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كلمة الشكر

بسم اهللا الرمحن الرحيم
ئات أعمالنا ونستعينه ومن شرور أنفسنا ومن سياحلمد هللا الذي حنمده 

من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هدي له. أشهد أن ال إله إال اهللا 
عبده ورسوله ال نيب بعده، اللهم صلي على أن حممد وأشهد وحده ال شريك له 
اله واصحا به أمجعني. أما بعدسيد نا حممد وعلى 

ته. فقد انتهت الباحثة من كتابة هذه الرسالة، بإذن اهللا عّز وجّل وهدي
ب والعلوم اإلنسانية بـجامعة اقدمتها إىل قسم اللغة العربية وأدبـها بكلية اآلدو 

الرانريى اإلسالمية احلكومية كمادة من مواد الدراسية املقررة على الطلبة 
يف اللغة العربية وأدبـها."S.Hum"للحصول على شهادة 

دراسة ظية يف الميات أيب العتاهيةاحملسنات اللفوقد اختارت الباحثة 
عة للباحثة خاصة وللقارئني بالغية موضوعا هلذه الرسالة عسى أن تكون ناف

عامة.
لوالديها الـمحبوبنيفرصة السعيدة،أن تشكر الباحثة خاصةويف هذه ال

على دعائهما يف اتـمام هذه الرسالة لعل اهللا يـجزيهما أحسن الثواب يف الدنيا 
واألخرة.

اوزودوهةالذين قد علموا الباحثق جلميع األساتذةالشكر العميوأيضا
إرشادا حسنا، وعلى أخص الشكر االعلوم واملعارف النافعة و ارشدوهمختلفة ـب

فهمي سفيان املاجستري و إيفان أوليا ذاالكرمني مها األستمشرفنيلـاجلزيل ل
الذين قد انفقا أوقاتـها وأفكارمها يف االشراف على تأليف هذه الرسالة املاجستري 

وتكميلها من البداية إىل النهاية.



ب

ورئيس صا ملدير اجلامعة وعميد كلية اآلداب شكرا خاوتقدم الباحثة
قسم اللغة العربية وأدبـها وجلميع األساتذة وموظفة املكتبة جباميعة الرانريى الذين 

ساعدوها بإعارة الكتب الـمحتاجة إليها يف كتابة هذه الرسالة.
نقدا بنائيا وإصالحا نافعا ويف هذه الرسالة ترجو الباحثة من القارئني

.ل هذه الرسالةكماأل
وأخريا عسى اهللا أن يـجعلها نافعة للباحثة خاصة وللقارئني عامة. حسبنا 
اهللا ونعم الوكيل ونعم املوىل ونعم النصري والقوة إال باهللا العلى العظيم واحلمد هللا 

رب العلمني.
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تجريد
دايت أفر و : سري جاإلسم

١٤٠٥٠٢٠٢٣:رقم القيد
/اآلداب والعلوم اإلنسانيةية : كل/قسمكلية

: احملسنات اللفظية يف الميات أيب العتاهية (دراسة بالغية)الـموضوع
٢٠١٨أغسطس ٠٨:املـناقشةختاري

٤٠:حجم الرسالة
فهمي سفيان املاجسترياملشريف األول:
: إيفان أولياء املاجسترياملشريف الثاىن

احملسنات اللفظية يف الميات أيب العتاهية : كان موضوع هذه الرسالة
ع احملسنات اللفظية يف ا هذه الرسالة وهي ما أنو املسألة أما ) و (دراسة بالغية

اهية. وأما منهج الذي تستعمل الباحثة فهو منهج الوصفي تالميات أيب الع
وأما النتائج اليت حصلت عليها الباحثة يف هذه الشعر نوعان ومها والتحليل.

التام . وأما اجلناس يف هذه الرسالة تتكون من اجلناس غريالسجع و اجلناس
مواضع و ربعة مواضع و اجلناس الناقص ستةفقط، وهي اجلناس الالحق أ

لذى اجلناس احملرف أحد واضع و اجلناس مضارع يف مواضعني، وأما السجع ا
الرتصيع فقط، وأما تتضمنه يف الميات أيب العتاهية السجع املطرف و السجع 
املطرف يف عشرة مواضع و السجع الرتصيع يف أربعة مواضع.
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الباب األول

مقدمة

خلفية البحث.أ

تب، وكانت هي البالغة من الكلمات الىت شاع استعماهلا ىف ك

والفصاحة صنوين تستعمالن معا أو تستعمل الواحدة يف موضع األخرى، 

١والبالغة ىف اللغة االنتهاء والوصول.

وعلم ثالثة أقسام: علم البيانقسم إىلنتفلخصت الباحثة أن البالغة

ويبحثاملعاين و علم البديع، وكلها يبحث عن املسئلة اللغوية، مثل علم البيان

وغريه، ىف اخلرب واإلنشاء، مث علم املعاين ويبحثذلكىف

احملسنات املعنوية.اللفظية ومث علم البديع ويبحث ىف احملسنات 

______________________

-١٩٧٩،(املطبوعات، دار الكويت،املعاىن-البالغة- ، أساليب بالغية الفصاحةامحد مطلوب١
٥١ص:م،١٩٨٠



٢

و املعنوية، أما علم البديع كلمة البديع تعين الصور واحملسنات اللفظية

حيث إن احملسنات ٢فظية و املعنويةلفهو علم يبحث يف حمسنات الكالم: ال

اللفظية هي ما رجعت وجوه التحسني إىل اللفظ دون املعىن فال يبقى الشكل 

٣إذا تغري اللفظ، ويتمثل هذا البحث يف السجع و اجلناس.

جتنس أخرى يف بيت حتيبء الكلمةأن أما اجلناس ويسمى التجنيس 

وأما السجع هو ٤شعر وكالم، وجمانستها هلا أن تشبهها يف تأليف حروفها.

الكالم املقفى أو مواالة الكالم على روي واحد و توافق الفاصلتني من النثر 

٥.على حرف واحد يف آخرمها

الشاعر يف عصر امسه إمساعل بن سويد ابن كيسان وأبو العتاهية هو

احملسنات اللفظية، فلذ من نوعشعره تتكون افيةالعبسي ومعروف بزهوده ويف ق

______________________

، (دار الرتب اجلامعية، حقوقف البديع والعروض-البيان-املتقن يف علم البالغة املعاينغريد الشيخ، ٢
١٣٠)، ص: ٢٠٢٠لبنان -الطبع حمفوضة للناشر، بريوت

Lhee) البديع-املعاين-( البيانالبالغة التطبيقيعلم فهمي سفيان، ٣ Sagoe Press دار بندا ،
١٥١،ص:٢٠١٥آتشية،

١٧١٨لبنان) –دار النهضة العربية، بريوت (،يف البالغة العربية علم البديععبد العزيز عتيق، ٤
١٩٥ص:

١٥٥،ص:املرجع السابقفهمي سفيان، ٥



٣

البحثة يف هذه شعر أيب العتاهية يفللتحليل هذه شعر،(البحثيفلك رغبت

يف دراسة البالغية)تمواستخدفقطقافية الالم

البحثمشكلة.ب

ما نوع احملسنات اللفظية وأما مشكلة البحث يف هذه الرسالة فهي:

يف الميات أيب العتاهية؟

أغراض البحثج. 

