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:ABSTRACT 

  

Right from the emergence of the comparative linguistics, it 

divided into many branches such as comparative syntax, comparative 

morphology, comparative prosody etc. The article followed the 

comparative methodology dealing with the prosody of two languages, 

Arabic and Urdu. It analyzed their prosody in the light of the science 

the foundations of which were laid down by al-khalil ibn Ahmad al-

farahidi in the second century after hijra.  

The relations between Arabic and Urdu are old. After the conquest of 

sindh by Mohammad ibn-e-Qasim, interaction started between Arabs, 

the conquerors and sindis the subjects on both cultural and linguistic 

levels and when Islam spread in the Indian sub-continent prosody was 

introduced to its literature which welcomed its terminology to enter 

Urdu prosody. That is why we observe some prosodic meters 

common to the prosody of both the languages. There are also meters 

which are specific to each of them. Similarly, some prosodic feet are 

common to both the languages and others are specific to each of 

them. As for as the zihafat and ilal are concerned they have both 
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points of similarity and points of difference. By examination of the 

prosodic feet of Arabic, we come to the conclusion that some had 

access to Urdu prosody, especially those which were near to the 

nature of Urdu speakers. They are ramal, mutaqarib, khafif and rajaz.  

In addition there were some meters which were current in Arabic 

poetry, but they did not have access to Urdu poetry, such al-taweel, 

al-wafir and al-Baseet. Nevertheless there were some meters which 

were used on low scale. The article analyses these matters in the light 

of the prosody of both the languages. 

  

منذ أن نشأ علم اللغة املقارن، تفرع إىل أفرع كثرية مثل علم النحو املقارن وعلم 

الصرف املقارن وعلم العروض املقارن وغريها من العلوم، وقد سار هذا البحث مسار 

العربية واألردية، وقام بتحليل : املقارن حيث تناول عروضي اللغتني املتقاربتنياملنهج 

 . عروضهما الذي بىن أُسَسه اإلماُم اخلليل بن أمحد الفراهيدي يف القرن الثاين اهلجري

فإن العالقات بني العربية واألردية قدمية، وبعد فتح بالد السند حدث االحتكاك 

 املستوى الثقاىف واللغوى، وعندما انتشر اإلسالم ىف بالد واالختالط بني الشعبني على

الفرس وشبه القارة اهلندية والباكستانية دخل علم العروض العرىب أدَب هذه البالد، 

  . وأخذت مصطلحات العروض العرىب وحبوره طريَقها إىل العروض األردي

ختتص ومن مث نرى مقاطع عروضية تشرتك ىف كال العروضني وبعضها األخرى 

بواحد منهما، وكذلك التفاعيل العروضية جاءت مشرتكة بني العروضني، أما الزحافات 

وإذا نظرنا . والعلل فوجدت فيها أوجه التشابه وأوجه اخلالف ىف كال العروضني أيضا

إىل البحور العربية املتداولة بكثرة جند أن بعضها أخذت سبيلها إىل العروض األردي 

ة لكو�ا أقرب إىل طبائع أهل اللغة األردية وموسيقى حيث بدأت تستخدم بكثر 

وهناك حبور كانت شائعة ىف الشعر . شعرهم مثل الرمل واملتقارب واخلفيف والرجز

العرىب إال أن بعضها مل ينشد فيه يف الشعر األردوي إال على سبيل املثال حنو الطويل 

  . لوالوافر والبسيط، ومنها ما استخدمت فيه  بقلة مثل الكام
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   .وهذه حماولة لتحقيق هذا األمر وحتليله يف ضوء العروضني

  المقدمة

احلمد هللا الذى خلق اإلنسان وعلمه البيان، وأودعه أعظم آياته باختالف األلسنة 

﴿َوِمْن آيَاتِِه َخْلُق السََّمَواِت َواْألَْرِض َواْخِتَالُف : واأللوان، وقال لنبيه ىف كتابه الفرقان

       )22:الروم( . َوأَْلَواِنُكْم ِإنَّ ِيف َذِلَك َآليَاٍت لِْلَعاِلِمَني﴾أَْلِسَنِتُكمْ 

والصالة والسالم على سيد العرب والعجم حممد بن عبد اهللا خامت النبيني وإمام 

 :املرسلني و رمحة العاملني وبعد

فإن الدراسة املقارنة لفن العروض من أهم املباحث املكملة لدراسة األدب واللغة 

ىف األدبني العرىب واألردى، والشعر كما هو معروف فن العربية واألردية األول، وتعترب 

املوسيقى من أهم عناصره، وهو يطلب من الباحث أن يبذل قصارى جهده ىف تتبع 

العالقات بني اللغتني على امتداد التاريخ، والتعرف على مظاهر التأثري والتأثر بني 

  . غة بوجه عاماللغتني ىف جمال األدب والل

 العالقة يشتمل هذا املقال على مقدمة، ومتهيد، ومبحثني،وخامتة، تناول التمهيد

واملبحث األول حتدث عن املقاطع، والتفاعيل، والزحافات، والعلل بني العربية واألردية، 

الىت تقع ىف العروضني، واملبحث الثاىن اهتم بالبحور املتداولة بكثرة واخلامتة ذكرت أهم 

  .أسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يوفقىن خلدمة هذا املوضوع .نتائجال

  : التمهيد

  : العالقات بين العرب وشبه القارة الهندية والباكستانية

الصلة بني العرب واهلند قدمية ترجع إىل زمن أقدم من بعثة النيب صلى اهللا عليه 

  . وسلم، بل من بعثة املسيح عليه السالم

  :العالقات التجارية

العرب كانوا يأتون إىل اهلند وسرنديب بقصد التبادل التجارى، وهناك عديد من 

الكتب تذكر أمساء تلك األشياء الىت كانوا يشتنرو�ا من اهلند مثل الفلفل والزجنبيل 
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والعود اهلندى والتمر اهلندى، أما أهل اهلند فكانوا ميرون �م عندما كانوا يسافرون إىل 

  )1(.  كانت توصلهم كانت مترعرب بالد العربالغرب، ألن الطرق الىت

و�ذا نشأ التعارف بني أهل هذين البلدين، وتوثقت عالقا�م قبل بعثة النيب عليه 

 بعد فتوحات حممود -كما ذهب إىل ذلك البعض-السالم، ومل تبدأ هذه العالقات

  )2(. الغزنوى

  : العالقات السياسية

نا عمر رضي اهللا عنه حيث بعث بدأت العالقات السياسية ىف خالفة سيد

 حاليا، وأيضا جاء ىف خالفته عثمان ابن أىب العاص - مومباى-استكشافيا إىل تانه

الثقفى وايل البحرين وعمان، وعاد بغنائم كثرية غري أنه مل ينل رضا سيدنا عمر رضي 

  .اهللا عنه، ألنه قد غزا دون إذنه، وكان يف ذلك خطر على املسلمني، ولذلك عاقبه

وىف خالفة عثمان رضي اهللا عنه أرسل حكيم بن جبلة إىل السند ليطلع على 

ماؤها وشل، ولصها بطل، "يا أمري املؤمنني: أحواهلا، وملا رجع سأله اخلليفة عنها فقال

فلم يوجه إليها أحدا حىت " وسهلها جبل إن كثر اجليش �ا جاعوا، وإن قلوا �ا ضاعوا

  .قتل

اهللا عنه جاء إىل هذه البالد احلارث بن مرة العبدى، وىف خالفة سيدنا على رضي 

وانتصر انتصارا باهرا، وغنم غنائم كثرية، واستمرالوضع على نفس احلال ىف عهد 

األمويني حىت توىل احلجاج بن يوسف والية العراق، فأرسل ابن أخيه حممد بن قاسم 

اما حيث أقام هناك دولة الثقفي فاحتا هلذه البالد، وبالفعل مت على يديه فتح السند مت

    ) 3( .إسالمية الىت كانت ممتدة إىل ملتان

وبعد فتح هذه البالد كان من الطبيعى أن حيدث االحتكاك واالختالط بني 

الشعبني على املستوى الثقاىف واللغوى، وها هى بعض مناذج من مظاهر هذا 

  . االختالط
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اختلطوا بأهلها فتأثروا �م وفد كثري من علماء العرب إىل اهلند وسكنوا فيها و   - أ

وأثروا فيهم ىف جمال الثقافة، ومن هؤالء الربيع بن صبيح البصرى أشهر احملدثني، وأول 

 )4( .املشتغلني بتدوين احلديث

كانت هناك بعض األسرى نتيجة املعارك بني املسلمني واهلنود، وهؤالء وزعوا   - ب

م ىف العلوم والفنون والشعر، مثل على اجلنود وأرسلوا إىل بالد العرب، وتفوق كثري منه

          )5( .أىب عطاء السندى الشاعر الشهري الذى ورد شعره ىف محاسة أىب متام

شعلة الفتح اإلسالمى الىت أضاءها حممد بن قاسم كان هلا دور كبري ىف توحيد 

املنطقة حتت رأية اإلسالم وحكم العرب، ونتج من هذا أن أهل السند أقبلوا على تعلم 

العلوم الدينية واألدبية مبا فيها فن اللغة العربية الىت كانت لغة الدين ولغة احلكام 

آنذاك، وأصبحت فيما بعد لغة العلم والثقافة، بل لغة التكلم ىف بعض املناطق فضال 

                )6( .عن كو�ا لغة الكتابة واإلدارة احلكومة ىف معظم مناطقها جبانب اللغة احمللية

  :روض فى العربيةالع

املعروف أن واضعه اخلليل بن أمحد الفراهيدى املتوىف بالبصرة سنة سبعني ومائة من 

اهلجرة، وهو أستاذ سيبويه النحوى الشهري، ومؤلف كتاب العروض، وكتاب الشواهد، 

   )7( .وكتاب النقط، وكتاب العني

 قد وجد علما ىف ومل يكن اخلليل: وتناول هذه النقطة الشيخ اجلالل احلنفى وقال

هذا املعىن إذ لو وجده لوجده خمتلف املصطلحات، وذلك الختالف صانعيه من أبناء 

 ولكنه مل يرد عن الرواة أن شيئا - إن وجد-القبائل، فإن اخلالف طبيعي ىف هذا األمر

من هذه التفاعيل قد عرف قبل عهد اخلليل، بل إن املتأخرين مل حيولوا تفاعيل اخلليل 

ا، وهم لو كانوا علموا هلا نظائر ملا اعرتفوا مجيعا بأن اخلليل هو صانعها عن قوالبه

  )8( .وحده

إن العرب مل تكن تعرف األلقاب : ونقل بصدد ذلك قول اجلاحظ حيث قال

ولقد تعرض اخلليل ىف شىت فرتات التاريخ :  وأضاف إليه قائال)9(الىت وضعها اخلليل 

لكن الرجل ظل حمل التقدير احلضارى الستخفاف بعض اخلصوم و�جم آخرين، و 



 م  5201ي والعشرون    ثانل             العدد ا                     مجلة القسم العربي            

