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دروس القوافي في معجم العين
د.سليمان رمضان األسطى



المقدمة:
علم القوافي فرع من فروع علوم اللغة العربية ،وموضوعه دراسة أواخر األبيات الشعرية ،وغايته
تمييز السليم من السقيم من قوافي الشعر العربي ،وما يستتبع ذلك من أحكام سالمة القافية أو

تعييبها ،وترجيح رواية أو تخطئتها ،وأهمية هذا العلم قريبة من أهمية علم العروض ،حتى اعتبره
بعض العلماء مكمال لعلم العروض كالجزء منه.
وما انفك علماء اللغ ة العربية يدرسون علم القافية منذ نشأته علما مستقال واضح القواعد مكتمل
المنهج ،ويعد كتاب العين من أقدم مصنفات اللغة العربية التي حوت بعض قواعد هذا العلم ،مع
أنه كتاب معجمي لم يكن علم القافية غرضا أساسيا من أغراض تصنيفه ،إال أن ما حواه من تلك
القواعد يمثل أه مية قصوى لعلم القافية؛ نظ ار لتقدم كتاب العين ،ومكانته ،وترجيح نسبة ما حواه
من تقريرات علم القافية للخليل بن أحمد الذي ينسب إليه وضع هذا العلم.

القافية لغة واصطالحا:

القافية على زنة اسم الفاعل ،مفـ ــرد القوافي ،وجدرها اللغوي( :ق ف و) أو (ق ف ي) يدل في

ٍ
معان متعددة ،منها َش ْعر القفا(املنتخب
أصل وضعه على إتباع شيء لشيء( ،)1وللقافية في اللغة
من غريب كالم العرب  ،).05/1والقفا( ،)2ومؤخرة الشيء ،ووسطه ،ونهاية بيت ِّ
الشعر ،وآخر كلمة
منه ،وشطره الثاني ،والبيت كله ،والقصيدة (شرح ديوان احلماسة للمرزوقي ص ،234ولسان العرب
.)191/10

ونقل هذا اللفظ اللغوي مصطلحا لفرع من علوم الشعر( ،)3وصار هذا ِ
العْلم يقرن كثي ار بعلم

العروض ،وقيل في تعريفه االصطالحي :علم ُيبحث فيه عن المركبات الموزونة من حيث أواخر
 قسم اللغة العربية  -كلية التربية  -جامعة مصراتة
1
ٍِ ٍ
ِ
ف الْمعتَ ُّل أَصل ِ
ت
ك الْ َق ْف ُو ،يُ َق ُ
 قال ابن فارس" :الْ َق ُيح يَ ُد ُّل َعلَى إِتْ بَ ِاع َش ْيء ل َش ْيءِ .م ْن ذَل َ
ت أَثََرهَُ .وقَفَّْي ُ
ال قَ َف ْو ُ
صح ٌ
اف َوالْ َفاءُ َوا ْحلَْر ُ ُ ْ ْ ٌ َ
فُالَنًا بِ ُفالَ ٍن ،إِ َذا أَتْ بَ ْعتُهُ إِيَّاهُ" مقاييس اللغة  114/0مادة (قفي).
 -2قال اخلليل" :ومسيت قافية الشعر قافيةً ،ألهنا تقفو البيت ،وهي خلف البيت كله .والقافيةُ وال َق َف ُّن :القفا" العني . 444/0

 -3قال التنوخي –يف كتاب القوايف ص " :-09والقافية من األمساء املنقولة من العموم إىل اخلصوص .فإذا أريد هبا الشعر مل يقع عليها هذا
االسم حىت تقارن كالما موزونا .وإذا أريد هبا االشتقاق اتسعت فيها العبارة".
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أبياتها(املنهل الصايف ص .).323وقيل في تعريفه أيضا :علم يعرف به أحوال أواخر األبيات
الشعريـ ـ ــة من حرك ـ ــة أو سكون ،ولزوم وجواز ،وفصيح وقبيح ،ونحوها(الكايف للعصامي ص ،34والوايف

للمعمري ص.)429

وقافية ِّ
الشعر سميت قافية ألنها تقفو صدر البيت ،أي تتبعـ ـ ــه ،أو ألنه ــا تقفو أخواتها؛ ألن
بعضها يتبع أحكام بعض(الوايف للعبيدي  ،)021/4وهذا يشمل البيت اليتيم؛ ألن المراد بالتبعيـ ــة
هاهنا احتمالها ،فلو زاد الشاعر بيتا على البيت اليتيم لتبعت قافيته قافية سابقه .وعلى هذين

سميت قافية ألن الشاعر يقفوها،
الرأيين فالقافية على زنة فاعلة ،بمعنى اسم الفاعل .ويحتمل أنها ّ
أي يتّبعها في ن ظم شعره ،ويلتزم صورتها التي في البيت األول من قصيدته؛ ألنها تجري في
البيت األول اعتباطا على السجية ،ثم يراعيها في األبيات التالية له ،وعلى هذا الرأي فالقافية على

زنة فاعلة ،بمعنى اسم المفعول(نسب ابن رشيق –يف العمدة  ،-102/1والعبيدي – يف الوايف  -021/4هذا
الرأي للحامض).

نشأة علم القافية:
الجمهور ينسبون نشأة علم القافيـ ــة للخليل بن أحمد ،ويرون أنه هو من استنبط أحكامه ،ووضع
قواعده ،باستقصاء ما أمكنه من قوافي الشعر العربي ،لكن نسبة نشأة علم القافية للخليل لم تكن

موضع إجماع ،فقد قرر بعض علماء العربية ومؤرخوها أن علم القافية نشأ قبل عصر الخليل،
وانما أخذه الخليل عن المتقدمين من العلماء الذين فقدت مصنفاتهم ،وشأن علم القافية على هذا
الرأي كشأن نشأة علم العروض .وقيل :إن علم القافية علم قديم ،وان العرب كانوا على معرفة بعلم

القافية قبل ظهور التصنيف والتأليف في الد ارسات اللغوية العربية ،وأول من وضعه الشاعر

الجاهلي مهلهل بن ربيعة(رسالة الغفران ص ،320وحاشية الدمنهوري الكربى على منت الكايف ص)10؛