ملعرفة أنواع احملسنات هذه الرسالة فهي:البحث منض اغر أما أ

اللفظية يف الميات أيب العتاهية

د. معاني المصطلحات

بحث أرادت الباحثة أن تشرح معاين املصطلحات الواردة يف هذا ال

يف عنوان هذه الرسالة:

احملسنات اللفظية .١

هي اليت تفيد اللفظ أو ال وبالدات على رأى تعض العلماء وحيبئ 



٤

الكالم كماهى دون تغري، فإن تغريت هيئة الكالم زالت احملسنات 

٦.اللفظية

الالميات.٢

هي املقاطع الصوتية اليت rhymeالالميات تسمى بقافية الالم، قافية: 

،تكون يف أواخر أبيات القصيدة

ي قبله، كما من آخر سكن يف البيت إىل اقرب سكن يلية مع املتحرك الذ

وأما الالم هو احلرف الثالث والعشرون من حروف٧.يف قول أيب نواس

٨.اهلجاء

سات السابقةالدر اه. 

يف قسم اللغة العربية ٢٠٠٥لعبد احلليم السجع في القرآن الكريم . ١

يبحدث فيه الوصفي التحليلي وكانت الطريقة املتعبة فيه تقوم على 
______________________

٢٠٥م)ص:١٩٩٧( يتغازي:البالغة العربية،دراسات يف عبد العاطي غرب عالم، ٦
٢٥٥، ص: ٢٠٠٩, عمان: دار املعتز، اجنليزي-معجم املصطلحات األدبية عريب، نواف نصار٧
٦٦٦، ص: ١٩٨٦لبنان: دار املشرق، - ، بريوتمنجد الطالبفؤاد إفرام البستاين، ٨



٥

النظر يف أساليب القرآن والتعرف مجع املعلوممات والبينات عند طريق 

على بالغته الرفيعة من خالل القرائة الطويلة يف املصحف الشريف. 

مث اإلطالع على املراجع املختلفة املتعلقة مبوضوع الباحث من كتب 

اللغة والتفسري وغريها مستفيدة بآراء العلماء والبالغيني. وأما البحث 

الذي يتعلق باالسجع منها.

شةلسيت عائ" المدح "الحافظ إبراهيمشعريفالجناس.٢

جامعة الرانريى م٢٠١٤(

حصل عليها ومن النتائج اليتبندا أتشية. اإلسالمية احلكومية

اجلناس الىت تتناول يف شعر املدح حافظ أن عناصرالباحثة هي 

اجلناس التام فهوالتام بأنوع املتنوعة، وأما اجلناس التام وغري:إبرهيم

ماثل بني فعلني، املماثل بني حرفني، اجلناس التام املاجلناس التام 

، بني إمسني ماثلاملستويف وفعل اسم، واجلناس التام املاجلناس التام 

رف. وأما اجلناس غري التام يف حلماثل بني االسم وااملواجلناس التام 

شعر املدح احلفظ إبراهيم اليت حصلتها الباحثة من التحليل هي 



٦

اجلناس قلب يغض، اجلناس املضارع، املتو، اجلناس الالحق 

منها.، وأما البحث الذي يتعلق بااجلناس والناقص

(دراسة بالغية)الجناس في شعر الحماسة لعلي بن أبي طالب. ٣

)م٢٠١٣الرمحن (فتح لسما

. حتدث عنها األداب جامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية بندا أتشية

نوع اجلناس املتضمن يف هذا الشعر وأكثر اجلناس استعماال فيا. 

ولتحليلي هذه املسألة إستخدم الباحث منهجا وصفيا حتليليا.ومن 

ث أن نوع اجلناس يف شعر احلماسة نتائج الىت حصل عليها الباح

لعلي بن أيب طالب هو اجلناس التام وغري التام.

تحليلية (دراسة شوقيالجناس في الشعر الوطني أل حمدا. ٤

)م٢٠١٤فضلي ()بالغية

من النتائج اليت و جامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية بندا أتشية

أن اجلناس بوجه عام نوعان، ومها جناس التام حصله الباحث هي 

ماثلاملوغري التام، اجلناس التام يف الشعر الذي حبثة الباحث جناس 



٧

عدده ثالثة.  واجناس غري التام يف الشعر الذي حبثه الباحث يتكون 

" أربعة٤" ستة جناس"، واجلناس املطرف ٦على اجلناس الالحق 

٣" واجناسان إثنان" واجناس احملرف٢جناس" واجلناس القلب

٢"جناسان إثنان" واجلناس املكتنف٢ناس" واجلناس املذيلاجل"ثالثة 

وأما البحث الذي يتعلق بااجلناس منها." جناسان إثنان"

يف شرح "ترى "دارسة بالغيةبحنوع الجناس في شعر المدح للأ. ٥

)م٢٠١٠روحدينا (اجلزء الثاىن"ديوانه 

ومن كلية األداب جامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية بندا أتشية. 

عليها الباحثة هي: فاجلناس حبث من مباحث تالنتائج اليت حصل

علم البديع فيه شعر املدح من ديوان البحرت. وترى الباحثة أن ابيات 

فأردت الباجث أن تعرف أنوع الشعر تتضمن كثري امن اجلناس 

هذااجلناس، وإن أنوع اجلناس يف شعر املدح للبحرتى هي تتكون من 

قص وا املستويف ستة أجناس ظلهرا وهي جناس التام وعري التام والنا

واملطلق واإلشقاق، وأما البحث الذي يتعلق بااجلناس منها.



