
   

 مشروع بحثي عن

 البحر الكامل والوافر 

 اعداد /

 هند سيد عبدالعزيز عبد الجواد

 تحت اشراف  /

 رجب محمود احمد سليمان أ / د 

 )انتساب ( -الفرقة االولي  

 قسم : الشريعة االسالمية

 الصرف والعروض           ن ح  -  120كود المقرر  

 2020- 2019  -الفصل الدراسي الثاني 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الرسائل لبحثية لمقرر دراسي 

 اوال : بيانات تمال بمعرفة الطالب 

  هند سيد عبد العزيز اسم الطالب                 :  

 دار العلوم كلية                         : 

  االول الفرقة / المستوي          : 

 االسالمية الشريعةالشعبة                      :  

               والعروض الصرف:  اسم المقرر 

 سليمان احمد محمود رجب د/  أاستاذ المقرر               : 

  البريد االلكتروني للطالب :

 والوافر الكامل البحرعنوان الرسالة البحثية   :  

 الممتحنين لجنة بمعرفة تمال بيانات:  ثانيا

 ال  نعم  هل هذه الرسالة البحثية المقدمة متشابه جزئيا او كليا 

 في حالة االجابة بنعم ال يتم تقييم المشروع البحثي ويعتبر غير مجاز 

 تقييم المشروع البحثي 

 الوزن  عناصر التقييم  م
 النسبي 

 التقييم

   الشكل  العام للرسالة البحثية  1

   تحقق المتطلبات العلمية المطلوبة  2

   يذكر المراجع والمصادر العلمية  3

   الصياغة اللغوية واسلوب الكتابة جيد  4

 
 نتيجة التقييم النهائي 

 ناجح               راسب          /100

  -1         توقيع لجنة التقييم   

                               2-  

                               3-  

                              4-  

 

 



 :المقدمة 

م العروض من علوم اللغة العربية االساسية  ، وهو علم يختص بدراسة اوزان الشعر المختلفة عل

شكال صورته االصلية فهي متفاعلين  البحور منهم البحر الكامل وهو بحر متعدد اال وله العديد من

 متفاعلن  –متفاعلن  –متفاعلين  –متفاعلن 

كال مستنير الفرقٍد وفي هذه الظنون فبات عير موّسٍد " جيراّن" يبارودي ظن وامثاله قول ال

ن " بسكون التاء وتدخل في كل مكان الصورة ال تدخل اال تفعيلة فرعية واحدة هي " ْمتفاٍعلْ 

وحتي في القافية يمكن المراوحة بينها وبين التفعيلة االصلية ، ومن ضمن انواعه ايضا الوافر 

فّاع  تفعيلة وهو بحر احادي ال " بحر الوافر بحر واسع   0///0ل ُتْن //يرتكز بناؤه علي تكرار " مُّ

االنتشار سهل الصياغة والنظم وان علم العروض له اهمية كبيرة في صقل الموهبة الموجودة 

لدي الشاعر والعمل علي تهذيبها وتجنبه الوقوع في االخطاء واالنحراف عند قول الشاعر وحماية 

ان دون االخر ، له الشعر من حدوث اي تغيير ال يجوز دخول فيه ، او عدم جواز وقوعه في مك

اهمية في معرفة ان القران الكريم والسنة النبوية الشريفة ليس لهما عالقة في الشعر الن الشعر 

يتقيد بوزن وايقاع موحد ، اي انه كالم عربي موزون يساعد في معرفة سمات الشعر كاالتساق 

 ني للشعر وتهذيبه في االوزان والتالف في النغم باإلضافة الي قدرته علي ايجاد الذوق الف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عناصر البحث 

 لماذا سمي هذا البحر وافر ا   -1

 للبحر الوافر عروضات وثالثة اضرب  -2

 للبحر الكامل ثالث اعاريض وتسعة اضرب  -3

 ما هو وزن البحرين الكامل والوافر    -4

 انواع البحر الكامل والبحر الوافر  -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   0/// 0اَعلَُتْن //سمي هذا البحر وافرا  لتوفر حركاته ويتكون بحر الوافر من تكرار تفعيلة ُمفَ 

