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Abstract:
The Holy Qur’ān is said to be a book neither in poetry nor in
prose; yet it has a unique rhyme with a metrical system peculiar
to it. The science of prosody and metrics, which is linked directly
to poetry with its two characteristics of meter and rhyme, is
based on the inductive study of the formal qualities of the Arabic
poetry. The Holy Qur’ān, though not a book of poetry, is far
away from the stylistics of prosaic speech in the sense since the
terminal-end points of the ayaths (verses) of its each and every
surah are rhythmic and follow a metrical system of its own,
which phenomenon is significant from the view- point of the
science of prosody and metrics. Given this, each and every Surah
of Qur’ān has a distinct quality whereby it can be recognized
and differentiated from every other surah. Both Islam and the
Qur’ān have abstained from going to the extent of putting an end
to poetic genius; rather they have encouraged it differentiating
good poetry meant for the cause of spreading Islamic message
from the bad one that stands against the message of Islam. As
regards the Qur’ān, its each and every Surah is dominated by
multi-dimensional musical rhythms in synchrony with the total
climate of its verses, which makes the listener spell-bound, and
which plays an essential function so characteristic of the science
of eloquent rhetoric.

………………………………………………...

رب العاظتٌن والصلوة والسالـ على من أرسل رزتة للعاظتٌن وعلى آلو وأصحابو
ّ اضتمد ﵁
:اظتنتجبٌن وبعد
 اظتتواجدة َب آيات القرآف وسوره،فهناؾ ﵀ة يسًنة عما خيّص ظاىرة اإلعجاز اظتوسيقي

 وبذلك ىو،من خالؿ نظاـ ﴿الفواصل والقواُب﴾ اظتوجود فيو بصفة مطّردة من البداية ٳىل النهاية
عضوة َب ىيئة الدعاة مبؤسسسة اعتدى العاظتية ػ اسالـ أباد ػ

*
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اعتزة .و مع ذلك ٳف القرآف
كالـ موزوف مبيزاف أشد حساسية يتأثّر بنسبة ضئيلة من اضتركة أو ّ
ليس شعرا كما ٳنو ليس نثراً .ففي ٰىذا اظتقاؿ نتحدث عن الشعر ُب ميزاف القرآف اضتكيم ﴿أو
القرآف اضتكيم ُب ميزاف الشعر﴾ ،وذلك من خالؿ البحث اللغوي و اإلصطالحي فيما خيتص
ببعض اظتفاىيم ذات الصلة بالشعر مع اعتبار اﻷبعاد كالوزف والبحر والقافية .و أرجو بذلك ٳفادة
الدارس والباحث كليهما ليتمكن من اظتقارنة و اظتفارقة ﴿ ﴾comparison and contrastبٌن
الشعر والقرآف اضتكيم .و بيد ا﵁ التوفيق والسداد والرشاد.

العروض لغةً و ٳصطالحاً:
السياقات
ٳ ّف كلمة العروض مشتقة من الفعل الثالثي﴿ :عرض﴾ الذى يعىن مثالً ُب ّ
اﻵتية كما يلي:
اػ عرض الشيء ٍ
بفالف :أظهره لو .
ب ػ عرض الشيء عليو :آراه ٳيّاه.
ج ػ عرض السلعة للبيع :أظهرىا ظتن يرغب فيها ليشرتيها.
د ػ عرض اصتند :جعلهم ديُُّرْوف بو كى يُعانيهم.
ر ػ عرض اضتصًن :بسطو ﴿فمن ٍبّ يأتى العرض مبعىن أحد اﻷبعاد الثالثة :الطوؿ والعرض
والثخن﴾.
مانع.
س ػ عرض بفالف عارض :منعو ٌ
ش ػ عرض العود على اإلناء وضعو عليو باﻷرض.
ص ػ عرض الكتاب :قرأه عن ظهر قلبو.
ض ػ عرض عرضاً :أتى العروض أي مكة واظتدينة و ما حوعتما.
العروض من الكالـ يعىن :فحواه و مغزاه.
1
ىذه اظتسئلة عروض تلك اظتسئلة :نظًنىا.
عكس الطُوؿ ،و رتعو :أعراض
يقوؿ ابن منظور ٳف العرض
ُ

س
َعَر ْ
ضُ
العٌن :أ َْمَررتُػ ُهم عليك لتنظرحا َعتم َعَر َ
ت الكتاب/اصتُْن َد َع َ
رض َ
ض الرامي ال َقرٳ َ
2
عرضاً :أضجعها ٍُبّ َرَمى عنها.
يلخص حسىن عبد اصتليل
وباإلختصار ٳف العروض ُب اللغة ػ كما ّ
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يوسف ػ "يطلق على الناحية ،و على الطريق الوعراظتعرتض ُب اصتبل ،و على الناقة اظتستعصية ،و
الشعر ،و على ما يعرض عليو الشيء ،وىو اظتنقوؿ إىل
على اطتشبة اظتعرتضة وسط البيت من َ
3
ىذا العلم ،ﻷنو يعرض عليو الشعر ،فما وافقو فصحيح ،و إال ففاسد".
قوـ ٳىل أ ّف العروض يعىن ما
ىناؾ تعليالت كثًنة لتسمية العروض بالعروض .لقد ذىب ٌ

معيار يعلم بو صحة اظتعروض من أي علة و سالمتو
يتم عرض الشيء عليو ،ؼٳف اظتعروض عليو ٌ
ّ
من أي سقم.
عرؼ ابن حجر العسقالين العروض بأنّو " ما يعرض عليو الشيء و ىو أقرهبا ،ﻷ ّف
لقد ّ
الظاىر أ ّف ىذا ىو اظتنقوؿ منو ٳىل ىذا العلم ،ﻷنو يعرض عليو الشيء فما وافقو فصحيح واال
4
ففاسد."..

يعرؼ السيوطي العروض بأنّو "ميزاف الشعر" يعرؼ بو الصحيح من السقيم فيو .و ٳف
حيتج بو ىوالء الذين ي ّدعوف
العارؼ بدقائقو و أسراره و خفاياه يعلم أنو يزداد علماً جبميع ما ّ
5
معرفة حقائق اﻷشياء من اﻷعداد واطتطوط ولنُتَط العددية الفائدة.
بداية علم العروض:

6
بدعو و أخذه من أحد معاين
ٳ ّف اطتليل بن أزتد الفراىيدى الذى ىو واضع علم العروض و ُم ُ
يتم ترويضو من النياؽ ﴿ ،﴾she camelsفكاف ما مل يتم ترويضو من
ىذه الكلمة و ىو ما مل ّ
يتم ترويضو من النياؽ تزكًناً بأنّو ىو الذى قاـ برتويضو.
الفنوف شبّهو اطتليل مبا مل ّ
الصعبة الّىت أخذت العرب بعض ألقاب الشعر منها ككلمة
من معاىن العروض :الناقة ّ
الرجز ،الىت تعىن حالة قياـ الناقة على ثالث قوائم.
ّ
و ىناؾ تعليل آخر لتسمية العروض و ىو أف العرب قاموا بتشبيو البيت من ِ
الش ْعرِ
الش َعر ﴿ ﴾house made of animal hairلكوف بيت الشعر
﴿ ﴾poetic verseبالبيت من َ
حيتوى على من بداخلو كما حيتوى بيت الشعر على معانيو ،و شتي آخر ٍ
جزء ُب الشطر ّأوؿ من
ّ
البيت عروضاً لكونو يشبو"عارضة ِ
اطتباء ﴿ . "﴾tent’s middle wooden supportأي :اطتشبة
اظتعرتضة ُب وسطو ،و لذلك شتّي ىذا العلم بالعروض لكثرة ما حيتوى عليو من الدُّور
7
﴿.﴾apartments
ىذا من ناحية اظتعىن اللغوى لكلمة العروض .و ّأما من ناجية اظتعىن اإلصطالحى عتذه
شىت ،منها:
الكلمة فهناؾ أيضاً أقواؿ ّ
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طرؽ القوـ على الطّشوت ،فوجد ُب ذلك ما
الص ّفارين ،حيث لفت ٳنتباىو ُ
مر اطتليل بسوؽ ّ
اػ ّ

