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Öz
Bu çalışma, Tehânevî’nin ansiklopedisinde yer alan bilimsel kavramlar
arasında önemli bir ilmî sahaya sahip olan aruz ve kafiye ilmine ait maddeleri ele
almaktadır. Bu çalışmamızda farklı ilimlere ait kavramlar arasına dağılmış aruza
ilişkin kavramları belirledik. Yazarın hayatını ele aldıktan sonra onun genel olarak
bütün kavramların özel olarak da aruz ilmine ilişkin kavramların toplanmasında
izlediği yöntemi ortaya koyduk. İlk önce aruz ilmine ait kavramları alfabetik sıraya
koyduk. Daha sonra söz konusu kavramların sözlük ve terim anlamları, her iki anlam
arasındaki ilişkiye yoğunlaştık. Bu çalışmada asıl gayemiz Tehânevî’nin, bu ilim
konusundaki gayretlerini, bu ilme ait maddeleri hangi kaynaklardan aldığını ve
maddeleri toplamada izlediği yöntemi ortaya koymaktır. Daha sonra sonuç ve
yararlandığımız kaynaklar gelir.
Anahtar kelimeler: Aruz, Kafiye, Araştırma, ansiklopedi, keşşâf, Tehânevî
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Abstract
This research deals with the subjects about prosody and rhyme sciences
which have very significant areas among scientific concepts of the Tahanawe’s
Encyclopedia. The concepts about prosody spread in various sciences were identified
in this study. After studied the biography of the writer, we revealed the methods that
he had followed while gathering all concepts especially prosody. Firstly, the concepts
about prosody were enlisted in alphabetical order. Then we focused on the
relationship between their lexical meanings and lexicology. Our primary purpose on
this study is to indicate from which resources and with which methods the writer
obtained these articles about that subject, and his endeavor on his works. Finally, we
presented the conclusion part and the works cited.
Key Words: prosody, the science of rhyme, research, encyclopedia.

ملخص البحث
 حلقل,تناول هذا البحث جهد التهانوي يف مجع املصطلحات العلمية الواردة يف املوسوعة
 إذ أحصينا املصطلحات من بني مصطلحات الفنون والعلوم,)معريف مهم وهو (علم العروض والقافية
 ومنهجه يف إيراد املصطلحات,ً مث كشفنا عن منهجه يف املوسوعة عموما, فرتمجنا حلياته,األخرى
 مع الوقوف على معاين هذه املصطلحات من حيث,ً وترتيبها ترتيباً ألفبائيا,ًالعروضية خصوصا
 وهدفنا من الدراسة إظهار جهد التهانوي. ومقاربتها مع املفهوم العلمي له,الداللة اللغوية للمصطلح
 مث جاءت اخلامتة لتتضمن. واستقصائه هلا من مظاهنا, وعمن مجع مادته, وطريقة مجعه,يف هذا العلم
. تتلوها أهم املصادر واملراجع اليت أفدان منها,جمموعة من النتائج
) التهانوي, كشاف, موسوعة, البحث, القافية, ( العروض:الكلمات املفتاحية
البحث العروضي يف كشاف اصطالحات الفنون والعلوم للتهانوي
....ومن وااله
َ بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه
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خباايه
العلم ووكشف
اك العلم
إلدرراك
الفتات إلد
مبثابة الفتات
هي مبثابة
فية هي
املعررفية
العلمية للحقول
املصطلحات العلمية
إن املصطلحات
وبعد إن
وبعد
باايه
كشف خ
للحقول املع
للشارعع فيفيهه االهتداء
يتيسر للشار
بذلك الال يتيسر
يعلم بذلك
إذا ململ يعلم
خاصاًاً بهبه إذا
اصطالحاًاً خاص
علٍٍمم اصطالح
لكل عل
إن "" لكل
فيه ,فـفـإن
العيش فيه,
ووالعيش
االهتداء
للقرون األوىل
النصية للقرون
الشخصية النصية
إقامة الشخصية
إىل" إقامة
للباحث إىل"
يق للباحث
وهو ططرريق
دليال"(( ,,))22وهو
فهمه دليال"
إىل فهمه
وال إىل
سبيال وال
إليه سبيال
إليه
األوىل
العلوم ووالفنون"
خمتلف العلوم
يفيف خمتلف
على خمتلف
الدارسني على
العلماء ووالدارسني
بني العلماء
املعريف بني
اصل املعريف
نقطة التالتوواصل
يشكل نقطة
كما يشكل
الفنون"(( ,,))33كما
خمتلف
لغاهتم ومللهم.
لغاهتم
ومللهم.
وحضاررهتا
األمة وحضا
ثقافةفة األمة
خيتزل ثقا
فهو خيتزل
العرب ,فهو
عند العرب,
النقدي عند
املصطلح النقدي
لبنات املصطلح
من لبنات
لبنة من
العروضي لبنة
املصطلح العروضي
املصطلح
هتا
فية.....
الصرفية ووالفلس
النحوية ووالصرفية
البالغية ووالنحوية
القرآنية ووالبالغية
اسات القرآنية
الدرراسات
جانب الد
إىل جانب
املعريف إىل
الفكري وواملعريف
ها الفكري
وعطاءها
وعطاء
....
الفلسفية.
..
ومرجعياهتا الالفك
العروضية ومرجعياهتا
لحات العروضية
للمصطلحات
يفات للمصط
التعرريفات
عن التع
تبحث عن
اسة تبحث
الدرراسة
هذه الد
أن هذه
ظننا أن
ويف ظننا
ويف
فكرريةية
خطني ععرريضني
وفق خطني
تسري وفق
ذلك تسري
ومنهجنانا يفيف ذلك
داللية ,ومنهج
اترخيية أوأو داللية,
لغويةية أوأو اترخيية
مرجعية لغو
أكانت مرجعية
سسوواءاء أكانت
يضني,,
من حيث
ابلشعر من
عالقة ابلشعر
بذلك ماما لهله عالقة
مستبعدين بذلك
بدقة ,مستبعدين
العروضية بدقة,
املصطلحات العروضية
إحصاء املصطلحات
األول :إحصاء
األول:
وظيفتهته
حيث وظيف
بن فارس
لغة الالبن
مقاييس الاللغة
مبعجم مقاييس
استعنا مبعجم
التأصيل إذإذ استعنا
الثاين :التأصيل
ونقده .ووالثاين:
ونعوته ونقده.
صناعته ونعوته
ألفاظ صناعته
وإبداعه ووألفاظ
وإبداعه
فارس
احملاورة مع
منظور ,وواحملاورة
بن منظور,
اللسان الالبن
معجم اللسان
من معجم
الداللية من
عطيات الداللية
استخلصنا املاملعطيات
اللغوية ,مثمث استخلصنا
الناحية اللغوية,
من الناحية
من
مع ماما
التهانوي يفيف موسوعته.
جاء بهبه التهانوي
جاء
موسوعته.
ترمجة التهانوي
ترمجة
التهانوي
صابر الفاروقي
حممد صابر
العلماء حممد
أتقى العلماء
موالان أتقى
بن موالان
حامد بن
حممد حامد
قاضي حممد
بن قاضي
علي بن
شيخ علي
بن شيخ
علي بن
حممد علي
هو حممد
هو
الفاروقي
من أعمال
هبون) من
(هتاين هبون)
تسمى (هتاين
صغرية تسمى
بلدة صغرية
إىل بلدة
نسبة إىل
ابلتهانوي نسبة
يلقب ابلتهانوي
التهانوي(( ..))44يلقب
احلنفي التهانوي
السين احلنفي
السين
أعمال
رضي هللا
وإليهه ––رضي
طاب ,وإلي
اخلطاب,
بن اخل
عمر بن
الفاروق عمر
إىل الفاروق
نسبة إىل
الفاروقي نسبة
ابهلند ,,ووالفاروقي
دهلي ابهلند
حي دهلي
ضواحي
من ضوا
نكر من
مظفررنكر
مظف
هللا
نسبة وفاته,
املؤرخون يفيف نسبة
اختلف املؤرخون
اهلجري(( ,,))55وواختلف
الثامن اهلجري
القرن الثامن
الفاروقيني يفيف القرن
دويلة الفاروقيني
تنسب دويلة
كانت تنسب
عنه --ووكانت
عنه
وفاته,

1/1:
العلوم ,للتهانوي
الفنون ووالعلوم,
اصطالحات الفنون
كشاف اصطالحات
موسوعةكشاف
)) ((22موسوعة
للتهانوي 1/1:

11
للشاهد البوشيخي:
التبيني ,للشاهد
البيان ووالتبيني,
كتاب البيان
ونقدية يفيفكتاب
بالغية ونقدية
مصطلحات بالغية
)) ((33مصطلحات
البوشيخي11 :
(املقدمة) .وينظر
العلوم (املقدمة).
الفنون ووالعلوم
اصطالحات الفنون
كشاف اصطالحات
موسوعةكشاف
)) ((44موسوعة
وينظر ::
.76
العرربية:
املوسوعة الع
ينظر :املوسوعة
(())44ينظر:
بية.76//66 :

األعالم  ,,للزر
األعالم
كشي  .172 /7 :املوسوعة العربية76/6 :
للزر
كشي  .172 /7 :املوسوعة العربية76/6 :
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(الكشاف),
من تسوي
انتهى من
حني انتهى
5511ههــ حني
كتابه (الكشاف),
تسويدد كتابه
عام 5511
حيااااًً عام
كان حي
أنه كان
على أنه
أمجعت على
املصادر أمجعت
أن املصادر
إال أن
ااإال
اردة
كان موسوعي
(*) ,,إذإذ كان
من بني
األشهر من
الكتاب
صطالحات االلوواردة
االصطالحات
يف اال
التأليف يف
موسوعي التأليف
األخرى(*)
مؤلفاته األخرى
بني مؤلفاته
الكتاب األشهر
(اللغوية
شهرة وواسعة؛
حاز شهرة
فيه ,ووبهبه حاز
املختلفة (اللغوية
العلوم املختلفة
ابستيعاب العلوم
موسوعية ابستيعاب
من موسوعية
املعجم من
يتطلب املعجم
اسعة؛ ملاملا يتطلب
فيه,
أنضج هذه
الذي أنضج
هلية ووالطبيعية
اإلهلية
هذه
ايضية )....ووالذي
الطبيعية ووالالررايضية)....
ئية وواإل
اجلززئية
النظرريةية وواجل
املنطقية ووالنظ
الشرعية وواملنطقية
العلمية ووالشرعية
ووالعلمية
املؤلفة
لكتب املؤل
على االكتب
اطالعه على
بية) ,وواطالعه
العرربية),
الفارسية ,ووالع
"األم" ,ووالفارسية,
(اهلندية "األم",
ثالث (اهلندية
بلغات ثالث
فته بلغات
معررفته
هي مع
املوسوعة هي
املوسوعة
فة
اللغات.
هبذه اللغات.
هبذه
ِِ
املتشعبة
الف ااذذةة
الدالالت املتشعبة
يف الدالالت
وخوضه يف
فة ,وخوضه
املعررفة,
اكتساب املع
يف اكتساب
وتوسعه يف
وتوسعه
عقليته الف
بنضج عقليته
التهانوي بنضج
اشتهر التهانوي
اشتهر
ِ
يف
اليت اكتسبها
لالصطالحات اليت
لالصطالحات
اردة يف
املصطلحات الالوواردة
لغات املصطلحات
إىل لغات
ورجوعه إىل
عصرهِه ,,ورجوعه
وعلماء عصر
أساتذته وعلماء
اكتسبها ممنن أساتذته
(**)
األخريةة اليت
الطبعة األخري
أن الطبعة
إال أن
الفنون) ااإال
حات الفنون)
اصطالحات
طبعاته األوىل
يف طبعاته
املسماةاة يف
املسم
موسوعته
األوىل(**) اا
اليت
اف اصطال
(كشاف
(كش
موسوعته اا
ح اققها رفيق العجم وزمالهِ
العنووان
هبذا العن
العلوم) ,هبذا
الفنون ووالعلوم),
اصطالحات الفنون
اف اصطالحات
كشاف
كش
إىل (موسوعة
تغريت إىل
وزمالهِ تغريت
ان
ح اققها رفيق العجم
(موسوعة اا
يف
انت يف
بعدما ككانت
وعلمية بعدما
نسانية وعلمية
ملصطلحات إإنسانية
مفاهيم ملصطلحات
من مفاهيم
حيمله من
مانع" ,ملاملا حيمله
"جامع مانع",
لقارئ أبأبنهنه "جامع
يشعر االقارئ
يشعر
أصبحح
فية ,ووأصب
املعررفية,
احلقول املع
بني احلقول
اضحة بني
التفرقة وواضحة
بدت التفرقة
فقد بدت
احلديث فقد
العصر احلديث
يف العصر
أما يف
بة ,أما
متقارربة,
علومااًً متقا
السابق علوم
السابق
ومفاهيمها.
للمصطلحات ومفاهيمها.
وخصوصيات للمصطلحات
عموميات وخصوصيات
هناك عموميات
هناك
موسوعته
يف موسوعته
للتهانوي يف
العام للتهانوي
املنهج العام
املنهج
ومفرداهتا ٍٍ
هجائي,
الكتاب معجم
الكتاب
برتتيب هجائي,
برتتيب
العلوم ومفرداهتا
مصطلحات العلوم
لفه مصطلحات
فيه ممؤؤلفه
أورد فيه
فين أورد
لغوي فين
موسوعي لغوي
معجم موسوعي
يف
متدرجااًً يف
احلروف ,متدرج
اخر احلروف,
تبعااًً ألألوواخر
ولكن تبع
احلروف ولكن
على احلروف
تتسلسل على
فصول تتسلسل
يف فصول
ابب يف
كل ابب
مادة كل
تب مادة
مثمث ررتب

موسوعة
ينظر :موسوعة
اضي :ينظر:
األرراضي:
أحكام األ
وتفسريه ,ووأحكام
الكرمي وتفسريه,
القرآن الكرمي
تفسري القرآن
يف تفسري
كتاب يف
اآلايت ,ووكتاب
نسق اآلايت,
يف نسق
الغاايت يف
سبق الغاايت
األخرى /سبق
لفاته األخرى/
من ممؤؤلفاته
*) من
)) *)
كشاف
كشاف
192
كشي:
للزر
األعالم:
و
احملققني).
(مقدمة
العلوم:
و
الفنون
اصطالحات
اصطالحات الفنون والعلوم( :مقدمة احملققني) .واألعالم :للزركشي192 :
يف
الثالثة:
اآلستانة.
1116هـ) يف
سنة(سنة(
كانت
الثانية:
اهلند ,و
1161هيفـ) يف
كانتسنة
األوىل:كانت
طبعاتاألوىل:
خبمس طبعات
الكتاب خبمس
حظي الكتاب
(**) حظي
(**)
بريوت
الثالثة:ويف
اآلستانة .و
1116هـ) يف
كانت
الثانية:
اهلند ,و
سنة( (1161هـ)
النهضة
مكتبة
يف
ونشرت
,
ية
ر
املص
القومي
اإلرشاد
و
الثقافة
ارة
ز
و
اف
ر
اش
حتت
م)
1971
(
سنة
كانت
ابعة:
ر
ال
و
صادر.
دار
عن
بريوت
عن دار صادر .والرابعة :كانت سنة ( 1971م) حتت اشراف وزارة الثقافة واإلرشاد القومي املصرية  ,ونشرت يف مكتبة النهضة املصرية,

علي
العجم,
قدمها :رفيق
1997
1997عام
لبنانعامان(شرون
لبنان طبعة
اخلامسة:
البديع ووزمالئه.
بتحقيق:عبدلطفي
املصرية,
انشرون
اخلامسة :وطبعة
البديععبدوزمالئه.
بتحقيق :لطفي
وحققها :ونقل
علي دحروج,
وحققها:
اليت العجم,
م),رفيق
قدمها:
م)( ,اليت
ستنا
ا
در
يف
سنعتمدها
الطبعة
وهي
ينايت,
ز
ج
جور
:
بية
ر
الع
إىل
ية
ز
اإلنكلي
ومن
اخلالدي,
عبدهللا
بية:
ر
الع
إىل
الفارسية
نصوصها
ونقل
دحروج,
نصوصها الفارسية إىل العربية :عبدهللا اخلالدي ,ومن اإلنكليزية إىل العربية  :جورج زينايت ,وهي الطبعة سنعتمدها يف دراستنا هذه؛ ملا متتاز
التصنيف والتحقيق.
التصنيفقاةويف
متتاز به من د
بههذه؛
التحقيق.
من ملادقاة يف
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إيراد املعاين من الداللة اللغوية إىل النقلية ,فالعقلية ,مث العلمية .وقد أورد التهانوي مواد كشافه أو
مصطلحاته ضمن فنني :فن يف األلفاظ العربية وهي األغلب ,وفن يف األلفاظ املعجمية ,مستفيداً
من مصادر ذات لغات متعددة منها (األصول إلقليدس "511ق.م" ,كتاب السياسة ألرسطو
طاليس"535ق.م" ,والشمائل احملمدية أليب عيسى بن حممد السلمي الرتمذي"551هـ" ,واجلامع
الصغري حملمد بن احلسن الشيباين"511هـ" ,والتذكرة للطوسي"165هـ" ,والتوضيح لصدر الشريعة عبيد
هللا احملبويب"141هـ" ,والتلويح للتفتازاين"115هـ" ,وشرح املواقف للجرجاين"156هـ" ,وحاشية الفوائد
الضيائية لعبد احلكيم السيالكويت اهلندي"5661هـ").
لقد زادت مصادر التهانوي على أربعمائة ومثانني مصدراً متنوعاً ما بني العربية واألعجمية
(الفارسية واهلندية واليواننية) ,واجلدير ابلذكر أن التهانوي استقرأ كتب العلماء ,واستخرج تعريفاهتم
لالصطالحات اليت أوردها ,وهو يذكر اسم الكتاب أو املؤلف الذي ينقل عنه ,أو كليهما ,وكذلك
جند التهانوي ينوع مصادره يف النقل للتعريفات اليت ينقلها ملخصاً إايها بطريقة علمية دقيقة.
ويف بعض املواضع يُ ِ
عرف التهانوي املصطلح يف عل ٍم ما ,وبعدها ينقل من إحدى مصادره تعريفاً
ا
هو التعريف الذي أتى به نفسه ,وذلك من قبيل االستشهاد على دقة التعريف ,وهذا ال يعين أنه
انقل فقط ,بل له طريقته اخلاصة يف سرد التعريفات مربزاً رأيه بلفظة (أقول أو قلنا).
ٌ
وهذا القول مقرتن بشواهد متنوعة ,وهي ليست من صنعه وإمنا استعملت يف زمانه ,وتنوعت
إىل شواهد لفظية ومنها (الشواهد القرآنية ,وشواهد احلديث الشريف ,والشواهد الشعرية والنثرية,
والشواهد الصورية).
إن الشواهد القرآنية قد بلغت النصف من شواهده ,وخاصة يف العلوم الشرعية والعربية لتوضيح
املصطلح والتوسع فيه ,اإال أنه مل حيرص على ذكر اآلية والسورة.
اأما شواهد احلديث الشريف ِ
فكرست من أجل إبراز قيمة املصطلح يف علوم الشريعة على وجه
ا
اخلصوص ,مقتبساً إايها من كتب العلماء ,دون أن يهتم بسند الرواية وصحتها.
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اتمة
كما اهتم التهانوي ابلشواهد الشعرية (العربية والفارسية) على السواء ,فمنها ما هي أبيات ا
ومنها ما هو مصرع ,وماا جيلب االنتباه أيضاً ,أنه يستشهد أببيات شعرية عربية وفارسية يف ٍ
آن معاً,
ا
وجند ذلك يف مصطلح (السرقة) بعد تبيان أنواعها ومفاهيمها.
نرى بعد ذلك قلة يف استعمال الشواهد النثرية ,ومنها ما هو مثل عريب ,ومنها ما هو داليل
أمر مستحسن عند املعجميني القدامى واحملدثني.
لتوضيح املصطلح وحتليله ,وهو ٌ
أما التعريف ابلصور والرسوم التوضيحية ,ومنها اجلداول واخلرائط واملخططات البيانية واملعادالت
الكيميائية ,وهي ذات نفع عظيم للقارئ؛ كوهنا أمثلة بصرية ذات دالالت عميقة ,وخاصة فيما
يتعلق ابملعادالت الرايضية واألشكال اهلندسية املتنوعة ,وكذلك لعلم العروض الذي به الدوائر
العروضية للبحور الشعرية.
ترتيب املصطلحات يف املوسوعة
اعتمد التهانوي الرتتيب وفق الطريقة االشتقاقية اليت تراعي اجلذر يف الفن األول بطريقة مباشرة,
إذ يق اِدم اجلذر الواحد ذات الصيغة الصرفية املفردة على صيغة اجلمع فمثالً يق اِدم (األم) على
(األمهات) وهكذا ,ويق اِدم املفردة على املركبة واملعقدة ,فمثالً يق اِدم (البالغة) على (علم البالغة),
و(العروض) على (علم العروض) ,و (التعدية) على (العلة املتعدية) ,وكذا يق اِدم االسم على االسم
املنسوب ,فمثالً يق اِدم (االبتداء) على (االبتدائي) و (التابع) على (التابعي) وهكذا.
أما يف ترتيبه للشروحات فإنه يبدأ ابلتعريف الصويت ,مث يورد بقية التعريفات ,فمثالً يبدأ بتعريف
يغري يف طريقته يف
(الوتد) على أنه أصوات ,مث عروض مث هيئة مث رمل مث تصوف ,اإال أننا جنده ا
أتخري التعريف اللغوي كما يف مصطلح (اخلزل) إذ يورد التعريف الصويت مث العروضي مث خيتم ابلتعريف
اللغوي ,كما ال يرتك التنبيهات والفوائد والتقسيمات يف تعريفه للمصطلحات.
البحث العروضي يف املوسوعة
إن البحث العروضي يف املوسوعة جلي أمام القارئ ,وله فسحة ال أبس هبا من خالل تعريف
مصطلح أو تعليق على ٍ
الشعر ,والتعريف العروضي يبدأ التهانوي غالباً يف إيراد املعىن
بيت من ِا
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اللغوي للمصطلح,
املعىن اللغوي
يورد املعىن
واندراًراً ماما يورد
األخرى ,واند
ابلعلوم األخرى,
عالقة ابلعلوم
يورد ماما لهله عالقة
وبعدها يورد
للمصطلح ,وبعدها
للمصطلح,
للمصطلح,
وعة فيما
املوسوعة
معامل املنهج
أهم معامل
نورد أهم
ميكن أنأن نورد
تقاقه ,ووميكن
اشتقاقه,
يف املصطلح
تصرريف
إىل تص
ابإلشارة إىل
مكتفياًاً ابإلشارة
مكتفي
فيما
املنهج يفيف املوس
املصطلح وواش
النقاط التالية:
خالل النقاط
من خالل
القافية من
العروض ووالقافية
بعلميي العروض
عالقة بعلم
لهله عالقة
التالية:








يقة اليت
الطرريقة
حبسب الط
القافية حبسب
العروض ووالقافية
علمي العروض
مصطلحات علمي
التهانوي مصطلحات
يورد التهانوي
يورد
اليت
انها آنف
ذكررانها
ذك
آنفاًاً..
نطق املصطلحات
ضبط نطق
خالل ضبط
من خالل
الصويت ,من
يف الصويت,
التعرريف
التهانوي يفيف إيإيرراداد التع
حرص التهانوي
حرص
املصطلحات
ابلفتح وسكون
(الوتد) ابلفتح
يقول يفيف (الوتد)
كأن يقول
العروضية,كأن
يفات العروضية,
التعرريفات
الشروع إبيإبيرراداد التع
قبل الشروع
قبل
وسكون
( )6
رمل ,مثمث تصوف
هيئة ,مثمث رمل,
عروضياًاً ,,مثمث هيئة,
الفوقانية ,مثمث عروضي
املثناة الفوقانية,
التاء املثناة
التاء
تصوف(..)6

كتاب (كنز
علىكتاب
العروضي على
للمصطلح العروضي
اللغوي للمصطلح
املعىن اللغوي
التهانوي يفيف إيإيرراداد املعىن
يعتمد التهانوي
يعتمد
(كنز
معروفكيالين).
بن معروف
اخلالق بن
عبد اخلالق
بن عبد
حملمد بن
اللغات حملمد
اللغات
كيالين).
عند أهل
يتلوها عند
بية ,يتلوها
العرربية,
أهل الع
عند أهل
االصطالح عند
يورد االصطالح
منهجه أنأن يورد
من منهجه
كان من
ررمبامبا كان
أهل
بعض املاملوواضع.
ذلك يفيف بعض
من ذلك
العكس من
العجم ,أوأو العكس
العجم,
اضع.
مع ٍ
وتناضره مع
املصطلح وتناضره
تسمية املصطلح
سبب تسمية
يذكر سبب
منهجه أنأن يذكر
من منهجه
كان من
لعلهكان
لعله
معانٍ
معان ععادادةة
وعلوم متنوعة.
وفنون وعلوم
ملعارف وفنون
ملعارف
متنوعة.
للغة الع
تنتمي للغة
اليت تنتمي
املصادر اليت
خالل املصادر
من خالل
يفه من
ويفرق يفيف تعتعرريفه
املصطلح ويفرق
يورد املصطلح
يورد
العربربييةة
بني املفهومني.
االختالف بني
التشابه وواالختالف
أوجه التشابه
ليربز أوجه
أخرى ,ليربز
اترة أخرى,
الفارسية اترة
اترة ,ووالفارسية
اترة,
املفهومني.

من العرب
كل من
اختص بهبهكل
وما اختص
الشعرريةية وما
البحور الشع
أمساء البحور
يورد أمساء
أنه يورد
أيضاًاً أنه
منهجه أيض
ومن منهجه
 ومن
العرب
اضع ععرربيبياًاً؛؛ وذلك
يف املاملوواضع
التعرريف
على التع
سنعتمد على
وحنن سنعتمد
بينهما ,,وحنن
كة بينهما
مشرتكة
العجم ,أوأو مشرت
ووالعجم,
وذلك
لغات واواليت
عدة لغات
من عدة
احد من
طلح الالوواحد
للمصطلح
بني املفاهيم
احلاصل بني
ابك احلاصل
لإلررابك
تالفياًاً لإل
تالفي
ليت
املفاهيم للمص
اضعكثرية
جاءت يفيف مموواضع
جاءت
كثرية..

املصطلحات
معاين املصطلح
كشف معاين
املقارن يفيفكشف
يف املقارن
التعرريف
سلوب التع
لى أأسلوب
التهانوي ععلى
عتمد التهانوي
 ااعتمد
ات
ينتمي لعلم
آخر ينتمي
مصطلح آخر
مصطلح
املصطلح مع
فيقارن املصطلح
احد ,فيقارن
الداليل الالوواحد,
احلقل الداليل
ذات احلقل
ذات
لعلم
مع
ٍٍ

بعدها.
الفنون ووالعلوم:
اصطالحات الفنون
كشاف اصطالحات
موسوعةكشاف
ينظر :موسوعة
)) ((66ينظر:
1621وماومابعدها.
1621 /1
العلوم/1 :
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فه,
العروض ذاته؛ بغية توضيح الفرق بينهما ,فمث
ويعررفه,
الثرمم)) ويع
مصطلح ((الثر
يورد مصطلح
الً يورد
العروض ذاته؛ بغية توضيح الفرق بينهما ,فمثالً
بني
يقارن بني
كذلك يقارن
أخرى ,,ووكذلك
مرة أخرى
الشرت)) مرة
ومع ((الشرت
اخلرم)) ,,ومع
مصطلح ((اخلرم
مع مصطلح
ويقاررنهنه مع
ويقا
() 7
مصطلح (الشرت) و(الثرم) و(اخلرم) يف موض ٍع آخر)7(.
مصطلح (الشرت) و(الثرم) و(اخلرم) يف موض ٍع آخر.
 كما يورد التهانوي التعريفات ألكثر من ِِ
احد,
املعريف الالوواحد,
احلقل املعريف
عامل يفيف احلقل
عامل
 كما يورد التهانوي التعريفات ألكثر من
ويستشهد له مبا استشهد له ِِ
رب
يض
لكن
عائمة
يفات
ر
التع
يرتك
فلم يرتك التعريفات عائمة لكن يضرب
العامل ,,فلم
العامل
ويستشهد له مبا استشهد له
زحافاتٍ
من
ٍ
زحافات
التفاعيل من
تصيب التفاعيل
اليت تصيب
ات اليت
ابلتغيريريات
يتعلق ابلتغي
فيما يتعلق
وخصوصااًً فيما
املثل وخصوص
هبا املثل
هبا
وعلل.
وعلل.

ين
 ومن منهجه أيضاً
الردا
آخررين
علماء آخ
من علماء
ساقها من
علمية ساقها
أبدلة علمية
العلماء ,أبدلة
على العلماء,
الرد على
 ومن منهجه أيضاً ا
أهل
عند أهل
(اخلروج) عند
مصطلح (اخلروج)
عن مصطلح
يكشف عن
فمثالًالً يكشف
الوضع ,فمث
بينهم يفيف الوضع,
فيما بينهم
اختلفواوا فيما
اختلف
بعد
أييت بعد
كل ماما أييت
هو أأ انان كل
األوىل هو
األشعار :األوىل
معيار األشعار:
صاحب معيار
وقال صاحب
يقول"" :وقال
ايف ,يقول:
الالققووايف,
معروف؛
هو معروف؛
معارض ملاملا هو
كالم معارض
وهذا كالم
ف ,وهذا
الردييف,
قبل الرد
من قبل
يعترب من
أن يعترب
الوصل أن
الروي ووالوصل
الروي
كاملة أوأو مبنمبنززلةلة
كلمة كاملة
يكن كلمة
إذا ململ يكن
الروي إذا
بعد الروي
كان بعد
كل ماما كان
هو كل
املشهور هو
أن املشهور
وذلك أن
وذلك
ُّ
اجب
و
ر
أم
هو
ايف
و
الق
يف
اخلروج
ار
ر
تك
رعاية
أن
كما
,
ا
ف
ردي
عد
ي
فال
كلمة فال يُُ ُّ
كلمة
عد رديفاًً ,كما أن رعاية تكرار اخلروج يف القوايف هو أمٌٌر واجب
( )8
الصناعة)"" (..)8
تكميل الصناعة)
منتخب تكميل
(كذا يفيف منتخب
(كذا





مصطلحات
يقول يفيف مصطلحات
كفرعني ,إذإذ يقول
القافية كفرعني,
العروض ووالقافية
بعلمي العروض
التهانوي بعلمي
يؤمن التهانوي
يؤمن
عند
(كذا عند
القافية (كذا
مصطلحات القافية
ويقول يفيف مصطلحات
العروض) ,ويقول
أهل العروض),
عند أهل
(كذا عند
العروض (كذا
العروض
أهل القوايف) ,على الرغم من أن التهانوي يستقي مادته من مصد ٍٍ
احد.
و
ر
أهل القوايف) ,على الرغم من أن التهانوي يستقي مادته من مصدر واحد.
اضحة يفيف
فهي وواضحة
العروضية ,,فهي
وشخصيته العروضية
التهانوي وشخصيته
ثقافة التهانوي
مبصادر ثقافة
يتعلق مبصادر
اأماأماا مماا يتعلق
أن
ميكن أن
ليت ميكن
مصادرها ,واواليت
املتنوعة يفيف مصادرها,
مادهتا ,وواملتنوعة
يرة يفيف مادهتا,
الغززيرة
للمصطلحات الغ
تناوله للمصطلحات
تناوله
اآليت:
التصنيف اآليت:
نصنفها التصنيف
نصنفها

)  (77ينظر :املصدر نفسه641-216/1:
) ( ينظر :املصدر نفسه641-216/1:
) (88ينظر :املصدر نفسه641 /1 :
) ( ينظر :املصدر نفسه641 /1 :
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-5اإلشارة إىل العلم ذاته ,فيقول( :كذا عند أهل العروض ,كذا عند أهل القوايف ,وهو كذا عند
الشعراء).
-5أو أنه ينسبه إىل العرب أو العجم ,فيقول ( :كذا يف بعض رسائل أهل العرب ,كذا عند الفارسية,
أو ما هو مشرتك بينهما).
-3أو أنه يشري إىل ِ
العامل الذي استقى مادته عنه ,قائالً( :كما هو مذهب اخلليل ,كما هو مذهب
ُ
األخفش ,والزخمشري ,وعند ابن األثري كذا ,وقال املولوي عبد احلكيم كذا ,وينقل عن إبراهيم بن
عبد الرمحن ,وابن اخلباز الداين ,والقاضي أبو بكر ,واجلعربي ,وإبراهيم بن عبد الرحيم).
 -4أو أنه يشري إىل املصنف ذاته ,يقول( :كذا يف كشف اللغات ,كذا يف عنوان الشرف ,كذا يف
جامع الصنائع ,كما جاء يف املنتخب تكميل الصناعة ,وقال يف معيار األشعار ,هذا خالصة ما يف
كتاب منهج البيان وحدائق البالغة ,وذكر يف خمزن الفوائد ,وكذا يف املطول).
-1أو أنه يشري إىل ِ
العامل ومصنفه معاً( ,كذا يف رسالة علم العروض لسيفي بنجرائي ,أو كذا يف
ُ
عروض سيفي ,كذا يف كتاب الشرف الوايف يف الفقه والتاريخ والنحو والعروض والقوايف لشرف الدين
ابن املقري ,هكذا ذكر السيد السند يف حواشي العضدي ,وكذا يقول موالان عبد الرمحن اجلامي يف
املطول).
رسالته ,وما ذكره التفتازاين يف ا
املصطلحات العروضية
سنتناول يف هذا احملور أهم املصطلحات العروضية الواردة ِذكُرها يف املوسوعة ,مبتدئني يف الوقوف
على اجلذر اللغوي لكل مصطلح وذلك ابالعتماد على معجم مقاييس اللغة البن فارس اللغوي,
مث نستخرج الدالالت اليت تناظر داللة املصطلح العروضي من اللسان البن منظور ,وأخرياً نتبىن
التعريف العريب الوارد يف املوسوعة.
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االبتداء" :الباء والدال واهلمزة من افتتاح الشيء"( ,)9وداللته فعل الشيء أوالً ,السيد ,البئر(.)10
وعند التهانوي هو الركن األول من املصراع الثاين ,أو هو الزحاف الواقع يف الصدر(.)11
يدل على ٍ
اإلشباع" :الشني والباء والعني ُّ
امتالء يف ٍ
أكل وغريه" ( .)12وعند التهانوي هو عبارة عن
احلركة الدخيلة ,وأكثرها الكسرة وأحياانً الفتحة وأحياانً الضمة .واختالف حركة احلرف الدخيل يف
القوايف اليت ليست مشتملة على حرف الوصل غري جائز ,أما القوايف املشتملة على حرف الوصل
فجائز(.)13
العشي" ( .)14وعند التهانوي
الصاد والالم أساس الشيء ,وما كان من النهار بعد
األصول" :اهلمزة و ا
ِا
هي ما ترتكب منه األركان وهي ثالثة (السبب والوتد والفاصلة)(.)15
اإلضمار" :الضاد وامليم والراء أصالن صحيحان يدل على دقة يف الشيء ,واآلخر على غيبة
وتسرت"( ,)16ويدل على اهلزل والضعف ,السر ,والغياب( ,)17واإلضمار عند التهانوي له ٍ
معان منها:
(متَـ َفا ِعلُن تصبح ُمتـ َفا ِعلُن) والركن الذي فيه اإلضمار يسمى
إسكان الثاين املتحرك من اجلزء ,فـ ُ
مضمراً بفتح امليم(. )18
األفاعيل أو التفاعيل :وهي األجزاء وأصول األجزاء تسمى أصول األفاعيل ,ويرتكب من األصول
(األسباب واألواتد والفواصل) ,وعددها مثانية يف اللفظ ,وعشرة يف احلكم ,اثنان مخاسيان مركبان

) (9مقاييس اللغة :مادة (بدأ)
) (10ينظر :لسان العرب :مادة (بدأ)
11
.11
) ( ينظر :موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم/1 :
.11/1
)(12مقاييس اللغة :مادة (شبع) ,واللسان :مادة (شبع).
13
112/1
) ( ينظر :موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم112/1 :
) (14مقاييس اللغة :مادة (أصل).
15
112
112/1
) ( ينظر :موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم/1 :
) (16مقاييس اللغة :مادة (ضمر)
) (17ينظر :لسان العرب :مادة (ضمر)
18
119/1
) ( ينظر :موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم119/1 :
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هو
األول :ماما هو
قسمني ,األول:
على قسمني,
وهي على
سباعية وهي
وستة سباعية
فاعلن) ,وستة
(فعولن --فاعلن),
جمموع (فعولن
ووتد جمموع
خفيف ووتد
سبب خفيف
من سبب
من
لن,
فاعالتنِِ ,
مستف ِِعع لن,
مستفعلن ,مستف
التن ,مستفعلن,
فاع التن,
فاع
(مفاعيلن ,فاعالتن,
وهي (مفاعيلن,
خفيفني وهي
وسببني خفيفني
وتد وسببني
من وتد
كب من
مركب
مر
))19
(
ٍ
من ٍ
متفاعلن)(.. 19
وفاصلة ص
(مفاعلنت ,متفاعلن)
وهي (مفاعلنت,
غرى وهي
صغرى
جمموع وفاصلة
وتد جمموع
وتد
كب من
مركب
هو مر
الثاين :ماما هو
) .ووالثاين:
مفعوالت).
مفعوالت
ُُ
اآلخر
الضعف ,وواآلخر
وخالف الضعف,
على شش ااددةة وخالف
أحدمها على
يدل أحدمها
متباينان يدل
أصالن متباينان
الياء أصالن
القاف ووالالوواواو ووالياء
اإلقواء"" :القاف
اإلقواء:
))21
(
)
20
(
خري""(ُُّّ ,,)20
موسوعة
ويف موسوعة
املخالفة( ,, 21ويف
العقل وواملخالفة
الش ااددةة ووالعقل
على الش
ويدل على
ويدل
قلة خري
وعلى قلة
هذا وعلى
خالف هذا
على خالف
على
يف
القيد يف
بل القيد
كة ماما ققبل
حركة
هو حر
الذي هو
احلذو الذي
التوجيه وواحلذو
تبديل التوجيه
عن تبديل
عبارة عن
هو عبارة
اهلمزة ,هو
بكسر اهلمزة,
اإلقوواءاء بكسر
التهانوي اإلق
التهانوي
أن
يقتني :أن
بطرريقتني:
فيكون بط
دف فيكون
الردف
الر
كة ماما قبل
حركة
هو حر
الذي هو
احلذو الذي
هذا احلذو
تغري هذا
ألن تغري
متحرك؛ ألن
ها متحرك؛
روييُُّّها
اليت رو
القافية اليت
القافية
قبل اا
خمتلفااًً..
سيكون خمتلف
دف سيكون
الردف
الر
هذا االوقت
ويف هذا
أى ,ويف
أعطى ووررأى,
مثل :أعطى
خمتلف مثل:
حذو خمتلف
حذو
كال القافيتني
يف كال
يكون يف
يكون
القافيتني ٌٌ
لوقت اا
يف
إىل تعتعرريف
التهانوي إىل
ويشري التهانوي
بعيد .ويشري
مثل :بعيد.
الثانية مثل:
يف الثانية
يوجد يف
وال يوجد
قافية وال
يف قافية
احلذو يف
يكون احلذو
أن يكون
هو أن
الثاين :هو
الثاين:
ٍٍ
ونصب ٍٍ
قاص
بني رفرف ٍٍعع
وجر وإوإننقاص
وجر
ايف بني
القووايف
اختالف الق
هو اختالف
اء :هو
اإلقوواء:
عن اإلق
يقول عن
اللغات إذإذ يقول
كشف اللغات
صاحب كشف
صاحب
ونصب اا
))22
(
ٍٍ
البيت(.. 22
عروض البيت
من عروض
حرف من
حرف
()23
الشديدة,
كلمة اا
شيء وتسهيله
متهيد شيء
على متهيد
تدل على
تدل
اهلمزة كلمة
الطاء وواهلمزة
اإليطاء"" :الالوواواو ووالطاء
اإليطاء:
األخذة الشديدة,
وداللته األخذة
وتسهيله""( ,,)23وداللته
))24
(
التهيئة(.. 24
اإلثبات ,التهيئة
اإلثبات,