 ست مرات ، وله عروضات وثالثة اضرب 

 الشاعر : العروض االولي مقطوعة ولها ضرب واحد مقطوف كقول -أ  

  زُ َسوقها ، غَرانُ لَنا َغَنم ،  

 قها ، غَرازُ ، ُنَسو نْ مُ لََنا َغنَ 

0///0//  ،0///0// ،0/0// 

 مفاعلتن  ، مفاعلتن ، فعولن 

 عروض مقطوعة 

 كأَن قُُرون ِجلّتها عصبّي 

 كانتقُر نجللتها  عصيين 

0///0//  ،0///0// ،0/0// 

 مفاعلتن ، مفاعلتن  ، فعولن    ضرب مقطوف 

مفاعلتن عيلة حدثت في العروض والضرب علة القطف وهي اجتماع العصب والحذف فصارت تف

      ، وهو اسكان الحرف الخامس المتحرك وصارت بالخذف    //0/0/0بالعصب  ُمَفاَعْلُتْن 

 //0/0وتنقل الي فعولن  //0/0

 العروض الثابتة مجزوءة صحيحة ولها ضربان  –ب 

 صحيح ،تقول الشاعر عروض صحيحة وضرب  -1

 ْن          َحبلََك َواهُن َخلُق لََقْد َعلَمْت َربيَعُة أ

 نحَبلََكوا هُنْنَخلقُو   لََقْد َعملْت َربيْعتاْن        

0///0// 0///0//           0///0//  ///0//    

 علتن           مفاعلتن     مفاعلتن مفاعلتن   مفا

 عروض صحيحة             ضرب صحيح  

 

 عروض صحيحة وضرب معصوب ، كقول الشاعر   -2

 تُغضبني  َوَتْعصبني أَُعاِتُبَها  َو آُمُرَها      فَ 

 ُمُرَها      َفتُغضبني  َوَتْعصبني اأَُعاِتُبَها  َو آ

0///0//  0///0//  0///0//     // 

      مفاعلتن   مفاعلتن     مفاعلتن    مفاعلُتنْ 



 عروض صحيحة         ضرب معصوب 

 //0///0حدث العصب في تفعيلة الضرب باسكان الحرف الخامس المتحرك من مفاعلتن 

   //0/0/0فصارت ٌمَفاَعْلتْن  وتنتقل الي مفاعيلن  

 زحاف الوافر 

يجوز في اجزاء الوافر العقل ، وهو حذف الخامس المتحرك في الرافر التام ، كقول  -1

 الشاعر : 

 سطور     رسومها      كأنما        قفار          لفْرتني    منازل

  وسطور   رسومها       كأنما       نقفار     لفْرتني ين منازل

0//0//   0//0//   0/0//   0//0//  0//0//        // 

 مفاعلن    مفاعلن   فعولن    مفاعلن      مفاعلن   فعولن 

 //0///0حدث زحاف العقل ، وهو حذف الخامس المتحرك من تفعيلة ُمفاَعلَُتْن  

   //0//0،وتنقل الي مفاعلن فصارت ُمَفاعُتْن 

 

يجوز في اجزاء الوافر العصب وهو اسكان الحرف الخامس المتحرك من تفعيلة  -2

 مفاعلتن كقول الشاعر

 َتستطيُع    ما  الي   َوجاوزهُ                     َفَدْعهُ   َشيئا    لم َتستِطُع   اذا  

 تطيُعو ما تس  الي  وجاوزخو      فدعهو           تطعشبنن     اذا الْم تْس 

0/0/0//  0/0/0//    0/0//            0/0/0// 0/0/0//       // 

 فعولن              مفاعيلن  مفاعيلن  فعولن  مفاعيلن    مفاعلن  

 //0/0/0الي مفاعلتن ، وتنقل الي مفاعلين    //0///0مفاعيلن بلعصب تحولت 

ست مرات وسمي كامال لتكامل   ///0//0بحر الكامل يتكون من تكرار تفعيلة متفاعلن 

 حركاته وهي ثالثون حركة ، لبحر الكامل ثالث اعاريض وتسعة اضرب هي : 

