
 

 

 الباب األّول
 مقدمة

 خلفية البحث 1.1

العمل األديب ىو عملية فمرية إنسانية ًب إنشاؤىا لتقديرىا من قبل القارئ. كاحد 
من األعماؿ الٍب ال يزاؿ يتمتع هبا حٌب اآلف من قبل القراء ىو الشعر. كفقا لواتس 

أف الشعر ىو تعبري ملموس كفين عن التفمري البشرم  )Tarigan١٣:٣9۸٤دكنتوف )
 يف اللغة العاطفية كاإليقاعية.

الشعر ابللغة العربية يعادؿ مصطلح القصيدة. يف حني أف القصيدة ىي تتويج 
للجماؿ يف العمل األديب ، ألف شمل اعببة يتولد من شعور كصباؿ خياؿ. لذلك 

 يفضل العرب قصائد ألعماؿ أدبية أخرل.
عر ال ربلل من هنج معناىا فقط، بل ميمن أف ربلل من حيث أشملها الش

اؼبادم، كنظرا للهيمل اؼبادم للعربية التقليدية قد الشعر من ظبات الٍب ذبعل من ىذا 
الشمل من األعماؿ األدبية ذات القيمة الفنية. كاحدة من العوامل الٍب جعلت 

يمل اؼبادم الذم تحتوم عل  طمط لل القصائد العربية التقليدية ؽبا قيمة فنية أم اؽب
بيت كهناية بيت ىناؾ قافية. كلذلك، يف ىذه الدراسة تتطلب كجود هنج اؽبيملية، 

 ك القوايف. أم ابستخداـ علم العركض
لاف أكؿ من التشف علم "العركض" من علماء البصرة، ك ىو اػبليل بن أضبد 

 العلم يف الوقت من األمويني الفراىيدم األزدم البصرم الشيخ سيبويو. كينشأ ىذا
)بين أمية( يف ممة اؼبمرمة. حبث خليل اػبفية ك الشعر العريب. بعد أف ألمل أحباثو 

خببلؼ  كاالطبلع عل  القواعد اعبديدة، الٍب أنو سمب يف علم يعرؼ ابلعلم قفية. ك



 

 

ذلك خليل ىو أكؿ شخص كضع أساسيات ذبميع قاموس اللغة العربية. )ضبيد، 
 (۷٩-۱9١، ص ۱99٩

من النتائج مث ًب اإلشارة إىل لاالختبلفات بني الشعر ك األعماؿ األدبية، 
 لتحديد العوامل الشعرية الصحيحة كالباطلة.

ستناقش قواعد الشعر العريب التقليدم مع دراسة العركض كالقوايف فيما يتعلق 
ل علم هبذه الدراسة ، ألف ىذين العلمني ال ميمن فصلهما عن بعضهما البعض. مث

النحو العريب ، مث العركض افَبض مورفولوجي أك الصرؼ الذم تحدد قراءة اغبرؼ 
األكسط كأصل اعبملة. كالقوايف ىو العلم النحوم الذم تحدد حرلات النهائية من لل 

 صبلة يف اإلعراب.
ضبيد يف لتابو، العركض ىو علم أبصوؿ يعرؼ هبا صحيح أكزاف الشعر لما رأل 

 (.۷٤، ص۱99٩يها من الزحافات كالعلل. )ضبيد، كفاسدىا كما يعَب 
، ۱99٩كالقافية ىي من آخرالبيت اىل اكؿ متحرؾ قبل سالن بينهما. )ضبيد، 

 (.۱9٩ص
لمن يف ىذه الدراسة ال يناقش صبيع علـو العركض إال بعض منها ، كىي 
،  التقطع، الوزف، الزحاؼ، كالعلة. حني يف علـو القوايف لن تناقش للها فقط بعضها

كىي للمة القافية، حرؼ القافية كحرلة القافية كاسم القافية. استخداـ القواعد الثاين  
العلم يف قصيدة إىل تعديل أك معرفة أكزاف الشعر العريب كأنواع القافية لتبدك أنيقة 

 كمنظمة حٍب تبدك موحدة.
عي الشاف كاؽبدؼ الذم ستناقشو الباحثة ىو  قافية "الباء"  يف ديواف اإلماـ

صبعها عبد الرضبن اؼبستوم. ديواف اإلماـ الشافعي ىو المتاب الذم يلخص قصائد 



 

 

الشافعي يف الغالب قصيدة تحمي عن األخبلؽ كاؼبشورة كحالة اجملتمع يف ذلك 
 الوقت.

