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 ما يؾزم من افزحماف

 دراشة ظروضقة رؿؿقة

 

 )*( حسام حمؿد إبراهقم أيوب

 مشارك سمؼسم اًمؾغة اًمعرسمقة، يمؾقة أداب واًمعؾوم اإلكساكقة،أؾمتاذ 

 ضمامعة ـمقبة 

 

 (ـه23/12/1436هـ،   وىمبل ذم 14/5/1435)ىمدم  ًمؾـنم ذم  

 
  اًمعروض:  ادػتاحقة افؽؾامت

، وظمامتة، أما اعمؼدمة ومؼد أسمرزت قمـارص وشمسعة مباطمثمؼدمة،  ىمام هذا اًمبحث قمغمافبحث: مؾخص

اًمبحث: يماًمعـوان، واًمتعريػات، واعمشؽؾة، وأهداف اًمبحث، وطمدود اًمبحث، واًمدراؾمات اًمساسمؼة، ومـفج 

وؾمعقت ذم هذا اًمبحث ًمإلضماسمة قمن ؾممال واطمد : ما ؾمبب آًمتزام  سمبعض  اًمبحث، وشمؼسقامت اًمبحث.

 ض وذم اخلامتة قمرضت اًمـتائج اًمتي شموصؾت إًمقفا.اًمزطماومات ذم قمؾم اًمعرو

 

 مؼدمة متفقدية

تؼابل افوتد مع ما يسبؼه وما يؾحؼه من إشباب ضؿن اًمشعر اًمعريب إمم اًمؼاكون اًمتازم  وهو:  يرضمع اًموزن ذم سمحور

إمم شمؽرار اًمتػعقؾة  ذم اًمبحور اًمصاومقة يرضمع اًموزن. ًمذا ومنن قمّد اًمتػعقؾة هي اًمبـقة اًمتي يتشؽل مـفا حدود افتػعقؾة

ًمؾبحور اًمصاومقة شمرضمع إمم شمؼاسمل اًمـوى اعمؽوكة ًمتػعقالت  اًموزكقةكػسفا سملؾمباهبا وأوشمادها، قمغم طملم أن اًمؼقؿة 

 اًمبحر اًمصاذم. 

___________________ 
 .ـمبع هذا اًمبحث ذم قمؿود واطمد ٕهمراض ومـقة شمؼتضقفا ـمبقعة اًمبحث)*( 

3 

 هـ(1437م/2016)، ضمامعة اعمؾك ؾمعود، اًمرياض 30 -3، ص ص 1، ع28جمؾة أداب، م
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ػعقؾتلم خمتؾػتلم يمام ويمقػا يماًمبحر اعمضارع مثال،  ًمتـافمر مواىمع إوشماد، ًمذا من ظمالل اجلؿع سملم شم اًموزنويتوًمد 

ًمذا ٓ  ظذ افرؽم من اختالؾفا ـام وـقػا-، ظـد إكشاد افشطر تزز مؼاضع متـاطرة دم مواؿعفا، ومتساوية دم أظدادها

 ال سمد من شمـافمر اًموشمدين ومقفام.كستطقع اظمؽماع اًمبحور سمصورة قمشوائقة من ظمالل اجلؿع سملم شمػعقؾتلم خمتؾػتلم، وم

 .(197-195م، ص2012، أيوب)

وٓ يؼع ذم إوشماد، ٕن إوشماد هي اعمؼاـمع اًمصوشمقة اًمتي ؾمقؼمزها اإلكشاد،  ،ذم صمواين إؾمباب ؼع اًمزطمافوي

 ًمذا هي مـطؼة حمصـة من اخلؾل اًمؽؿي، ٕهنا كواة اًمتػعقؾة، ومػي يمل شمػعقؾة وشمد واطمد ومؼط، وهو اًمذي ؾمقحدد

 ًمتوازم اعمؼاـمع اًمصوشمقة ًمذا ظمؾت من اًمزطماف، أما اًمعؾل ومنهنا شمغػم اعمـظومة اًمرىمؿقة (سمدايتفا أو وؾمطفا أو هنايتفا)

اًمرىمؿي ذم آظمر  اًمتغػمًمذا مل جيز ورودها ذم احلشو، ومفذا من ؿملكه أن خيل سمتوىمعات اعمتؾؼي، أما وىموع  (زيادة وكؼصا)

قمغم طملم ، إمم ضمزء من مـظومة رىمؿقة ضمديدة يؾتزم هبا اًمشاقمر اًمتغػمول هذا مؼطع من اًمبقت مع آًمتزام سمه ومنكه حي

 -ًمذا ضماز دظمول اًمزطماف قمؾقفا ،أن إؾمباب مؼاـمع صوشمقة همػم سمارزة

دمدر اإلؿمارة إمم أن يمل اًمذين قمـوا سماًمعروض اًمرىمؿي اهتؿوا سمعدد احلروف، ومؼدموا اجلاكب اًمبرصي قمغم و

عمؼاـمع اًمصوشمقة اًمتي متقزها إذن، ومل يـتبفوا إمم أن إقمداد ٓ ىمقؿة هلا إذا مل شمسفم اجلاكب اًمسؿعي اعمتؿثل ذم قمدد ا

وهذا هو اًمػرق إؾماس سملم دراؾمتي ويمل  ،من ظمالل إسمراز شمؼاسمل كزقمتلم متضادشملم فماهرة اًموزنذم شمػسػم 

 اًمدراؾمات اًمعروضقة اًمرىمؿقة.

ة شمشؽل مؼطعًا صوشمقًا، ويتؽون اعمؼطع اًمصويت من وومقام يتعؾق سمؼواكلم اًمتغػمات اًمؽؿقة ومؽل دومعة هوائق

مرطمؾة مريمزية، وصوامت وصوائت، واًمصورة اًمـؿوذضمقة ًمه شمتؽون من صمالث مراطمل: مرطمؾة اؾمتفالًمقة، 

واطمتامٓت اًمصوامت   ،مرطمؾة هنائقة، ومفو يبدأ سمصامت ويـتفي سمصامت، وشمشؽل احلريمة أي اًمصائت كواشمهو

  .امٓت ٓ هنائقة ًمؽـفا شمـحرص ذم ؾمتة اطمتامٓت ذم اًمؾغة اًمعرسمقةواًمصوائت ذم اعمؼطع اًمصويت اطمت

 (239-236ص  ،م2008، أيوب)وقمغم هذا يؿؽن اًمؼول: 

    .، أو ـمويل مػتوح مثل ما -َمن  :يتؽون من مؼطع صويت واطمد ىمصػم مغؾق مثل (1)إن اًمسبب اخلػقف-1

 .ب باًمسبب اًمثؼقل يتؽون من مؼطعلم ىمصػمين مػتوطملم مثل: ًمك -2

 

                                                 
ضقون إؾمباب قمغم كوقملم: اًمسبب اخلػقف وهو مريمب من طمروملم: متحرك وؾمايمن مثل ًمن من ومعوًمن ذم اعمؼاسمل ضمعل اًمعرو      (1)

 .(26م، ص1989، واًمسبب اًمثؼقل وهو مريمب من متحريملم مثل قَمَل من مػاقمؾتن، يـظر: )اًمزخمنمي، 



 5                         هـ(1437م/2016ضمامعة اعمؾك ؾمعود، اًمرياض ) ، 1ع، 28مجمؾة أداب، 

 .ىمصػم مػتوح و)ىمصػم مغؾق أو ـمويل مػتوح( مثل: ًَمؽم ب  :يتؽون من مؼطعلم (2)اًموشمد اعمجؿوع-3

 .ب -)ىمصػم مغؾق أو ـمويل مػتوح( وىمصػم مػتوح مثل : ضماَء   :يتؽون من مؼطعلم (3)اًموشمد اعمػروق-4

 ذم اًمشعر اًمعريب صمالصمة أكامط:  (4)اًمزطماف-1

 ، أو اًمطويل اعمػتوح إمم ىمصػم مػتوح.حتول اعمؼطع اًمؼصػم اعمغؾقأ(  

 حتول اعمؼطعلم اعمتتاًمقلم اعمػتوطملم إمم مؼطع ىمصػم مغؾق، أو ـمويل مػتوح. ب( 

 طمذف مؼطع ىمصػم مػتوح من اًمتػعقؾة.ج(     

 قمؾل اًمزيادة ذم اًمشعر اًمعريب كؿطان مها: -2

 زيادة مؼطع ىمصػم مغؾق أو ـمويل مػتوح.أ(      

 اعمؼطع اًمطويل اعمػتوح،  زيادة صامت قمغمب(    

 ومقتحول إمم مؼطع ـمويل مغؾق.           

                                                 
وماقمؾن( يـظر: )أسمو احلسن اًمرسمعي وهو قمـد اًمعروضقلم مؽون من صمالصمة أطمرف، إظمػم مـفا ؾمايمن مثل: ًمؼد وكظػمه )قمؾن( من ) (2)

  .( 3، ص2م، ج2000

وهو قمـد اًمعروضقلم مؽون من صمالصمة أطمرف، إوؾمط ؾمايمن، واًمطرومان متحريمان، وكظػمه )ٓت( من )مػعوٓت(، ومن  (3)

(  ويتحدث اًمعروضقون قمن مؽوكلم آظمرين مها اًمػاصؾة 3، ص2م، ج2000اًمؽالم )أيَن(. يـظر: )أسمو احلسن اًمرسمعي، 

سَمْت ... واًمؽبػمة أرسمعة أطمرف  "صغرى واًمػاصؾة اًمؽؼمى اًم وماًمصغػمة صمالصمة أطمرف متحريمة سمعدها طمرف ؾمايمن كحو ََضَ

سَمتا  .( 61، 60م، ص 1989)اسمن ضمـي،  "متحريمة سمعدها طمرف ؾمايمن كحو ََضَ

 "ًمث، واًمسادس من اجلزءشمغقػم سمثواين إؾمباب مطؾؼا سمال ًمزوم، وٓ يدظمل إول، واًمثا"يعرف اخلواص اًمزطماف سمؼوًمه:  (4)

 ( وهو قمغم كوقملم: مػرد ومريمب مجعفا أسموؾمعقد أصماري سمؼوًمه: 41م، ص 2006)اخلواص، 

 ص صماكقهْ ـــة مـفا ختـــــــه            صمالصمــرد صمامكقــــف مػــأكواع زطم

 ص  ـــع خيتــــه سمراسمـــــوـمق       ص      ــم اًموىمــاخلبن واإلضامر صم

 ـؼُل ـس هبا أشماكا اًمـــــذم ظمام       ل      ـصب صمم اًمعؼواًمؼبض صمم اًمع

 رُف ـقه اًمعـهذا اًمذي مشى قمؾ           ؽف ـــواظمتص سماًمساسمع مـفا اًم

 زُل ـواًمشؽل صمم اًمـؼص صمم اخل      بل     ــوه: اخلــــأكواع زطمف ريمب

 .(113م، ص 1998)أسمو ؾمعقد أصماري،        
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 قمؾل اًمـؼص ذم اًمشعر اًمعريب ؾمتة أكامط وهي: -3

 طمذف اعمؼطع إظمػم من اًمتػعقؾة ؾمواًء أيمان ىمصػمًا مغؾؼًا، أم ـموياًل مػتوطمًا. أ(   

 طمذف مؼطع ىمصػم مػتوح من اًمتػعقؾة. ب(   

ػعقؾة، ؾمواًء أيمان ىمصػمًا مغؾؼًا، أم ـمويالً مػتوطمًا، واًمتعويض قمـه سمزيادة طمذف اعمؼطع إظمػم من اًمتج(   

 صامت، ومقشؽل مؼطع ـمويل مغؾق. 

