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 :الممخص
كأركانو، فما مف القافية في الشعر العربي حاضرةه في كٌؿ تعريؼ لو، أك حٌد لو، أك بياف لعناصره  

عمى طكؿ -تعريؼ إال كالقافية فيو، كال تقكـ الشعرية القديمة دكنيا، كال تتحقؽ بغيابيا، كالنصكص 
كفي  متكاترة بتأكيد أىميتيا كخصكصيتيا، كبأثرىا في الخطاب، كفي شعريتو. -التاريخ الشعرم القديـ

ة تيعنى بالقافية كالشعر  كحدىما؛ ىذا البحث نسعى الى دراسة القافية في شعر فيد العسكر، دراس
كىذه الدراسة ال تقصر  لبياف أثر كٌؿ في اآلخر، كتكاشجو معو، كعالقتو بو، كمستكيات ترابطو.

نما تيتـ بكؿ ما يتصؿ بيا صكتان كصرفان، كنحكان كتركيبان  القافية عمى مباحثيا العركضية كاإليقاعية، كا 
مباحثيا كقضاياىا كمكضكعاتيا في مجمؿ الحقكؿ المعرفية،  كداللة، كبالغة كبيانان كأسمكبان، كتتبع

كتأخذ بالنافع أنى كجدتو، فتضيؼ تراث األكائؿ، إلى جيكد المحدثيف، باالعتماد عمى المنيج 
الذي يبين التزام الشاعر  الكصفي التحميمي، كالمنيج اإلحصائي في المكضكعات التي تتناسب معو.

 قافية وحرصه على تحقيق الجمالية الشعرية.فهد العسكر لقىانين العروض وال
 .(، الردؼ كالتأسيسلبنية الصرفية، االقافية:)الكممات المفتاحية

Poetry of Fahad al-Askar 

Lecturer: Waleed Jam eel Khafi 

College of Arts/University of Basra 
Abstract: 

Rhyme is a necessary component of any definition of Arabic poetry. No 

account of traditional Arabic poetry is complete without it, which indicates 

its centrality and impact on poetic discourse.  

In this paper, we study the poetic rhyme in the poetry of Fahad al-Askar, 

showing how each of poetry and rhyme affects, related to and is integrated 

with the other. This study is concerned not only with the prosodic and 

rhythmical aspects of rhyme, but also with its morphological, syntactic, 

semantic and stylistic aspects as well, tracing its development in various 

fields of knowledge. The study uses descriptive, analytical methods as well 

as statistical tools. It finally argues that the poet is committed to rules of 

prosody and rhyme in order to achieve the most aesthetic effect.  

Keywords : (Rhyme  ـ Morphological  structure ـ Spanking and foundation) . 



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 
 

1032 

القافية في الشعر العربي حاضرةه في كٌؿ تعريؼ لو، أك حٌد لو، أك بياف :  المقدمة
لعناصره كأركانو، فما مف تعريؼ إال كالقافية فيو، كال تقـك الشعرية القديمة دكنيا، كال 

متكاترة بتأكيد أىميتيا  -عمى طكؿ التاريخ الشعرم القديـ-ؽ بغيابيا، كالنصكص تتحق
 كخصكصيتيا، كبأثرىا في الخطاب، كفي شعريتو.

كالشعر الحديث أسيـ في زيادة أىميتيا، كقطع القكؿ بخصكصيتيا؛ فإنو إذ رغب 
ف تجاكزت  بعض شعرائو عنيا، كرأكا فييا كفي العركض حجران عمى اإلبداع، كا 
أشعارىـ العركض، فبينيت عمى أكزافو مستحدثة، فإف القافية شائعة في نصكصيـ 
الشعرية، ال يستطيعكف عنيا فكاكان، ككذا كاف الشعر العربي األكؿ، فإف خال مف 
الكزف، فال يخمك مف القافية، فالشعر العربي القديـ كالحديث، في كمييما غياب لمكزف 

 بية القديمة كالحديثة رىف بالقافية.كحضكر لمقافية، فكأف الشعرية العر 
كفيد العسكر شاعره اختمؼ فيو الناس كتخاصمكا، فبيف محرؽو ألشعاره كمتمؼ ألدبو، 
كبيف مكبرو لو كمعجب بو، ككذا الدارسكف فترل الدارسكف يمككف النصكص ليان؛ لتأكيد 

ـ خمقية آرائيـ، كالتدليؿ عمى مذىبيـ، حتى أحالكا شعره إلى نصكص الستنباط أحكا
 كفمسفية كاجتماعية.

أما ىذا الدراسة، فتسعى فيما تسعى إليو، إلى دراسة القافية في شعر فيد العسكر، 
دراسة تيعنى بالقافية كالشعر كحدىما؛ لبياف أثر كٌؿ في اآلخر، كتكاشجو معو، كعالقتو 

 بو، كمستكياتو ترابطو.
نما تيتـ بكؿ ما كىذه الدراسة ال تقصر القافية عمى مباحثيا العركضية  كاإليقاعية، كا 

يتصؿ بيا صكتان كصرفان، كنحكان كتركيبان كداللة، كبالغة كبيانان كأسمكبان، كتتبع مباحثيا 
كقضاياىا كمكضكعاتيا في مجمؿ الحقكؿ المعرفية، كتأخذ بالنافع أنى كجدتو، فتضيؼ 

ية كتأصيميا، تراث األكائؿ، إلى جيكد المحدثيف، إلحكاـ دراستيا في مدكنتيا الشعر 
باالعتماد عمى المنيج الكصفي التحميمي، كالمنيج اإلحصائي في المكضكعات التي 

 تتناسب معو. 
ياه نسأؿ أف يوّفقنا إلى حسف القوؿ والعمؿ، وبموغ الغاية،  واهلل العظيـ نرجو، وا 

 وتحقيؽ المقصد، إنو ولي ذلؾ والقادر عميو.
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 المدونة:مدخؿ تمييدي: فيد العسكر تعريؼ بالشاعر و 
لد في مطمع القرف  فيد العسكر الككيتي الدار كالمنشأ، السعكدٌم األصؿ كالجذكر، كي
الماضي، دكف تحديد لسنة ميالده، بؿ اختمفت أقكاؿ المترجميف، فأصحاب معاجـ 

. كرجَّح جامع شعره عبد اهلل األنصارم، (ُ)(َُُٗالترجمة، تحدِّد تاريخ مكلده بسنة )
(، كاستند إلى ركايات عائمة فيد، فرجح ُُٕٗ – ُُّٗنتي )أف يككف مكلده بيف س

 .(ِ)(ُُٔٗأفَّ مكلده األقرب إلى الدقة )
ددت تحديدان، فثمة شبو إجماع في ترجمات فيد العسكر أفَّ كفاتو  (ّ)أما كفاتو فقد حي

 .(ْ)( كتحديد في الخامس عشر مف أغسطس لذلؾ العاـُُٓٗكانت في )
ا األغمب عمى ما في الترجمة، التي صدَّر بيا األنصارم أخبار نشأتو تعتمد في أعمي

أشعاره، فاعتمد عمييا كؿُّ مىف كتب عف فيد. كالتي تدكر في أخبار رئيسة حكؿ نشأتو 
الدينية المحافظة، كالتزامو التعاليـ الدينية في بدايات حياتو، كظيكر مكىبتو الشعرية، 

كالتقاليد االجتماعية، كالتحكؿ الذم طرأ  التي كانت متكافقة مع القيـ الدينية كاألعراؼ
في حياتو، فتخمى عف التزامو الديني، كضمَّف أشعاره مكضكعاتو يرفضيا الديف 
كالمجتمع. ثـ ردة فعؿ عائمتو ككسطو االجتماعي، كمحاكلة إقناعو كالتأثير فيو لمرجكع 

رأل المقربكف منو إلى ما كاف، كالتي انتيت إلى نبذه بعد اتيامو بالكفر كاإللحاد الذم 
 أنو منو برمء.

