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 أ سلوب الشعر املدح لزهري بن أ ىب سلمى

 )دراسة حتليلية من عنارص ال دب(

 

 

  الرساةل 

 

 قدمهتا

 أ يو ييىن فراتيوى

  ٩٠٠٠٩٩٩٠رمق التسجيل: 

 

 قسم اللغة العربية و أ داهبا

 لكية ال دب اجلامعة الإسالمية احلكومية وادين فتاح فاملباجن

٤٩٠٠ 
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 تصديق الإرشاف

لزهري بن أ ىب سلمىأ سلوب الشعر املدح   

 )دراسة حتليلية من عنارص ال دب(

 مت تفتيش هذه الرساةل ل يو ييىن فراتيوى

٩٠٠٠٩٩٩٠رمق التسجيل:   

حتت الإرشاف   

 فاملباجن

 املرشف ال ول

 

 ادلكتورندوس اندر يفلظون املاجس تري

٠٠٩٠٠٤١٠٠٠٠۰۰٠٠۰۰٠التوظيف:  رمق  

٤٩٠٠نومفبري  فاملباجن  

 املرشف الثاىن

 

 أ وتومان املاجس تري

٠٠١٠٩٩٠٠٤٩٩١٠٩٠٩٩٩  رمق التوظيف:  
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 قرار جلنة املناقشة

أ سلوب الشعر املدح لزهري بن أ ىب سلمى  قدم هذا البحث حتت املوضوع :

اإىل لكية ال داب والعلوم الإنسانية يف اجلامعة  )دراسة حتليلية من عنارص ال دب(

فرباير  11الإسالمية احلكومية رادين فتاح ابملباجن. عقدت املناقشة عهنا يف اليوم الثالاثء، 

 أ يو ييين فراتيوى هـ. وانلت صاحبة البحث 1241ربيع الثاين  11م/ 4112

 درجة الليسانس يف اللغة العربية وأ داهبا. (۰٠٠٠۰۰۰٠)

 

 الإمتحان جلنة

 سكرتري اللجنة         رئيس اللجنة

 

 سويس حريت أ فرايين                                  وردي, املاجس تريايذ

 ٠٠٩٤۰٠٤٠٤۰٠٠۰٠٤۰٠٠:رمق التوظيف                       ٠٠١٠٠۰٠٤۰۰۰۰٠٠۰۰١:رمق التوظيف

 

 ال عضاء

 املمتحنة ال وىل                                        املمتحن الثاىن            

 

 

 دمحم وادلين, املاجس تري                    ادلكتورة مياس أ نيسة دمحم, املاجس تري
 ٠٠١۰۰٠۰٠٤۰۰۰۰٠۰۰٠رمق التوظيف:              ٠٠٠٠۰٩٤٩٠٠٩٠۰٠٤۰۰٠:رمق التوظيف

 

 معيد لكية ال دابرئيس قسم اللغة العربية و أ دهبا                     

 

 الفروفيسور ادلكتور س يوطى فلوعان, املاجس تري                    ايذوردي, املاجس تري
 ٠٠٩٠۰١٠٠٠٠٩٩۰٠٠۰۰٠:رمق التوظيف       ٠٠١٠٠۰٠٤۰۰۰۰٠٠۰۰١ :رمق التوظيف
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 الشعار

ليك  أ حسن كام حتب أ ن حيسن اإ

“Berbuat baiklah, sebagaimana kamu suka diperlakukan orang dengan baik” 
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 الإهداء

ىل: أ هدي  هذه الرساةل اإ

نداح ستيو ننغس يح اذلين ربيانىي ٠ . احملرتمني و احملبوبني وادلي هام أ ىب سوكرنو و أ يم اإ

 منذ الصغار و بلك مودة و رمحة.

متام كتابة هذه الرساةل.. أ يخ احملبوب ٤  اذلى قد دفعين يف اإ

متام هذه الرساةل. ٠  . أ خوايت احملبوبة الىت قد رافقتين و دفعتين يف اإ

. و مجيع ال صدقاء يف هذه اللكية, و لك من طلب العمل, عىس هللا أ ن يرفعنا ادلرجة ٠

 العليا كام عهده يف كتابه العظمي, أ مني.
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 امللّخص

الرساةل حتت العنوان "أ سلوب الشعر املدح لزهري بن أ ىب سلمى من عنارص يف هذه 

عنارص ادّلاخلية و عنارص اخلارجية. من عنارص ادّلاخلية حبثت  ال دب". حبثت الباحثة عن

ختيار عن اللكمة ٠ الباحثة عن ( القوايف و ٩( الصوائت ٠( الصورة اخليالية ٠( ال سلوب ٤( اإ

( ٠۰ ( العالقة بني املعىن و الصوت٠( اجلناس  ٩أ شاكل الشعر ( ١( العروض ٠التقفية 

يف حبث الشعر املدح لزهري بن أ ىب سلمى. و من عنارص اخلارجية حبثت  ( و الفكرة٠٠الصوامت 

س يكولوجيا الشاعر و أ حوال بيئة الشاعر. و يف هذا البحث, هل فوائد,  حياة الشاعر, الباحثة عن

عرفة عن علوم ال دبية للقراء اجملمتع يف هذا البحث الشعر. و يف هذا من فائدة النظرية لإتراء امل

ب, و بنظرية أ محد الشي البحث, اس تعملت الباحثة من بعض النظرايت  من عنارص ادّلاخلية

 نظرية أ برام. و من عنارص اخلارجية ابلنظرية واليك و وارين. 

أ يضا بهنج  لت الباحثةاس تعم لسهوةل البحث, تقدمت الباحثة عن الطريقة البحث هو

الهيلك. و طريقة أ خري مبعرفة مصادر البياانت ال ولية أ و بياانت الثانوية و  مبعرفة التحليل البياانت 

هبذه املقدمة من الطريقة أ و النظرايت, تسهلت الباحثة ببحث الشعر املدح . جنس البياانتو 

عنارص ادلاخلية الناس معرفة اس تطاع  لزهري بن أ ىب سلمى. و نتيجة ببحث هذه الرساةل يه

و نتيجة من عنارص اخلارجية, من  ابحدي عرش عنارص السابق, صار الشعر املدح عنارصا  اكمال.

حياة الشاعر هو يصف بطبيعة احلكمية و الكرمية و من أ حوال البيئة الشاعر هو يعيش يف بيئة 
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حية عنارص ادّلاخلية و عنارص صار الشعر املدح أ سلواب مجيال فيه من ان احلرب و بيئة الشاعر.

 اخلارجية.
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 لكمة الشكر و التقدير

امحلد هلل رّب العاملني الصالة و السالم عىل أ رشاف ال نبياء و املرسلني س يدان 

 دمحم و عىل اهل و حصبه أ مجعني أ ما بعد.

قد حبثت الاكتبة هذه الرساةل حتت املوضوع: "أ سلوب الشعر املدح لزهري بن أ ىب 

سلمى )دراسة حتليلية من عنارص ال دب(" هبداية هللا و عنايته فذلكل وهجة الاكتبة هلل 

 خبالص امحلد هلل و عظمي الثناء. 

مراحل مث تقدمت الاكتبة الشكر اجلزيل اإىل مجيع أ ساتيذ و أ ساتذة الكرام يف مجيع 

التعالمي يف لكية ال دب ابجلامعة الإسالمية احلكومية رادين فتاح فاملباجن خصوصا اإىل 

 أ س تاذان املرشفني يف كتابة هذه الرساةل هام:

. ال س تاذ ادلكتورندوس اندر فلظون املاجس تري٠  

. ال س تاذ أ وتومان املاجس تري٤  

 مث قدمت الباحثة الشكر اإىل املمتحني هام: 

ادلكتورة مياس أ نيسة دمحم املاجس ترية. ال س تاذة ٠  

. ال س تاذ وادلين املاجس تري٤  

ىل:   مث قدمت الاكتبة الشكر اإ
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. املكرم رئيس اجلامعة الإسالمية احلكومية رادين فتاح فاملباجن الربوبيسور ادلكتور احلاج ٠

 أ فالطون خمتار

باجن, و هو ال س تاذ . معيد لكية ال داب ابجلامعة الإسالمية احلكومية رادين فتاح فامل ٤

 الكرمي الربوبيسور ادلكتور احلاج س يوطى فلوجنان املاجس تري.

 . املكرم رئيس قسم اللغة العربية و أ داهبا ال س تاذ الكرمي يزوردي املاجس تري٠

 . املرشف ال اكدميى و هو ال س تاذ الكرمي ادلكتورندوس مشهور املاجس تري٠

  لكية ال دب اذلين علموين العلوم الكثرية. املكرمون مجيع ال ساتيذ و ال ساتذة يف٩

 . و مجيع املوظفني و املوظفات يف لكية ال داب اذلين قد شغلوا يف شؤوهنم.٠

. املكرمون احملبوبني وادلي اذلين ربياين بشدة قواهتام و صربهام حىت أ كون عارفا ملعىن ١

 احلياة.

 كتابة هذه الرساةل و مهم اجلزاء . مجيع أ صدقايئ اذلين ساعدوين و دفعوين و دعوا يل ل مت٩

 عند هللا تعاىل.

متام هذه الرساةل.٠  . احملبوب اذلى قد دفعين و أ عطاين التشجيع يف اإ

و أ خريا, أ دعو هللا عز و جل أ ن يعطهيم أ جرمه عىل مساعدهتم, و تكون هذه  

 الرساةل انفعة للاكتبة خاصة و للقراء و ال مة عامة.
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 م ٤۰٠٠فاملباجن,       جويل 

 

 الاكتبة

 

 أ يو ييىن فراتيوى  

 ۰٠٠٠۰۰۰٠رمق التسجيل:
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 حمتوايت الرساةل

 صفحة

 .... أ  صفحة العنوان .....................................................................................

... ب.................................................................................تصديق الإرشاف   

..... جقرار جلنة املناقشة ..............................................................................  

..... د....................................الشعار .........................................................  

.. هالإهداء ...............................................................................................  

و.... امللخص ............................................................................................  

......... زلكمة الشكر و التقدير .....................................................................  

... حاملالحق .............................................................................................  

 

 الباب ال ول

 مقدمة

 ٠.............................................................................  خلفية البحث . أ  

 ٠ ............................................................................. رموز املسائل  . ب

 ٠ ..........ج.  أ غراض البحث ..................................................................

 ٠۰د. فوائد البحث ............................................................................... 

 ٠۰ .ح. الإطالع املكتىب ..........................................................................

  ٠٠...............................................خ. الإطار النظرى ..............................

 ٠٩. .ذ. طريقة البحث ............................................................................
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 ٤۰. .غ. نظام البحث .............................................................................

 

الثاىنالباب   

 النظرية البنيوية و أ سلوب الشعر املدح لزهري بن أ ىب سلمى

 ٤٤. ..النظرية البنيوية ........................................................................ . أ  

 ٤٩ ..النظرية عن ال سلوب ................................................................  . ب

 ٠٠ .رية عن العنارص اخلارجية ........................................................ج.  النظ

 ٠٠ .د. النظرية عن الشعر املدح ...............................................................

 

 الباب الثالث

رص ادّلاخلية و االبنائية يف الشعر املدح لزهري بن أ ىب سلمى من انحية العن يةتحليل ال 

 العنارص اخلارجية

 ٠٩ .العنارص ادّلاخلية ........................................................................ . أ  

 ٠٩.. ............................................................. ت. اختيار عن اللكام٠

 ٠٩ ................................ب ...........................................الي. ال س٤

 ٩٤. ..............................اخليالية ...................................... . الصور٠

 ٩٩. ....................................................... الصوائت ....................٠ 

 ٩٠ر ................................................................... اشع. أ شاكل ال  ٩   

 ٠٠.. ... اجلناس .........................................................................٠   

 ٠٠.... .الصوامت ...................................................................... ١   
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 ٠٩. ... العالقة بني املعىن و الصوت ................................................٩   

 ٠٩.... ........................................................................ . العروض٠   

 ١٠. ...................................................... القوايف و التقفية ..........٠۰   

 ٩٩ .......................................................... الفكرة ...................٠٠   

 ٩١.. .العنارص اخلارجية .....................................................................  . ب

 ٩١ .................................................... حياة الشاعر ....................٠ب.

 ٠٠............... ..................................... س يكولوجيا الشاعر ............٤ب.

 ٠٩ ................................. أ حوال البيئة الشاعر ..............................٠ب.

 ٠٩ ......................................... نشأ  زهري يف بيئة الشاعر. أ .  ٠ب.

 ٠١ ....................................... حياة زهري يف حاةل احلرب. ب. ٠ب.

 

 الباب الرابع

 ٠۰۰..................................................................................  الإختتام . أ  

 ٠۰۰. ........................... اخلالصة .................................................٠ . أ  

 ٠۰٠ .............................................................................. الإقرتاحات ٤
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 الباب ال ول

 مقدمة

 خلفية البحث . أ  

ن العلوم ل تطلق من التارخي يف انتشارها و تقدهما اإىل عرصان احلارض و ل  اإ

اجملال اخلاص.  تنفك ابلعصور القدمية. فبذكل, يكون التارخي نقطة الإنطالق يف التعمق عىل

و نتعمل عن التارخي مبعىن نتعمل عن ثقافة ال مة يف وقت معني اذلى يتأ ثر ىف اجملال 

الإجامتعى. مث لنقف عن اترخي العرب, ل بد لنا ان نراجع اإىل قطعة أ ثرية نصبة اكنت أ م 

 رواية. و الشعراء ىف العصور القدمية اكنوا حيصلون املعيشة من العمل ال دىب اكلشعر.

قبل حبثت الباحثة عن الشعر املدح لزهري بن أ ىب سلمى, وحضت الباحثة عن 

. تعريف ال سلوب ابمس "عمل ال سلوب" ,عر. عند علامء العربيةال سلوب يف هذا الش

طريقة يف الكتابة أ و اختيار و ترتيب اللكمة للتعبري املعىن املعني هبدف أ و  هو ال سلوب



15 
 

مؤثرة الواحضة.
1
العمل اذلى يدرس و يبحث عن اللغة ال دبية  وو عمل ال سلوب ه 

س تغالل و الإس تفادة من العنارص و القواعد و  التأ ثري اذلى يظهر فيه.املس تخدمة يف اإ
2
 

ر املدح لزهري بن عنارص اخلارجية يف الشعو   خليةعنارص ادلاّ  تبحث الباحثة عنفبذكل, 

 أ ىب سلمى و هام عنرصان ال دبية الواردة يف الشعر.      

 و  الإرتعاد الروح فرح واليظهر و  ال دب هو كتابة رائعة س يدى غزليبعند  

الرمحة, و املودة, و الكراهية
3

( ٠الىت تتكون من أ ربعة عنارص يه: ية. يتفق النقاد ال دب 

( و فكرة/معىن.٠( اللغة ) ال سلوب ( ٠( اخليال ٤العاطفة 
4

 

نفعال النفساين و لها معنيني هام عاطفة عند ال دابء( ٠ هرنى غنتور؛قال   الإ

نفعال النفساين, و هام الشعور و العاطفة. االشعور موقف الشاعر مبسائهل و هدفه. هو  لإ

                                                           
1
Akhmad Muzakki, Stilistika Al-Qur’an Gaya Bahasa Al-Qur’an Dalam Konteks 

Komunikasi, (UIN:Malang Press, 2009), hal. 14 
2
Ibid, iii 

3
Muhammad Walidin, Naqd Al-Adab, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga), hal. 3 

 ٠, ص. نفس المرجع ٤
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يه أ و الشجاعة الىت  يه حاةل الباطنية القوية, تدل عىل الفرح, و احلزن و الشفقة شعورال 

.نفس ية
5
.دابءعند ال   فهوم اذلوق ال دبمب  و تعريف الشعور متساواي 

6
 

 يقبلشئ أ ن ل ال  عن ةأ و فكر  يف الفكرةعىل خلق الصور  ( اخليال هو القدرة٤ 

اخليال هو   العمل ال دي,ىف الواقع. يف احلواس امخلس, أ و اذلين مل يس بق من ذو اخلربة

.يف املايض أ و املس تقبل ( لتسجيل ال حداثدابءعنرص هام جدا, يساعد الناس )ال  
7
 

العمل ال دىب. العمل  عرفةملوضوع هو املعيار الرئيىس مل( الفكرة, الفكرة أ و ا٠ 

العمل  أ ن .و ليس من املعروف هو ال دب امليت و الضعيف ليس دليه فكرة ال دىب

و  عن العاملجيب أ ن تقدم معلومات جديدة  هترتيب اللغة و التعبري, و لكنمن  ليس ال دي

 و كون واحضا, حاسامتىف ال دب أ ن ال فاكر  و ال راء أ ن الإنسان.حلياة و الوجود, و ا

أ و التقليد. التأ ليفات نتحالالإ  من , و يه ليستمتعلقا
8
 

                                                           
5

 ١٩( ص.٤۰٠٠هنري غنتور في أحمد المزكى, مقدمة النظرية األدبية العربية, )جامعة اإلسالمية الحكومية:ملك بريس,
6
Ibid, 

7
Ibid, 

8
Ibid,  hal.75-83 
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ثابة التحول مل اللغة تس تفيد عنرص من عنارص ال دب, و ( اللغة )ال سلوب( ٠ 

 ذلكل, امجلالية.د القمية يج  من ا, لهالتحويلية انبجب و .من العاطفة, اخليال, و ال فاكر

.عىل القراء ىف فهم ال دب نوثر يؤ  مهمم ل هن مه العروض و القواىف و اختيار اللكامتف
9
  

حتتاج الباحثة عنرصا مؤثرا من عنارص أ ربعة عنارص.  هل ال دب ينبغى أ ن يكون 

. و احلمك مثال أ واخليال أ كرث من ال   باملثال, يتطل يف عر,الشال خرى يف حبث الرساةل.

