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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري
  

 حياة أبي الشمقمق: المبحث األّول  . أ

 مولده واسمه .١

مـــروان ابـــن حمّمـــد آخـــر خلفـــاء بـــين  ايلمـــو مـــن هـــو مـــروان بـــن حمّمـــد، 

. قمق الشميكّىن أبا حممد ويلّقب بأيب. اريةوقد نشأ يف البصرة بالبخ ،١٤أمية

. م مـــن الرجـــال وقيـــل الشـــمقمق هـــو النشـــيطوالشـــمقمق معنـــاه الطويـــل اجلســـ

, أهــرت الشــدقني, وذكــر الزراكلــي وغــريه أّن أبــا الشــمقمق كــان عظــيم األنــف

  .١٥منكر املنظر

 نشأته .٢

مث , نشأ يف البصرة ولقي بشارا وأبا نواس وأبا العتاهية يف أيام املنصـور

صــل أبــو الشــمقمق خبالــد بــن برمــك اتّ . إىل بغــداد يف أّول خالفــة الرشــيد قــدم

وبيزيــــــد بــــــن مزيــــــد الشــــــيباّين , )ه١٨٧(قبــــــل نكبــــــة الربامكــــــة , بنــــــه حيــــــىيوبا

حنــو ســنة  علــى هــذا, فلعــّل وفاتــه كانــت. أمونمث أدرك خالفــة املــ). ه١٨٥(

  . ١٦)م٨٢٠(ه ٢٠٥

 هأخالق .٣

, وقـد لـزم بيتـه يف أطمـار مسـحوقة, وكان أبو الشمقمق متربّما بالناس

فــإن أعجبــه , فينظــر مــن فــروج البــاب, وكــان إذا اســتفتح عليــه أحــد بابــه خــرج

                                                           
١٨٠، )م١٩٦٨دار العلم اللمالیین،: بیروت لبنان(، تاریخ األدب العربي العصر العباسیةعمر فروخ،   

١٤
  

١٣، )م١٩٩٥دار الكتب العلمیة،: بیروت لبنان(، دیوان أبي الشمقمقواضح محّمد الّصمد،  
١٥

  
١٨٠، )م١٩٦٨دار العلم اللمالیین، : بیروت لبنان(تاریخ األدب العربي العصر العباسیة، عمر فروخ،  
١٦
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, فأقبــل إليــه يومــا بعــض إخوانــه امللطفــني لــه. الواقــف فــتح لــه وإالّ ســكت عنــه

  . فلما رأى سوء حاله, فدخل عليه

قــد غلـــب , مقمق متربّمــا بالنـــاسوهكــذا نالحــظ كيـــف كــان أبـــو الشــ

وكــأّن الســبب الرئيســي يف ذلــك , فهــو يعــيش منطويــا علــى نفســه, عليــه اليــأس

أو هــي , فهــل كانــت حقيقــة واقعــة, وهــا كأّ�ــا فريــدة غريبــة, هــو ضــيق حالــه

وقــد جلــأ الشــاعر إىل ذلــك ليســجم مــع أوضــاعه النفســانية , شــيء مــن املغــاالة

  .١٧املرحة

 مكانته الشعرية .٤

ألنــــه , النقــــاد وعلمــــاء األدب يف تقــــدير شــــعر أيب الشــــمقمقاختلــــف 

, كــان أبــو الشــمقمق رمبــا حلــن ويهــزل كثــريا: قــال املــربّد. جيمــع اجلّيــد والــرديء

وقــال . وشــعر أيب الشــمقمق نــوادر مّلــه: وقــال ابــن املعتــزّ . وجيــّد فيكثــر صــوابه

يف ورمبـا إّن شعر أيب الشمقمق فيه هجـاء كثـري وألفاظـه أكثرهـا ضـع: املرزباين

وكـــان أبـــو الشــــمقمق : أمـــا صــــاحب العقـــد الفريـــد فإنـــه يقــــول. ندرلـــه البيـــت

  .١٨الشاعر أديبا ظريفا حمارفا صعلوكا متربّما

ومــن الواضــح أّن أبــا الشــمقمق كــان شــاعرا عظــيم املوهبــة جــىن عليــه 

وإن كـــان يف شـــعره عـــدد مـــن األبيـــات ســـخيفا , اإلخفـــاق املســـتمر يف حياتـــه

  .بذيئا

  وفاته .٥

ــــــاش ٨٢٠ه أو ٢٠٥اة ايب الشــــــمقمق حنــــــو ســــــنة كــــــان وفــــــ م يف كن

فإذا حنن قبلنـا روايـة ابـن خّلكـان الـيت تقـول أّن أبـا الشـمقمق كـان مـع . بفاس

                                                           
١٥، )م١٩٩٥العلمیة، دار الكتب : بیروت لبنان(، دیوان أبي الشمقمقواضح محّمد الّصمد،  
١٧

  
٢٣-٢٢نفس المرجع،  
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ا تـوّىل خالـد املوصـل سـنة 
ّ
ه، وجـب أن تتـأخر ٢٠٩خالد بن يزيد بن مزيد مل

  ١٩.وفاة أيب الشمقمق بضع سنوات أخر

 

 التعريف القافية: المبحث الثانى  . ب

 القافيةمفهوم  .١

ـــة لغـــة هـــي وراء العنـــق ومجعهـــا قـــواف وأّمـــا اصـــطالحا ففيـــه  ٢٠.القافي

مـا بـني آخـر سـاكنني يف : قوالن األول من قول اخلليل واجلمهـور، فهـي عنـدهم

والثــاين مــن قــول األخفــش ومــن . البيــت مــع املتحــّرك الــذي قبــل الســاكن األّول

املعتمــد عنـد أهــل والقــول األّول هـو . آخـر كلمــة يف البيـت: تبعـه، فهـي عنــدهم

  ٢١.الّصنعة وأصح القولني وأرجحهما

 مات في القافيةالكل  . أ

املـــــــراد بالقافيـــــــة هـــــــي مـــــــن آخـــــــر البيـــــــت إىل حـــــــرف متحـــــــرك قبـــــــل 

