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 مة الشكركل

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ا فيه، والصالة والسالم على احلمد هلل رب العاملني، محدا طيبا مبارك
 .املرسلني، سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيإمام

من تأليف هذه الرسالة حتت  فيقهفقد انتهت الباحثة بإذن اهلل وتو 
وقدمتها لكلية اآلداب والعلوم " (دراسة بالغية)معلقة عنرتة بن شداد " املوضوع

مادة من املواد الدراسية املقررة على عة الرانريي اإلسالمية احلكومية اإلنسانية جام
 .يف قسم اللغة العربية وأدهبا S.Humللحصول على شهادة  الطلبة

. د.أخبالص شكرها لفضيلة املشرفني مهاتقدم فإن الباحثة يف هذا املقام 
وجهودمها يف  امساعدهتم، علىاملاجستري عبد الرزاقو  ريعزمان إمساعيل املاجست

إنفاق أوقاهتما لإلشراف الباحثة يف إمتام كتابة هذه الرسالة إشرافا جيدا كامال، 
 .هلل هلما العفو والعافية، يف الدنيا واآلخرةافتسأل 

وتقدم الباحثة الشكر ملدير اجلامعة وعميد كلية اآلداب وعلوم اإلنسانية  
ولرئيس قسم اللغة العربية  هي اإلسالمية احلكومية ببند أتشياجلامعة الرانري يف 

الرسالة،  يف كتابة هذه اضرين واحملاضراع على مساعدهتموأدهبا وجلميع احمل
 .، وأن يرفع درجاهتم، إنه مسيع جميبهم يف عطائيفتسأل تعاىل أن جيز 



 ب

بوبني على وكل الشكر واحلب إىل أحب الناس والديها والعائلة احمل
يف الدنيا  الثوابهلل أن حيريهم أحسن ادعائهم يف إمتام هذه الرسالة لعل 

وترجو الباحثة  . يف إمتام الرسالة دوهاوأخريا إىل األصدقاء الذين ساع. واآلخرة
 .خري اجلزاءهم يبالدعاء عسى اهلل أن جيز 

 

 ، بند أتشية -دار السالم

 

  يوليا سفتري
    
     



 د
 

 البحث حتوياتم

 أ  ................................................... كلمة الشكر

 ج  .............................................. البحث محتويات

 ه       ......................................................... تجريد

 1  ........................................... مقدمة: الباب االول 

 1  ........................................ خلفية البحث. أ 

 3  ...................................... مشكلة البحث .ب

 3  ....................................... أغراض البحث. خ

 3  .................................... معاين املصطلحات. د 

 5  ...................................... السابقة اتدراس .ه

 7  ......................................... منهج البحث. و

 9  ....................... لمحه الذاتيه عنترة بن شداد:ثاني الباب ال

 9  ......................................... نشأتهحياته و  . أ  

 13  ............................................. مؤلفاتة . ب



 د
 

 11  ................................... النظاري اإلطار:الباب الثالث 

  15  .........................................مفهوم بالغة . أ

 16  ....................................... م البالغةاأقس. ب

 02  ........................................ تاريخ البالغة. ج 

 02 

 02  .......................................... شعر البالغة . أ

 07  ...................... شعر املعلقة عنرتة بن شدادحتليل  . ب

 03  ........................................ ةخاتم: الباب الخامس 

 32  .............................................. تائج نال . أ  

 32  ............................................ التوصيات . ب

 جعامر ال

 

 

الباب الرابع : تحليل معلقة عنترة بن شداد  .......................



 جتريد  

 يوليا سفرتي:    اسم

  180205041:  رقم القيد

 غة العربية وأدهبالقسم ال /اإلنسانية  مكلية االداب والعلو :  القسم /الكلية 

 معلقة  عنرتة بن شداد : موضوع الرسالة

     5014اغسطس  6 :  قشةتاريخ املنا

 املا جستريالدكتور عزمان إمسا عيل :   املشرف األول

 عبد الرزاق املا جستري:  املشرف الثاين

            

كز تر يو (. دراسة بالغية)معلقة عنرتة بن شداد هو : موضوع هذه الرسالة كان
وأما . بن شداد يف الشعر معلقة عنرتة البيان واملعاين والبديعىف املسألة املهمة هي البحث 

 التحليل كتابة هذه الرسالة فهو املنهجستخدمت الباحثة يف  منهج البحث الذي ا
از وجم تشبيه املرسل،و  مل،اجملائج اليت حصلت عليها الباحثة من تشبيه ومن نت .الوصفى

 .املرسل، واإلنشاء الطليب ، واخلرب
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث . أ

عة والتأثري، فهي  ل على اجلودة والرو وهي تدنتهاء، الإيف اللغة هي الوصول و  غةالبال

من  جيازاإلاملميزة هلا  صفتهاو  يف الصدور، فيقذف على األلسنة،ش يجيكالم 

األذن ن يصل إىل أيريد ان يسبق اخر، فاللفظ يريد  ن كل وحد منهاأعلماب.املعاينو اللفظ

: يقولهتا و سع دائر ولكن ابن املقفع يو كذلك، صل إىل القلب  محه ليولكن املعين يزا أوال،

ومنها ما يكون يف االمساع، ت،منها ما يكون يف السكو  .غة اسم جيري يف وجوه كثريةالبال"