يشبو اﻷوزاف ػ اظتتناسقة اظتتناغمة ،فاستلهم من ٳيقاعها قواعده اطتاصة بالتفاعيل والبحور
الشعرية.
سألت اطتليل عن علم العروض :ىل عرفت عتذا العلم أصالً؟
ٕػ روي عن اضتسٌن بن يزيد قولو
ُ

رت باظتدينة أثناء حجي ،و بينما كنت ُب بعض شوارعها ٳذ وقع نظري على شيخ
مر ُ
قاؿ نعمّ ،
يرد ُد لو:
عند باب دا ٍر ،و ىو يعلّم غالماً ،و ىو ّ
نعم ال نعم ال ال نعم ال نعم لال نعم ال نعم ال ال نعم ال نعم لال
بت منو ،و سلّمت عليو ،سألتو :أيها الشيخ ما الذى تقولو عتذا الغالـ؟ فأجاب
ؼٳقرت ُ
يسمونو التنغيم .فسألتو مل شتّي هبذا اإلسم عندىم؟
علم توارث القوـ عن سلفهم ،و ىم ّ
قائالًٌ :
فأجاب قائالً :لقوعتم :نعم نعم .قاؿ اطتليل عند ما
8
ورجعت فأحكمتو.
قضيت اضتج
ُ

يأتى تقطيع ذلك على النّحو اﻷتى:

نعم ال نعم ال ال ،نعم ال نعم لال
نعم ال نعم ال ال ،نعم ال نعم لال
ٕٕٔ ٕٕٔٔ /ٕٕٔ /ٕٕٕٔ /
ٕٕٔ ٕٕٔٔ /ٕٕٔ / ٕٕٕٔ /
فعولن مفاعلٌن فعولن مفاعلن
فعولن مفاعلٌن فعولن مفاعلن
يردد على شتع ابنو أجلسو بٌن يديو:
الصحراء أخذ ّ
ٖػ روي عن اطتليل نفسو أنّو رأى رجالً ُب ّ
﴿ نعم ال نعم ال ال نعم ال نعم ال ال﴾ مرتٌن ،فسألو ما الذى تقوؿ عتذا الصيب ،فأجاب قائالً:
9
علم نػُ َعلِ ُمو لصبياننا.
ٳنّو التنغيم ،و ىوٌ ،
لقد ٳستبعد الشيخ جالؿ اضتنفي الرواية اﻷوىل على أساس كوف اطتليل ذا ٍ
معرفة بالنغم
ّ

تستند ٳىل ما ٳتسق من اظتوازين
واإليقاع ،ومها من الفنوف الىت ُ
شتع غًن معتل و ذوؽ سليم.
الىت ُّ
حيس هبا كل من لو ٌ
على ٍ
الرواية ديكننا القوؿ بأف اطتليل أعجبو أسلوب الطّرؽ
فرض صحة شئ من ٰىذه ّ
على الطشت بناءً على ٳحتماؿ أ ّف الطّارؽ كاف يتطرؽ على طشتو بطريقة متوازنة حسنة الوقع

يقع بصفة دائمة ٳ ّال أ ّف َج ْع َل
على السمع ػ اﻷمر الذى قد ُ
قرهُ الشيخ اصتالؿ اضتنفى،
شيئ مردود ال يُ ِّ
قواعد العروض ٌ

الرواية أصالً و أساساً تدوين
ىذه ّ
حيث ٳ ّف العالقة بٌن ٳخرتاع ف ِن

التفاعيل و بٌن أسلوب طرؽ الطشوت مفقودة ،ؼٳف ىذه ،و ٳف كانت متناسقة ،ال تسبب ٳ ّال
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أصواتاً ذات تأثًن ٳيقاعي ػتدود ،بينما تتميّز اظتقاطع القولية ُب الكالـ شعراً و نثراً ُب اﻷشتاع.
غامض كشفتو طريقة قرِع الطشوت.
سر
ٌ
معىن ذلك أنّو ليس ىناؾ ٌ

الروتٌن
الرواية الثانية والثالثة فيعلق عليو الشيخ جالؿ اضتنفى بقولو ٳ ّف ّ
نص ىاتٌن ّ
و ّأما ّ
الروايتاف ٳىل أ ّف
تشًن ّ
قد تكوف لو قيمة تارخيية مقبولة ٳ ّال أ ّف ؽتا جيب أف يتم اإلنتباه ٳليو أنّو ال ُ
10
ذلك كاف أمراً معروفاً عند الشعراء ُب العصر اصتاىلي ،أو كاف ذلك من بعض دأهبم.
علم العروض والشعر:

ٳف علم العروض متصل مباشرةٌ بالشعر و ما يتواجد فيو من الوزف والبحر ،حيث ٳف
الشعر ىو الكالـ اظتوزوف.
ٳف علم العروض علم ينبين على ٳستقراء و تتبّع اﻷوزاف الىت عليها
11
أشعار العرب.
السكاكى أ ّف أوزاف اﻷشعار عن طريق ٳستقراء ؼتتلفاهتا ﴿أي :اﻷوزاف
لقد ّ
ذكر ّ
اظتختلفة﴾ تعود عند اطتليل بن أزتد حبكم ما ًبّ ٳعتباره من اظتناسبات على وجهها من جهة
الضبط والتجنب على اإلنتشار ٳىل ستسة عشر أصالً تسمى حبوراً ترجع بدورىا ٳىل ستس دوائر
ٍ
ٍ
ٍ
تكوف
تنتظيم ُب شكل حركات و سكنات معدودة على حنو أهنا يتم ضبطها ُب حروؼ ُمنَظّ َمة ّ
فاعلن،
الضوابط الىت تُ َس َّمى ﴿ أصوؿ اﻷفاعيل﴾ ،وىى ذتانيةٌ لفظاً ،ٳثناف منها ستاسياف :فعولن ٌ
وستةٌ سباعية :مفاعيلن فاعالتن مستفعلن مفاعلنت ػ متقاعلن مفعوالت.
و ٳ ّف تركيبات ىذه اﻷفاعيل تنقسم ٳىل ستسة أنواع أو ار ٍ
بعة كما يلي:
اػ أحدىا :حرفاف ،يسكن ثانيهما ،و أنّو يسمى "سبباً خفيفاً".
متحركاف يأتى بعضهما ساكن ،و ىو يسمى وتدا غتموعاً.
ب ػ و ثانيها :حرفاف ّ
ساكن ،و ىو يُ َس َّمى وتدا مفروقا.
ج ػ و ثالثها :حرفاف متحركاف ُب وسطهما ٌ
ساكن ،و ىو يسمى
كات بصفة متتالية يأتى بعدىن مباشرًة
متحر ٌ
ٌ
د ػ و رابعها :ثالثة أحرؼ ّ
فاصلة صغرى.
ساكن كالنصف اﻷ ّوؿ ينتمى
ر ػ و خامسها :متحركاف ال يأتى بعدمها مباشرًة ٌ