.ال فاكر أ كرث من اخليال تطلبت  ال مثال
10
 

اإىل نوعني: النرث والشعر. النرث هو الالكم امجليل اذلى ليس هل وزن  ينقسم ال دب

و ل قافية. أ ما الشعر هو الالكم اذلى هل وزن و قافية.
11
 يتأ ثر العنرص يف الزمن اجلاهيل 

عىن. امللترشحي  النظرية القارئ س تعملي  . وةىن الواردااملعاىن الكثرية و املعلشعر ل . الشعر

يقاعية و الالكم صياغةيف الشاعر  شعورال  تعبري الشعر هو . من حيث ةمعيق نامع الإ

يقاء متسوق مع و  العمل ال دي اذلى مكتظّ و خمترص يف اللغة الشعر هو ,الكتابة اإ

                                                           
9
 Ibid, Muh ammad Walidin, hal. 10 

10
 Ibid, hal. 9   

(٩-٠, )بالمبانغ: الجامعة اإلسالمية الحكومية رادين فتاح فرس, الصفحة ٤٩٩١,, تاريخ األدبانر فلزون
11
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اللغة  الشعر ليس أ ن ,سابق تعريفاخليال. من  الصوت و اختيار اللكامت التصويرية أ و

ملعىن الواسع. يس تعمل الشعر اللكامت الىت لها السلطة يف النطق . بل اللغة الفنية اليومية

جيد الإفراغ يف لفهم ل ن اصعوبة  الشعر ىف الشعر. هذا يسبب املفهومية لكمة تس تخدمو 

من خالل التفكري الشاعر. املعىن
12
 

و  عرص اجلاهيل. يف عىل اس تكشاف حاهل قادر الباحث نكي مل توافق العلامء,

.فينالعمل ك لشعر ا ظهر .ىمن النقوش ال خر  النقش أ مجل هو , الشعرذلكل
13
 

العنارص  قمية عالية يفاكجلوهر هل  القمية و ابع وهرجب الشعر دمحم امجلاىه أ قاس أ بو

.يهالواردة ف 
14
ترادف فرتة الزمنية الىت يه و  اجلاهيل يبدأ  من العرصاترخي طويل,  لشعرل  

احلديث.  العرصو تنهتىى يف العباىس و العرص ال موى و الإسالم ادلين, و ظهور ابلظمل
15

  

                                                           
12

Ukon Purkonudin,”Kajian Semiotik Rifaterre Dalam Puisi Zuhair bin abi Salma”, artikel 

diakses pada 23 Mei 2013 dari  http://ukonpurkonudin.blogspot.com/2011/09/kajian-semiotik-

riffaterre-dalam-puisi.html  
13

 Dian Malinda,”Sekapur Sirih Zuhair bin Abi Sulma”, artikel diakses pada 22 Januari 2013 

dari http://dee-pelita.blogspot.com/2012/06/zuhair-bin-abi-sulma.html 17:17 
14

Ibid,  
15

Ibid, 

http://ukonpurkonudin.blogspot.com/2011/09/kajian-semiotik-riffaterre-dalam-puisi.html
http://ukonpurkonudin.blogspot.com/2011/09/kajian-semiotik-riffaterre-dalam-puisi.html
http://ukonpurkonudin.blogspot.com/2011/09/kajian-semiotik-riffaterre-dalam-puisi.html
http://dee-pelita.blogspot.com/2012/06/zuhair-bin-abi-sulma.html%2017:17
http://dee-pelita.blogspot.com/2012/06/zuhair-bin-abi-sulma.html%2017:17
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لإجامتعية و الثقافية و الس ياس ية و حياة ا من انحية خصائصها املمزية,لك فرتة لها 

 يف ال دب عن باحثةركز ال ه ادلراسة, تىف هذ .و خاصة ىف جمال ال دب لتثقفية احلياة

امحلاسة, املدح, الفخر, الغزل, الراثء, الهجاء, الإعتذار,  يه اجلاهيلو أ نواع الشعر  .الشعر

و الوصف.
16
. باحثة ابلبحث الشعر املدح لزهري بن أ ىب سلمىركز ال تىف هذه ادلراسة,  

ىل الناس توى عىل الثناءحي  شعر املدح هو  طبيعتهو  حبسن خلقه الكرميةيتعلق  اذلي اإ

شعر املدح ملكل  النابغة , صنعاملثال و لكسب العيش. هل ماكنة عالية هذا املوضوع .النبيةل

.النعامن بن املنذر
17
 

 زهري بن أ ىب سلمى: قصيدةمن بعض حمتوايت ال 

 و من جيعل املعروف من دونه عرضه # يفره, و من ل يتق الش مت يش مت

 و من يك ذا فضل فيبخل بفضهل # عىل قومه يس تغن عنه و يذمم

                                                           
16

Jainudin Al Batawy,”Syair atau Puisi Arab Jahiliyah”, artikel diakses pada 13 januari 2013 

dari http://jainudin-betawi.blogspot.com/2010/09/syair-atau-puisi-arab.html 10:25 

,نفس المكان 
17

   

http://jainudin-betawi.blogspot.com/2010/09/syair-atau-puisi-arab.html%2010:25
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يذمم و من هيد قلبه # اإىل مطمنئ الرب ل يتجمجم.و من يوف ل 
18
 

شعر املدح لهرم بن س نان و حارث  زهري بن أ ىب سلمىصنع السابقة,  راشعال  من 

. و حياهتمري ىف اخل واعمليأ ن  الناس زهري نصح يه ريةالشع توايتو من حم  بن عوف.

لشعر ا اهللا هل ماهل. هذ, فيرس فقراء و املساكنيلل لتصدقتوزيع املال أ و اب  نصحهم الناس

عىن ملبس يط و الكم االكم الطيب و  رلشعل متتع ال دب. و ل كثرية  فوائد عطى الناس 

يف هذا  اءعر م و مه ميدحون الششعهب عند ل نبياءاك ,اجلاهيلىف اجملمتع  اءعر الش. قالعمي

 .عند العرب حملاربة القبائل ال خرى سالحاكل  كل, الشعرذلو  .العرص

خمترص الشعر و  زهري يه يةشعر  تازي املمزيات, من مم سلمى بن أ ىب لشعر زهريل 

 من اس تخدم زهري سهوةل الفهم و مكتظّ احملتوايت و مدحه امجليل و بعيد من الكذب.

ن هذب اللكامت و أ قل يف اس تعامل اللكامت القبيحة. مامل اختيار عن اللكمة أ مجل و 

يف عن عنارص ادّلاخلية و عنارص اخلارجية  و هذه ادلراسة تبحثاملذكورة,  تازي مم

                                                           
18

Muhammad Rizky,”Penyair Arab zaman Jahiliyah”, artikel diakses pada 16 mei 2013 dari 

http://ricky24virgo.blogspot.com/2012/06/penyair-arab-zaman-jahiliyah.html 
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 و نظرية أ محد الشيبال و  (Abramنظرية أ برام )ال  نالشعر, و اس تعملت الباحثة ع

( ٠عنارص ادّلاخلية عن  و ادلراسة عنلتحليل العنارص اخلارجية.  نظرية واليك و وارينال 

ختيار عن اللكمة  القوايف و التقفية ( ٩( الصوائت ٠( الصورة اخليالية ٠( ال سلوب ٤اإ

( ٠۰ ( العالقة بني املعىن و الصوت٠( اجلناس  ٩( أ شاكل الشعر ١( العروض ٠

من هذه العنارص الكثرية, حبثت الباحثة واحدا فواحدا لكامل ( و الفكرة. ٠٠الصوامت 

حياة  عن اخلارجيةعنارص  أ قسام و من العنارص ادّلاخلية يف الشعر زهري بن أ ىب سلمى.

 .شاعر, و أ حوال البيئة ال شاعرس يكولوجيا ال الشاعر, 

و أ فاكره  اخليال و احلمك عىلتوى حت  شعرية زهري بن أ ىب سلمىال طفات من مقت

 تبع الشاعر ال خر ا و الشعر العرىب. يف خلق احلمكةيف  فصار الشاعر أ ول خشص .العميق

اكلصاحل بن عبد القدس, أ بو طحيةل, أ بو متام, متنىب, أ بو عىل املعارى.
19
 

                                                           
19

Ibid, Muhammad Rizky 
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الشعراء البارعني زهري بن ربيعة بن رايح بن قرة بن حارث بن مزىن بن  و من

ثعلبة بن ثور بن هرمة بن عصام بن عامثن بن امر بن ادى بن طبيحة بن الياس بن مضال 

و  املعلقات لزهري ابمس زهري بن أ ىب سلمى. وى يعرف بن نزارين معاد بن عدانن و اذل

اللفظ و املعىن و تعليقه عىل حائط الكعبة املرشفة. من انحيةملزاايه  اخملتار هشعر 
20
 

 املسأ ةل رموزب. 

, و ما نتيجة حتليلها  الشعر املدح لزهري بن أ ىب سلمىالعنارص ادّلاخلية يف ما يه. ٠

  ادّلاخلية؟

, و ما نتيجة حتليلها  الشعر املدح لزهري بن أ ىب سلمىيفالعنارص اخلارجية  ما يه .٤

  اخلارجية؟

 ج. أ غراض البحث

 . ملعرفة العنارص ال دبية يف الشعر املدح لزهري بن أ ىب سلمى. ٠

                                                           
20

Kanjeng Sunan Ulil,”Syair Zuhair bin Abi Sulma dan Nabighoh Dzibyani (Analisis 

Struktural)”, artikel diakses pada 23 Mei 2013 dari 

http://kanjengsunanulil.blogspot.com/2012/03/syair-zuhair-bin-abu-sulma-dan-nabighoh.html 

http://kanjengsunanulil.blogspot.com/2012/03/syair-zuhair-bin-abu-sulma-dan-nabighoh.html
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 . لتعبري العنارص ادّلاخلية و العنارص اخلارجية يف الشعر املدح لزهري بن أ ىب سلمى.٤

 د. فوائد البحث

 . فائد النظرية٠

و لإس تعامل من بعض  تراء املعرفة عن العلوم ال دبيةلإ  يه فائدة من هذه ادلراسة

 النظرايت من عنارص ادّلاخلية و عنارص اخلارجية يف الشعر املدح لزهري بن أ ىب سلمى.

 . فائدة التطبيقية٤

لتمكةل ادلراسة و لزايدة املواد القراءة  سة يهكام أ ن فائدة التطبيقية يف هذه ادلرا

يف حبث  يف جعل الشعر املدحمراجع املنابع ادلراسة  و جعلتملن يقرأ  هذه الرساةل. 

 .الإس مترار

 ح. الإطالع املكتىب

لية اسامعيل درست اس  ,زهري بن أ ي سلمىل قبل حبثت الباحثة شعر املدح

يف عام  الرساةل شلك رادين فتاح فا ملباجن يفعة الإسالمية احلكومية جلاماب لباتااحدى ط
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انحية  نالشعر املدح لزهري بن أ ىب سلمى متحليل ب ول هذه ادلراسة .  تتنا٤٩٩١

ري الوصف هو الشعر اذلى يعرب, يضح و يكشف عن واقع واحد لتأ ث كام رأ ها. الوصفية

يف حياة اجملمتع  عاليةماكنة  لشعر عند العرب, ل . اكنت النتاجئ يف هذه ادلراسةنامعنينفس ال 

 صخصائ هم يسمعون هبذه القصيدة. و منبعض و حىت جيمتعون يف سوق عاكظ اجلاهلية 

ل مبا يكون فيه.  من الشعر  عدم املبالغة و مدح الشخص اإ

عن  Rifaterreالس ميياىئ ل ( Ukon Purkonudin) أ كون فوركون ادلين  حبث

ية. ذلكل, لشعر لغة اليوم , أ ن اادلراسة و نتيجة هذه. ملدح لزهري بن أ ىب سلمىالشعر ا

 الشعرية. ومبفهوم اللغة  اللغة اليومية تعلقت فامي ابللغة اليومية.  يةالشلك  تتفرق اللغة الشعرية

يقول  و رب عن املفاهمي و ال ش ياء مبارشةيع هأ ن ممزية هامة من الشعر, و  Rifaterreاعترب 

 لغة اليومية.و ال, العمومية ةغلاللية مع ما ميزي اللغة الشعر  ,احلالعر مبقصود أ خر.  هذا االش

يىن رحواان املقارنة بني خصائص شعر املدح لزهري بن أ ىب سلمى و ل ىب  حبثت اإ

يىن رحواان املقارنة من انحية املساوات و املفارقات يف خصائص الشعر املدح  متام. حبثت اإ



25 
 

يىن رحواان املساوات من مقارنة بني   لزهري بن أ ىب سلمى و ل ىب متام. و خلصت اإ

الصادقة و  امري بن أ ىب سلمى و ل ىب متام تتضمن عىل عواطفهخصائص الشعر املدح لزه

 املدح من خصائص الشعر و مفارقات امجليةل. اماملصور و عباراهت اماجلليةل و خيامه امأ فاكره

ب و أ فاكره اجليدة الواحضة و من من عواطفه احللزهري بن أ ىب سلمى و ل ىب متام: لزهري 

يه جناس  خياهل بصور الشاعر عن حاهل قومه و من عباراته اباس تعامل حمس نات اللفظية

. و ل ىب متام من عواطفه الفرح و أ فاكره اجلديدة و خياهل بتشبيه الشاعر بأ ايم غري اتم

 جناس اتم. و عباراته اباس تعامل احملس نات اللفظية يه النجاح املعتصم بأ ايم البدر

سالبحوث الىت متت دراس هتا مثل اإس من  و  امعيل و أ وكون فوركون ادلينلية اإ

يىن رحواان  من خاللزهري بن أ ىب سلمى ل املدح شعر عنارص ال دبية يفحبثت الباحثة  ,اإ

فة هذه ادلراسة سوف توفر نظرا جديدا أ و دراسة خمتل كل,ذل. ةخمتلف ةوهجة خمتلفة و شلك

 .ا التحليلر العالقة املتينة يف هذنظل  ,السابقةمع ادلراسات 
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 .  الإطار النظرىخ

خلية و العنارص اخلارجية, و اس تعملت الباحثة يف هذا البحث بنظرية العنارص ادّلا

 :ت الىت اس تعملت الباحثة, كام يىلالنظراي أ قساممن 

 العنارص ادّلاخلية عن ةالنظري . أ  

شمل: اختيار عن ت  ىتللشعر, الرص ادّلاخلية يه خاصة عنا Abram قال( ٠

القوايف و التقفية و  العروض و اخليالية و الصوائت و و الصور بيل او ال س تاللكام

ر و اجلناس و الصوامت و العالقة بني املعىن و الصوت.اشعأ شاكل ال  
21
 

( يف كتاب أ محد املزىك  Platonik dan Aristotelesال فلطوىن و ال رسطى ) قال( ٤

و النرث. معناه, الشعر  يف يف أ عامل ال دبية العربيةعنارص ادّلاخلية يه العنارص الىت تبىن 

                                                           
21

Siswantoro, Metode Penelitian Sastra Analisis Struktur Puisi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2010), hal.63 
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ذا  و  الوزنو  املعىنو  لالكما: يه عنارص ادّلاخلية و ةر املعيناشعس ال  اجنأ   الناس تلكماإ

القصد.و  اخليالو  القافية
22
 

 العنارص اخلارجية عن النظرية . ب

عنارص اخلارجية تش متل سرية  (Wallek dan Warren)و وارين  واليك قال (٠

تأ ثر   و. الشخصية الىت تؤثر العمل ال دي. و أ خرى تش متل س يكولوجيا الشعراء و القارئني

من  هذهو  و الس ياس ية و الإجامتعية مثل الإقتصادية شاعربيئة ال  الو حأ   العمل ال دب

أ عامل الفنية و مجموعة متنوعة من  الشعوبية أ خرى مثل رأ ي احلياة عنارص اخلارجية. و

و غري ذكل. ال خرى
23
 

شعر اجلاهيل" يه يف كتابه "  عنارص اخلارجية دمحم عبد املنعم قفجى قال( ٤

ل  ,( الإس تعداد الفطرى٠ :تش متليف تعبري أ فاكره,  شاعرالعنارص اخلارج اذلى يتأ ثر ال 

 ل ن هذا احلال يقع النرث و الشعر يفمن احلاةل احمليطة الىت يعرب  نسان ابلورورةالإ  يتأ ثر

                                                           
22

Ibid, Ahmad Muzakki, Pengantar Teori Sastra Arab, hal. 91 
23

Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: Gajah mada University Press, 

2010), hal. 24 
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عىل  يف النفسالفرق  املناخ يؤثر ,ناخامل ( ٤خشصية لطيفة و مواهب الفنية.  الشخص

عن حياة  خصائص اجلنس حبث ,( خصائص اجلنس٠. يمت يف العمل ال دب اخليال اذلى

صعوبة عامل ال دبية ال  تعرب  ادّلاخلية الىت خلفها التقدم, ناطقم الشخص اذلى يعيش يف 

 قعو و  .الفهم ةلوسهمن  يس تخدموهناو  حبال أ خر ارة متقدمةضحب تقدمت الناس .لفهما

(  احلضارة و ٠لفة. يف لغة خمت عىل سالمة اخليال الفرق اإىل اذلاكء و املعرفة و كذكل

مل أ فاكر الواردة يف العيمت ال لوان يف  انتقدم احلضاري اذل عن انيبحث , هامالإجامتع

 ذوق ال دي تأ ثريا قواي عىل قدرة اذلهنية و اعلومالتقدم العمل ( العمل, يبحث ٩ال دب. 