معرفة
اللفظني معرفة
أحد اللفظني
كان أحد
فإن كان
أقل ,فإن
القبح أقل,
كان القبح
هذا كان
تباعد هذا
كلما تباعد
عيب ,ووكلما
وهو عيب,
لقافية وهو
إعادة االقافية
هو إعادة
هو
))25
(
واآلخر نكرة واختلف املعىن مل يكن
إيطاءً(.. 25
واآلخر نكرة واختلف املعىن مل يكن إيطاءً

19
275275
-229
-112
-229
-112/1
نفسه/1 :
املصدر نفسه:
ينظر :املصدر
)) ((19ينظر:
()19
مادة (قوي)
اللغة :مادة
مقاييس اللغة:
( )15مقاييس
(قوي)

21
(قوي)
مادة (قوي)
العرب :مادة
لسان العرب:
ينظر :لسان
)) ((21ينظر:
22
141
141/1
العلوم/1 :
الفنون ووالعلوم:
اصطالحات الفنون
كشاف اصطالحات
موسوعة كشاف
ينظر :موسوعة
)) ((22ينظر:
23
(وطئ)
مادة (وطئ)
اللغة :مادة
(مقاييس اللغة:
))(23مقاييس

24
(وطئ)
مادة (وطئ)
العرب :مادة
لسان العرب:
(ينظر :لسان
))(24ينظر:
25
194
194/1
العلوم/1 :
الفنون ووالعلوم:
اصطالحات الفنون
كشاف اصطالحات
موسوعة كشاف
ينظر :موسوعة
)) ((25ينظر:
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البْت" :الباء والتاء والراء أصل واحد وهو القطع قبل أن تتمه"((26
 ,))26ويعين االستئصال والقطع,
ر
ٌ ٌ
))27
(
واملعدم واخلاسر(. 27

بسكون التاء املثناة الفوقانية هو اجتماع احلذف والقطع ,واحلذف " إسقاط السبب اخلفيف من
آخر اجلزء" ,والقطع "إسقاط ساكن الوتد اجملموع وتسكني متحركه" والركن الذي وقع فيه البرت يقال
له األبرت مثل :فـعولُن تصبح فع((28
. ))28
َ
َُ

البَ رحر" :الباء واحلاء والراء ُِمساي البحر حبراً الستبحاره وهو انبساطه وسعته ,واستبحر فالن يف العلم
ي كثري((29
.))29
وتبحر الراعي يف رع ٍ

الشعر ,والبحر
ابلفتح وسكون احلاء املهملة ,هي قطعة من الكالم املوزون املشتمل على ٍ
نوع من ِا
جنس وحتته عدد من األنواع ,والبحر العروضي مركب من أر ٍ
سم ٍ
كان ,واألركان من أصول ,واألصول
ٌ
ا ُ
ثالثة هي (السبب والوتد والفاصلة).
والبحر املكون من تكرار رك ٍن و ٍ
احد يس امى البحر املفرد ,والبحر املكون من تكرار ركنني أو أكثر
فهو البحر املركب ,وعدد البحور املفردة واملركبة تسعة عشر حبراً :الطويل واملديد والبسيط والوافر
والكامل واهلزج والرجز والرمل واملنسرح واملضارع واملقتضب واجملتث والسريع واجلديد والقريب
واخلفيف واملشاكل واملتقارب واملتدارك.
ويشري التهانوي إىل أن من بني هذه البحور التسع عشرة ,مخسة حبور األوىل وهي (الطويل واملديد
والبسيط والوافر والكامل) هي خاصة ابلشعر العريب .وقلاما ينظم العجم هبذه البحور حبجة أهنا غري
مالئمة لطباعهم ,وهناك ثالثة حبور خاصة ابلشعر الفارسي وال تقع يف شعر العرب وهي (اجلديد
والقريب واملشاكل) ,و اأما األحد عشر حبراً الباقية فهي مشرتكة بني الشعراء العرب والعجم.

26
(برت)
مادة (برت)
اللغة :مادة
مقاييس اللغة:
)) ((26مقاييس
27
(برت)
مادة (برت)
العرب :مادة
لسان العرب:
ينظر :لسان
)) ((27ينظر:

28
151/1
العلوم151/1 :
الفنون ووالعلوم:
اصطالحات الفنون
كشاف اصطالحات
موسوعةكشاف
ينظر :موسوعة
)) ((28ينظر:
29
(حبر)
مادة (حبر)
اللغة :مادة
(مقاييس اللغة:
))(29مقاييس
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غري
حاف غري
فيه ززحاف
الذي فيه
البحر الذي
سامل ,,ووالبحر
يقال لهله سامل
الزحاف يقال
من الزحاف
اخلايل من
البحر اخلايل
أن البحر
إىل أن
التهانوي إىل
شري التهانوي
كما ييُُشري
كما
))30
سامل((.. 30
سامل
د ,وهو امتداد الشيء يف عرض أو غري عرض"((31
,,))31
اح ٌدٌ ,وهو امتداد الشيء يف عرض أو غري عرض"
أص ٌلٌل وواح
الطاء أص
السني ووالطاء
الباء ووالسني
البسيط "" :الباء
البسيط:
))32
(
السرور(.. 32
ل ,السرور
التهلُّلُّل,
السري ,الته
التنزه ,السري,
القبول ,التنزه,
وداللته القبول,
وداللته

ويستعمل
البحور
تني ,ويستعمل
فاعلن ممررتني,
مستفعلن فاعلن
فاعلن مستفعلن
مستفعلن فاعلن
وهو مستفعلن
ابلعرب ,وهو
املختصةة ابلعرب,
من البحور
حبر من
هو حبر
هو
املختصا
ا
))33
(
الضرب(.. 33
العروض ووالضرب
خمبون العروض
خمبون
أبيات,
البيت" :الباء والياء والتاء
وبيوت ووأبيات,
بيت وبيوت
بيت
الشمل يقال,
وجممع الشمل
املأوى ,...وجممع
وهو املأوى,...
احد وهو
أصل وواحد
يقالٌٌ ,
أصلٌ
البيت" :الباء والياء والتاء ٌ
على ٍٍ
خمصوص
شرط خمصوص
شرط
املعاين على
احلروف وواملعاين
األلفاظ وواحلروف
جممع األلفاظ
ألنه جممع
التشبيه ألنه
على التشبيه
بيت على
بيت
البيت الشعري
يقال البيت
ومنه يقال
ومنه
الشعري ٌٌ
))34
(
الوزن""(.. 34
وهو الوزن
وهو
األنسان
وردت أغلبها
يفات وردت
التعرريفات
وهذه التع
وهذه
فيه األنسان
يسكن فيه
الذي يسكن
البيت الذي
داللة البيت
تبطت داللة
التهانوي ,إذإذ ااررتبطت
عند التهانوي,
أغلبها عند
اتماًاً,,
الدائرة يسمى بيتا
املشتق منه البيت الشعري ,والبيت مبعىن املصراعني إن استوىف نصفه نصف
اتما
يسماى بيتاًً ا
املشتق منه البيت الشعري ,والبيت مبعىن املصراعني إن استوىف نصفه نصف الدائرة ا
يكن
الدائرة يسمى بيتا معتدال ,والبيت الوايف ما كان
استوىفككلالاههُ كل
وإن
إن ململ يكن
البيت إن
اء ,ووالبيت
األجززاء,
اتم األج
اتما
يسماى بيتاًً معتدالًً ,والبيت الوايف ما كان ا
كلا الدائرة ا
وإن استوىف ُ ا
ِِ
مثل
عروضه قافية فهو
يف
االستعماالل مثل
أصل االستعم
العروض يفيف أصل
كانت العروض
إن كانت
مقافافىى إن
فهو مق
كانت فهو
وإن كانت
ت ,وإن
مصمت,
مصما
يف عروضه قافية فهو ا
وإال فهو املصرع((35
..))35
الضرب اا
املصرع
الضرب
وإال فهو اا

115-159 /1
العلوم /1 ::
115-159
الفنون ووالعلوم
اصطالحات الفنون
كشاف اصطالحات
موسوعةكشاف
ينظر :موسوعة
)) ((30ينظر:
31
(بسط)
مادة (بسط)
اللغة :مادة
مقاييس اللغة:
)) ((31مقاييس
32
(بسط)
مادة (بسط)
العرب :مادة
لسان العرب:
ينظر :لسان
)) ((32ينظر:
30

115
-159 //1
العلوم1 ::
الفنون ووالعلوم
115
-159
اصطالحات الفنون
كشاف اصطالحات
موسوعةكشاف
ينظر :موسوعة
)) ((33ينظر:
34
(بيت)
مادة (بيت)
اللغة :مادة
مقاييس اللغة:
)) ((34مقاييس
35
121-121
-121 /1
العلوم/1 ::
الفنون ووالعلوم
121
اصطالحات الفنون
كشاف اصطالحات
موسوعةكشاف
ينظر :موسوعة
)) ((35ينظر:
33
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أصل واح ٌد مطرد ,وهو شيء يسفل يف إطافة( ,)36وداللته التبخرت,
التَ رذييل(" :الذال والياء والالم) ٌ
الزايدة ,الطول(.)37
حرف
ذكره التهانوي حتت مصطلح (اإلذالة) املرادف للتذييل ,اليت يراد هبا زايدة على آخر اجلزء ٌ
يسمى ُمذاالً بضم امليم(.)38
ساكن إذا كان آخره وتداً جمموعاً ,واجلزء الذي فيه اإلذالة ا
()39
جر الثوب ,الركض,
أصل واحد ا
َ
يدل على سعة ووفور"  ,وداللته :ا
الْتفيل" :الراء والفاء والالم ٌ
()40
اإلرخاء ,األمحق ,اإلرسال" .

زايدة سبب خفيف على تفعيلة ُمتَـ َفا ِعلُن فتصبح متفاعلن تن ,وأبدلت بـ (متفاعالتن) ,وكذلك
ِ
ويسمى مرفالً.
فَاعلُن تصبح فاعلن تن ,وأبدلت بـ (فاعالتن) ,ا
الت رسبيغ" :السني والباء والغني أصل صحيح ُّ
يدل على متام الشيء"( ,)41وداللته :الكمال ,اإلطالة,
ٌ
االتساع(.)42
هو زايدة حرف ساكن يف السبب اخلفيف الذي يف آخر اجلزء ,فـ (فَاعِ َالتُن تصبح فَاعِ َالتُن ن
ِ
يسمى مسبغاً(.)43
وابدلت بـ (فَاع َال َاتن) ,واجلزء الذي فيه التسبيغ ا

)36
 (36مقاييس اللغة :مادة (ذيل)
37
) ( 37ينظر :لسان العرب :مادة (ذيل)
38
452452
-111
-111/1
العلوم/1 :
) (38ينظر :موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم:
)39
 (39مقاييس اللغة :مادة (رفل)
40
) (40ينظر :لسان العرب :مادة (رفل)
)41
 (41مقاييس اللغة :مادة (سبغ)
)42
 (42ينظر :لسان العرب :مادة (سبغ)
43
411411
-416
-416/1
العلوم/1 :
) (43ينظر :موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم:
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()44
ُّ
التفرق ,االنتشار,
أصل يدل على انتشار يف الشيء"  ,وتعين ا
الت رشعيث" :الشني والعني والثاء) ٌ
التمييز(.)45

هو أن يقطع الوتد اجملموع وال يكون اإال يف اخلفيف واجملتث.
التصريع" :الصاد والراء والعني واحد ُّ
يدل على سقوط شيء إىل األرض( ,)46وداللته الشدة ,اجملون,
احللم ,الغدة والعشي"(.)47
وينقل التهانوي عن أبن األثري أن التصريع هو من أنواع السجع على القول جبراينه يف النظم-
وهذا عند الشعراء -اإال أنه جعل العروض مقفاة تقفية الضرب(.)48
يدل على ٍ
وإابنة ش ٍ
صرم ِ
صحيح واح ٌدُّ ,
يء عن شيء"(.)49
أصل
ٌ
الت رقطيع" :القاف والطااء والعني ٌ
هو عبارة عن وزن الكالم مبيزان أحد حبور الشعر املقررة املعروفة ,فكلاما طابق وزن أحد البحور
كالم غريُ موزون.
كالم موزون ,وما مل يطابق وز َن حب ٍر من البحور فهو ٌ
فهو ٌ
ولعدد احلروف واحلركات والسكنات هلا اعتبار يف التقطيع  ,وخصوصية بعض احلروف كأن
يكون أصلياً أو زائداً ,وخصوصية احلركة كالفتحة والضمة والكسرة ليست معتربة ,ولكن مكاهنا
مهم .وكل حرف يتل افظ به فهو معترب وإن مل يُكتب ,فنون التنوين تكتب ألهنا حمسوبة(.)50

) (44مقاييس اللغة :مادة (شعث)
) (45ينظر :لسان العرب :مادة (شعث)
) :(46مقاييس اللغة :مادة (صرع)
) (47ينظر :لسان العرب :مادة (صرع)

422
العلوم-424/1:
) (48ينظر :موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم/1:
422
-424
) (49مقاييس اللغة :مادة (قطع)
((49
1669
مصطلح(الوزن):
وينظر:مصطلح
,499وينظر:
العلوم,499 /1 ::
الفنون ووالعلوم
1669
(الوزن)/1/1:
اصطالحات الفنون
كشاف اصطالحات
موسوعةكشاف
ينظر :موسوعة
 ))25ينظر:
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يدل على مقابلة الشيء ,والوجه مستقبل كل شيء"(,)51
أصل واح ٌد ا
الت روجيه" :الواو واجليم واهلاء"ٌ ,
ويفيد التشابه ,واالستقبال ,واحمليا واإلشراف(.)52
هو حركة ما قبل الروي يف القافية املقيدة ,أو هو عبارة عن سكون ما قبل حركة الروي ,وتكرار
التوجيه جتب مراعاته يف القوايف ,وع اده التهانوي عيباً من عيوب القافية( ,)53دون أن يذكر السبب.
الث رزم :مل أجد له جذراً لغوايً .
ابلزاي املعجمة عند أهل العروض هو اجتماع اخلرم والقبض ,فإن كان يف فعولن فهو ثزم (وهو
ويسمى أثزم) ,ويف مفاعيلن فهو
حذف الفاء والنون من فعولن ليبقى عول فينقل إىل فعل ا
(شرت) (.)54
الث لرم" :الثاء والراء وامليم أصل ،وهو تشرم يقع يف طرف الشيء كلثمة تكون يف طرف اإلانء(,)55
وداللته الكسر"(.)56
ويعين حذف فاء(فعولن) فيبقى(عولن) ويوضع موضعه (فَـعلُن) ,والركن الذي فيه الثلم يسمى أثلم,
اإال أن التهانوي يشري إىل أن (الثلم) يقابله (اخلرم) عند عروض أهل العرب ,وهو إسقاط أول متحرك
مرة أخرى نقالً عن جامع الصنائع ,إذ إن
من الوتد اجملموع إذا كان اجلزء صدر البيت ,مث يشري ا
اخلرم والثلم :مها حذف املتحرك فتصبح مفاعيلن مفعولن ,وفعولن فعلن(( )57وال خيفى ما يف هذه
العبارات من التخالف.

51
 (51مقاييس اللغة :مادة (وجه)
)
52
52
) ( ينظر :لسان العرب :مادة (وجه)

53
216
216 /1
 (53ينظر :موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم/1 :
)
54
54
)
216
/1
العلوم:
و
الفنون
اصطالحات
كشاف
موسوعة
ينظر:
(
216 /1

55
 (55مقاييس اللغة :مادة (ثلم)
)
56
56
) ( ينظر :لسان العرب :مادة (ثلم)
219
الفنونووالعلوم:
اصطالحاتالفنون
كشافاصطالحات
موسوعةكشاف
ينظر:موسوعة
(( ))2276ينظر:
العلوم219 //11:
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ب" :اجليم والباء يف املضاعف أصالن :أحدمها القطع ,والثاين جتمع الشيء" ((58
.))58
اجلَ ُّ
هو حذف السببني من(مفاعيلن) فيبقى (مفا) ,والركن الذي فيه اجلب يسمى جمبواب ((59
.))59
ً
ُّ ا
اجلدع" :اجليم والدال والعني أصل واحد ,وهو جنس من القطع يقال جدع أنفه جيدعه جدعا"" ((60
.))60
ً
َر
ٌ ٌ
ا
َََ
ُُ
ٌ

من(مفعوالت :فَاع,
حي ,يبقى
ُ
ابلفتح وسكون الدال املهملة ,هو حذف السبب والساكن ا
ويضعون مكانه فَـعل؛ ألنه فاع ال معىن هلا وغري مستعمل ,والركن الذي وقع فيه اجلدع يقولون:
اجملدوع((61
.))61
اجلزء :ابلفتح مصدر جزأ الشيء :قسمه ,وهو من أمساء الرجال أيضا((62
.))62
ً
َر
ا
ا

يسمى جمزوءاً.
ويف املوسوعة هو حذف الضرب والعروض من البيت ,والبيت الذي وقع فيه اجلَزء ا
وأصل البحر املقتضب(مستفعلن
مفعوالت أربع مرات) وهو ال يُستعمل اإال جمزوءاً يف شعر
ُ
العرب((63
.))63
ب عن املاء :اكتفت((64
ابلرط ِ
.))64
اجل رزء :واجلزء (ابلضم والفتح) ,مصدر جزأت األبل ُّ

ويسمى ركناً أيضاً .واألصول هي (السبب والوتد والفاصلة)
وعند التهانوي هو ما يرتكب من األصول ا
وجيمع الكل قوهلمَ :مل أ ََر َعلَى ظَه ِر َجبَ ٍل َمسَ َكةٌ.

