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Abstract 
This article aims to examine the poetry of Noah's ark by Ahmad Syauqi from aspects of 

sound or patterns. As one of the phenomenal works in the history of The Arabic fiction 

genre, this genre of poetry has the main characteristics in terms of the use and selection 

of special rhythms that are able to influence the imagination of readers or listeners so 

as to build their own perception of thinking. This article focuses on exploring the 

characteristics of sound patterns descriptively with modern literary analysis methods. 

From the analysis of sound patterns, it is concluded that there are basic rhythms and 

metrums in the study of modern literary sounds of this phenomenal poem. There are two 

variants of fundamental rhythms, namely internal and external rhythms. The external 

rhythm is manifested in the form of al-wazn from poetry which includes two main types 

namely bahr kāmil and bahr rajzi, the structure of the rhythm used, and the form of 

poetry. On the other hand, the poem also uses internal rhythms by giving rise to the 

rhetorical beauty (al-binyah al-badi'iyah) which consists largely of al-jinās and al-
ṭibāq. 
 

Keywords: Sound System, Internal Rhythm, External Rhythm, The poetry of Noah's Ark. 

 

Abstrak 
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji puisi kapal Nuh karya Ahmad Syauqi dari aspek 

pola bunyi atau suara. Sebagai salah satu karya fenomenal dalam sejarah genre fiksi 

Arab, genre puisi ini memiliki karakteristik utama dari segi penggunaan dan pemilihan 

irama khusus yang mampu mempengaruhi imaginasi pembaca ataupun pendengar 

sehingga mampu membangun persepsi berfikir tersendiri dalam diri mereka. Artikel ini 

fokus dalam mengksplorasi karakteristik pola bunyi secara deskriptif dengan metode 

analisis sastra modern. Dari hasil analisa pola bunyi ini disimpulkan adanya ritme-ritme 
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dan metrum-metrum dasar dalam kajian suara sastra modern puisi fenomenal ini. 

Terdapat pengunaan dua varian ritme fundamental yaitu ritme internal dan external. 

Ritme external termanifestasikan dalam bentuk al-wazn dari puisi yang mencakup dua 

jenis utama yaitu bahr kāmil dan bahr rajzi, struktur ritme yang digunakan, dan bentuk 

puisi. Pada sisi yang lain, puisi ini juga menggunakan ritme internal dengan 

memunculkan keindahan retorika (al-binyah al-badi’iyah) yang secara garis besar 

terdiri atas al jinās and al-ṭibāq. 

 

Kata Kunci; System Bunyi, Ritme Internal, Ritme External, Puisi Perahu Nuh. 

 

 امللدنة
ٖذٝ ألن يك٠ن ٌٜة  ّٞ ِٕد دٙزي الظهر إهريب نرب إهػ٠ر ثذ٠اٌر الصٙةت إٍٜيح املذاكمٖح، إيت أ

ع٠ر، ٘ذاكمال. وإٍٚ الاكمٔ ٠ٞ الظهر اذلي د٠اٌرت هل رشوط ال٠زن وإِةٌيح، ودِصيٙةت ابل
٠  1واألاعريؼ إيت دهرف ثأوزاٟٛة، وأشٙةاٟة، ودف٠ر ٠ُاندٞة يف لك ٘ة يٜلٗ ٘ٚ ُجيٖٟة. يذٙزي ٞو

امل٠شيًف اخلةرصيح وادلاخٖيح أو يِةل ن٠ٙ٘ة ثةاليِةع اخلةريج  ةٕيت تظذٙٔ ىلعثثٜةايح تظٓيٖٝ امل٠شيِى
شذٙةالت ل٠ٓٛٝ ٠ٛاع ٘ٚ ويف صةٛت آخر، الثد لٖظهر أن يك٠ن مصذ٠ٌية لالدػةل واال 2وادلاخٌل.

املٟةرة إِةاٗ ثةدػةل ود٠غئ الرشةٕح االُٜةنيح إيت يظذٙٔ ٌيٟة ك٠ٟر املذلكٗ أو املؤًٕ واملصذِجٔ 
 3)الصة٘م وإِةرئ(، والرشةٕح. 

وُة٘خ امل٠شيًف اخلةرصيح ثذعٓيٟٙة إهروض، ودذٙسٔ يف ال٠زن وإِةٌيح، ويهذرب ال٠زن وإِةٌيح 
يٝ اإلـةر امل٠شيًف اخلةريج وٕحصخ إِةٌيح إال ندة أغ٠ات دذٓرر يف أواخر إهٙةد اذلي ي٠ِم نٖ

فر أو األثيةت ٘ٚ إِػيدة. وامل٠شيًف ادلاخٖيح د٠ِم ىلع د٠ٜاعت إِيٗ الػ٠ديح ش٠اء اكٛخ دمٖح، شاأل
 أو لكٙح، أو دل٠ٙنح ٘ٚ احلروف ذات اجلرس املٙزي. وٌلٛخ امل٠شيًف اخلةرصيح وادلاخٖيح ٘ذ٠اٌرة يف

 4تظٓئ ابلٜةء امل٠شيًف اذلي يهٙٔ ىلع خَٖ إحيةء طه٠ري مؤزر يجصضٗ ٘ٚ ٘هىن اجلع.

                                                        
 .28(، 1995)إِةٞرة/ ٟٛؾح مرص لٖفجةنح وإجرش واتل٠زيم،  الٖيح الظةنرةنجةس حم٠ٙد إهِةد،  1
-393:(2114) 1الرُٗ.  11 دلٖح املخرب ، ”نجد اهلل إهيشدمةحلح إتظٓئ امل٠شيٌف يف طهر “ ،غجةيح محيضح 2

412. 
  2 .الرُٗ 3دوريح لصةن الؾةد”أشةحلت االشذٙةالت إهةـٍيح يف ْذةب اال٘ة٘ح والصيةشح ”،نجد احلةٌق زيد3
 (2116) /1-16. 
 .412- 393 ”،أشةحلت االشذٙةالت ”،نجد احلةٌق زيد4
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ة ٌٜة ٘ٚ ا٠ٍٜٕن اجلٙيٖح  و٘ٚ ٜٞة حتذةج إِػيدة إهربيح إىل ٠ِ٘٘ةت ال ثد ٜٟ٘ة، ثةنذجةٞر
ختةـت إهةـٍح، ٌٖحظهر ٠ٛاح ندة لٖضٙةل، أرسنٟة إىل اجلٍس، ثٙة ٌيٟة ٘ٚ صرس األغ٠ات 

ٌٖلك طةنر م٠شيِةه خيذةر هلة وزًٛة ٜ٘ةشجًة وٜ٘ٝ  5ِةـم، ولك ٞذا ٘ة نصٙيٝ م٠شيًف الظهر.وانصضةم امل
 أمحد ط٠يق يف ُػيددٝ "شٍيٜح ٠ٛح".

ذه ُػح شٍيٜح ٠ٛح ألمحد ط٠يق ٠ٞ ٘هروف  ثأٛٝ ٘ٚ أدمٔ احلاكيةت لألـٍةل املذٙزية ثأش٠ٖب ٞو
شذخدام الٖيح الصٟٖح املضيجح لألـٍةل ويٙذةز ْسريا يف اطهري ٘سري ٕه٠اـً إِةراء والصة٘هني. 

واألطهةر إيت يبذٟش ثٟة الٓجري ُجٔ الػيري وإِػع احل٠ٖة واملصذ٠ظةة ثةحلي٠اٛةت امل٠ص٠دة يف 
إِػع. ودهذرب أيؾة دي٠اٛة غيريا يٜتصت مظةنر األـٍةل يف صةٛت وُد يذٙزّي ثٍٓردٝ اجلٙيٖح 

ت أخر حيج٠ن األـٍةل ٘هرٌذٟة واحلدير نٜٟة. ورش٠٘ٝ املجٟضح وحتٙٔ ثني زٜةيةه احلكٗ يف صةٛ
ودمةٕح ٞذه إِػيدة ال حت٠ٖ ٘ٚ وص٠د امل٠شيًف املذٙزي ثةشذخدام أ٠ٛاع ٘ٚ امل٠شيًف اخلةرصيح 

 وادلاخٖيح.

