
 حبرا اهلزج والرََّجز بني العربية والفارسية

(5102 ديسمرب –توبر اك) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس 

453

  

 



(5102ديسمرب -اكتوبر ) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس     

 

441

  

  

  

 

Lilt and Shun Meters in Arabic and Persian: A Contrastive Study 

 

Ahmed Abdulrahman Muhamed Idris 

 

Abstract

This study explores two meters which are commonly used in 

both Arabic and Persian  

0 The Hajaz meter which is widely used in Persian  

5 The Rajaz meter which is widely used in Arabic  

The phonetic resemblance and form similarity between both 

Arabic and Persian mainly contributed to composing Persian poetry 

using Arabic measures and meters which are the origins.  Persians 

used all the Arabic prosodic terminology starting from naming poetic 

meters and their tafāʿīls, zihafs, sākins (vowels), ʿarūḍ s and durūbs; 

however, they made some additions as it is shown in the applied 

examples throughout this study. Thus, the study mainly aims at 

showing the similarities and differences between the two prosodies: 

Arabic and Persian. Moreover, it shows the additions made by Persian 

poets to Arabic prosody. The study consists of five topics  

0 The Hajaz meter in Arabic  

5 The Rajaz meter in Arabic  

4 The Hajaz meter in Persian  

3 The Rajaz meter in Persian  
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(5)Similarities and differences between Arabic and Persian.

422858943329
945399993338939

3899233549333993
9493952391020 

932100428339883453945

3343939 

http://ar.wikipedia.org/wiki/935
http://ar.wikipedia.org/wiki/935
http://ar.wikipedia.org/wiki/1004


(5102ديسمرب -اكتوبر ) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس     

 

445





 حبرا اهلزج والرََّجز بني العربية والفارسية

(5102 ديسمرب –توبر اك) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس 

444

    

    

                    



    

           



   

          



(5102ديسمرب -اكتوبر ) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس     

 

443





   

      



   

       



    

 





 حبرا اهلزج والرََّجز بني العربية والفارسية

(5102 ديسمرب –توبر اك) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس 

442

   

 



   

 





(5102ديسمرب -اكتوبر ) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس     

 

443

   

      

  



     

      

   



 حبرا اهلزج والرََّجز بني العربية والفارسية

(5102 ديسمرب –توبر اك) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس 

443

    

    

   

   

   

 

 



(5102ديسمرب -اكتوبر ) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس     

 

443

 

 





      

    

      



      

    

      



      

   

      



 حبرا اهلزج والرََّجز بني العربية والفارسية

(5102 ديسمرب –توبر اك) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس 

443

    

    

    

    

    

   





(5102ديسمرب -اكتوبر ) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس     

 

431

 بار غم عشق او تو برمن نه كرانستي    كر يار نكارينم در من نكرانستي

    

    

    

    

    

    

 :تقطيع والرمز والتفعيلال: الشطر الثاني
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 ر وا دارد

    

    

    

    



 من نايذ د

    

    

    

    

 


 د بيماري
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 بالديدم

    

    

    

    



 بقول دشمنان از من چه كردي خيره بيزار نگارينا اگر با من نداري در دل آزار
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 زهي حسن وزهي روي زهي نور وزهي نار

 زهي خّط وزهي زلف زهي مور وزهي مار

   

    

   

    



 مرا غم تو اي دوست زخان ومان بر آورد

 مرا فراقت اي ماه زمال وجان بر آورد
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 ملك مهين ركن ترا كلك وزيرست يا
 م مسيرستكلكي كي فلك قدرت وايا

   

    

   

    





 جرا باز نبرسي توز حالم جونداني     مرا عشق دوتا كرد بهنكام جواني  
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 عالم سر كوئي هعرصملك ترا  يا

 وز ملك تو تا ملك سليمان سر موئي

   

    

   

    

 بدوزخ

    

    

 نهاده
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 اي آنك بدو عارض جون ماه سمائي

 ائي بنده را نوازش كن كر بار خد

    

    

    

   



 أي من رهي ان ديدار كز حسرت او هموار 

 كبك دري از كها رزي باختر آورداست                  
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قول الشاعر ومثاله
(77)

: 
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 داني چرا در سير خود بر خويش ميلرزد قلم

 ترسد كه ظلمي را زند در حق مظلومي رقم

    

  

    

    

  

    

 






