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يئاجر تحديد اإلالخلفية البحث و-أ
ا يف ذلك العصر لغة العرب من أغىن العصر األول عصر اجلاهلية حالة اللغة وآدا

الكالم إن لسان العرب وكالمهم يدور على فنني، فن الشعر املنظوم وهو ،اللغات كلما
املقفى املوزون بأوزان خمصوصة، وفن النثر وهو الكالم الغري املوزون فأما الشعر فمنه 
املدح واهلجاء والرثاء، واما النثر فمنه ما يؤيت به قطعا ويلتزم يف كل كلمتني منه قافية 

.١واحدة
ينقسم كالم العرب قسمني: نثرا ونظما. فالناظم هو املوزون املقفى. والنثرا 

س مرتبطا بوزن وال قافية. األصل كالم العرب ان يكون منثورا: ال إبانته مقاصد مالي
النفس بوجه اوضح وكلفة أقل وهو إما حديث يدور بني بعض الناس وبعض يف اصالح 
شوون املعيشة. فأقسام النثر ثالثة: حمادثة وخطابة و كتابة وكلها إما ان تكون كالما 

اخر كل فقرتني منها او اكثر قافية واحدة. وهذا ما خاليا من التزام التقفية ىف او 
يسمى(السجع) وهو نوع من احللية اللفظية إذا جاء عفوا ومل يتعمد التزامه. وحلسن وقعة 
يف األمساع وتأثريه ىف الطباء كان أكثر ما يستعمل يف اخلطابة واألمثال واملفاخرات 

.٢واملنافرات
أنه الكالم الفصيح املوزون املقفى املعرب احملققون من األدباء فيخصون الشعر ب

غالباً عن صور اخليال البديع. وإذا كان اخليال أغلب مادته أطلق بعض العرب جتوزاً لفظ 
الشعر على كل كالم تضمن خياًال ولو مل يكن موزونًا مقفى، وجلريه وفق النظام املمثل 

رة الوجدان والشعور لبسطاً يف صورة الوزن والتقفية كان تأثريه يف النفس من قبيل إثا
وقبضًا وترغيبًا وترهيبًا ال من قبيل إقناع الفكر باحلجة الدامغة والربهان العقلي، فكيف 
إذا انضم إىل ذلك نغم الوزن والقافية الشديد الشبه بتأثري اإليقاع والتلحني الذي يطرب 

٣٦)، ص. ٢٠١٠، (دارالفكراجلزء األول،، جوهراألدبأمحد اهلامشي١
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الوزن ذكر يف العصر العرب هو البحر الرمال يف األول اما.٣له احليوان فضًال عن اإلنسان
زعم بعض القدماء واحملدثني أن الرجز أقدم أوزان الشعر العريب، وأنه تولد رواية األخرى 

واالول من شعر بالوزن هو مضار ابن جنار الذي جيعل شعرا بالنغم مع .من السجع
ه، الوزنه فاعالت وقال وايداه وايداالرمال عند سقط من اإلبل ويده كسرالوزن

فاعالت. وهذه الكلمات الذي املقلدة قبيلة عند يركبوا اإلبل ويقولوا هيدا هيدا.
م. ومألمة بيئتهم لرتبية اخليال،  م مطبوعني على الشعر لبداو والعرب بفطر
فالبدوي حلريته واستقالله بأمر نفسه يغلب على أحكامه الوجدان، ويسلك إليه من 

ن له من لغته وفصاحة لسانه أقوى ساعد، وأكرب معاضد. ويشعر وكا.طريق الشعور
اإلنسان بطبعه أن الشعر متأخر يف الوجود عن النثر وإن كانت واسطة بني النثر والشعر، 
فليست إال السجع ملا فيه من معادلة الفقر، والتزام القافية وامليل إى التغين به فكان من 

ا املكارم مث ملا متت ملكة ذلك املقطعات واألراجيز الصغرية، حي ا اإلبل، ويعدون  دون 
.الشعر فيهم، واتسعت أغراضه أمامهم، نوعوا األوزان وأطالوا القوايف