 
 نيٍج ابلحث

اذلي يذٗ الٖض٠ء إحلٟة يف شبئ (Qualitative Research)إّن ٞذا ابلعر ٘ٚ ٠ٛع ابلعر الٓييف 
ٕفريِح ال٠غٍيح وًلذجخ املِةٕح ثة 6يَ ووغً ط٠ٙيل لٖلةٞرة اإلنصةٛيح.احلػ٠ل ىلع ٌٟٗ نٙ

(Description Method) .وإل٠اٞر األش٠ٖبيح يف ُػح  7، وذلّ ثذػ٠ير وغيف نٚ حتديد املصإٔح لٖجعر
ابليةن وال٠غيف نٚ املصةأ "شٍيٜح ٠ٛح" ألمحد ط٠يق خةغح يف ادلراشح الػ٠ديحدِدم ثٟذا املٜٟش 

ّٗ  امل٠ص٠دة أي وغً إٍٓرة الراحصيح ويٜةُظٟة ألصٔ ٌٟٗ املهىن املعذ٠ي ٘ٚ دّٖ املصةأ املض٠ٙنح ز
وذلّ ثفريَ ال٠غً ادلُيَ ألغ٠ادٟة وِ٘ةـهٟة، وأثجيذٟة الرصٌيح، ودراْيجٟة   8درًلزي إٍٓر تلٍٟيٟٙة.

يف ثهؼ وُد اشذهةن ابلةظر  9اجلع٠يح، ودالٕح إٍٔةكٟة يف ؽ٠ء إهالُةت الصيةُيح داخٔ اجلع.
األظيةن  أىل اجلةٛت اإلظػةيئ اذلي يٟدف إىل ظرص الظةام ٘ٚ املِةـم والصالشٔ الػ٠ديح، 

                                                        
 .5(، 1956ثلةٛيح )إِةٞرة/ مٓذجح األجن٠ٖ املرصيح، إفجهح ا م٠شيًف الظهرإثراٞيٗ أٛحس،  5
 .5مٓح/ صة٘هح أم إِرى، د.س(، ) ٜٟ٘ش ابلعر الٓييف واخلد٘ح االصذٙةنيح إهيةديححمٙد مصٍر إِرين،  6

7
 John W. Creswell; J. David Creswell, Research design; qualitative, quantitative, and mixed research 

approaches (London: Sage Publication, 2018), 162. 
8 Moh. Nazir, MetodologiPenelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63. 

 .116(، 2112)ال٠ٓيخ/ دار املهرٌح اجلة٘هيح،  ٜٟ٘ش ابلعر الٖي٠ي، حم٠ٙد شٖيٙةن ية٠ُت 9
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 11واملٍردات، واألثجيح أو الػيو الرصٌيح، وإرتاْيت اجلع٠يح.
نجةرة نٚ دمم احلِةاَ ٘ٚ  اذلي ٠ٞ (Documentary Method)ةملٜٟش ال٠زةاٌفثوجتٙم ابليةٛةت 

اجللريةت، وادلحلٔ أو احلكٗ ْذلّ ، الٓذت إيت دجعر نٚ آراء إهٖٙةءوإرتاث إهٖيم اكملٍٖةت، 
واشذخدم ٞذا املٜٟش لٖعػ٠ل ىلع غ٠رة اع٘ح نٚ اتلهريً ثةألش٠ٖب  11املذهِٖح ثٙصةأ ابلعر.

واألش٠ٖبيح، زٗ نٚ مصذ٠يةت اتلعٖئ األش٠ٖيب  يف املصذ٠ى الػ٠يت. وُد دك٠ن املػةدر األشةشيح 
 ح ثهٖٗ األش٠ٖب وإل٠اٞر األش٠ٖبيح يف اجلع األديب إهريب وًلذةب شٍيٜح ٠ٛح.يه  الٓذت املذهِٖ

احلدير ظير تظذٙٔ د٠غيٍةدٟة  اشذخدم ابلةظر ٜٟ٘ش اتلعٖئ ابلجي٠ييف حتٖئ ابليةٛةت و
إىل امل٠ٓٛةت ادلاخٖيح واخلةرصيح. وحتٖئ امل٠ٓٛةت الػ٠ديح اخلةرصيح يدرس نٚ أوزان الظهر إهريب 

ال أواخر األثيةت الظهريح و٘ة يذػٔ ثٟة ٘ٚ ظروف وظرٌلت وني٠ب. وامل٠ٓٛةت ٘ٚ ظير أظ٠
اثلةٛيح يه ادلاخٖيح إيت درتًلز ىلع اٛذلةم م٠شيٌف دمئ نجةرة نٚ اٛذِةل املظةنر ثفريِح إٍٔةظ 

ولاليِةع ادلاخٌل نٜةرصه املٟٙح ويه دكرارات احلرف واللكٙح واجلٖٙح وابلجيح  12و٘هةين الظهر.
 13ح.ابلديهي

واشذخدام ٞذا اتلعٖئ حل٠ٓن ٘هيةرا يف دراشح وحتٖئ امل٠ٓٛيت اخلةرصيح وادلاخٖيح يف ُػح 
كةٞرة ٌيٝ ودٖهت دورا ٞة٘ة يف ازةرة  -ثهد املفةٕهح وادلراشح-شٍيٜح اجل٠ح. ظير أن ٞذه امل٠ٓٛةت

رسار اعـٍح الصة٘هني وإِراء. ٌألصٔ ذلّ رًلز ابلةظر ىلع إٍخع وادلراشح وابلعر نٚ األ
الػ٠ديح هلذه إِػيدة ملة ٌيٟة ٘ٚ إل٠اٞر املػ٠ديح ذات اجلٙةٕح اتلأزريات إٍٜيح دلي إِراء 

 والصة٘هني. وب٠صٝ خةص امل٠شيًف أو امل٠ٓٛةت اخلةرصيح وادلاخيح هلة.
 

 ىتيجة ابلحث
 تظذٙٔ ٛذةاش ٞذا ابلعر ىلع اجلِؿ اتلةحلح/

 تَطئة اعنة عو كصيدة"سفيية ىَح"

                                                        
 .121،  ٜٟ٘ش ابلعر الٖي٠ي، حم٠ٙد شٖيٙةن ية٠ُت11

11Moh. Nazir, MetodologiPenelitian, 181. 

 .74(، 1989)دار احلػةد،  االيِةع يف الظهر إهريب نجد الرمحٚ ال٠يج ،12
 .219-211(، 2113)اجلزاار/ دار إٍضر،  إهروض وايِةع الظهر إهريبنجد الرمحٚ درب٘ةشني ، 13
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ٓذةب ظاكيح أدثيح لألـٍةل يف أٛةطيد م٠شيِيح ذات وشيٖح ٛةصعح يف دسِيً األـٍةل يهد ٞذا ال
ودربحذٟٗ. واطذٙٔ طهره املٜل٠م لألـٍةل ىلع ُؾةية وـٜيح يف غ٠رة ظاكيةت ىلع لصةن إفري واحلي٠ان 
 ممة وٌر نٜرصي املذهح وإتظ٠يَ. ودِم احلاكيح يف مخس ومخصني ُفهح ثةشذخدام ٕيح ىرس ٕيذٝ يف
شةار طهره. ويه ْٙة اكٛخ ٘هروٌح ٘ذػٍح ثػٍح احلاكيح الظهريح ذات أثيةت ُػرية اغبلة وبصيفح 

واحلِيِح ُد يك٠ن ٞذا الٓذةب صزء ٘ٚ ظاكيةدٝ الرااهح نٚ 14إهٜةرص ودجذيه ثبيخ املٍةصأة.
م٠ؽ٠ع األـٍةل ٘م وص٠د االٞذٙةم ثٙي٠هلٗ. واختذت ٞذه إِػيدة ٛيب اهلل ٠ٛح نٖيٝ الصالم حل٠ٓن 

 احلاكيح. 
وُد ختئ الظةنر ثهؼ احلاكيةت إيت اكٛخ حتدث يف شٍيٜح ٠ٛح أزٜةء رظٖذٟة ثني أم٠اج 
وإف٠ٌةن. وُد اكن للك ٘ٚ ٞذه احلاكيح ٘يزى واحلٓٙح ابلةٕيح يف ندة اجل٠ايح خةغح يف ىرس 

ح واحلي٠ان، م٠ؽ٠اعت ويه  الصٍيٜ 8وُد يذ٠ٓن ٞذا الٓذةب 15األخالق الٓريٙح يف ٠ٍٛس األـٍةل.
واحلٙةر يف الصٍيٜح، واثلهٖت واألرٛت يف الصٍيٜح، واألرٛت وبٜخ نرس يف الصٍيٜح، وادلب يف 
الصٍيٜح ، واثلهٖت يف الصٍيٜح، وإِرد يف الصٍيٜح. واخيةر ٞذه األ٠ٛاع ٘ٚ احلي٠اٛخ ألصٔ الربؿ ثني 

رىجح األـٍةل. ودهد ٞذه إِػيدة وإفةثم إٍريد لٍٖٓر والظخػيةت املسرية واختذ ثٟة ٘ي٠ل و
وللك 16إلةٞرة حمةوٕح اتل٠ٌيَ ثني األدب ونٖٗ اجلٍس ل٠ٓن نالُذٟٙة املهديدة يف األنٙةل الظهريح.

