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 األول الفصل

 اساسيات البحث

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

لو الذي يكفى  احلمد هلل محدا كثريا طّيبا مباركا وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك

 .ىدى لو وأشهد أن حممدا رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلمأمن توكل لو يشفى من 

 امرئالغزل يف شعر “فهذه الرسالة اجلامعية اليت وضعها الباحث حتت موضوع  ،اّما بعد

كتبو الباحث لنيل الشهادة اجلامعية األوىل   ”ناحية الفاظها ومعاهناالقيس و ابن زيدون من 

 .لية األداب جبامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايايف ك

يريد أن يبني أوال ما يتعلق باملسائل الوجودة  ،وقبل أن يصل الباحث إىل الغاية املقصودة

 .وما يتعلق باملوضوع ىذا البحثيف 

 :وىي ما يلي 

 مقدمة -1

 اليت طريقتو عند نشأ الشعر العرىب أول مرة يف العصر اجلاىلى يف جمتمع العرىب 

 اجلاىلية يكون بذكر النساء وحماسنهن وشرح احواهلن وكان لو عندىم املقام األول
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  وباألبو، العباسىو ذلك يكون الغزل يف العصر  ،من أغرض الشعر و يسمى بالغزل

 1.أهنما هلا عالقة بالغزل

  يعد الغزل فنا من فنون الشعر القددية اليت عرفها الشعراء منذ أقدم عصور األدب 

   ن عليو اسم التشبيب أو النسيب أوالعريب منذ العصر اجلاىلي. و كان القدماء يطلقو 

 استمر فن حاولوا أن يفرقوا بينها، و  النقادالغزل وىي كلها ألفاظ مًتادفة، و بعض 

الغزل يف عصر صدر اإلسالم و يف العصر األموى إال أن ظروف احلياة اإلجتماعية 

 2ساعدت على وجود. ومها غزل صريح و غزل غَت صريح.

( طبقة ادلخضرمُت 2( طبقة اجلاىليُت. 1رىم أربع : طبقات الشعراء باعتبار عصو 

 ( طبقة اإلسالميُت،  3)وىم الذين نشؤوا بقول الشعر يف اجلاىلية واإلسالم(. 

( 4وىم الذين نشؤوا يف اإلسالم ومل تفسد سليقتهم العربية، وىم شعراء بٌت أمّية. 

ية وامتزاج العرب بالعجم، طبقة ادلولدين، أو احملدثُت، وىم الذين نشؤوا زمن فساد العرب

 3صر الدولة العباسية إىل يومنا ىذا.ع  وذلك من 

 النوع من الغزل يف بيئة  ظهر ىذاىر إال يف العصر اجلاىلى الغزل مل يرتق ومل يز 

 لى ازدىاره يف ىذا االقليم منها الثراء الواسعوساعدت عوامل كثَتة عاحلجاز.
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الذى عم مدن احلجاز نتيجة للفتوح اإلسالمية فقد عادت اجليوش احملاربة 

ومعها األسالب والغنائم والذىب والفضة والقود وادلالبس واحللى واألواىن والتحف، 

طائف. وقد صبت كثَت من ىذه األموال يف مدن احلجاز الرئيسية مكة وادلدينة وال

يضاف إىل ىذا ادلصدر الكبَت مصدر ثان وىو ماكانت تتمتع بو بعض األسر الغنية 

من ثراء كبَت نتيجة اشتغاذلا بالتجارة منذ العصر اجلاىلى، وىناك ادلصدر الدائم 

4الذى يفيض باخلَت على سكان احلجاز كل عام وىو احلج.
والشعراء ىف ىذا اللون  

من الغزل مفتونون بادلرأة من حيث ىى وسيلة تسلية و تزجية أوقات الفراغ من غَت 

احندار إىل السفوح احملرمة ومن غَت فحش وتعهر. فادلرأة عندىم وسيلة لتحقيق 

ة للحب، ولكنها وسيلة إليو، وىم متعهم وذلوىم وارضاء حواسهم وىى ليست غاي

دائما ظامئون كلما رويت أنفسهم عاودىم الظمأ إىل أخرى. وىم ىف كل مرة ال 

يطلبون الكأس إال لًتوى ظمأىم وتبل صداىم، وتطفئ نارىم، فالكأس نفسها ال 

 5تعنهم إال بقدر ما ينالون منها من شراب.

 ىلى ألن حيددان اخيتلفان بعصر اجل العباسىوالغزل يف عصر األموى و 

 .لنوع من الغزل يف العصر األموى بيئتو الصاحلة يف واد احلجاز اباإلسالم، وجد ىذ
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يف اجلاىلية فقد  وجد حيث التزال حيات العرب اإلجتماعية تقاب من بعض الوجوه حياهتم 

كانت تقاليد القبيلة العربية ال تزال تفض سلطاهنا على أفرادىا، وكان اإلعتماد على الرعى 

 6وانتجاع مواطن الغيث والكأل ىو أسلوب العيش األساس فيو.

