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ABSTRAK 

Puisi  merupakan  karya yang terikat pada kaidah-kaidah  tertentu  sesuai  

dengan  perkembangannya. Puisi  dianggap  sebagai  seni yang paling dasar dan bagi 

orang arab, secara  mutlak  puisi  dianggap  sebagai  seni sastra yang paling penting. 

Mereka  menuangkan  tradisi dan pengalaman  hidup  serta  menganggapnya  sebagai 

media untuk  menyampaikan  pujian (al-madh), penghinaan  (al-hija’), kebanggaan 

pada suatu  kaum (al-fakhr), semangat (al-hamasah), ratapan (al-Rasa’), bahkan  

rayuan pada wanita (al-Ghazal).  Lebih  dari  itu, puisi  digunakan  untuk  

mengarsipkan  segala  peristiwa  atau  fenomena-fenomena yang terjadi  dalam  

berbagai kesempatan di tengah-tengah masyarakat.  

Skripsi  ini  berjudul “ Diwan Ibn Sahl al-Andalusy (Studi  Analisis  dalam 

‘Ilm al-‘Arudh dan Qawafi)” menggunakan  analisis  ilmu ‘Arudl dan al-Qawafi. 

Ilmu ‘arudl  adalah  suatu  ilmu yang mempunyai  aturan-aturan  untuk  mengetahui  

tentang  kebenaran (kesahihan), kerusakan, dan perubahan-perubahan yang terjadi 

pada wazan  puisi  baik  perubahan  tersebut  berupa  zihaf  maupun  ‘illat .Sedangkan  

ilmu al-Qawafi  adalah  suatu  ilmu yang mempelajari  huruf  Qafiyah, harakat dan 

‘aibnya.  

Dalam  penelitian  ini, peneliti  menggunakan  metode deskriptif analisis. 

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik kepustakaan (Library 

Research). Karena penelitian ini bersifat penelitian kualitatif maka data yang 

diperoleh adalah data deskriptif berupa data tertulis. 

Hasil dari  penelitian  menunjukkan  bahwa  wazan  atau bahr yang digunakan  

Ibn Sahl al-Andalusy dalam diwannya  adalah  bahr Thawiil,  Basiith, Waafir, 

Kaamil, Sarii’, Mujtats.  Adapun Zihaf yang digunakan adalah Qabdl, Khabn, 

‘Ashab, Idlmar, Thay, Kasyaf, Shalm. Sedangkan illahnya meliputi Hadzaf, 

Qathaf, Qatha’. Penulis juga menemukan adanya Aibul Qafiyah yaitu Sinad al-

Ta’sis. 
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ر وتقدي كلمة شكر  

 بسم هللا الرمحن الرحيم 

احل هللمإن  و   د  ونستغفره،  حنمده  ومن نستعينه  أنفسنا  شرور  من  ابهلل  ونعوذ 
هللا فال مضّل له ومن يضلله فال هادي له. أشهد أن آل إله إال  سيئات أعمالنا من يهده  

اهللا ورسوله.  عبده  حممدا  أن  وأشهد  وأزواجه    آله  وعلى  حممد  سيدان  على  صّل  للهم 
 أما بعد.  ىل يوم الدين،ومن تبعهم إبحسان إ وذرايته

من كتابة الباحث  إنتهى  سهل   فقد  ابن  ديوان   " املوضوع  حتت  البحث  هذا 
األندلسي )دراسة حتليلية يف علم العروض والقوايف(". ال يتم هذا البحث بدون مساعدة 
واإلرشادات  ابلتوجيهات  ساعده  من  لكل  يقدم  أن  للباحث  اجلدير  ومن  اآلخرين. 

 إىل:   مة شكرا جزيال عميقا. خصوصا والتشجيعات وكل 

عميد كلية اآلداب وعلوم  ك  سترياحلاج أمحد فاتح املاجم الدكتور  فضيلة املكر  .1
 ة جبامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية. الثقاف

املاج  فضيلة .2 مصطفى  الدكتوراندس  العربية  املكرم  اللغة  شعبة  ستري كرئيس 
 ة. علوم الثقافوأدهبا بكلية اآلداب و 

النعمة كامل .3 نور  أمي  املكرمة  اليتفضيلة  البحث  هذا  على  أعطشرفة  قد  ت   
 خهودها على القيام إبشراف الباحث يف إمتام هذا البحث.  تأوقاهتا وبذل

املتنوعة يف قسم   .4 العلوم واملعارف  مجيع املدرسني واملدرسات الذين قد علموا 
 اللغة العربية وأدهبا. 



 
 

 ح
 

احملبوبني .5 رمسا  وأمي  ينطا  حريي  وأخواي  أيب  ينيت  هيسيت  الصغرية   وأخيت 
 لناس يف العامل.  حبيب وحبيل هم أحسن ا

األصدقاء والصديقات خصوصا حممودينطا وسفريل يندا ومجيع األصدقاء يف   .6
الدراسة   مرحلة  من  وأدهبا  العربية  اللغة  حلسن 2016شعبة  شكرا كثريا   .

 املراقبة واملعاملة طوال هذا الوقت. 
هللا  .7 جزاكم  خملصي,  وساعدوين  صاحبوين  الذين  وصديقايت  أصدقائي  مجيع 

 .  خري اجلزاء
 اءهم يف إمتام هذا البحث العلمي كل من مل يذكر أمس .8

 

الدارين. وأخريا،  وجزاهم هللا أحسن اجلزاء باحث أن يكون  ال  رجا  واسعدهم يف 
انفعا البحث  وينتظر    هذا  علمية  مباحث  على  إجتهد  من  وكل  األعزّاء  القرّاء  مجيع 

.  الباحث كل اإلنتقادات والتذكرات ألجل تصويبه وتصحيحه وتتميمه يف األايم القادمة
 آمني.

    

 2020يوليو  10 جوكجاكرات،       
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 باب األول ال
 مقدمة 

 خلفية البحث .أ
ّلف لتقدير القرّاء.  ؤ اليت ت  ة ر اإلنسانيافكاألمن وسائل تعبري  األعمال األدبية  إن  

  وشعر  شعرا    –يشعر    -الشعر لغة من شعرو حىت اآلن هو شعر.  و من أشكاهلا الظاهرة  
به. وأحّس  علم  أي  الشعر    1الرجل  عن    ،صطالحااأما  املعرب  املقفى  املوزون  الكالم  هو 

 2األخيلة البديعة والصور املؤثرة البليغة.
األدبية   األعمال  يف  تسجل  اليت  العريب  اجملتمع  معرفة  إىلتكانت  قسمني   نقسم 

"الشعر اجلاهلي": هناك عديد من  مها نثر وشعر. قال حممد عبد املنعم خفجي يف عمله 
اجلاهلي النثر  أنه   ،أنواع  حماولة  ال  إال  توجد  ألهنم  ا  من   ،الكتابة جاهلون  لتدوين  فالعديد 

مفقودة.   األدبية  األعمال  الهذه  لخمتلف  ثر  نوكون  أ،لشعرمنه  األ إذ  األعمال  من ن  دبية 
 3وزان والقوايف.هذا النوع ميكن حفظها بسهولة ألهنا مرتبطة حبدود األ

خاصة  ا  رتكيبل خصائص  امللتزم  العريب  هلذا  لشعر  تكون  هبا  األديب اليت  العمل 
كون  يمن هذه اخلصائص  شعر امللتزم هو الشعر الذي يتقيد ابلوزن والقافية.  القيمة فنية.  

