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Abstract
Some Turkish researchers believe that the roots of the Arabic prosody meters go back to ancient
Turkish folk poetry. They believe that the meters of the Turkish prosody are not based on the
Arabic prosody. The meters of the Arabic prosody have become the only meters for Persian poetry
after the poets of Persian literature became acquainted with Arabic prosody. Therefore, no trace of
the old syllabic of the Pahlavi and Middle Persian languages remained. However, Turkish poets
used the prosodic meters alongside the local syllabic meters. This descriptive-analytical study
intends to address the similarities and differences that exist between the meters of Turkish poetry
and Arabic prosody and tries to answer the question about the extent of the Turks’ commitment to
their prosodic meters and the extent of theinfluence of the Arabic prosody in their poetry. The
results show that whileArabic prosody meters are based on the number of syllables and the
proportionality of the spellings and the equal parts (length and shortness), Turkish poetryis based on
an equal number of spellings in each part of poetry. There is a lot of difference in the use of some
Arabic poetic measures influenced by the Arabic prosody. Among the similarities between the two
kinds of literature is that the monorhyme in the poetry of both languages is considered a kind of
figurative speech, and we noticed that the meter used is very close to the Turkish syllabic meters.
Keywords: Arabic Prosody, Turkish Poetry, Syllabic Meters.
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الملخص
يری بعض الباحثين األتراك أن جذور األوزان العروضية العربية تصل إلى الشعر الشعبي التركي القديم ،ويرون أن أوزان العروض التركي ليست مقتبسة
من العروض العربي .وقد راجت أوزان العروض العربي كوزن وحيد للشعر الفارسي بعد ما تعرف شعراء األدب الفارسي على العروض العربي،
فاندثرت األوزان الهجائية القديمة للغة الفهلوية والفارسية الوسطى .أما األتراك فهم استعملوا األوزان العروضية بجانب األوزان الهجائية المحلية .تنوي
هذه الدراسة من خالل المنهج الوصفي – التحليلي ،أن تتطرق إلى أوجه التشابه التباين بين أوزان الشعر التركي والعروض العربي وتحاول اإلجابة عن
مدی التزام األتراك بأوزانهم الهجائية ومدی تأثرهم بالعروض العربي في شعرهم .من أبرز نتائج هذه الدراسة هي أن األوزان العروضية العربية تقوم على
كمية المقاطع ُ
وتناسب الهجاءات وتساوي الشطرين ـ طولها وقصرها ـ خالفا للشعر التركي الذي يقوم على تساو في عدد الهجاءات في كل شطر
شعر؛ وهناك اختالف كثير في استعمال بعض البحور الشعرية العربية التى تأثرو شعراء الترك فيها من العروض العربي؛ ومن أوجه الشبه بين األدبين
هو أن الرديف فى شعر كال اللغتين يعتبر نوعا من الصنعة ونالحظ أن الوزن المستخدم قريب جدا بالوزن الهجائى التركي.
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 .1المقدمة
قيل في تعريف األدب المقارن :إنه يناقش العالقات التاريخية ونقل الظواهر األدبية من أدب أمة إلى آداب األمم األخری.
و«األدب المقارن هو في إيجاز دراسة األدب القومي في عالقاته التاريخية بغيره من اآلداب ،كيف تصل هذا األدب بذاك األدب؟
وكيف أثر كل منهما في اآلخر؟ ماذا أخذ هذا األدب وماذا أعطى؟ وعلى هذا ،فالدراسة في األدب المقارن تصف انتقاال من أدب
إلى أدب .قد يكون هذا االنتقال في األلفاظ اللغوية أو في الموضوعات أو في الصور التي يعرض فيها األديب موضوعاته أو
األشكال الفنية التي يتخذها وسيله في التعبير ،كالقصيدة أو القطعة أو الرباعي أو المزدوج» (ندا1111 ،م ،ص .)12
يتمتع األدب العربي بمكانة متميزة وعالية ،من حيث سعة الموضوعات والتاريخ العريق بين آداب األمم األخری ،خاصة في
الشرق األوسط ،وباإلضافة إلى تأثير الثقافة العربية على آداب األمم األخری ،فإن لها تأثيرا كبيرا في عروض هذه األمم ،السيما
األدبين الفارسي والتركي.
كان لألدب العربي تأثير عظيم في األدب الفارسي بسبب العالقات الثقافية والسياسية بين الفرس والعرب .وهذا التأثير واسع
في مجال علم العروض؛ وقد تسرب هذا التأثير من األدب الفارسي إلى األدب التركي لما كان بين األتراك والفرس من عالقات.
و يجب أن نتأمل أكثر في أن الوزن العروضي استعمل مباشرا فى الشعر التركى وأن الشعراء الترک استعملوا العروض في شعرهم
عن طريق الفرس.
يقول العروضي األذربيجاني أكرم جعفر :فالشعراء األتراک الذين كانوا ينشدون بالعربية غير قليلون؛ ولكن الواقع أن األوزان
المستعملة في اللغة التركية تتطابق مع األوزان المستعملة في الفارسية أكثر منها في العربية؛ أول منظومة أنشدت في التركية
اإليغورية هي منظومة "كوتاد قو ـ بيليك" في بحر المتقارب "فعولن فعولن فعولن فعل" ،والذي نظمها يوسف حجاب؛ ويری
بعض الباحثين أنها نظمت بتأثير من وزن الشاهنامه للفردوسي (رحمانى خياو1311 ،ه.ش ،ص  .)31فاألدب العربي أثر في آداب
هذه األمم لوجود عالقات تاريخية بين الفرس والترك والعرب.
إن علم العروض واحد من العلوم الشعرية العربية الذي أثر بعد اختراعه من قبل الخليل الفراهيدي في شعر األمم األخری.
وبمرور األيام ،انصرف شعراء األتراك من الشعر الهجائي (المقطعي) إلى الشعر العروضي وأنشدوا في الوزن الهجائي والوزن
العروضي المأخوذ من أدب العرب« .يعتمد الشعر الهجائي على تساوي مقاطع المصاريع ونسبة تقسيمها.
ً
أما الوزن العروضي فيعتمد على البحور العروضية التي دخلت في اللغتين الفارسية والتركية .وخالفا للوزن العروضي ،فإن
ً
ِقصر الصوائت وطولها في الوزن الهجائي أو تطابق كيفية المقاطع في المصاريع ال يعتبر شرطا لها .أقدم شعر تركي وصل إلينا
ً
ً
ً
كان شعرا هجائيا؛ وكان هذا األسلوب في إنشاد الشعر شائعا في اللغة التركية منذ آالف السنين .والوزن الهجائي (المقطعي)
ً
ً ً
يعتبر وزنا قوميا ووطنيا في الشعر األذربيجاني» (محمدزاده صديق1388 ،ه.ش ،ص .)55
ً
وأساس الشعر التركي هجائي ومختص لألتراك .والشاعر في الشعر الهجائي ـ خالفا للشعر العروضي ـ ال يهتم بنوعية
المقاطع؛ فليس من الضروري أن تكون المقاطع الطويلة مقابل نظيراتها والمقاطع القصيرة مقابل مثيالتها؛ ألن األكثر في الشعر
الهجائي اعتماده على عدد المقاطع .فالموسيقى السلسة والمنطلقة في الشعر العروضي التركي وطالقتها التي استعيرت من
ً
غيرها ،ال تبلغ أبدا جمال الشعر الهجائي ونغمته اللينة وعذوبته وشعبيته؛ ألن الوزن الهجائي للشعر التركي ينبعث عن ذات اللغة
ً
التركية وليس استعاريا.
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1ـ .1عرض الموضوع
بما أن وزن الشعر التركي وزن هجائي ومستقل عن الوزن العروضي ،فإن قواعده الخاصة مختلفة عن الوزن العروضي وخارجة
عن قواعده؛ وعلى الرغم من هذا االختالف ،فقد أدی تأثير الشعر العربي في الشعر التركي إلى تغيير في الشعر التركي وقوالبه
وإلى تطور هذه القوالب.
تبحث هذه المقالة عن الفروق الموجودة بين الوزن الهجائى في الشعر التركي والعروض العربي ،باإلضافة إلى مكانة الوزن
العروضي في الشعر التركي ،واإلجابة عن السؤال األساسي حول تأثير الوزن العروضي في تطور الشعر التركي.
1ـ .1فرضيات البحث
تتمحور فرضيات البحث على ما يلي:
ً
ـ الوزن في الشعر العربي يقوم على التفاعيل العروضية ،ويعتمد الوزن الهجائي التركي على عدد المقاطع ،خالفا للوزن
العروضي العربي.
ـ المقاطع في اللغة التركية أكثر من المقاطع العربية ،ولها تأثير خاص في الشعر والوزن المقطعي للشعر التركي.
1ـ .3أهمية البحث وأهدافه
تبدو أهمية هذا البحث وضرورته الذي تمت الدراسة فيه من خالل المنهج الوصفي ـ التحليلى في أنه لم يتم حتى اآلن بحث
دقيق وشامل تحت هذا العنوان .هذا من جانب ومن جانب آخر ،يحاول الباحثون دراسة مواضيع أدبية قيمة تخدم الدارسين
والمخاطبين والقراء ويقنعهم .إن األدب العربي مليء بمصادر عديدة ومفيدة حول العروض العربي ،ولكن األدب التركي ألسباب
مختلفة ال يتمتع بمصادر جديرة في هذا المجال.
وعلى الرغم من قلة المصادر ،لقد تم البحث حول العروض التركي بصورة كلية وإجمالية .وأخيرا ،لم نجد في كال األدبين