وضوعات اجلديدة معىل  نمؤثرايدولوجية الإ ال خالق و ادلين  يبحث ,( ادلين٠. يالقو 

النظام و احلياة الس ياس ية  تتأ ثر ,( احلياة الس ياس ية١. عرب عهنا يف العمل ال ديتالىت 

اتصال  يصري ,( اتصال الشعوب٩مبوضوعات ال دبية الىت تظهر.  قواعد الس ياس ية 

ىل ابتدال الفكرة أ و الفىن خرأ  الصةل اإىل شعوب شعوب  الشعوب ( ٠و غري ذكل.  اإ
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الالكم  ونم ل يس تطيعتشبيه الفطرة الشخصية, ل هنعن  انيبحث , هامالتقليد و الإحتذاء

و التعمل.
24
 

عر املدح لزهري أ سلوب الشعن  يف البحث الباحثة تمكلأ   ,السابقةن ين عنرص م

الباحثة بكتاب أ محد يف حتليل عنارص ال دبية. يف هذه ادلراسة, اس تعملت  ىبن أ ىب سلم

من كتاب اترخي  تاب املزتايدةحبث الشعر املدح لزهري بن أ ىب سلمى. و ك الهامشى غاية يف 

 ذكل.ال دب, و طريقة البحث ال دب, و نقد ال دب و غري 

ذه النظرية حتتوى عىل و ه نظرية البنيويةس تعملت الباحثة يف هذه ادلراسة, ا

 .ة, كام وحضت الباحثة السابقةعنارص اخلارجينارص ادلاخلية و ع عنصورين: 

عنارص اخلارجية صصت الباحثة يف حبث عنارص ادّلاخلية و يف هذه ادلراسة, خت

. ةحبث الباحثمتعلقة قوية يف  انتعلقم  بن أ ىب سلمى. ل ن هذان عنرصين يف الشعر زهري

 غاية( لنظرية الAbramنظرية أ برام )ال نظرية أ محد الشيب, و ال  اس تعملت الباحثة ,كلذل

                                                           
24

Ahmad Muzakki, Pengantar Teori Sastra  Arab, (UIN: Maliki Press, 2011), hal. 95-105 
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نقاط العنارص  وعنارص ادّلاخلية. انحية ال  شعر املدح لزهري بن أ ىب سلمى منيف حبث 

ب و يل او ال س , و الصور اخلياليةتعن اختيار عن اللكام يف هذه ادلراسةادّلاخلية 

الصوامت و  و ناسر و اجل اشعو أ شاكل ال   العروض و القوايف و التقفية و الصوائت

حبث الشعر املدح لزهري بن متعلقة قوية يف  هذه العنارص. العالقة بني املعىن و الصوت

 .سلمىأ ىب 

يف  غايةلنظرية ال  Wallek Warrenيف هذه ادلراسة, اس تعملت الباحثة بنظرية 

زيد البياانت لإيضاح ت ىتعنارص اخلارجية الحبث الشعر املدح لزهري بن أ ىب سلمى من 

عر املدح لزهري اترخي القصري بظهور الشدح لزهري بن أ ىب سلمى. التارخي الظهور الشعر امل

يف حاةل احلرب منذ أ ربعني س نوات من بني قبيةل عباس و  زهري عاش بن أ ىب سلمى هو

سعى زهري يف الصلح بني قبيلتني  حبرب داحس و غرباء. احلرب , سيقبيةل ذبيان

ر زهري اإىل وهجة العربية لإجامتع ال موال لرشاء ثالث أ لف من متحاربني. يف السعاية, أ م

عىل الضامن  الشخص قدر ب أ حد خشص يف احلرب. وامجلل دلفاء الفدية اذلى يطل
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كة هذان ال موال هو خشصان من العربية هام هرم بن س نان و حارث بن عوف. برب 

قع منذ س نوات. لتذكرة هذه احلادثة املهمة, أ بد زهري جناهحام و خشصان, وقف احلرب اذلى 

 بصناعة الشعر املدح يف معلقاته.

طار النظرى يف ة جعلت الباحث ,السابقةمن نظرايت البنيوية  حبث الشعر املدح اإ

عنارص ال دبية  منصورت الباحثة و  , عربتالنظرايت و هذه لزهري بن أ ىب سلمى.

عنارص اخلارجية يف الشعر املدح لزهري بن أ ىب الطيبة من انحية عنارص ادّلاخلية و 

  سلمى. 

 طريقة البحث  ذ.

 البياانت أ نواع( ٠

 بتسع سطور ملدح لزهري بن أ ىب سلمىشعر ا البياانت يف هذه ادلراسة يه أ نواع

 .فيه
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 ( مصادر البياانت٤

ىل بياانت مصادر البياانت الباحثة قسمن ت   ال وليةبياانت ال ولية و بياانت الثانوية.  اإ

 يه احلصول علهيا مبارشة من اخلاضعني لدلراسة يرتدى أ داة قياس أ و اسرتجاع البياانت

علومات املطلوبة.مدر من ال الشخص ملصامبارشة من ح
25
يف هذه  بياانت ال ولية و 

عنارص ال دبية يف حتليل " يف جوهر ال دبمبوضوع " أ محد الهامشىكتاب  يه ادلراسة

مات غري مبارشة من بياانت الثانوية يه توجد املعلو عر املدح لزهري بن أ ىب سلمى. و الش

البحث. نفس ية الباحثة من
26
من بعض الكتب  أ قسام البياانت الثانوية اس تعملت الباحثة 

هو: النقد ال دب, و التارخي ال دب, و الطريق البحث ال دب, و املقدمة يف نظرية ال دب 

 العرىب و غري ذكل.

 

 

                                                           
25

Prasko Santoso,”Data Primer dan data Sekunder”, Artikel diakses pada 7 Juni 2013 dari 

http://zona-prasko.blogspot.com/2012/07/data-primer-dan-data-sekunder.html 
26

Ibid, Prasko Santoso 

http://zona-prasko.blogspot.com/2012/07/data-primer-dan-data-sekunder.html
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 ( طريقة اجامتع البياانت٠

س تعامل الوثيقة و  ةجامتع البياانت يف هذه ادلراسطريقة ااس تعملت الباحثة  ابإ

 قراءة من بعض الكتب اذلى يتعلق بكتاب البحث للباحثة. 

 ( حتليل البياانت٠

بنظرية عنارص ادّلاخلية و  حتليل البياانت يف هذه ادلراسةاس تعملت الباحثة 

ظريتني اذلين تساعد الباحثة عنارص اخلارجية يف الشعر املدح لزهري بن أ ىب سلمى. هذان ن

 اخل الشعر أ و خارج الشعر.الشعر املدح لزهري بن أ ىب سلمى من دتمكةل يف 

 غ. نظام البحث

و أ غراض البحث و فوائد  ةلأ  ث, فهيا خلفية البحث و رموز املسمقدمة البحالباب ال ول: 

طار النظرى  .و نظام البحث البحث و اإطالع املكتىب و اإ

ظرية ال دابء العربية و ن دابء عن البنيويةال   ةالنظري منبنيوية فهيا ال  النظريةالباب الثاىن: 

و نظرية ال دابء عن الشعر املدح و نظرية ال دابء عن عنارص  عن ال سلوب
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عنارص اخلارجية عن دمحم عبد املنعم  وWarren و  Wallek و نظرية  ادّلاخلية

  ال دبية.

دح لزهري بن أ ىب سلمى من انحية عنارص ادّلاخلية حتليل البناء يف الشعر املالباب الثالث: 

الشعر املدح لزهري  عنارص اخلارجية فيه: من عنارص ادلاخلية ال دبية يفو 

ختيار عن اللكام بن أ ىب سلمى: و اخليالية  و ال سلوب و الصور تاإ

و و العروض أ و الوزن  و اجلناسر اشعأ شاكل ال   الصوائت و الصوامت و

عنارص حتليل من الفكرة.  و و العالقة بني املعىن و الصوتالتقفية القوايف و 

 و حياة الشاعر ىب سلمى فيه:اخلارجية يف الشعر املدح لزهري بن أ  

 و أ حوال البيئة الشاعر.  س يكولوجيا الشاعر

 .اخلامتة فهيا اخلالصة و الإقرتاحاتالباب الرابع: 
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 الباب الثاىن

 لزهري بن أ ىب سلمى النظرية البنيوية و أ سلوب الشعر املدح

 النظرية البنيوية . أ  

كل, قدمت الباحثة من بعض ذلبقوم الروىس و البنيوية براغ.  هنج الهيلكى رائده

 البنيوية, كام يىل:  تالنظراي

 هو شلك العام للجمع. ونتورويف سس هيلكال  (Levi-Straussلفى سرتوس ) قال( ٠

لك   و من بعض العنارص لهيلك, اذلى يشملبتأ كيد ا يسمىأ و الواقع  لك اكئن

النظرية عن الهيلك. البنيوية يه  هو الهيلك لفى سرتوس قال عنارص هل علقة.

وجدت طبيعة املواد ل تمكن يف الاكئن نفسه. و ب   ةذاهب الرئيس ية للبنيويم

ل يتعلق نتاجنفسه امل يف  معان عنرصال ليس  و داخل الاكئن. يف العالقات , اإ

بنية النظام يف السؤال.املعىن حبميع العنارص يف 
27
  

                                                           
27

Siswantoro, Metode Penelitian Sastra Analisis Struktur Puisi, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 

2010), hal. 20 
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 البنيوية  (Abram dan Burhan Nurgiyantoroأ برام و برهان نورغينتورو ) قال( ٤

هنج ال دبية الىت تؤكد عىل دراسة العالقات بني البناء من  ةواحدال اعتبارها

مبهنج ال خر. لبنيويةا العنارص العالئقية. و ابلتاىل, يتناقض
28
 

كل, العمل ال دي هو شلك. ذل ةشلكال  ةبنيوي  أ محد مزىكيف  (Junusونس )ي قال (٠

ذنبنيوية بشلكية احلديثة. تعترب ال  عن  انالبنيوية و الشلكية الكهام يبحث , تشابهاإ

فرع من حبث ال دب اذلى ل يطلق من اجلوانب معاىن النص نفسه و هو 

 رتبطو ادا كبريا عىل الامتسك اللكى من عنارص ال دبية. اللغوية. يعمتد املعىن اعامت

ذا املهل  من لك هيلك النص ال دىب و من شلك النظام املعىنلك عنرص  عىن, اإ

هبيلك أ خر. الهيلك يتعلق
29
 

, البناء هل ثالثة صفات, و يه (Sangiduيف ساغيدو ) (Piagetعند بيغات )( ٠

ال دبية وصفها الشمويل ل ن  عاملال   أ نو ظمي اذلاىت. الشمويل, و التحول, و التن

                                                           
28

Ibid, Burhan Nurgiyantoro, hal. 36 
29

Ibid, Ahmad Muzakki, hal. 200 
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قواعد الىت متزي نظاما كنظام. ال العنارص و خضعالعنارص. البناء من سلسةل  بىني 

 عامل ال دبية املس يطرةعنارص ال  ل  ( Sangidu( يف ساغيدو ) Teeuwعند تييو )

 املس يطرة ل بد أ ن نس تخدم أ ما النقص العنارصو يف حصول املعىن.  اهممّ  ادور

نتاج املعىن لكه عنارص املس يطرة.ب  ا )مشوليا(. من هذه العنارص دلهيا القدرة عىل اإ

و ليس من عنارص العالئقية.عىل  عنرص مس يطر عنرص ال  و اعمتد
30
 

 التحول يف بنية ال دبية حترك ,(Sangidu)يف  ساغيدو  ( Piaget)عند بيغات 

 الهيلك يف بناءخارج النص. ال عامل ال دبية يه عبارة  هنترش ايف النص و ل  هحتلقو 

يف بنية  عنرص الهيلكالتغريات  حتدث ,. و ذلكلببعضها ارتباطا وثيقا طبالعنارص الىت تر 

عنارص من موقفه ال العالقة  تتغري  و العالقة بني هذه العنارص. عنرص تؤدى اإىل تغري

أ وتوماتيكيا التنظمي اذلاىت يف موقعها ال صىل.
31
النظرية البنيوية يه الإنضباط اذلى  كل,ذل 

                                                           
30

Sangidu, Penelitian Sastra Pendekatan, Teori, Metode, Teknik, dan Kiat, (Yogyakarta: 

Fakultas Ilmu Budaya UGM, 2004), hal. 16 

 31
Ibid,   
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ىل  يرى ال عامل ال دبية البنائية الىت تتكون من عدة عنارص املتعلقة بني عنرص واحد اإ

 عنرص أ خر.

 عامل ال دبية ل   املنتاج. هانفس  بىنت دابء أ عاله, أ ن ال عامل ال دبية من بعض أ راء ال  

هدف التحليل بذكل, ل لق بني عنرص واحد اإىل عنرص أ خر. عنارص الهيلكية الىت تتع

عنارص ال دبية الىت ظائف و العالقات املتبادةل بني و المكنة امل قة ادلكرب ل  وصف الهيلكى 

تنتج جممتعة مشولية.
32
صناعة ال عامل يف  التحليل هدف مناسب , السابق هدفال من  

 املدح لزهري بن أ ىب سلمى.ال دبية و تساعد الباحثة يف التمكةل البحث الشعر 

 ب( النظرية عن ال سلوب

عىل الشمع ابطة. بأ دات لكتابةطريقة ا من لكمة الالتينية يف اخلطاب ال سلوب
33
 

ابس تعامل اللغة من  ال سلوب  انقض للغة يف العمل ال دب.اس تعامل ا هو ال دي ال سلوب

ذن, جبانب اس تخدام اللغة يف العمل ال دب, و يوجد أ يضا  خارج ال عامل ال دبية. اإ
                                                           

32
 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: Gajah mada Universty Press, 

2010),hal.37 
33

Gorys Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa, (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 1984), hal. 

112 



39 
 

ل ال دب ال سلوب بلغة  ابللغة الرساةل ال خبار و , يسمىيف هذا احلال. اس تعامل اللغة اإ

رسية, و أ ساليب اللغة العلمية, و غريها.
34
  

 اكدأ  , ( أ سلوب اخلطاىب٠ اإىل ثالثة أ قسام: ال سلوب ينقسم, السابقمن الإيضاح 

و جتميل يف  تأ ثري التجويدو  اكمةلالمجةل  و الفصيحة )عبارة جزةل( عبارةعىل ال سلوب 

د اكأ  , ( أ سلوب العلمى٤ل اإىل خشص أ خر. التأ كيد )التجويد( و الإختالفات يف نق

و ميكن الإعامتد  ججترتيب احلو  القوي و جامل اللغة لإرضاء املس متعنطق م عىل  ال سلوب

تصوير بعبارة لينة و ال سلوب س تخدم ا ,( أ سلوب ال دىب٠ علهيا يف رفض الشكوك.

رضاء العواطفهيامجلال ل نه  ىل اإ ر اإحساسا.ثيؤ  و دف اإ
35
 ال سلوب ال قساممن بعض  

حبث ال سلوب  تعلق أ خر, ل ن سلوبأ   يسأ سلوب ال دىب ل احثة , اس تعملت البالسابق

 يتعلق بعاطفة الىت ترتفع الشعور مثل الشعر املدح لزهري بن أ ىب سلمى.الباحثة اذلى 

  كام يىل:  لنظرايت,من بعض ا سلوبل  وحضت الباحثة عن تعريف ال سلوب بأ قسامه, 

                                                           
34

Ibid, Ahmad Muzakki, hal. 177 
35

Ahmad Muzakki, Stilistika Al-qura’an Gaya Bahasa Al-qur’an Dalam Konteks Komunikasi, 

(UIN; Malang Press,  2009), hal. 15 
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 Rahmat( يف رمحت برو دوفو )Slamet Muljana( عند سالمت موجلاان )٠

Pradopo,) ة يف العمل ال دب, ال سلوب هو العمل اذلى حيقق يف اللغة املس تخدم

التخصصات بني عمل اللغة و ال دب. و العمل متعدد
36
  

تعبري ال سلوب هو شلك من أ شاكل  ,(Wren dan Martinعند ورين و مارتني )( ٤

طريق الطبيعى للتفكري يف حماوةل للحصول عىل العادية الإحنراف أ و احنراف عن 

ري أ كرث كثافة.تأ ث
37
 

ال سلوب هو دراسة عن العمل ال دب عىل اس تخدام اللغة.  ( يف أ محد مزىك,٠

نتاج معل القامئ ف من ادلراسة هو معل ال دب والهد . ذلكل, ل بشأ ن كيفية اإ

اخلطاب.  سيىل كيفية اس تخدام اللغة بشلك جيد و أ عامل أ دبية. بيامن ادلراسة ع

 يسمىداعى, و اس تخدام اللغة ال دبية وفقا لطبيعة ال دب ابعتباره العمل الإب

                                                           
36

Rachmat Djoko Pradopo, Stilistika, (Universitas Gadjah Mada, 1996), hal.2 
37

Ibid, Siswantoro, hal. 115  
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س تخدام ل يعىن  س تخدام الإبداعية.اب اس تخدام اللغة الىت  عىلاملبتكرة للغة اإ

س تخدام اللغة بس يطة.اب اس تخدام اللغة تعارضشوهت, و 
38
 

ابس تخدام اللغة الىت  متعلق , خلصت الباحثة أ ن ال سلوبالنظرايت السابقةمن 

س تعمل يف العمل ال دب اذلى دليه امجلال فيه. و هدف ال سلوب لنظرة امجلالية يف ا

تراتخدام اللغة و اس    ء املعىن.اإ

بحث تعلق ب ت ت الباحثة من بعض النظرايت الىت يف هذه ادلراسة, اس تعمل

بعنارص ادلاخلية و عنارص اخلارجية اذلى الكهام مواد الباحثة  النظرايت تعلقت الباحثة.

