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ABSTRAK 
Diwan Imam Ali adalah antologi puisi yang diriwayatkan dari Ali Bin Abi 

Thalib. Salah satu sahabat dekat Rasulullah sekaligus menantu dan juga keluarga 

Nabi dari garis keturunan Abd al-Muthalib. Ia juga salah satu dari empat Khulafa’ 

ar-Rasyidin. Ali Bin Abi Thalib terkenal dengan kefashihannya, sehingga ucapan-

ucapan yang keluar darinya mengandung hikmah dan juga mengandung nilai-nilai 

sastra. Ia juga mengutip dari redaksi al-Quran dan hadits sehingga menambah 

keyakinan pendengar. 

Penelitian yang berjudul “at-Taghyiiru al-Laahiqah Fi Abyaat Diwan al-

Imam ‘Ali Li’Aliyyi ibni Abi Thalib” ini mengkaji puisi Ali Bin Abi Thalib yang 

terkumpul dalam antologinya. Dalam Diwan tersebut, secara acak peneliti 

menemukan beberapa perubahan. Bahkan dari bait pertama pun peneliti sudah 

menemukan perubahan, maka peneliti tertarik untuk meneliti syair-syair dalam 

Diwan al-Imam ‘Ali tersebut dengan menggunakan metode analisis ‘arudhiyyah, 

yaitu metode dengan mentaqti’ syair untuk mengetahui bahr, zihaf, ‘illah dan 

dharurah asy-syi’riyyah dalam syair. 

Dalam penelitian ini ditemukan sebelas bahr yang digunakan oleh Ali bin 

Abi Thalib dalam syairnya yaitu: bahr tawil, nahr madid, bahr basith, bahr wafir, 

bahr kamil, bahr rajaz, bahr raml, bahr sari’, bahr munsarih, bahr khafif, dan 

bahr mutaqarib. Juga terdapat enam zihaf yaitu: qabd, khobn, thayy, ‘asb, khabl 

dan idmar. Untuk ‘illat peneliti menemukan tujuh jenis yaitu: illat hadf, ‘illat 

qat’, ‘illat tarfil, ‘illat haddad, ‘illat kasf, ‘illat shalm, dan ‘illat qasr. Adapun 

dharurah asy-syi’riyyah peneliti hanya menemukan empat janis yaitu: isyba’ul 

harokat, tahrikus sakin, sharfu ma la yansharifu, dan taskinul mutaharrik. 

Kata kunci: Diwan Imam Ali, ‘Arudh, bahr, zihaf, ‘illat, dan dharurah syi’riyyah. 
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 جتريد

لي بن أيب طالب. أحد ع رواه عنديوان اإلمام علي هو خمتارات شعرية 
عبد املطلب. وهو  نسبأصدقاء الرسول املقربني وكذلك صهره ومن آل بيت النيب من 

لفاء الراشدين. اشتهر علي بن أيب طالب بطالقته ، حبيث ُتتوي اخلاخللفاء اَلربعة من 
األقوال اليت خترج منه على حكمة وقيم أدبية. كما اقتبس من القرآن واحلديث ، حىت زاد 

 قة املستمعني.ث

التغيْي الالحقة يف أبيات ديوان اإلمام علي لعلي بن أيب تناول البحث بعنوان "
شعر علي بن أيب طالب الذي مجعه يف ديوانه. وجدت الباحثة عشوائية عدة  طالب"

تغيْيات. حىت من البيت األول وجدت الباحثة تغيْيا ، فرغبت الباحثة يف أن تبحث 
ي ابستخدام دراسة ُتليلية عروضية، وجيري التحليل بتقطيع الشعر وُتلل ديوان اإلمام عل

 ملعرفة البحور و زحافات وعلل وضرورة شعرية يف أشعار ديوان اإلمام علي.

وحبر ر الطويل مستخدم يف ديوان اإلمام علي وهو حبهناك أحد عشر حبرا 
وحبر السريع وحبر  وحبر الرجز وحبر الرمل وحبر اهلزج البسيط وحبر الوافر وحبر الكامل

زحافات وهي زحاف قبض وخنب وطي  ستةو  املتقارب.فيف وحبر املنسرح وحبر اخل
علل وهي علة حذف وقطع وترفيل وحذذ  سبعةوعصب وإضمار. وجدت الباحثة 
إشباع احلركة وُتريك الساكن وهي  فأربعة ورة الشعروكسف وأصلم وخبل وقصر. أما ضر 
 ك.وصرف ما َلينصرف وتسكني املتحر 

 ، وضرورة شعرية.م علي، عروض، حبر، زحاف، عّلة: ديوان اإلماالرئيسية الكلمات
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 كلمة شكر و تقدير

 حممد وعلى أله وصحبه أمجعني، رب العاملني، اللهم صل على سيدان احلمد هلل
التغيْيات الالحقة ن: إنتهيت من كتابة هذا البحث البسيط املتواضع ُتت العنوا أما بعد.

أداًءا للواجبات  دراسة ُتليلية عروضية(ان اإلمام علي لعلي ابن أيب طالب )ديو يف أبيات 
كاليجاكا األسالمية   الدراسية و استكماَل لشروط  نيل درجة العامل اللغوي جبامعة سوانن

 ا انفعا مباركا، آمني.البحث حبثاحلكومية جوكجاكرات. عسى هللا أن جيعل هذا 

ففي هذه الفرصة، تقدمت الباحثة بشكر جزيٍل ملن يساعدوهنا مباشرة أم غْي 
 مباشرة  على مدى الدراسة يف اجلامعة أو على إمتام هذا البحث. فتقدمت الباحثة إىل:

كا األستاذ الدكتور املكني، كمدير جامعة سوانن كاليجا السيد الفاضل  .1
 اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات.

العلوم اآلداب و السيد الفاضل الدكتور حممد ولدان املاجستْي، كعميد كلية  .2
 الثقافية جبامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات. 

أدهبا بكلية العربية و  ئيسة قسم اللغةالدكتور إينع هرنيت، كر  ةالفاضل ةةالسيد .3
العلوم الثقافية جبامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية اآلداب و 

 جوكجاكرات.
مشرفا للبحث الذي كثر  أمحد فاتح املاجستْي، بوصفه السيد الفاضل الدكتور .4

 آرائه القيمة يف أتليفمن وقته وجهده وعنايته ورعايته وتوجيهاته وإرشاداته و 
 هذا البحث.

، كمشرف أكدمي قد قام السيد الفاضل الدكتور مصطفى املاجستْي .5
إدَلء النصائح القيمة من أول التحاقي هبذه اجلامعة إيل هناية إبرشادات و 
 دراسيت فيها.
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مجيع الدراسات اليت َل أعلم قبلها، و  املدرسات الذين علموينمجيع املدرسني و  .6
العلوم يسْي هذه الدراسة بكلية اآلداب و  يف تاملوظفني الذين يلّبون حباجيت

 الثقافية جبامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات.
 .ين أشرفا علّي من الصغر إىل الكربلذَ احملبوبني أيب مستعني وأمي سوابندية ا .7
 شجعانين علي أن أكون قدوة أفضل منتاللتني  نيتختني الصغْي األ يتاحملبوب .8

 إىل أسريت الذين يساعدونين يف طلب العلم.و  قبل. ذي
مكّرمة مث أستاذي الكرمي أستاذي الكرمي خملصني مع أستاذيت الكرمية كوين  .9

  .مريّب روحي، هم بركة نواوي أستاذيت الكرمية احلاجةعة مع افنْي شاحلاج م
لهم "ب"، كأدهبا يف فصل ع أصحايب يف قسم اللغة العربية و احملبوبني مجي .10

 غْي ذلك.فقد كانوا مثل أسريت وأن يقدموا شجاعة ومساعدة ودعاء و 
أصدقائي من معهد دار السالكني تيمفيل ساري، وونوصوبو، ومن معهد مجيع  .11

 . نور األمة للبنات كواتكدي، يوكياكارات
 نفسي اليت دائًما قوية وأكون دائًما صديقة عندما تكون حزينة أو سعيدة. .12
 ذي َل تعرفه  الباحثة أينما كان هو يدعو الباحثة دوما.من ال  .13

أخْيا، ترجو تشكر الباحثة هلم شكرا كثْيا وجزيال وجزاهم هللا أحسن اجلزاء. و 
لبحث حبثا انفعا للباحثة خصوصا واجلميع القراء الباحثة أن يكون هذا ا

