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 الشكر  كلمة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 الذي اهلل اهلدىاحلمد من وبينات للناس وىدى عربيا القرآن أنزل
و ،والصالة والفرقان حممد الكرمي رسولنا على سلمالسالم و عليو اهلل صلى

توفيقومنكتابةىذهنتهىالباحثبإذناهللوافقد أصحابوأمجعني.وعلىآلوو
الرمحن لعبد أنِت القدس قصيدة ىف البيانية األساليب حتتاملوضوع الرسالة

العلوماإلنسانيةجبامعةالرانريي)دراسةبيانية(.وقدمولكليةاآلدابوالعشماوى
لبللحصولعلىااإلسالميةاحلكوميةمادةمناملوادالدراسيةاملقررةعلىالط

ىفقسماللغةالعربيةوآدهبا.  S.Humالشهادة

السعيدةو الفرصة الباحث،ىفىذه علىاملشقدم رفنيالكرمنيالشكر
عز أ.د. األستاذ إمساعيلمها و،مان أيوببرداناملاجستري ملاجستريا،األستاذ

 إنفاق ىف مساعدهتما وعلى تأليفأفكارمهاأوقاهتما اإلشرافعلى ىذهىف
و البداتكميلوالرسالة النهاية.ومن إىل األساتذية جلميع العميق الشكر أيضا

زودوهمبختلفةالعلومواملعارفالنافعةوارشدوهالكرامالذينقدعملواالباحثو
إرشاداحسنا.

 

 



   ب 

يوأدهباوجلميعاألساتذفاحثشكراخاصالرئيسقسماللغةوقدمالبوي
و اآلداب كلية وعميد كتابة ملساعدة اإلنسانية ىذهالعلوم إمتام ىف الباحث

يوالرسالة. وال الشكر فائق الباحث يقدم أن علىنسى الولدين إىل احلب
حيريهماأحسنالثوابىفاحملبوبنيعلىدعائهماىفإمتامىذهالرسالةلعلاهلل

الذينساعدوىاىفإمتاميقدمالباحثعلىاألصدقاءاملكرمنيالدنياواألخرة.و
الحولللباحثخاصاللقارئنيعما.أنلععلونافعأخرياعسىاهللو.الرسالة

احلمدهللربالعاملني.القوةإالباهللالعليالعظيموو

 

 
 بنداأتشيو–دارالسالم                                 

 الباحث،                                 
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 ج

 محتويات البحث
 

 أ      ................................................... كلمة الشكر
 ج     ............................................... محتويات البحث

ه    ..........................................................تجريد
 ١     ............................................ الباب األول :مقدمة

  1    ...........................................أ.خلفيةالبحث       
      ......................................ب.مشكلةالبحث
 3    .........................................ج.غرضالبحث

  3    ......................................د.معاىناملصطلحات
 4    ......................................ه.الدراساتالسابقة

      ......................................... جالبحثمنهف.
   6     ..................... الباب الثانى: ترجمة عبد الرحمن العشماوى

 6    ............................................أ.حياتهوثقافة
8    ........................................العلميةب.مسريته

9    .........................................ج.أعمالهاألدبية
  2    ................. الباب الثالث: اإلطار النظر فى األساليب البيانية

 02  .................................أ.التشبيهتعريفهوتقسيمه



 د

0  ................................ب.اجملازتعريفهوتقسيمه
03   ............................. تقسيمهاوتعريفها.الكنايةج

     22    ........... الباب الرابع :األساليب البيانية فى قصيدة القدس أنت  
05    ..................  "أنتالقدس"قصيدةأ.مناسبةىف

 "القدسأنت"ب.حتليلاألساليبالبيانيةىفقصيدة
   ...........................لعبدالرمحنالعشماوى    

 3    .......................................... الباب الخامس :خاتمة
3  ..........................................أ.النتائج

 3  ....................................قرتاحاتاالب.
 3    ........................................................ المراجع



 ه

 تجريد

رضوان :اسمطالب

    610201061 :رقمالقيد

بوالعلوماإلنسانيةقسماللغةالعربيةوأدهبااداآلكلية :الكليةوقسم

 لعبدالرمحنصاحل"القدسأنت "األساليبالبيانيةىفقصيدة :موضوعالرسالة
العشماوى)دراسةبيانية(  

1016فرباير2:تاريخاملناقشة

صفحة:حجمالرسالة

املاجستري،أ.دعزمانإمساعيل:املشرفاألول

املاجستري،أيوببردان:املشرفالثاىن



أما")دراسةبيانية(ودة"القدسأنتىذهالرسالةملعرفةاألساليبالبيانيةىفقصيهتدف
فيها املستخدم فهواملنهج وحتليلالتحليليالوصفى بوصف الباحث يقوم حيث

بيانية.و الباحثأناألساليبالبيانيةالىتالقصيدةبصورة منالنتائجالىتحصلعليها
بليغ تشبيو مثل التشبيو ىي مثلتشبيوووجدىا اجملاز مث األصليةستعارةاالمركب

الكناية.الباحثأسلوبوجدما،منمثو،ستعارةالتبعيةاالو
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Skripsi ini bertujuan  yaitu  untuk mengetahui metode  bayan dalam 

qasidah “al quds anti” karya Abdurahman al asymawi (kajian bayaniyah) dan 

adapun metode yang digunakan  di dalamnya metode deskripsi analisis dimana 

peneliti mendeskripsikan dan menganalisis qasidah secara bayaniyah dan salah 
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحثأ. 

العصر اضتديث يقصد بو اإلطار الزمُب الٌب تتميز معامل اضتياة عنها ىف  
أما مفهوم  صفة اظتعاصرة  الشعر اظتعاصر دالة على مرحلة و  1.األزمنة السابقة

من الشعراء اظتعاصر ىو  عبد الرزتن صاحل و  2.حياة شعر اضتديثبعينها ىف 
  .العشماوي

كة السعىودية ىف مرحلة شاعر اظتمل  ىاو ن صاحل العشمعبد الرزت
ىو تهد يف اإلخالص لتجربة الشعرية و جاالذي    ات والتسعيناتالثمانين

باالظواىر شعره حافل وأن  .داإلىتمام الكايف من النقا معروف  لكنو مل ينل
ن العريب وحرصو على يادتكنو من أساليب البم الفنية واصتمالية و القيو  يةاألسلوب

  3الشعر العمودى.التفعيلى و شعر قدرتو على كتابة الو  ،فصاحة ألفاظو

من العمل أدبو عبد الرزتن صاحل العشماوى يعُب قصيدة القدس أنِت  
األباء واألمهات و  نالٌب حتكى عن صورة القدس يف صورة غتتمع يعاين م

ت الباحثة بالنظر على حبثقد أى الباحث أن القصيدة القدس أنتِ ر األطفال. و 
                                                           

شبكة ، مشكل مصطلحى الحديث و المعاصر فى األدب العربي ،ػتمد عبد اهلل سليمان  1
 11ص  ،  2117 ، األلوكة

 12،ص نفس المرجع 2

يوين 21 ،14فتوذ الرقم  ،جامعة مؤتو ، وىاالعشمتجربة عبد الرحمان   فهد فريح الرشيدي،3
    .1ص  ،2119



2 
 

، بينما يركز الباحث ىنا على علم البالغة ىف موضوع يةعروضدراسة حتليلية 
 األساليب البيانية. 

