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 الباُب األّولُ 

 مقّدمة  

 فية البحثخل .أ

ديوان عبد هللا ابن العجالن النهدي هو جمموعة األشعار من الشاعر اجلاهلي 
( ابن عبد األهب ابن عامر ابن كعب ابن ه ٥٠/م ٥٧٤عبد هللا العجالن النهدي )

  زوجة سبه ابن هند ابن زيد ابن ليط ابن أسود ابن أسلم ابن احلاف ابن قدح الذي له 
وامسه هند املطيع. وهي مكرمة عند قومها. قيل أن شعره ال حيبه أهل اجلاهلية. واخلالصة  

  سنة حبضر موت.هند من قوهه اليت عاشت معه سبعنيزوجة مما قالوا يف خربته أن له 

يوجد ثالثة   األلف، ويف قسم اءبالو األلفيوجد قسمان كبريان يف شعره قسم 
عشر شعرا وأبياهتا املختلفة  اليت تتضمن زوجته هند وغريها. مث فسم ب يوجد ستة  
أشعار وأبياهتا املختلفة كذلك. وجمموع شعر عبد هللا ابن العجالن تسعة عشر شعرا 

 ر وأبياهتا املختلفة املقسمة إىل عدة قافية. ومائة ومثانون بيت شع

حصل الباحث على عدة أنواع مضمون الشعر من مائة وسبعني بيت شعر يف 
ديوان عبد هللا ابن العجالن هي الندم، احلزن، األمل الذي أمله عبد هللا ابن العجالن 

 ابن  النهدي. وجد الباحث املشكلة اليت تسبب ظهور أشعار احلزن يف ديوان عبد هللا
 .العجالن كما هو يبدو يف بيت الشعر

 َوقَ ُلْوا : َلْن تَ َناُل الدَّْهَر فَ ْقًرا. ١

 ِإَذا َشَكَرْتَك نِْعَمَتَك الَوِحْيدُ    

 فَ َيا نََدًما نَِدْمُت َعَلى رِزَام  . ٢

 َوُُمِْلِفِه, َكَما ُخِلَع الَعتُ ْودُ    
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عبد هللا ابن العجالن النهدي ( ملا :ت  ٢٤٠قال أبو فرج األصفحين يف الغاين )
أمسك زوجته هندا أال تطلق ووعده أن يقدرها ولكن الطالق وقع مث أنشد ذاك الشعر. 
ويبدو من الكلمات املستخدمة يف الشعر أن املوضوع الندم على ذهاب زوجته. وذلك  

 ء من أربعة عناصر يف بنية البيت. جز 

كل شعر يف ذلك ديوان. مثال   سوى اخللفية، إذا حبث حبثا يوجد أربعة نقاط يف
 آخر شعر اإلعجاب أو تعبري حبه هلند كما املصور يف هذا الشعر: 

 ِإيِنِ َوماَ َمَر ِِبْلُفرْيِق َوَما . ١

 قَ ْرقَ َر ِِبجْلَْهَلَتنْيِ 

 ِمْن َشَعر َكاْلَغِلْيِل يُ ْلَبُد ِبلْ . ٢

 ىَقْمِل, َوَما َماَر َمْن َدم  َسِربِ 

 النَِّسْيِك حُيَْفُز ِِبلْ  َواْلِعْْتِ ِعْْتِ  .٣

 بُْدِن حلََلِِ اإْلْحرَاِم َوالنُُّصبِ    

 َقْد َطَل َشْوِقي َوَعاَدينْ طََرِب  .٤

 ِمْن ذِْكِر َخْود  َكرِْْيَِة النََّسبِ    

 َغرَاَء ِمْثُل اهلِْاَلِل ُصْوَرهُتا  .٥

 أَْو ِمْثُل ِتْثَاِل ُصْورَُة الَذَهبِ    

القدمي يبدو أن عبد هللا أعجبته هند حىت كأن مسكها مثل مسك يف البيت 
 النجم. وعرب حماسن هند اليت أعجبت عبد هللا.
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هنالك مزااي اليت أعجبت الباحث من أجل هذا البحث منها ندر حبث هذا 
ديوان ألنه ال يشتهر يف إندونيسيا خاصة لذلك يرجو الباحث بوجود هذا البحث يكون  

يف تعميق هذا ديوان. والثاين إمجال املوضوع  من هذا ديوان حكاية  أول خطة لباحثني 
احلب، وهذا املوضوع رغبه كثري من الناس صغريا كبريا أو غنيا فقريا. والثالث هذا ديوان  

 ديوان اجلاهلي اإلسالمي يعين أنه عاش يف زمانني مها زمان اجلاهلية وزمان اإلسالم.

