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 الثاني فصلال
 طارالنظري اإل

 الشابي و شعره القاسم أبو: األول المبحث

 الشابي القاسم يأب ترجمة أ. 

 :والدته

سري  م) وقطع بعد والدته مرحلتني يف ١٩.٩هـ /  ١٣٢٧لقد ولد الشايب عام (

من الزمان االبدى؛ مرحلة ما يقارب القرن على ميالده، ومرحلة قرون يبقى فيها حيا 

عامل  احلامسة والثمانني مليالد الشايب يف ىذا، فنحن نستقبل اليوم الذكر خالل ابداعه. إ

حيرتق شوقا اليه، ويسعى جاهدا بقلبه الطموح،  لود. ذلك اخللود الذى كان الشايباخل

وخياله اخلصب، وشعوره امللتهب، ليبلغ سفح جبله املقدس؛ فإذا به حيلق نسرا جبارا 

حياة  ، واية خارقة يففرف فوق كل الرؤوسروح مساوى ير  ؛ وإذا بالشايبفوق قمة الشاخمة

 تاريخ شعب، ماكان شيئا مذكورا يف ذا مبالد الشاعر، يبىن جمد امة، ويصنعوإ ٨البشر

عوه للنهوض من عامل االدب اليوم؛ لوال ان هتف به من اعماقه ىف حرارة واخالص، يد

 الم، ولقد اختلف املؤرخون حلياة أيب القاسم الشايباخضان املاضى وكهوف الظ نومه يف

لكنهم امجعوا على ان مولده كان حول يوم مولده، والشهر الذى وقع فيه ذلك اليوم؛ و 

بلدة والشابية)) واليه نسيبة،  م) ويف شهر مارس/آذار وكانت والدته يف ١٩٠٩يف سنة (

 وفيها دفن.

 ١٤-١٣كرو. ابو القاسم حممد. دراسات عن الشاىب. ص:  ٨
                                                 



يرمى اليه الشاعر بأشواقه ومهجته،  بناء العامل القدسى، الذىمن أ -إذا  -فهو 

وهو بعيدعنه منتهى البعد، وكأنه وراء هذه احلدود املادية، وبعد هذا الكون املموه، منذ 

ال يقدم  ثورته على هذا الوجود املشوه الذيوالدته احب الياة ىف صميمها، ولذا كثر 

 ينشدها. يله الكاملة اليتللحى، الصورة اجلم

، ان تتحقق للفرد اة املثالية، اراد هلا منذ يوم مولدههناك قيم تتصل باحلي

شعب اىل ارادة احلياة، ال يدعوه إىل ((هذه احلياة)) اليت ذ يدعو الواجلماعة، فهو إ

 ٩.ىل مستقبليجب  عليه خلقه وانشاؤهيعيشها الناس يف يومهم هذا، وإمنا يدعوه إ

ولقد راينا تعميما للفائدة، ان تنهى احلديث عن والدته، ليقف القرىء على 

كتاب ((دراسات عن الشاىب))، حتت عنوان   مبا ذكره االستاذ عامر غديرة، يف .واقعها

 ١٣٢٧( ا انه ولد سنة((حماولة جعل اطار لرتمجة الشاىب)) بنصه وحرفه ((وحنن نعلم يقين

تناقضا كبريا حمادثاتنا مع اوىل االمر،  م) غري انا جند يف مطالعتنا، ويف ١٩٠٩هـ/

ىل مصدر وثيق مثل احلالة املدنية مل حتدث بعد ملدينة، واختالفا، ففكرنا يف الرجوع إ

ة مل لنعلم بالتدقيق سنة الوالدة والشهر واليوم، وحىت الساعة؛ فوجدنا ان احلالة املدني

حتدث بعد مبدينة توزر عند والدة اىب القاسم، فأعملنا الرأى من جديد وطالعنا برخصة 

من عائلته دفرته الزيتوىن، فلم تعثر مع االسف على تاريخ الوالدة، ورجعنا اىل اخيه 

اعر نفسه، ) الغاىن احلياة فلم نره ذكر اال السنة، اما الش١٩٥٥االمني، وقد قدم سنة (

 ٢٤( ١٣٢٧صفر  ٣حياته وال ادرى ما مصدره وهو تاريخ  ريخ نشر يففإنه رضى بتا

قد  السؤال على اسرة الشاعر، فقيل لنا انه حنا يفمث حنن جتاسرنا فأحل ١٠)١٩٠٩فيفريي 

 ٩-٨. ص: ١٩٥٣اكتوبر/تشريب االول.  –خلاص بالشاىب العدد ا - عن جملة الندوة التونسيةالقلييب الشاذىل.  ٩
. ١٩٢٧. على الوجه الثاىن: االدب التونسي، مجع السنوىن. ١٣٢٧صفر  ٣يذكر االستاذ عامر غديرة مصدرا اخذ عنه تاريخ  ١٠

 ٢٠٢ص : 

8 
 

                                                 



 ١٩٠٩.١١افريل  ٣تلك السنة يواقف يوم  ) واملولد يف١٣٢٧ولد حواىل مةلد (يكون 

 ٣فيفريي و  ٢٤) ما بني ١٩٠٩سنة ( ربيع توزر وعلى كل فلقد ولد أيب القاسم يف

 .افريل))

 

 :نشأته

راهيم الشاىب؛ بشابية توزر، من القاسم بن اب القاسم بن حممد بن أيب بونشأ أ

قد قفل من مصر جمازا من االزهار، حيث  كان أبو حممد الشايبو  ١٢جلنوب التونسى.ا

وانا ال نعلم مىت رجع بالضبط، وامنا كل ما اتيح  ١٣درس على الشيخ حممد عبد املشهور.

نسية؛ وان اول ٤طة القضاء ببعض جهات البالد التولنا حتقيقه، هو انه رجع ليتوىل خ

ربيع  ١١تسمية رسيمة اطلعنا عليها هى تسمية ((بسليانة)) ولقد صدر له االمر بتاريخ 

بسنة  ) اي بعد والدة أيب القاسم الشايب١٩١٠مارس/اداء  ٢٢) املوافق (١٣٢٧االول (

 ٢١ قاضيا بقفصة يفظل ابيه، الذى عني  يبا. ومن هنا كانت نشأة شاعرنا يفتقر 

 ١٥ ) ومن قفصة ينتقل يف١٩١١/ ايلول (سبتمبري  ١٤هـ) املوافق  ١٣٢٩رمضان (

قابس ) اىل قابس ومن ١٩١٤جانفىي/كانون  الثاىن ( ١٢هـ) املوفق ( ١٣٣٢صفر (

) ١٤١٧مايو/ايار  ١٤هـ) املوافق ( ١٣٣٥رجب ( ٢٢ ينتقل بتسمية جديدة مؤرخة يف

 ٢١هـ) املوافق ( ١٣٣٧ربيع االول ( ١٧تسمية اخرى بتاريخ اىل جبال تالة. مث تأتى 

) فريحتل الشيخ القاضى اىل جماز الباب. ومن املعقول ان ١٩١٨ديسمبري/ كانون االول 

تنقالته هذه (وال ندرى هل الرحلة تسبق بقليل  بع االب (القاضى) يفمجيع العائلة تت

انه ولد ىف شهر مارس، ويفول ابن شنب ىف  ١٢٤. ص: ١٩٥٢الشاىب حياته وشعره، بريوت.  –كرو. ابو االلقاسم حممد  ١١
 ١٩١٠املرجع املذكور انه ولد سنة 

 ٨٣. ص: ١٩٥٦انظر املهيدى ىف ((االفكار)) ديسمبري/كانون االول والسنوسى ىف كتابه الشاىب حياته وادبه املطبوع بتونس.  ١٢
 ١١. ص: ١٩٢٦اجلوز االول: تونس.  هـ). ١٤االدب التونسي ىف القرن ( السنوسي، زين العابدين. ١٣
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اق باملركز يقغ بعد االتصال بالتسمية االمر الرمسى الذى نذكر دائما تارخيه، ام االلتح

سما وافرا من حياته. وانا بأيام قالئل، ويقضى الطفل ابو القاسم كل هذه الرحالت، ق

العاشرة من عمره، وهو طفل، قد اتفق كل من  ) قد دخل يف١٩١٨جنده يف سنة (

وما ذلك اال النه  ١٤ارغد عيش، وىف اطيب حياة ناه، او قرأنا له، على انه كان يفمسع

، ظل والد ال يغيب عنه ببصره او ببصريته، بل يرعاه بشغف من احلب واحلنان ينشأ يف

 صيلة وكذا، فإنه وجد يفطريق االستقامة والقيم الروحية اال والرتبية االنسانية املوجهة، يف

، واملالحظة الكيسة، والرعاية الدائمة ليل �ار. والدته العطف اململوء باالهتمام الزائد

ومن خالل هذه التنشئة االبوية، وجد شاعرنا تنشئة مرتعة بعوامل دفع لقدراته اخلبيئة، 

١٥وانضاج لرؤيته، ولواقع احلياة، وللكون من حوله، واثراء وتعميق لتجربته الشعورية
 

وجدير بنا، حني نتحدث عن نشأة اىب القاسم الشاىب، ان نذكر ما كتبه اخوه (حممد 

: ((هو من وفيه يقول ما نصه ١٧شاىب)كتاب (ديوان. ابو القاسم ال  يف ١٦امني الشاىب)

ابناء القرن العشرين، الذين نشأوا فيما بني احلربني العامليتني االوىل والثانية، ايام كان 

ص؛ وداة االصالح وانصار املنقو  العامل العرىب يتعثر بني حاضره االليم وما ضيه القريب

تلك الفرتة االنتقالية، امنا يلقون جحودا واذى ال تزيدمها سيطرة الغرب على  اجلديد يف

الشرق، ومشوخه حبضارته، ووثوقه مبصريه، اال احتداما وسطوة لدى فريق واسع من 

الوىل ومل سنته ا لقاسم مبسقط رأسه، فقد خرج عنه يفبو ا. أاخلاصة والعامة على السواء

 ثالثة اشهر، االوىل عند ختانه يف يكد يعرفه اال قليال، اثناء قدمتني اقام فيهما حنوا من

 جولة األ سرة عشرين سنة، ضربت يف اخلامسة من عمره والثا نية زائرا. وقد استغر قت

 ٤٤لقاسم حممد. دراسات عن الشاىب. ص: كرو. ابو ا ١٤
 للجنة الثقافية القومية التونسيةاثر االستقالل. وهو االن رئيس ا هو شقيق اىب القاسم: عني اول وزير للرتبية القومية ١٥
 ١٩٨٨. دار العودة:  بريوت. ديوان اىب القاسم الشاىبامساعيل، عز الدين.  ١٦
 ٥٤٩يف الباب ترمجة حياة الشاعر. ص:   - ديوان اىب القاسم الشاىبالشايب، حممد امني:  ١٧
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 سليانة فتالة، ومن جماز الباب حبرها بالبالد التونسية طوال وعرضا، متنقلة من قابس اىل

حيانا، وعلى نسبه دن من االميال، ما يقدر باملئات اىل رأس اجلبل فزغوان وبني هذه املإ

ذلك اختالف العادات واللهجات واملشاهد الطبيعية. فلم تكن واحة قابس كبسائط 

و كجبل زغوان يكسوه شجر رأس اجلبل، أجماز الباب يغمرها احلصيد، وال هذه كبساتني 

كثلوج تالة، وال حياة الفالحني مبجاز الباب، كحياة  الصنوبر، ومل يكن حر قابس  

اجلنوب .......  صيادى البحر بقابس او رأس اجلبل، وال طباع اهل الشمال كطباع اهل

القاسم، عملت على تضخم جتربته، وتدفق شاعريته، وازدهار  هذه مراحل نشأة أيب

ذا ما استقر بأرض كان ، إيفيده كل عابر سبيل متيقظ واع ريشته، بيد ان الشاعر افاد ما

 ((تونسية)) ربيبها ال ابنها االصيل. فأطلقه هذا املصري من حدود البيئة الضيقة واكسبه

 انسانيةاالفاق.

