
 

 

 الفصل األول

 مقدمةال
 الفصل األول  : خلفية البحث

الشعر هو شكل من أشكال العمل األديب املقدم يف مونولوج ، باستخدام كلمات مجيلة 
ختتلف  .طريق اإللقاء ، واجملاس ، والقوايف واإليقاعاتيتم حتديد مجال الشعر عن  وغنية باملعىن

وأما    (E.Kosasih,2008). ثروة املعىن املوجودة يف الشعر عن تلك املستخدمة يف احلياة اليومية
( أن الشعر هو التعبري ٤: ٣١٤٢، Arhamيف  ٥: Tarigan٤٨٩١عند واتس دنتون )يف 

 فية وموزونة.اخلرسان والفين من العقل البشري يف لغة عاط

الشعر يف اجملتمع العريب احلديث يسمى بشعر. الكلمة "شعر" لغة مشتقة من الكلمة 
ْعُر ُهَو   "شعر" أو "شعر" مبعين "عرف وأدرك". وأما اصطالحا، وفقا للدكتور علي بدري، اَلشِّ

. وأما احلميد ) الشعر هو كالم ( عرف شعر ٤٢-٤١: ٤٨٨٥َكاَلٌم َمْوُزْوٌن َقْصًدا ِبَوْزٍن َعَريبٍّ
 . يقصد به الوزن والقافية ويعرب عن األخيلة البديعة

عر شالأساسيا، الشعر العريب من حيث الشكل ينقسم إىل ثالثة أنواع، األول، و 
امللتزم/التقليدي وهو الشعر الذي يلتزم بالوزن والقافية. والثاين، الشعر املرسل/املطلق، أي 

عر احلري يلتزم بالوزن و القافية. والثالث الشعر منثور/الشالشعر الذي يلتزم بتفعيلة ولكن ال 
 (.٤٢: ٤٨٨٥وهو الشعر الذي ال يلتزم بقواعد الوزن والقافية )محيد،

ولكن إذا نظر أيضا إىل فهم الشعر السابق، وصف الشعر الذي يتفق بفهم الشعر أقربه 
ض و ة الشعر هو علم العرو هو الشعر امللتزم/التقليدي. وأما إحدى الدراسات املناسبة لدراس

القوايف. هذا العلم مهم جدا للشخص أوالكاتب الذي يريد أن يقرأ ويؤلف الشعر العريب، 
 وخاصة الشعر العريب امللتزم أو الشعر العريب التقليدي.



 
 

 

كما  األديب العريب الذي يكشف عن عادة العرب عموما هي سعيد يف أن يتألف 
 (.٤١: ٤٨٨٥الشعر )محيد،

الشعر العريب التقليدي هدف أو فن يف كل شعر. الشاعر لديه أهداف معينة  كان يف 
يف تاليف الشعر، وتطور الغرض أو احملتويات الواردة يف الشعر دائما من عصر واحد إىل عصر 

 آخر، فمحتوياته تدور حول مشاكل خمتلفة وفقا حلالة وظروف ذلك العصر.

احدى األشعار العربية يف اجلاهلية، الذي يهدف إىل مشاكل املدح والغزل واهلزاء واحلكم 
 (. ١٤: ٤٨٨٥واألمثال و احلماسة والرثاء والفخر والوصف و اإلعتذار )محيد،

بنية الشعر العريب امللتزم لديها خصائص مميزة اليت جتعل هذا العمل األديب له قيمة فنية. 
ج لشعر العريب التقليدي هو أن له منوذج الوزن والقافية يف كل بيت. منوذ إحدى القيم الفنية ل

العروض يبحث عن الكتابة العروضية والتقطيع والوحدة الصوتية والوحدة العروضية )التفعيلة( 
ومنط الوزن، والوزن )البحر(، الزحاف والعلة. وأما القافية تبحث عن الصوت من آخر البيت 

 الكلمة واحلروف وحركة احلروف واسم وعيوب القافية. الشعري الذي يشمل شكل

أحد الشعر العريب املشهور جبمال أبياته هو الشعر الشنفرى الذي جيمع يف خمتارات 
الشعر أو الديوان. الشعر الشنفرى هو نوع من األدب العريب التقليدي شعرا أو الشعر الذي 

 ألفه الشنفري. 

