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 وتأثريه على أوزان الشعر العربـي اإليقاع القرآنـي
 

  ٢ماجد جنّاريان، ١اهللا شاملي نصر
 

يتناول موضوع البحث النسق اإليقاعي الذي تشتمل عليه مقاطع ومجل وآيات القرآن الكرمي ودورها يف 
لي يفتقر إىل استحداث وتشكيل أوزان الشعر العريب اليت ظهرت بعد اإلسالم ، حيث كان الشعر اجلاه

أربعة أوزان من البحور الستة عشر اليت اكتشفها اخلليل بن أمحد الفراهيدي يف أوائل القرن الثاين اهلجري 
  . املضارع واملقتضب واجملتث واملتدارك: ، واألوزان اليت ال نكاد جند هلا أثراً يف العصر اجلاهلي هي
ت نغمية متعددة تتوافق وتتناغم مع مجيع أشكال ومن خالل إيراد مقاطع وعبارات قرآنية تتسم بإيقاعا

الشعر العريب يف إيقاعاته وأنغامه، وخاصة البحور األربعة أعاله حاول البحث إثبات مدى تأثر الشعراء 
بالنمط اإليقاعي للقرآن الكرمي يف توصلهم إىل هذه البحور واستكشافها، وإضافتها إىل عروض الشعر 

  .العريب
  

  تداركمل، ا اجملتث، املقتضب، املضارع، البحر، الوزن، اإليقاع،يات القرآنآ:الكلمات الرئيسة
  

  مقدمة
ميكن اعتبار الشعر يف عصر صدر اإلسالم امتداداً طبيعياً للخط 
البياين الذي سار عليه الشعر إبان العصر اجلاهلي، فلم تظهر فيه 
بوادر لتطور كبري يف الكم والنوع،كما حدث يف العصور 

  : ولعل ذلك يعود لسببني مهمني.التالية
اهنماك املسلمني األوائل بالدعوة اإلسالمية، حبيث : أوهلما

  .شغلهم ذلك عن كل شيء ومبراتب عن الشعر
_____________________  

   كلية اللغات جامعة اصفهان.١
   طالب يف مرحلة الدكتورا جامعة اصفهان.٢

  

 أذهال العرَب بالغة القرآن الكرمي وإعجازه، اللذان: الثاين
عن معاودة االهتمام بالشعر بنفس الدرجة اليت كان حيظى هبا 
قبيل البعثة النبوية الشريفة، وذلك بعد أن بّزت بالغته فحولَ 

  .الشعراء الذين أذهلهم أسلوبه وبيانه ولغته وإيقاعه
بيد أنه ال ميكن إنكار أن معاين جديدة طرأت على الشعر 

 باألفكار اليت جاءت هبا ثورة اإلسالم، نتيجة تأثر اجملتمع العريب
واالنقالب اهلائل الذي أحدثته يف أمناط التفكري والسلوك عند 

  .العرب، والشعراء منهم على وجه التحديد
أما فيما خيص موسيقى الشعر وأوزانه يف العصور 
اإلسالمية، فإن الشعراء ترمسوا خطى أسالفهم فنظموا يف ذات 

مث  ظم فيها الشعراء يف العصر اجلاهلي،األوزان والبحور اليت ن
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 وتأثريه على أوزان الشعر العربـي اإليقاع القرآنـي

  ٤٤

اهتدوا فيما بعد إىل أوزان جديدة قادهتم إليها ظروف 
عدة،كان من أمهها ذلك اإليقاع املدهش الذي انطبعت به 
عبارات ومجل ومقاطع اآليات القرآنية املباركة، الذي متثله 
الشعراء فاستوحوا منه أشكال وأمناط جديدة من األوزان 

  .الشعرية
  
  هيدمت

 بعدين أساسيني؛  للقرآن الكرمي يفيكمن اإلعجاز الفين
هو كون القرآن الكرمي : األولالبعد : دمها يتمِّم اآلخرحأ

أِلَف العرب  ، وهو نفس اللغة اليت١ مبنينزل بلسان عريب
فنون خمتلفة من القول؛  استخدامها وأجادوا التعبري هبا يف

الّ اهنم وعلى إ. من سجع وخطابة: كالشعر، وضروب النثر
الرغم من ذلك عجزوا عن معارضته وباءت بالفشل الذريع 

فانّ فصحاء وفوق ذلك ،  حماكاته أو تقليدهكل حماوالهتم يف
العرب وبلغاءهم كانوا قد أدركوا منذ اللحظات األوىل 
لرتول القرآن الكرمي، واعترفوا بأنه أرقى وأعظم مما أبدَعْته 

عارضوه أو يأتوا مبثله، بعد قرائحهم، وأمسى وأجلّ من أن ي
بالغته  أن هبرهم بديع نسجه وأذهلتهم قّوة بنائه، فضالً عن

، مع اهنم ينسجون من نفس الكلمات، ويبنون ٢وحكمته
  .  وعباراتهه عليها نسج القرآن، وبناء مجلبذات اللّبنات اليت

 القرآن الكرمي، حيث إلعجاز وهنا يتجلّى البعد الفين الثاين
 العربية، إالّ انه ِصفَْت آياته بذات احلروف والكلماتأنه وإنْ ُر

خرج على العرب هبيكل جديد، وقالب خاص، ونسيج بديع 
 حماكاته أو الّنسج ما عهدوه، ومل ُتْسِعفْهم مواهبهم الفذّة يف

 فقد كان القرآن ومل يزل نسيج ٣. منواله، أو اإلتيان مبثلهىعل
  .وحده

  
  لقرآننفي الشعر عن ا

 البيان ءاز إاأليدي ويف قريش أنفسهم مكتد مشركوعندما وج
إىل التهوين من  واأللقرآن الكرمي جلالفريد والنسيج املعجز 

معجزة الرسول الكرمي، فوصفوا القرآن بالشعر والسحر، 

بأنه شاعر وساحر وكاهن  صاحب الرسالة ىعلوافتروا 
ودحضاً الفتراءات أولئك املغرضني، ورداً على ٤.وجمنون
 ٥م باإلساءة إىل الرسول والرسالة، فقد نزلت اآلياتتطاوهل

عن ) ص(زِّه الرسول ـالعديدة اليت تنفي الشعر عن القرآن، وُتن
فكان لتلك اآليات أنْ أفَْحَمْتهم و كّممْت . قول الشعر وغريه

وأما افتراؤهم على . أفواههم، ورّدهتم على أعقاهبم خاسئني
القرآن بتلك الصفات ووصمهم إّياه، و) ص(الرسول الكرمي 

ُه سوى إصرار ُرَبرُِّي له ما  فليس، أبعد ما تكون عنهماي هاليت
  . ٦املشركني على الشرك والكفر باهللا

بأنه ) ص (ورّبما كان وصفهم القرآن بالشعر، والنّيب
ا كان يطلق  مىحمموالً عل« وجه اخلصوص، ىشاعر، عل

