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 الفصل اخلامس

  اخلامتة 

 اإلستنباطات .أ 
 أو إستنباط وجدت الباحثة نتائج ىذه الرسالة اجلامعيةبعد أن حّللت الباحثة يف 

حتت ادلوضوع تغيريات األوزان يف شعر "ىل يف تذكر أايم الصبا فند" لزىري  البحث ىذا من

 كما يلي: البحثا بن أيب سلمى سأقدم نتائج من ىذ

ىذا الشعر "ىل يف تذكر أايم الصبا فند" حبر البسيط، الوزن يف يستخدم  .ٔ

حبر األخر، والرمز من ليس ىناك ألن  ومجع من األبيات يستخدم حبر البسيط

 بسيط ىو مثانية األجزاء كما يلي:حبر ال

 ُمْستَ ْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن َفاِعُلْن # ُمْستَ ْفِعُلْن فَاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن َفاِعُلنْ 

ىل يف تذكر أايم الصبا فند"  أما تغيريات األوزان العروضية يف ىذا الشعر " .ٕ

 لزىري بن أيب سلمى كما يلي:

 من: الزحاف ادلفرد الذي يتكون .أ 

ذف حرف الثاي قد دخل عليها اخلنب حبيف التفعيلة ُمْستَ ْفِعُلْن  اخلنب (ٔ

 الساكن فصار ُمتَ ْفِعُلْن وتنتقل إىل َمَفاِعُلْن لبساطة النطق هبا. 

 يف التفعيلة األوىل كما يف البيت: .ٔ

 )مثانية تغيريات( .ٖٔ، ٕٔ، ٛٔ، ٚٔ، ٗٔ، ٓٔ، ٘، ٗ

  التفعيلة اخلامسة كما يف البيت:يف .ٕ
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 )مثانية تغيريات( .ٕٕ، ٜٔ، ٚٔ، ٙٔ، ٘ٔ، ٖٔ، ٕٔ، ٚ

مث يف التفعيلة َفاِعُلْن قد دخل عليها اخلنب حبذف حرف الثاي 

 الساكن وىو األلف فصار َفِعُلْن.

 يف التفعيلة الثانية كما يف البيت: .ٔ

ٔ ،ٖ ،ٔٓ ،ٔٗ ،ٔٚ ،ٕٖ ،ٕٙ ،ٕٚ ،ٕٛ ،ٖٓ ،ٖٔ ،

 )إثنا عشر تغيريات( .ٕٖ

 يف التفعيلة الرابعة كما يف البيت: .ٕ

ٔ ،ٕ ،ٖ ،ٗ ،٘ ،ٙ ،ٚ ،ٛ ،ٜ ،ٔٓ ،ٔٔ ،ٕٔ ،ٖٔ ،ٔٗ ،

ٔ٘ ،ٔٙ ،ٔٚ ،ٔٛ ،ٜٔ ،ٕٓ، ٕٔ ،ٕٕ ،ٕٖ ،ٕٗ ،ٕ٘ ،

 )إثنا وثالثني تغيريات( .ٕٖ، ٖٔ، ٖٓ، ٜٕ، ٕٛ، ٕٚ، ٕٙ

 يف التفعيلة السادسة كما يف البيت: .ٖ

ٛ ،ٔٔ ،ٔٗ ،ٔٚ ،ٕٔ ،ٕٖ ،ٕ٘، ٕٙ ،ٕٚ ،ٕٛ ،ٕٜ ،

 . )إثنا عشر تغيريات(ٖٓ

 يف التفعيلة الثامنة كما يف البيت: .ٗ

ٔ ،ٕ ،ٖ ،ٗ ،٘ ،ٙ ،ٚ ،ٛ ،ٜ ،ٔٓ ،ٔٔ ،ٕٔ ،ٖٔ ،ٔٗ ،

ٔ٘ ،ٔٙ ،ٔٚ ،ٔٛ ،ٜٔ ،ٕٓ ،ٕٔ ،ٕٕ ،ٕٖ ،ٕٗ ،ٕ٘ ،

  )إثنا وثالثني تغيريات( .ٕٖ، ٖٔ، ٖٓ، ٜٕ، ٕٛ، ٕٚ، ٕٙ
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ل عليها الطي حبذف احلرف الطّي يف التفعيلة ُمْستَ ْفِعُلْن وقد دخ (ٕ

