


):الدوبیت(بحر المیزان 

بسم هللا الرحمن الرحیم

من بتفاعیلھ ر متأصل ھو بح؛كما كان معروفا)الدوبیت(أو –كما أسمیھ –المیزان
شأنھ شأن عربي المنشأ) هللایرحمھ(الخلیل استنبطھابحور الشعر العربي التي

طلي بصبغة أعجمیة صرفة قد٠نا أكثر التراث العربيكما وجد٠؛لكنھالموشح
الحفظ الطباعة وما حوى أسبابأو طمس أولیاتھ في ظروف عصر٠یاع نتیجة ض

والذي ضاع أكثره مع أو المكتوب بالید إال القلیل جدا وھو المحفوظ في الصدور
ناھیك عن ٠)كل علم ما حوى القرطاس ضاع(وقد قالوا ٠موت الحافظین لھ

٠تالیة المتوالیة على الدیار العربیة التدمیر والتلف في الظروف الق
:ھذاأول ما وصل منھ إلینا كانلعل و

ال أفضلُ غیرهُ وال أسألھُ *** رزقي یأتي وخالقي یكفلُُھ 

:واآلخر
هللاُ رعاكقداحىأالتمزجْ ***تھواهُ بمانىصّ خُ ساقيَ یا

ھواهُ أمنبذكرشربھاأاذ***مزجھاأفاننىفاصرْ دعھا

وأسھبوا قدیما وحدیثا ن العرب ویكتب عن ھذا البحر الشعراء والعروضلقد
النماذجبعضھمقّدم شعر الفارسي في حینفي شروحھم وتتابعوا في تنسیبھ لل

لالستشھاد من الشعر العربي كانت أقدم من زمن عمر الخیام أو من سبقھ من 
إذ نقرأو٠العربيھذا اللون من الشعرباقتباس شعراء الفرس الذین اشتھروا 

بأبیات ھذا البحر؛فإنھم یحشون قصیدتھمفي دواوینھم الطویلة وعلىالیوم 
بین األبیات الفارسیة ما یدل على اقتباس ھذا البحر من العربباللغة العربیة 

عبدالستارالنعیمي

 



المیزانبحر 
:ھ العروضیةتائرد

مستفعالتن مفعول مستفعالتن)=المشتبھ(
ویستعمل مكفوفا أبدا

(الدوبیت): بحر المیزان
وزنھ؛                                                                  

ن      تلتن مفعول مستفعلمستفع**عولُ مستفعلتنفمستفعلتن م

وإن كان –وكل بیت ما حواه )مفعول(إن عماد بحر المیزان ھو : تنبیھ
ال یعد من ھذا البحر-في شطر واحد

بالتعاقبزحافا الخبن والطيّ )مفعول(في و

:استعمالھ
؛أو منھوكاأو مجزوءیستعمل تاما

:ضابط بحر المیزان
مستفعلتن مفعولُ مستفعلتن*** ى ورتْن غنّ في نغمتنا المیزانُ 

تاما؛: وزنھ
نحُن فیِھ الزَھـُر *** والكوُن غصوٌن نحُن فیِھ الثَمرُ  ریاضٌ  الدھرُ 

\0\0\\\0\0\0\\0\0\\\0 ***\0\0\\\0\0\0\\0\0\\\0

 



نتلتن مفعول مستفعلمستفع*** عولُ مستفعلتن  فمستفعلتن م

أعاریض البحر وأضربھ؛
:               صحیحة ولھا التامة ال؛وضھ األولىعر

: صحیحالرب األول؛الض

عِب كذا عْن یمنة ِ  واذكْر ُجمالً مْن شرِح حالي وصف**الحيِّ قفِ بالشِّ

\0\0\\\0\0\0\\0\0\\\0 ***\0\0\\\0\0\0\\0\0\\\0

نتلتن مفعول مستفعلمستفع*** عولُ مستفعلتن فمستفعلتن م

:معصوبالالضرب الثاني ؛

مَ ن شاھَدهُ یقولُ ِمن دھشتِھ *** ھذا وأبیَك َفّر من رضوانِ 
\0\0\\\0\\0\\0\0\\\0***\0\0\\\0\\0\\0\0\0\0

نتلْ ل مستفعتن معولمستفع** مستفعلتن معولُ مستفعلتن  

المقطوف؛الثالثالضرب

والدمُع من الوجِد غدا یجري** في قلبَي ما یھزأ بالجْمِر 

 