م إياهم  وصفهالفالسفة على حكمائهم وأهل الفطنة منهم يف
  ٧.» وجوه الكالم، وطرق هلم يف املنطقرهم يفبالشعر لدقة نظ

إذن فليس وصفهم ذلك نابع من اعتقادهم بانّ نظم القرآن 
هو كنظم الشعر، أو اهنم عثروا بني ثناياه ما ميكن أن ينسبه إىل 

وإذا ما كانت بعض اآليات القرآنية تشتمل . يء شالشعر يف
  تشتمل عليها القصائد اجلاهلية،على إيقاعات شبيهة بتلك اليت

فمن .كرمي قدسّية القرآن المن شأنه أن يطعن يف فانّ ذلك ليس
بصنوف خمتلفة من «املسلَّم به أن عبارات القرآن الكرمي حتتشد 

إننا ال  حىت.االنتباه تلفت إىل الدرجة اليت... اإليقاع املدهش
 وجندها ذات نكاد منّر بسورة أو مقطع أو حىت اآلية املفردة إالّ

  النص القرآينوهو طابع ملحوظ يف. ٨» خاصطابع إيقاعي
وهو قبل ذلك له مربِّراته، حيث أن .  بالتفرُّد حنو يسمهىعل

اآليات القرآنية املباركة قد انتظمت بكلماٍت عربية، وتألّفت 
 عليها كالم وفق األصول والضوابط الثابتة للّغة العربية اليت

  . العرب و آداهبم
ا كانت كلمات أية لغة عند انتظامها، ينتج عنها وملّ

 مهما كان أسلوب النظم - إيقاعات متعددة ومتنوعة خاّصة هبا
يات  طّيات بعض اآلفليس غريباً أن تظهر يف- أو فن القول

املباركة مقاطع، ومجل ذات إيقاعات معينة، تشبه إيقاعات 
نظم هبا  األوزان الشعرية العربية، ألنه نظم بذات اللغة اليت
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  اهللا شاملي، ماجد جنّاريان نصر
 

  ٤٥

 صفة ٩ليس من املنطق أن يكون ذلك مدعاةً إللصاقو. الشعر
  . الشعر بالقرآن

 الشعر نفي: (وكان الباقالين قد أفرد فصالً مستفيضاً بعنوان
 به من قدرة على احملاّجة، رفحاول فيه، مبا ُع) عن القرآن
ة  الشعر عن القرآن الكرمي من عّدي املنطق، أن ينفوقوة يف

 التفسري اآلنف إىلونضيفها   أربع نقاط، يفوجوه، نلخصها
  :١٠يالذكر، وه

 كشعرهم، إن فصحاء العرب مل يروا القرآن شعراً، - ١
عارضة الشعر، مع سهولة  موعليه فاهنم مل يعارضوه كعادهتم يف

  .  نظمهذلك عليهم، وتفّننهم يف
جيمع العروضيون على أن اقَّل الشعر هو ما كان من  - ٢
ن أن أقلّه ما تكّون من أربعة أبيات مقفّاة، وزعم آخرو بيتني،

  .  القرآن الكرميومثل هذا مل يرد يف
إن األبيات إذا اختلف روّيها مل تعد شعراً، كما يرى  - ٣

 . بعض العلماء
ال يسمى الكالم شعراً ما مل يقصد إليه قصداً، أو ما مل  - ٤
واً ف ع الكالم موزوناًأما أن يأيت.  قائله أو كاتبه الشعر َيْنوِ

عراء  مجيع الناس شّدُع لَإالعد شعراً، وُي ومبحض املصادفة، فال
قد .الحتمال ورود مثل هذا الكالم املوزون على ألسنتهم مجيعاً

فيكون ) بالطعاماغلق الباب و ائتين:(يقول العامي لصاحبه
  .وهو من اخلفيف) فْعلن فاعالتنفاعالتن ُمَت( وزن ى علهكالم

 ل بكالم شبيه هبذا على نفيوكان اجلاحظ قد استد
اعلم أنك لو اعترضت «: القرآن حيث قالوجود الشعر يف

أحاديث الناس وخطبهم ورسائلهم،لوجدت فيها مثل 
وليس أحد يف األرض جيعل ذلك . كثرياً) مستفعلن فاعلن(

ى من يشتر(ولو أن رجالً من الباعة صاح . املقدار شعراً
مستفعلن (ن  وزكان تكلّم بكالم يف لقد) باذجنان

، فكيف يكون هذا شعراً وصاحبه مل يقصد إىل )مفعوالْت
 مجيع الكالم، ومثل هذا املقدار من الوزن قد يتهّيأ يف. الشعر
فة  يعلم انه من نتاج الشعر، واملعري جاء املقدار الذإذاو

  .»١١باألوزان والقصد إليها، كان ذلك شعراً

   اإليقاع القرآين مع أوزان الشعرمتاثل
 أمناط البحور الشعرية املعروفة ى علي جتر تلك اآليات اليتومن

ٍء أو مشطورٍ، و أمثلتها على  أو جمزوتامٍ  نظري بيٍتما يأيت
  : التوايل

وُيْخزِِهْم وَيْنُصْركُْم َعلَْيهِْم، وَيْشِف ُصدوَر «: قوله تعاىل
  وإيقاعه مياثل إيقاع الوافر، بعد ضم امليم يف١٢»قَْومٍ ُمؤمنَني

  ). زهمخي(
 وهو مياثل ١٣»من تزكّى فإمنا، يتزكّى لنفسه«: وقوله تعاىل
  . جمزوء اخلفيف
 وهو مياثل ١٤»هيهات َهْيهاَت ملا ُتْوَعدون«: وقوله تعاىل
 بيٍت له وقد ضّمنه أحد الشعراء فـي. مشطور الّسريع

   ١٥:قائالً
  قَْد قُلُْت لـّما حاولوا َسلَْويت

   َهْيهاَت هْيهاَت ِلما توعدون
وحنن نكاد نعثر على نظري لكل إيقاعات البحور الستة عشر 

اركة، ّمما قد يدل على أنّ األوزان،  ثنايا اآليات القرآنية املبيف
ا أنْ ترى ّنما قدِّر هلإ، ة شعراء العصور الالحقإليها توّصل اليت

الّنور، وتظهر إىل الوجود، بفضل توفّر اجلمل واآليات القرآنية 
 إىل بواسطتها الشعراء ى اهتداملتنّوعة، اليتعلى اإليقاعات 

  .  اجلديدةاألوزانوضع 
وقد ضّمن الكثري من أصحاب العروض منظوماهتم بتلك 
اآليات الّشريفة، كضوابط وشواهد ومفاتيح ألوزان العشر 