فالروايات تؤكد معرفة العرب ببعض مصطلحات علم القافية منذ جاهلتهم ،وجاء في بعض

أشعارهم ذكر شيء منها ،نحو ما أنشدوا المرئ القيس:
ادا (ديوان امرئ القيس ص).422
اد ُغالٍَم َج ِر ٍّ
ي َج َو َ
ادا ** ِذَي َ
افي َعِّني ِذَي َ
أ ُذ ُ
ود اْلقَ َو َ
وما أنشدوا لعبيد بن األبرص:
الشع ِر أو َغاصوا م َغ ِ
ِ
َس ِل ُّ
ِّ
اصي
الش َع َر َ
ُ َ
اء َه ْل َسَب ُحوا َك َس ْبحي ** ُب ُح َ
ور ْ ْ
َمهَ ـ ـ ـ ـ ُـر ِفي اْل ِغَي ِ
لِ َسـ ـ ـ ــانِي بِ َّ
اص
النثِي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـر َو ِباْل َقـ ـ ـ ـ ـ َـو ِاف ـ ــي ** َوبِ ْاأل ْس َج ـ ـ ـ ِ
ـاع أ ْ
يد اْل َغـ ــوص ِفي اللُّج ِج ِ
ِمن اْلحـ ـ ـ ِ
الق َم ِ
اص(ديوان عبيد بن األبرص
ـوت الَّ ِذي ِفي لُ ِّج َب ْحـ ـ ـ ـ ٍـر ** ُي ِج ُ
َ
َ ُ
ْ َ
ص)33
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وما أنشدوا لسويد بن كراع(( )1الشعر والشعراء البن قتيبة  ،119/4واألعالم :)121/3
ِ
يت بِأ َْبو ِ
ِ
ُص ِادي بِ َها ِس ْرًبا ِم َن اْلو ْح ِ
ش تَُّرَعا(البيان والتبيني ، 14/4
اب اْل َق َوافي َكأََّن َما ** أ َ
َ
أَب ُ َ
والشعر والشعراء البن قتيبة )119/4
فذكر القافية في هذه األبيات وغيرها(القافية واألصوات اللغوية ص )23 -21من أشعار شعراء العصر
الجاهلي وصدر اإلسالم دليل ٍ
كاف على معرفتهم بها من القدم.
وورد في أشعارهم أيضا من مصطلحات علم القوافي :السناد ،واإلقواء ،واإلكفاء ،وذكروا حرف
الروي كما ذكروا القوافي(البيان والتبيني  ،).134/1فممن ذكر الروي النابغة الذبياني في بيته:
َفحسب َك أَن تُهاض بِمح َكم ٍ
ي َعَلى ِل َس ِاني(ديوان النابغة الذبياين
الرِو ُّ
ات ** َي ُم ُّر بِ َها َّ
َ ُْ
ْ َ َ ُْ َ
ص)141

ومن أشعارهم التي ذكر فيها السناد ما أنشد لعدي العاملي (( ) 2الشعر والشعراء البن قتيبة
)

،153/4واألعالم : .441/2
العاملي ص)22

َجمع ب ْيَنها ** حتَّى أُ َق ِّوم مْيَلها ِ
وَق ِ
يد ٍة َق ْد ِب ُّ
اد َها(ديوان شعر عدي بن الرقاع
وسَن َ
صَ
َ
َ َ َ
ت أَْ ُ َ َ
َ

ونحوه ما أنشد لذي الرمة:
ال
ُجِّن ُبهُ اْل َم َسانِ َد َواْل ُم َح َ
َو ِش ْع ٍر قَ ْد أ َِرْق ُ
ت لَهُ َغ ِريب ** أ َ
ال أ ِ
فَ ِب ُّ ِ
ال(ديوان ذي الرمة ص)192
يم ـ ـ ـ ُـه َوأَقُـ ـ ـ ُّـد ِم ْنـ ـ ـ ـ ــهُ ** قَ َو ِاف َي َ
ُع ُّـد لَهَا ِمثَ َ
ت أُق ُ

ونقل عنهم أنهم منذ جاهليتهم لهم معرفة بعيب اإلقواء ،فقد روي أن النابغة الذبياني حين أقوى في

بعض أبيات قصيدته التي مطلعها:
ِ
ِ
أِ
َم ْن ِ
الن َذا َزٍاد َو َغ ْيـ ـ َـر ُم َزَّوِد
آل َمَّي َة َرائح أ َْو ُم ْغتَدي ** َع ْج َ
ومدت صوتها بحركة القافية ،فتفطن لذلك،
قيل له :إنك أقويت ،وأحضروا قين ــة ،فغنت بهاّ ،
فغيره(األغاين  .).14 /11وروي أيضا أن بشر بن أبي خازم(()3الشعر والشعراء  414/1البن قتيبة،
ونبهه عليه أخوه سوادة ،ففطن له ،وتجنبه ،ولم يكن سوادة شاع ًار(الشعر
واألعالم  ).02/4كان يقويّ ،
والشعراء  ،414/1وخزانة األدب  ،)221/2لكنه عرف اإلقواء .ومن األبيات التي ذكر فيها اإلقواء؛
 -1سويد بن كراع العُكلى ،من بين احلارث بن عوف بن وائل بن قيس ،فارس وشاعر خمضرم هجاء ،عاش يف صدر اإلسالم والعصر
األموي ،وقيل :عاش يف اجلاهلية أيضا ،عاصر جريرا والفرزدق ،وكان صاحب الرأي والتقدم يف بين عكل.
2
عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع العاملي ،من عاملة :حي من قضاعة ،شاعر معاصر جلرير ،من ندماء الوليد بن
 أبو داود ّعبد امللك ،تويف بدمشق بعد سنة 151ه .
 -3أبو نوفل بشر بن أيب خازم عمرو بن عوف األسدي ،من فحول شعراء اجلاهلية ،وأحد سادة بين أسد ،له قصائد يف الفخر واحلماسة
واملديح واهلجاء ،قتل سنة 44ق.ه تقريبا يف غزوة أغار هبا على بين صعصعة بن معاوية .أما أخوه سوادة فلم أقف له على ترمجة.
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بيت جندل الطهوي(()1مسط الآليل  ،122/1واألعالم :)125/4
يو ِ
ِ
ِ ٍ ِ
احد(لسان العرب  399/3مادة (مدد) ،وتاج
ُس ِان ِد
َل ْم أُ ْق ِو في ِه َّن َوَل ْم أ َ
َعَلى م َداد َوَرو ٍّ َ
العروس  102/9مادة (مدد))
وذكر جرير اإلقواء والسناد ،في بيته:

ص)193

الرواة وال سنادا(املوشح ص ،13وكتاب القوايف للتنوخي
فال إقواء إذ مرس القوافى ** بأفواه ّ

وذكر أبو حزام العكلي(()2شروح سقط الزند القسم الرابع ص )1241السناد واإلكفاء في شعره:
ول َّ ِ
بي ـ ـ ـ ــوتًا َنصبَنـ ـ ــا ِلتَ ْقـ ـ ـ ـ ِـو ِ
أة
يمهَا ** ُج ُد َ
ين ِفي اْل َم ْرَب ْ
َْ
الرِبيئ َ
ُُ
الم ْك َفـ ـ ـ ـأ َْة(البيان والتبيني )125/1
السن ِاد و َ
ُب ُيوتًا َعَلى اْلهَا َلهَا َس ْج َحة ** بِ َغي ـ ـ ـ ِـر َ
ال ُ

فهذا األبيات وغيرها دليل على معرفة العرب بعلم القافية وبعض عيوبها ومصطلحاتها في

الجاهلي وصدر اإلسالم ،وبها يثبت أن عصر نشأة علم القافية كان متقدما على عصر
العصر
ّ
الخليل بن أحمد ،وحاجة الشعراء لعلم القافية في إحكام قوافي شعرهم ترجح نشأة علم القافية مع
نشأة الشعر .وانما ُن ِسب علم القافية للخليل لتوسعه في دراسته وبسط قواعده.
والحق أن نسبة نشأة علم القافية لشعراء العصر الجاهلي؛ يصعب قبولها ،وهي محل ريب؛
ألن شعراء العرب كانوا ينشدون الشعر بطبائعهم وسليقتهم التي فطرهم اهلل عليه ـ ــا ،ولم يكن

عندهم شيء من دراسة القواعد والقوانين اللغوية التي تحكم لغتهم وأشعارهم ،كما أن نسبة علم
أسماء الحروف ،وهم أمة أمية(للزوميات  ،).14 -11/1أما تفطنهم
القافية إليهم يقتضي معرفتهم
َ
إلى بعض عيوب القوافي ،كاختالف أصوات حروف وحركات الروري في اإلقواء وما كان نحوه؛
فليس ببعيد؛ الهتمامهم بأواخر أبيات شعرهم ،أي قوافيه(( )3اخلصائص .)20/1

فما عرفوه من أحوال الق افية إنما كان مبنيا على الحس الصوتي في صور محددة من

تغييرات القافي ـ ــة ،ال يرقى إلى مستوى الدرس العلمي ،وهي إشارات ال بد أن علماء اللغة فطنوا لها
عند جمع اللغة ودراستها شع ار ونثرا ،ويبعد أن يحجم العلماء عن دراسة القافية إلى عصر الخليل،
1
املثّن الطهوي ،شاعر وراجز من متيم ،والطهوي نسبته إىل طهية ،قبيلة غلب عليهم اسم أمهم طهية بنت عبد مشس ،كان
 جندل بن ّجندل معاصرا للراعي ،وكان يهاجيه ،وهو من الشعراء الذين ضنت املصادر برتامجهم.
 -2أبو حزام غالب بن احلارث العكلي ،شاعر من فصحاء األعراب ،ضنت املصادر برتمجته ،وفد على املهدي ووزيره أيب عبيد اهلل
ومدحهما.