ن جهة مفردات صعبة للباحث  إجيادها يف يوجد النقصان يف هذا ديوان منها م
املعجم. ون جهة تركيب الكلمات اليت صعب ترجيمها إىل اللغة اإلندونيسية. ويوجد  

 كثري من الشعر الناقص أو ْيكن قصر هذا الشعر.

وبناء على تلك اخللفية، يبحث الباحث عن خلفية سبب ظهور الشعر يف بنية 
 املوضوع:  الشعر الداخلي بتقريب البنيوية حتت

 بنية الشعر الداخلي يف ديوان عبد هللا ابن العجالن النهدي 

 ) املنهج البنيوي( 
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 حتديُد البحث . ب

 بناء على البيان املؤقت فهذا البحث له مشكالت كاآليت:

 كيف كان موضوع الشعر يف ديوان عبد هللا ابن العجالن النهدي؟ .١

 العجالن النهدي؟كيف كان ذوق كل شعر يف ديوان عبد هللا ابن  .٢

 كيف كانت النغمة يف ديوان عبد هللا ابن العجالن النهدي؟ .٣

 ؟كيف كانت األمانة املضمونة يف ديوان عبد هللا ابن العجالن النهدي .٤

 

 أهداف البحث .ج

بناء على املشكالت السابقة فهذا البحث يقصد جواب تلك األسئلة ِبلطريقة 
 اآلتية: 

 هللا ابن العجالن النهدي معرفة موضوع الشعر يف ديوان عبد  .١

 معرفة ذوق الشعر يف ديوان عبد هللا ابن العجالن النهدي .٢

 معرفة نغمة الشعر يف ديوان عبد هللا ابن العجالن النهدي .٣

 يمعرفة أمانة الشعر يف ديوان عبد هللا ابن العجالن النهد .٤

 

 البحث  فوائد . د

 . يالتطبيق وفائدةالنظري  فائدةيف هذا البحث مها  فائداتن توجد 

 النظريفائدة .١

لتطبيق منوذج البحث البنيوي على اشعر العرب اجلاهلي اجملموع يف ديوان  .أ
 عبد هللا ابن العجالن النهدي. 
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لزايدة املعلومات والفهم يف البنية خاصة على البنية الداخلية يف مصنفات  .ب 
 أداب الشعر العرب اجلاهلي.

 يالتطبيقفائدة .٢

الشعر العرب اجلاهلي يف ديوان عبد هللا ابن   زايدة البيان املْتجم ومضمون .أ
 العجالن النهدي عامة لباحثني القادمني.

اقْتاحا ألفكار اجملتمع العامل الذي له رغبة يف عمق علم األداب، ومن ِبب  .ب 
 األوىل نظرية البنيوية وتطبيقها على الشعر اجلاهلي.

قسم اللغة ( يف S.Hum) امعية األوىلهذا البحث معمول لنيل درجة اجل .ت 
 . العربية وأداهبا ِبجلامعة اإلسالمية احلكومية سوانن غنونج جايت بندونج 

 

 الدراسات السابقة . ه

ال شك فيه أن قد سبق كثري من البحوث يف شعر العرب جاهليا كان أم 
معاصرا. والتايل مثال البحوث يف الشعر اجلاهلي لتكون فارقا بني هذا البحث والبحوث 

 اآلخر.

