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 الباب األول

 ادلقدمة

 خلفية البحث . أ

نسان الذي يتالفو ادلتخلق دب يكون شاكلة من زلصلة فكرة اإلعمل األ

الشعر . ن ىو الشعرعمل األدب لشكر عند نعمة حىت اآل واحد القارء.لشكر 

منسق لذلك حيصل صيغة  ٍب الكلمةتكوينها،  حديستعمل الكلمت لعنصور أ

عمل الفٍت شاكلة خطة صوتيصف حيضر . العمل الفٍت اليت ديكن خيلق عاطفة

، (KBBI) ُب قاموس اللغة اإلندونيسي الكبَت ٔسحنة ادلوسقي ارتفاع القيمة.

 بيت.ادلصفوفات و  أتليفابإليقاع والبعد والقافية واألدب اليت لغة  متنوعة ىو

خيتلف الشعر عن النثر، ألن الشعر أو الشعر حيتوي على عنصر 

. ُب بيتوُب هناية  بيتموسيقي لو قواعد صوتية ْتيث يكون لو منط ُب كل 

وفًقا  .دراسة األدب العريب، ديكن دراسة ىذه القواعد ُب علم العرود والقواُب

حتتوي اليت   كتابةأو    كالمعن   ىوفإن الشعر أو الشعر العريب  ،شيبأألمحد 

 )قافية أخَتة قواُب)تتبع أسلوب أو إيقاع على الطراز القدًن( و  ْترأو  وزنعلى 
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( وكذلك لتعبَتات الذوق واخليال اليت جيب أن تكون سًت أو توافق هناية اخلط أو

 ٕ.من النثر غالبأكثر 

و اسم ادلنطقة ( أهنيةىي احلافة ) علم العروضوفًقا لغة العلمية فإن 

ىو فرع من العلوم  العروضأن  اصطالحُب  بينما .فطائالواقعة بُت مكة و 

 بينما. لعريبواخلطأ ُب الشعر ا صدقميز ال امرؤحىت  اعدةيناقش مبادئ الق

. وفًقا لإلمام لفظ قفمن الرقبة وىذا يعٍت  سفلوفًقا للغة ىي اجلزء األ ُباو الق

وفًقا دلصطلح قواُب، أيٌب من  ٖبيت.ىناك مجلة واحدة ُب هناية ال ُباو أخفاسي ق

ى وراء العنوق. وُب الوقت نفسو وفقا أ القفية مجعها قواُب الكلمة:

 ٗ.ول متحرك قبل ساكن بينهماأىل إ البيت َتخأالقفية ىي من  :للمصطلحات

اليت ال ديكن فصلها عن بعضها البعض.  علمىو ال قواُبو  العروضعلم 

 وزنالالذي يناقش قواعد  صرفمثل  العروضُب قواعد اللغة العربية، يشبو العلم 

األخَت. لذلك  حركةالذي يناقش  قواُب مثل ضلوأو أصل الكلمة، بينما يشبو 

قواُب مهم جدا ُب الدراسة و حىت يستخدم لقراء و حىت الو  روضدلاذا علم الع

 صناعة الشعر العريب.
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 ادلعدود، احلروفلإلمام خليل، فإن قواُب عبارة عن رلموعة من  تبعاأما 

، جنًبا إىل جنب من قبل حروف ساكن ُب هناية اجلملة، إىل ء احلروف ادلوتبدا

. ىناك مخسة أنواع من اليت وقع من أمام احلروف ادلوت اثنيا رقم مع احلروف

 ُب علم قواُب: البحث

 قواَبال. حروف ٔ

  قواَبال ة. حركٕ

 . متنوعة من القواَبٖ

 قواَبال. أمساء ٗ

 ٘.قواَبال عيب عيب. ٘

 الصلواتمعروف ابسم يرد اجملتمع العربية اليت كانت  شعرواحدة من 

عنوان من إحياء  منصور صدقمن أتليف  الصلواتىو  البدرية الصلوات. البدرية

 أتليفىل البدر" أدر ادلسماة جلية الكدر َب فضائل كتاب "منظومة أىل البال

 .ٙىد جعفر الربجاصلسيالاإلمام 
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للقواُب ألولئك الذين ال يستخدم ديلك خطة اليت موافق الشعر العريب 