حبھُم **مِ ن أمرَي ما یصلُح لي أمري أصبحُت وال أملُك في
\0\0\\\0\0\\\0\0\\\0***\0\0\\\0\0\\\0\0\0

ل مستفعلْ تن مفعلمستفع** مستفعلتن  لُ مفعمستفعلتن 

:األحذّ فوكشمالضرب الرابع؛ال

ِ علیَك یا كحیل الحدِق  ال قدرة لي على الفطامِ *** با
\0\0\\\0\\0\\0\0\\\0 ***\0\0\\\0\\0\\0\0

تن مفعول مستفْ لمستفع*** عولُ مستفعلتن  فمستفعلتن م

:المسبغ:الضرب الخامس

ال نوم لمقلِة المعّنى ال نومْ **یا قوُم إلى كم ذا التجّني یا قوْم 
قد یبرُح بْي الوجُد فمن یسعفني **ذا وقتَك یا دمعَي فالیوَم الیوْم 

\0\0\\\0\0\\\0\0\\\0***\0\0\\\0\0\\\0\0\0\00

ننتلْ ل مستفعتن مفعلمستفع** مستفعلتن مفعلُ مستفعلتن  

:المرفل؛السادسالضرب 

لَت بذا الجمال** أوتیَت ِمَن البھجِة َزینایا یوُسفُ  ینادلوالحسِن فُضِّ
:**  (تا هللاِ لقد آثرك هللاُ علینا) ال بدَع إذا رحمتنا ؛قد قرؤأ

 



\0\0\\\0\\0\\0\0\\\0***\0\0\\\0\0\\\0\0\\\0\0

تنلنمستفعتن مفعلُ لمستفع** لُ مستفعلتن  وعمستفعلتن م

:       المنھوك؛السابعالضرب

حاكْت ُحلال*** النوُر َكسا سوافَِر الزھِر ُحلى 
والنجُم َسرى وللغروِب ارتحال ** حتى انتحال

\0\0\\\0\\0\\0\0\\\0  ***\0\0\\\0
تن لمستفع****  مستفعلتن معولُ مستفعلتن  

:المردوف؛الضرب الثامن

في أّي مددْ *عّز وحمى *ھا أنت لنا**یا ُمرسل لألناِم جاھا وحمى
یا أفضل من مشى بأرٍض وَسما**یا شافعنا* في الحشرغدا*غوثا ومددْ 

\0\0\\\0\\0\\0\0\\\0**\0\0\\\0*\0\0\\\0*\0\0\\\0
مستفعلتن*مستفعلتن*تن لمستفع** مستفعلتن معولُ مستفعلتن  

 



:ولھامعصوبةالتامة الالعروض الثانیة؛

:الضرب األول؛الصحیح

واذكر جمال من شرح حالي وصفِ *بالشْعِب كذا عن یمنِة الحّي قفِ 
رحموا كاَن وإال حْسبي*منھم وكفى بأّن فیھم تلفي إن ھم

\0\0\\\0\0\\\0\0\0\0***\0\0\\\0\\0\\0\0\\\0
نتلعول مستفعتن ملمستفع**ن تلْ لُ مستفععفمستفعلتن م

؛المعصوبالضرب الثاني

َمن ُمنصفُنا ِمن الزماِن الظالمْ ** هللاُ بما یلقى فؤادي عالِمْ 
\0\0\\\0\\0\\0\0\0\0**\0\0\\\0\0\0\\0\0\0\0

نتلْ ل مستفعوتن مفعلمستفع** ن  تلْ مستفعلتن معولُ مستفع

:المقصور؛الضرب  الثالث

والصبُر على احتمالھ منصوصْ **الھجُر بنا موّكلٌ مخصوْص 
ما زلُت أجیلُ في ھواكم فكري **حتى فقَد الخیالَ والتشخیصْ 

\0\0\\\0\\0\\0\0\0\0**\0\0\\\0\\0\\0\0\00
تْ لْ ل مستفعتن مفعولمستفع** ن  تلْ مستفعلتن معولُ مستفع

 



:المحذوفالضرب الرابع؛

أن تطبعُھ عیني على قلبي** ما ُیسرع في المشیة إالّ خوفا 
\0\0\\\0\0\\\0\0\0\0***\0\0\\\0\0\0\\0\0\0

