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 اإل�قاع والموس�قی
 عبيّ ل الکَ زعَ خَ  في شعر الش�خ

 *حیدري  عليّ 
 **حسین َمرعشي

 صورة للش�خ خزعل الكعبيّ 

 صالملخّ 
ُر الُعلماَء واألد�اَء وَتعقُد لهم مجالَس أدٍب  َشِهَدت األهواُز ُمنُذ العصوِر المختلفِة إماراٍت عر�ّ�ًة ُتَقدِّ

والش�خ َخزَعل الَکعبّي هو آِخر أمیٍر عر�يٍّ َحَکَم األهواَز حّتی �حُضرونها ِمن مختلف األقطار العر�ّ�ة. 
م. وقد ُقِتَل �عد سنواٍت إثَر ُمؤاَمَرٍة َخطََّط لها رضا شاه الَبهَلوي. �اَن َخزَعل شاعًرا وأدیً�ا ١٩٢٥العام 

یَن �أک�اِس المال. �ان لهذا �اِرًعا َیهَتمُّ �األد�اء والشعراء، فُ�قدمون علی َقصِرِه ماِدحیَن وَ�عودوَن ُمثَقل
ون الطَّرَف عن مکانته األدبّ�ة، في حین �ان الش�ُخ ِمن  الشاعِر مواقُف س�اسّ�ة َجَعلت ال�احثین َ�ُغضُّ
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إلی أن نجمَع ِشعَرُه المطبوَع وهو  كالفترة. فَدَفَعنا ذل كالُمَتَضلِّعیَن من الشعر العر�يِّ في األهواز في تل
لوَ�ُه الموس�قّي معَتِمدین َعَلی المنهِج الِبنَیوّي. والهدُف ِمن هذا األمِر َتعر�ُف الش�خ بیًتا، وندرَس أس ۷۱۳

َخزَعل شاِعًرا لساحِة األدب العر�ّي، والکشُف َعن تأثُِّرِه �العروِض العر�يِّ والفارسيِّ في ُمخَتَلِف ُعُصوره، 
. فقد َرکَّزنا في هذا ال�حث َعَلی المستَوی و��فّ�ة توظ�ِفِه الموس�َقی الداخلّ�ة في نصوِصِه الشعرّ�ة

اِعَر قد تأثََّر �ال�حور العروضّ�ة القد�مة حیث إّن . وتالتحلیِل اُألسلوِ�يِّ الموس�قيِّ ِمن  لنا إلی أنَّ الشَّ وصَّ
 اآلونة كالطَّو�َل �اَن أکثر ال�حوِر إنشاًدا في نظِمِه، و�ل�ِه الکامُل، وهو ِمن أکثِر الُ�حوِر َنظًما في تل

عِر العر�يِّ  كالتي استخدَمها الَعَرُب �کثرة، وذلذاَتها أ�ًضا. �ما استخَدَم القافَ�ِة  َیُدلُّ َعَلی َمعِرَفِتِه �الشِّ
عريِّ الزَّاِخر. وقد َزخَرَف األب�اَت بَتکراِر الکِلَمِة والُجملِة، �ما جاَء �أنواِع الِجناِس، ِلُ�عِطي  ومخزوِنِه الشِّ

عَر َنغَ   اخل��ا یؤثُِّر في َسمِع المَتَلّقي.ًما دالشِّ

 الموس�قي. ى عبّي، الشعر الفص�ح، المستو كَ األهواز، الُحکم الَکعبّي، َخزَعل ال الکلمات الدلیلة:

 المقّدمة
مؤلِّفین. کانت األهواُز ُمنذ الِقَدِم َعَلًما �أوي إل�ِه الُعَلماُء واألَد�اُء، و�ختارونها َمَحطًَّة َتجَمُع الُکّتاَب وال

ولِة الُمَشعَشع�َِّة  م) ُیبدون للِعلِم واألدِب اهتماًما َقلَّ َنظیُرُه ١٤٣٦-١٧٢٩/ق ٨٣٩-١١٤٤(فکان أمراُء الدَّ
(الالمي، في تار�ِخ هذا اإلقل�م، �حیُث �اَن األمراُء أنُفُسهم شعراء، وُ�ق�مون مجالَس أدب�ًَّة في بالطهم 

 �زي وَ علي الحُ  یئِة فطاحُل األدِب األهوازيِّ مثل عبد. فقد نَ�َع في هذه الب)٧١-٧٣: ١٩٨٥
بن خلف  األمیِر الشاعِر عليّ و  م)،١٦٧٦/ق١٠٨٧( �زي وَ وأبي معتوق الحُ  م)،١٦٤٣/ق١٠٥٣(

ُحکم وقد َظلَّ اإلقل�ُم َ�شَهُد ُنبوَغ عاِلٍم أو أدیٍب ِتلَو اآلَخر حتَّی نها�ِة م). ١٦٧٧/ق١٠٨٨ (الُمَشعَشعيّ 
 /ق١٣١٤-١٣٤٣( عبيّ ل الکَ زعَ م). والش�خ خَ ١٨٤١-١٩٢٥/ق١٢٥٦-١٣٤٣( کعب آل �اسب

العام  لزعِ لألهواز. فقد َتَولَّی الُحکَم �عد موِت أخ�ه الش�خ مِ  عر�يٍّ  )، ُ�َعدُّ آِخر أمیرٍ م١٨٩٧-١٩٢٥
َزُه وّي وحجَ هلَ شاه البَ  م، َحیُث َخَطَفُه رضا١٩٢٥/ق١٣٤٣ عامال، وَ�ِقي في إماَرِتِه حتَّی م١٨٩٧/ق١٣١٤

 .)٤٤٥: ١٣٩٧(قّ�م،  م١٩٣٦/ق١٣٥٤ في طهراَن، إلی أن أَمَر ِ�َقتِلِه َسَنةَ 

عراِء ِمن األهواز وجم�ع األقطاِر العر��َِّة. ولکن مواقفه  کاَن َخزَعل شاعًرا َضل�ًعا َیهتمُّ �اُألَد�اِء والشُّ
ُفُه أمین الس�اسّ�ة َجَعلت ال�احثین ُیهِملوَن َمکاَنَتُه األدِب�ََّة وُ�َرکِّزو  ن علی تار�ِخِه الس�اِسيِّ فَحسب. ُ�َعرِّ

عراُء وفي ُجیوِ�ِهم قصائُد الَمد�ِح َفَ�عودون ِمن المحّمرة«الر�حاني قائًال:  وفي ُجُیوِ�ِهم  ١و�جيُء األد�اُء والشُّ
لنَّصیر عاِلٌم وهو ا«)، وقد جاء وصفه في �تاب الّنّجار أنَُّه ١٨٧: ١٩٥١(الر�حاني، » أک�اٌس ِمن المال

عر ). فَدَفَعنا ١٧١: ١٩٧١(النجار، » األکبُر للعلماِء والشعراء، شاعٌر �بیٌر له قصائد وَمقطوعاٌت ِمن الشِّ
بیًتا في ُ�ُتٍب سوَف َنذُ�ُرها في ِقسم  ٧١٣إلی أن ن�حَث عن ِشعِرِه المکتوِب؛ حیُث َوَجدنا َلُه  كذل

أسُلوِ�ِه ِمن ِجهِة اإل�قاِع والموس�َقی معتمدین َعَلی المنَهج الّدراساِت الّسا�قة. وقد َعَکفنا علی ِدراَسِة 
 الِبنَیوّي.

                                                   
م. (نعمة ١٩٢٥ عامال یة حتّ أص�حت عاصمة اإلمارة الکعب�ّ  سکن أرضها هم �عب مح�سن ثمّ  نْ ل مَ ة أوَّ رة مدینة أهواز�َّ المحمّ   ١

 .)١٣: ١٩٧٢الحلو، 
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معرفِة أسلوب و  تعر�ِف الش�خ َخزَعل شاِعًرا فص�ًحا لساحة األدب العر�ّي، الدراَسُة تهِدُف إلیهذه ف
في تکمیِل َ�حٍث  في ُمختلِف ُعُصوِرِه، �ما تساِعُدنا الشعِر العر�يّ ه الفص�ح مقارَنًة �موس�قی شعر موس�قی 

عِر العر�يِّ في األهواز  أن ُنجیَب في إلى . فنسَعی عبيّ الکَ  أّ�اَم الُحکمنروُم ِمن خالِلِه َمعِرَفَة ُأسلوِب الشِّ
 األسئلِة التال�ة: نهذه الدراسِة ع

 العروَض العر�يَّ في ِشعره؟ عبيّ ل الکَ زعَ ک�ف استخدَم الش�خ خَ  -١

 �األوزان الفارسّ�ة؟ لزعَ کم هي نس�ة تأثُِّر الش�خ خَ  -٢

عِر العر�ي؟رو��ا ل زعَ َخَذها الش�خ خَ أيُّ الحروف اتّ  -٣  في شعره؟ وما عالقة اخت�ارها �موروث الشِّ

 ؟ عبيّ ل الکَ زعَ في شعر الش�خ خَ  ةاخل�ّ ک�ف َتَجلَّت الموس�قی الدّ  -٤

 راساُت السا�قةالد
ة، وقد سعینا في هذا الِقسم إلى أن دراساٌت تطرَّقت إلی ح�اة الش�خ خزعل الس�اس�َّة واألدب�ّ  كهنا

 نذ�ر �عَضها الذي یتعلَُّق بهذا ال�حث.