 مرده ُبدم زنده شدم گريه ُبدم خنده شدم

 دولت عشق آمد ومن دولت پاينده شدم
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 زلف تو دام دل شده مهر تو دل گسل شده 

 واز قد تو خجل شده قامت سرو بوستان

    

 

    

    

 

    





 ن واحتشامدر شام اّكر أيي بمن أي ماه حس

 بي شّك شود اين بنده بي تاب ازان سلطان شام

    

  

    

    

  

    

  :الرََّجز الُمسدَّس: ثانًيا
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(104)
: 

      

    

      

  


(105)

: 
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(106)
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(109)
: 

      

     

    



(5102ديسمرب -اكتوبر ) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس     

 

423

      

  

    





(112)
:  

      
      

    




(113)

: 

 تاااااا غمااااات انااااادر دل  مااااان گشااااات پدياااااد     

  

 كساااااي مااااارا باااااا لااااا   پااااار خناااااده ندياااااد      

 

      

      





 هرچناااااااااااد باااااااااااارمن زغمااااااااااات قيامتساااااااااااات   

  

 عاشاااااق شااااااذن جااااااز بتاااااو باااااار غرامتساااااات    
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 زمااااااااااااااين مبّسااااااااااااااد نُبااااااااااااااود از آساااااااااااااامان   

  

      

      





 اي لسبتي كز لسبتان مختار كشتي
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وهو ما سلم من التغيير، نحو قول الشاعر 
(118)

: 

    

    

    

  

    

 

   


(120)

: 
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 مسبغ: ح ـ ُمسدَّس .صحيح: ُمثمَّن أـ 

 أهتم: ط ـ ُمسدَّس مقصور: ب ـ ُمثمَّن

 مجبوب: ى ـ ُمسدَّس محذوف: نج ـ ُمثمَّ

 صحيح: ك ـ ُمربَّع مسبغ: دـ ُمثمَّن

 محذوف: ل ـ ُمربَّع صحيح: هـ ـ ُمسدَّس

 مقصور: و ـ ُمسدَّس

 أبتر: ن ـ ُمربَّع محذوف: ز ـ ُمسدَّس

5
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2

3

 : ـ السروض4

 

 :ـ الضَّرب5

 :ـ األنواع6

 ـ ُمسدَّس مطوي الحشو مقطوع 01 الحشو ن سالمثمَُّمـ  1
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 مذال سالم الحشو ـ ُمسدَّس00 سالم مطوي نثمَُّمـ   2

 ـ ُمسدَّس مطوي ُمذال05 مخبون مطوي سالم نثمَُّمـ  3
 ـ ُمسدَّس مخبون ُمذال04 ُمذال نثمَُّمـ 4
 ـ ُمسدَّس مخبون ُمذال عروض ومخبون ضرب03 الحشو مسال ـ  ُمسدَّس 2

 ـ ُمسدَّس مرفَّل02 ـ ُمسدَّس مخبون سالم 3
 ـ ُمرّبعَ سالم03 ـ ُمسدَّس مطوي مخبون سالم 3
 ـ ُمرّبع مقطوع مطوي العروض03 ـ ُمسدَّس مقطوع الضرب سالم العروض3
 ـ ُمرّبع مرفَّل03 ـ ُمسدَّس مقطوع الضرب والعروض3
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va

                                    
أول من نقل الغناء الفارسي من الفارسية إلى الغناء العربي هو سعيد بن ِمْسَجح مولى مولى بني ( 1)

  033ـ4/033انظر خبره في األغاني. مخزوم وهو من فحول المغنين وأكابرهم
في الفن األول من ، 020ـ 5/021ارجع إلى الِفهِرست للنديم . لمزيد من االطالع على تلك الكتب (2)

المقالة السابعة حيث يذكر قائمة مفصلة من أسماء النقلة المحترفين عن الفارسية إلى العربية الذين 
إضافة إلى أن ابن . نقلوا كتًبا كثيرة حتى اشُتهروا بهذه السمة ومنهم ابن المقفع الذي ترجم كتًبا عديدة

جميع األمم من العرب والعجم الموجود منها بلغة هذا ِفهِرست كتِب : " النديم في مقدمة كتابه يقول
 .ويقصد بالعجم الفرس". العرب 

