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ABSTRAK 

 Skripsi ini berjudul  “Adz|ak<a’u al-‘a<t}ifi  asy-Syahs}u  ar-Ra’i<s  fi  Qosi<dati  Burdah 
liBus}hi<ri  (dira>sah  tahlili<yah nafsi<yah li Daniel Goleman)” . Skripsi ini mengkaji unsur-

unsur kecerdasan emosi menurut teori Daniel Goleman, peneliti tertarik mengkaji qosidah 

ini karena mengandung sejarah kehidupan dan kepribadian Nabi Muhammad SAW yang 

mendorong peneliti untuk mengungkap kecerdasan emosi darinya. 

 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis 

berpegang pada teori Psikologi Daniel Goleman. Pengumpulan data dilakukan dengan 

teknik library research ( kajian kepustakaan), diawali dengan pengumpulan data-data 

struktural cerpen dengan teori Roman Ingarden meliputi lapis objek, lapis dunia dan lapis 

metafisik. Selanjutnya peneliti mengklasifikasi unsur-unsur kecerdasan emosi dalam 

qosidah burdah ini menurut teori psikologi Daniel Goleman yaitu kesadaran diri, 

pengaturan diri, motivasi, empati dan keterampilan social, teori ini mampu melihat potret 

seseorang dengan mengukur tingkat kecerdasan emosional orang tersebut 

Penelitian ini membuktikan kesempurnaan rasul dari segi kecerdasan emosinya, telah 

kita ketahui rasul adalah makhluk yang sempurna, dan pada penelitian ini dibuktikan dari 

bait-bait qosidah burdah karya al Bushiri, unsur kesadaran diri pada rasul yaitu kesadaran 

pada rasa percaya diri yang dimilikinya, penilaian secara teliti pada sifat zuhudnya, unsur 

pengaturan diri dalam pengendalian saat dia sedang lapar, pengaturan diri dalam 

adaptabilitas dan berhati-hati, dapat dipercaya, unsur motivasi rasul memiliki dorongan 

untuk maju, sifat optimis, tegas, dan komitmen. Unsur empati terhadap umatnya, 

mengembangkan orang lain, memenuhi kebutuhan umatnya saat meminta bantuan, unsur  

keterampilan social yakni rasul menjadi  pemimpin saat isra mi’raj, pandai melakukan 

persuasi, memiliki kemampuan tim pada saat melakukan perang melawan kaum kafir. 

Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas kecerdasan rasul,  

memenuhi konsep kerangka kerja kecerdasan emosi menurut Daniel goleman, rasul 

memiliki lima unsur kecerdasan emosi yakni kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, 

motivasi dan keterampilan social. 

Kata kunci:  kecerdasan emosi, qasidah burdah, Daniel goleman, al-Bushiri. 
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 جتريد

 دراسة) لبوصريى الربدة قصيدة يف الرائيسي شخص العاطفى ذكاءال" بعنوان بحثال هذا
 جوملان، دانيال نظرية العاطفي الذكاء عناصر تبحث األطروحة هذه."جوملان لدانيال نفسية  حتليلية
 حممد النيب وشخصية حياة تاريخ على حيتوي قصيدة هذا ألنقصيدة  هذا مراجعة املهتمني الباحثة

 . حممد النيب العاطفي الذكاء عن للكشف الباحثني دفعت اليت 

 دانيالل يةالنفسبناء على دراسة حتليلية و  حتليلية طرق مع النوعي البحث هو بحثال هذا
 من جمموعة مع ويبدأ ،(األدب دراسة) املكتبية البحوث باستخدام البيانات مجع مت وقد. جوملان

. امليتافيزيقي  وطبقات العامل طبقات الكائن، طبقات اهليكلي بيانات يتضمناليت  القصرية القصص
 هو جوملان دانيال يةالنفس ؤراسة نظريةب وفقا بردة قصيدة هذا يف العاطفي الذكاء عناصر تصنيف مث

 قادرة هي النظرية وهذه واملهارات، واالجتماعية والتعاطف والدافع الذايت، والتنظيم الذايت، الوعي
 للشخص العاطفي الذكاء مستوى قياس طريق عن لشخص صورة رؤية على

و  ه, لقد عرفنا الرسول هو متام البشرالعاطفي الذكاء من لو رسال متاما على يدل بحثال هذا
 الثقة الوعي ومها ل،و الرس على الذايت والوعي . رييبوصل ربدةال قصيدة تابيأ على تصيح ذلك ما

 الذايت التنظيم جائعا، كنت عندما السيطرة يف الزاهد الرسول اإلعداد طبيعة يف بعناية وتقييم متتلك
 وطبيعة قدما، املضي يف الرغبة لديها الدافع الرسل بالثقة، جديرة دقيق، و التكيف على القدرة يف

 عندما شعبه احتياجات تليب اآلخرين، وتطوير لشعبه، التعاطف التعاطف ملتزمة وحازمة، متفائلة
 الفريق قدرة لديها ذكية، اإلقناع املعراج، اإلسراء زعيم احلايل االجتماعية واملهارات املساعدة، طلب

الذكاء  املعلومات نوعية أن الدراسة هذه يف التحليل نتائج وأظهرت. الكفار ضد احلرب وقت يف
 العاطفي الذكاء وهي جوملان، دانييلل العاطفي الذكاءنظرية  اإلطار مفهوم تلبية ,لو لرسالعاطفي ل

 .االجتماعية واملهارات والتحفيز والدافع الذايت، التنظيم الذايت، الوعي

 ريي., دانيل جوملان, البوص, بردةالعاطفي الذكاء: الدليلية كلمات
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 وتقدير شكر كلمة

 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 اهلل، رسول على والسالم والصالة. إالباهلل والقوة والحول هلل، والشكر هلل احلمد

بن سعيد بن مهد بن عبداهلل  حممداىل جزيل  شكر فأرسل، الكرام وأصحابه أله وعلى

 .فيالصنهاج البوصريي املصرى شرف الدين ابو عبدهلل كمؤلف هذ قصيدة الربدة الشر 

 لتكميلو  األخرية األكادميية املهام بعض إلمتام البحث هذا الباحثة كتبت لقد 

 أن وعسى. هباأدو  العربية اللغة علم ىف العاملية الدرجة على للحصول الشروط من شرط

 حتت بحثلا هذا ىف معرفته زيادة أراد ملن وكذلك الباحثة لدي نافعا البحث هذا يكون

)دراسة يرىصقصيدة البردة لبو  يف ص الرائيسيخش طفىاالع ذكاءال " املوضوع

 ".نفسية لدانيال جولمان(تحليلية  

 وىف. البحث هذا إمتام استطعت .وبفضله وبإذنه اهلل بعون إال ققحت أن ميكن ال

إصرارهم و إرشاداهتم و تشجيعاهتم ب إال البحث أمت أن على أقدر ال إين الكتابة إكمال

 أن أريد لذا،. العمل هذا ىف يساعدونين الذين الكرام املساعدين مجيع من املساعدةو 

 :إىل اخلالص وتقديري شكري هلم أقدم
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جبامعة سونان كاليجاكا  ي كمدير اجلامعةيوديان وهيداحملرتم األستاذ احلاج   .1

 اإلسالمية جوكجاكرتا

قمتين بلقمة الرمحة ورضعتين برضاعة العطف حيث لأمي دارسيح والدي,  .2

متواضع حازم اعتقد بأال اهتمام إال  و ايب فرجوياين الذي اعتقدت أالمرأة إالهي

 دائم.بعد ولديه, احرتامي هلما 

أتوجه بالشكرا إىل أستاذي الفاضل ألوان خريى كعميد بكلية األدب و العلوم  .3

 .الثقافية جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية جوكجاكرتا

أتقدم بالشكر إىل أستاذي مسطفى كرئيس قسم اللغة و أدهبا بكلية اآلدب و  .4

 .العلوم الثقافية جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية جوكجاكرتا

أشكر شكرا كثري إىل الشيخ احملبوب الدكتور برماوي مونطي املاجستري كاملشرف و  .5

هلذا البحث الذاي قد أمضى أيامه لنصحين بإخالص و أرشدين بالتوجيهات 

 النافعة إلمتمام هذا البحث, عسى اهلل أن خيفظه ويرمجه طول حياته.

الباحث طوال كمشرفة األكادمي الذي قد أرشد الفضيل األستذ شهاب الدين ,   .6

 الدراسة يف قسم اللغة العربية و أدهبا.

أشكر شكرا على مجيع املدرسني الذين علموين كثريا عن الدراسة بكلية اآلدب و  .7

 .العلوم الثقافية جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية جوكجاكرتا
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مربية معهد اللقمنية ملي و اجلاجة سيت محنة, كااإلحرتامان احلاج ناعم س .8

  جزامها اهلل أحسن اجلزاء طول العمرمها والعافية.ية السلفية جوكجاكرتا, اإلسالم

مجيع املعلمني يف هذا املعهد, اللهم ارزقهم علما نافعا, وعمال خملصا واجعل  .9

  خلفائهم خريا منهم.

و أشكر على كل زميالئي احملبوبني يف املعهد اللقمنة اإلسالمية السلفية  .11

وخاصة اىل  هجرة ديوان املناظمة, هجرة السابعة, جوكجاكرتا لتعاوهنن معي 

 فصل الفية الساكنة الذين مرافقة و تلوين حيايت.

