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 األولالباب 

 مقدمة

  البحث  خلفية .أ
األدب هو جمموعة األشياء املكتوبة اليت تعكس العقل البشري من خالل 

اإلنشاء أو فن الكتابة، وبالتايل، فإن مفهوم األدب هو دليل على الدعوة 

التعليمية والتدريس بالتعليم وتوسيع املفهوم يف تدريس األخبار والشعر مث 

التبديل إىل إنتاج األفكار يف الشعر والنثر. مث حتديد معىن الذي تستخدمه 

الكلمات اجلميلة عالمة التعبريعن املعىن العاطفي من املشاعر يتأثرها املشاعر 

    (2004الذي يؤثر يف القارئ أو املستمع. )الرتيخ األدب العريب، 

اليت هلا األدب هو تأليف اإلنسان الذي يكشف عن حياة اجملتمع 

اجلمالية من خالل اللغة. األعمال األدبية هي االنعكاس حلياة اجملتمع  غراضاأل

اليت تستمر يف متثيل حالة البيئة. واليت تفسر أساسا على واقع القصة. ومن 

جانب نوعها تنقسم إىل نوعني ومها اخليالية وغري اخليالية. ومن أنواع األعمال 
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ة والنقد األديب واملقاالت. ومن أنواع األعمال غري اخليالية هي السرية الذاتي

 (Nurgyantoro: 2013: 4األدبية هي الشعر والنثر واملسرحية والرواية. )

الشعر وفقا لوالويو يف سودراجت لديه عناصر البنية اليت تشكله وجتعله 

مجيال يف العروض. الشعر هو شكل من أشكال األعمال األدبية الذي يعرب عن 

عر الشاعر املبدعية اليت تنشأ بقوة اللغة و برتكيز إىل البنية الظاهرية أفكار ومشا

 (5: 2014والباطنية. )

قصيدة الربدة هي القصيدة املشهورة يف األشعار العربية وخاصة بني 

العرب. قصيدة الربدة كتبها شاعر عريب امسه يفر الدين أبو عبداهلل حممد بن 

بن صنهاج بن هالل الصنهاجي وهو سعيد بن محاد بن حمسن بن عبد اهلل 

 معروف باسم اإلمام البصريي.

قصيدة الربدة هي واحدة روائع األدب العريب الكالسيكي تأليف اإلمام 

م، أي أثناء الفرتة االنتقالية من سلطة الدولة  13البصريي املكتوبة يف القرن 

وأدت إىل  األيوبية إىل سلطة الدولة املماليكية. حدثت االضطرابات السياسية

تدهور األخالق حىت إىل مجيع أحناء البالد. الزعماء يف الدولة مشغولون 
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بالسلطة. وأصبحت قصيدة الربدة لإلمام البصريي استجابة إىل احلالة السياسية 

 واالجتماعية والثقافية والدينية اليت تعاين من الظالم.

كتابة قصيدة الربدة هتدف إىل تذكري املسلمني أن حتذو النيب حممد يف 

 Journal)السيطرة على النفس والعودة على تعاليم القرآن واحلديث. أمحد فيدي 

of islamic studies and humaniora : 62 ). 

يف كتابة أبيات شعرها، اإلمام البصريي يستخدم لغة عالية حبيث كانت 

مجيلة. لفهم املعاىن الواردة يف قصيدة الربدة حيتاج إىل العلوم املساعدة معانيها 

 اليت تبحث عن املعىن وأحد منها اللغة العربية املعروفة بعلم البالغة.