عنارص ادّلاخلية يه العنارص الىت تبىن نفسه املنتاج. أ ما عنارص يف هذه ادلراسة. 

اخلارجية يه العنارص الىت تبىن خارج العمل ال دب نفسه. يف هذه ادلراسة, وحضت 

سلوب يف الشعر املدح لزهري بن ال   يفالنظرايت عن العنارص ادلاخلية  الباحثة من بعض

 أ ىب سلمى. 

                                                           
38

Ibid, Ahmad Muzakki, hal. 178 



42 
 

 :كام يىلدّلاخلية يف هذه ادلراسة, عنارص ا أ قساممن 

ختيار عن اللكام٠ ختيار عن اللكمة. عند برفيدل  ت( اإ يسمى يف السجع هو اإ

(Barfieldختيار عن اللكمة أ و حث  بسببهريقة حبيث املعىن املقصود ترتيهبا بط ( أ ن اإ

لقاء الشعرى, ذلكل, نتيجة  اخليال امجلالية و من مت احلصول عىل  أ ن اختيار عن اللكمةالإ

لقاء الشعرى للحصول عىل قمية جاملية. و اإ
39
 

هو دراسة عن العمل ال دب عىل اس تخدام اللغة.  ب يف أ محد مزىكبل ا( ال س٤

نتاج أ عامل و معل القامئ من ادلراسة هو معل ال دب الهدف   دبيةال  . ذلكل, ل بشأ ن كيفية اإ

 ال دب العمل الإبداعى و اعترباخلطاب.  سياس تخدام اللغة بشلك جيد و كيفية ب 

بداعيةس تخدام اللغة ااب  الإس تخدام املبتكرة للغةو ل يعىن . ل دبية هو اس تخدام الإ

اللغة بس يطة.س تخدام اب اس تخدام اللغة  تعارض س تخدام اللغة الىت شوهت واب
40
 

                                                           
39

Ibid,  Rachmat Djoko Pradopo, hal. 54 
40

Ibid, Ahmad Muzakki, hal. 178 
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نشاؤها  ( الصور٠ اخليالية, تشري الصور اإىل صور الومه )الصورة اذلهنية( الىت مت اإ

: البرصية )املتعلقة من بعض ال قسام, يه لصور عن طريق اس تخدام بعض اللكامت:

ملتعلقة اللمس )اجلوانب ا يةاللمس   و السمعية )اجلوانب املتصةل السمع(ابجلوانب الرؤية( و 

ة )املرتبطة و ال حاسيس ادلاخلي )اجلوانب املتعلقة براحئة( يةالشم  و يق اللمس(أ و عن طر 

جعل و الشعور يف حاةل سكر و العاطفة, اخل(.  ابجلوانب مثل: العقل و الشعور الغثيان

أ ن الصورة تبدو  أ كرث عىل قيد احلياة  ,الصور دورا هاما يف خلق صورة لاكئن ما حدث

حبقيقة.
41
 

موقف املؤلف  بالصوائت يف ال د ( يف سسونتوروPerrineبرين ) قال( الصوائت, ٠

معل املؤلف   والعاطفية معاىن من  الصوائت يه .أ و لنفسك جتاه هذا املوضوع للقارئ

عىن العام.معنرص همم من 
42

  

                                                           
41

 ٠٠٠, ص. siswantoro, نفس المرجع
42

Ibid, hal. 143 
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القافية من الإنضباط املتخصصة الىت  (Nurlinaنورلينا ) قالت القوايف و التقفية, (٩

النرث و الشعر. و عندما سامع خفية يف الواقع  املوس يقىمتزي تتعامل مع الشعر املوس يقية. 

لىت وافقت متاسك لهجة صف املشاعر ا, و كلذلعاب امجلال اذلى يودل من شعور, استي

حىت أ ش ياخ يف شلك أ غنية و ترية معينة. الشاعر تكررمعينة, مث 
43
 

الطريق  خطيب ال مم العروض يف اللغة يطلق عىل معان, مهنا قال العروض,( ٠

و اخلش بة املعرتضة وسط البيت من الشعر. و يف الإصطالح, عمل  الصعب و الناحية

بأ صول يعرف به حصيح أ وزان الشعر و فاسدها و ما يعرتهيا من الزحافات و العلل.
44
 

 كام ييل:يف الوزن  وجدت الباحثة من بعض البحور العروضية 

 

 

 

                                                           
43

Ibid, Nurlina 

٠(, ص. ٠٠٠٤)جاكرتا:شركة حكمة شهيد اينداه,  ,في علم العروض خطيب األمم,
44
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 البحور العروضية

 املقطع التفعيةل البحر وزن البحر

سبب  مس تفعلن بس يط مس تفعلن فاعلن مس تفعلن فاعلن

 رجز مس تفعلن مس تفعلن مس تفعلن خفيف

 رسحي مس تفعلن مس تفعلن مس تفعلن

 فاعالتن رمل فاعالتن فاعالتن فاعالتن

 خفيف فاعالتن مس تفعلن فاعالتن

 مديد فاعالتن فاعلن فاعالتن

 فاعلن متدارك فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن

وتد  فعولن طويل فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن

 متقارب فعولن فعولن فعولن فعولن مجموع
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 مفاعلنت وافر مفاعلنت مفاعلنت فعولن

 مفاعيلن هزج مفاعيلن مفاعيلن

 متفاعلن اكمل متفاعلن متفاعلن متفاعلن

 

فاصةل 

 صغرى

عر املدح لزهري بن حبث الش, تسهلت الباحثة السابقمن الإيضاح الوزن البحر 

ملواد البحث  السابقر. جعلت الباحثة من الإيضاح حبث الباب الإس متراأ ىب سلمى يف 

الباحثة يف البحث الشعر. هدف الوزن البحر يف هذه ادلراسة ملعرفة ال وزان يف الشعر 

 بحر الوزن يف الشعر.بقة املقتطفات الشعرية مناس بة ب املدح لزهري بن أ ىب سلمى يف مطا

حبث الشعر املدح لوهري بن أ ىب سلمى حبثا معيقا مطبق  مبعرفة ال وزانتسهلت الباحثة 

 ابلوزن.

شلك هو الوس يةل الىت يس تخدهما ال دابء أ محد الشيب  قالر, اشعأ شاكل ال  ( ١

الشلك أ و لغة  ,السابقاملس متع ال دب. من التعريف  لتحويل ال فاكر و املشاعر للقارئ أ و
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ال دب. ال دبية يه الوس يةل ال ساس ية لل دابء لتعبري أ فاكره و خياهل للقارئ أ و املس متع 

من أ ما  بشلك ال دبهيلك املادى ال دب يصورهو  السابقبتعريف تقصد الوس يةل 

ل دبية يه الىت تشمل يف أ عامل ا لئىن و الرسااال فاكر و املعىن من الباطنية. ال فاكر و املع

خببال هو وس يةل لس تحضار امجلال و قوة الفكرة. الشعور و تصور الهدف
45
 

الصوت احلروف الساكنة يف  اجلناس متعلق بتكرارأ محد س يوطى  قال( اجلناس, ٠

صوت احلرف الساكن هو الباء, و املمي, و الفاء,  ف بداية اللكمة.موقف الهناىئ أ و يف موق

و الثاء, و اذلال, و الزاء, و التاء, و الطاء, و ادلال, و الضاد, و الالم, و النون, و الراء, و 

غني, و اخلاء, و القاف, و السني, و الزاء, و الصاد, و الشني, و اجلمي, و الاكف, و ال

املهاء, و امحلزة.
46
 

                                                           
45

Ibid, Akhmad Muzakki, Pengantar Teori Sastra Arab, hal. 86 
46

Ahmad Sayuti Anshari Nasution, Bunyi Bahasa ‘Ilm Al-Ashwat Al-Arabiyyah, (Jakarta; 

AMZAH, 2009), hal. 95-106 



48 
 

نفجار و بصوت القص عبد  قال( الصوامت, ٠ الوهاب رش يدى الصوامت بصوت الإ

ما  و ابلصامت و أ نه بدون صوت. تتفق الصوامت عىل املقاومة يف الشعب الهوائية, اإ

نفجار أ و القص. جواحز قوية أ و ضعيفة و الىت أ سفرت عن الإ
47
 

هاما يف  لعب الصوت دورا (Perrineبرين )قال ( العالقة بني املعىن و الصوت, ٠۰

ابلتأ كيد املعىن حيملها لكمة معينة. املهم ابلنس بة دلور الصوت املعىن  ادلور تعلقالقصيدة, 

هو وظيفة خاصة للشعر املوقر اعتبارا من املوس يقى, هو مبالغة املعاىن أ و اخلربة من خالل 

الصوت.
48
 

الفكرة أ و املوضوع هو املعيار الرئيىس لتحديد العمل  يف أ محد مزىك  فاكرال   (٠٠

ال دب, العمل ال دب اذلى ل يوجد فيه الفكرة فهو ميت, و ليس من املعروف, و ضعيفة 

العمل ال دب ليست يف الواقع جمرد ترتيب اللغة و التعبري, و لكن جيب أ ن تقدم معلومات 
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 ٠٩المرجع, دمحم ولدين, ص.  نفس
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أ ن ال فاكر و ال راء الواردة يف  ,و الإنسان. ينبغى و الوجود يدة حول طبيعة و احلياةجد

نتحال أ و التقليد. ال دب أ ن يكون واحضا, حاسام, و ذات الصةل و يه ليست الإ
49
 

سهلت الباحثة بتحليل العنارص ت عنارص ادّلاخلية, من النظرايت السابقة عن 

 بقة أ عاله.ادّلاخلية يف الشعر املدح لزهري بن أ ىب سلمى بنظرايت املطا

 النظرية عن العنارص اخلارجية  ( أ  

العنارص يتجه  . تتجهتبني الباحثة عن العنارص ادّلاخلية, هذه العنارص هل هدف

اإىل عنارص ادّلاخلية الىت تعطى فرصة لتحليل دقيق الإس تكشاف, و متاما ل ينكرس, 

نقاد أ ن التحليل البنية قدمية. فضال عن التوفري التقيمي املوضوعي. ليس سبب لإعطاء ال 

حتليل البنيوى هو طرق البحث حصيحة و نظرية املعرفة متاش يا مع اجلهود لكشف احلقيقة 

أ و رشحة ظاهرة هيلكية.
50
العنارص اخلارجية الىت تتعلق  حبثت الباحثة عن النظرايت مث 

 بحث الباحثة, كام يىل:ب 
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ة الشخصية الىت تؤثر العمل عنارص اخلارجية تش متل سري  واليك و وارين قال( ٠

 ال دىب و أ خرى س يكولوجيا الشعراء و القارئني يف العمل ال دىب. و تأ ثر العمل ال دىب

, و ذكل من عنارص  و الإجامتعية ال البيئة املؤلف مثل الإقتصادية و الس ياس يةو حأ  

من اخلارجية. و عنارص اخلارجية أ خرى مثل رأ ي احلياة الشعوبية, و مجموعة متنوعة 

ال عامل الفنية ال خرى, و غري ذكل.
51
  

عند دمحم عبد املنعم قفجى يف كتابه " الشعر اجلاهيل" العنارص اخلارجية يه ( ٤

الإس تعداد الفطرى اذلى يبحث  العنارص اخلارج اذلى يتأ ثر املؤلف يف التعبري أ فاكره, هو

نسان ابلورورة من احلاةل احمليطة الىت يعرب عهن ا للشعراء و النرث ل ن هذا عن ل يتأ ثر لك اإ

( مناخ اذلى يبحث عن ٤احلال يقع بشخص اذلى دليه خشصية لطيفة و مواهب الفنية. 

الفرق املناخ اذلى يتأ ثر النفس الشخص من شأ هنا اذلى يتاثر عىل اخليال اذلى هو يمت يف 

( خصائص اجلنس اذلى يبحث عن احلياة الشخص اذلى يعيش يف ٠العمل ال دب. 
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ادّلاخلية الىت خلفها التقدم, أ ن ال عامل ال دبية الىت تعرب أ ن تشعر بصعوبة للفهم أ ما  املناطق

حال ال خر حني حضارة متقدمة, مفن السهل اللغة الىت يس تخدموهنا يكون من السهل يف 

ىل اذلاكء و املعرفة و كذكل عىل سالمة اخليال اذلى هو املغطى  الفهم و وقع هذا الفرق اإ

(  احلضارة و الإجامتع اذلى يبحث عن التقدم احلضاري اذلى يمت ال لوان ٠. يف لغة خمتلفة

التقدم يف العلوم تأ ثريا قواي عىل  ث( العمل يبح٩ة يف العمل ال دب. يف ال فاكر الوارد

يدولوجية هل تأ ثري عىل  بحث( ادلين ي ٠ة. القدرة اذلهنية و اذلوق ال دىب القو  ال خالق و اإ

تبحث عن  ( احلياة الس ياس ية١ل ال دب. ىت يعرب عهنا يف العماملوضوعات اجلديدة ال

( اتصال ٩النظام و القواعد الس ياس ية اذلى يتأ ثر أ يضا مبوضوعات ال دبية الىت تظهر. 

ىل ابتدال الفكرة,  الشعوب يبحث عن الشعوب اذلى يصل الصةل اإىل شعوب أ خر يصري اإ

عن التشبيه الفطرة الشخصية, ل ن  ( التقليد و الإحتذاء يبحث٠أ و الفىن, و غري ذكل. 

مه ل يس تطيع الالكم و التعمل.
52
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ختارت الباحثة عن النظالسابقمن عنرصين  رية واليك و وارين اذلى يتعلق , اإ

هدف هو عند واليك و  خلارجية يف البحثلعنارص ا مترار.بحث الباحثة يف ابب الإس  ب 

رصا و يبدو ملشاهدته بوصف عن عنارص اخلارجية طويةل,عن  الناس تلكمولو اكن  وارين

رص اخلارجية للعمل. مع ذكل, سوف عناعن  الناس فهممن عنارص شيئا هو أ قل أ مهة. 

ىل أ ن أ ية ثقافة أ دبية انبثقت عن الوضع ابطةل.ي  ساعد يف فهم معىن العمل ابلنظر اإ
53
  

هام يتعلقتان متعلقة من هذان عنرصين, عنارص ادّلاخلية و عنارص اخلارجية الك

حبث الباحثة عن ال سلوب الشعر املدح لزهري بن أ ىب سلمى. هذان عنرصين جيدة يف 

 اذلين يمكل الشعر املدح لزهري بن أ ىب سلمى. 

 د( النظرية عن الشعر املدح

ِشْعًرا. و الشعر اصطالحا هو -يَْشُعرُ -الشعر لغة من اللغة العربية من لكمة َشَعرَ 

الوزن و القافية, حيث جعلت ال عامل ال دبية الكما مجيال. و الشعر ل فيه الالكم امجلي
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و  الإرتعاد الروح و الرمحة و فرحو السبب من ال و كتابة رائعةال دب ه جزء من ال دب.

و الكراهية. املودة
54
عبد احلامد يف انرفلزون أ نواع ال دب اإىل نوعني: النرث والشعر.  قال 

النرث هو الالكم امجليل اذلى ليس هل وزن و ل قافية. أ ما الشعر هو الالكم اذلى هل وزن 

و قافية.
55
 

باحثة عن النظرية ال  تبينحبث الشعر. هذه ادلراسة, ختصصت الباحثة يف يف 

 يتعلق ابلبحث الباحثة. كام يىل: هو الشعر املدح اذلى الشعر و أ قسامه

ِشْعًرا مبعىن شعر.-يَْشُعرُ -َشَعرَ ( يف قاموس محمود يونس الشعر لغة من لكمة ٠
56
 

 و الشعر اصطالح هو الالكم فيه الوزن و القافية.
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َمْدًحا مبعىن مدحة.-يَْمَدحُ -أ ما لكمة َمَدَح يف قاموس محمود يونس من لكمة َمَدحَ 
57
  

 املعنوي، ومزاجه اللطف خاصة فامي يتعلق لشخص ما، الثناء حيتويو الشعر املدح هو 

.يس تحق الثناء النبيل أ و
58

 

الصفات عبد احلامد يف انرفلزون, الشعر املدح هو أ ن يذكر الشاعر  قال( ٤

احلس نة للممدوح.
59
 

بحث الباحثة , خلصت الباحثة شعر املدح يتعلق ب السابقةمن بعض النظرايت 

أ قسام الشعرية اجلاهلية مع  ادلين جني ينقسمملدح لزهري بن أ ىب سلمى. عن الشعر ا

 نظرايته ستبحث الباحثة كام يىل:

مثل  عند ال حداث روحال لإس تحضارامحلاسة ( Fikaفيك ) قالت امحلاسة, (٠

بناء يشء. رب أ ويتجه احل
60
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 خاصة فامي يتعلق لشخص ما، الثناء حيتويجني ادلين املدح  قال( املدح, ٤

الثناء. أ و النبيةل ال خالقية، ومزاجه ابخلري
61
 

جني ادلين حيتوي الفخر اإىل قبائهل الشاعر أ و شعوبه. قال( الفخر, ٠
62
 

فيك حيتوى عىل التعبري احملبة حلبيبته. قالالغزل, ( ٠
63
 

 كام التخلف عن الركب منال مل واحلزن و  اليأ س يصفجنب ادلين  قال( الراثء, ٩

أ خهيا.أ و  وادلها أ حباهئم،
64
 

الكراهية وموضوعه، و الش تامئ  و جني ادلين حيتوى عىل التحقري قال( الهجاء, ٠

.أ خر القبلية شاعر أ و خشص ماالاستياء جتاه والغضب و
65

 

يعرب ، والشاعر هذه القصيدة جني ادلين حيتوى عىل العفو, يف قال( الإعتذار, ١

التعبري عنه.الاعتذار عىل ، و يطلب ل يرس ترصحيات اكنت ندم عن
66
 

                                                           
61

Jainudin, “Syair atau Puisi arab jahiliyah”, artikel diakses pada 13 Januari 2013 dari 

http://jainudin-betawi.blogspot.com/2010/09/syair-atau-puisi-arab.html 
62

Ibid, 
63

Ibid, Fika 
64

Ibid, Jainudin 
65

Ibid, 



56 
 

و التعبريي.جني ادلين حيتوى عىل الوصف الرمزي  قال( الوصف, ٩
67
 

شعر املدح لزهري بن أ ىب الباحثة يف حبث  تكز , ر السابقةمن بعض ال قسام 

متعلقة جيدة ببحث سلمى. ل ن هذه ادلراسة مواد الباحثة يف البحث, و هذا الشعر 

الشعر هو للممدوح الشخص اذلى خيلق بأ خالقه النبيةل اذلى ينجح  أ هداف والباحثة. 