 

18

املستمر، وكان ىف كبار الشعراء املتقدمني من يتباهى أن ينسج على منوال اخلليل كأىب 

  :نواس القائل ىف صفة قصيدة له حيمدها

  )10( نظائرها عند امللوك عتادى  خليلية ىف وز�ا قطر بية

اتركها عليه وبرغم ما ألف ىف العروض من تواليف ظلت أصول العروض على م

  .  اخلليل رمحه اهللا

وهناك من زعم أن حكماء اليونان سبقوا العرب ىف ذلك فأخذه اخلليل عنهم، 

ولكن قائل هذا عاد فافرتض أن اخلليل صنع ما صنع من تلقاء نفسه دون أخذه من 

  )11(. الغري

الناس يظنون أن أحدا مل يسبق : وجاء ىف بعض الكتب العروضية ا�هول مؤلفها

ليل بن أمحد رمحه اهللا إىل الكالم ىف هذا العلم، وهذا القول غلط، فإن حكماء اخل

اليونان هلم فيه تصانيف جليلة تكلموا فيها عن أوزان الشعر وفكوا حبوره بعضها من 

  )12(بعض

 �(إن أول من اخرتع هذا الفن كان : وحتدث عن هذا األمر البريوىن وقال

ا عروض، وألف هذا الفن قبل بعثة املسيح مبائىت كلمة هندية معناه) �( و)���

  )13( عام

وخالصة هذه اآلراء أن فن العروض كان موجودا قبل اخلليل ألنه نشاط إنساين 

الينفرد به قوم دون قوم، ولكنه مل يكن موجودا قبل اخلليل ىف امللة اإلسالمية، فوضعه 

  .مكتمال ناضجا اليشبهه بشيء من عروض األمم األخرى

  : وض فى األرديةالعر 

عندما انتشر اإلسالم ىف بالد الفرس وشبه القارة اهلندية دخل عروض اخلليل أدب 

هذه البالد، وأخذت مصطلحات الشعر العرىب طريقها إىل لغة األدب ىف هذه األمم 

اإلسالمية، وأخذ الشعراء يقيسون فنهم الشعرى من حيث اإليقاع والوزن حسب 

 قياسا كميا ال كيفيا بالتفاعيل والبحور مع التزام القواىف ىف  املقاطع الطويلة والقصرية

كل أبيات القصيدة أو بعضها، ولكن بعض أوزان العرب كانت أقرب إىل طبائع 
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الفرس ولغتهم من بعضها اآلخر، وكذلك اقتضت طبيعة لغتهم التغيري والزيادة والنقص 

  .ان العربيةىف األوزان الىت أخذوها عن العرب ما ال يوجد ىف األوز 

ونشأ الشعر األردي قوي الصلة بالشعر الفارسي، وتبع شعراء األردية العروض 

 وتذكر الكتب ىف بداية هذا )14( الفارسي ىف نظمهم، وأخذوه من الفرس بتغيري طفيف

  .الفن ىف األردية عدة روايات

منها أنه نشأ ىف القرن اخلامس اهلجرى، يقولون إن حممود الغزنوى فك حصاره 

 �� " قلعةل
�

�
�
  .عندما تلقى بيتا من الشعر من األردية ميدحه فيه أحد احملاصرين" ��

ومنها أن بدايته كانت ىف القرن السابع اهلجرى على يد أمري خسرو الدهلوى، مث 

������" انتشر على يد �� ٓ� �
�
الذى حيتل مرتبة الرودكى ىف الفارسية، واملهلهل ىف " ��� �������

  )15(. العربية

 الشعراء الكبار مثل مومن وغالب وإقبال وغريهم، هؤالء مجيعا وتبعهما بعد ذلك

أنشدوا بالفارسية كما أنشدوا ىف األردية وهذا من احدى الشواهد الىت تدل على أن 

دخول عروض اخلليل إىل األردية كان عن طريق الفارسية وتناول هذه النقطة بتتبع 

   )16(.  اهللا وغريهم من الكتابواستقصاء كل من جنم الغىن و قدر حسني و دكتور مسيع

  المبحث األول

  ) التقطيع-  الزحافات والعلل-  التفاعيل-المقاطع(

  :البنية العروضية

ذكرنا آنفا أن العروض األردي قد تأثر بالعروض العريب بواسطة العروض الفارسي، 

وهذا األمر يطلب منا أن نذكر أوجه االتفاق واخلالف بني العروضني لتتضح صورة 

وضني لدى القارىء، فنبدأ باملقاطع العروضية وتفاعيلها أل�ما األساس الذى يقوم العر 

  .عليه فن العروض

  :المقاطع العروضية

احلركات والسكنات الىت تتكون منها التفاعيل العروضية تسمى العناصر واملقاطع، 

ى وهى تنقسم إىل ثالثة أقسام، األسباب وهى مقاطع تتكون من حرفني، واألوتاد وه
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مقاطع تتكون من ثالثة أحرف، والفواصل وهى مقاطع تتكون من أربعة أحرف 

ومن هذه املقاطع بعضها تشرتك  ىف كال العروضني وبعضها األخرى ختتص . فصاعدا

  .بواحد منهما، فنذكر أوال املقاطع املشرتكة مث نليها املختصة

  :المقاطع المشتركة

" قد"و" مل"ثاله ىف العربية ويتكون من متحرك وساكن، وم :السبب الخفيف

ْ "وكلمة " َمنْ " مبعىن "�ِْ� "ومنوذجه ىف األردية كلمة    . مبعىن اآلن"��َ��

هذا املقطع يتكون من متحركني وساكن، ومثاله ىف العربية : الوتد المجموع

�َ��"ومثاله ىف األردية " دعت"و" على" �" مبعىن الظلم واجلور و"��َ َ
�
  . مبعىن اجلوّ "�

" كيف"هذا يتكون من متحركني بينهما ساكن، ومثاله ىف العربية  :الوتد المفروق

��ْ "ومنوذجه ىف األردية " أين"و ْ��   .مبعىن األمل و التخت" �" و "��َ

وأنكر بعض عروضي األردية الوتد املفروق غري أ�م اعرتفوا بوجوده ىف تركيب 

 �"حنو  )17( إضايف ���ِ� ��" و "���ِ  ��" و " � ِ���".  

  :    اطع المختلفةالمق

هذا املقطع موجود ىف العربية و غري موجود ىف األردية ومثاله ىف  :السبب الثقيل

وذكر بعض األرديني له مثاال ىف األردية مستعينا من مركب إضايف " َمعَ "العربية 

  .مبعىن على الطريق أو ىف الطريق" �ِ�����"حنو

  .األردية ومثاله فـََتَحتْ هى ختتص بالعربية و التوجد ىف  :الفاصلة الصغرى

  .َمسََكة: هى موجودة ىف العربية و التوجد ىف األردية ومثاله :الفاصلة الكبرى

وحاول بعض العروضيني ىف األردية أن يثبتوا وجودمها ىف األردية، ومثلوا للفاصلة 

�َ��"الصغرى بكلمة  � َ��َ
�
مبعىن مل ميكث ومل يذهب، واستشهدوا للفاصلة الكربى " �"و" �

�ْ "كلمة ب
َ
�
�
  �ِ�ََ� وهناك حديث طويل فيهما ال طائل وراء ذكره، إذ بعض العرب " �

بأنفسهم يقولون ال حاجة إىل القول ىف الفاصلتني ألن كل فاصلة ليست إال اجتماع 

  .سببني، أو سبب ووتد
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والقول الفيصل ىف هذا األمر هو أن االعتبار للتكوين املقطعي يكون للنطق، 

  .اتواليكون لعدد الكلم

   :التفاعيل العروضية

املقاطع العروضية الىت سلف ذكرها عندما ترتكب تتحول إىل التفاعيل و هى مثانية 

ومن حيث عدد حروفها اإلثنتان منها مخاسية، و الستة منها   )18( خطا وعشرة نطقا

 : و أما السباعية فهى كما يلى) فعولن وفاعلن: (سباعية، واخلماسيتان منها مها

كلها تنتهى ) مفعوالتُ -فاعالتن- متفاعلن-مفاعلنت-مستفعلن-مفاعيلن(

  .بالسكون إال التفعيلة األخرية من السباعية فهى تنتهى باحلركة

وهذه التفاعيل عندما تتكرر ىف إطار منظم وبعدد معني تتكون منها أوزان 

الية البحور، وتكرار هذه التفاعيل قد يكون بتكرار تفعيلة واحدة وينتج منه البحور الت

املتقارب واملتدارك، والرمل، والرجز، والوافر، والكامل، وتسمى هذه البحور : حنو

املفردة أل�ا تتكون من تكرار تفعيلة واحدة، وإذا تكونت من امتزاج التفاعيل املختلفة 

مثل الطويل واملديد، والبسيط، والسريع، واخلفيف، واملنسرح، وا�تث، واملقتضب، 

  .، والقريب، واملشاكل، تسمى البحور املركبةواملضارع، واجلديد

  :الزحافات والعلل

هناك تغيريات تقع ىف هذه التفاعيل عند استخدامها ىف الشعر العرىب واألردي و 

و هو خاص بثواين األسباب مطلقا بال لزوم لذاته، " الزحاف" هى نوعان، نوع امسه 

 التفعيلة -"العروض"اب وتقع ىف وهى غري خمتصة بثواين األسب" العلة"و نوع آخر امسه 

 التفعيلة األخرية من عجز البيت مع اللزوم - "الضرب" أوىف - األخرية من صدر البيت

 )19(. لذا�ا

واألرديون ىف عصرنا احلاضر اليفرقون بني الزحاف والعلة، ويعربون عن كل تغيري 

  )20(. يقع ىف التفعيلة بالزحاف
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  :والعللأوجه االتفاق والخالف فى الزحافات 

