
 

 

 الثاين الباب

 أساسية نظرية

 كما البياانت وتلك .البياانت مناسبة نظرايت البحث يستخدم ىذا

 :يلي

 واألسلوب اللغة : األول الفصل

 الصوتية الرموز نظام الكبَت ىي اإلندونيسية اللغة معجم عند اللغة

 تعيُت ىوية والتفاعل للتعاون اجملتمع ُب من كل يستخدمها اليت االعتباطية

  .النفس

 واإلرادة والشعور الفكرة لتكوين وسيلة ىي اللغة أن الدين مشس قال

 (.ٕ: ٕٜٛٔ)مشس الدين,  والتأثر للتأثَت تستخدم آلة أو والفعل

 وبعبارة .اإلنسان عنو ينفصل ال شيء ىي اللغة أن اخلَت عبد رأى

اإلنسان )عبد اخلَت,  أعمال كل ُب وتوجد لإلنسان اللغة تكون أخرى،

ٕٜٓٓ :ٕ.)  

 ابألعمال اإلنسان يقوم عندما اللغة استخدام ُب األسلوب أيضا يوجد

 كلمة  Style. مبصطلح يعرف األسلوب أن  كراف غاريس عرب .اللغوية



 

 

Style الالتينية الكلمة من تصدر Stilus يتطور ٍب.الشمع ُب الكتابة آلة مبعٌت 

 أو البديعة الكلمات لكتابة مهارة فيتغَت الكتابة حسن ُب مهارة معناىا

 .استخدامها

 ُب اللغوية األعمال ُب ادلرأ يستخدمها طريقة ىو سومجان عند واألسلوب

 )سومجا(. .ادلعُت ادلقصود لتعبَت ادلعُت السياق

 لرفع تستخدم مجيلة لغة فهو تريغان ( ُبٜٔٚٔدايل) عند األسلوب وأما

 عامة. آبخر شيء مبقارنة األثر

 وادلثل والقافية واجملاز اجلملة وبنية الكلمة اختيار على األسلوب حتتوي

 العمل ّتنس األسلوب يعُت األديب العمل ُب األديب يستخدمو الذي األعلى

  .وقارئو ومبعناه ادلكتوب أو اللساين ومن الغنائي أو القصصي من األديب

فاألسلوب ىو فن من الكالم يكون قصصا أو حوارا أو تشبيها او 

رلازاي أو كتابة أو تقريرا أو حكما أو مثاال، ولكّل كاتب مذىبو َب ذلك أو 

أسلوبو اخلاص. وانظر مثاال إىل ىذه الشخصيات ادلتتابعة َب اخلطابة، كعلي بن 

الكتابة كابن الرشد ايب طالب و معاوية بن ايب صفيان و زايد واحلّجاج، وَب 



 

 

واجلاحظ وابن سٌّت و ابن خلدون و بديع الزمان، وَب الشعر كأيب دتام والنابغة 

وأمرء قيس و ابو الرومي والبختوري وادلتّنيب، فإنّنا وجدان أمنا طاشى و أساليَب 

 (٣٩٩١:٥٤/ متباينًة جتعل لكّل فرد طابعا و خواصا )امحد شايب

 اها اإلنسان عن أفكاره و مشاعره، وىو األسلوب ىو الطريقة اليت يعربِّ 

أداة اتصال وحامل للمعلومات، وكان أكثرىم قدرة على التأثَت ُب نفوس 

سامعيو، ىو من ديلك مهارة الكالم ويستعمل اللغة مبرونة و طواعية ُب سلتلف 

اجملاالت، وكانت الفعالية االجتماعية ترتبط ابلبالغة، وىذه مل تكن حتتاج إىل 

س مادي، بل تشًتط قوالب تعبَت إبالغية جيدة عند ادلتكلم والكاتب أّي أسا

 (.۰۲۲٩لُيَصنَّف بُت ادلؤثرين ُب وسطو )إبراىيم مشس الدين، 

و صياغة األسلوب اجلميل فنٌّ يعتمد على الطبع والتمّرس ابلكالم 

   البليغ، و تتكوَّن من اجلمل والعبارات والصور والبيانية.

 ثالثة : العلمي، واألديب، واخلطايب :وأنواع األساليب 

. األسلوب العلمي وىو أىدُأ األساليب، وأكثرىا احتياجا إىل ادلنطق السليم ٔ

والفكر ادلستقيم، أبعدىا عن اخليال الشعري، ألنو خياطب العقل ويناجي الفكَر 

و يشرَح احلقائَق الىت ال ختلو من غموض و خفاء، وأظهر ميزات ىذا األسلوب 



 

 

ُح. وال بد أن  يبدَو فيو أثر القوة واجلمال، وقوتو َب سطوع بيانو ورَصانَة الوضو 

ُحججو، و مجالو ُب سهولة وعبارتو، وسالمة الذوق ُب إختيار كلماتو و حسن 

تقريره ادلعٌت َب األفهام من أقرب وجوه الكالم  )اجلارم و مصطفى أمُت، 

ٜٔ٘ٚ :٣٥.) 

