
 

 

 الباب األول

 مقدمة

 البحث خلفية: األول الفصل

األداب ىف العصر احلديث تعىن عند كل األمم التعبري ابلكلمات عن كل ما  
ىف احليات وما ىف النفس البشرية. من خري وشر على السواء, على أن يقود العمل 

 اصاييل ىف النااية ا ى ايخري دامما,ماما كات  توعية الصو  ال ى يعرهاا لل  األدايب
يا على أسس  صادد أن يكون مبناألدايب .. والتعبري ابلكليمات ىف العمل األدايبالعمل 

مجالية فنية حيدد موايفاهتا, ومعايريها النقد الصحيح النزيه, الذى ختتلف موازينه من 
هو عمل كتادة عندعرب مع  عند قموس لغة اصاتدوتسيةب مث األدا1عصر ا ى عصر.

 2عمل كتادة أخرى هو ميل  على كثريالفضامل مثل الفين واجلمال ىف جاتب التعبري.
وكثري من األتواع اصاداب ىف هذاالعلم الذى ايله من الدامرة املختصة لكنه يعىن عمل 

 ى حقيقة يفيد لرأي وليفام ا األدابوتشاط النادغ يتعلق ابلتعبري واصاجياد. لل  
عمل لافامه هو ابالتعلم املعاين وكل ما فيه. مث  ا ى موجودات ىف هذاالعلم. والطريق

ميل  على عقامد هو ب اوىف اتواع اصاد 3سرحية.املوجد مثل الشعر و يب ايخيال ااصاد
اسة د  مع عقامد اللغة فياا. وىف هذه ال ةسباملنااملختصة, خصويا عند العلم اللغة 

  ب اباللغة العردية.األداابملوهوع يعىن  ةتعلقامل

األجزاء من قواعد اللغة في األداب العربية تشمل الى النحو,  
والصرف والبالغة. وأكثر البحث في تقييم العناصر األدابية هي 

، مثل القرآن النصوص العربية لالعتراف البالغة.البالغة هي علم
حتج أيضا ي، البالغة هي األخرىالنصوص العردية وغير ذلك من  الحديث

معنى  ىال تجلب هاألن في الحياة اليومية، فى مساعدة الشخص لإلتقان
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في  قاانطباعا عمي البالغة يحيح، ويعطي فصيح و عتبا اب وواضح عظيم

ي ف مهيرالالمخاطب. فيها  حال اي حال الناسالى  هايناسب قلب وال

 ألن المقدمة، ةاألدب العربي جمال علىر يتأث وهيالكلمات  اختيار

 جماللا تقليل الى فاسينقص المستمعحالة و  مكان دون املناسب ىفعندما 
 .بااألدلل   لجمالاالى ر يثتأمبايدون املناسب  ابلسباب

خليصى النفسى الج فيها احتمفان من العلم الي ه البالغة 
 الدقيقة بين وضوح الفروقلغة لفى االجمال واجتهاد فى أخد 

 يعرف بالفان العلم افيهلك البالغة تمن و 4االسلوب)التعبير( المختلفة.
تعبير الجميل لفى قلبه بايقع من يستطيع فى التكلم ما  عنيبحث فيها 

 5قبل بسهولة.الم المعنىمقاصد و

ثة الثالإلى  قسمنين البالغة أعبدالرحمن االخظرى قد قال كما  
 علم البيان هو علم يبحثعلم البيان معاني والبديع. يعنى : االقسام

ث فيها يبحهو علم  بديعال ثم. .ةالعربي اللغة فيه االسلوب أو الطراز
ر المعاقبة الى معارف نثفى الشعر او الالجماليات الجملة من 

لغة لعلم يبحث فيه لفظ ا ثم العلم المعاني هوفيه.  زالجماليات واالعجا
 حالته.الالسياق الكالم و  فىالعربية المناسبة 

تأثر ا ى فان يال ا، الذي مع هذعلم يسمى اباملعاين  وه البالغة  علم زء مناجل 
 شخص ا ىعاين فضل علم املمن امهية ال لل ودغري  6من املتكلم،ظاري املقايد 

، هراديا مباسب نامل منعلى فام الرسامل الضمنية يف قلب  أن يستطيعا ى  هصاتصال
 .ميلة ومعىن الصلبةاجللغة ابل