بحثا أو مقالة مستقلة تقارن بين العروض العربي والتركي؛ ولكن هناك بحث ألحمد المرسي الصفصافي ،عنوانه تأثير العروض
العربي في العروض التركي ،والذی يتناول القوالب الشعرية الخاصة للشعر التركى و يوضح فقط أن أوزانها جاءت طبقا للعروض
العربى .وهذا ما أوجب لنا دراسة مستقلة وشاملة تتناول أوجه الشبه والفروق الموجودة بين األوزان العروضية في الشعر العربي
وأوزان المقاطع في الشعر التركي.
1ـ .4منهج البحث
لقد تطرقنا في هذه المقالة إلى الموضوع باالعتماد على المنهج الوصفي ـ التحليلي ،وقمنا بدراسة الكتب والمصادر الموجودة
بين أيدينا ،وبحثنا عن النظام العروضي للغتين العربية والتركية .وتم استخراج البيانات الالزمة من طوايا المصادر بعناية ودقة
فائقة ،وتم تطبيق المعلومات ومقارنتها واستخراج أوجه الشبه والفروق الموجودة بينهما .وفي الختام ،تم تحليل علمي لهذه
ً
ً
ً
األوجه تحليال عروضيا .واستفدنا مما وجدناه مفيدا في ثنايا المقاالت المنشورة في المجالت وأرجعناها إلى مصادرها لكي
تكون في متناول أيدي الباحثين والراغبين فيها.
1ـ .5خلفية البحث
لم نعثر على بحث أو مقالة مستقلة وشاملة تحت هذا العنوان ،ولكن هناك دراسات مبعثرة في الكتب والمراجع المختلفة تم
إنجازها من قبل الباحثين والدارسين والنقاد .نشير هنا إلى بعض منها ،وهي ما يلي:
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تناول روزبه صمدی في كتابه نگاهى تازه به عروض در اشعار تركى ،أنواع الوزن وخاصة األوزان العروضية للشعر األذربيجاني.
وقد تطرق صمد رحمانى خياو (1311ه.ش) ،في كتابه مقايسه عروض فارسى و آذربايجانى ،موضوع المقاطع وأنواعها .وبين

ُ

الكاتب التركي محمد فائق (1313ه.ش) ،في كتاب تركجه عروض ،الفروق الموجودة بين عدد المقاطع في اللغة التركية
واللغات األخری.
ومقالة تأثير العروض العربي في العروض التركي ،ألحمد المرسي الصفصافي (1111م)؛ ولهذه الدراسة صلة مباشرة
بالموضوع ،لكن المباحث التي تطرق إليها من الشعر والوزن والعروض لها صلة ضئيلة بالوزن والعروض التركية األذربيجانية.
ً ً
وأما كتاب ديوان لغات الترك ،لمحمود كاشغری (1381ه.ش) ،فيعتبر مصدرا مهما في هذا المجال ،فنقل الكاتب فيه ألف بيت
من شعر المقاطع كنماذج للشعر التركي في األوزان الهجائية .هذا القاموس مصدر موثوق وأصيل لبيان نماذج من شعر المقاطع.

وقد جاءت مباحث كلية وإجمالية عن الوزن في كتب مثل :المعجم في معائير أشعار العجم لشمس قيس الرازي ،واساس
االقتباس للخواجة نصير الدين الطوسي ،ومقدمة الشعر والشعراء البن قتيبة ،وكتاب الجمهورية ألفالطون .تعتبر هذه الكتب من
المصادر الموثوق بها في هذا المجال.
وفي مجال األدب المقارن ،استفدنا من كتاب األدب المقارن لطه ندا .ومن الالفت أن الباحث اإليرانى محمدرضا شفيعى

كدكنى هو الباحث الوحيد الذي تطرق إلى موضوع التشابه بين الرديف العربي والتركي في كتابه موسيقى شعر.

وبعد استعراض ألهم المحاوالت في موضوع الوزن التركي والفارسي ،يمكن اعتبار هذه المقالة أول تجربة أدبية ،وباألحری
بداية تجربة للخوض في غمار البحث في عروض اللغتين العربية والتركية (األذربيجانية).
 .1الدراسة والتحليل
«إن الشعر لغة هو العلم وتصور المعاني بالتخمين والتفكير والحجة الصحيحة؛ واصطالحا كالم مبتكر ذو معنى ،موزون،
متكرر ،متساو ومتشابه في الحروف األخيرة» (رازی1338 ،ه.ش ،ص  .)111هذا التعريف هو الذي قدمه شمس قيس الرازي عن
الشعر وجعل الوزن مقدما على بقية األصول ،حيث بين أن الشعر كالم موزون مبتكر مقفى .بينما الوزن واحد من المبادئ
الرئيسة للشعر ويعتبره الشعراء ضروريا للشعر ،و يعتبره الشعراء العظام للشعر الحديث كهيكل عظمي للشعر؛ ولكن بعض
المفكرين ال يعدون الوزن من مبادئ الشعر األصلية.
على كل حال ،فالوزن واحد من متطلبات الشعر الالزمة لنقل رسالته وخلق المتعة المطلوبة منه« .على الرغم من أنه جاء في
تعريف الشعر من وجهة نظر علماء المنطق أنه كالم مخيل ،والوزن ليس شرطا ضروريا فيه ،فإن أكثر األدباء والعلماء يعتبرون
وجود الوزن ضروريا للشعر ،حتى بعضهم يعتبرونه جوهر الشعر» (وحيديان كاميار1314 ،ه.ش ،ص  .)5اعتبر الخواجة نصير الدين
الطوسي الوزن من الفصول الذاتية للشعر ،يقول« :كل موزون مخيل من وجه  ...والوزن من الفصول الذاتية للشعر باالجماع»
(1355ه.ش ،ص.)581

يعتبر معظم العلماء والشعراء الوزن أمرا ضروريا للشعر ،يعتقد لوي أنترمير 1أن« :الوزن هو أساس الشعر ومادته األولى ،ألنه
ً
ً
جوهر الحياة األصلي أيضا» (سانتاماريا1348 ،ه.ش ،ص  .)141فعلى هذا األساس ،يجب أن يكون الشعر موزونا ،ومثيرا للخيال
1 .Loayis Untermeye
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ً
ومطربا ليكون له تأثير في النفوس بجانب فكرته العالية« .لتكن للشعر دواع تحث البطيء وتبعث المتكلف ،منها الطمع ،ومنها
ٍ
ً
الشوق ،ومنها الشراب ،ومنها الطرب ،ومنها الغضب» (ابن قتيبة1413 ،ه ،ص  .)112يعتبر أفالطون الشعر ذا حالوة خاصة ومؤثرا
في الروح ،يقول « :بما أن للوزن واإليقاع لطافة خاصة ،فهما يختلجان في أعماق الروح ويؤثران فيها» ( 1212م ،ص .)111

فأهم ما يبدو في نظرة عامة لتعريف الشعر ،كونه موزونا مخيال .إذن ،نحن بحاجة إلى علم لنميز الشعر الموزون عن غيره وليتميز
الشعر الصحيح السليم عن السقيم المكسور ،يسمى هذا العلم علم العروض .وفيما يلي ،نعرض تعريفا عن هذا العلم :كل األشياء
واألجناس تحتاج إلى مقياس أو أداة لتحدد كميتها ،وحجمها ،وصحتها وسقمها .وبما أن الشعر كالم موزون ،فهو بحاجة إلى أداة
لتبيين أوزانه الصحيحة من األوزان الفاسدة .والعلم الذي يستخدم لتمييز الشعر الموزون من غيره هو علم العروض« .بما أن
الشعر كالم موزون ،وال بد لكل موزون ميزان لتعرف زيادته ونقصه ،فعلم العروض هو ميزان الشعر» (سيفى بخارائى1311 ،ه.ش ،ص

.)15
و«علم العروض علم يبحث نظريا وعمليا عن قواعد تحديد أوزان األشعار (التقطيع) وترتيب أبواب األوزان» (وحيديان كاميار،