ل مستفعلْ وعفتن ملمستفع** ن  تلْ مستفعلُ ن مفعتلمستفع

:؛المسبغخامسالضرب ال

من عندك فتُح كل باٍب ربي ** افتْح لي أبواَب فتوٍح وفِتاحْ 
\0\0\\\0\\0\\0\0\0\0**\0\0\\\0\0\\\0\0\\\00

نلنتن مفعل مستفعلمستفع** ن تلْ فعلتن معولُ مستفعمست

:؛المرفلالضرب السادس

علیھ كل شيٍء وْفٌر **إال فمُھ ؛فإنُھ ضاَق علیھِ  في الحسن
\0\0\\\0\0\0\\0\0\0\0**\0\0\\\0\\0\\0\0\\\0\0

تننتلل مستفعوعتن ملمستفع** ن تلْ مستفعلتن مفعولُ مستفع

 



:؛المنھوكالضرب السابع

آِمْن َفَرقي*** یا خیر معدِّ یا فتى عدناِن 
وامنُ ن فإلى غناَك مـّد الجاني *** أیدي الَملَقِ 

\0\0\\\0\\0\\0\0\0\0**\0\0\\\0
تن لمستفع** ن  تلْ مستفعلُ مستفعلتن معو

:العروض الثالثة؛المحذوفة ولھا

:الضرب األول؛المحذوف

یمشي مرحاً بالتیِھ والعْجِب ** كالریم یخاُف فوتة السربِ 
\0\0\\\0\\0\\0\0\0**\0\0\\\0\\0\\0\0\0

لْ تن معول مستفعلمستفع** لْ مستفعِ لُ مستفعلتن معو

:ولھاوفة الحذاءكشفمالالعروض الرابعة؛

 



:األحذّ فوكشمالالضرب األول؛

للطائِف بالبیت ھیاُم ** یشتدُّ إذا اشتدَّ الزحامُ 
\0\0\\\0\0\\\0\0**\0\0\\\0\0\0\\0\0

تن مفعول مستفْ لمستفع** مستْف لُ مستفعلتن مفع

+
أھوى ظبیا من الجنانِ **أحوى أحلى من األماني

\0\0\0\0\\0\\0\0**\0\0\0\0\\0\\0\0
تن معول مستفلْ مستفع** مستْف لُ مستفعْلتن معو

:ولھا؛المسبغةالخامسةُ العروض 
:المسبغاألول ؛الضرب 

ما أشوقُھ حین حواكْ فوالقلُب **الناظُر ما أسعدهُ حین یراْك 
فاصنْع بي ما تشاء فالروح فداْك **وْحیاتَك ال عشقُت في الكون سواكْ 

\0\0\\\0\\0\\0\0\\\00**\0\0\\\0\\0\\0\0\\\00
عول مستفعلتْن نتن ملمستفع** نن تمستفعللُ مستفعلتن معو

:المنھوكالثاني؛الضرب

أنشدتھمُ **لّما رحلوا وما إلى الصبر سبیلْ 
لم یجِر على الخّد من الدمِع قلیلْ ** یا لیتھمُ 

\0\0\\\0\0\\\0\0\\\00**\0\0\\\0

 



مستفعلتن* *تن مفعول مستفعلتْن نلمستفع

:سة ؛المرفلة ولھاالعروض الساد

:الضرب األول؛الصحیح

خـــداٌع وغروٌر **والفقــُر من العالِم كنٌز وغَرضْ  العالُم كلــــــُھ 
\0\0\\\0\\0\\0\0\\\0\0******\0\0\\\0\0\\\0\0\\\0

تن مفعل مستفعلتنلمستفع** مستفعلتن مفعولُ مستفعلتن تن 

:المعصوب؛الضرب الثاني

یا الئُم لو وقعَت في ما أنا فیِھ **وهللاِ لناصحَت ولمَت الالئمْ 
\0\0\\\0\\0\\0\0\\\0\0**\0\0\\\0\0\\\0\0\0\0

نتلْ تن مفعل مستفعلمستفع** مستفعلتن مفعولُ مستفعلتن تن 

:المسبغ؛الضرب الثالث

مالي عملٌ صالُح استظھُر فیِھ **قد جئتَك راجیا توكلُت علیكْ 
\0\0\\\0\0\\\0\0\\\0\0**\0\0\\\0\\0\\0\0\\\00