 ٜٟ٘ة ندد ٘هني يف الصفر  و٘يزيات اخلةغح يف ٛةظيح األش٠ٖب.

 
 املستَيات األدبية يف ادلراسة األدبية

يف  (Roman Ingarden)٠ٞ رو٘ةن إجنةردن و٘ٚ أٞٗ اجلِةد األديب اذلي أظدث ٞذه إهٜةرص   
 The cognition of)و٘هرٌح إهٙٔ إٍين األديب "(The Literary Work of Art)ْذةثٝ "إهٙٔ إٍين األديب

Literary Work of Art)" وُدم ٛلريح ٘ذاكمٖح نٚ املصذ٠يةت األدثيح وإن اكٛخ اجل٠ٙذج يف  1973.17شٜح

                                                        

 .1، 2115كذ٠بر أ 22،  احلاكيح الظهريح ظاكيةت أمحد ط٠يق ٠ٙٛذصة أمحد نجد الرزاق اخلةين،14

http://www.alukah.net/literature_language/0/93526. 
 .4(، 1981)وزارة اثلِةٌح واالنالم/ دار زِةٌح االـٍةل،  اجل٠ٟٙريح إهراُيح .1شٍيٜح ٠ٛح أمحد ط٠يق، 15

16
Imam Wicaksono wa Karlina Maizida, “Iḥtiyājāt Mujtama‟ Maṣr Mā Ba‟da ṣaurah 25 yanāyir 2011 fī Qiṣah 

Hum wa HāulāI Li Aḥmad Farj (Dirāsah al-Naqd al-Adabiy),” Jurnal Lisania: Journal of Arabic Education and 

Literature 3, no. 02 (2019): 198-216, https://doi.org/10.18326/lisania.v3i2.198-216. 
17 Peer F. Bundgaard, “Roman Ingarden‟s theory of reader experience: A critical assessment,” Jurnal Semiotica: 

De Gruyter Mouton 194 (2013): 171-188, https://doi.org/10.1515/sem-2013-0027. 

http://www.alukah.net/literature_language/0/93526/
https://doi.org/10.18326/lisania.v3i2.198-216
https://doi.org/10.1515/sem-2013-0027
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 18امل٠ِالت اجلٍصيح واألٌاكر املسةحلح ثةجلصٗ الٖي٠ي لٖهٙٔ األديب. ْذةثٝ لٗ يكٚ ثٜةاية خلٖفٟة ثهؼ
وهل يف اجلِد األديب املصذ٠يةت اتلعٖيٖيح االربم. ٌةملصذ٠ى األّول نٜد رو٘ةن إجنةردن ٠ٞ الػ٠يت 
٠ أشةس إهٙٔ  ذا املصذ٠ى حيٙٔ ُيٙة أدثيح حمددة، زٗ اثلةين املصذ٠ى ادلاليل ٞو احليس الٖي٠ي، ٞو

ألٛٝ يك٠ن م٠ؽ٠اعدٝ و٘ة يذٙسٔ ٌيٝ أطخةص وأظداث وأطيةء، وألن دالٕح اجلٙٔ يف إهٙٔ األديب، 
األديب ُد دجهر ظةالت غ٠ريح ألطيةء ٘ذخيٖح ِ٘ػ٠دة يه إيت دك٠ن امل٠ؽ٠ع. واملصذ٠ى اثلةٕر 

يح ٠ٞ املصذ٠ى اجلٙةيل اذلي ي٠ِم ثني املصذ٠يني األوحلني، وٌلن مرًلًزا تلعٖئ اخل٠اص امليذةٌزييِ
لٖهٙٔ األديب ٘ٚ ٘أشةويح ورٌيهح وىٖيلح وىريٞة. املصذ٠ي "اليشء" األخري أو الراثم ٠ٞ مرًلز االدراك 

 19اجلٙةيل اذلي يج٠ح ثةخل٠اص امليذةٌي٠يِيح لٖهٙٔ األديب.
ُةم غالح ٌؾٔ حبرص مصذ٠يةت اتلعٖئ األش٠ٖيب يف شجم مصذ٠يةت، يه  ٌٙٚ ٞذه اجللريح، 

وبدأ يف نٖٙيح اتلعٖئ 21واملهضيم واجلع٠ي وا٠ِٕل وادلاليل والرمزي.املصذ٠ى الػ٠يت والرصيف 
األش٠ٖيب ثهٖٗ األش٠ٖب الػ٠يت، اذلي يجعر نٚ ادلالٕح ال٠كيٍيح لألغ٠ات وأ٠ٛانٟة، زٗ االٛذِةل إىل 
املصذ٠ى الرصيف يف حتٖئ ال٠ظدات الرصٌيح ووكيٍةدٟة يف دك٠يٚ الٖي٠ي واألديب ظير يِةل يف اثلةين 

 Lexical)واحل٠ِل املهضيم  (Semantic field)ذ٠ى ادلاليل االش٠ٖيب إيت تظٙٔ ىلع احل٠ِل ادلاليل ثةملص

field).21 
واملصذ٠ي األش٠ٖيب املهضيم يجعر نٚ ال٠شةأ اتلهجرييح لٖلكٙةت يف ٕيح ٘هيٜح، و٘ة يرتدت 

راثح واألٍٕح، زٗ نٚ ك٠اٞر نظأدٟة، وظةالت إرتادف واإلثٟةم واتلؾةد واتلضريد واتلضديد وإي
يذدرج ٞذا ابلعر تلعٖئ الػ٠ر ىلع املصذ٠ى ٍٛصٝ. زٗ املصذ٠ي اجلع٠ي وا٠ِٕيل دلراشح دأحلً 
ودرًليت اجلٙٔ ودالتلٟة ودرًليت اجلٙٔ الٓربى ملهرٌح اخلػةاع األشةشيح واثلة٠ٛيح. واملصذ٠ي 

املهةين املجةرشة وىري  ادلاليل والرمزي يكٙالن اتلعٖئ األديب املهةرص ظير يظئ األول ثذعٖئ

                                                        
 .213(، 1968)إِةٞرة/ دار الرشوق،  ٛلريح ابلٜةايح يف اجلِد األديب غالح ٌؾٔ، 18
 .213،ٛلريح ابلٜةايح يف اجلِد األديب غالح ٌؾٔ،19
 / (2112)  13 دلٖح األزر "،٘داخٔ أشةيسٍ٘ةديط و –ٛلريح اتلعٖئ األش٠ٖيب لٖٜع الظهري “شة٘يح راصط،  21

223. 
21Abdul Hafidz Zaid, Alif Cahya Setiyadi, Tyas Pradhita Astari. “The stylistics phenomenon of Ahmad Syauqi‟s 

Poetry “The Noah‟s Ark” (Semantic analysis),” Jurnal At-Ta’dib 15. no. 1. (June. 2020.):  44-58, 

http://dx.doi.org/10.21111/at-tadib.v15i1.4889. 

http://dx.doi.org/10.21111/at-tadib.v15i1.4889
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واذا أ٘هٚ اجللر إىل ٞذه  22٘جةرشةواثلةين اٛذةج ٘دل٠ال أدثية صديدا أو ٘ة يصىم ثةلٖيح داخٔ الٖيح.
إهٜةرص املراثفح املذ٠احلح ٌِد دك٠ن ٞذه اجللريح ده٠د ٘ه٠ٜية إىل ا٠ِٕل ثأن ن٠ٖم ابلالىح يه دذ٠ظد 

23ويتظهت ٘جةظسٝ.
 

