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من �ذف ٔ�و �سكني ٔ�و  كثريًا ما یص�ب ٔ�جزاء الّتفعیالت يف ٔ�داء الّشعراء من التغیري،
�ن ٔ�محد  وهذا النّقص وت� الّز�دة رصدها اخللیل. ز�دة، حبیث ال تبقى �ىل صورهتا �صلیة

 .والعّ� الّز�اف : ؤ�طلق �لهيا �سمیات ش�ىت تنضوي حتت مصطل�ني �بري�ن هام الفراهیدي،

   

وَ�ل�  :الّز�اف : ٕاذا لق�مت ا��ن كفروا زحفا أ�نفال: یُطلق لُغة �ََىل إالرساع، وم�ه قول هللا عز�
  .ٔ�ي ُمْرس�َني، وُمسّى بذ� ٔ�نّه ٕاذا د�ل  اللكمة ٔ�ضعفها ؤ�رسع الُنطق هبا 15

وهو �َْريُ الزٍم، مبعىن ٔ�ّن «يف التفعی�،  ثَواين أ�س�باب دون أ�و�دیطرٔ� �ىل تغیري : واصطالً�ا
الز�اف يف «: وقال أ�مصعي 1.»ٔ�بیاهتا دخو� يف ب�ت من القصیدة ال �س�تلزم دخو� يف بق�ة

الّشعر اكلرخصة يف الفقه، ال یقدم �لهيا ٕاال فق�ه، وی��غي �لشاعر ٔ�ن �ر�ب مس�تعمل أ��اریض 
وأ�رضب ووطیهئا، ؤ�ن �س�ت�يل الرضوب، وی�ٔيت ب�ٔلطفها موقَعا، ؤ�خفّها ُمس�متًعا، ؤ�ن جيت�ب 

 نانه، ویوهن قواه، ویفّت يف عضدهوميسك من عِ  عویصها ومس�تكرهها،، فٕاّن العویص ّمما �شغ�،
 . 2»وخير�ه عن مقصده

 

                                                           
  .28املرشد الوايف يف العروض والقوايف، ص  - 1

  )141معجم مصطل�ات العروض( .276ص  ،1 العمدة - 2

 الّز�افات والعلل
 

  الّز�افات :ٔ�ّوال
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  الطویل:   ويف قول ا�ن ٔ�محر م�ال �لز�اف ا�ي ال یلزتم

 ُ   تقّسمِ � س�تلِحِق امل � ٔ�مل �َِرِم أ�طالَل من حول ُجْعُشِم         مع الظاعن امل
ــ ة أ�ط �َ ٕاىل َعْی� َ �ُرْ �هار غـ   َهبا         بناُت البىل َمن ُخيطىء املوُت َهيَْرمِ �ري�

فا         �اكل مْ �ّماء صِ ـــــ�ة �نیاب صَ ـــٕاىل الِ�ْرش فالَق�ّار فاجلرس فالص� ِ�ْ  

 ، وجعلها)0/0//فعولن (، ٔ�صاب ز�اف ق�ض" ٔ�مل تَـ" ففي صدر الب�ت أ�ّول 
، و�اء )0/0//فعولن = ٕاىل عْ�ـ : (لثاين، ومل یصب صدر البی�ني ا�ٓخر�ن، جفاء ا/)0//فعول (

  ).0/0//فعولن = ٕاىل ال�ْشـ : (الثالث

  : وینحرص الّز�اف يف �سكني املتحرك، ٔ�و �ذفه، ٔ�و �ذف السا�ن، وهو ٔ�نواع

  .املفرد .1
  .املزدوج .2

 .ما جيري جمرى العّ�  .3
 

  

ویقوم �ىل �ذف حرف ٔ�و �سكني  وهو ما یطرٔ� �ىل حرف وا�د يف التّفعی� الوا�دة،
 :، وهو مثانیة ٔ�نواعٍ، ويهه�ٓخر 

تفعلن" هو �ذف الثاين الّسا�ن من التّفعی�،م�ل: اخلَْنب  .1   ."ُم�َْفِعلُنْ : "تصري" ُمس�ْ

                                                         /0/0//0         //0//0  

  ".فَِعَال�ُنْ : "تُصبح" فَاِ�َال�ُنْ : "وم�ل ،"فَِعلُنْ : "تصري" فَاِ�لُنْ "وم�ل 
              /0//0    ///0      /0//0/0  ///0/0 

  :�سكني الثاين املتحّرك من التّفعی�، وید�ُل تفعیً� وا�دًة فقط يه: إالضامرُ  .2
َتْفِعلُنْ "، وُحتّول ٕاىل "ُمْ�َفاِ�لُنْ : "تصري" ُم�ََفاِ�لُنْ "  ".ُمس�ْ
     ///0//0         /0/0//0             /0/0//0 
 ).  مفا�لن( فقط، ف�صري) ُم�ََفا�لن(�ذف الثاين املتحرك، وید�ل يف : الَوْقُص  .3