 -3قال ابن جين" :أال ترى أن العناية يف الشعر إمنا هي بالقوايف؛ ألهنا املقاطع ،ويف السجع كمثل ذلك .نعم ,وآخر السجعة والقافية أشرف
عندهم من أوهلا ،والعناية هبا أمس ،واحلشد عليها أوىف وأهم .وكذلك كلما تطرف احلرف يف القافية ازدادوا عناية به وحمافظة على حكمه.".
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خاصة مع مسيس حاجته م إليها في الترجيح بين روايات األبيات ،وتبين المقيد والمطلق من
القوافي ،ومعرفة وجوه اإلنشاد ،ونقد األشعار ،فمن المرجح أنهم التفتوا إليها منذ تقعيد اللغة ،عند
بداية ظهور دراسات النحو والصرف ،وهو ما يرجح أن نش ـ ــأة قواعد علم القافية متقدم على عصر

الخليل ،وان كان فضل التعمق في دراستها وتفصيلها وبسطها يرجع إليه ،أما نشأتها األولى فمن
الحلقات المفقودة من علوم العربية.

كما فقدت مصنفات النحو والصرف المتقدمة على عصره .وأما الخليل بن أحمد فقد توسع في
دراسة هذا العلم وأحكم قواعده وأتمها ،فنسب إليه هذا العلم كما نسب إليه علم العروض .وعلى
هذا فتاريخ نشأة علم القافية غير معروف على وجه التحديد ،والراجح أن علم القافية نشأ قبل علم

العروض؛ لوجود أشعار ذكر فيها الروي والقافية وبعض عيوبها بمعناها االصطالحي ،والمرجح
أنها كانت في عصر صدر اإلسالم ،في فترة نشأة علوم العربية.

عالقة علم القافية بعلم العروض:
علم القافية قريب المأخذ من علم العروض ،فموضوع دراستهما تختص بقواعد الشعر العربي،
فالعروض يدرس وزن األبيات وما يعتريه من تغييرات ،والقافية تدرس أحكام آخر البيت وما يجب
أن يلتزم فيه من حروف وحركات ،وما يجوز اختالفه من حركاتها وحروفها ،وما يمتنع ،وما يعد

عيبا في القوافي ،وما ال يعد من العيوب .والقافية شريكة الوزن في تمييز الشعر من غيره ،فال
يسمى النظم شع ار إال ما كان موزونا مقفى ،فالوزن والقافي ــة ركنان من أركان الشعر العربي ،يفتقر

كل واحد منهما إلى اآلخر في اكتمال حد الشعر على مذهب الجمهور(()1مفتاح العلوم ص-010

حده :هو لفظ موزون مقفى يدل على معنى(العمدة .)119/1
 ،)011حتى قيل في ّ

واختلف العروضيون في مقدار الترابط بين علم العروض وعلم القافية ،فبعضهم اعتبر علم

القافية علما مكمال لعلم العروض؛ ألن علم القافية مشتبك ومرتبط بعلم العروض ،فمعرفة سالمة
الوزن تجر ضرورة إلى تقصى سالمة القافية؛ ليحكم على الموزون بأنه شعر إذا اكتملت أركانه
بسالمة وزنه وقافيته .فنسبة علم القافية إلى علم العروض تشابه نسبة علم الصرف إلى علم
النحو ،فمعرفة صحة بنية الكلمة أساس في الحكم على صحة التركيب النحوي ،سابقة عنه .وعلم

 -1ذهب بعض العلماء إىل أن القافية ليست ركنا يف الشعر ،قال السكاكي" :قيل :الشعر عبارة عن كالم موزون مقفى ،وألغى بعضهم لفظ
املقفى ،وقال :إن التقفية وهي القصد إىل القافية ورعايتها ،فإهنا ال تلزم الشعر لكونه شعرا ،بل ألمر عارض ،ككونه مصرعا أو قطعة أو
قصيدة أو القرتاح مقرتح ،وإال فليس للتقفية معّن غري انتهاء املوزون ،وأنه أمر البد منه ،جار من املوزون جمرى كونه مسموعا ،ومؤلفا ،وغري
ذلك ،فحقه ترك التعرض .ولقد صدق".
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القافية مرتبط بتحقق الوزن ،فال يدخل في دراسة علم القافية إال أواخر الكالم الذي تحقق وزنه
على بحر من بحور الشعر العربي ،ومعرفة كونه موزونا موقوف على علم العروض؛ ولهذا جرت
عادة كثير من العروضيين أن يدرسوا علم القافية بعد علم العروض في مصنفاتهم(الوايف للعبيدي

 )025/4؛ ألنهــا متأخرة عنه ،مكملة له ،ويظهر أن هذا المنهج في التصنيف لم يكن متقدما(،)1
إال أنه ظهر مبك ار(.)2

"وقال بعضهم :إن علم القوافي علم دقيق جليل ،ال يصلح أن يجعل عالوة على ٍ
علم ،وقال ابن
جني في أول كتاب المعرب :علم القوافي على اإلطالق ،وان كان متصال بالعروض ،وكالجزء
منه ،لكنه أدق وألطف منه (".الوايف للعبيدي  ،)025/4فعلى هذا الرأي علم القافية علم مستقل ،وهو
قسيم لعلم العروض ،وليس جزءا من ـ ـ ــه ،أو ذيال له ،وال تابعا أو مكمال له ،فدراسة كال العلمين

ضروريـ ــة لتمييز الشعر من غيره ،وال تغني معرفة علم العروض عن علم القافية؛ "ألن من جهل
شروطها وقع في المخالفة للمنهج العربي ،وجاوز النسق الذي رسم للشعر"( أهدى السبيل ص،)114

وهذا يقتضى أن يدرس علم القافية منفردا ،ال ذيال لعلم العروض ،فيخصص له كتابا مستقال كغيره

من العلوم ،ويظهر أن هذا المن هج هو المتقدم في التصنيف ،فقد تبعه قدامى مصنفي علمي
العروض والقافية ،فخصصوا مصنفات لعلم العروض ،وأخرى لعلم القافية(.)3

صلة علم القافية بعلم العروض تظهر جلية في موضوع دراستهما ،أال وهو قواعد الشعر

العربي وأحكامه ،والمرجح أن علم القافية سبق علم العروض في نشأته ،وليس بمستبعد أن
دراسات علم القافية كانت األساس األول الذي جرهم إلى استنباط علم العروض؛ ألن دراسة القافية
تسوق إلى بعض نماذج أوزان القوافي ،وهو وزن بني على التجريد باعتماد مطلق الحركة

والسكون ،على نحو أساس الوزن العروضي ،لكن هذه الصلة الوثيقة بين العلمين ال تصل إلى
درجة االندماج ،أو الترابط الذي ُيفقر به أحد العلمين إلى األخر دون استغناء ،فدراسة علم
العروض دراسة مستقلة عن علم القافية أمر ممكن ،كما أن دراسة علم العروض ال تفتقر إلى علم
القافية الستكمال غايتها ،وهي التحقق من صحة الوزن الشعري وسالمته.