وهناك طبقة من الرواة غلبت عليهم رواية الشعر على ما سواه من رواة الشعر
العلوم العربية، فاشتغلوا جبمع شعر عرب اجلاهلية وغريهم ودونوه أو حفظه. وهم غري 
الذين خيتص كمل راو منعهم بشاعر فيكون راوية. وقد علمت من كالمنا عن شعراء 

م كانو كثريين، عددنا منهم مائة وبع ض املائة، وهم أكثر من ذلك لضياع اجلاهلية أ
م يف  أخبار الباقني منهم يف أثناء ظهور اإلسالم، بسبب كثرة من قتل منهم ومن روا

احلرب والغزو على عهد الرسول ص م والراشدين.
فلما احتاج املسلمون يف صدر اإلسالم اىل معرفة معاين األلفاظ يف التفسري 

رب وأمثاهلم واقواهلم بال ختصيص. مث غلب على والقراءة، عمدوا اىل مجع أشعار الع
بعضهم مجع الشعر، وعلى البعض اآلخر شواهد النحو او األمثال او رواية اللغة. فأخذوا 

اجلزء الثاين ، جواهر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة العرب، اجلزوء الثاين،جوهراألدبأمحد اهلامشي، ٣
.١٨٥، ص. )٢٠١٠الناشر،جلنة من اجلامعيني(بريوت:
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ا او من مسع عنهم. واملشهور ان أخبار اجلاهلية  ا عن اصحا ا يف أماكنها وينقلو يطلبو
ان مدونا يف صحف عند أهل مل يدون منها شيء قبل اإلسالم. مث ظهر ان بعض ذلك ك

.٤احلرية من أيام املناذرة
اما الشعر العريب ينقسم اىل ثالثة اقسام األوىل شعر امللتزم أو التقليدي هو الشعر 

الذي يتقيد بالوزن والقافية كالشعر امر القيس فقال:
قفانبك من  ذكرى حبيب ومنزل

بسقط اللوى بني الدخول فحومل 
والثانية شعر املرسل أواملطلق هو الشعر الذي حيتفظ باإليقاع دون الوزن وال 
ذوب منتفض  يتقيد بالقافية كالشعر فطي سعيد قال: فبدالنا مثال الصنم وتلفت ا

املثال ٥العروق. والثالثة شعر احلر اواملنثور هوالذي ال يلتزم بوزن اصطالحي وال قافية
نثور فقال الشعر :بالشعر املوزون واللفظ امل

أرى الناس يف األخالق أهل ختلق
وأخبارهم شيت فعرف ومنكر

قريبا تدانيهم اذا ما رأيتم 
وخمتلفا ما بينهم حني خترب

التخلق أن يظهر من خلقه خالف ما ينطوي عليه. وفيما عدال "راقتك منهم" أمر: 
وهذا الشعور يف ذلك العصر العرب. ٦صار مرا

الفكرة اجلميلة بتعبري مجيل ومثله أسلوب القرآن الكرمي واحلديث واملقصود به وهو 
النبوي والوصايا واملقامات واخلطب والرسائل واملسرحيات واملقاالت والقصص واحلوار 

الس والشعر األوىل أشهر من العريب معرفة بالعروض.،٧ووصف ا

.١١٢)، ص. ١٩٩٦، بريوت: دارالفكر(،  آداب اللغة العربيةجرجي زيدان، ٤
5 Mas’an Hamid, Ilmu Arudl, (Al Ikhlas: Surabaya: 1995), Hal: 54-61
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ا العرب عن أغراضهم.  وقد وصلت إلينا اللغة العربية هي الكلمات اليت يعرب 
من طريق النقل. وحفظها لنا القرآن الكرمب واألحاديث الشريفة، وما رواه الثقات من 
منثور العرب ومنظومهم.ملا خشي أهل العربية من ضياعها، بعد أن اختلطوا باألعجم، 
ا يف املعاجم (القواميس)، وأصلوا هلا أصوال حتفظها من اخلط. وتسمى هذه األصول  ودو

