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 ةيــــا ســــادكميف يــــد رِ هــــذا الــــوزْنــــعالش  

ــاء الشـــعر شـــكَّلَها     ــةٌ ، كيـــف شـ   عجينـ

ــان صــــــ    ــرت األلْحــــ ــه أَثْــــ ــا بالُــــ   فْحتَهمــــ

ــا   ــعرِ أهملَهـــ ــت بالشـــ ــى إذا عرضَـــ   حتّـــ

  ــن ــك مـ ــا يروقُـ ــر مـ ــك ، واختَـ ــدد لُحونَـ   جـ

ــا أُ  ــا ، ربمـــــ ــا إيقاعهـــــ ــت أجملَهـــــ   وتيـــــ
  

  خلّوف الدكتور عمر
  الرياض
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  ةاملقدم
  العروض فن يدرس هأوزانَ الشعر وإيقاعاتم ،ستها، جلياً خصائص

وكاشفاً أسرارها، لكي يربزها حملبي الشعر جمردةً عارية، ال غموض فيها وال 
  . فتساعدهم على تذوق أنغامه، وتعينهم على ضبطها وحفظهاإام، 

ن أمحد الفراهيدي اخلليل بوهو اسم أطلقه على هذا الفن مؤسسه؛   
، فيستدلّ بذلك على وزنه، وما ألنّ الشعر يعرض عليه ،)هـ١٧٥-(

  .يعتريه من تغيرات أو جوازات طارئة، وما قد يصيبه من خلل أو انكسار
   أن يقول الشعر ه املرهفيستطيع حبس املوهوب ومع أن الشاعر

تماداً منه على التقاط صحيحاً موزوناً، دون معرفة مسبقة بالعروض، اع
نؤكّد حاجته األوزان املختلفة، وختزينها يف ذاكرته قراءةً وسماعاً، إالّ أننا 

، واإلملامِ بأسسه وأصوله، لكي يتنبه إىل ما يف املاسةَ إىل دراسة العروض
، فال حيبس شعره ضمن أوزان تنوع وتباين ودقائقإيقاعات الشعر من 
أضف إىل ذلك أن . من تنويع أنغامه، وإثراء أوزانه حمدودة، وحيرم نفسه

احلس املوسيقي رمبا خذَلَ صاحبه يف التمييز بني األوزان املتقاربة، والقوايف 
املَعيبة، فنبا مسعه عن نغمٍ خاطئ يظنه صواباً، فال يدركه إالّ بعد دراسة 

  .درس العروض كما أنّ لقوايف الشعر أصوالً، ال يعرفُها إالّ من. العروض
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وتزداد أمهية العروض لدى الباحث والناقد واحملقق، وكلِّ متأدبٍ   
، ومن ثَم فهو يعينهم على قراءة الشعر وأدائه صحيحاًبآداب العربية، ألنه 

 هوِريعينهم على فهمه وضبطه، وتقوميه وإصالح فاسده، باكتشاف ما يعت
  .من تصحيف أو حتريف أو سقْط

لفراهيدي رمحه اهللا، قد اهتدى باملالحظة املتأنية، واالستقراِء وكان ا  
أولِ نظامٍ نظري الدقيق، ملعظم تراكمات الشعر العريب قبله، إىل صياغة 

وكان نظامه من النضج . ، يضبط إيقاعات الشعر العريب، ويؤصل هلاشامل
ته، ومل يزيدوا على واإلحكام حبيث فُتن به من جاء بعده، فصرِفوا عن مجارا

ها يف أراجيز ومتون مها اجترار مادته، بتبويبها، أو نظْمحة، مثّ شرزمن -لغ
  ..لفك طالمسها ورموزها، مث إعادة اختصارها وتبويبها  -جديد

   وعلى الرغم من وضوحِ األساسِ الذي قامت عليه األوزان، وبساطة
اية اليت وضع من أجلها، فلقد تناسى املبدأ الذي قام عليه العروض، وجالِء الغ

، فجعلوا العروض غايةً يف نفسهبساطةَ املبدأ، ونبلَ الغاية، )١(علماء العروض
وتفننوا يف عقْد عرى قواعده، وأثقلوه بكثرة التفريعات، فحولوه إىل ما يشبه 
الطالسم واألحاجي، حىت أصبحت الكتابة فيه مسرحاً لعرض املهارات، 

من الرياضة الفكرية املُترفَة، يمارسها العلماء يف الزمن الضائع من  ونوعاً
وطغت عليه الصنعة ! أوقام، ويتفاخرون بالقدرة على حلّ رموزه وإشاراته

طغياناً مدمراً، اكتسح يف طريقه كلَّ البساطة، وكلَّ اجلمال الذي كان جيب 
: العروض مأخوذٌ من قوهلم إنّ: ، حىت قيلعلم موسيقى الشعرأن يتصف به 

                                         
  !!هم لغويون ال شعراء -منذ اخلليل إىل اليوم-معظم علماء العروض يذكر هنا أن )  ١(
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إنّ هذا الفن لكثرة ما ": وقال السكاكي". صعبةٌ مل ترضناقةٌ عروض؛ أي "
 روصتئَ فيه من األوضاع، يشفيه من األلقاب، وأُن رِعفيه من اخت الكالم

  ."جنس التكلّم بلغة مخترعة
العلم، ومتلملَ على العلماء قبل طالب  ثَقُلت وطأةُ العروضوهكذا   

 بعنِتاً، وصعه شاقّاً مظانه يف ممن معلّميه ودارسيه، وأصبح طَلَب منه الكثري
بذلك عليهم حتصيلُه، واإلحاطةُ مبسائله الشائكة، وتفرعاته املعقدة، وصارت 
دراسته مؤملةً، مرعبةً للطالب الذي أحب الشعر، واتجه بكلِّيته إىل تعلُّمه 

لقّيه، مؤمالً أن يلقى املتعةَ احلقيقيةَ يف ارتياد آفاقه املونقة، وأبعاده وت
. املخضوضرة، وعوامله الرائعة، اليت كان يستشعرها فيه قبل دراسة العروض

وفرق كبري طبعاً بني أن ينغمس املرُء يف دراسة علم العروض، فال جيين 
 دراسته أداةً لَينةً للدخول منها إالّ علم العروض بكلّ جفافه وجفائه، وبني

  .إىل عامل الشعر، وموسيقاه الساحرة 
، فنادرةٌ هي الكتب اليت حاولت كثرة االدعاءاتوعلى الرغم من   

. اإلخاللَ بالنظام املعقّد للعروض اخلليلي، لتقدميه فَناً مجيالً، ال علْماً ثقيالً
كتابٍ متميزِ ، عن مكتبة العروض الضخمةولطاملا أجهدين البحث يف 

املنهج، سهلِ األسلوب، ميسرِ العرض، بعيد عن جفاء هذا العلم، وتقعرِه يف 
استخدام املصطلحات واالفتراضات، يأخذ بيد طالبه برفق حنو اهلدف الذي 
 ه يف املكان الصحيح، قبل أن يتعلّم السريضع من أجله، ويضع له قدمو

يت أنشأها واضعوه، فال يصل ايةَ وحده، متخبطاً يف متاهاته ودهاليزه ال
الطريق إالّ االد الصبور، الذي تأىب له نفسه العودةَ من طريقٍ كان قد بدأه، 
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، ويزرع يف نفسه األسس اليت غضاً طرياً كما الشعر ذاتهويقدمه للمتعلّم 
عينه ، ويربزها له حيةً تصقَلَها الشعر قبل العروض فطرةًقامت عليها أوزانه، 

على إعادة اكتشافها وتمثُّلها، كما تعينه على فَهم النصوص الشعرية 
  .وتلك لعمري هي غاية العروض. ومتابعتها حبثاً ونقداً وحتقيقاً

وإنّ علْماً لَصيقاً بفن الشعر، أو فن العواطف املشبوبة، واملشاعر   
   ، وأن يبقىالتنفريلَيحز يف النفس أن يكون مبثل هذا التعقيد والدفّاقة، 

  .جامداً ال تطور فيه -بعد مئات السنني من وضعه-
  فأين تكمن املشكلة، وما هي أسباا؟  

فهي . بكثرة مصطلحاته، وتشعبها، وغرابة أمسائهالقد ابتلي العروض   .١
أمساء حوشية، ال تصادف القارئ إالّ يف هذا العلم، مما جيعل دالالا على 

جداً، يصعب معها إدراك الصلة بينها وبني ما وضعت له،  معانيها بعيدةً
خبن وطَي، : (فهي. حىت ليكاد يستحيل حفظها وتشخيصها يف الذاكرة
خبلٌ وخزل، وهي . وقَبض وعقْل، وعصب وكَف، ووقْص وإضمار

حذْف وقطْف، وقطْع وقَصر، وصلْم وحذَذ، وبتر وهي . ونقص وشكْل
والشترِ  اخلَرم واخلَزم، واخلَرب والثَّرم،، ناهيك عن وكَسف ووقْف

إىل غري ذلك مما يقبض الصدور، ) والقَصم، والعقْصِ والعضب واجلَمم
 معظم هذه املصطلحات عدميةَ الفائدةوالغريب أن تكون . ويعيي العقول

ث، وتبيان أثره، فاًء بوصف احلدتواجلدوى، وميكن االستغناء عنها اكْ
  .دون االستغراق يف تسميته
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كبِدئها بدراسة التغيرات ! يبتدئ مبا جيب تأخريهوأكثر كتب العروض   .٢
، بكل ما تتضمنه من )الزحافات والعلل(اليت تقع على األوزان 

أي (، اليت جيب أن تقفو )القوايف(أو البدء بدراسة . مصطلحات عويصة
تسبقها، ألا بطبيعتها حلْيةٌ إيقاعية تلحق  األوزان ال أن دراسةَ) تتبع

وذلك عيب ). بالدوائر العروضية(أو البدء بدراسة ما يسمى . األوزان
مبا جيهله، ويصدمه مبا ي شنيع، يشغل املتعلّم تربوينفّر كم ه، ويضعه أمام

! عدهائلٍ من املصطلحات اليت ال تدرك مداليلها، وال مواطن حدوثها ب
االستغناء  -بل جيب-ناهيك عن أن كثرياً مما يقَدم للطالب هو مما ميكن 

  .عنه، لعدم احلاجة إليه
تقطيع وال خيفى أنّ الثمرةَ العمليةَ هلذا العلم، هي قدرةُ املتعلم على   .٣

ومع ذلك؛ فقد . ملعرفة حبوره وأوزانه، وفرز صحيحه من مكسوره الشعر
امضةً مبهمةً، يصعب معها الوصول إىل بقيت عملية إجياد الوزن غ

فهي تعتمد عندهم على حتليل البيت؛ . معرفة حبر البيت املقصود ووزنه
، تربِك )الكتابةَ العروضية(بإعادة كتابته كتابةً طلّسميةً عجيبةً، تدعى 

العني وتضلّلها، ومن مثّ يعيدون تركيبه بطريقة مملّة، تعتمد على احلَدسِ 
واحملاولة والتجريب، مبقابلة ما نريد معرفةَ وزنه مع قوالب  والتخمني،

وأغرب من ذلك؛ أم ! األوزان العديدة، حركةً حبركة، وسكوناً بسكون
  !يشترطون عند تقطيع البيت معرفةَ البحر الذي نبحث عنه أصالً

على ذات منهجه  جامداًولعلَّ من أسباب صعوبة العروض؛ تقدميه   .٤
باته وتفريعاته، ومداخله ومتاهاته، حبيث مل يتميز الالحق القدمي، بكلّ تبوي
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عن السابق إالّ بالطباعة الفاخرة والورق الصقيل، وربما استبدال مثالٍ 
ويستغرب املرء كثرياً، كيف جيتر أحدهم مادةَ العروض، متاماً كما ! بآخر

اد، أو ابن جنها اخلليل، ونقلها عنه ابن عبد ربه، أو ابن عبمث .. ي وضع
بل إنّ كتاباً قدمياً واحداً ! ال يستحي من نسبة ذلك التأليف إىل نفسه

فإذا اعتذرنا للقدماء . ليغين متاماً عن معظم كتب القدماء، بلْه احملدثني
رت هلم معظم رٍ للمحدثني وقد توفّبصعوبة النشر، وتباين البلدان، فأي عذْ

  .)١(كتب العروض املعروفة
بكَم  -قدميه وحديثه-ذي حفلت به دواوين الشعر العريب ويف الوقت ال  .٥

، واليت مل خترج يف جمملها على أصول األنغامِ اجلديدة املُستحدثَةهائلٍ من 
ا، فلم جتد  أو اللّحاقِ نام العروض عن مواكبتها،الوزن العريب، فقد 

ن يى اآلن ملُحتم ثَها، وجيمع مشلَهاشع.  
تلك األسباب، إىل هذه احملاولة املتواضعة، اليت  ولقد دفعتين كلُّ  

، يستخلص خصائص األوزان حتويلَ العلم اجلاف، إىل فن سهلأردت منها 
ليس صعباً  فالعروض. وأسرارها، ويقدمها لطالبِها غضةً كما الشعر ذاته

 وجيب أالّ يكونَ سراً عصياً على، وال حبثاً يف الطالسم واألحاجي، بذاته
  فالباحثُ والناقد واحملقق . ، خاصاً بالشعراء أو العروضيني دون غريهمأحد

بل إن . احلاجة إىل معرفة األوزان وأحكامها هم يف أمس -بلْه الشعراء-
  .جتديدهمما يشوبه من تعقيد، توازي حاجتهم إىل  العلم جتريدحاجتهم إىل 

                                         
  !راً يف هذا العلممنشو كتاباً وستنيما ينوف على مئة تضم املكتبة العربية اليوم ) ١(

12



 

الفذّة، وال انتباذ  وليس يف عملنا هذا أي انتقاصٍ لعبقرية اخلليل  
ال تزال كلُّ حماوالت التجديد عالةً ألسبقيته يف الكشف واالختراع، إذ 

بلغت قامةَ اخلليل، ناهيك  قامةٌ عروضيةٌ دعب د، ومل توجعلى نظريته الفاتنة
طاولَعن متها وبنفخر به، ومن  تراثاً عربياًاخلليل  لقد أصبحت نظريةُ. هاز

، وإبرازه )١(إعادةُ اكتناهه، حتديداً وجتريداً وجتديداً -بال ريب-حقّنا 
  .بالصورة اليت تالئم جيلَنا، وتناسب عصرنا

يف أسسها،  نستلهم نظريةَ اخلليلوحنن يف هذا الكتاب، سوف   
وطريقته يف استنباط قواعدها، دون أن نقع فيما وقع به العروضيون من 

يف صياغة األمساء واملصطلحات، وولوغٍ يف إغراقٍ يف النظرية، واستغراقٍ 
  .متاهات التفريع واالفتراض

  .واهللا املستعان من قبل ومن بعد        

  عمر خلوف ـ الرياض.د

                                         
  .خمطوطة مطولة يف علم العروض، للمؤلف. العروض؛ حتديد وجتريد وجتديد) ١(
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  ـــــــــــــــــــــــــــالتمهيد 

  
  

  مبادئ العروض

  )مقدمات ضرورية(
    

  
  )الترميز(الساكن واملتحرك  -١  
  املقاطع العروضية -٢  
  الت العروضيةالتفعي -٣  
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  :)١()الترميز(الساكن واملتحرك : أوالً
  

  العريب ببساطة متناهية؛ الشعر كالم  خفي اريسري بني حروفه تي
 ،واإليقاع يف الشعر؛ شيٌء غري الكالم، وغري املعاين. يميزه عن النثر إليقاعٍ

فهو يتكرر يف كلّ شطر من شطور القصيدة الواحدة، على الرغم من 
ومع ذلك؛ فمما الشك فيه، أنّ كلمات . اختالف الكلمات واملعاين فيها

حتليلَ الكلمات البيت الشعري هي اليت حتمل ذلك اإليقاع، ولذلك فإنّ 
، البد أن يصلَ بنا إىل معرفة مكونات اإليقاع الشعرية إىل مكوناا األولية

  ؟فما هي مكونات اإليقاع الشعري. الذي حتمله
مكونات اإليقاع  عت عبقرية اخلليل الفذّة أن تكتشفلقد استطا  

الشعري، بنفاذها إىل ما وراء الكلمات الشعرية، وذلك بالنظر إليها نظرةً 
جتريديةً مبسطَة، غاضةً الطرف عن معاين الكلمات أوالً، وعن صور احلروف 

العربية؛ فاحلروف . احلركات والسكناتثانياً، ومبقيةً على ما يدلّ عليها من 
، )دع(دال : ، حنو)بالفتح أو الضم أو الكسر( متحركةًال ختلو من أن تكون 

، كالعني )خاليةً من احلركات الثالث( ساكنةً، أو )من(، وميم )قُلْ(وقاف 
  . والالم والنون من األمثلة الثالثة السابقة

                                         
، معرفةَ الساكن من املتحرك هو أصلُ علم العروضاعلم أن " ):هـ٣٤٢-(يقول العروضي ) ١(

يف العروض  اجلامع. "ومن مل يكن يف طباعه معرفة ذلك فليس يصل إىل علم العروض البتة
  .٥١، صوالقوايف
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ا ، ألحروفاً ساكنةً دائماً) األلف والواو والياء(وتعترب املدود؛   
، والواو من )ذا(احلرف الساكن؛ كاأللف من  من الناحية اإليقاعيةتعادل 

بل لقد مشل التجريد أيضاً صور احلركات . )١( )ذي(، والياء من )ذو(
 إليها مجيعها برمزٍ واحد زما، فرمز للسواكن برمزٍ آخر (/) ذا٢()ه(ور(.  

بيت كلمة أو مجلة أو  أي جتريدوذا أصبح من السهولة  مبكان   
إىل مكوناته األولية من املتحركات والسواكن، مبقابلَة متحركاته برمز  شعر

  : فقول نازك املالئكة). ه(، وسواكنه برمز السكون )/(احلركة 
  

      قَـهقْرـا رهِهجي ونِ فسلْحل  
  ه/ /ه / ه / /ه / ه /  / ه /ه /    :يساوي
 : وقول علي حممود طه

ـ      س ني مدأَغْتواهـ  ن شناناو  
  ه/ ه/ه / /  ه/ / ه / ه //ه //     :يساوي

  : وقول ابن زيدون
  نكاد حني تناجيكُم ضمائرنا    

  ه///ه// ه /ه/ه// / ه /  /ه//     :يساوي
  

                                         
)١ (فاملد  قَرارم تسبقهحلركة والقرار يعين السكون .جانسة.  
يف الكتابة  رموز التشكيل، وأكثرها فائدة، ألا ال تبتعد عن أفضل طرق الترميزوهذه ) ٢(

  .تقدم صورةً حقيقيةً ملموسةً لإليقاع، حركة حبركة، وسكوناً بسكونالعربية، وألا 
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  : وقول أمحد رامي
ـ ىل محرإِ     ومهبِط وحيِ أشعاري    اريابِ أَفْكَ

  ه/ه /ه/  / ه/ // ه //     ه/ه /ه /  /ه /ه /ه //  :يساوي
  : وقول ابن األحنف

  لطُولِ شجونِي بعدكُم وشحوبِي    أيا فَوز لَو أبصرتنِي ماعرفْتنِي  
  ه/ه ///ه  / /ه/ ه  /ه /  / /ه //    ه//ه//ه/ ه //ه/ه/ه  / / ه/ه//  :يساوي
  

يف بعضِ حاالتها  لكتابةَ العربيةَ ختتلفاولكن من املعلوم طبعاً، أن   
 ،)كنلو هذي: (نكتبها كاأللف يف ، إذْ توجد حروف ننطقها والعن النطْق

  .)اسمعو  ركَزوا: (كما توجد حروف نكتبها وال ننطقها كاأللف يف
اإليقاع والوزن، يقعان على الكالم املنطوق ال ونظراً إىل أن   
ق أنْ يعتمد يف حتليل الكلمات على أصواا ، كان من املنط)١(املكتوب

. االعتبار للَّفْظ ال للخطّاملنطوقة، ال على صورها املكتوبة، وبالتايل كان 
وبعبارة . فما ثبت بالتلفّظ وجب اعتباره، وما سقطَ عند التلفظ أُهمل

احلروف وهكذا تحتسب ). ما ينطق يحتسب، وما ال ينطق يهمل: (أخرى
  .الناقصة إمالئياً، وتهملُ احلروف الزائدة إمالئياً

                                         
كما  الكتابةمن سبق أفالنطق ، منطوقة قبل أن يكون حروفاً مكتوبة الكالم أصواتبل إن ) ١(

  .هو معروف
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  :احتساب احلروف الناقصة إمالئياً -) أ(
    :مثل. يحتسب احلرف املشدد حرفني؛ ساكن فمتحرك - ١

    ).ه /ه = /حلْلَت = ه ، حلَّت /ه = /نقْقلْ = نقِّلْ (     
    :مثل. رفني؛ متحرك فساكنح)  ~ (تحتسب املَدةُ  - ٢
     ) نآم = نه = /أَاْم/ آربه  ،  م = أَارِبه /ه = //م.(  
    :مثل. يحتسب التنوين نوناً ساكنةً - ٣
     ) قَلْب = نه = /قَلْب/ دينْ = ه ، عه /ه = /عيد.(  
    :مثل. تحتسب احلروف احملذوفة إمالئياً - ٤
  ).ه /ه = /الكن = ه ،  لكن /ه = /هاذي = ي األلف يف هذ(     
  والقوايف حروف مد ساكنة )١(للضمائر احلركات املُشبعةتحتسب  - ٥

  : مجانسة هلا     
  : املُشبعةُ للضمائر والقوايف؛ تحتسب ياًء ساكنة، مثل فالكسرة -  
  ).ه//ه/ه = /في مركَيب = في مركَبِ(، )ه = //بِهي =  هبِ(      

  : املُشبعةُ للضمائر والقوايف؛ حتتسب واواً ساكنةً، مثل والضمةُ -  
     ) ممو= هه= //ه( ،) هو = لَيتهه//ه= /ليت( ،) بلْعبو= ملْعه//ه= /م.(  
  : املُشبعةُ للقوايف؛ حتتسب ألفاً ساكنة، مثل والفتحةُ -  
     ) بطْرا = أنْ يبطْره //ه/ه= /أنْ ي.(  

  
                                         

تقْصر حركات ، بينما )لَه سر: (حنو تشبع حركات الضمائر عادةً إذا وقعت بني متحركني) ١(
 ،)رعنده األنوا( :حنو أو الساكن ما بعدها) فيه، عليه، منه( :حنو الضمائر الساكن ما قبلها

شبع الضمائر املقصورة لضرورة الشعر أحياناًولكن قد تقصر الضمائر املشبعة أو  ت.  
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  :إمهال احلروف الزائدة إمالئياً -) ب(
  . تهمل ألف التفريق املُلحقة بواو اجلماعة دائماً - ١

  ).نصبو = مشو ، نصبوا = مشوا : ( مثل    
  :مثل. )١(تهمل ألف الوصل إذا وقعت يف درج الكالم - ٢

  ).را وبتدرِِ بتدا= وابتدرِ ابتدارا (     
  :مثل. )٢(التعريف القمرية عند الوصل) الـ ( تهمل ألف  - ٣

  ). خسف لْقَمر = طَلَع لْبدر ، خسف القَمر = طَلَع البدر (   
  :مثل. التعريف الشمسية كلُّها عند الوصل) الـ ( تهمل  - ٤

  :داء مثل، أو المها فقط عند االبت)غابت ششمس= غابت الشمس (   
  ).أششعر= أسسيف، الشعر = السيف (   

  :، سواء  أَوليها متحرك، مثل)٣(عادةً) أنا ( تهمل ألف  - ٥
   ) اعرا شنْ= أَناعرر : (، أم ساكن، مثل)أَنَ شحر= أنا الْبحأَنَ لْب.(  

٦ -  املد همل حروفها س) األلف والواو والياء(تياكن، وذلك اللتقاء إذا ول
    .الساكنني 

  ). علَ لْخطْبِ= سم ششعر ، على اخلَطْبِ = سما الشعر :(مثال األلف - 
    ).أقام لْعدلَ= تحلُ لْحياةُ ، أقاموا العدلَ = تحلو احلياةُ : ( مثال الواو - 
  ).وى داعِ لْه= ف ألرضِ ، داعي اهلوى = يف األرضِ : ( مثال الياء  - 

                                         
  .لضرورة الشعر أحياناً -على قبح-، كما قد تقطَع )أُنظُر: ( تحتسب عند االبتداء مثلو) ١(
  ).أَلْخيل : ( وحتتسب عند االبتداء، مثل) ٢(
  .وقد تمد لضرورة الشعر أيضاً) ٣(
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ولن نتطرق إىل الكتابة العروضية بأكثر من األمثلة السابقة، ألا كما   
قلنا ستؤدي بنا إىل طريقة غريبة يف الكتابة، ومنفِّرة للقارئ واملتعلّم، ويكفي 

  ) .ما ينطق يحتسب ، وما الينطق يهمل ( : معرفةُ قانونِها السهل
 -على بساطتها-وهي  .لعروضيف إتقان ا اخلطوةُ األوىلتلك هي   

ألنّ اخلطأ يف حتليل الكلمات الشعرية إىل مكوناا من يف غاية األمهية، 
أن وال شك . املتحركات والسواكن سيؤدي بالتأكيد إىل اخلطأ يف النتيجة

سوف يعمل على حصول  - ونثراً شعراً-التدريب على حتليل الكلمات 
   .امللَكة اجليدة لدى املتدرب

  :يقول املتنيب ) : ١(مثال 
  رِهنيا بناظأخي الد فاعتوما ان  

  
  إذا استوالظُّلَم األنوار هعند تو  

  ه///ه / /ه/ه/ه //ه/ه  / /  ه // ه     ///ه//ه /ه/ ه  // / ه //ه // :الترميز  

  . اللتقاء الساكنني) أخي ( وياء ) ما و إذا ( فَي لوفيه أمهلنا أ
فَكما أمهلنا ألانتفاع و استوت ( الوصل يف  ي.(  

، واأللف فقط من )الدنيا و الظُّلَم(التعريف الشمسية كلها يف ) الـ(وأمهلنا 
  ).األنوار(التعريف القمرية من كلمة ) الـ(

حرفني؛ ساكن ) الدنيا و الظُّلَم(يف حني احتسبنا احلرف املشدد من 
ياًء ساكنةً ) بناظره(ري يف كلمة فمتحرك، واحتسبنا احلركة املشبعة هلاء الضم

واواً ساكنةً، بينما قُصرت اهلاء ) الظلَم(وللميم يف كلمة القافية ) بناظرِهي(
  .لسكون ما بعدها) عنده(يف كلمة 
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  :يقول ابن زيدون) : ٢(مثال 

  بِنتم وبِنا فما ابتلَّت جوانِحنا  
  

  شوقاً إليكُم وال جفَّت مآقينـا   
  ه/ه/ه// ه /ه/ ه //ه  /ه // ه/ه/     ه///ه// ه /ه /ه //ه /ه//ه /ه/  :زالترمي  

  

حرفني؛ ساكن ) بِنا، ابتلّت، جفّت( وفيه احتسبنا احلرف املشدد من 
كما احتسبنا املَدةَ يف . نوناً ساكنةً) شوقاً(واحتسبنا التنوين يف . فمتحرك

  .حرفني؛ متحرك فساكن) مآقينا(
  .قبلها اللتقاء الساكنني) فَما(، وألف )تابتلَّ(لف الوصل يف يف حني أمهلنا أ

  

  :يقول أبو فراس احلمداين: ) ٣(مثال 
  ناْ مشتاق وعندي لَوعةٌنعم أَ

  
  ِم نذَولكثْلي ال يرس لَه اع  

  ه/ه/ه/  //ه// ه/ ه /ه/ /ه/ه//    ه//ه// /ه //  ه/ه/ه/ // ه //  :الترميز   
  

  ).أَنَ= أنا (د أمهلنا هنا ألف وق
  ).مشتاقُن ، لَوعتن(نوناً ساكنةً ) لوعةٌ(و) مشتاق(واحتسبنا التنوين يف 

  ).الكن= لكن (واحتسبنا األلف احملذوفةَ يف 
  .حرفني؛ ساكن فمتحرك) لكن و سر(كما احتسبنا التشديد يف 

القافية املشبعتني حرف مد حركة هاء الضمري، وحركة  -أخرياً-واحتسبنا 
  ).سررو= لَهو ، سر = لَه (مجانس هلما 
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  :يقول الشاعر القدمي: ) ٤(مثال 
  أَناْ ابن جال وطَالّع الثَّنايا

  
  مىت أضعِ العمامةَ تعرِفوين  

  ه/ه//ه/ / / ه//ه / //  ه//    ه/ه//ه /ه/ه// ه /  //  ه //الترميز  
  

  ).أنَ بن(  :هكذا) أنا و ابن ( نا ألفَي وفيه أمهل
، واأللف فقط من )الثّنايا(التعريف الشمسية من كلمة ) الـ(كما أمهلنا 

  ).العمامة(التعريف القمرية يف كلمة ) الـ(
  .ساكن فمتحرك حرفني؛) طالّع والثّنايا(يف حني احتسبنا احلرف املشدد من 

  

  :يقول ابن ضمرة: ) ٥(مثال 

  نـوزهدعتسن ولَم بيلَ الش  
  

  بِريـبة على الشبابِ فاحتملْ  
  ه//ه /  / ه / / ه //ه  // ه//    ه//ه/ه/ه / / /  ه/ه  / / / /  :الترميز  

  

، وألف )الشيب و الشباب(التعريف الشمسية من كلمة ) الـ(وفيه أمهلنا 
  ).فاحتملْ(الوصل من كلمة 

حرفني؛ ) الشيب و الشباب(شدد يف كلٍّ من يف حني احتسبنا احلرف امل
) نستعده(كما احتسبنا احلركة املشبعة هلاء الضمري يف كلمة . ساكن فمتحرك

  ).بِريبتن(نوناً ساكنة ) بريبة: (والتنوين من قوله). نستعدهي(ياًء ساكنةً 
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  :يقول أبو فراس احلمداين) : ٦(مثال 

  ــآمِ م ــةٌ بالش ــعليلَ   ردةٌفْ
  

  بات بأيدي العدى معلِّلُها  
  ه///ه//ه  / /  ه /ه // /  ه/ه      ///ه / /  ه //ه / ه //ه //: الترميز      

، واحتسبنا )عليلةٌ و مفردةٌ(وفيه احتسبنا التنوين نوناً ساكنة يف   
ن ، كما احتسبنا املدة م)الشآم، معلِّلها(الشدةَ حرفني؛ ساكن فمتحرك يف 

  . حرفني؛ متحرك فساكن) الشآم(
واأللف فقط من ) بالشآم(التعريف الشمسية من قوله ) الـ(يف حني أمهلنا 

كما أمهلنا الياء الثانية من قوله ). العدى: (التعريف القمرية يف) الـ(
  .، اللتقاء الساكنني)بأيدي(
  :للمؤلّف) : ٧(مثال 

  ياحسنها لَيلَةً واىف النعـيم بِهـا    
  

  ها انتشينا بِخمرِ العلْمِ ال السكْرِفي  
  ه/ه /ه / / ه /ه /ه // ه /ه//ه  /ه/       ه///ه  //ه  /ه/ه //ه/ ه //ه/ه/:الترميز  

، واحتسبتا الشدةَ )ليلةً(وفيه احتسبنا التنوين نوناً ساكنة من قولنا   
ا الكسرةَ املشبعة ، كما احتسبن)النعيم، السكْر: (حرفني؛ ساكن فمتحرك يف

يف حني أمهلْنا األلف املقصورة يف ). السكْري = السكْرِ ( للقافية ياًء ساكنة 
كما ). انتشينا ( اللتقاء الساكنني، وألف الوصل يف ) فيها(وألف ) واىف(

، واأللف فقط )النعيم، السكْر : ( التعريف الشمسية كلها يف) الـ ( أمهلنا 
  ).العلْم : ( عريف القمرية يفالت) الـ ( من 
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  :املقاطع العروضية: ثانياً
ال يقوم بنفسه، كما ال ) الساكن(أنّ احلرف  -يف العربية- من املعلوم   

متحرك "يفْرد احلرف املتحرك أبداً، وأنَّ أقلّ ما يفْرد بذاته من األصوات 
يف -العريب أن  ذلك). ذا ، ذو ، ذي(أو ) هلْ ، قُلْ ، من: (حنو "فساكن
   ، فهو يبتدئ كالمهيبتدئ بساكن، وال يقف على متحرك ال -كالمه

باملتحرك، ويقف على الساكن، مهما تعددت املتحركات قبل ذلك  -دائماً-
وإذْ مل . )٢(فإذا أراد الوقوف على متحرك أصالً، أسكنه يف اللفظ. )١(الساكن

الشعر النثر، فهذا يف الشعر أوىل، ألنّ  يسغْ للعريب الوقوف على متحرك يف
ولذلك كانَ من املنطق أنْ . إيقاع منساب، ال يتوقّف إالّ أواخر الشطور

اً نعتربينتهي بساكنٍ مقطعاً عروضي وهكذا . )٣(مستقالً كلَّ تتابعٍ حركي
  .تتمايز املقاطع العروضية، تبعاً لعدد املتحركات اليت تسبق الساكن

                                         
  . فالساكن هو القرار النغمي للمتحركات، وال بد لكل تتابع حركي من قرار، أي سكون) ١(
متحركاً -واعلم أنك ال تقف على حرف "): ١١٧ص(يقول األخفش يف كتاب العروض ) ٢(

