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 العروض واخلليل بن أمحد-ا

ىو ميزان الشعر بو يعرف مكسورة "أو " علم يبحث فيو عن أحوال األوزان ادلعتربة:"العروض 
ويرجع رجال الًتاجم .من موزونة ،كما أن النحو معيار الكالم بو يعرف معربو من منونة 

الفضل ىف نشأة علم العروض اىل اخلليل بن أمحد ،أحد أئمة اللغة واألدب يف القرن الثاىن 
اذلجري فاين خلكان يذكر أن اخلليل كان إماما يف علم النحو ،أنو ىو الذي استنبط علم 
العروض وأخرجو اىل الوجود وحصر أقسامو يف مخس دوائر يستخرج منها مخسة عشر حبرا 

،مث زاد األخفش حبرا واحدا ومساه اخليب ،كما يذكر أن اخلليل كان لو معرفة بااليقاع والنغم 
وتلك ادلعرفة أحديث لو علم العروض ،فإهنما متقاربان يف ادلأخذ وحيدثنا ياقوت عن اخلليل 

بن أمحد بأنو أول من استخرج العروض وضبط اللغة وحصر أشعار العرب وأن معرفتو 
ولكن .ىى الىت أحدثت لو علم العروض -بناء أكان الغناء علي موقعها وميزاهنا _بااليقاع 

ال ينبغى أن يفهم من وضع اخلليل لعلم العروض أن العرب ام تكن تعرف أوزان الشعر من 
قبل ،فالواقع أهنم كانوا قبل وضع علم العروض على علم بأوزان الشعر العريب وحبوره على 

وإذا كان اخلليل بن أمحد .بناننها وأن ام تكن تعرفها باألمساء الىت وضعها اخلليل ذلا فيما بعد 
غري مسبوق يف وضع علم العروض فإن أبا عمرو بن العالء قد سبقو يف الكالم عن القواىف 

وقواعدىا ووضع ذلا أمساء ومصطلحات خاصة والرواة خمتلفون بشأن الباعث الذى دعا 
إنو دعا مبكة أن يرزقو اهلل :فمن قائل .اخلليل اىل التفكري يف علم العروض ووضع قواعدة 

ومن .علما مل يسبقو اليو أحد وال يؤخذ اال عنو فرجع من حجو ففتح عليو بعلم العروض 
قائل أن الدافع ىو إشقاقو من اجتاه بعض شعراء عصره اىل نظم الشعر على أوزان ام يعرفها 

العرب ومل تسمع عنهم ،وذلذا راح يقضى الساعات واأليام يوقع بأصابعو وحيركها حىت حصر 
وكما اختلفت االراء بالنسبة اىل الباعث الذى دعا .أوزان الشعر العريب وضبط أحوال قوافيو 

اخلليل اىل التفكري ىف علم العروض ،اختلفت كذلك بالنسبة الىسبب تسمية ىذا العلم 
: فمن قائل .العًتاضها وسط البالد "مكة "إن من معاىن العروض :فمن قائل . بالعروض 

إنو مسى عروضا باسم عمان الىت كان يقيم فيها واضعة وخمًتعة اخلليل بن أمحد ويذكر 
 .أي يوزن بواستطة_صاحب لسان العرب أنو مسى عروضا الن الشعر يعرض عليو 
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 احلاجة اىل علم العروض- 2

عرفنا مما سبق أن العروض ىو علم ميزان الشعر او موسيقى الشعر ،وىو علم لو قواعده 
وأصولو ونظرياتو الىت حتصل ونكتسب بالتعليم ،وإذا كان الشعر من الناحية العلمية ىو 

اجلانب التطبيقى لقواعد للعروض وأصولو ونظرياتو فإنو قبل ذلك فن كسائر الفنون مصدره 
وقد يستطيع الشاعر ادلوىوب مبا اه من أذن موسيقية وحس وذوق .ادلوىبة واالستعداد 

مرىفني أن يقول الشعر دون علم بالعروض وحاجة اىل قوانينو ولكنو مع ذلك يظل حباجة 
وجهل الشاعرادلوىوب بأوزان الشعر وحبوره ادلختلفة من .اىل دراسةعلم العروض وإدلام بأصول

تامة ورلزوءة ومشطورة ومنهوكة قد حيصر شعره ىف بعض أوزان خاصة وبذلك حيرم نفسو من 
العزف على أوتار شىت جتعل شعره منوع األنغام واألكان من ذلك تتجلى أمهيتو دراسة 

الشاعر للعروض واألدلام بقوانينو وأصولو فهو أشد لزوما لطالب اللغة والتخصص فيها ألنو 
يعنيهم على فهم الشعر العرىب وىو كذلك أشد لزوما للدراسني وادلتحصصني ىف فروع الثقافة 