عمى أم عاش فيد بعد رفضو اجتماعيان في غرفة معزكالن كحيدان إال مف عدد مف 
أصدقائو، ال يتجاكزكف أصابع اليد. كأيصيب في آخر سني حياتو ففقد بصره، فأظممت 

بذه عيناه بعد أف أظمت نفسو. أهصيب بعدىا بتدرُّف رئكٌم عجَّؿ بكفاتو. فرحؿ كاستمرَّ ن
ًلما بعد كفاتو، فمـ يشيد جنازتو، كلـ يمًش فييا إال إماـ مسجد كأربعة أشخاص ليس 

 .(ٓ)بينيـ ذككه أك أقاربو، أك أصدقاؤه، أك أىمو الذيف أحرقكا بقية أشعاره
فيما بعد كفاتو قاـ بعض أصدقائو، الذيف اتصمكا بو في حياتو، بجمع ألشعاره كتتبعيا 

عنده كعند غيره مف قصائد لمراحؿ، كقد ضمنيا في في الصحؼ كالمجالت كفيما 
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( نصان شعريان تزيد أبياتيا عف ٓٓكتاب )فيد العسكر حياتو كشعره( ضمت حكالي )
(. مكضكعات شعره في معظميا تتصؿ بالشككل مف األىؿ كالمجتمع، كبكاء ََُٕ)

يبة، نفسو، كالتعبير عف آالمو كعذاباتو، ككصؼ ألكاف معاناتو، كالشكؽ إلى الحب
كالتغزؿ بيا كالتكدد إلييا، ككصؼ مجالس الخمر، كفعميا فيو، كتعمقو الشديد بيا، 
باإلضافة إلى قضايا اجتماعية كطنية كقكمية، تتصؿ بالفساد االجتماعي، كمحاباة 
المجتمع لمغني، كرفضو لمفقير، كالفخر باألمجاد العربية كاإلسالمية، كالحث إلى 

بناء األكطاف.كانت ىذه مكضكعات األشعار مكضكعات إحيائيا، كمحاربة الفساد، ك 
أبحاث عدة نفسية، كفمسفية، كاجتماعية عدة، فتبحث عف أثر المنظكمة الثقافية 
كاالجتماعية في النص، أك تتعاطؼ مع الشاعر، فتبحث في شعره عما تبرر بو 

، قبؿ (ٕ)لغكيان ، فتتجو في قميؿ بشعره فنان (ٔ)تعاطفيا معو، كيظير قسكة الناس كالمجتمع
أف يككف مكضكعان دينيان أك نفسيان أك فمسفيان أك اجتماعيان أك غير ذلؾ مف الحقكؿ 
المعرفية التي تتشارؾ مع األدبػ كيتشارؾ معيا في بعض مكضكعاتو كظكاىره.أما 
الدراسة الحالية، فال تنظر في إيماف فيد أك إلحاده، فمف يينجي فيدان مف العذاب، أك 

نما يزيد فيو كر  أينا كنظرنا فيو. ككذا ال نبحث عف دالئؿ تؤكد ظمـ المجتمع لو. كا 
غايتنا كقصدنا دراسة نصكصو بكصفيا نصكصان شعرية، ال كثائؽ فقيية كدساتير 

 اجتماعية.
كمف اإلحصاء كالكصؼ كالتحميؿ، نتخذ منيجان لدراسة القافية كمكضكعاتيا كظكاىر 

 تيا كمكضكعيا، كتتجنب األحكاـ المعيارية.في شيد فيد، كتمتـز ىذه الدراسة بمدكن
 المطمب االوؿ :القافية عروضيًا:

يعجب الناظر في مؤلفات العركض كالقافية التراثية، مف اختالؼ أئمة العربية كشيكخيا 
في حدِّ القافية، كفي تحديد الحيز الذم تشغمو مف النصِّ الشعرم؛ فقد تباينت حدكدىا 

كديان، فاتسعت داللتيا حتى أطمقيا عمى بعضيـ عمى ضيقان كاتساعان، أفقيان كعم
، كما بينيما مف فضاءات، (ٗ)، كضاقت حتى جيعمت في حرؼ الركم كحده(ٖ)القصائد

ال سيما الشطر كالبيت. عمى أنَّيا في أكثر تعريفاتيا تداكالن، كأبعدىا عف المجاز، 
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آخر كممة في البيت كأدٌقيا، تتحدَّد بتعريفي األخفش كالخميؿ، فرأل األكؿ أنيا "
، كأما الثاني فنيقؿ عنو قكالف: أحدىما: أنيا الساكناف األخيراف في البيت كما (َُ)أجمع"

بينيما، مع حركة التي الساكف األكؿ، كثانييما: أنيا الساكناف األخيراف كما بينيما مع 
. كقد عبر بعض المعاصريف عف ىذا التعريؼ باستعماؿ المقاطع، فقاؿ: (ُُ)المتحرؾ

القافية بمفيكـ الخميؿ: المقطع الطكيؿ في آخر البيت، أك المقطعاف المتكسطاف كما 
.كلئف ضاؽ بنا مقامنا عف معالجة اإلشكاليات التي تثيرىا تعريفات القافية، (ُِ)بينيما

فال بد مف اإلشارة إلى بعضيا، كلك بإيجاز، فأكالن ما ييثار عف تعريؼ لألخفش 
د الخميؿ، فإف األخفش كافؽ الخميؿ في دراستو ألبنية كمخالفتو لمفيكـ القافية عن

ثانييما؛ إذ  -كما ترل الدراسة–القكافي أك صكرىا. كأما بالنسبة لقكلي الخميؿ، فالراجح 
.كمف القضايا الرئيسة في  ال ييتصكر عند القدماء، نطؽ الحركة مجردة مف الحرؼ

دراسة حركفيا كحركاتيا كبنيتيا، دراسة القافية عركضيان، التي درجكا عمييا جميعان، 
 كمف أىـ ما في القافية ركييا، حتى ترادفا معيا، نحك ما يمي.

أىـٌ حرؼ في النصكص الشعرية عمى اإلطالؽ، حتى عيرفت القصائد بو،  الروي:
فقيؿ: المية، كميمية كنكنية كغيرىا مما سيميت فيو القصائد بحركؼ ركييا، كالركم 

ظميا أىمية، حتى اختيصر مفيكـ القافية فيو. كىك في أخٌص حركؼ القافية، كأع
النصكص الشعرية عميو، كيمـز في آخرىا  تبنى الذم عمماء العىركص كالقكافي: الحرؼ

 .(ُّ)مكضعان كاحدان 
كحركؼ العربية ليست سكاءن في ككنيا تصمح أف تككف ركيان، بؿ يشترط عمماء القكافي 

ء، قيكدان، تتعمؽ بجممتيا بمكقع الحركؼ مف في بعضيا، ال سيما األلؼ كالكاك كاليا
الكممة كأصالتو فييا أك زيادتو عمييا. كأمَّا الياء، فيي الصكت أك الحرؼ األىـٌ، 

أم –بالنسبة لمدراسة مف بيف الحركؼ التي قيَّد العمماء مجيئيا ركيان لسبيف: أكليما أنيا 
ة فييا، كثانييما: ما يمحظ جاءت ركيان في المدكنة التي نحاكؿ دراسة القافي -الياء

الدارس في فيارس القكافي في الكتب كالدراسات، مف أغالط في ترتيبيا، فيجعؿ 
 بعضيا ركيان، فيكردىا بقكافي الياء كىي ركم.
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كحركؼ العربية ليست سكاءن أيضان في شيكعيا ركيان، بؿ تتبايف كتتفاضؿ في تكاترىا، 
ليا إلحصاء نسبة شيكعيا في الشعر العربي، كقد تعدَّدت محاكالت العمماء كالدارسيف 

كتفسير غمبة بعضيا بعضان، كلعؿَّ أقدميا كاف لممعرم، كمف أشيرىا في العصر 
الحديث إحصاءات إبراىيـ أنيس، كعبد اهلل الطيب، كمف مقارنات ىذه اإلحصاءات 

: الراء كالداؿ أشيع ما , كالباء, كالنكف, كالميـ, كالالـ, ببعضيا نالحظ أف تتفؽ عمى أفَّ
.فإذا نظرنا في شعر فيد، فإننا نجد أف الحركؼ تشغؿ ما تزيد نسبتو (ُْ)حركؼ الركم

%(، في القصائد التقميدية التي التـز فييا الركم، كأما األشكاؿ الشعرية ٕٕعف )
المستحدثة مف مخمسات كتشطير كغيرىا، فتنكيع الركم أصؿ فييا.كعمى الرغـ مما 

ما حيرؽ، كما يمكف أف تصؿ إليو أيدم المنقبيف عنو، عمى الرغـ فيقد مف شعر فيد، ك 
مف ذلؾ كمو، فإفَّ الدراسة يمكف أف تكرد النسب التالية لحركؼ الركم في المنشكر مف 

 شعره: 
 ( :ِّالنكف.)% 
 ( :َِالراء.)% 
 ( َُكؿ مف الداؿ كالميـ.ِٓ.)% 
 ( ٕالالـ.ٔٗ.)% 
 ( ِالباء.ٓٔ.)% 

%( مف اشعار ّٕالشعر العربي، تشغؿ ما يزيد عف ) فحركؼ التي تشيع ركيان في
, فيد. كأما الفئة الثانية، مف الحركؼ، التي تمي الفئة األكثر شيكعان، فيي: التاء

كأما الياء، فقد  .كالجيـ, كالياء, كالفاء, كالحاء, كالعيف, كاليمزة, كالكاؼ, كالقاؼ, كالسيف
راسة ترل أفَّ استعماؿ الياء ركيان، . غير أف الد(ُٓ)جعميا مف حركؼ القميمة الشيكع

يجب التمييز فيو بيف ككنيا أصالن مف أصكؿ الكممة، كبيف ككنيا ضميران، فمعؿَّ مما قد 
يككف لو أثر في نتائج اإلحصاء، كىك ما لمسو فعالن أحد أىـ النقاد المحتكميف إلى 

بنية ال ىاء ذكقيـ؛ عبد اهلل الطيب، فنصَّ عمى أف قمتيا ترتبط تحديدان بياء ال
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. كبالعكدة إلى شعر فيد، فإننا نجد استعمالو ليذه الحركؼ جاء عمى النحك (ُٔ)الضمير
 التالي:
 ( :َُالياء.ِٓ.)% 
 ( :ٓالحاء.)% 
 ( :ِكٌؿ مف العيف كالقاؼ كالباء كاليمزة كالياء.ٓٔ.)% 