  ."إالّ إذا أسكَنته يف اللفظ، وإنْ كان قد يتحرك يف اإلدراج -كانَ أو ساكناً
غم من إقرارهم بذلك، فهم يقبلون مقطعاً عروضياً كالذي يسمونه الغريب أم على الر) ٣(

وهي مقاطع ومهية، ألا تنتهي مبتحرك، فال يصح  )!/ه/(والوتد املفروق ) //(السبب الثقيل 
تندمج ..) لَك، قَالَ : (ومعلوم أن الكلمات أو احلروف اليت تقابلها مثل. الوقوف عليها أصالً

، فإذا أردت الوقوف ..)لَك األمر و قالَ زيد : ( أثناء الكالم، فتقولعادةً مع ما بعدها يف
  ).لَك و قالْ: (عليها؛ توجب الوقوف عليها بسكون فتقول
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الحظة الدقيقة ملكونات اإليقاع يف أوزان الشعر العريب وتظهر امل  
فاملقاطع العروضية يف الشعر؛ ال . املختلفة، فرقاً أساسياً يميزها عن النثر

  :)١(، هيثالثة أشكال أصليةتتعدى واحداً من 

ــبب  - ١   )ه/(ورمزه   ويتألف من متحرك فساكن  :الس
  )ه//( ورمزه  ويتألف من متحركني فساكن  :الوتـــد  - ٢
  )ه///(ورمزها   وتتألف من ثالث متحركات فساكن  :لةـالفاص  - ٣

  

وهذا أحد . )٢(يف حني ال حد لعدد املتحركات اليت تسبق الساكن يف النثر
  .أسرار اإليقاع يف الشعر العريب، وخصيصةٌ هامةٌ من خصائصه

يتان السبب والفاصلةَ قيمتان إيقاعكما تظهر املالحظة أيضاً، أنّ   
؛ السبب بإمكانية سقوط ثانيه الساكن، والفاصلة بإمكانية سكون متغيرتان

، يشكِّل الوتد قيمةً إيقاعيةً ثابتةً أبداًيف حني . )٣(ثانيها املتحرك كما سنرى
كما يدل على ذلك - فهو . ال يصيبها أي تغيريٍ يف سياق اإليقاع الشعري

  .ه األساسدعامةُ اإليقاعِ العريب، وركن -امسه

                                         
وكان بودنا . ال توحي باملراد منها -كمعظم مصطلحات العروض األخرى-أمساء املقاطع ) ١(

  .وضع مصطلحات موحية أخرى
  ).ه = /// /// ///بعثَ عمر رسلَه : ( كقولنا يف النثر مثالً) ٢(
تغيري عارض، قلّما خيلو منه بيت واحد  -كما سنرى-، وهو )بالزحاف(يسمى هذا التغيري ) ٣(

وإذا ورد يف بيت ال يلزم دخوله على بقية . من القصيدة، وال يخلّ مبوسيقى البيت ووزنه
  .األبيات
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  :التفاعيل العروضية: ثالثاً
وتبين املالحظة الفاحصة لألوزان الشعرية، أنّ املقاطع العروضيةَ   

 ةالثالثةَ فيها، تتآلف فيما بينها وتتزاوجخاص ا بطريقةختتلف كثرياً عم ،
إذ . الوتد فيه قامسه املشتركيشكِّلُ  تآلف منتظَم،فهو . حيدث يف النثر

وذلك (، تآلف الوتد مع الفاصلة فقطل أوزان الشعر املختلفة إما من تتشك
كما ( تآلف الوتد مع السبب فقط، أو من )فقط الكامل والوافريف حبري 

ال يتآلف السبب مع الفاصلة، كما ال تتجاور يف حني ). يف بقية البحور
  .ىكما سنر )الزحاف(األوتاد، وال الفواصل، إالّ بعد التغير العارض 

الوتد ال يقترنُ إالّ بفاصلة واحدة، ولكنه وتبني املالحظة أيضاً، أن   
وتبعاً ملكان الوتد من الفاصلة أو . قد يقترن بسبب واحد أو سببني أو ثالثة

وحدات  مثايناألسباب املقترنة به، أهو قبلها أم بعدها، فقد نشأ لدى اخلليل 
دة وزنية، وجرلفظية م هلا مقابالت عماثله، ضوت من املعىن، حتكي اإليقاع

قَّحركةً حبركة و سكوناً بسكون، شف ع ل(أمساَءها من املادة اللغوية  ق( ،
، تدخل يف )فَعلُن: هي(وقد أضفْنا إليها تفعيلةً أخرى ). التفاعيل(فسميت 

، فأصبح عدد )١()اخلَبب والدوبيت:مها(تركيب حبرين لَم يؤصلْ هلما اخلليل 
  :أصيلة تفعيالت َعتسالتفاعيل عندنا 

  
  

                                         
  .للمؤلّف حتت الطبعكتاب " حبور مل يؤصلها اخلليل) "١(
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  املقابل اللفظي  الرمز  االقتران  .م
ــد   - ١ ــلة وت    متفاعلُن   ه//ه ///  فاص
ــلة   - ٢ ــد فاص    مفاعلَتن   ه///ه //  وت
ــد   - ٣ ــبب وت    فاعلُن   ه//ه /  س
ــبب   - ٤ ــد س    فَعولُن   ه/ه //  وت
ــد   - ٥ ــببان وت    مستفْعلن   ه//ه /ه /  س
ــببان   - ٦ ــد س    مفاعيلُن   ه/ه /ه //  وت
   فاعالتن   ه/ه //ه /  سبب وتد سبب  - ٧
ــبب  - ٨ ــبب س    فَعلُن   ه/ه /  س
  مفْعوالت   /ه /ه /ه /  أسباب فحركة ٣  - ٩

  

؛ يالحظ ) مفْعوالتو  فَعلن( وبغض النظر عن التفعيلتني األخريتني   
  :ايقترن إمال بد يف كل تفعيلة من وتد؛ أنه 

  ) . ه/// ه//مفاعلَتن ( و )  ه//ه ///متفاعلُن ( بفاصلة   •
  ). ه/ ه//فَعولُن  ( و )  ه//ه /فاعلُن  ( أو بسبب واحد  •
  .)١()ه/ه//ه/فاعالتن (و) ه/ه/ه//مفاعيلُن (و) ه//ه/ه/مستفْعلن(أو بسببني  •

                                         
 )متفاعلن(ـف؛ متعاكستا الترتيب املقطعيأنّ كل تفعيلتني  -يف اموعات الثالث-يالحظ ) ١(

يف حني ال . )فعولن(عكس  )فاعلن(و، )مفاعيلن(عكس  )مستفعلن(و، )مفاعلنت(عكس 
ل لتوسط الوتد بني السببني)فاعالتن(ـعكس ،.  
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فمتحرك  ؛ فتتألف كما نرى من ثالثة أسباب متتالية)مفْعوالت(أما   
لكن متحركها األخري يندمج عادةً مع ما يليه، مشكِّالً الوتد ). / ه/ ه/ ه/(

لغريها، وال تقوم بنفسها أبداً،  تفعيلة تابعةٌولذلك فهي . اخلاص ذه التفعيلة
بِلْنا ا كوحدة حلملِ إيقاعِ بعض البحور عليها، وهي ال تعين لنا هنا أكثر قَ

  .)١(من حملها لإليقاع
ضوابط صوتية، تحاكي سوى كوا  أمساء التفاعيلوال تعين   

، مما يساعدنا على حفظ وتقاس ا كلمات البيت زمنياً، اإليقاع لفظياً
  .األوزان، والسيطرة عليها

وجدير بالذكر أننا نزِنُ بالتفعيلة العروضية أشكاالً خمتلفةً ال حصر هلا   
) فعولن(فَـ . ذلك خبالف الوزن الصريفمن الكلمات وأجزاِء الكلمات، و

، كما تعادل الكلمات؛ )حنونٌ و جهولٌ(كلميت  تعادلُ عروضياًمثالً؛ 
كلميت  تعادلُ عروضياً) فاعلن(كما أنّ ..). حصانٌ ، يحاكي ، إىل أنْ (
)و فارِس رشاع( عادلُ أيضاً الكلمات؛كما ت ، ) ، نوا ، أنْ ترىمؤي ، دعوم
م لَه لن(وكذلك فإن ..). نمستفع (ًعادل عروضيات )ٌِسلبتمس ،ملستسم( ،

أطْيافُها، أشواقنا، دانت هلا، شوقاً إىل، كم (كما تعادل أيضاً الكلمات؛ 
 هراً ..)زائرٍ، ماضجر وهلم ،..  

    
  

                                         
) مفعوالت(، وعدلَ ا إىل )مستفْعيلَتن أو مفعوالتتن=  ه//ه/ه/ه/(فكأنّ أصل التفعيلة هو ) ١(

  !لسهولة النطق ا، وذلك على الرغم من انشطار وتدها بني تفعيلتني
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  التفاعيل البديلة   
  )الزحافات(

  ما على ص رغ كثرياً ما يطرأ تغيحبذف ساكن أو التفاعيل األصيلةي ،
بل قلّما خيلو . إسكان متحرك فيها، دون أن يخلّ ذلك مبوسيقى البيت ووزنه

وهو . بيت واحد يف القصيدة من تغير يقع على واحدة أو أكثر من تفاعيله
ر عارضيف بيت ال يلزم دخوله على بقية األبياتتغي إذا ورد ،.  

  هلا التفاعيل البديلةرات العارضة عدد من وينشأ عن هذه التغي ،
فضلَ يذكر لألصيل على  والالقيمة اإليقاعية للتفاعيل األصيلة ذاا، 

رمبا كان ، فال يعترب ورود األصيلِ كماالً، وال ورود البديل عيباً، بل البديل
وما . وأكثر استعماالً منه كما سنرى البديل يف الذوق أطيب من األصل

، وضع إلدراك العالقة بني هذه التفاعيل، وتسهيل تقسيم نظري ذلك إالّ
وعلينا أن ننظر إىل التفاعيل مجيعها حبس الشاعر ذاته، والذي مل . الربط بينها

يكن يعرف قَطّ أصيالً من بديل، وإمنا كان يشعر باالنسجام والتناغم، وعدم 
  .التنافر املوسيقي يف البيت الشعري

لنفس يف تعليل كيفية انتقال األصيل إىل البديل، وال وحنن لن جنهد ا  
يف متحل املصطلحات لكل تغري، ألن يف اإلحاطة بالتفاعيل األصيلة، وما 
ميكن أن تصري إليه بالتغير كفاية لتحقيق غاية هذا العلم، وهي القدرة على 
وزن الشعر، ومعرفة صحيحه من فاسده، وما قد ينتابه من عوارض، أو 

  .ن خلليصيبه م
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  جدول التفاعيل البديلة 
  )الزحافات(

زمر 
  التفاعيل

التفعيلة   م
  األصيلة

  التفعيلة 
  مالحظات  البحر الذي تقع فيه  البديلة

  متفاعلن  ١  ه///  
  ه//ه ///

  متفاعلن
  ه//ه /ه/

   مستفعلن: تساوي  الكامل
  ه//ه/ه/           

  مفاعلَنت  ٢  
  ه///ه //

  مفاعلْنت
  ه/ه/ه//

  مفاعيلن:  اويتس  الوافر
  ه/ه/ه//           

  مفاعيلن  ٣  ه//   
  ه/ه /ه //

  مفاعيلُ
  /ه/ه//

ثابتة يف : مفاعيلن  املضارعواهلزج، 
  حشو الطويل

  فعولن  ٤  
  ه/ه //

  /ه//فعولُ 
  ه//فعو  

  الطويلواملتقارب،  -
  يف عروض املتقارب فقط -

  

    
٥  

  مستفعلن
  ه//ه /ه/

  ه//ه//متفعلن 
  ه///ه/مستعلن 

لن   معه////ت  

  ،الالحقوالسريع، والرجز، 
  املخلع،واملنسرح، والبسيط، و
  اتثو

  

  
  

  فاعلن  ٦
  ه//ه /

  فعلن
  ه///

الرمل، والبسيط، واملتدارك، 
  اخلفيفواملديد، و

  

  فاعالتن  ٧  ه/    
  ه/ه//ه/

  ه/ه///فَعالتن  
 الته//ه/فاع/  

  الرمل، املديد، اخلفيف، اتث-
  فقط عروض املضارع -

  

  ٨  مفْعوالت  
  /ه/ه /ه/

التمفْع  
  /ه //ه /

  فاعالت :تساوي  املخلّعواملنسرح، و املقتضب،
  /ه//ه/        

    
٩  

  فعلن
  ه/ه /

  ه///فعلن   
  //ه/فاعلُ   
   لَتفَع////  

  
  الدوبيتواخلبب، 
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وسنرى الحقاً؛ أن التفعيلة األخرية من كل وزن، يطرأ عليها تغيرات   
وهي تغيرات ثابتة . يادة أو النقصان، تؤدي إىل تنوع قوالب البحر الواحدبالز

  :فمثالً. الزمة، لوقوعها يف منطقة القافية
، بزيادة ساكنٍ إىل )ه ه//ه///متفاعالنْ (؛ تصري إىل )ه//ه///متفاعلن ( -

  .، بزيادة متحرك وساكن )ه/ه //ه///متفاعالتن ( وتصري إىل. آخرها
  .، حبذف النون وإسكان الالم )ه/ه ///متفاعلْ ( وتصري إىل

  .، حبذف الوتد األخري كامالً )ه///متفا (كما تصري إىل 
، بزيادة ساكنٍ إىل )ه ه///ه//مفاعلتانْ (؛ تصري إىل )ه///ه//مفاعلَنت (و -

وإسكان  )تن(، حبذف السبب األخري )ه/ه//مفاعلْ (كما تصري إىل . آخرها
  .الالم قبله
وسنثبت هذه األشكال ضمن قوالبها يف بداية كل حبر، مجدولَةً،   

مرتبةً أمام عني القارئ احلصيف، ليكتشف بنفسه ما بينها من فروق أو 
  .اختالفات

  

31



 

  ـــــــــــــــــــــــــــ الباب األول  

  
  
  
  
  
  
  
  

بيرر الععالش ورحب  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

32



 

  متهيد
فطَر اُهللا عليها حس الشاعر  هو فطرةٌعر العريب، ال شك أن إيقاع الش  

العريب، بل وحس املتذوق هلذا الشعر، فاستجاب الشاعر لفطرته فغنى، 
وقد جتلّى ذلك اإليقاع يف احلس العريب املرهف . واستجاب املتذوق له فتمتع

لِ حيويتها اليت نمت وتطورت بكام ،)البحور(األنساق اإليقاعية  بعدد من
وغناها، ومترس الذوق العريب ا، وتكيف معها، إبداعاً وتذوقاً، فعبرت معه 
زمناً يزيد على ألفَي عام، تؤثِّر به، ويتجاوب معها، حىت أصبح الشعر العريب 

ثالثاً وقد أحصى اخلليلُ يف الشعر . جبميع أوزانه، ذاكرةَ العرب وديوانهم
، جمع منها األشباه والنظائر يف جمموعات )١(عيةً خمتلفةإيقا وستني صورةً
من األمناط املوسيقية، لكلٍّ منها انتظامها  مخس عشرة جمموعةبلغت عنده 

، رمبا تشبيهاً هلا بالبحر سعةً وعمقاً، )حبور الشعر(اإليقاعي املتميز، دعاها 
لُ واملديد الطوي: (فهي. ووضع هلا أمساَءها اليت اشتهرت ا

والسريع (، )واهلَزج والرجز والرمل(، )والوافر والكامل(،)والبسيط
مث أثبت ). واملتقارِب(، )واملُنسرِح واخلفيف واملُضارع واملُقْتضب واملُجتثّ

  ).املتدارك(حبراً أمهله اخلليلُ، فسموه  - بعد ذلك-العروضيون 

                                         
على تطويرها، دون أن خيرجوا على أصول الشعر العريب، حىت  -حلسن احلظ-دأب الشعراء ) ١(

واليت أدرجناها ضمن أنساقها اإليقاعية، يف ، مئات الصور أو القوالبوصلت عندنا إىل 
ها يف كتابنا جديد كما أثبتنا معظم. حتديد وجتريد وجتديد؛ العروض العريب: كتابنا املخطوط
 .وأثبتنا بعضها يف كتابنا هذا. احلماسة العروضية: املخطوط أيضاً
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) املتدارك(، وجدنا )١( هذا الكتابوألسبابٍ أخرى، ذكرناها يف غري  
. ، ففصلناه عنه)اخلَبب(يشتمل على حبرٍ آخر خمتلف عنه كلّ االختالف، هو 

، وأثبتناه حبراً قائماً بذاته )البسيط(عن ) خملّع البسيط(كما فصلْنا ما يسمونه 
ليل، حبرين ، وأثبتنا من األمناط املوسيقية املُستحدثَة بعد اخل)املُخلَّع(امسه 

جمموع البحور املستخدمة عندنا ، فصار )الالّحق و الدوبيت: (آخرين مها
  .)٢(عشرين حبراً خمتلفاً

ويذكر هنا أن أمساَء البحور هذه، ليست إالّ رموزاً  هلا، وأعالماً   
وأنّ التعليالت اليت علِّلَت . عليها، وإشعاراً باختالف اإليقاع من حبر آلخر

ا تسميا على أكثر من حبر؛ فاخلفّة اليت ا، هي تعليالت عامة، تنطبق
، وسهولة اجلريان يف )الرمل والسريع(، واإلسراع يف )اخلفيف(يدعوا يف 

  .ميكن ادعاؤها لغريها من البحور) .. املنسرح(
وتتشكل أوزان الشعر العريب املختلفة، وفقاً الختالف التفاعيل،   

  :فهي إما ساذجة، وإما خمتلطة التفاعيل . وتزاوجهاوعددها، وطريقة اقتراا 

                                         
 ).خمطوط( ،د وجتديدالعروض العريب؛ حتديد وجتري، )حتت الطبع(، حبور مل يؤصلها اخلليل) ١(

: انظر كتابنـا . ه ومشاته للدوبيت، لندرتالسلسلةأغفلنا هنا البحر احلادي والعشرين؛ وهو ) ٢(
  .)حتت الطبع( حبور مل يؤصلها اخلليل: ، وكتابنا)الدوبيت(البحر الدبييت 
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  ):املتماثلة(البحور الساذجة  -أوالً 
، حيث )اقتراناً متماثالً(وفيها تتكرر التفعيلة نفسها، مقترنةً بذاا   

وقد نشأ عن مثل هذا . تكون التفعيلة هنا ممثّلةً إىل حد كبري ذلك اإليقاع
  :   هي مثانية أنساقاالقتران 

  متفاعلُن متفـاعلُن متفـاعلُن    =  الكامـــل  ١- ١
ــوافر  ٢- ٢   )مفـاعلَتن (مفاعلَتن مفاعلَتن   =  الـ
ــزج  ٣- ٣   )مفـاعيلن (مفاعيلن مفاعيلن   =  اهلـ
ــز  ٤- ٤   مستفْعلن مستفْعلن مسـتفْعلن   =  الرجـ
ــل  ٥- ٥   عالتنفاعالتن فـاعالتن فـا    =  الرمـ
ــارِب  ٦- ٦   فَعولُن فَعولُن فَعـولُن فَعـولُن    =  املتق
ــدارك  ٧- ٧   فاعلُن فاعلُن فـاعلُن فـاعلُن    =  املت
  فَعلُن  فَعلُـن  فَعلُـن  فَعلُـن     =  )١(ببـاخلَ  ٨- ٨

  أي حبر ساذج، ألا كما قلنا تفعيلة ) مفعوالت(يف حني مل يتألف من 
   .لى غريها، وال تقوم بذاا أبداًمتعدية ع

  :وهي نوعان :البحور املختلطة أو املركّبة -ثانياً 

  ).انسجامياً( اقتراناً تناغمياًوتقترن فيها تفعيلتان خمتلفتان : البحور املتناغمة) أ(
   

                                         
ور بحيف ال الدوبيتهو البحر الساذج الوحيد اخلارج على قواعد العروض، ويقابله  اخلبب) ١(

 .مل يؤصلها اخلليلمن البحور اليت  اومه. املختلطة كما سنرى
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  :وتضم عشرة أنساق

    مستفعلن فـاعالتن   =  اتـــث  ٩ - ١
    عوالت مستفعلنفْم  =  املقتضـب  ١٠- ٢
ــارع  ١١- ٣     مفاعيلُ فـاعالتن   =  املض
ــريع  ١٢- ٤   مستفعلن مسـتفعلن فـاعلن    =  الس
ــق  ١٣- ٥ ــاعلن  =  الالح ــاعلن ف ــتفعلن ف   مس
ــد  ١٤- ٦ ــاعالتن  =  املديـ ــاعلن ف ــاعالتن ف   ف
ــف  ١٥- ٧   فاعالتن مسـتفعلن فـاعالتن    =  اخلفي
  مستفعلن مفعـوالت فعلـن    =  املخلّـــع  ١٦- ٨
ــرح  ١٧- ٩   علن مفعوالت مسـتفعلن مستف  =  املنس
١٨-١٠  لن مستفعلن مفعـولن   =  بيتوالــدلن فعفع  

  
ويالحظ هنا أن النسق بكامله هو الوحدة األساسية للبيت، وأن أي 

من آخر ) فاعلن(فسقوط : جتزيٍء للشطر رمبا انتقل به إىل إيقاعٍ آخر خمتلف
من آخر ) علُن(أو حىت ) فاعلن(يحوله إىل الرجز، وسقوط ) السريع(
من آخر ) عالتن(أو حىت ) فاعالتن(حيوله إىل اتث، وسقوط ) الالحق(

  .)١(املديد حيوله إىل الرمل
  

                                         
، إالّ اخلفيف والدبييت، حيث ال فليس ملثل هذه األنساق جمزوءات وال منهوكاتولذلك ) ١(

 .يؤدي اجلزء فيهما إىل تطابق اإليقاع مع سوامها من البحور

36



 

). أ ب أ ب( اقتراناً تبادلياًوتقترن فيها تفعيلتان خمتلفتان : البحور التبادلية) ب(
  :مستعملني مها نسقنيوتضم هذه اموعة 

ــيط  ١٩- ١   فعلن فاعلنمستفعلن فاعلن   مست  =  البس
ــل  ٢٠- ٢   فعولن مفاعيلن   فعولن مفـاعيلن   =  الطوي

  

ومع أن النسق مركّب هنا، إالّ أن التكرار التباديلّ، مييل به إىل البساطة، إذا 
  .على أنه وحدة وزنية واحدة مكررة) أ ب ( ما أُخذ جمموع التفعيلتني 
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  حبور الشعر
  
  

  ختلطةاألنساق امل    األنساق املتماثلة
  

  أنساق تبادلية    أنساق متناغمة
  

      أنساق تامة    أنساق قصرية  
  الكامل - ١      

  الوافر - ٢
  اهلزج - ٣
  الرجز - ٤
  الرمل - ٥
  املتقارب - ٦
  املتدارك - ٧
  اخلبب - ٨

  اتث - ١  
  املقتضب - ٢
  املضارع - ٣

  السريع - ١  
  الالحق - ٢
  املديد - ٣
  اخلفيف - ٤
  املخلّع - ٥
  املنسرح - ٦
  الدوبيت - ٧
  

  البسيط - ١  
  الطويل - ٢
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  مفاتيح البحور
تسهيالً حلفظ األوزان الرئيسية للبحور، فإننا نثبت هنا ما اشتهر من   

 أضفنا إليها من نظمنا مخسةَوقد . مفاتيح هلا) الدين احللّي صفي(نظم 
املتدارك، والالحق، واملخلّع، واخلبب، (، هي مفاتيح البحر مفاتيح جديدة

حيث تعترب الصورة املثبتة لكل وزن أشهر قوالب البحر . )والدوبيت
املستخدمة، واليت يتخذها العروضيون منوذجاً رئيساً يساعد على إدراك 

  .العالقة بينه وبني صور البحر األخرى كما سنرى
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  جدول مفاتيح البحور
  املفتاح  البحر  .م
  علن متفاعـلُ متفاعلن متفـا  *  كملَ اجلمالُ من البحور الكاملُ  الكامل   .١
  مفــاعلنت مفــاعلنت فعــولُ *  حبور الشـعر وافرهـا مجيـلُ     الوافر   .٢
ــهيلُ   اهلزج   .٣ ــزاجِ تس ــى األه   مفــــاعيلن مفاعيــــلُ *  عل
  مستفعلن مستفعلن مسـتفعلُ  *  يف أحبر األرجاز حبـر يسـهلُ    الرجز   .٤
  فاعالتن فـاعالتن فـاعالت   *  رملُ األحبـرِ ترويـه الثقـات     الرمل   .٥
  فعولن فعولن فعـولن فعـولُ   *  عن املتقـارب قـال اخلليـلُ     قارباملت   .٦
  فاعلن فاعلن فـاعلن فاعـلُ   *  دورِكت يف البحور لنا فاعـلُ   املتدارك   .٧
ــري فيــه القَــولُ  اخلبب   .٨ جي ــببــلُ *  خلــن فعلــن فعلــن فعفع  
ــات  اتث   .٩ ــت احلركــ ــاعالت  *  اجتثَّــ ــتفعلن فـ   مسـ

ــتعلُ   *  كمــا ســأَلوا اقتضــب   املقتضب  .١٠ ــوالت مسـ   مفْعـ
ــارِعات   املضارع  .١١ ــد املُضــ   مفاعيــــلُ فــــاعالت *  تعــ
  مستفعلن مسـتفعلن فاعـلُ   *  حبر سـريع مـا لَـه سـاحلُ      السريع  .١٢
ــلُ *  والحـــقٍ حقُّـــه ماثـــلُ  الالحق  .١٣ ــاعلن فاع ــتفعلن ف   مس
  فــاعالتفــاعالتن فــاعلن  *  لمديد الشعرِ عنـدي صـفات    املديد  .١٤
  فاعالتن مستفعلن فـاعالت  *  يا خفيفاً، خفّت به احلركـات   اخلفيف  .١٥
ــو  املخلّع  .١٦ ــماعِ حيل يف األس ــع   مستفعلن مفعـوالت فَعـلُ   *  مخلَّ
  مستفعلن مفعوالت مسـتعلُ  *  منسرِح فيـه يضـرب املثَـلُ     املنسرح  .١٧
  لُتفعلن فاعلن مستفعلن فعمس *  إنّ البسيطَ لديه يبسطُ األمـلُ   البسيط  .١٨
  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلُ *  طويلٌ له بني البحـور فضـائلُ    الطويل  .١٩
  فعلن فعلن مستفعلن مفعـولُ  *  هذا حلْن عن الـدبييت قولـوا    الدوبيت  .٢٠
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وتسهيالً حلفظ املفاتيح وتفاعيلها كُتبت التفعيلة األخرية جمانِسةً   
، وذلك من باب التصريع، حيث جيب إشباع لقافية الشطر األول منه

حركتها األخرية لإلطالق، ليبقى وزا مساوياً لوزن التفعيلة األصلية املنتهية 
: ، وقولنا)فعولن) = (فعولُ: (، وقولنا)متفاعلن) = (متفاعلُ: (فقولنا. بالنون

)وهكذا)..فاعالتن) = (فاعالت.  
يقاعي، أو حبره الذي كُتب وميثل شطر البيت الشعري عادةً نسقَه اإل  

جمموعة التفاعيل اليت  - موسيقياً-ذلك أن كلمات الشطر تقابل . عليه
  .يتركب منها ذلك الشطر

، فقد انفردت كل منهما وألمهية التفعيلة األخرية من كل شطر  
، )١()العروض(باسم خاص، حيث تسمى آخر تفعيلة يف الشطر األول باسم 

، يف حني يسمى ما )٢()الضرب( الشطر الثاين باسم وتسمى آخر تفعيلة يف
، سواء أكان الشطر مؤلَّفاً من أربع تفاعيل، أم )حشواً(سوامها من التفاعيل 

  .ثالث تفاعيل، أم تفعيلتني
    

                                         
وقد مسيت هذه . كعلم) عروضال(بودنا لو استخدم هلا مصطلح آخر، لتمييزه عن مصطلح ) ١(

 .التفعيلة عروضاً العتراضها وسط البيت، وهي مؤنثة، وجيوز فيها التذكري

 .من الشطر األول) العروض(سمي بذلك ملماثلته . الضرب؛ يعين املثْل والشبيه) ٢(
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    البيت الشعريتقسيم     
      
  )العجز(الشطر الثاين     )الصدر(الشطر األول   
        

عن رفما أُقص توفإذا صح ندى  
  

  ما علمت شمائلي وتكَرمـي وكَ *
  ه//ه ///   ه// ه///ه  //ه  ///  *  ه//ه ///   ه// ه///ه  //ه  ///  

ــاعلن  متفاعلن متفـاعلن  ــاعلن  متفاعلن متفـاعلن   *  متف   متف
ــو ــروض  حشـــــ ب  حشـــــــو  *  عــر   ضـ

  
  السيف أصدق أنباًء من الكتـبِ 

  
* بني اجلد احلد هـبِ  يف حدواللّع  

  ه///   ه//ه/ه/ه  //ه/ه //ه/ه/  *  ه///    ه// ه/ه/ه  ///ه  //ه/ه/  
  فعِلن   مستفعلن فاعِلن مستفعلن  *  فعِلن   مستفعلن فعِلن  مستفعلن
  ضرب  حشـــــــــو  *  عروض  حشـــــــــو

  
  صفحنا عن بين ذُهـلٍ 

  
  القـوم إخـوانُ  : وقلْنا *

  ه/ه /ه //  ه/ه /ه //   *  ه/ه /ه //  ه/ه /ه //   
ــاعيلن ــاعيلن  مف ــاعيلن  *  مف ــاعيلن  مف   مف
ــو ــروض  حشـ ــو  *  ع   ضـــرب  حشـ
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  :أشكال البيت الشعري
وهو ما جاءت تفاعيله تامة العدد، بغض النظر عما أصاا من تغيريات : التام -١

  : ومثَله من البحر الكامل، قول عنترة). أو زحاف(عارضة 
ندى عن رفما أُقص توفإذا صح  

  
  ما علمت شمائلي وتكَرمـي وكَ *

  ه//ه ///ه  //ه ///ه   //ه  ///  *  ه//ه ///ه   //ه  ///ه   //ه  ///  
  متفاعلن     متفاعلن   متفاعلن   *  متفاعلن     متفاعلن     متفاعلن 

  
  

، كالضرب )علّة(، ما أصاب عروضه أو ضربه تغيري الزم عندناومن التام  
  :من الكامل، شريطةَ بقاء التفاعيل على عددها، حنو قولنا) فاعلْمت(

  قدس يا وجداً تجذَّر يف دمـي يا 
  

  وامتد فاكْتحلَت بـه األعضـاءُ   *
  ه/ه /ه / ه  //ه  ///ه   //ه /ه / *  ه//ه ///ه  //ه /ه /ه   //ه /ه /  

  متفاعـلْ متفاعلن     متفاعلن    *  متفاعلن     متفاعلن    متفاعلن 
  

   :من الكامل أيضاً، حنو) متفا(مع الضرب ) متفا(ومثله العروض   

  أنا يف بعادك مـدنف ولَهـاً  
  

*  ـدجبوبةُ الوشوانِحي موج  
  ه/ه /ه  //ه/ه /ه  //ه ///  *  ه///ه    //ه  ///ه   //ه  ///  

  تفاعلن    متفاعلن   متفام   *  متفاعلن     متفاعلن     متفا 
  
  

فإذا كان البحر . ما حذف منه تفعيلة واحدة من كل شطروهو : ازوء -٢
سداسياً كان جمزوؤه ه سداسياًرباعياً، وإذا كان البحر ثُمانياً كان جمزوؤ .