تكلم ىف  هذا الكالم يعرف التعبري من م  .الكالمومن حبث ىف علم املعاىن هو  
 دقالص هصايعرف في كان  الكالم هذا ىفودغري لل  ، كذيباأو   ايحيح يكون
فياما `  تشاءاإل كالمو  ايخربكالم مها  و يف الكالم ينقسم إ ى قسمني، مث ,كذبوال
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م مقايد الكال لل  جاء واصاتكرى وغري لل . ومعمثل الر  جيد املقايد املختصة 
 ةالايا حم الرمحني والص وخصويا يف قصيدة الكالم مقايد ةد اسليريد الكاتب 
  على النيب.

  ايا حم الرمحني:أخول من القصيدة امل بي نصف الال وهو منمثال  هذا 

 اي ا حم الرامحني

هذه القطعة من اآلية القصيدة هو شكل من أشكال الكالم على استعداد  
لكالم ا اصاتشاء هو كالمالالنداء. احلرف  ابستخداماملعر ف  تشاءاصا مجلةاب الكالم
اي  هيملة اجل واملعىن ىف هذه .ما قد تطق املتكلم ابييحيحا أو كذ عرفيالذي صا 

يدا` نالاستخدام فياا اي ا حم الرامحني  إهلي أ حم من كل أحب "يف هذه اجلملة
 علم طاابتال ، ولكن يف هوءاملتكلم مكان دعيد عن ىفاملخاطب ليس  لكن" ءياال"

داع املخاطب لاساس أل يعمل"هذا يفرتض يف الواقع أن ءياالالنيدا `"حرف أن البالغة 
لى عإلشا ة لعمد فاو ابل ءياال ءنداال حرف ستخدامي املتكلم دعيد، ولكن ىف مكان
تكلم و ملا الد جة دني يبعد ىف ذل  كما ول. املخاطب اكرم او اعظم من املتكلمأن 

  7.املخاطب

على  ةلصالا قصيدةالو محني ر القصيدة ايا حم اليعىن  املوهوع يف هذه الد اسة 
 طبعة منلا اجملموعة القصامداصاسالمية اجملمع ملصباح املنري كتاب أخول مناملالنيب 
 شخصالصة قىف حتكي هي القصيدة اليت ، القصيدة ايا حم الرمحني مرتجيس دنوان
 قصيدةلا وىف جاتب لل ،ده كل ما كان حيتاجله   صاجل هلل يعطىإ ى هللا ناجى امل

دركات  من رجاءالا ى النيب يلعم و  ةفياا الصالواكى حت يه الصالت على النيب
  تعظيمه.ابلو  سلمالو  صالةال
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 تااغنىف امل ةكثري المن القصيدة  القصيدة مشاو ة دني الناس وتكون جزءا هذه  
 ىتلو ملاهذه القصيدة حتتوي على الثناء  .ىفالرجاب خصويا عندمولد النبوي و

سالم على النيب لاصلوات و اللثناء، مث ابيبدأ  فإتهىف الدعاء لطلب، فمن األخالقية اب
، مثل لشرعيةاب مع توايلوتعا ى هللا سبحاته  حيمدا ى يلى هللا عليه وسلم، مث

املقصود  . وغريهاعمل الصاحليعمل ، و أبمسامه ويفتهلتوحيد إ ى هللا سبحاته تعا ى اب
من الصلوات يعىن أن يستطيع من محل الرمحة هللا أي  محة من عندهللا والد جة العالية 

من الرجاء واندي ومن املقصود الدعاء هو  8ويغفر الذتوب وصامتام اصاميان وغري لل .
  9ا ى هللا ابلرجاء أن يستجاب هللا كل ما يدعى ايخري ودغري الباطل.