ُيعتبر أول شاعر ذي شأن في . هو أبو عبد اهلل جعفر بن محمد بن حكيم بن عبد الرحمن بن آدم (3)
الفارسي، وصاحب أول ديوان في الشعر الفارسي، فقد  فهو رائد الشعر ،كله األدب الفارسيتاريخ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A
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ومن أشهر أعماله . نظَّم الشعر مضبوًطا ُمقعًَّدا على بحور على نحو ما نعرف في البحور العربية

انظر . عبد اهلل بن المقّفعنقاًل عن الترجمة العربية التي وضعها  "كليلة ودمنة" ترجمته الشعرية لكتاب
  5/3لباب األلباب . في ترجمته وأشعاره

، وشاعر وفيلسوفهو أبو الحسن بن الحسين الجهودانكى البلخي، المشهور بالشهيد، وهو ُمتكلِّم ( 4)
تاريخ مفصل ايران . وأشعاره انظر في ترجمته. وله ديوان شعر يتضّمن أشعاًرا بالعربية والفارسية

 023ـ 5/024لباب، ولباب األ33از صدر اسالم 
هو أبو منصور محمد بن أحمد الدقيقى الطوسي ، من شعراء القرن الرابع الهجري، نظم ألف ( 5)

تاريخ ادبيات ايران وتاريخ . انظر في ترجمته وأشعاره .بيت من الشاهنامه وحالت المنية دون إتمامها
 04ـ 5/00، ولباب األباب34شعرا 

من أفاضل شعراء إيران في   مجد الدين الكسائي، المروزيهو أبو اسحاق، وقيل أبو الحسن ( 6)
انظر في  .، وله ديوان شعر(عليهم السالم)ومن ُمدَّاح أهل البيت  القرن الرابع الهجري، وكان حكيًما،

 43ـ 5/44، ولباب األباب32تاريخ ادبيات ايران وتاريخ شعرا . . وأشعاره ترجمته
هوميروس »ردوسي، أكبر شاعر ملحمي فارسي، فهو الف هو أبو قاسم حسن بن علی توسی (7)

في حوالي ستين ألف بيت، تحدَّث فيها عن أساطير الفرس ( ملك الكتب)، نظم الشاهنامة «إيران
القديم وأمجاد ملوكهم قبل اإلسالم، وهي أهم وأكبر ملحمة تاريخية  موثقافتهم وعلمهم وفنهم وتاريخه

القائلة بتفضيل الفرس وذم العرب؛ لذلك ُيعد ُمْحِيَي ثقافة إيران  الشعوبية إيرانية، وهو من قادة الحركة
انظر چهار مقاله  .في نصوص الشاهنامة عربية ولغتها، وقد حرص على تجنب استخدام أي كلمات

33 
، وله ديوان جمع فيه ما وفيلسوف وشاعر هو أبو معين ناصر خسرو القبادياني المروزي، رحالة( 8)

بيًتا  233عبارة عن مثنوية تشتمل علي  كتاب الضياء أو( نامه روشنائی )كما له . قال من أشعار
 035تاريخ ادبيات ايران وتاريخ شعرا. انظر في ترجمته .سمنظومة في بحر الهزج المسد

من أعظم شعراء الغزل في إيران على اإلطالق، ومن  هو شمس الدين محمد حافظ الشيرازي( 9)
له أشعار ، وويعتبر أشهر شعراء الفرس الغنائيين غير منازع الثامن الهجري، كبار شعراء القرن
انظر في ترجمته فرهنگ ادبيات  .لى كثير من اللغات العالميةُترجمت آثاره إ. بالفارسية والعربية

  5/333، وتاريخ ادبيات ايران از سعدي تا جامي033فارسي 
 0/401انظر كشاف اصطالحات الفنون( 10)
 443، وانظر فنون الشعر الفارسي0/401انظر نفسه ( 11)
 "هزج " تاج العروس ( 12)
ـ  353، كتاب العروض البن السراج 023ـ 025ج كتاب العروض للزجا" بحر الهزج " انظر ( 13)

، 003ـ 002، واإلقناع في العروض وتخريج القوافي والقوافي 412ـ 3/413، والعقد الفريد 353
، 43ـ 43، وكتاب العروض للربعي 34ـ30، وعروض الورقة013ـ 010والعروض البن جني 