َجَمَع ف�ه رسائَل �ان �کُتُبها أّ�اَم إقاَمِتِه في الکو�ِت والُمَحمَّرة. وقد  ) �َتَب �تاً�ام١٩٠٧(األنطاکيُّ 
َص  ُث عن َمکانِة خزعل  المحمََّرِة وقصوِرها وأبِنَیتها وأهمِّ  علىرسالًة یتکلَُّم فیها  ١٢َخصَّ رجالها، وَ�َتَحدَّ

عراِء، �ما ُ�َصرُِّح �شاِعر�َِّتِه و�راَعِتِه في الَقر�ض. العلم�َّ   ة وُ�شیُد �اهتماِمِه �األَُد�اِء والشُّ

ل وأدِ�ه، فقد َوَصَف ف�ه الش�َخ وَعرََّف زعَ نَذَرُه في ِخدمِة خَ ) ألََّف �تاً�ا آَخر م١٩٠٨(األنطاکيُّ 
جَعَل فصًال من الکتاب إلی  ل. ثمَّ زعَ قارئ، وَتَطرََّق إلی ُعمران المدینة الذي َتمَّ تحت رعا�ة خَ سجا�اُه لل

ُ�َعدُّ  كل. و�ذلزعَ بیًتا للش�خ خَ  ٤٤٨شعِر األمیر الذي َجَمَعُه من أعوانه وندمائه؛ فقد َحَوی هذا الفصُل 
 هذا الکتاُب أَهمَّ َمصَدٍر ُذِکَر ف�ه نظم الش�خ. 

ل لوالة الدولة العثمان�َِّة وأعوانها. زعَ ُ�عرُِّف فیها الش�خ خَ �تب رسالًة �اللغة التر��َّة  )م١٩١١( عامر
بیًتا من َغَزِلِه وِحکَمِته  ٣٥ل ذاکًرا زعَ ة، ُیَذیُِّلها �سیرة خَ د صالح إلی العر��ّ وعندما یترجمها الش�خ محمّ 

 ودفاِعِه عن الدستور.

ُث ف�ه عن مختلفم) ألََّف �تا�ً ١٩٢١الکعبّي ( المواض�ع اإلنسان�َِّة. وقد وقَف ف�ه وقَفَة َحک�ٍم  ا یتحدَّ
عراِء ِب�عِض األب�ات. وُ�َعدُّ هذا  ناِصٍح ُیَذیُِّل �عَض األقواِل �مقطوعاٍت شعر�ٍَّة، �ما ُ�جاري َ�عَض الشُّ

 بیًتا لهذا الشاعر.  ٢٦٣ل، �حیُث ُذِکَر ف�ه زعَ الکتاُب ثاني أَهمِّ المؤلَّفات التي ذَ�رت شعر خَ 

، وأهل بیته أئّمة الش�عة اإلمامّ�ةد إلی ح�اِة النَّبيِّ محمّ  م) وقد تطرََّق في هذا التأل�ف١٩٨٦ألمین (ا
�عِة ِمن الُعَلماِء واُألَد�اِء واُألَمراء. وقد َمرَّ ُموجَ  ل وذ�ر زعَ ًزا عن ح�اِة الش�خ خَ ُثمَّ ذ�َر ترجمَة أع�اِن الشِّ

ِة هذا الکتاب �ّ ما یز�د علی أهمّ  ك�اس�ََّة �ما جاء ِبَبیَتیِن َلُه َلم ُیذَ�را في أيِّ مصَدٍر آَخر، وذلمواِقَفُه الس
 في �حثنا.



٤ 

شاعًرا من األهواز من صدر اإلسالم َحتَّی العصر  ٨٣، تطرََّق ف�ه إلی ترجمة )ش١٣٩٦(َخَلفي 
َص لخَ  ِه الس�اس�َِّة واهتمامه �األد�اء والشعراء، وذ�ر ح�اتِ  علىصفحًة تکلََّم فیها  ١٢ل زعَ الَحدیث. وَخصَّ

 �عض شعره. 

ة لشعراء األهواز من القدماء والمعاصر�ن. جمع ف�ه قصائد غزل�َّ أصدر �تاً�ا ، )ش١٣٩٧(حیدري 
 ًزا عن سیرته.ما ذ�ر موجَ  �عد َخزَعل وجاء ب�عض غزل الش�خ

ل أو اإلت�ان زعَ  أنَّها ال تتجاَوُز ِذ�َر سیرة الش�خ خَ ما ذ�رنا من الُمَؤلَّفات، َنِجدُ  إذا َعمَّقنا النظر في
أن َندُرَس جانً�ا من َنظِمِه إلى نسَعی في هذا ال�حِث  كب�عض ِشعِرِه، ولم تهتمَّ أيٌّ  ِمنها بدراسِة أد�ه. لذل

 ه.شعرُ  ورَد فیهاُمسَتفیدیَن ِمن المصادر التي 

َم �حثنا ثالثة أقسام  ِل وقد سعینا إلی أن ُنَقسِّ عر�َّةَ رئ�سة: ندرُس في القسم األوَّ ألشعار  األنماَط الشِّ
الموس�قی لهذه األشعار؛ إلی أن ننتقَل إلی  الموس�قی الخارج�َّةَ الش�خ َخزَعل؛ وفي القسم الثاني نتناول 

اخل�ة  في القسم الثالث واألخیر.  الدَّ

 عرّ�ةلشا األنماط
للشاعر، فقد �ختاره أو �ستلهمه لُ�سِکَب معان�ه في  النمط هو النوع الذي یبّین اإلطار العروضيّ 

قوال�ه. واألنماط تختلف �اختالف القاف�ة والوزن وعدد األب�ات، ألّن �ال� منها تجعل الشعر ینحدر في فرع 
تلعب الدور  . �ما أّنهایتمّیز عن اآلَخر اسًما وه�أًة. فالقاف�ة هي التي تمّیز القصیدة عن الشعر المزدوج

، ز النُّتفة من الر�اعيّ  في معرفة التغییرات الحاصلة في بناء القصیدة واألعار�ض والضروب وتمیّ األساَس 
وُتَعدُّ ضمَن الر�ائز المهّمِة التي ُتفصل الشعر الجّید من الرديء. أّما الوزن فهو الذي �عتمد عل�ه الناقد 

ة عن الموّشحات والشعر الُحّر ة الخلیل�َّ �َّ للتفر�ق بین النظم والنثر. �ما تتمّیز من خالله األوزان العروض
ة إلی معرفة مستوی الشاعر في علم . وهو العماد في النظرة النقد�َّ والشعر غیر العر�يّ  والشعر الشعبيّ 

وض والقاف�ة. أّما عدد األب�ات فهو الذي �فصل بین القصیدة والمقطوعة والنُّتَفة و�عرف من خالله العرَ 
ة ّتجاه سنقّسم شعر الش�خ خزعل ونبّین ��ف�َّ النَفس في شعره. ومن هذا االطو�ل إذا �ان الشاعر 

 لر�ائز المذ�ورة.ااستخدامه 

 وسع شیوًعاة األ األنماط الشعر�ّ  - أّوًال 
 �التفصیل:  دراسَتهُ المقطوعة، وسنورد  طِ ل في شعره من النظم علی نمَ زعَ أکثر الش�خ خَ 

 المقطوعة - ١

ون الس�عة)، مستقّلة �معناها. وقواعد تقفیتها تماثل القصیدة، أي تحظی هي أب�ات شعرّ�ة قلیلة (د
ببیت مصرٍَّع في المطلع وتلتزم �قاف�ة المطلع في �ّل الضروب، وتحافظ علی وحدة الموضوع في �ّل 

 )۴۲۵-۴۴۵: ۱۹۹۱(بد�ع �عقوب، ت �النُّتَفة ین ُسمّ یْ أب�اتها. و�ذا �انت المقطوعة التتجاوز البیتَ 



٥ 

�خ جَمعنا ِسواًء ُنتَفًة �اَنت أو َمقطوَعة. وقد  َخزَعل في هذا الِقسِم ُ�لَّ المقطوعاِت التي أنَشَدها الشَّ
نس�ة على وهي  بیًتا ٣٥٦في  مقطوعةً  ١٢٦وجدناها أکثَر األنماِط َنظًما في الدیوان؛ فإّنه أنشد 

لِب واألنواِع التي َ�َتَب علیها من ُ�لِّ شعره. و�هذا تکوُن المقطوعُة علی رأِس جم�ِع الَقوا %٥٠,١٤
 َقر�َضه. 

