
 

ٔ 
 

 الباب األول
 مقدمة

 الفصل األول : خفلية البحث
األدب ىو تعبَت عن التعبَت اإلنساين ُب شكل أعمال مكتوبة أو شفهية تعتمد 

البياانت  على األفكار واآلراء والتجارب وادلشاعر ، ُب شكل خيايل ، انعكاس للواقع أو
األصلية اليت تشكلت بطريقة مجالية من خالل الوسائط اللغوية ، واليت ديكن أن تثَت 

 (ٖ: ٜٜٚٔالسحر . ) سومارجو جاكوب ، 
العمل األديب ىو زلاولة للتعيرب عن ادلزاج وزلتوى روح الكاتب. ديكن استخدام 

توايت قلوهبم األعمال األدبية كتجربة للعمل، ألن أي شخص ديكنو التعبَت عن زل
وعقوذلم ُب كتابة ذلا قيمة فنية. األعمال األدبية اخليالية ىي أعمال أدبية تظهر طبيعة 
اخليال، وتستخدم لغة ضمنية، وتفي ابدلتطلبات اجلمالية للفن. يتمثل احد أقسام األنواع 

 (ٖ:ٜٜٚٔاألدبية اخلالية ُب شكل شعر. )سومارجو جاكوب،
ي تقدير احلياة البشرية والبيئة احمليطة ، حيث ال الشعر ىو تعبَت ابدلشاعر ، أ

ديكن فصل الشعر عن عملية تفكَت الشاعر. الشعر ىو لغة خيالية أو خيال منظم للتعبَت 
عن معاين جديدة ومشاعر وأفكار وعواطف وأسرار اإلنسانية. من حيث الكتابة ، 

معٌت رمزي.  الشعر ىو عمل أديب مكتوب بلغة متعددة التفسَتات أو كلمات ذات
 (ٜٕٔ: ٜٕٔٓ)مبارك ، 

ُب دراسة األعمال األدبية ديكن دراسة البنية الشعرية ومعناىا. ومن الًتاكيب 
الشعرية القافية واإليقاع أو ُب الشعر العريب يعرف ابلعروض القواُب. بينما من حيث 

نتو ، ادلعٌت ، ديكن دراسة الشعر من حيث ادلوضوع والذوق والنربة والوالية. )سيسوا
ٕٓٓٛ :ٕٔٗ) 
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ُب الثقافة اإلسالمية ُب الشرق األوسط ومشال إفريقيا. يُعرف الشعر أو الشعر 
ابسم الديوان ، وأيٌب الديوان من اللغة الفارسية ، أما الديوان فهو عبارة عن رلموعة أو 
سلتارات شعرية من شاعر ، وعادة ما تستثٍت ادلؤلف ، أو رلموعة قصائد دلؤلف واحد ،  

ىو احلال ُب عمل معُت ، أو عمل كامل لـشاعر. قصائد طويلة ، وىي )ادلطاوي( كما 
، وىي قصائد غالًبا ما تُغٌت أو تُغٌت مصحوبة مبصاحبة موسيقية ، وغالًبا ما ُُتمع ُب 
ادلوقع اإلمرباطوري ُب سلتلف السلطنات وتشتهر بقدرهتا على اإلذلام. )علي جواد 

،ٕٜٓٔ (ٜٔ٘ٙ-ٜٔٙٓ :)ٔٚ٘-ٔٚٙ ) 
اكثر من فروع العلوم العربية كادلثال من قواعد اللغة وىي علم اللغة ، علم النحو 
، علم الصرف، ٍب من حيث ادلعٌت ان يكون علم البيان، علم معاىن وعلم البديع. وعلم 
الشعر وىو علم العروض والقواُب. وكل ىذه العلوم ذلا اترخيها و فلسفتها اخلاصة. علم 

قدديان ُب األدب العريب، أقل جاذبية للطالب حاليا، ألهنما  العروض والقواُب علمان
ينظر إليهما على أهنما ملزمتان للغاية ابلقواعد ادلوحدة وتقيدان التعبَت عن التعبَت 
والعاطفة . على عكس الشعر احلديث الذي يزداد إقباال عليو من قبل الطالب، ألنو غَت 

ن بعض الشعراء ادلعاصرين مازالوا يستخدمون ملزم إطالقًا بقواعد الشعر القدًن، رغم أ
 (.  ٕٕٓٓ: ٛٗقواعد التفعلة والقواُب. ) أتيسة، 

علم العروض ىو أحد فروع اللغوايت اليت يبحث صيغ الشعر . صيغة ىذه 
القصيدة معيار َب مجيع الشعر وحتليلو. يقال أن القصيدة صحيحة ، إذا اتبعت القواعد 

