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ABSTRAK 

 
Al-Muallaqāt adalah Semacam “Nobel Sastra” atau penghargaan 

sastra tertinggi pada masa Jahiliyyah yang diberikan kepada para penyair 

yang telah diuji dan memenuhi persyaratan-persyaratan estetis yang 

ditentukan oleh dewan juri. 

Salah satu penyair al-Muallaqāt adalah al-Nābigah al-Żubyānī. 

Beberapa syairnya telah ditulis dalam bentuk buku yang berjudul Dīwān 

al-Nābigah al-Żubyānī. Dīwān al-Nābigah al-Żubyānī dalam penelitian 

ini, disusun oleh Karam al-Bustānī  yang di dalamnya terdiri dari 689 bait 

syair karya  al-Nābigah al-Żubyānī. 

 Dalam Dīwān tersebut, secara acak peneliti menemukan satu 

cacat qafiyah, maka peneliti tertarik untuk meneliti syair-syair dalam 

Dīwān al-Nābigah al-Żubyānī menggunakan pendekatan ilmu ‘Arūḍ dan 

Qawāfy dengan metode analisis ‘arūḍiyyah qawāfiyyah, yaitu metode 

dengan mentaqṭī’ seluruh syair yang ada dalam dīwān al-Nābigah al-

Żubyānī untuk mengetahui baḥr dan qāfiyah beserta zihāf, ‘illah dan 

cacat qāfiyah dalam syair. 

Dalam penelitian ini ditemukan 9 baḥr yang digunakan oleh al-

Nābigah al-Żubyānī  dalam syair-syairnya yaitu: baḥr ṭawīl, baḥr basīṭ, 

baḥr wāfir, baḥr kāmil, baḥr rajaz, baḥr khafīf, baḥr sarī’,  baḥr 

mutaqārib, dan baḥr ramal,  7 zihāf  yaitu: qabḍ, khabn, ‘aql, iḍmār, 

‘aṣb, waqas, dan ṭii, 5 ‘illah  yaitu: ḣaẓf, qaṭ’, qaṭf, tarfīl, dan tażyīl, dan 2 

cacat qāfiyah yaitu: iqwā’ dan taḍmīn.  
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 تجريدال

النوبل أوأعلىاألديباكمعلقاتهي" األدبيةيفعصماجلاهليةزائاجل" ة
عاتاكمختلفةواختبارهميفاكمناسباتواكموضبعد اأُ ُتِحَنلشعماءإىلاالذيأعطى

اجلنةالتحريم قّمرهتالشموطاجلماليةاليتتأشعارهمتوفمو

أحد اكم ن الذبياينقعلشعماء النابغة هو أشعار ات بعض مجعت قد
الذبياينيفديوانه حققهوشمحهالذيديوانالبحثهيهذا والديوانيفالنابغة

بيتا 689،وهوحيتويعلىكممالبستان

الديوان عيبالقافيةيفهذا فمغبتالباحثةيفوجدتالباحثةعشوائية
بتقطيعالشعموجيميالتحليلدراسةحتليليةعموضيةقوافية،بهأنتبحثوحتّللديوان

والبحةعمفكم والقافية اتوالزحافر وعيوبالقافية والعلل النابغةاكمستعملة يفأشعار
الذبياين 

حبميفهذاالديوانهياكمستعملةالبحورتسعة:يليأ انتيجةالبحثكما
الوافموحبمالرا لوحبمالمجزوحبماخلفيفوحبمالسميع الطويلوحبمالبسيطوحبم

اكمتقارب الم لوحبم ووحبم   زحافسبعتوجد واتة قبضوخنبوعقل ضمارإهي
و طيّوقصوعصبو عللمخستوجد ة وتمفيلوقطفحذفوقطعهي وتذييل

قواءوتضمني إامهانعيبو







 ح

ر و تقديركلمة شك  
و ن قبل  ن هلل والشرم احلمد،  بلغ أقصى هلل احلمد
قدر لرل وجعل قدرا، شيء لرل جعل الذي هلل احلمد بعد،
لغريك يقال ربال سبحانكاي أجلكتااب  لرل وجعل أجال،

نسوالإسبحانوأنتعظيمالربهانشديدالسلطاناليعجزك
جان 

 امإيائهوالصالةوالسالماألمتاناألكمالنعلىخامتأنب
حمّمدبنعبدهللا أفصح ننطق،وأوضحدرسلهسيّ انوحبيبنا

ىليومإحسان نأابن وعلىآلهوصحبهاألخيار،و نتبعهمابا
الدين 

 واحلمد الثناء كّل بعنايإأتوجه وجّل ونعمتهتهىلهللاعّز
 على أقدر الشموطإألن بعض لتوفري البحث هذا كتابة هناء

هالدرجةالعاكميةيفعلماللغةالعمبيةوأدهبا ففيهذللحصولعلى
ا وعلي الشرم جزيل أقّدم أن أوّد إلالصفحة مجيعإكمام ىل

األطمافالذينيعاونونينويساعدونينيفكتابةهذاالبحث هم:



 ط

اآلداب  1 كلية كعميد فتاح أمحد الدكتور الفاضل السّيد
ال يةاحلرو يةسإلوالعلومالثقافيةجبا عةسوننكاليجاكاا