 أصحايب يف قسم اللغة العربية و أدهبا الذين قد جهد كل اجلهد يف الدراسة معي. .11

التعب حسب طاقته الفريدة إلمتام هذا و قد اجتهد الباحث بقدر الكد و 

من األخطاء والنقصان, فريجو الباحث البحث. وال خيلو هذا البحث 

متامه. وأخريا, ندعو اهلل لعل هذا البحث نافعا  اإلصالحات من القراء إلتقانه وإل

   مباركا لكل من يقرأه. 

 2117و يولي16جوكجاكرتا, 
     ةالباحث
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 الباب األول

 المقدمة

 أ. خلفية البحث

هلل الصنهاج البوصريي املصرى شرف الدين حممد بن سعيد بن مهد بن عبدالقد ولد 
يف الدولة  ه 806الس, مغريب, ىف سنة البوصريي بد عبدهلل,اي مشهور بإسمابو 

 6.ة قرون(بعبل حنو سم )أي ق6998املوفق  ه 898و توىف مبصرى ىف سنة  األيوبية
 بعض أن العجيب ومن ممالك هبرية. دولةيوبية اىل الاأل االنتقالية الدولة عهد عاش يف

أة، بالربدة تسمى القصيدة هذه إن: يقولون الناس  مرض يزعمون كما صاحبها ألن وبالربر
استمر  9.مرضه من فربىء فلبسها جبته فأعطاه وسلم، عليه اهلل صلى الرسول فرأى

 الكماليات احلكوميني املسؤولني تتحول اخالق اجملتمع, متابعةاالضطرابات السياسية  و 
 اجلهات من واالنتقادات شكاواهم عن قافية وحىت الوالدة عمله أعطىاألوىل , الدرجة و
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 ذلك يف والثقايف واالجتماعي السياسي الوضع على فعل بردة قصيدة تأيت مث ،الرمسية
 3.اسواة احلسنة مبثابة النيب حياة حذو حتذو دائما هم لذلك الوقت،

يعترب االخر ألن  بوصريي وقصائد القائمة من لبحث االنتخابات " بردة قصيدة"   
 قصيدة يف الرئيسية الشخصية .العاطفي ذكاءال عناصر على حيتوي الذي هذه قصيدة

 من تتكون  ربدةالقصيدة  و العاطفي, ذكاءال عناصر تتلخص الذي اهلل رسول هو ربدةال
 :      كما ياىل لو فص 60 يف ابيات 680

 .الغرام وشكوى الغزل يف:  األول الفصل

 .النفس هوى من التحذير يف:  الثاين الفصل    

 . املرسلني سيد مدح يف:  الثالث الفصل    

 . مولــده مدح يف: الرابع الفصل    

 . معجزاته يف: اخلامس الفصل    

 .ومدحه القرآن شـرف يف:  السادس الفصل    

 . ومعراجه إسرائه يف:  السابع الفصل    

 . النيب جهاد يف:  الثامن الفصل    

 . بالنيب التوسل يف:  التاسع الفصل    

 احلاجات.                  وعرض املناجاة يف:  العاشر الفصل    

                                                           
 01( ص.  6963, )بريوت: املكتبة الثقافة, نقد الربدةالسيد صقر,  عبد البديع3
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 اإلسراء الكرمي، القرآن الرسول، معجزة الرسول، والدة الرسل، إىل تكمل شهوة، حتذير
 تصور ألن القصيدة هذه نقد العلماء من عديد و 4ومناجاة. تواصل، اجلهاد، املعراج،
 على يدل رأيهما من و وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول يف قيلت اليت املدائح وتطبع
 5.شرك

هناك   جوملان للداني العاطفي ذكاءال نفسية تنظري باستخدام بحثالهذا  
 ،ذايتال الوعي البد ملكها عند من له الذكاء العاطفي, و هي مخس مهارات الىت 

 يظن ,يف العالقة تعاطفو  ,إدراك ملشاعر األخرين حتفيز الذايت,،سيطرة على النفسوال
 .يف قصيدة الربدة موفق لبحث الشخص الرئيس

 حنيف % فقط .90احلياة  يف النجاح تطوير إمكانية الذكاءعند دانيل جوملان  
" غريب" الوضع عن اجلواب ليكون جوملان التعبري بدا 8,أخرى قوة قبل من متأل٪ 60 أن

 يكن مل املرتفع الذكاء معدل معروفون أناس هناك حيث اجملتمع، يف حتدث ما غالبا اليت
 الذكاء من أخرى ميزة. أقل الذكاء معدل يف غريها من أفضل أداء حتقيق على قادرا

 الذكاء. الوالدين نم اإرثعليه   احلصول مت اليت ثابت املخابرات ليسه أن هو العاطفي
 شخصال عاطفياء او غياب ذكال. التعلم على حياته وتتطور تنمو أن ميكن العاطفي

 7.احلياة مراحل مجيع يف التدريب ويتم والطحن، التعلم، عملية على يعتمد

 شهوة، عن حتذير على مادي كائنربدة  ال قصيدة أعاله، الوصف على وبناء  
 و لتوس اجلهاد، القرآن، اسراء معراج، عن ، ومعجزة الرسول، والدة الرسول، مدح

 للمواقف لو فص 60 يرتبط أي لو فص 60 يف موشحات 680 من يتكون. مناجاة
 توجد اليت املواقف مع به، حيتذى منوذجا باعتبارها استخدامها ينبغي اليت النيب وسلوك

                                                           
4
  Tolach mansoer, Sajak-Sajak Burdah, Kudus: menara hlm 01       

 
5

    8102agustus 02) Referensi Satu Islam QA.info  http://www.dorar.net/art(  
6
  Maurice J Elias, dkk, cara-cara efektif mrngasuh anak dengan EQ (Bandung: majalah umi 

8111), hlm.00  
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 سوف بحثال هذا وبالتايل النيب، العاطفي الذكاء على يدل بردة قصيدة داخل
 الكائن بينما. ربدةال قصيدة يف يلبوصري  وفقا النيب العاطفي الذكاء من صورة تستكشف

 وانطالقا ، ربدةال قصيدة يف الرسول متتلكها قصيدة اليت العاطفي الذكاء أظهرت الرمسي،
يف  تعاطف و حتفيز الذايت و النفس على السيطرةالذايت و  والوعي االنتحار، منع من

 باستخدام لفحصها املناسبة بردة تعتربقصيدة  وبالتايل بردة،  يف كتابتها تتم اليت العالقة
لرسول  العاطفي الذكاء تصف أن ويتوقع يف وذلك جوملان، دانيال النفسية النظريات

 واملستقبل.  احلاضر اجلمهور على تطبيقها ميكن بحثال هذا لذلك ،متاما

 ب. تحديد البحث  

 دراسة حتليلية بناء على دة للبوصريىخلية ىف قصيدة الرب اعناصر الدال ما هي. 6
 بنيوية  لرومان انغاردين ؟

بناء كيف كانت ذكاء العاطف الشخص الرئيسي ىف قصيدة الربدة للبوصريى . 9
 نفسية  لدانيل جوملان ؟ على دراسة حتليلية

 ج. اغراض البحث :

 الباحثة فأغراض هذا البحث هي: تان قدمهاالحث و حتديده خلفية الببناء على  

 من العمل يف الرئيسي الشخص العاطفي ذكاءال حتديد بحثال اهذ هتدف
 النفسية نظرية باستخدام اليوم تغىن ما كثريا قصيدة تزال ال ربدة لبوصريي،ال قصيدة
 .القراء على يطبق أن يؤمل اليت جوملان الدانيال

 فواعد البحث :  د. 

 :ا البحث فيما ياليهذفوائد 

 .النفس وعلم األدب نظرية وخاصة األدبية، النظرية خزينة تطبيق إضافة. 6
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 الدانيال نظرية على العاطفي الذكاء يف الرئيسية الشخصيات من املعرفة زيادة. 9
 جوملان غلى قصيدة الربدة                   

 د. التحقيق المكتبى

 حبثي تقرير بنيامن حيروم أن نفسه مادي كائن تستخدم اليت الدراسات من عديد  
 حبثي، تقرير يف. بنيوية لبوصريي اجليينالربدة  قصيدة حتليل: بعنوان 9006 عام يف

 ولد. العقلي وشكل بدنية لياقة الوراثية البنيوية حيث من وهي بردة قصيدة على وضعت
. قافية و وزن، جمازي، اخلرسانة، كلمة صورة، االلقاء، عناصر من شيدت الالزورد

 تعبري لبوصريي ربدةال قصيدة واليت وشعور، املوضوع، عناصر بناها اليت الداخلية والطبقات
 من وعناصر شهوة، بسبب الذنوب على والندم معها، احلب يف ألنه النيب احلنني عن

 الوعي من جو خلق اليت الدينية هلجة تستخدم هلجة وكانت اجلوي، والغالف هلجة
 حول هو هبا القيام يتعني اليت بردةقصيدة   حتليل من الكتاب أن حني يف. للقارئ الذايت

 العاطفي. ذكاء عناصر على حتتوي اليت بردة قصيدة يف الرئيسية الشخصية

: بعنوان 9065 سنة يف( 60660008) سسرتايونشه  حممد البحث الذي كتبه  
  حتليلية دراسة) احلكيم لتوفق مليون" سنة يف" قصرية قصة يف رئيس شخص حتليلية
 اليت احلكيم لتوفيق"  سنة مليون" القصرية القصة ناقش أطروحة يف جوملان لدانيل  نفسية