وب العلمي فيجب عليو، أّوال أن فإذا أراد الكاتب أن حيصل على األسل 

خيتاَر األفكاَر الىت يريد أداءىا جلَدِِتا أو قيمتها أو مالئمتها دلقتض احلال. ٍب 

يُرّتَب ىذه األفكاَر ترتيبا معقوال ليكون ذلك ادعى إيل فهمها وحسن إرتباطها 

، )امحد شايبُب ذىن القارئ، و أخَتا يعرب عنها أبلفاظ الالئَِقِة اِها. 

ٜٜٖٔ:٘ٙ.) 

األسلوب األديب وىي إختالف األسلوب األديب عن األسلوب العلمي. و  .۰

اجلمال أبرز صفاتو ، وأظهر شليزاتو و ُمنشأ مجالو ما فيو من خيال رائع، وتصوير 

دقيق، وتلمُّس لو جوه الشبو البعيدة بُت األشياء، وإلباس ادلعنوي ثوب احملسوس 

 (٣٤: ۰۲٣١اجلارم و مصطفى أمُت، وإظهار احملسوس ُب سورة ادلعنوي. )



 

 

. األسلوب اخلطايب: ىنا تربز قوة ادلعاين و األلفاظ وقوة احلجة والربىاِن و قوُة ٖ

العقِل اخلصيب، وىنا يتحّدث اخلطيب إىل إرادة سامعيو إلاثرة عزائمهم 

واستنهاض مهِمهم. وجلمال ىذا األسلوب ووضوحو شأن كبَت ُب أتثَته ووصولو 

األسلوَب منزلة اخلطيَب ُب نفوس إىل َقرارة النفوس، وشلا يزيد ُب أتثَت ىذا 

سامِعيو وقوِة عارضتو، و سطوع حجتو، ونربات صوتو وحسن إلقائو وزلَكم 

 (.۰۲٣إشارتو. )امُت، 

 البالغة : الثاين الفصل

 التعبَتات صيغ تدرس وىي الغربية اللغة علم فروع من فرع البالغة

 البالغة وأما  (.ٙالدين: وصل)زين  مبعٌت بلغ من لغة البالغة وكانت .وأغراضها

 ألفاظو فصاحة مع اخلطاب حال يقتضيو دلا الكالم مطابقة فهي اصطالحا

 الكالم مالءمة فهي الكامل عند وأما (.ٕٖ)اذلامشي,: )ومركبها مفردىا(

 .مؤثرا ادلتكلم مقصود يبلغ حىت سياقو كل مع اجلميل ادلقنع الفصيح

 الفكرة يدفع أن الكالم يستطيع ىو نورغينطرو عند ابدلؤثر )الكامل,(. وادلراد

 (.ٜٕ٘اجلمالية)نورغينطرو:  القيمة ويضمن ابلضبط



 

 

 صحيحة بعبارة واضحا اجلليل ادلعٌت أتدية ىي البالغة أن اجلارم رأي

 فيو يقال الذي للموطن كالم كل مالءمة مع خالب أثر النفس ُب ذلا فصيحة

 البالغة كراف غاريس (.شبوٜٚ٘ٔ ختاطبون)علي اجلارم الذين واألشخاص

 .مكتوبة أم كانت لسانية اللغة استخدام طريقة ىي اخلطابة أن ورأي .ابخلطابة

 ادلنظمة. ادلعرفة على تعتمد وىي

 البالغة فروع : الثالث الفصل

 ومجاذلا وأثرىا وتركيبها معناىا من اجلملة ّتوانب يتعلق علم ىي البالغة

)زين  فروع ثالثة على البالغة تنقسم .معها ادلناسبة الكلمة اختيار ُب والدقة

 .البديع وعلم البيان وعلم ادلعاين علم وىي الدين(.

 البيان علم ٔ

 أصول ىو البلغاء اصطالح وُب واإليضاح الكشف اللغة ُب معناه البيان

 وضوح ُب بعض عن بعضها خيتلف بطرق الواحد ادلعٌت إيراد اها يعرف وقواعد

 تكوين ُب طريقة فهو زلسن عند أما ذلك ادلعٌت)اذلامشي(. نفس على الداللة

  .والبديعة اجلميلة والعبارات ابألساليب ويعبَته التعريف

 



 

 

 :ىو أحضري رأي ُب البيان علم

 سلتلف بلفظ ادلعٌت أتدية      عرف بو ما علم البيان فن

: ٣٩٩۰أحضري، )إمام كناية أو رلاز او تشبو   ثالثة َب واحصره وضوحها

٣٥٥.) 

