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 علم العروض

هو العلم الذي ٌدرس موسٌمى الشعر, وٌتناول البحور واألوزان والمماطع والتفعٌالت 

 التً تتكون من المماطع, ووضع علم العروض هو الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي.

 المصطلحات العروضية

 البٌت :هو سطر من الشعر ٌتألف من شطرٌن متساوٌٌن فً عدد التفعٌالت  -ٔ

 العروضٌة

 الّصدر: هو الشطر األول فً البٌت -ٕ

 

 العجز: الشطر الثانً من البٌت -ٖ

 

  التفعٌلة :عدد من المماطع تشكل وحدة صوتٌة أو موسٌمٌة -ٗ

 

 العروض: التفعٌلة األخٌرة من الصدر -٘

 

 جزالضرب: التفعٌلة األخٌرة من الع -ٙ

 

 البحر: هو الوزن الذي ٌتألف منه بت الشعر -7

 

 الوزن :هو النظام الذي تتألف منه التفاعٌل العروضٌة -8

  

 اإلٌماع: هو أشمل من الوزن اذ ٌتألف من الوزن -9

 الروي:هو الحرف الذي تُبنى علٌه المصٌدة-ٓٔ

 المافٌة:هً تلن األصوات التً تتكرر فً نهاٌة األبٌات فً المصٌدة-ٔٔ

 

 الممطع:هو الوحدة العروضٌة أو الوزنٌة الصغرى فً التفعٌلة-ٕٔ

 المصٌدة: هً مجموعة من األبٌات -ٖٔ
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 األراجٌز لصائده وتسمى العربً, الشعر بحور من معروف بحر هو األراجٌز: -ٗٔ

 راجزا: لائله وٌسمى أرجوزة, ومفردها

 ... وهً:  الصافٌة البُحور البحور الصافٌة: -7ٔ

 المتدارن/  المتمارب/  الرمل/  الرجز/  الهزج/  الكامل

 

 تصنف المقاطع العروضية في النطق إلى ثالثة أنواع:

 الممطع المصٌر : ونرمز له )ب( مثل ب   - أ

 ( مثل ب ا-الممطع الطوٌل : ونرمز الٌه) - ب

 

 وٌموم التمطٌع على ركنٌن 

 اذاــه ---------ذاــما ٌنطك ٌكتب , مثل : ه - أ

 وـــذهب----------واـــال ٌنطك من الحرف ال ٌكتب, مثل: ذهبما  - ب

 

 أّما الحروف التي تزاد فهي:

 

 فلمن -التنوٌن , مثل: للم   -ٔ

 شْدد   -الحرف المشدد ٌفن , مثل شد   -ٕ

 حركة الضمٌر للمفرد المذكر الغائب إذا أشبعت ُكتبت حركة متجانسة لها -ٖ

 بهً –لهو    بِه  -مثل: له

 داوود -االسماء , مثل :داودالواو فً بعض  -ٗ

 الكن -هذا  ,لكن –األلف , نحو: هذا  -٘

صاحً  –هندو ,حاحِ  –حركة حرف الروي : تكتب مجانسا لها , مثل: هنُد  -ٙ

 باعا -,باع  
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 أّما الحروف التي تحذف:

 

 تحذف الواو , مثل: عمرو -ٔ

 تحذف ٌاء المنموص وألف الممصور غٌر المنونٌن عندما ٌلٌها ساكن -ٕ

 الفتلكرٌم -----مثل: الفتى الكرٌم        

 واِدْلضا----وادي الغضا      

 تحذف االلف والٌاء من أواخر حروف الجر )الى, على , فً( عندما ٌلٌها ساكن -ٖ

 فِْدد ار -----الْلمدس    فً الدار---مثل: الى المدس      

 -بِسِمن  , طلع البدر -فنطلك , باسمن -تحذف همزة الوصل , مثل :فانطلفْ  -ٗ

 طلعلبدر

 

 التفعٌالت العروضٌة

 للعروض ثمانً تفعٌالت أصلٌة تتكون من عدد من المماطع وهى:

 - -ب  ف عُولُن

ف اِعٌلُن  - - -ب م 

 -ب ب  -ب  ُمف اع لُتن

 - -ب - ف اِعالتُن

 -ب - ف اِعلُن

 -ب-- ُمْست ْفِعلُن

 -ب-ب ب ُمت ف اِعلُن

ْفعُوالتُ   ب--- م 

 

 مالحظة
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فً الكتابة العروضٌة ما ٌنطك ٌكتب, وما ال ٌنطك ال ٌكتب و تتألف من ممطعٌن ممطع 

 (-طوٌل ونعبّر عنه عروضاً  )ب( وممطع لصٌر ونعبّر عنه)

 مثل: ووجٍه له دٌباجة  لرشٌّة      به تُكشف البلوى وٌستنزُل الم ْطرُ 

 / / تُنْ و/ وجـْ / هْن     لـ  هو/ دي /با     جـ  /تُْن /ُق    ر  ًْ /ي   ِش

    -ب  –ب       ب  –ب             - - -ب             - -ب 

 فعولن            مفاعٌلن             فعول           مفاِعلن 

/لُْل/ل ْط/ رو  بـ / هً / تُْن      ش  / فُْل/ ب ْل/وى    و  / ٌُْس / ت ْن   ز 

  - - -ب           - -ب              - - -ب               - -ب 

 فعولن              مفاعٌلن              فعول            مفاعٌلُن

  

