "النهر العشيق" وو  "أان"احلّر مبوضوع 

فاألشعار املذكورة كلها  "أغنية حب للكلمة". "أنشودة األموات" وكذلك

 حبثت ابلنظرية غري العروضية والقافوية بل السيميائية. 

 طار النظرياإل .ه
 علم العروض والقوايف  •

يقى الشعر، وهو صناعة يعرف هبا علم العروض هو علم موس 

صحيح أوزان الشعر العريب وفاسدها وما يعرتيها أو يصيبها من الزحافات 

ويف تعريف آخر، علم العروض هو العلم الذي يهتم بدراسة أوزان   5والعلل.

الشعر العريب، ويعىن بضبط هذه األوزان ومييز ما فيها من صحة الوزن 

ويف  6ى هذه األوزان من زحافات أو علل.وفساده، كما يعىن مبا يطرأ عل

كتاب آخر قيل أن العروض هو علم أبصول يعرف هبا صحيح أوزان 

  7الشعر وفاسدها وما يعرتيها من الزحافات والعلل.

 

 . 3(، ص 2016، )جوكجاكرات: إيداي بريس، كشف اخلاىف يف العروض والقوايفأمحد فاتح،   5 
)اإلسكندرية: دار املعرفة ، ديد فيهجالعروض العريب وحماوالت تطور والت ،فوزى سعد عيسى 6    

 . 15اجلامعية(، ص 
 7  13-Ikhlas,1995), hal. 12-, (Surabaya: AlIlmu Arudl dan QawafiMas`an Hamid,  
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بن أمحد الفراهيدى البصري يف القرن وواضع هذا العلم هو اخلليل   

وضعه يف مكة املكرمة الثاين اهلجري. ومسي هذا العلم عروضا ألن اخلليل 

املسماة ابلعروض العرتاضها وسط البالد وفصلها بني جند وهتامة، وقيل 

 8يف املكان الذي بني مكة والطائف املسمى هبذا االسم، وقيل غري ذلك.

 صطلحات العروضية، وتبني بعضها كما يلى:املوالعروض له عدة 

 الوحدة الصوتية (1

هي أقل جزء من الوحدة الصوتية أو املقطع العروضي  

الكالم ميكن نطقه منفصال عن غريه، ويتألف من حرفني على 

 األقل وقد يصل إىل مخسة أحرف على أن ال يبتدأ حبرف ساكن.

وملا رأى العروضيون أنه ال بد للوحدة الصوتية يف أبسط صورها 

 وقسمت الوحدة الصوتية إىل ثالثة أقسام:  9من حركة وسكون.

 السبب  .1

 

 . 4(، ص 2016، )جوكجاكرات: إيداي بريس، كشف اخلاىف يف العروض والقوايفأمحد فاتح،   8 
 

 . 4(، ص 2016، )جوكجاكرات: إيداي بريس، والقوايفكشف اخلاىف يف العروض أمحد فاتح،   9 
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( هو ما تركب من حركة 5السبب اخلفيف )/ •
 ِمن   -قشد   -وسكون، مثل: ملش  

السبب الثقيل )//( هو ما تركب من حركتني، مثل:  •
 ِبش  -ملش 

 الوتد  .2

( هو ما تركب من حركتني 5الوتد اجملموع )// •
 فتشقشط   -ِإىلش  -وسكون مثل: عشلشى

/( هو ما تركب حبركتني بينهما 5الوتد املفرو  )/ •
 نِع مش  -سكون مثل: ثُم 

 الفصيلة  .3

( هو ما تركب ثالثة حركات 5الفصيلة الصغرى )/// •
ا -مسششك   -وسكون مثل: لشِعبُتو ا  سشِعدش

( هو ما تركب من أربع 5الفصيلة الكربى )//// •
 مسششكشة   -حركات وسكون مثل: عشمشُلُكم  

 التفعيلة (2

التفعيلة هي جزء من أجزاء البيت الشعري أو هي الوحدات املكررة 

 منها البيت. وهي يتكون من مثانية أنواع كما يلى:اليت ينتظم 
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 ( : ما تركب من سبب خفيف فوتد جمموء5//5فشاِعُلن  )/ •