اإلماـ الشافعي لديو اإلسم المامل كىو أبو عبدهللا بن إدريس الشافعي اؼبطليب 
ق كىي  ٣٩1/ـ 767 غزة، فيليسًب يف سنة القرشي، كلد يف قرية عسميلوف، 

 8٣9كتويف يف فصطاط مصر يف سنة العصر الذىيب لئلسبلـ يف العصر العباسي 
لاف أيضا منشا اؼبذىب مفتيا لبريا لئلسؤلـ السين ك  ق. لاف اإلماـ الشافعي ٩1٤/ـ

علـو دراساتو كعلم يف الشافعي. كلولاف إستشهر لا العامل يف علـو الفقو، بدأ طريق 
اللغة ك الشعر أكال. كىو يطلب كيدرس عن قواعد اللغة كالشعر يف اؼبرجع األصلي 

 كىو يف قبيلة حذيل يف جنب ممة حني يصل عمره ابلغا.
عن لل شيء يتعلق ابلشعر العرىب طوؿ عشر سنة يف قبيلة  اإلماـ الشافعيدرس 

تو ىناؾ اؼبثاؿ حذيل حٌب تحفظ آاليف بيت الشعر العريب اؼبشهورة منذ بدأ درسا
الشعر لعمر القيص، الشعر لزىري، الشعر عبرير كما ألثر ذالك. كىذ الذم يساعده 

 ألف يفهم القرآف اؼبنزؿ ابللغة العريب الفصيحة إىل من صعب لفهمو.
جعلت موضوع البحث ألنو يسع  إىل تسوية  قاقية "الباء"  يف ديواف اإلماـ

العريب. تظهر النتائج أف ىناؾ بعض  قواعد علم العركض ك القوايف عل  الشعر
 القصائد العربية الٍب ال ربتوم عل  طمممط يتوافق مع قواعد علم "العركض كالقوايف".

كبناءن عل  ىذا ، يهتم الباحث بدراسة اؼبزيد حوؿ استخداـ "علـو العركض ك 
إىل كيرجع ذلك  القوايف" الٍب ربتوم علي قافية "الباء" يف ديواف اإلماـ الشافعي.

العبلقة  بني علم العركض كعلم القوايف مع اعبماؿ اؼبتضمن من القصيدة ، عل  
النقيض من الشعر اغبديث اآلف الذم ال يشري عمومنا إىل علم العركض كعلم القوايف 

  الذم النتائج سبيل إىل االفتقار إىل قيمة اعبماؿ. مثاؿ كاحد:



 

 

حبر طويل. كجد يف ، يشتمل البيت اؼبذلور  ك العلة بناءن عل  ربليل الزحاؼ
ا  عركض البيت كضربو التغيري يف شمل زحاؼ مفرد القبض،  حذؼ حرؼألهنه

شوه ثبلثة تفعيبلت الٍب يقع فيها التغيري بشمل ح ك كجد يف. اػبامس السالن
، لم ظ  أم كم يف شطر األكؿ، عل  تفعيلة " "اؿ  تعم كىو عل  تفعيلة " زحاؼ مفرد القبض

 " يف شطر الثاين.اءم ضم أم 

قافية مطلقة ألفه حرؼ اآلخر من  بناءن عل  ربليل القافية، يشتمل البيت اؼبذلور
رمابُػهما(، عدد قافية ىو يف بعض الٍب تقع يف حرؼ ابء )الضمهة قافية ربرؾ حبرلة 

الملمة )رمابُػهما(. كحركؼ القافية ىناؾ أربعة أنواع كىي: الراكم الذم كقع يف حرؼ 
)ب(، كالوصل الذم كقع يف حرؼ )ق(، كاػبركج الذم كقع يف حرؼ )ا( الثاين، 
كالردؼ الذم كقع يف حرؼ )ا( األكؿ، بينما أف حرلة القافية ىناؾ ثبلثة أنواع كىي: 
"(، كالنفاذ  اجملرل )حرلة الضمهة يف حرؼ "ُب"(، كاغبذك )حرلة الفتحة يف حرؼ "رم

