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sebelum siap dan matang modal ilmu.mu. akan tetapi 

sebaliknya jangan sampai tinggalkan perjuanganmu 

dan amalmu karena menggantungkan qodlo’ dan 
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رمحة للعادلُت، بشَتا ونذيرا وداعيا إىل اهلل بإذنو وسراجا منَتا وبعثو باذلدى ودين احلق 

 و ولو كره الكافرون، أما بعد: ليظهره على الدين كل

فقد انتهى ىذا البحث بتوفيق اهلل جل جاللو، ينبغي على الباحث الشكر والتقدير إليو 
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 وتقديري إىل من سهم ىذا البحث ادلبارك وىم:
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البحث دراسة بنيوية عن شغر صوت صفير البلبل لألصمعى. . 4ٕٔٓفريح، عظمى. 

الجامعى قسم اللغة اللعربية وأدبها، كلية العلوم اإلنسانية، جامعة موالنا مالك إبراهيم 

 اإلسالمية الحكومية ماالنج. المشريف: حلمى سيف الدين، الماجستير.

 البحث: الشعر، عناصر الشعر الداخلية، النظرية البنيوية. مهمة فى

الشعر احدى الشعر ىو الكالم الفصيح ادلورون ادلقفى ادلعرب غالبا عن صور اخليال البديع.

من اعمال األدب الذى كثَت الناس حيب اليو. بسببو انا أخذ الشعر للبيانات األساسية. ىف ىذا 

صر الداخلية ىف الشعر صوت صفر البلبل لألصمعى. اصمعى البحث انا اريد ان اعرف عن العنا

 ىو احى شعراء مشهور ىف العصر العباسى.

كانت الشعر صوت صفَت البلبل لألصمعى حبسب رئ الباحثة ىى الشعر عظيمة ومجيلة. 

 فلذالك الباحثة أن حتللت بالنظرية البنيوية لنيل ادلعٌت واألمانة الذي يتضمن فهذا الشعر.

البحث ىو أن يعرف العاطفة الذى يشعر الشعراء ىف تلك الوقت. أنا ال انظر اىل أىداف 

مجيل الشعر ولكن أريد أن أعرف عناصر ىف ىذا الشعر.ىف ىذا البحث استخدم الباحثة ادلناىج 

الوصفى ألن ىذا البحث يدل على نوع من البحث الكيفى. البحث الكيفى ىو إجزاءات البحث 

 صفية بشكل كلمات ادلكتوبة أو ادلنظومة من الناس والسلوك ومالحضة فيها.بإنتاج البيانات الو 



 ن 

أما النتائج من ىذا البحث يعٌت أن العناصر الداخلية ىف ىذا الشعر ىم اخليال، العاطفة، 

واحلاصل أجد أن الشعر حيمل عن العناصر الداخلية ىم اخليال، الكالم، ادلعٌت، القافية والوزن. 

وجتد   ادلعٌت، األسلوب. وأنا أعرف عن ادلوضع أساسى واألمانة ىف ىذا الشعر. العاطفة، الكالم،

 .07، القافية 3، الوزن 00، ادلعٌت 2، الكالم 4، والعاطفة 30الباحثة أن اخليال 

 

 



ABSTRAK 

Farih, udzma. 2014. Teori Strukturalisme Sya’ir shoutu shofir Al-bulbul karya Al-

Ashmu’i. Skripsi Jurusan Bahasa dan Satra Arab, Fakultas Humaniora, Universitas Maulana 

Malik Ibrahim Malang. 

 Dosen Pembimbing: Dr. Helmi Syaifuddin, M.Ag  

Kata kunci: Sya’ir, Unsur-unsur Sya’ir, dan Teori Strukturalisme. 

Sya’ir adalah kata-kata fasih yang berirama dan berqafiah yang mengekspresikan bentuk-

bentuk imajenasi yang indah. Sya’ir salah satu dari karya sastra yang banyak disukai manusia. 

Dengan sebab itu maka saya mengambil sya’ir sebagai dari objek kajian saya sebagai objek 

dasar. Dalam penelitian ini saya ingin mengetahui unsure-unsur intrinsic pada syi’ir shotu shofir 

Al-bulbul karya al-Ashmu’i. al-Ashmu’I salah satu daru penyair terkenal pada ma bani 

Abasiyah. 

Syi’ir shoutu shofir al-bulbul karya al-Ashmu’i menurut pandangan peneliti Syi’ir 

tersebut merupakan karya yang terkenal dan indah. Maka dari itu peneliti menganalisis Sya’ir ini 

dengan menggunakan Teori Strukturalisme untuk mendapatkan makna dan amanah yang 

terkandung dalam Sya’ir ini. 

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui ‘Athifah yang dirasakan penyair pada 

saat itu. Peneliti tidak melihat dari sisi keindahan sya’ir saja melainkan ingin mengetahui unsure-

unsur yang ada pada sya’ir ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. Kajian kualitatif itu mengumpulkan data dari kalimat-kalimat yang ditulis atau 

sumber-sumber yang dari manusia. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui unsur-unsur intrinsic yang ada 

pada sya’ir ini diantaranya adalah al-khayal, al-‘athifah, al-kalam, al-ma’na, al-qofiyah, dan al-

wazan. Dan hasil yang saya dapatkan dari penelitian ini adalah bahwa sya’ir ini mengandung 

unsure intrinsic diantaranya adalah al-khayal, al-‘athifah, al-kalam, al-ma’na, al-qofiyah, dan al-

wazan. Dan saya mendapatkan tema pokok dan amanah dari syi’ir ini. Dan saya juga 



mendapatkan ringkasan dari unsure intrinsic syi’ir ini bahwa al-khoyal 24 kata, al-‘athifah 6 

kata, al-kalam 4 kata, al-ma’na 22 kata, al-wazan 1, dan al-qofiyah 29 kata. 
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الشعر احدى من اعمال األدب الشعر هو الكالم الفصيح ادلورون ادلقفى ادلعرب غالبا عن صور اخليال البديع.

الذى كثري الناس حيب اليه. بسببه انا أخذ الشعر للبيانات األساسية. ىف هذا البحث انا اريد ان اعرف عن العناصر 

 . اصمعى هو احى شعراء مشهور ىف العصر العباسى. الشعر صوت صفر البلب  لصأصمعىالداخلية ىف

كانت الشعر صوت صفري البلب  لصأصمعى حبسب رئ الباحثة هى الشعر عظيمة ومجيلة. فلذالك الباحثة 
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مات ادلكتوبة على نوع من البحث الكيفى. البحث الكيفى هو إجزاءات البحث بإنتاج البيانات الوصفية بشك  كل

 أو ادلنظومة من الناس والسلوك ومالحضة فيها.

أما النتائج من هذا البحث يعىن أن العناصر الداخلية ىف هذا الشعر هم اخليال، العاطفة، الكالم، ادلعىن، 
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 .12، القافية 2، الوزن 11ادلعىن 

 

 



ABSTRACT 

Farih, Udzma. 2014. Structuralism Theory of Poetry (Sya’ir) shoutu shofir Al-bulbul by Al-Ashmu’i. 
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============================================================================== 

Poetry or Syair is a kind group of words which have beautiful  rhyme and rhitmic in it.  Poetry is a 

kind of literary works  that loved by people. Therefore, the researcher takes a poetry as object of 

research. In this research, the researcher identifies what properties in a poetry entitiled  shotu shofir 

Al-bulbul  by Al-Ashmu’i.  Al-Ashmu’I  is one of master pieces of poet in Abasyia era. 

Poetry  shoutu shofir al-bulbul  is  included in one of beautiful  literary works and very famous in that 

era. It is very appropriate to analyze the poetry use structuralism theory for getting deep meaning 

and message inside of poetry. 

The objective of this research is for describing and exploring the real feeling and situation of the 

poet ( Al- Ashmu’i) at that time.  Hence, the reseacher is not only exploring about the beautification 

of poetry, but the researcher also describing the intrinsic properties of poetry. In this reaseach, the 

researcher uses descriptive qualitative method for analyzing the data. 

The result of this research ; people will know the instrinsic properties of this poetry. They  are al-

khayal, al-‘athifah, al-kalam, al-ma’na, al-qofiyah, and al-wazan. In detail are al-khoyal 24 words, al-

‘athifah 6 words, al-kalam 4 words, al-ma’na 22 words, al-wazan 1 word, and al-qofiyah 29 words. 
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث - أ
األدب ليسالشئ سهلة، بل من ادلستحيل، إذا كان ادلقصود من  لنيل ادلعٌت

التعريف الوارد يف مجيع رلاالت الثقافة وتنطبق على مجيع األعمار. الصفة معينة يف 
الوقت الذي يعترب السمة ادلميزة لألدب، يف وقت اآلخرين غَت ذي صلة. ألن 

 قادر على تقيم يرتبط األدب مع تطور األمة. لذا، حىت اآلن كان ىناك خبَت
تعريف هنائي لألدب. ألن التعريف اليت حيثت لبعض جوانب اليورة، األمر الذي 

 1جعل حيودة واسعة حىت ال تناسب األدب ييخل يف ىذا االنضمام

( األدب ىو  كل األدب أو أي ادلقال مجيلة، كانت 1952وقيل أمحي )
األدوات اللغوية، سواء ترتيبات جيية. أو أي أفكار أو مشاعر البشر باستخيام 

 شفهيا وخطيا الذي يليب متطلبات الفن.

