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  : عروضيةصطلحات م/ الدرس األول: 1

الَعروض من كلمة واحدة، وقد هي التفعيلـة األخيـرة من الشطر األول ( أي الّصْدر ). وقد تتكون تفعيلة  * العـروض:
  تشترك بين كلمتْين، وقد تأتي في جزء من كلمة..

بضّم العين ) كذلك ُيقال عن الضرب ما قيل عن  :هو التفعيلة األخيـرة من الشطر الثانـي ( أي الَعـُجز * الضـرب:
  الَعروض.

  هو بقيـة التفعيالت في البيت ( غير الَعروض والضْرب ).  * احلـشو:

هي المقطع األخيـر في نهاية كل بيت. وتتساوى مقاطع القافية في أبيات القصيدة كلها. وتحـدد القافيـة  ��������1111    القافيـة:* 

  في االصطالح ابتداًء من الحركة التي تسبق السكون ما قبل األخير...إلى نهاية البيت..
   هي التي يكون رويها ساكنًا.القافيـة المقيـدة :  -
  هي التي يكون رويها متحركًا.القافية المطلقة :  -

 :ويالـر *  

هو الحرف الصحيح األخير من القافية والبيت. وهو الذي تُـْبَنى عليه القصيدة وتُـسمى به، فيقـال: هذه قصيدة ميمـّية     
  وهكذا.).. ـية ( ألنها تنتهي بروّي الدال( ألنها تنتهي بروّي الميم). وهذه سيـنّية (ألنها تنتهي بروّي السـين).وهذه دال

        ��������2222 والفاصلة ب والوتدسبـال* 

    ) مثل:( َمْن ؛ َلْم ؛ ِفْي؛ َأْو ؛ َالْ ...)0يتكون من حرفين، أولهما متحرك وثانيهما ساكن (/ : : : :  السبب اخلفيف

 يتكون من حرفين متحركين (//) مثل: ( َمَع ؛ ِبَك ؛ ِلَم ...) السبب الثقيل:
  ) مثل: َدَعـْا ؛ َعَلْى ؛ َنَوْى ؛ ِلَمْن ؛ َفــَقــْد)0يتكون من ثالثة حروف، األوالن متحركان والثالث ساكن (// اموع:الوتد 

؛ ِقـْيـَل ؛  /) مثل: ( ِقـْبَل ؛ َأْيـَن ؛ َلـْيـتَ 0يتكون من ثالثة حروف، األول والثالث متحركان وبيتهما ساكن (/ الوتد املفروق:
 ) ْوقَ َعـْاَد ؛ فَ 

ـتُـِبـْي ؛ ) ساكن مثل: (َحَضـَرْت ؛ َذَهـَبـْا ؛ كُ 0تتكون من أربعة حروف، ثالثة متحركات ثم ساكن (/// الفاصلة الصغرى:
ــَِمــْت   )ُعــل

ـْا ؛ ؛ َنَفـَعنَ  ) ساكن مثل: ( َحَضـَرَتْا ؛ َجَمَعُهمْ 0تتكون من خمسة حروف، أ{بعة متحركات ثم ساكن (////  الفاصلة الكربى:
( َلْم ًأَر اختارها بعضهم تسهيًال لحفظها، وهي قولهم :في عبارة تعليمية  األسباب واألوتاد والفواصل توقد جمع. )َوَرَقــٌة 

سبب  ؛( سبب خفيفوهي على الترتيب:).  0//// ؛ 0///؛ / 0/ ؛ 0// ؛ //؛  0(/: َعَلى َظْهِر َجَبٍل َسَمَكًة ) وتقطيعها
  .)فاصلة كبرى ؛ فاصلة صغرى ؛ وتد مفروق ؛ وتد مجموع ؛ ثقيل

  

                                                 
مثًال : " فالٌن يجيد نظم القوافي "، فههنا ذْكر للجزء مع المراد هنا هو القافية في االصطالح، وقد ُيطلق اسم القافية ويراد به القصيدة، كقولنا  - )1(

  إرادة الكّل الذي هو القصيدة.. ومنه قول أحدهم، في مثل شعري ُيضَرُب ِلمن َيْلَقى النكران واإلساءة مّمن أحَسن إليه :
  ساعده رماني اشتدأعلمه الرماية كل يوم  **  فلّما 