٨

منهج البحث. و

نهج املهو فتستخدمه الباحثة ىف هذا البحث أما املنهج الذي

طريقة  أماراسة بالغية ىف كتابة هذا البحث ىفالوصفي التحليلى على د

قرره قسم اللغة العر كتابة البحث فإعتمد الباحثـة على ما

بكلية األدآب والعلوم اإلنسانية جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية دار 

ة هو كتاب:بندا آتشي-السالم
Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Dan Sastra Arab Fakultas Adab UIN

Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2014.
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 الباب الثانى

   أبي العتاهيةترجمة  

 حياته ونشأته . أ

بن سويد  أبو العتاىية كنية غلبت عليو، وامسو إمساعيل بن القاسم

بنت زياد احملاريب موىل بن كيسان موىل عنزة، كنية أبو إسحاق، وأمو أم زيد ا

 بٍت زىرة.

 :ٔأما سبب كنيتو بأيب العتاىية ففيو قوالن

( وُ ت  عَ مُ ق ذلِ حَ أنت إنسان ُمتَ )اخلليفة ادلهدي قال لو يوماً:ل أن قول األو ال. ٔ

فاستوت من ذلك كنية غلبت عليو دون امسو وكنيتو، وسارت لو بُت 

 الناس.

                                                           
 ٘م(ص: ٜٙٛٔ -هٙٓٗٔ دار بَتوت،:حقوق الطبع زلفوظت، )ديوان أيب العتاىيةالعتاىية،  وأب ٔ



ٔٓ 
 

 كٍت بأيب العتاىية إذ كان حيب الشهرةقول الثاين حملمد بن حيِت قال: )وال. ٕ

 و(والتعتّ  جملونوا

من الشعراء  الكوفة وأخذ خيتلط ببيئات احملبان أمر أىب العتاىية يفواشتهر 

أمثال مطيع بن إياس ووالبة، كما أخذ خيتلف إىل حلقات العلماء وادلتكلمُت ىف 

مساجد الكوفة، شلا أتاح لو إتقان العربية والوقوف على مذاىب أصحاب 

ادلقاالت، وىو يف أثناء لك يكثر من نظم رقائق الغزل ومن الغدو والرواح إىل 

بث الصلة أن توثقت بينو وبُت مغن ناشئ من لومل ت ادى القيان وادلغنُت،نو 

قدا على أن ينزال بغداد. ت شهرتو فيما بعد ىو إبراىيم ادلوصلى، وتعاالنبط دوّ 

عتهما تروج فيها، وفتحت األبواب إلبراىيم بينما سدت يف وجو أىب لعل بضا

يقو على احلَتة، ورأى هبا ر ية، فصمم على العودة إىل الكوفة. وعرج يف طىالعتا

كانت موالة لبٌت معن بن زائدة، وكانت ذات حسن   تسمى سعدى فائعة

و حبا، وأخذ ينظم فيها شعره، غَت أهنا أعرضت عنو، بومجال، فشغفت قل

 ٕوتصدى لو موالىا عبداهلل بن معن، وهناه أن يعرض ذلا.

                                                           
 ٖٕٛم(، ص: ٜٙٙٔدار ادلعارف،القاىرة: ،)تاريخ األدب العرىب العصر العباسى األولضيف، شوقىٕ
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ادلوصلي، مث افًتقا كان أبو العتاىية قدم من الكوفة إىل بغداد مع إبرىيم 

ونزل شاعرنا احلَتة، ويظهر أنو كان قد اشتهر يف الشعر ألن اخلليفة ادلهدي مل 

 ٖ.يسمع بذكره حىت أقدمو إىل بغداد. فامتدحو أبو العتاىية ونال جوائزه

وديم الكوفة غَت أن مقامو مل يطل هبا، فإن إبراىيم ادلوصلى صديقو 

ه( وقربو مع من قرب ٜٙٔ-ٛ٘ٔادلهدى ) أقبلت عليو الدنيا حُت وىل اخلالفة

للخليفة، وطار إليو أبو العتاىية، من ادلغنُت، فأرسل إليو أن يلحق بو، ليقدمو 

يف رلالسو حىت  غدق عليو جوائزه وأوسع لووأعجب اخلليفة مبدحيو وأخذ ي

على كثَت من الشعراء، وحىت نراه يقبل شفاعتو يف  ما لو أصبح أثَتا عند مقد  

رجال الدولة .كب هىب العتاىية ويتهادازرائو وقد أمر بسجنو. ويعظم شأن أأحد و 

ر احلمَتى وقائده وواليو على ووجوىها ويف مقدمتهم خال ادلهدى يزيد بن منصو 

 :ر، ولو يقول من قصيدةاستان عمربن العالء شلدوح بشطب 

 دلا علقت من األمَت حباال # إىن أَمنت من الزمان وريبو

                                                           
 ٚ:ص،ادلرجع السابقأيب العتاىية،ٖ
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ويقال إنو وصلو على القصيدة بسبعُت ألف درىم. ومتر األيام بأىب 

ّتارية من العتاىية بامسة، غَت أن سحابة التلبث أن تنعقد ىف مسائها، فقد تعلق 

و تدريو كما ازدر جوارى زوجة ادلهدى رائطة بنت السفاح، وىى عتبة، وكانت تز 

موالهتا خبه فعرفت سعدى من قبل، ومضى ال يكف عن غزلو هبا واليرعوى، 

ثت ادلهدى بشأنو، فغضب لتعرضو حلرمو وجوارى قصره، د وأثارهتا عليو، فح

بن منصور احلمَتى أن شفع لو  وأمر بضربو مائة سوط وسجنو، ومل يلبث يزيد

 يكن حيبها حبا اة: إنو ملدلهدى، فعفا عنو ورد إليو حريتو، ويقول الرو لدى ا

األوساط األدبية بذكرىا وأنو امتحن ىف حبها صادقا إمنا كان يريد الشهرة ىف 

. وقد ظل يذكرىا اوأثبت االمتحان كذبو وأنو إمنا كان يتكلف ىذا احلب تكلف

ويتغٌت بامسها طويال، ولعل ذلك ىو الذى جعل ادلهدى يقول لو إنك إنسان 

 ٗ.وغلب على امسومعتو، فاستوى لو بذلك لقبو " أبو العتاىية" 

، بعد موتادلهدي، مث بالرشيد بعد اذلادي، فنادمو، بموسى اذلاديمث اتصل

وكسر ولكنو ما لبث أن ترك منادمتو، وعدل عن قول الشعر إىل التصوف، 

                                                           
    ٜٖٕ، ص: ادلرجع السابقشوقى ضيف، ٗ
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مر، وتزىد، وأخذ يذكر ادلوت وأىوالو، فحبسو الرشيد، مث رضي عنو، جرار احل

 فأطلقو فعاد إىل الشعر. ولكنو ترك الغزل واذلجاء حىت تويف.