 مجلة بًًتكيب الواحد ادلعٌت إليراد طرق بو تعرف علم ىو البيان علم

 فيكون ادلعٌت، لتعبَت طرق يضمن البيان علم أن على اعتمادا .وضوحها خيتلف

 واجملاز التشبيو ُب البيان علم احنصر .ادلعٌت لتعبَت منهجا أو طريقة موضوعو

 (.ٕٕٔوالكناية )اذلامشي،: 

 ادلعاين علم ٕ

 تقول اليت العربية اللغة أحوال بو تعرف علم ىو دايب عند ادلعاين علم

 أصوال ادلعاين علم يفهم لذلك، .والسامع احلال مقتضى مع تالءم ادلتكلم ذلا

 الغرض وفق يكون ْتيث احلال دلقتضى الكالم مطابقة كيفية اها يعرف وقواعد

: ۰ٜٛٔأحضري،  فهو)إمام أحضري رأي ُب ادلعاين علم وأما .لو سيق الذي

۰٣): 

 



 

 

 ادلق دلقتضى طباقو ادلعاىن * أتدية وحافظ

 معٌت فهم ُب اخلطأ عن لالبتعاد ادلعاين علم غرض يكون وىكذا،

 سنة ادلتوَب اجلرجاين القاىر عبد الشيخ ىو ادلعاين علم وواضع .الكالم

 يكون لذلك، .وسياقو الكالم بُت ادلعاين علم يطابق (.ٜٖه)اذلامشي: ٔٚٗ

 مل رأى السكاكي .ادلتكلم يقصده معٌت وليس األصلي الكلمة معٌت موضوعو

 لذلك، .الكالم ُب ابدلعٌت يهتم ولكن اجلملة مبراكب ادلعاين علم ُب القارئ يهتم

 .الكالم مبراكب يهتم وال الكالم معٌت بفهم القارئ أو السامع يهتم

 (:۰٣: ۰ٜٛٔعلى)أحضري،  أحضري ُب ادلعاين علم يشتمل

 تورد فعل ومتعلقة       *        مسند اليو مسند اسند

 رأوا مساواة اطناب اجياز * او وصل وفصل وإنشاء قصر

 ابلفعل، متعلقة ألفاظ تورد ( ٥)  ( مسند، ٖإليو،) ( مسند۰)  إسناد،) ٣(

  .ومساوة وإطناب ( إجياز ٩ ( ووصل، ( فصلٚ ( إنشاء، )ٙ) قصر، ( ٤( 

 

 

 البديع علم ٖ



 

 

البديع لغة يتضمن معنيُت أساسُت: أوال اجلدة الىت يدل عليها إنشاء 

الشيء إبداء وعلى غَت مثال سابق وعلى ىذا ادلعٌت قولو تعاىل: بديع السموات 

واألرض". اثنيا, الرباعة والغرابة الىت يدل عليها العجيب وعلى ىذا قول )دمحم 

 .(ٕٓ: ٜٜٔٔغفران زين العامل:,

 دا ورغبىت     وماجلود من األخالقو ببديع"."أبت انقٌت إالزاي 

أما البديع اصطالحا ىو علم يعرف بو وجوه حتسُت الكالم بعد رعاية 

ادلطابقة دلقتض احلال ورعاية وضوه الداللو.)دمحم عبد ادلنعم 

( البديع لغة ىو ادلخًتع ٖٓٙ(. قال اذلامشى,)دون سنة:ٗ:ٖٜٜٔخفاجى,

مأخوذ ومشتق من قوذلم بدع الشيء وأبدعو, ادلوجد على غَت مثال سابق. وىو 

احًتعو العلى مثال. واصطالحا ىو علم يعرف بو الوجوه, وادلزااي الىت تزيد 

 الكالم حسنا وطالوة, وتكسوه اهاء وروهنقا,بعد مطابقتو دلقتضل احلال.

ومسي ابلبديع ألنو يبحث عن أحوال الكالم من حيث حتسينو ادلقتض  

 .(ٚٛدون سنة,لغرابة َب جنسو )على,



 

 

وقال دمحم الرفادى البديع ىو علم يعرف بو الوجوه الىت تزيد الكالم حسنا 

 وطالوة بعد حتقق حسنو الذاتى ابلبالغة.