1312أه.ش ،ص  .)8يعتقد شمس قيس الرازي أن علم العروض هو ميزان الشعر ،يقول« :اعلم أن العروض ميزان الشعر كما أن
َ
النحو ميزان النثر وسمي عروضا؛ ألن الشعر يعرض عليه ،وبها يعرف صحيحه من مكسوره ،وهو على وزن "فعول" بمعنى
ً
ً
"مفعول"» (1338ه.ش ،ص  .)11وقد قيل« :يحتمل أنه ُسمي عروضا؛ ألن الشعر معروض عليه ،فما وافقه منه كان صحيحا ،وما
ً
خالفه منه كان فاسدا» (الخطيب التبريزي1114 ،م ،ص .)11
ً
وفي هذا العصر ،يعتبر علم العروض من العلوم األدبية وفرعا من العلوم اللغوية الذي يستخدم لفهم كمية الوزن وكيفيتها« .يعتبر
العروض في الوقت الحاضر من العلوم األدبية واألنظمة اللغوية ويستخدم على نطاق واسع في دراسات علم األصوات (فونولوجيا)»
(شميسا1314 ،ه.ش ،ص  .)11وهناك تعريف آخر للعروض ،وهو« :العروض ،فن يستخدم لفهم كمية الشعر وكيفيته ويعرف به صحيحه
من فاسده» (فوالدی1381 ،ه.ش ،ص .)11وهناك آراء مختلفة حول تسمية العروض .وأما الذي نعني به من العروض في هذه المقالة فأال
هو :أن الشعر معروض عليه وبه يعرف صحيحه من مكسوره.
 .3تاريخ العروض التركي

ً
ً
كان الوزن السائد للشعر التركي قبل ظهور العروض العربي وزنا هجائيا أو ضربيا؛ وبعبارة أخری ،إن المعيار الرئيسي لتحديد
ُ
الوزن هو ضربات المقاطع الهجائية ،كما أن الفهلويات هي أول األشعار التي أنشدت بالوزن الهجائي في األدب الفارسي .فهناك
في الشعر التركي شعر كالسيكي وقديم من قبيل األشعار الشعبية ،مسمى بـ"باياتي" .فهو شعر كان الناس يعبرون به عن سعادتهم
وحرمانهم وآالمهم ومشاكلهم االجتماعية .يتكون "باياتي" من سبعة مقاطع .واألنماط األخری للشعر التركي ،مثل" :الغرايلي"
(گرايلي) يتكون من ثمانية مقاطع ،و"القوشما" يتكون من أحد عشر مقطعا ،و"الديواني" يتكون من خمسة عشر مقطعا.
لقد بحث بعض العلماء عن جذور الوزن العروضي في الشعر الشعبي التركي .يقول حسين محمدزاده صديق« :يری زهتابي
أنه يجب أن نبحث عن جذور الوزن العروضي في الشعر الشعبي الفولكلوري التركي األساطيري ،وال يجدر بنا أن نقول دون
ً
وعي :إن أوزان العروض التركي مأخوذة من أوزان العروض العربي» (1388ه.ش ،ص  12ـ )11؛ ويضيف قائال« :كانت هناك
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بجانب األوزان الهجائية في الشعر التركي القديم ،أوزان كانت عين أو شبيهة باألوزان التي أخذت فيما بعد بواسطة علم العروض

واستعملت من جانب شعراء العصر اإلسالمي» (المصدر نفسه).

ً
و يعتقد محمدتقى زهتابى أيضا أن الخليل بن أحمد قام بتدوين علم العروض متأثرا باألوزان والمبادئ والقواعد التركية ،حيث

يقول « :بسبب كثرة حضور األتراك ووفرتهم بين العرب المسلمين في القرون اإلسالمية األولى ،يمكن القول :إن الخليل بن أحمد
ً
تمكن من تدوين علم العروض باستعانة من مبادئ وقواعد الشعر التركي متأثرا من األوزان الممتعة المطربة التي كانت شائعة بين

الشعراء األتراك» (المصدر نفسه ،ص .)11
يعتقد معظم العلماء أن الشعر التركي أول األمر كان ينشد في وزن المقطع؛ ولكن بعد ظهور اإلسالم وتدو ين علم العروض،
أنشد الشعراء في األوزان العروضية الخليلية« .بعد ظهور اإلسالم وبعد ظهور علم العروض ،حدث تداخل وتمازج بين األدبين
العربي والتركي وانتشرت أنماط الغزل الشائعة والقصيدة والرباعي والمثنوي (المزدوج) في األدب التركي ورغب شعراء األتراك
في الشعر العروضي وأثروا خزانة األدب التركي بآثار قيمة وبرع في أوزان العروض فحول شعراء ،مثل :فضولي ،ونباتي ،وواحد،
واألستاذ شهريار إلى حد أن األوزان العروضية والهجائية تعتبران اليوم جناحين للشعر التركي متماسكين رفعاه إلى ذروة مجده

وعزه» (صمدی1311 ،ه.ش ،ص .)11
يری كاشغری أن تاريخ األشعار الهجائية يعود إلى أكثر من أربعة آالف سنة ،وأن الهجاء (المقطع) هو جوهر الشعر التركي.
وقد ذكر هو نفسه في كتابه ديوان لغات الترك ،الذي تطرق فيه إلى اللغة التركية ولهجاتها المختلفة واألدب التركي وشعره ،أن
اللغة العربية واللغة التركية كلتيهما ذات الهيكل المنظم ذراعان لغويتان لإلسالم والقرآن .وقد جاء في هذا الكتاب« :جوهر
الشعر التركي هجائي والشعر الهجائي من إبداعات األتراك؛ وكل القصائد التي جاءت في الكتاب ،أنشدت في وزن المقطع
والمقاطع عمرها أكثر من  4222سنة (حتى عصر المؤلف)» (1381ه.ش ،ص .)34
كان وزن الشعر التركي قبل ظهور اإلسالم وعقود عديدة بعده هجائيا أوضربيا ،أي كان المعيار الرئيسي لتمييز وزن الشعر
التركي ضرباته المقطعية .على سبيل المثال ،نقطع بيتا من الشعر الشعبي الفولكلوري:
«اوشودوم ها اوشودوم ـ داغدان آلما داشيديم» (ها أنا شعرت بالبرد ،شعرت بالبرد ـ جلبت التفاح من الجبل).
او  /شو  /دوم  /ها ( 4مقاطع) او  /شو  /دوم (3مقاطع) داغ  /دان  /آل  /ما ( 4مقاطع) دا  /شي  /ديم (3مقاطع).

نری أن الوزن الهجائي في هذا البيت جاء في سبعة مقاطع (( )1=3+4صمدی1311 ،ه.ش ،ص  .)11كما نری أن الشعر التركي
كان في الوزن الهجائي قبل ظهور علم العروض .واألدب التركي كآداب سائر األمم فيه أدب عامي وشعبي وشائع في وزن المقطع
وأدب كالسيكي متأثر باألوزان العروضية.
أكدت باربارا فلمينغ في حديثها عن العروض في مجموعات الشعر التركي أن« :الحدود الفارقة بين الشعر المقطعي
والعروض الخل يلي اضطربت منذ زمن قديم وسادت في نتيجة هذا االضطراب أنماط العروض على الشعر الهجائي .فمن ناحية،
كان الشعر الديني الشعبي التركي يفضل أسلوبا متأثرا عن اللغة الدارجة اليومية .أما الشعر الصوفي التركي اختار أنماطا شعبية
للشعر الهجائي .ومن ناحية أخری ،كان الشعر العروضي مسيطرا على شعر البالط الذي كان متأثرا من النمط اإليراني الفارسي»

(برگنيسى1114 ،م ،ص .)15
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وبعد ظهور اإلسالم ،أسلمت أمم مختلفة منها األتراك ،فدخل بعض األنواع الغنية لألدب العربي واإلسالمي إلى األدب
ً
التركي ،منها :الغزل ،والقصيدة ،والرباعي و« . ...وتبعا لذلك ،دخلت األوزان العروضية إلى الشعر التركي أيضا وقام عدد كثير
من الشعراء األتراك بإنشاد الشعر وفق األوزان العروضية» (صمدی1311 ،ه.ش ،ص .)12
«فبشكل عام ،يمكننا القول :إن الوزن العروضي يستخدم منذ القرن الخامس في اللغات التركية الشرقية ،ومن بعدها استخدم
ً
تدريجا في اللغة التركية الجنوبية الغربية والشمالية .وفي أيامنا هذه ،تعتبر اللغة األذربيجانية أكثر نشاطا في استخدام الوزن