 جوكياكمات 
ذ صطفىاكماجستريكمئيسقسماللغةاالسّيدالرممياألست  2

 العمبيةوأدهبا 
هذا  3 كتابة يف كمشمفة النعمة نور أ ي الفضيلة السّيدة

 سّهلمجيعأ ورها أنيالبحث،عسىهللا
يعّلمونين  4 الذين اكمدّرسني الفضيلة صربأصحاب برل

 واهتمام 
 احملبوبوردويووالدياكمرمم  5
وز الئيالرمامالذينقدساعدوينيفهذهالمحلة،المحلة  6

 يفكتابةالبحث 
 







 ي

أنعليهممجيإ وجّل أسألهللاعّز الشرماجلزيل  أقّدم ها
 والعافية الصحة هلم اجلزاءويدّوم وجيزيهلم أ ورهم، يباركمجيع

الوافم 

 2019أكتوبم8جوكياكمات،
1441صفم9
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ 

الرالم هو اكممتبطمبعىنالشعم الوزن به اكمقصود اكموزون
ة و اوافقالوزنعنغريقصداليعّدشعماكماهوالشأنوقافي

يفالرتاثالعميبقبل1 ايتالقمآنيةواألحاديثالنبويةيفبعضاآل
احرتا ا  الشعم تنظيم احرتم الشعمواداعتقاإلسالم، وسيلةأن

حبيثميرن الثقةبنيالنبالءلسلطةابناءةلتأثرياجلمهور،يرئيس
خارج وحرمة كعلم الثقافة خضم يف حاصما الشعم يرون أن

 وكذلك اإلنسانية، اكمعمفة  نطق األعداء"يصبح لغزو السيف"
2السياسينيبنيالقبائلوالقوةالقبيليةوالعمقية 

 اكمعموفة ن اجلاهلية عصم يف اكمشهورة األدبية االعمال
واسندع اجملنطاق  ن ديوانتع أو اكمعلقات هي العاكمي مع

                                  
)يوكياكمات:إيدايفميسكشفاخلاىفيفالعموضوالقوايف،أمحدفاتح، 1
 3(،ص 2016يوكياكمات،

2 Bahrum Bunyamin, Hamdy Salad, Syair-syair Arab Pra Islam 
Al-Muallaqat, (Yogyakarta: Gading Pustaka, 2017), h. vii.
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يشار  ا اتقبعأواكمعلابسماكمعلقاتالسإليهاكمعلقاتوغالبها
3شم الع

دبيةيفةاألزائاجل"أوأعلىاألديبالنوبلاكمعلقاتهي"
اختبارهميفبعد اأُ ُتِحَنلشعماءإىلاعصماجلاهليةالذيأعطى

الشموطاجلماليةتأشعارهممتوفوعاتاكمختلفةواكمناسباتواكموض
همجيتمعونيفسوقعرا قّمرهتاليت التحريم  جلنة ينشدونا

علقعلىجدارتابحلربالذهيبوةقصيدالرتبوت،القصيدةلفظيا
ويعبدوهن و قدسة، نبيلة قصائد أن يُعتقد قبلاالرعبة  العمب

4اإلسالمكاألصنام 

ج كما  نها المغم التاريخ،على يف اكمعلقاتتسبباء
يتعلقاجلدالبنيالباحثنيسواء النصوصألصالابفيها ة،ونوعية

إنشا وتوجهات الشعماء وعدد الشعمالشعمية األحاديثء وفرتة
حىتتمتيبأمساءالشعماء رأىيةالشعمسملتخلفيةأصبحتاليت

دهمىأيضاعدأبعضالعلماءأبنعددشعماءاكمعلقاتسبعةور
5عشمة 

                                  
  Bahrum Bunyamin, Hamdy Salad, Syair-syair Arab, h. vii. 

 3
4 Bahrum Bunyamin, Hamdy Salad, Syair-syair Arab, v.  
5  Bahrum Bunyamin, Hamdy Salad, Syair-syair Arab,  h. ix.
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أ بن  عاوية بن زايد اكمعلقاتهو  نشعماء ضبابحد
قالعنهابنرشيقيفالذبياين،كنيتهأبوأ ا ة النابغة  ،ولقبه

: العيوبعمدته  ن نظيفا كان إنشعمه ((، كبريا قاله ألنه ،
6و اتعنقمبومليهرت((أرادأنهملخيمفويضعفعقله 

 مجعت القد ديوانه يف الذبياين النابغة ذيبعضأشعار
تكان والفيه البائية، والقصيدة التائية، احلائية،القصيدة قصيدة

والو الدالية، والقصيدة المائية، والقصيدة العينية، قصيدةالقصيدة
 نقصيدةاليائية والقصيدةالنونية،والقصيدةاكميمية،والالال ية،و

الت الرثرية القصائد لك  ن وجدهتاالعيختلو كما اببب 
القصيدةالنونيةاالتية:

ِإُهْمَأْصَحاُبيَ ْوِمُعَرا َوَ،وااجْلَِفاَرَعَلىمَتِْيم َوُهْمَوَردُ يّنِ

َشِهْدتُ نَ ُهُمِبُوّدالصَّْدِرِ ينِّ ،أَتَ ي ْ  7هَلُْمَ َواِطَنَصاِدقَات 

 به يفهم ال اكمثال هذا يف األول البيتإالبيت بفهم ال
بعده  الذي البيت بصدر البيت تعليق قافيته ألن يليه، الذي

ويسمىهذاالعيبتضمني 

                                  
النابغةديوانممالبستاين،مانقلهككاكمنقولابنرشيقيفالعمدة   6   5 (،ص 1963)بريوت:دارصادر،،الذبياين
 124–123ص النابغة،ديوانكممالبستاين، 7