وعلم العروض يغني عن جانب من علم القافية بما يتضمنه من أصناف األضرب وما يجوز

فيها من تغيير وما يمتنع ،وما يجب أن يلتزم من التعويض ،كما أن كثي ار من أحكام القافية ال
 -1األخفش من قدامى العروضيني صنّف كتابا يف علم العروض ،وآخر يف القافية.

 -2سلك أبو احلسن العروضي هذا املنهج يف كتاب يف علم العروض.
 -3ممن خصص للقافية مصنفا مستقال عن العروض أبو احلسن األخفش ،وسيبويه ،واجلرمي ،واملازين ،واملربد.
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تعد عيوبا ال ترقى إلى مستوى
حيز الشعر؛ ألن مخالفتها ّ
تؤدي مخالفتها إلى خروج البيت من ّ
حيز الشعر
هدم أساس التركيب الشعري ،على عكس مخالفة األوزان ،فيخرج النص بمخالفتها من ّ

ويعد مقدما في هذه
حيز النثر أو الرمل ،فيبقى علم العروض هو األساس في تمييز الشعرّ ،
إلى ّ
الغايـ ــة على علم القافي ـ ـ ـ ــة ،فعلم القافية مكمـ ــل لعلم العروض وليس جـ ـ ــزءا من ـ ـ ــه .ودراسة علم
القافية تبعا لعلم العروض؛ فعلم القافية متأخر عن علم العروض موضوعا؛ ألن موضوعها دراسة
أخر البيت الشعري ،والحكم على النص بأنه بيت شعري يقتضي التحقق من صحة وزنه ،ومناط

التحقق من ذلك إنما مرجعه إلى علم العروض.

علم القوافي في كتاب العين:
من حروف القافية:
 -الروي:

وي :حروف قوافي ِّ
روي واحد"( العني .)313/8
الر ُّ
الش ْعر الالّزمات ،تقول :هاتان قصيدتان على ٍّ
"و َّ
الروي :هو الحرف األخير في القوافي المقيدة ،وما كان بمنزلته في القوافي المطلقة ،وهو الحرف
الذي تبنى عليه القصيدة ،وتنسب إليه ،ويلتزم آخر أبياتها(الوايف للعبيدي  ،)033/4واستعمل بعض
العلماء مصطلح القافية مرادفا لمصطلح الروي(شرح كتاب سيبويه للسريايف  ،).91/0وقيل :الروي ما
يقوم به الشعر من وزن وقافية ،أما الحرف األخير في البيت الذي ليس بخروج وال وصل فهو

حرف الروي ،فمصطلح الروي يختلف عن مصطل ح حرف الروي(تلقيب القوايف وتلقيب حركاهتا
عده بعض العروضيين
ص .)435والروي عماد في بيت الشعر ،ال يجوز االستغناء عنه ،حتى ّ
وعدوا غيره من الحروف والحركات من لوازمه.
قافية البيتّ ،
واألصل أن يلتزم الشاعر حرفا واحدا رويا لقصيدته ،فإن اختلف روي األبيات بحروف متقاربة
فهو عيب من عيوب القوافي يسمى اإلكفاء ،واختالفها بحروف متباعدة عيب يسمى اإلجارة.
واشترطوا في الروي أن يكون حرفا قويا يصلح عمادا في القافية(الوايف للعبيدي  ،)039/4فبعض
حروف المعجم ضعيفة ،كالمدود والهاء؛ ال تصلح رويا للبيت(كتاب القوايف لألخفش ص.)15

حد الروي بأنه الحروف الالزمات في قوافي الشعر ،وهو حد
والنص السابق من كتاب العين ّ
مضطرب ،يدخل فيه كل حرف الزم في القافية ،كالوصل والتأسيس .ولعله أراد بالالزم يالزم كل
قافية ،فال يخلو شعر منه ،وليس من حروف القافية حرف مالزم لجميع قوافي الشعر غير الروي.

أسيس في ِّ
ي حرف
َحرف َّ
الش ْعر أَلف تلزم القافية وبينها َ
الرِو ّ
 التأسيس والدخيل" :والتَّ ُوبين أ ُ
ونصبه ،نحو :م ِ
محمد) في قافية لم يكن فيه تَأْسيس،
فاع ْ
يجوز رفعه و َك ْس ُره َ ْ ُ
لن ،فلو جاء مثل ( ّ
َ
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تأسيسه"( العني .)330 -334/7
حتّى يكون نحوُ :مجاهد ،فاأللف
ُ
التأسيس في القافية :ألف قبل الروي يفصل بينهما حرف واحد ،وه ــو الدخيل ،سمي التأسيس
بأس البناء ،أي أوله؛ ألنه أول حرف معتبر في القافية(الوايف للمعمري ص،)410
تأسيسا تشبيها له ّ
والتزمت األلف تأسيسا دون غيرها من حروف المعجم؛ لما فيها من استطالة الصوت ،وألنها
ساكنـ ــة أبدا ،وحركة ما قبلها الفتح أبدا ،أردوا أن يكون أول حروف القافية يلزم صورة معينة،
ليشابه الروي في التزام حرف واحد وحركة واحدة في جميع أبيات القصيدة .والتأسيس قسمان؛
تأسيس الزم ،وهو كل ألف تأسيس ال يجوز للشاعر إلغاؤها ،وذلك إذا كانت ألف التأسيس فيه
من كلمة الروي .وتأسيس غير الزم ،وهو كل ألف يجوز للشاعر اعتبارها تأسيسا ،أو إلغاؤها(الوايف
للعبيدي .)142-141/4

ويظهر من تمثيل الخليل بكلمة (مجاهد) للتأسيس أنه ال يعتد بالتأسيس إال إذا كانت األلف من
كلمة الروي ،وأخذ بهذا الرأي بعض العروضيين ،فما ترك أمر التزامه أو تركه للشاعر ال يكون
تأسيسا ،بل هو من باب لزوم ما ال يلزم إن التزمه.
لتغيره بين
أما الدخيل :فهو الحرف المتحرك الذي يفصل بين التأسيس والروي ،سمي دخيال ّ
معين من حروف الهجاء ،كما
متالزمين ،فيجوز أن يختلف من بيت إلى آخر دون تقييده بحرف ّ
يجوز تحركه بإحدى الحركات الثالث ،فحكمه مخالف ألحكام غيره من حروف القافية ،فكأنه
عده
فشبه بالدعي(الوايف للمعمري ص ،)419واختُلف في ّ
حرف ملحق بالقافية ،ليس أصال منهاّ ،
حرفا من حروف القافية ،فأهمله الخليل ومن تبعه ،خالفا للجمهــور(تلقيب القوايف وتلقيب حركاهتا