العروض. وإذا مل تتبع القواعد، فإن القصيدة فسيدة. َب ادلنصوص عليها ُب قواعد علم 
البحر جيب ان يكون وزن الشعر، وىذا الوزن من الشعر ىو ادلعيار التباع إيقاع الشعر 
القدًن. كما يوجد ُب البحر بعض الّزحاف والعّلة . َب علم العروض ايضا يوجد تغيَتات 

حاف والعّلة . جيعلهما قطعة الشعرية ديكن استخدامها، تغيَتات َب قطعة الشعر ىو الزّ 
تغيَت وما على القواعد.ان يكون انواع كثَتة من الّزحاف والعلة ولكن ليس كلها ديكن أن 

 (. ٛ: ٜٜٙٔتدخل البحر. )الدمنهوري ، 
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من حيث الصيغة ، ال يرى الشعر من علم العروض فقط ولكن هناية القصيدة 
اللغوايت الذي يبحث هناايت ىذه القصيدة   تؤثر أيضا على قواعد ُتميع الشعر. فروع

 يسمى علم القواُب . َب علم القواُب قواعد معقدة تتعلق بشكل القافية وأنواعها. 
َب ىذه البحث استحدام دراسة علم العروض ليجاد أساسّية األغنية َب الشكل 

قواُب يبحث ُب القصيدة الصوفية ُب ديوان الشيخ عبد القدير اجليالين، وَب علم الالبحر 
عن حروف القافية ، حركات القافية، أنواع القافية ، أمساء القافية وعيوب القافية . 
هتدف ىذه القاعدة إىل معرفة وفهم الوزان َب الشعر العرىب وكذلك نوع القافية . 
ابإلضافة إىل ذلك، تشرح ىذه الباحثة أحد العناصر الداخلية للشعر ُب القصيدة، وىو 

 ة ادلوضوعات الواردة ُب القصيدة. ادلوضوع دلعرف
سيناقش الباحثون موضوع البحث وىي القصيدة الصوفية ُب ديوان الشيخ عبد 
القدير اجليالين. ديوان الشيخ عبد القدير اجليالين  وىو رلموعة قصائد للجيالين حتتوي 

 على التجربة الروحية لعبد شيخ عبد القادلر اجليالىن . 
للشيخ عبد القادر اجليالين ىو أبو دمحم عبد القادر بن ابو  اجليالين اإلسم الكامل

صاحل موسى جنكيدوس بن موسى الثاىن بن عبد هللا بن موسى اجلون بن عبد هللا ادلهد 
بن حسن ادلثٌت بن حسن بن علي هنع هللا يضر بن ابو طالب.ولد شيخ عبد القادر اجليالين ُب 

نشأ ُب بيئة كبَتة ونبيلة على نسبو  م. ٚٚٓٔه /  ٓٚٗرمضان  ٔانئف، جيالن َب 
ونسبو . كانت والدتو وجده ، الشمعي حيبو كثَتاً . فقد تلقى تعليمو ُب تشئة الصو فيُت 
الذين عاشوا ببساطة وصدق. منذ الطفولة يعيش مع والده . شوىدت حكمتو ُب 

الطفولة  طفولتو ، ال تريد أن ترضع ُب شهر رمضان. تستمر قوتو الداخلية ادلتأصلة منذ
 (ٖٙ-ٖ٘:  ٜ٘ٛٔحىت تظهر ُب سلوكو اليومي ُب احلياة ادلقدسة . ) اجليالين, 

كادلثال التحليالت العروض والقافية وادلوضوع ُب القصيدة الصوفية ُب ديوان الشيخ عبد   
 القادر اجليالين ) دراسة بنيوية ( ىو كاآلٌب : 

لبصَتةودلا صفا قلىب وطابت سريرتى * واندمٍت صحوى بفتح ا  



 

ٗ 
 

 شهدت أبن هللا موىل الوالية * وقد من ابلتصريف َب كّل حالة
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 التقطيع : 

  الشطر االول الشطر الثاين
 
 
ٔ 

رَةِ   َودلََّاَصَفا قـَْلىب َوطَاَبْت َسرِيـَْرِتىْ  َواَنَدَمٍِتْ َصْحِوى بَِفْتِح اْلَبِصيـْ
 ودلما صفاقليب وطابت سريرٌب واند منيصحوى بفتحل بصَتٌب
0//0// 0/0// 0/0/0// /0// 0//0// 0/0// 0/0/0// 0/0// 
 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن
 صحيح صحيح صحيح مقبوض مقبوض صحيح صحيح مقبوض
 حشو عروض حشو ضرب