  :ومثاله من الكامل
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  وطَن النجومِ أنا هنـا 
  

  حدق أتذْكُر من أنا؟ 
  ه//ه /// ه  //ه /ه /  *  ه//ه  ///  ه //ه  ///  

  متفاعلن    متفاعلن   *  متفاعلن     متفاعلن 
  :ومثاله من املتقارب

  وأمُأل يومي مشوسـاً 
  

  وأزرع ليلي بـدورا  *
  ه/ه //ه  /ه /  //ه // *  ه/ه //ه  /ه /  //ه//   

  فعولُ   فعولن   فعولن *  فعولُ  فعولن  فعولن 
  

  .هو ما حذف منه تفعيلتان من كلّ شطرو: املنهوك - ٣
نوسع داللته ليشمل ولكننا . وال يقع النهك عند العروضيني إالّ يف الرجز

فإذا كان البحر سداسياً صار ثنائياً، وإذا كان مثانياً . كلَّ البحور املتماثلة
  : ومثاله من الرجز. صار رباعياً

ــا  ــتيني   فيها جذَع *  لي
  ه//ه  / ه/ *  ه//ه /ه  /

ــتفعلن ــتفعلن *  مس   مس
  :ومثاله من املتقارب

ــه ينــا ه   وقَفْن
  

  ـهيبأطاللِ م  
  ه/ ه//   ه/ه//   ه/ه//    ه/ه//  

  فعولن   فعولن   فعولن  فعولن 
  

وكما امتنع اجلَزُء يف البحور املتناغمة، ميتنع النهك فيها أيضاً، وذلك   
  .متثل البحر الساذج املوافق هلالبقاء تفعيلة واحدة يف كل شطر، 
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أي على ( كُتب على نظام الشطر الواحد من التاماتوهو ما : املشطور - ٤
  .)أنصاف األبيات

نوسع داللته ولكننا . أيضاً عند العروضيني إالّ يف الرجز )الشطْر(وال يقع 
، وإذا كان مثانياً ثالثياًفإذا كان البحر سداسياً صار . ليشمل كلَّ البحور

  . )ة عليه موصوالًشريطة الكتاب( صار رباعياً
  : السريعومثاله من 

  راغـبِ  ضاقت األرض علـى  ما
ــب الــ    طَّلــارِبِي   رِزق وال ه
  طالـبِ  رض علـى بل ضاقت األ  
  اجِـبِ أصبح يشكو جفْـوةَ احل   
  ه//ه /ه     //ه /ه /   ه    ///ه /   

  مستعلن       مستفعلن      فاعلن
  :ومثاله من املتقارب

  قيقـي وقَبلَ الصـباحِ احل  أال امشِ
ــبِ   ســقِ سن ــا يف الطري   ق آمالَن
ــروقِوجنــين األشــعةَ قبــلَ ال   ش  
  ه/ه //ه     /ه /   //ه //ه   /ه //   
  فعولن   فعولُ    فعولن     فعولن 
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ولقد دأبت كتب العروض على دراسة البحور دراسةً تقليدية   
!! مكررة، فهي تبدأها بالبحور املركبة املعروفة كالطويل والبسيط واملديد

وإنّ الكتب القليلة اليت بدأت بالبسائط من البحور، كانت تبتدئ دراستها 
ن الوزن، متناسية الضرورة التربوية يف من الشكل التام إىل املُقَصرات م

التدرج فيه من البسائط إىل املركبات، سواًء يف ترتيب التعليم؛ أعين 
  . األوزان جمتمعة، أو داخل الوزن ذاته

عما  تقدمه  بطريقة خمتلفة كلياًوسنعمل هنا على تقدمي األوزان   
فنتعرض إىل ، فنبدأ بالبسائط من األوزانكتب العروض األخرى كافّة، 

إىل  - تدرجيياً-اليت تتركب منها، لننتقل ا  وحداا الوزنية األوىل
. ، حىت نصل بالوزن إىل شكله التام املعروفاالقترانات األكرب فاألكرب

معتقدين أن تلك هي الطريقة األجدى، اليت يترسخ ا إيقاع البحر يف 
 .احلس، وتستقر ا موسيقاه يف النفس
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  لكاملالبحر ا -١
حبر ساذج، مجيل اإليقاع، واسع االنتشار قدمياً وحديثاً، يقوم إيقاعه 

 ).ه//ه/ه/متفاعلن (وبديلها  )ه//ه///متفاعلُن (الوحدة الوزنية  تكرارعلى 
وتبعاً لعدد مرات التكرار، فإنه ميكن استنتاج العديد جداً من قوالب هذا 

  :البحر، ومنها
  
  متفاعلن  .١
٢.  فاعتلنمفاعتلن م  
  متفاعلن متفاعالن  .٣
  متفاعلن متفاعالتن  .٤
  متفاعلن متفاعلْ  .٥
  متفاعلن متفا  .٦
  متفاعلن متفا  .٧
  متفاعلن  متفاعلن  *  متفاعلن  متفاعلن  .٨
  متفاعلن  متفاعالن  *  متفاعلن  متفاعلن  .٩
  متفاعلن  متفاعالتن  *  متفاعلن  متفاعلن  .١٠
  متفاعلن  متفاعلْ  *  متفاعلن  متفاعلن  .١١
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  متفاعلن متفاعلن متفاعلن  .١٢
  متفاعلن متفاعلن متفاعلْ  .١٣
  متفاعلن متفاعلن متفا  .١٤
  متفاعلن متفاعلن متفا  .١٥
  اعلن متفاعلن متفاعلنمتف  *  متفاعلن متفاعلن متفاعلن  .١٦
  متفاعلن متفاعلن متفاعلْ  *  متفاعلن متفاعلن متفاعلن  .١٧
  متفاعلن متفاعلن متفا  *  متفاعلن متفاعلن متفا  .١٨
      متفاعلن متفاعلن متفا  *  متفاعلن متفاعلن متفا  .١٩
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ــاعلن   -١   متف
وهو قالب مستحدث غري . بحر، ألنه وحيد التفعيلةأبسط قوالب ال  

خليلي، يصلح أن يكتب عليه املتدرب أمثلةً عديدة، إىل أن يستقر إيقاعه يف 
  :حممد العيديقول . طبعه، فينتقل إىل ما يليه

  

ــر بــا لَلْع   ي
  رالقَم فسخ  
  ى احلَلَكغَش  
   الفَلَـك هوج  
  را الكَدرو ع  
  فْوص  ـرالبش  
  ه//ه  /ه  /   

  .ويالحظ التبادل اإليقاعي بني التفعيلتني؛ األصيلة والبديلة، دون أي تفضيل
  

  

  متفـــاعلن    متفــاعلن  -٢
قد يلزم الشاعر هنا نفسه الفصلَ بني الشطرين؛ تفعيلة واحدة لكل   

  :كما يف قول أيب شادي. شطر
ــدمي    يــا مهجــيت     ال تن
ــي    حسيب النوى     فلْترحم
ــي    أحلى املـىن      أنْ تنعم
ــي    فترنمــــي     وترنمـ
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ــمي     أتبســـمِ    وتبسـ
  ه//ه   ///    ه//ه   ///   

  

  :كما يف قول بديع الزمان اهلمذاين.  وقد يكتبه شعراً متصالً
  ـمد يف الطُّلـى /السيف يغـ

   ـري حميف الكُلـى  /والر كَـز  
  جح بيتــرٍ بـالفَال  /ـوم  
  ه//ه /ه /ه           //ه  ///     

  
ــاعالنْ   -٣ ــاعلن متف   متف

وهو ذات سابقه، ولكن بزياد حرف ساكن إىل آخره، مما جيعله   
  :مستقالً بذاته، يقول حممد هاشم رشيد

ــرا   ــذا ت ــراه/ه أال ت ه  
  فح من رباه/والطيب ينـ  
    ـفّتاهض كـمنا تضوه  
  سر احليـاه / لتغوص يف   
  ه ه//ه /ه /ه      //ه ///  
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٤-   التنــاع ــاعلن متف   متف
  :يقول حممد هارون احللو. وهو مما زيد على آخره متحرك وساكن

  نشوى ترنح يف البطـاحِ   
  هزج الصباحِ/ قد شاقَها   
  أى وشـاحِ / وترف يف   
  ه/ ه//ه /ه /ه     //ه ///  

  
ــلْ   -٥ فاعتلن مــاع   متف

وواضح هنا أن التفعيلة الثانية تنقص عن أصلها حرف النون الساكن، مع 
  :ومثاله قول املعري. التزام سكون الالم

  س فؤادي/سلَبت لَميـ  
   ــت ــواد/ وترحلَ بِس  
  ه/ه ///ه        //ه ///   

  :وقول ابن عبد ربه
  هـوي رةَ لَ/أطْفَت شرا  
  دبش تلَووي/ودع ةد  
  ه/ه ///ه       //ه ///   
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  متفــاعلن متفــا   -٦
  :يقول زكي قنصل. وينتج عن حذف الوتد األخري من التفعيلة األصلية

  ــبلَد /يا زينةَ الـ  
  كَبِـدي / سريي على  
  وغدي/ لك حاضري  
  ز يـدي /لك ما تحو  
  ه/// ه      //ه  ///   

  
ــا   -٧ ــاعلن متف   متف

وهو كسابقه، ولكن مع التزام سكون التاء يف الضرب، وهذا من مستلزمات 
  :القافية، يقول زكي قنصل

  فَجـرِ /حسناُء كالـ  
  ـعمرِ/يف ميعة الـ  
  ـثَغرِ/معسولةُ الـ  
  ـشعرِ/معقودةُ الـ  

  أهـلِ / تحيى بِال   
  لِأص/مجهولةَ الـ  
  ـفُلِّ/يا زهرةَ الـ  
  سهلِ/يف وجنة الـ  
      ه/ه /ه     / /ه /ه/   
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ــاعلن  -٨ ــاعلن متف ــاعلن     متف ــاعلن متف   متف
  :يقول املؤلف . وهو وما يليه من جمزوءات الكامل. قالب شهري

  هكُم الوضي/ترنو لوجـ    ـسد جنْمةً/إني ألحـ  
  نكُم السنِي/مست جبيـ    بِطُ نسمةً/وأبِيت أغْـ  
  يسلو أحبته الشجِي    دكُم وهلْ/لَم أسلُ عهـ  
  يَءةُ تلْتجِ/فيه الْمرو    ـن لمرتِلٍ/إني أحنـ  
  حظّي الشقي/ عنه فَيا     ذبين النوى/أهفو وجيـ  
  ه//ه /ه /  ه     //ه/ه/     ه//ه ///  ه     //ه /ه/   

  
ــاعلن   -٩ ــاعلن متف ــاعالنْ    متف ــاعلن متف   متف
  :يقول املؤلف. قالب شهري، وعليه شعر كثري  

  بِ إذاً تسري/فَعلى القلو    هي إنْ خطَـت /يا حبذا  
  ن لَها سرير/فَمن اجلفو    هي إنْ غَفَـت /يا حبذا  
  ِء به تطري/ـلَق للفَضا    الضحكات تطْـ/حبذايا  
  القلب الغرير/ ر وحبذا    القلب الطّهو/ يا حبذا   
  تباهلُمـو / ما أنش دأظا    بع بِه م/ النسـور فري  
  وـ فَهياهلُمو/اخلَل نم ي     هتمِ ولَي / يبقى صـغري  
  ه ه//ه /ه /ه   //ه ///     ه//ه  ///ه    //ه ///    
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ــاعلن   -١٠ ــاعلن متف ــاعالتن    متف ــاعلن متف   متف
  :يقول رامي. شعر كثري - قدمياً وحديثاً-قالب مشهور جداً، كُتب عليه 

  وجد شؤونه/ وتنِم عن     ضحه عيونه/الصب تفْـ  
  ـتلُه دفينه/والداُء أقْـ    ـتمنا اهلـوى /إنا تكَتـ  
  القلوقس قَلْـ/تلْ لفَه ب  

  
  يب من يلينه/بِك يا حبيـ  

  ه/ه//ه/ه /ه      //ه ///     ه//ه ///ه       //ه ///   
  

ــلْ     متفاعلن متفـاعلن   -١١ فاعتلن مــاع   متف
  :يقول ابن املعتز

   ها/ وعزميةتيالـ    أنض ماً منزح/ماتزع  
  سطْوات/ إالّ  لذي     باطالً هب/واحللْم يذْ  

  ه/ه /ه /  ه   //ه /ه/     ه//ه ///ه   //ه /ه/    
  

ــاعلن  -١٢ ــاعلن متف ــاعلن متف   متف
  :يقول ابن سهل األندلسي

  ىأحورِو/حبب أحـ د/كَلف الفؤا  
  من جوهرِ/ ري كوثَر /يف فيه يجـ  
  له تدمج/ـرِ /قْـيف اخلالِ نبنطَةُ ع  
      ه//ه ///ه     //ه /ه /ه    //ه ///  
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  متفــاعلن متفــاعلن متفاعــلْ  -١٣
  :يقول حممد مصطفى محام

   نيا كُلَّ م / بجعم هو / ـاهيت  
  واجلاه/برك الغىن /إنْ كانَ كَبـ  
  ر سواه/ال كبيـ..بر/فاُهللا أكْـ  
  ه/ه ///ه    //ه ///ه    //ه/ه/   

  
ــا  -١٤ ــاعلن متف ــاعلن متف   متف

  :يقول حسن كامل الصرييف
  وأنا األبِي الـدمعِ يف املحـنِ    
  تطغى علي نوائـب الـزمنِ    
  يهـنِ / بـالعزمِ ملْ  / فأصدها   
  ه///ه   //ه /ه /ه     //ه ///  

  
ــا  -١٥ ــاعلن متف ــاعلن متف   متف

  :صرييف أيضاًيقول ال
  نعمى/أولَيته الـ/ كم ناطقٍ   
  لّوما/ت تعجلَ الـ/فإذا ونيـ  
  دبضى يوم/ هحدلُ مـا / دذَم  
      ه/ه/ه    //ه ///ه     //ه ///   
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ــاعلن    متفاعلن متفـاعلن متفـاعلن    -١٦   متفــاعلن متفــاعلن متف
لبحر، وعليه شعر كثري لعلّ أشهره معلقيت لبيد وهو الصورة الرئيسية ل  

  :وعليه أيضاً قول عروة بن أذينة. ابن ربيعة العامري، وعنترة العبسي
  دك ملّهـا /زعمـت فـؤا  /إنّ اليت

  
  ت هوى هلا/ك وقدخلقْـ/خلقَت هوا  

  م فَصـاغَها /كَرها النعيـ/بيضاُء با
  

  قَّهـــا / بلَباقـــةلّهـــ/ فأداوأج  
  ت لصاحيب/يتها فقلْـ/منعت تحيـ  

  
  وأقَلّهـا /ثَرهـا لنـا  /ما كانَ أكـ  

  ه//ه///ه   //ه ///  ه   //ه /ه /     ه//ه///ه   //ه ///ه     //ه ///  
  :وعليه أيضاً قول مروان بن أيب حفصة

  ـيِ خيالَها/ئرةً فَحيـ/طَرقَتك زا  
  

  داللَها ِء/ـلطُ باحلَيا/بيضاُء تخـ  
  د، ومثلُها/دك فاستقا/قادت فؤا    

  
  فأمالَها/ ب إىل الصبا/قاد القلو  

  حة روضة/طَرقَت بنفْـ/  وكأنما    
  

  ـعِ ظاللَها/ديم الربيـ/سحت ا  
  ه//ه///   ه //ه /// ه //ه / ه/    ه//ه ///ه   //ه ///ه   //ه ///     

  
١٧-  تلن مفاعتفـاعلن  متلن مفاعـلْ      فـاعتلن مفـاعتلن مفاعتم  

  .من أكثر قوالب البحر الكامل استخداماً، وعليه شعر كثري
  :يقول املؤلف 
  وأمـان / مـةُ جـة   /هذي محا

  
  وأمـاين /قليب ندى/ حطّت على  

  ف عشـيةً /عش األليـ/رفّت على  
  

  ترضوفاخض/ هباتنج / نـانبِح  
  أرجائـه / حيها علـى  /مدت جنا  

  
   من هتبها / وحتغريد / بأغـان  

  لُ يلفّها/سحر احلال/الشعروالسـ  
  

  رحمنِ/رق نفْحةُ الـ/وبِها ترقْـ  
  ه/ه/ه/ه     //ه ///  ه  //ه ///    ه//ه///ه   //ه /ه /ه     //ه /ه /  
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ــا   -١٨ ــاعلن متف ــاعلن متف ــا م    متف ــاعلن متف ــاعلن متف   تف

  . وعليه شعر كثري جداً
  :يقول خري الدين الزركلي

  سـكَنا / ألفَت وال / ال ساكناً     الوطَنـا /ـد فراقها/العني بعـ  
ـ  / ريانةٌ     وسـنا / أالّ تحس كَـرى وال      ــلَقَها /بالدمعِ أقْـ
  نِحـة /يف كـلِّ سـا  /كانت ترى  

  
  حسـنا / تت ال ترى/باحسناً ف  

  ه/// ه    //ه /ه /ه  //ه /ه /     ه///ه    //ه /ه /ه    //ه /ه /   
  :وللمؤلف

  ــطَلق /يل السود تنـ/عبر الليا  
  

ـ /يا تارِك الـ     تـرِق /أيام تحـ
  طقَـةً /بالْمجـد نـا  / يا جبهةً     

  
ــأْ/ يــا غُــرةً    ت زــالع ــق/ب لت  

ــاإنَّ ال     ــر ال/رم مــةٌ/لَ الْح   هثَ
  

  عبق/ها الطيب والـ/عطْشى جفا  
  ضـنها /ك لَها لتحـ/فامدد يديـ    

  
  ألَـق /فق عندها الـ/يزهو وخيـ  

  ه///ه    //ه ///ه     //ه /ه /     ه///ه     //ه ///ه    //ه /ه /     
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ــا   -١٩ ــاعلن متف ــاعلن متف ــاعلن     متف ــامتف ــاعلن متف   متف
  . قالب مجيل، عليه شعر غزير أيضاً

  :يقول الشريف الرضي
  رمر يـا /ولقدعلى د ت/ ـمرِه  

  
  نهـب / بيـد البِلـى   / وطُلولُها   

  لَغبٍ/ تى ضج من/فوقفْت حتـ    
  

  ركْب/ج بعذْلي الـ/نِضوي ولَجـ  
     تـذْ  /وتلفّتعيين فم/ ـتيفخ  

  
  ــقلْب /لُ تلفّت الـ/ني الطلوع  

  ه/ه/ه      //ه ///ه    //ه /ه /      ه///ه     //ه /ه /ه   //ه ///    
  :وللمؤلف

  عهدي/دديـي وج/عودي إلَيـ  
  

  ـصد/ـق مرارةَ الـ/أنا ال أطيـ  
  ولَهاً/ دك مدنف/أنا يف بعا    

  
  ـوجد/مشبوبةُ الـ /وجوانِحي  

  وجفَت / يا بالضىن/ذي احلَناه    
  

  سهد/أجفانُ بالـ/واخضلّت الـ  
  ه/ه/ه      //ه /ه/ه    //ه /ه /      ه///ه     //ه /ه /ه    //ه /ه/     
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  البحر الوافر -٢
حبر غنائي مرن، واسع االنتشار قدمياً وحديثاً، له إيقاع مألوف 

 وبديلها) ه///ه //مفاعلَتن ( ومجيل، يقوم على تكرار الوحدة الوزنية
وتبعاً لعدد مرات التكرار، فإنه ميكن استنتاج العديد . )ه/ه /ه //مفاعلْنت (

  :جداً من قوالب هذا البحر، ومنها
  

  مفاعلَتن  .١
  مفاعلَتن مفاعلَتن  .٢
  مفاعلْنتمفاعلَتن   .٣
  مفاعلَتن مفاعلَتن  *  مفاعلَتن مفاعلَتن  .٤
٥.  لَتنمفاعلَتن   *  ن مفاعلَتنمفاعلْتمفاع  
  مفاعلَتن مفاعلَتانْ  *  مفاعلَتن مفاعلَتن  .٦
  مفاعلَتن فعولن  *  مفاعلَتن فعولن  .٧
  مفاعلَتن مفاعلَتن مفاعلَنت  .٨
  مفاعلْنتمفاعلَتن مفاعلَتن   .٩
  مفاعلَتن مفاعلَتن فعولن  .١٠
  مفاعلَتن مفاعلَتن فعولن  *  مفاعلَتن مفاعلَتن فعولن  .١١
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١-  ــم   اعلَنتفَـ
  :كما يف قولنا

  هفاَ كَبِـدي   
  إىل بلَـــدي    
  وأرقَــــين    
  إىل وطَـــين    
  بريــق ســنا    
ــا     ــر هن مي  
  ه/ / /ه / /     

  
ــاعلَنت  -٢ ــاعل  *  مفـ   نتمفـ

  

 كما يف. يلتزم الشاعر هنا الفصل بني التفعيلتني؛ واحدة لكل شطر  
  :قول عبد اللطيف أبو السمح

فَعـج ننهــلْ       هنـا املَنهـلْ    
  نـــا ريـلْ     هحأم نمل  
  عــب ــا ش   لمن أقْحـلْ     هن
   ه/ه /ه  / /      ه/ / /ه  / /    
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ــاعلَنت    -٣ ــاعلَنت مف   مف
وهو ذات سابقه، إال أن الشاعر يكتبه شعراً متصالً، كقول حممود حسن 

  :اعيلإمس
  ق يف جسدك/أنا األشوا

  نُ يف كبِـدك /أنا النريا  
  حريق يدك/ أنا املاضي  
  رحيق غَـدك / أنا اآليت  
  ه///ه  //ه     /ه/ه  //   

  
ــاعلْنت    -٤ ــاعلَنت مف   مف

  

وهو ذات سابقه أيضاً، إال أن القافيةَ ألزمت الشاعر استخدام البديل 
  :يقول حسني سراج. الضربيف ) ه/ه/ه//مفاعلْنت (
  

  هوى العذْري/أتدري بالـ
ــواقي    ــري/ وأش إذا تس  
ــاسٍ   ــرِ/ وأنف ــن العطْ م  
  مة الفجـرِ /ترِف كنسـ  
  ه/ه /ه / /ه   / / /ه  / /   
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ــاعلَتن  -٥ ــاعلَتن مف ــاعلَتن    مف ــاعلَتن مف   مف
  :يقول شوقي

   رــحس بِــه /ــهميتال    يـكيفْنج /هلَمعي ـك  
   ــه عذِّبما/ ترِهبِســح     هــد ــه/ وتوجِ مدعوت  
  ـعه دمه/جرى يف دمـ    غَرام بِـه /إذا جد الـ  
  ه///ه //  ه    /ه /ه //     ه///ه //ه    /ه /ه  //  
  

ــاعلَتن   -٦ ــاعلَتن مف ــاعلْنت    مف ــاعلَتن مف   مف
) ه/ه/ه//مفاعلْنت (ه أيضاً، إال أن الشاعر يلزم نفسه بالبديل وهو ذات سابق

  :يقول أبو ريشة. يف الضرب، وذلك لضرورة القافية
  نف العـاين /عتاب املد    ـمعي مني/قفي لن تسـ  
  وأشـجان /ك من وجد    طَرت كفّا/خذي ما سطْ  
  ـك أحلاين/بِوحيٍ منـ    ملـا هـزت  /صحائف طا  
  نَ يهـواين /وقويل كـا     ـر حاملـة /وسريي سيـ  
  ه/ه /ه //  ه   /ه /ه //    ه///ه //  ه      /ه /ه //   
  
  

ــاعلَتن   -٧ ــاعلَتن مف   مفــاعلَتن مفاعلتــانْ    مف
  :تقول روحية القليين. وهو كسابقيه، مذيالً بزيادة ساكن إىل آخره

   الـدنيا بِ/ إذا ضاقت أر    ي جوفمن/ غـري اْهللا ه  
  ـميت إالّه/يبدد ظُلْـ    ياةُ فمـن ح/وأظلَمت الـ  
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  أرق نِـداه / طَهور ما     عروقِ دم/ويهتف يف الـ  
  جهِلْت مداه/ن حباً قد    إلـه الكَـو  / أحبك يـا    
  ه ه///ه //ه   /ه /ه //    ه/ه /ه / /ه      ///ه //   
  

ــ   -٨ ــولن مف ــاعلَتن فع   اعلَتن مف
  :يقول ابن سهل األندلسي

لَه تقِ/شكَواحلُر نهابـا /الْـ/مت  
ـ / فأسداها    عـذابا /مراشفَه الـ

 نا الـ/ ومالَ وقَدطارحتابـا /تع  
  ت غُصنا/ئر ناجـيـ/كأني طـا

  ه/ه / / ه   /ه /ه // ه   /ه /ه //
  

٩-   ــاع ــاعلَتن مف ــاعلَتنمف   لَتن مف
  :يقول سيد قطب  

لَم عالَيـ/تميف الع دعي/عستـرِ م  
لَم يف الكَـ/تعالَي دعي/عجتنم ـون  

هقيـ/ـوغُولُ الدبرِ الي/عدوال ي  
  ه///ه //ه   /ه /ه //  ه   /ه /ه / / 
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ــاعلْنت    -١٠ ــاعلَتن مف ــاعلَتن مف   مف
  .يف الضرب لضرورة التقفية) مفاعلْنت(ات سابقه، مع التزام البديل وهو ذ

  :يقول سيد قطب
  ن مفْقـود /ئع يف الكَـو /كالنا ضا

 فدفَال ه/يف األر لَه/ ـهودشضِ م  
  ـبِ موعود/لَه يف الغيـ/وال أملٌ 

  ه/ه /ه //  ه    /ه /ه //ه   ///ه //
  

١١-  ن مفاعلَتن فعـولن مفاعن فعـولن      لَتلَتن مفـاعلَتمفاع  
  . وهو القالب الرئيسي للبحر، وعليه أكثر قصائده  

  :يقول انون
  ك ليلى/ضممت إليـ/بربك هلْ

  
  ت فَاها/حِ أو قبلْـ/قُبيلَ الصبـ  

   لْ رفّتقُرو/وه نُ ليلـى /عليك  
  

  نـداها / حوانة يف /رفيف األقْـ  
  سكيق م/فُالً وسحـ/نَّ قَرنـكأ  

  
  نَ فاها/ديات شملْـ/وصوب الغا  

  ه/ه//ه     ///ه //ه     /ه /ه //     ه/ه //ه     /// ه //  ه  ///ه //   
  :ومنه قول املتنيب

إذا غامر/فيف شر ـرومِ / تم    عـ/ فال تقْنجنـومِ /بِما دونَ الن  
املَو مـرٍ /فطعيف أم حقـريٍ / ت    مِ املَورٍ/كطَعيف أم عظـيمِ / ت  

  ه/ه//ه    /ه /ه //ه     /ه/ه //     ه/ه //ه   /ه/ه //ه     /ه/ه // 
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  جزحبر اهلَ -٣
نه إحبر جاهلي، له جرسٍ غنائي أخاذ، غين باخلفّة والطرب، يقال 

إيقاعه يقوم . مسي بذلك لكثرة ما كانت العرب زج به، أي تتغنى وتترنم
، /)ه/ه//مفاعيلُ ( وبديلها) ه/ه/ه//مفاعيلن (على تكرار الوحدة الوزنية 

  . وهو بديل حسن وشائع كاألصل، سواء يف حشو البيت أم عروضه
  :وتبعاً لعدد مرات التكرار، فإنه ميكن استنتاج العديد من قوالب هذا البحر

  مفاعيلن  .١
  مفاعيلن مفاعيلن  .٢
  نْمفاعيلن مفاعيال  .٣
  )١(مفاعيلن فعولن  .٤
  مفاعيلن مفاعيلن  *  مفاعيلن مفاعيلن  .٥
  مفاعيلن مفاعيالنْ  *  مفاعيلن مفاعيلن  .٦
  مفاعيلن مفاعيلْ  *  مفاعيلن مفاعيلن  .٧
  مفاعيلن فعولن  *  مفاعيلن مفاعيلن  .٨
  مفاعيلن فعولن  *  مفاعيلن فعولن  .٩
  مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن.١٠

  
  
  
  

                                         
  ).مفاعيلن(من التفعيلة األصلية ) لن(بسقوط ) ه/ه//مفاعي (أصلها ) ١(
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ــ   -١   اعيلنمف
بعد سكون ) مفاعلَنت(وهذا أقرب ما يكون إىل إيقاع البحر الوافر   

  :ونضع له للتمثيل قولنا. الالم فيها، وليس له زحاف هنا
  على قليب

  سطا حبي  
  بال ذنـبِ   
  فيا ربـي   
ــر دريب     أنِ
  ه/ه /ه //   

  
ــاعيلن    مفــاعيلن  -٢   مفـ

  :، كما يف قول األعظميقد يلتزم الشاعر الفصل بني التفعيلتني
  بدت تسري    مع الفجـرِ   
  ماتــي سالعطْـرِ     ن نم  
  ه/ه /ه //      ه/ه /ه //   

  :وقد يكتبه شعراً موصولَ الشطرين
ــاعيلن  ــاعيلن مف   مف

  :كما يف  قول سامل حقّي
  ـبلَ اهلَجـر /ولَما أقْـ

وونادى الـم/روالبح ج  
  الفجررىب /وغنى يف الـ
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  لد اجلَـرسِ /نشيداً خا
  دعوت الرب يف مهْسِ

والـنفْسِ /لريعى ت أَم  
  ه/ه /ه //ه    /ه /ه //

  
  مفــاعيلن مفــاعيالنْ    -٣

   :بزيادة حرف ساكن إىل آخره، يقول عبد الغين النابلسي

  لَ غُصنِ البـانْ /تثنى مثْـ
ـ /غزالٌ نا األجفـانْ ع س  

  يف أشجانْ ـه/فؤادي منـ
  ه ه/ه /ه //   ه   /ه /ه // 

  
ــولن    -٤ ــاعيلن فع   مف

   :حبذف سبب تام من آخره، يقول الوشاح

  

  ــصباحِ /وخود كالـ
  ــوشاحِ /تثَنت يف الـ  
ـ      ــرياحِ /كغصنٍ بالـ
  ه/ه //ه       /ه /ه //   
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ــاعيلن  -٥ ــاعيلن مف ــاعيلن    مف ــاعيلن مف   مف
  :ئيسي للهزج، وعليه معظم أمثلته، يقول الشريف الرضيوهو القالب الر

  ا كنتأم / احلـي مع  
  

  لّينانَ و/صباحاً حيـ  
     وقد صاح / ْـدبِنا ا  

  
   ــن ــا/ إىل أي   إىل أين

ـ / لَنا كلُّ        غُالمٍ همـ
  

  رِد الْحينـا /مه أنْ يـ  
     قـببأقْـدامٍ / لنا الس  

  
  دإىل املَج / يسـاعنات  

    إذا ساو/نم مـيا الض  
  

  ضِ غالَينا/على األعرا  
    الداعي/إذا ما ثَو بو  

  
  نا / إىل املوتيتـداع  

  ه/ه /ه /     //ه /ه //    ه/ه /ه //ه    /ه /ه //    
  

ــاعيلن  -٦ ــاعيلن مف   مفــاعيلن مفــاعيالنْ     مف
  

  :بزيادة حرف ساكن إىل تفعيلة الضرب، يقول الزركلي
  خلّفْل نما امليدانْ/ـمت  

  
  ـغة القـرآنْ /فَقيدي لُـ  

  دبٍ ضـخمٍ /عمادا أَ    
  

  ســخِ البنيــانْ/رفيــعٍ را  
  ـلَك غابـا /شهابا فَـ    

  
  لَك األزمـانْ /معاً يف حـ  

  ذُ كانَ النا/صراع منـ    
  

  د والوجدانْ/س بني الفَقْـ  
  ه ه/ه /ه //   ه   /ه /ه //     ه/ه /ه //  ه   /ه /ه //    
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ــاعيلن   -٧ ــاعيلن مف ــلْ    مف ــاعيلن مفاعي   مف
  :حبذن النون، وإسكان ما قبلها، يقول ابن سناء امللك

  يريحـه ت/بقليب منـ  ـــور /وفــيهم أحـــ  
   ــت ــراً/ تعلّقْ غ ــه   رِ تغريـر /وما يف الغر    ب
ـ    ــاًج تأن    مـزِ نـه ي /سباين أنـ ــذْكري/ يث   بت
  ـه تفتري/وجفْن فيـ    ـه تفتيت/وعطْف فيـ  
ـ       ـزنابري/وخصر للـ    بســاتنيِ/ونشـر للـ
  ه ه/ه//  ه   /ه /ه //     /ه/ه //   ه     /ه /ه //   
  

ــاعيلن  -٨ ــاعيلن مف ــولن     مف ــاعيلن فع   مف
  :يقول ابن عبد ربه

ــن    غَليلـي / مىت أشـفي    ــلٍ م يــلِ/ بن   خبي
  طويلِ/سوى احلزن الـ    ـس يل منه/غَزالٌ ليـ  
  جميلِ/من الصبرِ الـ    ـه أخالين/مجيلُ الوجـ  
  عـذولِ / حسـود أو      م فيه من/محلت الضيـ  
  لباغي الضيـ/وما ظهري  

  
  ذَلولِ/ـمِ بالظّهرِ الـ  

  ه/ه // ه    /ه /ه //       ه/ه /ه //ه    /ه /ه //   
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ــولن    مفــاعيلن فعــولن  -٩ ــاعيلن فع   مف
إنه حبر مستعمل وإن كان اخلليل : "قالب خفيف، قال عنه السكاكي  

  :يحكى عن امرئ القيس أشعار ذا الوزن منها] إذ[أمهله،
  نُ فابكي/أال يا عيـ  

  
  لملْكي/ على فَقْدي  

ــاليف   ــايل/ وإت   وجهـد / بِال حرف    لم
*  *  * 

   ــت ــالدا/ ختطّي ــيعت    ب ــا/ وض   قالب
  ـزٍّ     قـدميا / وقد كنتأخا ع / ـدجوم  
  ه/ه //ه    /ه /ه //     ه/ه /     //ه /ه //   

  
  مفـــاعيلن مفـــاعيلن مفـــاعيلن   -١٠

  :يقول عمر فتحي إمساعيل
  سِ يف نفسي/ـريات األمـ/ستبقىذكْـ
ـ /إذا أُصبِـ/ هي السلْوى   يـح أو أمس
  ِء ال ينسـي /ـحِ واإلمسا/وكَر الصبـ

نوهلْ يمجـالُ الـرو  / ىس/ حِ واحلـس  
ـ    نسِح بـاألُ /ــأل األروا /ونور يمـ

  ه/ه /ه //  ه   /ه /ه //   ه     /ه /ه // 
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٤- حبر الرزج  
حبر عذب، خفيف على السمع، قريب من النفس، يتميز إيقاعه 

وهو حبر طيع، سهل الركوب . وسهولة جريانه على اللسانحبركته املتدفقة، 
ورمبا كان الرجز أول أوزان الشعر ). زحافات(لكثرة ما يعتريه من تغيريات 

اليت نطق ا العرب، إذ كانوا يترمنون به دائماً يف ترقيص أطفاهلم، وحداء 
  .إبلهم، وشحذ اهلمم به يف أثناء العمل واحلروب

وبدائلها ) ه//ه/ه/مستفعلن (ار الوحدة الوزنية يقوم إيقاعه على تكر  
وتبعاً ). ه////متعلن (وأحياناً ) ه///ه/مستعلن (و) ه//ه// متفْعلن(الثالثة؛ 