الوقف احلرب اذلى حيدث من بعض س نوات و هام هرم بن س نان و حارث بن عوف. 

 تقدر زهري عىل جناهحام بصناعة الشعر املدح مهام.

ارص ادّلاخلية و عنارص اخلارجية. عن, خلصت الباحثة عن السابقةمن النظريتني 

الباحثة أ ن العنرص ادّلاخلية يه العنارص الىت تبىن نفسه املنتاج يف العمل ال دب عند 

اذلى يتأ ثر ببحث الباحثة عن الشعر املدح لزهري بن أ بىل سلمى. من بني عنارص 

 و بيل اال س والصور اخليالية  ت واختيار عن اللكام ادّلاخلية يف هذه ادلراسة هو

و  الصوامت ناس واجل  و راشعأ شاكل ال  و  صوائتال و ايف و التقفيةوالقو   العروض
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يف ابب الإس مترار,  العنارص ةالباحث تكل, تعمقذل و الفكرة. العالقة بني املعىن و الصوت

 صار شعر املدح يف الشعر زهري بن أ ىب سلمى شعرا  اكمال بعنارص ادّلاخلية فيه.

الىت تبىن عليه أ ما عنارص اخلارجية, خلصت الباحثة هذه العنارص يه العنارص 

اكن  و غري ذكل. شاعرو س يكولوجيا ال  شاعرتعلق حبياة ال خارج العمل ال دىب اذلى ي 

القا حس نا. و خأ خالقه أ   و تهشعوبه بسبب خشصي زهري بن أ ىب سلمى رجال حمبواب عىل 

و أ فاكره الكثري ابس تخدام من اللكمة احلمكة و  يف شعره و خياهل هو مشهور بلكمة امجليةل

و بشامة معه شاعرا أ يضا. فورث  زهري شاعرا وادل زهري ربيعة احلس نة. و اكن املوعظة

زهري هماراهتام يف الشعر مثل وادله و معه. فبذكل, للمتتع ال دب ل شك فيه من املهارات 

 زهري بشعره.

 

 

 



58 
 

 الباب الثالث

ادّلاخلية و رص االبنائية يف الشعر املدح لزهري بن أ ىب سلمى من انحية العن يةتحليل ال 

 العنارص اخلارجية

 العنارص ادّلاخلية . أ  

 اختيار عن اللكامت ٠. أ  

سكب الشاعر أ فاكره و مشاعره اذلى يشعر يف بطنه. سوى ذكل, هو يعرب تعبريه 

بتظهري جتربة الروح, ذلكل جيب علينا ابختيار اللكامت ابلضبط. اختيار اللكامت يف السجع 

يسمى بأ سلوب.
68
  

 يتعلق بنواىح: أ ( انحية رسية ب( انحية غري رسيةنتلكم عن ال سلوب, 
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 حتليل انحية الرسيةأ . .٠أ .

ىل اللغة القياس ية  انحية الرسية متعلقة ابس تخدام املس تعمةل اللغات الىت يتجه اإ

طار رسىاملتنوعة و لتنوع اللغات ا  الواثئق. و و خطابة ادلوةل لىت يش يع اس تخداهما يف اإ

و املفردات و النطق بعيار. خاصة ابلنس بة املفردات,  املتنوعة يف عمل النحوزي اللغات تمت

الىت ليست معيارا. (kolokialلغة رسية ل تس تخدم بلكامت عامية أ و )
69

  

اللغة العربية الفصحى أ و يقول الناس العاديني بلغة القرأ ن ل ن اس تخدام اللغة 

ية )حنو و رصف(. و مثال يف البيت العربية الفصحى جيب أ ن يكون قواعد اللغة العرب 

 ال ول من القصيدة زهري بن أ ىب سلمى :

 و أ عمل ما يف اليوم و ال مس قبهل  #  و لكنىن عن عمل ما ىف غد مع

ىل لكمة "أ عرف". و املرادف بيهنام أ ن لكمة "أ عمل" و لكمة  من لكمة "أ عمل" يرادف اإ

"أ عرف" هل معنيان متساواين. لكمة "أ عمل" يسمى بلغة العربية الفصحى و أ حياان يس تعمل 
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هذه اللكمة يف لغة القرأ ن و لكمة "أ عرف" يسمى بلغة العربية العامية. نس تطيع أ ن ننظر 

 نس. اإىل قاموس محمود يو 

من لكمة "أ عمل" أ مجل اس تعامل من لكمة "أ عرف" ل ن يف هذه القصيدة أ وتوماتيك 

هل تقديرا جيدا من املؤلف القصيدة يف اختيار لكامته امجليةل. حىت جنح املؤلف يف خلق 

القصيدة اجليدة الىت اش هتر من مجيع شعوبه يف جامل أ سلوبه من هذه القصيدة. و من لكمة 

ىل  لكمة "معرفة" و لكمة "مع" اإىل لكمة "مس تقبل". نس تطيع أ ن ننظر يف "عمل" ترادف اإ

 مثال أ عاله.

و (. kolokialيف معلقة الناحية الرسية, قصيدة زهري ل تس تعمل لكامت عامية )

ابلطبع, هذه الإس تنتاجات تبىن عىل نتاجئ البياانت البحثية مثل مجيع اللكامت يف البيت 

 الثالث:

 ن دونه عرضه  #  يفره و من ل يتق الش مت يش متو من جيعل املعروف م
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, لكه من اللكامت العربية السابقةةمجيع اللكامت  ت الباحثةنظر من هذه ال مثةل, 

 اعتس تطاار اللكامت امجليةل من املؤلف و الفصحى. ل ن من مقتطفات الشعرية هل اختي

 اإىل قاموس محمود يونس.  الباحثة نظرا

تعلق ابملوت حىت هذه القصيدة يتحقق مبواصالت قصيدة زهري بن أ ىب سلمى ي 

 :املسأ ةل اخلطرية. و مل جتد الباحثة يف جو من املزاح عىل طول البيت الثانية

 رأ يت املنااي خبط عشواء  #  متته, و من ختطئ يعمر فهيرم

نشاؤها نتيجة لس تخدام لكامت قياس ية. أ ن     و هذه اخلطورة لل اثر الىت مت اإ

 املوت ل نس تطيع أ ن نفره, و نس تقبل هبذا احلال.

  بيل ا( ال س٤

 Rahmatيف رمحت جوكو برودوفو )  ( Slametmuljanaقال سالمت موجلاان ) 

Djoko  Pradopo)   ال سلوب هو تكوين اللكامت الىت حتدث نتيجة الشاعر الناش ئة أ و
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يعيش يف قلوب املؤلف. اذلى يتأ ثر يف شعور القارئ. و ال سلوب جيلب امجلةل و يعطى 

ىل احلصول عىل ردود ذلهن القارئ. الإقرتاح يف امجلل. و ال سلوب يسبب التفاعل اثبتا اإ
70
 

الشعر ل ن اللكامت دليل يكون لها حدود. و اس تعامل ال سلوب حيدث يف العامل  

ابلإعامتد عىل املعىن احلريف لوصف بس يط للاكئن أ و الفكرة. و سوف يتوجه الشاعر اإىل  

بعض عقبات. و ابل سلوب يس تطيع أ ن يغىن املعىن حىت يس تطيع أ ن تصل الّرساةل 

 عن ال سلوب املطلوبة بصورة أ كرث كثافة مع عدد قليل من اللكامت. و قصيدة زهري يغىن

 يقدم كام تظهر: حتليل التشبيه و حتليل
71

Sinekdoke  يف قصيدة جيد يف بيت الثاىن. و

عىل التواىل )مقارنة( مع  التينورحتليل التشبيه املتصةل املقارنة بني اكئنني أ و ال فاكر كام 

 الس يارة ) املقارنة( و
72

Sinekdoke   تو( و مرتبطة ابلتلكم يف جزء الاكمل )ابروس برو تو

                                                           
٠٠رحمة جوكو برودوفو, ص.  نفس المرجع,

70
  

71
Dalam buku Siswantoro, sinekdoke terkait dengan tuturan menyatakan bagian untuk 

keseluruhan (pars pro toto) atau keseluruhan untuk sebagian (totem pro parte). 
72

Ibid, 
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لكه اإىل جزء ) الطوطم برو طرف واحد(.
73
كام مثال يف قصيدة زهري يف البيت ال ول  

 يتجول ابلتشبيه كام يىل:

 و أ عمل ما يف اليوم و ال مس قبهل     #  و لكنىن عن عمل ما يف غد مع

 من اللكامت "ما يف الغد" يكون ابملقارن من التينور "ما يف اليوم".

   و حتليل الإس مترار يشمل بتحليل 
74

sinekdoke   طوطم برو طرف واحد اذلى

 جيد يف بيت الثالث يف قصيدة زهري بن أ ىب سلمى كام يىل:

 و من جيعل املعروف من دونه عرضه #  يفره و من ل يتق الش مت يش مت

جيد يف بيت الثاىن (Totem Pro Parte) طوطم برو طرف  sinekdoke  من املثال

اذلى يضع عن لكه من جزء. و املثال يف بيت الثالث عن " من جيعل املعروف" مبعىن من 

يعمل اخلري فهو يفروه. مع هذا املثال أ ن القصد من التعبري أ عاله هو مجليع أ نواع اخلري الىت 

 جعلت البرش حىت أ نه يفروه عىل قيد احلياة. 
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ابرس برو توتو جيد يف بيت الثاىن,   sinekdokeل يف حتليل الإس مترار يعىن بتحلي 

 و الرابع, و اخلامس, و السادس, و السابع, و الثامن, كام مثال قول كام يىل:

#  متته, و من ختطئ يعمر فهير   رأ يت املنااي خبط عشواء من تصب  

 و من يك ذا فضل فيبخل بفضهل      #  عىل قومه يس تغن عنه و يذمم

و من هيد قلبه    #  اإىل مطمنئ الرب ل يتجمجم و من يوف ل يذمم  

 و من هاب أ س باب املنااي ينلنه        #  و اإن يرق أ س باب السامء بسمل

 و من جيعل املعروف يف غري أ ههل    #  لكن محده ذما عليه و يندم

 و من مل يذذ عن حوضه بسالحه      #  هيدم و من ل يظمل الناس يظمل

ن خالها ختفى عىل الناس تعمل و همام تكن عند امرئ من خليقة      #  و اإ  

  , نعرف أ ن السابق (Pars Pro Toto) ابروس برو توتو  sinekdoke من التحليل

sinekdoke " و  ابرس برو توتو أ نه جزء من لكه. ننظر اإىل املثال يف بيت الرابع يف مجةل

و معىن هذه امجلةل  من يك ذا فضل فيبخل بفضهل,      عىل قومه يس تغن عنه و يذمم" 
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يتعلق عن الناس اذلى هل مال كثري و نقول هل جزء من الناس اإىل لكه. و حتليل الإس مترار 

 sinekdoke.   يتعلق بتحليل

 اخليالية ( الصور٠

جلعل املزيد صورة احلياة  و صورة واحضة لإحلاق جو خاصال ىعطي زهري لقصيدة

و يس تخدم الشاعر أ يضا الصور ابلمتىن يف السجع  فاكر و الإستشعار جللب الإهامتميف ال  

يسمى الصور )صور(.
75
 

نشاؤها عن طريق    تشري الصور اإىل صور الومه )الصورة اذلهنية( الىت مت اإ

وانب الرؤية( و اس تخدام بعض اللكامت: الصور ميكن أ ن يكون: البرصية )املتعلقة ابجل

السمعية )اجلوانب املتصةل السمع(, اللمس )اجلوانب املتعلقة اللمس أ و عن طريق اللمس(, 

الشم )اجلوانب املتعلقة براحئة(, و ال حاسيس ادلاخلية )املرتبطة ابجلوانب مثل: العقل, و 
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لق الشعور الغثيان, و الشعور يف حاةل سكر و العاطفة, اخل(. الصور دورا هاما يف خ

صورة لاكئن ما حدث أ ن الصورة تبدو  أ كرث عىل قيد احلياة حبقيقة.
76
 

 حتليل الصور يف اإحساس ادلاخلية .أ  ٠

جراء حتليل مهنجى لهذه الصور, و حنن نبدأ  من هذا النوع من الصور  من أ جل اإ

الىت يه من قبل. أ ما جنس الصور الىت جتد يف بيت ال ول, و الثاىن, و السادس, و 

 هذا الشعر هو من جنس الإحساس ادّلاخلية.السابع, يف 

 أ ما مثال يف بيت ال ول, و الثاىن, و السادس, و السابع:

 و أ عمل ما يف اليوم و ال مس قبهل     #  و لكنىن عن عمل ما يف غد مع

 رأ يت املنااي خبط عشواء من تصب   #  متته, و من ختطئ يعمر فهيرم

#  و اإن يرق أ س باب السامء بسملو من هاب أ س باب املنااي ينلنه          

 و من جيعل املعروف يف غري أ ههل    #  لكن محده ذما عليه و يندم  
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و يقال عالمة اإحساس ادّلاخلية هو من لكمة "تعرف" و لكمة "ل تعرف" عن املوقع, أ نه 

ابس تخدام التصوير نعرف ما حيدث ابل مس و اليوم فبذكل مت الشخص سوف يعرف 

 يعرف الناس عن املوقع الغد. بسهوةل و لكن ل

حساس البرصية .ب ٠  حتليل الصور ابإ

الصور من اإحساس البرصية متعلقة جبوانب البرصية.
77
و نعرف هذا النوع من  

بعض البيت فهو يف بيت الثالث, و الرابع, و اخلامس, و التاسع. و مثال من الشعر يف 

 بيت الرابع يف قصيدة زهري بن أ ىب سلمى يقال:

ذا فضل فيبخل بفضهل      #  عىل قومه يس تغن عنه و يذممو من يك   

عن حياة الناس اليوم. و  الشعريضح  السابق,بيت الشعر  ت الباحثةختللبعد 

نه لن يكون مفيدا يف اجملمتع و أ نه سوف تكون  الشخص اذلى دليه أ موال كثري فيبخلون فاإ

                                                           
77
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ذليةل بسبب البخل ذكل. أ ثبتت خطوط القصيدة و فقا لواقع التجربة الإنسانية. أ ن 

بتعاد عن امجليع.  الشخص اذلى دليه أ موال الكثري فيبخلون و س يكون الإحتقار و الإ

 ( الصوائت٠

الصفة ال ساس ية املمزية لنطق الصوامت تقوم عىل شلك ممر الهاء املفتوح فامي فوق 

احلنجرة, و هذا املمر يكون صندوقا رانان يعرب من الطبيعة السمعية للصوت الناجت عن 

ذبذبة الوتران الصوتيان, فال شاكل اخملتلفة الىت يتخدها هذا املمر تغري من وقع الصوت يف 

و من مث نسمع أ صواات مامتيزة, و بناء عىل ذكل عرف علامء ال صوات الصوت الصائتة ال ذن 

بأ نه صوت جمهور ل يسمع عند انتاجه احتاكك أ و انفجار.
78
   

 و أ ما ال صوات الصائتة يف اللغة العربية كام يىل:

 . ال صوات ال مامية٠

 الكرسة القصرية و الكرسة الطويةل. . أ  

                                                           
78

مقارنة مع تطبيق فى القرآن الكريم(,) الجامعة اإلسالمية عبد الوهاب رشيدى, علم األصوات النطقى )نظرية و  

 ٤١( ص. ٤٩٠, الحكومية: مالك بريس
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 الكرسة:

 صفاته: صائت ال مامية مرتفعة مبسوطة..  خمرجه و ٠

 .  وصف معل هجاز النطق عند النطق به:٤

  يف مواقع مبسوطة.نييزنل مؤخر اللسان ابلفم, و الشفت

 بيت ال ول:سلمى يف و املثال يف الشعر زهري بن أ ىب 

 ا يِف غٍَد معَِ َو َأْعمَلُ َما يِف الَْيْوِم َو اْلَْمِس قَْبهَلُ  #  َو لَِكنَّىِن َعْن ِعمْلِ مَ 

من لكمة "اْلَْمِس" هناك الكرسة القصرية يف حرف صائت حبرف "س" و ل جيد فيه من 

 كرسة الطويةل.

و الفرق يف المكية, و أ ما من حيث موقع اللسان فواحد يف احلالتني و هو رفع 

 اللسان أ مام التجويف الفموى, فالكرسة حركة مرتفعة أ مامية و يرمز للقصرية.

لفتحة الطويةل فهىي حركة منخفضة أ مامية تنطق برتك اللسان يف قاع الفم أ ما ا  . ب

 .xيف القسم ال مايم منه و يرمز لهاب:
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 و املثال يف الشعر زهري بن أ ىب سلمى يف البيت السادس:

َماِء بُِسملٍّ  َباَب السَّ ْن يَْرَق َأس ْ
ِ
َباَب الَْمنَااَي يَنَلْنَُه  #  َو ا  َو َمْن َهاَب َأس ْ

َباَب " جيد فيه من الفتحة الطويةل يف حرف من  املثال أ عاله, من لكمة " َأس ْ

 صائت فهو حرف "ب".