عن احلروف  لشعرا فحسب ةحثااصلذب الب بناًء على الباحثة .ترتيب مذكور

ىدف كدراسة   البدرية الصلوات الباحثة ت. اختار البدرية الصلوات ُب احلركاتو 

أن اآلايت  تدالباحثة اعتقو . الصلواتهبذه  اجملتمع يردو  ادلعهدألن ىناك من 

يرد  لكل الشعر  حىت وموسيقى مجيل اجلاذب إيقاعديلك  صلواتُب ىذه ال

 يقرأىا. الذي طفةاديلك مجيلة ُب الع

 لِ ىْ ابِا " يةبدر ال الصلواتلفظ ، أي ُب الشعرُب  ةادلوجود يلةبسبب اجلم

ٍب ديكن ات اختلف عن األخَت. مر  عشر ةالذي يتكرر ثالث " هللاايا رِ دْ با الْ 

ف واحلركات ُب و البحث حتليل قواُب من انحية احلر ىذه  موضوعاستخالص 

 )دراسة العروضية(. البدرية الصلوات

 

 البحثأسئلة  .ب

بحث التم صياغة مشكلة ت، سوموجو لكي يكون ىذا البحث أكثر تركيزً 

 ُب األمور التالية:

 ؟البدرية الصلواتالقواُب ُب  وحركات روفاحلما ىي  .ٔ

 ؟البدرية الصلواتُب  فوائد القواُبما  .2



5 
 

 

 أهداف البحث . ج

 األىداف اليت يتعُت حتقيقها ُب ىذه الدراسة ىي كما يلي:

 .البدرية الصلواتالقواُب ُب  حركاتو  حتليل حروف .ٔ

 .البدرية الصلواتُب  فوائدحتليل  .ٕ

 

 فوائد البحث . د

من ادلتوقع أن تكون الدراسة مفيدة للقارئ، وكذلك ُب ىذه الدراسة. الفوائد 

 ادلتوقعة ُب ىذه الدراسة ىي كما يلي:

 الفوائد النظرية. أ

 لزايدة الفهم عن دراسة قواعد اللغة العربية بعلم القواَب. .ٔ

 إعطاء ادلفاىم عن حتليل كيفية  الشعر من نظرية علم القواُب. .ٕ

 الفوائد التطبيقية . ب

إضافة ادلعرفة وخاصة ُب طلبة اللغة العربية وأدهبا عن حتليل الشعر بقواعد  .ٔ

 العروض والقواُب.

 ديكن استخدمها كمرجع إلْتاث األدب العريب. .ٕ
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 الدرسة السابقة . ه

ُب ْتثهم. قصيدة وحىت  انظمكثَت من الناس ُب دراسة شعرية، استخدم  

وكذلك ُب الدراسة معظمهم شلن يستخدمون حتليل علوم القواُب، إليك بعض 

  الباحثةالدراسات السابقة اليت تستخدم موضوع تنسيق اإليقاع الذي يستخدمو 

 كمرجع ُب إجراء ىذا البحث:

(، أطروحة ، قصيدة بردة إمام البصَتي )حتليل علوم القواُبٖٕٔٓم، حأر  .ٔ

جامعة حسن الدين مكاسار. ُب الدراسة، قام الباحث فقط بتحليل 

 قواُب.الو علم عروض اليت تستخدم ادلعرفة  فيةاقأشكال وأنواع 

ضية و ر اإلمام مشغول بتحليل العلوم الع دمحم فارس، تنسيق شعر الشيخ .ٕ

 والقواُب، أطروحة جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية ُب ماالنج. ُب

وكان  قواُب وعلم عروض أيًضا ادلعرفة  ثالدراسة، استخدم الباح

للموضوع نفس موضوع التنسيق. وما خيتلف ُب ىذه الدراسة ىو عنوان 

 القصيدة ادلستخدمة من قبل كائن البحث.

كان دمحم سبَت، وساير البارودي ُب سلتارات الشعر )ديوان(، أطروحة من  .ٖ

 الباحث. ُب الدراسة، استخدم جامعة سوانن كاليجاغا ُب يوجياكرات
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الوزان أو ْتر، أحرف القافية،  والقواُب لوصف ضأيًضا معرفة عيد العرو 

 .وكذلك العيوب ادلوجودة ُب ديوان البارودي

 

 منهج البحث . ز

البحث . كيفية ابستعمال ادلنهج الوصفي  تخدم ىذه الدراسة حتليلتس

مثل السلوك واإلدراك  ىي الظواىر اليت تعاين منها موضوعات البحث الكيفي

والعمل، بشكل كلي، وعن طريق وصف ُب شكل كلمات ولغة، ُب  واحلافز

البحث النوعي ىو  ٚ.سياق طبيعي خاص واستخدام الطرق الطبيعية ادلختلفة

البحث الذي ديكن استخدامو لفحص حياة الناس، والتاريخ، والسلوك، والوظيفة 

 ٛ.قات القرابةالتنظيمية، والعالقات االجتماعية أو عال

تقرب الوصفي الكيفي، والبحث  تاستخدم الباحثة، لبحثُب أداء ا

أما البحث الوصفي فهو  ٜالوصفي الكيفي ىو البحث ال استخدم األرقام.