ومن قصيدة  او يدعو ا ى هللامناجاة ه القصيدة فياا من كل هذ لذل ،و  
هللا  مث الصالة على النىب والدعاء ا ىالنيب.  ميعظ من قولألوا ة الصالاألخرى يعىن

ة البشرية ، ألن الطبيعدعاء عن احلياة البشرية، وخاية يف ال ابلفصل ميكنصا  نهذا
حق فعل أي شيء دون إ ادة هللا سبحاته وتعا ى ، وح ى تستيستطيع أن يهعيفة وصا
جوا ا ى هللا تر  يه اعلى النىب من فامدهت ةمث الصال هاه  ما تريد يف ناسأل إلا كنا

 ب وغري لل  من فامدة الصالت على النيبابلشفاعة العظمى ىف يوم جلزاء واحلسا
 .يلعم

صباح مب  شاو املنري مسبح امل معاإلسالمية  جمموعة القصامد الكتاب هذا ومجع 
ماء الشباب فاو العل سرييبون ش يف قرية لو يعيولد و  ولد من اسنا و سحيىن.هو و 
سالم واألمة اإل ا ى يخدماته مث،قريته  إ ى األثرعطى مصبح لوانيقد و  ذادة، اجلفريدة و ال

 معااد ىف اته يتعلممسباح املنري من  يف ات يخو ، د س من اصاخالق الكرميةاملهو 
السالفية فاميزينب مث معااد اب يع كودوس مث معااد سفرى سوكادومى وغري لل . 

 تب كتاابهو يكجمموعة القصامد اصاسالمية  ة الكتابوابجنب لل  اي ىف غري كتاد
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مث ، 2-1صرية احل القران الكرمي ايخطمث  القرآن الكرمي،   قراةىف مثل العلوم والفنون
 .سفضيلة يىف ترمجة  والكتابواآلخرة  ىف الدتيا  السالمة الكتاب مفتاح

ى النىب مث عل ةمد, مث الصالاحلجمموعة القصامد اصاسالمية فياا يف كتاب مث  
من كل و .  من املوهوع مامة مسايخن ع لل نصامح ىف اصاسالم وغري الناجاة مث امل

ت، ، حضرمو ىاألتدلسمث السو يي،  منأي ختلفة املمن مناطق  القصيدة يعىن
عر اصاسالم فاي من ش امدقصمن ال-القصيدةكثري ىف قرامة هذه مع  مث وإتدوتيسيا. 

 10اب الشفاعة العظمى ىف يوم القيامة. جاء و 

 من امهية ىف هذه الد اسة يعىن  كما تقدم لكره .ابإلهافة إ ى دعض األمو   
صيدة مشاو  ىف د استه ليتعلم املعاين اجلميلة. مث هذه الق ةفياا عناير البالغية احملتاج

 عنعرف كثر من ي  ىف مولد النىب يلعم والرجاب. ولكن ليس أب اعند الناس خصوي
ناير البالغية عىف عرف تولذل  من امهية هذالبحث يعىن ان ي عناير البالغية فياا.

ستنادا إ ى اىف هذه القصيدة خصويا من العلم املعاىن عن اتواع الكالم وفئدته.  مث 
 :الباحث يضع املضوع عن خلفية من املشكلة، 

 

 تعلم العلم املعاىن عن انواع الكالم ومقاصده ىف قصيدة

 على النىب ىف كتاب ةايارحم الرمحني والصال

 جمموعة القصائد االسالمية

 

 البحث حتديد: الثاين الفصل
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 ةا حم الرمحني والصالقصيدة اي أكدت هذه الد اسة على أسلوب اللغة يف 
اصاعزاج  ةعرفويبحث ملموهوعالبحث  القصيدة هذاصاسلوب من . جعلعلى النيب 

ويتاثر ا ى قايد املكثرة مل املتكلم داعاللغة هذه القصيدة, ومن اصاعزاج التعبري لىف ا
 .علم البالغة خصويا ىف العلم املعاىن ذ اسةال همث استعمل هذ. ةداملقصو املعاىن 

 :ىف هذه الذ اسة  حول املسامل التاليةفسيجمع ا ى  

 النيب؟ على ةا حم الرمحني والصالقصيدة اي لكالم الوا دة يفع اا تو امن النوع ما . 1

 ؟والصالت على النيبا حم الرمحني قصيدة اي ىف اةوجوداملالكالم  قايدما امل. 2

 وفوائده البحث أغراض: الثالث الفصل

 :كما يلي  يوالغرض من هذه الد اسة ه 

 .على النيب ةالصال ا حم الرمحني وقصيدة اي الكالم يف اتواع ةعرفمل. 1

 .على النيب  ةا حم الرمحني والصالقصيدة اي ىفمقايد الكالم  ةعرفمل. 2

 :هي كما يليالفوامد املتوقعة من هذا البحث مث 

لغوي عند اجلمالية واصاسلوب ىف الكالم صان املعروف ان ليتبع ىف حال البحث ا. 1
  .لل  الشعر تصامحىف  تعرفوااملتصامح ىف هذا الشعر قليل من الناس 

