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السجع والموازنة والترصيع ورد العجز على الصدر ولزوم ما ال يلزم

أ.د.سعد التميمي

السجع
السجع :هو توافق الفاصلتين في الحرف األخير من النثر ،وأفضله ما تساوت ِفقَ ُر ُه ،وهو ثالثة أقسام:
المطرف؛ وهو ما اختلفت فاصلتاه في الوزن ،واتفقتا في التقفية مثل قوله تعالى( َما لَكُم َال تَر ُجونَ
-1السجع
َّ
ض ِم َهادًا * َوال ِج َبا َل أَوتَادًا)
ارا)ونحو قوله تعالى(أَلَم نَج َع ِل األَر َ
ِ ِ
ارا * َوقَد َخلَقَكُم أَط َو ً
ِل َوقَ ً
صع؛ وهو ما اتفقت فيه ألفاظ إحدى الفقرتين أو أكثرها في الوزن والتقفية ،مثل قول الحريري:
-2السجع المر َّ
صفوا،
(هو يطبع األسجاع بجواهر لفظه ،ويقرع األسماع بزواجر وعظه)ومثل قول الهمذاني( :إن بعد الكدر
ً
صحوا)
وبعد المطر
ً
ُ
س ُرر َمرفوعَة *
-3السجع المتوازي:وهو ما اتفقت فيه الفقرتان في الوزن والتقفية كقوله تعالى( فِي َها ُ
َ
َ
ت
اصفا ِ
س َال ِ
َوأَك َواب َموضُوعَة )الختالف سرر وأكواب وزنًا وتقفية وقوله تعالىَ :وال ُمر َ
ت عُرفًا * فالعَ ِ
عَصفًا الختالف المرسالت والعاصفات وزنًا فقط. ،
سدر َمخضُود * َو َ
طلح
واألسجاع مبنية على سكون أواخرها ،وأحسن السجع ما تساوت فقره،كقوله تعالى(فِي ِ
َ
َمنضُود * َو ِظل َممدُود) ثم ما طالت فقرته الثانية،كقوله تعالى( َوالنَّج ِم إِذَا َه َوى* َما َ
احبُكُم َو َما غ َوى)
ص ِ
ض َّل َ
ش ُهود) وال
علَي َها قُعُود* َوهُم َ
ت ال َوقُودِ*إِذ هُم َ
علَى َما يَفعَلُونَ بِال ُمؤ ِمنِينَ ُ
ثم ما طالت ثالثته،كقوله تعالى(النَّ ِارذَا ِ
يحسن عكسه؛ ألن السامع ينتظر إلى مقدار األول ،فإذا انقطع دونه أشبه ال ِعثار وال يحسن السجع إال إذا كانت
المفردات رشيقة ،واأللفاظ خدم المعاني ،ودلت كل من القرينتين على معنًى غير ما دلت عليه األخرى ،وحينئذ
نادرا ،مثل قوله:
يكون حلية ظاهرة في الكالم،والسجع موطنه النثر ،وقد يجيء في الشعر ً
فنحن في جزل والروم في وجل
والبر في شُغل

والبحر في خجل

وال يُستحسن السجع إال إذا جاء عفويا ،خاليًا من التكلف فال تجد لبليغ كال ًما يخلو منه،وال تخلو منه سورة
وإن قصرت.
ق َمصفُوفَة * َو َز َرابِي
الموازنة :هي تساوي الفاصلتين في الوزن دون التقفية ،نحو قوله تعالىَ :ونَ َم ِار ُ
َمبثُوثَة فإن مصفوفة ومبثوثة متَّفقتان في الوزن دون التقفية.
ونحو قول الشاعر:

أفاد فساد وقاد فزاد

وساد فجاد وعاد فأفضل

ار لَ ِفي نَ ِعيم*
الترصيع:هو توازن األلفاظ مع توافق األعجاز أو تقاربها،مثال التوافق قوله تعالى ( ِإنَّ األَب َر َ
الص َرا َ
ط ال ُمستَ ِقي َم)
ار َل ِفي َج ِحيم) ومثال التقارب قوله ( َوآتَينَا ُه َما ال ِكتَ َ
اب ال ُمستَ ِبينَ * َو َهدَينَا ُه َما ِ
َو ِإنَّ الفُ َّج َ
الروي ِ أو ما في معناه من الفاصلة بما ليس بالزم في التقفية،
لزوم ما ال يلزم:هو أن يجيء قبل حرف َّ
ويُلتزم في بيتين أو أكثر من «النظم» أو في فاصلتين أو أكثر من (النثر) كقوله تعالى(فَأ َ َّما ال َي ِتي َم فَ َال تَق َهر *
سا ِئ َل فَ َال تَن َهر) وكقول الطغرائي في أول الميته المشهورة:
َوأَ َّما ال َّ
أصالة الرأي صانتني عن الخطل وحلية الفضل زانتني لدى العطل
وكقوله:
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يا محرقًا بالنَّار وجه محبِه

ً
مهال فإنَّ مدامعي تطفيه

احرق بها جسدي وكل جوارحي واحرص على قلبي فإنَّك فيه
وقد يُلتزم أكثر من حرف ،مثل قوله:
كُل واشرب الناس على ِخبرة
وال ت ُصدِقهم إذا حدثوا

فهم يمرون وال يُعذَّبون
فإنهم من عهدهم يكذبون

رد العجز على الصدر
-1رد العجز على الصدر «في النثر» :هو أن يُجعل أحد اللفظين المكررين ،أو المتجانسين ،أو الملحقين بهما
اس َوللاُ أَ َحق
(بأن جمعهما اشتقاق أو شبهه) في أول الفقرة ،ثم ت ُعاد في آخرها ،مثل قوله تعالى( َوتَخشَى النَّ َ
سيالن.
أَن تَخشَا ُه) وقولك( :سائ ُل) اللئيم يرجع ودمعه (سائل)فسائل األول من السؤال ،وسائل الثاني من ال َّ
ونحو قوله تعالى( استَغ ِف ُروا َربَّكُم إِنَّهُ كَانَ َ
ارا) واللذان يجمعهما شبه اشتقاق،مثل قوله تعالى( قَا َل إِنِي
غفَّ ً
ِلعَ َم ِلكُم ِمنَ القَا ِلينَ )
-2رد العجز على الصدر «في النظم» :هو أن يكون أحدهما في آخر البيت ،واآلخر يكون:
إما في صدر المصراع األول ،أو في حشوه ،أو في آخره مثل قول الشاعر:
بسريع
سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داعي النَّدى
ِ
وقوله:
تمتع من شميم عرار نجد

فما بعد العشيَّة من عرار

وقوله:
ذوائب سود كالعناقد أُرسلت

فمن أجلها منَّا النفوس ذوائب

