الباب األول
ادلقدمة
أ .خلفية البحث
عمل األدب يكون شاكلة من زلصلة فكرة اإلنسان الذي يتالفو ادلتخلق
لشكر القارء .واحد عمل األدب لشكر عند نعمة حىت اآلن ىو الشعر .الشعر
يستعمل الكلمت لعنصور أحد تكوينهاٍ ،ب الكلمة منسق لذلك حيصل صيغة
العمل الفٍت اليت ديكن خيلق عاطفة .عمل الفٍت شاكلة خطة صوتيصف حيضر
سحنة ادلوسقي ارتفاع القيمةُ ٔ.ب قاموس اللغة اإلندونيسي الكبَت (،)KBBI
ىو متنوعة األدب اليت لغة ابإليقاع والبعد والقافية وأتليف ادلصفوفات وبيت.
خيتلف الشعر عن النثر ،ألن الشعر أو الشعر حيتوي على عنصر
موسيقي لو قواعد صوتية ْتيث يكون لو منط ُب كل بيت وُب هناية بيتُ .ب
دراسة األدب العريب ،ديكن دراسة ىذه القواعد ُب علم العرود والقواُب .وف ًقا
ألمحد أشيب ،فإن الشعر أو الشعر العريب ىو عن كالم أو كتابة اليت حتتوي
على وزن أو ْتر (تتبع أسلوب أو إيقاع على الطراز القدًن) و قواُب (قافية أخَتة

Arham, Skripsi Qasidah Burdah Imam Al Busayri, (Makassar: Skripsi Universitas
Hasanuddin, 2010), 2.

1

1

2

أو توافق هناية اخلط أو سًت) وكذلك لتعبَتات الذوق واخليال اليت جيب أن تكون
أكثر غالب من النثر.

ٕ

وف ًقا لغة العلمية فإن علم العروض ىي احلافة (هنية) أو اسم ادلنطقة
الواقعة بُت مكة وطائف .بينما ُب اصطالح أن العروض ىو فرع من العلوم
يناقش مبادئ القاعدة حىت امرؤ ميز الصدق واخلطأ ُب الشعر العريب .بينما
القواُب وف ًقا للغة ىي اجلزء األسفل من الرقبة وىذا يعٍت لفظ قف .وف ًقا لإلمام
أخفاسي قواُب ىناك مجلة واحدة ُب هناية البيت ٖ.وف ًقا دلصطلح قواُب ،أيٌب من
الكلمة :القفية مجعها قواُب أى وراء العنوق .وُب الوقت نفسو وفقا
للمصطلحات :القفية ىي من أخَت البيت إىل أول متحرك قبل ساكن بينهما.

ٗ

علم العروض وقواُب ىو العلم اليت ال ديكن فصلها عن بعضها البعض.
ُب قواعد اللغة العربية ،يشبو العلم العروض مثل صرف الذي يناقش قواعد الوزن
أو أصل الكلمة ،بينما يشبو قواُب مثل ضلو الذي يناقش حركة األخَت .لذلك
دلاذا علم العروض و القواُب مهم جدا ُب الدراسة و حىت يستخدم لقراء و حىت
صناعة الشعر العريب.
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أما تبعا لإلمام خليل ،فإن قواُب عبارة عن رلموعة من احلروف ،ادلعدود
بداء احلروف ادلوت ُب هناية اجلملة ،إىل من قبل حروف ساكن ،جنبًا إىل جنب
مع احلروف رقم اليت وقع من أمام احلروف ادلوت اثنيا .ىناك مخسة أنواع من
البحث ُب علم قواُب:
ٔ .حروف القواَب
ٕ .حركة القواَب
ٖ .متنوعة من القواَب
ٗ .أمساء القواَب
٘ .عيب عيب القواَب.

