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  الفصل األول

  أساسيات البحث
  

  مقّدمة  . أ

شـهد �ايـة عصـر بـين . املعـروف بـأيب الّشـمقمق, مروان بن حممـدهذا الشاعر 

يف عهــد . و عــاش بقّيــة حياتــه يف أخضــان بــين العبــاس يف القــرن الثــاين اهلجــري. أمّيــة

  ١.و يف فرتة تسودها احليويّة و االزدهار. خلفاء أقوياء

واحملافظـة علـى عمـود . الشمقمق جيد فيه اجلزالـة و القـّوةإّن الّدارس لشعر أيب 

إىل جانـــب السالســـة و الضـــعف و األبيـــات . وجيـــد القصـــائد الطـــوال. الشـــعر القـــدمي

و جيد معظم فنون الشعر من مـدح و هجـاء و حكمـة و . املفردة املنثورة هنا و هناك

يتـه و فقـره و وصف قّل نظريه يف األدب العريب و خباصة حينما يسرتسل يف وصف ب

  ٢.حديثه مع سّنوره

كمـا قـال   ٣.الشعر هو كالم يقصدبه الوزن والقافية ويعرب عن األخيلة البديعية

الكــالم املبــىن علــى االســتعارة واألوصــاف املفصــل بــأجزاء منفقــة يف  ابــن خلــدون هــو

كــالم، وزن، قافيـة، قصــد، : وعناصــر شـعر العـرب هنــاك مخسـة أنـواع ٤.الـوزن والـروي

هــو قــول مــوزون مقفــي يــدل علــى املعــىن، وقــال قدامــة يف تعريــف الشــعر   ٥.وخيــال

ويف  ٦.وأسباب املفردات الىت حييط �ا حد الشعر، وهي اللفظ واملعىن والوزن والتقفية

  .أيب الشمقمق هذا البحث ستبحث الباحثة يف أنواع القافية يف ديوان
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. ويســمى هــذا اجلــزء قافيــة. يف الشــعر العــريب جــزء مهــم يف البيــت وهــو آخــره

ألن من جهـل شـروطها وقـع . فبحث القافية مهم كبحث أجزاء البيت الشعري ووزنه

يف املخالفــة للـــنهج العــريب وجـــاوز النســق الـــذي رســم للشـــعر كمــا هـــدى إليــه الـــذوق 

  ٧.السليم

والقافيــة هــي مــا بــني آخــر ســاكنني يف  ٨،ء العنــقكــان القافيــة لغــة هــي اى ورا  

لقافية إّمـا أن تكـون مـن الكلمـات يف وا. البيت مع املتحّرك الذي قبل الساكن األّول

وامســـاء  لقافيــة، وعيــوب القافيــة،وأنــواع ا ، وحركــات القافيــة،، وحــروف القافيــةالقافيــة

  ٩.القافية

عراء عصره ش الشمقمق من أعظم ارت الباحثة هذا املوضوع بأّن أباو قد إخت

وخروجا على التقاليد الشعرية اليت كانت , تعبريا عن الفقر وتصويرا للجماعات الدنيا

  .من حيث املعىن واألسلوب, باسطة سلطا�ا يف عصره

وكــان أيب الشــمقمق حيــث . وكــذلك شــعره يف بــاب اإلقــالل أبياتــا مــن الشــعر

سـلوب غريـب قـّل نظـريه يف األدب العـريب يصف فقره وإقالله وحالة البؤس يعيشها بأ

حــىت كأنّــك وأنــت تقــرأ شــعره ترتســم علــى وجهــك عالمــات اخلــزن مشــوبة بابتســامة 

  :وذلك حيث يقول. ناعتة تدفعك للتساؤل

 يـِــــــفلم يـَْعُسْر على َأَحٍد ِحَجاب  #  ابِ ـــــــــــــــبـََرْزُت مَن املنازِِل والِقب .١

 ابِ ـــــــــــــــــــمساُء اِهللا َأْو ِقَطُع السَّح  #  يـِـــ تْـ بَيفمنزَيل الفضاُء َوَسْقُف  .٢

 ابِ ــــــــــــــــــــِر بــعليَّ ُمَسلًِّما من َغيْ   #  فأنَت إذا أردَت َدَخْلَت بـَْيِيت  .٣