، والقسطاس في علم 021ـ 033، والبارع 33ـ  34والكافي في العروض والقوافي للتبريزي 
، والوافي في علمي العروض والقوافي 033، وشفاء الغليل في علم الخليل 33ـ 32العروض 

، والوجه الجميل في 030ـ 033، والعيون الغامزة على خبايا الرامزة للدماميني 432ـ0/423للعبيدي
، وعنوان 30ـ31 ، والكافي في علمي العروض والقوافي للخواص33ـ 33علم الخليل لآلثاري 

، والبسط الشافي في علمي العروض والقوافي 033ـ 032، وشرح تحفة الخليل 024الشرف الوافي 
، والمفصل في العروض 35ـ 33، والبناء العروضي للقصيدة العربية 35ـ 31لجبران ميخائيل فوتيه 

، 30ـ23صافية ، والموسيقى الشافية للبحور ال003ـ 001، وبحور الشعر العربي31ـ22والقافية 
، 33ـ33، والتسهيل في علمي الخليل 053ـ 003والميزان علم العروض كما لم ُيعرض من قبل 

، 033ـ 023، والورد الصافي من علمي العروض والقوافي 013ـ 015وموسيقا الشعر العربي 
 33ـ 35، والهادي إلى العروض والقوافي 021ـ 033والمعيار الوافي في العروض القوافي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%81%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89_%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%89_%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89_%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%89_%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
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، 353، كما ورد كشاهد في العروض البن السراج 023انظر ديوان طرفة . البيت في ديوانه( 14)

، 43، وكتاب العروض للربعي 30، وعروض الورقة 010، والعروض البن جني 002واإلقناع
، ، والعيون الغامزة على 0/422، والوافي033، وشفاء الغليل  32والقسطاس، 34والكافي للتبريزي

 032، وشرح تحفة الخليل 31كافي للخواص، وال033خبايا 
 030، والعيون الغامزة 033، شرح تحفة الخليل 34انظر عروض الورقة ( 15)
، 003، واإلقناع353، كما ورد كشاهد في العروض البن السراج 3/412البيت في العقد الفريد ( 16)

افي ، والك43، وكتاب العروض للربعي 34، وعروض الورقة 015والعروض البن جني 
،  والعيون الغامزة 0/423، والوافي032، وشفاء الغليل  32، والقسطاس033والبارع ، 33للتبريزي

 032، وشرح تحفة الخليل 30، والكافي للخواص033
 030،  والعيون الغامزة 0/423، والوافي34انظر عروض الورقة ( 17)
 33، والكافي 3/534انظر في علة القصر العقد الفريد ( 18)
انظر القوافي . ه األخفش منسوًبا بنت أبي مسافع ـ امرأة من العربـ  ترثي أباها يوم بدرأورد( 19)

   : ، وُروي033، وشرح تحفة الخليل 030،  والعيون الغامزة 0/423، وانظر الوافي21لألخفش 
 وما َليُث عريٍن ُذو      أَظافيَر وإْسَناْن

، 353وكتاب العروض البن السراج  ،024انظر في زحاف الكف كتاب العروض للزجاج ( 20)
، والعيون الغامزة 033، وشفاء الغليل 35، وعروض الورقة 003، واإلقناع 3/535العقد الفريد 

033   
، 003،  كما ورد كشاهد في اإلقناع 33انظر شعر عبد اهلل بن الزبعرى. البيت في ديوانه( 21)

، 32، والكافي 42ض للربعي ، وكتاب العرو35، وعروض الورقة 015والعروض البن جني 
 033، والعيون الغامزة 035، وشفاء الغليل ص33، والقسطاس 033والبارع 

 ، وكتاب العروض البن السراج 024انظر في زحاف القبض كتاب العروض للزجاج ( 22)
، والعيون 033، وشفاء الغليل 35، وعروض الورقة 003، واإلقناع 3/535، والعقد الفريد 353

   033الغامزة 
، 014، والعروض البن جني 003لم ُيعرف قائله، ولم أهتد له، وورد كشاهد في اإلقناع ( 23)

، 33، والقسطاس 033والبارع ، 32، والكافي 42، وكتاب العروض للربعي 35وعروض الورقة 
 033، والعيون الغامزة 033وشفاء الغليل 

، العقد 353ض البن السراج ، وكتاب العرو024انظر في الخرم كتاب العروض للزجاج ( 24)
   033، والعيون الغامزة 033،  وشفاء الغليل 35، وعروض الورقة 003، واإلقناع 3/532الفريد 

