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 الباُب األّولُ 
 مة  مقدّ 

 خلفيُة البحث  : الفصُل األّولُ 
الله  ته إلىفي محب يةقو كان من  هو خرة في اآل األسعد المخلوق

فعل من  قةتشوهي مة العميقة ه. المحب  رب   والمخلوق  بين واصلرة مياألخ ألن  
ن في نفسه امن ك و .ويحب اليهلربه  محبةو ناتجته  محب ة-يحب  -"احب  
ي )في لامام الغز اإل كما قال .لجميلاو  سيشعر بالسالم واإلطمئان ،محبة

والعاشقة  ،ة عاليةادرج و بعيدة محبة الله هي نهاية (،991::499،الحميد
الله  ىصل محم د كما يحب ايضا لنبي   .السعادة والمرضية تلحق من المحبةو 

 صالحال حصالمم المذاهب لهم امام الشافعى و اإلو  ،م واصحابهعليه وسل  
 .صالح من الله ويرجع اليه ولذلك كل  
في سورة  ه ورسولهب  لى ر إلمخلوق لمحبة اساس  ن  أ نآالقر  شرح قد

 ماماإلوفي الحديث من رواية . "لِلَّهِ  ُحبًّا َأَشد   آَمُنوا َوالَِّذينَ " ،:46البقرة :
ن آوغير ذالك من القر  "ِسَواُهَما ِممَّا اِلَْيهِ  َأَحبَّ  َوَرُسْولُهُ  اللهُ البخاري والمسلم : "

لي إ عن المحبة الشاعر هابر تعيالتي  الشعرية يةاألدبئلفات كثير م  ،و الحديث
 يةاألدبلفات ؤ ممن  ةرى. وكثير صيو مام البإلمنها قصيدة البردة ل رسوله. والله و 
و هي من  خيالية ة يبتجر مسائل من تأبر الشاعر وهي الد منها ستأخ يةالشعر 

األدبي هو  موضوعات( ال9040:42) كما قالت رتنا  .اإلجتمعية ةموضعال
و  ،ةثاقفي اإلنسان كائن و ةجتماعإلا حقيقواإلنسان  نسان في المجتمعاإل

نسان اإلكل  أن   و .العالية إلى مستوى الحياة قديم اإلنسانيل ة اإلنسانوظيف
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،  تهفي عاشي دنياويةمشكلة الو  ةر واألفكا ةالعاطفتعبير في  خاصطريق 
 .اخالقاما مخلوقا و اما محبة الالشعور هي  الشكل من

 وجمالية وخياليةالعاطفة  التغيرات من لينة شكلالهو  عند العرابي الشعر
محدد الهدف ال هعر لر الشيالشاعر العربي في تغي (.4912:91، )المخضار

 ههذاو ، مدحهااو لالقبلة ذميم تل الشعرستخدم يالشعر  زمان تقديممثل ك
الله عليه  ىد صلمحم   النبي   لمدحالشعر  رتغي حتى ةومداوم  ةقوي   ادةالع

م وسل   الله عليه ىد صللنبي محم  صيدة البردة هي الشعرية المدحية م. قوسل  
 المحبة والعاشقة لنبي   صيرىو اإلمام البو عبار  ها اإلمام البصيرى،الفالذي 

 قصيدة البردة. وتشمل تحت العنوان يةالشعر م بيه وسل  الله عل ىد صلمحم  
دح النبي حقيقي وكمالي في م شكلالذين لهم  القصيدة من األدب العربي

فيها لؤلؤ الدرس غريبة لتكريم  قصيدة البردةال ،مالله عليه وسل   ىد صلمحم  
 (.9007:91 ،المخلوق ورحمة الله للعالمين )الكب ان

 The First Encyclopedia of( في 4917: 796أ.ج. بريل ) 
Islam 1913-1936 Volume II :يكتب تعرفين البردة 

كغطاء  ما قبل محمد،زمن  "قطعة من قماش الصوف تستخدم منذ
وذلك عندما أصبح النبي الشهير. كهدية . الذي استعمل العرب ليال

وقدمت له هدية من بردة التي كانت ترتدي.  ،للشعر كعب بن زهير
تم شراؤها من نجل الشاعر معاوية والمحافظة عليها في الخزانة 
العباسية فترة الخلفاء لمنصب بغداد على يد المغول، هولغو يسبب 

قيقي قد تم انقاذ يحرق النار لكنه أدعى الحقا أن بردة النبي الح
 وانه ال تزال محفوظة في القسطنطينية".
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اسم قصيدة كتبها البوصيري. وفقا لألسطورة كان ترتيبها عندما "
شفيت من السكتة الدماغية مشلول التي شهدها النبي يمسح الجزء 
العلوي من رأسه وألقوا معطف على كتفيها كما فعلت في مناسبات 