 يق  ار  فم مم  اؿ  تعم ش  ي اب  س  ف  نػم  رُ خمبمت  نم  اهم ابػُ هم ش   اءم ضم ذ أم ي إ  ل  ي  لم  مم لم ظ  أم كم 

 انم تػ  بػم خم  ش  ي ب  س  ف  نػم رُ  اؿ  تعم  يق  ار  فم مم  لم ظ  أم كم  ي إذل  ي  لم مم  اءم ضم أم  اهم ابػُ هم ش  

o//o// /o// o/o/o// /o// o//o// /o// o/o/o// o/o// 

 فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعوؿ مفاعلن

 صحيحة صحيحة مقبوضة مقبوضة مقبوضة صحيحة مقبوضة مقبوضة

م طمارم ُغرمابُػهما ني   أمَيم بُػو ممةن قمد  عمشَّشمت  فػمو ؽم ىماممٌب   عملم الرَّغ م  م ينه   ح 

ي   نمطمارم  ُغرمابُػهما  ن ن ي ح 
عمش  ممًبم   شمشمت  فػمو   قػمهماممٍب    عملمر رمغ   ِم  بُػو   قمد   أمَيم



 

 

"(. ىذه القافية تسمهي ألفه ىناؾ حرلتاف  ابؼبتدارؾ )حرلة الفتحة يف حرؼ "قم
 متواليتاف الٍب كقعت بني سمنيها )رمابُػهما(.

 حتديد البحث 1.1
"الباء" يف ديواف إماـ ة بناء عل  اػبلفية السابقة، حبث الباحث الشعر القافي

 .الشافعي
 :عل  اؼبشمبلت التاليةىذا البحث  فَبليز

 قافية "الباء" يف ديواف اإلماـ الشافعي؟ما ىي  الزىاؼ ك العلة يف الشعر ال .٣
 ليف شمل القافية الواردة يف القافية "الباء" يف ديواف اإلماـ الشافعي؟ .٩

 أغراض البحث 1.1
 فإفه أغراض ىذا البحث ىي:بناء عل  خلفية اؼبشملة السابقة، 

 قافية "الباء" يف ديواف اإلماـ الشافعيؼبعرفة الزىاؼ ك العلة يف الشعر ال .٣
 ؼبعرفة شمل القافية الواردة يف القافية "الباء" يف ديواف اإلماـ الشافعي .٩

 فوائد البحث 1.1
 البد يف البحث أغراض ك فوائد، فاألغراض ىي لما يلي:

 الفوائد النظرية ٣.٤.٣
أف يموف ىذا البحث إشارة إىل نتائج األعماؿ األدبية العربية من اؼبتوقع  .٣

 التقليدية كخاصة الشعر العريب يف دراسة علـو العركض كالقوايف.
لشف صباؿ األصوات الشعرية الواردة يف الشعر العريب ابستخداـ دراسة  .٩

  العركض كالقوايف.علـو 



 

 

 الفوائد العملية ٣.٤.٩
اؼبعرفة كالبصرية حوؿ األدب العريب التقليدم ، من اؼبتوقع أف يقدـ ىذا البحث  .٣

 ابإلضافة إىل التساب اػبربة يف ربليل بنية الشعر دبقاربة علـو العركض
 زَيدةكالقوايف.

خزانة الدراسات اللغوية خاصة ابلعرص كالقوايف الٍب ما زالت أقل شعبية من  .٩
 غريىا من الدراسات.

 السابقة ةالدراس 1.1
الدراسات السابقة، كالمتاب جيدكف بعض حبث بعد البحث كاستعراض  

ابستخدـ علـو العركض كالقوايف، لتجنب تمرارا لنتائج البحوث الٍب تتناكؿ نفس 
اؼبوضوع من دراسة أخرل، شمل لتب، المتاب، ك يف شمل ممتوب اآلخرين. 