58
(جب))
(جب
اللغة :مادة
مقاييس اللغة:
)) ((58مقاييس
مادة اا
59
241
241/1
العلوم/1 :
الفنون ووالعلوم:
اصطالحات الفنون
كشاف اصطالحات
موسوعة كشاف
ينظر :موسوعة
)) ((59ينظر:
)75
(29
مادة (جدع)
اللغة :مادة
مقاييس اللغة:
( ) مقاييس
(جدع)
61
221
221/1
العلوم/1 :
الفنون ووالعلوم:
اصطالحات الفنون
كشاف اصطالحات
موسوعة كشاف
ينظر :موسوعة
)) ((61ينظر:
62
159
159/1
الكالم/1 :
بتثليث الكالم:
األعالم بتثليث
إكمال األعالم
ينظر :إكمال
)) ((62ينظر:

63
226
226/1
العلوم/1 :
الفنون ووالعلوم:
اصطالحات الفنون
كشاف اصطالحات
موسوعة كشاف
ينظر :موسوعة
)) ((63ينظر:
64
115
115/1
الكالم/1 :
بتثليث الكالم:
األعالم بتثليث
إكمال األعالم
)) ((64إكمال
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وتسمى أيضاً التفاعيل واألصول ,وهي مثانية يف اللفظ وعشرة يف احلكم ,ا
ا
وتسمى فواصل وأركاانً
))65
((65
وتسمى أبصول األفاعيل أيضاً. ....
وأجزاء ,ا
اجلَ ُّم" :اجليم وامليم يف املضاعف له أصالن ,األول كثرة الشيء واجتماعه ,والثاين عدم السالح"
((66
 .))66واملعىن اللغوي الذي ذكره التهانوي يعين ترك ركوب اخليل ,ويف االصطالح هو اجتماع العقل
((67
.))67
واخلرم
يشذ منه
أصل ُّ
يدل على القطع واخل افة والسرعة ,ال ُّ
احلَ ُّذ" :احلاء والذال ٌ
()69
()68
شيء( ,)68وداللته القطع ,اخل افة ,الذكاء(.)69

يف العروض العريب هو إسقاط الوتد اجملموع من متَـ َفا ِعلُن فتصبح متَـ َفا ,والقصيدة تسمى حذاء
ُ
ُ
ا
()70
وهذا من البحر الكامل(.)70
((71
ِ
وتدل على القطع ,التسوية ,الرمي ,اإلسقاط
.))71
احلَ رذف :حذف الشيء قطعه من طرفه ,ا

هو إسقاط السبب اخلفيف من آخر اجلزء ,فبقي من َم َفاعِيـلُن مفاعي ,ووضع موضعها
((72
فعولن
.))72

65
275
-229
الفنون ووالعلوم:
اصطالحات الفنون
كشاف اصطالحات
موسوعة كشاف
ينظر :موسوعة
 ))65ينظر:
275
-229 /1
العلوم/1 :
((

66
مادة (جم
اللغة :مادة
مقاييس اللغة:
 ((66مقاييس
(جم))
))
67
67
265
-279
/1
العلوم:
و
الفنون
اصطالحات
كشاف
موسوعة
ينظر:
(
)) ( ينظر :موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم265 -279 /1 :
68
مادة (حذ
اللغة :مادة
مقاييس اللغة:
 ((68مقاييس
(حذ))
))
69
مادة (حذ
العرب :مادة
لسان العرب:
ينظر :لسان
)) ((69ينظر:
(حذ))

711
العلوم711/1/1:
الفنونووالعلوم:
اصطالحاتالفنون
كشافاصطالحات
موسوعةكشاف
ينظر:موسوعة
)(70ينظر:
)(70
71
مادة (حذف)
العرب :مادة
لسان العرب:
ينظر :لسان
 ((71ينظر:
(حذف)
))
72
711
الفنون ووالعلوم:
اصطالحات الفنون
كشاف اصطالحات
موسوعة كشاف
ينظر :موسوعة
)) ((72ينظر:
711/1
العلوم/1 :
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يدل على القطع واخلفة والسرعة ال ِ
يش ُّذ منه شيء ,فاحلذ ,القطع
احلَ رذو( :احلاء والذال) أصلٌ واح ٌد ا
ُّ
ِ
لقص ذنبها( ,)73ويعين اجلودة ,التقدير ,القطع,
واألحذ :املقطوع الذنب ,ويقال للقطاة ُحذاء ا
القسمة ,املساواة بني شيئني ,اهلدية(.)74
وعند أهل القوايف هو حركة ما قبل الردف ,وهي مساوية حلركة التأسيس يف اللزوم ومساوا ذلك
حذواً(.)75
احلَ رشو" :احلاء والشني وما بعدمها معتل أصلٌ واح ٌد ,ورمبا مهز فيكون املعنيان متقاربني أيضاً ,وهو
أن يودع الشيء وعاء ابستقصاء ,يقال :حشوته أحشوه حشواً" ( ,)76وداللته الظاهر ,الباطن,
األمعاء ,االمتالء(.)77
وعند أهل العروض هو" الركن األوسط من املصراع"( ,)78مث يورد التهانوي مصطلحاً خاصاً مسااه
(احلشو يف العروض) وهو األجزاء املذكورة بني الصدر والعروض وبني االبتداء والضرب من
البيت(.)79
يدل على ِ
اخلَبل" :اخلاء والباء والالم أصل واح ٌد ُّ
فساد األعضاء( ,)80ومن دالالته االضطراب,
ر
ٌ
" ()81
القطع ,الفساد ,الشيطان .
هو اجلمع بني اخلنب والطاي ,فتصري ُمسَتـفعِلُن َمَتـ َعلُن أو فَـ َعلَ ُنت ,كما يف حبر البسيط(.)82

73
 (73مقاييس اللغة :مادة (حذ)
)
74
74
) ( ينظر :لسان العرب :مادة (حذ)
75
)
745
/1
العلوم:
و
الفنون
اصطالحات
 (75ينظر :موسوعة كشاف
745 /1
76
) (76مقاييس اللغة :مادة (حشي)
77
)
 (77ينظر :لسان العرب :مادة (حشي)
78
767
767/1
)(78موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم/1 :
79
761
761/1
) (79ينظر :املصدر نفسه/1 :

80
 (80مقاييس اللغة :مادة (خبل)
)
81
81
) ( ينظر :لسان العرب :مادة (خبل)
82
)
619
/1
العلوم:
و
الفنون
اصطالحات
 (82ينظر :موسوعة كشاف
619 /1
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اخلَرْب( :اخلاء والباء والنون) أصل واح ٌد ُّ
يدل على قبض ونقص ,يقال خبنت الشيء إذا قبضته(,)83
ٌ
()84
ومن دالالته التقلُّص ,الوعاء .
هو إسقاط الثاين الساكن من اجلزء ,فحذف السني من ُمستَـفعِلُن تصبح ُمتَـفعِلُن ,واجلزء الذي
يسمى خمبوانً(.)85
يدخل عليه اخلنب ا
اخلَررب" :اخلاء والراء والباء أصل ُّ
يدل التثلُّم والتنقيب( ,)86ومن دالالته أيضاً التخريب ,اهلدم,
ٌ
الشق ,الثقب" (.)87
ُّ
ِ
ِ
وهو اجتماع اخلرم و ُّ
الكف ,وهو حذف امليم والنون من َم َفاعيـلُن فيصري َم َفاعيلُ ويستعمل بدالً
عنها َم َفعُو ُل ,ويقال للركن الذي وقع فيه اخلرب أخرب(.)88
ضرب من االقتطاع" (ُّ ,)89
ويدل على التش اقق ,القطع,
اخلَررم" :اخلاء والراء وامليم كلمة واحدة ,وهو ٌ
الثقب ,الكذب(.)90
هو اسقاط أول متحرك من الوتد اجملموع إذا كان اجلزء صدر البيت ,أي اخلرم هو ذهاب فاء
فعولن وميم مفاعيلن ,والركن الذي أصابه اخلرم يقولون له أخرم(.)91

) (83مقاييس اللغة :مادة (خنب)
) (84ينظر :لسان العرب :مادة (خنب)

85
619
619/1
) ( ينظر :موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم/1 :
) (86مقاييس اللغة :مادة (خرب)

) (87ينظر :لسان العرب :مادة (خرب)
641
641/1
) (88ينظر :موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم/1 :
) (89مقاييس اللغة :مادة (خرم)
) (90ينظر :لسان العرب :مادة (خرم)
641
641/1
) (91ينظر :موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم/1 :
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اخلروج" :اخلاء والراء واجليم أصالن وقد ميكن اجلمع بينهما األول :النفاذ عن الشيء ,والثاين:
اختالف لونني" ( ,)92ومن دالالته البعث ,العبد ,الزينة ,الطهور ,التفوق ,اإلصالح(.)93
حترك ,وهذه احلركة راجعة إىل الوصل.
وهو أحد حروف املد واللني الذي يكون بعد الوصل إذا ا
وال يتحرك من حروف الوصل اإال اهلاء ,واخلروج هو حركة حرف الوصل هذا(.)94
اخلَرزل" :اخلاء والزاي والالم" أصل واح ٌد ُّ
قطعتهُ,
يدل على االنقطاع والضعف ,يقال خزلت الشيءُ ,
ٌ
ف" (.)95
واخنزل فالن َ
ض ُع َ
هو اجتماع اإلضمار مع الطي ,فمتفاعلن تصري ُمتـ َفعِلُن(. )96
اخلَرزم" :اخلاء والزاي وامليم أصل واح ٌد ُّ
يدل على انثقاب الشيء" (  ,)97ومن دالالته السري الدقيق,
ٌ
االلتقاء ,املعارضة ,االنقياد(. )98
ويف العروض العريب اخلزم ابلزاي املعجمة ,زايدة تلحق أول البيت تسقط يف التقطيع ,وذلك اإما
حبرف كالواو يف قوله:
وإذا أنت جازيت امرأ السوء فعله

أتيت من األخالق ما ليس راضيا

وإما حبرفني كقد يف قوله:
ا
قد فاتين اليوم حديثك ما لست مدركه

92
 (92مقاييس اللغة :مادة (خرج)
)
93
)
 (93ينظر :لسان العرب :مادة (خرج)

94
641/1
 (94ينظر :موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم/1 :
641
)
95
95
) ( مقاييس اللغة :مادة (خزل)

)(96
641/1
) (96ينظر :موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم/1 :
641
97
 (97مقاييس اللغة :مادة (خزم)
)
98
98
) ( ينظر :لسان العرب :مادة (خزم)
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قوله:
يف قوله:
كنحن يف
أحرف كنحن
بثالثة أحرف
وإماا بثالثة
وإم
اا
بن عبادة
سعد بن
ج سعد
اخلزرج
سيد اخلزر
قتلنا سيد
حنن قتلنا
حنن
عبادة

طئ ففؤؤاده
فلم ُُخيخيطئ
بسهمني فلم
رميناه بسهمني
رميناه
اده

قوله::
يف قوله
شدد يف
كاشدد
أحرف كا
بعة أحرف
وإماا أبأبرربعة
وإم
اا

ِِ
مالقيكا
ك
املوت مالقيكا
للموت إإ اانن املوت
للموت
حياززميميك
شدد حيا
ااُُشدد

وال جتزع من ِِ
اديكا
حل ببوواديكا
إذا حل
املوت إذا
املوت
وال جتزع من

له:
كقووله:
قبيح كق
األول قبيح
غري األول
يف غري
اخلزم يف
وواخلزم
حقد
وآخره ُُ
حقد
جهل وآخره
جهل
الفخر ااأو
الفخر
أولهله ٌٌ

الكل ِِمم
ال ووالكل
األقووال
تذكرت األق
إذا تذكرت
إذا

((99
..))99
صحيحااًً
اخلليل الال ييرراهاه صحيح
بينما اخلليل
أجازه ,بينما
اخلزمم ووأأنهنه أجازه,
يف اخلز
األخفش يف
أي األخفش
التهانوي ررأي
ينقل التهانوي
مثمث ينقل
()100
ِ
الذكاء,
الرززانة
الثقل ووالر
خيالف الثقل
شيء خيالف
وهو شيء
اح ٌٌدد ,,وهو
أصل وواح
أصل
اخلاء ووالفاء
يف"" :اخلاء
ااخلخلََِففيف:
التوقد ووالذكاء,
وداللته :التوقد
انة"" ( ,,)100وداللته:
الفاء ٌٌ
((101
الطاعة
..))101
الطيش ,الطاعة
الغضب ووالطيش,
االستهانة ,الغضب
االستهانة,

أهل
ند أهل
الثاين :ععند
املنهوك ,ووالثاين:
الشعر املنهوك,
وهو الشعر
ايف وهو
القووايف
أهل الق
عند أهل
األول :عند
للخفيف ,األول:
معنيان للخفيف,
التهانوي معنيان
يذكر التهانوي
يذكر
اتما ,وأييت جمزوء
العروض ,وهو اسم لبحر شعري وزنه فاعالتن مستفعلن فاعالتن
إذا كان
مكررةرة إذا
مكر
كان اا
اتماًً ,وأييت جمزوءًً
العروض ,وهو اسم لبحر شعري وزنه فاعالتن مستفعلن فاعالتن اا
فيبقى منه (فاعالتن مستفعلن)((102
..))102
فيبقى منه (فاعالتن مستفعلن)

99
644
-641
644
-641/1
العلوم/1 :
الفنون ووالعلوم:
اصطالحات الفنون
كشاف اصطالحات
موسوعة كشاف
ينظر :موسوعة
)) ((99ينظر:
100
(خف))
مادة (خف
اللغة :مادة
مقاييس اللغة:
)) ((100مقاييس
101
(خف))
مادة (خف
العرب :مادة
لسان العرب:
ينظر :لسان
)) ((101ينظر:
)102
622
الفنون ووالعلوم:
اصطالحات الفنون
كشاف اصطالحات
موسوعة كشاف
ينظر :موسوعة
 ((102ينظر:
622/1
العلوم/1 :
)
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الدخيل" :الدال واخلاء والالم مطرد منقاس وهو الولوج يقال دخل يدخل دخوالً" ( ,)103وداللته:
سوء الطريقة ,سوء السرية ,الباطن الفاسد(.)104

املتحرك املتوسط بني الروي والتأسيس ,والدخيل الزم بغري عينه فإن لزم
عند أهل القوايف هو احلرف ا
هو عينه كان لزوم ما ال يلزم ,ويسمى ٍ
حينئذ املتفق(.)105
ا
الر َجز" :الراء واجليم والزاي أصل ُّ
يدل على اضطراب" ( ,)106ودالالته العذاب ,االضطراب,
ٌ
(.)107
ال اداء
وتسمى قصائده
حبر من حبور الشعر مشرتك بني العرب والعجم ,ووزنه مستفعلن ست مرات ,ا
هو ٌ
يسمى راجزاً شاعراً.
أراجيز ,واحدهتا أرجوزة ,وقائله ا
واخلليل مل يعد هذا النوع من الشعر وإن وافق قول النيب (صلى هللا عليه وسلم) من الرجز املنهوك
يف قوله " :أ ََان النِيب الَ َك ِذب ،أ ََان ابن عب ِد املطلِب"( ,)108وكذا يف املشطور " :هل أن ِ
ت اإال اصبِ ٌع
ُّ
ُ َ
َ
ُ
)
109
(
ت ,وِيف سبِي ِل الْل ما لَ ِق ِ
ِ
مقصود ِبه .اأما ما وقع
كالم موزو ٌن
يت" ؛ أل ان ِا
ٌ
الشعر عند أهله ٌ
َ
َد ُمي َ َ
ِ
سمى شعراً ,وخرج بذلك كثري من آايت القرآن الكرمي
موزوانً اتفاقاً ال عن قصد من املتكلام فإناه ال يُ ا
اليت جاءت موافقة هلذا النغم(.)110

) (103مقاييس اللغة :مادة (دخل)

) (104ينظر :لسان العرب :مادة (دخل)
611
611/1
) (105ينظر :موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم/1 :
) (106مقاييس اللغة :مادة (رجز)
) (107ينظر :لسان العرب :مادة (رجز)

()1174
احلديث()1174
15رقمرقماحلديث
15/4
) (108صحيح البخاري/4 :

()1151
احلديث()1151
11رقمرقماحلديث
11/4
) (109املصدر نفسه/4 :
142
-144
142
-144/1
) (110ينظر :موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم/1 :
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((111
,))111
يدل على إتباع الشيء ,فالرتادف والتتابع"
أصل واحٌد مطرد ,ا
الر ردف" :الراء والدال والفاء ٌ
((112
ومد دالالته أيضاً :التتبع ,املؤخرة ,الكفل والعجز ,اخللق
.))112

وهي حرف م اٍد ولني يكون قبل الروي ,وال شيء بينهما .وجيوز يف الردف دخول الواو على الياء
والياء على الواو ,وال جيوز دخول األلف عليهما ,وجيوز دخول الضمة على الكسرة ,والكسرة على
الضمة ألهنما أختان ,وال جيوز أن تدخل فتحة عليهما ,فإن دخلته فهو شاذ.
((113
ٍ
تسمى ُمرَدفَة بسكون الراء وفتح الدال
.))113
والقافية املشتملة على ردف ا
"" ((114
س" :الراء والسني أصل واح ٌد ُّ
يدل على الثبات
 ,))114وداللته :اإلصالح والفساد ,االبتداء,
الر ُّ
ٌ
((115
.))115
السارية ,الثبات

وهو حركة ما قبل حرف التأسيس ,وهذه احلركة هي (الفتحة) ,فمىت ما تكرار التأسيس يف
((116
القوايف فالرس أيضاً يلزم تكراره ضرورة (فهو حركة من حركات القافية)
.))116
((117
الرَمل" :الراء وامليم والالم أصل ُّ
يدل على رقةٌ يف الشيء ,بنظام بعضه إىل بعض ,اهلرولة"
,))117
ٌ
((118
))118
ومن دالالته أيضاً :السرعة يف املشي ,موت الزوج ,نفاد الزاد ,الرتقيق .