ص.)435

حد التأسيس ،يدل على هذا أنه لم يذكر
واشارة الخليل للدخيل في النص السابق لم تكن إال لتبيين ّ
له مصطلحا ،فالظاهر أنه لم يعده من حروف القافية.
روج :األلف التي بعد الصلة في القافية ،كقول لبيد:
 الوصل والخروج" :قال الخليل :و ُالخ ُ
*عفت الديار محلها فمقامها*
فالروي هو الميم ،والهاء بعد الميم هي الصلة ،ألنها اتصلت بالروى ،واأللف التي بعدها هي
الخروج"( العني .)102/2
الوصل :حرف يتلو الروي ويتصل به ،وهو مصدر بمعنى اسم المفعول ،أي الموصول به(الوايف
للمعمري ص ،401وحاشية الدمنهوري الكربى على منت الكايف ص ،)39والوصل ال يلحق الروي المقيد على
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رأي الجمهور ،وال يكون وصل بأكثر من حرف واحد ،وحروفه منحصرة في األلف والواو والياء
والهاء(القوايف لألخفش ص ،15والعقد الفريد  ،)221/0وأضاف آخرون الميم والكاف والتاء إلى حروف
الوصل السابقة ،ويظهر أنه اختيار المتأخرين(الوايف للمعمري ص.)401
وزعم غيرهم أن الوصل يكون بحرف فأكثر؛ كالضمائر المتصلة المكونة من أكثر من حرف،
والضمائر المنفصلة(العقد الفريد  ،)202/0فالوصل في رأيهم كل ما زيد من الحروف بعد الروي
عدا الخروج ،وانما جرى التعدد في الوصل ،ولم ِ
يجر في الروي؛ ألن الروي حرف مالزم ،ال

يصح أن تخلو منه قافية ،بخالف الوصل .ورأى آخرون أن الوصل يجوز أن يلحق الروي
المقيد(الشايف يف علم القوايف ص ،)04وانما يمتنع وصله بحرف مد؛ لتعذره ،إذ ال فرق بين الروي

المقيد والمطلق في الترنم بزيادة حرف بعد الروي ،فقد حكى األخفش زيادة حرف بعد الروي المقيد

المتعدي والغالي(القوايف لألخفش ص.)31 ،30
في
ّ
أما الخروج فهو المد الناشئ من حركة هاء الوصل ،فال يكون في غير القوافي الموصولة بهاء،
والكثير أن تكون ألفا ،وقد تكون واوا أو ياء .ونص كتاب العين اقتصر على األلف لكثرتها قي
الوصل ،واستغناء بها عن ذكر المدين الواو والياء.
 الوصل بالهاء" :قال عمرو يصف السيوف:يدهدهن الرؤوس كما تدهدي ** حزاورة بأيديها الكرينا
حول الهاء اآلخرة ياء ،ألن الياء أقرب الحروف شبها بالهاء ،أال ترى أن الياء مدة والهاء نفس،
ومن هنالك صار مجرى الياء والواو واأللف والهاء في روي الشعر واحدا نحو قوله:
كالوحي ٍ
عاف منازلُه*
* لمن طلل
ْ

فالالم هو الروي ،والهاء وصل للروي ،كما أنها لو لم تكن لمدت الالم حتى تخرج من مدتها واو

أو ياء ،أو ألف ،للوصل ،نحو :منازلو ،منازلي ،منازال"( العني .)322/3

مدا باأللف أو الواو أو الياء ،ثم حملوا الهاء عليهن؛ لمشابهتها
األصل في الوصل أن يكون ّ
األلف في الخفة والخفاء وتبيين الصوت(الوايف للعبيدي  ،)022/4قال األخفش" :وانما وصلوا بهذه
الحروف ألن الشعر وضع للغناء والحداء والترنم .وأكثر ما يقع ترنمهم في آخر البيت .وليس

شيء يجري فيه الصوت غير حروف اللين ،الياء والواو الساكنتين واأللف ،فزادوهن لتمام البيت،
اختصوهن ألن الصوت يجري فيهن .ولوال خفاء الهاء ما جعلوها وصال"( القوايف لألخفش ص.)14
و ّ
أما نص كتاب العين فعلل قلب الهاء ياء بشبهها بالياء؛ لما فيهما من الخفاء ،مستدال بجرانها
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وصال في القوافي كحروف المد ،وحلولها محل الوصل بالمد لما كانت وصال فيه؛ ألنها لو لم
لمدت حركة الروي ،ونشأ عن مدها وصل باأللف أو الواو أو الياء.
تلحق القوافي ّ

من حركات القافية:
ص ْرف الحرف الذي بعد األلف للتأسيس نحو حركة
 الرس واإلشباع" :و َّالر ُّس في َقوافي الشعرَ :
عين ِ
ت وكانت َر ّسًا لأللف أي أصال"( العني.)195/3
فاعل في القافية حيثما َّ
جاز ْ
ت َح َرَكتُها َ
تحرَك ْ
َْ
الرس في النص السابق مرادف لمصطلح اإلشباع في استعمال الجمهور ،وهو مصطلح لحركة

الدخيل(العمدة  ،123/1وكتاب يف علم العروض ص ،)492وقيل :وضعه األخفش وأهمله الخليل؛ ألنه
ال يجب التزام حركة الدخيل في األبيات(الفصول والغايات ص ،)33بل يجوز أن تتغير بالفتح والضم
والكسر ،ومن العروضيين من استعمل لفظ اإلشباع مصطلحا للداللة على كسرة الدخيل خاصة،

زاعمين أن حركة الدخيل إذا كانت كسرة وجب التزامها دون غيرها من الحركات(هناية الراغب

ص ،)302وهو مخالف لما قرره الخليل والجمهور.

أما الرس وفق مفهوم الجمهور فهو فتحة ما قبل التأسيس ،وقيل :لست من حركات القوافي؛ ألنها
الرس إال فتحة(اللزوميات  ،11 /1وهناية الراغب ص ..303واختالف داللة
ال يترتب عليها حكم ،فليس ّ
المصطلح ترجع إلى تطور دراسة علم العروض ،وما نشأ عنه من تداخل مصطلحاته وتعددها.

من عيوب القافية:

 اإلكفاء" :و ِكفاء في الشعر بمعنيين :أحدهما :قلب القوافي على الجر والرفع والنصب مثل
اإل ُ
اإلقواء ،قافية جر ،وأخرى نصب ،وثالثة رفع .واآلخر :يقال بل االختالط في القوافي ،قافية تبنى
على الراء ،ثم تجيء بقافية على النون ،ثم تجيء بقافية على الالم ،قال:
أعدت من ميمونة الرمح الذكر

بحربة في ِّ
كف شيخ قد بزل"( العني .)210/0
اإلكفاء :مصطلح قديم ،كان مستعمال للداللة على كل عيب يصيب القافية دون تحديد(القوايف
لألخفش ص ،23والوايف للعبيدي  ،)112/4فمحمله محمل المعنى اللغوي ،ثم استعمل مصطلحا مرادفا
لإلقواء واإلصراف(العقد الفريد  ،295/0والعمدة  .)111/1واستعمل كذلك مصطلحا الختالف حرف
الروي ،ويستوي في داللته على تباعد مخارج الحروف النستعملة رويا وتقاربها(القوايف لألخفش
ص ،23والشايف يف علم القوايف ص .)20ونقل هاتين الداللتين النص السابق من كتاب العين ،وهو دليل
على أن هذه الداللة للمصطلح قديمة .واستعمل اإلكفاء أيضا مصطلحا الختالف حركة ما قبل
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الروي المقيد(علم العروض ص ،)493واستعمل كذلك مرادفا لمصطلح اإلقعاد(املفاتيح املرزوقية
ل/241ب) ،أي تنوع أعاريض القصيدة .ثم استقر عند جمهور المتأخرين مصطلحا الختالف
الروي بأحرف متقاربة المخارج(هناية الراغب ص ،312والعيون الغامزة ص.)420

