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عر: مقياس                                
ّ
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  نوال زاللي/ د: األستاذة

  

    1 حمارضة

  

عر العريب ٔ�مه الف�ون أ�دبی�ة �ى ٔ�هل الضّ  یعدّ  اد؛ فهو دیوان �رِخيهم، ْحيِيك الِشّ
،  انتصاراِهتم، ویْذُكر مفاِخَرمه ؤ��ساهبم، فاكنت الق�ی� تُِقمي أ�فراح ٕاْن �ََرز لها شاعٌر فَذ�

ث بلساهنا واملُداِفع عن ٔ�فاكرها ومواقفها؟ عر العريب وقد انفرد الشّ ! و�یف ال، وهو املُت�ِدّ
�ة، وقد وعى العرب ٔ�مهیَة هذا الفِنّ وقََدروه  �لزتامه الَوْزن ما �دا ما یُعَرف �لقصیدة النرثی

ملوا �ىل حامیته وِحْفظه من �عتالل، وما قد ید�ل �لیه من لسان حق� قَْدره، فع
   .»�مل الَعُروض«ـبیُعَرف ما » اخللیل �ن ٔ�محد الفراهیدي«أ��امج؛ فوَضَع 

  
  

لكمة مؤنثة ويه . بف�ح العني ال بضّمها كام ُخيطىء بعضهم عند النطق هبا الَعروض :لغة
، و�رى ا�ن م�ظور ٔ�ّن الَعروض لغة مش�تق من الفعل َعَرَض یَْعُرُض ِعْرًضا �ىل وزن فعول

هو النّاح�ة ٔ�و الّطریق ا�ي �كون يف عرض اجلبل؛ ٔ�و املاكن الَعروض و  .وَعروًضا، وامجلع ٔ��اریض
 . 1او النّاقة اليت یصعب ق�ادها ا�ي یعرتضك ٕاذا رست،

،واملدینة، حرسهام هللا تعاىل، وما  مكة: العروض« �ٓ�دي الفريوز قول احملیط القاموس يف �اء وقد
  .2»...حْولَهُام

هو مزيان « ٔ�و 3.»�مل یبحث ف�ه عن ٔ�حوال أ�وزان املعتربة« روضالعَ  :ااصطال�ً 
. 4»به یعرف مكسوره من موزونه، كام ٔ�ّن النحو معیار ال�م به یَُعرف معربُه من ملحونه عر،الشّ 

 مدخل إلى علم العروض

 مفهوم �مل العروض .1



 

 .5»ِصنا�ة یُعرف هبا حصیُح ٔ�وزان الّشعر العريب وفاسُدها وما یعرتهيا من الّز�افات والِعلل
ر من فاسده، م�ناوًال البحور الّشعریة، وتفعیالهتا، وما 

ا�مل ٔ�ن العروض �مل وضع ملعرفة  ٔ�وزان شعر العرب، 
ٕاذ اكن �ش��اه يف . عرف�ه ی�ٔمن الشاعر �ىل نفسه من ٕاد�ال ��س من الشعر �ىل ��س �ٓخر

ٔ�ج�اس الشعر كثًريا وقد وقع ف�ه جام�ة من العرب مكرقش و�لهل و�لقمة �ن عبدة وعبید �ن 
 ٔ�وزان یدرس ا�ي العمل هو
 القوا�د ووضع �ر�یهبا قوانني �لوزن،وحتدید

ٔ�س�تاذ  ،ٔ�محد الفراهیديّ ن واضع هذا العمل هو ا�لّغوّي العريب� العبقرّي الفّذ اخللیل �
س��ویه، ٔ��د ٔ�مئة ا�لّغة وأ�دب يف القرن الثّاين الهجري، فا�ن �لاكن یذ�ر ٔ�ّن اخللیل اكن ٕاماًما يف 
 الوجود وحرص ٔ�قسامه يف مخس دوا�ر

 یذ�ر ٔ�ّن اخللیل ، كامكر ادتمل ا�ُس�تخرج مهنا مخسة عرش حبًرا، ّمث زاد أ�خفش حبًرا وا�ًدا وسامه 
   8.اكن � معرفة �ٕالیقاع والنغم، وتل� املعرفة ٔ��دثت � �مل العروض، فٕاّهنام م�قار�ن يف امل�ٔ�ذ
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ِصنا�ة یُعرف هبا حصیُح ٔ�وزان الّشعر العريب وفاسُدها وما یعرتهيا من الّز�افات والِعلل
ر من فاسده، م�ناوًال البحور الّشعریة، وتفعیالهتا، وما عالعمل ا�ي یُعرف به موزون الشّ 

  .یص�ب هذه من تغیريات، و�ري ذ�

ا�مل ٔ�ن العروض �مل وضع ملعرفة  ٔ�وزان شعر العرب، « ویقول ا�ن القطاع يف هذا
عرف�ه ی�ٔمن الشاعر �ىل نفسه من ٕاد�ال ��س من الشعر �ىل ��س �ٓخر

ٔ�ج�اس الشعر كثًريا وقد وقع ف�ه جام�ة من العرب مكرقش و�لهل و�لقمة �ن عبدة وعبید �ن 
هو العروض«: بقو� احملدثني ٔ��د عرفه كام 
�لوزن،وحتدید املكونة الو�دات تعریف العمل هذا
  .7» ...العربیة القصیدة

واضع هذا العمل هو ا�لّغوّي العريب� العبقرّي الفّذ اخللیل �
س��ویه، ٔ��د ٔ�مئة ا�لّغة وأ�دب يف القرن الثّاين الهجري، فا�ن �لاكن یذ�ر ٔ�ّن اخللیل اكن ٕاماًما يف 

الوجود وحرص ٔ�قسامه يف مخس دوا�ر�مل النّحو، ٔ�نّه هو ا�ي اس�ت��ط �مل العروض ؤ�خر�ه ٕاىل 
�ُس�تخرج مهنا مخسة عرش حبًرا، ّمث زاد أ�خفش حبًرا وا�ًدا وسامه 

اكن � معرفة �ٕالیقاع والنغم، وتل� املعرفة ٔ��دثت � �مل العروض، فٕاّهنام م�قار�ن يف امل�ٔ�ذ