 

 اوال : الكامل التام علب النحو التالي 

 

 عروض صحيحة ولها ثالثة اضرب هما : الكامل التام –أ 

 عروض صحيحة وضرب صحيح كقول الشاعر  -1

 ندي َصحْوْت  َفَما أقِهُر َعْن واذا 

 ِصُر عندي    واذا صحْو     ُتفماَ أَقصْن 

0//0///      0//0///      0//0///  

 متفاعلن     متفاعلن        متفاعلن  



 عروض صحيحة 

 َوَكَما َعِمْلِت َشَمائلي وتكرمي                      

 وَكما علُم   تشمائلي وتكرمي                    

               0//0///   0//0///    0//0/// 

 متفاعلن           متفاعلن       متفاعلن             

 عروض صحيحة وضرب مقطوع كقول الشاعر  -2

 واذا دعوتك عمهن فأنه 

  واذا دعو  نكعمهن  نفاننهو 

    0//0///   0//0///    0//0/// 

 متفاعلن           متفاعلن       متفاعلن           

 عروض صحيحة 

 نسب يزيدك عند هن خباال 

 نسبنيزي  دكعند هن نخباال 

    0//0///   0//0///    0//0/// 

 ل تنقل الي فعالتن متفاعلن       متفاع           متفاعلن           

حدثت في ضرب هذا البيت علة القطع وتكون بحذف ساكن الوتد المجموع واسكان 

وتنقل الي  ///0/0، فتصير متفاعل   ///0//0المتحرك الذي قبله في تفعيلة متفاعلين 

  ///0/0فعالتن 

 عروض صحيحة وضرب احد مضمر كقول الشاعر  -3

 نفعاقلن   برامتين   لمن الديار 

 لمندديا    ربرامتي    نفعاقلن 

  0//0///   0//0///    0//0/// 

  متفاعلن        متفاعلن       متفاعلن

 صحيحة عروض 



 وغير  ايها القطر درست      

 درستو عني يرأ ايهل قطرو 

  0//0///   0//0///    0/0/ 

 متفاعلن       متفا تنقل الي فعلن     متفاعلن    

 ضرب احد مضمر 

حدث زحاف االضمار في ضرب هذا البيت بإسكان الحرف الثاني المتحرك وثم حدثت 

وتنقل الي فعلن   /0/0الحذف بحذف الوتد المجموع في نهاية التفعيلة فصارت متفا علة 

0/0/  

 الكامل التام عروض حذاء ولها ضربان هما :  –ب 

 عروض حذاء ، وضرب احذ كقول الشاعر  -1

 معارفها   ومحا   دمنُ  

 دمشعفت   ومحامعا  رفها  

0//0///   0//0///    0///  

 متفاعلن        متفاعلن       متفا تنقل الي فعلن

 عروض حذاء   

 َهطُل اجش  زبارح ترب 

 هطلنا جش شوبا رحن  تربو

 0//0///   0//0///    0/// 

  فعلن الي تنقل متفا       متفاعلن        متفاعلن

  ///0//0حدثت علة الحذذ في تفعيلتي العروض والضرب بجذ الوتد المجموع من متفاعلن 

  ///0فعلن الي تنقل   ///0فصارت متفا 

 عروض حذاء وضرب احد مضمر كقول الشاعر  -2

 والنت اشجع  من اسامة اذ 

 متاذ   جمعناهاوال نتاش 

0//0///   0//0///    0/// 



 فعلن الي تنقل متفا       متفاعلن        متفاعلن

 دعيت تزال ولج في الذعر    

 لججفد  ذعري لو    دعيتتزا

0//0///   0//0///   0/0/ 

 ضرب احد مضمر  فعلن الي تنقل متفا       متفاعلن        متفاعلن

تالحظون ان تقطيع البيت يكون بكتابة كتابة امالئية ، ثم كتابة عروضية علي حسب التفعيالت 

، ثم كتابة التفعيالت    0ويتم الرمز لكل حرف متحرك بشرطه مائلة / ولكل حرف ساكن بسكون 

 اسفل الحركات والسكنات 

بحر الوافر بحر (   //0//0بحر الوافر بحر احادي التفعيلة يرتكز بناؤه علي تكرار ) متفاعلين 

 واسع االنتشار سهل الصياغة والنظم  .

