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 الفصل األول

 أساسيات البحث

 خلفية البحث . أ
تطوير منذ بداية ظهور اللغة. األدباء ُب كل عصر يلون تطوير النشأ األدب العريب ُب 

 األدب. يأتون من خلفيات ثقافية سلتلفة واعترب العريب لغتهم أداة من الوضوح والطالقة. 

، شأن الفنون الرفعية موشعورى مإن نشأة األدب مثرة حلاجة الناس إىل التعبَت عن عقله

ُب نفوسهم من أفكار وعواطف  سلتلفة لوصف ما وسائل واالىت اىتدى اليها الناس واختذ

 ٕوالسامعُت الذين يعيشون معهم أوخيلفوهنم ُب احلياة. ولنقلها إىل غَتىم من القراء

ومن نتائج األعمال  ٖب بالنسبة إىل األداب األخرى.ادويعد األدب العريب أغٌت اآل

كبَت ُب نشر األدب العريب. وكان الشعر العريب اجلاىلي لو دور  . األديب العريب فهو الشعر

الشعر من الفنون اجلميلة اليت يسميها العرب اآلداب الرفيعة. وىو يصورىا باخليال ويعرب عن 

 ٗإعجابنا هبا وارتياحنا إليها باأللفاظ.
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ىو الكالم ادلوزون وادلقفى وادلعرب عن األخيلة  الشعر ٘قال أمحد حسن الزيات ُب كتابو،

البليغة. الشعر نوع من األدب الذى استطاع ارجال على البحث من البديعة والصور ادلؤثرة 

 الناحية شًت حىت ان حيصل على اللغة اجلميلة من حيث ادلعٌت واللفظ.

ُب اجملتمع العرىب يعترب وجود الشعر منذ زمان اجلاىلية حىت األن. نشأ الشعر العرىب 

 لقبيلة، لذالك يضع اجملتمع العرىبتقدير كبَت ويطبع من حيث جوىره ألنو واقع احلياة ا موضع

الشعراء ُب مرتبة مشرفة. ىذا العادات قوي للغاية ويستمر طويال حىت يهدف استخدام الشعر 

إىل ادلدح النيب صلى اهلل عليو وسلم. وقد ًب شرح ىذا النمط و القافية ُب علم قواعد الشعر 

 العريب وىي علم العروض والقواُب.

الشعر أمثن أديب ُب حضارة العريب ألن الشعر قادر على وسيلة  ىلية يعترباُب زمان اجل

ليعرض ادلعرفة، واحلكمة، واخلربة،  والشعور اإلنسانية، الشعر لو قيمة مجالية، ُب كل بيت 

 ىناك منط منتظم وُب اخر بيت ىناك قافية اليت جتعل الشعر مجيلة.  

 أي حتليل الوزن العروضيدت الباحثة أن حتلل الشعر اجلاىلى، اَب ىذا البحث أر 

 بيتا. ٜٕمن  اليت تتكون " للنابغة الذبياىنأميمة ناصبوتغيَتات األوزان العروضية َب شعر "
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الشعراء اجلاىلية الذي حتب مع قبيلة وجيهد لتقريب نفسو  الشاعر من النابغة الذبياين ىو

مع ملوك وجيعل شعره وسيلة لنيل ادلال والوظيفة. وكان النابغة حكم سوق عكاظ تضرب لو 

قبة من ادم، ويأتيو الشعراء، فيعرضون عليو أشعارىم، فيحكم ألفضاذلم باجلائزة اليت كانت 

 ٙتقدمها قريش، أو الغساسنة.

بغة احُت غضب النعمان إليو ويريد بقتلو ٍب ىرب الن" أميمة ناصبغة الشعر "يتألف الناب

إىل ملوك الغسان ٍب ديدح النابغة إىل عمرو بن احلارث األصغر وأخاه النعمان. ويعترب النابغة 

خسر باجليش مع ألن ُب ذلك الوقت قبيلة ذبيان  مليئة باحلزن ُب شعره عن الطول الليل

وسيلة لنيل ادلال سية و سيامن الناحية الٍب يتألف النابغة الشعر ىنا ألغراض  الغساسنة.

 والوظيفة العالية ُب ادلملكة.

ت الباحثة الشعر اجلاىلي ألنو ُب العصر اجلاىلي كان اجملتمع العرىب اجلاىلي اختار أما 

دث ُب سعيدا جدا بتأليف الشعر، وكانت الشعر مجيلة وصنعوا الشعر وفقا للواقع الذي ح

 ذالك الوقت.