 
 لاعية(املستَى الصَيت)ابلنية اإلي

دهد ادلراشح الػ٠ديح ٘ٚ أٞٗ ادلراشةت الٖي٠يح إيت حتةول الٓظً نٚ دمةحلح الػ٠ت ودالتلٝ، 
ة نٙةًدا لٖيح إهربيح، وبدوٟٛة ال يٙكٚ أن دردٌف، ألن أثجيذٟة ودراْيجٟة د٠ِم ىلع أشةس  ثةنذجةٞر

لٖخفةب، ٌذعدث دلى ويظٙٔ دّٖ األطاكل إيت دذهَٖ أشةشة ثةملةدة الػ٠ديح 24إتظٓيالت الػ٠ديح.
واألغ٠ات يف ٞذا 25املذٌٖف دأزريا غ٠ديةً يدل يف إيةٕت ىلع اإلحلةح أو اتلٜةىٗ أو الٖهت بظلك اتلهجري.

 26املصذ٠ى دذٍَ يف د٠ُيهٟة يف إيٜةء إ٘ة ثةتلهةُت أو اتلٓرار أو اتل٠ازن ثهؾٟة ثهؼ.
ػةاع الٖي٠يح يف الٖيح إهةديح، وبةتلةيل ٌإّن ٞذا املصذ٠ى يذفٖت اشتسٙةر لك ٘ة هل نالُح ثةخل

نٚ ـريَ رغد إل٠اٞر املزاظح نٚ اجلٙؿ وإيت شةٞٙخ يف تظٓئ اإليِةع الػ٠يت امل٠شيٌف ٘سٔ/ 
والػيو الرصٌيح، وابلعر، واتلٓرار. أو ٠ٞ اذلي يتٜةول ٘ة يف اجلع األديب ٘ٚ 27اهلٜدشةت الػ٠ديح، 

وٕكٚ كٔ يف أىٖت األحبةث أن 28ار وال٠زن.٘لةٞر الػ٠ت ومػةدر اإليِةع ٌيٝ، اكجليٙح واتلٓر
 ٠ٍٟ٘م االيِةع يذػٔ ث٠ٙشيًف الظهر أو ثةٕيت هلة نالُح ثتظٓئ امل٠شيًف. 

وابلجيح االيِةنيح ْجٜةء م٠شيٌف يف تظٓئ م٠شيًف األشةحلت الظهريح احلديسح تظذٙٔ ىلع 
يةٟ٘ة أغال ىلع اتلٜةشت االيِةع ادلاخٌل واخلةريج ظير يذضًل اجلػً األول يف ٌٚ نٖٗ ابلديم ِٕ

                                                        

 .214 ،ٛلريح ابلٜةايح يف اجلِد األديب غالح ٌؾٔ، 22
23Atiq Farohidy, “Taṭawur Dirāsah „ilm al-Balāgah Fī al-„Aṣr al-Jāhily wa Ṣadri al-Islām,” Jurnal Lisania: 

Journal of Arabic Education and Literature  2, no. 02 2018. 160-178. 
24 Hussein Abdul Raof, Arabic Rhetoric; A Pragmatic analysis (London; Routledge, 2006), 77. 

 .273(، 1996)بلٜةن/ الرشًلح املرصيح إهةمليح لٖجرش،  ثالىح اخلفةب ونٖٗ اجلعغالح ٌؾٔ،  25
)دمصَ/ دار إه٠ٖم  إيِةع الظهر إهريب يف الظهري ابلحيت واحلر وُػيدة اجلرث نجد الصٙيم ٘ذ٠ىل،ٛهٙةن  26

 .134(، 2113وااليٙةن، 
 .2(، 1995)املؤشصح اجلة٘هيح لٖجرش وادلراشةت واتل٠زيم،  دحلٔ ادلراشةت األش٠ٖبيحص٠زيً ٘حظةل ثريٗ، 27
 .224”ٍ٘ةديط و٘داخٔ أشةيس–هريٛلريح اتلعٖئ األش٠ٖيب لٖٜع الظ“شة٘يح راصط،  28
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ويظٙذٙٔ األول ىلع د٠ٜاعت إِيٗ الػ٠ديح ش٠اء اكٛخ دمٖح  29واتل٠ازن وإرتديد وإرتصيم واتلٓرار.
أم لكٙح أم دل٠ٙنح ٘ٚ احلروف ذات اجلرس املٙزي أي اجللةم اهلةرم٠ين الاكمٔ لٖٜع الظهري. واجل٠ع 

 الظهر إهريب احلديسيف ثٜةء اتلٙيزي ثني األشةحلت ويهٙالن يف31اثلةين تظذٙٔ أحبةزٝ ىلع ال٠زن وإِةٌيح.
 الظهريح احلديسح نٚ ىريٞة. 

وابلجيح االيِةايح اخلةرصيح يه امل٠ٓٛةت اخلةرصيح )االيِةع اخلةريج( املذٙسٖح يف وال٠زن 
ٜدشح إِػيدة. وأكٟر األول ٛٙفة ٘ذ٠ازٛة يف دٍهيالت ابلعر الظهري  الظهري، ونصَ اتلِٜيح ٞو

ر اثلةين ملهرٌح ماكٛح الظهر يف إِةٌيح ْرشيكح ال٠زن يف االخذػةص ثةلظهر وندد الص ف٠ر. ويْذ
ٌٟذا اجللةم ال٠زين وا٠ِٕايف تظذٙٔ   31ظير يِةل أٛٝ ٕحس ٘ٚ الظهر إن لٗ يكٚ  هل وزن وُةٌيح.

 دراشذٝ ىلع د٠كيً واخذيةر ظروف الراوي واشذخدام الظهر أٛلٙح ُةٌيح خةغح هل.وُد دهذرب اثلةٕر
لك دٜليٗ غ٠يت ٘هني املجين ىلع د٠ادر ثهؼ ال٠ظدات الػ٠ديح يٟٜدشٟة الظةنر وٌَ ٘ة يراه ٜ٘ةشجة 

 و٘جٖية الٍٛهةالدٝ و٠ٌؽةه ادلاخٖيح. 
وابلجيح االيِةنيح ادلاخٖيح تظذٙٔ ىلع ك٠اٞر اتلٓرارت الٍٖليح وابلجيح ابلديهيح. ٌذٓرار 

وُد  32ء األطيةء املخذٍٖح لٖعٍةظ ىلع دالتلٟة.األٍٕةظ رضري ٕرتًليت الظهر إهريب وذلّ ثةنذٜة
ٌةتلٓرار يذهَٖ ثةبلجيح الٖي٠يح وٌيٟة 33يك٠ن ٞذا اتلٓرار ثأ٠ٛانٟة كةرة  ٘ٚ إل٠اٞر األدثيح إهربيح.

وٌيٟة األشةحلت واألغ٠ات واملهةين واملٍردات واجلٙٔ والػيو ختٍق ثٟة األطهةر ٌةنٖيذٟة 
ادلاخٖيح إيت تظذٙٔ ىلع زالزح أٛٙةط اتلٓرارات ويه ويه ٜ٘ةثم امل٠شيًف الظهريح 34االيِةنيح.

                                                        

 ( 1الرُٗ  15 دلٖح إه٠ٖم االنصةٛيح”،اجلةٛت امل٠شيٌف وأزره يف ابلٙةظر ابلالىيح ”،رطة شه٠د نجد إهةيل 29
2113:(72-79. 

)اجل٠ٟٙريح اجلزااريح/ املرًلز اجلة٘يع أـٌل حمٜق  حن٠ دػ٠ر يلك ألشةحلت الظهر إهريب املهةرصغالح ٌؾٔ،  31
 .54(، 2119أوحلةج، 
 .159اجلزء األول،  ،إهٙدة اثٚ رطيَ، 31
 .245،ٛلريح ابلٜةايح يف اجلِد األديب غالح ٌؾٔ،32

33
Esad Durakovic, The Poetics of Ancient and Classical Arabic Literature Orientology (London: Routledge, 

2015), 21. 