فإن األساليب البيانيىة ىي الصورة اضتقيقة ألي اسلوب بالغي يهدف 
أما احملدثون فقد تنبهوا إىل ىذه   4 .عُب ىف أحلى صورة وامتعهاإىل أبرز رتال اظت

التصوير  ،فجاء ىف  عُب اظتركزين على جانب التييل و الطرائق ىف التعبّب عن اظت
يراده إو  إيراد اظتعُب بطريق التشبيو و معجم اظتصطلحات العربية ىوعلم يعرف ب

بقي فهم اصتاىظ للبيان و  5 .ثالثة من طريق الكنايةثانية من طريق اإلستعارة و 
ه(مفتاح العلوم الذى غدا فيو 626سائدا إىل أن ظهر كتاب  السكاكي )ت 

البيان مستقال من علوم البالغة ثالثة .وقدى عرفو السكاكي يقولو:ىو معرفة 
بالنقصان بالزيادة ىف وضوح الداللة عليو و إيراد اظتعِب الواحد ىف طرق ؼتتلفة 

عن اطتطإ ىف مطابقة الكالم التمام اظتراد منو .و  ليحَبز بالوقوف على ذلك
 6الكناية.ت البيان عند السكاكي وتالميذه ىي التشبيو واجملاز و موضوعا

سأتناول ىذه اظتوضوع من خالل البحث موسوم باألساليب البيانية ىذا و 
 .ىف قصيدة القدس أنِت لعبد الرزتن صاحل العشموي)دراسة بيانية(

 

                                                           
 ،اصتامعة اظتستنصرية ،الابين للجاىظو اسالي  البيانية فى تااب البيان األ  ىدى عبد اضتميد،4

 65 .ص ،2112 ، 18الرقم
 طرابلس: لبنان)  (،المعانيو البديع و علوم البالغة )البيان ، ،ػتمد أزتد قاسم و ػتي الدين ديب5

 139ص  (،2113
   141. جع ، صنفس اظتر  6
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 مشكلة البحثب. 

يريد أن يبحثها  شرح السابق  فمسألة  البحث الٌباعتمادا على ال
.ما ىي األساليب البيانية يف قصيدة "القدس أنِت" لعبد الرزتن صاحل الباحث:

 العشماوى؟

 أغراض البحث ج. 

.ظتعرفة األساليب البيانية ىف أغر اض البحث الذي يريد البحث : منو 
 .العشماوىقصيدة "القدس أنِت"لعبد الرزتن صاحل 

 معاني المصطلحاتد. 

 األاسالي  .1

الفنون وكل شئ إمتد على غّب إمتناع فهو الطريق و  األساليب ىي
7أسلوب

جاء ىف معجم اظتصطلحات العربية :األسلوب بوجو عام ىو طريقة .
 8.اإلنسان ىف التعبّب عن نفسو كتابة

 البيانية .2

اإلفصاح انا:اتضح ، فالبيان ىو بان شئ بيجاء ىف اللسان )بْب( و 
األصطالح علم يعرف بو إيراد اظتعُب الواحد م.و الوضوح على التصرف ىف الكالو 

 9ىف صور ؼتتلفة.

                                                           

 
   221 دار الفكر ،ص ،تااب مجمل اللغة، شهاب الدين ابو عمر 7

 38ص ،  البيان و البديع و المعاني علوم البالغة  ،ػتمد أزتد قاسم و ػتي الدين ديب8
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 القدس .3

 منأصل  صحيح ،وىو يدل علي الطهر ،و السْب القدس لغة القاف  و  
ذالك األرض اظتقدسة ىي اظتطهر،وىي دمشق وفلسطْب وبعض األردن ويقال 

مدينة القدس على خط عرض  ىف اإلصطالح تقعأرض مقدس مباركة.و 
شرقي جرينيتش ،أما ارتفاعها عن  35.13مشاال،ووعلى خط الطول  31.52

 11.كم عن البحر األبياض اظتتوسط52م، وتبعد 892سطح البحر فقد بلغ 

 .أنت   4

 11.ضمّب رفع منفصل للمياطبة

 الدرااسة السابقة ه.

ىي  حبثت الباحثة عن موضوع الرسالة 2119ولندرى إمرأة الديوى  .1
)دراسة  الشعر يف ديوان "القدس أنت" لعبد الرزتن الصاحل العشماوى

وىذ البحث إستيدمت الباحثة النظرية الكافية دراسة  حتليلية عروضية(
أىدافو معرفة البحور اظتستيدمة يف شعر القدس أنت ة و حتليلىة الوصفي

 نتائجو يدل علىو ومعرفتو تغّبا األوزان العروضي يف شعر القدس أنت 

                                                                                                                                                               
 838 ، صنفس المرجع 9

   3، ص نابلس_فلسطْب، جامعة النجاحغتالة  قضية القدس في المواقع اإلاسالمية ،أشتاء دلة11
 29  ص (،1972)القاىره، ،معجم البسيط ،رإبرىم مدك 11
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أن البحور اظتستيدمة يف الشعر البحور الكامل:متفاعل ،متفاعل 
 12،متفاعل،متفاعل،متفاعل،متفاعل. 

ىف موضوع  حبثت الباحثة 2119أ.م .د رحاب لفتة زتود الدىلكي .2
يف ىذا البحث البيانية يف شعر بشري البستاين و األساليب  ىيالرسالة و 

األساليب إستيدمت الباحثة دراسة األساليب البيانية و أىدافو ظتعرفة 
اإلستعارة و الكناية.كما أن البحث ىذه الرسالة اظتتمثلة بالتشبية و 

يدرس أيضا األساليب البيانية ،لذالك يعد ىذا مرجعا ظتساعدة الباحث 
 13ىف أحباثها.

 ج البحثمنهف.