                                               ///0//0             //0//0  

  املفرد �افالزّ  :لوّ �ٔ ا عو نّ ل ا
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تَْفِعلُنْ " :�ذف الّرابع الّسا�ن من التّفعی�، م�ل: الَطيّ  .4 َتِعلُنْ "تصري " ُمس�ْ  ".ُمس�ْ

                                                       /0/0//0        /0///0 

       ."َمَفاِ�لُنْ "تصري " َمَفاِعْیلُنْ " :�ذف اخلامس الّسا�ن من التّفعی�، م�ل: الق�ُض  .5
                                                 //0/0/0           //0//0 

  .فَُعولُ فَُعولُْن تصري  :وم�ل
                       //0/0       //0/  
 ".ُمَفا�َُنتْ "فقط ف�صري " مفا�لَُنتْ "�ذف اخلامس املتحّرك من التّفعی�، و�كون يف : العْقلُ  .6

 //0///0 //0//0 
 :�سكني اخلامس املتحّرك، و�كون يف :الَعْصُب  .7

  ".َمَفاِعْیلُنْ "�سكون الالم، وحتول ٕاىل " ُمَفا�َلُْنتْ "ُمَفا�َلَُنتْ فقط، ف�صري  

 //0///0 //0/0/0                          //0/0/0 

 .فَِعالُت "فَاِ�ال�ُْن تصري  :�ذف الّسابع الّسا�ن من �ٓخر التّفعی� م�ل:  الَكف�  .8
                                                               /0//0/0      ///0/  

  الوافر:   وقد مجع صفي ا��ن احلّيلّ هذه أ�نواع يف بی�ني، فقال
  

  ز�اف الّشعر قَْ�ٌض ّمث كف�           هبّن ٔ�حرف أ�جزاء نقُص          
  وَعْقل ّمث ٕاضامٌر وَوْقٌص      وَ�ْنب ّمث طّي ّمث َعْصٌب                     
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اج�ع ز�افني يف تفعی� وا�دة، ولهذا الّز�اف ٔ�سامء ٔ�و اصطال�ات عروضیة «هو 
والّز�اف املزدوج ٔ�ربعة ٔ�نواع، ويه �ىل  1.»تبًعا لنوعي الّز�اف ا���ن جيمتعان يف التفعی� الوا�دة

  :النّحو ا�ٓيت

�ذف الثاين والّرابع الساكنني من التفعی�، ٔ�ي اج�ع اخلنب والطي، وید�ل : َخْبلُ ـ ال  .1
َتْفِعلُْن، ف�صري  فساد أ�عضاء، فش�به اجلزء ا�ي �ذف م�ه حرفان : وهو لغة. ُم�َِعلُنْ ُمس�ْ

 . �لعضو ا�ي فسد وسقط
 :الشاعر وم�ا� قول

  

                                                           
  .174عبد العز�ز عتیق، �مل العروض والقاف�ة، ص   - 1

 1نَْظم الّز�اف املفرد

  جالّز�اف املزدو : يناثّ ل ا عو نّ ل ا
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 "فَِعلَُنتْ "، ُمثّ ُحّولت ٕاىل "ُم�َِعلُنْ "، �ذفت السني والفاء، فصارت "مس�تفعلن" "فَِعلَُنتْ "ؤ�صل 
  .والب�ت من ال�س�یط

 من التفعی�، ٔ�ي اج�ع إالضامر �سكني الثاين املتحّرك، و�ذف الّرابع الّسا�ن: َخْزلُ ـال .2
نام وحنوه، فش�به به ما ُذِكَر؛ ٔ�نّه . ُم�َْفِعلُنْ والطي، وید�ل ُم�ََفاِ�لُن، ف�صري  وهو لغة قطع الس��

  :سقط راِبُعُه ٔ�ش�به ما قطع س�نامه، وم�ا� قول الّشاعر

  
، ُمثّ "ُمْ�َفاِ�لُن"، ست مرات ��ْمضِرْت ب�سكني التّاء، فصارت "ُم�ََفاِ�لُنْ "ؤ�صل الب�ت 

    ، الوزن املس�تعمل"ُمْف�َِعلُنْ "، ّمث ُحّولَْت ٕاىل "ُمْ�َفِعلُنْ "ُطویت حبذف الّرابع الّسا�ن، فصارت 
  .ویقّرُر العلامُء ٔ�ّن اخل�ْزَل ق�یٌح يف الّشْعرِ 

وَجيوُز ٔ�ن �كون الب�ت من الّرجز املطوى، ٔ�ي احملذوف الّرابع الّسا�ن، ؤ�صل التّفعی� 
َتِعلُنْ "، �ذفت مهنا الفاء �لطي، فصارت ٕاىل "مس�تفعلن"   ".ُمْف�َِعلُنْ "ت ٕاىل ، ّمث ُحّول"ُمس�ْ

فّن ذ� ُم�عٌني، وال جيوز ٔ�ن �كون الب�ت من الاكمل، وذ� : وقال بعض العلامء
ار�اكً� ٔ�خف الرضر�ن؛ ٔ�ّن ُمْف�َِعلُْن ت�ش�ٔ يف الّرجز من تغیري وا�ٍد وهو الطي، ٔ�ّما يف الاكمل 