السحر انتشار المعالج الشهرة هذا  ،سابقة إلى كعب بن زهير
والقصيدة وهذا الشعر يسمى الكواكب الد ري ة في مدح خير البرية 

 لتسمية البردة"
بداية  ،فراء الحيواناللفظ البردة هي عبائة من الجلد او  ،تعريف األولال 
قدم النبي  ،الذي لبثها العربي.وبعد الرسول حاريالمجرد ذكر للباث لالبردة 

حترام الشعر ومدح النبي محمد لكعب بن زهير في ااتستخدم  إلبردة  بسمال
رمز لندمة الكعب كال. بعنوان قصيدة وبنات سعاد جمعتها الذي جلبه واإلسالم
النبي صل الله عليه  كما ذكرومنذ ذلك الحين مالبس بردة لكعب  والتوبة، 
 رالى اخ او يحافظ على المالبس جيد ،غير محدود قيمة عالية  ها وسلم ل

. بن أبي سفيان معاويةاألولى من  ةالسن فيه  669لتحديد في عام احياته، و 
ه، اشترى  679مقدسة الحصول على أكبر، بعد سنة اللمالبس قيمة 

أول الخلفاء في  لالهتمام، ا دراهم. و 40،000كعب عن المعاوية من ورثة ال
حفلة الدولة.  الراشدين الدولة األموية، ثم ارتداء بأنها عظمة الموضة في كل

استمر هذا التقليد الى  ،واحد موضوعي، أي إلى زيادة هيبة وسلطة الخليفة
واستمر هذا  ،الحفاظ عليها لألجيال من قبل الخلفاء الدولة األموية المقبل

الدولة األموية وحلت محلها العباسيين. ويبدأ عند  سقطتالتقليد حتى بعد 
لبث مالبس و  ،دراهم 10،000ن المالبس ع ير تشيالخليفة جعفر المنصور 

. حتى الشيء  ونالعباسية تفعل اءم البس ألجيال من ساللة الخالفيظعال
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 49:1انهيار على أيدي الجيش المغولي عام  النهاية، عندما ساللة العباسية 
أسفل جنبا إلى جنب مع غيرها من خزانة  ه، احترقت مالبس بردة  6:6م / 

 (.419: 4999اإلسالمية )ناسوتيون، 
رض )السكتة مال دافع تقصيدة آلبردة ال و كتاب ،ثانيال تعريفالو  

 يحتلمال ناتجة منهم ثم ولكن  له وكثير من األطباء الذين يدوئون ،الدماغية( 
ويلفف  هرأسيمسح جزء األعلي من ف .م. ع النبي محمد صم البوصيرياإلمام 

في  و .م.مد صمحلبسها النبي كما حرية من جلد الحيوان  البلبس البردة 
 وبعد ،بالعفية هبيتمن  البوصيري يخرج  ،من المرضالبوصيري ح ا ص ،بكرة
 توشاع ،.متماد لنبي محمد صاحتراما احالشعر   البوصيري فال   ذالك

تمليك  قصيدة آلبردة ال ،اهتماما (.419: 4999قصدة البردة )ناسوتيون، 
في كما وقع دينية،  القيمة ال اخاصة في قلوب بعض المسلمين ألن فيهالمكانة 

 الشاعر األخر ألهم  ، ووتشتهر قصيدة آلبردةنفس المؤلف عافية عن مراضه، 
 مدح النبوية الجديدة.لقصيدة تأليف المن شرح قصيدة البردة او   بعدهفيما 

 يةاباألد المؤلفاتألنها  ،ختارة لموضوع الدراسةقصيدة البردة مال 
في  ة المشهور  يةاألدبالمؤلفات  البردة بعضقصيدة ال و ،لبوصري ةشهور الم
مدح لنبي محمد صل الله عليه القصيدة البردة فيها الدبية األسالمية. األزنة اخ

ء وثنا فيها تعبر الدعاء والحماسة القالية. ،القيم الروحية ،رسالة أخالقية ،وسلم
الله  لنبي محمد صلخبار حياة ا، الجهاد، التواصال،والمعرج  اءر سالقران وا

بشرح حياة النبي محمد  البوصيري وغير ذلك.  اإلمام والمحبة  عليه وسلم،
صل الله عليه وسلم شاعرا وال مباشرا ينبأ محبة األمة النبي محمد صل الله 

