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ABSTRAK 

Imam Syafi'i ulama terekemuka yang memiliki nama lengkap 

Muhammad bin Idris al-Syafi’i ia lahir pada masa keemasan. Imam Syafi’i 

bukan hanya sebagai  ulama fiqh saja melainkan dia juga  merupakan seorang 

penyair. Ketika bersyair ia juga tidak lepas dari beberapa pola bahr yang 

berjumlah enam belas. Hal ini disebabkan adanya pengaruh pola-pola bahr 

yang menjadi kebiasaan para penyair dimasanya. Sebagai ahli agama, ia 

banyak mengangkat tema-tema keagamaan dalam menyampaikan pesan-pesan 

moral melalui puisi-puisinya. Disamping itu, karangan syairnya juga 

dapadikelompokkan berdasarkan jenis tema.  

Dalam penelitian yang berjudul al maudlu'at wa al buhur fi diwan al 

imam asy syafi'i (Dirasah Tahliliyyah 'Arudliyah) tersebut, peneliti bertujuan 

untuk membedah lebih mendalam mengenai keterkaitan keterkaitan tema dan 

bahr dalam diwan Imam Syafi'I dengan menggunakan teori Arudl dan teori 

keterkaitan antara tema dan bahr oleh Ahmad Syayib. adapun pengumpulan 

data digunakan tekhnik kepustakaan (Library Research). Adapun dalam tahap 

analisis,digunakan pendekatan objektif yaitu dengan merumuskan perhatian 

semata-mata pada unsur-unsur yang terdapat di dalam teks puisi dan metode 

deskriptif analisis untuk menguraikan analisisnya yaitu mendeskripsikan 

fakta-fakta dengan cara; Mentaqti’ dalam menentukan bahr, Memahami arti 

puisi dalam menentukan tema-tema puisi, menganalisis hubungan antara tema 

dengan bahr yang ada dalam diwan Imam Syafi’i. 

Penelitian ini menghasilkan, yang pertama bahr yang ada dalam diwan 

Imam Syafi'i adalah bahr thawil, kamil, basith, khofif, wafir, sari', mutaqarib, 

raml, rajaz, hazaj, dan munsarih. Yang kedua, tema yang ada dalam diwan 

Imam Syafi'i adalah hammasah, fakhr, washf, tarikh, madh, rista', haja', 

ghazal, dan zuhd. Yang ketiga, tema dalam setiap bahr; dalam bahr thawil 

adalah hammasah, fakhr, washf, haja', ghazal, tarikh, dan zuhd. Bahr basith 

adalah hammasah, fakhr, washf, haja', ghazal, tamstil awathif, dan al'ilm. 

Bahr kamil adalah washf, fakhr, 'ulum, akhlaq terpuji, zuhd, haja', rista', dan 

fiqh. Bahr wafir adalah tamstil awatif, 'ulum, fakhr, zuhd, akhlaq terpuji, dan 

hammasah. Bahr khafif adalah rista', keilmuan, kesederhanaan, akhlaq terpuji, 

dan zuhd. Bahr sari' adalah washf, tamstil awatif, dan akhlaq terpuji. Bahr 

mutaqarib adalah kebahagiaan, fakhr, hammasah, dan kecantikan. Bahr rajaz 

adalah fiqh. Bahr raml adalah khazin, fakhr, dan pengetahuan. Bahr hazaj 

adalah haja'. Dan bahr munsarikh adalah akhlaq terpuji, zuhd, dan washf. 

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara tema dan bahr 

dalam diwan imam Syafi'i sangatlah jelas karena terdapat kesesuaian yang 

kuat antara tema dan bahr walaupun dalam penelitian ini ditemukan banyak 

tema baru yang belum ada dalam teori kesesuaian Ahmad asy Syayib. 

 

 

Kata Kunci: Imam Syafi'i, Bahr, Tema Syair.      
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 جتريد
هو دمحم بن إدريس بن شافع، اهلامشي القرشي املطليب، ولد يف غزة يف سنة  اإلمام الشافعي

م( وهو أحد األئمة املشهور من األربعة عند أهل 044 -161ه = 054-440)
على استخدام قواعد الشعر اليت كانت ستة عشر  حيافظيشعر الشعر أنه عندما السنة 
علماء رفع كأتثري تفعيالت البحور للشعراء عادة يف عصرها.   احلال سبب عليه اوهذحبرا. 

جبانب ذلك ميكن  املوضوعات الدينية يف تبليغ الرسائل األخالقية من خالل أشعاره.
   وعاهتا.وضمع ا نو أب أن جتمعأشعاره أن يكون 

البحث "املوضوعات والبحور يف ديوان اإلمام الشافعي )دراسة وموضوع هذا 
والبحور املوجودة يف ديوان  اتاملوضوععن  أكثر عمقاالباحثة تدرس   حتليلية عروضية("

اإلمام الشافعي بنظرية علم العروض وعلم املناسب بني املوضوع والبحور ألمحد الشايب. 
وأما نوعه يف هذا البحث  .دراسة املكتبة ويف هذ البحث ه ستخدمامل أما مجيع البياانت

تستخدم الباحثة منهج الدراسة املكتبة. وأما طريقة املستخدم لبحث عن البياانت 
ابستخدام اخلطوات  طريقة وصفية للتحليل الوصف الذي وصف احلقائقاملختاجة فهي 

فاألوىل حتلل الباحثة أشعار اإلمام الشافعي ابستخدام نظري علم العروض وملعرفة نوع 
البحر لبيت الشعر تطلبه الباحثة بطريقة التقطيع، وهو عرض البيت على األصول ليتميز 

يف سبيل احلصول على حبور املبحوث عنها، والثانية تستخدم  ،من فاسده هصحيح
شعار اإلمام يقة لفهم املعىن يف سبيل احلصول على موضوعات تتكون يف أالباحثة طر 

لل مناسبة وإرتباط املوضوعات والبحور ابستخدام نظرايت أمحد الشافعي، والثالثة حت
      الشايب يف كتابه أصول النقد األديب.

