
 

 
 

 ملخص البحث
الشعر، وابألخص  أو ادلشاعر اليت مير هبا ادلؤلف.الشعر ىو وسيلة لصب األفكار أو األوىام 

الوزن الشعر العريب، لو خاصية مميزة ختتلف عن النثر، فالشعر حيتوي على قواعد سليمة تعرف ابسم 
والقافية. يف دراسة األدب العريب، ميكن تعلم قواعد الوزن والقافية، عندئٍذ من خالل علم 'العروض 

 والقوايف'، وىي دراسة قواعد الوزن والقافية على الشعر.

تستخدم ىذه الرسالة حتلياًل للعلوم العروض والقوايف كما ىو ادلوضوع حبثو أشعار القافية حرف 
دلعرفة الزحاف و العّلة كل ما ىو  ١إلمام الشافعي. اذلدوف من ىذه الدراسة ىو )الباء يف  ديوان ا

دلعرفة أشكل القافية الواردة يف القافية الباء يف  ٢موجود يف القافية الباء يف ديوان اإلمام الشافعي، )
 ديوان اإلمام الشافعي.

يف مجع البياانت أبنفسهم يستخدم ىذا البحث ادلنهج الوصفي التحليلي. يتم حتليل البياانت 
و عدد الشعر  ابستخدام تقنيات ادلكتبة يف مجع البياانت من القافية الباء يف ديوان اإلمام الشافعي،

القافية "ب" يف ديوان اإلمام الشافعي مائة واثىن عشر بيت، و يف ىذه الرسالة حيدد الباحث 
 .الشافعيكل بيت  يف ديوان اإلمام التحليل إىل مضاعفة الثالث يف  

تظهر نتائج البحث أن القافية الباء يف ديوان اإلمام الشافعي ابستخدام مثنية ومثنني نوعا يف 
شكل زحاف القبض، إحدى وعشرين نوعا يف اخلنب، ونوعني يف اإلضمار، وأربعة أنواع يف الوقص، 

وسبعة عشر  ونوع يف الطي، ونوع يف الكف، يف حني العلة ادلستخدمة ىي أربع أنواع يف القطف،
نوعا يف احلذف، ونوعني يف احلذذ، وتسعة أنواع يف القصر. أما يف شكل القافية ابستخدام إحدى 
وثالثني نوعا يف القافية ادلطلقة وتسعة أنواع يف القافية ادلقيدة. وعدد كلمة القافية ابستخدام  إحدى 

حد ابلقافية واحدة ونصف وثالثني ابلقافية بعض الكلمات، واثلثة ابلقافية كلمة واحدة، ووا
الكلمة، وأربعة ابلقافية كلمتني. يف حني أن احلروف القافية استخدم الراوي ابستخدام احلرف الباء  
كعنوان يف شعره. أما احلروف األخرى ىي ابستحدام ثالثني يف الوصل، وسبعة وعشرين يف الردف، 

وحركة القافية ىي ابستحدام ثالثني يف  وثالثة يف التأسيس، وتسعة يف التوجيو،  وثالثة يف الدخيل.
حركة اجملرى، و وسبعة وعشرين يف حركة احلذو، وتسعة يف حركة النفاذ، وثالثة يف حركة الرس، 
وثالثة يف حركة اإلشباع، وأما اسم القافية ىي ابستحدام إثنة عشريف ادلتواتر، وأربعة عشر يف 

 ف.ادلتدارك، ومخسة يف ادلرتكب ومثانية يف ادلطراد
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