  :الساكنني،، والقافية تنقسم إىل أربعة أقسام

 :بعض كلمة، كقول الشاعر )١

  َحتَمَِّلىوَ  يـَُقْوُلْوَن َال تـُْهِلك اسىً #   ُوقـُْوًفا ِ�َا َصحِىب َعَلّي ُمِطيـُُّهمْ 

إّن األحـرف مـن " حتّملـى"والكلمة األخري يف ذلـك الشـعر هـي الكلمـة 

  "قافية"احلاء أىل الياء فيها قد مساها العروضيون 

 :كلمة واحدة، كقول الشاعر )٢

                                                           
١٨٠، )م١٩٦٨دار العلم اللمالیین، : بیروت لبنان(، تاریخ األدب العربي العصر العباسیةعمر فروخ،  
١٩

  
٣٥، )١٩٧٥دار المشرق، : بیروت(، المنجد في اللغة واإلعالملیوس مألوف، 

٢٠
  

١٠٣، )غراس، مجھول السنة: كویت(، قافیة العربیةالقواعد العروضیة وأحكام المحمد بن فالح المطیري، 
٢١
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َعَلــــى النَّْحــــِر َحــــىتَّ بَــــلَّ َدْمَعــــّي # فـََفاَضــــْت ُدُمــــْوُع الَعــــْنيِ ِمــــىنِّ َصــــَباَحٌة 

  َحمَمِلي

  "َحمَْمِلي"يف ذلك الشعر هي الكلمة فكانت القافية 

 :مة وبعض، كقول الشاعركل )٣

  ٌح َترِبُوَهِطُل َأَجشُّ َوبَاِر # ِدَمٌن َعَفْت َوَحمًا َمَعِلُمَها 

إىل واو يف  " بــارحٌ "فكانــت القافيــة يف الشــعر الســابق مــن حــاء يف كلمــة 

  "تربو"كامة 

 :كلمتني، كقول الشاعر )٤

  َمْن َعالٍ َكُجْلُمْوِد َصْخٍر َحطَُّه السَّْيُل # ِمَكرٍّ ِمَفرٍّ ُمِقْبٍل ُمْدِبٍر َمًعا 

  ٢٢".عال"فكانت القافية من حرف امليم إىل الباء ىف الكامة 

  

 الحروف في القافية  . ب

الــــّروي، : كـــان احلـــروف يف القافيـــة تنقســـم غلــــى ســـّتة أنـــواع، وهـــي

  .والّدخيلالوصل، اخلروج، الّردف، التأسيس، 

 الّروي  )١

: وهـــو احلـــرف الـــذي تبـــىن عليـــه القصـــيدة وتنســـب إليـــه، فيقـــال

قصيدة ميمّية أو دالّيٌة أو المّيٌة، وحروف املعجم كّلها تصلح أن تكون 

  ٢٣:رويّاً إالّ 

  الّرويّ   الشعر  البيان  رقم

  # ــيُّ ــإذا بـََلَغ الِفطاَم لنــــــــــــــــــــــا صبــــــــ  ألف اإلطالق  .١

  اــــــــنَ ــــــــــــــــختَِرُّ له اجلبابُر ساِجِدي         

  ن

                                                           
٥٣-٥٢، )٢٠٠٤اإلخالص، : سورابایا(، علم العروض والقافیةمسعى حمید،  
٢٢

  
١٠٤، )م٢٠٠٣غراس، : كویت(، القواعد العروضیة وأحكام القافیة العربیةمحّمد بن فالح المطیري، 

٢٣
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  #ْت ـــإينِّ نظرُت إىل تامرآِة إذ ُجِليَ   ألف االثنني  .٢

  اـــــاّي كّل ما رَأَتَ فأنكرْت مقلت        

  ت

  #ال ــــــــــــــــــــــــــــــجيـــــــَوفِِّه التَّبُقْم للمعلِِّم   ألف التنوين  .٣

  والــــــــــــوَن رسكاد املعلَُّم أن يك         

  ل

األلــــف املنقلبــــة   .٤

عـــــــــــــــــن نـــــــــــــــــون 

  الّتوكيد

  #ا ـــــــــــــــــــــابــــــــــــــأقلِّي اللَّْوَم عاِذَل والعت

  اـــــابـــوقويل إن أصبُت لقد أص        

  ب

األلف الّالحقة   .٥

  لضمري الغائبة

  #ا ـــــــــــــــــــــــــــَقَسَم املليُك فإمنَّ قَاقـَْنْع مبا 

  اـــــهـــــَقَسَم اخلالئِق بيننا َعالَّمُ          

  م

  #َله ــــــــــــــــــــــــال تنَه عن ُخُلِق وتأِيتَ مث  واو اإلطالق  .٦

  )و(مُ ـــَت عظيعاٌرعليك إذا فـََعلْ       

  م

واو اجلماعــــــــــــــــة   .٧

بشــــــــــــــــــــــرط أن (

  )قبلها ُيضمَّ ما

  #واــــــَري ُخيْفوه وإن مسعإن يسمعوا اخل

  واــحَذبُ وا وإن مل يسمعواشرَاَ أذاع     

  ب

  #اهالً ـا كنَت جـستبدي لك األياُم   ياء اإلطالق  .٨

  )ي(َزوِّدِ ـــــن مل تُ ويأتيك باألخبار مَ    

  د

ــــــــــــــــــــــــُب وصَله  ياء املخاطبة  . ٩ ــــــــــــــــــــــــُت أطل ـــــــــــــــــــــــــمازِْل ا ــ

  #لِ ــــــــــــــــــــذلُّ ـــــــــبت

  يــــــلــــــفعـــــأالّ توالشَّْيُب يـَْغُعُزها ب      

  ل

َـــــــــــــــــــــــــَة كُ   ياء املتكّلم  ١٠ ـــــــــــــــــــــــــُه الرِّماي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَُعلُِّم لَّ ــ

  #ومٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  يـــــــــــانـــــــــاِعُده رمفلمَّا استدَّ س        

  ن

  اهلمزة  #ماـــــــــــــــــــــك فإنَّ ــــحياَءك فاحفْضه علي  هاء الّضمري  ١١
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  اُؤهُ ــــــيدلُّ على ِفْعِل الكرِمي حي        