حيصل هذا البحث على ثالث خالصات. األوىل أن البحور املستخدمة يف 
بحر اخلفيف البحر البسيط و البحر الكامل و البحر الطويل و الشافعي هي  ال ديوان اإلمام

ر الرجز والبحر اهلزج بحالبحر الرمل و البحر املتقارب و البحر السريع  و البحر الوافر و الو 
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أشعاره مبوضوعات شىت، لعل  فحفلتوالبحر املنسرح. والثاين أن ديوان اإلمام الشافعي 
واستعمل اإلمام  واتريخ ومدح وراثء وهجاء وغزل وزهد.محاسة وفخر ووصف أشهرها 

زهد، وصف، وهجاء، وغزل، واتريخ، و و ر، محاسة، وفخالشافعي حبر الطويل ملوضوع 
وهجاء،  وصف،و محاسة، وفخر، حممودة واستعمل يف حبر البسيط ملوضوع  وأخالق

، وأخالق وصف، وفخر، وعلومويف حبر الكامل ملوضوع  علميوغزل، متثيل العواطف، و 
ف، وعلوم،  متثيل العواطويف حبر الوافر ملوضوع  حممودة، وزهد، وهجاء، وراثء وفقه

 واستعمل اإلمام الشافعي حبر اخلفيف ملوضوع حممودة، محاسةوفخر، وزهد، وأخالق 
وصف، ومتثيل ويف حبر السريع ملوضوع   حممودة، وزهدطة، وأخالق يعلمي،  وبسراثء، و 

أما  ومجالسعادة، وفخر، ومحاسة، ويف حبر املتقارب ملوضوع  ودةحممالعواطف، وأخالق 
يف حبر الرجز، استعمل اإلمام الشافعي املوضوعات على األقل وهو موضوع واحد عن 

ويف حبر اهلزج ملوضوع هجاء ويف حبر  وفخر وعلوم حزنالفقه ويف حبر الرمل ملوضوع 
وصف. وبذلك آخر اخلالصة، أن مناسبة حممودة وزهد و أخالق املنسرح ملوضوع 

املوضوعات والبحور يف ديوان اإلمام الشافعي واضحة جدا ألن هناك مناسبة قوية بني 
الباحثة املوضوعات اجلديدة اليت مل تكن يف نظرية  أن وجدتاملوضوع والبحور على رغم 

 املناسب ألمحد الشايب.

 

 ضوع الشعرالكلمة الدليلية: اإلمام الشافعي، البحور، مو 
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 كلمة شكر وتقدير

رور أنفسنا ومن سّيئات عينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من ش، حنمده ونستاحلمدهلل
أعمالنا، من يهد هلل فال مضل له، ومن يضلله فال هادي له. وأشهد أن ال إله إال هلل 

  وحده الشريك له، وأشهد أن دمحما عبده ورسوله، أما بعد.

 فقد أهنيت بعناية هللا سبحانه وتعاىل وتوفيقه كتابة هذا البحث حتت املوضوع 
ال ميكن أن والبحور يف ديوان اإلمام الشافعي )دراسة حتليلية عروضية(".  اتاملوضوع"

فيسعدين يف هذه الفرصة القيمة تقدمي  يتم هذا البحث بدون مساعدة ومعاونة اآلخرين. 
شدين ابلتوجيهات الثمينة والنصائح املفيدة، وأعانين شكري وتقديري إىل كل من أر 

 إبعانة كبرية حىت متكنت من إمتام هذا البحث، ومن هؤالء: 

يسور الدكتور ألوان خريي املاجستري كعميد كلية اآلداب الربوف رمفضيلة املك .0
 والعلوم الثقافية جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية.

كرئيس شعبة اللغة العربية وأدهبا بكلية ،الدكتوراندس مصطفى  رمفضيلة املك .4
 اآلدب والعلوم الثقافية.

فضيلة الدكتور احلاج أمحد فاتح املاجستري كاملشرف على هذا البحث الذي  .3
قد أعطى أوقاته وجهده ومقامه على القيام إبشراف الباحثة يف إمتام هذا 

 البحث.
ن قد علموين ما مل الذي العربية وآدهبا أساتذات يف قسم اللغةذ و يأسات مجيع .0

 أعلم يف إمتام هذا البحث العلمي. جزاهم هللا خري اجلزاء. 



 ي

 

اللذين قد ربياين أحسن تربية منذ صغري حىت اآلن، ني أيب وأّمي وبواحملب .5
رك فيهما هما خري اجلزاء ويبايدين ابلدعاء اخلالص، فعسى هللا أن جيز اعوس

 حكيموأخي الصغري احملبوب دمحم لطفي إهلام خرة، ابلسالمة يف الدنيا واآل
 .كتابة هذا البحث العلمي  اعين علىالذي قد شج

 مستأجر بيت يف قسم اللغة العربية وآدهبا ويف  صديقايتمجيع أصدقائي و  .6
  على توجيهاهتم ومساعدهتم واقرتاحاهتم. 

والسداد ة والتيسري والتوفيق أن يفيض عليهم العناي وأسأل هلل عزوجلهذا 
يهم أوفر جزاء، ويوفقين وإايهم إىل ماحيبه ويرضاه، ولكل من له حق الشكر وجيز 

والتحية، وهللا املستعان ومنه أستمد العون والتوفيق، وهو حسيب هللا ونعم الوكيل. 
 وصلى هللا على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني.
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   الباب األول

  مقدمة

 خلفية البحث  .�ٔ 

ن أن ؤمنو . ويىف العادة حيبون الّشعر بالعر فقد كشف �ريخ األدب العريب أن  

حة اللغة واملنطق كعامل قوي ملساعد7م يف اتقليدية 3ثرها بيئة احلياة وفص هذه العادات

بشكل �م ولكنه يتطور تدرجييا. وهذا  ةواحددفعة  م الشعر. الشعر العريب ال ينشأنظا

شعر العريب اليف هذه املرحلة  أن الرجز. يبدوإىل يبدأ من املرسل إىل السجع ومن السجع 

   ١.هتبط بقواعدقصيدة اليت تر الإىل من الرجز  مث تدرج ،يليقال الشعر الكم

قد حتدث عن قواعد الشعر، اإلمام خليل بن أمحد الفراهدي وهو الباحث  

دينة البصرة يف منتصف القرن الثاين اهلجري وهو أول من املالكالسكي الذي عاش يف 

ويف  ٢.يف علم واحد يسمى بعلم العروض والقوايفرتاكم توضع قواعد الشعر العريب حىت 

هذه احلال كانت للشعر العريب وحدات صوتية وتفعيالت تتكون منها ستة عشر حبرا 

  لشعراء أشعارهم pحدى هذه البحور.  ا استخدموقد 

                                                           

 Mas'an Hamid, Ilmu Arudl dan Qawafi, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), h. 14.1   

  .٣)، ص. ٢٠١٢، (جوكجا كر�: إيدييا بريس، كشف اخلايف يف العروض والقوايفأمحد فاتح،    ٢  
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الشعراء وتصبح  استخدم ،ر كان موضوع الشعر نقطة مهمةومن وجه آخ  

أساسا يف حتديد األغراض من كلماته. وإذا أنشد شاعر مايتعلق �أللوهية فموضوعه 

إهلية، وإذا تكلم عن التعاطف بني الناس فموضوعه اإلنسانية. وهكذا حني تكلم عن 

األفكار األخرى فيمكن له تنويع املوضوعات األدبية. كانت املوضوعات األدبية قبل 

  ٣منط احلياة الثقافية العربية، من عظمة أجدادهم، وأبطاهلم، وقبائلهم. تؤثرهااإلسالم، 

، وىف استخدام آنفاعصر اجلاهلي كما ذكر الاملوضوعات اليت جتري يف إن   

دب اجلاهلي يوضع األفليس عجبا أن  األشعار للفخر على أجدادهم وقبائلهم غالبا.