 على احلكم العاطفي، الذكاء لديهم الذين اجليولوجيني كما الرئيسية الشخصية تضمنت
 على وقادرة اخلربة، ذوي من يتم اليت املعيشية الظروف من بينة على اجليولوجيني مدى

 فهم ، وظيفة عن متحمسا ليكون الثقة، لديها باالكتئاب، والشعور اجلرمية من اخلروج
 حنو للتغيري حافزا وتكون مفيدة عالقات بناء ميكن لآلخرين قلق لديهم اآلخرين، مشاعر
 العاطفي الذكاء نظرية جوملان احلرمان استخدام سسرتيونشه حممد دراسة يف اخلري،

 والتنمية العدالة وحزب احلكيم، توفيق قبل من" مليون سنة" القصرية القصة لتحليل
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 باستخدام ربدةال قصيدة يف الرئيسية للشخصيات النفسي التحليل هو املؤلف البحوث
 جوملان. دانيل وضعتها العاطفي الذكاء نظرية

 ه. اإلطار النظرى

 لتحليل إنغاردين رومان البنيوية نظرية ومها ،نظريتني تخدميسس هذا البحث
 العاطفي الذكاء من جوملان دانيال يةالنفس ونظرية بردة قصيدة يف الدخلية العناصر
 .ربدةال قصيدة يف الرئيسية الشخصيات لتحليل

 إنغاردين لرومان بنيوية نظرية. 1

 ربدة،ال قصيدة يف خليةاالد العناصر لتجريد بنيوية نظرية بحثال هذه تستخدم
 مع بأكملها اجلولة أهنا على تفهم أن ميكن اليت الذايت احلكم هو ةبني وهو البنيوية، نظرية

 اللغة منط أو اسلوب موضوع،: يلي ما الشعر يف العناصر متماسكة، بناة من عناصر
 6.املصفوفات أو اهلاتفي االتصال خطوط وربط والرموز االلقاء وقافية، واإليقاع، واخليال
 الطبقات بني إنغاردين رومان بواسطة الشعر نطاق يف األدبية لألعمال األساسي املفهوم
 وطبقات العامل، من طبقات الكائن، طبقات الطبقات، واملعاين الصوت من األخرى

 .امليتافيزيقية

   إنغاردين رومان بواسطة للشعر األساسية املفاهيم تستخدم سوف البحث هذا
 .امليتافيزيقي , طبقة الدنيا طبقة ،املتمثلةاملوضوعات  على طبقة

 ,يتضمن من املوضوعات القصيدة من املواضع املوضوعات املتمثلة طبقة
 9(.األخدود) قصة وهيكل الفاعلة اجلهاتهو  عامل الشاعر, األشخاص 

                                                           
Syukron kamil, teori kritik sastra, jakarat: rajawali press, hlm 021

8
  

 Rachmat Djoko Pradobo, Pengkajian Puisi (Yogyakarta: UGM Press ) hlm. 02 
9
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 الوقت، ذلك يف مبا األحداث، فيها وقعت اليت البيئة هو اإلعداد/ اخللفية. أ
. للمنطقة اجلغرايف املوقع من وحالة االجتماعي، والوضع التاريخ، من الفرتة املوسم،
 60.واملؤامرة موضوع تشكل اليت السرد منطق مبثابة ووضع اخللفية

 قادة بني ،طباع يف تلك قصة تنوعةمب تعامل الذي شخص هو األشخاص. ب
 شخص دائما ليست والرواية القصة، يف رئيسيا العبا هو الرواية بطل وخصم، الرواية بطل

 قبل من الرواية بطل دور ويقام السارق، هو الرئيسية الشخصية القصة يف كان إذا جيد،
 تتطور مل) ثابتة وأرقام. الرواية بطل خصوم قبل من عقدت دور هو وخصم السارق،

 66.النامية والطابع( تغريت األحداث من صف من الرغم على شخصية،

 تتخذ أو القصة، يف األحداث من كاملة سلسلة على حتتوي قطعة/  تدفق. ج
 مير اليت أو وتسبب الصلة، ذات وزمنيا منطقيا اليت األحداث من صف على القراء بناء
 ثالث إىل تقسيمها ميكن للمؤامرة الزمين التسلسل أساس على. الفاعلة اجلهات هبا

 69.فئات

 .صراحة ضمنيا القصيدة، يف املتضمن طبقة: طبقة املظاهر التخطيطية -

 تؤدي القرئ إىل االعتزام.:امليتافيزيقي طبقة -

 جولمان لدانيال النفسية نظريةال. ب

 هي جوملان دانيال وضعتها اليت النفسية النظريات البحث هذا يستخدم       
ي ص الرائيسخش العاطفي الذكاء رلقش استخدامها سيتم واليت العاطفي الذكاء نظرية

 أي هو االنفعال حني يف املشكلة، حل على القدرة هو الذكاء تعريف. ربدةال قصيدة في
 أو كبري هناك النفسية احلالة أي والرغبات، واملشاعر، األفكار ضطرابات أو نشاط

                                                           
  Sukron Kamil,  teori kritik sastra arab klasik dan modern, Jakarta : Rajawali 8111, hlm. 28 01             

   Sukron kamil, teori kritik sastra arab klasik dan modern, Jakarta : rajawali 8111, hlm. 2800  
Sukron kamil, teori sastra arab klasik dan modern, Jakarta : rajawali 8111, hlm 28 

69
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 لذلك العواطف، وتوجيه وفهم إدراك على القدرة هو العاطفي الذكاء لذلك، ،شديد
 ومقاومة واحلوادث، احلياة، حتديات مع التعامل عند متناسب بشكل ينظم ميكن

 اليت األوىل وللمرة ،6995 عام يف جوملان دانيالب شعبية العاطفي الذكاء 63.اآلخرين
 جامعة من ماير وجون هارفارد جامعة من النفس علم قبل من 6990 عام يف أثريت

 مثل اإلنسان، حياة لنجاح مهما يبدو الذي العاطفي صفات لشرح نيوهامبشري
 والقدرة الذات، على واالعتماد الغضب على والسيطرة املشاعر فهم أعرب، التعاطف،

 أو العايل والتعليم الفكري، عدم هو أمهية األكثر والعامل. نفسه على السيطرة على
 اليت العاطفي الذكاء من التالية العناصر 64.العاطفي الذكاء ولكن التقنية، املهارات
 :جوملان دانيال وضعها

 الذايت الوعي . 6

هو  التعريف اىل املشاعر فور حدوثا، هذا هو املفتاح االساسي  الذايت الوعي
للذكاء العاطفي. فان القدرة ىف التحكيم املشاعر يف كل االوقات تلعب دورا بالغ االمهية 

 :أخرى أمور بني من العناصر، من العديد لديها الوعي 65.للتبصر النفسي وفهم الذات

 وآثارها نفسهاب واطفالع عرتافا: العواطف من التوعية -

 الذات وحدود القوة نقاط معرفة: الذات لتقييم الدقيق -

 68.اخلاصة قدراته حول والثقة الذات احرتام: الثقة -
                                                           

Daniel goleman, Working With Emotional Intelligence, (Jakarta: Gramedia) hlm.401
13

 
 جامعة من نفساين طبيب وهو جوملان، دانيال قبل من وشعبية 6995 عام يف شعبية املصطلح هذا 64

 علم جمال يف وخاصة شهرته، العمل هذا قدم. العاطفي الذكاء بعنوان الضخم كتابه يف هارفارد
 الدماغ حول اجلديدة النتائج ومع ذكي، يعنيه ما حتديد خالل من مروع هي أحباثه نتائج. النفس

 مجيع يف منتشرة الشركات آالف مخسة من يقرب ما جوملان دانيال لديها األحباث ويف واإلنسان،
 خمتلفة جيعلها واليت اجملاالت، كل يف جنوم أداء مهارات عن فكرة على حصول دانيال العامل، أحناء
 .اآلخرين عن

15
    Steven J stein dan howard E. Book, Ledakan EQ, (Bandung: 8118), hlm. 07 

               
16

    56. ص.9000كويت: عامل املعرفة. , , الذكاء العاطفيدانيل جوملان   
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 على النفس سيطرةال . 9

قدرة تنشأ من االدراك الذايت اليت حتيط النفس  وهي التحكيم يف املشاعر  . 
و الغرض من هذا التحكم هو التوازن ىف  لتصدر من النفس ما يليق بالقيم االجتماعية.