ا إىل عصمة اللسان والقلم عن العلوم  العربية. فالعلوم العربية هي العلوم اليت يتوصل 
اخلطا. وهي ثالثة عشر علما: الصرف، واإلعراب(وجيمعها اسم النحو)، والرسم، 
والعروض، والقوايف، وقرض الشعر، واإلنشاء، واخلطابة، وتاريخ األدب، ومنت اللغة، 

.العلوم اآلدب العربيةمنها٨واملعاين، والبيان، والبديع
ن النوع الباحث عن هذا القبيل يسمى علم العروض، وما أهم  السلف فيه اال إ

تتبع االوزان اليت عليها أشعار العرب، فال يظنن احد الفضول عند هم يف الباب، من 
ضم زيادة على ما حصروه، ليست يف كالم العرب، فضال على االمام اخلليل بن امحد 

.٩زاخرذلك البحر ال
ان علم العروض وضع دفعة واحدة على يد العامل العريب الفذ اخلليل بن أمحد 
الفراهيدي، فهو مل يتطور كباقي العلوم العربية، عرب الزمن وعلى أيدي العلماء 
واملختصني. ولذلك اختذت مصطلحات هذا العلم شكلها النهائ منذ النشأة األوىل. 

ا كثرة كاثرة بالنسبة اىل ضيق املساحة اليت يشغلها والناظر يف هذه املصطلحات يرى  أ
ا تدل على ترف لغوي توصل إليه  علم العروض ضمن علوم اللغة العربية، كما يرى أ

كالم القصد ١٠علماؤنا العرب القدماء، نظرا اىل شدة إقباهلم على العربية شعرا ونثرا
ليه مبكة زادها اهللا شرفا ولذا يرى وهذا العلم ابتكره اخلليل باهلام من اهللا إواخليال

بعضهم ان تسمية هذا العلم بالعروض

.٧)، ص. ٢٠٠٦، (بريوت: دار الكتاب العلمية، ، جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغاليني٨
٥١٧- ٥١٥)، ص. ١٩٨٧، (دار الكتاب املية: بريوت لبنان،مفتاح العلومأيب يعقوب يوسف، ٩

.٥)، ص. ١٩٩١، (بريوت: دار الكتاب العلمية، املعجم املفصلاميل بديع يعقوب، ١٠
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ال عرتاضها العروض يطلق لغة على معان منها الطويق الصعبة ومنها مكة املشرفة
ويطلق الصطالحا على معان املناسب منها هنا انه العلم االت وهو علم . وسط البالد

ا صحيح اوازن الشعر وفسادها وما يعرتيها من الزحافات والعلل. باصول يعرف 
، وقيل العروض هو يطلق ١١وموضوعه الشعر العرىب من حيث هو موزون بأوزان خمصوصة

لغة على الطريق الصعبة و على اخلشبة املعرتضة وسط البيت من الشعر وحنوه، وعلى 
يطلق مكة املشرفة ال اعرتاضها وسط البالد وعلى السحاب الرقيق وعلى الناقة الصعبة، و 

ا الشعر ،١٢اصطالحا على هذا العلم اآليت تعرفه وعلى امليزان أى التفاعيل اليت يوزن 
معاين العروض لغة على الناحية وعلى الطريق يف عرض اجلبل، وعلى فحوى الكالم 
ومعناه، كما تطلق على مكة واملدينة أيضا. وقيل مسي هذا العلم عروضا ألن الشعر 

ا صحيح اوزان .١٣يعرض عليه، اي يقابل به وقيل العروض هو علم بأصول يعرف 
،علم العروض هو علم تعرف به ١٤الشعر وفاسدها وما يعرتيها من الزحافات والعلل