من خالل النظر يف صعوبة حتييي شرح معن األدب، وديكن أن يكون 
تبسيط األدب إىل قسمُت. أوال. األدب مبعٌت األدب كما العمل  اخليال ىي 

ونتيجة لبناء مؤلف. ثانيا من حيث األدب والفنون اللغة )كما العمل  ومهية،
 2اإلبياعي( ىو اإلبياع. اإلبياع واخليال يكشف يف شكل النص.

                                                           
1
Helmi Syaifuddin.Metode penelitian Sastra (Hand – out perkuliahan). 2010. 

Hal, 5 
 6نفس ادلرجع. ص،  2
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األدب ىي كل رياضة زلمودة يتخرج هبا اإلنسان ىف فضيلة من الضائل 
وىذه الرياضة كما تكون بالفعل وحسن النظر وادللح اكاة، تكون مبزاول األقوال 

 3احلكيمة الىت تضمنها لغة أمة.

الشعر ىو الكالم أما األدب ينقسم اىل قسمُت وىى النثر والشعر. وأما 
اربعة  وىو يتكون على الفصيح ادلورون ادلقفى ادلعرب غالبا عن صور اخليال البييع.

أشياء وىي اللفظ والوزن وادلعٌت والقافية وىذا ىو حي الشعر ألن من الكالم  
مقففى وليس بشعر لعيم الصنعة والنية كأشياء أنزلت من القرآن كالما موزونا 

 4ومن كالم النىب زلمي صلى اهلل عليو وسلم.

دلعرفة أصالة األدب ينظر عن  البنيويةبحث الباحثة عن الشعر، بالنظرية ست
العناصر الياخلية. النهج اذليكلى رائيىا ىف الشكليون روسيا والبنية راغ. فإنو 
حيصل التأثَت ادلباشرة للفردينان دي سوسَت الذى يبحث ادلشكلة أن عناصر 

معٌت  مفهوم يثَت ىذا الفهم. والعالقات بُت العناصر من الضروري ىف ىذا النهج
 (1989) كسمبورغ لو اقًتح كما أو( احملتوى/ادلعٌت االشكلو ) وعالمة

 دائما ىذه العناصر .sintagmaو signifian  -signifie- paradigmaعنيورهتا

 .األدب فيتفسَتعنو  غٌت ال العناصر فهذه وبالتايل، .العام ادلعٌت واحلياكة اتصال

األوىل  .رئيسية األشياء ثالث على حيتوي البنيوية ، Jean Peagetوقيل
بالقواعي  ىضبط الذاتية العناصر أو األجزاء أن مبعٌت (،wholness) العامة الفكرة
 التحول فكرة فإن الثانية،.ألجزائو او كل العناصر حتيد اليت يجوىر 

(tranformation،) يتيح ادلستمر حول إجراءالت ىيكل أن على االتفاق مت 

 ال اليت( selfregulaton) ادلستقلة النظام فكرة الثالثة، .جييية مواد تشكيل

                                                           
 ص،.1916رخيهن لبانان: دار ادلعارف. الوسيط ىف األدب العريب وتا عناىن.أمحي اإلسكنيرى و مصطفى  3

4
Ahmad Muzakki. PengantarTeoriSastra Arab. UIN MALIKI Press.2011. hal,40 
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 من احلكم نظام بنية التحول، إجراء على حلفاظ نفسهل خارج أشياء تتطلب

 5.يآخر اإلحالة الذات

 العالقة دراسة على تؤكي اليت األدبية احيى النهج أنينظر ديكن البنيوية لذا

 عنهجا مساواهتم البنيوية وبالتايل،. السؤال يف للعمل األساسية اللبنات بُت

 أن يرى الذي) نظرية ازلاكاة مثل األخرى، ادلناىج مع يتناقض أن اديكن موضوعي

 من األول األديب تعتربا اليت) exspresif النظرية ،(االصطناعي للواقع األدب

 بُت األدب كوسيلة لالتصال اليت تعترب نظرية وضي ،(للمؤلف والشخصية الشعور

 .والقارئ الكاتب

( النموذج) األعمال األدبية يتم بناءىا على أساس اللغة، ذلاشكل مميز
ىو الفهم يعٍت أن تكون . كم الذايتىو احل( أمهية) أومعٌت( ادلضمون) واحملتوى

قادرة على ربط فهم روابط بُت اللبينات األساسية للعمل األديب.  الروابط العناصر 
 6كلمبادئ عقي متنع سَتة البنيوية..اليت ستشكل معٌت كلو

اختار الباحثة أن تبحث الشعر صوت صفر البلبل األصمعى فألهنا حبسب 
يلة. فلذال  الباحثة ستحليل  بالنظرية البنيوية رئي الباحثة ىى الشعر عظيمة و مج

لنيل ادلعٌت و األمانة الذى يتظمن فهذا الشعر و  معرفة العناصر الذى يتظمن 
 فهذا الشعر ايضا.

 أسئلة البحثب. 

 عناصر الياخلية لشعر صوت صفر البلبل األصمعى؟الما ىي  .1

 ما ىو موضوع أساسى ىف الشعر صوت صفر البلبل األصمعى؟ .2

 ادلوجودة ىف الشعر صوت صفر البلبل األصمعى؟ ادلعٌت ما .3
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 أىياف البحثج. 

 عناصر الياخلية لشعر صوت صفر البلبل األصمعىالدلعرفة  .1

 دلعرفة موضوع أساسى ىف الشعر صوت صفر البلبل األصمعى .2

 دلعرفة األمانة ادلوجودة ىف الشعر صوت صفر البلبل األصمعى .3

 فوائي البحثد. 

 تعود ىذا البحث العلمى من اناحية العلمية إىل:يرجوالباحثة أن 

الباحثة : تريي معرفة وفهم عن األدب، خاصة عناصر الشعر الىت  .1
 تأثر عليها، و ادلعرفة عن ادلعٌت نظرية البنيوية.

القارئ : دلساعادة وتوسع معارف ىف فهم األدب عن شعر صوت  .2
 صفر البلبل، و نظرية البنيوية ىف ىذا الشعر.

عامة ىف ىذا البحث ىي لزيادة العلوم عن النظرية البنيوية ىف نتيجة لل .3
 شعر صوت صفر البلبل. 

 اليراسة السابقةه. 

، "مميزات الشعر ادلعلقة امرئ القيس من ناحية العناصر 2009مهاجر، 
الياخلية" كللية العلوم  اإلنسانية والثقافة شعبة اللغة العربية وآدهبا اجلامعة مولنا 

ماالنج. ىف ىذا البحث يبحث عن العناصر الياخل خصوصا مال  ابراىم 
عناصر الياخل ىف الشعر ادلعلقة امرئ القيس. ىذا البحث متعالق بالباحثة ألن 

 الباحثة ستحليل عناصر الياخل شعر صوت صفر البلبل بنظرية البنيوية.

، عناصر قصة عزير عليو السالم ىف صورة البقرة )دراسة 2008األمُت، 
أدبية عن عناصر داخلية(.  شعبة اللغة العربية وأدببها كللية العلوم   حتليلية

 اإلنسانية والثقافة اجلامعة مولنا مال  ابراىم ماالنج.
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،الشحصية ىف الرواية "ملحمة احلرافيش" لنجيب 2011حسون، غفرامنزلمي
علوم  زلفوظ دراسة بنيوية لفردينني دي سوسَت. شعبة اللغة العربية وأدببها كللية ال

 اإلنسانية والثقافة اجلامعة مولنا مال  ابراىم ماالنج.
إن طالقا من ىذا، فتبُت الباحثة وستستمر البحث بالنظرية البنيوية لطلب 
العناصرالياخلية ىف الشعر صوت صفَت البلبل لألصمعى. خيتلف بُت حبوث 

 السابق وىذا البحث ىو يبحث عن العناصر الشعى بنظرية البنيوية. 

 منهج البحثز. 

البحث عني رئي سكيانا ىو وسيلة  لليراسة بواسطتها الوصول إىل حل مشكلة 
 7زليدة. 
 نوع البحث ومذخل .1

استخيام الباحثة ىف ىذا البحث ىى اليراسة مكتبية. غالبا يستخيم النظرية 
الكييفى، الذى حيصل البيانات الوصفى باللسان او الكتابة، ىف اليراسة ادلكتبية 

حليل اوال مجع البيانات او معلومات الذى بأخذ من الكتاب او ادلقال مراحل لت
 او رلالت وغَت ذال  مث حتليل بالصحيح.

 مصير البيانات .2

 والبيانات ىف ىذا البحث مأخوذة من مصيرين، مها
مصير البيانات الرئيسية : ىي من شعر صوت صفر البلبل  . أ

 األصمعى

ت)الكتاب وادلراجع( مصير البيانات الثانوية : ىي كل البيانا . ب
الذى تتعلق هبذا البحث وىي من الكتب ادلتعلقة باليراسة نظرية 

 البنيوية.
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 حتليل البياناتطريقة  .3

لنيل البحث ادلشتمل على ىذا اليراسة فيستخيم الباحث ىف ىذا 
 البحث كما يلى :

 يقراء ويفهم ادلعٌت الذى يتظمن ىف شعر صوت صفر البلبل .1

 الذى يستخيم لتحليل الشعر صوت صفر البلبل يفهم النظرية البنيوية .2

 يًتبط نظرية البنيوية هبذا الشعر دلعرفة مجالو وادلعٌت .3
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 الباب الثانى

 اإلطار النظري

إن كل البحث اجلامعى حيتاج إىل البحث النظرى، فهذا أمر مهم لكى يعطي 
 اآلراء األول كيف تبحث الباحثة فيما يتعلق بادلشكالت وكيف حلها.