 . ال صوات املركزية٤

ليس يف اللغة العربية صوت صائت مركزي سوى الفتحة القصرية حنو 

)كتب( و الفتحة القصرية حركة متوسطة مركزية, معىن ذكل أ هنا تنطق برفع 

. و من هنا ندرك aنطقة الفم املركزية, و يرمز لها .اللسان اإىل وضع وسط يف م 

أ ن الفرق بني الفتحة القصرية و الفتحة الطويةل أ ن ال وىل متوسطة مركزية و 

الثانية منخفضة أ مامية.
79
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 فتحة:

 .  خمرجه و صفاته: الصائت املركزية, متوسطة, حمايدة.٠

 وصف معل هجاز النطق عند النطق به: . ٤

  يف مواقع حمايد.نيان ابلفم, و الشفتيزنل مقدم اللس

 و املثال يف الشعر زهري بن أ ىب سلمى:

ُر فهَُيَْرمُ رَ  ِطُئ يَُعّمِ  أَيُْت الَْمنَااَي َخْبطَ َعْشَواَء َمْن تُِصْب  #  تَُمْتُه, َو َمْن خُتْ

من املثال أ عاله, من لكمة "الَْمنَااَي" جيد فيه فتحة الطويةل حبرف "ن" و "ي". و 

 فتحة قصرية جتد يف لكمة "فهَُيَْرُم" حبرف "ر". 

 . ال صوات الصائتة اخللفية٠

يدخل حتت الصوائت اخللفية الضمتان:القصرية و الطويةل, يرمز لل وىل 

.u.)ُدُه ل يف الطويل.)املَْعُرْوُف(.u:و للثانية . )مَحْ  , و ل فرق بيهنام اإ

 و الضمة حركة مرتفعة خلفية.
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 مضة:

 .  خمرجه و صفاته: صائت اخللفية مرتفعة مس تديرة.٠

 .  وصف معل هجاز الصوت عند النطق به:٤

 يرفع مؤخر اللسان ابحلنك, يرفع اللسان, مفعجراه الهاء ضيقا, و الشفتان مس تديرا.

 عر زهري بن أ ىب سلمى يف البيت السابع:و املثال يف الش

ا عَلَْيِه َو يَْنَدمُ  ُدُه َذمًّ َعِل الَْمْعُرْوَف يِف غرَْيِ أَْههِلِ  #  لَِكْن مَحْ  َو َمْن جَيْ

, من لكمة " الَْمْعُرْوَف " جيد فيه مضة طويةل حبرف "ر" و بعده السابقمن املثال 

ُدُه" جيد فيه  مضة قصرية حبرف "د" و بعده ليس فيه حرف بواو الساكن. و من لكمة "مَحْ

 ساكن.

 راشع( أ شاكل ال  ٩

ر أ و مطبعية اشع(, أ شاكل ال  Walidin( يف وادلين )Aminuddinأ مني ادلين )قال 

يسمى بأ شاكل النقش. و يه كيفية كتابة القصيدة  الىت يعرض أ شاكل معينة الىت ميكن 
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و تفيد  أ شاكل الشعر للشاعر مالحظهتا برصاي. معوما يف قصائد طويةل, تس تخدم أ  

لعنارص الشعرية الىت تصف برصاي. أ و تس تخدم ببساطة اكإضافة اإىل جامل قصيدة مجيةل, 

ينبغى أ يضا أ ن تكون كتابة الشعر جامل و جاذبية يف العني.
80
كام يف مثال الشعر املدح  

 لزهري كام يىل:

يف غد معو أ عمل ما يف اليوم و ال مس قبهل   #  و لكنىن عن عمل ما   

 رأ يت املنااي خبط عشواء من تصب    #  متته, و من ختطئ يعمر فهيرم

 و من جيعل املعروف من دونه عرضه #  يفره و من ل يتق الش مت يش مت

 و من يك ذا فضل فيبخل بفضهل           #  عىل قومه يس تغن عنه و يذمم

تجمجمو من يوف ل يذمم و من هيد قلبه    #  اإىل مطمنئ الرب ل ي   

ن يرق أ س باب السامء بسمل  و من هاب أ س باب املنااي ينلنه   #  و اإ

 و من جيعل املعروف يف غري أ ههل   #  لكن محده ذما عليه و يندم
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 و من مل يذذ عن حوضه بسالحه  #  هيدم و من ل يظمل الناس يظمل

 و همام تكن عند امرئ من خليقة       #  و اإن خالها ختفى عىل الناس تعمل

يف تطورات أ خرى, تتحول أ شاكل الشعر يف الهناية اإىل هممة الشعراء املشاركون 

 أ ن أ نقل القصد.

 ( اجلناس٠

اجلناس متعلق بتكرار الصوت احلروف الساكنة يف موقف الهناىئ أ و يف موقف 

بداية اللكمة. من بني صوت احلرف الساكن هو الباء, و املمي, و الفاء, و الثاء, و اذلال, و 

الزاء, و التاء, و الطاء, و ادلال, و الضاد, و الالم, و النون, و الراء, و السني, و الزاء, و 

الصاد, و الشني, و اجلمي, و الاكف, و الغني, و اخلاء, و القاف, و املهاء, و امحلزة.
81
مكثال  

 يف الشعر يف بيت ال ول:

  و أ عمل ما يف اليوم و ال مس قبهل     #  و لكنىن عن عمل ما يف غد مع

                                                           
81

Ahmad Sayuti Anshari Nasution, Bunyi Bahasa ‘Ilm Al-Ashwat Al-Arabiyyah, (Jakarta; 

AMZAH, 2009), hal. 95-106 
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ىل أ ربع مرات يف السابقة من الشعرية , رأ ينا اإحدى حروف الصوامت تكررت اإ

 حرف "ع".

التكرار ليس الصدف, و لكن يعكس النظام عىل أ ساس الإختيار. و هذه 

 | الرشحية | الصوت|  Phyrangialاحلروف الساكنة وصفها: |

 رأ يت املنااي خبط عشواء من تصب   #  مت ته, و من ختطئ يعمر فهيرم

لر حرف "ت" يكرر اإىل مخس مرات. و هذه احلروف  من بيت الثاىن, ننظر اإ

 | انفجار | الصامت| Apikodentalالساكنة وصفها: |

 و من جيعل املعر وف من دونه عر ضه #  يفر ه و من ل يتق الش مت يش مت

من بيت الثالث, ننظر اإىل حرف "ر" يكرر اإىل ثالث مرات. و هذه احلروف 

 | املتكررة | صوت |.Apikoalveolar    | الساكنة وصفها: 

 و من يك ذا فضل فيبخل بفضهل      #  عىل قومه يس تغن ع نه و يذمم
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من بيت الرابع, ننظر اإىل حرف "ن" يكرر اإىل ثالث مرات. و هذه احلروف 

 | ال نف | صوت|  Apikodentalالساكنة وصفها: | 

 رب ل يتجمجمله    #  اإىل مطمنئ البو من يوف ل يذمم و من هيد ق 

من بيت اخلامس, ننظر اإىل حرف "ي" يكرر اإىل مرتني. و هذه احلروف الساكنة 

 | انفجار | دون الصامت |Bilabial |وصفها: 

 و من هاب أ س  باب املنااي ينلنه        #  و اإن يرق أ س  باب السامء ب سمل

ىل أ ربع مرات. و هذه احلروف  من بيت السادس, ننظر اإىل حرف "س" يكرر اإ

 | القص | الصامت | Apikoalveolarالساكنة وصفها: | 

 و من جيعل املعروف يف غري أ ههل    #  لكن محده ذما ع ليه و يندم

ىل ثالث مرات. و هذه احلروف  من بيت السابع, ننظر اإىل حرف "ع" يكرر اإ

 الساكنة وصفها: | البلعوم | القص | صوت |

 و من مل يذذ عن حوضه بسالحه      #  هيدم و من ل يظمل الناس يظمل
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ست مرات. و هذه احلروف  من بيت الثامن, ننظر اإىل حرف "م" يكرر اإىل

 الساكنة وصفها: | احلرف الشفهىى | ال نف | صوت |

ن خالها ختفى عىل الناس تعمل  و همام تكن عند امرئ من خ ليقة      #  و اإ

من بيت التاسع, ننظر اإىل حرف "خ" يكرر اإىل ثالث مرات. و هذه احلروف 

 | القص | الصامت | Dorsovelarالساكنة وصفها: | 

 الصوامت( ١

نفجار, و بصوت القص و ابلصامتاس تعملت  و أ نه ميكن  الصوامت بصوت الإ

ما جواحز قوية أ و ضعيفة  بدون صوت. تتفق الصوامت عىل املقاومة يف الشعب الهوائية, اإ

نفجار أ و القص. و الىت أ سفرت عن الإ
82
قول ب الصوامتو اس تطاعت الباحثة ميكن للك  

اخر. مبعىن, صوت ساكنة ليست مماثةل بصوت ساكنة يقوم وحده, و ليس اختالفا بصوت 

أ خرى. و ذكل الصوت هل خمرج نفسها و هل خصائصه اخلاصة .
83
  

                                                           
 ٠٩, دمحم ودلين, ص. نفس املرجع82
83

 ١٠نفس املاكن, ص. 
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من حروف الصوامت العربية, كام يىل: ب, م, و, ف, ث, ذ, ظ, ت, ط, د, 

ض, ل, ن, ر, س, ز, ص, ش, ج, ي, ك, غ, خ, ق, ح, ع, ه, ء.
84
من حروف  

 املدح لزهري بن أ ىب سلمى, كام يىل يف بيت ال ول: صوامت العربية يف املثال الشعر

 و أ عمل ما يف اليوم و ال مس قبهل     #  و لكنىن عن عمل ما يف غد مع

ذا نظ حروف الصوامت العربية يه: و, ع,  منالشعر يف بيت ال ول,  رت الباحثةاإ

م, ف, ي, ل, س, ق, ب, ه, ك, ن, غ. من هذا املثال نس تطيع أ ن نبحث احلروف 

 الصوامت العربية ال خرى يف بيت الشعر الإس مترار كام يف هذا املثال.

 ( العالقة بني املعىن و الصوت٩

كام اختلف علامء اللغة و ال صوات حول تعريف املقطع و ماهيته اختلفوا أ يضا 

 فعرفوه بعدد التعريفات مثل: Stressحول تعريف النرب 

 درجة قوة النفس الىت ينطق هبا أ و مقطع. .٠

                                                           
84
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 ازدايد وضوح جزء من أ جزاء ا للكمة يف السمع عن بقية ما حوهل من أ جزاهئا. .٤

ل شدة يف الصوت أ و ارتفاع فيه, الشدة و الإرتفاع يتوقفان عىل نس بة  .٠ النرب ليس اإ

الهاء املندفع من الرئتني و ل عالقة هل بدرجة الصوت أ و نغمته املوس يقية.
85
 

درجات متفاوتة من النرب طاملا اكن هذا النطق  تقع عىل لك نطق يف اللغة العربية

براهمي بدرى. و أ ما عند حلمى خليل للنرب أ ربع درجات أ و  أ كرث من لكمة, كام قال كامل اإ

 أ نواع يه:

 / \ /و رمزه  Primarry stress. النرب القوى أ و النرب ال ّوىل ٠

 /٩ /و رمزه Secondary Stress . النرب الثانوى ٤

 ///و رمزه  Tertiary Stressسط . النرب املتو ٠

 /V/و رمزه  Weak Stress. النرب الضعيف ٠

 

                                                           
٩٩نفس املرجع, عبد الوهاب, ص. 

85
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 و املثال يف الشعر املدح لزهري بن أ ىب سلمى:

ْمِس َقبهَْلُ     #  َو َلِكنىَِن َعْن ِعمْلِ َما يِف غٍَد مَعِ   َو َأعمَْلُ َما يِف ْاليَْومِ َو اْلَ

من لكمة "أ عمل ما يف اليوم" هو من النرب القوى يسمى النرب ال وىل فهو من حرف 

. من املثال يف الشعر املدح / \ /أ  و ع مفا حرفان متحرك يف أ وهل و ساكن بعده. و يرمزه 

". يالحظ أ يضا أ ن املقطع  أ عاله, من لكمة "أ عمل ما يف اليوم" و نأ خذ من لكمة "َأْعمَلُ

نوع القصري املمدود يتلقى درجة أ عىل من ابىق املقاطع ابس تثناء ال ول. الثالث و هو من ال 

. و النرب الواقع عىل املقطع /٩ /يسمى النرب ال ّويل يف القوة ابلنرب الثانوى و يرمز هكذا : 

أ و يرتك  ///الرابع هو الثالث من حيث القوة. يسمى هذا النرب املتوسط و يرمز هل ب 

 .////اقع عىل املقطع الثاىن فهو الضعيف و يرمز هل هكذا دون رمز. اما النرب الو 

أ ن الكتابة تتفاعل ابحلرف و أ ما اللغوى يتفاعل ابلصوت. و لك  ,من الرأ ي ال خر

ذا اكن هام متساواين يف الكتابة و  بيت أ و حركة يف الشعر هام يتاثران يف الشعر. ل ن اإ
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فرقان يف املعىن. و ننظر اإىل املثال يف لكن هام يتأ خران يف احلركة, و هام يضحان أ هنام مت

 الشعر املدح لزهري كام يىل:

ُر فهَُيَْرمُ  ِطُئ يَُعّمِ  َرَأيُْت الَْمنَااَي َخْبطَ َعْشَواَء َمْن تُِصْب  #  تَُمْتُه, َو َمْن خُتْ

ىل التغيريات يف املعىن, و الفرق الصوتية "فهََيَْرُم" بشلك  تغيريات الصوتية يؤدى اإ

ل التحويل الشلك معيل, و  "فهَُيَْرُم" بشلك سليب و هام يتفرقان الصوتية اذلى س يحمل اإ

 و التغيريات املعىن.

  عروضال  (٠

الوزن هو الإنضباط املتخصصة الىت تتعامل مع الشعر املوس يقية, املوس يقى اذلى 

متزي النرث و الشعر. و تتكون وحدة صوت حروف العةل الطويةل و حرف الصوامت و 

الساكنة مطابقة بذقة و بعناية مرتبة, و يف الإصطالح عمل العروض هو التفيعةل, و عندما 

يمت ترتيب التفعيةل, صار مجموعة التفعيةل حمددة يسمى ببحر.
86
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العروض يف اللغة يطلق عىل معان, مهنا الطريق الصعب, و الناحية, واخلش بة 

بأ صول يعرف به حصيح أ وزان  املعرتضة وسط البيت من الشعر. و يف الإصطالح, عمل

الشعر و فاسدها و ما يعرتهيا من الزحافات و العلل.
87
  

منا يعرتهيا التغيري. و  و كام س بق أ ن التفعيالت ل تس متر عىل صورة واحدة و اإ

 التغيري اذلى قد يلحق التفاعيل نوعان: زحاف و عةل.

 ال مثةل التعريف النوع

ذا عرض ل يلزم الزحاف اخلنب )حذف الثاىن الساكن( يف  -٠ تغيري اإ

 فاعلن

الإضامر )اإساكن الثاىن املتحرك(  -٤

 يف متفاعلن

ذا عرض  العةّل  سقاط السبب  -٠ لزمتغيري اإ احلذف )اإ

                                                           
٠(, ص. ٠٠٠٤)جاكرات:رشكة حمكة شهيد اينداه,  يف عمل العروض, خطيب ال مم,

87
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 اخلفيف( يف فعولن

( الوقف )اإساكن السابع املتحرك( ٤

 يف مفعولت

ذا عرض ل يلزم. و معىن عدم  لزومه فالزحاف لغة: الإرساع. و اصطالحا: تغيري اإ

ذا دخل جزءا يف بيت من أ بيات القصيدة ل جيب الزتامه يف بقية أ بياهتا. و أ ما العةّل  أ نه اإ

ذا دخل عروضا أ و  ذا عرض لزم. و معىن لزومه أ نه اإ لغة: املرض. و اصطالحا: تغيري اإ

رضاب يف بيت من أ بيات القصيدة وجب الزتامه يف بقية أ بياهتا.
88
 

 و الزحاف قسامن: مفرد و مزدوج.

 فاملفرد: م يكون يف سبب واحد من التفعيةل و هو مثانية أ نواع.

 و املزدوج: ما يكون يف س ببني من التفعيةل و هو أ ربعة أ نواع. 

                                                           
88

 ٠٩-٠١نفس المرجع, خطيب األمم, ص.  
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و العةّل قسامن: عةل ابلزايدة و يه ثالثة أ نواع, و عةل ابلنقص و يه تسعة أ نواع.
89
 

ليك البيان:  و اإ

 أ نواع الزحاف املفرد

 فتصري التفاعيليف  تعريف لك نوع ال نواع

 مْتفاعلن متَفاِعلن اإساكن الثاىن املتحرك الإضامر -٠

 مس تفعلن حذف الثاىن الساكن اخلنب -٤

 فاعلن

 فاعالتن

 مفعولت

 مس تفع لن

 متفعلن

 فعلن

 فعالتن

 معولت

 متفع لن

 مفاعلن متفاعلن حذف الثاىن املتحرك الوقص -٠

                                                           
٠٠نفس المكان, ص. 