نلنمفعل مستفعتن لمستفع** مستفعلتن مفعولُ مستفعلتن تن 

 



:المرفلالضرب الرابع؛

ارحْم دنفا ذاَب احتراقاً وسقاما ** عن عھدَك یا غادُر ما كان یحولُ 
\0\0\\\0\0\0\\0\0\\\0\0**\0\0\\\0\0\\\0\0\\\0\0

تنلنتن مفعل مستفعلمستفع** مستفعلتن مفعولُ مستفعلتن تن 

:المرفل؛المنھوك الضرب الخامس

ابالدمع كتاب*** نمـّقـُت إلى بابَك یا قرة عیني 
\0\0\\\0\0\\\0\0\\\0\0 **\0\0\\\0\0

مستفعلتن تن* *تن مفعل مستفعلتْن تنلمستفع

:مجزوءةابعة؛ الالعروض الس

 



:المجزوء األول؛الضرب 

ما كان عطاؤھّن *** من طوِل لسانھنِّ 
\0\0\\\0\\0\***\0\0\\\0\\0\

عولممستفعلتن ** عول مستفعلتن م

:الضرب الثاني؛المجزوء المرفل

**محمودا ما ھجوتھُ  لو كان أبو فراس
\0\0\\\0\\0\***\0\0\0\0\\0\\0

تن معول تنمستفعلْ ** مستفعلتن معول  

:ة ولھاة؛المجزوءة المرفللعروض الثامنا

:المرفلاألول؛ المجزوء الضرب

ِ معاھُد الحمى ** ما أحسنھا مع الّدمى
\0\0\\\0\\0\\0**\0\0\\\0\\0\\0

مستفعلتن فعول تن** فعول تن مستفعلتن

قْتلُ شعوٍب آمنْة ** مسألٌة فیھا نظرْ 
\0\\\0\0\0\\0 **\0\\\0\0\0\\0

 



فعول تنممفعلتن ** مفعلتن مفعول تن 
مخبون مطوي:الحشو

 ----------------

---------------------------------------
١-- بحر المیزان؛جدول تغییر التفاعیل

المكشوفة الحذ ّاء٤ع
مستفْ 

:وفة؛المقط٣ع
لْ مستفع

:؛المعصوبة٢ع 
نتلْ مستفع

:الصحیحة:١ع
مستفعلتن

الضرب
المكشوف األحذّ - ١

مستفْ 

الضرب
المقطوف- ١

لْ مستفع

الضرب
الصحیح؛ - ١

مستفعلتن

الضرب؛
الصحیح؛ - ١

مستفعلتن
المعصوب- ٢

نْ تلْ مستفع
:المعصوب- ٢

نتلْ عمستف

:المقصور- ٣
تْ لْ مستفع

طوفقالم٣
لْ مستفع

:المحذوف- ٤
مستفعلْ 

المكشوف األحذّ - ٤
مستفْ 

المسبغ- ٥
ن نتلْ مستفع

المسبغ- ٥
مستفعلن ن

المرفل- ٦
ن تن   تلْ مستفع

المرفل- ٦
مستفعلتن تن

المنھوك- ٧
مستفعلتن--

المنھوك- ٧
--مستفعلتن

المردوف- ٨
٣مستفعلتن  --

 



٢–بحر المیزان ؛جدول تغییر التفاعیل 
المجزوءة المرفلة٨ع

مفعول تن
المجزوءة٧ع

مفعول
المرفلة٦ع

مستفعلتن تن
المسبغة٥ع

مستفعلتن ن
الضرب

المجزوء المرفل- ١
الضرب

المجزوء- ١
مفعول

الضرب
الصحیح- ١

مستفعلتن

الضرب
المسبغ- ١

مستفعلتن ن
المرفلالمجزوء٢

مفعول تن
المعصوب- ٢

نتلْ مستفع
المنھوك- ٢
نتمستفعل--

المسبغ- ٣
مستفعلتن ن

المرفل- ٤
مستفعلتن تن

المرفلالمنھوك٥
--مستفعلتن تن

ان ب أردنا بھ ھنا إسكوزحافات الخلیل إال العصْ التزمنا بتفاعیل
السادس المتحرك 

 ----- ------------------------ -------------
عبدالستارالنعیمي

 