  .العربـي
  

    على حبور الشعرمنظومة شهاب الدين
ى عل١٦ منظومة شهاب الدينولعل أشهر تلك املنظومات هي
 ضّمنها أمساء البحور، وصور حبور الشعر الستة عشر، واليت

نوردها .  متاثل كل حبرالقرآنية اليت اآلياتتفاعيلها، واجلمل و
يقاع القرآن الكرمي؛ قال هنا لنرى مدى الّتنّوع الذي ميتاز به إ

  ١٧:الشهاب
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 وتأثريه على أوزان الشعر العربـي اإليقاع القرآنـي

  ٤٦

  : الطويل - ١
 ى فيك كُفْراَنُه اهلوأطالَ َعذويل

  َتْنفَْر  و الْنَسفا يوآَمْنَت يا ذا الظَْب
 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن

  ١٨»فََمن شاَء فَلُْيؤِمْن وَمْن شاَء فَلَْيكْفُْر«
 : املديد - ٢

 يا مديد اهلَْجرِ َهلْ ِمْن ِكتابٍ
  فيه آيات الشفـــا للسقيم

 فاعالتن فاعــلن فاعالتن
  ١٩»تلك آيات الكتاب احلكيم«

 : البسيط - ٣
 فئٍة ى أدعو علإذا بسطت يدي

  هم ختلو أماكُنىَسـالموا عليك َع
 مستفعلـن فعلن مسفعلن فعلن

  ٢٠»فأصبحوا ال ُيرى إالّ مساكُنهم«
 : الوافر - ٤

  األحّبِة وفَّرْتهي فـغرامـي
   األزِقِّة راكزونايوشاةٌ فـ

 مفاعلنت مفاعلــنت فعولن
 ٢١»إذا ّمروا هبْم يتغامزونا«

 :الكامل - ٥
 ولو اهلوىكُملَْت ِصفاُتَك يا رشا وأ

  قد بايعوك و حظّهم بك قد منا
 متفاعلـن متفاعلـن متفاعلــن

 ٢٢»...إنّ الذين يبايعونك إّنما«
 : اهلََزج - ٦

 لئن تـهزج بعّشــاق 
  هم تاهواشِق ِعفهْم فـي

 مفاعيـلن  مفاعيـلن 
  ٢٣»حسـبنا اهللا: و قالوا«

  

 :الرجز - ٧
  ي الذى موسيا راجزاً باللّومِ يف

  ى فيه كان املُبتَغي و ِعْشقىأهو
 مستفعلن مستفعلن مستفعلن 

  ٢٤»اذَهْب إىل فرعون إنَّه طَغى«
 :الرمل - ٨

  نافرٍ إنْ َرَملُْتم حنو ظَْبـيٍ
   أُْنِسِهي بداعوُهــفاسَتِميل

 فاعالتن فاعالتن فاعـلن
  ٢٥»و لقد راَوْدُتُه عن نفِسِه«

 : السَّريع - ٩
 ى احلمسارِْع إىل ِغْزالِن وادي

  ْم اْرمحوا َصبَّكُ أيا غيُد:و قُلْ
 مستفعلن مستفعلن فاعلـن

  ٢٦»يا أّيها الّناُس اّتقوا ربَّكُْم«
 : املُْنَسرِح -١٠

 ا ُخَدْيِد رًشَتنسرُِح الَعْيُن فـي
  فيُخذُْه بِ:  بِكَأسٍ و قاليَّح

 مستفعلن مفعوالت مسـتفعلن
   ٢٧».. أْنَزلَ الّسكيَنةَ يفهو الذي«

 : اخلفيف -١١
 ْملُ اهلَوى َعلَْينا و لكْنخفَّ َح

ـََرنَّْم   ثَقَّلَــْتةُ َعـواِذلٌ َتتـ
 فاعالتن مستفعلن فاعــالتن
 ٢٨»َربَّنا اصرِْف عّنا عذاَب جهنَّْم«

 :املضارع -١٢
 إىل كَْم ُتَضارعـــونا

  فَـًىت َوْجُهُه َنِضــُري
 مفاعـيلُ  فاعــالُتْن

  ٢٩»ألَْم َيأِتكُـْم َنذيـُر«
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  اهللا شاملي، ماجد جنّاريان نصر
 

  ٤٧

 : املقتَضب -١٣
 إقَْتِضْب ُوشاةَ هوًى 

  َمن َسـناك حاولَُهْم
 مفعـالُت  ُمفَْتِعلن

  ٣٠»..كلَّمــا أضاَء هلم«
 : اجملَتثّ -١٤

 إجتثّ من عاَب ثَْغراً
  فيه اجلُمانُ النَّظــيُم

 مستفعلن فاعالتــن 
   ٣١»ُمـ الَعظيوهو العليُّ«

 : املتقارب -١٥
  كأَس راحٍ تقاَرْب و هاِت اْسِقين

  ْد وشاَتَك ُبْعَد السَّماِءاِعـو ب
 فعولن  فعولن  فعولن فعـولن
   ٣٢» وإن يستغيثوا  ُيغاثوا بـماِء«

  :املتدارك -١٦
 رٍـْ ثَغـى بِلََمدارِْك قَلْـيب

  ُم اجلَوَهْرـِمِه َنظْـَ َمْبسيف
 فعلن فعلن فعلـن فعلـن

  ٣٣»إّنـا أعطـيناك الكوثَـْر«
ح على أن مجيع ، تدلّ بوضو٣٤فهذه املنظومة، وغريها
وهتا اآليات القرآنية، مبا  كانت قد احتإيقاعات الشعر العربـي

 ي؛ وهي الشعر اجلاهلإليها كان يفتقر فيها األوزان اليت
  . ارع و املقتضب واجملتثّ واملتداركاملض
 

  البحور اجلديدة
وعليه فانه ميكن القول بانّ هذه األوزان األربعة، وغريها ّمما متَّ 

 املتنّوع ركات ذلك النمط اإليقاعي من بما بعد هياكتشافه في
منا بأن  تضّمَنْتُه اجلمل واملقاطع القرآنية، خاصة إذا ما عليالذ

 ألزم حفظ القرآن الكرمي وتالوته، كان الغاية األوىل اليت
فسهم على بلوغها، حىت يتسّنى  أناإلسالميونالشعراء 

، باعتبار أن ٣٥نمولقرائحهم الشعرية أن تتفّتح، وملواهبهم أن ت
القرآن كان وما يزال ميثل النموذج األرقى، واألسلوب األمثل 

  . لإلبداع الفين
 سياق العديد من فهذه األوزان اجلديدة جند نظائرها يف

  . اآليات القرآنية الشريفة
جند على ) مفاعلني فاعالتن(فنظري املضارع الذي وزنه 

  :سبيل املثال، قوله تعاىل
   ٣٦» العذاُبُيضاَعْف له« 
   ٣٧»ومن ُيْوَق ُشحَّ َنفِْسِه« و
    ٣٨»ألَْم يأِتكُْم نذير«و
    ٣٩.»على ربِِّه ظهريا«و 