 ( هي:2014:6والبالغة وفقا لعلي اجلرمي ومصطفى أمني )

أثر  "أما البالغة فهي تأدية املعىن اجلليل واضحا بعبارة صحيحة هلا ىف النفس

 خالب ومالئمة كل كالم للموطن الذي يقال فيه وألشخاص الذين خياطبون"

العادة يف دراسة البالغة هي شيء رئيسي يف تشكيل الطبيعة األدبية وحرض 

بعض املواهب املخفية. وقال زين الدين إن علم البالغة هو العلم الذي يدرس 
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مجال وتبصر اختيار الكلمة اجلملة من حيث املعىن والرتكيب وتأثري الروح عليه و 

 (Zainuddin ،2007 :11وفقا ملقتضى احلال للحصول على اهلدف. )

فروع العلوم األخرى، وهي : علم البيان وعلم  3كانت يف علم البالغة 

البديع وعلم املعاىن ولكن لتقييم معىن الكلمة، يستخدم علم املعاىن. علم 

(: كلمة )املعاىن( هو مجع 73: 2007املعاىن وفقا لزين الدين و يايان، )

الكلمة )معىن(. لغة، هذه الكلمة مبعىن "القصد". عرفه علماء علم املعاىن 

بالكشف من خالل الكالم عن الشيء املوجود يف العقل أو املعروف باسم 

صورة العقل. واصطالحا، علم املعاىن هو العلم إىل معرفة تفاصيل صياغة اللغة 

 (Zainuddin ،2007 :73ل. )العربية وفقا ملقتضى احلا

الكالم اخلربي هو جزء من علم املعاىن وهو اجلملة اليت كان متكلمه يقال 

صادقا أو كاذبا. إذا كانت اجلملة متفقة مع الواقع، فصدق املتكلم، والعكس، 

: Zainuddin dan Mamat( .2007إذا كانت اجلملة خاطئة فكذب املتكلم. 

104.) 
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ة أشعار اإلمام البصريي لديها الكالم اخلربي وهلا واملتعلقة بقصيدة الربد

 متنوعة: أغراض

 : ابتدائ مثال

 َأحَيَْسُب الصَّبَّ اَنَّ احلُْبَّ ُمْنَكِتٌم # َما بَ نْيَ ُمْنَسِجٍم ِمْنُه َوُمْضَطرِمِ 

يف بيت هذه القصيدة، قال الكاتب للقارئ، إن الناس الذين حيبون إىل 

أصاهبم السحر ألهنم خيفون بني املنسجم. هذا الكالم يدخل اآلخر مثل الذين 

 يف الكالم اخلربي االبتداعي ألنه ال يوجد فيه حرف التوكيد.

 مثال الطليب:

 وأّكدت زهده فيها ضرورته # إّن الضرورة التعدو على العصم

يف هذا البيت قال الكاتب للقارئ إن الزاهد تقضى احتياجاته. هذا 

". الكالم من الكالم  اخلربي الطليب ألن فيه أحد حروف التوكيد، وهو "إنَّ

 مثال اإلنكاري :

 استغفراهلل من قول بال عمل # لقد نسبت به نسال لذي عقم
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يف هذا البيت الشعري استغفر الكاتب من خطاياه. ويتضح هذا الشعر 

هو من الكالم اخلربي اإلنكاري ألن فيه حرفا التوكيد "ل" و "قد"، استخدام  

منهما يف هذا البيت ألن اهلل يعلم كل شيء. هذا الشعر يفسر أن كل 

 االستغفار يف اللسان فقط وال يرافقه األفعال فهو مثل الزوجني بال جرداء.

متنوعة من الكالم  أغراضكما قد ذكر سابقا أن يف قصيدة الربدة 

"الكالم الخبري في قصيدة البردة اخلربي، لذلك، أخذت الباحثة العنوان 

 .مام البصيري"لإل

 بحثتحديد ال .ب
هذه الدراسة تبحث عن كل التعبريات من الكالم اخلربي يف "قصيدة الربدة" 

لإلمام البصريي. وهذا البحث يستخدم هنج علم املعاىن )دراسة معنوية(. 