4 
 

 

وهو نشعماءاكمعلقاتشاعمأنالنابغةهوأتسيساعلى
با،فمغبتالباحثةيفأنتبحثوحتّللعيهوضعيفبعضأشعار

الهديوان حىتتعمفبطميقة العموضّي والقعتحليل البحور ايفون
التاّ ة، الديوانعيبيفولتعمفهلبشرلها ،وكذلكأخمهذا

 نزحافاتوعللعموضية أشعارهلتعمف احدثيف
 حتديد البحث .ب 

اليت اكمسألة تضع فالباحثة اكمسألة، خلفية يف سبق ومما
 :ستتمدراستها،وهي

 وأنواعالقوايف)حموفالقافيةوحمكاهتا(أنواعالبحورهي ا 1
؟يفديوانهالنابغةالذبيايناليتاستعملها

 ؟الزحافوالعلةوعيوبالقافيةاكموجودةفيههي ا 2

 أغراض البحث وفوائده .ج 

وأغماضهذاالبحثهي:

القافية1 )حموف القوايف وأنواع البحور أنواع لتعيني  
 يفديوانهالنابغةالذبياينهااستعملوحمكاهتا(اليت

   للداللةعلىالزحافوالعلةوعيوبالقافيةاكموجودةفيه2
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تالفوائد نهذاالبحثكمايلى:كان

نظماي 1 البحثأنيمجي: هذا العميببنية أوزانالشعم
  هاعلمالعموضوالقوايففيوتطبيق

لزايتطبيقيا 2 د: اكمعلو ات لة خصوصا هدااكمعطالب
وأدهبا العمبية اللغة يفقسم علمونعلمتالذينيواجلا عة

 العموضوالقوايف 
 التحقيق املكتيب .د 

اكمرتيب البحثلالتحقيق يف جدا يوجدعمفهلن هم
 ولنبحبث يوجد، مل أو البحث هبذا اكموضوع أص تشابه ةلاني

 8 ى نالبحوثاألخمولنفمقهالبحث
بناءعلىاكمالحظةاليتقا تهباالباحثة،توجدكثريا ن  

الذبياين،  علقاتالنابغة خصوصا اجلاهلية اكمباحثيفاألشعار
كماإ قوافية عموضية حتليلية دراسة ليست اكمباحث هذه أن ال

يرونهذاالبحث وأ االبحوثبنفساكموضوعأيديوانالنابغة
الذبياين،فمنها:

                                  
8Tri Mastoyo, Pengantar (Metode) Penelitian Bahasa, 

(Yogyakarta: Carasvatibooks, 2007), h. 36.   
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محهرضامحهأ نينورحممد،يفجملةالرتبيةوالعلماجمللد  
16 4العدد يف2009لسنة القصيدة بنية " ابلعنوان اربيل، ،

شعمالنابغةالذبياين)دراسةحتليليةوتطبيقية(" يعاجلالبحثبنية
القصائدذواتاكموضوعالواحد،و امتاتزبههذهالبنيةيفأداء

مه و عاجلة خلجاتالغمض، يف يدور عّما والتعبري الشاعم، وم
مث  دحاا، أو هجاءا أو غزالا أو الغمضعتااب كان سواء نفسه،
احلديثعنتلكاألغماضوأمهيتهالدىالشاعم،واألساليباليت

ىلالغمضاكمنشود،وحتقيقإيستخد هايفافتتاحقصائدهللوصول
 9 اكانأي لهويمجوهيفقصيدته 

هنا   واألربعونوليد المابع العدد داييل جملة يف عّباس، د
 يفاكمستوى2010السنة الذبياين)دراسة النابغة ابلعنوان"شعم

الصمفية الداللة  ستوى  ن فيه: الباحث انقسه الداليل(" 
والداللةالنحويةوالداللةاكممكزيةوالداللةاهلا شيةوالداللةالسياقية

تماعية،والعالقاتالدالليةبنياأللفا والداللةاكمعجميةأواالج
الداليلبني واالستخدام والتضاد، والرتادف، اللفظي، اكمشرتك :

 10شعمالنابغةوالقمآنالرممي 
                                  

-بنيةالقصيدةيفشعمالنابغةالّذبياينمحهرضامحهأ نينورحممد،" 9  وتطبيقية"، حتليلية دراسة والعلمجملة الرتبية أربيل،ص (۲۰۰۹سنة)4)عدد
و ابعدها ۱۷۰

دراسةيفاكمستويالدالىل"،-وليدهنادعباس،"شعمالنابغةالذبياين 10
و ابعدها 4۹۵(،ص ۲۰۱۰سنة44جملةداييل)عدد
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23مجال صطفىانصف،يفجملةاجلا عةاألمسميةالعدد  
 2011السنة النابغة”ابلعنوان ديوان يف االستفهام أسلوب

الذبياين)دراسةحنويةداللية(" قّدمالباحثهذاالبحثللمرتبة
العمبية،ويتناولفيهأسلوباالستفهاميفديوانالنابغةالذبياين ن
حيثبيىانخصائصالرتكيب عكلأداة نأدواته،وداللةكل

 11الوصفي أداةيفأسلوهبا،وفقاكمنهج
يلي:البحثبنفسابكموضوعالممسيكما وأ ا

   نوغماهيين، يفطأوكتافيا وأدهبا العمبية اللغة قسم يف البة
السنة جوكجاكمات احلرو ية االسال ية كاليجاكا سونن جا عة