, وعلم الوزن الشعر حبسن الكلمات.١٥صحة أوزان الشعر العريب حني تعرض عليه
قواف اي مجعها القوايفان العروض والقوايف يتصال بينهما يف الشعر العريب، اما 

وهو علم يعرف به احوال او اخراالبيات الشعرية من حيث ما وراء العنق، وتعريفها
وحكمه الندب اواالباحه و فئدته القيسيعرض هلا وواضعه مهلهل بن ربيعة خال امرئ 

االخرتاز عن اخلطا ىف القافية مث هي مجع قافية وهي من متحرك قبل الساكنني اىل انتهاء 
وقيل القافية هي من آخر البيت اىل اول متحرك ١٦لكلمة االخرية منهالبيت وقيل هي ا

.٣, (سنقافورة: احلرمني)، ص. املختصر الشاىفحممد الدمنهوري, ١١
.٤، (سنغافورة: احلرمني)، ص.اإلرشاد الشايف،أيب العباس أمحد القنائ١٢
، (دار محيداء للنشر والتوزيع: من ضياء علم العروض والقوايفأيب حممد أمحد ديرايب البنجري، ١٣

.١)، ص. ٢٠٠٧بنجرماسني، 
14 Mas’an Hamid, ibit , Hal: 74
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قبل ساكن بينهما، وقول األخر القوايف ان يعرف املقيد واملطلق ماكان رويها ساكنا 
.١٧واملطلق ماكان رويها متحركا مث املردف منها مث املؤسس والواصل واخلروج

عرىب فقولنا كالم جنس الشعر لغة العلم، واصطالحا كالم موزون قصدا بوزن 
يشمل احملدود وغريه وخيرج عنه املركب املوزون الذى وقولنا موزون خيرج الكالم املنثور 
وقولنا قصدا خيرج ماكان وزنه اتفاقيا اى مل يقصد وزنه فال يكون شعرا كآيات شريفة 

ا قرآنا وذكرا كقوله تعاىل " لن تنالو  ا بل قصد كو ا اى مل يقصد وز ا الرب حىت اتفق وز
ا على وزن جمزو الرمل املسبغ فال تكون شعرا الستحالة الشعرية  تنفقوا مما حتبون" فا

. ١٨على القرآن
تعريف الشعر هوالكالم الفصيح املوزون املقفى املنبعث عن عاطفة واملثري لعاطفه 
ويتميز على النظم باخليال واالنفعال, غري ان النظم ليس له من السحر واجلمال ما

للشعر التقليد, الذي يتميز جبمال النغم يف حركات االيقاع ووقفاته ويف مشاعر 
، وقيل الشعر عبارة عن كالم موزون مقفى، وألغى بعضهم لفظا: املقفى، ١٩وانفعاله

وقال: ان تقفية، وهي القصد اىل  القافية ورعايتها، ال تلزم الشعر، لكونه شعرا بل ألمر 
ة او قصيدة، او القرتاح مقرتاح، وإال فليس للتقفية معىن عارض، ككونه مصرعا، او قطع

.٢٠غري انتهاء املوزون، وأنه أمر ال بد منه، جار من املوزون جمرى كونه مسموعا
والوزن الشعري ايقاع جيري على فرتات حتديدها حبور الشعر الستة عشر، وينشأ 

طفال اىل الشعر عنه انسجام وتوافق هو مصدر اجلمال ومبحث السرور لذا مال اال
ميلهم اىل املوسيقى، فهم يطربون بااليقاع املوسيقي كما يطربون بااليقاع الصويت 

.١)، ص. ٢٠١٣، ، (مرتافورا: موتيارا علمعلم القوايفحممد شكري أنوس،١٧
.٢٠، ص. أيب العباس أمحد القنائ، مرجع السابق١٨
.١١١، ص. مرجع السابقعابد توفيق اهلامشي ١٩
.٥١٥، ص. ، مرجع السابقأيب يعقوب يوسف٢٠
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، ٢١سيمعونه من اآللة املوسيقية أو من الشعر الفنائي أو التمثيلي أو اخليايل أو النشيد
ة الشعراء جعلوا الشعر املهم مناسبة من نغام الوزن اىل طرف القوايف البيت الشعر.وطريق