وجد أوجه التشابه ىف الزحافات والعلل ىف كال العروضني كما وجد أوجه اخلالف 

  :فيهما فنذكر أوال أوجه التشابه واالتفاق الىت وقعت فيهما

  :أوجه التشابه

  :الزحاف المفرد: أوال

 . إسكان الثاىن املتحرك مثل ُمتـَْفاعلن من ُمتَـَفاعلن:اإلضمار -1

 .حنو فعلن من فاعلن حذف الثاىن الساكن :الخبن -2

 . حذف الرابع الساكن مثل مستعلن من مستفعلن:الطي -3

 .حذف اخلامس الساكن حنو مفاعلن من مفاعيلن :ضالقب -4

  . حذف السابع الساكن مثل مفاعيل من مفاعيلن:الكف -5

  :الزحاف المزدوج: ثانيا

 .  حذف الثاىن والرابع الساكنني مثل متعلن من مستفعلن:الخبل -1

  .اىن والسابع الساكنني حنو فعالت من فاعالتن حذف الث:الشكل -2

 :علل النقص: ثالثا

 إسقاط السبب اخلفيف من آخر التفعيلة مثل فاعلن من :الحذف -1

 .فاعالتن

 .  حذف الوتد ا�موع من آخر التفعيلة حنو متفا من متفاعلن:الحذذ -2

 . حذف الوتد املفروق مثل مفعو من مفعوالت:الصلم -3

 .تحرك حنو مفعوالْت من مفعوالتُ  تسكني السابع امل:الوقف -4

 . حذف السابع املتحرك مثل مفعوال من مفعوالت:الكشف -5

حذف ساكن السبب اخلفيف وإسكان متحركه حنو فعول من  :القصر -6

 .فعولن

 حذف ساكن الوتد ا�موع و تسكني ما قبله مثل فعلن من :القطع -7

 .فاعلن
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 . هو حذف و قطع حنو فْع من فعولن:البتر -8

األول من الوتد ا�موع مثل فاالتن  و حذف احلرف الثاىن أو ه:التشعيث -9

 .أو فاعاتن من فاعالتن

  :علل الزيادة: رابعا

زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد جمموع حنو مستفعالتن من  :الترفيل -1

 .مستفعلن

 زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد جمموع مثل مستفعالن من :التذييل -2

 .مستفعلن

حرف ساكن على ما آخره سبب خفيف حنو فاعالتان من  زيادة :التسبيغ -3

  .فاعالتن

  تفاصيلهاحنيلوتشرتك املعاقبة واملراقبة واملكانفة وبعض أنواع اخلرم ىف العروضني و 

  )21(. إىل

  : التغييرات المختصة بالعربية

  : الزحاف المفرد: أوال

 . حذف الثاىن املتحرك مثل مفاعلن من متفاعلن:الوقص -1

 .خلامس املتحرك حنو مفاعلن من مفاعلنت حذف ا:العقل -2

  . إسكان اخلامس املتحرك مثل مفاعْلنت من مفاعَلنت:العصب -3

  :الزحاف المزدوج: ثانيا

 .  هو اجتماع إضمار و طي مثل مفتعلن من متفاعلن:الخزل -1

  . هو اجتماع عصب و كف حنو مفاعيل من مفاعلنت:النقص -2

 :علل النقص:ثالثا

  .فعولن من مفاعلنت هو حذف و عصب مثل :القطف

  :التغييرات المختصة باألردية
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هو تسكني املتحرك األوسط عند اجتماع ثالثة متحركات : التسكين -1

متتالية سواء كانت هذه املتحركات ىف كلمة واحدة، أم ىف كلمتني بشرط 

 .أاليتغري به حبر، و أال جيرى فيه زحاف آخر مثل فْعالتن من فِعالتن

 وقوع اخلرم فيما سوى الصدر واالبتداء حنو هو: التحبيق أو التخنيق -2

 .مفعولن من مفاعيلن

هو حذف سببني خفيفني متتاليني إذا وقعا ىف بداية التفعيلة، و : الجدع -3

 .إسكان احلرف األخري مما بقي حنو فاع من مفعوالت

هو حذف أحد السببني اخلفيفني املتتاليني إذا وقعا ىف البداية مثل : الرفع -4

 .علنفاعلن من مستف

 .هو حذف بعد حذف مثل مفا من مفاعيلن :الجب -5

 .هو اجتماع حذف وقصر حنو فعول من مفاعيلن: الهتم -6

 .هو اجتماع هتم و حتبيق، أو خرم و هتم مثل فاع من مفاعيلن :الزلل -7

  .هو اجتماع خنب و قطع حنو فعل من مفاعلنت :الخلع -8

 .هو اجتماع حذف و حذذ مثل فع من فاعالتن :الجحف -9

هو إسقاط احلرف األول من الوتد ا�موع من أول الصدر ىف العربية، وما  :الخرم

سواه ىف األردية، وجاءت له أنواع عديدة ختتص بعضها بالعربية، وتشرتك بعضها 

 .األخرى ىف العربية واألردية، فنتناول أوال األنواع املشرتكة

  :األنواع المشتركة

 . هو دخول اخلرم على فعولن ساملة:الثلم -1

 .هو دخول اخلرم على فعولن مقبوضة: لثرما -2

 . هو دخول اخلرم على مفاعيلن مقبوضة:الشتر -3

  .هو دخول اخلرم على مفاعيلن مكفوفة :الخرب -4

  :األنواع المختصة بالعربية

 . هو دخول اخلرم على مفاعلنت ساملة:العصب -1
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 . هو دخول اخلرم على مفاعلنت منقوصة:العقص -2

 .لنت معصوبة هو دخول اخلرم على مفاع:القصم -3

  . هو دخول اخلرم على مفاعلنت معقولة:الجم -4

  : التقطيع

املراد بالتقطيع جتزئة البيت حسب تفاعيله العروضية ملعرفة وزن البحر الذى نظم 

. فيه هذا البحر، وملعرفة فروعه وصوره الىت نشأت منه بعد وقوع الزحافات والعلل فيه

  :وضان وبيا�ا كما يلىفهناك قواعد عامة للتقطيع يشرتك فيها العر 

  :األحكام المشتركة

  -  فتحة- ضمة(وضع املتحرك مكان املتحرك بغض النظر عن احلركة  -1

 .)كسرة

اعتبار احلرف املشدد حرفني أوهلما ساكن و ثانيهما متحرك حنو تـََقدَّْم على  -2

 .مبعىن اخلداع على زنة فعلن ىف األردية" ���ّ��"زنة فعولن ىف العربية، و 

��"وين نونا ساكنة مثل خالٌد على وزن فاعلن ىف العربية و اعتبار التن -3
�
����� "

 .مبعىن فجأة على زنة فاعلن ىف األردية

 .االعتبار باملسموع ال املكتوب حنو قولنا داؤد ىف العربية واألردية -4

وهناك أصول خاصة ينفرد �ا العروض األردي ألن طبيعة اللغة األردية، وطريقة 

 :ى كاآلتىالنطق �ا تقتضى ذلك وه

  :األحكام الخاصة باألردية

�� ���  "حتريك الساكن الثاىن إذا اجتمع الساكنان ىف وسط املضارع مثل -1 ���

 . وزنه فاعالت"�

حذف النون الغنة بعد حرف مد بشرط أال يكون ذلك ىف العروض و  -2

 ىف بيت " ��"��" ���"��" �"الضرب حنو
�

 ��� :  قال�� ��



 م  5201ي والعشرون    ثانل             العدد ا                     مجلة القسم العربي            

 

26

� � �� � 
�

 �:  فتقطيع الكلمات  كما يلى، � � ���� � ��

 ��� ����. 

 "يسقط الساكن الثالث إذا اجتمعت ثالثة ساكنات مثل كلمة  -3
�

������" 

 .التاء فيها ساكن ثالث وهو يسقط ىف التقطيع

حتذف اهلاء املخفية الىت تكون إلظهار احلركة إذا جاءت ىف احلشو مثل  -4

"���
�
 . مبعىن الرسالة"�

 .مبعىن البيت على زنة فع" �"تسقط ىف التقطيع حنو :  وطةاهلاء املخل -5

 تقع ىف بداية الكلمة - اهلمزة عند العرب-هى ألف متحركة: الف الوصل -6

�"بعد ساكن وحتذف بعد نقل حركتها إىل ما قبلها مثل
�
����

�
�

�  أصله  "

���. 

هذه األلف تأتى ىف أواخر الكلمات اهلندية وحتذف عندما : األلف اهلندى -7

���"قع ىف وسط البيت حنو ت ��  .مبعىن جاء و ذهب" �" و"�ٓ

 مبعىن نعم حتذف ىف "��"األلف الىت تقع قبل النون الغنة اهلندية مثل  -8

 .التقطيع

تنقل حركتها إىل ما قبلها إذا ما قرأت هذه الواو حتذف و : واو العطف -9

إذا قرأت بإشباع فالحتذف حنو و  "����" تقطيعه "������"بإشباع مثل 

"� �� �
�
�" وتقطيعه "����

�
����

�
��� ��" .)22(    

 مبعىن "�"حتذف الواو الىت تبني الضمة وهى تقع ىف آخر الكلمة مثل  -10

 . أنت

 �� ��" :هى حتذف وتقع ىف آخر الكلمة أو ىف وسطها حنو: واو اللني -11

��". 
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هى حتذف ويكون ما قبلها متحركا حبركات ) واو إمشام: (لواو املعدولة -12

 "خمتلفة حنو 
�

��� ُ
�
������ " و"� َ

�
ِ���" و"�

�
 .مبعىن الفرح، واملنام، والقريب" �

" � �" هذه الياء إذا قرأت ستبقى و إال ستحذف مثل : ياء لني هندي -13

 .مبعىن تكلم

 أى ياء بعد ياء تقرأ منهما األوىل و -ياء حتتاين- مساها األرديون: ياء املد -14

 .حد مبعىن أ"��"تكتب مكا�ا اهلمزة، و حتذف الثانية ومثاهلا 

 "��"هى تقرأ و لكنها تسقط ىف التقطيع مثل  :الياء املخلوطة -15

 . مبعىن العطش واحلب"���"و

 مبعىن " ���" هذه الياء تقع قبل النون الغنة، وحتذف كثريا حنو : الياء التحيت -16

 .هناك

 . مبعىن أنا"� " هى تقع قبل النون الغنة اهلندية وتسقط حنو : ياء اللني -17

��" الياء حتذف ىف التقطيع مثل هذه : ةالياء ا�هول -18   . مبعىن العيون"�ٓ

هذه احلروف الىت حتدثنا عنها ىف األردية إذا وقعت ىف العروض والضرب : ملحوظة

  )23( .فالتسقط

  :المبحث الثانى

  البحور المتداولة  بكثرة  فى العربية  واستخدامها  فى األردية

و مركبة، واملراد من املفردة تلك البحور من حيث تفاعيلها قسمت إىل مفردة 

البحور الىت تكونت من تكرار تفعيلة واحدة حنو الوافر، والكامل، والرجز، والرمل، 

بتكرارها ىف كل من " فعولن"واملتقارب، فمثال املتقارب نراه  يتكون من تكرار تفعيلة 

  .الصدر والعجز أربع مرات

يل خمتلفة مثل الطويل، والبسيط ، ونعىن باملركبة تلك الىت تكونت من تكرار تفاع

  .ونرى مناذج ذلك ىف األمثلة واخلفيف،
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وقسمت البحور املفردة واملركبة من حيث عدد تفاعيلها إىل مثمنة ومسدسة، 