لعدد مرات التكرار، فإنه ميكن استنتاج العديد جداً من قوالب هذا البحر، 
  :ومنها

  
  مستفعلن   .١
  مستفعلن مستفعلن   .٢
  مستفعلن مستفعالنْ   .٣
  مستفعلن مستفعالتن   .٤
٥.   لنمستفعلن فع  
  مستفعلن مفعولْ   .٦
  مستفعلن مفعولن   .٧
  مستفعلن مفعوالنْ   .٨
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  مستفعلن  مستفعلن  *  مستفعلن  مستفعلن   .٩
  مستفعلن  مستفعالنْ  *  مستفعلن  مستفعلن  .١٠
  مستفعلن  مفعولْ  *  مستفعلن  مستفعلن  .١١
  مستفعلن  مفعولن  *  مستفعلن  مستفعلن  .١٢
  مستفعلن  مفعوالنْ  *  علنمستفعلن  مستف  .١٣
  مستفعلن  مفعولْ  *  مستفعلن  مفعولن  .١٤
  مستفعلن  مفعولن  *  مستفعلن  مفعولن  .١٥
  لنمستفعلن  فع  *  مستفعلن  فعلن  .١٦
  مستفعلن مستفعلن مستفعلن  .١٧
  مستفعلن مستفعلن مستفعالنْ  .١٨
  مستفعلن مستفعلن مستفعالتن  .١٩
  مستفعلن مستفعلن مفعولْ  .٢٠
  عولنمستفعلن مستفعلن مف  .٢١
  مستفعلن مستفعلن مفعوالنْ  .٢٢
  مستفعلن مستفعلن مستفعلن  *  مستفعلن مستفعلن مستفعلن  .٢٣
  مستفعلن مستفعلن مفعولن  *  مستفعلن مستفعلن مستفعلن  .٢٤
  مستفعلن مستفعلن مفعولْ  *  مستفعلن مستفعلن مستفعلن  .٢٥
  مستفعلن مستفعلن مفعولن  *  مستفعلن مستفعلن مفعولن  .٢٦
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  مســتفعلن   -١
  

أبسط قوالب البحر، وهو مستحدث بعد اخلليل، يقال إنّ سلَم   
  :اخلاسر هو أول من استعمله يف قصيدة مدح ا موسى اهلادي، منها

موسى املَطَر  
   كَـرثٌ بغَي  
   ـرمهان ثُم  
  ريلُ السدع  
   باقي األثَـر  
   ـرضم عفر  
  رشالب خري  
  ه//ه /ه /    

  
ــتفعلن  -٢ ــتفعلن    مس   مس

  

قد يلزِم الشاعر نفسه بفصل التفعيلتني على شطرين كالذي جاء يف   
  :كتاب نسب قريش، من قول أيب بكر رضي اهللا عنه يف احلسن عليه السالم

  

  ــأَبِي   به النبِـي ش    وا بِـ
  ـهاً بِعلي    ليس شبيـ  
  ه///ه   /      ه///ه    /   

  :متصالً كما يف قول أبو نواس وقد يكتبه شعراً 
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  مستفعلن مسـتفعلن   -٣
  

  احلَمد لَـك  نَّلبيك إ
  شريك لَك/ واملُلْك ال   
  د سألَك/ماخاب عبـ  
   له أنت/ ـلَكحيثُ س  
  ربي هلَك/ لوالك يا   
  ه//ه /ه /ه    //ه /ه /  

  
ــتفعالنْ  -٤ ــتفعلن مس   مس

  :يقول ابن سهل 
  شوقِ معني/الـ مايل على

  ـدمعِ املَعني/إالّ حيا الـ  
  دنيـا وديـن  / احلب يل  
  ه ه/ /ه /ه /ه     //ه /ه /  
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٥-   مستفعلن مسـتفعالتن  
  :أورد ابن سعيد 

  ـود القدميِ/حبرمة الـ
  عهد الكرميِ/وذمة الـ  
  ينْ بـاحلَطيمِ / ردوا زما  
  ه/ه //ه /ه /ه   //ه /ه /  

  :ومن مشتقات هذا القالب كذلك
  مســتفعلن فعلــن  -٦

  :يقول صاحل جودت 
  ـبدرِ/يا هالةَ الـ  

  ـفجرِ/ولَمحةَ الـ    
  جيـري / النيلُ ال     
ــإالّ      يلر/ـــاك   ع
  ه/ه /   ه //ه /ه /    
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   )١(مســتفعلن مفعــولْ  -٧
  :يقول ابن عريب 

  غَيـرانْ /والعاشق الـ  
  بحـرانْ / ن ذاك يفم    
  كتمانْ/يف البوحِ والـ    
  ه ه/ه /  ه    //ه /ه /    

  
٨-  ــولن ــتفعلن مفع   )٢(مس

  :يقول الراضي باهللا . قالب قدمي، عليه شعر كثري
  ك صبري/قد ضاع فيـ  

  يف الغـدرِ / يا راغبـاً      
  ـك أدري/فليس فيـ    
  مـن ضـري  /   منفَعيت    
  ه/ه /ه /ه        ///ه /    

  
  
  

                                         
) فعولن(و) فعولْ(أن ترد على  ،بعدها) مفعوالنْ(و) مفعولن(هنا، وكذلك ) لْمفْعو(جيوز يف ) ١(

  .على التوايل، وذلك بسقوط الفاء كما هو واضح) فعوالنْ(و
  .هذا القالب والذي يليه هو مما يضمه العروض اخلليلي إىل البحر املنسرح خطالً) ٢(
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  مستفعلن مفعـوالنْ   -٩
  :يقول ابن سناء امللك 

  يلْ أشجانْ/من يشتري  
  لألحــزانْ/ أُضــيفُها     
  د حـرانْ /على فـؤا     
  ه ه/ه/ه/ه      //ه //     

  
ــتفعلن  -١٠ ــتفعلن مس   مستفعلن مسـتفعلن     مس

  :يقول ابن زيدون 
  لٍ قصرك/وصـإالّ ب    ال أشـتهي / يا ليلُ طُلْ   
  عى قَمـرك /ما بِت أر    دي قَمري/لَو بات عنـ  
  ه///ه  /ه     //ه /ه/     ه///ه  /ه     //ه /ه /   
  

ــتفعلن  -١١ ــتفعلن مس   مستفعلن مسـتفعالنْ     مس
  :يقول علي حممود طه 

  نَ ربوتين/اعد بيـص    قِ الضيقِ الـ/يا لَلطّريـ  
  لعاشقَين/  قَدرِ خطى    خــطَّ علــى/ ا كأنمــ  
ــجرا   الش /ــه   أهداب عين/ كأنـها    ت حولَ
  ه ه//ه /ه /  ه  //ه //    ه/ /ه / /ه      / / /ه /   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

77



 

  مستفعلن مفعـولْ     مستفعلن مسـتفعلن   -١٢
  :من تلبية هذيل يف اجلاهلية 

   عـن كيلْ / لبـذَيه     قدجلَتـلْ / أدبِلَي  
  وخيـلْ / من إبِلٍ    ركائـب / تعدو ا  
  مجيـلْ  /ـمٍ ماجِد    رب كريـ/ وي إىل  
  ه ه//  ه   //ه /ه /    ه//ه /ه /ه   //ه /ه /  
  

  مستفعلن مفعـولن     مستفعلن مسـتفعلن   -١٣
  :يقول شرف الدين احللي

  أحلّـه / قَتلي من    ت احللَّـه /سلْ فَتيـا   
  وطَلّه/ سفْك دمي    ح يف اهلوى/من ذا أبا  
  نم الهلّلٍ / ويــدم     قليب بـه / لّـهدم  
  ه/ه // ه   //ه /ه /    ه//ه //  ه   //ه /ه /   
  

ــوالنْ     مستفعلن مسـتفعلن   -١٤ ــتفعلن مفع   مس
  :يقول ابن سناء امللك

ـ /قليب لـوا     ـر العشـاق /أنا أميـ   ئ ي اخلَفّـاق  
   ــه ــةٌ/وإنـ   م األحـداق /فيها سـها     كنانـ
  ـه اإلمالق/يخشى عليـ    حسنِ فما/مثْرٍ من الـ  

  ه ه/ه /ه /    ه   //ه /ه /    ه/ / /ه / ه    //ه /ه /    
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ــن    مستفعلن فعلـن   -١٥ ــتفعلن فعل   مس
  :يقول ابن الوردي 

ــالَ     رقّـت / مدامةٌ    ــيفق   جالّس
  كاسِ/أم هي يف الـ    فيهـا /  أكأْسها  
  ه/ه/ه      ///ه /     ه/ه /ه    //ه //  
  

  مستفعلن مفعـولْ     مستفعلن مفعـولن   -١٦
  :يقول ميشال بشري 

ــين    جناحـاً / يا ليـت يل    ــك/ حيملُ إلي  
   من ــةً     ضـلوعي / أمد ــ/ مظلّ عليك  
  ـنتيك/هِب وجـيلْ    س ثَغري/فال تحسـ  
  ه ه/ / ه     ///ه  /     ه/ه / /  ه    / /ه //   
  

  مستفعلن مفعـولن     مستفعلن مفعـولن   -١٧
  :يقول سلم اخلاسر 

ــماٌء/ لعاصــمٍ    ــها    س ــانُ/ عارِض   تهت
  سنانُ/والسيف والـ    معايل/صلّت له الـ  
  رم رما ض/ جيـهلَ الـ    تـ /ما فع مانُز  
      ه/ه/ / ه      ///ه /     ه/ه/ / ه    //ه /ه /  
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  مستفعلن مسـتفعلن مسـتفعلن    -١٨
  :يقول احلطيئة. وهو أكثر أنواع الرجز انتشاراً 

  لٌ سلَّمه/ب وطَويـ/الشعر صعـ  
  ال يعلَمه/فيه الذي/ إذا ارتقى  
   به إىل احلَضيـ/زلّت/همـضِ قَد  
  ه/ / / / ه     / /ه / /ه   //ه /ه /  

  :ويقول ذو الرمة
  ضت أدمعي/سي حني فا/قلت لنفـ  
  يت أو دعي/مي فمو/ يا نفس ال   
  من مطْمعِ/ قي أبداً /ما يف التال  
  ه// ه/ه / ه    ///ه  /ه   //ه  /ه /   

  
  مستفعلن مسـتفعلن مسـتفعالنْ    -١٩

  :يقول ابن حبيب احلليب
  دد يـا خليـع  /احِ جدبالر/فراحناأ  
  مى كن مطيع/وللندا/واعصِ النهى  
  واىف الربيع /بالفَضلِ قد/ واسمح لنا  
  ه ه//ه /ه /ه   //ه /ه /ه    //ه /ه /  
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٢٠-    مستفعلن مسـتفعلن مسـتفعالتن  
  :يقول الششتري

  سر اجلَاللِ/ ر احلَق من /قد الح نو  
   املَعا/ وأشرقَت يل والكمالِ/مشس  
  بني الرجالِ /سِ ماس األن/ودار كأ  
  ه/ه //ه/ه/  ه   / /ه /ه /ه    //ه //  

  
ــولْ  -٢١ ــتفعلن مفع ــتفعلن مس   مس

  :يقول محزة شحاته 
ـ / قريتنا    ــسماح /تفيض بالـ

  صالح/تقوىويف الـ/تغرق يف الـ  
ـ وديع ك/وليلُها الـ     صـباح /الـ
  ه ه/ /ه       //ه //ه       //ه //   

  
  

٢٢-    مفعـولن مستفعلن مسـتفعلن  
  . من أشهر قوالب الرجز، ومع ذلك ينسبه اخلليل إىل البحر السريع خطالً

  :يقول أبو النجم العجلي
 نم تيةَ/"أوصرا/قلْـ" برباً ح  

  ة شرا/راً واحلَما/بالكلْبِ خيـ  
  وجرا/ ضرباً هلا /سأميال ت  
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  ة مرا/حلْو احليا/ حىت ترى
  ه/ ه//ه    //ه /ه/  ه   //ه /ه /  

  
  مستفعلن مستفعلن مفعـوالنْ   -٢٣

إىل البحر السريع  -خطالً- ، ومع ذلك ينسبه اخلليل من أشهر قوالب الرجز
  :يقول عمرو بن معديكرب. كذلك

  نْيف ذو النو/ثَورٍ وسيـ/ أنا أبو
   مهرِبغُال/ أَض برمٍ جمنونْ/ض  
  يموتونْ/د إنهم /يالَ زبيـ  
  ه ه/ه// ه   //ه /ه/ ه    ///ه /   

  
    

82



 

  مستفعلن مستفعلن مستفعلن    مستفعلن مستفعلن مسـتفعلن   -٢٤
  وهو الصورة الرئيسية لبحر الرجز، وعليه شعر كثري.  

  :يقول قعنب بن ضمرة
  قَد كإنْ ي/با/لّى الشباووالص قْـ    با فَسنلْ/ياً للشبا/عزبِ والغ  

  نسـتعده / يب ولَم ش/ونزلَ الـ    
  

   لْ/على الشبا/برِيبةمتبِ فاح  
  ر مقْـبالً /لَيلُ النها/كما رأى الـ  

  
  ى فانجفَلْليلُ وولّ/فَهرب الـ  

  بِ والصـبا /من الشبا/ فما نرى    
  

  نا من بدلْ/إذْ فارقا/ التقى إالّ  
  ه//ه /ه /ه   //ه/ه/  ه //ه/ه/    ه//ه //ه     //ه  //ه     //ه  //  

  
  مستفعلن مستفعلن مفعولن    مستفعلن مستفعلن مستفعلن  -٢٥

  :يقول مهيار الديلمي 
  ال ينسـي /ودينهـا /ديونه،    ال يقْتضي/ غَريـمها/ماطلَةٌ   

    يف ب ـ/ لَديص مرحي/هشحو د  
  

  به يـسِ /وهاإلن ديلُّ صحت  
  بنانِها/ عشاقِ يف/ترى دم الـ  

  
  بالورسِ/ قد موهت/ ةًعالم  

  ه/ه/ه/ه    //ه/ه /ه   //ه //    ه//ه //ه    //ه /ه /ه   //ه //  
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  فعـولْ مستفعلن مستفعلن م    مستفعلن مستفعلن مستفعلن  -٢٦
  :يقول عدنان قيطاز 

ـ / إليك من    رسـاليت / حبيـبيت /أخطُّ يـا      فضـاءْ /سفينة الـ
  مضـطرِماً / يا أضلعي/ويف حنا    

  
  مساْء/ن األرضِ للـ/كلُّ حنيـ  

  أشرد أمـ/ يف قمريت/منفَرِداً   
  

  لقـاءْ /أحلُم بالـ/ ضي واهماً  
  :ويقول حسن القرشي

ــةٌ    ــد/ مخطئ ين/ يتجاحالـ/ أنا الذي    فــإن دهدأُه/ ـننيس  
  ف جنمة/مساِء ألْـ/أحصد يف الـ  

  
  ثَمني/ بٍ صادقٍ/قُرىب لحبـ  

  من يـا /برِئْت واكيت /هـدتعو    جاح لَ الـ/فلَمهندي م/ننيح  
  ه ه//ه     //ه /ه /ه   //ه //     ه///ه /ه     //ه //ه     //ه //  
  
  مستفعلن مسـتفعلن مفعـولن      مستفعلن مستفعلن مفعـولن   -٢٧

  :يقول حممد العيد اخلطراوي 
ـ     عطورِ/تهوميةَ الـ/يا أنت يا   ــ ــبوةَ ال ــامِ يف /وص أنس
  زهورِ/نَ اللّون يف الـ/وعنفُوا    كيـاين / ربيعِ يف/ودفْقةَ الـ  
  مـن نـورِ   / كغيمة / تألألت    ه عمـري /على شفا/ وبسمةً  
  ـهجريِ/لِ ساعةَ الـ/وكالظِّال    م عيد/صباحِ يو/أقْبلْت كالـ  
  ضريِن/مخضوضرِالـ/الـ كاحلُلُمِ    أمـاين /خطاك بالـ/مخضرةً  

  ه/ه//   ه  //ه /ه/ ه     ///ه /     ه/ه // ه   //ه //ه   //ه/ه/     
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  حبر الرمل -٥
يقال إنه مسي بذلك لسرعة النطق به، . رشيق، واسع االنتشار حبر رقيق

يقوم إيقاعه على تكرار التفعيلة .فالرمل لغةً يعين اهلرولة واإلسراع يف املشي
ووفقاً لعدد وترتيب التفاعيل ). ه/ه///فَعالتن (وبديلها ) ه/ه//ه/فاعالتن (

  :ب، منهااملكررة يف الشطر أو البيت، فقد نشأ عن ذلك عدة قوال
  فاعالتن  .١
  فاعالتن فاعالتن  .٢
  فاعالتن فاعالنْ  .٣
  فاعالتن فاعلن  .٤
  فاعالتن فاعالتن   *  فاعالتن فاعالتن   .٥
  فاعالتن فاعالنْ  *  فاعالتن فاعالتن   .٦
  فاعالتن فاعلن   *  فاعالتن فاعالتن   .٧
  فاعالتن فاعلن  *  فاعالتن فاعلن  .٨
  فاعالتن فاعالنْ  *  فاعالتن فاعلن  .٩
  فاعالتن فاعالتن فاعالتن  .١٠
  فاعالتن فاعالتن فاعالنْ  .١١
  فاعالتن فاعالتن فاعلن  .١٢
  فاعالتن فاعالتن فاعلن  *  فاعالتن فاعالتن فاعلن  .١٣
  فاعالتن فاعالتن فاعالنْ  *  فاعالتن فاعالتن فاعلن  .١٤
  فاعالتن فاعالتن فاعالتن  *  فاعالتن فاعالتن فاعلن  .١٥
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ــاعالتن   -١   ف
  :للتمثيل قولنا ونضع له

ــي ــا إهل   ي
  أنت جاهي  
  أنت ربـي   
ــور دريب     ن
   رغـاف أنت  
   ري وسـاتل  
  كن معـيين   
ــيين     زِد يق
  ه/ه  //ه  /   

  
  فـــاعالتن    فـــاعالتن  -٢

  :كقوله. قد يلتزم الشاعر الفصل بني التفعيلتني، واحدة لكل شطر
ــي   ــا إهل   أنت ربـي     ي
  بـي منك ر    كلُّ خيـرٍ   
   ـدمـي     كلُّ حرب لك  
ــي   ــا إهل   لك حبـي     ي
  ه/ه / / /      ه/ه //ه /     
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  :وقد يكتبه متصالً، كما يف قول ماجد احلسيين
  فـــاعالتن فـــاعالتن   -٢

  
  ـجاحلُب بر/هرحوس ب  
   ــاله وب /هــر ــف م   ألْ
    ةً مـنكر /  هبعـد كـر  
  هـأم عمـر /مثّ ال يسـ  
  ه/ه  / //ه       /ه //ه /  
  

  فـــاعالتن فـــاعالنْ  -٣
  :يقول حممد احلسناوي

ــا   ــدنا ك ــاللْ/ج   نَ بِ
  ن الظّـاللْ /كانَ من لو  
  ـن الرجـالْ /شامةً بيـ  
  ر احلاللْ/مثلَما السحـ  
  مناً يـ مؤ   ين اجلبـالْ /ثْـ
  ه ه//ه /  ه    /ه //ه /   
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ــاعلن  -٤ ــاعالتن ف   ف
  :يقول بشارة اخلوري

  لُ الغزلْ/هكذا أهـ  
  فوا املَلَـلْ /كلّما خا  
   ــوهشعــلْ/ أنبالقُب  
  ه//ه /ه    /ه //ه /   
  

  فـــاعالتن فـــاعالتن     فــاعالتن فــاعالتن    -٥
  :يقول أبو ريشة

ــ/ ـــنا مجــاالً    ـت مغانيـ/رب طوقْـ   الالوج  
  ها قَرئْـ/فْـدـ    راَء إنْ شجووم ـها رِماال/ـت  
  ت رجاالـطَ/بِ إذا أعـ    ها على اجلَـد /حنن نهوا  
  ه/ه //ه /   ه    /ه  ///      ه/ه  //ه /  ه  /ه //ه /  
  

ــاعالتن    -٦ ــاعالتن ف   فـــاعالتن فـــاعالنْ     ف
  :وعليه أنشودة أهل املدينة

   البـد علينـا /طلَع ـا     رثَني من/ داعالـو ت  
  بعلينا/الشكْـ وج ر    ــا ِهللا داع ــا دعـ   مـ
  ـرِ املُطاع/جئت باألمـ    ـعوثُ فينا/أيها املبـ  
      ه ه// ه/   ه    /ه //ه /     ه/ه //ه / ه   /ه //ه /   
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ــاعلن      فــاعالتن فــاعالتن   -٧ ــاعالتن ف   ف
  :يقول السراج الوراق

  ين األجـلْ /حده يـد     قلت إذْ جرد حلْظـاً   
  ف العذَلْ/ـيسبق الس    كُف عني/ يا عذويل  
  ه//ه /   ه    /ه ///      ه/ه //ه /ه   /ه //ه /  
  

ــاعلن   -٨ ــاعالتن ف   فــاعالتن فــاعلن     ف
  :يقول البهاء زهري

  أَلفَـه / ويح قليب    أصـلَفَه / تائه مـا   
  أتلَفَـه / ليته لـو      ـلفَه/كاد أنْ يتـ  
  ــبيننا مرِفَـةٌ/ع     يا هلا من / معرفَـه  
  ه//ه /  ه  /ه //ه /    ه///ه      /ه //ه /  
  

ــاعلن    -٩ ــاعالتن ف ــاعالنْ     ف ــاعالتن ف   ف
  :خفاجي.يقول د

ــا   ــا فن ــي/أن نٌ و ل  
  

  با الشـيف ررِفنونْ/ع  
  باب يل/تسجد األلْـ    

  
  ـين العيونْ/وتناجيـ  

    فُــثُ القَــولَ ويب/أن  
  

   دجو وشـجونْ / منه  
  ه ه///  ه    /ه //ه /     ه///  ه     /ه //ه /     
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١٠-    فــاعالتن فــاعالتن فــاعالتن  
  :يقول علي دمر

ـ /شا أنت يا     رِ اجلـديبِ /ردةَ العمـ
  رِالرهيبِ/فْـفجرِ يف القَ/شعاع الـيا  
  بغريـبِ / س غريـبٍ  /أنت يا أنـ  
  ه/ه ///   ه  /ه / / /ه       /ه //ه /   

  
ــاعالنْ   -١١ ــاعالتن ف ــاعالتن ف   ف

  :يقول علي حممود طه
  ـها مجيلْ/كلُّ ما فيـ/يف ضفاف  
  واألصـيلْ / ر عليها/خيطُر الفجـ  
  رٍ /صافْبني صـووح وخنيـلْ / ف  
  ه ه///   ه  /ه //ه /ه      /ه //ه /  

  
  فــاعالتن فــاعالتن فــاعلن    -١٢

  :احلالجيقول 
  للرشـا /ـروحِ قويل/يا نسيم الـ  
  عطَشـا / ــوِرد إالّ /مل يزدين الـ  
  ـ/يل حبيبوس هـط احلشـا /حب  
  ت يشا/ت وإنْ شئْـ/إنْ يشأْ شئْـ  
  ه/ / /  ه   /ه / / /ه      /ه / /ه /   
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ــاعلن  -١٣ ــاعالتن ف ــاعالتن ف   فــاعالتن فــاعالتن فــاعلن    ف
  :جيقول احلال

  ى أناو/ومن أهـ ىو/أنا من أهـ  
  

  بـدنا / ن حلَلْنـا /حنن روحا  
  ـصرتنا/ته أبـرص/وإذا أبـ    ــصرته /رتين أبـص/فإذا أبـ  
  بدنا/ حينِ حلّت/من رأى رو    روحـه / حي وروحي/روحه رو  
  ه///ه   /ه //ه /  ه  /ه //ه /     ه//ه / ه    /ه //ه /   ه  /ه //ه /  

  :ويقول ابن زيدون
  تودعك/رِه مااسـ/ذائع من سر    ودعـك /ر محب/ودع الصبـ  

  شيعك/ك اخلُطا إذْ/زاد يف تلْـ    ملْ يكُن/نَ على أنْ/يقرع السنـ    
  لِ معك/للّيـقصر ا/بِت أشكو    فلَكَم/ ـدك ليلي/إنْ يطُلْ بعـ  
  ه/ / /ه     /ه ///ه   /ه //ه /     ه///ه    /ه /// ه       /ه //ه /  

  
ــاعالنْ      فـاعالتن فـاعالتن فـاعلن     -١٤ ــاعالتن ف ــاعالتن ف   ف

  :يقول شوقي
  ـلد بِنـاءْ /س ومل خيْـ/مل يدم غَر    وبنـوا / س قدمياً /غرس النا  
ـ / عبقريٍّ    حجـرٍ / نابِغٍ أو/ غري غرسٍ     ــبقاءْ /فيهما سر الـ
  وم من يد/لْـهم وبة/ةمـه    ـ تغرسـ سانَ أو/اإلحالْء/تبين الع  

  ه ه// ه/ه   /ه //ه /   ه   /ه //ه /     ه///ه   /ه //ه /ه   /ه //ه /     
  

    

91



 

ــاعلن  -١٥ ــاعالتن ف ــاعالتن ف ــاعالتن    ف ــاعالتن ف ــاعالتن ف   ف
  :ر كثري، يقول املؤلفقالب شهري، عليه شع

  شــفَتاك/ أنبتتهــا/ واألقــاحي    يف دمـاك /انُ جيـري تالصبا الفَ  
  ريهمـا /ه من سحـلَّ/كادتا والـ  

  
  مقلتاك/ مي صريعاً/تتركا جسـ  

  وردتا خد/أس كيدالعطْـ    منـهما / ىر قبع/ رِ ورِي /ذاكمن ش  
  ه/ه //ه / ه   /ه ///ه     /ه ///   ه    //ه /  ه  /ه //ه /ه    /ه //ه /  

  :ويقول أبو ريشة
  ت ومن/ناُء من أنـ/قلت ياحسـ  

  
  نُ وطـاال /أفْرع الغصـ/ أي دوحٍ  

  تتعـاىل / بِ البرايـا /فوق أنسـا     ــسبها /مخةً  أحـ/فرنت شا  
  تـ  / وأجاب   وجِبـاال / يا سـهوالً  /دنـجنة ال    دلُـسٍ /أنا مـن أنـ
  ه جالال/وي جناحيـ/ذكْرِهم يطْـ    ر علـى /ألْمح الدهـ/ وجدودي  
  ه/ه ///   ه /ه //ه / ه    /ه //ه /   ه    / / / ه     /ه //ه /ه     /ه ///   
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  البحر املتقارَِب -٦
تعمله حبر مجيل، ذو رنة حمببة، ونغمة مطربة، وإيقاع هادر، اس

  .الشعراء يف القصائد واألناشيد احلماسية، ويصلح لسواها
). /ه //فَعولُ (وبديله ) ه/ه //فَعولُن (يعتمد وزنه على تكرار امليزان        

ووفقاً لعدد مرات التكرار يف الشطر الواحد أو البيت، ميكننا استنتاج العديد 
  :من قوالبه، ومنها

  

  فعولن فعولن  .١
  فعولن فعولْ  .٢
  فعولن فعو  .٣
  فعولن فعولن  *  فعولن فعولن  .٤
  فعولن فعولْ  *  فعولن فعولن  .٥
  فعولن فعو  *  فعولن فعولن  .٦
  فعولن فعولن فعولن  .٧
  فعولن فعولن فعولْ  .٨
  فعولن فعولن فعو  .٩
  فعولن فعولن فعولن  *  فعولن فعولن فعولن   .١٠
  فعولن فعولن فعولْ  *  فعولن فعولن فعولن   .١١
  فعولن فعولن فعو  *  فعولن فعولن فعولن   .١٢
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  فعولن فعولن فعولن فعولن  .١٣
  فعولن فعولن فعولن فعولْ  .١٤
  فعولن فعولن فعولن فعو  .١٥
  فعولن فعولن فعولن فعولن  *  فعولن فعولن فعولن فعولن  .١٦
  فعولن فعولن فعولن فعولْ  *  فعولن فعولن فعولن فعولن  .١٧
  فعولن فعولن فعولن فعو  *  فعولن فعولن فعولن فعولن  .١٨

  

  :اتمالحظ
يف ذات ) فعو(أو ) فعولُ(أن ترد على ) فعولن(جيوز يف تفعيلة العروض  - 

  .القصيدة كما سنرى
) فعولْ(أو ) فعولن(يالحظ كيف تتغري قوالب البحر بتغري الضرب؛ ما بني  - 

  ).فعو(أو 
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ــولن   -١ ــولن فع   فع
  :، وأنشد من شعرهابن الفرخان ذكره 

 ــوم ــار/ رس   قف
  طارـق/عفَتها الـ

ــت  ــزار/ وكان ت  
  ـمزار/فشطّ الـ

  ه/ه //  ه    /ه // 
  

ــولْ   -٢ ــولن فع   فع
  . وهو ذات سابقه بعد إسكان القافية

  :يقول جورج صيدح
  غروب/وكان الـ

ــاً  ــوب/ كئيب   جي
  قلوب/شغاف الـ

  حزين/وكان الـ
ـ    أنـني /يمد الـ
 نوما م / لـنيي  

  هه //  ه   /ه // 
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ــو  -٣ ــولن فع   فع
  :يقول السراج احملار. وهو ذات سابقه بعد حذف سبب تام
من ـوى / فكَمه  
  جـوى /بنارِ الـ

 ــا أو   ذَوى/ خب
  ـنفيا م / ظَـرن  

  حور/سيوف الـ
  قَـدر /بأيدي الـ

  ه//    ه    /ه // 
  

ــولن   -٤ ــولن فع ــولن    فع ــولن فع   فع
  :عيسىيقول سليمان ال  

ــا    جزائر/أخي يف الـ   ــائر/حتي   ت ث
  بشائر/كدفْقِ الـ    ـت لفظـاً /متنيـ  
  غَدائر/كرف الـ    خزامى/كهمسِ الـ  
  يسـافر / نشيداً     ـك فيـه /أضمـ  
  ـي شاعر/أمانِيـ    ـلُ عـين /ويحمـ  
      ه/ه //  ه    /ه //    ه/ه // /      ه //   
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ــولن  -٥ ــولن فع ــولْ    فع ــولن فع   فع
يقول أبو ريشة. وهو ذات سابقه بعد إسكان الروي:  

  جاللْ/مطاف الـ    جمالِ/مطاف الـ  
   ــت ــي/ملكْ   خيالْ/عنانَ الـ    عل
  ـرمالْ/بغبرِ الـ    ت روحي/وموجـ  
  ه ه//ه     /ه //    ه/ه //ه      /ه //  

  
ــولن  -٦ ــولن فع ــو    فع ــولن فع   فع

  :يقول ابراهيم طوقان
  هدى /لـا بالد    ـكرامِ/بالد الـ  
   ـالمي / عليكس    رس ـدا/مدىم  
  ه//ه      /ه //    ه/ه /      //ه //   

  
ــولن   -٧ ــولن فع ــولن فع   فع
  :يقول منياس بابازيان

  ـجراحا/مْألت الـ /بقليب
دالـ/وأغْم فيه سالحا/ت  
ريـين /وصلَح واحـا  /تن  

  ه/ه //   ه   /ه //ه    /ه //
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ــولْ   -٨ ــولن فع ــولن فع   فع
  

  :يقول ابن زهر اإلشبيلي. وهو ذات سابقه بعد إسكان القافية
 لْندالـ/س ظالم/ شـعور  
كالـ/على أو هج/ بـدور  

  صـباح /فالح الـ/ سفَرنَ 
  ــرماح /قدود الـ/ هززنَ 

اب الـ/ـضحكْن سامت/صباح  
  ه ه// ه   /ه //  ه      /ه //   

  
ــو   -٩ ــولن فع ــولن فع   فع

  

  :يقول الوشاح. وهو كسابقيه بعد حذف سبب تام من آخره
  ظري/هوى نا/قضى بالـ

  طري/ـدين خا/وساعـ
  بِـرِ /نـا بالصـا  /وما أَ

النـا /عن الر ــرِ /شأف  
  ه//  ه   /ه ///     ه // 
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  فعولن فعولن فعـولن     عـولن فعولن فعـولن ف   -١٠
  :يقول سليم عبد القادر

  بذكْرِك/غريج ثَ/لْهـوي    بِحمدك/ ح روحي/تسبـ  
  بِحبك/  فؤادي/  يضيُء    ضـياءً / فهـب يل / إهلي  

* * * 
   نإهلـي / أنا يـا / أنا، م    يف/سوى ذَر ةر/رِحابِك  
  ببابك/ ليالً ذَ/ خشوعاً    ت قليب/تهاال/أزف ابـ  
  ه/ه//ه   /ه //ه   /ه //    ه/ه //ه   /ه //ه    /ه //  

  
ــولن  -١١ ــولن فع ــولن فع ــولْ     فع ــولن فع ــولن فع   فع

  :يقول الشاعر
  ا  أُمأي /  هـا قـد / ـتـ    أتيـ /أقب   صـباح /لُ فيك الـ
ـ / أغني    بالدي/ ـعة من/ويف بقْـ     صـداح /وحيلو الـ
ـ /محلْت الـ/ ا منأن     تـراب /تها يف الـ/ـةَ خبأ    محبـ
  كلَّ الـ/ـوأعطَي ت/ـأحب  