و خاص  بنية مادية هلا منط  الشعر الذي له     قافية أبياهتا املصممة بهناية  كون  يف كل البيت 
و خاصة  وزن ل.  بيت  عشر  يسمى    كل  ستة  إىل  ينقسم  والبحر  شرحها  ابلبحر,  وضح  اليت 

على  واحدة  دفعة  وضع  والقوايف  العروض  علم  أن  املعروف  من  والقوايف.  العروض  علم  يف 
ا أمحد  اخلليل  اإلمام  الفذ  العريب  العامل  اهلجرييد  الثاين  القرن  يف  ملعرفة   ،لفراهيدي  هبدف 

شعر العريب سواء كان صحيحا  م ميكن قياس الومن خالل هذا  العل   ،وزان الشعر وعيوبهأ
وزانه. دعا اخلليل العلم الذي اكتشفه أوميكن أيضا معرفة التغيريات اليت حتدث يف    ،أم ال

 

  . 391(, ص. 1977)بريوت: دار املشرق,  , يف اللغة املنجدلويس مألوف,  1  

)القاهرة: دار هنضية, الطبعة اخلامسة والعشرون(, ص.  امحد حسن الزايت, اتريخ االدب العريب,  2
28 . 

3 Akhmad Muzakki, Pengantar Teori Sastra arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 

Hlm. 1. 
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العروض,  ساب علم  وضعألنقيل  م  ىف  ه  عاش  عندما  )مكة(  العلم  ذلك ب ومساه  ،العروض 
 4. تربكا به 

األشعار   قارئي  لدى  جدا  مهم  العروض  علم  خاصة  إن  ومنظموها،  العربية 
ألسباب  )املقلدة(  امللتزمة  العربية  أركان    .األشعار  من  ركم  العروضية  األوزان  األول، 

القافية جبانب  امللتزم  الشعر  اليت  .موسيقى  الصوتية  الوحدات  األ  الثاين،  يف  شعار  تكون 
بعضا. بعضها  متقاربة  العلم  امللتزمة  هبذا  يسهل  موهبه    الثالث،  لتطوير  الشعري. أديبا 

خالل   املوروثة  القدمية  األشعار  أو  األدبية  النصوص  قراءة  العلم  هذا  يسهل  الرابع، 
 5األجيال. اخلامس، هبذه العلم ميكن أن يشرح شاعر وأديب الضرورات الشعرية. 

البحث هذه  الباحث    يف  وحيلل  يقصد  يالحظ  سهل  يف  شعار  األأن  ابن  ديوان 
الغين عبدهللا. ديوان ابن سهل األندلسى كتاب يلخص  يسرى عبد اليت حققها األندلسي 

سهل األندلسى  وفق القافية  ال على ترتيب  لف  مؤ وهو   قصائد ابن  هي اليت  روف اهلجائية 
والقاف  والفاء  والعني  والضاد  والشني  والسني  والراء  والدال  والاء  والتاء  والباء  اهلمزة 

واهلاء والنون  وامليم  والالم  يف  الكتاب  هذا  ويتكون    .والكاف  بيتا  وتسعني  مثامنائة  من 
قصيدة وتسعني  ال    ت وشحاامل من  قصيداتن   فيه  .مخسة  البائية  القافية    ها حتليل ميكن  يف 

قافية اهلمزوية والبائية  يف البقواعد علم العروض والقوايف. ويف هذا البحث خيتّص الباحث  
اليت   والدالية  والائية  و توالتائية  مائة  من  و   ومخسونواحد  تكون  يبحثبيتا  مجيع في  ال 

هذاشعاأل الباحث  واختار  األندلسي.  سهل  ابن  ديوان  من  أشعارا  ألنه  الديوان   ار  حيتوي 
مل جيد ألن الباحث  وأيضا    ،ناسب بقواعد العروض والقوايفنوع الشعر امللتزم املمن  تكون  

 يف حبثه. ها ماستخدا ميكن يتأخرى الأعماال 
األندلسي   سهل  ابن  منهم  املسلمني.  شعرائه  األندلسي, كان  التارخيية  رسالة  يف 

سنة   متزي)املتوىف  ابن  حممد  عليها  استوىل  املوحدين  عصر  يف  يعيش  (. كان  1128الذي 
وكان   األسلوب.  اختيار  يف  والنعومة  ابلدقة  مشهورا  األندلسي  العريب  الشعر  اسلوب 

 
4 Chatibul Umam, Al-Muyassar Fi ‘Ilmi Al-‘Arudh, (Hikmah Syahid indah, 1990), Hlm. 

4-7. 
5 Mas’an Hamid, Ilmu Arudh Dan Qawafi,  (Surabaya:Al-Ikhlas. 1995), Hal. 77-87. 
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األندلسي   سهل  ابن  أن  عالمة  أسلوب  رغم  املوشح.  أبسلوب  الب  شعر  وهو  له،  مميز 
من  واحدة  هي  األندلسي  سهل  ابن  أشعار  وغريها.  والراثء  والغزل  املدح  موضوع  هناك 

و  األندلسية.  القصائد  تطبيق  أفضل  العروض  يغرض  علم  حتليل  قواعد  ديوان  الهذا  على 
و تصميم  ضبط  ب املستخدمة.  والبحور  امللتزماشعاأل  منالقافية  ب  كثرية  ر  يناسب  علم ما 

 ال يناسبها.  فيه ما العروض والقافية وأيضا 
 

 حتديد املسألة .ب 
 ميكن تقدمي األسئلة التالية:  لبحثمما سبق بيانه يف خلفية ا

 ما البحور والزحافات والعلل املستخدمة يف ديوان ابن سهل األندلسى؟ .1
 األندلسى؟ كيف تصميم القوايف املستخدمة يف ديوان ابن سهل  .2

 
 أهداف البحث وفوائده  .ج

 حتقيقها يف هذا البحث كما يلي:  ةأما األهداف املراد
وما   .1 األندلسى  سهل  ابن  ديوان  يف  املستخدمة  واألوزان  البحور  على  الشرح 

 منها من زحافات وعلل.
منها   .2 وما  األندلسى  سهل  ابن  ديوان  يف  املستخدمة  القافية  عيوب  حتليل 

 حروف وحركات.
البحث املتوقع ميكن أن يعطي فوائد أو مسامهات يف شيئ معني, لذلك إن هذا  

 يف هذا البحث. أما الفوائد املتوقعة يف هذا البحث وهي كما يلي: 
و  .1 املعرفة  يعطي  أن  ميكن  املتوقع  البحث  هذا  العريب إن  اآلدب  عن  األفكار 

 واكتساب خربة يف حتليل تركيب الشعر مبنهج العروض والقوايف.  ،امللتزم
العريب   .2 اآلدب  أعمال  لنتائج  مقاران  مراجعا  جيعل  أن  ميكن  البحث  هذا  إن 

 امللتزم وخاصة شعر العريب يف دراسة العروض والقوايف.
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يستطيع   .3 البحث  هذا  األكان  ألشكال  إضافية  مراجعا  يعطي  العريب  أن  دب 
 دب العريب الديث وابخلصوص الشعر. امللتزم أبشكال األ

أن   .4 يستطيع  البحث  هذا  ألكادمييني  كان  اإلضافية  واملراجع  املعلومات  يعطي 
لطالب  و   وخاصة  العربية  اللغة  بقسم  العروض  أوالطالبات  مواضيع  يف  دهبا 

دراسة  خالل  من  العريب  الشعر  دراسة  جمال  يف  املعرفة  وتطوير  لتعلم  والقوايف 
 علم العروض والقوايف. 