ٳىل الفاصلة الصغرى و ىو يسمى سببا ثقيالً .و على ىذا اﻷساس كثًناً ما قيل فيها ٳهنا
"فعوؿ" يرتكب من "وتد غتموع" و سبب
خفيف ،فيُػ َع ُّد
ترتكب من سببٌن مها :ثقيل و
ٌ
ٌ
خفيف بعده و "فاعلن" بالعكس ،بينما يتم ع ّد "مفاعلن" مركباً من وتد غتموع قبل سببٌن
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خفيفٌن و "فاعالتن" منو بينهما و "مستفعلن" منو بعدمها ،و "مفاعلنت" منو و من فاصلة
صغرى بعده و "متفاعلن" بالعكس .و أما "مفعوالت" فيتم ع ّده من ٍ
ٍ
مفروؽ يعقبو
وتد
ّ
ٌ
سبباف خفيفاف.
و ّأما "مستفعلن" و ىو ُب اطتفيف و ُب اظتبحث منو بينهما .و "فاعالتن" ُب اظتضارع
ٍ
متتالية يأتى
أحرؼ متحركات بصفة
منو قبلهماٍ ،ب يأتى ُب تعريفات اﻷفاعيل غتموع أربعة
ٌ

بعدىن ساكن فذلك يطلق عليو ٳسم فاصلة كربى ،وقد يذىب فيو علماء العروض ٳىل ٳهنا
ّ
12
ترتكب من ٍ
سبب ٍ
ثقيل وتد غتموع.
فىن للغاية ينبىن ػ كما سبق قوؿ ػ على ٳستقراء و تنوع ؼتتلف
ٳف علم العروض علم ٌّ
جىن اظتوافق ﻷشعار
أوزاف الشعر العرىب اظتتداولة منذ العهد القدًن .يرى بعض العلماء مبا فيهم ابن ّ
العرب باعتبار عدد اضتروؼ والساكن واظتتحرؾ يطلقوف عليو ٳسم الشعر ،بينما اظتخالف عتا ال

يدخل ُب عداد الشعر ،و لو ٳستقاـ ذلك وزناً ُب طباع أحد ال حيفل بو حىت يكوف على
13
الشروط ا﵀ددة اظتعرتؼ هبا عند العلماء.
القرآن و علم العروض:

ٍ
كتاب ُب النثر العرىب ،يتميز عن غًنه من أساليب و أنواع
ٳ ّف القرآف اضتكيم ّأوؿ
بنوع خاص من اظتوسيقى جيرى و يسرى أضتاهنا ُب رتيع القرآف من البداية ٳىل النّهاية .و
الكالـ ٍ
ٍ
السور لع ّدة وجوهٌ ،منها :كل
السور القرآنية ديكن دتييزىا بسهولة عن غًنىا من ّ
ٳف كل سورة من ّ
ٍ
خاص هبا ،و بذلك ختتلف
حبر ٌ
سورة قرآنية عتا ىويتة ﴿ ﴾identityو شخصية و نظم و وزف و ٌ
كل سورةٍ عن أيّة سورة أخرى.
تنوع يشعرهبما القارئ واظتستمع ،يعود كالمها ٳىل
بعبارة أخرى ىناؾ ٳختالؼ و ّ
خيتص بالقرآف من النّظم والوزف والبحر
تنوع اﻷسلوب البياين اظتشتمل على ما
ّ
ٳختالؼ و ّ
والتناعم اظتوسيقي ػ اظتيزات الىت ختتص بالقرآف.

الرسوؿﷺ يعرتفوف هبا.
و ٳ ّف ىذه ىى اظتيزات الىت كاف العرب ُب زمن ّ
قد روي عن عكرمة عنو قاؿ :أتى الوليد ابن اظتغًنه النّيب ﷺ و طلب منو عليو السالـ
أف يقرأ عليو آيات من القرآف ،فتال عليو السالـ عليو" :إِ َّف اللّو يأْمر بِالْع ْد ِؿ وا ِإلحس ِ
اف َوإِيتَاء ِذي
َ َ ُُ َ َ ْ َ
14
الْ ُقْرَىب َويَػْنػ َهى َع ِن الْ َف ْح َشاء َوالْ ُمن َك ِر َوالْبَػ ْغ ِي يَعِظُ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّكُرو َف ".
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فلم ٳنتهى النّيب عليو السالـ من التالوة ،طلب من النّيب عليو السالـ الوليد بن اظتغًنه
ّ
فكرر النّيب عليو السالـ ،فقاؿ الوليد بن اظتغًنة" :وا﵁ ،ٳف لو ضتالوة ،و ٳف
يكرر ما تال عليوّ ،
أف ّ
15

عليو لطالوة ،و ٳف أعاله ظتثمر ،و ٳف أسفلو ظتخدؽ وما يقوؿ ىذا بشر".
صرح القرآف بنفسو ،ليس بشعر ،يوجد فيو من رتيع البحور ،كما
مع أف القرآف ،كما ّ
16

ذىب ٳليو السكاكى من ىذه البحور ما يلي:
ٔػ حبر اجملزوـ ،اظتتمثل ُب اﻵية:
17
" ِمْنػ َها َخلَ ْقنَا ُك ْم َوفِ َيها نُعِي ُد ُك ْم ."...
ٕػ حبر اظتقتضب ،اظتتمثل ُب اﻵية:
18
ِِ
ض ."...
" ُِب قُػلُوهبم َّمَر ٌ
ٖػ حبر اظتنسرح ،اظتتمثل ُب اﻵية:
19
ِ
ِ
نسا َف ِمن نُّطْ َف ٍة ."...
" إنَّا َخلَ ْقنَا ْاإل َ
ٗػ حبر اظتتقارب ،اظتتمثل ُب اﻵية:
20
ِ
ِ ِ
ٌن".
" َوأ ُْملي َعتُ ْم إِ َّف َكْيدي َمت ٌ
٘ػ حبر اظتضارع من غتزومو ،اظتتمثل ُب اﻵية:
21
ِ
ِ
ُّ
ين".
" ...يَػ ْوَـ التػَّنَاد ...يَػ ْوَـ تُػ َولو َف ُم ْدب ِر َ
ٙػ حبر اظتديد ،اظتتمثل ُب اﻵية:
22
ك بِأ َْعيُنِنَا ."...
اصنَ ِع الْ ُفْل َ
" َو ْ
ٚػ حبر اعتجر من ؼترومو ،اظتتمثل ُب اﻵية:
23
"...تَاللّ ِو لََق ْد آثػََرَؾ اللّوُ َعلَْيػنَا."...
ٛػ حبر الكامل ،اظتتمثل ُب اﻵية:
24
"...واللّو يػه ِدي من ي َشاء إِ َىل ِصر ٍ
اط ُّم ْستَ ِقي ٍم".
َ ُ َْ َ َ
َ
ٜػ حبر الرمل ،اظتتمثل ُب اﻵية:
25
ِ ٍ
" ...وِج َف ٍ
اف َكا ْصتو ِ
نك ِوْزَرَؾ  ،الَّ ِذي
ض ْعنَا َع َ
اب َوقُ ُدوٍر َّراسيَات  ، "...ومثلوَ " :وَو َ
َ
ََ
26
ض ظَ ْهَرَؾ".
أَن َق َ
ٓٔػ حبر الرجز ،اظتتمثل ُب اﻵية:
27
ِ
ِ
ت قُطُوفُػ َها تَ ْذلِ ًيال".
" َوَدانيَةً َعلَْي ِه ْم ظ َال ُعتَا َوذُلِّلَ ْ
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ٔٔػ حبر الوافر ،اظتتمثل ُب اﻵية:
ِ
ف ص ُد ٍ ِ ِ
ِ
ِ
ٌن".
ور قَػ ْوـ ُّم ْؤمن َ
"...وخيُْ ِزى ْم َويَ ُ
نصْرُك ْم َعلَْيه ْم َويَ ْش ُ َ
َ
ٕٔػ حبر اطتفيف ،اظتتمثل ُب اﻵيات:
ِ 29
ِ
" أرأَي ِ
يم.
ك الَّ ِذي يَ ُد ُّ
ب بِالدِّي ِن  ،فَ َذل َ
َْ َ
ت الَّذي يُ َك ِّذ ُ
ع الْيَت َ
30
ادو َف يَػ ْف َق ُهو َف َح ِديثًا".
" ...الَ يَ َك ُ
31
اؿ يَا قَػ ْوِـ َى ُؤالء بَػنَ ِاٌب ."...
" ...قَ َ
لقد زعم بعض العلماء أ ّف ما أتى ُب القرآف اضتكيم من الكالـ اظتوزوف ليس من قبيل
28