منها ما يكون خطبا، ورمبا كانت رسائل، ومنها مايكون شعرا، ومنها مايكون سجعا، و 

اإلجياز ين أبلغ، و إىل املعشارةاإلمن هذه األبواب، فالوحي فيها، و  ونفعامة مايك

  .عةهوالبال

ذى جعله لعلم تعود شهرة السكاكي إيل القسم الثالث من كتابه مفتاح العلوم الو 

الكالم يف اإلفادة  يبكترا ص ين هو تتبع  اخلواان علم املعا،املعاين وعلم البيان وعلم البديع

اخلطأ يف تطبيق الكالم ليحتزربالوقوف عليهاعن ، غريهحسان و وما يتصل هبا من االست
                                                             

  5: ، صLhee sago press ,51 2،بند اتشيه" علم البال غة التطبيقي" ،سفيانى فهم 
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 رتاكيبوهي، عرفةاكيب الصادرة عمن له فضل متييزوم الرت:وأعين برتاكيب الكالم:على ما

صناعة البالغة منزلة أصوات حيوانات تصدر البلغاء، ال الصادرة عمن سواهم لنزوهلا يف 

 5.يتفق عن حماهلا حبسب ما

بن  ةلعنرت ة يعين شعر معلقةاألدبي لااعمحدى إحثة من لك ستبحث البافلذ

لذلك و  .ينااملعيف علم زمها يدرسان اإلنشاء  من اخل ر و شعر كثريالهذا يف إن .شداد

اإلنشاء عر معلقة لعنرتة بن شداد اخل ر و شدت الباحثة أن حتلل اضاح املذكورأر اإلي

لذلك السبب تستعمل اىل و  اإلنشاء،عل اخل ر و اليت تستعمل أكثر من الفاظالذي .فقط

 .وضوعحبث هذا امل

 

 مشكلة البحث . ب

عناصر ما الىت تريد أن تبحثها الباحثه فهىرح السابق فاملسألة الش علىاعتمادا 

 ة يف شعر معلقة لعنرتة بن شداد؟يبالغ

 ث  رض البحغ.ج

                                                             
  99: ص  م،2 51،نفس املرجع،سفيانى فهم5
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شعر معلقة لعنرتة يف ة يالبالغ العناصرلمعرفة أما غرض البحث يف هذه رسالة فهيو 

 بن شداد

  معاني المصطلحات. د

ع هذه املصطلحات اليت تتضمن فيها موضو  تريد الباحثة أن تشرح معاين

 :وهي يلي(دراسة بال غية) بن شداد معلقة لعنرتة شعر"الرسالة

 شعر .1

رة الصدو الشعر هو .ىر هوالكالم املقفاالشعر مجع أشعس هو و يف قامالشعر  

من الفنون اجلملة اليت الشعرء . ليةز هو صورة شعورية أو سانية، نة اإلاألولية الطبعة للحيا

والشعر يصورها با خليال . سم واملو سيقىالر و وهي احلفر  فيعة،الر يسميها العرب االدب 

غري  ئقعن إعجابنا هبا وارهتا حنا اليه باأللفظ فهو لغة النفس أو هو صورة ظهرة حلقويع ر 

املوزون  الشعر الكالم املقفىباالعرب يريدنولكن علماء العروضمن الشعر يف حقيقته،. هرةظا

 3.فيحصرون خدوده با األلفظ

 المعلقة .2

                                                             
   . 25:ص، (991 -1 1 لبنان  –بروت : دارفكر)،تاريخ ادب اللغة العربية، نزيداجرجي  
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 1.ي ال متزوجها وال متلقةهزوجها ف قدعلقة املرأة اليت فماملعلقة ىف اللغة هو مؤنث 

وقد قيل هلا . املعلقة يف االصطالح هي من أشهر ما كتب العرب يف الشعر ومسيت معلقة

ا ئد كانت تكتب ويقال أن هذه القص. معلقات ألهنا مثل العقود النفيسة تعلقا باألذهان

مباء الذهب وتعلق على أستار الكعبة قبل جميء اإلسالم، وتعت رهذه القصائد أروع وأنفس 

العريب القدمي لذلك اهتم الناس هبا ودونوها وكتبوا شروحا هلا، وهي عادة ما قيل يف الشعر 

ما تبدأ بذكر األطالل وتذكر ديار حمبوية الشاعر وكانت سهلة احلفظ وتكون هذه 

 .املعلقات من حمبته له شعاره اخلاص

  السابقة الدراسات. د

 سف عرفان حلمييو  .1

هو اآل جراء  يف هذا علم املنهج( غيةحتليلية بالدراسة )سورة املائدة اجملاز اللغوي يف 

واقع مي الذي قام به الباحث يف أسعى هدفة كحل مسئلة الو كيفية الظات أ

أما املنا هج الفي سيقولبها  نظم هذا احلث يف ثالث املراحل، سعى حلالملسألة،.الظاهرة

 . طيات التحليلمصادر املعنوع البحث، : فهي حث يف هذا البحثالب

 حدينا رو .2
                                                             

 251: ،ص(991 دار املشرق، : بريوت) يف اللغة واألعالم، منجيد،  ويس معلوفل1
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الثاين  غية يف شرح ديوانه اجلزءبالة سدرا)أنواع اجلناس يف شعر املدح للبحرتى 