ويشتمل ىذا الباب على أنواع النظرية البنيوية، وتعريف الشعر وعناصره، ومناىج 
 تقابالت الثنائية لتحليل الشعر. ىذا البحث ستبحث الباحثة عن نظرية البنيوية. 

 تعريف الشعر.  . أ

اإلنسان أن يتحدث عن الشعر اال اذا ساعده اإلذلام، وىسعفتو البديهية، وازره  
الوجدان وحركتو النفس، وأتاح اهلل لو من صفاء الذىن، وىدوء البال، وراحة الضمَت، 
وفراغ القلب ماجيعلو يسمو ٓتواطره اىل ذالك العامل العلوى الذى خيلو من صخب 

ش وزحام البشرية وحقد األدميُت واسفاف الشعوب احليات، وضوضاء الناس وصراع العي
 1ونفاق السياسة، ومركب النقص الذى يعانيو األفراد واجلماعات.

-شعرا-يشعر-قد عرف اللغويون تعريفا سلتلفا عن الشعر، الشعر لغة ىى شعر 
شعورا معنو عامل، شعور، واع، او يغَت الشعر.عند جرجى زيدا الشعر ىو الغناء، 

 الًتتيل.اإلنشاظ، او 
والشعر اصطالحا، عند اىل العروض يقول أن ادلعٌت الشعر مرادف بالنظم.ىم 

يقولون:
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الكالم ادلوزون ادلقفى قصدا بو التعريف لو من الزاوية الىت ٗتتص بدراستهم لو، 
خاصة، ٕتعلو من األْتر ادلعهودة كالطويل وْتثهم فيو. من حيث نظم يتضمن تفاعيل 

 2والفيف وادلديج واكامل ومشاكل ذالك.
ويقول أمَت الشعراء أمحد شوقى. الشعر فكرة وأسلوب. وخيال لعوب، وروح 
موىوب. وكم من معان كانت غامضة فكساىا ثوب النهار، وثقيلة كاألزىار، فجعلها 

بده كما نقل عنو حافظ ابراىم َب مقدمة أخف من البهار والعرار، ويقول األمام زلمد ع
ديوانو لو اهنم سألوا احلقيقة ان ٕتتار ذلا بيتا تطل منو على ىذا الكون دلا اختارت غَت 

 3بيت من الشعر.

 وعند األدباء العرىب الشعر ىو:

ون ادلقفى ادلعرب غالبا عن صور اخليال ز الفصيح ادلو  الكالمالشعر ىو 
انو مكون من الشعر وجوده بالعناصر القصد، كما يقول:وعند ابن راسيق أن البديع.

اربعة أشياء وىي اللفظ والوزن وادلعٌت والقافية وىذا ىو حد الشعر ألن من الكالم كالما 
موزونا مقففى وليس بشعر لعدم الصنعة والنية كأشياء أنزلت من القرآن ومن كالم النىب 

 .زلمد صلى اهلل عليو وسلم

اجلميلة الىت بسميها العرب األدب الرفيعة، وىى احلفر والرسم الشعر من الفنون 
وادلوسيقى والشعر. ومرجعها اىل تصوير مجال الطبيعة. فاحلفر يصورىا مستحط 

والشعر يصورىا باخليال ويعرب عن اعجابنا هبا وارتياحنا  باألشكال واحلطوط واالوان،
غِت ظاىرة. وادلوسقى كالشعر  اليهااأللفاظ فهو لغة النفس أو ىو صور ظاىرة حلقائق

ىو يعرب  عن مجال الطبيعة بااللفاظ وادلعاىن، وىى تعرب عنو باأللغام واالحلان، وكالمها 
 4َب االصل شئ واحد.
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 تعريف َب اخرى خطوة ابن خلدون ىو تعريف الشعر َب حقيقتو وقد تقدم ىذا

فصل بأجزاء متفقة َب الشعر ىو الشعر ىم الكالم ادلبٍت على اإلستعارة واألوصاف، ادل
الوزن والورى، مستقل كل جزء منها  َب غرضو ومقصده عما قبلو وبعده، اجلاري على 

 5أساليب العرب ادلخصوصة.

ويتفق حازم القرطاجٌت مع ابن سينا وأرسطو َب تعريفهما للشعر، وفهمهما لو، 
 فهو يعرفو تعريفا مشاهبا لتعريف ابن سينا ونصو َب ذالك:

سليل موزون سلتص َب لسان العرب بزيادة التقفية، والتئامو من }الشعر كالم 
 مقدمات سليلة صادقة كانت أوكاذبة، اليشًتط فيها ٔتاىى شعر غِت التخييل{

 ويعرفو َب موضع اخر تعريفا أوضح من التعريف السابق فيقول:

}الشعر كالم ادلوزون مقفى، من شأنو ان جييب إىل النفس، ماقصد ٖتبيبو اليها، 
ويكره إليها ماقصد تكريهو، ٔتا يتضمن من حسن ٗتييل وزلاكاة مستقلة بنفسها، أو 
متصورة ْتسن ىيئة تأليف الكالم، أو قوة صدقة، أوقوة شهرتو، وكل ذالك يتأكد ٔتا 
يقًتن بو من إغراب، فإن اإلستغراب، أو التعجب حركة للنفس، إذا اقًتنت ْتركتها 

 6ا{اخليالية، قوى انفعاذلا وتأثَتى

 عناصر الشعر الداخلية . ب

أسس الشعر بالعناصر ادلقيدة على مواحدتو، وىى العناصر الداخلية واخلارجية، 
لكى تفهم القارئ عن ادلعاىن وادلوضوع والرسالة وادلراد والشاعر نفسو خلفية الشاعر من 

 سلتلف النواحي، وسينال القارئ الفهم الشامل والعلم الكامل هبذه العناصر.
الداخلي أساسها ىى ادلعٌت الذى يتضمن وراء الكلمات ترتيب كما  اذليكلى

ىيكل اخلارجي.تعريف عن ىيكل الداخلي تعطى ألن ادلعٌت َب الشعر غالبا ليس ادلعٌت 
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ادلباشرة أو ادلعٌت الرمزى، وجود ادلعٌت حيتاج اىل الشرح، التفكَت، يرتبط بكلمة واحدة 
يكل الداخلى يعتمد على حساسية، ٕتربية، مع كلمة أخرى. ألنو معٌت الذى يرتبط هب

 7معرفة، احلدة احلدس القارئ. وبالتلي ادلعاين الضمنية سأصبح واضحا.
اتى بٍت على رئيس العقل وادلوضوع والنغمة واجلو ىكذا، ىيكل فىالشعر عند كني

التفويض. عناصر الداخلي، ىى اٖتاد ادلعاين ادلشمولة من الفكرة واحلس والنظم و 
لة اليت القاىا الشاعر، ولتفهيم ىذه العناصر فال بد عل القارئ أن يتغرق َب اجلو والرسا

القارئ َب تشبيك احلس والوزن لدي الشاعر، ومن كيفياتو على الشعرية، حىت يستطيع 
 ىي تفهيم الدآلئل الشعرية الكائنة َب نفس الشعر، الدالئل األدبية أو الثقافية.

يلى، عرف أن العبارة يستطيع ان يقول اىل العمل قد عرفن عن ادلعٌت الشعر كما
( 4( الوزن، 3( ادلعٌت، 2( الكالم، 1األدب َب الشعر اذا العبارة يؤدي اىل ستة شروط: 

 ( والقصد.6( اخليال، 5فية، االق

 الكالم / اللغة .1

الكالم ىو اللغة. لغة واضحة الديكن فصلها عن األدب، ألن اللغة الوسيلة 
ل األدب. بالطبع ىناك اختالفات َب منوذجية بُت اللغة كويسلة لألدبية، الرئيسية َب العم

بللغة كوسيلة للتواصل مع اآلخرين. اللغة األدب لديو خصوصياتو ىى استحدام اللغة َب 
العمل األدب وكثَت منها استخدام اللغة بصفة التلمحى، الضمنية، وعموما من الصعب 

 8ليفهم بالواضح.
قاَب واإلجتماعى للمتحدثُت هبا وأغراض حديثهم. ولعل اختالف ادلستوى الث

من أوضح ادلظاىر الدالة عل ذالك إشارهتم إىل أن لغة األدب، ٗتتلف عن لغة العلم، 
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ولغة احليلة اليومية اختالفا واضحا.فلغة الشعر، ٗتتلف إذن عن لغة النثر، ٔتا ٖتمل من 
 9انفعاالت ومشاعر ودالالت إحيائية لأللفاظ.

ىى ترتيب الكلمة الذى حيدث بسبس عن الشعور الناشئة أو يعيش َب  اللغة
قلوب ادلؤلف، الذى ينشأ الشعور اخلاص اىل القارئ. كل ادلؤلف لديو أسلوب خاص بو 

 11ىذا ىو وفقا لطبيعة وشخصية ادلؤلف.

 

 ادلعٌت .2

ىو ادلراد احملتوى على الكالم أو الكلمة أو النظم حينما يقدم الرجل كالمو، أو 
تب الكاتب الكلمات، أو النظم الشاعر أبياتو، ظاىرا كان أو مسطورا، رلازيا كان أو ك

غَت رلازيا. وذىب إبراىيم على أن ىذا العنصر ىو شرط أول َب كالم العرب أن يكون 
 11ذا معٌت حيسن السكوت عليو، فإن فقد ىذا الشرط اليسمى كالما.