 الباحث يف ىذا البحث ىو اظتنهج الوصفىعمل ج البحث يستأما منه
القدس  أن يقوم الباحث بتحليل األساليب البيانية يف القصيدة  التحليلة حيث

انات الذي لتتاج .صتمع اظتعلومات و البي وىاصاحل العشم أنت لعبد الرزتان 
ب العلمية على طريقة البحث اظتكتىب باإلطالع على الكت الباحث ،فيعتمد

غّبىاؽتا تتعلق ب األدبية واظتقاالت و تعلقة  الرسالة اظتبحوثة من الكتاظتيتلفة اظت
    .با ظتوضوع

                                                           
 الشعر في ديوان القدس انت لعبد الرحمان صالح العشموي درااسة عروضيةولندري إمرة ديوى ،12

 م2119 ، ،جامعة مولن مالك أبراىم
,اصتامعة  االاسالي  البيانية فى شعر بشرى البساانىأ.م. د. رحاب لفتو زتود الدىلكى،   13

 م2119 ، ، يونيو113اظتسنتصرية، الرقم 
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 الباب الثاني

ن صالح العشمويد الرحمترجمة عب  

حياتو و ثقافةأ.   

 لد عبد الرزتان صاحل العشموي يف جنوب اظتملكة العربية السعودية يفو 
اظتواقف للعام  1956كان مولده ىف عام عراء بقرية )تدعى( بىب ضبيان و 

وىف )عراء( قضي طفولة ىادئة بعيدة عن صيب اظتدينة .و   .ه1375اعتجري 
ول ىف تعليمو األ اوى ميتلك ثقافة دينية عميقة  إذ تلقى كان ولده العشم

عمل مدرسا حبرم األزىر و  أخذ العاظتية منو  مث انتقل إىل مصر ،اصتامعة األموى
 1.اظتاكى

ىو شاعر إسالمي كبّب خرج بالشعر اإلسالمى وىو صاحب القصائد و  
ىو صاحب األسلوب فجر جديد ىف ىذه األمة اظتيتة و  الٌب ندعو إىل بزوغ

يو أبيات قصائده الٌب تبكى اضتماسى الذي ال لتتاج إىل رجال يفهمون ما تعن
وىو ىف نفس الوقت يشحذ  اعتمم ويتكلم عن اضتسرة على ما آلت إليو أمورنا 

عن اإلشراقة اصتديدة للشمس الٌب يتمُب العشماوى أم تنّب شتاء األمل القادم و 
 2األمة اإلسالمية من جديد. 

                                                           
 4 ، صتجربة عبد الرحمن العشموى الشعريةفهد فريح الرشدرى،  1
2
المعجم الجامع فى تراجم العلماء و طلبة العلم ،  بن الزىراء  أسامة  
 153ص  ، http://www.ahlalhdeeth.com،المعاصرين
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وجدانو قد إسهمت  األجواء  الدينية  الٍب نشأ فيها عبد الرزتن ىف   و 
 .قد حفظ أحاديث نبوية كثّبةغرب و ىو صيِب إذ إنو  حفظ القرآن الكرًن و الد
الٌب  الصغّبة الٌب تركها لو والده و   ىف تشكيل ثقافتو  إذ استفاد من اظتكتبةو 

كانت ىذه اظتكتبة الٍب فتح عينيو عليها اضتاجة إىل اظتال أن تذىب هبا و  كادت
 3كثّب من كتب األدب.يث و كتاب الفقو واضتدحتتوى على بعض ال

عبد الرزتن العشماوى شاعر نشيط وكاتب  فقد كتب العشموي أشعاره 
ومقاالتو ىف البوسنة والشيشاب ولبنان وبالتأكيد ىف أطفال اضتجارة وىف أحوال 

ىكذا دائما يسير و  .غّب ذلكوىف أىوال يوم القيامة و الشر األمة وىف اطتّب و 
اعتمم و التذكّب بعزة  ىف شيذواظتسلمْب و  قلمو وقصائده ىف خدمة اإلسالم

لو مقاالتو الدائمة ىف مْب كما أن العشماوى كاتب نشيط و قوة اظتسلاإلسالم و 
 4الصحف السعودية.

ىف األمسيات الشعرية باصتامعة واظتناسبات الوفّبة  يلقى قصائده الكثّبة
للشاعر 5.اجملاالتويكتبها ىف عدد من الصحف و  ىف اظتوسوم اضتجبالرياض و 

نقوش على دواوين كثّبة مثل : إىل أمٌب ،صراع مع النفس ،مأسة التاريخ ،
مشوخ ىف زمن  ،ىل حواء ،عندم يعزف الرصاصإ ،جهة القرن اطتامس عشرو 

رقة من مذكرات مدمن قيامة،و األنكسار ،ياأمة اإلسالم ،مشاىد من يوم ال
من القدس إىل سراييفوا، عندم تشرق الشمس، ياساكنة القلب،حوار  ،تائب
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شاعر عبد الرزتن العشماوي قصائد إىل لبنان.كما أن الفوق شراع الزمن و 
سالمي ىف آثر على لو غتموعة من الكتب مثل كتاب اإلجتاه اإلأديب ومؤلف و 
لتميز ا واكذالك لو كتاب من ذاكرة التاريخ اإلسالمى ،بالدنأزتد باكثّب و 

 6إسالمية األدب.و 

  ب.مسيرتو  العلمية

ىف مدرسة النجاح ىف  تبدأ عبد الرزتن صاحل العشموى تعلمو اإلبتدائي
الثناوية ىف اظتعهد العلمية بالباحة اء( مث أكمل الدراسة اظتتوسطة  و قرية )عر 

ه( مث انتقل الشاعر إىل مدينة الرياض ملتحقا جبامعة اإلمام ػتمد 1392ستة)
قد خرج منها حاصال على إلسالمية لدراسو اللغة العربية وآدهبا و د ابن سعو 
 عمل معيدا بكلية اللغة العربية.ه( و 1397البكالوريوس ىف العام ) شهادة

حصل دراجو اظتاجستّب بتقدير تو التعليمة ىف اصتامعة نفسها و تابع مسّب و 
اإلجتاه كان موضوع رسالتو " ه(و 1413مع مرتبة الشرف األوىل ) ؽتتاز

قد أشرف عليها عبد الرزتن إلسالمي ىف آثار باكثّب القصصة واظتسرحية و ا
ه( من قسم البالغة والنقد 1419ىف سنة )رأفت باشا رزتو اهلل،مث نال الدكتور 

كان نوضوع و  .دير ؽتتاز مع مرتبة الشرف األوىلمنهج األدب اإلسالمية بتقو 
أشرف على الرسالو سالمية اظتعاصرة و ة التارخية اإلرسالتو "البناء الفُب للرواي

 إناس داوود.
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رصة انتقالو من جو قريتو وكان من الطبيعى أن ينتهز الشاعر ف
ة أجواء اظتعهد العلم بالباحة إىل مدينة الرياض ،حيث اظتدينة اظتشبع)عراء(و 
كة اظتطالعة والكتابة والنثر ،واإلحتكاء اظتباشرة باضتر  للقراءة ،فينتهزىافرصةبالثقافة

الثقافة واألعالمية وااللتقاء واألدباء والنقاد اظتعروفْب فتكون لديو شعور كبّب 
                                                                                                                                                                                                                                                                            بقيمة الكلمة األدبية الراقية وبأقتية رسالة الشاعر  ىف األمة.