، 013، والعروض البن جني 003لم ُيعرف قائله، ولم أهتد له، وورد كشاهد في اإلقناع ( 25)
، 33، والقسطاس 033والبارع ، 32، والكافي 42، وكتاب العروض للربعي 30وعروض الورقة 

 033، والعيون الغامزة 033وشفاء الغليل 
، 353، وكتاب العروض البن السراج 024انظر في زحاف الخرب كتاب العروض للزجاج ( 26)

، والعيون الغامزة 033،  وشفاء الغليل 34، وعروض الورقة 003، واإلقناع 3/532العقد الفريد 
033   

، 013، والعروض البن جني 003وورد كشاهد في اإلقناع لم ُيعرف قائله، ولم أهتد له، ( 27)
، 33، والقسطاس 033والبارع ، 33، والكافي 43، وكتاب العروض للربعي 34وعروض الورقة 

 ، ويروى أبو بشر، وأبو موسى033، والعيون الغامزة 033وشفاء الغليل 
، 353السراج  ، وكتاب العروض البن024انظر في زحاف الشتر كتاب العروض للزجاج ( 28)

، والعيون الغامزة 033، وشفاء الغليل 34، وعروض الورقة 003، واإلقناع 3/532العقد الفريد 
033   
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،  وكتاب 34، وعروض الورقة 003لم ُيعرف قائله، ولم أهتد له، وورد كشاهد في اإلقناع ( 29)

، والعيون 033 ، وشفاء الغليل33، والقسطاس 033والبارع ، 33، والكافي 43العروض للربعي 
 033الغامزة 

، 023ـ 023كتاب العروض للزجاج " بحر الرجز " ، وانظر "رجز " انظر تاج العروس ( (30
، واإلقناع في العروض 413ـ 3/412، والعقد الفريد 353ـ  353وكتاب العروض البن السراج 

، 20ـ33قة ، وعروض الور013ـ 012، والعروض البن جني 052ـ 051وتخريج القوافي والقوافي 
، 023ـ 020، والبارع 33، والكافي في العروض والقوافي للتبريزي 43وكتاب العروض للربعي 

، والوافي في علمي 033، وشفاء الغليل في علم الخليل 015ـ 33والقسطاس في علم العروض 
، 033ـ 035، والعيون الغامزة على خبايا الرامزة للدماميني 433ـ0/432العروض والقوافي للعبيدي

، والكافي في علمي العروض والقوافي للخواص 30ـ 33والوجه الجميل في علم الخليل لآلثاري 
، والبسط الشافي في علمي 513ـ 033، وشرح تحفة الخليل 024، وعنوان الشرف الوافي 33ـ35

، 33ـ 23، والبناء العروضي للقصيدة العربية 33ـ 34العروض والقوافي لجبران ميخائيل فوتيه 
، والموسيقى الشافية للبحور 051، وبحور الشعر العربي  33مفصل في العروض والقافية وال

ـ 33، والتسهيل في علمي الخليل 033، والميزان علم العروض كما لم ُيعرض من قبل 31الصافية 
، والمعيار 032، والورد الصافي من علمي العروض والقوافي 33، وموسيقا الشعر العربي 30

 30ـ 33، والهادي إلى العروض والقوافي 020عروض القوافي الوافي في ال
  3/413العقد الفريد ( 31)
 031، وشفاء الغليل 3/534، والعقد الفريد 44انظر في علة القطع الكافي ( 32)
  413/ 3انظر العقد الفريد ( 33)
  3/413نفسه ( 34)
، 050، واإلقناع 353اج لم ُيعرف قائله، وقد ورد هذا البيت في كتاب العروض البن السر( 35)

، والكافي للتبريزي 43، وكتاب العروض للربعي 33، وعروض الورقة 013والعروض البن جني 
 33، والكافي للخواص 433، والوافي031، وشفاء الغليل 33، والقسطاس 025، والبارع 33

 وما بعدها 0/431، وانظر الوافي 024البارع ( 36)
، كما ورد هذا الشطر كشاهد في العروض البن 450ن العجاج انظر ديوا. والشطر في ديوانه( 37)