 .21 – 276(، 1983ٖٗ لٖٙاليني، )ثريت/ دار إهُؾةية الظهر املهةص ٛةزك املالاكح،34
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وأ٘ة 36واتلٓرار ٘ٚ ٛةظيح األوزان وا٠ِٕايف ٌهٖٝ ىلع املصذ٠ى الػ٠يت.35احلرف واللكٙح واجلٖٙح. 
إل٠اٞر ابلديهيح يف ٞذا االيِةع الػ٠يت ادلاخٌل يه ٘ٚ ابلجيح الظلكيح ابلالىيح يف الظهر إهريب. 

يِةاع خةغة دػٜهٝ األٍٕةظ واللكٙةت يف دردحجٟة ودلةوردٟة دردد ثٟة الالكم وابلديم يف الظهر يػٜم ا
وكةٞرة غ٠ديح يف ابلديم دلٟر ٘ٚ ظالل إهٜةيح  إىل 37دفرب هل اآلذان وتصذٙذم ثٝ األشٙةع.

ة.   املعصٜةت الٍٖليح إيت ثٟة أغجعخ األطهةر درٌم طأٟٛة ودزيد ظصٜٟة ودؾخٗ ُدٞر
ٖذٝ ألن يك٠ن ٌٜة ٠شيٌف إيت وبٟذه إهٜةرص الػ٠ديح امل ّٞ د٠اٌر الصٙةت إٍٜيح املذاكمٖح، إيت أ

٘ذاكمال. واملِػ٠د ثةٍٕٚ الاكمٔ، ٠ٞ الظهر اذلي د٠اٌرت هل رشوط ال٠زن وإِةٌيح، ودِصيٙةت 
وبٟذه  38ابلع٠ر، واألاعريؼ إيت دهرف ثأوزاٟٛة، وأشٙةاٟة، ودف٠ر ٠ُاندٞة يف لك ٘ة يٜلٗ ٘ٚ ُجيٖٟة.

ة املٙزي لكٟة دهذ رب امل٠شيًف ٘ٚ أثرز إل٠اٞر إيت دُٙزّي الظهر نٚ شةار ا٠ٍٜٕن اإلثدانيح وهلة دوٞر
 واحلصةس ْأٞٗ أداة ثٜةايح ٘ٚ األدوات إيت ي٠ِم نٖيٟة ابلٜةء الظهري.

 

 حتليل صَيت يف كتاب سفيية ىَح ألمحد شَيق

حلدايث، أوهلٙة اجللةم الػ٠ت إن ثٜةء الظهر الػ٠يت امل٠شيٌف يظٙٔ ىلع ايِةع الظهر إهريب ا
٠ املردجؿ ثةجللةم اهلةرم٠ين الاكمٔ  اخلةريج، املذٙسٔ يف األوزان وا٠ِٕايف، وزةٛيٟٙة اإليِةع ادلاخٌل ٞو

 لٖٜع الظهري.
 ابلنية اإليلاعية اخلارجية .1

ٜدشح  تظٙٔ ابلجيح اإليِةنيح اخلةرصيح ىلع زالزح نٜةرص/ ال٠زن الظهري، نصَ اجلٍِيح، ٞو
 ويه ْٙة يٌل/ إِةٌيح

 الَزن الشعري (1

                                                        

 .196-195 ،  إهروض وايِةع الظهر إهريبنجد الرمحٚ درب٘ةشني ، 35
)املرًلز اجلة٘ىع أكٌل حمٜد أوحلةج واهل٠يرة/ ، دراشح أش٠ٖبيح يف دي٠ان أنراس ملع٠ٙد درويضييح شهدوين36

 75(، 2119الرشةٕح إهٖٙيح دلرصح املةصصتري، 
 .45،  لظهرم٠شيًف اإثراٞيٗ أٛحس،  37
 .28 ، الٖيح الظةنرةنجةس حم٠ٙد إهِةد،  38
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 )دراشح حتٖيٖيح أش٠ٖبيح( إل٠اٞر الػ٠ديح يف ُػح " شٍيٜح ٠ٛح" ألمحد ط٠يق

109 | Alif Cahya Setiyadi et.al 

 

ودلراشح ٞذه ابلجيح الػ٠ديح اخلةرصيح يف ْذةب "شٍيٜح ٠ٛح" ألمحد ط٠يق، د٠صد ندد 
حتديد املٟيٙٚ ٜٟ٘ة ثةٕجصجح إىل  ٘مإِػيدة امل٠ص٠دة وأ٠ٛاع األوزان الظهريح املصذخد٘ح 

 ندد إِػةاد، وندد األشفر اإلدمةيل لٖٙدّوٛح. 

ُػةاد. وللك  8يدة يف ْذةب شٍيٜح ٠ٛح ألمحد ط٠يق ثٖو إىل واجلتيضح يه أن ندد إِػ
٘ٚ ٞذه إِػيدة هلة أ٠ٛانٟة ثةجللر إىل ندد الصف٠ر امل٠ٓٛح. ثهؾٟة ُػرية وبهؾٟة ـ٠يٖح. 

شف٠ر وإِػيدة  3ودهد إِػيدة ثه٠ٜان " احلٙةر يف الصٍيٜح " ٘ٚ أُرص إِػةاد ملة ٌيٟة ٘ٚ 
  ٘ٚ أـ٠اهلة شف٠را ثسالزح نرش شفرا. ثه٠ٜان " اذلات يف الصٍيٜح" دهذرب

وبةٕجصجح إىل ٠ٛع ابلعر املصذخدم يف ٞذا الظهر ٠ٌصدت ابلةظسح أن الظةنر اشذخدم 
ٙة حبر رصزي و حبر اكمٔ. وابلعر الرصزي يصذخدم يف أىٖجيح إِػةاد  ٠ٛيع ٘ٚ ابلعر ٞو

( 3يف الصٍيٜح،  ( اثلهٖت واألرٛت2( الصٍيٜح واحليةواٛةت، 1ويه يف إِػيدة ثه٠ٜان/ 
( الٖير 6( اثلهٖت يف الصٍيٜح، 5( ادلب يف اشٍيٜح، 4األرٛت وبٜخ نرس يف الصٍيٜح، 

( إِرد يف الصٍيٜح.  وأ٘ة ابلعر الاكمٔ ٌِؿ اشذخدم يف إِػيدة 7واذلات يف الصٍيٜح، 
 ثه٠ٜان احلٙةر يف الصٍيٜح. 

" إىل د٠كيً حبر )الرصز( وٛتيضح يه أن أمحد ط٠يق ُد ٘ةل ْسريا يف ْذةب "شٍيٜح ٠ٛح
ثةدلرصح األوىل خةغح يف ُػةاده إِػرية واملذ٠شفح، إذ ثٖو ندد أشفر أـ٠ل ُػةاد ٛلٙخ 

 ىلع وزٛٝ مخصح وشجهني شفرا.

ا. 1اجلدول   سطر اللصيدة وحبٌَر

َان اللصيدة الركم  ابلحر عدد األسطر عي

 حبر رصز 11 الصٍيٜح واحليةوٛةت 1

 ر اكمٔحب 3 احلٙةر يف الصٍيٜح 2

 حبر رصز 11 اثلهٖت واألرٛت يف الصٍيٜح 3

 حبر رصز 6 األرٛت وبٜخ نرس يف الصٍيٜح 4

 حبر رصز 13 ادلّب يف الصٍيٜح 5
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َان اللصيدة الركم  ابلحر عدد األسطر عي

 حبر رصز 11 اثلهٖت يف الصٍيٜح 6

 حبر رصز 11 الٖير واذلات يف الصٍيٜح 7

 حبر رصز 12 إِرد يف الصٍيٜح 8

  75  

 

 نسق اتللفية (2

 يف الظهر إهريب احلدايث خيذًٖ اخذالٌة لكّٝ نٚ اجللةم إرتايث يف ٞذا إن ٛلةم ا٠ِٕايف
اجلةٛت، إذ ال يظرتط اجلٙؿ األظةدي لِٖةٌيح ىلع ـ٠ل إِػيدة، وال وظدة ظرف الروي 
وظرًلذٝ، وإٛٙة لٖظةنر احلريح الاكمٖح يف اخذيةر ا٠ِٕايف، يف ظروٌٟة وأٛلٙذٟة/ "ٌيه ٠ٌاغٔ 

يدٞة، واملذٌٖف يصذٙذم ثٟذا إرتدد اذلي يفرق اآلذان يف ٘دد زٜ٘يح غ٠ديح يذ٠ُم الصة٘م درد
 39ٜ٘ذلٙح، وبهدد ٘هني ٘ٚ ِ٘ةـم ذات ٛلةم خةص يصىم ال٠زن.