ورأى دمحم التنجى "ان البديع ىو ادلخًتع ادلوجد على غَت مثال سابق من  

قولو, بدع الشىء وأبدعو اى إخًتعو ال على مثال, وىو يبحث بو وجوه تفيد 

احلسن َب الكالم اهد رعاية ادلطابقة دلقتض ادلقام ووضوه الداللة على ادلرام, 

ومرتبة ُب البالغة بعد مرتبىت علمى ادلعاىن والبيان ويفيد ُب اظهار رونق الكالم 

 .حىت يلج األذن بغَت أذن ويتعلق ابلقلب من غَت كد وان وجوه التحسُت الزائد

 علم ىو واصطالحا .سابق مثال غَت على ادلوجد ادلخًتع لغة البديع

 بعد ورونقا اهاء وتكسوه وطالوة حسنا الكالم تزيد اليت وادلزااي الوجوه بو يعرف

-١٩: ٣٩٩٥)اذلامشي,  ادلراد ه على داللتو ووضوح احلال دلقتضى مطابقتو

٥.). 

 :(٣٩٩: ۰ٜٛٔىو )أحضري،  أحضري ُب والبديع

 العوام سابق رعي بعد تعرف الكالم  *  حتسُت وجوه بو علم

  ادلعاىن و الفاظ ْتسب ضراب         *  حسنو وجوه ٍب



 

 

 مطابقة بعد الكالم حسن تكوين كيفية بو يعرف علم ىو البديع علم

  .ادلعنوية واحملسنات اللفظية احملسنات على يشتمل وىو .داللتو لوضوح الغرض

واالقتباس )اجلرًن و  والسجع اجلناس على فتشتمل اللفظية احملسنات أما

 (.١٩٩: ۰۲۲٦امُت، 

 ادلدح وأتكيد وادلقابلة والطباق التورية على فتشتمل ادلعنوية وأمااحملسنات

: ۰۲۲٦احلكيم )اجلرًن و امُت،  وأسلوب التعليل وحسن وأتكيد الذم

١٩٤.) 

 الفصل الرابع : الطباق وأنواعه وأغراضه
 تعريف الطباق  .أ

من أنواع كيفية حتسُت الكلمة من انحية كما عرفنا أن الطباق ىو نوع 

 ادلعٌت.أما تعريف الطباق عند البالغيُت كما يلى:

( " الطباق ىو اجلمع بُت الشيء ٖقال عبدالقادر دمحم مايو )دون السنة:

 وضده ُب اجلملة الواحدة, كقولك: أجد ُب الليل والنهار". 

ة ىو ( " الطباق َب اللغٜٕٚ:ٕٜٜٔوقال امحد مصطفى ادلراغى )

اجلمع بُت الشْيُت. واصطالحا اجلمع بُت معنُت متقابلُت سواء أكان ذلك 



 

 

التقابل التضاد او االجياب والسلب او العدم وادللكة او التضايف او مااشبو 

 ذلك, و سواء كان ذلك ادلعٌت حقيقيا او رلازاي."

( الطباق ىو اجلمع بُت لفظُت مقابلُت ُب ٖٙٙ:ٜٓٙٔوقال اذلامشى )

 .لتوضيح تعريف الطباق يقدم االمثال كما يلى:ادلعٌت

قال هللا تعاىل: "فاليوم ال ديلك بعضكم لبعض نفعا و ال 

 .(ٕٗضرا")السباء:

ُب أية سابقة وجد لفظ "نفعا" ولفظ "ضرا"ذلا معٌت تضادفتلك اجلملة 

 دخلة على الطباق.

وقال هللا تعاىل:" يستفتحون من الناس وال يستفتحون من  

 (.ٛٓٔاء:هللا")النس

ُب أية سابقة وجد لفظ "يستفتحون"ولفظ"ال يستفتحون" ذلا معٌت 

 تضاد,فتلك اجلملة داخلة على الطباق.

قدم زلسُت و وىب عن تعريف الطباق كما يلى:" الطباق ىو اجلمع 

 .(ٜٖٔ:ٕٜٛٔبُت الشئ وضده ُب الكالم".)



 

 

ُب بناء على كل تعريف قد احًت ان الطباق ىو اجلمع بُت الشئ وضده 

(: "يسمى الطباق ابدلطابقت, ٖٖٔ:ٜٜٗٔالكالم. وقال اذلامشى )

 وابلتضاد,وابلتطبيق, وابلتطبيق 

 أنواع الطباق  .ب

وانواع ادلطابقة ثالثة ىي : الطباق اإلجيايب و الطباق السلىب و الطباق 

 . (1991: 07) ادلراغي،  ايهام التضاد

ُب احد الضدين ومثالو الطباق اإلجياىب: وىو اخلايل من النفي أو النهي 

 قولو تعلى: "وحتسبهم أيقاظاوىم رقود".

طباق السلىب:وىو مااختلف فيو الضدان إجيااب وسلبا فكان أحدمها 

 مثبتاواالخر ضده ابلنفي أو النهي. مثل: اعمل صاحلا والتعمل طاحلا.