 واضع �مل العروض

ِصنا�ة یُعرف هبا حصیُح ٔ�وزان الّشعر العريب وفاسُدها وما یعرتهيا من الّز�افات والِعلل«ٔ�و هو
العمل ا�ي یُعرف به موزون الشّ  هو

یص�ب هذه من تغیريات، و�ري ذ�

ویقول ا�ن القطاع يف هذا
عرف�ه ی�ٔمن الشاعر �ىل نفسه من ٕاد�ال ��س من الشعر �ىل ��س �ٓخرومب

ٔ�ج�اس الشعر كثًريا وقد وقع ف�ه جام�ة من العرب مكرقش و�لهل و�لقمة �ن عبدة وعبید �ن 
كام .6»أ��رص و�ريمه

هذا �ام الشعر،ومن
القصیدة لها ختضع اليت

  

واضع هذا العمل هو ا�لّغوّي العريب� العبقرّي الفّذ اخللیل � 
س��ویه، ٔ��د ٔ�مئة ا�لّغة وأ�دب يف القرن الثّاين الهجري، فا�ن �لاكن یذ�ر ٔ�ّن اخللیل اكن ٕاماًما يف 

�مل النّحو، ٔ�نّه هو ا�ي اس�ت��ط �مل العروض ؤ�خر�ه ٕاىل 
�ُس�تخرج مهنا مخسة عرش حبًرا، ّمث زاد أ�خفش حبًرا وا�ًدا وسامه 

اكن � معرفة �ٕالیقاع والنغم، وتل� املعرفة ٔ��دثت � �مل العروض، فٕاّهنام م�قار�ن يف امل�ٔ�ذ

واضع �مل العروض .2



 

  

  

  

وحيدثنا �قوت عن اخللیل �ن ٔ�محد ب�ٔنّه ٔ�ّول من اس�تخرج العروض وضبط ا�لّغه وحرص 
يه اليت  -�ىل موقعها ومزياهنا بناء ٔ�حلان الغناء

وكذ� حيدثنا القفطّي عن اخللیل ب�ٔنّه س�ید أ�د�ء يف �لمه وزهده، ؤ�نّه حنوّي لغوّي 
عروّيض، اس�ت��ط من العروض و�ل� ما مل �س�تخر�ه ٔ��د، ومل �س�بقه ٕاىل �لمه سابق من العلامء 

تقف عقلیته املبتكرة عند هذا احلّد، وٕانّام جتاوزته ٕاىل ابتاكر �لوم ٔ�خرى، فهو ٔ�ّول 
 معجم العني ا�ي حيرص لغة ٔ�ّمة من أ�مم قاطبة، 

3 

  

وحيدثنا �قوت عن اخللیل �ن ٔ�محد ب�ٔنّه ٔ�ّول من اس�تخرج العروض وضبط ا�لّغه وحرص 
بناء ٔ�حلان الغناء –ّلك ٔ�شعار العرب يف حبوره، ؤ�ّن معرف�ه �ٕالیقاع 

  .9ٔ��دثت � �مل العروض

وكذ� حيدثنا القفطّي عن اخللیل ب�ٔنّه س�ید أ�د�ء يف �لمه وزهده، ؤ�نّه حنوّي لغوّي 
عروّيض، اس�ت��ط من العروض و�ل� ما مل �س�تخر�ه ٔ��د، ومل �س�بقه ٕاىل �لمه سابق من العلامء 

تقف عقلیته املبتكرة عند هذا احلّد، وٕانّام جتاوزته ٕاىل ابتاكر �لوم ٔ�خرى، فهو ٔ�ّول 
معجم العني ا�ي حيرص لغة ٔ�ّمة من أ�مم قاطبة،  واضع لفكرة املعامج العربّیة، وهو

  :هو الفراهیدي ٔ�محد 

 

وحيدثنا �قوت عن اخللیل �ن ٔ�محد ب�ٔنّه ٔ�ّول من اس�تخرج العروض وضبط ا�لّغه وحرص 
ّلك ٔ�شعار العرب يف حبوره، ؤ�ّن معرف�ه �ٕالیقاع 

ٔ��دثت � �مل العروض

وكذ� حيدثنا القفطّي عن اخللیل ب�ٔنّه س�ید أ�د�ء يف �لمه وزهده، ؤ�نّه حنوّي لغوّي 
عروّيض، اس�ت��ط من العروض و�ل� ما مل �س�تخر�ه ٔ��د، ومل �س�بقه ٕاىل �لمه سابق من العلامء 

  . 10لكّهم
تقف عقلیته املبتكرة عند هذا احلّد، وٕانّام جتاوزته ٕاىل ابتاكر �لوم ٔ�خرى، فهو ٔ�ّول  ومل

واضع لفكرة املعامج العربّیة، وهو

 �ن اخللیل ب�ٔن ویقال



 

 .إالعرابیة احلراكت

  :قو� وهو الّشعر،

الُء ِمْعطارُ  جیُع هبَا َجنِ َظى الض� ْمِس ٕاْذ �َزغَْت      َحيْ   .11ِصْف َ�لَْق َخْوٍد ِمكثِْل الش�

ٔ�نّه « قائل ٕاىل مفن  ا�ي د�ا اخللیل ّٕاىل وْضع هذا العمل،
د�ا مبكة ٔ�ن �رزقه هللا �لًما مل �س�بقه ٕالیه ٔ��د، وال یؤ�ذ ٕاال عنه فرجع من ّجحه، فُف�ح �لیه بعمل 
ٕاّن اّ�افع هو ٕاشفاقه من اجتاه بعض شعراء عرصه ٕاىل نظم الّشعر �ىل 
ٕانّه و�د نفسه، وهو مبكة، یع�ش يف ب��ة 
�ش�یع فهيا الغناء، فدفعه ذ� ٕاىل التّفكري يف الوزن الّشعري، وما ميكن ٔ�ن خيضع � من قوا�د 

ٕانّه مر� : وق�ل لتقارهبام، لعمل �نغام وإالیقاع
سوت  وهو �رّدد يف صدره شعّرا، فوافقْت دقاُت مطارقهم �ىل الط�
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احلراكت طّور من صوتی�ا، ؤ�ول العربیة ا�لغة حروف رتّب

الّشعر، من وا�د ب�ت يف العربیة ا�لغة حروف 

الُء ِمْعطارُ  جیُع هبَا َجنِ َظى الض� ْمِس ٕاْذ �َزغَْت      َحيْ ِصْف َ�لَْق َخْوٍد ِمكثِْل الش�
  