صطلحات يف القصيدة إلحذار اخلطاء يف فهم املوضوع السابق فحدد الباحث امل
هي الشعر مدحا الشيخ شرف الدين أبو عبد اهللا حممد بن سعيد البوصرييالربدة لإلمام 

شرف الدين أبو عبد اهللا حممد بن إمام حممد البوصريي امسه للنيب صلى اهللا عليه وسلم.
الذهب الاألمحر ونظمه نظم الدر واجلوهر  قصيدته سعيد البوصريي ومما صاغه صوغ

املشهورة بالربدة وامنا اشتهرت بذلك النه ملا نظمها بقصد الربء من داء الفاجل الذي 
اصابه فأبطل نصفه حىت أعجز األطباء رأي النيب صلى اهللا عليه وسلم يف منامه فمسح 

.يف تعليقهبيده عليه ولفه يف بردته فربئ لوقتها كما ذكره الناظم 
ا واليت حقها  وقال بعضهم األوىل أن يقال هلذه القصيدة برأة ألن املؤلف برئ 

ن النيب صلى اهللا عليه أن يقال هلا بردة بانت سعادة اليت هي قصيدة كعب بن زهري أل
ولد البوصريي بقرية "دالص" إحدى .وسلم أجازه عليها بردة حني أنشدها بني يديه

م  ألسرة ١٢١٣من مارس ٧ه٦٠٨يد مصري, يف اول شوال قرى بين سويف من صع
ترجع جذورها إىل قبيلة "صنهاجة" إحدى قبائل الرببر, اليت استوطنت الصحراء جنويب 
املغرب األقصى, ونشأ بقرية"بوصري" القريبة من مسقط رأسه مث انتقل بعد ذلك إىل 

ا القاهرة حيث تلقى علوم العربية واألدب. من سبعة ابيات او كيبتر مسي قصيدة أل
اكثر عليها، ان كان من بيت الواحد مسي مفرد أويتيم، ان كان يرتكب من بيت االثنان 

َفة، ان كان يرتكب من بيت ثالثة أو اربعة أو مخسة و ستة مسي ِقْطَعةْ  .٢٢مسي نـَتـْ
ا وهي مجع حبر  أمساء البحور يعين يف بيان البحور وأمسائها ويف أعرضيها وأضر

على حبار وأحبار أيضا، ومعناه لغة الشق واالتساع أي شققتها، والصطالحا وجيمع 

.١١١، ص.مرجع السابقعابد توفيق ٢١
22 Mas’an Hamid, Ibit, Hal: 184.
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وجه شعر وقيل البحور  التفاعيل املكرر، وتعريف األخري  البحر حاصل تكرار اجلزء ب
.٢٣هو حاصل تكرار اجلزء بوجه شعر

مسي ذلك حبرا ألنه يوزن به ماال يتناهى من الشعر فأشبه البحر الذي ال يتناهى مبا 
وهي وقيل ذلك حبرا ألنه يوزن به ماال يتناهى من الشعر مبا يغرتف منه.هيغرتف من

مخسة عشر على رأي اخلليل، وستة عشر على رأي األخفش وهذا على مااشتهر من 
مث الرجز كامل مث الوافريمث الالبسيط مث مث املديدطويلاوله البحر زيادة البحر املتدارك.

تث مث املتقاربمث السريع مثاهلزج مث ٢٤املنسرح  مث اخلفيف مث املضارع مث املقتضب مث ا

والرمل مث زيادة املتدارك وهو الصحيح ستة عشر.
وقد نظم بعضهم أمسائها على ترتيب ما ذكره العرضون فقال:

طويل مديد فالبسيط فوافري
فكامل أهزاج األراجز أرمال

سريع سراح فاخلفيف مضارع
٢٥قرب لتفضيالفمقتضب جمتث

جاءت أشياء كثرية بزيادة املتدرك وهذا باعتبار املشهور عند فصحاء العرب وإال فقد 
شاذة من البحور.