الرابع الساكن وىو فاء فصار ُمْسَتِعُلْن وتنتقل إىل ُمْفَتِعُلْن لبساطة 

 يف التفعيلة األوىل. ٘ٔالنطق هبا. كما يف البيت 

ادلقطوعة يف التفعيلة ُمْستَ ْفِعُلْن وقد دخل عليها قطع حبذف حرف السابع  .ب 

وىو  سادس احلرف النيسكيف وتد رلموع وىو نون فصار ُمْستَ ْفِعُل وت الساكن

. وكما يف النطق هبا بساطةلالم فصار ُمْستَ ْفِعْل وتنتقل إىل الكلمة مْفُعْوُلْن 

 قي التفعيلة األوىل. ٚالبيت 

القافية ىو أواخر األبيات الشعرية من حيث ما يعرض ذلا أي احلرف من  .ٖ

ك فبل الساكني. ويستخدم القافية يف ىذا الشعر آخر البيت إىل حرف متحر 

"ىل يف تذكر أايم الصبا فند" لزىري بن أيب سلمى منها كلمات القافية 

 وحروفها وحركاهتا وأنواعها وعيوهبا وأمسائها كما يلي: 

 تتكون من كلمات القافية يف ىذا الشعر كما يلي: (ٔ

 .ٜ، ٘ ،ٗمن "كلمة" كما يف البيت:  .ٔ

 ،ٕٗ، ٕٔ، ٜٔ ،ٚٔ،ٙٔ، ٔٔ، ٚمن "كلمتني" كما يف البيت:  .ٕ

  )أحد عشر أبيات( .ٖٔ، ٜٕ، ٕٙ، ٕ٘

، ٓٔ، ٛ، ٙ، ٖ، ٕ، ٔاألخرى" كما يف البيت: وبعض من "كلمة  .ٖ

ٕٔ ،ٖٔ ،ٔٗ ،ٔ٘ ،ٔٛ ،ٕٓ ،ٕٕ ،ٕٖ ،ٕٚ ،ٕٛ ،ٖٓ ،

 )مثانية وعشرين أبيات(. ٕٖ
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 تتكون من حرف القافية يف ىذا الشعر كما يلي: (ٕ

 .ٕٖ-ٔالروي: ىو دال )د( كما يف البيت  .ٔ

 .ٕٖ-ٔالوصل: ىو الواو )و( كما يف البيت  .ٕ

تتكون حركات القافية يف ىذا الشعر يعين اجملرى يف حركة الضّمة )        ُ      (  (ٖ

 .ٕٖ-ٔوكما يف البيت 

 .ٕٖ-ٔمث أنواع القافية يف ىذا الشعر ىو ادلطلقة اجملردة وكما يف البيت  (ٗ

 . ٕٖ-ٔالقافية يف ىذا الشعر ىو ادلرتاقب وكما يف البيت مث أمساء  (٘

 اإلقرتاحات .ب 

حتت ادلوضوع تغيريات األوزان يف شعر "ىل يف تذكر أايم الصبا  الرسالة اجلامعية

 ىذه الرسالة اجلامعية. رجّيا أن يكون )دراسة عروضية وقافية( قند" لزىري بن ايب سلمى

دم ليس من ىذه انحية االقاحث وللسامع وترجو الباحثة للب انفعا ومفيدا للباحثة وللقارء

أو يزيد حتديد  يعين يف ركز البحث الرسالة اجلامعية موضوع أوسع من ىذافحسب ولكن 

    البحث. 

علم يف فهم  و للباحثة فعا للقارءان ىذه الرسالة اجلامعيةوعسى هللا أن جيعل 

  يف الدنيا واألخرية.بو  هللا وينفعنا خاصة يف العلم العروض والقافية، اآلداب

   أمني، أمني، أمني اي رب العادلني.