 اختيار حرف الّروي ( أ)

دلراشح ٛلةم ا٠ِٕايف يف ْذةب "شٍيٜح ٠ٛح" ألمحد ط٠يق، ْذت يف ٞذه املِةٕح 
لظةنر يف خمذًٖ إِػةاد، وًلذا صدوال إظػةاية، يبني ْسةٌح ظرف الّروي امل٠ّكً ٘ٚ ا

نصبذٝ املب٠يح إىل ندد أشفر املض٠ٙنح، ويذٗ ثذلّ حتديد احلروف املٟيٜٙح، ومزايةٞة 
 اإليِةنيح ادلالحلح املعذٖٙح هلة. ٌاكٛخ اجلذةاش اكتلةيل/

 حروف الراوي. 2اجلدول 

النسبة 
 املئَية

عدد 
 احلرف

 أركام اللصيدة
 احلرف

8 7 6 5 4 3 2 1 

 ا  1 2 1  1 2 1 8 % 11،76
 ب 2  1 1  4 1 1 11 %  14،71
 ت     1 1 1  3 % 4،41
 ث      1   1 % 1،47

                                                        
 .273، م٠شيًف الظهرإثراٞيٗ أٛحس،  39
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النسبة 
 املئَية

عدد 
 احلرف

 أركام اللصيدة
 احلرف

8 7 6 5 4 3 2 1 

 ج     1    1 % 1،47
 ح     1   3 4 % 5،88
 خ         - 1
 د     1    1 % 1،47
 ذ         - 1

 ر 2      1 1 4 % 5،88
 ز         - 1
 س     1    1 % 1،47
 ش         - 1
 ص         - 1
 ض         - 1
 ط         - 1
 ظ         - 1
 ع         - 1
 غ         - 1
 ف         - 1
 ق     1   1 2 % 2،94
 ك   1      1 % 1،47
4،41 %  ل 2    1    3 
4،41 %  م  2     1  3 
 ن         - 1
 و         - 1

 ه 2  3 2 2 1 4 1 15 % 22،15
 ء     1   1 2 % 2،94
 ي 1   2 2  1 3 9 % 13،23

 دل٠ٙع ندد ظرف الراوي 68 % 111
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٘ٚ ٞذا اجلدول ٛرى أن ٞذه إِػيدة  ال تصذخدم دميم احلروف اهلضةايح تل٠ٓن 
ة يف أخر ثيخ ٘ٚ أثيةدٝ الٓسرية. واحلروف  ظروف الراوي. وذلّ ثت٠ٜع ندد ك٠ٟٞر

ملصذ٠ى امل٠شيًف يف ٠ُايف إِػةاد يف ْذةب شٍيٜح ٠ٛح اثلالزح األوىل املٟيٜٙح ىلع ا
ة/ اهلةء ) مرة(، زٗ ابلةء  15ألمحد ط٠يق، ٌيه ىلع اتل٠ايل وظصت أول٠يذٟة يف نصجح ك٠ٟٞر

مرات(. ودهد ٞذه احلروف اثلالزح ٘ٚ أٞٗ احلروف اشذخدا٘ة يف  9مرات(، واحلةء ) 11)
 ٞذه إِػيدة ظير دلٟر ٌيٟة أكرث ٘ٚ ٘ةاتني. 

ة يف آخر لك ثيخ ٘ٚ أثيةت إِػيدة نٜد و اظروف الراوي إيت ُٔ ك٠ٟٞر
مرات(،  9مرات(، واحلةء ) 11مرة(، زٗ ابلةء ) ٠ٞ15 ظرف اهلةء )-ىلع إرتديت–الظةنر 

وبةُيح احلروف ويه اخلةء واذلال والزي والظني والػةد والؾةض وإفةء وإلةء وإهني 
 خدم يف ٞذه إِػيدة ْعرف الراوي.وإيني وإٍةء واجل٠ن وال٠او ال تصذ

 أىظهة اللافية ( ب)

يف غٙيٗ ابلعر نٚ ثجيح ٠ُايف ٞذه إِػح، دِم أٛلٙح ظروف الروي يف 
املِةـم املخذٍٖح ٘م وص٠د ْيٍيح دذةثهٟة يف األشفر. و٘ٚ خالل املالظلح ال دتجم ٞذه 

أو  اجللةم  أ(-إِػيدة أي ٛلةم ٠ُايف خةص ٌيٟة. وذلّ ٘هروف ثهدم ٘ذةثهح اجللةم )أ
 أ( يف إِةٌيح.-أ-ب(، أو اجللةم )أ-أ-ب-أ( أو اجللةم )أ-ب-)أ

 ٌيدسة اللصيدة (3

إذا اكٛخ إِػةاد إهربيح الالكشيٓيح دذٙةيز ٌيٙة ثحٜٟة ٘ٚ صةٛت ادلالٕح، أكرث ٘ٚ 
ة ٘ٚ اجلةٛت الظيلك اخلةريج، ٌإن الظهر إهريب احلدايث ُد أكٟر اخذالٌةت يف ٞذا  دٙةيٞز
األخري. إن الظهر احلدير يٙذةز ثهدم االِٛةد ِٕة٠ٛن ٘هني اك٠ِٕايف واشذخدام اش٠ٖب بصيؿ 

 ر اشذخدام أ٠ٛاع ابلالىح. واؽط واْسة
ذه إِػيدة يه ٘ٚ ٠ٛع إِػيدة إهة٘ح إيت حتٙٔ أثيةدة م٠ظدة دذخًل نٚ ال٠زن  ٞو
وإِةٌيح امل٠ظدة ٘م مظةرًلح إِػيدة إه٠ٙديح طلكية ٘ٚ ظير إتصفري ود٠زيم اللكٙةت 

ة٘ح. ثفريِح ٘هيٜح. وذللّ اكٛخ ٜٞدشح ٞذه إِػيدة يه ٘ٚ ٜٞدشح إِػيدة احلديسح إه
 وذلّ ألن أمحد ط٠يق ال يصذخدم أي ٛلةم ٠ُايف خةص يف ُػيددٝ "شٍيٜح ٠ٛح".
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 ابلنية اإليلاعية ادلاخلية .2

إن ٞذه االيِةنيح ادلاخٖيح ِٕػيدة "شٍيٜح ٠ٛح" ٘ذهِٖح ثةبلجيح ابلديهيح. وُد يك٠ن 
يف ٞذه إِػيدة ابلديم رًلٚ ٘ٚ أرٌلن ابلالىح وشٙح أش٠ٖبيح يف الظهر إهريب. وإل٠اٞر ابلديهيح 

 إيت دٗ حتٖيٖٟة ٞٙة/ 

 اجلياس ( أ)

طٖٙخ دل٠ٙنح إِػح يف ْذةب شٍيٜح ٠ٛح المحد ط٠يق نددا ْجريا ٘ٚ زٜةايةت 
اجلٜةس. وصةءت اجلٜةشةت يف املض٠ٙنح ٛةُػح، أي ثهدم ادٍةق اللكٙذني يف ظروٌٟٙة، 

ةم، اذلي ٠ٛاع أو نددا أو طالك. وٌّؾٔ أمحد ط٠يق ٞذا اجل٠ع ىلع نٓس اجلٜةس اتل
٠ اذلي حيدث  يك٠ن ٌيٝ اتلٙةزٔ الاكمٔ ثني املذضةنصني، ٘م اخذالف ادلالٕح ثحٜٟٙة. ٞو
يف ْسري ٘ٚ األظةن ٌرااغ يف ابلجيح ادلالحلح دلى إِةرئ، ْٙة ي٠دّل أخذا وردا يف املهةين 

 ثحٜٟٙة. وصةء اجلٜةس يف ٞذا الٓذةب ثأطاكل صٜةس ىري دةم ثأ٠ٛانٝ املخذٍٖح.