َب العمل الشعر. استدعاء النقاد ادلعٌت ىو الفكرة. الفكرة عن عناصر الداخلى 
َب الفكرة باإلصطالح احلقيقة والصواب. يقال احلقيقة، ألن الشعر يتضمن أحدات 
حقيقية احلقيقة وجيب أن تكون مقبولة عن احلقيقة، ألنو حقا أسس َب احلياة 
الواقعية.احلقيقة ديلك عالقة بالفكر ٍب الشاعر يعرب فشكل الشعر.وبالتلى، الشعر مع 

موضوع ىو تعبِت عن الواقع مكتوب مع أىداف متنوعة.على الرغم أن القصيدة ىو أي 
العمل األدىب الىت توجد فيها عناصر من اخليال، ولكن َب الواقع الشعر الديكن فصلها 

 من احلقيقة. يعٍت الشعر ديلك قيمة احلقيقة.
الدولة. األدباء جيب أن يقول األفكار الذى ديلك اعالقة القوية مع العنوان و 

يقال النقاد األديب واىل البالغى، بليغ التعبَت ىو مالءمة الكالم مع الدولة فاألدباء عند 
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ٖتديد العنوان ينبغى أن تعقدالعنصر اجلديد، الصادق، وقوية َب حياتو. ألن تسليم 
 12الفنون ىو الرمز من زلتوى األدب وىو ما ديكن مالحظتو والىت ينعم هبا القراء.

روط األول َب الكالم العرىب ان يكون ذا معٌت حيسن السكوت عليو، وادلعٌت الش
فان فقد ىذا الشروط اليسمى كالما، ويرى علماء البالغة ان البالغة مطابقة الكالم 
دلقتضى احلال مع فصاحتو، وخلوه من اعتبارات تتناَب مع بيانو واعرابو عن ادلعٌت 

الكالم توفيقا يالحظ معهالدواعى اىل  ادلقصودمنو، وعلى قدر توفيق األديب َب صياغة
 13القول، واحلاجة ادلاسة لطلبو، تكون البالغة قد اصابت ىجفها ووصلت اىل غرضها.

وادلعٌت يقال أيضا بفكرة ىو عماد العاطفة وىو ال ٖتيا دون اإلعتماد عليها، 
كون ويكون أساسا لكل نوع من األنواع الفنية إال ادلوسيقى، وَب بعض أنواع األدب ي

 ىذا العنصر أىم ما فبو كاحلكم.
 الوزن  .3

ىو عبارة عن رلموعة من اإليقاعات أو التفعيالت، الىت يتألف منها البيت، 
وعلى ىذا يعد البيت الشعرى، الوحدة ادلوسيقية للقصيدة العربية. وذلذا فقد نظر نقاديا 

 .العرب إىل الوزن على أنو عنصر ىام من عناصر الشعر ودعامة من دعائمو

 يقول ابن رشيق}الوزن أعظم أركان الشعر، وأوالىا بو خصوصية{

ويتفق معهم َب ىذا بعض ادلعاصرين من النقاد األوربيُت، مثل كولردج، الذى 
 14يرى أن الوزن ىو الشكل ادلميز للشعر، وصفتو اجلهورية.

الوزن ىو التوازن. مقصده ىو تكرار نفس الصوت َب هناية البيت الشعر. َب 
األدب، اصطالح الون الدقة َب يعريف بأنو منط من اإليقاع. يبدوا ىذا العنصر َب دراسة 
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اعداد صوت الكلمة و اجلملة، وديكن أن ٖتدث بكيفية الظاىرة او ادلعنوية. بغَت اإليقاع 
العمل األدىب عن الشعر ال يستطيع ان خيتلف بالنثر، كما قال طو حسُت: الشعر ىو 

لى ادلوسيقى والوزن فيتألف من أجزاء يشبو بعضها َب الطول الكالم الذى يعتمد لفظو ع
 15والقصر واحلركة.

الوزن َب اللغة ىى استبدال تصاعدي وتنازىل، طول وقصَت، لينة من الصعب 
خطاب اللغة مع العادية. بشكل عام فإنو ديكن ان يستخالص أن اإليقاع تغيَت َب 

ىل جانب الشعر أصوات صف واحد على أساس منتظم. مع الوجود اإليقاع، إ
اإليقاعات سهلة القراءة، وىذا يسبب تدفق مشاعر أو أفكار دون انقطاع وتًتكز شلا 
أدى إىل اخلياىل واضحة وحية. ىذا أدى إىل سحر أو القوة اليت تنطوي على القارئ 
أوادلستمع َب الدولة موحدة النفس مع وجوه وأدى إىل تفشى القلب وروح القارئ 

 16وادلستمع.

 فيةاقال .4

فية ىى الكلمة األخرة من األبيات الشعر. وقال خليل ابن امحد قفية ىي االق
والقافية ٔتنزلة الفواصل ادلوسيقية بتوقع السامع  17حرف ساكن أو متحرك ْتركة معينة.

ترددىا، ويستمع هبذا الًتدد الذي يطرف اآلذان َب فًتات منتظمة، وبعد عدد ثابت من 
 التفعيالت.
 العاطفة .5

 تعريف العاطفة .1

ىى الشعور ادلتالزمة وسكنت َب قلب الشاعر. رأر سريا سومنطرى أن العاطفة 
ىي موضوع األول َب تعمق معٌت الشعر، فالبد تفهيم الشعر أن يتغرق َب عواطفو 
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وحواسو عند ما يقرءون الشعر، وإال فال يستطيعون أن يتداخل باطن الشعر ألو الشاعر 
 18نفسو.

شد َب النص األديب شعرا كان أو نثرا ليست إال انتباعا صحيحا والعاطفة الىت تن
صدر الناس، يعٌت أن األدباء ال يشًتطون أن يكون ىذا النص من  عن األصل الذي عنو

شأنو أن حيدث اىتزازا واحتساسا َب السامع لتنفعل بو عاطفتو، ويتحرك بو وجدانو، 
كون قد ىز القوي الداخلية َب وتطرب نفسو زامنا اشتطرطون اوالوقبل كل شيئ أن ي

 19ادلتكلم فلم ينطق بو إال وقد فاض بو شعوره وٖتركضمَته، وثارت بو عاطفتو.
 

 أنواع العاطفة .2

نوعُت منها اليعد مها بعض النقد من  ذكروالعواطف األدبية كثَتة ونستطيع 
 العواطف األدبية ادلقرره: 

 العواطف الشخشية  . أ

وىي العواطف الىت ٖتملنا على دأب وراء صاحلنا اخلاص، كاحلب، واحلقد، 
كحب اخلَت واإلنتقام، فهي الديكن أن توزن بادليزان الذي توزن بو العواطف العامة،  

 للناس، وااليثار.

 العواطف األليمة . ب

وىي الىت تثَت االم القراء وتشعرىم ٔتا ينغض حياهتم ويكدر صفوىا، كاحلسد، 
 21والظلم ألن األدب يدعو إىل البهجة والتفاعل والفرح النفسي.واليأس، 

 مقاييس العاطفة .3

 والعاطفة األدبية مقاييس كما يأتى:
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صدق العاطفة. وكذالك بأن يكون النص األديب منبعثا عن انفعال  . أ
صحيح غَت زائف وال مصطنع حىت تكون العاطفة عميقة هتب 

 لألدب قيمة خالدة.

حدهتا ألن ىناك  ليس ادلراد هبا تورهتا أوقوة العاطفة وروعتها. و  . ب
عواطف مصدرىا التأمل والتفكَت واحلق أن مصدر األول لقوة. 
العاطفة ىي نفس األديب والطبيعة فيجب أن يكون قوي الشعور 

 وعميق العاطفة مهما كان قوي الفكرة أوضعيفها.

ثبات العاطفة واستمرارىا، أي استمرار سلطاهنا على نفس ادلشئ  . ت
 ب طول مدة اإلنشاء.األد

لنوع العاطفة واسعة رلاذلا فأعظم شعراءىم الذين يقدرون على أثارة  . ث
العواطف ادلختلفة َب نفوسها بدرجة كبَتة من حب، ومحاسة 

 واعجاب.

مسو العاطفة، النقاد متفقون على تفاوت العاطفة ىي الدرجة وىذا  . ج
 21جيدر تصويرىا َب األدب مجيعا.

 اخليال .6

 (. تعريف اخليال1

اخليال ىي األدة الالزمة إلثارة العاطفة، والعنصر الذي يتناول ادلعاين واألفكار 
ويعرضها باشكاذلا وألواهنا بوساطة التشبيو او اإلستعارة أو حنومها من ألوان واحلقائق 

 22التخيل ليهيج العاطفة َب نفوس السامعُت ويشعرىم هبا كما شعر الشاعر وأحس.
آمجع النقاد على ان اخليال عنصر ىام َب األدب لو فاعلية القوية. وآثره الرائع، 
وسلطانو الشديد، وجاذبيتو اللملحوظة. ون الكالم اذا خال منو، او عرى عنو، :كان  
كلجسد الذى الروح فيو، وانو مهما كانت الصياغة جيدة. واإلختيار لأللفاظ قد 
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ابداع ادلهندس،وعبقرية الفنان، ومجال ادلصور، ألن  صادفو اخلذق والتوفيق، فان للخيال
لو اشراف السلطان على الرعية، واليعسوب على اخللية، مع ما يشيعو َب جو ادلنطق من 
ابعاد فيها من دنيا األحالم، وعامل اجلمال، واجواء السحر، وفتنة اإلبداع، ما جيعلنا تطَت 

كون اوسع، وشكل أروع، وعامل يعج عن ىذا الكون احملدود، واألرض ادلبسوطو، اىل  
باأللوان واألشكال، والصور وادلرئيات حىت لًتى ان احلقيقة الىت تشاىدىا او تستمع اىل 
معناىا شئ اخر جديد لو من الطرافة واحلسن، ما يرغبك فيو، لًتتبط بو، وتقبل عليو، 

 اليغيب وٖتاول ان ٘تكن لو َب قلبك، وتفسح لو َب نفسك، وتنغمو َب خواطرك، حىت
 عنك او يفارقك.