  1.ف��ش�ٔ من تغیري�ن هام إالضامر والطي وهو وج�ه

ْلكُ � ال  .3 ف، وید�ل �ذف الثاين والّسابع الّساكنني من التّفعی�، ٔ�ي اج�ع اخلنب والكّ  :ش�
ّبه". فَِعالُت "، ف�صري "فا�ال�ن"   به �ذف �ٓخر اجلزء وما یىل ٔ�ّو� وهو لغة التق�ید، فش�ُ

 :ملنعه انطالق الّصوت وام�داده مكنع الق�د �ّ�ابة من �نطالق يف املسري، وم�ا� قول الّشاعر

  

  

                                                           
  .30/31عبد السالم رس�ان، ا�مو�ة الواف�ة، ص ص : ینظر - 1
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فا�ال�ن، �ذفت أ�لف أ�وىل : فاجلزاءن الثّاين واخلامس مشكوالن، ؤ�صل ّلك مهنام
 .فَِعالُت ا، فصارت ، ّمث �ذفت النون كفً فعال�نخ�نًا، فصارت 

�سكني اخلامس و�ذف الّسابع الّسا�ن، ٔ�ي اج�ع العصب والكف، وید�ل :قصنّ � ال  .4
 :وّمسى اجلزء م�قوًصا؛ لنقصه �لعصب والكف، كقول الّشاعر ،"ُمَفا�َلُْت "، ف�صري "ُمَفا�َلَُنتْ "
 

  
  

  ُمَفا�َلَُنتْ فالتّفعیالت أ�وىل والثّانیة والّرابعة واخلامسة م�قوصات، ؤ�صلها مجیًعا 
  .1َسَك�َِت ا�ُمل َعْصًبا، ّمث ُ�ذفت الن�ون َكف�ا

  

  

  2نظم الّز�اف املركّب               

  
  

  

  

  

                                                           
  .32الواف�ة، ص عبد السالم رس�ان، ا�مو�ة   - 1
  .43حتفة اخللیل، ص " ٔ�رجوزة الك�شوان، ینظر - 2
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فصارت  یة ��ْمَرَضْهتَا و��ْضَعَفْهتَااملرض، ومسّیت بذ�؛ ٔ�ّهنا ٕاذا د�لت �ىل التّفعل : العّ� لغة 
�ِل العلیلِ    1.اكلر�

 و�د، وختتّص �ٔ��اریض والّرضوبالعّ� تغیري الزم، تص�ب أ�س�باب ٔ�و ا�ٔ «: اصطال�ا
وم�ه فٕاّن العّ� العروضیة م�ل الّز�اف يه لك تغیري یطرٔ� �ىل تفعی�  2.»دون احلشو من أ�جزاء

  .وٕاذا ورد هذا التغیري يف ٔ�ول بني من القصیدة الزتم يف مجیع ٔ�بیاهتا الّشعریة. العروض ٔ�و الرضب

  .�لل ز�دة، و�لل نقصان: والّع� قسامن
  

  

ٔ�ّهنا �كون عوًضا عن النقص ا�ي وقع يف البحر،  ال تد�ل ٕاال َرضب الب�ت ا�زوء فقط؛
 :یقول النّاظمو�كون �ز�دة حرف ٔ�و حرفني يف �ٓخر التّفعی�، 

  
  :ويه

فَاِ�لُْن تقلب النّون ٔ�لفًا، و�زید  :ز�دة س�ب خف�ف �ىل ما �ٓخره وتد مجموع، م�ل: الّرتف�ل .1
 ْن، والّرتف�ل ید�ل جمزوء الاكملف�صري ُم�ََفا�َال�ُ  س��ًا خف�فًا، ف�صري فَاِ�َال�ُْن، وم�ل ُم�ََفاِ�لُْن،

 .واملَُتَداَرك
 ل ُم�ََفاِ�لُْن، ف�صري م�فا�النز�دة حرٍف سا�ٍن �ىل ما �ٓخره وتد مجموع، وید� :التّْذییلُ  .2

 .وذ� يف جمزوء الاكمل، وید�ل فا�لن، ف�صري فا�الن، وذ� يف جمزوء املُتََداَرك
ْملز�دُة حرٍف سا�ٍن �ىل ما �ٓخره س�ب خف�ف، : ال�َْسِ��غُ  .3  وید�ل فا�ال�ن يف جمزوء الر�

   .فا�ال�نف�صبح 
  

  ).فِعال�ن(يف رضب جمزوء املتدارك ٕاال خمبونة ) فا�ال�ن(ال ت�ٔيت  :مالحظة
  

                                                           
  .50، ص إالرشاد الّشايف: ینظر - 1
  .، مطبعة العاين44، ص 1986: بغداد. ، دطرشح حتفة اخللیل يف العروض والقاف�ةعبد امحلید الّراىض،  - 2

  العروضیّةالعلل  :�نی�ا

  �دة�لل الزّ : ٔ�ّوًال 
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، وتُْنَقُل َمَفاعيف�صري  َمَفاِعیلُْن، :�ٓخر التّفعی�، م�ل من)0/(ٕاسقاط الّس�َِب اخلَف�ِف : حلَْذُف ا .1