 تطبيق علم العروض و القوايف.تله احد بيت الشعر الشنفرى  اهذا مه

 َدِعْييِنْ َوقُ ْوِلْ بَ ْعُد َماِشْئِت ِإنَّيِنْ * َسيُ ْغَدى بِنَ ْعِشي َمرًَّة َفْأَغيَّبُ 

 َخَرْجَنا فَ َلْم نَ ْعَهْد َوقَ لَّْت َوَصاتُ َنا * ََثَانَِيٌة َما بَ ْعَدَها ُمتَ َعتَّبُ 



 
 

 

ان ف فخر نفسه الذي كاملوضوع من هذا الشعر هو الفخر. الشنفري يف شعره وص
ينجح يف قهر احلرب. الشنفري املعروف بروبن هود من العرب أسعد وأفخر إذا كان يأخذ 

 نفسه أن أصيب يف حرب للدفاع عن الضعفاء.

 البيت من هذا الشعر يظهر إىل الفخر يف نفسه كأنه احلاكم.

 الشعر فقطع كما يلي. ايف البيت من هذ عروض والقافيةملعرفة ال

َيب ُ َسيُ غْ  َفا _ ُءَغي ْ  َدِعْييِنْ _ َوقُ ْولِْيَبْع_ ُدَماِشْء _ تِِإنْ َنيِنْ  وْ َدى _ بِنَ ْعِشْيَمْر _ رَتَ ن ْ

//١/١// ١/١/١// ١/١// ١//١// ١/١// ١/١/١// ١/١// ١//١ 

ُلنْ  فَ ْعوُلنْ  َمَفاِعُلنْ  ُلْن  فَ ُعْوُلنْ  َمَفاِعُلنْ  فَ ُعوُلنْ  َمَفاِعي ْ  فَ ُعوُلنْ  َمَفاِعي ْ

  

 َخَرْجَنا_ فَ َلْمَنِعَهْد_َوقَ ْلَلْت_ َوَصاتُ نَا ََثَاينْ_ يَ تُ ْنَماَبْع_َدَهاُمْت_تَ َعْتَتبُ وْ 

//١/١// ١/١/١// ١/١// ١//١// ١/١// ١/١/١// ١/١// ١//١ 

ُلنْ  فَ ُعوُلنْ  َمَفاِعُلنْ  ُلنْ  فَ ُعوُلنْ  َمَفاِعُلنْ  فَ ُعوُلنْ  َمَفاِعي ْ  فَ ُعوُلنْ  َمَفاِعي ْ

  احلشو  العروض  احلشو  الضرب

 الشطر األول )الصدر( الثاين )العجز( الشطر 

مرتني يف  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن هذه القصيدة حبر الطويل، وزن حبر الطويل هو
شطري أبياهتا، عروضه وضربه كلها مقبوضة ألهنا حذف اخلامس الساكن، وحشوه بعضها 



 
 

 

صله مفاعيلن مث حذف اخلامس الساكن من سبب وضة ألهنا حذف اخلامس الساكن. أمقب
 صارت مفاعلن.اخلفيف "ي" 

َيبُ ْو" )/وأما القافية يف هذه القصيدة تتكون  ( وأصلها ١//١من القافية بعض الكلمة: "َغي ْ
َيبُ ْو والكلمة "  ْو.َعْتَتب ُ ( أصلها تَ َعتَُّب وصارت ١//١)/ َعْتَتبُ ْو"هو الكلمة أَغيَُّب فصارت ءَغي ْ

وي، أي احلرف "ب" تسمى بالرا حرف ألن رويها حرف الباء الىت تبىن عليها القصيدة البائية.
ل، تسمى بالوص "ومث حرف "  الذي يشكل القصيدة وعموما يكون يف آخر بيت الشعر.