 

 :صفاته

لقية، ىل جانب صفاته الروحية والنفسية واخلال بأس من ذكر صفاته اجلسدية، إ

ء باالدباء والشعراء الذين ليه التصاقا؛ بدءا بأشقائه، ةانتهاقرب الناس إالىت وصفها أ

عاصرهم، وعرفوه عن قرب حق املعرفة خلقا وخلق، ويقول شقيقه حممد امني الشاىب ىف 

((حنيف اجلسم،  ىل القاسمما نصه يف وصف إ ١٨نتاب ((ديوان ابو القاسم الشاىب))

مديد القامة، قوي البديهية، سريع االنفعال، حاد الذهن، تكفكف رقة طبعه من عرب 

 ١٩٣٤عدد ديسمبري/ كانون االول.  - جملة العامل االدىبالفورتى، عميد البشري و عميد الصحفيني.  ١٨
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عاطفته وحدة ذهنه. يراه اصدقاؤه بشوشا، كرميا، وديعا، متأنقا، طريبا جملالس االدب، 

 ١٩حيب الفكاهة االدبية.

زمة قوية ويراه من مل خيالطه حبيبا حمتشما، ويعرف منه هؤالء واولئك، صراحة حا

شعره  اجتمع هبم؛ وجياهر هبا العموم يف غري ما حترج، مىت لطائه، يفيبديها خلاصة خ

ية سليمة، حاول يؤمن بأن لقاده الفكر رسالة انسان ٢٠ونثره. وكان حمبا لبالده الوطنية.

 قصرية قوال وعمال.اثناء حياته ال جهده ان حيققها يف

 

 

 :دراسته

الكتاب، لفظ بوه بحصيل منذ صباء الباكر حيث احلقه أو القاسم حياة التبدأ أب

سن التاسعة، كان قد حفظ القرآن كله؛ فقرت به عني والده. ولعله  القرآن الكرمي. ويف

ىل دراسة من نوع دراسته، بنفسه على مدى رغب يف ان يوجهه إ قد -اي الوالد  -

ىل ما يطالع من الكتب الىت  ومبادىء العلوم الدينية، ويرشده إ؛ يلقنه علوم العربية، عامني

 كانت حممويها مكتبته.

لوطنية املمتازين اذ ذاك، واحد اعضاء الديوان السياسى للحزب ابنه ىف ذكراه االربعينية املرحوم الطاهر صفر، احد قادة احلركة ا ١٩
احلر الدستورى التونسي مبا خالصنه: (تكلم االستاذ صفر نيابة عن قدماء الصادقية عن شاعرنا الفقيد؛ فأكرب روحه االدبية ونبوغه 

آمال بالده واالمها. وقد ذكر اخلطيب انه  الشعري، واشار اىل الناحية الوطنية، واالحساس الفياض، الذى كان الشاعر يفيض به عن
اجتمع مع فقيدنا الشاىب ىب بلدة الطربقة، حينما كان الشاعر ىف حال شديدة من االمل. وقد دار اذ ذاك احلديث بني الشاعر والزعيم 

طعة شعرية وطنية، ىف الوطنية، عما يؤمل الشعب التونسي، من التقدم. ورثى الشاعر احلال الشعب االن وقد عرب عن ذلك ىف ق
ابو  -. [الشاىب، ابو القاسم: ديوان ١٩٣٤) و ((العامل االديب)) ىف ديسمبري/كانون االول سنة ٢٢نشرهتا جريدة ((العمل)) عدد (

 ]٥٦٥ - ٥٦٤ص :  -القاسم الشاىب 
 ١١. ص: دراسة وتقدمي الدكتور عز الدين امساعيل -الديوان الشاىب، ابو القاسم:  ٢٠
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ىل تونس، لكى يستأنف دراسته تهل عامة الثاين عشر قدم شاعرنا إمس ويف

بو القاسم على نفس د مضى مايقرب من تسع سنوات، حصل أجبامع الزيتونة، وبع

بوه من قبل؛ لكن استعداده كان خمالفا البيه، حيث استأثرت أ ااالجازة الىت حصل عليه

ن يقرأها؛ سواء منها القدمي واحلديث وحيث وين الشعر العريب، الىت اتيح له أباهتمامه دوا

بدأت موهبته الشعرية تتفتق وتتفتح، فاذا به يكتب الشعر، وهو بعد مل يتم عامه 

سم طريقه وعرف قدره. لقد كان الشعر بو القاخلامس عشر. ومنذ ذلك الوقت، عرف أا

 ٢١طريقه، وكان قدره املقدور.

ن يطلع على االداب الغربية أن الشاىب مل يتعلم لغة أجنبية، يستطيع من خالهلا أ

والفكر الغريب؛ بل كانت ثقفته عربية صرفا. لكن هذه الغرابة تزول، عندما نعرف ان 

ن يطلع على جوانب وآفاق ىف التجربة أ -من خالل الرتمجات  -الظروف قد هيأت له، 

رتني، ودي فيين، وبريون، وشلي، : الممثاللة يف أشعار الرومانتكيني؛ أالشعرية الغربية، ممث

وا ن يتعرف على مفهوم الشعر لدي هؤالء، من خالل الكتاب العرب الذين كانوأ

 هذا القرن.ول ىف الربع األ يقودون حركة التجديد الشعرى يف

هذا الصدد، وخباصة ما كتبه العقاد عن  الديوان يف لقد قرأ ما كتبته مدرسة

كدها هذا كله، على أصول أ ري ووظيفته؛ معتمدا يفمفهوم الشعر، وطبيعة العمل الشع

الوقت نفسه، كان الشعراء العرب ىف  لرومانتكيون الغربيون من قبل. ويفالشعراء والنقاد ا

هلموم. وكما كان العقاد كتاباهتم، نفس ا  يشعارهم، وفىؤكدون ىف أي املهجر االمريكي،

ىل قلبه. وهكذا استعاض نا، كان جربان يشعره اقرب الناس إثريا لدي شاعر بأفكاره أ

 ١٢املرجع نفسه. ص:  ٢١
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صوهلا أ دبية، مأثرة يفومبدعات أالشاىب مبا طرحه هؤالء وهؤالء من مفاهيم عصرية، 

 ٢٢دبا.للرمنتيكية، نظرية وأ رةبالرومانتيكية الغربية، عن القراءة املباش

ب الغريب، وحني نذكر هذه الروافد الىت رفدت ثقافة شاعرنا حبصيلة طيبة من االد

ها فين نذكر، بأن الشاىب، قد تثقف ثقافة عربية واسعة؛ وكان والفكر االدىب، ينبغى أ

مل بأطراف خمتلفة عرفة كافية هبا. ولكنه كذلك، قد أ�ا تصدر عن ميرى فيها من رأي، أ

من الثقافة االدبية الغربية، بصورة مباشرة عن طريق الرتمجات؛ وبصورة غري مباشرة، عن 

تونس نفسها؛ فهيأ له هذا  رب، يف مصر وىف املهجر، ويفطريق الكتاب واالدباء الع

 دبية وفكرية ارحب واعمق.طالع، رؤية ااإل

ىل البحث عن مام هذين الطرازين يف دراسته، ومن ثقافة، إلجأ الشاىب إومل ي

ىل جانب نهما؛ بل كان موقفه الذى اختاره إصورة جديدة، يتم فيها التكامل واملواءمة بي

امسا و�ائيا. وهو هبذا املوقف، مل يكن يواجه ىف بيئته التونسية الثقافة العصرية خ

تخلف الفكري واالديب فحسب؛ بل كان يواجه النزعة احملافظة ىف اجملتمع ىف اشكاهلا ال

 ٢٣وصوارها املختلفة، تلك النزعة فضال عن استشراف املستقبل.

 

 :مجالس

ه صدقاؤ شاىب، ومن خالل ما حدثنا به عنه أنشأة ال من خالل مامر معنا يف

نه قد ا كان رجال ناضجا رغم صغر سنه؛ وإعتقاد، بأن شاعرنواملؤجبون به، منيل إىل اإل

اخريات ايامه املليئة  دث عنها وهو يعرف ما هى، وخاصة يفعرف احلياة وبالها، وحت

جمالسه، كان يعرب عن فهمه  ىن الشاىب يفأ بالتأمل والفهم والتذوق. ومن ذلك يبدو لنا،

 ١٣دراسة وتقدمي الدكتور عز الدين امساعيل. ص:  - الديوانالشاىب، ابو القاسم.  ٢٢
 ٦٤كرو. ابو القاسم حممد. دراسات عن الشاىب. ص:  ٢٣
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ىل اللب والصميم منها، بفضل يه منزع العمق، والذهاب مباشرة إفللحياة فهما نزع 

ىل قضاء السنني حاجة إ حساسه الصادق وروحه النرية. وبذلك مل يكن الشاىب ىفإ

 ىل االحاطة جبوهر اجملالس يفليصل يف النهاية إ -حيانا أ -لتجارب والفشل ا الطويلة يف

 الس وجودية؛ وهو نضج من خالهلا يفحياة الشاىب جم و بشئ منه. واجملالس يفحياته، أ

ن صميم احلياة يناديه؛ عشرين ومخسة وعشرين عاما؛ وادرك أحقبة زمنية، ترتاوح بني 

ومن  -وهو حيدثهم  -ىل االخرين يسمعهم وهو ابن هذا العمر السخى القصري إفاصاخ 

قوانينها. و  مث جييبهم مبا يزخر به قلبه، من ثروة هائلة تفيض بإميان مطلق بسنن احلياة

سانه يلهج بنار متأججة من الشوق إىل احلياة، وحب اعتناقها، هل جملس، يرون لوكان أ

 اكرم صورها واخلص عناصرها اجملردة من شوائب القشور، ومبتسر التجارب وهى يف

جلسة مفعمة بالصراحة املتناهية حول ما يعتقد  اخلائبة. وقد جاهر بعض حمدثية يف

ىل فهم احلياة، طريق الشعور امللهم الذى يتجاوز هم ((سلكت إتقدون فقال خياطبويع

م االشكال العقلية، ومنطقها اجلامد وهو حممول على اجنحة من النور. اما انت

طريق املنطق والعقل، املليئة باحلفر واملنعرجات،  رجل، يففسلكتموها متشون على ال

م له سلمتيعون العقل الذي أضو تالبحث والنظر، أ واحليل البليدة، فتضيعون العمر يف

ن نودع الدنيا بربع ىل شيء من جوهر احلياة، إال قبل أالقيادة، فال تكاد نصل معه إ

 ٢٤.ساعة .....))