قد حبثت البا حثة . وصف التحليلوأما منهج البحث هلذه الرسالة فهو منهج ال ،1 51

حث علم البديع فاجلناس حبث علم البديع  فيه شعر املدح الرسالة عما يتعسلق مبباذه ه

 ىمن ديوان لبحرت 

 حممد تكه جيا فورمنا .3

نيب عسى يل نيب ادم و . (غيةدراسة حتليلية بال)ى عمران بالغة تشبيه يف سورة عل

عمران واية كثرية يستعمل يهذا حل جاء يف القران سورة ال.املعجزةب النبوة و من الصو سواء 

فمن املمكن أن تستخدم كأداة التعبري عن  ،كذلك علم البالغية خصوصا تشبيه  يفتشبيه، 

النظرية . ع من تشبيه يف سورة على عمراناملؤلف على عدد االيات تشبيه ونو املثل مث يركز 

ة هي البيان الذي خصوصا يف ية بالغينظر هياملستخدمة لتحليل املشكلة املزكرة أعاله 

 .يات تشبيهاآل 1 وجدت هذه الدراسو . تشبيه

 لسما فتح الرمحن .4
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ولتحليل هذه املسألة  ،(غيةدراسة البال)شعر احلماسة لعلي بن طالب  اجلناس يف

حث أنواع اجلناس بااليت حصل عليه الئج ومن النتا حث منهجا وصفيا حتليل،دم البااستخ

 .سة لذي حبثة الباحث هو املستوىف فقديف شعر احلما

 أنديتا فوترى .5

ة اللغة العربية شعب ،("ثنيحتليل بالغية للجزء الثال الدراسة ")السجع يف القران  

كجاكرتا   سالمية احلكوميةمعة سونن كليجاكا اإلأدهبا كلية اآلدب والعلم الثقافية جباو 

زء الثالثني من يف اجلاألسجع اليت تكون : يف هذه الرسالة يبحث وهو كم يلي، و 5 51

  عدد هذهاألسجعو ،املرصع والسجع املتوزيالسجع املطرف والسجع القران الكرمي هي

 :يتكنون السجع من ثالثة أنواع و إثنتني سجعا، كلهامنتني و 

 .السجع املطرف منها سبعة و مثا نو سجعا -

 .السجع املر صع منها مثنية سجعا -

 السجع املتوزي منها إحد عشر سجع -

 

 منهج البحث. و 
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وصفي البحث ال هو منهجفحثة ىف هذا البحث خدمه الباتستامنهج الذي  أما 

على ةحثاالب تعتمداكتابة البحث   أما طريقةالبحث و هذ يف كتابة بالغيةمبقاربةي التحليل

جامعة الرانريي اإلسالمية اإلنسانية والعلوم ب ادبكلية اآلدهبا أقررة قسم اللغة العربية و 

 .احلكومية

 

Pedoman penulisan Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab UIN Ar-Raniry 

Darussalam Banda Aceh 4102. 
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 الباب الثاني

 عنترة بن شداد العبسي لمحه الذاتيها

بن شداد الباحثة صورة خمتصرة عن سريه حياة عنرتة  يف هذا الباب ستعرض

 .مؤلفاتهو وحياتة ونشأته 

 حياته و نشأته.أ 

الغرباء قد انتهت قبل اإلسالم املؤرخني أن حرب داحس و  ذيلا لسائدمن ا

وكانت هذاحلرب قداستغرقت أربعني سنة،ذلك للميالد  066بقليل أي قرابة سنة 

م ألنه شهد بدءهذه احلرب واشرتك 036سنة و نستطهع أن جنعل والدة عنرتة حبد

وقداعتدنا هذه الفرضيةألهنا تنسجم مع نصوص عديدة وردو عن .فيها حىت هنايتها

ومعصرته لعروة بن الورد وغريه من شعراء تلك  اجتماع عنرتة بعمروبن معد يكرب

 .ةالفرت 

وكانت .يروى أن أباه قدوقع على أمة حبشية يقال هلازبيبةفأولدها عنرتة

، وقد ظلت عبودية نا للرجل منهم ولدمن أمة استعبدهذا كاالعرب يف اجلاهلية إ
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وهلذه احلرية قصة يذكرها الباحثون .عنرتةهذه فرتة من الزمن ألن أباه حرره بعد الكرب

وا  الق. "ولديإن هذاالغالم :"الده فقال ألوالدهإىل و مفادها أمة احلبشية أتت به 

إذهب فارع اإلبل :والهفلماشب قل. وقدخرفت تدعي أوالدالناس كذبت أنت شيخ

. والغنم، فانطلق يرعى وباع منها واشرتى ىسيفا ورحما وترسا ودرعا ودفنها يف الرمل

عنرتة على  هذا اخلرب أقرب إىل األسطورة منه إىل الواقع فإنه يؤكد حرصولئن كان 

شعر، بدافع من لونه، أن يتعلم الفروسية وفنون القتال منذ صغرة، وهو الذي كان 

 . مسوهاترتبط بالنشأة قدرارطها بالنفس و يطولته وشجاعته أمور ال أفعاله و 

فتبعهم . تعددت الروايات اليت أغاروا على قوم من بين عبس فأصابوا منهم

فقال . يا عنرتةكر : أبوه عنرتة فيهم، فقالهو ن فاحقوهم فقاتلوهم عمامعهم العبسيو 

. كر وأنت حر: العبد الحيسن الكر، إمنا حيسن احلالب والصر، فقال له: عنرتة

 والثابت أن عنرتة مل ينل حريته إالبشق النفس. بهفادعاه أبو بعد ذلك وأحلق به نس

 .بذل اجلهد والتضجياتو 
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 ظهرت فيه فروسية كانت حروف داحسن والغرباء امليدان الفسيح الذي

