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:المحاضرة األولى  
 العروض و واضعه

: العركض لغة  
أنت معي يف عركض ال تالئمِب ،أم ناحية: الناحية من ذلك قوعتم:أصل العركض يف اللغة  

 فإف يعرض أبو العباس عِب      ك يركب يب عركضا عن عركض
عركضا، ألهنا تأخذ يف ناحية غّب الناحية الٍب : ك عتذا شتيت الناقة الٍب تعَبض يف سّبىا

.1تسلكها  
:ك من معانيها  

الطريق الصعبة-   
اطتشبة اظتعَبضة كسط البيت من الشعر-  
مكة اظتكرمة العَباضها كسط البالد-  

:العركض اصطالحا  
 إذف ىو علم 2"العركض ميزاف الشعر، هبا يعرؼ صحيحو من مكسوره:" قاؿ التربيزم

.بأصوؿ يعرؼ هبا صحيح أكزاف الشعر ك فاسدىا   
.ك يطلق على اصتزء األخّب من نصف البيت الشطر األكؿ  

:تعليل تسميات العركض  
اختلفت اآلراء يف سبب تسمية العلم باسم عاـ العركض،كما أعطيت تعليالت شٌب      

: ك ىي  
شتي ىذا العلم عركضا ألنو ناحية من علـو الشعر-  
ك لتتمل أف يكوف شتي عركضا ألف الشعر معركضا عليو،فما كافقو كاف صحيحا ك ما -

.خالفو كاف فاسدا  

                                                 
1
 15ص-2003-1ط-بّبكت-اظتكتبة العصرية-شرح ػتمد أزتد قاسم-الكايف يف العركض ك القوايف: اطتطيب التربيزم  
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.أعتم اطتليل ىذا العلم يف مكة فسماه تيمنا هبا: ك قاؿ بعضهم-  
كقيل إف سبب تسميتو بالعركض نسبة للمكاف الذم كضعو بو اطتليل الكائن بْب مكة   -

. ك الطائف  
:واضع علم العروض  

ىو اإلماـ اصتليل عامل اللغة ك شيخها أبو عبد الرزتن اطتليل بن أزتد بن عمر بن دتيم 
 ق ك نشأ فيها ك قد تلقى النحو ك ضركبا أخرل من 100الفراىيدم،كلد بالبصرة سنة 

 ق ك أيوب السختياين ك عاصم األحوؿ 149العلم على يد عيسى بن عمر الثقفي اظتتوىف 
.ك أيب عمر بن العالء  
.ك كاف أستاذا لسيبويو  

.عاش اطتليل فقّبا كاف شعث الرأس شاحب اللوف قشف اعتيئة ؽتزؽ الثياب  
:كفاتو  

فكر اطتليل مرة يف ابتكار طريقة يف اضتساب فدخل اظتسجد ك ىو يعمل فكره ،فصدمتو 
.1 ق175سارية كىو غافل عنها بفكره ،فانقلب على ظهره، فكانت سبب موتو  

:تصانيفو  
للخليل من التصانيف كتاب العْب يف اللغة، ك كتاب العركض، ك كتاب الشواىد، ك كتاب 

.النقط ك الشكل، ك كتاب النغم  
 

 

 

 

 

 ثانيةالمحاضرة ال
 عيالت العروضية التف

                                                 
1
 248ص-2مج -1968-بّبكت-دار الثقافة-تح إحساف عباس-كفيات األعياف: إبن خلكاف  



 

 

 

 
 إف اإليقاع العركضي للشعر العريب، يتأتى عن تكرار غتموعات معينة من اظتقاطع، 

غتموعة من اظتقاطع الصغّبة كالطويلة، : "ىذه اظتقاطع تدعى التفاعيل، رتع تفعيلة كىي
إضافة إىل ىاتو اظتسميات يطلق عليها اسم . (1)"كتسمى أيضا أجزاءا كأركانا كأكزانا كأمثلة

الوحدات، فهي كلها ألفاظ مَبادفة معناىا كاحد، كاظتصطلح الشائع كاظتتداكؿ عند رتيع 
 .أىل العركض ىو التفاعيل

 كىذه التفاعيل، كما ىي معركفة، ككما جاء هبا اطتليل بن أزتد الفراىيدم عشر 
  – فاعالتن – مستفعلن – فاعلن – فاع التن – مفاعلًب – مفاعيلن –فعولن : كىي

 .مستفع لن كمفعوالت-  متفاعلن
 كما نالحظ ىناؾ حركفا تتكرر يف تركيب ىذه التفاعيل، كقد رتعها العركضيوف يف 

 .(ظتعت سيوفنا)عبارة 
 كىذه التفاعيل تقـو ىي نفسها على التنسيق بْب نوعْب من الوحدات العركضية، 

قتا اظتقاطع القصّبة ك اظتقاطع الطويلة الٍب تقيم فيما بينها عالقة ،ك ىذه اظتقاطع ىي ما 
نسميها باألسباب كاألكتاد كالفواصل، علما أف اطتليل مل يستعمل مصطلح اظتقطع، كما 

معُب اظتقطع؟ اظتقطع ىو أصغر كحدة لفظية يف السلسلة الكالمية، أك بكل بساطة ىو رتلة 
اظتقطع ىو أساس اظتوسيقى، : "من اضتركؼ كاضتركات، كيعرفو الدكتور رضواف النجار

كالباحثوف يف اظتوسيقى، كموسيقى الكتابة شعرا كنثرا يتحركوف من اظتقطع كعليو بنوا كيبنوف 
 .(2 )..."حبوثهم 

اعلم أف بناء " فاظتقاطع القصّبة ىي األسباب كاألكتاد، يقوؿ أبو اضتسن العركضي 
ىذا يعِب أننا لو قمنا بتحليل الشعر العريب لوجدناه كلو . (3)"الشعر كلو على السبب كالوتد

 .مركبا من سبب ككتد

                                                 
(1)

 .35، ص 2003، 1الوجيز الصايف يف علمي العركض كالقوايف، اصتزائر، ط: رضواف النجار  
(2)

 .67، ص 2007، 1رضواف اظتنظومة يف العركض كالقوايف كاظتصطلحات اظتوسومة، اظتكتبة الوطنية، اصتزائر، ط  
(3)

 .96، ص 1996، 1اصتامع يف العركض كالقوايف، حتقيق زىّب غازم كىالؿ ناجي، دار اصتيل، بّبكت، ط: أبو اضتسن العركضي  



 

 

 

 .ىو اضتبل الذم تشد بو اطتيمة ليحفظ توازهنا:  فالسبب لغة
 :كىو نوعاف

 بل حرفاف أكعتما متحرؾ كالثاين ساكن، كشتي خفيفا ظتا فيو –عن :  مثل:سبب خفيف 1-
 .()من سكوف بعد حركة كنرمز لو 

 بك حرفاف متحركاف، كشتي ثقيال لثقلو باجتماع متحركْب – مثل لك :سبب ثقيل 2-
 .( )على التوايل كرمزه 

ليثبت  (السبب)ىو اطتشبة الٍب ترتكز يف األرض كتشد إليها اضتبل :  أما الوتد لغة
 :اطتيمة، كىو نوعاف

، كشتي كذلك الجتماع (  ) نعم متحركاف فساكن رمزه –إىل :  مثل:وتد مجموع 1-
 .متحركْب بال فاصل

، كشتي مفركقا ألنو فرؽ ( ) مثل قاـ متحركاف بينهما ساكن كنرمز لو :تد مفروق ك2-
 .بْب متحركيو ساكن

 أما اظتقاطع الطويلة ىي الٍب تتكوف أكثر من ثالثة أحرؼ أك أربعة أك ستسة، كال 
 .تتواىل يف الشعر ستس حركات

 مقطع قصّب + فهذه اظتقاطع الطويلة تتكوف من اظتقاطع القصّبة أم مقطع قصّب 
 .يعطينا مقطعا طويال كىو ما يسمى بالفاصلة

ىي اضتبل الطويل اظتشدكد إىل الوتد، مثل اضتواجز داخل اطتيمة كىي :  كالفاصلة لغة
 :نوعاف

 .(  ) ثالث متحركات فساكن مثل خرجوا كنرمز عتا :الفاصلة الصغرى 1-
   ) تتكوف من أربع متحركات فساكن مثل شتكة، كنرمز عتا :الفاصلة الكبرى 2-

). 
 : كىذه اظتقاطع العركضية قد رتعها العركضيوف يف رتلة كاحدة ىي

 



 

 

 

 مل   أر     على    ظهر    جبل    شتكة
                       

 سبب سبب  كتد   كتد    فاصلة    فاصلة
 خفيف  ثقيل غتموع مفركؽ صغرل  كربل

 
 فإذا أمعنا النظر إىل ىذه اظتقاطع لوجدنا أف الفاصلة الصغرل مركبة من سبب ثقيل 

 كالفاصلة الكربل مركبة من سبب ثقيل ككتد غتموع، كعليو نتكن (  )كسبب خفيف 
: االستغناء عن الفواصل كىذا ما ذىب إليو بعض علماء العركض أمثاؿ ابن رشيق إذا يقوؿ

كمن الناس من جعل الشعر كلو من األسباب كاألكتاد خاصة يرؾ بعضها على بعض "
 .(1)"فتَبكب الفواصل منها

 كتدعيما لقوؿ ابن رشيق عن إمكانية االستغناء عن الفواصل، جاء يف اضتاشية 
ألف الصغرل مركبة من سبب ثقيل، فسبب خفيف فال حاجة معهما إىل : "... كذلك

عدىا، كالكربل ال تكوف إال يف جزء مزاحف، كىو مستفعلن اظتخبوؿ حبذؼ سينو كفائو 
فينقل إىل فعلًب، فهذه األحرؼ األربعة اظتتحركة إفتا اجتمعت فيو بعد التغيّب، كليس الكالـ 

 .(2)"فيو، إفتا الكالـ يف اصتزء األصلي السامل من التغيّب
 جاء الكالـ الدمنهورم أكثر توضيحا إلمكانية االستغناء عن الفاصلة كذلك 

الٍب تتكوف من سببْب خفيفْب ككتد غتموع، ال توجد  (مستفلن)بإعطاء مثاؿ على التفعيلة 
 .فيها أية فاصلة، لكنها تركبت منها كىي مزاحفة ذلك بدخوؿ اطتبل عليها

أف اطتليل قد أخذىا من  (السبب كالوتد كالفاصلة) إننا نالحظ على ىذه اظتسميات 
، إذ شبو البيت من الشعر بالبيت من (العركض)بيئتو، كبالتايل جعلها مصطلحات لعلمو 

قائمة إال باألسباب كاألكتاد كالفواصل، كذلك يكوف  (أم اطتيمة)الشعر، ألنو ال تكوف 
 .البيت الشعرم

                                                 
(1)

 .274، ص 1ػتمد ػتي الدين عبد اضتميد، دار الرشاد ، الدار البيضاء ، ج: ابن رشيق، العمدة، يف ػتاسن الشعر ك أدبو ك نقده، تح  
(2)

 .33، ص 1957، 2اإلرشاد الشايف على مًب الكايف يف العركض كالقوايف، مصر، ط: الدمنهورم  



 

 

 

 . كالتفاعيل قسماف منها األصوؿ كمنها الفركع
 : فاألصوؿ أربعة، كىي كل تفعيلة تبتدئ بوتد غتموعا كاف أـ مفركقا كىي

 تَبكب من كتد غتموع كسبب خفيف:  فعولن1-
       
 .كتد غتموع كسببْب خفيفْب:  مفاعيلن2-

       
 .كتد غتموع، سبب ثقيل فسبب خفيف:  مفاعلًب3-

       
 كتد مفركؽ كسببْب خفيفْب:  فاع ال تن4-

          
فهذه ىي األصوؿ الٍب بنيت أكزاف العرب عن آخرىا عليها ال : " يقوؿ الزؼتشرم

 .(1)"يشذ منها شيء عنها
 كمن ىذه األصوؿ األربعة تنتج عنها الفركع، فإذا كانت التفعيلة األصل مكتفية 

فعولن ينتج عنها بتغّب مكاف السبب لن فعو الٍب : بسبب كاحد نتج عنها فرع كاحد مثال
                                  .                         حتوؿ إىل فاعلن

            
 : كإذا مشلت التفعيلة على سببْب مثال نتج فرعاف اثناف مثل

 .مفاعيلن تعطينا عي لن مفا حتوؿ إىل مستفعلن
               

 كما تعطينا لن مفا عي حتوؿ إىل فاعالتن
                          

 كمن مفاعلًب يتفرع عنها تفعيلة مستعملة كىي متفاعلن، 
                    

 .كتفعيلتْب مهملتْب
 أما فا ع التن يتفرع عنها كل من مفعوال ت كمستفع لن

                              

                                                 
(1)

 .30، ص 1989، 2فخر الدين قباكة، مكتبة اظتعارؼ، بّبكت، ط: القسطاس، حتقيق: الزؼتشرم  



 

 

 

 ىكذا يكوف لدينا ستة فركع نتجت عن أربعة أصوؿ، باإلرتاع ىي عشر، كمن 
اظتؤكد أف عملية التفرع ىاتو تعتمد على ػتور أساسي ىو ضركرة احملافظة على موقع الوتد، 

 .سواء كاف غتموعا أـ مفركقا كتغّب مكاف األسباب
 فكل تفعيلة تشمل على كتد كاحد كال يتكرر فيها كتداف متوالياف، كتبعا للموقع 

 :الذم لتتلو الوتد ؼ التفعيلة نتكن التمييز بْب ثالثة أنواع من التفاعيل
 : التفاعيل الٍب يكوف الوتد يف أكعتا ؿتو1-
  ( )فعولن - 

   ( )مفاعيلن - 

    ( )مفاعلًب - 

   ( )فاع ال تن - 

 : التفاعيل ذات الوتد الوسط كىي2-
  ( ) فاعالتن - 

  ( ) مستفع لن - 

 : التفاعيل الٍب يقع الوتد يف هنايتها كىي3-
  ( )فاعلن - 

   ( )مستفلن - 

    ( )متفاعلن - 

   ( )مفعوالت - 

 أما من جهة عدد اظتقاطع الٍب تدخل يف تركيب التفعيلة، فيمكن أف فتيز بْب 
، كالتفاعيل الرباعية اظتقاطع مثل مفعوالت كاطتماسية (فعولن)التفاعيل الثالثية اظتقاطع 

            اظتقاطع مثل متفاعلن         
     



 

 

 

 إذف نستطيع القوؿ أف ذتة عناصر جوىرية تساىم يف تشكيل التفاعيل، الٍب تعطي 
لكل تفعيلة من تفاعيل العركض العريب طابعها اإليقاعي اطتاص هبا، قتا موقع الوتد كالعدد 