 لذلك، الباحثة تركز الدراسة إىل صياغة املشكلة على النحو التايل:

 قصيدة الربدة  لإلمام البصريي؟ما هي أنواع الكالم اخلربي يف  .1

 ؟الكالم اخلربي يف قصيدة الربدة لإلمام البصريي أغراضما هي  .2
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  هالبحث وفوائد أغراضج.
 البحث أغراض .1

 املتوقع حتقيقها هي: غراضأساسا على صياغة املشكلة، األ

 عرفة أنواع الكالم اخلربي يف قصيدة الربدة.مل (أ

 قصيدة الربدة.عرفة أغراض الكالم اخلربي يف مل (ب

 فوائد البحثد. 
نتائج هذه الدراسة من املتوقع أن توفر فوائد نظرية وعملية. ومن فوائد نظرية 

 عملية:

 فائدة نظرية (أ

إضافة املعرفة واملسامهة يف العمل األديب، وزيادة املعرفة للباحثني عن  (1

 األعمال األدبية.

األكادميية واملواد التعليمية يف أن تكون مسامهة يف الفكر وخاصة بني  (2

 فهم الكالم اخلربي ومرجعة للباحث التايل.
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 فائدة عملية (ب

يقدم هذا البحث شرطا للتخرج النتهاء دراسة البكلور، ولتحصيل 

 البكلوريوس يف العلوم اإلنسانية بقم اللغة العربية وآداهبا.

 السابقة اتدراسال .ه
قصيدة الربدة اإلمام البصريي كانت الباحثة يف حتليل الكالم اخلربي يف 

تستخدم البحوث املتصل هبذا البحث إما موضوعا رمسيا أو موضوعا ماديا. 

وجدت الباحثة بعض البحوث اليت تدرس دراسة علم املعاىن وخاصة الكالم 

 اخلربي. وأما املشاكل اليت تدرس على النحو التايل:

ه وأغراضه يف أغراضو  إقبال حممد والدان مع عنوان الرسالة "أنواع الكالم

. 2015القصيدة يا أرحم الرامحني يف كتاب جمموعات القصيدة اإلسالمية"، 

وأغراض الكالم اخلربي الواردة يف هذه  أغراضهذه الدراسة هتدف إىل معرفة 

القصيدة، الطريقة املستخدمة يف هذا البحث هي الطريقة الوصفية التحليلية، 

سري الكالم اخلربي يف القصيدة يا أرحم وهي بوصف وتفسري وتوفري فهم وتف
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الرامحني يف كتاب جمموعات القصيدة اإلسالمية، مث حتليلها باستخدام هنج علم 

 البالغة.

ه يف الشعر أغراضاندري حممد أنصار مع عنوان الرسالة "الكالم اخلربي و 

. 2014قصص االنبياء وقصص القرآن نثرا وشعرا" حملمد حسن الشافعي"، 

ه بالكشف عن أغراضأغراض هذه الدراسة هي ملعرفة أنواع الكالم اخلربي و 

 البيانات املتعلقة بينهما.

نيا كورنياسيه حتت عنوان الرسالة "الكالم اخلربي يف كتاب منبهات على 

. الغرض من هذه الدراسة هو 2012إستعداد اليوم البن حجر العسقالين"، 

ا يف منبهات على إستعداد اليوم البن هأغراضحتديد أشكال الكالم اخلربي و 

حجر العسقالين بالكشف عن البيانات املتعلقة بينهما. الطريقة املستخدمة يف 

هذا البحث هو الوصفية التحليلية، اليت تصف وتفسر البيانات املرتبطة مع 

 األمر والنهي الواردة يف هذا الكتاب.

الكالم اخلربي مع أنواع  وعلى الرغم من أنه عدد الباحثني الذين يبحثون عن

صيغ سواء يف األدب أو القرآن، ولكن كان فيها الفرق يف موضوع البحث 
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املستخدم يف هذه الدراسة، وموضوع الدراسة املستخدم يف هذا البحث هو 

قصيدة الربدة لإلمام البصريي. وأما املسامهة من البحوث تعطي صورة خاصة 

 باستخدام هنج الكالم اخلربي. عن كيفية البحث أو حتليل العمل األديب

 ولذلك، قامت الباحثة هبذا البحث.

 اإلطار الفكري .و
الشعر هو كان يف العربية الشعر هو مشتق من كلمة شعر. ووفقا ملصطلح 

 العربية، بعض أراء علماء اللغة واألدب من العرب على النحو التايل:

 وفقا ألمحد حسن الزيات:

املوزون املقّفى املعرّب تكون األخيلة البديعة والّصور املؤثّرة "الشعر هو الكالم 

 البليغة".