لعؿَّ ىذا اإلحصاء يكشؼ لنا عف جانب مف جكانب الخصكصية القافكية في شعر 
و ال يكرر النمكذج كال يعيد إنتاجو، كفي المقابؿ ال يتجاكزه كيخرج عنو، إنو فيد، إن

بداع داخؿ إبداع داخؿ القيكد، كخصكصية ضمف العاـ، فأكثر الحركؼ تكاتر في 
شعر فيد، مف الحركؼ ذاتيا التي تكاطأ عمييا الشعراء مف قبؿ، كلكف ضمف ىذا 

حسب –يؽ الفرادة كالتميز، ككاف النسؽ، نجدد البحث عف الذات كالخصكصية، لتحق
تغييب الباء، كتكثيؼ تكظيؼ الياء لتقارب أصكات الفئة األكلى، التشكؿ مع  -الدراسة

ما عدا –النكف كالراء كالميـ كالداؿ  معظـ أشعار فيد. كمف الظريؼ أفَّ ىذه األصكات 
االنفجار تشترؾ في ككنيا كسطان بيف الشدة كالرخاكة بتعبير القدماء، أك  -الداؿ

 كاالحتكاؾ بتعبير المعاصريف.
كم كيتقدَّمو، كال  اوال: الرِّدؼ والتأسيس: الرِّدؼ في عمـ القافية الصَّكت الذم يسبؽ الرَّ

يككف إال ألفان، أك كاكان، أك ياءن، سكاء كانت حركؼ مٌد بتعبير القدماء، أك صكائت 
.كالسبب في (ُٕ)ائتطكيمة بتعبير المحدثيف، أك كانت حركؼ ليف، أك أنصاؼ صك 

مباينة األلؼ ألختييا، كمنع تبادؿ ما أجيز فييما، كما رأل القدماء، ككما أثبتت 
الدراسات الصكتية الحديثة، مغايرة األلؼ في خصائصيا الصكتية لكؿ مف األلؼ 
مكانية المٌد فييا، التي ال يبمغانيا. كىي األسباب  كالياء، ال سيما انفتاحيا، كضيقيما، كا 

التي خصت التأسيس باأللؼ، دكف الكاك كالياء.كأما التأسيس، فحرؼ بينو كبيف  نفسيا،
الركم حاجز أك فاصؿ، كال يككف التأسيس إال ألفان، دكف الياء أك الكاك، كالحرؼ الذم 

 -كما رأل ابف جنِّي–كالغاية مف ىذيف الحرفيف .(ُٖ)يفصمو عف الركم، ييسمى الدخيؿ
رنـ كمٌد الصكت، فيككف الركم كسطان بيف مدىٍيف: الردؼ إيقاعية، لتمكيف الشعر مف الت
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أك التأسيس قبمو، كالكصؿ بعده، مما يرفع مف مكسيقية القافية، كيسيـ في 
 . (ُٗ)التطريب

ف كاف مصدره المكسيقا كالدراسات الغربية، فإنو يسند لمصكائت  لى ىذا ذىب عياد، كا  كا 
اليرمكنية، التي تعني عنده العالقة  أك حركؼ المد في القافية كظيفة إيقاعية، سماىا

؛ فقد أثبتت التجارب الصكتية أف عدد (َِ)بيف النغمات الثانكية كالنغمة األساسية
ذبذبات حركؼ المد في المغة يكازم نغمات محددة في السمـ المكسيقي، كتتابعيا عمى 

ف عند نحك معيف، يمكف أف يؤلؼ لحنان يتفؽ مع الديكاف الصغير أك الكبير المعركفي
المكسيقييف.أما أشعار فيد، مف حيث الردؼ، كالتأسيس، كالتجريد، فقد جاءت بالنسب 

 التالية، باالستناد إلى القكافي المكحدة:
 ( :ْْالرِّدؼ باأللؼ.)% 
 ( :ِّالردؼ بالكاك كالياء.)% 
 ( :ٕالردؼ بالياء كحدىا.ٔٗ.)% 
 ( :ِالتأسيس.ٓٔ.)% 
 ( :َِالتجريد.َٓ.)% 

مبالغة بعد ىذا إذا كصفنا قكافي فيد بالمكسيقية، كيككف كصؼ بعض فال غمك كال 
محبيو اإلنشائي: غنَّى فأطرب، أقرب إلى الكصؼ الدقيؽ، منو إلى المدح المفرط، 

 .بي، كالقافية كأحكاميماككذا ال شؾَّ بمعرفة العسكر ألصكؿ العىركض العر 
أك يتبعو. كينحصر  الكصؿ ىك الحرؼ الذم يتمك الركم الوصؿ والخروج: ثانيا:

الكصؿ في أربعة أحرؼ، فيجكز أف يككف ألفان أك كاكان أك ياءن، أك ىاء، كأما الخركج فال 
.كلعؿَّ (ُِ)يككف ىاءن، بؿ الصكائت المدية التي تتبع الياء إذا كانت متحركة في كصميا

اختصاص حركؼ المدِّ بالكصؿ، ال غرابة فيو؛ لما ليا مف صفات مكسيقية منتظمة، 
الؼ الصكامت التي تقترف بالضكضاء، كما تتيحو مف إمكانية لممدِّ كالتغٌني كالترنُّـ، بخ

يفسِّر أصحاب القكافي باختصاص  أما الياء، فإف كركدىا يحتاج إلى بعض إيضاح.
الياء دكف غيرىا مف الحركؼ، كاجتماعيا مع حركؼ المد في تحقيؽ الكصمية في 
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، كما كصؼ (ِِ)، ككذا نجد سيبكيو يصفيا بالخفاءخفية -أم الياء–القافية في أنَّيا 
 بالصفة نفسيا حركؼ المد، دكف إيضاح لصفة الخفاء، أك تحديد لو.

كلكف مف حسف الحٌظ أننا نعثر عمى ىذا الكصؼ لمياء عند بعض عمماء التجكيد 
 كالقراءات، الذيف يحددكف أفَّ بيف حركؼ المد كبيف الياء جامعان ىك الخفاء، كالمراد بو
اتساع المخرج، فيجمعيف اتساع المخرج، الذم رتَّبكه متدرجان مف األكسع فما دكنو عمى 

. كغير بعيد عنو رأم عمماء األصكات (ِّ)النحك التالي: األلؼ، فالياء، فالياء، فالكاك
في العصر الحديث، فيـ يصفكف الياء بأنيا أقرب الحركؼ إلى المد، فال تختمؼ عنيا 

، كحركؼ المد مجيكرة. أما حمؿ الخفاء عمى معنى ضعؼ إال في ككنيا ميمكسة
التأثير السمعي، فيبدك غير كجيو، فإنو إذا صحَّ في الياء، ال يصٌح أبدان في حركؼ 
المد، أكضح األصكات، فال تجتمع الياء معيا، كالسياؽ الذم تريد فيو يدؿَّ عمى أف 

يما، فيترجح أف المراد بخفاء الصفة بيف الياء كالمد جامعة، أم ال بٌد منيا في كؿ من
 الياء اتساع المخرج. 

عمت كصالن، الذم ىك  فالياء إذا شركت حركؼ المدِّ في خفائيا كاتساع مخرجيا، فجي
حالتو طكيالن، ذلؾ أفَّ الركم  في –في أصؿ مدَّ لمصائت القصير عقب الركم، كا 

كة مجرل. كىك متبكعه بحركة اإلعراب غالبان، كقد سمكا ىذه الحر  -تصكر القدماء
ف كاف يجانب الصكاب في ىذه المسألة، إذ إف ال صكت  تصكره لو أصكلو كأسبابو، كا 
نما ىك صكت كاحد. كعمى أم حاؿ، إذا  قصير كآخر طكيؿ بعد الركم عند إعرابو، كا 

أربعة أضرب: الرفع كالضـ،  -كما حدَّد سيبكيو–كانت مجارم الكممات في العربية 
كالكسر، كالجـز كالسككف، فإفَّ العىركضيف لـ يعدكا الجـز كالنصب كالفتح، كالجٌر 

كالسككف مف المجرل، بؿ كضعكا لمقافية التي ترد مجزكمة أك ساكنة اسمان خاصان بيا، 
فإذا ما انتقمنا بيذه المفيكمات؛  فسمكىا مقيدة، كسمكا الحرؼ الذم قبميا التكجيو.

اية إلى أفَّ الكصؿ فيو جاء عمى لنرصدىا في شعر العسكر، فنصفيا كنحمؿ، فنشير بد
 النحك التالي:

  :ٔٓالكصؿ بالياء.% 
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  :ُٓالكصؿ بالكاك.% 
  :َُكؿ مف الكصؿ باأللؼ كبالياء.ٓ.% 
  :ٖالمقيدة.% 

%(، كأما ُٖ%(، كالمفتكح )ٗٓأما المجرل فإفَّ نسبو المجرل المكسكر تصبح )
بالياء يتكزع بيف المجرل المضمكـ كالمقيد، فيبقياف عمى حاليما؛ ألف الركم المكصكؿ 

المفتكح كالمجرل المكسكر، كأما ىاء الكصؿ، فقد جاءت في ثالثة نصكص شعرية 
كأما الركم المقيد، فال تيعد النسبة التي جاء بيا  ساكنة، كفي كاحد فقد أشيبعت بالياء.