 لذلك ىناؾ بعض البحوث اعبيدة اؼبقدمة، كعل  سبيل اؼبقارنة يف مشالل.
الشعر يف ديواف الباركدم )دراسة يف علمي العركض كالقافية(" حبث بعنواف "  .٣

. يف للية اآلداب كالعلـو الثقافية ۰۲٣٤ىذاالبحث لتيو دمحم سوابلر يف السنة 
 جبامعة سونف لاليجالا اإلسبلمية اغبمومية جولجالرات. فاألغراض: 

 لشرح البحور ك األكزاف الٍب مستعمل يف ديواف الباركدم كما منها من . أ
 زحافات ك علل ك ضركرَيت شعرية.

 معرفة لاف عيب القافية كاغبركؼ كاغبرلات اؼبوجود يف ديواف الباركدم.  . ب
البحث الذم قاـ بو دمحم سوابلر لو معادلة ، من بينهم دمحم سوابلر يشرح 
أكزاف مع زحاؼ، ك العلة، مث من حيث اغبركؼ القافية كحرالات القافية يف 

دمحم سوابلر ابستخداـ ديواف الباركدم بينما يستخدـ ديواف الباركدم. فرقها 



 

 

الباحث ديواف اإلمامي الشافعي ، ابإلضافة إىل سوابلر يستخدـ ضركرَيت 
 شعرية ك عيب القافية.

( بعنواف "قصيدة الربدة إماـ البصريم ربليل علم ۰۲٣١. حبث لتبو أرحاـ )۲
الآلدب األدبية الغربية جامعة القوايف" )الدراسة القافية( برنمج زبصص يف للية 

 حسن الدين.
تناقش أرحاـ ىذه الدراسة عن هنج اؼبعرفة القوايف يف قصيدة الربدة، كالبحوث 
الٍب أجراىا أرماف لديو نفس ، من بني أمور أخرل ىو استخداـ اؼبعرفة القوايف. 
االختبلؼ مع ىذا البحث ىو من حيث غرضو ابستخداـ قصيدة الربدة بينما 

ـ الباحثوف ديواف اإلماـ الشافعي كالباحثني أيضا يستخدموف علم يستخد
 العركض ليس فقط معرفة القوايف.

( يف للية اآلداب كالعلـو الثقافية جبامعة سونف  ۰۲٣١. حبث لتبها تشرفة )1
لاليجالا اإلسبلمية اغبمومية جولجالرات بعنواف "موسيقي الشعر السهياسي يف 

تناقش ىذه البحث ة ربليلية يف العركض كالقوايف(. سديواف حافظ إبراىيم" )درا
مقاربة "علم العركض كالقافية يف ديواف حافظ إبراىيم، البحث الذم أجرهتا 
تشريفة لو أكجو التشابو ، كىذا ىو نفسو من حيث هنج علم العركض كالقافية 
اؼبستخدمة من قبل الباحث. يف حني أف الفرؽ ىو من حيث موضوعها، تشريفة 

تخداـ الشعر السياسية من ديواف حافظ إبراىيم حني الباحثني يستخدموف ابس
 الشعر قافية "ب"الواردة يف ديواف إماـ الشافعي.  

الشعر الرعيهة إماـ الشافعي ربليل ( بعنواف "۰۲٣۰. حبث لتبها زكليا ضبدة )1
جامعة برنمج زبصص يف للية اآلداب األدبية الغربية القوايف" )دراسة القوايف( 

 حسن الدين.



 

 

تناقش ىذا البحث هنج علم القوايف ، فاألحباث الٍب أجرهتا زكليا ضبيدة ؽبا 
أكجو تشابو، كالٍب تستخدـ القصيدة العربية التقليدية الواردة يف ديواف اإلماـ 
الشافعي بعنواف ساير موضوع البحث. االختبلؼ مع ىذا البحث ىو زكليا فقط 

مشف بعض أنواع القافية ، كرسائل القافية ، كحبلقة يناقش علـو القوايف الٍب ت
القافية. بينما نقش الباحثوف استخداـ العلم  العركض كقوايف العلـو يف ديواف 

. لما يضيف الباحثوف يف ؾباؿ علـو القوايف قافية "ب" اإلماـ الشافعي قصيدة
 أظباء القافية يف حبثو.