 أدهبا.  يف اللغة العربية و األعزاء عموما وللراغبني
2021يونيو  30جوكجاكرات،   

 الباحثة        
      

       حسنة نونونج



x 
 

 حمتوايت البحث
 

 ii ................................................................ اثبات اَلصالة

 iii ............................................................. الشعار واإلهداء

 iv ...............................................................صفحة املوافقة

 v ......................................................... صفحة موافق الشرف

 vi ...................................................... جتريد ابللغة اإلندونيسية

 vii ...................................................................... جتريد

 viii ....................................................... كلمة شكر و تقدير

 x .............................................................. حمتوايت البحث

 1 ................................................................. الباب األّول

 1 ...................................................... خلفية البحث .أ
 3 ...................................................... ُتديد البحث .ب
 3 .............................................. أغراض البحث وفوائده .ج
 4 ..................................................... التحقيق املكتيب .د
 7 ...................................................... اإلطار النظري .ه
 24 .................................................... منهج البحث .و
 25 ..................................................... نظام البحث .ز

 27 ............................................................... الباب الثاين



xi 
 

 27 ........................................... علي بن أيب طالبسْية  .1
 29 ...........................................................شعريته .2
 31 ................................................. ديوان اإلمام علي .3

 32 .............................................................. الباب الثالث

 32 ........................ البحور املستعملة يف أشعار ديوان اإلمام علي .أ
 47 ............................................ ُتليل الزحافات والعلل .ب
 44 .................................................... ضرورة الشعرية .ج

 56 ............................................................... الباب الرابع

 56 ......................................................... اخلالصة .1
 57 ....................................................... األقرتاحات .2

 58 ................................................................ ثبت املراجع

 61 .......................................................... ترمجة حياة الباحثة

 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

 

ّولالباب األ  
 مقّدمة

  خلفية البحث .أ

هو مشهور ابخلليفة الذي  ا.حيب العلم حقً  شخص بن أيب طالبا علي
لنيب أنه يف حديث ا كما  هللا ابب العلم. فة الواسعة حيت ذكره رسولميلك املعر 

َل يريد علي أن  .هللا رسولمع منذ صغْيه يتعلم  علي ابهبا.قال: أان مدينة العلم و 
1ابلعلم.  على مصدر اخلْي والربكات وخصصيفتح عينيه إَل

مة قاله علي  ل كلك   
ابحلكمة، وهذا يدل على  مليئةأقواله كثْي من األحيان ميكن أن يقبل بسهولة و 

 املعرفة لديه.  عمق

 اخلطابة، كان علي خبْيًا يف كالرجل العريب الذي فصح لغته
ليست موضوع شك، ألنه معّلم أيب أسود الدؤيل مقدرة علي يف اللغة .والشعر

هو مهارته يف أتليف  الشعر جييددليل على أما   املعروف خببْي علم النحو.
ميكن  .أقوال علي يف اخلطاب قادر أيًضا على التأثْي على مستمعيهو  الكلمات

 رؤية قدرة علي على صناعة الشعر من خالل أعماله، على سبيل املثال، قصائده
 سأجعلته موضوع البحث يف هذه البحث. ة يف ديوان اإلمام علي الذيمكتوب

ضرم خاملهلي حىت امن شعراء اجل عصره أبشعار يفعلي تشبه  أشعار
والنابغة  ىوزهْي ابن أيب سلم مثل أمرء القيس ،الكالسيكية اَلشعار أمناطابتّباع  

يف البداية مل  .يّتبع منط الوزن العصريف ذلك . الشعر بت وغْيهماثالوحسن ابن 
تنظم أن الوزن جيب أن يكون كذا وكذا. ومع  علميكن لنماذج الوزن وعاء أو 

ذلك، فإن مهارة أتليف األشعار اليت تتناسب مع منط الوزن منت بشكل طبيعي 
                                                           

) جمهول  األول، الطبعة، )املرتضىمن سْية املرتضى(الصحيح من سْية اإلمام علي ، السيد جعفر مرتضى العاملي  1
 .116(، ص. 2009 املركزاإلسالمي للدراسات،املدينة، 
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وحياهتم ولغتهم الشعرية  لقد أصبح تقليدهم ألنه مدفوع ببيئتهم .البيئة العربية يف
  2كالمهم.وفصيح  

يسمى و العلم الذي يناقش قواعد صنع الشعر يسمى علم العروض. 
منط الشعر ما هو قافية الوزن و البحر أو الأما  .احبر النمط الشعري يف علم العروض 

منط يتبع الشعراء  جيب أن يستخدمه الشعراء خاصة يف العصور الكالسيكية.
 ازحافً  مساهض أصوله الذي يف علم العرو ولكن قد يتغْي الوزن عن  .االوزن اتساقً 

يف بعض األحيان ليناسب الوزن، فإن النطق الذي إختاره شاعر يضطر  ا. عّلتً و 
 .ع أو تعديل الوزن، وهذا يسمى بضرورة الشعرإىل تغيْي القراءة ألجل اتبا 

عّلة وضرورة الشعر هو تغيْي حدث يف الشعر العريب واليت الزحاف و ال
إذا كان . مت شرح هذا القيد من قبل علماء العروضابلطبع هناك حدود املعقولية. 

 التغيْي وفًقا أبحكام قواعد البحر يف علم العروض ، فإنه َل جيعل العيوب، كما أنه
َل يتسبب يف اخنفاض درجة مجال الشعر، ولكن إذا كانت تغيْيات أكثر من هذه 
القواعد أو َل يتوافق مع القواعد، فهذا ما يتسبب إىل اخنفاض درجة مجال الشعر. 

هو اخنفاض اجلودة أو  َل تناقض الشاعر يف تطبيق التغيْيات يف استخدام الوزن
 .عيوب

ر اليت كتبها علي منطقًيا ذا جودة شعااألوشاعر موثوق به، كان  كعامل
لكن هذا حيتاج  حيت إذا كان تغيْي يف شعره فلن ينتقص من مجال الشعر.عالية. 

هل صحيح أن مجيع أشعار علي ذات جودة عالية أو رمبا هبا عيوب. إىل دليل. 
إذا حدثت تغيْيات يف أشعار علي، فهل ميكن أن تؤثر التغيْيات على درجة مجال 

                                                           

2-Qur’an (Pendekatan Ilmu Al-Adopsi Pola Puisi Arab Jahili Dalam Al“ ,Akhmad Patah 

‘Arūḍ)”, jurnal Adabiyat, (no. 1 tahun 2017), hlm. 25. 
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لإلجيابة على هذه األسئلة، ستجري الباحثة حبثاً عن قصائد علي بن . الشعر أم َل
 أيب طالب اليت مجعت يف الديوان اإلمام علي.

 

 حتديد البحث .ب

 :أن يكشف اإلجابة التالية ةلباحثا تأراد ةبناء على خلفية البحث السابق

 ؟يف ديوان اإلمام عليحور نواع البهي أما  .1
 ؟ظم ديوان األمام علييف نما هي انواع تغيْيات األوزان العروضية  .2
 على نوعية الشعر؟ اتالتغيْي من ْي مدى التأثأّي  .3

 ائدهفو و  أغراض البحث .ج

 كما يلي:  هفوائدو البحث  أغراضُيكشف  ،بناء على ُتديد البحث السابق

 :أغراض .أ
حبورا يف علم  16الديوان يستخدم  هل .ر يف ديوان اإلمام عليو حب بنّي  .1

 العروض أو القليل من حبور أو حىت جمرد استخدام حبر واحد.
ضرورة الوعلة و زحاف  تكّون من فعيلةأو ت الشعر تغيْيات يف بيت حشر  .2

 وملعرفة التغيْيات اليت ُتدث فيه. الشعرية يف ديوان اإلمام علي
هل هذه  مدى التأثْي الناتج عن التغيْيات اليت ُتدث الشعر. بنّي  .3

التغيْيات تتفق مع مبادئ علم العلروض حبيث َل تسبب عيوب يف 
هذه التغيْيات َل تتفق مع قواعد علم العروض حىت الشعر، أو أن 

 يتسبب يف اخنفاض درجة مجال الشعر.
 فوائد: .ب

  معرفة البحور يف ديوان اإلمام علي. ةطاعإست .1
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 ديوان اإلمام علي. منتغيْيات يف بيت الشعر معرفة  إستطاع .2
 ر.مدى التأثْي الناتج عن التغيْيات اليت ُتدث الشعإستطاع معرفة  .3

 التحقيق املكتيب .د

القيام   يف علم العروضالباحثني الذين يستخدمون نظرية كثْي من 
يل َل اابلتو  علم العروض.بديوان اإلمام علي ببحث  م مل يقومواإَل أهن حوثهمبب