 .اظتقطعي
 مثال التفعيلة مستفعلن كالتفعيلة فاعالتن ال نتكن أف تكوكف عتما قيمة إيقاعية 

 (   )كاحدة ألهنا ختتلف إحداقتا عن األخرل من جهة موقع الوتد، يف مستفعلن 
 لتتل فيها الوتد موقعا كسطا، على الرغم (  )لتتل الوتد موقعا يف اآلخر كيف فاعالتن 

 .من تعادعتما يف كمية اظتقاطع
 كاإليقاع العركض للشعر العريب ينتج عن تكرار تفاعيل متعادلة كمتشاهبة يف آف 

كاحد من جهة ترتيب اظتقاطع، فهو يتأتى بصورة ملموسة من خالؿ التنسيق بْب اظتقاطع 
القصّبة كاظتقاطع الطويلة كتكرارىا بصورة منتظمة، فاظتقاطع الطويلة تساكم مقطعْب 

ككما سبق . قصّبين كعليو فالزمن الذم يستغرقو اظتقطع القصّب نصف زمن اظتقطع الطويل
كقلنا أف اإليقاع ىو ذلك الزمن اظتنظم الذم يتكرر، كعليو فالشاعر العريب قد استعمل كال 

 .يزاؿ يستعمل يف تشكيل البنية اإليقاعية لشعره ىذين النوعْب من األزمنة
  
 
 



 

 

 

:  المحاضرة الثالثة
  الزحافات و العلل

  
إف تلك التفاعيل الٍب اىتدل إليها اطتليل من أجل أف تكوف كحدات موسيقية يتكوف منها 
الوزف، كباجتماع طائفة منها على نسق خاص يعرؼ البحر، تلحقها بعض األمراض تؤدم 
إىل تغيّبىا سواء بالزيادة أك النقصاف، حبيث ال تبقى على صورهتا األصلية، فتعَبم جسدىا 

السليم كعافيتو الوزنية، تلك التغيّبات ىي ما تعرؼ عند العركضيْب باسم الزحافات 
 .كالعلل

 .الزحافات: أوال
 .ىو العياء كالبطء كالثقل أم عكس السرعة:  الزحاؼ لغة
ىو تغيّب يلحق ثواين األسباب فقط، سواء كاف السبب خفيفا، أك : " أما عركضيا

 .(1)"ثقيال، فال يدخل على أكؿ اصتزء، كال على ثالثو، كال على سادسو
 إذف ىو يدخل على ثانيو كرابعو كخامسو كسابعو، كمن شأنو إذا دخل ال يلـز فهو 

اختيارم، أم نتكن التخلي عنو يف بقية أبيات القصيدة، كىو يصيب اضتشو كالعركض 
كالضرب، كإذا كاف تغيّب ؼتتص باألسباب فقط، ذلك ظتا للوتد من أقتية، يقوؿ ابن عبد 

إفتا قيل للسبب سبب، ألنو يضطرب فيثبت مرة، كيسقط أخرل، كقيل للوتد كتد، : "ربو
 .(2)"ألنو يثبت فال يزكؿ

 كالزحاؼ ينحصر يف تسكْب اظتتحرؾ، أك حذفو، أك حذؼ الساكن، كىو نوعاف 
 .مفرد كمزدكج

كىو الذم يصيب التفعيلة مرة كاحدة، أم ىو التغيّب الذم يطرأ على سبب كاحد : "اظتفرد
 .(3)"منها

                                                 
(1)

 .24، ص 1983، 3اظتتوسط الكايف، اظتؤسسة الوطنية للكتاب، ط: األزتدم  
(2)

 .425، ص 5، ج 1985العقد الفريد، دار الكتاب العريب، بّبكت، : ابن عبد ربو  
(3)

 .126، ص 1995، 2العركض الواضح كعلم القافية، دار البشائر اإلسالمية، ط: ػتمد علي اعتامشي  



 

 

 

 . كحذؼ السْب مثال من مستفعلن فتصبح متفعلن
 

كىو الذم يصيب التفعيلة مرتْب، أم ىو التغيّب الذم يطرأ على سببْب : "أما اظتزدكج
 .(1)"منها

 . كحذؼ السْب كالفاء مثال من مستفعلن فتصبح متعلن
 :الزحاف المفرد 1-

 .اطتنب كاإلضمار كالوقص:  الزحاؼ الذم يدخل يف ثاين اصتزء ثالثة أنواع
 :الخبن- أ

 .(2)خنب الثوب متبنو خبنا كخبانا كخبانا، قلصو باطتياطة: لغة
 :ما ذىب ثانيو الساكن كىو يدخل التفعيالت اطتمس التالية: عركضيا

تصبح متفعلن كتنقل إىل مفاعلن، كىي موجودة يف كل من حبر البسيط، الرجز، : مستفعلن
 .السريع، اظتنسرح كاظتقتضب

 الرجز:  مثاؿ قوؿ الشاعر
  كطػالػما كطػالػما كطػالػما سقى بكف خالد كأطعما

                              

  مفاعلن    مفاعلن      مفاعلن  مفاعلن      مفاعلن     مفاعلن
 . فهذا البيت جاءت أجزاؤه كلهال ؼتبونة

 .الرمل، اظتديد، البسيط كاظتتدارؾ: باطتنب تصبح فعلن، كذلك يف البحور التالية:  فاعلن2-
 (البسيط):  مقالو قوؿ زىّب بن أيب سلمى

  يػا حارال أرميػن منكم بداىيػة  لػم يلقها سوقة قبلػي كال مػلك
                                

  مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلػن  مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلػن
 .العركض كالضرب ؼتبوناف

                                                 
(1)

 .126ػتمد علي اعتامشي، العركض الواضح كعلم القافية، مرجع سابق، ص   
(2)

 .136، ص 13، مج 1994، 3لساف العرب، دار صادر، بّبكت، ط: ابن منظور  



 

 

 

تصبح باطتنب فعالتن، كذلك يف أربعة حبور كىي اظتديد كالرمل كاطتفيف : فاعالتن* 
 .كاجملتث

 (الرمل):  مثالو قوؿ الشاعر
   كإذا رايػة مػجد رفعػت  هنض الصلت إليها فحواىا

                           
   فعالتػن  فعالتػن فعلػن  فعالتػن  فعالتػن فعلػن

ذات الوتد اظتفركؽ، إذا خبنت صارت متفع لن، كىي موجودة يف حبرين : مستفع لن* 
 .اثنْب قتا اطتفيف كاجملتث

 (اطتفيف):  مثاؿ قوؿ الشاعر
  كفػؤادم كعهػده لسليمػى  بػهول مل يػحل كلػم يتغيػر

                              
  فعالتػن   متفع لػن فعالتػن  فعالتػن   متفع لػن فعالتػن

إذا خبنت صارت معوالت كتنقل إىل لفظ مستعمل ىو مفاعيل، كتكوف يف كل : مفعوالت
 .من حبر السريع كاظتنسرح كاظتقتضب

 (اظتنسرح):  مثاؿ ذلك قوؿ الشاعر
  مػنػازؿ عفاىػن بػذم األرا  ؾ كػػل كابل مسبل ىطػل

                                 
  مفاعلػن  مفاعيػل مفاعلػن  مفاعلػن  مفاعيػل مفاعلػن

   ؼتبونة      ؼتبونة                 
 :اإلضمار- ب

إذا أبصر أحدكم امرأة "ضمر يضمر ضمورا، جاء يف اضتديث الشريف :  كىو لغة
 .(1)أم متفيو" فليأت أىلو، فإف ذلك يضمر ما نفسو

 كىو ما سكن ثانية اظتتحرؾ، كال يدخل إال على تفعيلة كاحدة فقط ىي متفاعلن يف 
 .حبر الكامل

                                                 
(1)

 .491، ص 4لساف العرب، مرجع سابق، مج : ابن منظور  



 

 

 

 . متفعلن باإلضمار تصبح متفاعلن كتنقل إىل بناء معقوؿ ىو مستفلن
 (الكامل): مثالو قوؿ الشاعر

   
   ىال سألت اطتيل يا ابنة مالك إف كنت جاىلة مبا مل تعلمي

                   

   مستفعلن مستفعلن متفاعلن  مستفعلن مستفعلن متفاعلن
 :الوقص- ج

 . لغة يطلق على كسر العنق
 كاظتوقوص ما ذىب ثانيو اظتتحرؾ، كال يدطتل إال على تفعيلو كاحدة كىي متفاعلن 

 .كتصبح مفاعلن كذلك يف حبر الكامل
 : مثالو

   يدب عػن حريػمو بسيفو  كرػتو كنبلو كيػحتمػي
          

 مفاعلن مفاعلن مفاعلن  مفاعلن مفاعلن مفاعلن  
 . التفاعيل كلها موقوصة

 :الزحاؼ الذم يدخل على رابع اصتزء نوع كاحد كىو
 . لغة ىو لف الشيء كرتع بعضو إىل بعض:الطي

 : فاظتطوم ىو ما ذىب رابعو الساكن كيدخل على التفعيالت التالية
مستفعلن بالطي تصبح مستعلن كتنقل إىل لفظ مستعمل ىو مفتعلن، كذلك يف كل من 

 .البسيط كالسريع كاظتنسرح كالرجز كاظتقتضب
 :(السريع) مثالو قوؿ الشاعر 

   قاؿ عتا كىو هبا عالػم كلتك أمثاؿ طريف قليل
        

   مفتعلن مفتعلن فاعلن  مفتعلن مفتعلن فاعلن
   مطوية مطوية   مطوية مطوية



 

 

 

 

 .بالطي تصبح مفعالف كتنقل إىل فاعالت، كذلك يف اظتنسرح كالسريع كاظتقتضب: مفعوالت
 :(اظتنسرح) مثالو قوؿ الشاعر 

   قد شغل الناس كثرة األمل  كأنت باظتكرمات يف شغل
         

   مفتعلن فاعالت مفتعلن  مفتعلن فاعالت مفتعلن
    مطوية     مطوية

 :أما الزحاؼ الذم يدخل على خامس اصتزء ثالثة أنواع
 :القبض- أ

 . لغة ضد البسط
 : فاظتقبوض ىو ما ذىب خامسو الساكن كيدخل تفعيلتْب قتا

 .فعولن بالقبض تصبح فعوؿ كذلك يف الطويل كاظتتقارب
 .بالقبض تصبح مفاعلن كذلك يف اعتزج كالطويل كاظتضارع: مفاعيلن

 :(الطويل) مثالو قوؿ الشاعر 
  ستبدم لك األياـ ما كنت جاىال  كيأتيػك باألخبػار ما لػم تزكد

                        
  فعولػن مفاعيلن فعولن مفاعلن  فعولػن مفاعيلن فعولن مفاعلن

 . مقبوض العركض كالضرب
قبض مفاعيلن يف الطويل يف غّب العركض كالضرب قبيح عندم : " يقوؿ األزتدم

 .(1)"ككفها قبيح كاألحسن سالمتها منهما
 :العصب- ب

 .(2) لغة ىو الطي الشديد، كعصب الشيء يعصبو عصبا طواه كلواه كقبل شده
 . كىو ما سكن خامسو اظتتحرؾ، كيدخل على مفاعلًب فقط كذلك يف حبر الوافر

                                                 
(1)

 .51اظتتوسط الكايف، مرجع سابق، ص : األزتدم  
(2)

 .602، ص 1لساف العرب، مرجع سابق، مج : ابن منظور  



 

 

 

 .مفاعلًب بالعصب تصبح مفاعلًب كتنقل إىل مفاعيلن
 : مثالو قوؿ الشاعر

   إذا لػم تستطيع شيئا فدعػو كجاكزه إىل ما تستطيع
                             

   مفاعيلػن مفاعيلػن فعولن  مفاعيلػن مفاعيلػن فعولن
   معصوبة   معصوبة   معصوبة   معصوبة

 :العقل- ج
 .(1) عقل فالف فالنا، إذا أقامو على إحدل رجليو، ككل عقل رفع

 . كىو ما ذىب خامسو اظتتحرؾ، كيدخل على مفاعلًب يف حبر الوافر
 .فتصبح التفعيلة مفاعًب كتنقل إىل مفاعلن

 :شاىده قوؿ الشاعر
   منػازؿ لفرقتػي قفػار  كأنػما رسومها سطور

             
   مفاعلن  مفاعلن فعولن  مفاعلن  مفاعلن فعولن

 : أما الزحاؼ الذم يدخل على سابع اصتزء نوع كاحد
 . لغة ىو اظتنع كذلك:الكف

 : كىو ما ذىب سابعو الساكن، كيدخل التفعيالت التالية
 .مفاعيلن بالكف تصبح مفاعيل، كتكوف يف اعتزج كاظتضارع كالطويل

 :شاىده من اعتزج
 

   فهذاف يذكذاف  كذا من كثب يرمي
      

   مفاعيل مفاعيل مفاعيل مفاعيلن
   مكفوفة مكفوفة مكفوفة 

                                                 
(1)

 .459، ص 11لساف العرب، مرجع سابق، مج : ابن منظور  



 

 

 

 .فاعالتن بالكف نصبح فاعالت كتكوف يف كل من اظتديد كالرمل كاطتفيف كاجملتث
 :شاىده من حبر اجملتث

   ما كاف عطاؤىن إال عدة ضمارا
         

   مستفع ؿ فاعالت مستفع ؿ فاعالتن
      مكفوفة

ذات الوتد اظتفركؽ بالكف تصبح مستفع ؿ، كذلك يف اطتفيف كاجملتث : مستفع لن
 .شاىده من حبر اطتفيف

   كأقػل ما تضمر مػن ىواؾ يا عميػر يستكثػر حػْب يبدك
                              

   فعػالت مستفع ؿ فاعالتن  فاعػالت مستفػع ؿ فاعالتن
    مكفوفة        مكفوفة

 .ذات الوتد اظتفركؽ بالكف تصبلح فاع الت كذلك يف اظتضارع فقط: فاع ال تن
 :شاىده

   كقػد رأيت الرجاؿ  فما أرل غّب زيد
                     

 مفاعلػن فاع الت  مفاعلػن فاع التن  
      مكفوفة

 تلكم ىي أنواع الزحاؼ اظتفرد الٍب تصيب التفعيلة يف حرؼ كاحد، كقد رتعها 
 :بعضهم يف قولو

 
 قبض مث كف  هبن األحرؼ األخرل تغص:   زحاؼ الشعر

   كخنب قم طي ثػم عصب  كعقل مث إضمار ككقص
 :الزحاف المزدوج 2-

 : أما النوع الثاين من الزحاؼ ىو الزحاؼ اظتزدكج أك اظتركب ينقسم إىل أربعة أنواع



 