كان أبو العتاىية حر التفكَت، وكان أىل عصره ينسبونو إىل القول 

ويتجون بأن شعره إمنا ىو يف ذكر بالبعث،  نالفالسفة شلن ال يؤم مبذىب

 ٘.ادلوت والفناء دون ذكر النشور وادلعاد

 شعره . أ

عري يف د الشيوخروجو على العروض يدل على أنو كان دييل إىل التجد

. فقد حرر نفسو من التقيد بادلعاين سيةعصره إن مل يكن أحد مؤس

ن، فأتى مبعان جديدة، ونظم على أوزان جديدة ال تدخل اواأللفاظ واألوز 

 ٙيف العروض.

وىو أول من  ثرا باألدب الفارسي واحلكمة اليونانية.وكان شعره متأ

ىيد يف الدنيا، ويدلنا حرصو على ادلال مع زىد على فتح باب الوعظ والتز 

                                                           
 ٚ،صادلرجع السابقأيب العتاىية، ٘
 ٜ،ص:نفس ادلرجعٙ
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صوف، وىي مع احلكمة اذلندية اليت حتسن الزىد يف الدنيا والتتأثره أيضا ب

بدإ جعل شكا يف صدق وتقدسو. واتباعو ذلذا ادلذلك تعظم شأن ادلال، 

هتا فقط، ن ال يزىد صاحبو يف الدنيا وملذازىده، ألن من شروط الزىد أ

وإمنا أن يزىد أيضا يف حطام الدنيا وحييا حياة التقشف واحلرمان، وىذاال 

 ٚ.ى لو أثر إال يف أخبار خبلوير 

عُت يف أبا العتاىية أحد الشعراء ادلطبو يكاد االمجاع عند النقاد أن 

 العصر العباسي قال صاحب األغاىن: أطبع الناس يشار السيد وأبو

وقد استطاع بشعره أن يشق طريقو يف رمحة احلاسدين والوشُت وان العتاىية. 

 الشعره الذىومل يعد سالحة ىف ىذا إ، جيعل لنفسو مكانة مرىوبة اجلانب

 ٛفتح لو أبواب القصور والقلوب.

كثرهتم   وقد تشكك معاصروه يف ىذا الزىد الذى طرأ عليو، وردتو

نوية، حىت أوشك محد وْيو صاحب الزنادقة ادلانويُت أن ينزل بو اإلىعناصر م

                                                           
   ٓٔ،ص:نفس ادلرجعٚ
، يف رسالة الرثاء ٗٔٔم(، ص ٜٗٛٔ، )بَتوت: العامة الكتاب، ، أدب الزىد العصر العباسىمتوىلٛ

 أىب العتاىية ) دراسة نقدية(يف شعر 
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جامة ال أن موه عليو بالقعود حلصارم الذى كان ينزلو بأمثالو، لو العقاب ال

 الفقراء وادلساكُت.

 :ٜويف ذلك يقول أبو العتاىية

 وأوسط وأصغر وأكب # لكل شىء معدٌن وجوىر

 أصغره متصل بأكبه # وكل شىء ال حق ّتوىره

 لذا نتاج ولذا نتج #  اخلَت والشر مها أزواج

 خَت وشر ومها ضدان #  طبيعتانلكل إنساٍن 

 بعيد جدابينهما بون  # واخلَت والشر إذا ما عدا

مو، أن ما خلفو يدل على إحكامو لسها وىو ال يكثر من اذلجاء غَت

حىت لزى والبة بن أحلباب يقر على وجهو منو إىل الكوفة، ومن أوائل ىجائو 

أشعاره يف عبد اهلل بن معن موىل زلبوبتو األوىل سعدى النائحة، وقد صوره يف 
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اله من العقال بعض ىذه األشعار صورة ندى ذلا وجهو طويال، إذ أخ

 :ٓٔوالشجاعة بل أيضاً من الرجولة،حىت ليقول على لسانو

 يف الشرف الشامخ والنبل  #  أنا فتاة احلى من وائل

 جارية واحدة مثلى  #بان أىل احلجى يما يف بٌت ش

 سلافة العُت من الكحل  # قد نقطت ىف وجهها نقطة

 حنن عن الزوار ىف شغل  # إن زرمتوىا قال حجاهبا

ه، وشلا ٕ٘ٓوشعره يف الزىد كثَت حسن رقيق سهل ومات سنة 

 :ٔٔيستحسن لو من شعره قصيدتو اليت اوذلا

 اليو ُُترُر أَْذياذَلا  #  أَتتُو اخِلالفُة ُمْنقادةً 

 ومل يْك َيْصُلُح إال ذلا  #  فلم تُك تْصلح إال لو

 لزُْلزِلت اأَلرُض زَلزاذَلا  #  وَلْو رامها َأَحٌد غي ْرُهُ 
                                                           

 ٕٙٗ،ص: نفس ادلرجعٓٔ
لبنان، -، )بَتوتالشعر و الشعراء أو طبقات الشعراءأيب زلمد عبداهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري، ٔٔ

 ٖٚ٘م( ص: ٜٜٛ-هٕٙٚدار الكتب العلمية،
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 الباب الثالث

 اإلطار النظري علم البديع

 تعريف البديع . أ

علم البديع ىو أحد علوم البالغة الثالثة: ادلعاىن، والبيان، والبديع، 

والبديع عند علماء البالغة ىو علم يعرف بو وجو حتسٌن الكالم بعد رعاية 

مطابقتو دلقتضى احلال، ووضوح داللة على ادلعىن ادلراد، فتحسٌن الكالم 

بلون أو اكثر من الوان البديع يكون بعد رعاية مباحث علمى ادلعاىن 

 1والبيان.

علم البديع لغة ىو ادلخرتع ادلوجد غًن مثال، وأما اصطالحا ىو علم 

يبحث يف طريق حتسٌن الكالم، يتكون علم البديع من احملسنات اللفظية 

عت وجوه واحملسنات ادلعنوية، أما حيث إن احملسنات اللفظية ىي ما رج

________________________ 

 5م( ص: 7002 -ه8641 د.م،)الطبعة الرابعة: دراسات يف علم البديع،مصطفى السيد جرب،  8
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التحسٌن إىل اللفظ دون ادلعىن فال يبقى الشكل إذا تغًن اللفظ، ويتمثل 

 7ىذا البحث يف السجع و اجلناس.

 السجع وأنواعه . ب

السجع ىو التوافق بٌن فاصلتٌن أو أكثر يف احلرف األخًن، والفاصلة 

 3.يف النثر كالقافية يف لشعر(،وأمجل األسجاع ما تساوت فيو الفقر(

والسجع ال يكون إال يف مجلتٌن أو أكثر، فإذ ا كلمتان يف مجلة واحدة فال 

والسجع ليس صورة واحدة، وإمنا ىو يأيت يف الكالم على  6يسمى سجعا.