العروضي بين اللغات التركية» (رحمانى خياو1311 ،ه.ش ،ص .)31
نستنتج مما سبق ،أن األشعار التركية إضافة إلى األوزان الهجائية ،قد أنشدت بعد ظهور اإلسالم في األوزان العروضية أيضا،
ً
وأن األوزان العروضية قد رسخت في األدب التركي ،بحيث يمكن القول :إنها أصبحت جزءا ال يتجزء منه ،وهي تشكل اليوم
بجانب األوزان الهجائية جناحين قويين للشعر التركي .أنشد الشعراء األتراك أشعارهم بالوزنين الهجائي والعروضي بعد تدوين
علم العروض .والوزن المقطعي يعتبر الوزن الوطني والقومي في اللغة األذربيجانية؛ ألن األشعار قد أنشدت بالوزن الهجائي قبل
دخول العروض في اللغة اآلذرية.
واليوم أيضا تنشد األغاني ،والباياتي ،والقوشما (قوشما) وغيرها من أنواع الشعر األذربيجاني في الوزن المقطعي ويستخدم
الوزنان الهجائي والعروضي من قبل الشعراء األذريين منذ القرن الثامن إلى اآلن ،فمن هؤالء الشعراء نسيمي ،وخطايي ،وقوسي،

وواقف ،وودادي وغيرهم (المصدر نفسه ،ص .)11

ً
بناء على نوع األوزان وأنواع المقاطع وعددها ،ينقسم الشعر إلى الشعر الهجائي والشعر العروضي .تكون معظم القوالب

الشائعة للشعر عروضية وتعد من أنماط عربية خالصة دخلت إلى اللغات األخری .ولقد أنشد الغزل ،والقصيدة ،والمزدوج،
والمسمط ،والرباعي وعديد من القوالب الشائعة في األدب الفارسي والتركي على أساس الوزن العروضي العربي.
ومن المسلم به ،أن أساس الشعر التركي يعتمد على الوزن المقطعي ،ال العروضي .والشعر الهجائي يختص باألتراك على
اإلطالق ،والجوهر الرئيس للشعر التركي هو عدد المقاطع ،ال نوع المقاطع .فبعدما وصل اإلسالم إلى أذربيجان ،دخلت
األشكال الشعرية العروضية ،مثل :الغزل ،والمثنوي ،والقصيدة و ...في األدب التركي أيضا.
وقد أنشد الشعراء اآلذريون المشهورون ،مثل :موالنا فضولي ،وأنوري ،وخاقاني ،ونظامي ،وبيلقاني ،ونسيمي ،وشهريار،
والعديد من الشعراء اآلذريين األوائل والحديثين في األنماط العروضية .فالموسيقى السلسة في الشعر العروضي التركي وطالقتها
ً
التي استعيرت من غيرها ،ال تبلغ أبدا جمال الشعر الهجائي ونغمته اللينة وعذوبته وشعبيته؛ ألن الوزن الهجائي للشعر التركي
ً
ينبعث عن ذات اللغة التركية ،وليس استعاريا.
 .4تاريخ العروض العربي
يعتقد أبو الريحان البيروني ،العالم الرياضي الواسع االطالع عن العروض السنسكريتي ،أن العروض العربي نشأ من العروض
السنسكريتي؛ ألن الخليل الفراهيدي ،مبدع العروض العربي ،عاش في عصر التالقي الثقافي بين الثقافات العربية والفارسية
واليونانية .لقد بين العالم اإليراني أبو الريحان البيروني في كتابه تحقيق ما للهند أن العروض العربي مأخوذ من العروض
السنسكريتي ،وقد أكد هذا الموضوع باحثون من الفرس والعرب (سيفى بخارائى1311 ،ه.ش ،ص .)11
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لكن األمر ليس كذلك في الحقيقة؛ ألن البيروني ـ فهو الذي هو المصدر القديم الوحيد المعتمد في القول بأن الخليل متأثر
بعلماء الهند ـ غير متأكد من أن الخليل قد سمع أن للهند علما في العروض .قال البيروني« :وإنما طولت في الحكاية ،وإن
نزرت عائدتها  ...ليعرف أن الخليل بن أحمد كان موفقا في االقتضابات ،وإن كان ممكنا أن يكون قد سمع أن للهند موازين في

األشعار كما ظن به بعض الناس» (المخزومي1181 ،م ،ص .)124
يتضح من هذا النص ،أن أبا الريحان البيروني ،لم يثبت عنده أن الخليل قد سمع علم العروض السنسكريتي ،وإذا كان
ً
كذلك ،فهل يبقى مجال الحتمال أن يكون البيروني قد اعتقد أن الخليل قد تأثر فعال بالعروض الهندي واستفاد منه؟ فالجواب:

ال» (شوشتری1388 ،ه.ش ،ص .)14
وقد شك البعض في تدوين العروض على يد الخليل الفراهيدي فتحدثوا في هذا الصدد في حذر .و يعد الزمخشري واحدا
منهم ،حيث يقول« :لعل العروض يكون من اختراعات الخليل الفراهيدي» (1311ه.ش ،ص .)114

الحق أن علم العروض كعلم النحو ،وليد الحضارة اإلسالمية ،والخليل هو مبتكر هذا العلم؛ «فإنه من الثابت أن الخليل هو
واضع علم العروض ،وأنه عكف أياما وليالي يستعرض فيها ما روي من أشعار ذات أنغام موسقية متعددة ،حاصرا هذه األنغام في
خمس دوائر ،ثم خرج على الناس بخمسة عشر بحرا قواعدها مضبوطة وأصولها محكمة ،سماها علم العروض» (ابن حسن بن

عثمان 1224 ،م ،ص  .)8و«دون خليل بن أحمد العروضي (المتوفى عام  112أو 115ه) ،هذا العلم من الموسيقى وفي خمس
ً
دوائر وخمسة عشر بحرا» (اقبالى1381 ،ه.ش ،ص )1؛ «ومن ثم ،أضاف أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخي ،الذي لقب باألخفش

األوسط أضاف إليها بحرا» (شاهحسينى1381 ،ه.ش ،ص .)13
 .5أقسام الوزن في اللغات المختلفة
يعرف الخواجه نصير الدين الطوسي الوزن في كتابه معيار األشعار ،يقول« :الوزن هيئة تابعة لنظام ترتيب الحركات والسكنات
وتناسبهما في العدد والمقدار ،حيث تستمتع النفس بإدراك الهيئة ويطلق عليها الوزن» (1355ه.ش ،ص  .)8ويقول غياث الدين
منصور دشتكى في تعريف الوزن« :الوزن هيئة تابعة لنظام ترتيب الحركات والسكنات وتناسبهما في العدد والمقدار بوجه مقدر
مطلوب ومقرر رائع» (1315ه.ش ،ص .)4
ويقول ناصرالدين شاهحسينى « :الشعر مجموعة من الكلمات التي يتبع بعضها البعض في ترتيب معين .ومن الواضح أيضا أن
الكلمات تتكون من واحدة أو أكثر من الوحدات الصوتية ،وتسمى هذه الوحدات مقطعا أو هجاء  ...ويتكون كل مقطع من
حرفين أو أكثر ،وال بد أن يكون أحدهما صائتا؛ وأحيانا يحدث أن المقطع كلمة تدل على معنى مستقل ،مثلُ :پل (جسر)؛ ولكن

أكثر الكلمات تتكون من مقاطع عديدة ،مثلِ :شيدا (المتيم)» (1381ه.ش ،ص .)15

وقد قسم سيروس شميسا أوزان األشعار في آداب األمم المختلفة حسب مصادر منوعة إلى أربعة أوزان ،هي :الوزن العددي،

والوزن الضربي أو الهجائي ،والوزن الكمي ،والوزن اإليقاعي ،يقول« :يلعب الوزن في الشعر القديم لكل لغة دورا أصليا في
تعادل عدد المقاطع لكل شطر من البيت الشعري؛ إضافة إلى هذا العامل المشترك ،فالوزن الشعري لكل لغة يعتمد على عامل
معين منه:
ـ الوزن العددي :يعتمد هذا الوزن على تساو في عدد المقاطع في كل شطر للبيت ،مثل :وزن األشعار الفرنسية وااليطالية؛
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ـ الوزن الضربي أو الهجائي :هذا الوزن يقوم على عدد المقاطع ،مثل :وزن الشعر اإلنجليزي واأللماني و[التركي]
(1314ه.ش ،ص )11؛ فـ«الوزن الضربي هو الوزن القائم على نظام في شدة أصوات الكالم؛ مثل :وزن الشعر اإلنجليزي

و[التركي]» (فوالدی1381 ،ه.ش ،ص )11؛
ـ «الوزن الكمي :يعتمد على كمية المقاطع (قصيرة وطويلة) ،مثل :وزن الشعر الفارسي والعربي» (شميسا1314 ،ه.ش،

ص.)11
و«الوزن الكمي مختص باللغات التي بني اختالف الصائتات القصيرة والطويلة فيها على أساس االمتداد؛ وبعبارة أخری ،إن
ً
ً
المتداد الصوت دورا متميزا في صائتاته» (وحيديان كاميار1312 ،به.ش ،ص .)31
ـ «الوزن اإليقاعي :يتعين على أساس رقة األصوات (المقاطع) وغلظتها ،مثل :وزن الشعر الصيني والفيتنامي» (شميسا،
1314ه.ش ،ص.)13

كما تبين من األقسام المذكورة ،أن الوزن األصلي للشعر التركي هو الهجائي أو المقطعي الذي ينشأ على أساس عدد
تساو فيها؛ بعبارة أخری ،إن الوزن الهجائي هو الوزن الطبيعي في اللغة التركية،
المقاطع الهجائية فيً المصاريع الشعرية ،دون ٍ
وقد كان يسمى قديما "وزن البنان" أو "حساب البنان"؛ والوزن العددی ينشأ على أساس التساوي فى عدد المقاطع الهجائية في
المصاريع الشعرية.