مشكلة البحث- ب
:حث ان املشكلة هذا البحث وهياومن خلفية البحث فوجد الب

.لإلمام حممد البوصرييل يف قصيدة الربدةو دخزحاف ما-١
.لإلمام حممد البوصرييالربدةقصيدة ل يفو علة دخما-٢

أهداف البحث- ج
أما أهداف هذا البحث وهي:

23Mas’an Hamid, ibit, Hal: 28.
.٦-١)، ص. ٢٠١٣، (مرتافور: موتيار علم،علم العروضحممد شكري أنوس، ٢٤
.٥٧-٥٦أيب العباس أمحد القنائ، مرجع السابق، ص. ٢٥
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لإلمام حممد ابيات الشعر يف قصيدة الربدةيفعددالزحاف و ملعرفة -١
.البوصريي

.لإلمام حممد البوصرييعلى ابيات الشعر يف قصيدة الربدةعددالعلة و ملعرفة-٢
أهمية البحث-د

وللقارئ عامة عن البحر او املوازنة يف لزيادة املعلومات للباحث خاصة -١
إلمام حممد البوصريي.لصيدة الربدة الق

رئ عامة عن اآلداب اللغة العربية.لزيادة اخلربة للباحث خاصة وللقا-٢
للمكتبة جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية لملزيادة املرجع يف البحث الع-٣

ية خاصة.يف قسم تعليم اللغة العرببنجرماسني عامة وللطالب 
أسباب إختيار الموضوع-ه

أما األسباب اليت تسبب الباحث إىل اختيار هذا املوضوع :
وإذا كان العروض الزما للشعر املهم املوهوب من علم العروض زحاف وعلة -١

فإنه يكون أشد لزوما لغريه من الدراسني واملختصصني يف دراسة اللغة العربية 
م لفهم الشعر وقراءته  قراءة صحيحة، والتمييز بني السليم منه فهو أد

.واملختل الوزن
العروض من العلم الوزن الشعر من احد الفنون واآلدب يف الشعراء العربية.-٢
و اللفظي والقوايفعلم العروض طريق يسري لتكوين الشعر اجلميل يف الوزن-٣

واملوازنة على الشعر العريب.
معانيها تكاتف وتكامل.الربدة هي الشعر املشهور حسن األلفاظها و-٤

الدراسات السابقة- و
بعد أن يطالع الباحث دراسات ال موجودة يف املكتبات جبامعة انتساري اإلسالمية 
احلكومية بنجرماسني، لكن يف اإلنرتنيت وقد حبث الباحث عن الدراسات السابقة 

تبها أرحام ذ العنوان املوجودة من طالب اجلامعة حسن الدين الرسالة العلمية اليت ك
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يبحث يف القصيدة الربدة إمام حممد البوصريي يف التحليل العلم القوايف، من الرسالة 
ما  العلمية هذا يبحث من العلم القوايف، القوايف ان يتصل با العلم العروض أل
مبحث العناوين الفرعية من الشعراء هو يبحث القوايف مث يبحث على تفعيالت يف 

لكن مل يبني احلروف حذف على تفعيالت يف األبيات الشعر القصيدة الربدة
الشعر. لكن يف الرسالة العلمية هنا يبحث كثري من العلم القوايف، لكن موجودة 
قليال من العلم العروض بغري يبني التفعيالت على العروض والضرب يف ذلك 

.٢٦الشعر
هيكل البحث-ح

هذا البحث مكون من أربعة ابواب،
املقدمة وهي تتكون من خلفية البحث، والتحديد الإلجرائ، ومشكلة الباب األول 

البحث، وأهدف البحث، وأمهية البحث، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، 
وهيكل البحث.