ووجد الشاعر من معاىل عبد اهلل بن احملسن الَبكى ،عميد كلية اللغة 
فر لو فرصة األلتقاء رياض ،فقد و مام ػتمد بن سعود بالالعربية ىف جامعة اإل

نشأت بينو وبْب  األمّبى بالشعرمودة الكبّب عمر هباء الدين األمّبى رزتو اهلل،ف
لو كنت متيذا من األنسانية  :ستفاد من نصائح األمّبى الذى قالاو  ،شائجو 

   7.ابنا الختذتو عبد الرزتن العشماوى

 أعمالو األدبية   .ج

 : ىيو ، للشاعر دواوين الكثّبة 

 إىل أمٌب .1

يف قصائد جديدة مل و  ،قصيدةثالثون لتتوي على تسع و  ىذا الديوان 
كتسد إشارة الشاعر ىف مفتح الديوان و  تنشر ىف الطبعتْب اظتاضيتْب  حبسب

أرتباط الشعر ائد رؤيتو السياسية جتاه قضايا وطنو وأمتو، و الشاعر ىف ىذه القص
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اطتليلى ىف شكل القصيدة بإستثناء  قد ؿتج فيو اظتنهج، و باضتياة األجتماعية
 8القصائد الثالث األوىل الٌب جاءت على شكل شعر التفعيلية.

 صراع مع النفس .2

قصائد ىذا الديوان يغلب وكان ىذا الديوان على ذتان وثالثون قصيدة و 
 الشجون الٌب تعصف بالنفس.و  عليها الطابع التأملى الذايت 

 بائعة الرلتان  .3

س قصائد من أجواء د ىذا الديوان البالغة ستاستو حى الشاعر قصائ
، قريتو عندما زحفت عليها اظتدينة عرب عن حزنو ظتا ألت أليوقريتو )عراء(و 

ينة من أثر على النفوس فسلبت منها نقاءىا وصفاءىا وما أحداث بريق اظتد
 العالقات األجتماعية.البشرية و 

 مأساة التاريخ  .4

ىو و  ،صفحة من القطع اظتتوسطذتانْب و ىذه الديوان يقع ىف إحدى و 
يقف عند ػتطات اور فيها الشاعر تاريخ األسالم و لت ،قصيدة حوارية واحدة

األكاذيب الٌب أضتقها أعداء األمة فيو، كاشفا عن كثّب من الدسائس و بارزة 
الشاعر ىنا يدافع عن اريخ حٌب مل يروا فيو إال صراع واظتؤامرات، والقتل و هبذا الت
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صوت الشاعر  ة ىف ىذا التاريخ من خالل ثالثة أصوات:الصفحات اظتضيئ
 9أقام الشاعر ديوانو ىذا على شعر التفعيلية.وصوت التاريخ وصوت الشبح و 

 نقوش على واجهة القرن اطتامس عشر  .5

ا من ظالل القرن لتتوى ىذا الديوان على سبع قصائد، استوحاى
ما و  ،األمة اإلسالميةة عن مراحل حياة ما أثارتو من أسئلاضتجرى اصتديد و 

، وما آلت إليو من تشتت وضياع دينياسيا واجتماعيا وحضاريا و وصلت إليو سيا
يع قصائد الديوان رتو  ،عن أملو بنهوض األمة من كبواهتا ىف الوقت نفسو يعربو 

 11.ذات هنج خليلى

 إىل حواء  .6

حتدد نظرة الشاعر إىل  ستسون قصيدة عموديةيضم ىذا الديوان واحد و 
عليها أن تتحلى بو ، وما ينبغى تكرًنا إياه األسالم من تقدير و ما منحه، و ةاظترأ

ئد إىل موقف الشاعر من قضية ، مع إظتاحات ىف بعض القصاعفافمن طهر و 
حض اظترأة لغرب الذى جرد اظترأة من طهرىا وعفافها و تشنيعو على ا، و اضتب

سفور والتربج زدواجية ىف سلوكها واألبتعاد عن الاظتسلمة على جتنب األ
 االبتزال.و 
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 عندما يعزف الرصاص .7

سطر الشاعر ىف ىذا الديوان ذتاىن قصائد توجو ىف خطابة فيها إىل 
الثبات ىف وجو اآللة العسكرية ألفغان داعيا إياىم إىل الصمود و اجملاىدين ا

ويالت ودمار ىف بالد  السوفيتية مبينا ما أحداثو الغزو الروسى لبالد األفغان من
 شعر التفعلية.ىذا الديوان بْب الشعر العمودي و رواوح الشاعر ىف األسالم و 

 مشوخ ىف مكان األنكسار  .8

الشعر ، زاوج فيها الشاعر بْب عشرون قصيدةىذا الديوان واحد و  ىف
 ، زتلت مضامينها دتجيد األنتفاضة الفلسطينيةالشعر التفعيليةالعمودى و 

، منطلقا ىف امات أطفال اضتجارة، عارضا ضتال األمة األسالميةالوقوف أمام قو 
النهوض باألمة بعيدا عن الشعارات ن حس إمياىن قرآىن ضتسم األمور و ذلك م
 11الزائفة.

 ياأمة اإلسالم  .9

البنائ،  نة ىف شكلهاثالثْب قصيدة متبايلتتوى ىذا الديوان على واحد و 
يستنهض فيها الشاعر أزمات األمة األسالمية ظتواجهة األحداث الٌب تعصف 

جتاوز الصراعات األخوية الٌب لتصد و  ،اطتارجىعلى الصعيدين الداخلي و  هبا
على ما غزو العراق لدولة  ذتارىا أعداء ىذه األمة إذ يعرج ىف كثّب من القصائد
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دتجيد لدور وأقصاء اصتريح و ، وما حدث من مآسى ظتدينة القدس الكويت
الغوث ومد يد العون و  ،)السعودية ىف وحدة الصف األسالمياصتزيرة العربية 

 ألسقاء العرب و اظتسلمْب.