  هجـاني قافية **  فلّما قال القوافيوكم علمته نظم 
هذه المصطلحات الَعروضية مستمدة من األدوات والوسائل المستعملة في الخيمة العربية، وهذا من األدلة الناصعة على أصالة هذا العلم  - )2(

 وعربيته..
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  : الزحافـــــات والعـــــــــلل

ه: زحافات ) وهو تغيير يحدث في حشو البيت غالبا وهو خاص بثواني األسباب ومن ثم ال عُ الزحاف ( جمْ * الزحـاف : 
الزحاف المفرد والزحاف نوعان:  ..يدخل في األوتاد ، ودخوله في البيت من القصيدة ال يستلزم دخوله في بقية أبياتها

الزحاف المفرد هو تغيير واحد يصيب إحدى تفعيالت الحشو ؛ وأّما الزحاف المزدوج فهو اجتماع فوالزحاف المزدوج : 
   .زحافين في التفعيلة الواحدة

ـة :ـ* ال لضرب ؛ وٕاذا حدث العلة الَعروضية ( جمعها : علل ) : وهي تغيير يطرأ على تفعيلة العروض أو تفعيلة ا علـّ
   لزم ؛ أي: أنه إذا وقع في البيت األول من القصيدة لزم في جميع أبياته األخرى.

  

لتفعيلة، وقد بعض الزحافات تجري مجرى العلة : أي أنها تدخل على العلل وقد يكون وحدها في ا * إيضــــــاح :
على بعض مقاطع التفعيلة في بعض العلل تجري مجرى الزحاف : أي أنها تغييرات تطرأ كما أّن  تصاحبها بعض العلل.

 ، وال تحدث في األسباب وٕانما في األوتاد وحسب. الحشو
 : والبحور اليت تـرِد فيـها الزحافات : الثاين/ الدرس 2

 جــدول الزحــافــات الـمفــردة
  ) أصليةالتفعيلة ( اســم الزحاف وتعريفــه

 قبل دخول الزحاف

بعد  ( فرعية ) التفعيلة

 دخول الزحاف

 البحــر

   ُمَتفاعلن الثاني المتحرك. تسكين اإلضمــــار :
 بتحريك التاء

  ) مستفعلن3ُمْتفاعلن= (
 (تسكين التاء) 

 الكامل  

  مَتفاعلن الثاني المتحرك حذف:  الوقـــص
 بتحريك التاء

 الكامل   مفاعلن

  فاعلن الثاني الساكن حذف الـخـبـــــــن :
  

  مستفعلن
  
  

  مفعوالت
  مفعوالتن
 فاعالتن

  فعلن
  

  مفاعلن= متفعلن 
  
  

  مفاعيل
  = معـ(و)التن 

 فعالتن.

  البسيط، المتدارك  
  

السريع، البسيط ، السريع ، 
  الرجز

  
  المنسرح

  

  المنسرح
 الخفيف ، الرمل

: مستفعلن الرابع الساكن حذف الطّــــــي  
  متفاعلن

  
 مفعوالتن

  مستعلن = ُمْفَتِعلن
  متفعلن  = ُمَفَتِعلن.

  
 مفع(و)التن = فاعالتن

  البسيط ، السريع، الرجز 
  الكامل  
  

 المنسرح

                                                 
( أي نقل التفعيلة التي طرأ عليها تغيير إلى تفعيلة أخرى معروفة ومتداولة في االستعمال ) . وقد يكون النقل  عالمة ( = ) : بمعنى : تُـْنَقـل - )3(

َفْعلْن ) ؛ وقد يكون النقل اختياريًا في حال كون التفعيلة المنقولة  اجباريًا في حال كون التفعيلة المنقولة غير متداولة ( كما في نقل: ُمْستْف إلى
  ما في نقل : ُمْتفاعلْن إلى مْستفعلن ، في بحر الكامل ).متداولة (ك
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  فعولن حذف الخامس الساكن القبــــض : 
  مفاعيلن

  
 فاعلن

  فعولُ 
  مفاعلن

  
 فاعلُ 

  الطويل ، المتقارب 
  الطويل ، الهزج 
  

 البسيط، المتدارك

 : مستفعلن حذف السابع الساكن الكـــــف  
  

  فاعالتن
  مفاعيلن

  