حدثىن أبو القاسم  : ((وقدبو رقعة ىف جمالسه فيقولويتكلم عنه االستاذ إبراهيم أ

ىل نقطاع إمن حياته الفكرية، هو التنسك واإلول الذى قطعه عن نفسه أن الطور األ

مبا مكث الزمن الطويل نه يقضي اليوم واليومني ال خيرج من معبده؛ ور .. وأ.العبادة..

 ٧٢.كتاب: ((دراسات عن الشايب)) ص: حياة اىل القاسم الشاىبابو رقعة ابراهيم.  ٢٤
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وحدته  ن يأتيه يفاته الدار. وكان يؤمل أو شراب تعذيبا للنفس، وكرها هلبدون طعام أ

 .و الغوث (لست ادري))رتبة القطب أخيربه بالغيب، ويبشره بطائف 

 

 :زواجه

مواجهة مشكلة، من أهم املشاكل الىت تتعرض لكل من  يف -االن  -نر اننا 

ن اخلبار زوجه. وهذه املشكلة عويصة جدا؛ ألراد درس حياة الشايب، وهى مشكلة أ

٢٥ء وقرب العهدحوهلا مضطر به متناقضة، واالن البحث العلمى يوقفه احليا
إن  

و يطيلون احلديث عن يقني وعن غري ما يقني؛ ويذكرون بأن االخباريني يسكتون، أ

تكوين عائلة حسب العرف  رضاء لوالديه وذوية؛ ورغبة يف((أ الشاىب قد تزوج عن كره

حياته الزوجية.  نه مل يكن سعيدا يفد زعم بعضهم، أوق ٢٦التونسيالسائد باجلنوب 

تسم : حممد االمني، وعبد احلميد الشاىب) يبخواه السيدانريق آخر (من بينهم أوهذا ف

ن ابنه ) وإ١٩٣٠( بيه سنةنه تزوج بعد موت أارتياح وثقة، أ عند كل هذا، ويذكر يف

ذ كلنا ) ولعل احلق مع هؤالء وهؤالء؛ إ١٩٣١نوفمرب/تشرين الثاىن ( ٢٩االكرب ولد يوم 

 ٢٧.عند ((الكتابة)) ويتم عند الدخول ن الزواج الشرعي يبتدأم بتونس، أنعل

) وهكذا ١٩٣٠) والدخول سنة (١٩٢٨فلعل الكتابة وقعت حوايل سنة (

) ١٩٣٠الواقع من سنة ( ) ويف١٩٢٨يعترب الشاىب متزوجا يف نظر الشرع منذ سنة (

؛ وكذلك ما جنده من تناقض يام احلمايةأ ؤيد هذا الرأي، الواقع التونسى يففقط. وي

)؛ مث جيعله ىف ١٩٢٨ذ هو جيعله متزوجا سنة (كتاب السنوسى، إ  ظاهر يف

 ٤٨دراسات عن الشاىب. ص:  - حماولة جعل اطار الرتمجة الشاىب -غديرة، عامر  ٢٥
 ٢٠انظر ((جملة االفكار)). عدد: نوفمرب/تشرين الثاىن. ص:  ٢٦
 اي عقد القران بواسطة قاضى الشرع، او ىف احملكمة الشرعية ٢٧

16 
 

                                                 



 ٢٨سهرة باملدرسة السليمانية خى اخلطيبة)) يف) يتكلم عن ((أ١٩٣٠(فيفريي/شباط 

ن تكون له زوجة هذا الصدد أن أهله قد حرصوا، على أ ويقول عبد اهللا شريط يف

لكى يرتك ىف  ٢٩ن يقبل على انتحارما هى عادة األباء واالمهات؛ أي أواوالد، ك

من  ٣٠ىل ان حترم هذه البشريةإاجملموعة البشرية، اعقابا من حلم ودم، ولو ادى ذلك، 

 كانت ستكون هائلة حقا، لو امهله املوت مدة كافية. هذا اعقاب الشاىب الشعرية، الىت

قليل من كثري مما قيل يف زواج الشايب، الذي شغل الدارسني والباحثني، والذي اكتفينا 

  ٣١.منه، بدكر ما يناسب هذه الدراسة

 

 :مرضه

) و ١٩٢٨( يف املدة الزمنية الواقعة بني سنة لقد وقع أبو القاسم الشايب،

 -شكلة السابقة الىت عاجلناها ) فريسة مرض خظري، ربطها كثري من األدباء بامل١٩٣٠(

 ن البحث العلمي،، يعللون وحيللون ويتأولون. غري أووقفوا عندها -مشكلة الزوج  وهي

 ٣٢سنراه. القضية، بالقول الفصل كما سيمكننا يف هذه املرة، من البت يف

ىل اإلطباء. وحنن نه مصاب يشكو علته يف اثناء كل ذلك، وخنتلف إحنن نعلم أ

نه قد انتهى من دراساته الزيتونية واحلقوقية، ومل حياول االرتزاق أ -أيضا  -نعلم 

نه يستقر )؛ وأ١٩٣١نة (وس )١٩٣٠سنة ( نه يكتب كثريا يفه. مث أنا نعلم أبشهادت

 ١٩-١٨-١٥. ص: ابو القاسم الشاىبالسنوسى، زين العابدين.  ٢٨
 االنتحار: بسبب مرض القلب الذى كان يالزمه، والذى يؤدى الزوج معه اىل اهلالك يقول ٢٩
 ٥٩دراسة عن الشاىب. ص:  - الشاىب وهذه احلياةشريط، عبد اهللا.  ٣٠
اىب تاريخ حياته ىف آخر ) اي سنة طبع ديوان، وذكر اخيه حممد االمني الش١٩٨٨كانت زوجته التزال على قيد احلياة سنة ( ٣١

الديوان الذى اخدنا عنه معلومات عن اسرته. وقد اجنب الشاىب منها ولدين، اوهلما: حممد، مسى باسم والد الشاىب، وهو ضابط ىف 
 ]٥٦١ص:  -الديوان  -اجليش التونسى. والثاىن ((جالل)) وهو موظف [الشاىب: حممد امني 

 ٤٩كرو. ابو القاسم حممد. دراسات عن الشاىب. ص:  ٣٢
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بلدة (عني  مني) يفمع أخيه الصغري (حممد األ )١٩٣٢بالشابية ويقضى صيف (

ىل ((املشروحة)) من أرض ) إ١٩٣٣ىل ((توزر)) ويرحتل يف صيف () مث يعود إدراهيم

هذه املدة الىت ينتاهبا  ونس، ويلتحق منها مبسقط رأسه. ويفىل تاجلزائر، مث يذهب إ

ىف مجع  -وهو وتعب  -جزرا، ويشكو فيها علته سوءا ومهادنة، يشرع املرض مدا و 

 .ديوانه

 ر)) ومكث فيها مسرتحيا هادئا. ويفىل ((توز وعندما اطل الشتاء، قدم الشاىب إ

) وحتديدا ١٩٣٣نون االول، سنة (هـ) املواقف شهر ديسمرب/كا ١٣٥٢شهر رمضان (

اشد من ذى مل اقوى و ض هبيئة أملر ) عاوده ا١٩٣٤وائل شهر كانون الثاىن سنة (أ يف

 طلالشتاء بسالم؛ وهكذا كان. وحني أ ىل فراشه كي ميرقبل؛ فراى لزاما عليه أن يأوى إ

ىل ((احلامة)) ساعيا كل جهده للوقوف على الربيع كان شاعرنا يشد رحاله، يف سفر إ

 سبب دائه وتطور علته.

 ادينة (طربقة) فيتحدثمب -بصفة غري واضحة إىل االن  -ثناء ذلك يظهر أ ويف

راد احلياة : ((إذا الشعب يوما أاسي (صفر) ويكتب قصيدته املشهورةىل الزعيم السيإ

) وينزل ببعض ١٩٣٤اوت/ آب ( ٢٦: ومن ((توزر)) يأتى اىل تونس يوم .......))

شهر سبتمرب/ايلول، مث ينتقل منه إىل ضاحية فنادق العاصمة الذى مكث فيه حىت 

((محام االنف)) مع السيدين مازيغ  يقة حنده ىف تلك الصائفة مصورا احلق (اريانة) ((ويف

 واملرض مالزم له، وهو يسعى جاهدا التحفيف وطأته عليه.  والسنوسى))

 

 :وفاته
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يداوى  -حديثنا عن مرضه  يف -صدقائه القاسم الشاىب بقرب أ بالقد تركنا أ

  -تثقل عليه حياته. ولقد تركناه  ليت الشديدة ام للخروج من االملعلته، ويسعى مبساعدهت

بـ ((محام االنف)) مع السيدين زين العابدين السنوسى، ومازيغ.  –كما ذكرنا سابقا 

 ١ولنرتك احلديث لعامر غديرة، الذى يكشف علة وفاته مبا نصه ((مير شهر سبتمرب/ايلول

؟ وحنن كما ذكرنا اداء السل ام مرض القلب ٢والناس يتساءلون عن علته وتتتابع االيام،

ن نذهب أ -ة علة اىب القاسم وظروف وفاته لنحقق بصفة واضحة علمي -سابقا رأينا 

ه ملف. ن كان ل؟ وإن نفتش عن ملفه، إملستشفى الذي ذكر لنا انه مات بهاىل ا

ذلك العهد  ا نص بااليطالية (كان املستشفى يفوقصدنا ((مستشفى احلبيب تامر)) فاذ

 :لطليان)) خيص الشاىب وهذا تعريبهيسمى ((مستشفى ا

 ٢٥٦٧بو القاسم الشاىب حتت عدد أ

 )١٣٥٣اىل  ١٣٢٧: من (ذلك انه حيسب حسابا هجريا سنة ٢٦: العمر

 : االسالمالدين

 : متزوجاحلالة

 : اريانةاملسكن

 )١٩٣٤اكتوبر/آب ( ٣: ىل املستشفىتاريخ الدخول إ

 : مرض القلبالفحص الطىب

 ٣)١٩٣٤اكتوبر/آب ( ٩: تاريخ الوفاة

 ١٦٣كرو. ابو القاسم حممد. دراسات عن الشاىب. ص:    ١
 علته: اي علة املرض الذى اصيب به ابو القاسم الشاىب  ٢
 ٢٥-١٨). ص: ١٩٢٩ديسمرب/كانون االول سنة ( –العدد الثالث  –السنة اخلامسة  -عن جملة ((الفكر)) التونسية   ٣
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  مد االمني الشاىب)) عن وفاته يفحمىل ما قدمناه ما ذكره ((وجيدر بنا نضيف إ

السنة نفسها اصيب بداء تضحم  والذى جاء بالنص التاىل: ((ويف ٤،كتاب ((الديوان))

القلب، وهو ىف الثانية والعشرين من عمره. بيد انه رغن �ى الطبيب مل يقلع عن عمله 

مبجلة ((اوبولو))  ١٩٣٣وواصل انتاجه نثرا وسعرا. وقد نشرت له سنة الفطري، 

الوساط االدبية بالشرق العريب، وإىل أىب املصرية، قصائد عملت على التعريف به ا

 بو شادى تصدير ديوانه ((الينبوع)).القاسم، و كل صديقه الدكتور امحد زكى أ

ف؛ ويقصد املصطافات الصي لشاعر املريض يغادر (توزر) اال يف((مل يكن ا

) واملشروحة ببالد اجلزائر سنة ١٩٣٢اجلبلية كعني دراهم بالشمال التومسي سنة (

غاين احلياة)) بنية طبعه مجع ديوانه ((أ ) يف١٩٣٤) وشرع اثناء مصيف سنة (١٩٣٣(

دبائها؛ لكن باغتته املنية، ) مستعينا ببعض أ((جامة اجلريد)فانسخه بنفسه  ٥مبصر

من  ٢٦وحالت دون ما نوى. فقد انتابه املرض بغاية الشدة، وقصد ((تونس)) يوم 

) مث ١٩٣٤اكتوبر/تشرين االول سنة ( ٩يوم  ٦). تويف سحرا١٩٣٤اغسطس/آب سنة (

مام دار قرب ((توزر)) حيث قربه. مث نقل إىل توزر إ ىل بلده (الشابية)نقل جثمانه إ

 ٧الثقافة بني النخيل)).

