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 الفصل األول

 أساسيات البحث

 مقدمة - أ

احلمد  هللا الذي أنزل كتابه، فيه هدى و نور، يهدى الناس إىل األمان 
والسالمة للناس كافة. والصالة ةالسالم على نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم إىل 

 يوم القيامة.
يف ديوان زهري بن  وايفوبعد, فهذا البحث التكميلي حتت العنوان " الق

هي من قفوت فالنا إذا تبعته,  لغة القافيةو ". أنواعها و خصائصها ايب سلمى
مسيت قافية أل�ا تقفوا آخر كل بيت, وكل قافية تتبع اختها اليت اصطالحا و 

ىف القافية  اتمها هي الكلأنواعو  ١قبلها, فهي قواف يقفو بعضها بعضا.
واحلروف ىف القافية واحلركات ىف القافية واألنواع ىف القافية والعيوب ىف القافية 

قرأت الباحثة ديوان زهري بن ايب سلمى أن واألمساء ىف القافية, ولكن بعد 
وجدت أنواع القافية بدون العيوب, وعناصر القافية كثرية يف ديوان زهري بن ايب 
سلمى منها القافية اهلمزة والباء والتاء واحلاء واجليم والدال والراء والعني والقاف 

 والكاف والالم وامليم والنون. 
 هذا املوضوع هي :واالسباب اليت دفعت الباحثة الختيار 

شعراء الزهري هو أحد الشعراء اجلاهلي, قصيدته أحسن من قصائد  .١
 خرين.اآل

جتلب وجود املوجودة يف ديوان زهري بن ايب سلمى مجيلة  كانت القافية .٢
 البحث اخلاص لديوانه، ولذلك حبثت الباحثة هذا املوضوع.
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 أسئلة البحث - ب

 اإلجابة عليها فهي:أما أسئلة البحث اليت سوف حياول الباحث و 

 يف ديوان زهري بن ايب سلمى؟ ماهي أنواع القافية.۱

 ما هي خصائص القافية يف ديوان زهري بن ايب سلمى؟.٢

  أهداف البحث  -ج

 أنواع القافية يف ديوان زهري بن ايب سلمى.ملعرفة ۱

 هري بن ايب سلمىخصائص القافية يف ديوان ز . ملعرفة ٢

 توضيح المصطلحات -ه
أنواعها و  يف ديوان زهري بن ايب سلمى وايفلرسالة حتت عنوان " القهذه ا

", وقبل ان تبحث الباحثة يف صلب عنوان فمن املستحسن هبا أن خصائصها
 توضح ما حيتوى عليه عنوان الرسالة من الكلمات اآلتية :

    إىل أول متحرك ومجعه قوايف وهي من اخر البيت  ٢مفرد قافية، :     وايفالق
 ٣قبل ساكن بينهما.

 ٤: حرف جّر ومما تدّل عليه الظرفية       يف   

هـو  ، حمقـق ديـوان زهـري الكتـاب جتتمـع فيـه قصـائد الشـعر ديـوان هـو :زهـري ديـوان 
-بـريوت        علـي حسـن فـاعور يطلـب مـن دار الكتـب العلميـة، 

 لبنان.

١١٤٥امحد ورصان منور، (سورابايا : فستكافركرسف)، ص.   2  
 Mas’an hamid, ilmu arudl dan qawafi, (al-ikhlas : surabaya, 1995) hal. 1923  

 4 ٦٠١نفس املرجع, ص   
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 من      : مجع من النوع اى كل من صنف من كل شيئ وهو اخص    أنواعها
 وهاء الضمري عائد إىل لفظ القافية. ٥اجلنس.

 ٦: واو عطف ملطلق اجلمع   و    

         -من كلمـة : خـص ٧خصائصها : مجع من اخلاصية اي نسبة اىل اخلاص.
              خاصا وخصوصا وخصوصة وخصوصية وختصـة -خيصّ               
 ٨وافرد.وخّصّية وخّصيصي اي فصل به              

هذا املوضوع هو أن هذا البحث يبحث يف خصائص القافية يف ديوان زهري بن  واملراد من
 ايب سلمى.

 تحديد البحث -و

أنـــواع قـــوانني يب ســـلمى مـــن ناحيـــة إن هـــذا البحـــث يركـــز يف دراســـة ديـــوان زهـــري بـــن ا
و هـــي كلمـــات القافيـــة و حـــروف القافيـــة و حركـــات القافيـــة و أنـــواع أشـــكال  القافيـــة

 القافية و أمساء القافية.

 الدراسة السابقة -ز

أنواعها و  يف ديوان زهري بن ايب سلمى وايفن البحث االول يف دراسة "القإ
قد سبقتها دراسات تستفيد منها وتأخذ منها أفكارا. وتسجل الباحثة ", خصائصها

طور التالية تلك الدراسات السابقة هبدف عرض خريطة الدراسات يف هذا يف الس
 املوضوع وإبراز الناقط املميزة بني هذا البحث وما سبقه من الدراسات : 

 5 ٨٤٧نفس املرجع, ص. 
 6 ٨٨٣) ص.١٩٨٦, (بيريوت: دار املشرق، املنجد ىف اللغة واالعالملويس معلوف, 

٦١٣نفس املرجع : ص.   7  
١٨٠نفس املرحع : ص.   8  
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مذكرين "زهري بن ايب سلمى و معلقته" حبث تكميلي قدمة لنيل شهادة  .١
أدهبا كلية اآلداب البكالويوس يف اللغة العربية و أدهبا يف قسم اللغة العربية و 

 م.۱۹٨۹جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا إندونيسيا, سنة 
مشرح "مميزات احلكمة لزهري بن ايب سلمى" حبث تكميلي قدمة لنيل شهادة  .٢

البكالويوس يف اللغة العربية و أدهبا يف قسم اللغة العربية و أدهبا كلية اآلداب 
 .م۱۹۹٢حلكومية سورابايا إندونيسيا, سنة جامعة سونن أمبيل اإلسالمية ا

إيلي حسمالداين " خصائص الغزل واملدح واحلكمة يف معلقة زهري بن ايب  .٣
سلمى" حبث تكميلي قدمة لنيل شهادة البكالويوس يف اللغة العربية و أدهبا 
يف قسم اللغة العربية و أدهبا كلية اآلداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية 

 م. ٢..۹يا إندونيسيا, سنةاحلكومية سورابا
سييت زهرة صاحلة "خصائص الوزن والقافية يف شعر زهري بن ايب سلمى"  .٤

حبث تكميلي قدمة لنيل شهادة البكالويوس يف اللغة العربية و أدهبا يف قسم 
اللغة العربية و أدهبا كلية اآلداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية 

 م. ١٩٩٩سورابايا إندونيسيا, سنة

والثاين يبحث  ،زهري و معلقتهيف بحث االول يبحث الالباحثة أن  تال حظ
خصائص الغزل واملدح يف والثالث يبحث  ،مميزات احلكمة لزهري بن ايب سلمىيف 

، والرابع يبحث يف خصائص الوزن و القافية واحلكمة يف معلقة زهري بن ايب سلمى
اليت تقوم هبا الباحثة حيث أن  . وهذه البحوث ختتلف عن هذا البحثيف شعر زهري

 . "أنواعها و خصائصها يف ديوان زهري بن ايب سلمى وايفالقتبحث يف"

 

 

 