: احلماسة هي األشعار العربية اجلاهليةألغراض املدح واهلجاء و الر�ء. أما موضوعات 

  .٤والفخر واملدح والر�ء واهلجاء والوصف والغزل واإلعتذار

هناك  جبانب اإلستمرار على هذه املوضوعاتصدر اإلسالم، الويف عصر   

صلة الدعوة  موضوعات جديدة وهي الدعوة والفتوح اإلسالمية. رفع هذا الشعر كموا

هذا سياق ولذلك يقال أن الشعر يتطور  على  ٥للدفاع عن دين هللا وحماربة األصنام.

  العصر.

                                                           

 ٣ . Maliki Press, 2011) h-ang: UIN(Mal Pengantar Teori Sastra Arab,Ahmad Muzakki, 

111.  
 ٤ 116.-111 .h Pengantar,Muzakki, Ahmad   

 ٥ ., h.124PengantarMuzakki, Ahmad   
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عصر األموي كانت هذه املوضوعات تستعمل مستمرة على موضوعات الويف   

هناك و  .صاحل ا�موعة والسلطةاملة يوضع للدفاع عن قبلها فكان بعض األعمال األدبي

ثالثة  أما أشهرها  يف هذا العصر أعمال األدبية اليت أصبحت السلع السلعية.

  ٦شعر الفتوح والدعوة اإلسالمية.الو  والنقائد ةالسياسموضوعات وهي: 

الشعر سريعا جدا. وهذا بسبب تشجيع احلكومة،  تطورعصر العباسي الويف   

وعند دمحم بن عبد  .لعزّةوافليس عجبا أن زادت املوضوعات كثرية تتحدث عن العظمة 

هي: الغزل للرجال والشعوبية املوضوعات اجلديدة يف هذا العصر الرمحن الربيع كانت 

   ٧زندقة والزهد.الو 

ويف هذا . جديدة يف عامل األدبفإن تطورات احلياة البشرية تكون موضوعات   

ال األدب ا�ألن احلال وجب على الشعراء املسلمني أن يرضوا إلجناب العمل األصلي 

   ٨واملكان. جدا دون حد الزمن  اإلسالمي واسعة

اإلمام  منهمليست شيئا جديدا وإحدى  عامل األديباليف ومشاركة العلماء    

على استخدام قواعد الشعر اليت كانت ستة  حيافظ أنه الشعر عندما يشعر ٩الشافعي.

                                                           

 ٦ ., h.126PengantarMuzakki, Ahmad   

 ٧ ., h.130rPengantaMuzakki, Ahmad     

 ٨ (Yogyakarta:  , Perkembangan Sastra Arab dan Teori Sastra Islam,Fadlil Munawwar

Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 161-162  
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عشر حبرا. وهذا احلال سبب عليها 3ثري تفعيالت البحور للشعراء عادة يف عصرها.  

جبانب  املوضوعات الدينية يف تبليغ الرسائل األخالقية من خالل أشعاره. رفع علماءك

   وعا7ا.وضمع ا نو ¤ أن جتمعاره أن يكون ذلك ميكن أشع

بيان القدمي فظهر السؤال األساسي أميكن هناك العالقة بني املوضوع  بناء على   

األشعار يف ديوان اإلمام الشافعي والبحور اليت رمز عنها إلمام خليل بن أمحد الفراهدي. 

الشعر من اجلوانب الداخلية أو  يني العريب ال يقومون إال بتحليلبينما أن النقاد األدب

صلة حتليل �النظر إىل كال اجلانبني وهو  اخلارجية فقط. مع أنه ال يزال من املمكن موا

  �لبحث عن عالقة بني املوضوع والبحور املستعملة فيها.

كالبحث العميق، فأراد الباحثة ليدرس أكثر عمقا عن العالقة بني املوضوع   

ن اإلمام الشافعي بنظرية علم العروض وعلم املناسب بني والبحور املوجودة يف ديوا

  املوضوع والبحور ألمحد الشايب. 

 حتديد البحث  .ب

ملا كانت أشعار اإلمام الشافعي هلا قواعد معقدة حنو ونغمتها املوسيقية وأساليبها 

ودالال7ا، وتعد نظرية عروضية ميكن استخدامها كوسيلة مهمة لشرح وإبراز العالقة 
                                                                                                                                                               

 -٧٦٧ه = ٢٠٤- ١٥٠(هو دمحم بن إدريس بن شافع، اهلامشي القرشي املطليب، ولد يف غزة يف سنة  ٩ 

، ديوان اإلمام محن املصطاوىوهو أحد األئمة املشهور من األربعة عند أهل السنة، أنظر، عبد الرّ  )م٨٢٠

 .٩)، ص. ٢٠٠٥، (بريوت: دار املعرفة، الشافعي
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وضوع والبحور الواردة يف ديوان اإلمام الشافعي. فقد حددت الباحثة ثالثة بني امل

  مسائل هلذا البحث وركزت عليها، وهي كما يلي: 

  أما حتديد املسألة يف هذا البحث هي: 

 ر املوجودة يف ديوان اإلمام الشافعي؟و البحهي ما  .١

 املوجودة يف ديوان اإلمام الشافعي؟ اتاملوضوعهي ما  .٢

 العالقة بني املوضوع والبحور يف ديوان اإلمام الشافعي؟ هي ما .٣

  أغراض البحث وفوائده  .ج

 غراض البحثأ )١

  أن أغراض هذا البحث مناسبة بتحديد البحث السابق هي:

 معرفة البحور املوجودة يف ديوان اإلمام الشافعي. .١

 املوجودة يف ديوان اإلمام الشافعي. اتمعرفة املوضوع .٢

 والبحور يف ديوان اإلمام الشافعي. اتاملوضوع حتليل .٣

  فوائد البحث )٢

ناحية النظرية وإما من الناحية الساهم منافع كثرية إما من يولعل نتائج هذا البحث 

  تطبيقية.ال
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فهي املسامهة يف تقدمي كيفية حتليل أشعار من ®حية نظرية  أما فائدة هذا البحث .١

بنظرية عروضية للطالب قسم العرب واحلصول على نتائجه عن طريق اإلنتفاع 

 اللغة العربية وأد°ا جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية بصورة خاصة.