 دب العريب. كان هذا البحث كمرجع للباحثني الالحقني وخاصة يف جمال اآل .5
 

 التحقيق املكتيب . د
البحث هذا  يف  ديوان    ،كان  إبستخدام  آخر  أو  علميا  عمال  الباحث  جيد  ومل 

ابن سهل األندلسى كموضوع مادة البحث. ولكن الباحث وجد بعض تشابه يف البحث  
 كتشابه النظرية يف بعض البحث. أما بعض البحث ابستخدام نفس النظرية كما يلي:

م العروض الشعر يف ديوان الربودي )دراسة يف عل كان الباحث ابملوضوع "   ،أوال
)والقوايف( سبّكر  حممد  ل  بكلية    ،(09110007" كتب  العربية  اللغة  بقسم  الطالب 

 اآلداب والعلوم الثافية جبامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية الكومية جوكجاكرات. 
ابملوضوع  كان    ،اثنيا  علم الباحث  حتليلية  )دراسسة  البشري  الربدة  "قصيدة 

)ف القوايف(" ألرحام  بكلية  41106015كتب  الغريب  اآلسيا  اآلدب  بقسم  الطالب   ,)
اآلداب جبامعة حسن الدين مكسر. ويركز هذا البحث يف دراسة علم القوايف فقط الذي  

 يبحث عن األشكال القافية وجنسها وكذلك العيوب املوجودة يف قصيدة الربدة.  
ابملوضوع    ، اثلثا الصحيفة  العرو كانت  علم  مصطلح "التطبيق  ترمجة  يف  ض 

النص    اإلسالمي" تبادل  عن  تبحث  الصحيفة  هذه  وإخوانه. كانت  بسري  لفريزة  كتب 
 العريب األصلي يف مصطلح اإلسالمي إىل الالتينية ابستخدام كتابة العروضية. 
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ابملوضوع    ،رابعا الصحيفة  عادة كتابة كانت  خالل  من  العريب  الشعر  "التأليف 
العروض   علم  دراسة  يف  الصحيفة   والقوايف"الطالب  هذه  اهلدى. كنت  ملفتاح  كتب 

العريب  الشعر  لتأليف  الطالب  اهتمام  مواهب  وتدهش  اإلبداع  شحذ  عن كيفية  تبحث 
 الذي ميكن دراسته ابستخدام قواعد علم العروض والقوايف. 

"    ،خامسا ابملوضوع  النشرة  اللغة كانت  مطالعة  يف  العروض  علم  الدور 
لنواويالشعرية" اإلنسانية  املع  ،كتب  والعلوم  اآلداب  بكلية  وآدهبا  العربية  اللغة  بقسم  ّلم 

عن  تبحث  النشرة  هذه  جاكرات. كانت  الكومية  اإلسالمية  هللا  هداية  شريف  جبامعة 
لل  العروض  علم  الشعرالدور  أتليف  يف  استخدامه  عل  يتطور    ،حفاظ  الوقت  هذا  يف  ألنه 

الشعراء يف كل و ظهر  الشاعر  ويناسب خبيال  وحبيث كثري   الشعر  وغريها.  القبائل العربية 
 من الشعراء يبرتكون شعرا منثورا الذي ال يرتبط القواعد  علم العروض والقوايف. 

 
 اإلطار النظري  .ه

 علم العروض   .1
 البحور الشعرية .أ

ال    اخلاص  الوزن  هو  الشاعرالبحر  جيرى  مثاله  على    ومّسى  ،ذي 
فأشبه البحر ال يتناهى مبا يغرتف    ،ه يوزن به ما ال يتناهى من الشعرحبرا ألن

األخفش    6منه. تلميذه  عليها  وزاد  عشر  مخسة  اخلليل  وضعها  اليت  البحور 
حبرا.  عشر  ستة  اجملموع  فاصبح  املتدارك  مساه  حبر  7حبرا  البحور    وكل  من 

وزن على  مبين  القصائد.  ،الشعرية  مناذج  منه  عشر    8تشتق  ستة  البحور  أما 
 كما يلي: 

 
  ، )بريوت : دار الكتب العلمية ، علم العروض والقوايف املرشد الوايف يف  ، حممد بن حسن بن عثمان 6

 . 43ص.  ،( 2004
  ، ة املكرمة: مكتبة الطالب اجلميعى )مك   ، العروض والقافية علم   دراسات يف   ،عبدهللا درويش  7

 . 23ص.  ،( 1987
 .  24ص.  ، (1998 ،) القاهرة: الدار الثقافية للنشر   ،أوزان الشعر ،أتمصطفى حركا 8
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 الطويل حبر  (1

 أصل تفاعيله:    
 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن * فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن  

أجزائه ومسّ  بتمام  طال  ألنه  ابلطويل  يستعمل   ،ى  مل  البحر  وهذا 
 9جمزوءا وال مشطورا وال منهوكا.

حبذف  بل  صحيحة  أو  اتمة  يستعمل  ال  البحر  هذا  يف  وعروض 
أي   اخلامس  الرف  هو  حرف  التفعيلة  منها  فتصبح  الساكنة(  الياء) 

والتفعيلة   القبض  اصطالحا  يسمى  الساكن  اخلامس  وحذف  )مفاعلن( 
غري  أو  قصيدة  يف  مقبوضا  يكون  فقد  الضرب  وأما  "مقبوضة".  حينئذ 
وثالثة   مقبوضة  واحد  عروض  له  البحر  هذا  كان  أخرى.  يف  مقبوض 

 10أضراب أي الصحيح واملقبوضة واحملذوف. 
ميكن البحر  والعلة   وهذا  والكف  القبض  الزحافان  يدخلها  أن 

 11الذف.
 

 حبر املديد  (2
 أصل تفاعيله:  
 فاعالتن فاعلن فاعالتن * فاعالتن فعولن فاعالتن  

 
 .  43ص.  ...،املرشد الوايف ، حممد حسن بن عثمان  9

 .  25ص.، علم...  دراسات يف عبدهللا درويش,   10
  ،)كويت: مكتبة أهل األثر   ،لعروضية و أحكام القافية العربية القواعد ا ،حممد بن فالح املطريي  11

 .  31ص.  ،( 2004
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ال اإلستعمالوهذا  القليلة  البحور  من  تتفاوت    ،بحر  أنواعه  ولكن 
ذلك.  ا   12يف  ألن  ابملديد  السباعية ومّسى  أجزائه  يف  امتدت    ، ألسباب 

 13فصار أحدها يف أول اجلزء واآلخر يف آخره. 
 كان هذا البحر له ثالثة أعاريض وستة أضرب :   

 العروض األول صحيحة له ضرب واحد صحيح.  (أ
واحملذوف   (ب  املقسور  وهم  أضرب  ثالثة  له  حمذوفة  الثاين  العروض 

 واملبتار. 
حمذوف   ج(   خمبون  مها  ضرابن  له  حمذوفة  خمبونة  الثالث  العروض 

 14ومبتار. 
والكف      اخلنب  زحاف  من   يدخلها  أن  ميكن  البحر  هذا  إن 

 15والشكل, ومن علل الذف والقصر والبرت.
 
 حبر البسيط  (3

 أصل تفاعيله:    
 مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن * مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن  

واالنبساط     السباعية  أجزائه  يف  األسباب  النبساط  ابلبسيط  ومّسى 
توجبها. هو   ال  التسمية  وعلة  وستة  16التوايل  أعاريض  ثالثة  له  البحر  وهذا 

 أضرب: 
 العروض األول خمبونة له ضرابن حمبون ومقطوع.    (أ

 
 .  39ص.  ،( 1987  ، )بريوت: دار النهضة العربية  ،علم العروض والقافية  ،يق ت عبدالعزيز ع 12
 .  52ص. ...، املرشد الوايف ، حممد حسن بن عثمان  13
 .  54-53ص....، املرشد الوايف ، حممد حسن بن عثمان  14
  . 34-31ص.  ...،القواعد العروضية ،حممد بن فالح املطريي  15
 .  57ص. ...، املرشد الوايف ، عثمان حممد حسن بن  16
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والصحيح  (ب  املذيّل  هي  أضرب  ثالثة  له  صحيحة  جمزوءة  الثاين  العروض 
 واملقطوع.  

 17العروض الثالث جمزوءة مقطوعة له ضرب واحد هو املقطوع. ج( 
ومن    واخلبل,  والطي  اخلنب  زحاف  من  أنيدخلها  ميكن  البحر  إن 

 18علة التذييل والقطع.
 