 5أربعة أضرب أوأقسام: ادلطرف، وادلرصع، وادلتواز، وادلشطر.

 ادلطرف .1

ادلثال:  وىو أن ختتلف الفا صلتان يف الوزن مع االتفاق يف احلرف األخًن

قال تعال:" ما لكم ال ترجون وقارا. وقد خلقكم أطوارا". كان لفظ "وقارا" 
________________________ 

،دار بندا LheeSagoePress( البديع -ادلعاين -علم البالغة التطبيقي) البيانفهمي سفيان، 7
 858،ص:7085آتشية،

،)دار الرتب اجلامعية، حقوقف البديع والعروض-البيان-ادلتقن يف علم البالغة ادلعاينغًند الشيخ، 3
 862(، ص:7070لبنان -الطبع زلفوضة للناشر، بًنوت

 854،ص:ادلرجع السابقفهمي سفيان، 6
 8281لبنان(  –ة العربية، بًنوت ،)دار النهضيف البالغة العربية علم البديععبد العزيز عتيق، 5

 782ص:
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خيتلف وزنو مع لفظ "أطوارا" وأيضا جندىا يف سورة الفيل ومسي ىذا النوع 

 4مطرفا البلوغو طرف احلسن وغايتو بالنسبة لغًنه.

 الرتصيع .2

صدر البيت  أما الرتصيع ىو عبارة عن مقابلة كل لفظة من فقرة النثر أو

بلفظة على وزهنا ورويها، ومن أمثلتو يف القرآن الكرًن قولو تعاىل)إن األبرار 

لفي نعيم وإن الفجار لفى جحيم(،وقولو تعاىل أيضا )إن إلينا إياهبم مث إن 

علينا حساهبم( ومنو قول احلريري يف ادلقامات ) يطبع األسجاع َنواىر 

 2لفظو، ويقرع األمساع بزواجر وعظو(

 وازيادل .3

وىو أن تتفق الفاصلتان ىف الوزن والتقفية، ومنالو قولو تعاىل:" فيها سرر 

مرفوعة واكواب موضوعة". فاال تفاق بٌن "مرفوعة" و "موضوعة" وقال 

________________________ 

 854، ص: ادلرجع السابقفهمي سفيان، 4
 781، ص:ادلرجع السابقعبد العزيز عتيق،2
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رسول اهلل:" اللهم إىن أدرا بك ىف حنور ىم و أعوذ بك من شرورىم" فاال 

 1لتقفية.تفاق ىف كل من:" حنورىم" و "شرورىم "وذلك من الوزن وا

 ادلشطور .4

ويسمى أيضا التشطًن، وىو أن يكون لكل شطر من البيت قافيتان مغايرتان 

 لقافية الشطر الثاين. وىذا القسم خاص بالشعر، كقول أيب دتام:

 هلل مرتغب يف اهلل مرتقب تدبًن معتصم باهلل منتقم

سجعة فالشطر األول كما ترى سجعة مبنية على قافية ادليم، والشطر الثاين 

 1مبنية على فافية الباء.

 ج. الجناس وأنواعه 

أما اجلناس اصطالحا أن يتشابو  اللفظان يف النطق وخيتلفان يف 

اجلناس من فنون البديع اللفظية، ومن أوئل من فطنوا إليو عبداهلل بن  80دلعىن.

ادلعتز، فقد عده يف كتابو ثاين أبواب البديعاخلمسة الكربى عنده وعرفو ومثل 

________________________ 

 835،ص:ادلرجع السابقمصطفى السيد جرب، 1
 770، ص:ادلرجع السابقعبد العزيز عتيق، 1

 844، ص:نفس ادلرجعفهمي سفيان، 80
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واجلناس ينقسم قسمٌن: غًن تام،  88ن وادلعيب منو بأمثلة شىت.للحس

فاجلناس التام ىو ما اتفق فيو اللفظان يف أربعة أمور ىي، أنوع احلروف، 

وأعدادىا، وىيئها احلاصلة من احلركات والسكنات، وترتيبها. وىذا ىو 

 أنوعو احلناس يف نظر البالغٌن 87أكمل أنواع اجلناس إبداعا وأمساىا رتبة.

 نوعان:

 أوال: اجلناس التام

وىو أن يتفق اللفظان ىف أنواع احلروف، وأعدادىا، وىيئاهتا، وتر 

وىذا التقسيم أفضل أنواع اجلناس وادلقدم فيها. وتنقسم اجلناس التام  83تيبها.

 إىل ثالثة أقسام وىي: اجلناس ادلماثل واجلناس ادلستويف واجلناس الرتكيب

 اجلناس ادلماثل .8

التام ادلماثل ماكان فيو اللفظان ادلتجانسان من نوع واحد، إمسٌن كما 

يف اآلية السابقة، أو فعلٌن حنو ) دلا قال لديهم قال ذلم(، "فقال" األوىل 

________________________ 

 815، ص:ادلرجع السابقعبد العزيز عتيق،88
 812،ص:نفس ادلرجع87
 878،ص:ادلرجع السابقمصطفى السيد جرب،83
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مبعىن نام وقت القيلولة، والثانية مبعىن تكلم، أو حرفٌن، حنو: )قد جيود 

 86والثانية تفيد التقليل.الكرًن، وقد يعثر اجلواد( فقد األوىل تفيد التكثًن، 

 اجلناس ادلستويف .7

وىو أن يكون طرفاه سلتلفٌن اسم فعل، واسم وحرف، ومن أن أمثلتو 

 قول أىب دتام:

 ما مات من كرم الزمان فإنو# حييا لدى حيٍن بن عبد اهلل  

قولو: كرم الزمان. أى كرم اىلو رلاز عقلى، و حييا "فعل، وقولو حيٍن 

 85"اسم.

 اجلناس الرتكيب .3

وىو ما كان أحد لفظية مركبا. ومسي مركب ألن أحد لفظية مركب، 

وسم مرفوا ألن ادلركب مؤلف من كلمة وبعض كلمة، كقول احلريري 

 )الطويل(:

 و ال تلو عن تذكار ذنبك، وأبكو # بدمع حياكي الوبل حال مصابو
________________________ 

-، مجيع احلقوق زلفوظة، دار طرابلسعلوم البالغة) البديع والبيان وادلعاين(زلمد امحد قاسم، 86
 885،ص:7003لبنان،

 نفس ادلكان85
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 ومثل لعييك احلمام ووقعو # وروعة ملقاه ومطعم صابو

لبيت األول ومصابو يف البيت الثاين. واللفظ تام واجلناس يف مصابو يف ا 

ادلفتوحة من مطعم  يف األول، غًن أنو مركب يف الثاين، فقد أخذت ادليم

 84وأضيفت إىل )صابو( وىو شجر مر ادلذاق فتم اجلناس ادلركب بذلك.