، وكتاب العروض 33، وعروض الورقة 013، والعروض البن جني 055، واإلقناع353السراج 
، 030، وشفاء الغليل 011، والقسطاس 024والبارع ، 33، والكافي للتبريزي 43للربعي 
 032، شرح تحفة الخليل 32، والكافي للخواص0/431والوافي

، والعروض البن جني 054، واإلقناع353ورد هذا الرجز كشاهد في العروض البن السراج ( 38)
، 024والبارع ، 33، والكافي للتبريزي43، وكتاب العروض للربعي 33، وعروض الورقة 013

 32، والكافي للخواص0/433، والوافي030، وشفاء الغليل 010والقسطاس 
، وعروض الورقة 3/535، العقد الفريد 351البن السراج ص انظر في الخبن كتاب العروض ( 39)

   31،  وشفاء الغليل في علم الخليل ص32
، والكافي 43، وكتاب العروض للربعي ص 013ورد هذا البيت في العروض البن جني ص ( 40)

  035وشفاء الغليل ص، 31ص
، وعروض الورقة 3/535، العقد الفريد 355انظر في الطي كتاب العروض البن السراج ص ( 41)

 31،  وشفاء الغليل في علم الخليل ص33
، 33، وعروض الورقة 013، واإلقناع ص 013ورد هذا البيت في العروض البن جني ص ( 42)

، 33، والقسطاس ص 022 والبارع ص، 31، والكافي ص43وكتاب العروض للربعي ص 
  035، وشفاء الغليل ص0/431والوافي
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، والكافي 33، وعروض الورقة 054، واإلقناع 3/535الفريد  العقد. انظر في الخبل( 43)

 ،  31وشفاء الغليل في علم الخليل ص، 31للتبريزي
، والكافي 43، وكتاب العروض للربعي 33، وعروض الورقة 053ورد هذا البيت في اإلقناع ( 44)

 034، وشفاء الغليل 33، والقسطاس 022والبارع ، 30للتبريزي
، وعراضة 33ـ 43، وعروض جامي32ـ 33لمعجم في معايير أشعار العجم انظر بحر هزج ا( 45)

، وتمهيد الُعروض إلى فن الَعروض 30ـ 33، ـ آموزش عروض به زباني ديگر03ـ 02العروضيين 
 424ـ 420، وفنون الشعر الفارسي33ـ 33وإتمام اأُلْنس في عََروض الُفرس 

 : وترجمته، 425فنون الشعر الفارسي ( 46)
 في الجسم وال في الروح فإن هذا وضيع ال تنزل

 وتلك رفيعة واخرج عن هذين فال تكن هنا أو هناك   
، وعراضة العروضيين 3، وعروض جامي43المعجم في معايير أشعار العجم . انظر خرب( 47)

    32تمهيد العروض ، و03
 30المعجم في معايير أشعار العجم ( 48)
 30نفسه ( 49)
 34نفسه ( 50)
، وعراضة 3، وعروض جامي43ر كتاب المعجم في معايير أشعار العجم انظر شت( 51)

   03العروضيين 
 35المعجم في معايير أشعار العجم ( 52)
، وعراضة العروضيين 3، وعروض جامي43المعجم في معايير أشعار العجم . انظر خرم( 53)

      32تمهيد العروض ، و03
 35المعجم في معايير أشعار العجم ( 54)
 35سه نف( 55)
 3، وعروض جامي43انظر القصر المعجم في معايير أشعار العجم ( 56)
 33المعجم في معايير أشعار العجم ( 57)
 2، وعروض جامي 43انظر الكف المعجم في معايير أشعار العجم ( 58)
 31المعجم في معايير أشعار العجم ( 59)
    2، وعروض جامي42المعجم في معايير أشعار العجم . انظر قبض( 60)
 31المعجم في معايير أشعار العجم ( 61)
 30نفسه ( 62)
  3، وعروض جامي43ـ 43المعجم في معايير أشعار العجم . انظر حذف( 63)
 31المعجم في معايير أشعار العجم ( 64)
 30نفسه ( 65)
 34نفسه ( 66)
، وعراضة 3، وعروض جامي43انظر شتر كتاب المعجم في معايير أشعار العجم ( 67)

   03 العروضيين
 35المعجم في معايير أشعار العجم( 68)
 34، وانظر البارع 45، 43انظر التسبيغ المعجم في معايير أشعار العجم ( 69)
 34المعجم في معايير أشعار العجم ( 70)
 433فنون الشعر الفارسي ( 71)
 433نفسه ( 5)حاشية رقم ( 72)
 30المعجم في معايير أشعار العجم ( 73)
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، وعراضة العروضيين 3، وعروض جامي43م في معايير أشعار العجم المعج. انظر خرم( 74)