 مشاىد من يوم القيامة  .11

استوحى الشاعر قصائد ديوانو ىذا البالغة سبع قصائد من وحي القرآن 
ة فيو دعوة إىل التوبيامة و ىف قصائده أىوال اليوم القيصور و لو و الكرًن و مدارست

ئفة الٌب يعيشها الشباب اظتسلم فضح للحياة الزا، و اإلنابة إىل منهج اهلل تعاىلو 
 .النأي عن درب الرزيلةوترغيب ىف سلوك دروب الفضيلة و 

 عندما يئن العفاف.  .11

عشرون قصيدة ىي غتموع القصائد الٌب يشتمل ىذا الديوان على تسع و 
واىن " من ، بعد أن كانت ىف ديالديوان هبذا الألسمرتعها ىف ىذا الديوان هبذا 

عر من شالقدس إىل سراييفو " وعندما تشرق الشمس " وىي قصائد عمودية و 
الء لكنها ىف جوىرىا الكلي دعوة لألمة لألستع، و التفعيلة، متباينة  اظتضامْب

اهلل تعاىل تعاىل لتحقيق الفوز التمسك بكتاب ، و مقاومة أعدائهاو  على جراحها
األقليات اظتسلمة ىف بالد على مآسى بعض البالد األسالمية و النصر مع التعيج و 

 12الغرب.
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 القدس أنت  .12

احتوى  االنتفاضة الفلسطينية هبذا الديوان الذىخص الشاعر القدس و 
حتررىا من إىل القدس و  جارحفيها حنْب و   ،ثالثْب قصيدةعلى ثالث و 

سّبة صالح الدين الدين األييب، ، مؤشرا ىف قصيد من القصائد على مغتصيبها
الرموز اصتهادية اإلسالمية مث مثمنا دور األطفال اضتجارة ىف إعانة اظتج لألمة، و 

اإلسرئيليْب ىف حقبة ع راثيا عددا من الشهداء اللذين سقطوا ىف اظتواجهات م
، باثا األمل ىف نفوس األمة لَبقب الساعة ن أبرازىم مهمد الدرةم األنتفاضة، 

 األمة.

 كال .13

الديوان تندد قصائده باإلرىاب  إحدى عشرة قصيدة يشتمل عليها ىذا
نحرفون عن شريعة نّبان الفًب اظتلتهبة الٌب أحادثها اظتوالتفجّبات ىف السعودية و 

شجرة األمن من ى حرس ىف قصائد الديوان ثناء علالدين اإلسالمى، و 
الديوان صرخة رفض واحتجاج على تدنيس اإلرىابيْب العسكريْب والساسة و 

 لبالد اضترمْب.
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 خارطة اظتدى   .14

، ىف كل قصيدة منها غتموع قصائد ىذا الديوان واحد وعشرون قصيدة
، وما يسَبجع فيها عبك الذكرياتبيب و يناجى الشاعر مدينة من مدن وطنو اضت

 ايا سواء ىف أجوائها اظتناخية أوىف فضل أىلها واظتدن اضتبيبة من مز دتتاز بو ىذه 
 13القصائد رتيعها عمودية من حيث الشكل التعبّبى .

 حوار فوق شراع الزمن   .15

يشتمل ىذا الديوان على أربعة عشر قصيدة ،دتتاز بالبوح الوجداىن  
معظم ر و العاىل الذى يعكس صورة األشياء واألمكنة واألحداث ىف نفس الشاع

 هنوضها.ضتياة األمة ىف ثباهتا و  ، واسَبجاعالقصائد تسودىا نربة حزينة جرلتة

 حليمة الصوت و الصدى   .16

حضر فيها الشاعر ستسْب صفحة يستذا الديوان واحدة تقع ىف إثنْب و ى
 مضمونو لديوان هبذا يعد متمما ىفمن خالل الصوت والصدى أجواء القرية و 

 .شاعر ىف ىذا الديوان زكريات الطفولة ىف قريتو )عراء(يستعيد البائعة الرلتان و 
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 رسائل شعرية  .17

 يشتمل ىذا الديوان عشرون الرسالة شعرية يوجهها الشاعر إىل  
ىيئات و  إىل مدن إسالمية، و معاصرةشيصيات إسالمية قدمية و 

ماداقتها من ، و غتدىامية يعرض فيها حال األمة و مقدسات إسال،و دولية
اإلسالم يدعوا فيها األمة إىل التمسك مبنهج سياسية وطبيعية و نكبات خطوب و 

 اضتضارى.للنهوض بدورىا الريادى و 

 ىي أمي  .18

ذتاين قصائد يفيض فيها  يستحضر الشاعر ىف ىذا الديوان )أمو( ىف
اضتنْب والشجن ،ويستدعى فيها دور أمو ىف رعايتو وأثرىا ىف حياتو وأظتو لفقدىا 

صدره الشاعر مبقدمتْب وجدانيتْب تتعلقان باستذكار األم قد عتا باظتغفرة و يدعو و 
 14أشقائو.ة الٌب عاش الشاعر فيها مع أمو و و األمكن

 لبنان  قصائد إىل  .19

اشتمل الديوان ا القلوب النازفة دما ىف لبنان و أىدى الشاعر ديوانو ىذ
للبنانية كما على أربعة عشر قصيدة يتداعى فيها الشاعر مع اضترب الداخلية ا

مة اظتزرى الذى عبث بو األعداء يتأمل واقع األيتوقف عند زكريات وقتوم و 
 يدعوىا للنهوض من إغفافها .و 
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 مراكب ذكرياتى   .21

، يتداعى فيها وجدان أربعْب قصيدةا الديوان على ست و يشتمل ىذ
، و لكنو ىف كل قصيدة يستحضر ىف رتعية ؼتتلفةر مع موافق ذاتية و الشاع

اإلسالمية كما آالم إزاء حال األمة العربية و يعَبيو من شجون و بعض أبياهتا ما 
 العطاء.عند بعض النماذج اضتية التضحية والبذل و 

 ياساكنة القلب   .21

، ويتناول إحدى عشرة قصيدة من شعر التفعليةالديوان ىذا  يضم 
ي على صعيد السياسة القومد من القضايا ذات  اعتم الوطِب و الشاعر عد

اإلسالمية بفعل االقتتال  الداخلية الٍب تعيشها الشعوباألنكسار ات و 
 15العدوان اطتارجي.، و الداخلى