  .فاملثنة تعىن أ�ا تكونت من مثاين تفاعيل، واملسدسة تكونت من ست تفاعيل

ملتقارب، والباقى كلها البحور العربية بعضها مثمنة وهى الطويل، والبسيط، وا

  .مسدسة حسب ورودها ىف دوائر عروضية

أما هذه البحور ىف األردية فنجد اخلفيف منها مسدسة التفاعيل والباقى كلها 

  .مثمنة التفاعيل

  : الطويل في العربية-1

مسي بذلك ألنه أطول حبر من حبور الشعر العريب، وذلك أن أصله مثانية وأربعون 

  )24(. لشعر من غري دائرته اثنان وأربعون حرفاحرفا، وأكثر حروف ا

  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن  :وزنه

والطويل يف العربية حيتل منزلة الرمل يف األردية، وهو أكثر األوزان شيوعا يف الشعر 

عمد إنه أعظم البحور أ�ة وجاللة وإليه ي: العريب، ويصفه عبد اهللا الطيب قائال

  )25(. أصحاب الرصانة، وكذلك هو أرحب صدرا وأطلق عنانا وألطف نغما

وحقيقة الطويل أنه حبر اجلاللة والنبالة واجلد، ولو قلنا إنه حبر العمق : ويضيف

الستغنينا �ذه الكلمة عن غريها، ألن العمق ال ميكن أن يتصور بدون جد، وبدون 

د، وهلذا فإنك ال جتد قصائد الطويل الغرر نبل وجاللة، وما يتعمق املتعمق إال وهو جا

إال منحوا �ا حنو الفخامة واأل�ة من حيث شرف اللفظ وهدوء النفس واستثارة 

  )26(. اخليال وختري املعاين

ومما ال شك فيه أنه حبر ال يضارعه يف نسبة شيوعه حبر آخر يف الشعر العريب 

  .وأنشد ثلث الشعر العريب فيه

يف ديوان الفرزدق إىل مثاين وستني يف املائة ويف ديوان أيب وتصل نسبة استخدامه 

فراس احلمداين أربعني يف املائة، ونالحظ أنه احتل املرتبة األوىل يف دواوين مجيع 

  .الشعراء الكبار غري ديوان أيب نواس
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و�ج هذا املنهج الشعراء احملدثون غري أن نسبة استعمال الطويل مل تكن مثلما  

تنتهي بتفعيلة :  القدمي، وذكر العروضيون له ثالث صور، األوىلكانت يف الشعر

وهذه الصورة أكثرها استخداما من الباقية، والصورة " مفاعلن"بتفعيلة : مفاعيلن والثانية

   )27( .وهي حتل املرتبة الثانية من بني صورها" فعولن"الثالثة تنتهي بتفعيلة 

  : وأمثلتها كما يلى

  :قال أبو الطيب

  )28( ويادمع ما أجرى ويا قلب ما أصىب  ما أبقى، ويا ىل من النوىفياشوق 

  :وقال امرؤ القيس

  )29( بسقط اللوى بني الدخول فحومل  قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

  :وقال شوقى

  )30( عليه قدمي ىف اهلوى و جديد  ومن حيمل األشواق يتعب وخيتلف

  :  الطويل فى األردية

ردي، وهو خاص بالشعر العريب غري أن البعض الطويل غري مستخدم يف الشعر األ

  :قد حاولوا كالعادة أن ينشدوا فيه ولو بتكلف ومثاله

 � ��� �� ٓ� ��� � �� � ������ � ����  � ��� �� ٓ� � � �� � � � �� )31(  
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  مفاعيلن/ فعولن / مفاعيلن / فعولن   مفاعيلن/ فعولن / مفاعيلن / فعولن 

يف فراقك صدرت مهجيت إىل شفيت  ومل يضق قلب إنسان باحلياة مثلي أيها 

  .املسيح

وأطلق بعض عروضى األردية اسم الطويل على البحور الكثرية التفاعيل يف األردية 

روج على املصطلح اخلاص مثل املتقارب املثمن املضاعف، ومن الواضح أن هذا خ

  )32(. بالبحر كما استعمل يف أصله يف العروض العريب

   :الوافر في العربية-2

  .هذا البحر عند العروضيني من جنس الكامل وأخوه يف دائرته
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إن فيه تدفقا استمده من أصل حبر املتقارب، وله : وقال عبد اهللا الطيب يف وصفه

ها رنة ليست يف املتقارب، وهذه النغمة القوية أثر عظيم جدا يف نغمة الوافر إذ يكسب

بالطبع تسلبه مزية اإلطراب اخلالص الذي يف املتقارب، ولكنها تعوضه تعويضا عظيما 

عن هذا النقص بأ�ا ترشحه لألداء العاطفي سواء أ كان ذلك يف الغضب الثائر 

  )33(. واحلماسة، أم يف الرقة الغزلية واحلنني

ر مسرع  النغمات متالحقها مع وقفة قوية سرعان ما يتبعها واحلقيقة أن الوافر حب

  :إسراع وتالحق، ووزنه يف الدائرة العروضية

  مفاعلنت مفاعلنت مفاعلنت  مفاعلنت مفاعلنت مفاعلنت

وهو يستخدم تاما وجمزوءا والوزن التام ينتهي بتفعيلة فعولن، ومثاله قول شوقى ىف 

  :ذكرى املولد

  )34( ومل أر دون باب اهللا بابا  ماكم اهللا حكـفلم أر غري ح

والوزن ا�زوء له صورتان، الصورة األوىل تنتهي بتفعيلة مفاعلنت والثانية بتفعيلة 

  :ومثاهلما كما يلى )35( " .مفاعيلن"

  )36( دعو للموت واختطفوا  أال أين األىل سلفوا

  )37( فتغضبىن وتعصيىن  أعاتبها وآمرها

عرىب  ويدخله زحاف العصب كثريا ، ولعله حيتل والوافر يكثر استعماله ىف الشعر ال

إبراهيم / املرتبة الثانية من حيث الشيوع  يف الشعر القدمي كما بدا ذلك من حتليل د

  .أنيس لدواوين الشعر القدمي

  .ولوحظ أن نسبة استخدامه أخذت تقل يف الشعر احلديث

  : الوافر فى األردية

 األردية وحاول البعض أن ينشدوا فيه هذا البحر خمتص بالعربية، وال يستعمل يف

  :بتكلف على زنة

  مفاعلنت مفاعلنت مفاعلنت مفاعلنت  مفاعلنت مفاعلنت مفاعلنت  مفاعلنت

  : قال طالب
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  مفاعلنت/مفاعلنت/مفاعلنت/مفاعلنت  مفاعلنت/مفاعلنت/مفاعلنت/مفاعلنت

غضبت بال سبب ومل تبق لدي شكوى حينما : أغضبىن احملبوب أوال، مث قال

  .                   أضحكىن هذا الظلم

   :الكامل في العربية-3

 وقيل ألنه يستعمل )39(كامال ألنه استكمل على أصله يف الدائرة مسي هذا البحر  

على األصل  وهو أخ للرجز وكثريا ما خيتلط على الناظم أمرمها فيضمن الكامل بيتا 

من الرجز على أن العكس نادر، ووزن الكامل التام قلما جيئ تاما بدون زحاف يف كل 

تسكني باإلضمار، وهو اجلزء الذي األبيات فـكثريا ما يكون مْتفاعلن ويسمى هذا ال

يدور عليه وزن الرجز، وهذا معىن قولنا إن الرجز أخ للكامل، والفرق بينهما أن الرجز 

  )40( . غري أن الكامل ال جيئ كذلك-  مستفعلن- مبين يف وزنه التام على ُمْتفاعلن 

والكامل يستعمل تاما وجمزوءا، وعندما يستخدم تاما يتنوع منه نوعان آخران 

  الكامل األحذ : ومها

  متفاعلن متفاعلن متفا  متفاعلن متفا متفاعلن  :ووزنه

وأما عند ما يستعمل ) ُمْتفا(واألحذ املضمر يتحول فيه التفعيلة األخرية إىل زنة 

جمزوءا  فقد حيدث يف عروضه وضربه نوع من التغيري وهو قد يكون بزيادة مثل 

مرفل،  وقد يكون بنقص حنو متفاعل، )نمتفاعالت(مذيل،وقد يكون بزيادة) متفاعالن(

 وأمثلة ما سبق من الصور للكامل )41(. وهذا النوع أقل من املذيل واملرفل يف االستعمال

  :كما يأيت

  : مثال الكامل التام قول شوقي يف النفس معارضا ابن سينا

  )42(هدي احملاسن ما خلقن لربقع   ضمي قناعك يا سعاد او ارفعي

  : فيه مقطوع، قال أبو متامومثال نوع أتى الضرب

  )43(والشَّْمُس طاِلَعٌة ِبَطَرِف َحُسْوِد   َطَلَعْت طلوَع الشَّْمِس يف َطَرِف النـََّوى
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  :وهناك نوع ورد فيه الضرب أحذا مضمرا، ومثاله قول عمر بن أىب ربيعة