 .فَُعولُنْ ٕاىل 

 .فَُعولُنْ اج�ع العصِب مع احلذِف، وید�ل ُمَفا�َلَُنتْ ف�صري ُمَفا�َْل، تُنقل ٕاىل : الَقْطُف  .2

، وتُنقل ٕاىل ُم�ََفامن �ٓخر التّفعی�، وید�ل ُم�ََفاِ�لُْن، ف�صري )0//(الوتِد ا�موع  �ذف: احلََذذُ  .3

 .فَِعلُنْ 

ملُْ  .4  .َمْفُعومن �ٓخر التّفعی�، ویَْدُ�ُل َمْفُعوالِت، ف�صري )/0/(�ذف الوتِد املفروق : الص�

 .فَْعلُنْ وتنقل ٕاىل  

 .مفعوالْت فعی�، وید�ل َمْفُعوالِت، ف�صبح التّ  �سكُني الّسابع املتحرِك من �ٓخر :الَوْقُف  .5

 .َمْفُعولُنْ ، وتنقل ٕاىل َمْفُعوَال �ذف الّسابع املتحّرك، وید�ل َمْفُعوالِت، ف�صري : الَكْشُف  .6

�ِب اخلف�ِف، وٕاساكُن ما ق��: الَقْرصُ  .7  .مفاعیلْ َمَفاِعیلُن، تصري  :م�ل .�ذف سا�ِن الس�

 .فَاِ�لْ فا�لن، تصري  :�ذف سا�ن الوتد ا�موع، و�سكني ما ق�� م�ل: الَقْطعُ  .8

 .فَاِ�لْ فَاِ�َال�ُْن تصري  :، وم�لفَعْ اج�ع احلذف، والقطع م�ل فَُعولُْن، تصري : الَبْرتُ  .9

 

 1نظم �لل النقص

  

                                                           
  .39، ص املعجم املفصل يف العروض: ینظر. من ٔ�رجوزة الك�شوان  - 1

   �لل النّقص :�نی�ا



 

 1.زِ�افاٍت وِ�للما جيوز يف ّلك تفعی� من 

  

9 

ما جيوز يف ّلك تفعی� من ویبّني اجلدول ا�ٓيت 

                                                           

ویبّني اجلدول ا�ٓيت 

  .36القوا�د العروضیة، ص   1



 

  1الفرق بني الّز�اف والع�ّ 
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الفرق بني الّز�اف والع�ّ 

  

                                                           
  .38، دار الك�ب العلمیة،ص 2004: بريوت. 1محمد �ن حسن �ن ع�ن، املرشد الوايف يف العروض والقوايف، ط

 �علا ىر جم ير اجلا فا

.12 
 

 فا�زّ لا ىر جم ةیر اجلا ل

محمد �ن حسن �ن ع�ن، املرشد الوايف يف العروض والقوايف، ط - 1

ا�زّ لا

للعلا



 
 

 

 

    
                                                     

         2021/ 2020: الّسنة الجامعّية                                   

عر
ّ
  عروض�وموسيقى�الش

  نوال زاللي/ د: األستاذة

  

وُمسّي البحر هبذا . يه أ�وزان الّشعریّة، ٔ�و إالیقا�ات املوس�یق�ّة ا�تلفة �لّشعر العريبّ 
  1.»ٔ�نّه ٔ�ش�به البحر ا�ي ال ی��اىه مبا یُْغَرتُف م�ه يف �ونه یوزن به ما ال ی��اىه من الّشعر

  سّت وثالثون َعروًضا؛

  وس�ت�ون رضً�؛

  .وس�ت�َة عَرشَ حبًرا

  

1 

       قسم الّلغة وأالدب العربي
                                                   

  

                          الّثانيةالمجموعة / ّسنة أالولى  ال               

عر: مقياس                           
ّ
عروض�وموسيقى�الش

يه أ�وزان الّشعریّة، ٔ�و إالیقا�ات املوس�یق�ّة ا�تلفة �لّشعر العريبّ 
ٔ�نّه ٔ�ش�به البحر ا�ي ال ی��اىه مبا یُْغَرتُف م�ه يف �ونه یوزن به ما ال ی��اىه من الّشعر

  :والّشعُر العريب� لك�ه

 سّت وثالثون َعروًضا؛

  ًوس�ت�ون رضً�؛ وس�بعة

 وس�ت�َة عَرشَ حبًرا

قسم الّلغة وأالدب العربي      

                                    

  5 حمارضة

 

يه أ�وزان الّشعریّة، ٔ�و إالیقا�ات املوس�یق�ّة ا�تلفة �لّشعر العريبّ 
ٔ�نّه ٔ�ش�به البحر ا�ي ال ی��اىه مبا یُْغَرتُف م�ه يف �ونه یوزن به ما ال ی��اىه من الّشعر«�مس 

والّشعُر العريب� لك�ه

  
  
  
  
  



 
 

 

 :لها، ويه ٔ�وزان البحور يف ٔ�بیات مكفاتیح
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ٔ�وزان البحور يف ٔ�بیات مكفاتیح) هـ 750ت (ونّظَم صفي� اّ��ن اِحلّيل 