  :قوله تعاىل) مفعوالُت مستفعلن( وزنه  الذياملقتضبونظري 
   ،٤٠»كلّما أضاَء لَُهْم«
   ، ٤١»ماله و ما كََسَب«و
   ٤٢»إّنما أنا َبَشٌر«و
  . ٤٣»إذْ يقول قائلُُهْم«و

  :قوله تعاىل) مستفعلن فاعالتن( وزنه  الذياجملتثّظري و ن
   ٤٤»كــ ما أصابىواصرب عل«
  ، ٤٥»فما استطاعوا مضّيا«و
   ٤٦»وهو العليُّ العظيم«و
  ، ٤٧»واهللا خٌري وأبقى«و
   ٤٨»ادعوا ثبوراً كثرياً«و

فعلن فعلن فعلن : (  وزنه الذي٤٩املتدارك املَشعَّثو نظري 
  ٥٠»ّنا أعطيناك الكوثرإ«: ، قوله تعاىل)علنف

وقد كان لعصر صدر اإلسالم نصيبه من تلك األوزان 
 اجلديدة، اليت ال نعدم تأثري القرآن املباشر أو غري املباشر يف

حيث . ولد فيه منها وزنا املقتضب واملتداركفقد . والدهتا
تناقلت كتب العروض و األدب روايتني، اختّصت إحدامها 

وقد استدل من خالهلما . املتداركبوزن املقتضب والثانية ب
على أن ظهور هذين الوزنني ألّول مرة كان خالل هذا 

  . ٌء منهماأما الشعر اجلاهلي املدّون فلم يرد فيه شي.العصر
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 وتأثريه على أوزان الشعر العربـي اإليقاع القرآنـي

  ٤٨

  وزن املقتَضب
؛ فقد ٥١ي الشعر اجلاهليبدو أنّ وزن املقتضب كان مفقوداً يف

سمع األخفش أنْ يكون من شعر العرب، و زعم أنه مل ُيأنكر 
منهم شيٌء منه، إالّ انه اّدعى بان هذا الوزن كان قد مسع على 

  ٥٣:؛و ذلك أن جارية قالت٥٢باملدينة) ص(عهد رسول اهللا
   َوْيحكُما َهلْ عليَّ

  إنْ لََهْوُت ِمْن َحَرجِ
، فقد جاء ٥٤ وردت الرواية بشكل أكثر تفصيالًاألغاين ويف

 على حّسان  )ص (مر النّيب«: قوله) رض(فيه عن ابن عباس 
بن ثابت و هو يف ظلٍ فارعٍ وحوله أصحابه وجاريته سريين 

  :تغنِّيه مبزهرها
  َهلْ َعلَـيَّ َوْيَحكُما

  إنْ لََهْوُت ِمْن َحـَرجِ
  . ٥٥»)َحَرَج أنْ شاء اهللا ال (: مث قال) ص(فضحك النيبُّ 

فإذا صّحت هذه الرواية، وصحَّ أن هذا البيت قد غّنْته 
 فسوف يطرح - ية على األرجحه فارس جاري وهي- سريين

احتمال آخر نفسه أمام البيت، وهو إمكان انتقال هذا الوزن 
 تأثري غدا، حيث من أحلان الفرس وأنغامهم إىل الشعر العريب

  . ي والعباساألموي الشعر ياً يف جليالغناء الفارس
  نقلها،وبغض النظر عن طبيعة هذه الرواية واالختالف يف

ته إىل عصر صدر اإلسالم، إذا صّحت نسبفان هذا البيت 
فسوف لن يكون أمامنا خياٌر سوى اإلقرار بان وزنه 

البد أن يكون من مبتكرات هذا العصر ومن ) املقتضب(
.  الشعر اجلاهليمادام مل يصل إلينا منه شيء  يف. منجزاته

  ثنايا مجلمادمنا قد عثرنا على نظائره من حيث اإليقاع يفو
   .القرآن وآياته
 ى كان قد أصرَّ علإذا األخفش أن نذكر بان ولكن بقي

اهليني، فان الزجاج قد عدم ورود هذا الوزن عن العرب اجل
 ى يروإمنا، وزعم بأنه قليل، حىت انه ال يوجد منه قصيدة لعريب

 بيت منه بوال ينس: نه البيت أو البيتان، ولكنه أردف بالقولم
 وهكذا ٥٦.ر القبائل أشعاإىل شاعر من العرب، وال يوجد يف

فعندما نعّرج على كتب األدب ال جند على هذا الوزن سوى 
نسب  ُيالبيت اآلنف الذكر، حىت نصل إىل زمن اخلليل الذي

  ٥٧ :لوزن، و هو قوله هذا اى شاهٌد نظمه علإليه
  أعرضْت فالَح لَـنا 

  عارضـاِن كالَبـَرِد
 

  وزن املتدارك
إلسالم هو املتدارك، والوزن اآلخر الذي طلع علينا بعد ا

حسب الرواية اليت نقلها ابن اخلطيب التربيزي املتوىف سنة 
وُيحـكى أنّ علياً عليه السالم مسع : (حيث قال) هـ٥٠٢(

جابر بن عبد اهللا [ صوت الناقوس ، فقال ملن معه من أصحابه
اهللا ورسوله : أتدري ما يقول هذا الناقوس ؟ فقال ]: األنصاري

إن علمي من علم رسول اهللا صلّى اهللا : قالف. وابن عمه أعلم
عليه وآله وسلّم ، وإن علم رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله 
وسلّم من علم جربائيل ، وإن علم جربائيل من علم اهللا ، هذا 

  ٥٨: الناقوس يقول
  

  حـقّا حـقّاً حـقّاً حـقّاً
   ِصـدقا ِصدقاً ِصدقاً ِصدقاً

  يا ابَن  الّدنيا مجعـاً مجعـاً
  إنّ  الدنيـا  قـد  غَّرتنـا 

   يا ابَن  الّدنيا مهـالً مهـالً
  لَسـنا ندري مـا فَّرطنـا

  ما ِمن يـومٍ َيمضـي َعّنـا
  إال أوهـى ِمّنـا ُركنــا

   ما ِمن يـومٍ َيمضـي َعّنـا
  ٥٩) إال   أمَضى ِمّنـا قَرنــا

  فَْعلن  فَْعلن   فَْعلن     فَْعلن
    فَْعلـن فَْعلن فَْعلن  فَْعلن 

  

أي ) ٨ Χفَْعلن (وكما نرى فإنّ هذه األبيات على وزن 
 املتدارك ، وقد أطلق عليه العروضيون اسم ٦٠ما يسمى مبشّعث
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  اهللا شاملي، ماجد جنّاريان نصر
 