ِ
فيسنِده الى نفسه َفي َّدعيه أنه من ِش ِ
عره"( العني .)435/7
 السناد" :والس ُعر َغيره ُ
ِّناد :أن َي ْسلَ َخ ش َ
السناد وفق هذا التنصيص ليس من مباحث علم القافية ،فهو مرادف النتحال الشعر .أما
يعد من عيوب القافية ،فهو معروف عند العرب قديما ،وورد ذكره في بعض أشعارهم
السَِّناد الذي ّ
كما تقدم ،واختلف في حده ،فقيل :هــو كل عيب يلحق القوافي(القوايف لألخفش ص ،00والعيون الغامزة
ص ،)414وقيل :السِّناد كل ما يعيب القافية سوى اإلقواء واإلكفاء واإليطاء ،وقيل :أن يأتي بيت
به ردف مع بيت ال ردف فيه ،أو أن تختلف حروف الردف(العيون الغامزة ص ،414واملفاتيح املرزوقية
أي من
ل/401أ) .وقيل :السناد اختالف الحذو ،أي حركة ما قبل الردف .وقيل :السِّناد اختالف ٍّ
حركات القوافي أو حروفها عدا الروي(الشايف يف علم القوايف ص .).91وقيل :السناد هو اإلقواء(القوايف
الروي يصيب
لألخفش ص .)00وقيل :هو اإلكفاء(علم العروض ص ،)492وقيل :هو كل عيب قبل
ّ
القوافي ،أي اختالف ما يراعى قبل الروي من حروف القافية وحركاتها .وبهذه الداللة استقر
استعماله في كثير من مصنفات العروض والقافية عند المتأخرين(علم القوايف ص ،95والوايف للعبيدي

.)131/4

محمد) في قافية لم يكن فيه تَأْسيس ،حتّى يكون نحوُ :مجاهد،
 سناد التأسيس" :فلو جاء مثل ( ّالمؤسس ،وهو عيب في ِّ
الشعر ،غير ّأن ه
تأسيسه ،وا ن جاء شيء من غير تأسيس فهو
فاأللف
ّ
ُ

الحرف ال ّذي بعد األلف مفتوحاً ،ألن فتحته تغلب
رّبما اضطُ َّر إليه ،وأحسن ما يكون ذلك إذا كان
ُ
العجاج:
على فتحة األلفّ ،
كأنها تُزال من الوهم ،كما قال ّ
بارك لألَنبيـ ـ ـ ــاء خاتَ ُم
ُم َ
ِّ
آي الهدى معلم
ُم َعلم َ

فلو قال خاتِم بكسر التّاء لم َي ْح ُس ْن"( العني .)330 -334/7
تعين عليه أن يأتي به في جميع أبيات القصيد،
إذا بنى الشاعر بيته األول على التأسيس الالزم ّ
فإذا خلت بعض قوافيها من التأسيس كان عيبا اشتهر بمصطلح سناد التأسيس ،واستعمل له
الخليل مصطلح المؤسس ،ولعله كان مصطلحا متقدما مشهو ار في عصره ،وهو مصطلح ملبس،
ألن المؤسس من األبيات ما كانت قوافيها بها تأسيس .أما البيتان اللذان مثل بهما في النص
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السابق فقيل :إنهما ال سناد فيهما ،وانما همز العجاج األلف ،فأنشده (خأتم) على لغته ،وروايتهما
دون همز خطأ من الرواة(لسان العرب  ، )1/1لكن الرواية السابقة في كتاب العين تضعف هذا

الرأي ،وترجح ما ذكره لتقدم كتاب العين.

ِ
ِ
ِ
ِّ
الم ْرَدف نحو َّ
الد ْين مع ِّ
الدين في
 سناد الردف" :والس ُالمقيَّد و ُ
ِّناد في الشعر :اختالف َح ْرف ُ
فاصب ِحينا*
بصحنِك
سان ْد َ
القوافي ،يقالَ :
َ
ت في شعرك ،كقوله* :أال ُهبِّي َ

ياح إذا جرينا*"( العني .)449/7
صفِّقُها ِّ
الر ُ
ثم قال* :تُ َ
الردف :حرف مفارق من حروف القافية ،ويتحقق الردف بالمد أو اللين ،ويجب التزامه إذا جاء في
البيت األول ،فإن أخل بالتزامه في بعض أبياته كان سنادا ،واختلف في سناد الردف ،فقيده بعض

العروضيين بمجيء بيت مردوف وآخر غير مردوف .وأضاف آخرون إلى صور السناد اجتماع
المد مع اللين في اإلرداف(اجلراثيم  ،)343/4وهذا الرأي موافق لنص كتاب العين السابق ،وانما

اكتفى في استشهاده بالشطر األول من البيت األول ألنه مصرع ،والتصريع يلتزم فيه ما يلتزم في

القوافي.

وبعض العلماء اعتبر الردف من الحروف غير الالزمة؛ فال يتحقق بتركه السناد ،وال يكون عيبا؛
لسهولة ترك الردف ،وقيام الساكن مقام اللين في الردف دون أن ينكسر الوزن ،واحتجوا بكثرة

مجيء المردوف مع غير المردوف في الشعر العربي القديم(املفاتيح املرزوقية ل/400أ).
ِ
ٍ ِ
ِ ٍ
اإليطاء في ِّ
الشعر :اتِّفاق قافيتَ ِ
 اإليطاء" :والموافَ َقةُ
ُ
المواطَأَة ،وهي ُ
ين على َكلمة واحدة ،أُخ َذ من ُ
ٍ
على شيء واحد .يقال :أَوطأ ال ّش ِ
األخ َرى
ال
اع ُر في البيتين ،أي :جاء مث ً
بقافية على (راكب) ،و ْ
ْ
على (راكب) وليس بينهما في المعنى وفي الّلفظ فرق ،فإن اتفق المعنى ولم يتّف ِ
ق الّل ْفظُ فليس
ٍ
بإيطاء أيضًا"( العني .)212/7
بإيطاء ،واذا اختلف المعنى واتّفق الّلفظ فليس
عده
اإليطاء :إعادة كلمة الروي في األبيات بشروط معينة(القوايف لألخفش ص ،)01-00واختُلف في ّ
يدل على ِع ّي الشاعر ،وقّلة مادته
من عيوب القوافي ،فقيل :هو عيب من عيوبها؛ ألن اإليطاء ّ

اللغوية(العمدة  .)131/1وقيل :ليس من العيوب؛ لمجيئه كثي ار في الشعر القديم دون أن

يستنكروه(حاشية الدمنهوري الكربى على منت الكايف ص ،92واملنهل الصايف ص.)393

إيطاء دون قيد(القوايف لألخفش
واختُلف كذلك في ضوابط اإليطاء؛ فقيل :إعادة لفظ كلمة الروي
ً
ص ،02وكتاب يف علم العروض ص ،)355وقيل :ال يتحقق اإليطاء إال باتفاق الكلمتين في اللفظ
والمعنى(املفاتيح املرزوقية ل /410أ ،وحاشية الدمنهوري الكربى على منت الكايف ص ،)93وهذا موافق لنص
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عد المشترك اللفظي
وفصل آخرون فيما اختلف معناه واتفق لفظه ،فمنهم من ّ
كتاب العين السابقّ .
إيطاء(الوايف للعبيدي  ،123/4والوايف للمعمري ص ، )420ومنهم من اعتمد معيار العوامل ،فما كان
متفق اللفظ مختلف المعنى ينظر إلى إعرابه ،فإن اتحد اإلعراب رفعا ونصبا وج ار تحقق اإليطاء،