 جديد.عند ىؤالء الدباء يقوم على شيئُت دعوة احملسات وادلدركات ٍب بناؤىا و 
قال الدكتور شوقي ضيف عن اخليال: " اخليال ىو ادللكة اليت يستطيع هبا 
األدباء أن يؤلفوا صورىم ال يؤلفنها من اذلواء، إمنا يؤلفوهنا من احساسات سابقة ال 

ذلا ٗتتزهنا عقوذلم، وتظل كامنة َب سليلتهم حىت حيُت الوقت فيؤلفوا منها الصورة حصر 
 23الىت يريدهنا صورة تصبح ذلم ألهنا من عملهم وخلقهم".

أما عن اخليال فقد عدوه من التخييل، إذ ىو الصورة احلسية، الىت تتخذىا 
رتبط أوثق ارتباط باحلس. ادلخيلة، وسيلة ذلا َب نقل ادلعٌت. وذلذا فقد رأوا التخييل، م

النفس ويؤكد ىذه احلقيقة، قول حازم}والذى يدركو اإلنسان باحلس، فهو الذى تتخيلو 
 ألن التخييل تابع للحس{ 

 ومن التعريفات السابق فهناك أمور الىت حدثت َب األخيلة الشعرية، وىي:
 استعمال اخليال الفرضي الومهى الذي اليتصور ٖتقيقو َب اخلارج أو َب . أ

 الذىن شلا يستدعيو العلو والتغلغل َب ادلدح أو اذلجو أو التشبيو.

اخًتاع األخيلة اجلميلة التصور َب التشبيو واإلستعارة واألوصاف وحسن  . ب
 التعليل.
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استعمال طرف احلكمة وقواعد الفلسفة شعائر الدين وحنو ذلك من  . ج
 زلاولة اإلقناع.

اب وشذوذ اإلنتقال ترتيب األفكار وأخذ بعضها ْتجز ْتيث قل االقض . د
 24من معٌت إىل مباين لو، كما كان يقع كثَتا َب الشعر القدًن.

 (. أقسام اخليال2
وأما أقسام اخليال كما رأى عند " الشيخ أمحد الشيب" َب موزكي من 

 عناصر األدب ىي:
 اخليال اإلبتكاري . أ

ىي الصورة اجلديدة َب العمل األدب الذي يًتكب عن العناصر قبلو. اذا 
عناصره يًتكب بالتشكيلي، فيسمى باخليال اإلبتكاري. ولكن، اذا 

 عناصره يًتكب ب... فيسمى بالتأمل.

 اخليال التأليفي  . ب

ىو جيمع بُت األفكار والصور ادلتناسبة الىت تنتهى إىل أصل عاطفي 
واحد صحيح، فإذا مل تفهم ىذه الصورة على أساس صحيح متشابو  

 علم البيان. كانت ومها كالتمثيل ادلرذول َب

 اخليال البياين أو التفسَتيج.

وتعبَت عن مغزاىا احلقيقي أن أمام صورة واحدة تفسَتىا ٔتا توحى إلينا 
 25من معان.

 والقصد .7
القصد ىو عبارة أو كلمة جديدة، أن ىذه الكلمة جعل للكلمة الشعر بالعمد. 

لقواعد الشعر ليس من جهد الصدفة. كما األيات القرأن الذى صدفة الًتكيب وفقا ل
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الديكن أن توصف بالشعر، ألن اهلل تعاىل ليقصد ان يرتكب األيات القرأن لشكل 
 26الشعر.

 
 تعريف النظرية البنيوية  . ج

والدة النقد األديب البنيوية نشات من اجلهود الذي كان رائدا عن العشَتة 
العلوم غَتىا، مثل (روسيا، يريد ان يربء العمال األديب عن البيئة formalisme)الشكلية 

علم النفس، تاريخ، ْتوث الثقافة. عندىم، هنج األدب من خالل العلوم كما قال، أقل 
إقناع. يريد ان ينظر األدب كما أفعال اللغة أو الكلمات. كما ينظر الشعر بالصوت، 
بناء اجلملة، علم التشكيل، أو علم الداللة. استخدام هنج التشكيلية ٍب تزدىر َب بعض 

 ل َب الغرب َب تيار النقد اجلديد معروف بالنظرية البنيوية.الدو 
تدفق البنيوية رأي نقد األدب ينبغى أن تركز اىل العمل األدب نفسو، غَت إشعار 
األدباء كما اخلالق والقارئ كما احمليب. العمل األدىب ىو عمل مستقلة الىت جيب أن 

ة رفض النظرية تقليد) اليت تعترب يبحث من العمل نفسو، بالفكرة األساسية ىذه النظري
األدب كما اإلصطناعي اجملتمع( ٍب رفض النظرية ادلعرب)الذى ينظر العمل األدب كما 
تعبَت حرف و الشعور ادلؤلف( ٍب رفض النظرية الرباغماتية)الذى ينظر العمل األدب 

بَت، الباحث للوسائل اإلتصال بُت ادلؤلف والقارئ الذى ٖتمل الفائدة للقارئ(. هبذا التع
 العمل األدب التعتمد على اجلوانب خارج العمل األدب.

النظر ّتانب أن العمل األدب كما العمل ادلستقلة، بُت النظرية التشكيلية 
والنظرية البنيوية نفسهما، مها ترتكز على النص األدىب نفسو. الفرق بُت مها أن تشكيلية 

بالعناية، والتحديد، والتفصيال بادلمكن  يؤكد مجال األدب. والنظرية البنيوية فك وشرح
معا بادلقارنة كل العناصر األدب معا الذى ينتج ادلعٌت الشامل َب األدب كلهم، مهم 
ليس رلموع العناصر األدبية ولكن يتم إعطاء التربيععات مجع العناصر لكل معن الشاملة 
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النقد ادلوضوعى الذى يؤكد  فيما يتعلق والتورط بالعام. وبالتلى، النقد األدب البنيوية ىى
 27عناصر الداخلية َب العمل األدب.

النظرية البنيوية ديلك خلفية تاريخ نسبيا من التطور طويل وتتطور بشكل 
ديناميكى.  َب تطوير ىناك العديد من ادلفاىيم وشروط سلتلفة، ولكن كل الفكر البنيوية 

فرديناند دي سوسَت. وذالك  ديكن ان يكون متحدا مع التحديثات َب علم اللغة رئدىا
 للعثور على نقطة ادلساوى الذي يتناول ادلبادئ األساسية الغوية سوسَت.

(، وضعت األساس للغوى اخلديثة من 1913-1857فرديناند دي سوسَت)
خالل ادلذاىب جنيفا. عند الفرديناند دي سوسَت ادلبادئ األساسية اللغوية، من اخلطوة 

 باشرة النظريتو للنظرية احلديثة. واألساس اللغوي سوسَت ىوالعالية من التطور ألجل م
)تعريف، تدل، يرمز signifie)شكل، صوت، رمز وعالمة( و Signifian . أ

 وعالمة(

)اللغة أن قوانينها  langue)خطاب، اإلستخدام اللغة للفردي( و Parole . ب
 متفق(

التنمية )ٖتليل االعمال َب diakroni)ٖتليل االعمال ادلعاصرة( و Sinkroni . ت
 28التارخيي(

ْتسب التصنيف شركة و واضح علم اللغة شلكن تزدىر أن يكون العلوم  
ادلستقلة، حيث ظاىرة اللغة وديكن لتفسَت وٖتليل دون اإلسناد نفسو اليت تقع 

 خارج اللغة.
البنيوية ىى نظرية منهجية على النصوص األدبية الىت يركز على مجيع العالقة بُت 

ختلفة. عناصر النص بشكل مستقل ليس مهم. ىذه الغناصر يكتسب العناصر النص ادل
 29ادلعٌت فيما يتعلق هبا، مثل الكلمة العبارة  البيت ادلوضوع وغَت ذالك.
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ىذه النظرية إعتربت كأثر ادلوضوعى ألهنا التستند إال عى األدب نفسو دون أن 
دلوضوع او مدخل تداخلها عناصر األدب اخلارجية. قد يكون ادلدخل البنيوى يسمى ا

التحليلى. فهو مدخل وأديب ينطلق على أن انتاج إبتكار ذلإستقالل داخلى يقوم على 
نفسها مطلقا من العوامل اخلارجية. فموضوع البحث َب إنتاج األدب ىو اجلمال الذى 
يبٌت هبا إنتاج األدب نفسو كادلوضوع واحلبكة واخللفية والشخصيات وعالقة قيمة بُت 

 يشكل إنتاج األدب. اجلمال الذى

ىو يرى َب األدب كنموذج  Abramsخصائص البنيوية الذي وصفو ابرامز
للكتابة يتالف من العناصر ادلتنوعة ينظم للقواعد األدبية. شلا أدى األدب دون الرجوع 