وجدت  ،ولكن من انحية أخرى السابقة. ابلبحوث إختالف البحث أن هذاشك 
ا عمليات البحث اليت قامت هببناء على  البحث.اليت تتعلق هبذا  البحوث ةالباحث
عة سوانن كاليجاكا اإلسالمية اميف مكتبة ج خصوصا للغاية َل تزال حمدودا ابحثة

 وجدت بعض البحث كما يلي: ،احلكومية 
 ن عباد فردوس طالب من جامعة سوانن كايل جاكاإحسا ،األول

وانه )دراسة ي"أشعار أيب طييب املتنيب يف د بعنوان ،(2017) اإلسالمية احلكومية
ضرورات ال تسعةبعة العلل و أر حبثه عشرة البحور و . وجد يف "ُتليلية عروضية(

   3يب طييب املتنيب يف ديوانه.الشعرية اليت استخدامه أ
سة ُتليلية عروضية غة الذبياين )دراابالبحث "اشعار ديوان ألن ،الثاين
إلسالمية ا يال دوي وارداين من جامعة سوانن كايل جاكاإ الّفهقفاوية( اليت أ

اثىن ور وسبعة زحاف ومخسة علل و وجد يف حبثها تسعة حب .2019 احلكومية
    4القافية اليت استخدامه النابغة الذبياين يف ديوانه. عيب

البحث "موسقى الشعر يف ديوان أمرء القيس )دراسة ُتليلية  ،لثالثا
وىل من جامعة سوانن كايل جاكا املميال منحة الذي كتبه  عروضية قفاوية("

                                                           

)يوكياكرات:  ،أشعار أيب طييب املتنيب يف ديوانه )دراسة ُتليلية عروضية(البحث ،سإحسان عباد فردو  3
 (2017 ،جامعة سوانن كايل جاكا اإلسالمية احلكومية

)يوكياكرات: جامعة  ،اشعار ديوان ألنابغة الذبياين )دراسة ُتليلية عروضية قفاوية( ،ايال دوي وارداين 4
 ( 2019 ،كوميةاإلسالمية احل سوانن كايل جاكا
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ور ومخسة زحاف وثالثة علل وجد يف حبثها مخسة حب .2019اإلسالمية احلكومية 
يف ديوانه  سا أمرء القياليت استخدامهقافية الثالثة حراكة ة حروف القافية و ستو 

  5ابء.قافية مهزة و 

انه )دراسة ديو  ذاء يف اشعار أمحد شوقي يفاإلت"التقليد و  البحث ،الرابع
من جامعة سوانن كايل  انن سوكاندي رهرجا الذي كتبهقفاوية("ُتليلية عروضية و 

أن شعر أمحد شوقي َل يزال  البحثهحبث يف  .2019جاكا اإلسالمية احلكومية 
 هي املثلثةحات ُتدث يف القافية و هناك ثالثة إصالاألمناط الكالسيكية و يقلد 

  6عة.بّ املر و 

)دراسة ُتليلية عروضية "موسيقى شعر إبراهيم انجي البحث  ،اخلامس
يل جاكا اإلسالمية من جامعة سوانن كا نورية السعيدة الذي كتبه قفاوية("و 

اليت  عيوبأن شعر إبراهيم انجي َل يوجد تغيْي أو  حبثهايف . 2018احلكومية 
  7.ميكن أن تفسد مجال شعره

تلف ولكن خي املوضوع املاديالبحث يف نفَس  الباحثة توجد ،السادس
مام علي بن أيب يف ديوان اإل عموضوع هذا البحث هو "السج. املوضوع الرمسييف 

اميعة سوانن كايل سعيد شعبان من ج الذي كتبهطالب )دراسة ُتليلية بديعية( 
ان ديوان الباحث ااستخدم ،يف هذا البحث .(2015جاكا اإلسالمية احلكومية )

ستخدام أي اب ،لكنهما خيتلفان يف املوضوع املادي الرمسيوضوع املكاإلمام علي  
وأظهر  علم العروض. ة يف هذا البحثستخدم الباحثنظرية علم البالغة بينما ت

                                                           

)يوكياكرات:  ،موسقى الشعر يف ديوان أمرء القيس )دراسة ُتليلية عروضية قفاوية( ،ميال منحة املوىل 5
 ( 2019 ،جامعة سوانن كايل جاكا اإلسالمية احلكومية

التقليد و اإلتدذاء يف اشعار أمحد شوقي يف ديوانه )دراسة ُتليلية عروضية و  ،انن سوكاندي رهرجا 6
 (.2015 ،)يوكياكرات: جامعة سوانن كايل جاكا اإلسالمية احلكومية ،قفاوية(

)يوكياكرات: جامعة  ،موسيقى شعر إبراهيم انجي )دراسة ُتليلية عروضية و قفاوية( ،نورية السعيدة7
 (.2018 ،سوانن كايل جاكا اإلسالمية احلكومية
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 سجعا 32و  اطرفسجعا مض 35منها ا سجعا و بيت 67 فيهأنه  البحث جنتا 
  8.عامتواز 

األخرى  البحوثالباحثة العديد من  توجد ،ابإلضافة إىل البحث
 ا يلي:مممنها . املأخوذة من املقاَلت

الشافعي  مامذي أدب" لإلما يف املقام لذي عقل و " بعنواناملقالة  ،لاألوّ 
 و عطيسة.حممد سلطان فائزين وأب الذي ألّفه ،القوايف()دراسة يف علم العروض و 

ويستخدم  ،يستخدم حبر البسيط يف شعرهشافعي ال أن اإلمام ايف حبثهم خلصاو 
يف يدخل  ليس من واحد العلة هو خنب بينما التفعيلة األخرى صحيحة. زحاف و 

  9هذه الشعر.

 Puisi I’tiraf Abu Nawas Analisis Bentuk“ املقالة بعنوان ،الثاين

dan Makna Berdasarkan Ilmu Puisi dan Ilmu Balaghah”، هالذي ألف 
تفحص أي زكية شعر اإلعرتاف  ،املقالتهايف  أي زكية من جامعة إندونيسييا.

ابسم علم العروض والقوايف.  كذالك علم الشعر أو معروفو ابستخدام علم البالغة 
َل يبحث الباحث إَل عن القافية من شعر أبو نواس  ،ابستخدام علم الشعرو 

هناك  ،يف الواقع 10املتوطر.أن شعر اإلعرتاف مصنف على أنه قافية  علىوخيلص 
لكن  ،أو األحباث أليت تستخدم علم العروض  املقاَلتأو  البحوثالكثْي من 

 مل ،السابق ُتقيق املكتيبمن نتائج  جملتني.و  حبوثست  إَلتغرق َل يس ةحثاالب

                                                           

)يوكياكرات:  ،مام علي بن أيب طالب )دراسة ُتليلية بديعية(السجع يف ديوان اإل ،سعيد شعبان 8
 (.2015،جاميعة سوانن كايل جاكا اإلسالمية احلكومية

ما يف املقام لذي عقل و ذي أدب إلمام الشافعي )دراسة يف  ،و أيو عطيسةحممد سلطان فائزين  9
 .2019 ،2منرة. 3صوت.،اجمللة لساان عربيا  ،علم العروض و القوايف(

10
“Puisi I’tiraf Abu Nawas Analisis Bentuk dan Makna Berdasarkan Ilmu , Zakiyahi A 

Puisi dan Ilmu Balaghah”,jurnal dari fakultas ilmu budaya(2014).  
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يوجد حبث يفحص ديوان اإلمام علي لعلي بن أيب طالب ابستخدام علم 
 عروض. لذلك سيقوم الباحثة إبجزاء البحوث على هذه الديوان.ال

 
  اإلطار النظري .ه

 ،النظرية هي جمموعة من الفرضيات اليت تستخدم لشرح بياانت اللغة
 ،يف هذا البحث 11 اخلارجية مثل أصوات اللغة أو الداخلية مثل املعىن.كان   سواء

 األوزان أحوال فيه يبحث علم هو وضر الع علم علم العروض.الباحثة  تستخدمإ
 به المالك عيارم النحو أن كمانه،وز م نم سورهمك يعرف به ،الشعر يزانمأو عتربةملا

  12ملحونة. نم بهمعر  فيعر 
 هوو خمرتع علم العروض هو أهل اللغة إمسه اخلليل بن أمحد الفراهيدي.

دوائر  حّصر أقسامه يف مخسو  الوجود أخرجه اىلض و الذي استنبط علم العرو 
،  املتدارك /ا واحدا ومساه اخلببحبر األخفش اد ز مث  يستخرج منها مخسة عشر حبرا.