 جونة ىف عربات اضتزن  .22

الشاعر قضيا األمة  عشرين قصيدة يتناول فيهايشتمل ىذا الديوان و 
يعد ىذا ،و  حسراتا سببو واقعها ىف النفس من حزن وأمل و ماإلسالمية، و 

من بْب الدواوين الشعرية الٌب أصدرىا الشاعر  الديوان من أؾتح الدواوين فنيا
 اطتطابية.بعد فيو أو قلة النربة الوعظية و ل
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 عناقيض الضياء    .23

جواء اإلميانية من يضم ىذا الديوان عشرون قصيدة عمودية تعبق فيها األ

الغمة عن األمة اإلسالمية ومناجاة مناجاة اهلل تعاىل ىف أن يزيح خشوع وتبتل و 

  .اضتوادث األظتيةهاض لألمة ؽتا ناهبا من الصروف و استنالرسول و 

 ومؤلفات العشموى غّب الشعرية ىي:

 االجتاه اإلسالمى ىف آثار على أزتد باكثّب .1

 من ذاكرة التاريخ اإلسالمى  .2

 بالدنا و التميز .3

 إسالمية األدب .4

 إسالمية األدب ظتاذاو كيف؟ .5

 كتاب مكابرون .6

 وقفة مع جورجى زيدان .7

 عالقة األدب بشيصية األمة  .8

 مناقشات ىادئة .9
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 )ىف وجدان القرية( رواية .11

 قطار التاريخ .11

 16صاحبة اضترير .12

                                                           
86

 17ص  ،نفس المرجع  
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 الباب الثالث

األاسالي  البيانية عن يطار النظر اإل  

 تعريف األاسالي  البيانيةأ. 

ترتيبها ترتيبا األساليب مفردىا أسلوب وىو عند اصترجاىن نظم اظتعاىن و 
لتعرب عن  تأليفهاختيار األلفاظ و إى إمكانات النحو، أو ىو طريقة يعتمد عل

ىف حتديد مفهوم البيان العرىب  لقد كان اصتاحظ  1.التأثّباظتعاىن قصد األيضاح و 
ألراء األمم األخرى وكان دقيقا ىف فهم ذالك البيان وبيان ر إستقرطية ىف إطا

ن األساليب البيانية ىو إف طرائق التعبّب فيو.مواطن رتالية ومكامن روعتو و 
أبرز رتال اظتعُب ىف أحلى صورة الصورة اضتقيقة الى أسلوب بالغى يهدف إىل 

 2امتعها. و 

 أقسام األاسالي  البيانية : الاشبيو و اإلاساعارة و الكناية ب. 

 الاشبيو تعريفو و تقسيمو . أ

ء ف البايىو مصدر مشتق من الفعل )شبو( بتضعالتشبيو لغة التمثيل و 
و أكثر من التشبيو  ىف إصطالح البالغيْب ل،يقال شبهت ىذا هبذا تشبيها  و 

يعرفو التنواخى و 3.ُبقة معإن اختلفت لفظافإهنا متفتعريف وىذه التعاريف و 
ال شَباك الشيئْب ىف صفة أو كثر و اىو خبار بالشبو و بقولو التشبيو ىو اإل

                                                           
 46ص  ،غتالة 2118 يوين  ،5رقم  ،حازرة ،األاسالي  البيانية فى اسورة الملكػتمد على حامد، 8

2
 نفس اظتكان األاسالي  البيانية فى تااب البيان و الابين للجاىظ،   ىدى عبد اضتميد، 

3
 61ص   3(ط، 1985)،دار النهضة : بّبوت ، ،علم البيان عبد العزيز عتيق،  
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أخرى كثّبة ال خترج ىف جو ىرىا يستوعب رتيع الصفات. و للتشبيو تعريفات 
أن ـترج من غتموع ىذه التعريفات نستطيع أوردناه منها أنفا و  عما مضموهناو 

بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غّب ىا ىف صفة التشبيو  للتشبيو بالتعريف التاىل:
قرب بْب اظتشبو واظتشبو بو ىف تأو أكثر ىي الكاف أو ؿتوىا ملفوظة أو مقدرة 

 4جو الشبو.و 

 :أرتان الاشبيو 

 اظتشبو وىو الركن الرئيس ىف التشبيو  .1
 5اظتشبو بو تتوضح بو صورة اظتشبة وال بد من ظهوره ىف التشبيو  .2
ظتشَبكة بيناظتشبو  واظتشبو بو وتكون ىف اظتشبو بو ىو الصفة ا جو الشبوو  .3

ؽتا ىي عليو ىف اظتشبو قد يذكر وجو الشبو وقد لتذف كما أظهر أقوي و 
 إذا ذكر جاء غالبا على إحدى صورتْب  قتا :سياتى و 
  غترور 
 دتييز 

 6فعالبيو ىي كل لفظ دل على اظتشاهبة وقد يكون حرفا وإشتا و أداة التش .4

 : وينقسم الاشبيو بإعابار أداتو

 ما ذكرت فيو األداة  وىو  التشبيو اظترسل.1

                                                           
4
 62ص  ، نفس المرجع 

5
 145ص  علوم البالغة )البيان و البديع و المعاني،، ،ػتمد أزتد قاسم و ػتي الدين ديب 

6
 148ص  ،نفس المرجع 
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 توما حذفت  أداىو و  التشبيو اظتؤكد .2
 7التشبيو البليغ ماحذفت منو األداة ووجو الشبو.3

كل ما ليس ىو  اظتفراد التشبيو من حيث األفراد والَبكيب و  النظرو 
عدد من العناصر اظتتشابكة  ة منالصورة اظتكون ىو اظتركب  وإمامركبا

بار تعددىا ىي التشبيو اظتلفوف واظتفروق أما  التشبيو بإعتو  8اظتتماسكة.و 
التحليل بعدما قرأ ىف قراءتو ىف  بعضمن ىنا الباحث يوجد والتسوية واصتمع .و 

 9القصيدة القدس أنِت. 

 المجاز تعريفو و أقساموب. 