مقون ىف العلم تعامل و ريدوناملجمتمع األكادميي ا ى يعطى الفكر ا ى الناس خاية ل .2
ذا البحث ه ويعطىىف القصيدة  املتوقعالكالم  ومسامل البالغة خاية  ىف اصاعجاز

من جواتب  نالذي مل يك تكميلية لنتامج األتشطة البحثية من اجلمال األديب معلوماات
  .على األقل النمط

 السابقة املصادر: الرابع الفصل



 

 

د و وجملبالغة ابهناك دعض البحوث على الكالم أو الد اسات البحثية املتعلقة  
 معسوى ملا ةد اسالوجد ي، ولكن صا جدتج ى دن سنن جوتوتج اونيف مكتبة اآلداب 
 :ا ى  تشملقرده كالم وم  عنضى املوق   ىفحبث قد  ، كماهذه الد اسة 

لى اصاستذى املانات عيف كتاب خربي  عاين على" كالماملث يف د اسة العلم البح. 1
 يف  2112يف عام كرتيسه   تيا مند اسة الوهي ليوم اصادى لبىن هاجر اصاسقالىن 

 11.جابتدوتجيت  سنن جوتوتجاون  اللغة العردية وآداهبا جامعة قسم

مد حمعلى اجلناس ىف سو ة التودة وهي الد اسة من بديع . البحث يف د اسة العلم ال2
يف قسم اللغة العردية وآداهبا جامعة اون سنن جوتوتج ، 2112املاو دي، يف عام 

 12.تججيت ابتدو 

وهي ن "، ار م. البحث يف د اسة العلم البديع على املوهوع اجلناس ىف السو اة الع3
قسم اللغة العردية وآداهبا جامعة اون ، 2112، يف عام مسي ى  ليساي الد اسة من

 13سنن جوتوتج جيت ابتدوتج.

، ون عآمل يف سو ة إدراهيم والبحث يف د اسة العلم البديع على املوهوع اجلناس . 4
قسم اللغة العردية وآداهبا جامعة اون ، 2112 عام  وسبية يفايئس وهي الد اسة من 

 14.سنن جوتوتج جيت ابتدوتج

 التفكري أساس: اخلامس الفصل 

ا ى املعىن  ةتأثر ظر البالغة  ابعتبا ه وسيلة للحصول على استخدام اللغة املتوين 
  ىف أي كيف املتحدثنيكتسب من خالل اللغة اإلفصاح اإلدداع، وهي ي اجلمال.
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تحدثني تعبري عن هذا املوقف والشعو  امل و للتعبري عن توقع أفكا ه اللغة كوسيلة
ابللغة، ولكن أيضا هتدف إ ى التأثري على املواقف واملشاعر للقا ئ الذي ينعكس يف 

القد ة  يه ةلفعالاب املقصود ةو  فعالة.الهلجة. وفقا لل ، الكشف عن اللغة لتكون 
 15.ينفالمالية وكذل  حتتوي على عمل اجلصحيح  فكرة ال دعم دشكلالعلى 

لبيان هو بديع. االو بيان د اسات، وهم املعاين، الالثالث ا ى  البالغة تنقسم 
املعاين هو العلم الذي  .اجلميلة تنوعة من أاماط التعبرياملموعة اجملمعىن التعبري الفين مع 

بديع لا مة الكالم أو التعبري على الوهع وحالة الشخص اآلخر املتناولميتعامل مع مال
الذي يناقش مجال التعبري اللغة كما عرب عناا يف امط ما هو مجيل وتكييفاا وفقا 

مصنوعة من اجملاصات الثالثة الوا دة يف علوم البالغة يف هنج  11لسياق ايخطاب.
امط  عاين فقط. وهذا ما  كزت علىاملالعلم  هو جمرد)حتليل سكني( يف هذه الد اسة 