لفظ، ال باجةياز شعره حبسن الدإمتالنابغة الذبياين، ألن ت الباحثة الشعر اختار وقد 

واللغة البسيطة حىت اسهل فهيمو  ٚ،، وقلة التكليفوحسن النظم، وجالء معٌت، ولطف اعتذار

 الباحثة عن شعرستبحث  القيس والزىَت بن ايب سلمى. ولذلك إىل القارء أحسن من امرء

 " للنابغة الذبياين. أميمة ناصب"
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 أسئلة البحث . ب

 ىذه الرسالة اجلامعية ما يلي : سئلة البحث اليت تتحول الباحثة ُبأما أ

 " للنابغة الذبياين؟أميمة ناصبة ُب شعر "ن العروضياوز ما ىي األ .ٔ

 " للنابغة الذبياىن؟ أميمة ناصبزان العروضية ُب شعر "كيف تغيَتات األو  .ٕ

 أهداف البحث . ج

 أما أىداف البحث من نتيجة الرسالة اجلامعية ما يلي :

 " للنابغة الذبياين.أميمة ناصبة ُب شعر "ن العروضياوز دلعرفة األ .ٔ

 " للنابغة الذبياىن.أميمة ناصبزان العروضية ُب شعر "دلعرفة تغيَتات األو  .ٕ

 أهمية البحث د.

 من نتيجة الرسالة اجلامعية ما يلي : اليت ستقدمها الباحثة يمهيةأأل

حتليل اذليكل الشعر باستخدام عرفة، واحلربة ُب عملية التعلم و للباحث: لزيادة البصَتة وادل .ٔ

 علم العروض.

لألكادميُت: لزيادة البصَتة وادلعلومات، وزيادة مراجع ألشكال األعمال األدبية العربية ُب  .ٕ

 عريب.دراسة وتطوير العلوم ُب رلال الشعر ال

للباحثُت ُب ادلستقبل: الستخدامها كمادة مرجعية للبحث التايل خاصة ُب رلال األديب  .ٖ

 العريب.
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 توضيح المصطلحات ه.

 :يىو  اجلامعية، الرسالة ُب وضوعادل عن الباحثة تتكون اليت صطلحاتادل توضيح ُب

  ٛالتحويل وتبديل.تغيَتا. معناىا  -يغَّت  -تغيَتات: مجع من لفظ "تغيَت" أصلها غَّت  .ٔ

وأما إصتالحا، قال  َٜوزِنًَة(. -َوْزنًا -يَزِن   -وذ من )َوَزنَ الوزن: كلمة وزن لغة مأخ .ٕ

: يذكر ُب ادلعجم ادلفصل ُب علم العروض والفنون الشعر، الوزن ىو اإلقاع بعضهم

احلاصل من الناجتة عن كتابة البيت الشعري كتابة عروضية، والوزن ىو القياس الذي 

 ٓٔمده الشعراء، ُب تأليف أبياهتم، ومقطوعاهتم، وقصائدىم.يعت

العروضية: ىو علم بأصول يعرف هبا صحيح أوزان الشعر وفاسدىا ومايعًتيها من  .ٖ

 ٔٔالزحافات والعلل.

 ٕٔالشعر: ىو الكالم ادلوزون ادلقفى ادلعرب عن األخيلة البديعة والصور وادلؤثرة البليغة. .ٗ

أمامة زياد بن معاوية، أحد فحول الطبقة األوىل من شعراء النابغة الذبياين: ىو أبو  .٘

ولد  ٖٔاجلاىلية، وزعيمهم بعكاظ وأحسنهم ديباجة لفظ، وجالء معٌت، ولطف اعتذار.
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النابغة ُب قبيلة بٍت ذبيان، وىو شاعر الذي حتب مع قبيلتو وجيهد لتقريب نفسو مع 

ر الشعراء، عّده ابن سالّم بعد ملوك، وىو أحد شعراء الطبقة األوىل، ادلقدمُت على سائ

اتصل النابغة بالنعمان بن ادلنذر فاستخلصو إليو  ٗٔامرئ القيس وقبل زىَت واألعشى.

 ٘ٔوأسبغ نعمتو عليو حىت أكل وشرب ُب آنية الذىب والفضة من جوائزه.

 تحديد البحث و.