منها يوم و  تقرتن مع كثري من املواقع واأليام،عنرتة وشجاعته، وأخرب هذه احلرب 

بتميم ودارت رحى احلرب بينهما فأقدم عنرتة يف هذه حيثاصطدمت عبس "الفروق"

كنا مائةمل نكثر فنتكل ومل : "املعركة وقتل معاوية بن نزال وافتخر بقومه حني قال

بني ذبيان وحليفاهتا من جهة وبني " جرذات اجلرا" أيضامعركة ومنها ". نقل فنذل

بىن عبس من جهة أخرى ودام القتل يومني وقد أظهر عنرتةيف هذه احلرب شجاعة 

مث أرادت عبس النزول على بين سليم فوقعت معركة ضارية اهنزم فيها . ال توصف

ىت عادت اخليل بنو عبس وفروا ولكن عنرتة ضلل واقفأ دون النساء يدافع عنهن ح

واألخبار عن فروسية عنرتة . دمت املعركة من جديد وكان الفوز لبين عبسواحت

أنت أشجع الناس : وشجاعتة كثرية نكتفي منها هبذا اخلرب الربز حني قيل لعنرتة

كنت أقدم إذا رأيت :" فيم إذا شاع لك هذايف الناس؟ قل: قيل.ال: وأشدها قال

ال أرى يل منها خمرجا، وكنت اعتمد الضعيف اإلحجام حزمأ وال أدخل موضعا 

 ".اجلبان فأضربه الضربة اهلائلة يطريهلا قلب الشجاع فأثين عليه فأقتله
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أيب احلديث عن زواج عنرتة نراه مقرتنا خبرب انتزاعه حلريته حيث جند عند 

كما ". أباه استلحقه يومئذ وزوجه عمه عبلة ابنته"خربأ مفاده أن لعسكري ل اهال

إنك ابن أخي وقد زوجتك :"عم عنرتة له أن السيوطي أورد خربأ ينقل قولجند 

كما جندنصا ثالثا نقله امليداين يف املناسبة ذاهتا على لسان والد عنرتة   "ابنيت عبلة

. كر وقد زوجتك عبلة، فكر وأبلى ووىف له أبوه بذلك فزوجه عبله: حني قال له

 .اجيف إثبات خرب الزو وهذه النصوص تبدو صرحية

وقد رأينا كثريين من الذين ترمجوا لعنرتة مل يتطرقوا لذكر أمر زواجه وحنن 

الجند بني أيدينا من الوسائل ما يدفعناإىل تأكيد زواج عنرتة بابنة عمة عبلة وهو 

فرتة من حياته عبدا ما كان له أن يتزوج من حرة مما أمر معقول، ذلك أن عنرتة ظل 

 . تشاء تزوج قبل أن ينال حريته مبنيرتك الفرصة ساحنة لعبلة أن ت
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 مؤلفاتة. ب

اختلف الرواة يف هناية حياة عنرتة كما يف سائر أخباره، فتعددت الروايات 

ت من صيف وهبت نافخة فأصابت الشيخ خرج فها جت رائح"ومنها أن عنرتة 

 أنه"ومنها أيضا . وكان عنرتة قد كرب وعجز كما يبدو من الرواية"فوجده ميتابينهم

أغارعلى بين نبهان من طيء فأطردهلم طريدة وهو شيخ كبري فجعل يرجتد وهو 

 .يطردها

 شعره .0

ز املوضوعات اليت تطرق إليها الشاعر يف البطولةاحلربيةووصف املعارك هي أبر 

ملة عن الفارس الشجاع ل أن يرسم لنا يف قصائده صورة كاقصائده املختلفة فحاو 

ومن خالل صورة املقاتل الشجاع .األبطالوض ساحات القتال وميدان الذ خي

نت ارته حبب ابيستطيع عنرتة أن يؤكد فكرةحريته وجدارته هبذه احلرية وبالتايل جد

 .عمه عبلة، وحياول أن يربط بني فكرة البطوله وفكرة احلب
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وإذا كانت املعارك عند عنرتة تنتهي مبوت اخلصم فإن فكرة املوت ظلت 

والينس عنرتة أن ".  أقتل امر  سأموت إن ملإينّ :"قل عنرتة حني مائلة أمام عيين

 0.ة من خيل ورماح وسيوف ودروعيصف يف شعره عدة البطول

 

 

 

                                                             
 06-7: م ص 0991،(دارالكتاب العرىب)شرح ديوان عنرتة، اخلطيب التربيزي، 0 
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 الباب الثالث