  #بِ ـعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ثــــــكلُّهم أَْروَُغ مِ   التأنيثهاء   ١٢

  هْ ـارِحَ ـــــــــــــــــــــــــــما أشَبَه اللَّيلَة بالب         

  ح

  #هىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي النُّ ــــبالفاضلَني أُول  هاء الّسْكت  ١٣

  ِدهْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف كلِّ أمرِك فاقـْتَ          

  د

إذا ســـــكن مـــــا    ١٥

قبــل اهلــاء فهــي 

  رويُّ 

نيا وقـــــــــد تبكـــــــــي علــــــــى الـــــــــوالعــــــــُني  دُّ

  #َعِلَمتْ 

  هاــــــنَّ السَّالمَة منها تـَْرُك ما فيأ      

          

  ه

 

 الوصل )٢

وهــو حــرف مــدِّ ينشــا عــن إشــباع حركــة حــرف الــّروّي املتحــّرك، 

فيتوّلد من الفتحة ألّف، ومـن الّضـّمة واو، ومـن الكسـرة يـاء، وكـّل هـاء 

لزم يف القصيدة كّلهـا، وأحرفـه  حتّرك ما قبلها فهي وصل، والوصل ُوِجدُ 

  ٢٤:أربعة

  الوصل  الرويّ   الشعر  البيان  رقم

ــــــــــــــــف   .١ أل

  املد

  #هـِــــ ـــــــــــــــألشُكَرنَّ ُمهَاَما َفْضَل نعمت

ا  ـبشكُر النَّاسَ اليشكُر اَهللا َمن ال  

  ا  س

  #اِحلَجىولو كانِت األرزاُق جتري علىي  واو املد  .٢

ـــــ       ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــَن إذن ِمــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــنَّ ن َهَلَكــ ــــ ــــ ــــ ــــ جهلِهــ

ـــــاليهائ ــــ   )و(مُ ــــ

  و  م

ـــــــفًىت ال حيُب الزَّاَد إالَّ ِمن التُّ   ياء املد  .٣   ي  ف  #قىــــ

                                                           
١٠٦نفس المرجع، 

٢٤
  



١٤ 
 

  )ي(وفِ ــــاَل إالَّ ِمن قناً وسيوال امل    

  #هـــــــــــــــــــــــــــــوإذا امُرٌؤ َمَدَح امرَأً لنوالِ   اهلاء  .٤

  اَءهْ ـــــــــــوأطاَل فيه فقد أراَد هج    

  ه  اهلمزة

  

 الخروج )٣

وهــو حــرف مــّد يلــي هــاء الوصــل ناشــىء عــن إشــباع حركتهــا، 

األلــف والــواو واليــاء، مثــل : ومــن مثّ كانــت حــروف اخلــروج ثالثــة، وهــي

، )حسـنهو= حسنهُ (، والواو بعد اهلاء يف )عالَُّمها(األلف بعد اهلاء يف 

  ٢٥).قلبهي=قلبهِ (والياء بعد اهلاء يف 

  ٢٦:وجد لزم يف القصيدة كّلهاوإن 

  الخروج  الوصل  الّرويّ   الشعر  البيان  رقم

ــــــا  الف  .١ ــــــــُك فــ ــــــا َقَســــــــَم امللي قْـَنْع مبــ

ـــــــفإمنَّ    #اـــ

ـــا    ــــــ ــــــــــَم اخلالئـــــــــــــَق بيننــــ َقَســـ

  هاـعالَّمُ 

  ا  ه  م

اى الوصـــــــــــــَل مـــــــــــــا أحـــــــــــــ  واو  .٢

  #هـــــــــوأعذبَ 

ــــــــــــــــــــوال األيـَّـــــــــــــــــــاُم        ل

  )و(ُدهُ ـــــــتنكِّ 

  و  ه  د

وتـــــراه ُيصـــــغي للحـــــديث   ياء  .٣

  #هــبقلبِ 

وبســــمِعه ولعلَّــــه أدَرى    

  ي  ه  ب

                                                           
١٣٧، )م١٩٩١دار القلم، : لبنان(، ح وعلم القافیةالعروض الواضمحّمد علي الھاشمى، 

٢٥
  

١٠٦، )م٢٠٠٣غراس، : كویت(، القواعد العروضیة وأحكام القافیة العربیةمحّمد بن فالح المطیري، 
٢٦

  



١٥ 
 

  )ي(هِ ــبِ 

  

 الرِّدف )٤

وهو الزم , وهو حرف مد أو لني يقع مباشرة قبل حرف الرَّويّ 

  ٢٧:إن كان ألفاً 

  الّرويّ   الّردف  الشعر  البيان  رقم

ِة إالَّ سيأت  الف  .١   #يــــــــــــــــوما ِمن شدَّ

  اءُ ــــــــهلا ِمن بعد شدَِّ�ا رخ      

  اهلمزة  ا

  #ةً ـــــوال حتسَنبَّ اَهللا يغفُل ساع  ياء  .٢

  ُب ـــوال أّن ما خيفى عليِه يغي    

  ب  ي

  #ا قرتاَدَفتْ ـــــــــــــــــــــــــــَهلَْونا بأيَّاِم لن  واو  .٣

  وبُ ــــــذنوٌب على آثارِِهنَّ ذن    

  ب  و

            

 التأسيس )٥

تَأِسْيًسـا البَـْيــَت أى جعـل لــه -يـَُؤسِّــسُ -التاسـيس لغـة مــن ّأسَّـسَ 

أساســا، وأمــا اصــطالحا فهــو ألــف بينــه وبــني الــروي حــرف ومســى هــذا 

احلرف تأسيسا لتقدميه مجيع احلروف يف القافية وأما احلـروف املسـتعملة 

  :يف التأسيس فكما يلى

 :أن يكون احلرف يعضبه روى، كقول الشاعر  ) أ(

    َعَلى األَيَّاِم َوالدَّْهُرَساملُِ  َولَْيسَ # 

  "تأسيسا"يسم " سامل"فاأللف يف قول           

                                                           
١٠٧نفس المرجع، 

٢٧
  



١٦ 
 

 :أن يكون الروى ضمريا، كقول املشاعر  ) ب(

ٌر َوالَلَِيا# َأالَ َال تـَُلْوَماِىن َكَفى اللَّْوُم َمابَِيا    َفَماِلُكَما ِيف اللَّْوِم َخيـْ