  مفاعلتن
  

  فاع  التن
  

 متفاعلن

  مستفعلُ 
  

  فاعالت
  مفاعيل

  

  مفاعلت
  

  فاع  الت
  

 متفاعل

  البسيط، الرجز، السريع، 
  

  الخفيف، الرمل، المنسرح
  الطويل، الهزج

   
  الوافر

  

  المضارع، المجتث
   

 الكامل
 الوافر  مفاَعتن = مفاعلن. مفاعلتن المتحرك حذف الخامس العقــــــل :
  مفاعَلتن بتحريك تسكين الخامس المتحرك العصـــــب:

 الالم
   مفاعْلتن = مفاعيلن

 الالم)   (تسكين 
 الوافر 

 : والبحور اليت تـرِد فيـها الزحافات : الثاينالدرس تابع/  / 2

 جــدول الزحــافــات الـمركبـة ( املزدوجـة )

  ) أصليةالتفعيلة ( اســم الزحاف وكيفيـة تركيبـه

 قبل دخول الزحاف

بعد  ( فرعية ) التفعيلة

 دخول الزحاف

 البحــر

مْستْفعلن. حذف  (مركب من الخبن والطي)  اخلـبــل :
الثاني والرابع 

 الساكنْين  

  َفِعَلُتن  =    متعلن
(حذف السين والفاء من 

 تفعيلة واحدة.)

البسيط، الخفيف، السريع، 
 الرجز

اإلضمار والطي  مركب من اخلّـــــــــزم :

 وحذف األلف.)(تسكين التاء 
  متفاعلن

 
ُمْفَتِعلن (تسكين  = ُمْتفِعلن

الثاني وحذف الرابع ، أي: 
 تسكين التاء وحذف األلف.)

 الكامـل

   الشـــكْــل:

 مركب من الخبن والكف. 

فِعالت (حذف الثاني والسابع  فاعالتن
الساكنين، أي: حذف األلف 

 األولى والنون..)

 الخفيف، الرمل، المجتث

   النـقْــــــص :

 مركب من العصب والكف.

= مفاعيُل (تسكين  ُمفاَعْلتُ  مفاعلتن
الخامس المتحرك وحذف 

 السابع الساكن.)

 الوافر 
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 : : العلل والبحور اليت تـرِد فيـهاالثالث/ الدرس 3
  

 علـل الزيــادة )/ 1جــدول العلــل (   

ة كيفية حدوثها العلّـة  التفعيلة بعد العلّـة التفعيلة قبل العلـّ

 فاعالتْن ، متفاعالتنْ  فاعلن  ، متفاعلن زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد مجموع .  الترفيل

  فاعلن زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع . التذييل

  متفاعلن

 مستفعلن

  فاعالنْ 

  متفاعالنْ 

 = مستفعالن مستفعلنن

 فاعالتانْ  فاعالتن زيادة حرف ساكن على ما آخره سبب خفيف  التسبـيغ

  

 / علـل النقصــان )2جــدول العلــل ( 
ة كيفية حدوثها العلّـة  التفعيلة بعد العلّـة التفعيلة قبل العلـّ

  مفاعيلن حذف السبب الخفيف من آخر التفعيلة. ـذفــاحلـ

 فاعالتن

  = فعولنمفاعي 

 فاعلنْ 

  تسكين الحرف فـــالقطـ

 الخامس مع حذف السبب الخفيف بعده . 

  مفاعلتن

 

  مفاعْل (بتسكين

  الالم) = (فعولن).

  حذف الساكن  عــــالقطـ

 في آخر الوتد المجموع وتسكين ما قبله.

  فاعلن

 متفاعلن

   فْعلنْ   فاعْل =

 متفاعْل = فعالتنْ 

  حذف السبب الخفيف البـــتــــر

ثم حذف آخر الوتد المجموع مع تسكين ما قبله.  