 وفقا لألدباء العرب:

"اّما احملّققون من األدباء فيخّصون الّشعر بأنه الكالم الفصيح املوزون املقّفى 

 (Mas’an Hamid ،1995 :10-12املعرّب غالبا عن صور اخليال البديع". )
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( 23: 1995دة يف الشعر العريب ملسعان محيد، )العناصر الرئيسية الوار 

، القافية(3، وزان الشعر(2،  مجلة/لغة الشعر )كالم((1 مخسة أنواع، وهي:

 اخليال(4، القصد(4

بلغ الراكب  أو ،هفالن مرادبلغ  أو : بلغت الغايةمن قول لغة، بالغةالعلم  

ميكن  حيتدم ألوصفت الكالم و املتكلم، تستخإصطالحا البالغة  أما املدينة.

 هاليست في ألن تكلم بليغ. وليست ألوصفت الكلمةالقول: كالم بليغ وم

 .كماحل

م من ىن أو الفهحلفظ املع ىنعاأقسام، وهي علم امل ةثالث هلاعلم البالغة 

من فوضى املعىن، مث علم البديع لتجميل تركيب  األخطاء، وعلم البيان حلفظ

 الكالم )اجلملة(.

كلمة من  كلمة )املعاىن( هو مجع (  73: 2007وفقا لزين الدين و يايان، )

 كشفهو  علماء علم املعاىن ل علم املعاين وفقا فيعر تمبعىن "القصد".  )معىن(.

صورة العقل. واصطالحا، علم املعاىن ب يسميمن خالل الكالم يف العقل أو 

 ال.احل مقتضىاليت هبا  العريبظ أحوال اللف به عرفميهو العلم 
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 "علم يعرف به أحوال اللفظ العريب اليت هبا يطابق مقتضي احلال"

الشيء حول اللفظ يف اللغة العربية املقصود هو تركيب اجلملة يف اللغة 

واستخدام املعرفة أو النكرة، ذكرا أو  العربية، مثل استخدام التقدمي والتأخري

حذفا، وغري ذلك. وأما احلالة هي حالة املخاطب مثل خايل الذهن ومرتدد 

 الذهن حىت اإلنكار. علم املعاىن وضعه عبد القاهر اجلرذاين ألول مرة.

( الكالم اخلربي هو العبارة اليت تنظر أو حتكم 6: 2012وفقا )عزا، 

هتا تظهر األخبار. ولذلك، فإن هذا الكالم يسمى صحيحة أو كذبة ألن مثتويا

بالكالم اخلربي. وهكذا، الكالم اخلربي يرتبط ارتباطا وثيقا جدا مع حقيقة 

مرجعية، وهو احلقيقة اليت برهاهنا يرجع من األعراض اليت توجد يف الواقع. 

اعل ( املسند عليه )املوضوع، ف1الكالم اخلربي يتكون من اجلزئني اهلامني ومها )

( املسند )املسند أو األحداث اليت حتدث 2األحداث، مثل املبتدأ والفاعل( و )

 مثل اخلرب والفعل(. وأما عناصر أخرى تسمى بالقيد.

 



 

13 

 

(: كل عبارة 96: 2007أغراض الكالم اخلربي وفقا لزين الدين ويايان، )

حمددة. الكالم اخلربي عادة لديه اهلدفان ومها  أغراضينطق هبا الشخص لديها 

 فائدة اخلرب والزم الفائدة.

 فائدة اخلرب هو الكالم اخلربي الذي ينطق إىل املخاطب خايل الذهن. (1

اخلربي الذي ينطق إىل املخاطب مرتدد الذهن، الزم الفائدة هو الكالم  (2

 هبدف أن املخاطب ال يعتقد أن املتكلم ال يعرف شيئ ما.