 البالغةفي م و علال

  بالغةالمفهوم  . أ

اجلودة والروعة  البالغة ىف اللغة هى الوصول واالنتهاء، وهى تدل على

، وصفته املميزة هلا ، فهى كالم جييش يف الصدور، فيقذف على األلسنةتأثريوال

 إىلالبالغة ىف مفهومها اللغوى تعىن انتهاء الشىء 5.ىنااإلجياز من اللفظ واملع

( عند البالغيني)والبالغة ىف اال صطالح . املطلوبة، وبلوغه اهلدف املنشود غايته

 .تكون وصفا للكالم واملتكلم

مبعىن أن يأتى الكالم . . بقته ملقتضى احلالفبالغة الكالم هى مطا

ىف أما عن مالئمة الالم ملوضوعه فتتمثل .مالئما ملوضوعه واحلال املخاطبني به

، فمثال الوعيد ق يشاكل العرض الذى بساق فيهعلى نس أن يأتى الكالم

، بينما البشارة د يقتضى ضخامة الكالم واجلز التهجر والتهديوالز 

                                                             
 ش55: ، ص(مLheesagoe press,5151بند اتشية ،)، علم البالغة التطبيقىسفيان، ى فهم5
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لبسط حب ا، والوعض مقام يو عمالة فتتطلب رقيق الكالم ولطيفة،واالستبالوعد

 .واإلطناب للتوضيح وإالفهام

حال املخاطبني به فيأتى وفق عقوهلم أن يتناسب الكالم و  يكما ينبغ

عاة النزعة وقوهتم ىف البيان واملنطق مع مراواعتبارطبقاهتم ىف الفهم والثقافه 

النفسية الىت تتملكهم وتسيطر عليهم حىت يبلغ الكالم من النفوس والقلوب 

 .واإلمتاع واإلقناع  والعقول مبلغ التأثري

 صاحبها هبا على تأليف كالموبالغة املتكلم هى ملكة ىف النقسيقتدر 

 5.حته ىف أى معىن قصده ال مع فصابق ملقتضى احلبليغ مطا

 البالغة ماأقس . ب

 : أنواع البالغة ينقسم إىل ثال ثة وهي كما يلى أما 

 علم البيان  .1

التعريف ىف اصطالح هو . التعريف ىف اللغة هو احلجة واملنطق الفصيح

علم يعرف به إيراد املعىن الواحد بطرق خمتلقة يف وضوح  الداللة عليه وداللة 

                                                             
داراملعرفة : إسكندرية)،البالغة العربية وسا ئلها وغايتهاربعي حممد على عبداخلالق، 5

 1:ص ، (م5191،اجلامعية
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التشبيه : اما املباحث يف علم البيان هى . اللفظ إما على ما وضع له

جملاز اللغوى، اجملاز ا: التشبيه التمثيلى، والتشبيه  املقلوب، واجملاز، و الضمىن

 .املرسل، اجملاز العقلى

تعريف الشبيه هو أن يعمد القائل إىل املماثلة بني الشيئني يشرتكان يف و 

األستاذ مثل : ضيح هذه الصفة أو املبالغة يف إثباهتا مثل الواحدة  لتو صفة 

  .الكتاب يف اهلداية

 علم المعانى .2

ضى احلال حىت يكون وفق هو قواعد يعرف هبا كيفية مطابقة الكالم مقت

الغرض الذي سيق له، فيه حنرتز عن اخلطأ يف تأدية املعىن املراد، فنعرف السبب 

ينا واالطناب التأخري، واحلدوف والذكر،واإلجياز حقدمي و الذي يدعو اىل الت

 .اخلرب واإلنشاء: وجدنا يف علم املعاىن  .آخر، والفصل والوصل

ار لذاته، قولنا ليدخل فيه األخبالكذب اخلرب هو ما احتمل و لتعرف 

أخبار رسول، والواجبة الكذب كأخبار املتنبئن يف الواجبة الصدق، كأخبار اهلل و 
                                                             

 5 : ، ص(مLheesagoe press,5151بند اتشية ،)، علم البالغة التطبيقىفهم سفيان،  

 
  5: ص  511،(بريوت مجيع احلقوق حمفوضة) درس الكتب العلمية، 
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دعوى النبواة، والبديهيات املقطوع بصدقها أوكذهبا، فكل هذه إذ نضر اليه 

لذاهتا دون إعتبارات أخرى احتملت أحد األمرين، أما إذا نضر فيها ايل 

أويف اخلرب تكون متعينة ألحدمها، وإن شئت قلت اخلرب ما  خصوصية يف اخلرب،

إنفاق املال يف ، و الصدق الفضيلة: التتوقف حتقق مدلوله على النطق به حنو

 .سبيل اخلريحممود 

اإلنشاء يف اللغة .الكذب لذاتهاإلنشاء هو ما ال حيتمل الصدق و  تعرف

 .غري طليبو األول اىل طليب  رقسم باالعتباوين. اإلخرتاعاإلجياد و 

طليب وهو ما يستدعي مطلوبا غري حاصل وقت الطلب، وهو مخسة 

وهو ما يستدعي بيغري طلوأما . التمين واإلستفهام والنداءر والنهي و األم: أنواع 

م والتعجب القس، والعقود و مطلوبا حاصل، وهو مخسة أنواع، صيغ املدح والذام

 .الرتجيو 

 علم البديع  .1

حتذاء املخرتع ال على مثال سابق وال ا البديع يف لغة هو اجلديد

قل ما كنت بدعا )عه، فهو مبدع، ويف التنزيل بدع الشيء وأبد: متقدم 
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املزايا اليت تكسب عرف به الوجوه و علم ت: اصطالحا و (.من الرسول 