ً
لقد عد محمدزاده صديق ـ وفق نظرية زهتابى ـ أوزانا خاصة للشعر التركي منذ العهد األساطيري إلى اآلن؛ لكنه لألسف لم
ً
ً
يقدم نموذجا شعريا ألية منها:
ـ الوزن اآلتيالئي :كان شائعا بين األتراك في العصور القديمة وفي النصوص السومرية وكان شائعا في اليونان القديم في القرن
ً
الثامن قبل الميالد تقريبا؛
ـ الهاهايي :كان هذا الوزن شائعا بين األتراك القدماء واليونان القديم أيضا؛
ـ الهجائي :يعتمد هذا الوزن على أساس التساوي في عدد المقاطع في المصاريع الشعرية ويختص باللغات االلتصاقية التي
تعد اللغة التركية واحدة منها؛
ـ الهجائي ـ الهاهايي :نوع من الوزن يتداخل فيه الهجا والضرب معا ويقاس بعدد المقاطع والضرب على ترتيب معين في
كل شطر من البيت؛
ـ الوزن العروضي :يتألف من تفعيلة واحدة أو أكثر ويجري في القوالب العروضية (1388ه.ش ،ص .(44

 .1أسس الوزن في الشعر التركي
ً
الهجاء هو أساس الوزن في الشعر التركي ،حيث يعتمد خالفا للوزن العروضي الذي تكون المقاطع الطويلة والقصيرة مقابل
نظيراتهما ـ على أساس التساوي في عدد المقاطع الهجائية في المصاريع الشعرية ،ويعتمد كذلك على حساب اإلصبع "بارماق
حسابي"؛ ألن الشاعر يعد المقاطع بأصابعه ،لكي ال تكون في بعض األبيات أكثر منها في األبيات األخری في نفس المقطوعة
ً
وقد تكون المفردات المكونة من ثالثة أحرف متوازنة مع المفردات المكونة من أربعة أحرف أحيانا؛ على سبيل المثال :تصير
ً
ً
كلمتا "عشق" و"دوست" متوازنتين .وقد يكون الحرف الواحد مقطعا واحدا ،على سبيل المثال" :آ" في كلمة "آراز" مقطع واحد؛
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ً
«ألن التقطيع في األوزان التركية هجائي؛ لذلك يعتبر عدد الحركات (المقاطع) أساسا للوزن ،فتصير كلمات ،مثل" :ميل ،وعشق،
وجان ،وزلف" متوازنة مع كلمات مكونة من أربعة أحرف ،مثل" :دوست ،وپوست"» (فائق1313 ،ه.ش ،ص « .)1يعتمد الوزن
الهجائي على أساس تساوي المقاطع في المصاريع ونسبة تقسيمها ،وال يعتبر قصر المصوت أو طوله أو موافقة كيفية المقاطع في
ً
مصراعي البيت شرطا» (رحمانى خياو1222 ،م ،ص .)14
«يشتق نوع وزن الشعر في كل لغة من إحدی الخصائص أو يؤسس على أساس عدد المقطع فقط  ،...وقد يكون نوع واحد
من الوزن شائعا في كل لغة وليس العامل فيه التفنن ،بل له عالقة بسمات نطق اللغة» (ناتل خانلری1311 ،ه.ش ،ص  11ـ  .)13بعد
تدوين علم العروض ،أنشد الشعراء األذربيجانيون على الوزنين الهجائي والعروضي .يقول محمدزاده صديق في هذا الصدد:
ً
يمكن للشعر التركي أن يكون موزونا بأسلوبين :األسلوب الهجائي واألسلوب العروضي؛ يعتمد الشعر الهجائي
على تساو في مقاطع المصاريع ونسبة تقسيمها؛ أما الوزن العروضي فيعتمد على البحور العروضية التي دخلت
في اللغتين الفارسية والتركية .في األسلوب الهجائي ـ خالفا لألسلوب العروضي ـ ال عبرة لقصر المصوت وطوله
أو مطابقة كيفية المقاطع في المصاريع .كان أقدم شعر تركي على أسلوب الوزن الهجائي ،وقد كان هذا العمل
ً
شائعا في اللغة التركية منذ آالف السنين .والوزن الهجائي (المقطعي) هو الوزن القومي والوطني في الشعر
األذربيجاني .وقد أنشدت في القرون األخيرة أشعار على الوزن المقطعي ،مثل" :حيدر بابا" لألستاذ شهريار

(1388ه.ش ،ص.)55
و«الوزن الهجائي (المقطعي) هو الوزن القومي والوطني في الشعر األذربيجاني؛ ألن الشعراء كانوا ينشدون أشعارهم في
الوزن المقطعي قبل أن يؤثر الوزن العروضي في اللغة األذرية» (رحمانى خياو1311 ،ه.ش ،ص  .)11أنواع الشعر المقطعي في اللغة

التركية هي :تويوق ،1وقوشوق ،1وچنگه ،3ومحبت نامه ،4ومستزاد  ،وديوان ،5وتوركى( 1نوائى1313،ه.ش ،ص .)5
نذكر هنا نموذجا من الغزل الهجائي .في اللغة التركية باإلضافة إلى الغزليات العروضية التي تعتمد على األفاعيل العروضية.
هناك نوع من الغزل يعتمد على ضربات المقاطع المترابطة« .من سمات هذا الوزن أنه في هذا النوع من الغزل ،تنطق الكلمات
التركية كما هي ،أي أنها ال ُت َ
شبع؛ على سبيل المثال:
َ َ ُ َ
ؤزلريمي آي باغري قان ُاوالن ُب ُ
ولبول (الترجمة :استمع إلى كالمي ،أيها البلبل المتيم المتبول).
ِ
ِدينله م ِنيم س ِ
(دينله منيم  /سؤزلريمي  /آي باغري قان  /اوالن ُبولبول).
 .1يتكون كل مصراع فيه من أحد عشر مقطعا ،والقافية فيه تكون كالشكل الرباعى.
 .1اشتهر بين الحغطائيين و يكتب على وزن "فاعالتن  ،فاعالتن  ،فاعالتن فعلن".
 .3جنحۀ ،وهو عبارة عن مقطعين بالوزن الشعبي ومقطعين بالوزن العروضي "مفتعلن ،فاعالت ،مفتعلن ،فاعالت".
 .4وهو نوع من أنواع االلحان التي عرفت آنذاك ،وكلماتها تكون "مفاعلن ،مفاعلن  ،مفاعل" ،وإن كان عليشير نوايى يذكر أن هذا النوع أصبح مهجورا
في زمانه.
 .5وهذا االسم يطلق على األشعار التي تكتب بوزن "فاعالتن ،فاعالتن ،فاعالتن ،فعولن" ،ويتناول الديوان الالمباالة واالنصراف عن الدنيا.
 .1وهو نوع من األغاني التي تكتب على وزن "فاعالتن ،فاعالتن ،فاعالتن ،فاعالت" (المرسي الصفصافي7711 ،م ،ص .)71
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ُ ُ ُ َ
َ
ينده ُگ ُؤزو ياشال ُدوالن ُب ُ
ولبول (والذي فاضت عيناه دموعا في حب الرياض والورود).
شق
گولون گولشنين ِع ِ

(گولون گولش  /نين عشقينده  /گؤزو ياشال  /دوالن بولبول).
ُ َ
ُ
ُ
ُ َ
گ ُؤز َومه َس َح َرده چاالن گؤنش ،گؤزلريم قارادي َسن اولماسان (أيتها الشمس التي تتألأل أمام عيني منذ الصباح ! إن لم تكوني
فالظالم نصيب عيني).
ُ
(گؤزومه سحر  /ده چاالن گؤنش  /گوزلريم قارا  /دي سن اولماسان).
َ
ُ
ُ َ ُ
ُ
باخماظاهير اؤزوم گؤلش ،ا َوره ِييم يارادي َسن اولماسان (فال تعتن بأن ثغري ضاحك ووجهي بسام في الظاهر؛ ألنك إن
ِبئله
ِ
َ
لم تكوني معي فقلبي جريح متيم) أو (يا ظاهر! ال تعول على أن ثغري ضاحك ووجهي بسام؛ ألنك إن لم تكن معي فقلبي
ٌ
مجروح .والتورية في "ظاهر").
َ َ
(بئله باخما ظا  /هير اؤزوم گؤلش / ،اوره ييم يارا  /دي َسن اولماسان).
فـ«يمكن تقطيع بعض مصاريع الغزل الهجائي باألوزان العروضية ،ولكن ال تكون كل مصاريع الغزل الهجائي تابعة للوزن