ردف، مث "ي" قبل الراوي تسمى بالأي حرف اللني "و" املشبعة بسبب مطالب حركة الراوي. 
قبل الراوي. وأما الضمة على حرف "ب" الراوي تسمى باجملرى، وهو وهي حرف اللني يقع 

 حركة حرف الراوي املطلق. مث حركة السكون على "ي" اليت تقع قبل الردف، تسمى باحلذو.
 وأمسائها هي املتدارك ألهنا اجتمع فيها بني ساكنيها وحتركان.

عروض عد علم الجعل الشعر الشنفري موضوعا للبحث عن احلل ملشكلة استخدام قوا
والقوايف يف الشعر العريب. ونتيجة البحث تظهر عدد شعرا اليت ليس هلا منط يناسب قواعد 
علم العروض والقوايف وخاصة الشعر العريب احلديث احلاضر. لذلك، إهتمت الباحث بالبحث 

 أكثر عن استخدام قواعد علم العروض والقوايف يف الشعر الشنفري. هذا بسبب وجود التآزر
 بني علم العروض والقوايف جبمال هذا الشعر.

 الفصل الثانى  : تحديد البحث
جلعل هذا البحث أكثر تركيزا و توجيها، فتحدد صياغة املشكلة الرئيسية يف البحث اليت 

 تدور حول األمور التالية:

 الشنفرى؟ ديوانهي املوضوعات الواردة يف  ما .٤

 ؟الشنفرىماهي أشكال العروض والقافية يف ديوان  .2



 
 

 

 

 الفصل الثالث  : أغراض البحث
 األهداف اليت ينبغي حتقيقها يف هذا البحث على النحو التاِل:

 الشنفرى. الديوانوضوعات الواردة يف معرفة أنواع امل .٤

 الشنفرى.الديوان عروض املستخدمة يف شرح أشكال و أنواع القافية وال .٣

 الفصل الرابع  : فوائد البحث
املتوقع أن توفر الفوائد أو املسامهات يف بعض األمور، وكذلك يف كانت الدراسة من 

 هذا البحث. وأما الفوائد املتوقعة يف هذه الدراسة على النحو التاِل:

هذه الدراسة من املتوقع أن توفر املعرفة والعلوم يف األدب العريب التقليدي، وكذلك  .٤
 و القوايف.اكتساب اخلربة يف حتليل بنية الشعر بنهج علم العروض 

هذه الدراسة تسعى إىل أن تكون مصدرا مرجعيا مقارنا على نتائج األعمال األدبية  .٣
 العربية التقليدية، وخصوصا الشعر العريب يف دراسة علم العروض و القوايف.

هذا البحث ميكن أن يوفر املعلومات عإلضافية ومرجعا لألكادمييني، وخاصة طالب  .٢
دراسة والقوايف لتعلم وتطوير املعرفة يف الشعر العريب ب األدب العريب يف مادة العروض

 علم العروض و القوايف.

 مادة مرجعية للبحث التاِل وخاصة يف األدب يف اللغة العربية. .4

 



 
 

 

 الفصل الخامس  : دراسة السابقة
اقرتحت الباحثة يف هذا البحث الكتب املتعلقة باملوضوع أو الطريقة املستخدمة يف 

 صبحت مرجعا من الفكرة يف إمتام هذا البحث. ومن املراجع األدبية:الدراسة ألهنا أ

اليت كتبها أمحد واردين )اجلامعة اإلسالمية احلكومية سونان غونونغ جايت  الرسالةأوال، 
( حتت العنوان "أشكال وأنواع علموضوعات يف خمتارات الشعر لإلمام ٣١٤٥باندونغ عام 

احلداد". هذه الرسالة تبحث عن أشكال و أنواع املوضوعات الواردة يف خمتارات الشعر لإلمام 
أشكال وأنواع املوضوعات الواردة يف خمتارات الشعر لإلمام احلداد.  احلداد باهلدف إىل معرفة

الطريقة املستخدمة يف هذا البحث هي طريقة التحليلي الوصفي والطريقة البنيوية. يستخدم 
الوصفي التحليلي لتقدمي حملة عامة عن أنواع البحر و القافية وأما الطريقة البنيوية للكشف عن 