 ةمعارف وعلوما عن قيم هذا البحثفريجى أن يساهم  من ®حية تطبيقية وأما .٢

ي فينتفع °ا الناس ويرقى فهم أخالقية وغريها وردت يف ديوان اإلمام الشافع

  الشافعي وتقديرها واعتبارها.من أشعار  اإلمام  أمثال

 التحقيق املكتيب  .د

صلة البحث ألجل التأكيد أن  أن التحقيق املكتيب أمر مهم قامت به الباحثة قبل موا

موضوع هذا البحث مل يسبق له البحث فيه بعد. لقد قامت الباحثة �لفحص بوصفه 

موعة يف ديوان حتقيقا مكتبيا إىل هذا احلد فوجدت منه أن أشعار اإلمام الشافعي ا�

اإلمام الشافعي مل يسبق هلا أن تبحث عنها بعد. لكن وجدت الباحثة البحوث الىت 

  تستخدم نفس املقاربة أي النظرية ومنها:

ه دمحم نور شاهد طالب قسم أشعار اإلمام الشافعي" الذي كتب البحث "قوايف .١

. هذا ٢٠٠٦اللغة العربية وآدا°ا جبامعة سو®ن كاليجاكا جوكجاكر� سنة 

البحث حتليل الشعر العرب من أشعار يف ديوان اإلمام الشافعي بنظرية علم 

القوايف. ويف هذا البحث يدل  احلال املتنوعا من حيث قافيتها منها؛ أمساء 
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كة القافية ونوع القافية وعيوب القافية. حلل الباحث القافية وحروف القافية وحر 

 لتعريف مدى جودة اإلمام الشافعي إذا نظر إليها من علم القوايف. 

البحث "احملبة اإلهلية يف ديوان اإلمام الشافعي: دراسة حتليلية نفسية األدبية"  .٢

كاليجاكا الذي كتبته إيكا رمحوايت طالبة قسم اللغة العربية وأد°ا جبامعة سو®ن  

. هذا البحث حتليل الشعر العرب من أشعار يف ديوان ٢٠٠٦جوكجاكر� سنة 

 اإلمام الشافعي بنظرية نفسية األدبية.

ويف هذا البحث يدل عن شخصية وعقلية املألف (اإلمام الشافعي) والالوعي له 

اليت كان يف ديوانه. هذا احلال منظور من عادته الذي ماهرا جدا و�رع طنيني 

ت روحه يف أشعار على شكل الفتاوى والنصائح للتابعة. والفتاوى اليت حم ت̧و

حيتوى على قيمة الفضيلة واحلكمة يف نظر كل شيئ خلق هللا وقدرة هللا. احلب 

  إىل هللا ليس جمردا معرفة هللا يف عقل وليس من أحبه فقط. ولكن اختاد الروح مع 

 سألتها.   هللا حىت أصبحتها اهلوى كأشياء عظمة من امل

البحث "العالقة بني املوضوع وبني البحور املستعملة: دراسة عروضية يف أشعار  .٣

ق طالب قسم اللغة العربية وأد°ا و دمحم مهدى اجلواهري" الذي كتبه عمر فار 

. هذا البحث حتليل الشعر ٢٠٠٦جبامعة سو®ن كاليجاكا  جوكجاكر� سنة 

العرب يف أشعار دمحم مهدى اجلواهري بنظرية علم العروض. وفيه يدل عليه عن 
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عالقة املوضوع والبحر املستعملة. ولذلك يف هذا البحث خيلصها أن هناك عالقة 

7ا.   بني عناصر األشعار  مبحت̧و

ايف" الذي كتبه : دراسة يف علم العروض والقو ديوان الربوديالبحث "الشعر يف  .٤

قسم اللغة العربية وأد°ا جبامعة سو®ن كاليجاكا  جوكجاكر�  دمحم سوبكر طالب

. هذا البحث حتليل الشعر العرب يف ديوان الربودي بنظرية علم ٢٠۱٤سنة 

يدل على أنواع األوزان وبيان عن الزحاف العروض والقوايف. يف هذا البحث 

وعلة والضرورات الشعرية مع حروف القافية وحركة القافية وعيوب القافية اليت  

 ١٠كان يف ديوان الربودي.

ف ألبو نواس: دراسة حتليلية عروضية وبالغية" الذي كتبته  االبحث "الشعر اإلعرت  .٥

. هذا البحث ٢٠۱٣سنة  سياعي زكية طالبة قسم اآلدب العربية جبامعة إندوني

شعر روض والبالغة. ويظن الباحثة أن شعر اإلعرتاف بنظرية علم العحتليل 

اإلعرتاف ألبو نواس إحدى من أشعار العربية اليت 3ثر عليها قيمة الدينية 

اإلسالمية حىت ميكن مجالة األشعار منظور من علوم اللغة العربية. هذا الشعر  

                                                           

 
(دراسة يف علم العروض والقوايف)،"  عر يف ديوان الربودي، "الش۱-سالبحث  كر، دمحم سوب ١٠

  ).٢٠۱٤(جوكجاكر�: جبامعة سو®ن كاليجاكا،
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ه أبو نواس هو الشعر الغزل والدعاء الذي تركيبا من أسالب مجيلة وحتميل كتب

  ١١املعىن العميق. 

البحث "قيمة الرتبية األخالقية يف أشعار اإلمام الشافعي:دراسة بنيوية وراثية"  .٦

   الذي كتبه  آري خري الرجال فهم طالب  قسم الرتبية اللغة جبامعة شارف

هذا البحث له 7ديف للتعبري العميق عن قيمة . ٢٠۱٤جاكر� سنة  هدايةهللا

الشافعي من عدد تسعة عشر بيتا. والنتائج من  الرتبية األخالقية يف أشعار اإلمام

هذه دراسة يدل أن يكون قيمة الرتبية األخالقية يف أشعار اإلمام الشافعي 

ق ومنها؛ قيمة الصرب وأمانة واإلخالص واجلمال حينما تكلما ولطائفه واألخال

 ١٢الوطن ألن القيم هي املبادئ األساسية للتعليم األخالقي.

استنادا إىل حتقيق املكتيب الذي قامت به الباحثة إىل هذا احلد، فتحصل على أن 

هناك البحوث اليت تبحث عن تناسب وتناسق بني حبور األشعار وموضوعتها 

تبحث وتبحث عن موسيقى الشعر. ولكن الباحثة مل حتصل على البحوث اليت 

                                                           

  :http://gilib.ui.ac.id, akses )"،دراسة حتليلية عروضية وبالغية(ف ألبو نواس االشعر اإلعرت " ١١ 

26 januari 2018.  