 

 

 

 

 وهى السنة الىت نكب فيها ابو القاسم بوفاة والده ١٩٢٩اي سنة   ٤
 حيث تطوع االستاذ امحد زكى ابو شادى لالشراف على طبعه  ٥
 باملستشفى االيطاىل ((القدمي)) حبي ((متفاوري)) ويسمى االن مستشفى احلبيب تامر  ٦
 ٥٦٤-٥٦٣ص: الديوان الشاىب. االمني، حممد.   ٧
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 :هاثار 

بو القاسم الشاىب، فقد تسىن له عاشها أ السن الصغرية القصرية العمر، اليترغم 

ية رادته على التحصيل منذ نعومة اظفاره، ان يغىن املكتبة العربه، وإكائجبهده العلمى، وذ 

 :مبؤلفات ميكن تلحيصها مبا يلي

: وهو جمموع شعره. طبع الول مرة ىف القاهرة سنة اغاىن احلياة .۱

) ١٩٧٠رى بتونس سنة (خ) وطبعة أ١٩٦٦) مث بتونس سنة (١٩٥٥(

 ).١٩٧٢بريوت سنة ( وطبع ايضا يف

حماضرة القاها الشاعر وطبعها  لشعرى عند العرب : وهياخليال ا .۲

 ).١٩٦١) مث اعيد طبعها ىف تونس (١٩٢٩بتونس، سنة (

) ١٩٣٠يوميات كتبها ملدة شهر ونيف سنة ( مذكرات الشايب: وهي .۳

 ).١٩٦٦ونشرت بتونس سنة (

ىل صديقه حممد رسائل الشاىب: وهي جمموعة من الرسائل بعث هبا إ .٤

خرى مع اصدقاء آخرى مع اصدقاء من له رسائل أ. و ..اخللوي ...

) ٤٠) رسالة للشاىب (٣٤تونس وسوريا ومصر وتضم هذه اجملمزعة (

البشروس وتنشرت  ) رسالة لصديقهما حممو٢٠رسال للحليون و (

 ٨).١٩٦٠طبع تونس ( -القاسم حممد كرو  الرسائل بتقدمي أيب

شاعر القاسم هو  بااحث إىل البيان السابق فيقول أن أوبعد أن نظر الب

تونس يف نصف األول من القرن العشرين. وكان والده الشيخ حممد ابن بلقاسم 

 ١٦٣: كرو. ابو القاسم حممد. دراسات عن الشاىب. ص   ٨
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التحق  مث االزهار،قدخترج يف اجلا مع  اىب، الذى يتحدر من أسرة الشابية،الش

 اف ماكان يسمي شهادة التطويع،املطونال يف �اية  جبامعة الزيتونة يف تونس،

 وبعني قاضيا شرعيا متنقال يف املناطق التونسية.

 

 ياحماة الدينب. شعر أبي القاسم الشابي قي باب 
البحر  اراد الباحث يامحاة الدينيف شعر أيب القاسم الشايب يف باب 

 : كتب الباحث فيما يأيت  بيتا, الذي مخسة عشراوقد وجد الباحث الطويل. 

 وهم

 فـََلْم َيْسَمُعواْ َما َردََّدْتُه الَعَواملُِ  ا َقْد نَاَم أَْهُل اْلِعْلِم نـَْوًما مغنَطسً لَ 

َتَصاِممُ   َصْوتًا َصارًِخا ًمَتَصاِعًدا َوَلِكنَّ 
ُ
 ِمَن الرَّْوِح َيْدرِْي ُكنـَُهُه امل

ُهْم كل َمْن ُهَو نَاِئُم  َسيـُْوِقظُ  ُهْم كل َمْن هُ وُ   ِمنـْ  َو َواِجمُ يـَْنِطُق ِمنـْ

 َوَمنُْتْم ِمبِْلِء اَجلْفِن َوالسَّْيُل َداِهمُ  ْم محاَة الدين َسْكَتَة َواِجمٍ َسَكتُّ 

 عالئُم كفٍر ثائٍر َوَمَعاملُِ  ُه َسَكتُّْم َوَقْد ِمشْتَم ظالًما ُغُضْونُ 

 َتُضجُّ َوَها إنَّ الَفَضاَء َمَآمثُِ   َواكُب احلاٍد وراَء سكوِتُكمْ مَ 

ُقْوا   َوالَحْت لآلالِء الصَّباِح عالَِئمُ   َوىلَّ َشَبابُهُ  فليُل النـَّْومِ أَِفيـْ

َنةٌ فدوَن ضَ  ْوُت ِممَّا َأْورَثـَْتُه التََّمائِمُ  ِجْيِج الَفاِسِقْنيَ َسِكيـْ
َ
 ِهَي امل

ْيُن قَاِئمُ   ُحتيي ِيف الِبَالِد نـََوائًِباعوائُد   تُقد قـَُوام الدَّْين والدَّ

ُقْوا َغِميَّةً  َوُهَبوا أَِفيـْ  َوالَ َحتُْجُموا فاملوُت يف اِجلْنبِ َجائِمُ   َهبًَّة َضيـْ
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 َتربقعت الشرَّ الذي الَ يـَُقاِومُ  نَِقاِب الصَّْمِت تـَْنُمومالمحُ فدون 

يَانَِيِة َمْعَشرٌ  فـََقْد َفتَّ ِيف   أَثَاُروا َعَلى اِالْسَالِم َمْن َقْد يـَُهاِجمُ  َزْنِد الدَّ

 سوى مصنع فيه تصاغ السخائم ي الزََّوايَا وأهُلهاَما َهذِ  فـََوااَحلقَّ 

 مُ ائِ ظَ العَ  هُ تَ اِمهْ دَ  نْ اِ  هِ نِ يْ ى دِ لَ عَ   ةً يَّ محَِ  هُ رْ ثِ تَ سْ تَ  ملَْ  نْ مَ  ى اهللاِ حلَِ 

 املُِ ظَ  ةِ انَ يَ الدَّ  وَ ا حنَْ هبَِ وَّ صَ يُ  مِ هُ سْ أَ وا بِ سُ الِ بَ يُـ  ا ملَْ مً وْ قَـ  ى اهللاِ حلَِ 

 

 روضيةأالوزان العألمبحث الثاني : 

 مفهوم الوزن العروضي أ.

قبل أن يبحث الباحث ما يتعلق بتغيريات األوزان العروضية متعمق  

 البحث, فعليها أن يعّرف مصطلحات الوزن العروضي واحدا فواحدا كما يلي :

كلمة "الوزن" مجعها األوزان لغة مأخوذ من "((وزن, يزن, وزنا, وزنة)) : 

نه مبا يعادله ليعرف وزنه. يقال وزن الشعر, أي الشيء, أي راز ثقله وخفته وامتح

.مث الوزن اصطالحا يذكر يف املعجم املفصل يف علم ٩قطعه أو نظمه موافقا للميزان

من الناجتة عن كتابة العروض والقافية وفنون الشعر وهو : "الوزن هو اإليقاع احلاصل 

البيت الشعري كتابة عروضية, والوزن هو القياس الذي يعتمده الشعراء يف تأليف 

أبياهتم, ومقطوعاهتم, وقصائدهم. واألوزان الشعرية التقليدية, ستة عشر وزنا, وضع 

 .١٠اخلليل بن أمحد الفراهيدي مخسة عشر منها, ووضع األخفش وزنا واحدا"

 .۸۹۹ص ه). ۱۹۷۷ ,دار المشرق(بیروت : المنجد في اللغة واألعالم. . لویس معلوف. ۹
 ۱۱٤۱ ,دار الكتب العلمیة(الطبعة األولى.  لمعجم المفصل في علم العروض والقافیة وفنون الشعر.. اأمیل بدیع یعقوب.  ۱۰
 ٤٥۸. ص: )م ۱۹۹۱ه/
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وأما العروض لغة فمأخوذ من "((عرض, يعرض, عرضا, وعروضا)), أي 

. وذهب ١١ظهر وبدا ومل يدم. والعروض مجعها أعاريض الشطر األول من البيت

بعضهم إىل أن هذه الكلمة (أوزان الشعر العريب) تطلق يف اللغة على أكثر من 

إلعرتاضها وسط البالد فأطلق على علمه اسم  -مكة  –معىن. ومن معانيها 

العروض تيمنأ ببيئة مكة اليت فيها أهلم قواعد الوزن الشعر. وذهب البعض إىل أن 

. وأما ١٢م فيها اخلليل بن أمحد الفراهيديالعروض اسم لعمان اليت كان يقي

اصطالح فهو علم يعرف به صحيح الشعر من فاسدها, وما يعرتيه من زحافات 

 .١٣وعلل

فإذا تضاف الكلمة األوىل (الوزن) إىل الكلمة الثانية (العروضي) فتكونان 

تساويان مبا كتبه الدكتور غازي ميوت يف كتابه وهو البحور الشعرية حيث وضع 

اخلليل بن أمحد الفراهيدي مخسة عشر وزنا مسي كل منها حبرا تشبيها هلا بالبحر 

ى مبا يغرتف منه يف كونه يوزن به ما اليتناهى من الشعر. مث احلقيقي الذي ال يتناه

جاء تلميذه األخفش (األوسط) فاستدرك على أستاذه اخلليل حبرا مسي احملدث أو 

. ومجيع البحور ال خترج موازينها عن ١٤املتدارك فأصبح جمموع البحور ستة عشرا 

. والتفعيلة فيه وحدة صوتية ال تدخل يف حساهبا بداية ١٥تالتفاعيل أو التفعيال

الكلمات و�ايتها. فمرة تنتهي التفعيلة يف آخر الكلمة, فمرة يف وسطها. وقد تبدأ 

 اليب تليها. كقول املتنيب (الوافر) من �اية الكلمة وتنتهي ببدء الكلمة

 وَتْسَأُل  َعنُهُم  الَفَلَواُت  َحىتَّ        َأَجاَبَك  بَعُضها  َوُهُم  اَجلَوابُ 

 ٤۹۷: ص المرجع السبق لویس معلوف..  ۱۱
 ۱٤. ص ه) ۱۹۹۲ : دار الفكر, للبناني(. بحور الشعر العربيت. . غازي یمو ۱۲
 ٦. ص : )تب العلمیةدار الك: بیروت (. . المرشد الوافي في العروض والقوافيمحمد بن حسن بن عثمان.  ۱۳
 ۱٦. ص المرجع السابقت. . غازي یمو ۱٤
 ۲۹م). ص :  ۱۹۹۷. (القاھرة : مكتبة اآلداب, میزان الذھب في صناعة شعر العرب . أحمد الھاشمي. ۱٥
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مبا يقابلها من  ت تقطيعا عروضيا وُوزّنت الكلمةفإذا ُقّطع هذا البي

 تفعيالت لُوجد ما يأيت :

 

 َوَتْسَأُل َعنْ 

//٥///٥ 

 مفاعلنت

 ُمهُْل فـََلَوا

//٥///٥ 

 مفاعلنت

 َت َحْتَىت 

//٥///٥ 

 فعولن

 َأَجاَبَك بـَْعـــ

//٥///٥ 

 مفاعلنت

 ـــُضَها َوُمهُلْ 

//٥///٥ 

 مفاعلنت

 َجَوابـُوْ 

//٥/٥ 

 فعولن

 

فالتفعيلة الثانية تبدأ من بداية الضمري املتصل "ُهْم" وتنتهي وسط كلمة أخرى هو 

الكلمة السابقة. أما التفعيلة الرابعة فتنتهي  "الَفَلَواُت". التفعيلة الثالثة تبدأ من أواخر

وسط الكلمة "بـَْعُض". واخلامسة تبدأ من "بـَْعُض" وتنتهي وسط كلمة "اَجلَواُب". 