 طمذف مؼطع ىمصػم مػتوح، واًمتعويض قمـه سمصامت، ومقتشؽل مؼطع ـمويل مغؾق ذم آظمر اًمتػعقؾة.د(  

 مػتوح.  طمذف مؼطعلم صوشمقلم أوهلام ىمصػم مػتوح، واًمثاين إما ىمصػم مغؾق، أو ـمويلهـ( 

 طمذف مؼطعلم صوشمقلم أوهلام ىمصػم مغؾق، أو ـمويل مػتوح، واًمثاين ىمصػم مػتوح. ( و

وشمتؾخص وؾمقتم شموفمقف هذه اخلالصة اًمساسمؼة ذم شمػسػم فماهرة ًمزوم سمعض اًمزطماومات ذم اًمعروض اًمعريب، 

رت ذم يمتب مسوهمات اًمبحث ذم شمؼديم شمػسػم قمؾؿي مدقمم سمإدًمة اًمرىمؿقة ًمظاهرة ًمزوم سمعض اًمزطماومات اًمتي ذيم

اًمتي طماول اًمؽثػمون شمؼديم سمدائل هلا،  إثبات صحة كظرية اخلؾقلوشمؽؿن أمهقة اًمبحث ذم ، اًمعروض دون شمعؾقل

دون أن يـجحوا ذم شمؼديم سمديل مؼـع، ومن ضمفة أظمرى يستؽؿل هذا اًمبحث سمعض اًمثغرات اعموضمودة ذم يمتب 

دراؾمة فماهرة وشمؼترص طمدود اًمبحث قمغم  ،ؾمة اًمظاهرةاًمعروض، ومال جيوز آقمتامد قمغم إطمؽام همػم اعمعؾؾة ذم درا

ًمزوم سمعض اًمزطماومات وشمػسػمها، وؾملشمبع ذم هذه اًمدراؾمة مـفج اًمعروض اًمرىمؿي دون إهمػال اعمؽوكات اًمؽؿقة 

 ًمؾوزن. 

 

  ادبحث إول

 (,ب ب  ادديد ورضبه )َؾِعال دم ظروض اخلبن هو

،  -اًمـوقملم اخلامس واًمسادس ومعال ب ب  (6)قمروض ذم صمالصمة مواضع ذم سمحر اعمديد وهي: (5)يؾزم اخلبن

 ،419 ص م،1972 اًمرساج، اسمن( )145: ص م،2004 اًمزضماج،) –واًمرضب إول ًمؾـوع اخلامس ومعال ب ب 

(، قمؾام سملن اخلبن زطماف، واًمزطماومات ٓ شمؾزم، ومام اًمتػسػم 103ص م،1996 اًمعرويض، احلسن أسمو( ) 420

 .(1ل رىمم اًمصويت ًمذًمك اًمؾزوم؟ )اكظر اجلدو

                                                 
 .(138، ص 1م، ج1981)اسمن رؿمقق اًمؼػمواين،  "اًمسايمنيمل ما ذهب صماكقه "اخلبن:  (5)

 .(173ه، ص 1420)اًمعبقدي،  "اؾمم ًمؾجزء إظمػم من كصف اًمبقت إول "اًمعروض: (6)
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 -أكواع بحر ادديد -   (1جدول رؿم )

 افرضب افعروض افـوع 

 - -ب  –وماقمالشمن   - -ب  –وماقمالشمن  اًمـوع آول-1 اًمتام

  ْ –ب  –وماقمالْت  -ب  –وماقمال  اًمـوع اًمثاين-2

 -ب  –وماقمال  اًمـوع اًمثاًمث-3

 - -وماقمل   -ب  –وماقمال  اًمـوع اًمراسمع-4

 -ومعال ب ب  -ب  ومعال ب اًمـوع اخلامس-5

  - -وماقمل  اًمـوع اًمسادس-6

 -ب  -وماقمال   -ب  –وماقمال  إولاًمـوع -7 اعمشطور

 

 ًمإلضماسمة قمن هذا اًمسمال ٓسمد من ومفم اًمبـقة اعمؼطعقة هلذا اًمبحر اًمتي شمسػم ضؿن مـظومة رىمؿقة دىمقؼة، وماًمـوى

 مؼطع صمم إومم، ًمؾتػعقؾة ًمؾسبب ومؿؼطع وشمد،ًمؾ ومؿؼطعان ًمؾسبب، مؼطع: أيت اًمـحو قمغم اعمديد شمتوامم سمحر ذم

 (2 رىمم اجلدول اكظر) قمغم اًمـحو أيت: اًمثاكقة ًمؾتػعقؾة ًمؾوشمد ومؿؼطعان ًمؾسبب،

(1.2.1),(1.2),(1.2.1(         )1.2.1),(1.2),(1.2.1) 

 

 -افـوى اإليؼاظقة دم بحر ادديد - (2جدول رؿم )

 ادديد اشم افبحر

 ؾاظالتن ؾاظؾن ؾاظالتن ـدي صػاتدديد افشعر ظ ادػتاح

  تن ظال ؾا ظؾن ؾا تن ظال ؾا  تو ِصػا دي  ِرِظنْ  ِصعْ  دِْش  مدي لِ  اإلكشاد

  , ,ب , ,ب  , , ,ب  , , ,ب , ,ب  , , ,ب  ب افتؼطقع

 

 وإوتاد

  شبب وتد شبب وتد شبب شبب وتد شبب شبب وتد شبب وتد شبب شبب وتد شبب

ظدد 

ادؼاضع 

 افصوتقة

1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1  

 

وؾملقمؿد أن إمم قمرض كؿوذج شمطبقؼي يشتؿل قمغم هذا اخلبن اًمالزم، وؾملدرس أكويته دراؾمة رىمؿقة ًمتػسػم 

 هذا اًمؾزوم. 
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 دي شاَؿه ؿدُمهْ ـحقث هت        ش به   ـفؾػتى ظؼل يعق                

 .شا ق هو. ق د مهْ فل ف تى ظق. فن ي ظي. ش ب هي     حي ث ته دي 

 –. ب ب  ,ب  ,.  , ,ب  ,..                   –. ب ب  ,ب  ,.  , ,ب  –

 ؾاظالتن   .   ؾاظؾن   .   ؾعال  ..                  ؾاظالتن  .  ؾاظؾن  .  ؾعال        

(1.2.1),(1.2),(1.2  )               ..      (1.2.1),(1.2),(1.2) 

 عمؼطعقة ًمؾؿثال اًمساسمق أؾمتطقع شمسجقل اعمؾحوفمتلم اًمتاًمقتلم: سمعد اًمتوصل ًمؾبـقة ا

  اعمؾحوفمة إومم: مل يغػم اًمزطماف من اعمـظومة اًمرىمؿقة ًمبحر اعمديد، ومؽل من شمػعقؾة اًمعروض وشمػعقؾة

  .(1/2لم )ــشمبدأ سماًمرىمؿ (7)اًمرضب

 قؾة اًمعروض وشمػعقؾة اًمرضب مؼطعا عي اًمذي ـمرأ يتؿثل ذم كؼصان يمٍل من شمػعــــاعمؾحوفمة اًمثاكقة: اًمتغػم اعمؼط

 . (8)واطمدا، وهو ما يعرف سمعؾة

 هبا، ٕن اًمعؾل شمغػم اعمـظومات اًمرىمؿقة، ًمذا أصبحت وماقمالشمن  وهي قمؾة كؼص، واًمعؾة يؾتزم (9)ذفـــاحل

 ( .1/2( ومعال )1/2/1)

ر ـمرأ قمغم شمػعقؾتي اًمعروض وقمؾقه يؿؽن اًمؼول إن ؾمبب ًمزوم اخلبن ذم هذا اًمبقت يرضمع إمم اىمؽماكه مع شمغػم رىمؿي آظم

 واًمرضب، ومؽان ًمزومه ضمزءا من قمؿؾقة احلػاظ قمغم أيمؼم درضمة من درضمات اًمتامصمل اًمصويت سملم اًمعروض واًمرضب.

، واًمرضب اعمطوي -ب–مػعال  (11)اعمؽسوف (10)وهي فماهرة هلا كظائر ذم اًمعروض اًمعريب مثل: اًمرضب اعمطوي

، واًمرضب اعمخبون افرسيعذم سمحر  –اعمؽسوف ومعال ب ب  (13)ل ْ، واًمرضب اعمخبو–ب  –مػعالْت  (12)اعموىموف

                                                 
 .( 20م، ص1994)اخلطقب اًمتؼميزي،  "اؾمم ٔظمر ضمزء ذم اًمـصف أظمر من اًمبقت"اًمرضب:  (7)

 .(29م، ص1890)وموشمقه،  "ؼصقدة، وهي شمؽون سماًمزيادة واًمـؼصشمغػم إذا قمرض وضمب اًمتزامه ذم يمل أسمقات اًم"اًمعؾة:  (8)

 .(30م، ص1890)وموشمقه،  "ـمرح اًمسبب اخلػقف سمرمته من آظمر اجلزء"احلذف:  (9)

 .(115م، ص 1985)اسمن اًمؼطاع،   "وهو إؾمؼاط اًمراسمع اًمسايمن"اًمطي:  (10)

 .( 11هـ، ص 1312د، اًمؽسف أو اًمؽشف: طمذف اًمساسمع اعمتحرك مثل شماء مػعوٓت يـظر: )إًمو (11)

م، ص 1857)يمريـقؾقوس،  "وهو شمسؽلم آظمر اًموشمد اعمػروق ذم آظمر اجلزء يمتسؽلم شماء مػعوٓت ومتصػم مػعوْٓت "اًموىمف:  (12)

23). 