ا�ي د�ا اخللیل ّٕاىل وْضع هذا العمل، �ش�ٔن الباعث ّرواةاخ�لف ال
د�ا مبكة ٔ�ن �رزقه هللا �لًما مل �س�بقه ٕالیه ٔ��د، وال یؤ�ذ ٕاال عنه فرجع من ّجحه، فُف�ح �لیه بعمل 

ٕاّن اّ�افع هو ٕاشفاقه من اجتاه بعض شعراء عرصه ٕاىل نظم الّشعر �ىل « :ٕاىل قائل
ٕانّه و�د نفسه، وهو مبكة، یع�ش يف ب��ة « :ٕاىل قائل، »ٔ�وزان مل یعرفها العرب ومل �سمع عهنم

�ش�یع فهيا الغناء، فدفعه ذ� ٕاىل التّفكري يف الوزن الّشعري، وما ميكن ٔ�ن خيضع � من قوا�د 

لعمل �نغام وإالیقاعٕاّن اخللیل اهتدى ٕاىل وضع هذا الفّن مبعرف�ه 
سوت ) اد�ناحلد�  وهو �رّدد يف صدره شعّرا، فوافقْت دقاُت مطارقهم �ىل الط�

و�ل� �لیه بعمل الَعروض    12.ٔ�نغاَم الشّعر ا�ي �رّدده، فف�ح هللا عز�

 رتّب من ٔ�ول

 مجع من ٔ�ول 

الُء ِمْعطارُ  جیُع هبَا َجنِ َظى الض� ْمِس ٕاْذ �َزغَْت      َحيْ ِصْف َ�لَْق َخْوٍد ِمكثِْل الش�

   
اخ�لف ال

د�ا مبكة ٔ�ن �رزقه هللا �لًما مل �س�بقه ٕالیه ٔ��د، وال یؤ�ذ ٕاال عنه فرجع من ّجحه، فُف�ح �لیه بعمل 
ٕاىل قائل، »الَعروض

ٔ�وزان مل یعرفها العرب ومل �سمع عهنم
�ش�یع فهيا الغناء، فدفعه ذ� ٕاىل التّفكري يف الوزن الّشعري، وما ميكن ٔ�ن خيضع � من قوا�د 

   .»ؤ�صول

ٕاّن اخللیل اهتدى ٕاىل وضع هذا الفّن مبعرف�ه  :وق�ل
احلد� (�سوق الّصفار�ن 

و�ل� �لیه بعمل الَعروض ٔ�نغاَم الشّعر ا�ي �رّدده، فف�ح هللا عز�

  

  

  

  

 هعضو  ب�س  .3



5 

 

�مل ٕایقاع ة يف الباعث �ىل وضع هذا العمل اخ�لفوا يف س�ب �سمیّ   ّرواةكام اخ�لف ال
  :�ىل س�تّة ٔ�قوال، ويه �ىل النّحو ا�ٓيت ،العريب �لَعروضالّشعر 

. ٔ�ّن الّشعر یُعرض �لیه ملعرفة املوزون م�ه من الفاسديه مش�تقة من الَعْرض؛ : قائل نمف .1
: ویعّزز هذا القول ما �اء يف ا�لّغة العربیة من قوهلم. وٕاىل هذا الرٔ�ي ذهب إالمام اجلوهري

  .اهري ظن ي�ٔ ))هذه ضور ع ��ٔ سمل ا هذه((

ٓ و  ةیب ر علا مو ل�والّشعر �ح�ة من نوا� ّن العروض مبعىن النّاح�ة، إ  :لئاق نمو  .2   ؛اهباد�

فسّماه اخللیل  ،"الَعروض"ّن اخللیل وضع هذا العمل يف مكّة اليت من ٔ�سامهئا إ  :لئاق نمو  .3
  �مس هذه املدینة؛

ّن اجلزء أ��ري من صدر الب�ت �ُسّمى عروًضا، وال�ّسمیة من �ب �سمیة إ  :لئاق نمو  .4
  الّلك �مس اجلزء؛

  عمل صعب �س���ا؛لَعروض النّاقة الّصعبة، وهذا ال� من دار ملا نّ إ  :لئاق نمو  .5

وما حبور الّشعر سوى طرق ٕاىل . َعروض الّطریق يف اجلبللّن من معاين اإ  :لئاق نمو  .6
 13.النّظم
 نّ �ٔ  ؛ضرْ عَ لا نم ةقتش� م  ةملكلاف ،لوّ �ٔ ا ي�ٔ رّ لا -يـی�ٔ ر  يف -باو ّص لا ىلإ  لاو ق�ٔ ا بر ق�ٔ و 

  .امفا وافقه اكن حصیً�ا، وما �الفه اكن فاسدً  هنازي م ىل� ساقیُ و  ضرَ عیُ  رعشّ ل ا
    

  

ٓ و  ،ةیب ر عل� �ص � نمل اهنع ىنغ ال ةغل� ةیمه �ٔ  هتس� ار دو  ضور عَ لا ملعل  نكمي يتلا هدئاو ف نمو  اهباد�
 :ماقملا اذه يف اهدصر 

  ول ما ال جيوز ف�ه من التّغیرياتاحملافظة �ىل الّشعر العرّيب من الكرس ومن دخ.  

  � ْجعمتیزي الّشعر العرّيب أ�صیل عن  ...ريه ّمما ل�س �شعٍر اكلس�

 )ضروعَ لا( ـب هتی م س �  ب�س  .4

 هدئاو ف نم .5
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  ت�سري نظم الّشعر.  

 ةیض ور علا تا�لطصملاك ،ير عشّ ل ا ثارت لا يف درو  ام لكّ  ىل� فر عتّ ل ا نم نكمتّ ل ا... 