 
  الشطر االول الشطر الثاين
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 َشِهْدُت أبَِنَّ اَّللََّ َمْوىَل اْلواَِليَةِ  َوَقْد َمنَّ اِبلتَّْصرِْيِف َِب ُكلِّ َحاَلةِ 
 شهدت أبن نو لو مهولل والييت وقد من نبتتصري ففيكل حلالىت
0//0// 0/0// 0/0/0// 0/0// 0//0// 0/0// 0/0/0// /0// 
 فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن
 مقبوض صحيح صحيح مقبوض صحيح صحيح صحيح مقبوض
 حشو عروض حشو ضرب

 

     الشرح و التحليل:

  أ.  تغيَت العروض والقافية 

تتكون حبر طويل ، وزنو فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن * العروض ُب ىذه القصيدة  
 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن. 

العروض َب يبت االول والثاىن عروضها ُب كلمة سريرتى و واليىت، تغيَت زحاف  
ادلقبوض اي حذف اخلامس الّساكن من التفعيلة، اصلو مفاعيلن صار مفاعلن ، ومثل 
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اصلو فعولن صار فعول. وضربو ىو بصَتتى وحلالىت تغيَت زحاف ادلقبوض اي حذف 
ن صار مفاعلن. وحشوه بعضو صحيح اخلامس الّساكن، من التفعيلة اصلو مفاعيل

وبعض تغيَت زحاف ادلقبوض اي حذف اخلامس الّساكن وىو كلمة شهدت واند، من 
 التفعيلة اصلو فعولن تصَت فعول. 

وأما القافية َب ىذه القصيدة ىي من بعض الكلمة ىي صَتٌب أصلو البصَتة ومن  
روف األخر اليت تنب كلمة ىي حالىت . وحروف القافية ىي التاء يسمى الروي أي ح

 عليها القصيدة وتسمى بقصيدة اتئية.

وحروف ايء اليت خترج عن حركة الروي التاء ىي الوصل، وحروف الف ىو بينها 
وبُت الروى حرف واحد متحرك يسمى الدخيل ، ومسّيت ىذه األلف أتسيسا. وحروف 

 الالم ىو احلرف ادلتحرك الفاصل بُت الروى وألف التأسيس. 

قافية ىي حركة الّروي ىي اجملرى أي حركة الروي ادلطلق أي حركة كسرة وحركة ال
َب حروف التاء، والّرس ىي حركة ما قبل ألف التأسيس أي حركة فتحة َب حروف احلاء 

 و اإلشباع ىي حركة الدخيل َب حروف الالم. 

لة وانواع القافية َب ىذه القصيدة ىي القافية ادلطلقة اجملردة ومطلقة مؤسسة موصو 
 مبد. 

وأمساء القافية ىي ادلتادرك أي كل قافية تواىل بُت ساكنيها متحركان . وعيوبو 
 ىي سناد التأسيس اي أتسيس أحد البيتُت دون اآلخر كالفظ حالىت. 

 ُب القصيدة الصوفية ُب ديوان الشيخ عبد القادر اجليالين وىو:ب. ادلوضوع 

الوسيلة اي )تقرب اىل هللا سبحانو ادلوضوع الرئيسي ُب القصيدة اعاله وىي 
يتم شرحو ُب كلمة "قلىب،  وتعاىل(. بينما كان ادلوضوع الثانوي ُب البيت األول والثاين

سريرتى، صحوى" كما ُب ديوان الشيخ عبد القادر اجليالين الواردة اجلملة ، ودلا صفا 
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لقادر اجليالين ، قلىب وطابت سريرتى*واندمٍت صحوى بفتح البصَتة )ديوان الشيخ عبد ا
(. القلب عند الصوفية ، اسم جامع يقتضی مقامات الباطن كلها . وذلذا ٘ٛ: ٜٛٛٔ

فإن ذكر القلب ، ينوب ُب كالم الصوفية عن ذكر سائر ادلقامات ) الًتمذي احلكيم : 
فالقلب حقيقة جامعة بُت (  ۳۳بيان الفرق بُت الصدر والقلب والفؤاد واللب ص 

األوصاف والشئون الرابنية ، وبُت اخلصائص واألحوال الكونية ، سواء كانت روحانية او 
( ويری الصوفية أن القلب إذا صفا ، ُتلت علبو  ٗٔطبيعية ) ابن عربی : العجلة ص 

: ما  سطعات االنوار الشهودية ، حىت يصبح زلال للوسع االذلي ادلشار إليو ُب قولو تعاىل
وسعنی ارضی و مسواتی ، ووسعنی قلب عبدي ادلؤمن ) راجع : عبدالكرًن اجليلي 