 حبر الوافر  (4

 أصل تفاعيله: 
 مفاعلنت * مفاعلنت مفاعلنت مفاعلنتمفاعلنت مفاعلنت  
يف     ليس  ألنه  ووفرهتا  تفعيالته  يف  الركات  لكثرة  وافرا  ومّسى 

مفاعلنت. من  حركات  أكثر  )التفاعيل(  عروضان    19األجزاء  له  البحر  وهذا 
 وثالثة أضرب:

 العروض األول مقطوفة له ضرب واحد سواء  بعروضه.  (أ
 صحيح ومعصوب.   العروض الثاين جمزوءة صحيحة له ضرابنب(

والعقل    العصب  زحاف  من  يدخلها  أن  ميكن  البحر  وهذا 
 20والنقص. ومن علة القطف.

 
 حبرالكامل  (5

 أصل تفاعيله: 
 متفاعلن متفاعلن متفاعلن* متفاعلن متفاعلن متفاعلن  

 
 .  47ص. ...، القواعد العروضية ،حممد بن فالح املطريي  17
 .  36-31ص. ...، القواعد العروضية ،حممد بن فالح املطريي  18
 .  65ص.  الواىف...،  املرشد ، حممد بن حسن بن عثمان 19
 .  34-31ص. ...، القواعد العروضية ،حممد بن فالح املطريي  20
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الشعر     أكثر  ألنه  الركات  يف  لكماله  ابلكامل  ،  حركات ومّسى 
 21وألنه فيه يتكون من تسعة أضرب وهذا ال يوجد يف البحر اآلخر.

 كان البحر فيه ثالثة أعاريض تسعة أضرب:  
واملقطوع   (أ الصحيح  وهي  أضرب  ثالثة  هلا  صحيحة  اتمة  االول  العروض 

 واألحّذ املضمر.  
 رابن وهي األحّذ واألحّذ املضمرزالعروض الثاين حّذاء هلا ض  (ب 

املرّفل (  ج اجملزوء  وهي  أضرب  أربعة  وهلا  صحيحة  جمزوءة  الثالث  العروض 
 22واجملزوء املذيّل واجملزوء الصحيح واجملزوء املقطوع. 

يدخله   أن  ميكن  البحر  هذا  والوقس إن  اإلضمار  زحاف  من  ا 
 23ومن علة الرتفيل والتذييل والقطع والذذ. ،واخلزل

 
 حبر اهلزج  (6

 أصل تفاعيله: 
 مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن * مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن 
يتكون  و   ولكن هذا البحر ال يستعمل اتما أو صحيحا إال جمزوءا  

تفعيالت. أربعة  صحيحة    24من  جمزوءة  واحد  عروض  له  البحر  وهذا 
صحيح جمزوء  وهي  زحاف  وميك  25وحمذوف.   وضرابن  من  يدخلها  أن  ن 

 26ومن علة الذف. ،القبض والكف

 
 .  69ص. ...، املرشد الوايف ، حممد بن حسن بن عثمان 21
 .  71-70(. ص. 1991) دمشق: دار القلم,   ،علم القافية و  العروض الواضح ،حممد علي اهلامشي  22
 .    34-31ص. ...، القواعد العروضة  ،حممد بن فالح املطريي  23
  ،وت: مؤسسة الكتب الثقافية )بري  ، اخلليل العروض والقافية  يهدى سبيل إىل علمأ، حممد مصطفى 24

 . 83ص.  ،( 2005
 .  67-66ص.  ، (1999 ، )بريوت: عامل الكتب ، الدليل يف العروض ، دسعيد حممود عقيّ  25
 .  36ص. ...، العروضيةالقواعد  ،حممد بن فالح املطريي  26
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 حبر الرجز (7

 أصل تفاعيله:   
 مستفعلن مستفعلن مستفعلن * مستفعلن مستفعلن مستفعلن  
ومنهوكا.    ومشطورا  وجمزوءا  اتما  ميكن    27وأييت  البحر  هذا  إن 

حرفان البحور     ، لذف  من  البحر  وأكثر  فيه  تدخل  العلة  من  وهذا كثري 
 إن هذا البحر له ثالثة أعاريض و أربعة أضرب:  28الذي تواجه التغيري. 

 العروض األول صحيحة هلا ضرابن وهي صحيح و مقطوع.   (أ
 العروض الثاين جمزوءة صحيحة وهلا ضرب واحد صحيح. ب( 

 29ضرب واحد صحيح. العروض الثالث منهوكة صحيحة وهلا ( ج
 ،خلها من زحاف اخلنب والطي واخلبلإن هذا البحر ميكن أن يد  

 30ومن علة التذييل والقطع.  
 
 حبر الرمل  (8

 أصل تفاعيله:   
 فاعالتن فاعالتن فاعالتن * فاعالتن فاعالتن فاعالتن 
تتابع     من  متأتية  السرعة  وهذه  به  النطق  لسرعة  ابلرمل  ومّسى 

 التفعيلة فاعالتن فيه, وهذا البحر يتكون من نوعني:  
صحيح    (أ وهي  أضرب  وثالثة  حمذوفة  وهي  واحد  عروض  له  التام  الرمل 

 ومقصور وحمذوف. 
 

 .  49ص. ...، العروض الواضح ،حممد علي اهلامشي  27
 . 69ص....، املرشد الوايف  ،حسن بن عثمان حممد بن 28

 .  72ص.  ...، الدليل يف العروض ، سعيد حممود عقّيد 29
 .  36ص. ...، القواعد العروضية ،حممد بن فالح املطريي  30
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الرمل اجملزوء له عروض واحد وهي صحيحة وثالثة أضرب وهي مسّبغ ب( 
 31وحمذوف. وصحيح 

 خل من زحاف اخلنب والكف والشكل دإن هذا البحر ميكن أن ي  
 32ومن علة التسبيغ والذف والقصر. 

 
 حبر السريع  (9

 أصل تفاعيله تتكون من سته تفعيالت:  
 مستفعلن مستفعلن مستفعلن * مستفعلن مستفعلن  
متأ    السرعة  وهذه  به  النطق  لسرعة  ابلسريع  كثرة  مّسى  من  تية 

إن هذا    33واألسباب أسرع من األواتد يف النطق هبا.   ،األسباب اخلفيفة فيه
 البحر له أربعة أعاريض وستة أضرب وهم كما يلي: 

 
موقوف    (أ مطوى  وهم  أضرب  ثالثة  هله  مكشوفة  مطوية  األول  العروض 

 ومطوى مكشوف وأصلم. 
وهو ب(   عروضه  مثل  واحد  ضرب  هله  مكشوفة  خمبولة  الثاين    العروض 

 خمبول مكشوف.
وهو  ج(   عروضه  مثل  واحد  ضرب  له  موقوفة  مشطورة  الثالث  العروض 

 مشطور موقوف. 
له  (  د مكشوفة  مشطورة  الرابع  وهو  العروض  عروضه  مثل  واحد  ضرب 

 34مشطور مكشوف. 

 
 .   85-84ص.  ...، املرشد الوايف  ، حممد بن حسن بن عثمان 31
 .   34-31ص. ...، القواعد العروضية ،حممد بن فالح املطريي  32
 . 88ص. ...، املرشد الوايف ، حممد بن حسن بن عثمان 33
 .   67ص. ...، القواعد العروضية ،حممد بن فالح املطريي  34
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أما     والعلل.  الزحافات  من  يدخلها  أن  ميكن  البحر  هذا  إن 
واخلبلا والطي  اخلنب  يدخلها  والوقف   ،لزحاف  الصلم  يدخلها  اعلة  وأما 

 35والكشف.
 

 حبر املنسرح  (10
 أصل تفاعيله:   

 مستفعلن مفعوالت مستفعلن * مستفعلن مفعوالت مستفعلن 
اللسان.   ،ابملنسرحمّسى     على  لسهولته  أي  هذا   36النسراحه  إن 

 البحر له ثالثة أعاريض وثالثة أضرب:  
 العروض األول صحيحة له ضرب واحد مطوي.    (أ

العروض الثاين منهوكة موقوفة له ضرب واحد مثل عروضه وهو منهوك  ب(  
 موقوف. 