 ثانيا: اجلناس غًن التام

 82غًن تام ما اختلف فيو اللفظان ىف واحد من األمور ادلتقدمة.

 اجلناس الناقص .8

وىو ما كان اختلفا يف عدد احلروف، األمثلة: قال الشاعر: 

فما زال معقوال عقال عن الندى وما زال زلبوسا عن اجملد 

 81حابس.

 

 

________________________ 

 نفس ادلكان84
دار ادلعرف،  البالغة الواضحة)البيان، ادلعاين، البديع(،على اجلارم مصطفى أمٌن، 82

 745جاكرتا،د.س،ص:
  842، ص:  ادلرجع السابق فهمي سفيان،81
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 اجلناس احملرف .7

وىو ما اختلفا يف اذليئة ) احلركة، والسكون، والنقط( و مث 

شعور لعب اذلوا يف ال الشاعر: لعب اذلوى يف شعور ىناألمثلة ق

 81ىن

 اجلناس ادلقلوب .3

وىو ما اختلفا يف ترتيب احلروف، أي حيث إن احلروف ال  

 70ترتب بٌن اجلملتٌن، األمثلة: قال الشاعر.

 بيض الصفائح ألسود الصحائف# متوهنن جالء الشك والريب

 اجلناس الحق .6

وىو ما كان احلرفان فيو متباعدين يف ادلخرج، سواء أكانا يف 

تعال: ) ويل لكل مهزة دلزة( أويف الوسط حنو أول اللفظ حنو قولو 

قولو تعال) ذلكم مبا كنتم تفرحون يف األرض بغًن احلق ومبا كنتم 

________________________ 

 نفس ادلكانا81
 فس ادلكانان70
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دترحون( أو يف اآلخر حنو قولو تعاىل) وإذا جاءىم أمر من األمن 

 78أذاعوا بو.

 ضارعس ادلاجلنا .5

وىو ما كان فيو احلرفان اللذان وقع فيهما االختالف متقاربٌن 

ج، سواء كانا يف أوالللفظ حنو قول احلريري: بيين وبٌن كن يف ادلخر 

ليل دامس وطريق طامس، أو يف الوسط حنو قولو تعلى:)وىم 

ينهون عنو وينأون عنو( أو يف اآلخر حنو قول النيب:)اخلليل معقود 

 77بنواصيها اخلًن

 

 

 

 

  
________________________ 

 705، ص:ادلرجع السابقعبد العزيز عتيق، 78
 نفس ادلكانا77
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 الباب الرابع

 تحليل المحسنات اللفظية في الميات أبي العتاهية

 السجع في شعر أبي العتاهية . أ

 مقتطفة قصيدة)اخلري مأمول عند اهلل(

 َمْقبُ ْولُ # واخَلرْيَِ بَ ْيِِن َوبَ ْْيَ الَعْيِش  َمَهلٍ َوَلْو تََأَهْبُت َوْاألَنْ َفاُس ِف 

 تحليل نوع السجع موطن السجع الرقم

السجع السجع ِف هذا البيت  السجع ادلطرف َمَهٍل... َمْقبُ ْولُ  ٔ

، ويتفقان ِف احلرف األخر ادلطرف

-"فعلخنتلفان ِف الوزن مها: 

 مفعول"

 مقتطفة قصيدة)اليأس من الدنيا(

 وْاأَلْغاَللِ #  ِبَُقطََّعاِت النَّاِر  ُمَضللٍ يَ ْوٌم يُ َناَدى ِفْيِه ُكلُّ 

مها:  البيت السجع ادلطرفالسجع ِف هذا  السجع ادلطرف ُمَضلِل...وْاأَلْغاَللِ  ٕ

ُمَضلِل و وْاأَلْغاَلِل يتفقان ِف احلرف األخر 
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 .أفعل-مفعلخنتلفان ِف الوزن. مها: 

 مقتطفات قصيدة )القناعة بالكفاف غىن(

 ِبَوالِ # وَمساِكُن الدنيا، فَ ُهّن  احملَتالِ ِحَيُل الِبَلى تأيت على 

 ََجايل# قُ ْبحاً، َفمَاَت لذاَك نُوُر  َشبيَبيتَحْولِت يادنيا، ََجَاَل 

 حَبايل # َوَقطَْعُت حبلِك مْن ِوَصاِل صبوَّيت وطَوْيت عنك يوَل بُردْي 

 كاإلقاَللِ # َمِلكاً يَ َرى اإلْكثَاَر   أَزلدلا حصلت على الَقَناَعِة مل 

 بِسَفالِ #  قُرَِن أْبَن آَدَم عنَدَها     لٍ َمْنز وإذا ابُن آَدَم نَاَل رف َْعَة 

ٖ 

 

، السجع ادلطرفالسجع ِف هذا البيت  السجع ادلطرف احملَتاِل... ِبَوالِ 

ويتفقان ِف احلرف األخر خنتلفان ِف 

 فعال -مفعالالوزن. مها: 

، السجع ادلطرفالسجع ِف هذا البيت  السجع ادلطرف َشبيَبيت... ََجايل ٗ

ويتفقان ِف احلرف األخر خنتلفان ِف 

 الوزن. 

 ُصبُ وَّيت... حَبايل  ٘

 

، السجع ادلطرفالسجع ِف هذا البيت  السجع ادلطرف

ويتفقان ِف احلرف األخر خنتلفان ِف 
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 الوزن.

 أَزل...كاإلقاَللِ  ٙ

 

، السجع ادلطرفالسجع ِف هذا البيت  السجع ادلطرف

ويتفقان ِف احلرف األخر خنتلفان ِف 

 افعال-فعلالوزن. مها: 

 َمْنزٍل... بِسَفالِ  ٚ

 

، السجع ادلطرفالسجع ِف هذا البيت  السجع ادلطرف

ويتفقان ِف احلرف األخر خنتلفان ِف 

 فعال-مفعلالوزن. مها: 

 مقتطفة قصيدة)دار الفراق(

 َجْهِليِغَب الَعْذل ِحْي اَنْ َقَض  أْْخَدتُّ #وَ َعْذيل َجْهلي فَاْسََتاََح َذُوو  تَ َنكبتُ 

عذيل...جهلي  ٛ

 وأْخدت"-و"تنكبت

السجع ِف هذا البيت  السجع الَتصيع

ِف كلمة  السجع الَتصيع

عذيل وجهلي، حرف األخر 

 والوزن متساويا.

