الفصل الثاني
اإلطار النظري
 .1المبحث األول  :ذو الرمة و شعره
الرمة
أ .ترجمة ذي ّ

امسو غيالن بن عقبة بن مسعود بن حارثة بن عمرو بن ربيعة بن
ملكان بن عدي بن عبد مناة بن ّأد بن طاخبة بن إلياس بن مضر .يكين
الرمة لقب ٔٗ.مسي ذو الرمة (احلبل الصغري) ألنو
أبا احلارث و ذو ّ
وصف وتدا قدمي العهد ال تزال عليو قطعة من احلبل اليت كانوا شدوا هبا

إليو احد جوانب اخليمة ،فقال  :من الرجز "أشعت باقي رمة التقايد".
ّأم ذي الرمة امرأة من بين أسد يقال ذلا ظبية ،وكان لو إخوة
ألبيو و ّأمو شعراء ٔ٘.كان لذي الرمة إخوة ثالثة  :مسعود ،و جرفاس،
وىشام ،كلهم شعراء ٔٙ.إن الواحد من إخوتو كان يقول األبيات فيبين
عليها ذو الرمة أبياتا أخر ،فينشدىا الناس فيغلب عليها لشهرتو وتنسب
إليو.
ولد ذو الرمة يف حدود عام  ٚٚللهجرة ،ويبدو أنو ولد و نشأ
يف البادية ،و تعلّم أصول القراءة والكتابة ،بدليل مانقلو أبو الفرج من أن
احلصني بن عبدة بن نعيم العدوي الذي كان يقرىء األعراب بالبادية
ٔٚ
احتسابا مبا يقيم ذلم صالهتم.
كان ذو الرمة مدور الوجو ،حسن الشعره جعدىا ،أقين ،أنزع،
مفوىا ،إذا كلمك كلمك
خفيف العارضني ،أكحل ،حسن الضحكّ ،
14امحد حسن بسج ،ديوان ذو الرمة( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،الطبعة األولٜٜٔ٘ ،م) صٗ :
15أيب الفرج األصفهاين ،األغاين( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،الطبعة الثانيةٜٜٕٔ ،م) صٙ :
16أيب الفرج األصفهاين ،األغاين  ،...ص ٛ :
17امحد حسن بسج ،ديوان ذو الرمة( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،الطبعة األولٜٜٔ٘ ،م) ص٘ :
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أبلغ الناس ،يضع لسانو حيث يشاء ٔٛ.و قيل فيو  :إنو كان أجنأ سنطا
متساقطا!
كان ذو الرمة ينزل الكوفة ،و البصرة ،ويطيل النزول فيهما،
وكان ديدح األمراء فيهما من أمثال ىالل بن أحوز ادلازين ،وعبد ادللك
بن بشر بن مروان ،و عمر بن ىبرية الفزاري ،و أىم ممدوحيو بالل بن
أيب بردة األشعري ،الذي تويل شؤون الشرطة يف البصرة سنة ٜٔٓه ،مث
تويل أمور البصرة كافة.
ووصل يف تنقالتو إىل دمشق يف عهد ىشام بن عبد ادللك ،ولو
فيو قصائد ،ووصل إيل مكة و مدح و اليها إبراىيم بن ىشام ادلخزومي،
واتصل بأبان بن الوليد عندما تويل أمر بالد فارس و مدحو.
ومن أخباره أنو نزل مع قوم من عشريتو علي عشرية امرىء
القيس ابن عبد مناة ،فلم حيسنوا إليهم ،فانطلق يف ىجائهم ،فهجاه
شاعرىم ىشام ادلرئي ،وتغلب عليو ذو الرمة.

ب.شعره و منزلتو

أكثر شعره تشبيب و بكاء أطالل ،يذىب يف ذلك مذىب
ٜٔ
الرمة نُقط عروس تضمحل عن قليل  ،وأبعار
ذي
شعر
إمنا
اجلاىلني.
ّ
مشم يف أول مشِّها ،مث تعود إيل أرواح البعر ٕٓ.يُعد ذو الرمة
ظباء ذلا ٌّ
مصدرا من مصادر الشعر القدمي و اللغة .وكان ذكي الفؤاد ملما
بالدقائق ،حىت إن جريرا و الفرزدق كانا حيسدانو ،أما الكميت فقال
حني مسع قولو :
ِ
أكثرت من قول ٍ
وعيب على ذي الود لوم العواذل
قائل
أعاذل قد
ُ
ٌ
18أيب الفرج األصفهاين ،األغاين( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،الطبعة الثانيةٜٜٕٔ ،م) صٔٓ :
19أيب زيد زلمد بن أيب اخلطاب القرشي ،مجهرة أشعار العرب( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،الطبعة الثانيةٜٜٕٔ ،م) ،صٖٗ٘ :
20أبي عبد هللا محمد بن عمران بن موسي المرزبان ،المو ّشح( ،بريوت :دار الكتب العلميةٜٜٕٔ ،م) ،صٕٓ٘ :
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ىذا واهلل ملهم  ،وما علم بدوي بدقائق الفطنة و ذخائر كنز العقل ادلعد
ٕٔ
لذي األلباب! أحسن مث أحسن.
يرد علي نفسو احلجة من صاحبو
ذو الرمة خيرب فيُحسن اخلرب  ،مث ّ
ٍ
إنصاف و عفاف
الرد ،مث يعتذر فيحسن التخلص ،مع حس ِن
فيحسن ّ
ٕٕ
يف احلكم.
ج .وفاتو
تويف ذو الرمة سنة  ٔٔٚللهجرة ٕٖ.وىو يف حدود األربعني من
عمره ،و ُدفن بالدو علي مسرية ثالث ليال قبل أن تدخل الدىناء .و
قيل  :إن قربه بأطراف عناق من وسط الدىناء مقابل األواعس  ،وىي
أجبُل شوارع يقابلن الصردية  ،صردية النعام  ،وىذا ادلوضع لبين سعد.

ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.
٘.
.ٙ

الرمة بموضوع "إذا نحن قايسنا"
د .شعر ذي ّ
يف شعر ذي الرمة يف ادلوضوع "إذا حنن قايسنا" أرادت الباحثة
البحر الطويل .وقد وجدت الباحثة ٔ٘ ابيات .اليت كتبت الباحثة فيما
يأيت:
ِ ِ
ِ
الر ُس ْوُم َ ِ
ِ ِ
س
س
أَ َلْ تُ ْسأَِل اليَ ْوَم ُّ
الد َوار ُ
ِبُْزوى َوَى ْل تَ ْدري الق َف ُار البَ َساب ُ
ت علَي ها المرو ِ
مىت الْعه ُد ِمممن حلمها أَْم َك ِم انْ َقضى ِ
ِ
س
ام
ر
ج
ذ
م
ر
مى
د
ال
ن
م
ْ
م
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ََ َْ ْ َ َ
َ
ُ
َ
َ ُ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
س
ص ْحبَِيت
اج ْ
ديَ ٌار ل َم ٍّي ظَ مل م ْن ُد ْون ُ
لنَ ْفس ْي مبَا َى َ
ت َعلَْي َها َو َسا ِو ُ
ِ
َوَال أَنْ َ ِ
س
ك َد ُارَىا
ف ِمبَ ٍّي َالتُ َؤ ِاسْي َ
فَ َكْي َ
ت طَاوي الْ َك ْش ِح َعْن َها فَيَائ ُ
اجلِب ُ م ِ
ِ
س
أَتَى َم ْع َش ُر ْاألَ ْكَر ِاد بَْي ِين َوبَْي نَ َها
َو َح ْوالَن َمرا َو ْ َ
ال الط َوام ُ
ِ
س
ات َغ ْربٍَة
َشطَْو ٌن َوَال الْ ُم ْستَطْ ِر فَ ُ
َوَلْ تَ ْن َس ِين َميما نَ َوى ذَ ُ
ات األََوان ُ

