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 الفصل األول

ثأساسيات البح  

 خلفية البحث .أ 

ىو الكالم الذي يعتمد حىت اآلن والشعر  ىليةازمان اجلشعر العرايب منذ ينشأ 

لفظو على ادلوسيقي والوزن فيتألف من أجزاء يشبو بعضها بعضا يف الطول والقصر 

الشعر يف األديب العريب يتكون على أبيات وكل من بيت يتكون على جزءين بوزن  ٔواحلركة.

 ٕمناسب.

أظهر ما ُعرف عن األدب اجلاىلي ىو الشعر، فهو يُ َعدُّ حىت اآلن من أقوى 

 ٖادلصادر لدراسة اتريخ العرب، ومنو ميكن أن نعرف َوْجَو احلياة العربية يف ذلك العصر.

انب الشعراء يف الزمان اجلاىلي طبقة ادلتعلمة )الذكائية( ألن الشعر يف العربية لو معٌت 

العلم يقال ليت شعري مبعٌت ليت علمي واشعره ابن األمر مبعٌت أعلمو لذلك إذا الشاعر 

  ٗمبعٌت العامل يعٌت ىو الذي يعلم ما ال يعلم.

و األديب لو صفة خيالية اليت تنبت  هورفكرة ادلؤلف إلنتشار إىل اجلمديب ىو األ

وكان حضور األديب  . من فكرة ادلؤلف يتناول األديب من قصة احلقيقية أو من ختيل ادلؤلف

                                                             
1 Akhmad Muzakki, Kesusastraan Arab Pengantar Teori dan Terapan, (Jogjakarta:Aruzz Media, 

6002), Hlm 54. 
2 Ibid, Hlm  54. 

 . ٓ٘، ص (سعودية:جامعة ادللك سعود)، األدب والنصوص لغَت الناطقُت ابلعربيةحسن مخيس ادلليجي،   ٖ
5
 Wildan Wargadinata, Laily Fitriani, Sastra Arab dan Lintas Budaya, (Malang:Uin Malang Press, 

6002), Hlm. 28. 
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معٌت األدب: وىم يعرفوان و  .وأخذ ادلنفعة يف احلياة اليومية ،لإلستمتاع، والفهم هوريف اجلم

ألدب عادة أبنو تفسَت احلياة واستخراج معانيها. واألدب أداتو العواطف، وىو الذي 

 ٘عمقها.وأ ةلحياار مشاع أدقيسجل و  رئلقاا رشعو يريثوحيدث عن شعور الكاتب 

  ٙلعربي.أو ا إلغريقيا لجنسا لعقل لكاملا ادلصور ىو لكاتبأو ا لشاعروا

العربية قسمُت أعٌت الشعر والنثر. الشعر الكلمات ذلا األوزان ينقسم أدب 

والقوايف، وأما النثر الكلمات ليس ذلا األوزان وكذالك القوايف. كان النثر أقدم من الشعر 

 ّٚيقة.ألنو سهولة يف اإلستخدام وال تقييد واألنظمة وحلاجة األانم ادلض

ىلي ىو زىَت بن أيب ايف العصر اجل الذي يشتهرشعاراء العريب الومن الشاعر من 

سلمى ادلزين، كٍت أبوه اببنتو )سلمى( فقيل لو )أبو سلمى( وقد نشأ زىَت يف بيت عرف 

ولد زىَت يف بالد مزينة بنواحي  ٛابلشعر، وأجنب ابنُت كاان شاعرين مها )كعب وجبَت(.

يو، وعاش يف كنف بٍت غطفان، أخوال أبع يتيما يف ر ادلدينة. مات أبوه وىو صغَت، فًتعى

 ٜخالو بشامة بن الغدير الذي أورثو مالو وشعره وأخالقو.

معٌت الالحيق كثَتا لو ىلي االشعر اجلأما حجة الباحثة يف أخذ ىذا ادلوضوع ألن 

  .جوده عالية يف تصنيف الشعرذو  ىليامن الشعر العصري ألن الشعر اجلو  يف قلب القارء

ىذا ألن  أيسر يف الفهم من اآلخر وألن ىذا الشعرالشعر ادلوضوع  ىذا ت الباحثةأخذو 

                                                             
   . ٖٔ، ص، ٕٕٔٓ، (قاىرة: مجهورية عصر العربية)، النقد األديبأمحد أمُت،    ٘

 . ٛٔ، ص، ...أمحد أمُت  ٙ
8
  Wildan Wargadinata, Laily Fitriani..., Hlm 321. 