  
  عذاب/أماين الـ/ـة كلَّ الـ  

  ه ه//ه   /ه // ه     /ه //       /ه // ه     /ه //ه    /ه //     
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  فعولن فعـولن فعـو      فعولن فعـولن فعـولن    -١٢
  :ومليشال نعمة

  ظري/ويف نا/ نعيماً    طري/يف خا ـن/متريـ  
  طرِ/بقِ العا/من الزنـ    أرجياً/ ـن أندى/متريـ  
  خرِ/هلِ الزا/إىل املنـ    عطاش/ حواسِ/فكلّ الـ  
  محالِ/تناه الـ/ألنت اكْـ  

  
  ى الشا/ وصفْونرِ/مع  

  ه//ه    /ه //   /   ه //    /ه //ه   /ه //   ه    /ه //   
  

  فعولن فعـولن فعـولن فعـولن     -١٣
  :يقول فوزي املعلوف

  حقيقي/صباحِ الـ/وقَبلَ الـ/أال امشِ
  طريـقِ /لَنا يف الـ/ـق آما/سنسبِـ  
  شروقِ/ـةَ قبلَ الـ/أشعـ/وجنين الـ  
  ه/ه //ه     /ه /   //ه //ه    /ه //   

  
  فعولن فعولن فعـولن فعـولْ    -١٤

  :يقول اجلزار السرقسطي. ان القافيةوهو ذات سابقه بعد إسك
  لُ نور/ره كُلْـ/ر يف نو/تحيـ

 ـ/وذلّتين الـ/له اتيِر/دورب  
 تنِ/وحنناه الـ/حلسس/دورخ  

  ه ه// ه   /ه /   //ه //ه   /ه //
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  فعولن فعـولن فعـولن فعـو     -١٥
  :للجزار السرقسطي

  نف/نين مد/هوى إنـ/أما والـ
ـ/رشاً قَلْـ/ حببنلَما ي/فص  
ـ / قليلٍ/ فعما   ــلف /به أتـ

  ه//    ه   /ه //ه  /ه //ه  /ه//
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  فعولن فعـولن فعـولن فعـولن       فعولن فعـولن فعـولن فعـولن     -١٦
  :يقول العباس بن األحنف. وهو قالب البحر الرئيس، وعليه معظم شواهده

ـ /لَبت نظْـ/لقد جـ/لعمري     ريتـ
  

  إليــك /ــالًء / علــيطــويال/ب  
    الشم كَ/ـهيسم ها يف الـسمساِء/ن  

  
  جمـيال / عـزاًء  / فُؤاد/فَعز الـ  

  صـعود /إليها الـ/تطيع/فلن تسـ    
  

  نزوال/إليك الـ/ تطيع/ولن تسـ  
  ه/ه//ه  /ه/    // ه//  ه  /ه //     /ه//ه     /ه /    //ه //ه    /ه //     

  
  فعولن فعولن فعـولن فعـولْ      فعولن فعولن فعـولن فعـولن    -١٧

  :وهو كسابقه، عليه شعر كثري، يقول املؤلف 
  حريرِ/لَة بالـ/لُ رافـ/أَال كُلْـ  

  
  حديد/لة بالـ/لِ رافـ/فدى كُلْـ  

  نعيمِ/ركوب الـ/محبٍّ/ وكلُّ     
  

  مجيـد /وكلِّ/لِ مجد/فدى كُلْـ  
  ه ه/  //ه //ه  /ه //   ه   /ه //     /ه //ه  /ه //ه    /ه//    /ه //    

  
  فعولن فعولن فعـولن فعـو      فعولن فعولن فعـولن فعـولن    -١٨

  :يقول عبد الرحيم حممود
  ردى/مهاوي الـ/ا يف/وأُلْقي    حيت/على را/ لُ روحي/سأمحـ  
  عدى/الـ يغيظُ/ ممات /وإما    صـديق /تسر الـ/ حياةٌ/ فإما  
  رمإين/لع ـ / كصعي/أرى مر    طـى /إليه الـ/ أغذُّ / ولكنخ  
  ه//  ه   /ه /   //ه //ه  /ه //    ه//ه     /ه //ه   /ه /   //ه //  

  

102



 

  البحر املتدارك -٧
إالّ . شعرية ، حيث مل يكن له يف جعبته أية شواهدحبراً مهمالًاعتربه اخلليل 

اليت أمهلها اخلليل،  القصائد اخلببية بعضأنّ العروضيني بعده، وجدوا 
، خالطني حبراً يف حبر، ومها الزيت واملاء، مل فحملوها خطأً على هذا الوزن

  .خيلط بينهما الشعراء أبداً
وكغريه من املهمالت، تتمثل يف املتدارك الكثري من مالمح النثرية،   

ولكن يبدو أن تركيبه البسيط، وتفعيلته اخلماسية . ه التاموخاصة يف شكل
ألخرى، فأمكن استخدام زاه عن غريه من املهمالت اي، م)فاعلن(القصرية 

يف العصرين العباسي واألندلسي، واستخدم  - ازوءة خاصة-بعض صوره 
  .ةاحملدثون تفعيلته يف بعض القصائد العمودية، والكثري جداً من شعر التفعيل

وبديله  )ه//ه/فاعلن (يقوم إيقاع البحر املتدارك على تكرار امليزان   
ووفقاً لعدد وطريقة توزيع التفعيلة يف الشطر أو البيت، . فقط) ه///فعلن (

  : ميكن استنتاج العديد جداً من قوالب هذا البحر
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  فاعلن فاعلن  .١
  فاعلن فاعالنْ  .٢
  فاعلن فاعلن  *  فاعلن فاعلن  .٣
  فاعلن فاعالنْ  *  لنفاعلن فاع  .٤
  فاعلن فاعلن فاعلن  .٥
  فاعلن فاعلن فاعالنْ  .٦
  فاعلن فاعلن فاعلن  *  فاعلن فاعلن فاعلن  .٧
  فاعلن فاعلن فاعالنْ  *  فاعلن فاعلن فاعلن  .٨
  فاعلن فاعلن فاعالتن  *  فاعلن فاعلن فاعلن  .٩
  فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن  .١٠
  فاعلن فاعلن فاعلن فاعالنْ  .١١
  فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن  *  لن فاعلنفاعلن فاعلن فاع  .١٢
  فاعلن فاعلن فاعلن فاعالنْ  *  فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن  .١٣
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ــاعلن   -١   فـــاعلن     فـ
  :يقول أبو شادي

  يــا أمــلْ    يــا أمــلْ  
ـ    يا هىد    ع ـ من لْم  
ــا دوا     للكَلَـــلْ    يـ
ـ    ــلْ    ىذَيا شيــا قُب  
  ه//ه  /      ه//ه  /    

  
ــاع   ــاعلن ف   لن ف

. وهو ذات سابقه، إال أن الشاعر هنا يلتزم الكتابةَ عليه متصل التفعيلتنب
  :يقول الستايل

ــلٌ    ــرت/ إِبِ   بكَ
   بِهِم / تـروس  
  نحـرت / ليتها   
  إبِـلُ / تلْكُم الـ  
  ه///ه      //ه /   
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ــاعالنْ    -٢ ــاعلن ف   ف
  :يقول ابن سناء امللك

ــي   ــالغرام/ كَلَف   ب
   ــق ــرام/خلُ   للك
  مستهام/فاعذرِ الـ  
  يب املَالم/واكْف قلـ  
  ه ه//ه/ ه     //ه /    

  
ــاعلن    -٣ ــاعلن ف ــاعلن     ف ــاعلن ف   ف

  :يقول العقاد. أمثلته عديدة جداً
   فـمٍ  / يا لَه يا لَها     مـن / ـفَهش من  
  أرشفَه/ كدت أنْ    ـد ـا /يا لَشهـ  
  أقطفَه/ كدت أنْ    ـرٍ ـا /زهـيا لَ  
ــوةٌ    ــا/ حل   مرهفَـه / غضـةٌ      ويحه
  ه//ه /ه     //ه /     ه//ه /ه     //ه /   

  
ــاعلن    -٤ ــاعلن ف ــاعالنْ      ف ــاعلن ف   ف

  :يقول أمحد املوصلي. أمثلته عديدة أيضاً
   ــد ــا/ أغْي   ض الصفَاح/سلَّ بِيـ    إنْ رن
ــ/ وإذا    ــا ان   ـر الرماح/هز سمـ    ثىنم
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  ـر املـالح /ذا أميـ    يل دنـــا/لقتـــا  
  ه ه//ه / ه     //ه /     ه//ه /ه      / //   

  
  فاعلن فـاعلن فـاعلن     -٥

  :يقول حممود حسن إمساعيل
  ع اسـقنا ـ/ياربيـ/اسقنا  
ــاهلوى   ــا/ف ــا/واألغ   ين لَن
  حولَنـا / راقـص / الضحى  
  ىوالرب/  مثلنـا /  صـفّقت  
  ه//ه /  ه  //ه /  ه   //ه /   

  
ــاعالنْ    -٦ ــاعلن ف ــاعلن ف   ف

  :يقول نعيمة
  يـا ريـاح  / هلّلـي  / هلّلي   
  مي وشاح/حولَ نو/ وانسجي  

      *  *  * 
  رِ النجـوم /ـين بنـو /طوقيـ  
  ر الغيـوم /يل قصـو / وافتحي  
  ه ه//ه /ه     //ه /ه      //ه /   
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  فاعلن فاعلن فـاعلن      فاعلن فـاعلن فـاعلن     -٧
  :يقول عبد السالم حافظ

  أولُ/عهده الـ/ وانقضى    بلبلُ/شدوِه الـ/ كَف عن  
  يســألُ/ تائهــاً/ هائمــاً    بِ النوى/رويف د/ وسرى  
  ه//ه /  ه  //ه /ه   // ه/     ه//ه /ه    //ه /ه   / / /   

  
ــاعلن فــ   -٨ ــاعلن ف ــاعالنْ      اعلن ف ــاعلن ف ــاعلن ف   ف

  :يقول عبد السالم حافظ
  ع الشقاْء/يب صريـ/فيك قلْـ    ت اليت/يب وأنـ/لَّ صحـقَ  
  ـم البالْء/ن سديـ/جسم عا    ري ويل/جِن صد/مسرح ال  
  ي السناْء/فكْر وحـ/تلهِم الـ    دتهاي/وى تصيـ/أنت جنـ  

  ه ه//ه /   ه   //ه /ه    // ه/     ه//ه/ه    //ه /ه       //ه /     
  

ــاعلن   -٩ ــاعلن ف ــاعلن ف ــاعالتن    ف ــاعلن ف ــاعلن ف   ف
  :يقول زهري حمروس

  الـ    ناصحاً/ للجوى/ ال تكن جِزعـ/ييم بالغرامِ/ط ت  
  :ولغريه
  ملَوان/ها البِلى الـ/قد كسا    رِ عمان/دى بشحـ/دار سعـ  
ــذه   ــا/ ه ــ/ داره   يف الزمـان / ر خلَت/أم زبو    ترأقفَ
  ه/ه //ه / ه   //ه /ه   //ه /     ه//ه /ه      //ه /ه     //ه /   
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  فاعلن فاعلن فاعلن فـاعلن   -١٠
  :يقول حممد احلريري

  زورق / حربم / لْفهخ /زورق  
  نكلُّ م /فوقَه /تائق / قشـي  
  تبـرِق / أرسلَت/ ةٌ رخ/ثَم با  
  مغدق/ بثُّه الـ/  هزهم/ نبأٌ   
  ه//ه /  ه //ه /ه   //ه /ه  ///  

  
ــاعالنْ  -١١ ــاعلن ف ــاعلن ف ــاعلن ف   ف

  :يقول عبد السالم حافظ
ـ يب وع/شبا أين ولّى     ري الطّـروب /مـ
  اخلَصيبمي /ين وحلْـ/ر األما/أين زهـ  
ــ   ــي ت من ــن ــبوأي ــع احلبي   لّى الربي
  ـ/باوالصنم ـ/ضاعنِي بلي/لِ اخلطوب  
  ئـي تلـوب  /والْمرا/ ف البقا/آه كَيـ  
  ه ه//ه /  ه   //ه /ه   //ه /  ه  //ه /   
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  فاعلن فـاعلن فـاعلن فـاعلن       فاعلن فاعلن فـاعلن فـاعلن    -١٢
  :يقول احلساين حسن عبد اهللا يف ذكرى العقاد

  صـوته /شاقَنا / كانََ كم/يداً س  
  

  ســيدا/ نِحنــا/يف جــوا/نافـذاً    
  هـو ذا / زالَ ها/كانَ؟ كالّ فما     

  
   هسـا  /صوتنـا /يف معـردا / مأم  

  مشهدا/همي الـو/ملُ يف/وهمِ أُكْـ/ـين مع الْ/ت دعو/لوا وهمـ/التقو    
    يأصيـ/ٌء فكيـ/أنا ش إىل/ف ر  
  

  ٍء أَ/غريِشيذْي/كَـو به/دىين س  
  ه//ه / ه   / / /ه   //ه /ه  //ه/     ه/// ه   ///ه    //ه /ه     ///     

    
  فاعلن فاعلن فـاعلن فـاعالنْ      فاعلن فاعلن فـاعلن فـاعلن    -١٣

  :يقول عبد املنعم األنصاري
  ثاريت/لَحن قيـ/هجر الـ/  حينما  

  
  من أَساه/  رعشةً /يف دمي/  تاركاً  

  نِيـة /أُرجـوا / شـرفة /  بت يف    
  

  يف صاله/ مطْرِق/  راهب/  واملَدى  
     دالـ/ وي رِقست/من نور  /ةهبج  

  
  مبتداه/  نورِها/ مجد يف/عرف الـ  

  كلْمـةً / بدئـه /  كانَ يف/كلُّ ما    
  

  منتهـاه /  كلْمةً/  لَم تكن/ ربما   
  وأَنـا / ثورة / ـيم يف/إنين الـ    

  
  ـ/غارِقيض فيه/طَو تعي/النجاه ق  

  ه ه//ه/  ه  //ه /ه  //ه /ه   //ه/    ه///  ه //ه /ه   //ه /ه   / / ه/    
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  حبر اخلَبب -٨
حبر مجيلٌ راقص، يف إيقاعه خفّةٌ وسرعة، يدل عليها امسه الذي أطلق 

على  املستدركةويعترب اخلبب أشهر األوزان . تشبيهاً له بركض اخليل عليه
خروجه عليها، إيقاعات الشعر العريب وأعذا، وذلك على الرغم من 

، حيث استقبله الكثري من الشعراء بالرضى والقبول، وشذوذه عن قوانينها
  .وجذم إيقاعه اجلميل، فكتبوا عليه أرق القصائد

نص على أمحد الفراهيدي رمحه اهللا قد وكان اخلليل بن     
هحوذلك وجود بعض األمثلة والشواهد عليه، على الرغم من طر ،

إالّ . ملخالفته مجيع القواعد والقوانني اليت انتظمت عليها حبور الشعر األخرى
، على الرغم نسبوه خطأً إىل البحر املتداركأن بعض العروضيني من بعده 

  .وعدم خلط الشعراء بينهما من اختالف إيقاعيهما،
  :  ، وبدائلها) ه/ه/فعلن ( ويقوم إيقاع اخلبب على تكرار التفعيلة   

  .بتحريك الساكن األول)  ه///فَعلُن * ( 
  . بتحريك الساكن الثاين)  //ه/فاعلُ * ( 

*  )لَتبتحريكهما معاً)  //// فَع.  
البيت، ميكن  أو ووفقاً لعدد وترتيب التفاعيل املستخدمة يف الشطر  

  :استنتاج العديد جداً من قوالب هذا البحر
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  فعلن فعلن  .١
  فعلنفعلن   .٢
  فعلن فعلن  *  فعلن فعلن  .٣
  فعلنفعلن   *  فعلن فعلن  .٤
  فعلن فعالنْ  *  فعلن فعلن  .٥
  فعلن فعلن فعلن  *  فعلن فعلن فعلن  .٦
  فعلنفعلن فعلن   *  فعلن فعلن فعلن  .٧
٨.  لنفعلن فعالنْ  *  لن فعلن فعلن فعفع  
  فعلن فعلن فاع  *  فعلن فعلن فعلن  .٩
  فعلن فعلن فعلن فعلن  .١٠
  فعلن فعلن فعلن فعلن  .١١
  فعلن فعلن فعلن فعالن  .١٢
١٣.  لن فاعلن فعلن فعفع  
١٤.  لن فعلن فعلن فعفع  
  فعلن فعلن فعلن فعلن  *  فعلن فعلن فعلن فعلن  .١٥
  فعلنفعلن فعلن فعلن   *  فعلن فعلن فعلن فعلن  .١٦
  فعلن فعلن فعلن فعالن  *  فعلن فعلن فعلن فعلن  .١٧
  فعلن فعلن فعلن فاع  *  فعلن فعلن فعلن فعلن  .١٨
  فعلن فعلن فعلن فع  *  فعلن فعلن فعلن فعلن  .١٩
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ــن   -١ ــن فعل   فعل
  :من أناشيد األطفال

  كلـيب / كليب 
  جـنيب / ميشي 
  ـساين/ال ينـ
  ـقاين/بلْ يلْـ
  ـطيه/أناْ أُعـ
  ـقيه/أناْ أَسـ

  ه/ه /ه     / / / 
  .ساكنة العني من متطلبات القافية) فعلن(والتزام الضرب على 

  
  فعلــن فعلــن   -٢

  :يقول سليمان العيسى
  بردى/ بردى 

 مغدى/ نوص  
 ذْبـد / عاأب  

  ه/// ه    /ه / 
      .متحركة العني من متطلبات القافية أيضاً) فعلن(والتزام الضرب على 
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ــن   -٣ ــن فعل ــن     فعل ــن فعل   فعل
  :يقول يوسف العظم
  ــاله /ما أحـ    أقصى/روض الـ  
  ــرأنــا ب/عــوم    ر ــوق ــاه/ ف ب  
  ه/ه/ /      /ه /     ه/ه/ه      / / /   

  
ــن ف  -٤ ــن فعل ــن     عل ــن فعل   فعل
  :يقول البوصريي

  ـعته/من طلْـ    ح بـدا /الصبـ  
  ـرته/من وفْـ    ـلُ دجا/والليـ  
  ـنِعمِ/موىل الـ    كـرمِ /كنز الـ  
  هــعت/لشريـ    أُممِ/هادي الـ  
  ه///ه     / / /     ه///ه     / ه /    

  
ــن   -٥ ــن فعل ــ    فعل ــن فع   النْ فعل
  :يقول أبو شادي

  ـلُ قرير/والليـ    فرحــاً/ غنــوا   
  ديف ص/ همـتــا    ح ــري/إلْه   م بش
  ه ه/ / /ه   /ه /     ه/ / / ه  / ه /    
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  فعلن فعلـن فعلـن      فعلـن فعلـن فعلــن     -٦
  :يقول امللك األجمد

  يقصـر / نِي يف/بستا    عصري/لي يف/من مثْـ  
  شعري/ لي من / غَنى    لوكي/قي ممـ/معشو  
  ه/ه /ه   / / /ه   /ه /    ه/ه /ه   / / /ه   /ه /   

  
ــن     فعلـن فعلـن فعلــن     -٧ ــن فعل ــن فعل   فعل

  :تقول نازك املالئكة
  طَويـه /ـةً منـ/صامتـ    عنـي / تسألْ / ال ال   
ـــ/وورد    ئلَـةً /ين أسـ/اُتركْـ   نداً م/ــه ويز  
  حنِيه/جِك منـ/ـت ثلو    قى حتْـ/داً تبـ/وورو  
  ه///  ه  / / /  ه  / / /       ه/ه /ه     /ه /ه   ///   

  
ــن   -٨ ــن فعل ــن فعل ــالنْ     فعل ــن فع ــن فعل   فعل

  :تقول نازك املالئكة
ــق     ـالةٌ/برِ سعـ/يف املَعـ   رمــيطَ/ ت ــ/ يف   وربِفُت
  هجـور /أفْق املـ/هذا الـ    نترك/دي ولْـ/خذْ بِيـ  
  ديجور/ـةً يف الـ/صارِخـ    روحاً/ ـركْين /ال تتـ  
  ه ه/ه/ه    /ه /     //   ه /     ه/ه /  ه  /ه /  ه   /ه /   
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ــاع    فعلـن فعلـن فعلــن     -٩ ــن ف ــن فعل   فعل
  :يقول أمحد كلي

  راق/ ــعثَين /لن يبـ    ـواق/شـلُ األ/مقْتو  
  فَـاق /ت اخلَفْـ/خفَقَا    نـيين /لـن تـد  / ناٍء   
  لَتاعين/ ذَب/ ىـون و    يــذُب   راق/لِ األو/كـ
  ه ه/ه   /ه/ه       ///      ه///ه     /ه /ه   ///   

  
  فعلــن فعلــن فعلــن فعلــن  -١٠

  :يقول سعيد الصقالوي
ـ/سافربأح را/ ـالمي/تهد  

  زهـرا / قليب/ تك يف/وزرعـ
  فكْـرا / نفسي/ تك يف/وحملْـ
  ذكْرى/صدري/تك يف/ونقشـ

  ه/ه /ه   /ه /  ه   ///ه   / / / 
  

  فعلن فعلـن فعلـن فعلـن     -١١
  :يقول حسن القرشي

ــيب ــو/ قل ــره/وأزا/ يعن ه  
  عـره /ك مشا/تعدو/ لك ال 

  ئـره /نُ مصـا /تكوس/ ماذا 
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  دره/ ب مغا/بـلَ الص/إنْ غا
  ه///ه   ///  ه    /ه /ه    /ه /

  
ــالن  -١٢ ــن فع ــن فعل ــن فعل   فعل
  :تقول سعاد الصباح

  مسكني/قليب الـ/ دعه/كم أخـ
  سكّني/منه الـ/ نزعت /  ويدي
  ـرِ يقني/عن غيـ/ لُ له /وأقو

  ت يـزين /للبيـ/ غداً  د/العيـ
  ه ه///  ه    / ه/ه     ///ه    /ه/

  
١٣-  ــاع ــن ف ــن فعل ــن فعل   فعل
  :يقول عصام الغزايل

  صـيف /فور الـ/أترقَّب عصـ
  طَيـف /وان الـ/يف ألْـ/ يبدو
  حاك/ـه ضحـ/قَةَ وجـ/إشرا

  ذاك/ أحلــى / يت مــا/أنْ يــأْ
  ه ه/  ه /ه /    ه /ه /  ه   /ه /
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١٤-     لـن فـعلـن فعلن فع١(فع(   
  :يقول سليم عبد القادر

دـ/يف الـلّـ/جاهيأُخ ا/ـهي  
 ـ/ جاهدـ/إنْ كنيقت ا/تي  

 كـ/آفا/ متلالدن يا/ق  
  يا/ـه رضيـ/قِ اللّـ/وتال

  ه/ه     ///  ه     / ه/ه   /// 
  
  فعلن فعلن فعلـن فعلـن      فعلــن فعلــن فعلــنفعلـن    -١٥

  :يقول أبو ريشة
  عتمه/رت يف الـ/ي توا/دنيا    أعلى/أفُقي الـ /دك يا/بعـما  
  نِعمـه / خاطرِ/ ر على/ما مر    أشـهى / يامي/ين أيـ/أعطتـ  
  مهض / حلُمٍ/  ئي من/ومسا    بسـمه / أملٍ /  نحي م/فَصبا  
   يـي / بغطا    أرعـى / أنْ ال / منعـ/لـامي /يا أيي / ـهمرح  
  ه/ه /   ه  /ه / ه  /ه /ه  ///    ه/ه / ه   /ه / ه  /ه /ه   /ه /  

      

                                         
  .فعالتنفعلن فعلن : العجز كما هو واضح يساوي) ١(
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ـ فعلن فعلن فعلـن فَ     فعلن فعلـن فعلـن فعلـن     -١٦   نعلُ
  :يقول احلصري القريواين

  عده/عة مو/م السا/أقيا    غَده/ ب مىت/لُ الصبـ/ليـيا  
  دده/ـنِ يرد/للبيـ/ أسف     رقَه/ر وأر/سما/رقَد الـ  
   نيا م / تدحمي/عينا/ جد ـ/ وعلى    هيخد/روت ـه/هدر  
  حده/نك جتْـ/م جفو/فعال    بدمي/ ترفا /ك قد اعـ/خدا  
  مده/تتعمـ/ نك ال/وأظُنـ    قتلي/ من  ذُك/ُألعيـ/ إني   
  ه///ه  ///ه     ///ه    ///     ه/ه /ه    ///ه   / / /ه  /ه /   

  
  فعلــن فعلــن فعلــن فعــالنْ    فعلن فعلـن فعلـن فعلـن     -١٧

  :يقول نزار
   تلَسـ/واخلو/ جيبِع ها/فين  

  
  مقلـوب /جاين الـ/ملُ فنـ/تتأَمـ  

     لَـ/ قالتزنْ/ دي ال/يا وحت  
  

  بهو الـ/عليـ/فالـح ك/مكتوب  
  عبـةٌ /يـا مـر  /نك دنـ/فنجا    

  
  وحـروب / فـار  /تك أسـ/وحيا  

  ه ه///   ه   / ه/ه    / / /ه  ///     ه///ه   /ه /    ه  /// ه  /ه/     
  :ويقول أيضاً

  ملُين/ـه يحـ/ين معـ/يحملُـ  
  

ـ /ٍء ور/لمسا     ــشرفات /دي الـ
  مـارٍ /عةَ أقْـ/يل سبـ/ يحملُ    

  
  ــنِيات /مةَ أغْـ/ـه وحز/بِيديـ  

  وهمٍ/ ـراً من /يل قَصـ/ يبين     
  

  لَحظات/ـه سوى/كُن فيـ/ال أسـ  
  ه ه///ه    ///  ه    ///   ه   /ه /    ه/ه /ه    /ه /  ه  /ه /ه    /ه/    
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ــاع    فعلن فعلـن فعلـن فعلـن     -١٨   فعلــن فعلــن فعلــن ف
  :يقول فاروق شوشة

  ناْء/ن وغـ/ذَب لَحـ/أعـيا    داْء/ناي نِـ/ي وعيـ/شفَتا  
  ضاْء/مي البيـ/أيا/ صفحةُ     قليب/ رِق يف/ك فتشـ/أدعو  
  كدوح/ كمتل /ـأنْ تلَين/حـ    ميـ/يف عل كيـ/نس ماْء/ألْف  

  جاْء/ـوٍ ور/ـلٍ حلْـ/من أَمـ    قَبساً /يامي/علَ أيـ/أنْ تجـ    
  كدوح / كمتل  /دئَين/أنْ تف    ـمهو قيـ/نـ/مِ صتاْء/عٍ وش  

  ه ه//  /ه /   ه  / / /ه     /ه /     ه/// ه /ه/ //   ه/ //    ه /     
  

١٩-  لن فعلـن   فعلـن فعلـن فع     لــن فــعلــن فعلــن فعفع  
  :يقول أمحد كلي

  تد/وي تمـ/لَت نحـ/الشلْـ    ويد/ ثمها /ع يلَعـ/والدمـ  
  طَووأنـا  / وِقُين/وت / رـدحنا/وطيو    خ ـ/فحين ت/دـش  
  ــتد /ين أشـ/لب حز/وأُغا    معها/ناً أد/ـرق حز/وترقْـ  
  ــتد /ال يعـ/ جلٍر/ ن ما م    تداً/و معـس/لَد أقْـ/أتجلْـ  
  ـهد/راً مجـ/مكسو/ رفاً طَ    فضةً/ين خا/لَت عنـ/وتولْـ  
  ه/    ه  /ه /  ه  /ه /ه   /ه /     ه///ه  /ه /ه    /ه /  ه  ///   
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٩- تثالبحر ا  
ليل على قلة شواهده عنده، أكثر منه حبر رقيق عذب، أثبته اخل

  بذلك ألنه يبدو وكأنه اجتثَّ  إنه سمي :يقال. العباسيون ومن جاء بعدهم
-عطوكان من  ،وهو يف حقيقته جمتث من البسيط. من اخلفيف - أي اقت

مستفعلن (وهو حبر قصري، يقوم على تناغم التفعيلتني . األوىل أن يلحق به
وإنْ كان . وليس له عند العروضيني سوى قالب واحد. ماوجوازا) فاعالتن

  :الشعراء مل يلتزموا بذلك، فشقّقوا منه العديد من القوالب اجلميلة
  

  مستفعلن فاعالتن  .١
  مستفعلن فاعالنْ  .٢
  مستفعلن فاعلن  .٣
  مســتفعلن فــاعالتن  *  مستفعلن فـاعالتن   .٤
ــاعالنْ  *  مستفعلن فـاعالتن   .٥ ــتفعلن ف   مس
ــاعلن  *  ن فـاعالتن مستفعل  .٦ ــتفعلن ف   مس
ــاعلن  *  مســتفعلن فــاعلن  .٧ ــتفعلن ف   مس
ــاعالن  *  مســتفعلن فــاعلن  .٨ ــتفعلن ف   مس
  مســتفعلن فــاعالتن  *  مســتفعلن فــاعلن  .٩
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  :جوازات البحر
  .كاألصل شائعوهو جواز حسن ). متفعلن(إىل ) مستفعلن(جيوز أن تتحول   .١
  .)١()مستعلن(لى ع) مستفعلن(أبداً أن ترد  وليس نادراً 

، سواء يف العروض أم )ه/ه///فعالتن (إىل ) فاعالتن(ما تتحول  كثرياً  .٢
  .الضرب

) فاعالتن(جنباً إىل جنب مع )٢()ه/ه/ه/فاالتن (الضرب على ما يرد  وكثرياً  .٣
      ).فعالتن(و

                                         
  !وهذا مما ال يرضاه العروضيون )١(
  ).ه/ه/ه/مفعولن : (تساوي) ٢(
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ــاعالتن  -١ ــتفعلن ف   مس
  :يقول الشاعر

  ـاك بِكَفّـه /رمي سقـ  
  هكأس من /أخهفطَر ت  
  عي كْرىن بعطْ/ـوالسهف  
  هـر طَرفـه  /فاجنِ أزا  
  ه/ه  ///ه      ///ه /    

  
ــاعالنْ   -٢ ــتفعلن ف   مس

  :يقول ابن سهل
  وى غَرير/من يل بأحْـ  
   ــه لْتقب /ــمري بالض  
   تربفَع /  ـبريع ـنع  
   ـــهأنفاس /فريبِـــز  
  ه ه///    ه    //ه /ه/   

  
ــاعلن  -٣ ــتفعلن ف   مس

  :وهو ميزان البحر البسيط كما يبدو، يقول حممد شوقي األيويب
  فلسفه/ذا شاعر الـ  
  أنصـفَه / الروح قد  
  ضـيفَه / واْد قـد   
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   ــة يف جن /ــم شرِفه  
  ه//ه /  ه    //ه /ه /  

  
ــاعالتن  -٤   مســتفعلن فــاعالتن    مســتفعلن ف
  :البحر الرئيس، يقول العباس بن األحنف وهو قالب

  ال يحبـه / يحب من    خر ممن/ما زلْت أسـ  
  وأُحبــه/ يحــبين    ت مبن ال/حتى ابتليـ  
  دهر قُربه/ومنييت الـ    دي وهجري/يهوى بعا  
  لـي قلْبـه /نَ مثْلَ ما    له كا يـبِ/فليت قلْـ  
  ه/ه ///ه      //ه  //     ه/ه //ه /  ه    //ه //   

  
ــاعالتن  -٥ ــاعالنْ    مســتفعلن ف ــتفعلن ف   مس

  :يقول نزار قباين
   ساَءلَتنـانْ / تنا     يف حبح كانْ/ عن كيف  
ــاً     نُ استحلْنا/وكيف حنـ   ــوانْ/ حرائق   يف ثَ
  ت الكَمانْ/يف دوزنا    ًء وصـرنا /صرنا ضيا  
  نُ الدخانْ/دخا: قالوا    أبصـرونا / فالناس لو   
  ه ه//ه /ه     //ه /ه /    ه/ه //ه /ه     //ه /ه /  
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ــاعالتن  -٦ ــاعلن    مســتفعلن ف ــتفعلن ف   مس
  :تقول روحية القليين

  تى السحر/وامتد حتْـ    لَ سجودي/يا رب طا  
  أنسـى /إذا ذَكَر كـ    تنفسي وأم/ ـرشالب ر  
  قـد أمـر  / أُطيع ما     غـري ربـي  / فَال أرى  
  ي/بْـقد جلَّ حرب كب    ا يمبـو ع/ النظَـر ح  
  ه// ه /ه      //ه /ه /     ه/ه ///ه      //ه /ه /  

  
ــاعلن  -٧ ــتفعلن ف   مســتفعلن فــاعلن    مس
قالب قدمي، وألنه باتصال شطريه هو أحد شطور البسيط، فقد نسبه   

  :، يقول الصايف النجفيمشطور البسيطإىل  -خطَالً-العروضيون 
   ــدوأغْي /ــهجيت    حبمـا / يف مهيخ  
   ــه ــرةٌ/ يف فَم مدي ظَمـا /ويف فؤا    خ  
  دي رمـى /به فـؤا     ـي بِمـا /رماه ظبـ  
  مسـقما / من إلْفه     كو جفاً/فجاء يشـ  

  :وعليه قول شوقي
ـ /فَهي وجو    ها القدم/طالَ علَيـ   ع دمد  
   تدئو قد/بايف الص     ثَتعبـ /وان   رميف اهلَ
ــ   بِن ــم ــا/ ا ه   نمـه أَ/وهي عليـ    دنه
  ه/ //ه      / / /ه /    ه//ه /ه    / / /ه /    
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ــاعالنْ    مستفعلن فـاعلن   -٨ ــتفعلن ف   مس
  :يقول العقاد