  تّ ل او  ،نازو �ٔ ا يف قاس� الام رعشّ ل ا تامس ةفر عم يف د�اس� ٓ  ىلإ  ةفاضالٕ � ،مغنّ ل ا يف فل�
 14 ....هبی ذهتو  رعشّ ل �  ينفلا قو �ّ ا داجيإ  ىل� هتر دق
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                                     الّثانيةالمجموعة / ّسنة أالولى  ال                                                               
  2021/ 2020: الّسنة الجامعّية       

عر�وموسيقى� عروض: مقياس   
ّ

  الش

  نوال زاللي/ د: األستاذة                                                        2 حمارضة

  

    

  

  
  

ینطق من ال�م     الّسعري حسب ما كتابة حروف الب�ت، لك�ابة العروضیة� یقصد
  :ٔ�مر�ن ٔ�ساس�یني هام وهذا یق�يض إالمالئیةال حسب القوا�د 

 ما یُنطق �ُك�ب؛  

 ما ال یُنطق ال �ُك�ب.  
ز�دة بعض ٔ�حرف ال �ُك�ب وحتق�ق هذ�ن أ�مر�ن عند الك�ابة العروضیة �س�تلزم 

  :وف� یيل تفصیل ذ�. و�ذف بعضها اليت �ُك�ب ٕامالئی�ا ا،ٕامالئی

  :1:ُلك� ما یُلْفظ ِبه �ُك�ُب، ولو مل �كن مك�وً�، وهذا �س�تلزم: ٔ�ّوًال 

، وُرمس مكّرًرا، احلرف أ�ّول سا�ن، والثّاين )ال�ّشدید(ٕاذا  اكن احلرف مشّدًدا، فّك إالد�ام  .1
 : م�حّرك، حنو

  َز َهزْ      َهز� 
  فَْككَ       فكّ 
  َ�ْدَد       َ�د� 

 ".تََعلْملََ          تََعمل� 

 :م�ل صب واجلرّ فع والنّ التنو�ن �ك�ب نو� يف �االت الرّ  .2

  )القواعد اللفظية والقواعد الخطّية(  قواعد الكـتابة العروضية
  المقاطع العروضية

  البيت الّشعري تقطيع  
 الّتفاعيل ومتغيراتها

  الك�ابة العروضّیة .1
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  نْ قََملٌ       قَلَمُ 

  نْ قَلًَما       قَلَمَ 

 نْ قََملٍ       قَلَمِ 

 .سود، طاووداو :ف�ك�ب ، طاوسداود: واو يف بعض أ�سامء، حنو�زاد  .3

                   : حنو، ��ش�بعت هاُء الّضمري املفرد الغائب املذكّر الغائب ُكتِ�ت حرفًا جما�ًسا �لحركةٕاذا  .4
، وِعْنَدهُ "   ...".و، وِعْنَدهُ و، لَهُو، ِمْهنُ وعْهنُ : " فُ�ك�ب... َعْنُه، وِم�ُْه، وَ�ُ

  : ٔ�ّما ٕاذا اكنت حركته الكرسة، فزتاد الیاء لٕالش�باع، حنو
  �يهبِِ          بهِ 
  �يْ ِفهيِْ           ف�ه

�َهيِْ          ٕالیهِ                                       
�
  �يا

ُر ب�ّٔي حرٍف    .ٔ�ّما ٕاذا مل �ش�بْع فال تُصو�

  .والكرسة بیاء يف ٔ�واخر الّصدور ؤ�واخر القوايف ،والف��ة ب�ٔلف ،تَُمثّل الضمة بواو .5

، ف�ك�ب )هذا، هذه هذان، هذ�ن، هؤالء، ذ�(أ�لف يف بعض ٔ�سامء إالشارة، حنو .6
 ).�اؤالء، ذاذ�ن، هاذان، هاذه، هاذا، هاه (: عروضی�ا �ىل الشلك التّايل

  : وم�لها
  .ال�نلكن ف�ك�ب                   
  .   الرحامن: والرمحن ف�ك�ب                 

    :وهذا �س�تلزم ُلك� ما ال یُنطُق ال �ُك�ُب ولو اكن مك�وً�،: �نی�ا

 :�ذف مهزة الوصل ٕاذا مل یُنطق هبا وجند هذه اهلمزة يف .1

 فَانطلق: داس�یة املبدوءة �هلمزة، ويف ٔ�مرها ومصدرها، م�للس� مايض أ�فعال امخلاس�یة وا 
  .فَ�َْطلق: �ُك�ب

 فَْكُ�ْب : ، �ُك�بفَاْكُتْب : ��ْمُر الفعل الثُاليث، م�ل.  

 ))َطلََع لَْقَمر: ، �ُك�بطلع القمر: ٕاذا اكنت مقریة اكتفى حبذف أ�لف فقط، حنو ))ٔ�ل.  

ُر ْشَشاِعرُ : و�ُك�ب. الّشاعر �اء معرو: ، حنو.ُحتذف واو معرو .2  .َ�اَء َمعْ
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ُحتذف أ�لف املقصورة والواو والیاء الساكنة من ٔ�واخر احلروف، وأ�فعال وأ�سامء ٕاذا تالها  .3
.      يف الب�ت: وحنو. ِفلَْبْحرَمَشْل فىت: ، �ُك�بِيف الَبْحر مىش الَفىت :حرف سا�ن، حنو

  .ِفلَْب�ْتِ : و�ُك�ب

  :اكتب الب�ْت التايل كتابة َعُروضیّة :السؤال

  
  

اليت تتكّون مهنا حبور  یت�ٔلف الب�ُت الّشعري من أ�جزاء، وأ�جزاء يه التّفاعیلُ 
  . الفواصل، ووأ�و�دُ ، أ�س�باُب وتت�ٔلُف التّفاعیل من املقاطع العروضّیة، ويه  ،الّشعر

  .ِقسامِن َخف�ٌف وثَِق�لٌ  الّس�بو

، وِق�ل "بَلْ "و" َهلْ : "م�ل) 0/(وهو ما ت�ٔلّف من حركة وسكون : اخلف�ُف  الّس�ُب   -  �ٔ 
ِلخف�ه �سكون  �لس�ب س��ًا؛ ٔ�نّه یَضطرُب فَ�َثْ�ُُت مّرة و�سقط ٔ�خرى، وُمسّى خف�فًا؛

 .احلرف الثّاين
  ، وُمسّى ثق�الً "َ�َ "و" ِبكَ "و "ِلمَ : "م�ل) //(وهو ما ت�ٔلّف من حركتني : الثّق�ل الّس�ُب   - ب

 .ِلثق� �ج�ع ُم�حركني

  .مجموع ٌ ومفروٌق : ِقسامن الوتدو

 وُمسّى وتًدا ).0//" (�ىل"، و)0//" (نََعمْ :"عبارٌة عن م�حركني فسا�ن، م�ل: الوتُد ا�موعُ   -  �ٔ 
 .ٔ�نّه یَثْ�ُُت وال �َزوُل، وُمسّى مجمو�ًا؛ الج�ع ُم�حركني بال فاصل