 .العربية من تاريخ واجتماع وأدب وبالغة ومذاىب دينييو أوعقلية 

 الصلة بني العروض وادلوسيقي-3

عرفنا أن العروض ىو علم موسيقي الشعر او على ذلك يكون ىناك صلة جتمع بينو وبني 
ادلوسيقى بصفة عامة وىذه الصلة تتمثل ىف اجلانب الصوتى فادلوسيقي تقوم على تقسيم 
اجلمل اىل مقاطع صوتية ختتلف طوال وقصرا أواىل وحدات صوتية معينة على نسق معني 

،بغض النظر عن بداية الكلمات وهنايتها فقد ينتهى ادلقطع الصوتى أو التفعيلة ىف أخر كلمة 
وقد ينتهي يف وسطها وقد يبدأمن هناية كلمة وينتهى ببدء الكلمة الىت تليها وىاكم مثاال 

 على ذلك

 ال تسأىل القوم ما ماىل وما حسىب وسائلى للقوم ما حزمى وما خلقى

 فتقطيع ىذا البيت أوتقسيمو اىل وحدات صوتية أوتفاعيل يكون كاآلتى

 حسىب........ماىل وما ...........قوم ما ....... ال تسألل
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 فعلن............مستفعلن ........... فاعلن........مستفعلن 

 خلقى.........حزمى وما ...........قوم ما ............وسائلل 

 فعلن.............مستفعلن ............فاعلن ........... مستفعلن

ولكن تقطيع البيت أو تقسيمو اىل وحدات صوتية أو تفاعيل اليتحقق إال إذا كتب الشعر 
 كتابة عروضية

 الكتابة العروضية-4

أوضحنا فيما سبق الصلة الوثيقة الىت بني العروض وادلوسيقي وىى صلة الفرع ادلتولد من 
األصل ،فالعروض ىف حقيقية أمره ليس إال ضربا من ادلوسيقي اختص بالشعر على أنو مقوم 

وإذا كان للموسيقي عند كتابتها رموز خاصة يدل على االنغام ادلختلفة .من مقوماتو 
وللعروض كذلك رموز خاصة بو ىف الكتابة ختالف الكتابة اإلمالئية الىت تكون على حسب 

قواعد اإلمالء ادلتعارف عليها وىذه الرموز العروضية يدل هبا على التفاعيل الىت ىى مبثابة 
 ما ينطق يكتب-1والكتابة العروضية تقوم على أمني أساسني مها .أنغام ادلوسيقي ادلختلفة 

 ما ال ينطق ال يكتب- 2

وحتقيق ىذين األمرين عند الكتابة العروضية يستلزم زيادة بعض أحرف ال تكتب إمالئيا 
وحذف بعض أحرف تكتب إمالئيا وفيما يلي تفصيل األحرف الىت تزاد أوحتذف ىف الكتابة 

 العروضية

 احلروف الىت تزاد-أ

 :تزاد ففي الكتابة العروضية ستة أحرف ىى 

 إذا كان احرف مشددا فك التشديد ورسم احلرف أو كتب مرتني- 1

 إذا كان احلرف منونا كتب التنوين نونا-2
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 ىذان-ىذه -ىذا :تزاد ألف يف بعض أمساء األشارة مثل - 3

 وناوس-وطاوس _داود : تزاد واو يف بعض االمساء كما يف -4

 تكتب حركة حرف القافية حرفا رلانسا للحركة-5

 إذا أشبعت حركة ىاء الضمري للمفرد ادلذكر الغائب كتب حفا رلانسا للحركة-6

 األحرف الىت حتذف-ب

حتذف مهزة الوصل وىى االلف الىت يتوصل هبا اىل النطق بالساكن إن كان قبلها متحرك -1
 :ويكون ذلك يف 

 ماضي األفعال اخلماسية والسداسية ادلبدوءة باذلمزة ويف أمرىا ومصدرىا-أ

امين ادلختصة بالقسم -اثنتان - اثنان - امرأة-امرؤ -ابنم -ابن : األمساء العشرة وىى -ب
 .،است 

 فامسع واكتب:أمر الفعل الثالثي الساكن ثاىن مضارعو حنو-ج

 قمرية ،كما ىف القمر"ال"فإذا كانت .ادلعرفة "ال"ألف الوصل من -د

 رفعا وجرا"عمرو "حتذف واو -2

 على-اىل -ىف "حتذف الياء واأللف من أواخر حروف اجلر ادلعتلة وىى -3

 .حتذف ياء ادلنقوص وألف ادلقصور غري ادلنونني عندما يليها ساكن -4

 .ادلقاطع العروضية -5
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يتألف ادلقطع العروضى من حرفني علي األقل وقد يزيد ايل مخسة أحرف والعروضيون 
يقسمون التفاعيل اليت تتكون منها أوزان الشعر اىل مقاطع ختتلف ىف عدد حروفها وحركاهتا 