 

 

 :الخبل- أ
 ىو اجتماع زحاؼ اطتنب مع زحاؼ الطي، أم حذؼ الثاين كالرابع الساكنْب 

 :كيصيب التفعيلتْب التاليتْب
باطتنب حتذؼ السْب كبالطي حتذؼ الفاء، فتصبح التفعيلة متعلن كتنقل إىل : مستفعلن- 

 . السريع كاظتنسرح– الرجز –البسيط : فعلًب، كيكوف ذلك يف أربعة حبور ىي
 :شاىده من حبر البسيط

   كزعموا أنػهم لقيهػم رجل فأخذكا مالو كضربوا عنقو
          

   فعلتػن فاعلن فعلتػن فعلن  فعلتػن فاعلن فعلتػن فاعلن
   ؼتبولة  ؼتبولة   ؼتبولة  ؼتبولة

باطتنب حتذؼ فاؤىا كبالطي حتذؼ كاكىا فتقىب معالت كتنقل إىل فعالت : مفعوالت- 
 .كذلك يف حبر اظتنسرح  كالسريع

 :شاىده
   كبلػد متشابػو سػمتو  قطعة رجل على رتلو

         

   فعلتػن فعالت مستفعلن  فعلتػن فعالت مفتعلن
    ؼتبولة     ؼتبولة

 

 

 

 :الخزل- ب
 ىو اجتماع اإلضمار مع الطي، كىو خاص بتفعيلو كاحدة ىي متفاعلن كحبر كاحد 

 .ىو الكامل، فال يكوف اطتزؿ يف غّبه
 إذف ىو تسكْب الثاين اظتتحرؾ، كحذؼ الرابع الساكن من متفاعلن، فتصبح متفعلن 

 .كتنقل إىل مفتعلن



 

 

 

 :شاىده قوؿ الشاعر
   منزلػة صم صداىا كعفت  أرشتها إف سئلت مل تػجب

         

   مفتعلن مفتعلن مفتعلن  مفتعلن مفتعلن مفتعلن
 .البيت كلو ؼتزكؿ

  :الشكل- ج
 ىو اجتماع زحاؼ اطتنب مع زحاؼ الكف، كىو خاص بالتفعيلة فاعالتن، 

فتحذؼ األلف باطتنب، كالنوف بالكف، فتصبح التفعيلة فعالت، كيكوف ذلك يف اظتديد 
 .كالرمل كاطتفيف كاجملتث

 :شاىده من حبر اظتديد
   لػمن الديػار غػّبىن كل جوف اظتزف داين الرباب

           
   فعالت فاعلن فعالت فاعالتن فاعلن فاعالتن

   مشكولة      مشكولة
 :النقص- د

 ىو العصب مع الكف، تسكْب اطتامس، كحذؼ السابع الساكن من التفعيلة 
 .مفاعلًب من حبر الوافر فقط

 . فتصبح مفاعلًب مفاعلت كتنقل إىل مفاعيل
 
 

 :شاىده
   لسػالمة دار بػحفّب كباقي اطتلق السحق قفار

         
   مفاعيل مفاعيل فعولن  مفاعيلن مفاعيل فعولن

   منقوصة منقوصة     منقوصة



 

 

 

 نتكن أف نستخلص ؽتا رصدناه من أنواع ىذه الزحافات اظتركبة، إهنا إذا حلت 
بالتفعيلة ترىقها لكثرة تلك التغّبات، كبذلك نتكن أف خترجها عن إطارىا اظترسـو عتا يف 

. األصل ؽتا يؤدم أحيانا إىل ارتباؾ اإليقاع، كتداخلو مع غّبه من اإليقاعات األخرل
نعطي مثاال ىنا، فعندما ختزؿ متفاعلن يف حبر الكامل تصبح لدينا متفعلن كتنقل إىل 

مفتعلن، فهذه العقيدة قد تكوف مستفعلن مطوية كىنا قد يتداخل حبر الكامل مع حبر 
ىذا رمبا ما جعل العركضيْب . الرجز يف إيقاعو، خصوصا إذا كثر الزحاؼ كتواىل يف األبيات

كالزحاؼ اظتركب كلو قبيح مستكره، أما الزحاؼ اظتفرد منو ما ىو حسن "يصفونو بالقبح، 
 .(1)"كمنو ما ىو قريب من اضتسن، كمنو ما ىو قبيح

كىو قبيح فيو، : " كؾتد ابن السراج مثال يصف زحاؼ النقص يف حبر الوافر بقولو
 .، كمع ذلك فإهنم يهتموف بو(2)"كيف غتزكءه أقبح

 فكانت صفة القبح كاالستحساف للزحاؼ تَباكح بْب العركضيْب على حسب 
 .مستويات إحساسهم بو

 كقد كضع العركضيوف للزحاؼ حيت أجازكه، رتلة من اظتصطلحات، من أقتها 
 .اظتعاقبة كاظتراقبة كاظتكانفة

 فاظتعاقبة تطلق لغة على اظتناكبة، أما عركضيا فهي منع زحاؼ سببْب متجاكرين إذا 
كاف يف تفعيلة كاحدة أك يف تفعيلتْب متتاليتْب، كىي تقع يف الطويل كالوافر، كالكامل 

 .كاطتفيف كاظتديد كاعتزج كالرمل كاظتنسرح كاجملتث
 فإذا كاف البحر من البحور الصافية، أم من تكرار تفعيلة كاحدة مثال يف اعتزج، فإف 

، فإذا زكحف السبب (أم بْب الساكنن يف سببها)كنوهنا  (مفاعيلن)اظتعاقبة تقع بْب يساء 
األكؿ امتنع الثاين من الزحاؼ بالضركرة، حٌب ال حتتل التفعيلة من كثرة الزحافات، كإذا 
كاف البحر ةمن البحور اظتزدكجة، اظتركبة من تفعيلتْب ؼتتلفتْب مثال كاظتديد، فإف اظتعاقبة 

 .(فاعلن)كألف  (فاعالتن)تقع بْب نوف 
                                                 

(1)
 .32اظتتوسط الكايف، مرجع سابق، ص : األزتدم  

(2)
 .58، ص 1979، 3ػتمد رضواف الداية، دار اظتالح، ط: اظتعيارم يف أكزاف األشعار، تح: ابن السراج  



 

 

 

 . أما اظتراقبة فتكوف يف حبرين فقط قتا اظتضارع كاظتقتضب
جتاكز سببْب خفيفْب يف تفعيلة كاحدة، كقد سلم أحدقتا كجوبا، كزكحف " كىي 
 .(1)"اآلخر

كنوهنا، فإذا حذفت الياء بالقبض، امتنع  (مفاعيلن)بْب ياء  (اظتارع) فهي يف األكؿ 
 .حذؼ النوف بالكف، كإذا حذفت النوف بالكف امتنع حذؼ الياء بالقبض

، (الواقعتْب يف أكؿ شطريو)ككاكىا  (مفعوالت)بْب فاء  (اظتقتضب) كىي يف الثاين 
فإذا حذفت الواك بالطي، امتنع حذؼ الفاء باطتنب، كإذا حذفت الفاء باطتنب امتنع حذؼ 

 .الواك الطي، فال كتوز حذفهما معا
 فالفرؽ بْب اظتعاقبة كاظتراقبة، أف سببا اظتعاقبة يثبتاف معا، كىي يف جزءين إال يف 

مفاعيلن يف الطويل كاعتزج، أما سببا اظتراقبة فال يثبتاف معا كىي يف جزء كاحد ككأف اظتعاقبة 
 .كضعت أصال حٌب تقيد من الزحاؼ

جتاكر سبْب خفيفْب يف مثاؿ كاحد، " أما اظتكانفة، كىي لغة تطلق على اظتعاكنة كىي 
 .(2)"كقد زكحفا معا أك سلما معا، أك زكحفا أحدقتا كسلم اآلخر

 (مستفعلن)البسيط كالرجز كالسريع كاظتنسرح، كيف التفعيلة :  كىي تقع يف أربعة حبور
 .كشرطها أف تدخل على التفعيلة كىي ساظتة من علل النقص

العلة ىي تغّب يلحق " إذا كاف الزحاؼ متتص بثواين األسباب فقط فإف .العلل: ثانيا
األسباب كاألكتاد على حد سواء من العركض أك الضرب من البيت الشعرم، كىذا التغيّب 

، فإذا أصاب عركض بيت أك ربو، كجب التزامو يف رتيع أبيات القصيدة ، كىذه (3)"الـز
 :العلل تكوف تارة بزيادة األسباب األكتاد تارة أخرل بنقصاهنا كعليو انقسمت إىل قسمْب

 :علل الزيادة 1-

                                                 
(1)

 .51اظتتوسط الكايف، مرجع سابق، ص : األزتدم  
(2)

 .اظترجع نفسو، الصفحة نفسها  
(3)

 .35، ص 2005علم العركض كالقافية، دار اصتيل، بّبكت، : راجي األشتر  



 

 

 

 تكوف بزيادة حرؼ كاحد أك حرفْب يف الضرب، كإننا نؤثر البدء هبا ألهنا أقل من 
 :ناحية العدد كىي ثالثة أنواع

 :الترفيل- أ
كىو زيادة سبب خفيف على آخر الوتد . كىو لغة إطالة الذيل، يقاؿ ذيل مرفل أم طويل

 :اجملموع يف آخر التفعيلة، ىو يدخل التفعيلتْب
 .متفاعلن كفاعلن

 .تصّب متفاعالتن كذلك يف غتزكء الكامل: متفاعلن
 :مثالو قوؿ الشاعر

   كلقػد سبقتهم إلػي فلم نزعت كأنت آخر
        

  ضرب مرفل←  متفاعلػن متفاعلػن  متفاعلػن متفاعالتن 
 .فاعلن تصّب فاعالتن كذلك يف غتزكء اظتتدارؾ

 :مثالو
   دار سعدل بشحر عماف قد كساىا البلى اظتلواف

           

  ضرب مرفل←  فاعلن فاعلن فعالتن  فاعلن فاعلن فعالتن 
 :التذييل- ب

 . لغة مأخوذة من ذيل الثوب كالفرس يقاؿ ذاؿ الثوب يذيل ذيال إذا طاؿ
 . كىو زيادة حرؼ كاحد ساكن على ما أخره كتد غتموع

 : كيدطتل التفعيالت التالية
 .متفاعلن تصبح متفاعالف كذلك يف غتزكء الكامل

 : مثالو قوؿ الشاعر
   أبنيٍب ال تػجزعي  كل األناـ إىل ذىاب

       

  ضرب غتزكء مذاؿ←  فاعلن فاعلن فاعلن  فاعلن فاعلن فاعالف 



 

 

 

 .تصبح مستفعالف كذلك يف غتزكء البسيط: مستفعلن- 
 :مثالو

   إنا ذؽتنا على ما خيلت سعد بن زيد، كعمرا من تػميم
                     

  مذاؿ←  مستفعلن فاعلن مستفعلن مستفعلن فاعلن مستفعالف 
 :التسييغ- ج

كىو زيادة حرؼ ساكن على .  كيقاؿ لو اإلسباغ، مصدر أسبغ الثوب إذا أطالو
السبب اطتفيف يف آخر اصتزء، كيدخل فاعالتن فتصبح فاعالتن كذلك يف غتزكء الرمل 

 .فقط
 : مثاؿ ذلك قوؿ الشاعر

   شادف ما تقدر العيػ  ف تراه من تالليو
                      

  ضرب مسبغ  فاعالتن فاعالتن  فعالت فاعالتاف 
ال تدخل إال   (الَبفيل، التذييل، كالتسبيغ) فكما نالحظ، ىذه العلل الزيادة الثالث 

على األضرب اجملزكءة، كىي تشَبؾ يف صفة كاحدة كىي إطالة الزمن، فهي زيادة مقتصرة 
على بعض البحور اجملزكءة دكف التامة، بل تقتصر يف اجملزكء على بعضها دكف بعضها اآلخر 

، كبذلك تكوف زيادهتا خاصة (كمجزكء الرمل كغتزكء الكامل، كغتزكء البسيط كغتزكء الرمل)
غّب عامة، كىي حْب تقتصر على األضرب دكف األعاريض، ينعدـ ذلك التالـز كاالنسجاـ 

اإليقاعي بينهما، فالعركض إيقاعها خفيفا أما الضرب دتتاز بإيقاع طويل ظتا أصاهبا من 
تلك الزيادة الٍب دتد يف الزمن، كىي علل الزمة ال كتوز التخلي عنها، كإذا ختلى عنها 

 .الشاعر اعترب عيبا
 :علل النقص 2-

 تكوف بنقصاف حرؼ أك أكثر من العركض كالضرب أك من كاحد منهما دكف 
 :اآلخر، كىي إحدل عشرة علة



 

 

 

 :الحذف- أ
كيدخل حبورا ستة كيف التفعيالت .  ىو إسقاط السبب اطتفيف من آخر التفعيلة

 :التالية
 .فعولن تصبح فعو كتنقل إىل فعل كذلك يف اظتتقارب- 

 :ؿتو قوؿ الشاعر
   خليلي عوجا على رسم دار  خلت من سليمى، كمن مية

                 
  ػتذكؼ←  فعولن فعولن فعولن فعولن  فعولن فعولن فعولن فعل 

 .تصبح مفاعي كتنقل إىل فعولن كذلك يف الطويل كاعتزج: مفاعيلن- 
 :كقوؿ الشاعر من الطويل

   أقيموا بِب النعماف عنا صدكركم كإال تقيموا صاغرين الرؤكسا
                    

  ػتذكؼ←  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن فعولن 
 .تصبح فاعال كتنقل إىل فاعلن كذلك يف اظتديد كالرمل كاطتفيف: فاعالتن- 

 : مثاؿ قوؿ الشاعر عدم بن زيد من الرمل
   أبلغ النعماف عِب مألكا أنو قد طاؿ حبسي، كانتظارم

                    

   فاعالتن فاعالتن فاعلن فاعالتن فاعالتن فاعالتن
     العركض ػتذكفة    

 :القطف- ب
 كىو لغة القطع، يقاؿ قطف الثمرة، يقطفها إذا قطعها، كىو إسقاط السبب 

 (يعِب إجتماع اضتذؼ كالعصب)اطتفيف من آخر التفعيلة، كإسكاف اطتامس اظتتحرؾ 
 .كيدخل التفعيلة مفاعلًب فتصبح مفاعل كتنقل إىل فعولن كذلك يف الوافر فقط

 : ؿتو قوؿ الشاعر
   أحب أخي كإف أعرضت عنو  كقل على مسامعو كالمي



 