 ،")دراسة بنيوية وراثية( الرتبية األخالقية يف أشعار اإلمام الشافعي"قيمة  ١٢ 

http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/arabiyat/article/view/1138/1010, akses: 27  

januari 2018.    
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عن اإلرتباط والتناسق بني حبور األشعار وموضوعتها حبثنا عميقا ودقيقا ابإلنتفاع 

بنظرية عروضية. ولذلك أردت الباحثة البحث عن أشعار يف ديوان اإلمام 

الشافعي يف سبيل احلصول على إلرتباط بني حبورها وموضوعتها بصورة عميقة 

 سترتة كانت أو الظاهرة.ودقيقة حىت يكتشف هذا البحث قوة األشعار امل

 اإلطار النظري .ه

إلعطاء القراء بيا� عن أشعار يف ديوان اإلمام الشافعي اليت درستها ابستخدام علم 

العروض والنظرية التناسب بني املوضوع والبحور ألمحد الشايب. حتتاج الباحثة لبيان 

 التعريف عن بعض املصطلحات املتعلقات كمايلي:

 صناعة الشعرقواعد    .أٔ 

علم العروض له اثنان ركنا ومها التفعيالت و البحور،  وأتلف البحور من بعض  

التفعيالت وتركب التفعيالت من بعض وحدات الصوتية وتركب وحدات الصوتية من 

واتفق القدماء أن يوزن الشعر مبوازين مؤلفه من ألفاظ، قوامها:  بعض حروف التقطيع.

يم، والسني، والتاء، وحروف العلة، ومجعها بعضهم يف الفاء، والعني، والالم، والنون، وامل

َعْت ُسيـُْوفـَُنا".  ١٣قوله: " َلمِّ

 ۱۳ . 101..., h Ilmu,Mas’an,  
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َر َعَلى َظْهِر َجَبٍل بكالم العرب: ملَْ أَ  الصوتية وحدات وقد يعرب العرضيون على  

أخذ العروضيون وز® شع̧ر مسوه تفعيلة، وهي جزء من  الصوتية ومن وحدات. َمسََكةً 

  أجزاء البيت الشعري، أو هي الوحدات املكررة اليت ينتظم منها البيت. وهي:

) ويعرب عنها بلفظ: ٥// ٥ما تركب من سبب خفيف فوتد جمموع (/ .١

 فَاِعُلنْ 

) ويعرب عنها بلفظ: ٥/ ٥ما تركب من وتد جمموع فسبب خفيف (// .٢

 فـَُعْوُلنْ 

) ويعرب عنها بلفظ: ٥//٥/٥ما تركب من سببني خفيفني فوتد جمموع (/ .٣

 ُمْستَـْفِعُلنْ 

) ويعرب عنها بلفظ: ٥/٥/٥ما تركب من وتد جمموع فسببني خفيفني (// .٤

ُلنْ   َمَفاِعيـْ

) ويعرب عنها بلفظ: ٥///٥ما تركب من وتد جمموع ففاصلة صغرى (// .٥

 ُمَفاَعَلُنتْ 

) ويعرب عنها بلفظ: ٥//٥تد جمموع (///ما تركب من فاصلة صغرى فو  .٦

 ُمتَـَفاِعُلنْ 
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) ويعرب ٥/٥//٥ما تركب من سبب خفيف فوتد جمموع فسبب خفيف (/ .٧

 عنها بلفظ: فَاِعَالُتنْ 

/) ويعرب عنها بلفظ: ٥//٥/٥ما تركب من سببني خفيفني فوتد مفروق (/ .٨

 َمْفُعْوَالتُ 

  --مستفعلن  --فعولن  --وهي: فاعلنفأجزاء البيت املسماة ابلتفعيلة مثانية أم عشرة 

 مستفع لن. –فاع التن–مفعوالت  –فاعالتن  –متفاعلن  –مفاعلنت  –مفاعيلن 

أما البحر فهو الوزن اخلاص الذي على مثاله جيرى النظام. وقد حصر العلماء  

الطرق اليت �تى عليها شعر العرب على ستة عشر طريقا، وضع اخلليل أصول مخسة 

 وهي:١٤وزاد عليها األخفش حبرا آخره مساه املتدارك. عشر منها، 

 حبر الطويل، يتكون على مثاين التفعيالت: .١

 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن * فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن

 حبر املديد، يتكون على ست التفعيالت:  .٢

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن *  فاعالتن فاعالتن فاعالتن

 مثاين التفعيالت:حبر البسيط،يتكون على  .٣

 مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن *  مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن

 .٨ص.  كشف،فاتح، أمحد  ١٤ 
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 حبر الوافر، يتكون على ست التفعيالت: .٤

 مفاعلنت مفاعلنت مفاعلنت *  مفاعلنت مفاعلنت مفاعلنت

 حبر الكامل،يتكون على ست التفعيالت:  .٥

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن * متفاعلن متفاعلن متفاعلن 

 زج، يتكون على أربع التفعيالت:حبر اهل .٦

 مفاعيلن مفاعيلن *  مفاعيلن مفاعيلن 

 حبر الرجز، يتكون على ست التفعيالت: .٧

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن * مستفعلن مستفعلن مستفعلن

 حبر الرمل، يتكون على ست التفعيالت: .٨

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن * فاعالتن فاعالتن فاعالتن

 لى ست التفعيالت:حبر السريع، يتكون ع .٩

 مستفعلن مستفعلن مفعوالت * مستفعلن مستفعلن مفعوالت

 حبر املنسرح، يتكون على ست التفعيالت: .١٠

 مستفعلن مفعوالت مستفعلن * مستفعلن مفعوالت مستفعلن

 حبر اخلفيف، يتكون على ست التفعيالت: .١١

 فاعالتن مستفع لن فاعالتن * فاعالتن مستفع لن فاعالتن
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 يتكون على أربع التفعيالت:حبر املضارع،  .١٢

 مفاعيلن فاع التن * مفاعيلن فاع التن

 حبر املقتضب، يتكون على أربع التفعيالت: .١٣

 مفعوالت مستفعلن * مفعوالت مستفعلن

 حبر اجملتث، يتكون على أربع التفعيالت: .١٤

 مستفع لن فاعالتن  * مستفع لن فاعالتن

 حبر املتقارب، يتكون على مثاين التفعيالت: .١٥

 فعولن فعولن فعولن * فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن

 حبر متدارك، يتكون على مثاين التفعيالت: .١٦

 فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن * فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن

 التعريف ابملوضوع  .ب

موضوع األدب هو فكرة الرئيسية  أواحملتو�ت  الذي عربها الشعراء أبشكال  

للنطق. وهذا من موضوع الشعر العريب يف عصر اللغات مث أصبحت األساسية الرئيسية 

 الذهيب (العباسي) وهي:

 املوضوع القدمي: 
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: موضوع الشعر الذي حدث عن صفات األشخاص   احلماسة .١

 املتعلقة بشجاعته وقوته ومهارته يف ساحة املعركة.

: موضوع الشعر الذي تفاخر �ملزا¸ ملكتها الشعراء والقبائل   الفخر .٢

 وألصحابه.