وان اختلف فليس بإيطاء(الوايف للعبيدي .)122/4
حد
وقيل :ال يتحقق اإليطاء إذا كان اللفظ بعد أبيات بلغت حد القصيدة؛ ألن األبيات إذا بلغت ّ
القصيدة كان ما بعدها في حكم قصيدة أخرى ،واعادة لفظ في قصيدتين لشاعر واحد ليس من
اإليطاء باإلجماع(وهناية الراغب ص ،310والعيون الغامزة ص.)433
ض َّم ُن من ِّ
بعده كقوله:
الش ْعر :ما لم َيتِ َّم معنى قوافيه إِالّ في الذي قبله أو َ
الم َ
 التضمين" :و ُالح ِّ
أما
ب َي َ
يا ذا الذي في ُ
لحى َ
و ِ
ت من ـ ـ ـ ـ ــه َك َمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
اهلل ل ـ ـ ــو ُعِّل ْق َ
ت م ـ ــن ُح ِّ
ب َرخيـ ـ ـ ـ ٍـم َل َم ـ ـ ـ ـ ــا
ُعلِّ ْق ُ
وهي أيضًا مشطورة مض َّمَنة ،أي أْل ِقي من ُك ِّل ب ْي ِت نِصف ِ
نصف"( العني.)01/3
ُ
َ
ُ َ
وبن َي على ْ
ّ
َ
َ
التضمين :مصطلح الرتباط البيت أو قافيته بما بعده في تمام المعنى(القوايف وعللها ص،)114
واختُلف فيه ،فقيل :ليس من عيوب القوافي؛ لكثرة مجيئه في أشعار العرب(القوايف لألخفش ص،)10
وقيل :هو من العيوب ،وهذا رأي الجمهور ،وانما ع ّدوه عيبا ألن البيت في حكم المستقل ،كأنه
يصيرها
قائم بنفسه ،فينبغي أن يتالءم وزنه مع معناه ،والقافية محل الوقف ،وافتقارها لما بعدها
ّ
في حكم ما ال يصح الوقف عليه(الوايف للمعمري ص.)423

حد التضمين وضوابطه ،فقيل :كل افتقار في البيت لما بعده تضمينا ،سواء كان
واختلفوا في ّ
االفتقار في القافية أو في غيرها ،وسواء تمت أركان الجملة في البيت األول أو لم تتم ،وكلما أشتد
االفتقار ازداد التضمين قبحا(الوايف للعبيدي  .)123/4وقيل :ال يتحقق التضمين إال باالفتقار لإلفادة،
سواء كان االفتقار في القافية أو في غيرها من البيت(علم العروض ص ،)492وبعضهم قيده بافتقار
القافية إلى ما بعدها(الشايف يف علم القوايف ص ،92-93واملفاتيح املرزوقية ل/411ب) .وقيل :ال يتحقق

العيب إال بتمام الوزن دون تمام الموزون ،فيكون التضمين بتجزئة كلمة في بيتين ،أو إدراج اللفظ
المتمم في بيت الحق ،أو حذفه ،كت قدير حرف أو كلمة أو أكثر حذفت وفهمت من السياق بعد
القافية(الباقي من كتاب القوايف ص ، )25ونقل أن الخليل أهمل التضمين ،فلم يعده من العيوب(الكايف يف
عده عيبا ،ألنه إنما بين
علم القوايف ص ،)134وليس في نص كتاب العين السابق ما يفيد إهماله أو ّ
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يبين حكم ه ،وتبيين حد المصطلح ال يقتضي اعتباره عيبان وال يغني عن بيان
حده دون أن ّ
حكمه.

الخاتمة:
من العرض السابق يمكن تلخيص أهم نتائج البحث في التالي:

 -1دراسات علم القافية في كتاب العين جاءت عرضا أشبه باالستطراد نشأ عن تفسير المادة
لغويا .وكانت نتفا مقتضبة دون تفصيل.
 -2نقل كتاب العين بعض مباحث علم القافية ،وأهمل جانبا آخر منها ،فيحتمل أن يكون
كتاب العين اعتراه سقط كان يحوي تلك المباحث ،ويحتمل أن الخليل أهملها؛ ألنها ال
تتعلق بالمعنى اللغوي ،أو أنه اكتفي بذكر ما سبقه من دراسات علم والقافية ،وأهمل ما

استكمله على تلك الدراسات ،بتقدير احتمال وجود دراسات سابقة عن الخليل.
 -3اختالف داللة بعض مصطلحات علم القافية في عصر الخليل عن داللتها في هذا
العصر يرجع إلى تطور داللة المصطلح بعد عصر الخليل.

 -4ال يوجد نص في كتاب العين ينسب وضع علم القافية للخليل ،وال يستبعد أن يكون سبق
بدراسات متقدمة ،أتمها الخليل ،وأحكم قواعدها
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قائمة المراجع:
 -1األعالم /خلري الدين بن حممود بن حممد الزركلي الدمشقي -.ط -.10بريوت :دار العلم للماليني .4554 ،
 -4األغاين /أليب الفرج األصفهاين ،حتقيق :مسري جابر -.ط -.4بريوت :دار الفكر( .د-ت)
 -3أهدى سبيل إىل علمي اخلليل العروض والقافية /حملمود مصطفى ،حتقيق :سعيد حممد اللّ َّحام -.بريوت :عامل
الكتب.1991 ،
 -2الباقي من كتاب القوايف /أليب احلسن حازم القرطاجين ،حتقيق :د .علي لغزيوي -.البيضاء :املغرب  :دار األمحدية
للنش ر.1993 ،
 -0البيان والتبيني /أليب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ ،حتقيق :عبد السالم هارون -.ط -.3القاهرة  :مكتبة اخلاجني،
.1922
 -1تلقيب القوايف وتلقيب حركاهتا /أليب احلسن حممد بن أمحد بن كيسان النحوي ،حتقيق :إبراهيم السامرائي -.األردن
 :مكتبة املنار. 1922 ،
الزبيدي ،حتقيق :جمموعة من احملققني-.
الرزاق احلسيين َّ
حممد بن عبد ّ
 -3تاج الع روس من جواهر القاموس /حمل ّمد بن ّ
(د-م)  :دار اهلداية( ،د-ت)
 -2اجلراثيم /منسوب أليب حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري ،حتقيق :حممد جاسم احلميدي ،قدم له :د .
مسعود بوبو -.دمشق :وزارة الثقافة.1993 ،
الشافعي-. ،
 -9احلاشية الكربى  /للدمنهوري على منت الكايف يف علمي العروض والقوايف ،حملمد الدمنهوري احل ّديين
ّ
القاهرة:املطبعة امليمنية1353 ،ه.
 -15خزانة األدب ولب لباب لسان العرب /لعبد القادر بن عمر البغدادي ،حتقيق وشرح :عبد السالم حممد هارون-.
ط -.2القاهرة :مكتبة اخلاجني 1212 ،ه 1993/م.
 -11اخلصائص /أليب الفتح عثمان بن جين ،حتقيق :حممد علي النجار -.بريوت :دار الكتاب العريب1904 ،م.
 -14ديوان جرير  /شرح حممد بن حبيب ،حتقيق :د .نعمان حممد أمني طه -.ط  -. 3القاهرة  :دار املعارف( ،د-
ت)
 -13ديوان ذي الرمة /شرح :عبد الرمحن املصطاوي -.بريوت  :دار املعرفة4551 ،م.
 -12ديوان شعر ِ
الرقاع ِ
العاملي عن أيب العباس أمحد بن حيىي ثعلب الشيباين (ت491ه) /حتقيق :د .نوري
عد ّي بن ِّ
القيسي ،ود .حامت الضامن -.العراق  :مطبعة اجملمع العلمي العراقي1253 ،ه1923/م.
عدرة -.بريوت:دار الكتاب العريب1212 ،ه1992/م.
 -10ديوان عبيد بن األبرص /شرح :أشرف أمحد َ