  ٤٩

 ملشاكلته هلما يف اإليقاع، ٦١) ضرب الناقوس(و ) قطر امليزاب(
إّنا أعطيناك : (وكذلك فإنه ُيشاكل متاماً اآلية القرآنية املباركة

 فيما لو صّحت نسبة األبيات - ر الذي ُيعزِّز  األم٦٢) الكوثر
 بغض النظر -  كونه استوحى هذا الوزن - ) ع(إىل اإلمام علي 

 من هذه اآلية الشريفة، أو رمبا من كليهما -عن دقّة الناقوس 
مها ) املقتضب واملتدارك(ومما يدعم كون هذين الوزنني . معاً

ذجني املشار إليهما من بركات التأثر باإليقاع القرآين أنّ النمو
) ص(يعودان إىل صدر اإلسالم أّوهلما ترتبط روايته بالنيب 

وكذلك التأثري الكبري للقرآن الكرمي ). ع(والثاين باإلمام علي 
  .  يف حياة املسلمني آنذاك

هذا وقد امتد تأثري اإليقاعات القرآنية إىل أوزان الشعر 
 أوزان العريب يف العصور الالحقة أيضاً حيث استحدثت

جديدة كاجملتث يف العصر األموي، وشاعت أوزان أخرى 
. كاملضارع واملقتضب وغريها يف العصر العباسي وما يليه

ومادمنا قد عثرنا على إيقاعات هذه األوزان يف ثنايا اجلمل 
القرآنية فال غرو أن تكون هذه األوزان قد ولدت بتأثري منها 

بوعي من الشعراء أو مباشر كان هذا التأثري أو غري مباشر، 
  .بدون ذلك

 

  نتائج البحث
  :ميكن إمجال النتائج اليت اهتدى إليها البحث مبا يلي

إن البحور الستة عشر اليت توصل إليها العروضيون يف  - ١
القرن الثاين اهلجري مل تكن مجيعها مما وصل إليهم من العصر 

 .اجلاهلي
ة عشر إن مجيع صور األوزان الشعرية أو البحور الست - ٢

 .هلا ما مياثلها من إيقاعات يف ثنايا اآليات القرآنية
إن اشتمال اآليات القرآنية على إيقاعات شبيهة  - ٣

بإيقاعات أوزان الشعر العريب ال يكون مدعاةً إللصاق صفة 
 .الشعر به
 من حبور الشعر العريب، -  على األقل-  إن أربعة حبور - ٤

ارك إمنا قُدر هلا أن ترى هي املضارع واملقتضب واجملتث و املتد

النور، وتظهر إىل الوجود بربكة توفر اجلمل واآليات القرآنية 
 .على اإليقاعات املتنوعة، و بفضل تأثر الشعراء هبا

إن حبري املقتضب واملتدارك قد مت استحداثهما يف  - ٥
 .صدر اإلسالم األول

  
 اهلوامش

نها على نذكر م. صّرحت بذلك العديد من اآليات القرآنية - ١
  :سبيل املثال

: الشعراء، اآليةسورة . » مبنيبلساٍن عربـيٍّ«: قوله تعاىل
١٩٥ .  

و كذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً ِلُتْنِذَر أُمَّ «: وقوله تعاىل
 القُرى و مْن َحْولَها و ُتْنِذَر َيْوَم اجلَْمع ال َرْيَب فيه فريٌق يف

  . ٧: ، اآلية الشورىسوره . »اجلّنة و فريٌق يف الّنار
. »إّنا َجَعلْناُه قرآناً َعَربّياً لعلّكم َتعِقلون« :وقوله تعاىل

  . ٣: سورة الزخرف، اآلية
. »إّنا أنَزلْناه قرآناً َعَربّياً لقومٍ يعلمون« : وقوله تعاىل 
  .٣: سورة فصِّلت، اآلية

اعترف أساطني البالغة من اجلاهليني ببالغة القرآن  -٢
، )ص(بن املغرية، وكان من ألدِّ خصوم الرسولالكرمي، كالوليد 

 ر من بينف نإىل الذكر احلكيم، أنطلق وحني مسعه يتلو بعض آي
 و اهللا لقد مسعت من حممد آنفاً كالماً ما هو«: خمزوم وقال هلم

له حلالوة، وإنّ عليه  من كالم اجلن، إنّ كالم اإلنس وال من
ما وغِدق، وانه يعلو نّ أسفله ملُإلطالوة، وإنّ أعاله ملُثِمر، و

: للزخمشري: زيلـالكشاف عن حقائق غوامض التن» ىُيعل
  . ، تفسري سورة املّدثر٤/٦٤٩

كان اهللا تعاىل قد حتّدى أمة العرب و البشر مجيعاً أن  - ٣
 ألنقل «: قوله تعاىل:  بضع آيات منهايأتوا مبثل القرآن يف

يأتون  ن ال أن يأتوا مبثل هذا القرآى واجلن علاإلنساجتمعت 
: اإلسراء، اآليةسورة . »كان بعضهم لبعض ظهرياً مبثله ولو

٨٨ .  
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 وتأثريه على أوزان الشعر العربـي اإليقاع القرآنـي

  ٥٠

 املشركني، اهتامات إىل أشارت  من اآليات اليت- ٤
ما هذا إالّ سحر مفترى وما مسعنا هبذا «: ىلوافتراءاهتم قوله تعا

  . ٣٦: القصص، اآليةسورة . » آبائنا األولنييف
اه بل هو شاعٌر قيالً ما بل قالوا أْضغاثُ أحالم بل افتر«و 
  . ٤١: سورة احلاقّة، اآلية. »تْؤمنون
سورة . »وقال الظاملون إن تّتبِعوا إال رجالً مسحوراً«و 

  .٨: الفرقان، اآلية
سورة . »ويقولون أئّنا لتاركو آِلهتنا لشاعر جمنون«و 

  . ٣٦: الّصافات، اآلية
. كني املشرافتراءات ى رّدت عل من اآليات القرآنية اليت- ٥
  : تعاىلقوله 
 له إنْ هو إالّ ذكٌر و قرآنٌ وما علّمناه الشِّعر وما ينبغـي«
  . ٦٩يس، اآلية سورة . »مبني

إّنه لقول رسولٍ كرميٍ وما هو بِقولِ شاعرٍ قليالً ما «و 
  . ٤١اآلية : احلاقّة سورة . »تؤمنون
سورة . »فذكِّْر فما أْنَت بِنعمة ربِّك بكاهنٍ وال جمنون«و 
  . ٢٩: ور، اآليةالط

حممد عبد .  جاء يف مقدمة إعجاز القرآن بتحقيق د- ٦
  :  ما يلي٣٠ص : املنعم خفاجي

يروى أنه ملّا اجتمعت قريش عند حضور املوسم قال هلم «
يكذب   حممد رأياً الإن وفود العرب ترد فأمجعوا يف: الوليد