 (جمع الحذف مع القطع )

  فعولنْ 

  متفاعلن

 فاعالتن

  َفــعْ 

  فْعُلنْ 

 فاعْل = فْعلنْ 

  فعولنْ  حذف ساكن السبب الخفيف وتسكين المتحرك القصـــــر

  فاعالتن

 مفاعيلن

  فعولْ 

  فاعالتْ 

 مفاعيلْ 

  مَتَفا = َفِعُلنْ   متفاعلن الوتد المفروق كله حذف اجلــــذَذُ
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 فْعلنْ  مستْف = مستفعلن

 مفعـو = فْعلنْ  مفعوالت الوتد المفروق كله  حذف مـــــالصل

 مفعوالتٌ  مفعوالتُ  تسكين السابع المتحرك، أو آخر الوتد المفروق. فــــالوق

 مفعوْال = مْفعولنْ  مفعوالتُ  حذف السابع المتحرك، أو آخر الوتد المفروق فـــالكس

 = فْعلنْ   فاُلْن أو فاِعنْ  فاِعُلن حذف أول الوتد المجموع أو ثانيه ثــالتشعي

  
  املوسيقى اخلارجية :

هي البناء الخارجي للقصيدة، يقوم على الوزن والقافية. وهما أساس الفن الشعري وبهماي تميز عّما سواه من الفنون 
 القولية النثرية اُألخرى، مهما ارتقْت وَحُسنْت..

  

  املوسيقى الداخلية :
تتمثل في اختيارات الشاعر للّنغم الِشْعري، واإليقاعات الذاِتية لأللفاظ والعبارات، ومدى تناسقها وانسجامها. وهذه 

  الموسيقى قْسمان: 
ت / فمنها ما يكون ظاهرا متجّليًا في المحسنات البديعية المعنوية واللفظية؛ ولكن التحّكم في استعمال هذه المحسنا1

ومعرفة انتقاء أنواعها وتحديد مواضعها هو النقطة الفارقة، إْذ إّن التكّلف في استعمالها ُيْفسد اإليقاع، ويؤّثر سلبًا على 
عنصر الذوق في النص ؛ كما أّن القصور في استعمالها، أو افتقادها في النص مّما ُيْظهر فقر النص وضعفه من 

  الجانب الفني. 
ًا ال يتجلى في صورة معينة، وذلك هو األصعب، ألّن اإليقاعات الخفّية ال تخضع ألوزان وَمقاييس / ومنها ما يكون خفيّ 2

ثابتة تحكمها؛ وٕانما تعتمد على الجْرس الموسيقي المتناسق مع عواطف الشاعر وانفعاالته. وهذا ما ال يتأتى لكل الشعراء 
  في كل األوقات. 

قراءة الشعر قديمه وحديثه من مختلف األوزان واإليقاعات يمكن أن  هذا، وٕاّن كثرة المطالعة والمداومة على  
ق الشعر وتمييز جّيده من رديئه وصحيحه من فاسده، كما تمنحه  تتكّون المَلَكة الفنية التي تجعل صاحبها قادرًا على تذو

  القدرة على قول الشعر واإلبداع فيه على مختلف اإليقاعات.. 
 ---------------  

  العليم بوفاتح أ.د/ عبد
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  ) 1( حبور الشعر العريب : أمساؤها ودالالتــها ومفاتيحها وتفعيالا واستعماالا/ الدرس الرابع : 4
  

بعد أن اكتشف اإليقاع بتــتـبعه لشعر العرب من العصر الجاهلي حتى عصره، ابتكر الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: 
) بحرًا (وزنًا ) . ثم ُأضيف إليها بعده بحر آخر هو (بحر المتدارك) كأّنما تّم تداُركه  15هـ) خمسة عشر (  175

في العصور الالحقة للخليل.. وُأطلق على هذا الوزن عدة تسميات هي واستحداُثه بعد أن شاع استعمال نماذج شعرية منه 
  ( المتدارك ؛ الُمْحَدث ؛ رْكض الخيل ؛ ضْرب الناقوس ؛ الخَبـب ...) وكلها مستمدة من إيقاعه..