 ( : ما تركب من وتد جمموء فسبب خفيف5/ 5فتشُعو ُلن  )// •

تتشف ِعُلن  )/ • ( : ما تركب من سببني خفيفني فوتد 5//5/5ُمس 
 جمموء

وء فسببني ( : ما تركب من وتد جمم5/5/5مشفشاِعيت ُلن  )// •
 خفيفني

( : ما تركب من وتد جمموء ففاصلة 5/// 5ُمفشاعشلشُُت  )// •
 صغرى

( : ما تركب من فاصلة صغرى فوتد 5//5ُمتتشفشاِعُلن  )/// •
 جمموء

( : ما تركب من سبب خفيف فوتد 5/5// 5فشاِعالش ُتن  )/ •
 جمموء فسبب خفيف

 /( : ما تركب من سببني خفيفني فوتد5/5/5مشف ُعو الشُت )/ •
 مفرو 

 البحور الشعرية  (3

البحور الشعرية هي األوزان الىت نظم هبا العرب أشعارهم  

أو األوزان اخلاصة الىت على مثاهلا جيرى الناظم. ومسي الوزن حبرا 
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ألنه يوزن به ماال يتناهى من الشعر فأشبه ابلبحر الذي ال يتناهى 

مبا يغرتف منه. وأما عددها فهي ستة عشر حبر ا، وضع اخلليل 

أصول مخسة عشر منها وزاد عليها األخفش حبرا آخر مساه 

ابملتدارك. ويقصد بستة عشر حبرا هي حبر الطويل واملديد والبسيط 

رجز والرمل والسريع واملنسرح واخلفيف والوافر والكامل واهلزج وال

 .واملقتضب واجملتث وكذلك املتداركواملضارع واملتقارب 

 التدوير  (4

رأى العروضيون أن التدوير أي عادة مسي ابلبيت املدّور  

هو بيت اشرتك شطراه يف كلمة واحدة أبن يكون بعضها من 

 الشطر األول وبعضها من الشطر الثاين.

من نتيجة مراقبتها يف األشعار العربية   وقالت انزك املالئكة 

( 5أن التدوير كثري ما يوجد يف عروض ما أخريها سببا خفيا )/

. ولكن هناك التدوير ما وقع يف عروض ما  كفشُعو ُلن  أو فشاِعالشُتن 
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.5أخريها وتدا جمموعا )// تتشف ِعُلن  وُمتتشفشاِعُلن  ويف   10( كفشاِعُلن  و ُمس 

 استخدمت انزك كثريا من البيت املدّور.ديواهنا اجمللد األول 

والقافية لغة هي مجعها قواف  أي وراء العنق. وقد اختلف العلماء  

يف تعريف القافية، فقد عرفها األخفش أبهنا آخر كلمة يف البيت. وقال 

الفراء إن القافية هي حرف الروي ألنه احلرف الذى تنسب إليه القصيدة.  

القافية يعىن أبهنا احلروف الىت تبدأ مبتحرك وقد وضع اخلليل التعريف يف 

  11قبل أول ساكنني يف آخر البيت الشعري. 

ويف كتاب آخر قيل أن القافية هي املقاطع الصوتية الىت تكون يف  

أواخر أبيات القصيدة، ويلزم تكرارها يف كل بيت من أبياهتا. وقد تكون 

نوعان يعىن مطلقة إذا كان القافية كلمة أو كلمتني أو بعض كلمة. وهي 

 12حرف رويها متحركا، ومقّيدة إذا كان حرف رويها ساكنا.

 

 

 

 . 93-92(، ص  1967، )بريوت: دار املاليني، قضااي الشعر املعاصرانزك املالئكة،  10 
 . 89، ص. العروض العريب وحماوالت التطور والتجديد فيهفوزى سعد عيسى،   11 
 . 49، ص. كشف اخلاىف يف العروض والقوايفأمحد فاتح،   12 
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 الشعر امللتزم •

يلتزم مبعىن تقّيد أو -امللتزم لغة هو اسم الفاعل من كلمة التزم 

 13امتثل. واصطالحا الشعر امللتزم هو الشعر الذى يتقّيد ابلوزن والقافية.