طباق اإلجيايب: اجلمع بُت الشيء وضده ُب اجلملة الواحدة,  

 و النهار". كقولك:"أجد ُب الليل

 طباق ايهام التضاد:ىو ان تتوىم التضادبُت لفظُت ومها ليس متضادين



 

 

طباق السليب: اجلمع بُت فعلُت متثويُت احده مثبو واحده منفى, حنو: 

ولكن اكثر الناس ال يعلمون. يعلمون ظاىرامن القول. او احده هنِت واحده 

لك الطباق ىو (. ولذأٜٜامر,حنو: الختشواالناس واخشون )األخضارى:

 اجلمع بُت معنُت متقابلُت ُب كالم واحد, وىو نوعان:

 الطباق اإلجيايب ىو ماكان تقابل ادلعنُت فيو ابلتضاد. 

الطباق السلىب ىو أن جيمع بُت فعلُت, من مصدر واحد, أحدمها 

 مثبت, واالخر منفي, وأحدمها أمر واألخر هنى.

الطباق اإلجيايب ىو مامل خيتلف بناء على بيان سابق استنتج الباحث أن 

 فيو الضدان اجياىب و سليب.

وأما السليب ىو ما اختلف فيو الضدان إجيابيا وسلبيا.كان احد منهما 

 إجيابياواألخرى سلبيا. تبدألكلمة السالبية "بال" و "ليس" واألخرى. 

 لتوضيح تعريف الطباقُت و يستقبل أمثاال كما يلى: 

 . الطباق اإلجيايبٔ

 رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "خَت ادلال عُت ساىرة لعُت انئمة"قال 



 

 

ُب األمثال السابق وجدت الكلمتان ادلتضاداتن على ادلعٌت. مها لفظ 

ئساىرة" ولفظ "انئمة" الكلمتان شكلها إجيايب. فمثال األية ادلذكورة 

يا" تدخل على الطباق اإلجيايب. قال هللا تعاىل: " ٍب ال ديوت فيها وال حي

( ُب ىذه األية كلمتان متضاداتن ومها كلمة "الديوت"و ٖٔ)االعلى:

"الحييا" وىذان اللفظان ُب ىذه األية سلبيان. تدخل الكلمة داخل على 

 الطباق اإلجيايب.

 . الطباق السلىبٕ

( ُب ٕٔقال هللا تعاىل: "إن تدعوىم اليسمعوا دعاءكم ولو مسعوا")فاطر:

يسمعوا"و"مسعوا" ومها كلمتان متضادان على ىذه األية كلمتان ومها "ال

ادلعٌت, وكلمة تدل على السلىب مها كلمة"اليسمعوا" والخرى "مسعو" 

كما عرفنا أن الطباق ىو نوع من أنواع    تشكل على الطباق السلىب.

كيفية حتسُت الكلمة من انحية ادلعٌت. وما ىو الكلمة؟ قال الشيخ 

 يلى: مصطفى غالبٌت تعرف عن الكلمة كما 



 

 

الكلمة: لفظ يدل على معٌت مفرد. واقسمها ثالثة.وىي االسم والفعل و 

 احلرف.

 االسم: مادل على معٌت ُب نفسو غَت مقًتن بزمان 

 الفعل: مادل على معٌت ُب نفسو مقًتن بزمان

 (. ٣٩٩١:٩, احلرف: مادل على معٌت ُب غَته )غاليٌت

تضادان تتكون من: ُب كل الطباق معنان تضادان واحياان كلمتان 

 امسُت,حنو:

(. رقودوىم  أيقاظا)وحتسبهم  ٛٔقولو تعاىل َب سورة الكهف أية 

ىذه الكلمة يسمى الطباق, اللفظ أيقاظا ضد من اللفظ رقود ومها 

 مشكالن من االمسُت.

 فعلُت,حنو:

 خيرجُب األرض وما  يلج)يعلم ما ٕقولو تعاىل ُب سورة السباء أية 

سمى الطباق,اللفظ يلج ضد من اللفظ خيرج ومها منها(.ىذه الكلمة ي

مشكالن من الفعلُت. وقال هللا تعاىل "ٍب الديوت فيها والحييا" و الكلمة 



 

 

ذلا متضاداتن على ادلعٌت وجنس الكلمتُت ىو فعل ال حييا  و  ال ديوت

 داخل على الطباق الذى يشكل من الفعلُت

 حرفُت,حنو:

ما   ذلا)اليكلف هللا نفسا إال وسعها  ٕٛقولو تعلى ُب سورة البقرة أية 

مااكتسبت(. تلك الكلمة تسمى الطباق, احلرف ذلا  عليهاكسبت و 

 ضد من احلرف عليها ومها مشكالن من احلرفُت.

 كلمتان سلتلفتان,حنو:

)ومن يضلل هللا فما لو من  ٖٖقال هللا تعاىل ُب سورة الرعد أية 

كلمتان تتكوانن من الفعل ىاد(.ُب تلك األية كلمة اإلمسية. لذا, ال

 واإلسم. 