وباإلضافة إىل اهلدفني الرئيسني من الكالم اخلربي، كانت أيضا أغراض 

 هي كما يلي: غراضأخرى اليت تطورت من الغرض األصلي. هذه األ

 اإلسرتحام .أ

يف شكل اخلرب، ولكن من حيث  ومن حيث شكل الكالم، هذا الكالم

 اهلدف، املتكلم يريد أن حيبه املخاطب.

 إظهار الضعف .ب

 إظهار التحسر .ج

 الفخر .د
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 أحلس على التعلم .ه

ومن حيث الشكل واحملتويات، هذا الكالم يكون خربيا، ولكن املتكلم يف 

 تكلم هذه العبارة يهدف إىل أن يعمل املخاطب جبد.

ي هو الكالم الذي يعرب إلخبار شيئ زين الدين ويايان، الكالم اخلرب  رأى

أوبعض أشياء إىل املخاطب. وإلكمال تعبريه، حيتاج املتكلم إىل أن ينظر يف 

حالة املخاطب. كانت ثالث أحوال املخاطب اليت حيتاج املتكلم إىل النظر فيها 

 يف تعبري الكالم اخلربي، وهي:

 خايل الذهن .1

ال يعرف شيئا ولو قليال املخاطب خايل الذهن هو حالة املخاطب الذي 

عن املعلومات من املتكلم. ظن املخاطب أن يقبل املعلومات وال يرتددها. 

لذلك، أملكتكلم ال حيتاج إىل التوكيد يف تعبريه. هذا الكالم اخلربي يسمى 

 بالكالم اخلربي االبتداعي.

 مرتدد الذهن .2



 

15 

 

فيحتاج املتكلم إذا كان املخاطب يظن الشك مع املعلومات من املتكلم، 

إىل التوكيد. شك املخاطب ميكن بسبب أنه لديه املعلومات األخرى املختلفة 

من معلومات املتكلم، أو بسبب حالة املتكلم يتحدث أقل مقنع. وملواجهة هذا 

املخاطب هذا النوع، حيتاج إىل التوكيد مثل إن وأن وقد وعالم توكيد. شكل 

 ي الطليب.الكالم مثل هذا يسمى بالكالم اخلرب 

 اإلنكاري .3

وقد حيدث املخاطب يرفض املعلومات من املتكلم. هذا الرفض قد حيدث 

بسبب املعلومات املقدمة ختالف معلوماته. أو بسب أنه ال يثق باملتكلم. فمن 

الضروري أن يرافقه التوكيد أكثر من واحد لتأكيد تعبريه. ونوع هذا الكالم 

 يسمى بالكالم اخلربي اإلنكاري.
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 كالم

 الخبر اإلنشاء

 إبتدائي

 طلبي

 مقتضى الظاهر

 الحّس على الّتعلم

 إنكاري

 لالمام البوصيرى البردة صيدةق

 إظهار الّضعف

 إظهار التحثر

  فائدة الخبر

 الزم الفائدة

 الفخر

 اإلسترحام
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 البحث و خطواتة  منهج .ز
 طريقة البحث .1

ية التحليلية. وهي املستخدمة يف هذا البحث هي الطريقة الوصفالطريقة 

هتدف إىل الوصف، يعين جعل الصورة واللوحة نظامية وواقعية الطريقة اليت 

ودقيقة عن البيانات واخلصائص وعالقة الظواهر حتت الدراسة. وأما اخلطوات 

وتصنيفها اليت تقوم هبا الباحثة يف هذا البحث من خالل مرحلة مجع البيانات 

 (Djajasudarma، 1993: 15وحتليلها)

. "الكالم اخلربي يف قصيدة الربدة لإلمام البصريي هو الدراسة اليت تستخدم 

الطريقة الوصفية التحليلية. وهي لوصف احلقائق وتفسريها وتوفري الفهم 

 (.Ratna ،2013 :53والتفسري مث حتليلها )

 خطوات البحث .2

 هبا الباحثة يف هذا البحث هي كما يلي:خطوات البحث اليت قامت 

 مصدر البيانات  .أ
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مصدر البيانات يف هذا البحث هو قصيدة الربدة اليت كتبها اإلمام 

 صفحة . 139وتتكون من  1549البصريي ونشرهتا مكتبة األدب 

 نوع البيانات .ب

نوع البيانات يف هذا البحث هو اقتباسات الكلمة أو اجلملة اليت حتتوي 

 مجلة وأنواع وأغراض الكالم اخلربي.على 

 طريقة مجع البيانات  .ت

كانت الباحثة يف مجع البيانات تستخدم طريقة اإلستماع واملالحظة. 