 أن يلتزم أو أن يتقيد بقواعدمن الشعر    فالزم على الشعراء يف هذا الشكل

العروض والقوايف، مثال يف اختيار وتثبيت البحر الشعري والتزام بقواعد 

 الواحد مع اآلخر يف قصيدة واحدة. القوايف املعني حىت يساوى البيت

 تشكيالت الشعرية ال •

( يعىن كيف طريقة انزك Form of Poem) ويقصد بتشكيل الشعر 

تركيب أبياهتا الشعرية يف جمموعات كثرية جلعلها القصيدة يف نظم أي 

 اوقافيته اورويه االتامة. وهذا يتعلق بعدة من النواحى يعىن من انحية بيته

 يف كل املقطع أو اجملموعة من قصيدة واحدة.  اأو بيته  اوكذلك بعدد شطره

 املوشحات •

حلّر وكذلك  الشعر ا الشعر غري ملتزم ثالثة يعىن الشعر املرسل،  أنواع   

فالشعر املرسل أو املطلق هو الشعر الذي حيتفظ ابإليقاع دون .  املوشحات

 

 13  , hal. 55Ilmu Arudl dan QawafiMas`an Hamid,  
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والشعر احلّر هو الذي ال يلتزم بوزن اصطالحي   14الوزن وال يتقيد ابلقافية.

وال قافية ولكن له مع ذلك نوع من ايقاع ووزن خاصني به ال خيلو منهما 

انزك املالئكة هو شعر ذو شطر وأما الشعر احلر عند  15نثر أديب رفيع. 

واحد ليس له طول اثبت وامنا يصّح ان يتغري عدد التفعيالت من شطر 

  16إىل شطر، ويكون هذا التغري وفق قانون عروضّي يتحكم فيه. 

ابألندلس يف آخر القرن  الذي ولد  نوع من الشعر  عن املوشّح أنه  و  

قرن الرابع للهجرة. الثالث للهجرة ث نشر يف أ اء عامل اإلسالم يف ال

اختلف العلماء يف سبب تسمية هذا النوع من الشعر ابملوّشح. فاملوّشح 

 يوّشح مبعىن التوشيح واملوّشى. -لغة مصدر من وّشح

واملوشح اصطالحا كما عرفه ابن سناء هو كالم منظوم على وزن  

خمصوص. وقال الدكتور حممد مهدي البصري أبنه ضرب من الكالم املنظوم 

ّدد أوزانه وتتنوع قوافيه تبعا لرغبة قائله وقدرته على التصرف يف افانني تتع

 

(، 1962، )املصر: مكتبة اإلغالء، املدخل إىل النقد األدب احلديثحممد غنيمي هالل،   14 
   541ص.


15

. 541، ص املدخل إىل النقد األدب احلديثحممد غنيمي هالل،  
 . 60(، ص  1967املاليني، ، )بريوت: دار قضااي الشعر املعاصرانزك املالئكة،  16 
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واملوشح مكون من أقفال وأبيات. واألقفال هي األجزاء املتفقة   17الكالم. 

 18يف الوزن والقافية والعدد. 

 منهج البحث .و
 نوع البحث .1

كان هذا البحث الذي تقوم به الباحثة هو من أنواع البحوث  

(. ابستخدام هذا النوع من البحث، فالزم Library Researchاملكتبية )

صادر املتعلقة  هبذا املعلى  على الباحثة القراءة واملطالعة والفهم اجلليل

 البحث.  

 مصادر البياانت .2

ومصادر البياانت يف هذا البحث تتكون من مصدرين ومها املصدر  

يوان انزك الرئيسي هلذا البحث هو دالرئيسي واملصدر الثانوي. فاملصدر 

. واملصدر الثانوي  1997الذي صدر ببريوت عام  املالئكة اجملّلد األول

 

  301(، ص.  1977، )بغداد: مكتبة املثىن، فن التقطيع الشعري والقافيةالدكتور صفاء خلوصي،   17 
 . 62، ص. كشف اخلاىف يف العروض والقوايفأمحد فاتح،   18 
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هلذا البحث هو من الكتب واجمللة واملقالة واملوقع و غري ذلك الذي يتعلق 

 هبذا البحث. 