 ج. أغراض الطباق

كما نعرف أن الطباق احد من كيفية حتسُت الكالم من وجو احملسنات 

 ادلعنوية.



 

 

وتلك احملسنات ادلعنوية لتعريف صيغة الكالم الفاصح بعد احتفظ 

ادلطابقة و تبيُت داللتها وىذه احملسنة ترتبط اىل وجوه ادلعاين و كذالك الطباق 

 من احملسنات ادلعنوية ترتبط اىل معاهنا.

وأما الغرض عن الطباق التوجد الباحثة اساس العلمية تفصيال, ولكن 

إذا رأيت الباحثة من وجو الدراسة فأما الطباق فرع من علم البديع الذي يبحث 

 عن كيفية حتسُت الشيئ من احملسنات ادلعنوية.

نات ُب علم البديع ترجع فلذلك كما قال عبد العزيز العطيق أن احملس

 (.07: 1991زلسنة معان األصلية و لتحسُت اللفظية. )عبد العزيز العطيق, 

أن ُب تعرب الكالم مع أساليب اللغة وفيها تشتمل على احملسنات ادلعنوية 

 واحملسنات اللفظية.

و احملسنات ادلعنوية تزيد عن احملسنات ادلعنوية ولذلك يزيد فهم شيئ 

اوئد التعبَت ُب ايتصاالت.ىذه من احملسنات ادلعنوية واحملسنات ويعرف ارتبط ق

 (.1991:11اللفظية. )عبد القادير حشُت,



 

 

من البيان السابق أن الطباق فرع من دراسة علم البديع لتحسُت الكالم 

ويبحث عن احملسنات ادلعنوية واحملسنات اللفظية. فأما الغرض عن الطباق 

 عموما فيما اييل: 

 اين األصلية ترجع ادلع .1

 لتحسُت اللفظ .2

 زيدة احملسنات ادلعنوية .3

 هاء املواضيع واخلطب

الركن ادلعنوي ىو تضمُت بناه سيأير أي العناصر اليت ليست عناصر مرئية 

(. وُب الوقت نفسو، وفقا 1991:91وادلادية الناجتة عن طريق )أدتاجاكي، 

ليت تصبح جزءا من  ( ُب ادلواضيع واخلطب البنود ا1991:9لريتشارد اترجيان )

 .كل ُب شكل سيأير

 مواضيع واو ُب سيأير العربية

وأيٌب ادلوضوع من الكلمة اليواننية تيثيناي وضع معٌت أو إسقاط. 

(. ابللغة 1999:170مينووت معٌت اللغة، ادلوضوع وضع شيء )كراف، 

العربية، مودو ادلوضوع كلمة ' عبارة ديسيبادانكان أو مواهاتسو مبعٌت الدبوس 



 

 

( أو غردون معٌت األىداف أو أىداف )ىاسييمي، 199:99للمحادثة )منور، 

 )111ترينيداد وتوابغو: 

ُب قاموس لغة إندونيسيا وشرح إبجياز عن اإلحساس ابدلوضوع كبَت، أن 

(. وفقا 1997:991التدبيس من العقل أو األساس لقصة )التعليم والثقافة، 

األساسية للقصيدة اليت أصبحت  ( ادلوضوع ىو الفكرة1999:191أمينودين )

جوىر كل معٌت ُب قصيدة. بينما ذكرت كراف الذي حيدد ادلوضوع ىو صياغة 

ادلوضوع الذي سيتم استخدامو كحجر الزاوية ُب احملاداثت واألىداف ستتحقق 

 .من خالل ىذا ادلوضوع

لكسمربغ يعطي اإلحساس أبن ادلوضوع الوحدة وطالب نص داللية. 

أخرى، أوضح ستانتون، ىذا ادلوضوع ىو الفكرة ادلركزية لقصة، أنو ومن انحية 

أعطى ادلدرج والوحدة لألحداث. ادلوضوع حيكي عن احلياة بشكل عام. 

ولذلك موضوع النموذج التعاليم األخالقية ُب كثَت من األحيان. موضوع يتعلق 

اإلدالء  ابدلعٌت والتجربة البشرية. كمعٌت اإلنسان جتربة، يظهر ادلوضوع أو

 بتعليقات حول بعض جوانب احلياة، لو ذا قيمة خارج القصة.