 األقّل شیوًعاة األنماط الشعر�ّ  - ثانً�ا
 في هذا القسم من ال�حث.  ثاني األنماط في شعره، وقد سعینا ألن ندرسهالقصیدةِ  َنَمطَ  الش�خُ  اتََّخذَ 

 لقصیدةا -١

عرّ�ُة التي ُتبَنی علی َرويٍّ واحٍد وقا كالقصیدُة تل  ف�ٍة واحدة، ومن أجل هذا ی�عد عنها ماالِبن�ُة الشِّ
ُة آراٍء  كًجا، و�ن �ان قد ُأطِلَق علیها أح�اًنا اسَم القصیدة. هناکان ُمزَدوِ  الحدِّ األدَنی ألب�اِت  فيعدَّ

القصیدة؛ فاألخفُش یَری القصیدَة تبدُأ من ثالثِة أب�ات، وابُن جنِّي َیری أنَّ في العادة أن ُ�َسمَّی ما �ان 
�ِه العرُب قصیدًة. ولکنَّ  كزاد علی ذل قطعًة، فأّما ما رةَ عش ثِة أب�اٍت أو عشرٍة أو خمَس علی ثال فإنَّما ُتَسمِّ

 »إذا بلغت األب�اُت س�عًة فهي قصیدةٌ «الُجمهور المعاصر ینحاز إلی رأي ابِن رشیق حیُث �قول: 
�َخ استخدم هذا . ونحن هنا أعَددنا القصائَد ِوفَق هذا ال)٣٥٢: ١٤٠٧ائي، (السامرّ  رَّأي. وقد وجدنا أنَّ الشَّ

عرَي ثمانَي َعشَ   من �لِّ أشعاره. %٣٥,٤٩نس�ة على وهي  بیًتا ٢٥٢في  مّرةً  ةرَ النَّمَط الشِّ

 النادرةة األنماط الشعر�ّ  - ثالًثا
ل زعَ أنماط �انت متداولًة بین شعراء هذا العصر في هذا اإلقل�م؛ وقد أنشد علی �عِضها الش�خ خَ  ثّمة

 .كن ذلاق في هذا القسم إلی تب�قدًرا من شعره. وسنتطرّ 

 المرّ�ع -۱

م ف�ه الشاعر قصیدته أقسامً  ر مع مراعاة نظاٍم ما في �ّل منها أر�عة أشطُ  ا،هو الشعر الذي �قسِّ
ة للقاف�ة في هذه األشطر. والشعر المرّ�ع عّدة أنواع، منها أن تکون ف�ه األشطر أر�عة مقّفاًة �قاف�ة واحد

. غیر أّن الدو�یت یلتزم بوزن )٤٠٣: ١٩٩١(بد�ع �عقوب،  ».الدو�یت«ووزن واحد، وهو ما ُ�َسمَّی بـ
 َفِعُلنْ  َفعوُلنْ  ُمَتفاِعُلنْ  ُلنْ معّین هو:  َفعْ 

في واحًدا ل شعًرا زعَ المرّ�ع قد �أتي علی أوزان أخری من ال�حور الخلیلّ�ة، �ما نظم الش�خ خَ  لکنَّ 
ثر غیر أّنه استخدم في أک - ولن)عُ لتن فَ فاعَ لتن مُ فاعَ �حر الوافر الذي یتشّکل من (مُ  علی قالب المرّ�ع

 ).٧٧: ١٩٩١(الهاشمي،  نْ لُ یْ = مفاعِ  نْ ْلتُ فاعَ ت مفاَعَلتن إلی مُ ر تفاعیل الشعر زحاف العصب فتغیّ 

یَن الَقو�ما   إذا َلمْ   وَلْم أنُشْر ِبُبلداني الُعُلوما     أخِدم الدِّ

ن�ا َعِظ�ما  صَنعْ وَلْم أ  َفلسُت العاِدَل الَحَکَم الَعظ�ما   ِبِذي الدُّ

*** 



٦ 

ن�ا �ر�ما وَلمْ   النَّع�ما   كَ أوِرث الُملْ  َلمْ  و�نْ   ٢ُأسِعْف َعَلی الدُّ

 الَفِطَن الَعُزوما كَ َفَلسُت الَمالِ  وَلْم أحِمْل َعن النَّاِس الُهُموما   
 )٦٩: ١٩٠٨(األنطاکي، 

�ان �إمکانه أن  في حین الش�خ قد استخدم رو��ا واحًدا لکّل شطور هذا الشعر، وجدیر �الذ�ر أنّ 
 ما یدّل علی تمّکنه الشعريّ  ك، وذلفي هذا النمط من الشعر تینمرّ  کثر من أو�غّیر الرويّ  كیتجّنب ذل

الش�خ قد  . إنّ لکّل األشطر دونما �حدث �الشعر تعقیدٌ  ن جعاله یوّظف الرويّ یْ اللذَ  ومخزونه المعجميّ 
 %٠,٨٤قد جعل  كنظًما ثانً�ا عل�ه، ف�کون بذل ولم �ُصغْ  أب�اٍت، ٦في  أنشد شعًرا واحًدا علی هذا النمط

 من شعر دیوانه إلی المرّ�ع.

ح -۲  الُمَوشَّ

، وقد نشأ التاسع المیالديّ /ح نوٌع من أنواع النظم شاع في األندلس في القرن الثالث الهجريّ الموشّ 
ل والخمر ووصف الطب�عة، ثّم سرعان ما زَ أن �عالج موضوعات الغَ  ناء، فکان من الطب�عيّ أّول األمر للغ

واألمراء. وما لبث أن  كأکثر حفالت الغناء �انت ُتعَقد في بالطات الملو  ألنّ  كتطرَّق إلی المدح، وذل
َع في موضوعاِتِه فأنشَد الوّشاحوَن في الِهجاِء، والرِّثاِء، إلخ  . و�تمیَّز )٤٣٤: ١٩٩١ب، (بد�ع �عقو توسَّ

�التزامه قواعد معّینة تختلف عّما  كفي أمور عّدة، وذل الموّشُح �اختالفه عن ضروب الشعر العر�يّ 
في �عض  روض الخلیلیّ القد�م؛ فهو �ستخدم اللغة الدارجة أو الخروج عن العَ  عهدناه في الشعر العر�يّ 

  ).٧: ٢٠١٦(أسماء،  المغرب أو المشرق األح�ان، والیزال المرا�طون یتغّنون �ه سواء في 

وقوالب مختلفة �کتب علیها الشعراء منذ القدم. وأشهر هذه األنواع هو أن ینظم الشاعر  للموّشح أنواعٌ 
وهو ل�س ضرور��ا في القصیدة، فقد ، سّمی المطلع أو المذهبن أو أکثر �ُ �ْ بیًتا واحًدا یتکّون من شطرَ 

سمَّی عندئٍذ الموّشح األقرع. و�لي المطلع مجموعٌة من الشطور تختلف یبتدئ الموّشح بدون مطلٍع، ف�ُ 
ور. و�بلغ عدد األدوار في �ّل موشح من ثالثة إلی خمسة. و�ّل دور ُ�فصل عن �قافیتها معه وتسمَّی الدَّ 

 .لفْ سا�قه ببیت �ش�ه المطلع وزًنا وقاف�ًة ُ�سّمی القِ 

حات علی مرِّ ال زمان حّتی صار �لُّ نوٍع ُینَسُب إلی فئٍة معیَّنة. وعندما وقد تعدَّدت أنواع الموشَّ
ُح إلی الغرِب مع شعراء المهجر، حاولوا أن �غّیروا ف�ه بتأثٍُّر من التراتیل الکاثول�کّ�ة التي  وصَل الموشَّ

ٌح نظَم إکانت ذائعًة ومتداولًة  الش�خ ّ�ان القرن التاسع عشر في سور�ا ولبنان. فِمن هذه الموّشحات، موشَّ
حات بــ ، وف�ه ینتظُم الدوُر في »الُمَثنَّی الُمَذیَّل«خزعل علی وزنه أحد أشعاره. �سمَّی هذا النوُع من الموشَّ

شطَرْ�ن فقط، مشفوع �ل منهما بذیل یتألَّف من خمسة مقاطع، ملتزًما قافیَتین إحداهما في األصل 
هذا  وقد رسمنا هنا شکل. )٥٦: ٢٠٠٢�ر�م،  (هاتفتتکّرران في سائر األدوار  وثانیتهما في الذیل ال

 .)☼، ▲، ◙، O(ا طر�قة تغییر القوافي �األشکال المختلفة بّینّ النوع من الموّشحات، �ما 

                                                   
 أسعَفُه علی الدن�ا: أعانه.  ٢
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ُح الش�خ یتکّون وعلی وفق ما ُذکر،   :َخزَعل من خمسة أدوار سنذ�ر اثنین منها موشَّ

 ٣َرقیب وفُ ِمنُه خَ   زاَرني َ�خَتِلُس اللَّیَل الَبه�م

 ِن الرَّطیبَکالُغْص   س�مَمرَّ النَّ  ذو َقواٍم ُهَو إنْ 

عْ    وَغدا َ�فَترُّ َعن ُدرٍّ َنظ�م  ٤ر الشنیبِ�الشَّ

وِت الرَّخ�م  الَعنَدلیب ِمثلَ   وَتَغنَّی ِلَي ِ�الصَّ

*** 

 ٥ِمن َ�ْعِد ُصُدود  قَّ َعَلینا ِ�الِوصالْ شاِدٌن رَ 

 ِمن َخوِف َحُسود  ِ�الَخ�الْ  َعی ولکنْ وأَتی َ�سْ 

 ِللُکُبود َشقَّْت    ي ِن�الْ وَعَلینا َعیُنُه َترم

 ِمن ُجُعود لکنْ    ُهَو قد َقیََّد َقلبي ِ�ِح�الْ 
 )٧٦: ١٩٠٨(األنطاکي، 

ذ�رنا بن�ة ه�کله في  أنشده في عشر�ن بیًتا، وقد لم نجد في دیوان الش�خ من الموّشحات سوی واحدٍ 
 الدیوان.% من شعر  ٢,٨١�کون الموّشح قد أخذ نس�ة  كاألعلی. و�ذل