وهكذا نالحظ أن بدايات التفعيالت و�ايتها قد تتفق أحيانا مع بدايات الكلمات 

 .١٦و�ايتها ولكنها ختتلف معها يف األعم األغلب

فالوحدة الصوتية كما رأى العروضيون أن صورها تتكون من حركة 

 وسكون. فنظروا إىل الكلمة باعتبار احلركات وما معها من سكون. وهي :

 

 ) مثل َكْم, ِمْن, َعْن, َفْن.٥سبب خفيف وهو ما يتألف من حركة وسكون (/ .۱

 َلَك, ِبَك.سبب ثقيل وهو ما يتألف من حركتني (//) مثل  .۲

 ) مثل ِإَىل, َعَلى, َمَىت.٥وتد جمموع وهو ما يتألف من حركتني فسكون (// .۳

 ۱٦. ص جع السبقالمرت.غازي یمو.  ۱٦

25 
 

                                                 



/) مثل قَْاَم, ٥وتد مفروق وهو ما يتألف من حركتني يتوسطهما سكون (/ .٤

 َعْنَك.

 ) مثل َكَتَبْت, َلِعَبْت.٥فاصلة صغرى وتتألف من ثالث حركات فسكون (/// .٥

 . ١٧) مثل َسبَـَقَناْ ٥أربع حركات فسكون (//// فاصلة كربى وتتألف من .٦

ويالحظ أن الفاصلة الصغرى عبارة عن سبب ثقيل وسبب خفيف والفاصلة 

ملَْ أََر َعَلى  {الكربى عبارة عن سبب ثقيل ووتد جمموع. وجيمع املقاطع قولك 

 ١٨}َظْهِر َجَبٍل َمسََكٍة 

فعشرة, موزونة على النحو وأما التفعيالت حبسب استعماهلا على املقاطع 

 اآليت 

 )٥) وسبب خفيف (/٥), وتتكون من وتد جمموع (//٥/٥فعولن (// .۱

 )٥(// ) ووتد جمموع٥), وتتكون من سبب خفيف (/٥//٥فاعلن (/ .۲

) وسببني خفيفني ٥), وتتكون من وتد جمموع (//٥/٥/٥مفاعيلن (// .۳

/)٥+/٥( 

 )٥) وفاصلة صغرى (///٥), وتتكون من وتد جمموع (//٥///٥مفاعلنت (// .٤

 )٥), ووتد جمموع (//٥), وتتكون من فاصلة صغرى (///٥//٥متفاعلن (/// .٥

), ووتد جمموع ٥+/٥ (//), وتتكون من سببني خفيفني٥/٥/٥مفعوالُت (/ .٦

//)٥( 

), ووتد جمموع ٥+/٥), وتتكون من سببني خفيفني (/٥//٥/٥مستفعلن (/ .۷

//)٥( 

 ۲۰. ص . نفس المرجع ۱۷
 ۲۱. ص : )ھـ ۱۳۰۷ ,مكة المكرمة : مكتبة الطالب الجامعي(. العروض والقافیةدراسات في عبد هللا درویش. .  ۱۸
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/) ٥) ووتد مفروق (/٥), وتتكون من سبب حفيف (/٥/ /٥/٥مستفع لن (/ .۸

 )٥وسبب خفيف (/

) ٥) ووتد جمموع (//٥), وتتكون من سبب خفيف (/٥/٥//٥فاعالتن (/ .۹

 )٥وسبب خفيف (/

/) وسببني خفيفني ٥), وتتكون من وتد مفروق (/٥/٥/ /٥فاع التن (/ .۱۰

/)١٩)٥+/٥. 

وبعد أن نظر الباحث إىل اآلراء السابقة فيقول أن علم العروض هو علم 

بأصول يعرف هبا صحيح أوزان الشعر وفاسدها وما يعرتيها من الزحافات والعلل. 

العروضي أو أوزان البحور الشعرية فوضع اخلليل بن أمحد الفراهيدي وأما الوزن 

مخسة عشر وزنا مسي كل منها حبرا. مث جا تلميذه األخفش (األوسط) فاستدرك 

فأصبح جمموع البحور ستة  المتداركأو  المحدثعلى أستاذه اخلليل حبرا مسي 

 لصوتية.عشر. وكل منها ال خترج من التفعيالت اىل تتكون من الوحدة ا

 

 أنواع األوزان العروضية. ب

قد كتب الباحث ما سبق بأن األوزان العروضية أو أوزان البحور عند 

, مث أضاف إليها األخفش األوسط حبرا. بيتااخلليل ان أمحد الفراهيدي مخسة عشرا 

 .مخسة عشرافحينئد تكون 

وأحد عشر تسمى سباعية وهي الوافر والكامل واهلزج الرجز والرمل 

السريع واملنسرح واخلفيف واملضارع واملقتضب واجملتث. وسبب تسميتها بالسباعية و 

 أ�ا مرحلة من أجزاء سباعية يف أصل وضعها.
 ۲۱غازي یموت. المرجع السبق. .  ۱۹

27 
 

                                                 



 , وأما أجزاءها كما يلي :٢٠وحبران يعرفان باخلماسيني, ومها واملتدارك

 لن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلنفعولن مفاعيلن فعولن مفاعي: الطويل  )۱(

 فـََلْم َيْسَمُعواْ َما َردََّدْتُه الَعَواملُِ نـَْوًما ُمَغنَطًسا #  َلَقْد نَاَم أَْهُل اْلِعْلمِ 

 فعولن فعولن فعولن فعولن #  فعولن فعولن فعولن فعولناملتقارب: )۲(

 َواَْيَن اْلِفرَارُ  فَاَْيَن النََّجاةُ  # ُتِطلُّ َحِبْيُس ْاهلََوى َواْلَمَعاِصى

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن #   فاعالتن فاعالتن فاعالتن: الرمل )۳(

 َقْطُر َمْغَناُه َوتَْأِوْيُب اْلشََّمالِ  # اْلبـُْرِد َعفِّي بـَْعَدَك الْ  قِ حْ سَ  لُ ثْ مِ 

 فاعالتن فاعلن فاعالتن  #  فاعالتن فاعلن فاعالتن : املديد  )٤(

 يَا لََبْكٍر اَْيَن اَْيَن اْلِفرَارُ  # ا ِيلْ ُكَلْيًبايَا لََبْكٍر أَْنِشُروْ 

 فاعالتن مستفع لن فاعالتن # فاعالتن مستفع لن فاعالتن : اخلفيف )٥(

 فـََباُدوَىل َوَحلَّْت ُعْلوِيًَّة بِالسَِّخالِ  # بـَْنيَ ُدْوِين امَ ي لِ هْ اَ  لَّ حَ 

ن مستفعلن مستفعلن فاعل:مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن# البسيط )٦(

 فاعلن

 ملَْ يـَْلَقَها ُسْوَقٌة قـَْبِلي َوالَ َمِلكُ  # يَاَحاُر الَ اَْرَمْنيِ ِمْنُكْم ِبَداِهَيةٍ  

 # مستفعلن مستفعلن مستفعلن:مستفعلن مستفعلن مستفعلن الرجز )۷(

 رْ بُـ الزُّ  لَ ثْ ا مِ اهتَِ يَ ى اَ رَ ي تَـ رِ فْ #  قَـ  ةٌ ارَ ى جَ مَ يْ لَ سُ  ذْ ى اِ مَ لْ سُ لِ  ارٌ دَ 

 مستفعلن مستفعلن مفعوالت # مستفعلن مستفعلن مفعوالت : السريع )۸(

 رُ دَ كَ   هُ شُ يْ عَ  ِينٍّ غَ  نْ مِ  مْ # كَ  هُ لُ دِ عْ يَـ  ءَ يْ شَ  الَ  نْ مَ  انَ حَ بْ سُ 

 مستفعلن مفعوالت مستفعلن # مستفعلن مفعوالت مستفعلن :املنسرح )۹(

 ِشْي ِيف ِمْصرِِه اْلُعَرفَاِانَّ اْبَن َزْيٍد الَ زَْاَل ُمْستَـْعِمالً # لِْلَخْريِ يـُفْ 

 ۲۹أحمد الھاشمي. المرجع السبق. ص .  ۲۰
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مستفع لن فاعلنت مستفعلن # مستفع لن  : اجملتث )۱۰(

 ٢١فاعلنت مستفعلن

 لن فاعلنت مستفع لن فاعلنت # مستفعفصار : 

ْيٌص # َواْلَوْجُه ِمْثُل ْاِهلَاللِ  َها مخَِ  اَْلَبْطُن ِمنـْ

 مفاعلنت مفاعلنت فعولن # مفاعلنت مفاعلنت فعولن: الوافر )۱۱(

 لََنا َغَنٌم ُنَسوِّ قـَُها ِغزَاٌر # َكَأنَّ قـُُرْوَن ِجلَِّتَها اْلِعِصيُّ 

اعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن # متفاعلن متف: الكامل )۱۲(

 متفاعلن

َوِاَذا َصَحْوُت َفَما اَُقصُِّر َعْن َنَدا # وََكَما َعِلْمِت َمشَائِِلي 

 يمِ رُّ كَ َوتَ 

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن # مفاعيلن مفاعيلن  : اهلزج )۱۳(

 ٢٢لنمفاعي

 مفاعيلن مفاعيلن # مفاعيلن مفاعيلنفصار : 