علم تلك املعرفة أحدثت له النغم، و اخلليل كان له معرفة ابإليقاع و  كما يذكر أن
 13العروض، فإهنما متقارابن يف املأخذ.

ليل كان لديهم ذكاء لغوي طبيعي. يساعدهم على التعبْي اخلالشعراء قبل 
أصبحت قواعد  .وأبوزان نظم صحيحةمجيلة  أشعاركل أفكارهم يف شكل   عن
اَلختالف يف مستوى الذكاء الفين مرور الوقت و  ولكن وزان معارفهم الطبيعية.األ

قواعد  سبب بعض الشعراء أن يتغاضي عن جتانس  إىلي ،للشعراءالذي سيأيت 
الكفاءة الشعرية  ب ضعفبسب تدمْي أوزان األشعار إىلهذا احلال ر ثّ وقد أ الشعر.

مث  العربية.اللغة  علم يشعر ابلقلق من إزالةليل اخل جيعل هذا املوقفو  للشاعر.
                                                           

11
(Yogyakarta:  ,Pengantar (Metode) Penelitian Bahasa ,Tri Mastoyo Jati Kesuma 

Carasvatibooks, 2007), hlm. 37. 

 .7(، ص.1987بْيوت: دار النهضة العربية، ، )علم العروض و القافية عتيق، عبد العزيز 12

 .7ص.علم العروض و القافية،   13
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يعرف بعلم  اجديد اعلم ويؤلفشعر ن الاوز أتقومي قواعد لالقلق  يدفعه شعور 
  14العروض.

كان يف علم العروض تفعيلة. تفعيلة هي وزن يف علم العروض الذي 
جمموعة من تفعيلة يسمى البحر. عدد التفعيلة وهي يتكرر هبدف تكوين الشعر. 

اٍن سباعية. فاخلماسيتان: )فعولن، فاعلن(، عشر: اثنتان مخاسيهااتن، ومث
والسباعية: )مفاعيلن، مفاعلنت، فاع َلتن، مستفعلن، فاعالتن، متفاعلن، مستفع 
لن، مفعوَلت(. وهذه التفعيالت َل تبقى على حال أو صورة واحدة يف البحور 

ذف اليت تتألف منها، وإمنا يعرتيها التغيْي بتسكني احلروف املتحركة منها، أو حب
بعض حروفها، أو بزايدة بعض احلروف. وهذه التغيْيات تسمى الزحافات 

 15والعلل.
 يف صنع الشعر، قد يقوم الشعراء بتغيْيات يف أشعاره. فعل ذلك ليسهل

على الشاعر لتأليف شعره. على الرغم من أن اضطرت وزنه اىل التغيْي، ولكن نربة 
تغيْي. ميكن أن تكون هذه التغيْيات يف شكل زحاف أو علة أو َل اإليقاع َل يزال 

قد ُتدث هذه التغيْيات يف وزن أو ألفاظ. أما يف الوزن ميكن  أو ضرورة الشعر.
  16سمى جواز أو الضرورة الشعرية.أن يكون زحاف والعلة ويف األلفاظ ي

الزحاف هو تغيْي حيدث يف حرف الثاين يف سبب اخلفيف وسبب الثقيل 
 17وَل يلزم وقوعه.

مبعىن أن دخوله يف بيت من القصيدة َل يستلزم دخوله يف بقية  

                                                           

14
Farahidi  -Bin Ahmad AlKhalil -Kontribusi Al“ ,Damhuri Dj. Noor & Muhtar I. Miolo 

dalam Ilmu-Ilmu Bahasa Arab”, jurnal Al-Lisan, (no. 2tahun 2019), hlm. 155. 
دار الكتب العلمية، )بيروت:  المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، إيميل بديع يعقوب،  15

 .198-197(، ص. 1991

 .9ص. ،كشف اخلايف يف العروض و القوايف   16 

17(Sidogiri: Pondok  ”,Mudah Belajar Ilmu Arudh“ ,Badan Tarbiyah wa Taklim Madrasi 

Pesantren Sidogiri), hlm. 42. 
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الزحاف املفرد هو إذا كان يف التفعيلة    18أبياهتا، والزحاف نوعان مفردا ومركبا.
 ، وهو مثانية أنواع:تغيْي واحد

: هو حذف الثاين الساكن من التفعيلة، مثله )مستفعلن( تصْي )متفعلن(  اخلنب .1
 ومثل )فاعلن( تصْي )فعلن( ومثل )فاعبالتن( تصْي )فعالتن(.

: تسكني الثاين املتحرك من التفعيلة، ويدخل تفعيلًة واحدًة فقط هي  اإلضمار .2
 إىل )مستفعلن(. )متفاعلن( تصبح )مْتفاعلن( وُتول

 : حذف الثاين املتحرك، ويدخل يف )مَتفاعلن( فقط، فتصْي )مفاعلن(. الوقص .3
: حذف الرابع الساكن، من التفعيلة، مثل )مفاعيلن( تصْي )مفاعلن(، الطي  .4

 ومثل )فعولن( تصْي )فعولن(.
: حذف اخلامس الساكن، مثل )مفاعيلن( تصبح )مفاعلن( ومثل القبض  .5

 تصبح )فعول(. )فعولن(
 : حذف اخلامس املتحرك ويكون يف )مفاعلنت( فقط، فتصبح )مفاعنت(.العقل  .6
: تسكني اخلامس املتحرك، ويكون يف )مفاعلنت( فقط، فتصْي العصب  .7

 )مفاعْلنت( بسكون الالم وُتول إىل )مفاعيلن(.
حذف السابع الساكن من آخر التفعيلة مثل )فاعالتن( تصْي الكف :  .8

 اعالت()ف

 أما الزحاف املركب أو املزدوج هو عندما يكون يف التفعيلة زحافان، وهو أربعة أنواع: 

: حذف الثاين والرابع الساكن من التفعيلة، أي اجتماع اخلنب والطي،  اخلبل .1
 ومثاله يف الشعر: ويدخل )مستفعلن( فتصْي )متعلن( وُحّوِلت اىل )فِعَلنت(.

 فأخذوا ماله وضربوا عنقهْ  #   وزعموا أهنم  لقيهم رجل
 وزن البيت:

                                                           
، )بْيوت: دار الكتب العلمة، املرشيد الوايف يف العروض والقوايف  حممد بن حسن بن عثمان،  18

 .28(، ص. 2004
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 فعلن  فعلنت  فاعلن  فعلنت  فعلن  فعلنت  فاعلن  فعلنت
هو حبر بسيط، وأصل تفعيلته هو )مستفعلن(، حذفت السني والفاء فصارت 

 )متعلن( مث ُحّولت اىل )فعلنت(.
ر : تسكني الثاين املتحرك، وحذف الرابع الساكن، أي اجتماع اإلضمااخلزل  .2

 والطي ، ويدخل )متفاعلن( فتصْي )متْفعلن(. ومثاله قول الشاعر:
 أرمسها إن سئلت مل جتب #  منزلة صم صداها وعفت 

 البيت من حبر الكامل، ووزنه:
 مفتعلن  مفتعلن  مفتعلن مفتعلن  مفتعلن  مفتعلن  

وأصل البيت )متفاعلن( ست مرات أضمرت بتسكني التاء، فصارت   
ويت حبذف الرابع الساكن، فصارت )مْتفعلن( مث ُحّولت اىل )مْتفاعلن( مث ط

 )مْفتعلن(، الوزن املستعمل، ويقّرِر العلماء أن اخلزل قبيح يف الشغر.
وجيوز أن يكون البيت من الرجز املطوى، اي احملذوف الرابع الساكن، وأصل 

لت التفعيلة )مستفعلن( حذفت منها الفاء البطى، فصارت إىل )مستعلن( مث ُحو 
 اىل )مْفتعلن(.

وقال بعض العلماء: إنّ ذلك  متعنٌي، وَل جيوز أن يكون البيت من 
الكامل، وذلك ارتكااًب ألخف الضررين، ألن مْفتعلن تنشأ يف الرجز من تغيْي 
واحٍد وهو الطى، أما يف الكامل فتنشأ من تغيْيين مها اإلضمار والطى وهو 

 وجيه.
لساكنني من التفعيلة، أي اجتماع اخلنب حذف الثاين والسابع االشكل :  .3

 والكف، ويدخل )فاعالتن(، فتصْي )فعالت(. ومثاله يف الشعر: 
 صابر حمتسب ملا أصابه #  إن سعًدا بطل ممارس 

 وهو من حبر الرمل فاعالتن ست مرات، ووزن البيت: 
 فاعلن فعالت  فاعالتن   فاعلن فعالت  فاعالتن 
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كوَلن، وأصل كل منها: فاعالتن، حذفت األلف فاجلزءان الثاين واخلامس مش
 األوىل خبًنا، فصارت فعالتن، مث حذفت النون كفا، فصارت فعالت. 