حبره أو سداسياً ,وقائل
الرمل بفتحتني يطلق على معنيني ,األول :هو الشعر اجملزوء رابعياًكان ُ
و ُ
فشبِاه ابلرمل يف الطواف .والثاين :يطلق على حبر من
يسمى رامالً؛ ألنه قصر على األول ُ
ذلك ا
اتماً وهو
مرات ,ومل يُستعمل عروضه ا
البحور املشرتكة بني العرب والعجم ,ووزنه فاعالتن ست ا

111
مادة (ردف)
اللغة :مادة
مقاييس اللغة:
 ((111مقاييس
(ردف)
))
112
112
مادة (ردف)
العرب :مادة
لسان العرب:
ينظر :لسان
)) (( ينظر:
(ردف)
113
122
الفنون ووالعلوم:
اصطالحات الفنون
كشاف اصطالحات
موسوعةكشاف
ينظر :موسوعة
 ((113ينظر:
122 /1
العلوم/1 :
))
114
114
اللغة :مادة
مقاييس اللغة:
)) (( مقاييس
(رس))
مادة ا
(رسا
115
العرب :مادة
لسان العرب:
ينظر :لسان
 ((115ينظر:
))
(رس))
مادة ا
(رسا
116
129/1
الفنون ووالعلوم:
اصطالحات الفنون
كشاف اصطالحات
موسوعةكشاف
ينظر :موسوعة
 ((116ينظر:
العلوم129/1 :
))
117
مادة (رمل)
اللغة :مادة
مقاييس اللغة:
 ((117مقاييس
(رمل)
))
118
118
مادة (رمل)
العرب :مادة
لسان العرب:
ينظر :لسان
)) (( ينظر:
(رمل)
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البحر
هذا البحر
كان هذا
وألن أأرركان
احلصري؛ وألن
نسيج احلصري؛
هو نسيج
اللغة هو
يف اللغة
مل يف
الرمل
الرمل؛ ألأل اانن الر
حبر الرمل؛
ويقال لهله حبر
ع ,ويقال
ومررببااع,
س وم
مس ااددس
مس
ٍ
عن ٍ
بينها
فيما بينها
نسجت فيما
قد نسجت
األواتد قد
األسباب وواألواتد
كأاامنمناا األسباب
وتدين ,ووكأ
بني وتدين,
وسببان بني
سببني ,وسببان
بني سببني,
وتد بني
وتد
عبارة عن
عبارة
))119
((119
الكف وواالقطع
الكف
وزحافاته :اخلنب
اخليوط .وزحافاته:
اسطة اخليوط.
ينسج ببوواسطة
الذي ينسج
كاحلصري الذي
كاحلصري
لقطع ..
اخلنب وو ُُّّ
الكالم
يف الكالم
صرف يف
العطش مثمث ييُُصرف
ف العطش
خالف
فاألصل ماما خال
منه ,فاألصل
يشتق منه,
اح ٌٌدد يشتق
أص ٌٌلل وواح
الياء أص
وي"" ::الالرراءاء ووالالوواواو ووالياء
الروي
الر
))120
"" ((120
االعتدال ووالغلظة,
ابملاء ,االعتدال
التزود ابملاء,
االستسقاء ,التزود
العطش ,االستسقاء,
ضد العطش,
وداللته ضد
 ,,وداللته
يروى منه
حلامل ماما يروى
حلامل
الغلظة,
منه
()121
الساقي
الساقي(..)121
تكررارار
وجيب تك
ميمية ,وجيب
أو ميمية,
المية أو
قافية المية
فيقال قافية
إليه ,فيقال
نسب إليه,
القصيدة ووتتُُنسب
عليه القصيدة
بىن عليه
الذي تتُُبىن
احلرف الذي
هو احلرف
هو
املبد
النون وواأللف
اللني ووالنون
حرف املامل اادد وواللني
املبدلةلة
إال حرف
روايايًً ااإال
يقع رو
احلروف يقع
ومجيع احلروف
القصيدة .ومجيع
أبيات القصيدة.
كل أبيات
يف كل
الروي يف
الروي
األلف ََ
حرف
كان حرف
وهو ماما كان
مقيياادد وهو
نوعان :مق
الروي نوعان:
روي ,ووالروي
فهو روي,
عداها فهو
وما عداها
فصلت ,وما
على ماما فصلت,
اهلاء على
املبدلةلة وواهلاء
املبد
وواهلمزة
اهلمزة ََ
الروي ساكناً وال يتصل به حرف الوصل ,والثاين :مطلق الذي يتصل به حرف الوصل((122
.. ))122
الروي ساكناً وال يتصل به حرف الوصل ,والثاين :مطلق الذي يتصل به حرف الوصل
" ()123
اح ٌدد ُُّّ
املشي,
ضي ققُُدم
االندفاع وواملاملضي
على االندفاع
يدل على
يدل
أصل
احلاء ووالفاء
اي وواحلاء
حاف"" ::الالززاي
الزحاف
الز
وداللته :املشي,
دمااًً" ( ,,)123وداللته:
أصل وواح ٌ
الفاء ٌٌ
ُُ
))124
((124
االنسحاب ..
السرعة ,االنسحاب
الثبات ,السرعة,
العدو ,الثبات,
إىل العدو,
حاف إىل
الزحاف
الز

احففااًً وغري
اح
تغري
كن الذي
الركن
لذلك الر
ويقال لذلك
نقص ,ويقال
أو نقص,
ايدة أو
كن اإمإماا ببززايدة
الزحاف هو تغيري يقع يف الركن
وغري
تغري ُُممزز ََ
الذي اا
الزحاف هو تغيري يقع يف الر ا
يف العروض
وقع يف
إذا وقع
ابتداءً ..ووأمأماا إذا
سامل ,فإذا كان الزحف واقعا يعين يف الصدر فيقال له  :ابتداء
فيسمىى
العروض فيسم
سامل ,فإذا كان الزحف واقعاًً يعين يف الصدر فيقال له ً :
سائل عروض
بعض ررسائل
يف بعض
ئع ,اأمأماا يف
فصال .وإذا كان يف وسط البيت مسوه اعتداال ,هذا يف جامع الصنائع,
عروض
فصالًً .وإذا كان يف وسط البيت ََمسوهُُ اعتداالًً ,هذا يف جامع الصنا ا

119
161
161/1
العلوم /1 ::
الفنون ووالعلوم
اصطالحات الفنون
كشاف اصطالحات
موسوعة كشاف
ينظر :موسوعة
)) ((119ينظر:
)120
(روى)
(120مقاييس
مادة (روى)
اللغة :مادة
(مقاييس اللغة:
)
121
)121
(روى)
مادة
العرب:
لسان
ينظر:
(
) ( ينظر :لسان العرب :مادة (روى)

122
199
-191
199
-191/1
العلوم/1 :
الفنون ووالعلوم:
اصطالحات الفنون
كشاف اصطالحات
موسوعة كشاف
ينظر :موسوعة
)) ((122ينظر:
123
مادة (زحف)
اللغة :مادة
مقاييس اللغة:
 ((123مقاييس
(زحف)
))
124
)124
(زحف)
مادة
العرب:
لسان
ينظر:
(
) ( ينظر :لسان العرب :مادة (زحف)
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ملعاقبة ماما بعده,
زوحف ملعاقبة
العججزز ماما زوحف
أهل العرب زحاف الصدر ما زوحف ملعاقبة ما قبله ,وزحاف الع
بعده,
أهل العرب زحاف الصدر ما زوحف ملعاقبة ما قبله ,وزحاف ََ
125
قبله ماما بعده(
ملعاقبة ماما قبله
زوحف ملعاقبة
فني ماما زوحف
الطررفني
وزحاف الط
وزحاف
.)125
بعده(
).
العذذب,
الزالل :الع
املاء الزالل:
ك ,وواملاء
حترك,
حتر
وزل عن مكانه
منقاس يفيف املضاعف,
مطرد منقاس
أصل مطرد
الزلَل" :الزاي والالم أصل
ب,
املضاعف ,اا
وزل عن مكانه اا
الزلَل" :الزاي والالم ٌٌ
()127
((126
االحنرراف
اخلروج ,االحن
أي ,اخلروج,
االنزالق ,ووالالررأي,
القدم االنزالق,
لل يفيف القدم
 ,,))126ووالالززلل
االضطرراب
اخلطأ ,وواالضط
الزللةة اخلطأ,
ووالز
اف(..)127
اب""
اخلرم ,وحني
اهلتم وواخلرم,
اجتماع اهلتم
هو اجتماع
االصطالح :هو
ويف االصطالح:
حلم ,ويف
بال حلم,
الفخذ بال
هو الفخذ
لل هو
لغوايايًً للللززلل
معنااًً لغو
التهانوي معن
ويذكر التهانوي
ويذكر
وحني
ُّ ()128
(أزل
فيه الالززلل
تسقط امليم
وقع فيه
الذي وقع
كن الذي
الركن
ويسمىى الر
ويسم
من(مفاع) األهتم يبقى (فاع),
لل ُّ
(أزل))(..)128
تسقط امليم ََ
من(مََفاع) األهتم يبقى (فاع) ,اا

((129
الس ِِاِل" :السني والالم وامليم معظم اببه من الصح
الصحة ,ووالعافية,
على الصحة,
ويدل على
ويدل
الصحةة ووالعافية
ُُّّ ,,))129
العافية,
العافية""
الساِل" :السني والالم وامليم معظم اببه من اا
"" ((131
((130
(السالمة)
مصطلح (الس
يفرد مصطلح
كما يفرد
 ,,))131كما
زحاف فيه
الذي الال زحاف
البحر الذي
هو البحر
السامل هو
"" ..))130ووالسامل
السالمة ووالالربرباءة
السالمة
المة)
فيه
اءة
()132
احلالة األصلية
على احلالة
اجلزء على
"بقاء اجلزء
وهو "بقاء
أيضااًً وهو
أيض
األصلية(..)132
((133
منه الش
انشق منه
انشق
السبب" :السني والباء إن أصل هذا الباب القطع ,مث
ويدل على
ويدل
ُُّّ ,,))133
الشتمتم""
املودةة
على ا
املودا
السَبَب" :السني والباء إن أصل هذا الباب القطع ,مث اا
()134
احلبل ,الوتد
اب ,احلبل,
األبوواب,
املنازل ,األب
يعة ,املنازل,
الذرريعة,
الوصل ووالذ
اج ,الوصل
الزوواج,
اصل ,الز
ووالتالتوواصل,
الوتد(..)134

الثاين :هو
) ,ووالثاين:
ك),
ك
كان حنو
متحركان
فان متحر
وهو ححررفان
الثقيل وهو
السبب الثقيل
على السبب
يطلق على
ل :يطلق
األول:
األو
السبب نوعان,
هو
حنو ((لَلَ ََ
السبب نوعان ,اا
ِِ ()135
مثل (م
ساكن مثل
الثاين ساكن
متحرك ,ووالثاين
األول متحرك,
حرفان األول
وهو حرفان
اخلفيف وهو
ابلسبب اخلفيف
يسمىى ابلسبب
يسم
ما
(منن))(..)135
ما اا

125
952
الفنون ووالعلوم:
اصطالحات الفنون
كشاف اصطالحات
موسوعةكشاف
ينظر :موسوعة
 ((125ينظر:
952 /1
العلوم/1 :
))
126
(زل))
(زل
اللغة :مادة
مقاييس اللغة:
 ((126مقاييس
مادة اا
))
127
مادة (زل
العرب :مادة
لسان العرب:
ينظر :لسان
 ((127ينظر:
(زل))
))
128
951
الفنون ووالعلوم:
اصطالحات الفنون
كشاف اصطالحات
موسوعة كشاف
ينظر :موسوعة
)) ((128ينظر:
951 /1
العلوم/1 :
129
مادة (سلم)
اللغة :مادة
مقاييس اللغة:
 ((129مقاييس
(سلم)
))
130
130
(سلم)
مادة
العرب:
لسان
ينظر:
(
)) ( ينظر :لسان العرب :مادة (سلم)
131
911
الفنون ووالعلوم:
اصطالحات الفنون
كشاف اصطالحات
موسوعةكشاف
 ((131موسوعة
911 /1
العلوم/1 :
))
132
972
املصدر نفسه:
)) ((132املصدر
972 /1
نفسه/1 :

133
مادة (سبب)
اللغة :مادة
مقاييس اللغة:
ينظر :مقاييس
 ((133ينظر:
(سبب)
))
134
مادة (سبب)
العرب :مادة
لسان العرب:
ينظر :لسان
)) ((134ينظر:
(سبب)
135
914
الفنون ووالعلوم:
اصطالحات الفنون
كشاف اصطالحات
موسوعةكشاف
ينظر :موسوعة
 ((135ينظر:
914 /1
العلوم/1 :
))
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السريع" :السني والراء والعني أصل صحيح ُّ
التسرع يف
يدل على خالف البطيء" ( ,)136وداللتهُّ :
ٌ
ٌ
()137
الكالم والفعال ,ش ادة السرعة يف األمور املبادرة .
وهو اسم لبحر من البحور املشرتكة لدى العرب والعجم ,وتفعيالته (مستفعلن مستفعلن
مفعوالت) ُِ
ومساي هبذا االسم؛ ألن األسباب أكثر من األواتد لذا تُنطق بسرعة أكرب ,وال جيوز
ُ
لتحرك آخره ,والزحافات اليت تدخل عليه ستاة هي (الطاي ,اخلنب ,اخلَبل,
اتماً عند العرب ُّ
استعماله ا
الوقف ,الكسف ,الصلم)(.)138
ِ
السناد" :السني والنون وال ادال أصل ُّ
يدل على انضمام الشيء إىل الشيء"( ,)139وداللته :املعاضدة
ٌ
الش ادة ,الرفعة(.)140
واملكانفة ,االعتمادِ ,ا
ِ
ث قبل حرف الروي  ,وذلك إما إبمجاع قافية ُمرَدفة مع قافية
السناد هو عبارة عن كل عيب ُ
حيد ُ
ا
ردفة كأن يكون إحدى القافيتني قوسي واألخرى مخسي ,أو ابجتماع قافية مؤسسة مع غريها
غري ُم َ
كقافية أسلمي مع عامل ,أو ابختالف احلذو إما ابلضم والكسر أو ابلضم والفتح ,أو ابلفتح
والكسر ,أو ابختالف اإلشباع ,أو ابختالف التوجيه(.)141
الشتر ر" :الشني والتاء والراء" أصل ُّ
يدل على خرق الشيء"( ,)142وداللته :االنقالب ,االنشقاق,
ٌ
النقص ,العيب(.)143

) (136مقاييس اللغة :مادة (سرع)
) (137ينظر :لسان العرب :مادة (سرع)
924/1
) (138ينظر :موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم/1 :
924
) (139مقاييس اللغة :مادة (سند)
) (140ينظر :لسان العرب :مادة (سند)

-967/1
) (141موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم/1 :
966966
-967
)(142مقاييس اللغة :مادة (شرت)
) (143ينظر :لسان العرب :مادة (شرت)
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سمىى
شرترت ييُُسم
فيه الالش
الذي فيه
اجلزء الذي
فاعلن ,وواجلزء
تصبح فاعلن,
مفاعيلن تصبح
يف مفاعيلن
القبض يف
بعد القبض
اخلرم بعد
هو اخلرم
العروض هو
أهل العروض
عند أهل
عند
))144
(أشرت)((.. 144
(أشرت)
أصالنُُّّ ,
البعد
على البعد
اآلخر على
الشيء ,وواآلخر
نصف الشيء,
على نصف
أحدمها على
على أحدمها
يدل على
يدل
الطاء ووالالرراءاء أصالن,
الشني ووالطاء
الشططرررر"" ::الشني
الش
))145
(
األخذ"" (.. 145
النصف ,,وواألخذ
فالشطر النصف
اجهة ,فالشطر
وواملاملوواجهة,
ذهب
حبر ذهب
حبر
نصفه ,أو
ذهب نصفه,
بيت ذهب
هو بيت
أو هو
جهة ,أو
من جهة,
هذا من
وشطره هذا
الشعري وشطره
البيت الشعري
نصف البيت
هو نصف
الشطر هو
الشطر
أو ٌٌ
))146
(
مشطور(.. 146
يقال
ٌٌ
الرجز مشطور
مشطور ,ووالرجز
البيت مشطور,
البيت
لذا يقال
أخرى ,لذا
جهة أخرى,
من جهة
نصفه من
نصفه
()147
وداللته:
أي مثله
هذا أي
شكل هذا
هذا شكل
فنقول هذا
املماثلة ,فنقول
اببه املماثلة,
معظم اببه
الالم معظم
الكاف ووالالم
الشني ووالكاف
الش ررككلل"" ::الشني
الش
مثله""( ,,)147وداللته:
))148
(
اب(.. 148
الدوواب
ائم الد
تقيد بهبه ققووائم
الذي تقيد
احلبل الذي
يقة ,احلبل
الطرريقة,
الناحية ,الط
افقة ,الناحية,
الشبه ,املاملووافقة,
الشبه,

ِ
ابلضم,,
اخلنب وو ُُّّ
ال ُُ
ابلضم
ت
تصبح ففََــ َعَعال
فاعالتن تصبح
من فاعالتن
النون من
األلف ووالنون
كحذف األلف
الكف ,,كحذف
الكف
اجتماع اخلنب
هو اجتماع
هو
ت ِاا
))149
(
كان لهله(.. 149
الذي كان
السريري الذي
ذلك الس
يبقى لهله ذلك
تقييده الال يبقى
بعد تقييده
الفرس بعد
يناظر الفرس
يناظر

وهذا
وهذا

أحدمها ُُّّ
على
اآلخر على
الورد ,وواآلخر
خالف الورد,
على خالف
يدل على
يدل
صحيحان ,أحدمها
أصالن صحيحان,
الدال ووالالرراءاء أصالن
"الصاد ووالدال
الص ررددرر" ::الصاد
الص
))151
(
)
150
(
"
الشيء(.. 151
من الشيء
الطائفة من
املقدمة ,الطائفة
األول ,املقدمة,
وداللته :األول,
االنسان"( ,,)150وداللته:
صدر االنسان
صدر
يف العروض العريب والفارسي هو "الركن األول من املصراع األول للبيت الصدر"((152
..))152
يف العروض العريب والفارسي هو "الركن األول من املصراع األول للبيت الصدر"

1551
) (144ينظر :موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم/1 :
) (144ينظر :موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم1551 /1 :
145
(شطر)
مادة (شطر)
اللغة :مادة
مقاييس اللغة:
)) ((145مقاييس

1519
) (146ينظر :موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم-1511 /1 :
) (146ينظر :موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم1519 -1511 /1 :
147
(شكل)
مادة (شكل)
اللغة :مادة
مقاييس اللغة:
)) ((147مقاييس
148
(شكل)
مادة (شكل)
العرب :مادة
لسان العرب:
ينظر :لسان
)) ((148ينظر:
1519
) (149ينظر :موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم/1 :
) (149ينظر :موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم1519 /1 :
150
(صدر)
مادة (صدر)
اللغة :مادة
مقاييس اللغة:
)) ((150مقاييس
151
(صدر)
مادة (صدر)
العرب :مادة
لسان العرب:
ينظر :لسان
)) ((151ينظر:
1565
كشاف اصطالحات الفنون والعلوم/1 :
 (152موسوعة
)152
كشاف اصطالحات الفنون والعلوم1565 /1 :
) ( موسوعة اا
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((153
أصل ُُّّ
إذا استأصلها
أذنه إذا
صلم أذنه
يقال صلم
استئصال يقال
قطع وواستئصال
على قطع
يدل على
يدل
الم ووامليم
الصاد ووالالالم
الصللرمرم"" ::الصاد
الص
,,))153
استأصلها
امليم ٌ
أصلٌ
""((154
القوم ,الشجاعة
قة ,القوم,
الفررقة,
القطع ,الف
وداللته القطع,
وداللته
الشجاعة
..))154

أصلَلَم,
يسمىى أص
الصلملم يسم
فيه الص
الذي فيه
اجلزء الذي
اجلزء ,وواجلزء
آخر اجلزء,
من آخر
املفروق من
الوتَتَدد املفروق
هو سقوط
العروض هو
أهل العروض
عند أهل
عند
م,
سقوط َ
الوَ
العروض الالععرربية
رسائل العروض
هكذا يفيف رسائل
مكانه فَـفَـععلُلُنن ,,هكذا
ويوضع مكانه
التاء َمَمففُعُعوو ,,ويوضع
بضم التاء
والت بضم
والت
من مفع
فيبقى من
فيبقى
بية
مفع ُُ
((155
ووالفارسية
..))155
الفارسية
""((156
النبض وواخلفقان,
وداللته :النبض
 ,,))156وداللته:
وحيمل عليه
يستعار وحيمل
احٌدٌد يستعار
أصل وواح
"الضاد ووالالرراءاء ووالباء
ب" ::الضاد
الضررررب
الض
اخلفقان,
عليه
الباء ٌ
أصلٌ
((157
احلركة
اب وواحلر
االضطرراب
السري ,وواالضط
األمل ,السري,
األمل,
كة
..))157

عجزاًزاً أيض
ويسمىى عج
املصرراعاع الثاين
من املص
األخري من
اجلزء األخري
العجم ,اجلزء
العرب ووالعجم,
شعرراءاء العرب
عند شع
وسكون الالرراءاء عند
ابلفتح وسكون
ابلفتح
أيضاًاً
الثاين ا
ويسما
((158
أحيان أخرى
وقافية يفيف أحيان
وقافية
..))158
أخرى
عند األكثر
وهو عند
النثر وهو
جيوز يفيف النثر
إىل ججووازاز ماما الال جيوز
الداعي إىل
الشعر الداعي
وزن الشعر
حفظ وزن
هو حفظ
الشعرية"" :هو
رورة الشعرية:
الضرورة
الض
األكثر
إىل الزخمشري:
املنسوب إىل
الشعر املنسوب
هو يفيف الشعر
على ماما هو
أمور على
عشرة أمور
عشرة
الزخمشري:
رورة ِاِ
عشر َعَعدد مجلتها
عر عشر
الشعر
ضرورة
مجلتها
الشا
َ
ضَ
ـك
وقصر وإسكا ٌن وحتريـ ـ ـ ـ ُ
َم ٌّد ٌ

قطع وو
وختفيف وتشديـيـ ُـدُـد
صل
ٌ
ٌ
قطعٌ
وو ٌ

ومنع ٍ
تعديد
صرف
ٌ
وصرف مت ُ
ُ

فالقطع هو يف اهلمزة الوصلية فإن األصل فيه الوصل مبا قبله وقد يقطع يف الشعر كما يف مهزة
ابب االفتعال وغريه ,والوصل كما يف اهلمزة القطعية فإن األصل فيه القطع عما قبله ,وقد يوصل يف
الشعر كما يف مهزة ابب األفعال .والتخفيف كما يف احلرف املشدد .والتشديد يف احلرف املخ افف.