(. السريرة والسر ، الفاظ مشتقة من األسرار اليت تكتم  ۲۷۱فيلسوف الصوفية ص 
( وادلراد ابلسريرة ىنا : امنحاق السالك إىل  ۲۳۷وختفي ، ومجعها سائر ) لسان العرب 

م ) اصطالحات الصوفية ص(. الصحو ُب االصطالح احلق تعالی عند الوصول القل
الفاظ الصوفية للدكتور  - ۷۹الصوَب ، يقابل احملو اصطالحات الصوفية للقاشاين ص 

( وىو رجوع الصوَب إىل اإلحساس بعد الغيبة بوارد قوی ،  ۱۸۳حسن الشرقاوی ص 
لك فماال وال يكون الصحو إال بعد سكر وزلو ، اما قبل السكر فال يقال صحو ! كذ

يعطى علما ، ال يقال عنو عند الصوفية زلو وال سكر ) ادلعجم الصون للدكتورة سعد 
 ( ۲۱۲۷احلكيم ص 

ُب اعتمادا على خلفية البحث السابقة اليت ًب وصفها سابقا اختذت الباحثة 
موضوعا للبحث ألن الشعر ذلا قصيدة الصوفية ُب ديوان الشيخ عبد القادر اجليالين 

عي مجيل من خالل مزيد من البحث ُب إجياد حلول لقواعد العلم العروض ترتيب إيقا
القواُب. لذلك تناقش الباحثة ُب ىذه الدراسة علم العروض والقواُب ودراسة بنيوية بعنوان 

العروض والقافية وادلوضوع ُب قصيدة الصوفية ُب ديوان الشيخ عبد القادر اجليالين" ) " 
 دراسة بنيوية (
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 ىن : حتديد البحثالفصل الثا 
إعتمادا على خلفية البحث السابقة، فإن الباحثة حتتاج اىل حتديد البحث حىت 
ال خترج عن ادلوضوع الذي يبحث. وأما حتديد البحث ُب ىذه الدراسة يقتصر بسؤالُت 

 على النحو التايل : 

قصيدة الصوفية ُب ديوان الشيخ عبد القادر ا. كيف تغيَت العروض والقواُب ُب 
 اجليالين ؟

 قصيدة الصوفية ُب ديوان الشيخ عبد القادر اجليالين ؟ُب ادلوضوع  ب. ما

 الفصل الثالث : أغراض البحث  
حتديد البحث السابقة لتحقيق غاية حلصول على البحث ىي " العروض يقدم 

 والقافية وادلوضوع َب قصيدة الصوفية ُب ديوان الشيخ عبد القادر اجليالين" 

 أىداف البحث ىي : 

قصيدة الصوفية ُب ديوان الشيخ عبد القادر تغيَت العروض والقواُب ُب  تعيُتا. ل
 اجليالين

 قصيدة الصوفية ُب ديوان الشيخ عبد القادر اجليالينُب ادلوضوع  لتعيُت ب.

 الفصل الرابع : فوائد البحث 
من ادلتوقع أن يؤدي وجود أنشطة حبثية حول األعمال األدبية إىل فهم الفهم بُت 

 أن يكون ىذا البحث مفيًدا نظراًي وعملًيا : األعمال األدبية وقرائها. ولذلك 

 . الفائدة النظريةٔ
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الفائدة النظرية من ىذا البحث ىي تقدًن مادة مرجعية ُب اكتشاف ادلصنفات 
األدبية العربية، وخاصة ُب الشعر العريب ، ومجال إيقاع الشعر ادلتناغم الذي ديكن دراستو 

 ابستخدام دراسة علم العروض والقواُب والدراسات البنيوية. 

 . الفائدة العمليةٕ

حث ىي توفَت ادلعرفة والرؤية ُب األدب العريب الفائدة العملية من ىذا الب 
التقليدي، وخاصة ُب الشعر العريب ، وحتليل بنية الشعر العريب من خالل دراسة العروض 

 والقواُب والدراسات البنيوية. 