 

 

                 
   مفاعلتػن مفا عيلػن فعولن مفاعلتػن مفاعلتػن فعولن

     العركض مقطوفة   الضرب مقطوؼ
 :القصر- ج

 . لغة ىو اظتنع، كىو حذؼ ثاين السبب من آخر التفعيلة مع إسكاف أكلو
 : يدخل التفعيالت التالية يف البحور التالية
 .فعولن تصبح فعوؿ كذلك يف حبر اظتتقارب

 :ؿتو قوؿ الشاعر
   كأبِب من الشعر شعرا عويصا  ينسى الركاة الذم قد رككا

                         

  مقصور  فعولن فعولن فعولن فعولن  فعولن فعولن فعولن فعوؿ 
 .تصبح فاعالت كتنقل إىل فاعالف كذلك يف اظتديد كالرمل: فاعالتن- 

 : ؿتو قوؿ الشاعر
   ال يغرف امرأ عيشو  كل عيش صائر للزكاؿ

          
  مقصور  فاعالت فاعلن فاعلن  فاعالتن فاعلن فا عالف 

تصبح مستفعل كتنقل إىل مفعولن كيكوف ذلك يف ضرب اطتفيف اجملزكء : مستفع لن- 
 .اظتخبوف فتصبح بالتايل التفعيلة متفعل كتنقل إىل فعولن

   كل خطب إف مل تكو  نوا غضبتم يسّب
               

  مقصور  فاعالتن مستفع لن  فاعالتن فعولن 
 :القطع- د

 : ىو حذؼ ساكن الوتد اجملموع كإسكاف ما قبلو كيدخل
 .تصبح فاعل كتنقل إىل فعلن كذلك يف البسيط كاظتتدارؾ: فاعلن

 :كقوؿ الشاعر من اظتتدارؾ



 

 

 

   أىل الدنيا كل فيها  نقال نقال دفنا دفنا
                 

 فعلن فعلن فعلن فعلن  فعلن فعلن فعلن فعلن  
 .البيت كلو مقطوع

 .متفاعلن تصبح متفاعل كتنقل إىل فعالتن كذلك يف حبر الكامل- 
 : كقوؿ الشاعر

  كإذا دعونػك عمهػن فإنػو نسب يزيدؾ عندىن خياال
          

  مقطوع← مستفعلن مستفعلن مستفعلن  مستفعلن مستفعلن مفعولن 
 . لغة ىو اطتفة:الحذذ- ىػ

 كىو حذؼ الوتد اجملموع من آخر التفعيلة، كىو يدخل حبر الكامل فقط كعلى 
 .التفعيلة متفاعلن فتصّب متفا كتنقل إىل فعلن

 : كقوؿ الشاعر
   اطتّب ال يأتيك متصال  كالشر يسبق سيلو اظتطر

           

   مستفعلن مستفعلن فعلن مستفعلن متفاعلن فعلن
    العركض حذاء   كالضرب أحذ

 لغة ىو قطع األذف: الصلم- ك
 كىو حذؼ الوتد اظتفركؽ من آخر التفعيلة، كىو خاص ببحر السريع إذ يدخل 

 .التفعيلة مفعوالت فتصّب مفعو كتنقل إىل فعلن
 :مثالو قوعتم

   أحسن ما أشتع يف حبو كصفي مبختل كغتنوف
           

  أصلم←  مفتعلن مفتعلن فاعلن  مستفعلن مستفعلن فعلن 
 :الكسف والكشف- ز



 

 

 

 : رفعك الشيء عما يواريو كيغطيو ككشف األمر يكشفو كشفا
 .(1)أظهره

 كىو حذؼ آخر الوتد اظتفركؽ، أم السابع اظتتحرؾ كيدخل مفعوالت، كذلك يف 
 .السريع، كمنهوؾ اظتنسرح

  مفعوال كتنقل إىل مفعولن– يف السريع تصبح مفعوالت 
 مفعوال كتنقل إىل مفعولن، – كيف اظتنسرح خاص بعركضو اظتنهوكة فتصّب مفعوالت 

 :مثالو قوؿ الشاعر من اظتنسرح اظتنهوؾ
 كيلم سعد، سعدا
         

 مستفعلن مفعولن
 :الوقف- ح

 إسكاف آخر الوتد اظتفركؽ من آخر التفعيلة كىو يدخل حبرين األكؿ السريع كىو 
 . مفعوالت–خاص بعركضو اظتشطورة كبضربو األكؿ اظتطوم فيصّب اصتزء مفعوالت 

 . كالثاين اظتنسرح كىو خاص بعركضو اظتنهوكة
 : مثالو قوؿ الشاعر من السريع اظتشطور

 ينضحن، يف حافاتو، باألبواؿ
          

  عركض موقوفة←مستفعلن مستفعلن مفعوالت 
 . لغة قطع الذنب حبيث ال يبقى منو شيء:البنز- ط

 كىو إسقاط السبب اطتفيف من آخر التفعيلة، كحذؼ ساكن الوتد اجملموع، 
 .كتسكْب ما قبلو أم ىو اجتماع اضتذؼ كالقطع يف تفعيلو كاحدة

 . كىو يدخل على حبرين قتا اظتديد كاظتتقارب
 . فيدخل فعولن فتصّب فع كذلك يف اظتتقارب

                                                 
(1)

 .300 ، ص 9لساف العرب، مرجع سابق، مج : ابن منظور  



 

 

 

 . فاعالتن تصبح فاعل كتنقل إىل فعلن كذلك يف اظتديد
 : كقوؿ الشاعر من اظتتقارب

   أما من سبيل إليها أما من سبيل إليها سول النيو
           

  ضرب مبتور←  فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فع 
 :التشعيث- م

 . لغة ىو التفريق
 . كىو حذؼ أكؿ الوتد اجملموع، أك ثانيو أك ثالثو، فهناؾ خالؼ بْب أىل العركض

 يدخل على فاعالتن يف اطتفيف كاجملتث فتصبح فاعاتن أك فاالتن كتنقل إىل 
 .مفعولن

 : مثاؿ ذلك قوؿ عمر بن أيب ربيعة من اطتفيف
   دمية عند راىب قسيس صوركىا يف جانب احملراب

                  
   فاعالتن متفعلن مفعولن فاعالتن مستفعلن مفعولن

     العركض مشعثة  الضرب مشعث
 . كما يدخل على فاعلن يف اظتتدارؾ، فتصبح فالن أك فاعن كتنقل إىل فعلن

 :الخرم- ؾ
 . يطلق لغة على القطع

 كىو حذؼ أكؿ حرؼ من أكؿ اصتزء من البيت، كيقع يف فعولن كمفاعيلن، 
كمفاعلًب، يف كل من الطويل كاظتتقارب كاعتزج كاظتضارع كالوافر، إذف ىو حذؼ أكؿ الوتد 

 .اجملموع الذم تبتدئ بو ىذه األصوؿ الثالثة
 .يف الطويل كاظتتقارب لتذؼ منها الفاء فتبقى عولن كتنقل إىل فعلن: فعولن- 
 .يف الوافر حبذؼ اظتيم فتبقى فاعلًب كتنقل إىل مفتعلن: مفاعلًب- 
 .يف اعتزج كاظتضارع حبذؼ اظتيم فتبقى فاعلْب كتنقل إىل مفعولن: مفاعيلن- 



 

 

 

 كللخـر أشتاء حبسب موضعو كموقعو يف التفعيلة، ألنو تارة يدخل عليها كىي ساظتة 
 .من الزحاؼ كتارة يدخل عليها كىي مزاحفة كلكل اسم خاص

 
 :في الطويل والمتقارب- 
 .(فعلن)كتنقل إىل  (عولن)كىي ساظتة فتصبح  (فعولن) إذا دخل :الثلم- 

 :(1)شاىده من الطويل
   لكن عبد اهلل لػما أتػيتػو  أعطى عطاء ال قليال كال نزرا

                       

   فعل مفاعلن فعولن مفاعلن  فعلن مفاعيلن فعولن مفاعيلن
شاىده من  (فعل)كتنقل إىل  (عوؿ)اظتقبوضة، فتصبح  (فعولن) إذا دخل :الثرم- 

 :(2)الطويل
   ىاجك ربع دارس الرسم باللول ألشتػاء عفى آيو اظتوركا القطر

                        
   فعل   مفاعلن  فعولن  مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن

 :في الهزج والمضارع- 
 (.مفعولن)كتنقل إىل ( فاعيلن)الساظتة، فتصبح  ( إذا دخل مفاعلْب:الخرم

 :(3) شاىده من اعتزج
   أدكا ما استعاركه فإف العيش عاريو

            

   مفعولن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن
 فاطتـر مبعناه اطتاص يدخل على حبر كاحد ىو اعتزج، ألف اظتعُب العاـ يشمل كل 

 ىذه األنواع

                                                 
(1)

 .73القسطاس، مرجع سابق، ص : الزؼتشرم  
(2)

 .اظترجع نفسو، ص   
(3)

 .96اظترجع نفسو، ص   



 

 

 

 .(فاعلن)اظتقبوضة فتصّب  (مفاعيلن) إذا دخل :الشتر- 
 :(1)شاىده من اعتزج

   يف الذين قد ماتوا كفيما رتعوا عربه
           

   فاعلن مفاعيلن  مفاعيلن مفاعيلن
 .كتنقل إىل مفعوؿ (فاعيل)اظتكفوفة، تصبح  (مفاعيلن) إذا دخل :الخرب- 

 :(2)شاىده
   لو كاف أبو بشر أمّبا ما رضيناه

           

   مفعوؿ مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن
 :يف الوافر- 
، فتصبح فاعلًب كتنقل إىل مفتعلن، فهو حذؼ اظتيم (مفاعلًب) إذا دخل :العضب- 

 .باطتـر فقط
 :(3)شاىده قوؿ اضتطيئة من الوافر

   إف نزؿ الشػتاء بدار قـو  تػجنػب جار بيتهم الشتاء
             

   مفتعلن مفاعلًب فعولن  مفاعلتػن مفاعلتػن فعولن
 .اظتعصوبة، فتصبح فاعلًب كتنقل إىل مفعولن (مفاعلًب) إذا دخل :القصم- 

 :(4)شاىده من الوافر
   ما قالوا لنا سداد كلكن تفاحػش قوعتم كأتوا بػهجر

             
   مفعولن مفاعلًب فعولن مفاعلتػن مفاعلتػن فعولن

                                                 
(1)

 .97اظترجع نفسو، ص   
(2)

 .97القسطاس، مرجع سابق، ص : الزؼتشرم  
(3)

 .85اظترجع نفسو، ص   
(4)

 .86اظترجع نفسو، ص   



 

 

 

 .اظتنقوصة، فتصبح فاعلت كتنقل إىل مفعوؿ (مفاعلًب) إذا دخل :العقص- 
 :(1)شاىده من الوافر

   لوال ملك رؤكؼ رحيم تداركنػي برحػمتو ىلكت
             

   مفعوؿ مفاعلًب فعولن مفاعلتػن مفاعلتػن فعولن
 .اظتعقولة، فتصبح فاعًب كتنقل إىل فاعلن (مفاعلًب) إذا دخل :الجمم- 

 :(2)شاىده من الوافر
   أنت خّب من ركب اظتطايا كأكرمهم أخػا كأبػا كأمػا

             
   فاعلن مفاعلتػن فعولن مفاعلتػن مفاعلتػن فعولػن

 
 من خالؿ الشواىد الٍب تقدمت، كجدنا اطتـر يف أكؿ األبيات كبذلك يكوف قد 

شذ عن القاعدة أثناء كقوعو يف بدايات األبيات، إذ يعتربكنو علة، كقد قلنا أف العلة خاصة 
 :(3)بلألعاريض كاألضرب، كأهنا ال جتوز يف اضتشو، كما يذىب إليو ابن عبد ربو

   تدخل يف الضرب كيف العركض كليس يف اضتشو من القريض
كقد يأتوف باطتـر كثّبا، كأكثر ما يقع يف البيت األكؿ، كقد : " كيقوؿ عنو ابن رشيق

يقع قليال يف أكؿ عجز البيت، كال يكوف أبدا إال يف كتد، كقد انكره اطتليل لقلتو فلم كتزه 
 .(4)"كأجازه الناس

 فإذا كاف اطتليل أنكر اضتـز كمل كتزه، فيمكن االستغناء عنو، خاصة كأنو ينطلق يف 
 .األساس من حذؼ اظتتحرؾ

                                                 
(1)

 .اظترجع نفسو، كالصفحة نفسها  
(2)

 .86القسطاس، مرجع سابق، ص : الزؼتشرم  
(3)

 .435، ص 5ابن عبد ربو، العقد الفريد، مرجع سابق، ج  
(4)

 .140، ص 1ابن رشيق، العمدة، مرجع سابق، ج  



 

 

 

 كيتصل بالعلة رتلة من اظتصطلحات من بينها الفصل كالغاية كاالبتداء، كىي 
 ، مصطلحات ختتص مبوقعها، فاالبتداء حْب تقع العلة أكؿ الصدر، كىذا ما يسمى باطتـر

فإذا كاف من اظتمكن االستغناء عنو، بذلك يستغُب عن االبتداء، كالفصل حْب تقع العلة يف 
العركض، فعركض الطويل مقبوضة كجوبا، فالتغيّب الذم طرأ على العركض ؼتالفا ضتشو، 

 .بذلك يكوف لزمها ما مل يلـز اضتشو فهذا يسمى فصال
 أما الغاية حْب تقع يف الضرب، حْب يكوف ىذا األخّب ؼتالفا للحشو فيما ال يلـز 

فيو من تغّب، كالضرب األكؿ يف اظتتقارب فإنو كتب سالمتو، ال يلحقو القبض، بذلك 
 .تكوف الغاية يف الضرب كالفصل يف العركض

 كما يتصل بالعلة، التصريع أم تغيّب عركض البيت لتتماثل مع الضرب يف مطلع 
القصيدة، كزنا كركيا، دكف غّبه من األبيات، مثال عركض الطويل اظتقبوضة كجوبا، كتوز أف 

لتتماثل مع الضرب األكؿ، كىذا التصريع ال يقع يف  (مفاعيلن)تصّب يف البيت األكؿ 
 .القصيدة إال يف البيت األكؿ مهما طالت القصيدة

 كبعد ىذا الرصد اظتفصل صتمع أنواع الزحاؼ كالعلة، نتكن أف ـتلص إىل أىم 
 :النقاط الٍب متتلفاف فيها

 فإذا كاف الزحاؼ اختيارم مبعُب كتوز يف بعض األحياف :من حيث االلتزام واالختيار- 
ككتوز اإلعراض عنو يف أحياف أخرل، فإف العلة تتطلب اإللزاـ كإذا تركها الشاعر كاعترب 