 .( 304، ص 2م، ج1981)اسمن رؿمقق اًمؼػمواين،  "ما طمذف صماكقه وراسمعه اًمسايمـان "اخلبل:  (13)



 9                         هـ(1437م/2016ضمامعة اعمؾك ؾمعود، اًمرياض ) ، 1ع، 28مجمؾة أداب، 

 .افؽاملذم  - -مْتػا  (15)، واًمرضب اعمضؿر إطمذاخلػقفذم جمزوء  - -متػع ْل ب  (14)اعمؼصور

 

 ادبحث افثاين

 اخلبل )خبن+ ضي( دم ظروض افرسيع ورضبهو( , ب –ال ـافطي دم ظروض افرسيع ورضبه )مػع هو

 (,)َمُعال ب ب  

، -ب  – ْ ومػعال –ب  –وَضسمقفا إول واًمثاين مػعالْت  -ب  –م اًمطي ذم قمروض اًمرسيع إومم مػعال يؾز

 ،160ص م،2004 اًمزضماج،)  -وَضهبا إول معال ب ب  -ويؾزم اخلبل ذم قمروض اًمرسيع اًمثاكقة معال ب ب 

ظر اجلدول اك (141 ،140ص م،1996 اًمعرويض، احلسن أسمو( )432ص م،1972 اًمرساج، اسمن( )161

 .(3رىمم)

 

 -أكواع بحر افرسيع- (3جدول رؿم )

 افرضب افعروض افـوع 

  ْ –ب  –مػعالت  -ب  –مػعال  اًمـوع آول-1 اًمتام

 -ب  -مػعال   اًمـوع اًمثاين-2

  - -مػعو  اًمـوع اًمثاًمث-3

 -معال ب ب  -معال ب ب  اًمـوع اًمراسمع-4

  - -مػعو   اًمـوع اخلامس-5

 وهي اًمرضب  ْ- - -مػعوٓت  اًمـوع اًمسادس-6 اعمشطور

 

 قمغم مرات، ويدظمل ًمؾوشمد، ؾمت ومؼطعان ًمؾسببلم، مؼطعان: أيت اًمـحو قمغم اًمرسيع سمحر ذم اًمـوى شمتوامم

 (4يماًموىمف واًمؽسف )اكظر ضمدول رىمم  واًمرضب: اًمعروض شمػعقؾتي ذم سمه يؾتزم شمـوع اًموشمد

(2.2( )2.2( )2.1 )        (2.2( )2.2( )2.1) 

                                                 
اًمؼرص أن اًمؼرص ذم إؾمباب، واًمؼطع ذم إوشماد، ومها مجقعا ذهاب ؾمايمن من آظمر واًمػرق سملم اًمؼطع و"يؼول اسمن رؿمقق:  (14)

 .( 146، ص 1م، ج1981)اسمن رؿمقق،  "اجلزء وطمريمة متحرك ىمبؾه مالصؼة

 .( 48، ص ـه1307)اًمدمـفوري،  "ذهب وشمده اعمجؿوع "وأطمذ:  "ؾُمؽن صماكقه اعمتحرك"مضؿر:  (15)
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 -افـوى اإليؼاظقة دم بحر افرسيع- (4جدول رؿم )

 اًمرسيع اشم افبحر

 مستػعؾن مستػعؾن مػعال سمحر رسيع ماًمه ؾماطمل ادػتاح

قُمْن  ََسي سَمْحُرنْ  اإلكشاد

 ما

  ٓ مػعَ  ظؾن مستف ظؾن مستف  فو ؾماِح  ََلو

 - ب - -ب  - - -ب  - - - ب - -ب  - - -ب  - - افتؼطقع

إشباب 

 ادوإوت

 وشمد ؾمببان وشمد ؾمببان وشمد ؾمببان وشمد ؾمببان وشمد ؾمببان وشمد ؾمببان

ظدد ادؼاضع 

 افصوتقة

2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 

 

 ادثال افتطبقؼي إول

 وادوت خر من مؼام افذفقل          ؿد ظذب ادوت بلؾواهـا 

 فقْل  ؿد ع ذ بل. مو ت ب أف .وا ه كا .. ول مو ت خي. رن من م ؿا. مذ ذ

  ْ–ب  ,. ,ب  , ,.  ,ب  , ,..  ,ب  ,. ,ب ب  ,.  ,ب ب ,

 .. مستػعؾن . مستػعؾن . مػعالْت     مستعؾن . مستعؾن . مػعال

(2.2( )2.2( )2.1)      (2.2( )2.2( )2.1) 

اًمؽسف ذم اعمثال اًمساسمق ارشمبط زطماف اًمطي اًمذي مل يغػم اعمـظومة اًمرىمؿقة سمعؾتلم همػمشما شمؾك اعمـظومة مها: قمؾة 

(، وقمؾة اًموىمف ذم شمػعقؾة اًمرضب 2/1) –ب  –( إمم مػعال 2/2ب ) - - -ذم اًمعروض طمقث حتوًمت مػعوٓت 

، ومجاء ًمزوم اًمزطماف طمػافما قمغم اًمتامصمل =(2/1 ْ  )- - -( إمم مػعوْٓت 2/2ب ) - - -طمقث حتوًمت مػعوٓت 

 )ُٓت(.اًمصويت سمعد ظمسارة يمؾتا اًمتػعقؾتلم مؼطعا صوشمقا من اًموشمد اعمػروق 

 

 ادثال افتطبقؼي افثاين:

 صؿمْ  من وما ظن اخلر به      أصمَّ ظن ذـر اخلـا شؿعه 

 أ صم م ظن. ذك رل خ كا. شم ع هو .. و ما ع كل. خي ر ب هي. من ص ممْ 

 –ب  ,.  ,ب ب  ,.  ,ب  –.. ب  ,ب  ,.  ,ب  , ,.  ,ب  –ب 
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 المتػعؾن . مستػعؾن . مػعال .. متػعؾن . مستعؾن . مػع

(2.2( )2.2( )2.1   ) (2.2( )2.2( )2.1) 

 حتوًمت طمقث اًمعروض واًمرضب، ذم وإمر كػسه يؼال قمن اىمؽمان زطماف اًمطي ذم هذا اعمثال مع قمؾة اًمؽسف

 ظمسارة سمعد اًمصويت اًمتامصمل قمغم طمػافما اًمزطماف ًمزوم ومجاء (2/1) – ب – مػعال إمم( 2/2) ب - - - مػعوٓت

 صوشمقا من اًموشمد اعمػروق )ُٓت(. مؼطعا ًمرضب(اًمتػعقؾتلم )اًمعروض وا يمؾتا
 

 ادثال افتطبقؼي افثافث:

 ر وأضراف إـف ظـمْ ـ          ـ  افـؼ مسك وافوجوه دكاك

 أن كش ر مس .ـن ول و جو. ه د كا .. ين رن و أط. را ؾل أ ـف. ف ع كم

 –. ب ب ,ب  , ,.  ,ب  , ,..  ,. ب ب ,ب  , ,.  ,ب ,,

 ؾن . معال .. مستػعؾن . مستػعؾن . معالمستػعؾن . مستػع

(2.2( )2.2( )2.1 )       (2.2( )2.2( )2.1) 

 ب - - - مػعوٓت حتوًمت طمقث اًمعروض ذم اًمؽسف قمؾة مع اعمثال هذا ذم اًمطي زطماف اىمؽمان وإذا يمان

 اًمتػعقؾتلم يمؾتا ظمسارة سمعد اًمصويت اًمتامصمل قمغم طمػافما اًمزطماف ًمؾزوم مسوهما( 2/1) – ب – مػعال إمم( 2/2)

ومنن وضمود زطماف مريمب وهو اخلبل طمقث حتوًمت  (ُٓت ) اعمػروق اًموشمد من صوشمقا مؼطعا( واًمرضب اًمعروض)

أدقمى هلذا اًمؾزوم من ضمفة، ويميمد ما ذهبت إًمقه من شمػسػم ًمزوم اًمزطماف   -ب إمم ومعال ب ب  - - -مػعوُٓت 

 ٓىمؽماكه سماًمعؾة من ضمفة أظمرى.

 

 (, ,متْػِع ْل ب دم رضب جمزوء اخلػقف )اخلبن  هو : ادبحث افثافث

 -قمغم صورة متػع ْل ب  –ب  - -يؾزم اخلبن ذم اًمرضب اًمثاين من َضيب جمزوء اخلػقف طمقث شمرد مستػع ًمن 

 احلسن أسمو( )435ص م،1972 اًمرساج، اسمن( )165ص م،2004 اًمزضماج،( )56ص م،1997 إظمػش،)  -

 .(5اكظر ضمدول رىمم ) (152ص م،1996 اًمعرويض،
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 -أكواع بحر اخلػقف- ( 5جدول رؿم )

 افرضب افعروض افـوع 

 , ,ب  –ؾاظالتن  , ,ب  –ؾاظالتن  افـوع إول,1 افتام

 ,ب  –ؾاظال  افـوع افثاين,2

 ,ب  –ؾاظال  ,ب  –ؾاظال  افـوع افثافث,3

 ,ب  , ,مستػعؾن  ,ب  , ,فن  مستػع إولافـوع ,4 ادجزوء

 , ,تػع ْل ب م افثاينافـوع ,5

 

مرات،  ؾمت ًمؾسبب مؼطع صمم ًمؾوشمد ومؿؼطعان ًمؾسبب مؼطع: أيت اًمـحو قمغم اخلػقف سمحر ذم اًمـوى يمام شمتوامم

 .(6)اكظر ضمدول رىمم .  وذم اعمجزوء أرسمع مرات

(1.2.1( )1.2.1( )1.2.1 )   ..   (1.2.1( )1.2.1( )1.2.1) 

 

 -افـوى اإليؼاظقة دم بحر اخلػقف - (6جدول رؿم )

اشم 

 افبحر

 اخلػقف

 ؾاظالتن   مستػع فن   ؾاظالتن يا خػقػا خػت به احلرـات ادػتاح

 تن ظال ؾا فن تػع مس تن ظال ؾا تو َرـا َح  ِهْل  َؾْتِب  َخْف  ؾن َخػي يا اإلكشاد

 , ,ب , , ب , , , ,ب , , ,ب ب , ب , , , ,ب , افتؼطقع

إشباب 

 وإوتاد

 شبب وتد شبب شبب وتد شبب شبب وتد شبب شبب وتد بشب شبب وتد شبب شبب وتد شبب

ظدد 

ادؼاضع 

 افصوتقة

1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 

 مثال تطبقؼي:

 تؽوكوا ؽضبتم يسر      ـل خطب إن مل 

 ـل ل خط بن. إن مل ت ـو .. كو غ ضب تم. ي د رو

 , ,. ب  , ,ب  ,..  ,ب  , ,.  , ,ب  –

 ..  ؾاظالتن . متػع ْل ؾاظالتن . مستػع فن 

(1.2.1( )1.2.1    )..   (1.2.1( )1.2) 
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ذم اًمبداية ٓسمد من اإلؿمارة إمم اىمؽمان زطماف اخلبن ذم هذا اًمرضب سمعؾة اًمؼرص اًمتي همػمت من اعمـظومة اًمرىمؿقة، 

 - -( إمم متػع ْل ب 1/2/1) –ب  - -ومخرست شمػعقؾة اًمرضب مؼطعا صوشمقا، وحتوًمت شمػعقؾة مستػع ًمن 

( ، وقمغم يمل إطموال ومؾقس هذا هو اًمسبب اًموطمقد ًمؾزوم، وعمعرومة ؾمبب اًمؾزوم ؾملقمؽس اًمسمال وأىمول: 1/2)

سمسبب قمؾة  - - -ما اًمذي يمان ؾمقحصل ًمو مل يؼع اخلبن؟ واجلواب أن شمػعقؾة مستػع ًمن ؾمتصبح مستػع ْل 

رد مرة واطمدة ذم يمل شمػعقؾة من اًمؼرص، وهذه اًمتػعقؾة ختؾو من اعمؼطع اًمؼصػم اعمػتوح )ب( وهو اعمؼطع اًمذي ي

شمػعقالت اًمبقت،  وهذا سمدوره ؾمقخل سماًمـظام اًموزين، وقمؾقه ومنن ًمزوم اخلبن هـا هو طماضمة مؾحة إلجياد مؼطع 

 - ىمصػم مػتوح ذم شمػعقؾة اًمرضب يمباىمي اًمتػعقالت

سمه، وخيؾو من  ( هو اًمرضب اًمثاين ًمبحر اًمرضمز اًمتام واعمجزوء، يؾتزم- - -وىمد يؼال: سملن اًمرضب )مستػعْل 

( وهذا يتـارم مع ما ذيمر ؾماًمػا ومؽقف يتم - -اعمؼطع اًمؼصػم اعمػتوح، وإمر كػسه يؼال قمن َضب اًمبسقط )وماقمْل 

 اًمتوومقق؟

واجلواب يؽؿن ذم موىمع اًموشمد اعمجؿوع ذم يمؾتا اًمتػعقؾتلم، وموضمود اًموشمد اعمجؿوع ذم آظمر اًمرضب اعمؼطوع 

)واًمؼطع ذم إوشماد يؼاسمل اًمؼرص ذم إؾمباب يمام مر سمـا( ؾموغ  - - ، واًمرضب اعمؼطوع وماقمْل  - - -مستػعل 

اًمتغايض قمن قمدم وضمود اعمؼطع اًمؼصػم اعمػتوح، وذًمك من ظمالل ارشمؽاز اعمـشد قمغم اًموشمد ذم آظمر اًمبقت، قمغم 

 ( اًمتي ضماء وشمدها اعمػروق ذم وؾمط اًمتػعقؾة، وًمو اؾمتعرضـا إَضب- - -ظمالف اًمرضب اعمؼصور )متػع ْل 

د اعمجؿوع ــاعمؼصورة ذم اًمعروض اًمعريب ؾمـجدها مجقعا شمشتؿل قمغم اعمؼطع اًمؼصػم اعمػتوح سموصػه ضمزءا من اًموشم

 ْ( ذم جمزوء اعمديد، –ب – ْ( ذم اعمتؼارب اًمتام، و)وماقمالْت – ْ( ذم اًمرمل اًمتام، و)ومعوْل ب –ب  –مثل:  )وماقمالْت 

ذم يمل  - -شمد اعمػروق اًمواىمع ذم وؾمط شمػعقؾة متػع ل ب وقمؾقه ومنن قمدم وضمود اعمؼطع اًمؼصػم اعمػتوح ىمبل اًمو

  أَضب اًمؼصقدة يشعر سمخؾل وزين اقمتامدا قمغم كسق اعمؼاـمع ذم اًمبقت يمؽل. 

 

 ( , ,اإلضامر دم رضب افؽامل )ُمْتػا هو ادبحث افرابع

ومم، واًمرضب ( ذم اًمؽامل اًمتام، وحتديدا ذم اًمرضب اًمثاًمث ًمؾعروض إ- -يؾزم اإلضامر ذم اًمرضب )مْتػا 

 م،1972 اًمرساج، اسمن( )152ص م،2004 اًمزضماج،( )54ص م،1997إظمػش، : )اًمثاين ًمؾعروض اًمثاكقة

 .( 7يمام هو واضح ذم اجلدول رىمم ) (121ص م،1996 اًمعرويض، احلسن أسمو( )425ص
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 -أكواع بحر افؽامل - (7جدول رؿم )           

 افرضب افعروض افـوع 

 ,ب –متػاظؾن ب ب  ,ب  –متػاظؾن ب ب  لافـوع إو,1 افتام

  , ,متػاظل ب ب  افـوع افثاين,2

  , ,متػا   افـوع افثافث,3

 ,متػا ب ب  ,متػا ب ب  افـوع افرابع,4

  , ,متػا  افـوع اخلامس,5

  , ,ب –متػاظالتن ب ب ,ب  –متػاظؾن ب ب  إولافـوع ,6 ادجزوء

  ْ ,ب  –ب ب متػاظالْت  افثاينافـوع ,7

 ,ب  –متػاظؾن ب ب  افثافثافـوع ,8

  , ,متػاظل ب ب  افرابعافـوع ,9

 

 :أيت اًمـحو قمغم اًمؽامل سمحر ذم اًمـوى ( يمقف شمتوامم8ويؽشف ًمـا ضمدول رىمم )

 . مرات ؾمت ًمؾوشمد، ومؿؼطعان ًمؾسببلم، مؼاـمع صمالصمة 

(3.2( )3.2( )3.2(            )3.2( )3.2( )3.2) 

 

 افـوى اإليؼاظقة دم بحر افؽامل - (8ؿم )جدول ر

اشم 

 افبحر

 افؽامل

 متػاظؾن متػاظؾن متػاظؾن ـؿل اجلامل من افبحور افؽامل ادػتاح

  ظؾن متػا ظؾن متػا ظؾن متػا  ِمؾو ِرًْمؽا) إضامر( ُبحو عمُِـَْل  ََجا يَمُؿَؾْل  اإلكشاد

 -ب  -ب ب   -ب  -ب ب  -ب  -ب ب  -ب  -  - -ب  -ب ب  -ب  -ب ب  افتؼطقع

إشباب 

 وإوتاد

 وشمد ؾمببان وشمد ؾمببان وشمد ؾمببان وشمد ؾمببان وشمد ؾمببان وشمد ؾمببان

ظدد 

ادؼاضع 

 افصوتقة

3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 
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 متَػاقمؾن حتوًمت ًمذا سماإلضامر قمرف ما وهو احلشو ذم صويت مؼطع كؼصان اًمذوق ومن اجلدير سماًمذيمر ىمبول

 ( ؟  --وًمؽن ملَ اًمتزم هبذا اًمزطماف ذم اًمرضب )مْتػا  ،(2/2) قمؾنمْتػا إمم( 3/2)

 ًمـلظمذ اعمثال اًمتازم:

 دظقت كزال وفج دم افذظر .. وٕكت أصجع من أشامة إذ 

 و ل أن ت  أش.  ج ع  من أ شا. م ة إذ .. د ع يت ن زا. ل و فج ج ؾذ. ذع ري

 , ,.  , ب –. ب ب  ,ب  –.. ب ب  ,. ب ب  ,ب  –. ب ب  ,ب  –ب ب 

 متْػا . مَتػاظؾن . مَتػاظؾن .. مَتػا . مَتػاظؾن . مَتػاظؾن

(3.2( )3.2( )3( .. )3.2( )3.2( )2) 

 ومن اعمفم اًمتـبه إمم ما يكم : 

  اًمؼضقة إومم: أن اًمرضب أصاسمته قمؾة احلذذ أي: أن اًموشمد اعمجؿوع طمذف، وقمؾقه ظمرست اًمتػعقؾة مؼطعلم

(  مْتػا 3/2) –ب  –ا صوشمقا سمسبب اإلضامر وملصبحت مَتػاقمؾن ب ب صوشمقلم، ومضال قمن ظمسارهتا مؼطع

- - (2  . ) 

 ًمذا اًمصوشمقة، اعمؼاـمع شموازم شموىمعات ؾمؾسؾة ذم اعمتؾؼي يؽمىمبه ما آظمر هي اًمرضب شمػعقؾة اًمؼضقة اًمثاكقة: أن 

اًموشمد وظمرست وكؼصا، وهو ما اشمضح طملم طمذف  زيادة اًمرىمؿقة اعمـظومة شمغػم اًمعؾل ٕن ومقفا، سماًمعؾة يؾتزم

 اعمتؾؼي، يؽمىمبه موىمع أهم ذم ًموىموقمه سمه اًمتزم مؼبول رىمؿي شمغػم أمام أن وكحن اًمتػعقؾة مؼطعلم صوشمقلم،

 اًمـؼص.  هذا ًمتعويض إكشادا قمؾقه آقمتامد يؿؽن وشمد يؾحؼه ٓ اًمتغػم هذا أن ظماصة

 (  ًمعدم اىمؽماكه 2/2) –ب  - - واًمدًمقل قمغم صحة هذا اًمتػسػم أن اإلضامر ٓ يؾتزم سمه ذم اًمرضب متْػاقمؾن

 مع قمؾة احلذذ. 