َاع اجلياس غري تام يف اللصيدة .3اجلدول   أى

 ىَع اجلياس اللكهة املتجانسة السطر الركم

1 

ونفً ابلةز ىلع 
 –إيزال 

واصذٙم اجلٙٔ ىلع 
 األّكةل

االخذالف يف ٠ٛع احلرف واالدٍةق يف  إيزال واألّكةل 
 ندد احلروف وٞيئذٟة ودردحجٟة

2 

وٌٖخ إٍرخح غ٠ف 
 –اثلَهَِٖت 

وديّٗ اثٚ نرس ظّت  
 
َ
 رَِٛت األ

رَِٛت 
َ
االخذالف يف ٠ٛع احلرف واالدٍةق يف  اثلَهَٖت واأل

 ندد احلروف وٞيئذٟة ودردحجٟة

3 
أث٠ احلػني صةل يف 

ٌهرف  –الَسفيَيً
 الصٙني والَصٙيَٜٝ

االخذالف يف ٠ٛع احلرف واالدٍةق يف  الَصٙيَٜٝ الَسفيَيً و 
 ندد احلروف وٞيئذٟة ودردحجٟة

4 
 ٚ٘ ّٔ ل٠ٓن ٘ةظ

َػةاِ  َٙ ٚ ىؾت  –ِت ال ِ٘
ِِٕت   اهلل ىلع اثَلَهة

ِِٕت  َػةاِت واثلََهة َٙ  ال

 
االخذالف يف ٠ٛع احلرف واالدٍةق يف 

 ندد احلروف وٞيئذٟة ودردحجٟة
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 ىَع اجلياس اللكهة املتجانسة السطر الركم

5 
وييٖق األيٙةن لرُلي٠ِك 

–  َٚ ملة نىس يجًف ٘
٠ك ُٓ  الظ

٠ك  ُٓ االخذالف يف ٠ٛع احلرف واالدٍةق يف  لرُلي٠ِك والظ
 ندد احلروف وٞيئذٟة ودردحجٟة

6 
ُد محْٖخ إظدى نصة 
َّٔ ي٠ُم  األرِٛت # وظ

 وؽهٟة يف املرًلِت 

 األرِٛت واملرًلِت 

 
االخذالف يف ٠ٛع احلرف واالدٍةق يف 

 ندد احلروف وٞيئذٟة ودردحجٟة

7 
ة اشذفةل املٓر يف  َٙ ل

ّٔ دوام  –الَصٍيٜٝ  م
 إهحظح إَلٜحٜٝ

 الَصٍيٜٝ وإَلٜحٜٝ 
 

االخذالف يف ٠ٛع احلرف واالدٍةق يف 
 ندد احلروف وٞيئذٟة ودردحجٟة

8 
ٌِةل ال ثّد ٘ٚ إُُنول 

وغٖخ أو لٗ أظق  –
 ثةل٠ُغ٠ل

 إُُنول وبةل٠ُغ٠ل 

 
االخذالف يف ٠ٛع احلرف واالدٍةق يف 

 ندد احلروف وٞيئذٟة ودردحجٟة

9 
ُد ُةل ٘ٚ أّدثٝ 

الصيع  –اخذجةرُه 
 ل٠ٖٙت وال اٛذلةُره

 اخذجةرُه واٛذلةُره

 
رف واالدٍةق يف االخذالف يف ٠ٛع احل

 ندد احلروف وٞيئذٟة ودردحجٟة

11 
وٌلن ٘ٚ غةظجٜٟة 

 َ َ٘ إذ صةءه  –ثهؼ الَر
 امل٠ت ثفيبة يف إَيَرق

َ وإَيَرق َ٘  الَر

 
االخذالف يف ٠ٛع احلرف واالدٍةق يف 

 ندد احلروف وٞيئذٟة ودردحجٟة

11 
ٌِةل ية جلدّي اتلهحِس 

ِاشأت كيّن ثةجليّب  –
 الراحس

 ساتلهحِس والراح

 
االخذالف يف ٠ٛع احلرف واالدٍةق يف 

 ندد احلروف وٞيئذٟة ودردحجٟة

12 
دةين ذاَت ي٠ٍَم 

َ
د أ َِ َف

رَُٛت 
َ
يَرَتُم حَتَخ  -أ

ُِنيل َوَيَٖهُت  َ٘ 

رَُٛت و
َ
 يَٖهُت أ

 
االخذالف يف ٠ٛع احلرف واالدٍةق يف 

 ندد احلروف وٞيئذٟة ودردحجٟة

13 
٠ِت  َٙ َٛخ ثنََي ال

َ
َوأ

ٚ -َواحلَيةِة  ح  ِ٘ َٙ خُت
الةِ  ٍَ َّ يف إ ذ َِ ٕ

َ
 أ

الةِ احلَيةِة و ٍَ  إ

 
االخذالف يف ٠ٛع احلرف واالدٍةق يف 

 ندد احلروف وٞيئذٟة ودردحجٟة

ٚ غةَن يل  14 َ٘ االخذالف يف ٠ٛع احلرف واالدٍةق يف  َنزيلحَمٌَّل وٌَِةَل ية 
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 ىَع اجلياس اللكهة املتجانسة السطر الركم
يف ظةَٕيَت ِواليَيت  -حَمٌَّل 

 وََنزيل
 ندد احلروف وٞيئذٟة ودردحجٟة 

15 
٠ِٖاِء يف  وَغةِظَت ال

َر الُراعِة  -اذِلاةِب  ِٞ َوُة
 َوالالِكِب 

 الالِكِب اذِلاةِب و

 
االخذالف يف ٠ٛع احلرف واالدٍةق يف 

 ندد احلروف وٞيئذٟة ودردحجٟة

16 
ِخ  َّٙ َظّّت إِذا ٘ة َت

 ٝ َ٘ را َٓ َئ  -ال ـِ َوَو
ٝ َ٘ رَض ىلَع الَصال

َ
 األ

ٝ و َ٘ را َٓ ٝال َ٘  الَصال

 
ف واالدٍةق يف االخذالف يف ٠ٛع احلر

 ندد احلروف وٞيئذٟة ودردحجٟة

17 
ٚ ال دُداُس  َ٘ ٌَِةَل ية 

رُؽٝ 
َ
ٚ هَلُ ـ٠ُل  -أ َ٘ َو

ال وََنرُؽٝ ٍَ  إ

رُؽٝ و
َ
 َنرُؽٝأ

 
االخذالف يف ٠ٛع احلرف واالدٍةق يف 

 ندد احلروف وٞيئذٟة ودردحجٟة

18 
ُٝ إِن اكَن َكيّن  صةثَ

َ
أ

إَِّٛين وايل  - صاِدكاً 
ٌَ

 اسابِلال٠ُالِة 

 شةثِِةغةِدُةً و

 
االخذالف يف ٠ٛع احلرف واالدٍةق يف 

 ندد احلروف وٞيئذٟة ودردحجٟة

19 
 ٚ َ٘ َٔ اجلَيِبُّ لُكَّ  رَش

َ
ٌَأ

ٙة  -َظََض  َْ ٌََٖٗ يََروا 
رُد َخَفر ِِ  َرأى إ

 َخَفرَظََض و

 
االخذالف يف ٠ٛع احلرف واالدٍةق يف 

 ندد احلروف وٞيئذٟة ودردحجٟة

21 

ذا َٞ ِةِم  َُد ُةَل يف  َٙ ال
ٚ َشجََ  كذُب ٘ة  -َ٘

َ
أ

ذوُب إِن  َٓ يُٖيف ال
 َغَدق

 َغَدقَشجََ و

 
االخذالف يف ٠ٛع احلرف واالدٍةق يف 

 ندد احلروف وٞيئذٟة ودردحجٟة

21 
اكُب ٘ٚ  ٌَِٖ الرُّ

وبحٜٙة إٍذةة  –ثُكةاٟة 
 يف نٜةاٟة

 ثُكةاٟة ونٜةاٟة

 
االخذالف يف ٠ٛع احلرف  واهليبح 

 روف ودردحجٟةواالدٍةق يف ندد احل

22 
ظَّتّ إذا ٘ة ٛػ٠ٍا 

لٗ يجَ ٜٟ٘ٗ  –إفريِة 
 ظ٠هل رٌيِة

 إفريِة ورٌيِة

 
االخذالف يف ٠ٛع احلرف  واهليبح 

 وإهدد واالدٍةق يف درديت احلروف 
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23 
أٛة إيت أرىج هلذي 