واهللا ما هو بكاهن و : قال.  نقول كاهن:الواقف. بعضكم بعضاً
ما هو مبجنون : قال. جمنون: قالوا. ال هو بزمزمته وال سجعه
ما هو بشاعر، قد : قال. شاعر: قالوا. وال خبنقه وال بوسوسته

.. عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومبسوطه ومقبوضه
ما هو بساحر و ال : قال. ساحر: فنقول: ما هو بشعر قالوا
ا أنتم بقائلني من هذا م: قالوا فما نقول؟ قال. نفثه و ال عقده

و إن أقرب القول إنه . شيئاً  إالّ و أنا أعرف أنه ال يصدق
ساحر، وإن القرآن سحر يفرق بني املرء وابنه، واملرء وأخيه، 
واملرء وزوجته، واملرء وعشريته فتفّرقوا وجلسوا على السُُّبل 

  . »حيذِّرون منه الّناس

  .١٠٣:  إعجاز القرآن، للباقالين- ٧
  . ٢٦: حممود البستاين. سالم و الفن، داإل - ٨
جاء يف مقالة للدكتور حممد مصطفى عمارة املوسومة  - ٩
املنشورة يف ) القرآن الكرمي وموقفه من الشعر و الشعراء(بـ 
، ١٩٦٧، لشهر يونيو من عام )١٠٣(، العدد )العريب(جملة 
حاول بعض الباحثني أن يثـبتوا وجود «: ، ما يلي٩٩- ٩٤ص

بأن ) بروكلمان(وقد صّرح املستشرق الشهري قرآن،  الشعر يف
كالسيوطي وابن فارس للكشف عن (حماوالت حناة العرب 

كما أن نظرية . أبيات من الشعر يف القرآن مل تكن مثمرة
، وهي أن قالب القرآن من القوالب )حاير(اليت أّيدها ) مولر(

ولكن هدف الباحثني العرب ). نولدكه(الشعرية قد رفضها 
ن خمتلفاً كل االختالف عّما رمى إليه بعض هؤالء كا

املستشرقني، فالباحثون العرب كان مهّهم أن يرصدوا كل 
الظواهر الفنّية املوجودة يف القرآن يف حماولة الستكشاف جوانبه 
املختلفة، أما املستشرقون فلعلهم قد أرادوا أن يستغلّوا هذه 

  .» وحياً من عند اهللالظواهر يف تأييد فكرهتم يف أن القرآن ليس
 وما بعدها، ١٠٣: ينظر إعجاز القرآن للباقالين -١٠

  .  وما بعدها٢٢٣: وموسيقى الشعر ألنيس منصور
  .١/٢٤٠:  البيان و الّتبيني -١١
:  اآلية ونص ما يف١٤: سورة التوبة، من اآلية -١٢

 وُيْخزِِهم وينصركم عليهم بأيديكمقاتلوهم ُيعذِّْبهم اهللا «
  . »دوَر قَْوم مؤمننيويْشِف ُص
:  اآليةونّص ما يف. ١٨:  سورة فاطر، من اآلية-١٣

  .» ِلَنفِْسِهى فَإّنما يتزكّىَوَمْن تزكّ«
  . ٣٦: ، اآلية)املؤمنون( سورة -١٤
  .١٠٤:  إعجاز القرآن-١٥
  . ١٠٥:  ميزان الذهب، السيد أمحد اهلامشـي-١٦
 : ونص ما يف اآلية. ٢٩:  سورة الكهف، من اآلية-١٧

وقل احلّق من ربكم فمن شاء فلْيؤمن ومن شاء فليكفر إّنا «
اعتدنا للظاملني ناراً أحاط هبم سرادقها و إن يستغيثوا يغاثوا مباٍء 

  . »كاملُْهلِ يشوي الوجوه بئس الشراب و ساَءْت مرتفَقا
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  اهللا شاملي، ماجد جنّاريان نصر
 

  ٥١

. ١: من اآلية: وسورة يونس. ٢: اآلية:  سورة لقمان-١٨
  ».ب احلكيمالر، تلك آيات الكتا«: ونّصها
:  اآليةونّص ما يف. ٢٥: من اآلية:  سورة األحقاف-١٩

 مساكنهم إال ىُير  بأمر ربِّها فأصبحوا اليءتدمُِّر كلّ ش« 
  . »كذلك جنزي القَوم اجملرمني

 اآلية ونص ما يف . ٣٠: من اآلية:  املطففِّني  سورة-٢٠
. نأجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكوإنّ الذين «: قبلها وما

   . »وإذا مّروا هبم يتغامزون
إنّ «:  اآليةونص ما يف. ١٠: من اآلية:  سورة الفتح-٢١

الذين يبايعونك إمنا يبايعون اهللا، يد اهللا فوق أيديهم، فمن 
 مبا عاهد عليه اهللا  نفسه ومن أوىفى ينكث علفإمنانكث 

  . »فسيؤتيه أجراً عظيماً
ولو «:  اآليةونص ما يف. ٥٩: من اآلية:  سورة التوبة-٢٢

أّنهم َرُضوا ما آهتُم اهللا ورسوله وقالوا حسبنا اهللا سيؤتينا اهللا 
  .»من فضله ورسوله إّنا إىل اهللا راغبون

: و سورة النازعات،اآلية. ٢٤:  سورة طه، اآلية-٢٣
١٧ .  

.  اآليةونص ما يف. ٣٢:  سورة يوسف، من اآلية-٢٤
اَوْدُتُه عن نفسه لقد رو فيه ي ملْتُننَّـفذلكنَّ الذيقالت «

فآْسَتْعَصَم ولَِئْن ملْ َيفَْعلْ ما آمره لَُيْسَجَننَّ وليكوناً من 
  . »الصاغرين
يا «: ونص ما يف اآلية. ١:  سورة احلج، من اآلية-٢٥

  .»أيها الناس اتقوا رّبكم إنّ زلزلةَ الّساعِة شيء عظيم
هو « : ونص ما يف اآلية. ٤:  سورة الفتح، من اآلية-٢٦
 أْنزل السَّكينة يف قُلوبِ املؤمنني ليزدادوا إمياناً مع إمياهنم و الذي

  . اهللا عليماَ حكيماَِنَ و اَألرضِ و كاالسماواتهللا جنود 
: ونّص ما يف اآلية. ٦٥:  سورة الفرقان، من اآلية-٢٧

  . »رّبنا اصرف عنا عذاب جهنم إنّ عذاهبا كان غراما«
:  اآليةّص ما يفون. ٦٥: من اآلية  سورة الفرقان،-٢٨

  . »رّبنا اصرف عّنا عذاب جهنم إنّ عذاهبا كان غراما«

تكاد «:  اآليةونص ما يف. ٨: امللك، من اآلية  سورة -٢٩
 فيها فوج سأهلم خزنُتها ألَْم َيأِْتكم َيمتّيز من الغيظ كلّما ألق