مرؤ القيس : ىو ادللك أبو احلارث حندوج بن حجر الكندي شاعر أ

أشراف كندة وملوكها، وكانت بنو أسد من ادلضرية خاضعة دللوك  اليمانية. وأباؤه من 

القيس وأمو أخت مهلهل وكليب. نشأ  امرئكندة وأخر ملك عليهم ىو حجر أبو 

 أسد، وسلك مسلك ادلًتفُت من أوالد امرؤ القيس بأرض جند بُت رعّية أبيو من بٍت

ادللوك يلهو و يلعب ويعاقر اخلمر و يغازل احلسان فمقتو أبوه ودلا مل ينجع فيو القول 

طرده عنو وأقصاه، حىت جاء نبأ ثوران بٍت أسد على أبيو وقتلهم لو؛ ألنو كان 

ال يعسف يف حكمو ذلم، فقال )ضيعٍت صغَتا، ومحلٍت دمو كبَتا ال صحو اليوم و 

سكرا غدا، اليوم مخر و الغدا أمرا( وأخذ جيمع العدة ويستنجد القبائل يف إدراك ثأره 

فنازل بٍت أسد وقتل فيهم كثَتا مث اشتداد بو علة قروح فمات منها ودفن بأنقرة زكان 

 9ذلك قبل اذلجرة بقريب من قرن.

 ابن زيدون ىو الكاتب الشاعر ذو الوزراتُت أبو الوالد أمحد بن عبد اهلل
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 254لعلمية، ص : ، تيروت : دار الكتة ا1891 جىاهر األداب،الهشمً، أحمد تن إتراهيم، 



5 

 

. نشأ يف مدينة قرطبة وتأّدب على  العندلسىادلشهور بابن زيدون ادلخزومي 

كبار أئمتها وقال الشعر وأجاده، ودلا نباه شأنو بُت شعراء قرطبة اتصل بأيب الوليد 

، فحظي عنده ومدحو حىت أصبح لسان دولتو بن جهور احد ملوك الطوائف

 9الناطق، وحسامها ادلسلول.

القيس لو اخلصائص يف شعرىم من الغزل )الصارح( وابن زيدون لو  وامرؤ

القيس وابن  الغزل امرئ)غَت الصارح( ، لذلك من  خصائص يف شعرىم من الغزل

 زيدون.

القيس و ابن زيدون من  امرئبحث عن "الغزل يف شعر ي وىذا البحث

 القيس و ابن زيدون. امرئحيث ألفاظها ومعانيها" وخيصص من غزل 

 البحث أسئلة.  2

 وأما ادلشكلة اليت يريد الباحث حبثها فكما يلي :

يدون من ناحية ألفاظها القيس و ابن ز  امرئيف غزل   ما وجوه التشابو . أ

 ومعانيها ؟

القيس وابن زيدون من ناحية ألفاظها  مرئما وجوه ختالف يف غزل ال . ب

 ومعانيها ؟
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 البحث أهداف. 3

البحث يف ىذه  ونظرا إىل ما يقال يف أسئلة البحث فاألىداف   

 السالة اجلامعة كما يلى :

ناحية ألفاظها  القيس و ابن زيدون من امرئ وجوه التشابو يف غزل . أ

 ومعانيها

القيس و ابن زيدون من ناحية ألفاظها  امرئوجوه التخالف يف غزل   . ب

 .ومعانيها

 مصطلحات. توضيح ال4

 امرئتسهيال لفهم ىذه الرسالة اجلامعية حتت عنوان "الغزل يف شعر  

القيس وابن زيدون من ناحية ألفاظيها ومعانيها"وألن ال يطرأ عليها سوء 

 فوضح الباحث الكلمات ادلوجودة يف ىذا ادلوضوع وىو كمايلي :الفهم، 

طريقتو عند اجلاىلية يكون بذكر النساء وحماسنهن وشرح  الغزل : -

احواهلن وكان لو عندىم املقام األول من أغرض الشعر و يسمى 

 9.بالغزل

 .يف : حرف جر -
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شعر : الشعر من الفنون اجلميلة اليت يسميها العرب اآلدب الرفيعة، و ىي احلفر  -

 والرسم وادلوسيقي والشعر. 

الشعر العريب ىو نظم الشعر يف اللغة العربية فن مستقل بذاتو بُت الفنون اليت عرفت يف 

وتلك مزية نادرة جدا بُت أشعار األمم الشرقية العصر احلديث باسم الفنون اجلميلة، 

والغربية، خالفا دلا يبدر اىل اخلاطر ألول وىلة. فإن كثَتا من أشعار األمم تكسب صنتها 

الفنية مبصاحبة فن آخر، كالغناء أو الرقص أو احلركة على اإليقاع. ولكن النظم العرىب فن 

ء والرقص واحلركة ادلوقعة، فال يصعب دتييزه معروف ادلقابيس واألقسام بعد استقاللو عن الغنا

شطرة مبقياسو الفٌت من البحور واألعاريض اىل األوتاد واألساليب. الشعر ىوالكالم الفصيح 

ادلوزون ادلقفى ادلعرب غالبا عن صور اخليال البديع. واذا كان اخليال أغلب مادتو أطلق بعض 