89
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 مس تفعلن حذف الرابع الساكن الطيّ  -٠

 متفاعلن

 مفعولت

 مس تعلن

 مْتفعلن

 مفعالت

 مفاعلنْت مفاعلنت اإساكن اخلامس املتحرك العصب -٩

 فعولن حذف اخلامس الساكن القبض -٠

 مفاعيلن

 فعولُ 

 مفاعلن

 ُمفاعنت ُمفاعلنت حذف اخلامس املتحرك العقل -١

 فاعالتن حذف السابع الساكن الكّف  -٩

 فاع لتن

 مفاعيلن

 مس تفع لن

 فاعالت

 فاع لت

 مفاعيل

 مس تفع لُ 
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 أ نواع الزحاف املزدوج

 فتصري يف التفاعيل تعريف لك نوع ال نواع

 مس تفعلن اجامتع اخلنب و الطى اخلبل -٠

 مفعولت

 ُمتعلن

 ُمعالت

 متفعلن متفاعلن اجامتع الإضامر و الطى احلزل -٤

 فاعالتن اجامتع اخلنب و الكّف  الشلك -٠

 مس تفع لن

 فعالت

 متفع لُ 

 مفاعَلُْت  مفاعلنت اجامتع العصب و الكّف  النقص -٠

 أ نواع العةل ابلزايدة

 فتصري ىف التفاعيل تعريف لك نوع ال نواع

 متفاعلن تن متفاعلنزايدة سبب خفيف عىل  الرتفيل -٠
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 فاعلن تن فاعلن ما أ خره وتد مجموع

زايدة حرف ساكن عىل  التذييل -٤

 ما أ خره وتد مجموع

 مس تفعلن

 متفاعلن

 فاعلن

 مس تفعلن نْ 

 متفاعلن نْ 

 فاعلن نْ 

زايدة حرف ساكن عىل  التسبيغ -٠

 ما أ خره سبب خفيف

 فاعالتن نْ  فاعالتن

 

 أ نواع العلةّل ابلنقص

 فتصري يف التفاعيل تعريف لك نوع ال نواع

سقاط السبب اخلفيف  احلذف -٠ اإ

 من أ خر التفعيةل

 مفاعيلن

 فاعالتن

 مفاعى

 فاعال
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 فعو فعولن

 ُمَفاعَلْ  ُمَفاعَلنَُتْ  اجامتع احلذف و العصب القطف -٤

حذف ساكن الوتد اجملموع  القطع -٠

 و اإساكن ما قبهل

 متفاعلن

 مس تفعلن

 فاعلن

 متفاِعلْ 

 مس تفِعلْ 

 فاِعلْ 

 فاعالتن اجامتعالقطع مع احلذف البرت -٠

 فعولن

 فاِعلْ 

 فعْ 

حذف ساكن السبب  القرص -٩

 اخلفيف و اإساكن متحركه

 فاعالتن

 فعولن

 مس تفع لن

 فاعالْت 

 فعولْ 

 متفع لْ 

 متفا متفاعلن حذف الوتد اجملموع احلذذ -٠
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 مفعو مفعولُت  حذف الوتد املفروق الصمل -١

 مفعولت مفعولُت  اإساكن السابع املتحرك الوقت -٩

 مفعول مفعولُت  حذف السابع املتحرك الكسف -٠

 

من الزحاف و العلل, حبثت الباحثة يف الإس مترار عن ال مثةل  من الإيضاح السابق

 , ليك هذه ادلراسة اكمةل يف البحث.يةالعروض 

 و املثال العروض يف الشعر املدح لزهري بن أ ىب سلمى:

ن خالها ختفى عىل الناس تعمل  و همام تكن عند امرئ من خليقة  #  و اإ

ْْنَا  َو َمهَْما  تَُكنِْعْنَدْم  ِرئِْنِمْن  َخِلْيَقنِتْ  #  
ِ
ِفى    َو ا ُتْعلَُمْن  عَلَْننَا    لَهَاخَتْ  س ِ

0//0//0/0//0/0/0//0/0// #  0//0//0/0//0/0/0//0/0//  

 مفاعلن   فعولن   مفاعيلن  فعولن    مفاعلن    مفاعيلن  فعولن  فعولن  
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ببحر الطويل ل ن حبر الطويل وزنه  وجدت الباحثة, السابقبيت طيع تق من 

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن.
90
صار هذا  و يف هذا البيت ليس فيه العلل و الزحافات. 

 البيت اكمال يف البحث العمل العروض.

 :و مثال ال خر يف البيت ال ول

 قَْبهَلُ  #  َو لَِكنَّىِن َعْن ِعمْلِ َما يِف غٍَد معَِ َو َأْعمَلُ َما يِف ْالَيْوِم َو اْلَْمِس  

/.// ././.// ./.// .//.//  ././/  # ././.// ./.// .//.// 

 ُمَماِفلَْيْو  ِمَوْلَْم  ِسَقْبلَهُْن   #  َولِكْن نَِنْيَعْنِعْل ِمَمايِفْ  غَِدنَْعِمْن  َوَأْعَل 

 فعولن   مفاعلن       فعولن مفاعيلن فعولن  مفاعلن فعول مفاعيلن

فيه  توجدببحر طويل و   الشعريف ت الباحثةوجد, السابق بيتمن تقطيع 

زحاف املفرد جبنس القبض هو حذف اخلامس الساكن. 
91
اإيل سطر ال ول  ت الباحثةنظر   

بلكمة "َوَأْعَل" يسمى بوزن "فعولن" و لكن حيذف النون فيه و يكون بلكمة "فعول" ل ن 

                                                           
٠١نفس املاكن, ص. 

90
   

٩٩نفس املاكن, ص. 
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هناك يوجد فيه زحاف املفرد القبض. و هذا الرأ ي ننظر من الكتاب يف عمل العروض 

 مبؤلف الربوفسور احلاج خطيب ال مم.

هذه القصيدة  مجيع البيت من الشعر يف خلصت الباحثة, السابقمن العروض 

يف بيت  عرفت الباحثةاعيلن, فعولن, مفاعلن" و لكن ببحر الطويل بوزن "فعولن, مف

ال ول من الشعر هل وزن "فعول" حذفت فيه النون ل ن يوجد فيه زحاف املفرد جينس 

فيه من الوزن بنقص احلرف أ و نقص  ت الباحثةجدو و  قبض. يف البحث الإس مترار,ال 

 من الزحافات و العلل يف القصيدة. احلركة مبعىن يوجد فيه

و رأ ت الباحثة عن العروض هو الوزن اذلى يرتكب من التفعةل و البحر اذلى 

دح لزهري يف بيت الشعر امل ت الباحثةنظر ن السطر ال ول اإىل سطر ال خر. و يطابق م

تسعة سطور ببحر الطويل. و  يوجد فيه من الفجوات يف أ حد السطر, أ نه ب  بن أ ىب سلمى

صان يف احلرف أ و من التفعةل ل يكفاه ببحر الطويل ل ن يوجد فيه من الزحافات و نق

 العلل.
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 القوايف و التقفية  (٠۰

ىل أ ّول ساكن  القافية يه أ خر اللكمة يف البيت أ و يه من أ خر حرف ساكن فيه اإ

يليه مع املتحّرك اذلي قبل الساكن.
92
( أ ن القافية من الإنضباط Nurlinaو عند نورلينا )  

املتخصصة الىت تتعامل مع الشعر املوس يقية. املوس يقى اذلى متزي النرث و الشعر. و عندما 

من الباحثة جتد و سامع خفية يف الواقع استيعاب امجلال اذلى يودل من شعور, فبذكل, 

هناء صوت من الشعر و تصف املشاعر الىت  البيت الشعر اذلى يصور الشعور أ نه سيمت اإ

وافقت متاسك لهجة معينة, مث يتكرر حىت أ ش ياخ يف شلك أ غنية و ترية معينة.
93

 

  و املثال يف الشعر زهري بن أ ىب سلمى يف بيت ال ول:

ْمِس َقبهَْلُ     #  َو َلِكنىَِن َعْن ِعمْلِ َما يِف غٍَد مَعِ   َو َأعمَْلُ َما يِف ْاليَْومِ َو اْلَ
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رك حبرف "م" و قافيته بزايدة حرف لني )ماد( يف أ خر بيت يوجد احلرف املتح

يكون "مَعِْي". و مجيع احلرف القافية يقسم اإىل س تة أ قسام: الراوى, و الوصل, و اخلروج,  

و الردف, و التأ سري, و ادلخيل.
94

هبذه ال قسام, وحضت الباحثة واحدا فواحدا ابلتفصيل,  

 كام يىل:

َوايَُة ٠ ِويُّ لغة من لكمة الّرِ بنيت  هو حرفاصطالحا ِويُّ مبعىن الِفْكَرُة, و الرَّ ( الرَّ

ليه الشاعر يف يشء  يسمى احلروف ابلتعريف ذكل، ل ن فكر .عليه القصيدة و نسبت اإ

، ميسك عل يف أ خر بيت اللكمة الهنائية يف حتديد الشعراء .الواردة فيه اذلى يشمل

 يف نفس احلروف يمت ترتيبمث الراوي.  لتكون مبثابةحرفني الصحيح )غري حروف العةل( 

حىت وجد يف أ خره حرف ممي يسمى  بني البيت الواحد اإىل بيت أ خر.التسلسل الشلك و 

بقصيدة املميية.
95
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 و مثال يف الشعر املدح يف بيت ال ول:  

 و أ عمل ما يف اليوم و ال مس ما قبهل # و لكنىّن عن عمل ما يف غد مع

ممي, يسمى بقصيدة املميية يسمى من قصيدة أ عاله, يوجد يف أ خر بيت حبفر 

 بروي.

أ ي ل مه و مجعه. و  َوْصاًل الشئ ابلشئ-يَِصلُ -( الوصل لغة من لكمة َوَصلَ ٤

ش باع  حركة الروي أ و هاء تليه. و الروى الوصل اصطالحا هو حرف لني انشئ عن اإ

ش باع حراكته أ و حركة حرف هاء حوهل. سي هبذا التعريف, ل ن  )ي,و,ا( يظهر من اإ

 ابلروى. املثال الوصل يف الشعر املدح لزهري بن أ ىب سلمى كام يىل:يصل 

 وو من جيعل املعروف من دونه عرضه # يفره, و من ل يتق الش مت يش مت

من املثال أ عاله, يوجد يف أ خر لكمة حبرف "و" و هذا يسمى الوصل يصل 

 ابلروى بقصيدة املميية.
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ُرجُ -لغة من لكمة َخَرجَ  ( اخلروج٠ ُخُرْوًجا أ ي بََرَز, و اخلروج اصطالحا هو -خَيْ

و يسمى هذا احلرف خيرج من الوصل اذلى يصل  حرف انشئ عن حركة هاء الوصل.

ابلروى. من بني احلروف يس تعمل يف اخلروج هو ي, و, ا.  مثال يف الشعر املدح لزهري 

 بن أ ىب سلمى كام يىل:

 )و( فيبخل بفضهل # عىل قومه يس تغن عنه و يذممو من يك ذا فضل 

"  يسمى يف أ خره حرف "و( يوجد )و َعْنهُ ن املثال أ عاله, من لكمة م

 خبروج. ل ن هذا احلرف ل يصل بوصل.

َرْدفًا هل أ ي ركب خلفه و صار هل ردفا. و -يَْرُدُف -( الّرِْدُف لغة من لكمة َرِدَف ٠

و مثال يف الشعر املدح لزهري بن أ ىب سلمى  الّروى.الّرِْدُف اصطالحا هو حرف مّد قبل 

 كام يىل:

ن خالها ختفى عىل الناس تعمل  و همام تكن عند امرئ من خليقة      #  و اإ
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ال لف )ا( يف أ خر لكمة يسمى ابلردف. " حفرف الناس, من لكمة "املثال السابق من   

َس ٩ ُس -( التأ سيس لغة من لكمة َاسَّ البيت اْي جعل هل أ ساسا. و  تَأِْسيْساً -يَُؤّسِ

و مثال يف الشعر املدح لزهري بن  التأ سيس اصطالحا هو الف بينه و بني الروى حرف.

 أ ىب سلمى كام يىل:

ن يرق أ س باب السامء بسمل  و من هاب أ س باب املنااي ينلنه        #  و اإ

و حرف ال لف املثال أ عاله, من لكمة "السامء" يوجد حبرف حصيح )م(,  من

 يسمى ابلتأ سيس. ل ن بني حرف الروى و حرف ال لف يوجد حرفا و هو حرف امهمزة.

ُدُخْوًل َو َمْدَخاًل.و ادلاخل مبعىن فاعل اي -يَْدُخلُ -ادّلخيل لغة من لكمة َدَخلَ  ( ٠

ادلاخل.  و ادّلِخْيُل اصطالحا هو حرف متحرك بعد التأ سيس.
96
و مثال يف الشعر املدح  

 كام يىل:لزهري بىن أ ىب سلمى 

 و من مل يذذ عن حوضه بسالحه  #  هيدم و من ل يظمل الناس يظمل
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يسمى  "الناس" يوجد حبرف السني بعد امهمزة من لكمة, من املثال السابق

 ادّلخيل.

 الشعر املدح لزهري بقافية كام ييل: مثال ال خر يف  و 

َو لَِكنىَِن َعْن ِعمْلِ َما يِف غٍَد مَعِيْ َو أَعمَْلُ َما يِف ْالَيْوِم َو اْلَْمِس قَْبهَلُ     #    

وحضت نورلينا أ ن الراوي هو يس تخدم احلرف ك ساس لتكوين الشعر العري, و 

يدعى تكوين الشعر عىل أ ساس الرساةل, مثل مميية, نونية, دلية, و غري ذكل. وصل هو 

الردف هو حرف ماد )أ لف, واو, ايء( اذلى خيرج من حركة الراو و حركة ه وصل. أ ما 

حرف ماد قبل الراو, التأ سيس هو أ لف قبل ادلخيل, و ادلخيل هو حرف بني أ لف 

التأ سيس و الراو.
97
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ذلكل, لتحديد القافية يف الشعر, اس تعملت الباحثة براو واحد يف أ خر احلرف 

ذا اكن يف أ خر بيت الشعر حبرف ساكن, ل بد من الباحثة بزايدة احلرف  املتحرك. اإ

 و لكن جيب أ ن تساوي الباحثة حبرف يف أ ول البيت أ و البيت الإس مترار. املتحرك بعده, 

 ( الفكرة٠٠

الفكرة أ و املوضوع هو املعيار الرئيىس لتحديد العمل ال دب, العمل ال دب اذلى ل 

يوجد فيه الفكرة فهو ميت, و ليس من املعروف, و ضعيفة العمل ال دب ليست يف الواقع 

التعبري, و لكن جيب أ ن تقدم معلومات جديدة حول طبيعة و احلياة و جمرد ترتيب اللغة و 

الوجود, و الإنسان. ينبغى أ ن ال فاكر و ال راء الواردة يف ال دب أ ن يكون واحضا, حاسام, 

نتحال أ و التقليد. و ذات الصةل و يه ليست الإ
98
 

ل معفة عامة يف و بص ال فاكر ( يف أ محد مزىكAminuddinأ مني ادلين )  قال

الإجامتعية و الس ياس ية و  و وامل اخلارجية, املثال: التطوراتال دب أ ثرت العديد يف الع
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كل, هناك عالقة متبادةل ذلامل نفس ية و اترخي من املؤلف. و الثقافية و حىت امللونة عن عو 

بني ال حداث التارخيية مع هذه الفكرة. و تعريف عالقة متبادةل هو يرفع ال دابء عن حياة 

نشاؤها قادرة عىل وصف احلياة  الناس الإجامتعية و خلق املادى و ال عامل ال دبية الىت مت اإ

عطاء موقف أ حمك ضده. الإجامتعية عودة اإىل مجهور القراء فضال عن اإ
99
  

شعر املدح لزهري بن أ ىب سلمى, حبرب اترخي ظهور  الباحثة عن تحبثكل ذل

عام. و اثنني من  ٠٩احلرب يقع حواىل شديد بني قبيةل عباس و قبيةل بىن ذبيان. هذا 

أ مراء القبائل ال خرى فهام هرم بن س نان و حارث بن عوف يسعيان بتوفيق بني القبيلتني 

و حتمالن اخلسائر النامجة عن احلرب من لك اجلانبني. و أ خريا يتوقف هذا احلرب. و هذا 

ق القصيدة امجليةل من احلال يوافر الإجعاب هائةل لنفسه زهري بن أ ىب سلمى حىت أ نه خيل

 أ جل الثناء الرجلني.
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ىل هرم بن  التارخيية بظهور الشعر املدح لزهري أ عاله, فقد أ وحض أ ن الإجعاب زهري اإ

س نان و حارث بن عوف الذلان قد ينجحان أ ن يتوقفا عن احلرب اذلى وقع خالل العقود 

 القدمية. و اعترب زهري خبريهام بصناعة القصيدة املدحة مهام.

 العنارص اخلارجية . ب

 حياة الشاعر. ٠ب.

زهري بن أ ىب سلمى من بىن غطفان, و نشأ  من عائةل الشاعر.
100
تزوج ربيعة مع  

مراة من بىن حسمي, و اكنت نس هبا من بىن خفر بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان. ودل  اإ

زهري يف وسط القبائل مزينة حول املدينة. مزينة مأ خوذ من امس ابنة لكب بن وبرة و وادلة 

 من معر بن عد.