عَ "، و)/0/" (قَْالَ : "عبارة عن ُم�حركني ب�هنام سا�ن، م�ل :الوتد املفروق  - ب ، وّمسى )/0/" (َ�ْ
 .مفروقًا؛ ٔ�ّن الّسا�ن فّرق بني ُم�حركني

  

  

  .ُصغرى وُكربى: ِقسامن الفاص�و

  املقاطع العروضّیة .4
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          ) 0///"(َذَهَبا: "عبارة عن ثالث َحراكت بعدها سا�ن، م�ل :الّصغرى  . �ٔ 
 ).0///" (َدَرَسْت "و

مهُْ : "سا�ن، م�لعبارة عن ٔ�ربع حراكت بعدها : الكربى  . ب                         )0////"(نََرصَ
 ).0////" (َجشََرةٌ "و

  :وجتمتع أ�س�باُب وأ�و�ُد والفواصُل يف ُمج�
َكةً / َجَ�ٍل / َظهِْر / �ََىلْ /��َر  / لَمْ  َمسَ

2.  

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

  : ؤ�یًضا يف قو�
  .َدَرَج�ُه/ ُرِفَعْت / قَْاَل / ِبَمْا / یَِف /َمْن 

  .وال جيوز يف الّشعر اج�ع ٔ�كرث من ٔ�ربع حراكٍت ُم�والیةٍ 

 :قال أ��رى رمحه هللا

 

  
  :مالحظة

من س�ب ثق�ل وس�ب خف�ف، والفاص� ) 0///(الفاص� الّصغرىوترت�ب 
مر�بة من س�ب ثق�ل ووتد مجموع، و�لیه ميكن �س�تغناء عن الفواصل وهذا ما ) 0////(الكربى

ومن النّاس من جعل الشعر لكه من «: ذهب ٕالیه بعض �لامء العروض ٔ�م�ال ا�ن رش�یق يف قو�
وتدع� لقول ا�ن رش�یق . 3»أ�س�باب وأ�و�د �اصة �رك بعضها �ىل بعض ف�رت�ب الفواصل مهنا

 ٔ�ّن الّصغرى مر�بة من س�ب.... «: عن ٕاماكنیة �س�تغناء عن الفواصل، �اء يف احلاش�یة كذ�
 يف جزء مزاحف، وهو ثق�ل، فس�ب خف�ف فال �ا�ة معهام ٕاىل �دها، والكربى ال �كون ٕاّال 

ٕاىل فعلنت، فهذه أ�حرف أ�ربعة املتحركة ٕانّام مجعت  للن ا�بول حبذف س��ه وفائه ف�نقمس�تفع
  . 4»ف�ه بعد التّغیري، ول�س ال�م ف�ه، ٕانّام ال�م يف اجلزء أ�صيل الّسامل من التّغیري
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َتْفِعلُْن "و�ىل س��ل املثال تفعی�  وع، ال اليت تتكّون من س�ب�ني خف�فني ووتد مجم" 0//0/0/ُمس�ْ
 ّ   .�لهيا(.....) ، لكّهنا �ر�بت مهنا ويه مزاحفة ذ� بدخول اخلبل)0///(ة فاص�تو�د فهيا ٔ�ی

هو ب�ت  الب�توقد ٔ��ذ ٔ�هل العروض ٔ�كرث هذه أ�سامء عن اخلمية ؤ�قسا�ا، ف
 أ�س�باب هبا �شدّ  اخلش�بةهو  الوتدا�ي �ربط به اخلمية، و  احلبلهو  الّس�بو  اخلميةالّشعر، ٔ�ي 

  . 5احلاجز يف اخلمية الفاص�و 

  :قال أ��ري 

                     
                                                            

وا�ن حتت ٔ�حرفها وٕاجياد التّفعیالت تقطیع الب�ت الّشعري یعين وضع احلراكت والسّ 
ُمقابل ُلك َحركة، ودا�رة ) /(العروضّیة؛ ٔ�ي نضع خًطا صغًريا مائًال ویّمت ذ� بعد الك�ابة . املناس�بة
  .6ُمقابل الّسكون، وهذا یُعرُف بتفعیل الب�ت الّشعري) 0(صغرية 

  :وف� یيل ٔ�م�� �ىل الك�ابة العروضیة

  
  :م�ال �ٓخر

  

  تقطیع الب�ت الّشعري .3
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  :مالحظة
  ". ز�افًا"ٔ�و " جواًزا"�ُسّمى " احلشو"وّلك تغیري یطرٔ� �ىل 
  ".�ّ� "�ُسّمى " الرضب"ٔ�و " العروض"وّلك تغیري یطرٔ� �ىل 

  :ٔ�حرف التّقطیع
ٔ�هل الّرصِف يف وزن  ر الفاء، والعني، والالم، اق�فاءاخ�ار العرضیون لوزن الّشع

أ�صول هبذه احلروف، حفذوا �ذومه يف مطلق الوزن هبا، ؤ�ضافوا ٕاىل ذ� من احلروف الّزوائد 
         :ء، والواو، والسني، والتاء، والنون، واملمي، مجمو�ة يف قولنا�لف، والیا: س�بعة، ويه
ُیوفُ�َا ، وّمسیت بذ�؛ ٔ�ّهنم ٕاذا ٔ�رادوا تقطیع ب�ٍت قّطُعوه ب�ٔحرف التقطیعو�سّمى عندمه . لََمَعْت س�ُ

  .7بواسطهتا

  

  

  

  

  نظم األسباب واألوتاد

               

 8  
 

  

" فَُعولُن: "اث��ان ُخامس��ان، وهام: التّفاعیل يه ٔ�جزاء الُبحور الّشعریة، و�ددها عرش
باعیة، ويه"فَاِ�لُن"و  "مس�تفعلن"، و"فَاعِ ال�ُن"، و"، ُمفا�َلَُنت "مفاِعیلن: "، ومثانیة س�ُ
  ".، وَمْفعوالُت "ُمس�تفعٍ لُن"، "ُم�َفا�لن"، "فا�ال�ن"و

  التّفاعیل م�غرياهتا .2
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  :والتّفاعیل قسامن