العروضي الواحد» (رحمانى خياو1311 ،ه.ش ،ص .)11
 .1الفروق بين العروض العربي ونظام المقاطع في الشعر التركي
1ـ .1االختالف في مراعاة الزحافات
الزحاف في العروض العربي يطلق على تغييرات وجوازات يخير الشاعر في إجرائها أو عدم إجرائها .يعتقد پرويز ناتل خانلری في
مراعاة وزن الشعر ،أنه على الشاعر الفارسي في العروض الفارسي االلتزام بالزحاف حتى آخر القصيدة ،بينما في الشعر العربي
يمكن تغييره؛ وهذه الميزة تنطبق على الشعر العروضي التركي تماما ،فيجب التزام الشاعر في الوزن العروضي التركي بالزحاف
من أول القصيده إلى آخرها .من الخصائص العروضية للشعر الفارسي االلتزام بالزحافات في وزنه ،فهذا يعني أنه يجب على
الشاعر الحفاظ على الميزان الذي اختاره في المصراع األول ،سواء أكان سالما أم فيه زحاف حتى نهاية شعره (1311ه.ش ،ص

.)125
ولكن األمر ليس كذلك في الشعر العربي ،فالزحاف في الشعر العربي عبارة عن تغييرات تجوز في وزن واحد ،أي يمكن في
قطعة شعرية واحدة أن يكون أحد مصراعي البيت في بحر سالم ومصراعه اآلخر يكون فيه زحاف ،على سبيل المثال :في البحر
السريع في الشعر الفارسي الذي تتكون تفعيالته الصحيحة من "مستفعلن مفعوالت" ،إذا أراد الشاعر أن يأتي بالمصراع األول
على وزن "مفتعلن مفتعلن فاعلن" ،فمن الضروري مراعاة الزحاف نفسه حتى آخر القطعة الشعرية ،كهذا البيت من قصيدة
لخاقاني:
بــــامزد حســــن تــــوزد آســــمان

نـــامزد عشـــق تـــو آمـــد جهـــان

(1318ه.ش ،ص .)342
بام زدی  /حسـ ن ت زد  /آ سـ مان

نامـ ز دی  /عشـ قـ تـ آ  /مد جـ هان

مفتعلن  /مفتعلن  /فاعلن

مفتعلن  /مفتعلن  /فاعلن
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فالشاعر قد أتى بكل األبيات والمصاريع حتى آخر القصيدة بهذا الشكل؛ أما الزحافات في الشعر العربي فمتغيرة في األبيات
والمصاريع ،مثل:
َ
ُُ
ُ
َ
أحيـــــــــــــاك ُم اهّٰللُ َوحيـــــــــــــاكم
َ
ً
َ
َ
َُ
فمـــــا رأينـــــا َبعـــــدكم َمنظـــــرا

ُ
ُ
َ
الوابـــــل َمغنـــــاك ُم
َوال عـــــدا
ِ
ً
ُ
ََ
ُمس َتح َســـــــنا إال ذكرنـــــــاك ُم

(وراوينى1311 ،ه.ش ،ص .)83
أحـ ياك مل  /اله وحيـ  /ياك مو

والعـ دل  /واب ل مغ  /ناك مو

مستفعلن  /مفتعلن  /فاعلن

مفاعلن  /مفتعلن  /فاعلن

فـ ما ر اـي  /نابعـ دكم  /من ظ رن

مسـ تحـ سـ نن  /الـ ال ذكر  /ناك مو
مستفعلن  /مستفعلن  /فاعلن

مفاعلن  /مستفعلن  /فاعلن
ً
ً
استخدم الشاعر في هذين البيتين ،جزءا سالما لتفعيلة (مستفعلن) مع زحاف (الخبن = مفاعلن والطي = مفتعلن) ،وفي
المصاريع األخری استخدمها متغيرة .يعتبر هذا األمر من أهم فوارق الوزن العروضي للشعرين التركي والعربي.
وفي الشعر الكالسيكي التركي (الوزن العروضي) ،يجب على الشاعر االلتزام بالزحافات في قطعة شعرية أيضا .على سبيل
المثال ،نذكر شعرا من "إئلجي" في بحر الرمل ،حيث يلزم الشاعر نفسه أن يأتي كل المصاريع متشابهة.
ُ َ َ
َ َ
يرپينـان پروانـه ديـر ُبـو
شمعه خاطير ِمين اوره كلن ِچ ِ

َ
يا ُج ُن ِونستان غزالى عشق ايچين ديوانه ديـر ُبـو

(صمدی1311 ،ه.ش ،ص .)18

الترجمة :هل ما أراه هي الفراشة التي ترفرف حول الشمعة بكل وجودها وقلبها أم هي الغزالة التي أصيبت بجنون الحب
وهامت في صحاری الجنون؟

َش َ
معه خاطيرِ /مين اورهكلن  /چيرپينان پر  /وانه دير بو يا جنونس  /تان غزإلى  /عشق ايچن دي  /وانه دير بو
فاعالتن  /فاعالتن  /فاعالتن  /فاعالتن

فاعالتن  /فاعالتن  /فاعالتن  /فاعالتن

يستخدم الشاعر العربي ـ كما ذكرنا ـ زحافات مختلفة من البحر في مصاريع الشعر ،بينما األمر ليس كذلك في الشعر
التركي.
1ـ .1االختالف في المد
توجد في اللغة التركية تسعة صائتات ،و"المد" الذي هو الحرف الساكن في العربية ،متحرك في اللغة التركية .و«المد في الشعر
العربي والفارسي حرف ساكن؛ أما في اللغة التركية فال يوجد المد؛ وحروف المد (الف ،واو ،ياء) هي عالمة الحركة؛ فهي ال

تعتبر ساكنة في الوزن كما في العربية ،بل تعتبر حركة واحدة» (فائق1313 ،ه.ش ،ص .)11

ً
ً
ً
ً
ففي الكلمات التي تبدأ بـ"آ" ،تعتبر "آ" مقطعا واحدا ،على سبيل المثال :تعتبر "آ" في كلمة "آراز" مقطعا واحدا ،و"راز" مقطعا

آخر ،فكلمة "آراز" تتكون من مقطعين .إذا جاء حرف "األلف" مع عالمة المد "آ" في أول الكلمة ،فيكون مقطعا واحدا بنفسه،
نحو" :آراز ،وآنا و ،"...ويكتب في اللغة التركية بصورة أصلية "آ" ،ويعد مقطعا ذا صائتين؛ ولكنه يعتبر مقطعا ذا ثالثة صائتات في

الكلمات الدخيلة من العربية والفارسية إلى التركية ،ويكتب بشكل "ء آ"» (صمدی1311 ،ه.ش ،ص .)83
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1ـ .3االختالف في طول الصائت الطويل
يفترض طول الصائت الطويل في اللغة التركية ـ خالفا للغة العربية ـ أطول بقليل من الصائت القصير .يقول صمدی في هذا
المجال:
طول الصائت الطويل في اللغة العربية ِضعفا طول الصائت القصير؛ وبهذا السبب ،يعتبر حرفين أو صامتين .أما
َ
في اللغة التركية فال يساوي طول الصائت الطويل طول الصائت القصير ،وعدم مساواة طول الصائت الطويل في
العروض التركي والعربي هو السبب األصلي في تقوية قواعد العروض التركي ،وهذا المبدأ هو الفرق األساسي

بين العروض التركي والعروض العربي (ص .)15
فـ«في العروض العربي ،يعتبر طول الصائت الطويل ِضعفي طول الصائت القصير ،ولكن طول كل الصائتات في العروض

متساو عند تقطيع األشعار بشرط أن ال تشبع» (المصدر نفسه ،ص .)11
التركي
ٍ
1ـ .4االختالف في الهجاء (المقطع)