 موضوع الشعر الذي حيتوي على جممالت األشخاص. :  املدح .٣

 : موضوع الشعر الذي عرب عن اليأس واحلزن واآلمل.  الر�ء .٤

: موضوع الشعر الذي حيتوى من الكراهة أي كره     اهلجاء .٥

 الشاعر للألخرين.

: موضوع الشعر الذي أصف صور احلاالت الطبيعية من   الوصف .٦

 أحواله.

عن إمرأة حبها واشتاق  : موضوع الشعر الذي حدث    الغزل .٧

 إليها.

: موضوع الشعر الذي عرب عن اإلعتذار أن غفر على    اإلعتذار .٨

 ١٥كل أخطأه.

  املوضوع اجلديد:

                                                           

١٥ .117-h.111 Pengantar,Muzakki, Ahmad  
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: موضوع الشعر الذي هدف إىل ز�دة التقى وتنفية  الزهد .١

 اإلميان ابهلل.

: موضوع الشعر الذي وصف احلب والشوقاحملبة حلبيبه  الغزل للرجال .٢

 من خالل تصوير مجال اإلمرأة.

: موضوع الشعر الذي هدف إىل إسقاط اململكة وقوة  الشعوبية .٣

 العربية.

: موضوع الشعر الذي وصفا وختليطا من الثقافة العربية  الزندقة .٤

 ١٦والثقافة األجنبية.

 الشايبمناسبة حبور مبوضوعاهتا عند أمحد   .ج

أمحد الشايب على يقني أن أمساء البحور اليت وضعها اخلليل تدل على معان خاص متيز  

كل وزن وحبر. وهذا اإلمتياز ظهر يف طول حبور وقصرها. ولكل حبور موضوعات معينة 

أي عاطفة خاصة وحمتاجة إليها تدل على معىن يريده الشاعر: وشرح أمحد الشايب يف  

 قد األديب":كتابه الرائع "أصول الن

حبر الطويل حيتوي على معاىن كثرية واستخدام ىف الفخر واحلماسة  -

 والوصف والتاريخ.

 .١٨٠-١٤٧)، ص. ١١١٩، (قاهرة: دار املعرفة، اتريخ األدب العريبشوقي ضيف،  ١٦ 
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وحبر البسيط يكاد متسا̧و ببحر الطويل أي يقرب منه حيتوي على  -

 الفخر واحلماسة والوصف والتاريخ.

وحبر الكامل يصلح ألكثر املوضوعات ومنها املعارف والعلوم و اخلري  -

 وغريها. ومساحة اخلالق

 وحبر الوافر يوجد كثريا يف نظم الفخر. -

وحبر اخلفيف أسرع البحور حيتوي على الطبع يشبه الوافر وهو أكثر  -

 سهولة وأقرب انسجاما.

وحبر الرمل هو حبر رقة سوف جنده يف أشعار ذي موضوعات حزينة   -

 أي حنصل عليه يف نظم األحزان.

ورائعة ورخيمة تعتمد على وحبر السريع فهو حبر يشتمل على نغمة مجيلة  -

 ضغط السرور واجلمال يف بداية.

وحبر املتدارك فهو حبر حيتوي نغمة تشجع على جيوش يف هجوم على  -

 أعداء وينشئ محاستهم وإنه أغنية بدون ألفاظ.

 ١٧وحبر الرجز فهو حبر يصلح لنظم واملعارف كالفقه والنحو واملنطق. -

 

                                                           

  .٣٢٣-٣٢٢)، ص. ١٩٦٤(بريوت: مكتبة لنهضة املصرية،  أصول النقد األديب،أمحد الشايب،  ١٧ 
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 ج البحثمنه  .و

°ا الباحثة للحصول على معارف وعلوم حنو إن منهج البحث طريقة تنتفع   

موضوع معني مبحوث عنه. ولذلك البد من أن يكون هناك تناسب بني موضوع 

استخدمت الباحثة منهجا نوعيا يف القيام  ١٨مبحوث عنه ونظرية مستخدمة.

تعيني 3ويل البيا®ت  - بوصفه فاعال يتطلب من الباحثةب�لبحث. اّتصف هذا املنهج 

املنهج مبنهج تفسريي. وتستنج عملية هذا املنهج بيا®ت تصويرية مثل  ويشبه هذا 

كلمات وعبارات ومجل مكتوبة ومل تكن مرقمة وإحصائية. وهناك نقاط أخرى البد 

  من شرحها وهي كماتلي:

 نوع البحث .١

ويف عملية  ة.يالدراسة املكتبويف هذا البحث استخدمت الباحثة منهج     

إىل 3ويل البيا®ت عن طريق البيا®ت الواقعية اليت تتعلق ثة  البحث، تفتقر الباح

�لعمل األديب املبحوث عنه وقراءة املصادر الرئيسية ودراستها ودراسة املصادر 

  احملتاجة إليها األخرى اليت تتعلق مبوضوع البحث.

 مصادر البحث .٢

                                                           

 ١٨ .(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 55 Metode Penelitian Sastra,Faruk,    
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وأما املصادر احملتاجة إليها فتنقسم إىل قسمني ومها مصادر رئيسية     

صادر �نوية. واملصدر الرئيسي هلذا البحث فهو األشعار ا�موعة يف ديوان وم

اإلمام الشافعي اليت توجد يف كتب ديوا اإلمام الشافعي كتبه عبد الّرمحن 

. واملصادر الثانوية هلذا البحث فهي كتب متعلقة ٢٠٠٥املصطاوي سنة 

حوث وجمالت �ملوضوع املبحوث عنه مثل كتب تتحدث عن علمي العروض والب

  ومواد انرتنيت (الشبكة احلاسوبية) ومصادر أخرى تدعم عملية حتليل البيا®ت.

 طريقة مجيع البيا®ت .٣

والباحثة سوف تقرأ  .صناعة املسجلويف هذه املرحلة تستخدم الباحثة     

ت الشعر مرارا وتكرارا بدقة ودقة من خالل مستمرا  وتقطيعا وفهم احملت̧و

مث كتبت الباحثة عن األمور اهلامة املناسبة  ١٩يقة.للحصول على بيا®ت دق

�لنظرية اليت استخدامها بعدها كبيا®ت البحث. وبعد جمموعة البيا®ت يعمل 

عليها إختيارا وفقا ملصاحل البحث لتعريف كيف العالقة بني املوضوع والبحور 

 املوجودة يف ديوان الإلمام الشافعي.