نظرا للعديد من ادلشكالت، فصار أوسع نطاق ادلناقشة. لذلك، لتجنب االرتباك ُب 

أميمة الشعر النابغة الذبيان حتت ادلوضوع " علىحتدد ادلناقشة، ومن ىنا مشكلة ىذا البحث 

 ." اليت تتكون من تسعة وعشرون بيتاناصب

" أميمة ناصبشعر "ُب األوزان العروضية  البحر والرمزه واستخدام استخدامحتدد على  ٍب

دام الوزن العروضي والتغيَتات األوزان العروضية ُب شعره على استخللنابغة الذبياين من حيث 

 اجلاىلي.   أساس علم العروض والقواُب وعلم تاريخ األداب العربية اخلاص ُب شعر العريب

 الدراسات السابقة ز.
 الذبياين فكما يلي :أما الدراسة السابقة اليت تبحث ُب شعر النابغة 

 م. ٕٗٔٓدبية(" نور حكمة ُب سنة اين وخصائص شعره )دراسة حتليلية آ"النابغة الذبي
رسالة جامعية ُب جامعةعالءالدين اإلسالمية احلكومية مكاسر. أىداف من ىذا البحث ىي 
دلعرفة حياة النابغة ونفسيتو ومعرفة خصائص شعره. وأما نتائج البحث وجدت الباحثة أن 
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السَتة الذاتية للنابغة الذبياين ىو الشاعر ُب عصر اجلاىلي من قبيلة بٍت ذبيان وامسو أبو أمامة 
زياد بن معاوية. ٍب وجدت الباحثة خصائص الشعر النابغة وىو خصائص ُب ادلدح خصائص 

 ُب اإلعتذار وخصائص ُب اذلجاء.
ند( لزىَت بن أيب سلمى" "تغيَتات األوزان العروضية ُب شعر )ىل ُب تذكر أيام الصبا ف

رسالة جامعية ُب جامعة تولونج أجونج اإلسالمية احلكومية.  م. ٜٕٔٓأمساء الوزية ُب سنة 

عرفة األوزان وتغيَتاتو، ومعرفة القافية ُب شعر "ىل ُب تذكر أيام دلأىداف من ىذا البحث ىي 

البحور ىي البحر  الصبا فند" لزىَت بن أيب سلمى. ونتائج البحث فهو وجدت الباحثة بعض

. ٍب وجدت الباحثة التغيَتات األوزان العروضية فهو الزحاف ادلفرد : اخلنب والطي. ٍب البسيط

وجدت الباحثة ادلقطوعة والقافية ُب أواخر األبيات ُب شعر "ىل ُب تذكر أيام الصبا فند" 

 لزىَت بن أيب سلمى.

 م.ٜٕٔٓة مستايل كامل ُب سنة " خليف"الوزن العروضي وتغيَتاتو ُب معلقة امرؤ القيس

رسالة جامعية ُب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا. أىداف من ىذا البحث 

ىي دلعرفة األوزان العروضية ومعرفة تغيَتات األوزان العروضية ُب معلقة أمرؤ القيس. ونتائج 

البحث ىو وجدت الباحثة البحر الطويل ُب معلقة أمرؤ القيس. ٍب وجدت الباحثة تغيَتات 

وجدت العروضية ُب معلقة  أمرؤ القيس فهو الزحاف ادلفرد القبض والكف. ٍب  األوزان

 الزحاف اجلاري رلرى العلة ادلقبوض ُب ُب معلقة  أمرؤ القيس.

"تغيَتات األوزان العروضية ُب شعر ابن احلداد األندالسى )دراسة حتليلية أدبية(" آرىن 

جامعة سونن أمبيل اإلسالمية  رسالة جامعية ُب ه. ٜٖٗٔم/ ٕٛٔٓريياواتى ُب سنة 
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احلكومية سورابايا. أىداف من ىذا البحث ىي دلعرفة األوزان العروضية ومعرفة تغيَتات األوزان 

العروضية ُب شعر ابن احلداد األندلسي. ونتائج من ىذا البحث فهو وجدت الباحثة ُب شعر 

الطويل. ٍب وجدت الباحثة ين يعٍت البحر ادلتقارب والبحر البحر كان ابن اخلداد األندلسي  

الزحاف ادلفرد القبض ٍب العلة احلذف ُب شعر ابن اخلداد تغيَتات األوزان العروضية فهو 