َـّ إف تكظيؼ العسكر ليا، يكشؼ عف (ِْ)غريبة، أك مخالفة لمسائد في الشعر العربي ، ث
راية بما في بيف الركم المقيد كالركم المكصكؿ مف مباينة في مردكديتو المكسيقية د

كاإليقاعية. كىك إذ تقكد إليو التجربة الشعكرية كاإلبداعية، فإفَّ نمحظ في الركم تكظيؼ 
العسكر لمركم المقيد، المشاغؿ التي عيني بيا لتعكيض ما فات مف الكصؿ بإجراءات 

ا في القافية، مع ما فيو مف مغايرة لمسائد في شعر فيد كفي مكسيقية تهكثؼ المكسيق
الشعر العربي، باإلضافة إلى استثمار في يكفره الجرس مف إيحاء معنكم كظالؿ 

تدلِّنا عمى ىذه القراءة دالئؿ نصية، فمف القكافي، التي كردت مقيدة ك داللية كشعكرية.
 :(ِٓ)(، التي بدأىا بقكلوفي شعر فيد القافية في قصيدتو )جاللة الممؾ المعظـ

باحَ  حيِّ  ـْ  إذا الصَّ  تكمَّـْ  إذا العقودَ  َوُصغِ       تبسَّ
إفَّ النص بداية نيظـ عمى مجزكء الكامؿ، الذم يمتاز عف التاـ باإليجاز في جممتو 
َـّ إف جرس الميـ المقيدة يتماىى  اإليقاعية، كتناكب القافية عمى مسافات زمنية أقرب. ث

َـّ إفَّ الحركة التي قبؿ الركم، تتنكع عند فيد كعند غيره مف الشعراء، كصكت الغنة،  ث
إذا كاف الركم مكصكالن. كأما إذا كاف الركم مقيدان فإف شيخي العركض كالقكافي عمى 

. (ِٔ)رأييف؛ إذ أجاز األخفش تنكع التكجيو، كمنعو الخميؿ إال فيما كاف بيف ضـٌ ككسر
تزيد عمى األربعيف، فإنيا التكجيو فييا كميا ال يتحرَّؾ إال فإذا تتبعنا القصيدة، كأبياتيا 

غناء لإليقاع، كتدليالن عمى حسِّ  بالفتح، تحقيقان لممردكدية اإليقاعية، كزيادة لمتماثؿ، كا 
مكسيقي، كمقدرة لغكية.  أما في النصيف اآلخريف، فيأتي أحدىما مردفان بالياء، فيمزميا، 
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يا مع الكاك في القكافي المكصكلة، باإلضافة إلى عمى الرغـ مف ميمو إلى مناكبت
 :(ِٕ)تكظيؼ صكت الراء التكرارم

غيرْ  الَغريرِ  ولمظَّبي مالي  كسيرْ  وُكوبي نشوافَ  يرُقُص       الصَّ
كأما ثالث نصكص فيد، التي كردت فييا القافية مقيدة، قصيدتو المعنكنة بػ )أىالن 

 :(ِٖ)كسيالن بالربيع(، التي استيميا بقكلو
 القصائدْ  ربَّ  يا واشدُ  ُقـْ       راقدْ  وأنت الربيع جاء

فيتضافر في ىذا النص، صكت الداؿ االنفجارم، مع إيقاع بحر الكامؿ المجزكء، 
كالقافية المؤسسة، كالتزاـ اإلشباع أك حركة الدخيؿ المكسكرة قبميا، مما أكسب القافية 

 فيو غنىن إيقاعيان متميزان.
 القافية: المطمب الثاني: بنية

إذا نظرنا إلى القافية، في تحديد الخميؿ ليا، فإننا نجد أف تنحصر في بنىن محددة؛ إذ 
يمكف حصر البنى التي يمكف كركدىا في آخر البيت الشعرم، ال سيما أفَّ النظاـ 
العركضي العربي، يحدِّد البنى الكزنية في خكاتيـ األشطر تحديدان دقيقان. كقد استقصى 

عمى –كائؿ بنى القافية، فكجدكىا في نحكو مف ثالثيف بنية، ثـ جمعكىا عمماؤنا األ
في خمس بنى، تختمؼ كؿ بنية منيا عف األخرل،  -منيجيـ في ردِّ المتعدد إلى كاحد

 :(ِٗ)بعدد مقاطعيا الصكتية، عمى النحك التالي
  المترادؼ: التي يجتمع في آخرىا كيتصؿ الحرفاف الساكناف. أك ىي المقطع

 يؿ في آخر البيت الشِّعرٌم.الطَّك 
 بيف ساكنييا حرؼ متحرؾ كاحد. أك القافية التي يتكاتر أك  المتكاتر: التي يفصؿ

 يتصؿ مقطعاىا المتكسطاف.
  المتدارؾ: التي يفصؿ بيف ساكنييا حرفاف متحركاف. أك التي يفصؿ بيف مقطعييا

 المتكسطيف المقطعي القصير.
 حركات بيف ساكني القافية. أك المقطعاف المتراكب: التي يتصؿ فييا ثالثة مت

 المتكسطاف في آخر البيت الذم يفصؿ بينيما المقطعاف القصيراف.
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  المتكاكس: التي تبمغ فييا المتحركات مداىا األقصى، فتتصؿ أربعة منيا في
 القافية. أك ثالثة مقاطع قصيرة.

يما يتفاكت في درجات كأعدؿ ىذه األبنية عندىـ، المتكاتر، كأقبحيا المتكاكس، كما بين
 . (َّ)حسنو، حسب عدد متحركاتو إلى سكاكنو

كالدارس ألبنية القافية في شعر فيد، تفجؤه غمبة بنية المتكاتر عمى شعره، كىيمنتيا  
 عميو، عمى نحك ما تبينو النسب التالية:

 ( :ٖٓالمتكاتر.)% 
 ( :َُالمتدارؾ.)% 
 ( :ِلكؿ مف المتراكب كالمترادؼ.ٓ.)% 

 القافية لغويًا وبالغيا: الثالث:المطمب 
 اوال : القافية لغويا:

يدؿُّ المقطع عمى آخر لفظ في البيت الشعرم، كقد كردت نصكص عدة في التراث 
النقدم كالبالغي، تدٌؿ عمى أفَّ معدف الشعر فيو، كأفَّ أكلى ما يجدر بالشاعر العناية 

ة الممفكظ، كفي بمكغ مراميو بو، كتدقيؽ النظر كالفكر فيو؛ لما لو مف أثر في شعري
كمقاصده. كىك المفيكـ اإلجرائي لمقافية عند األخفش، كىك المراد أيضان مف القافية، إذا 
ما تـ تجاكز التحديد العركضي ليا، الذم قد يجعميا لفظان تامان أك مبتكران أك مزيدان 

كؼ، تمتزج عميو، لما قد تشغمو القافية، كما قد في مكاقعيا مف كممات كأفعاؿ كحر 
ببعضيا، كتتداخؿ الحدكد بينيا، فيتعذر معيا دراسة قضايا عدة صرفية كنحكية 
كبالغية متنكعة. كأما المقطع أك قافية األخفش، فإنو يعد مدخالن متميزان لمقاربة القافية 

 عمى مستكيات عدة، يمكف إيراد بعضيا مف خالؿ ما يمي:
ى الفعمية في القكافي ألسباب عدة؛ بدىي أف تغمب االسمية عمالخصائص الصرفية: 

منيا صكتية تتصؿ بحركات األفعاؿ، كمنيا تركيبة ترتبط تتصؿ ببنية الجممة العربية، 
كلذا فإف غمبة األسماء عمى األفعاؿ في  باإلضافة إلى  قضايا المعجـ كالداللة كغيرىا.

نٌص ما،  القافية ىك األصؿ، ككذا فعمية بعض القكافي. أما أف تشيع الفعمية في
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يدٌؿ عمى معافو ثكافو ال  -كما ترل الدراسة–كتظير في قكافيو، فيذا المممح األسمكبي 
مف ذلؾ قصيدة )شييؽ  تتكافر في األسماء، أك ميزة كمعنى في الفعؿ ال يحققو االسـ.