املشاعر. وللمشاعر قيم و معان. ان الشخص الذي فقد هذه القدرة سوف جيد نفسه 
دائما ىف حالة صراع مع مشاعر احلزن. بينما الشحص الذي ميلك هذه القدرة سوف 
جيد نفسه قادرا على التعاىف السريع. واالمساك بزمام نفسه امام اخفاقات احلياة 

 :التالية العناصر لديه الذايت التنظيم 67.واحباطها

  .تلفال والدوافع العواطف إدارة: النفس ضبط -

 القاعدة والنزاهة الصدق على احلفاظ: أمنة  -

 الشخصي األداء عن املسؤولة: االحتياطات -

 التغيري مواجهة يف املرونة: التكيف -

 اجلديدة واملعلومات والنهج، األفكار على و منفتح تقبال: االبتكار -

 التحفيز الذاتي . 3
وهو توجيه العواطف خلدمة هدف ما يعتب عامال اساسيا لرتكيب  التحفيز الذايت

 عناصر  التحفيز:  و هذه  66.االنتباه. و حتفيز الذات واالتقان و االجادة و االبدع 

 النجاح معيار لتلبية أو أفضل لتصبح األقراص حمرك: اإلجناز تشجيع -

 املؤسسات من املستهدفة الفئة مع التكيف: االلتزام -

                                                           

 
02

 56ص. ,, الذكاء العاطفيدانيل جوملان  

  
18

 696. ص ,, الذكاء العاطفيدانيل جوملان  
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 الفرص من لالستفادة االستعداد: املبادرة -

 العقبات من الرغم على األهداف لتحقيق السعي يف استمرار: التفاؤل -
 واإلخفاقات

 دراك لمشاعر االخرينإ . 4

فكرهم هو القدرة على فهم مشاكل الغري , و اجلري على ادراك ملشاعر االخرين 
 69.و التسامح على مشاعر الغري

 نشطا اهتماما وتظهر اآلخرين، نظر ووجهات مشاعر استشعار: اآلخرين فهم -
 .ملصاحلهم

 تنمية تعزيز وحماولة لآلخرين التنموية االحتياجات تشعر: اآلخرين تطوير -
 .قدراهتا على للعثور وحماولة اآلخرين

 .العمالء احتياجات مع لتتناسب وحماولة واالعرتاف، توقع: التوجيه خدمات -

 الناس خمتلف مع التفاعل خالل من الفرص حتسني: التنوع من االستفادة -

 مع وعالقتها العاطفة جمموعة تيارات قراءة على القدرة: السياسية التوعية -
 .السلطة

 في العالقة تعاطف.  5

الشعبية و القيادة و و هو القدرة الىت متنع الشخص   التحكيم يف العالقة .  
 والتعامل اآلخرين، يف املطلوبة االستجابة حتميل يف شطارة الفاعلية يف التعامل مع الغري.

 االجتماعية، والشبكة الوضع بعناية وتقرأ اآلخرين، مع التعامل عند جيدا العواطف مع

                                                           

  
19

 496. ص ,, الذكاء العاطفيدانيل جوملان  
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 وتسوية واملداوالت والرصاص، التأثري على املهارات هذه باستخدام بسالسة والتفاعل
 النحو على االجتماعية املهارات يف العناصر 90.فرق يف والعمل للتعاون و النزاعات،

 :التايل

 اإلقناع تكتيكات يكون أن: اآلثار -

 ومقنعة واضحة رسالة إرسال: االتصاالت -

 اخلالف وحل التفاوض: الصراع إدارة -

 وغريها أخرى جمموعة وتوجيه إهلام: القيادة -

 التغيري وعملية بدء: التغيري احملفزات -

 وجمزية عالقات بناء: العالقات بناء -

 مشرتك هدف أجل من اآلخرين مع التعاون: والتنسيق التعاون -

 .مشرتك هدف أجل من الكفاح يف جمموعة التآزر خلق: الفريق قدرة -

 تستخدم جوملان دانيل العاطفي الذكاء نفسية نظرية أعاله، الوصف على وبناء
 التنظيم الذايت، الوعي من قصيدة بردة شكل يف العاطفي الذكاء عناصر عدة لفحص
 حتليل خالل من. رسول يف توجد اليت االجتماعية واملهارات والتعاطف والدافع الذايت،
 أن املتوقع ومن جديدة اعتبارها ميكن اليت النفسية النظريات باستخدام 7 القرن أعمال
 األدبية األعمال من اختاذها ميكن اليت العاطفي الذكاء حتسني على الناس تساعد
 .السابقة

 

                                                           
 

21
  Daniel Goleman. Kecerdasan Emosional Mengapa EI Lebih Penting Dari Pada IQ, diterjemahkan oleh T. Hermaya, 

Jakarta: Gramedia, hlm.13 
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 ز. منهج البحث 

 البحث يف وطريقة( األسلوب) الطريقة عن ميكن فصله ال األديب العمل تقييم إن
األديب وطبيعته  العمل حمتويات يف للنظر اليت اخرتهتا الباحثة الطريقة هي األدب

 يلي :  ما الباحثة استخدمتها اليت البحث فطرق  96للدراسة. وموضوعه

 البحث نوع (6

اليت  األنشطة من فهي املكتيب، البحث هو عقده سيتم الذي البحث نوع إن
  99.الداعمة للبحث املناسبة املكونات من والتحقق والقراءة، املستندات، جبمع تتعلق

 البحوث أنواع. أ

 أنواع من نوع أي نوعية دراسة هو الدراسة هذه يف األحباث من النوع هذا
 واألحكام، واألحكام، والعبارات كلمات شكل يف البيانات استخدام البحوث

 مجع إىل هتدف الدراسة هذه فإن ،(املكتبية البحوث) املكتبية البحوث واستخدام
 واجملالت الكتب مثل ، املكتبة يف املتاحة املواد من الكثري مبساعدة واملعلومات البيانات
 93.الدراسة مبوضوع الصلة ذات املواد من وغريها اجلامعية والرسائل حبث العلمية،

 البيانات مصادر( 9

 والبيانات األولية البيانات مها نوعان البحث هذا يف البيانات مصادر  
 البيانات الثانوية هي قصيدة الربدة للبوشريى, وأما األولية فالبيانات.الثانوية

حدد  الذي البحث مبنهج املتعلقة بالبحث، والكتب املتعلقة الكتب هي مثل
 هتا الباحثة.

 

                                                           
 

21
  Suwardi endraswara, Metode Penelitian sastra, Yogyakarta : media pressindo 12 hal 2 

22  Mestika. Zed, Metode Penelitian kepustakaan, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2114) 

 Moehnilabib, dkk. Dasar-dasar Metodologi Penelitian, (Malang: IKIP Malang)   
23
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 البيانات حتليل  (3

 والرتميز والرتتيب البيانات تنظيم من أنشطة هي البيانت حتليل  
     مفهومة لتكون البيانات جمموعة من للحد مفيد البيانات فتحليل .والتصنيف

 ولتحليل 94.ودقة بعناية واالختبار البحث دراسة وميكن. ومنهج حسب منطق
 التالية:  اخلطوات الباحثة اتبعت البيانات

 جلمع تقنية هي الوثائق تقنية. البيانات وثائق يستخدم الدراسة هذه يف
 والتقارير واجملالت واجملالت، والصحف الكتب مثل الوثائق من البيانات
 :التالية اخلطوات مع95.البحثية

 .املطلوبة البيانات حتديد. 6

 الذي العاطفي الذكاء سجل وعناصر بردة قصيدة يف املوجودة البيانات قراءة. 9
 .الداخل يف هو

 من التحليل. نتائج امجال. 3

 التحليل  طرق البيانات. د

 يتم الذي األسلوب وهو 98وصفي، التحليلية الدراسة هذه يف التحليل طريقة  
 حتليل خطوة أن حني يف. التحليل تبعتها مث اليت البيانات تصف اليت البيانات طريق عن

 :يلي كما البيانات

 طبقات طبقات، الكائن باستخدام بردة قصيدة اجلوهرية العناصر حتليل. 6
 .امليتافيزيقي العامل من وطبقات

                                                           
      0112, hlm 8) 

Arif furchan, Agus Maimun, Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenal Tokoh Dan Aplikasi,    
24

 

 Moehnilabib, dkk, Dasar-Dasar Metode Penelitian, hlm 21     25   

    Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode dan Teknik Penelitian, hlm.43 
26
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  بردة قصيدة العاطفي يف حتليل الذكاء. 9

 ز. نظام البحث 

 املألوفة الكتابة منهجية إىل البحث فاحتاج  ˓ لكون البحث موافقا باملوضوع  
الفصول الفرعية، ومنهجية  فصل ولكل إىل فصول البحث تنظيم االستعمال. وسيتم

 يلي :  الباحثة ما استخدمتها اليت الكتابة

 البحث، أهداف املشكلة، صياغة اخللفية، مقدمة، ، جممل بيان  األول: الباب
 .املنهجية واملناقشة البحث وأساليب النظري األساس األدبيات، ومراجعة البحوث وفوائد

 الربدة قصيدة البنيوية نظرية أساس على الدخلية العناصر حتليل حيدد الثان: الباب
 العامل من وطبقات طبقات الكائن، طبقات حيث من إنغاردين رومان

 .امليتافيزيقي

 الذكاء النفسية النظريات باستخدام الربدة قصيدة حتليل الثالث: وحيدد الفصل
 .جوملان لدانيال العاطفي

 املراجع مع يأيت الفصل وهذا الدراسة، من االنتهاء اخلامتة، الرابع: الباب
 .واملالحق

 



 

 

 

 

 الباب الثانى

الموضوعات  طبقة على نيردإينغ رومان نظرية بردةال قصيدة فيتحليل بنيوية 
 الميتافيزيقي طبقةو  العالم طبقةالمتمثلة, 

 

 ريي بدرسة حتللية لرومان انغردينخلية قصيدة الربدة لبوصاعناصر د . أ

 .الربدة قصيدة يف الداخلي العناصر لتجريد البنيوية نظريةب هذا البحث تستخدم
 مع بأكملها اجلولة أهنا على تفهم أن ميكن اليت الذايت احلكم الذي بنية هو البنيوية نظرية