وهو  (  ج عروضه  مثل  واحد  ضرب  له  مكشوفة   منهوكة  الثالث  العروض 
 37منهوك مكشوف.

أما     والعلل.  الزحافات  من  يدخلها  أن  ميكن  البحر  هذا  إن 
اخلنب   يدخلها  واخلبلالزحاف  الوقف    ،والطي  يدخلها  العلة  وأما 

 38والكشف.
 

 حبر اخلفيف  (11
 أصل تفاعيله: 

 
 .  35-32ص. ...، القواعد العروضية ،حممد بن فالح املطريي  35
 .  94ص. ...، املرشد الوايف ، حممد بن حسن بن عثمان 36
 .  70ص. ...، القواعد العروضية ،حممد بن فالح املطريي  37
  .  35-32ص. ...، القواعد العروضية  ، حممد حممد بن فالح املطريي 38
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 فاعالتن مستفعلن فاعالتن * فاعالتن مستفعلن فاعالتن 
أعاريض     منهما  ولكل  وجمزوءا  اتما  يستعمل  اخلفيف  البحر 

 وهذا البحر له ثالثة أعاريض ومخسة أضرب: 39وأضرب خاصة. 
 العروض األول صحيحة له ضرابن ومها صحيح وحمذوف.   (أ

 العروض الثاين حمذوفة له ضرب واحد مثل عروضه وهو حمذوف. ب( 
ومقصور  (  ج صحيح  ومها  ضرابن  له  صحيحة  جمزوءة  الثالث  العروض 

 40خمبون.
يد   أن  ميكن  البحر  هذا  من  إن  والكف  خلها  اخلنب  زحاف 

 41ومن علة الذف والقصر والتشعيث. ، والشكل
 

 خبر املضارع  (12
 أصل تفاعيله تتكون من ستة تفعيالت وكل الشطر ثالثة تفعيالت:  
 مفاعيلن فاع التن مفاعيلن * مفاعيلن فاع التن مفاعيلن  
جمزو    املضارع  يعتربون  العروضيون  أربع إن  من  أي  وجواب  ءا 

فقط شطر  ،تفعيالت  كل  يف  اثنتني  أساس  فالوزن    ،على  ذلك  وعلى 
التن. فاع  مفاعيلن  التن  فاع  هو: مفاعيلن  للمضارع  هذا    42املستعمل  ويف 

وض واحد  عروض  له  فاعالتن    ب ر البحر  أي  إال  واحد  يستعمل  ال 
العلل.   43صحيحة. من  وال  الزحافات  من  يدخلها  أن  ميكن  البحر  هذا  إن 

 44ف. وأما الزحاف يدخلها القبض والك
 

 .  69ص. علم...،  دراسات يف   ،عبدهللا درويش  39
 .  73ص. ...، القواعد العروضية ،حممد بن فالح املطريي  40
 .  34-31ص. ...، العروضيةالقواعد  ،حممد بن فالح املطريي  41
 .  105ص. ...، علم العروض  ،يق ت عبدالعزيز ع 42
 .  183ص.  ،( 1992 ، )لبنان : دار الفكر اللبناىن  ،حبور الشعر العريب  ،غزي ميوت  43
 .  31ص. ...، القواعد العروضية ،حممد بن فالح املطريي  44
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 حبر املقتضب  (13

ثالثة    الشطر  وكل  تفعيالت  ستة  من  تتكون  تفاعيله  أصل 
 تفعيالت :  

 مفعوالت مستفعلن مستفعلن * مفعوالت مستفعلن مستفعلن  
املستعمل   وزنه  أما  مستعمل.  غري  وجواب   ولكنه  جمزوءا    فهو 

 45وتفعيالته كما أييت: مفعوالت مستفعلن مفعوالت مستفعلن. 
مثل    واحد  ضرب  و  مطوية  وهو  واحد  عروض  املقتضب  كان 

العلل.   46عروضه. من  وال  الزحافات  من  يدخلها  أن  ميكن  املقتضب  وإن 
 47أما الزحاف يدخلها اخلنب والطي.

 
 حبر اجملتث (14
 أصل تفاعيله تتكون من ستة تفعيالت:   
 ن فاعالتن فاعالتن * مستفع لن فاعالتن فاعالتنمستفع ل 
ومّسى     تفعيالت.  أربعة  من  يتكون  الذي  جمزوءا  إال  يستخدم  وال 

على  لن  مستفع  بتقدمي  اخلفيف  حبر  من  اقتطع  أي  اجتث  ألنه  جمتثا 
 48فاعالتن. وهذا البحر له عروض وضرب واحد أي صحيحة.

من     يدخلها  أن  ميكن  البحر  هذا  أما  إن  والعلل.  الزحافات 
 49وأما العلة تدخلها التشعيث. ،لزحاف يدخلها اخلنب والكف والشكلا

 
 

  .  186ص. ...، حبور الشعر ،غزي ميوت  45
  .  78ص. ...، القواعد العروضية ،حممد بن فالح املطريي  46

 .  31ص. ...، القواعد العروضية ،حممد بن فالح املطريي  47
 .  115ص. ...، املرشد الوايف ، حممد بن حسن بن عثمان 48
 .  34-31ص. ...، القاعد العروضية ،حممد بن فالح املطريي  49
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 حبر املتقارب  (15
 أصل تفاعيله تتكون من مثانية تفعيالت:   
 فعولن فعولن فعولن فعولن * فعولن فعولن فعولن فعولن 
أواتدهومّسى     من  أسبابه  لقرب  سبب    ، ابملتقارب  وتدين  فبني كل 

أضرب  وأربعة  صحيحة  واحد  عروض  التام  وللمتقارب  واحد.  وهم     خفيف 
وأبرت وحمذوف  مقصور  و  واحد    ، صحيح  عروض  له  اجملزوء  املتقارب  وأما 

 50حمذوفة وضرابن ومها حمذوف ومبتور. 
و    الزحافات  من  يدخلها  أن  ميكن  املتقارب  حبر  وأما  إن  العلل. 

 51أما العلة تدخلها الذف والقصر والبرت.و  ،الزحاف يدخلها القبض
 

 حبر املتدارك  (16
 أصل تفاعيله تتكون من مثانية تفعيالت:  
 فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن * فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن  
بفتح الراء   ابملتدارك  تدارك به على   ألن األخفش األوسط  ،ومّسى 

النه تدارك املتقارب    ، ويسمى أيضا املتدارك بكسر الراء  ،اخلليل الذي أمهله
 ألنه خرج منه بتقدمي السبب على الوتد.   ،أي التحق به

املتدارك   واجملزوء.  التام  املتدارك  مها  نوعان  البحر  له    وهذا  التام 
عروض صحيحة   له  اجملزوء  املتدارك  وأما  صحيح.  وضرب  صحيحة  عروض 

إن البحر املتدارك ميكن    52مرفل ومذال.وخمبون   وثالثة أضرب وهم صحيح 

 
 .  120-119ص.  ...، املرشد الوايف  ،حممد بن حسن بن عثمان   50
  .  35-31ص. ...، القاعد العروضية ،حممد بن فالح املطريي  51
 . 126-124ص. ...، املرشد الوايف ، حسن بن عثمان حممد بن 52
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الزحافات   من  يدخلها  اخلنبأن  يدخلها  الزحاف  أما  والعلة    ،والعلل. 
 53تدخلها الرتفيل والتذييل والتشعيث. 

 
 الزحاف .ب

اإلسراع   هو  لغة  الزحاف  هو    ،إن  يتناول  وإصطالحا  تغيري  كل 
األسباب  الساكن.   ،ثواين  حذف  أو  حذفه  أو  املتحرك  بتسكني   54ويكون 

ولكونه خمتصا بثواين األسباب ال تراه يتناول من التفعيلة إال الرف الثاين أو  
 55الرابع أو اخلامس أو السابع.