ألٛين ْٜخ  –إيةيٝ 
 ُديٙة دايٝ

 إيةيٝ ودايٝ

 
االخذالف يف ٠ٛع احلرف  واهليبح 

 الدٍةق يف درديت احلروفوإهدد وا

24 
ل إِٕيه َن٠ٍَُه 

َ
ٌَةِشأ

تِلةاٍِت َُد  -اجلَٖيال 
 صةَءُه َذحلال

 اجلَٖيال وَذحلال

 
االخذالف يف ٠ٛع احلرف  واهليبح 

 وإهدد واالدٍةق يف درديت احلروف

25 
َشأُت الَصريا 

َ
َوإَِّٛين َوإِن أ

اً وََنُٖٙخ  - ُٖخ رَشّ ِٙ َن
 َخريا

 الَصريا وَخريا

 
خذالف يف ٠ٛع احلرف  واهليبح اال

 وإهدد واالدٍةق يف درديت احلروف

26 
 ِٝ إِذ ِنٍُخ يف ِاٌرِتاِش

ٚ  -ادَلٛةَءه  ِ٘  ُٝ ٌََٖٗ يَِػٖ
 يَدي َمصةَءه

 ادَلٛةَءه

 َمصةَءه

 

االخذالف يف ٠ٛع احلرف  واهليبح 
 وإهدد واالدٍةق يف درديت احلروف

27 
َفَم  َِ ة ِاٛ ّٙ َ ٌَِةَل ل

اكَن ذاَك َُد  -احلَديُر 
 الُزُٞد ية َخجيُر 

 احلَديُر 

 َخجيُر 

 

االخذالف يف ٠ٛع احلرف  واهليبح 
 وإهدد واالدٍةق يف درديت احلروف

28 
ُىص الَصفِط 

َ
ُٝ اكَن ثِأ إَِّٛ

ٌَ
-  ِٝ ِذ ٍَّ ٚ ِخ ِ٘ ٌَةِطذةَق 

زِح  َٙ  لِٖ

 الَصفِط 

زِح  َٙ  لِٖ

 

االخذالف يف ٠ٛع احلرف  واهليبح 
 وفوإهدد واالدٍةق يف درديت احلر

29 
ه٠ُه يف ادُلىج ي٠َُٜح  ِٙ ٌََص

ٌّ ية  - ي٠َُِل إِيّن ٞةلِ
 ٠ٛحُ 

 ي٠َُٜح 

 ية ٠ٛحُ 

 

االخذالف يف ندد احلرف واالدٍةق 
 يف ٠ٛع احلرف واهليبح وإرتديت

 

اشتٜجؿ ابلةظر ٘ٚ ٞذا اجلدول أن اجلٜةس ٌيٟة ٠ٞ اجلٜةس ىري دةم ثة٠ٛانٝ 
٠ٛع احلرف واالدٍةق يف ندد احلروف  املخذٍٖح ويه اجلٜةس ىري دةم ٘م االخذالف يف

ذا اجل٠ع أكرث ك٠ٟرا يف ٞذه إِػيدة ظير يجٖو ندده  يئذٟة ودردحجٟة. ٞو صٜةشة.  21ٞو
واثلةين ٞح صٜةس ىري دةم ٘م االخذالف يف ٠ٛع احلرف  واهليبح واالدٍةق يف ندد 

٘م احلروف ودردحجٟة ظير يلٟر مرة يف ٞذه إِػيدة. واثلةٕر ٠ٞ صٜةس ىري دةم 
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مرة  7االخذالف يف ٠ٛع احلرف  واهليبح وإهدد واالدٍةق يف درديت احلروف ظير يلٟر 
ٌيٟة. والراثم ٠ٞ صٜةس ىري دةم ٘م االخذالف يف ندد احلرف واالدٍةق يف ٠ٛع احلرف 

٠ يلٟر مرة ٌيٟة.  واهليبح وإرتديت ٞو

 الطباق ( ب)

ع ٘ٚ املعصٜةت إفجةق ْٙة أٛٝ ٘هروف ثةجلٙم ثني اليشء وؽده يف الالكم ٠ٛ
امله٠ٜيح يف األدب إهريب. ولٗ يكرث أمحد ط٠يق ٘ٚ إفجةق يف ٞذا الٓذةب، واْذىف جبزء 

٠ ـجةق االجيةب. و٘ٚ أ٘سٖح إفجةق امل٠ص٠دة يف ٞذه إِػيدة يه ْٙة يٌل/  ٘ٚ زٜةاحذٝ ٞو
 الطباق يف اللصيدة. 4اجلدول

 السطر الركم
اللكهة فيٍا 

 الطباق
 ىَع الطباق

1 
ا  –وإن أشأُت الصريا  وإٛيّن ُٖخ رشًّ ِٙ ن

 ونُٖٙخ خرًيا
ا وخرًيا  إفجةق االجيةيب رشًّ

2 
٠ِت َواحلَيةِة  َٙ َٛخ ثنََي ال

َ
ح  -َوأ َٙ ٚ خُت ِ٘

الةِ  ٍَ َّ يف إ ذ َِ ٕ
َ
 أ

٠ِت َواحلَيةةِ  َٙ  إفجةق االجيةيب ال

3 
ده  رأى  –يُِةل إّن الٖير يف ذي الظِّ

ه ة امل٠َدَّ ٍَ  ٘ٚ اذلاِت َغ
ده وامل هالظِّ  إفجةق االجيةيب ٠َدَّ

4 
ٚ مَحةَُيت يف املةءِ  ِ٘ فُخ  َِ َورِصُت  - َش

رِض َوالَصٙةءِ 
َ
 ثنََي األ

رِض َوالَصٙةءِ 
َ
 إفجةق االجيةيب األ

5 
ُد ُةل يف ٞذا املِةم ٘ٚ شجَ أكذب 

 ٘ة يٖيف الٓذوب أن غدق
 إفجةق االجيةيب الٓذوب وغدق

 
ظِةِد 

َ
َُ األ جَخ َش٠اثِ َٞ َر  -ٌََذ َٟ َوَك
اعدي

َ
ظجةُب يف األ

َ
 األ

ظِةد 
َ
األ

ظجةُب 
َ
 واأل

 إفجةق االجيةيب

وإل٠اٞر إفجةُيح امل٠ص٠دة يف ٞذه إِػيدة يه ِ٘ػ٠رة ىلع إفجةق االجيةيب  ظير 
 اصذٙم اليشء ٘م ؽده يف الالكم أو يف شفر ٘ٚ شف٠ر إِػيدة. 
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 الصةاخل
الػ٠ديح يف ُػح "شٍيٜح ٠ٛح" و٘ٚ ظالل اتلعٖئ الػ٠يت الصةثَ اشتٜجؿ ابلةظسإن إل٠اٞر 

ألمحد ط٠يق تظٙٔ ىلع ابلجيح االيِةنيح اخلةرصيح وادلاخٖيح. وابلجيح االيِةنيح اخلةرصيح هلذه إِػيدة 
ذه إِػيدة تصذخدم حبر زصري  يف ثهؼ  تظذٙٔ ىلع ابليةٛةت اخلةغح املهِٖح ثةيِةىع خةريج هلة. ٞو

نصَ إِةٌيح ال يصذخدم أي ٠ٛع ٘ٚ اجللةم ا٠ِٕايف األشةحلت وحبر اكمٔ يف ثهؼ أخر. والظةنر يف 
الن ٞذه إِػيدة دهذرب ٘ٚ ٠ٛع إِػيدة إهة٘ح إيت دذخًل نٚ ال٠زن ا٠ِٕايف وإِةٌيح امل٠ظدة. 

مرة(، زٗ  15اهلةء )واخذةر الظةنر يف ابلجيح اخلةرصيح نددا ٘ٚ ظروف الراوي اخلةص أكرثٞة ظرف 
مرات(.  9مرات(، واحلةء ) 11مرة(، زٗ ابلةء ) 15ت( وأُٖٟة ظرف اهلةء )مرا 9مرات(، واحلةء ) 11ابلةء )

وابلجيح االيِةنيح ادلاخٖيح إيت دذهَٖ ثةبلجيح ابلديهيح دلٟر يف ٞذه إِػيدة ثةشذخدٟ٘ة ْسريا 
 اجلٜةس وإفجةق. و٠ٛع احلٜةس املصذخدم ٠ٞ صٜةس ىري دةم وإفجةق االجيةيب.
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