نس   ا غ   زال يف جمل   ة نو  راثءوالش   عر وه   و  ع( ال   ذي درس ن   و ٢٠١٢)م ور مه   ين     .١
للحض   ارة احل   رب الش   عر الراثئ   ي واحل   ب يف الثقاف   ة "بعن   وان  ٢الع   دد ٩اجملل   د 

مم ا أس فر ع ن اس تنتاجات يف ش كل " )دراس ة اإلجتم اع األدب(العربية اجلاهلية
والش   عر الن   اتج ، ة ي    االنس   جام ب   ني الظ   روف االجتماعي   ة لام   ة العربي   ة اجلاهل 

سواء يف شكل ال راثء ألهن م ترك وا ليموت وا م ن احل رب أو حيب ون احلماس ة لل دفاع 
 .عن القبيلة

س المية احلكومي ة ، س وانن جون ونج ( ، طال ب يف اجلامع ة اإل٢٠١٤ورداين ) .٢
، قس  م اللغ  ة العربي  ة وآداهب  ا ، كلي  ة اآلداب والعل  وم اإلنس  انية ،  ونجج  ايت ِبن  د
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املواض   يع وأش   كال "عن   وان البح   ث بالش   عر إلم   ام احل   داد  ارات مخت    حبثال   ذي 
 إلمام احلداد".الشعر الشعر يف ُمتارات 

س    المية احلكومي    ة ، س    وانن يف اجلامع    ة اإل ة( ، طالب     ٢٠١٥) س    يت عائش    ة .٣
ة اآلداب والعل   وم ، قس   م اللغ   ة العربي   ة وآداهب   ا ، كلي     ونجج   ايت ِبن   دجون   ونج 

املواض  يع "عن  وان البح ث وم بكلث  بنا حبثتمخت  ارات الش عر ألم  ر اإلنس انية ، ال يت
 .(املنهج البنيوي)وم "كلثبنا ألمروأشكال الشعر يف ُمتارات الشعر 

قس   م اللغ   ة  ( ط   الب س   نن جون   ونج ج   ايت ِبن   دونج٢٠١٥أص   دقا)ه )حي     و  .٤
س    انية ال    ذين درس    وا الش    عر بعن    وان العربي    ة وآداهب    ا بكلي    ة األدب والعل    وم اإلن

 نظر البنيوية البحتة(.) "لدوي هرياينتو "حتليل شعر موزارت 

طالب   ة يف جامع   ة ( ٢٠١٧دي   وي ) ى البح   ث وس   لوب مماث   ل م   ن قب   لأج   ر  .٥
األداب  ، قس   م اللغ   ة العربي   ة وآداهب   ا ، كلي   ة س   وانن جون   ونج ج   ايت ِبن   دونج

ادي    ة والش    عر ال    داخلي للنس    اء البني   ة امل"عن    وان البح    ث عل   وم اإلنس    انية ، بوال
 ديدي سوهندار".ل

ولك  ن م  ع أش  ياء ُمتلف  ة م  ن قب  ل مت تنفي  ذ البح  ث ال  ذي ك  ان ه  و نفس  ه تقريب  ا  .6
جامعة اإلسالمية احلكومية سوانن جونونج جايت من  ة( طالب٢٠١٧فضيلة )
عن    وان لي    ة األداب والعل    وم اإلنس    انية بقس    م اللغ    ة العربي    ة وآداهب    ا بك ِبن    دونج
 شعر اجلاهليللخنساء".الشعر الداخلي يف  بنية"البحث 

م  ن جامع  ة اإلس  المية ( طال  ب ٢٠١٧برض  وان ) الش  عربنيةي  تم البح  ث ع  ن  .٧
لي ة األداب قسم اللغة العربية وآداهب ا بكجايت ِبندوجن جونونجن انو س احلكومية
فيالش    عر  والق    وايف الداخلي    ة ةاملادي      بني    ة"العن    وان البح    ث اإلنس    انية ب والعل    وم

 .) دراسة بنيوية( "بن اثبتاسن حلجااحل

قلي  ل ج  دا م  ن ، ك  ان هن  اك  ٢٠١٧-٢٠١٢انطالق  ا م  ن البح  ث الس  ابق م  ن 
ر ما ْيك ن للمؤل ف أن . بقدِبلشعر اجلاهلياألحباث حول البنيوية ، وخاصة مع موضوع 
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البحثي  ة ال  يت تع  ود إىل س  ت س  نوات يف كلي  ة األدب خاص  ًة  ي  رى ويه  تم بعن  وان الرس  االت 
كث  ريا ، ال غ  ري  الش  عر أم  ا ِبلنس  بة قس  م اللغ  ة العربي  ة وآداهب  ا يف إج  راء مزي  د م  ن ال  رواايت. 