ث أف أربعة أشخاص يقوموف من نتائج التعرض البحثي السابق، كجد الباح
بدراسات حوؿ علم العركض كالقوايف. التشابو األساسي أربعة من ىذه الدراسات 
يممن يف موضوع الدراسة، كذلك ابستخداـ الشعر العريب التقليدم، يف حني أف 
االختبلؼ يف ىذه الدراسات ىو موضوع القصيدة، كالشاعر كربليل القصيدة نفسها. 

علم العركض ك العلم القوايف يف الشعر قافية "ب " يف ديواف ألف اؼبؤلف يستخدـ 
اإلماـ الشافعي. كلمن يف علم العركض حدكد الماتب علـو مناقشة فقط زحاؼ ك 
العلة فقط، بينما يف قوايف العلم اؼبؤلف يناقش للمة القافية،  حرؼ القافية، حرلات 

يدة جدا إعطاء حملة عامة عن القافية، كاسم القافية. كمراجعة يف ما سبق ىو أيضا مف
األساليب كالتقنيات اؼبستخدمة يف الدراسة ىذا لديو نفس اؼبشالل أك اؼبشالل 

 اؼبماثلة الٍب يواجهها اؼبؤلف.
كبناء عل  اؼبؤلفني اؼبعرفة مل يتم العثور عل  نفس األحباث مع ىذه الدراسة الٍب 

اف اإلماـ الشافعي عن استخدمت مؤلف بعنواف "ىيمل الشعر القافية "ب" يف ديو 
 طريق الدراسة علم العركض ك العلم القوايف.



 

 

 اإلطار الفكرى 1ـ6
يف لتابو نظرية كتقدير الشعر، فإف "الشعر تحتوم ”Waluyo“ ككفقنا ؼبا قالو 

عل  عناصر من ىياللو التموينية الٍب ذبعل من القصيدة صباالن يف اإليقاع. لما أف 
األفمار اػبيالية كمشاعر الشعراء ، الٍب ينظمها ترليز  الشعر ىو شمل أديب يعرب عن 

، ٣9۸7، Waluyoلل قوة اللغة كالَبليز عل  ىيملها اؼبادم كىيملها الداخلي". )
 (۰٩ صفحة

القصيدة ىي تتوجيا يف األدب. مع ذلك، صاغ خليل بن أضبد الفرحيدم 
تُعرؼ ىذه  ( قواعد الشعر لمي تتمتع القصيدة ابعبماؿ يف بنيتها.اى٣7٤-٣۲۲)

 الصيغة علم العركض ك العلم القوايف.
( ىذه الملمة ؽبا ٣99٩:۷٤للمة )عركض( اعبمع )اعاريض(، كقاؿ )حامد، 

عدة معاف، من بني أمور أخرل: )الناحية( "االذباىات"، )الطريقة الصعبة( "الطريق 
الصعب"، )اػبشبة اؼبعَبضة كسط البيت( "يتم منع اػبشب يف كسط البيت / 

"، )اعبزء األخري من الشطر األكؿ "الباب يف هناية األجزاء األكىل من اؼبعبد"(، خيمة
 )ميزاف الشعر(.

 (، ٣۲، ص. ۱9۸7كيف الوقت نفسو ، كفقا للمصطلحات )حققي، 
 العركض ىو:

العركض يبحث يف الشعر العريب من حيث سبلمة من العيوب كالمسر "
 كالتشوية"

من التفعيلة هبدؼ تشميل قصيدة. كقاؿ  كازف أك حبر ىو نتيجة لتمرار بعض
خليل بن أضبد الفراىيدم، كزاف أك البحر ينقسم إىل ستة عشر أنواع، كىي: حبر 
الطويل، حبر اؼبديد، حبر البسيط، حبر الوافر، حبر المامل، حبر اؽبزج، حبر الرجز، حبر 



 

 

تضب، حبر الرمل، حبر الساريع، حبر اؼبنسرح، حبر اػبفيف، حبر اؼبضارع، حبر اؼبق
 (9-۸ص  ۰1٣۰اجملتث، حبر اؼبتقارب، حبر اؼبتدارؾ. )فاتح، 

كتنقسم التغيريات يف بيت الشعر إىل جزأين: يف الوزف كللفظ.أما يف الوزف ينقسم 
 إىل قسمني كمها الزحاؼ كالعلة بينما يف للفظ ىو الضركرية الشعر.