 كان الزحاف نوعان:    
مثانية   (1 وهو  واحد  تغيري  التفعيلة  يف  إذا كان  وذلك  هو  املفرد  الزحاف 

 أنواع: 
هو .أ التفعيلة  اخلنب  من  املتحرك  الثاىن  مستفعلن    ،حذف  مثاله 

 تصري متفعلن. 
مثاله متفاعلن   ، سكني الثاىن املتحرك من التفعيلةاإلضمار هو تب(  

 تصري مْتفاعلن. 
 مثاله متفاعلن تصري مفاعلن.  ،الوقص هو حذف الثاىن املتحرك( ج

التسفعيلة  (د من  الساكن  الرابع  حذف  تصري و   الطي  مستفعلن  مثاله 
 مستعلن. 

ومثاله مفاعيلن   ،و حذف اخلامس الساكن من التفعيلةالقبض ه  (ه
 تصري مفاعلن. 

 
 .  35-31ص....، القاعد العروضية ،حممد بن فالح املطريي  53
 .  31ص. ...، هدى سبيلأ، حممود مصطفى  54
 .  33ص.. ...، هدى سبيلأ، حممود مصطفى  55
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هو  (و التفعيلة  العقل  من  املتحرك  اخلامس  مفاعلنت   ،حذف  ومثاله 
 تصري مفاعنت. 

املتحرك  (ز اخلامس  تسكني  هو  تصري   ،العصب  مفاعلنت  ومثاله 
 مفاعْلنت.

ومثله   (ح التفغيلة  آخر  من  الساكن  السابع  حذف  هو  الكف 
 فاعالتن تصري فاعالت.

  
وذل  (2 املركب:  أو  املزدوج  زحافانالزحاف  التفعيلة  يف  يكون  عندما    ، ك 

 وهو أربعة أنواع:
ا  (أ حذف  أي  واخلنب  الطي  اجتماع  هو  الساكن اخلبل  والرابع  لثاىن 

 ومثله مستفعلن فتصري متعلن.  ،من التفعيل
املتحرك   (ب  الثاىن  تسكني  أي  والطي  اإلضمار  اجتماع  هو    اخلزل 

التفعيلة من  الساكن  الرابع  فتصري   ،وحذف  متفاعلن  ومثله 
 مْتفعلن. 

الثا  (ج حذف  أي  والكف  اخلنب  اجتماع  هو  والسابع  الشكل  ىن 
 ومثله فاعالتن فتصري فعالُت. ،الساكنني من التفعيلة

تسكني اخلامس وحذف النقص هو اجتماع العصب والكف أي    (د
 56ومثله مفاعلنت فتصري مفاعْلُت.  ،السابع الساكن

 
 ج.العلة

األسباب      يعرتي  تغيري  هي  واصطالحا  "املرض"  لغة  العلة  إن 
وضروهب القصيدة  أعاريض  يف  الواقعة  على واألواتد  الزم  التغيري  وهذا  او 

 
 .  32-28ص. ...، املرشد الوايف ، حممد بن حسن بن عثمان 56
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أبيات    ،األغلب سائر  يف  التزامه  وجب  ضربه  أو  بيت  عروض  لق  إذا 
 القصيدة. إن العلة قسمني:

 وهي ثالث:  ،علل الزايدة (1
و  (أ جمموع الرتفيل  وتد  على  خفيف  سبب  زايدة  مستفعلن    ،هو  مثله 

 تصري مستفعالتن.
و  (ب  جمموع التذييل  وتد  على  ساكن  حرف  زايدة  ومثله   ،هو 

 مستفعلن تصري مستفعالْن. 
خفيفالتسبيغ    (ج سبب  على  ساكن  حرف  زايدة  ومثله    ،وهو 

 فاعالتن تصري فاعالاتْن. 
 وهي تسع: ،ععل النقص (2

وهو  (أ التفعيلة  الذف  آخر  من  خفيف  سبب  ومثله   ،إسقاط 
 مفاعيلن فتصري مفاعْي.

اخلامس   (ب  تسكني  أي  والذف  العصب  جمموع  وهو  القطف 
التفعيلةاملتحرك   آخر  من  خفيف  سبب  حذف  ومثله    ،مث 

 مفاعلنت فتصري مفاعْل. 
إسقاط  (ج وهو  اخلفيف  القصر  السبب  أوله  اثين  ومثله    ، وإسكان 

 مفاعيلن فتصري مفاعْيْل. 
اجملموع   (د الوتد  آخر  حذف  وهو  اث   القطع  ومثله    ،نيه وإسكان 

 ن فتصري فاعْل. فاعل 
اجملموع كله  (ه الوتد  حذف  وهو  فتصري    ، الذذ  متفاعلن  ومثله 

 متفا.
حذ  (و وهو  التفعيلةالصلم  آخر  من  املفروق  الوتد  ومثله   ،ف 

 مفعوالُت فتصري مْفعْو.



19 
 

 

املفروق  (ز الوتد  آخر  وهو حذف  فتصري    ، الكسف  مفعوالُت  ومثله 
 مفعوال.

آخر  (ح تسكني  هوه  املفروق  الوقف  فتصري    ، الوتد  مفعوالُت  ومثله 
 مفعوالْت. 

والقطع  (ط الذف  من  ترتكب  وهو  فتصري   ،البرت  فاعالتن  ومثله 
 57فاعْل. 

 
 د.الزحاف اجلارية جمرى العلة 

والضرب  العروض  يصيب  الزحاف  القصيدة    ،هناك  يف  فيلتزم 
 اعه:وأنو  ،ويسمى الزحاف اجلارى جمرى العلة ،بكاملها

أنو  (1 بعض  يف  الذفاخلنب  مبصاحبة  املديد  فاعالن    ، اع  فيه    –فتصبح 
 فعال.

 فاعلن فتصبح فعلن.   ،اخلنب يف عروض البسيط  (2
البسيط  (3 خملع  ضرب  و  عروض  يف  متفعلن   ،اخلنب  فتصبح  مستفعلن 

 وتنقل إىل فعولن.
وضربها  (4 اخلفيف  جمزوء  عروض  يف  القصر  ،خلنب  مبصاحبة   ،وذلك 

 مستفع لن فتصبح متفعْل. 
 مفاعيلن فتصبح مفاعلن.  ،الطويلالقبض يف عروض   (5
الوافرال  (6 جمزوء  ضرىب  من  نوع  يف  مفاعْلنْت    ،عصب  فتصبح  مفاعلنت 

 وتنقل إىل مفاعيلن. 
متفاعلن فتصبح مْتفا   ،صاحبة الذذ يف بعض أنواع الكاملاإلضمار مب  (7

 وتنفل إىل فْعلن. 

 
 .  129-128ص. ...، العروض الواضح ،امشي حممد علي اهل 57
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مبص  (8 وضربهالطي  السريع  عروض  يف  الكشف  فتصبح   ، احبة  مفعوالت 
 مفعال وتنقل إىل فاعلن. 

وضربه  (9 املنسرح  عروض  يف  إىل    ،الطي  وتنقل  مستعلن  فتصبح  مستفعلن 
 مفتعلن. 

وضربه(  10 املقتضب  عروض  يف  وتنقل   ، الطي  مستعلن  فتصبح  مستفعلن 
 إىل مفتعلن. 

مفعوالت فتصبح   ،احبة الكشف يف عروض السريع وضربهاخلبل مبص(  11
 58معال وتنقل إىل فعلن. 

 
 ه.العلة اجلارية جمرى الزحاف

الز    جمرى  جتري  العلل  من  طائفة  خمتصة  وهناك  فهي  حاف 
واألضرب  الزمة  ،ابألعاريض  غري  جيب    .وهي  مل  لشاعر  عرضت  ما  فإذا 

تس  هنا كانت  ومن  القصيدة.  األبيات  سائر  يف  التزامها  العلل عليه  ميتها 
 وهي عشر: ،اجلارية جمرى الزحاف

اثنيه   (1 أو  اجملموع  الوتد  أول  حذف  وهو  فتصري   ،التشعيث  فاعلن  ومثله 
 فالن.