يلياأيب اضي)دراسةإلحتتالعنوان:التحديديفالقوايف2015
ال نتيجة أ ا )يفديواناجلداول(  يلي: البحور1بحثفرما  )

ويلواكمديدطيلياأيب اضييفديوانههيالإاكمستعملةيفأشعار
والرا لواهلزجوالمجزوالم لوالسميعواخلفيفواكمتقاربطوالبسي

يلياأيب اضيإ(وحموفالموىاكمستعملةيفأشعار2واكمتدارك )
 والماء، والدال، واحلاء، الباء، هي اكميم،يفديوانه الالم، والعني،

يلياأيب اضييفجتديدالشعمإ(وحماولة3النون،الياء،اهلمزة )

                                  
مجال صطفىانصف،"أسلوباالستفهاميفديوانالنابغةالذبياين11 

۲۳۳(،ص ۲۰۱۱سنة۲۳)عدداألمسميةاجلا عةجملة،دراسةحنويةداللية"–
و ابعدها 
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اكموزن عمضالشعم يلي: فيما عمضأبياتأشعاره  ن تنصور
أببياتخمتلفةكالشعماحلم،و وّشحاتوتنويعالقوايفابستخدام

ليا هبذهالتنجيةفيخلصأنالشاعمايطاكممبع،واكمخمس،واكمسم
12أيب اضييلتزمبقواعدالعموضوالقوايف 

 

سوابكم   يفط،حممد وأدهبا العمبية اللغة قسم يف الب
السنة جوكجاكمات احلرو ية االسال ية كاليجاكا سونن جا عة

حتتالعنوان:الشعميفديوانالبارودي)دراسةيفعلمي2014
( يلي: فرما البحث نتيجة أ ا والقافية(  1العموض البحور(

اكمستعملةيفديوانالباروديهيالطويلواكمتقاربوالوافموالبسيط
واكمتدارك والسميعوالرا لوالم لواخلفيفواجملتثاجملزوء والمجز
والقوايف الشعمية والضمورة والعلل الزحافات  ن وبينة اجملزوء،
)حموفالقافيةوحمكاهتاوعيوبالقافية(اكمستخد هاالبارودييف

 13ديوانه 
خريييت،طالبةيفقسماللغةالعمبيةوأدهبايفجا عةسونن  

 السنة جوكجاكمات احلرو ية االسال ية حتت2015كاليجاكا
العنوان:أشعاريفديوانابنالفارض)دراسةعموضيةقافوية( أ ا

                                  
أوكتافيانوغماهيين،"التحديديفالقوايفاليلياأيب اضي:دراسةيف 12

( 2015جوكجاكمات،ديواناجلداول"،)جا عةاالسال يةاحلرو ية
الشعميفديوانالبارودي:دراسةيفعلميالعموض،"حممدسواباكري 13

(2014)جا عةاالسال يةاحلرو يةجوكجاكمات،،والقافية"
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نتيجةالبحثفرمايلي:البحوراكمستعملةيفأشعارابنالفارض
تقاربوالرا لوالبسيطواكمنسميحواخلفيفوالم لهيالطويلواكم

ابنالفارض يفأشعار اكمستعملة وحموفالقافية واجملتثاجملزوء،
وأ ا والدخيل، والتأسيس والمدف واخلموج والوصل الموى هي

وا واحلذو والتوجيه اجملمى هي والنفاذ،إلاحلماكتها والمس شباع
14يطاءوسنادالتوجيه إلوعيوبالقافيةا

 طار النظرياإل .ه 

 تعريف علم العروض
جاءيفكتابعلمالعموضوالقافية: 

األوزان  أحوال عن يبحثفيه علم العموضهو "علم
 ن  رسوره يعمف به الشعم،  يزان هو أو اكمعتربة
 وزونه،كماأنالنحو عيارالرالمبهيعمف عمبه ن

15 لحونه 
العموضاىل علم نشأة يف الفضل الرتاجم رجال ويمجع

اخلليلبنأمحد،أحدأئمةاللغةواألدبيفالقمنالثايناهلجمي،

                                  
،خريييت،"أشعاريفديوانابنالفارض:دراسةعموضيةقافوية" 14 (2015جا عةاالسال يةاحلرو يةجوكجاكمات،)
عبد كمانقله1133ص 2ج كشفالظنوناكمنقوليفكتاب 15
  7(،ص 1987)بريوت:دارالنهضةالعمبية،علمالعموضوالقافية،العزيزعتيق،
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 ا ايفعلمالنحو،وأنههوإفابنخلرانيذكمأناخلليلكان
الذياستنبطعلمالعموضوأخمجهاىلالوجودوحّصمأقسا هيف

حبما،مثزاداألخفشحبمامخسدوائميستخمج نهامخسةعشم
اب  عمفة أناخلليلكانله يذكم كما اخلبب، ومسّاه يقاعإلواحدا

والنغم،وتلكاكمعمفةأحدثتلهعلمالعموض،فاءهنما تقارابنيف
16اكمأخذ 

ابلبحم،هوسببتسميةالوزن نأوزانالشعمحبماأنهشبي 
 ن عليه يورد الشعم وحبم  ادته، تنتهي وال يغرتف نه فهذا

متا اإوسنترلمعلىاألوزانالستةعشم،األ ثلة االحصمله
17للفائدةفنقول:

 الطويلبحمال  1
فعولن  فاعيلن فعولن #  فاعيلن فعولن  فاعيلن فعولن

 فاعيلن

البحماكمديد  2
نتنفاعلنفاعالتفاعالتنفاعلنفاعالتن#فاعال

 

                                  
 7علمالعموضوالقافية،ص عبدالعزيزعتيق،16

)بريوت:عالهأهدىسبيلاىلعلمياخلليل،حممود صطفى،  17
  ۱۰4-۳۷ص (،1996الرتب،
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 البسيطالبحم  3
 ستفعلنفاعلن ستفعلنفعلن# ستفعلنفاعلن ستفعلن

فعلن
 البحمالوافم  4

  فاعلنت فاعلنت فاعْل# فاعلنت فاعلنت فاعلْ

 البحمالرا ل  5
  تفاعلن تفاعلن تفاعلن# تفاعلن تفاعلن تفاعلن

 البحماهلزج  6
 فاعيلن فاعيلن# فاعيلن فاعيلن

 البحمالمجز  7
 ستفعلن ستفعلن ستفعلن# ستفعلن ستفعلن

  ستفعلن

 حبمالم ل  8
 فاعالتنفاعالتنفاعالتن#فاعالتنفاعالتنفاعالتن

 البحمالسميع  9
  ستفعلن ستفعلنفاعلن# ستفعلن ستفعلنفاعلن

 البحماكمنسمح  10
 ستفعلن فعوالت ستعلن# ستفعلن فعوالت ستعلن
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 البحماخلفيف  11
 فاعالتن ستفعلنفاعالتن#فاعالتن ستفعلنفاعالتن

 البحماكمضارع  12
 فاعالتنفاعالتن# فاعيلن فاعيلن

 البحماكمقتضب  13
  ستعلن ستعلن# فعوالت فعوالت

 البحماجملتث  14
 فاعالتن ستفعلنفاعالتن# ستفعلن

 البحماكمتقارب  15
 فعولنفعولنفعولنفعولن#فعولنفعولنفعولنفعولن

 البحماكمتدارك  16
18فِعلنفعلنفِعلنفِعلن#فِعلنفعلنفِعلنفِعلن

تطلبه عليكأن لبيتالشعم البحم نوع كمعمفة مث
ع وهو التقطيع، ليتميزبطميق األصول على البيت مض

ذاجاءكبيت نالشعموأنتيف نفاسده فااصحيحه
ليهواكتبهكتابةعموضيةوهيإأولعهدكابلتقطيع،فاعهد

                                  
  ۱۰۳-۳۷حممود صطفى،أهدىسبيل،ص 18
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ملتك تنطقه مل و ا ترتبه تنطقه  ا فرل ينطق،  ا ابة
19ترتبه 

التغيريالالحقيفبيتالشعمنوعان،نوعىفالوزن
وهونوعان:زحافوعلة،ونوعىفألفا البيتويسمى

20مية جوازاأوضمورةشع

بتسرني أو ابلنقص احلادث التغري هو الزحاف
والزحاف وضمبه  وعموضه البيت حشو يف يطمأ اكمتحمك

 حمف،إتنقسم حبذف كان  ا يعين  فمد : قسمني ىل
كانحبذفحمفنيأوحذفوتسرني تحمك واكممكب ا

21والزايدةحبمفأوحمفنيعلىآخمالتفعيلة 







                                  
يدايإ،)جوكجاكمات:كشفاخلاىفيفالعموضوالقوايفأمحدفاتح،19

 8(،ص 2016فميس،
 9،ص كشفاخلاىفيفالعموضوالقوايفأمحدفاتح،  20
)يوكياكمات:أوزانالشعمالعمب:قدميهاوجتديدها،حسان،إهند 21

 5(،ص 2014جا عةكاجه ادا،
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 22جدول أنواع الزحاف

 التفعيلة بعده التفعيلة قبله تعريفة الزحاف نوع

  ستفعلن  تفاعلن تسرنيالثاين ضمارإلا

حذفالثاين وقصال
 اكمتحمك

  فاعلن  تفاعلن

حذفالثاين اخلنب
 الساكن

فاعلن
 ستفعلن
  فعوالت

فعلن
 تفعلن\ فاعلن

  فاعيل

حذفالمابع الطي
 الساكن

  فتعلن  ستفعلن

حذفاخلا س القبض
 الساكن

 فعول فعولن

حذفاخلا س العقل
 اكمتحمك

  فاعلن  فاعلنت

  فاعيلن  فاعلنتتسرنياخلا س العصب
                                  

  23 صأهدىسبيل،حممود صطفى، 22
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 اكمتحمك

حذفالسابع الرف
 الساكن

 فاعالت فاعالتن

حذفالثاين اخلبل
 والمابعالساكنني

 فعلنت  ستفعلن

سرانالثاينإ اخلزل
 وحذفالمابع

  فتعلن  تفاعلن

حذفالثاين الشرل
 والسابعالساكنني

 فعالت فاعالتن

سراناخلا سإالنقص
وحذفالسابع

 فاعيلُ فاعلنت

العلةهيالتغرياحلديثبسببالزايدةوالنقصانواقعىفالعموض
23والضمبالزمهلا 

 

                                  
)يوكياكمات:أوزانالشعمالعمب:قدميهاوجتديدها،حسان،إهند 23

 5(،ص 2014جا عةكاجه ادا،
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 24جدول علل الزايدة