 .عيبا يف قصيدتو
 ذا كاف الزحاؼ خاص باألسباب دكف األكتاد فإف العلة تلحق :من حيث الموقع- 

 .األسباب كاألكتاد على حد السواء
ختتلف العلة عن الزحاؼ يف كوهنا تتباين بْب النقص كالزيادة، أما الزحاؼ يتخذ النقص - 

 .فقط
علل الزيادة الزمة كىي خاصة باألضرب اجملزكءة دكف األعاريض، أما علل النقص فو - 

تلحق اإلثنْب كمنها الالزمة كغّب الالزمة، كغّب الالزمة ىي الٍب جترم غترل الزحاؼ 
 .كاضتذؼ كالتشعيت



 

 

 

 كالبحر الذم يتعرض إىل علل النقص، ال نتكن أف يتعرض إىل علل الزيادة، فال 
 .كتوز أف يلتقيا يف حبر كاحد

 ككاضح أف الزحاؼ شائع يف التفعيالت أكثر من العلل، كبسببهما، فهي تتوزع 
 .موسيقيا يف البدء كاضتشو كاطتتاـ يف األبيات الشعرية

 إف ىذه الزحافات كالعلل الٍب تلحق التفاعيل غرضها كصف إيقاع الشعر، فإيتاهنا 
مزاحفة ذلك يؤدم إىل تعدد صورىا كىذا ما لتيط بتلونات اإليقاع، فإذا كانت الزحافات 

ذات تغيّب عرضي، كالعلل ذات تغيّب ثابت، فكال التغيّبين يؤدم بالضركرة إىل تباين 
ملموس يف اإليقاع، كحٌب لتصل ىذا ينبغي للتفعيلة اظتزاحفة أف ختالف الٍب بعدىا أك 

 .قبلها، كال ينبغي أف تقبل أكثر من تغيّب كاحد كإال اختلت
 كإذا كانت التفعيلة ىي الٍب تقبل الزحاؼ فإف مقياس القلة كالكثرة يف الزحاؼ يعود 

كأحسن الشعر ما تعادؿ يف "إىل القصيدة بأكملها، عتذا ال كتب أف تكثر الزحافات فيها 
كىناؾ من النقاد من يعدكنو من عيوب الشعر ال من ميزاتو يقوؿ . (1)"الزحاؼ كمل يكثر

 التخلع، كىو أف يكوف قبيح الوزف قد أفرط تزحيفو، – الشعر –إال من عيوبو "قذامة 
كجعل ذلك بنية للشعر كلو حٌب ميلو إىل اإلنكسار كأخرجو عن باب الشعر الذم يعرؼ 
السامع لو صحة كزنو يف أكؿ كىلة إىل ما ينكره حٌب ينعم ذكقو أك يعرضو على العركض 

 .(2)"فيصح فيو
 فنظرة قدامة إىل الزحاؼ مبنية على عدـ اإلفراط فيو ؽتا مترجو عن صحة الوزف، 

كإفتا يستحب من التزحيف "ككثرتو تقبح من جودة الشعر، كيستحب إذا كقع يف القصيدة 
 .(3)"ما كاف غّب مفرط، أك كاف يف بيت أك بيتْب من القصيدة من غّب تواؿ كال اتساؽ
 فالواقع الشعرم يبْب أف ىذه التغيّبات الٍب حتل بالتفعيلة، شتة من شتات الوزف 

فهي "ككجودىا ليس أمرا عشوائيا ال ضابط لو، لكنها أتى هبا الشاعر عند الضركرة إليها 

                                                 
(1)

 .199اصتامع يف العركض كالقوايف، مرجع سابق، ص : العركضي  
(2)

 .181قدامة، نقد الشعر، مرجع سابق، ص   
(3)

 .182اظترجع نفسو، ص   



 

 

 

، حٌب كتد بذلك منفذا للمالئمة يف أكزانو، كقد (1)رخصة أتت هبا العرب عند الضركرة
 ".كانت العرب حتتاج إىل ما خف كزنو حٌب يكوف حسن السمع

 فكم من تغيّب كاف أساسا يف دتييز كزف عن آخر، على سبيل اظتثاؿ كاستحساف 
أم كفها كعدـ إمكاف ذلك يف تفعيلة  (مفاعيلن)خذؼ السابع الساكن يف تفعيلة اعتزج 

 .يف ؼتلع البسيط، كإمكاف تغيّبىا يف البسيط (فاعلن)الوافر، كلزـك ثبات 
 فالواضح أف ىذه التغيّبات الٍب تلحق بالتفاعيل، دتثل بنية إيقاعية يف تكوين البحر، 

فالشعر العريب لتمل يف أكزانو ذاهتا تنوعا ىائال كتباينا يف أشكاؿ موسيقاه بسبب ما لتدثو 
 .الزحاؼ من أثر يف ثراء ىذه اظتوسيقى

                                                 
(1)

 .150، ص 1ابن رشيق، العمدة، مرجع سابق، ج  



 

 

 

: المحاضرة الرابعة
البحور الشعرية 

 
 استطاع اطتليل بنظره الثاقب كبعد دراسة عميقة للحركات كالسكنات أف يكتشف 

الوحدات اظتوسيقية الٍب شتاىا التفاعيل، كجرل على ىذا النهج فخرج بوجود ستسة عشر 
هنجا موسيقيا تنحصر فيو كل قصائد شعر عصره كالعصور السابقة لو، شتى اطتليل ىذه 

الطويل : النهوج اظتوسيقية بالبحور الشعرية، كعْب لكل منها اشتا خاصا، كىي على التوايل
 – اظتنسرح – السريع – الرمل – الرجز – اعتزج –الكامل -  الوافر– البسيط – اظتديد –

 . اجملتث كاظتتقارب– اظتقتضب – اظتضارع –اطتفيف 
كيستدرؾ عليو حبرا آخر شتاه  ( ىػ215ت )  كيأيت بعد اطتليل تلميذه األخفش

 .اظتتدارؾ كبذلك يصبح عدد البحور ستة عشر حبرا
يقاؿ حبرت أذف الناقة، أم : الشق كاالتساع: "رتعو حبار كحبور كأحبر، كمعناه لغة: البحر

كيقاؿ شتي البحر هبذا . (1)"التفاعيل اظتكرر بعضها بوجو شعرم: شققتها، كاصطالحا
ألنو أشبو البحر الذم ال يتناىى مبا يغَبؼ منو يف كونو بوزف مبا ال يتناىى من "االسم 
 .(2)"الشعر

 فهذه البحور الشعرية، تتكوف من تكرار تفعيلة كاحدة، أك أكثر من التفعيالت الٍب 
سبق أف رصدناىا، كىي تنقسم إىل ثالثة أقساـ على حسب التفعيالت الٍب تتكوف منها 

 :كىي كاآليت
 .(اظتتقارب كاظتتدارؾ) كىي الٍب تتكوف من تفعيالت ستاسية :بحور خماسية- 

                                                 


ىو أبو اضتسن سعيد بن مسعدة اجملاشعي بالوالء، ؿتو عامل باللغة كاألدب، من البصرة، كأخذ العربية عن سيبويو كلو / األخفش، األكسط  
 . ىػ215ت " كالقوايف" االشتقاؽ"، "تفسّب معاين القرآف: "كتب منها

(1)
 .68األزتدم، اظتتوسط الكايف، مرجع سابق، ص   

(2)
 .64، ص 2005راجي األشتر، علم العركض كالقافية، دار اصتيل، بّبكت، ط  



 

 

 

 – الكامل – الرجز –اعتزج ) كىي الٍب تتكوف من تفعيالت سباعية :بحور سباعية- 
 .( اظتقتضب كاظتضارع– اظتنسرح – اجملتث – السريع – اطتفيف –الوافر 

 البسيط –الطويل ) كىي الٍب ختتلط تفاعيلها بْب ستاسية كسباعية :بحور مختلطة- 
 .(كاظتديد

 فالبحور اطتماسية كالسباعية ىي الٍب تسمى بالبحور الصافية، أما البحور اظتختلطة 
 .ىي الٍب تسمى بالبحور اظتركبة أك اظتزدكجة

 ففي ىذا اظتبحث سنعرض ىذه البحور الستة عشر الٍب أقرىا أغلب العركضيْب 
 :كلسوؼ ننتهج منهجا موجزا يف عرض كل كزف يتضمن

 . مفتاحو–كزنو - 
 .سبب التسمية كأىم آراء العركضيْب كالنقاد فيو- 
 .أعاريضو كأضربو- 
 .الزحافات كالعلل اصتائزة فيو- 
 :الطويل 1-
 :وزنه- 

 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن
 :مفتاحه- 

 طويل لو دكف البحور فضائل  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن
 :سبب التسمية- 

كجاء يف . (1)"ألنو طاؿ بتماـ أجزائو"أف اطتليل شتاه طويال :  جاء يف العمدة
شتي طويال ألنو أكثر البحور حركفا، ألنو إذا صرع قد يكوف على ذتانية كأربعْب : "اضتاشية

 .(2)"حرفا، كال مشاركة لو يف ذلك

                                                 
(1)

 .136، ص 1ابن رشيق، العمدة، مرجع سابق، ج  
(2)

 .60الدمنهورم، اإلرشاد الشايف، مرجع سابق، ص   



 

 

 

شتي طويال ظتعنيْب، أحدقتا أنو أطوؿ الشعر، ألنو ليس يف الشعر : " كجاء يف الكايف
ما يبلغ عدد حركفو ذتانية كأربعْب حرفا، كالثاين أف الطويل يقع يف أكائل أبياتو األكتاد، 

 .(1)"كاألسباب بعد ذلك، كالوتد أطوؿ من السبب فسمي لذلك طويال
 :أعاريضه وأضربه- 

 .كعتا ثالثة أضرب (مفاعلن) للطويل عركض كاحدة مقبوضة كجوبا 
 .صحيح مفاعيلن: األكؿ
 .مقبوض مثلها مفاعلن: الثاين

 .ػتذكؼ فعولن: الثالث
 :زحافاته وعلله- 

 . كتوز يف حشو الطويل، الكف فتصبح مفاعيلن، مفاعيل كىو قبيح فيو
 .القبض تصبح مفاعلن كىو حسن فيو

 اطتـر فتصبح فعولن عولن كتنقل إىل فعلن، ىذا إذا كانت ساظتة، كىنا يسمى 
بالثلم، أما إذا كانت مقبوضة عوؿ كتنقل إىل فعل كيف ىذه اضتالة يسمى ثرما، كىو قبيح 

 .كمستكره فيو
 كحبر الطويل من البحور اظتزدكجة التفعيلة، مل يستعملو العرب إال تاما، فلم يلحقو 

 .اصتزأ كال الشطر كالنهك، كىو من أىم حبور الشعر العريب كأكثرىا تواترا
ليس من حبور الشعر العريب ما يضارع الطويل يف " كلقد أشار إبراىيم أنيس إىل أنو 

 .(2)"نسبة شيوعو، فقد جاء ما يقرب من ثلث الشعر العريب القدمي من ىذا الوزف
 : كمن القصائد اظتشهورة الٍب جاءت على ىذا البحر، معلقة امرئ القيس

  قفا نبك من ذكرل حبيب كمنػزؿ  بسقط اللول بْب الدخوؿ فحومل
                          

  فعولػن مفاعيلػن فعولن مفاعلن  فعولػن مفاعيلػن فعوؿ مفاعلن

                                                 
(1)

 .18التربيزم، الكايف يف العركض كالقوايف، مرجع سابق، ص   
(2)

 .69، ص 1972، 4إبراىيم أنيس، موسيقى الشعر، دار القلم، بّبكت، ط  



 

 

 

 :المديد 2-
 :وزنه في دائرته- 

 فاعالتن فاعلن فاعالتن فاعلن فاعالتن فاعلن فاعالتن فاعلن
أم ) فهو مثمن حسب ما تقتضيو دائرتو، لكنو مل يسنهمل تاما فهو غتزكء كجوبا 

 .من الصدر كمثلها من العجز ( فاعلن–حبذؼ التفعيلة األخّبة 
 :مفتاحه- 

 ظتديد الشعر عندم صفات  فاعالتن فاعلن فاعالتن
 :سبب التسمية- 

كجاء . (1)"كقيل شتاه اطتليل مديدا التمدد سباعية حوؿ ستاسية: " جاء يف العمدة
 .(2)"شتي مديدا ألف األسباب امتدت يف أجزائو شتي مديدا: "يف الكايف

شتي مديدا المتداد الوتد اجملموع يف كسط : " أما الدمنهورم فلو تعلل آخر إذ يقوؿ
 فاعالتن. (3)"أجزائو السباعية

    ()  

 :أعاريضه وأضربه- 
 : للمديد ثالث أعاريض كستة أضرب ىي

 .صحيحة فاعالتن كعتا ضرب كاحد مثلها صحيح: العركض األكىل- 
 .ػتذكفة فاعلن كعتا ثالثة أضرب: العركض الثانية- 

 .فاعالف: األكؿ مقصور
 .ػتذكؼ فاعلن: الثاين
 .أبَب فعلن: ثالث

 : أما العركض الثالثة ؼتبونة فعلن كعتا ضرباف

                                                 
(1)

 .136ابن رشيق، العمدة، مرجع سابق، ص   
(2)

 .25التربيزم، الكايف يف العركض كالقوايف، مرجع سابق، ص   
(3)

 .65الدمنهورم، اإلرشاد الشايف، مرجع سابق، ص   



 

 

 

 .األكؿ ؼتبوف ػتذكؼ مثلها فعلن
 .أبَب فعلن: الثاين

 :زحافاته وعلله- 
اطتنب كالكف كالشكل، باطتنب تصّب فاعالتن فعالتن كتصّب :  كتوز يف حشو اظتديد

 .فاعلن فعلن
 .بالكف تصّب فاعالتن فاعالت
 .كبالشكل تصّب فاعالتن فعال

 .القصر كاضتذؼ كالصلم كالقطع:  أما عللو فهي
 القصر تصبح فاعالف، اضتذؼ فاعلن كمع اطتنب فعلن، فاعلن كمع القطع فاعل 

فإذا  (فال حتذؼ نوف فاعالتن كألف فاعلن معا)كفيو تأيت اظتعاقبة بْب فاعالتن كفاعلن 
سقطت نوف فاعالتن مل تسقط ألف فاعلن الٍب بعدىا، كإذا سقطت نوف فاعالتن مل 