                                                   
 اختلَس: اختلَس الَخطَو: َمشَی �سرعٍة وخف�ٍة.  ٣
: ُیبدي أسنانه عندما �ضحك.   ٤  �فترُّ
 لشاِدن: ولُد الظب�ة. ا   ٥
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 جالُمزَدوِ  -۳
دون االلتفات إلی من هو اّتحاد القاف�ة في شطَري البیِت واختالفها من بیٍت إلی آخر  زَدِوجالشعر المُ 

رُ ض أو ال�حر أو الوزن وتعداد األب�ات، و�ذلك رَ الغَ  المنظومة من قید القاف�ة الواحدة. �قال إّنه شاع  تتحرَّ
 ،ألس�اب مختلفة و�لغ أوج ازدهاره في العصر العّ�اسيّ ، العروض الفارسيّ في  بتأّثٍر من وزن المثنويّ 

 ز وفي الشعر التعل�ميّ منها الرغ�ة في التجدید و��جاد فن �صلح للغناء. وقد غلب نظمه في الرجَ 
 .)٢١٦: ٢٠١٦(قر�اني زّر�ن، لخلوِّه من وحدة القاف�ة في القصیدة الواحدة  والحکميّ 

بیًتا. وهي تضّم معاني حکمّ�ة أراد بها وعظ  ٧٦ ـج بوِ زدَ مُ العلی  ل أرجوزًة واحدةً زعَ �تب الش�خ خَ  
ج الوحید الذي أنشد عل�ه خزعل في دیوانه. وهي تأخذ نس�ة وِ زدَ مُ ال . و�ّنها٦�اسبأکبر أبنائه الش�خ 

 أب�ات الدیوان.من �ّل  %١٠,٧٠

 نذ�ر أب�اًتا منها: 

 ِح واإلفالحِ جْ ِ�أقَصی النُّ  َتُفْز   َعَل�َك ِ�التَّقَوی وِ�اإلصالحِ 

 ِمن الَمالم والِقصاصِ  َعن الذُّنوِب والَمعاصي    َتأَمنْ  واعِرْض 

 في َموِقٍف َذلیال وال َتِقْف    وال َتَسْل في حاَجٍة َ�خیال
 )٩٣: ١٩٠٨(األنطاکي، 

 ةالموس�قی الخارج�ّ 
ُل الموس�قی الخارج�ّ  ق إلیهما والقاف�ة. وسنتطرّ من جزأیِن ُمهمَّیِن هما الوزُن  ة في النّصِ الشعريّ تتشکَّ

 في هذا القسم من الدراسة �التفصیل.

 أّوًال: الوزن 
ُه مخالفو قصیدِة النَّثر ِضمَن أهّم ر�ائز حْ إّن الوزن وَ  دة إ�قاعّ�ة تفصل بین النظم والنثر، وقد أعدَّ

لتي استخرجها . وال�حور الشعرّ�ة هي اتشّکل ال�حر العروضيّ  اعیلَ . یتأّلف الوزن من تفالشعريّ  النّص 
ف �ر �حًرا، ثّم ت�عه األخفُش ل�ضعشَ  الخلیل بن أحمد الفراهیدي من شعر العرب. فقد اکتشف خمسةَ 

(سل�مان داود، صارت ال�حور الشعر�ة في العروض العر�ي سّتَة عشر �حًرا  كال�حر المتدارك إلیها. و�ذل
، وهي تکون متکّررة يوالثمان ن األر�عتتراوح بی . یتکّون �لُّ �حٍر شعريٍّ من تفاعیلَ )٣٦-٣٧: ٢٠٠٢

ن) أو ممزوجًة من تفعیلَتیِن مثل ال�حر ال�س�ط عولُ ن فَ عولُ ن فَ عولُ ن فَ ولُ عُ التفاعیل مثل ال�حر المتقارب (فَ 
نها، مثل تفعیلة ن). وقد تدخل زحافات علی التَّفعیلِة فتغیُِّر من شکلها ووز لُ ن فاعِ لُ مستفعِ  لنُ ن فاعِ تفعلُ سْ (مُ 

                                                   
، ولکن ُأقیَل ١٩٠٤عام الللعهد  ارة. وهو أکبر أبناء الش�خ خزعل. َعیََّنُه والده ول�� م)، في المحمَّ ١٨٨٦ق/ ١٣٠٣ام (العلد �اسب وُ   ٦

�ُه مظفَّ ٢٣منه (مهدي علي سلمان، د.ت:  �عد فترة وُعّین أخوه عبدالحمید بدالً  م) ١٩٠٧ق/ ١٣٢٤الدین الشاه القاجار ( ر) لقَّ
 علی المحّمرة عقب ذلك. االهدا�ا عند توّل�ه وال�ة العهد، �ما عیَّنُه والده حاکمً  إل�هوأرسل » نصرة الملك«بـ



٩ 

= ُتنْ مفاَعلْ «التي یدخل علیها زحاف العصب (وهو تسکین الحرف الخامس) فتص�ح عندئذ » نتمفاعلْ «
 . )٥٣: ١٣٩٠(قهرماني مقبل، » مفاعیُلنْ 

ل، ة (الکامِ استخدم عشرًة من ال�حور الشعر�َّ  الش�خ َخزَعل قد وعلی أساس ما ُذکر، وجدنا أنّ 
ز) وهي من أکثرها تداوًال بین جَ ب، الرُّ تقارِ ـمُ الخف�ف، السر�ع، ال، ال�س�ط، جتثّ لـمُ ل، الوافر، امَ و�ل، الرَّ الطَّ 

، ضارعِ ـمُ ح، الرِ نسَ ـمُ دید، الـمَ ، الكار دَ تَ لـمُ ج، ازَ العرب؛ وَغضَّ الطَّرَف عن سّتٍة من ال�حور هي (الهَ 
َل الدراسَة عن األوزان الب). ونسعی هنا ألن َض قتَ ـمُ ال  تعمالها في الدیوان.مة ونبیَِّن �ّم�ة اسدَ ستخْ ـمُ نفصِّ

 شیوًعااألوزان األکثر  -۱

صنا هذا القسم استخدَم الشاعِ  ُر �عَض ال�حوِر �ثیًرا، إذ إنَّها احتلَّت نس�ًة عال�ًة ِمن شعره؛ وقد خصَّ
 لدراستها �التفصیل.

: رعن هذا ال�حیل یلن). وقد قولن مفاعِ عُ یتأّلف من ثماني تفاعیل بتکرار تفعیَلَتي (فَ الطو�ل:  - أ
وهو �متاز �الرصانة  )١٧٣: ٢٠١٠(عمران،  »لشاعر�َّة الشاعر اإنَّه �ان في العصر الجاهلّي مق�اسً «

والجالل في إ�قاعه وموس�قاه و�ستوعب البیُت منه الکثیر من المعاني واألفکار. وقد وردت أشهر 
. وقد )٩٦: ١٣٧٨(معروف، می لْ ة علی هذا ال�حر �ُمَعلََّقَتي امرئ الق�س وزهیر بن أبي سُ القصائد العر��َّ 
 �کون الطو�ل قد احتلَّ  كمن �ّل الدیوان، و�ذل %٢٦,٥٠نس�ة ب بیًتا علی ال�حر، أيْ  ١٨٩کتب الش�خ 

 تخدمة.سْ ـمُ المرت�ة األولی بین ال�حور ال

نه إذ تتکّرر سّت مّرات لبناء البیت. و�ثیًرا ما �خلط بی ،ن)لُ فاعِ تیتألَُّف من تفعیلة (مُ الکامل:  - ب
) ف�ص�ح الکامل = ُمسَتفِعُلنْ  فاِعُلنْ إلی (ُمتْ  ن)لفاعِ تَ (مُ  ز، ألّن زحاف اإلضمار ُ�غیُِّر تفعیلةَ و�ین الرَّجَ 

. ومن أشهر القصائد التي وردت علی هذا ال�حر، معّلقة )٥٣: ١٣٧٧(ع�اچي،  زجَ مماثًال ل�حر الرَّ 
�اُر �أّنها لعنترة بن شدّ  بیًتا علی هذا ال�حر،  ١٦٨م ُتحَلِل). وقد نظم الش�خ اد، وقصیدة جر�ر (ِلَمن الدِّ

تخدمة سْ ـمُ ة بین ال�حور القد أخذ الکامُل المرت�َة الثان� كمن ُ�لِّ الدیوان. ف�كون بذل ،٢٣,٥٦نس�ة بوهي 
 لدی الشاعر.