 . ٗ، ص ...حسن مخيس ادلليجي  ٛ
 .  ٖم، ص  ٜٛٛٔ، سنة (بَتوت:دار الكتب العلمية)، ديوان زىَت بن أيب سلمىعلي حسن فاعور،   ٜ
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صغَته  بن أيب سلمى يعيش زىَتو لقوم الغطفان  ىذا الشعر ادلدحيبحث الشعر عن ادلدح و 

شعر "ىل يف تذكر أايم الصبا فند"  وم الغطفان لذالك يؤلف زىَت بن أيب سلمىيف ق

العروض والقوايف ألن علم العروض  ختار الباحثة لتأخد يف فن الشعر أي يف العلماو  دلدح.

الشعر، ومن ىذا ادلوضوع اجنذب الباحثة  فهمعلم األدب خاصة يف  والقوايف مهمة جدا يف

 وجدت فيهاو  للزىَت بن أيب سلمى" ىل يف تذكر أايم الصبا فند "على موسيقي يف شعر 

ىو  األديب فنونال من فنال أنّ كما عرفنا الباحثة تغيَتات األوزان العروضية والقافية، و  

تسمع  يف ترغبألن الباحثة رسالة اجلامعية ادلوسيفي لذالك أتخد الباحثة ىذا البحث لل

 األغنية أو موسيقي يف الشعر أو النظم. 

 البحث أسئلة .ب 

 ما يلي:   ىذه الرسالة اجلامعيةمن الباحثة تحول أما أسئلة البحث اليت ت

 ؟للزىَت بن أيب سلمى "تذكر أايم الصبا فندىل يف "يف شعر  ةالعروضيىي األوزان ما   .ٔ

للزىَت بن أيب  "ىل يف تذكر أايم الصبا فند"يف الشعر  ةالعروضي األوزانكيف تغيَتات   .ٕ

 ؟سلمى

 ؟  للزىَت بن أيب سلمى "ىل يف تذكر أايم الصبا فند"القافية يف شعر وكيف   .ٖ

 أهداف البحث .ج 

 يلي:أما أىداف الباحثة اليت تسعى إىل حتقيقها ما 

 .للزىَت بن أيب سلمى "ىل يف تذكر أايم الصبا فند"يف شعر  ةالعروضي األوزاندلعرفة   .ٔ
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للزىَت بن أيب  "ىل يف تذكر أايم الصبا فند"شعر العروضي يف  األوزاندلعرفة تغيَتات  .ٕ

 .سلمى

 للزىَت بن أيب سلمى. "ىل يف تذكر أايم الصبا فند"عرقة القافية يف شعر دل .ٖ

 أمهية البحث .د 

 ما يلي: الرسالة اجلامعيةالبحث من نتيجة أو فائدة  أمهية أما

ليأيت ادلعارف وادلعلومات عن حتليل اآلديب خاصة على حتليل الشعر و تغيَتات األوزان  .ٔ

تقطيعها وكيفية " للزىَت بن أيب سلمى ىل يف تذكر أايم الصبا فندالعروضية يف شعر "

 ومعلومات قوافيها.

يف  العروض والقوفية من انحية علمالعريب بصورة خاصة  لزايدة ادلراجع يف األديب .ٕ

 هبا جبامعة تولونج أجونج اإلسالمية احلكومية. االطالب شعبة اللغة العربية وآد

 توضيح املصطلحات .ه 

، الرسالة اجلامعيةعن ادلوضوع يف يف توضيح ادلصطلحات اليت تتكون الباحثة 

 وىي: 

تغيَتا. معناىا التخويل  –يغَّت  –مجع من لفظ "تغيَت". أصلها غَّت : تغيريات .ٔ

   ٓٔوتبديل.

                                                             
 . ٖٙ٘م، ص ٜٜٛٔ، بَتوت: دار ادلشرق، ادلنجد يف اللغة واألعالملويس معلوم،   ٓٔ
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ساسلة السواكن وادلتحركات  يقرن يف العروض كل بيت بوزنو. ووزن البيت ىو: الوزن .ٕ

ادلستنتجة منو، رلزأة إىل مستوايت خمتلفة من ادلكوانت: الشطران، التفاعيل، األسباب 

 ٔٔواألواتد.