 .13ولو مل يكن موزونا مقفى العرب جتوزا لفظ الشعر على كل كالم تضمن خياال

مرؤ القيس سادرا عاش ا ،حجر بن عمر بن احلارث ،يف ملك أبيو امللك:  مرؤ القيسا -

وأبناء السراة دأب على متاع احلياة مجيعا بني أقرانو من امراء كندة  ،مضيعا ومضّيعا ،الىيا

وفتك ، ونساء ونر، وأتى على ىذه املتاع مجيعا من هلو و صيد، أخرىمن شباب القبائل 

 حزم أبدا أضاع حياتو اليت ح تعرو، وبني ىذه النعمة وىذ النياو، وعبث
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 253، تيروت : دار الكتة العلمية، ص : 1891، جىاهر األداب الهشمً، أحمد تن إتراهيم، 



9 

 

11.وإمنا نعين قبل قوة األوان ،األمري و عزم امللك
  

 12و : حرف عطف معنها مطلق اجلمع. -

ابن زيدون : ىو الكاتب الشاعر ذو الوزراتُت أبو الوالد أمحد بن  -

. نشأ يف مدينة العندلسىعبد اهلل ادلشهور بابن زيدون ادلخزومي 

على كبار أئمتها وقال الشعر وأجاده، ودلا نباه قرطبة وتأّدب 

شأنو بُت شعراء قرطبة اتصل بأيب الوليد بن جهور احد ملوك 

الطوائف، فحظي عنده ومدحو حىت أصبح لسان دولتو الناطق، 

 13وحسامها ادلسلول.

ر إىل التوضيح ادلذكور حيدد الباحث يف ىذا ادلوضوع من حيث ألفاظ الغزل  بانظ

 ومعانيها.

 . أهمية البحث5

 وأما األسباب اليت دفعت الباحث إىل إختيار موضوع الرسالة فكما يلى : 

 من شعرمها ونقيضتيها، بعد أن قرأمرؤ القيس وابن زيدون وفضلهما ادلعرفة رواية  . أ

 ان وشاعران يف عصر اجلاىلىؤ القيس وابن زيدون ومها أديبالباحث رواية أمر 

                                                 
11

 254روت : دار الكتة العلمية، ص : ، تي1891، جىاهر األدابالهشمً، أحمد تن إتراهيم،  
12

  535، ص المعاجم الىسيط الطثعة الثانية اتراهم اثً، 
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 دلسى ادلشهوران يف زمان حياهتما.عنو ال

من  أخرىرنة يف شعرمها من حيث وجو األالفاظ وادلعاىن. وألخذ منافع ادلعرفة ادلق . ب

 حيث مؤثرة اليت تؤثر يف شعرمها طول حياتو حىت يصبحا شاعرا مشهورا يف عصره.

 سابقةلا دراسةال. 6

القيس و ابن زيدون مل تبحث يف الرسالة  امرئكانت الغزل يف شعر  

اجلامعية ادلاضية أي إن  ىذه ادلقارنة مل يسبق حبثها من سبقٌت حتت 

القيس و ابن زيدون من حيث  امرئالعنوان " الغزل يف شعر 

ألفاظهما و معانيهما" أما البحث أو الرسالة اليت تكون من قبل ما 

 يلى : 

الفرزدق واألخطل" دللك حبيبة شعر  ارنة بُت"ادلق . أ

أ( حتت إشراف الدكتور برىان مجال الدين 1121269)

 .ادلاجستَت

وادلراد هبذا ادلوضوع ىو ادلوازنة بُت شعر الفرزدق واألخطل دلعرفة 

وجو التشابو و التخالف بينهما يف األلفاظ وادلعاىن واألساليب 

 حيث شعر و األغرض.واألغراض. وخيتلف مبوضوعي من 
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 هيكل البحث. 8 

 تتكون ىذه الرسالة اجلامعة من مخسة ابواب ولكل منها فصول متعددة : 

خلفيات البحث، ومشكلة البحث، وفروض البحث، وتوضيح  الباب األول يتكون من

 ادلوضوع وحتديده، وأمهية البحث.

راألموى. ينقسم الباب الثاىن تعريف الغزل و خصائصو من عصر اجلاىلى إىل العص 

ىذا الباب إىل الفصلُت. الفصل األول يبحث يف تعريف الغزل والفصل الثاىن يبحث ترمجة 

 . و علم عروض قوايف و األداب ادلقران مرؤ القيس وابن زيدون و التعجب و منادىأ

 .الباب الثالث عن منهج البحث ىذه الرسالة 

. ابن زيدون من ناحية ألفاظها ومعانيهاالقيس و  امرئالباب الرابع ادلقارنة بُت الغزل  

القيس وابن زيدون من ناحية ألفاظها  امرئفصل األول بيان وجوه تشابو الغزل بُت 

القيس وابن زيدون من  امرئومعانيها، والفصل الثاىن يبحث يف وجوه التخالف بُت الغزل 

 .ناحية ألفاظها ومعانيها

 طات واإلقًتاحات وقائمة ادلراجع.الباب اخلامس اخلادتة حتتوى على الغستنبا 