  :وقد نُِظَمْت ٔ�سامء البحور يف بینت هام

ونّظَم صفي� اّ��ن اِحلّيل 

وقد نُِظَمْت ٔ�سامء البحور يف بینت هام

  
 



 
 

 

  

مسي طویال ٔ�نّه ٔ�كرث « :و�اء يف احلاش�یة
 .3»البحور حروفًا؛ ٔ�نّه ٕاذا رصع قد �كون �ىل مثانیة ؤ�ربعني حرفًا، وال مشاركة � يف ذ�

ُمسّي طویًال ملعنیني، ٔ��دهام ٔ�نّه ٔ�طول الشعر؛ ٔ�نّه ل�س يف الشعر ما یبلُغ �دُد 
ویَل یقُع يف ٔ�وائل ٔ�بیاتِه أ�و�ُد، وأ�س�باُب بعد 
وحبر الطویل من البحور املزدو�ة 
ا، فمل �ُس�تعمل جمزوًءا، وال مشطوًرا، وال مهنوًاك، وهو من ٔ�ّمه  التفعی�، مل �س�تعم� العرب ٕاال �م�

 

 

  

 

  

3 

و�اء يف احلاش�یة. 2»طاَل ب�م ٔ�جزائه«ُمسّي �لّطویل؛ ٔ�نّه 
البحور حروفًا؛ ٔ�نّه ٕاذا رصع قد �كون �ىل مثانیة ؤ�ربعني حرفًا، وال مشاركة � يف ذ�

ُمسّي طویًال ملعنیني، ٔ��دهام ٔ�نّه ٔ�طول الشعر؛ ٔ�نّه ل�س يف الشعر ما یبلُغ �دُد 
ویَل یقُع يف ٔ�وائل ٔ�بیاتِه أ�و�ُد، وأ�س�باُب بعد حروفه مثانیًة ؤ�ربعني حرفًا �ُريه، والثاين ٔ�ّن الطّ 

وحبر الطویل من البحور املزدو�ة . 4»ذ�، والوتُد ٔ�طول من الس�ب، فُسمي �� طویالً 
ا، فمل �ُس�تعمل جمزوًءا، وال مشطوًرا، وال مهنوًاك، وهو من ٔ�ّمه  التفعی�، مل �س�تعم� العرب ٕاال �م�

  .توا�ًراحبور الّشعر العريب ؤ�كرثها 

  .�لطویل عروض وا�دة وثالثة ٔ�رضب: عروضه ورضبُهُ 

  5نظم حبر الّطویل

 

ُمسّي �لّطویل؛ ٔ�نّه : �سمیته
البحور حروفًا؛ ٔ�نّه ٕاذا رصع قد �كون �ىل مثانیة ؤ�ربعني حرفًا، وال مشاركة � يف ذ�

ُمسّي طویًال ملعنیني، ٔ��دهام ٔ�نّه ٔ�طول الشعر؛ ٔ�نّه ل�س يف الشعر ما یبلُغ �دُد «و�اء يف الاكيف 
حروفه مثانیًة ؤ�ربعني حرفًا �ُريه، والثاين ٔ�ّن الطّ 

ذ�، والوتُد ٔ�طول من الس�ب، فُسمي �� طویالً 
ا، فمل �ُس�تعمل جمزوًءا، وال مشطوًرا، وال مهنوًاك، وهو من ٔ�ّمه  التفعی�، مل �س�تعم� العرب ٕاال �م�

حبور الّشعر العريب ؤ�كرثها 

 :وزنه

 :مف�ا�ه

عروضه ورضبُهُ 

  



 
 

 

 

باعّیة، فصار ٔ��دها  دت أ�راء يف �سمیته؛ ٔ�ّن أ�س�باب ام�دت يف ٔ�جزائه الس�ّ تعد�
باعیّة  .6الم�داد الوتد ا�موع يف وسط ٔ�جزائه الس�ّ

هذا حبر ا�رتف ٔ�هل العروض بق� املنظوم م�ه وو�للوا هذا 
  . 7»يف بعض كتهبم ب�ٔن ف�ه ثقًال وال ٔ�دري ماذا عنوا �لثّقل، وحنن �شعر ��س�ام موس�یقاه

ٔ�ي ٕ�سقاط  (وال �س�تعمل ٕاّال جمزوًءا

ا، وم�ه ما ٔ��شده ا�ن زیدان   :سداّيس أ�جزاء، وَشذ� اس�تعام� �م�

 

  

  

 

4 

باعّیة، فصار ٔ��دها  دت أ�راء يف �سمیته؛ ٔ�ّن أ�س�باب ام�دت يف ٔ�جزائه الس�ّ تعد�
باعیّة :يف ٔ�ّول اجلزء، وا�ٓخر يف �ٓخره، وق�ل الم�داد الوتد ا�موع يف وسط ٔ�جزائه الس�ّ