الكالم حسنا وقبوال بعد رعاية املطابقه ملقتض احلال اليت يورد فيها 

يتكون علم البديع  .العلمني السالفنيلى ما عرفت يف ووضوح الداللة ع

احملسنات املعنوية، حيث إن احملسنات اللفظية هو ة و من احملسنان اللفظي

ما رجعت وجوه التحسن إىل اللفظ دون املعىن فال يبق لشكل إذ تغري 

 .ويتمثل هذ البحث يف السجع، واجلناس. اللفظ

دون اللفظ الىت رجعت فيه رعاية املعىن  هي واحملسنات املعنوية 

الطباق، واملقابلة،  يتمثل هذ البحث يفو . فيبق مع تغيري األلفاظ

تأكيد الذم مبا يشبه الذم، و التورية، حسن التعليل، وتأكيد املدح مبا و 

 .أسلوب احلكيم، و يشبه املدح

ولكل علم من هذه العلوم جمال اهتمامه وطبيعة دوره وما وراء 

 . هذا من القيم البالغة واجلمالية 

،ومبا يعتورها من التغري بالتقدم والتأخري، املعاىن مو كل بنظام اجلملة فعلم .5

من أمور أو الفصل والوصل أوما شابه ذلك  أو حذوف واإلثبات،
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تقضى إىل إجيد ملكة يقتدر هبا  على التصرف ىف بناء اجلملة ونسج 

 .العبارة تبعا حلاجة املعاىن ودقة التعبري عنها دون عجز أو تقصري

م البيان يتمثل دوره ف الكشف عن قصائص الكامنة ىف صور وعل .5

البيان وطرق التعبري عن املعاىن الواحد بطرق خمتلفة كما يكشف عن 

 إطار التشبيه أسوار التصوير البيان التأثريه النفس وعناصره الىت تأتى ىف

 .واجملاز والكناية

سنات وعلم البديع يقوم على دراسه طريق حتسني الكلم وتعرف باحمل . 

اللفضية واملعنوية كالسجع واجلناس واملقابلة وأسلوب احلكم وغريها من 

 .األلوان الىت تندرج ىف قائمة هذا العلم

 تاريخ البالغة. ج

هذا التاريخ املمتد عرب مخسة عشر قرنا منذ العصر اجلاهلي حىت مستهل 

القرن اخلامس عشر اهلجري، نلحظ فيه بوضوح أن البالغة قد حفلت 

 1.باملالحظات العابرة، والنظرات املستقصية، واألحكام والدقيقة

                                                             

  الدكتور عبد القادر حسني، ص:1املختار يف تاريخ البالغة، دار غريب
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 البالغة يف اجلاهلي -5

وقد عرف العرب الفصاحة والبالغة وحسن البيان وبلغوا يف 

اجلاهلية درجة عالية من البالغة والبيان وقد صور القرآن ذلك يف آيات 

كما " نياومن الناس من يعجبك قوله يف احلياة الد: "عديدة وقوله تعاىل 

ما ضربوه لك إال جدال " وضح القرآن شدة قوهتم يف اجلدال واحلجاج 

 "بل هم قوم خصمون

وقد مدح اجلاحط يف رسائله عن أحوال البالغة والفصاحة وقدرهتم على 

وقد عرضت  . القول يف كل عرض، وفعله أيضا الشعراء املشهورون غري اجلاحظ

، واملوشح بنماذج خمتلفة من النقد كتب األدب مثل األغاين، والشعر والشعراء

 1.اجلاهلي

 البالغة يف صدر اإلسالم -5

الشك أن للقرآن الكرمي تأثريا عظيما يف نشأة البالغة وتطويرها، فقد 

واختذوه أساسا للدرس البالغي . عكف العلماء غلى دراسته وبيان أسرار إعجازه

                                                             

   فهمي سفيان،  املراجع السابق، ص 51
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اال حيتذى يف مجال النظم فاختذوا آياته شواهد على أبواب البالغة واعتباروها مث

 1.ودقة الرتكيب

 عصر صدر بين أميةالبالغة يف  - 

كان معاوية بن أيب سفيان، قد أدرك أمهية اخلطاب، وأسرار مقتضى 

أسكت "احلال فيه، فقال ألحد جلسائه، ممن مدح زياد بن أبيه ملا حققه للدولة 

السجع ". بلساينفواهلل ما أدرك صاحبك شيئًا بسيفه،إاّل وقد أدركت أكثر منه 

به خطابًا إىل أحد عماله قال يف رسائله، وقد روي عنه أنه كان ميلي على كات

مّث أدرك هذا السجع يف " هلو أهون علي من ذَرة، أو كلب من كالب احلرة"فيه

 "من الكالب: بل امح احلّرة وأكتب: عبارته، فقال لكتابه

خلطابة الوعظية ازدهرت اخلطابة يف العصر األموي، وتنوعت، فكانت ا

الدينية، واخلطابة السياسية، وكان لكّل حزب سياسي خطباؤه، وكان هناك 

، كما "كالعجور والعذراء والشوهاء"صفات للخطب داللة على استحساهنا 

ازدهر الشعر على اختالف أغراضه وفنونه، وكان كل من سوق املريد يف البصرة، 

                                                             