العروض لغة: النَّاحية، الطريق،  ٕٔ.العلم الذي يدرس أوزان الشعرىو : عروضية .ٖ

مّكة وادلدينة. واصطالحا: صناعة يعرف هبا صحيح أوزان الشعر الّسحاب الرّقيق، 

 ٖٔالعريب وفاسدىا وما يعًتيها من زحافات وعلل.

 فقد عرفوه، أبن الكالم ادلنظوم ادلقّقى قصدا ادلعرب عن األخيلةأما الشعر : الشعر .ٗ

 ٗٔالبديعة والصور ادلؤثرة البليغة.

مفهوم من الشعر مرتبط عند القدماء مبفهوم الوزن. فهم يعرفونو بقوذلم )الكالم و  

    ٘ٔادلوزون ادلقفى(.

، ومسيت قافية ألهنا تقفو آخر كل تعريف القافية لغة: من قَ َفْوُت فالاًن إذا تبعتو: قافية .٘

فهي قواف يقفو بعضها بعضا. واصطالحا: بيت، وكل قافية تتبع أختها اليت قبلها، 

 اشُتهر قوالن من مجلة ما اختُلفت فيها:

األول: قول اخلليل واجلمهور، فهي عندىم: ما بُت آخر ساكنُت يف البيت مع ادلتحّرك 

 الذي قبل الساكن األول. 

                                                             
 . ٚم، ص  ٜٜٛٔ، القاىرة: الدار الثقافية للنشر، أوزان الشعرمصطفى حركات،   ٔٔ
 . ٙ، ص ... مصطفى حركات ٕٔ
 . ٜٔم، ص  ٕٗٓٓ، الكويتالقواعد العىوضية وأحكام القافية العربيةدمحم بن فالح ادلطَتي،  ٖٔ
 . ٓٔ، ص ٜٚٛٔعدانن حقّي، ادلفصل يف العروض والقافية وفنون الشعر، دمشق: دار الرشيد،   ٗٔ
 . ٙ، ص ...مصطفى حركات  ٘ٔ
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 ٙٔالثاين: قول األخفش ومن تبعو، فهي عندىم: آخر كلمة يف البيت.

لد زىَت يف بالد مزينة بنواحي ادلدينة. مات أبوه وىو صغَت، و لزهري بن أيب سلمى:  .ٙ

فًتعىع يتيما يف بٍت غطفان، أخوال أبيو، وعاش يف كنف خالو بشامة بن الغدير الذي 

 ٚٔأورثو مالو وشعره وأخالقو.

وأما ادلراد هبذا ادلوضوع أّن الباحثة تبحث عن تغيَتات األوزان العروضية والقافية يف 

 فحسب.  حتت ادلوضوع "ىل يف تذكر أايم الصبا فند" أيب سلمىشعر زىَت بن 

 حتديد البحث .و 

 ، لتيّسر الباحثة يف حتليل ىذا ادلوضوع، فيحّدده ما يلي: ة حبثهاحثاالب حتّدد

 "ىل يف تذكر أايم الصبا فند"ادلوضوع من ىذا البحث ىو: تغيَتات األوزان يف شعر  .ٔ

 بيتا من قافية الدال. إثنا وثالثُتمن يتكون  لزىَت بن أيب سلمى. وىذا الشعر

حّدد الباحثة من تقافية، فعروضية و أن ىذا البحث العلمي يبحث عن تغيَتات األوزان  .ٕ

من انحية تغيَتات   .فحسب "ىل يف تذكر أايم الصبا فند" زىَت بن أيب سلمى شعر

  .األوزان العروضية والقافية

 

 

                                                             
ويتالقافية العربيةالقواعد العىوضية وأحكام دمحم بن فالح ادلطَتي،   ٙٔ  . ٖٓٔم، ص  ٕٗٓٓ، الك
   .ٖم، ص  ٜٛٛٔ، بَتوت:دار الكتب العلمية، سنة ديوان زىَت بن أيب سلمىعلي حسن فاعور،   ٚٔ
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 الدراسات السابقة . ز

. الرسالة اجلامعيةمن ىذا البحث تضّمن الباحثة الدراسة السابقة ليقارن نتيجة 

الباحثة بعض ادلوضوعات اليت يساوي ىذا ادلوضوع، ولذالك ليس من البحث  وجدتو 

 .الرسالة اجلامعيةيف  األوىل

ب، كلية اآلداب ادهبا، قسم اللغة واآلادآ مفلحُت، شعبة اللغة العربية و األول: دمحم

. ابدلوضوع ٕٛٔٓوالعلوم اإلنسانية جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي، سنة 