: تسكني اخلامس وحذف السابع الساكن، أي اجتماع العصب  النقص .4
والكف، ويدخل )مفاعلنت( فتصْي )مفاعْلت( ومسي اجلزء منقوصا، لنقصه 

 ابلعصب والكف، كقول الشاعر: 
 كباقي اخللق والرسم قفار # اّلمة داٌر حبفْي لس

 ووزن البيت:
 مفاعْلت  مفاعْلت  فعولن فعولن مفاعْلت  مفاعْلت  

فالتفعيالت األوىل والثانية والرابعة واخلامسة منقوصات، وأصلها مجيًعا 
 19)مفاعلنت(، سكنة الالم عصًبا، مث حذفت النون كًفا.

والعلة هي تغيْي يطرأ على األسباب، واألواتد من العروض أو الضرب، 
وهي َلزمة مبعىن أهنا إذا وردت يف أول بيت من القصيدة التزمت يف مجيع 

 أبياهتا. والعلة قسمان: علة زايدة وعلة نقص.
عن  اجملزوء فقط.ألهنا تكون عوضا: َل تدخل إَل ضرب البيت علة الزايدةأوَل: 

التفعيلة، تكون بزايدة حرف أو حرفني يف آخر النقص الذي وقع يف البحر، و 
 :ثالثة أنواع وهي

: زايدة سبب خفيف على ما آخره وتد جمموع، مثل )فاعلن(،  الرتفيل .1
تقلب النون ألفاً، وتزيد سببًا خفيًفا، فتصْي )فاعالتن(، ومثل )متفاعلن(، 

 جمزوء الكامل، واملتدارك.تصْي )متفاعالتن(، والرتفيل يدخل 
: زايدة سبب خفيف على ما آخره وتد جمموع، ويدخل التذييل  .2

)متفاعلن(، فتصْي )متفاعالتن( وذلك يف جمزوء الكامل، ويدخل )فاعلن( 
 فتصْي )فاعالتن(، وذلك يف جمزوء املتدارك.

                                                           
 .32-28، ص. يفاملرشد الوايف يف العروض والقوا   19
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: زايدة حرٍف ساكٍن على ما أخره سبب خفيف، ويدخل التسبيغ  .3
 يف جمزوء الرمل، فتصبح )فاعالاتن(.)فاعالتن( 

 : علة النقصاثنًيا: 

: إسقاط السبب اخلفيف من آخر التفعيلة، مثل )مفاعيلن( تصْي  احلذف .1
 )مفاعي( وتنقل إىل )فعولن(

: إجتماع العصب مع احلذف، ويدخل )مفاعلنت( فتصْي )مفاعْل( القطف  .2
 وتنقل غلى فعولن.

من أخر التفعيلة ، ويدخل )متفاعلن( فتصْي  : حذف الوتد اجملموعاحلذذ  .3
 )متفا(، وتنقل إىل )فعلن(.

: حذف الوتد املفروق من أخر التفعيلة، ويدخل )مفعوَلت( فتصْي الصلم  .4
 )مفعو( وتنقل إىل )فْعلن(.

: تسكني السابع املتحرك من أخر التفعيلة، ويدخل )مفعوَلت( فتصبح الوقف  .5
 )مفعوَلْت(.

ذف السابع املتحرك، ويدخل )مفعوَلت( فتصْي )مفعوَل( وتنقل : حالكشف  .6
 إىل )مفعولن(.

: حذف ساكن السبب اخلفيف، وإسكان ما قبله مثل )مفاعيلن(، تصْي القصر  .7
 )مفاعيْل(.

: حذف ساكن الوتد اجملموع وتسكني ما قبله مثل )فاعلن( تصْي القطع  .8
 )فاعْل(.

مثل )فعولن( تصْي )فْع(، ومثل )فاعالتن(  : اجتماع احلذف، والقطعالبرت  .9
 تصْي )فاعْل(.
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. يف احلقيقة، َل ة الشعريةالضرور أما تغيْيات اليت ُتدث يف اللفظ هي 
ينبغي أن حيدث الضرورة الشعر يف الشعر، ولكن ميكن قبوله يف موقف ضرورة 
بسبب صعوبة الشاعر يف حبث عن الكلمات اليت عند استخدامها ستكون الفروق 

حيت  تعترب الضرورة الشعر تغيْي يف جزء من األلفاظ البيت  الدقيقة املوسيقية متوافقة.
أنواع الضرورة الشعرية  ف، يقوم هبذا احلال لضبط التدوين. خيتلف بقواعد حنو وصر 

 كما يلي:

 صرف ما َل ينصرف 
  إبدال مهزة القطع وصال 
 قطع مهزة الوصل 
 ختفيف املشدة 
 ختفيف مهزة 
 تسكني املتحرك  
 ُتريك السكن 
 20وغْيها 

التقطيع  .ملعرفة نوع البحر من بيت الشعر، عليك أن تطلبه بطريقة التقطيع
ع كما أما مثال تقطي 21هو حيلل البيت على األصول ليتميز صحيح البيت من فاسده.

 يلي:

 إن شئت أن تبىن بناء شاخما # يلزم البنيان إس شامخ

َياِن ِإْس    -#  يَ ْلَزْم ِلَذْل    َءْن َشاخِمَنْ   -تَ ْبيِنْ بَِنا   -ِإْن ِشْئَت َأْن    ُسْن َشَُِخوْ   -بُ ن ْ
/5/5//5 - /5 /5//5 - /5/5 //5  / #5/5//5 - /5 /5//5  - /5 /5 //5 

                                                           

 .10ص. ،كشف اخلايف يف العروض و القوايف  20

 .8ص. ،كشف اخلايف يف العروض و القوايف  21
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 مستفعلن   -مستفعلن    -مستفعلن   #   مستفعلن    -  مستفعلن  -مستفعلن  
 فالبحر رجز وعروض البيت صحيحة و ضربه صحيح.

الوزن  تسمية وسبب 22.وزن اخلاص الذي على مثاله جيرى الناظمالالبحر هو 
الشعر وحبر مادته، تنتهيوَل منه  يغرتفشبيه ابلبحر، فهذا ألنه حبرا الشعر من أوزان 

 23متاما للفائدة.إر عشالستة األوزان على  من األمثله ما َل حصر له، وسنتكلمعليهيورد
ي ستة عشر طريقا، وضع وقد حصر العلماء الطريق اليت أييت عليها شعر العرب عل

مسي  24اخلليل أصول مخسة عشر منها، وزاد عليها األخفاش حبرا آخر مساه املتدارك.
وكذالك الشاعر  هبذا اإلسم ألن وجوده مثل احمليط إذا أخذ كل شيئ فلن ينتهي شيئه.

ال الذين يظهران يف روحه سوف يستمران عندما يؤلف عمال شعراي ، فإن اإلهلام واخلي
 وأنواع البحر كما يلي: 25دائما وليس هنايته.

 حبر الطويل :  .1
مسي هذا البحر طويال ألنه طال بتمام أجزائه. وهو من أكثر البحور 

 اء يستتخدمونه اتما وَل جمزوءا. وأجزاؤه مثانية، وهي:استعماَل. والشعر 
 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن

، وهلا ثالثة (مفاعلن)اىل  (مفاعيلن)وللطويل عروض واحدة مقبوضة فتنقل 
وحمذوف )مفاعي وتقابلها  أضرب : صحيح )مفاعيلن( ومقبوض )مفاعلن(

 مثاله: 26احلشو زحاف القبض. فعولن(. وقد يقع يف
 جزى هللا خريًا واجلزاء بكفِّه # على خري ما جيرى الرجال بغيضا

 جزلال     هخْيا     واجلزاء بكفه   # على خي  رماجيرر     رجال   بغيضا
                                                           

 .43، ص. المرشيد الوافي في العروض والقوافي  22

 .37(، ص.1996)بْيوت: عاله الكتب،  ،أهدى سبيل إىل علمي اخلليل ،حممود مصطفى 23
 .8ص.  ،كشف اخلايف يف العروض و القوايف   24

25.29 ), hlm.1995 Ikhlas,-(Surabaya: Al. 1, cetIlmu Arudl dan QawafiMas’an Hamid,   

 .11ص. ، كشف اخلايف يف العروض و القوايف  26
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//5/5  //5/5/5  //5/  //5//5 #  //5/5    //5/5/5   //5/  //5/5   
 مفاعي    فعول # فعولن    مفاعيلن     مفاعلن    فعول  فعولن   مفاعيلن 

 .فالبحر طويل والعروض مقبوضة والضرب حمذوف والزحاف قبض
 حبر املديد .2

تسمى ابملديد، ألن األسباب امتدت يف أجزائه السباعية، فصار 
ستعمل إَل جمزوًءا يف آخره. واستعماله َل يأحدها يف أول اجلزء، واآلخر 

 ووزنه هو: 27سداسى األجزاء فقط، وشد استعماله اتًما.
 فاعالتن فاعلن فاعالتن  #  فاعالتن فاعلن فاعالتن 

له عروضان صحيحة وحمذوف فتنقل )فاعالتن( إىل )فاعال(. وله ثالثة 
ر فتنقل )فاعالتن( إىل )فاعالْت( وحمذوف مثل عروضه وأبرت أضرب: مقصو 

 فتنقل )فاعالتن( إىل )فاعْل(.