يف   (2 عجزه  أول  أو  البيت  صدر  أول  يف  أكثر  أو  حرف  زايدة  وهو  اخلزم 
 بعض البحور.  

 ومثله فعولن فتصري عولن.  ، اخلرم وهو حذف أو الوتد اجملموع  (3
ال  (4 أول  حذف  أي  والقبض  اخلرم  من  مركب  وهو  و  الثرم  اجملموع  وتد 

 ومثله فعولن فتصري عوُل.  ،حذف اخلامس الساكن

 
 .  36-35ص. ...، املرشد الوايف  ،حممدبن حسن بن عثمان  58
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الثرم  (5 مثل  وهو  وهو  خاصة  ،الشرت  "مفاعيلن  يلحق  فتصبح    ، ولكنه 
 فاعلْن. 

م (6 اخلرم  وهو  اجملموعاخلرب  الوتد  أول  حذف  أي  الكف  وحذف    ،ع 
 ومثله مفاعيلن فتصري فاعيُل. ،السابع الساكن

اخلرم  (7 مثل  وهو  خاصة   ،العضب  "مفاعلنت"  يلحق  فتصبح    ،ولكنه 
 فاعلنت. 

اخلرم    (8 من  مركب  وهو  اجملمالقصم  الوتد  أو  حذف  أي    ، وعوالعصب 
 ومثله مفاعلنت فتصري فاعْلنت. ،وتسكني اخلامس املتحرك

اخلرم    (9 من  مركب  وهو  اجملموعاجلمم  الوتد  أول  حذف  أي    ، والعقل 
 ومثله مفاعلنت فتصري فاعنت. ،وحذف اخلامس املتحرك

وهو مركب من اخلرم  (  10   ، والنقص أي حذف أول الوتد اجملموعالعقص 
اخل وحذف  وتسكني  املتحرك  الساكنامس  مفاعلنت    ،السابع  ومثله 

 59فتصري فاعْلُت.
 
 علم القوايف .2

 معناها  .أ
العنوق.   وراء  أي  قواف  مجعها  القافية  من كلمة  لغة  القوايف  كان 

 ،ليت تكون يف أواخر أبيات القصيدةوالقافية إمجاال هي املقاطع الصوتية ا
 60وهي املقاطع اليت يلزم تكرار نوعها يف كل بيت. 

  فالقافية   ،ان مها القافية املقيدة واملطلقةإن القافية تنقسم إىل قسم
الروي ساكنة  ما كانت  هي  مردفة  ،املقيدة  يف كلمة    ،سواء كانت  كما 

 
 .   131-130ص. ...، العروض الواضح ،حممد على اهلامشي  59
 .  93ص. ...، دراسات يف علم  ،عبدهللا درويش  60
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أي بعد رويها وصل    ،كانت متحركة الروي  زماْن. والقافية املطلقة هي ما
 61لمة األمُل والعمُل.إبشباع كما يف ك

 
 حروف القافية .ب

 كانت الروف القافية املستخدمة تتكون من ستة أحرف كما يلي:  
البيت  الروي (1 هبا  ينتهي  اليت  النغمة  يف    ، هو  تكراره  الشاعر  ويلتزم 

القصيدةأب القصيدة  ،يات  آخر  القصيدة  ،وموقعه  تنسب   ،وإليه 
األخ حرفها  إن كان  المية  قصيدة  يكون  فيقال  ال  والروى  الما.  ري 

مد  هاء  حرف  يف كلمة   ، وال  رواي  ومثله  اهلاء  فليست    ، "بعيدها" 
 وإمنا هو الدال.

أشبعت   (2 مد  حرف  من  الروى  بعد  جاء  ما  هو  حركة  الوصل  به 
الروى  وليت  هاء  أو  أو    ،الروى  واوا  أو  ألفا  يكون  قد  املد  وحرف 

يف   ومثله  الباء  ايء.  بعد  يقع  الذي  األلف  فحرف  "أصااب"  الكلمة 
 وصال. 

املتحرك (3 الوصل  هاء  يلي  مد  حرف  هو  ألنه    ،ةاخلروج  بذلك  مّسى 
البيت من  به  "أذكرُه"   ،خيرج  يف  "تعيدها"والواو  يف  األلف  ومثاله 

 والياء يف "نعلِه". 
لني (4 أو  مد  حرف  هو  بينهما  ،الردف  فاصل  دون  الروي  قبل    ، يقع 

الروى خلف  لوقوعه  بذلك  الدابة  ، ومّسى  راكب  خخلف    ، كالردف 
 ومثال حرف املد يف الكلمة : رحْيُل. 

 
 .  165-164ص. ...، علم العروض ، يقتعبد العزيز ع 61
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ال (5 وبني  بينها  ألف  هو  يسّمى التأسيس  متحرك  واحد  حرف  روى 
أتسيسا   ،الدخيل األلف  هذه  حروف    ،ومسّيت  مجيع  على  لتقّدمها 

 ومثله يف "املكارم".  ،ء فأشبهت ُأّس البنا ،القافية
املتحر  (6 الرف  هو  التأسيسالدخيل  وألف  الروى  بني  الفاصل    ، ك 

القافية  وهذا لوازم  من  كان  وإن  بعينه    ، الرف  التزامه  يف  بالزم 
األخرى  ،القصيدة القافية  حروف  خبالف  بذلك   ، وذلك  مّسى  وقد 

بيت الشروط  لوقوعه  عن  جملموعة  خاضعني  ال    ،حرفني  أنه  حني  يف 
 62فشابه الدخيل على القوم. ،خيضع لشروط مماثلة

 
 ج.حركات القافية

 الركات القافية تتكون من ستة انواع وهي كما يلي:   إن  
املطلع   (1 الروي  حركة  هي  املتحركاجملرى  يف    ، أي  الالم  كضمة 

 "ُعْزُل".
حر  (2 هو  الوصل  النفاذ  هاء  الرويّ كة  بعد  اهلاء    ،الواقعة  فتحة  ومثله 

 يف "عاّلمها".  
الردفالذ (3 يسبق  الذي  الرف  حركة  هو  الصاد ،  و  فتحة  ومثله 

 يف "أصااب". 
 ومثله كسرة الكاف يف "الكواكب".، اإلشباع هو حركة الدخيل (4
ألف   (5 قبل  الفتحة  هو  يف    ،التأسيسالرّس  الواو  كفتحة 

 "الكواكب".
االتوج (6 قبل  ما  حركة  هو  املقّيديه  زيد    ،لروي  بن  عدي  قول  ومثاله 

 العبادي:  
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 63لست إن سلمى أنتين دارها * سامعا فيها إىل قول أحْد.  
 

 د. عيوب القافية
الطاء   (1 مثل  املخرج  يف  متقاربة  حبروف  الروي  اختالف  هو  اإلكفاء 

 والدال يف " وسطا,العندا". 
ا  (2 يف  متباعدة  حبروف  الروى  اختالف  هي  الالم اإلجازة  مثل  ملخرج 

 وذميم".    ،وامليم يف "قليل
القصيدة   (3 يف  والكسر  الضّم  بني  الروى  حركة  اختالف  هو  اإلقواء 

 الواحدة.  
اختال  (4 هو  "اإلصراف  الروى  حركة  أو ف  الضّم  مع  ابلفتح  اجملرى" 

 الكسر.
أقله    (5 فاصل  غري  من  ومعناها  بلفظها  الروى  تكرار كلمة  هو  اإليطاء 

 سبعة أبيات.  
 التضمني هو تعليق قافية البيت بصدر البيت الذي بعده.    (6
يق  (7 عيب  أو  اختالف  هو  أحرف  السناد  من  الروى  قبل  فيما  ع 

 وهو أنواع:  ،وحركات 
الردفس (أ مرّدفا  ناد  بيت  يكون  أن  مردف  ،هو  عري    ،وآخر 