 فر : مفاعلتن  مفاعلتن  مفاعلتن           مفاعلتن  مفاعلتن  مفاعلتن وزن الوا

 جميل      مفاعلتن  مفاعلتن فعول مفتاح الوافر : بحور الشعر وافرها 

حشو الوافر زحاف العصب ) تسكين الحرف الخامس المتحرك ( فتصبح به مفاعلتن   ) مفاعلتن 

 عروض بحر الوافر وضربه (   //0/0/0

وتسكين الخامس المتحرك والسبب االخير علة القطف ) سقوط السبب االخير باكمله من التفعيلة ( 

" هذه العلة تدخل عروض الوافر  //0/0هنا هو )تن( بذلك تصبح " مفاعلتن"  : "فعولن 

 وضربه دائما .

 موضوع مميز الضرورات الشعرية  

 انواع بحر الوافر : يأتي الوافر في الشعر العربي بنوعين هما 

 الوافر التام : صيغته : مفاعلتن  مفاعلتن فعولن           مفاعلتن  مفاعلتن   فعولن  -1

 كره لكل مغيب شمس مثال : يذكرني طلوع الشمس صخرا         واذ

 تقطيع ُيذك كُرني / طلوع شم /س  صخرن    واذكرهو / لكل  ل مغي / بشمس 

  //0/0 -    //0///0 -//0///0      //0/0 - //0/0/0 - //0///0رموز : 

 مقابلة : مفاعلتن   مفاعلتن    فعولن         مفاعلتن   مفاعلتن    فعولن 

  

 مفاعلتن مفاعلتن        مفاعلتن مفاعلتن   مجزوء الوافر : صيغته    -2

 مثال هي الدينا اذا كملت      وتم سرورها خذلت 

 ُدينا / اذا كمات    وتم  َم سرورها / خذلت  تقطيع  : هي



  //0///0      //0///0        //0///0  //0/0/0رموز : 

 مقابلة : مفاعلتن  مفاعلتن      مفاعلتن    مفاعلتن   

الكامل من اكثر بحور الشعر العربي استعماال قديما وحديثا وهو بحر احادي البحر  

( وهذه التفعيلة التي يطرا عليها     /0/0//0متفاعلن التفعيلة يرتكز بناؤه علي تكرار )

 زحاف واحد واربع علل . وهي 

زحاف االضمار : تشكين الحرف المتحرك الثاني من التفعيلة والثاني المتحرك هو  -1

 (  /0/0//0) متفاعلن التاء وحين يسكن تكون التفعيلة 

علة القطع " سقوط اخر الوتد المجموع وتسكين ما قبله " واخر الوتد المجموع في   -2

لتفعيلة )متفاعلن يبقي الالم متحركا وحين يسكن تكون امتفاعلن هو "ن" وبسقوطه 

( وهذه اذا كانت سليمة اما اذا كانت مضمرة ودخلها القطع فهي ) متفاعل  ///0/0

0/0/0/  ) 

علة الحذذ ) سقوط الوتد المجموع بأكمله من التفعيلة والوتد المجموع هنا هو علي "  -3