  يتم بها تقطيع الشعر لتحديد أوزانه وٕايقاعاته وتعييـن موسيقاه.. وهي: ) 16( هذه البحور الشعرية الـستة عشر 
رجز ؛ الهزج ؛ المنسرح ؛ الطويل ؛ البسيط ؛ الخفيف ؛ السريع ؛ المديد ؛ الكامل ؛ الوافر ؛ المتقارب ؛ الرمل ؛ ال

  ؛ المجتث ؛ المقتضب ؛ المتدارك (المُحـَدث ).المضارع
ي ). وه2وقد صاغ صفي الدين الحّلي هذه مفاتيح لهذه البحور في شكل أبيات شعرية تسهيًال لحفظها ورسوخها(

مكونة من شطرْين أولهما من كالم يتضّمن اسم البحر ووصفه،  ونحصل بعد تقطيعه على النصف األول من تفعيالت 
البحر. والشطر الثاني يشمل النصف الثاني من تفعيالت البحر جاهزة مباشرة من غير الحاجة إلى تقطيع كما في الشطر 

  األول.
المفتاح، ثم إضافة الشطر الثاني له نكون قد حصلنا على تفعيالت  وعلى هذا، فإننا بتقطيع الشطر األول من هذا

البحر كّلها، ومن ثَـم على وزنـه كامًال...  وهذه أسماء البحور الشعرية ودالالتــها ومفاتيحها وتفعيالتها واستعماالتها، 

  بصفة مجملة وموجزة، لتسهيل فهمها واستيعابها، قبل الغوص في تفاصيلها.

  :    الطـويـــلالطـويـــلالطـويـــلالطـويـــل/ حبر / حبر / حبر / حبر 1
سماه الخليل بهذا االسم لطوله بتمام أجزائه ( تفعيالته ) فليس في غيره من البحور الشعرية ما هو أطول منه ، إْذ  

يبلغ عدد حروف تفعيالته ثمانية وأربعين حرفًا. كما أنه يبدأ بالوتـد، وهو أطول من السبب. وهو من البحور المركبة 
ساد استعماله وانتشر كثيرًا في العصر الجاهلي إلى غاية القرن الثالث الهجري، ثم أخذ يتراجع (المزدوجة التفعيلة). وقد 

  في االستعمال. وهو في الشعر الحديث متداول، ولكن بقدر يسـير.. ويستعمل الطويل تاّمًا بكل تفعيالته.
  مفاعيلن فعولن مفاعلن.طويل له دون البحور فضائل  **  فعولن                           مفتــاحه :مفتــاحه :مفتــاحه :مفتــاحه :
 استعماله :استعماله :استعماله :استعماله :

  فعولْن : تتحول إلى: فعوُل ( في الحشو )  -
مفاعيلن : تأتي في الحشو  ؛ ومثلها في الَعروض والضرب في األصل ؛ لكن األكثر استعماًال وشيوعًا أن تأتي (مفاعلن  -

  : من دون الياء في الَعروض والضرب) 
 لضرب، وتُـْنَقل عندئذ إلى ( فعولْن ) وهذا في البيت المصـرع .وقد تأتي (مفاعي : في الَعروض وا     

 
  

                                                 
  بحور الشعر وتسمياتها وتفعيالتها والدوائر العروضية.. كل ذلك من ابتكار الخليل بن أحمد. - )1(
وهناك مفاتيح أخرى نظمها الشهاب فجعل مفتاح كل بحر من بيـْـتــْين : بحيث يتضمن البيت األول اسم البحر ووزنه في كالم شعري، بينما  - )2(

أّما عُجزه فجعله آية قرآنية تتناسب مع تفعيالت هذا البحر.. ومّما يمكن استخالصه ههنا هو أن القرآن يتضّمن صْدر البيت الثاني تفعيالت البحر، و 
  الكريم ُمْعجز بلفظه ومعناه وبإيقاعه كذلك، وهو منـزٌه في كل ذلك عن كالم البشر، شعرًا كان أم نـْثرًا..
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  :/ حبر املديــــد / حبر املديــــد / حبر املديــــد / حبر املديــــد 2
، وكذلك المتداد أسبابه في تفعيالته سماه الخليل بهذا االسم لتمّدد أجزائه ( تفعيالته ) السباعّيه حوَل الخماسّيه 

السباعية. وهو من البحور المركبة (المزدوجة التفعيلة) . وهو قليل االستعمال في الشعر العربي منذ القديم. ويستعمل 
  المديد تاّمًا كم ُيستعمل مجزوءًا.