  "تأسيسا"يسمى " والىل"فاألاف يف 

  :ه الروى من بعض الضمري، كقول الشاعرأن يعضب  ) ج( 

  َوِاْن َشْئُتَما ِمْثالً ِمبِْثٍل َكَما ُمهَا# َفإْنِ ِشْئُتَما اُْلِقْحُتَما اَْو نُِتْجُتَما    

ملــل روى هــذه الكلمــة " تاسيســا"تســمى " كمــا"ف يف ضــمري فــاألل   

  ٢٨).مها(هي امليم اليت تقع يف بعض الضمري 

 الدخيل )٦

بــني ألــف التأســيس وحــرف الــرَّوّي، وال يلــزم وهــو احلــرف الــذي 

  ):زائل(حركُته كهمزة 

  ٢٩.لُ وكلُّ نعيٍم ال حمالَة زائِ # أال كلُّ شيٍء ما خال اَهللا باطُل 

ألّن مكان احلروف بني " الدخيل"تسمى " زائل"فاهلمزة يف كلمة 

  .تأسيس و الّروي

  :واملثال آخر      

  وِاْن ِشْئُتَما ِمْثالً ِمبِْثٍل َكَما ُمهَا# ْجُتَما فَِاْن ِشْءُمتَا الِقْحُتَما اَْو نُتِ 

  ".الدخيل"تسمى " مها"فاحلرف اهلاء يف كلمة   

  

                                                           
٥٧، )م٢٠٠٤اإلخالص، : سورابایا(، علم العروض والقافیةمسعى حمید، 

٢٨
  

١٠٨، )م٢٠٠٣غراس، : كویت(، عروضیة وأحكام القافیة العربیةالقواعد المحّمد بن فالح المطیري، 
٢٩

  



١٧ 
 

 حركات القافية. ج

عرفنا فيما تقدم أن القفية تشتمل على حروف بوضـع معـني، وعلـى 

  .حركات بوضع معني كذلك

: واحلــروف الــيت تشــتمل عليهــا القافيــة بوضــع معــني هــي ســتة أحــرف

وقـــــد ســـــبق . الـــــروّي، والـــــردف، والتأســـــيس، والـــــدخيل، والوصـــــل، واخلـــــروج

  .الكالم عن كل منها بالتفصيل

ولكن الكالم عن القافية ال يكون كـامال إالّ إذا عرفنـا حركـات هـذه 

احلـــــروف، ذلـــــك ألن حركــــــات القافيـــــة مرتبطـــــة ارتباطــــــاً وثيقـــــاً حبروفهــــــا يف 

  ٣٠:وهذه احلركات هي. الغالب

 المجرى )١

إجــراء أى ســال، وأمــا اصـــطالحا -جيـــرى-ة مــن أجــرىا�ــرى لغــ

فهــو حركــة الــروى املطلــق، يعــىن ا�ــرى هــو حركــة احلــرف املتحــرك الواقــع 

قبـــل األلـــف أو الـــواو أو اليـــاء، ويســـمى هـــذا الـــروى مطلقـــا إلطالقـــه يف 

  :النطق دون منساك، كقول الشاعر

  َاَصْبِت َلَقْد َاَصابَاَوقـُْوِىل ِاْن # اَقـَلِّى اللَّْوَم َعاِذٌل َواْلِعَتابَا 

  .تسمى جمرى" أصابا"فالفتحة يف باء 

  :وكذلك الشعر

  َهِطٌل َاَجشُّ َوبَارٌِح َترِبـُوْ # َدِمٌن َعَفْت َوَحمًا َمَعا ِلُمَها 

  ٣١".جمرى"تسمى " تربو"وضمة الباء يف قول 

 الّنفاذ )٢

الشـيء أى خرقـه وجـاز . ءنفـاذا الشـي-ينفـذ-الّنفاذ لغة من نفـذ

نفـًدا ونفـادا الشـيء أى  -ينَفد-من نِفد": نفادا"أو يسمى عنه وخلص 

                                                           
١٦٥، )م١٩٨٧دار النھضة العربیة، : بیروت(، علم العروض والقافیةعبد العزیز عتیق، 

٣٠
  

٥٨، )م٢٠٠٤الإلخالص، : سورابایا(، علم العروض والقافیةمسعى حمید، 
٣١

  



١٨ 
 

فــــرغ وانقطــــع وفــــىن، وأمــــا اصــــطالحا فهــــو حركــــة هــــاء الوصــــل، كقــــول 

  :الشاعر

  ِيف بـَْعِض ُغرَّاتِِه يـَُواِفُقَها# يـُْوِشُك َمْن فـَرَّ ِمْن َمنشيَِّتِه 

  ".نفاذا"تسمى " يوافقها"وحركة الفتحة يف هاء كلمة 

  :وكذلك الشعر

  )و(َفِقْيَمُة ُكلِّ النَّاِس مَاُحيِْسنـُْونَُه # االََئِمْى َدْمِىن اَُغاِىل ِبِقْيَمِىت فـَيَ 

  .قد ّمسها العروضيون نفاذا" حيسنونه"فالضمة يف هاء كلمة 

  :وكذلك الشعر

ْوُت اَْدَىن ِمْن ِشرَاِك نـَْعِلِه # ُكلُّ اْمرٍِئ ُمَصبٌِّح ِيف اَْهِلِه 
َ
  )ي(َوامل

  ٣٢".نفاذا"قد ّمسها العروضيون " نعله"ء كلمة والكسرة يف ها

 الحذو )٣

وأمـــا . وحـــذاء أى امتثـــل بـــه-حـــذًوا-حيـــذو-احلـــذو لغـــة مـــن حـــذا