كزفير( التي تتابعت فييا األفعاؿ، حتى شعرنا أف أنفاس الشاعر تتقطع، كغمبت عمى 
. كال أدٌؿ مف الفعؿ عمى الحركة، كال أنسب منو لمحاكاة اضطراب بعض مقاطع النٌص 

 : (ُّ)النفس كثكرانيا عمى ظالميا. تتالى في ىذه القصيدة قكؿ الشاعر
دي تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي ليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى     زوِّ

    تتمنَّعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ال لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيالي
    واسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعي تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي ليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى
    التقينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إذا العتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب ودعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

    وأوصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا آالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي هلل
    أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمجنوف ىيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
    الوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب متعثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراً 

    صػػػػػػػػػػػػػػػػػا األشػػػػػػػػػػػػػػػػػباح بػػػػػػػػػػػػػػػػػيَ  حفَّػػػػػػػػػػػػػػػػػت
    وابعثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي غميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي واسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ ورأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت     الصِّ
    فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطبعي روحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ولفظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتُ 

ذا     بجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازتي مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا وا 
ذا     فبمِّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ُدفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتُ  وا 
 

 وودِّعينػػػػػػػػػػػػػػي الممػػػػػػػػػػػػػػات قبػػػػػػػػػػػػػػؿ نػػػػػػػػػػػػػػي  
 تخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذليني ال بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي رحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ  
 وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدِّثيني الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمير وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  
 ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف رفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ففػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أو  
 تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعفيني لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ إذا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  
 فػػػػػػػػػػػػػػػأخرجيني الظػػػػػػػػػػػػػػػالـ فػػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػػط  
 والظنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف والمخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاوؼ وس  
 أنقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذيني بربِّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ رخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
 ودلِّمينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اليقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  
 جفػػػػػػػػػػػػػػوني فػػػػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػػػرعي والحػػػػػػػػػػػػػػبّ   
 جبينػػػػػػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػػوداع ُقبػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  
 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيِّعيني فكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري ببنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات  
 واذكرينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمع  
 

ارتباط بالحياة،  ، العممية األشد(ِّ) الغريب، أف يككف عنكاف النص )شييؽ كزفير( مف
كمف العجيب أف ىذا الفعؿ ال يكاد في ييذكر في مجالسنا إال عند صعكبتو أك فقداتو، 
أك عند االختناؽ، ثـ انظر في ىذه األفعاؿ، كاقرأىا، تراؾ أتقطَّع نفسؾ، كما تقطَّع 
نفس فيد مف نقبؿ!، فإذا كاف ىذا شعكر التجريب، فكيؼ الحاؿ إذا كاف كاقعان. أرأيت 

نفعاؿ يزداد كيصؿ إلى ذركتو في آخر القصيدة، فانظر في النص كمو ترى األفعاؿ اال
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تبدأ تغمب في القافية كتتصاعد، حتى تتكالى كال تكاد تنقطع في نيايتيا، التي جاء منيا 
 النص السابؽ الذم أكردناه.

كالخصائص النحكية كالصرفية، بؿ أرحب؛ لما يرتبط بيا مف الخصائص النحوية: 
كمسائؿ، كما تكشفو عف خصائص، كما تكحي بو مف دالالت. كقد أشارت  ظكاىر

الدراسة مف قبؿ، إلى أف الكصؿ المجركر بالياء يغمب عمى شعر فيد. كمف الغريب أف 
يفسِّر غمبة الكسر أك الكصؿ بالياء بقصر النَّفس الشعرم، كالذم كاف نتائجو منيا 

ة إضافة تراكيب كأدكات لمكصكؿ إلييا، مما تكظيفو القافية المجركرة، التي تكفر إمكاني
 أدل إلى تكرار بنى نحكية في جممة القافية.

كبما ألزمنا بو أنفسنا؛ فإنا ال ندفع عف فيد، كال نكيؿ لو، كلكف أف ييدعى أنو قصير 
النفس الشعرم، فقكؿ يجانب الحقيقة، بؿ ال يقربيا، عمى أف الباحث يصرؼ النفس 

يصرفو إلى العمكد، فإف فيدان كاف طكيؿ النفس، كطكيؿ  إلى األفؽ، كأكلى بو أف
 . (ّّ)النفس جدان أيضان 

ـٌ لك سممنا أنو قصير النفس، فما طكيؿ النفس بخير منو، بؿ إنما ىي أطبع، فترل  ث
شاعران يحسف في المطكالت، كيسيء بالقطع، كترل شاعران بعكسو، كقد درسيا القدماء 

ـ. ككذا لك سممنا جدالن بغمبة استعمالو لألكزاف حت قتمكىا، كمف طمبيا كجدىا عندى
نما الشأف لمنظـ  المجزكءة، فال ميزة لتاـ عمى مجزكء، أك مجزكء عمى تاـ، كا 

 كالصياغة، كىذا مف األصكؿ التي تيرد كال تيدفع.
عمى أم حاؿ، فإف القافية ال بٌد ليا مف ارتباط بما قبميا كبنائيا عميو، فيييئ ليا 

اإلعرابي الذم يتناسب معيا، كتكفر بعض المكاقع ما تكفره أخرل، الشاعر المكقع 
فإحدل أدكات الشاعر لمجر مثالن  اإلضافة، التي تييئ جٌر القافية، بخالؼ النصب 
كالرفع، المذيف تتكافر معيما أدكات كأساليب أخرل، كمنيا طبعان ما يشيع في القافية 

 ميما كاف إعرابيا، ال سيما العطؼ كالتكابع. 
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ككذا يمكف تكظيؼ المقطع في دراسة الحقكؿ الداللية لمقكافي، كما يشيع فييا. كمف 
ذلؾ مثالن ألفاظ كأحزاف، كأشجاف، كحرماف، كغيرىا، كألفاظ كسكراف، كندماف، 

 كعطشاف، كنشكاف، غيرىا مف األلفاظ التي تتقارب في داللتيا.
العىركض كالقافية، بؿ نالت مف ال تقتصر دراسة القافية عمى  :القافية بالغيًا: ثانيا

عناية البالغييف كالنقاد نظير ما نالتو مف عناية عمماء العركض كالقافية، حتى تنازع 
مصطمحات العمميف مباحثيما، حتى صار التمييز بينيا، كاإلشارة إلييا مف الضركرات 

يقكؿ الدرسية، فنرل الكاحد مف العمماء يصؼ مصطمحاتو بالحقؿ الذم استمده منيا، ف
شكالياتيا،  مثالن: تصريع عركضٌي، كتصريع بالغٌي. كمباحث القافية عند البالغييف كا 
التي سعكا إلى مقاربتيا، تالمس مستكيات عدة مف الفف الشعرم، فعرض بعضيـ 
لنظرية اإلبداع، كتراتبية القافية فييا. كأكد آخركف أثرىا في شعرية الممفكظ، مستشيدان 

الغية، تؤكد خصكصيتيا في القكؿ الشعرم كعضكيتيا فيو، بكصايا شعرية كأقكاؿ ب
ف ظمت مقاربتيـ في المنجز  كتكجب الدقة في اختيارىا، كالبراعة في التمييد ليا، كا 
الشعرم أقرب إلى العمكمية، كبياف العيكب كاألغالط، التي كقع فييا الشعراء في 

كد تبيف عمى مستكل اإلجراء قكافييـ لتيتالفى، كأحكاـ جمالية تصؼ حسف القافية، كال ت
، فتمؾ -كما ترل الدراسة–كأكضح الدراسات البالغية منيجان، كأكثرىا دقة ضبطان  سببو.

التي اقترنت بدراسة الظكاىر البالغية، كاالصطالح عمى مفيكماتيا؛ إذ نرل القافية 
ات فييا عامالن حاسمان عمى مستكل التنظير، كالقكؿ، كاإلجراء، إذ نعثر عمى مصطمح

عدة، تيبنى عمى القافية كتتصؿ بيا صكتيان كدالليان، كأفقيان كصكتيان، كآثارىا الجمالية 
كالشعرية كاإليحائية كالتعبيرية، التي تتصؿ بالمبدع، كالمتمقي، كالنص أك الخطاب.مف 
ذلؾ مفيكـ التصريع، الذم ينيض بكظائؼ عدة، منيا تحديد جنس الخطاب، كتمييزه 

ب األخرل، باإلضافة إلى الكظائؼ المكسيقية كالداللية.كالترصيع عف غيرىا مف الخطا
ذك تاريخو عريؽ مف حيث شيكعو في الخطاب الشعرٌم، جرل عميو الشعراء الجاىميكف، 
فشاع بو أشعارىـ، كترسَّخ في عمكد الشعر العربي، حتى صار مف فنياتيا القارة. أمف 

، فالترصيع يقكـ عمى المماثمة بيف العركض كالقافية في البنية المقطعية  حيث المفيـك
كالكزنية كالركم، بعدكؿ عف األصؿ كتغيير لو أك دكف تغيير عمى قكليف لمعركضييف 
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.كقد بمغ مف التزاـ فيد بالتصريع، أفَّ القارئ لشعر كالدارس لو يعجب (ّْ)كالبالغييف"
دالالتو، كال غرابة في إذا يستيؿ بو قصائده، كينظر في احتماالت ىذا الغياب، كتأكيؿ 

ذلؾ إذا عممنا أفَّ نصيىف شعرييف فقط، عدؿ فييما الشاعر عف استيالليما بالتصريع، 
جاء إحدل النصيف بعد حكار مع أديب،  أك األدؽ كذا كردا في المنشكر مف شعر فيد.

دار حكؿ اتياـ فيد بالكفر كاإللحاد، كنفي األخير ليذه التيـ، كتأكيد إيمانو العميؽ، 
ني ألرجك أف تشنؼ مسمعي بآخر ما لديؾ  لينتيي الحكاؿ بينيما إلى طمب األديب: "كا 

 عف بنت النخيؿ: كىنا اعتدؿ فيد في جمستو، كقاؿ: اكتب...
 فكتبت...