الشعر ،ٳذ ٳ ّف اظتراد منو ليس الوزف ُب حٌن أنّو ذىب أكثرىم ٳىل أ ّف اظتقصود منو الوزف ،و أ ّف ا﵁
جل رغم كونو ال يأٌب بكالمو حسب اﻷوزاف الشعرية أتى كالمو عفوياً حسب ما تداوؿ من
ّ
عزو ّ
البحور على حنو أعجز فصحاء العرب وبلغائهم بفضل ما حيتوى من النّظم والرتاكيب واظتعاين
ٍ
يعجز عنها كل فصيح و بليغ.
وصلت ٳىل درجة ُ
علم القافية:
القافية لغة و ٳصطالحاً:
السياقات التالية
ٳ ّف لفظة القافية مشتقةٌ من الفعل الثالثي اظتعتل" :قفا" ،الذى حيمل ُب ّ
الصلة هبا:
ما يلي :من اظتعاين ذات ّ
الرجل :ضربو على كفاه.
اػ قفا ّ
ب ػ قفا أثره :تبعو.
والقافية تعين لغوياً :مؤخر العنق ،و آخر ُكل ٍ
شيء و ىى تعين ٳصطالحياً آخر كلمو
ّ
ّ
ُب البيت الشعرى أو آخر حرؼ ساكن فيو ٳىل ّأوؿ ساكن يتلوه مباشرة مع اظتتحرؾ الذى قَػْبػلَوُ
32
ساكن.
أحرؼ
لقد عرفت القافية مبا جيب تكرارىا ُب أواخر اﻷبيات من الشعر اظتقفى من
ٌ
وحركات ،و أطلق عليها ٳسم القافية لكوف الشاعر يقفوىا يعين :يتّبعها أو ﻷ ّف القافية تقفو ما
قبلها 33يعين :تتبعو.

لقد أشار ص ّديق بن حسن القنوجي ٳىل قوؿ العالمة ابن الصدد الشرواين ُب تعريف
34
﴿القافية﴾ بأنو علم يتم فيو البحث عن "اظتركبات اظتوزونة من حيث أواخر أبياهتا".
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لقد ورد ُب تاج العروس أ ّف القافية من الشعر ما يقفو البيت ،و يطلق ٳسم القافيو
35
عليها لكوهنا تقفوه.
الصحاح أ ّف تسمية القافية تعود ٳىل أ ّف بعضها يتبع أثر بعض.
وورد ُب ّ
يقوؿ زىًن:

36

37

تزود ٳىل يوـ اظتمات فانو و لو كرىتو النفس آخر موعد
ّ
و ُب ىذا البيت القافيو ىى كلمة ﴿موعد﴾.
قد تكوف القافية كلمة كما ُب البيت التايل:
الغر والسمر ُب يوـ اسرائو قالكوف مزدىر
كم ىاجك الذكر بات ّ
فالقافية ىنا﴿ :مزدىر﴾
أو تكوف القافية كلمتٌن كما ُب البيت التايل:
قل أمل
لكل ما ّ
يؤدي و ٳف ّ
فالقافية ىنا﴿ :امل ينم﴾
أو بعض ٍ
كلمة كما ُب البيت التايل:
و من بك ذا فم مر مريض
38
فالقافية ىنا﴿ :الال﴾
حروف القافية:

الروي:
اػ ّ

ما أطوؿ الليل على من مل ينم

جيد مراً بو اظتاء الزالال

ٍ
الردؼ ،والتأسيس ،والدخيل:
الروى والوصل ،واطتروج ،و ّ
للقافية ستّة حروؼ ىىّ :

39

يتكرر ُب آخر أبياهتا
ىو اضترؼ اظتبين عليو القصيدة الىت تنسب ٳليو و تُ َس َّمى بو ،و ّ
تكرارا متمثّالً ٳ ّما باللٌن أو اعتاء أو ساكنا ،فيقولوف :بائية أيب دتاـ ،سينية البحرتى ،نونية ابن
زيدوف ،الميّة الطغرائى ،عينية ابن زريق  ،و عينية ضياء ،ميمية اظتتنيب ،40كما يتمثل فيما يلي من
اﻷبيات:
ٔػ من بائية أيب دتاـ:
41
ُب حده اضتد بٌن اصتد واللعب
السيف أصدؽ أنباء من الكتب
ٕػ من سينية البحرتى:
و ترفعت عن جدا كل جبس
صنت نفسي عما يدنس نفسي
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ٖػ من نونية ابن زيدوف:
و ناب عن طيب لقيانا جتافينا
أضحي التنائي بديالً من تدانينا
ٗػ من الميّة الطغرائى:
و حيلة الفضل زانتين لدي العطل
أصالة الرأي صانتين عن اطتطل
٘ػ من عينيّة ابن زريق و عينية ضياء على الرتتيب:
قد قلت حقاً ،ولكن ليس يسمعو
ال تعذليو فاف العذؿ يولعو
42
جرى بو الشوؽ فانسابت مدامعو وىاجو الوجد فاىتزت أضالعو
ٙػ من ميميّة اظتتنيب:
43
على قدر أىل العزـ تأٌب العزائم و تأٌب قدر الكراـ اظتكارـ
فالروي ُب ىذه اﻷبيات ىو حرؼ العٌن ،و حرؼ السٌن ،و حرؼ النوف اظتتصل
ّ
باﻷلف الساكن ،و حرؼ الالـ ،و حرؼ العٌن اظتتصل باعتاء ،و حرؼ اظتيم.
ب ػ الوصل:
الروي ،كما يتمثل ُب البيت التايل:
و ىو اضترؼ النّاشئ عن ٳشباع اضتركة ُب آخر ّ

ألفيت كل دتيمة ال تنفع
و ٳذا اظتنية أنشبت أظفارىا
فالوصل ىنا ىو الواؤ الناشئة عن اضتركة اظت ْشبَعة ﴿ ﴾full movementبعد العٌن مباشرة
ُ
ُب كلمة ﴿تنفع﴾ ،فتنطق ﴿تنفعو﴾.
ج ػ الخروج:
و ىو حرؼ ّلٌن يتلو ىاء الوصل مباشرًة كالياء النّاشئة عن ٳشباع اعتاء ُب ﴿مساويو﴾
بدالً من ﴿مسا ٍو﴾ كما ُب البيت التايل:
واقبل لو العذر و احلم عن مساويو
ال حتفظن على الندماف زلتو
الردف:
دػ ّ
ٍ
مد
لٌن ساكن ﴿مثالً واؤ أو ياء بعد حركة غًن
غتانسة عتما﴾ أو حرؼ ٍّ
و ىو ٌ
حرؼ ٌّ
الروي يتصالف بو كما فيما يلي من
﴿مثالً ألف أو واؤ أو ياء بعد حركة
جتانسها﴾ قبل ّ
ُ
44
اﻷبيات:
ٔػ مثاؿ حرؼ اللٌن الياء ُب ﴿عٌن﴾ من قوؿ الشاعرأىب العتاىية:
45
الدار لو كنت تدري يا أخا مرح دار أماـ فيها ّقرة العٌن
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ٕػ مثاؿ حرؼ م ّد الياء ُب ﴿قريب﴾:
أنا ُب روضة اضتبيب قريب ويكاد الفؤاد شوقاً يذوب
و رمبا ًبّ اصتمع بٌن الواو والياء ُب ردؼ اظت ّد كما ُب البيتٌن التاليٌن:
فيا ساكين أرض اضتبيب ٍ
لقد فزًب بالعيش و ىو خصيب
ػتمد
و قفنا و كم ىاجت بنامن عواطف ومدمع عيين ُب الرحاب سكوب
رػ التأسيس:

حبرؼ و ٍ
ىو ألف ىاويةٌ مفصولة عن الروي ٍ
احد متحرؾ فقط كما ُب البيت التايل:
ّ
وجلدة بٌن العٌن واﻷنف سامل
يديرونين عن سامل و أديرىم

س ػ الدخيل:
التايل:

الروي كالداؿ ُب كلمة ﴿صادؽ﴾ ُب البيت
حرؼ
ٌ
ىو ٌ
حائل بٌن التأسيس و ّ
متحرؾ ٌ
فال تقبلنهم ٳف أتوؾ بباطل

ففي الناس كذاب و ُب الناس صادؽ

46

حركات القافية:
للقافية ست حركات ىى :الرس ،واالشباع ،واضتذو ،والتوجيو،
47
واجملرى ،والنفاذ.

من طبيعة ىذه اضتركات أنّو ٳذا ٳستخدـ الشاعر واحدة منها ُب مطلع شعره ،وجب
عليو أف يلتزمها ُب القصيدة برمتها.
و قد صبها صفى الدين اضتلي ُب البيتٌن التاليٌن:
هبن يالذ
ست على نسق ّ
48
جيو و غترى بعده ونفاذ

ٳف القواُب عندنا حركاهتا
رس واشباع وحذو ٍب تو
لقد ًبّ تعريف ىذه اضتركات كما يلي:
اػ الرس :ىى حركةٌ ما قبل ألف التأسيس كما ُب كلمة ﴿جداوؿ﴾.
ب ػ اإلشباع :ىى حركة الدخيل كما ُب كلمة ﴿عنادؿ﴾.
صل﴾.
ج ػ اضتذو :ىى حركة ما قبل ّ
الردؼ كما ُب الكلمتٌن﴿ :ناؿ ،و ٌ
الروى اظتقيد ﴿يعىن الساكن﴾ كما ُب العبارة﴿ :مل يدر﴾.
دػ التوجيو :ىى حركة ما قبل ّ
الروي اظتطلق كما ُب كلمة ﴿مسجد﴾.
رػ اجملرى :ىى حركة ّ
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الروي كما ُب العبارة ﴿مز ُارىا﴾.
س ػ النفاذ :ىى حركة ىاء الوصل الىت تقع بعد ّ
القرآن والقافية:
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49

يتميز القرآف اضتكيم عن غًنه من الكالـ بأنو ليس نثراً وال شعراً  50ٳ ّال أنّو خيتلف عن
أسلوب النثر مبا خيتص بو من النّظم والوزف والبحر والفواصل .رغم أف القرآف ليس شعراً و ال
حبور خاصةٌ بو ،ىى
يتقيد ببحوٍر شعرية ،مع ذلك ىو ٌ
كالـ موزو ٌف ذو نظ ٍم عجيب و غريب لو ٌ
ليست حبور شعريةٌ ،بل حبور ترتيليةٌ مسئولةٌ عما يتميز القرآف اضتكيم باإليقاع الظاىرى اصتميل
اظتبين على عنصرين مها اصتماؿ اظتوسيقي ﴿ ﴾musical beautyالنّاشئ عن ٳيقاع اضتروؼ
والكلمات و جرس صوهتا ُب اﻷذف ،واصتماؿ التنسيقى ﴿ ﴾symmetrical beautyالقائم على

تناسق اضتروؼ والكلمات و تناغمها ،و ٳئتالفها \على ٳيقاع قرآىن رتيل يسحر اﻵذاف و يأخذ
51
مبجامع القلوب.
عما يتواجد ُب
بناءً على مالحظة ىذه اظتيزة من اإليقاع القرآين يتحدث سيد قطب ّ

جو اﻵيات يقوـ
القرآف من ٳيقاع موسيقي ﴿ ﴾musical rhythmمتعدد اﻷنواع ،متناسق مع ّ
ٍ
خاصة بالبياف ،كما شاركو ُب مالحظة ىذه اظتيزة القرآنية اظتوسيقي البارع
بتأدية وظيفة جوىر ٍية

اظتبدع اﻷستاذ ػتمد حسن الشجاعى الذى ديتلك معرفة ٳختصاصية باظتصطلحات اظتوسيقية
52
الفنية.
يستطرد سيد قطب قائالً بأ ّف "النسق القرآىن قد رتع بٌن مزايا النثر والشعر رتيعاً .فقد
أعفى التعبًن من قيود القافية اظتوحدة والتفعيالت التامة".
و ُب ذلك يتميز النسق القرآين مبا يلي من اطتصائص:
اػ حرية التعبًن التامة عن أغراضو التامة رتيعاً.
ب ػ واﻷخذ ُب نفس الوقت بداخلية الشعر اظتوسيقي والفواصل اظتتقاربة الوزف الىت تغىن عن
التفاعيل.
ج ػ تناوؿ التقفية اظتتقاربة الىت تغىن عن القواُب.
يكوف ذلك اإليقاع الداخلي الذى يشعربو اإلنساف قارئاً و مستمعاً لآليات
و كل ذلك ّ
القرآف ُب سياقها ،ويأخذه القشعريرة ػ اإليقاع اظتوسيقي الكامن ُب آيات القرآف من البداية ٳىل
النهاية ،الذى يربز على حنو واضح ُب السور القصار ذات الفواصل السريعة 53،كما يالحظ بغاية
الوضوح فيما يلي من آيات سورة النّجم " :والنَّج ِم إِ َذا ىوى  ،ما ض َّل ص ِ
احبُ ُك ْم َوَما َغ َوى ،
َ ْ
َ َ َ
ََ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
استَػ َوى َ ،وُى َو
وحى َ ،علَّ َموُ َشد ُ
يد الْ ُق َوى  ،ذُو مَّرةٍ فَ ْ
َوَما يَنط ُق َع ِن ا ْعتََوى  ،إ ْف ُى َو إَّال َو ْح ٌي يُ َ
ِِ
ِ
اب قَػ ْو َس ْ ِ
ب
ٌن أ َْو أ َْد َىن  ،فَأ َْو َحى إِ َىل َعْبده َما أ َْو َحىَ ،ما َك َذ َ
ب ْاﻷُفُ ِق ْاﻷَ ْعلَىٍُ ،بَّ َدنَا فَػتَ َد َّىل ،فَ َكا َف قَ َ
ند َىا َجنَّةُ
ند ِس ْد َرةِ الْ ُمْنتَػ َهىِ ،ع َ
ُخَرى ِ ،ع َ
الْ ُف َؤ ُاد َما َرأَى  ،أَفَػتُ َم ُارونَوُ َعلَى َما يَػَرى َ ،ولََق ْد َرآهُ نػَْزلَةً أ ْ
غ الْبصر وما طَغَى  ،لََق ْد رأَى ِمن آي ِ
ات َربِِّو الْ ُكْبػَرى ،
الْ َمأْ َوى  ،إِ ْذ يَػ ْغ َشى ِّ
َ ْ َ
الس ْد َرَة َما يػَ ْغ َشىَ ،ما َزا َ َ َ ُ َ َ
54
ِ
ُخرى  ،أَلَ ُكم َّ
أَفَػرأَيْػتُم َّ
ك إِ ًذا قِ ْس َمةٌ ِض َيزى".
الذ َكُر َولَوُ ْاﻷُنثَى  ،تِْل َ
الال َ
ُ
ت َوالْ ُعَّزىَ ،وَمنَا َة الثَّالثَةَ ْاﻷ ْ َ
َ ُ