ابِ   #  ابٍ ـــــــــــــــألينِّ مل أِجْد ِمْصرَاَع ب .٤   ١٠يكوُن ِمَن السََّحاِب إىل الرتُّ
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ى احملبـوب اهللا وإرشاده وعنايتـه وبـدعاء والـذه املذكورة �داية فانطالقا من هذ

قدمت الباحثة هذه الرسالة لكلية األداب يف اللغة العربية وأد�ا جبامعة سونان أمبيـل 

  ".أنواع القافية يف ديوان أيب الشمقمق"اإلسالمية احلكومية حتت عنوان 

  أسئلة البحث  . ب

  : اعتمادا على اخللفية السابقة أن أسئلة البحث ما يلي 

  يف ديوان أيب الشمقمق؟ ا أنواع القافيةم. ١  

  يف ديوان أيب الشمقمق؟ ما ممّيزات أنواع القافية. ٢  

  أهداف البحث. ج

  يف ديوان أيب الشمقمق ة أنواع القافيةملعرف. ١   

  أيب الشمقمقيف ديوان  ملعرفة ممّيزات أنواع القافية. ٢   

  أهمية البحث. د

, "أنـواع القافيـة يف ديـوان أيب الشـمقمق"كما سبق بـأن موضـوع هـذا البحـث 

وهـي يـذكر , فلذلك هناك األمهيات الكثـرية الـيت تسـتفاد منهـا علـى حسـب ا�ـال

  :مما يلي

                       بوسيلة معرفة كل ما يتضمن فيما عـن عن الشعر العربية لرتقية ولزيادة معرفتها . ١  

   .القافية      

  القافية من حيث  والتعمق فيه وفهم الشعر العربية ملسادة القارئ على فهم. ٢  

  .أنواعها
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لزيـــــادة املراجـــــع للجامعـــــة اإلســـــالمية خاصـــــة يف مراجـــــع اللغـــــة العريبـــــة وأد�ـــــا . ٣

مـــى الـــذي يتعلـــق بالبحـــث الشـــعر وخاصـــة عـــن العل ومســـاعد�م يف البحـــث

  .ةالقافي

  توضيح المصطلحات. ه

يوضــح الباحثــة فيمــا يلــي املصــطلحات الــيت تتكــون منهــا صــياغة عنــوان هــذا 

  :البحثو وهي

 حرف يف البيت إىل أول ساكن  نوع من آخر:     أنواع القافية .١

ـــا أن . مـــع املتحـــرك الـــذى قبلـــهقبلـــه  والقافيـــة إّم

تكــــون مــــن الكلمــــات يف القافيــــة، وحــــروف يف 

القافيـة، وأنـواع يف القافيـة، القافية، وحركات يف 

وأنـــواع يف القافيـــة، وعيـــوب يف القافيـــة، وأمســـاء 

                                                                          ١١.يف القافية

  الكتاب جتمع فيه قصائد, جمتمع الصحف:   أيب الشمقمق ديوان .٢

وديــــوان أيب الشــــمقمف هــــو كتــــاب  ١٢.الشــــعر

الشــعر الــذى الفــه مــروان بــن حممــد، مــن مــوايل 

مروان بن حممد آخر خلفاء بين أمية، وقد نشـأ 

ومجعـــه وخققـــه واضـــح  ١٣.يف البصـــرة بالبخاريـــة

  .حممد الصمد
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  تحديد البحث . و

لكـــي يركـــز حبثهـــا فيمـــا وضـــع ألجلـــه و ال يّتســـع إطـــارا و موضـــوعا فحّددتـــه 

  :ما يلي الباحثة يف ضوء 

 إن موضوع الدراسة يف هذا البحث هو أنواع القافية يف ديوان أيب الشمقمق .١

إّن هــــــذا البحــــــث يركــــــز يف دراســــــة القافيــــــة الــــــذي قــــــد وجــــــد يف ديــــــوان أيب  .٢

  .الشمقمق من ناحية دراسة العروضية

  الدراسات السابقة. ز

الجـل ذلــك وجـب علــى الباحثــة , كانـت هــذه الرسـالة اجلامعــة دراسـة مكتبيــة

  .ن تبحث دراسات وحبوثا سابقة من قبلأ

  :أما الباحثة قد وجدت رسالة جامعة الىت تشابه �ده رسالة جامعة وهي 

أنــواع القافيــة يف نظــم مســط الــدرر للحبيــب علــى بــن حممــد بــن "ســىت عزيــزة  .١