    بيضػػػػػػػػاىا النخيػػػػػػػػؿ بنػػػػػػػػت عمػػػػػػػػى عػػػػػػػػابوا
 

 (35)َنفػػػػػػػػػػػػارِ  بجيػػػػػػػػػػػػد فَمػػػػػػػػػػػػَووا ومػػػػػػػػػػػػذاقيا  
 

قد يخرجنا زماف كتابة البيت األكؿ مف الخطاب، إلى إشكاليات، ال يتكافر بيف مف 
األدلة عمى القطع بزمانيا، فيظٌؿ تحديده رجمان بالغيب في ظؿ األدكات التي نممكيا، 

أنَّو نٌص لمكتابة، كعمى جديتو مف التي يدٌؿ عمييا  -بمقدمة النص–عمى أفَّ يتأكد 
لخطاب المكتكب ننظر في النص اآلخر، الذم جاء فيو: اعتداؿ الجمسة. كبداللة ا

ـ، ييحيي فييا أكؿ بعثة تعميمية نظامية، ُّٔٗ"نظـ الشاعر )فيد( ىذه القصيدة سنة 
تعاقد معيا مجمس المعارؼ في الككيت بصكرة رسمية، ككانت ىذه البعثة مف 

 . (ّٔ)"ُٔٔٗؿ فمسطيف، كقد نيشرت ىذه القصيدة في العدد األكؿ مف مجمة البياف أبري
 والريحاف المسؾِ  بُعرؼ ُتزري      تحية الكراـ األساتذة حيِّ 

(، عمى ُٔٔٗ، كزماف النشر )(ّٕ)(ُّٔٗفثمة زمناف في ىذه المقدمة، زماف النظـ )
أف فعؿ النظـ يظؿ غير مستقر الداللة، في ظؿ االحتماالت التي يثيرىا، كالتي 
يشركيا عنكاف النص في إمكانية أكثر مف احتماؿ؛ فالنظـ يرتبط بزمف اإلبداع أكثر 
مف ارتباطو بمحظة األداء، ال سيما المسافة الزمنية التي تفصؿ عف زماف النشر. 

غـ مف المجمة ظمت مصدر ىذه الكثيقة، بما يرجح احتماالت أنيا ألقيت كعمى الر 
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إلقاء، فإف العنكاف )صرخة مف أعماؽ السجكف( الذم ذييؿ بو )بسمة كدمعة( قد يشي 
بأف النص في أصمو كثيقة مكتكبة، ال سيما أف العنكاف )بسمة كدمعة( قد كرد في رأس 

ـٌ، خاصة إذا الحظنا االبتذاؿ نص سابؽ لمنص الحالي مباشرة، أك لعمو نٌص  غير تا
في غير مكضع مف النص، كالمسحة اإلخبارية، التي طغت في ىذا النص.إف 
التصريع يتحدد بالقافية كييبنى عمييا، كىك مف متالزمات التي تطرد في الخطاب 
الشعرم عند فيد، مثمو مثؿ فنكف أخرل، كرٌد العجز عمى الصدر، الذم ال يككف بال 

 :(ّٖ)نوقافية، كم
 خميمي يا عنيـ البحر شاطئ      سائؿْ  المواسوف؟ أيف خميمي يا

 :(ّٗ)كالتسميط الذم يقـك عمى مخالفة القافية لفكاصؿ القرائف قبمو، كقكلو
 اليتيـ وتعزية عاني      اؿ وراحة الحزيف سموى

 
ظكاىر  كال يقتصر أثر القافية عمى امتدادىا األفقي، بؿ يمتد ليشمؿ المعنكم فتؤثر في

، كما في قكلو  :(َْ)بيانية كفنكف بالغية، كمزكـ ما ال يمـز
   أنَُّينَّوْ  األغاني حسبُ 
 اليوى في نحوُس  وبدا

 حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُبُينَّوْ  قمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حطَّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعُدىنَّوْ  تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػألَّؽ لمَّ

 

كالتشطير، كالتخميس التي تتحدد بمكافقة قكافي األشطر، أك  ككذا فنكف االزداكج
مخالفتيا ليا، كفؽ النظاـ اإليقاعي الذم يتبعو الشاعر، فاالزدكاج مثالن تكافؽ فيو 

 :(ُْ)القافية ما قبميا أفقيان، أك عمكديان، كما في قكؿ فيد
    الشػػػػػػػػػػػموؿْ  زؼَّ  كممػػػػػػػػػػػا اذكرينػػػػػػػػػػػي
ذا    العقوؿْ  الشرُ  استرجعَ  ما وا 

 غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـْ  ودالؿٍ  دؿ   ذات  
 السالـْ  عيف تكألىـ فغفوا  

 اذكريني
كتسير القصيدة كميا عمى ىذا النمط اإليقاعي، الذم تتكافؽ القكافي عمكديان، كتتكافؽ 
أفقيان. كمنو أيضان التسميط، كالتخميس، ككميا تقكـ في أساسيا، عمى مخالفة القافية 

 :(ِْ)األخيرة لما قبميا، كمنيا قكؿ فيد
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    جػػػػػػػػػائرِ  مػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػا قمبػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػاؿاغ
 ىػػػػػػػػػػػػػػػاجري مػػػػػػػػػػػػػػػف ذا كػػػػػػػػػػػػػػػؿ   وعجيػػػػػػػػػػػػػػػبٌ 

 

 نػػػػػػػػػػػػػػػػاظري فػػػػػػػػػػػػػػػػي دمػػػػػػػػػػػػػػػػو وأرانػػػػػػػػػػػػػػػػي  
ذا    خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطري فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مثَّمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو وا 

 

    وىفَّا إليو القمب صفَّؽ
 

، الذم (ّْ)باإلضافة إلى األثر الداللي، الذم تيعنى بو ألكاف بديعية عدة، مثؿ: اإليغاؿ
 : (ْْ)كظفو فيد في قكلو

    ضنفْ  ُصُحفاً  وطويتيا
 

نيف أنا وما بيا ت  بالضَّ
 

 الخاتمة:
كبعد فإف القافية، فإف القافية ليست ألفاظان تتكافؽ في خكاتيميا فقط، ليست صكتان، كال 
إيقاعان، كال صرفان، كال نحكان كال بالغة كال داللة، إنيا مجمكع ذلؾ كمو كأكثر. ما إف يرل 
الباحث نفسو قد أحاط بيا، حتى تنفتح عمى آفاؽ معرفية كعمكـ عدة، تتشابؾ معيا، 

لى مقاربة أىـ قضاياىا، كالبحث فييا كعنيا في شعر فيد العسكر، سعى البحث إ
الشاعر الذم تخاصـ فيو أىمو، كما تخاصـ نقاده.كلمنا آراء الدارسيف بالمكضكع بشقِّيو 
القافية كالشاعر خالفية، فإفن خالفيـ اقتضى أٍف نؤصؿ لمباحثنا التي نعرض ليا، كأال 

نبني حكمان خمقيان عمى نٌص شعرم، كال نتعٌجؿ في نخرج عف النٌص إال لنعكد إليو، كأال 
نما بحثان في  ـى بقضاياه، ال خشية النقاد، أك نصرة رأم عمى آخر، كا  رأم قبؿ أف نم
العمـ، كتحريان لمحؽى كاألمانة كالدقة.كبعد ىذا المساؽ الطكيؿ، كالمشاؽ المرىقة، كبعد 

 ف إجماؿ النتائج التالية:النتائج الجزئية التي ذيكرت في مكضعيا مف البحث، يمك
  .يقاعية  مفيكـ القافية مفيكـ لغكم مكسيقي، مبني عمى أصكؿ لغكية كا 
 .مفيـك الخميؿ لمقافية يحدد المستكل األدنى لمتماثؿ الصكتي 
  مفيكـ األخفش لمقافية مفيـك إجرائي، يتطابؽ مع المقطع، كيتيح دراسة القافية

 بمستكيات متنكعة.
 قيؽ التماثؿ الصكتي كاالختالؼ الداللي.جمالية القافية في تح 
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 .أم خرؽ لمماثمة الصكتية في القافية يقدح فييا، ال سيما في الصكائت 
 .التزاـ فيد العسكر بقكانيف العركض كالقافية 
 .كحرصو عمى تحقيؽ الجمالية الشعرية القديمة، كصدكره عنيا 
 غكية كفنية، أىمية القافية في دراسة شعره، كأثرىا في طبع شيكع ظكاىر ل

 كارتباطيا بانفعاالتو.
  اقتراف المحاكالت التجريبية في شعر فيد، كالبحث عف التجديد كالتطكير

 بالقافية.
ـٌ كأدٌؽ بتضافر الجيكد، كتعاكف الباحثيف، كالنصح بينيـ، كبناء  أخيران فإٌف العمـ أت

 كٌؿ عمى آخر، كلذا فإف نرل مف كاجبنا أف نقترح كالن مما يمي:
  ىماؿ اآلراء الشاذة في تدريس عمـ القافية.تيسير  المصطمحات القافكية، كا 
 .دراسة أثر القافية في تكليد األلفاظ، كأثرىا في الدالالت المجازية 
 .إعداد إحصاءات تامة كدقيقة لعيكف الشعر العربي 
 .دراسة شعر فيد العسكر، كالتمييز بيف الفٌف كالكاقع 
  ،دراسة الخصائص المغكية كالشعرية في شع فيد العسكر كالمعاصريف لو

 كالكشؼ عف دكرىا في الشعر الحديث. 
 اليوامش 

 

 ،ََِِ ،ُٓ. ط بيركت، لممالييف، العمـ الزركمي، دار محمكد بف الديف خير: ينظر: األعالـ .ُ
 ،ُ. ط بيركت، صادر، دار يعقكب، بديع إميؿ: النيضة عصر منذ الشعراء ، معجـُٕٓ/ ٓ

 كامؿ: ََِِ سنة حتى الجاىمي العصر مف الشعراء ، معجـُُٗ – َُٗ ،ِ. مج ،ََِْ
 .ُُٕ/ ْ ،ََِّ ،ُ. ط بيركت، العممية، الكتب دار الجبكرم، سمماف

ينظر: فيد العسكر حياتو كشعره: عبد اهلل زكريا األنصارم، شركة الربيعاف لمنشر كالتكزيع، ط.  .ِ
ٓ ،ُٕٗٗ ،ْٔ – ْٕ. 