الق   ادمني ، أن لب   احثني لم   ؤلفي م   ن أم   ل كب   ري . الش   عر أو الش   عر اجل   اهليالبح   ث س   يما 
ون ه ال ي زال هن اك الكث ري م ن األرق ام ال يت مل  يهل ااجل  سوا بعمق أكثر الش عر أو الش عر يدر 

 .يتم حتليلها

 

 اإلطار الفكري  . و

 بنية الشعر .١

عبارة عن سلسلة من الوحدة اليت تضم ثالث أفكار أساسية أي وح دة  بنية هيال
 ةكامل   بني  ة  ال أوال، ه  و أنِ األفك  ار وفك  رة التح  ول، وفك  رة وض  ع نفس  ه )التنظ  يم ال  ذايت(. 

 بني  ةتض  من الت. اثني  ا، بني  ةق  ف عل  ى أج  زاء الش  كل وح  دة خ  ارج التك  ن أن ِتللجول  ة. ال 
عل ى تنفي ذ إج راءات التحويلي ة ،  ةق ادر  ة. البني ةبت  ك ن اثتمل  بني ةفكرة التحول، مبع   أن ال

،  انفس  ه ةي   ت  نظم البنمبع    أن ت  تم معاجل  ة امل  واد اجلدي  دة م  ع وخ  الل اإلج  راءات. اثلث  ًا ، 
مبع      أن البني    ة ال تتطل    ب مس    اعدة ، أو مس    اعدة خارجي    ة يف ح    د ذاهت    ا للتحق    ق م    ن 

 (.١٢١: ٢٠١٣، برادوبوا )إجراءات التحويل اخلاصة هب

التفص يلية  إىل تفكيك ووصف العالقات الشاملة واملتكاملة و هدف التحليل البيني
الت داخل ب ني مجي ع عناص ر وأعم ال األدبي ة ال يت تن تج مع ًا و  العالق ةوالعميقة قدر اإلمك ان 

التحليل اإلنش    ائي ل    يذ جمم    وع ه   ذه العناص    ر ، عل    ى س    بيل املث    ال ، ال املع     الش    امل.
 ،الداخلي    ة القافي    ة النهائي    ة،و والقافي    ة والطن    ني، اجلن    اس، منح    االت  ع    دديكف    ي س    رد 
 ْيك    ن ش    يء أي م    ع معكانواعاملص    طلحااتلفخمة، والكناي    ة، واالس    تعارة، وقلباجلمل    ة،

ام املق  دم م  ن مجي  ع ه  ذه األع  را  إىل أه  م ش  يء ه  و ِبلض بط اإلس  هف  ي الش  عر. ه اعتب ار
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املع      الكل    ي ، يف عالقاهت    ا وت    داخلها ، وأيض    اً ب    ني املس    توايت الص    وتية واملورفولوجي    ة 
 (.١٠6: ٢٠١٥، تيووالنحوية والداللية )

الشعر هو السبب الذي يسمح للتجربة. كل جتربة فردي ة ه ي يف الواق ع ج زء فق ط 
هيك  ل  ال  ذلك ، جي  ب أن يفه  م الش  عر يف الواق  ع عل  ى أهن   مم  ا ْيك  ن أن يق  وم ب  ه الش  عر. 

نبغ     ي اخلل     ط ب     ني فك     رة القواع     د واملع     ايري الكالس     يكية واألخالقي     ة أو يللمع     ايري ، ال ي
جيب فهم القاعدة كقاعدة ضمنية جيب استقا)ها من كل جتربة فردية لادب ، . السياسية

 (.١٩٩٣، برادوبووتشكل معاً العمل األدب البحت ككل )