شاكلة من أشكل البحث يهدف إيل وصف أو يتصور الظاىرة ادلوجودة، سواء 

 ٓٔالظاىرة الطبيعية أو خددية البشرية.
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 در البياانتامص .ٔ

 :ُب ىذه الدراسة مصادر البياانتما أ

 ساسيةاألالبياانت . أ

من ادلصدر جد تو ىي البياانت اليت  ساسيةاألالبياانت 

مجع البياانت ُب شكل مقابالت  وتقنيات عن طريق منهجاألول 

وفقا  وصةواستخدام أدوات قياس مصممة خص ومالحظات

ُب ىذه الدراسة  ًب احلصول علي البياانت األوىل ٔٔألعدافها.

بعنوان رلموعة مقروات  مباشرة من الكتاب دمحم بن عبد هللا فقيو 

 سبوعية.أيومية و 

 ةنوياالث البياانت. ب

من ادلصدر غَت جد تو البياانت اليت ىي  ةنوياالبيانلت الث

 أما ٕٔ.البياانت توثيق وأرشيف رمسيةمباشرة واليت عادة ما تكون 

ة من عدد ادلراجع اليت حتتوي ُب ىذه الدراس ةنوياالبياانت الث

 اليت السديد ىادلقاالت أو ادلراجع األخر علي مثل اجملالت أو 

 ُب الدراسة.
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 مجع البياانت طريق .ٕ

يتم مجع البياانت هبذه الطريقة مثل ادلؤثرات ادلكتوبة مثل 

ة ُب رلال ينهجية ادلكتبادل ةستخدم الباحثتادلالحظات والكتب. 

البياانت وادلعلومات من الكتب ادلتعلقة ابلبحث. أساليب ادلكتب 

ّتمع البياانت الالزمة من  ةقوم الباحثتدلناقشة حتليل احملتوى. حيث 

ف و من انحية احلر  القواَبحتليل  ةالبياانت األساسية والدراسات الثاني

ضية و ر ابستخدام نظرية العلوم الع البدرية الصلواتواحلركات ُب 

 والقواُب.

 أساليب حتليل البياانت .ٖ

 فهي مكرسة: أما نفدة أساليب حتليل البياانت

موضوع  ةدد الباحثحت: ُب ىذه ادلرحلة الستعدادمرحلة ا .ٔ

البياانت السابقة  معجتو  ةبحث عن الدراستالبحث، و 

 ةادلتعلقة مبوضوع البحث، ويفحص النظرياليت 

ة فعالاللك دت السابقة اليت  ةادلستخدمة ُب الدراس

 هبدف البحث.
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 تعرفتُب ىذه ادلرحلة  ةقوم الباحثتمرحلة التنفيذ:  .ٕ

، وصياغة ادلشكلة واألىداف للدراسةوحتديد ادلشكلة 

 .دراسةُب ال

ُب حتليل  ةبدأ الباحثتمرحلة اإلهناء: ُب ىذه ادلرحلة  .ٖ

 .الدراسةنتائج اختتم 

 

 هيكل البحث . ح

 أجزاء وىي:مخسة  البحث إىل ة ىذاقسم الباحثت

 ،وأسئلة البحث ،األول: مقدمة ُب البحث، حتتوي على خلفية البحث الباب

وىيكل  ،ومنهج البحث ،والدراسات السابقة ،وفوائد البحث ،البحث وأىداف

 البحث.

تعريف علم العروض والقواُب، تعريف ، حيتوي على: اإلطار النظري الباب الثاين:

 .البدرية لصلواتل ادلؤلفسَتة الصلوات البدرية،  اتريخالشعر، 

ُب  البياانت وصف ، والذي حيتوي على حتليللةوصف مسكالثالث:  الباب

علم ب احلروف واحلركة البدرية يتصل إىل الصلواتتعريف  .البدرية الصلوات

 القواُب.
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الباب الرابع: عروض وحتليل البينات، والذي حيتوي علي عروض وحتليل 

 البينات.

قواُب ُب ال احلروف وحركةاخلالصة، حيتوي ملخص حتليل  :الباب اخلامس

البدرية. الصلوات

  