٘

واحدة من شعر العربية اليت كانت يرد اجملتمع معروف ابسم الصلوات
البدرية .الصلوات البدرية ىو الصلوات من أتليف منصور صدق إحياء من عنوان
الكتاب "منظومة أىل البدر ادلسماة جلية الكدر َب فضائل أىل البدر" أتليف
اإلمام السيد جعفر الربجاصلى.ٙ
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الشعر العريب ديلك خطة اليت موافق للقواُب ألولئك الذين ال يستخدم
ترتيب مذكور .الباحثة بناءً على اصلذب الباحثة فحسب الشعر عن احلروف
واحلركات ُب الصلوات البدرية .اختارت الباحثة الصلوات البدرية كدراسة ىدف
ألن ىناك من ادلعهد واجملتمع يرد هبذه الصلوات .والباحثة اعتقدت أن اآلايت
ُب ىذه الصلوات ديلك إيقاع اجلاذب وموسيقى مجيل حىت يرد لكل الشعر
ديلك مجيلة ُب العاطفة الذي يقرأىا.
بسبب اجلميلة ادلوجودة ُب الشعر ،أي ُب لفظ الصلوات البدرية " ِابا ْى ِل
الْبا ْد ِرااي هللا" الذي يتكرر ثالثة عشر مرات اختلف عن األخَتٍ .ب ديكن
استخالص موضوع ىذه البحث حتليل قواُب من انحية احلروف واحلركات ُب
الصلوات البدرية (دراسة العروضية).

ب .أسئلة البحث

كيز وموجو ،ستتم صياغة مشكلة البحث
لكي يكون ىذا البحث أكثر تر ً
ُب األمور التالية:
ٔ .ما ىي احلروف وحركات القواُب ُب الصلوات البدرية؟
 .2ما فوائد القواُب ُب الصلوات البدرية؟
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ج .أهداف البحث
األىداف اليت يتعُت حتقيقها ُب ىذه الدراسة ىي كما يلي:
ٔ .حتليل حروف وحركات القواُب ُب الصلوات البدرية.
ٕ .حتليل فوائد ُب الصلوات البدرية.

د .فوائد البحث
من ادلتوقع أن تكون الدراسة مفيدة للقارئ ،وكذلك ُب ىذه الدراسة .الفوائد
ادلتوقعة ُب ىذه الدراسة ىي كما يلي:
أ .الفوائد النظرية
ٔ .لزايدة الفهم عن دراسة قواعد اللغة العربية بعلم القواَب.
ٕ .إعطاء ادلفاىم عن حتليل كيفية الشعر من نظرية علم القواُب.
ب .الفوائد التطبيقية
ٔ .إضافة ادلعرفة وخاصة ُب طلبة اللغة العربية وأدهبا عن حتليل الشعر بقواعد
العروض والقواُب.
ٕ .ديكن استخدمها كمرجع إلْتاث األدب العريب.
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ه .الدرسة السابقة
ُب دراسة شعرية ،استخدم كثَت من الناس نظما وحىت قصيدة ُب ْتثهم.
وكذلك ُب الدراسة معظمهم شلن يستخدمون حتليل علوم القواُب ،إليك بعض
الدراسات السابقة اليت تستخدم موضوع تنسيق اإليقاع الذي يستخدمو الباحثة
كمرجع ُب إجراء ىذا البحث:
ٔ .أرحم ،ٕٖٓٔ ،قصيدة بردة إمام البصَتي (حتليل علوم القواُب) ،أطروحة
جامعة حسن الدين مكاسارُ .ب الدراسة ،قام الباحث فقط بتحليل
أشكال وأنواع قافية اليت تستخدم ادلعرفة علم عروض والقواُب.
ٕ .دمحم فارس ،تنسيق شعر الشيخ اإلمام مشغول بتحليل العلوم العروضية
والقواُب ،أطروحة جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية ُب ماالنجُ .ب
أيضا ادلعرفة علم عروض و قواُب وكان
الدراسة ،استخدم الباحث ً
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
جامعة سوانن كاليجاغا ُب يوجياكراتُ .ب الدراسة ،استخدم الباحث
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أيضا معرفة عيد العروض والقواُب لوصف الوزان أو ْتر ،أحرف القافية،
ً
وكذلك العيوب ادلوجودة ُب ديوان البارودي.

ز .منهج البحث
تستخدم ىذه الدراسة حتليل كيفية ابستعمال ادلنهج الوصفي .البحث
الكيفي ىي الظواىر اليت تعاين منها موضوعات البحث مثل السلوك واإلدراك
واحلافز والعمل ،بشكل كلي ،وعن طريق وصف ُب شكل كلمات ولغةُ ،ب
سياق طبيعي خاص واستخدام الطرق الطبيعية ادلختلفة ٚ.البحث النوعي ىو
البحث الذي ديكن استخدامو لفحص حياة الناس ،والتاريخ ،والسلوك ،والوظيفة
التنظيمية ،والعالقات االجتماعية أو عالقات القرابة.