  )44(أْشُكو الَغداَة إليُكَما َوْجِدي   يا َصاِحَيبَّ َتَصدََّعْت ِكْبِدي

 العروض والضرب كالمها أحذ، وقد يكون أحذا مضمرا، ومثال األحذ وقد يأتى

  )45( قول تغلظه وإن جرحا  ال يؤنسنك من خمبأة  :قول بشار

  :ومثال األحذ املضمر قول الشاعر

  )46( وتنكر اإلخوان والدهر  بان الشباب وأخلف العمر

ردا ومثال الصحيح قول شوقى خياطب طائرا غ: وأما أمثلة ا�زوء فكما يأتى

  :حبيسا جعله رمزاً للمراة احملجبة

  )47( رشج فؤادك أم خلى  ياليت شعرى يا أسي

  : ومثال املذيل قول حافظ يصف طيارة

  )48( مظلوم خترتق الستار  فإذا علت فكدعوة ال

  :ومثال املرفل قول بشار

  )49( وكأن حتت لسا�ا        هاروت ينفث فيه سحرا

  :ومثال الناقص قول شاعر

  )50( فتكت به الوجناتُ   غرمأفأنت أول م

والكامل استخدم يف الشعر العريب بكثرة وال يزال يستخدم، ويبدو هذا األمر 

  .بوضوح من قراءة الدواوين

وهناك حديث طويل يف الكامل وأنواعه غري أن املوقف ال يسمح بسرد ذلك كله 

  )51( .ومن مث حنيل هذه التفاصيل إىل املراجع

  : الكامل فى األردية

مل متداول يف األردية بقلة، وهو مستخدم مثمنا ومسدسا ومربعا، ووزنه يف والكا

  :األردية كما يأيت

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن  متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن
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وأتى هلذا البحر يف ديوان مومن ثالثة وعشرون بيتا وكلها على املثمن السامل وورد 

   .وهي على الوزن املثمن السامل أيضاله يف كليات إقبال عشرون بيتا 

  : وأمثلته حنو ما قاله الشعراء

  :قال حسرت
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فأيقظين من نومي الذي جاءين بعد ، من الظلم يل أن أتى يف النوم وأراين صورته

  . أعوام
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  مستفعالن/متفعلن/متفاعلن  مستفعالن/متفعلن/متفاعلن

وصلت الروح إىل الشفة أى أشرفت على املوت بسبب هجرك قل ىل أيها املسيح 

  .أين كنت

  .)55( وهو مستخدم يف الفارسية كذلك ووزن هذه الصورة هو وزن حبر الكامل يف العربية

   :البسيط في العربية-4

البسيط جنس من العروض مسي به ذلك النبساط أسبابه أي تواليها يف أوائل 

  . وهناك أسباب أخرى يف تسميته ال طائل وراء ذكرها)56(أجزائه السباعية، 

اليونان وقال عبد اهللا الطيب هذا البحر يف الشعر العريب مبنزلة السداسي عند 

واملرسل عند اإلجنليز واملزدوج عند األفرنج وهو يشارك الطويل يف الطول والعظمة 

  )57(. واجلاللة والرصانة
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وفصل القول فيه عبد اهللا الطيب حيث تناوله بالتفصيل وذكر مميزاته على البحور 

  )58(. الباقية

  مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن  مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن  :ووزنه

  وهو يستخدم تاما وجمزوءا وخملعا وذكر إبراهيم أنيس لصورة التام نوعني نوع ينتهي 

  :ساكن العني،ومثاهلما كما يلى) فـَْعلن(مكسور العني، ونوع بـ " فعلن "ــــبـ

  )59( لقتل نفس وال جاءوا لسفك دم  قالوا غزوت ورسل اهللا مابعثوا

 )60( كأنه علم ىف رأسه نار  أغر أبلج تأمت اهلداة به

  وابكى لضخِر بدمٍع منك مدارارِ   يا عني فيضي بدمٍع منك مغزارِ 

  :وأنواع ا�زوء تأيت حنو ما يلي

  مستفعلن فاعلن مستفعلن  مستفعلن فاعلن مستفعلن

  :ومثاله قول شاعر

  )61( خملولق دارس مستعجم  ماذا وقوىف على ربع خال

  مستفعلن فاعلن مستفعالن  مستفعلن فاعلن مستفعلن

  :ومثاله

  )62( طن الوادىبيوم الثالء ب  سريوا معا إمنا ميعادكم

  مستفعل/فاعلن /مستفعلن  مستفعلن/فاعلن/مستفعلن

  :ومثاله

  )63( أضحت قفارا الوحى الواحى  ما هيج الشوق من أطالل

وهذه األنواع الثالثة قلية الدوران، وإذا حبثنا عنها يف األشعار قدميها وحديثها ال 

 القصيدة اليت نسبت إىل املرقش األصغر، فصور ا�زوء إن نكاد نعثر على أمثلتها إال

صحت فلم يضمن لنفسها البقاء مع األيام ومل يعد يستسيغه الشعراء، وإمنا أصبحوا 

  :مييلون إىل نوع مشتق منه هو الذي مساه العروضيون خملع البسيط، ووزنه

  مستفعلن فاعلن فعولن    مستفعلن فاعلن فعولن

  :الءومثاله قول أىب الع
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  )64( ويثبت األول العزيز  ميوت قوم وراء قوم

وقد نظم فيه الشعراء على قلة يف كل العصور، وقد طرقه بعض شعرائنا احملدثني يف 

  )65(. النادرمن األحيان، ورمبا كان البارودي أكثر الشعراء احملدثني نظما فيه

ن اضطراب موسيقى هذا الوزن بسيطة فطرية، وفيه نوع م:  وقال عبد اهللا الطيب

  )66(. وقد كرهته أذواق املتأخرين

وخالصة القول إنه أخو الطويل يف اجلاللة والردعة إال أن الطويل أعدل مزاجا منه 

ويقصر البسيط وفيه بقية من استفعاالت الرجز ذات دندنة متنع نغمة أن يكون 

لذي يكون خالص االختفاء وراء كالم الشاعر وكامل النزول منه مبنزلة اجلو املوسيقى ا

من الشعر كاإلطار من الصورة، وال يكاد روح البسيط أن خيلو من أحد النقيضني 

العنف أواللني، وتكاد صفته على وجه اإلمجال أن تكون إنشائية إذا افرتضنا يف الطويل 

  .صبغة خربية وهذا جمرد تقريب ومتثيل

  :البسيط فى األردية

والبسيط غري مستخدم يف األردية ولكن بعض العروضيني أنشدوا فيه بتكلف 

  :ومثاله قول أحد الشعراء
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  فاعلن/مستفعلن/فاعلن/مستفعلن  فاعلن/مستفعلن/فاعلن/    مستفعلن

أحس القلب بالضيق يف البيت ووجد األنس يف الصحراء فقال أيها اجلنون نسليه 

  .اآلن بالتجول يف الغابة

   :الخفيف في العربية-5

استخدم هذا البحر يف العربية بكثرة أنشد فيه البحرتى واملتنيب وغريمها من 

  : ووزنه ىف العربية،، والعقاد وغريه  من احملدثنيالقدامى

  فاعالتن مستفعلن فاعالتن  فاعالتن مستفعلن فاعالتن

  : ومثاله قول املتنىب
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َناِم 
َ
  )68(َقد مسَِعَنا َما قُلَت ِىف اَألحَالِم        َوأَنَلناَك َبدرًَة ِىف امل

خدامه، وتعرضت تفاعيل هذا البحر لزحافات عديدة  و�ا تعددت صوراست

  :والشائع منها

  فاعالتن مستفعلن فعالتن    فاعالتن مستفعلن فعالتن

  فاعالتن مستفعلن فاعلن    فاعالتن مستفعلن فعالتن  أو

وقد ذكر بعض الكتب أن عروضه وضربه قد يكونان على زنة فاعلن، ومثاله قول 

  : العقاد

  ياملح البشر منك من حملا  ورديت فيم أنت ضاحكة 

  رونق فيه كان يل فرحا  زنين فيم هذا اجلمال حي

  )69(ما لذكرى احلبيب قد صلحا   كنت أهوى الورود أصلحها

   )71( والشيخ جالل احلنفي )70(وهناك صور أخرى ذكرها عبد احلميد الرازي 

  :ويستخدم هذا البحر جمزوءا أيضا ووزنه

  فاعالتن مستفعلن  فاعالتن مستفعلن

  :عروضه وضربه خمبونني حنوواستعمل له ثالث صور والشائع منها أن تكون 

  )72(فاعالتن متفعلن   فاعالتن متفعلن

     :على لسان كلوبرتا بعد انتحار مارك: ومثاله قول شوقي

  لقي املوت فالتأم  ليت جرحي كجرحه

  )73(قتل املفرد العلم   قاتل اهللا ماضيا

  :فعولن ومثالهـ وذكر العروضيون للمجزوء صورة تنتهي ب

  يلخربيين وما  عتب باخليال    

وينسبونه إىل أيب العتاهية، ويقولون فيه قيل أليب العتاهية خرجت على العروض 

   )75( . وشك إبراهيم أنيس يف مدى صحة هذه الرواية)74(. أنا سبقت العروض: قال
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  :الخفيف فى األردية

كليات إقبال، - راج هذا البحر يف األردية رواجا عاما وتداول يف الدواوين األربعة 

بكثرة حيث احتل املرتبة  -لب، وديوان أصغر، وديوان ساغر صديقىو ديوان غا

الىت استخدمت فيها، ويتفاوت مع ا�تث يف االستعمال ومل  الرابعة من بني البحور

يستعمل غريمزاحف واستخدم مسدسا ومربعا وذكر العروضيون له صورا عديدة نذكر 

    :الشائعة منها ووزنه كما يلى

  فاعالتن مستفعلن فاعالتن  تنفاعالتن مستفعلن فاعال

  :ومثاله بيت جنم الغين

��� � ���  ��� � ���   
�

���� � ���� � �� ٓ� � )76( 

� ���/ ���  ��� /���� �   �� ٓ� �/ ��� �  / 
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���� � �   

  فعالتن/متفعلن/فاعالتن    فعالتن/متفعلن/فعالتن

  بيل للوصال ولكن اليبدو هناك س) الذكرى احلبيب( خيفق القلب املضطر

�� ���� ��� ������ ������ ���  �� ���� ���� �
�
�������  ��

�
� ��� )77( 

 ������ ���  /  ��� ��� ��  /�� �    ���� ��  ��
�
� ���  /  ��� �� �

�
�  /�� �  

  فعالت/متفعلن/فاعالتن  فعالت/متفعلن/              فاعالتن

  أين عهد الفراق والوصال؟ أين تلك الليايل واأليام والشهور والسنوات؟

 :  من التام أنشد فيه املثنوياتذا الوزنهو 

  )78( شكوي الظلم ومعشوقه طناز – مومن املثنوي ںونظم فيه مون خا

  .ومثاله من ا�زوء

 
�

��� � � �� ٓ�  ����� �� � ��� �� � )79( 

 
�

�� �� ٓ� /� �����
�
�

   ��� ���
�
� � /����� �� �  

  متفعالن/فاعالتن  متفعالن/فاعالتن

  .                       أثناء هجر حبيىب  هلذا كم أشعر باخلجل ىف نفسى يأتىن املوت ىفمل  
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 �����"هذا الوزن األخري استشهد به    ���   ومل ينسبه إىل قائل )80( "����

  .معني

  :الرمل فى العربية-6

هذا البحر من حبور شائعة ىف الشعر العرىب وتفعيالت هذا البحر مرنة للغاية ، 

  :عديدة ، وموسيقاه ىف العربيةولذا جاءت له صور 

  فاعالتن فاعالتن فاعالتن  فاعالتن فاعالتن فاعالتن

  :ومثاله كما يلى

  )81(  َهجِر ليلى ىف اكتئاب وانتحاب  من  يا خليليَّ اعذراىن أنىن

هذا وزنه ىف الدائرة العروضية غريأن عروضه مل يستخدم ىف الشعر العرىب ساملا، 

  .ءاويستعمل هذا البحر تاما وجمزو 

  :صور التام

  فاعالتن فاعالتن فاعالتن    فاعالتن فاعالتن فاعلن

  : ومثاله بيت مهيار الديلمى

  )82(إن أذنتم جبفوىن ان تناما     وابعثوا ىل ىف الكرى  طيفكم

  فاعالتن فاعالتن فاعالت  فاعالتن فاعالتن فاعلن

  ":أم احملسنني" قال شوقى ىف

  )83(حملسنني عبقريا، هو أم ا  اخلعى األلقاب إال لقبا

 فاعالتن فاعالتن فاعلن  فاعالتن فاعالتن فاعلن

  :قال البحرتي

  )84(سطوة مايتعاطاها األسد   أسد يبدع ىف أعدائه

 والصورة األخرية منها أكثرها تداوال، ويصح أن تكون التفعيلة األخرية على زنة 

  .وكالمها حسن جيد تسرتيح إليهما األذن" فاعلن"و " فعلن"

  :صور ا�زوء

  :صور ا�زوء هلذا البحر كمايلى
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  فاعالتن فاعالتن  فاعالتن فاعالتن

  : قال ابن املعتز

  )85(والدجى وجف اجلناح     حبذا صبح تبدى

  فاعالتن فاعالت    فاعالتن فاعالتن

  :قال أبو نواس

  فاسقىن طاب الصبوحْ   غرد الديك الصدوح

  )86(جسدا ما فيه روْح     واسقىن حىت تراىن

  اعالتن فاعالتانف    فاعالتن فاعالتن

  )87(أجحد الناس إلحساْن   إمنا عمرو لعمرى  :قال شاعر

  .الصورة الثالثة من الصورا�زوءة قليلة الدوران

  : الرمل فى األردية

هذا البحر ميثل ىف العروض األردي مرتبة الطويل  ىف العروض العرىب أى يستخدم 

    :ه ىف األردية كما يلىبكثرة ىف األردية مثل استخدام الطويل ىف العربية، ووزن

  فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن  فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن

  :ومثاله

 ���� � ��
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�
�/ ������  � �� ��� / �� � / ������ � / ��

 �  

  فاعالتن/فاعالتن/فاعالتن/فاعالتن  فاعالتن/فاعالتن/فاعالتن/فاعالتن

من أجل حمبك ا�نون سلسلة خصلة شعرك هذه أيتها احلسناء ففى ثورة اجلنون 

  .ينبغى أن يكون هناك بعض احللى

واستعمال تفاعيله ساملة من التغيري قليل جدا وذلك ملرونتها، ومن مث نرى أن 

  .تتحول إىل فعالتن، وفعالت، وفاعلن، وفعلنكثريا ما " فاعالتن"

  .نذكر أوال بعض مناذجه مثمنة. ويستعمل هذا البحر مثمنا، ومسدسا، ومربعا،
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 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالت  فاعالتن فاعلن فاعالتن فاعالت

 : ومثاله
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  فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالت  فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالت

 فالروح اليت خرجت من صدر الويران ال ،هؤالء النائمون ال يوقظهم أي صوت

  .ميكن أن تعود

 واستخدمه بكثرة شاعر )89( دميا وحديثاهذا الوزن قد نظم فيه مجيع الشعراء ق

�"الشرق واإلسالم العالمة حممد إقبال يف ديوانه 
�
����  ���� ��" ويف "����  يقول "�

        :فيه
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 فعلن/فعالتن/فعالتن/فاعالتن    فعلن/فعالتن/فعالتن/فاعالتن

  .كنا حنيا من أجل أحوال املعارك  وكنا منوت من أجل متجيد امسك

ويصح فيه أن تكون التفعيلة األخرية متحركة العني أو ساكنة العني، وقد يزاد يف 

 .عيلة فعالنتفعيلته األخرية ساكن آخر وتصري التف

  :وحيدث بذلك من هذا الوزن صور أخرى وهي

  فعالتن فعالتن فعالتن فعلن  فاعالتن فعالتن فعالتن َفِعُلنْ 

 فعالتن فعالتن فعالتن فـَْعُلنْ   فاعالتن فعالتن فعالتن فـَْعُلنْ 

 فعالتن فعالتن فعالتن َفِعَالن  فعالتن فعالتن فعالتن َفِعَالن

 فعالتن فعالتن فعالتن فعالن  نفعالتن فعالتن فعالتن فـَْعالَ 

ويصح أن جيمع مجيع هذه الصور يف قصيدة واحدة وهذه الصورة من أوزانه حمبوبة 

 . لدى الشعراء أيضا
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  )91(.  بيتا557وأنشد إقبال فيها 

  :وهناك صورة أخرى ورد فيها العروض والضرب ساملني حنو

� � � ����� � � � � ��� �� �    ���� � ���� ����
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 فاعالتن/فعالت/فاعالتن/فعالت  فاعالتن/فعالت/فاعالتن/فعالت

  لقد بلغتين نفحة من نسيم الصبح بأن من عرف نفسه يكون له مقام السلطان

                :وأما استعماله مسدسا فورد كما يأيت
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  فاعلن/فاعالتن/فاعالتن    فاعلن/فاعالتن/فاعالتن

  عشت ضيفا يف الدنيا حينا من الدهر جاهال ولو أنين كنت عاملا

���� "وقد نظم مومن مثنوي  ��
�
�

   )93( .يف هذا الوزن" حنني مغموم"و " 
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 فعلن/فعالتن/فعالتن  فعلن/فعالتن/فعالتن

   يأيت من األبواب واجلدران أن حليمة كرمت بفضل اهللاى كانإن الصد

 يف هذا الوزن أن تكون فاعالتن فعالتن، وكذلك جيوز أن تكون التفعيلة وجيوز

  )95( ."األخرية مسكنة العني

    :وأما استخدامه مربعا فكما يأيت

� � 
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�  � � ��� � � )96(  

                                 
�

�� ���
�
�/ � �  ��� � � /� �  

  فاعالتن/فاعالتن  فاعالتن/اعالتن ف                 

  )اليستجيب(أيها الناصح كف عن نصحى فقد صار قلىب مثل احلجر

  )97( .الشعراء على سبيل الندرة وهناك صور أخرى تذكرها كتب العروض ولكن أنشد فيها
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  .-ظفر اسم للشاعر-  ومثاله بيت ظفر

� ���� 
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  فاعالن/فاعالتن  فاعالن/فاعالتن             

  .أعطىن قبلة من وجهك أعطك قليب

 : المتقارب في العربية-7

تذبذب هذا البحر بني القلة والكثرة من حيث الشيوع يف العصر القدمي، وزاد 

 املتقارب يف الشعر العريب مثمنا ومسدسا، وتذكر استعماله مبرور الزمن، ويستعمل

  .الكتب العروضية له ثالث صور

  فعولن فعولن فعولن فعولن    فعولن فعولن فعولن فعولن  :ووزنه

 تنتهي عروضها )99(وحدث تغيري يف هذا الوزن ونشأت منه صور أخرى، األوىل 

  : ومثاله قول ابن زيدون" فعولن"وضر�ا بتفعيلة 

  )100(وَيشِفى ِوَصالك قَليب العليال   رُبك الليل الطوياليـَُقصُِّر قُ 

  )فعولْ (والثانية العروض صحيحة والضرب مقصور على زنة 

  )ىف النوم:   (ومثاله قول العقاد

  يظلل دنيا الكرى باجلناح  أيا ملكا عرشه يف العيون

  )101(أبر �ا من وجوه املالح   ضممت عليك جفونا تراك

  )فعو(لضرب حمذوف على زنة والثالثة العروض صحيحة وا

  : ومثاله قول املتنىب

ُحمَكََّمٍة نافٍذ أمرها   وجاريٍة شعُرها شطُرها
)102(  

 وذكر عبد اهللا الطيب له صورة تنتهي بزنة )103(وقال ابن عبد ربه القبض فيه حسن 

  )104(). فع(

  : ومثاله قول املتنيب

  وال جار أكرم من جاره    معـاذ مـالذ لزواره
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  )105(وزمزم والبيت يف داره      بابهكأن احلطيم على

إنه مل يوجد له شواهد كثرية يف الشعر : وعلق عليه الدكتور إبراهيم أنيس قائال

 ولكن عبد احلميد الراضي ذكر هلذه )106(. العريب ومن مث يصبح لنا أن نتجاوز عنه

وهو ) فعو( استخداما من هذه الصورة صورة تنتهي بزنة )107(. الصورة شواهد عديدة

 )108(خدم جمزوءا أيضا كما أشري إليه يف البداية وذكر له الدكتور عبد العزيز صورتني يست

  )109(. ونقل عبد اهللا الطيب له صورة أخرى مساها املنهوك املتقارب

  :المتقارب فى األردية

يستخدم املتقارب يف األردية بصور كثرية كلها ناجتة عن وقوع الزحافات يف تفعيلة 

ها يف بعض كتب العروض إىل تسع وثالثني صورة وميكن مجع  هذا البحر، ووصل عدد

  . كثري من هذه الصور يف قصيدة واحدة

والقاعدة يف معرفة هذه األوزان والصور أن السبب اخلفيف يأيت بعد السبب 

اخلفيف، أو يقع بني السببني اخلفيفني سبب ثقيل مكون من آخر حرف من التفعيلة 

عيلة الالحقة وهناك تفصيل طويل يف ذلك حنيله إىل السابقة، ومن أول حرف من التف

  )110(. املرجع

ويستعمل هذا البحر مثمنا، ومثمنا مضاعفا، ومسدسا، ومسدسا مضاعفا وينظم 

 ونظم فيه )111(يف املتقارب املثنويات بكثرة وهو حمبوب لدى الشعراء األردوية والفارسية 