يعين أف التغيريات زحافات ىو مفهـو قدمو اػبرباء كالشاعر كالشعر العريب،ِما 
الٍب ربدث يف اغبشو الشعر العريب عادة ، كلمن التغيري تحدث أيضا للتفعيلة لل 
البحر حٌب العركض ك الضرب. ينقسم زحاؼ إىل قسمني كمها زحاؼ مفرد ك زحاؼ 

 مزدكج.

زحاؼ مفرد ىو التغيري الذم تحدث عل  التفعيلة عن طريق رمي كالسالن حرؼ 
ة: اإلضمار، اػبنب، الوقص، الطي، العصب، القبض، العقل، كاحد. عدد زحاؼ شباني

المف. بينما زحاؼ مزدكج ىو مرلب من زحاؼ مفرد،  عدد زحاؼ ىناؾ أربعة 
 أم: اػببل، اػبزؿ، الشمل، النقص.

 العلة لغة "عل علة ام مرض"

العلة إصطبلحا ىي تغري يف عركض البيت كضربو يلحق بثاىن السبىب 
 .وتد اجملموع كاؼبفركؽاػبفيف كالثقيل كابل

العلة ينقسم إيل قسمني: علة زَيدة ك علة نقص، لبلمها دكره مرة أخرل. 
علة زَيدة مقسمة إىل ثبلثة أجزاء كىي تذيل، ترفل، تسبغ. فس حني علة نقص 
مقسمة إىل عشرة أجزاء: ىذؼ، قطف، قطع، قصر، بَب، ىذذ، صلم، كقف،  

 (٣٩6-٣٤9،ص ٣99٩لسف، ك تسعث. )ضبد، 

 قواىف لغة القافية صبعها قواؼ.ال



 

 

القواىف إصطبلحا ىي من آخر البيت اىل اكؿ متحرؾ قبل سالن بينهما. 
 (٣9۰-٣9٣،ص ٣99٩)ضبد، 

تنقسم للمة القافية إىل أربعة أنواع من الملما ، كىي: بعض الملمات،  
 للمة كاحد، للمة كاحدة كبعض الملمات، كصببلف.

ء ، كىي: الراكم ، الوصل ، كاػبوركج، تنقسم رسالة القافية إىل ستة أجزا
 كالردؼ، كالتأسيس ، كالدخيل.

تنقسم حرلات القافية إىل ستة أجزاء ، أم: اجملرم، النفاذ، اغبذك، اإلشباع، 
 الرس، التوجيو.

ينقسم االسم القافية إىل طبسة أنواع كىي: اؼبتماكس، اؼبَبالب، اؼبتدارؾ، 
 اؼبتواتر، اؼبَبادؼ.

 إطار العقل ، يقـو الباحث بعمل الرسم البياين لما يلي: لشرح الصورة فوؽ

 اإلطار الفمرل جدكاؿ

 

 

 

 

  

 اإلماـ الشافعيديواف ب" يف القافية "الشعر 

 العلم العركض  العلم القوايف

 العلة

 الزحاؼ

 عددالقافية

 أظباء القافية

 حرلة القافية

 حركؼ القافية



 

 

 وخطواتهمناهج البحث  1ـ7
 مناىج البحث ٣ػ7ػ٣

يف ديواف إماـ الشافعي " ب"أما اؼبنهج اؼبستخدـ يف البحث الشعر قافية 
ذبميع بواسطة عبدالرضبن اؼبستوم فهو اؼبنهج الوصفي التحليلي، دراسة علم 

فإف اؼبنهج الوصفي ( ٩١. ، ص۰11٤راتنا،)قالت راتنا . العركض ك القوايف
للعثور عل  اؼبشالل اؼبنهجية كالتعبري عنها ، من التحليلي ىو طريقة ُتستخدـ 