 كما من قصيدة البردة فيما يلي:  ،عليه وسلم
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 نَ َعمِ  َوالَ  ِمْنهُ  الَ  قَ ْولِ  ِفيْ  أَبَ رَّ #  َاَحد   َفاَل  النَّاِهي ْاآلِمرُ  نَِبي  َنا
 ُمْقَتِحمِ  اأْلَْهَوالِ  مِ نَ  َهْول   ِلُكل ِ #  َشَفاَعُتهُ  تُ ْرَجى الَِّذيْ  اْلَحِبْيبُ  ُهوَ 
َفِصمِ  َغْيرِ  ِبَحْبل   ُمْسَتْمِسُكْونَ #  ِبهِ  فَاْلُمْسَتْمِسُكْونَ  اللهِ  ِإَلى َدَعا  ُمن ْ

 فيها ىيفهم معنن قراءة قصيدة البردة ال في عمالية كثير مموقعا األن، 
ردة موضوع البحث ليفهم ولذلك الباحث يصير قصيدة الب ،ولكن مجردا قرائة

وركز الباحث هذه الدراسة على وجه هذه قصيدة البردة. وبعده  ىنالقارئ مع
المحبة المفهوم وصفها اإلمام البوصرى في قصيدة البردة، غرضا لينبأت المحبة 

 الي الله ورسوله.
في قصيدة  ىاساسا لشرح هذه البحث يريد الباحث ان يكشف المعن 

ويصير موضوعا في هذه البحث مناقشة في هذه الدراسة باستعراض  ،البردة
المهم االمر أنه  ،التي اقترحها مايكل ريفاتير. ولذلك، يرى الباحث االسيميوتق

 ري لنبي محمد صليحبة اإلمام البوصم مفهوم " تحت الموضوعبحث لل
 الله عليه وسلم في قصيدة البردة".

 
 تحديد البحثي: الفصل الثان

 لي:بق فتحديد البحث هو فيما ياسالخلفية البحث  اعتمادا من
 ؟البوصيري إلمام لفي قصيدة البردة  يةأويلوالت ةياإلستدالل ىنمعالما هي . 4
 ؟البوصيري إلمام لفي قصيدة البردة ما هي الموضوعات . 9
 ؟البوصيري إلمام لفي قصيدة البردة يفوغرام ههي ال ما. 2
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 أغراض البحث :الفصل الثالث
 لي:يحتوي فيما يه فاغراض بما سبق البحث تحديد اما

 .البوصيريإلمام لفي قصيدة البردة  يأويلوالت ياإلستدالل ىنمعالصف لو . 4
 .البوصيريإلمام لفي قصيدة البردة الموضوعات لوصف . 9
 .البوصيريإلمام لفي قصيدة البردة يفوغرام هاللوصف . 2
 

 فوائد البحث :رابعال الفصل
 لي:فيما ي البحث ي يريد منهاتائد البحث الوأما فو 

 الفوائد النظرية . 4
 .اعلم خصصا في علم السيميوتقالا. يريد من هذا البحث لتكثير خزنة 

إلمام لفي قصيدة البردة فاتير يل ر كيام اب. لمعرففة تعريف السيميوتق
 .البوصيري

 الفوائد العملية. 9
 .ايريد هذا البحث مساعدا لمجتمع في غير هذا البحث السيميوتق ا.

ة اإلنسانية األولى في يب. يعامل هذا البحث لحصول علي الشهادة الجامع
 سونان جامعةدب والعلوم اإلنسانية م اللغة العربية وأدبها بكلية اآلقس

 .باندونج الحكومية اإلسالمية جاتي جونونج
 

 السابقة ةالدراس :الفصل الخامس
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حتياج المجتمع ال البوصيري إلمام ليعمل هذا البحث في قصيدة البردة 
الدراسة السابقة فيما  في كل البحث شخشية مختلفة و ،من كل مجموعة

 لي:ي
والثقافة ( في قسم التاريخي والثقافي و كلية اآلداب 9042ضل )اف. 4

ة يعني عادة القراء االسالمية جامعة االسالمية سونان كالي جاقا يوغياكرتا
وناحية بلوط ومدرية سومنف  الشرقية سيرا قرية في للمريض البردة قصيدة

عثة عادة يركز البحث إلى ثالثة المسائل هي خلفية ب. الشرقيةوالوالية جاوا 
الفكري المستخدم في هذا نها وفائدتها.اطار قراءة قصيدة البردة ومع

 النظرية تحديدية.البحث هو نظرية الفوائدية.  فال يعبر الباحث 
  9: 41االنسانية في باب  ( في صحيفة العلوم9006) فاضل منور منصور. 9