 :وسكناهتا وفيما يلي تفصيل ىذه ادلقاطع 

-عن -مل :وىو يتألف من حرفني أوذلما متحرك وثانيها ساكن حنو : السبب اخلفيف - 1
 .بل -قد 

 .وبع-بك-لك:وىو ما يتألف من حرفني متحركني حنو : السبب الثقيل -2

ىوما يتألف من ثالثة أحرف ،أوذلا وثانيها متحركان والثالث ساكن حنو :الوتد اجملموع -3
 .مضى -نعم -على -اىل :

وىو ما يتألف من ثالثة أحرف أوذلا متحرك وثانيها ساكن وثالثها متحرك :الوتد ادلفروق -4
 .بني-الن-حيث-سوف-ليس-قام-أين :حنو 

وىو ما يتألف من أربعة أحرف ،الثالثة األوىل منها متحركة والرابع : الفاصلة الصغرى -5
 .وفرحت وضحكت -لعبت:ساكن حنو 

وىى تتألف من مخسة أحرف األربعة األوىل منها متحرك واخلامس : الفاصلة الكربى -6
 .غمرنا فالن بعطغة :من قولك "غمرنا:"ساكن حنو 

عرفنا أن تفاعيل العروض تتألف من مقاطع ،وىذه التفاعيل ال تقل عادة عن : التفاعيل -6
فعولن تتكون من مقطعني أوذلما وتد رلموع :مقطعني وال تزيد علي ثالثة مقاطع فمثال 

تتكون من ثالثة مقاطع أوذلا وتد رلموع وكل من الثاىن :ومفاعيلن .وثانيهما سبب خفيف 
 .والثالث سبب خفيف 

 :عدد التفاعيل 

 :ويبلغ عدد التفاعيل العروضية الىت اخًتعها اخلليل عشر تفاعيل كالألتى 
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 :اثنتان مخاسيتان ومها - أ

 .وتتكون من سبب خفيف ووتد رلموع : فاعلن 

 .وتتكون من وتد رلموع وسبب خفيف : فعولن 

 :مثانية سباعية وىى - ب

 .تتكون من وتد رلموع وسببني خفيفني : مفاعيلن 

 .تتكون من سببني خفيفني ووتد رلموع :مستفعلن 

 .تتكون من وتد رلموع وفاصلة صغرى :مفاعلنت 

 .تتكون من فاصلة صغرى ووتد رلموعة :متفاعلن 

 .تتكون من سببني خفيفني ووتد مفروق :مفعوالت 

 .تتكون من وتد مفروق وسببني خفيفني : فاعالتن 

 .تتكون من سبب خفيف فوتد مفروق فسبب خفيف : مستفعالت 

 .تتكون من سبب خفيف فوتد رلموع فسبب خفيف : فاعالتن 

 البحور- 7

أشرنا سابقا اىل أن اخلليل بن أمحد وضع مخسة عشر حبرا وأن تلمذه األخفش زاد عليها حبرا 
وبذلك أصبح رلموع البحور ستة عشرا حبرا وقد رتب العروضيون حبور الشعر "ادلتدارك "مساه 

 :الستة عشر على حسب اشًتال كل رلموعة منها ىف دائرة عروضية واحدة على الوجة التاىل 

 .الطويل ،وادلديد ،والبسيط -1

 .الوافر والكامل -2
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 .اذلزج ،والرجز ،والرمل - 3

 .السريع ،وادلنسرح ،واخلفيف ،وادلضارع ، وادلقتضب ،واجملتث - 4

 .ادلتقارب ،وادلتدارك -5

 :أجزاء البيت 

ينقسم البيت الشعرى اىل قسمني متساويني من حيث النغم والقياس ادلوسيقى ويعرف كل 
قسم بادلصراع تشبيها مبصراعى الباب أو بالشطر فيقال الشطر األول أوالثاىن كما يقال 

 .ادلصراع االول أو الثاىن من البيت 

 :لتفعيلة االخرية ا

ودلا كان للتفعيلة اخلرية من كل شطر أمهيتو خاصة فقد انفردت بتسمية فالتفعيلة الىت ىف آخر 
بفتح العني والتفعيلة الىت ىف آخر الشطر الثاىن " العروض "الشطر األول من البيت تسمى 

 .احلشو وىكذا"وما عدا ذلك من تفاعيل البيت يسمى " الضرب"تسمى 

 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن.......................فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 

وكل حبر من حبور الشعر لو نظام خاص ىف التغريات الىت تدخل على احلشو أو على العروض 
 .أو على الضرب 

 