  :اصطالحا فهو حركة ما قبل الردف، مثاله

ـــُل البَـــاِىل  ـــْم َصـــَباًحا اَيـَُّهـــا الطََّل ـــُن َمـــْن َكـــاَن ِىف الَعْصـــِر # َاَالِع ـــْل يـَْعَم َوَه

  اخلَاىلِ 

  ".حذوا"تسمى " اخلاىل" والفتحة ىف خاء كلمة

  :واملثال اآلخر

  بـَُعْيُد الشََّباِب َعْصَرَحاَن َمِشْيبُ # َطَحاِبَك قـَْلٌب ِىف اَحلَساِن َطُرْوُب 

  ".حذوا"تسمى " مشيب"وكسرة الشني ىف 

  :وكذلك

  َفِقْيَمُة ُكلِّ النَّاِس َما ُحيِْسنـُْونَهُ # فـََياالَِئِمْى َدْعِىن اَُغاِىل ِبِقْيَمِىت 

  ٣٣".حذوا"تسمى " حيسنونه"فالضمة ىف النون األول من كلمة 

                                                           
٥٩-٥٨نفس المرجع، 

٣٢
  

نفس المرجع
٣٣

  



١٩ 
 

 اإلشباع )٤

وأمـــا . ِإْشـــَباًعا الشـــيئ أى وقّفـــره-ُيْشـــِبعُ -اإلشـــباع لغـــة مـــن َأْشـــَبعَ 

  :كقول الشاعر.اصطالحا فهو حركة الدخيل

  َولَْيَس َعَلى األَيَّاِم َوالدَّْهُر َساملُِ #         

  " إنشباعا"مسيت " سامل"فالكسرة ىف الالم من قول 

  :واملثال آخر

َر ُهنَّ التََّداُفعْ #            بـََرَزْن ِإالَّ َسيـْ

  ".إنشباعا""مسيت " التدافع" فالضمة ىف الفاء من قول 

  :ومثال آخر

  َتطَاَوِيل َماِشئِت ِاْن َتطَاَوىلِ # يَاَخنَْل َذاَت السِّْدِر َواَجلَداِوِل 

  ٣٤".إشباعا"مسيت " تطاوىل"لواو من قول وفتحة ا

 الّرسّ  )٥

ـــا الشـــيء اي ابتـــدأه علـــى خفـــاء-يـَـــُرسُّ -الـــّرّس لغـــة مـــن َرسَّ  . َرس�

  :كقول الشاعر. وأما اصطالحا فهو حركة ما قبل التأسيس

  َولَْيَس َعَلى األَيَّاِم َوالدَّْهُر َساملُِ #         

  ٣٥".رس�ا"مسيت " سامل"فالفتحة ىف السني من قول 

 لّتوجيها )٦

ًها الطّريق اى سلكه وسّري أثره -يـَُوّجهُ -التوجيه لغة من َوجَّهَ  تـَْوِجيـْ

وأما اصطالحا فهـو حركـة مـا قبـل الـّروّي املقيّـد، واطلـق هـذا الـروى . بّينا

  :املثال. مقيدا ألنه قيده الساكن عن إخراج الصوت منه

ْئَب َقطْ َجاُؤا ِمبَذْ # َحىتَّ ِاَذا َجنَّ الظََّالُم َواْختَـَلْط    ٍق َهْل رَأَْيَت الذِّ

  ٣٦".توجيها"مسيت " قط"فحركة الفتحة ىف القاف من قول 

                                                           
٦٠-٥٩نفس المرجع، 

٣٤
  

نفس المرجع
٣٥

  



٢٠ 
 

  

 أنواع القافية. د

القافيــة ىف األبيــات تســـعة أنــواع، والســـتة منهــا مطلقـــة والثالثــة منهـــا 

  :مقيدة، وهي كمايلى

 قافية مطلقة )١

هي ما كانت متحركة الروي، أي بعد رويها وصل بإشـباع مثـل 

والكـــــرم، بالكســـــر أو الضـــــم ومثـــــل العلمـــــاء والكرمـــــا بـــــالفتح، والعلـــــم، 

وكذلك من القافية املطلقة ما وصلت �اء الوصل سواء أكانـت سـاكنة 

وهـذا القافيـة سـتة  ٣٧.أي بال خروج أما كانت متحركة أي ذات خـروج

  :أنواع

  

 .قافية مطلقة جمردة موصوله باللني أو باهلاء  ) أ(

  :ومثال القافية املوصولة باللني

ـــْدُت ِاَهلِـــى بـَْعـــَد ُعـــْرَوِة ِاْذَجنَـــا  ـــرِّ اَْهـــَوُن ِمـــْن # محَِ ِخـــرَاٌش َوبـَْعـــُض الشَّ

  )ي(بـَْعِض 

الثانيـــة قافيـــة مطلقـــة لتجردهـــا مـــن تأســـيس وردف " بعـــض"فكلمـــة 

  .واتصاهلا بالياء وهى إشباع الضاد

  :وأما مثال القافية املوصولة باهلاء فكقول الشاعر

  لَْيَس اَبـُْوُه بِاْبِن َعمِّ اُمِّهْ # ِ�َمَّْه  َاالَفـًَىت الَ َقى الُعالَ 

قافيــــة مطلقــــة ألن املــــيم فيهــــا جمــــردة عــــن التأســــيس " أمــــه"فكلمــــة 

   ٣٨.والردف ومتصلة باهلاء الساكنة

                                                                                                                                                               
نفس المرجع

٣٦
  

١١٦، )م١٩٨٧مكتبة الطالب الجامعى، : القاھرة(، دراسة في العروضیة والقافیةعبد هللا درویس، 
٣٧

  
٦١، )م٢٠٠٤اإلخالص، : سورابایا(، علم العروض والقافیةمسعى حمید، 

٣٨
  



٢١ 
 

 :قافية مردوفة موصوله باللني أو باهلاء، كقول األعشى  ) ب(

َنُة ِاْذ رَاَْتِىن    اَحلْسَناُء َذاَماَوَقْد َال تـَْعِدُم # َاالَ قَاَاْت بـُثـَيـْ

ألــــف قبــــل الــــروى، والــــروى فيهــــا مــــيم، ومثــــال القافيــــة " ذامــــا"ويف 