      32تمهيد العروض ، و03
، وعراضة 3، وعروض جامي43انظر شتر كتاب المعجم في معايير أشعار العجم ( 75)

   03العروضيين 
 34المعجم في معايير أشعار العجم( 76)
 425فنون الشعر الفارسي ( 77)
 33تمهيد العروض ( 78)
 03عراضة العروضيين ( 79)
 421نفسه ( 0)حاشية رقم ( 80)
 30المعجم في معايير أشعار العجم ( 81)
 35نفسه ( 82)
 30نفسه ( 83)
  3، وعروض جامي43المعجم في معايير أشعار العجم . انظر اهتم ( 84)
 33المعجم في معايير أشعار العجم ( 85)
  3جامي ، وعروض43المعجم في معايير أشعار العجم . انظر جب ( 86)
 33المعجم في معايير أشعار العجم ( 87)
 34، وانظر البارع 33نفسه ( 88)
 35المعجم في معايير أشعار العجم ( 89)
 30نفسه ( 90)
 30نفسه ( 91)
 3، وعروض جامي43انظر القصر المعجم في معايير أشعار العجم ( 92)
 35المعجم في معايير أشعار العجم ( 93)
  3، وعروض جامي43ايير أشعار العجم المعجم في مع. انظر بتر ( 94)
 35المعجم في معايير أشعار العجم ( 95)
، وعراضة 24ـ 33، وعروض جامي33ـ 32انظر بحر رجز المعجم في معايير أشعار العجم  ( 96)

 33، وتمهيد الُعروض33ـ 30، ـ آموزش عروض به زباني ديگر 03ـ 03العروضيين 
 35 آموزش عروض به زباني ديگر( 97)
، وقارن كتاب العروض  00، وعروض جامي31المعجم في معايير أشعار العجم . انظر طي ( 98)

،  وشفاء الغليل في علم الخليل 33، وعروض الورقة 3/535، العقد الفريد 355البن السراج ص 
 31ص

 33ـ34آموزش عروض به زباني ديگر( 99)
، وقارن كتاب  00، وعروض جامي31المعجم في معايير أشعار العجم . انظر خبن ( 100)

،  وشفاء الغليل في علم 32، وعروض الورقة 3/535، العقد الفريد 351العروض البن السراج ص 
 31الخليل ص

 03عراضة العروضيين( 101)
  00، وعروض جامي31المعجم في معايير أشعار العجم . انظر تذييل ( 102)
 33تمهيد الُعروض( 103)
 33المعجم في معايير أشعار العجم ( 104)
 33نفسه  (105)
 33نفسه ( 106)
  00، وعروض جامي31المعجم في معايير أشعار العجم . انظر قطع ( 107)
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 33المعجم في معايير أشعار العجم ( 108)
 33نفسه( 109)
 33نفسه( 110)
  00، وعروض جامي31المعجم في معايير أشعار العجم . انظر تذييل ( 111)
 33المعجم في معايير أشعار العجم ( 112)
 33نفسه( 113)
 33نفسه( 114)
 33نفسه( 115)
  00، وعروض جامي31المعجم في معايير أشعار العجم .  رفيلانظر ت( 116)
 33المعجم في معايير أشعار العجم ( 117)
 33نفسه( 118)
 33نفسه( 119)
 33نفسه( 120)
 على أصغر. انظر بحث عن فن الملمع حلقة الوصل بين الشعرين العربي والفارسي  د( 121)
والمعجم في . 031، وشفاء الغليل في علم الخليل 3/534لعقد الفريد ، وا44الكافي . قارن بتر( 122)

  3، وعروض جامي43معايير أشعار العجم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحقيق الدكتور إحسان عّباس، والدكتور إبراهيم ، األصفهاني الفرجو أب: األغاني ـ1
 .م5113/هـ0353 ،لبنانبيروت،  ،لثالثة، دار صادرالسعافين، واألستاذ بكر عّباس، الطبعة ا

إبراهيم محمد أحمد . الصاحب بن عباد، تحقيق د: ـ اإلقناع في العروض وتخريج القوافي5
 م0333/هـ0313اإلدكاوي، الطبعة األولى، مطبعة التضامن، القاهرة، 