 َعَفا ِمْن َأِل لَيـَْلي السَّْهُب # فَاْالَْمَالُح فَاْلَغْمرُ 

مفاعيلن فاع التن مفاعيلن # مفاعيلن فاع التن : املضارع )۱٤(

 مفاعيلن

 اَدَعاِين ِاَىل ُسَعاَدا # َدَواِعي َهَوى ُسَعادَ 

:مفعوالت مستفعلن مستفعلن # مفعوالت مستفعلن  املقتضب )۱٥(

 ٢٣مستفعلن

 . البحر المجتث یكون مجزوءا دائما ۲۱
 . البحر الھزج یكون مجزوءا دائما ۲۲
 . البحر المقتضب یكون مجزوءا دائما ۲۳
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 مفعوالت مستفعلن # مفعوالت مستفعلنفصار : 

بَـَلْت َفالَّ   ٌح َهلَا # َعاِرَضاِن َكالسََّبحِ اَقـْ

فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن # فاعلن فاعلن  : املتدارك )۱٦(

 فاعلن فاعلن

 َماَكاَن ِمْن َعاِمرٍ  انَ ا كَ مَ  دَ عْ بَـ ا # احلًِ ا صَ مً الِ سَ  رٌ امِ ا عَ نَ  اءَ جَ 

 أنواع التغييرات في األوزان العروضية .ج

عرف هبا صحيح أوزان قد مضى تعريف علم العروض بأن علم بأصول ي

الشعر وفاسدها وما يعرتيها من الزحافات والعلل. إذاً, والذي يغري األوزان العروضية 

 من الزحاف والعلة وما يتولد منهما. وسيبينها الباحث كلها كما يلي :

 التغيير األول : الزحاف

الزحاف تغيري يطرأ على ثواين األسباب دون األوتاد. وهو غري الزم مبعىن 

ّن دخوله يف بيت من القصيدة ال يستلزم دخوله يف بقية أبياهتا. وهو يصيب اجلزء أ

. ورأى الدكتور غازي ٢٤(أي التفعيلة) حشوا كان هذا اجلزء, أم عروضا, أم ضربا

 ميوت, وهو يقول : "الزحاف تغيري ثواين األسباب اخلفيفة أو الثقيلة بتسكني

متحرك أو حذف الساكن, ويقع يف أول التفعيلة أو وسطها أو آخرها ويف 

. وكتب ٢٥األعاريض والضروب أو يف غريمها, ولكنه ال يلتزم يف سائر القصيدة"

السيد اهلامشي يف كتابه : الزحاف هو تغيري يلحق بثواين أسباب األجزاء للبيت 

شو وغريه حبيث إنه إذا دخل الزحاف يف أبيات من أبيات القصيدة الشعري يف احل

. والزحاف عند أستاذنا مسعى ٢٦فال جيب التزامه فيما يأيت من بعده من األبيات

 ۲٥٤أمیل بدیع یعقوب. المرجع البق. ص .  ۲٤
 ۲٦. غازي یموت. المرجع السبق. ص  ۲٥
 ۱۲. أحمد الھاشمي. المرجع السبق. ص  ۲٦
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محيد, الزحاف هو تغيري يلحق بثاين السبيب اخلفيف والثقيل يف التفعيالت اليت 

 .٢٧يتتكون يف حشو الب

. فاملفرد هو الذي يدخل يف سبب واحد ٢٨الزحاف نوعان, املفرد واملركب

 من األجزاء. املراكب هو الذي يلحق بسببني من أي جزء.

 

 :  ٢٩وتنتقسم تغيريات الزحاف املفرد إىل مثانية

اخلنب, وهو حذف ثاين التفعيلة الساكن, وهو حيصل يف البحور العشرة  )أ (

اآلتية : البسيط والرجز والرمل واملنسرخ والسريع واملديد واملقتضب 

 واخلفيف واجملتث واملتدارك.

 التفعلية املخبونة التفعيلة الساملة

 ٥/// َفِعُلنْ  ٥//٥/ فَاِعُلنْ 

 /٥/٥// َمُعْوَالتُ  /٥/٥/٥/ تُ َمْفُعْوالَ 

 ٥//٥// ُمتَـْفِعُلنْ  ٥//٥/٥/ ُمْستَـْفِعُلنْ 

 ٥/٥/// َفِعالَُتنْ  ٥/٥//٥/ فَاِعالَُتنْ 

 املثل من فَاِعالَُتْن تصري َفِعالَُتْن كقول الشاعر : 

َقاُد لِْلحــــــَ # ـ  ِفى َلُه  (ـِق َوَمْن ُيْصـ)ــــقِّ َوَمْن ُيصْ َقلَّ َمْن يـَنـْ

 

 الوقص, هو حذف الثاين املتحرك ويصيب البحر الكامل فقط. )ب (

 التفعلية املوقوصة التفعيلة الساملة

 ۲٦. مسعى حمید. المرجع السبق.  ص  ۲۷
 ۱۲.أحمد الھاشمي. المرجع السبق. ص  ۲۸
 ۲۸ - ۲٦لسبق. ص . غازي یموت. المرجع ا ۲۹
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 ٥//٥// ُمَفاِعُلنْ  ٥//٥/// متفاعلن

َحرِميِِْه ِبَسْيِفِه # َوُرحمِِْه َونـَْبِلِه َويـَتَِّقى (َيُذْبُب  َيُذبُّ َعنْ كقول الشاعر : 

 َعْن)

 

حذف الرابع الساكن ويقع يف البحور اخلمسة اآلتية احلذف أو الطّي, هو  )ج (

 : الرجز والبسيط واملقتضب والسريع واملنسرح

 التفعلية احملذوفة التفعيلة الساملة

 ٥///٥/ ُمْسَتِعُلْن/ ُمْفَتِعُلنْ  ٥//٥/٥/ ُمْستَـْفِعُلنْ 

 /٥//٥/ َمْفُعَالتُ  /٥/٥/٥/ َمْفُعْوَالتُ 

 ٥///// نْ ُمتَـَفِعلُ  ٥//٥/// ُمتَـَفاِعُلنْ 

 املثل من ُمْستَـْفِعُلْن تصري ُمْسَتِعُلْن فتنقل إىل ُمْفَتِعُلْن كقول الشاعر : 

 َقْت َصْفَرتَه # َجَواُب آفَاٍق َمرَاَمْت َسْفَرَتْه (ِاْصِفُر رَا)ِاْصِفُر رَاَأْكرِْم ِبِه 

القبض, وهو حذف اخلامس الساكن وهو يصيب البحور األربعة اآلتية :  )د (

 ويل واهلزج واملتقارب واملضارع.الط

 التفعلية املقبوضة التفعيلة الساملة

 /٥// فـَُعْولُ  ٥/٥// فـَُعْوُلنْ 

ُلنْ   ٥//٥// َمَفاِعُلنْ  ٥/٥/٥// َمَفاِعيـْ

 املثل من فـَُعْوُلْن تصري فَـُعْوُل كقول الشاعر : 

ْيٍل # َوَصْدٍر َرِحْيٍب َوَحلِّ ا ُمْورَ تـََلقَّ األُ   َحلرَْج (أُُمْوَر)ِبَصْربٍ مجَِ

 العقل, هو حذف اخلامس املتحرك ويصيب البحر الوافر. )ه (
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 التفعلية املعقولة التفعيلة الساملة

/ َمَفاِعُلنْ  ٥///٥// ُمَفاَعَلُنتْ   ٥//٥// ُمَفاَعُنتْ

ُر ُمَفاَعُنتْ فتَـْنِقُل ِإَىل َمَفاِعُلْن كقول الشاعر :  ُمفاََعَلُنتْ ُتِصيـْ

)حُ ِمْن َصباً ُه اَألْروا # تـَُعفِّي َرمسَْ   َوِمْن َمشَِلْي (حُ ِمْن َصَنبْ

 

الكف, هو حذف السابع الساكن, وهو يقع يف البحور السبعة اآلتية :  )و (

 الرمل واهلزج واملضارع واخلفيف واملديد والطويل واجملتث.

 التفعلية املكفوفة التفعيلة الساملة

 /٥//٥/ فَاِعُالتُ  ٥/٥//٥/ فَاِعالَُتنْ 

 //٥/٥/ ُمْستَـْفِع لُ  ٥//٥/٥/ ُمْستَـْفِع ُلنْ 

 /٥/٥// َمَفاِعْيلُ  ٥/٥/٥// َمَفاِعيـُُلنْ 

 /٥//٥/ فَاِع ُالتُ  ٥/٥//٥/ فَاِع الَُتنْ 

ُر ُمفاَِعْيُل كقول الشاعر يف البحر اهلزج : ُلْن ُتِصيـْ  املثل من َمفاَِعيـْ

 ْوِت (َهلَا َعْشُر)َدَجاَجاٍت # َوِدْيٌك َحَسُن الصَّ  َهلَا َعْشرُ 

 اإلضمار, هو تسكني الثاين املتحرك, وهو خاص بالبحر الكامل )ز (

 التفعلية املعقولة التفعيلة الساملة

َفاِعَلْن/ ُمْستَـْفِعُلنْ  ٥//٥/// ُمتَـَفاِعَلنْ   ٥//٥/٥/ ُمتـْ

َفاِعَلْن فتنقل ُمْستَـْفِعُلْن كقول الشاعر :  املثل ُمتَـَفاِعَلْن تصري ُمتـْ

 ُنبَ ِمْن ِفرَاِق َأِحبَّتــــِْي # َوَحتُسُّ نـَْفِسْي بِاَحلَماِم َفأْصَبُح (ِإْننِـْي َألَْجـــ) َألَجْ إينِّْ 

 العصب, هو تسكني اخلامس املتحرك, وهو خاص بالبحر الوافر. )ح (
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 التفعلية املعقولة التفعيلة الساملة

ُلنْ  ٥///٥// َمَفاَعَلُنتْ  / َمَفاِعيـْ  ٥/٥/٥// َمَفاَعْلُنتْ

 ِعْنَدُه أََدٌب # َصَداَقُة ِمثْـُلُه أََدُب (َأٌخ ِيلْ) َأٌخ ِيلْ كقول الشاعر : 

 

وأما الزحاف املركب أو املزدوج, وذلك عندما يكون يف التفعيلة أي اجلزء) 

 : ٣٠رحافان, أي تغيريان.وهو أربعة أنواع

هو حذف الثاين والرابع الساكنني من اجلزء (التفعيلة), أي هو اخلبل و  )أ (

, فتصبح ُمْستَـْفِعُلنْ اجتماع اخلنب والطي (اخلبل=اخلنب+الطّي), ويدخل 

 , وذلك يف البسيط والرجز واملنسرخ والسريع.ُمَتِعُلنْ 

اخلزل هو تسكني الثاين املتحرك وحذف الرابع الساكن من اجلزء,  أي هو  )ب (

, ُمتَـَفاِعُلنْ اإلضمار والطّي (اخلزل=اإلضمار+الطّي), ويدخل اجتماع 

َفِعُلنْ فتصبح   , وذلك يف الكامل.ُمْفَتِعُلنْ , وتنقل إىل ُمتـْ

الشكل هو حذف الثاين والسابع الساكنني من اجلزء, أي هو اجتماع  )ج (

 َفِعَالتُ , فتصبح فَاِعَال ُتنْ اخلنب والكّف (الشكل=اخلنب+الكّف), ويدخل 

 ذلك يف املديد والرمل واخلفيف واجملتّث.و 

النقص هو تسكني اخلامس وحذف السابع الساكن من اجلزء, أي هو  )د (

, ُمَفاَعَلُنتْ اجتماع العصب والكّف (النقص=العصب+الكّف), ويدخل 

 , وذلك يف حبر الوافر.َمَفاِعْيلُ , وتنقل إىل ُمَفاَعْلتُ فتصبح 

 

 

 ۲٥۷-۲٥٦. إمیل بدیع یعقوب.المرجع السبق. ص :  ۳۰
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 ي مجرى العلةالتغيير الثاني : الزحاف الجار 

وهو بعض أنواع الزحاف الداخل على تفعيلة العروض والضرب. وقد مسي 

الزحاف اجلاري جمرى العلة ألنه يلتزم يف أبيات القصيدة إذا ورد يف أول البيت فيها. 