21امحد حسن بسج ،ديوان ذو الرمة( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،الطبعة األولٜٜٔ٘ ،م) صٗ :
22أيب الفرج األصفهاين ،األغاين( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،الطبعة الثانيةٜٜٕٔ ،م) صٕٔ:
23امحد حسن بسج ،ديوان ذو الرمة( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،الطبعة األولٜٜٔ٘ ،م) صٚ :
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.ٚ
.ٛ
.ٜ
ٓٔ.
ٔٔ.
ٕٔ.
ٖٔ.
ٗٔ.
٘ٔ.
.ٔٙ
.ٔٚ
.ٔٛ
.ٜٔ
ٕٓ.
ٕٔ.
ٕٕ.
ٖٕ.
ٕٗ.
ٕ٘.
.ٕٙ
.ٕٚ
.ٕٛ
.ٕٜ

ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ
س
ُزللٌّ ل َدائي م ْن ديَارك نَاك ُ
ِ ِ
ضحى و َسو ُاد َ ِ ِ
س
ُ ًَ َ
الع ْني يف الْ َماء َغام ُ
ِ
ِ
ارس
مشاالً وعن أَدياِن من الفو ُ
بِِو با ِرح راح ِمن ال م ِ ِ
س
َ ٌٌَ َ
صْيف َشام ُ
ٍ ِ
س
فَ َر ً
اشا َوأَ من الْبَ ْق َل َذاو َويَاب ُ
ِ ِ ِ
س
تَ َ
صيم ْف َن َح مىت َما َعن الْع ِّد َحاب ُ
جنُوب وَل ي ْغ ِر ِِ
ِ
س
ٌَْ َ َ ْ
س بو النَ ْخ َل َغار ُ
ِ
س
َو َس ْو ُج الْ َم َه َارى َوا ْمشََع مل ادل َوال ُ
تُ َدا ِرْك بِنَا الوصل النَ و ِاجي ِ
س
َ
َ َْ َ
العَرام ُ
ِ
س
َمحَا َط َوح ْرباءُ الْ َف َال ُمتَ َشا ِو ُ
ان مرتَاب َغي ور ونَافِ
فَ ِري َق ِ
س
ٌ
ْ
ٌ
ُ
ُ
ْ
ْ
َ
ُ
ِ ِ
س
إِلَْي نَا َوَم ْع ُرْو ُ
ف ال َكآبَة َعاب ُ
ِ
ِ
س
نَ َدى المرْم ِل َرلمْتوُ الْع ُ
هاد ال َق َوال ُ
ِ
س
اىا َعانِ ٌ
يُنَاصي َح َش َ
ك ُمتَ َكا ِو ُ
ِ
علَى ِشدمةِ اخلو ِ
س
ف الْ ُم ِح ُّ
َ
َْ
ب ادلُ َخال ُ
ِ
س
ِرَو ٍاء َخ َال َما أَ ْن تَ ِش م
ف الْ َم َعاط ُ
ِ
ِ
ِ ِ
س
إِ َىل نَْبأَة َ
الص ْوت الظبَاءُ ال َك َوان ُ
إِ َىل صحب ِيت بِاللَي ِل ى ٍاد مو ِ
س
اع
ُ َْ ْ ْ َ َُ ُ
ِ ِ ِ
س
َى َوى لَبم َسْتوُ بالْ ُف َؤاد اللَ َواب ُ
ِ
س
صى لَْي َس ْ
ُمتُ ْو َن احلَ َ
ت َعلَْي َها َزلَاب ُ
ِ
اص علَي ها أَرحل وطَنافِ
ٍ
س
خ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
ٌ
ُ
ِ
بِِ
الر ْحل فَ ْو َق العِْي ِ
س َواللَْي ِ
س
ام
د
ل
و
َ
َ
ُ
ُ
ِ ِ ِ ِ
ِِ
س
بو أَ من ُم ْستَ ْرخي الْع َم َامة نَاع ُ

إِ َذا قُ ْلت أَسلُو َعْن ِ
ك يَ َام ُّي َلْ يََزْل
ُ ْْ
ت ِبَْر َع ِاء ال مسبِْيبَ ِة نَظَْرًة
نَظَْر ُ
إىل ظُع ٍن ي ْق ِرضن أجواز م ْش ٍ
رف
ُ َ َ َ ُ
أَلِْف َن اللِّ َوى َح مىت إِ َذا البَ ْرَو ُق ْارَتَى
وأَبصر َن أَ من النم ْقع صار ْ ِ
ت نطَافُوُ
َ ْ َْ
َ ََ
َتَ مم ْل َن ِم ْن قَ ِاع ال َق ِريْنَ ِة بَ ْع َد َىا
إِ َىل َمْن َه ٍل َل تَ ْنتَ ِج ْعوُ بِ َع مك ٍة
فَلَ مما َعرفْ نَا آيَةَ الْبَ ْ ِ
ت
صْ
ني قَلم َ
َ
وقُ ْل ِ
ايب ُى ُم احلَ ُّي فَا ْرفَعُ ْوا
ت أل ْ
َ ُ
َص َح ِ ْ
ت
فَلَ مما َحلِْقنَا بِ ْ
احلُ ُد ْو ِج َوقَ ْد َعلَ ْ
ِ ِ
ات َعْينِ ِو
َوِيف احلَ ِّي ممّ ْن نَتمقي َذ َ
اشةُ َو ْج ِه ِو
َوُم ْستَْب ِشٌر تَ ْب ُدو بَ َش َ
ضابَ َها
تَبَ مس ْم َن َع ْن غٍُّر َكأَ من ُر َ
َعلَى أُقْ ُحو ٍان ِيف َحنَ ِاد ِج ُحمرةٍ
َ ْ
اب اخلُ ُد ْوِر بِ َعْينِ ِو
س أَبْ َو َ
َوخالَ َ
َوأَلْ َم ْح َن لَ ْمحاً ِم ْن ُخ ُد ْوٍد أ َِسْي لَ ٍة
ِ ِ
َكما أَتْ لَع ِ
ص ِرْديٍَة
َ َْ
ت م ْن َْتت أ َْرطى َ
َت َد ُار َم ٍّي أَ ْن تَُز َار َوُزْوُرَىا
نَأ ْ
إِ َذا َْحن ُن َعمر ْسنَا بِأ َْر ٍ
ض َسَرى ِهبَا
إِ َىل فِْت ي ٍة ُشع ٍ
ث َرَمى هبِِ ُم ال َكرى
َ ْ
اخ ْوا فَأَ ْغ َف ْوا ِعْن َد أَيْ ِدي قَ َالئِ ِ
ص
أَنَ َ
ومْنخ ِرِق ِ
ث يَ ْرَتي
الس ْربَ ِال أَ ْش َع َ
َُ َ
إِ َذا َحنََز ِْ
ال ْدَال ُج ثَ ْغَرَة َْحن ِرِه
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ٖٓ.
ٖٔ.
ٕٖ.
ٖٖ.
ٖٗ.
ٖ٘.
.ٖٙ
.ٖٚ
.ٖٛ
.ٖٜ
ٓٗ.
ٔٗ.
ٕٗ.
ٖٗ.
ٗٗ.
٘ٗ.
.ٗٙ
.ٗٚ
.ٗٛ
.ٜٗ
ٓ٘.
ٔ٘.