 مقتطفة قصيدة)عاشق الدنيا ادلعىن(

 باجلَليلِ  نهضُ ي لصبِ # َوَعْزُم اَجْهٍل كل يقرَُع   حللموقاُر ا
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و  َجْهِل... باجلَليلِ  ٜ

-الصب( و )يقرع-)احللم

 ينهض(

السجع 

 الَتصيع

البيت السجع السجع ِف هذا 

، ِف كلمة "جهل و الَتصيع

-الصب و يقرع-بلجليِل"و احللم

ينهض، تقريبا نفس الشيء ولكن 

 ال فرق.

 مقتطفة قصيدة)سرعة األيام(

 َعَمليِف  َقصرتُ # َوَقْد أََملي َوَغرين  َسَهْوتُ 

أملي...عملي،  ٓٔ

 قّصرُت"-"سهوتُ 

السجع السجع ِف هذا البيت  السجع الَتصيع

ِف كلمة أملي وعملي  الَتصيع

 حرف األخر والوزن متساويا

 مقتطفة قصيدة)نبال ادلوت(

 اآلجالِ اآلماَل ِف أسرََع # و  لآلمَالِ اآلجاَل  أقَطعَ ماَ 

و لالمَاِل...االجَاَل، ٔٔ

و ،أسرََع"-"أقطع

السجع ِف هذا البيت  السجع الَتصيع

ِف كلمة  السجع الَتصيع
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لالمال و االجال، حرف  اآلمال. -اآلجال

 األخر والوزن متساويا.

 مقتطفة قصيدة)اآلمال الضائعة(

اال# تَ ْبِغيالَبنَْي وتَبغي األهَل  إْقباالَ أف َْنيَت ُعمَرَك إْدبارًا و 
َ
 وادل

اال ٕٔ
َ
ِف هذا البيت  السجع ادلطرفالسجع  إقبَااَل...وادل

مها: إقَيال  السجع ادلطرف

و وادلاال، ِف احلرف األخر 

معا و خنتلفان ِف الوزن.مها: 

 فعال-افعال

 مقتطفة قصيدة)دلن تثمر األموال(

 األْمثَاالَ # وُخطُوبُُه ِبَك َتْضِرُب  َوَزَواالَ ألدْهُر يوِعُد فْرَقًة 

السجع السجع ِف هذا البيت  ادلطرفالسجع  َوَزَوااَل...اأَلْمثَاالَ  ٖٔ

ِف كلمة َوَزَوااَل و  ادلطرف

األْمثَااَل، ِف حرف األخر معا 

ولكن خنتلفان ِف الوزن. مها: 
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 أفعال-مفعال

 مقتطفة قصيدة)بالد التكبري و التهليل(

 ومنزال# وأكرْم بَعّباداَن داًر، نازالً فأكرْم ِبَْن ِفيها، عل اهلل، 

 السجع ادلطرفالسجع ِف هذا البيت  السجع ادلطرف نازاًِل...ومنزال ٗٔ

ِف كلمة نَازاًِل و ومنزال، ِف حرف 

األخر معا خنتلفان ِف الوزن، 

  مفعل-فاعلمها:

 

 الجناس في شعر أبي العتاهية . ب

 مقتطفات قصيدة) اخلري مأمول عند اهلل(

 احلمُد اهلِل ِف آجالِنا قَصٌر # نبغي الَبقاََء وِف آمالناَ  طُولٌ  

 مأكولُ  بُدلك، فاآلكاُل فانيٌة # وكلُّ ذي أُكٍل ال  َبداكل ما 

 تحليل موطن الجناس رقم

، لالحقا باجلناس غري التاماجلناس ِف هذا البيت يسمى  آجالنا...آمالنا ٔ



ٖٖ 
 

ألن اللفظن خيتلفان ِف نوع احلرف و يبتعدان ِف ادلخرج، 

وقوله: "آجالنا" َجع أجل ِبعىن وقت ِف ادلوت وقوله 

 "آمالنا" َجع أجل ِبعىن أمنية. 

 َبَدا...بُدَّ  ٕ

 

وهو اجلناس غري التام احملرف، اجلناس ِف هذا البيت 

اختالف ِف حركات احلرف، "َبدا" ِبعىن الح وأما بُدَّ 

 حتًما. ِبعىن

 مقتطفاة قصيدة) ما أحسن الدين والدنيا إذا احتمعا(

 َملِ # َوال تَغّرن، ِف دنياَك باألاألجلِ إعمْد لَنفِسَك َواذكْر ساعَة 

، الالحق با جلناس غري التاماجلناس ِف هذا البيت يسمى  األجل...باألملِ  ٖ

ألن اللفظن خيتلفان ِف نوع احلروف ويبتعدان ِف ادلخرج، 

"ج" و "م" األجل بعىن احتضار وأما ألمل ِبعىن بْي 

 أمنية.

 مقتطفة قصيدة)سرعة األيام(

 َعَملي# وقد قصْرت ِف أملي سهوت، وغرين 

، ادلضرع باجلناس غري التامواجلناس ِف هذا البيت يسمى  أملي...عملي ٗ
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ألن إختالف فيه اللفظان ِف نوع احلرف و تقربان ِف 

 لي ِبعىن أمنيَّة وأما ممارسة.ادلخرج، بْي "أ"و "ع" و أم

 مقتطفات قصيدة)اليأس من الدنيا(

 لذي َطَمٍع، َوبَ ْرقِة آلِ بَ َرَقْت خّلِب # ْرَقِة ولِئن يَِئْسُت، لرّب ب َ 

ْيُع ما جّددَت منُه فَ َبالِ ديِدِ  وأْنَت ِف تْ اجَلِدْيُد يَ ْبكْي   # َوَجَِ

يكون باختالف اللفظْي اجلناس الناقص،  ِف هذا البيت  بْرَقِة...بَ َرَقتْ  ٘

ِف حركات نوع احلرف، ِف الكلمة "ة" و"ت" و برقة 

 ِبعىن سهل وأما برقت ِبعىن نري.