، ف   ان األش   ياء ال   يت نراه   ا م   ن خ   الل  (٢6: ١٩٩٥)ج. ولوي   و وفق   ا هلريم   ان 
اللغ  ة ال  يت تظه  ر يف الش  عر نس  ميه البني  ة املادي  ة للش  عر. يس  مى تقلي  داي ش  كل أو لغ  ة أو 
ص  وت. يف ح  ني أن املع    ال  وارد يف الش  عر ال  ذي ال ْيكنن  ا جتربت  ه مباش  رة ، يس  مى البني  ة 

م   ن عناص   ر أص   غر  يس   مى ه   ذان العنص   ران بني   ات ألهن   ا تتك   ون. الداخلي   ة أو بني   ة املع    
  ج. ولوي  وتعم  ل مع  اً عل  ى بن  اء الوح  دة كهيك  ل. س  يتم اس  تخدام ه  ذا ال  رأي م  ن هريم  ان 

 جلوانوان حممد. كأساس نظري يف مناقشة بنية الشعر

 

 البنية الداخلية للشعر .٢

املع       أو البني     ة الداخلي     ة ( "١٠6: ١٩٩٥يس     مي إ. أ. ريتش     اديف )ولوي     و، 
ج   وهر الش   عر. هن   اك أربع   ة عناص   ر للج   وهر الش   عري ، أي موض   وع، ش   عور كِبعتباره   ا  

. ْيك  ن حتقي  ق النغم  ات واملش  اعر يف "الش  اعر، نغم  ة أو موق  ف الش  اعر للق  ار  والرس  الة
 .موضوع الشعر

  



 

9 
 

 وضوعامل .أ

أع  رب عن  ه الش  اعر. دع  ائم العق  ل أو املوض  وع ح  ث رئيس  ية فك  رة اله  و املوض  وع 
الش  عر بق  وة يف روح الش  اعر، ذل  ك أن يص  بح حج  ر الزاوي  ة الرئيس  ي يف النط  ق. موض  وع 

جي    ب أن ي    رتبط موض    وع الش    عر ِبلش    اعر ، م    ع مف    اهيم واض    ح وموض    وعي، وخ    ا . 
. ألن املوض    وع خ    ا  )ش    اعر( ، ولكن    ه موض    وعي )جلمي    ع املْتمج    ني اخليال    ةأص    بحت 

 . ريني( ومباشرة )غري مصطنعة(الفو 

 شعور الشاعر . ب

يف خل  ق الش  عر ، ي  تم التعب  ري ع  ن ج  و مش  اعر الش  اعر وجي  ب أن يفهم  ه الق  ار . 
للتعبري عن نفذ املوضوع ، خيتلف شاعر واحد ع ن الش عراء اآلخ رين ، ل ذلك ي تم إنش اء 

 .نتائج الشعر بطريقة ُمتلفة

 غالف اجلويو نغمة  .ج

موق  ف اس  تجابة الش  اعر للق  راء، والغ  الف اجل  وي ه  و دول  ة م  ن ال  روح  ه  ي نغم  ة
إذا حت  دثنا ع  ن .للق  ار  بع  د ق  راءة الش  عر أو اآلاثر النفس  ية ال  يت حلق  ت ض  د ق  ار  الش  عر

إذا حت  دثنا ع  ن م  زاج الق  ار  ال  ذي ينش  أ بع  د النغم  ة،موق  ف الش  اعر ، فانن  ا نتح  دث ع  ن 
رتبط نغم ة وج و الش عر ألن نغم ة الش عر قراءة الشعر ، مث نتحدث ع ن الغ الف اجل وي. ت  

 .ختلق جواً للقار 

 الرسالة .د

الرس   الة ه   ي ش   يء يش   جع الش   عراء عل   ى إنش   اء الش   عر. والرس   الة الض   منية وراء 
الكلمات املرتبة هي أيًضا وراء املوضوع الذي مت التعبري عنه. قد تكون الرسالة اليت ينقله ا 

 .الشاعر بوعي يف الشعر
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 وخطواته منهُج البحث .ز

 منهُج البحث .1

التحليل الوص في  منهجالتحليل الوصفي.  منهجث املنهج املستخدم يف هذا البح
على الرغم من أن ه حيت وي .الذي يتم عن طريق وصف الوقائع اليت تليها التحليل منهجهو 