استقبال  قصيدة البردة في يوغياكرتا  جامعة غاجه مدا ،كلية اآلداب
جماعة المعهد أستخدمت النظرية التحسينية هي استقبال  التحسيني 
لهنس رابط زاوس. وهذه الصاحيفة تعبر كيفية المشهورية  قصيدة البردة 

و استداللها الى ادبي عربي وتخصيصها في الدراسة في تناوع الثقافة 
 البحث. المعهد، ولكن ليس فيها تحديد نحو المعهد لهذا

( قسم اللغة العربية و ادبها في كلية العلوم الثقافية، في 4999عمر فاضلة ). 2
نحو قصيدة البردة تعبر تسمية العالم  سيميوطيقاجامعة فدجاجارن، التدبر 

.ال سيميوطيقافكانت مبحوثة بنظارية عند قصيدة البردة في هذا البحث 
ة البردة.لم يجد البحث عبارة المحبة وال تصور الحب اال تسمية لقصيد

لترديد محبته الى النبي محمد ص.م.  البوصيري عن قصيدة البردة المام 
 .سيميوطيقافي قصيدته باستخدام  
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 ريفكتال أساس :الفصل السادس
مبحوثة في هذا البحث  فيها  البوصيريمام إللكانت قصيدة البردة  

داللة، و هذا الحال كما  ترديد المحبة الى النبي محمد ص.م. و شعائره فيها
 ىنمع (، الشعر هو بنيوي الداللي له عالقة و492: 9040وفو )ضقال فرا

هذا العلم ينظر موقع  ويبحث عن الداللة.  هو علم سيميوطيقاالاعطباتي. 
(. و المنهج المستخدم 9040:449وفو)ضفرا  بعض من الداللةاإلجتماع 

 سيميوطيقالهذا البحث ثالثة المناهج كما قال ميكل ريفتر، يعني قراءة 
 والمتريك وشكلها و انوانها وهفوغرام.

 يةسيميوطيققراءة . 4
قراءة  .التأويلى قسمين قراءة الهريستك و لا يةسيميوطيقانقسمت قراءة 

الهريستك هي قراءة في طبقة تمثلي. تأسس القراة على البنيويي و اعطباتي. 
قراءة الهريستك تاسس علي تفسير االول مبداء من اول الكلمة الى أخرها.من 

قراءة  اإلنتقالي.  ىمعنالفكرة األولى الى فكرة األخرة.من هذه الخطوة يحاصل 
، هذه الخطوة بأن القارئ يقدر أن )التفسير( تأسس علي عالقة االدبي التأويل
في االدبي. من خطوة السابقة كان القارئ مطلوبا لينال معني   ىمعناليعبر 

 سيعلن ما يسرن من المعني في االدبي.كامال. اذا فعل منهاجان 
 االختصار والشكل واالنواع. 9
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االختصار من بنيوية الكلمة سمى بالمتريك، االختصار هو مالخص 
مكتوب في الكلمة. انواع االختصار نحو لفظ، اإلضافة التصور غير 

. ،والنعت،والكلمة.داللة االولى في اإلختصار هو شكل من الكلمة واللفظ
اتتساع هذا الشكل الى انواع متناوعة حتي يدرك الكلمة شاملة.ومن عالمة 

االختصار هو الة لتفريق الكلمة فشكله يكون  هذه الشكل وصف الشعرية.
من كلمة األولى في اتحاد  ريقها. االختصار يكون من انواع متناوعةتحديدا لتف

والخطوة الثانية الشعرية. االختصار من  هذاشكل بنيوي من اجزاء متاجوز. 
 قصيدة البردة. ىنمعسهال لفهم لتقسم قصيدة البردة من انواغ المادة 

 
 الهيفوغرام. 2

االدب طاعة وال اساس لتألف  هو،الهيفوغرام هو من تألف لفظ الجديد
 .فطاعة في المؤل

 التصوريةالهيفوغرام (  الهيفوغرام نوعان 9046:7تير )في راته،افير 
ال يعبر في الكلمة ولكن يسر من  االنشائية، الهيفوغرام االنشائية  والهيفوغرام

 هو اختصار اللفظ من لفظ االضافة او الكلمة.االنشائية الكلمة، الهيفوغرام 
الشكل هو تصريف األول من الهيفوغرام االنشائية ثم تصرف الشكل انواعا 

. الهيفوغرام التصورية هي كتابة مؤينة و لفظ و كلمة و اساليب وكل ما متناوعة
يتعلق بالكتابة. هي تكون خلفية في تجديد الكتابة. كو ن الهيفوغرام االنشائية 

في الهيفوغرام التصورية  يوقعاللغة اما ضرفا و اما وصفا. ىنمعالفي متصرف 
الصحيفة السابقة، اما حكاية و اما ادبيا. اخدت التحسينات من كل الصحيفة 