  . »نذير
يكاد «:  اآليةونص ما يف. ٢:  سورة البقرة، من اآلية-٣٠

ف أبصارهم كلّما أضاء هلم َمَشْوا فيه وإذا أظلم الربُق خيطَ
عهم و أبصارهم إنّ اهللا  قاموا ولو شاء اهللا لَذََهب بسمهمعليِ

  . »على كلِّ شيٍء قدير
  . ، آخر آية الكرسي٢٥٥:  سورة البقرة، من اآلية-٣١
:  اآلية، ونص ما يف٢٩ سورة الكهف، من اآلية، -٣٢

 ومن شاء فليكفر إنا قل احلق من ربك فمن شاء فليؤمن«
 يستغيثوا يغاثوا مباٍء إناعتدنا للظاملني ناراً أحاط هبم سرادقها و

  . »كاملُْهلِ يشوي الوجوه بئس الشراب وساء ت مرتفقا
  . ١: اآلية:  سورة الكوثر-٣٣
منظومة الدكتور صفاء خلّوصي يف كتابه فن : ينظر-٣٤

  .  وما بعدها٣٦ص :التقطيع الشعري و القافية
 ألزم فحول الشعراء اإلسالميني أنفسهم حبفظ القرآن -٣٥

وقصة الفرزدق مع القرآن . الكرمي ليتمكّنوا من قول الشعر
 ٢١/١٨٤: األغاين معروفة، نوردها كما رواها أبو الفرج يف

جاء غالب أبو الفرزدق إىل علي بن أيب طالب صلوات «: وهي
 ابين هذا من إن: اهللا عليه بالفرزدق بعد اجلمل بالبصرة، فقال

علِّْمُه القرآن، فكان ذلك يف نفس : شعراء مضر فامسع منه، قال
ال َيُحلُّ قَْيَده حىت حيفظ : الفرزدق، فقّيد نفسه يف وقت، و آىل

  . »القرآن
: ونص ما يف اآلية. ٦٩:  سورة الفرقان، من اآلية-٣٦

  . »يضاَعْف له العذاُب بوَم القيامة و خيلُْد فيه مهانا«
: ونص ما يف اآلية. ٦٩: ة احلشر، من اآلية سور-٣٧

والذين تبّوؤا الدار و اإلميان من قبلهم حيّبون من هاجر إليهم «
وال جيدون يف صدورهم حاجة مما أوتوا و يؤثرون على أنفسهم 
ولو كان هبم خصاصةٌ ومن يوق ُشحَّ نفسه فأولئك هم 

  . »املفلحون
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 وتأثريه على أوزان الشعر العربـي اإليقاع القرآنـي

  ٥٢

تكاد «: آليةونص ما يف ا. ٨:  سورة امللك، من اآلية-٣٨
متّيز من الغيظ كلّما اُلقي فيها فوج سأهلم َخَزَنُتها أَلَْم يأْتكُْم 

  . »نذير
: ونص ما يف اآلية. ٥٥:  سورة الفرقان، من اآلية-٣٩

ويعبدون من دون اهللا ما ال ينفعهم وال يضرهم وكان الكافر «
  . »على رّبه ظهريا

يكاد «: ةونص ما يف اآلي. ٢:  سورة البقرة، من اآلية-٤٠
الربق خيطف أبصارهم كلَما أضاء هلم مشوا فيه وإذا أظلم 
عليهم قاموا ولو شاء اهللا لذهب بسمعهم وأبصارهم إنّ اهللا 

  . »على كل شيٍء قدير
ما « : و نص ما يف اآلية. ٢:  سورة اللّهب، من اآلية-٤١

  .  »أغىن عنه ماله وما كسب
:  اآليةونص ما يف. ١١٠:  سورة الكهف، من اآلية-٤٢

قل إمنا أنا بشٌر مثلكم يوحى إيلَّ إمنا إهلكم إلٌه واحد فمن «
كان يرجو لقاء ربِّه فليعمل عمالً صاحلاً وال يشرك بعبادة ربه 

  . »أحدا
حنن «: ونص ما يف اآلية. ١٠٤:  سورة طه، من اآلية-٤٣

  .  »أعلم مبا يقولون إذْ يقول أمثلهم طريقة إنْ لبثتم إالّ يوماً
يا «: ونص ما يف اآلية. ١٧: ة لقمان، من اآلية  سور-٤٤

بّين أقم الصالة وآمر باملعروف وانه عن املنكر واصرب على ما 
  . »أصابك إن ذلك من عزم األمور

و لو «: ونص ما يف اآلية. ٦٧سورة يس، من اآلية،  -٤٥
  . »نشاء ملسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضّياً وال يرجعون

له «: ونص ما يف اآلية. ٤: رى، من اآلية سورة الشو-٤٦
  . » و ما يف األرض وهو العليُّ العظيمتما يف السماوا

إّنا «: ونص ما يف اآلية. ٧٣:  سورة طه، من اآلية-٤٧
آمنا برّبنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرْهتنا عليه من السحر واهللا 

  . »خري وأبقى
ال «: اآليةونص ما يف . ١٤: سورة الفرقان، من اآلية-٤٨

  . »تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثرياً

هو حذف أّول الوتد اجملموع، أو ثانيه :  الّتشعيث-٤٩
). فَْعلُْن(، وينقل إىل )فاعن(، أو )فالن: (فيصري) فاعلن: (حنو
 :، و ميزان الذهب٤٥ص: علم العروض التطبيقي: ينظر
  . ١٥ ص

  .١:  سورة الكوثر، اآلية-٥٠
 ١٠١ص . نشأة أوزان الشعر العريب وتطورها:  ينظر-٥١

  .وما بعدها
: ، والكايف١٣٢ص:  ينظر، الفصول والغايات-٥٢
  . ٢٢٥ص

 ورد البيت إضافة إىل املصدرين السابقني، يف العقد -٥٣
أن : ( و فيه٢١٣ص : ، و القسطاس املستقيم ٥/٤٧٢: الفريد
  ). إن هلوت: (بدالً من) أموت
روايه ١٠٢:  يف اإلرشاد الشايف نقل الدمنهوري-٥٤

  :ختالف الروايتني السابقتني حيث ذكر البيت التايل
  أعرضت فالح لنا

  عارضـــان كالربد
أنشد هذا : وقال الشيخ السجاعي«: مث علّق عليه قائالً

  : وبعده) ص( رسول اهللارجل بني يدي
  أدبرْت فقلُت هلـــا 

  و الفؤاُد يف َوَهــــجِ
  هل عليَّ و حيكــما

  إنْ هلــوت من حـرجِ
ويبدو االضطراب واضحاً يف رواية . »ال): ص(فقال 

، )الدال( هي األول قافية البيت أن، حيث الشيخ السجاعي
  ).اجليم(بينما قافية البيتني التاليني هي 