 يف البحر والقافية.املوضوع أساسا على تصن

( حتت ٣١٤٢ثانيا، الرسالة اليت كتبها أرحام )جامعة حسن الدين ماكاسار، عام 
العنوان "قصيدة الربدة لإلمام البوصريي حتليل علم القوايف". هذه الرسالة تبحث عن استخدام 

طريقة  مأشكال وأنواع القافية يف قصيدة الربدة لإلمام البوصريي. يف حبثه، كان املؤلف يستخد
االستماع واملالحظة يف مجع البيانات، هذه الطريقة تساوي الطريقة اليت تستخدمها الباحثة 
اآلن يف مجع البيانات يف هذه الدراسة. والفرق، هذه الرسالة جتمع وحتلل البيانات من حيث 

 القافية، وأما الباحثة تبهث عنها مع العروض.

اندونغ، عة اإلسالمية احلكومية سنن غونونغ جايت بثالثا، الرسالة اليت كتبها رمحة )اجلام
( حتت العنوان "العروض والقافية يف قصيدة فلي أليب نواس". هذه الرسالة تبحث عن ٣١١١

العروض والقافية من القصيدة فلي من الشعر أليب نواس. هذا البحث يهدف إىل الكشف 
قافية من ضرب ومن حيث العن شعره حيث البحر والتغيريات اليت حتدث يف العروض و ال

 أنواعها واألمساء الواردة فيها. والطريقة املستخدمة فيها هي الوصفي التحليلي.



 
 

 

 مضموهنا اويتسلكن ، و بينها وبني هذا البحثهلا اختالف واضعه الرساالت السابقة 
 املستخدمة، وهي العروض و القوايف. تهايف الطريق

تارات اليت تستخدم نفس املوضوع، وهو خم لباحثة مل جتد نتائج األحباثولذلك عند 
الشعر الشنفري، وأما الطريقة والدراسة املستخدمة املساوية وجدهتا الباحثة كثرية جدا، ومنها 

 هذه الرساالت الثالثة املذكورة.

 الفصل السادس  :  أساس التفكير
 الشنفرى هو اللقب لثابت بن جابر أو ثابت بن أوس. وهو مشهور بالشاعر غليظ

الشفتني بسبب ذكائه يف تاليف شعره. الشنفرى بن أوس ألف أبيات شعره حنو حياته اجلديدة 
سالكا، وخمتلف مع الشعراء اآلخرين يف عصورهم الذين كانوا يكتبون الشعر عن احلب يف 

 املقدمة، فكان الشنفرى يقرتحه عن املغامرة وجهد حياته.

، وهو يوان نتائجا من تأليفات الشنفرىالشعر للشنفرى مجع يف خمتارات الشعر أو الد
 الشعر من الشعر العريب التقليدي أو امللتزم الذي يتعلق بقواعد الوزن والقافية.

بيتا. منط الشعر  ٣7١قافية أو فصل الشعر و  ٤٤وعموما، هذه املختارات تتكون من 
 لقوايف.ا املختلف يف كل أبيات مثري جدا لالهتمام به ألن يبحث عنه بدراسة العروض و

الشعر يف اجملتمع العريب احلديث يسمى بشعر. الكلمة "شعر" لغة مشتقة من الكلمة 
ْعُر ُهَو   "شعر" أو "شعر" مبعين "عرف وأدرك". وأما اصطالحا، وفقا للدكتور علي بدري، اَلشِّ

. وأما احلميد ر هو كالم الشع( عرف شعر ٤٢-٤٨٨٥:٤١) َكاَلٌم َمْوُزْوٌن َقْصًدا ِبَوْزٍن َعَريبٍّ
 .يقصد به الوزن والقافية ويعرب عن األخيلة البديعة



 
 

 

الشعر العريب يف اجلاهلية، أو يسمى بالشعر العرب امللتزم لديه أهداف أو موضوع حنو 
مشاكل املدح والغزل واهلزاء واحلكم واألمثال احلماسة والرثاء والفخروالوصف و اإلعتذار 

 (.١٤: ٤٨٨٥)محيد، 

ال متيل فكرة الشعراء دائًما إىل أن  .الفكرة الرئيسية للشاعر يف شعرهموضوع الشعر هو 
 لذلك ، سيكون موضوع الشعر املنتج خمتلًفا .تكون هي نفسها ومن احملتمل أن ختتلف

(E.Kosasih,2008:36).  

