الفصل األول
أساسية البحث
أ .مقدمة
فن العربية األول ،وأكثر فنون القول ىيمنة على التاريخ األديب
الشِّـعـُْـر ُّ
عند العرب لسهولة حفظو وتداولو ٔ.الشعر ىو كالم يقصد بو الوزن والقافية و
يعرب عن األخيلة البديعية ٕ.للشعر أثر كبَت يف تاريخ احلياة اإلنسانية وال يستطيع
أحد أن ينكر ما افادىا بنغامتو السحرية اجلميلة و موسيقاه الناطقة ادلؤثرة  ،و
إذا كان العلم يعطينا مددا نافعا و فوائد جليلة فإن الشعر مينحناىبة أعظم شرفا،
وذلك ألنو يفتح علي أرواحنا النوافذ ادلغلقة فيصلها باحلياة الىت ذبرى أمامها
والنور الذى ينتشر حوذلا ،مث ىو يعرض أمام أنظارنا اجلمال اذلاجع يف الكون
ٖ
رللوا يف أهبى حللو ،ذلك اجلمال الذي ىو زىرة احلياة و فتنتها.
ّ
انتشر الشعر عند العصر األموي ،كان الشعراء يف ىذا العصر كثَتة.
شعراء ىذا العصر ممن خلصت عربيتهم واستقامت ألسنتهم ومل ميت ّد اليهم
اللحن ٗ.و من أشهر شعراء ىذا العصر كعب بن زىَت واخلنساء و احلطيئة و
حسان ابن ثابت والنابغة اجلعدي و عمر ابن أيب ربيعة و األخطل و الفردزق
وجرير والكميت و مجيل و نصيب و الراعي و ذو الرمة.
ذوالرمة ىو غيالن بن عقبة بن مسعود بن حارثة بن عمرو بن ربيعة بن
ملكان بن عدي بن عبد مناة بن ّأد بن طاخبة بن إلياس بن مضر .يكٌت أبا
الرمة يف حدود عام  ٚٚللهجرة .وتويف ذو
احلارث ،و ذوالرمة لقب .ولد ذو ّ
1زلمد عبد العزيز الكفراوي ،الشعر العرب بُت اجلمود و تطود( ،لبنان :مكتبة هنضة احلنا ،الطبعة الثالثةٜٔ٘ٛ ،م) ص.ٚ :
Mas’an Hamid. Ilmu Arudh dan Qawafi (Surabaya:Al Ikhlas. 1995) hal 13

3شوقي ضيف ،يف الًتاث و الشعر و اللغة( ،القاىرة :دار ادلعارف )ٜٔٛٚ ،صٖ-ٕ :
4أمحد اذلامشي ،جواىر األدب( ،بَتوت :دار الكتب العلميةٜٜٔٙ ،م) صٖٜٖ :

1

2

الرمة سنة  ٔٔٚللهجرة ٘.وىو يف حدود األربعُت من عمره .و كان ذو الرمة
ّ
كثَتا ما يأيت احلضر فيقيم بالكوفة و البصرة وكان طفليا .يعد ذوالرمة مصدرا من
الرمة الشاعر
مصادر الشعر القدمي و اللغة ،وكان ذكي الفؤاد ملما بالدقائق .ذو ّ
الرمة أحد عشاق العرب ادلشهورين
يف عصر األموي .و أشعاره كثَتة .وكان ذو ّ
ٚ
بذلك ٙ.قال أبو عمرو بن العالء :فتح الشعر بامرى القيس و ختم بذي الرمة.
كان ذو الرمة مدور الوجو حسن الشعر جعدىا أقٍت أنزع خفيف العارضُت
أكحل حسن الضحك مفوىا إذا كلمك أبلغ الناس يضع لسانو حيث يشاء.
وعلم العروض مهم جدا .العروض ىو صناعة يعرف هبا صحيح أوزان
العريب و فاسدىا وما يعًتيها من زحافات و علل ٛلعلم العروض ،الذي
الشعر ّ
يدرس موسيقى الشعر العريب ،أمهية كبَتة يف الثقافة األدبية والشعرية حيتاج إليها
الدارسون والقراء للشعر العريب عامة والشعراء والنقاد بصفة خاصة .صحيح أن
معرفة علم العروض ال زبلق شاعرا وال موىبة ،ولكنها تساعد على كشف
ادلواىب والقرائح وتنميتها ،وعلى تذوق أرىف وأعمق للفن الشعري ،وىي
تشكل عدة حمليب ىذا الفن وفهمو وتذوقو وإبداعو.
ومن تلك ادلذكورة ظهر أن ىذا البحث مهم .و حبثت الباحثة ىذا
البحث ،و قدمت الباحثة ىذه الرسالة لكلية اآلداب يف اللغة العربية وأدهبا
جبامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية ربت العنوان الوزن العروضي و