 ادبحث اخلامس

 (, , ,)مػاظؾتن ب ( و, ,)مػاظْل ب  افواؾر افعصب دم رضيب هو

 ( ذم جمزوء اًمواومر- - -( ذم اًمواومر اًمتام، و) مػاقمْؾتن ب - -ذم اًمرضسملم )مػاقمْل ب  (16)يؾزم اًمعصب

 اًمعرويض، احلسن أسمو) (424 ، 423ص م،1972 اًمرساج، اسمن( )151 ،150ص م،2004اج، ــــاًمزضم)

 .(9اكظر اجلدول رىمم ) (115 ، 114 ص م،1996

                                                 
 (113م، ص 1989)إؾمـوي،  "إؾمؽان اخلامس اعمتحرك "اًمعصب:  (16)
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 -أكواع بحر افواؾر - (9جدول رؿم )              

 افرضب افعروض افـوع 

  , ,مػاظل ب   , ,مػاظل ب  افـوع آول,1 افتام

 ,ب ب  –مػاظؾتن ب  ,ب ب  ,مػاظؾتن ب إولافـوع ,2 ادجزوء

  , , ,مػاظؾتن ب  افثاينفـوع ا,3

 

 ومثالصمة ًمؾوشمد، مؼطعان: أيت اًمـحو قمغم اًمواومر سمحر ذم اًمـوى ( يتضح شموازم10وقمـد اًمعودة ًمؾجدول رىمم )

 سماًمؼطف قمرف ما وهو واًمرضب اًمعروض شمػعقؾتي ذم سمه يؾتزم شمـوع قمؾقه ويدظمل مرات، ؾمت ًمؾسببلم، مؼاـمع

 .(22م، ص 1857)يمريـقؾقوس،  "آظمر اجلزء وشمسؽلم اعمتحرك ىمبؾهوهو إؾمؼاط اًمسبب اخلػقف من "اًمؼطف: 

(2.3( )2.3( )2.1)          (2.3( )2.3( )2.1) 

 

 افـوى اإليؼاظقة دم بحر افواؾر  - (11جدول رؿم )

اشم 

 افبحر

 افواؾر

 مػاظؾتن مػاظؾتن مػاظل بحور افشعر واؾرها َجقل ادػتاح

ْع  ُبحو اإلكشاد ِرؿمِّ

 )قمصب(

  قِمْل  مػا قَمَؾتُن مػا قَمَؾتُن مػا  ًمو ََجي ُرهاومِ  ِروا

 - -ب  -ب ب  -ب  -ب ب  -ب  - -ب -ب ب -ب - - -ب افتؼطقع

إشباب 

 وإوتاد

 ؾمبب وشمد ؾمببان وشمد ؾمببان وشمد ؾمبب وشمد ؾمببان وشمد ؾمببان وشمد

ظدد 

ادؼاضع 

 افصوتقة

2 2 2 3 2 1 2 3 2 3 2 1 

 

ؼقلم يشتؿالن قمغم هذا اًمعصب اًمالزم، وؾملدرس أكويته دراؾمة رىمؿقة ًمتػسػم سمد من قمرض كؿوذضملم شمطبق وٓ

 هذا اًمؾزوم. 
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 افـؿوذج افتطبقؼي إول:

 وأكدى افعادغ بطون راح       أفستم خر من رـب ادطايا 

 أ فس تم خي. ر من ر ك بل. م ضا يا  .. و أن دل ظا. ل مي ن ب ضو. ن را حي

 , ,. ب  ,ب ب  –. ب  , , ,.. ب   , ,. ب  ,ب ب  –. ب  , , ,ب 

 مػاظْؾتن . مػاظَؾتن . مػاظْل ..  مػاظْؾتن .  مػاظَؾتن . مػاظْل 

(2.2( )2.3( )2.1)  ..     (2.2( )2.3( )2.1) 

( إمم مػاقمْؾتن 2/3ًمذا حتوًمت مػاقمَؾتن ) ،وهو ما قمرف سماًمعصب ،كؼصان مؼطع صويت ذم احلشو يؼبل اًمذوق

 اؾمتبدال كواة سمـواة أظمرى، أي: حتول كواة مؽوكة من  مؼطعلم صوشمقلم ىمصػمين إمم كواة ، وهذا يرضمع إمم(2/2)

، ًمؽن هذا اًمؼبول ٓ يػرس ًمـا ؾمبب اًمؾزوم ذم اًمرضب، أظمرى مؽوكة من مؼطع صويت ىمصػم مغؾق أو ـمويل مػتوح

 ومام رس هذا اًمؾزوم؟ 

اًمعصب يعـي أن اًمبقت ؾمقـتفي سمؿؼطعلم  من اعمعؾوم أن سمحر اًمواومر اًمتام َضسمه حمذوف ًمزوما، وقمدم وىموع

، وهذا ما ٓ يؼبؾه اًمعروض اًمعريب، ًمذا ومنن اًمؾجوء إمم اًمعصب طماضمة ب ب –ىمصػمين مػتوطملم أي : مػاقَمَت ب 

 مؾحة طمتى يتالءم اًمبحر مع هذا اًمؼاكون اًمعام اًمذي يشؿل يمل سمحور اًمشعر وهو : 

 

)مْن(  أو مؼطع ضويل مػتوح مثل: )ما( أو مؼطع ضويل  رضورة اكتفاء افبقت افشعري بؿؼطع ؿصر مغؾق مثل:

 . مغؾق مثل: )باْب( أو مؼطع ضويل مزدوج اإلؽالق مثل )باّر( بافتسؽغ

 افـؿوذج افتطبقؼي افثاين:

 ؾواـبدي من احلب    رؿقة تقؿت ؿؾبي   

 ر ؿي ي ت يت. ي مت ؿل يب .. ف وا ك ب دي . م كل حب يب

 , , ,. ب  ,ب ب  –.. ب  , , ,. ب  ,ب ب  –ب 

 مػاظَؾتن     . مػاظْؾتن    ..   مػاظَؾتن      . مػاظْؾتن

(2.3( )2.2 ..   )(2.3( )2.2) 

واعمجزوء ٓ حيذف َضسمه، ومع ذًمك قمّد اًمرضب اعمعصوب َضسما مستؼال يؾتزم سمعصبه، وؾمبؼت اإلؿمارة إمم 

 مػاقمْؾتن إمم( 2/3) مػاقمَؾتن وًمتحت ًمذا سماًمعصب، قمرف ما وهو احلشو، ذم صويت مؼطع كؼصان اًمذوق ىمبول
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 أظمرى، ومؾَم مل يؼبل اًمذوق ذًمك ذم شمػعقؾة اًمرضب؟ سمـواة كواة اؾمتبدال إمم يرضمع وهذا ،(2/2)

ٓ همرو أن شمػعقؾة اًمرضب هي آظمر ما يؽمىمبه اعمتؾؼي ذم ؾمؾسؾة شموىمعات شموازم اعمؼاـمع اًمصوشمقة، ًمذا يؾتزم سماًمعؾل 

متؿثل ذم كؼصان مؼطع صويت  زيادة وكؼصا، وكحن أن أمام شمغػم رىمؿي مؼبول ومقفا، ٕهنا شمغػم اعمـظومة اًمرىمؿقة

واطمد اًمتزم سمه ًموىموقمه ذم أهم موىمع يؽمىمبه اعمتؾؼي، ظماصة أن هذا اًمتغػم ٓ يؾحؼه وشمد يؿؽن آقمتامد قمؾقه إكشادا 

 ًمتعويض هذا اًمـؼص. 

 ادبحث افسادس

 (,ب ب  –افطي دم رضب ادـرسح )مستعؾن هو

 اًمزضماج،( )56ص م،1997 إظمػش،) ي ذم َضب اعمـرسح اًمتام زطماوما ٓزما ذم َضب اعمـرسح اًمتام يعد اًمط

يمام هو واضح ذم  (147ص م،1996اًمعرويض،  احلسن أسمو( )433ص اًمرساج، اسمن( )162ص م،2004

 . (11)ضمدول رىمم 

 - أكواع ادـرسح- (11جدول رؿم)             

 افرضب افعروض افـوع 

  ,ب  , ,مستعؾن  ,ب ب  –مستعؾن  فـوع إولا,1 افتام

  ْ  وهي افرضب, , ,مػعوْٓت  افـوع إول,1 ادـفوك

 وهي افرضب , , ,مػعوٓ  افـوع افثاين,2

 :(12)اكظر ضمدول رىمم  وشمتوامم اًمـوى ذم سمحر اعمـرسح قمغم اًمـحو اًمتازم: مؼطعان ًمؾسببلم، صمم مؼطعان ًمؾوشمد ؾمت مرات

(2.2( )2.2( )2.2       )    (2.2( )2.2( )2.2) 

 -افـوى اإليؼاظقة دم بحر ادـرسح- (12جدول رؿم )

 اعمـرسح شم افبحرا

 مستػعؾن مػعالت مستعؾن مـرسح ومقه يرضب اعمثل ادػتاح

 َثؾو سُمْؾمَ  ُيرْضَ  ومقهِ  ِرُحنْ  ُمـَْس  اإلكشاد
 

  ظؾن مستف ُٓت  مػع ظؾن ُمسَتف

 -ب  - - ب - ب - -ب  - - -ب  ب - ب - ب - -ب  ب - افتؼطقع

إشباب 

 وإوتاد

 وشمد ؾمببان وشمد ؾمببان وشمد ؾمببان وشمد ؾمببان وشمد ؾمببان وشمد ؾمببان

ظدد ادؼاضع 

 افصوتقة

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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 مثال تطبقؼي: 

 تومض دم مؾبس ـؼوِس ؿزْح        ـة  ـاديامم صـُم ـافغبقـف

 يب ن ه مو. ـل غ ما م. صا د ي تن .. تو م ض دم . مل ب شن ك.  ؿو س ق زْح 

 –ب ب  ,ب .  –ب  ,.  ,ب ب  ,..  ,ب ب  ,ب.  –ب  ,. ,ب ب ,

 مستعؾن. مػعالت . مستعؾن .. مستعؾن . مػعالت . مستعؾن

(2.2( )2.2( )2.2(    )2.2( )2.2( )2.2) 

ة، ومل يطرأ أي شمغقػم قمغم اعمـظومة اًمرىمؿقة، ومؾَم اًمتزم سماًمطي؟  ىمبل ذم اعمثال اًمساسمق مل يرشمبط زطماف اًمطي سمعؾ

أيضا ذم طمشو  يشقع،يمام  -ب ب  –ذم اًمعروض مستعؾن  صبه واجباإلضماسمة قمن هذا اًمسمال أود اًمتذيمػم سملن اًمطي 

قمـد اضمتامع ب ، وقمـد اعمؼاركة سملم كسق شموازم اعمؼاـمع –ب  –ب إمم مػعالت  - - -اعمـرسح، طمقث شمتحول مػعوٓت 

/ ومؿؼطع ىمصػم  -اًمطقلم أحلظ اًمتازم: أن يمل كواة شمتؽون من مؼطعلم صوشمقلم ذم شمعاىمب مستؿر )مؼطع ـمويل مػتوح 

مػتوح ب( ذم شمػعقؾة مػعالت، ويمذًمك ذم شمػعقؾة مستعؾن مع اظمتالف كوع اًموشمدين سملم اًمتػعقؾتلم، وقمؾقه ضماء اًمطي 

 اعمـرسح. ٓزما اكسجاما مع ذًمك اًمـسق اعمؼطعي ذم طمشو

 ادبحث افسابع

 (, ب ب –)مستعؾن  ورضبه افطي دم ظروض ادؼتضب هو

 اسمن( )170ص م،2004اًمزضماج، )يوضمد كوع واطمد ًمبحر اعمؼتضب يعد اًمطي ذم قمروضه وَضسمه ٓزما 