فتصبح )فاعالتن( ايل  : اخلنبعروض والوضربوالجيوز يف احلشو و 
ومثال من حبر  28 .فتصبح )فاعالتن( ايل )فاعالت( والكف )فعالتن(،

 املديد:

 أخرجْت من كيس دهقان #   ا الذلفاء اي قوتة  إمن

 أخرجْتمن  كيسده  قاين  إننمذذل فاءاي  قوتنت # 

/5//5/ 5  /5//5  /5//5 #  /5//5/5  /5//5  /5/5 

 فاعلْ فاعالتن   فاعلن      #    فاعلنفاعالتن   فاعلن   

 .فالبحر املديد عروضه حمذوفة وضربه أبرت

                                                           
 .52، ص. المرشيد الوافي في العروض والقوافي 27

 .30ص. ، كشف اخلايف يف العروض و القوايف  28
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 البسيطحبر    .3
يط ألن بسيط األسباب يف أجزائه السباعية، واألنبساط هو مسي ابلبس

 التواىل، وعلة التسمية َل توجبها. ووزنه هو:
 مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن  #  مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن

البسيط نوعان بسيط التام وبسيط اجملزوء. البسيط التام هو ما استوىف كل 
 حذف جزءا عروضه وضربه. أجزاءه. أما البسيط اجملزوء هو ما

)فعلن( وضرابن خمبون مثل عروضه لبسيط التام عروض خمبونة فتنقل اىل ول
 وجيوز دخول اخلنب والطي يف احلشو.. مقطوع  فتنقل اىل )فاعْل(و 

له عروض صحيحة وثالثة أضرب وهي مذيل فتنقل  أما البسيط اجملزوء
قطوع فتنقل إىل )مستفعلن( إىل )مستفعالن( والصحيح مثل عروضه وامل

 فوزنه ما يلى: )مستفعْل(. 
 مستفعلن فاعلن مستفعلن #  مستفعلن فاعلن مستفعلن

واملخلع البسيط هو جمزوء البسيط الذي دخل عروضه وضربه اخلنب مع القطع، 
 29 فتصْي )مستفعلن( )متفعْل( وتنقل إىل )فعولن(.

 لبحر البسيط: ومثل من ا
 الناس داء  دواء الناس قرهبم  #  ويف اعتزاهلم قطع املودات

/5/5//5  /5//5  /5/5//5  ///5  //  #5//5  ///5  /5/5//5  /5/5 
 #  متفعلن  فعلن  مستفعلن  فاعلْ   فعلنمستفعلن  فاعلن  مستفعلن  

 .البحر بسيط اتم، والعروض خمبونة والضرب مقطوع والزحاف خنب
 حبر الوافر   .4

وفور األجزاء وتدا بوتد. وأصل تفاعيله )مفاعلنت( ست مسي وافرا ل
مرات، لكن  مل يرد صحيحا بل َل بد له من قطف عروضه وضربه، فتنقل 

                                                           
 .58-57ص. ، كشف اخلايف يف العروض و القوايف  29
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التاما ووزنه  .)مفاعلنت( إىل )مفاعل( وتقابلها )فعولن( ويستعمل اتما وجمزوءا
 هو:

 مفاعلمفاعلنت مفاعلنت مفاعل  #  مفاعلنت مفاعلنت 
له عروضان وثالثة أضرب، األوىل مقطوفة وهلا ضرب مثلها، والثانية جمزوءة 

من وجيوز يف حشو هذا البحر  30صحيحة وهلا ضرابن ومها صحيح ومعصوب.
 ( وتقابلها )مفاعيلن(. مثاله:الزحاف عصب فتصْي )مفاعْلنت

 جتيه  #  فخري من إجابته السكوتإذا نطق السفيه فال 
//5///5  //5///5  //5/5  # //5/5/5  //5///5  //5/5 

 مفاعلْ مفاعلنت      مفاعْلنت  #  مفاعلْ مفاعلنت   مفاعلنت    
 .فالبحر وافر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

 وجمزوء الوافر أيتى على وزن :
 مفاعلنت مفاعلنت   مفاعلنت  #   مفاعلنت  

وأتتى عروضه وضربه صحيحني، إَل أن تفاعيله قد يدخلها زحاف العصب 
حشوا وعروضا وضراب فتصْي )مفاعلنت(. وهذا ما جيعلها مماثلة لتفعيلة اهلزج 

. فلذلك إن وردت يف القصيدة )مفاعلنت( ولو مرة واحدة يقطع أهنا )مفاعيلن(
 31ا من حبر اهلزج.من جمزوء الوافر. وإن َل ترد فيها مفاعلنت فإهن

 حبر الكامل   .5
هذا البحر كامال ألن فيه ثالثني حركة مل جتتمع يف غْيه. ويستعمل مسي 

 هذا البخر اتما وجمزوءا. وأجزاؤه التام:
 متفاعلن متفاعلن متفاعلن #  متفاعلن متفاعلن متفاعلن 

حيحة وحذاء فتنقل )متفاعلن( اىل )متفا( وتقابلها للكامل التام عروضان ص
)فعلن(. وثالثة أضرب صحيح مقطوع )متفاعْل( وأحّذ )متفا(. ويكثر فيه 

                                                           
 .65، ص. المرشيد الوافي في العروض والقوافي  30

 .17 -16ص.، كشف اخلايف يف العروض و القوايف 31
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دخول زحافالغضمار وهو تسكني الثاين املتحرك فتصْي )مْتفاعلن( وتقابلها 
  )مستفعلن(.

وجملزوء كامل عروض صحيحة وأربعة أضرب: صحيح مثل عروضه 
)متفاعلن( إىل )متفاعالتن( ومذيل فتنقل )متفاعلن( إىل ومرفل فتنقل 

 )متفاعالْن( ومقطوع فتنقل )متفاعلن( إىل )متفاعْل(. 
 مثال حبر الكامل:

 فإذا مجيع جديدها يبلى  # فّكرت يف الدنيا وجّدهتا 
/5/5//5   /5/5//5  ///5   # ///5//5   ///5//5   /5/5 

 مْتفافاعلن    متفاعلن     مت #   متفا   مستفعلن    مستفعلن 
 32 البحر كامل والعروض حذاء والضرب أحذ مضمر والزحاف إضمار.

 حبر اهلزج   .6
مسي ابهلزج، ألن العرب هتزج به، أي تغىن، واهلزج لون من الغناء، وَل 

 وأصل تفاعيله )مفاعيلن( ست مرات، ووزنه هو: 33يستعمل إَل جمزوءا.
 مفاعيلن  مفاعيلن  # مفاعيلن  مفاعيلن

. وجيوز له عروض صحيحة وضرابن صحيح مثل عروضه وحمذف )مفاعي(
 . مثاله:دخول الزحاف الكّف يف احلشو )فتصْي مفاعيل(

 سوى اخلزن الطويل #  غزال  ليس يل منها 
//5/5/5  //5/5/5 # //5/5/5  //5/5 

 مفاعيبمفاعبيلن    # مفاعبيلن  مفاعبيلن
 34.البحر هزج والعروض صحيحة والضرب مدذوف

 الرجزحبر    .7
                                                           

 .28-26ص. ، كشف اخلايف يف العروض و القوايف  32

 .74، ص. والقوافي المرشيد الوافي في العروض  33

 .15 ص.، كشف اخلايف يف العروض و القوايف  34
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مسي البحر رجزا َلضطرابه كاضطراب قوائم الناقة الرجزاء عند القيام. 
كثرة مايتحمل من ُتويرات ةتغيْيات. وهو وهو الذي مساه العرب محار الشعراء ل