يف شـعبة اللغـة العربيـة  s١حبث تكميلى قدمه لنيـل شـهادة " حسني احلبشى

سـنة , وأد�ا كليـة اآلداب جامعـة سـونن أمبيـل اإلسـالمية احلكوميـة سـورابايا

 .م ٢٠٠٥

ويف هــذا البحــث حبــث يف أنــواع القافيــة يف نظــم مســط الــدرر للحبيــب علــى  

فكان اإلختالف اجللي بـأن الباحثـة سـتبحث , بن حممد بن حسني احلبشى

 .إختالف يف املوضوع". مقمقوان أيب الشأنواع القافية يف دي"املبحث عن 

يف شـــعبة  s١لنيـــل شـــهادة "أنواعهـــا يف شـــعر اخلنســـاءالقافيـــة و "ســـتا ســـالمة  .٢

اللغـــة العربيـــة وأد�ـــا كليـــة اآلداب جامعـــة ســـونن أمبيـــل اإلســـالمية احلكوميـــة 

 .م٢٠٠٨سورابايا، سنة 

وهذا البحث يبحث يف القافية وأنواعها وكـان اإلخـتالف يف املوضـوع وهـو  

 .يف ديوان شعر اخلنساء
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يف  s١حبــث تكميلــى قدمــه لنيــل شــهادة " القافيــة يف ديــوان البوصــرى"ملتــزم  .٣

اللغــة العربيــة وأد�ــا يف شــعبة اللغــة العربيــة وأد�ــا كليــة اآلدب جامعــة ســونن 

 .م ٢٠٠٨سنة , اياأمبيل اإلسالمية احلكومية سوراب

ـــة يف ديـــوان البوصـــرى  فكـــان اإلخـــتالف , ويف هـــذا البحـــث حبـــث يف القافي

أنـــــواع القافيـــــة يف ديـــــوان أيب "اجللـــــي بـــــأن الباحثـــــة ســـــتبحث املبحـــــث عـــــن 

 .إختالف يف املوضوع الرواية". الشمقمق

األوزن العروضية و القافية يف الكتاب الفيض الربّـاين للحبيـب "خلدة ابراهم  .٤

يف شـعبة اللغـة  s١حبث تكميلى قدمه لنيل شـهادة  "اوى باشيبانعمر بيض

, العربية وأد�ا كلية اآلدب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكوميـة سـورابايا

 .م ٢٠١١سنة 

ـــة يف ديـــوان البوصـــرى  فكـــان اإلخـــتالف , ويف هـــذا البحـــث حبـــث يف القافي

يـــــوان أيب أنـــــواع القافيـــــة يف د"اجللـــــي بـــــأن الباحثـــــة ســـــتبحث املبحـــــث عـــــن 

 ".الشمقمق

عناصــر األوزان العروضــية والقافيــة يف قصــيدة بــن حســني بــن "نــاىن برانيــوي  .٥

" ظاهر باعلوي يف باب النور الربهاين احلكيم مصلح بـن عبـد الـرمحن املراقـي

يف شـــعبة اللغـــة العربيـــة وأدا�ـــا كليـــة اآلداب جامعـــة ســـونن  s١لنيـــل شـــهادة 

 . ٢٠١٢، سنة أمبيل سورابايا

يبحـــث يف عناصـــر األوزان العروضـــية والقافيـــة يف قصـــيدة بـــن  حـــثوهـــذا الب

حســـني بـــن ظـــاهر بـــاعلوي يف بـــاب النـــور الربهـــاين احلكـــيم مصـــلح بـــن عبـــد 

فكــــان اإلخــــتالف هنــــا الباحثــــة تبحــــث يف عناصــــر األوزان . الــــرمحن املراقــــي

  .العروضية والقافية يف القصيدة ليس يف شعر
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لنبل " والقافية يف شعر بشار بن برد تغيريات األوزان العروضية"حممد حافظ  .٦

وأدا�ــا كليــة اآلداب جامعــة ســونن أمبيــل يف شــعبة اللغــة العربيــة  s١شــهادة 

 .٢٠١٣سورابايا، سنة 

. وهــذا البحــث يف تغيــريات األوزان العروضــية والقافيــة يف شــعر بشــار بــن بــرد

أما اإلخـتالف هنـا كـان الباحـث يبحـث يف تغيـريات األوزان العروضـية لـيس 

يف القافيــة فقــد وهنــا أبضــا يبحــث يف شــعر بشــار بــن بــرد لــيس يف شــعر أيب 
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