عبد هللا بن ودل زهري من بىن مزينة و لكن منى زهري, و نشأ  زهري يف املقمي بىن  و 

غطفان يف منطقة جند. بعد وفاة وادله, ظهر زهري كشاعر ل يطلق من التأ ثري املعمل فضلها. 
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و هو وادله ربيعة, عوس بن جحر زوج ال م, و بشامة معه. من الشعراء الثالثة الىت ترىب 

زهري يف خلق الشعر. و روي أ يضا قصائد من الشعراء الثالثة. كام خشص اذلى نشأ  يف 

ةل من الشعراء, مث كرس زهري حياته للشعر.عائ
101
 

قبل مشهور بشعره زهري, أ صاب زهري الهّز يف التوثيق نفسه يف حياته. حىت سأ ل 

زهري اإىل معه, ملاذا زهري يثق نفسه ليجعل الشاعر, فبذكل, ل ن يرث زهري القدرة من 

. و داوم زهري جوهل قبائهل القدمي قبيةل بىن مزينة. حيل أ رسة زهري ل حيد من قبائل أ خرى

الشاعر. أ بوه, ربيعة بن رايح, هو شاعر. معه بشامة بن غدير, و هو شاعر أ يضا. زوج 

وادلته عوس بن جحر شاعرا من بىن متمي. و أ خاه شقيقان خنس و سلمى. شاعرا, ابنه, 

كعب و جبري بن زهري, شاعر اإساليم مشهور بقصيدته. حىت اكن حفيده عقبة بن كعب 
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فبذكل مثل الشعر هو جزء أ سايس من ال رسة. و ورث دامئا يف لك شاعر أ يضا. 

جيل.
102
 

 و الشعر اذلى ستبحث الباحثة يف هذه ادلراسة كام يىل:

 و أ عمل ما يف اليوم و ال مس قبهل     #  و لكنىن عن عمل ما يف غد مع

 رأ يت املنااي خبط عشواء من تصب   #  متته, و من ختطئ يعمر فهيرم

املعروف من دونه عرضه #  يفره و من ل يتق الش مت يش متو من جيعل   

 و من يك ذا فضل فيبخل بفضهل      #  عىل قومه يس تغن عنه و يذمم

 و من يوف ل يذمم و من هيد قلبه    #  اإىل مطمنئ الرب ل يتجمجم

ن يرق أ س باب السامء بسمل  و من هاب أ س باب املنااي ينلنه        #  و اإ

وف يف غري أ ههل    #  لكن محده ذما عليه و يندمو من جيعل املعر   

 و من مل يذذ عن حوضه بسالحه      #  هيدم و من ل يظمل الناس يظمل
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ن خالها ختفى عىل الناس  تعمل.و همام تكن عند امرئ من خليقة      #  و اإ
103

 

من قصيدة أ عىل, اكن زهري هو اثلث حفول الطبقة ال وىل من اجلاهلية, و 

قول, و أ وجزمه لفظا, و أ غزرمه حمكة, و أ كرثمه هتذيبا لشعره.أ عفهم 
104
 

 خلري ىف مجيع الناس. و أ مرا واعمليأ ن  الناس ينبغىالسابقة, من بني قصيدة 

هل ما قدر منه, فيرس هللا  فقراء و املساكنيبتوزيع املال أ و الصدقة لل زهري الناس

يعمل السيئة العمدة, الوعيد اإىل عبد هللا اذلى  الناسماهل. مث هذه القصيدة تعطى 

 الناس كل, أ مر دينناذلمىت أ خذ هللا أ جلنا.  وما وقع يف الغد  يعرف الناسل  و

صالح  كثريا من الفوائد مع متتع ال دب.  الناسنفس ابخلري. هذه القصيدة تعطى ال ابإ

عىن العميق ىف و ىف هذا الشعر أ يضا هل الالكم الطيب و الالكم البس يط و فيه م

 الشعر.
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,نفس المكان
104

   



104 
 

 س يكولوجيا الشاعر ٤.ب

خيلق زهري الشعر  .زهري من أ رسته الشاعر هو وس يةل يف التعمق الشعر

عاما.  ٠٩وقع احلرب بني قبيةل عباس و بىن ذبيان اذلى وقع خالل املدح ل ن 

هذه املعركة تش هتر يداحس و غرباء. و هذا احلال يعطى العجب فوق املعتاد 

سلمى حىت خيلق القصيدة امجليةل ميدح برجلني.لزهري بن أ ىب 
105
لتذكر ال حداث  

احلاسة, يدمي زهري يف معلقته, ل ن زهري يتعجب اإىل حارم بن س نان و حارث بن 

عوف اذلين ينجحان يف الصلح بني قبيلتني يعدوان حواىل س نة القدمية. البذل بني 

 أ مريتني, أ ول كشف زهري يف حولياته.

ة عيطلق من التأ ثري ال ساتيذ فضلها. و هو ربي ظهور زهري كشاعر ل

وادله, و عوس بن جحر من زوج ال م و بشامة معه. من الشعراء الثالثة اذلين 
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يربون يف خلق القصيدة. و روي أ يضا قصائد للشعراء الثالثة. كام خشص اذلى نشأ  

ر يف عائةل من الشعراء. و تكريس حياته للشعر. و هو خيلق الشعر و يعمل الشع

لل خرين. و خصوصا لودليه كعب و جبري. من بني الشعراء اذلين ظهروا يف وقت 

ل ودليه   .Al-Khutaiyyahلحق من نتاجئ تربيته, اإ

بني رواة القصيدة يتحقق أ ن زهري بطيئة يف خلق الشعر. و هذا احلال 

و اختيار )حترير,  لشعر و هو يتبع بعض خطوات: تفكري و جتهزييسبب يف خلق ا

و ابلتاىل, و استند قصيدة لها خبلق  .القصيدة نرشت )اقرأ  قبل امجلهور(قبل 

اذلان يتبعان  Al-Khutaiyyahالقصيدة احلوليات. و هذا احلال ينظر كعب و 

 مذاهبه.

امت معهل يف قوة اللغة و الصياغة, و هناك كثري من اللك الباحثة ختصص

و هو يسعى للبحوث احلقيقية من املعىن ال صىل  ال جنبية )الصعبة( يف قصيدته
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لإزاةل املواد الفعلية. مع قوة العقل و البصرية يف متنيه و خياهل. بشلك عام, ما 

يكشف ليست بعيدة عن واقع ملموس من الطبيعة. و مشلت زهري شاعرا مشهورا 

تسا. و يف عرص اجلاهىل يف التعبري احلمكة و املثل. يف حياته معروف بذاكئه و الإ 

رأ ية موافقا حلياته. مو قف أ دبية, عند من النقاد ال دبية العربية, الىت بنيت بلكمة 

 احلمكة, و لكمة احلكمي املعروف يف عرصه.

بشلك عام, اكنت جممتعة العربية يف عرص اجلاهىل مه يتبعون التصديق 

 ابل صنام. و مع ذكل, زهري بن أ ىب سلمى مضمون فيه شاعر يف عرص اجلاهىل

اذلى يصدق بوجو يوم القيامة, و احلساب )حساب ال عامل(, و التعذيب و 

نتقام. و هذا الشاعر ليس هل فرصة ابلشعور عندما يبعث النىب دمحم صال هللا  الإ

نتقام. كام يف  عليه و سمل. و لكن, صدق الشاعر عن جمئي يوم القيامة و يوم الإ

 بيت الشعر كام يىل:
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 وسمك  #  اخيفى و همام يكمت هللا يعملفال تكمتن هللا ماس يف نف

 يؤخر فيوضع يف كتاب فيدخر  #  ليوم احلساب أ و يعجل فينقم

ذا اكن حصيح هبذه ال بيات الىت نسبت اإىل زهري بن أ ىب سلمى, فبذكل,  اإ

أ نه اكن فرتة واحدة من شعراء اجلاهلية اذلى هل ثقة حنيفة )مس تقمي( و شك عنه 

ادل بعض أ نه ينمتى اإىل الناس اذلين حترمي امخلر )النبيذ عن املعبود ال صنام. و قد ج

أ و املرشوابت الكحولية(, يف حاةل سكر و راهن مع مصري سهم, مث تعيني زهري 

طويةل ال مد, و تويف حنو س نة قبل النىب دمحم صىل هللا عليه و سمل يرفع 

ابلرسول.
106
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 و اخلالصة من س يكولوجيا املؤلف, كام ييل:

بطبيعة احلكمية و الكرمية, مما جيعل أ مواهل مبفيد, و بعيد صف زهري و . ٠

 من املرح اذلى يزيد امجلال يف الشعر زهري.

تأ ثر بشامة و عوس بن جحر مؤثرة كثريا يف تطوير احلياة زهري يف . ٤

ل رجلني املذكورين, طفيل الغنوى هو معمل زهري اذلى  خلق شعره. اإ

صور حالته احمليط هبا, و مشهور يف قصائد ال خالق وصفية اذلى ي

  يتأ ثران عيل التمنية زهري ابعتبارها شاعر.

 شاعرأ حوال البيئة ال   ٠ب.

 . أ . نشأ  زهري يف بيئة الشاعر٠ب. 

قبل مشهور ابلشاعر, أ صاب زهري ابلهّز من ثقة نفسه يف حياته, حىت 

سلفه تسأ ل زهري لعمه, ملاذا مل يعهد نفسه أ ن يكون شاعرا, و ذكل ل نه ورث من 
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يف قدرة قبائل بىن مزينة, حال عائةل زهري اذلى ل ميكن العثور علهيا يف القبائل 

ال خرى. و حياته حول الشعر دامئا. وادله, ربيعة بن رايح هو شاعر. معه, بشامة 

بن الغدير, شاعر أ يضا. زوج وادلته عوس بن جحر, شاعرا من بىن متمي. و شقيقتان 

كعب و جبري, شاعر الإسالم مشهور بقصيدته. خنس و سلمى, شاعران, ابنه, 

حىت اكن حفيده عقبة بن كعب شاعرا أ يضا. مكثل الشعر هو جزء أ سايس من 

ال رسة, و ورثت دامئا يف لك جيل.
107
  

نشأ  زهري يف عائةل الشعر, و منذ الطفوةل يتعمل الشعر من معه اسه بشامة 

يف اجلاهلية, و ال غنياء, و بن الغدير و عوس بن جحر, بشامة هيئة عربية حمرتمة 

حمرتمة بشعبه. و اإىل جانب كونه شاعر, بشامة ذيك أ يضا, و هل موقف مس تقمي, و 

طلب منه أ ن يضع شعبه يف مواهجة خمتلف املشالك, عندما مات, يرث مجيع أ مواهل 
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اإىل عائلته و زهري. اإىل جانب احلصول عىل العقارات, كام ورث زهري قدراهتم 

 ه الكرمية اذلى يعمل بشامة.الشعرية و أ خالق

يف بيئة عائةل زهري. وادله ربيعة, زوج ال م  زهري بن أ ىب سلمىمنى و نشأ  

عوس بن جحرو معه بشامة, و شقيقتان سلمى و اخلنىس, و هام شاعران. و ابلتاىل 

هو مشهور و ذيك ابلإضافة ملوهبته يف الشعرية منذ الطفوةل. اكن جيب أ يضا من 

 العقل النبيةل و احلرف, ذلكل لك من الرأ ية اذلى خرجوه دامئا قبل مجيع شعبه اإىل

جيدا لشعبه.
108
 

 حياة زهري يف حاةل احلرب .ب٠.ب 

عاما بني قبيةل بىن عباس  ٠٩ش زهري يف زمن احلرب الىت اس مترت ملدة عا  

و قبيةل بىن ذبيان. اذلى مشهور ابحلرب داحس و الغرباء. يف هذا احلرب, شارك 
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للتوفيق بني القبيلتني اذلين يقاتلون عليه. يف سعاية الصلح, و قال أ نه يف حماوةل 

يدعو القادة العرب مجلع ال موال لرشاء ثالثة أ لف مجل دلفع الفدية الىت يطلهبا 

واحدة من القبيلتني الىت يمت حماربهتا. أ ما اذلى يضمن التعامل مع الشؤون املالية و 

م بن س نان و حارث بن عوف, مبباركة من هام من قادة العرب اذلين وصفوا هر 

عاما ميكن وقفها. ٠٩هذه الرشاكت, هذا احلرب اذلى ظل مس متر ملدة 
109

 

زهري بن أ ىب سلمى شاعر حاذق يف كتابة حمتوايت قصيدة مدحه. غري أ نه   

ذكيا يف صناعة قصيدة مدحه, و هل أ يضا أ خالق كرمي اذلى ربياه معه بشامة عليه. و 

احلمكة ال خالقية, يدمع ادلوةل يف التمنية زهري ابلشاعر املشهور. خاصة, ابلتاىل, فاإن 

مع قصيدة مدحه موهجة اإىل لك من القادة العرب هو هارم بن س نان و حارث بن 
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عوف اذلان جنحان يف وفق احلرب اذلى مس مترة منذ س نوات. ذلكل, حصل زهري 

 تقدير جيد من شعوبه.
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 الباب الرابع

 الإختتام

 ( اخلالصة٠

شعر املدح لزهري بن أ ىب سلمى بتحليل العنارص ال دبية. حبثت الباحثة أ سلوب 

 فبذكل, خلصت الباحثة كام يىل:

أ ن ال عامل ال دبية يف عرص اجلاهىل يصور عن هيئة احلياة اجملمتع يف ذكل الوقت,  

حيث اكنوا املتعصبني عن قبيلهتم أ و القبائل, حبيث القصائد الىت ظهرت ليست بعيد من 

الفخرية من بني القبائل. و أ ن ال عامل ال دبية يف عرص اجلاهىل مل تكن مبنأ ى عن القمي 

ع فيه الإسالم كحمكة و حث عىل القتال.  كام هو قد وحضت الباحثة الإجيابية اذلى يدف

يف الشعر املدح لزهري بن أ ىب سلمى, أ نه يظهر بسبب احلرب بني قبيةل بن عباس و قبيةل 

بىن ذبيان اذلى قد حدث منذ س نوات عديدة. اكإجياد الشعر املدح املتعلق بنجاح هرم بن 

باركة هذا النجاح, اعترب زهري بن أ ىب سلمى س نان و حارث بن عوف يف وقف احلرب.  مب 
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وعظة عن احلمكة و امل تبحثحمتوايت شعر املدح ام. من بنجاح علهيام بصناعة القصيدة مه

نفروه. بظهور الشعر املدح, جذبت  و أ عامل اخلريب الناس احلس نة, مثل أ مر ادلين عيل

ل دبية امجليةل بفضل الباحثة للبحث هذا الشعر. ل ن نظرت الباحثة كثري من عنارص ا

 ال سلوب امجليةل يف هذا الشعر.

و و ال سلوب.  ل دب يف هذا الشعر يعىن: العاطفة و اخليال و الفكرةعنارص ا

من لك نوع من  مجيةل و رائعة. املدح لزهري بن أ ىب سلمىاكنت العنارص ال دبية يف الشعر 

عامل ال دبية أ سلوب الشعر ك   ناصالع  تؤثر أ ربعة عنارص. ل ن من ال دب ينبغى أ ن يكون

  ه.انيو جامهل و مع

عنارص ال خرى اذلى يعضد عن خلق ال دب احلسن  دبل  غري عنارص ال عىل, ل

ا عنارص ادّلاخلية و عنارص املذكورة املدح لزهري بن أ ىب سلمى. من ل س امي يف الشعر

ال دب املنتاج. من  لهيا العملعنارص اخلارجية. عنارص ادّلاخلية يه العنارص الىت تبىن ع

ختيار عن اللكمة ش متل عىلعنارص ادّلاخلية يف شعر املدح لزهري بن أ ىب سلمى ي  و  اإ
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ر اشعو أ شاكل ال   و التقفية القواىفالعروض و و  ب و الصور اخليالية و الصوائتيل اال س

 . ل فاكروت, و او العالقة بني املعىن و الصو اجلناس و الصوامت,

عنارص ادّلاخلية, خلصت الباحثة عن العنارص ة عن حبثت الباحثة اخلالص

أ ن الشاعر.  بحث عن حياة الشاعر, س يكولوجيا الشاعر و أ حوال بيئةاخلارجية الىت ت 

طبيعة احلكمية و الكرمية, مما جيعل أ مواهل مبفيد, و زهري ب يصف  من بين غطفان, و زهري

. و بعد زهري صف الصفةالناس ي د امجلال يف الشعر زهري. و ل بدبعيد من املرح اذلى يزي

أ حوال البيئة الشاعر هو يعيش يف بيئة احلرب  معرفة الناس الصفة زهري, خلصت الباحثة

و  بوادله ربيعة, فهو شاعرا. و اكن معه شاعرا أ يضا. و بيئة الشاعر. كام حياة الشاعر يبدأ  

ح لزهري بن صار زهري شاعرا مشهورا حبمكة و موعظة احلس نة. و خلق زهري شعر املد

أ ىب سلمى يف حاةل احلرب اذلى يقع منذ س نوات. و ينجح الرجلني بوقف هذا احلرب هام 

سعايهتام بصناعة الشعر املدح علهيام.  هرم بن س نان و حارث بن عوف, و يقدر زهري

عنارص ادّلاخلية و عنارص اخلارجية يف حبث الباحثة, هام متعلقتان. ل ن هذان عنرصين 
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الشعر املدح لزهري بن أ ىب سلمى من انحية عنارص ادّلاخلية و عنارص يمكالن يف حبث 

 اخلارجية يف الشعر

 الإقرتاحات (٤  

احثة يف التعمق ال دب, فضال يف , تيقظت البسابقامن خصائص الشعر زهري 

 شعر املدح لزهري بن أ ىب سلمى لزايدة الفكرة الباحثة و احملب ال دب.حتليل 

املدح لزهري بن  معل البحث يف أ سلوب الشعرالباحثة للقارئ يف الفهم و  ترج

كل, من احملب ال دب ذلمن احلمكة و املوعظة احلس نة.  ةهذه القصيدة كثري  أ ىب سلمى. ل ن

خاصة, و من اذلى يقرأ  هذه الرساةل ليقوم مبضمون هذه القصيدة. و أ خريا ترجو للباحث 

عر املدح لزهري بن أ ىب  معىن من لك العنارص ال دبية يف الشال ىت يف الإس مترار للرتكزي اإىل

يضاح هذه القصيدة و فهمها أ حسن و أ مشل. يك, سابقاسلمى   يس تطيع أ ن يقدر عىل اإ
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