 طريقة حتليل البيا®ت .٤

                                                           

 ١٩ (Jakarta: Bukupop, 2011),  Metode Penelitian Sastra Bandingan,Suwardi Endaswara, 

h.171.  
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املرحلة تستخدم الباحثة النهج املوضوعي أي عن طريقة صياغة  ويف هذه      

العناصر الواردة يف الشعر وطريقة وصفية للتحليل الوصف الذي وصف احلقائق 

�ستخدام اخلطوات فاألوىل هو حتلل الباحثة أشعار اإلمام الشافعي �ستخدام 

بطريقة التقطيع، نظري علم العروض وملعرفة نوع البحر لبيت الشعر تطلبه الباحثة 

يف سبيل احلصول  ٢٠من فاسده، هرض البيت على األصول ليتميز صحيحوهو ع

على حبور املبحوث عنها، والثانية تستخدم الباحثة طريقة لفهم املعىن يف سبيل 

لل مناسبة شعار اإلمام الشافعي، والثالثة حتاحلصول على موضوعات تتكون يف أ

ت أمحد الشايب يف كتابه أصول وإرتباط املوضوعات والبحور �ستخد ام نظ̧ر

  النقد األديب.

 نظام البحث  .ز

خيتاج البحث إىل نظام منضبطا ألجل أن يكون متناسقا. يتألف هذ البحث ¤بواب   

  ولكل �ب فصول. وأما البحث الذي استخدمته الباحثة كما يلى:

وفوائده الباب األول يتضمن فيه خلفية البحث وحتديد البحث وأغراض البحث   

  والتحقيق املكتيب واإلطار النظري ومنهج البحث ونظام البحث.

  وأما الباب الثاين فيتضمن فيه حملة عن ترمجة حياة اإلمام الشافعي وسرية ديوانه.  

                                                           

  .٩ص.  ،كشفأ محد فاتح،  ٢٠ 
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والباب الثالث يتضمن فيه حتليل أشعار جمموعة يف ديوان اإلمام الشافعي بنظرية   

ول. والفصل األول يتضمن فيه حتليل عروضية. وهذا الباب يتكون من ثالثة الفص

عروضي يبحث عن حبور موجودة يف ديوان اإلمام الشافعي والفصل الثاين يتضمن فيه 

حتليل املوضوعات أشعاره يف ديوان اإلمام الشافعي والفصل الثالث يتضمن فيه حتليل 

ثقة  العالقة بني حبور األشعار وموضوعتها بنظرية أمحد الشايب وتستدل هذه النظرية

  التناسب والتناسق بني حبور األشعار وموضوعا7ا.

  والباب الرابع يتضمن فيه خالصة نتائج البحث واإلقرتاحات واإلختتام.  

 .  ويقصد °ذا الباب أن يكون امللّخص لألبواب السابقة واإلجابة عن حتديد البحث
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 الباب الرابع

 خامتة

 خالصة .أ

وجّل. ولقد جاهدت الباحثة حث البسيط بعون هللا وتوفيقه عزّ لقد مّت هذا الب 

وبذلت جهودها للقيام بتحليل ديوان اإلمام الشافعي يف هذه البحث فاستنبط واستدلت  

 كما يلي:

كانت البحور املستخدمة يف ديوان اإلمام الشافعي إحدى عشر حبورا، وهي: حبر  

الطويل وحبر الكامل وحبر البسيط وحبر اخلفيف وحبر الوافر وحبر السريع  وحبر املتقارب 

وأنواع البيت للبحور يف إحدى عشر   وحبر الرمل وحبر الرجز وحبر اهلزج وحبر املنسرح، 

جملزوء يف حبر الكامل وحبر الرمل وحبر الرجز وحبر اخلفيف وحبر كّلها التاما لكن هناك ا

وهناك بيت املصمت يف مجيع البحور األشعار وبيت املدّور يف حبر البسيط وحبر الكمال 

الكامل وحبر اخلفيف وحبر الرمل وبيت املقفى يف حبر الطويل وحبر الكامل وحبر البسيط 

 اإلمام  أما الزحافات املوجودة يف ديوان املنسرح. وحبر املتقارب وحبر اجملزوء الرجز وحبر

  واإلضمار والقبض واخلنب والطي واإلضمار والقصر وهي القطف والقطع  الشافعي

 فيه هي التذييل وترفيل والقطع والقطف. وأما العلل املوجودة والكف والعصب
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فخفلت أشعاره مبوضوعات شىت،  تنوعت أغراض الشعر يف ديوان اإلمام الشافعي 

واستعمل  محاسة وفخر ووصف واتريخ ومدح وراثء وهجاء وغزل وزهد.لعل أشهرها 

ر، وصف، وهجاء، وغزل، واتريخ، محاسة، وفخاإلمام الشافعي حبر الطويل ملوضوع 

 محاسة، وفخر، وصف،مودة واستعمل يف حبر البسيط ملوضوع حم زهد، وأخالقو 

وصف، وفخر، وعلوم، ويف حبر الكامل ملوضوع  علميالعواطف، و وهجاء، وغزل، متثيل 

ف، متثيل العواطويف حبر الوافر ملوضوع  حممودة، وزهد، وهجاء، وراثء وفقهوأخالق 

واستعمل اإلمام الشافعي حبر اخلفيف  حممودة، محاسةوعلوم،  وفخر، وزهد، وأخالق 

ويف حبر السريع ملوضوع   حممودة، وزهدعلمي،  وبساطة، وأخالق راثء، و  ملوضوع

سعادة، وفخر، ويف حبر املتقارب ملوضوع  وصف، ومتثيل العواطف، وأخالق احملمودة

أما يف حبر الرجز، استعمل اإلمام الشافعي أقل موضوع وهو موضوع  ومحاسة، ومجالة

ويف حبر اهلزج ملوضوع هجاء  حزين وفخر وعلومواحد عن الفقه ويف حبر الرمل ملوضوع 

 وصف.حممودة وزهد و أخالق ر املنسرح ملوضوع ويف حب

يف هذالبحث وجدت الباحثة املناسبة بني املوضوع والبحور يف ديوان اإلمام  

الشافعي بنظرية التناسب ألمحد الشايب. كبحر الطويل له األغراض محاسة وفخر 

ن ووصف واتريخ اليت كتبه يف كتابه "أصول النقد األديب" لكن هناك وجدت الباحثة ع

األغراض اليت ال تناسب بنظريته كبحر البسيط له األغراض محاسة وفخر ووصف واتريخ 
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اتريخ مل وجد يف جمموعة األشعار اإلمام الشافعي لذلك كانت هناك موضوع بل موضوع 

جديدة كثرية ألشعاره اليت مل كتبته يف كتابه كبحر اهلزج الذي مل يعربه وله موضوع اهلجاء 

 وصف.    اله موضوع األخالق احملمودة والزهد و ويف حبر املنسرح ل

 كلمة إختتام   .ب

وثقافها من قسم  ترجو الباحثة لطالب يف كّلية اآلداب إبمتام هذا البحث البسيط 

هبا خاصة، كما ترجو الباحثة من القرائن أن يصلحوا ما فيها من أخطاء اللغة العربية وأد

 وينتقدوا ما ال يناسب مع منطق البحث العلمي. 