  الفصل اخلامس: الدراسة السابقة
ُب إعداد الرسالة ، من الضروري معرفة الوظيفة ادلراد دراستها ، سواء كان 

لبحث موجوًدا ابلفعل أم ال. حىت ديكن النظر ُب مشكلة جديدة ، دلعرفة الوظيفة ، من ا
الضروري إجراء مراجعة للمصدر ادلرجعي الذي تريد مناقشتو أو البحث عنو. ديكن أن 
يكون ادلصدر ادلرجعي ُب شكل أحباث أشخاص آخرين تتعلق ابدلشكالت اليت ًب 

 تتعلق بعنوان الرسالة ، من بُت أمور أخرى: البحث عنها ومناقشتها. عدة دراسات

الرسالة بعنوان التحليل البحر َب كتاب مولد شرف األنعام ، اإلعتصار للشيخ  .ٔ
شهاب الّدين أمحد احلاريري. كتب ىذ الرسالة دمحم قارس زلد فقية ، طالب ُب 
قسم اللغة العربية وأدهبا ، بكلية آداب وعلوم اإلنسانية ، جامعة اإلسالمية 

( م . ادلعادلة ُب ىذه الدراسة ىي أن كالمها ٕٕٓٓاحلكومية ماالنج ُب عام )
يستخدم دراسة علم العروض. إختالف ُب ىذه الدراسة ابستخدام دراسة علم 
العروض وحدىا، وليس مع حتليلها القواُب. بينما تستخدم الباحثة دراسة علم 

ىو أن ىذه الدراسة العروض والقواُب وموضوع ُب الشعر. واالختالف اآلخر 
استخدمت موضوع كتاب مولود أنعام للشيخ شهاب الدين أمحد احلريري ، 

 بينما استخدم الباحث ديوان الشيخ عبد القادر اجليالين
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الرسالة بعنوان التحليل القافية والتغيَت حبر الكامل ُب الشعر اتستاكي اخلمس ،  .ٕ
صة،  طالبة ُب قسم اللغة اإلعتصار إللياء ماضي ، كتب ىذه الرسالة اييل خال

العربية وأدهبا ، بكلية آداب وعلوم اإلنسانية ، جامعة اإلسالمية احلكومية 
( م. ادلعادلة ُب ىذه الدراسة ىي أن كالمها يستخدم ٕٕٓٓماالنج ُب عام )

دراسة علم العروض والقواُب. إختالف ُب ىذه الدراسة ابستخدام دراسة علم 
كز ىذه الدراسة بشكل أكرب على منط التغَتات ُب العروض والقواُب ، ولكن تر 

البحر ، بينما يستخدم الباحث دراسة علوم العروة والقواُب وكذلك ادلوضوعات 
ُب الشعر. واالختالف اآلخر ىو أن ىذه الدراسة تستخدم قصائد اتستاكي 
اخلمس إليليا أبو ماضي ، فيما استخدم الباحث ديوان سيخ عبد القادر 

 اجليالين. 
الرسالة بعنوان التحليل علم العروض والقواُب ُب كتاب عقيدات العوام اإلعتصار  .ٖ

الشيخ أمحد ادلرزوقي ادللكي ادلكي ، كتب ىذه الرسالة امي انجحة خاليلة ، 
طالبة ُب قسم اللغة العربية وأدهبا ، بكلية آداب وعلوم اإلنسانية ، جامعة 

. ادلعادلة ُب ىذه الدراسة ىي أن ( مٕٕٓٓاإلسالمية احلكومية ماالنج ُب عام )
كالمها يستخدم دراسة علم العروض والقواُب. إختالف ُب ىذه الدراسة 
ابستخدام دراسة علم العروض والقواُب رلرد. بينما تستخدم الباحثة دراسة علم 
العروض والقواُب وموضوع ُب الشعر. واالختالف اآلخر ىو أن ىذه الدراسة 

ات العوام للشيخ أمحد ادلرزوقي ادلالكي ادلكي. تستخدم موضوع كتاب عقيد
 بينما استخدم الباحث ديوان الشيخ عبد القادر اجليالين. 

الرسالة بعنوان التحليل علم العروض والقواُب ُب الشعر اإلعًتاف إعتصار ابو  .ٗ
نواس ، كتب ىذ الرسالة دمحم سلطان فائدين ، طالب ُب قسم اللغة العربية وأدهبا 

اب وعلوم اإلنسانية ، جامعة اإلسالمية احلكومية مولنا مالك ابراىيم ، بكلية آد
( م. ادلعادلة ُب ىذه الدراسة ىي أن كالمها يستخدم دراسة علم ُٜٕٔٓب عام )
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العروض والقواُب. إختالف ُب ىذه الدراسة ابستخدام دراسة علم العروض 
لقواُب وموضوع ُب والقواُب رلرد. بينما تستخدم الباحثة دراسة علم العروض وا

واالختالف التايل ىو أن ىذه الدراسة استخدم غرض الشعر أبو نواس  الشعر.
 بينما استخدم الباحث غرض ديوان الشيخ عبد القادر اجليالين. 