(، مخالفان أصحاب ُّٓٗكحالة في معجمو إلى أف سنة كفاتو كانت حكالي سنة ) ذىب .ّ
 التراث كدار إحياء دار المثنى كحالة، رضا بف عمر: المؤلفيف المعاجـ األخرل، ينظر: معجـ

 .ٖٕ/ ٖ ت،. د ط،. د بيركت، العربي
 .ّٖينظر: المعاجـ السابقة: الصفحات نفسيا، كفيد العسكر حياتو كشعره:  .ْ
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 .ٕٓظر: المعاجـ السابقة: الصفحات نفسيا، كفيد العسكر حياتو كشعره: ين .ٓ
ينظر مثالن: شعر فيد العسكر بيف الفف كالكاقع: نكرية صالح الركمي، مجؿ الحصاد في المغة  .ٔ

، الشاعر فيد العسكر كالمرأة: َِٗ، ُُٖٗ، يكليك ُ، ع. ُكاألدب، جامعة الككيت، مج. 
بداع، رابطة األدب الحديث، ج. نكرية صالح الركمي، مجمة فكر  ، شعر َٓ، ََِّ، ِِكا 

فيد العسكر بيف حاضر الشعر كمستقبؿ دكلتو: شيماء عثماف محمد، مركز دراسات البصرة 
 فما بعد. ْ، ََُِ، ْ – ّ، ع. ّٖكالخميج العربي، جامعة البصرة، مج. 

بية، فإف أصحابيا لـ عمى الرغـ مف كجكد بعض العناكيف، التي قد تكحي باىتمامات لغكية كأد .ٕ
كانصرفكا إلى قراءات نفسية  -عمى أىميتو ككجاىتو بالدراسة–يالمسكا مكضكع دراساتيـ 

ألشعار فيد، يينظر: شعر فيد العسكر دراسة أسمكبية: مجمة القراءة كالمعرفة، جامعة عيف 
 فما بعد. ِْٓ، َُِِ، يكليك ِّٕشمس، ع. 

، ُتحقيؽ: أحمد راتب النفاخ، دار األمانة، ط.  ينظر: كتاب القكافي: أبك الحسف األخفش، .ٖ
ُْٕٗ ،ٔ. 

ينظر: كتاب القكافي كعمميا: أبك عثماف المازني، مجمة آفاؽ الثقافة كالتراث، مركز جمعية  .ٗ
 . ُٖٓ، ََِٗ، يكليك ٔٔ، ع. ُٕالماجد لمثقافة كالتراث، دبي، السنة: 

 .ّالقكافي لألخفش:  .َُ
 . ٗٗ، ُٖٕٗ، ِد، دار المعرفة، القاىرة، ط. مكسيقى الشعر العربي: شكرم محمد عيا .ُُ
، ُٖٕٗ، ِالقكافي: أبك يعمى التنكخي، تحقيؽ: عكني عبد الرؤكؼ، الخانجي، القاىرة، ط.  .ُِ

، كالفصكؿ في القكافي: ابف الدىاف، تحقيؽ: صالح العايد، دار إشبيميا، الرياض، ٖٔ – ٕٔ
 . ّٕ – ّٔ، ُٖٗٗ، ُط. 

براىيـ السامرائي، ينظر: معجـ العيف: الخميؿ بف أ .ُّ حمد الفراىيدم، تحقيؽ: ميدم المخزكمي كا 
 .ُٓ، قكافي األخفش: ُّّ/ ٖدار كمكتبة ىالؿ، د. ط، د. ت، مادة )ركم(، 

 –ينظر: المزكميات: أبك العالء المعرم، تحقيؽ: أميف عبد العزيز الخانجي، مكتبة اليالؿ  .ُْ
مكسيقى الشعر: إبراىيـ أنيس،  ،َّ/ ُالقاىرة، د. ط، د. ت،  –مكتبة الخانجي، بيركت 

، المرشد إلى فيـ أشعار العرب ِْٔ، ُِٓٗ، ِمكتبة األنجمك المصرية، القاىرة، ط. 
 . ٖٓ/ ُ، ُٖٗٗ، ّكصناعتيا: عبد اهلل الطيب، مطبعة حككمة الككيت، الككيت، ط. 

 . ِْٔينظر: مكسيقى الشعر:  .ُٓ
 .ِٖ/ ُ، ٕٓ/ ُينظر: المرشد إلى فيـ أشعار العرب كصناعتيا:  .ُٔ
 .ِْٔ، كمكسيقى الشعر ألنيس: ُِينظر: قكافي األخفش: .ُٕ
 .َِٕ، كمكسيقى الشعر ألنيس: ِٖينظر: قكافي األخفش:  .ُٖ
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 العبيدم، المجيد عبد بف الكافي عبد بف اهلل عبيد: كالقكافي العركض عممي في ينظر: الكافي .ُٗ
 .َٓٔ/ ِ ق،َُِْ المكرمة، مكة القرل، أـ جامعة منشكرة، غير ماجستير رسالة

 .ُِّ – ُِِينظر: مكسيقى الشعر لعياد:  .َِ
ينظر: القكافي: أبك الحسف ىمي بف عثماف اإلربمي، تحقيؽ: عبد المحسف فراج القحطاني،  .ُِ

 .ُُّ – َُّ، ُٕٗٗ، ُالشركة العربية لمنشر كالتكزيع، ط. 
/ ّ ،ُٖٖٗ، ّينظر: الكتاب: سيبكيو، تحقيؽ: عبد السالـ ىاركف، الخانجي، القاىرة، ط.  .ِِ

ِّٓ. 
ينظر: الدراسات الصكتية عند عمماء التجكيد: غانـ القدكرم الحمد، دار عمار لمنشر كالتكزيع،  .ِّ

 .ِٕٗ – ِٖٕ، ََِٕ، ِعماف، ط. 
%(، يينظر: مكسيقى الشعر َُقمة الركم المقيد محٌؿ إجماع، كقد قٌدرىا بما ال يزيد عف ) .ِْ

 .ِٖٓألنيس: 
 .ُٕٔ :كشعره حياتو العسكر فيد .ِٓ
، كالقكافي كما اشتقت ألقابو منيا: أبك العباس محمد بف يزيد ّٖ – ّٕالقكافي لألخفش:  .ِٔ

، ُّالمبرد، تحقيؽ: رمضاف عبد التكاب، حكليات كمية اآلداب، جامع عيف شمس، مج. 
ُّٕٗ ،ُُ. 

 .ُّٖفيد العسكر حياتو كشعره:  .ِٕ
 .َِٔفيد العسكر حياتو كشعره:  .ِٖ
ي: إسماعيؿ بف حماد الجكىرم، تحقيؽ: سميماف أحمد أبك ، كالقكافُِ – ُُالقكافي لألخفش:  .ِٗ

، ّ، ع. ٖستة، مجمة الدراسات المغكية، مركز الممؾ فيصؿ لمدراسات اإلسالمية، مج. 
، القافية دراسة صكتية جديدة: حاـز عمي كماؿ الديف، مكتبة ُُٖ – ُُٕ، ََِٔديسمبر 

 .َّٔ، ُٖٗٗاآلداب، القاىرة، د. ط، 
تبييف: أبك عثماف عمرك بف بحر الجاحظ، دار كمكتبة ىالؿ، بيركت، د. ط، ينظر: البياف كال .َّ

، الشعر كالشعراء: ابف قتيبة الدينكرم، دار الحديث، القاىرة، د. ط، ِٖ/ ِق، ُِّْ
، الصناعتيف: الحسف بف عبد اهلل أبك ىالؿ العسكرم، تحقيؽ: محمد أبك ُٔٔ/ ُق، ُِّْ

، ّْٖق، ُُْٗالمكتبة العصرية، بيركت، د. ط، الفضؿ إبراىيـ، كعمي محمد البجاكم، 
العمدة في محاسف الشعر كآدابو: الحسف بف رشيؽ القيركاني، تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد 

 .ُِٓ/ ُ، ُُٖٗ، ٓالحميد، دار الجيؿ، ط. 
 .َُّفيد العسكر حياتو كشعره:  .ُّ
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لفيد، كقد رد دعكاه أشارت بعض الدراسات إلى أفَّ شخصان ادعى أف ىذه القصيدة لو، كليست  .ِّ
الدارسكف، ينظر: فيد العسكر شاعر المعاناة: خميؿ محمد الشيخ خميؿ، مجمة المكقؼ األدبي، 

 .ّٓ، ىامش ُٖٕٗ، نيساف ْٖاتحاد الكتاب العرب، ع. 
، جامعة  .ّّ فيد العسكر كالجناح المستعار: جاسـ سميماف حمد الفييد، مجمة كمية دار العمـك