 .خبلؿ كصف البيانت كتبلىا التحليل

 خطوات البحث ٣ػ7ػ٩
 ربديد مصدر البيانت . أ

أما مصدر البيانت ىف ىذا البحث فهو شعر قافية "ب" يف ديواف إماـ 
 ٣٩۸الٍب تتموف من ذبميع بواسطة عبدالرضبن اؼبستوم  الشافعي

 بريكت، لبناف: دار اؼبعرفة.  صفحة ك نشرت
 أنواع البيانت . ب

أما بيانت ىف ىذا البحث فهو الشعر قافية "ب" يف ديواف إماـ 
عنواف  ۰۰الذم يتعلق ذبميع بواسطة عبدالرضبن اؼبستوم  الشافعي
كلمن الباحث ربديد البيانت الٍب سيتم ربليلها ابستخداـ  بيت ٣٣۰

فيها زحاؼ،  ، الذم ثةأسلوب أخد العينات من مضاعفات من ثبل
 علة، ك شمل القافية.

  



 

 

 طريقة صبع البيانت . ج
يف صبع البيانت، يستخدـ الباحث تقنية الدراسات السابقة ألف  

البيانت الٍب حُبثت  نوعيةن. يف ىذا البحث، فإفه البيانت احملصولة ىي 
البيانت الوصفية يف شمل البيانت اؼبمتوبة. ىذا البحث ىو حبث 

 مع اؼبراحل التالية:النص 
 قراءة صبيع نصوص قافية "ب" يف ديواف إماـ الشافعي. .٣
 ربليل الشعر قافية "ب" يف ديواف إماـ الشافعي. .٩
زبزين بطريق إعادة المتابة ىف كرقة البيانت عن البيانت  .١

 اؼبوجودة يف قافية "ب" يف ديواف إماـ الشافعي.
 الحظت الشيء اؼبهم كفقا ؼبشملة البحث. .٤

 التحليل لتدكير البيانت . د
يف ىذه الدراسة، صبع البيانت كذبميعها مث ربليلها الزحاؼ ك العلة مع  

شمل القافية الواردة يف الشعر القافية "ب" يف ديواف إماـ الشافعي. 
ؼبعرفة الزحاؼ كعلة، ك شمل القافية الواردة يف قافية "ب". مث يتم 

 استخداـ هنج علم العركض كالقافية.
 صياغة االستنتاجات . ق

أفه اإلستنتاجات عملية . األخرية ىي صياغة اإلستنتاجات اػبطوة 
عل  الشعر القافية "ب" يف ديواف إماـ  أخرية من أنشطة البحث

لانت االستنتاجات جواب . ذبميع بواسطة عبدالرضبن اؼبستوم الشافعي
 عل  مشمبلت البحث.



 

 

 تنظيم الكتابة  1ـ8
نت اعبيدة. فنظاميات المتابة ؽبذا البحث تنقسم إىل للحصوؿ عل  نتائج البيا

 أربعة أبواب ىي:

الباب األكؿ، مقدمة. تحتوم ىذا الباب عل  خلفية البحث، ك ربديد البحث، 
ك أغراض البحث ك فوائده، الدراسات السابقة، اإلطار الفمرم، 

 مناىج البحث ك خطواتو ك نظاميات المتابة.
رم. تحتوم ىذا الباب عل  سرية إماـ الشافعي، )ب( الباب الثاين، اإلطار النظ

علـو العركض، تعؤيف العركض، قواعد العركض: الوزف، الزحاؼ، 
العلة. )ج( علم القوايف: تعريف القوايف، للمة القوايف، حرؼ القوايف، 

 حرلات القوايف، اسم القوايف.
ية اؼبؤلف للعامل ربليل ك مفهـو رؤ  تحتول ىذا الباب عل الباب الثالث، التحليل. 

ذبميع بواسطة عبدالرضبن  يف الشعر القافية "ب" يف ديواف إماـ الشافعي
 .اؼبستوم ربليل علم العركض ك العلم القوايف

تحتول ىذا الباب عل  النتائج  ك الباب الرابع، اإلختتاـ عن سبلسل األنشطة البحثية
 ك اإلقَباحات.