  )112(. ألطاف حسني حايل مسدسه

  :قال إقبال: ثمن كما يأيتومناذجه من النوع امل

 � � ������ �� �� ٓ� � ������  � � ������ 
�

���� � � ���  )113(  

  ����� / �� ٓ� � / ���� � /� � ��   � ���  / ��� � � / ���� �  /� � ��  

  فعوالن/فعولن/فعولن/فعولن   فعوالن/فعولن/فعولن/فعولن

  .شق  مازال عقبات أخرفوجد وراء النجوم عوامل أخر وىف طريق الع

� ����� �� 
�

��� ����  � �����
�
� � � ���� � ��

�
� )114( 

       ����  / 
�

��� / � �� /� ��   � ��
�
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  فعو/فعولن/فعولن/فعولن  فعو/فعولن/فعولن/فعولن

  .لقد أخفقت أساليب السياسة القدمية وأبغضت األرض األمراء والسالطني

  )ثار ا�تمع على األمراء والسالطني (

�� � � ��� � � � � � �
�
�� ٓ� � �  � ��� ������ �� �� � ���� � � � ����  

 
�

ٕ�ء ��/ � � � / 
�

� � /� � / 
�

� � /� ��� / 
�

� � /��  ��� /� /� � /��� /�� /� � /����� /� ��� 

    فعلن/فعول/فعلن/فعول/فعلن/فعول/فعلن/فعول  فعلن/فعول/فعلن/فعول/فعلن/فعول/فعلن/فعول 

  .ملاذا حالنا حنن الفقراء بائسة يف قريتكم تعال مرة فأقم وانظر واسأل

� ��� � � �  �� ��  ���� � � � �  � �� ��� ��� � ���
�
� ��� � �� �  ��� ٓ�     

 �� /� � /� /  �  ��
��

 / � � /  �� � / �� /��   ��� ٓ� /�� /��
�
� �� /� � /��� /��� / �� /�  

  فعول/فاع/فعلن/فعلن/فعلن/فعولن/فعول/فاع             فعول/فاع/فعلن/فعلن/عولنف/فاع/فعولن/فاع

ساءت حاىل من العشق ملن أشكو حاىل يا مري لقد أحببنا هذا الظامل وأسأنا إىل 

  .فسناحالنا بأن

  :ونموذجه من صورته المسدسة

� ��� � ��
�
���� � ���  � � ��� � � ����  )115(  

 � ��� / � � /� ��� �   � ���� / ��� � 
�

� /� �  

  فعولن/فعولن/فعولن  فعولن/فعولن/فعولن    

  .ج ومريحهينشرح القلب الضيق ىف هذا املكان ألنه مبت

  .ني صورةوذكر العروضيون هلذا البحر  تسعا وثالث

  : الرجز في العربية-8

هذا البحر حتدث عنه العروضيون يف العربية كثريا، ووصلوا يف النهاية إىل أنه كان 

وزنا شعبيا وهو ميثل األدب الشعيب أبدع متثيل، ألن تكوينه من تفعيلة واحدة يتالءم 

  .مع النقر بالعصا والركل باألقدام وحنوه مثل حداء اإلبل

إن قطعه تكاد ال تعد وال حتصى ويكاد :  عبد اهللا الطيب وقالحتدث عنه الدكتور

ال خيلو منها أي كتاب من كتب السري واألخبار وكان دأب العرب فيه القطع الصغار 

  )116( .حىت جاء اإلسالم فجعلوا يسلكون به مسلك التطويل
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ؤبة ويف العصر األموي اشتهر الرجاز وتفننوا يف أوزانه أمثال ذي الرمة والعجاج ور 

وجرير، فهؤالء حاولوا أن ينهضوا أنفسهم منافسني للشعراء فنظموا منه القصائد 

الطوال وشحنوها بالغريب من األلفاظ ال تستعملها إال قبيلة خاصة وال تكاد تعرف 

معناها باقي القبائل ولكن مع كل هذا نرى أن أراجيز العصر األموي مع كثر�ا وطوهلا 

الذين جاءوا بعد هذا يف عصر العباسيني وغريهم بقول مل تستطع أن تغرى الشعراء 

الرجز أو االكثار منه، وظلت نسبته يف الشعر قليلة حىت استعاد له بعضا من مكانته 

  .يف عهود املوشحات

فبدأ الرجز إذن قالبا لألدب الشعيب أيام اجلاهليني مث نظم منه أيام اإلسالميني 

ية مث عاد إىل األدب الشعيب يف صورة بعض األشعاركما ينظم الشعر بلغة منوذج

  )117(. املوشحات واألزجال وال سيما ىف العصر العباسى

  مستفعلن مستفعلن مستفعلن  مستفعلن مستفعلن مستفعلن  :وزنهو 

 )118(استعمل هذا البحر يف العربية تاما وجمزوءا ومشطورا ومنهوكا، التام معناه 

مثلثا وحينئذ يكون مجيع أشطره مقفاة مسدسا، وا�زوء معناه مربعا واملشطور معناه 

  .بقافية واحدة، واملنهوك معناه مكونا من تفعيلتني وتكون الشطرة على منط املشطور

وذكر له الدكتور إبراهيم أنيس نوعا آخر مساه الرجز املزدوج ويكون كل بيب فيه 

  : وأمثلة كل هذه األنواع كما يلي بالرتتيب)119(. على قافية خمتلفة

  : عبد ربهقال ابن 

  )120( كم أنت ىف تقريب مااليقرتب  يا أيها املشغوف باحلب التعب

  : وقال عمر بن أيب ربيعة

  )121( أردا�ا والعنرب    خود يفوح املسك من

  إذا يالث املئزر  يضيق عن أردافها

  : وقال بشار ميدح عقبة بن مسلم

  )122(كيف كنت بعدى : باهللا حدث  يا طلل احلي بذات الصمد

  : دومثال قول أح
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  )123(أخب فيها وأضع   يا ليتين فيها جذع

  :حتت عنوان يوم عابس" صرخة يف وادي"وقال حممود غنيم صاحب 

  قد طعن الربيع يف الصميم    يا لصباح حائل األدمي 

  )124(ورحيه قد صوحت أزهاره   أمطاره قد شوهت آذاره 

  :الرجز فى األردية

وورد يف وجه تسميته نفس تداول هذا البحر يف األردية مثمنا ومسدسا ومربعا، 

  .األقوال اليت ذكرها الكتب العربية

  مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن  مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن  :وزنهو 

  )125( .وهو البحر السادس يف االستعمال يف ديوان غالب

مناذجه ملرتبة السادسة يف كليات إقبال و والبحر السابع يف ديوان مومن، وهو ميثل ا

  : استعماله كما يلىمن

����  ������ � 
�

����
�
� �  ��� ��� � � ���  ��� ��� ��� �� � ����

�
� � � � � )126( 
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�� ��� / � � 
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����

�
� /���� ��   � � � /� ����

�
� � / ��� �� / ��� ���  

  نمستفعل/مستفعلن/مستفعلن/مستفعلن  مستفعلن/مستفعلن/مستفعلن/مستفعلن

 حبيبك -اسم الشاعر-قلت هو شاد قالت من كان يريد الوصال ىف اخللوة

    .املفتون بك

����� � �
�
�� �� ��� � ���� ���  ��� � ���� ��� ��� � �

�
�� ���   )127( 

 ��� � / ��� � � / � �� /����� � �
�
�   � ��� / ��� � �

�
� / ��� ��� /��� � �  

  متفعلن/مفتعلن/متفعلن/مفتعلن  متفعالن/فتعلنم/متفعالن/مفتعلن

إمامك بال حضور وصالتك بال روح اترك مثل هذه الصالة وجتنب عن مثل هذا 

  .اإلمام

  : ومناذجه من املسدس حنو قول الشاعر

� ����� � �� � � �� � �    � ����� � � � � ��� �   )128( 
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  مستفعلن/مستفعلن/مستفعلن  مستفعلن/مستفعلن/مستفعلن

لطافة املتعة الىت شعرنا �ا ىف ديار احلبيب أين منها لطافة نسيم الصبا عندما مير 

  .                           باحلديقة

  :ومناذجه من املربع مثل ما يأيت

� ����� � � ���  ��
�
�� � �� �  )129(  

 � � ��� /� �����   � � �  /� � �
�
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  مستفعلن   /مستفعلن  مستفعلن/مستفعلن    

  فضحىن هذا العشق ماذا ماذا أقول؟    

 ��� � � �    ����� � �� �� ٓ� ���� )130( 

    ��
�
�� ���

 /��� �    � ٓ� � 
�

���� / �����   ء � ء �

  متفعالن/مفتعلن    متفعالن/مفتعلن

  .الربيع جاء بعرف احلبيبنسيم الصبح ىف 

وقال قدر حسني إن الصورة القادمة حمبوبة لدى املغنني ورقاص اهلند حيث 

  )131(. يرقصون على نغماته
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  مفتعلن/مفتعلن/مفتعلن/مفتعلن    مفتعلن/مفتعلن/مفتعلن/مفتعلن  

  .إىن قبلت قدما مصبوغة باحلناء وىف ليلة مظلمة رأيت حلما مؤملا

  : وهناك صور غري ذلك تذكرها كتب العروض حنو قول ذوق

���� � � � �� ������ � � � ��  ���� ��� ���� � ���� ����� �������� �  )133(  

� � ��  /���� � /�� � ��� � / ���� �  ���� ����� � /���� � /���� ���
 )134(  /��������� � )135(   

  مفتعالتن مفتعالتن مفتعالتن مفتعالتن   مفتعالتن مفتعالتن مفتعالتن مفتعالتن

 ينبعث من مشيم خلقك ويسري من نسيم طبعك  نسيم الربيع ومسك التتار وعود

   .القماري والعنرب اخلالص
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  الخاتمة