 ستخدامطة االاألوزان المتوسِّ  -۲

 وسنقوُم بدراستها في القسم.�حوٌر استخدمها الش�ُخ أقّل ِمن َ�حَري الطو�ل والکامل،  كهنا

. )٤٦: ١٩٨٧(عتیق، ن) أر�ع مّرات لُ ن فاعِ لُ فعِ تَ سْ یتأّلف ال�س�ط من تکرار تفعیَلَتي (مُ ال�س�ط:  - أ
سنة عند العرب. ومن أشهر القصائد التي أنشدت عل�ه: (�انت ُسعاد) لکعب بن حْ ستَ ـمُ وهو من ال�حور ال

 ٨٧حّر قل�اه) للمتنّبي. وقد �تب الش�خ أ) للفرزدق، وقصیدة (و وطأته ذي تعرف ال�طحاءُ ُزهیر و(هذا الَّ 
 من �ّل الدیوان. %١٢,٢٠بیًتا علی هذا ال�حر ما �عادل 

خ أقدَم األوزاِن ن) سّت مرات. وقد عّده عمر فروّ لُ فعِ تَ سْ مُ ف من تکرار تفعیلة (یتألّ ز: جَ الرَّ  - ب
ة، فهو �حٌر �ثیر الزحافات واإل�قاعات، لذا نجد الشعراء �کثرون عل�ه شعَر المعارف واألخ�ار العر��َّ 



١٠ 

ألّنهم یر�بونه �سهولة و�نشدون عل�ه أغراضهم. اشتهرت منه » حمار الشعراء«ـوالقصص، وقد ُعِرَف ب
-١٣٧: ٢٠١٣، (رضوان الدا�ةدُّ نحو ألف بیت عُ اه�ة: ذات األمثال، التي �انت تَ أرجوزة أبي العت

١٣٨( . 

بیًتا منها في أرجوزة ینصح فیها نجله  ٧٦بیًتا علی هذا ال�حر، وقد نظم  ٨٢أنشد الش�خ خزعل 
رغم ال. جدیر �المالحظة أّنه �%١١,٥٠األکبر الش�خ �اسب. وهکذا تکون حّصُة الرََّجز من �ل الّدیوان 

ن، وأفَضی مکاَنه ِلَ�حَري الطو�ل �ْ  شعرَ زعل إالَّ عل�ه خَ  نشدیسهولة هذا ال�حر و�ثرة زحافاته، لم من 
 والکامل.

 وروًدااألوزان األقّل  -۳

ا، إذ إنَّها ُتَشّکُل جزًءا َصغیًرا ِمن شعره،  قد استخدم الش�خ خزعل َ�عَض ال�حور �شکٍل قلیٍل جد�
 وسنتطرَُّق إلیها �التفصیل في هذا القسم.

 ن). وال ُ�ستخدم إالَّ التُ ن فاعِ التُ فاعِ  نلُ فعِ تَ سْ مُ منهما (ن �ّل واحد �ْ أّلف من شطرَ یت: ثّ جتَ ـمُ ال - أ
. والمجزوء هو البیت الذي ُتحَذُف من َشطَر�ِه التفعیلُة األخیرة، ف�ص�ح )٨٠: ١٩٨٧(درو�ش، َمجزوًءا 

نس�ة ببیًتا، وهي  ٥١ن)، وقد نظم الش�خ علی مجزوء هذا ال�حر التُ ن  فاعِ لُ فعِ تَ سْ مُ (مجزوء المجتّث 
 من ُ�لِّ الدیوان. %٧,١٥

(محمود ن) تُ الفاع نلُ فعِ تَ سْ مُ ن ن �ّل واحد منها (فاعالتُ �ْ ف�ف من شطرَ ُیبنی الخالخف�ف:  - ب
 من ُ�لِّ الدیوان. %٦,٣١نس�ة ببیًتا، أي  ٤٥. وقد �تب الش�خ علی هذا ال�حر )٨٩: ١٩٩٩عقیل، 

مل لسرعة ات. و�قال إّنه ُسّمي �الرَّ ّت مرّ ن) سِ التُ ار تفعیلة (فاعِ ل من تکر مَ یتکّون الرَّ ل: مَ الرَّ  - ج
: ١٣٠٠(ابن منظور، و الَعدْ  دون المشي و  فوق النُّطق �ه، ألّن �لمة الرََّمل في اللغة تعني الهرَولة وهي 

. وقد اشتهر الکثیر من األغاني علی هذا ال�حر، نحو قصیدة األطالل إلبراه�م ناجي التي غّنتها )١٧٣٤
 من ُ�لِّ الدیوان. %٥,٧٥نس�ة ببیًتا، وهي  ٤١. وقد نظم الش�خ علی هذا ال�حر ١٩٦٦عام ال�لثوم  أمّ 

. )٦٧: ٢٠٠٤(المطیري، ن مفعوالُت) لُ فعِ تَ سْ مُ  نلُ فعِ تَ سْ مُ یتشّکل السر�ع من تکرار (ر�ع: السَّ  - د
لعروض لی اس�ابّ�ًة، فإن دخل زحافا الطّي والکشف عنا شدّ وأضُرٌب تجعل نطقه أ ولهذا ال�حر أعار�ُض 

ن) وهو األسهل نغمًة علی اللسان. وقد أنشد خزعل علی لُ فاعِ  نلُ فعِ تَ سْ مُ  نلُ فعِ تَ سْ مُ رب، �ص�ح البیت (والضَّ 
 من ُ�لِّ دیوانه. %٣,٥٠نس�ة ببیًتا، وهي  ٢٥هذا ال�حر 

ل علی )، ولکن ضا�طه المتداو نتُ لَ فاعَ ن مُ تُ لَ فاعَ ن مُ تُ لَ فاعَ یتأّلف الوافر من تکرار (مُ الوافر:  - هـ
ل والثاني إلی لسان العرب هو البیت المقطوف العروض والضرب، أي الذي تتغّیر ف�ه تفعیلة الشطر األوَّ 

. وقد نظم الش�خ )٨٣: ٢٠١٦(شفیق الب�طار، ن) ولعُ ن فَ تُ لَ فاعَ ن مُ تُ لَ فاعَ عندئٍذ (مُ  َفُعولن، ف�صیر البیت
 وان.من ُ�لِّ الدی %٢,٦٦نس�ة ببیًتا علی هذا ال�حر، وهي  ١٩

ن) ثمانَي مّرات. وهو أقّل ال�حور استعماًال ولعُ ب من تکرار تفعیلة (فَ تقارِ ـمُ یتکّون الب: تقارِ لـمُ ا - و
 من ُ�لِّ دیوانه. %٠,٨٤نس�ة بأب�اٍت فقط، وهي  ٦لدی الش�خ خزعل، فقد �تب عل�ه 



١١ 

 �کون تقس�م أوزان شعر الش�خ خزعل علی النحو التالي: اإذً 
 

 نصل إلی النتائج اآلت�ة: ،ةن أوزان القصائد وأغراضها الرئ�سصل بیو ن و�ذا أردنا أن

 ٩ب، �حیث نظم الش�خ الّنصیُب األکبر ِلَ�حَري الکامل والمتقارِ  ةلصوف�َّ والقصائد اات في الزهد�ّ  •
 ب.علی المتقارِ أب�ات  ٣أب�ات علی الکامل و

علی أب�ات  ٨بیًتا علی الطو�ل و ١٨ ثّمةث و�ل والکامل، �حیفي المراثي النَّصیب األکبر لَ�حَري الطَّ  •
 الکامل.

 ٥١أنشد الش�خ  إذو�ل، والکامل والطَّ  ثّ تَ جْ ل النَّصیب األکبر علی الترتیب: للمُ زَ في شعر الحّب والغَ  •
 علی الطو�ل.بیًتا  ٣٣و علی الکامل،بیًتا  ٤١، وثّ بیًتا علی المجتَ 

بیًتا علی  ١٤�تب الش�خ  إذل والکامل وال�س�ط، مفي المدائح النَّصیب األکبر علی الترتیب: للرَّ  •
 علی ال�حر ال�س�ط.أب�ات  ٩بیًتا علی الکامل، و ١٤مل، والرَّ 

بیًتا علی الطو�ل،  ٢٠ كهنا إذفي الفخر النَّصیب األکبر علی الترتیب: للطو�ل والکامل والوافر،  •
 أب�اٍت علی ال�حر الوافر. ٦بیًتا علی الکامل، و ١٦و

بیًتا  ١١٥أنشد الش�خ  إذز وال�س�ط، النَّصیب األکبر علی الترتیب: للطو�ل والرَّجَ  ميّ کَ في الشعر الحِ  •
 بیًتا علی ال�س�ط. ٥٢ز، وجَ بیًتا علی الرَّ  ٧٦علی الطو�ل، و

 المئو�َّة النس�ة د األب�اتعد ال�حور التسلسل

 %٢٦,٥٠ ١٨٩ الطَّو�ل ١

 %٢٣,٥٦ ١٦٨ الکاِمل ٢

 %١٢,٢٠ ٨٧ ال�س�ط ٣

 %١١,٥٠ ٨٢ الرََّجز ٤

 %٧,١٥ ٥١ الـُمجَتثّ  ٥

 %٦,٣١ ٤٥ الخف�ف ٦

 %٥,٧٥ ٤١ الرََّمل ٧

ر�ع ٨  %٣,٥٠ ٢٥ السَّ

 %٢,٦٦ ١٩ الوافر ٩

 %٠,٨٤ ٦ الـُمتقاِرب ١٠



١٢ 

ال�حر الکامل �حتلُّ أکثر األغراض شعره على النتائج المذ�ورة نتوّصل إلی أّن  فيو�ن نظرنا 
من ُ�لِّ األغراض. فالکامل �حٌر �ثیُر التفاعیل وتدخل عل�ه  %٣٢,١١هو و  ،الشعر�ة عند الش�خ خزعل