، إال أن  ه ال يكف  ي فق  ط م  ع ذل  ك ولكن  ه أض  اف اخلط  وط العريض  ةعل  ى املع    األساس  ي 
 (.٥٣: ٢٠١٥بفهم وشرح كافيني )راتنا ، 

 لبحثخطواات .2

 مصدر البياانت  .أ

ال  ذي  اب  ن العج  الن النه  ديدي  وان عب  د هللا ه  و  بح  ثال مص  در البي  اانت يف ه  ذا
 .٢٠١٠الذي نشر يف عام  مجعه وحتقيقه من قبل إبراهيم الصاحل

 أنواع البياانت  .ب 

البي  اانت ال  يت مت احلص  ول عليه  ا م  ن ن  وع البي  اانت املس  تخدمة يف ه  ذاالبحث ه  ي 
 م املتيم نيعج الن اق دالب ن ادي وان عب د هللا "اللغة املكتوبة يف شكل نص يف كتاب بعنوان 

مكونة من مائة ومث انني. مت نش ر ه ذا  شعرالذي بلغ سبعني صفحة ، تسع عشر " بر عال
إذن ه   ذه البي   اانت . بيف أب   و د ٢٠٠٩يف ع   ام  يوان م   ن قب   ل دار الكت   ب الوطني   ةال   د

 . ليست رقمية. يسمى هذا النوع من البياانت ِبلبياانت النوعية

ت  تم معاجل  ة البي  اانت ال  يت مت احلص  ول عليه  ا عل  ى أس  اس تقني  ات حتلي  ل البي  اانت 
 :وات هي على النحو التايلالنوعية. مث اخلط

 جالن النهديابن العيف ديوان عبد هللا  شعرترمجة كل  .١

 جالن النهديابن العيف ديوان عبد هللا  شعركل قراءة و تفهيم   .٢
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 جالن النهديابن العيف ديوان عبد هللا  شعركل حتديد املوضوع   .٣

يف دي وان  ش عرحتديد الش عور )ال ذوق( للش اعر أو البح ث ع ن اخللفي ةكل  .٤
 جالن النهديابن الععبد هللا 

 جالن النهديابن العيف ديوان عبد هللا  شعركل النغمة   حتديد .٥

 جالن النهديابن العيف ديوان عبد هللا حبث الرسالة الواردة يف كل شعر  .6

 حتليل البياانت  .ت 

نظرية البنيوية للبحث عن عناص ر البني ة بحثهو بال البياانت يف هذايستخدم حتليل 
 .الداخلية الواردة يف كل قصيدة يف الديوان

 صياغة استنتاج .ث 

لي  ل لاجاب  ة ه ذا االس  تنتاج ه  و العملي ة النهائي  ة لانش  طة البحثي  ة بع د إج  راء التح
 .البحث على املشكلة يف حتديد

 

 الكتابة  نظاميات .ح

يف حماول  ة للحص  ول عل  ى نت  ائج البح  وث املتوقع  ة ، ينقس  م ه  ذا البح  ث إىل أربع  ة 
 :، من بني أمور أخرى أبواب 

وأهداف البحث  البحثوحتديد  البحثاألول املقدمة، حيتوي على خلفية  الباب 
 لكتابة.نظاميااتو البحث وخطواهتمنهجري و الفكوإطار  الدراسة السابقةو  هوفوائد

العم ل األدب  ي عل ى أس اس النظري ة ال يت حتت وي عل ى البح ث عنحيت و الباب الثاين 
 ةش مل البني ة املادي  التعريف ات والشخص يات واألن واع. ت كبنية. الشعر العرب ، مبا يف ذل ك 

 .للشعر ةللشعر البنية الفيزايئية و البنية الداخلي
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ع  ن طري  ق  ش  عرحتلي  ل عناص  ر البني  ة الداخلي  ة لك  ل  حيت  وي عل  يالب  اب الثال  ث، 
 عجالن النهدي.البن اتطبيق نظرية البنيوية املوجودة يف ديوان عبد هللا 

األخ    ري م    ن سلس    لة األنش    طة البحثي    ة حيت    وي عل    ى  الب    اب ، وه    و الراب    عالب    اب 
 .االستنتاجات واالقْتاحات 