يف النفس، وأقرب البحور من النثر. وينقسم الرجز حبر يسهل يف السمع ويقع 
 على أربعة أقسام: اتن وجمزوء ومشطور ومنهوك. ووزنه التام:

 مستفعلن   مستفعلن  مستفعلن  #  مستفعلن   مستفعلن   مستفعلن
فتنقل )مستفعلن( إىل وله عروض صحيحة وضرابن صحيح ومقطوع 

)مستفعْل(. وجيوز يف احلشو والعروض والضرب دخول زحاف اخلنب فتنقل 
والطي فتنقل )مستفعلن( إىل )مستعلن( بل قد يدخل   لن( اىل )متفعلن(،)مستف

كالمها اندرا يف تفعيلة واحدة فيسمى هذا التغيْي خبال، فتنقل )مستفعلن( إىل 
 )متعلن( وتقابلها فعلنت. ومثاله:

 ورب جد جره املزاح # إن الفساد ضده الصالح
/5/5//5  //5//5  //5/5 # //5//5  /5/5//5  //5/5 

 متفعلْ مستفعلن      متفعلن # متفعلْ متفعلن      مستفعلن
 35.البحر رجز والعروض خمبونة مقطوعة والضرب خمبون مقطوع وازحاف خنب

 حبر الرمل   .8
مسي ابلرمل لسرعة النطق به، وهذه السرعة متأتيه من تتابع التفعيلة 

 36)فاعالتن( فيه، والرمل يف اللغة اهلْرولة، وهي فوق املشى ودون العدو.
 ويستعمل الرمل اتما وجمزوءا وأجزاؤه التام ستة وهي:

 فاعالتن  فاعالتن  فاعالتن # فاعالتن  فاعالتن  فاعالتن
وله عروض حمذوفة فتنقل )فاعالتن( إىل )فاعال( أو )فاعلن(للنطق، وثالثة 

صحيح ومقصور وحمذوف. وقد يدخل من الزحاف خنب وكّف. أضرب: 
 وأمثلته:

                                                           
 .23-22 ص.، كشف اخلايف يف العروض و القوايف  35

 .84، ص. المرشيد الوافي في العروض والقوافي  36
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 من رآان فاليحدث نفسه # أنه موف على قرن زوال
/5//5/5  /5//5/5  /5//5  # /5//5/5  /5//5/5  /5//55 

 فاعالنفاعالتن    فاعالتن      # فاعلنفاعالتن  فاعالتن  
 37البحر رمل عروضه حمذوفة وضربه مقصور.

 حبر السريع   .9
مسي ابلسريع لسرعة النطق به، وهذه السرعة متأتية من كثرة اَلسباب 

 ووزنه: 38األسباب أسرع من األواتد يف النطق هبا.اخلفيفة فيه، و 
 مستفعلن   مستفعلن   مفعوالت #  التمستفعلن   مستفعلن  مفعو 

إَل أن عروضه َل أتتى صحيحة بل مكسوفة فتنقل )مفعوَلت( إىل )مفعوَل( 
، أو خمبولة فتنقل إىل )معال( ومطوية فتنقل إىل )مفعال( وتقابلها )فاعلن(

وتقابلها )فعلن(. وضربه قد يكون مكسوفا مطواي، ومكسوفا خمبوَل، وقد يكون 
 موقوفا مطواي فصارت )مفعالْت(، وأصلم فصارت )مفعو(. ومثاله:

 آاثرها واضحة ظاهرة  # من رزق العقل فذو نعمة 
/5///5  /5///5  /5//5 #  /5/5//5  /5///5  /5//5 

 مفعال  مستعلنمستفعلن   #     مفعال  مستعلن  مستعلن
البحر سريع والعروض مكسوفة مطوية والضرب مكسوف مطوي والزحاف 

 39.طي
 حبر املنسرح  .10

 ووزنه: مسي ابملنسرح َلنسراحه أى لسهولته على اللسان.
 ن  مفعوالت  مستفعلنمستفعلن  مفعوالت  مستفعلن  #   مستفعل

 املنسرح التام له عروض صحيحة وضرابن مطوي ومقطوع. 
                                                           

 .32-31. ص، كشف اخلايف يف العروض و القوايف  37

 .88، ص. المرشيد الوافي في العروض والقوافي  38

 .25. ص، كشف اخلايف يف العروض و القوايف  39



21 
 

 
 

 واملنسرح املنهوك له عروض موقوفة، وهي الضرب. 
 وجيوز يف حشو املنسرح اخلنب والطي  واخلبل.

ميتاز هذا البحر ابلرقة، ومع ذالك رغب الشعراء عنه، ألنه من البحور الصعبة، 
 لشعر العرىب. ومثاله:ل الشيوع يف اولذلك تراه قلي

 قامت على ابنة تغنينا # ما هيج الشوق من مطوقة
/5/5//5  /5//5/  /5///5 # /5/5//5  /5//5/  /5/5/5 

 مستفعلْ   مفعالتمستفعلن   # مستعلن  مفعالتمستفعلن  
   40البحر منسرح والعروض مطوية والضرب مقطوع والزحاف طي. 

 حبر اخلفيف .11
مسي حبر خفيف ألنه أخف السباعيات. ويستعمل اخلفيف اتما 

 وجمزوءا. ووزنه : 
 فاعالتن  مستفع لن  فاعالتن #  فاعالتن  مستفع لن  فاعالتن

وله عروض صحيحة وضرابن صحيح وحمذوف ، وعروض حمذوفة مع ضرب 
  وكف. حمذوف، وجيوز يف احلشو والعروض والضرب زحاف اخلنب

 وللخفيف اجملزوء عروض صحيحة وضرابن صحيح ومقصور خمبون.
 ومثال من حبر اخلفيف:

 إن قدران يوما على عامر  #  متتثْل منه أو تدْعه لكمْ 
/5//5/5  /5/5//5  /5//5   /5//5/5 //5//5  ///5 

 فعال   متفع لنفاعالتن    فاعالفاعالتن  مستفع لن   
 41فة  والضرب حمذوف خمبون والزحاف خنب.فالبحر خفيف والعروض حمذو 

 حبر املضارع .12

                                                           
 .94ص.  ،المرشيد الوافي في العروض والقوافي  40

 .33. ص، كشف اخلايف يف العروض و القوايف  41
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جزأية جمموع مسي بذلك ملضارعة، أى مشاهبة حبر اخلفيف يف أن أحد 
 الوتد، واآلخر مفروق الوتد. وَل يستعمل إَل جمزوءا. ووزنه:

 تن  مفاعيلنمفاعيلن  فاع ال # مفاعيلن  فاع التن  مفاعيلن
 للمضارع عروض واحدة جمزوءة صحيحة وضرب صحيح. 

جيزوز يف حشو املضارع الكف والقبض. وجيوز أيضا يف احلشو اخلرب، وهو 
 42اجتماع اخلرم مع الكف.

 حبر املقتضب .13
حبذف تفعيلته مسي ابملقتضب ألنه اقتضب، أى اقتطع من حبر املنسرح 

 األوىل. وَل يستعمل إَل جمزوءا. ووزنه : 
 مفعوالت  مستفعلن  # مفعوالت  مستفعلن

 43له عروض واحدة مطوية وضرب مثلها. وجيوز يف احلشو اخلنب والطي.
 حبر اجملتث .14

تقدمي )مستفع لن( مسي جمتثا ألنه اجتث أى اقتطع من حبر اخلفيف ب
 . وَل يستعمل إَل جمزوءا. ووزنه:على )فاعالتن(

 مستفع لن  فاعالتن  # مستفع لن  فاعالتن
  44له عروض واحدة صحيحة وضرب صحيح. 
 حبر املتقارب .15

ف مسي ابملتقارب لقرب أسبابه من أواتده، فبني كل وتدين سبب خفي
 ويستعمل الشعراء هذا البحر اتما وجمزوءا. ووزنه: 45واحد.