التفعيلة بعدهاالتفعيلة قبلهاتعريفها نوع العّلة

زايدسببخفيفالرتفيل
آخمهوتدعلى ا

جمموع

فاعلن
 تفاعلن

فاعالتن
 تفاعالتن

زايدحمفساكنالتذبيل
على اآخمهوتد

جمموع

فاعلن
 تفاعلن
 ستفعلن

فاعالن
 تفاعالتن
 ستفعالن

زايدحمفيفالتسبيغ
ساكنعلى ا

آخمهسببخفيف

فاعالاتنفاعالتن








                                  

 29 صأهدىسبيل،حممود صطفى، 24
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 25جدول علل النقص )احلذف(

 التفعيلة بعدها التفعيلة قبلها تعريفها نوع العلة

سقاطالسببإ احلذف
اخلفيف نآخم

 اجلزء

 فاعيلن
 فاعالتن

فعولن
 فاعلن

سراناخلا س عإ القطف
حذفالسبب

 اخلفيف

 فعولن  فاعلنت

حذفآخمالوتد القطع
سرانإاجملموع ع
  اقبله

فاعلن
  تفاعلن

فعلن
 فعالتن

حذفالسبب البرت
اخلفيفوآخمالوتد
اجملموع عتسرني

  اقبله

فعلون
 فاعالتن

 ْعُلنْْع فِفِ

                                  
 30 صأهدىسبيل،حممود صطفى، 25
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حذفساكن القصم
السبباخلفيف

 سران تحمكةإو

فعولن
 فاعالتن

فعولْ
 فاعالن

 ُلنَْفعِ  تفاعلن حذفالوتداجملموع احلذف

 فعلن  فعوالت حذفالوتداكمفموق الصلم

سرانالسابعإ الوقف
 اكمتحمك

  فعوالن  فعوالت

سقاطالسابعإ الرشف
 اكمتحمك

  فعولن  فعوالت
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علم القافية

يفالشعمالعميبجزء هميفالبيتوهوآخمه،ويسمىهذا
26اجلزءقافية 

وحمكاهتا القافية، حبموفهذه العلم البحثيفهذا ويتعلق
27 نعيوب و اجيبهلا نلوازم،و ايعمض

فبحثالقافية همكبحثأجزاءالبيتالشعميووزنه،ألن
النسق وجاوز العميب للنهج اكمخالفة يف وقع شموطها جهل  ن

28ليهالذوقالسليم إالذيرسمللشعمكماهدى

يعّمفعلماءالعموضالقافيةأبهنا:هياكمقاطعالصوتيةاليت
كمقاطعيلزمترمارنوعهايفترونيفأواخمأبياتالقصيدة،أيا

 29كلبيت 

أنواعحموفالقافية:
ليهإ:وهواحلمفالذيبنيتعليهالقصيدةوتنسبيّالمو  أ

 فيقال:)ابئية(و) يمية(و)عينية(و)نونية(وهرذا:
                                  

  112 صأهدىسبيل،حممود صطفى،  26
  112 صأهدىسبيل،حممود صطفى،  27

 112ص أهدىسبيل،حممود صطفى، 28
 ۱34علمالعموض،ص عبدالقديمعتيق، 29
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ابن قول  ثال هاء، وال احلمفحمف ّد هذا يرون وال
 يادة:

َقةلقدْ #وأبراَك ْنعْهدالشبابَسبْقتَكاليوَمَعْيناكسب ْ
َ العُبهْ

مناهيالباء إفليستاهلاءحمفروّي،و
  طلقاا يسمى ويسمىإوالموّي ،  مَّ كما  تحمكاا كان ن

نكانساكنااكقولاكموصويّل:إ قّيدا
ُلَكالَيْذَهبْ  ونيَطالطّْمفابلروكْب#أاللي ْ

دّ أشبعتبهالوصل:هو اجاءبعدالموّي نحمف   ب
 حمكةالموّيأوهاءوليتالموّي 

 ثالالياءقولعديبنزيد:
أاَل ْن بلغالّنعمانعيّن#وقدهتدىالنصيحةابكمغيبِ

ابن قول  ن الموّي  ثال يف  ّم كما ساكنه ترون واهلاء
 يادة 

وترون تحمكةابلفتحوالرسموالضم  ثال:
صفحاابساكنذيال الّصبا قْليبأنمتّم َغضى#وَيصدَُع

ُهبوبُ َها  يُهبَّ
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  ج  ن ينشأ الذي اكمّد حمف هو :   حمكةإاخلموج شباع
نكانالوصلغريحموف ّد(،و ثالاأللفيف)إالوصل

 كلمة)ُهبوبُ َها(يفالبيتالسابقة 
المدف:هوحمفاكمّدالذييرونقبلالمويوالفاصل  د

يف ثالاهلاءبينهما، ثالالواويفكلمة )ُهبوبُ َها(كما ّم
 الوصل 

وليسبالزماحتادحمفالمدفيفالقصيدةبليرونواواا
 وايءأخمى 

التأسيس:هواأللفاليتيرونبينهاوبنيالموّيحمف،  ه
 ثالاأللفيفكلمة)َ العُبْه(كما ّميف ثالالموّي ن

 قولابن يادة 
هواحلمفاكمتحم  و  :  كالذييقعبنيالتأسيسالدخيل

30والموّي ثلالعنييفكلمة)َ العُبْه(يفالبيتالسابق 
حمكاتحموفالقافية:

 اجملمى:حمكةالموّياكمطلق   أ
 ذاكانهاء إالنفاذ:حمكةالوصل  ب
 دف ِّاحلذو:حمكة اقبلالم  ج

                                  
 ۱۱۹-۱۱۳حممود صطفى،أهدىسبيل،ص  30
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 شباع:حمكةالدخيل إلا  د
 المس:حمكة اقبلالتأسيس   ه
 31التوجيه:حمكة اقبلالموّياكمقّيد   و

عيوبالقافيةسبعة:

يطاءإلا  أ وهو بدونإ: و عناها بلفظها الموّي كلمة عادة
أنيفصلبنياللفظنيسبعةأبياتعلىاألقل،وقالخليل:

 يطاءبترمارالرلمةولوبلفظهافقط إليتحققا
الذي:التضمني  ب البيت بصدر البيت قافية تعليق وهو

 بعده 
اكمطلق(قواءإلا  ج الموى )حمكة اجملمى اختالف وهو :

 ابلضموالرسم 
)الرسمصمافإلا  د وغريه ابلفتح  اجملمى اختالف وهو :

 الضم( 
:وهواختالفالموّيحبموف تقاربةو تجانسنيكفاءإلا  ه

 اكمخارج 
  تباعدةاكمخارج :وهياختالفالموّيحبموفجازةإلا  و

                                  
 ۱۲۰-۱۱۹حممود صطفى،أهدىسبيل،ص  31



23 
 

 

يماعىقبلالموّي ناحلموفالسناد  ز :وهواختالف ا
 واحلمكات وكانالسنادمخسةأنواع:

 سنادالمدف:وهوردفأحدالبيتنيدوناآلخم  أ
دون ب البيتني أحد أتسيس وهو : التأسس سناد

 اآلخم 
شباع:وهواختالفحمكةالدخيلحبمكتنيإلسناد ج

 النقلكالضموالرسم  تقاربنييف
قبلالمدف د سناداحلذو:وهواختالفحمكة ا

أو والرسم( )الفتح النقل يف  تباعدتني حبمكتني
 )الفتحوالضم( 

التوجيه:وهواختالفحمكة اقبلالموىسناد ه
32اكمقيد 

 منهج البحث .و 

كان نهجالبحثهووسيلةللعا لأوطميقةأو نهج
 33البحث يففهم وضوع

                                  
  ۱۳۰-۱۲5حممود صطفى،أهدىسبيل،ص   32
33

، Tatik Maryatut Tasnimah, dkk, Pedoman Akademik dan 
Penulisan Skripsi, (Yogyakarta, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, 2013),  

h. 42. 
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البحثاستعملأّ ا نهجالبحثالذي تهالباحثةيفهذا
كمايلي:

 نوعالبحث  أ
 رتيب حبث هو البحث هذا  library) نوع

research) يعينالبحثالذيكان وضوعه ن
البياانت البحثلبيان أغماضهذا النصوص رتبة 

عالميفغمفة رتيب،كالرتبواجملالتوالبحوثإلوا
34اكمتعلقةهبذاالبحث وغريها

  صدرالبياانت  ب
ذاالبحث،األّول صدرأساسّيهناك صدرانهل

اكمصدراألساسّييفهذا والثاين صدرالثانوّي أ ا
البحثهوديوانالنابغةالذبياين وأ ااكمصدرالثانوّي
واجملالت كالرتب البحث هبذا اكمتعلقة كتب هو

والبحوثوغريها 
 بياانتطميقةمجعال  ج

طميقة  هي البحث هذا يف البياانت مجع طميقة
وثيقية،يعينأحد نالطمائقجلمعالبياانتاكمأخذة

                                  
34  Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, ( 

Jakarta: Bumi Akasara, 2008),  h. 28.  
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وتقميم واجلمائد واجملالت كالرتب واثئق  ن
35البحوث 

 طميقةحتليلالبياانت  د

البحثهيدراسة البياانتيفهذا حتليل طميقة
حتليليةعموضية،كمايلي:

  :  النابغةأوال كلاألشعار  الباحثة تُ َقطُِّع
 الذبياينيفديوانه 

 جت:  اكمؤسسةعماثنيا نتائجاكمصّنفة الباحثة
يفأشعاراكمستعملةعلىأنواعالبحوروالعلل

 النابغةالذبياين 
  :  وحموفهاعمجتاثلثا القافية أنواع الباحثة

وحمكاهتاوعيوهبايفأشعارالنابغةالذبياين 
 م البحثنظا .ز 

اليتكانت حْسباكمسألة  طبقّيا حبثها نظمتالباحثة
 البحث، هلذا البحثوعمضالعالقةإل مكزا تناسق اجتاه ظهار

بنيكلابب نأبوابالبحث 
                                  

35  Moehnilabib, dkk, Dasar-dasar Metodologi Penelitian, 
(Malang: Lembaga Penelitian IKIP Malang, 1997), h. 89. 
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فالنظامالذياستعملتهالباحثةكمايلي:
هواكمقد ة،فيهاخلفيةالبحثوحتديدالبحث:    الباباألول

طارإلفوائدهوالتحقيقاكمرتيّبواوأغماضالبحثو
النظمّيو نهجالبحثونظامالبحث 

:   الثاين وهو الباب ديوانه عن والبيان الذبياين النابغة سرية
 وضوعهذاالبحث 

الشعم حتليل : الثالث أنواعاالباب فيها الذي الذبياين لنابغة
البحوروأنواعالقافيةوعيوبالقافية 