ٳف الفواصل ُب ىذه السورة ،ال سيما اظتشار ٳليها اعاله متساوية الوزف تقريباً و منتظمةً
على نظاـ خاص ؼتتلف عن نظاـ الشعر العريب ،و ىى تتحد ُب أحرؼ التقفية رتيعاً وتتميز
مبوجات اإليقاع اظتوسيقي اصتارية والسارية فيها واظتتحدة .و تبعا عتذا و ذلك وﻷمر آخر ال يظهر
على مسرح البياف القرآين ذى الوزف والقافية لكونو ينشأ من ظاىرة "تآلف اضتروؼ ُب الكلمات،
و تناسق الكلمات َب اصتمل" ػ اﻷمر الذى يعود ٳىل الشعور واإلدراؾ اظتوسيقي الداخلي الذى
دييز بٌن ٳيقاع موسيقي و غترد ٳيقاع رغم ٳحتاد
55
الفواصل واﻷوزاف.
و يبدو ذلك جلياً ُب بعد الفواصل كما ُب اﻵيتٌن" :أَفَػرأَيْػتُم َّ
ت َوالْ ُعَّزى َ ،وَمنَا َة
الال َ
َ ُ
56
ِ
ُخَرى".
الثَّالثَةَ ْاﻷ ْ

يلخص سيد قطب حبثو َب ىذا اظتوضوع بقولو أ ّف " ٳتزاف اإليقاع" ُب اﻵيات والفواصل
ّ
يالحظ بشكل واضح ُب كل موضع من مواضع البياف القرآين ،حيث يتنوع نظاـ الفواصل
والقواَب ُب السور اظتختلفة ،و قد يكوف ذلك ُب سورة واحدة ،كما تتع ّدد ألواف اإليقاع اظتوسيقي،
اؿ أَفَػَرأَيْػتُم َّما ُكنتُ ْم تَػ ْعبُ ُدو َف  ،أَنتُ ْم َوآبَا ُؤُك ُم ْاﻷَقْ َد ُمو َف ،
كما يالحظ فيما يلي من اﻵيات" :قَ َ
فَِإنػَّهم ع ُد ٌّو ِّيل إَِّال ر َّ ِ
ٌن  ،الَّ ِذي َخلَ َق ِين فَػ ُهو يَػ ْه ِدي ِن  ،والَّ ِذي ُىو يُطْعِم ِين ويَس ِق ِ
ٌن َ ،وإِذَا
ُْ َ
ب الْ َعالَم َ
َ ُ َ ْ
َ
َ
َ
57
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٌن  ،والَّذي ُدييتُِين ٍُبَّ ُْحييِ ِ
ِ
الدي ِن".
ٌن َ ،والَّذي أَطْ َم ُع أَف يػَ ْغفَر ِيل َخطيئَِِت يَػ ْوَـ ِّ
َم ِر ْ
ضُ
ت فَػ ُه َو يَ ْشف َ
ُب ىذه اﻵيات اظتباركة ،كما ُب غًنىا من اﻵيات القرآنية يالحظ مراعاة الوزف على حنو
مطّرد تقريباً ػ اﻷمر الذى يتمثل ُب حذؼ ياء اظتتكلم ُب" :يهدين ،و يسقٌن ،و يشفٌن ،وحييٌن"
حرصاً على اإلحتفاظ حبرؼ القافية مع" :تعبدوف ،واﻷقدموف ،والدين ،"...و كذلك يالحظ
الش ْف ِع َوالْ َوتْ ِر َ ،واللَّْي ِل إِذَايَ ْس ِر ،
مثلو حذؼ الياء اﻷصلية ُب اﻵياتَ " :والْ َف ْج ِر َ ،ولَيَ ٍاؿ َع ْش ٍر َ ،و َّ
ِ
ك قَ َس ٌم لِّ ِذي ِح ْج ٍر" 58.فتم حذؼ ياء الفعل" :يسرى" حبسب التناغم مع" :الفجر،
َى ْل ُِب َذل َ
59
وعشر ،والوتر ،وحجر".
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و ىكذا حذفت الياء كلمة "الداع" والكلمة" :نبغ" ُب ىذه اﻵيات:
َّاع إِ َىل َشي ٍء نُّ ُك ٍر ،خشَّعا أَبصارىم خيَْرجو َف ِمن ْاﻷ ِ
َّه ْم
ع الد ِ
اػ " فَػتَػ َوَّؿ َعْنػ ُه ْم يَػ ْوَـ يَ ْد ُ
َ ْ
َج َداث َكأَنػ ُ
ُ ً ْ َ ُُ ْ ُ ُ
ْ
ِِ
ِ
وؿ الْ َكافُِرو َف َى َذا يَػ ْوٌـ َع ِسٌر" .60فإذا مل حتذؼ الياء ُب
ٌن إِ َىل الد ِ
َّاع يَػ ُق ُ
َجَر ٌاد ُّمنتَشٌر ُّ ،م ْهطع َ

"الداع" ،أدعى ذلك ٳىل ما يشبو ٳنكسار وزف الشعر ،الذى يشعربو اإلنساف قارئاً
ومستمعاً.
ِ
ِ
صا " .61فلو ًبّ دتديد الياء "نبغ" جبعل كلمة "نبغ"
ب ػ " ذَل َ
صً
ك َما ُكنَّا نػَْب ِغ فَ ْارتَدَّا َعلَى آثَا ِرمهَا قَ َ
نوع من ٳختالؿ الوزف.
نبغى ﻷدى ذلك ٳىل ٍ
وىكذا نالحظ مراعاة الوزف واإليقاع اظتوسيقي بزيادة ىاء السكت على ياء الكلمة
أوياء اظتتكلم فيما يلي من اﻵيات:
62
َّت َم َوا ِزينُوُ  ،فَأ ُُّموُ َىا ِويَةٌ َ ،وَما أ َْد َر َاؾ َما ِىيَ ْو ".
ٔػ" َوأ ََّما َم ْن َخف ْ
63
يش ٍة َّر ِ
ٕػ " فَأ ََّما َم ْن أ ِ
اضيَ ٍة }".
ُوٌبَ كِتَابَوُ بِيَ ِمينِ ِو  ،فَػ ُه َو ُِب ِع َ
حساسية
و ىكذا تتخلّل بناء العبارات القرآنية اظتوسيقي الداخلية اظتوزونة مبيزاف أشد ّ