ِ
ِ
س
قَطاً نَ م
ش َعْن َها ذُ ْو َج َالمْي َد َخام ُ
ِ
ِ
س
إِ َذا َجلملَْتوُ الْ ُمظْل َم ُ
ات احلَنَاد ُ
ك َال ََْتَطَي ِ
الضغَابِ
س
و
لَوُ ُحبُ ٌ
َ
ْ
ُ
ِ
ِ
س
َروايا الفر ِاخ َوالذئاب اللَغا ِو ُ
ِ
س
ِم َن ال َق ْوِم إِمال ا ْذلِِْرب ِز ُّ
ي الْ ُمغَام ُ
ِ
أ َِج ِّدي فَ َق ْد أَقْ و ْ ِ
س
ْ
َ
ت َعلَْيك ْاألََمال ُ
تَ َلَْألَ بِالْغَوِر النُجوم الطَو ِ
س
ام
ْ ُُْ َ ُ
ِ
ِ
س
َعلَى ا ْذلَْول َال َحْتوُ اذلُُم ْوُم اذلََواج ُ
ِ
ِ
س
إِ َىل َحْي ُ
ث َح َاد ْ
ت َع ْن َعنَاق ْاألََواع ُ
ِ
ِ
ِ
س
َم َعاصْي ُرَىا َوالْ َعات َق ُ
ات الْ َع َوان ُ
ِِ ِ ِ
س
بَيَاضاً َوأ َْعلَى َسائر اللَ ْون َوار ُ
م َقالِيتُها فَهي اللُباب ْ ِ
س
َ َْ َْ َ ُ
احلَبائ ُ
ب ِيف النِتَ ِ ِ
َذلا ثِْيل َس ْق ٍ
س
َ
َ
اج ْني َالم ُ
ِ
ِ
س
ت َعْن َها الث َق ُ
أَ ِو ا ْستَأْ َخَر ْ
ال الْ َقنَاع ُ
ِهب ْد ٍر َكما ارتَ مج الْغَمام ِ
س
َ َ ْ
َُ َ
الرَواج ُ
ِ
س
ُ
ص ُد ْوَد الْ َع َذ َارى َو َ
اج َهْت َها ادلَ َجال ُ
ب نَ َفت عْن ها الْغُثَاء ِ
س
َمَر ٍّ ْ َ َ
َ َ
الرَوائ ُ
بِِ
ت فِْي َها ال ُذب َال الْ َقوابِ
َ
س
ل
ع
ش
أ
و
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
س
َوإ ْن َكمرُم ْوا َلْ يَ ْستَط ْعنَا الْ ُم َقاي ُ
ِ
ِ
ف َ ِ
س
َونَ ْقَري َسديْ َ
الش ْحم َوالْ َماءُ َجام ُ
ِ
س
احلَ ِّي َو م
َوِيف ْ
اح ْو َن بَْي ٌ
ض َ
ض قَ َالم ُ
ظُبات السي و ِ
اح ادل َد ِ
ف َوال ِ
س
اع
م
ر
ِ
َ
َ ُ ُُ ْ
َ ُ

اق َىْي ٍم َكأَن َمها
ت لَوُ أ َْعنَ َ
أَقَ ْم ُ
ِ
َوَرْم ٍل َكأ َْوَراك الْ َع َذ َارى قَطَ ْعتُوُ
رَك ٍام تَرى أَثْب ِ
ني تَ ْلتَ َقي
اجوُ ح ْ َ
ُ َ َ َ
ٍ
الد ْم َن عنوُ َوَل تَ ِرد
ت ِّ
َوَماء َىتَ ْك ُ
اجلَبَا َال يَ ْهتَ ِد ْي ِيف فَالتِِو
َخ ِف ِّي ْ
أَقُو ُل لِعجلِى ب ني َميٍّ ود ِ
اح ٍ
س
ْ َ ْ َْ َ َ َ
وَال َْتسِب َش مجي بِ ِ
ك البَ ْي َد ُكلم َما
َ َ
ِ
ٍ
َجَرِام نَ ْف ِس ِو
َوتَ ْهجْي َر قَ مذاف بِأ ْ
اعاتُ ِ
ني َشا ِرٍع
َمَر َ
ك ْال َج َال َما بَ ْ َ
ِ
َسر ِ
ت
اب ْ
اخلُُرْو ِج تَ َش موفَ ْ
َوعْيطاً َكأ ْ َ
ِ
الد ْع ِ
ني ِمثْ َل ِّ
يَُراع ْ َ
ص يَْب ُر ُق َمْت نُوُ
َسبِ ْحالً أَبَا َشر َخ ْ ِ
َحيَا بَناتِِو
ني أ ْ
ْ
ِ
ِ
ضِ
ان َوَلْ ََِي ْد
ك َال ُك ْفأَتَ ْي َها تُْنف َ
ت ِيف َم ْربَ ٍع بَ َكَراتُ َها
إِذَا طََرفَ ْ
ِ
َد َع ُ
اى من فَا ْستَ ْس َم ْع َن م ْن أَيْ َن ِرزُّهُ
ض َن َرْىبَةً
فَيُ ْقبِْل َن إِْربَاباً َويَ ْع ِر ْ
ِ
اطْيل يَستَ َق ِريْن ُك مل قَرارةٍ
َ
َخنَ ُ ْ َ
احلَ ْوذَا ُن َح مىت َكأَن َمها
تَ َع َاىل ِهبَا ْ
إِ َذا َْحن ُن قَايَ ْسنَا أَنَاساً إِ َىل الْعُلَى
ِ
الرْوعُ أَبْ َدى َعلَى الْبُ َرى
نَغَ ُار إ َذا َما َ
وإِنما َخل ْشن ِيف اللِ َق ِاء أ ِ
َعمزةٌ
َ ُ ٌ
َوقَ ْوٍم كَِرٍام أَنْ َك َحْت نَا بَنَاهتِِ ْم