 

 

بعض ادلواضيع اليت توجد وتزدىر ُب عامل الشعر وكيبينيَتان العربية كما 

 :يلي

مصَت أو غزال، أي القصائد اليت يذكر فيها عن ادلرأة ومجاذلا، شرح الظروف -1

 .والشوق لو

و السلوكيات، ويذكر اجملد واألصول فخر، إال وىي اآلايت يفتخر نفسو أو ل-2

 .وأحفاد لو، فضال عن كيماشوران واخلوف

مدح، ىذه القصيدة اليت حتتوي على رلاملة لشخص لديو ادليزة من حيث -3

 .األخالق والروح والعقل، كيبَتويران، والعدالة والشجاعة

القصيدة، إال وىي راتسا ذكر األشخاص الذين توُب ابلفعل، احلزن على -4

 .وفاتو، إظهار الشخص، فضال عن توسيع نطاق الكارثة عليو

ىيجا '، أي قصيدة تتضمن ادلشركُت السخرية أو مينجيليكان شخص أو -5

 .منزل وتنكر وجود اجملد واخلَت

اإلعتزار، أي قصيدة رفض الفكرة القائلة أبن ألقيت إليو وأطلب رمحو مع -6

 .ىامش من القاعدة



 

 

ة شيء سيباجيمان، مينييباٌب كل شيء ُب واصف، أي قصيدة تصف حال-7

 .األفق، والصارخ أو تومض ُب روحو

استنادًا إىل ما ورد أعاله ذكر موضوع بينيجيلومبوكان، ٍب أنو ديكن 

 .حتديد موضوع قصيدة وفقا للموضوع الذي وضعت ُب عامل الشعر العريب

 .والية زاي ُب الشعر العريب

أماانتو الذي يعٍت شيئا عهد أو ما  الوالية ادلذكورة مشتق من العربية

( ووالية ىو رسالة 1990:1971(. وفقا دلنور )1997:19إيداع )مألوف، 

 .واسيياتو الكلمات ُب ديسيبادانكان العربية

قاموس كبَت من لغة إندونيسيا الوالية يعرف الفكرة األساسية لعمل أديب 

(. 1997:97قافة، أو نقل رسالة إىل القارئ أو ادلستمع )من التعليم والث

الوالية ديكن أن يكون أيضا مبثابة رسالة ديتيتبكان أن مقدم البالغ من خالل 

 (1999:179أعمالو للقارئ أو ادلستمع )ىارتونو، 

 

 

 



 

 

 فهم الشعر وقصيدة –حاء 

اشتقاقي كلمة 'شعر' مشتق من سيأارا كلمة أو سياورا أو وسيلة دلعرفة أو 

الشعر ىو الكمال اجلملة معٌت، وقد (. 1997:199االستشعار )مألوف، 

نقش أو الوزان وادلشًتكة أو ردتا كافية اليت حتتوي على الشاعر اخليال عالية 

ويصور مجال دارين شيء قدم الشاعر حدة اليت دتس ادلشاعر وتؤثر ُب العقل 

(. للعرب، أن كلمات ذلا معٌت ودورا 1991:19والقلب من الرجل )كهيل، 

ة الفردية واالجتماعية. وقال أنو الحظ عالمات على عظمة، ىاما ُب حياة احليا

تكريس تراثها، طنُت عن ظروفها، وإبراز تلك النسب والشرف، فضال عن 

(. يعترب العرب من أي وقت 1991:19سياساِتا اخلاصة ابدلسجِّل )كهيل، 

(. ُب 1991:99مضى أن القصيدة كتتويج جلمال األدب )مدار واريفُت، 

ان زورجيي، أن الشعر ىو لغة الروح اليت يرد عن طريق الوىم حُت يؤكد زيد

 .1909:91والكشف عن إعجابنا، فضال عن سكب من خالل عبارة )

فهم قصيدة ُب قاموس اللغة اإلندونيسية الكبَتة )كيب( ىو شكل من 

الشعر الذي نشأ ُب األدب العريب، ىو رلاملة )السخرية، الدينية(، وعادة 



 

 

(. ومع ذلك ختتلف 1999:191الجوكان. )فريق قاموس، دينياييكان أو دي

ىذه الشروط ابلشروط نفسها الواردة ُب عبارة "كاسيدة" وبصفة عامة ُب 

 .إندونيسيا

( 1990.17ادلصطلح قصيدة حسب مألوف وكوان ُب سييهابودين )

أيٌب من الكلمة قاسادا وشكل من أشكال إينفينيتيفنيا قصيدة أو قاصد ويعٍت 

اكان"، "ادلتعمد"، و "موجهة إىل شيء". اذلاسييمي )ت( ُب "ددياكسود

( يكشف عن أن القصيدة قصيدة صفيف صفيف 1990:17سييهابودين )

من صدغو. قصيدة طالب قصيدة ألن لو العصمة وكيشان وازانيا، ألنو جيعل 

الكشف عن ىذه ادلعلومات، الًتفيو، وتزيُت مع الكلمات اليت تكون أما حتديد 

 ًب الكشف عن قصيدة من قلبو ومشاعره، بداًل من رلرد أفكاره. أيضا ألنو

 أوالً األدب العريب بَتيديساسي

عموما كان يعادل "قصائد اللغة العربية بَتيوديساسي" بَتيوديساسي 

األدب العريب. وىذا يستند إىل بَتيوديساسي على العرب ُب احلياة السياسية. 