 مجع البياانتطريقة حتليلية و  .3

علم العروض والقوايف  فالطريقة التحليلية املستخدمة يف هذا البحث هي 

 كالسيكيا كان أو حديثا. وأما الطريقة يف مجع البياانت هي كما يلى:

 مطالعة على حمتوايت املصدر الرئيسي  (1

 ختصيص تشكيل الشعري   (2

 تصنيف األشعار حسب تشكيل الشعري  (3

 تقطيع أبيات الشعرية بقواعد العروضي حسب تشكيل الشعري  (4

 تفريق األشعار حسب البحور املستخدمة (5

 نظام البحث .ز
 يتكون هذا البحث من أربعة أبواب و هي :

: هو مقدمة حتتوى على خلفية البحث وحتديده وأغراضه وفوائده     الباب األول

والتحقيق  املكتيب والإليطار النظري ومنهج البحث وكذلك 

 نظامه.
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احلياة : هي ترمجة حياة انزك املالئكة اليت حتتوى على نشأة  الباب الثاىن

ستها وأعماهلا الشعرية وكذلك حملة عن ديوان انزك املالئكة ودرا

 .اجملّلد األول

 : هي حتليل أشعار انزك املالئكة عروضية  و قافوية . الباب الثالث 

 . : هي اخلامتة الباب الرابع 
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 الباب الرابع
 خامتة

 خالصة النتيجة .أ
التحليل يف أشعار انزك املالئكة املوجودة احثة من الدراسة و بعد انتهاء الب 

سائل املذكورة يف النتيجة للماألول، فوجدت الباحثة األجوبة و  اجملّلد ايف ديواهن

 يف هذا الباب سأقدم خالصتها كما يلى : حتديد البحث. و 

حبر الطويل   مثانية وهي وان انزك املالئكة اجملّلد األولستخدمة يف ديالبحور امل .1

واملديد والرجز والبسيط املخلع واخلفيف والرمل والكامل وكذلك املتقارب. 

فكل أشعار انزك يف ديواهنا اجملّلد األول موزونة ببحور الشعر العريب الكالسيكي 

 إال عدة قليلة من التفعيلة اليت ال تلتزم أي ال تتفق بقواعد البحر املستخدمة.

د األول هي تسعة ا اجمللّ استخدمتها انزك يف ديواهن الىت يةتشكيالت الشعر  .2

 : تشكيالت

 قصيدة تتكون كل جمموعتها من شطرين اثنني •

 قصيدة تتكون كل جمموعتها من بيتني •

 قصيدة تتكون كل جمموعتها من ثالثة أبيات •
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 قصيدة تتكون كل جمموعتها من أربعة أشطر أي أبيات •

 مدّورةجمموعة تتكون من أربعة أشطر  (1

 جمموعة تتكون من أربعة أشطر )مربع(  (2

 جمموعة تتكون من أربعة أبيات (3

 قصيدة تتكون كل جمموعتها من مخسة أبيات •

 قصيدة تتكون كل جمموعتها من ستة أشطر •

 قصيدة تتكون كل جمموعتها من مثانية أشطر •

 جمموعة تتكون من مثانية أشطر متوازية (1

 جمموعة تتكون من مثانية أشطر مدّورة (2

 وعة تتكون من مثانية أشطر ممّددةجمم (3

 قصيدة تتكون كل جمموعتها من ستة عشر شطرا   •

 قصيدة مركبة  •

 جمموعة تتكون من مخسة أشطر + أربعة أشطر مدّور (1

 جمموعة تتكون من مثانية أشطر + أربعة أشطر مدّور (2
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وهو  غري ملتزم الشعر ل هناك نوع مناجملّلد األو  انزك املالئكة يف ديوان .3

 .اخليال و الواقعاملوّشحات. وهذا املوّشح موجود يف موضوع واحد يعىن 

 االقرتاحات .ب
االجنذاب يف ، رجت  الباحثة منكم اإلرادة و الباحثات القادمنيني و للباحث 

 حتليل أشعار انزك املالئكة ألن هناك عديدة من اجلوانب اليت ميكن البحث فيها

 .مثال البحث عن أشعارها احلرية ابعتبار عروضيتها و قافيتها
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