ٛ

ُب أداء البحث ،الباحثة استخدمت تقرب الوصفي الكيفي ،والبحث
الوصفي الكيفي ىو البحث ال استخدم األرقام ٜ.أما البحث الوصفي فهو
شاكلة من أشكل البحث يهدف إيل وصف أو يتصور الظاىرة ادلوجودة ،سواء
الظاىرة الطبيعية أو خددية البشرية.
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ٔ .مصادر البياانت
أما مصادر البياانت ُب ىذه الدراسة:
أ .البياانت األساسية
البياانت األساسية ىي البياانت اليت توجد من ادلصدر
األول عن طريق منهج وتقنيات مجع البياانت ُب شكل مقابالت
ومالحظات واستخدام أدوات قياس مصممة خصوصة وفقا
ألعدافهاً ٔٔ.ب احلصول علي البياانت األوىل ُب ىذه الدراسة
مباشرة من الكتاب دمحم بن عبد هللا فقيو بعنوان رلموعة مقروات
يومية وأسبوعية.
ب.البياانت الثانوية
البيانلت الثانوية ىي البياانت اليت توجد من ادلصدر غَت
مباشرة واليت عادة ما تكون البياانت توثيق وأرشيف رمسية ٕٔ.أما
البياانت الثانوية ُب ىذه الدراسة من عدد ادلراجع اليت حتتوي
علي مثل اجملالت أو ادلقاالت أو ادلراجع األخرى اليت السديد
ُب الدراسة.
Saifuddin Azwar, Metode Penelitiam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 36.
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ٕ .طريق مجع البياانت
يتم مجع البياانت هبذه الطريقة مثل ادلؤثرات ادلكتوبة مثل
ادلالحظات والكتب .تستخدم الباحثة ادلنهجية ادلكتبية ُب رلال
البياانت وادلعلومات من الكتب ادلتعلقة ابلبحث .أساليب ادلكتب
دلناقشة حتليل احملتوى .حيث تقوم الباحثة ّتمع البياانت الالزمة من
البياانت األساسية والدراسات الثانية حتليل القواَب من انحية احلروف
واحلركات ُب الصلوات البدرية ابستخدام نظرية العلوم العروضية
والقواُب.
ٖ .أساليب حتليل البياانت
أما نفدة أساليب حتليل البياانت فهي مكرسة:
ٔ.

مرحلة االستعدادُ :ب ىذه ادلرحلة حتدد الباحثة موضوع
البحث ،وتبحث عن الدراسة وجتمع البياانت السابقة
اليت ادلتعلقة مبوضوع البحث ،ويفحص النظرية
ادلستخدمة ُب الدراسة السابقة اليت دتلك العالفة
هبدف البحث.
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ٕ.

مرحلة التنفيذ :تقوم الباحثة ُب ىذه ادلرحلة تتعرف
وحتديد ادلشكلة للدراسة ،وصياغة ادلشكلة واألىداف
ُب الدراسة.

ٖ.

مرحلة اإلهناءُ :ب ىذه ادلرحلة تبدأ الباحثة ُب حتليل
اختتم نتائج الدراسة.

ح .هيكل البحث
تقسم الباحثة ىذا البحث إىل مخسة أجزاء وىي:
الباب األول :مقدمة ُب البحث ،حتتوي على خلفية البحث ،وأسئلة البحث،
وأىداف البحث ،وفوائد البحث ،والدراسات السابقة ،ومنهج البحث ،وىيكل
البحث.
الباب الثاين :اإلطار النظري ،حيتوي على :تعريف علم العروض والقواُب ،تعريف
الشعر ،اتريخ الصلوات البدرية ،سَتة ادلؤلف للصلوات البدرية.
الباب الثالث :وصف مسكلة ،والذي حيتوي على حتليل وصف البياانت ُب
الصلوات البدرية .تعريف الصلوات البدرية يتصل إىل احلروف واحلركة بعلم
القواُب.
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الباب الرابع :عروض وحتليل البينات ،والذي حيتوي علي عروض وحتليل
البينات.
الباب اخلامس :اخلالصة ،حيتوي ملخص حتليل احلروف وحركة القواُب ُب
الصلوات البدرية.