 دالةوضع لو لعالقة مع قرينة  ماىف غّب  اظتستعملاز اللغوى ىو اللفظ اجمل
ظتعنو اجملازى قد ااظتعُب اضتقيقى و  العالقة بْب.و صلىإرادة اظتعُب األ على عدم

إال فهو غتاز إذا كانت اظتشاهبة فهو استعارة و ف قد تكون غّبىاو تكون اظتشاهبة 
أما اإلستعارة وىي من و  11.قد تكون حاليةو القرينة قد تكون لفظية و مرسل 
 11.اللغوىاجملازى 

 

 
                                                           

7
 236ص ، 1999)اظتكتبة العصرية :بّبوت ( ، جواىر البالغة ،السيد أزتد اعتامشى  

8
 153 ، صدرااسة السابقػتمد أزتد قاسم و ػتي الدين ديب،  

9
 154، ص نفس المرجع  

80
 71ص ،  جواىر البالغة ،أزتد اعتامشىالسيد  

 13ص  ،نفس المرجع 11
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 : ألاساعارةأقسام ا

 التبعيةألصلية  و األستعارة اوىي 

  فيها لفظ اظتستعار منو جامدا أي  اإلستعارة األصلية  وىى ما كان
 12 جنس أو اسم معُب 

 : اإلستعارة التبعية إذا كان لفظ اظتستعار فيها 
 13حرفا، إشتا مبهما ، اسم فعل ، فعال ، إشتا مشتق

 تقسيموالكناية تعريفو و ج. 

أوردبو ال زم معناه مع جواز إرادة ذلك اظتعُب .تنقسم الكناية لفظ أطلق و 
ام فإن اظتكُب عنو قد يكون صفة وقد يكون الكناية بأعتبار اظتكُب عنو ثالثة أقس

الكناية ىف النظر عبد القاىر ىي أن يريد اظتتكلم 14قد يكون نسبة.موصوفا ، و 
با اللفظ اظتوضوع لو ىف اللغة ولكن كتئ إىل  إثبات معُب من اظتعُب فال يذكر

ىي كما عرفو وكتعلو دليال عليو و  ردفو ىف الوجود فيومئ بو إليومعُب ىو تاليو و 
لتوضيح ىذا بذكر الشئ إىل ذكر ما ىو ملزمو.و السكاكى )ترك التصريح 

 .طويل قامة زيدالتعريف : زيد طويل النجاد )عالقة السيف( فا ظتثل كنابة عن 
 15ىو طول علق السيف.ال منع من إيراد اظتعُب األصلى و ن لكو 

 أقسام الكناية
                                                           

82
 214ص   ،درااسة السابقػتمد أزتد قاسم و ػتي الدين ديب،  

83
 215، ص نفس المرجع  

84
 125ص البالغة الواضحة، على اصتارم و مصطفى أمْب،   

85
 242ػتمد أزتد قاسم و ػتي الدين ديب، ص  
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صفة ىنا الصفة اظتراد بالوىي الٌب يطلب هبا نفس الصفة ، و  .الكناية الصفة1

 16أمثلها ال النعتاظتعنوية كاصتود والكرم والشجاعة و 

الشرط ىنا أن تكون .الكناية اظتوصوف وىي الٍب يطلب هبا نفس اظتوصوف و 2
 17ذلك ليحصل اإلنتقال منها إليو.ة ؼتتصة باظتكُب عنو ال تتعداه و كنايال

يراد هبا إثبات أمر ألمر أو نفيو عنو ، أو بعبارة أخرى يطلب ية النسبة و .الكنا3
 18هبا ختصيص الصفة باظتوصوف.

 

 

 

 

                                                           
86

 212ص علم البيان، عبد العزيز عتيق،  

 215ص  ،نفس المرجع87

88
 217ص  ،نفس المرجع 
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 الباب الرابع 

 قصيدة القدس أنت  األاسالي  البيانية فى 

 أنت   قصيدة القدس   المنااسبة فىأ. 

لفلسطينية فيها حنْب إىل القدس وحتررىا نتفاضة اعن االىذه القصيدة تشرح 
رموز اصتهادية اإلسالمية مث مثمنا دور ومغتصيبها وسّبة صالح الدين األيويب و 

اللذاين سقطوا اظتّباث عدد من الشهداء ل اضتجارة ىف إعانة اظتج لألمة و األطفا
 ىف اظتواجهات مع اإلسرئيليْب ىف حقبة اإلنتفاضة.

فيو ما كترى ىف القدس من تشريد وتعذيب للشيوخ قصيدة "القدس أنت "صور 
إفساد كما يصور العشماوى يعَبى اظتسجد األقصى من ختريب و  ماواأليتام و 

 .إحتالل اليهود للقدس الشريف

قصيدة القدس أنت  لعبد الرحمن صالح ألاسالي  البيانية  فى ا تحليل ب.
 العشماوى

 الاشبيو أ. 

 قال الشاعر : 

 أنا وجو أرملة و عين يايمة   

 فؤاد ثكلى بؤاسها ، يطويوو   

25 
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 ىف ىذا البيت التشبيو على ما يأتى :

 :أنا  اظتشبو 

 :ػتذوف  أداة التشبيو

 فؤاد ثكلى :وجو أرملة وعْب يتيمة و  اظتشبو بو

 :ػتذوف وجو الشبو

حيث شبو اظتتكلم )أنا( اظتراد بو القدس بوجو أرملة ووجو  الشبو بينهما عدم 
اإلىتمام بو وعدم اظتسؤوالية عنو .وتقدير البيت أنا )أى :القدس(مثل وجو  

جو رملة وحذفت ىذا ىف ىذا التشبيو ويسمى تشبيو اظترسل وحيث حذف و أ
ا التشبيو) األداة الشبو يسمى بالتشبيو اجململو حيث حذف كل منهما  ىف ىذ

 تسمى ىذا التشبيو البليغ.ووجو الشبو( و 

 كقول الشاعر :   

 من أنت ؟و اشاعلت على أىدابها   

  نظرات حزن تاللظى تصليها  

 ىف ىذا البيت التشبيو على ما يأتىو 

 :نظرات حزن   مشبو
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 :ك أداة التشبيو 

 :اللظى تصليها مشبو بو

 وجو الشبو :ػتذوف

اظتشبو ركبْب حيث اظتشبو ىو نظرات حذن و ل التشبيو على اظتيف ىذا التشبيو يد
 بو باللظى تصليها واألدة الشبو ػتذوف ووجو الشبو ػتذوف ويسمى ىذا

ما التعريف من التشبيو اظتركب ىو الصورة اظتكونة أالتشبيو على التشبيو اظتركبْب و 
 .من العدد العناصر اظتتشابكة و اظتتماسكة

 قال الشاعر :و 

 من أنت ؟ وانطفأت شموع حديثها   

 مثل انطفاء اللحن من شاديها  

 ىف ىذا اظتقاطع يأتى على التشبيو :و 

 :و نطفأت مشوع    مشبو

 :مثل أداة التشبيو

 :انطفاء اللحن مشبو بو 

 : ػتزوف   وجو الشبو
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تشبيها على اظتركبْب حيث مشبو ونطفأت مشوع واألداة  ىف ىذا اظتقاطع يوجدو 

مشبو بو انطفاء اللحن ووجو الشبو ىنا ػتذوف .بتقدير ىذا ثل و التشبيو م
   .التشبيو يدل على التشيو اظتركب

 قال الشاعر:

 تبكى الحزينة و العواصف لم تزل 

 برمال البيداء األاسى تقذيها  

 يوجد الباحث تشبيها على ما يأتى:

 :رمال البيداء   مشبو 

 :ػتذوف أداة التشبيو

 تقذيها:األسى  مشبو بو 

 :ػتذوف جو الشبو و 

ل البيداء الباحث أيضا تشبيها مركبا حيث اظتشبو رماىف ىذه اظتقاطع يوجد و 
ىذا يدل ألسى تقذيها ووجو الشبو ػتذوف .و مشبو بو اأداة التشبيو ػتذزف و و 

 التشبيو اظتركبْب.
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   المجاز ب.