�ًة في ب�ان معان�ه،  شدّ زحافات غیر قلیلٍة تجعُل الشاعَر أ ستخدمه الش�خ لنظِم خمسة من إذ اُحرِّ
نس�ة بة وهو ال�حر الطو�ل المر�ز الثاني من األغراض الشعر�َّ شعره على شعره. �ما �حتلُّ  موضوعات

�قارب ُثلث أشعار العرب، �ما  أمر بدیهيٌّ ألنَّ الطو�َل ُ�شکُِّل ما كمن ُ�لِّ األغراض. وذل %٢٦,٣٦
. ونظًرا إلی طول هذا ال�حر وح�کِتِه المنسوجِة ة الشاعر عل�ه في العصر الجاهليّ کانوا �ق�سون شاعر�ّ 

صبَّ َمعیَن معان�ِه في أکثر من تفعیلَتین، فإنَّ شاعره �مکن أن ُید�َم الوقوَف علی المعاني أکثر و�
 ها عند العرب.ن �حوٌر َ�ُثَر استخدامُ �ْ ن ال�حرَ یْ األغراض. و�لي هذَ 

 ثانً�ا: القاف�ة
من آخر البیت إلی أّول ساکن یل�ه مع حر�ة ما قبله؛ أي مجموع «ُ�َعرِّف الخلیُل القاف�َة �أّنها 

ل وروًدا في قبل الساکن األوّ  ُوِجَدت، مع ما الحروف المتحّرکة التي بین الساکنین اآلخر�ن في البیت إن
. وللقاف�ة حروف أهّمها )٢٦: ٢٠١٧(الدا�ة، و�قول األخَفُش إّنها آخر �لمة في البیت  .»البیت منهما

في قوافي األب�ات و�ل�ه ُتنَسُب القصیدة، ف�قال علی  رالذي ُتبَنی عل�ه القصیدة و�تکرّ  ، فهو الحرفالرويّ 
نفری وم�م�َّ سبیل المثال: الم�ّ  في هذا القسم من الدراسة ). ١٧٩-١٨١: ١٣٧٨(معروف، ة عنترة ة الشَّ

العمَل الُمماِثَل له  أتممنا�عد أن  كعل في شعره، وذلزْ حاولنا أن نحصي القوافي التي استعملها الش�خ خَ 
ة األکثر �َّ في األوزان الشعر�ة الُمستخَدمة في الدیوان. والهدف ها هنا هو الکشف عن الحروف العر�

حاِت والانتشاًرا في نظم الش�خ. وقد حذفن جات والمر�َّعات، ألّن األب�ات فیها وِ دَ ُمز ا من هذا القسم الموشَّ
ِويَّ فیها،  ٦٠٦متغّیرة القوافي فال �مکن إحصاؤها مع القصائد والمقطوعات. ف�قي  أب�اٍت أحصینا الرَّ

 والنتائج �اآلتي:

 بیًتا). ٦٤بیًتا)، ل ( ٩٦بیًتا)، د ( ٧٩بیًتا)، ب ( ١٤١م ( ي:هاالستعمال، القوافي الکثیرة  -١

ي  بیًتا)، ٢٥ع (، بیًتا) ٣١بیًتا)، ألف ( ٣٩بیًتا)، ر ( ٤٥، هي: ن (طة االستعمالالقوافي المتوسِّ  -٢
 .بیًتا) ٢٤(

 .بیًتا) ١١( كبیًتا)،  ١٤س (، بیًتا) ١٧بیًتا)، ء ( ١٨هي: ت ( القوافي القلیلة االستعمال، -٣

أب�ات)، ف  ٣أب�ات)، و ( ٣أب�ات)، ه ( ٦أب�ات)، ق ( ٦هي: ح ( وافي النادرة االستعمال،الق -٤
 (بیتان).

 الموس�قی الداخلّ�ة
�عّیُن الشاعُر ال�حَر  الموس�قی الخارج�ة جهًدا �الًغا، ففي من الشاعرتتطلَُّب الموس�قی الداخلّ�ة 

ة عل�ه أن �خلَق َنَغًما موس�ق��ا �جعل الشعر ُمنساً�ا والقاف�َة وُ�کمُل نظَمُه، ولکن في الموس�قی الداخل�
�ة من الحروف والکلمات والجمل بدَع في إ�جاد صورٍة خّال حاول أن یُ یلعُب في َسمِع المستمع. ف�ُ 

المتلقِّي تناغًما وَسَجًعا  كة علی أسالیب إ�قاع�ة داخل الّنص، فیدر سجمة. وتأتي الموس�قی الداخل�ّ نْ ـمُ ال



١٣ 

األسالیب التي استعملها الش�خ خزعل البتداِع  ك. ونحن هنا �صدد ذ�ر أهّم تلكنما �شعر بذلصوت��ا دو 
 التکرار، والجناس. :سجم، وهينْ نظٍم موزوٍن ومُ 

 التکرار -۱
 ة في النّص لنغمة اإل�قاع�َّ ا ع�ة التي �ستخدمها الشاعر لتو�یدُ�َعدُّ التکرار أحَد األسالیب اإل�قا

، فکان یرد في شعرهم بین وقد َشهَد األدُب العر�يُّ هذه الظاهرَة منذ العصر الجاهليّ  . أو إثرائهاالشعريّ 
. )٢٣٠: ١٩٦٧(المالئکة،  في عصرنا خذ شکله الواضح إالَّ الحین والحین، غیر أّنه في الواقع لم یتّ 

. وهنا سُنلقي و�أتي التکرار علی عّدِة مستو�اٍت أهّمها: تکرار الحرف، وتکرار الکلمة، وتکرار الجملة
 لنظر.ا َیلفتل في شعره �شکٍل زعَ الضوء علی أسالیب التکرار التي استخدمها الش�خ خَ 

 تکرار الحرف - أ

المعاني �حروف متناغمة ومتوزانة؛ وفي �عض  مهلْ یُ  إذة الشاعر أح�اًنا، یتعّلق تکرار الحرف بنفس�َّ 
ا (الجبوري؛ لالتن�اه عن طر�ق تآلف األصوات  األح�ان یلجأ إلی هذا األسلوب تعز�ًزا لإل�قاع أو شد�

فتکرار الحرف �شکٍل متتاٍل في الّنص الواحد �خلُق التفاًتا من قبل المتَلقِّي و�ن �ان  )١٠: ٢٠١٧سهیل، 
 ل:زعَ جاهًال للمعنی. ومن أمثلة تکرار الالم في شعر الش�خ خَ 

 ن َخیَ�ِة الَمْسَعی َعَلی َعَجلِ َمحروُم مِ    َلوال التََّعلُُّل ِ�اآلماِل َالنَتَحَر الـــ
 )٨٤: ١٩٢١(الکعبي، 

 ومثله في تکرار النون:

 ٧ُمْسَتذِنٌب ِمن َغیِر ِفْعِل ُذُنوبِ    ِمسکیُن َمن َرأَس األناَم َفإنَّهُ 
 )٧٨: ١٩٠٨(األنطاکي، 

 تکراُر الکلمة - ب

. ومن أمثلة تکرار َغِم اإل�قاعيّ تمع أو إبداًعا في النسْ �کّرر الشاعر أح�اًنا �عض الکلمات تنبیًها للمُ 
 الکلمة في شعر الش�خ خزعل:

 ُهَو في ِض�اِء الَوْحِي َیزُهو ُمَشْعِشعُ   اُمَطهَّرً  اوِلْلُمصَطَفی أْصَفیَت َقْل�ً 

 وُ�نَت َلُهم في ذا الَهَوی َتَتَش�َّعُ   اوفي ُحبِّ آِل الُمْصَطَفی ُ�نَت ُمْغَرمً 
 )٨٣: ١٩٠٨(األنطاکي، 

ته له وآلل  تشدیًدا كتین في بیتین ُمَتتاِلَیین، وذلد مرَّ الش�ُخ لقَب النَّبيِّ محمَّ وقد �ّرَر  علی صدق َمودَّ
 بیته.