  المابع اخلامتالباب هو اخلالصة:  ن تترون ة
واالقرتاحات
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 الباب الرابع

 اخلامتة

 اخلالصة .أ 

ديوانه يف الذبياين النابغة أشعار الباحثة حلّلت ان بعد
البحث  حتليالعموضياقوافياجواابللمسائلاليتقّد تهايفهذا

:يليفتقّدميفهذاالبابخالصةكما
1   الديوان حتتويهذا وائستمعلى ننيامثوتسعةة

وتترون نأحدعشم689) الذبياين للنابغة بيتا )
(11  وتترون( اباب شعما80)مثانني ن ) كانت،

اكموجودة والعلل والزحافات النابغةالبحور ديوان يف
 لي:الذبياينكماي

)  أ وعشمون الطويل(27سبعة حبم  ن شعما
  والزحافقبضوالعلةحذف

)  ب البسيط20عشمون حبم  ن شعما )
 والعلةقطع وطيّوالزحافخنب

والزحافالوافم(شعما نحبم16ستةعشم)  ج
  عصبوعقلوالعلةقطف
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(8(أشعار نحبمالرا ل مثانية)9تسعة)  د
حبم  ن وشعم  التام الرا ل حبم  ن أشعار

والعلةوقصضماروإالرا لاجملزوءوالزحاف
  وخزمتمفيلوقطع

  لمجزوالزحافخنبوطيّشعمان نحبما  ه
 شعم نحبماخلفيفوالزحافخنب   و
)  ز أشع3ثالثة والزحافار( السميع حبم  ن

  طّيوالعلةتذييل
 شعم نحبماكمتقاربوالعلةحذف   ح
  ط  ن خنبشعم والزحاف الم ل والعلةحبم

  حذف
ديو يف اكمستعملة الزحافات قبضلذلك هي النابغة ان

وطّيوالعللحذفوقصضماروعصبوإووخنبوعقل
 وقطفوقطعوتذييلوتمفيل 

اكمستعملةيفديوانالنابغةالذبياينأ احموفالقافية  2
والتاء الباء, )وهي  طلق روّي فيه الذي الموّي هي
والنون, واكميم, والالم, والعني, والماء, والدال, واحلاء,
والوصل واكميم، والماء الباء وهو  قيد وروّي والياء(
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حمكات وأ ا والدخيل  والتأسيس والمدف واخلموج
هيجممىونفاذ وإشباعورسوتوجيه القافية وحذو

ضمني  اعيوبالقافيةهيإقواءوتوأ

 قرتاحاتاال .ب 

غاية  ن بعيدا يزال ال البحث هذا أبن الباحثة وعت
البحثالرا ل،لذالكتمغبالباحثةيفأنتنالكثريا نالنقد
واالقرتاحاتممنيمغبويقومابلبحثيفنفساجملال ستحاول

ابستخداماكمصادراجلديمةابلثقة وتمغبالباحثةيفأنتصلحه
ابلبحث واالهتمام القيام على اآلخمين تشّجع أن يف الباحثة

إّ االعموضيّ لرثريين، انفعا البحث هذا ترون أن يف وتتمىن
هذا يف األخطاء ُوجدت وإن ابلعموم  للناس وإّ ا لألكادمييني

البحثفإهّناللباحثةوإمّناالصوابفلّلهفسحب 
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 ثبت املراجع

 املراجع الكتب

 كمم  ۱۹6۳البستاين، الذبياىن  النابغة دارديوان بريوت:  
صادر 

ابوا احلسني، بنعبدبن احلسني أمحدهللا  ۱۹۸۳  شمح 
:دار رتبةاحلياة بريوت اكمعلّقاتالعشم

عثمانا بن ، حسن  ۲۰۰4حممد يف  الوايف العموضاكممشد
الرتبالعلمية  لبنان:داروالقوايف

إ الفضل  أبو حممد 1119بماهيم،  الذبياين   النابغة ديوان
القاهمة:داراكمعارف 

القاهمة:دارهنضة اتريخاألدبالعميبّ الزايد،أمحدحسن 

 األ ني  أمحد شعمائها الشنقيطى، وأخبار العشم اكمعلقات
دارالنصم القاهمة:

 صفاء  1977خلوصي،   الشعمىوالقافية  التقطيع بغداد:فّن
 رتبةاكمثىن 
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 عباس  الساتم، 1996عبد البياين   النابغة دار:بريوتديوان
الرتبالعلمية 

 العزيز  عبد 1987عتيق،   العموضوالقافية  دارعلم بريوت:
النهضةالعمبية 

خلليلالعموضأهدىسبيلاىلعلميا ۱۹۹6 صطفى،حممود 
 :عالهالرتب بريوت والقافية

بديع  ا يل 1991يعقوب، العموض  علم يف اكمفصّل اكمعجم
 :دارالرتبالعلمية بريوت والقوافيةوفنونالشعم

Bunyamin, Bahrum dan Hamdy Salad. 2017. Syair-syair 

Arab Pra Islam Al-Muallaqat. Yogyakarta: Gading 

pustaka. 

Hamid, Mas’an. 1995. Ilmu Arudl dan Qawafi. Surabaya: Al-
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Yogyakarta: Carasvatibooks. 
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Patah، Ahmad. 2016. Kasyf al-Khafy fil Arudh wa al-Qawafy 
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