   ـرس احليـاةْ /النور ر    رس النجـاةْ /النور ر  
  ي الصالةْ/النور وحـ    ي النهى/النور وحـ  
  وش الفَـىت /النور ق    وش الفتـاةْ /النور ق  
ـــ    عني من/ما تبصر الـ   ــاه إلْ   ال أَداةْ/معن
  ه اهلُـداةْ /ال ما افترا    لُ اهلـدى /هذا سبيـ  
  ه ه//ه /ه    //ه /ه /     ه//ه /ه      //ه /ه/   

  
  مســتفعلن فــاعالتن    مستفعلن فـاعلن   -٩

  :يقول أبو شادي
  ب العباده/واللّهو جنْـ    ما العيش إالّ اهلوى  
  جِدالفـىت /وأنْ ي طيـ    دستفَي/هتهاداج ب  
ــدةٌو/ مجيعهــا    ـ /مثل الفصو    ح ل املُعهاد  
  ت ــت نــا/ باي   نَ امتداده/ماتعطي الز    بينم
  هذي السياد/للكَون هـ    كَونـت / عواملٌ   
  ه/ه //ه /ه   //ه /ه /     ه//ه /ه      //ه //   
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  البحر املقتضَب -١٠
حبر مجيل راقص اإليقاع، أثبته اخلليل على قلة شواهده عنده، يقال 

زادت . املنسرحمن  -أي اقتطع- بضتي بذلك ألنه يبدو وكأنه اقْإنه مس
الكتابة عليه الحقاً، وجدد فيه الوشاحون، فكتبوا عليه بعضاً من مجيل 

  .موشحام
). مفعوالت مفتعلن( وهو حبر قصري، يقوم على تناغم التفعيلتني   

وليس له عند العروضيني سوى قالب واحد، وإنْ كان الشعراء مل يلتزموا 
  :جلميلةبذلك أيضاً، فشققوا له عدداً من القوالب ا

  
  مفعوالت مفتعلن  .١
  مفعوالت مفعولن  .٢
  مفعوالت مفـتعلن   *  مفعوالت مفـتعلن   .٣
  مفعوالت مفعـولن   *  مفعوالت مفـتعلن   .٤

  

  :مالحظات
وهو . بسقوط واوها) فاعالت=فْعالتم(على ) عوالتفْم(غالباً ما ترد 

  .بديل أكثر استخداماً من األصل
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  نمفعــوالت مفْــتعلُ  -١
  :يقول ابن القاسم الواسطي

  ـلى ذَهبِ/فضةٌ عـ  
  نَ الشهبِ/توجت مـ  
  هبِنَ اللَّ/يف سناً مـ  
  ه///ه /  /     ه //ه /  

  
ــولن  -٢ ــوالت مفع   مفع

  :يقول أبو بكر بن رحيم
  بِ احلُسنِ/قلْ لكَوكَـ  
  ىن منـي /منتهى الْمـ  
ــالِ   ــ/ بالوِص نيأو م  

  ما أصبو/من صبا كـ  
  صبا نهـب /فهو للـ  
  ـها القلْب/فاعلم أيـ  
  ه/ه /ه /  /    ه/ه /ه /  
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  مفعوالت مفـتعلن     مفعوالت مفـتعلن   -٣
  :يقول األخطل الصغري

    قد أتـاك / يعتـذر     لْهسال ت / ـرما اخلب  
  تصـر خيْ/يف احلديث    طَلْـت لـه  /ما أَلَّكُ  
  ب النظَر/ليس يكذ    ـه خبر/يف عيونِـ  
  شرواما ن/ن شذاه م    ذي نشروا/حبنا الَّـ  
  ـد الثّمر/قبلَ يعقَـ    زاهـره /صوحت أَ  
  كنفَع دنِ /عؤيـ    ينسيف مسائ/رالقَم ـه  
  ه/// ه/    /ه //ه /     ه///ه /  /  ه // ه /   
  :ويقول أبو نواس
  ـه الطَّرب/يستخفُّـ    ى تعبو/حاملُ اهلَـ  
  ـه لَعب/ليس ما بِـ    ق لـه ح/إنْ بكى يـ  
   ــةً/ تضــحكنيياله     ــب واملُح /ينــب حت  
   ـقَمي / تعجبنيس ـ    منيت هصح/بجالع ي  
  يل سـبب / عاد منك     ضى سبب/كلَّما انقَـ  
  ه///ه /      /ه //ه /     ه///ه /   /   ه //ه /   
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  مفعوالت مفعولن    مفعوالت مفتعلن  -٤
  :يقول احلسني بن الضحاك

  نَ التيه/رِق مـطْم    ـحبيه/عالم بِـ  
  ـأَبيه/على تـ يل    نافعـةٌ / ما احلياةُ   
   النعيم / لُهيشـغ    الُواجلم  / طْغيـهي  
  رغَي وفه /كْترِثــذي أُ    م ــه/للّ   القي
ـ      ـيت فيه/في رغْبَـ    زهـده /تائه تـ
  ه/ه/ه/    /ه //ه /     ه///ه /   /ه //ه /  

  :ويقول مشس الدين بن املفضل
   يا غزالَ    جتــزيين/ بالبعــاد  /ـ ي رينِب  
  بٍ/ هلْ لذاكسب من    تريد تـربيين /  أم  
   دودـوليين / واهلَوانَ     تقـتلُين / بالصت  
  باهلُون/ يا حبيب     مٍ يفْـيت /أي حاكـ  
  ه/ه/ه/    /ه //ه /     ه/ه/ه /  /   ه //ه /  
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  البحر املضارع -١١
يقال إنه . حبر قليل االستعمال، نادر األمثلة، ومع ذلك أثبته اخلليل

أخرجه بعضهم من البحور، . قتضب، أي شاهمسي بذلك ألنه ضارع امل
 - بصورته املستخدمة-ومع ذلك؛ يبقى املضارع . وأثبته آخرون على مضض

رافداً مجيالً ملوسيقى الشعر العريب، ترتاح إليه األذن، ومتيل إليه النفس كلما 
  .زادت الكتابة عليه

). تنمفاعيلُ فاعال( وهو حبر قصري، يقوم على تناغم التفعيلتني   
وليس له عند العروضيني سوى قالب واحد أيضاً، وإنْ كان الشعراء مل 

  :فشققوا منه صوراً أخرى، منها.يلتزموا بذلك
  مفاعيلُ فـاعالتن   *  مفاعيــلُ فــاعالتن  .١
  مفاعيـلُ فــاعالنْ   *  مفاعيــلُ فــاعالتن  .٢
ــاعلن  *  مفاعيــلُ فــاعالتن  .٣ ــلُ ف   مفاعي
ــاعلن  .٤ ــلُ ف   فــاعالنْمفاعيـلُ    *  مفاعي

  :مالحظات
  .أية بدائل) مفاعيلُ(ليس لـ .١
  ).فاعالت(يف العروض على ) فاعالتن(يف حني جيوز أن ترد  .٢
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ــاعالتن  -١ ــلُ ف   مفاعيــلُ فــاعالتن    مفاعي
  .يف كتب العروض سواه له وهو القالب الرئيس للمضارع، وليس

  :يقول حيص بيص
ــرِ   وبالقص /ــي   مارـع الذّ/به يمنـ    أريح
   غَ/ إذا جاد ووإنْ صالَ    يـثٌ فه /نار وفه  
   ــوداهسح /ــالهظُىب البِيضِ    يف ع/والقُطار  
  قارـه و/ويف عطْفـ    ه مضاٌءـ/على عزمـ  
  ه/ه//ه/     /ه /ه //    ه/ه//ه/   /    ه /ه //   

  ):هـ٢٦٢ـ(ويقول خالد الكاتب 
   ــلْتموعِ/ توسبالــد     ـيـنيعِ /إىل سِء الص  
  ه البديعِ/نُ يف وجهـ    حير احلُسـ/إىل من تـ  
  وى مطيعِ/لطولِ اهلَـ    ياً لصـب /أيا عاصـ  
  بـاهلجوعِ / تمتعت     ـه هجوعاً/أذق عينـ  
  ه/ ه// ه/     /ه /ه //    ه/ ه// ه/     /ه /ه //   

  :ألعمىوحملمد بن خلَصه ا
  أيا صاد/  ـواهقـاً ه    عونَ مـانوا /إذا املُد  
  ال مكـانُ /زمانٌ و    ما حـواه / فَلَم يحوِ  
  قِ البيانُ/من املنطـ    مرهفـات / إذا سلَّ   
   نتيارِ    أنَّ أمضـى / تبالص مِ اللسانُ/من  
  ه/ه //ه /    /ه /ه //    ه/ه //ه /    /ه /ه //  
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ــاعالتن  -٢ ــلُ ف ــاعالنْ     مفاعي ــلُ ف   مفاعي
  :يقول أبو نواس
  ال أتيـت / ويا صبح     ال انقضـيت / أيا ليلُ   
  ال اهتديت/طريقاً فَـ    إنْ أردت/ ويــا ليــلُ   
ـ      ك ابتلَيـت/ جرانِـ    أي ذنـبٍ /حبييب بِـ
  الس ـرجوت/عنك لُو    فهيهات  / ما رأيـت  
  ه ه//ه /     /ه /ه //     /ه //ه /  /     ه /ه //   
  :وأورد الزجناين
  ـنا يسار/إىل كَم بِـ    ق اجلمالِ/سلي سائـ  
   ده ـ / لقد   ثَ احلمار/لَما حثْحـ    قويت كُلْـ
  كْنا وتـ  /ه   م يغار/ـنهم مسلـ    ما لنـا بيـ
  ه ه//ه /     /ه /ه //     ه/ه //ه /    /ه /ه //  

  
ــاعالتن  -٣ ــلُ ف ــاعلن    مفاعي ــلُ ف   مفاعي

  :يقول حممد العياشي
  عهدها/ رعى اُهللا     عت عهودي/أال ضيـ  
   فــال دام /يل ســرور    تها/ وال عشدبع  
  ه//ه /    /ه /ه //     ه/ه //ه /   /   ه /ه //  
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ــاعالنْ     مفاعيــلُ فــاعلن   -٤ ــلُ ف   مفاعي
  :يقول منذر شعار

   ـدا ـ    يـا فـىت  / لكإذا مل ت/خافت ـكن  
    جـاهراً / قُلِ احلـق     وال ختْش /حافأنْ ت  
  ـال تـالف /مقالٌ بِـ    حا األذى/فكم قد مـ  
  يا ضفاف/ إىل املوجِ     ـذا نِـداً /ويا حبـ  
  هه //ه /      /ه /ه //     ه//ه /        /ه /ه //   
  :وله من غريها
  قدالص ذـ    يف احلديثْ/خـلِ اخلبيثْ/وال حتم  
   صـاد قـى /وكنالت ها احلثيـثْ /على دربِـ    ق  
  ـه يعيـثْ /بِمن حولَـ    ـع الفـىت /فما أبشـ  
  دى مكوثْ/بأرضِ اهلُـ    ـمن لـه /وأحِسن بِـ  
  ه ه//ه /  /     ه /ه //    ه//ه /        /ه /ه //    
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  البحر السريع -١٢
  

حبر قدمي يتدفق عذوبةً وسالسة، وهو أشبه البحور بالرجز، يقال إنه   
يقوم إيقاعه اجلميل على تناغم الوحدتني . مسي بذلك لسرعة النطق به

  .اليت تميز البحر عن الرجز) فاعلن(مكررةً، و) مستفعلن(الوزنيتني 
  

  مستفعلن مستفعلن فاعلن  .١
  مستفعلن فاعالنْمستفعلن   .٢
  مستفعلن مستفعلن فاعلن  *  مستفعلن مستفعلن فاعلن  .٣
  مستفعلن مستفعلن فاعالنْ  *  مستفعلن مستفعلن فاعلن  .٤
  مستفعلن مستفعلن فعلن  *  مستفعلن مستفعلن فاعلن  .٥

  

  :مالحظات البحر
أو ) ه//ه//متفعلن (كما يف الرجز على ) مستفعلن(جيوز أن ترد  .١

  ).ه////متعلن (، وأحياناً )ه///ه/مستعلن (
  .غالباً ما تبقى األعاريض واألضرب ثابتة ال تتغري .٢
  .يتحول مباشرة إىل الرجز) فاعلن(ليس للسريع جمزوءات، ألنه بفقدان  .٣
متشياً مع الصنعة العروضية، تورد كتب العروض للبحر السريع صورة  .٤

 .رجزية مشطورة، أحلقناها حنن بأصلها الرجزي
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ــت  -١ ــاعلنمس ــتفعلن ف   فعلن مس
  :جاء يف عيون األخبار البن قتيبة

  راغـبِ /أرض على/ضاقت الْـ ما  
ــب الـــ     طَّلوال /ي قهــارِبِ/ رِز  
  طالـبِ / أرض على/بل ضاقت الْـ    
  حاجِبِ/كو جفْوةَ الـ/أصبح يشـ    
  ه//ه /  ه    //ه /ه /   ه     ///ه /     

  
ــاعال  -٢ ــتفعلن ف ــتفعلن مس   نْمس

  :يقول حسن الصرييف
  ذا النـداءْ /أعذَب هـ/ ما! وفاُء   

  ن السماْء/نٌ من لُحو/صداه لَحـ    
  ـد العناْء/راحة بعـ/ظلٌّ من الـ    
  ب املسـاءْ /ـجو وطا/رق به الـ    
     ـ/ يف خيمةلَيع فاْء/رفـها الص  
     هـ/ كأنجن عاعــمٍ أضـاءْ  /إش  
      ه ه//ه /   ه      //ه /ه /ه    //ه//    
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  مستفعلن مسـتفعلن فـاعلن      مستفعلن مستفعلن فـاعلن   -٣
  :هو القالب الرئيس للبحر، وعليه شعر كثري، يقول املؤلف

   هـ/ سألْتعنها فلَم/ا نطَقم  
  

  ما خلَق/لَ اُهللا فيـ/أجاب جلْـ  
  حسنه/ وضاُء يا/جبينها الـ    

  
  ما بثَق/لَ الفجرِلَمـ/ثْـيلوح م  

  هدأةٌ/ حبر له / يف عينها    
  

  هقمطا/يف عتسكم ي/قرالغ ب  
  شطِّها/ حبر على/خيتصر الـ    

  
   نتـهِي / تارخيَـهاً م / قباحلَـد  

  فاسها/ياطيب أنـ /أنفاسها    
  

  ذا الورق/ بِروحها/ أال يشي  
  رقَّة/ ب من تذو/ يا طيبها     

  
  ها احترق/يب يف هوا/فَما لقلْـ  

  ه//ه /ه    // ه/ ه/ه    //ه //     ه//ه/ه    //ه //ه     //ه/ه/    
  
  مستفعلن مسـتفعلن فـاعالنْ      مستفعلن مسـتفعلن فـاعلن    -٤

  :وهو كسابقه، عليه شعر كثري، يقول اخلرميي يف الغرية
  احينِه/ غريةَ يف/ما أحسن الـ  

  
  كلِّ حـني / غريةَ يف/وأقبح الـ  

  عرسـه / هِمـاً  تم/ من مل يزلْ    
  

  بِ الظّنـونْ /فيها لريـ/ مناصباً   
  بالـذي / يغرِيها / أوشك أنْ    

  
  للعيــونْ/ يربزهــا/ يخــاف أن  

    نم كحصينِها/حسبها/ تعوض  
  

  حٍ ودين/عرضٍ صحيـ/منك إىل  
  ه ه//ه/    ه  //ه /ه /ه    ///ه /     ه//ه /ه   //ه/ه /   ه ///ه /      
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ــن     مستفعلن مسـتفعلن فـاعلن    -٥ ــتفعلن فعل ــتفعلن مس   مس
  :يقول حطان بن املعلّى

  حكْمـه / الدهر علـى / أنزلَين  
  

ــضِ/ عــالٍ إىل/ مــن شــامخٍ     خفْ
  رِ الغـىن /الدهر بوفْـ/ وغالَين    

  
  رضـي ع/ مـالٌ سـوى  / فليس يل  

  ربمـا / ـدهر ويا/أبكانِي الـ    
  

  يرضـي / ـدهر بِما/أضحكَين الـ  
  بِ القَطا/غْـيات كز/بنيـ لوال    

  
  ــن ــضٍ إىل/ رددنَ م ــضِ/ بع بع  

  واسـع /  مضـطَرب / لكانَ يل    
  

  عرضِ/ت الطولِ والـ/يف األرضِ ذا  
ــا      ــا / لكنم ــا/ أوالدن   بينن

  
ـ / ا أكبـادن     أرضِ/تمشي على الـ

  ه/ه /ه      //ه /ه /   ه   //ه /ه /    ه//ه/ه     //ه /ه /ه    //ه/ه/    
  :ويقول أبو سلمى

  داري/نَ النجم عن/هلْ تسأليـ  
  

  مـاري /بايب وسمـ/وأين أحـ  
  بـوة ر/ أغفَت على/داري اليت    

  
   مةـ / حال   ــغارِ /باْد والـ

  ال لَها/إلْـتضحك /الشمس ال    
  

  تـارِ /ها وشي أسـ/دي إليـ  
  ظلِّهـا /خضراُء يف/والتينةُ الـ    

  
ـ      ثـاري /واقـي وآ /تاريخ أشـ

  ـف املُـىن /يوم رفيـ/ ملْعبنا     
  

ـ /وملتقى الـ     جـارِ /جارة بالـ
  ه/ه /ه    //ه /ه / ه      //ه //     ه//ه / ه      ///ه  /ه    ///ه/    
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قالبح -١٣ ح١( ر الال(  
حبر مستحدثٌ غري خليلي، خفيف اإليقاع، ال تذكره كتب العروض لقلّته، 

مفردةً، ) مستفعلن(يقوم إيقاعه أيضاً على تناغم الوحدتني الوزنيتني 
  .مكررة) فاعلن(و

، امساً كان القرطاجين أطلقه بالالحقوقد اصطلحت على تسميته   
االسم من معىن إحلاق جديد بقدمي، إذ ال خيفى ما حيمله هذا ! على املخلّع

وقد وضعت له مفتاحه اخلاص، . وذلك تأسياً بتسميتهم لآلخر باملتدارك
  :ضبطاً لوزنه، وتيسرياً حلفظه، فقلت

  

ــلُ   ماث ــه ــقٍ حقُ والح  
  

  مستفعلن فاعلن فاعـلُ   *
  .مشرياً يف ذات الوقت إىل امسه، وحقّه، ووزنه  

  مستفعلن فاعلن فاعلن  .١
  ستفعلن فاعلن فاعالنْم  .٢
  مستفعلن فاعلن فـاعلن   *  مستفعلن فاعلن فـاعلن   .٣
  مستفعلن فاعلن فـاعالنْ   *  مستفعلن فاعلن فـاعلن   .٤

  :مالحظات البحر
  ).ه///ه/مستعلن (أو ) ه//ه//متفعلن (على ) مستفعلن(جيوز أن ترد  .١
 ).ه///فعلن (احلشوية على ) فاعلن(كما جيوز أن ترد  .٢

  

                                         
  .، حتت الطبع، للمؤلفحبور مل يؤصلها اخلليل)  ١(
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ــاعلن مســتفعلن  -١ ــاعلن ف   ف
  :منثل له بقول ابن اللبانه

  أكتمه/ ـعي مبا/قد باح دمـ  
  يظْلمـه / يب ملَـن /وحن قلْـ  
    ـرمنَ يف/رشـاً تر /ــهال فَم  
  ألثمـه / أبـداً  / كم بـاملىن   
  ه//ه /ه    ///ه     //ه /ه /    
  

ــاعالنْ   -٢ ــاعلن ف ــتفعلن ف   مس
متفرقة من موشحة البن خامتة، ممزوجةً مع وزن ورد هذا الوزن يف شطور 

  :اتث هكذا
      هـارالب نـيـومِ عمـن الن ترقيعِ  هب تومي بلحظ  

  :ويبدو أن سيد قطب كان ينظر على موشحة ابن خامتة يف قوله
  ضي الركـاب /ثني تمـ/إىل الثال  

  
  حثيثةً يا ليالْ

ـ  نممضى   ـ  /الـ ىل /ـعمـرِ أغْ
ــاب   الرغــــــــــ

  ت آسى لغالْفلس
  من جة أو مجالْ  يسـتطاب / عمرِ ما/مضى من الـ  
  د الشباب/جاَء عهـ/ مضى كما  

  
  عهد املىن واخليالْ

  واضـطراب / غَمرة /  وضاع يف  
  

  ومر دون احتفالْ
        ه ه//ه /ه      //ه /ه    //ه //    
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  مستفعلن فـاعلن فـاعلن      مستفعلن فـاعلن فـاعلن    -٣
  :الكفيف، وهي أقدم ما قيل على هذا الوزن يقول ابن احلفاظ

  عن رالـ/  أقص لَومي/مرى    الّئــا دــين/ لَمأن /مهــائ  
  ظـالم /وهو يل/ من مل يزلْ    منصـفاً / حبه / ما زلْت يف  
  نـائم / سـلوة / وهو أخو    ماً بـه /ـلي غَرا/أسهر ليـ  
  ففْههيف/  م ماس / هدـرـ    بتثَن نبا/غصالص ـه /مناع  
  فـاحم / صبحها/ ليلٌ على    فَرعهـا / مـا نك/مشس وال  
  ه//ه /ه   //ه /ه    //ه /ه /    ه//ه /ه   //ه /ه    //ه /ه /  

  :وتقول نازك املالئكة
  راقةٌ /خضراُء بر / قَـهدغا    مـ  / كأ ـ /فَلْقـةُ الـ فستقَه  
  يسرِقَه/ورد أنْ/كم حاولَ الـ    أمحـر /  شـفَق /  شفاهها  
  رقْرقَـه / خـدها / للحسنِ يف    سـائلٌ /عسـلٌ  / سمرتها  
ــةٌ    ــةٌ /دالي ــةٌ/غض ذْببِها    عجنمـةٌ  / يف هد / ـرِقهشم  
  موسقَه/  صوتها/  من يا ترى    كالرؤى/حلوةٌ /عصفورةٌ   
  زنبقَـه / قى لَها/والروض ألْـ    قُبلةً/ دى لَها/الفجر أهـ  
  ه// ه/ه   //ه / ه    //ه /ه /     ه//ه/ه   //ه /ه    //ه /ه /  
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  مستفعلن فـاعلن فـاعالنْ      مستفعلن فـاعلن فـاعلن    -٤
  :ومنه قول حممود درويش

  املساْءك /ترقت/أمامها احـ    أمهـا / ترقَت/الطفلةُ احـ  
  ه ه//ه/ه   ///ه       //ه //    ه//ه/ه    ///  ه    //ه /ه /   

  ):مقلوباً(وعليه قول عبد الصاحب املختار 
  من رحيـ/يف رشفة/ها    قِ الشفاهلْ/من حلـو / أنفاساُألو ن  
  يا قُبـلْ /سى بقا/نامت لتنـ    عاشقني/يف فمِ الـ/ لثْم وهلْ  
  وي الثكلْ/وجه ثا/تتلى على    ها الزمانْ/طوا بٍ/قصةُ حبـ  
  ه//ه /ه    //ه /ه   //ه /ه /    ه ه//ه /ه    //ه /ه    ///ه /   
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  البحر املديد -١٤
تتصف بعض قوالبه بالرتابة . حبر خليلي قدمي، قَلَّ يف دواوين الشعراء

ار جمموع وهو باعتب. واهلدوء، بينما يتميز بعضها اآلخر بالرشاقة والطرب
يقوم . قوالبه حبر مستعملٌ حمبب، وإنْ كانَ باعتبار بعضها قليلٌ االستعمال

  ):فاعلن(و )فاعالتن( إيقاعه على التناغم اجلميل بني التفعيلتني 
  

  فاعالتن فاعلن فعلن  .١
  فاعالتن فاعلن فاعالنْ  .٢
٣.  فاعالتن فاعلن فاعالتن  
٤.   لـنفاعالتن فـا   *  فاعالتن فاعلن فع لـنعلن فع  
٥.   لـنفاعالتن فاعلن فع  *    لـنفاعالتن فـاعلن فع  
٦.   لنفاعالتن فاعلن فـاع  *   لنفاعالتن فاعلن فـاع  
٧.   لنالنْ   *  فاعالتن فاعلن فـاعفاعالتن فاعلن فـاع  
٨.   لنفاعالتن فاعلن فـاع  *   التنفاعالتن فاعلن فـاع  
٩.  التنفاعالتن فاعلن  *  فاعالتن فاعلن فاع  التنفـاع  

  

أينما وردت من حشو أو ) فعالتن(إىل ) فاعالتن(جيوز أن تتحول  .١
  ).فاعالنْ(وكذلك الضرب . عروض أو ضرب

بينما متيل إىل الثبات يف ). فعلن(احلشوية إىل ) فاعلن(جيوز أن تتحول  .٢
  .العروض والضرب
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١-  لــنفــاعالتن فــاعلن فع  
  :يقول اجلواهري  

  األرق/ أيهـا  / مرحباً يـا    
ســاً لــك /فُرِشــت أُنـــ    

  ـطَلَق/ينَّ منـ/لك من عيـ    حـــــدق/الــــــ
  طَبِق/ناسِ تنـ/ـإذْ عيونُ ال    
    زاد ـ / لك   قَلَـق /عندي الـ
  ورق/نِضو والـ/واليراع الـ    
  ه///ه    //ه /   ه   /ه //ه /     

  
ــاعالنْ  -٢ ــاعلن ف ــاعالتن ف   ف

  :بد املنعم خفاجييقول حممد ع
  واحلياه/ حي املىن/كانَ يف رو  

  مقْلَتاه/ وي ضحى/ورنت حنـ    
  اهشفَت/ قصةً / وروت يل    
    نامثَّ سيف الطريـ/ ر/ـقِ وتاه  
  يب خطاه/ت بقلْـ/ومضى ليـ    
  ه ه//ه/ه     ///ه      /ه ///     
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٣-   ــاعالتن ــاعلن ف ــاعالتن ف   ف
  :ابن الصباغ يقول

  ئي يشري/ـحى رجا/لكُم أضـ  
  ـيب كسري/ر وقلْـ/بكُم اجلَبـ    
  كُـم يسـري  /يف عال/ جبر مثلي    
  ىنً معنى/واقِ مضـ/أناْ باألشـ    

    رو تدحلنا/قاُء يف الـ/إنْ ش أيك  
  ئنِ أفـىن /دي الظّعا/أو حدا حا    
  ه/ه /// ه    //ه /ه    /ه //ه /      

  
٤-  لــنفــاعالتن فــاعلن فع  

  
    لـنفاعالتن فـاعلن فع  

  .ويشكل مع الذي يليه أكثر قوالب املديد استعماالً يف القدمي واحلديث  
  :يقول العباس بن األحنف

  وطَنِه/ دارِ عن/يا غريب ال  
  

  شجنِه/كي على/مفرداً يبـ  
    دالبكـا /كلّما ج د/ ُء بِـه  

  
  بدنِه/ قام يف/دبت األسـ  

  د شـجى /د الفؤا/ولقد زا    
  

  فَننِه/ ـكي على/طائر يبـ  
  فبكـى / شـفّين / شفّه ما     

  
  سكَنِه/ كي على/كلّنا يبـ  

  ه///ه     //ه /  ه   /ه//ه/    ه///ه    //ه /ه   /ه //ه /    
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٥-  لــنفــاعالتن فــاعلن فع  
  

   ــن ــاعلن فعل ــاعالتن ف   ف
  :سعد املخزومييقول أبو   

  جــالُ/جــالِ آ/حــدق اآل  
  

  ــتالُ /مرِء قَتـ/واهلوى للْـ  
  كبـه /ب مرا/واهلوى صعـ    

  
  والُ/صعبِ أهـ/وركوب الـ  

  بِهه/يل فأُشـ/ليس من شكْـ    
  

  كالُ/ناس أشـ/والـ ،دعبِلٌ  
  ـبسه/تاجِ ألْـ/أملي يف الـ    

  
ـ      لُمـا /شـعرِ آ /وله يف الـ

  ه/ه/ه    //ه /   ه     /ه  ///     ه/// ه   //ه /ه       /ه ///     
  

٦-    لنفاعالتن فـاعلن فـاع    لنــاع ــاعلن ف ــاعالتن ف   ف
وقد وجدنا عليه أمثلة حلسان . جعله األخفش من الشواذ. قليل االستعمال

  . بن ثابت، وابن املعتز، وابن عريب، وعدداً من األمثلة احلديثة
  :يمةيقول نع

  ينفعك/ يام ال /ذمك األيـ  
  

  تسـمعك / نَ هلا /فهي ال أذْ  
    عقرباً/ناً ترى/ـال وال عي  

  
  تلسعك/رِ األسى/يف دياجيـ  

  ق وإنْ/باً يرِقْـ/وال قلْـال    
  

  م طوجف كا/نلِ الب/كمعدم  
    يصاحيب/يان يا/ـعندها س  

  
  أم ترأزه  /تأقفر  /أربكع  

  ه//ه / ه  //ه /  ه   /ه //ه /     ه//ه /ه   //ه/ ه   /ه //ه /    
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٧-  لنــاع ــاعلن ف ــاعالتن ف   فــاعالتن فــاعلن فــاعالنْ    ف
مل نسمع منه إالّ قصيدة واحدةً :"نادر األمثلة، أشار إليه األخفش بقوله

  :منها ،"للطّرماح
  شش الـت بـ/عبع يح/ئامالت د  

  
  الـوش جاك/ر عبـرب/املقام ع  

ــا     ــرتلٌ ك ــا /م ــرةً/ نَ لن م  
  

  كلَّ عـام / ـتلُّه /وطَناً نحـ  
  قد مضى/ ـرك ما /إنما ذكْـ    

  
  ث املنام/ـلُ حديـ/ضلّةٌ مثْـ  

    وذا الزالذي /حب ـرى / رال ي  
  

ـ / ةٌ حلَم/ منه إالّ    عن ِل مـام  
  ه ه//ه /  ه    //ه /ه   /ه//ه/    ه//ه /ه     // ه/ه    /ه //ه /     

  
٨-  لنفــاعالتن فــاعلن فــاع    التنــاع ــاعلن ف ــاعالتن ف   ف

  :يقول حيىي بن زياد
  زائرٍ/ شيبِ من /مرحباً بالـ  

  
  ـقَوسحـ/ى الرهع الشبابِ/مند  

  مي الفىت/دهر ير/ما يزالُ الـ    
  

  مٍ صـيابِ /بسـها / كلَّ حـنيٍ    
  بعد ما/رأسِ من /بياضِ الـب    

  
  حِ الغـرابِ /كجنـا / كانَ عمراً   

  قــوة/ بــانَ يف / أو بــنقْصٍ    
  

  ذي الشغابِ/ د الفىت/بعد تأْييـ  
  ربمــا/ د امــرئٍ /أو بــإفْرا    

  
  ذا صـحابِ / نابـه  / كانَ فيما   

  ه/ه //ه /ه    //ه/ه    /ه //ه /    ه//ه /ه   //ه /ه    /ه //ه/     
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٩-    التنفاعالتن فـاعلن فـاع    التنــاع ــاعلن ف ــاعالتن ف   ف
  :يقول ابن أيب بكر. وعليه شعر كثري. قالب املديد الرئيسي

  األز قلْـ/بابنة دي/ـيب كئيب  
  

   هامعندها / مست /نيبما ي  
  ت دعوين/فقلْـ موا/ولقد ال    

  
  ه حبيب/هونَ عنـ/إنَّ من تنـ  

    ـإنمي وجسمي/ىل عظا/ما أب  
  

  ٌء عجيب/حب شي/حبها والـ  
  ه/ه //ه/ه    //ه /  ه   /ه //ه/     ه/ه //ه /ه    //ه /   ه /ه//ه/    

  :وألعرايب
  بالسـهاد / كُحلَـت / ما لعـيين   

  
  عـن وسـادي  /نابِياً / ولجنيب  

  ال غـراراً /نوم إلْـ/ال أذوق الـ    
  

  َء الثّماد/ريِ ماطَ/مثلَ حسوِ الـ  
  دى جبهدي/الح سعـ/أبتغي إصـ    

  
  يف فسادي/جهدها/وهي تسعى  

  غـريِ شـيءٍ  / ـنا على/فَتتاركْـ    
  

  لُ التمادي/سد طو/ربما أفْـ  
  ه/ه //ه /ه    / / /ه   /ه //ه/     ه/ه //ه /  ه   //ه / ه     /ه ///    

  :ولنازك املالئكة
  نا صبانا/تركْـ سِ/حنن باألمـ  

  
ــا   ــما/ ووهبن ــا/للس   ِء هوان

  ـبٍ عميقٍ/كلَّ حبـ/ ودفَنا     
  

   عيـ/ يف مكانؤانا/ال تر ـه  
ــا      ــو/ ولَفَفْن ــدلٍ أبِ/يف ذه   ي

  
  ـه خطانـا /قَطَعتـ/كلَّ دربٍ  

  ن نشـيداً /للسـكو / صرنا وأَ    
  

  َء منانـا /كـانَ مـلْ  / بشرِياً   
  ه/ه ///ه     //ه /ه     /ه ///     ه/ه ///ه     //ه /ه      /ه ///    
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  البحر اخلفيف -١٥
زادت . من أمجل حبور الشعر العريب موسيقى، وأكثرها خفّة وسالسةً