153
مادة (صلم)
اللغة :مادة
مقاييس اللغة:
 ((153مقاييس
(صلم)
))
154
154
مادة (صلم)
العرب :مادة
لسان العرب:
ينظر :لسان
)) (( ينظر:
(صلم)
155
1597/1
العلوم/1 :
الفنون ووالعلوم:
اصطالحات الفنون
كشاف اصطالحات
موسوعةكشاف
ينظر :موسوعة
 ((155ينظر:
))
1597
156
مادة (ضرب)
اللغة :مادة
مقاييس اللغة:
 ((156مقاييس
(ضرب)
))
157
مادة (ضرب)
العرب :مادة
لسان العرب:
ينظر :لسان
 ((157ينظر:
(ضرب)
))
158
158
1111/1
العلوم/1 :
الفنون ووالعلوم:
اصطالحات الفنون
كشاف اصطالحات
موسوعةكشاف
ينظر :موسوعة
)) (( ينظر:
1111
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و ُّ
املتحرك .والتحريك يف الساكن.
املد يف األلف املقصورة .والقصر يف األلف املمدودة .واإلسكان يف ا
ومنع الصرف يف املنصرف .والصرف يف غري املنصرف" (.)159
صحيح ُّ
أصل
يدل على فضل وامتداد يف الشيء"( , )160وداللته:
ٌ
الطويل" :الطاء والواو والالم ٌ
ِ
السعة ,الغين ,العلو(.)161
الفضل والقدرة ,ا
مرات) ,ومساي بذلك ألن
سم حب ٍر خم ا
تص ابلعرب ,وهو (فعولن مفاعيلن أربع ا
عند أهل العروض ا ُ
البيت الواحد منه يكون مثانية وأربعني حرفاً ,وال يوجد حبر آخر يصل إىل حد ( )41حرفاً .أو ألناه
ال أييت جمزوءاً وال يكون أبداً أقل من مثانية أركان ,وذلك خبالف البحور األخرى ,اإال أنه أييت
مقبوض العروض(.)162
صحيح ُّ
يدل على إدراج شيء يف شيء حىت يدرج بعضهُ يف ٍ
بعض
أصل
ٌ
الط ُّي" :الطاء والواو والياء ٌ
مث حيمل عليه تشبيهاً"( ,)163وداللته :القطع ,السهولة ,الضمور ,املضي ,السر ,الغياب(.)164
يف الرسائل العربية هو إسقاط الرابع الساكن إذا كان اثين سببه ,والقيد األخري (اثين سببه)
احرتاز عن الرابع الساكن يف ُمس تَـف ِع لُن يف اخلفيف واجملتث ,فإناه ال جيوز ف ِيه الطي ,واجلزء الذي
مطوايً(.)165
يسمى ا
فيه وقع الطاي ا
العجز" :العني واجليم والزاي أصالن صحيحان ُّ
يدل أحدمها على الضعف واآلخر على مؤخرة
َ
)
166
(
الشيء" .

نفسه1112/1:
) (159املصدر نفسه/1:
1112
) (160مقاييس اللغة :مادة (طول)
) (161ينظر :لسان العرب :مادة (طول)

1141/1
) (162ينظر :موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم/1 :
1141
) (163مقاييس اللغة :مادة (طوي)

) (164ينظر :لسان العرب :مادة (طوي)
1141/1
) ( 165ينظر :موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم/1 :
1141
) (166مقاييس اللغة :مادة (عجز)
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()167
وهو عند الشعراء "آخر كلمة من البيت أو الفقرة ويسمى ابلضرب أيضاً.)167( ":

العروض" :العني والراء والضاد بناء مع كثرهتا ترجع إىل أصل واحد وهو العرض الذي خيالف
َ
))169
(
)
168
(
الطول"( ,)168ومن دالالته :اإلعراض ,املقابلة ,التمكن ,االعرتاض ,طرق اجلبل(. 169
ِ
اسم لعل ٍم
هو الركن اآلخر من املصراع األول لبيت ا
الشعر ,وجيمع على األعاريض والعروضات .و ٌ
يوزن به الشعر(170
.)170
يدل على ربط ٍ
شيء بشيء ,يقال :عصب بطنه
صب" :العني والصاد والباء أصل
صحيح واح ٌد ُّ
الع ر
َ
ٌ
ٌ
))172
(
)
171
(
الش ادة ,األعصاب ,عصب الرأس ابلعمامة(. 172
من اجلوع ,فهو احملتاج"( ,)171وداللته ِا
((173
. ))173
عند أهل العروض هو إسكان اخلامس املتحرك من اجلزء فـ( ُم َفا َعلَ ُنت تصري ُم َفا َعل ُنت)
()174
الع رقص" :العني والقاف والصاد أصل صحيح ُّ
يدل على التواء يف الشيء"( ,)174وداللته االلتواء,
ٌ
َ
ٌ
)175
((175
)
اللي ,الصعب اخللق .
ُّ

الكف) ,فمفاعلنت ابلنقص يصري
ب و ُّ
عند أهل العروض هو اجتماع اخلَرُم والنقص ( َ
العص ُ
()176
ت مث ابخلرم يصري فَاعِيل ويوضع مكاهنا َمف ُعول(.)176
َم َفا َعل ُ

167
1172
1172/1
العلوم /1 ::
الفنون ووالعلوم
اصطالحات الفنون
كشاف اصطالحات
موسوعة كشاف
)) ((167موسوعة
)168
مادة (عرض)
اللغة :مادة
مقاييس اللغة:
 ((168مقاييس
(عرض)
)
169
169
مادة (عرض)
العرب :مادة
لسان العرب:
ينظر :لسان
)) (( ينظر:
(عرض)

170
1115
1115/1
العلوم/1 :
الفنون ووالعلوم:
اصطالحات الفنون
كشاف اصطالحات
موسوعة كشاف
)) ((170موسوعة
171
(عصب)
مادة (عصب)
اللغة :مادة
مقاييس اللغة:
)) ((171مقاييس

)172
مادة (عصب)
العرب :مادة
لسان العرب:
ينظر :لسان
 ((172ينظر:
(عصب)
)
173
173
1111
1111/1
العلوم/1 :
الفنون ووالعلوم:
اصطالحات الفنون
كشاف اصطالحات
موسوعة كشاف
ينظر :موسوعة
)) (( ينظر:
()161
(عقص)
مادة
اللغة:
مقاييس
( )164مقاييس اللغة :مادة (عقص)

175
(عقص)
مادة (عقص)
العرب :مادة
لسان العرب:
ينظر :لسان
)) ((175ينظر:
176
1194
-1191
الفنون ووالعلوم:
اصطالحات الفنون
كشاف اصطالحات
موسوعة كشاف
ينظر :موسوعة
 ((176ينظر:
1194
-1191/1
العلوم/1 :
))
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الع رقل" :العني والقاف والالم أصل واح ٌد منقاس مطردُّ ,
يدل معظمه على حبسة يف الشيء ,او ما
َ
ٌ
يقارب احلبسة ,ومن ذلك
العقل وهو احلابس عن ذميم القول والفعل"( ,)177وداللته :احلجر ,النهي  ,احلبس ,اجلمع ,التثبات,
القلب(.)178
ـ(م َفا َعلَ ُنت تصبح ُم َفا َع ُنت(.)179
هو اسقاط اخلامس املتحرك ,ف ُ

ِ
الفاصلَة" :الفاء والصاد والالم ُّ
تدل على متييز الشيء من الشيء وإابنته عنه ,وتفصل األمور:
تتميز"( ,)180وهو احلبل الطويل املشدود إىل وتد بعيد لتمكني اخليمة من الثبات(.)181
يسمى فاصلة صغرى ,وهي كلمة
هي عند أهل العربية تطلق ابالشرتاك على معان .منها ما ا
رابعية أي مشتملة على أربعة أحرف ,الثالثة األوىل متحركة والرابع ساكن حنو َجبَ ٌل ابلتنوين ,ومنها
يسمى فاصلة كربى ,وهي كلمة مخاسية أي مشتملة على مخسة أحرف ,األحرف األربعة األوىل
ما ا
متحركة واخلامس ساكن حنو َمسَ َكةٌ ابلتنوين .مث يقول التهانوي أن إبراهيم بن عبد الرحيم ,جعل
الفاصلة هي ذات أربع حروف بصاد غري منقوطة .والكلمة ذات اخلمس حروف فاضلة بضاد
حرف ز ٍ
منقوطة؛ وسبب ذلك ِ
وجود ٍ
ائد على الفاصلة .كما أن الفضل لغة هو الزايدة (.)182

)177
 (177مقاييس اللغة :مادة (عقل)
178
) ( 178ينظر :لسان العرب :مادة (عقل)
)179
1194 /1
 (179ينظر :موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم/1 :
1194
)180
 (180ينظر :مقاييس اللغة :مادة (فصل)
)181
 (181ينظر :لسان العرب :مادة (فصل)
182
1171 /1
) ( 182ينظر :موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم/1 :
1171
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ومسيت قافية
القفو ,ومسيت
ذلك القفو,
من ذلك
شيء من
إتباع شيء
على إتباع
صحيح على
أصل صحيح
أصل
احلرف املعتل
الفاء وواحلرف
القاف ووالفاء
فية"" ::القاف
الالَقَقارارفية
قافية
املعتل ٌ
ٌٌ
ٌ
((183
تتلوه وتتبعه
أي تتلوه
الكالم ,أي
سائر الكالم,
تقفو سائر
ألهنا تقفو
البيت ألهنا
البيت
الوسط ,الرمي,
العنق ,الوسط,
مؤخرة العنق,
وداللته :مؤخرة
 ,,))183وداللته:
وتتبعه""
الرمي,
()184
التتبع ,االختبار
الضرب ,التتبع,
الضرب,
االختبار(..)184
من االعرب
متنوعة من
مصادر متنوعة
من مصادر
مادته من
مستم ااددااًً مادته
القافية ,مستم
ملصطلح القافية,
كثرية ملصطلح
يفات كثرية
التهانوي تعتعرريفات
يورد التهانوي
يورد
لعرب
القيس:
امرئ القي
قول امرئ
من قول
حومل من
كلفظة حومل
الشعري كلفظة
البيت الشعري
من البيت
األخرية من
الكلمة األخرية
هي الكلمة
األخفش هي
فعند األخفش
العجم ,فعند
ووالعجم,
س:
ومنزل
حبيب
من ذكرى
نبك من
نبك
قفا
قفا ِِ
حبيب ِِ
ذكرى ٍٍ
ومنزل

ِ ((185
))185
وحوم ِل

بني الدخول
اللوى بني
بسقط اللوى
بسقط
الدخول وحومل

مع التحرك
بل مع
وقيل بل
عليه .وقيل
السابقة عليه.
كة السابقة
احلركة
مع احلر
يليه مع
ساكن يليه
أقرب ساكن
إىل أقرب
البيت إىل
آخر البيت
من آخر
غريه من
وعند غريه
وعند
التحرك
الثاين من
وعلى الثاين
البيت ,وعلى
آخر البيت,
إىل آخر
احلاء إىل
كة احلاء
حركة
من حر
املذكور من
البيت املذكور
القافية يفيف البيت
األول القافية
فعلى األول
قبله ..فعلى
الذي قبله
الذي
من
آخر البيت.
إىل آخر
احلاء إىل
احلاء
البيت.
البيت ,ووالتقفية
من البيت,
األخرية من
الكلمة األخرية
هي الكلمة
عنده هي
القافية عنده
أن القافية
احلكيم أن
عبد احلكيم
لوي عبد
عن املاملوولوي
التهانوي عن
وينقل التهانوي
وينقل
التقفية
احلرف األخري.
على احلرف
افق على
هي التالتووافق
هي
األخري.
فالقافية مقيدة.
وإال فالقافية
وإال
فالقافية مطلقة,
متحرككااًً فالقافية
الروي متحر
حرف الروي
كان حرف
إذا كان
الرسائل إذا
بعض الرسائل
عن بعض
ينقل عن
كما ينقل
كما
مقيدة.
مطلقة ,اا
(املرترت ِادِادف,
وهي (امل
الفرس وهي
العرب ووالفرس
إبمجاع العرب
وذلك إبمجاع
اع ,وذلك
مخسة أنأنوواع,
إىل مخسة
التقطيع إىل
ابعتبار التقطيع
تنقسم ابعتبار
القافية تنقسم
أن القافية
كما أن
كما
ف,
()186
حدودها
ايف أوأو حد
القووايف
ب الق
ألقاب
أيضاًاً ألقا
تسمىى أيض
واملتدا ِرك ,واملتكا ِوس ,واملتوات ِر ,واملرتاكِِب) وهذه تسم
ودها(..)186
واملتدا ِرك ,واملتكا ِوس ,واملتوات ِر ,واملرتاكب) وهذه اا

هو ضد
شيء ,,ووهو
وجتمعع يفيف شيء
مأخوذ وجتم
شيء مأخوذ
على شيء
يدل على
يدل
أصل وواح
ض"" ::القاف والباء والضاد أصل
الالَقَقرببض
اح ٌٌدد ُُّّ
ضد
ر
)187القاف والباء والضاد ٌٌ
البسط"(()187
اء,
و
االنز
وداللته:
,
البسط"  ,وداللته :االنزواء,

183
مادة (قفى)
اللغة :مادة
مقاييس اللغة:
 ((183مقاييس
(قفى)
))
184
مادة (قفى)
العرب :مادة
لسان العرب:
ينظر :لسان
)) ((184ينظر:
(قفى)
185
12
القاسم األنباري:
بن القاسم
حممد بن
بكر حممد
أيب بكر
اية أيب
السبع بربروواية
املعلقات السبع
 ((185املعلقات
األنباري12 :
))

186
1191
-1196
الفنون ووالعلوم:
اصطالحات الفنون
كشاف اصطالحات
موسوعةكشاف
ينظر :موسوعة
 ((186ينظر:
1191
-1196 /1
العلوم/1 :
))
187
مادة (قبض)
اللغة :مادة
مقاييس اللغة:
)) ((187مقاييس
(قبض)
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()188
التنازل ,االمتالك
التضييق ,التنازل,
اإلمساك ,التضييق,
اإلمساك,
االمتالك(..)188

كن يسمى
الركن
وهذا الر
فمقبوض َممَفَفااعِعِيـيـلُلُنن َممَفَفاا َععلُلُنن ,,وهذا
كن ,فمقبوض
الركن,
من الر
اكن من
الساكن
هو اسقاط احلرف اخلامس الس
هو
يسمى
َ َ
َ
اسقاط احلرف اخلامس اا
()189
مقبوض
مقبوضااًً(..)189
مداه وهنايته,
الشيء مداه
يبلغ الشيء
أال يبلغ
على ااأال
يدل على
يدل
صحيحان أحدمها
أصالن صحيحان
الصاد ووالالرراءاء أصالن
القاف ووالصاد
صرر"" ::القاف
القص
أحدمها ُُّّ
وهنايته,
الََق رر
((190
ع ,العجز,
النزع,
الكف ,,النز
الكف
الغاية ,احلبس,
دالالته :الغاية,
ومن دالالته:
 ,,))190ومن
متقاررابن
األصالن متقا
احلبس ,وواألصالن
على احلبس,
اآلخر على
وواآلخر
العجز,
ابن""
احلبسُُّّ ,
()191
التالتوواين
اين(..)191
وإسكان ماما قبله
الساكن وإسكان
اآلخر الساكن
احلرف اآلخر
إسقاط احلرف
هو إسقاط
الفارسية هو
بية ووالفارسية
العرربية
العروض الع
رسائل العروض
القصر يفيف رسائل
القصر
قبله
بسكون التاء,
فاعالت بسكون
فاعالتن فاعالت
فمقصور فاعالتن
ابألسباب .فمقصور
خيتص ابألسباب.
وهو خيتص
خفيفااًً وهو
سببااًً خفيف
اجلزء سبب
آخر اجلزء
كان آخر
إذا كان
إذا
التاء,
()192
يسمىى مقصو
ومقصور فعولن فعول بسكون الالم .واجلزء الذي فيه القصر يسم
مقصوراراًً(.. )192
ومقصور فعولن فعول بسكون الالم .واجلزء الذي فيه القصر اا

((193
السرعة,
الدق ,,الكسر,
الدق
 ,,))193وداللته:
علىكسر
يدل على
يدل
أصل صحيح
القاف ووالصاد وامليم أصل
صمم"" ::القاف
القص
صحيح ُُّّ
الكسرُّ ,
رعة,
كسر""
وداللته :اا
السُّ
الََق رر
ٌٌ
)194الصاد وامليم ٌٌ
(
اهلالك ,النبات
اهلالك,
النبات(..)194
((195
من الوتد
األول من
احلرف األول
إسقاط احلرف
هو إسقاط
فيه ",هو
التهانوي فيه",
يفصل التهانوي
 ,,))195ووململ يفصل
العصب وواخلرم
اجتماع العصب
هو اجتماع
هو
الوتد
اخلرم
إىل (مف
نت) ,),ووتـُتـُنـنـَقَقلل إىل
فتصبح ((فَفَاا َععللُنت
البيت ,فتصبح
من البيت,
اجلزء من
أول اجلزء
املعصوبة يفيف أول
(مفاعلنت) املعصوبة
من (مفاعلنت)
اجملموع من
اجملموع
(مف ُعُعوولُلُنن))
َُ