11

 .2المبحث الثاني  :األوزان العروضية
أ .مفهوم األوزان العروضية
كلمة "الوزن" مجعها "األوزان" لغة مأخوذ من (وزن ،يزن ،وزنا،
وزنة) :الشيء ،أي راز ثقلو وخفتو وامتحنو مبا يعادلو ليعرف وزنو .يقال
وزن الشعر ،أي قطعو أو نظمو موافقا للميزان ٕٗ.الوزن اصطالحا يذكر
يف ادلعجم ادلفصل يف علم العروض والقافية و الفنون الشعر وىو" :الوزن
ىو اليقاع احلاصل من الناجتة عن كتابة البيت الشعري كتابة عروضية،
والوزن ىو القياس الذي يعتمده الشعراء يف تأليف أبياهتم ،ومقطوعاهتم،
وقصائدىم .واألوزان الشعرية التقليدية ستة عشر وزنا ،وضع اخلليل بن
ٕ٘
أمحد الفراىيد خسة عشر منها ،ووضع األخفش وزنا واحدا".
و أما العروض لغة فمأخوذ من (عرض ،يعرض ،عرضا،
وعروضا) أي ظهر وبدا ول يدم .و العروض مجعها أعاريض ،الشرط
األول من البيت ٕٙ.وذب بعضهم أىل أن ىذه الكلمة (أوزان الشعر
العريب) تطلق يف اللغة علي أكثر من معين .ومن معاِنا – مكة –
العًتاضها وسط البالد فأطلق علي علمو اسم العروض تيمنأ بيئة مكة
اليت فيها أذلم قواعد الوزن الشعر .وذىب البعض إىل أن العروض اسم
لعمان اليت كان يقيم فيها اخلليل بن أمحد الفراىيد ٕٚ.و العروض
اصطالحا علم بأصول يعرف هبا صحيح أوزان الشعر وفاسدىا وما
ٕٛ
يعًتيها من الزحافات والعلل.

24لويس معلوف ،ادلنجد يف اللغة و األعالم (بريوت :دار ادلشرقٜٔٚٚ ،م) ،صٜٜٛ :
25أميل بديع يعقوب ،ادلعجم ادلفصل يف علم العروض و القافية وفنون الشعر (بريوت :دار الكتب العلميةٜٜٔٔ ،م) ،صٗ٘ٛ :
26لويس معلوف ،ادلنجد يف اللغة و األعالم (بريوت :دار ادلشرقٜٔٚٚ ،م) ،صٜٗٚ :
27غاوي اموتِ ،بور الشعر العريب( ،للبنان :دار الفكرئٜٜٕ ،م) ،صٔٗ :

Mas’an Hamid, Ilmu Arudl dan Qowafi, Surabaya: Al-ikhlas, 1995. Hal. 74
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28

فإذا تضاف الكنمة األوىل (الوزن) إىل الكلمة الثانية (العروضي)
فتكونان تساويان مبا كتبو الدكتور غازي ديوت يف كتابو وىو البحور
الشعرية حيث وضع اخلليل بن أمحد الفراىيد خسة عشر وزنا مسي كل
منها ِبرا تشبيها ذلا بالبحر احلقيقي الذي ال يتناىي مبا يعًتف منو يف
كونو يوزن بو مااليتناىي من الشعر .مث جاء تلميذه األخفش (األوسط)
فاستدرك علي أستاذه اخلليل ِبرا مسي احملدث أو ادلتدارك فأصبح رلموع
البحور ستة عشرا ٕٜ.و مجيع البحور الَرج موازينها عن التفاعيل أو
التفعيالت .والتفعيلة فيو وحدة صوتية التدخل يف حساهبا بداية
الكلمات وِنايتها .فمرة تنتهي التفعيلة يف آخر الكلمة ،فمرة يف
وسطها .فقد تبدأ من ِناية الكلمة وتنتهي ببدء الكلمة اليت تليها .كقول
ادلتنب (الوافر):
اب
ات َح ميت
وتَ ْس ُ
أجابَ َ
ك ُ
هم ال َفلَ َو ُ
بعضها ُ
وى ُم اجلو ُ
َ
أل عْن ُ
ووّزنت الكلمة مبا يقابلها من
فإذا قُطّع ىذا البيت تقطيعا عروضيا ُ
تفعيالت لوجد ما يأيت:
ضها َو ُُهُ ْل َج َوابُو
َجابَ َ
ك بَ ْع ُ
َوتَ ْسأ َُل َع ْن ُُهُ ْل فَلَ َوا َ
ت َحْت َىت أ َ
٘/٘// ٘///٘// ٘///٘// ٘/٘// ٘///٘// ٘///٘//
فَعُ ْولُ ْن
ت
ت فَعُ ْولُ ْن
ت
اعلَ ُ ْ
اعلَ ُ ْ
اعلَ ُ ْ
اعلَ ُ ْ
ت ُم َف َ
ُم َف َ
ُم َف َ
ُم َف َ
فاالتفعيلة الثانية تبدأ من بداية الضمري ادلتصل "ىم" وتنتهي وسط كلمة
ات" .التفعيلة الثالثة تبدأ من أواخر الكلمة السابقة.
أخرى ىو "ال َفلَ َو ُ
أما التفعيلة الرابعة فتنتهي وسط الكلمة "بعض" .واخلامسة تبدأ من
"بعض" وتنتهي وسط كلمة "اجلواب" .وىكذا نالحظ أن بدايات

29غازي ديوتِ ،بور الشعر العريب( ،للبنان :دار الفكرئٜٜٕ ،م) ،صٔٙ :
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التفعيالت وِنايتها قد تتفق أحيانا مع بدايات الكلمات وِنايتها ولكنها
ٖٓ
َتلف معها يف األعم األغلب.
فالوحدة الصوتية كما رأى العروضيون أن صورىا تتكون من
حركة و سكون .وىي:
ٔ .السبب اخلفيف  :وىو يتألف من حرفني أوذلما متحرك وثانيهما
ساكن .حنو َ :لْ – َع ْن – قَ ْد – بَ ْل – كم – َى ْل
ك–
ٕ .السبب الثقيل  :وىو ما يتألف من حرفني متحركني ،حنو  :لَ َ
ك.
بِ َ
ٖ .الوتد اجملموع  :وىو ما يتألف من ثالثة أحرف ،أوذلا وثانيها
ضي.
متحركان والثالث ساكن ،حنو  :إىل – َعلَي  -نَ َع ْم – َم َ
ٗ .الوتد ادلفروق  :وىو ما يتألف من ثالثة أحرف ،أوذلما متحرك
وف –
س – َس َ
وثانيها ساكن وثالثها متحرك ،حنو :أَيْ َن – قَام – لَْي َ
ني.
َحْي ُ
ث – الن – بَ ْ َ
٘ .الفاصلة الصغري  :وىي ما تتألف من أربعة أحرف الثالثة األويل
ت
ضح َك ْ
رح ْ
منها متحركة والرابع ساكن ،حنو  :لَعبَ ْ
ت– َ
ت – فَ َ
بسكون التاء يف األفعال الثالثة ،وحنوَ :ذ َىبًا و رجعا و ذىبوا و
رجعوا.
 .ٙالفاصلة الكربى :وىي ما تتألف من خسة أحرف ،واألربعة األوىل
كة – بر ٍ
منها متحركة واخلامس ساكن ،حنو َ :شجرةٍ – ََثَرةٍ – حر ٍ
كة
َ
ََ
بتنوين التاء يف كل منها.