 اللغة منط أو اسلوب موضوع،: يلي ما الشعر يف عناصر متماسكة، بناة من عناصر
 1.املصفوفات أو اهلاتفي االتصال خطوط وربط والرموز االلقاء وقافية، واإليقاع، واخليال
 5 هناك إنغاردين رومان بواسطة الشعر نطاق يف األدبية لألعمال األساسي املفهوم

 الكائن، وطبقات 3املعىن، من وطبقات 2الصوت، طبقات: أخرى أمور بني من طبقات،
 استخدام الباحثني فإن الدراسة، هذه يف ولكن. امليتافيزيقية وطبقات العامل، من طبقات
 وطبقات طبقات طبقات، مقرها الكائن إنغاردين رومان بواسطة للشعر األساسية املفاهيم

 امليتافيزيقي العامل من
                                                           

1
  Syukron Kamil, Teori Kritik Sastra, Jakarta: Rajawali press, hlm. 481 

 ىف املقدمة باملوضوعات الثاثة الطبقة تشكل و. أوال املعىن بطبقة القيام بعد الطبقة هبذه القيام كان 2  
 املؤلف أو املنشئ عامل و و األشخاص واملوضع السجع

3
  Rachmat Djoko Pradobo, Pengkajian Puisi, (Yogyakarta : UGM Press) hlm.41 
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إنغاردين رومانل البنيوية نظرية على البردة ةصيدقخلية في اد صراعن ب  

 طبقة الموضوعات المتمثلة .1
يتضمن من املوضوعات القصيدة من املواضع, األشخاص  املوضوعات املتمثلة طبقة

 4(.األخدود) قصة وهيكل الفاعلة اجلهات هو, عامل الشاعر 

 خلفية. أ

 اليت البيئة هي اخللفية اخللفية، هو الكائن طبقة يف املوجودة العناصر من واحد
 والوضع التاريخ، من الفرتة املوسم، الوقت، ذلك يف مبا األحداث، فيها وقعت

 اليت السرد منطق مبثابة ووضع اخللفية. للمنطقة اجلغرايف املوقع من وحالة االجتماعي،
 .والزمان املكان إعداد تعيني قسمني، اىل مقسمة لفيةو اخل.واملؤامرة موضوع تشكل

 بردة قصيدة يف كانامل خلفية .1

 :التالية األسطر يف املدرجة الباحث وجد ووضع ،بردة قصيدة من ابيت حتليل بعد

  السالم ذى. أ

 :ونصها األوىل، البيت يف الواردة

5بدم مقلة من جري دمعا مزجت ۞ سلم بذي جريان تذكر أمن
 

 احلزن مع الدم الدموعجار  كنت, هناك السالم ذى يف لعشاق تذكر هل

 .املنورة واملدينة املكرمة مكة بني مكان السالم ذى 

                                                           
 Rachmat Djoko Pradobo, Pengkajian Puisi (Yogyakarta: UGM Press ) hlm. 48 

4
  

5
 1, القاهرة: مكتبة اآلداب, بيت قصيد بردةه.   .1411بوصريىي 
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 كاظمة. ب

 :ونصها الثانية، اآلية يف الواردة

 6إضم من الضمآء يف الربق وأومض ۞ كاظمة تلقاء من الريح هبت أم

 كاظمة يف التوايل على لقاء موجهة الرياح هبوب بسبب أنه أم

 أدهم اهلاوية سوداء ليلة أعماق من الضوء من ومضة

 .املنورة املدينة قرب( مماثلة حبرية) واحة إضم مكة، إىل الطريق هو هذا كاظمة

 

 ثور غار. ج

 :66البيت  يف الواردة

 6عمي عنه الكفار من طرف وكل ۞ كرم ومن خري من الغار حوى وما

 املؤمنني غري من العيون كل, بكر أبو املرافقني الصحابة خيتبئ كهف ثور يف
 سواء حد على هلم يرى ال حىت أعمى

 .قريش تتبعها عندما والرسل، بكر أبو املأوى كهف تسور

 بالد ساوة . د

 : 63 البيت يف هناك

 8ظمي حني بالغيظ واردها ورد ۞ حبريهتا غاضت أن ساوة وسآء

                                                           
6
 2بيت   

7
  76بيت 

1
 63بيت  
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 تعود املياه صناع, احلزن  يهدأ جفت البحرية عند األرز حقول سكان عدد ويبلغ
 محدان مدينة بني مدينة هي.ساوه متشابكا العطش عندما األمل وخيبة الوفاض خايل
 9.والرئ

 العراق في الفرات. ه

 :62 البيت يف 

10سدم من العني ساهي والنهر عليه ۞ أسف من األنفاس خامدة والنار
 

 سادت اليت النار إله احلزن انطفأت

 صعوبة بسبب جدا حزينة املتدفقة، الفرات هنر كان

 تسور، كهف كاظمة، إضم، السالم، ذى  غريها بردة قصيدة يف اخللفية مكان
 يصدرعن أن مضى وقت أي من العربية املنطقة هي األماكن وهذه البالد، وحقول

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .رسولال

 بردة قصيدة في خلفية الوقت. 2

 الفيل سنة أو الرسولولد . أ

 أبرهة أبطال هربا كأهنما 

 التالية:  60. كما يذكر يف البيت أبرهة امللك جيش مثل يركض كانوا

 11والنقم البؤس حبلول أنذروا قد ۞ أهنم الفرس فيه تفرس يوم

                                                           
1
   Tolach Mansur, sajak-sajak Burdah, Kudus:Menara, 4791, hlm 52  

12
 62بيت  

11
 62بيت  
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 لتلك حتذيرا هناك أن, األمة فارس بالد من الفكره ال عندما اهلل رسول ميالد يوم
 .واملوت الكارثة

 بدر حرب . ب
 60يف البيت 

َكر   أَو       ۞    ة  أَب  َرهَ  أَب طَالُ  َهَربًا َكأَن َُّهم   12ُرِمي   رَاَحتَ ي هِ  ِمن   بِاحلََٰصى َعس 
 

         13.رسول باليد احلصى تشبه قوات قصفت أو

 المعراج اإلسراء. ج

 106يف البيت 

 14الظلم من داج يف البدر سرى كما  ۞ حرم إىل ليل حرم من سريت

 األقصى املسجد إىل احلرام املسجد من األقدام على سريا كنت ليلة عند

 ليال الظالم عرب مير الذي الكامل القمر مثل

 المعراج اإلسراء الرسول، ولد عندما هو ربدةال قصيدة يف الوقت خلفية
 .الحرب أعقاب عندما الرسل من ويناضل

 

 الشحص. ب

 يف حرف حرف، من متنوعة جمموعة مع التفاعل يقوم الذي الشخص هو اجلاين
 ،(إضافية) واخلادمة الرئيسية الشخصية بني التمييز ميكن اخليال النثر

                                                           
12

 72بيت  
13

 117ه. سورية: مكيب الفرابي. ص1426, الشرح الفريد بردة النبي الحبيبالحسسين,   
14

 127بيت  
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 .بردة قصيدة يف حرف الفاعلة اجلهات 

 اخلالعة ألنه آسف: شخصييت

 وشخصية اإلنسان، صورة العامة اجللسة املريض،: بردة قصيدة يف رسول حرف
 على يكون أن ميكن والتعاطف ربدةال قصيدة الدافع من الكامل الشكل يف روى الرسول

 نفسه حيكم أن وميكن االجتماعية، املهارات يف مهارات لديهم ذاهتا، حد يف هو مبا علم
 .بنفسه

 املريض:  بكر أبو رفح 

 بيانه سبق كما بردة قصيدة يف الرسل صور بردة قصيدة يف الرئيسية الشخصيات
 التالية: الكاتب

 احلب من الشكاوى يف الرسول األوىل اآلية يف. 1

 شهوة مبخاطر للتذكري 13 الرسل إىل املعبد خصائص. 2

 يشكو ال جدا، بسيط 30ل حرف االثنان هذه رسم من الرسول. 3

 التغيري إحداث على قادرة شخصية هو 61 إىل املعبد يف الرسول شخصية. 4

 واق, سحابة الرسول معجزة دائما هناك أن لنا قيل كما ،62 إىل املعبد يف. 5
 الشمس الرسول

 آخر نيب أي زعيم هو الرسول على يدل مما ،109 إىل مقطع ويف. 6

 .احلرب باتباع حتزب املسلمني غري 119 املعبد يف الرسول شخصية. 6
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 عامل الشاعر. ج

هو العامل اخليالية من الشاعر. و هذا هو احتاد املوضوعات يف  عامل الشاعر
  الشعر.