نوع المقاطع في الوزن العروضي معتبر بجانب عددها؛ ولكن العبرة في الشعر الهجائي في عدد المقاطع ال نوعها .ويمكن أن ال
تقع المقاطع القصيرة والطويلة والممدودة مقابل نظيراتها .فنوع المقاطع من أهم الفروق الموجودة بين الوزن الهجائي والوزن
العروضي« .في علم العروض ،يوضع المقطع القصير للكلمة الموزونة أمام نظيره والمقطع الطويل أمام مثيله وال يلزم أن تكون
الحركات والحروف الموزونة متساوية ومتماثلة في هذه المقاطع» (رحمانى خياو1311 ،ه.ش ،ص  .)58بينما األمر ليس كذلك في
ً
ً
الوزن الهجائي ،وربما تكون الكلمة المكونة من ثالثة أحرف مقطعا واحدا.
ً
ولذلك ،نری تباينا في معيار طول المقاطع وقصرها بين اللغتين .يذكر وحيديان كاميار فروقا بين العروضين الفارسي
واإلنجليزي ،وهي الفروق نفسها بين العروض التركي والعربي؛ ألن العروض الفارسي يطابق العروض العربي ووزن الشعر
اإلنجليزي هجائي مثل الشعر التركي؛ لذلك نری أن هذا االختالف هو االختالف نفسه بين وزن الشعر التركي والعربي
(1312أه.ش ،ص « .)41طول المقاطع وقصرها في الفارسية تابع المتداد الصائتات والبنية المقطعية من حيث التبعية واالنفتاح»

(ناتل خانلری1311 ،ه.ش ،ص .)111

ولكن في اللغة اإلنجليزية ،يعتمد المقطع القصير على الضرب ،كما يقول بلكستون« :1أساس وزن الشعر اإلنجليزي ضربي

ال كمي؛ والغرض من المقاطع القصيرة والطويلة هو المقطع الضربي وغير الضربي» (المصدر نفسه)؛ ويقول كليفرد« :ليس عدد
المقاطع مهمة في الشعر اإلنجليزي ،كما يهم فيه عدد الضربات ،بينما األمر في اللغة الفارسية ليس كذلك» (المصدر نفسه).

ً
فعلى هذا األساس ونظرا لموضوع الضرب في اللغة العربية ،نری أن الوزن في الشعر العربي ال يرتبط بالضرب؛ والنتيجة هي

أن الضرب ال يدخل في وزن الشعر العربي وال يسبب التغيير واالختالف في الوزن؛ ألن أساس وزن الشعر العربي هو ترتيب
المقاطع وكميتها .والعروض الفارسي مأخوذ من العروض العربي؛ ومن ناحية أخری ،إن الشعر اإلنجليزي يشبه الشعر الهجائي
التركي .فـيقول وحيديان كاميار:

1.Blaxton
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ال يوجد وزن منتظم في اللغة اإلنجليزية ،أي المهم فيه هو امتداد مدة الهجاء الضربي ،فكلما زاد عدد المقاطع
ُ
غير الضربية تلفظ المقاطع غيرالمشددة (غير الضربية) أسرع وأقصر ،ولكن الوزن المنتظم ،أو امتداد المقاطع
الضربية في اللغة الفارسية وبعض اللغات األخری ،مثل :اليابانية واالسبانية ال يسبب سرعة في تلفظ المقاطع غير
الضربية ،فتنطق المقاطع غير الضربية واضحة مثل المقاطع الضربية ،كما نری في مفردات ،مثل" :دار" و"سردار"
و"پرچمدار" مما تتكون من مقطع واحد أو اثنين أو ثالثة على التوالى ،وليس امتداد مدة كل منها متساويا ،ولكن
ال يسبب المقطع الضربي "دار" أن تلفظ المقاطع غير الضربية في هذه الكلمات بشكل أسرع وأشد (1312به.ش،

ص .)52
وقد سبب هذا االختالف األساسي في وزن اللغة التركية أن يكون للضرب دور أساسي في وزن الشعر التركي ،عكس ما نراه

في أوزان الشعر العربي« .كثير من سمات العروض التركي ال يطابق العروض العربي» (برگنيسى1114 ،م ،ص .)11
1ـ .5البحر الطويل في اللغتين العربية والتركية
«هناك نوع من البحر الطويل استعمل منذ العصر الصفوي في الشعر الفارسي والتركي األذري الذي يختلف مع البحر الطويل
العربي .هذا الوزن يسمى البحر الطويل العامي أو البحر الطويل الفارسي .ووفق الدراسات التي أجراها البروفيسور أكرم جعفر ،لم

يستخدم البحر الطويل العربي في الشعر األذربيجاني خاصة ،واللغة التركية عامة» (رحمانى خياو1311 ،ه.ش ،ص .)83
نذكر نموذجا شعريا من أبي القاسم نباتي:
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ َ
َ َ
ُ
َ َ
ُ
طاف ُ
ُ َ ُ ََ َ
ولماز نه ِد ِئييم؟
وريله أ
« َس ِني َمن ،إ ی َمه ا َنورِ :نئجه تعريف ِق ِيليم ُيوخدوشبيهين ،بول
ت ،بوشرافت بوجهان اوزره پري ـ ح ِ
َ
َ
ُ َ َ ُ َ َ
وخدوق ِّدين َتك َ
يئله ُ
الح َتده ُزليخا َندي؟ باهّٰلل كي ُأ ُوزون َتك ُأوال ب َ
يلمز ُگ ُولو َح َ
دهر
من
چ
ي
ب
ها
ا،
مر
عاجز؛ بووجاهت بوم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قالميشام ِ
ِ ِ
ُ ُ
َ َ َ َ َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
هاني زلفون ِك ِيمي سونبول؟» (رحمانى خياو1311 ،ه.ش ،ص .)83
رو ِدل آرا نه ِشمشاد ونه عرعر ،نه صنوبرِ ،
ده ِبير س ِ
الترجمة :أيها البدر المنير! كيف أعرفك؟ فأنت ال شبيه لك وال نظير ،فلساني قاصر عن الكالم في وصفك؟ ال يوجد فوق
ً
ً
البسيطة َمالكا وال حوريا ألطف وأشرف منك .بقيت عاجزا واحترت فما جمال زليخا مقابل هذا الجمال والحسن؟ واهّٰلل ال تبلغ
بان (شجرة يمثل بها في رشاقة القد) تبلغ رشاقة قدك وال
حمرة الورد جمال وجهك ،كما أنه ال توجد في رياض الدهر شجرة ٍ
سفساف وال شجرة سماء والصنوبر وأين السنابل من جمال شعرك؟!

يقول أكرم جعفر« :إن أصحاب النماذج التي جاءت في المصادر التركية في هذا البحر غيرمعروفين ،كما نری في عروض

عبد القانع ،بل صنعها مؤلف الكتاب نفسه» (المصدر نفسه ،ص .)84

ً
لقد أنشد األستاذ شهريار في مربع بحر الطويل "فعولن مفاعيلن" شعرا ،وقال:
ُ
َ
ُ
َ
يقالنســـــــــــين
ــــــــــازين ِبيرع ِاش
ـ
س
ـــــــين
يقالنس
يش
إ
يـــــــر
ب
ون
ـــــــؤز
گ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

(المصدر نفسه ،ص .)85

الترجمة :لتكن عيناك مشرقتان وليعشق سازك (آلة موسيقية خاصة لآلذريين).

مقارنة بين أوزان الشعر التركي والعروض العربي...

على قهرمانى وآخرون

125

1ـ .1االختالف في عدد المقاطع ونوعها
هناك تسعة مقاطع في اللغة التركية ،بينما اللغة العربية فيها ستة مقاطع؛ حتى بعض المقاطع الممدودة للغتين العربية والفارسية
ُ
تعتبر مقاطع طويلة في اللغة التركية وتلفظ بعض المقاطع الطويلة للغة العربية قصيرة في اللغة التركية ويختلف تلفظ الصائتات
و بعض الصامتات في اللغة التركية اختالفا أساسيا مع تلفظها في العربية والفارسية .أنواع المقاطع التركية تسعة ،وهي ما يلي:
«المقطع القصير نوعان:

ُ
ـ صامت  +صائتِ :ده (قل) «»de
َ
َ ُ
ُ
َ
ـ اِ ،ا ،ا منفردة :هذا النوع من المقاطع يأتي في أول الكلمة ويساوي بـ"ع ،ع وع" ،كالمقطع األول في كلمات :انار (الرمان)،
ِ
َ
َ
ا َرس (اسم نهر) ،اركين (حر) «»rkin؛
المقطع الطويل أربعة أنواع:

ـ صامت  +صائت  +صامتَ :سن (أنت) «»sən؛
ـ صامت  +صائت  :بو (هذا) « ،»buسو (الماء) «»su؛
ـ آ ،ايـ ،أو منفردة :هذا النوع من المقاطع يأتي في أول الكلمة ويساوي بـ"عا ،عي وع" ،كقول :ايت (الكلب) « ،»itآت
َ
(الحصان) « »atاوج (حافة ،ط َرف) «»uc؛
َ
َ
َ ُ
ـ اِ ،ا ،ا  +صامت :ات (لحم) « ،»tار (بعل) « »rائو (دار) « »evاؤو (الصيد) «.»ov
المقطع الممدود:
ُ
ـ صامت  +صائت  +صامت :باش (الرأس) « ،»başدؤر ( قم ـ فعل أمر) «»dur؛
ـ صامت  +صائت  +صامتان أو ثالثة صامتات :دؤرد (أربعة) «ُ ،»dördيورد (الديار) «»yurd؛
َ
ـ صائت  +صامتان أو ثالثة صامتات :ارخ (النهر) « ،»arxآرد (وراء) « ،»ardاؤست (فوق) «.»üst
ً
ال يوجد الصائت الممدود في اللغة التركية ،خالفا للفارسية والعربية إال األلف المدودة "آ" التي دخلت اللغة التركية من