 .تسقط ألف فاعلن الٍب بعدىا، كإذا سقطت ألف فاعلن مل تسقط نوف فاعالتن الٍب قبلها
ىذا حبر اعَبؼ أىل العركض بقلة اظتنظـو منو، : " يقوؿ إبراىيم أنيس عن ىذا البحر

كعللوا ىذا يف بعض كتبهم بأف فيو ثقال كال أدرم ماذا عنوا بالثقل، كؿتن نشعر بانسجاـ 
 .(1)"موسيقاه

 فمن الواضح أنو كزف قدمي لكنو قليل االستعماؿ يف الشعر العريب القدمي، كمن أقدـ 
 :ما كصل إلينا من ىذا الوزف أبيات للمهلهل بن أيب ربيعة يقوؿ فيها

   يا لبكر انشرك يل كليبا يا لبكر أين أين الفرار
   تلك سيباف تقوؿ لبكر صرح الشر كباف السرار

   كبنو عجل تقوؿ لقيس كليتم الالت سّبا فساركا
 

 :البسيط 3-

                                                 
(1)

 .111إبراىيم أنيس، موسيقى الشعر، مرجع سابق، ص   



 

 

 

 :وزنه- 
 مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن

 :مفتاحه- 
 إف البسيط لديو يبسط األمل  مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن

 :سبب التسمية- 
 .(1)"أف اطتليل شتاه بسيطا ألنو انبسط عن مدل الطويل: " جاء عن ابن رشيق

شتي بسيطا ألف األسباب انبسطت يف أجزائو السباعية فحصل : " كجاء يف الكايف
 . (2)"يف أكؿ كل جزء من أجزائو السباعية سبباف أك النبساط اضتركات يف عركضو كضربو

 :أعاريضه وأضربه- 
 : للبسيط ثالث أعاريض كستة أضرب ىي

 :ؼتبونة فعلن، كعتا ضرباف: العركض األكىل- 
 .ؼتبوف مثلها فعلن: الضرب األكؿ
 .مقطوع فعلن: الضرب الثاين

 :كعتا ثالثة أضرب: العركض الثانية- 
 .غتزكء مذاؿ مستفعلن: األكؿ
 .صحيح مثلها مستفعلن: الثاين

 .مقطوع كزنو مفعولن: الثالث
مقطوعة مفعولن كعتا ضرب كاحد مثلها، ككتوز يف ىذه العركض اظتقطوعة : العركض الثالثة

 .كضرهبا اطتنب، فإذا التـز فيها الشاعر سم الوزف ؼتلع البسيط، إذ يصبح كزهنما فعولن
 :زحافاته وعلله- 

اطتنب كالكف كالشكل، باطتنب تصّب فاعالتن فعالتن كتصّب :  كتوز يف حشو اظتديد
 .فاعلن فعلن

                                                 
(1)

 .136، ص 1ابن رشيق، العمدة، مرجع سابق، ج  
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 .30التربيزم، الكايف يف العركض كالقوايف، مرجع سابق، ص   



 

 

 

 :كتوز يف حشو البسيط
 .مفاعلن: فعلن، كمستفعلن: اطتنب حبيث تصبح فاعلن

 .فعلًب: مفتعلن، كما كتوز فيو اطتبل، حبيث تصبح مستفعلن: الطي حبيث تصبح مستفعلن
، كلو (مستفعلن، فاعلن) ـتلص القوؿ إىل أف حبر البسيط، ىو حبر مزدكج التفعيلة 

صورتاف يف شعرنا العريب القدمي التاـ كاظتخلع، كىو يعترب من البحور اعتامة إذ يقارف الطويل 
 .يف اصتاللة كالفخامة كالشيوع

 : كمن أمثلتو القدنتة قوؿ زىّب بن أيب سلمى
   يا حار ال أرمْب منكم بداىية  مل يلقها سوقو قبلي كال ملك

                
   مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن

 :الوافر 3-
 :وزنه في دائرته- 

 مفاعلًب مفاعلًب مفاعلًب  مفاعلًب مفاعلًب مفاعلًب
 .فعولن: العركض كالضرب، فتصبح مفاعلًب. (1) كلكنو ال يستعمل إال مقطوؼ

 :مفتاحه- 
 حبور الشعر كافرىا رتيل مفاعلًب مفاعلًب فعولن

 :سبب التسمية- 
 . (2)"لوفور أجزائو كتدا بوتد: إفتا شتاه اطتليل بالوافر: " قاؿ ابن رشيق

شتي كافرا لتوفر حركاتو، ألنو ليس يف األجزاء أكر حرات من : "كيقوؿ عنو التربيزم
 . (3)"مفاعلًب، كقيل شتي كافرا لوفور أجزائو

 :أعاريضه وأضربه- 

                                                 
(1)

 .القطف، ىو إسقاط السبب اطتفيف من آخر التفعيلة، كإسكاف خامسو اظتتحرؾ  
(2)

 .136، ص 1ابن رشيق، العمدة، مرجع سابق، ج  
(3)

 .30التربيزم، الكايف يف العركض كالقوايف، مرجع سابق، ص   



 

 

 

 : للوافر عركضاف كثالثة أضرب ىي
 .مقطوفة كعتا ضرب مثلها فعولن: العركض األكىل- 
 .غتزكءة صحيحة مفاعلًب كعتا ضرباف: العركض الثانية- 

 .صحيح مثلها مفاعلًب: األكؿ
 .معصوب مفاعيلن: الثاين

 :زحافاته وعلله- 
 : كتوز يف حشو الوافر

 .العصب فتصبح مفاعلًب مفاعلًب كىو حسن فيو
 .العقل كتصبح مفاعلن كىو صاحل
 .النقص كتصبح مفاعيل كىو قبيح

القطف كىو كاجب فعولن، كاطتـر بأنواعو الثالثة العضب كىو أف تصبح : كمن عللو
فاعلًب كتنقل إىل مفتعلن، كالعقص تصبح بو مفاعيل اظتنقوصة فاعيل : التفعيلة مفاعلًب

 .فاعلْب كتتنقل إىل مفعوؿ ككلو قبيح: كتنقل إىل مفعوؿ، كالقصم تصبح مفاعيلن
 يعترب الوافر من أىم أكزاف العرب القدامى إذ لتتل مرتبة بعد الطويل كالبسيط كمن 

 .أمثلتو القدنتة معلقة عمر بن كلثـو
   أال ىيب بصحنك فأصبحينا  كال تبقي ستور األندرينا

                

 فمن خالؿ ىذا البيت نرل أف عتذا البحر نوع كاحد ىو الذم تنتهي بو األبيات 
 .بعركض كضرب مقطوفْب

 
 :الكامل 5-
 :وزنه- 

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن  متفاعلن متفاعلن متفاعلن
 :مفتاحه- 



 

 

 

 كمل اصتماؿ من البحور الكامل متفاعلن متفاعلن متفاعلن
 :سبب التسمية- 

أف اطتليل شتاه كامال، ألف فيو ثالثْب حركة مل جتتمع يف غّبه من : " جاء يف العمدة
 . (1)"الشعر

شتي كامل لتكامل حركاتو كىي ثالثوف حركة، ليس يف الشعر : "كجاء يف الكايف
شيئ لو ثالثوف حركة غّبه، كاضتركات كإف كانت يف أصل الوافر مثل ما ىي يف الكامل،  

فإف يف الكامل زيادة ليست يف الوافر، كذلك أنو توفرت حركاتو كمل كتئ على أصلو، 
 . (2)"كالكامل توفرت حركاتو كجاء على أصلو، فهو أكمل من الوافر فسمي لذلك كامال

 :أعاريضه وأضربه- 
 : عتذا البحر ثالث أعاريض كتسعة أضرب ىي

 :صحيحة متفاعلن، كعتا ثالثة أضرب: العركض األكىل- 
 .صحيح مثلها متفاعلن: األكؿ
 .مقطوع كينقل إىل فعالتن: الثاين

 .متفا كتنقل إىل فعلن: أحذ مضمر كتصبح متفاعلن: الثالث
 :حذاء فعلن كعتا ضرباف: العركض الثانية- 

 .أحذ مثلها فعلن: األكؿ
 .أحذ مضمر فعلن: الثاين

 
 :غتزكءة صحيحة متفاعلن، كعتا أربعة أضرب: العركض الثالثة-

 .غتزكء مرفل متفاعالتن: األكؿ
 .غتزكء مذيل متفاعالف: الثاين

 .غتزكء صحيح كالعركض متفاعلن: الثالث
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 .43التربيزم، الكايف يف العركض كالقوايف، مرجع سابق، ص   



 

 

 

 .غتزكء مقطوع متفاعلن كتنقل إىل فعالتن: الرابع
 :زحافاته وعلله- 

 . اإلضمار فتصبح التفعيلة مستفعلن، كىو حسن
 .الوقص مفاعلن كىو صاحل

 .مفتعلن كىو قبيح: اطتزؿ
 . كما كتوز يف متفاعلن إذا كانت عركضا أك ضربا اإلضمار كالوقص، كاطتزؿ

 . كعندما جاز اصتزء يف ىذا البحر كثرت فيو علل الزيادة
 فالكامل من البحور الصافية، اظتوحدة التفعيلة، جاء تاما كغتزكء كاستعملو الشعراء 

 .مبظهريو، كىو لتتل مع الطويل اظترتبة األكىل لبحور الشعر العريب
 : كمن قصائده اظتشهورة قدنتا معلقة لبيد بن ربيعة

   عػفػت الديار ػتلها فمقامها مبُب تأبد عولػها فرجامها
        

   متفاعلن   متفاعلن   متفاعلن متفاعلن   متفاعلن   متفاعلن
 : ككذلك جاءت معلقة عنَبة على ىذا الوزف

  ىل غادر اللشعراء من مػتػردـ  أـ ىل عرفت الدار بػعد توىم
                   

  مستعلػن متفاعلػن متفاعلػن  مستفعلػن  مستفعلن متفاعلن
 

 

 

 :الهزج 6-
 :وزنه في دائرته- 

 مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن
 .غّب أنو ال يستعمل إال غتزكءا

 :مفتاحه- 



 

 

 

 على األىزاج تسهيل  مفاعيلن مفاعيلن
 :سبب التسمية- 

يقوؿ . (1)"إف اطتليل شتاه ىزجا ألنو يضطرب، شبو هبزج الصوت: " قاؿ ابن رشيق
شتي ىزجا لَبدد الصوت فيو، كالتهزج تردد الصوت، كنقوؿ ظتا كاف التهزج بَبدد : "التربيزم

 .(2)"الصوت، ككاف كل جزء منو يَبدد يف آخره سبباف شتي ىزجا
 مفاعيلن مفاعيلن
   

 نرل أف أكائل أجزائو أكتاد يعقب كل منهما سبباف خفيفاف، كىذا ؽتا يعْب على 
 . دتدد الصوت

 :أعاريضه وأضربه- 
 : للهزج عركض كاجدة صحيحة مفاعيلن كعتا ضرباف

 .صحيح مثلها مفاعيلن: األكؿ
 .ػتذكؼ مفاعي كينقل إىل فعولن: الثاين

 :زحافاته وعلله- 
 : كتوز يف حشو ىذا البحر

 .مفاعلن كىو قبيح: القبض فتصبح مفاعيلن
 .الكف كتصبح نفاعيلن مفاعيل كىو حسن

 كمن العلل قد يصيبو اطتـر بنوعية اطترب كالشَب كقتا قبيحاف قد حتاشاقتا الشعراء 
 .لثقلها

كغتزكء الوافر، إذا دخل التفعيلة مفاعلًب يف  (اعتزج) كقد ؾتد تشاهبا بْب ىذا البحر 
فتصبح مفاعلًب كتنقل إىل مفاعيلن حْب إذف يتداخل  (كىو تسكْب الالـ)الوافر، العصب 
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 .54التربيزم، الكايف يف العركض كالقوايف، مرجع سابق، ص   



 

 

 

اإليقاعاف، كال نتكن التفريق بينهما، إال إذا كاف يف بقية األبيات من القصيدة مفاعلًب، 
 .عندئذ تكوف القصيدة من غتزكء الوافر

كيظهر أف اعتزج تطور جملزكء الوافر، جاءت بو عصور الغناء أياـ العباسيي، كمل يكن  "
 "ككيف مل يكن معركفا كلنا منو مثاال قدنتا لطرفو بن العبد. (1)"معركفا أياـ اصتاىليْب

   كفا من آؿ ليلى الشهػ ػب فاألمالح فالغمر
                           

   مفاعيلػن   مفاعيلػن مفاعيلػن  مفاعيلػن
 :الرجز 7-
 :وزنه- 

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن  مستفعلن مستفعلن مستفعلن
 :مفتاحه- 

 يف أحبر األرجاز حبر يسهل  مستفعلن مستفعلن مستفعلن
 :سبب التسمية- 

إف اطتليل شتاه رجظا، ألضطرابو كاضطراب قوائم الناقة عند : " قاؿ عنو ابن رشيق
 . (2)"القياـ

شتي رجزا ألنو بقي فيو ما يكوف على ثالثة : "كيقوؿ التربيزم يف سبب التسمية
أجزاء، كأصلو مأخوذ من البعّب إذا شدت إحدل يديو فبقي على ثالث قوائم، كأجود منو 

أف يقاؿ مأخوذ من قوعتم ناقة رجزاء، إذا ارتعشت عند قيامها لضعف يلحقها أك داء، 
 . (3)"فلما كاف ىذا الوزف فيو اضطراب شتي رجزا تشبيها لذلك

 :أعاريضه وأضربه- 
 : لبحر الرجز أربع أعاريض كستسة أضرب
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 :صحيحة مستفعلن كعتا ضرباف: العركض األكىل- 
 .صحيح مثلها مستفعلن: األكؿ
 .مقطوع مفعولن: الثاين

 .غتزكءة صحيحة مستفعلن كعتا ضرب كاحد مثلها: أما العركض الثانية
 .صحيحة مستفعلن، كضرهبا مثلها. (1)مشطورة: كالعركض الثالثة

 :مثل قوؿ الشاعر اضتجاج
 ما ىاج أحزانا كشجوا قد شجا
              
 مستفعلن  مستفعلن  مستفعلن
صحيحة مستفعلن كضرهبا مثلها كقوؿ الشاعر دريد . (2)كالعركض الرابعة منهوكة

 :ابن الصمة
 يا ليتِب فيها جذع
     

 مستفعلن مستفعلن
 :زحافاته وعلله- 

 : كتوز يف حشو ىذا البحر
 .اطتنب، كذلك بإسقاط سْب مستفعلن، فتصبح مفاعلن كىو حسن

 . الطي كذلك بإسقاط فاء مستفعلن، فتبقى مستعلن كتنقل إىل مفتعلن كىو صاحل
 أما اطتبل كىو أف تسقط السْب مع الفاء من التفعيلة حيث تبقى متعلن كتنقل إىل 