الرسالة بعنوان الشعر ماُب مقامي لذي عقل واديب اإلعتصار الشيخ اإلمام  .٘
لرسالة دمحم سلطان فائدين ، الشافعي )دراسة علم العروض والقواُب ، كتب ىذ ا

طالب ُب قسم اللغة العربية وأدهبا ، بكلية آداب وعلوم اإلنسانية ، جامعة 
( م. ادلعادلة ُب ىذه ٜٕٔٓاإلسالمية احلكومية مولنا مالك ابراىيم ُب عام )

الدراسة ىي أن كالمها يستخدم دراسة علم العروض والقواُب. إختالف ُب ىذه 
اسة علم العروض والقواُب رلرد. بينما تستخدم الباحثة الدراسة ابستخدام در 

أن ىذه  اإلختالف التايل ىو دراسة علم العروض والقواُب وموضوع ُب الشعر.
الدراسة تستخدم موضوع شعر اإلمام الشافعي، بينما يستخدم الباحث ديوان 

 الشيخ عبد القادر اجليالين. 
لعلياء اىب زلدي)دراسة ُب ديوان  الرسالة بعنوان التجديد ُب العروض والقواُب .ٙ

اجلدوال(. كتب ىذه الرسالة اكتوفياء نغرحيٍت ، طالبة ُب قسم اللغة العربية وأدهبا 
، بكلية آداب وعلوم اإلنسانية ، جامعة اإلسالمية احلكومية سوانن كاليجاغا 

( م. ادلعادلة ُب ىذه الدراسة ىي أن كالمها يستخدم ٕ٘ٔٓيوجياكارات ُب عام )
اسة علم العروض والقواُب. إختالف ُب ىذه الدراسة ابستخدام دراسة علم در 

العروض والقواُب رلرد. بينما تستخدم الباحثة دراسة علم العروض والقواُب 
أن ىذه الدراسة تستخدم غرض ُب  اإلختالف التايل ىو وموضوع ُب الشعر.

 ادر اجليالين.  ديوان اجلدوال  ، بينما يستخدم الباحث ديوان الشيخ عبد الق
الرسالة بعنوان مديح الرسول هللا ُب الشعر لكم بصري اإلعتصار الشيخ حبيب  .ٚ

عايل بن دمحم احلبسي. كتب ىذه الرسالة نورما ايو حانوم ، طالبة ُب قسم اللغة 



 

ٕٔ 
 

العربية وأدهبا ، بكلية آداب وعلوم اإلنسانية ، جامعة اإلسالمية شريف ىدية هللا 
دلعادلة ُب ىذه الدراسة ىي أن كالمها يستخدم دراسة ( م. ا ُٕ٘ٔٓب عام )

علم العروض. إختالف ُب ىذه الدراسة ابستخدام دراسة علم العروض وحدىا، 
وليس مع حتليلها القواُب. بينما تستخدم الباحثة دراسة علم العروض والقواُب 
وموضوع ُب الشعر. واالختالف اآلخر ىو أن ىذه الدراسة استخدمت غرض 

شعر لكم بصري اإلعتصار الشيخ حبيب عايل بن دمحم احلبسي، بينما ُب ال
 استخدم الباحث ديوان الشيخ عبد القادر اجليالين. 

الرسالة بعنوان الشعر ُب الديوان الربودي ُب دراسة علم العروض والقواُب .كتب  .ٛ
ىذ الرسالة دمحم سوبكري ، طالب ُب قسم اللغة العربية وأدهبا ، بكلية آداب 
وعلوم اإلنسانية ، جامعة اإلسالمية احلكومية سوانن كاليجاغا يوجياكارات ُب 

( م.ادلعادلة ُب ىذه الدراسة ىي أن كالمها يستخدم دراسة علم ٖٕٔٓعام )
العروض والقواُب. إختالف ُب ىذه الدراسة ابستخدام دراسة علم العروض 

والقواُب وموضوع ُب  والقواُب رلرد. بينما تستخدم الباحثة دراسة علم العروض
أن ىذه الدراسة تستخدم غرض ُب الديوان الربودي  اإلختالف التايل ىو الشعر.