 31إىل واقعية َب خارج ىيكل النظام.
 الفكرة األوىل. رئيسية ألشياء ثالثا على حتوي البنيوية ،Jean Peaget وقيل

 جوىري بالقواعد الذاتية ىضبط أوالعناصر األجزاء أن ،ٔتعٌت(wholness)العامة
 االتفاق ،ًب(tranformation)التحول فإنفكرة الثانية، .ألجزائو او العناصر كل التيتحدد

 النظام فكرة الثالثة، .جديدة مواد تشكيل يتيح ادلستمر التحول إجراء ىيكل أن على
 إجراء على للحفاظ نفسو خارج أشياء التتطلب اليت(self regulaton) ادلستقلة
 31.آخر الذاٌب اإلحالة من احلكم نظام بنية التحول،

 ىناك مبادئ لفردناند دي سوسَت ديكن تبسيط َب نقطة كمايلى
 اللغة ىى كواقعية اجتماعية . أ

منظور فردناند دي سوسَت الذى أوضح اللغة كالواقعيةاالجتماعية تأثره 
( تقريبا. ٔتنظار درحيم عن الواقعية االجتماعية 1917-1858سوسولوجي اميل دركيم)

َب كلية مل يذكر سوسر إظهار اسم درحيم عن الواقعية االجتماعية، ولكن َب الكتابات 
ىذا سوسولوجى. زيادة على ذالك، منظور األخرى ىناك التأثر الذى تأثر ْتثو إىل 
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Siswantoro. METODE PENELITIAN SASTRA. AnalisisPuisi. (Yogyakarta: PustakaPelajar. 
2010). Hal, 21 

31
Swardi Endraswara.Metode Penelitian Sastra. Epistimologi Model TeoridanAplikasi. 
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درحيم عن الواقعية االجتماعية قد ظهر َب فرنسي حينما سوسَت يتعلم َب فرنسي ايضا، 
 إذا ىذا تأثر قد وقع َب ىذا احلال.

ذكر درحيم أن االتصال بُت الناس جيعل الظواىر كالعادات، والقواعد، والقرباء  
ودا، فهذه الظواىر ادلسمى عند دحيم بالواقعية َب أي ادلنظور الذي يكون اٖتادا موج

 32االجتماعية.
والخيفى أن صحة ادلقابالت على ادلستوى ادلنطقى الذي فكر فيو قدامة تغفل 
أيضا اجلوانب النفسية ادلتناقضة اليت تعيش َب الذات اإلنسانية، وقبول قدامة ذلا ليس 

ف ادلنطقى بالتقلبل، ادلتضاد َب ىذه اعًتافا ضمنيا هبذه ادلشاعر ادلتناقضة، ولكنو اعًتا
الذات، والخيتلف األمر أيضا َب نظرة قدامة إىل صحة التفسَت، زىي أن يضع الشاعر 
معاين يريد أن يذكر أحواذلا َب شعره الذي يصنعو، فإذا ذكرىا أتى هبا من غَت أن خيالف 

 معٌت ما أتى بو منها، واليزيد.
لل ادلتفحص الذي يتحرى العوامل والظروف فينظر إىل اآلثار األدبية نظرة احمل

ادلوجهة لألدب،ويدرس نفسيات األدباء ويقيس عطاءىم ٔتقايس اجلمال الفٍت ومقايس 
القيم الفكرية ليطلق أحكامو بعد ذالك َب أمهية ىذه اآلثار ومدى ما تشتمل عليو من 

 33قيم إنسانية وفنية.

 paroleو  langueاللغة ىي ك . ب

د ظهر اللغة كالواقعية اإلجتماعية تكون على عمل عقل ومن ادلنظور قبل، ق
الناس الذي حيتمل على القواعد، مستسلما لكل فرد ويؤيد عمل فردي َب لغاتو. فهذا 

٘تاما َب خدشة  langue. قد حضر langueالعرف َب مصطلحة سوسَت يسمى ب 
احدا فواحدا القواعيد تكون على اإلنسان، فهي كاادلعاجم والدستور َب كل مصاحفها و 

مستسلما اإىل كل الفرد َب ادلشًتك الذي يستعمل ادلعجم والدستور كان. ولكن 
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ادلكون َب الوعي الكلي قد ظهر ظهرا َب عملية اللغة شلن كان. ومن ٍب، langueامنا
 ىناك سلتار وأنواع فجأة بدون منهج ظهَت.

تساويا بو، إن كلمة واحدة عندما تكلمها اإلنسان اآلخر، بل يتكلم كالما م
ففرق بُت واحد و واحد. فهذه قد يكون بأنواع األصوات وادلنطقة واحلسي والفصاحة أو 
غَت ذالك. فهذه األنواع قد تكون بال حد ولكن مل يلغى القواعد األساسية َب 

langue فإن ىذه الظواىر ليس الكالم ٔتفهوم، لنيل اللغة كالعمل ىكذ أسسو سوسَت .
parole ال. والفرق بُت أو يسمى بالكمparolep  وlangue  قد صورنا َب ىذه الفكرة
 التالية،

(parole)? ’’’’.......=1’’’+1’’+1’+1 
(langue)I=+.......1+1+1+1+1 

تغَت بأنواع كثَتة  وبدون منهج ظهَت وغَت مقدر وقد  paroleفبسبب أن 
كيفية عمومية. فإذا، لن يكتفى أن يكون موضوع   paroleصارت ظاىرة عامة ال تكتفى 

 34ىى كان باستقراء دلوضوع العلم. langueالعلم، و أسس سوسَت أن اللغة بظاىرة 
ولذالك لديها مطابق كالفومن ومرفم ومجلة  ،(sign)اللغة ىي بنية العالمة  . ث

 واخلطاب

 فبمنظور عمضة كانت اللغة كعددالكلمات يغٍت عدد األمساء اليت تتصل
باألشياء والسلوك واألحوال وغَت ذالك. ولكن رأى سوسَت عن ىذه ظواىر ليس 
بذالك. فزيادة على ذالك، إن اللغة ىي كيفية اللغة يعٍت االتصال الرمزي عند ادلنظور أو 
القواعد كان، الذي يتصل إىل آلة واالتصال. فهذا التعريف ليس ٔتعٌت أهنا قواعد متصلة 

 ومعاىن, وكلية الرموز، ادلكون على ىذه الكيفية. ومقدرة، وتقييد القيمة،
 حقيقة الرموز اللغة .1
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ىو كلية خلقية أي البد ذلا أن تتصل إىل حُت (sign)رأى سوسَت أن العالمة 
لتكون العالمة. ولكن، ما نالو حسي ليس مهذا كما عن العالمة، بل ىو التأثَت أو 

ادلتفرقة يناذلا، ٍب بالتصال الناس فكانت الصورة ادلتفرقة آيضا. ٍب إذا كان أمكن ادلبادئ 
 Hellen)ىذه الظواىر كقضية ىلُت أدم كلَتقدرة اإلنسان َب ىذه ظواىر اللغة. ادلثا َب 

Adam Keller).فهو الرواية األمريكية. فهى صم وبكم وعمي 

ولكن تستطيع أن يتصل باللغة)بالكتابة( يعٌت أن قدرة الكتابة مظنون بادلزايا 
يسة مهمة أساسية َب ظواىر اللغة التنال قدرة الكالم بالعُت أو أذنُت أم واحلسية ل

منطقُت ولكن باحلس لديو كان. ومن ىذه القصة قد رأينا ما نال عن عينُت أو أذنُت 
 35ينقل إىل حس الذي ال يرفع وظيفة العالمة يعٍت كآلة االتصال للدنيا.

 لصلة التتابعية األفقيةصلة بُت العالمة، الصلة االستبدالية الرأسية وا . ج

البالذوق نضرب ادلثال اذلرة صلة تتابعية باألرناب والقرد و الكلب، ألهنن فكرة 
واحدة عن احليوان اآلليف. ف عند طبيب كانت اذلرة لديها صلة استبدالية بالطَت  
كحيوان حامل فَتيس توكسوفلسما ولديها صلة استبدالية بافأر عند تعريف طعام 

 وسوى ذالك. biologyاحلياة  متسلسل َب علم
َب اللغة  kuningلديها صلة استبدالية ب  kucingفعند نظام الصوت اذلرة 

اإلندونسية. إن صلة استبدالية ليست ذلا حد إلجياد الصالت األخرى ألهنا صلة متعلق 
 بادلهارة اللغة.

 paradigmaticفهذه الصلة مسمى بصلة االستبدالية العمودية أو الرأسية 

relations . 
. relationsyntagmaticىي  relation paradicmaticومن ٍب التضاد من 

يعٍت الصلة بُت العالقات مسلسلة اليت توجد كالعاقبة بعمل اللغة الذي كان ُب حُت إىل 
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حُت يعٍت موجد العالمة ادلتسلسلة أو َب صورة إذا كانت مكتوبة َب وقت واحد إلظهار 
 كما تليىذه ادلقاالت ىناك صلة  

 ادلثال للصلة االستبدالية العمودية
 وغَت ذالك -أرناب-طائر-فأر-ىرة

 ادلثال للصلة التتابعية األفقية
 أكلت ىرة السمك

العالقة التتابعية لديها قواعيد وقنون الذي يعملها ادلتكلم غَت وعي، ادلثال َب 
ادلتكلم يفعلها   اللغةاإلندونسية، وظيفة اذلرة أقدام من وظيفة الفعل عند ما يتكلم

فكانت ىذه  .kucing memakan ikanكالقواعيد ادلعينة. ولكن إذا تكل ادلتكلم 
 الكليمة ليس ذلا معاين وغَت صحيح.