أخف حركة و ىزة ،و ٳف مل يكن القرآف شعرا متقيّداً بكثًن من القيود
ٳىل ح ّد أنو يتأرجح نتيجة ّ
الشعرية الىت جتعل اضترية التعبًنية اظتطلقة ختتنق ُب مضيق تلك القيود الشعرية و تصبح بعيدة عن
اظتعىن اظتقصود.
يلخص سيد قطب مالحظتو عتذا اإلفادة بقولو" :يتنوع نظاـ الفواصل والقواَب ،كما
ّ
64
تتع ّدد اﻷلواف اظتوسيقية".
خالصة القوؿ أف القرآف ليس شعرا وال نثرا ٳ ّال أنو يوجد فيو نظاـ الفواصل والقواُب ،ال
سيما ُب السور القصار ،كما يتواجد معو تعد ِ
ُّد ألواف وأضتاف اظتوسيقي مبعىن التناغم والتناسق
ّ
َُ
اصتاري والساري ُب آياتو و ُس َورهِ.
و أدعو ا﵁ أف دينحنا أذناً واعية إلدراؾ ما ينطوى القرآف عليو من ٰىذا اإلعجاز
اظتوسيقي اظتتعدد اﻷلواف واﻷضتاف.
ليتمم
رب العاظتٌن والصلوة والسالـ على من بُعِ َ
وآخر دعوانا أف اضتمد ﵁ ّ
ث ُم َعلّماً ّ
مكارـ اﻷخالؽ.
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مفهرس المصادر والمراجع:
القرآف
.1
اجبد العلوـ اظتسمى بالوشي اظترقوـ ُب بياف أحواؿ العلوـ  :صديق بن حسن القنوجى،
.2
الطبعة اﻷوىل ٖٓٗٔىػ ػ ٖٔٛٛـ ،اظتكتبة الق ّدوسيّة ،الىور ،باكستاف.
اإلعجاز القرآف البياين و دالئل مصدره الرباين :الدكتور صالح عبد الفتاح اطتالدى،
.3
بدوف رقم الطبعة و تارخيها ،دارعمار.
.4

بغية اظتستفيد من العروض اصتديد :اﻷستاذ ٳبراىيم على أبو اطتشب ،بدوف رقم الطبعة
وتارخيها ونشرىا.
تاج العروس من جواىر القاموس :ػتمد مرتضى الزبيدى ،بدوف رقم الطبعة ٖٜٜٔـ،
دارالفكر ،بًنوت.

.6

تاج اللغة وصحاح العربية :ابو نصر ٳشتاعيل بن زتاد اصتوىري الفارايب ،الطبعة اﻷوىل
ٜٜٜٔـ ،داراحياء الرتاث العريب ،بًنوت.
التصوير الفين ُب القرآف :سيد قطب ،بدوف رقم الطبعة و تارخيها ،دار الشروؽ،
القاىرة.
التوشيح الواُب والرتشيح الشاُب :ابن حجر العسقالين ،بدوف رقم الطبعة و تارخيها و
نشرىا.
البيهقى ،الطبعة اﻷوىل ٘ٓٗٔىػ ػ ٜٔ٘ٛـ،
دالئل النّ ّبوة :أبو بكر أزتد بن اضتسٌن
ْ
دارالكتب العلمية ،بًنوت.
ديواف أيب العتاىية :الطبعة الثالثة ٖٕٗٔىػ ػ ٕٕٓٓـ ،دارالكتب العلمية ،بًنوت.
ديواف زىًن بن أىب ُسلمى :بدوف رقم الطبعة و تارخيها ،دار صادر ،بًنوت.
شرح حتفة اطتليل ُب العروض والقافية :عبد اضتميد الراضى ،بدوف رقم الطبعو ٖٔٛٛىػ ػ
ٜٔٙٛـ ،مطبعة العاين ،بغداد ،عراؽ.
شرح ديواف اظتتنيب :بدوف رقم الطبعة و تارخيها ،داراظتعارفة ،بًنوت۔
العروض :ابن جين ،حتقيق :د .أزتد فوزي ،بدوف رقم الطبعة ٜٜٔٛـ ،دارالعلم،
الكويت.
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العروض :الشيخ جالؿ اضتنفي ،بدوف رقم الطبغو ٖٜٔٛىػ ػ ٜٔٚٛـ ،مطبعة العاىن،
عراؽ.
علم العروض :الدكتور حسىن عبد اصتليل يوسف ،الطبعة اﻷوىل ٖٕٗٔىػ ػ ٖٕٓٓـ،
مؤسسة اظتختار ،مصر.
علم القافيو عند القدماء وا﵀دثٌن ﴿دراسة نظرية و تطبيقية﴾ :الدكتور حسىن عبد
اصتليل يوسف ،الطبعة اﻷوىل ٕ٘ٗٔىػ ػ ٕ٘ٓٓـ ،مؤسسة اظتختار ،مصر.
العمدة ُب صناعة الشعر و نقده :أبو على اضتسن بن رشيق القًنواىن ،الطبعة اﻷوىل
ٖٗٗٔىػ ػ ٕٜ٘ٔـ ،مطبعة امٌن ىندية ،مصر.
مكرـ ابن منظور اﻷنصاري اإلفريقي اظتصري ػ الطبعة اﻷوىل
لساف العرب :ػتمد بن ّ
ػٕٗٗٔىػ ػ ٖٕٓٓـ ػ دارالكتب العلمية ػ بًنوت ،لبناف.
زتن جالؿ الدين السيوطي ،الطبعو الثالثة
اظتزىر ُب علوـ اللغة وانواعها :العالمة عبد الر ٰ
بدوف رقم تارخيها ،دار ٳحياء الكتب العربية ،بًنوت.
مفتاح العلوـ :أبو يعقوب يوسف بن أىب بكر ػتمد بن على السكاكى ،الطبعة اﻷوىل
مصطفى الباىب اضتبلى ،مصر.
ٖٔ٘ٙىػ ػ ٜٖٔٚـ ،مطبعة
ٰ
من تاريخ اﻷدب العريب﴿العصر اصتاىلي والعصر اإلسالمي﴾ٰ :طو حسٌن ،الطبعة
الرابعة ٕٜٔٛـ ،دارالعلم ،بًنوت.
اظتنجد ُب اللغة :لوليس معلوؼ ،الطبعة اطتامسة والثالثوف ٜٜٔٛـ ،داراظتشرؽ،
بًنوت.
اظتوجز ُب البالغة والعروض :ػتمد ضياء الدين الصابوين ،الطبعة الثانية ٖٔٗٔىػ  ،مهد
اﻷئمو والدعاة ،مكة اظتكرمة.
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الهوامش:
 .1اظتنجد ُب اللغة :لوليس معلوؼ ،ص٘ٔٛ :ػ ،ٜ٘ٔالطبعة اطتامسة والثالثوف ٜٜٔٛـ ،داراظتشرؽ،
بًنوت.
2
مكرـ ابن منظور اﻷنصاري اإلفريقي اظتصري ،ج ،ٚ :صٔٙ٘ :ػ،ٔٙٙ
 .لساف العرب :ػتمد بن ّ
الطبعة اﻷوىلٕٔٗٗ ،ىػ ػ ٖٕٓٓـ ػ دارالكتب العلمية ػ بًنوت ػ لبناف.
 .3علم العروض :الدكتور حسىن عبد اصتليل يوسف ،ص ،ٚ :الطبعة اﻷوىل ٖٕٗٔىػ ػ ٖٕٓٓـ،
مؤسسة اظتختار ،مصر.
 .4التوشيح الواُب والرتشيح الشاُب :ابن حجر العسقالين ،ص ،ٜٕ :بدوف رقم الطبعة و تارخيها و
نشرىا.
5
زتن جالؿ الدين السيوطي ،ص ،ٖٕٛ :الطبعو الثالثة
 .اظتزىر ُب علوـ اللغة وانواعها :العالمة عبد الر ٰ