الفارسية» (محمدزاده صديق1388 ،ه.ش ،ص .)52
1ـ .1أنواع المقاطع العربية
كما أن هناك اختالفات في تعريف الهجاء في مصادر علم اللغة وعلم األصوات اللغوية ،فهناك اختالفات في بنية الهجاء .يقول
إبراهيم أنيس:
«تركيب أنواع المقاطع العربية خمسة فقط:
ـ صوت ساكن  +صوت لين قصير؛
ـ صوت ساكن  +صوت لين طويل؛
ـ صوت ساكن  +صوت لين قصير  +صوت ساكن؛
ـ صوت ساكن  +صوت لين طويل  +صوت ساكن؛
ـ صوت ساكن  +صوت لين قصير  +صوتان ساكنان» (د.ت ،ص.)11
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ً
ولكن يضيف بعض العلماء إلى هذه التراكيب ،نوعا آخر ويجعلونها ستة .يشير سلمان حسن العافي إلى نمط آخر نراه في
ُ
كلمات ،مثل :الجار ،والحار ،والسار ( ...صوت ساكن  +صوت لين طويل  +صوتان ساكنان) ،ويقول :إن هذا النوع الذي أضيف

إلى األنواع الخمسة إلبراهيم أنيس ،يعتبر أقل األنواع الهجائية استعماال ( 1183م ،ص .)133

الخاتمة
في ختام هذا البحث ،نشير إلى أبرز النتائج التي حصلت من دراسة الموضوع؛ ومن أهمها ما يلي:

ً
ً
ـ أن الزحافات في األبيات الشعرية العربية متعددة ومتغيرة من حين آلخر؛ ولكن في الشعر التركي ،يستخدم الشاعر زحافا واحدا

والزحافات التي تدخل على التفاعيل متساوية في المقطوعة الشعرية الواحدة وفي مكان محدد؛ بعبارة أخری ،يجب على الشاعر
في الشعر التركي الحفاظ على الميزان الذي اختاره في المصراع األول ،سواء أكان سالما أم فيه زحاف حتى نهاية الشعر.
ـ توجد تسعة صائتات في اللغة التركية وستة صائتات في اللغة العربية .و"المد" حرف ساكن في اللغة العربية ومتحرك في
اللغة التركية.
ـ يعتبر طول الصائت الطويل ضعفي طول الصائت القصير في العروض العربي؛ ولكن في تقطيع األشعار التركية ،كل
ً
الصائتات متساوية طوال في حال عدم االشباع.
ـ المهم في الوزن العروضي عدد المقاطع ونوعها ،بينما المهم في الشعر الهجائي نوع المقاطع فقط.
ـ البحر الطويل المستعمل في الشعر الفارسي والتركي األذري هو غير البحر الطويل العربي.

ُ
ـ هناك تسعة مقاطع في اللغة التركية ،بينما هناك ستة مقاطع في اللغة العربية .بعض المقاطع الممدودة تعتبر مقاطع طويلة
ً
قصيرة.
في اللغة التركية ،وبعض المقاطع الطويلة تعتبر
ـ أساس الشعر التركي هجائي ومختص لألتراك .ويعتمد الشعر الهجائي على تساو في مقاطع المصاريع ونسبة تقسيمها وال
يعد ـ خالفا للوزن العروضي ـ قصر الصائت وطوله أومطابقة كيفية المقاطع في المصاريع شرطا.

***

المصادر والمراجع
أ ـ العربية
ابن قتيبة ،عبد اهّٰلل بن مسلم1413( .ه) .مقدمة الشعر والشعراء .القاهرة :دار الحديث.
ابن حسن بن عثمان ،محمد1224( .م) .المرشد الوافي في العروض والقوافي .بيروت :دار الكتب العلمية.
أفالطون 1212( .م) .جمهورية أفالطون .حلب :دار الكتاب العربي.
أنيس ،إبراهيم( .د.ت) .األصوات اللغوية .القاهرة :مكتبة نهضة مصر.

مقارنة بين أوزان الشعر التركي والعروض العربي...

على قهرمانى وآخرون
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الخطيب التبريزي ،أبو زكريا يحيى بن علي 1114( .م) .كتاب الكافي في العروض والقوافي .ط  .3القاهرة :مكتبة الخانجي.

الزمخشري ،أبو القاسم جار اهّٰلل محمود بن عمر1311( .ه) .أساس البالغة .بيروت :دار المعرفة.
شوشتری ،محمد ابراهيم خليفه1388( .ه.ش)« .علم العروض بين األصالة ُ
والهجنة» .الجمعية العلمية اإليرانية للغة العربية وآدابها .ع  .11ص  1ـ
.11
العافي ،سلمان حسن1183( .م) .التشكيل الصوتي في اللغة العربية :فونوجيا العربية .ترجمة ياسر المالح .جدة :النادي األدبي الثقافي.
المخزومي ،مهدي1181( .م) .الخليل بن أحمد الفراهيدي :أعماله ومنهجه .ط  .1بيروت :دار الرائد العربي.
المرسي الصفصافي ،أحمد1111( .م)« .تأثير العروض العربي في العروض التركي» .الشعر .ع  .1ص  31ـ .41
ندا ،طه1111( .م) .األدب المقارن .بيروت :دار النهضة العربية.

ب ـ الفارسية
اقبالى ،إبراهيم1381( .ه.ش) .عروض .تبريز :مؤسسه تحقيقاتى علوم اسالمى.
برگنيسى ،كاظم1114( .م) .عروض عربى و كاربردهای آن در شعر دوره اسالمى .تهران :پژوهشگاه علوم انسانى.
خاقانى ،ابوالفضل بديل بن على1318( .ه.ش) .ديوان .تصحيح ضياءالدين سجادی .چ  .8تهران :زوار.
سانتاماريا ،جورج1348( .ه.ش) .تولد شعر .ترجمه منوچهر كاشف .تهران :سپهر.
دشتكى ،غياثالدين منصور1315( .ه.ش) .رساله عروض و قافيه .تصحيح عبداهّٰلل نورانى و پدرام ميرزايى .تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسى.
رازی ،شمسالدين محمدبن قيس1338( .ه.ش) .المعجم فى معايير اشعار العجم .تصحيح محمدبن عبدالوهاب قزوينى .تهران :مجلس.
رحمانى خياو ،صمد1311( .ه.ش) .مقايسه عروض فارسى و آذربايجانى .تبريز :شايسته.
سيفى بخارائى1311( .ه.ش) .عروض سيفى و قافيه جامى .تصحيح بالخمان .اهتمام محمد فشاركى .تهران :دانشگاه تهران.
شاهحسينى ،ناصرالدين1381( .ه.ش) .شناخت شعر .چ  .5تهران :هما.
شفيعى كدكنى ،محمدرضا1311( .ه.ش) .موسيقى شعر .چ  .1تهران :آگاه.
شميسا ،سيروس1314( .ه.ش) .آشنايى با عروض و قافيه .چ  .18تهران :فردوسى.
صمدی ،روزبه1311( .ه.ش) .نگاهى تازه به عروض در اشعار تركى .اردبيل :پارالق يازی.
الطوسى ،خواجه نصيرالدين1355( .ه.ش) .اساس االقتباس .چ  .8تهران :دانشگاه تهران.
فوالدی ،عليرضا1381( .ه.ش) .مبانى عروض فارسى .تهران :فراگفت.

محمدزاده صديق،حسين1388( .ه.ش) .عروض در شعر تركى .تهران :تكدرخت.
ناتل خانلری ،پرويز1311( .ه.ش) .وزن شعر فارسى .تهران :توس.
نوائى ،اميرعليشير1313( .ه.ش) .ميزان األوزان .ترجمه حسين محمدزاده صديق .تهران :تكدرخت.
وحيديان كاميار ،تقى1312( .أه.ش) .بررسى منشأ وزن شعر فارسى .مشهد :آستان قدس رضوی.
ــــــــــــــــــــــ 1312( .به.ش) .حرف های تازه در ادب فارسى .اهواز :جهاد دانشگاه دانشگاه شهيد چمران.
ــــــــــــــــــــــ 1314( .ه.ش) .وزن و قافيه شعر فارسى .چ  .4تهران :مركز نشر دانشگاهى.

ج ـ التركية
فائق ،محمد1313( .ه.ش) .تركجه عروض .قسطنطنية :عالم.
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كاشغری ،محمود1381( .ه.ش) .ديوان لغات الترك .ترجمة حسين محمدزاده صديق .ط  .8تبريز :اختر.