 . األندلسي

"الشعر ُب ديوان القدس أنِت لعبد الرمحن صاحل العشماوي )دراسة حتليلية عروضية(" 

النا مالك إبراىيم رسالة جامعية ُب جامعة مو  م. ٜٕٔٓإمرأة الديوي ووالنداري ُب سنة 

اإلسالمية احلكومية ماالنج. أىداف من ىذا البحث ىو دلعرفة البحر ومعرفة تغيَتات األوزان 

العروضية ُب شعر "القدس أنت" لعبد الرمحن صاحل العشماوي. وأما نتائج من ىذا البحث 

ف ادلفرد ووجدت الباحثة تغيَتات األوزان العروضية فهو الزحا وجدت الباحثة البحر الكامل

 اإلضمار، ٍب القطع من العلة النقص، وترفيل من العلة الزيادة.

 وأما تعادل بُت الدراسات السابقة هبذه الرسالة اجلامعية ما يلي:

 اإلرتباط هذا البحث الموضوع اإلسم والسنة الرقم
، حكمةنور  ٔ

 م ٕٗٔٓ
اين "النابغة الذبي

وخصائص شعره 
)دراسة حتليلية 

 آدبية("

أما اإلرتباط بُت ىذا البحث السابق والبحث 
حياة األٌب، أن البحث السابق ركز ُب حتليل 
وأما  النابغة الذبياين ونفسيتو وخصائص شعره.

البحث األٌب يركز ُب تغيَتات األوزان العروضية 
 ُب شعر النابغة الذبياين وخصائص شعره.

أما اإلرتباط بُت ىذا البحث السابق والبحث "تغيَتات األوزان وزية، فأمساءال ٕ
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ُب شعر  العروضية م ٜٕٔٓ
)ىل ُب تذكر أيام 
الصبا فند( لزىَت 

 بن أيب سلمى"

حتليل عن األٌب، أن البحث السابق ركز ُب 
العروضية وتغيَتاتو ُب شعر زىَت بن أيب األوزان 

وأما البحث األٌب يركز ُب تغيَتات  .سلمى
 ياين.األوزان العروضية ُب شعر النابغة الذب

 مستايلخليفة  ٖ
 كامل،
 مٜٕٔٓ

"الوزن العروضي 
ُب معلقة وتغيَتاتو 

 امرؤ القيس"

أما اإلرتباط بُت ىذا البحث السابق والبحث 
حتليل عن األٌب، أن البحث السابق ركز ُب 

يَتاتو ُب معلقة إستخدام األوزان العروضية وتغ
وأما البحث األٌب يركز ُب حتليل عن  .امرؤ القيس

م األوزان العروضية و تغيَتات األوزان إستخدا
 العروضية ُب شعر النابغة الذبياين.

،  ريياواتىآرىن ٗ
م/ٕٛٔٓ
 هٖٗٔ

ات األوزان "تغيَت 
العروضية ُب شعر 

احلداد ابن 
ألندالسى )دراسة ا

 حتليلية أدبية("

أما اإلرتباط بُت ىذا البحث السابق والبحث 
 عناألٌب، أن البحث السابق ركز ُب حتليل 

ابن احلداد  األوزان العروضية وتغيَتاتو ُب شعر
وأما البحث األٌب يركز ُب حتليل عن  .ألندالسىا

إستخدام البحور الشعرية وتغيَتات األوزان 
 العروضية ُب شعر النابغة الذبياين.

إمرأة الديوي  ٘
ووالنداري، 

 مٜٕٔٓ

"الشعر ُب ديوان 
القدس أنِت لعبد 
الرمحن صاحل 

)دراسة لعشماوي ا
 حتليلية عروضية("

أما اإلرتباط بُت ىذا البحث السابق والبحث 
األٌب، أن البحث السابق ركز ُب حتليل عن 

البحور الشعرية وتغيَتات األوزان إستخدام 
ُب ديوان القدس أنِت لعبد  العروضية ُب شعر

وأما البحث األٌب يركز  .لعشماويالرمحن صاحل ا
العروضية ُب شعر  ُب حتليل عن تغيَتات األوزان

 النابغة الذبياين.
 
الفرق بُت ىذا البحث والبحوث السابقة ىي أن ىذا البحث يركز ُب إستخدام أما و 

 البحور الشعرية وتغيَتات األوزان العروضية  ُب شعر "أميمة ناصب" للنابغة الذبياين.