  :املتصلة باهلا كقول اللبيد

يَاُر َحمَلََّها َفَمَقاَمَها#              َعَفِت الدِّ

  ٣٩.هاء قبل الروى،، والروى ميم" فمقامها"ويف 

 :قافية مؤسسة موصولة باللني أو باهلاء كقول النابغة الذبياىن  ) ت(

  َولَْيٍل اُقَاِسْيِه َبِطِئ الَكَواِكبِ # ِلْيِىن ِهلَمٍّ يَا أَُمْيَمَة نَاِصِب كِ 

أمـــا مثاهلـــا )". ي(كواكـــب "وحمـــل الشـــاهد يف هـــذا البيـــت يـــاء يف 

  :املوصول باهلاء، كقول عادى بن زيد

َلٍة َال نـََرى ِ�َا َاَحًدا  َنا ِاالَّ َكَواِكبـَُها# ِيف لَيـْ   َحيِْكْى َعَليـْ

  ٤٠.حاء موصول بالف مؤسسة" كواكبها"يف 

 قافية مقّيدة )٢

كانـــت القافيـــة مقيـــدة إذا كانـــت تتقيـــد بالســـاكن عنـــد إخـــراج 

  :الصوت من احلروف، وهذه القافية ثالثة أنواع

 :قافية مقيدة جمردة، كقول األعشى  ) أ(

  اَِم احلَْبُل َواٍه ِ�َا ُمْنَجِذمْ # اَتـَْهُجُر َغانَِيٌة اَْم تُِلْم 

قافيــة مقيــدة، ألن املــيم فيهــا ســاكن وجمــردة عــن " منجــذم"فكلمــة 

  .الردف والتأسيس

 :قافية مقيدة مردوفة، كقول الساعر  ) ب(

  ُكلُّ َعْيٍش َسائٌِر لِلزََّوالْ # 

  .الفقبل الروى وهو  قافية مقيدة مردوفة لوجود املد" للزوال"فكلمة           
                                                           

نفس المرجع
٣٩

  
نفس المرجع

٤٠
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الكامــــل قافيـــة مقيــــدة مؤسســـة، كقــــول اخلطيئـــة يف البيــــت ا�ـــزوء   ) ت(

 :املرفل

  َال ِبُن ِىف الصَّْيِف تَاِمرْ  َوَغَرْرَتِىن َوَزَعْمَت اَنَّكَ 

  ٤١.قافية مقيدة مؤسسة لوجود ألف التأسيس فيها" تامر"فقوله 

  

 عيوب القافية. ه

فيما تقدم بيان حلروف القافيـة وحركاتـة، ومـا جيـب علـى الشـاعر أن 

  .يلتزمه بذاته، وما جيوزله أن يلتزم بيديل عنه

فـإذا بـدأ الشــاعر قصـيدته بـالردف أو التأســيس مـثال وجـب عليــه أن 

يلتزم ذلك ىف القصيدة كلها، فإذا خالف ىف شئ مما جيب التزامه عد ذلـك 

عيبــا مــن عيــوب القافيــة وقــد أضــاف العروضــيون إىل هــذه املخالفــت بعــض 

  ٤٢.العيوب

اإلقـــواء، اإلصـــراف، اإلكفـــاء، اإلجـــازة، : وعيـــوب القـــوايف أشـــهرها 

  .اإليطاء، الّتضمني، الّسناد

 اإلقواء  )١

اخـــتالف حركـــة الـــّروي بـــني الضـــمة والكســـرة يف القصـــيدة  

كقـــول الّنابغـــة الـــذبياّين حيـــث كســـر الـــّروي األّول وضـــّم . الوحيـــدة

 :الثاين

  َعجالَن ذا زَاٍد وغَري ُمَزوَّدِ # أَِمْن آِل َميََّة رائٌح أو ُمْغَتدي 

  ٤٣.وبذاك خبـََّرنا الغراُب األسودُ # ًعا َزَعَم البوارُح أنَّ رحلَتنا م

  

                                                           
٦٢نفس المرجع، 

٤١
  

١٩١، )م١٩٨٢دار المعارف، (، القافیةفى علم العروض وأمین على السید، 
٤٢

  
١١٣، )م٢٠٠٣غراس، : كویت(، القواعد العروضیة وأحكام القافیة العربیةمحّمد بن فالح المطیري، 

٤٣
  



٢٣ 
 

  

 اإلصراف )٢

اختالف ا�رى بفتح وغريه من الضم أو الكسر بأن تكون 

حركــــة حــــرف الــــروى يف البيــــت املتقــــدم فتحــــة، وحركــــة حــــرف روى 

 :البيت اللذى بعده ضمة أو كسرة، ومثال ذلك قول الشاعر

  أََمتْنَـُعِىن َعَلى َحيَْىي الُبكاَءَ # أََريـَْتَك ِإْن َمنَـْعَت َكَالَم َحيَْىي 

  وىف قـَْلِىب َعَلى َحيَْىي الَبَالءُ # َفِفى َطْرِىف َعَلى َحيَْىي ُسَهاٌد 

  :وقول اآلخر

  َمِنْيَحَتُه فـََعجَّْلُت اَألَداءَ # َأملَْ تـََرِىن َرَدْدُت َعَلى اْبِن لَيـَْلى 

َنا    ٤٤.ِمْن َشاِة َبَداءِ  َرَماِك اهللاُ # َوقـُْلُت ِلَشاتِِه َلمَّا أَتـَتـْ

 اإلكفاء  )٣

وذلـــك كقـــول . اخـــتالف الـــروى حبـــروف متقاربـــة ىف املخـــرج

  :النضر بن سلمة من مشطور السريع: أىب ميمون

  ال يشتكني عمال ما أفقني# بنات مطاء على خد الليل 

   ٤٥.أنفت أى مسيت: والبيتان ىف وصف اخليل، ويقال

 إلجازةا )٤

املخارج، وهـو أشـّد اختالف حرف الّروى بأحرف متباعدة 

  :كما خالف الشاعر بني الراء والباء بقوله. عيبا من األكفاء

  ِمبَْهَلَكِة والعاِفَياُت تدورُ # خليَليَّ ِسريَا َواتْـرَُكا الرَّْحَل إنَّين 

َناُه َيْشرِي َرْحَلُه قال َقاِئٌل    ِلَمْن َمجٌَل َرْخُو املِالِط جنَِْيبُ # فـَبَـيـْ