  :ويه اليت تبدٔ� بوتد مجموع ٔ�و مفروق، و�ددها ٔ�ربع، ويه: ��ُصول :أ�ّولالقسم 

 .، وتتكّون من وتٍد مجموعٍ وس�ٍب خف�ٍف )0/ 0//(فَُعولُن  .1
 .، وتتكّون من وتٍد مجموعٍ وس�ب�ني خف�فني)0/0/  0//( َمفَاِعْیلُن .2
 .، وتتكّون من وتٍد مجموعٍ، وفاص� ُصغرى)0// / 0//( ُمفَا�َلَُنت  .3
 .، وتتكّون من وتٍد مفروق، وس�ب�ني خف�فني)0/ 0/ /0/(َال�ُن  فَاعِ  .4

فهذه يه أ�صول اليت بن�ت ٔ�وزان العرب عن �ٓخرها �لهيا ال �شد «: یقول الزخمرشي
  .9»مهنا يشء عهنا

  :ويه ّلك تفعی� بدٔ�ت �س�ٍب خف�فًا اكن ٔ�و ثق�ًال، و�ددها سّت، ويه :فروع :القسم الثّاين

 .، وتتكّون من س�ب خف�ف، ووتد مجموع)0// 0/( فَْاِ�لُنْ  .1
َتْفِعلُنْ  .2  .، وتتكّون من س�ب�ني خف�فني، ووتد مجموع)0// 0/ 0/( ُمس�ْ
 .، وتتكّون من س�ب خف�ف، ووتد مجموع، وس�ب خف�ف)0/ 0// 0/( فَْاِ�َال�ُنِ  .3
 .، وتتكّون من فاص� صغرى، ووتد مجموع)0// 0///( ُم�ََفاِ�لُن .4
 .، وتتكّون من س�ب�ني خف�فني، بعدهام وتد مفروق)/0/ 0/ 0/( َمْفُعوَالُت  .5
َتْفعِ  .6  .، وتتكّون من س�ب�ني خف�فني ب�هنام وتد مفروق)0/ /0/ 0/( لُنْ  ُمس�ْ

  :10قال أ��رى، رمحه هللا
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                                                    2021/ 2020: الّسنة الجامعّية                                                                                                 قسم الّلغة وأالدب العربي       

                                              الّثانيةالمجموعة / ّسنة أالولى  ال           

عر: مقياس   
ّ
  عروض�الش

  نوال زاللي/ د: األستاذة

  3 حمارضة  

  
 :التّعریف �لب�ت الّشعري .1

موزونة  مجمو�ة لكامت حصی�ة الّرت�یب،«فهو . �ًم �م� یت�ٔلّف من ٔ�جزاء وی�هت�ي بقاف�ة
وُمسّي الب�ت . تُقابلها تفعیالت ُمعی�نة موس�یق��ةحسب قوا�د �مل العروض، �ُكّون، يف ذاهتا، و�دة 

  :قال الّشاعر. 1»بذ� �ش�هيًا � �لب�ت املعروف

  
 حبر الطویل              

 مم� یت�ٔلّف الب�ت الّشعري؟ .2

" َصْدًرا"م�ساویني وزً� �ُسّمى الّشطر أ�ّول  یت�ٔلّف الب�ت الّشعرّي من شطر�ن
ى التّفعی� أ��رية من "َعُروًضا"و�ُسّمى التّفعی� أ��رية من الّصدر ". َجعًزا"والّشطر الثّاين  ، و�ُسم�

  "َحْشًوا"، والرضب مذ�ر، والعروض مؤنثة، وما �دا العروض والرضب �ُسّمى"رض�ً "العجز 
  :یيل رمس بیاّين لب�ٍت من البحر الّطویل وف�

  

  

  

 بناء البيت الّشعري وأجزاؤه
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ُز الَب�ْت                  صْدُر الَب�ْت                              َجعْ

  
  الّرضب          العروض               احلشو        احلشو         

حبر من حبور الّشعر � نظام �اص يف التّغیريات اليت تد�ل احلشو ٔ�و �ىل  ولكّ  
 .وس�نوحض ذ� عند ال�م �ىل وزن ّلك حبر. العروض ٔ�و �ىل الّرضب

  :ةت الّشعریابیٔ�نواع ا�ٔ  .3
  من ٔ�وزان الّشعر یتّصف �لتّامم ما توصل ٕالیه اخللیل �ن ٔ�محد الفراهیدي بداو�ره

وهذا ل�س مطابقًا لواقع أ�داء الّشعري �ىل ٔ�لس�نة الّشعراء؛ ٔ�ّن الّشعراء ترصفوا �لب�ت الّشعري 
ولهذا . ٕاىل �ري ذ� من احلاالت ومل یق�رصوا عى جمیئه �ًما... جفاؤوا به �ًما ٔ�و جمزوًءا ٔ�و مشطوًرا
  :تعددت �االت الب�ت فاكنت كام یيل

هو الب�ت ا�ي اس�توىف مجیع تفعیالته كام وردت يف دوا�ر اخللیل واكن حمك  :الب�ت التّام 1.3
وهذا التّعریف . 2، والّرضب واحلشویالت، ال فّرق يف ذ� بني العروضالِعلل وا�ًدا يف مجیع التفع 

  :ال یصدق ٕاّال �ىل النّوع أ�ّول من الاكمل، كقول عنرتة

  
جز، كقول الّشاعر   :ؤ�ّول الر�

  
ا؛  ى الهََزج، م�ًال، �م� ٔ�نّه جمزوء، دامئًا، فال �س�تويف مجیع تفعیالته يف «وال �ُسم�

 حمك الّز�اف والعلل خمتلف فهيا دا�رته، وكذ� املدید، واملضارع، واملق�ضب، وا�تّث؛ ٔ�نّ 
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يف  واجب يف عروضه لك�ّه �ا�ز يف حشوه، وم�� املتقارب ح�ث جيوز احلذف فالقْ�ض

  .3»يف رضبه ال يف حشوه دون حشوه، وكذ� اخلف�ف ح�ث جيوز ال�شعیث عروضه

هو ما �ذف م�ه عروضه ورضبه، ٔ�ي الّتفعی� أ��رية من ّلك شطر فٕان  :الب�ت ا�زوء 2.3
 جمزوء املدید وال�س�یط، واملتقارباكنت ٔ�جزاء الب�ت الشعري مثانیة ٔ�صبحت �جلَْزء س�تّة، كام يف 