 إضم، السالم، ذى كما النيب ختطي قد الذين العربية نطقةمكان امل خلفية
 النضال من مؤلف التفكري جيعل يضعها الذي األمر البالد، وحقول ثور، غار كاظمة،

 .الرسول أجل من

 من ويناضل املعراج اإلسراء الرسول، ولد عندما هو بردة قصيدة يف خلفية الوقت
 .احلرب أعقاب عندما الرسل

 .الرسل والناس بكر، أبو الرسول، األول، األداء

 النيب، عن هو الذي املاضي عن املؤلف يقول كما األخدود، من مزيج باستخدام
 .حممد للنيب الشعب قبل من عليها احلصول سيتم اليت الشفاعة أيضا وقال

 قصيدة مؤلف بردة، قصيدة على واألخدود الفاعلة واجلهات اخللفية، من انطالقا
 الشكاوى بشأن التحذيرات من واحلب احلب عن ينقل أن يريد املؤلف أن العامل بردة

 ، ل والثناء القرآن جمد الرسل، معجزات الرسول، والدة الرسل، إىل تكمل األخطار،
 الرسل، إىل اجملامالت شرح مث للمسلمني، معركة يف النضال األنبياء املعراج، اإلسراء الرسل

 .للنيب شفاعة نسأل أن ومناجاة ضيف طلب على بناء

 الدنيا طبقة. 2

السجع طبقة عاملية الىت ال تذكر, لكنه قد معىن ىف تسمى الطبقة الدنيا هي 
تندرج داخل الشعر. كل حدث ىف األدب ميكن أن يقع "مسموعا" أو " منظورا", بل 
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يقع أيضا يف احلدث املتساوي مثل صوت إغالق الباب أو فتحه ميكن  أن يبدي اجلهة 
 .اخلارجية أو الدخلية لطبيعة

 نظر وجهات بعض من اليها ينظر واليت طبقة عن عبارة هو العامل إن" الالزورد
 أعلن أو األدب يف حدث القول ميكن(. ضمنا) فيه الواردة ولكن ذكر، إىل حتتاج ال أنك

 تظهر أن ميكن الباب، صوت مثل نفسها، األحداث وحىت ،"واضحة" أو" سليمة"

 15".يداخل" أو" اخلارجي" شخصية من جوانب

 .الغرام وشكوى الغزل يف:  األول الفصل

 .النفس هوى من التحذير يف:  الثاين الفصل    

 . املرسلني سيد مدح يف:  الثالث الفصل    

 . مول  ده مدح يف: الرابع الفصل    

 . معجزاته يف: اخلامس الفصل    

 .ومدحه القرآن ش رف يف:  السادس الفصل    

 . ومعراجه إسرائه يف:  السابع الفصل    

 . النيب جهاد يف:  الثامن الفصل    

 . بالنيب التوسل يف:  التاسع الفصل    

 احلاجات وعرض املناجاة يف:  العاشر الفصل    

                                                           
15

  Rachmat Djoko Pradobo, Kritik Sastra Modern Indonesia, Yogyakarta:Gama Media, 

hlm 97 
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 الظروف رغم العلم املصطلحات هذه ،مثاال استخدامها ميكن اليت اخلصائص فوق الرسل
 أجل من تكافح تزال الرسل األيتام حالة يف وحىت جيد، تعليم على واحلصول أم، الرسل
 :ونصها ،30 مقطع يف احلال هو كما. شعبه

 16الدم مرتف كشحا احلجارة حتت ۞ وطوى أحشاءه سغب من وشد

 واجلوع اجلنس ممارسة عن واالمتناع مكثفة، حىت النيب كان

 ذلك الزاهد دنيوية ألهنا املعدة، يف أملس حجر ربط

 جيعل مث واليت العامل، تواجه اليت شعبه، ملواجهة الرسول موقف يظهر أعاله التصنيف مع
 .به حيتذى منوذجا باعتبارها الرسل بردة ساوري قصيدة كبرية حتية موضوع

 طبقة ميتفيزيقية .3

 إىل القارئ تسبب اليت قصيدة يف طبقة تشكيل امليتافيزيقي املعىن هو الالزورد
 مرعبة املأساوية، وسامية،) ميتافيزيقية خصائص من امليتافيزيقي شكل الالزورد .التفكري

 ومع. للقارئ( التأمل) ثانوي توفر أن ميكن اخلصائص هذه وطبيعة ،(ومقدس خميفة، أو
 طبقات أربع معاين من 16.امليتافيزيقية طبقات هي األدبية األعمال كل ليست ذلك،

 عن بعيدا بسيطة، حلياة حذر هو بردة قصيدة يف امليتافيزيقية والطبقات أعاله، من
 وتدرس ورسوله، اهلل قواعد تنتهك اليت األشياء يف الناس يغرق أن ميكن اليت العواطف

 .أفضل تصبح أن أجل من احلياة إدارة

 

                                                           
16

 32بيت  

 Rachmat Djoko Pradobo, Kritik Sastra Klasik dan Modern, Yogyakarta: Gema 

Media,hlm 97. 
17

  



 

 

 

 الباب الثالث

 العاطفي في قصيدة البردة ذكاءال

دارة العاطف  مهارة لتعريف شعور النفس واألخرين لتحفيز النفس و إ العاطفي ذكاءال
وختلف عن املهارة الدراسة يعين  و هذه املهارة تكامل .جيدا يف النفس و العالقة بيننا

مخس مهارات الىت البد هناك . (EQ)مهارة املعريف عحضة مقيس باحلاصل الفكري
الذايت, التحفيز الذايت,  الذايت, الوعي : الوعيملكها عند من له الذكاء العاطفي, و هي
 .ادراك ملشاعر االخرين, تعاطف يف العالقة

 الذاتي الوعي .1

ساسي عر فور حدوثا، هذا هو املفتاح األىل املشاهو التعريف إ الذايت الوعي           
القدرة ىف التحكيم املشاعر يف كل االوقات تلعب دورا بالغ االمهية  للذكاء العاطفي. فان

 لديها الوعي. قوية وثقة للقدرة واقعي مؤشر لديهم 1للتبصر النفسي وفهم الذات.
 :أخرى أمور بني من العناصر، من العديد

 نفسه بدقيق ثقةعلى   الوعي . أ

 خلق أجل من الذهب إىل لتتحول اجلبل من عرضا رسول رفض يف الذايت الوعي
 تلك يف ولكن العامل، ضد ثبوتية أدلة اجلبال  هذه ضد الرسول رفض"الغنية.  الرسول

                                                           
1
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 حالة ولكن( تتطلب اليت) الطوارئ حاالت زهد  يف الرسل مرت يكن مل اللحظة
 :11البيت  كما يذكر يف  (األنبياء أي) شوم" أماه الذين أولئك على الطوارئ

 
َا فََأرَاَها نَ ْفِسهِ  َعنْ      ۞      َذَهب   ِمنْ  الشُّم   اجْلَِبال   َورَاَوَدْته    0ََشَمِ  أَّيم

َا فََأرَاَها نَ ْفِسهِ  "َعنْ  من كلمة    ارتفاع من رغمب الرسول على الوعي الذيتيدل  ََشَِم" أَّيم
 انه قال و رواه اإلمام أمحد والبيهق عن السيدة عائشةكما   ،له لنقدم ذهب من جبل

  :فقال له نزل على النيب   . و ذلك كما روي أن جربيلفخر قبل من الطلب رفض
 إن اهلل يقرئك السالم ويقول لك: أحتب أن تكون هذه اجلبال لك ذهبا

 ؟ و فضة تكون معك حيثما كنت 

 فأطرق ساعة مث قال : يا جربيل, إن الدنيا دار من ال دار له, ومال 

 من ال مال له, جيمع هلا من ال عقل له. 

 1فقال له جربيل : ثبتك اهلل بالقول الثابت

 أن الثقة هو الرسول على الذايت الوعي هذا البيت له عنصر يظهر أعاله االقتباس من
 .غين يصبح حياته جلعل آخر خملوق تغيري أو مزعج الو  ,نفسه تكون

 

 علي نفسهبدقيق  تقييم رسولل . ب

, كما لكن يثبت الرسول يكون زهد مال لسد  حاجة يومية لو رسحيتج ايضا ال 
 التالية: 10 يعترب يف البيت

                                                           
9
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َها ز ْهَده   َوَأكمَدتْ   1اْلِعَصمِ  َعلىَ  تَ ْعد وْ  اَل  الَضر ورَةَ  ِإنم      ۞  َضر ورَت ه   ِفي ْ
 معصوم الروح على يؤثر ال حقيقية ورطة الزهد، يعزز الشدائد

تتلق,  مل ولكن املمتلكات أخذ النيب، زهد أواخر وتضيفهذا البيت يدل على  
 اإلنسان، أيضا العفة, رسول قيمة يضر ال حنو على املمتلكات أخذ عندما أن من رغمب

 على حيصل مل انه الرسول زهد مع ولكن احتياجاهتا، لتلبية األصول يتطلب الذي األمر
 عليه. عرضت كنز

 
 السيطرة على النفس .2

الذايت اليت حتيط النفس لتصدر قدرة تنشأ من االدراك هو التحكيم يف املشاعر 
من النفس ما يليق بالقيم االجتماعية. و الغرض من هذا التحكم هو التوازن ىف 
املشاعر. وللمشاعر قيم و معان. ان الشخص الذي فقد هذه القدرة سوف جيد نفسه 
دائما ىف حالة صراع مع مشاعر احلزن. بينما الشحص الذي َّيلك هذه القدرة سوف 

درا على التعاىف السريع. واالمساك بزمام نفسه امام اخفاقات احلياة جيد نفسه قا
  8واحباطها.