مدعوم اجلوانب الصوتية يف الشعر ليس فقط للحصول على التأثري الشعري سجعيا، 
يب جلماِل وزنيا صوتيا، وحلنيا، وتزامنيا. لذلك، باإلضافة إىل السجعي، ترتولكن أيضا التأثري ا

الكلمات يف أبيات الشعر تثري الصوت العروضي واللحين اجلميلة مثل األغنية. هذا هو الذي 
يعرف باسم العروض. والعروض يف اللغة هو االختالف صعودا وهبوطا، طوال قصريا لينا 

 (.٣١٤١:٤٤١، Nurgiyantoroيف  ١١: ٣١٤٣، Pradopoوغليظا يف الكالم املرتب )

بينما يف العربية، مصطلح العروض أو الوزن يف كثري من األحيان يناسب بالعروض. كلمة 
 العروض بالوزن فَ ُعول، هي صيغة مؤنثة. لغة، العروض تعين "الطريقة الصعبة"، والناحية و

عروض تعين ل اليت يصعب ترويضه. والوالسحاب الرقيقة و اإلب اخلشبة املعرتضة وسط البيت
 (.٣١٤٥:7أيضا مكة ألهنا تقع يف املنتصف )املأمون، 

هدف الدراسة من هذا العلم هو الشعر العريب التقليدي أو امللتزم، أي الشعر العريب 
( أضاف إىل ٤٨٨٥:٩٢الذي ال يزال ملزما مع منوذج الشعر )الكالم املوزون(. مسعن محيد )

 فيد لتسهيل الشخص يف قراءة نصوص األدب القدمي أو الشعر العريب القدمي.أن علم العروض ي

ومن قواعد علم العروض؛ الكتابة العروضية، وهي أ( الصيغة اليت تصف وحدة العروض 
(. ب( التقطيع وهي تقطيع أبيات الشعر جزءا جزءا ٨١: ٤٨٨٥وتنغيم الشعر )محيد،



 
 

 

وت أو الوحدة الصوتية، وهي أصغر (. ج( وحدة الص٤٨٨٤:٢)التفعيالت( )حمفوظ، 
الصوت الذي ينشأ بسبب وجود سلسلة احلركات والسكون على كلمة العربية )املأمون، 

(. د( وحدة العروض أو التفعيلة. التفعيلة هي جزء من األبيات اليت تتكون من ٣١٤٥:٤٥
قا لنموذجها فعدة وحدات الصوت لغين أغنية الشعر. التفعيلة لغة تعين تقطيع أبيات الشعر و 

(. و اصطالحا، هي الشعر الذي يتألف من ٤٨٨٥:٤١7إىل عدة أجزاء. )مسعن محيد، 
عدة وحدات الصوت وفقا لنموذج الشعر. ه( مفتاح الوزن أو البحر، وهو جمموعة حلقات 

حبرا، ولكن أضافها اإلمام أخفاس  ٤٥جزء بشكل الشعر. وفقا لإلمام خليل، أن أنواع البحر 
( ;و( الزحاف هو تغيريات معينة يف احلروف ٤١: ٤٨٨٤حبرا )حمفوظ، ٤٤ت واحدا، فصار 

الثانية من السبب، سواء كان سبب اخلفيف أو سبب الثقيل بغري الزم. الزحاف ينقسم إىل 
اثنني، الزحاف البسيط و الزحاف املزدوج. ز( العلة، أي تغيري الوزن يف السبب أو الوتد أو  

 (، اخل.٩٥: ٣١٤٥وض والضرب )املأمون،كليهما. مكان العلة يف العر 

وليس فقط جانب العروض املرتبط بالشعر وجانب القافية أيضا يدور هاما يف جعل 
الشعر مجيلة. القافية يف القاموس للغة اإلندونسية الكبري هي تكرار الصوت املتقطع، سواء يف 