 البحور لطلبة التوجٌهً المستوى الرابع )العلمً ,األدبً, األدرة المعلوماتٌة(

 البحور ستة عشر  بحراً ومنها:

 : من البحور المركبة إذ ٌبنى على نوعٌن من التفاعٌل هما:الوافربحر  -ٔ

 (- -( وفعولن )ب-ب ب  -فاعلتن)ب م

 ومفتاحه        

 بحور الشعر وافرها جمٌل         مفاعلتن مفاعلتن فعولن

 

 ووزنه         

 مفاعلتن مفاعلتن فعولن         مفاعلتن مفاعلتن فعولن )

    ( - - ب/ - ب ب -ب/  - ب ب – ب        - -/ب  -ب ب  -/ ب -ب ب  –)ب 

      

 المافٌة
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ون ممطعاً موسٌمٌاً واحداً, ٌرتكز علٌه الشاعر فً البٌت  هً مجموعة من األصوات تُّكِ

 االول فً المصٌدة وٌكرّره فً نهاٌة أبٌات المصٌدة كلها

 مثال:

 لوال العمول لكان أدنى ضٌغم        أدنى إلى شرف من اإلنسان 

 فالحرف )سان( من كلمة اإلنسان , هً المافٌة كما عرفها الخلٌل بن أحمد 

 حدود المافٌة

عند الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي : ّحدها ما بٌن أخر حرف ساكن من البٌت الى أول 

 ساكن ٌلٌه مع المتحرن الذي لبل  الساكن

 فالس بالرجلمثال: ما أجمل الّدٌن والّدنٌا إذا اجتمعا       وألبح الكفر واإل

 

 

 أنواع المافٌة

 

 المافٌة المطلمة: وهً التً ٌكون حرف روٌها متحركاً . -ٔ

 مثال: حالوة روحه رلصت به        فأجبتهم ما كّل رلص طربُ 

 

 المافٌة الممٌّدة: وهً ما كان حرف الروي فٌها ساكناً . -ٕ

 ال تمل أصلً وفصلً أبدا        إنما أصل الفتى ما لد حصلْ 

 

 ال : إنً أرى فأرى جموعاً جّمةً      لكنّــــــها  تحٌا بال ألبابمث 

 

 و إذا خامر الهوى للب  صب          فعلٌه لكّلِ عٌِن دلٌل         

 شعر التفعٌلة
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هو الشعر الذي ٌعتمد على وحدة التفعٌلة وٌتحّرر من االلتزام بالمافٌة والّروي فهو شعر 

, بل ٌتغٌر عدد التفعٌالت فٌه من شطر إلى شطر ذو شطٍر واحد لٌس له طول ثابت 

 وفك لانون عروضً خاص.

 وغالباً ما ٌنظم على البحور المعروفة, ومنها

 البحور الصافٌة: وهً التً ٌتألف شطرها من تكرار تفعٌلة واحدة وهً: 

 

 بحر الكامل:   متفاعلن  متفاعلن  متفاعلن        متفاعلن  متفاعلن  متفاعلن  -ٔ

 –ب  –/ ب ب  -ب  –ب ب /  -ب  –ب ب      -ب  –ب ب   /-ب  –/  ب ب -ب  –ب  ب    

 

 بحر الرجز :   مستفعلن مستفعلن مستفعلن          مستفعلن مستفعلن مستفعلن -ٕ

      -ب  - -/ -ب  - -/  –ب  - -/ -ب--       -ب  - -/ -ب  - -/  –ب  - -/ -ب--

 

 اعلن       مفاعلن  مفاعلن  مفاعلنبحر الهزج: مفاعلن  مفاعلن  مف -ٖ

 - -/ ب  - -/ب  - - -ب                    - -/ ب  - -/ب  - - -ب 

 

 بحر التمارب: فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن        فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن -ٗ

 - -/ ب - -/ ب - -/ ب - -ب            - -/ ب - -/ ب - -/ ب - -/ ب - -ب        

 

 فاعالتن  فاعالتن  فاعالتن فاعالتن  فاعالتن     فاعالتن   فاعالتن بحر الرمل: فاعالتن -٘

 - -ب -/- -ب -/- -ب -/- -ب           - -ب -/- -ب -/- -ب -/- -ب -             

 

 فاعلن  فاعلن فاعلن  فاعلن فاعلن  فاعلن فاعلن  فاعلن     بحر المتدارن :  -ٙ

 -ب-/-ب-/-ب-/-ب-                     -ب-/-ب-/-ب-/-ب-                  
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 مفاعلتن  مفاعلتن  مفاعلتن          بحر الوافر: مفاعلتن  مفاعلتن  مفاعلتن         -7          

 -ب ب –/ ب -ب ب –/ ب -ب ب –ب       -ب ب –/ ب -ب ب –/ ب -ب ب –ب          

 

 خٌل ساعة السحرمثال: عٌنان غابتا ن

 -/ب-ب--/-ب-/ب-ب--      

 

 أو شرفتان راح ٌنأى عنهما الممر     

 -/ب-ب--/-ب-/ب-ب--        
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