 جائعا كنت عندما السيطرة في اإلعدادات . أ
 ممارسة عن االمتناع خالل من والدوافع، العواطف إدارة هو الرسول النفس ضبط

 أن على عالمة كان املعدة، الرسل يف أملس حجر ربط خالل من واجلوع اجلنس
 :12يف بيت كما يذكر   .شهوة إدارة َّيكن الرسول

                                                           
 10بيت , القاهرة: مكتبة اآلداب, قصيد بردةه.   .1111بوصريىي 4
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 6الدم مرتف كشحا احلجارة حتت  ۞ وطوى أحشاءه سغب من وشد 

 حىت ألنه املعدة، يف أملس حجر وتعادل واجلوع، الشهوة ومقاومة جدا، كبرية النيب"
 "علماين الزاهد

 

 

 والحذر التكيف على القدرة في الذاتي التنظيم . ب

 شعبه، ضد الرسول التكيف على يدل فإنه بسهولة، أمة يفهم ما الرسول قال
 اىل يصل ما يتكرر أن لزم إذا. واضحة جييد، إنه وقال الشعب، مواجهة يف املرونة وتعديل

 14الكلمات يف بيت  وحفظ حساب َّيكن حىت األصدقاء حىت. مرات ثالث

َنا ِحْرًصا     ۞        ِبهِ  اْلع ق    ْول   تَ ْعَيا ِبَا ََّيَْتِحنما ملَْ   4َنَِمْ  وملَْ  نَ ْرتَ بْ  فَ َلمْ  َعَلي ْ

 أن لنا، حبه بسبب فإنه ذلك، إىل تصل أن َّيكن ال أننا يف السبب ان يقول ال انه وقال
 .تعرف ال تصبح وال أشك ال نكون

 

 التحفيز الذاتي  .3

لرتكيب توجيه العواطف خلدمة هدف ما يعترب عامال اساسيا  هوالتحفيز الذايت 
 5االنتباه. و حتفيز الذات واالتقان و االجادة و االبدع.

  للرسول دافع لترقية الحية . أ

 اهلل تعاليم كان إذا والسعادة البؤس يف شعبه عندما بالسعادة رسولال أحد 
 يف اإلسالم انتشر عندما للمعاناة، استعداد على كان ألنه وتليها تعاليمه ونشر

                                                           
6
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يذكر يف .العامل يف امسها اآلن رفعت هلية،اجل العربية األمة من جيعل مما عريب، بلد
 :111 البيت

  9مزدحم غري مقام كل وجزت ۞ مشرتك غري فخار كل فحزت

 .واحد منافس دون من درجة كل مترير َّيكنك مقسمة، غري فخر تتلقى

 

 والعزم التفاؤل طبيعة له رسول  . ب

 الطوارئ  حاالت عند اجلبال، ضد الرسول رفضدائما,  احلقيقة رسولال فعل
كما يذكر يف " أماه الذين أولئك على الطوارئ حقيقية دولة مترير مل ،  ضد زهود هتستعد

 :18 بيتال

 12نعم وال منه ال قول يف أبر ۞ أحد فال الناهي اآلمر نبينا

 كان كما بقوة شيء ال خطأ، أي ارتكاب من والوقاية الرفق دعاة   النيب
 يف استمرار من التفاؤل طابع لو الرس له أن يظهر أعاله بيت, "ال" أو" نعم" يقول

 قوة. بصفته والنهي باملعروف الدعوة

 متفائل . ب

كما   . قريش عوقه من رغماإلسالمية ب على ينشر دعوة متفائال لو رس يبقى
 :49-46 بيت يذكريف

 11َعِميْ  َعْنه   الك ف ارِ  ِمنَ  َطْرف   وَك لُّ      ۞    َكَرمِ  ومِمنْ  َخرْي   ِمنْ  اْلغَ ار   َحَوى َوَما

ْيق   اْلَغارِ  يف  فَالصِّْدق    10أَرِمِ  ِمنْ  بِاْلغَ ارِ  َما يَ ق ول ونَ  َوه مْ      ۞  يَرَِما ملَْ  َوالصِّدِّ

                                                           
2
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13
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 11حَت مِ  وملَْ  تَ ْنس جْ  ملَْ  اْلرَبِي ةِ  َخرْيِ      ۞   َعلى   اْلَعْنَكب وتَ  َوظَنُّوا احلََْمامِ  ظَن ُّْوا

ر ْوعِ  ِمنَ      ۞        م َضاَعَفة   َعنْ  أَْغَنتْ  اهلل ِوقَايَة    11اأْل ط مِ  ِمنَ  َعال   َوَعنْ  الدُّ

 

 . يذمر يف شرحبكر أبو املرافقني الصحابة خيتبئ ثورغار  يف 

 الوقود  النيب سواء حد على هلم يرى ال حىت أعمى املؤمنني غري من العيون كل
 يعتقدون كهف, كانوا يف أحد ال كفروا الذين ويقول ضرر، أي ذلك يف والرماد آمن

فيها,  النيب كان إذا عش جتعل ال العنكبوت وسوف ذلك، على تدور ال احلمامة أن
 .القامة وطويل متني الثور إىل حتتاج ال أيضا مطلي درع حيتخ ال اهلل محاية

 

  الرسولملتزمة  . ت

أجوع يوما, فإذ  قال عرض على رىب بطحاء مكة ذهبا, فقلت : ال يا رب , ولكن
 11كما يذكر يف البيت  18شعبت محدتك, وإذا جعت تضرعت إليك و دعوتك.

 التايل:

َا فََأرَاَها نَ ْفِسهِ  َعنْ      ۞      َذَهب   ِمنْ  الشُّم   اجْلَِبال   َورَاَوَدْته    16ََشَمِ  أَّيم

 

فخر  قبل من الطلب رفض انه وقال له، لنقدم ذهب من جبل ارتفاع من الرغم وعلى
 ملتزمة.

 

                                                                                                                                    
19
  77بيت 

10
   78بيت   

14
 72بيت  

15
 رواه اإلمام أحمد و الترمذى  
 

16
 10بيت   
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 . ادراك لمشاعر االخرين4

القدرة على فهم مشاكل الغري , و اجلري على فكرهم  هوادراك ملشاعر االخرين 
 14و التسامح على مشاعر الغري.

 التوعية التنوع, من التوجيه , االستفادة خدمات اآلخرين, تطوير اآلخرين, فهم 
 السياسية.

 شعبه مع تعاطف وجود . أ

 سأل عندما. اجلنائي فرضت اليت اخلطيئة من اإلعفاء هو شفاعة وشفعاء، الرسل
 115 -182 . كما يكتب يف األبيات ال يعطيه الرسول ال َّيكن للشفاعة، شعبه

رِمَ  َأن   َحاَشاه    رَ  ِمن ه   ال َجار   يَ ر ِجعَ  َأو       ۞       َمَكارَِمه   الرَّاِجي   يَّح  تَ َرمِ  َغي    18م ح 

ت ه       ۞         َمَداِئَحه   َأف َكاِري   أَل َزم ت   َوم ن ذ    رَ  ِلَخَلِصي َوَجد   19م ل َتزِمِ  َخي  

َز َهارَ  ي  ن ِبت   ال َحَيا َإن       ۞      تَرَِبت   َيًدا ِمن ه   ال ِغٰنى يَ ف وتَ  َوَلن    20ا َْلَكمِ  ِفي   اْل 

 يرحع من, وأن اجلليل يأىب أن حيرم الراجي الذليل الطامع لكرمه   أن قدر النيب
 التجأ إىل جواره املنيع و جنابه الرفيع حمروما من نواله الوسع. 

 عبثا, تظهر محاية مقابل طلب أو مستحيلة، شفاعة املتقدمني رفض لكنه
 اآلخرين. احتياجات فهم إىل التعاطف لديها الرسل هنا

 

 اآلخرين تطوير رسول . ب

ألحد من النبيني, حممد على تفضيل يؤدي إىل تنقيص, وليس يف ذلك تنقيص 
أكمل. و يؤيد هذ قول اهلل تبارك و   ألننا نعبد باتصاف النبيني بالكمال, والنيب
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 14 . كما يذكر يف البيت ] 081البقرة: [ تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض ۞تعاىل : 
 التالية:

َفِصمِ  َغرْيِ  ِِبَْبل   م ْسَتْمِسك ونَ      ۞       بِهِ  فَاْلم ْسَتْمِسك ونَ  اهللِ  ِإيلَ  َدَعا م ن ْ
01 

 

عال النبيني عليهم الصالة والسالم يف خلقهم , ومل   يقول املصنف أنه
 يقاربوه بعلم وال كرم وال غري مها. 

 احلبل وَّيسك مث والسنة، بالقرآن التمسك هو الذي اهلل، إىل وتدعو حممد النيب
 .أبدا تنتهي الذي

 

 النجدة يطلبون عندما شعبه احتياجات تلبية . ج

إال وكنت نائال جوارا حمرتما, و قضيت   إنه ما نالئي ضيم واستجرت بالنيب
 التابية: 52 بيت. كما يكتب يف الحجايت, و بلغت مقصدي بربكة جواره 

ْهر   َساَمِن  َما ي ض   مِ  ملَْ  ِمْنه   ِجَواراً  َونِْلت   ِإالم      ۞ بِهِ  وماْسَتَجْرت   َضْيماً  الدم
00 

 أدىن دون مساعدته حصلت يساعد شك بال ا ىل النيب  توسل مث يؤذي، شيء ال
 ,   الدروع أن يلبس الشخص درع فوق درع للحفظ من العدو أذى. النيب 
 

 في العالقة تعاطف . 5

القدرة الىت متنع الشخص الشعبية و القيادة و الفاعلية يف   هي يف العالقة تعاطف  
 مع والتعامل اآلخرين، يف املطلوبة االستجابة حتميل يف شطارة التعامل مع الغري.