 –إمم مستعؾن  –ب  - -طمقث شمتحول مستػعؾن  (160ص اًمعرويض، احلسن أسمو( )437ص م،1972اًمرساج،

 (13رىمم )اكظر ضمدول  –ب ب 
 

 -أكواع ادؼتضب - (13جدول رؿم )                            

 افرضب افعروض افـوع 

  ,ب  , ,مستعؾن  ,ب ب  –مستعؾن  افـوع إول,1

 

يمام هو  مرات أرسمع ًمؾوشمد، مؼطعان صمم ًمؾسببلم، مؼطعان: اًمتازم اًمـحو قمغم اعمؼتضب سمحر ذم اًمـوى وشمتوامم

 .(14موضح ذم )ضمدول رىمم 

(2.2()2.2(             )2.2( )2.2) 
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 -افـوى اإليؼاظقة دم بحر ادؼتضب - (14جدول رؿم )

اشم 

 افبحر

 ادؼتضب

 مػعالت مستعؾن اؿتضب ـام شلفوا ادػتاح

  ظؾن مْسَت  ُٓت  مػعَ   أفو ماَس  ِضْبَك  اىْمَت  اإلكشاد

 -ب  ب - ب - ب - -ب  ب - ب - ب - افتؼطقع

إشباب 

 وإوتاد

 وشمد ؾمببان وشمد ؾمببان وشمد ؾمببان وشمد ببانؾم

ظدد 

ادؼاضع 

 افصوتقة

2 2 2 2 2 2 2 2 

 

 مثال تطبقؼي:

 ظارضان ـافسبج    أؿبؾت ؾالح َلا   

 أق ب فت ف. ٓ ح ل ها ..  ظا ر ضا ن .ـس س ب جي

 –ب ب  ,ب .  –ب  ,..  ,ب ب  ,ب .  –ب ,

 مػعالت .  مستعؾن .. مػعالت . مستعؾن

(2.2)     (2.2(         )2.2)       (2.2) 

ذم اعمثال اًمساسمق أيضا مل يرشمبط زطماف اًمطي سمعؾة، ومل يطرأ أي شمغقػم قمغم اعمـظومة اًمرىمؿقة ومؾَم اًمتزم سماًمطي؟  ىمبل 

ب إمم  - - -أيضا ذم طمشو اعمؼتضب، طمقث شمتحول مػعوٓت  يشقعاإلضماسمة قمن هذا اًمسمال أود اًمتذيمػم سملن اًمطي 

ب، يمام رأيـا ذم اعمثال اًمساسمق، وقمـد اعمؼاركة سملم كسق شموازم  - -ب، مع كدرة اخلبن معوٓت ب  –ب  –مػعالت 

اعمؼاـمع قمـد اضمتامع اًمطقلم أحلظ اًمتازم: أن يمل كواة شمتؽون من مؼطعلم صوشمقلم ذم شمعاىمب إيؼاقمي مستؿر )مؼطع 

 -ب ب  –ًمك ذم شمػعقؾة مستعؾن ب، ويمذ -ب  –/ ومؿؼطع ىمصػم مػتوح ب( ذم شمػعقؾة مػعالت  -ـمويل مػتوح 

مع اظمتالف كوع اًموشمدين سملم اًمتػعقؾتلم، وقمؾقه ضماء اًمطي ٓزما اكسجاما مع ذًمك اًمـسق اعمؼطعي ذم طمشو 

    اعمؼتضب.
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 ادبحث افثامن

 (, ب –افؼبض دم ظروض افطويل ورضبه )مػاظؾن ب هو 

 اًمزضماج،( )54 ،53ص إظمػش،)  –ب  –ذم قمروض اًمطويل وذم َضسمه اًمثاين مػاقمؾن ب  (17)يؾزم اًمؼبض

اكظر اجلدول  (97ص م،1996 اًمعرويض، احلسن أسمو( )418ص م،1972 اًمرساج، اسمن( )140ص م،2004

 .(15رىمم )

 -أكواع افطويل - (15جدول رؿم )                             

 افرضب افعروض افـوع 

  , , ,مػاظقؾن ب  ,ب  –مػاظؾن ب  افـوع إول,1

 ,ب  –مػاظؾن ب  افثاين افـوع,2

  , ,مػاظي ب  افـوع افثافث,3

 

ومؿؼطع ًمؾسبب ًمؾتػعقؾة إومم، صمم مؼطعان  ،شمتوامم اًمـوى ذم سمحر اًمطويل قمغم اًمـحو أيت: مؼطعان ًمؾوشمدو

 :(16أرسمع مرات )اكظر اجلدول رىمم  ،ومؼطعان ًمؾسببلم ًمؾتػعقؾة اًمثاكقة ،ًمؾوشمد

(2.1()2.2 )–(2.1()2.2       )   (2.1()2.2 )–(2.1()2.2) 
 

 -افـوى اإليؼاظقة دم بحر افطويل- (16جدول رؿم )

اشم 

 افبحر

 افطويل

 ؾعوفن مػاظقؾن ؾعوفن مػاظؾن ضويل فه دون افبحور ؾضائل ادػتاح

  ظؾن مػا فن ؾعو ظقؾن مػا فن ؾعو  ئِؾو َؾضا رِ  ُبحو دوَكْل  َلو فُْن  َضوي اإلكشاد

 ب , , ,ب  , ,ب  افتؼطقع

, 

ب  ب

, 

ب  ,ب 

, 

ب  ,

, 

ب  , ,

, 

ب  ب

, 

 ,ب 

إشباب 

 وإوتاد

 شببان وتد شبب وتد شببان وتد شبب وتد شببان وتد شبب وتد شببان وتد شبب وتد

ظدد 

ادؼاضع 

 افصوتقة

2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 

                                                 
 .(5م، ص1994)اجلوهري،  "يمل ضمزء طمذف ظمامسه اًمسايمن "اًمؼبض:  (17)
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 مثال تطبقؼي : 

 ار من مل تزودـــخبك بإــويلتق        شتبدي فك إيام ما ــت جاهال

 س تب دي. ل ـل أي يا. م ما ـن. ت جا ه فن .. و يل يت.ك بل أخ با.ر من مل.ت زو و دي

 –ب –. ب , ,. ب , , ,. ب , ,.. ب  ,ب  –. ب  , ,. ب  , , ,. ب  , ,ب 

 ؾعوفن. مػاظقؾن. ؾعوفن. مػاظؾن.. ؾعوفن. مػاظقؾن . ؾعوفن . مػاظؾن

(2.1()2.2) – (2.1()2.2   )             (2.1()2.2 )– (2.1()2.2) 

يبلم اعمثال اًمساسمق أن اًمؼبض مل يغػم من اعمـظومة اًمرىمؿقة، وهذا ؿملن اًمزطماف، قمغم ظمالف اًمعؾل، يمام أكه مل 

يؼؽمن سمعؾة همػمت اعمـظومة اًمرىمؿقة، ومع ذًمك شمم آًمتزام سمه، ويرضمع ذًمك إمم أن هذا اًمبحر سمحر رسماقمي، أي أن 

ن مػاقمقؾن( ذم اًمطويل يتم اًمتعامل معفام إكشادا سموصػفام دورة واطمدة، وإن يماكت مريمبة من اًمتػعقؾتلم) ومعوًم

 وثالثةمؼاـمع )ـمويؾة مػتوطمة أو ىمصػمة مغؾؼة(  أربعةشمػعقؾتلم، وقمؾقه ومنن ًمزوم اًمؼبض جيعل يمل دورة شمتؽون من 

ومما يميمد أن شمػعقؾتي )ومعوًمن  طمة.مؼاـمع ىمصػمة مػتوطمة )ب(، أي: أن اًمؼبض ىمؾل من قمدد اعمؼاـمع اًمطويؾة اعمػتو

ب اًمتي شمسبق اًمرضب اعمحذوف  –مػاقمقؾن( شمشؽالن معا دورة واطمدة يمون اًمؼبض ؿمبه واضمب ذم ومعوُل ب 

، وماًمعؾة ذم اًمتػعقؾة اًمثاكقة أوضمبت اًمزطماف ذم اًمتػعقؾة إومم، ٕهنا دورة واطمدة، ومضال قمن يمون - -مػاقمي ب 

 ؾتلم قمغم أهنام وماصؾة وزكقة واطمدة. اًمؽمصقع اًمبالهمي يتعامل مع اًمتػعق

 

 ادبحث افتاشع

 (, ,اخلبن دم ظروض خمؾع افبسقط ورضبه )ُمتْػعْل ب و( ,اخلبن دم ظروض افبسقط ورضبه )َؾِعؾن ب ب هو 

 اسمن( )149ص م،2004 اًمزضماج،) -يؾزم اخلبن ذم قمروض اًمبسقط إومم وَضهبا إول ومعؾن  ب ب 

قط ـــفر أيضا ًمزوم اخلبن ذم قمروض خمؾع اًمبســــويظ (108ص ًمعرويض،ا احلسن أسمو( )421ص اًمرساج،

 .(17دول رىمم )ــ. اكظر اجل(18)–وَضسمه متػعل ب 

 

 

                                                 
( ومل أضمد هذا اًمؾزوم ذم يمتب اًمعروض 74ص1977هذا اًمرأي ؿمائع ذم يمتب اًمعروض احلديثة مثل يمتاب اًمديمتور: ظمؾويص،  (18)

 اًمؽماصمقة.  
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 -أكواع بحر افبسقط- (17جدول رؿم )              

 افرضب افعروض افـوع 

 ,ؾعؾن ب ب  ,ؾعؾن ب ب  افـوع إول,1 افتام

  , ,ؾاظل  افـوع افثاين,2

  ْ –ب  , ,مستػعالن  ,ب  , ,مستػعؾن   إولافـوع ,3 ادجزوء

 ,ب  , ,مستػعؾن  افثاينافـوع ,4

  , , ,مستػعل  افثافثافـوع ,5

  , , ,مستػعل   , , ,مستػعل  افرابعافـوع ,6

  , ,متػعل ب  , ,متػعل ب  إولافـوع ,7 ادخؾع 

 

مؼطعان ًمؾسببلم، ومؿؼطعان ًمؾوشمد ًمؾتػعقؾة إومم، صمم مؼطع  شمتوامم اًمـوى ذم سمحر اًمبسقط قمغم اًمـحو أيت:و

 (18ومؿؼطعان ًمؾوشمد ًمؾتػعقؾة اًمثاكقة أرسمع مرات )اكظر اجلدول رىمم  ،ًمؾسبب

(2.2( )1.2 )– (2.2( )1.2(       )2.2( )1.2 )– (2.2( )1.2) 

 