العالقة بُت عناصر وىذه ادلطابق عند سوسَت الذي أسس اللغة، والعالقة  . ه
 تؤثر قيمة، ومعاىن َب كل عنصور ىيكلة النص أو بناء اللغة كلها.

 diakronisو  sinkronisنظرية  . و

ٍب لنيل فهم عن مبادئ اللغة، فإمنا ْتثت اللغة بادلنهج الوصفي، يعٍت ْتثت اللغة 
 diachronicُب وقت معُت وليس ْتثت اللغة َب تنميها َب حُت أو مسمى ب 

 التارخي.
إن ْتث فكرات تقابالت ثنائية بتحليل طريقة ادلنهج الوصفي و النهج الوصفي.  

فردينند دي سوسَت أن البحث حيلع من ناحية تارخيها. فكان سوسَت يرفع  و لكن، رأى
ناحية الوقت َب ٖتليل اللغة ألن اسلوبة غَت واضح، وإمنا صلة بُت عالقة اللغة منظور 

 باإلقطع ناحية وقتو.
فكان منهاج الوصفي بتصوير قطع ادلعًتضة َب عود الشجرة، حىت توجد العالقة 

ادلدور. ولكن ادلنهج التارخي ىو قطع زلاذي بالطول من ناحية  بُت ادلعًتض َب العود
العروق الشعرية، فكان مظهرة او مطيلة أو مزيل أو مستور ٍب يبدل بالعروق األخرى. 
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فبهذه الطريقة ال ينال موضوع غَت واضح، فكان الناس الينال شيئا إال عروق اللغة  
 36صل ادللحص أو التعميم َب اللغة.كظاىرة متنوية غَت واضح والأسلوب لو. ولذا، الحي
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6: 

 الباب الثالث 

 عرض البيانات وتحليلها

 حملة األصمعي .1

عبد ادللك بنقريب بن عبد ادللك بن على بن أصمع الباىلى. ولد ىف السنو 
م رواية العرب. وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان.  1>-7;ه/ :1:-161

كان كثًن التطواف يف البوادي، يقتبس علومها ويتلقى  .البصرةمولده ووفاتو يف 
أخبارىا، ويتحف هبا اخللفاء، فيكافأ عليها بالعطايا الوافرة. أخباره كثًنة جداً. وكان 

ما رأينا أحدًا أعلم بالشعر من  :األخفشيسميو )شيطان الشعر(. قال الرشيد
األصمعي. وقال أبو الطيب اللغوي: كان أتقن القوم للغة، وأعلمهم بالشعر، 

 وأحضرىم حفظاً. وكان األصمعي يقول: أحفظ عشرة آالف أرجوزة.

حكى بأن األصمعي مسع بأن الشعراء قد ُضيق عليهم من قبل اخلليفة العباسي 
أبو جعفر ادلنصور فهو حيفظ كل قصيدة يقولوهنا ويدعي بأنو مسعها من قبل فبعد أن 

إليو ويقول لو ال بل حىت  ينتهي الشاعر من قول القصيدة يقوم األمًن بسرد القصيدة
اجلاري عندي حيفظها فيأيت اجلاري )الغالم كان حيفظ الشعر بعد تكراره القصيدة مرتٌن( 

أصيب الشعراء باخليبة واإلحباط، حيث أنو كان يتوجب . فيسرد القصيدة مرة أخرى
على األمًن دفع مبلغ من ادلال لكل قصيدة مل يسمعها ويكون مقابل ما كتبت عليو 

اً. فسمع األصمعي بذلك فقال إن باألمر مكر. فأعد قصيدة منوعة الكلمات ذىب
كان معروفًا لدى األمًن. فدخل    وغريبة ادلعاين . فلبس لبس األعراب وتنكر حيث أنو

عليك وال أعتقد أنك مسعتها من قبل.  وقال إن لدي قصيدة أود أن ألقيهاعلى األمًن 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%81%D8%B4
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لقصيدة. اجلارية حتفظ من أول مرة والغالم من قال لو األمًن ىات ما عندك، فقال ا
 1.الثانية واخلليفة من الثالثة

 2صوت صفير البلبلي
 صوت صفًن البلبلي *** ىيج قليب الثملي

 

 مع زىِر حلِظ ادلٌَقلي *** ادلاء والزىر معا

 

 ومويل يل و أنت يا سيَد يل *** وسيدي

 

 فكم فكم تيمين *** ُغَزيٌل عقيَقلي

 

 وجَنٍة *** من لثم ورد اخلجليقطَّفَتو من 

 

 فقال ال ال ال ال ال *** وقد غدا مهرويل

 

 واخلُوذ مالت طربا *** من فعل ىذا الرجلي

 

 وولولت *** ويل ويل يا ويل يل فولولت

 

 اللؤلؤ يل فقلت ال تولويل *** وبيين

 

 قالت لو حٌن كذا *** اهنض وجد بالنقلي

 

 وفتية سقونين *** قهوة كالعسل يل
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 تها بأنايف *** أزكى من القرنفليمشم

 

 يف وسطبستان حلي *** بالزىر والسرور يل

 

 والعود دندن دنا يل *** والطبلطبطب طب لـي

 

 طب طبطب طب طبطب *** طب طبطب طبطب طب يل

 

 والسقف سق سقسق يل *** والرقص قد طاب يل

 

 شوى شوى وشاىش *** على ورق سفرجلي

 

 ملليوغرد القمري يصيح *** ملل يف 

 

 ولوتراين راكبا *** على محار اىزيل

 

 كمشية العرجنلي *** ميشي على ثالثة

 

 والناس ترجم مجلي *** يف السوق بالقلقللي

 

 والكل كعكع كِعَكع *** خلفي ومن حويللي

 

 لكنمشيت ىاربا *** من خشية العقنقلي

 

 معظم مبجلي *** إىل لقاء ملك
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 يأمر يل خبلعة *** محراء كالدم دملي

 

 اجر فيها ماشيا *** مبغددا للذيلي

 

 انااألديب األدلعي من *** حي ارض ادلوصلي

 

 نظمت قطعا زخرفت *** يعجز عنهااألدبو يل

 

 أقول يف مطلعها *** صوت صفًن البلبلي

 

 العناصر الداخلية ىف الشعر األصمعى .6

 

 صوت صفًن البلبلي *** ىيج قليب الثملي

 حلِظ ادلٌَقليمع زىِر  *** ادلاء والزىر معا

أما العاطفة الىت عربىا األصمعى ىف ىذا الشعر ىي تنوع العاطفة أي يقدر على 
إثارة العواطف ادلختلفة ىف النفوس. العاطفة ادلشمولة ىف ىذا الشعر ىو بال و مثل كناية 

 عن عذابو ىف حبو.

 و أنت يا سيَد يل *** وسيديومويل يل

ا البيت انتقال من موضوع اىل اخر وىنا ميجد أما الكالم الذى يعرب األصمعى ىف ىذ 
اخلليفة بذكره اربعة الفاظ ذلا نفس ادلعىن سيدا ىل وسيدى وموالىل ىو من مجلة كالم 

 اإلطناب.

 فكم فكم تيمين *** ُغَزيٌل عقيَقلي

أما اخليال ىف ىذا البيت ىو كم تيمين )جعلين مغرم( غزيل )تشبيو للمراة( عقيقلي )محراء 
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 ل لون العقيق األمحر(احلدود مث

 قطَّفَتو من وجَنٍة *** من لثم ورد اخلجلي

أما اخليال ىف ىذا البيت ىو تشبيو آخر اللون األمحر يف اخلدود كالورد 
ويقول انو قطفو )أي ان ادلرأة أعجبت بو أيضا(، وان ىذا اللون األمحر جاء 

 من اخلجل، طبعا ألنو أعجبها.
وقع ىف غرام امرأة حلوة و رشيقة كالغزال، عندما أما ادلعىن من البيتٌن، انو 

 رأتو امحرت خدودىا من اخلجل فعلم اهنا أعجبت بو مثلما أعجب ىو هبا.

 فقال ال ال ال ال ال *** وقد غدا مهرويل
أما ادلعىن ىف ىذا البيت ىو ان ادلرأة التريد ان تقع ىف احلب . وأما الكالم ىف 

 كيد الرفضىذا البيت ىو كالم اإلطناب و تأ

 

 واخلُوذ مالت طربا *** من فعل ىذا الرجلي

 فولولتوولولت *** ويل ويل يا ويل يل
 

أما العاطفة ىف ىذا البيت ىو مالت طربا انو دخل على حبيبتو ىف احلديقة 
فعندما رأتو امحر خديها من احلياء و الفرح فأخذت وتدعو بالويل ان احد 

 رأىا ىف ىذا ادلوقف.
 *** وبيىن اللؤلؤ ىلفقلت ال تولوىل

اما العاطفة ىف ىذا البيت ىو "تولوىل" ىنا يطمأهنا احلبيب ويسكن من 
روعها ادلصطنع وادلزعوم ويطلب منها ان تطمأن وانتضحك وبياض اسناهنا 

 عند الضحك.
 قالت لو حٌن كذا *** اهنض وجد بادلقل



71 

لو حٌن ذاك أما الكالم ىف ىذا البيت ىو كالم اإلنشاء طليب )األمر( فقالت 
اذىب وتقدم خلطبىت و اهني األمر مع اىلى. وتريد ان تستقدم مهتو بان 

 تقلقو عليها وان اخلطاب كثًنون وتقول لو
 وفتيو سقونىن *** قهوه كالعسل

أما اخليال ىف ىذا البيت ىو "تصف القهوة بالعسل" وكان ىناك فتيو قد 
 دلذاققدموا ذلا قهوة تصف طعمعا بالعسل كناية عن مجال ا

 مشمتها بأنفى *** اذكى من القرنفل
 أما اخليال ىف ىذا البيت ىو "القرنفل" جلما الرائحة. 