 ، بينما يستخدم الباحث ديوان الشيخ عبد القادر اجليالين.  
الرسالة بعنوان التحليل ُب الشعر إعتصار اىب سلمى .كتب ىذه الرسالة مفلحة  .ٜ

بكلية الًتبية ، جامعة اإلسالمية احلكومية  ، طالبة ُب قسم تعليم اللغة العربية ، 
( م. ادلعادلة ُب ىذه الدراسة ىي أن كالمها يستخدم ٖٕٔٓكودوس ُب عام )

دراسة علم العروض والقواُب. إختالف ُب ىذه الدراسة ابستخدام دراسة علم 
وكذلك زلتوى القصيدة . بينما تستخدم الباحثة دراسة علم  العروض والقواُب

أن ىذه الدراسة  اإلختالف التايل ىو واُب وموضوع ُب الشعر.العروض والق
تستخدم غرض ُب الشعر اىب سلمى، بينما يستخدم الباحث ديوان الشيخ عبد 

 القادر اجليالين.  
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الرسالة بعنوان قصيدة بردة اإلمام البشري )دراسة علم القواُب( .كتب  .ٓٔ
، جامعة حسن الدين ىذ الرسالة  ارحام ، طالب ُب قسم آداب ، بكلية آداب 

( م. ادلعادلة ُب ىذه الدراسة ىي أن كالمها يستخدم دراسة علم ٖٕٔٓ)
القواُب. إختالف ُب ىذه الدراسة ابستخدام دراسة علم القواُب وحدىا، وليس 
مع حتليلها العروض. بينما تستخدم الباحثة دراسة علم العروض والقواُب 

ىذه الدراسة استخدمت غرض  وموضوع ُب الشعر. واالختالف اآلخر ىو أن
ُب قصيدة بردة اإلمام البشري ، بينما استخدم الباحث ديوان الشيخ عبد القادر 

 اجليالين.

 الفصل السادس : اإلطار الفكري
األدب ىو جزء من الثفافة اإلنسانية ولو ابلطبع عالقة وثيقة ابحلياة. أصل كلمة 

يت تعٍت التوجيو أو إعطاء التعليمات ، ال ”sas“السنسكريتية، أي  األدب أيٌب من اللغة
تعٍت األداة أو الوسيلة. األدب يعٍت رلموعة من أداوت التدريس أو  ”tra“بينما 

 الكتيبات أو الكتب ادلدرسية اجليدة. 

 من الناحية اللغوية يُطلق على األدب العريب اسم األدب.

 األدب ىو الكالم اجلميل البليغ ادلؤثر ُب النفس. 

الكتاب العرب األدب اإلبداعي إىل قسمُت ، مها: الشعر والنثر. )مزكي ، يقسم 
ٕٓٔٗ :ٗٓ) 

الشعر ىو تعبَت ابدلشاعر ، أي تقدير احلياة البشرية والبيئة احمليطة ، حيث ال 
ديكن فصل الشعر عن عملية تفكَت الشاعر. الشعر ىو لغة خيالية أو خيال منظم للتعبَت 

كار وعواطف وأسرار اإلنسانية. من حيث الكتابة ، عن معاين جديدة ومشاعر وأف
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الشعر ىو عمل أديب مكتوب بلغة متعددة التفسَتات أو كلمات ذات معٌت رمزي. 
 (ٜٕٔ: ٜٕٔٓ)مبارك ، 

الشعر ُب اللغة العربية يسمى الشعر. "وحبسب أمحد موزقي ُب كتابو مقدمة ُب نظرية 
 ، وىي: األدب الشعري"

يعتمد لفظو على ادلوسقي والوزن فيتألف من أجزاء يشبو بعضها الشعر ىو الكالم الذي 
 .بعضا ُب الطول والقصر واحلركة

من األعمال األدبية ادلشهورة بُت الناس وأقدم احلضارات وىو الشعر. يتكون 
الشعر من حيث ادلضمون من ثالثة أنواع ، وىي: الشعر القصصي ، والشعر الغنائي ، 

الغنائي ىو الشعر الذي يعرب مباشرة عن ادلشاعر سواء مشاعر  والشعر التمثيلّية. الشعر
احلزن أو األمل وىو ابحلريّة لوصف شخصية الشخص. عادة ما يستخدم ىذا النوع من 

 (. ٓٗ:ٕٗٔٓالشعر للمديح ، والراثء ، واإلغواء ، والسخرية ، وما إىل ذلك. )مزكي ، 
ور يوسف جيدان جليل ُب شعر ديوان للشيخ عبد القادر اجليالين نشره الدكت

م. وحيتوي على التجارب الروحية للشيخ عبد القادر اجليالين. ٜٛٛٔبَتوت عام 
اجليالين اإلسم الكامل للشيخ عبد القادر اجليالين ىو أبو دمحم عبد القادر بن ابو صاحل 
موسى جنكيدوس بن موسى الثاىن بن عبد هللا بن موسى اجلون بن عبد هللا ادلهد بن 

دلثٌت بن حسن بن علي هنع هللا يضر بن ابو طالب.ولد شيخ عبد القادر اجليالين ُب حسن ا
م. نشأ ُب بيئة كبَتة ونبيلة على نسبو  ٚٚٓٔه /  ٓٚٗرمضان  ٔانئف, جيالن َب 