وى اإليؼاظقة دم بحر افبسقط - (18جدول رؿم )  -اـف

اشم 

 افبحر

 افبسقط

مل ادػتاح  مستػعؾن ؾاظؾن مستػعؾن ؾعؾن إن افبسقط فديه يبسط ٕا

  ظؾن ف ظؾن مستف ظؾن ؾا ظؾن مستف  َمؾو أَ  َشطُْل  ِهقُْب  فََديْ  طَ  َبيس إِْكـَْل  اإلكشاد

ب  , , افتؼطقع

, 

ب  ب

, 

ب  ب ,ب  ,ب 

, 

ب  , ,

, 

ب  ب

, 

ب  , ,

, 

ب  ب

, 

شباب  ٕا

وتاد  وٕا

 وتد شبب وتد شببان وتد شبب وتد شببان وتد ببش وتد شببان وتد شبب وتد شببان

ظدد 

ادؼاضع 

 افصوتقة

2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 
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 ادثال افتطبقؼي إول:

 ــا أبداــــــقام بقـــٓ ؾرق اهلل ؾ        يا ضول صوؿي إن ـان افرحقل ؽدا

 ه دم. ما يب ن كا. أ ب دايا ضو ل صو. ق ي إن. ـا كر ر حي. ل غ  دن.. ٓ ؾر ر ؿل. ٓ

 –. ب ب ,ب  , ,. ,ب,. ,ب  , ,..  ,. ب ب ,ب  , ,.  ,. ب ب ,ب ,,

 مستػعؾن . ؾعؾن. مستػعؾن . ؾعؾن .. مستػعؾن . ؾاظؾن. مستػعؾن . ؾعؾن

(2.2( )1.2 )–(2.2( )1.2(       )2.2( )1.2 )–(2.2( )1.2) 

)مستػعؾن، وماقمؾن( ذم اًمبسقط يتم اًمتعامل معفام إكشادا سموصػفام  وأرى أن هذا اًمبحر رسماقمي أيضا، أي أن اًمتػعقؾتلم

مؼاـمع )ـمويؾة  أربعةدورة واطمدة، وإن يماكت مريمبة من شمػعقؾتلم، وقمؾقه ومنن ًمزوم اخلبن جيعل يمل دورة شمتؽون من 

ذم اًمدورة مؼاـمع ىمصػمة مػتوطمة )ب(، وسمذًمك يؼل قمدد اعمؼاـمع اًمطويؾة اعمػتوطمة  وثالثةمػتوطمة أو ىمصػمة مغؾؼة( 

 اًمواطمدة . 

ًمتوازم مؼطعلم  –ب ب  –ومما يميمد يمون شمػعقؾتي )مستػعؾن، ومعؾن( دورة واطمدة اؾمتؼباح اًمطي مستعؾن 

( ومضال قمن شمعامل اًمؽمصقع اًمبالهمي مع -/ ب ب -ب ب  -ىمصػمين مػتوطملم ذم يمؾتا اًمتػعقؾتلم اعمتتاًمقتلم )

 اًمتػعقؾتلم قمغم أهنام وماصؾة وزكقة واطمدة. 

 افتطبقؼي افثاين: ادثال 

 أفذ من ؽػؾة افرؿقب        يدير دم ـػه مداما

 ي دي ر دم . ـف ف هي . م دا من .. أ فذ ذ من . ؽف ل تر . ر ؿي يب

 , ,. ب  ,ب  ,. ,ب  –.. ب  , ,. ب ,ب  ,.  ,ب ,,

 مستػعؾن . ؾاظؾن. متػعْل  .. متػعؾن . ؾاظؾن . متػعْل 

(2.2( )1.2 )–(2.1(       )2.2( )1.2 )–(2.1) 

أرى أن اًمؼول سماًمؾزوم خياًمف اًمواىمع اًمشعري، ومفذا قمبقد سمن إسمرص مل يؾتزم سمزطماف اخلبن ذم قمروض مطؾع  

 وذًمك ذم ىموًمه:  (19)اعمعؾؼة اعمرصع

 

                                                 
قمراسمه أظمذا من مرصاقمي اًمباب، وجيوز ذم قمروض اًمبقت اعمرصع ما أن يؽون اًمعروض يماًمرضب ذم وزكه ورويه وإ"اًمترصيع:  (19)

 .(88م، ص 1985)اسمن اًمؼطاع،  "جيوز ذم َضسمه من اًمزطماف، وإن مل يزاطمف اًمرضب
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 أؿػر من أهؾه مؾحوب . ؾافؼطبقات ؾافذكوب

اجلؿع سملم  شمػعقؾة اًمعروض ودمدر اإلؿمارة إمم شموصل أطمد اًمباطمثلم ذم قمالىمة اًمعروض سمعؾم اعموؾمقؼا إمم  أن 

ذم معؾؼة قمبقد سمن إسمرص  ٓ خيرج قمن أؾمس اًمشعر اًمعريب  - -وشمػعقؾة اًمعروض متػعل ب  - - -مستػعْل 

وقمؾقه أرى أن اخلبن ًمقس ٓزما ذم قمروض خمؾع اًمبسقط وَضسمه، وًمؽن آًمتزام سمه  (353ص م،1991 محام،)

 ىمبقل ًمزوم ما ٓ يؾزم، وهذا سمدوره خيدم اإلطمساس سمآكسجام. يزيد من درضمة اًمتامصمل اًمصويت ذم اًمبقت، ومفو من

 

 جافـتائ

 يرجع فزوم بعض افزحاؾات دم افعروض افعريب إػ إشباب أتقة: 

: اؿسان افزحاف مع تغر رؿؿي آخر ضرأ ظذ تػعقؾتي افعروض وافرضب كتقجة ظؾل افزيادة أو افـؼص، ؾؽان أوًٓ 

 ظذ أـز درجة من درجات افتامثل افصويت بغ افعروض وافرضب: ويتؿثل هذا دم: فزومه جزءا من ظؿؾقة احلػاظ 

 -(,ب ب  الـادديد ورضبه )َؾعِ  دم ظروض اخلبنأ( 

  مل يغػم اًمزطماف من اعمـظومة اًمرىمؿقة ًمبحر اعمديد، ومؼد فمؾت شمػعقؾة اًمعروض وشمػعقؾة اًمرضب شمبدأ سماًمرىمؿلم

(1/2 .) 

  ذم كؼصان يمٍل من شمػعقؾة اًمعروض، وشمػعقؾة اًمرضب مؼطعا واطمدا، وهو ما اًمتغػم اعمؼطعي اًمذي ـمرأ يتؿثل

يعرف سمعؾة احلذف، وهي قمؾة كؼص، واًمعؾة يؾتزم هبا، ٕن اًمعؾل شمغػم اعمـظومات اًمرىمؿقة، ًمذا أصبحت 

 (.1/2( ومعال )1/2/1وماقمالشمن )

وض افرسيع ورضبه )َمُعال اخلبل )خبن+ ضي( دم ظرو( , ب –ال ـــريع ورضبه )مػعـــافطي دم ظروض افسب( 

 ( ,ب ب 

  ارشمبط زطماف اًمطي اًمذي مل يغػم اعمـظومة اًمرىمؿقة سمعؾتلم همػمشما شمؾك اعمـظومة مها: قمؾة اًمؽسف ذم اًمعروض

( وقمؾة اًموىمف ذم شمػعقؾة اًمرضب طمقث 2/1) –ب  –( إمم مػعال 2/2ب ) - - -طمقث حتوًمت مػعوٓت 

 .(2/1 ْ  )- - -( إمم مػعوْٓت 2/2ب ) - - -حتوًمت مػعوٓت 

 ب - - - مػعوٓت حتوًمت طمقث اًمعروض ذم وإمر كػسه يؼال قمن اىمؽمان زطماف اًمطي مع قمؾة اًمؽسف 

 يمؾتا ظمسارة سمعد اًمصويت اًمتامصمل قمغم طمػافما اًمزطماف ًمزوم ومجاء (2/1) – ب – مػعال إمم( 2/2)

 صوشمقا من اًموشمد اعمػروق )ُٓت(. مؼطعا اًمتػعقؾتلم )اًمعروض واًمرضب(
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 اًمصويت اًمتامصمل قمغم طمػافما اًمزطماف ًمؾزوم مسوهما اًمعروض ذم اًمؽسف قمؾة مع اًمطي زطماف اىمؽمان نوإذا يما 

ومنن وضمود زطماف  (ُٓت ) اعمػروق اًموشمد من صوشمقا مؼطعا( واًمرضب اًمعروض) اًمتػعقؾتلم يمؾتا ظمسارة سمعد

ضمفة، ويميمد ما  أدقمى هلذا اًمؾزوم من  -ب إمم ومعال ب ب  - - -مزدوج وهو اخلبل طمقث حتوًمت مػعوُٓت 

 ذهبت إًمقه من شمػسػم ًمزوم اًمزطماف ٓىمؽماكه سماًمعؾة من ضمفة أظمرى.

 ( , ,ِع ْل ب ــْمتػف )ــاخلبن دم رضب جمزوء اخلػق ( ج

  اىمؽمن زطماف اخلبن ذم هذا اًمرضب سمعؾة اًمؼرص اًمتي همػمت من اعمـظومة اًمرىمؿقة ومخرست شمػعقؾة اًمرضب

 (1/2) - -( إمم متػع ْل ب 1/2/1) –ب  - -مؼطعا صوشمقا وحتوًمت شمػعقؾة مستػع ًمن 

  سمسبب قمؾة اًمؼرص ، وهذه اًمتػعقؾة ختؾو من اعمؼطع اًمؼصػم  - - -إن شمػعقؾة مستػع ًمن ؾمتصبح مستػع ْل

اعمػتوح )ب( وهو اعمؼطع اًمذي يرد مرة واطمدة ذم يمل شمػعقؾة من شمػعقالت اًمبقت، وهذا سمدوره ؾمقخل 

هو طماضمة مؾحة إلجياد مؼطع ىمصػم مػتوح ذم شمػعقؾة اًمرضب سماًمـظام اًموزين، وقمؾقه ومنن ًمزوم اخلبن هـا 

يمباىمي اًمتػعقالت. يمام أن قمدم وضمود اعمؼطع اًمؼصػم اعمػتوح ىمبل اًموشمد اًمواىمع ذم وؾمط اًمتػعقؾة مباذة ذم 

 يمل أَضب اًمؼصقدة يشعر سمخؾل وزين اقمتامدا قمغم كسق اعمؼاـمع ذم اًمبقت يمؽل.  