188
مادة (قبض)
العرب :مادة
لسان العرب:
ينظر :لسان
 ((188ينظر:
(قبض)
))
189
1155
) ( ينظر :موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم/1 :
) (189ينظر :موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم1155 /1 :
190
مادة (قصر)
اللغة :مادة
مقاييس اللغة:
 ((190مقاييس
))
(قصر)
191
مادة (قصر)
العرب :مادة
لسان العرب:
ينظر :لسان
 ((191ينظر:
(قصر)
))
192
1115
) ( ينظر :موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم/1 :
) (192ينظر :موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم1115 /1 :
193
مادة (قصم)
اللغة :مادة
مقاييس اللغة:
 ((193مقاييس
(قصم)
))
194
مادة (قصم)
العرب :مادة
لسان العرب:
ينظر :لسان
 ((194ينظر:
(قصم)
))
195
1111
) ( موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم/1 :
) (195موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم1111 /1 :
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املعز ,وهو
من املعز,
ابألقصم من
تشبيهاًاً لهله ابألقصم
(أقصم) تشبيه
يسمىى (أقصم)
الذي يدخله القصم يسم
اجلزء الذي
افر ,وواجلزء
حبر الالووافر,
وذلك يفيف حبر
وذلك
وهو
)196يدخله القصم اا
(
من ططررفيها
انه من
انكسر ققررانه
الذي انكسر
الذي
فيها(..)196
()197
من شيء
شيء من
وإابنة شيء
صرم وإابنة
على صرم
يدل على
يدل
صحيح وواح
أصل صحيح
أصل
الطاء ووالعني
القاف ووالطاء
رع"" ::القاف
الالَقَقططرع
اح ٌدٌد ُُّّ
شيء""(,,)197
العني ٌ
ٌٌ
ٌ
()198
الغاية ,املاملوواضع
املنتهي ,الغاية,
احلذف ,املنتهي,
وداللته :احلذف,
وداللته:
اضع(..)198

جمموعاًاً ,,وتسكني
وتدااًً جمموع
اجلزء وتد
آخر اجلزء
كان آخر
إذا كان
قبله إذا
وإسكان ماما قبله
الساكن ,وإسكان
اآلخر الساكن,
إسقاط اآلخر
هو إسقاط
هو
وتسكني ماما
قبله فـ(فاعلن تصبح ِ
تصبح مستفعل
ومستفعلن تصبح
متفاعل ومستفعلن
تصبح متفاعل
ومتفاعلن تصبح
فاعلل ,,ومتفاعلن
اجلزء الذي
مستفعل) ,),وواجلزء
فاعِ
قبله فـ(فاعلن تصبح
الذي
))199
((199
يسمىى مقطوع
يدخله القطع يسم
مقطوعاًاً ..
يدخله القطع اا

()200
ستعار ذلك
شجرة مثمث ييُستعار
من شجرة
مثرة من
أخذ مثرة
رف"" ::القاف
على أخذ
يدل على
يدل
أصل صحيح
أصل
الطاء ووالفاء
القاف ووالطاء
الالَقَقططرف
صحيح ُُّّ
ذلك""(,,)200
الفاء ٌ
ٌٌ
ُ
ٌ
()201
اإلساءة ,املشي
الدنو ,اإلساءة,
التقارب ,الدنو,
وداللته :التقارب,
وداللته:
املشي(..)201

العصب (تسكني
مع العصب
(احلذف) ,مع
يسمىى بـبـ (احلذف),
هو إسقاط السبب اخلفيف من آخر اجلزء وهو ما يسم
(تسكني
هو إسقاط السبب اخلفيف من آخر اجلزء وهو ما اا
وال يدخل
املتحرك) ,وال
اخلامس املتحرك),
اخلامس
يدخل
()202
يسمىى مقطوف
اإال يف مفاعلَنت فتصبح مفا ِعِل وتنتقل إىل فـعولُن ,واجلزء الذي فيه القطف يسم
مقطوفاًاً(.. )202
اإال يف ُُمََفا ََعلَُُنت فتصبح ََمََفاعل وتنتقل إىل َفَـ ُُعولُن ,واجلزء الذي فيه القطف اا

((203
كمال اخلري,
وداللته :كمال
 ,,))203وداللته:
متام الشيء
على متام
يدل على
يدل
أصل
امليم ووالالم
الكاف ووامليم
الال َكَكارارِمِملل"" ::الكاف
أصل واواحح ٌدٌد ُُّّ
اخلري,
الشيء""
الالم ٌٌ
()204
اإلمجال ووالتمام
ابحلق ,اإلمجال
الوفاء ابحلق,
الكمال ,الوفاء
التمام ,الكمال,
التمام,
التمام(..)204

196
167
بديع يعقوب:
إميل بديع
د .إميل
الشعر ,د.
وفنون الشعر,
القافية وفنون
العروض ووالقافية
علم العروض
املفصلل يفيف علم
 (196املعجم املفص
)
يعقوب167 :
) ( 197املعجم اا
مادة (قطع)
اللغة :مادة
مقاييس اللغة:
)) ((197مقاييس
(قطع)
198
مادة (قطع)
العرب :مادة
لسان العرب:
ينظر :لسان
 ((198ينظر:
(قطع)
))
199
1111
-1111
/1
العلوم:
و
الفنون
اصطالحات
كشاف
موسوعة
ينظر:
(
)) (199ينظر :موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم1111 -1111 /1 :
200
مادة (قطف)
اللغة :مادة
مقاييس اللغة:
 ((200مقاييس
(قطف)
))
201
مادة (قطف)
العرب :مادة
لسان العرب:
ينظر :لسان
)) ((201ينظر:
(قطف)
202
1114
الفنون ووالعلوم:
اصطالحات الفنون
كشاف اصطالحات
موسوعةكشاف
ينظر :موسوعة
 ((202ينظر:
1114 /1
العلوم/1 :
))
203
مادة (كمل)
اللغة :مادة
مقاييس اللغة:
 ((203مقاييس
(كمل)
))
204
مادة (كمل)
العرب :مادة
لسان العرب:
ينظر :لسان
)) ((204ينظر:
(كمل)
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((205
.))205
املختصة ابلعرب وهو متفاعلن ست مرات
هو اسم حبر من البحور
ا

ال َك رشف" :الكاف والشني والفاء أصل ُّ
يدل على تغري يف حال الشيء إىل ما ال حيب وعلى قطع
ٌ
))207
((
ٍ
ِ
207
شيء من شيء"((206
 ,))206وداللته :رفع الشيء عما يغطايه ,أظهرهُ ,البداية .
ت إىل مفعوال ,واجلزء الذي فيه الكشف
هو حذف السابع املتحرك من اجلزء فتتحول َمف ُعوَال ُ
يسمى مكشوفا((208
.))208
ً
ا

صحيح ُّ
ال َك ُّ
كف االنسان ِمسايت بذلك
أصل
يدل على قبض وانقباض من ذلك ُّ
ٌ
ف :الكاف والفاء ٌ
).
.)210
 ,))209وداللته :اجلمع ,اليد ,التوضيح ,اإلحاطة ,البسط ,الطلب((210
ألهنا تقبض الشيء((209
مفاعيل بضم الالم.
هو "حذف السابع الساكن من السبب ,كحذف النون من مفاعيلن فيبقى
ُ
"" ((211
.))211
والركن الذي فيه ُّ
يسمى مكفوفاً
الكف ا
املتدارك" :الدال والراء والكاف أصل واحد ,وهو حلوق الشيء ابلشيء ووصوله إليه""((212
 ,))212وداللته:
ٌ ٌ
ََ َ
اإلسراع ,الطلب ,املتابعة ,القطعة((213
.))213

بفتح الراء هو "اسم حبر من البحور املشرتكة بني العرب والعجم ووزنه (فاعلن) مثاين مرات"
((214
.))214

205
1126
1126/1
العلوم/1 :
الفنون ووالعلوم:
اصطالحات الفنون
كشاف اصطالحات
موسوعة كشاف
)) ((205موسوعة
206
(كشف)
مادة (كشف)
اللغة :مادة
مقاييس اللغة:
)) ((206مقاييس
207
(كشف)
مادة (كشف)
العرب :مادة
لسان العرب:
ينظر :لسان
)) ((207ينظر:

208
1177
1177/1
العلوم/1 :
الفنون ووالعلوم:
اصطالحات الفنون
كشاف اصطالحات
موسوعة كشاف
ينظر :موسوعة
)) ((208ينظر:
209
(كف)
مادة (كف)
اللغة :مادة
مقاييس اللغة:
)) ((209مقاييس
210
(كف)
مادة (كف)
العرب :مادة
لسان العرب:
ينظر :لسان
)) ((210ينظر:
)211
1176
الفنون ووالعلوم:
اصطالحات الفنون
كشاف اصطالحات
موسوعة كشاف
 ((211موسوعة
1176/1
العلوم/1 :
)
212
(درك)
مادة (درك)
اللغة :مادة
مقاييس اللغة:
)) ((212مقاييس
)213
(درك)
لسان العرب:
ينظر :لسان
 ((213ينظر:
مادة (درك)
العرب :مادة
)
214
)214
1417
/1
العلوم:
و
الفنون
اصطالحات
كشاف
موسوعة
(
) ( موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم1417 /1 :
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كان مثمث
حركان
حرفان متمتحر
وقبله حرفان
ساكن وقبله
آخرها ساكن
ايف آخرها
القووايف
اع الق
من أنأنوواع
نوع من
على نوع
يطلق على
بكسر الالرراءاء يطلق
دا ِِرركك بكسر
وواملاملتتََدا
ُُ
قبلهما ساكن((215
..))215
قبلهما ساكن
()216
أصل ُُّّ
الطلب,
خالف البعد
على خالف
يدل على
يدل
أصل
القاف ووالالرراءاء ووالباء
ب"" ::القاف
قارب
قار
العجلة ,الطلب,
و ,العجلة,
الدننُُو,
الد
البعد""( ,,)216وداللته:
املاملتتََ ََ
الباء ٌٌ
وداللتهُُ :
((217
..))217
االعتدال
االعتدال

ات,,
مثان ممررات
لن مثان
فعوولن
وهو فع
العجم ,وهو
العرب ووالعجم,
بني العرب
كة بني
املشرتكة
البحور املشرت
من البحور
اسم حبحب ٍٍرر من
اسم
أهل العروض
عند أهل
عند
العروض ُُ
الشرف,,
ان الشرف
عنووان
صاحب عن
عن صاحب
ينقلها عن
املتقارب ينقلها
لبحر املتقارب
أمساء لبحر
جمموعة أمساء
يف إيإيرراداد جمموعة
توهم يف
وي توهم
التهانوي
أن التهان
ويبدو أن
ويبدو
وهو
اخليل وهو
كض اخليل
وركض
ب ور
اجلََننََب
ع وواجل
املخرتع
ويسمىى املخرت
ويسم
جنسااًً آخر
املتقارب جنس
من املتقارب
بعضهم من
ج بعضهم
أخرج
يقول "" :ووأخر
إذإذ يقول:
آخر اا
()218
استُُ ِِ
املتدارك
وحبر املتدارك
املتقارب وحبر
حبر املتقارب
بني حبر
مييز بني
فهو ململ مييز
العرب"( ,,)218فهو
كالم العرب"
يف كالم
خمبوانانًً يف
عم ََلل خمبو
عم
ات ,است
مثان ممررات,
فاعلن مثان
فاعلن
حبر
تدارك حبر
ألنه تدارك
ـ(املتدارك) ألنه
أيضااًً ببـ(املتدارك)
ويسمىى أيض
ويسم
الذي أمهله,
اخلليل الذي
على اخلليل
األوسط على
األخفش األوسط
كه األخفش
تداركه
الذي تدار
الذي
أمهله ,اا
ختتََــَررع)
سميه (املخ
املتقارب ,أي التحق به ,وذلك ألنه خرج منه بتقدمي السبب على الوتد .ومنهم من ي
ع)
املتقارب ,أي التحق به ,وذلك ألنه خرج منه بتقدمي السبب على الوتد .ومنهم من ي اا
سميه (املُُ َ
ألن األخفش (اخرتعه)ِِ .
أحرف .ويسميه
مخسة أحرف.
على مخسة
ائه على
أجززائه
كل أج
ألن كل
(املتسق) ألن
بعضهم (املتسق)
ويسمهه بعضهم
ويسم
ويسميه
ألن األخفش (اخرتعه) .اا
خفيف ٍٍ
ووتد جمموع.
ووتد
سبب خفيف
سبب
مكونن من
منهما مكو
كل منهما
املتقارب إذإذ كل
أخو املتقارب
ألنه أخو
قيق) ألنه
(الشقيق)
آخرون ببــ (الش
آخرون
من ٍٍ
جمموع .وإوإذذاا
سمىى ٍٍ
اخلنب
دخل اخل
إذا دخل
الناقوس .اأمأماا إذا
دق الناقوس.
دق
اب أو
امليززاب
(قطر املي
حينئذ ببــ (قطر
حينئذ
سم
دخل القطع على مجيع تفعيالته ي
نب
أو اا
ا
دخل القطع على مجيع تفعيالته يُُ اا
((219
..))219
فيسمىى ببــ (اخلبب)
فيسم
على مجيع تفعيالته
(اخلبب)
على مجيع تفعيالته اا
((220
الثاء ُُّّ
جتتَ ُُّّ
قياس صحيح
وهو قياس
الشيء وهو
ستئصال الشيء
على ااستئصال
يدل على
يدل
اجليم ووالثاء
ث"" ::اجليم
ث
الفزع
القطع ,الفز
وداللته :القطع,
 ,,))220وداللته:
صحيح""
ع
املامل ررجَ
((221
..))221
االلتفات
االقتالع ,االلتفات
اخلوف ,االقتالع,
وواخلوف,

215
(القافية)
مصطلح(القافية)
ضمنمصطلح
,1191ضمن
,1191/1
نفسه/1 :
املصدر نفسه:
)) ((215املصدر
216
(قرب)
مادة (قرب)
اللغة :مادة
مقاييس اللغة:
)) ((216مقاييس
217
(قرب)
مادة (قرب)
العرب :مادة
لسان العرب:
ينظر :لسان
)) ((217ينظر:
218
1441
1441/1
العلوم/1 :
الفنون ووالعلوم:
اصطالحات الفنون
كشاف اصطالحات
موسوعة كشاف
)) ((218موسوعة

219
111111
-116
-116-117
الشعر-117 :
وفنون الشعر:
القافية وفنون
العروض ووالقافية
علم العروض
يف علم
املفصل يف
املعجم املفصل
ينظر :املعجم
)) ((219ينظر:
220
(جث)
مادة (جث)
اللغة :مادة
مقاييس اللغة:
)) ((220مقاييس
221
(جث)
مادة (جث)
العرب :مادة
لسان العرب:
ينظر :لسان
)) ((221ينظر:
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هو اسم حب ٍر من األحبر الشعرية املشرتكة بني العرب والعجم ,وأصله مستفعلن فاعالتن أربع
مرات ,وإن اسم املتقارب واجملتث متقارابن من حيث املعىن ,ولكن اجملتث إمنا ِمساي بذلك ألن اخلنب
وقع يف مجيع أركانه .وذلك البحر ِمساي املقتضب للتمييز فقط (.)222
أصل واح ٌد ,وهو مد الشيء وسحبه"( ,)223وداللته :اجلذب ,التأخري,
املَ رجرى" :اجليم والراء ٌ
ال َذنَب ,الكثرة ,الطريق(. )224
عند أهل القوايف هي حركة الروي ,ورعاية التكرار واجبة له يف القوايف العربية والفارسية .و اأما
الصوت ال يتجاوزه,
حمل ال اِذهاب وهذه احلركة تشبه حركة اجملرى ألن
َ
وجه التسمية فهو أن جمرى ا
فال يصل إىل حرف الوصل .إذن :هو على سبيل التشبيه أطلقوا عليه اسم اجملرى(.)225
صحيح ُّ
يدل على امتداد يف الشيء وإمداده"(,)226
أصل
ٌ
املَديد" :امليم والدال واحلرف املعتل ٌ
وداللته :املماطلة واحملاذاة ,اإلمهال ,االمتطاء ,العون(.)227
وهو "اسم لبحر خمتص ابلعرب وهو فاعالتن فاعلن مثانية أجزاء ,ويستعمل جمزوءاً ...,واملديد
أقرب إىل الطبع من الطويل" (.)228
صحيح ُّ
يدل على لني يف الشيء"( ,)229وداللتهُّ :
الذل
أصل
ٌ
املضارِع" :الضاد والراء والعني ٌ
واخلشوع ,االبتهال ,التلوي ,االستغاثة ,املتهالك ,املبالغة ,املماثلة(.)230

222
1461
1461/1
) ( 222موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم/1 :
)223
 (223مقاييس اللغة :مادة (جر)

)224
 (224ينظر :لسان العرب :مادة (جر)
225
1461
) ( 225مو
1461/1
سوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم/1 :
موسوعة
)226
 (226مقاييس اللغة :مادة (مدى)
)227
 (227ينظر :لسان العرب :مادة (مدى)
228
1251
1251/1
) ( 228موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم/1 :
)229
 (229مقاييس اللغة :مادة (ضرع)
230
) ( 230ينظر :لسان العرب :مادة (ضرع)
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لن
مفاعيلن
وهو مفاعي
العجم ,وهو
العرب ووالعجم,
بني العرب
كة بني
املشرتكة
الشعرريةية املشرت
األحبر الشع
من ""األحبر
بحر من
هذا الالبحر
أن هذا
التهانوي أن
يذكر التهانوي
يذكر
))231
(
"
ات" (.. 231
مرات
مر
مفاعيلن أأرربع
فاعالتن مفاعيلن
فاعالتن
بع اا

()232
السهولة
احد ُُّّ
أصل ٌٌ
على االنطالق
يدل على
يدل
مطرد وواحد
مطرد
أصل
السني ووالالرراءاء وواحلاء
نسرح"" ::السني
املاملنسرح
وداللته :السهولة
االنطالق""( ,,)232وداللته:
احلاء ٌٌ
واإلرسال ,السرعة ,االنطالق((233
..))233
واإلرسال ,السرعة ,االنطالق

البحر:
هذا البحر:
أصل هذا
العجم ,ووأصل
العرب ووالعجم,
بني العرب
كة بني
املشرتكة
البحور املشرت
من البحور
لبحر من
سم لبحر
هو ااسم
العروض هو
أهل العروض
عند أهل
عند
ِ
ومسدسااًًِ ,,
لسهولته
مستفعلن
ح لسهولته
سرح
ابملنسر
ومساايي ابملن
ومس
مثمننااًً ومسدس
ويستعمل مثم
ات ,ويستعمل
مر
التاء أأرربع
بضم التاء
مفعوالت بضم
مرات,
مفعوالت
مستفعلن
ُُ
بع ا
ا
))234
(
للسهولة (.. 234
أقرب للسهولة
وذلك أقرب
تفعيالته وذلك
يف تفعيالته
األواتد يف
على األواتد
كان على
األركان
ُّم األر
لتقدُّم
كذلك لتقد
وسالمته ,ووكذلك
وسالمته,
"" ((235
ُُّّ ,,))235
كلمة ُُّّ
املتاع,
متام
املال وواملتاع,
يف املال
الكثرة يف
على الكثرة
ويدل على
ويدل
كثرةةٍٍ وومتام
على كثر
تدل على
تدل
الفاء ووالالرراءاء كلمة
"الوواواو ووالفاء
ور" :ال
املوفور:
املوف
))236
(
نبتها(.. 236
ينقص نبتها
اليت ململ ينقص
األرض اليت
السعة ,األرض
السعة,
عند أهل العروض من العرب هو اجلزء الذي جاز أن يدخله (اخلرم) ومل يدخل((237
..))237
عند أهل العروض من العرب هو اجلزء الذي جاز أن يدخله (اخلََرم) ومل يدخل