30 30غازي ديوتِ ،بور الشعر ...صٔٙ :
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وإذا تأملنا الفاصلة الصغرى والفاصلة الكربى ،وجدنا أن كلتيهما تتألف
من مقطعني ،فالفاصلة الصغرى تتألف من سبب ثقيل وآخر خفيف،
ٖٔ
وعلي حني تتألف الفاصلة الكربى من سبب ثقيل ووتد رلموع.
وأما التفعيالت ِبسب استعماذلا علي ادلقاطع فعشرة ،موزونة
علي حنو اليت:
ٔ .فَعُ ْولُ ْن ( ،)٘/٘//وتتكون من وتد رلموع ( )٘//و سبب خفيف
()٘/
ٕ .فَ ِ
اعلُ ْن ( ،)٘//٘/وتتكون من سبب خفيف ( )٘/ووتد رلموع
()٘//
ٖ .م َف ِ
اعْي لُ ْن ( ،)٘/٘/٘//وتتكون من وتد رلموع ( )٘//و سببني
َ
خفيفني ()٘/+٘/
ت (،)٘///٘//وتتكون من وتد رلموع ( )٘//وفاصلة
اعلَ ُ ْ
ُٗ .م َف َ
الصغرى ()٘///
٘ .متَ َف ِ
اعلُ ْن ( ،)٘//٘///وتتكون من فاصلة الصغرى ( )٘///و وتد
ُ
رلموع ()٘//
ت ( ،)/٘/٘/٘/وتتكون من سببني خفيفني ( )٘/+٘/و
َ .ٙم ْفعُ ْوالَ ُ
وتد مفروق ()/٘/
ُ .ٚم ْستَ ْفعِلُ ْن ( ،)٘//٘/٘/وتتكون من سببني خفيفني ( )٘/+٘/ووتد
رلموع ()٘//
ُ .ٛم ْستَ ْف ِع لُ ْن ( ،)٘/ /٘/٘/وتتكون من سبب خفيف ( )٘/ووتد
مفروق ( )/٘/وسبب خفيف ()٘/

31عبد العزيز عتيق ،علم العروض و القافية( ،القاىرة :دار الفاق العربيةٕٓٓٙ ،م) ،صٔٗ :
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 .ٜفَ ِ
اع َالتُ ْن ( ،)٘/٘//٘/وتتكون من سبب خفيف ( )٘/و وتد
رلموع ( )٘//و سبب خفيف ()٘/
ٓٔ .فاَِع َالتُ ْن ( ،)٘/٘/ /٘/وتتكون من وتد مفروق ( )/٘/و
سببني خفيفني ()٘/+٘/
وبعد أن تنظر الباحثة إىل الراء السابقة فتقول أن علم العروض
ىو علم بأصول يعرف هبا صحيح أوزان الشعر وفاسدىا وما يعًتيها من
الزحافات والعلل .وأما الوزن العروضي أو أوزان البحور الشعرية فوضع
اخلليل بن أمحد الفراىيدي خسة عشر وزنا مسي كل منها ِبرا .مث جاء
تلميذه األخفش (األوسط) فاستدرك علي أستاذه اخلليل ِبرا مسي
المحدث أو المتدرك فأصبح رلموع البحور ستة عشر .كل منها
الَرج من التفعيالت اليت تتكون من الوحدة الصوتية.
ب.أنواع األوزان العروضي
أشرفنا سابقا إىل أن اخلليل بن أمحد وضع خسة عشر ِبرا وأن
تلميذه األخفش زاد عليها ِبرا مساه (ادلتدارك) وبذلك أصبح رلموع
البحور ستة عشر ِبرا.
وأحد عشر تسمي سباعية وىي الوافر والكامل واذلزج والرجز
والرمل والسريع وادلنسرح واخلفيف وادلضارع وادلقتضب واجملتث .وسبب
تسميها بالسباعية أِنا مرحلة من أجزاء سباعية يف أصل وضعها .وِبران
يعرفان باخلماسيني وُها  :ادلتقارب وادلتدارك ٖٕ.وأما أجزاءىا فهي:
ِٔ .بر الطويل:
اعي لُن فَعولُن م َف ِ
ِ
ِ
ِ
اعْي لُ ْن
فَعُ ْولُ ْن َم َفاعْي لُ ْن فَعُ ْولُ ْن َم َفاعْي لُ ْن  #فَعُ ْولُ ْن َم َف ْ ْ ُ ْ ْ َ
32أمحد اذلامشي ،ميزان الذىب يف صناعة الشعر العريب( ،القاىرة :مكتبة األدابٜٜٔٚ ،م) ،صٕٜ :

16

ِٕ .بر ادلديد:
اعلُن فَ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اع َالتُ ْن
فَاع َالتُ ْن فَاعلُ ْن فَاع َالتُ ْن  #فَاع َالتُ ْن فَ ْ
ِٖ .بر البسيط:
اعلُن مستَ ْفعِلُن فَ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
اعلُ ْن
ُم ْستَ ْفعلُ ْن فَاعلُ ْن ُم ْستَ ْفعلُ ْن فَاعلُ ْن ُ #م ْستَ ْفعلُ ْن فَ ْ ُ ْ ْ
ِٗ .بر الوافر:
ت فَعُ ْولُ ْن
اعلَ ُ ْ
اعلَ ُ ْ
اعلَ ُ ْ
اعلَ ُ ْ
ت ُم َف َ
ت فَ ُع ْولُ ْن ُ #م َف َ
ت ُم َف َ
ُم َف َ
ِ٘ .بر الكامل:
اعلُن متَ َف ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اعلُ ْن
ُمتَ َفاعلُ ْن ُمتَ َفاعلُ ْن ُمتَ َفاعلُ ْن ُ #متَ َفاعلُ ْن ُمتَ َف ْ ُ
ِ .ٙبر اذلزج:
اعي لُن م َف ِ
ِ
ِ
ِ
اعْي لُ ْن
َم َفاعْي لُ ْن َم َفاعْي لُ ْن َ #م َف ْ ْ َ
ِ .ٚبر الرجز:
ُم ْستَ ْفعِلُ ْن ُم ْستَ ْفعِلُ ْن ُم ْستَ ْفعِلُ ْن ُ #م ْستَ ْفعِلُ ْن ُم ْستَ ْفعِلُ ْن ُم ْستَ ْفعِلُ ْن
ِ .ٛبر الرمل:
اع َالتُن فَ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اع َالتُ ْن
فَاع َالتُ ْن فَاع َالتُ ْن فَاع َالتُ ْن  #فَاع َالتُ ْن فَ ْ
ِ .ٜبر السريع
ِ
ِ
ِ
ِ
ت
ت ُ #م ْستَ ْفعلُ ْن ُم ْستَ ْفعلُ ْن َم ْفعُ ْوَال ُ
ُم ْستَ ْفعلُ ْن ُم ْستَ ْفعلُ ْن َم ْفعُ ْوَال ُ
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ِٓٔ .بر ادلنسرح:
ِ
ِ
ِ
ت ُم ْستَ ْفعِلُ ْن
ت ُم ْستَ ْفعلُ ْن ُ #م ْستَ ْفعلُ ْن َم ْفعُ ْوَال ُ
ُم ْستَ ْفعلُ ْن َم ْفعُ ْوَال ُ
ِٔٔ .بر اخلفيف:
اع َالتُن مستَ ْف ِع لُن فَ ِ
ِ
ِ
ِ
اع َالتُ ْن
ْ
فَاع َالتُ ْن ُم ْستَ ْف ِع لُ ْن فَاع َالتُ ْن  #فَ ْ ُ ْ
ِٕٔ .بر ادلضارع:
اعي لُن فاَِع َالتُن  #م َف ِ
ِ
اعْي لُ ْن فاَِع َالتُ ْن
ْ َ
َم َف ْ ْ
ِٖٔ .بر ادلقتضب:
مفعوالت مستفعلن  #مفعوالت مستفعلن
ِٗٔ .بر اجملتث:
مستفع لن فاعالتن  #مستفع لن فاعالتن
ِ٘ٔ .بر ادلتقارب:
فَعُ ْولُ ْن فَعُ ْولُ ْن فَعُ ْولُ ْن فَعُ ْولُ ْن  #فَعُ ْولُ ْن فَعُ ْولُ ْن فَعُ ْولُ ْن فَعُ ْولُ ْن
ِ .ٔٙبر ادلتدارك:
اعلُن فَ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
اعلُ ْن
فَاعلُ ْن فَاعلُ ْن فَاعلُ ْن فَاعلُ ْن  #فَاعلُ ْن فَاعلُ ْن فَ ْ
ج .أنواع التغييرات في األوزان العروضية
قد مضى تعريف علم العروض بأن علم بأصول يعرف هبا
صحيح أوزان الشعر وفاسدىا وما يعًتيها من الزحافات والعلل .إذاً،
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والذي يغري األوزان العروضية من الزحاف والعلة وما يتولد منهما.
وستبينها الباحثة كلها كما يلي:

التغيير األول :الزحاف

الزحاف تغيري يطرأ علي ثواين األسباب دون األوتاد .وىو غري
الزم مبعين أن دخولو يف بيت من القصيدة اليستلزم دخولو يف بقية
أبياهتا .وىو يصيب اجلزء (أي التفعيلة) حشوا كان ىذا اجلزء ،أم
عروضا ،أم ضربا ٖٖ.ورأى الدكتور غازي ديوت ،وىو يقول" :الزحاف
تغيري ثواين األسباب اخلفيفة أوالثقيلة بتسكني متحرك أو حذف
الساكن ،ويقع يف أول التفعيلة أو وسطها أوآخرىا ويف األعاريض
والضروب أو يف غريُها ،ولكنو اليلتزم يف سائر القصيدة ٖٗ.وكتب السيد
اذلامشي يف كتابو  :الزحاف ىو تغيري يلحق بثواين أسباب األجزاء للبيت
الشعر يف احلشو وغريه ِبيث إنو إذا دخل الزحاف يف أبيات من أبيات
ٖ٘
القصيدة فال َيب التزامو فيما يأيت من بعده من األبيات.
الزحاف نوعان ،ادلفرد وادلركب .فادلفرد ىو الذي يدخل يف
سبب واحد من األجزاء .وادلركب ىو الذي يلحق بسببني من أي جزء.
تغيريات الزحاف ادلفرد َثانية: ٖٙ
(متَفاَ ِعلن) فتصري
ٔ .الضمار :ىو تسكني الثاين ادلتحرك يف ُ
(مْت َفاعلن).
ُ
ٕ .اخلنب :ىو حذف الثاين الساكن كما يف (فَ ِ
اعلُ ْن) فتصري (فَعِلُ ْن).
ِ
(م َفعِلُن).
(متَ َفاعلُن) فتصري ُ
ٖ .الوقص :ىو حذف الثاين ادلتحرك يف ُ
33أميل بديع يعقوب ،ادلعجم ادلفصل يف علم العروض و القافية وفنون الشعر (بريوت :دار الكتب العلميةٜٜٔٔ ،م) ،صٕ٘ٗ :
34غازي ديوتِ ،بور الشعر العريب( ،للبنان :دار الفكرئٜٜٕ ،م) ،صٕٙ :
35أمحد اذلامشي ،ميزان الذىب يف صناعة الشعر العريب( ،القاىرة :مكتبة األدابٜٜٔٚ ،م) ،صٕٔ :
36أمحد اذلامشي ،ميزان الذىب ....صٔٗ :
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الطي :ىو حذف الرابع الساكن كما يف ( ُم ْستَ ْفعِلُ ْن) فتصري
ّٗ .
(م ْستَعلُ ْن).
ُ
ت) فتصري
اعلَ ُ ْ
(م َف َ
٘ .العصب :ىو تسكني اخلامس ادلتحرك يف ُ
اع ْل ُت).
(م َف َ
ُ
 .ٙالقبض :ىو حذف اخلامس الساكن كما يف (فَعُ ْولُ ْن) فتصري
ول).
(فَعُ ُ
(م َفاعلُ ْن).
(م َف َ
اعلَ ُت) فتصري ُ
 .ٚالعقل :ىو حذف اخلامس ادلتحرك يف ُ
(م َف ْعي ُل).
(م َف ْ
اعي لُ ْن) فتصري َ
 .ٛالكف  :ىو حذف السابع الساكن يف َ
(تنبيو) ،اخلنب يدخل عشرة أِبر :البسيط ،الرجز ،الرمل،
الطي
ادلنسرح ،السريع ،ادلديد ،ادلقتضب ،اخلفيف ،اجملتث ،ادلتدارك .و ّ
يدخل خسة أِبر :الرجز ،البسيط ،ادلقتضب ،السريع ،ادلنسريح.
والقبض يدخل أربعة أِبر :الرمل ،اذلزج ،ادلضارع ،اخلفيف .والكف
يدخل سبعة أِبر :الرمل ،اذلزج ،ادلضارع ،اخلفيف ،ادلديد ،الطويل،
اجملتث .والوقص والضمار يدخالن الكامل .والعقص والعصب يدخالن
ٖٚ
الوافر.
تغيريات الزحاف ادلركب األربعة: ٖٛ
الطي يف تفعيلة واحدة ،كحذف سني
ٔ .اخلبل :ىو مركب من اخلنب و ّ
ت)
(مْتعلُ ْن) فينقل إىل (فَعلَ ُ ْ
(م ْستَ ْفعلُ ْن) فتصري ُ
و فاء ُ
ٕ .اخلزل :ىو مركب من الضمار والطي ،كإسكان تاء وحذف ألف
(م ْفتَعلُ ْن)
(مْت َفعلُ ْن) فينقل إىل ُ
(متَ َفاعلُ ْن) فيصري ُ
ُ
37أمحد اذلامشي ،ميزان الذىب ....صٔٗ :
38أمحد اذلامشي ،ميزان الذىب ....صٔٙ :
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ٖ .الشكل :ىو مركب من اخلنب والكف ،كحذف األلف األوىل والنون
عالت)
األخرية من (فاَ َ
عالتُ ْن) فتصري (فَ ُ
ٗ .النقص :ىو مركب من العصب والكف ،كتسكني اخلامس ادلتحرك
ت).
اعلَ ُ ْ
(م َف َ
(م َف َ
اع ْل ُ
ت) فيصري ُ
وحذف السابع الساكن من ُ
اخلزل يدخل ِبر الكامل .واخلبل يدخل أربعة أِبر :البسيط ،الرجز،
السريع ،ادلنسريح .والشكل يدخل أربعة أِبر :اجملتث ،الرمل ،ادلديد،
ٖٜ
اخلفيف .والنقص يدخل ِبر الوافر.
التغيير الثاني :الزحاف الجاري مجري العلة
وىو بعض أنواع الزحاف الداخل علي تفعيلة العروض والضرب.
وقد مسي الزحاف اجلاري رلري العلة ألنو يلتزم يف أبيات القصيدة إذا
ورد يف أول البيت فيها .وىذه األنواع يف القبض واخلنب والعصب
والضمار والطي واخلبل ٗٓ.وىذه الزحاف مكون من ٔٔ أنواع ،ىئٗ:
ٔ .القبض يف عروض الطويل وكذلك يف ضربو ،فيصبح الوزن:
اعي لُن فَعولُن م َف ِ
ِ
ِ
ِ
اعلُ ْن
فَعُولُ ْن َم َفاعْي لُ ْن فَعُولُ ْن َم َفاعلُ ْن  #فَعُولُ ْن َم َف ْ ْ ُ ْ َ
ٕ .اخلنب يف بعض أنواع ادلديد (مبصاحبة احلذف) فيصبح الوزن:
اع َالتُن فَ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اعلُ ْن فَعِ َالتُ ْن
فَاع َالتُ ْن فَاعلُ ْن فَع َالتُ ْن  #فَ ْ
ٖ .اخلنب يف بعض أنواع البسيط ،فيصبح الوزن:
اعلُن مستَ ْفعِلُن فَعِلُن  #مستَ ْفعِلُن فَ ِ
ِ
ِ
اعلُ ْن ُم ْستَ ْفعِلُ ْن
ُْ ْ
ُم ْستَ ْفعلُ ْن فَ ْ ُ ْ ْ ْ
فَعِلُ ْن
ٗ .العصب يف نوع من ضرب الوافر اجملزوء ،فيصبح الوزن:
39أمحد اذلامشي ،ميزان الذىب ....صٔٗ :
40غازي ديوتِ ،بور الشعر العريب( ،للبنان :دار الفكرئٜٜٕ ،م) ،صٕٜ :
Mas’an Hamid. Ilmu Arudh dan Qawafi (Surabaya:Al Ikhlas. 1995) hal 23-23
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41