 .فعلًب، كىو قبيح
 فالرجز حبر موحد التفعيلة، استعملو العرب تاما كمشطورا كمنهوكا، كلعل التسمية 

 .راجعة إىل ىذه اضتاالت الثالث الٍب يكوف عليها

                                                 
(1)

 .اظتشطور، ما أسقط منو شطره  
(2)

 .اظتنهوؾ، ما ذىب ثلثاه  



 

 

 

 كلقد كاف عتذا الوزف حظ كافر عند مؤرخي األدب، فقد تناكلوه على أساس أنو 
كىو أقدـ أكزاف الشعر كالغالب أف الوزف مأخوذ من توقيع "أصل األكزاف الشعرية كأقدمها 

كيؤيد ذلك الرجز أكؿ ما استعملو . سّب اصتماؿ يف الصحراء، كتقطيعو يوافق كقع خطاىا
العرب لسوؽ اصتماؿ كىو اضتداء يف اصطالحهم، ككأنو كضع عتذا الغرض ألف العريب 

 .(1)"يقضي أكثر أكقاتو يف معاشرة رتلو أك ناقتو
 ككاف الشاعر يف العصر اصتاىلي يقوؿ منو البيتْب أك الثالثة، إال أف مع بداية العصر 

األموم ازدادت العناية بو، كيقاؿ أف أكؿ من أطالو األغلب العجلي على عهد النيب صلى 
اهلل عليو كسلم قم رؤبة العجاج، ىل أف كثر النظم عليو بشكل مذىل ككاف ذلك يف العصر 

العباسي كتعددت أغراضو فأطالوا فيها حٌب فاقت اآلالؼ من األبيات كتسمى قصائده 
 .باألراجيز كيسمى ناظمو راجزا

 : كمن أقدـ أمثلتو بيت أليب النجم
   كطالػما كطالػما كطالػما سقى بكف خالد كأطعما

             
   مفاعلػن مفاعلػن مفاعلن  مفاعلػن مفاعلػن مفاعلن

 .البيت ؼتبوف
 :الرمل 8-
 :وزنه- 

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن

 
 :مفتاحه- 

 رمل األحبر تركيو الثقات فاعالتن فاعالتن فاعالتن
 :سبب التسمية- 
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 .98، ص 1، ج1993جرجي زيداف، تاريخ آداب اللغة العربية، موفم للنشر،   



 

 

 

ألنو شبو برمل اضتصّب لضم بعضو إىل : " قاؿ عنو ابن رشيق أف اطتليل شتاه رمال
 . (1)"بعض

شتي رمال ألف الرمل نوع من الغناء مترج من ىذا الوزف : "كيقوؿ عنو التربيزم
 . (2)"فيسمى بذلك، أك لدخوؿ األكتاد بْب األسباب، كانتظامو كرمل اضتصّب الذم نسج

 :أعاريضه وأضربه- 
 : عتذا البحر عركضاف كستة أضرب

 :ػتذكفة فاعلن كعتا ثالثة أضرب: العركض األكىل- 
 .صحيح فاعالتن: األكؿ
 .مقصور فاعالف: الثاين

 .ػتذكؼ فاعلن: الثالث
 .فهي غتزكءة صحيحة فاعالتن كعتا ثالثة أضرب: أما العركض الثانية

 .غتزكء مسبغ فاعالتاف: األكؿ
 .غتزكء صحيح مثلها فاعالتن: الثاين

 .غتزكء ػتذكؼ فاعلن: الثالث
 :زحافاته وعلله- 

 : كتوز يف حشو حبر الرمل
 .اطتنب، كذلك بإسقاط ألف فاعالتن فتصبح فعالتن كىو حسن

 الكف كذلك حبذؼ السابع الساكن من التفعيلة فاعالتن فتصبح فاعالت كىو 
 .صاحل

 كالشكل كذلك حبذؼ السابع الساكنْب كقتا األلف كالنوف فتبقى التفعيلة فعالت 
 .كىو قبيح

 . ككتوز من العلل يف حشوه اضتذؼ
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حبر موحد التفعيلة استعملو العرب بشكليو التاـ كاجملزكء، كىو كزف كاف :  حبر الرمل
 .شائعا يف العصر اصتاىلي حٌب العصر العباسي

 : كمن أمثلتو القدنتة قوؿ امرئ القيس
   قالت اطتنساء ظتا جئتها شاب بعدم رأس ىذا كاشتهب

                      
   فاعالتن فاعالتن فاعلن فاعالتػن فاعالتػن فاعلػن

 :السريع 9-
 :وزنه- 

 مستفعلن مستفعلن مفعوالت  مستفعلن مستفعلن مفعوالت
 :مفتاحه- 

 حبر سريع مالو ساحل  مستفعلن مستفعلن مفعوالت
 فعركض ىذا البحر ال تبقى صحيحة كإفتا يلحقها الطي كالكشف فتصبح فاعلن، 

 .كبذلك ىو ال يأيت على صورتو األصلية، فيكوف كزنو
 مستفعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن مستفعلن فاعلن

 :سبب التسمية- 
 . (1)"ألنو يسرع على اللساف: " قاؿ ابن رشيق شتاه اطتليل بالسريع

شتي سريعا لسرعتو يف الذكؽ كالتقطيع، ألنو لتصل يف كل : "كيقوؿ عنو التربيزم
ثالثة أجزاء منو ما ىو على لفظ سبعة أسباب، ألف الوتد اظتفركؽ أكؿ لفظو سبب كالسبب 

 . (2)"أسرع يف اللفظ من الوتد
 .فسرعتو راجعة إىل كثرة اضتركات يف األسباب كالوتد اظتفركؽ

 . (3) كيقوؿ عنو حاـز على أنو فيو كزازة
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 :أعاريضه وأضربه- 
 : لبحر السريع أربع أعاريض كستة أضرب

 :فاعلن كعتا ثالثة أضرب: مطوية مكشوفة: العركض األكىل- 
 .مطوم موقوؼ فاعالف: األكؿ
 .مطوم مكشوؼ مثل العركض فاعلن: الثاين

 .أصلم فعلن: الثالث
 .ؼتبولة مكشوفة فعلن كعتا ضرب كاحد مثلها: أما العركض الثانية

 .مشطورة موقوفة مفعوالف: كالعركض الثالثة
 .مشطورة مكشوفة مفعولن: كالعركض الرابعة

 :زحافاته وعلله- 
 : كتوز يف حشو ىذا البحر

 .مفاعلن، كىو حسن: اطتنب، فتصبح مستفعلن
 .مفتعلن، كىو صاحل: الطي فتصبح مستفعلن

 .اطتبل فتصبح مستفعلن فعلًب، كىو قبيح
 بالنسبة لألعاريض، فإف اطتنب نتتنع يف األكىل فاعلن، ككذلك يف ضرهبا، كلكنو كتوز 

 .يف العركض اظتشطورة اظتوقوفة
 كيبدك أف إيقاع ىذا البحر يتنوع بفضل فاعلن الٍب تتغّب بتأثّب الوحافات كالعلل، 

 .كالٍب تبعدىا عن إيرادىا بالوتد اظتفركؽ
 كىذا البحر من أقدـ البحور لكن ما ركم منو قدنتا قليل، كقد استعمل تاما 

 .كمشطورا
 : كمن أمثلتو القدنتة قوؿ اظترقش األكرب

   النشر مسك كالوجوه دنا نّب كأطراؼ األكف ىنم
            

   مستفعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن مستفعلن فاعلن



 

 

 

 :المنسرح 10-
 :وزنه- 

 مستفعلن مفعوالت مستفعلن  مستفعلن مفعوالت مستفعلن
 :مفتاحه- 

 منسرح فيو يضرب اظتثل  مستفعلن مفعوالت مستفعلن
 :سبب التسمية- 

 . (1)"النسراحو كسهولتو: " جاء يف العمدة أف اطتليل شتاه باظتنسرح
أما اظتنسرح، ففي إطراد الكالـ عليو بعض اضطراب كتقلقل، : "كيقوؿ عنو حاـز

 . (2)"كإف كاف الكالـ فيو جزال
 :أعاريضه وأضربه- 

 : عتذا البحر ثالثة أعاريض كثالثة أضرب
 :صحيحة مستفعلن، كعتا ضرباف: فالعركض األكىل- 

 .مطوم مفتعلن: األكؿ
 .مقطوع مفعولن: الثاين

 .فهي منهوكة موقوفة مفعوالت كىي الضرب: أما العركض الثانية
 .منهوكة مكشوفة مفعولن: كالعركض الثالثة

 :زحافاته وعلله- 
 : كتوز يف حشو ىذا البحر

 .مفاعلن، كىو حسن: اطتنب، فتصبح مستفعلن
 .مفتعلن، كىو صاحل: الطي فتصبح مستفعلن

 .اطتبل فتصبح مستفعلن فعلًب، كىو قبيح
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 كما كتوز يف مفعوالت اطتنب، فتصبح مفاعيل، كالطي فاعالت كاطتبل فعالت، 
كىو حبر كذلك قليل النظم قدنتا، كجاء على مظهرين التاـ كاظتنهوؾ، يقوؿ عنو إبراىيم 

كؿتن حْب نقرأ قصائده ال نكاد نشعر بانسجاـ موسيقاه، كمتيل إلينا أف الوزف : "أنيس
 .كىنا يوافق كالـ حاـز عنو يف اضطراب موسيقاه. (1)"مضطرب بعض االضطراب

 : كمن أمثلتو القدنتة قوؿ ىند بنت عتبة
   صربا بِب عبد الدار  ضربا بكل بتار

                   
   مستفعلن مفعوالت  مستفعلن  مفعوالت

 :الخفيف 11-
 :وزنه- 

 فاعالتن مستفع لن فاعالتن  فاعالتن مستفع لن فاعالتن
 :مفتاحه- 

 يا خفيفا خفت بو اضتركات  فاعالتن مستفع لن فاعالتن
 :سبب التسمية- 

 . (2)"إف اطتليل شتاه باطتفيف ألنو أخف السباعيات: " قاؿ ابن رشيق
شتي خفيفا ألف الوتد اظتفركؽ اتصلت حركتو األخّبة حبركات : "كقاؿ عنو التربيزم

األسباب فخفت، كقيل شتي خفيفا طتفتو يف الذكؽ كالتقطيع، ألنو يتواىل فيو لفظ ثالثة 
 . (3)"أسباب، كاألسباب أخف من األكتاد

 :أعاريضه وأضربه- 
 : عتذا البحر ثالثة أعاريض كستسة أضرب

 :صحيحة فاعالتن، كعتا ضرباف: فالعركض األكىل- 
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 .صحيح مثلها فاعالتن: األكؿ
 .ػتذكؼ فاعلن: الثاين

 .ػتذكفة فاعلن كعتا ضرب كاحد مثلها: أما العركض الثانية
 :غتزكءة صحيحة مستفع لن كعتا ضرباف: كالعركض الثالثة

 .غتزكء صحيح مستفع لن: األكؿ
 .غتزكء ؼتبوف مقصور فعولن: الثاين

 :زحافاته وعلله- 
 : كتوز يف حشو ىذا البحر

 .اطتنب، فتصبح فاعالتن، فعالتن، كىو حسن
 .فاعالت، كىو صاحل: الكف فتصبح فاعالتن

 .فعالت، كىو قبيح: الشكل كىو اجتماع اطتنب مع الكف، فتصبح فاعالتن
 أما فيما متص التفعيلة مستفع لن، كىي كذلك يلحقها اطتنب فتصبح متفعلن 

كيلحقها الكف كتصبح مستفع ؿ، كما يصيبها الشكل كتبقى متفع ؿ، أما العلل فيجوز 
 .فاالتن كاضتذؼ فاعلن كالتسبيغ فاعالتاف: فيو التشعيث فتصبح فاعالتن

 إف كزف اطتفيف من األكزاف الٍب ذيع صوهتا يف العصر اإلسالمي، فكما نظموا عليو 
 .تاما، نظموا عليو غتزكءا

 : كمن أمثلتو القدنتة معلقة اضتارث بن حلزة الٍب مطلعها
   آذنتنا ببينها أسػماء  رب ثاك نتل منو الثواء

            

   فاعالتن متفع لن مفعولن فاعالتن متفع لن فاعالتن
 

 :المضارع 12-
 :وزنه- 

 مفاعيلن فاع التن مفاعيلن  مفاعيلن فاع التن مفاعيلن



 

 

 

 :مفتاحه- 
 تعد اظتضارعات  مفاعيل فاع التن

 .فهذا البحر مل يرد إال غتزكءا
 :سبب التسمية- 

 . (1)"أف اطتليل شتاه مضارعا، ألنو ضارع اظتقتضب: " جاء العمدة
 . (2)"شتي مضارعا، ألنو ضارع اعتزج تربيعو كتقدمي أكتاده: "كجاء يف الكايف

 :أعاريضه وأضربه- 
 . عتذا البحر عركض كاحدة غتزكءة صحيحة فاع التن كعتا ضرب مثلها

 :زحافاته وعلله- 
 : كتوز يف حشو ىذا البحر

 .مفاعيل: زحاؼ الكف، فتصبح مفاعيلن
 .مفاعلن: فتصبح مفاعيلن: زحاؼ القبض

 كمن العلل اصتائزة فيو، الشنز فتصبح فاعلن، كاطترب فتصبح فاعيل، كاطتـر كتصبح 
 .كذلك فاعيل كتنقل إىل مفعوؿ

 أما بالنسبة للعركض كالضرب فيمتنع اطتنب كالشكل فيهما ألف يف كسطهما كتد 
 .فاعالت: مفركؽ لكن كتوز كفهما فتصبح فاع التن

 فالتفعيلة مفاعيلن مل تأت على صورهتا األصلية، ألف اظتراقبة قائمة بْب يائها كنوهنا 
فإما أف تأيت مفاعيل كحينها تكوف مكفوفة، كإما أف تأيت مفاعلن كتكوف مقبوضة، كاظتراقبة 

 .بْب اضترفْب أال يثبتا كال يسقطا معا
 . كىذا الوزف مل يسمو منو الشعر الكثّب، فهو ناذر جدا

 : كمن أمثلتو بيت كاحد صحيح بال نسبة
   دعاين إىل سعاد دكاعي ىول سعاد
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   مفاعيل فاع التن مفاعيل فاع التن
 :المقتضب 13-
 :وزنه- 

 مفعوالت مستفعلن مستفعلن  مفعوالت مستفعلن مستفعلن
 :مفتاحه- 

 اقتضب كما سألوا  مفعالت مفتعلن
 فهذا البحر مل يستعمل إال غتزكءا، كىو قليل االستعماؿ، كمل يأت على صورتو 