بعد اهتمام وتصريف كتابة االدبي  ثم كتبت مرة ثانية اما وعاية و اما مغمومة.
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 ثم تصرفها الى نفس االدبى تحت المنهج التحسينات لنيل ادبيا جديدا.
 ما يالي:في التفكير أساسالمخطط 

 
 

 
 
 
 
 

 تهاوخطو البحث نهج م :السابعالفصل 
 منهج البحث . 4

(، منهج 9001والمنهج في هذا البحث تحليل البيانات عند راتنا )
،بطريقة شرح المسائلنظامية تحليل البيانات هي المنهج المستخدم لشرح 

 البوصيري وتعبير محبة اإلمام  ىمعنالالموقع لمبحوثة.و أغراضها لشرح 
 .البوصيريلنبي محمد ص.م.في قصيدة البردة إلمام 

 ة البحثاخطو . 9
 ا. تحديد داللة البحث

صدر البيانات في هذا البحث هو قصيدة البردة المام البوصيري 
لشيخ  مام البوصيريإلل في كتاب البردة وستين بيتاتسعة تتكون من مائة 

 سنةمكتبة األداب، قاهرة  مطبوعة في 6-2 صفحةإبراهيم البجورى 
 .م 4992-ه 4142

مام إللقصيدة البردة 
 البوصيري

 فاتيرير  سيميوطيقا

دة وعات في قصيضالمو  التأويلو االستدالل معني 
 البردة

نص الهيفوغرام في 
 قصيدة البردة
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 ب. تحديد اجناس الداللة
اجناس الداللة في هذا الحث هي لفظ و ايضافة و كلمة في كل 
بيت قصيدة البردة المام البوصيري، كلها مائة وستين بيتا. ومنهج تمثلي 
المستخدم في هذا البحث هو امثلة التمثلية عند أريقمت 

لة التمثلية لغية متعلقة لذالك في هذاالبحث اخدت امث (،9006:429)
في قصيدة البردة. حجة لقلة  9:حتى  20اخد الباحث امثلة من بيت 
 الوقت و اكثر البيانات فيها.

 
 

 ج. منهح جمع البيانات 
في جمع البيانات يستخدم الباحث منهج مكتبية الن البيانات 

 داللة مكتوبة.الميحوثة المكتبة في هذا البحث داللة تحليلية هي 
 وانشطتها فيما يالي:

 .قرائة قصيدة البردة مرة عديدة واهتمام الكلمات فيها. 4
 اشارة لفظ و كلمة متعلقة.. 9
 اعادة الكتابة الداللة من قصيدة البردة . 2
 مجموعة الداللة المتعلقة بتفهيمها. 1

 د. بيانات البحث
الباحث جميع البيانات بعد نيلها باستخدم نظارية  بحث

هذا البحث بطريقة قرائة الهريستك او قرائة  .كما قال ريفتر سيميوطيقا
بنيوية اللغوية و قرائة الهرمنتيك الن تفسر كلمة اشارة. ثم اختيار االختصار 
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االختصار من بنيوية الكلمة سمى بالمتريك،   الكلمة سميت بالمتريك.
هو مالخص التصور غير مكتوب في الكلمة. انواع االختصار  االختصار

نحو لفظ، اإلضافة ،والنعت،والكلمة.داللة االولى في اإلختصار هو شكل 
من الكلمة واللفظ. اتتساع هذا الشكل الى انواع متناوعة حتي يدرك 

 الكلمة شاملة.ومن عالمة هذه الشكل وصف الشعرية.
 . اإلقترحاته

ية  عمالية البحث  إلجابة المسائل في اإلقترحات هي نها 
 تحديد البحث الذي يعبر المحبة في قصيدة البردة إلمام البوصيري.

 
 الكتابة :نظامالفصل الثامن

 في هذا البحث نظام الكتابة  تنقسم علي اربعة انواع فيما يالي: 
و تحديد البحث و أغراض البحث و فوائد االول خلفية البحث   الباب

منهج البحث وخطوته و نظم البحث الدراسة السابقة و اإلطار الفكري و 
 .الكتابة

الثاني اإلطار النظاري يحتوي على تعبر المحبة، قصيدة،  الباب
 سميوتك رفاتير.

بمنهج الثالث تحليلة البيانات لقصيدة البردة إلمام البوصيري  الباب
 رفاتير لتعبير المحبة  اإلمام البوصيري لنبي ص.م.  سيميوطيقا

 الباب الرابع الخاتمة تحتوى على اقتصار واقتراحات.