وأخريا ترجو الباحثة من هللا تعاىل أن جيعل هذ البحث البسيط مقبوال قبوال  

ة املسلمات يف فهم اللغة العربيحسنا وانفعا املباحث واإلخوان املسلمني واألخوات 

 هبا.وأد
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 حقاملال

 جدول املناسب بني املوضوع والبحور ألمحد الشايب يف ديوان اإلمام الشافعي .1

 ديوان اإلمام الشافعي

الغرض 

 اجلديد

 يف مناسب الغرض

بنظرية أمحد الشاي  
 رقم البحور الغرض األوىل الغرض الثاين

هجاء وغزل 

وزهد 

وأخالق 

احملمودة 

ومتثيل 

 العواطف

محاسة وفخر 

 واتريخ ووصف

، رمحاسة، وفخ

وصف، و 

وهجاء، 

خ، وغزل، واتري

زهد، وأخالق و 

احملمودة، 

ومتثيل 

 العواطف

محاسة  فخر 

 اتريخ وصف
 طويل

۱ 

هجاء وغزل 

ومتثيل 

محاسة وفخر 

 ووصف

، محاسة، وفخر

وصف، و 

، محاسة ، فخر

خوصف ، اتري  
 بسيط

٢ 



831 

 

العواطف 

 والعلمي

وهجاء، 

ل متثيو وغزل،

العواطف، 

 والعلمي

 وصف وفخر

وزهد وهجاء 

 وراثء

، أخالق احملمودة

 وعلوم

وصف، 

، وفخر، وعلوم

وأخالق 

احملمودة، 

وزهد، وهجاء، 

 وراثء وفقه

أخالق 

احملمودة، 

 وعلوم

 كامل

3 

متثيل 

العواطف، 

وعلوم،  

وزهد، 

وأخالق 

 فخر

متثيل 

العواطف، 

وعلوم،  

 وفخر، وزهد،

وأخالق 

 وافر فخر

٤ 



8٤1 

 

احملمودة، 

 محاسة

احملمودة، 

محاسةو   

راثء  

وأخالق 

دوزه احملمودة  

ةعلمي، وبسيط  

 علمي،و راثء، 

طة، يوبس 

وأخالق 

داحملمودة، وزه  

علمي، 

 وبسيطة
 خفيف

٥ 

وصف، 

ومتثيل 

العواطف، 

وأخالق 

 احملمودة

- 

يل وصف، ومتث

العواطف، 

وأخالق 

 احملمودة

رائعة  نغمة

ورخيمة وسرور 

 ومجال

 سريع

٦ 

وفخر، 

 ومحاسة،
 سعادة ومجالة

، سعادة، وفخر

ومحاسة، 

 ومجالة

 متقارب سعادة ومجالة

٧ 

ه، ارف : فقعامل فقه فقه -  1 رجز



8٤8 

 

حنو، منطق، 

 وغري ذلك

 حزين فخر وعلوم
حزين وفخر 

 وعلوم
 رمل  حزين

1 

1۱ هزج - هجاء - هجاء  

أخالق 

د احملمودة وزه

صفو و   

- 

أخالق 

 احملمودة وزهد

وصفو   

 منسرح -

۱۱ 
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 جدول الزحاف يف ديوان اإلمام الشافعي .2

 الزحاف وتعريفه رقم
التفاعيل يلحق هبا وما 

 تصري  إليه
 البحور اليت يقع فيها

اإلضمار: تسكني  ۱

 الثاين املتحرك

 الكامل مَتفاعلن يكون مْتفاعلن

اخلنب: حذف الثاين  ٢

 الساكن

 فعلنفْاعلن يكون 

 فاعالتن يكون فعالتن

مستفعلن يكون متَ ْفعلن 

 )مفاِعلن(

مْفعوالُت يكون معوالت 

 )فعوالت(

 البسيط

 اخلفيف والرمل

البسيط والرجز والسريع 

 واملنسرح واخلفيف

 املنسرح

 

 

حذف الرابع  :الطي 3

 الساكن

 مستفعلن يكون مْستعلن

 

مْفعوالُت يكون 

والسريع البسيط والرجز 

 واملنسرح

 املنسرح



8٤3 

 

 مْفعالُت )فاعالُت(

تسكني  :العصب ٤

 اخلامس املتحرك

مفاَعَلُُت يكون مفاَعْلُت 

 )مفاعيلن(

 الوافر

القبض: حذف  ٥

 اخلامس الساكن

 فعولن يكون فعول

 مفاعيلن يكون مفاعلن

 الطويل واملتقارب

 الطويل واهلزج

الكف: حذف السابع  ٦

 الساكن

 فاعالتن يكون فاعالت

 مفاعلمفاعيلن يكون 

مستفعلن يكون 

 مستفعل

 اخلفيف والرمل

 الطويل واهلزج

 اخلفيف

 

اخلبل من زحاف  ٧

املركب )اخلنب + 

الطي( حذف الثاين 

 والرابع الساكنني

 مستفعلن يكون مَتِعلن

 

 مفعوالت يكون مُعالت

البسيط والرجز واملنسرح 

 والسريع

 املنسريح

من زحاف  اخلزل 1

املركب )اإلضمار + 

َفِعلن  مَتفاعلن يكون مت ْ

 )مْفَتعلن(

 الكامل



8٤٤ 

 

تسكني الثاين الطي( 

املتحرك وحذف الرابع 

 الساكن

 

 جدول العلل يف ديوان اإلمام الشافعي .3

 البحور اليت تقع فيها التفعيلة وما يطرأ عليها نوع العّلة وتعريفها رقم

التذييل: زايدة حرف  ۱

ساكن على التفعيلة 

 اليت آخرها وتد جمموع

يكون  متفاعلن

 متفاعاْلن

مستفعلن يكون 

 مستفعاْلن

 الكامل اجملزوء

 

 البسيط اجملزوء

الرتفيل: زايدة سبب  ٢

خفيف على التفعيلة 

 اليت آخرها وتد جمموع

متفاِعُلْن يكون 

 ُمتفاعالتن 

 

 الكامل اجملزوء

القطع: حذف آخر  3

الوتد اجملموع مع 

فاعلن يكون فاعْل 

 )فعلن(

 البسيط

 



8٤٥ 

 

يكون متفاعْل متفاعلن  تسكني اثنية

 )فعالتن(

مستفعلن يكون 

 مستفعْل )مفعولن(

 الكامل

 

 الرجز

 

القطف: حذف  ٤

السبب اخلفيف من 

آخر التفعيلة، مع 

تسكني احلرف 

 اخلامس املتحرك

مفاعَلُت يكون مفاعْل 

 )فعولن(

 الوافر

القصر: حذف ساكن  ٥

السبب اخلفيف 

 وتسكني متحركه

 فعول يكون فعولْ 

 يكون فاعالتْ فاعالتن 

 املتقارب

 اخلفيف
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