 .ُٓٔ، ََِٕ، ّْالقاىرة، ع. 
القرآف: ابف أبي اإلصبع  إعجاز كبياف كالنثر الشعر صناعة في التحبير ينظر: تحرير .ّْ

اإلسالمي، الجميكرية العربية  التراث إحياء العدكاني، تحقيؽ: حفني محمد شرؼ، لجنة
 .َّٓالمتحدة، د. ط، د. ت، 

 .ُِٖفيد العسكر حياتو كشعره:  .ّٓ
 .ُِِفيد العسكر حياتو كشعره:  .ّٔ
سيف عمى ىذا التاريخ، كأثار شكككيـ؛ إذ إنو شيد ثكرة فمسطينية، قد تمنع تحفظ بعض الدار  .ّٕ

مف احتمالية إرساؿ بعثة تعميمية إلى الخارج، ينظر: االغتراب في الشعر الككيتي: سعاد عبد 
، ُْٗٗ، ْٗ، الرسالة: ُْالكىاب العبد الرحمف، حكليات كمية اآلداب، الككيت، الحكلية: 

ُٔ. 
 .ُْٔكشعره: فيد العسكر حياتو  .ّٖ
 .ُٕٔفيد العسكر حياتو كشعره:  .ّٗ
 .ِٕٔفيد العسكر حياتو كشعره:  .َْ
 .ُٗٓفيد العسكر حياتو كشعره:  .ُْ
 .ِْٔفيد العسكر حياتو كشعره:  .ِْ
 .َُّفيد العسكر حياتو كشعره:  .ّْ
، ُينظر في مفيكمو: نقد الشعر: قدامة بف جعفر، مطبعة الجكائب، قسطنطينية، ط.  .ْْ

 .ّٔق، َُِّ
 

 والمراجع:المصادر 
 ،ُٓ. ط بيركت، لممالييف، العمـ دار الزركمي، محمكد بف الديف خير: األعالـ .ُ

ََِِ. 
 كمية حكليات الرحمف، العبد الكىاب عبد سعاد: الككيتي الشعر في االغتراب .ِ

 .ُْٗٗ ،ْٗ: الرسالة ،ُْ: الحكلية الككيت، اآلداب،
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 بيركت، ىالؿ، كمكتبة دار الجاحظ، بحر بف عمرك عثماف أبك: كالتبييف البياف .ّ
 .قُِّْ ط،. د

 اإلصبع أبي ابف: القرآف إعجاز كبياف كالنثر الشعر صناعة في التحبير تحرير .ْ
 الجميكرية اإلسالمي، التراث إحياء لجنة شرؼ، محمد حفني: تحقيؽ ني،اك العد

 .ت. د ط،. د المتحدة، العربية
 لمنشر عمار دار الحمد، القدكرم غانـ: التجكيد عمماء عند الصكتية الدراسات .ٓ

 .ََِٕ ،ِ. ط عماف، كالتكزيع،
بداع، فكر مجمة الركمي، صالح نكرية: كالمرأة العسكر فيد الشاعر .ٔ  رابطة كا 

 .ََِّ ،ِِ. ج الحديث، األدب
 المغة في الحصاد مجؿ الركمي، صالح نكرية: كالكاقع الفف بيف العسكر فيد شعر .ٕ

 .ُُٖٗ يكليك ،ُ. ع ،ُ. مج الككيت، جامعة كاألدب،
 مركز محمد، عثماف شيماء: دكلتو كمستقبؿ الشعر حاضر بيف العسكر فيد شعر .ٖ

  .ََُِ ،ْ – ّ. ع ،ّٖ. مج البصرة، جامعة العربي، كالخميج البصرة دراسات
. ع شمس، عيف جامعة رفة،كالم القراءة مجمة: أسمكبية دراسة العسكر فيد شعر .ٗ

 .َُِِ يكليك ،ِّٕ
  .قُِّْ ط،. د القاىرة، الحديث، دار الدينكرم، قتيبة ابف: كالشعراء الشعر .َُ
 دار الجبكرم، سمماف كامؿ: ََِِ سنة حتى الجاىمي العصر مف الشعراء .ُُ

 .ََِّ ،ُ. ط بيركت، العممية، الكتب
 الفضؿ أبك محمد: تحقيؽ العسكرم، ىالؿ أبك اهلل عبد بف الحسف: الصناعتيف .ُِ

 .قُُْٗ ط،. د بيركت، العصرية، المكتبة البجاكم، محمد كعمي إبراىيـ،
 محمد: تحقيؽ القيركاني، رشيؽ بف الحسف: كآدابو الشعر محاسف في العمدة .ُّ

 .ُُٖٗ ،ٓ. ط الجيؿ، دار الحميد، عبد الديف محيي
 الرياض، إشبيميا، دار العايد، صالح: تحقيؽ الدىاف، ابف: القكافي في الفصكؿ .ُْ

 .ُٖٗٗ ،ُ. ط
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 لمنشر الربيعاف شركة األنصارم، زكريا اهلل عبد: كشعره حياتو العسكر فيد .ُٓ
 .ُٕٗٗ ،ٓ. ط كالتكزيع،

 األدبي، المكقؼ مجمة خميؿ، الشيخ محمد خميؿ: المعاناة شاعر العسكر فيد .ُٔ
 .ُٖٕٗ نيساف ،ْٖ. ع العرب، الكتاب اتحاد

، دار كمية مجمة الفييد، حمد سميماف جاسـ: المستعار كالجناح العسكر فيد .ُٕ  العمـك
 .ََِٕ ،ّْ. ع القاىرة، جامعة

. د القاىرة، اآلداب، مكتبة الديف، كماؿ عمي حاـز: جديدة صكتية دراسة القافية .ُٖ
 .ُٖٗٗ ط،

: تحقيؽ المبرد، يزيد بف محمد العباس أبك: منيا ألقابو اشتقت كماالقكافي  .ُٗ
 ،ُّ. مج شمس، عيف جامع اآلداب، كمية حكليات التكاب، عبد رمضاف
ُّٕٗ. 

 فراج المحسف عبد: تحقيؽ اإلربمي، عثماف بف ىمي الحسف أبك: القكافي .َِ
 .ُٕٗٗ ،ُ. ط كالتكزيع، لمنشر العربية الشركة القحطاني،

. ط القاىرة، الخانجي، الرؤكؼ، عبد عكني: تحقيؽ التنكخي، يعمى أبك: القكافي .ُِ
ِ، ُٕٖٗ. 

 مجمة ستة، أبك أحمد سميماف: تحقيؽ الجكىرم، حماد بف إسماعيؿ: القكافي .ِِ
 ،ّ. ع ،ٖ. مج اإلسالمية، لمدراسات فيصؿ الممؾ مركز المغكية، الدراسات
 .ََِٔ ديسمبر

 مركز كالتراث، الثقافة آفاؽ مجمة المازني، عثماف أبك: كعمميا القكافي تابك .ِّ
 .ََِٗ يكليك ،ٔٔ. ع ،ُٕ: السنة دبي، كالتراث، لمثقافة الماجد جمعية

. ط األمانة، دار النفاخ، راتب أحمد: تحقيؽ األخفش، الحسف أبك: القكافي كتاب .ِْ
ُ، ُْٕٗ، ٔ. 

 .ُٖٖٗ ،ّ. ط القاىرة، الخانجي، ىاركف، السالـ عبد: تحقيؽ سيبكيو،: الكتاب .ِٓ
 مكتبة الخانجي، العزيز عبد أميف: تحقيؽ المعرم، العالء أبك: المزكميات  .ِٔ

  .ت. د ط،. د القاىرة، – بيركت الخانجي، مكتبة – اليالؿ
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 حككمة مطبعة الطيب، اهلل عبد: كصناعتيا العرب أشعار فيـ إلى المرشد .ِٕ
 .ُٖٗٗ ،ّ. ط الككيت، الككيت،

. ط بيركت، صادر، دار يعقكب، بديع إميؿ: النيضة عصر منذ الشعراء معجـ .ِٖ
ُ، ََِْ. 

براىيـ المخزكمي ميدم: تحقيؽ الفراىيدم، أحمد بف الخميؿ: العيف معجـ .ِٗ  كا 
 .ت. د ط،. د ىالؿ، كمكتبة دار السامرائي،

 العربي التراث إحياء كدار المثنى دار كحالة، رضا بف عمر: المؤلفيف معجـ .َّ
 .ت. د ط،. د بيركت،

 ،ِ. ط القاىرة، المعرفة، دار عياد، محمد شكرم: العربي الشعر مكسيقى .ُّ
ُٕٖٗ. 

  .ُِٓٗ ،ِ. ط القاىرة، المصرية، األنجمك مكتبة أنيس، إبراىيـ: الشعر مكسيقى .ِّ
 .قَُِّ ،ُ. ط قسطنطينية، الجكائب، مطبعة جعفر، بف قدامة: الشعر نقد .ّّ
 المجيد عبد بف الكافي عبد بف اهلل عبيد: كالقكافي العركض عممي في الكافي. ّْ

 قَُِْ المكرمة، مكة القرل، أـ جامعة منشكرة، غير ماجستير رسالة العبيدم،
 