ي القوايف وهي لعربية هبيت السجع أو يف آخر بيت السجع املقارب. بينما يف قواعد العلوم ا
لغة مشتقة من الكلمة القافية مجعها قوافني مبعين اجلزء اخللفي من الرقبة أو مؤخر العنق، وأما 

"القافية هي آخر كلمة يف أبيات الشعر اليت حتسب ابتداء من احلرف آخر البيت  :اصطالحا
 (.٤٨٨٥:٤٨٣يد، إىل احلروف احملركة قبل احلروف السكينة بني احلرفني احملركني" )مح

 

 

 



 
 

 

 بعض قواعد القافية اليت جيب مراعاهتا على الشاعر، منها:

( القافية تنقسم إىل أربعة أنواع ٤٨٨-٤٨٨٥:٤٨٩وفقا حلميد ) كلمات القافية .1
و  ،كلمة وبعض كلمة، و  كلمة واحدة  ، والكلمة، على النحو التاِل: بعض الكلمات

 .كلمتني

احلروف  ٤حيلل أكثر تفصيال من ( ٣٤٤-٤٨٨٥:٤٨٨محيد ) حروف القافية .2
 املستخدمة يف علم القوايف:

 الراوي، وهو احلروف اليت تشكل القصيدة وعموما يكون يف هناية الشعر. .أ

 .الوصل، أي حرف اللني املشبع ملطالب الراوي أو يف ه الضمري بعد الراوي .ب

 اخلروج وهو حرف اللني من حركة  ه الوصل .ج

 الردف، أي املد قبل الراوي .د

 التأسيس، وهو األلف قبل الراوي وبني حرف األلف والراوي حرف آخر. .ه

 الدخيل، وهو حرف القافية بني التأسيس والراوي. .و

  ، وهي:٤ حركة القافية .3

 اجملرى، وهو حركة الراوي املطلق (أ

 النفاذ، وهو حركة ه الوصل (ب

 احلذو، وهو حركة احلرف قبل الردف (ت

 اإلشباع، وهو حركة الدخيل (ث



 
 

 

 كة قبل التأسيسالرس، وهو احلر  (ج

 .التوجيه، وهو احلركة قبل الراوى املقيد (ح

 إمسا، وهي: ٥( القافية يف بيت لديها ٣١١-٤٨٨٥:٣٢٥وفقا حلميد ) اسم القافية .4

حركة و )احلروف احملركة( املرتتبة بني  ١املتكاوس، وهو القافية اليت تتكون من  .٤
 الساكنني.

 املرتتبة بني الساكنني.حركة  ٢املرتاكب، وهو القافية اليت تتكون  .٣

 املتدارك، وهو القافية اليت تتكون من حركتني املرتتبني بني الساكنني. .٢

 املتواتر، وهو القافية اليت فيها حركة بني الساكنني .١

 املرتادف، وهو القافية اليت جيتمع حرفينها الساكنني.  .5

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 والعروض والقوافي فى ديوان الشنفرىفى البحث الموضوعات ر أساس التفكيصورة 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ديوان الشنفرى

 العناصر الدخلية

 الموضوع  العروض القافية

أجناس الموضوع والعروض 
 والقافية فى ديوان الشنفرى



 
 

 

 

 طريقة و خطوات البحثالفصل السابع  : 

 طريقة البحث .٤

ي. طريقة البحث هي طريقة التحليلي الوصفطريقة حتليل البيانات املستخدمة يف هذا 
التحليلي الوصفي هي طريقة التحليل اليت تعرض احلقيقة منهجية حىت جتعل سهلة فهم 
وإستنتاج هدفها للحصول على صورة حقيقية عن املوضوع الذي تبحث به الباحثة 

(Dharminto ،يف  ٣١٤١Arham ،تستخدم هذه الطريقة للحصول على ٣١٤٢:٢٢ .)
 ة الكاملة على استخدام املوضوع والقافية والعروض يف خمتارات الشعر للشنفري.الصور 

 خطوات البحث .٣

 مصدر البيانات .أ

يعقوب  بقلم د. إميل بديع ىالبيانات يف هذه الدراسة تؤخذ مباشرة من الديوان الشنفر 
صفحة ومقسمة  ٤٤٨. تتكون من ٤٨٨٤بالعنوان "ديوان الشنفرى". بريوت: دار الكتاب.