 االجتماعية، والشبكة الوضع بعناية وتقرأ اآلخرين، مع التعامل عند جيدا العواطف

                                                           
91

 07بيت  
99

 83بيت  



06 
 

 وتسوية واملداوالت والرصاص، التأثري على املهارات هذه باستخدام بسالسة والتفاعل
 النحو على االجتماعية املهارات يف العناصر. 01فرق يف والعمل للتعاون و النزاعات،

 :التايل

 التعاون العالقات, بناء التغيري, احملفزات القيادة, الصراع, إدارة اآلثار, االتصاالت,
 الفريق. والتنسيق , قدرة

 القيادة . أ

النيب هو أشرف أهل كونني , و املراد بالكونني الدنيا و االخرة, و الثقلني أي 
 :11 بيتكما يذكر يف ال  اإلنس و اجلن.

 01َعَجمِ  َوِمنْ  ع ْرب   ِمنْ  وِالَفرِيَقنْيِ  نِ      ۞   َوالث مَقَلْي   اْلَكْونَ نْيِ  َسي د   حم َممد  

     عجم. 'و العرب: جمموعتني وقادة واإلنس اجلن زعيم واآلخرة، العامل، زعيم هو حممد

 املعراج  اإلسراء عند رئيس . ب

نواب , وقدمتك مجيع األنبياء املعراج, رعيل  رئس عند اإلسراء هو النيب
والرسل, واحلال أنك تقطع السماوات السبع الطبق اليت بعضها فوق بعض طبقة بعد 

 :112 بيتكما يذكر يف ال  أخرى حال كونك مارا باألنبياء الذين قدموك.
 08اْلَعَلمِ  بَ ص احِ  ِفيهِ  ك ْنتَ  َموِْكب   يفْ      ۞     ِِبِمْ  الطَِّباقَ  السمْبعَ  خَتْرَتِق   َوأَْنتَ 

أنه مر يف السماء الدنيا بآدم, ويف الثانية بعيس وحيي, ففي حديث اإلسراء يف مسلم 
ويف الثالثة بيسف, ويف الرابع بإدرس, ويف اخلمس ِبارون, ويف السادس ِبوسى, ويف 
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 هو املشار إليه يف السابعة بإبراهيم. و ما أعظم و هيئته, وهذا يدل على أنه 
 املعراج.  اإلسراء

 على كبرية جمموعة يف والرسول النيب مع لقاء مساوات سبع خالل تعرضت قد وكنت
 النيب زعيم هو , رسول وول األنبياء سيد املرسلني ,كما لألعالم رئيسا الذي املكان
 .املعراج اإلسراء احلايل

 ذكي اإلقتناع . ج

يلقى الكفر و يطاعنهم إما   النىب يستطع احلرب حيتج اسرتاتيجي لفائزه, و
بنفسه أو خبيله من بعوثه, حىت حكوا من كثرة ما أوقع ِبم من القتل و اجلراحة بالقنا 

 بيتكما يذكر يف ال طعنا, وبالسيف ضربا, و بالنبل رميا, حلما مطروحا على وضم.
119: 

 06َوَضمِ  َعَلى حلًَْما بِاْلَقَنا َحَكْوا َحىت        ۞        م ْعتَ َرك   ك لِّ  يفْ  يَ ْلَق   اه م   زَالَ  َما      

 

 على املتناثرة لحمك هلم حىت املعركة، ساحة حرب على العدو خصمه وقف يتم مل
 إلقناع النفوذ لديها املعركة العشاء, يقود مائدة

 فريق على القدرة ديه د. رسول

 ابنه عن  قوي دينه,كا دغل أمى فضال حصن قوي يف جمتمعه حممد وضع لقد
 :114 بيتله. كما يذكر يف ال النمر وضع

 04َأَجمِ  يفْ  اأْلَْشَبالِ  َمعَ  َحلم  َكاللمْيثِ      ۞     ِملمِتهِ  ِحْرزِ  يفْ  أ م َته   َأَحلم 

                                                           
96

 112بيت  
97

 107بيت  
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اإلشرتاك  شعبه، محاية على قادر حكيما قائدا كان الرسول أن البيت هذا يفسر 
 حنو األمة من أجل احلصول على أغراض االمة.

 

 الفريق قدرة في االجتماعية ه. المهارات

 أثناء اخلصم هزَّية ذلك بعد َّيكن اليت التآزر جمموعة ختلق أن َّيكن الرسول
 ضروري اجلهود تضافر هو احلرب يف واليت مشرتكة، عملية أو نشاط هو والتآزر احلرب،

 التالية: 101-108كما يذكر يف األبيات  جدا,

        05ملتطم األبطال من ِبوج ترمي ۞ ساِبة فوق مخيس ِبر جير

     09مصطلم  للكفر ِبستأصل يسطوا ۞ حمتسب هلل منتدب كل من

12الرحم   موصولة غربتها بعد من ۞ ِبم وهي األسالم ملة غدت حىت  

 

مخيس هو اجليش, ومسي بذلك ألنه مخس, مسي بذلك ألنه مركب من مخس قوائم : 
 اخليل ظهور على كبرية قوات الدين أحضر قلب.مقدمة, و ميمنة, و ميسرة, و ساقة, و 

كأبطال, ملء خزائن و خدمة اهلل, و  مرح بالوعة تنشأ موجات كما واالنتقال والسباحة،
 .أَنا ارتفعت إىل األمام هدم املعارضي

 عالقة بعد االتصال إعادة تقدما، أكثر يصبح اإلسالم النضال، أبطال ألن
والغواصني, و هذا السيد لكونه قائد هذا اجليش من جير ِبر مخيس  نفرت طويلة أخوية

برسن, ويرمي ذلك اجليس الذي هو فوق خيل ساِبة ِبوج من األبطال ملتطم بعضه 
                                                           

98
 190 بيت

92
 194بيت 

03
 195بيت  
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عند  الفريق قدرة يف جتماعيةإل رسول املهارات ىذلك البيت يدل علو  ببعض هليجانه.
  حرب.
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 الباب الرابع

 خاتمة

 الخالصة . أ

العناصر الداخلية و الذكاء تحليل قصيدة الربدة لبوصريى, وجد باحث و بعد القيام ب
 العاطف كما يلي: 

 واملمثلني اخللفية شكل يف تكون الكائن طبقة ، ربدةال العناصر الدخلية يف قصيدة  .1
 كهف إظام،كاظمة ، ذيسالم، غريها بردة قصيدة يف اخللفية مكان. العامل واملؤلفني
 أقره الذي العربية املنطقة يف مضى وقت أي من األماكن هذه البالد، وحقول تسور،
و  املعراج اإلسراء الرسل، ولدوا عندما هو وقت بردة قصيدة يف اخللفية الرسول
 بني بردة قصيدة يف الفاعلة واجلهات. احلرب إىل انضم عندما الرسول نضال -جهاد
 الشخصية و ه.اي امات والناس بكر، أبو الرسول، ،(البوصريي:  )أخرى أمور

أسوة  ساوري حذرت كما طبقة الدنيا  الالزورد رسول، هو بردة قصيدة يف الرئيسية
 يف الناس يغرق أن ميكن اليت العواطف عن بعيدا بسيطة، للحياة امليتافيزيقية الرسل .

 ذلك كان كلما أجل من احلياة إدارة وتدرس ورسوله، اهلل قواعد تنتهك اليت األشياء
 .أفضل

 يالانالد النفسية النظريات باستخدام ربدةال قصيدة يف النيب العاطفي الذكاء صور  .2
 الربدة قصيدة أبيات من بدليل ،العاطفي متاما الذكاء له يدل أن رسول جوملان

 وتقييم متتلكها، الثقة الوعي ومها الرسل، على الذايت الوعي ىلبوصريي كما يال
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 التنظيم جائعا، كنت عندما السيطرة يف الزاهد الرسول اإلعداد طبيعة يف بعناية
 يف الرغبة لديها الدافع لو الرس بالثقة، جديرة وحذرا، التكيف على القدرة يف الذايت
 وتطوير لشعبه، التعاطف التعاطف ملتزمة وحازمة، متفائلة وطبيعة قدما، املضي

 املهاراتمن عنصر  و املساعدة، طلب عندما شعبه احتياجات يليب اآلخرين،
 وقت يف الفريق قدرة لديه ذكي، اإلقناع املعراج، اإلسراء , رسول كارئيساالجتماعية

 .الكفار ضد احلرب
 
 اقتراح . ب

 هناك أن ترى الباحثة, صرييو بل ربدةال قصيدة يف العاطفي الذكاء حتليل بعد  
 ويتوقع األدب، لدراسة الوحيدة النظرية ليس العاطفي الذكاء حتليل :االقرتاحات بعض

. فظن البحثة أن أخرى نظريةب ربدةال قصيدة الباحثني دراسة ميكن املستقبل يف الباحثون
ت البيان. هذا البحث مل يكن تاما و هناك النقصان إما يف بعض الكتاب أو يف جها

 .ي خصوصا و احلياة اليومية عمومافأرجو هذا البحث يستطيع استخدما يف العمل العلم
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