هذا حبر ا�رتف ٔ�هل العروض بق� املنظوم م�ه وو�للوا هذا «: ویقول ٕا�راهمي ٔ�ن�س عن هذا البحر
يف بعض كتهبم ب�ٔن ف�ه ثقًال وال ٔ�دري ماذا عنوا �لثّقل، وحنن �شعر ��س�ام موس�یقاه

وال �س�تعمل ٕاّال جمزوًءا .يف الّشعر العريب القدميفهو وزن قدمي لك�ّة قلیل �س�تعامل 
ا، وم�ه ما ٔ��شده ا�ن زیدان) اجلزء أ��ري من ّلك شطر م�ه سداّيس أ�جزاء، وَشذ� اس�تعام� �م�

 .�لمدید ثالت ٔ��اریض وس�تّة ٔ�رضب: عروضه ورضبه

 

  : �سمیته
باعّیة، فصار ٔ��دها  دت أ�راء يف �سمیته؛ ٔ�ّن أ�س�باب ام�دت يف ٔ�جزائه الس�ّ تعد�

يف ٔ�ّول اجلزء، وا�ٓخر يف �ٓخره، وق�ل
ویقول ٕا�راهمي ٔ�ن�س عن هذا البحر

يف بعض كتهبم ب�ٔن ف�ه ثقًال وال ٔ�دري ماذا عنوا �لثّقل، وحنن �شعر ��س�ام موس�یقاه

فهو وزن قدمي لك�ّة قلیل �س�تعامل 
اجلزء أ��ري من ّلك شطر م�ه

  :وزنه

  :مف�ا�ه

عروضه ورضبه
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 نظم املدید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

باعیة، و ق�ل  َهتَّل ٔ�جزائه الس�ّ ُمسّى �ل�س�یط؛ الن�ساط أ�س�باب؛ ٔ�ي توا�هيا يف ُمس�ْ
و�� ال�سمیة  حراكت َخْ�هنام ،ٕاْذ تتواىل فهيام ثالث

  

  

َتْفِعلُْن فَِعلُنْ  َتْفِعلُْن فَاِ�لُْن ُمس�ْ یِه یُِ�ِسطُ ا��َمُل             ُمس�ْ َ�َ  

  

 

6 

باعیة، و ق�ل  َهتَّل ٔ�جزائه الس�ّ ُمسّى �ل�س�یط؛ الن�ساط أ�س�باب؛ ٔ�ي توا�هيا يف ُمس�ْ
َخْ�هنام ،ٕاْذ تتواىل فهيام ثالثالن�ساط احلراكت يف عروضة ورضبه يف �ا� 

  :وم�ه قول الّشاعر

َتْفِعلُْن فَِعلُنْ  ٕاّن ال�َس�یطَ َتْفِعلُْن فَاِ�لُْن ُمس�ْ یِه یُِ�ِسطُ ا��َمُل             ُمس�ْ َ�َ

  

 :َعُروُضه وَرضبُهُ 
  .� عروٌض وا�دة، ورض�ن ال�س�یط التّام

 

   :�سمیته
باعیة، و ق�ل  َهتَّل ٔ�جزائه الس�ّ ُمسّى �ل�س�یط؛ الن�ساط أ�س�باب؛ ٔ�ي توا�هيا يف ُمس�ْ

الن�ساط احلراكت يف عروضة ورضبه يف �ا� 
 8 .ال توِجُهبا

  :وزنه

ا وم�ه قول الّشاعر. وشذ� اس�تعام� �م�

  :مف�ا�ه
ٕاّن ال�َس�یطَ       

َعُروُضه وَرضبُهُ 
ال�س�یط التّام: ٔ�ّوالً 



 
 

 

  .� عروض حصی�ة وثالثة �ٔرضب

  

  

املفاتیح ب�ت شعرّي یتضّمن شطره أ�ّول امس البحر، و�ش�متل شطره الثّاين 

7 

� عروض حصی�ة وثالثة �ٔرضب ال�س�یط ا�زوء

  
  ال�س�یط نظم

                                                           
  .51، ص 

املفاتیح ب�ت شعرّي یتضّمن شطره أ�ّول امس البحر، و�ش�متل شطره الثّاين  وّلك مف�اح من هذه. مفاتیح البحور الّشعریة وضعها صفي ا��ن احلّيل ل�سهیل حفظ ٔ�وزان البحور

  .98، ص املعجم املفصل يف �مل العروض والقاف�ة وف�ون الّشعر
  .60، ص 

 .18، ص الاكيف يف العروض والقوايف

  .92، مطبعة الغاين، ص 1968: بغداد. ، دطرشح تفة اخللیل يف العروض والقاف�ة

  .111، ص 

  .ٔ�ي ٕ�سقاط اجلزء أ��ري من ّلك شطر م�ه
  .69، صاملعجم املفصل يف �مل العروض والقاف�ة وف�ون الّشعر

ال�س�یط ا�زوء :�نی�ا

 

 

، ص موس�یقى الّشعرٕا�راهمي ٔ�ن�س،   - 1
  مفاتیح البحور الّشعریة وضعها صفي ا��ن احلّيل ل�سهیل حفظ ٔ�وزان البحور