حاف . وهذا الز ٣١وهذه األنواع يف القبض واخلنب والعصب واإلضمار والطي واخلبل

 :٣٢مكّون  ن أنواع هي

 القبض يف عروض الطويل وكذالك يف ضربه, فيصبح الوزن : )أ (

 َمَفاِعُلنْ # فعولن مفاعيلن فعولن  َمَفاِعُلنْ فعولن مفاعيلن فعولن 

 : ٣٣كقول امرئ القيس

 ُجْلُجلِ # والَ ِسَيَما يـَْوٌم ِبَداَرِة  َصاِلحٍ يـَْوٍم َلَك ِمنـُْهنَّ  َأالَ ُربَّ  

 اخلنب يف بعض أنواع املديد (مبصاحبة احلذف) فيصبح الوزن : )ب (

 َفِعالَُتنْ # فاعالتن فاعلن  َفِعالَُتنْ فاعالتن فاعلن 

 اخلنب يف بعض أنواع البسيط, فيصبح الوزن : )ج (

 َفِعُلنْ # مستفعلن فاعلن مستفعلن  َفِعُلنْ مستفعلن فاعلن مستفعلن 

 : ٣٤كقول الشاعر

 ُخُلِقيْ # وَساِئِل الَقْوِم ما َجمِْدْي وما  َرتُهُ ال َتْسَأِيل النَّاًس َما ماِيلْ وَكثْـ 

 العصب يف نوع من ضرب الوافر اجملزوء, فيصبح الوزن : )د (

ُلنْ ُمَفاَعَلُنتْ  ُلنْ اَعَلُنتْ # ُمفَ  َمَفاِعيـْ  َمَفاِعيـْ

 َوتـَْعِصْينِـــــيْ كقول الشاعر : أَُعاتُِبها وآَمَرها # فـَتَـْقِضبُنِــــْي 

 ۲۹. غازي یموت.المرجع السبق. ص  ۳۱
 ۳٤-۳۲. مسعى حمید. المرجع السبق. ص :  ۳۲
 ۱۰۲. إمیل بدیع یعقوب. المرجع السبق. ص  ۳۳
 ٦۹. نفس المرجع. ص  ۳٤
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إىل  ُمتَـَفاِعُلنْ اإلضمار يف بعض أنواع الكامل (مبصاحبة احلذف) فتصري  )ه (

َفا  كقول الشاعر :  فـَْعُلْن.فنيتقل إىل  ُمتـْ

يَاِر ِبرَاَمِتْنيَ فـََعاقِ   َقْطرُ ٌل # َدَرَسْت َوَغيـََّر َرْمسَها الْ ِلَمِن الدِّ

(مبصاحبة الكسف) فتصري َمْفُعْوَالُت إىل  ٣٥الطي يف بعض أنواع السريع )و (

 َمْفُعالَ وتنتقل إىل فَاِعَلْن.

 ُحمْــــِولُ َهاَج اهلََوى َرْسٌم ِبَذاِت الَغَضا # ُخمْلْوِلٌق ُمْستَـْعِجٌم 

أنواع السريع (مبصاحبة والوقف) فتصري َمْفُعْوَالُت إىل  والطي يف بعض

 َمْفُعَالْت وتنتقل إىل فَاِعَالنْ 

 َد اَحلرِْيصْ َقْد يُْدرُِك الـــــُمْبِطُئ ِمْن َحظِِّه # َوالـَحــــظُّ َقْد َيْسِبُق ُجهْ 

بعض أنواع أخرى من السريع (مبصاحبة الكسف) تصري  يف ٣٦اخلبل )ز (

 َمْفُعَالُت إىل َمُعالَ فتنتقل إىل َفِعُلْن. كقول الشاعر :

 َكِدرُ # َكْم ِمْن ِغَىن َعْيُشه   ِدلُهُ ُسْبَحاَن َمْن ال َشْيَء يـَعْ 

 ُمْسَتِعُلنْ إىل  ُمْستَـْفِعُلنْ الطّي يف بعض أنواع املنسرخ واملقتضب فتصري  )ح (

 . كقول الشاعر (املنسرخ) :ُمْفَتِعُلنْ نتقل إىل وت

 ِه الُعَرفَاِإنَّ اْبَن َزيٍد َالزَاَل ُمْستَـْعِمالً # لِلَخْريِ يـَْفَشى يف ِمْصرِ 

اخلنب يف بعض األنواع من جمزوء اخلفيف (مبصاحبة القصر) فتصري    )ط (

 كقول الشاعر :  ُمتَـْفِع لْ إىل  ُمْستَـْفِع ُلنْ 

 َيِسيـْرُ ْن ملَْ َتُكْو # نـُْوا َغَضْبُتْم ُكلُّ ِخْطٍب إ

 ۹٤. نفس المرحع. ص  ۳٥
 (الخبل=الخبن+الطّي). الخبل ھو حدف الثاني والرابع الساكنین  ۳٦
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,  َفِعَالُتنْ إىل  فَاِعُلنْ اخلنب يف بعض أنواع املتدارك (مبصاحبة الرتفيل) فتصري  )ي (

 كقول الشاعر :

 ــَمَلَوانِ # َقْد َكَساهاَ اْلَبالَ الْـــ ـــــِر َعَمانِ َداَر َسْعِدي ِبِسحْ 

ُلنْ مَ الكف يف بعض أنواع اهلزج فتصري  )ك (  .َمَفاِعْيلُ إىل  َفاِعيـْ

 

 التغيير الثالث : العلة

العلة لغة : املرض. ومسيت بذلك ؛ أل�ا إذا دخلت التفعيلة أمرضتها 

وأضعفتها, وصارت كالرجل العليل. واصطالحا تغيري يطرأ على األسباب, واألوتاد 

. وقال الدكتور غازي ميوت يف كتابه, العلة ٣٧من القصيدة التزمت يف مجيع األبيات 

هي التغيري الذي يصيب األسباب واألوتاد يف األعاريض والضروب. وإذا ورد هذا 

. ورأى األستاذ مسعى محيد ٣٨التغيري يف أول بيت من القصيدة التزم يف مجيع أبياهتا

: العلة هي تغيري يف عروض البيت وضربه يلحق بثاين سبيب اخلفيف والثقيل وبالوتد 

 .٣٩اجملموع واملفروق

 ٤٠العلل نوعان : إحدامها تسمى بالزيادة واألخرى تسمى بالنقص

 فأما العلل اليت تكون بالزيادة فثالث :

 الرتفيل, هو زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد جمموع. واملثل كما يلي: )أ (

 (املتدارك) ٥/٥//٥/ فَاِعالَُتنْ  ٥//٥/ فَاِعُلْن 

ِينْ)(ـــَلْلَمَلَوا  الـــــَمَلَوانِ َداُر َسْعَدى ِبَسْحِر ُعَماْن # َقْد َكَساَها الِبالَ 
 ٤١ 

 ۳۳-۳۲م). ص  ۲۰۰٤(بیروت : دار الكتب العلمیة,  شد الوافي في العروض والقوافي.المر. محمد بن حسن بن عثمان.  ۳۷
 ۲٦لمرجع السبق. ص . غازي یموت. ا ۳۸
 ۲۸. مسعى حمید. المرجع السبق. ص  ۳۹
 ۱۷بق. ص . أحمد الھاشمي. المرجع الس ٤۰
 ۲۹-۲۸. مسعى حمید. المرجع السبق. (كل األمثال التي تذكر في علل الزیادة). ص  ٤۱
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٥/٥//٥/// ُمتَـَفاِعَالُتنْ  ٥//٥/// ُمتَـَفاِعُلنْ 

 (الكامل) 

 (ـــُلَك َولْــــُمُرْوَءْه) ُلَك َوالْـــــُمُرْوَءهْ َوِإَذا َأَسْأَت َكَما َأَسْأ # ـــــَت َفأَْيَن َفضْ 

 

التذييل, هو زيادة احلرف ساكن على ما آخره وتد جمموع. واملثل كما  )ب (

 يلي:

 (املتدارك) ٥٥//٥فَاعِالَْن  /                 ٥//٥فَاِعُلْن  /

 (َهْدُدُهْوْر) هاَ الدُُّهْورْ هِذه َدارُُهْم أقـَْفَرْت # أَْم َزبـُْوٌر َحمَتْ 

 (الكامل) ٥٥//٥/// ُمتَـَفاِعَالنْ   ٥//٥ُمتَـَفاِعُلْن ///

 الظُْلُم َيْصرَُع َأْهُلُه # َوالبَـْغُي َمْصَرُعُه َوِخْيْم (ــــَرُعُهو َوِخْيْم)

٥٥//٥/٥ُمْستَـْفِعَالْن / ٥//٥/٥ُمْستَـْفِعُلْن /

 (البسيط) 

 ْم)(ُرْن ِمْن َمتِيْ  ٌر ِمْن َمتِْيمْ ِإنَّا َذَممَْنا َعَلى َما َخيَـَلْت # َسْعُد ْبِن َزْيٍد َوَعمْ 

 

 التسبيغ, هو زيادة حرف ساكن على ما آخره بسبب خفيف, ومثاله : )ج (

فَاِعالَتَاْن                                  ٥/٥//٥فَاِعالَُتْن /

/٥/٥٥//٥ 

 (َعْن ِبَعْسَفاْن) ًعا ِبَعْسَفانْ يَاَخِليـَْليَّ اْربـََعا َواْســــــــــــــــ # ـــــــــــَتْخِرباً َربْـ 
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 : ٤٢والعلل اليت تكون بالنقص عشرة

احلذف هو إسقاط السبب اخلفيف من آخر التفعيلة. ويكون يف  )أ (

 التفعيالت اآلتية :

 ٥// فـَُعْو                 ٥/٥// فـَُعْوُلْن 

 (فَاِعَلْن) ٥/// َفِعَال                 ٥/٥//٥/ فَاِعَالُتْن 

ُلْن َمَفاعِ   (فـَُعوُلْن) ٥/٥// َمَفاِعْي                 ٥/٥/٥// يـْ

واملديد والرمل واخلفيف  فـَُعْوُلنْ ويقع احلذف يف البحور اآلتية : املتقارب يف 

ُلنْ واهلزج والطويل يف  فَاِعَالُتنْ يف   . واملثل من املتقارب :َمَفاِعيـْ

 (ــــُرتِْي) ُرتِيْت أتـَْيِه َعَلى اْلُبحْ أَتَاِينْ َعَلى البـُْعِد ِمْنَك الثـََّناِء # فـََرحَ 