"حرز األماين ووجو التهائي" يف القراءات السبع  )تغيَتات الوزن العروضي وقافية يف الكتاب

رسالة لإلمام قاسم بن ِفي َُّرة بن خلف بن أمحد الشاطيب الرعيٍت األندلسي(، قدمتها 

يبحث عن الوزن العروضية  ىذه الرسالة اجلامعيةلنيل شهادة الدراجة األوىل، و يف  اجلامعية

وقافية يف الكتاب "حرز األماين ووجو التهائي" يف القراءات السبع لإلمام قاسم بن ِفي َُّرة بن 

 خلف بن أمحد الشاطيب الرعيٍت األندلسي.

ب، كلية اآلداب ادم اللغة واآلهبا، قسادآ، شعبة اللغة العربية و : آرين ريياوايتالثاين

. ابدلوضوع ٕٛٔٓوالعلوم اإلنسانية جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي، سنة 

لنيل  رسالة اجلامعيةقدمتها ، "ابن احلداد األندلسييف شعر " ةالعروضي األوزانتغيَتات 

 يبحث عن الوزن العروضية يف الشعر " ىذه الرسالة اجلامعيةشهادة الدراجة األوىل، و يف 

 .ابن احلداد األندلسي"

ب، كلية اآلداب داهبا، قسم اللغة واآلآداشعبة اللغة العربية و ، نور دمحم :الثالث

 . ابدلوضوعٕٙٔٓالمية احلكومية سورااباي، سنة والعلوم اإلنسانية جامعة سونن أمبيل اإلس
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(، ةعروضي دراسة) النحوي" البن ادلنفرجة الصغرىتغيَتات الوزن العروضي يف الشعر "

يبحث عن  ىذه الرسالة اجلامعيةلنيل شهادة الدراجة األوىل، و يف  رسالة اجلامعةقدمتها 

  . البن النحوي" ادلنفرجة الصغرى" الوزن العروضية يف الشعر

 وجدتعروضية والقوافية و ومن الدرسات السابقة اليت حتّللت الباحثة فهي دراسة 

"حرز  تغيَتات الوزن العروضي وقافية يف الكتاب يها تنوّع موضوعية. فاألول حتت موضوعف

األماين ووجو التهائي" يف القراءات السبع لإلمام قاسم بن ِفي َُّرة بن خلف بن أمحد الشاطيب 

تغيَتات  . فالثاين حتت موضوع، مبنهاج الوصفي وُوجَد فيها حبر الطويلالرعيٍت األندلسي

ادلتقرب  ، مبنهاج الوصفي وُوجَد فيها حبر"ابن احلداد األندلسييف شعر " ةالعروضي األوزان

" ادلنفرجة الصغرىتغيَتات الوزن العروضي يف الشعر " حتت موضوع وحبر الطويل. فالثالث

بعد أن نظرت الباحثة دراسات  .البن النحوي، مبنهاج الوصفي وُوجَد فيها حبر متدرك

. ووجدت الباحثة من ثالث دراسات السابقة ىذه الرسالة اجلامعيةتبت يف السابقة اليت ك

ىل يف تذكر "شعر بحث ستألن الباحثة  البحث. ّيةموضوعألوزان أو البحور و الفرق يف ا

  .بسيطحبر ال ىذه الرسالة اجلامعيةيف  زىَت بن أيب سلمى ووجدت الباحثةل "أايم الصبا فند

 هيكل البحث . ح

 ىيكل البحث من ىذا ادلوضوع ما يلي: أما 

خلفية البحث، مشكلة البحث، أىداف البحث، أمهية ) أساسيات البحثاألول:  الفصل

 .(البحث، توضيح ادلصطلحات، حتديد البحث، الدراسات السابقة

 اإلطار النظري.الثاين:  الفصل
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)مدخل البحث ونوعو، بيلنات البحث ومصادرىا،  منهجية البحث: الثالث الفصل

أدوات مجع البياانت، طريقة مجع البياانت، حتليل البياانت، تصديق البياانت، إجراءات 

 .)البحث

 .وحتليلها و مناقشتها لب البحثالفصل الرابع: 

 احات(قًت )اإلستنباطات واإل  ةاخلادتالفصل اخلامس: 