 ام هو يف جمزوء الوافر، والاكملوٕان اكنت ٔ�جزاؤه س�تّة، ٔ�صبحت �جلزء ٔ�ربعة، ك واملتدارك،
  .والهزج، و الرجز، والرمل، واخلف�ف، واملضارع، وا�تثّ 

�ة �ل�س�بة ٕاىل اجلَْزء ٕاىل ثالثة �ٔقسام   :وتنقسم البحور الّشعری
 .امل�رسح، و الّرسیع، و الّطویل: حبور ميتنع فهيا اجلَْزء، ويه ثالثة .1
 والهََزج املدید: حبور جيب فهيا اجلَْزء، فال �ُس�تعمل واف�ة، �ري جمزوءة، ويه مخسة .2

 .واملُْجَتث، واملق�َضب، واملضارع
 ال�س�یط: حبور جيوز فهيا اجلَْزء، جفاء مهنا الوايف، وا�زوء �ىل الّسواء، ويه مثانیة .3

جز، والاكمل، والوافر مل، والر�   .4ملتداركوا  واملتقارب، واخلف�ف، والر�
هو الب�ت ا�ي �ذف م�ه شطر وبقي �ىل شطر وا�د، حبیث تُعترب : الب�ت املشطور 3.3

، ومن مشطور الّرجز قول 5الّرسیعٔ�و يف  جزالرّ  يف والب�ت املشطور ال �كون ٕاّال . عروضه رض�ً 
  :ٔ�يب الن�جم العْ�يل

  
  :حنو قول أ�خطل

  زیُد �ُن معرو ل�س فهيا صاحلُ 
  ق�ـــــیٌ� ل�س لـــها َم�ـــــَاِدحُ 

��ْت َمفا یَْن�ـــَُح عهنا َ�ِبـــُح             من حبر الّرجزَذل
وِء نََفاُه الراحضُ    ِم�ُْل نََوى الس�
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یع قول ُرْؤیة �ن العّ�اج   :ومن مشطور الرس�

  

  
  : ب��ًا ٔ�س�باب �ّدة مهنا والّرسیع الّرجزواعترب العرضّیون لك� شْطٍر من هذا النّوع من 

 ٔ�ّن الّشاعر یلزتم ف�ه القاف�ة اليت تُلزتم، �ادًة، يف �ٓخر الب�ت الّشعرّي؛ 

 فٕاذا مل )�ري مزدوج( ٔ�ّن الك�ري من القصائد ذات أ�بیات املشطورة تت�ٔلّف من �دد مفرد ،
 در؛َصْدًرا بال َجعز، ٔ�و جعًزا بال ص: نعترب الّشطر ب��ًا، ٔ�صبح مرصا�ًا وا�ًدا

 ٔ�ّن �ٓخر الّشطر قد یعرتیه من العلل ما هو �اّص �لّرضب دون العروض، كقول الّراجز:  

  
�هْ : (فقو� جز؛) َمْفُعْولُنْ = �اَریَْیهْ "= َ�اَری  جْزء ٔ�صابه القطع �ري �ا�ز يف عروض الر�

 ،والعروض ل�ست  ٔ�ّن ٔ�واخر أ�بیات املشطورة قد ت�هت�ي هباء الّسْكت، كقول الراجز الّسابق
 .6من املواضع اليت جيوز ٕاحلاق هاء الّسْكِت هبا؛ ٔ�ّهنا ل�ست من مواضع الوْقف

  
هو الب�ت ا�ي �ذف ثلثا شطریه، وبقي ثلث لك شطر، ٔ�ي بقي بتفعی� : الب�ت املهنوك 1.3

 :وا�دة يف ّلك شطر، وال �كون ٕاّال يف حبر الّرجز، وحبر امل�رسح، وم�ه قول ٔ�يب نواس
  

  
  ُمْف�َِعلُنْ   ُمْف�َِعلُنْ                           
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  :قول ا�ن عبد ربّه امل�رسحوم�ه يف جمزوء 

  

  
ك يف    .امل�رسحٔ�كرث من يف  الّرجزوا�هن�

هو الب�ت ا�ي وافقت عروُضه رضبَه يف الوزن والروّي، كام يه احلال يف  :الب�ت املرص�ع 5.3
  .7وهذه املوافقة تّمت بتغیري يف العروض �ز�دة ٔ�و نقص الب�ت املقفّى،

  :ومن شواهد النّقصان قول ٔ�محد شويق 

ْســـــِم �ْٔح�َداٌث و�ْٔزم�انُ    قُْم �جِ ُ�ل�ق وُا�ُْشْد َرْمسَ َمـــْن �نوا        َمَشْت �ىل الر�
    من حبر 0/0/  0//0/0/   0//0/    0//0//      0/0/  0//0/0/  0///  0//0/0/

تَْفِعلُ  تَْفِعلُنْ   نْ ُمس�ْ تَْفِعلُْن    فَْعلُنْ    َمفَْاِ�لُْن       فَْعلُنْ   فَِعلُْن  َمس�ْ   ال�س�یط        فَْاِ�لُْن    ُمس�ْ

  .، و�كون �ري ذ� يف سا�ر أ�بیات"فَْعلُنْ "فالعروض اكلرضب 
  :وحنو قول املت�يب

  ِطــَواٌل ول�یُل ال�َعاش�ق��ــَن َطــِوی�لُ  لََیاِلــي� بع�د الّظ�اع�ن�ـَن ُش�ُكــولُ 
  رحب من        0/0/  //0//  0/0/0//  0/0// 0/0/  //0//  0/0/0//  0/0//

  الّطویل                   
  فَُعولُْن    َمفَاِعْیلُْن   فَُعوُل  َمفَْاِعيْ         فَُعوُل     َمفَْاِعيْ   فَُعولُْن    َمفَاِعْیلُْن  

  فَُعْولُْن                                 فَُعْولُنْ      
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  ".َمَفاِ�لُنْ "، ويف سا�ر أ�بیات "فَُعولُنْ "فالعروض اكلرضب 