بدوف رقم ارخيها ،دار ٳحياء الكتب العربية ،بًنوت.
 .6شرح حتفة اطتليل ُب العروض والقافية :عبد اضتميد الراضى ،ص ،ٛ :بدوف رقم الطبعو ٖٔٛٛىػ ػ
ٜٔٙٛـ ،مطبعة العاين ،بغداد ،عراؽ.
 .7العروض ،الشيخ جالؿ اضتنفي ،صٕٙ :ػ ،ٕٚبدوف رقم الطبعة ٖٜٔٛىػ ػ ٜٔٚٛـ ،مطبعة
العاىن ،عراؽ.
 .8نفس اظترجع ،ص.ٕٗ :
 .9بغية اظتستفيد من العروض اصتديد :اﻷستاذ ٳبراىيم على أبو اطتشب ،ص ،ٕٓ :بدوف رقم الطبعة و
تارخيها ونشرىا.
 .10العروض ،الشيخ جالؿ اضتنفي ،صٕٙ :ػ.ٕٚ
 .11مفتاح العلوـ :أبو يعقوب يوسف بن أىب بكر ػتمد بن على السكاكى ،ص ،ٕٗ٘ :الطبعة اﻷوىل
مصطفى الباىب اضتبلى ،مصر.
ٖٔ٘ٙىػ ػ ٜٖٔٚـ ،مطبعة
ٰ
 .12نفس اظترجع :ص.ٕٗٙ :
 .13العروض :ابن جين ،حتقيق :د .أزتد فوزي ،ج ،ٕ :ص ،ٜ٘ :بدوف رقم الطبعة ٜٜٔٛـ،
دارالعلم ،الكويت.
 .14القرآف ،س :النحل ،آية.ٜٓ :
البيهقى ،ج ،ٕ :ص ،٘ٓ٘ :الطبعة اﻷوىل ٘ٓٗٔىػ ػ
 .15دالئل النّ ّبوة ،أبو بكر أزتد بن اضتسٌن
ْ
ٜٔ٘ٛـ ،دارالكتب العلمية ،بًنوت.
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 .16مفتاح العلوـ ،صٕٖٛ :ػٗ.ٕٛ
 .17القرآف ،س :طو ،آية.٘٘ :
 .18القرآف ،س :البقرة ،آية.ٔٓ :
 .19القرآف ،س :اإلنساف ،آية.ٕ :
 .20القرآف ،س :القلم ،آية.ٗ٘ :
 .21القرآف ،س :غافر ،آيةٖٕ :ػٖٖ.
 .22القرآف ،س :ىود ،آية.ٖٚ :
 .23القرآف ،س :يوسف ،آية.ٜٔ :
 .24القرآف ،س :البقرة ،آية.ٕٖٔ :
 .25القرآف ،س :سبا ،آية.ٖٔ :
 .26القرآف ،س :الشرح ،آيةٕ :ػٖ..
 .27القرآف ،س :اﻷنساف ،آية.ٔٗ :
 .28القرآف ،س :التوبة ،آية.ٖٔ :
 .29القرآف ،س :اظتاعوف ،آيةٔ :ػٕ.
 .30القرآف ،س :النساء ،آية.ٚٛ :
 .31القرآف ،س :ىود ،آية.ٚٛ :
 .32اظتنجد ،ص.ٙٛ٘ :
 .33علم العروض ،الدكتور حسىن عبد اصتليل يوسف ،ص.ٚ :
 .34اجبد العلوـ اظتسمى بالوشي اظترقوـ ُب بياف أحواؿ العلوـ  :صديق بن حسن القنوجى ،ص،ٕٕٚ :
الطبعة اﻷوىل ٖٓٗٔىػ ػ ٖٔٛٛـ ،اظتكتبة الق ّدوسيّة ،الىور ،باكستاف.
 .35تاج العروس من جواىر القاموس :ػتمد مرتضى الزبيدى ،ج ،ٔ :ص ،ٛ٘٘ٙ :بدوف رقم الطبعة
ٖٜٜٔـ ،دارالفكر ،بًنوت .ج ،ٔ :ص.ٛ٘ٙ :
 .36تاج اللغة و صحاح العربية :ابو نصر ٳشتاعيل بن زتاد اصتوىري الفارايب ،ج ،ٕ :ص ،ٜٓ :الطبعة
اﻷوىل ٜٜٜٔـ ،داراحياء الرتاث العريب ،بًنوت.
 .37ديواف زىًن بن أىب ُسلمى :ص ،ٕٗ :بدوف رقم الطبعة و تارخيها ،دار صادر ،بًنوت.
 .38اظتوجز ُب البالغة والعروض :ػتمد ضياء الدين الصابوين ،ص ،ٕٔٛ :الطبعة الثانية ٖٔٗٔىػ ،
مهد اﻷئمو والدعاة ،مكة اظتكرمة.
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 . 39علم القافيو عند القدماء وا﵀دثٌن ﴿دراسة نظرية و تطبيقية﴾ :الدكتور حسىن عبد اصتليل يوسف،
ص ،ٔٔ :الطبعة اﻷوىل ٕ٘ٗٔىػ ػ ٕ٘ٓٓـ ،مؤسسة اظتختار ،مصر.
 .40اظتوجز ُب البالغة والعروض :صٕٜٔ :ػٖٓٔ.
 . 41العمدة ُب صناعة الشعر و نقده :أبو على اضتسن بن رشيق القًنواىن ،ج ،ٔ :ص ،ٔٗ٘ :الطبعة
اﻷوىل ٖٗٗٔىػ ػ ٕٜ٘ٔـ ،مطبعة امٌن ىندية ،مصر.
 .42اظترجع السابق :ص.ٕٜٔ :
 .43شرح ديواف اظتتنيب :ج ،ٔ :ص ،ٕٚٗ :بدوف رقم الطبعة و تارخيها ،داراظتعارفة ،بًنوت .
 .44اظتوجز ُب البالغة والعروض :ص.ٖٔٓ :
 .45ديواف أيب العتاىية :ص ،ٕٖٓ :الطبعة الثالثة ٖٕٗٔىػ ػ ٕٕٓٓـ ،دارالكتب العلمية ،بًنوت.
 .46اظتوجز ُب البالغة والعروض :ص.ٖٔٓ :
 .47علم القافيو :ص.ٖٖ :
 .48اظترجع السابق :صٖٔٔ :
 .49علم القافيو :صٖٗ :ػٖ٘.
 50م ػػن ت ػػاريخ اﻷدب الع ػػريبٰ ،ط ػػو حس ػػٌن ،ج ،ٕ :ص ،ٕٗٗ :الطبع ػػة الرابع ػػة ٕٜٔٛـ ،دارالعل ػػم،
بًنوت.
 .51اإلعج ػػاز الق ػػرآف البي ػػاين و دالئ ػػل مص ػػدره الرب ػػاين ،ال ػػدكتور ص ػػالح عب ػػد الفت ػػاح اطتال ػػدى ،ص:
ٖ٘ٔػ ،ٖٔٙبدوف رقم الطبعة و تارخيها ،دارعمار.
 .52التصوير الفين ُب القرآف :سيد قطب ،ص ،ٛٗ :بدوف رقم الطبعة و تارخيها ،دار الشروؽ ،القاىرة.
 .53نفس اظترجع ،صٛ٘ :
 .54القرآف ،س :النجم ،آيةٔ :ػٕٕ.
 .55اظترجع السابق :صٛٙ :ػ.ٛٛ
 .56القرآف ،س :النجم ،آيةٜٔ :ػٕٓ.
 .57القرآف ،س :الشعراء ،آيةٚ٘ :ػٕ.ٛ
 .58القرآف ،س :الفجر ،آيةٔ :ػ٘.
 .59التصوير الفين ُب القرآف :ص.ٛٚ :
 .60القرآف ،س :القمر ،آيةٙ :ػ.ٛ
 .61القرآف ،س :الكهف ،آية.ٙٗ :
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 .62القرآف ،س :القارعة ،آيةٛ :ػٓٔ.
 .63القرآف ،س :اضتاقة ،آيةٜٔ :ػٕٓ.
 .64نفس اظترجع ،صٛٚ :ػ.ٛٛ
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