ونسبو . كانت والدتو وجده , الشمعي حيبو كثَتاً . فقد تلقى تعليمو ُب تشئة الصو فيُت 
 (ٖٙ-ٖ٘:  ٜ٘ٛٔص. ) اجليالين, الذين عاشوا ببساطة واإلخال

البنيوية ُب البحث األديب ، هنج موضوعي للعناصر اجلوىرية )البنية األدبية( ، ىي 
ادلرحلة األوىل من البحث ُب األعمال األدبية قبل إجراء مزيد من البحث. النهج البنيوي 

ب يبٍت فيو ىو هنج جوىري حيتوي على عناصر البناء ، والنهج البنيوي ىو هنج ُب األد
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األعمال األدبية ، ويسعى إىل الًتابط بُت ىذه العناصر من أجل حتقيق اكتمال ادلعٌت. 
 (.ٓ٘: ٕٚٔٓ)سوكارتو ، 

تنقسم العناصر اجلوىرية ُب الشعر إىل قسمُت ، ومها: العناصر ادلادية والعناصر 
وزان، القافية، الداخلية. بينما العناصر اجلوىرية ُب الشعر العريب ىي الكالم، معٌت، ال

 (ٓٗ: ٕٗٔٓاخليايل، والقصد.)مزكي ، 

وتعريف البحر ىو  ”Mudah belajar ilmu arudh“عند لسيف الدين ُب كتابو ، 
أنو عند للغة ، فإن البحر ىو البحر أو احمليط. وُب الوقت نفسو ، عند دلصطلح العلم 

عليو حبر ألنو من العروض ىو وزان معُت يتم إنشاؤه كدليل للشاعر ُب قصيدة. يطلق 
وزان واحد ديكن إنتاج الكثَت من القصائد ، مثل احمليط الذي لن ينفد منو ادلاء أبًدا. 

. ٙٔعند اإلمام خليل. ُب حُت أن العدد عند اإلمام األخفاسي ىو  ٘ٔعدد البحر 
 (.ٗ: ٕٚٔٓ)سيف الدين ، 

 أمساء البحر ابلًتتيب ادلذكور ُب النظام ىي:

ُز أَْرُماَل َطوِْيٌل َمِدْيٌد  فَاْلَبِسْيُط فـََواِفُر # َفَكاِمُل أَْىزَاُج ْاأَلرَاِجيـْ  

 َسرِْيٌع ِسرَاٌح فَاخْلَِفْيُف ُمَضارُِع # َفُمْقَتَضٌب رُلَْتثُّ َقرِّْب لِتَـْفُضاَل ُمَتَدارِكٌ 

أما التغيَت َب التفعيلة نوعان مها : الّزحاف والعّلة . الّزحاف ىو تغيَت ثواين 
ي احلرف الثاين من السبب(. واما العلة ىي تغيَت يعًتي األسباب واألواتد األسباب )أ

الواقعة ُب أعاريض القصيدة وضروهبا، وىذا التغيَت الزم على األغلب، إذا حلق عروض 
 بيت أو ضربو وجب التزامو ُب سائر أبيات القصيدة. 

لحات عند لإلمام القوفية ُب اللغة ىي أدىن العنق ، أي لفاض القافة. من حيث ادلصط
األخفاسي ، القافية ىي احلروف اليت يلتزمها الشاعر ُب آخر كل بيت من أبيات 
القصيدة، وتبدأ من آخر حرف ساكن ُب البيت إىل أول ساكن سبقو مع احلرف ادلتحرك 
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الذي قبل الساكن. وأما ما جيب على الشاعر معرفتو ُب ىذه القافية فهو مخسة أنواع 
ة ، وحركات القافية ، وأنواع القافية ، وأمساء القافية ، وعيوب وىي: حروف القافي

 (.ٗ: ٕٚٔٓالقافية. )سيف الدين ، 
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صورة إطار للتفكري البحث "العروض والقافية واملوضوع يف قصيدة الصوفية يف  
 ديوان الشيخ عبد القادر اجليالين  ") دراسة بنيوية (

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 الشعر  النثر

 دراسة بنيوية

ديوان الشيخ عبد القدير 
 اجليالين

 اختيار الكلمة ادلعٌت الوزان القافية

 حروف القافية

 حركات القافية

 انواع القافية

 أمساء القافية

 عيوب القافية

 ادلوضوع حبر

 العّلة الّزحاف

قصيدة الصوفية يف ديوان العروض والقافية واملوضوع يف 
اجليالين   ادرالشيخ عبد الق  

 العمل األديب

عالقة مباشرة  األخبار:  
 عالقة غَت مباشرة