  :ومن شواهد الز�دة قول امرىء الق�س

  من حبر الّطویل     

  ".َمَفاِ�لُنْ "،ويه يف سا�ر ٔ�بیات القصیدة،"َمَفاِعْیلُنْ "فالعروض ف�ه م�ل الرضب 

، حنو قول هو الب�ت ا�ي �الفت عروُضه رضبه يف الوزن والرويّ : الب�ت املَُصّمت 6.3
  :السمؤ�ل

                من حبر      ج�م�یلُ  ٕاذا املــرُء مل یَْدنَ�ُس مَن ا�لّـــُْؤِم ِعــْرُضُه          فَك�ُل� رداٍء یَـــــْرتَـــــِدیهِ 
  الّطویل    0/0/  //0//  0/0/0/  //0//         0//0//   0/0//  0/0/0//  0/0//

                     فَُعولُنْ    فَُعولُ  َمفَاِعْیلُْن    فَُعوُل       َمفَاِ�لُْن       فَُعولُن    َمفَاِعْیلُن     فَُعولُن 

ٕاال مس�هتلّها، ح�ث یعمد الّشاعر �الًبا ٕاىل  املصم�تمن «القصیدة، �ادة، ؤ�كرث ٔ�بیات 
ى الب�ت، ح�نئٍذ،  وي؛ ف�ُسم� ، ٔ�و "ُمَقفّى"التّوف�ق بني العروض والّرضب يف الوزن والر�

  .8»"ُمرص��ًا"

هو الب�ت ا�ي وافقت عرُضه رضبه يف الوزن والروّي دون ٔ�ن یؤدي ذ� ٕاىل  :الب�ت املقفّى 7.3
  :، حنو قول الّشاعر القرويّ 9ز�دة ٔ�و نقًصاتغیري يف العروض 

  من          �ٔزىك الص�الة ع�ىل �ٔرواحــهم �ٔب�دا       َ�ْريُ املطال�عِ �سل��ٌم ع�ىل الشـــه�دا      
  ال�س�یط  حبر      0/// 0//0/0/  0///  0//0/0/             0///  0//0/0/  0///  0//0/0/

َتْفِعلُْن  فَِعلُنْ  َتْفِعلُْن    فَِعلُْن   ُمس�ْ َتْفِعلُْن   فَِعلُْن           ُمس�ْ َتْفِعلُْن   فَِعلُْن   ُمس�ْ   ُمس�ْ

  ".ُمَرصّ�ًا"ز�دة ٔ�و نقًصا ّمسي الب�ت وٕاذا طرٔ� تغیري يف العروض ". فَِغلُنْ "فالعروض اكلرضب 
  :وم�ا� ٔ�یًضا قول املت�يب
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  من حبر ال�س�یط

ُزه(هو الب�ت ا�ي ف�ه لكمة مشرتكة بني شطریه : الب�ت املدّور 8.3 ، و�ُسّمى ٔ�یًضا )صدره وَجعْ
ؤ�كرث ما یقع « ،10؛ وهذا ما حيدث يف ّلك البحور، و�اصة ا�زوءة مهنا"موصوالً "ٔ�و " م�دا�الً "

 ٔ�نّه يف �ري ذ� يف عروض اخلف�ف، وهو من ح�ث وقع من أ��اریض دلیل �ىل القّوة، ٕاّال 
اخلف�ف ُمْس�َ�َْقل عند املطبو�ني، وقد �س�تخفّونه يف أ��اریض القصار مالهََزج، ومربوع الّرمل، وما 

  .11»ٔ�ش�به ذ�

ر �ُك�ب بثالثة ٔ�شاكل خمتلفة   :والب�ت املَُدو�

در والَعجز، حنو قول الّشاعركتابة ا .1  :لّشطر�ن م�واصلني دون �رك فاصل بني الص�

  
  من حبر الاكمل                                        

طر�ن      .2 كتابة اللكمة املشرتكة �اكملها يف الّشطر أ�ّول ٔ�و الثّاين، وفَْصل الش�

ر، �ىل حنو قول شويقب�هنام �ّ�ال� �ىل ٔ�ّن الب�ت " م"وكتابة احلرف   :ُمَدو�

 

  
  من جمزوء الّرجز

  .تقس�مي اللكمة ٕاىل قسمني حسب رضورة الوزن، وفصل الّشطر�ن .3

  :حنو قول الّشاعر

  

  من جمزوء الّرمل                
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الب�ت املُرص�ع والب�ت املُقفّى یتّفقان يف ٔ�ّن عروَض ّلك وا�د مهنام م��فَقٌه وزً� ورو�� مع  :السؤال
  رضهبا، ٕاًذا مفا الفرق ب�هنام؟

  :اجلواب

الفرق ٔ�ّن عروض املرص�ع �اءت �ىل و�ه �ري �ا�ز من ٔ��ل ٔ�ن تتّفق مع الّرضب 
َجز ٔ�ن ت�ٔيت مقطو�ًة   التّرصیع، فه�ي ٕان ٔ�تت كذ� مفن ٔ��ل )فعولنم(مفثًال ال جيوز يف عروض الر�

 مق�وضة فقط، ٔ�ّما الب�ت املقفّى فعروضه �اءت �ىل و�ه �ا�ز، مفثًال عروض الّطویل ال ت�ٔيت ٕاّال 
َي البني ُمَقفّى)مفا�لن(   .، فٕان اتّفقت مع الّرضب وزً� ورو�� ُمسّ
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   َتْفِعلُنْ "ٔ�صلها تَِعلُنْ ) "�ذف الّرابع الّسا�ن(ف�ٔصبحت �لّطي " ُمس�ْ   ".ُمْف�َِعلُنْ "، ف�ُقلْت ٕاىل "ُمس�ْ
  . 177، ص املعجم املفصل يف �مل العروض والقاف�ة وف�ون الّشعرٕام�ل بدیع یعقوب،   - 7
  النّربة ٔ�و النّغمة اليت ی�هت�ي هبا الب�ت، وتُ�ىن �لهيا القصیدة هو.  
  .178، ص املعجم املفّصل يف �مل العروض والقاف�ة وف�ون الّشعرٕام�ل بدیع یعقوب،  - 8
  .179، ص املعجم املفّصل يف �مل العروض والقاف�ة وف�ون الّشعرٕام�ل بدیع یعقوب،   - 9

  .173، ص الّشعر فّصل يف �مل العروض والقاف�ة وف�وناملعجم املٕام�ل بدیع یعقوب،  - 10
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