  .شهرته مع الزمن حىت طغى عند بعض الشعراء على معظم البحور األخرى
  ):مستفعلن(و) فاعالتن( يقوم إيقاعه على التناغم بني التفعيلتني   

  

  فاعالتن متفعلن  .١
  فاعالتن مستفعالنْ  .٢

  فاعالتن متفعلن  *  فاعالتن متفعلن  .٣  
  فاعالتن متفعلن  .٤

  
  فاعالتن مستفعالنْ  *

  فاعالتن مستفعلن فاعالتن  .٥  
  فاعالتن مستفعلن فاعالن  .٦

  فاعالتن مستفعلن فعلن  .٧  
  فاعالتن مستفعلن فعلن  .٨  
  فاعالتن مستفعلن فـاعالتن   *  فاعالتن مستفعلن فاعالتن  .٩  

  فاعالتن مستفعلن فاعالتن  .١٠
  

  فاعالتن مستفعلن فـاعالنْ   *
  فاعالتن مستفعلن فاعالتن  .١١  

  
  فاعالتن مسـتفعلن فعلـن    *

  فاعالتن مسـتفعلن فعلـن    *  فاعالتن مستفعلن فعلـن   .١٢  
  فاعالتن مستفعلن فعلـن   .١٣

  
  فاعالتن مسـتفعلن فعلـن    *
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  :مالحظات
أينما وقعت، من حشو أو ) فعالتن(أن تتحول إىل ) التنفاع(جيوز يف  .١

  .وهو جواز شائع كاألصل متاماً. عروض أو ضرب
وهي أكثر استعماالً من ) ه//ه//متفعلن (على ) مستفعلن(ما ترد  غالباً .٢

  . يالحظ اعتمادها يف ازوءاتبل . األصل، وأطيب وقعاً يف األذن
  .أيضاً) ه/ه/ه/فاالتن (على ) فاعالتن(كثرياً ما يرد الضرب  .٣
  

  

١-     لنفْعـتفـاعالتن م  
  :يقول الصنوبري

  وذا يحب/ ـدمأح م  
  منجد/  بني روضٍ     
ــيجٍ      ــزرد/ وخل م  
ــامٍ      ــرد/ وحم غم  
  سطُ اليـد /كلُّنا با    
  فَرٍ نـدي /حنو نيلو    
  سِ عسجد/كَدبابيـ    
  ه// ه// ه    /ه ///     

  
    

150



 

ــتفْعالنْ   -٢ ــاعالتن م   ف
  :يقول األخطل الصغري

  لُ،واألنام/أنصف اللّيـ  
  ـلُهم نِيام/كلُّهم كُلْـ    
  ـهد الغرام/وأنا، يشـ    
  د ناظرين/بعت للسهـ    

  ه ه// ه//   ه    /ه //ه /    
  

ــتفعلن   -٣ ــاعالتن م ــتفعلن      ف ــاعالتن م   ف
  :يشةيقول أبو ر

  ضاقت يب/ ربالعم  
  

  مقيده/يف الدروبِ الـ  
     رمأنا ع / ـبضخم  

  
   ــان ــرده/ وأم شم  

     يف / ونشيد قْـتنخ  
  

ــائي    ــده/ كربِي نهت  
  س لن يرى/صغر اليأ    

  
  فْنج ـبنيي/هدقْصم ي  

  ه//ه  //  ه   /ه //ه /     ه//ه  //ه     /ه ///     
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ــتفعلن    -٤ ــاعالتن م ــتفعالنْ      ف ــاعالتن م   ف
  :يقول األخطل الصغري

ــدنا    شلْ/ ونــز ومل ن  
  

    والشـباب احلُـب لُمح  
  رِ والندى/حلُم الزهـ    

  
  وِ والشراب/حلُم اللّهـ  

      *  *  * 
   ها منالرضى/ هات يد  

  
  عثُ اجلنـونْ /جرعةً تبـ  

  ظَّمامن ال/كيف يشكو    
  

  ـذه العيونْ/من له هـ  
  ه ه//ه // ه    /ه //ه  /     ه//ه //ه     /ه //ه /     

  
  فــاعالتن مســتفعلن فــاعالتن  -٥
  :يقول مجيل بثينة

  ت فحسيب/فَقَد بليـ/ ارحميين   
  يبسنةُ ح/ِء يا بثَيـ/بعض ذا الدا    
  حب قليب/قد أقْرح الـ/تلومواال    
    مأنَّ دا/النا زع ـي  /سبط ـيئ  
  نةُ طبي/ـه يا بثَيـ/أنت واللـ    
  ه/ه ///ه    //ه  //ه     /ه //ه /    
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  فاعالتن مسـتفعلن فـاعالنْ    -٦
  :يقول ابن مالك األندلسي

  ـيٍ أهـيم /أيب عليـ/ بِمعايل   
  كالنسـيم /كاملاِء أو/ رق طبعاً    
  ه وسيم/ـطَلْقٍ ووج /ذو جبنيٍ    
  زٍ أثـري /سـامٍ وعـز  /ذو جاللٍ    

  ي وزيـر /فظٌ ذَكيـ/طالب حا    
  بِ األمـري /قُرباً بِقُـر /  زاد منا    
  ه ه//ه /ه   //ه /ه / ه   /ه//ه /    

  
  فاعالتن مسـتفعلن فعلـن    -٧

  :يقول صاحل جودت  
  تـنمِ /  لقـاِء مل /ذكريات الـ  

     ظاتمـي و/ يف مهجيت / يقد  
     وفَمـي / يف نظريت / غَرِدات  
  ـقَسمِ/وحق ذا الـ /فبحقّي     
  هرمِ/ن ليلةَ الــ/ـهلْ تعيدي    
  ه///ه    //ه //  ه    /ه //ه /     
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  فــاعالتن مســتفعلن فعلــن  -٨
  :يقول ابن الصرييف

  الحا/صباحِ قد/ذاك ضوُء الـ  
  فاحا/ رياضِ قد /ونسيم الـ    
  باحا/ظّالمِ مصـ/د يف الـتقال    
    لِّ عنهعِ الـ /خشعاحا/وشر  
  ه/ه/   ه  //ه  //ه     /ه //ه /    

  
  

  فاعالتن مستفعلن فـاعالتن     فاعالتن مسـتفعلن فـاعالتن    -٩
  . وهو القالب الرئيسي للبحر، وأكثرها شيوعاً

  :يقول املتنيب
  ذا الزمانـا / س قبلَنا /صحب النا  

  
  ما عنانا/ من أمرِه / م وعناه  

ـ  / بغصة / وتولّوا        كلّهـم منـ
  

  روإنْ س ـه/همبعض أحيانا/ر  
  نُ قنـاةً /ـبت الزمـا /كلّما أنـ    

  
  املر سنانا/ُء يف القنا/ركّب ة  

  غر من أنْ/نفوسِ أصـ/ومراد الـ    
  

  نتفـاىن / فيه وأنْ / نتعادى   
  وت بـد م/الـ يكن من/ وإذا مل     

  
  ت جبانـا /رِ أنْ متو/فمن العا  

  ه/ه ///ه   //ه //ه    /ه ///    ه/ه //ه /   ه    //ه //ه    /ه ///    
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  فاعالتن مسـتفعلن فـاعالنْ      فاعالتن مسـتفعلن فـاعالتن    -١٠
  . وهو قالب افتراضي، وجدنا عليه عدداً من الشواهد

  :يقول فؤاد سليمان
  نِك بِكْـرٍ /على جبيـ/أي فجرٍ  

  
  ي هـواه /لُ يا هـوا /خنق اللّيـ  

    واحلَنو/إنَّ يف ص كجِراحـاً /ت ن  
  

  آه ـ  /أَلْف   ــه وآه /متـوج فيـ
  يِ شحوب/هك النقي/وعلى وجـ    

  
  م ضـياه /نقي غا/كالصباحِ الـ  

  عك هذا/هوى ربيـ/يا ربيع الـ    
  

  ح شـذاه /لَ والصبا/يـغَمر اللَّ  
  بِ غنـاه /رِ والغرو/يف فَمِ الفَجـ    بِك عـرس /على شبا/ كلُّ شيٍء    

  ه ه/// ه   //ه //ه     /ه //ه /     ه/ه ///ه    //ه //ه    /ه //ه/  
  

  فاعالتن مسـتفعلن فعلـن      فاعالتن مستفعلن فـاعالتن   -١١
  . مجاله قالب خليلي نادر على الرغم من

  ):رضي اهللا عنه(يقول عمر بن عبد العزيز
  ومقيم/ س ظاعن /إنما النا  

  
  ـمِ عظَةْ/نَ للمقيـ/فالذي با  

  ش تقياً/سِ من يعيـ/ومن النا    
  

  يقَظَةْ/لِ غافلَ الـ/جيفَةَ الليـ  
  ٍء ودينٍ/نَ ذا حيا/فإذا كا    

  
  حفَظَةْ/ت واتقى الـ/راقَب املو  

  ه/// ه     //ه  //ه   /ه //ه /    ه/ه//ه/ه    //ه //ه   /ه///     
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  فاعالتن مسـتفعلن فعلـن    -١٢
  

    لـنفاعالتن مسـتفعلن فع  
  . قالب مجيل راقص، خفيف اجلرس، عليه شعر كثري  

  :يقول مجيل بثينة
  طَلَله/ وقفْت يف / رسم دارٍ   

  
  داةَ منأقضي الغ تكد/هلَلج  

    شاً ما موح / أحداً/ ترى به  
  

  تدله/ح ترب معـ/تنسج الريـ  
  ك معاً/بينما هن باألرا    

  
  جمله/ كب على/إذْ بدا را  

    أطّرهلا/نَ مثَّ قُلْـ/فت ـن  
  

   يف / أكرِميه يتيح /هلزن  
  ه///  ه   //ه /ه / ه    /ه//ه /    ه///ه       //ه  //ه  /ه///     

  
  فاعالتن مسـتفعلن فعلـن    -١٣

  
    لـنفاعالتن مسـتفعلن فع  

  :يقول خليل مطران  
ـ /مر يف با     ــيانا /لنا فأحـ

  
ـ /كيف لو زا     يانـا /رنا وحيـ

  م وال/هوى نضا/حنن أهلُ الـ    
  

  ألُ العدلْـ/نسوت نالنـا /لَ م  
  مرنـا /عيون تـأ /آمرات الـ    

  
  هانا/ورِ تنـخص/ونواهي الـ  

  نِحنا/نُ يف جوا/يعذُب الطّعـ    
  

  رانـا /قُدود مر/إذْ تكونُ الـ  
  ـبدنا/سيوف أكْـ/ونبيح الـ    

  
  اناف/جفونُ أجـ/إذْ تكونُ الـ  

  ه/ه/ه   //ه // ه    /ه //ه /     ه///  ه    //ه //ه    /ه ///     
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  البحر املخلّع -١٦
لعرب اجلاهليون، وأولع به املولدون،وأكثر حبر سلس عذب، عرفه ا

يضمه العروضيون عادةً إىل جمزوءات البسيط، وهو . منه الوشاحون واحملدثون
  .وزنٌ قائم بذاته، أقرب إىل املنسرح منه إىل البسيط، وإنْ كان أعذب منه

). )١(مستفْعلُن مفْعوالت فَعلن: ( يقوم إيقاعه على التناغم اجلميل  
  .منه الشعراء عدداً من القوالب اجلميلة وقد شقق

  مستفعلن مفعوالت فعلن  .١
٢.  فاع مستفعلن مفعوالت  
٣.  فع مستفعلن مفعوالت  
  مستفعلن مفعوالت فعلن  *  مستفعلن مفعوالت فعلن  .٤
  مستفعلن مفعوالت فاع  *  مستفعلن مفعوالت فعلن  .٥
  الت فعمستفعلن مفعو  *  مستفعلن مفعوالت فعلن  .٦
٧.  فع لن  *  مستفعلن مفعوالتفع مستفعلن مفعوالت  
٨.  فع مستفعلن مفعوالت  *  فاع مستفعلن مفعوالت  
٩.  فع مستفعلن مفعوالت  *  فع مستفعلن مفعوالت  

                                         
. من املنسرح كما هو واضح خملّعفكأنه ) مستف: (، أي)مستفعلن(هنا صدر  )فعلن(تساوي) ١(

جويزمستفعلن فاعلن فعولن: (العروضيون على ئه.(  
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  :مالحظات
،  لنعتسم،  لنعفْتم: (واحد من بدائلها الثالثة التالية) مستفعلن(جيوز يف  .١

  .وإن كانت األخرية أقلها. )نمتعلُ
وهي أكثر استعماالً من ) فاعالت(أن ترد على ) مفعوالت(جيوز يف  .٢

  .على ندرة) فعالت(األصل، ورمبا صارت إىل 
  :التايل مفتاحه اخلاصضبطاً لوزنه، وتيسرياً حلفظه، فقد وضعنا له  .٣

  
     مستفعلن مفعوالت فَعلُ  *  مخلّع يف األمساعِ يحلو  
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  مستفعلن مفعوالت فعلـن   -١
  :يقول أبو الفتح البسيت

  حـالّ / يف الفؤاد / يا قمراً   
  حـالّ / م فكيف /دمي حرا  
  دالّ/ ناس منه /يا أحسن الـ  
  دالّ/ يف هـواك  /على تـال   
  ه/ه/ /   ه //ه /ه      //ه //   

  
٢-    فـاع مستفعلن مفعـوالت  

  :يقول ابن زمرك
  ـ/غر نسيمع ــليلْ /ناطة  
   هـ/ لكنالع رِئبــليلْ /ي  
  ــليلْ /زهره بـ/ وروضها  
  فُهـ/ ورشالغ ــليلْ /ينقع  
  ه ه/  /    ه //ه /ه   //ه //  

  
٣-    فـع مستفعلن مفعـوالت  

  :يقول علي نصر
  كي/ن مالئـ/ذات كيــا  
  فيـتفْه مالَـ/تكي/ـها ت  
ـ    ـ /ـأصاب قلْ   ك/يب مجالُـ
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ـ ـ/فيا لَقلْـ     ك/ـيب ويا لَ
  ه/     /ه //ه /  ه     //ه //  

  
  مستفعلن مفعوالت فعلـن     مستفعلن مفعوالت فعلـن   -٤

  :يقول أمحد رامي
ـ / أحببتها     باهـا /ـهاً على ر/تميلُ تيـ    بـدت /زهرةً تـ
  تاها/سحرِ مقلَـ/لـتفيض با    ــبات /يف صويحـ/ رأيتها  
  واها/روح يف هـ/وهامت الـ    ناها/عني من سـ/فعبت الـ  
  ناها/نحلُ من جـ/تدوفُه الـ    شهداً/ ـثٌ كأنّ /هلا حديـ  
  ذاها/كونَ من شـ/يعطّر الـ    جيـري / كالنسـيمِ  / ورقّةٌ   
  ه/ه /    /ه //ه /   ه    //ه //    ه/ه /   /   ه //ه /ه   //ه //  

  
  مستفعلن مفعـوالت فـاع      مستفعلن مفعوالت فعلـن   -٥

  :يقول أبو نواس
ـ /فيك، فصـا     مالْ/جود واجلـ/اختصم الـ     دالْ/را إىل جِـ
ـ /للعرف والـ    ــه يل /يمينـ: ذا/فقال هـ   والن والْ/ـجود  
  مالْ/ظرف والكَـ/للحسنِ والـ    ـه يل/ووجهـ: ذا/وقال هـ  
ـ  / كالمها     راضٍ/فيك عن تـ/ فافترقا      قـالْ /صـادق املـ
  ه ه/  /     ه //ه /ه     //ه //     ه/ه /  /   ه //ه /ه    ///ه /  
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  مســتفعلن مفعــوالت فــع    مستفعلن مفعوالت فعلـن   -٦
  :تقول حفصة الركونية

  ــدر /نحوه القَـ/ ه أوقَع    حالٍ/ناسِ قبلَ /يا أظرف الـ  
حســنِ قــد /بــدائع الـــ    ليلٍ/ ناَء مثل/عشقْت حسـ  
  ــفَر /يبصر اخلَـ/ كالّ وال     جاها/بِشر يف د/ال يظهر الـ  
  ـور/هام يف الصـ/ بكلِّ من    أدرى/ يل وأنـت  / باِهللا قلْ   
  هـر /ـها وال ز/ال نور فيـ    نان/هام يف جِـ/من ذا الذي  
  ه/  /  ه //ه /ه     //ه /ه /     ه/ه/ /  ه //ه / ه    //ه /ه /   

  
٧-    فـع لـن      مستفعلن مفعـوالتفع مستفعلن مفعـوالت  

  :يقول سلمي بن ربيعة
ــوا   ــو/إنّ شـ   مـون /بـازِلِ األَ /وخبب الـ    ةً/ًء ونشـ
  ير كا/والبيض فُلْن ـــ    مـى /لـد ــريط وال ــذْهبِ /يف ال م
  نـون /مزهرِ احلَـ/وشرع الـ    ناً/خفْض آمـ/والكُثْر والـ  
  نون/دهر ذو فُـ/للدهرِ، والـ    تى/والفـ عيشِ/من لذّة الـ  
  نون/حي للمـ/كالعدمِ، والـ    ىن/يسرِ والغـ/والعسر كالـ  
  ه/ه/  /ه//ه /ه       //ه /ه /      ه/    /ه //ه /ه    //ه /ه /    
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٨-  ــع ــوالت ف ــتفعلن مفع   مســتفعلن مفعــوالت فــاع    مس
  :يقول العقاد

ـ / أدركَنا     رين/حب سائـ/يف موكبِ الـ    نـني /موكب السـ
  نم ـ/ واحلبركْب شيغ/الـ    ـه سايِركـلَّ  /ي جنْم / حـني  
ـ  / ا سنةً ي     ــبني /مونةَ اجلـ/أقبلْت ميـ    ــنا /أقبلـت لَـ
ـ / وداعنا      ــعني؟ /نا أتسمـ/كما التقيـ    ــداً /فلْيكن غَـ
  عـني /ـضي مـود /وفيه نمـ    قي/حب نلتـ/يف موكب الـ  
  ه ه/   /  ه //ه /ه        //ه //     ه/    /ه //ه /  ه     //ه /ه /   

  
٩-    فـع مستفعلن مفعـوالت      فـع مستفعلن مفعـوالت  

  :يقول الشاعر القدمي
ـ /بٍ به جـ/بأي ذنـ     ـىن/منهلَ الضـ/ أوردته     ىنـ
ـ / أما أنى   ـ     ــه /أنْ يفكّـ   ىن/ري لقـد أَ /بلى لَعمـ
ــذّب     جٍ/ما به شـ/لو مات ممـ   ــه أ/ مع تــا/كُن   ن
  ــنا /كانَ أحسـ/ إيلَّ لو    سا/حب من أ/ضر يف الـما  
  ه/      /ه //ه /ه     //ه //    ه/    /ه //ه /ه    //ه /ه /   
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  البحر املنسرح -١٧
حبر رصني، كُتب عليه العديد جداً من القصائد اجلميلة، وإن كان 

أي لسهولة -مسي بذلك النسراحه إنه  :يقال. أقل استعماالً من سواه
  .على اللسان، على الرغم مما يشعر به بعضهم فيه من ثقل وتقلقل - جريانه

) مفْتعلن(و) مفعوالت(و) مستفعلن: (يقوم إيقاعه على التناغم بني
  .وبدائلها

  

  مستفعلن مفعوالت مفتعلن      .١
  مستفعلن مفعوالت مفعولن  .٢
  مستفعلن مفعوالت مفتعلن  *  مستفعلن مفعوالت مفتعلن  .٣
  مستفعلن مفعوالت مفعولن  *  مستفعلن مفعوالت مفتعلن  .٤
  :مالحظات

متفعلن ، مستعلن ، : (واحد من بدائلها الثالثة التالية) مستفعلن(جيوز يف  .١
  .وإن كانت األخرية أقلها). متعلن

وهو شكل أكثر استعماالً ) فاعالت(أن ترد على ) مفعوالت(جيوز يف  .٢
 .)١(من األصل

ليس من ، ولكن )مستفعلن( :ر جداً أن يرد الضرب على األصلمن الناد .٣
  .النادر أبداً أن ترد العروض عليها

  
                                         

  .على ندرة) فعالت(ىل ورمبا صارت إ) ١(
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  مستفعلن مفعـوالت مفْـتعلُن    -١
  :يقول ابن سهل األندلسي  

  فتنتـه / ال وقيـت  / يا سـاقياً    
  صورته/ف الكؤوسِ/حوى شفيـ    
     ــت ــره و/ فَمثَّلَ ثَغ /ــه تنجو  
  ـن اخلـدعِ /واملُىن مـ/ يا منييت     

    ؤس معـي /يل وال الفُـ/ال نلْت ؤاد  
  من طَمعِ/ر أو فيك/هلْ عنك صبـ    
  ه///ه /   /ه/ه /ه / ه      //ه /ه /     

  :ويقول ابن زاكور
  ـيت شغفا/حاز مهجـ/ إنّ الذي  

  مـا عطَفـا  /هجرِه و/ من لَج يف    
  داةَ وفا/ـهجين غَـ/كانَ أبـ إنْ    
  حـني جفـا  /ين النحيب /فكم برا    
      ه/// ه /      /ه //ه /ه    //ه //     
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ــولن   -٢ ــوالت مفع ــتفعلن مفع   مس
  :يقول علي حممود طه

  ـةَ النهرِ/بدر صفْحـ/إذا ارتقى الـ  
ــمنا     ــه زور/ وض   ق جيــري/في
     تبـ/ وداعمةٌ مطْـرِ  /نسالع ــن  
  ـةَ الشـعرِ /ياك خصلَـ/على محيـ    
ـ / حسوتها        ــن اجلمـرِ  /قُبلةً مـ
ــا       ــون /أي مع ــحرِ/ ين الفت والس  
    أو كــر ــا إ/ثَغ ــى بِه ــري/ح ىل ثَغ  
  ه/ه /ه /  /    ه //ه /  ه   ///  ه/     

  :ويقول ابن بقّي
  بالذّلّـه / ري يعتـز  /هلْ كانَ غَيـ  

     ــه لِّقْتــي إ/ ع ــه/ينتم   ىل احللَّ
  ه ملَّـه /ــناسِ عنـد  /ماللَةُ الـ    
  ه كُلَّـه /شعر وصفَـ/اليحِسن الـ    
    ــو ــلُّ ي ــان/ مٍ أراه /فكُ   يف ش

ــاتين      ــه و / أم ــاين/ حب   أحي
  ه/ه /ه /     /ه //ه /  ه   //ه //     
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  مستفعلن مفعـوالت مفـتعلن      ت مفـتعلن مستفعلن مفعـوال   -٣
  :يقول أبو فراس احلمداين

  أمحلُهـا / ما أكاد / يا حسرةً   
  

  أولُهــا/ مــزعج و/ آخرهــا  
ــةٌ      ــآمِ / عليل ــردةٌ/ بالش   مف

  
  علِّلُها/دي العدى مـ/بات بأيـ  

  ىل حرقٍ/شاَءها عـ/تمِسك أحـ    
  

  لُهاتشـع / واهلمـوم  / تطْفئُها  
  جاهدةً/ نا الركْبانَ /تسألُ عنـ    

  
  تمهِلُهـا / ما تكـاد  / بأدمعٍ   

  خرشنة/ يل حبصنِ/ يا من رأى    
  

  رىش دأُس/أرجلُهـا / يف القيود  
  ه/// ه/    /ه //ه/ ه    ///ه /     ه///ه/    /ه //ه/ه    //ه /ه /     

  
  مفعوالت مفعـولن مستفعلن     مستفعلن مفعوالت مفـتعلن   -٤

  :يقول علي حممود طه
  أجنحـةً / كالفَراشِ/ يا ليت يل  

  
  هيمانـا / يف الفضاِء/ أهفو ا  

  ـشارِقه/نورِ يف مـ/أدف للـ    
  

  نشـوانا /من سناه / وأغتدي  
  واكرِه/قَطْر من بـ/وأرشف الـ    

  
  ظمآنـا /د الضفاف /فال أرو  

  ظلّلَـين / ساُء ما امل/ حتى إذا     
  

  سهرانا/نَ الورود/سريت بيـ  
  عاشقه/ زهر سر /لو يعلم الـ    

  
  بسـتانا / من هواه / أفرد يل  

  ه/ه/ه/    /ه //ه / ه    ///ه /    ه///ه/    /ه //ه / ه   //ه /ه /    
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  البحر البسيط -١٨
. فاقه رقةً وجزالةأشهر حبور الشعر العريب بعد البحر الطويل، ورمبا 

مستفعلن (اجلميل الناشئ عن ترداد التفعيلتني  التجاوبيقوم إيقاعه على 
  .معاً، مرتني يف كلّ شطر )١()فاعلن

  

  مستفعلن فاعلن  .١
  مستفعلن فاعلن  *  مستفعلن فاعلن  .٢
  مستفعلن فعلن مستفعلن فاعلن   .٣

  مستفعلن فعلن مستفعلن فاعلن   .٤  
  مستفعلن فعلنمستفعلن فاعلن   *  فعلنمستفعلن فاعلن مستفعلن   .٥
  فعلنمستفعلن فاعلن مستفعلن   *  مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن  .٦

  

  :مالحظات
متفعلن (األوىل فقط من كل شطر أن ترد على ) مستفعلن(جيوز يف  .١

  .بسقوط السني) ه//ه//
  .بسقوط األلف) ه///فعلن (أن ترد على ) فاعلن(وجيوز يف  .٢

                                         
 اتث، وميكن العودة إىل شواهدهالبحر هاتني التفعيلتني معاً  ميثالن رأس  أنّقبلُ وقد رأينا  )١(

  .هناك
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، والضرب على )فعلن(العروض على  مجيَء - ةًجيس-التزم الشعراء  .٣
إشعاراً بانفصال الشطرين، وحداً لتمادي اإليقاع يف ) فعلن(أو ) فعلن(

  .جريانه كما نظن
مبخلع أما ما يسمونه . جتاوزنا احلديث عن جمزوءات البحر البسيط لقلتها .٤

  .، فقد أفردناه حبراً منفصالً بذاته كما مرالبسيط
  

ــتف  -١ ــاعلنمس   علن ف
  :يقول حممد شوقي األيويب

  فلسـفه /ذا شاعر الـ  
  أنصـفَه / الروح قـد   
  ضـيفَه / واْد قـد   
   ــة يف جن /ــرِفه   مش
  ه//ه /  ه    //ه /ه /  

  
  مستفعلن فاعلن    مستفعلن فـاعلن   -٢

قالب قدمي، وألنه باتصال شطريه هو أحد شطور البسيط، فقد نسبه   
  :يقول الصايف النجفي. مشطور البسيطإىل  -خطَالً-ون العروضي

   ــد وأغْي /ــه جيت    حبما/ يف مهيخ  
   ــه ــرةٌ/ يف فَم مدي ظَما/ويف فؤا    خ  
  دي رمى/به فؤا    ـي بِما/رماه ظبـ  
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  مسقما/ من إلْفه     كو جفاً/فجاء يشـ  
  ه//ه /  ه  //ه/ه/    ه//ه /  ه    //ه //   

  
  فعلـن مستفعلن فـاعلن مسـتفعلن     -٣

  :يقول عبد اهلادي محاد. وهو مشطور البسيط  
   مباً / إنْ كنتحقّاً فـذا  / عر / ـبعج  
  عصب/ يف جسمكم/ر لكم /أنْ ال يثو  
  ـمهلْ أنت/بشا الـ/خ زىخي/ ـبشخ  

     تـمس نـ  /يا م ألقـاب  /بكـم الـ
  الـ/ أبداً/ شكراً لكم تما امتد/حقَب  
  سـبب /وأنتم الـ/ تسقَت/مأساتنا اتـ  
  ه///  ه    //ه //ه     ///ه     //ه /ه /  

  
  فعلـن مستفعلن فـاعلن مسـتفعلن     -٤

  :يقول عمر اء األمريي  
  داين/روحي ووجـ/رب من/أدعوك يا  
   من ـالم/قلْبِ آ/ أدعوكجاين/ي وأش  
  من ـ/أدعوكرِ إسـ/غَوماين/المي وإي  
  واين/رٍ مس إخـ/كَشف ضر/مستعجِالً  
  ه/ه/ه   //ه /ه / ه    //ه /ه     //ه/ه /  
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  فعلـن مستفعلن فاعلن مستفعلن   ـ٥

  
  فعلـن مستفعلن فاعلن مستفعلن   

  ":وال زالت دعوته مفتوحة"يقول لقيط بن يعمر اإليادي  
  تهم/ ـللْ يف سرا/داً وخلْـ/أبلغْ إيا

  
  نصـعا /مل أُعص قد/رأْي إنْ/أني أرى الـ  

  ركُم/كانت أمو/سي إنْ/يا لَهف نفْـ  
  

  تمعا/الناسِ فاجـ ر/كم أمـ/شتى وأُحـ  
ـ /كم نِيا/مايل أرا     ــنِية /ماً يف بلَهـ

  
  ورنَ شها/وقد ت/ احلربِ قـد سـطَعا /ب  

  حصـد /يٍ منكُم/يل برأْ/فاشفوا غليـ  
  

  نقَعـا / ريـانَ قـد  /دي لـه /يصبح فؤا  
  ه///   ه //ه / ه/ ه //ه /ه   //ه /ه /    ه///ه  //ه/ه /ه  //ه/  ه  //ه /ه /  

  :وللمؤلف
  يدكم/ ذا الوزنُ يف/شعرِ ها/يا سادةَ الـ

  
  كَلَها/َء الشعر شكْـ/كيف شا/عجينةٌ  

  الـ/ما بالُه تفْـ/أثْرـ /أحلانُ ص   حتهـ
  

  ملَها/بالشعرِ أهـ/ عرضت/ حىت إذا  
  لُحوج دـ/دواخ كما يرو/ن تر/من قُك  

  
ـ / ربما/ إيقاعها     ملَهـا /أوتيت أجـ

  ه///  ه   //ه /ه /  ه //ه/ه //ه/ه/    ه///ه   //ه/ه /  ه   ///ه   //ه /ه /  
  

  فعلـن فاعلن مستفعلن مستفعلن   ـ٦
  

  فعلـن مستفعلن فاعلن مستفعلن   
  :يقول املرقّش األكرب  

  يِينا/سلمى فحيـ/يوك يا/إنا محيـ
  

  قينا/م الناسِ فاسـ/ت كرا/وإنْ سقَيـ  
  وإىل /وإنْ دع كْـ/ تلّى ومج/مةـر  

  
  عينا/مِ الناسِ فاد/ةَ كرا/يوماً سرا  

  را لنإن/صخ وـ/يوعِ أنالر نا/مـفُس  
  

  ـلينا/يف األمنِ أُغْـ/ م ا /ولو نسا  
  نا لَمرٍ / إنأفْىن أوا /معش/ملَهئ  

  
  مونا/أين املُحا/ ة أال /قيلُ الكُما  

  ه/ه/ه  //ه /ه/  ه   ///ه  //ه /ه /     ه///ه  //ه/ه/ه   //ه /  ه  //ه/ه/  
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  البحر الطويل -١٩

إن ثلث : م، به جزالة وقوة، كَثُر يف شعر األقدمني، حيت قيلحبر خض
  .الشعر العريب على البحر الطويل

اجلميل الناشئ عن ترداد التفعيلتني  التجاوبيقوم إيقاعه على   
  .معاً، مرتني يف كلّ شطر )١()فعولن مفاعيلن(
  

  فعولن مفاعيلن  .١
  مفاعيلنفعولن مفاعيلن فعولن   .٢
  مفاعلنولن فعولن مفاعيلن فع  .٣
  )٢(فعولن فعولُفعولن مفاعيلن   .٤
  فعولن فعولُفعولن مفاعيلن   *  )٣(مفاعلنفعولن مفاعيلن فعولن   .٥
  مفاعلنفعولن مفاعيلن فعولن   .٦

  
  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن  *

  مفاعلنفعولن مفاعيلن فعولن   .٧  
  

  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن  *
  

                                         
)١ (الوزنَ حتت إيقاع املتقارب كما مر درِجوالكتابة على هاتني الوحدتني فقط ي.  
  .حبذف النون) /ه//فعولُ (د إالّ على ال تر) فعولن( الضربيالحظ أن التفعيلة اليت تسبق )  ٢(
  .ما مل يكن البيت مصرعاً) مفاعلن(ال ترد إالّ على  العروضيالحظ أن تفعيلة )  ٣(
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  :مالحظات
  .أينما وردت) فعولُ(أن ترد على ) ولنفع(جيوز يف   .١
، إال يف )مفاعلن(مجيء عروض الطويل على  - سجيةً-التزم الشعراء   .٢

حاالت التصريع، إشعاراً بانفصال الشطرين، وحداً لتمادي اإليقاع يف 
  .جريانه كما نظن

  .حمذوفة النون وجوباً) فعولُ(يسبقه دائماً ) فعولن(يالحظ أن الضرب   .٣
يعترب من مقصرات املتقارب، ) فعولن مفاعيلن(القالب األول يالحظ أن   .٤

وقد أثبتناه هنا ألنه يشكل بداية تعلم وزن ). فعولن فعوالتن(ألنه يساوي 
الطويل، والتعود على النظم عليه يساعد على االنتقال إىل ما يليه من 

  .قوالب
باستثناء  دائماً،) ه//ه//مفاعلُن (يالحظ أن العروض ال ترد إال على   .٥

      .حاالت التصريع، حيث توافق الضرب املقابل هلا
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ــاعيلن   -١ ــولن مف   فع