إىل أحد عشر قافية )فصال(، وهي قافية الباء والتاء واجليم والذال والراء والعني والفاء والكاف 
 والالم وامليم مث النون.

 نوع البيانات  .ب

عبرت هو البيانات النوعية، أي البيانات اليت ت ا البحثنوع البيانات املستخدم يف هذ
 ( . ٤٣:٣١٤7،Aininلفظية وحتليلها بدون استخدام طريقة التحليل اإلحصائي )

نوع البيانات يف هذا البحث هو أبيات الشعر الواردة يف خمتارات الشعر الشنفرى. هذه 
أبيات الشعر، وهي  ٣7١ البيانات مقسمة إىل أحد عشر قافية )فصال( و تتكون من حواِل



 
 

 

أبيات الشعر وقافية  ٥أبيات الشعر وقافية اجليم  ٢٤أبيات الشعر وقافية التاء  ٤٢قافية الباء 
أبيات الشعر وقافية الفاء  ٢أبيات الشعر وقافية العني  ٤٨أبيات الشعر وقافية الراء  ٤١الذال 

بيتا و  ٤١بيتا وقافية امليم  ٤٨أبيات الشعر وقافية الالم  ١أبيات الشعر وقافية الكاف  ٣٣
 أبيات الشعر. ٤٤قافية النون 

 طريقة جمع البيانات .ج

الطريقة اليت تستخدمها الباحثة يف مجع مصادر البيانات يف البحث األديب هي طريقة 
اإلستماع باستخدام وطريقة املالحظة. طريقة اإلستماع تستخدم لالستماع إىل كل ما قرئ يف 

املراجع وفقا ملشكلة البحث وأما طريقة املالحظة مستخدمة لكتابة املعلومات األدب املتنوع  أو 
 ذات الصلة بالبحث.

 وأما مرحلة مجع البيانات يف هذه الدراسة، هي:

 قراءة املوضوع الذي سوف تبحث الباحثة عنه، وهو خمتارات الشعر للشنفرى. .٤

 قمي.إعادة كتابة الشعر الشنفرى وفقا للنص األصلي إىل النص الر  .٣

 مارك وسجل األشياء املهمة وفقا ملشاكل البحث. .٢

 حتليل البيانات بتطبيق النظريات املتصلة. .١

 الفصل الثامن  :  تحليل البيانات
حتليل هذه البيانات باستخدام الطريقتني. أوال، الطريقة البنيوية، تستخدم هذه الطريقة 

لم العروض. الطريقة املستخدمة هي طريقة علتحليل ومعرفة املوضوع الوارد يف البيانات. ثانيا، 
 تستخدم هذه الطريقة لتحليل و حتديد القافية والعروض  يف الواردة البيانات.



 
 

 

 الفصل التاسع  :  النتائج 
 وكانت االستنتاجات إلجابة األسئلة الواردة يف صياغة املشكلة أساسا على البيانات.

 الفصل العاشر  :  منهجية الكتابة
 البحث، استخدمت الباحثة يف هذه الدراسة املنهجية على النحو التاِل:لسهولة 

الفصل األول املقدمة، حيتوي هذا الفصل على خلفية املشكلة وصياغة املشكلة وأهداف 
البحث وفوائد البحوث مراجعة األدبيات واإلطار التفكريي وطريقة وخطوات البحث اليت 

اج يقة مجع البيانات وحتليل البيانات واالستنتتشمل مصدر البيانات ونوع البيانات وطر 
 ومنهجية الكتابة.

 الفصل الثاين دراسة النظرية، حيتوي هذا الفصل على النظريات اليت تتعلق بعلم العروض
 و القوايف.

 الفصل الثالث البحث، حيتوي على حتليل البيانات.

 الفصل الرابع االختتام، حيتوي على االستنتاجات واالقرتاحات.

 

 