  .١٢/٣١٢:  األغاين-٥٥
  . ١٠٣ص:  ينظر، اإلرشاد الشايف-٥٦
وورد البيت غري . ١٣٢ص : الفصول والغايات-٥٧

: ، والكايف٥/٤٩٣: العقد الفريدمنسوب إىل أحد يف 
   .١٠٢ص:  الشايف، واإلرشاد٢٢٥ص
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  اهللا شاملي، ماجد جنّاريان نصر
 

  ٥٣

 وردت هذه األبيات مع شيء من االختالف يف -٥٨
   .٩٧ص  :ميزان الذهب

   .٢٢٨ص  : الكايف يف العروض والقوايف-٥٩
من أنواع علل النقص، وهو حذف أول :  التشعيث-٦٠

أو ) فالن: (فيصري) علنفا: (الوتد اجملموع أو ثانيه، مثل
  ) .فْعلن(، وحيول إىل )فاعن(

   .١٩٧ص:  فن التقطيع الشعري و القافية-٦١
   .١: اآلية:  سورة الكوثر-٦٢
  

  فهرس املصادر و املراجع
 .القرآن الكرمي - ١
ابن عبد ربه، أبو عمر أمحد بن حممد بن عبد ربه  - ٢

: وتبري. ت أمحد أمني و مجاعته. العقد الفريد: األندلسي
  .  م١٩٨٣دار الكتاب العريب، 

ت . األغاين: األصفهاين، أبو الفرج علي بن احلسني - ٣
دار إحياء، : بريوت. إحياء التراث العريب مكتب حتقيق دار 

  . م١٩٩٤
مكتبة : القاهرة. ٤ط . موسيقى الشعر: أنيس، إبراهيم - ٤

 .  م١٩٧٢ املصرية، وأالجنل
إعجاز  ):هـ٤٠٣(طيب الباقالين، أبو بكر حممد بن ال - ٥

دار اجليل، : بريوت. ت حممد عبد املنعم خفاجي.القرآن
  . م١٩٩١

جممع البحوث : مشهد. اإلسالم والفن: البستاين، حممود - ٦
  . هـ١٤٠٩اإلسالمية، 

الكايف يف العروض ):هـ٥٠٢(التربيزي، ابن اخلطيب  - ٧
مط شفيق، : بغداد. ت محيد حسن اخلالصي. والقوايف
  .  م١٩٨٢

): هـ٢٥٥(اجلاحظ، أبو عثمان عمرو بن حبر بن حمبوب  - ٨
منشورات دار : بريوت. ت علي أبو ملحم. البيان والتبيني

  . م١٩٨٨ومكتبة اهلالل، 
 .٥ط .فن التقطيع الشعري والقافية :صفاء خلوصي، - ٩

  .م١٩٧٧منشورات مكتبة املثىن، : بغداد
نت اإلرشاد الشايف على م: الدمنهوري، السيد حممد -١٠

. ٢ط . الكايف يف علمي العروض والقوايف، للقنائي احلليب
  . م١٩٥٧

القسطاس املستقيم : جار اهللا حممود بن عمر الزخمشري، -١١
مط النعمان، : النجف. ت هبيجة احلسين.يف علم العروض

  . م١٩٧٠
الكّشاف عن : الزخمشري، جار اهللا حممود بن عمر -١٢

ل فـي وجوه حقائق غوامض الترتيل وعيون األقاوي
  .م١٩٤٧. دار الكتاب العربـي: بريوت. التأويل

القرآن الكرمي وموقفه من الشعر : (عمارة، حممد مصطفى -١٣
، ١٠٣مقالة منشورة يف جملة العربـي، العدد ). و الشعراء

  .١٩٦٧لشهر يونيو من عام 
دار : بريوت. علم العروض التطبيقـي: معروف، نايف -١٤

  . م١٩٨٧النفائس، 
الفصول والغايات فـي ):  هـ٤٤٩(املعري، أبو العالء  -١٥

بريوت؛ . ت حممود حسن زنانـي. متجيد اهللا واملواعظ
  . م١٩٣٨املكتب التجاري للطباعة والنشر، 

. نشأة أوزان الشعر العربـي و تطورها: جناريان، ماجد -١٦
رسالة ماجستري مقدمة لقسم اللغة العربية فـي كلية 

  . م١٩٩٧سنة . اناللغات جبامعة اصفه
ميزان الذهب فـي صناعة شعر : اهلامشـي، أمحد -١٧

 . م١٩٦١: هرةقاال. ١ط . العرب
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٥٤ 

  
  

  اسناد تاريخي خليج فارس در ميان جغرافي دانان عربي
  )گذشته و حال(

  
  2ماجد نجاريان، 1نصراهللا شاملي

  
جغرافيائي و ادبي از دير باز مطرح نام خليج فارس در آثار قديمي و منابع كهن عربي در ميان متون تاريخي و 

نحوي نام خليج  هليكن بنابر مقتضيات زماني ناچاريم  شمه اي از اعترافات اديبان عرب را كه ب. بوده است
اند، نام ببريم ، مقاله در سه بخش  هاي خود آورده فارس و جزاير و نواحي وابسته به آن را در ضمن نوشته

  :تنظيم خواهد شد
يرامون كتب و منابع قديمي است كه نام خليج فارس و سرزمينهاي ساحلي وابسته به آن را ذكر  بخش اول پ   

األعالق النفسية تأليف ابن رسته ، «از ابن خردادبه » المسالك و الممالك « كرده است ، و مهمترين اين منابع 
  .اي وجود دارد مسعودي و دهها تأليف ديگر پيرامون خليج فارس مطالب ارزنده» مروج الذهب «

 محققان عرب تأليف شده است ، برخي از اين آثار چون وسيله بهمنابع و آثار جديدي است كه : بخش دوم
  .باشد تأليف دكتر صبحي صالح مي» النظم االسالمية« تأليف عباس الغراوي و » العراق بين احتاللين «

 در مجالت كشورهاي عربي پس از بخش سوم كتاب گلچيني است از كتب و مقاالت نويسندگان غربي كه
تأليف ج س » هالجغرافية العمومي«انديشمندان عربي چاپ شده است مانند  وسيله بهترجمه به زبان عربي 

باشد در بسياري از اين دسته آثار حدود و ثغور كشورهاي  تأليف آدام متز مي» الحضارة االسالمية«بيكوك و 
شاءاهللا در  آمده است ، ان» خليج فارس« ج فارس با ذكر صريح عربي از جمله كشورهاي ساحلي منطقه خلي

  .يات اين اسناد پرداخته خواهد شدباصل مقاله به جز
  

  جغرافيايي، حدود و ثغور، خليج فارس، اسناد تاريخي: واژگان كليدي

                                                            
   دانشگاه اصفهانعضو هيات علمي دانشكده زبانهاي خارجي .1
   دانشگاه اصفهان دانشجوي دكتري زبان و اديبات عرب.1
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