در الفرس,
صدر
يف ص
رقان يف
ان ِِععرقان
الناحرران
حر ,ووالناح
يف النالنحر,
النب ُلل يف
تدل على النب
تدل
كلمة وواحدة,
احلاء ووالالرراءاء كلمة
احدةُُّّ ,
الفرس,
النون وواحلاء
حرر ::النون
الن ررح
الن
على ُ
))238
(
ِ
ورم
العلِ ُمم ابلشيء
الشهر ,ووالعل
من الشهر,
يوم من
وآخر يوم
ُّح ,,وآخر
ُّح
الش
القالدة ,ورم
ضع القالدة,
موضع
در ,مو
الصدر,
أيضااًً ::الص
دالالته أيض
ومن دالالته
ابلشيء( ,, 238ومن
الش ُُ
ُ
((239
..))239
اجلاهلية
يف اجلاهلية
عبد يف
كانت تتُُعبد
شجرة كانت
سم شجرة
البعري ,ااسم
حنر البعري,
يف حنر
يف

231
1275
اصطالحات الفنون
كشاف اصطالحات
(موسوعة كشاف
(231موسوعة
))
1275/1
العلوم/1 :
الفنون ووالعلوم:
232
ح)
(سرح)
مادة (سر
اللغة :مادة
مقاييس اللغة:
)) ((232مقاييس

233
ح)
(سرح)
مادة (سر
العرب :مادة
لسان العرب:
ينظر :لسان
)) ((233ينظر:
234
1727
1727/1
العلوم/1 :
الفنون ووالعلوم:
اصطالحات الفنون
كشاف اصطالحات
موسوعة كشاف
ينظر :موسوعة
)) ((234ينظر:
235
(وفر)
مادة (وفر)
اللغة :مادة
مقاييس اللغة:
)) ((235مقاييس
236
(وفر)
مادة (وفر)
العرب :مادة
لسان العرب:
ينظر :لسان
)) ((236ينظر:
237
1765
1765/1
العلوم/1 :
الفنون ووالعلوم:
اصطالحات الفنون
كشاف اصطالحات
موسوعة كشاف
)) ((237موسوعة
238
(حنر)
مادة (حنر)
اللغة :مادة
مقاييس اللغة:
ينظر :مقاييس
)) ((238ينظر:
239
(حنر)
مادة (حنر)
العرب :مادة
لسان العرب:
ينظر :لسان
)) ((239ينظر:
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املفعوالت ,فيبقى منها فقط َ(ال) فيبدلوهنا
عند أهل العروض عبارة طَرِح ُك ٍال من السببني واتء
ُ
بـ (فع) ,ويقال للركن الذي وقع فيه النحر :املنحور((240
.))240
َ
صحيح ُّ
يدل على مضاء من األمر وغريه ,ونفذ السهم الرمية
أصل
ٌ
الن َفاذ" :النون والفاء والذال ٌ
 ,))241وداللته :اجلواز ,اخللو ,املضي ,الطاعة ,القطع والسلوك((242
نفاذا"((241
.))242
ً
كة الوصل((243
.))243
عند أهل القوايف هو حر
يدل على إبالغ يف عقوبة وأذى"((244
صحيح ُّ
 ,))244وداللته:
أصل
ٌ
الن رهك" :النون واهلاء والكاف ٌ
النقص ,املبالغة ,الشجاعة,
الشدة((245
.))245
املرضِ ,ا

عند أهل العروض نقص الثلثني من أجزاء البحر ,أو نقص الثلثني من أجزاء البيت يقال رجز
منهوك وبيت منهوك((246
.))246
ِ
كس ِر شي ٍء ,وكسر الثنااي من أصلها((247
 ,))247وداللته :انكسار
اهلَرتم :اهلاء والتاء وامليم َكل َمةٌ تَ ُد ُّل َعلَى َ َ
الثنااي ,االنقالع ,شجرة محضية((248
.))248

240
1714
-1711
1714
-1711/1
العلوم/1 :
الفنون ووالعلوم:
اصطالحات الفنون
كشاف اصطالحات
موسوعة كشاف
ينظر :موسوعة
)) ((240ينظر:
241
(نفذ)
مادة (نفذ)
اللغة :مادة
مقاييس اللغة:
)) ((241مقاييس
242
(نفذ)
مادة (نفذ)
العرب :مادة
لسان العرب:
ينظر :لسان
)) ((242ينظر:
243
1611
1611/1
العلوم/1 :
الفنون ووالعلوم:
اصطالحات الفنون
كشاف اصطالحات
موسوعةكشاف
)) ((243موسوعة
244
(هنك)
مادة (هنك)
اللغة :مادة
مقاييس اللغة:
)) ((244مقاييس
245
(هنك)
مادة (هنك)
العرب :مادة
لسان العرب:
ينظر :لسان
)) ((245ينظر:

246
1615
1615-1619
العلوم-1619 /1:
الفنون ووالعلوم /1:
اصطالحات الفنون
كشاف اصطالحات
موسوعة كشاف
ينظر :موسوعة
)) ((246ينظر:
247
(هتم)
مادة (هتم)
اللغة :مادة
مقاييس اللغة:
ينظر :مقاييس
)) ((247ينظر:
248
(هتم)
مادة (هتم)
العرب :مادة
لسان العرب:
ينظر :لسان
)) ((248ينظر:
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ِ
احلذف وال َقصر .فإذا حذفنا من مفاعيلن (لن) مث بقصر الياء
هو عند أهل العروض اجتماعُ
وسكون العني يبقى (مفاع) فتنتقل إىل (مفعول) ألن (مفاع) غري مستعملة ,والركن الذي وقع فيه
يسمى أهتم" (.)249
اهلتم ا
اهلََزج" :اهلاء والزاي واجليم أصل ُّ
يدل على صوت"( ,)250وداللته :الفرح ,صوت مطرب ,صوت
ٌ
()251
دقيق ,الغناء ,احلُسن يف الصوت .
سم حب ٍر من البحور املشرتكة بني العرب والعجم ,وهو مفاعيلن ستة
عند أهل العروض هو ا ُ
أجزاء ,ويستعمل جمزوءاً عند الشُّعراء العرب" (.)252
الوافِر" :الواو والفاء والراء كلمة ُّ
تدل على الكثرة والتمام"( ,)253وداللته :متام اخلري ,التمام ,الكمال,
َ
()254
الوفاء ابحلق ,اإلمجال .
خمتص ابلعرب وهو مفاعلنت ستة أجزاء استعمل مقطوف العروض
اسم حب ٍر ٌ
عند أهل العروض هو ُ
ِ
لوجود احلركات الكثريةِ ِ
والضربِ ... ,
ومساي ابلوافر
فيه" (.)255
الوتَد" :الواو والتاء والدال كلمة واحدة ,هي الوتد" ( ,)256وداللته :القيام والثبات ,رؤساء البالد,
َ
ِ ()257
ِ
ِ
اجلبال ,الطلوعَ ,ما ُرز ِيف احلائط أَو األَرض م َن اخلَ َشب .

249
1616
العلوم1616/1:
) ( 249موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم/1:
)250
 (250مقاييس اللغة :مادة (هزج)

)251
 (251ينظر :لسان العرب :مادة (هزج)
252
1641
-1645
1641
-1645/1
) ( 252موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم/1 :
)253
 (253مقاييس اللغة :مادة (وفر)
254
) ( 254ينظر :لسان العرب :مادة (وفر)

255
1621
1621/1
) ( 255موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم/1 :
)256
 (256مقاييس اللغة :مادة (وتد)
257
) ( 257ينظر :لسان العرب :مادة (وتد)

353

Hüseyin Abdullatif Abdullah, Tehânevî’nin Keşşâfü Istılâhati’l-Funûn ve ‘L-’Ulûm Adlı Ansiklopedisinde Aruz İlmine İlişkin Maddeler

لفظة من
وهو لفظة
جمموع ,وهو
أحدمهاَ :ووتتَ ٌدد جمموع,
شيئني :أحدمها:
على شيئني:
اك على
االشرترتاك
سبيل االش
على سبيل
طلق على
طلق
عند أهل العروض ت
من
ٌََ
عند أهل العروض تُُ ُُ
مفروق ,وهي
الثاينَ :ووتتَ ٌدد مفروق,
مثلَ :دد َععاا ,,ووالثاين:
ساكن مثل:
الثالث ساكن
كان ووالثالث
متحركان
متحر
ثالثة حروف ,احلرفان األوالن منهما
وهي
ٌََ
ََ
ثالثة حروف ,احلرفان األوالن منهما اا
ساكن ,ووالطرفان
ُوسطها ساكن,
أحرف أأُوسطها
ثالثة أحرف
من ثالثة
لفظة من
لفظة
الطرفان
()258
أس
متحركان مثل :ر
أس"" (..)258
متحركان مثلََ :ر ََ

()259
حىت يعقله"
الشيء حىت
إىل الشيء
الشيء إىل
ضم الشيء
على ضم
يدل على
يدل
اح ٌدد ,,وهو
أصل واح
الصاد ووالالم
"الوواواو ووالصاد
صلل" ::ال
ص
الو
وهو ُُّّ
يعقله" (,,)259
الالم ٌ
أصل و ٌ
الو رر
ََ
ٌ
()260
اجلائزة ووالعطية
االنتساب ,اجلائزة
االنتهاء ,االنتساب,
االنقطاع ,االنتهاء,
عدم االنقطاع,
وداللته :عدم
وداللته:
العطية(..)260

إذا حتر
كة إذا
ومتحركة
ساكنة ومتحر
اهلاء ساكنة
اكن وواهلاء
السوواكن
اللني الس
حروف اللني
هو حروف
بية هو
العرربية
الرسائل الع
بعض الرسائل
يف بعض
الوصل يف
الوصل
حتركك ماما
اخلروج وهو
يلزمها اخلروج
كة يلزمها
متحركة
كانت متحر
وصالالً ووكانت
قبلها ,فإن سكن ما قبلها كانت رواي .مث اهلاء إذا كانت وص
وهو
قبلها ,فإن سكن ما قبلها كانت روايًً .مث اهلاء إذا كانت ً
ملصق
حرف
الوصل هو
الوصل
الرمحن اجلامي:
عبد الرمحن
املال عبد
عن املال
التهانوي عن
وينقل التهانوي
كته .وينقل
حلركته.
جمانسة حلر
حرف ععللااةة جمانسة
حرف
ملصق
اجلامي:
ُ
هو ٌٌ
حرف ٌٌ
ُ
()261
أمر وواجب
أمر
يصبح حرف الروي متحركاً .وإن رعاية تكرار الوصل يف القوايف
ابلروي وبسببه
اجب(..)261
يصبح حرف الروي متحركاً .وإن رعاية تكرار الوصل يف القوايف ٌٌ
ابلروي وبسببه ُُ
اا
(262
دق العنق" (
تدل على كسر الشيء ومنه الوقص
الصاد كلم
القاف ووالصاد
"الوواواو ووالقاف
ص" ::ال
الوقرقرص
الو
 ,,))262وداللته:
كلمةٌةٌ ُُّّ
دق العنق"
وداللته:
تدل على كسر الشيء ومنه الوقص اا
ََ
()263
الغمز الشديد
العدو ,الغمز
الكسر ,العدو,
الكسر,
الشديد(..)263
ِ ()264
املتحر
احلرف الثاين
سقاط احلرف
هو إإسقاط
املتحرك"
العروض هو
أهل العروض
عند أهل
عند
الثاين اِ
ك" (..)264
ا

1621
) (258موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم/1 :
) (258موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم1621 /1 :
259
مادة (وصل)
اللغة :مادة
مقاييس اللغة:
 ((259مقاييس
))
(وصل)

260
مادة (وصل)
العرب :مادة
لسان العرب:
ينظر :لسان
 ((260ينظر:
(وصل)
))
261
1694
) ( ينظر :موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم-1691 /1 :
) (261ينظر :موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم1694 -1691 /1 :
262
مادة (وقص)
اللغة :مادة
مقاييس اللغة:
 ((262مقاييس
(وقص)
))

263
مادة (وقص)
العرب :مادة
لسان العرب:
ينظر :لسان
 ((263ينظر:
(وقص)
))
)(264
1151
موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم/1 :
) (264موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم1151 /1 :

354

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 6 ● Cilt: 6 ● Sayı: 12 ● Güz: 2016

الوقرف" :الواو والقاف والفاء أصل واح ٌد ُّ
يدل على متكث يف الشيء مث يُقاس عليه" ( ,)265وداللته:
َ
ٌ
)
266
(
التأ ِان ,املنع ,التبيني والبياض .
مفعوالت .واجلزء
عند أهل العروض هو إسكان احلرف السابع املتحرك من اجلزء كإسكان اتء
ُ
يسمى موقوفاً" (. )267
الذي فيه الوقف ا
أبرز نتائج البحث:
إن غاية التهانوي يف تصــنيف موســوعته هو تصـ ـ اِديه لرفع اشــتباه االصــطالحات
أمـ ــام طلبـ ــة العلم يف خمتلف العلوم والفنون ,ووقـ ــايتهم من اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ــاليـ ــة التـ ــداخـ ــل بني
املصطلحات .فكانت ميزة موسوعته هي التفصيل واالستطراد وذكر التقسيمات وإضافة
الفوائد من الناحيتني اللغوية واملصطلحية ,وهذه هي ميزة التعريف املوسوعي الذي يتميز
ابلشمولية والوصف املسهب.
ُ
حرص التهانوي يف أغلب املواضع على نسبة التعريفات اليت أخذها إىل أصحاهبا.
اهتم التهانوي ابلدرجة األسـ ــاس ابلشـ ـ ـواهد الشـ ــعرية الفارسـ ــية اليت فاقت الشـ ـ ـواهد
الشعرية العربية الواردة يف كشافه.
اإال أننا نسـ ــتطيع أن نزعم أن التهانوي مؤمن أبن العجم أخذوا علم العروض والقافية
عن العرب مبصطلحاته وتصنيفاته العلمية ,وقد تبلور هذا الزعم من خالل ما للعرب من
صـ ـ ـ ـ ـ ـوا هبا ,وما للعجم من حبور اختصـ ـ ـ ـ ـ ـوا هبا مثل (القريب والغريب
حبور عروض ـ ـ ـ ـ ــية اخت ا
واملشاكل) ,وما يشرتكون به من حبور.
ُ

265
 (265مقاييس اللغة :مادة (وقف)
)
266
266
) ( ينظر :لسان العرب :مادة (وقف)
267
1151
/1
العلوم:
و
الفنون
 (267موسوعة كشاف اصطالحات
)
1151 /1
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لكل ٍ
وهذا يعين أنه مؤمن كذلك أن ِ
قوم طبيعتهم ونفسـهم اخلاص يف نظم األشعار,
أي أن لكل قوم حبوراً وأحلاانً ختتلف من طائفة عن األخرى ,ويف تذوق بعض ـ ــها والنفور
من ٍ
بعض آُ َخر.
حياول التهانوي يف الوصــول للتعريف األمثل واألشــهر للمصــطلح الواحد ,إذ يرجح
تعريفاً على آخر ,ومس ـ ـ ـ ــألة على مس ـ ـ ـ ـ ٍ
ـألة أخرى وال س ـ ـ ـ ــيما فيما يتعلق أبنواع الزحافات
ِ
ويرجج رأي على آر ٍاء ِعدة مســتخدماً عبارة
والعلل ,بعدما يورد جمموعة من آراء العلماء ا
(العمل األول أوىل ,وهذا أوىل ,وهذا أرجح...).
جند أن التعريف اللغوي للمص ـ ــطلح العروض ـ ــي متعدد؛ وذلك ألناهُ يتض ـ ــمن منظومة
معرفية وثقافية منتزعة من البيئة البدوية العربية.
وأخرياً فإن نقد التهانوي ملفاهيم املصطلحات عند َمن نقل عنهم دليل على أناهُ ال يؤمن
بقولبة العلوم وأتطريها وثباهتا ,وأن علمي العروض والقافية ليسا ٍ
مبعزل عن سنن التغيري.
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اجلياين ،حممد بن عبدهللا ,إكمال األعالم بتثليث الكالم ،حتقيق :سعد بن محدان الغامدي ،مكتبة املدين ،جدة,
ط.5114 ,5
EL-CIYÂNÎ, Muhammed b. Abdullah, İkmâlu’l A’lâm bi Teslîsi’l-Kelâm, thk., Sa’d
b. Hamdân el-Ğâmidi, Mektebetu’l-Medenî, Cidde,1.b.,1984
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مصطفى ديب البغا ،دار طوق النجاة /دمشق ،ط.5455 ،5

356

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 6 ● Cilt: 6 ● Sayı: 12 ● Güz: 2016

EL-BUHÂRI, Muhammed b. İsmail Ebu Abdullah, Sahihu-l-Buhârî, thk.,
Muhammed Züheyr b. Nâsır en-Nâsır, Şerh ve ta‘lîk: Mustafa Dib el-Boğâ, Daru
Tûki-n- Necât, 1b. 1422.
.5663 ،5 ط، بريوت، دار الكتب العلمية، لسان العرب، مجال الدين،أبن منظور
İBN MENZÛR, Cemaluddin, Lisânü’l Arab, Daru Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut,
b.,2003.

، دار القلم للنشر والتوزيع، ، مصطلحات بالغية ونقدية يف كتاب البيان والتبيني للجاحظ، شاهد،البوشيخي
.5111،  ط،الكويت

EL-BUŞEYHI, Şâhid, Mustalahâtu belâğiyye ve nakdiyye fi kitabi’l-Beyâni ve’tTabyîn li’l-Câhız, Daru’l-Kalem, Kuveyt, 2.b,1995.

،5 ط، بريوت، دار الكتب العلمية،الشعر
املفصل يف علم العروض والقافية وفنون ِا
 |املعجم ا، أميل بديع،يعقوب
.5115
YAKUB, Emil Bedii, el-Mu’cemu’l Mufassel fi-ilmi’l Arûzi ve’l Kafiye ve funûni’ş

Şiir, Daru’l-Kutubi’l-ilmiyye, Beyrut,1.b, 1991.

.5663 ، مؤسسة جائزة عبد العزيز البابطني لإلبداع الشعري الكويت، املعلقات السبع، عبدالعزيز،حممد مجعة

MUHAMMED CUMA, Abdulaziz, El-Mua’lakâtu’s Sab’a, Müessesetu Caize
Abdulaziz el-Bâbatin li ibdâ’i şiiri, Kuveyt, 2003.

.5111 )ط. (د، دار الفكر, عبد السالم حممد هارون: حتقيق، مقاييس اللغة، أمحد بن فارس بن زكراي،أبو حسني
EBU HÜSEYIN, Ahmed b. Farıs b. Zekeriya, Mekayîsu’l-luğat, thk., Abdusselâm

Muhammed Harun, Daru’l Fikir (d.b) 1979.

.5663 ، دمشق، املوسوعة العربية،هيئة املؤسسة العربية

Hey’etu’l-Müessesetu’l-Arabiyye, el-Mevsûa‘tu’l-Arabiyye, Dımaşk, 2003.

، عبدهللا اخلالدي: الرتمجة، علي دحروج: حتقيق،كشاف اصطالحات الفنون والعلوم
 موسوعة ا، حممد علي،التهانوي
.5116 ،5 ط،مكتبة لبنان بريوت

ET-TAHÂNEVÎ, Muhammed Ali, Mevsu‘at-u Keşşâf İstilâhâtu-l-Funûn ve-l Ulûm,
thk., Ali Dahrûc, Tercümetu: Abdullah el-Hâlidî, Mektebet-u Lübnân, Beyrut, 1.b,
1996.

357