    فهمي سفيان،النفس املراجع، ص 51
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اهلية، وكان كثري من املستمعني وسوق الكناسة يف الكوفة، كسوق عكاظ يف اجل

يتمتعون نقدي سليم، فيبدون مالحظاهتم الناقدة، اليت كان بعض الشعراء 

أنه كان ينشد شعره يف سوق "يأخذون هبا من ذلك ماروي عن ذي الرمة 

 9.الكناسة

 عصر صدر بين أميةالبالغة يف  - 

ال تكاد تصل إىل العصر العباس حىت أخذت املالحظات البالغة 

ر ازدهارا عظيما وتصطبغ بصبغة علمية وقد كان لذلك ترده

أسباب عديدة منها ما يعود إىل تطور النثر و الشعر مع تطور 

، ومنها ما يعود إىل نشوء طائفتني من احلياة العقلية و احلضارية

املعلمني عنيت إحداها باللغة والشعر وهي طائفة اللغويني 

ظرة وإحكام األدلة وهي والنحاة، وعنيت االخرى باخلطابة واملنا

 .طائفة األدباء

 

                                                             

 51-5 :، ص مراجواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديعأمحد اهلامشي، 
   فهمي سفيان،النفس املراجع، ص: 5
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 الباب الرابع

 حتليل معلقة عنرتة بن شداد

 شعرالمعلقة .أ


 وقال عنرتة بن شداد العبسي

 أم هل عرفت الدار بعد توهم#  هل غادر الشعراء من مرتدم

 حا دار عبلة وأسلميوعمي صبا#  يا دار عبلة باجلواء تكلمي

 جة املتلومفدن ألقضي حا#   فوقفت فيها ناقيت وكأهنا

 باحلزن فالصمان فاملتثلم#   وحتل عبلة باجلواء وأهلنا 

 يثمأقوى وأقفر بعد أم اهل# حييت من طلل تقادم عهده

 عسرا علي طالبك أبنة خمرم#  حلت بأرض الزائرين فأصبحت

 لعمر أبيك ليس مبزعم زعما#  علقتها عرضا وأقتل قومها

 مين مبنزلة احملب املكرم#   ولقد نزلت فال تضين غريه 

 بعنيزتني وأهلنا بالغيلم#  كيف املزار وقد تربع أهلها

 زمت ركابكم بليل مضلم#  إن كنت أزمعت ألفراق فإمنا
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 وسط الديار تسف حب اخلمخم#  ما راعين إال محولة أهلها
 سودا كخافية الغراب األسحم#   فيها اثنتان وأربعون حلوبة

 عذب مقبله لذيذ املطعم#  بذي غروب واضحإذ تستبيك 

 سبقت عوارضها عليك من الفم#   وكأن فارة تاجر بقسيمة

 غيث قليل الدمن ليس مبعلم#   أوروضة أنفاتضمن نبتها

 فرتكن كل قرارة كالدرهم #  جادت عليه كل بكر حرة 

 جيري عليها املاء مل يتصرم#  عشية   سحا وتسكابا فكل

 غردا كفعل الشارب املرتمن#  وخال الذباب هبا فليس ببارح

 قدح املكب على الزناد االجذم#  هزجاحيك ذراعه بذراعه

 وأبيت فوق سراة أدهم ملجم#  متسي وتسبح فوق ضهر حشية

 هند مراكله نبيل احملزم#  وحشييت سرج على عبل الشوى

 لعنت مبحرومالشراب مصرم # تبلغىن دارها شدنية  هل

 بوخذخف ميثم تطس االكام#  خطارة غب السرى زيافة

 مصلم بقريب بىي املنسمني#  عشية االكام وكأمنا تطس

 حزق ميانية ألعجم طمطم       #تأوي له قلص النعام كما أوت



42 
 

 يمحدج على نعش هلن خم#   يتبعن قلة رأسه وكأن 

 كالعيد ذي الفرو الطويل ألصلم# صعل يعود بدي العشرية بيضه 

 زوراء تنفر عن حياض الديلم   #شربت مباء الدحرضني فأصبحت 

 وحشي من هزج العش مؤوم#   وكأمنا تنأىبجانب دفها ال

 غضيب أتقاها باليدين وبالفم#   هر جنيب كلما عطفت له

 بركت على قصب أجش مهضم#بركت على جنب الرداع كأمنا 

  حش الوقود به جوانب قمقم#   وكأن ربا أو كحيالمعقدا

 ل الفنيق املكدمزيافة مث#  ينباع من ذفرى غضوب جسره

 طب بأخذ الفارس املستلئم#  تغدىف دوين القناع فإنينإن 

 مسح خمالقيت إذا مل أظلم#   فإنين أثين علي مبا علمت

 مر مذاقته كطعم العلقم#  وإذا ظلمت فإن ظلمىي باسل

 ركد اهلواجر باملشوف املعلم#  ولقد شربت من املدامة بعدما

 قرنت بأزهر يف الشمال مفدم#  بزجاجة صفراء ذات أسرة

 مايل وعرضي وافر مل يكلم# فإذا شربت فإنين مستهلك

 وكما علمت مشائلي وتكرمي# وإذا صحوت فما أقصر عن ندى
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 تحليلالشعرالمعلقةعنترةبنشداد .ب