 عصف الرصاص بأمها و أبيها   

 .زوجها الغالى و تل بنيهاو  

 :عصف اجملاز

 :الرصاص القرينة

من اظتثال السابق  يدل على  اجملاز أى  كلمة استعملت ىف غّب معنىاىا و   
ال يقصدبو إال "إشتد فاظتثال يشتمل على كلمة )عصف( و  اضتقيقى

ينة.و أن تسمى القر ى و قاضتقي اظتعُب ىبوبا".فكلمة )الرصاص (إذا دتنع من إرادة
 يسمى اجملاز التبعية.ال جامدة و لفظ اجملاز ىنا مشتقة و 

 ىف اصتمل أخرى توجد أيضا  اجملاز التبعى بقول الشاعر:

 عطشت و زخات الرصاص تزيدىا  

 لم تظفر بمن يشقيهاعطشا و  

 :زخات  اجملاز  

 :الرصاص القرينة
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من البيت السابق  يدل على  اجملاز أى  كلمة استعملت ىف غّب معنىاىا و 

ال يقصدبو إال باظتعُب اضتقيقى )زخات( و فاظتثال يشتمل على كلمة اضتقيقى 
اص (إذا دتنع من إرادة اضتقيفى "غيظ"يدل على صفة اإلنسان.فكلمة )الرص

 .يسمى اجملاز التبعيةينة.و أن لفظ اجملاز ىنا مشتقة وال جامدة و تسمى القر و 

 ىف اظتقطع األخرى يوجد الباحث اجملاز  بقول الشاعر 

 باألمس جاء الليل و ىي اسعيدة  

 اليوم ظلمة فجرىا تشقيهاو  

 :جاء غتاز 

 :الليل القرينة 

من اظتثال السابق  يدل على  اجملاز أى  كلمة استعملت ىف غّب معنىاىا و   
ال يقصدبو إال "باظتعُب اضتقيقى فاظتثال يشتمل على كلمة )جاء( و  اضتقيقى

ظ اجملاز أن لفتسمى القرينة.و إرادة اضتقيفى و  اتى".فكلمة )الليل (إذا دتنع من
 يسمى اجملاز التبعية.ىنا مشتقة وال جامدة و 

 وجد اجملازوىف ىذا البيت 

 



31 
 

 تدفقت لغة الرتام حزينة و  

 تروى حكايا مات من يرويها 

 :لغة  اجملاز

 :الركام قرينة

من اظتثال السابق  يدل على  اجملاز أى  كلمة استعملت ىف غّب معنىاىا و   
ال يقصدبو إال "باظتعُب اضتقيقى )اللغة( و اظتثال يشتمل على كلمة اضتقيقى ف

دتنع من إرادة اظتعُب اضتقيفى وتسمى القرينة.وأن  صوت ".فكلمة )الركام (إذا
 يسمى اجملاز األصلية.لفظ اجملاز ىنا جامد وال مشتقة و 

 قال الشاعر 

 أنى تنال شفاءىا مسحورة  

 إن تان إبليس الذى يرقيها 

 :إبليس  اجملاز 

 :يرقى القرينة 

من اظتثال السابق  يدل على  اجملاز أى  كلمة استعملت ىف غّب معنىاىا و   
ال يقصدبو إال "باظتعُب اضتقيقى رأس فاظتثال يشتمل على كلمة)إبليس( و اضتقيقى 
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دتنع من إرادة اظتعُب اضتقيقى  الشياطْب" يدل على إسرئيليْب.فكلمة )يرقى (إذا
 .يسمى اجملاز األصليةجامد و ال مشتقة و فظ اجملاز ىنا أن لوتسمى القرينة.و 

 قال الشاعر ىف اظتقطع السابق:

 اعلت على اىدابها شمن أنت وا 

  نظرات حزن تا اللظى تصليها 

من اظتثال السابق  يدل على  اجملاز أى  كلمة استعملت ىف غّب معنىاىا و 
ضتقيقى" ال يقصدبو إال "باظتعُب اظتثال يشتمل على كلمة)إشتعلت ( و اضتقيقى فا

رينة.و أن تسمى القدتنع من إرادة اظتعُب اضتقيقى و  النار" .فكلمة ) أىداب(إذا
  .يسمى اجملاز التبعبةلفظ اجملاز ىنا مشتق وال جامد و 

 ج. الكناية 

 الكناية. لتتوى على  مل كتد بيتا ما الباحث ىف ىذه القصيدة و أو 
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الباب الخامس   

 خاتمة

الٌب حصل عليها  التوصياتيريد الباحث  أن يسجل النتائج و  ختام الرسالةىف 
 الباحث ىف مرور كتابة ىذه الرسالة العلمية.

 الناائج أ.

من األساليب البيانية الٌب وجدىا الباحث ىف القصيدة ىي التشبيو مثل و 
ما  ،من مث، و ستعارة التبعيةاالمث اجملاز مثل  االستعارة األصلية و  واظتركبالبليغ 

 .وجد الباحث أسلوب الكناية

 الاوصيات ب.

 وااألعماليقرؤ أن أدهبا  و  من طلبة اللغة العربية الباحث .يرجو1
 األدبية عن العصر اضتديث ألجل الثروة األدبية

خاصة أن تزود  يالرانر جبامعةظتكتبة اآلداب  الباحث .يرجو2
 الكتب األدبيةمرجعا للطلبة
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 اظتراجع

المعاصر فى األدب مشكل مصطلحى الحديث و  ،اهلل سليمانػتمد عبد 
 2117 ،شبكة األلوكة  ،العربي

فتوذ الرقم  ،جامعة مؤتو، وىاتجربة عبد الرحمان العشمفهد فريح الرشيدي، 
    2119يوين 21    ، 14
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