أحمد محمد عبد .د أبو القاسم علي بن جعفر، ابن القطَّاع، تحقيق: ـ البارع في علم العروض4
 م0332/هـ0312الدايم، الطبعة الثانية، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، 

جبران ميخائيل فوتيه، مطبعة القديس : ـ البسط الشافي في علمي العروض والقوافي3
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 م0331جاورجيوس للروم األرثوذكس، بيروت، لبنان،

عبد اللطيف، الطبعة األولى، دار  محمد حماسة دكتور: ـ البناء العروضي للقصيدة العربية2
 م0333/هـ 0351الشروق، القاهرة، 

دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، ، أحمد سليمان ياقوت: ـ التسهيل في علمي الخليل3
 م 0333

3
0333

3
03130334

3
03020333

01
03415113

فخر الدين قباوة، الطبعة . جار اهلل الزمخشري، تحقيق د: ـ القسطاس في علم العروض00
 م0333/ هـ 0301الثانية المجددة، مكتبة المعارف، بيروت، لبنان، 

05
03020333

04

03535113

مهران عبد اهلل عبد العال، مؤسسة نبيل  دكتور: ـ المعيار الوافي في العروض والقافي03
 م0333للطباعة، القاهرة، 

، دار الرشيد، عدنان حقي، الطبعة األولى: ـ المفصل في العروض والقافية وفنون الشعر02
 م0333/هـ0313دمشق، 

الطبعة األولى، العربي للنشر،  ،عبد الحكيم عبدون :ـ الموسيقى الشافية للبحور الصافية03
 م5110القاهرة، 

محجوب موسى، الطبعة األولى، مكتبة : ـ الميزان علم العروض كما لم ُيعرض من قبل03
 م0333مدبولي، القاهرة، 

03
5113 

عبيد اهلل بن عبد الكافي بن عبد المجيد العبيدي، : ـ الوافي في علمي العروض والقوافي03
تحقيق ودراسة صباح يحيى إبراهيم باعامر، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، المملكة 

 م0333/هـ0351ة، العربية السعودي

أبو سعيد شعبان بن محمد القرشي اآلثاري، ألفية في : ـ الوجه الجميل في علم الخليل51
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/ هـ0303العروض والقوافي حققها هالل ناجي، الطبعة األولى، عالم الكتب، بيروت، لبنان، 

 م0333

فنية محمد حسن إبراهيم ِعمري، الدار ال دكتور :ـ الِورد الصافي في علمي العروض50
 م0333للنشر والتوزيع، القاهرة، 

55
0335 

محمد مرتضى الحسيني الزَِّبيدي، تحقيق لفيف من : ـ تاج العروس من جواهر القاموس54
 م5110ـ 0332المحققين، مطبعة حكومة الكويت، الكويت،

عزة حسن، دار . تحقيق د: ديوان العجاج راوية عبد الملك بن قريب األصمعي وشرحه ـ53
 م0332/هـ 0303الشرق العربي، بيروت، لبنان، وحلب سوريا، 

 م0331/ هـ0431دار صادر، بيروت، لبنان، : ـ ديوان طرفة بن العبد52

بوري، الطبعة الثانية، عبد اهلل بن الزبعرى، تحقيق يحيى الج: ـ شعر عبد اهلل بن الزبعرى53
 م0330/هـ0310مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 

عبد الحميد الراضي، الطبعة الثانية، مؤسسة : ـ شرح تحفة الخليل في العروض والقافية53
 م 0332/ هـ0432الرسالة، بغداد، 

53
03000330

53
03130333

41

03030333

40
04315100

45
03150330

44
5111

43
3003310335

42

03525113

43
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04330333

43
0333

43
03030333

 :الفارسية: ثانًيا

03534

5
04250334

4 
0403

0342

جم، دكتر محمد رضا نجاريان ، سال پن: ـ بررسي آماري اوزان غزل هاي غالب دهلوي3
 ش .هـ0435، فنون ادبي، دانشگاه اصفهان، پاييز وزمستان (3پياپي)5شماره

20450

3
04430323

3
0333

3
43

30333

01
04330332

00
04355114

05

04
04500314

 

http://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%86%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%89%22&source=gbs_metadata_r&cad=2