ت م َف ِ
م َفاعلَ ْ ِ
اعْي لُ ْن
ت َم َفاعْي لُ ْن ُ #م َف َ
ُ َُ
اعلَ ُ ْ َ
٘ .الضمار يف بعض أنواع الكامل (مبصاحبة احلذف) فتصري متَ َف ِ
اعلُ ْن
ُ
إىل ُمْت َفا فينتقل إىل فَ ْعلُ ْن
ت
 .ٙالطي يف بعض أنواع السريع (مبصاحبة الكسف) فتصري َم ْفعُ ْوالَ ُ
إىل َم ْفعُالَ وتنتقل إىل فاَ ِعلُ ْن
 .ٚاخلبلٕٗ يف بعض أنواع أخرى من السريع (مبصاحبة الكسف) تصري
ت إىل َمعُ َال فتنتقل إىل فَعِلُ ْن.
َم ْفعُ َال ُ
الطي يف بعض أنواع ادلنسرح وادلقتضب فتصري ُم ْستَ ْفعِلُ ْن إىل
ّ .ٛ
ُم ْستَعِلُ ْن وتنتقل إىل ُم ْفتَعِلُ ْن.
 .ٜاخلنب يف بعض أنواع من رلزوء اخلفيف (مبصاحبة القصر) فتصري
ُم ْستَ ْفع لُ ْن إىل ُمتَ ْفع ْل
ٓٔ .اخلنب يف بعض أنواع ادلتدارك (مبصاحبة الًتفيل) فتصري فَ ِ
اعلُ ْن إىل
فَعِالَتُ ْن
اعي ُل.
اعي لُ ْن إىل َم َف ْ
ٔٔ .الكف يف بعض أنواع اذلزج فتصري َم َف ْ
التغيير الثالث :العلة
العلة لغة  :ادلرض .ومسيت بذلك ألِنا إذا دخلت التفعيلة
أمرضتها وأضعفتها ،وصارت كالرجل العليل .واصطالحا تغيري يطرأ على
األسباب ،واألوتاد من القصيدة التزمت يف مجيع األبيات ٖٗ.وقال
الدوكتور غازي ديوت يف كتابو ،العلة ىي التغيري الذي يصيب األسباب
واألوتاد يف األعاريض والضروب .وإذا ورد ىذا التغيري يف أول البيت من

42اخلبل ىو حذف الثاين والرابع الساكنني (اخلبل=اخلنب+الطي)
43زلمد بن حسن بن عثمان .ادلرشيد الوايف يف العروض والقوايف(،بريوت :دار الكتب العلميةٕٓٓٗ ،م) ،صٖٖ-ٖٕ :
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قصيدة التزم يف مجيع أبياهتا ٗٗ.ورأى األستاذ مسعى محيد  :العلة ىي
تغيري يف عروض البيت وضربو يلحق بثاين سبب اخلفيف والثقيل وبالوتد
٘ٗ
اجملموع وادلفروق.
العلة يف العروض قسمان  :علة بالزيادة وعلة بالنقصان.

ٗٙ

علل الزيادة:
وتكون ىذه العلل بزيادة حرف واحد أو حرفني يف بعض األعراب ،وىي
ثالثة كاأليت:
ٔ .التذييل :والتذييل زيادة حرف واحد علي آخره وتد رلموع ،ويدخل
يف البحور التالية:
فَ ِ
اعال ْن
اعلُ ْن
فتصري
أ .ادلتدارك
فَ َ
اعال ْن
ُمتَ َفاعلُ ْن
فتصري
ب .الكامل
ُمتَ َف َ
عال ْن
ُم ْستَ ْفعلُ ْن
ج .رلزوء البسيط فتصري
ُم ْستَ ْف َ
ٕ .الًتفيل :والًتفيل زيادة سبب خفيف علي ما آخره وتد رلموع،
ميدخل يف البحور التالية:
أ .ادلتدارك

فتصري

فاَعلُ ْن

اعالتُ ْن
فَ َ

ب .الكامل

فتصري

ُمتَ َفاعلُ ْن

اعالتُ ْن
ُمتَ َف َ

44غازي ديوتِ ،بور الشعر العريب( ،للبنان :دار الفكرئٜٜٕ ،م) ،صٕٙ :
Mas’an Hamid. Ilmu Arudh dan Qawafi (Surabaya:Al Ikhlas. 1995) hal 32

46عبد العزيز عتيق ،علم العروض والقافية( ،بريوت :دارالنهضة العربيةٜٔٛٚ ،م) ،صٔٛٔ :
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45