 .أسلوب اللغة عىن من جاةي سلوبصاا واحد

اء مث  تشاصاكالم ايخربي و  كالم د يسمىفيااالصحيحة / الكلمة كل الكالم  
 سمىي الركن اصاول  ديه.م و حمك و علياام و حمك مناماكل الكالم هناك  كيزتني 

ااما الركن الثاىن و الذي لديام ايخرب. ناعب الفاعل واملبتدا مث الفاعل ال ، مثلاليه سندمب
  .ايخرب مع ءبتدااملو فعل ال ملسند، كمايسمى اب

 النيب هو على ةقصيدة ايا حم الرمحني والصال ىف لبحث عن هيكل القصيدةا 
 ن اجلم مال القصيدةاجلسوف تكون معروفة ف، فقطكالم المنطلق الكالم  من اجل

 تأثريلا وسيتم الكشف عن اجلاتب مع وجود تية واهحة املعاىن فياا. سلوب اصا
 .دةالقصي تل  من ةاو  املش عىنامل، وسوف يعرف الكالم ىف هذه القصيدة  

 :بي كما وجدت يف الي  مثل كالم ايخرب 
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 فرتك  ما أهوى ملا أخشى    #  اين  أي  عواقب الدتيا 

لكر أيد أن السبب ترك  ما أ   هو، وهلذالدتيانتيجة من االيف الواقع   يعين: أان عرف
 ا أخشاهمب

 وجد احتماصانتاليت  هي الكلمة ايخربو "اين  أي الكليمة " هناك ا ةالعب هيف هذ 
 مع عالمة على اجلملة ابستخدامب طالال شكل منححة أو خاطئة، هو اي فياا يعىن

تكلم ملا نأل بطالالكالم ايخرب ال ، يف حني أن الغرض من استخدام هذاتوكد ل اىن
ابلفظ خطب امل كونيحبيث مخاطب قول لليريد أن يو  عرف ا ى املخاطبتأن يريد ي
الكليمة ضا هناك أي تل  العبا ة ىف داخل مث ان يعرف يف الواقع.ألته ك "اين  أي "
 هذا ،دتدااصا معىن علىل متشخربي  هذه اجلملة هي الكلمة "فرتك  ما أهوى "

يخرب، ضمون ااملمن تكلم امل القلب ىف خر الكالم هو التعبري العادي الذي أطلق
"مث أترك ما  املقصود، واملعىن يرى ألته صا حيتج ا ى اداوات التوكيد تكلم ولذل  امل

 16"أ يد

 :بي الىف  املثال اآلخر هو

 يب قداستعدي  ماء دكاءى      #   صا تسقىن ماءاملالم فاتىن 

 .طازجةالدموع ال دعذب يظن ب االش مناملاء، ألن كن   نيل عتاب ماصاترش  :يعين

ترش يل "صا هو املعىن منه "املالم صا تسقىن ماء" الكلمة يف هذا املعبد هناك 
يف  طرقها لكمىب  طالال شكل من تشاءاإلنوع الكالم ال تل  الكلمة منتعيري املاء" ابل

طلب  تسعى حلظر أوتكلم امل تشاءاإلكلمة الناي ومع هذه ال ستخدامابهذه اجلملة 
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له، لذل  فاو يرى أته من الضرو ي خاطب املفعل شيئا أن يذهب إ ى صا يأن 
 17حرف الناي. ستخداماب

البحث وخطوات املنهج: السادس الفصل  

 املنهج .1

ق رمسي. اهلدف من الطر السلوب األالطريقة املستخدمة يف هذه الد اسة هو  
رب صامص النص اليت تعتايخراعاة املالرمسية هي الد اسة العلمية لألدب من خالل 
كيف العالقة و  عناير األدب،التحليل الالفنية. ايخصامص الرميسية للطرق الرمسية هو 
لتحليل العناير ا هي الطريقة الرمسية مندني هذه العناير يف جمملاا. املامة الرميسية 

ويرجع لل  إ ى كامنات مثل لغة النص ابعتبا ها  18ملعدات الوا دة يف العمل.ابفق او امل
أتثري  يصره الكالم و اتواع نوع منالكشف عن يوسيلة تستخدم القصيدة وسوف 