، يكون خبتالف عدد احلرف اجلناس النقصِف هذا البيت  اجلدْيُد... ْتديِد ِ  ٙ

 عىن ُبْسر وأما جددت ِبعىن حديث.و حركات، اجلديد ِب

 قصيدة)القناعة بالكفاف غىن(مقتطفات 

 عقالِ َهَواَك عْن هَفَواتِِه#  أْطَلْقَتُه ِمْن َشْْيِ كلِّ  َعَقْلتَ وإذا 

 الَعايل لرّفيعُ بِفعلِه    #  ولُرِّبا َسَفَل ا ّوضيعُ الاَْرتَ َفَع ولُرِّبا 

، يكون خبتالف ِف أعداد اجلناس الناقصِف هذا البيت  َعَقْلَت... عقالِ  ٚ

احلروف فقط، وكان الزيادة حرف آخر كلمة هي "ت" عقلَت 



ٖ٘ 
 

 ِبعىن فَطَن وأما عقال ِبعىن رئيس قفل.

وهو ما كان اختلفا ِف عدد  البيت اجلناس الناقص،ِف هذا  اْرتَ َفَع...الرَِّفيعُ  ٛ

احلروف، و ارتفع ِبعىن َرِقَي وأما الرِفيع ِبعىن حسيب. بْي 

 ي.-ت

، ألن الالحق غري التامواجلناس ِف هذا البيت يسمى باجلناس  الوضيُع...الرَِّفيعُ  ٜ

اللفظْي خيتلفان ِف نوع احلروف ويبتعدان ِف ادلخرج، بْي 

 "ض" و "ف".

 مقتطفات قصيدة)دار الفراق(

 الذوي العقلِ  شاغلٌ عِن الصِّبا # وِف ادلوت شغٌل  شغلٌ وأصَبَح يل ِف ادلوِت 

، وهو ما كان اختلفا ِف عدد اجلناس الناقصِف هذا البيت  اغلٌ شغٌل...شَ  ٓٔ

احلروف، شغٌل ِبعىن استغَرَق وق ًْتا وأما َشاغٌل ِبعىن الناس 

 مشغول. بْي "أ"

 مقتطفة قصيدة)عاشق الدنيا ادلعىن(

 َجليلِ # َوما أنَفكُّ مْن َحَدِث َقليِل َشرِْهُت، فلسُت أرَضى بال

، ألن الالحق غري التامواجلناس ِف هذا البيت يسمى باجلناس  الَقليِل...َجليلِ  ٔٔ
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اللفظْي خيتلفان ِف نوع احلروف ويبتعدان ِف ادلخرج، بْي "ق" 

 و "ج" و "الَقليِل" ِبعىن بسيط و "َجليِل" ِبعىن أِصيل

 مقتطفة قصيدة)لكل علة(

ْرُء ما عاَش آِمٌل أَمال
َ
 أرى ادلقادير تعمُل الَعَمال # وادل

ألن  باجلناس غري التام ادلضارعواجلناس ِف هذا البيت يسمى  تعمُل...آملٌ  ٕٔ

إختالف فيه اللفظان ِف نوع احلرف و تقربان ِف ادلخرج. و 

 تعمُل ِبعىن تعمُل أّدى وأما آمل ِبعىن متىن.

 مقطفة قصيدة)بال علة(

 ومنزال#  وأكرِْم بعباّ دان داراً، ازالً  فأكرِْم ِبْن، على اهلِل، ن

ِف هذا البيت اجلناس الناقص، وهو ماكان اختلفا ِف عدد  نازاًل...منزال ٖٔ

 احلروف، نازالً ِبعىن اشتباك وأما ِبعىن بيت
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 الباب الخمس

 خاتمة

 النتائج . أ

يف ختام ىذه الرسالة العلمية، تريد الباحثة أن تسجل النتائج اليت 

 ىذه الرسالة العلمية. ةحصلت عليها الباحثة يف مرور كتاب

أنو احملسنات اللفظية تتكون  ىي ةا الباحثهتلة اليت وجداومن أىم نتائج الرس

 من السجع و اجلناس.

السجع املطرف و السجع أما السجع املوجود يف الميات أيب العتاىية  .1

 الرتصيع فقط. فهو:

 السجع املطرف يف عشرة مواضع -

 السجع الرتصيع يف اربعة مواصع -
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ناس غري التام. نوع اجلناس وأما نوع اجلناس ىي اجلناس التام و اجل .2

نوع غري التام فقط، ىي ة اجلناس املوجود يف الميات أيب العتاىي

واضع فاجلناس مأربعة اجلناس غري التام فيها: فاجلناس الالحق 

أحد واضع و اجلناس املضارع يف ففاجلناس احملر واضع ستة م الناقص

 موضارعني.

 أكثر اجلناس ستعمـاال يف الميات أيب العتاىية ىو اجلناس غري التام. .3

 التوصيات . ب

لبحث عن  ترجو الباحثة أن يقوم طالب قسم اللغة العربية وأدهبا .1

 األدباء املعاصرين ألهنم قد بذلوا جهدىم يف جتديد األدب العرىب.

ترجوا من طالب كلية اآلدب قسم اللغة العربية وأدهبا ممارسة اللغة  .2

 العربية الفصحى نطقا وكتابو.

ترجو البحثة الطلبة السيطرة على املفردات وذلك لرتقية قدرهتم على  .3

 الرسالة. فهم اللغة العربية وأدهبا وكتابو
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،)القاهرة:دار العرىب العصر العباسى األول تاريخ األدبضيف،شوقى 

 م(6311املعارف،

 م(6337) يتغازي:دراسات يف البالغة العربية،عبد العاطي غرب عالم، 
 6769 لبنان( –وت بري ، ) ليف البالغة العربية علم البديععبد العزيز عتيق، 

)البيان و املعاين و البديع(،  البالغة الواضحةعلى اجلارم و مصطفى أمني، 
 ،د.سجاكرتا

، )دار ،البديع والعروض-العبيان-)املعايناملتقن يف علم البالغةغريد الشيخ، 
 6464لبنان -الرتب اجلامعية، حقوقف الطبع حمفوضة للناشر، بريوت

 (6462) بند أشية، يل سكو،  ي، علم البالغة التطبيقفهمي سفيان

 6391لبنان: دار املشرق، -، بريوتمنجد الطالبفؤاد إفرام البستاين، 
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م(، ص 6390، )بريوت: العامة الكتاب، ، أدب الزهد العصر العباسىمتوىل
 ، يف رسالة الرثاء يف شعر أىب العتاهية ) دراسة نقدية(660

مجيع احلقوق حمفوظة،  ن واملعاين(،) البديع والبياعلوم البالغةحممد امحد قاسم، 
 6449دار طرابلس لبنان،

 -ه6019)الطبعة الرابعة:  دراسات يف علم البديع،مصطفى السيد جرب، 
 م(6447

، عمان:دار اجنلزي-معجم املصطلحات األدبية عريبنواف نصار، 
 6443املعتز،
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