ٖ .التسبيغ :والتسبيغ زيادة حرف ساكن على ما آخره سبب خفيف،
عالتُ ْن) إىل
وذلك يكون يف ِبر واحد ىو الرمل  ،وفيو تتحول (فَ َ
عالتَان)
(فاَ َ
والعلل اليت تكون بالنقص عشرة: ٗٚ
ٔ .احلذف ىو إسقاط السبب اخلفيف من آخر التفعيلة .ويكون يف
التفعيالت التية:
فَعُ ْو ٘//
فتصري
فَعُ ْولُ ْن ٘/٘//
فَعِ َال ( ٘///فَ ِ
اعلُ ْن)
فتصري
اعالتُ ْن ٘/٘//٘/
فَ َ
م َف ِ
م َف ِ
اع ْي ( ٘/٘//فَعُ ْولُ ْن)
فتصري
اعْي لُ ْن ٘/٘/٘//
َ
َ
ويقع احلذف يف البحور التية  :ادلتقارب يف فَعُ ْولُ ْن وادلديد والرمل
اعالَتُن واذلزج والطويل يف م َف ِ
ِ
اعْي لُ ْن.
َ
واخلفيف يف فَ ْ
ٕ .القطف ىو إسقاط السبب اخلفيف وإسكان ما قبلو يف حنو
اع ْل فتنقل إىل فَعُ ْولُ ْن.
اعلَ ُ ْ
ت فيصري ُم َف َ
ُم َف َ
ٖ .القطع ىو حذف ساكن الوتد اجملموع وإسكان ما قبلو .ويقع يف
التفعيالت التية:
فَ ِ
 فَ ِاع ْل ( ٘/٘/فَ ْعلُ ْن)
فتصري
اعلُ ْن ٘//٘/
٘/٘/٘/
ُم ْستَ ْفعِ ْل
 ُم ْستَ ْفعِلُ ْن  ٘//٘/٘/فتصري(م ْفعُ ْولُ ْن)
َ
متَ َف ِ
 متَ َف ِ٘/٘///
اع ْل
اعلُ ْن  ٘//٘///فتصري
ُ
ُ
(فَعِ َالتُ ْن)
ٗ .القصر إسقاط ساكن السبب اخلفيف وإسكان ادلتحرك:
فَعُ ْو ْل ٘٘//
فَعُ ْولُ ْن  ٘/٘//فتصري
Mas’an Hamid. Ilmu Arudh dan Qawafi (Surabaya:Al Ikhlas. 1995) hal 29-31
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ت ( ٘٘//٘/فَ ِ
فَ ِ
فَ ِ
اعالَ ْن)
اعالَتُ ْن  ٘/٘//٘/فتصري
اعالَ ْ
٘ .البًت وىو إسقاط السبب اخلفيف من آخر التفعيلة ،وحذف ساكن
الوتد اجملموع وتسكني ما قبلو (البًت=احلذف+القطع)
فَ ْع ( ٘/لُ ْن)
فَعُ ْولُ ْن  ٘/٘//فتصري
 .ٙاحلذذ ىو حذف الوتد رلموع من آخر التفعيلة ويكون يف التفعيلة
التية:
متَ َف ِ
ُمتَ َفا ( ٘///فَعِلُ ْن)
اعلُ ْن  ٘//٘///فتصري
ُ
 .ٚالصلم ىو حذف الوتد ادلفروق من آخر التفعيلة.
َم ْفعُو ( ٘/٘/فَ ْعلُ ْن)
ت  /٘/٘/٘/فتصري
َم ْفعُ ْوَال ُ
 .ٛالوقف ىو تسكني السابع ادلتحرك ،أي تسكني آخر التفعيلة
ت ٘٘/٘/٘/
ت  /٘/٘/٘/فتصري
َم ْفعُ ْوَال ْ
َم ْفعُ ْوَال ُ
 .ٜالكسف ىو حذف آخر التفعيلة:
(م ْفعُ ْولُ ْن)
ت  /٘/٘/٘/فتصري
َم ْفعُ ْوَال ُ
َم ْفعُ ْوَال َ ٘/٘/٘/
ٓٔ .التشعيت ىو حذف أول الوتد اجملموع أوثانيها:
فَ ِ
(م ْفعُ ْولُ ْن)
اع َالتُ ْن  ٘/٘//٘/فتصري
فَ َاالتُ ْن َ ٘/٘/٘/
فَالُن أو فَ ِ
فَ ِ
اع ْن ( ٘/٘/فَ ْعلُ ْن)
فتصري
اعلُ ْن ٘//٘/
ْ
التغيير الرابع :العلة الجارية مجرى الزحاف
كان العروضيون قد أوجدوا نوعا آخر وىو العلة اجلارية رلرى
الزحاف .وتتكون ىذه العلة من ثالثة أنواع وىي:
ٔ .التشعيث ،وىو حذف أول الوتد اجملموع ٗٛ.وذلك يكون يف:
48عبد العزيز عتيق ،علم العروض والقافية( ،بريوت :دارالنهضة العربيةٜٔٛٚ ،م) ،صٔٛ٘ :

25

ِ
(م ْفعُ ْولُ ْن) وىذا
أ .فَاع َالتُ ْن :فتصري بالتشعيث (فَالَتُ ْن) وتنقل إىل َ
خاص باجملتث واخلفيف.
ب .فَ ِ
اعلُ ْن :فتصري بالتشعيث (فَالُ ْن) وتنقل إىل (فَ ْعلُ ْن) بسكون
العني ،وىذا خاص بادلتدارك.
ٜٗ
ٕ .احلذف ،وىو إسقاط السبب اخلفيف من التفعيلة.
ويكون يف ذلك العروض األوىل من ادلتقارب (فَعُ ْولُ ْن) فتصري
باحلذف (فَعُ ْو) وتنقل إىل (فَ َع ْل) بتحريك العني وسكون الالم.
ومعين ىذا أن ادلتقارب الذي وزنو يف األصل:
فَعُ ْولُ ْن فَعُ ْولُ ْن فَعُ ْولُ ْن فَعُ ْولُ ْن  #فَعُ ْولُ ْن فَعُ ْولُ ْن فَعُ ْولُ ْن فَعُ ْولُ ْن
َيوز يف عروضو أن تصبح (فَعُ ْو) فتتناوب مع (فَعُ ْولُ ْن) يف بعض
األبيات ،وال تلزم احداُها يف العروض ،وعلى ىذا حيتمل أن َييء
أحد األبيات ىكذا:
فَعُ ْولُ ْن فَعُ ْولُ ْن فَعُ ْولُ ْن فَعُ ْو  #فَعُ ْولُ ْن فَعُ ْولُ ْن فَ ُع ْولُ ْن فَ ُع ْولُ ْن
مع احتمال أن جتيء األبيات األخرى بعروض علي وزن (فَعُ ْولُ ْن)
ٖ .اخلرم :بالراء ادلهملة ،وىو إسقاط أول الوتد اجملموع يف صدر ادلصراء
األول .وذلك يكون يف :
أ .فَعُ ْولُ ْن :فتصري باخلرم (عُ ْولُ ْن) وتنقل إىل (فَ ْعلُ ْن) بسكون العني.
ويكون ىذا يف الطويل وادلتقارب.
ت :فتصري باخلرم (فَ ِ
(م ْفتَعِلُ ْن) ويكون
اعلَ ُ ْ
اعلَ ُ ْ
بُ .م َف َ
ت) وتنقل إىل ُ
ىذا يف الوافر.
اعي لُن :فتصري باخلرم (فَ ِ
ِ
اعْي لُ ْن) وتنقل إىل َم ْفعُ ْولُ ْن) ويكون
جَ .م َف ْ ْ
ىذا يف اذلزج وادلضارع.
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