 علمالبيان.أ
ناتبياالبالغةالعبارةرقم
فيهاااااااااااااااا اثنتااااااااااااااااان 1

وأربعااااااون حلوبااااااة 
ساااااااااودا كخافياااااااااة 
 الغراب األسحم



يسمى هذا البيت  تشبيه جممل
بالتشبيه جممل ألن ذكر 
فيه مشبه وأداة التشبيه 
ومشبه به، ومل يذكر فيه 

 .وجه الشبه
فوقفاااااااااااات فيهااااااااااااا 2

ناقيت وكأهنا فدن 
ألقضااااااي حاجااااااة 

 .املتلوم


 تشااااااااااااااااااااااااااااااااابيه
 املرسل

يسمى لبيت هذا ا
ألن ذكر بالتشبيه املرسل 

فيه مشبه وأداة التشبيه 
ومشبه به، ومل يذكر فيه 

 .وجه الشبه
تاجر وكأن فارة 3

بقسيمة سبقت 
عوارضها عليك 

من الفم

 تشااااااااااااااااااااااااااااااااابيه
املرسل

يسمى لبيت هذا ا
ألن ذكر بالتشبيه املرسل 

فيه مشبه وأداة التشبيه 
ومشبه به، ومل يذكر فيه 

.وجه الشبه
4 



وكأمنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
تنأىبجانااب دفهااا 
ال وحشااااااي ماااااان 

اجملاز 
ذ املرسل

العالقة )

يسمي باجملاز البيت هذ 
 .املرسل بعالقة مكانية
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 هزج العش مؤوم


 (ماكان
 



علمالمعاني-ب
بياناتالبالغةالعبارةالرقم

يا دار عبلة 1
باجلواء تكلمي 
وعمي صباحا 

دار عبلة 
وأسلمي

 اإلنشائية
ء اإلنشا)

(الطليب

هاااااااااااذه العباااااااااااارة يسااااااااااامى 
باإلنشااااااااااااااء الطلااااااااااااايب ألن 
موجاااااااودة أسااااااالوب النااااااادأ 

. مبعاااااااااىن بعياااااااااد" يااااااااا دار"
هااااااااذه العبااااااااارة موجااااااااودة و 

" تكّلماي" األمار أسلوب 
 .مبعىن احلقيقة من األمر

علقتهااااااااا عرضااااااااا 2
وأقتااااااااااال قومهااااااااااااا 
زعمااااااااااااااا لعماااااااااااااار 
أبياااااااااااااااك لااااااااااااااايس 

 مبزعم


اخلرب )اخلربيه 
(الطليب

يسااااامبااخلرب هااااذه العبااااارة 
الطلااااااايب ألن موجااااااادة أدة 

.التوكيد

ولقاااد نزلااات فاااال 3
تضاااين غاااريه ماااين 
مبنزلاااااااااااااة احملاااااااااااااب 

 اخلرب)اخلربيه 
(الطليب

يسااااامبااخلرب هااااذه العبااااارة 
الطلااااااايب ألن موجااااااادة أدة 

"لقد "  التوكيد
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 املكرم


كيف املازار وقاد 4
ترباااااااااااااااع أهلهاااااااااااااااا 
بعنيااااازتني وأهلناااااا 

 بالغيلم 
 

 اإلنشائية
اإلنشاء )

 (الطليب

هاااااااااااذه العباااااااااااارة يسااااااااااامى 
باإلنشااااااااااااااء الطلااااااااااااايب ألن 

 االساااااااتفهامأدة موجاااااااودة 
 باملعىن األصلي" كيف"

هل تبلغىن دارها 5
شاااااادنية  لعنااااااات 
مبحاااروم الشاااراب 

 مصرم

 إلنشائية
اإلنشاء )

 (الطليب

هاااااااااااااااذه البيااااااااااااااات يسااااااااااااااام 
ذكر  باإلنشاء الطليب ألن

" هاال"أدة االسااتفهام فيااه 
 باملعىن األصلي
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 الباب الخامس

 خاتمة

 .(دراسة بالغية)يث إن أنواع البالغة يف معلقة عنرتة بن شداد وقد متت حتليل ح

وتريد الباحثة أن ختتم هذه الرسالة بالنتائج والتوصيات اليت اشتملت عليها هذه الرسالة، 

 :وهي كما يلي 

 النتائج . أ

األنواع وتلخص الباحثة بعض النتائج املهمة يف هذه الرسالة هي ومن 

البالغة البيان  هي .(دراسة بالغية)يف معلقة عنرتة بن شداد  البالغة املوجودة يف

 ( اإلنشاء الطليب، خرب طليب)عاين ، البالغة امل(التشبيه املرسل والتشبيه البليغ)

 التوصيات . ب

ترجو الباحثة كل اجلميع الطلبة يف كلية اآلداب قسم اللغة العربية  (1

 .املعلومات األدبية، وخاصة يف األنواع البالغةوأدهبا تزويد أنفسهم ب

وترجو الباحثة على عميد كلية اآلداب تزويد الكتب األدبية تسهيال  (2

 .للطلبة يف كتابتهم الرسالة العلمية



 المراجع
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  مراجواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديعأمحد اهلامشي،  
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 ر غريبالدكتور عبد القادر حسني، داتاريخ البالغةاملختار يف  
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