الباب الثاين اإلطار النظري عن البحر واملوزون وهي تتكون من تعريف حبر وأمثاهلا، 
وتعريف الشعر وأمثاهلا.

مام إليف القصيدة الربدة لزحاف وعلةالباب الثالث حتليل البيانات ومناقشتها عن 
حممد البوصريي اليت متصل بالبحر واملوزون الشعر العريب.

.الباب الرابع اإلختتام وهي تكون من خالصة واإلقرتاحات مع املراجع
منهج البحث-ط

نوع البحث-١
املكتيب، اي مطالعة كتب نوع البحث الذي يسلكه الباحث هو البحث

ذ البحث. املطبوعات بطريق  القراءة والفهم عميقا عما يتعلق 

اجلامعة اإلسالمية حسن الدين ،صيدة بردة إمام البوصريي يف التحليل القوايفق،الرسالة العلمية،أرحام٢٦
)٢٠١٣يف سنة :مكسار(
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ومدخل البحث الذي يستخدمه الباحث هو املدخل النوعي، اي املدخل 
تقدمي الربدة عمال بناحية الشعر.الشعر وهو

تصميم البحث-٢
أما اخلطوات اليت يسلكها الباحث يف عملية البحث،

ذا البحث لتكون مصاوال ادرا للبيانات كالقصيدة مجع الكتب املتعلقة 
ككتاب الكايف وشرحها احملتصر الشايف وكتب أخرى.الربدة

ثانيا تقطع الشعراء يف قصيدة الربدة بتعلق علم عروض زحاف وعلة  بتحليل 
زحاف و علةو انواعحذف يف ابيات الشعروزن و حرف

البيانات ومصادرها-٣
لربدة اليت من الشعر  البيانات احملتاجة إليها يف هذا البحث هي القصيدة ا

ن للفنون العريب.متصل الوز 
ومصادرها هي :

اوال مصدر البيانات األساسية وهي القصيدة الربدة إلمام حممد البوصريي.
ا وكتب العروض والقاموس، اثاني مصدر البيانات الفرعية من الشعر متعلق 

منها:
العروض حملمد شكري بن أنوسعلم.١
علم القوايف حملمد شكري بن أنوس.٢
منت الكايف أليب العباس أمحد بن شعيب القنائ.٣
اإلرشاد الشايف على منت الكايف لسيد حممد الدمنهوري.٤
احملتصر الشايف على منت الكايف لسيد حممد املنهوري.٥
مفتاح العلوم أليب يعقوب يوسف السكاكي.٦
توفيق اهلامشياملوجه العملي لعابد.٧
املعجم املفصل لدكتور اميل بديع يعقوب.٨
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آداب اللغة العربية(اجلزء األول) جلرجي زيدان.٩
جوهرةاألدب(اجلزء األول) ألمحد اهلامشي.١٠
أساليب تدريس اللغة العربية الدكتور راتب قاسم عاشور، الدكتور حممد .١١

فؤاد احلوامدة
أساليب جمع البيانات-٤

لكها الباحث جلمع البيانات بتحديد القصيدة الربدة اليت والطريقة اليت س
يف الشعر عريب، مث حيلل الشعرها باستخدام علم زحاف وعلة تتضمن 

العروض عن البحر واملوزون صحيح او جمزوء صحيح وغري ذلك.
أسلوب تحليل البيانات-٥

يقدم الباحث جمموعة البيانات بأسلوب حتليل الشعر املضمون املوزون، 
تشمل حتليلها اخلطوات اآلتية: و 

اوال التحليل القصيدة الربدة من الشعر بالرجوع إىل البحر والوزون املعني اليت 
جتد يف الشعراء العريب.

واملوزون بالرجوع كتب العلم الزحاف والعلة بالتقطيع الشعر مث حتليل 
العروض اليت تبحث البحر الشعر.
يف الشعراء زحاف وعلةالربدة اليت نبحث مث استنباط النتائج من القصيدة 

مكملة.
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