 -11ديوان امرئ القيس /حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم-.ط -. 0القاهرة :دار املعارف( ،د-ت)
 -13رسالة الغفران /أليب العالء أمحد بن عبد اهلل بن سليمان املعري ،صححها ووقف على طبعها :إبراهيم اليازجي-.
القاهرة  :مطبعة أمني هندية1340 ،ه 1953/م.
 -12مسط الآليل يف شرح أمايل القايل /أليب عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز بن حممد البكري األندلسي (ت 223ه ) ،
حتقيق :عبد العزيز امليمين -.بريوت  :دار الكتب العلمية( ،د-ت)
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 -19شرح ديوان احلماسة /أليب على أمحد بن حممد بن احلسن املرزوقي األصفهاين ،حتقيق :غريب الشيخ ،وضع
فهارسه :إبراهيم مشس الدين -.بريوت  :دار الكتب العلمية1242 ،ه 4553/م.
سيد
 -45شرح كتاب سيبويه /أليب سعيد احلسن بن عبد اهلل بن املرزبان السريايف ،حتقيق :أمحد حسن مهديل ،وعلي ّ
علي -.بريوت  :دار الكتب العلمية1249 ،ه4552/م.
 -41شروح سقط الزند /أليب زكريا حيىي بن علي بن حممد بن احلسن التربيزي ،وأيب حممد عبد اهلل بن حممد بن السيد
البطليوسي ،وأيب الفضل قاسم بن حسني بن حممد اخلوارزمي ،حتقيق :مصطفى السقا ،وآخرين -.ط -.3القاهرة
:اهليئة املصرية العامة للكتاب1251 ،ه1921/م( .مصورة عن نسخة دار الكتب سنة 1312ه1920/م).
 -44الشعر والشعراء /أليب حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري ،حتقيق :أمحد حممد شاكر -.القاهرة :دار
احلديث1243 ،ه .
السعدي ،حتقيق :د.صاحل بن حسني
 -43الشايف يف علم القوايف /البن القطاع :أيب القاسم علي بن جعفر بن علي
ّ
العاير -.الرياض:دار أشبيليا1212 ،ه1992 /م.
 -42العقد الفريد /أليب عمر أمحد بن حممد بن عبد ربه األندلسي ،شرحه وضبطه وفهرسه :أمحد أمني ،وآخرون-.
بريوت :دار الكتاب العريب(،د-ت).

 -40العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده /أليب على احلسن بن رشيق القريواين ،حتقيق :حممد حميي الدين عبد
احلميد -.ط( -.0د-م) :دار اجليل1251 ،ه 1921/م.
 -41الفصول والغايات يف متجيد اهلل واملواعظ /أليب العالء أمحد بن عبد اهلل بن سليمان املعري ،ضبطه وفسر غريبه:
حممود حسن زنايت -.بريوت :دار اآلفاق اجلديدة( ،د-ت).
 -43القافية واألصوات اللغوية /حممد عوين عبد الرءوف -.القاهرة :مكتبة اخلاجني 1933 ،م.
 -42كتاب العني /أليب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو الفراهيدي البصري ،حتقيق :د.مهدي املخزومي ،و
د.إبراهيم السامرائي -.القاهرة  :دار ومكتبة اهلالل( ،د-ت).
 -49كتاب يف علم العروض /أليب احلسن أمحد بن حممد العروضي ،حتقيق د .جعفر ماجد -.بريوت :دار الغرب
اإلسالمي1990 ،م.
 -35كتاب القوايف/أليب احلسن سعيد بن مسعدة األخفش ،حتقيق :د.عزة حسن -.دمشق :مطبعة وزارة الثقافة،
1395ه1935/م.
 -31كت اب الق واف ي /ألب ي يعل ى عب د الباق ي بن عب د اهلل بن امل َح ِّس ن التنوخي ،حتقيق :د.عوين عبد الرؤوف،
ُ
 -.ط-.4القاهرة  :مكتبة اخلاجني1932 ،م.
 -34الكايف يف علم القوايف :املعيار يف أوزان األشعار والكايف يف علم القوايف /أليب بكر حممد بن عبد امللك بن السراج
الشنرتيين األندلسي .حتقيق :د.حممد رضوان الداية-.ط -.4دمشق :دار املالح للطباعة والنشر،
1255ه1939/م.
 -33الكايف الوايف بعلم القوايف /لعبد امللك بن مجال الدين العصامي ،حتقيق :عدنان عمر اخلطيب -.دمشق :دار
التقوى1235 ،ه4559/م.
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 -32اللزوميات /أليب العالء أمحد بن عبد اهلل بن سليمان املعري ،حتقيق :أمني عبد العزيز اخلاجني -.القاهرة -
بريوت :مكتبة اخلاجني -مكتبة اهلالل 1324 ،ه.
 -30لسان العرب /حملمد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري -.بريوت :دار صادر( ،د-ت).
 -31مفتاح العلوم /أليب يعقوب يوسف بن أيب بكر بن حممد السكاكي اخلوارزمي ،ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه:
نعيم زرزور -.ط -.4بريوت :دار الكتب العلمية1253 ،ه 1923/م.
 -33مقايي س اللغ ة /أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون-.
بريوت :دار الفكر1399 ،ه 1939/م.
 -32املنتخب من غريب كالم العرب /أليب احلسن علي بن احلسن األزدي ،امللقب ب كراع النمل ،حتقيق :د حممد بن
أمحد العمري( -.د-م)  :معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي 1259 ،ه 1929/م.
 -39املنهل الصايف على فاتح العروض والقوايف /لنور الدين عبد اهلل بن محيد الساملي العماين ،حتقيق :إبراهيم بن محد
الشبييب -.سلطنة عمان :وزارة الرتاث والثقافة1232 ،ه4513/م.
 -25املوشح يف مآخذ العلماء على الشعراء يف ع ّدة أنواع من صناعة الشعر /أليب عبيد اهلل بن حممد بن عمران بن
موسى املرزباين -.القاهرة  :مجعية نشر الكتب العربية  -املطبعة السلفية1323 ،ه.
 -21هناية الراغب يف ش رح عروض ابن احلاجب /جلمال الدين عبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي ،حتقيق :د .
شعبان صالح -.القاهرة :دار الثقافة العربية1252 ،ه1922/م.
 -24الوايف حبل الكايف يف علمي العروض والقوايف /لعبد الرمحن بن عيسى بن مرشد املعمري ،حتقيق :أ.د.أمحد عفيفي
-.ط -.4القاهرة  :مطبعة دار الكتب والوثائق القومية 1233 ،ه4512/م.
 -23كتاب القوايف وعللها /أليب عثمان بكر بن حممد بن حبيب بن بقية املازين ،حتقيق :أ.د.حنا بن مجيل حداد-.
جملة آفاق الثقافة والرتاث ،س  ،13ع  ،11يوليو.4559
 -22املفاتيح املرزوقية حلل األقفال واستخراج خبايا اخلزرجية /أليب عبد اهلل حممد بن أمحد ابن حممد بن حممد بن أمحد
بن أيب بكر بن مرزوق التلمساين ،الناسخ :حممد ابن علي بن تاج الدين بن عبد اهلل ،تاريخ النسخ1103 :ه ،رقم
املخطوط ،229 :خمطوطات جامعة الرياض ،السعودية.
 -20الوايف يف علمي العروض والقوايف ،لعبيد اهلل بن عبد الكايف بن عبد اجمليد العبيدي (من علماء القرن الثامن
اهلجري) ،حتقيق :صباح حيىي إبراهيم ،إشراف :د.صاحل مجال بدوي ،رسالة ماجستري جبامعة أم القرى ،السعودية،
1245ه( .نسخة إلكرتونية .)pdf
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