 ( , ,اإلضامر دم رضب افؽامل )ُمْتػا هـ ( 

  إن اًمرضب أصاسمته قمؾة احلذذ أي: أن اًموشمد اعمجؿوع طمذف، وقمؾقه ظمرست اًمتػعقؾة مؼطعلم صوشمقلم، ومضال

 ( .  2) - -(  متْػا 3/2) –ب  –قمن ظمسارهتا مؼطعا صوشمقا سمسبب اإلضامر وملصبحت مَتػاقمؾن ب ب 

 سماًمعؾة، يؾتزم ًمذا اًمصوشمقة، اـمعاعمؼ شموازم شموىمعات ؾمؾسؾة ذم اعمتؾؼي يؽمىمبه ما آظمر هي اًمرضب شمػعقؾة يمام أن 

وكؼصا، وهو ما اشمضح طملم طمذف اًموشمد، وظمرست اًمتػعقؾة مؼطعلم  زيادة اًمرىمؿقة اعمـظومة شمغػم اًمعؾل ٕن

 هذا أن ظماصة اعمتؾؼي، يؽمىمبه موىمع أهم ذم ًموىموقمه سمه اًمتزم مؼبول رىمؿي شمغػم أمام أن وكحن صوشمقلم،

 اًمـؼص.  هذا ًمتعويض إكشادا قهقمؾ آقمتامد يؿؽن وشمد يؾحؼه ٓ اًمتغػم

رضورة اكتفاء افبقت افشعري بؿؼطع ؿصر مغؾق مثل: )مْن(  أو مؼطع ضويل مػتوح مثل: )ما( أو مؼطع : ثاكقا

 ضويل مغؾق مثل: )باْب( أو مؼطع ضويل مزدوج اإلؽالق مثل: )باّر( بافتسؽغ وهو ما يػرس: 

 ( , , ,ػاظؾتن ب )م ( و, ,)مػاظْل ب  افواؾر افعصب دم رضيبهـ ( 

   من اعمعؾوم أن سمحر اًمواومر اًمتام َضسمه حمذوف ًمزوما، وقمدم وىموع اًمعصب يعـي أن اًمبقت ؾمقـتفي سمؿؼطعلم

 ىمصػمين مػتوطملم أي: مػاقَمَت ، وهذا ما ٓ يؼبؾه اًمعروض اًمعريب.



 27                         هـ(1437م/2016ضمامعة اعمؾك ؾمعود، اًمرياض ) ، 1ع، 28مجمؾة أداب، 

  ،وؾمبؼت أما جمزوء اًمواومر ومال حيذف َضسمه، ومع ذًمك قمّد اًمرضب اعمعصوب َضسما مستؼال يؾتزم سمعصبه

 مػاقمَؾتن حتوًمت ًمذا سماًمعصب، قمرف ما وهو احلشو، ذم صويت مؼطع كؼصان اًمذوق اإلؿمارة إمم ىمبول

أظمرى، وٓ همرو أن شمػعقؾة اًمرضب هي آظمر  سمـواة كواة اؾمتبدال إمم يرضمع وهذا( 2/2) مػاقمْؾتن إمم( 2/3)

اًمعؾة ومقفا، ٕن اًمعؾل شمغػم اعمـظومة ما يؽمىمبه اعمتؾؼي ذم ؾمؾسؾة شموىمعات شموازم اعمؼاـمع اًمصوشمقة، ًمذا يؾتزم سم

اًمرىمؿقة زيادة وكؼصا، وكحن أن أمام شمغػم رىمؿي مؼبول متؿثل ذم كؼصان مؼطع صويت واطمد اًمتزم سمه 

ًموىموقمه ذم أهم موىمع يؽمىمبه اعمتؾؼي، ظماصة أن هذا اًمتغػم ٓ يؾحؼه وشمد يؿؽن آقمتامد قمؾقه إكشادا ًمتعويض 

 امل )متْػاقمؾن(.هذا اًمـؼص يماإلضامر ذم َضب اًمؽ

 : آكسجام مع افـسق ادؼطعي افؼائم ظذ افتعاؿب اإليؼاظي بغ مؼطع ؿصر مػتوح أو ؿصر مغؾق-ثافثاً 

 (,ب ب  –افطي دم رضب ادـرسح )مستعؾن و ( 

  زطماف اًمطي سمعؾة، ومل يطرأ أي شمغقػم قمغم اعمـظومة اًمرىمؿقة، وإذا قمؾؿـا سملن اًمطي ؿمبه واضمب ذم  يرشمبطمل

أيضا ذم طمشو اعمـرسح ،وقمـد اعمؼاركة سملم كسق شموازم اعمؼاـمع قمـد  يشقع،يمام أكه  –ب ب  –مستعؾن  اًمعروض

 -اضمتامع اًمطقلم أحلظ اًمتازم: أن يمل كواة شمتؽون من مؼطعلم صوشمقلم ذم شمعاىمب مستؿر )مؼطع ـمويل مػتوح 

 ومؿؼطع ىمصػم مػتوح ب( ذم شمػعقؾة مػعالت، ويمذًمك ذم شمػعقؾة مستعؾن.

 ( , ب ب –)مستعؾن  ورضبه ظروض ادؼتضبافطي دم  ( ز

  ذم طمشو اعمؼتضب،  يشقعمل يرشمبط زطماف اًمطي سمعؾة، ومل يطرأ أي شمغقػم قمغم اعمـظومة اًمرىمؿقة، يمام أن اًمطي

ب ، وقمـد اعمؼاركة سملم كسق شموازم اعمؼاـمع قمـد اضمتامع اًمطقلم أحلظ اًمتازم: أن  - -مع كدرة اخلبن معوٓت ب 

ومؿؼطع ىمصػم مػتوح ب( ذم  -علم صوشمقلم ذم شمعاىمب مستؿر )مؼطع ـمويل مػتوح يمل كواة شمتؽون من مؼط

 شمػعقؾة مػعالت، ويمذًمك ذم شمػعقؾة مستعؾن.

 : افتؼؾقل من ظدد ادؼاضع )افطويؾة ادػتوحة أو افؼصرة ادغؾؼة( ويتؿثل دم: رابعاً 

 (, ب –افؼبض دم ظروض افطويل ورضبه )مػاظؾن ب  ( ح

 ظومة اًمرىمؿقة، وهذا ؿملن اًمزطماف، قمغم ظمالف اًمعؾل، يمام أكه مل يؼؽمن سمعؾة همػمت إن اًمؼبض مل يغػم من اعمـ

اعمـظومة اًمرىمؿقة، ومع ذًمك شمم آًمتزام سمه، ويرضمع ذًمك إمم أن هذا اًمبحر سمحر رسماقمي، أي أن اًمتػعقؾتلم 

من  )ومعوًمن مػاقمقؾن( ذم اًمطويل يتم اًمتعامل معفام إكشادا سموصػفام دورة واطمدة، وإن يماكت مريمبة
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مؼاـمع )ـمويؾة مػتوطمة أو ىمصػمة  أربعةشمػعقؾتلم، وقمؾقه ومنن ًمزوم اًمؼبض جيعل يمل دورة شمتؽون من 

 مؼاـمع ىمصػمة مػتوطمة )ب(. وثالثةمغؾؼة(، 

  ومما يميمد أن شمػعقؾتي )ومعوًمن مػاقمقؾن( شمشؽالن معا دورة واطمدة يمون اًمؼبض ؿمبه واضمب ذم ومعوُل ب– 

، وماًمعؾة ذم اًمتػعقؾة اًمثاكقة أوضمبت اًمزطماف ذم اًمتػعقؾة - -ب اًمتي شمسبق اًمرضب اعمحذوف مػاقمي ب 

إومم، ٕهنا دورة واطمدة، ومضال قمن يمون اًمؽمصقع اًمبالهمي يتعامل مع اًمتػعقؾتلم قمغم أهنام وماصؾة وزكقة 

 واطمدة. 

 ( , ,اخلبن دم ظروض خمؾع افبسقط ورضبه )ُمتْػعْل ب و( ,اخلبن دم ظروض افبسقط ورضبه )َؾِعؾن ب ب  ( ط

 أرى أكه سمحر رسماقمي، أي أن اًمتػعقؾتلم )مستػعؾن، وماقمؾن( ذم اًمبسقط يتم اًمتعامل معفام إكشادا سموصػفام و

دورة واطمدة، وإن يماكت مريمبة من شمػعقؾتلم، وقمؾقه ومنن ًمزوم اخلبن جيعل يمل دورة شمتؽون من أرسمعة مؼاـمع 

ك يؼل قمدد اعمؼاـمع اًمطويؾة )ـمويؾة مػتوطمة أو ىمصػمة مغؾؼة( وصمالصمة مؼاـمع ىمصػمة مػتوطمة )ب(، وسمذًم

 اعمػتوطمة ذم اًمدورة اًمواطمدة. 

  ًمتوازم مؼطعلم  –ب ب  –ومما يميمد يمون شمػعقؾتي )مستػعؾن ومعؾن( دورة واطمدة اؾمتؼباح اًمطي مستعؾن

( ومضال قمن شمعامل اًمؽمصقع اًمبالهمي -/ ب ب -ب ب  -ىمصػمين مػتوطملم ذم يمؾتا اًمتػعقؾتلم اعمتتاًمقتلم ) 

 أهنام وماصؾة وزكقة واطمدة.  مع اًمتػعقؾتلم قمغم

  

أرى أن هذا اًمؾزوم خياًمف اًمواىمع : ٓ أرى أن اخلبن دم ظروض خمؾع افبسقط ورضبه هو زحاف ٓزم، وخامساً 

ٓ خيرج قمن أؾمس اًمشعر  - -وشمػعقؾة متػعل ب  - - -اًمشعري، ومضال قمن يمون اجلؿع سملم  شمػعقؾة مستػعْل 

، وهذا سمدوره خيدم فزوم ما ٓ يؾزمًمتامصمل اًمصويت ذم اًمبقت، ومفو من ىمبقل اًمعريب، وًمؽن آًمتزام سمه يزيد من درضمة ا

 اإلطمساس سمآكسجام.
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 .ورىمة( 431هـ )1420 اًمؼرى، أم ضمامعة ، إذاف صاًمح مجال سمدوي،اًمسعودية سماقمامر، رؾماًمة ماضمستػم،

 م.1890ضمقوس، مطبعة اًمؼديس ضماور ،يمتاب اًمبسط اًمشاذم ذم قمؾؿي اًمعروض واًمؼواذم -ؾوتقه، جزان مقخائقل

 اًمدايم، قمبد حمؿد أمحد حتؼقق ،اًمعروض قمؾم ذم اًمبارع يمتاب-(هـ 515ت) جعػر بن ظع افؼاشم أبو افؼطاع، ابن

 .  م1985اًمػقصؾقة،  مؽة اعمؽرمة، اعمؽتبة

 م. 1857سمػموت، ، حمقط اًمدائرة ذم قمؾؿي اًمعروض واًمؼاومقة –كـديـريـقؾقوس، ؾان 