 ىف وسط بستان حلى *** بالسعد والسرور ىل
أما العاطفة ىف ىذا البيت ىو "بالسعد والسرور" وكان ىذا ادلقهى ىف وسط 

 بستان مجيل ادخل البهجو اىل قلىب.
 لطبل طب طب طب ىلوالعود دن دن دن ىل *** وا

 طب طبطب طب طبطب *** طب طبطب طبطب طب ىل
أما الكالم ىف ىذا البيت ىو كالم اإلطناب من أقسام علم ادلعاين. وىذا 

اعلى مراتب الشعر فقد وصف الطبلة وانت عندما تقرء حتس انك تسمعها 
 وكذالك العود. والتخصيص ىف"ىل" لتثًن الغًنه بداخل حبيبها

 ق سق سقلى *** والرقص قد طاب يلوالسقف قد سق س
 شوى شوى وشاىش *** على ورق سفرجلي

أما ادلعىن ىنا توصف صوت التعريش )السقف( للمقهى الىت كانتو فيو. وكان 
السقف مصنوع من نوع من األشجار عندما تتالعب بو الرياح يصدر 

 صوت ورق السفرجل عند تضرب عليو.
الطبلة مع صوت الرياح وتشبيو بليغ وىي كناية عن ترابط ادلوسيقى للعود و 

 ىف وصف الرياح كأهنا ترتاقض على انغام ادلوسيقى
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 وأخذ القمري يصيح *** ملل يف مللي
 ولوتراين راكبا *** على محار اىزيل

 كمشية العرجنلي *** ميشي على ثالثة

أما اخليال ىف ىذا البيت ىو "كمشية العرجنلى" تصف للحمار انو ال يصلح لشيء 
 يو بليغ شبو فيو احلمار باالعرج.وتشب

 

 والناس ترجم مجلي *** يف السوق بالقلقللي

اما اخليال ىف ىذا البيت ىو يعود ليصف محاره باجلمل الهنرد عنو بعض االذى من 
 الناس الىت ىف السوق وكانت ترمجو بالقلقلل وىنا قلقلل معناىا قالقيل الطوب.

 حويلليوالكل كعكع كِعَكع *** خلفي ومن 

 أما اخليال ىف ىذا البيت ىو كناية عن كثرا الناس . ولفض كع كع كع مبعىن جريا 

 لكنمشيت ىاربا *** من خشية العقنقلي

 معظم مبجلي *** إىل لقاء ملك

 أما اخليال ىف ىذا البيت ىو ادلدح اىل اخلليفة

 يأمر يل خبلعة *** محراء كالدم دملي

 دم دملي" تشبيو محرة القلعة بالدمأما اخليال ىف ىذا البيت ىو "كال

 اجر فيها ماشيا *** مبغددا للذيلي

أما ادلعىن ىف ىذا البيت ىو يصف حالو نقيض عند ادللك حىت جيعل ادللك حيرتمو 
 ويقدره وان الناس كانوا قد اسائوا اليو.

 انااألديب األدلعي من *** حي ارض ادلوصلي
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 عنهااألدبو يلنظمت قطعا زخرفت *** يعجز 

 "اعتزاز بنفسو ومتويو اىل  يعجز عنهااألدبو يل أما اخليال ىف ىذا البيت ىو "

امسو األصلى بلفظو )االدلعى( وىى قريبو من )األصمعى( او ليشبو نفسو بالنجم ىف 
دلعانو. وىى صيغو حتدى عاليو اجلودة شديدة االدب يستطيع ان يتبٌن من عٌن اخلليفة 

 قوذلاحققة األمر عند 

 أقول يف مطلعها *** صوت صفًن البلبلي

 اما الكالم ىف ىذا البيت ىو كالم اخلرب من القسام علم ادلعاين.
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 العاطفة القافية الوزن ادلعىن اخليال الكالم

 قلب األصمعى بال ومثل تيمني سيدلى وسيدى ومواللى

يلن
فاع

  م
    

يلن
فاع

م
 

 ثمل الثملي

 الالالالال ادلقلي اخلليفةلتعظيم  غزيل انهض

مالت  مويل يل ادلرأة محراء احلدود عقيقلى طب
 طربا

 تولولي عقيقلي حيب ادلراة اىل أمحر ىف احلدود قطفته صوت صفير البلبل

 السعد اخلجلي احلبيبة يشعر الفرح مث احلدود األمحراء ورد 

 السرور مهرويل قالت اىل الرجل لإلذىب تقدمي اخلطبة القهوة 

  الرجلي ال حتزن ألن بيىن اللؤلؤ معظم مبخلى 

  ويل يل قهوة تصف بالعسل جملى 

مشية  
 العرنجلى

  اللؤلؤ يل مجال الرائحة بالعسل

يعجزعنها  
 األدبولي

  النقلي صوت دندنة

  العسل يل  صوت الطبلة دم الدملي 

  القرنفلي  صوت التعريش  

  السروريل  يشعر ىف ادللل  

  طب يل  تشبيو احلمار باألعراج  
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  طب يل  اجلمال رد األذى من الناس ىف السوق  

  طاب يل  صوت كثًن الناس عند جاريا  

  سفرجلي  محراء كالدم  

  مللي  مدح للخليفة  

  اىزيل  حالة نقيض عند ادللك  

  العرجنلي  اعزاز بنفسو ومتويو اىل امسو األصلى  

  القلقللي  يشبو النفسو بالنجم ىف ادلعانو  

  حويللي  الشعاراء يشعر السهلة عند قراءة الشعر  

  العقنقلي    

  مبخلي    

  دملي    

  للذيلي    

  ادلوصلي    

  األدبويل    

  البليب    
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 موضوع أساسى ىف الشعر صوت الصفًن البلبل .7

األصمعى حالو قلبو بال ومثل. الذي ىف ىذا الشعر حكاية عن وصف 
حيب للمراة محراء احلدود مثل لون العقيق.، انو وقع ىف غرام امراة ورشيقة. عندما 

رأتو امحرت خدودىا من اخلجل فعلم اهنا أعجبت بو مثلما أعجبت ىو 
هبا)قطفتو من وجنة***من لثم ورد اخلجلى(. أن ادلرأة التريد ان تقع ىف احلب 

وىربت راكضة من  الال)فقالت الالالال***وقد غدي مهروىل(فقالت الال و 
 ادلكان بادلناسبة. 

أنو دخل على حبيبتو ىف احلديقة فعندما رأتو أمحر خديها من احليا 
والفرح فأخذت تولول وتدعو بالويل أن احد رأىا ىف ىذا ادلوقف. مث يقول 

*وبيىن اللؤلؤىل(.قالت لو الرجل اىل ادلرأة الحتزن أن بيىن اللؤلؤ)فقلت ال تولوىل**
اذىب وتقدم خلطبىت واهنى ادلر مع اىل. وكان ىناك قد قدمو ذلا قهوة طعمها 

بالعسل ومجال الرائحة بالقرنفل)وفتيتو  سقونىن***قهوة كالعسل(.ىف وسط 
 البستان وجد ادلقهى جيعل مجيل ادخل البهجة اىل قلىب. ىف ادلقهى وجود 

 ىل***والطبل طب طب طب ىل( )والعود دن دن دنصوت الطبلة 
 )طب طبطب طب طبطب****طب طبطب طبطب طب ىل(        

 وصوت التعريش)والسقف قد سق سق سق سقلى***على ورق سفرجلي(
يصف حاله نقيض عند الملك حتى يجعل خًن البيت الشعراء يقول أنوىف األ

 .الملك يحترمه ويقدرهوان الناس كانوا قد اسائوا اليه
 

 الشعر صوت صفًن البلبل األمانة ىف .8

ىف ىذا الشعر يصور اخلليفة أبو جعفر ادلنصور ىو أمًن ادلؤمنٌن و الشعراء. 
ولكن ىو ال يقدر العمل الشعر عن اجملتعات حىت  يئس اجملتمعات ألن بالعمل 
الشعر يستطيع ان حيصل ادلال للحياتى اىلهم ليومز بنظر اىل يئيس 
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اىل اخلليفة ويعود اذلمة اجملتمعات بيعمل  اجملتمعاتناألصمعى حياول ان يثبت
الشعر، ويقول اىل اخلليفة ان العملو خطء ألن يقطع الرزق عن الشعراء. واخلليفة 

 جيب يعد قد ثابت يعطى ادلال اىل الشعراء. كما شرح ىف البيت
 انا األديب األدلعي من *** حي ارض ادلوصلي
 نظمت قطعا زخرفت*** يعجز عنها األدبويل

البيت شرح ان األصمعى يريد ان يستطع اجملتمعات ليثبت العمل األدب، ىذا 
 ويصور اىل األعلى اخلليفة أبو جعفر ادلنصور.
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