 

 

(. لربانمج ادلرأة 17-199وتوابغو:  الثقافة واجملتمع )ىاسييمي، ترينيداد

 :والتكنولوجيا

 .سنة قبل رليء اإلسالم 197فًتة اجلهل، بدأت منذ -1

فًتة الصدر لالسالمية، بدءًا من رليء اإلسالم وانتهت ابهنيار الدولة -2

 .األموية

وينتهي مع سقوط  119فًتة إنشاء، بدءًا "العباسية حىت العباسية" ُب ح -3

 .ه 797 بغداد ابجلَت ُب

فًتة توكيية، بدأت منذ سقوط بغداد وانتهى مع صعود "الدول العربية" مرة -4

 .ه 1997أخرى ُب السنة 

ح القرن حىت  11ُب العصر احلديث بدأت مع ظهور العرب ُب حوايل -5

 .اآلن

 الربدة على اجلدران صورة-ج. ال

 1991:1979قصيدة قصيدة تتألف من سبعة أو أكثر معبد )منور، 

-الربدة وفقا دلعٌت اللغة ىو النسيج شريطية، والصوف األسود )للهيئة



 

 

قصيدة يتألف  ( بينما كان قصيدة الربدة1991:07ديسيليموتكان( )منور، 

 .الثناء على النيب-أكثر من سبعة من ادلعبد الذي حيتوي على الثناء

 الربدة كتابة قصيدة-1

بشَتي كما أنو كان  قصيدةالربدة مكتوبة إىل مدح النيب. وتنظم  قصيدة

ُب حالة من األمل الشديد ونصف مشلول اجلسم. ّتعل ىذا قصيدة، أنو يتوقع 

 ."أن تدخل )تعليمات( "هللا سبحانو وتعاىل

الربدة، بشَتي   ُب وقت كتابة ىذا قصيدة (22,30,35) ذكر زكي

وأعطاه كان انئمًا ُب نومها أهنا حيلم رؤية النيب دمحم. النيب ٍب مسحت وجهة 

الربدة. أنو اذلزات مستيقظا من النوم. عن أحالمو، بشَتي بن ابدأ أقول أنو ُب 

أحد. حىت وقت جاء ينتمي إليو ويقول "أتوقع منك أن تعطيٍت قصيدة تقوم 

بشَتي طلب كان الفقراء "أي واحد؟" أجاب  إبنشائها إىل النيب. قصيدة

بشَتي ادلذكورة -ٍب ال"قصيدة اليت أنت كنت الًتاص عندما كنت مريضا"، 

البداية من بلده قصيدة. شيجو قال "من أجل هللا، بل لقد مسعت أمس ُب 

حلمي، شخص يسمع ذلك ّتوار رسلة رأيت، ٍب رأيت رسول نشل 



 

 

مينغَتانكانكو رسول هللا حقاً، وقذف بورداىنيا للشخص الذي بَتساندونج 

 .عليو

 :ا نسميها معالربدة نفسه بشَتي-ومنذ ذلك احلُت، يسمى قصيدة

 الربدة االمتيازات قصيدة-2

الربدة معروف جداً بُت العرب، بل ُب مجيع أحناء البالد أن ىناك  قصيدة

أانسا اإلسالمية. وىذا يتضح من عدد كبَت من رلموعات من العرب واألجانب 

الذين مينغافالكانيا الرائدة. بينما قبل ىناك اندرًا ما الناس الذين ديكن أن 

 .ذه قصيدة قصيدة الربدة طويلةاستظهر ى

الربدة كثَت طبع ُب فينا وأسيتانة، وبومباي، ومكة ادلكرمة والقاىرة  قصيدة

مرة. قصيدة معظمهم ادلطبوعة مع كتاابت اجلميلة  97ما يزيد قلياًل على 

واحملافظة حيث يتم طبعها مرة أخرى. ديبَتبوستاكان مصر، العديد من 

 (.17 تزين لو الذىب )زكي، ترينيداد وتوابغو: ادلخطوطات قصيدة الربدة اليت

الربدة ُب تدريس األدب، والتاريخ، وادلعنوي ألهنا حتتوي  أتثَت قصيدة

على الكثَت من ذكر الغنية قدوة وادلشورة والدروس حول عظمة احلرف والثقافة. 



 

 

الربدة ضد الشاعر العريب وجود عدد ضخم من مينجسااترنيا الشاعر.  -أتثَت ال

اآلية  من بينهم أمحد بن سيارقاويي. العديد من اخلرباء مينجعرودكان كان

الربدة، من األكثر شهرة كان من بينهم زلمود سامي برودي -قصيدة

 .(312:  1116)اإلسكندري وعناين،

 