وهي املستخدمة لتحصيل البيانات باستماع استخدام اللغة. هذا املعىن وصفه 

حمسون يف كتابه طريقة دراسة اللغة: مرحلة اسرتاتيجية وطريقتها وتقنيتها 

(. االستماع هنا ليس فقط يف البيانات الشفوية، بل يف 92-94: 2007)

البيانات املكتوبة. وعالوة على ذلك، لتعزيز البيانات، استخدمت طريقة 

 املالحظة، مبالحظة نتائج البيانات املتصلة بالبحث.

 واخلطوات املتخذة باستخدام هذه الطريقة هي كما يلي:

 ام البصريي متاما.قراءة خمطوطة قصيدة الربدة لإلم .أ
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 مناسبة البيانات اليت حتتوي على عناصر وأنواع وأغراض الكالم اخلربي. .ب

 نقل البيانات من املصدر إىل جدول البيانات املخخص لتبسيط التحليل. .ت

 حتليل بيانات البحث/طريقة الدراسة .ث

وبعد مجع البيانات، فإن اخلطوة التالية هي حتليل البيانات. مبدأ، أرادت 

ة إىل كشف وبيان أنواع وأغراض الكالم اخلربي الواردة يف قصيدة الربدة الباحث

لإلمام البصريي. لذلك، فإن البيانات احملصولة حتلل بنهج علم البالغة 

 باستخدام طريقة التوزيع.

 تحليل البيانات .3

( طريقة التوزيع هي الطريقة اليت تستخدم Sudaryanto )2015 :18 وفقا

جزء اللغة كأداة التعيني. هلذه الطريقة تقنية متقدمة، منها التقنية املختفية 

واملبادلة والتوسيع واإلدراج والتحويل والتغيري واملتكررة. يف هذا البحث، التقنية 

اع وأغراض الكالم املستخدمة هي التقنية املختفية واإلدراج لكشف معاىن وأنو 

اخلربي وإثبات صحيحة البيانات من الكلمة/اجلملة اليت حتتوي على أشكال 

 ومعاىن الكالم اخلربي مث تصنيفها إىل فئات وفقا لنظرية قائمة.
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 االستنتاجات .4

االستنتاج هو النتيجة النهائية من األنشطة البحثية عن الكالم اخلربي يف 

عد التحليل باستخدام هنج علم البالغة ودراسة قصيدة الربدة لإلمام البصريي، وب

علم املعاىن وهو جواب عن صياغة املشكلة أي معرفة أنواع وأغراض الكالم 

 اخلربي الواردة يف هذه القصيدة.

 الكتابة نظاميات .ح
يف احلصول على النتائج املتوقعة، منهجية الكتابة املستخدمة يف هذا البحث  

 كما يلي:

مة، هذا الفصل حيتوي على مناقشة خلفية املشكلة الباب األول هو املقد

وفوائة البحث ومراجعة األدبيات واإلطار التفكريي  أغراضوصياغة املشكلة و 

 وطريقة وخطوات البحث ومنهجية الكتابة.

الباب الثاين أساس النظرية، حيتوي هذا الفصل على أساس النظرية مثل 

الكالم اخلربي وأنواعه وأغراض الشعر والقصيدة علم البالغة وعلم املعاىن و 

 وحرف التوكيد.
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الباب الثالث مناقشة وحتليل البيانات، حيتوي هذا الفصل على حتليل أنواع 

 وأغراض الكالم اخلربي يف قصيدة الربدة لإلمام البصريي.

يشتمل على االستنتاج الباب الرابع، اختتام سلسلة البحث الذي 

 ت.واالقرتاحا