  

  

                                                           
١٩٣، )م١٩٨٢دار المعارف، (، فى علم العروض والقافیةأمین على السید، 

٤٤
  

١٦٦،، )م١٩٩١(، يالمرشد الكافى فى العروض والقوافرزق الطویل ومحّمد حین عثمان، 
٤٥
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 اإليطاء )٥

الكلمـــة نفســـها مبعناهـــا يف قافيـــة القصـــيدة الواحـــدة، تكـــرار 

كمـــا أعـــاد الشـــاعر لفـــظ . دون فصـــل بينهمـــا بســـبعة أبيـــات فـــأكثر

  :مبعىن واحد يف قوله) احلمائم(

  لَسْعَدى وال أبكي وتبكي احلمائمُ # أزعُم أينِّ هائٌم ذو صبابٍة 

  ملا سبقتين بالبكاِء احلمائمُ # لو كنُت عاشًقا -وبيِت اهللاِ -كذبتُ 

  

  :فإن أعاد اللفظ مبعىن خمتلف مل يكن ذلك إيطاَء، كقول الشاعر

  أضحى طعيًنا َمن به أمسى َرَمقْ # أقالُمه َحتكي الرِّماَح فكم �ا 

  فيه ميوُت ِمن املخافِة َمن َرَمقْ # وإذا عال سيُف اللِّساِن مناظرًا 

  ٤٦.شَزرًانظر إليه : بقّية الرُّوح، والثانية مبغىن: األوىل مبعىن) رمق(

 الّتضمين )٦

تعليــــق قافيــــة لبيــــت بصــــدر لبيــــت الــــذى بعــــده مــــن حيــــث 

ويكــون التضــمني قبيحــا إذا كــان الكــالم ال يــتم إإالبــه كــأن . املعــىن

يكــون الفعــل قافيــة للبيــت والفاعــل صــدر البيــت الثــاىن، أو القافيــة 

وخــري " قافيــة"شــرطا، واجلــواب ىف صــدر البيــت الثــاىن أو إن وامسهــا 

  :يت الثاىن، وذلك كقول النابغةإن ىف صدر الب

  وهم أصحاب يوم عكاظ إىن# وهم وردوا اجلفار على متيم 

  شهدن هلم بصدق الظن مىن# شهدت هلم مواطن صادقات 

ويكــون جــائزا إذا كــان املعــىن يــتم بــدون صــدر البيــت التــاىل، كقــول 

  :اخلطيئة

                                                           
١١٤، )م٢٠٠٣غراس، : كویت(، القواعد العروضیة وأحكام القافیة العربیةمحّمد بن فالح المطیري، 

٤٦
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  ثالثة أطفال ختاهلم �ما# وأفرد ىف شعب عجوزا إزاءما 

  وال عرفوا للرب ألخلقوا طعما# عراة ما اعتدوا حيزملة حفاة 

 الّسناد )٧

اختالف ما يراعى قبل الـروى مـن احلـروف واحلركـات، وهـو 

  :مخسة أنواع، اثنان يتعلقان باحلروف، وثالثة تتعلق باحلركات

 سناد الردف   ) أ(

ــــــه ــــــا، مبيــــــت غــــــري مــــــردوف، كقول : أن جيــــــئ بيــــــت مردوف

  ).املتقارب(

  فأرِسْل َحِكْيًما وال تـَْوِصه# ُمْرِسالً إذا ُكْنَت حاجٍة 

  فشاَوْر لبيًبا وال تـَْعِصهِ # وإْن باُب أَمٍر َعَلْيَك التَوى 

غري " تعصه"مردوفة، وقافية تاثاىن " توصه"فالبيت األول قافيته 

  :وقول حمارب بن قيس. مردوفة

  ُت َمخِْسىُتطاِو ُعِىن ِإَذْن لََبتَـرْ # َنِدْمُت َنَدامًة َلْو أنَّ نـَْفِسى 

َ ىل َسَفاُه الرأى ِمىنِّ    َلَعْمُر اهللا حَني َكَسْرُت قـَْوِسى# تـَبَـنيَّ

مردوفــة بــالواو، دون األول الــذى " قوســى"البيــت الثــاىن قافيتــه 

  ٤٧".مخسى"قافيته 

 سناد التأسيس  ) ب(

تأســــيس أحـــــد البيتـــــني دون اآلخـــــر، كقـــــول العجـــــاج مـــــن 

  :مشطور الرجل

  َفِخْنِدُف َهامُة هذا العاملَِ # ُمث اْسَلِمى ياَداَر َسْلَمى يااْسَلِمى 

ــــــاأللف ىف لفــــــظ  ــــــت الثــــــاىن مؤســــــس ب واألول ال " العــــــامل"فالبي

  .تأسيس فيه

                                                           
٢٢٠، )م١٩٨٩مطبعة األمانة، (، المنھل الّصافى فى العروض والقوافىمحّمد عاشو محّمد، 

٤٧
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 سناد اإلشباع)   ج(                   

-اخــــتالف حركــــة الــــدخيل حبــــر كتــــني متقــــاربتني ىف الثقــــل

  )الطويل: (الضمة مع الكسرة، كقول الشاعر

يـَـُزْوُل َعلَـى احلَـاَالِت َعـْن رِْأى # بانٍة لَْيَس َواِحٌد وَُكمَّا َكُغْصَىن 

  َواِحدٍ 

َرُه    وخلَّْيُتُه َلمَّا أرَاَد تـََباعِدى# تـََبدََّل ىب ِخالّ َفَخالَْلُت َغيـْ

الفتحــــــة مــــــع الضــــــمة أو -أو حبــــــر كتــــــني متباعــــــدتني ىف الثقــــــل