  :يقول الوأواء الدمشقي 
  هوى وعر/سبيلُ الـ  

  ـهوى حر/وبرد الـ    
  ـهوى جهر/وسر الـ    
  هوى دهر/وشهر الـ    
  ـهوى مر/وحلْو الـ    
  ه/ه /ه //ه       /ه //     

    :اجلزار السرقسطي  ويقول
  مـن اإلنـسِ  / غزالٌ   

  ـنه أُنسـي /محاسـ    
     سىب نفسـي / نفيس  
  ح للشـمسِ /إذا الْتا    
  ضحى تكسف/فشمس الـ    

  :ولسواه  
   سِ /أيا غُـرةَ الشـمر  

  ـيةَ النفْسِ/و يا منـ    
ــسِ/ورحيــا     ــةَ األن ن  
  ه/ه /ه //ه       /ه //    
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  مفــاعيلنفــاعيلن فعــولن فعــولن م  -٢
  :يقول أبو شهال  
  دع القصرا/رِ أستو/ت صوب الدا/تلفّتـ  

ـ / غَداةَ        ةَ والصـبرا /مـرار /جترعت الـ
    تورح /والر أشم/روالت ـرا /ضهوالز ب  
  نَ والصخرا/ا الطيـ/م يف جـدرا/وألثُـ    
  ه/ه /ه //ه     /ه //ه   /ه /ه /    //ه//    

  
ــولن    -٣ ــاعيلن فع ــولن مف ــاعلنفع   مف

  :يقول ابن زيدون  
  ـــارٍ/ أهـــيمببِج /يعـــز/ــع   وأخضـ

ـ  /ك مـن أردا /شذا املسـ       تضـوع /نِـه يـ
  س يسمع/جوى ليـ/ت أشكوه الـ/إذا جئْـ    
ـ  / نا يف شيٍء/فما أ       لِ أطمـع /مـن الوصـ
  ه//ه //ه      /ه //ه      /ه /ه /   //ه//     
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  فعــولن فعــولُفعــولن مفــاعيلن   -٤
  :ومنثل له بقول ابن عبد ربه   
  ـ/أعاذآلَم لُ قد/كيو فلـومي /ت  

  عـدميِ /ك ذَنـب /لَغَ اإلشرا/وما بـ    
  كُلومي/عليك/قَطَت حقّي/لقَد أسـ    
  غَـرميِ /س حق/قَطَ اإلفْال/كما أسـ    
  ه/ه//   /ه //ه    /ه /ه //ه     /ه //     

  
  مفـاعلن فعولن مفاعيلن فعولن   -٥

  
  فعـولن  فعـولُ فعولن مفاعيلن   

  :يقول السموأل  
  مجيـلُ / تديـه  /رداٍء يـر / فكلُّ     مِ عرضـه /من اللّؤ/ ُء مل يدنس/إذا املر  
  سبيلُ/ ناِء ث/إىل حسنِ الـ/ فليس     سِ ضيمها/على النفـ/مل حيملْ و/وإنْ هـ  
  قليـلُ / كرام /لَها إنّ الـ/ فقلت     عديـدنا / قليـلٌ  / ــرنا أنـا   /تعيـ  
  كُهولُ/على و/تسامى للْـ/ شباب    ه مثلنـا /بقايا/ـلَ من كانت /وما قَلْـ  
  رـا  /وما ضنـا أننـا / قليـلٌ  / روجار    األكْـ/ عزيز وجار/ ذليـلُ /ثَرين  
  قَري/ املَـو بح آجـا /ب لَنـا لَنـا  /ت    كْرآجا/وت هفَـ/ه مــتطولُ /لُه  
  تسيلُ/ظُباة/على غريِالـ/ وليست    نفوسـنا / ظُبـاة /على حد الـ/ تسيلُ   
  ه/ه/  //ه //  ه /ه /ه //  ه   / ه//    ه// ه// /   ه//ه     /ه /ه /     / /ه //   
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  مفـاعلن فعولن مفاعيلن فعولن   -٦
  

   لن فعولن مفاعيلن فعولنمفـاع  
  :يقول صاحل بن جناح اللّخمي  

  مِ إنين/إىل احللْـ/ ت حمتاجاً /لئن كنـ  
  

  ن أحوج/أحاييـ/لِ يف بعضِ الْ/إىل اجلهـ  
  مِ ملْجم/مِ باحللْـ/رس للحلْـ/ويل فَـ    

  
  لِ مسرج/لِ باجلهـ/رس للجهـ/ويل فَـ  

  مقَوم/ فإني / َء تقوميي/من شاف    
  

  معوج/ فإني / َء تعوجيي /ومن شا  
لَ /ت أرضىاجلهـ/وماكنـ    

  والأخاً/خدناً
  ـن أُحرج/به حيـ/نين أرضى/ولكنـ  

  سـماجةٌ / سِ فيه /لَ بعض النا/فإنْ قا    
  

  رِ أسـمج /لُ باحلُر/دقوا والذّلْـ/لقد صـ  
  ه//ه // ه  /ه //  ه   /ه /ه //  /     ه //     ه//ه /    //ه //ه     /ه /ه //ه   / ه//    

  
  مفاعلنفعولن مفاعيلن فعولن   -٧

  
   مفـاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن  

  :يقول املقنع الكندي  
  وإنما/ ن قومي/بين يف الديـ/يعاتـ  

  
  بهم حمدا/َء تكِسـ/ـي يف أشيا/ديونِـ  

  بين أيب/ وبني / لَذي بيين/وإنّ الـ    
  

   ي/ وبنيـ/ بين عمختا/لَمجِد فـل  
  حلومهم/ وفَرت/ كلوا حلمي/فإنْ أ    

  
  هلم جمدا/ بنيت/ ـدموا جمدي/وإنْ هـ  

  ر ضلّةً/أواصـ/طَعوا مين الـ/وإنْ قَـ    
  

   ي الـ/وصلْتـ/هلم منا/حمبدـةَ والو  
  عليهم / قدمي/ملُ احلقْد الـ/ أحـوال    

  
  القو/وليس ـ/كرميحي نلُ احلقْدا/مِ مم  

  ه/ه/ه //   ه   /ه //ه   /ه /ه /   //ه //     ه//ه/   //ه //  ه  /ه /ه //   ه   /ه //     
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  حبر الدوبيت -٢٠
كُثٌحبر مستحد ،تبة، واستساغَ له الشهرةُ تواالنتشار قروناً عد 

ه الغنائياً من شعراء العربية، فكتبوا عليه الرباعيات،  إيقاعجد الكثري
ما كُتب  -كماً- ما كُتب عليه يفوق والقصائد، واملوشحات، حىت أصبح 

  .على بعض األوزان اخلليلية
، إشارةً إىل طريقة النظم )بيتني(، تعين بالفارسية )دوبيت(وكلمة   

ولذلك فهم كثرياً ما . منه عن فكرة حمددة يعبر بكلِّ بيتنيعليه، حيث 
، وذلك راجع إىل كتابته على أربعة شطورٍ مقفّاة، )الرباعياتب(يسمونه 

  .تبقى يف جمموعها بيتني اثنني
  ):مستفعلن(و) فعلن( يقوم إيقاعه على التناغم اجلميل بني التفعيلتني   

  
  

١.  لن مستفعالتنلن فعفع  
٢.  لن مستفعالتنلن فعفع  *  لن مستفعالتنلن فعفع  
   )١(فعلن فعلن مستفعلن مفعولن  .٣
  فعلن فعلن مستفعلن مفْتعلن  .٤
  فعلن فعلن مستفعلن مفعوالنْ  .٥

  
  
 

                                         
  .)فعلن فع(هنا تساوي ) مفعولن()  ١(
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  فعلن فعلن مستفعلن مفعـولن    *  فعلن فعلن مستفعلن مفعولن  .٦
  فعلن فعلن مستفعلن مفْـتعلن   *  فعلن فعلن مستفعلن مفعولن  .٧
  فعلن فعلن مستفعلن مفعـوالنْ   *  فعلن فعلن مستفعلن مفعولن  .٨
  

  :مالحظات
  ).مستعلن(وهي األغلب، أو) متفعلن(أن ترد على ) مستفعلن(جيوز يف  .١

  : أن يرد على أحد األشكال التالية) فعلن فعلن(جيوز يف املطلع اخلبيب 
  .وهو األغلب) فعلن فعلن* (

  ).فعلن فعلن* (
) *لنفعلن فع.(  
  ).فاعلُ فعلن* (
  .وهو األغلب) مفتعلن(أن ترد على ) مفعولن(جيوز يف العروض  .٢
      ).فعالتن(أن يردا على ) مفعولن(كما جيوز يف العروض أو الضرب  .٣
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١-  لــن مســتفعالتنلــن فعفع  
  :يقول وصاف احلضرة

  عثُ اشتياقي/لُ بوا/مل تسـ  
  يمن املآق/ـع جرى/والدمـ    
  وأنت بـاقِ /نهِشت/ روحي    
  رِمِ الفـراقِ /ت بِصا/قد متـ    
  ه/ه //ه //ه    / / /ه   /ه /      

  :ويقول جعفر النقدي
  تسى نضارا/ر بِك اكْـ/الدهـ  

    يف الـيِّـوالن نارا /رما اسـتس  
  ره اسـتعارا /رِك نـو /من نـو     
ــا     ــو/فانج بِن ب/ــالم   رِه الظّ
  ه/ه / /ه/ /ه    / / / ه     /ه /     

  
٢-  لــن مســتفعالتنلــن فعفع    لــن مســتفعالتنلــن فعفع  

  :يقول البهاء زهري
   نيا م / تبـمولٌ / لَعش به  

  
  ذه الشمائلْ/طَف هـ/ما ألْـ  

ــوا     نش/ــز هاللٌ/نُ يد هز  
  

  نسيمِ مائلْ/ن مع الـ/كالغصـ  
  لكن كالم/ه الـكن/ال يمـ    

  
  فَه رسائلْ/ـملَ طَر/قَد حمـ  

  علمت عشق/ك وقد/يل فيـ    
  

  ره العواذلْ/ـهم سر/ال يفْـ  
  ه/ه //ه//ه    / //   ه    /ه /     ه/ه //ه //ه    ///   ه  /ه /     
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٣-     لن مسـتفعلن مفعـولنلن فعفع  

  :يقول أبو الفتح البسيت
  ـماعيال/قلْبِي إسـ/ لمىن/ قوال   

    معأن /معـ/بِنإس ال(ماعي /أطَلْت(  
  تشعيال/ ي باهلوى/ت جوا/أشعلْـ    
     قي/أدرِكمـ/ ريال/فإنَّ صبع رِي  
  ه/ه///ه     //ه //ه   ///ه    /ه /    

  
  فعلن فعلـن مسـتفعلن مفـتعلن      -٤

  :يقول األرجاين
  ين األرق/إذا اعترا/د يلع/ال مسـ  

  حتترِق/ ر مشعة /ـلي غَيـ/يف ليـ    
  يتفـق / وحالُهـا  / أبـداً  / حايل    
  يحترِق/ ب واحلَشا/م يذُو/اجلسـ    
  ه///ه/ه    //ه //ه    ///ه   /ه /     
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ــوالنْ   -٥ ــتفعلن مفع ــن مس ــن فعل   فعل
  :يقول ابن عريب

  حـني يـراك  / أسـعده   /ظر مـا  /النا  
  منذُ حواك/ أشوقَه / ـب فما /والقَلْـ    
    نعما /فاص تشاُء فالـ/ يب/ ـداكف روح  
  كون سواك/عشقْت يف الـ/تك ما/وحيا    
  ه ه///ه /  ه      //ه  //ه    ///ه   ///     

  
  لن مفعـولن فعلن فعلن مستفع    فعلن فعلن مسـتفعلن مفعـولن    -٦

  :من الدوبيت املغنى
  سحارِسمعت يف األ/ه لقَدـ/واللـ

  
  أوتارِ/ تدق بِالـ/ رِية/عن جا  

  مبِِسمها/سمعت من/ـه لقَد/واللـ  
  

  بِالنارِ/شقاً جزِي/ذَب عا/من عذْ  
  ه/ه/ه/  ه//ه //ه    ///ه   /ه /    ه///ه /  ه   //ه // ه    ///ه   /ه /   

  :ويقول السودي
  والبانا/جئْت النقا/د إذا/يا سعـ

  
  لُبىن/ فاذكر /نم فْحنانا/ والسلُب  

  هم فَرضي/ر من هوا/أخبـا/وانقلْ  
  

  ولْهانا/حلْف الضىن/ت بِهم/مازلْـ  
  ه/ه/ه/ه  //ه /ه /ه    ///ه   /ه /    ه/ه /ه /ه  //ه //ه    /ه/ه  /ه/   
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  فعلن فعلن مسـتفعلن مفعـولن    -٧
  

    لن مسـتفعلن مفـتعلن فعفعلن  
  :من الدوبيت املغنى  

  بالـذَّهبِ /مكَلَّالً/ـن نقاً/يا غُصـ
  

  مي وأيب/ردى بِأمـ/ك من الـ/أفديـ  
  كم أديب/ت يف هوا/ت أَسأْ/إنْ كُنـ  

  
  ال لـنيب /تكونُ إِلْـ/ـمةُ ال/فالْعصـ  

  ه///ه/ه    //ه //ه   ///  ه    /ه /    ه///ه /ه   //ه //ه   ///  ه   /ه /  
  :ويقول أبو البحر اخلطّي

  نوا/يا مـ/بِهسيطَ لَح مي/همي ود  
  

  مـن ألَـمِ  / تراه يب/ لَك ما/ال نا  
    بِ الـ/إنْ لَمهياةَ يف/تيل/ح كلصو  

  
   ننمـاً /فامين/ كَردمِ / ورـدللع  

  ه///ه/ه   //ه//ه   ///ه    /ه /    ه///ه /ه   //ه //ه    ///ه    /ه /    
  

  فعلن فعلن مستفعلن مفعـوالنْ     فعلن فعلن مسـتفعلن مفعـولن    -٨
  :يقول أبو سعيد بن أيب اخلري

  منـك فَـالح  /نجين/ِلَك رب/محداً
  

  ٍء وصباح/كلِّ مسا/لك يف/شكْراً  
  بٍ ربي/ح كلِّ با/تـدك فَ/من عنـ  

  
   ـ/افتحفُتو/يل أب واب/ تـاححٍ وف  

  ه ه///ه/ه   ///ه /ه   / ه/ه  /ه /    ه/ه/ه/ه   //ه //ه    ///  ه   /ه /   
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  ــــــــــــــــــــــــ  الثاني الباب

  
  
  
  
  
  

عرِييعِ الشالتّقط فَن  

  فَة بحورِهطريقةٌ علميةٌ جديدةٌ لتقطيعِ الشعرِ ومعرِ
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إن لقضية التقطيعِ الشعري ومعرفة البحر أمهيةً عظيمة، وإجادتها مـن         
أهم مباحث علم العروض، فهي غايةُ هذا العلم وثَمرته العملية، وهي مبتغى 

وكثرياً مـا  . طالب هذا العلم، سواًء أكانَ شاعراً أم ناقداً أم حمقّقاً أم باحثاً
  املرُء أمام بيت من الشعر يتساءل من أي حبرٍ هو؟ يقف

وكما ذكرنا يف املقدمة، بقيت عمليةُ إجياد الوزن غامضةً، حىت اآلن،   
يصعب معها الوصولُ إىل معرفة حبر البيت املقصود، فهي تعتمد عندهم على 

، )العروضية الكتابةَ(حتليلِ البيت، بإعادة كتابته كتابةً طلّسميةً منفّرةً تدعى 
تربك العني وتشوش الذهن، مثّ تركيبه بطريقة مملّة، تعتمد على احلَدسِ 

وكثرياً ما تواجه املرَء يف ذلك مشقّةٌ بالغة، . )١(والتخمني، واحملاولة والتجريب
 عارضة ما يف الشعر عادةً من تغيرياتتؤدي يف أبسط )زحافات(وذلك ل ،

  .بحر عن شكله النموذجي املعروفحاالا إىل ابتعاد ال
بل إنّ التقطيع عند أكثرهم يبتدئ مبعرفة البحر، وهو اهول الذي   

فإذا عمدنا إىل تقطيع البيت، وكتابته “ :يقول الدماميين!! نبحثُ عنه أصالً 
 فإننا ننظر أوالً يف الشعر من أي جنسٍ هو] أي كتابة عروضية[ذا اهلجاء 

] حبرٍ هوأي من أي!![ أجزاَءه وننظر ،]منها ]!!أي تفاعيلَه كَّبراليت ت ،
مثّ نضع قطعةً من البيت مقابِلةً جلزٍء من أجزاء التفعيل، مبقداره من احلركات 

  زاء البيت، حىت يصري قطَعاً مبقدار ـكنات، ونعمل ذلك يف مجيع أجـوالس
  !!)٢( ”..األجزاء 

                                         
  . ٦٤شفاء الغليل يف علم اخلليل، للمحلّي، ص: انظر على سبيل املثال) ١(
  . ١٤الغامزة، ص) ٢(
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عروض يف عرضِ هذه املشكلة، ومل وقد زهدت معظم كتبِ ال  
ومل تستطع الكتب القليلة اليت .. تتعرض لما يواجِه املتدرب من صعوبات 

  .)١(تعرضت هلا أن تقدم طريقةً علميةً ميسرةً ملعرفة البحر
ونضع هنا خالصةَ جهدنا يف إجياد الطريقة العلمية، لتقطيع الشعر   

  :بع خطوات سهلة احلفظ والتطبيقتتلخص يف أر ، واليت)٢(ومعرفة حبوره
  : ترميز البيت: أوالً

أي حتليله إىل مكوناته األولية من احلركات والسكنات، مبقابلة 
، )ه(، وحروفه الساكنة برمز السكون )/(حروفه املتحركة برمز احلركة 

) ظ يهملكلّ ما يلفظ يحتسب، وما ال يلف(: اعتماداً على املبدأ املعروف
، )هذي ولكن: كاأللف يف( حيث حتتسب احلروف احملذوفة إمالئياً

 ةُ حرفني؛ متحركفمتحرك، واملد حرفني؛ ساكن حتسب احلرف املشددوي
فساكن، ويحتسب التنوين نوناً ساكنة، كما تحتسب احلركات املشبعة 

روف الزائدة يف حني تهمل احل. للضمائر والقوايف حروف مد مجانسةً هلا
وألفات الوصل، واملدود اليت ) كواو عمرو، وألف مائة وخرجوا(إمالئياً، 

  .)٣(إخل ..يليها ساكن 

                                         
  .فن التقطيع الشعري: كتابناانظر مقدمة ) ١(
  .، خلروجهما على قواعد الوزن العريباخلبب والدوبيتال تنطبق هذه الطريقة على حبري ) ٢(
  ).١٧(انظر الفصل اخلاص مبعرفة الساكن واملتحرك من هذا الكتاب، ص) ٣(
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  : تأصيل البيت: ثانياً
  

إنْ وجِدت، ) أي زحافات(وذلك مبعرفة ما فيه من تغيرات عارضة   
  .مثّ إعادا إىل أصلها النموذجي 

على املقاطع العروضية الثالثة، اليت  ومعلوم أن هذه التغريات تقع عادة  
  ). ه///(والفاصلة ) ه//(والوتد ) ه/(السبب : تتشكل منها البحور، وهي

وقد عرفنا أن حبور الشعر العريب تتشكل من تآلف األسباب واألوتاد   
، ولذا الكامل والوافر؛ فيتشكالن من تآلف الفواصل واألوتادفقط، إالّ 

يف حني . وتتميز بأا متبوعةٌ دائماً بوتد وحيدلةً، تعترب الفاصلة فيهما أصي
ال تتآلف األسباب والفواصل، كما ال تتجاور األوتاد وال الفواصل إالّ 

  :فبسبب الزحاف، تظهر ثالثة أشكال عارضة هي.  بعد الزحاف
   ):ه ( ////الفاضلة ) أ

وهي مقطع عروضي ثانوي، قليل الورود، يتألف كما هو واضح من   
عة متحركات فساكن، وينشأ عادةً عن سقوط ساكني سببني متواليني أرب

  .ويسهل بالتايل ردها إىل أصلها). ه//// ←ه //ه/ه(/: بعدمها وتد ، هكذا
  ):ه ( ///فاصلة عارضة ) ب

، ) الكامل والوافر( ال توجد إال يف  الفاصلة األصيلةفقد علمنا أن   
  .ائماً بوتد وحيدتتميز هذه الفاصلة بأا متبوعة دحيث 

، فيما سوى هذين البحرين، فتنشأ عادةً عن الفاصلة العارضةأما   
، وهي ختتلف عن األصيلة )ه/// ←ه //ه(/سقوط ساكنِ سببٍ بعده وتد 

يف كوا متبوعةٌ إما بسبب، أو بفاصلة أخرى، أو بأكثر من وتد، أو رمبا غري 
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ويسهل بالتايل متييز . هي ما سوى الفاصلة األصيلة: أي.. متبوعة بشيء 
  .الفاصلة العارضة عن األصيلة، وردها إىل أصلها 

  ...):ه //ه ( //جتاور وتدين فأكثر ) ج
ذلك أن األشكال النموذجية للبحور ال تتجاور فيها األوتاد كما   

فإذا تشكلت بعض األوتاد العارضة بالزحاف ظهر يف البيت مثل هذا . رأينا
عارض عن سقوط الساكن األول لسببني متجاورين وينشأ الوتد ال. التجاور

  ).ه// ←ه /ه(/
وملعرفة األوتاد العارضة، نرقم األوتاد املتجاورة من اليسار إىل اليمني،   

  .فتدل األرقام الزوجية فقط على األوتاد العارضة
  

  ه//  ه//  ه//  ه//  :لدينا سلسلةٌ من األوتاد املتجاورة:   مثال
  :اليسار إىل اليمني نرقّم األوتاد من  -١

  
4 3 2 1 

  :نعيد ما كان رقمه زوجياً إىل سببني  -٢
  

  ه//  ه/ه/  ه//  ه/ه/
    

ومبعرفتنا ألشكال الزحاف الثالثة العارضة يف الشعر، يسهل علينا   
  :الثالثة التالية ”قواعد التأصيل“ردها إىل أصوهلا النموذجية، اعتماداً على 

  ).ه //ه /ه( /ا سببان فوتد أصلُه) ه ( ////كلّ فاضلة  -١
  ).ه //ه ( /أصلها سبب فوتد ) ه ( ///كل فاصلة عارضة  -٢
  ).ه /ه ( /أصله سببان متتاليان ) ه ( //كل وتد عارض  -٣
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  : حتديد التفاعيل: ثالثاً
. أي تقسيم البيت ـ بعد تأصيله ـ إىل تفاعيله اليت يتركب منها  

عن كيفية انتظام  -كما عرفنا-، تنشأ  تفعيالت أصليةوهي كما عرفنا مثاين
وتآلف املقاطع العروضية، ندرجها هنا ثانيةً بأشكاهلا اللفظية والرمزية، 

  :ليسهل الرجوع إليها
  

  متفاعلُن
  ه//ه///

  مفاعلَنت
  ه///ه//

  فَعولن
  ه/ه//

  مفاعيلُن
  ه/ه/ه//

  فاعلُن
  ه//ه/

مستفْعلُن
  ه//ه/ه/

  فاعالتن
  ه/ه//ه/

فْعوالتم  
  /ه/ه/ه/

  

  :التالية ”قوانني التقطيع“ونعتمد يف حتديد التفاعيل على   
  .كلّ وتد قبلَ؛ فضع قاطعاً )ه(//إذا ابتدأ البيت بوتد  -١
  .كل سبب يليه وتد قبل؛ فضع قاطعاً )ه//ه(/إذا ابتدأ البيت بسبب فوتد  -٢
  .كلّ وتد بعدإذا ابتدأ البيت بسببني أو فاصلة؛ فضع قاطعاً  -٣
؛ فضع )ه/ه/ه(/أسباب متتالية  ٣إذا جتاورت يف حشو البيت بعد تأصيله  -٤

  .احلرف السابع دائماً بعدقاطعاً 
  .بعد ذلك؛ ضع حتت كل تفعيلة رمزية ما يقابلها من تفاعيل لفظية  

  : حتديد البحر: رابعاً
وذلك مبقارنة جمموعة التفاعيل اليت يتركب منها البيت، مع التفاعيل   
  .ب منها كل حبر على حدةاليت يترك
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  :١مثال
  

  ة وسـداد ثَغـرِ  ليومِ كَريه    أضاعوين وأي فَىت أضاعوا
  ه/ ه//ه  ///   ه//ه  ///ه //    ه/ ه//ه  ///ه //ه  /ه/ه //  :الترميز-١

  

من جمموعة من األوتاد  -كما ترى-يتركب البيت : تأصيل البيت -٢
أما الفواصل . ضلة، وال أوتاد متجاورةليس بينها فا. والفواصل واألسباب

نعلم أا ال ترد إال ( فهي هنا متبوعة دائماً بوتد وحيد، فهي فواصل أصلية، 
  .لذا يعترب البيت منوذجياً، وميكن حتديد تفاعيله مباشرة). يف الكامل والوافر 

  

ذا يبدأ البيت بوتد؛ فينطبق عليه قانون التقطيع األول، ل: حتديد التفاعيل -٣
  :نضع قاطعاً قبل كل وتد، هكذا

  

  ه/ه//ه   ///ه// ه  ///ه//      ه/ه//ه   ///ه// ه    /ه/ه//  
  مفاعلَنت   فعولن  مفاعلَنت       مفاعلَنت   فعولن   مفاعيلن    

  

فيه ليست ) مفاعيلن(، وأن الوافر البحرواضح أن البيت من : حتديد البحر -٤
  ).مفاعلَنت(لورودها إىل جانب ) مفاعلْنت(ة إالّ التفعيلة البديل
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  :٢مثال
ديونِي يف أشـياَء تكِْسـبهم       يعاتبين يف الدينِ قَومي وإنما

  ه/ه / ه///ه //ه /ه / ه///ه //    ه//ه//ه /ه  //ه /ه / ه///ه//  :الترميز -١
    2   3   1            

  

، )ألا متبوعة بأسباب(فواصل عارضة  ٣يوجد يف البيت : تأصيل البيت -٢
موزعة على (أوتاد متجاورة  ٣كما يوجد ). ه//ه(/فترد كل منها إىل 

). ه/ه(/رقّمناها من اليسار إىل اليمني، يرد الزوجي منها إىل أصله ) الشطرين
  :وبذلك يصبح تركيب البيت بعد تأصيله هو

  
  

  ه/ه/ه//ه  /ه//ه  /ه/ه//ه  /ه//    ه/ه/ه//ه  /ه//ه  /ه/ه//ه  /ه//  
  

يبدأ البيت بوتد أيضاً، لذا نضع قاطعاً قبل كل وتد، : حتديد التفاعيل -٣
  :هكذا

  

  ه/ه/ه//ه  /ه//ه  /ه/ه//  ه/ه//    ه/ه/ه//ه   /ه//ه  /ه/ه//ه  /ه//  
عولن  فعولن  مفاعيلن  ف  فعولن  مفاعيلن  فعولن     

  

، وكانت صياغته قبل البحر الطويلواضح أن البيت من : حتديد البحر -٤
  :التأصيل هي

  

  فعولُ مفاعيلن  فعولُ   مفاعيلن    فعولُ  مفاعيلن  فعولن   مفاعلن  
  

190



 

  :٣مثال
  بعدما كانَ صحا واستراحا    عرف الدار فَحيـا فَناحـا  

  ه/ه//ه /    ه///ه /ه  //ه /    ه/ه //  ه / ه///ه   /  ه///   :الترميز -١ 
  

، فترد إىل )ألا متبوعة بأسباب(فواصل عارضة  ٣يف البيت : تأصيل البيت -٢
  :، هكذا)ه//ه(/أصوهلا 

  

  ه/ه //ه /ه  //ه /ه  /ه //ه /    ه/ه //ه /ه  //ه /ه  /ه //ه /  
  

يه قانون التقطيع الثاين، يبدأ البيت بسبب فوتد، فينطبق عل: حتديد التفاعيل -٣
  :لذا نضع قاطعاً قبل كل سبب يليه وتد، هكذا

  

  ه/ه //ه /ه   //ه /ه   /ه //ه /    ه/ه //ه/ ه  //ه /ه  /ه //ه /  
  فاعلن    فاعالتن فاعالتن        فاعالتن فاعالتن    فاعلن     

  

البحر (ن باملقارنة جبدول البحور، نصل إىل أن البيت م: حتديد البحر -٤
  :، وكانت صياغته قبل التأصيل هي)املديد

  

  فاعالتن    فَعلن   فاعالتن    فَعالتن    فَعلن   فاعالتن  
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  :٤مثال
   هدعـتسن لَمو بيلَ الشزنلْ    ومتبابِ فاحعلى الش ةبِريب  

١- 
  :الترميز

  ه//ه  //ه  //ه   //ه //ه //    ه//ه /ه /    ه///ه /   ه////
    7    1     2     3      4    5    6    

). ه//ه/ه(/، فأصلها )ه(////يوجد يف الشطر األول فاضلة : تأصيل البيت -٢
ويف البيت ). ه//ه(/، فأصلها )متبوعة بسبب(كما يوجد فيه فاصلة عارضة 

إىل سلسلة من األوتاد املتجاورة، عددها سبعة أوتاد، يرد الزوجي منها 
  ).ه/ه(/األصل 

  

  ه//ه /ه /ه //ه /ه /ه //ه /ه /    ه//ه /ه /ه //ه /ه /ه //ه /ه /  
  

يبدأ البيت بسببني، فنطبق عليه قانون التقطيع الثالث؛ : حتديد التفاعيل -٣
  :فنضع قاطعاً بعد كل وتد، هكذا

  

  ه//ه /ه /ه   //ه /ه /ه   //ه /ه /    ه//ه /ه /ه   //ه /ه /ه   //ه /ه /  
  مستفعلن     مستفعلن    مستفعلن    مستفعلن     مستفعلن    مستفعلن  

  

وكانت صياغته ).  حبر الرجز( باملقارنة، يتبني أن البيت من : حتديد البحر -٤
  : قبل التأصيل هي

  

  متفْعلن    متفْعلن    متفْعلن    فَعلَتن    مستعلُن    مستفعلن  
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  :٥مثال
  ـنت على فَرعِ غُصنِها املَياد    ت تلْكُم احلمامةُ أم غَنـأبكَ  

  ه/ه/ه/ ه //ه   //ه /ه  //ه  /     ه/  ه///ه  //ه  //ه /   ه///  :الترميز -١
                 1    2              1      2 

إىل ، فتردان )يتبعهما سبب(يف البيت فاصلتان عارضتان : تأصيل البيت -٢
، ووتدان متجاوران يف كلّ شطر، فيرد الزوجي منهما إىل )ه//ه(/أصليهما 

  :هكذا) ه/ه(/أصله 
  

  ه/ه //ه /ه // ه /ه /ه /  ه//ه/    ه /ه //ه /ه // ه /ه /ه / ه //ه/  
         ٣  ٢  ١           ٣  ٢  ١  

  

ذا أسباب متجاورة يف كل شطر، ل ٣ظهرت بعد التأصيل : حتديد التفاعيل -٣
  :نطبق قانون التقطيع الرابع، فنضع قاطعاً بعد احلرف السابع دائماً، هكذا

  

  ه/ه //ه /ه  //ه /ه /ه  /ه //ه /    ه /ه //ه /ه  //ه /ه /ه  /ه //ه /  
  فاعالتن    مستفعلن   فاعالتن    فاعالتن    مستفعلن   فاعالتن  

  

، وقد جاء )لبحر اخلفيفا(باملقارنة؛ يتضح أن البيت من : حتديد البحر -٤
  :وكانت صياغته قبل التأصيل هي). مفعولن(ضربه على 

  

  فاعالتن    متفْعلن   مفْعولن    فَعالتن    متفْعلن    فَعالتن  
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  :٦مثال
  ــواًء ون ةًإنَّ شــو ش  

  
   البازِلِ األمـون ببوخ  

  ه/ ه//ه   //ه /    ه////     ه//ه   //ه /   ه///ه /   :ترميز البيت -١  
    1     2       1      2 

، فترد إىل أصلها )يتبعهما سبب(يف البيت فاصلة عارضة : تأصيل البيت -٢
، ووتدان متجاوران يف )ه//ه/ه(/ترد إىل أصلها ) ه(////، وفاضلة )ه//ه(/

  :هكذا) ه/ه(/كلّ شطر، فيرد الزوجي منهما إىل أصله 
  

  ه/ه //ه /ه /ه /ه //ه/ه /    ه//ه /ه /ه /ه //ه /ه /  
             ٣  ٢  ١               ٣  ٢  ١  

  

أسباب متجاورة يف حشو كل  ٣ظهرت بعد التأصيل : حتديد التفاعيل -٣
  :شطر، لذا نطبق قانون التقطيع الرابع، فنضع قاطعاً بعد احلرف السابع دائماً

  

  ه/ه /  /ه /ه /ه /ه //ه /ه /    ه /  /ه /ه /ه /ه  //ه /ه /  
    مستفعلن  مفعوالت لن    فعفع   مستفعلن  مفعوالت  

  

، وقد جاءت )البحر املخلّع(باملقارنة؛ يتضح أن البيت من : حتديد البحر -٤
  :وكانت صياغته قبل التأصيل هي). فعلن(وضربه على ) فع(عروضه على 

  

  فع    التلن    فاعمستع       فاعالت    لُنعلنمتفع  
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