  .تفعیالت هذا البحر
املعجم املفصل يف �مل العروض والقاف�ة وف�ون الّشعرٕام�ل بدیع یعقوب،  - 2
، ص إالرشاد الشايفا�مهنوري،   - 3
الاكيف يف العروض والقوايفالترب�زي،  - 4
  
رشح تفة اخللیل يف العروض والقاف�ةعبد امحلید الرايض،  - 5
  ..47الترب�زي، الوايف، ص  - 6
، ص موس�یقى الّشعرٕا�رهمي ٔ�ن�س،  - 7
  ٔ�ي ٕ�سقاط اجلزء أ��ري من ّلك شطر م�ه
املعجم املفصل يف �مل العروض والقاف�ة وف�ون الّشعر - 8



 
 

 

 

  2021/ 2020: الّسنة الجامعّية                                                                                                 
  الّثانية

عر
ّ
  عروض�وموسيقى�الش

  زاللينوال  / د: األستاذة

  

 

ُمسّى وافًرا؛ لوفور ٔ�و�د تفعیالته، وق�ل لوفور احلراكت يف تفعیالته ؛ ٔ�نّه ل�س يف ٔ�جزاء 

  
مفا�ل، مرتني، وقد د�ل عروضه ورضبه 
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                                                                                                 قسم الّلغة وأالدب العربي
الّثانيةالمجموعة / ّسنة أالولى  ال                     

عر: مقياس
ّ
  عروض�وموسيقى�الش

ُمسّى وافًرا؛ لوفور ٔ�و�د تفعیالته، وق�ل لوفور احلراكت يف تفعیالته ؛ ٔ�نّه ل�س يف ٔ�جزاء 
  1.البحور ا�تلفة حراكت ٔ�كرث ّمما يف تفعیالته  املب���ة يف اّ�ا�رة

مفا�ل، مرتني، وقد د�ل عروضه ورضبه / مفا�لنت / مفا�لنت : ٔ�ّما الوزن الغالب �لیه، فهو
  .فَُعولُنُمَفا�َلَُنتْ َمَفا�َْل، ونُِقلَْت ٕاىل  فصارت، 

                              //0///0      //0/0    //0/0  

قسم الّلغة وأالدب العربي

  )�بع( 6 حمارضة

 

  :�سمیته
ُمسّى وافًرا؛ لوفور ٔ�و�د تفعیالته، وق�ل لوفور احلراكت يف تفعیالته ؛ ٔ�نّه ل�س يف ٔ�جزاء 

البحور ا�تلفة حراكت ٔ�كرث ّمما يف تفعیالته  املب���ة يف اّ�ا�رة

  :وزنه

ٔ�ّما الوزن الغالب �لیه، فهو
، العصب مع احلذف
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ا، كقول الّشاعر   :وشذ� اس�تعام� �م�

  :وقال الش�یخ عبد هللا الّشرباوى

  :عروضه ورضبه

  :�لوافر عروضان وثالثة �ٔرضب 

  الوافر حبر نظم

 

ا، كقول الّشاعر وشذ� اس�تعام� �م�

  :مف�ا�ه

وقال الش�یخ عبد هللا الّشرباوى

عروضه ورضبه

�لوافر عروضان وثالثة �ٔرضب 

 



 
 

 

  

م�ه  ؛ ٕالش��ل الب�ت التّام2ٔ�كُرث الّشعر حراكت
�ىل ثالثني حركة، ول�س يف البحور ما هو كذ�، والوافر وٕان اكن كذ� يف أ�صل، لك�ه مل 

  

  

  

  

3 

ٔ�كُرث الّشعر حراكت فهو ؛�لاكمل؛ لكام� يف احلراكت
�ىل ثالثني حركة، ول�س يف البحور ما هو كذ�، والوافر وٕان اكن كذ� يف أ�صل، لك�ه مل 

  .�ًما ٔ�صًال، فال �س�تعمل ٕاال� مقطوفًا ٔ�و جمزوًءا

بُه   .�لاكمل ثالث ٔ��اریض، و�سعة ٔ�رضب: ���اریُضُه و�ْٔرضُ

 

  :�سمیته
�لاكمل؛ لكام� يف احلراكت ُمسّى

�ىل ثالثني حركة، ول�س يف البحور ما هو كذ�، والوافر وٕان اكن كذ� يف أ�صل، لك�ه مل 
�ًما ٔ�صًال، فال �س�تعمل ٕاال� مقطوفًا ٔ�و جمزوًءا جيىء

  :وزنه

  : مف�ا�ه

بُه ���اریُضُه و�ْٔرضُ

  
  



 
 

4 

 

  الاكمل  حبر نظم

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

 

بل ُمسّي : وق�ل؛ ٔ�ّن العرب َهتْزُِج ِبِه؛ ٔ�ي تَُغّىن، والهزُج لَْوٌن من الغناء، 
وت، ٔ�ي �رّدده وصداه، وذ� لوجود س�ب�ني َخف�فني یعق�ان ٔ�وائل  بذ�؛ ٔ�نّه �ُش�به َهَزج الص�

  :، كام يف قول الّشاعر3وال �س�تعمل ٕاّال جمزوًءا، ومن الّشذوذ جمیئه �ًما

  