 .التامة
 :سبب التسمية- 

 . (1)"أف اطتليل شتاه باظتقتضب، ألنو اقتضب من السريع: " قاؿ عنو ابن رشيق
شتي مقتضبا، أف االقتضاب يف اللغة ىو االقتطاع، كمنو شتي : "كقاؿ عنو التربيزم

 .(2)"القضيب قضيبا
 اقتضب ىذا البحر من السريع، ألف السريع تقع فيو التفاعيل نفسها، كإفتا 
 . ختتلف من جهة الَبتيب فقط إذ قدمت مفعوالت يف اظتقتضب، لذلك شتي مقتضبا

 :أعاريضه وأضربه- 
 . للمقتضب عركض كاحدة غتزكءة مطوية مفتعلن كضرب كاحد مثلها

 

 
 :زحافاته وعلله- 

كعوالت، كما كتوز فيو الطب، فتصبح :  كتوز يف حشوه اطتنب فتصبح مفعوالت
 .مفعوالت مفعالت
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 .مفتعلن:  أما عركضو كضربو فيجب فيهما الطي فتصبح مستفعلن
 : كمن أمثلتو القدنتة قوؿ جارية قيل على عهد النيب صلى اهلل عليو كسلم

   ىل علي كيػحكما  إف عتوت من حرج
                

   مفعػالت مفتعلن  مفعػالت مفتعلن
 :المجتث 14-
 :وزنه- 

 مستفع لن فاعالتن فاعالتن  مستفع لن فاعالتن فاعالتن
 :مفتاحه- 

 إف جثت اضتركات  مستفع لن فاعالتن
 . فهو مل يستعمل إال غتزكءا، كقد شذ استعمالو تاما

 :سبب التسمية- 
 . (1)"أف اطتليل شتاه غتتثا، أم قطع من طويل دائرتو: " يقوؿ ابن رشيق

شتي غتتثا ألف االجتثاث يف اللغة االقتطاع، كاالقتضاب كيقع : "كيقوؿ عنو التربيزم
يف ىذه الدائرة اطتفيف كىو فاعالتن مستفعلن فاعالتن، كيقع اجملتث كىو مستفع لن 

فاعالتن، فلفظ أجزائو يوافق أجزاء اطتفيف بعينها، كإفتا متتلف من جهة الَبتيب، فكأنو 
 . (2)"قد اجتث من اطتفيف

 :أعاريضه وأضربه- 
 .  عتذا البحر عركض كاحدة غتزكءة صحيحة فاعالتن، كعتا ضرب كاحد مثلها

 :زحافاته وعلله- 
متفع لن كما كتوز فيو الكف فتصبح :  كتوز يف حشوه اطتنب فتصبح مستفع لن

 .مستفع ؿ، ككتوز فيها الشكل فتصبح متفع ؿ: مستفع لن
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فعالتن، كما :  أما بالنسبة للعركض كالضرب، فيجوز فيهما اطتنب، فتصبح التفعيلة
 .كتوز كفها فتصبح فاعالت، كشكلها كتصّب فعالت

كال نكاد نعلم شيئا عن ىذا الوزف قبل عصور : " يقوؿ إبراىيم أنيس عن ىذا البحر
العباسيْب، حْب بدأ الشعراء ينظموف منو مقطوعات قصّبة أغلب الطن أهنا كانت تلحن ك  

 .(1)"يغُب هبا
 .(2)"فاضتالكة فيهما قليلة على طيش فيهما" كيقوؿ حاـز عن اجملتث كاظتقتضب 

 : كمن أمثلتو القدنتة بيت اختلفت يف نسبتو
   جن ىبنب بليل  يندبن سيدىنو

      

   مستفع لن فعالتن مستفع لن فعالتن
 :المتقارب 15-
 :وزنه- 

 فعولن فعولن فعولن فعولن  فعولن فعولن فعولن فعولن
 :مفتاحه- 

 عن اظتتقارب قاؿ اطتليل فعولن فعولن فعولن فعولن 
 :سبب التسمية- 

كشتاه اطتليل متقاربا لتقارب أجزائو ألهنا ستاسية كلها، لشبو : " قوؿ ابن رشيق
 . (3)"بعضها ببعض

اظتتقارب أكتاده بعضها من بعض ألنو يصل كل كتدين سبب : "يقوؿ عنو التربيزم
 .(4)"كاحد، فتتقارب األكتاد فسمي لذلك متقاربا
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إف الكالـ يف اظتتقارب حسن اإلطراد، إال أنو من األعاريض : "قاؿ عنو حاـز
 .(1)"الساذجة اظتتكررة األجزاء
 .(2)"كىو رب دائرة اظتتفق، كال يشركو فيها غّبه عند اطتليل: " كيقوؿ عنو ابن السراج

 :أعاريضه وأضربه- 
 : عتذا البحر عركضاف كستة أضرب

 :فالعركض األكىل صحيحة فعولن كعتا أربعة أضرب
 .صحيح مثلها: األكؿ
 .مقصور فعوؿ: الثاين

 .ػتذكؼ فعل: الثالث
 .أبَب فع: الرابع

 : أما العركض الثانية غتزكءة ػتذكفة فعل كعتا ضرباف
 .غتزكء ػتذكؼ فعل: األكؿ
 .غتزكء أبَب فع: الثاين

 :زحافاته وعلله- 
 : كتوز يف حشو اظتتقارب زحاؼ

يقوؿ سيد . عولن: فعوؿ، كما كتوز فيو على اطتـر فتصّب فعولن: القبض فتصبح فعولن
ما يصيبو من زحافات كعلل يزيد من سرعتو، كال يقلل منها ألنو ينقص، كإف : "البحراكم

 .(3)"كاف بعضها يسكن فهذا يبطئ اإليقاع ؽتا كتعل لكل قصيدة منو إيقاعا متميزا
 : كمن أمثلتو القدنتة بيت المرئ القيس يقوؿ فيو
   أفػاد فجاد كسػاد فزاد  كقػاد فذاد كعػاد فأفضل

             
   فعوؿ  فعوؿ  فعوؿ فعوؿ  فعوؿ  فعوؿ  فعوؿ  فعولن
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 :المتدارك 16-
 :وزنه- 

 فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن
 :مفتاحه- 

 حركات احملدث تنتقل فعلن فعلن فعلن فعلن
 . فهو يف البناء مثمن، كما ىو يف الدائرة

 :سبب التسمية- 
كشتي بذلك ألنو تدارؾ بو األخفش احملوم على اطتليل حيث تركو : " قاؿ الدمنهورم

كمل يذكره من رتلة البحور، أك إنو تدارؾ اظتتقارب أم التحق بو ألنو خرج منو بتقدمي 
 . (1)"السبب على الوتد

 :كعتذا البحر أشتاء عديدة نذكرىا
: قد شتي باظتخَبع كباحملدث، الخَباع كإحداث كضعو مع البحور من بعد اطتليل، كباظتتشق

 .كبالشقيق ألنو أخو اظتتقارب. أم اظتنتظم ألف كال من أجزائو على ستسة أحرؼ
 . كشتي باطتبب، الذم ىو نوع من السّب يف السرعة إذا خنب

ألنو لتاكي اضتاصل بو يشبهو، إذ لتكى أف عليا رضي اهلل عنو :  كشتي بركض اطتيل
أتدرم ما يقوؿ ىذا الناقوس؟ فقاؿ اهلل : شتع صوت الناقوس، فقاؿ ظتن معو من أصحابو

إف علمي من علم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كإف علم رسوؿ اهلل : كرسولو أعلم، فقاؿ
 :من علم جربيل، كإف علم جربيل من علم اهلل تعاىل ىذا الناقوس يقوؿ

   حػقا حػقا حػقا حػقا  صدقا صدقا صدقا صدقا
   يا ابن الدنيا جػمعا جػمعا  إف الدنيػا قػد غرتنػا
 .(2)  يا ابن الدنيػا مهػال مهػال لسنػا ندرم ما فرطنا
 .(فعلن فعلن فعلن فعلن) فقد جاءت ىذه األبيات على كزف اظتتدارؾ 

                                                 
(1)

 .107الدمنهورم، اإلرشاد الشايف، مرجع سابق، ص   
(2)

 .97التربيزم، الكايف يف العركض كالقوايف، مرجع سابق، ص   



 

 

 

 :أعاريضه وأضربه- 
 : عتذا البحر عركضاف كأربعة أضرب

 .فاعلن كعتا ضرب كاحد مثلها: فالعركض األكىل صحيحة
 :العركض الثانية غتزكءة صحيحة فاعلن كعتا ثالثة أضرب

 .غتزكء ؼتبوف مرفل فعالتن: األكؿ
 .الثاين مذيل فاعالف

 .صحيح فاعلن: الثالث
 :زحافاته وعلله- 

 كتوز يف حشو اظتتدارؾ زحاؼ اطتنب، كيشيع فيو بكثرة فتصبح فاعلن فعلن كما 
 .كتوز فيو من العلل القطع أك التشعيث، فتصبح فاعلن بالقطع فاعل كتنقل إىل فعلن

 كمل يسمع القطع يف حشو بيت من الشعر إال يف ىذا البحر، ألف القطع علة، 
إذ ال معُب لقطع : "كالعلل ؼتتصة باألعاريض كاألضرب كال تدخل يف اضتشو، يقوؿ حاـز

األكتاد يف اضتشد، ألف القطع يف األكتاد، إفتا قصد بو تنويع الضركب، كإفتا يكوف ذلك يف 
 .(1)"هنايات األجزاء ال يف صدكرىا

 رمبا عتذا السبب عدؿ عنو اطتليل كمل يعده ضمن حبوره فوضعو كبحر مهمل يف 
الدائرة الٍب أفردىا للمتقارب، ككاف نتيجة اشتقاقو لن فعو الٍب ىي مقلوب تفعيلة اظتتقارب 

 . فعو، فقلبت إىل فاعلن– الوتد – على –فعولن، كذلك بتقدمي السبب لن 
 فإف فاتو اطتليل حقا فال غضاضة عليو ألنو كاف ناذرا يف الشعر العريب القدمي، كإف 

 .كاف مل يفتو، فقد أقتلو عمدا
كلسنا ندرم " من اظتؤكد أف ىذا الوزف، كاف ناذرا، لذا ؾتد إبراىيم أنيس يقوؿ عنو 

سر انصراؼ الشعراء، عن ىذا الوزف من أكزاف الشعر، رغم انسجاـ موسيقاه، كحسن 
 .(2)"كقعها يف اآلذاف

                                                 
(1)

 .229حاـز القرطاجِب، منهاج البلغاء كسراج األدباء، مرجع سابق، ص   
(2)

 .118إبراىيم أنيس، موسيقى الشعر، مرجع سابق، ص   



 

 

 

 كالواضح أف ىذا البحر ثاين البحرين اظتتكونْب من التفاعيل اطتماسية بعد اظتتقارب، 
 .فهو يعترب من البحور السريعة اإليقاع، كتزداد ىذه السرعة يف حالة اطتنب

 فالبحور إذف شكل من أشكاؿ اإليقاع، كبذلك تكوف إيقاعات موسيقية ظتختلف 
فالتشكيل "األشعار العربية، ناجتة عن تكرار منتظم للوحدات اظتوسيقية أال كىي التفاعيل، 

التفعيلة كىي نواة موسيقية : اظتوسيقي يف الشعر العريب القدمي يقـو على عنصرين اثنْب قتا
ذات أداء ػتدكدة، كالبيت الشعرم، كىو الوحدة اظتوسيقية اظتكتملة يف القصيد القدمي، كمن 

كؽتا ال شك فيو أف كثرة البحور يف . (1)"ىذين العنصرين يتألف الوزف اظتعركؼ بالبحر
الشعر قد جتعل النغمات الشعرية متعددة كمتنوعة، كىذا الغُب العظيم يف األكزاف ليس لو 

إف أم جبر من حبور الشعر "نظّب، كلو ميزة جليلة، كذلك لكل كزف صفة دتيزه على سواه 
، كبذلك تكوف األكزاف (2)"يعد آلة موسيقية عتا صوت ؽتيز ال يسمع إال عند العزؼ عليها

 .مستقلة بإقاعاهتا اظتتميزة
 إف أكؿ ما يشَبط يف البحر أنو ال كتوز اصتمع بْب حبرين أك أكثر يف قصيدة كاحدة، 
فإذا كقعت القصيدة على حبر ما، مثال الطويل، كجب أف تظل عليو حٌب هنايتها كال 

 .تتجاكزه إىل غّبه من البحور حٌب كلو كاف ذلك يف بيت كاحد فقط
 فحْب بُب اطتليل حبوره الشعرية من التفاعيل، قد راعى يف ذلك عددىا، فقد يتكوف 

البحر من تكرار التفعيلة ست مرات كالرجز أك ذتاين مرات كاظتتقارب، كما راعى نوعها 
فجعلها مفردة أك مركبة، فاظتفرد ما تركب من تفعيلة تتكرر دكف غّبىا ستاسية، كاظتتقارب 

أك سباعية كاعتزج، الرجز الرمل، الوافر، الكامل، أما اظتركب ما تركب من تفعيلتْب ؼتتلفتْب 
إحداقتا ستاسية كاألخرل سباعية كالطويل كاظتديد كالبسيط، أك من سباعيتْب ؼتتلفتْب 

 .كالسريع كاظتنسرح كاطتفيف كاجملتث كاظتقتضب كاظتضارع
 كتقـو بْب ىذه التفاعيل عالقة من حيث الَبتيب إذ تؤدم إىل معرفة إيقاع البحر، 

 .كذلك يَبتيبها على نسق خاص كمعْب حيث يتجلى لنا إيقاعو
                                                 

(1)
 .156صالح يوسف، يف العركض كاإليقاع الشعرم، مرجع سابق، ص   

(2)
 .440، ص (ت.د)رجاء اصتوىرم، فن الرجز يف العصر العباسي، منشأة اظتعارؼ، اإلسكندرية   



 

 

 

 فالبحر الواحد نتكن أف كتمع بْب إيقاعات ؼتتلفة كسببو راجع إىل تلك التغّبات 
الٍب تلحق التفاعيل فمثال غتزكء الوافر إذا عصبت تفعيلتو كصارت مفاعيلن ىنا يتجلى 

 .اإليقاع ككأنو لبحر اعتزج
 فالواضح أف ػتاكلة التعرؼ على البحر تتطلب االنتباه يف معرفة التفاعيل، فإذا 

.حفظت سهل الوصوؿ إىل معرفة البحر



 

 

 

 
  