ستخدام الطرق الرمسية يف د اسات البحثية  أي ويف وحتليل وتصنيف األحكام اصا
 و 19ثريه،على النيب فضال عن أت ةالكالم يف قصيدة ايا حم الرمحني والصال يف شكل
خرى كلمة مع الكلمات األالستدعاء األسلوب األساليب اهليكلية، ألن صالذل  يتم ا

  .هيكل الكالمعن مرتادطة وتشكيل 

 البحث خطوات .2

 :تخالها يف هذا البحث هيالابايخطوات اليت جيب  

 البياانت مصدر .أ
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 نم جمموعة القصامد اصاسالمية الكتاب هومصاد  البياانت يف هذه الد اسة  
 .سيما اتجدنوان 

 البياانت أجناس .ب

على  ةصالوالايا حم الرمحني  نصوص القصيدةالالبياانت يف هذه الد اسة هي  
، مع جلا البياانت اليت مت احلصول علياا دعد هذا الكالم.جد تو فياا اليت النيب 
ىف علم لد اسة  االتحقيقاب ةمكناملالقصيدة  هذه أنخيتصر تصنيف، و التحليل، و الو 
 .الكالم خايةاي عن عاين امل

 البياانت مجع طريقة .ت

ث هو األدب. ألن هذا البحابالطريق تقنيات البياانت املستخدمة المجع  ىف 
مكن ملاحبث النوعي، فإن البياانت اليت مت احلصول علياا هي البياانت الويفية، من 
  ولكن 20.هويفام شفاي السلوك من عدد الناسالكتوب أو املشكل الدياانت ىف 

كتادة فقط. ألن يف ال البياانت هيصول حبكن متيف هذه الد اسة، فإن البياانت اليت 
ايا حم الرمحني  ( قراءة القصيدة1التالية:  د اسة النص مع املراحلال هوهذا البحث 

( اختيا  3هذه الد اسة  مع رتبط ت ال ى فياا( مجع البياانت 2على النيب   ةوالصال
تحليل هذه البياانت الملعاجلة و ا (4نوع الكالم  و الم استنادا إ ى وجتميع األحكا

بنية النص على لاعينة لتعزيز املتأثري الالكالم يوجه إ ى استنتاج مفاده أن هيكل له 
 .بعنايةالالقصيدة 

 البحث حتليل .ث

البياانت اليت مت مجعاا وترتيباا، مث يتم فرزها من قبل اجملموعة، دعد الفقرة  
القصيدة.  نصوصالالوا دة يف الكالم  عا تو اجتميعاا مث يتم فرزها مرة أخرى لتحديد 
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ملعرفة يف قصيدة الكالم من حيث دنية اللغة، مث استخدم العلم هنج البالغة، وهي  
ع الكالم ا اتو عاين مع املرحلة حيدد علم املكلمة من العناير الوا دة يف تطاق العلوم 

 مث يثب  ابلتأثري واملقايد الكالم.قصيدة، ال هذه يف

 اخلالصة .ج

العملية الناامية من األتشطة البحثية ملعاجلة املسامل الوا دة يف  يه اليةايخ     
 .يياغة املشكلة

 التحرير نظام: السابع الفصل

  صا دع:ا املتوقع، تنقسم هذه الد اسة إ ى فصولالفحص  للحصول على النتامج 

غة ما يلي: خلفية املشكلة  حتديد ويياكتشمل  العبا ة عن مقدمة  هوالفصل األول 
املشكلة  الغرض وفامدة / فوامد البحوث  مراجعة األدب  لهنية  طرق البحث 

 .والتدادري  والكتادة املنتظمة

طا  الكالم، الكالم جزميا، توع من الكالم، وأتثريه إلنظري ال الفصل الثاين مناقشة
 .القصيدة هذه على دنية الكالم، وكذل  الكالم يف

اجلمال من حيث هيكل القصيدة الكالم الذي مناقشة ملعىن هو الفصل الثالث 
: تظرة عامة القصيدة  اكتب يف الكلمة من قصيدة  مث من الرتتيب الكالم  يتضمن

 .على النيبايا حم الرمحني والصالت  كالم يف القصيدةالآاث  هيكل 

غطاء من سلسلة من األتشطة البحثية اليت تتضمن اصاستنتاجات  هوالفصل الرادع 
 .ت أو التويياتواصاقرتاحا

 