أفاد هذا املقال أن الدراسة املقارنة لفن العروض من أهم املباحث املكملة لدراسة 

األدب واللغة بني األدبني العريب واألردوي، وأحاطنا بالعالقات التجارية والسياسية 

ملقاطع والدينية واألدبية واللغوية وعرض للمصطلحات العروضية وتفاصيلها حنو ا

والتفاعيل والزحافات والعلل والتقطيع مث تناول البحور املتداولة بكثرة يف الشعر العريب 

واستخدامها يف الشعر األردوي، وبني لنا أن البحور املتداولة بكثرة ىف العربية منها 

بعضها ال تستخدم يف األردية على اإلطالق مثل الطويل والبسيط والوافر وبعض منها 

لة مثل الكامل والبقية األخرى حنو الرمل واملتقارب والرجز واخلفيف  تستخدم بق

تستخدم بكثرة باإلضافة إىل أن الرمل والرجزمنها استخدما  مثمنة التفاعيل ىف الشعر 

  .األردى

  

  

  الهوامش

 

عبد اهللا : التاريخ واحلضارة اإلسالمية ىف باكستان والسند والبنجاب إىل آخر فرتة احلكم، الدكتور  )1

  .حممد مجال الدين، دار الصحوة، القاهرة

دكتور مبشر موسوعة التاريخ اإلسالمى واحلضارة اإلسالمية لبالد السند والبنجاب، ال  )2

  . الباب الثاىن، الفصل الرابع1الطرازى،ج
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  فهرس المصادر والمراجع  

  العربية: أوالً 

 حتقبق عبدالسالم حممد هارون )255-150(البيان والتبيني، أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ  )1

 . الناشر مكتبة اخلاجنى بالقاهرة،1985-1405الطبعة اخلامسة 

عبد اهللا : واحلضارة اإلسالمية ىف باكستان والسند والبنجاب إىل آخر فرتة احلكم، الدكتورالتاريخ  )2

 .حممد مجال الدين، دار الصحوة، القاهرة

  .تسهيل الدراسة ىف شرح احلماسة، ذو الفقار على ديوبندى مطبع جمتبائى دهلى )3

العربية لعيسى البايب احلليب احلاشية الكربى للدمنهوري على منت الكايف، مطبعة دار إحياء الكتب  )4

  .وشركاؤه

 .ديوان ابن زيدون، حتقيق حنا الفاخورى، دار اجليل بريوت )5
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-ه1399ديوان ابن عبد ربه، مجعه وحققه وشرحه الدكتور حممد رضوان الداية الطبعة االوىل  )6

 .م، مؤسسة الرسالة بريوت1979

  .2005-1424ىب بريوت لبنان ديوان ابن املعتز، شرحه جميد طراد الناشر دار الكتاب العر  )7

ديوان أىب الطيب املتنىب ، شرح ناصف اليازجى اللبناىن، راجعه الدكتور يوسف فرج عاد، دار نظري  )8

 .عبود، دار اجليل بريوت

دار : قدم له ووضع هوامشه وفهارسه راجي األمسر الناشر. ديوان أىب متام، للخطيب التربيزي )9

 .مـ2005 - هـ 1425.  لبنان–العريب بريوت )الكتاب 

ديوان أىب الطيب املتنىب ، شرح ناصف اليازجى اللبناىن، راجعه الدكتور يوسف فرج عاد، دار نظري  )10

  .عبود، دار اجليل بريوت

 .م1986-هـ1406ديوان أىب العتاهية، دار بريوت للطباعة والنشر بريوت،  )11

ة النور املطبوعات، ديوان أىب نواس، شرحه وضبطه وقدم له على العسيلى، منشورات مؤسس )12

 .م1997- ه1417بريوت لبنان، الطبعة األوىل 

على العسيلى، منشورات النور للمطبوعات، بريوت : ديوان أمحد شوقى، شرح وضبط وتقدمي )13

 .1998- 1418لبنان، الطبعة األوىل 

 ).بدون سنة الطبع (10رقم . ب. ديوان امرئ القيس، دار صادر بريوت ص )14

- 1424ق عليه الدكتور حممد التوجنى، الناشر دار الكتاب العرىب ديوان البحرتى، شرحه وعل )15

2005. 

ديوان بشار بن برد، شرح وتقدمي الدكتور صالح الدين اهلواري، منشورات دار ومكتبة اهلالل،  )16

  .م1998بريوت 

 .  م، الطبعة الثالثة1987ديوان حافظ إبراهيم، مطابع اهليئة املصرية العامة لكتاب  )17

 .، دار صادر بريوتديوان اخلنساء )18

فائز حممد، الناشر دار الكتاب / ديوان عمر بن أىب ربيعة ، قدم له ووضع  هوامشه وفهارسه د )19

 .م2004- ه1425العرىب بريوت 

 .شرح حتفة اخلليل ىف العروض والقافية، عبد احلميد الراضى، مطبعة العاىن، بغداد )20

دادى، مطبعة العاىن، اجلمهورية العراقية، العروض �ذيبه وإعادة تدوينه، الشيخ جالل احلنفى البغ )21

 . وزارة األوقاف

 .عروض املفتاح، أبو يعقوب السكاكى، ناشر فيض كلزار حممدن )22
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العقد الفريد، أمحد بن حممد بن عبد ربه األندلسى، حتقيق الدكتور عبد ا�يد الرتحيىن، دار  )23

 .م1987- ه1407الكتب العلمية بريوت لبنان، الطبعة الثالثة 

 . العروض والقافية، الدكتور عبد العزيز عتيق، مطبعة دار النهضة العربية، بريوتعلم )24

 .قاموس احمليط، مؤسسة احلليب وشركاؤه، القاهرة )25

 .الكامل ىف العروض والقواىف، حممد قناوى عبد اهللا، مطبعة دار الطباعة احملمدية، األزهر القاهرة )26

ني، القاهرة، اهليئة العامة لشؤن املطابع األمريية اللباب ىف العروض والقافية، الكامل السيد شاه )27

1411 -1990. 

ياسر سليمان أبو شادي، جمدي فتحي السديد، املكتبة : لسان العرب، البن منظور، حتقيق )28

  .التوفيقية، القاهرة، مصر

حميط الدائرة مع احلاشية الكاملة الرياض الناظرة، موالنا حممد موسى الروحاىن البازى مكتبة  )29

 .ية ملتان پاکستانامداد

مطابع عابدين _ عبد السالم شراقي 8املذكرات الوافية يف علمي العروض والقافية، ط  )30

 .بأسكندرية

 فهم أشعار العرب وصناعتها، الدكتور عبد اهللا الطيب ا�ذوب مطبعة مصطفى الباىب إىلاملرشد  )31

 . احللىب مبصر

السند والبنجاب، الدكتور مبشر الطرازى، موسوعة التاريخ اإلسالمى واحلضارة اإلسالمية لبالد  )32

  .اململكة العربية السعودية. ،عامل املعرفة، اجلدة1983الطبعة األوىل،

    . موسيقى الشعر، الدكتور إبراهيم أنيس، الطبعة اخلامسة، مطبعة األجنلو املصرية )33

   196-1382ميزان الذهب ىف صناعة الشعر، السيد أمحد اهلامشى املكتبة األدبية،  )34

  

  األردية: ثانيا

1( � ��
�
� �� � �� ��� ��� ،�� � ���

�
�� ،

�
�

�
��� � �

�
���

�
�� ٓ�. 

2( ���� �������� �� ��� ،���� ��� � ����
�
� ،

�
����

�
����� �� ��� ���� � � �������� ��������. 

3( ����� 
�

����
�
��� ،����� ���� ���

�
� ���� ��������. 

4( � ،� ��� � ��
�
� � ،������ ��

�
��ء �، ���

�
��� ������ 

�
������ ������. 

5(  ���� ،� ��� � ��
�
� � ���

�
� ،�� � �

�
����� ��ٕ � ،����  �����

�
�����.  

6( ������� � 
�

��� ،����
�
�� ��� � � ،�������� ��� � ��� ،. 

 



  محمد بشير.د... نظرات في البحور المتداولة بكثرة في الشعر العربي واستخدامها في الشعر األردي

 

57

 

7(  ،���� ��� � ����
�
� ،�� 

�
������ � 

�
����� �١٩٧٥. 

8(  ،����
�
�� �� � � ������ ��� � � � ،�������� 

�
���� ��

�
� �����

�
� 

�
����� ��

�
����. 

9( �� ���� �������� ،������ � �� ،�������� �����
�
� 

�
�� ��.  

10( � 
�

�� ���
�
���� � �

�
���� ���

�
� ، ���� 

�
������ ����  -���

�
���������� -����. 

11( ���� ،���� � ���
�
� ،���� ���� ��� �� ،� 

�
������� ��������  ���.. 

12(  ��� ��
�
� ����

�
� ،� � ��� ���� � � 

�
������ �� � ����� �� ��������� ���

�
� ،����

�
��� � ���

�
� ��

���� ،�
�
�����.    

13( ��
�
���� ،����

�
�� �� � ��� ��� ،� 

�
����. 

14(  ����� � �  ��� �������� � � 
�

���� ���� ،�� ��� 
�

����. 

15( ���� ،� �
�
���� ���

�
� ،���� �

�
���� ،

�
���� �

�
����. 

16( ��� ���� ،��� � ��� ،�������� �������� ،�
�
����� �� ،� . 

17( ���� ،���� �� ،���� ��� � ��
�
� � ،

�
������ ����. 

18(  � ����� 
�

����� � ���� ���� ���
�
� ،���� � ����

�
� ،���� 

�
��2007 . 

19( ���� ،�
�
����� � �

�
��  ������ �� � ���

�
� ،�� � ،�� 

�
�� . 

20( ���
�
� �، �����ء ��، � � ����، �

�
���� .  

21( � � ��
�

�
�
 �����ء، � � ���  ���� �����

�
���� � �������� � � ���

�
� ،����.  

22(   ��� ، ����� ����� � �ء � � �، ��� �� ���
�

��� �١٩٨٦ �١٤٠٦� .  

23( ��� ��
�
�� � �� ��� ��� ،�� � ���� ��

�
��� ،�� ��. 

24(  ،
�

������ � 
�

����� ،���
�
� ��� 

�
�

�
��� ��� ،

�
�� � ���. 

25( ���� ،� �
�
��� ،

�
���� ���. 

 

  الفارسية: ثالثا

1( ���
�
� ،��� � � �� ،������� � ،����ٔ���� ��� �� ��� �� ���

�
� .� ����

�
�� �� �. 

2( ��� ����� � ����� � �،�� 
�

����� �  ��� ��������،1974.  

  

* -* -*  