  

  

  

 
 

 

5 

؛ ٔ�ّن العرب َهتْزُِج ِبِه؛ ٔ�ي تَُغّىن، والهزُج لَْوٌن من الغناء، ُمسّى �لهزج
وت، ٔ�ي �رّدده وصداه، وذ� لوجود س�ب�ني َخف�فني یعق�ان ٔ�وائل  بذ�؛ ٔ�نّه �ُش�به َهَزج الص�

وال �س�تعمل ٕاّال جمزوًءا، ومن الّشذوذ جمیئه �ًما. ٔ�جزائه اليت يه ٔ�و�د

  .اثنان�لهزج عروض وا�دة ورض�ن : عروضه ورضبه

  
  
 

  :�سمیته
ُمسّى �لهزج

وت، ٔ�ي �رّدده وصداه، وذ� لوجود س�ب�ني َخف�فني یعق�ان ٔ�وائل  بذ�؛ ٔ�نّه �ُش�به َهَزج الص�
ٔ�جزائه اليت يه ٔ�و�د

  :وزنه

  : مف�ا�ه

عروضه ورضبه
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  نظم حبر الهَْزج

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

  

الْضّطرابه، وهو م�ٔخوٌذ من النّاقة اليت 
�رتعش خفذاها، وَس�َُب اضّطرابه جواُز �ذف حرفني من ّلك تفعی� من تفعیالته، وكرثة ٕاصابته 
�ًبا، فال یبقى �ىل �اٍل  ْطِر، وا�ّهنِْك، واجلَْزِء، فهو من ٔ�ْكَرثِ الُبُحوِر تقل والش�

ُمسّي بذ�؛ ٔ�ّن الّشائع م�ه املَْشُطور ُذو الثّالثة أ�جزاء، فهو هبذا ش��ٌه 
ِبل، وهو ما ُشد� ٕا�دى یدیه وبقى قامئًا �ىل ثالث قوامئ

�
اِجز من اال   .�5لر�
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الْضّطرابه، وهو م�ٔخوٌذ من النّاقة اليت : �لف يف س�ب �سمیته �لّرجز، فق�ل
�رتعش خفذاها، وَس�َُب اضّطرابه جواُز �ذف حرفني من ّلك تفعی� من تفعیالته، وكرثة ٕاصابته 

�ًبا، فال یبقى �ىل �اٍل �لّز�افات، والعلل،  ْطِر، وا�ّهنِْك، واجلَْزِء، فهو من ٔ�ْكَرثِ الُبُحوِر تقل والش�

ُمسّي بذ�؛ ٔ�ّن الّشائع م�ه املَْشُطور ُذو الثّالثة أ�جزاء، فهو هبذا ش��ٌه 
ِبل، وهو ما ُشد� ٕا�دى یدیه وبقى قامئًا �ىل ثالث قوامئ

�
اِجز من اال �لر�

  .�لّرجز ٔ�ربع ٔ��اریض ومخسة ٔ�رضب: عروضه ورضبه

 
 

  :�سمیته
�لف يف س�ب �سمیته �لّرجز، فق�لاخ 

�رتعش خفذاها، وَس�َُب اضّطرابه جواُز �ذف حرفني من ّلك تفعی� من تفعیالته، وكرثة ٕاصابته 
�لّز�افات، والعلل، 

  .4وا�دةٍ 
ُمسّي بذ�؛ ٔ�ّن الّشائع م�ه املَْشُطور ُذو الثّالثة أ�جزاء، فهو هبذا ش��ٌه : وق�ل

ِبل، وهو ما ُشد� ٕا�دى یدیه وبقى قامئًا �ىل ثالث قوامئ
�
اِجز من اال �لر�

  : وزنه

  : مف�ا�ه

عروضه ورضبه
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َجز   نظم حبر الر�

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

  

. ف�ه" فا�ال�ن"النّطق به، وهذه الّرس�ة م��ٔتیة من تتابع التفعی� 

  

  

  

  

9 

النّطق به، وهذه الّرس�ة م��ٔتیة من تتابع التفعی�  ُمسّى �لّرمل، لرس�ة
  .6والّرمل يف ا�لغة الهرو�، ويه فوق امليش ودون العدو

  :عروضه وَرضبُهُ 
مل عروضان وس�تّة ٔ�رضب                           .�لر�

  :�سمیته
ُمسّى �لّرمل، لرس�ة

والّرمل يف ا�لغة الهرو�، ويه فوق امليش ودون العدو

  :وزنه

  :مف�ا�ه

عروضه وَرضبُهُ 
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مل   نَْظم ْحبر الر�

  
  
  

   

                                                           
1
  .157المعجم المفصل، ص  - 

  .106املفصل، ص املعجم  - 2
  .152املعجم املفصل، ص  - 3
، دار الك�اب 1969: القاهرة. احلساين حسن عبد هللا ، دط: اخلطیب الترب�زي، الاكيف يف العروض والقوايف، حت - 4

  .79العريب �ل�رش، ص 
  .88املرجع نفسه، ص  - 5
  .83الاكيف، ص  - 6
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