 ( اذا كانت مضمرة /0/0علن " وبسقوطه ويبقي ) متفا 

الي اخر التفعيلة المختومة بوتد مجموع وبذلك  علة التذييل " اضافة حرف ساكن -4

 ( ///0//00تصبح متفاعلن ) متفاعالت 

علة الترقيل ) اضافة سبب خفيف الي التفعيلة المختومة بوتد مجموع وبذلك تكون  -5

( واما اذا كانت مضمرة فهي  ///0/0//0/0متفاعلن بعد دخول الترقيل ) متفاعالتن 

   /0/0//0/0 )) متفاعالتن 

 : وزن البحر الكامل 
 متفاعلن متفاعلن متفاعلن    متفاعلن  متفاعلن  متفاعلن 

 مفتاح البحر الكامل :  
 َكَمَل الجمال من البحور الكامل 

 متفاعلن متفاعلن متفاعل                                  

 :انواع الكامل 

  الكامل نوعان هما  

 الكامل التام :  -1

 متفاعلن    متفاعلن صيغته : متفاعلن 

 متفاعلن  متفاعلن  متفاعلن                                 

 ما جل خطب ثم قيس بغيره   

 اال هو نه القياس وصغره                                    

 ثم  م ق ي /سيغير  هي  تقطيع : ما جل  ل خط / بن  



 هو لقيا / ُس وصع غره وناُل ال وهو /                              

  ///0//0 -    /0/0//0-  /0/0//0 - /0/0//0رموز : 

 متفاعلن متفاعلن  متفاعلن    مقابلة : متفاعلن متفاعلن  متفاعلن  

 مجزوء الكامل  -2

 متفاعلن متفاعلن           متفاعلن   متفاعلن   صيغته :

 وكفاك ما جربته            حسب امرئ ما جربا 

 تقطيع : وكفاك  ما / جر  ربتهو     حسب امر ئن ما جْرربا 

    /0/0//0 -  /0/0//0           /0/0//0-  ///0//0رموز : 

 مقابلة : متفاعلن متفاعلن   متفاعلن متفاعلن 

 

 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الخالصة 
 ان الكامل نوعان هما : 

 متفاعلن   متفاعلن متفاعلن متفاعلن الكامل التام او صيغته : متفاعلن متفاعلن 

 مجزوء الكامل ، وصيغته : متفاعلن متفاعلن       متفاعلن متفاعلن 

( ،   /0/0//0 متفاعلن )  ،  (   ///0//0) متفاعلن  :   تأتي تفعيلتها الرئيسة بصور هي

، ) متفاعالن (  /0/0( ، ) متفا///0متفا ( ، )   /0/0/0( ، ) منفاعل  ///0/0) متفاعل 

( ،)  متفاعالتن    ///0//0/0) متفاعالتن ( ، /00/0/0( ،) متفاعالن  ///0//00

0/0//0/0/  ) 

 للكامل ثالثة اعاريض وتسعة اضرب للتام عروضين 

 وخمسة اضرب : 

 متفاعلن متفاعلن ُمَتَفاِعلُْن         متفاعلن متفاعلن ُمَتَفاِعلُنْ 

 متفاعلن متفاعلن ُمَتَفاِعلْ          متفاعلن متفاعلن ُمَتَفاِعلُنْ 

 متفاعلن متفاعلن ُمَتَفاِعلُْن         متفاعلن متفاعلن ُمْتَفا

 متفاعلن متفاعلن ُمَتَفاِعلُْن         متفاعلن متفاعلن َمَتَفا 

 متفاعلن متفاعلن ُمْتَفا متفاعلن متفاعلن ُمَتَفاِعلُْن         

 للمجزوء عروض واحدة واربعة اضرب : 

 متفاعلن  ْمَتَفاِعلُْن          متفاعلن ُمَتفاِعلُْن 

 ْن          متفاعلن ُمَتفاِعاْلْن متفاعلن  ْمَتَفاِعلُ 

 متفاعلن  ْمَتَفاِعلُْن          متفاعلن ُمَتفاِعالُتْن 

 متفاعلن  ْمَتَفاِعلُْن          متفاعلن ُمَتفاِعْل 

 

 للوافر نوعان :

 تام ) مفاعلتن مفاعلتن فعولن        مفاعلتن مفاعلتن  فعولن   (  

 مجزوء الوافر وياتي علي صورتين 

 مفاعلتن  ُمَفاعلَُتْن         مفاعلتن   مفاعلتن ( ) 

           مفاعلتن   مفاعلتن          مفاعلتن  مفاعلين  

   

      //0///0   )              مفاعلتن )  يطرا علي 

وعلة    //0/0/0  ) زحاف العصب الذي يحيلها الي ) مفاعلين ، هما   تغييران اثنان  

 (  //0/0 القطف التي تحيلها الي) فعولن 
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