الرمة "إذا نحن قايسنا".
تغييراته في شعر ذي ّ
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ب.أسئلة البحث
أما أسئلة البحث اليت سوف رباول الباحثة اإلجابة عليها فهي:
الرمة "إذا حنن قايسنا"؟
ٔ .ما الوزن العروضي يف شعر ذي ّ
الرمة "إذا حنن قايسنا"؟
ٕ .و ما أنواع تغيَتات الوزن العروضي يف شعر ذي ّ
ج .أهداف البحث
أما األىداف اليت يسعي ىذا البحث إىل ربقيقها فهي ما يلي:
الرمة "إذا حنن قايسنا"
ٔ .معرفة الوزن العروضي يف شعر ذي ّ
الرمة "إذا حنن قايسنا"
ٕ .معرفة أنواع تغيَتات الوزن العروضي يف شعر ذي ّ
د .أهمية البحث
تأيت أمهية ىذا البحث مما يلي:
ٔ .إن الوزن العروضي يف شعر ذي الرمة من حيث العناصر األدبية مما يعٍت أن
دراستها سوف تؤدي إىل اكتشاف و معرفة ما فيها من الفن و األدب و
اجلمال.
ٕ .إن دراسة الوزن العروضي يف شعر ذي الرمة سوف تساعد علي اكتشاف
الرسائل القرانية فيها وىي أىم اىداف األسالب القرانية.
ه .توضيح المصطلحات
توضح الباحثة فيما يلي ادلصطلحات اليت تتكون منها صياغة عنوان ىذا البحث
 ،وىي :
ٔ  .الوزن  :ىو حاصل تكرار اجلوزء شعري .وإمنا مسي ذلك حبرا ألنو يوزن
بو ما ال يتناىي من الشعر دبا يعًتف منو.
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العريب و فاسدىا
ٕ .العروض  :ىو صناعة يعرف هبا صحيح أوزان الشعر ّ
ٜ
وما يعًتيها من زحافات و علل.
ٓٔ
ٖ .الشعر  :ىو كالم يقصد بو الوزن والقافية ويعرب عن األخيلة البديعية.
الرمة  :امسو غيالن بن عقبة بن مسعود بن حارثة بن ربيعة بن
ٗ .ذو ّ
ٔٔ
ملكان بن عدي بن عبد مناة بن ّأد بن طاخبة بن إلياس بن مضر.
ولد ذو الرمة يف حدود عام  ٚٚللهجرة ٕٔ.و يعد ذو الرمة مصدرا من
ملما بالدقائق  ،حىت
مصادر الشعر القدمي واللغة  ،و كان ذكي الفؤاد ّ
إن جريرا و الفرزدق كانا حيسدانو .تويف ذوالرمة سنة  ٔٔٚللهجرة ،وىو
يف حدود األربعُت من عمره ٖٔ.ىو الشاعر يف العصر األموي
و .تحديد البحث
لكي يركز حبثو فيما وضع ألجلو وال يتسع إطارا و موضوعا فحددتو الباحثة يف
ضوء ما يلي :
الرمة "إذا حنن قايسنا"
ٔ .إن موضوع الدراسة يف ىذا البحث ىو شعر ذي ّ
الذي يتكون من ٔ٘ ابيات.
الرمة "إذا حنن قايسنا" علي عناصرىا
ٕ .إن ىذا البحث يركز يف شعر ذي ّ
األوزان العروضية و تغيَتاهتا  ،منها الزحاف و العلل.
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ز .الدراسات السابقة
الرمة "إذا حنن
ال تدعي الباحثة أن ىذا البحث ىو األول يف دراسة شعر ذو ّ
قايسنا" ،فقد سبقتة دراسات يستفيد منها و يأخذ منها افكارا .و تسجل
الباحثة يف السطور التالية تلك الدراسات السابقة هبدف عرض خريطة
الدراسات يف ىذا ادلوضوع و إيراز النقاط ادلميزة بُت ىذا البحث وما سبقة من
الدراسات:
ٔ .تغيَتات الوزن العروضي يف القصيدة "ادلساء احلزين" أليب القاسم الشايب
(أمحد فكرى أمر اهلل ٓٓٔ )Aٕٜٛٔٓسنة ٖٕٔٓم .ويف ىذا البحث
حبث عن أنواع تغيَتات الوزن العروضي يف القصيدة "ادلساء احلزين" أليب
القاسم الشايب.
ٕ .األوزان العروضي و تغيَتاهتا يف نظم الضياء الالمع للحبيب عمر بن زلمد
بن الشيخ بن أيب بكر سامل باعلوي (علي منصور ٖٔٔٓٗٓٔٓ)A
سنة ٕٓٓٛم .ويف ىذا البحث حبث عن التغيَتات يف األوزان العروضية
اليت وقعت يف نظم الضياء الالمع.
ٖ .األوزان العروضية وتغيَتاهتا يف شعر احلطيئة (سيت ميمونة
ٕٖٓٓٗٓٔٓ )Aسنة ٕٓٓٛم .ويف ىذا البحث حبث عن األوزان
العروضية ادلوجودة يف شعر احلطيئة.
ٗ .تغيَتات األوزان العروضيية و القافيية يف القصيدة احملمدية للبوصَتي (
يوسف أرسندي  )Aٕٓٔٓٚٓٓٚسنة ٕٔٔٓم .ويف ىذا البحث حبث
عن تغيَتات األوزان العروضية و عناصر القافية يف القصيدة احملمدية
للبوصَتي.
الحظت الباحثة أن ىذه البحوث األربعة تناولت تنوع الوزن العروضي و تغيَتاتو
يف شعر الشعراء ادلختلفة .واألول تغيَتات الوزن العروضي يف القصيدة "ادلساء

5

احلزين" أليب القاسم الشايب ،و الثاين األوزان العروضي و تغيَتاهتا يف نظم الضياء
الالمع للحبيب عمر بن زلمد بن الشيخ بن أيب بكر سامل باعلوي ،والثالث األوزان
العروضية وتغيَتاهتا يف شعر احلطيئة ،و الرابع تغيَتات األوزان العروضيية و القافيية يف
القصيدة احملمدية للبوصَتي .وىذه البحوث األربعة التساوي بالبحث الذي ستبحثو
الباحثة ,فإن ادلوضوع الذي تبحثو الباحثة ىو شعر ذي الرمة "إذا حنن قايسنا".
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