  :الكشرة، كقول الراجز

  طَاوِىل ماِشْئِت َأْن َتطاَ َوىلِ تَ # ياُخنُْل ذاَت السِّْدِر واجلرَاِوِل 

وقــد فرقــوا بــني النــوعني، فحملــوا األول وهــو االخــتالف بالضــم 

وهـو االخـتالف بـالفتح مـع / والكسر على أقل قبحا مـن الثـاىن

  ٤٨.الضم أو الكسر

 سناد احلذو)   د(                  

اخــتالف حركــة مــا قبــل الــردف، ومل يكــن اإلخــتالف عــادة 

احلـــركتني متباعـــدىن املخـــارج كالكســـرة والفتحـــة ىف الشـــعر إال ىف 

  :اآلتى

  َكَأنَّ ُعيـُْونـَُهنَّ ُعيـُْوُن ِعْنيِ # َلَقْد اَِلُج اخلََباَء َعَلى َجَواٍر 

  تُرِْيُد َمحَاَمًة ِىف يـَْوِم َغْنيِ # َكَأىنِّ بـَْنيَ َخاِفَيَىت ُعَقاٍب 

ن حركـــــة مـــــع أ" ِعـــــْنيِ "فحركـــــة الـــــدخيل ىف البيـــــت األول كســـــرة 

  "َغْنيِ "الدخيل ىف البيت الثاىن فتحة 

  

                                                           
٢٢٢-٢٢١نفس المرجع، 

٤٨
  



٢٧ 
 

  

 سناد التوجيه  ) ه(

اختالف حركة ما قبل الـروى املقيّـد، كقـول الشـاعر ىف حبـر 

  :الرجز

ْحتَـَرْق 
ُ
  ُمْشَتِبُه اَألْعَالِم َلمَّاُع اخلَِفقْ # َوَقاِمتُ اَألْعَماِق َخاِوى امل

َهــا ّشــَذا الرُّبْــِع # اَلَّــَف َشــىتَّ لَــْيَس بِــالرَّاِعى اَحلِمــْق  ابضــًة َعنـْ ّشذَّ

  السُُّحقْ 

وىف البيـت " اخلَِفـقْ "إن احلركة قبل الروى ىف البيت األول كسـرة 

  ٤٩".السُُّحقْ "الثلىن ضّمة 

  

 أسماع القافية  . و

 المتكاوس )١

املتكاوس لغة امليـل، وأمـا اصـطالحا فهـو كـل قافيـة توالـت فيهـا 

متكاوسا مليلها إىل قسم مـن أربع حركات بني ساكنيها، ومسيت القافية 

  :قسم ىخر، كقول الشاعر ىف حبر الرجز

ْيَن اِإللُه َفَجبَـرْ #              َقْد َجبـََّر الدِّ

أربع حركات وقعـت بـني السـاكنني ومهـا الـف " ُه َفَجبَـرْ "....ففى قوله 

  ".َفَجبَـرْ "والراء ىف قوله " اإلله"ىف 

 المتراكب )٢

املرتاكـــب لغـــة جميـــئ الشـــيئ بعضـــه غلـــى بعـــض وأمـــا اصـــطالحا 

ومسيـت هـذه القافيــة , فهـو كـل قافيـة توالـت فيهـا ثـالث حركـات بينهمـا

                                                           
٦٧-٦٦، )م٢٠٠٤اإلخالص،  :سورابایا(، علم العروض والقافیةمسعى حمید، 

٤٩
  



٢٨ 
 

مرتاكبـــا، ألن حركا�ـــا متواليـــة وكانـــت منهـــا مرتاكبـــة مـــن أخـــرى، كقـــول 

  :الشاعر

َها َوَأَضعْ #              ُأِحبُّ ِفيـْ

نني ومهــا ألــف ثــالث حــروف متحركــة وقعــت بــني الســاك" وأضــع"ففــى 

  ".أضع"والعني ىف قوله " فيهما"ىف قوله 

 المتدارك )٣

املتــدارك لغــة مــن تــدارك القــوم أى تالقــوا، وأمــا اصــطالحا فهــو  

كل قافية توالت بينهمـا حركتـان، ومسيـت القافيـة مبتـد اركـان للمالحقـة 

بــني حركــة وأخــرى وليســت بينهمــا ســاكنة، كقــول امــرئ القــيس ىف حبــر 

  :الطويل

  َولَْيَس فـَُؤاِدى َعْن َهَواَها ِمبَْنِسِلى# ِعَمايَاُت الرَِّجاِل َعِن اهلََوى َتَسلَّْت 

  .حركتات وقعتا بني الساكنني ومها نون وياء" مبنسلى"ففى 

 لمتواترا )٤

املتــواتر لغــة مــن تــواترت األشــياء أى تتابعــت مــع فتــزات بينهــا، 

متـواترا،  وأما اصطالحا هو كل قافية بني ساكنيها حركة ومسيـت القافيـة

ألن الســـاكن الثـــاىن وقـــع بعـــد الســـاكن األول متفرقـــا بـــاحلرف املتحـــرك،  

  :كقول اخلنساء ىف حبر الوافر

  َواَذُْكرُُه ِبُكلِّ َمِغْيِب ّمشْسِ # يُذَكُِّرِىن طُُلْوُع الشَّْمِس َصْخرًا 

  .ىف عجوز هذا البيت ساكنان مها امليم والياء)" ي(مشس "ففى قول 

 المترادف )٥

ف لغة مـن الـرتادف يعـىن التتـابع وأمـا اصـطالحا فهـو كـل املرتاد

ومسيــت القافيــة مرتادفــا لالحلــاف بــني الســاكنني . قافيــة اجتمــع ســاكناها



٢٩ 
 

ـــاحلرف املتحركـــة بشـــرط أن يكـــون الســـاكن األول مـــن  دون أن يتفرقـــا ب

  :، كقول الشاعر)ا، و، ي(احلرف اللينة 

َها الدُُّهْورْ اَْم َزبـُْوٌر حمََ # هِذِه َدارُُهْم اَقـَْفَرْت    تـْ

  ٥٠.ساكنان مها الواو والراء" الدُُّهْور"ففى قوله 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
٦٨-٦٧نفس المرجع، 

٥٠
  