 ُمَفاَعَلُنتْ القطف هو إسقاط السبب اخلفيف وإسكان ما قبله يف حنو  )ب (

 فتنقل إىل فَـُعْوُلْن كشعر يف حبر الوافر : ُمَفاَعلْ فيصري 

يـُوْ  ِعِصيُّ لََنا َغَنٌم ُنَسوِّقـَُها ِغرَاٌر # َكَأنَّ قـُُرْوَن ِجلَِّتهاَ ال  )(ِعِصيـْ

القطع هو حذف ساكن الوتد اجملموع وإسكان ما قبله. ويقع يف  )ج (

 التفعيالت اآلتية :

(البسيط  ٥/٥//٥/ فَاِعلْ  ٥//٥/ فَاِعُلْن 

 واحملدث)

 ُحْوبُ َقْد َأْشَهُدوا اْلَفاَرَة الشَّْعَواَء َحتِْمْلِينْ # َجْرَداُء َمْعُرْوَقِة اللِّْحيَـْنيِ ُسرْ 

 (ُحْوبـُْو)

 (الرجز) ٥٥//٥/٥/ ُمْستَـْفِعْل  ٥//٥/٥/ ِعُلْن ُمْستَـفْ 

َر ِيف َمْن َكفَّ َعنَّا َشرَُّه # ِإْن َكاَن الَ يـُْرَجى لِيَـوْ   (ِمْلَحاَجْة) ِم اْحلَاَجةْ َالَخبـْ

 ۳۱ - ۲۹. المرجع السبق. ص  ٤۲
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 ٥/٥//٥/// ُمتَـَفاِعلْ  ٥//٥/// ُمتَـَفاِعُلنْ 

 (الكامل)

َهاتَ   ِت َيِطْيبُ لَْيَس َمَع اْلَمَما أََمَع اْلَمَماِت َيِطْيُب َعْيُشَك يَاَأِخْي # َهيـْ

 (ـِت َيِطْيُب)

 القصر إسقاط ساكن السبب اخلفيف وإسكان املتحرك : )د (

 (املتقارب) ٥٥// فـَُعْولْ  ٥/٥// فـَُعْوُلْن 

 تـََناُفُس ِيف َمجِْع َماٍل خطَاٍم   #   وَُكلٌّ يـَُزْوُل وَُكلٌّ يُِبْيْد (يُِبْيْد)

(الرمل  ٥٥//٥/ َالتْ فَاعِ  ٥/٥//٥/ فَاِعَالُتنْ 

 واملديد)

نـَْيا ُغُرْوٌر ُكلُّها # ِمْثُل َلْمِع اَألِل ِيف أَْرِض اْلِقَفاْر (ِضْلِقَفاْر) َا الدُّ  ِإمنَّ

 ٥٤٣// ٥/٥/ ُمْستَـْفِع ْل  ٥/ /٥/٥/ ُمْستَـْفِع ُلْن 

 (اخلفيف)

خلفيف من آخر التفعيلة, وحذف ساكن الوتد البرت وهو إسقاط السبب ا )ه (

 :٤٤ اجملموع وتسكني ما قبله (البرت=احلذف+القطع)

 (املتقارب) ٥ُلْن  / َفعْ  ٥/٥// فـَُعْوُلنْ 

 (يُْه) يُّهْ َفالَ قـَْلُب نَاٌس ِلَما َقْد َمَضى # َوالَ تَارٌِك أََبًدا غَ 

 (املديد) ٥/٥/ فـَْعُلنْ  ٥/٥//٥/ فَاِعَالُتنْ 

 احلذذ هو حذف الوتد اجملموع من آخر التفعيلة ويكون يف التفعيلة اآلتية :  )و (

 (الكامل) ٥/// ُمتَـَفا/َفِعُلْن   ٥//٥/// ُمتَـَفاِعُلْن 

 ۲٦٤. إمیل بدیع یعقوب. المرجع السبق. ص  ٤۳
 ۲٦٥. نفس المرجع. ص  ٤٤
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نـَْيا ِلَمْن  نـَْيا ِجلَاِهِلها # وَمرَاَرُة الدُّ  (َعَقَال) َعَقَال َوَجَاللَُة الدُّ

 املفروق من آخر التفعيلة. الصلم هو حذف الوتد  )ز (

 (السريع)  ٥/٥/ ُمْفُعوْ  /٥/٥/٥/ َمْفُعْوَالتُ 

 (َغْيِيْي) َغيِّ تََأىنَّ ِيف الشَّْيِء ِإَذا ُرْمُتُه # لََتْدُرَك الرُّْشَد ِمَن ال

 الوقف هو تسكني السابع املتحرك, أي تسكني آخر التفعيلة. )ح (

 ٥/٥/٥٥/ ُمْفُعْوَالتْ  /٥/٥/٥/ َمْفُعْوَالتُ 

 (السريع)

 ................. (ِبْألَبـَْواْل) بِاْألَبـَْوالْ يـَْنَضْحَن يف َحاقَاهِتَا 

 الكشف أو الكسف هو حذف آخر التفعيلة : )ط (

 (السريع) ٥/٥/٥/ ُمْفُعْوَال  /٥/٥/٥/ َمْفُعْوَالتُ 

 ............... (َالَعْذِيلْ) ّالَ َعْذِيلْ ياَ َصِحَيبْ َرْحِلْي أَقِ 

 التشعيث هو حذف أول الوتد اجملموع أو ثانيها : )ي (

 (الرمل) ٥/٥/٥/ فَاَالُتْن/َمْفُعْوُلْن  ٥/٥//٥/ فَاِعَالُتنْ 

 (َمْأُمْوُلْو) ـَمْأُمْولُ ِملْ الَ يَِعْي َما أَقـُْوُل # َذا السَّيِِّد الـــ

 (املتدارك) ٥/٥فـَْعُلْن / فَاُلْن/فَاِعنْ  ٥//٥/ فَاِعُلْن 

 (أَْدَهْم) ْدَهمْ َماٌل ِإّالَ ِدْرَهْم # َأْوبـُْرُدوِينْ َذاَك األَ  َماِيلْ 

 

 التغيير الرابع : العلة الجارية مجرى الزحاف

كان العروضيون قد أوجدوا نوعا آخرا وهو العلة اجلارية جمرى الزحاف. 

 وتتكون هذه العلة من ثالثة أنواع هي :
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 .فـَْعُلنْ  فتنقل إىل فَاُلنْ إىل  فَاِعُلنْ  التشعيث يف بعض أنواع املتدارك, فتصري )أ (

 ْألَْدَهمْ َذاَك ا ُذْوِينْ  َأْو بـُرْ  ِدْرَهْم  # ِإالَّ  َمالٌ  َماِيلْ كقول الشاعر : 

 فَاُلْن فَاُلْن فَاُلنْ  فَاُلْن فَاُلْن فَاُلنْ  

. واليت تكون حمذوفة مسي ٤٥اخلرم هو حذف أول الوتد اجملموع يف الصدر )ب (

باإلبتداء. وهو حيصل يف البحور اخلمسة, الطويل واملتقارب والوافر واهلزج 

 : ٤٦واملضارع. ويكون ذلك على النحو األيت

 ٥/٥/ ُعْوُلنْ  ٥/٥// فـَُعْوُلنْ  )۱(

 ومثاله قول عمر بن أيب ربيعة (على البحر الطويل)

 ِل نِْعِم أَْنَت َغاٍد َفُمْبِكُر  #  َغَداَة َغٍد أَْم رَاٍئٌح َفَمَهجَّرُ آ ِمنْ 

 (ُعْوُلْن)

 ٥///٥/ فَاَعَلُنتْ  ٥///٥// ُمَفاَعَلُنتْ  )۲(

 ومن أمثلته قول الشاعر (على البحر الوافر)

َناُه َوِإْن َكانـُْوا َغَضَباِإْن نـََزَل ال  سََّماُء بَِأْرِض قـَْوٍم  #  َرَعيـْ

(  (فَاَعَلُنتْ

ُلنْ  )۳( ُلنْ  ٥/٥/٥// َمَفاِعيـْ  ٥/٥/٥/ فَاِعيـْ

 ومن أمثلته قول الشاعر (على البحر املضارع) :

 )٤٧ِدْي ِلُسْلَمى  #   ثـََناَء َعَلى ثـََناِء(فَاِعُلنْ َسْوَف أَهْ 

 

 ۳٥. مسعى حمید. المرجع السبق. ص  ٤٥
 ۳٤-۳۳. غازي یموت. المرجع السبق. ص  ٤٦
ثلة مستقاه من كتاب د. عتیق فلو أضیفت واو إلى "سوف" أو الم, فقلنا [وسوف] أو [لسوف] إلستقام البیت بدون الحزم (األم . ٤۷

 ).۱۷۷-۱۷٦علم العروض والقافیة ص 
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اخلزم, هناك نوع أخر مبا زعمه العرضيون. أن بعض األبيات له كلمة مزيدة  )ج (

 كقول الشاعر :   ٤٨يف صدره أو عجزه. وهذه الزيادة تسمى باخلزم

ُر  َمْعَد  َما  َعَدُمهُ َهْل  َتذُكُرْوَن  ِإذ  نُـ   َقاتُِلُكْم       ِإذ  الَ ُيِصيـْ

يف أول العجز   ِإذيف أول الصدر و   َهلْ زعم العرضييون أن كلمة 

 زائدتني.

 

راء السابقة فقال إن أنواع التغيريات يف األوزان آلبعد أن نظر الباحث إىل ا

د و زحاف ، الذي يشمل على زحاف املفر الزحاف) ١ :العروضية أربعة وهي

املزدوج. اما زحاف املفرد له مثانية أنواع: زحاف اإلضمار، و اخلنب، والّطّي، 

والوقص، والعصب، والقبض، والعقل، والكف. واما زحاف املزدوج له أربعة أنواع: 

الذي  زحاف اجلاري جمرى العلة) ٢زحاف اخلبل، واخلزل، والشكال، والنقص.   

لطويل، واخلنب يف بعض أنواع املديد (مبصاحبة يشمل من أنواع: القبض ىف عروض ا

 ،احلذف)، واخلنب يف بعض أنواع البسيط، والعصب يف نوع من ضرب الوفر اجملزوء

وإلضمار يف بعض أنواع الكامل (مبصاحبة احلذف)، والّطّي يف بعد أبواع السريع 

(مبصاحبة الكسف والوقف)، واخلبل يف بعض أنواع أخرى من السريع (مباصحبة 

الكسف)، والّطّي يف بعض أنواع املنصرح، اخلنب يف بعض أنواع من جمزوء اخلفيف 

(مباصحبة القصر)، الّطّي يف عروض املقتضب وضرهبا، واخلنب يف بعض أنواع 

الذي يشمل على علة الزيادة و علة  العلة) ٣املتدارك، الكف يف بعض أبواع اهلزج. 

علة التذييل، والرتفيل، والتسبيغ. واما علة النقص. اما علة الزيادة له ثالثة أنواع: 

النقص له عشرة أنواع: علة احلذف، والقطف، والقطع، والقصر، والبرت، واحلذذ، 
 ۳۹-۳۸. مسعى حمید. المرجع السبق. ص  ٤۸
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الذي يشمل  العلة اجلرية جمر الزحاف) ٤والصلم، والوقف، والكسف، والتشعيث. 

 .على علة التشعيث، واخلرم، واخلزم
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