  فاعالتن.لـمديـد الشعر عندي صفـات ** فاِعالتن فاعلـن                         مفتــاحه :مفتــاحه :مفتــاحه :مفتــاحه :
 استعماله :استعماله :استعماله :استعماله :

إلى (فاعال) وتنقل إلى ؛ كما تتحول فاعالتن: تتحول إلى فعالتن، وهو كثير ( في الحشو وفي الَعروض والضرب ) -
  ) وتنقل إلى (فْعلن) وذلك في الَعروض والضرب، وهذا متداول.، أو تتحول إلى (فِعال(فاِعلْن)

  فاعلْن: تتحول إلى: (فِعلن) بحذف األلف، وذلك في الحشو .  -
  :/ حبر البســــيط / حبر البســــيط / حبر البســــيط / حبر البســــيط 3

سمي هذا الوزن بسيطًا ألنه انبسط في أسبابه على مستوى أجزائه (تفعيالته) السباعّيه، وألنه انبسط في آخر أجزائه  
ر المركبة (المزدوجة التفعيلة). وهو من األوزان وسطًا وآخرًا بتفعيلة ( َفـِعُلْن ) أي بتوالي حركات ثالث. وهو من البحو 

  الشائعة منذ العصر الجاهلي، وحتى في العصر الحديث.
  إّن البسيط لديـه ُيـْبَسط األمل  **  مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن.                مفتــاحه :مفتــاحه :مفتــاحه :مفتــاحه :
 استعماله :استعماله :استعماله :استعماله :

ُمَتْفعلن (بحذف السين) وهو كثير في(مستفعلن األولى دون مستفعلن : تأتي في حشو البسيط، وتتحول كثيرًا إلى:  -
الثانية) ؛ أو إلى: ُمْستِعُلْن (بحذف الفاء) وُتنَقل إلى (ُمْفَتعلن) وهو قليل في الحشو وغير مستحَسن في (مستفعلن األولى)، 

  وغير وارد في (مستفعلن الثانية.)
تتحول إلى: (فِعلْن) في الحشو، بحذف األلف. ولكنها، أي: فاعلن: تأتي فاعلن: استعمالها كثير في الحشو ؛ وكثيرًا ما  -

  في الَعروض والّضرب (فِعلْن أو فْعلْن)بحذف األلف منها وتسكين العين أحيانا، خصوصا عند التصريع.
  :/ حبر الوافـــر / حبر الوافـــر / حبر الوافـــر / حبر الوافـــر 4

تِه. وهو في األصل من البحور سمي الوافر بهذا االسم لوفور أجزائِه ( تفعيالته ) في أوتادها، مع وفور في حركا 
  الصافية ( األحادية التفعيلة ). وقد كثر استعماله في الشعر الجاهلي وال يزال شائعًا في الشعر الحديث.

 بحور الشعر وافرها جميـٌل  ** مفاعَلتن مفاعَلتن فعولـن.                        مفتــاحه :مفتــاحه :مفتــاحه :مفتــاحه :
 استعماله :استعماله :استعماله :استعماله :

: ُمَفاَعْلُتْن، بتسكين الّالم ؛ أو: ُمَفاَعـُتْن، بحذف الّالم (وهو قليل) ؛ وُتنقل عندئذ إلى ( إلى كثيراً  مفاعَلُتْن: تتحول -
  مفاعلن ). 

  تأتي (فعوُل) بحذف النون لكنها تسّكن باإلشباع.. ) ؛ وكثيرًا مافعولن: أصلها (ُمفاَعْل...) ولكنها ُتْنَقل إلى (فعولن -
  :/ حبر الكامـــل / حبر الكامـــل / حبر الكامـــل / حبر الكامـــل 5

كامًال ألن فيِه ثالثين حركة لم تجتمع في غيرِه من بحور الشعر، كما أن تفعيالته أقل تعـرضًا للتغيير من سماه الخليل  
غيرها. فهو أسرع البحور إن لم يطرأ عليه تغيير. وهو من البحور الصافية ( األحادية التفعيلة ). وهو من األوزان الشائعة 

  العصر الحديث أيضًا.منذ العصر الجاهلي، كما يكثر استعماله في 
  كمل الجمال من البحور الكامـل ** مَتفاعلن مَتفاعلن مَتفاعلـن.                      مفتــاحه :مفتــاحه :مفتــاحه :مفتــاحه :
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