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  الفصل الخامس

  الخاتمة
  

  اإلستنباطات  . أ

وخصـائص  بعد ما انتهت الباحثة يف هذا البحث وجدت أنواع القافية يف شـعر أيب الشـمقمق

  :، وهي كما يلىيف شعره

 :أنواع القافية في شعر أبي الشمقمق، كما يلى .١

و كلمـة  ،أبيات ١٢٧تتكّون من  من ناحية كلمات يف القافية، وهي بعض الكلمات  ) أ

 وكلمتــني تتكــّون مــن بيــت واحــد، وكلمــة وبعــض أخــر ،أبيــات ٣٥تتكــّون مــن  واحــدة

 .تتكّون من كلمتني

 رويا، وهي من حروف الباء  ١٧تتكّون من  من ناحية حروف يف القافية، وهي الّروى  ) ب

والتـاء واجلــيم واحلــاء والـدال والــذال والــراء والـزاء والســني والشــني والطـاء والفــاء والقــاف 

، وهي الوصـل باليـاء وباهلـاء احروف ٤تتكّون من  الوصلو . النون والياءوالالم وامليم و 

ـــردف و  .تتكـــّون مـــن حـــرف واحـــد، وهـــو اخلـــروج باليـــاء واخلـــروج .وبـــاأللف وبـــالواو ال

 .أحروف، وهي الردف باأللف وبالياء وبالواو ٣تتكّون من 

لكســـر أبيـــات وبا ٧٧بـــالفتح تتكـــّون مـــن  مـــن ناحيـــة حركـــات يف القافيـــة، وهـــي ا�ـــرى  ) ج

تتكّون مـن حركـة واحـدة  والّنفاذ .أبيات ٥أبيات وبالضمة تتكّون من  ٨٣تتكّون من 

أبيـات وبالكسـر تتكـّون  ٩٥بـالفتح تتكـّون مـن  واحلـذ .أبيـات ٤وهو حركة ضـمة مـن 

 .أبيات ١١أبيات وبالضّمة تتكّون من  ٢٣من 

وقافيــة  أبيــات ١٢٢تتكــّون مــن  مــن ناحيــة أنــواع يف القافيــة، وهــي قافيــة مطلقــة مردوفــة  ) د

 .أبيات ٤٣تتكّون من  مطلقة

 وســناد احلــذو أبيــات ١٢تتكــّون مــن  مــن ناحيــة عيــوب يف القافيــة، وهــي ســناد الــردف  ) ه

 .تتكّون من بيتني واإلصراف تتكّون من بيتني واإلجازة أبيات ٦تتكّون من 
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تتكـّون مـن  املرتاكـبو  أبيات ١٥٤تتكّون من  من ناحية أمساء يف القافية، وهي املتواتر  ) و

 .أبيات ٥تتكّون من  واملتدارك أبيات ٦

 

 :الخصائص في شعر أبي الشمقمق، كما يلى .٢

أّما اخلصائص ىف شعر أيب الشمقمق فهو من النوع إال نوعان من ستة أنواع يعـىن 

وكـان ىف شـعر أيب . وأكثر منها مـن نـوع مطلقـة مردوفـة. قافية مطلقة مردوفة وقافية مطلقة

 مــن مخســة أمســاء، يعــىن املتــواتر واملرتاكــب ة األمســاءثــالثقمق مــن األمســاء القافيــة إال الشــم

وكـــذلك مـــن أنـــواع الكلمـــة، كـــان ىف شـــعر أيب . روأكثـــر منهـــا مـــن نـــوع املتـــوات. واملتـــدارك

الشــمقمق تتكــّون مــن أربعــة أنــواع وهــي مــن بعــض الكلمــة وكلمــة واحــدة وكلمتــني وكلمــة 

مــن  ٨وبعــض أخــر، ولكــن مــن النــوع كلمــة و بعــض أخــر إال بيــت واحــد وهــو ىف الــرقم 

أكثـر و . ٤٣وكذلك من النوع كلمتـني تتكـّون مـن بيـت واحـد أيضـا وهـو ىف الـرقم . البيت

  .   منها من نوع بعض الكلمة
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  اإلقتراحات  . ب

" أنــواع القافيــة يف ديــوان أيب الشــمقمق" وقــد متــت هــذا البحــث التكميلــي الــىت حتــت املوضــوع 

  .وأرادت الباحثة أن تكون من القراء من تلتحق �ذه البحث التعمق واحلصول على النفع األعظم

والختلــو عــن النقصــان وألخطــأ يف البيــان والشــروح لقلــة ومــازال هــذا البحــث بعيــد مــن الكمــال 

فلـــذلك ترجـــو الباحثـــة القـــراء أن تتّمهـــا إذا . علـــم الباحـــث مـــع أن قـــد بـــذل جهـــده وطاقاتـــه يف كتابتـــه

وأخــريا أرادت الباحثــة أن تفضــل الشــكر إىل مــن يعنيهــا يف كتابــه . وجــدت بعــض مــا ال يليــق بــه فيهــا

احلتباء وخصوصا إىل فضيلة األستلذ فائزر الرشاط املاجستري على هذه البحث من األساتيذ والزمالء و 

  .عونه وإهتمامه يف إّمتام هذا البحث

  

  

  .جراهم اهللا أحسن اجلزاء                

 ...................أمني                 

  

  

  

  

  

  

  

 