                                                   
 األنام: الَخْلق.  ٧



١٤ 

 ومن أمثلة تکرار الکلمة:

 إنََّما َنذُ�ُر َمْجَد الُمسِلمینْ   ذاَك َمْجُد الُعْرِب إْن َنذُ�ُرهُ 
 )٦٧: ١٩٠٨(األنطاکي، 

هد له المجِد تتکّرر �ثیًرا، وهي تنضح عن فکٍر طموٍح شَ  لو قرأنا دیوان الش�خ �امًال نجد �لمة
 لة سام�ة تستلهم المعاني من ضمیرها المستتر.التار�خ. ف�کون تکرارها داال� علی مخیِّ 

 .واألفقيّ  ی ُمسَتَوَ�ین: العموديّ وتتوزَُّع حر�ُة الّتکرار عند الشعراء عل

بین ُ�لِّ عناصر البناء  أو الجزئيّ  هو التطابق التامّ ، وُ�َسمَّی التوازي الرأسيّ  :المستوی العموديّ  ∙
ة ن أو مجموعٍ یْ التطابق بین بیتَ  ك، ف�کون ذلأو الرأسيّ  للجمل المتواز�ة علی المستوی العموديّ  النحويّ 

. ومن أمثلة هذا التوازي في )٣١٤: ٢٠١٤(داودي،  ترا�طه البنائيّ  من األب�ات، وهو ما �حّقق للنّص 
 :شعر الش�خ خزعل

 وأْیَتما اِصغارً  اَفَبْلَبَل أوالدً   وِمن جاِهٍل ألَقی إلی الَهْلِك َنْفَسهُ 

 ما�ِّ أ و َفال َتلَتقي إّال ثکوًال    وِمن ثاِکٍل َت�کي َبنیها ِ�ُحرَقةٍ 

 ِمن الَغْدِر َعْلَقما اوأسقاهُم �أسً    وِمن خائٍن قد َ�اَع ِذمََّة َصْحِ�هِ 

 ِعمافي األناِم وُ�طْ  َ�سوًال  ِلُ�سِقيَ   ماِلهِ وِمن عاِمٍل قد َجدَّ في َجْمِع 

ع�ِف ِبال ِحَمی   وِمن ظاِلٍم َ�سُطو ِ�ُقوَِّة َزْنِدهِ   ٨ِلَ�سُلَب أمواَل الضَّ
 )٨١: ١٩٠٨(األنطاکي، 

ر الکلمات األوَلی في بدا�ة ُ�ّل بیت، وقّسم  فقد جاء في عّدة أب�ات بنظاٍم نحويّ  واحد، �ما �رَّ
ة. فأعاد البناء التالي في �ّل مجموع ة متآلفة وغنّ�ة �الموس�قی الداخل�ّ إ�قاع�ّ  أشطر الصدر وحداٍت 

 األشطر:

 و + من + اسم فاعل علی وزن (فاِعل) = و + من + جاِهل

 ومن أمثلة هذا األسلوب:

 ٩ِ�َغیِرِه في َرزا�اُه وِمحَنِتهِ   اوأسَعُد النَّاِس َمن َتلقاُه ُمتَِّعظً 

 َفال َیَری ِعْبَرًة في َنْفِس َزلَِّتهِ  َتْعَمی َنواِظُرهُ وأنَحُس النَّاِس َمن 
 )٢٥٨: ١٩٢١(الکعبي، 

                                                   
 الزند: َموِصُل َطَرف الذراع في الَکّف.   ٨
 صی�ة العظ�مة.رزا�ا: جمع رز�ئة، الـمُ    ٩
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ن �التوالي، حّتی یوقع المعَنی واللفظ في قلب المتَلقِّي في آٍن یْ ن البیتَ یْ في هذَ  وقد أعاد اله�کل النحويّ 
 ن علی الشکل التالي: �ْ واحد. فصاغ الشطرَ 

 ضارع = و + أسعُد + الّناِس + َمن + تلقاهو + أفعُل + الّناِس + َمن + فعل م

للجمل المتواز�ة  الذي یتّم من خالل التطابق التام في �ّل عناصر البناء النحويّ : المستوی األفقيّ  ∙
. ومن نماذج هذا المستوی في شعر الش�خ )٣١٣: ٢٠١٤(داودي، علی مستوی بناء البیت الواحد 

 خزعل:

رُّ ساِکنامِ وشَ   ایُر ساِکتً َمن في َطْ�ِعِه الخَ  تَ مِ إذا شَ   َت الذي في َطْ�ِعِه الشَّ

ِف ِمْحَنةٍ   َلَقد َتَرکا  َطْ�َع الَفَتی ف�ِه �اِمنا   فذاك ِلَضْعٍف أو َتَخوُّ
 )١٥٢: ١٩٢١(الکعبي، 

تز�د  البتکار نغمةٍ  ن مع تر�یبهما النحويّ �ْ ل، مزج الشاعر تکرار أولی �لمات الشطرَ في البیت األوَّ 
 .الشعريّ  للنّص  ل الموس�قيّ في الجما

 تکرار الجملة - ج

ُر الشاعُر أح�اًنا الجملة في بیت واحدٍ  ل المستمع، بَ أو مجموعة من األب�ات لیؤّ�د تلّقیها من قِ  ُ�َکرِّ
کما یبّین اهتمامه �معناها الذي لم �کتِف بذ�ره مّرًة واحدة. وقد جاء هذا األسلوب �ثیًرا في شعر الش�خ 

 لته:خزعل. ومن أمث

اِلحینْ   أفَتد�ِه ِمن َ�شیٍر َواِعظٍ   ١٠َقائٍد ِللُخْلِد َرهَط الصَّ

 آَ�َة التَّوحیِد َبیَن العاَلمینْ   أفَتد�ِه ِمن َنِبيٍّ َناِشرٍ 

َد اإلسالَم ِفینا والَ�قینْ   أفَتد�ِه ِمن َ�ر�ٍم �اِسلٍ   ١١َجدَّ

 ِفي َبالِغ األمِر َحفَّاٍظ أمینْ   أفَتد�ِه ِمن َرسوٍل صادقٍ 
 )٦٧: ١٩٠٨(األنطاکي، 

 الجناس -۲
والشعر علی الخصوص.  نات اللفظّ�ة التي �کثر استخدمها في األدب العر�يّ الجناس من المحسِّ 

س الواحد بین الکلمات. وهو رْ غري المتلّقي و�ثیره في ال�حث عن المعاني وعالقتها بتکرار الجَ وهو �ُ 
 نوعان:

                                                   
 َرهُط الرَّجل: قوُمه وقبیلته.  ١٠
 ال�اسل: الشجاع، الشدید.  ١١
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فظاِن في أنواع الحروف، وفي أعدادها، وفي َهَ�آتها، وفي وهو أن َیتَّفَق الل: الجناس التامّ  - أ
في  . ومن نماذج الجناس التامّ )٢٠: ١٢٩٩الصفدي، ( ، وهذا النواع هو أعلی أنواع الجناس مرت�ةً ترتیبها

 شعر الش�خ خزعل:

 جاٍه و ِعلٍم و ماٍل َغیِر ُمحَتَرمِ   َمن هاَن هاَن َعَل�ِه أْن َ�ع�َش ِبال
 )١٤٢: ١٩٢١(الکعبي، 

ر.» هانَ «األولی: الذّل والحقارة. وفي » هانَ «و�عني �کلمة   الثان�ة یر�د السهولة والت�سُّ

وهو ما اختلف ف�ه اللفظان في أنواع الحروف، أو ترتیبها أو عددها أو  :الجناس غیر التامّ  - ب
مکن اإلشارة إلی في شعر الش�خ خزعل، � . ومن أمثلة الجناس غیر التامّ )٢٢: ١٢٩٩الصفدي، (َهَ�آتها 

 األب�ات التال�ة:

ي قد َتساَمیُت في الَوَری  ي وَجدِّ  وِ�الَفْضِل فیهم ِصرُت َ�الَعَلِم الَفْردِ    ِ�ِجدِّ
 )٧٤: ١٩٠٨(األنطاکي، 

هي الجناس، وتختلف األولی عن الثان�ة �حر�ة الج�م، فتعني األولی السعي  هنا �لمة الجدّ 
�ي  متتالیَتْینن وجعلهما یْ ن الکلمتَ یْ ّد في النسب. وقد جاء الشاعر بهذَ ا الثان�ة فتعني الجَ واالجتهاد، أمّ 

 �شعر المتلّقي �حسن التناغم الحاصل بینهما. 

 النت�جة
�مختلف  و�عد دراسة الموس�قی في شعر الش�خ خزعل توّصلنا إلی أّنه قد تأثَّر �الشعر العر�يّ 

ما نراه في شعر  ك�ل �انا أکثر ال�حور إنشاًدا، وذلعصوره. فقد وجدنا في شعره أّن �حَري الکامل والطو 
ة الشاعر في العصر فالطو�ل مثًال، �ان ق�اَس شاعر�ّ  .ک�ار الشعراء العرب في تار�خ األدب العر�يّ 

، فقد نظم عنترة ُمَعلََّقَتُه علی هذا ال�حر. �ما استخدم أنواَع ك، والکامل من ال�حور الشائعة آنذاالجاهليّ 
یدلُّ علی أّنه �ان قارًئا  كالمقطوعة والقصیدة أکثر األنماط لد�ه، وذل تان أغراضه؛ فکاناألنماط لب�

 وحافًظا الشعَر العر�يَّ أ�ًضا. 

ٌح من خمسة أدوار. كغیر أّنه قد تأثََّر �موجة األنماط المتداولة بین شعراء هذا اإلقل�م آنذا ، فله ُمَوشَّ
ُح �ان رائًجا في تل غیر  الدو�یَت إلی حدٍّ �بیر، المر�َّعُ  �ش�هواحٌد؛ ُمَر�ٌَّع له و  ین الشعراء.الفترة ب كوالموشَّ

ة نطًقا و�تا�ة، وأنَّ ة المشهورة. و�ما أّن الش�َخ �ان ُ�جیُد اللغة الفارس�ّ أّن الدو�یَت من األوزان الفارس�ّ 
وأنشد شعره علی وزٍن  لفارسيّ قد تأّثر �العروض ا كنشدون الدو�یت �ثیًرا، ف�کون بذلشعراء اإلقل�م �انوا یُ 

ج وِ زدَ بیًتا نصَح ف�ه ابنه الش�خ �اسب. والمُ  ٧٦ف من �ش�ه قر�َنُه الفارسيَّ قالً�ا. �ما نظَم ُمزَدِوًجا یتألّ 
�سّهل ز�ادة األب�ات للشاعر، ألّن الَرِویَّ ف�ه یتغّیُر من بیٍت إلی آَخر. وقد شاَع هذا الوزن  فارسيّ  نمطٌ 

ة لسهولة قواعد ة والحکم�ّ نشدون عل�ه األشعار التعل�م�ّ ، و�ثیًرا ما �انوا یُ صر الع�اسيّ بین العرب في الع
م �عض تجار�ه وِحَکِمِه إلی َولده األکبر.  النمطقافیته. فالش�ُخ أ�ًضا َحذا َحذَو أسالِفِه واختار هذا  ل�قدِّ
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ة استخدامها عند العرب ُمطَِّلًعا علی ��ف�ّ ة، �ان أنَّ الشاعر فضًال عن معرفته �األوزان الفارس�ّ  كو�بیُِّن ذل
 في العصور المختلفة. 