 كقول الشاعر:
 إذا كنت يف حاجة مرسال * فأرسل حكيما وال توصه 

 وإن انصح منك يوما دان * فال تنأ عنه وال تقصه 
هو مردفا  األول  البيت  جاء  قبل   فقد  يقع  الذي  الواو 

 واآلخر غري مردف. ،الروى الصاد

 
 .  140-139ص. ...، العروض الواضح ،حممد على اهلامشي  63
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التأسيس   (ب  اآلخر  سناد  دون  البيتني  أحد  أتسيس  كقول   ،هو 
 الشاعر: 

وهو  دمعه  جيزى  املزن  من   * منظرا  أحسن  كان  شيئا  فلم 
 ضاحك 

األابرق   وأرواح  رابه   * تبّسمت  قد  الذي  الروض  على  مرران 
 تسفك

الكاف هنا  أتسيس  ، فالروى  ألف  البيت   ، وقبلها  ولكن 
 الثاين خالفها  

الدخ (  ج حركة  اختالف  هو  اإلشباع  مث كسناد  الباء يل  سرة 
 وتواضع" يف قول الشاعر:  ،وضم الضاد يف "األصابع 

اليدين    يف  تتكافا  وما   * خالهلم  شىّت  الناس  يتكافا  وهل 
 اأَلَصاِبعِ 

 يبّجل إجالال ويكرب هيبة * أصيل الجا فيه تقى َوتَ َواُضعُ 
بيت  يف  وأما  الباء   هو كسرة  األول  بيت  يف  فالدخيل 

 الثاين هو ضم الضاد. 
حبركتني  (  د الردف  قبل  ما  حركة  اختالف  هو  الذو  سناد 

الثقل   يف  والضم"متباعدتني  "الفتح  أو  والكسر"  مثل    ،"الفتح 
 قول الشاعر: 

 حتربك القبائل من معاد * إذا عّدوا سعاية أّولينا  
 أبان النازلون بكل تغر * وأان الضاربون إذا التقينا  

الياء هو  الردف  الركة    ، فحرف  اختلفت  وقد 
مكسورة  ،قبله األول  البيت  يف  يف   ،فجاءت  وجاءت 

 البيت الثاين مفتوحة.  
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أي الساكن مثل    ،ملقيدما قبل الروى ا  سناد التوجيه هو حركة   (ه
له  الشاعر  ألن  بذلك  مّسى  يقل"  "مل  قولك:  يف  القاف  ضمة 

 64الق أن يوجهه إىل أي جهة شاء من الركات.
 

 و. منهج البحث
 نوع البحث .1

املكتبية   الدراسة  هو  الباحث  استخدمه  الذي  البحث  نوع  إن 
(Library Research) البحث من  النوع  هبذا  ويتعلم   ،.  الباحث  يقرأ 

 ويدرس كل املصادر أو املواد املتعلقة مبوضوع هذا البحث.
 

 مصدر البياانت .2
فهما البيانة    ،قسم إىل قسمنينأما البياانت املستخدمة يف هذا البحث فت

يف   هنا  الباحث  استخدمها  اليت  األساسية  والبيانة  الثانوية.  والبيانة  االساسية 
األ سهل  ابن  ديوان  البحث  دارهذا  نشره  الذي  العلمية  ندلسى    ، الكتب 

عال2003سنة    ،لبنان  ،بريوت  ذات  مراجع  هي  الثانوية  والبيانة  ابلبيانة  .  قة 
 املقاالت والنشرات واجملالت املتعلقة هبذا البحث. ،األساسية منها الكتب

 
 منهج حتليل البياانت تقنيتها .3

فهو   البحث  هذا  املستخدم  البياانت  حتليل  منهج  عروضية  أما  حتليلية 
العروض  ابستخدام  البحث  هذا  يف  البياانت  حتليل  يف  التقنية  وأما  وقويف. 

 والقوايف فهو كما يلي: 
 كتابة البيت الشعر إمالئًيا.  .أ
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 كتابة البيت الشعر عروضيا. .ب 
 يعطي رمز الركات والساكن. .ج

 حتديد التفعيالت أو األوزان. .د
 بيت الشعر.حتديد البحور والزحافات والعلل املوجودة يف ال .ه

 حتديد الروف القافية والركات والعيوب املوجودة يف البيت الشعر. . و
 

 ز. نظام البحث 
والصول البحث  عملية  البحث  لتسحيل  هلذا  األساسية  الفكرة  قسم   ،إىل 

مبوضوع   تتعلق  مشاكل  ويدرس  يشرح  منها  بينما كل  أبواب  أربعة  البحث  هذا  الباحث 
واألبواب  األول  الباب  البحث.  نظام    هذا  ينتج  حىت  متناسب  وجه  على  تركب  األخرى 

 البحث كما يلي:  
األول وأهداف   الباب  املسألة  وحتديد  املسألة  خلفية  على  حتتوى  الىت  مقدمة 

 نظام البحث.طار النظري. بعده منهج البحث و ومنافعه واضحة والتحقيق املكتيب واإل
 وديوانه ابن سهل األندلسي على  ىحيتو  الباب الثان 

الثالث عروضية    ىحيتو   الباب  األندلسى  سهل  ابن  ديوان  أشعار  حتليل  على 
 وقافوية.

   .واالقرتاحات  اخلالصة يشتمل على االختتام الباب الرابع



الرابع  بابال  

 ختتاماال

 

 اخلالصة   .أ
 علم العروض  .1

والتاء   والباء  اهلمزة  قافية  ديوانه خاصة يف  األندلسى يف  ابن سهل  كان 
 :  ةواحلاء والدال يستخدم البحور التالي 

وفيه (أ الطويل,  ومقبوض   حبر  حمذوف  أضرب  وثالثة  مقبوضة  عروض 
 احلذف.  وصحيح. ويف احلشو زحاف القبض. ويف الضرب علة 

واحد (ب  عروض  وفيه  البسيط,  ويف  خمب  ةحبر  وصحيح.  خمبون  وضرابن  ونة 
 علة فيه. زحاف اخلنب وال توجد  شواحل

زحاف  شو  احلحبر الوافر, وفيه عروض مقطوفة وضرب مثل عروضه. ويف  ج(  
 العروض والضرب علة القطف. العصب, ويف

ثالثة صحيحة ومضمرة ومقطوعة وأربعة أضرب حبر الكامل, وفيه عروض  د(  
اإلضمار  ويف احلشو زحاف  صحيح ومقطوع ومضمر ومقطوع مضمر.  

 ويف الضرب علة القطف والقطع. 
وضه(   مكشوفة  مطوية  عروض  وفيه  السريع,  احلشو ر حبر  ويف  أصلم.  ب 

العروض زحاف الكشف ويف الضرب زحاف  زحاف الطي واخلنب, ويف  
 الصلم. 



97 
 

ويف  و(   عروضه.  مثل  ضرابن  وخمبونة  صحيحة  عروضان  وفيه  اجملتث,  حبر 
 احلشو زحاف اخلنب وال علة يف العروض والضرب فيه.

اعتمادا على املذكور, نرى أن ابن سهل األندلسي نظم أشعاره يف ديوانه  
 تنظيما مستقيما على القواعد العروضية. 

 علم القوايف .2
ة  بن سهل األندلسى خاصة يف قافية اهلمز يف ديوان اواحد    ب عي   يوجد

واحلاء  والتاء  التأسيسوهي    والدال  والباء  عي.  سناد  املوجودة ومن  القافية  يف   ب 
ال   األندلسي  ابن سهل  قليلة جدا ديوان  العيوب  أن  إذ  القصيدة  ينقص جودة 

   ابلنسبة إىل كثرة القصائد املبحوثة فيها. 
 اإلقرتاحات  .ب

إن هذا البحث ال خيلو من االحنرافات والنقصان واألخطاء سواء كانت من  
جهة الكتابة أو املضمونة. وألجل ذلك رجا الباحث منكم أيها القراء االنتقادات 

 والتصويبات واالقرتاحات إصالحا إلمتام هذا البحث.
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