 فعولن  فعولن  فعولن  فعولن # فعولن  فعولن  فعولن  فعولن

                                                           
 .104، ص. المرشيد الوافي في العروض والقوافي  42
 .108، ص. المرشيد الوافي في العروض والقوافي  43
 .115، ص. المرشيد الوافي في العروض والقوافي  44
  .119، ص. المرشيد الوافي في العروض والقوافي 45
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له عروض صحيحة وأربعة أضرب: صحيح ومقصور وحمذوف وأبرت. وجيوز 
وجيوز كذلك دخول احلذف يف يف مجع أجزاء املتقارب.دخول  زحاف القبض 

 العروض بال التزام. 
أما جمزوء املتفارب عروض حمذوفة وضرابن حمذوف وأبرت. ومثال من حبر 

 املتقارب:
 فأنت حرّي هبذا اخللود #  إىل اخللد سر يف ضمان السماء 

//5/5  //5/5  //5/5  //5/5   //5/  //5/5  //5/5  //55 
 فعولْ فعولن   فعولن      فعول  لن فعولن   فعولن    فعولن    فعو 

 46فالبحر متقارب والعروض صحيحة والضرب حمذوف والزحاف قبض.
 حبر املتدارك .16

وله عدة أمساء منها املخرتع واخلبب واحملدث والغريب والركض. 
 ويستعمل اتما وجمزوءا. ووزنه: 

 فاعلن  فاعلن  فاعلن  فاعلن  # لن  فاعلن فاعلن  فاعلن  فاع
وجيوز دخول اخلنب من الزحاف والتشعيث من العلة يف كل أجزاءه. والتشعيث. 

 ومثاله: 
 حزنك الطللفشجاك وأ #  أبكيت على طلل طراب

/5/5  ///5  ///5  ///5  ///5   ///5   ///5  ///5 
 فعلن   لنفع    فعلن   فعلن     فعلن   فعلن   فعلن   فالن

 47البحر متدارك والعروض خمبونة والضرب خمبون والزحاف خنب وعلة تشعيث.
 
 

                                                           
 .14-13. ص، كشف اخلايف يف العروض و القوايف  46

 .36، ص. كشف اخلايف يف العروض و القوايف  47
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  البحث منهج .و
مدروسة جيدا لتحقيق الغرض أو طريقة و  نظممنهج البحث هو الطريق امل

وطريقة   48منهجية للعمل لتسهيل تنفيذ نشاط يف ُتقيق األهداف احملددة مسبقا.
 املستخدمة ليفحص ديوان اإلمام علي بن أيب طالب هي كالتايل:

 البحث نوع .1

 يعين (library research) حبث مكتيبالبث هو  هذاوع ن
 أنشطته يف ُتميل مواد التجميع املكتيب بدونالبحث املكتيب الذي حّدد 

ة من خالل قراءة ياملكتبصادر املانت من االبي جدتو   49حمتاج لبحث ميداين.
سواء من الكتب أو  50.معاجلة مواد البحثأو الكتب و  مطبوعاتتسجيل و 

 مصادر األخبار النصية أو اجملالت أو املصادر األخري. و  بيةالعر  الكتب

  مصدر البياانت. 2
در و مها مص ،من نوعني البحثتتكون مصادر البياانت يف هذا 

. مصدر األساسي يف هذا البحث يشْي إىل مصدر الثانويو  األسسي
 الذي استخدامه ثانويالر مصدأما  . طالبيبالديوان اإلمام علي لعلي بن أ

 املقاَلتمثل من الكتب املتعلقة هبذا البحث ؤخذ يإلثراء التحليل 
 .ثو البحو 

  مجع البياانت .طريقة3
هو ديوان اإلمام علي الذي يتكون موضوع البحث يف هذه الرسالة 

الباحثة أتخذ لذلك، . لبحث األشعار كلها ليس واجبا. ابيات 1431من 

                                                           
48.hlm. 1 ,Pengantar (Metode) Penelitian Bahasa ,Tri Mastoyo Jati Kesuma   

49 ,(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia ,Metode Penelitian Kepustakaan ,Mestika zed 

2004), hlm. 2. 

50.hlm. 3 ,Metode Penelitian Kepustakaan   
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، فإن الطريقة املناسبة ت هبا الباحثةعينات فقط. بناًء على الطريقة الىت أخذ
وهبذا التقنية، أتخذ الباحثة عينات من  أخذ العينات. تقنيةَلستخدامها هي 

 ل حبر.األشعار الذي ميثل ك
  البياانت تصنيف.4

حبورا، وإذا  16ستأخذ الباحثة شعرا عن حبر معني يوجد يف 
 أيضا العثور على حبر آخر. تأمكن

 
 طريقة حتليل البياانت.5

استخدمت  ،وملعرفة البحور املستخدمة والتغيْيات اليت حدثت
الباحثة طريقة التقطيع. التقطيع هو عرض البيت على األصول ليتميز 

 من فساده. أما طريق التقطيع هو: صحيحة
كتابة عروضية: وهي كتابة ما ينطق، فكل ما تنطقه تكتبه وما  .1

 مل تنطقه مل تكتبه.
وارمز للحركة: فتحة أو كسرة أو ضمة تكتب بعالمة )/(  .2

( مث انظر يف هذه احلركات والسكنات 5وللسكون بعالمة )
 وكّون منها جمموعات متماثلة.

 51ا الذي يدل عليها.قابلها بوزهن .3
 نظام البحث .ز

اليت  لمشكلةوفقا ب يف أربعة فصول احبثه ةظم الباحثستن ،بشكل عام
 صول األربعة هي كما يلي:. الفصبحت مركزي حبثهاأ

                                                           
 .8. ص، كشف اخلايف يف العروض و القوايف  51
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 ُتديد البحثة اليت ُتوي على اخللفية البحث و املقدمالباب األول : 
نظام النظري وطريق البحث و  اإلطارو  ُتقيق املكتيبو  فوائدهبحث و أهداف الو 

  .البحث
هو موضوع : يتضمن سْية علي بن ايب طالب وشرح ديوانه و الباب الثاين

 البحث يف هذه الدراسة.
ر الذي ُتليل الشع الباب: هو حمتوى البحث. يصف هذا لثالثالباب ا
  ما حيدث فيه من تغيْيات.ر و و يشمل أنواع البح

نتائج حيتوي على اَلستنتاجات العامة من  اإلختتامالباب الرابع: 
  البحث واَلقرتاحات.



 
 

 

 الباب الرابع
 اخلامتة

 اخلالصة .1

أشعار علي ابن أيب طالب يف ديوانه قافية  مجيع لت الباحثةبعد أن ُتلّ 
ف والباء ُتليال عروضيا جوااب للمسائل اليت قّدمتها يف هذا البحث. فتقّدم ياألل

 هذا الباب خالصة كما يلي: 

حبر الطويل هو و  املستخدم يف ديوان اإلمام علي هناك أحد عشر حبرا
وحبر الرجز وحبر الرمل وحبر  وحبر اهلزج وحبر البسيط وحبر الوافر وحبر الكامل

 .املتقاربفيف وحبر السريع وحبر املنسرح وحبر اخل

نب يف ووجد زحاف القبض يف حبر الطويل وحبر املتقارب، وزحاف اخل
ف الطي يف حبر البسيط وحبر الرجز وحبر السريع وحبر املنسرح وحبر اخلفيف، وزحا

حبر البسيط وحبر الرجز وحبر السريع وحبر املنسرح، وزحاف العصب يف حبر 
الوافر، وزحاف الوحبر اإلضمار يف حبر الكامل، وزحاف اخلبل يف حبر السريع. 
ووجدت الباحثة أيضا علة فيه، وهي: علة حذف يف حبر الطويل وحبر املتقارب، 

حبر الكامل وحبر الرجز وحبلر املنسرح، وعلة القطع يف حبر البسيط وحبر الوافر و 
، وعلة الكسف يف حبر ترفيل يف حبر الكامل، وعلة حذذ يف حبر الكاملوعلة 

 السريع، وعلة أصلم يف حبر السريع، وعلة القصر يف حبر املتقارب. 

إشباع احلركة وُتريك أما ضرورة الشعر املستخدمة يف هذا الديوان هو 
 سكني املتحرك.تالساكن وصرف ما َلينصرف و 

علي توجد التغيْيات اليت وفقت  ومن كل األبيات يف ديوان اإلمام
 .ة أن أشعار اإلمام علي جيد فنتيجة البحث. قاعدة علم العروضب
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 األقرتاحات .2

، ن هذا البحث َل يزال بعيًدا من غاية البحث الكاملوعت الباحثة أب
لذلك ترغب الباحثة يف أن تنال كثْيا من النقد واإلقرتاحات ممن يرغب ويقوم 
ابلبحث يف نفس اجملل. على الرغم من أن الباحثة تريد الكمال يف إعداد هذه 

حيتاج  البحث ، إَل أنه يف الواقع َل يزال هناك العديد من أوجه القصور اليت
املؤلفون إىل إصالحها. هذا بسبب افتقار الكاتب للمعرفة. وترغب الباحثة يف 
أن تشّجع اآلخرين على القيام واإلهتمام ابلبحث العروضي وتتمىن يف أن تكون 

 انفعا لكثْيين.هذا البحث 
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