رويَّ الم�م، وال�اء، والدال، والالم، أنَّه �ان َیَتَحلَّی �مخزوٍن �بیر من  و�کشف استخداُم الش�خ خزعل
ِويَّ الرائج في أشهر الشعر العر�يّ  كفي ذاِکرته، �حیث انعکس ذل النظم العر�يّ    .علی اخت�اره الرَّ

المتَلقِّي، فاستخدم  فيتأثیًرا  شدّ ة في شعره لیبدو أوقد وظََّف خزعل �عَض ر�ائز الموس�قی الداخل�ّ 
 في�لمٍة أو جملة، �ما جاء �الجناس ل�خلَق َنَغًما داخل��ا یؤثُِّر �ه  لتأكیدالتکراَر في �عِض األب�اِت 

 المستمع.

 المصادر والمراجع
 بیروت: دار الصادر.، لسان العرب)، ١٣٠٠( ابن منظور -

 - القد�م حات واألزجال وأثرها في األدب األورو�يّ الموشّ  :أطروحة د�توراه )، ٢٠١٦( أسماء، نم�ش -
 ، الجزائر: جامعة جیاللي ل�ا�س.شعر الترو�ادرو أنموذًجا

، بیروت: دار المعارف ٦، تحقیق؛ حسن األمین، جأع�ان الش�عة)، ١٩٨٦( األمین، محسن -
 للمطبوعات.

 ، مصر: مط�عة العرب.رةالر�اض المزهرة بین الکو�ت والمحمّ )، ١٩٠٧( ، عبدالمس�حاکيّ األنط -

الدرر الحسان في منظومات ومدائح موالنا معّز السلطنة سردار أرفع سمّو الش�خ )، ١٩٠٨( ____
 ، مصر: مط�عة العرب.خزعل خان

 ١٤٠، العدد التراث العر�يّ ة ، مجلَّ »جداول �حور الشعر العر�يّ «)، ٢٠١٦(د الب�طار، شفیق محمّ  -
  .٩٦-٧٥، صص ١٤١و

ة عند شعراء توظ�ف الموس�قی الداخل�َّ «)، ٢٠١٧د فل�ح؛ سهیل، حسن عبدالواحد(وري، محمّ الجبّ  -
 .٢١-٨، صص ٢، العدد ةللعلوم اإلنسان�َّ  كورو أة مجلَّ ، »٢٠٠٣المثنی ما �عد 

ة اإلعالم مدیر�ّ �غداد: وزارة اإلعالم،  ،ةرة مدینة و�مارة عر��َّ المحمّ )، ۱۹۷۲( الحلو، علّي نعمة -
 ة دائرة شؤون الخل�ج.العامّ 

  .، أهواز: تراوامختارات من الغزل األهوازيّ )، ١٣٩٧( ، عليّ حیدريّ  -

، في خوزستان من صدر اإلسالم إلی العصر الحدیث العر��َّةط�قات شعراء ) ١٣٩٦( خلفي، �اسر -
 خرمشهر: اثر آفر�ن.

، جدراسة في شعر الحسین بن منصور الحّال  :ةة والصوف�َّ األسلو��َّ )، ٢٠٠٢(داود، أماني سل�مان  -
 : دار مجدالوي.األردنّ 



١٨ 

، »البنا�ات المتوازنة في شعر مصطفی محمد الغماري (التوازي والتکرار)«)، ٢٠١٤( اب، وهّ داوديّ  -
 .٣١٩-٣٠١، صص ١٠، العدد المخبر ةمجلّ 

مجمع اللغة  ةمجلّ ، »بین النقد والبالغة والقاف�ةتکرار القاف�ة «)، ٢٠١٧( د رضوانالدا�ة، محمّ  -
 .٥٤-٢٥، صص ١، العدد ة بدمشقالعر��َّ 

مة: مکت�ة الطالب ة المکرَّ ، مکَّ ٢، طدراسات في العروض والقاف�ة)، ١٩٨٧( درو�ش، عبدهللا -
 .الجامعيّ 

 ةمجلّ  ،»انيإ�قاعات �حر الرجز في شعر نزار ق�ّ  :كعصفور الشو «)، ٢٠١٣( رضوان الدا�ة، محمد -
 .١٤٨-١٣٦، صص ٥٠١، العدد الموقف األدبيّ 

 ، بیروت: مطا�ع صادر ر�حاني.٣، ط٢، جالعرب كملو )، ١٩٥١( الر�حاني، أمین -

، ةآداب المستنصر�َّ  ةمجلّ ، »في القصیدة العر�ّ�ة س الشعريّ فَ النَ «)، ١٤٠٧( ، یونس أحمدائيّ السامرّ  -
 .٣٧٠-٣٤٩، صص ١٥العدد 

، �غداد: مکت�ة )١٩٢٥-١٨٩٧حکم الش�خ خزعل في األهواز ((د.ت)،  السلمان، أنعام مهدي عليّ  -
 دار الکندي.

ین ( -   ، قسطنطین�ة: مط�عة الجوائب.١، طجنان الجناس في علم البد�ع)، ١٢٩٩الصفدّي، صالح الدِّ

 ، ترجمة؛ محمد صالح، مصر.ةرة والوحدة العثمان�َّ المحمَّ )، ١٩١١( عليّ  دعامر، محمّ  -

 : سمت.طهران، علوم البالغة في البد�ع والعروض والقاف�ة)، ١٣٧٧( ع�اچي، أ�اذر -

 ة.، بیروت: دار النهضة العر��َّ علم العروض والقاف�ة)، ١٩٨٧( عتیق، عبدالعز�ز -

 ، بیروت: عالم الکتاب.١، طالدلیل في العروض)، ١٩٩٩(عقیل، سعید محمود  -

 كنة الحسین بن الضّحاة في مدوَّ شعرّ�ة اللغة: مقار�ة أسلو��َّ )، ٢٠١٠عمران، علّي أحمد مهدي ( -
 ، دمشق: دار نینوی.الّشعر�َّة

 التراث العلميّ ة مجلَّ  ،»؟أم عر�يّ  موروث شعر فارسيّ  المثنويّ «)، ٢٠١٦( قر�اني زّر�ن، �اقر -
 .٢٣٠-٢١٥، صص ٣/٢، العدداسيّ اق الع�ّ ، المترجم: عماد الدین عبدالرزّ العر�يّ 

 : سمت.طهران، وض وقاف�ه عر�يّ َعر )، ١٣٩٠( قهرماني مقبل، علي أصغر -

 ، طهران: اختران.٢، طفراز وفرود ش�خ خزعل)، ١٣٩٧( م، عبدالنبيّ ق�ّ  -

، جامعة النشأة والتطو�ر - حللموشّ  البناء الفنيّ  :رسالة ماجستیر)، ٢٠٠٢( کر�م، �وثر هاتف -
 ة التر��ة للبنات.الکوفة: �ل�َّ 

، ، تعلیق؛ عبدالمس�ح األنطاکيّ ة�اسة اإلنسان�َّ ة في السالر�اض الخزعل�َّ )، ١٩٢١( ، خزعلالکعبيّ  -
 ، مصر: مط�عة العمران.٣، ط١ج



١٩ 

األدب العر�ّي في األهواز من مطلع القرن الحادي عشر الهجرّي )، ١٩٨٥(الالمي، عبدالرحمن �ر�م  -
 ة للط�اعة.�ّ ، �غداد: دار الحرّ إلی منتصف القرن الرا�ع عشر

، الکو�ت: مکت�ة ١، طةة وأحکام القاف�ة العر��َّ اعد العروض�َّ القو )، ٢٠٠٤( د بن فالحالمطیري، محمَّ  -
 أهل األثر.

 : سمت.طهران، ال�س�ط )، العروض العر�يّ ١٣٧٨( معروف، �حیی -

 ، مصر: منشورات مکت�ة النهضة.٣، طقضا�ا الشعر المعاصر)، ١٩٦٧( كالمالئکة، ناز  -

، ١٩٢٥-١٨٩٧ة عر�ستان العر��َّ  إلمارة التار�خ الس�اسيّ )، ١٩٧١( ار، مصطفی عبدالقادرالنجّ  -
 مصر: دار المعارف.

 ، دمشق: دار القلم.١، طالعروض الواضح وعلم القاف�ة)، ١٩٩١( د عليّ ، محمّ الهاشميّ  -

، ١، طل في علم العروض والقاف�ة وفنون الشعرالمعجم المفصَّ )، ١٩٩١(�عقوب، إمیل بد�ع  -
 بیروت: دار الکتب العلم�ة.


